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 كتاب الطهارة  -1
 ابب التخل ِّي عند قضاء احلاجة -1
ـــدثــ عبددهللا ــ دسدمــبد قــب ادمــبد ثبــعدد اثبــز دعبــددهللا ــ دد ثمدــمددثــ ددمــبد  ــ دهللاــبد  ــ ددثــ ددمــبدهللا ــ  دهللاــبد  د1

دسب ا دهللابددملغريةدمبدشث ا 
دهد سبمد"كدندإذددذهعددملذهعد مث ". ندد بزدصبىدسدهللابي

دـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددهللايقىدمبددونس دعبددإمسدهللايلدمبدهللا  ددملبك دهللابد  دد ممري دهللابدجدم دمبدهللا  دس 2
د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد"كدندإذدد ردددد ربدزددنطبقدثىتدالدد دهد ث ".

 ابب الرجل يتبو أ لبوله -2
ددهللايل دعبددمحدد د خرباند مودد تـَّيَّدحدث ع دشيخد دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمس3

ملــدد ــ ددهللا ــ دسدمــبدهللا ــدفدد  حيــ ة د أــدندىــ كتدهللاــبد  د وســى د أتــعدهللا ــ دسدإ،د  د وســىددقــ  هدهللاــبد شــيد  د
 أتــعدإ يــهد مــود وســى:دإ دكبــهللاد ــ درســولدسدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدذد ددــود د ــ رددد ندد ــولد ــ  ىدد  ــد د د صــلد

د دٍرد  دل دمثد دل:د"إذدد رددد ث كمد ندد ولد بري ْ د  و هد وضثد ".ج
 ابب ما يقول الرجل إذا دخل اخلالء -3
دـدث عبدد ق كددمبد ق ه  دعبددمحدددمبدزد د هللا  دد ودرت دهللابدهللا  دد ثمدم]مبدصهيع[دهللابد نسدمبد د ك 4



د هللاـوذدمـك"د  ـدل:دهللاـبدهللا ـ د دل:دكدندرسولدسدصبىدسدهللابيهد سبمدإذدددخلددخلال د دل:دهللابد محددد" دل:دد بكهمكدإ ك
د بددخل ثد دخل دئث". دد ودرتد" دل:د هللاوذدابّللك

.]" "د  دلد هيع:د" بيتثوذدابّللك د هللاوذدمك"د  دلد  ة:د" هللاوذدابّللك د] دلد موددد د:در دهدشث ادهللابدهللا  دد ثمدم"د بكهمكدإ ك
هللابدشث ا دهللابدهللا  دد ثمدمدهـوددمـبدصـهيعدهللاـبد نـسد ـذددد كي  دـدث عبدددحلقبدمبدهللا   ددث دد ق  سيد دل:دعبد5

ددحل دثد دل:
." د هللاوذدمك"د  دلدشث ا:د  دلد  كة:د" هللاوذدابّللك د"د بكهمكدإ ك

.] د] دلدشث ادهللابدهللا  دد ثمدم:د  يتثوذدابّللك
دـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ادهللابد تددة دهللابدد بض دمبد نس دهللابدزد دمبد ر م 6
سدصبىدسدهللابيهد سبم:د"إنكدهـذهددحلوـوحمد تضـ ةف د ـ أذدد  ـىد ثـ كمددخلـال د بياـلد هللاـوذداب د ـبد دل:د دلدرسولدد

ددخل ثد دخل دئث".
 ابب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة -4
:دـدث عبددُ ق كددمبد ق ه  دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابدهللا  دد  محبدمبددمد  دهللابدسب دن د ـدل7

د يلد ه:
ددخلـ د ة  د ـدل:د جـل د اـ دنـداند ندنقـتا لدد ا بـادمغـدئٍ د  د "د ا دهللابك أمدن يكأمدصبىدسدهللابيهد سبمدكلكدشي دثـىتك

دموٍل د  ندالدنقتبجيداب ي ني د  ندالددقتبجيد ث اندأب لكد بدعالعاد ثجدر د  د ندنقتبجيدم جي د  دهللاظم".
دمبد   دد بكفيكبيك 8 عبدددمبددمل ـدر، دهللاـبد  ـ دمـبدهللاجـالن دهللاـبدد اثاـديدمـبدثأـيم دهللاـبد  دصـد  ددـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابد  ده د ةد دل:
دد اند أـمدنبم ـادد ود ـ د هللابك أـم د ـ أذدد  ـىد ثـ كمدد غـدئ د ـالددقـتا لدد ا بـا د دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إّنك  دلدرسولددّللك

د.د د دبهىدهللابدد  ك تد د  كأ ا الددقت م هد د الددقتطعدمي يبه"د كدندأي  دم العاد ثجدر
دـدث عبدد ق كددمبد ق ه  دث عبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللاطد دمبددمد دد بي ي دهللابد  د دوبدر ددا د دل:9

"إذدد  يتمدد غدئ د الد قتا بوددد ا بادمغدئٍ د الدموٍل د  أبدش كأ ودد  دغ كأمـود"د اـ  بددد وـددد وجـ اند ـ دثيبد ـ دمبيـهللاد
.  لدد ا با د أب دددنبح فدهللابهدد نقتغف ددّللك

ــدثــ عبدد وســىدمــبدإمسدهللايــل د ــدلدعبــدد هيــع د ــدلدعبــددهللا ــ  دمــبدىــيب دهللاــبد  دزدــ  دهللاــبد ثاــلدمــبد  د ثاــلد10 ـ
ددألس ي د دل:

د"نىدرسولدسدصبىدسدهللابيهد سبمد ندنقتا لدد ا بتنيدم وٍلد  دغدئٍ ".
د دلد موددد  د:د  مودزد دهود و،دم دعثب ا.

دبدد   دمبدىيبدمبد درف د دلدعبددصفودندمبدهللايقى دهللابددحلقبدمبدذكودن دهللابد   دنددألصف  د دل:ـدث ع11



ر دــهللاددمــبدهللا ــ د انحلحدردثبتــهد قــتا لدد ا بــادمثدجبــسدد ــولدإ يهــد د ابــهللا:د ابدهللا ــ دد ــ محب د  ــيسد ــ دُنــيدهللاــبدهــذد د
ددنيدهللابدذ كد دد فضد  د  أذددكدندميبكد منيدد ا با دشي فد الدأبف.د دل:دمبى دإّنك

 ابب الرخصة]يف ذلك[ -5
ـدث عبددهللا  دسدمبد قـب ا دهللاـبد د ـك دهللاـبدىـيبدمـبدسـثي  دهللاـبد  ـ دمـبدىـيبدمـبدث كـدن دهللاـبدهللا ـهد دسـ دمـبد12

ث ــدن دهللاــبدهللا ــ دسدمــبدهللا ــ د ــدل:د اــ در ايهللادهللابــىدرهــ دد  يــهللاد   دــهللادرســولدسدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدهللابــىد  بتــنيد
ده. قتا لدميهللاددملا فدحلدجت

ــدثــ عبدد  ــ دمــبدموــدر د ــدلدعبـدد هــعدمــبدج دــ  دعبــدد   د ــدل:دمسثـهللاد  ــ دمــبدإســحدقدىــ تدهللاــبد ابندمــبد13
دصد  دهللابدجمده  دهللابدجدم دمبدهللا  دسد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمد ندنقتا لدد ا بادم وٍل د   دتهد  لد نددا بدمثددددقتا بهد. دنىدنزكدسدصبىددّللك
 ُف عند احلاجةابب كيف التكش   -6
دـدث عبددزهريدمبدث ب د دلدعبدد كي  دهللابددألهللا ش دهللابدرجل دهللابددمبدهللا  د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبم14

دد نود بددألرض". د"كدندإذدد ردددثدجا دالدد   دعومهدثىتك
د دلد موددد د:در دهدهللا  دد قالددمبدث بدهللابددألهللا شدهللابد نسدمبد د ك د هودضثيف.

دي:دث عبدد مح دمبدد و ي  دعبددهللا   دمبدهللاون د خرباندهللا  دد قالددمه[.] دلد مودهللايقىدد   ب
 ابب كراهية الكالم عند احلاجة -7
دمبدهللا  دمبد يق ة دعبدددمبد ه ي دعبددهللاأ  ادمبدهللا در دهللابدىيبدمـبد  دك ـري دهللاـبدهـاللدمـبد15 ـدث عبددهللا ي ددّللك

دبيهد سبمدداول:هللايدض د دل:دث ع د مودسثي د دل:دمسثهللادرسولدسدصبىدسدهللا
دهللام جلدمياهللادهللابىدذ ك". د"الخي جدد  كجالنددض ابندد غدئ دكدشفنيدهللابدهللاورهت دددتح كاثن؛د  أنكددّللك

د دلد موددد د:دملددقب هدإالدهللاأ  ادمبدهللا در.
 ابب أيرد  السالم وهو يبول؟ -8
ضحد،دمبدهللا  دن دهللابدان   دـدث عبددهللا  دند  مودمأ ددمبدد  دشي ا د دال:دعبددهللا  دمبدسث  دهللابدسفيدن دهللابدد 16

دهللابددمبدهللا   د دل:
درجلفدهللابىدد بكزكدصبىدسدهللابيهد سبمد هودد ول د قبكمدهللابيه د بمدد دكدهللابيه". د"  ك

د دلد موددد د:د ر يدهللابددمبدهللا  د غريهد ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ي م دمثدردكدهللابىدد  جلدد قالد.
عبددسـثي  دهللاـبد تـددة دهللاـبددحلقـب دهللاـبدثضـنيدمـبددملبـذرد  دسدسـدن ددـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبددهللا  ددألهللابى 17

دهللابددملهدج دمبد بفذ



دك هـهللاد  نهد  ىدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد هـودد ـول د قـبمدهللابيـهد بـمددـ ددهللابيـه دثـىتد وضـ دمثددهللاتـذردإ يـهد اـدل:د"إ ك
دإالَّدهللابىدطه "د  د دل:د"هللابىدطهدرة". د ند ذك ددّللك

 هللا تعاىل على غري طهر ابب يف الرجل يذكر -9
ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدددمبد  دزدئ ة دهللابد ميه دهللابدخد  دمبدسب اددث دد ف  د دهللابدد  هيكأ دهللاـبدهللاـ  ة دهللاـبد18

دهللادئواد د هللا:
د جلدهللابىدكلكد ثيدنه". دهللامَّ د"كدندرسولدسدصبىدسدهللابيهد سبمددذك ددّللك

 خل به اخلالءابب اخلامت يكون فيه ذكر اّلل  تعاىل يد -10
دـدث عبددنحي دمبدهللابي دهللابد  دهللابيددحلبفي دهللابدمهدد دهللابددمبدج دج دهللابدد مه ي دهللابد نسد دل:19

د"كدندد بكزكدصبىدسدهللابيهد سبمدإذدددخلددخلال د ض دخدمته".
د دلد موددد د:دهذددث دثد بأ  د إنب دددث فدهللابددمبدج دجدهللابدزايددمبدسث دهللابدد مه ي دهللابد نس

دىدسدهللابيهد سبمددّتكحذحدخدمتد د بد رأٍقدمثكد  اده"د د وهمد يهد بدمهدد د ملدد  هدإالدمهدد." ندد بزدصب
 ابب االسترباء من البول -11
ـدث عبددزهريدمـبدثـ يد هبَّـدددمـبدد قَّـ أيد ـدال:دعبـدد كيـ  دعبـدددألهللا ـش د ـدل:دمسثـهللادجمدهـ د دىـ تدهللاـبدطـد ف د20

دهللابددمبدهللا دفد دل:
دصبىد درسولددّللك سدهللابيهد سـبمدهللابـىد ـربدبد اـدل:د"إنك ـدددثـذكابن د  ـدددثـذكابند دك ـري:د  كـددهـذدد أـدندالددقـتبمهدد  ك

 بدد  ول د   كددهذدد أدندميويداب بك ي ا"دمثكددهللاددمثقيٍعدرطعد واكهدابعبني دمثكدغ فدهللابـىدهـذدد دثـ د  د هللابـىدهـذدد
د دث د  د  دل:د" ثبكهدخيفكفدهللابهدد ددملددي قد".

د"دقترت"د أدند"دقتبمه". دلدهبددد
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدجمده  دهللاـبددمـبدهللا ـدف دهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد21

دنثبدهد دل:
د"كدندالددقترتد بدمو ه"د  دلد مود ثد داد"دقتبمه".

د  دد  محبدمبدثقباد دل:ـدث عبدد ق كد دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد دعبدددألهللا ش دهللابدزد دمبد هع دهللابدهللا22
إنطباهللاد اند هللا   دمبدد ثدصدإ،دد بزدصبىدسدهللابيهد سـبم د رـ جد  ثـهددر ـاف دمثددسـترتد ـد دمثدابل د اببـد:ددنظـ  ددد

إ يهدد ولدك دد  ولددمل  ة د ق  دذ ك د ادل:د" ملد ثب ودد دد ايدصدثعدم دإسـ دئيل دكـدنوددإذدد صـد مدد  ـولد طثـودد
د بهمد بهدهم د ثذكبد د ربه".د دد صدمهدد  ول

ْبـ حد ثـ هم"د  ـدلدهللادصـمدهللاـبد  د  دلد موددد د:د ـدلد بحيـوردهللاـبد  د دئـل دهللاـبد  د وسـىد دهـذدددحلـ دثد ـدل:د"جأ
د دئل دهللابد  د وسىدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم:د"جق د ث هم".



 ابب البول قائما   -12
بددشث ا.دحد عبدد ق كد دعبدد مودهللاودنا د هذدد فظدثفص دهللاـبدـدث عبددثفصدمبدهللا  د  قبمدمبدإم دهيمد دال:دع23

دسبي دن دهللابد  د دئل دهللابدثذدفاد دل:
د"  ىدرسولدسدصبىدسدهللابيهد سبمدس دطاد وٍدد  دلد دئ د دمثكددهللاددند د  قحدهللابىدخفكيه".

د دلد موددد د:د دلد ق كد:د دل:د ذه هللاد   دهللا  د  هللاد دثىتدكبهللادهللاب دهللاا ه.
  الرجل يبول ابلليل يف اإلِّانء مث يضعه عنده[]ابب يف -13
دـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددثجدج دهللابددمبدج دج دهللابدثأي ادمبهللاد  ي ادمبهللادر ياادهللابد  هدد ندد د هللا:24

د"كدند ببكزكدصبىدسدهللابيهد سبمد  حفد بدهللاي دٍندحتهللادس د هدد ولد يهداب بكيل".
 ابب املواضع اليت هني عن البول فيها -14
ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددإمسدهللايلدمبدجثف  دهللابدد ثال دمبدهللا  دد  محب دهللابد ميه دهللاـبد  ده دـ ةد ندرسـولدسد25

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:
د"د كاوددد الكهللابنْي"د د ود:د  ددد الهللابدندايدرسولدس د دل:د"د كذيددتربكىد دط دقدد بكدف د  د دربكهم".

د   بي د هللا  دمبددخلطدبد مودثفص د ث د هد مت د ندسثي دمبددحلأـمدثـ عهمد ـدل:دـدث عبددإسحدقدمبدسود د26
د خرباندان  دمبددمد  دث ع دثْيوةدمبدش دح د ند ابدسثي ددحل رييدث عهدهللابدُ ثدذدمبدج لد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"د ـكُاودددملالهللابدد  كالعا:دد ربدزد ددملودرد د  درهللاادد طك دق  د د ظكلك".د دلدرسولددّللك
 ابب يف البول يف املستحم ِّ  -15
ــدثـ عبدد محــ دمـبد  ــ دمـبدثب ـلد دحلقــبدمـبدهللابــيد ـدال:دعبـددهللا ــ دد ـ زدق د ــدلد محـ :دعبـدد ث ــ د خـرب د شــثث د27

د  دلددحلقب:دهللابد شثثدمبدهللا  دسدهللابددحلقب دهللابدهللا  دسدمبدُ غفكل د دل:د دلدرسولدسدصبىدسدهللابيهد سبم:
د كمد د قتح كأهدمثكددغتقلد يه" دلد مح :د"مثكددتوض د يه؛د  أنَّدهللاد َّادد وسودفد به"."الد و بكد ث

دـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دهللابددد ددمبدهللا  ددّللك دهللابدمحي ددحل رييد هوددمبدهللا  دد  محبد دل:28
دصـبىدسدهللابيـهد ســبمد ند ايـهللادرجـال دصـحعدد بـزدصـبىدسدهللابيــهد سـبمدك ـددصـح اد مـوده دـ ةد ــدل:د"نـىدرسـولدس

دميتو د ث اندكلكددوٍد د  دد ولد د غتقبه".
 ابب النهي يف اجلُْحر -16
دمبدهللا  دمبد يق ة دعبدد ثدذدمبدهودد د ـدل:دثـ ع د   دهللاـبد تـددة دهللاـبدهللا ـ دسدمـبدسـ جسد29 ـدث عبددهللا ي ددّللك

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبم
د اتددة:د دددأ هد بدد  ولد ددجلح  د دل:دكدنددادلدإندد قدكبددجلب."نىد ندد دلد ددجلح "د دل:د د ودد

 ابب ما يقول الرجل إذا خرج من اخلالء -17



ـــدثــ عبددهللا ــ  دمــبد  ــ دد بد ــ  دعبــددهدشــمدمــبدد ادســم دعبــددإســ دئيل دهللاــبددوســفدمــبد  دمــ دة دهللاــبد ميــه د ــدل:د30
دسبم:ث عت دهللادئوادرضيدسدهللابهدد ندد بزدصبىدسدهللابيهد د

د"كدندإذددخ جد بدد غدئ د دل:دغف دنك".
 ابب كراهية مس ِّ الذكر ابليمني يف االسترباء -18
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيمد  وسىدمبدإمسدهللايلد دال:دعبدد ابن دعبددىيب دهللاـبدهللا ـ دسدمـبد  د تـددة دهللاـبد ميـهد ـدل:د31

دصبىدسدهللابيهد سبم: د دلدرسولددّللك
د دذك هدمي يبه د إذدد  ىددخلال د الددت قكحدمي يبه د إذددش بد الددو بدنفقدد دث د "."إذددابلد ث كمد الدميسك

ـدث عبدد   دمبدآدددمبدسبي دنددملحيكيحييُّ دعبدددمبد  دزدئ ةد دل:دث ع د مـود دـوبددثـ ددي  داـيدهللاـبدهللادصـم د32
 بــزدصـبىدسدهللابيــهد ســبمد ندهللاـبددملقــيعدمـبدرد ــ د  ث ـ  دهللاــبدثدرعـادمــبد هـعددخلمدهللاــيد ـدل:دثــ عت دثفحيـادز جدد

دد بزدصبىدسدهللابيهد سبم
د"كدندجيثلدمييبهد طثد هد ش دمهد عيدمه د جيثلدمشد هدملددسوىدذ ك".

ـدث عبدد مود ومادد  مي دمـبدان ـ دثـ ع دهللايقـىدمـبددـونس دهللاـبددمـبد  دهللا  مـا دهللاـبد  د ثوـ  دهللاـبدإمـ دهيم دهللاـبد33
دهللادئواد د هللا:

دهللابيهد سبمدد ي ىند طهورهد طثد ه د كدنهللادد هدد يق ىدخلالئهد  ددكدند بد ذى."كدنهللادد درسولدسدصبىدسد
ـــدثــ عبدد  ــ دمـــبدثــدمتدمــبدممدـــ  دعبــددهللا ــ دد وهـــدبدمــبدهللاطــد  دهللاـــبدســثي  دهللاــبد  د ثوـــ  دهللاــبدإمــ دهيم دهللاـــبد34

ددألسود دهللابدهللادئوادهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدنثبده.
 ابب االستتار يف اخلالء -19
م دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباندهللايقىدمبددونسدهللابدعور دهللابددحلحينيددحلربد ك دهللابد  دسثي  دهللابد  دـدث عبددإ35

ده د ة دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:
" بددكتحلد بيو   د بد ثلد ا د ثقبد  ـبدالد ـالدثـ ج؛د  ـبددسـتج  د بيـو   د ـبد ثـلد اـ د ثقـبد  ـبدالد ـالد

فظد  ـدال،دمبقـدنهد بي تبـ  د ـبد ثـلد اـ د ثقـبد  ـبدالد ـالدثـ ج د  ـبد  ـىدد غـدئ دث ج د  بد كلد  ددّتبَّـلد بـيب
ــيطدنددبثــعدنادهللاــ دمــ دآدد د ــبد ثــلد اــ د  بيقــترت؛د ــ أندملدجيــ دإالَّضد ندجي ــ دك ي ــد د ــبدر ــلد بيقــت م ه؛د ــ أنَّدد وك

د ثقبد  بدالد الدث ج".
ي"د ر دهدهللا  ددملبكدمبدد حي دحدهللابدعورد ادل:د" مودسـثي د دلد موددد د:در دهد مودهللادصمدهللابدعورد دل:د"ثحينيددحل ريد

ددخلري".
د] دلد موددد د:د مودسثي ددخلريدهود بد صحدبدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم[.

 ابب ما ينهى عنه أن يستنجى به -20



مـبدهللا ـدفددـدث عبدددمد دمبدخد  دمبدهللا  دسدمبد وهعددهل  د  دعبدددملفضكلددث ددمبد ضـد اددملحيـ يدهللاـبدهللايـدحم36
دد ات د 

 ندشـييمدمــبدميتــدند خـربهدهللاــبدشــي دندد ات ـد د ند قــب ادمــبدفبكــ ددسـتث لدر دفــ دمــبداثمـهللادهللابــىد ســفلددألرض د ــدلد
شــي دن:د قــ اند ثــهد ــبدكــوددشــ دكدإ،دهللابا ــد د  د ــبدهللابا ــد دإ،دكــوددشــ دك دد دــ دهللاباــدد د اــدلدر دفــ :دإندكــدند

بمد ي خــذدنْــود خيـهدهللابــىد ند ــهدد بحيــفداــدددغــبمد  بــددد بحيــف د إندكــدند ثـ اند دز ــدندرســولدسدصــبىدسدهللابيــهد ســ
 ث اند يطريد هدد بَّحيلد د  دشد  آلخ دد ا ح دمثد دل:د دلديلدرسـولدسدصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"ايدر دفـ د ثـلكددحليـدةد

د  دهللاظمد  أنكد  ك د ]صبىدسدستطولدمكدمث ي د  خربدد بكدفد نكهد بدهللاا دحليتهد  د ابك د   د د  ددستبجىدم جي دددمكاٍد
دهللابيهد سبم[د بهدم ي ف".

ــــدثـــ عبدددمدـــ دمـــبدخد ـــ  دعبـــدد فضـــل دهللاـــبدهللايكـــدحم د ندشـــييمدمـــبدميتـــدند خـــربهد ـــذدددحلـــ دثد دضـــد دهللاـــبد  دســـدملد37
دمبدهللا   ددذك دذ كد هود ثهد  دم دحبحيبداببد  يون. ددجليود  دهللابدهللا  ددّللك

د فقطدط د دلد موددد د:د هودشي دندمبد  ياددأىند ابدُثذدفا. دلد موددد د:دثحيبد  يوندهللابىدج لداب
ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددر حدمبدهللا ـددة دعبـددزكـ ايدمـبدإسـحدق دعبـدد مـودد ـممريد نـهدمسـ دجـدم دمـبدهللا ـ د38

دداول: ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد ندنت قَّحدمثظٍمد  دمثٍ ". د"نداندرسولددّللك

دمـبدد ـ دب ي دهللاـبدـدث عبددثيوةدمبد39 ش دحددحل حيي دعبددمبدهللايدحم دهللابدىيبدمبد  دهللا   دد قَّْي د  دهللابدهللا  ددّللك
دمبد قثودد دل: دهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد اد ود:دايد    دإْنهأد  َّتـكد نددقـتبجوددمثظـٍمد  درحْ عـحٍاد  دمُح ـٍاد؛د   دد"   ددجلبكدهللابىدرسولددّللك
د ثد،دجثلد ب ددد يهددرز د  د دل:د بهىدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد]هللابدذ ك[".  أنَّددّللك

 ابب االستنجاء ابألحجار -21
ـدث عبددسثي دمبد بحيورد  تي ادمبدسثي د دال:دعبدددثاـوبدمـبدهللا ـ دد ـ محب دهللاـبد  دثـدزد دهللاـبد قـبمدمـبد ُـ ط د40

دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد د هللا:
دصــبىدسدهللابيـهد ســبمد ــدل:د"إذددذهـ عد ثــ كمدإ،دد غــدئ د بيـذهعد ثــهدم العــاد ثجـدٍرددقــتطيعد ــبك دإندرسـولددّللك

ددجتمى دهللابه". د  أنك
دمــبد  ــ دد بفيبــي دعبــدد مــود ثد دــا دهللاــبدهوــدددمــبدهللاــ  ة دهللاــبدهللا ــ  دمــبدخمميــا دهللاــبدهللا ــدرةدمــبد41 ـــدثــ عبددهللا ــ ددّللك

دخمميا دهللابدخمميادمبداثمهللا
دصبىدسدهللابيهد سبمدهللابددالستطدماد اد دل:د"م العاد ثجدٍرد يسد يهددرجي ف". دل:دسئلدرسولددّللك

د دلد موددد د:دكذددر دهد مود سد اد دمبدّنريدهللابدهوددد]دث ددمبدهللا  ة[.



 ابب يف االسترباء -22
دمـبدىـيبدد تـو ددحد عبـددهللا ـ  دمـبدهللاـوند ـدل:د42 ـدث عبدد تي ادمبدسثي د خبـفدمـبدهوـددددملاـ ى د ـدال:دعبـددهللا ـ ددّللك

دمبد  د بيأا دهللابد  ه دهللابدهللادئواد د هللا: خرباند موددثاوبدد تو د دهللابد دهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم د ادددهللا  دخبفهدمأوزد بد د د ادل:د" ددهـذددايدهللا ـ  "د اـدل:دهـذدد ـد د توضـ دد درسولددّللك لح ابح

دمه د دل:د" دد ُ   دكب ددمبهللاد ند  وض  د  ود ثبهللاد أدنهللادسبكا".
 ابب يف االستنجاء ابملاء -23
د دهللاـبدهللاطـد دمـبد  د ي ونـا دهللاـبد نـسدمـبدـدث عبدد هعد43 مبدمايا دهللابدخد  ددث دد ودسطيدهللاـبدخد ـ ددثـ ددحلـذك

دصبىدسدهللابيهد سبم: د د ك د ندرسولددّللك
"دخلدثدئطد د  ثهدغالدفد ثهد أيض حةف د هـود صـغ ان د وضـثهددهللابـ دد قكـ رةد اضـىدثدجتـه د رـ جدهللابيبـدد  ـ ددسـتبجىد

دابملد ".
ال  د دل:د خرباند ثد دادمبدهودد دهللابددـونسدمـبددحلـدرت دهللاـبدإمـ دهيمدمـبد  د ي ونـا دهللاـبدـدث عبدد   دمبدد ث44

د  دصد  دهللابد  ده د ة دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:
دى ُّوند نددتطهَّ  د{د دل:دكدنودددقتبجوندابملد د بم هللاد يهمدهذهددآلدا". د"نم هللادهذهددآلداد د هلد  د د} يهدرجدلف

 الرجل يدلك يده ابألرض إذا استنجىابب  -24
ددثـ ددملر ك ـيدعبـدد45 ـدث عبددإم دهيمدمبدخد   دعبدد سوددمبدهللاـد   دعبـددشـ دكد هـذدد فظـهدحد عبـدد  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك

د كي  دهللابدش دك دهللابدإم دهيمدمبدج د  دهللابددملغرية دهللابد  دزرهللاا دهللابد  ده د ةد دل:
د ىددخلال د  يتهدند د د وٍرد  دركوٍةد دستبجى"."كدندد بكزُّدصبىدسدهللابيهد سبمدإذدد 

 دلد موددد د:د دث دثد كي د"مثكد قحدد هدهللابىددألرضدمثكد  يتهدإبأان دآخ د توضَّـ "د ـدلد مـوددد د:د ثـ دثددألسـودد
دمبدهللاد  د مت.

 ابب السواك -25
دد  ثهد دل:دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دهللابدسفيدن دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة46

دصالة". ود،دهللاب دكلكأ دهللابىددملؤ بنيدأل  هتمدمت خريدد ثود د اب قكأ د" والد ند شقَّ
ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د خرباندهللايقىدمبددونس دعبدد   دمبدإسحدق دهللابد   دمبدإم دهيمدد تَّي ـي دهللاـبد  د47

دص دبىدسدهللابيهد سبمدداول:سب ادمبدهللا  دد  محب دهللابدزد دمبدخد  ددجله د دل:دمسثهللادرسولددّللك
ـود،د ود،دهللاب دكلكدصـالة"د ـدلد مـودسـب ا:د   دـهللادزدـ د دجيبـسد ددملقـج د إندد قكأ دهللابىد  َّيتدأل  هتمداب قكأ " والد ند شقَّ
دمـبدهللا ـ د  بد ذنهد وض دد ابمد بد ذندد أد ع د أب ـدد ـدددإ،دإسـحدق دهللاـبد  ـ دمـبدىـيبدمـبدث َّـدن دهللاـبدهللا ـ ددّللك



دمبدهللا  د دل:د  بهللا:د ر دهللاد وضُّؤددمـبدهللا ـ د أـلدصـالةدطـده د د غـريدطـده  دهللاحـمَّدذد، د اـدل:دث عتبيـهد مسـد دمبـهللاددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم دمبدثبظبادمبد  دهللاد  دث عهدد ندرسولددّللك دزد دمبددخلطدبد ندهللا  ددّللك

ود،د  دذ كدهللابيهد   داب قكأ دصالٍةدطده د د  دغريدطدهٍ  د ب كددشقَّ دصالٍة"د أدنددمبدهللا  دد ىد ند"   داب وضو د ألكأ ألكأ
دمهد وة د أدندالد يدد وضو د ألدصالة.

." دمبدهللا  ددّللك د دلد موددد د:دإم دهيمدمبدسث در دهدهللابد   دمبدإسحدقد دل:د"هللا ي ددّللك
 ابب كيف يستاك -26
 دمـ دة دهللاـبد ميـهدـدث عبدد قـ كدد سـبي دندمـبددد ددد ثحتحأـيد ـدال:دعبـددمحـدددمـبدزدـ  دهللاـبدغـْيالندمـبدج دـ  دهللاـبد 49

د دلد ق كد:د دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمدنقتح بهد   دتهددقـتد،دهللابـىد قـدنه د ـدلد مـوددد د:د  ـدلدسـبي دند ـدل:ددخبـهللادد   يبددرسولددّللك

ــود،دهللابــىدطـ فد قــدنهد هــودداـول:د"إهدإه"ددثــ ددتهــوَّي د هللابـىدد بــزدصـبىدسدهللابيــهد ســبمد هـوددقــتد، د  ــ د ضـ دد قكأ
ددلد ق كأد:دكدندث د د دطودال د  أ ددختحي  ه. دلد موددد د:د 

 ابب يف الرجل يستاك بسواك غريه -27
دـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددهللاب قادمبدهللا  دد ودث  دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:50

دصبىدسدهللابيهد سبمددقنتُّد هللاب هدرجالند ث مهدد كـربد ـبددالخـ  د ـ  ثيدإ يـهد  ـود،د" ندددكدندرسولددّللك  ضـلدد قكأ
ود،د كربمهد. "د هللا دد قكأ دكربك

د] دلد مح دهوددمبدثمدد دلد بدد مودسثي دهوددمبددألهللا د دهذددادد ف ددمهد هلددمل دبا[.
ـدثـ عبددإمـ دهيمدمـبد وسـىدد ـ دزي د خـرباندهللايقـىدمـبددـونس دهللاـبد قـث  دهللاـبددملاـ دددمـبدشـ دح دهللاـبد ميـه د ـدل:د51

د بهللاد ثدئوا:
وحد،.دأبيدشي دكدندد    دصبىدسدهللابيهد سبمدإذدددخلدميته د د هللا:داب قكأ درسولددّللك

 ابب غسل السواك -28
ددألنحيـدري دعبـددهللاحب قـادمـبدسـثي دد أـو ددحلدسـع دعبـددك ـري دهللاـبد52 ـدثـ عبدد  ـ دمـبدموـدر دعبـدد  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك

دهللادئواد ندد د هللا:
ود دصبىدسدهللابيهد سبمددقتد،د يثطي دد قكأ د،دألغقبه د  م  دمهد  ستد، دمثد غقبهد  د ثهدإ يه.كدندنزددّللك

واك من الفطرة -29  ابب الس ِّ
ـدث عبددىيبدمبد ثني دعبدد كي  دهللاببدزك ايدمبد  دزدئ ة دهللاـبد حيـثعدمـبدشـي ا دهللاـبدطبـقدمـبدث يـع دهللاـبددمـبد53

دد ممري دهللابدهللادئواد د هللا:



دد  د بدد فط ة:د صُّ دصبىدسدهللابيهد سبم:د"هللاو ف ـود، د دالستبوـدقدابملـد  د دلدرسولددّللك وَّدرب د إهللافـدُ دد بكأحيـا د د قكأ
ددألرفــدر د غقــلدد ــربدجمد نتــفدديمــ  د ثبــقدد ثدنــا د دنتاــدصددملــد "ددثــ ددالســتبجد دابملــد  د ــدلدزكــ اي:د ــدلد   ــصُّ

د حيثعد]دمبدشي ا[:د نقيهللادد ثدش ةدإالد ند أونددملض ضا.
دمبدزد  دهللاـبدسـب ادمـبد  ـ دمـبدهللا كـدردمـبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد دد ددمبدش يعد د54 ال:دعبددمحدد دهللابدهللابيك

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل: دايس  د دلد وسى:دهللابد ميه د  دلددد د:دهللابدهللا دردمبدايس  د ندرسولددّللك
د بدد فط ةددملض ضاد دالستبودق"د ذك دحنوه د ملددذك دإهللافد دد بحياد زددد" دخلتدن"د ـدل:د" دالنتضـدح"د ملددـذك  د"إنك

ددنتادصددملد ددث ددالستبجد .
 دلد موددد د:د ر يدحنوهدهللابددمبدهللا دف د دل:د"مخسدكبهدد دد   ف"د ذك د يهـددد فـ قد ملددـذك دإهللافـد دد بحيـا د ـدلد
ددملـم  د ـوهلمد ملددـذك  ددإهللافـد د  موددد د:د ر يدحنودث دثدمحدددهللابدطبـقدمـبدث يـعد جمدهـ  د هللاـبدمأـ دمـبدهللا ـ ددّللك

دمبد  د ـ ، دهللاـبد  دسـب ادهللاـبد  ده دـ ةدهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد يـه.ددد بحيا د  دث دث    دمبدهللا  ددّللك
د" إهللافد دد بكأحيا"د هللابدإم دهيمدد برثيدحنوهد ذك دإهللافد دد بحياد دخلتدن.

 ابب السواك ملن قام من الليل -30
دصـبىدسدهللابيـهددـدث عبدد   دمبدك ري دعبددسفيدندهللابد بحيور د ثحينيدهللابد  د دئل دهللاـب55 ثذدفـا د ندرسـولددّللك
د سبم:

ود،". د"كدندإذدد ددد بدد بكيلددووصد دهداب قكأ
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباند مدمبدثأيم دهللابدزردرةدمبد  ىف دهللابدسث دمـبدهوـدد دهللاـبدهللادئوـاد56

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبم
د بيلدّتبكىدمثَّددستد،"."دكدنددوض د هد ضو هد سودكه د  أذدد ددد بدد

دمبدزد  دهللابد دد    دهللابدهللادئواد ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبم57 دـدث عبدد   دمبدك ري دعبددمهدد دهللابدهللابيك
د"كدندالدد   د بد يلد الدندرد يقتياظدإالد قوَّ،د  لد نددتوض ".

ددـدث عبدد   دمبدهللايقـى دعبـددهوـيم د خـرباندثحيـني دهللاـبدث يـعدمـبد  داثمـهللا دهللاـب58 دمـبدهللا ـ ددّللك   ـ دمـبدهللابـيك
دمبدهللا دفد دل: دمبدهللا دف دهللابد ميه دهللابدج هدهللا  ددّللك

مـــهللاد يبـــادهللابـــ دد بـــزدصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمد ب ـــدددســـتياظد ـــبد بد ـــهد  ـــىدطهـــورهد  خـــذدســـودكهد دســـتد، دمثد ـــالدهـــذهد
{دثـىتد ـدربد ندخيـتمدد قـورةددآلاي :د}إنَّد دخبقدد قَّ ود د دألرضد دخـتالفدد بكيـلد د بَّهـدردآلاي دألُ يلددأل  ـدب

  دخت هد دمثد وض د   ىد حيالَّهد حيبىدركثتني دمثدرج دإ،د  دشـهد بـددد ـددشـد ددّللك دمثددسـتياظد فثـلد  ـلدذ ـك دمثد
درج دإ،د  دشهد بدد دمثددستياظد فثلد  لدذ ك دكلدذ كددقتد،د دحيبيدركثتني دمثد    .



قـوَّ،د  وضـ د هـودداـول:د}إنَّد دخبـقدد قَّـ ود د دألرض{دثــىتد ـدلد مـوددد د:در دهددمـبد ضـيلدهللاـبدثحيـنيد ـدل:د ت
دختمدد قورة.

 ابب فرض الوضوء -31
ـدثـ عبدد قـبمدمـبدإمـ دهيم د ـدل:دعبـددشـث ا دهللاـبد تـددة دهللاـبد  ددملبـيح دهللاـبد ميـه دهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد59
د دل:

د جلكدص  ا د بدغبوٍل د الدصالةدمغريدطهورٍد دهللامَّ د"."الددا لددّللك
ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل د دل:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدمهدددمبد ب ـه دهللاـبد  ده دـ ةد ـدل:د ـدلد60

دصبىدسدهللابيهد سبم: درسولددّللك
ددتوضك ". دصالةد ث كمدإذدد ث تدثىتك د"الددا ُلددّللك

دـدثـ عبددهللا  ـدندمـبد  دشـي ا دعبـدد كيـ  دهللاـبدسـفيدن دهللاـبددمـبدهللاايـل دهللاـبد 61  ـ دمـبددحلبفيـا دهللاـبدهللابـيدرضـيددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم: دهللابه د دل:د دلدرسولددّللك

د" فتدُحدد حيكالةدد طكهور د حت ميهددد تكأ ري د حتبيبهددد تكقبيم".
 ابب الرجل جيدد الوضوء من غري حدث -32
دمبددمد ددملا ى دحد عبددُ ق َّد 62 عبددهللايقىدمـبددـونسد ـدال:دعبـددهللا ـ ددـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  ددّللك

د  محبدمبدزايدد دلد موددد د:د  اندحل دثددمبدىيبد  ابدهللاـبدغطيـفد  ـدلد  ـ :دهللاـبد  دغطيـفددهلـذيلد ـدل:دكبـهللاد
د دمبدهللا   د ب ددنـوديداب ظهـ د وضـ د حيـبى د ب ـددنـوديداب ثحيـ د وضـ  د ابـهللاد ـهد اـدل:دكـدندرسـولددّللك هللاب دهللا  ددّللك

دول:صبىدسدهللابيهد سبمددا
د هدهللاو دثقبدٍ ". د" بد وضك دهللابىدطهٍ دكتعددّللك

د دلد موددد د:د هذددث دثد ق د د هود مت.
 ابب ما ينجس املاء -33
ـدث عبدد   دمبدد ثال د هللا  دندمبد  دشي اد دحلقبدمبدهللابيكد غريهمد د ود:دعبدد مود سـد ا دهللاـبدد و يـ دمـبدك ـري د63

دصبىدسدهللابيـهد سـبمددهللابد   دمبدجثف دمبدد ممري دهللابدهللا  ددّللكد دمبدهللا   دهللابد ميه د دل:دسئلدرسولددّللك مبدهللا  ددّللك
دهللابددملد د  دددُبومهد بدد   دبد د ق دي د ادلدصبىدسدهللابيهد سبم:

د"إذددكدنددملد د بتنيدملدى لددخل ث".
:دهللاـبد  ــ دمـبدهللا ـدددمـبدجثفـ   د ـدلد مــوددد د:د ـدلد مـوددد د:د هـذدد فـظددمـبدد ثـال  د  ــدلدهللا  ـدند دحلقـبدمـبدهللابـيك

د هودد حيودب.



ــدثـ عبدد وســىدمـبدإمسدهللايـل دعبــددمحـدددحد عبـدد مــودكد ـل دعبـدددمدــ ددثـ ددمـبدزردــ دـ دهللاـبد  ــ دمـبدإسـحدق دهللاــبد64
دصـبىدسدهللابيـهد دمبدهللا ـ دسدمـبدهللا ـ  دهللاـبد ميـهد ندرسـولددّللك    دمبدجثف  د دلد مودكد ل:ددمبدد ممري دهللابدهللا ي ددّللك

ددأوند دد فالة د ذك د ثبده. سبمدسئلدهللابددملد د
دمـبدهللا ـ د ـدل:دثـ ع د65 دمـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحـدد د خـرباندهللادصـمدمـبددملبـذر دهللاـبدهللا يـ ددّللك

دصبىدسدصبىدسدهللابيهد سبمد دل: د   د ندرسولددّللك
د"إذددكدنددملد د بكتنيد  أنهدالددبجس".
دبدهللادصم[د.] دلد موددد د:دمحدددمبدزد د  فهدهللا

 ابب ما جاء يف بئر ُبضاعة -34
ـدث عبدد   دمبدد ثال د دحلقبدمبدهللابيد    دمـبدسـبي دنددألن ـدريد ـد ود:دعبـدد مـود سـد ا دهللاـبدد و يـ دمـبدك ـري د66

دمبدرد  دمبدخح أدج دهللابد  دسثي ددخل ري دمبدهللا  ددّللك دهللابد   دمبدكثع دهللابدهللا ي ددّللك
دصـبىدسدهللاب يـهد سـبم:د نتوضـ د ـبدمئـ دمضـدهللاا د هـيدمئـ ددطـ حد يهـدددحلـيبد حلـمدد أـالبد د بكـنتد نـهد يـلد  سـولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"دملد دطهورفدالددبجكقهدشي ف". د ادلدرسولددّللك
د دلد موددد د:د  دلدمثضهمدهللا  دد  محبدمبدرد  .

مبدسب ا دهللابد  ـ دمـبدإسـحدق دهللاـبددـدث عبدد مح دمبد  دشثيعد هللا  دد ثمدمدمبدىيبددحل دنيدند دال:دعبدد   67
دمبدهللا  دد  محبدمبدرد  ددألنحيدريدمثدد ث  ي دهللابد  دسثي ددخل ريد دل: دسبي دمبد دوب دهللابدهللا ي ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد هوددادلد ه:دإنهدُدقتاىد كد بدمئ دمضدهللااد هيدمئ ددباىد يهددحلوددد أالبد مسثهللادرسولددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إنكددملد دطهورفدالددبجكقهدشي ف". دحملدئبد هللاأذردد بدفد ادلد درسولددّللك

 ــدلد مــوددد د:دمسثــهللاد تي ــادمــبدســثي د ــدل:دســ  هللاد ــيكأمدمئــ دمضــدهللاادهللاــبدهللا اهــد د ــدل:د ك ــ د ــدددأــوند يهــدددملــد دإ،د
بيهـددمثدذرهللاتـه د ـ أذددد ثدناد بهللا:د  أذددناص د دل:دد ندد ثورة د دلد موددد د:د   ر د اندمئ دمضدهللاادم ددئي:د  د ـهدهللا

دمبد:هــددهللا ـــددكدنــهللادهللابيــه د ـــدل:دال د هللا ضــهددســتاد ذرٍيد ســ  هللادد ـــذيد ــتحديلداببدد  قــتدند ــ دخب دإ يـــه:دهــلدغــريكأ
د ر دهللاد يهدد د  د تغريدد بون.

 ابب املاء ال جينب -35
دـدث عبدد ق كد دعبدد موددألثوص دعبددمسد، دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:68

 د جد دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد يتوض د بهدد  ددغتقلد اد هللاد ه:ددبزدصبىدسدهللابيهد سبمد دجفبادغتقلد ز دجدد 
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إنَّددملد دالدجيبع". دإ دكبهللادجب د  د ادلدرسولددّللك دايدرسولددّللك

 ابب البول يف املاء الراكد -36



ثدهودددهللابد    دهللابد  ده د ةدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدـدث عبدد مح دمبددونس د دل:دعبددزدئ ةد دث د69
د دل:

دئمدمثكددغتقلد به". د"الد و بَّد ث كمد ددملد دد  ك
دصـبىد70 ـدث عبدد ق كد دعبددىيب دهللابد   دمبدهللاجالند دل:دمسثهللاد  دى كتدهللابد  ده د ةد ـدل:د ـدلدرسـولددّللك

دسدهللابيهد سبم:
دئم د الددغتقلد يهد بددجلبدما"."الد و بكد ث كمد ددملد دد  د ك

 ابب الوضوء بسؤر الكلب -37
دـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزدئ ةد دث دثدهودددهللابد   دهللابد  ده د ةدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:71

دب". د"طهوردإان أد ث كمدإذدد  غد يهدد أبعد نددغقلدس  د  دٍرد  الُهبَّداب رتُّ
د دلد دوبد ث يعدمبدد وهي دهللابد   .د دلد موددد د:د كذ ك

د دعبــدددملثت ــ ددثــ ددمــبدســبي دندحد عبــدد  ــ دمــبدهللا يــ  دعبــددمحــدددمــبدزدــ  د يثــد دهللاــبد دــوب دهللاــبد72 ـــدثــ عبدد قــ ك
دغقلد  ة". د    دهللابد  ده د ةدنثبده د ملدد  ثده د زددد"إذدد  غددهل ك

دصــبىدسددـــدثــ عبدد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــدد ابن دعبــدد تــددة د ن73   ــ دمــبدســريدبدث عــهدهللاــبد  ده دــ ةد ندنــزددّللك
دهللابيهد سبمد دل:

دب". د"إذدد  غدد أبعد دديأان د دغقبوهدس  د  كدٍ دد قكدمثاداب رتُّ
 دلد موددد د:د   دد مودصد د  مودرزدب د دألهللا جد اثمهللاددألثبف د مهكدددمـبد ب ـه د  مـودد قـ يدهللا ـ دد ـ محبدر ْ ُهدهللاـبد

دملددذك  ددد رتدب.  ده د ةد د
ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدشث ا دعبدد مـودد تيكـدح دهللاـبد طـ ف دهللاـبددمـبد غفـل د ند74

دصبىدسدهللابيهد سبمد   دماتلدد أالب دمثد دل: درسولددّللك
غقـبوهدسـ  د ـ دٍرد د  َّد بـاد" ددهلمد هلد "د  خصد دكبـعدد حيـي د  دكبـعدد غـبم د  ـدل:د"إذدد  ـغدد أبـعد دديأان د د

دب". دهللافكأ  هداب رتُّ
د] دلد موددد د:د هأذدد دلددمبد غفل[.

 ابب سؤر اهلرة -38
دمـبد  دطبحـا دهللاـبدمحيـ ةدمبـهللادهللا يـ د75 دمبد قب ادد اثبـزك دهللاـبد د ـك دهللاـبدإسـحدقدمـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك

دددةدـمبدر دهللاا دهللابدك وادمبهللادكثعدمبد د كد كدنهللادحتهللاددمبد  د ت



 ند ابد تددةددخلد قأ هللاد هد ضو د  د جد  ده ةد و مهللاد به د  صـغىدهلـددديأان دثـىتدشـ مهللا د د ـهللادك وـا:د ـ آ د
ــدد يقــهللاد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د"إنَّ  نظــ دإ يــهد اــدل:د  ثج ــنيدايددمبــاد خــي د ابــهللا:دنثــم د اــدل:دإندرســولددّللك

دد بدد طَّوَّد نيدهللابيأمد د طكوكد  دد ".مبجٍس؛دإنَّ
دمبد قب ا دعبددهللا  دد ثمدم دهللابددد ددمبدصد دمبدددبدردد ت در دهللابد  ه76 دـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابهــــد[د وجــــ هتدد حيـــبي د  شــــدر دإيلَّد ندضـــثيهدد جــــد  دهــــ كةدد  ند والهتـــدد رســــبتهدد  دقـــٍادإ،دهللادئوــــاد]رضـــيددّللك
ــددد  كبـهللاد بهــد د ب ــدددنحيــ  هللاد كبـهللاد ــبدثيــثد كبــهللاددهلـ كة د اد ــهللا:دإندرســول دصــبىدسدهللابيـهد ســبمد ــدل:د"إنك دّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمددتوض دمفضبهد. ددهيد بدد طكوكد نيدهللابيأم"د   در دهللادرسولددّللك د يقهللادمبجٍس؛دإّنك
 ابب الوضوء بفضل وضوء املرأة -39
دـدث عبدد ق كد دعبددىيب دهللابدسفيدن دث ع د بحيور دهللابدإم دهيمدهللابددألسود دهللابدهللادئواد د هللا:77

دصبىدسدهللابيهد سبمد بدإانٍ د دثٍ د حنبدجب دن".د"كبهللا د غتقلد اند رسولددّللك
دمبد   دد بفيبي دعبدد كي  دهللابد سد ادمبدزد  دهللابددمبدخ موذد دهللابد ددُص يكاددجلهبياد د هللا:78 دـدث عبددهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد دد وضو د بدإان د دثٍ . ددختبفهللادد يد د درسولددّللك
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللاـبددمـبدهللا ـ دـدث عبدد79  ق كد دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابدان   دحد عبددهللا  ددّللك
د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبم.د دلد ق كد:د بدديأان دد ودث د يثد .دد دكدندد  كأجدلد د بكأقد ددتوضكئوند دز دندرسولددّللك
دمبدهللا  د دل:ـدث عبدد ق كد دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك دث ع دان 80 د  دهللابدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد بدإانٍ د دثٍ دن يلد يهد د دبد.دد دكبكددنتوضك دحنبد د بكأقد دهللابىدهللاه درسولددّللك
 ابب النهي عن ذلك -40
دحد عبدد ق كد دعبدد مودهللاودنا دهللابددد ددمبدهللا  ددّللك دهللابد81 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دهللابددد ددمبدهللا  ددّللك
ي ددحل رييد دل:د ايهللادرجال دصحعدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد رم دسبنيدك ددصح هد موده د ةد ـدل:د"نـىدرسـولدمح

دصبىدسدهللابيهد سبمد ند غتقلددمل  ةدمفضلدد  َّجل د  ددغتقلدد  َّجلدمفضلددمل  ة"دزددد ق دد"  يغرت دد يثد ". ددّللك
طَّيد قيدعبددشث ا دهللابدهللادصمدهللابد  دثدجع دهللابددحلأمدمبدهللا   ــد هـودـدث عبدددمبدموَّدر دعبدد موددد دددث دد 82

ددأل  يدـ
د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد"نححىد نددتوضَّ دد  َّجلدمفضلدطهورددمل  ة".د

 ابب الوضوء مباء البحر -41
دمــبد قــب ا دهللاــبد د ــك دهللاــبدصــفودندمــبدســبيم دهللاــبدســثي دمــبدســب اد ــبدآلددمــبددأل83 زرق د ندـــدثــ عبددهللا ــ ددّللك

ددملغريةدمبد  دم دةد هود بدم دهللا  دد  درد خربهد نهدمس د ابده د ةدداول:



س لدرجلدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ادل:دايدرسولددّللك دإاندن كعدد  ح د حن لد ثبددد ابيلد بددملد  د  أند وض اندمـهد
دصبىدسدهللابيهد سبم:د" دهودد طكهورد د:ه ددحللُّد يتته".هللاطوبد د  بتوض دند دد  ح  د ادلدرسولددّللك

 ابب الوضوء ابلنبيذ -42
دمبد قثود84 دـدث عبددهبَّددد سبي دندمبددد ددد ثحتحأيد دال:دعبددش دك دهللابد  د مدرة دهللابد  دزد  دهللابدهللا  ددّللك

". ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دلد هد يباددجلب:د" حدد دإدد  ك "د دل:دن يذ د دل:د"مت ةفدطيك افد   دد فدطهورف
د دلد موددد د:د  دلدسبي دندمبددد ددهللابد  دزد د  دزد :دكذدد دلدش دك د ملددذك دهبددد يباددجلب.

دمبد قثود:85 دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دهللابددد د دهللابدهللاد   دهللابدهللابا اد دل:د بهللاد ث  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد يباددجلب  د ادل:د ددكدند ثهد بدد ث .د حْبدكدند ْبأمد  درسولددّللك

دـدث عبدد   دمبدمودر دعبددهللا  دد  محب دعبددمو دمبد بحيور دهللابددمبدج دج دهللابدهللاطد 86
د نهدك هدد وضو داب بنبد د ب يذ د  دل:دإندد تي مد هللاجعدإيلَّد به.د

دـدث عبدد   دمبدمودر دعبددهللا  دد  محب دعبدد مودخب ةد دل:87
دمتهدجبدماد  يسدهللاب هد د د هللاب هدن يذ:د دغتقلدمه د دل:دال.س  هللاد ابدد ثد يادهللابدرجلد صدد

 ابب أيصلي الرجل وهو حاقن -43
دمبددألر م88 دـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك

ح دمثد ـدل:د يتاـ دد نهدخ جدثدجكدد  د ثت  د  د  ثـهدد بـدفد هـوددـؤ هم د ب ـددكـدندذد ددـودد  ـدددد حيـالةدصـالةدد حيـ د
دصبىدسدهللابيهد سبمدداول:د"إذدد رددد ث كمد نددذهعددخلال د  د هللاد  ث كم د ذهعددخلال  د  أ دمسثهللادرسولددّللك

دد حيَّالةد بي   دابخلال ".
 دلد موددد د:در ىد هيعدمبدخد  د شثيعدمـبدإسـحدقد  مـودضـ  ةدهـذدددحلـ دثدهللاـبدهوـدددمـبدهللاـ  ةدهللاـبد ميـهدهللاـبد

دمبد ر م د دألك  دد ذدبدر  هدهللابدهوددد د وددك دد دلدزهري.رجلدث عهدهللابدهللا  د ددّللك
ـدث عبدد مح دمبد  ـ دمـبدثب ـلد  قـ َّدد   ـ دمـبدهللايقـى ددملثـ د ـد ود:دعبـددىـيبدمـبدسـثي  دهللاـبد  دثـمرة دعبـدد89

دمبد    د دلددمبدهللايقىد دث د هد"دمبد  دمأ "دمثدد فاودد" خودد ادسمدمبد   "د دل د:هللا  ددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدداــول:د"الد كبــددهللابــ دهللادئوــاد جــي دمطثد هــد د اــدددد ادســمددحيــبي د اد ــهللا:دمسثــهللادرســولددّللك

ددحيبكىدحبض ةدد طَّثددد الد هودد د ثهددألخ  دن".
د90 ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدهللايقــى دعبــدددمــبدهللايــدحم دهللاــبدث يــعدمــبدصــد  دهللاــبددمدــ دمــبدشــ دحددحلضــ  ي دهللاــبد  دثــيك

دصبىدسدهللابيهد سبم:دملؤذن دهللابدعوابند  ددل:د دلدرسولددّللك
دنفقـهداب ـ ُّهللاد دد نـم د ـ أند ثـلد اـ دخـدنم د الددبظـ د د دالدىلُّدألثـٍ د نددفثبهـبك:دالدـؤدُّدرجـلفد و ـد د ـيرصُّ "عالتف

ددترفَّف". د ث دميهللٍاد  لد نددقت ذن د  أند ثلد ا ددخل د الددحيبكأيد هودثابفدثىتَّ



بد  دخد  دد قب ي دعبدد مح دمبدهللابي دعبددعور دهللابددمد دمبدش دحددحلض  ي دهللابد  دـدث عبدد  وددمبدخد  دم91
ددملؤذندهللابد  ده د ةدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل: دثيك

ددترفكـف"دمثدسـدقدحنـوهدهللابـىدهـذددد بفـظ د ـدل:د" الد د د يودددآلخ د نددحيبكأيد هودثابفدثـىتَّ "الدىلُّد  جٍلددؤ بدابّللك
دنفقهدم هللاوٍةدد نم د  أند ثلد ا دخدنم".دىلُّد  جلٍد د د يودددآلخ د نددؤدَّد و د دإالَّدإبأذنم د الدخيتصُّ ددؤ بدابّللك

د دلد موددد د:دهذدد بدسببد هلدد ودددملددو كهمد يهدد ث .
 ابب ما جيزىء من املاء يف الوضوء -44
د ا دهللابدهللادئواد ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمـدث عبدد   دمبدك ري دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابدصفيادمبهللادشي92

د"كدنددغتقلداب حيَّدي د دتوضَّ دابمل كأ"
د دلد موددد د:در دهد ابندهللابد تددةد دل:دمسثهللادصفيا.

دـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددهويم د خربانددمد دمبد  دزايددهللابدسدملدمبد  ددجلث دهللابدجدم د دل:93
دصبىدسدهللاب ديهد سبمددغتقلداب حيَّديد دتوضَّ دابمل كأ"."كدندرسولددّللك

ـدثـ عبدد  ـ دمـبدموـدر دعبـدد  ـ دمـبدجثفـ  دعبـددشـث ا دهللاـبدث يـعددألنحيـدريد ـدل:دمسثـهللادهللا ـدددمـبدمتـيم دهللاـبد94
دج  هد هيد ددهللا درةد ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبم

د" وضك د ُ يتدإبأان د يهد د فد  ردعب يددمل ك".
دمبدجربدهللابد نسد دل:ـدث عبدد   دمبدد حي دحدد95 دمبدهللايقى دهللابدهللا  ددّللك د  مدز دعبددش دك دهللابدهللا  ددّللك

د"كدندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمددتوضَّ دإبأانٍ ددق درطبني د دغتقلداب حيَّدي".
دمــبد  ــدلد مــوددد د:د ر دهدىــيبدمــبدآدددهللاــبدشــ دكد ــدل:د"هللاــبددمــبدجــربدمــبدهللاتيــك"د ــدل:د ر دهدســفيدندهللاــبدهللا ــ ددّللك

".هللايقىد دل:د" دث ع دجربدمبدهللا  ددّللك
دمـبدجـربدمسثـهللاد نقـد "دإالد نـهد ـدل:د"دتوضـ دنأُّـو،"د ملد دمـبدهللا ـ ددّللك  دلد موددد د:د ر دهدشث اد دل:د"ثـ ع دهللا ـ ددّللك

ددذك د"رطبني".
] دلد موددد د:د مسثهللاد مح دمبدثب ـلدداـول:دد حيـديدمخقـاد رطـدل د هـودصـديددمـبد  دذئـع د هـودصـديدد بـزدصـبىد

دهد سبم[.سدهللابي
 ابب اإلِّسراف يف املاء -45
دمبد غفلدمس ددمبهدداول:96 دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دعبددسثي ددجل د ي دهللابد  دنثد اد ندهللا  ددّللك

ددجلبَّـا د  ثـوَّذدمـهد ـبدد بـدر؛د ـ أ  دد بهمَّدإ د س  كدد احي ددألميبدهللابدمينيددجلبـادإذدددخبتهـد د اـدل:د يدمـ َّ دسـلددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدداول:د"إَّهدسيأوند دهذهددألُ َّاد ودفددثت  ند دد طَّهورد د  ُّهللاد ". دمسثهللادرسولددّللك

 ابب يف إسباغ الوضوء -46



دمــبد97 ـــدثــ عبدد قــ د دعبــددىــيب دهللاــبدســفيدن دثــ عبدد بحيــور دهللاــبدهــاللدمــبددقــدف دهللاــبد  دىــيب دهللاــبدهللا ــ ددّللك
دهللا   

دصبىدسدهللابي دهد سبمدر ىد و د د  هللااد مد بوح د ادل:د" دلفد ألهللاادبد بدد بَّدر د س غوددد وضو ". ندرسولددّللك
 ابب الوضوء يف آنية الص فر -47
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرب دصدثعديلدهللابدهودددمبدهللُا  ةد ندهللادئواد د هللا:98

دصبىدسدهللابيهد سبمد د ورد بدش هٍد د.د"كبهللاد غتقلد اند رسولددّللك
ـدثـ عبدد  ـ دمـبدد ثـال  د ندإسـحدقدمـبد بحيـوردثـ عهم دهللاـبدمحـدددمـبدسـب ادهللاـبدرجـل دهللاـبدهوـدددمـبدهللاـ  ة د99

دهللابهددهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدمبحوه. دهللابد ميه دهللابدهللادئوادرضيددّللك
دمـبد  د100 سـب ا دهللاــبدــدثـ عبدددحلقـبدمـبدهللابــي دعبـدد مـودد و يـ د سـهلدمــبدمحـددد ـدال:دعبـددهللا ـ دد ثمدــمدمـبدهللا ـ ددّللك

دمبدزد د دل: دهللا   دمبدىيب دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد  خ جدد هد د  د د وٍرد بدصفٍ د توضَّ ". د"جد اندرسولددّللك

 ابب يف التسمية على الوضوء -48
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد   دمبد وسى دهللابددثاوبدمبدسب ا دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:101

د ثد،دهللابيه". د دصبىدسدهللابيهد سبم:د"الدصالةدملبدالد ضو د ه د الد ضو دملبدملددذك ددسمددّللك دلدرسولددّللك
دـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دعبدددمبد هع دهللابدد  رد رديد دل:102

دهللابيه"د نه د ذيددتوض د دغتقلدد ذك درميثاد ند فقريدث دثدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد"ال ضو دملبدملددذك ددسمددّللك
د الددبويد ضو د د بحيالةد الدغقال د بجبدما.

 ابب يف الرجل يدخل يده يف اإلِّانء قبل أن يغسلها -49
دـدث عبدد ق د دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  درزدبد   دصد  دهللابد  ده د ةد دل:103

دصبىدسدهللابيـهد سـبم:د"إذدد ـددد ثـ كمد ـبدد بكيـل ددغقـبهددعـالتد ـ َّدٍ  دد دلدرسولددّللك  ـالددغ ـسددـ هد دديأان دثـىتَّ
د  أنكهدالدد ريد دبداب هللادد ه".

دـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ة 104
دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمددث د ذدددحل دثد دل:د   نيد  دعالاث  د ملددذك د ابدرزدب.

مبدهللا   دمبدد ق حد    دمبدسب اددمل دديد دال:دعبدددمبد هـع دهللاـبد ثد دـادمـبدصـد  دهللاـبد  ددـدث عبدد مح 105
د  ،د دل:دمسثهللاد ابده د ةدداول:

ددغقــبهدد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدداــول:د"إذدددســتياظد ثــ كمد ــبدنو ــهد ــالددــ خلددــ هد دديأان دثــىتك مسثــهللادرســولددّللك
دبداب هللادد ه د  د دبدكدنهللاد طوفدد ه".عالتد  َّدٍ  د  أنَّد ث كمدالدد ريد د



 ابب صفة وضوء النيب صلى اّلل  عليه وسلم -50
ـدث عبدددحلقبدمـبدهللابـيددحلبـود  دعبـددهللا ـ دد ـ زدق د خـرباند ث ـ  دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدهللاطـد دمـبددمدـ دد بي ـي دهللاـبد106

دمُحْ حدندمبد ابند و،دهللا  دندمبدهللافدن د دل:
 دهدعالاث د غقبه د دمثدمتض بد دستب   دمثدغقلد جههدعـالاث  د غقـلددـ هدر دهللادهللا  دندمبدهللافدند وض د    غدهللابىدد

د ي ـىندإ،ددمل  ـقدعــالاث  دمثدد يقـ ىد  ــلدذ ـك دمثد قــحدر سـه دمثدغقــلد   ـهدد ي ــىندعـالاث  دمثدد يقــ ىد  ـلدذ ــك دمثد
ــ د  ــلد دصــبىدسدهللابيــهد سـبمد وضــ د  ــلد ضــوئيدهــذددمثد ــدل:د" ـبد وضك ددّللك  ضــوئيدهــذد دمثكدصــبكىد ـدل:در دــهللادرســولح

د هد دد ا كدد بدذن ه". دركثتنيدالى كتد يه ددنفقه؛دغف ددّللك
ـدث عبدد   دمـبددمل ـىن دعبـددد ضـحد،دمـبدفبـ  دعبـددهللا ـ دد ـ محبدمـبد رددن دثـ ع د مـودسـب ادمـبدهللا ـ دد ـ محب د107

دث ع دمح دند دل:
بوــدق د  ــدلد يــه:د  قــحدر ســهدعــالاث  دمثدغقــلدر دــهللادهللا  ــدندمــبدهللافــدند وضــ د ــذك دحنــوه د ملددــذك ددملض ضــاد دالست

دصبىدسدهللابيهد سبمد وض دهأذدد  دل:د" بد وضك دد ندهذددكفده"د ملددذك د  ـ د رجبيهدعالاث دمثد دل:در دهللادرسولددّللك
دد حيالة.
ســأب رد  دعبــددزايددمــبددــونس دثــ ع دســثي دمــبدزايدددملــؤذن دهللاــبدهللا  ــدندمــبدهللا ــ 108 دـــدثــ عبدد  ــ دمــبددد ددديأ

دد  محبدد تـَّْي يد دل:
سئلددمبد  د بيأادهللابدد وضو د ادل:در دهللادهللا  دندمبدهللافدندسئلدهللابدد وضو د  هللاددند  د  يتدنيض ٍةد  صغدهددهللابىد
د هدد ي ىن دمثد دخبهدد ددملد د ت ض بدعالاث د دستب  دعالاث  د غقلد جههدعـالاث  دمثدغقـلددـ هدد ي ـىندعـالاث  د غقـلد

د دخلدد هد  خذد د د  قحدم  سهد  ذنيهد غقلدمطون ـدد رهورمهـدد ـ ةد دثـ ة دمثدغقـلدرجبيـهدد هدد يق ىدعالاث  دمث
دصبىدسدهللابيهد سبمددتوض . دمثد دل:د دبدد قدئبوندهللابدد وضو  دهأذددر دهللادرسولددّللك

دهللابهدد حيحدحدكبهدد  لدهللابىد قحدد   فد نهد  ة؛د  أنمدذكـ  دد د وضـو دعـالاث د دلد موددد د:د ثدددثدهللا  دندرضيددّللك
د  د ودد يهد:د  قحدر سه د ملددذك  ددهللا دد دك ددذك  دد دغريه.

دمـبدهللا يـ دمـبدهللا ـري دهللاـبد109 ددث ددمبد  دزايددهللابدهللا ـ ددّللك ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د خرباندهللايقى دعبددهللا ي ددّللك
د  دهللابا ا

دد أوهللانيد ـدل:دمثد ضـ بد دستبوـقدعـالاث  د ندهللا  دنددهللاددند د توض د    غدمي هدد ي ىندهللابىدد يق ىدمثدغقبه ددإ،
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد وضـ د  ـلد ـدد  ذك دد وضـو دعـالاث  د ـدل:د  قـحدم  سـه دمثدغقـلدرجبيـهد  ـدل:در دـهللادرسـولددّللك

در دت و د وض   دمثدسدقدحنودث دثدد مه يد  مت.
مبدشـايقدمـبد ـ ة دهللاـبدشـايقدمـبدسـب ادـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددىيبدمبدآدد دعبددإس دئيل دهللابدهللاد  د110
د دل:



دصبىدسدهللابيهد سبمد ثـلد ر دهللادهللا  دندمبدهللافدندغقلدذردهللايهدعالاث دعالاث  د  قحدر سهدعالاث دمثد دل:در دهللادرسولددّللك
دهذد.

د دلد موددد د:در دهد كي دهللابدإس دئيلد دل:د وض دعالاث د ا .
دا دهللابدهللا  دخريد دل:ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابدخد  دمبدهللابا 111

دهللابهد   دصبى د  هللاددمطهوٍرد اببد:د ـدددحيـب داب طهـورد  ـ دصـبكى د ـددد دـ دإالد يثبك بـد د ـُ يتدإبأانٍ د  اتاندهللابيدرضيددّللك
 يهد د فد طقهللٍا د    غد بدديأان دهللابىدمييبهد غقلدد دهدعالاث  دمثدمتض بد دسـتب  دعـالاث  د  ضـ بد ن ـ د ـبدد أـفد

غقــلد جهــهدعــالاث  د غقــلددــ هدد ي ــىندعــالاث  د غقــلددــ هدد وــ دلدعــالاث  دمثدجثــلددــ هد دديأان دد ــذيدأيخــذد يــه دمثد
  قـحدم  سـهد ـ ةد دثـ ة دمثدغقـلدرجبـهدد ي ـىندعـالاث  د رجبـهدد وـ دلدعـالاث  دمثد ـدل:د ـبدسـ كهد نددثبـمد ضـو درسـولد

دصبىدسدهللابيهد سبمد هودهذد. ددّللك
 دعبدددحلقـنيدمـبدهللابـيددجلثفـيك دهللاـبدزدئـ ة دعبـددخد ـ دمـبدهللابا ـاددهل ـ د  دهللاـبدـدث عبدددحلقبدمبدهللابيددحلبود كد112

دهللا  دخريد دل:
دهللابــه[دد غــ دة دمثددخــلدد  َّث ــا د ــ هللاددنــد د ــ اتهدد غــالددإبأانٍ د يــهد ــد د طقــهللٍاد ــدل:د  خــذدديأان د ]رضــيددّللك صــبىدهللابيك

 هدد ي ـىند دديأان د  ضـ بدعـالاث د دستبوـقدعـالاث  دمي هدد ي ىند    غدهللابىدد هدد يق ىد غقلدكفيهدعـالاث دمثد دخـلددـ
دمثدسدقد  د د د بدث دثد  دهللاودناد دل:دمثد قحدر سهد ا ك هد  ؤخك هد  كة دمثدسدقددحل دثدحنوه.

دـدث عبدد   دمبددمل ىن دث ع د   دمبدجثف  دث عبددشث اد دل:113
حدمأــوٍزد ــبد ــد دمسثــهللاد د ــكدمــبدهللا  طــادمسثــهللادهللا ــ دخــرٍيدر دــهللادهللابيكــد درضــيددّللكد د اثــ دهللابيــه دمثدُ يتأ دهللابــهد  ــىدمأ ســيٍك

د غقلدد دهدعالاث  دمثدمتض بد  ددالستبودقدند د دث  د ذك ددحل دث.
دمبدث ـيشد نـهدمسـ د114 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مودنثيم دعبددرميثادد أبد ك دهللابددملبهدلدمبدهللا    دهللابدزرك

دهللابه[د سئلدهللابد ض دصبىدسدهللابيهد سبمد ذك ددحل دثد  دل:د  قحدهللابىدر سهدثىتدملكددهللابيًّدد]رضيددّللك و درسولددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم. دداط  د غقلدرجبيهدعالاث دعالاث دمثد دل:دهأذددكدند ضو درسولددّللك

دمبد وسى دعبدد ط ف دهللاـبد  د ـ  ة دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد  115 د يبـىدـدث عبددزايددمبد دوبدد طوسي دعبددهللا ي ددّللك
د دل:

دهللابهد وضـ د غقـلد جهـهدعـالاث  د غقـلدذردهللايـهدعـالاث  د  قـحدم  سـهد دثـ ة دمثد ـدل:دهأـذدد وضـ د ر دهللادهللابيد درضيددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم. درسولددّللك

ــــدثـــ عبدد قـــ دد  مـــود ومـــاد ـــدال:دعبـــدد مـــوددألثـــوص دحد عبـــددهللا ـــ  دمـــبدهللاـــون د خـــرباند مـــوددألثـــوص دهللاـــبد  د116
دياد دل:إسحدق دهللابد  دث



دهللابــه[د وضـ  د ــذك د ضـو هدكبـهدعــالاث دعـالاث د ــدل:دمثد قـحدر سـه دمثدغقــلدرجبيـهدإ،دد أث ــنيدمثد ر دـهللادهللابيد ]رضـيددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم. د دل:دإّندد ث  هللاد ند ردأمدطهوردرسولددّللك

ق دهللاـبد  ـ دمـبدطبحـادمـبدـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبددحل كد ُّ دعبدد   ددث ددمـبدسـب ادهللاـبد  ـ دمـبدإسـحد117
ددخلوال  دهللابددمبدهللا دفد دل: ددمد دمبدركدنا دهللابدهللا ي ددّللك

ددث ددمبد  دطد عد   د ه دقددملد د  هللاددموضـو  د   يبـدهدمتـْوٍرد يـهد ـد فدثـىتد ضـثبدهدمـنيدد دـهد اـدل:د دهللابيُّ دخلدهللابيَّ
دصبىدسدهللابيهد سـبمددتوضـ    بـهللا:دمبـى د ـدل:د  صـغىدديان دهللابـىددـ هددايددمبدهللا دف د الد ردكدكيفدكدندرسولددّللك

 غقــبهد دمثد دخــلددــ هدد ي ــىند ــ   غد ــددهللابــىددألخــ ىدمثدغقــلدكفيــهدمثدمتضــ بد دســتب   دمثد دخــلدد دــهد دديان د
 يثد د  خذد  ـددثفبـاد ـبد ـد د ضـ بد ـددهللابـىد جهـه دمثد  اـمدإ د يـهد ـدد   ـلد ـبد ذنيـه دمثدد  دنيـا دمثدد  د  ـا د  ـلد

 خذدمأفهدد ي ىند  ضاد بد د د حيـ هددهللابـىدانصـيتهد رتكهـدد قـنتُّدهللابـىد جهـه دمثدغقـلدذردهللايـهدإ،ددملـ  انيدذ ك دمثد
عالاث دعالاث  دمثد قحدر سهد رهورد ذنيه دمثد دخلدد دهد يثد د  خذدثفبـاد ـبد ـد د ضـ بد ـددهللابـىدرجبـهد  يهـددد بثـلد

 ــدل:د  دد بثبــني د ــدل:د بــهللا:د  دد بثبــني د ــدل:د  دد غقــبهدد ــد دمثددألخــ ىد  ــلدذ ــك.د ــدل:د بــهللا:د  دد بثبــني 
دد بثبني د] دل:د بهللا:د  دد بثبني د دل:د  دد بثبني[.

 دلد موددد د:د ث دثددمبدج دجدهللابدشي اددو هدث دثدهللابي؛دألنهد دلد يهدثجدجدمبد   دهللابددمبدج دج:د  قحد
دعالاث .دم  سهد  ةد دث ة د  دلددمبد هعد يهدهللابددمبدج دج:د  قحدم  سه

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدهللا   دمبدىيبددملدز  دهللابد ميه118 دـدث عبددهللا  ددّللك
دصـبىد دكيـفدكـدندرسـولددّللك دمبدزد دمبدهللادصـمد هـودجـ دهللا ـ  دمـبدىـيبددملـدز دهـلد قـتطي د ند ُـ أدح أ  نهد دلد ث  ددّللك

دمبدزد :دنثـم د ـ هللاددموضـو  د ـ   د غدهللابـىدد دـه د غقـلدد دـهدمثدمتضـ بد دسـتب  دسدهللابيهد سبمددتوض  د ادلدهللا  ددّللك
عالاث  دمثدغقلد جههدعالاث  دمثدغقلدد دهد   نيد   نيدإ،ددمل  اني دمثد قحدر سهدمي دهد    لد  ـدد  دمـ :دمـ  دناـ دد

در سهدمثدذهعد  ددإ،د فدهدمثدردكمهددثىتدرج دإ،ددملأدندد ذيدم  د به دمثدغقلدرجبيه.
دمـبدزدـ دمـبدهللادصـم د ـذدددحلـ دثدـدث عبدد ق د دعبددخ119 د   دهللابدهللا   دمبدىيبددملدز  دهللابد ميـه دهللاـبدهللا ـ ددّللك
د دل:

د  ض بد دستبوقد بدكٍفد دث ة ددفثلدذ كدعالاث  دمثدذك دحنوه.
عــهد ند ابهد120 ـــدثــ عبدد محــ دمــبدهللا ــ  دمــبدد قــ ح دعبــدددمــبد هــع دهللاــبدهللا ــ  دمــبددحلــدرتد ندث كــدندمــبد دســ دث ك

عهد نه دث ك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـذك د ضـو هد ـدل:د  قـحدر سـهددمس دهللا   دمبدزد دمبدهللادصمددملدز ددذك د نـهدر ىدرسـولددّللك دّللك

دند دغريد ضلدد ده د غقلدرجبيهدثىتد نادمهد.



ــدثـ عبدد محـ دمـبد  ـ دمـبدثب ــل دعبـدد مـوددملغـرية دعبـددث دـم دثــ ع دهللا ـ دد ـ محبدمـبد ْيقـ ةددحلضـ  ي دمسثــهللاد121
د ددأ بدد أب يد دل:دملا دددمبد ث

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدموضــو د توضــ :د غقــلدكفيــهدعــالاث د]مثدمتضــ بد دستبوــقدعــالاث [د غقــلد جهــهد ُ يتحدرســولددّللك
دعالاث  دمثدغقلدذردهللايهدعالاث دعالاث  دمثد قحدم  سهد  ذنيهدرده مهدد ابطبه د.

عبددد و يـ دمـبد قـبم دهللاـبدث دـمدمـبدهللا  ـدن ددـدث عبدد  وددمبدخد  د دثاوبدمبدكثعددألنطدكي د فظُهد دال:122
دهللابدهللا  دد  محبدمبد يق ة دهللابددملا دددمبد ث ددأ بد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمد وض  د ب ددمبغد حْقححدر سهد ض دكفيهدهللابىد ا ددر سهد    كمهـددثـىتدمبـغدد افـد د ر دهللادرسولددّللك
دمثدردكمهددإ،ددملأدندد ذيد بهدم  .

دث دم. دلد  ودد دلد خرب د
دـدث عبدد  وددمبدخد  د هودددمبدخد   ددملثىن د دال:دعبددد و ي  د ذددديأسبددد دل:123

د  قحدأبذنيهدرده مهدد ابطبه د دزدددهودد:د  دخلد صدمثهد دصأ حدلد ذنيه.
دمـبدد ثـال  دعبـدد مـوددأل124 زهـ ددملغـريةدمـبد ـ  ةدــدثـ عبددُ ؤح َّـلدمـبدد فضـلددحلـ كد  دعبـددد و يـ دمـبد قـبم دعبـددهللا ـ ددّللك

د دمد دمبد  د د ك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددتوضـ  د ب ـددمبـغدر سـهدغـ فدغ  ـا د ـبد ـد د تباكدهـددد  ند ثد داد وض د ببدفدك ددر ىدرسـولددّللك

موـ د هدثــىتد ضـثهددهللابــىد سـ در ســهدثـىتد طــ ددملـد د  دكــدددداطـ  دمثد قــحد ـبد ا  ــهدإ،د ـؤخ هد  ــبد ــؤخ هدإ،د
د ا  ه.
دعبدد  وددمبدخد   دعبددد و ي  د ذددديأسبددد دل:ـدث 125

د توض دعالاث دعالاث د غقلدرجبيه دمغريدهللا د.
دمبد   دمبدهللاايل دهللابدد  ُّمـحيكأ دمبهللاد ثوكأذدمبدهللاف د د د هللا:126 دـدث عبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل دعبددهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدأي يبد د ح عتبدد نهد د دصـبىدسدكدندرسولددّللك ل:د"دسـأزديلد ضـو  د"د ـذك  د ضـو درسـولددّللك
هللابيهد سبمد د هللاد يه:د غقلدكفيهدعالاث  د  ضَّ د جههدعالاث  د  ض بد دستبوقد  ة د  ضك دد دـهدعـالاث دعـالاث  د  قـحد

د.م  سهد   ني:دد   دنؤخ در سهدمثدنا  ه د أبذنيهدكبتيه ددرهورمهدد مطون د د  ض درجبيهدعالاث دعالاث د
د دلد موددد د:د هذدد ثىندث دثد ق د.

دمثــبد ثــد دموــ  د ــدلد يــه:د127 ـــدثــ عبددإســحدقدمــبدإمسدهللايــل دعبــددســفيدن دهللاــبددمــبدهللاايــل د ــذدددحلــ دثددغــريك
د متض بد دستب  دعالاث .

دمـبد  ـ 128 مـبددـدث عبدد تي ادمبدسثي د دمد دمبدخد  ددهل ـ د د ـدال:دعبـددد بيـث دهللاـبددمـبدهللاجـالن دهللاـبدهللا ـ ددّللك
دهللاايل دهللابدد  ُّمـحيكأ دمبهللاد ثوكأذدمبدهللاف د  



دد وـث  دالدىـ ،د دصبىدسدهللابيهد سبمد وض دهللاب هدد  قحدد   فدكبهد ـبد ـ ندد وـث دكـلدانثيـادملبحيـعكأ  ندرسولددّللك
دد وث دهللابدهيئته.

دمـبد  ـ دمـبدهللاايـلد129 ]هللاـبد ميـه[دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددمأ ددث ددمبد ض دهللابددمبدهللاجـالن دهللاـبدهللا ـ ددّللك
د ندرُمـحيكأ دمبهللاد ثوذدمبدهللاف د د خرب هد د هللا:

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددتوضـ  د د ـهللا:د  قـحدر سـهد  قـحد ـدد   ـلد بـهد  ـدد دمـ د صـ غيهد  ذنيـهد ـ ة د ر دهللادرسولددّللك
د دث ة .
دمبددد د دهللابدسفيدندمبدسثي  دهللابددمبدهللاايل دهللابدد  مي دمبهللاد ثوذ130 دـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك

دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد قحدم  سهد بد ضلد د دكدند دد ه.د ن
دمـبد  ـ دمـبدهللاايـل دهللاـبدد  ميـ دمبـهللاد131 ـدث عبددإمـ دهيمدمـبدسـثي  دعبـدد كيـ  دعبـدددحلقـبدمـبدصـد  دهللاـبدهللا ـ ددّللك

د ثوذدمبدهللاف د 
د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد وض دهللاب هدد  دخلدإص ثيهد دُجْح حيد ذنيه.

  دمبدهللايقىد  ق دد دال:دعبددهللا  دد ودرت دهللاـبد يـث دهللاـبدطبحـادمـبد حيـ كأفدهللاـبد ميـه دهللاـبدجـ هدـدث عبدد 132
د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمدميقحدر سهد  ةد دث ة دثىتدمبغدد احذدلد هود  لدد افدد  دلد ق دد قحدر سهد ر دهللادرسولددّللك
د بد ا  هدإ،د ؤخ ه دثىتد خ جدد دهد بدحتهللاد ذنيه.

دلد ق د:د ح عهللادمهدىيبد  نأ ه. دلد موددد د:د د
  دلد موددد د:د مسثـهللاد محـ دمـبدثب ـلدداـول:دإنددمـبدهللاييبـادزهللا ـودد نـهدكـدنددبأـ هد داـول:دإدـشدهـذددطبحـادهللاـبد ميـهد

دهللابدج ه 
ـــدثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــي دعبــدددمدــ دمــبدهــدر ن د خــرباندهللا ــدددمــبد بحيــور دهللاــبدهللاأ  ــادمــبدخد ــ دهللاــبدســثي دمــبد133

دج ري دهللابددمبدهللا دف
دصبىدسدهللابيهد سبمددتوض  د ذك ددحل دثدكبهدعالاث دعالاث د دل:د  قحدم  سهد  ذنيهد حْقححا د دث ة.ر ىدرد دسولددّللك
ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دحد عبددُ ق دد  تي ا دهللابدمحدددمـبدزدـ  دهللاـبدسـبدندمـبدرميثـا دهللاـبدشـه د134

دمبدثوشع دهللابد  د  د ا 
دصـبىدسدهللابيـهد ســبمدميقـحددملـ  نيد ـدل:د  ــدل:د"دألذانندذكـ د ضـو دد بـزدصــبىدسدهللابيـهد د سـبمد ـدل:دكــدندرسـولددّللك

د بدد  ك ف".
 ـدلدسـبي دندمــبدثـ ب:دداوهلـدد مــود  د ـا د ــدلد تي ـا:د ـدلدمحــدد:دالد دريدهـود ــبد ـولدد بـزدصــبىدسدهللابيـهد ســبمد  د

د دلد موددد د:د هوددمبدرميثادكبيتهد مودرميثا.] ب[د  د  د ا ددث د حياددألذنني د دلد تي ا:دهللابدسبدند  درميثا.د



 ابب الوضوء ثالاث  ثالاث   -51
دـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد وسىدمبد  دهللادئوا دهللابدهللا   دمببدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه135

كفَّيـهدعـالاث  دمثددد ندرجـال د  ـىدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد اـدل:دايدرسـولددّللك دكيـفدد طهـور د ـ هللاددنـدٍ د دإان د غقـل
غقــلد جهــهدعــالاث  دمثدغقــلدذردهللايــهدعــالاث  دمثد قــحدم  ســهد  دخــلدإصــ ثيهدد قــ دثتنيد د ذنيــهد  قــحدإبأ د يــهدهللابــىد
رــده د ذنيــهد اب قــ كدثتنيدابطــبد ذنيــه دمثدغقــلدرجبيــهدعــالاث دعــالاث  دمثد ــدل:د"هأــذددد وضــو ؛د  ــبدزدددهللابــىدهــذدد  د

دسد ".ناصد ا د سد د ربم"د  د"ربمد  
 ابب الوضوء مرتني -52
دمـبدد فضـلددهلـدمشي د136 ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبددزد ددثـ ددمـبددحل ـدبدعبـددهللا ـ دد ـ محبدمـبدعـوابن دعبـددهللا ـ ددّللك

دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة
د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد وض د   نيد   ني.

هودددمبدسث  دعبددزد  دهللابدهللاطد دمبددقدرد دل:د دلد بـددـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد   دمبدمو  دعبدد137
ددمبدهللا دف:

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددتوضــ  د ــ هللاددإبأان د يــهد ــد  د ــدغرتفدغ  ــا دميــ هدد ي ــىند  حت ــوند ند ردأــمدكيــفدكــدندرســولددّللك
مثد خـذدد ت ض بد دستبوق دمثد خذد خ ىد ج  د ددد دـه دمثدغقـلد جهـه دمثد خـذد خـ ىد غقـلد ـدددـ هدد ي ـىن 

 خ ىد غقلد ددد هدد يق ى دمثد  بد  ضاد بددملد  دمثدنفبدد ه دمثد قحد ددر سهد  ذنيه دمثد ـ بد  ضـاد خـ ىد
دهللابىدرجبهدد ي ىند  يهددد بثل دمثد قحهددمي دهددـح فد ـوقدد اـ دد دـ دحتـهللادد بثـل دمثدصـب داب يقـ ىد  ـلد  بددملد د  حمَّ

دذ ك.
 ابب الوضوء مرة مرة -53
د ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دث ع دزد دمبد سبم دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابددمبدهللا دفد دل:ـدث عبدد138

دصبىدسدهللابيهد سبم د توض د  ةد دث ة. د الد خربكمدموضو درسولددّللك
 ابب يف الفرق بني املضمضة واالستنشاق -54
ديهدهللابدج هد دل:ـدث عبددمحي دمبد قث ة دث عبدد ثت  د دل:دمسثهللاد ي د ددذك دهللابدطبحادهللابد م139

دخبهللاددث دهللابىدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد هوددتوضـ د دملـد ددقـيلد ـبد جهـهد حليتـهدهللابـىدصـ ره د   دتـهددفحيـلدمـنيد
ددملض ضاد دالستبودق.

 ابب يف االستنثار -55
دمــبد قــب ا دهللاــبد د ــك دهللاــبد  دد ــماند دهللاــبددألهللاــ ج دهللاــبد  ده دــ ةد ندرســولدسدصــبىدس140 دـــدثــ عبددهللا ــ ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:



د"إذدد وضك د ث كمد بيجثلد د نفهد د دمثكد يب  ".
دـدث عبددإم دهيمدمبد وسى دعبدد كي  دعبدددمبد  دذئع دهللابد درظ دهللابد  دغطفدن دهللابددمبدهللا دفد دل:141

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"دستب   دد  ك نيداب غتنيد  دعالاث ". د دلدرسولددّللك
 د دآخــ دبد ــد ود:دعبــددىــيبدمــبدســبيم دهللاــبدإمسدهللايــلدمــبدك ــري دهللاــبدهللادصــمدمــبد اــي دمــبدـــدثــ عبدد تي ــادمــبدســثي142

دصربة دهللابد ميهد اي دمبدصربةد دل:
د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د ب ــدد ــ  بددهللابــىدرســولددّللك كبــهللاد د ــ دمــ ددملبتفــق د  د د  ــ دمــ ددملبتفــقدإ،درســولددّللك

 صدد بددهللادئواد دددملؤ بنيد دل:د     د بددخبمد ةد حيبثهللاد بد د دل:د  ُ يبددصبىدسدهللابيهد سبمد بمدنحيدد هد د بم ه د
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد اـدل:د"هـلد صـ تمدشـيئد  د مابدي د ملددالد تي ادد ابدي د د ابدي:دد ط قد يهدمت  دمثدجد درسولددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدجبـوفدإذدد ـ دد  د   د أمدمويٍ  "د دل:د ببد:دنثمدايدرسولددّللك د دل:د  يبددحنبد  درسـول دّللك
د  دهللايدغب هدإ،ددمل دحد  ثهدسربافد يث د ادل:د ـدد  ـك  دايد ـالن.د ـدل:د  ـا د ـدل:د ـدذمحد بـدد أدنـددشـدة دمثد ـدل:د

د ــبد جبــكدذحببدهــد د بــددغــبمد دئــادالدن دــ د ند مدــ  د ــ أذدد  ـكـ دد  دهللاــيد  ــا دذ ــنبك د انك ــنبك د ملدداــلدالدحتقح حببــددالدحتقأ
 أدنددشدة د دل:د بهللا:دايدرسـولددّللك دإنديلدد ـ  ة د إند د قـدنددشـيئد ددثـ دد  ـذد د ـدل:د طباهـددإذد  د ـدل:د بـهللا:دايد
رسولددّللك دإندهلددصح اد يلد بهدد    د دل:د   هد دداـول:دهللاظهـدد ـ أنددـكد يهـددخـريد قـتفثل د الد ضـ بدرثيبتـكدد

د خـــ رب دهللاـــبدد وضـــو  د ـــدل:د ســـ غدد وضـــو  د خبـــلدمـــنيددألصـــدم  د اب ـــغد دكضـــ مكد  يكتـــك د ابـــهللا:دايدرســـولددّللك
ددالستبودق دإالد ند أوندصدئ د .

ـدث عبددهللاا ادمبد أ د دعبددىيبدمبدسثي  دعبدددمبدجـ دج دثـ ع دإمسدهللايـلدمـبدك ـري دهللاـبدهللادصـمدمـبد اـي دمـبد143
دصربة دهللابد ميهد د  دم ددملبتفق

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددتابـ :ددتأفكـ  د  ـدلد"هللاحيـي ة"دد نهد  ىدهللادئواد ذك د ثبده د دل:د بم نبوعد ندجـد درسـولددّللك
د أدند"خمد ة".

دـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد مودهللادصم دعبدددمبدج دجد ذدددحل دث د دلد يه:144
د"إذدد وض  د  ض ب".

 ابب ختليل اللحية -56
د دهللابدد و ي دمبدز ردن دهللابد نسدمبد د كددملبيحـدث عبدد مود وماددث دد  مي دمبدان ٍ دعبدد مود145

دصبىدسدهللابيهد سبمد"كدندإذدد وضك د خذدكفكد د بد د د  دخبهدحتهللادثبأهد ربكلدمهدحليتهد  ـدل:دهأـذدد  ندرسولددّللك
د جل". د    در دهللامك

د] دلد موددد د:د د و ي دمبدز ردندر ىدهللابهدثجدجدمبدثجدجد  موددملبيحدد   ي[.
 ةح على العمامابب املس -57



دـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدعور دهللابدردش دمبدسث  دهللابدعوابند دل:146
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد  ـ همد ند دصبىدسدهللابيهد سبمدسـ أدَّا د  صـد مدد ـربد د ب ـدد ـ  وددهللابـىدرسـولددّللك مثثدرسولددّللك

دميقحوددهللابىدد ثحيدئعد د تَّقدخني.
دد محـ دمـبدصـد  دعبـدددمـبد هـع دثـ ع د ثد دـادمـبدصـد  دهللاـبدهللا ـ دد ثمدـمدمـبد قـبم دهللاـبد  د ثاـل دـدثـ عب147

دهللابد نسدمبد د كد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمددتوضـ د هللابيـهدهللا د ـافد ط دَـّافد د  دخـلددـ هد ـبدحتـهللادد ث د ـاد  قـحد اـ َّددر سـهد ر دهللادرسولددّللك

د ملددبابدد ث د ا.
 ابب غسل الرجلني -58
ددددـ148 ث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدددمبدهلحأيثا دهللابددمد دمبدهللا    دهللابد  دهللا  دد ـ محبددحلُ بكأـيكأ دهللاـبددملقـتورددمـبدشـ ك
د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمدإذدد وض دد  كد صدم درجبيهدخببحي هد. در دهللادرسولددّللك
 ابب املسح على اخلفني -59
دمـبد هـع د 149 خـرب ددـونسدمـبددمدـ  دهللاـبددمـبدشـهدبدثـ ع دهللا كـدددمـبدزايددـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا ـ ددّللك

د ندهللا  ةدمبددملغريةدمبدشث اد خربهد نهدمس د ابهددملغريةدداول:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد  اند ثــهد دغــم ةد  ــو،د  ــلدد فجــ  د ثــ  هللاد ثــه د ــ انلدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد هللاــ لدرســولددّللك

ــدد سـبمد تـربكز دمثدجـد د قـأ هللادهللابـىددــ هد ـبدديأد دد ة د غقـلدكفيـه دمثدغقـلد جهــه دمثدثقـ دهللاـبدذردهللايـهد ضـدقدك ك
ُج كته د  دخلدد دهد  خ جه دد بدحتهللاددجل اد غقبه ددإ،ددمل  قد  قحدم  سه دمثد وض دهللابىدخفيه دمثدركع د    ببدد

هللا ــ ددنقـريدثــىتداــ دد بـدفد دد حيــالةد ــ د ــ ك وددهللا ـ دد ــ محبدمــبدهللاــوفد حيـبىد ــمدثــنيدكــدند  ـهللادد حيــالة د  جــ ان
د ـ ددملقـب ني د حيــبىد رد د دصـبىدسدهللابيــهد سـبمد حيـفَّ د ـ محببد  ـ دركـ د ـمدركثـا د ــبدصـالةدد فجـ  د اـدددرسـولددّللك
دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمد دصـــال هد فـــميد هللا ـــ دد ـــ محبدمـــبدهللاـــوفدد  كثـــادد  دنيـــا دمثدســـبمدهللا ـــ دد ـــ محب د اـــدددرســـولددّللك

دصــبىدسدهللابيــهددملقــب ون د ــ ك   ددد تقــ يح؛دألنــمدســ اوددد بــزكد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمداب حيــالة د ب ــددســبكمدرســولددّللك
د سبمد دلدهلم:د"  د ص تم"د  د"  د ثقبتم".

ـدث عبدد ق د دعبددىيبددث ددمبدسثي دحد عبدد ق د دعبدددملثت   دهللابدد تي يدعبددمأ  دهللاـبددحلقـب دهللاـبددمـبد150
ددملغريةدمبدشث ا دهللابددملغريةدمبدشث ا

دصبىدسدهللابيهد سبمد وض د  قحدهللابىدانصيته د ذك د وقدد ث د ا د دلدهللابددملثت  :دمسثهللاد  دى تد ندرسولددّللكد
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد"كـدندميقـحد هللابدمأ دمبدهللا  ددّللك دهللابددحلقب دهللابددمبددملغريةدمـبدشـث ا دهللاـبددملغـريةد ندنـزَّددّللك

دتهد بددمبددملغرية.هللابىددخلفكني د هللابىدانصيته د هللابىدهللا د ته"د دلدمأ :د   دمسث



ـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمـبددـونس دعـىند   دهللاـبدد وـثز د ـدل:دمسثـهللادهللاـ  ةدمـبددملغـريةدمـبدشـث اددـذك دهللاـبد151
د ميهد دل:

دد ة د    غـهللادهللابيـه د دصبىدسدهللابيـهد سـبمد درك ـهد  ثـيدإدد ة د رـ جدحلدجتـه دمثد   ـلد تباكيتـهدابيأ كبدد  درسولددّللك
 رددد ندخي جدذردهللايهد هللابيهدج اد بدصوفد بدج ـدبدد ـ  ددضـيكأاادد أ ـنيد ضـد هللاد ددكرهللاه ـددد غقلدكفيهد  جهه دمث

د دخبـهللادد اـ  نيددخلفكـنيد مهـددطـده اتن"د  قـحد ددكردهللادد دمثد هودهللادإ،ددخلفنيدألنمهللاه د د اـدلديل:د"ديددخلفـني؛د ـ أ كأ
دصبىدسدهللابيهد سبم.دهللابيه د د دلد  :د دلدد وثز:دشه ديلدهللا  ةدهللابىد ميه د شه د موهدهللابى درسولددّللك

ـدث عبدده مادمبدخد   دعبددمهدد دهللاـبد تـددة دهللاـبددحلقـب د هللاـبدزردرةدمـبد  ىفد نددملغـريةدمـبدشـث اد ـدل:دّتبكـفد152
دصبىدسدهللابيهد سبمد ذك دهذهدد احيا د دل:د   يبددد بـدفد هللا ـ دد ـ محبدمـبدهللاـوفددحيـبكيد ـمدد حيـ ح د ب ـدد رسولددّللك

سدهللابيــهد ســبمد رددد نددتــ خَّ  د    ــ دإ يــهد ندميضــي د ــدل:د حيــبيهللاد اند د بــزُّدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدر ىدد بــزَّدصــبىد
دخبفهدركثا د ب ددسبمد دددد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد حيبىدد  كثادد يتدس قد د د ملددمددهللابيهددشيئد .

د،دد ف دد بدد حيالةدهللابيهدسج اتدد قهو. دلد موددد د:د مودسثي ددخل ريد دمبدد ممريد دمبدهللا  دداو ون:د بد درد
دمـبد ثـدذ دعبـدد   دعبــددشـث ا دهللاـبد  دمأـ ددثـ ددمـبدثفــصدمـبدهللا ـ دمـبدسـث دمسـ د ابدهللا ــ د153 ــدثـ عبددهللا يـ ددّللك

ددّللك دهللابد  دهللا  دد  محبدد قب ي 
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد اــدل:د"كــدند خيــ جدداضــيد نــهدشــه دهللا ــ دد ــ محبدمــبدهللاــوفددقــ لدمــالال دهللاــبد ضــو درســولددّللك

دثدجتهد آ يهدابملد د يتوضك د ميقحدهللابىدهللا د تهد  و يه".
د و،دم د يمدمبد  ة. د دلد موددد د:دهود مودهللا  ددّللك

دـدث عبددهللابيدمبددحلقنيدد  رمهي دعبدددمبددد د دهللابدمأريدمبدهللاد   دهللابد  دزرهللاادمبدهللا   دمبدج د  154
دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمد ندج دــ ددابلدمثد وضـــ د  قـــحدهللابـــىددخلفـــنيد  ـــدل:د ـــددمي بثــ د ند  قـــحد  ـــ در دـــهللادرســـولددّللك

دميقح د د ود:دإّنددكدندذ كد  لدنم لددملدئ ة د دل:د دد سب هللادإالدمث دنم لددملدئ ة.
ـدث عبدد ق دد  مح دمبد  دشثيعددحل د  د دال:دعبدد كيـ  دعبـدددهلـمدمـبدصـد  دهللاـبدثجـريدمـبدهللا ـ ددّللك دهللاـبد155

ددمبدم د ة دهللابد ميه 
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدخفكــنيد ســوددبدســدذجنيد ب قــه ددمثد وضــ د  قــحدهللابيه ــد د  ندد بجدشــيد هــ ىدإ،درســولددّللك

د دلد ق د:دهللابددهلمدمبدصد .
د دلد موددد ددهذددادد ف ددمهد هلدد  حي ة.

دهوددحلقبدمبدصد دهللاـبدمأـريدمـبدهللاـد  دد  جبـيدهللاـبدهللا ـ دد ـ مح156 بدمـبد  دـدث عبدد مح دمبددونس دعبدددمبدثحيٍك
دنثم دهللابددملغريةدمبدشث ا 



ــني د ابــهللا:دايدرســولددّللك د] [دنقــيهللا د ــدل:د"مــلد نــهللادنقــيهللا د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد قــحدهللابــىددخلفك  ندرســولددّللك
د جلك[". د]هللامك د ذدد    در ك

 ابب التوقيت يف املسح -60
ددجل يلكدهللابدخمميادمبداثمهللا ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ادهللابددحلأمد محدددهللابدإم دهيم دهللابد  دهللا157 د  ددّللك

ٍد د  ب ايمددودفد  يباف". دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"دملقحدهللابىددخلفكنيد ب قد  دعالعاد ايك
د دلد موددد د:در دهد بحيوردمبددملثت  دهللابدإم دهيمدد تي يدإبأسبدده د دلد يه:د  وددستمدانهد مددان.

  دمـبدد  ميـ دمـبدطـدرق د خـرباندىـيبدمـبد دـوب دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبدرزدـب دهللاـبدـدث عبددىيبدمبد ثـني دعبـددهللا ـ158
دمبدهللا درة د دلدىيبدمبد دوب: د   دمبددمد  دهللابد دوبدمبد طٍب دهللابد  كأ

دصبىدسدهللابيهد سـبمدد ا بتـنيد نـهد ـدل:دايدرسـولددّللك د  قـحدهللابـىددخلفـني د ـدل:د"نثـم"د ـد كدند  دصبَّىد  درسولددّللك
د د دل:د"دو د "د دل:د دو ني د دل:د" دو ني"د دل:د عالعا د دل:د"نثمد  دشئهللا". دل:ددو د د

 ـدلد مـوددد د:در دهددمــبد  د ـ ،ددملحيــ ي دهللاـبدىــيبدمـبد دــوب دهللاـبدهللا ــ دد ـ محبدمــبدرزدـب دهللاــبد  ـ دمــبددمدـ دمــبد  د
صـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"نثـمد ـددد د ـدلد يـه:دثـىتدمبـغدسـ ثد  د ـدلدرسـولددّللكددزايد دهللابدهللا ددةدمـبدنقـيٍك دهللاـبد  دهللا ـدرة

دم دد ك".
ي ُّ[دهللاـبدىـيبد ـْيبحأ  دلد موددد د:د   ددختبفد دإسبددهد  يسدهوداب اوي د ر دهددمبد  د  ،د ىـيبدمـبدإسـحدقد]د قَّ

دمبد دوب د   ددختبفد دإسبدده.
 ابب املسح على اجلوربني -61
وري دهللاـبد  د ـيسددأل ديدهـودهللا ـ دد ـ محبدمـبدعـ  دندـدث عبددهللا  ـدندمـبد  دشـي ا دهللاـبد كيـ  دهللاـبدسـفيدندد  ـ159

دهللابدهمدلدمبدش ث يل دهللابددملغريةدمبدشث ا 
دصبىدسدهللابيهد سبمد وضَّ د  قحدهللابىددجلورمنيد د بثبني. د ندرسولددّللك

هد دلد موددد د:دكدنبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد هـ يدالدىـ تد ـذدددحلـ دث؛دألنددملثـ  فدهللاـبددملغـريةد ندد بـزدصـبىدسدهللابيـ
د سبمد قحدهللابىددخلفني.

 دلد موددد د:د ر يدهذدد دضد دهللابد  د وسىددألشث يدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد نهد قحدهللابىددجلورمني د  يسد
دابملتحيلد الداب اوي.

دمــبد  دطد ــع د دمــبد قــثود د د ــربد دمــبدهللاــدزب د  نــسدمــبد د ــك د  مــود  ــدلد مــوددد د:د  قــحدهللابــىددجلــورمنيدهللابــيُّ
دلدمبدسث  د هللا   دمبدث دث د ر يدذ كدهللابدهللا   دمبددخلطدب د دمبدهللا دف.  د ا د سه

 ابب  -62



ث عبدد ق دد هللا دددمبد وسى د دال:دعبددهويمدهللابددثبىدمـبدهللاطـد  دهللاـبد ميـه د ـدلدهللا ـدد:د ـدل:د خـرب د  فدد160
دمبد  د  فدد  افي 

دصبىدسدهللابيهد سبمد وض د  قحدهللابىدنثبيهد    يهد  ـدلد دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد نَّدرسولددّللك هللا ـدد:در دـهللادرسـولددّللك
د  ىدهللابىدكظد اد وٍدددث ددمليض ةد ملددذك د ق دددمليض ةد د أظد ا دمثدد فادد" توض د  قحدهللابىدنثبيهد    يه".

  ابب كيف املسح -63
مري دهللاـبددملغـريةدـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  ـمدز.دعبـددهللا ـ دد ـ محبدمـبد  دد ـماند د ـدل:دذكـ هد  دهللاـبدهللاـ  ةدمـبدد ـمد161

دمبدشث ا 
دصبىدسدهللابيهد سبمد"كدندميقحدهللابىددخلفكني"د  دلدغريد   د" قحدهللابىدره ددخلفكني". د ندرسولددّللك

ــدثــ عبدد  ــ دمــبدد ثــال  دعبــددثفــصددثــ ددمــبدغيــدتدهللاــبددألهللا ــش دهللاــبد  دإســحدقدهللاــبدهللا ــ دخــري دهللاــبد162 ـ
دهللابــه[د ــدل:د ــودكــدندد ــ دبداب ــ  يد أــدند ]رضــيددّللك دهللابيك  ســفلددخلــفد  ،دابملقــحد ــبد هللاــاله د  ــ در دــهللادرســولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد"ميقحدهللابىدرده دخفكيه".
ـدث عبدد  ـ دمـبدرد ـ  دعبـددىـيبدمـبدآدد د ـدل:دعبـدددمدـ دمـبدهللا ـ دد ثمدـم دهللاـبددألهللا ـشدإبأسـبددهد ـذدددحلـ دث د163
د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمدميقحدهللابىدره دخفكيه. ددكبهللاد رىدابطبدد ا  نيدإالد ثقداب غقل دثىتدر دهللادرسولد ددّللك
دـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبددثفصدمبدغيدت دهللابددألهللا شد ذدددحل دث د دل:164

 ودكدندد  دبداب   يد أدندابطبدد ا  نيد ثقَّدابملقحد بدرده مهد د   د قـحدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمدهللابـىدرهـ د
دخفكيه.

دهد دل: ر دهد كي دهللابددألهللا شدإبأسبدد
دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمدميقـــحدهللابـــىددد دابملقـــحد ـــبدرده مهـــد دثـــىتدر دـــهللادرســـولددّللك كبـــهللاد رىد ندابطـــبدد اـــ  نيد ثـــقُّ

درده مهد د دلد كي :ددثب ددخلفني.
د ر دهدهللايقىدمبددونسدهللابددألهللا شدك ددر دهد كي .

 يـه د  ـدل:د ـوالد  در دـهللادرسـولد ر دهد مودد قودد دهللابددمبدهللا  دخريدهللابد ميهد دل:در دهللادهللابيكـدد وضـ د غقـلدرـده د  
دصبىدسدهللابيهد سبمددفثبه د سدقددحل دث. ددّللك

ـدث عبدد وسىدمبد   دند   وددمبدخد  دد   واي ددملثىن د دال:دعبددد و يـ  د ـدلد  ـود:د خـرباندعـوردمـبددمدـ د165
يـْوحةحدهللابدكد عددملغريةدمبدشث ا دهللابددملغريةدمبدشث اد دل: دهللابدرجد دمبدثح

دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دغم ةد ـحُ و،د  قحدهللابىددخلفنيد  سفبه د.د ضَّ  ُد
د دلد موددد د:د مبغ د نهدملددق  دعوردهذدددحل دثد بدرجد د]مبدثيوة[.



 ابب يف االنتضاح -64
ــدثـ عبدد  ــ دمـبدك ـري دعبــددسـفيدند]هــودد  ـوري[دهللاـبد بحيــور دهللاـبدجمدهــ  دهللاـبدسـفيدندمــبددحلأـمدد  افــي د  د166
دمبدسفيدندد  افي د دل:دحلأمد

ُح". دصبىدسدهللابيهد سبمدإذددابلددتوضَّ ُد دبتضأ د"كدندرسولددّللك
د دلد موددد د:د د قدسفيدند دهللاادهللابىدهذددديأسبدد د  دلدمثضهم:ددحلأمد  ددمبددحلأم.

عايـف ددـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايل دعبددسفيدند]هوددمبدهللاييبا[ دهللابددمبد  دايح دهللابدجمدهـ دهللاـبدرجـلد ـب167
دهللابد ميه د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمدابلدمثَّدنضحد  جه. در دهللادرسولددّللك
ـدث عبددنحي دمبددملهدج  دعبدد ثد دادمبدهللا ـ   دعبـددزدئـ ة دهللاـبد بحيـور دهللاـبدجمدهـ  دهللاـبددحلأـمد  ددمـبددحلأـمد168
دهللابد ميه 

دصبىدسدهللابيهد سبمدابلدمثَّد وضَّ د نضحد  جه. د ندرسولددّللك
 قول الرجل إذا توضأابب ما ي -65
ـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  دعبدددمبد هع د دلدمسثهللاد ثد داددث ددمبدصد دى تدهللابد  دهللا  دن دهللاـبد169

دج ريدمبدنفري دهللابدهللاا ادمبدهللاد   د دل:
مـل  درهللاددـادديأ ددد نفقـبددنتبـد بدد  هللاددـادرهللاددـادإمببـد:د أدنـهللادهللابـيك دصبىدسدهللابيهد سبمدخـ ك    كثتهـدددكبدد  درسولددّللك

دصـبىدسدهللابيــهد سـبمدخيطــعدد بـدف د قـ ثتهدداــول:د" ـدد ــبأمد ـبد ثــ ددتوضـ د يحقــبد د  دركـهللادرســولددّللك اب ثوـيكأ
د وضو دمثدداودد ريك دركثتنيددا لدهللابيه ددماب ـهد  جهـهدإالد اـ د  جـع"د ابـهللا:دمـخدمـخ د ـدد جـوددهـذه د اـدلدرجـلد

بظــ  د ــ أذددهــودهللا ــ دمــبددخلطــدب د ابــهللا:د ــددهــيدايد ابدثفــص د] ــب[دمــنيددــ ي:دد كــيتد  بهــددايدهللاا ــاد جــودد بهــد د 
 دل:دإنكهد دلدآنفد د  لد ندجتي :د" دد بأمد بد ثٍ ددتوضَّ ُد يحقبدد وضو دمثكدداولدثنيددف غد بد ضوئه:د شه د ند

د ث هدالدش دكد ه د  شه د ند  َّ د دهللا  هد رسو ه دإالد تحـهللاد ـهد مـودبددجلبـادد   دن يـاددـ خلد ـبد دهـددالدإ هدإالددّللك
دشد ".

د دلد ثد دا:د ث ع درميثادمبددمد  دهللابد  دإدردس دهللابدهللاا ادمبدهللاد  .
ـوحةحدمـبدشـ دحدهللاـبد  دهللاايـل دهللاـبددمـبدهللا ـه د170 يـْ دمـبددمدـ ددملاـ ى  دهللاـبدثح ـدث عبدددحلقنيدمبدهللايقى دعبـددهللا ـ ددّللك

د   دد  هللاددا د دلدهللاب د و ه:هللابدهللاا ادمبدهللاد  ددجله دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدحنوه د ملددذك د
د"  ثقبدد وضو "دمثدر  دمحي هدإ،دد ق د د ادل د سدقددحل دثدنثىندث دثد ثد دا.

 ابب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد  -66
دـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددش دك دهللابدهللا   دمبدهللاد  دد  جبي د دلد   :دهود مود س دمبدهللا   د دل:171



وضو  د ادل:د"كدندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمددتوضـ د أـلدصـالة د كبـددنحيـبيدد حيـبود دس  هللاد نسدمبد د كدهللابدد 
دموضو د دث ".

دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دث ع دهللابا ادمبد  ع  دهللابدسبي دندمبدم د ةدهللابد ميهد دل:172
دصبىدسدهللابيهد سبمددوددد فتحدمخسدصبود دموضو د دث  د  قـحدهللابـىدخ فيـه د اـدلد ـهدهللا ـ :دإ د"صبىدرسولددّللك

در دتكدصبثهللادد يوددشيئد دملد أبد حيبثه د دل:د"هللا  د دصبثته".
 ابب تفريق الوضوء -67
دـدث عبددهدر ندمبد ث  ف دعبدددمبد هع دهللابدج د دمبدثدزد د نهدمس د تددةدمبددهللاد ادعبدد نسد]مبد د ك[173

دصبىدسدهللابيـهد سـبمد  ـ د وضـ د د نَّدرجال دجد دإ،درسولددّللك   ـ ،دهللابـىد   ـهد  ـلد وضـ دد ظفـ  د اـدلد ـهدرسـولددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"درج د  ثقبد ضو ،".

 دلد موددد د:دهذدددحل دثد ـيسدنثـ  فدهللاـبدج دـ دمـبدثـدزدد ملددـ  هدإالددمـبد هـعد ثـ ه د  ـ در يدهللاـبد ثاـلدمـبد
ددجلــمري دهللاـــبد  دد ــممري دهللاـــبدجــدم  دهللاـــبدهللا ــ دهللاـــبدد بــزدصـــبىدسدهللا بيــهد ســـبمدحنــوهد ـــدل:د"درجــ د  ثقـــبدهللا يــ ددّللك

د ضو ،".
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خربانددونسد محي  دهللابددحلقب دهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم دنثـىند174
د تددة.
ـدث عبددثْيوُةدمبدش دح دعبددمايا دهللابدجبريدهوددمـبدسـث دهللاـبدخد ـ  دهللاـبدمثـبد صـحدبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد175
د سبم 
 بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدر ىدرجــال ددحيــبيد  دره    ــهدملْثــافد ــ ردد ــ رهمدملددحيــ هدددملــد ؛د ــ   هدد بــزدصــبىدسد ندد

دهللابيهد سبمد نددثي دد وضو د د حيالة.
 ابب إذا شك يف احلدث -68
قـيع دـدث عبدد تي ادمبدسثي د    دمبد مح دمبد  دخبف د ـدال:دعبـددسـفيدن دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدسـثي دمـبددمل176

د هللا دددمبدمتيمدهللابدهللا هد دل:
ددقـ  دصـوات د دإ،دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدد  جلدجي دد وي د دد حيالةدثىتدخُيحيَُّلدإ يه د ادل:د"الددبفتلدثـىتك ُشأأيح

د  دجي درىد ".
دصـبىدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحددد خرباندسهيلدمـبد  دصـد  دهللاـبد ميـه دهللاـبد  ده دـ ةد ندرسـولددّللكد177

دسدهللابيهد سبمد دل:
ددقـ  دصـوات د  د "إذددكدند ث كمد دد حيكالةد وج دث كا د ددم هد ث تد  دملدى تد  شـألدهللابيـهد ـالددبحيـ فدثـىتك

دجي درىد ".



 بلةابب الوضوء من القُ  -69
دتكي ي دهللابدهللادئواـدث عبدد   دمبدمودر دعبددىيبد هللا  دد  محب د دال:دعبددسفيدن دهللابد  در ٍق دهللابدإم دهيمدد 178

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد"د  كبهدد ملددتوضك ".
د دلد موددد د:دكذددر دهدد ف اي د غريه.

د دلد موددد د:د هود  سل؛دإم دهيمدد تي يدملددق  د بدهللادئوادشيئد .
د دلد موددد د:د د دإم دهيمدد تي يد ملدد بغد رمثنيدسبا؛د كدنددأىد ابد مسد .

ددندمبد  دشي ا دعبدد كي  دعبدددألهللا ش دهللابدث يع دهللاببدهللا  ة دهللابدهللادئواـدث عبددهللا  179
" ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد  َّلدد   ة د بدنقدئهدمثدخـ جدإ،دد حيـالةد ملددتوضـ "د ـدلدهللاـ  ة:د ابـهللادهلـد:د ـبدهـيدإالد

د نهللا د ضحأهللا.
د. دلد موددد د:دهأذددر دهدزدئ ةد هللا  ددحل ي ددحل َّد دهللابدسبي دنددألهللا ش

ــدثـ عبددإمـ دهيمدمـبدفبـ دد طد اــد  دعبـددهللا ـ دد ـ محبد]دثـ [ددمـبد غــ د  دعبـدددألهللا ـش د خـرباند صـحدبد بـددهللاــبد180
دهللا  ةددملم دهللابدهللادئواد ذدددحل دث.

 ــدلد مـــوددد د:د ــدلدىـــيبدمـــبدســثي دد اطـــدند  جـــل:ددثــكدهللاـــ د ندهـــذدبددثــ دثـــ دثددألهللا ـــشدهــذددهللاـــبدث يـــع د
دقتحدضاد ندد توض د ألدصالةد دلدىيب:ددثكدهللا د ن ددش هدالدشي . ث د هد ذددديأسبددد ددمل

د دلد موددد د:د ر يدهللابدد  وريد دل:د ددث عبددث يعدإالدهللابدهللا  ةددملم  ددث دملدى عهمدهللابدهللا  ةدمبدد ممريدموي .
د دلد موددد د:د   در ىدمحمةدد مايك دهللابدث يعدهللابدهللا  ةدمببدد ممريدهللابدهللادئوادث د د دصحيحد .

 ابب الوضوء من مس الذكر -70
دمبد  دمأ  د نهدمس دهللا  ةدداول:181 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك دـدث عبددهللا  ددّللك

دد ذك  د ادلد  نهدمس دهللا  ةدداول:ددخبهللادهللابىد   دندمبددحلأم؛د ذك اند دددأوند بهدد وضو  د ادلد   دن:د  بد سك
دصـبىدسدهللابيــهد ســبمدداــول:دهللاـ  ة:د ــددهللاب ــهللادذ ـك د اــدلد ــ  دن:د خرب ـ دمقــ د ةدمبــهللادصــفودند نـددمسثــهللادرســولددّللك

دذك هد بيتوضَّ ". د" بد سَّ
 ابب الرخصة يف ذلك -71
دمبدم ر دهللابد يسدمبدطبق دهللابد ميه د دل:182 دـدث عبدد ق د دعبدد الزددمبدهللا   ددحلبفي دعبددهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم د جد درجلدك نهدمحد دد  جـلدذكـ هدمثـ  دد   بددهللابىدنزددّللك ؛د دد  ىد د سكأ  ح أيٌّد ادل:دايدنزددّللك
ددتوض  د ادلدصبىدسدهللابيهد سبم:د"هلدهودإالكد ضغافد به"د  د دل:د"مضثافد به".

 دلد موددد د:در دهدهودددمـبدثقـدن د سـفيدندد  ـوري د شـث ا د دمـبدهللاييبـا د ج دـ دد ـ دزي دهللاـبد  ـ دمـبدجـدم  دهللاـبد
د يسدمبدطبق.



دعبدد ق د د دل:دعبدد   دمبدجدم دهللابد يسدمبدطبقدهللابد ميهدإبأسبددهد  ثبدهد  دل:د" دد حيالة".ـدث 183
بل -72  ابب الوضوء من حلوم اإلِّ
دد  دزيدهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد184 دمبدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود ثد دا دعبدددألهللا ش دهللابدهللا  ددّللك

د دل:  د يبى دهللابدد ربد دمبدهللادزب د
مـل د اـدل:د" وضكـئودد بهـد"د سـئلدهللاـبدحلـوددد غـبمد اـدل:د دصبىدسدهللابيهد سبمدهللابدد وضو د ـبدحلـوددديأ سئلدرسولددّللك
ـدد ـبدد وـيدطني"د سـئلدهللاـبد مـل د  أنك ملد ادل:د"الد حيـبُّودد د  ـدر،دديأ الد وضكئودد بهد د سئلدهللابدد حيالةد د  در،دديأ

ددم كاف.د حيالةد د  دمبدد غبمد ادل:د"صبُّد دودد يهدد  أنك
ء وغسله -73  ابب الوضوء من مس اللحم الَّني
ـدث عبدد   دمبدد ثال  د  دوبدمبد   دد   يد هللا   دمبدهللا  دنددحل حيي ددملثىند د ود:دعبدد   دندمبد ثد دـا د185

  ـــدلد دـــوبدد خــرباندهـــاللدمــبد ي ـــونددجلهـــ  دهللاــبدهللاطـــد دمـــبددمدــ دد بي ـــيد ـــدلدهــالل:دالد هللاب ـــهدإالدهللاـــبد  دســثي  
د هللا   :د  ُرحدُهدهللابد  دسثي 

دصبىدسدهللابيهد سبم:د" بحَّدثىتَّحد ردك د دمغالٍدد] هو[ددقبخدشدة د ادلد هدرسولددّللك  ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد"  َّ
م  دمثَّد ضىد حيبكىد ببكدفد ملددتوضك ". د ودر دإ،دديأ د  دخلدد هدمنيددجلب د د بَّحم د  ثسد ددثىتك

د موددد د:دزدددهللا   د دث د هد"ددث دملدميسد د "د  دل:دهللابدهاللدمبد ي وندد   بي. دلد
 دلد موددد د:د ر دهدهللا ـ دد ودثـ دمـبدزايدد  مـود ثد دـادهللاـبدهـاللدهللاـبدهللاطـد دهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد  سـال  دملد

ددذك د ابدسثي .
 ابب ترك الوضوء من مس امليتة -74
دمبد 186 دقب ا دعبددسبي دنددث ددمبدماللدهللابدجثف  دهللابد ميه دهللابدجدم ـدث عبددهللا  ددّللك

د يكـهللٍاد تبد  ـهد دجبـ ٍيد سـكَّ داب قُّوقدددخال د بدمثـبدد ثد يـاد د بَّـدفدكبفتيـهد  ـ َّ دصبىدسدهللابيهد سبمد  َّ  ندرسولددّللك
د نَّدهذدد ه "د سدقددحل دث. د  خذدإبأذنه دمثكد دل:د" دُّأمدىعُّ

 وء مما َمسيت النارابب يف ترك الوض -75
دمبد قب ا دث عبدد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابددمبدهللا دف187 دـدث عبددهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد" كلدكتفدشدٍةدمثَّدصبكىد ملددتوضَّ ". د ندرسولددّللك
هللاــبد قــث  دهللاــبد  دصــر ةددــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي اد   ـ دمــبدســبي دنددألن ــدري ددملثــىند ــدال:دعبـدد كيــ  188

دجد  دمبدش دد دهللابددملغريةدمبدهللا  ددّللك دهللابددملغريةدمبدشث اد دل:



ديلد ــدد بــه د ــدل:د جــد د ــف ةد جثــلدىــمُّ ضــفهللُادد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدذد د يبــا د ــ   دجببــعد ُوــوي د  خــذدد وك
بي دزددددألن ـدريد" كـدندشـدر د ىفد احيَّـُهدماللد آذنهداب حيالة د دل:د   اىدد وف ةد  دل:د د ه د  مهللادد ده د  ـددددحيـ

ديلدهللابىدسود،"د  د دل:د  حيُّهد كدهللابىدسود،.
دـدث عبدد ق د دعبدد موددألثوص دعبددمسد،دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:189

دصبىدسدهللابيهد سبمدكتفد دمثَّد قحدد هدنقٍحدكدندحتتهدمثَّد ددد حيبى". د" كلدرسولددّللك
د دد ب  ي دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابدىيبدمبددث   دهللابددمبدهللا دفـدث عبددثفصدمبدهللا 190

دصبىدسدهللابيهد سبمد"دنتهشد بدكتٍفدمثدصبىد ملددتوض ". د ندرسولددّللك
ـدث عبددإم دهيمدمبددحلقبددخل ث ي دعبددثجدج د ـدلددمـبدجـ دج:د خـرب د  ـ دمـبددملبأـ رد ـدل:دمسثـهللادجـدم د191

دداول: دمبدهللا  ددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدخ ـمد د حل ـد د  كـلدمثَّددهللاــددموضـوٍ د توضـ دمـهدمثدصـبكىدد ظُّهـ  دمثددهللاـددمفضـلدطثد ــهد"  َّمـهللاد ببـز

د  كل دمثد دددإ،دد حيالةد ملددتوض ".
ـــدثـــ عبدد وســىدمـــبدســـهلد مــودهللا ـــ دندد   بـــي دعبــددهللابـــيدمــبدهللايـــدحم دعبـــددشــثيعدمـــبد  دمحـــمة دهللاــبد  ـــ دمـــبد192

ددملبأ ر دهللابدجدم د دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمد  ،دد وضو داَّددغريَّ دد بدر".د"كدندآخ  ددأل  دبد بدرسولددّللك

د دلد موددد د:د هذدددختحيدرد بددحل دثددأل ل.
ــدثــ عبدد محــ دمــبدهللا ــ  دمــبدد قــ ح دعبــددهللا ــ ددملبــكدمــبد  دك ميــا د ــدلددمــبدد قــ ح:ددمــبد  دك ميــاد ــبدخيــدرد193 ـ

ديد دل:دملقب نيد دل:دث ع دهللا ي دمبدمثد اددمل دد
دصبىدسدهللابيهد سبمد ق ثتهدىـ تد د قـج دد دمبددحلدرتدمبدجم د بد صحدبدرسولددّللك   ددهللابيبدد حي دهللا  ددّللك

دمـاللد بـدددهد دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد دددردرجـل د  ـ َّ  حي د دل:د ا در دت دسدم دسـ ثٍاد  دسـددفدسـتاد ـ درسـولددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد سـبمد" طدمــهللادمـُْ  تُــك" د ــدل:داب حيـالة د ر جبــدد  ــ راندم جــلد مـُْ  تـهدهللابــىدد  بــدر د اــدلد ـهدرســولددّللك

دنثمدأب د نهللاد   ي د تبد لد بهددمضثاد بمددملددثبأهددثىتد ث دداب حيالةد  اند نظ دإ يه.
 ابب التشديد يف ذلك -76
ددل:ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدشث ا دث ع د مودمأ دمبدثفص دهللابددألغ  دهللابد  ده د ةد 194

دصبىدسدهللابيهد سبمد"د وضو داَّدد نضجهللادد بَّدر". د دلدرسولددّللك
ـدثـ عبدد قـبمدمـبدإمـ دهيم دعبـدد ابن دهللاـبدىـيب ددثـ ددمـبد  دك ـري دهللاـبد  دسـب اد ند ابدسـفيدندمـبدسـثي دمـبد195

ددملغريةدث عه



 د الد وضـ  دإندد بـزدصـبىد نهددخلدهللابـىد ددث ي ـاد قـاتهد ـ ثد د ـبدسـودقد ـ هللاددنـد د  ضـ بد اد ـهللا:ددمـبد خـيتد
دسدهللابيهد سبمد دل:د" وضَّئودداَّددغريَّ دد بَّدر"د  د دل:د"ادد قهللادد بَّدر".

د] دلد موددد د:د دث دثدد مه يد"دمبد خي"[.
 ابب ]يف[ الوضوء من اللنب -77
دمبدهللا  ددّللكد196 ددهللابددمبدهللا دفـدث عبدد تي اد]مبدسثي [دعبددد بيث دهللابدهللاايل دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك

د  بد د  هللاددند د ت ض بدمثد دل:د"إنَّد هددمسد ". د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدشح أبح
 ابب الرخصة يف ذلك -78
ــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا دهللاــبدزدــ دمــبددحل ــدب دهللاــبد طيـ دمــبدردشــ دهللاــبد ومــادد ثبــربي د نــهدمســ د نــسدمــبد197

د د كد]داول[:
دصبىدسدهللابي دهد سبمدش بد  بد د بمدميض بد ملددتوض د صبى.إندرسولددّللك

 ابب الوضوء من الدم -79
ـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان   دعبدددمبددمل در، دهللابد   دمبدإسحدقدثـ ع دصـ  ادمـبددقـدر دهللاـبدهللاايـلدمـبد198

دجدم  دهللابدجدم د دل:
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددثـ د دغـم ةدذد دد   ـديد  صـدبدرد جـلفدد ـ  ةدرجـلد ـبددملوـ كني د حبـفدخ جبدد ـ درسـولددّللك

 ندالد نتهيدثىتد ه دقدد د د د صـحدبد  ـ  د رـ جددت ـ د عـ دد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد بـملدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد
ــثع"د  ســبمد بــمال  د اــدل:د ــبدرجــلفددأبــؤان د دنتــ بدرجــلد ــبددملهــدج دبد رجــلد ــبددألنحيــدر د اــدل:د"كــواندمفــمدد وكأ

جالندإ،د ـمدد وـثعددضـطج ددملهـدج يُّ د  ـددددألنحيـدريددحيـبي د   ـىدد  جـلد ب ـددر ىدشرحيـهد دل:د ب ددخـ جدد ـ د
هللا فد نهدرميئافد باود د   ـدهدمقـهمد وضـثهد يـه د بمهللاـهدثـىتدر ـدهدم العـاد سـهم دمثدركـ د سـج  دمثددنت ـهدصـدث ه د ب ـدد

سـ حدنددّللك د الد ن هتـ د  لد ـددر ـى ددهللا فد نمد  دنذر ددمهده ب د ب ددر ىددملهدج يد ددابألنحيدريد بدد  دد دل:
د دل:دكبهللاد دُسورةد   :هدد بمد ثعد ند  طثهد.

 ابب يف الوضوء من النوم -80
دمبدهللا  199 دـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دعبدددمبدج دج د خرب دان   دث ع دهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدشغلدهللابهدد يبـا د د  خَّ هـددثـىتدر ـ اند ددملقـج  دمثددسـتياظبددمثدر ـ ان دمثددسـتياظبدد نَّدرسولددّللك
دمثدر  ان دمثدخ جدهللابيبدد ادل:د" يسد ث فددبتظ دد حيَّالةدغريكم".

دث عبددشدذدمبد يدض دعبددهودددد  ستودئي دهللابد تددة دهللابد نسد دل:د200
دصبىدسدهللابيهد سبمددبتظ  ندد ثود ددآلخ ةدث دىتدّتفقدر:سهمدمثَّددحيبُّوند الددتوضكئون.كدند صحدبدرسولددّللك



دصبىدسدهللابيهد سبم د دلد موددد د:د ر دهد  دلد موددد د:د زددد يهدشث ادهللابد تددةد دل:دكبددخنفقدهللابىدهللاه درسولددّللك
ددمبد  دهللا  مادهللابد تددةدمبفظدآخ .

دد  بد ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد دد ددمبدش يعد دال:دعبددمحدددمبدسب ادهللابداثمهللاد201
 ند نسدمبد د كد دل:د  ي ـهللادصـالةدد ثوـد د اـدددرجـلد اـدل:دايدرسـولددّللك دإنَّديلدثدجـا د اـددددبدجيـهدثـىتدنثـسد

دد اودد  دمثبدد اود دمثدصبىد مد ملددذك د ضو د .
ـدث عبددىيبدمبد ثنيد هبكدددمـبدد قـ يد هللا  ـدندمـبد  دشـي ا دهللاـبدهللا ـ دد قـالددمـبدثـ بد هـذدد فـظدثـ دثد202

د دهللابد  دخد  دد  كدال  دهللابد تددة دهللابد  دد ثد يا دهللابددمبدهللا دفىيب
دصبىدسدهللابيهد سبمد"كدنددقج د دبـددد دـبفخدمثَّدداـودد يحيـبكأيد الددتوضـ "د ـدل:د ابـهللاد ـه:دصـبيهللاد ملد  ندرسولددّللك

ــــددد وضــــو دهللابــــىد ــــبداندد ضــــطجثد "دزدددهللا  ــــدند هبكــــددد"  أنــــهدإذددد ضــــطج ددســــرتخهللاد توضــــ د  ــــ دّنــــهللا د اــــدل:د"إّنَّ
د فدصبه".

 دلد موددد د:د و هد"د وضو دهللابىد بداندد ضطجثد "دهودث دثد بأـ دملددـ  هدإالددمدـ د مـودخد ـ دد ـ كدال دهللاـبد تـددة د
 ر ىد   ــهد دهللاــادهللاــبددمــبدهللا ــدفد ملددــذك  ددشــيئد د ــبدهــذد د  ــدل:دكــدندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبم د فورــد  د  د ــهللاد

دهللابهد:د دل د بزدصبىدسدهللابيهد سبم:د" بدددهللايبديد الددبددد بز"د  دلدشث ا:دإّنـددمسـ د تـددةد ـبد  ددهللادئوادرضيددّللك
د ثد ياد رمثاد ثدددث:دث دثددونسدمبد ىت د ث دثددمـبدهللا ـ د دد حيـالة د ثـ دثد"د اضـدةدعالعـا" د ثـ دثددمـبد

دهللا دفد"ث ع درجدلد  ضيوند بهمدهللا   د  رضدهمدهللاب يدهللا  ".
ثـ دثددمدـ دد ـ دال دألمحـ دمـبدثب ـلد ـدنته  ددسـتثظد د د ـه د  ـدل:د ـدد يمدـ دد ـ دال ددـ خلدد دلد مـوددد د:د ذكـ  

دهللابىد صحدبد تددة د ملددث  دابحل دث.
يـْوحُةدمبدش دحددحل حييد دآخ دبد د ود:دعبددمايا دهللابدد وضنيدمبدهللاطد  دهللابد فوظدمبدهللابا ـا دهللاـبد203 ـدث عبددثح

دمبد   دهللابه د دل:هللا  دد  محبدمبدهللادئذ دهللابدهللابيك ددطد عدرضيددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم:د" أكدُ دد قَّهأدد ثيبدن؛د  بداندد بيتوضَّ ". د دلدرسولددّللك

 ابب يف الرجل يطأ األذى برجله -81
ـدث عبددهبَّدددمبدد ق ي د إم دهيمدمبد  د ثد دا دهللابد  د ثد دا دحد عبددهللا  ـدندمـبد  دشـي ا دثـ ع دشـ دكد204

ددردس دهللابددألهللا ش دهللابدشايقد دل: ج د د دمبدإ
:دكبددالنتوض د بد وطى  د الدنأفدشث د  د الدعواب . د دلدهللا  ددّللك

 دلد موددد د:د دلدإم دهيمدمبد  د ثد داد يه:دهللابددألهللا شدهللابدشايقدهللابد ق  قد  دث عـهدهللابـهد ـدل:د ـدلدهللا ـ ددّللك د
. د  دلدهبَّدد:دهللابدشايقد  دث عهدهللابهد دل:د دلدهللا  ددّللك

 ب فيمن حيدث يف الصالةاب -82



ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د دمبدهللا  ددحل ي  دهللابدهللادصمددألثول دهللابدهللايقىدمبدثطدن دهللاـبد قـبمد205
دمبدسالد دهللابدهللابيدمبدطبقد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إذدد قدد ث كمد دد حيالةد بيبحي فد بيتوضك د  يث دد حيَّالة". د دلدرسولددّللك
 ابب يف املذي -83
د206 د  دهللاـبدد ـ كنيدمـبدد  ميــ  دهللاـبدثحيـنيدمـبد  يحيـا دهللاـبدهللابــيك ــدثـ عبدد تي ـادمـبدسـثي  دعبـددهللا يــ ةدمـبدمحيـ ددحلـذك

دهللابهد دل: درضيددّللك
د  د جثبهللاد غتقـلدثـىتد وـاكقدرهـ ي د ـذك  دذ ـكد ببَّـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم د  دذكـ د ـه د اـدلد كبهللادرجالد ذك

دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"الد فثــل  دإذددر دــهللاددملــذيد دغقــلدذكــ ، د  وضــ د ضــو ،د بحيكــالة د ــ ذدد ضــرهللادرســولددّللك
ددملد د دغتقل".

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دد بض  دهللابدسبي دندمبددقدر دهللابددملا دددمبددألسودد دل:207 دـدث عبددهللا  ددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد دهللابه[د   هد نددقـ لد ـهدرسـولددّللك دمبد  دطد عد]رضيددّللك هللاـبدد  جـلدإذددداند ـبد هبـهدإندهللابيك

دصـبىدسدهللابيـهد  ر جد بهددملذي د دذددهللابيه د  أندهللاب يددمبتهد  اند ستحييد ند س  ه د دلددملاـ دد:د قـ  هللادرسـولددّللك
د سبمدهللابدذ كد ادل:د"إذدد ج د ث كمدذ كد بيبضحد  جهد  يتوضك د ضو هد بحيكالة".

 ة دهللاـبدهللاـ  ةد ندهللابـيدمـبد  دطد ـعد ـدلد ب اـ ددد ذكـ دـدث عبدد مح دمبددـونس دعبـددزهـري دهللاـبدهوـدددمـبدهللاـ د208
دحنودهذدد دل:د ق  هددملا دد 

دصبىدسدهللابيهد سبم:د" يغقلدذك هد  ن ييه". د ادلدرسولددّللك
د دلد موددد د:د ر دهدد  وريد  دهللاادهللابدهودد دهللابد ميه دهللابددملا دد دهللابدهللابي دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم.

ددددهللابد ميهدهللابددملا دددهللابدهللابيدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دلد يه:د دألن يني[.]ر دهددمبدإسحدقدهللابدهو
دمبد قب ادد اثبزد دل:دعبدد   دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميـه دهللاـبدثـ دثدث عـهدهللاـبدهللابـيد209 ـد]ث عبددهللا  ددّللك

دمبد  دطد عد دل:د بهللاد ب ا دد د ذك دنثبده.
  دهللااد د  وريد دمبدهللاييبادهللابدهودد دهللابد ميه دهللابدهللابيدمبد  دطد ع د ر دهد دلد موددد د:د ر دهددملفضلدمبد ضد اد

ددمبدإسحدقدهللابدهودددمبدهللا  ةدهللابد ميهدهللابددملا دد دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدملددذك د" ن ييه"[.
 َّدق دهللابدـدث عبدد ق د دعبددإمسدهللايلددث ددمبدإم دهيمد خرباند   دمبدإسحدق دث ع دسثي دمبدهللا ي دمبدد قَّد210

د ميه دهللابدسهلدمبدُثبْيٍفد دل:
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدهللاـبدذ ـكد اـدل:د ةد كبـهللادُ ْك أـُ د بـهددالغتقـدل د قـ  هللادرسـولددّللك ـ َّكح كبـهللاد  اـىد ـبددملـذيدشأ
ـددجيمدـكد ــبدذ ـكدد وضــو "د بـهللا:دايدرســولددّللك د أيـفدنــدددحيـيعدعــو د بـه د ــدل:د"دأفيـكدأبند خــذدكفكـدد ــبد "إّنَّ

د دد بدعومكدثيثد  ىد نهد صدمه". د د تبضحد



دمـبد هـع دعبـدد ثد دـاددثـ ددمـبدصـد دهللاـبدد ثـال دمـبددحلـدرت دهللاـبد211 ـدث عبددإم دهيمدمـبد وسـى د خـرباندهللا ـ ددّللك
دمبدسث ددألنحيدري د دل: دث دددمبدثأيم دهللابدهللا هدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدهللا دددوجعدد غقل د هللابددملـد ددأـوندمثـ  حـْذُي د كـلُّد حـٍلددس  هللادرسولددّللك
دملـد د اـدل:د"ذد،ددمل

دميذي د تغقلد بدذ كد  جكد  ن ييك د  وض د ضو ،د بحيكالة".
ــدثـ عبددهـدر ندمـبد  ـ دمـبدمأـدر دعبـدد ـ  دنددثـ ددمــبد  ـ دعبـدددهليـ مدمـبدمحيـ  دعبـددد ثـال دمـبددحلـدرت دهللاــبد212

دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:  ـددىحأـلُّديلد ـبدد ـ  يتد هـيدثـدئب د ـدل:د" ـكددث دددمبدثأيم دهللابدهللا هد نهدسـ لدرسـولددّللك
زدر"د ذك د ؤدكباددحلدئبد دضد  د سدقددحل دث. د دد وقدديأ

دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبد213 ـدث عبددهودددمبدهللا  ددملبكدد يـم ُّ دعبـددمايـادمـبدد و يـ دهللاـبدسـث ددألغطـشد هـوددمـبدهللا ـ ددّللك
ددذدمبدج لد دل:مبدهللادئذددألزدي د دلدهودد:د هوددمبد  طد  ريدمحص دهللابد ث

زدر د د تَّثفُّـفدهللاـبد دصبىدسدهللابيهد سبمدهللا كددىلد ب جلد بدد    هد هيدثدئب د اـدل:د" ـدد ـوقدديأ س  هللادرسولددّللك
دذ كد  ضل".

د دلد موددد د:د  يسدهوددث ددحل دثداب اويك.
 ابب يف اإلِّكسال  -84
دحلــدرتدهللاــبددمــبدشــهدب دثــ ع دمثــبد ــبددـــدثــ عبدد محــ دمــبدصــد  دعبــدددمــبد هــع د خــرب دهللا ــ  ددثــ ددمــب214

ـددجثـلدذ ـكد دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدإّنك  رضى:د نَّدسهلدمبدسثٍ دد قدهللا يَّد خربهد ندُ  َّدمبدكثعد خربهد ندرسولددّللك
درخحيا د ببَّدفد د  لدديأسالدد ابادد  كأيدب دمثكد   داب غقلد نبهىدهللابدذ ك.

د دلد موددد د:ددث :د"دملد د بددملد ".
ــدثــ عبدد  ـ دمــبد هــ دندد  ـمدردد ــ دزي دعبـدد  وــ ددحلبــز دهللاـبد  ــ د  دغقـدن دهللاــبد  دثــدزد دهللاـبدســهلدمــبد215

دسث  دث كع د  كدمبدكثع
دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمد دمـــ  دد ـــددد ـــيتدكـــدنودددفتـــون:د" نددملـــد د ـــبددملـــد " دكدنـــهللادرخحيـــادرخحيـــهددرســـولددّللك  ندد فتي

دديأسالد دمثد   دابالغتقدلدمث .
دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيمدد ف دهي ي دعبددهوددد شث ا دهللابد تددةدهللابددحلقب دهللابد  درد  دهللابد  ده د ة216

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذدد ث دمنيدشث هدددألرم د   مقددخلتدندابخلتدند ا د جعدد غقل".
 دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محب دهللابد  دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب دهللا    دهللابددمبدشهدب217

دسثي ددخل ري
دصبىدسدهللابيهد سبمد دل"د"دملدُ د بددملد "د كدند مودسب اددفثلدذ ك. د ندرسولددّللك

 ابب يف اجلنب يعود -85



دـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددإمسدهللايل دعبددمحي دد طودل دهللابد نس218
دصبىدسدهللابيهد سبمدطدفدذد ددود دددهللابىدنقدئهد دغقلد دث . ندرسولددّللك

 دلد موددد د:د هأذددر دهدهودددمبدزد دهللابد نسد  ث ـ دهللاـبد تـددةدهللاـبد نـسد صـد دمـبد  ددألخضـ  دهللاـبدد مهـ ي دد
دكبهمدهللابد نس دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم.

 ابب الوضوء ملن أراد أن يعود -86
درد   دهللابدهللا تهدسب ا دهللابد  درد  ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د219

" ندد بـزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدطــدفدذد ددـوددهللابــىدنقــدئهددغتقــلدهللابــ دهــذهد هللابـ دهــذه"د ــدل:د ابــهللاد ــه:دايدرســولد
؛د الدجتثبهدغقال د دث د  د دل:د"هذدد زكىد  طيعد  طه ". ددّللك

د دلد موددد د:د ث دثد ند صحد بدهذد.
دمبدغيدت دهللابدهللادصمددألثول دهللابد  ددملتوكل دهللابد  دسثي ددخل ري ـدث عبددهللا   دمبدهللاون دعبددثفصد220

دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذدد  ىد ث كمد هبهدمثدم دد هد نددثد دد بيتوض دميبه دد ضو د ".
 ابب ]يف[ اجلنب ينام -87
دمبدددبدر دهللابدهللا  ددّللكد221 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك دمبدهللا   د نهد دل:دـدث عبددهللا  ددّللك

دصـبىدسد دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ند حيـي هددجلبدمـاد ـبدد بيـل د اـدلدل] ـه[درسـولددّللك ذك دهللا  دمبددخلطدبد  سـولددّللك
دهللابيهد سبم:د" وضَّ د دغقلدذك ،دمثَّدمن".

 ابب اجلنب أيكل -88
دهللابدهللادئوادـدث عبدد ق دد  تي ادمبدسثي  د دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا 222

د وضَّ د ضو هد بحيكالة". د" ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدندإذدد رددد نددبددد هودجبعف
ــدثــ عبدد  ــ دمــبدد حيــ دحدد  ـمدز دعبــدددمــبددمل ــدر، دهللاــبددـونس دهللاــبدد مهــ ي دإبأســبددهد  ثبــده دزددد" إذدد رددد ند223

دأيكلد هودجبعدغقلدد ده".
س د جثلد حياددألكلد ـولدهللادئوـاد احيـورد  د ر دهدصـد دمـبد  ددألخضـ دهللاـبد دلد موددد د:د ر دهددمبد هعدهللابددون

د مهــ يدك ــدد ــدلددمــبددمل ــدر، دإالد نــهد ــدلد"هللاــبدهللاــ  ةد  د  دســب ا"د ر دهددأل زدهللاــيدهللاــبددــونسدهللاــبدد مهــ يدهللاــبدد بــزد
دصبىدسدهللابيهد سبمدك دد دلددمبددمل در،.

 ابب من قال: يتوضأ اجلنب -89
دددىيب دعبددشث ا دهللابددحلأم دهللابدإم دهيم دهللابددألسود دهللابدهللادئواـدث عبدد ق د دعب224

." د" ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدندإذدد رددد ندأيكلد  ددبددد وضك ؛د ث د هودجبعف



ــدثـ عبدد وسـىددثـ ددمـبدإمسدهللايـلدعبــددمحـددد]دثـ ددمـبدسـب ا[د خـرباندهللاطــد ددخل دسـد دهللاـبدىـيبدمـبددث ـ  دهللاــبد225
دهللا كدردمبدايس  

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدرخكصد بجبعدإذدد كلد  دش بد  داندد نددتوضك .
 دلد موددد د:دمنيدىـيبدمـبددث ـ د هللا ـدردمـبدايسـ د دهـذدددحلـ دثدرجـل د  ـدلدهللابـيدمـبد  دطد ـعد دمـبدهللا ـ د هللا ـ د

دمبدهللا   :ددجلبعدإذدد رددد ندأيكلد وض . ددّللك
 ابب ]يف[ اجلنب يؤخر الغسل -90
 ق د دعبدد ثت   دحد عبدد مح دمبدثب ل دعبددإمسدهللايلدمبدإم دهيم د دال:دعبددم ددمبدسـبدن دهللاـبدهللا ـددةدـدث عبدد226

دمبدنقيٍك دهللابدغضيفدمبددحلدرت د دل:د بهللاد ثدئوا:
ـدددغتقــلد د  كلد دصـبىدسدهللابيـهد ســبمدكـدنددغتقـلد ـبددجلبدمـاد د  لدد بيــلد  د دآخـ ه د د ـهللا:درنَّ  ر دـهللادرسـولددّللك

دصـبىدسدد بكيلد دد ذيدجثلد ددأل  دسثا  د بهللا:د ر دـهللادرسـولددّللك د كرب  ددحل  دّللك دددغتقلد دآخ ه د بهللا:ددّللك  رنك
د كــرب  د ــدد   ــ د دآخــ ه د بــهللا:ددّللك ــدد   ــ د د  كلدد بكيــلد رنك هللابيــهد ســبمدكــدنددــو  د  كلدد بكيــلد دد دآخــ ه د د ــهللا:درنك

دد ـذيدجثـلد ددأل ــ دسـثا د بـ دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدكــدندجيهـ داب اـ آند ددخيفـهللادمــه ددحل ـ دّللك هللا:د ر دـهللادرســولددّللك
دد ذيدجثلد ددأل  دسثا. د كرب  ددحل  دّللك ددخفهللا د بهللا:ددّللك ددجه دمهد رنك د د هللا:درنك

ـدث عبددثفصدمبدهللا  د]د ب  ي[دعبددشث ا دهللابدهللابيدمـبد ـ ر، دهللاـبد  دُزرهللاـادمـبدهللا ـ  دمـبدج دـ  دهللاـبدهللا ـ د227
دمبدا دهللابه[دّللك ديٍك دهللابد ميه دهللابدهللابيدمبد  دطد عد]رضيددّللك

." د الدجبعف دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"ال  خلددملالئأادميتد د يهدصورةفد الدكبعف
دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد  دإسحدق دهللابددألسود دهللابدهللادئواد د هللا:228

دصبىدسدهللابيهد سبمددبددد هو د د .دكدندرسولددّللك د بدغريد ندميسك دجبعف
 دلد موددد د:دعبدددحلقبدمبدهللابيدد ودسطي د دل:دمسثهللاددمد دمبدهـدر ندداـول:دهـذدددحلـ دثد هـم ددثـ دثـ دثد  د

دإسحدق.
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دمبدسب ا د دل: دث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابدهللا  ددّللك
درضيددّللكد دهللابهد جهد ددخبهللادهللابىدهللابيَّ دهللابهد اند رجالن:درجلد بدد رجلد بدم د س د ثقع د  ث ه ددهللابيكدرضيددّللك

  دل:دإنأ ددهللابجدند ثدجلددددبأ ددمثكد ددد  خلددملر جدمثدخ جد  هللاددند د ُ خذد بـهدثفبـاد ت قَّـحد ـددمثدجثـلدداـ  د
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدكــدندخيــ  جد ــبددخلــال د ُيا ئبــددد اــ آند أيكــلد ثبــددد اــ آن؛د ــ نأ  ددذ ــك د اــدل:دإندرســولددّللك

دد بكحم د ملددأبدىج هد  د دلدىجمهدهللابدد ا آندشي د يسددجلبدما.
 ابب يف اجلنب يصافح -92



دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابد قث  دهللابد دصل دهللابد  د دئل دهللابدثذدفا 230
دجبعف د  دادل:د"إنكددملقبمد يسددبجس". ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ايهد  هوىدإ يهد ادل:دإ كأ

دـدث عبدد ق د دعبددىيبد مو دهللابدمحي  دهللابدمأ  دهللابد  درد   دهللابد  ده د ة د دل:231
د دختبقــهللاد ــذه هللاد دغتقــبهللادمثدجئــهللا؛د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد دط دــقد ــبدطـ قددمل دبــاد  اندجبــعف  ايـ درســولددّللك

دكبـهللا جب ـد د أ هـهللاد ند جد قـكدهللابـىدغـريدطهـدرة د اـدل:د"سـ حدندد ادل:د" دبدكبهللادايد ابده د ة "د ـدل:د بـهللا:دإ كأ
ددّللك  دإنَّددملقبمدالددبجس".

د دلد  دث دثدمو :دعبددمحي  دعىندمأ .
 ابب يف اجلنب يدخل املسجد -93
ــدثـ عبدد قــ د دعبـددهللا ــ دد ودثـ دمــبدزايد دعبـدددأل بــهللادمـبدخبيفــا د ـدل:دثــ عت دجقـ ةدمبــهللاددجدجـا د د ــهللا:د232

دهللابهد[د اول:مسثهللادهللادئواد]رد دضيددّللك
دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمد  جـــوهدميـــو د صـــحدمهدشـــدرهللاافد ددملقـــج د اـــدل:د" جكهـــوددهـــذهدد  يـــو دهللاـــبد جـــد درســـولددّللك
دملقــج "دمثددخــلدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ملددحيــب دد اــوددشــيئد درجــد د ند بــملد ــيهمدرخحيــا د رــ جدإ ــيهمدمثــ  د

دالد ثلُّددملقج دحلدئٍبد الدجبع". ادل:د" جكهوددهذهدد  يو دهللابددملقج ؛د  د أ كأ
د دلد موددد د:دهود بيهللادد ثد  ي.

 ابب يف اجلنب يصلي ابلقوم وهو انس   -94
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدزايدددألهللابم دهللابددحلقب دهللابد  دمأ ة233

دصبىدسدهللابيهد سبمددخلد دصالةدد فج د     دمي هد ند أدنأم د دمثكدجد د ر سهدداط د حيبكىد م. ندرسولددّللك
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندمحدددمبدسب ادإبأسبددهد  ثبدهد  دلد د   ه:234

د أربد  دلد دآخ ه:د ب دد ضىدد حيالةد دل:د"إّندد اندمو  د إ دكبهللادجب د ".د
[دهللاـبد  ده دـ ةد ـدل:د ب ـدد ـددد د حيـالكهد دنتظـ اند نددأـربد دلد موددد د:در دهدد مه يدهللابد  دسب اد]مبدهللا ـ دد ـ محب

ددنحي فدمثد دل:د"ك دد نتم".
 ـدلد مــوددد د:د ر دهد دــوبد دمــبدهللاـوند هوــدددهللاــبد  ــ د]  سـال [دهللاــبدد بــزدصــبىدسدهللابيـهد ســبمد ــدل:د أــربدمثد   ــ د

 دثأـيمدهللاـبدهللاطـد دمـبددقـدرد ند]مي ه[دإ،دد اودد نددجبقودد ذهعد دغتقل د كذ كدر دهد د كدهللابدإمسدهللايـلدمـبد 
دصبىدسدهللابيهد سبمدكربد دصالة. درسولددّللك

 ـدلد مــوددد د:د كــذ كدثــ عبدهد قــبمدمــبدإمــ دهيمدثــ عبدد ابندهللاــبدىـيبدهللاــبدد  ميــ دمــبد  ــ دهللاــبدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد
د سبمد نهدكرب.



بددألزرق د خـربانددمـبد هـع دهللاـبدـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبدد   دمـبدثـ ب دعبـددد مميـ ي دحد عبـددهللايـدحمدمـ235
دــونس دحد عبــددفبــ دمــبدخد ــ  دعبــددإمــ دهيمدمــبدخد ــ دإ ــددد قــج دصــبثد  دعبــددرابح دهللاــبد ث ــ  دحد عبــدد ؤ ــلدمــبد

دد فضل دعبددد و ي  دهللابددأل زدهللاي دكبهمدهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:
د دد بكـــدفدصـــفو همد رـــ جدرســـولددّللك ـــالةد صـــفَّ صـــبىدسدهللابيـــهد ســـبم دثـــىتدإذدد ـــددد د اد ـــهدذكـــ د نـــهدملد  ي ـــهللادد حيك

ددغتقل د ادلد ببدف:د" أدنأم"دمثدرج دإ،دميتهد ر جدهللابيبدددبظفدر سهد   ددغتقلد حنبدصفوف.
د هذدد فظددمبدث ب د  دلدهللايكدحمد دث د ه:د بمدنملد يد د دنبتظ هدثىتدخ جدهللابيبدد   ددغتقل.
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دد ث ــ ي دهللاــبدهللا يــ ددّللك دهللاــبدد ادســم دهللاــبد236 ــدثــ عبدد تي ــادمــبدســثي  دعبــددمحــدددمــبدخد ــ ددخليــدط دعبــددهللا ــ ددّللك ـ

دهللادئواد د هللا:
دصبىدسدهللابيهد سـبمدهللاـبدد  جـلدجيـ دد  بـلد الددـذك ددثتال ـد د ـدل:د"دغتقـل"د هللاـبدد  جـلددـ ىد ند ـ د سئلدرسولددّللك

ــددد بقــد دددثــتبمد الدجيــ دد  بــلد ــدل:د"الدغقــل هللابيــه"د اد ــهللاد ددُســبيم:ددملــ  ةد ــ ىدذ ــكد هللابيهــددغقــل د ــدل:د"نثــم دإّنك
دشادئقدد  كأجدل".

 ابب ]يف[ املرأة ترى ما يرى الرجل -96
ـــدثــ عبدد محــ دمــبدصــد  دعبــددهللاب قــا دعبــدددــونس دهللاــبددمــبدشــهدب د ــدل:د ــدلدهللاــ  ة:دهللاــبدهللادئوــاد ند ددســبيمد237

ددألنحيدرداد هيد دد نسدمبد د كد د هللا:
د]هللام جــل[دالددقــتحْحييد ــبددحلــق د ر دــهللاددملــ  ةدإذددر  د دد بــودد ــدددــ ىدد  جــلد  غتقــلد ددال د ايدرســولددّللك دإنددّللك
 د هللادهللادئوا:د ادلدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم:د"نثمد بتغتقلدإذدد ج  ددملـد "د د ـهللادهللادئوـا:د    بـهللادهللابيهـدد ابـهللا:د

درد د ك د هلد  ىدذ كددمل  ة د    لدهللابيَّ دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد اـدل:د"  مـهللادمييبـكدايدهللادئوـا د  ـبد دـبد فٍك سولددّللك
ددأوندد و ه ".

 ــدلد مــوددد د:د كــذ كدر ىدهللاايــلفد د مميــ يد دــونسد دمــبد خــيدد مهــ ي دهللاــبدد مهــ يد ]إمــ دهيم[دمــبد  دد ــوزد دهللاــبد
مـبدهللاـ  ةد اـدل:دهللاـبدهللاـ  ة د د كدهللابدد مه ي د  د قدد مهـ يَّد قـد  ددحلجـزد ـدل:دهللاـبدهللاـ  ةدهللاـبدهللادئوـا د   ـددهوـددد

دصبىدسدهللابيهد سبم. دهللابدزدبعدمبهللاد  دسب ادهللابد ددسب اد ند ددسبيمدجد  دإ،درسولددّللك
 ابب ]يف[ مقدار املاء الذي جيزىء يف الغسل -97
دهللابهد[238 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد]رضيددّللك دـدث عبددهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدكدنددغتقلد بدإان د دثٍ دهودد ف قد بددجلبدما. ندرسولدد دّللك
د دلد موددد د:د ر ىددمبدهللاييبادحنودث دثد د ك.



دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـبد  دلد موددد د:د دلد ث  دهللابدد مهـ يد دهـذدددحلـ دثد" د ـهللا:دكبـهللاد غتقـلد اند رسـولددّللك
دإان د دث د يهد  ردد ف ق".

ثهللاد مح دمـبدثب ـلدداـول:دد فـ قدسـتادهللاوـ درطـال  د مسثتـهدداـول:دصـديددمـبد  دذئـعدمخقـاد رطـدلد دلد موددد د:دمس
 عبث د دل:د  بد دلدمثدنيـاد رطـدلد ـدل:د ـيسدذ ـكدنحفـوظد ـدل:د مسثـهللاد محـ دداـول:د ـبد هللاطـىد دصـ  ادد فطـ د

دد طيع د دل:دالد دري.م طببددهذددمخقاد رطدلد عب د د ا د  ىف د يل:دد حيَّيحد ُّدعايلف د دل:دد حييحد 
 ابب يف الغسل من اجلنابة -98
دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دعبدد مودإسحدق د خرب دسبي دندمبدص د دهللابدج ريدمبد طثم239 دـدث عبددهللا  ددّللك

ــد دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"  َّ دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدد غقــلد ــبددجلبدمــا د اــدلدرســولددّللك دد اند نــمدذكــ  ددهللابــ درســولددّللك
د   يبدهللابىدر سيدعالاث "د  شدردمي دهدكبتيه د.

دـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد مودهللادصم دهللابدثبظبا دهللابدد ادسم دهللابدهللادئواد د هللا 240
دصبىدسدهللابيهد سبمدإذدددغتقلد بددجلبدماددهللاددموي د بدحنـوددحلـالبد  خـذدمأفَّيـهد  ـ  دموـقدر سـهد كدندرسولددّللك

دذدمأفيهد ادلد  ددهللابىدر سه.دألميب دمثددألدق  دمثد خ
ــدثــ عبدددثاــوبدمــبدإمــ دهيم دعبـددهللا ــ دد ــ محبددثــ ددمــبد هـ يدهللاــبدزدئــ ةدمــبد  د ــا دهللاـبدصــ  ا دعبــدد يــ دمــبد241

دمبدعثب اد دل:ددخبهللاد  د  يد خد يتدهللابىدهللادئوا د ق  تهددإث دمهد:دكيفدكبتمد حيبثوندهللاب د هللا ريد ث دم د يمددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســـبمددتوضــ د ضــو هد بحيــالة دمثددفــيبدهللابــىدر ســهدعـــالتدد غقــل د اد ــهللادهللادئوــا:دكــدندرســ ولددّللك

د.د  د  د حنبدنفيبدهللابىدرُ  سبددمخقد د بد جلدد ضُُّف 
دـدث عبددسبي دندمبدث بدد ودشحيد  ق دد دال:دعبددمحدد دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:242

دصبىدسدهللابيهد سبمدإذدد دغتقلد بددجلبدما د دلدسبي دن:دد   د يف غدمي يبـهدهللابـىدمشد ـهد  ـدلد قـ د:دكدندرسولددّللك
دديان دهللابــىددــ هدد ي ــىن دمثدد فاــد:د يغقــلد  جــه د  ــدلد قــ د:ددفــ غدهللابــىدمشد ــه د رنــددكحبحــهللْادهللاــبد غقــلدد دــهددحيــعُّ

 د صـدبدد  وـ ة د  د ناـىدد ف ج دمثددتوض د ضو هد بحيالة دمثدد خلدد دهد دديان د يربكألدشث ه دثىتدإذددر ىد نـهد ـ
دد  و ة د   غدهللابىدر سهدعالاث  د  ذدد ضلد ضبافدص َّهددهللابيه.

ـــدثــ عبددهللا ــ  دمــبدهللابــيدد  ــدهبي دعبــدد  ــ دمــبد  دهللاــ ي دثــ عبددســثي  دهللاــبد  د ثوــ  دهللاــبدد برثــي دهللاــبد243
ددألسود دهللابدهللادئواد د هللا:

دصبىدسدهللابيهد سبمدإذدد رددد نددغتقلد بددجلبد مادم  دمأفَّيهد غقبه د دمثدغقـلد  د غـهد   ـدضدهللابيـهدكدندرسولددّللك
ددملد  د  ذدد نادمهدد هوىد  ددإ،دثدئ  دمثددقتا لدد وضو د دفيبددملد دهللابىدر سه.

دهللابهد[:244 دـدث عبدددحلقبدمبدشوك  دعبددهويم دهللابدهللا  ةددهل  د  دعبددد وثزد دل:د د هللادهللادئواد]رضيددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد ددحلدئ دثيثدكدنددغتقلد بددجلبدما.د ئبدشئتمدألُردبأمد ع دد درسول ددّللك



دمــبددد د دهللاــبددألهللا ــشدهللاــبدســدمل دهللاــبدك دــع دعبــدددمــبدهللا ــدف دهللاــبد245 ـــدثــ عبدد قــ ددمــبد قــ ه  دعبــددهللا ــ ددّللك
دخد تهد ي وناد د هللا:

ي ـىند غقـبهدد ـ  نيد  دعـالاث  د ضثهللاد ببزدصبىدسدهللابيهد سبمدغقال ددغتقلدمهد بددجلبدما د  كف دديأان دهللابىدد هدد 
دهللابىد  جهد غقلد  جهدمو د ه دمثدض بدمي هددألرضد غقبهد دمثدمتضـ بد دستبوـقد غقـلد جهـهد د دـه د مثدصعَّ
دهللابىدر سهد جق هدمثد بحكىدانثياد غقلدرجبيه د بد  تهددملب دلد بمدأيخذه د جثـلددـبفبددملـد دهللاـبدجقـ ه د مثدصعَّ

م دهيمد ادل:دكدنود دددالدد  ندابملب دلدأبسد  د  أبدكدنودددأ هوندد ثددة. ذك  دذ كديأ
دمـبددد د:د كــدنودددأ هونـهد بثــددةد اـدل:دهأــذددهـود  أــبد ج  ـهد دكتــد د  ـدلد مــوددد د:د ـدلد قــ د:د بـهللاد ث ــ ددّللك

دهأذد.
كدندـدث عبددثقنيدمبدهللايقىددخل دسد  دعبدددمبد  د  دك دهللابددمبد  دذئع دهللابدشث اد دل:دإنددمبدهللا دفدد246

إذدددغتقلد ببددجلبدماددف غدمي هدد ي ىندهللابىدد هدد يق ىدس  د  در دمثددغقلد  جه د بقيد  ةدكـمد  ـ غ د قـ   دكـمد
   غـهللا د ابـهللا:دالد دري د اــدل:دالد ُدَّد ـك د  ــددميبثـكد ند ــ ري دمثددتوضـ د ضــو هد بحيـالة دمثددفــيبدهللابـىدجبــ هد

دصبىدسدهللاب ديهد سبمددتطه .دملد دمثدداول:دهأذددكدندرسولددّللك
دمبدهللا  د دل:247 دمبدهللاحيمدهللابدهللا  ددّللك دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد دوبدمبدجدم  دهللابدهللا  ددّللك

دصـبىد كدنهللادد حيالةدمخقني د د غقلد بددجلبدمـادسـ  د ـ دٍر د غقـلدد  ـولد ـبدد  ـوبدسـ  د ـ در د بـمددـملدرسـولددّللك
دبددجلبدماد  ة د غقلدد  ولد بدد  وبد  ة.سدهللابيهد سبمددق لدثىتدجثبهللادد حيالةدمخقد  د د غقلد 

دـدث عبددنحي دمبدهللابي دث عبدددحلدرتدمبد جيه دعبدد د كدمبدددبدردهللابد   دمبدسريدب دهللابد  ده د ةد دل:248
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إنبَّدحتهللادكلكدشث ٍةدجبدما  د دغقبوددد وَّث د  ناوددد  و ". د دلدرسولددّللك

د]هذدددحل دثدضثيف[.
د موددد د:ددحلدرتدمبد جيهدث د هد بأ  د هودضثيف.د دل

دهللابه[249 د]رضيددّللك دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهللاطد دمبدد قدئع دهللابدزدذدن دهللابدهللابيٍك
دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د" بد  ،د وض دشث ٍةد ـبدجبدمـٍادملددغقـبهدد ُثـلدمـهدكـذدد كـذدد ـبدد بَّـدر"د ـدلد  ندرسولددّللك

دشث ه.هللاب :د  بدمثَّدهللادددهللادر سيدعالاث  د كدندجيمك ديك
 ابب ]يف[ الوضوء بعد الغسل -99
دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دعبدد مودإسحدق دهللابددألسود دهللابدهللادئواد د هللا:250 دـدث عبددهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمددغتقلد دحيبكأيدد  َّكثتنيد صالةدد غ دة د الد ردهدى تد ض دو د دمث دد غقل.كدندرسولددّللك
 ابب ]يف[ املرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ -100



ـــدثــ عبددزهــريدمــبدثــ بد دمــبدد قــ ح د ــدال:دعبــددســفيدندمــبدهللاييبــا دهللاــبد دــوبدمــبد وســى دهللاــبدســثي دمــبد  د251
دمبدرد  د و،د ددسب ا دهللابد ددسب اد د هللا: دسثي  دهللابدهللا  ددّللك

در ســيد   ناضــهد بجبدمــا د ــدل:د"إّنــددإندد ـ  ةد ــبددملقــب نيد  ــدلدزهــريدإنــدد د ــهللا:داي ؛دإ دد ــ  ةفد شــ ُّدُضــُف ح درســولددّللك
دأفيكد ندحتف دهللابيهدعالاث "د  دلدزهري:د"حت يدهللابيهدعالتدث يدٍ د بد ـد دمثد فيضـيدهللابـىدسـدئ دجقـ ،د ـ أذدد نـهللاد

د  دطه  ".
ددملاربي دهللابد ددسب ادـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دث عبدددمبدان  ددث دد حيدئغدهللابد سد ا دهللاب252

 ندد   ةدجد  دإ،د ددسب اد ذدددحل دث د د ـهللا:د قـ  هللادهلـددد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمدنثبـده د ـدلد يـه:د" دغ ـميد
دثفبا". د   نكدهللاب دكلكأ

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددىيبدمبد  دمأري دعبددإم دهيمدمبدان   دهللابددحلقبدمبد قبم دهللابدصفيادمبهللاد253
دهللاببدهللادئواد د هللا:دشي ا 

دهللابىدر سهد د  خذ دمي د كدنهللادإث داندإذدد صدمتهددجبدماد خذ دعالتدثفبدٍ دهأذد د ث دمأفيهدد يثد  د تحيعُّ
د دث ةد حي تهددهللابىدهذددد وقد دألخ ىدهللابىدد وقددآلخ .

دمبددد د دهللاـبدهللا ـ دمـبدسـود  دهللاـبدهللادئوـادمبـهللادطبحـادهللاـبدهللادئوـا254 ]رضـيددـدث عبددنحي دمبدهللابي دعبددهللا  ددّللك
دهللابهد[د د هللا: ددّللك

. د ُ ْ  د ف دصبىدسدهللابيهد سبمد الك ف دكبكددنغتقلد هللابيبددد ضكأ ددد حنبد  درسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدهللاوف د دل:د    د د صلدإمسدهللايلدمبدهللايدحمد ـدلددمـبدهللاـوف:د عبـدد  ـ دمـبدإمسدهللايـل دهللاـبد255

 دج ــريدمــبدنفــريدهللاــبدد غقــلد ــبددجلبدمــاد ندعــوابند ميــه دثــ ع دض ضــمدمــبدزرهللاــا دهللاــبدشــ دحدمــبدهللا يــ  د ــدل:د  تــد
دث عهمد نمددستفتوددد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدهللابدذ كد ادل:

ــدددملــ  ةد ــالدهللابيهــدد ندالد باضــه د تغــ فدهللابــىدر ســهدد ــث  د   َّ دد بــغد صــولدد وَّ ــددد  َّجــلد بيبوــ در ســهد بيغقــبهدثــىتَّ َّ  "
دعالتدغ  دٍ دمأفَّيهد".

 يغسل رأسه ابخلطمي ِّ]أجيزئه ذلك[ابب يف اجلنب  -101
ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدجثفــ دمــبدزايد دعبــددشــ دك دهللاــبد ــيسدمــبد هــع دهللاــبدرجــلد ــبدمــ دســود ةدمــبدهللاــد   دهللاــبد256
دهللادئوا 

دهللابيهددملد . دجيتمىُ دمذ كد الددحيعُّ د هودجبعف دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد نهدكدنددغقلدر سهدابخلط يكأ
 ل واملرأة من املاءابب فيما يفيض بني الرج -102
ـدث عبدد   دمبدرد   دعبددىيبدمبدآدد دعبددشـ دك دهللاـبد ـيسدمـبد هـع دهللاـبدرجـلد ـبدمـ دسـود ةدمـبدهللاـد   د257

دهللابدهللادئواد ي دددفيبدمنيدد  جلد دمل  ةد بددملد د د هللا:



ددملد  دمثكدأيخذدكفكدد بد  دهللابيَّ دصبىدسدهللابيهد سبمدأيخذدكفكدد بد دٍ ددحيعُّ دد دمثَّددحي ُّهدهللابيه.كدندرسولددّللك
 ابب ]يف[ مؤاكلة احلائض وجمامعتها -103
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دعبدداثمهللادد  بد ك دهللابد نسدمبد د ك 258

 ندد يهــوددكدنــهللادإذددثدضــهللاد ــبهمددملــ  ةد خ جوهـــدد ــبدد  يــهللا د ملددؤدكبوهــد د ملددوــدرموهد د ملدجيد ثوهــدد دد  يـــهللا د
دصــبى دســ حدنهد} دقــ  ونكدهللاــبددحملــيبد ــلدهــود ذ ىد ــدهللاتم وددد قــئلدرســولددّللك سدهللابيــهد ســبمدهللاــبدذ ــك د ــ نملددّللك

دصــبىدسدهللابيـهد ســبم:د"جــد ثوهبَّد دد  يـو د دصــبثوددكــلَّدشــي د د بكأقـد د ددحملــيب{دإ،دآخــ ددآلدـا د اــدلدرســولددّللك
 اندإالدخد فبـدد يـه د جـد د سـي دمـبدثضـريد هللا ـدددغريدد بكأأدح"د اد هللادد يهود:د ددد د دهـذددد  جـلد نددـ يدشـيئد د ـبد  ـ

؛دإندد يهــودد اــولدكــذدد كــذد؛د  ــالدنــبأحهبد ددحملــيب د مــبدموــ دإ،دد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد اــدال:دايرســولددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدثــىتدرببَّــدد ند ــ د جــ دهللابيه ــد د ر جــدد دســتا بته دده دــاد ــبد ــنبدإ،د  ت ثَّــ د جــهدرســولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم د  ثثد دآاثرمهد؛د قادمهد؛د ظببدد نهدملدجي دهللابيه د.رس دولددّللك
دمبددد د دهللابد قث  دهللابددملا دددمبدش دح دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:259 دـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك

 يـهد ضـثته د  شــ بددكبـهللاد  ثـ َّقدد ثظـمد  اندثـدئبد  هللاطيـهدد بـزدصـبىدسدهللابيــهد سـبمد يضـ د  ـهد ددملوضـ دد ـذي
دد و دبد  ان  هد يض د  هد ددملوض دد ذيدكبهللاد ش بد به.

دـدث عبدد   دمبدك ري دعبددسفيدن دهللابد بحيوردمبدهللا  دد  محب دهللابدصفيا دهللابدهللادئواد د هللا:260
ْج يد يا  د  اندثدئب. دصبىدسدهللابيهد سبمددض در سهد دثأ دكدندرسولددّللك

 ملسجدابب ]يف[ احلائض تناول من ا -104
دـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابداثمهللادمبدهللا ي  دهللابدد ادسم دهللابدهللادئواد د هللا:261

دصـبىدسد دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"ان  يـ ددخلُْ ـ ةد ـبددملقـج "د ابـهللا:دإ دثـدئب د اـدلدرسـولددّللك  دلديلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"إنَّدثيضتكد يقهللاد دد ،".

 يف احلائض ال تقضي الصالةابب  -105
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دعبدد دوب دهللابد  د المادهللابد ثدذة 262

دصــبىدسد  ندد ــ  ةدســ  هللادهللادئوــا:د  اضــيددحلــدئبدد حيــالة د اد ــهللا:د ث  ردَّــافد نــهللا د اــ دكبــددحنــيبدهللابــ درســولددّللك
دهللابيهد سبمد الدناضيد الدنؤ  داب اضد .

 ــ   د خــرباندســفيدنددثــ ددمــبدهللا ــ ددملبــكدهللاــبددمــبددمل ــدر، دهللاــبد ث ــ  دهللاــبد دــوب دهللاــبدـــدثــ عبدددحلقــبدمــبدهللا263
د ثدذةدد ث  دا دهللابدهللادئواد ذدددحل دث.

د دلد موددد د:د زددد يهد" بؤ  دماضد دد حيود د الدنؤ  دماضد دد حيالة".
 ابب يف إتيان احلائض -106



 ـ ددحل يــ دمــبدهللا ـ دد ــ محب؛دهللاــبد اقـم دهللاــبددمــبدــدثــ عبدد قـ د دعبــددىــيب دهللاـبدشــث ا دثــ ع ددحلأـم دهللاــبدهللا264
دهللا دف 

دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دد ذيدأييتدد    هد هيدثدئبد دل:د"دتحي َّقدم دبدٍرد  دنحيفدددبدر".
د دلد موددد د:دهأذددد   ددادد حيحيحاد دل:دددبدرد  دنحيفدددبدر د رنددملدد   دشث ا.

جثفـــ ددثــ ددمــبدســـبي دندهللاــبدهللابـــيدمــبددحلأــمدد  بـــد ك دهللاــبد  ددحلقـــبدـــدثــ عبددهللا ـــ دد قــالددمــبد طهـــ  دعبــدد265
ددجلمري دهللابد اقم دهللابددمبدهللا دف د دل:

دإذدد صد دد د  لدد  دد  دبدر؛د إذدد صد دد ددناطديدد  دد بحيفدددبدر.
د دلد موددد د:د كذ كد دلددمبدج دجدهللا  دد أ ،دهللابد اقم.

دش دك دهللابدخحييف دهللابد اقم دهللابددمبدهللا دفـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبدد266
دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم؛د دل:د"إذدد   دد  جلدأبهبهد هيدثدئبد بيتحي َّقدمبحيفدددبدر".

دهللاـبددمدـ دمـبد  دلد موددد د:د كذدد دلدهللابيدمبدمذميادهللابد اقمدهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد  سـال د ر ىددأل زدهللاـيك
 ــ دد ــ محب دهللاـبدد بــزدصـبىدسدهللابيــهد ســبمد ـدل:د"آ ــ هد نددتحيـ َّقدخب قــيدددبــدٍر"د  د د ـك دهللاــبدهللا ـ ددحل يــ دمـبدهللا

د هذدد ثضل.
 ابب يف الرجل يصيب منها ما دون اجلماع -107
دمـبد وهـعدد   بـي دعبـددد بيـثدمـبدسـثي دهللاـبددمـبدشـهدب دهللاـبدث يـعد ـو،د267 ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبدهللا  ددّللك

د ي ونا:هللا  ة دهللابدن ماد والةد ي ونا دهللابد
دإ،د نحيـدفدد فرـذدبد دإذددكـدندهللابيهـددإزدرف دصبىدسدهللابيهد سبمدكدندد دش ددمل  ةد بدنقـدئهد هـيدثـدئبف  ندرسولددّللك

د  دد  ك تنيدحتتجمدمه.
دكا د  دلد حْث  :دنُ دا[. د] دلد موددد د:د دلددونس:دمُ ح

دألسود دهللابدهللادئواد د هللا:ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددشث ا دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابدد268
دصبىدسدهللابيهد سبمدأي  دإث داندإذددكدنهللادثدئضد د ند تَّمردمثَّددضدجثهددز جهد د  دلد  ة:دد دش هد. دكدندرسولددّللك

دهللابهــدد269 ـــدثــ عبدد قــ د دعبــددىــيب دهللاــبدجــدم دمــبدصــ ح دمسثــهللادخالســد ددهلجــ ي د ــدل:دمسثــهللادهللادئوــادرضــيددّللك
د اول:

دصـبى دشـي فدغقـلددكبهللاد اند رسولددّللك دطد ـثف د ـ أند صـدمهد ـ كأ ـثدرأدد ودثـ د  اندثـدئبف سدهللابيـهد سـبمدن يـهللُاد دد وكأ
د أدنهد ملددـحْثُ ه دمثدصبىد يهد إند صدبد ث دعومهد بهدشي دغقلد أدنهد ملددـحْثُ ه دمثدصبىد يه.

ددث ددمـبدهللا ـ دمـبدغـدمندهللاـبدهللا ـ دد ـ مح270 دمبد قب ا دعبددهللا  ددّللك بددثـ ددمـبدزايددهللاـبدهللا ـدرةدمـبدـدث عبددهللا  ددّللك
دغ دبد دل:دإندهللا اد هدث عتهد نددس  هللادهللادئواد د هللا:



دصــبىدسدهللابيــهد ســبم ددخــلد د دثــ ف د د ــهللا:د خــرب،دنــددصــب درســولددّللك إثــ داندحتــيبد  ــيسدهلــدد  م جهــددإالد ــ دحمف
د ـربدد اـدل:د"دد د ـ "د  ضىدإ،د قج ه د دلد موددد د:د ث د قج دميته د بمددبحي فدثىتدغب تـ دهللايـ د   جثـهد

 ابـــهللا:دإ دثـــدئب د اـــدل:د" إن ددكوـــفيدهللاـــبد رـــذدك"د أوـــفهللاد رـــذيَّ د وضـــ دخـــ هد صـــ رهدهللابـــىد رـــذي د
د ثبيهللادهللابيهدثىتددىف د اند.

 دهللاــبد ددذرَّة دهللاــبدهللادئوــاد نــدددـــدثــ عبددســثي دمــبدهللا ــ ددجل ــدر دعبــددهللا ــ دد ثمدــمددثــ ددمــبد  ــ دهللاــبد  دد ي ــدن271
د د هللا:

دصبىدسدهللابيهد سبمد ملدن ند بهدثىتدنطه كبهللادإذددثضهللادنم  د.دهللادهللابددمل دلدهللابىددحلحيري د بمدنا بدرسولددّللك
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابدمثبد ز دجدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم272

د. ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدندإذدد رددد بددحلدئبدشيئد د  اىدهللابىد  جهددعواب د
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابدد وي د  دهللابدهللا  دد  محبدمبددألسود دهللابد ميـه دهللاـبدهللادئوـادرضـيد273

دهللابهدد د هللا: ددّللك
د دثيضـتبدد ندنتَّـمردمثدد دشـ ان د  دُّأـمدميبـكدإْرمـحُهدك ـددكـدندرسـولددّللك دصبىدسدهللابيهد سبمدأي  اند د ـحـْوحأ كدندرسولددّللك

دسبمدميبكدإْرمحُه.صبىدسدهللابيهد د
 ابب يف املرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصالة يف عدة األايم اليت كانت حتيض -108
دمـبد قـب ا دهللاـبد د ـك دهللاـبدان ـ  دهللاـبدسـبي دندمـبددقـدر دهللاـبد ددسـب ادز جدد بـزدصـبىدسد274 ـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم
دصــبىدس دصــبىدسد نَّدد ـ  ةدكدنــهللادهتــ دقدد ـ  د دهللابــىدهللاهــ درسـولددّللك دهللابيــهد سـبم د دســتفتهللادهلــدد دُّدسـب ادرســولددّللك

هللابيــهد ســبمد اــدل:د" تبظــ دهللاــ َّةدد بيــديلد دألايددد ــيتدكدنــهللادحتيضــهبَّد ــبدد وــه د  ــلد نددحيــي هددد ــذيد صــد د د بتــرت،د
د يه". دد حيالةد  ردذ كد بدد وه  د  أذددخبَّفهللادذ كد بتغتقلدمثد تقت ف دم وٍبدمثد تحيلكأ

دمبد وهعد ـدال:دعبـددد بيـثدهللاـبدان ـ  دهللاـبدسـبي دنددـدث عبد275  تي ادمبدسثي د دمد دمبدخد  دمبددمد دمبدهللا  ددّللك
دمبددقدر

 ندرجــال د خــربهدهللاــبد ددســب اد ندد ــ  ةدكدنـــهللادهتــ دقدد ــ د د ــذك د ثبــدهد ـــدل:د" ــ أذددخبَّفــهللادذ ــكد ثضــ  دد حيـــالةد
د بتغتقل"دنثبده.

دمـبد قـب ا دعبـدد نـسد276 دثـ ددمـبدهللايـدضدهللاـبدهللا يـ ددّللك دهللاـبدان ـ  دهللاـبدسـبي دندمـبددقـدر دهللاـبدـدثـ عبددهللا ـ ددّللك
درجلد بددألنحيدر

 ندد ــ  ةدكدنــهللادهتــ دقدد ــ  د  د ــذك د ثــىندثــ دثدد بيــثد ــدل:د" ــ أذددخبفــتهبد ثضــ  دد حيــالةد بتغتقــل".د ســدقد
ددحل دثدنثبده.



 دهللاـبدان ـ دإبأسـبدددد بيـثد نثبـدهدـدث عبدددثاوبدمبدإم دهيم دعبددهللا ـ دد ـ محبدمـبد هـ ي دعبـددصـر دمـبدجود دـا277
د دل:

د بترت،دد حيالةد  ردذ ك دمثدإذددثض  دد حيالةد بتغتقلد  تقتذ  دم وبدمثد حيبي".
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دعبدد دوب دهللابدسبي دندمبددقدر دهللابد ددسب اد ذهدد احياد دلد يه:278

د  حيبي"."  يدد حيالة د  غتقلد ي ددسوىدذ ك د  قتذ  دم وبد
 ــدلد مــوددد د:د مســىددملــ  ةدد ــيتدكدنــهللاددستحيضــهللادمحــدددمــبدزدــ دهللاــبد دــوبد دهــذدددحلــ دثد ــدل:د دط ــادمبــهللاد  د

دث يش.
ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابدجثف  دهللابدهللا د، دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوـاد نـدد279
د د هللا:

دإند ددث ي ادس  هللادد بَّزكدصبىدسدهللابيهد  سبمدهللابدد  د د اد هللادهللادئوا:د   دهللاد  كبهدد آلندد د  د اـدلدهلـددرسـولددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"د أ يد  رد ددكدنهللادحت قكدثيضتك دمثَّددغتقبي".

دمـبدهللايـدحمد دـونسدمـبد  ـ دهللاـبد  دلد موددد د:د ر دهد تي ادمنيد ضثدفدث دثدجثف دمبدرميثاد دآخ هد د ر دهدهللابـيك
دمبدرميثا.د بيثد ادال:دجثف د

ـدث عبددهللايقىدمبدمحدد د خرباندد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابدمأـريدمـبدهللا ـ ددّللك دهللاـبددملبـذردمـبددملغـرية د280
دهللابدهللا  ةدمبدد ممري 

د دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد وـأهللادإ يـهدد ـ د د اـدلدهلـددرسـولددّللك  ند دط ادمبهللاد  دث يشدث عتهد نددسـ  هللادرسـولددّللك
د  :،د تطهَّ ي دمثَّدصبكأيد ددمـنيدد اـ  ددصبىدسدهللابيهد سبم: ددذ كدهللا قف د دنظ يدإذدد ح ىد  :،د الد حيبكأيد  أذدد  َّ "إّنك

دإ،دد ا  ".
دـدث عبدددوسفدمبد وسى دعبددج د  دهللابدسهيلددث ددمبد  دصد دهللابدد مه يدهللابدهللا  ةدمبدد ممري د دل:281

د دث عت د ندد   هتدد دط ـادمبـهللاد  دث ـيشد ند قـ لدرسـولدث عت د دط ادمبهللاد  دث يشد ندد    د مسد  د  د مس
ددد كيتدكدنهللاد اث دمثَّد غتقل. دصبىدسدهللابيهد سبمد    هدد ند اث ددألايَّ ددّللك

 دلد موددد د:د ر دهد تددةدهللابدهللا  ةدمبدد ممريدهللابدزدبعد]مبهللاد ددسب ا[د ند ددث ي ادمبهللادجحشددستحيضهللاد    هدد
دد   دئهددمثَّد غتقلد  حيبكأي.دد بزدصبىدسدهللابيهد سبم د ند  يدد حيَّالةد ايَّ

 ــدلد مــوددد د:دملددقــ  د تــددةد ــبدهللاــ  ةدشــيئد  د زددددمــبدهللاييبــاد دثــ دثدد مهــ يدهللاــبدهللا ــ ةدهللاــبدهللادئوــاد ند ددث ي ــادد
دكدنهللاد قتحدضد ق  هللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد    هدد ند  يدد حيالةد ايدد   دئهد.

بددمـبدهللاييبـا د ـيسدهـذدد دثـ دثددحلفـدظدهللاـبدد مهـ يدإالد ـددذكـ دسـهيلدمـبد  دصـد  د دلد موددد د:د هـذدد هـمد ـ
د   در ىددحل ي يدهذدددحل دثدهللابددمبدهللاييبادملددذك د يهد"  يدد حيالةد ايدد   دئهد".



دد   دئهددمثكد غتقل". د ر  د  ريدمبهللادهللا   دز جد ق  قدهللابدهللادئواد"دملقتحدضاد رت،دد حيَّالةد ايَّ
دمحبدمبدد ادسمدهللابد ميه:دإندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد   هدد ند رت،دد حيالةد  رد   دئهد.  دلدهللا  دد  د

ــــادمبــــهللادجحــــشد ــــودموــــ دجثفــــ دمــــبد  د ثوــــيَّادهللاــــبدهللاأ  ــــادهللاــــبدد بــــزدصــــبىدسدهللابيــــهد ســــبمد نَّد ددث ي   ر ىد م
ددستحيضهللا د ذك د  به.

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد"دملقتحدضــاد ــ يد ر ىدشــ دكدهللاــبد  دد ياظــدندهللاــبدهللاــ يدمــبداثمــهللاد ميــهدهللاــبدجــ هدهللاــبدد بــز
دد حيالةد ايدد   دئهددمثد غتقلد  حيبي".

 ر ىدد ثال دمبددملقيعدهللابددحلأمدهللابد  دجثف د ندسودةددستحيضهللاد    هددد بزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمدإذدد ضـهللاد
د اي هدددغتقبهللاد صبكهللا.

د دمـبدهللا ـدفد"دملقتحدضـادجتبـسد ايدد  ئهـد"  كـذ كدر دهدهللا كـدرد ـو،دمـ دهدشـمد طحْبـُقدد ر ىدسثي دمبدج ريدهللاـبدهللابـيك
دهللابه[د كذ كدر ىدد وثزدهللاـبد  ـريدد ـ  ةأد مبدث يعدهللابددمبدهللا دف د كذ كدر دهد ثالددخل ث يدهللابدهللابيد]رضيددّللك

دهللابهد. د ق  قدهللابدهللادئوادرضيددّللك
ملقتحدضــاد ــ يد ــدلد مــوددد د:د هــود ــولددحلقــبد ســثي دمــبددملقــيعد هللاطــد د  أحــولد إمــ دهيمد ســدملد د ادســم:دإندد

دد حيالةد ايدد   دئهد.
د] دلد موددد د:دملددق  د تددةد بدهللا  ةدشيئد [.

 ]ابب من روى أن احليضة إذا أدبرت ال تدع الصالة[ -109
دمبد   دد بفيبـيد ـدال دعبـددزهـري دعبـددهوـدددمـبدهللاـ  ة دهللاـبدهللاـ  ة دهللاـبدهللادئوـاد282 ـدث عبدد مح دمبددونسد هللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد اد هللا: ند دط ادمبهللاد  دث يشد دجد  درسولددّللك
د  يقــهللادابحليضــا د ــ أذدد   بــهللاددحليضــاد ــ هللايد ــددذ ــكدهللاــ قف دد ــ  ةفدُ ســتحدضد ــالد طهــ د  ــ ديدد حيَّــالة د ــدل:د"إّنك إ كأ

دد حيَّالة د إذدد دم  د دغقبيدهللابكدد  َّددمثَّدصبكأي".
دمبد قب ا[دد اثبز دهللابد د ك دهللابدهود283 دددإبأسبدددزهريد  ثبدهد] [د دل:ـدث عبدد]هللا  ددّللك

د صبكأي". د"  أذدد   بهللاددحليضاد د  كيدد حيالة د  أذددذهعد  رهدد دغقبيدد  ددهللابكأ
 ابب ]من قال[ إذا أقبلت احليضة تدع الصالة -110
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد مودهللاايل دهللابد يَّاد د هللا:284

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ندآ  هــددمسثــهللادد ــ  ةد قــ لدهللادئوــادهللاــبدد ــ  ةد قــ دثيضــهدد  ه  داــهللادد ــد  د ــ    درســولددّللك
 بتبظ د  رد ددكدنهللادحتيبد دكلدشه د ثيضـهدد قـتايم د بتثتـ كدماـ ردذ ـكد ـبددألايد دمثد تـ يدد حيـالةد ـيهب د  د

. دما رهب دمثد تغتقل دمثد تقت ف دم وب دمثكد تحيلكأ



:دعبـدددمـبد هـع دهللاـبدهللا ـ  دمـبددحلـدرتدهللاـبددمـبدشـهدب دـدث عبدددمبد  دهللاايلد    دمبدسب اددملحي ايند ـدال285
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد حتــهللادهللا ــ د هللاــبدهللاــ  ةدمــبدد ــممريد هللا ــ ة دهللاــبدهللادئوــاد ند ددث ي ــادمبــهللادجحــشدختبــادرســولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم: د ادلدرسولددّللك دد  محبدمبدهللاوفددستحيضهللادس  دسبني د دستفتهللادرسولددّللك
د  أبدهذددهللا قف د دغتقبيد صبكأي"."إنَّدهذهد يقهللادابحليضا د

 ــدلد مــوددد د:دزددددأل زدهللاــيد دهــذدددحلــ دثدهللاــبدد مهــ يدهللاــبدهللاــ  ةد هللا ــ ةدهللاــبدهللادئوــاد د ــهللا:ددستحيضــهللاد ددث ي ــاد
مبهللادجحشد هيدحتهللادهللا  دد  محبدمبدهللاوفدس  دسبنيد    هـددد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د"إذدد   بـهللاددحليضـاد

دبيد صبي".  هللايدد حيالة د إذدد دم  د دغتق
 ــدلد مــوددد د:د ملددــذك دهــذددد أــالدد ثــ د ــبد صــحدبدد مهــ يدغــريددأل زدهللاــي د ر دهدهللاــبدد مهــ يدهللا ــ  دمــبددحلــدرتد
 د بيثد دونسد دمبد  دذئعد  ث  د إم دهيمدمـبدسـث د سـبي دندمـبدك ـريد دمـبدإسـحدقد سـفيدندمـبدهللاييبـاد ملددـذك  دد

دهذددد أالد.
دهودددمبدهللا  ةدهللابد ميهدهللابدهللادئوا. دلد موددد د:د إّنددهذدد فظدث دثد

 دلد موددد د:د زددددمبدهللاييباد يهد دضد د"   هدد ند  يدد حيالةد ايدد   دئهد"د هود همد بددمبدهللاييبا د ث دثد   دمـبد
دهللا   دهللابدد مه يد يهدشي د دا بد بدد ذيدزددددأل زدهللايد دث د ه.

 ددث ددمبدهللا   د دل:دث ع ددمـبدشـهدب دهللاـبدهللاـ  ةدـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد   دمبد  دهللا يك دهللابد  286
دمبدد ممري دهللابد دط ادمبهللاد  دث يش 

 نددكدنهللاد قتحدضد ادلدهلددد بزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"إذددكـدندددددحليضـاد  أنَـّهدددفد سـودددثـ ف د ـ أذددكـدندذ ـكد
." د   قأيدهللابدد حيَّالة د  أذددكدنددآلخ د توضَّئيد صبكأيد  أّنددهودهللا قف

 دلد موددد د:د  دلددمبددمل ـىن:دثـ عبددمـهددمـبد  دهللاـ يد ـبدكتدمـهدهأـذددمثدثـ عبددمـهدمثـ دثفظـد  د ـدل:دعبـدد  ـ دمـبد
دهللا    دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد ند دط ادكدنهللاد قتحدض د ذك د ثبده.

حـ د َّد ـالد حيـبي د إذدد دلد موددد د:د   در ىد نـسدمـبدسـريدبدهللاـبددمـبدهللا ـدفد ددملقتحدضـاد ـدل:دإذددر  دد ـ ددد  
ر  دد طه د  ـودسـدهللااد بتغتقـلد  حيـبي د  ـدلد أحـول:دإندد بقـد دالدّتفـىدهللابـيهبددحليضـا دإندد هـدد سـوددغبـيظ؛د

د  أذددذهعدذ كد صدر دصف ة در يااد  أندد قتحدضاد بتغتقلد  ُتحيحلك.
ي دمــبددملقـيعد ددملقتحدضــاد ـدلد مــوددد د:د ر ىدمحـدددمــبدزدـ دهللاــبدىـيبدمــبدسـثي دهللاــبدد اثاـديدمــبدثأـيمدهللاــبدسـث

"إذدد   بهللاددحليضاد  كهللادد حيالة د إذدد دم  ددغتقبهللاد صبكهللا"د ر ىدمُسحيٌّد غريهدهللابدسثي دمبددملقيعد"جتبسد ايدد
د   دئهد"د كذ كدر دهدمحكدددمبدسب ادهللابدىيبدمبدسثي دهللابدسثي دمبددملقيع.

دمتقكدمث دثيضتهدددو د د  ددو نيد هيد قتحدضا. دلد موددد د:د ر ىددونسدهللابددحلقبددحلدئبدإذدد  كد ددد  دد
د  دلدد تي يدهللابد تددة:دإذدد ردددهللابىد ايددثيضهددمخقاد ايدد بتحيلك.



 دلدد تي ي:د جثبهللاد ناصدثىتدمبغهللاددو ني د اـدل:دإذددكـدنددـو نيد هـود ـبدثيضـهدد ُسـئلددمـبدسـريدبدهللابـهد اـدل:د
دد بقد د هللابمدمذ ك.

دمـبد  ـ دمــبدــدثـ عبددزهـريدمـبدثـ بد غـريه د ـد287 ال:دعبـددهللا ـ ددملبـكدمــبدهللا ـ   دعبـددزهـريدمـبد  ـ  دهللاـبدهللا ـ ددّللك
ـــهدهللا ـــ دندمـــبدطبحـــا دهللاـــبد  ـــهدمححْبحـــاحدمبـــهللادجحـــشد د ـــهللا:دكبـــهللاد هللاايـــل دهللاـــبدإمـــ دهيمدمـــبد  ـــ دمـــبدطبحـــا دهللاـــبدهللا ك

دصبىدسدهللابيـهد سـبمد سـتفتيهد ُ خـربه د وج  ـهد دميـهللا  خـيتدزدبـعددُ ْستححدُضدثيضا دك ريةدش د ة د   يهللادرسولددّللك
؛دإ دد ـــ  ةفدُ ســـتحدضدثيضـــادك ـــريةدشـــ د ةد  ـــدد ـــ ىد يهـــد د ـــ د بثتـــ دد حيـــالةد مبـــهللادجحـــش د ابـــهللا:دايدرســـولددّللك

د د حيود د ادل:
ـذيدعـواب "د اد ـهللا:دهـود ك ـ د ـبدذ ـك د " نثهللاد كدد أ سفد  أنكهددذهعدد  كد"د د هللا:دهود ك  د بدذ كد دل:د" دّتك

دصـب ـد د ـدلدرسـولددّللك ىدسدهللابيـهد سـبم:د"ســآ  ،دأب ـ دبد دَّه ـدد ثبـهللاد جـم دهللابـكد ـبددآلخـ  د ـ أند ودــهللادإّنـدد عـجُّدعجك
د ٍدد دهللابــمددّللك ٍدد  دســ ثاد ايَّ ــيطدند تحيكضــيدســتَّاد ايَّ ــددهــذهدركضــافد ــبدركضــد دد وك هللابيه ــدد  نــهللاد هللابــم"د ــدلدهلــد:د"إّنك

 دبد يبا د  د رمثد د هللاو دبد يبا د  اي هد د ثد، دمثَّددغتقبي دثىتدإذددر دهللاد نكد  دطه  د دستبا  د حيبيدعالاث د هللاو
دشـــه دك ـــددحتـــيبدد بقـــد د ك ـــدددطهـــ ن د ياـــد دثيضـــهبَّد  صـــو ي؛د ـــ أندذ ـــكدجيمدـــك د كـــذ كد ـــد ثبيد] [دكـــلكأ
بـــيدد ثحيـــ  د تغتقـــبنيد جت ثـــنيدمـــنيدد حيـــال نيدد ظُّهـــ د د ثحيـــ  د  طهـــ هبَّ د ـــ أند ودـــهللادهللابـــىد ند ـــؤخكأ يدد ظهـــ د  ثجكأ

بنيدد ثود دمثَّد غتقبنيد جت ثنيدمنيدد حيال ني د ـد ثبي؛د  غتقـبنيد ـ دد فجـ د ـد ثبي د صـو يد  ؤخكأ دبددملغ بد   ثجكأ
دصبىدسدهللابيهد سبم:د" هذدد هللاجعددأل  دبدإيلَّ". دإند  ر دهللابىدذ ك"د دلدرسولددّللك

دبدإيلَّ دملدجيثبـهد ـبد دلد موددد د:د ر دهدهللا   دمبداثمهللادهللابددمبدهللاايلد دل:د اد هللادمححْبحُاد] ابهللا[:دهذدد هللاجعددأل ـ د
د ولدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم دجثبهدكالددمحبا.

 ــدلد مــوددد د:د هللا ــ  دمــبداثمــهللادرد ضــيد]رجــلدســو  د  أبــهدكــدندصــ   د د ددحلــ دث د اثمــهللادمــبددملاــ دددرجــلدعاــا[د
د ذك هدىيبدمبد ثني.

د دلد موددد د:دمسثهللاد مح دداول:دث دثددمبدهللاايلد دنفقيد بهدشي .
 من روى أن املستحاضة تغتسل لكل صالةابب  -111
ـدثـ عبدددمـبد  دهللاايـلد   ـ دمـبدسـب اددملـ ددي د ـدال:دعبـدددمـبد هـعدهللاـبدهللا ـ  دمـبددحلـدرتدهللاـبددمـبدشـهدب د288

دهللابدهللا  ةدمبدد ممري د هللاحْ  ةدمبهللادهللا  دد  محبدهللابدهللادئوادز جدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم
دصبىدس تـحبحاحدرسولددّللك دهللابيـهد سـبمد حتـهللادهللا ـ دد ـ محبدمـبدهللاـوفددسُتحيضـهللادسـ  دسـبنيد ند ددث ي ادمبهللادجحشدخح

دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"إنَّدهـذهد يقـهللادابحليضـا د دصبىدسدهللابيهد سبمد دذ ك د ادلدرسولددّللك  دستفتهللادرسولددّللك
د دغتقبيد صبكأي"د د ـهللادهللادئوـا:د أدنـهللاد غتقـلد د أـ ْكحٍبد دثجـ ةد ختهـددزدبـعدمبـهللادجحـشدثـىت د  أبدهذددهللا قف

د ثبودمح ةدد  دددملد .



ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قا دعبدددـونس دهللاـبددمـبدشـهدب د ـدلد خرب ـ دهللا ـ ةدمبـهللادهللا ـ دد ـ محب دهللاـبد دد289
دهللابهد:د أدنهللاد غتقلد ألدصالة. دث ي اد ذدددحل دث د د هللادهللادئوادرضيددّللك

دمـبد وهـعددهل ـ د  دثـ ع دد بيـث290 مـبدسـث  دهللاـبددمـبدشـهدب دهللاـبدهللاـ  ة ددـدث عبدددمد دمبدخد  دمبدهللا  ددّللك
دهللابدهللادئواد ذدددحل دث؛د دلد يه:د أدنهللاد غتقلد ألدصالة.

 ــدلد مــوددد د:در دهدد ادســمدمــبد ــرب ردهللاــبددــونسدهللاــبددمــبدشــهدبدهللاــبدهللا ــ ةدهللاــبدهللادئوــادهللاــبد ددث ي ــادمبــهللادجحــش د
 دنثبـده د كـذ كدر دهد كذ كدر دهد ث  دهللابدد مهـ يدهللاـبدهللا ـ ةدهللاـبدهللادئوـا د رنـدد ـدلد ث ـ :دهللاـبدهللا ـ ةدهللاـبد ددث ي ـا

إم دهيمدمبدسث د دمبدهللاييبادهللابدد مهـ يدهللاـبدهللا ـ ةدهللاـبدهللادئوـا د  ـدلددمـبدهللاييبـاد دث د ـه:د ملدداـلدإندد بـزدصـبىدسد
دهللابيهد سبمد   هدد ند غتقل.

د] كذ كدر دهددأل زدهللايد دضد  د دلد يه:د د هللادهللادئوا:د أدنهللاد غتقلد ألدصالة[.
ـيَّد291 ُقح

ُّ دعـىند   دهللاـبددمـبد  دذئـع دهللاـبددمـبدشـهدب دهللاـبدهللاـ  ةد هللا ـ ةدمبـهللادهللا ـ دـدثـ عبدد  ـ دمـبدإسـحدقددمل زأ
دد  محب دهللابدهللادئوا 

دصبىدسدهللابيهد سبمد ند غتقل د أدنهللاد غتقلد ألدصالة. د ند ددث ي اددستحيضهللادس  دسبنيد    هددرسولددّللك
ددئواـدث عبددهبدددمبدد ق يدهللابدهللا  ة دهللابددمبدإسحدق دهللابدد مه يدهللابدهللا  ة دهللابدهللا292

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد    هــدداب غقــلد أــلدصــالة د ســدقد  ند ددث ي ــادمبــهللادجحــشددستحيضــهللاد دهللاهــ درســولددّللك
ددحل دث.

 ــدلد مــوددد د:د ر دهد مــودد و يــ دد طيد قــي د ملد مسثــهد بــه دهللاــبدســبي دندمــبدك ــريدهللاــبدد مهــ يدهللاــبدهللاــ  ةدهللاــبدهللادئوــاد
ددهللابيهد سبم:د"دغتقبيد ألدصالة"د سدقددحل دث. د هللا:ددستحيضهللادزدبعدمبهللادجحشد ادلدهلددد بزدصبىدس

د دلد موددد د:د ر دهدهللا  دد حي  دهللابدسبي دندمبدك ري د دل:د" وضئيد ألدصالة".
د دلد موددد د:د هذدد همد بدهللا  دد حي   د د اولد يهد ولد  دد و ي .

دمبدهللا   دمبد  ددحلجدجد مود ث   دعبددهللا  دد ودرتدهللاـبددحلقـ293 ني دهللاـبدىـيبدمـبد  دك ـري دهللاـبدـدث عبددهللا  ددّللك
د  دسب ا د دل:

دصـبىدسد  خرب  دزدبعدمبهللاد  دسب اد ندد   ةدكدنهللادهتُح حدُقدد  د د كدنهللادحتهللادهللا  دد  محبدمبدهللاـوف د ندرسـولددّللك
دهللابيهد سبمد   هدد ند غتقلدهللاب دكلدصالةد  حيبي.

دصـــبىدس دهللابيـــهد ســـبمد ـــدلد ددملـــ  ةد ـــ ىد ـــددد د هـــددمثـــ د  خـــرب د ند ددمأـــ د خرب ـــهد ندهللادئوـــاد د ـــهللا:دإندرســـولددّللك
دد طه :د"إّنددهي؛د  د دل:دإّنددهودهللا ق؛د  د دل:دهللا  ق".

 دلد موددد د:د  دث دثددمبدهللاايلددأل  دند يثـد  د  ـدل:د"إند ودـهللاد دغتقـبيد أـلدصـالة د إالد ـدمحثي"دك ـدد ـدلد
دهللابه د.دد ادسمد دث د ه د   در يدهذددد اولدهللابدسثي دمبدج ريدهللابدهللابي د دمبدهللا دفدرضيددّللك



 ابب من قال جتمع بني الصالتني وتغتسل هلما غسال   -112
دمبد ثدذ دعبدد  دهللابدشث ا دهللابدهللا  دد  محبدمبدد ادسم دهللابد ميه دهللابدهللادئوا د د هللا:294 دـدث عبددهللا ي ددّللك

ــلدد ثحيــ د د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــ ُ أ حْ د ند ثجك  ــؤخك دد ظكهــ د  غتقــلدهل ــدددستحيضــهللادد ــ  ةدهللابــىدهللاهــ درســولددّللك
لدد ثود د  غتقلدهل ددغقال  د  غتقلد حيالةدد حيُّ حدغقال  د ابهللاد ث  دد ـ محب:د] [د غقال  د  ند ؤخكأ ددملغ بد  ثجكأ

دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم د ادل:دالد ث عكدإالدهللابدد بَّزكأدصبىدسدهللابيهد سبمدموي .
  ــ  ددثــ ددمــبدســب ا دهللاــبد  ــ دمــبدإســحدق دهللاــبدهللا ــ دد ــ محبدمـــبددـــدثــ عبددهللا ــ دد ثمدــمدمــبدىــيب دثــ عبد295

دد ادسم دهللابد ميهدهللابدهللادئوا
 ندسهبادمبهللادسهيلددستحيضهللاد   ـهللادد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد    هـدد ند غتقـلدهللابـ دكـلدصـالة د ب ـددجهـ هددد

دذ كد   هدد ندجت  دمنيدد ظه د د ثحي دمغقل د دملغ بد د ثود دمغقل د  غتقلد بحي ح.
دصـبىدسد  دلد موددد د:د ر دهددمبدهللاييبادهللابدهللا  دد ـ محبدمـبدد ادسـمدهللاـبد ميـهد ند  ـ  ةددستحيضـهللاد قـ  هللادرسـولددّللك

دهللابيهد سبمد    هددنثبده.
ـــدثــ عبدد هــعدمــبدمايــا د خــرباندخد ــ  دهللاــبدســهيلددثــ ددمــبد  دصــد دهللاــبدد مهــ ي دهللاــبدهللاــ  ةدمــبدد ــممري دهللاــبد296

د مسد دمبهللادهللُا حْيسد د هللا:د بهللا:
دصبىدسدهللابيهد سبم:دداي رسولددّللك دإند دط ادمببهللاد  دُث يشددستحيضهللاد بذدكذدد كذدد بمدُ حيحلكأ د ادلدرسولددّللك

ـــ ْكحٍب د ـــ أذددر  دصـــف ةد ـــوقددملـــد د بتغتقـــلد بظهـــ د د ثحيـــ دغقـــال د ـــيطدن د ـــتجبسد د أ ســـ حدنددّللك دإنَّدهـــذدد ـــبدد وَّ
د د  غتقلد بفج دغقال د دث د د  توض د ي ددمنيدذ ك". دث د  د  غتقلد ب غ بد د ثود دغقال د دث د د

د دلد موددد د:در دهدجمده دهللابددمبدهللا دف:دملدددشت دهللابيهددد غقلد   هدد ندجت  دمنيدد حيال ني.
دمبدش دد. د دلد موددد د:د ر دهدإم دهيمدهللابددمبدهللا دف د هود ولدإم دهيمدد برثيد هللا  ددّللك

 طُهرابب من قال: تغتسل من طُهر إىل  -113
ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدجثفــ دمــبدزايد د ثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا دعبــددشــ دك دهللاــبد  دد ياظــدندهللاــبدهللاــ يدمــبد297

داثمهللا دهللابد ميه دهللابدج ه 
دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ددملقتحدضاد  يدد حيَّالةد ايدد   دئهددمثد غتقلد  حيبي د د وضو دهللاب دكلدصالة.

د  حيبي.د]  دل:دهودث دثدضثيف[.د دلد موددد د:دزدددهللا  دن:د  حيود
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابددألهللا ش دهللابدث يعدمبد  داثمهللا دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد د هللا:298

جــد  د دط ــادمبــهللاد  دث ــيشدإ،دد بــزكدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــذك دخربهــدد] [د ــدل:د"مثددغتقــبي دمثد وضــئيد أــلد
دصالةد صبكأي".

دبدسبدندد اطدندد ودسطي:دعبدددمد  دهللابد دوبدمبد  د قأني دهللابددحلجدج دهللابد ددكب ود ـدث عبدد مح دم299



دهللابدهللادئواد ددملقتحدضا:د غتقل د ث د  ةد دث ة دمثد وض دإ،د ايدد   دئهد.
ـدث عبدد مح دمبدسبدند]د اطدن[دد ودسطي دعبدددمد  دهللابد دوبد  دد ثال  دهللابددمبدشرب ادهللاـبدد ـ  ةد قـ  ق د300
ددئوا دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد  به.هللابدهللا

دهللابــىد  ــدلد مــوددد د:د ثــ دثدهللاــ يدمــبداثمــهللاد دألهللا ــشدهللاــبدث يــعد  دــوبد  دد ثــال دكبهــددضــثيفادالد حيــح د دلك
ضثفدث دثددألهللا شدهللابدث يعدهذدددحل دثد   فهدثفصدمبدغيدتدهللاـبددألهللا ـش د  نأـ دثفـصدمـبدغيـدتد ند

دس دطدهللابددألهللا ش د و وفدهللابدهللادئوا.دأوندث دثدث يعد   وهللاد  د    فهد دضد د 
 ــدلد مــوددد د:د ر دهددمــبددد ددهللاــبددألهللا ــشد   وهللاــد د   ــه د  نأــ د نددأــوند يــهدد وضــو دهللابــ دكــلدصــالة د دلدهللابــىد
ضــثفدثــ دثدث يــعدهــذد د ندر ددــادد مهــ يدهللاــبدهللاــ  ةدهللاــبدهللادئوــاد د ــهللا:د أدنــهللاد غتقــلد أــلدصــالةد دثــ دثد

ددملقتحدضا.
ــدرد ــو،دمــ دهدشــمدهللاــبددمــبدهللا ــدف د ر ىد مــودد ياظــدندهللاــبدهللاــ يدمــبد دهللابــه[د هللا ك اثمــهللادهللاــبد ميــهدهللاــبدهللابــيد]رضــيددّللك

 ر ىدهللا  ددملبكدمبد يق ةد ميـدند دملغـريةد  ـ دفد جمد ـ دهللاـبدد وـثز دثـ دثد  ـريدهللاـبدهللادئوـاد" وضـئيد أـلدصـالة"د
ــــهد ر ددــــاددد دد هللادصــــمدهللاــــبدد وــــثزدهللاــــبد  ــــريدهللاــــبدهللادئوــــاد" غتقــــلدكــــلددــــودد ــــ ة"د ر ىدهوــــدددمــــبدهللاــــ  ةدهللاــــبد م ي

ــدرد ــو،دمــ دهدشــم د "دملقتحدضــاد توضــ د أــلدصــالة"د هــذهددألثدددــثدكبهــددضــثيفادإالدثــ دثد ح ــريد ثــ دثدهللا ك
د ث دثدهودددمبدهللا  ةدهللابد ميه د دملث  فدهللابددمبدهللا دفدد غقل.

 ابب من قال: املستحاضة تغتسل من ظهر إىل ظهر  -114
دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدمسُد301 د و،د  دمأ  د ندد اثاديد زد دمبد سـبمد رسـالهدإ،دـدث عبددهللا  ددّللك يك

دسثي دمبددملقيعددق  ه:
دكيفد غتقلددملقتحدضا د ادل:د غتقلد بدره دإ،دره  د  توض د ألدصالة د  أندغب هددد  دددست ف  دم وب.

مدهللاـبدد وـثزد دلد موددد د:د ر يدهللابددمبدهللا  د  نسدمبد د كد" غتقلد بدره دإ،دره "د كذ كدر دهددد دد هللادص
هللابدد    هدهللابد  ريدهللابدهللادئوا دإالد نددد دد دل:د"كلددود"د  دث دثدهللادصمد"هللاب دد ظه "د هود ولدسدملدمـبدهللا ـ د

د دحلقبد هللاطد . ددّللك
] دلد مـوددد د:د ـدلد د ـك:دإ دألرـبدثـ دثددمـبددملقـيعدإّنـددهـود ـبدطهـ دإ،دطهـ د  أـبدد ـوهمددخـلد يـهد اب هـدد

ده .د بدفد اد ودد بدره دإ،در
 ر دهد أْقوحردمبدهللا  ددملبـكدمـبدسـثي دمـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبدد مـويد ـدلد يـه:د ـبدطهـ دإ،دطهـ .د اب هـددد بـدف:د ـبدرهـ د

دإ،دره .[.
 ابب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ومل يقل: عند الظهر -115



دمــبدّنــري دهللاــبد  ــ دمــبد  دإمسدهللايــلد هــود  ــ دمــبد302 ــدثــ عبدد محــ دمــبدثب ــل دعبــددهللا ــ ددّللك ردشــ  دهللاــبد ثاــلدـ
د]رضي ددخل ث ي دهللابدهللابيك

دهللابه[د دل: ددّللك
ددملقتحدضادإذدددناضىدثيضهدددغتقبهللادكلددود د دّتذ دصو اد يهددمسبد  دزدهللا.

 ابب من قال: تغتسل بني األايم -116
ادـدث عبددد اثبز دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابد   دمبدهللا  دند نهدسـ لدد ادسـمدمـبد  ـ دهللاـبددملقتحدضـ303
د ادل:

د  يدد حيالةد ايدد   دئهددمثد غتقلد تحيبي دمثد غتقلد ددألايد.
 ابب من قال: توضأ لكل صالة -117
ـدث عبدد  ـ دمـبددمل ـىن دعبـدددمـبد  دهللاـ ي دهللاـبد  ـ ددثـ ددمـبدهللا ـ  د ـدل:دثـ ع ددمـبدشـهدبدهللاـبدهللاـ  ةدمـبد304

دد ممري دهللابد دط ادمبهللاد  دث يش
 بزدصبىدسدهللابيهد سبم:د"إذددكدندددددحليبد  أنَـّهدددفد سـوٍدددثـ ف د ـ أذددكـدندذ ـكد نددكدنهللادُ ْقتحدض د ادلدهلددد

د   قأيدهللابدد حيالة د  أذددكدنددآلخ د توضئيد صبكأي".
د دلد موددد د:د دلددمبددمل ىن:د ث عبددمهددمبد  دهللا يدثفظد د ادل:دهللابدهللا  ةدهللابدهللادئواد ند دط ا.

قــيعد شــث ادهللاــبددحلأــمدهللاــبد  دجثفــ د ــدلدد ثــال :دهللاــبدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ــدلد مــوددد د:د ر يدهللاــبدد ثــال دمــبددمل
د سبمد    فهدشث ادهللابىد  دجثف :د وض د ألدصالة.

 ابب من مل يذكر الوضوء إال عند احلدث -118
دـدث عبددزايددمبد دوب دعبددهويم د خرباند مودمو  دهللابدهللاأ  ا305

صبىدسدهللابيهد سبمد ند بتظ د ايدد   دئهددمثد غتقلد  حيـبي؛د ـ أند ند ددث ي ادمبهللادجحشددستحيضهللاد    هددد بزدد
در  دشيئد د بدذ كد وض  د صبهللا.

.] د] دلد موددد د:د هذدد ولد د كد رميثادرمحه دددّللك
دمبد هع د خرباندد بيث دهللابدرميثا 306 دـدث عبددهللا  ددملبكدمبدشثيع دعبددهللا  ددّللك

دغريدد  دد توضَّ . نهدكدندالدد ىدهللابىددملقتحدضاد ضو د دهللاب د دكلدصالةدإالد نددحيي هددثح حتف
د دلد موددد د:دهذدد ولد د ك ددث ددمبد نٍس.

 ابب يف املرأة ترى الُكْدرَة والص فرة بعد الطهر -119
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د خرباندمحدد دهللابد تددة دهللاـبد دددهلـذدل دهللاـبد ددهللاطيـا د كدنـهللادابدثـهللادد بـزدصـبىد307

دبمد د هللا:سدهللابيهد س



دكبكددالدنـحثُـح ُّدد أ رةد د حيُّف ةدمث دد طه دشيئد .دد
دـدث عبدد ق د دعبددإمسدهللايل د خرباند دوب دهللابد   دمبدسريدب دهللابد ددهللاطيا دن به.308

د] دلد موددد د:د دكددهلذدلدهيدثفحيادمبهللادسريدب دكدنددمبهدددمسهدهذدل د دسمدز جهددهللا  دد  محب[.
 ا زوجهاابب املستحاضة يغشاه -120
دـدث عبددإم دهيمدمبدخد   دعبددُ ثحبَّىدمبد بحيور دهللابدهللابيدمبد قه  دهللابدد وي د  دهللابدهللاأ  ا د دل:309

دكدنهللاد ددث ي ادُ ْقتححدضد أدندز جهدددغودهد.
د] دلد موددد د:د] [د دلدىيبدمبد ثني:دُ ثحبكىدعاا د كدند مح دمبدثب لدالدد  يدهللابه؛دألنهدكدنددبظ د دد   ي[.

ــ310 دمــبددجلهــم دثــ عبددهللا ــ  دمــبد  د ــيسدهللاــبدهللادصــم دهللاــبددـ ثــ عبدد محــ دمــبد  دُســ دجدد ــ دزي د خــرباندهللا ــ ددّللك
دهللاأ  ا 

دهللابدمححْبادمبهللادجحشد نددكدنهللاد قتحدضا د كدندز جهددجيد ثهد.د
 ابب ما جاء يف وقت الن  َفساء 121
ــاح دهللاــبد ددســب ا دـــدثــ عبدد محــ دمــبددــونس د خــرباندزهــري دعبــددهللابــيدمــبدهللا ــ ددألهللابــى دهللاــبد 311  دســهل دهللاــبدُ قَّ
د د هللا:

دهللابيـهد سـبمد اثـ دمثـ دنفدسـهدد رمثـنيددو ـد  د  د رمثـنيد يبـا د كبـددنطبـيد دصبىددّللك كدنهللادد بـُّفحقد دهللابىدهللاه درسولددّللك
. دهللابىد جوهبددد وحْرفح د ث د بدد أحبحفأ

ـزكأ دثـ عبددهللا ـ312 دمـبددمل ـدر، دهللاـبددـونسدمـبدان ـ  دـدثـ عبدددحلقـبدمـبدىـيب د خـرباند  ـ دمـبدثـدمت ددثـ دثأ  ددّللك
دمبدزايد د دل:دث عت ددألزدداددث دُ قَّاح د د هللا: دهللابدك ريح

ُـــ حةحدمـــبدجْبـــ ٍبدأي ـــ دد بقـــد دداضـــنيدصـــالةددحملـــيب د ثحجحْجـــهللُاد ـــ خبهللادهللابـــىد ددســـب اد ابـــهللا:دايد دَّددملـــؤ بني دإندمسح
 سبمد ـحْاُثُ د دد بفدفد رمثـنيد يبـادالدأي  هـددد بـزدصـبىد اد هللا:دالدداضني دكدنهللاددمل  ةد بدنقد دد بزدصبىدسدهللابيهد

دسدهللابيهد سبمدماضد دصالةدد بفدف د دلد   ددث ددمبدثدمتد دمسهددُ قَّا د أىند ددُمقَّا.
د دلد موددد د:دك ريدمبدزايددكبيتهد مودسهل.

 ابب االغتسال من احليض -122
ثــ ددمــبدد فضــلد خــرباند  ــ ددثــ ددمــبدإســحدقدهللاــبدســبي دندمــبدـــدثــ عبدد  ــ دمــبدهللا ــ  دد ــ دزيك دعبــددســب ادد313

دُسححْيم دهللابد  يادمبهللا
د  دد حيبهللادهللابدد   ةد بدم دغفكدرد  دمسدهدديل د د هللا:

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدإ،د دملددــملدرســولددّللك دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدهللابــىدثاي ــادرثبــه د د ــهللا:د ــودّللك  رد ــ درســولددّللك
ثاي ــادرثبــه د ــ أذدد ــددددفد ــ  د أدنــهللاد  لدثيضــادثضــتهد د د ــهللا:د تا ضــهللادإ،دد بد ــادد حيــ ح د ــ انلد نم ــهللادهللاــبد



دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدد د ر ىدد ـ دد ــدل:د" ــدد ــك د ثبــكدنفقــهللا"د بــهللا:دنثــم د  دسـتحييهللا د ب ــددر ىدرســولددّللك
حلاي اد بدد  َّد دمثدهللاـوديد دل:د"  صبحيد بدنفقكدمثَّدخذيدإان  د بد د د دط ثيد يهد بحد دمثَّددغقبيد دد صدبدد

ــ د ــبد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدخيــربدرضــخد بــدد ــبدد فــي  د د ــهللا:د كدنــهللادالد طكهح مل ك ــك"د د ــهللا:د ب ــدد ــتحدرســولددّللك
دثيضٍادإالدجثبهللاد دطهورهدد بحد  د   صهللادمهد ندجيثلد دغقبهددثنيد د هللا.

ــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا د خــرباندســالددمــبدســبيم دهللاــبدإمــ دهيم314 مــبد هــدج  دهللاــبدصــفيادمبــهللادشــي ا دهللاــبددـ
دهللادئوا د د هللا:

؛دكيفد غتقلدإث داندإذددطه  د بددحمليب د دصبىدسدهللابيهد سبمد اد هللا:دايدرسولددّللك دخبهللاد مسد دهللابىدرسولددّللك
 دل:د" خذدس رهدد  د هدد توضَّ دمثَّد غقلدر سـهدد    أـهدثـىتدد بـغددملـد د صـولدشـث هددمثد فـيبدهللابـىدجقـ هد دمثد

دد خـذ ؛دكيــفد  طهــ د ـد د د ــهللادهللادئوــا:د ث  ــهللادد ــذيددأــ دهللابــهدرســولددّللك ــ د ــد"د د ــهللا:دايدرســولددّللك   صــتهدد تطهك
دصبىدسدهللابيهد سبم د ابهللادهلد:د ت ثنيد] د[دآاثردد  د.

ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  د خرباند مـودهللاودنـا دهللاـبدإمـ دهيمدمـبد هـدج  دهللاـبدصـفيادمبـهللادشـي ا دهللاـبدهللادئوـاد نـدد315
دقد ددألنحيدرد  عبهللادهللابيهبد  د هللادهلبد ث   د  د  د هللا:ذك  دن

دصـبىدسدهللابيـهد سـبم د ـذك د ثبـدهدإالد نـهد ـدل:د"  صـا داقكـأا "د ـدلد قـ د:دكـدند دخبهللادد   ةد بهبدهللابىدرسولددّللك
د؛د كدند موددألثوصدداول:د" ـحْ صحا".د مودهللاودنادداول"د"  صا

دمبد ثدذد]د ثبربي[د خربد316 اند  دهللابدشث ا دهللابدإم دهيمددث ددمبد هدج دهللاـبدصـفيادمبـهللادشـي ا دـدث عبددهللا ي ددّللك
دهللابدهللادئواد ند مسد دس  هللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدنثبده 

ــأا "د د ــهللا:دكيــفد  طهــ د ــد د ــدل:د"ســ حدنددّللك  د طهــ يد ــد"د دســترتدم ــوب د زدد:د ســ  تهدهللاــبد  ــدل:د"  صــا داقَّ
تطكه دبد ثقبدد طكهورد  مبغهدمثد حيـ كنيدهللابـىدر سـكددملـد  دمثد   أيبـهدثـىتدد غقلد بددجلبدماد ادل:د" خذدبد د ،د 

د بغدشؤ ندر سك دمثد فيضنيدهللابيكددملد "د دل:د  د هللادهللادئوا:دنثمدد بقد دنقد ددألنحيـدر دملددأـبدميـبثهبددحليـد د ند
ددق  بدهللابدد  دبد  نددتفاكهبد يه.

 ابب التيمم -123
دمــبد  ـ دد بفي317 بــي د خــرباند مــود ثد دـا دح د ثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشـي ا د خــرباندهللا ــ ة ددملثــىندــدثــ عبددهللا ــ ددّللك

د دث  دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئوا د د هللا:
دصبىدسدهللابيهد سبمدُ سحْي حدمبدُثضحرْيٍد  انسد د ثهد دطبـعد أـالدةد حضحـبَّتـْهحددهللادئوـا د حضـ  دد حيـالة د مثثدرسولددّللك

وددد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ذك  ددذ كد ه د  نم ـهللادآدـادد تـي م دزددددمـبدنفيـل د اـدلدهلـدد سـي د حيبكوددمغريد ضو  د   
د ب قب نيد  كد يهد ـح حجد . د أ هيبهدإالَّدجثبهددّللك د]مبدثضري[:دد محكددّللك د ددنملدمكد   ف



دمبد هع د خرب ددـونس دهللاـبددمـبدشـهدب دهللاـبد318 دمـبدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك دمـبدهللا ـ ددّللك هللا يـ ددّللك
دهللات ا دث عهدهللابدهللا دردمبدايس  

دصبىدسدهللابيهد سبمداب حيكثي د حيالةدد فج  د ض موددأبكفكهمدد حيثي  د  نهدكدندى كتد نمدمتقكحودد همد  درسولددّللك
دملبدكـعدمثد قحودد جوههمد قحاد دث ة دمثدهللادد د.د ضـ موددأبكفهـمدد حيـثي د ـ ةد خـ ىد  قـحوددأبدـ دهمدكبهـددإ،د

د دآلابطد بدمطوند د دهم.
حْه أيُّ د هللا  ددملبكدمبدشثيع دهللابددمبد هع دحنودهذدددحل دث د دل:319

دـدث عبددسبي دندمبددد دددمل
 ــددددملقــب وند ضــ موددأبكفهــمدد ــرتدبد ملددا ضــودد ــبدد ــرتدبدشــيئد  د ــذك دحنــوه د ملددــذك ددملبدكــعد دآلابط د ــدلددمــبد

د.د بيث:دإ،د دد وقددمل  اني
ــدثـ عبدد  ــ دمـبد محــ دمـبد  دخبــف د   ـ دمـبدىــيبدد بيقـدموري د دآخــ دب د ـد ود:دثــ عبدددثاـوب د خــرباند320

دمبدهللا  ددّللك دهللابددمبدهللا دف دهللابدهللا كدردمبدايس   د   دهللابدصد  دهللابددمبدشهدب دث ع دهللا ي ددّللك
دأب ال ددجلــيشد  ثــهدهللادئوــا  دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدهللاحــ َّفح  د حــ سدد ــدناط دهللاأْاــ فدهلــدد ــبدجــميدرفــدرٍدد ندرســولددّللك

د بدفددمتغد دهللاا هددذ ك دثىتد ضد دد فج د  يسد  دد بدفد د  د تغيَّظدهللابيهدد مودمأ د  دل:دث قـهللادد بـدفد  ـيسد
ــ داب حيــثي دد طيــع د ثــد،دهللابــىدرســو هدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدرخحيــادد تَّطهُّ  د اــددددملقــب وند ــ دد ثهــمد ــد  د ــ نملددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد ضـ موددأبدـ دهمدإ،ددألرض دمثدر ثـودد دـ دهمد ملددا ضـودد ـبدد ـرتدبدشـيئد د  قـحودد ـددرسولددّللكد
 جــوههمد  دــ دهمدإ،ددملبدكــعد  ــبدمطــوند دــ دهمدإ،ددآلابط د زددددمــبدىــيبد دث د ــه:د ــدلددمــبدشــهدبد دث د ــه:د

د الددثتربد ذددد بدف.
حدق د ـدلد يـه:دهللاـبددمـبدهللا ـدف د ذكـ دضـ متنيدك ـددذكـ ددـونس د ر دهد ث ـ دهللاـبد دلد موددد د:د كـذ كدر دهددمـبدإسـ

دمــبدهللا ـ ددّللك دهللاـبد ميـه دهللاـبدهللا ــدر د كـذ كد ـدلد مـود ُ حدــسد د مهـ يدضـ متني د  ـدلد د ـك:دهللاــبدد مهـ ي دهللاـبدهللا يـ ددّللك
دهللاب دمـبدهللا ـدف د]  ـ ةد ـدل[:ددهللابدد مه يد شكد يهددمبدهللاييبا د دلد يهد  ة:دهللابدهللا ي ددّللك دهللابد ميه د  دهللابدهللا ي ددّللك

هللاــبد ميــه د  ــ ةد ــدل:دهللاــبددمــبدهللا ــدف؛ددضــط بددمــبدهللاييبــاد يــهد  دمسدهللاــهد ــبدد مهــ ي د ملددــذك د ثــ د ــبهمد دهــذدد
ددحل دثدد ض متنيدإالد بدمسحَّْيهللُا.

دـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبدد مود ثد دادد ضك د  دهللابددألهللا ش دهللابدشايق؛د دل:321
د   د وسى د ادلد مود وسـى:دايد ابدهللا ـ دد ـ محب؛د ر دـهللاد ـود نَّدرجـال د جبـعد بـمدجيـ ددملـد دكبهللادجد قد دمنيدهللا   ددّللك

شـه د  د  ـددكـدنددتـي كم د اـدل:دال؛د إندملدجيـ ددملـد دشـه د  د اــدلد مـود وسـى:د أيـفد حيـبثوند ـذهددآلدـادد ـيتد دســورةد
ـصدهلـمد دهـذددأل شـأوددإذددمـ ددهللابـيهمددملـد د ندددملدئ ة:د} بمدجت  دد د  د تي ك وددصثي د دطيكأ د { د ادل :د ودرخكأ هللا  ددّللك

ــدرد دتي  ـودداب حيــثي  د اــدلد ـهد مــود وســى:د إّنــددكـ هتمدهــذددهلــذد د ــدل:دنثـم؛د اــدلد ــهد مــود وسـى:د ملد قــ  د ــولدهللاح َّ
دصبىدسدهللابيهد سبمد دثدجاد  جب هللاد بـمد جـ ددملـد د ت  َّْغـهللُاد دد  حيـثي دك ـدد ت ـ غدد  دمـا د ث  :دمث  درسولددّللك



مثد  يـهللادد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـذك  دذ ـكد ـه د اــدل:د"إّنـددكـدنبددأفيـكد ند حيـب دهأـذد"د ضـ بدميـ هدهللابــىد
:د دألرض د بفضهد دمثدض بدمو د هدهللابىدمييبه د مي يبهدهللابـىدمشد ـه دهللابـىدد أفـني دمثد قـحد جهـه د اـدلد ـهدهللا ـ ددّللك

د  بمد  دهللا  دملدداب دماولدهللا در .
ـدث عبدد   دمبدك ريدد ث  ي دعبـددسـفيدن دهللاـبدسـب ادمـبدكهيـل دهللاـبد  د د ـكد دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد مـمى د322

 دل:دكبهللادهللاب دهللا  د جد هدرجلد ادل:دإاندنأوندابملأدندد وَّه د د وه دب د ادلدهللا  :د  َّدد اند بمد كـبد صـبيدثـىتد
ملد  صدمتبددجبدما د   دد اند ت ثأـهللاد ج ددملد  د دل:د ادلدهللا در:دايد  ريددملؤ بني د  دد ذك د إذدكبهللاد اند  نهللاد دديأ

ـددكـدنددأفيـكد ند اـولدهأـذد"د ضـ بدمي دـهدإ،ددألرضد    يبددد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ذك  دذ كد هد اـدل:د"إّنَّ
ملــؤ بني دإندمثدنفره ـددمثد قــحد  ـدد جهــهد د دــهدإ،دنحيـفدد ــذردي د اــدلدهللا ـ :دايدهللا ــدر؛دد ــقددّللك د اـدل:دايد  ــريدد

د بو كأيبَّكد بدذ كد دد و َّيهللا. دملد ذك هد م د  د ادلدهللا  :دكالد دّللك د دّللك دشئهللاح
ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبددثفص دعبدددألهللا ش دهللابدسب ادمبدكهيلدهللابددمبد ممى دهللابدهللا كدردمبدايسـ  د د323

دهذدددحل دثد ادل:
مثدضـ بدإثـ دمهددهللابـىددألخـ ىدمثد قـحد جهـهد د ـذردهللانيدايدهللا دردإّنـددكـدنددأفيـكدهأـذد"دمثدضـ بدمي دـهددألرض د

دإ،دنحيفدد قدهللا دبد ملدد بغددمل  اني دض ماد دث ة.
 دلد موددد د:د ر دهد كي دهللابددألهللا ش دهللابدسب ادمبدكهيل دهللابدهللا  دد  محبدمبد ممى د ر دهدج د دهللابددألهللا شدهللاـبد

دسب اد]مبدكهيل[دهللابدسثي دمبدهللا  دد  محبدمبد ممىددث دهللابد ميه.
ـدث عبدد  ـ دمـبدموـدر دعبـدد  ـ ددثـ ددمـبدجثفـ د خـرباندشـث ادهللاـبدسـب ا دهللاـبدذر دهللاـبددمـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد324

د ممى دهللابد ميه دهللابدهللا درد ذهدد احياد ادل:
"إّنـددكــدنددأفيــك"د ضــ بدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدميـ هدإ،ددألرض دمثدنفــخد يهــدد  قــحد ــدد جهــهد كفيــه دشــكد

د يهد"إ،ددمل  اني"ددث د  د"إ،دد أفني".دسب اد] [د دل:دالد دري
ـدث عبددهللابيدمبدسهلدد   بي دعبددثجدجددث ددألهللاوردثـ ع دشـث ادإبأسـبددهد ـذدددحلـ دثد ـدل:دمثدنفـخد يهـد د325

  قحد دد جههد كفيهدإ،ددمل  انيد  د]إ،[دد ذردهللاني د دلدشث ا:دكدندسب ادداول:دد أفـنيد د وجـهد د ـذردهللاني د اـدلد
دوردذد ددود:ددنظ د دد اولد  أنهدالددذك دد ذردهللانيدغري،. هد بحي
ـــدثــ عبدد قــ د دعبــددىــيب دهللاــبدشــث ا دثــ ع ددحلأــم دهللاــبدذرك دهللاــبددمــبدهللا ــ دد ــ محبدمــبد مــمى دهللاــبد ميــهدهللاــبد326

دهللا درد دهذدددحل دثد دل:
 ـدد جهـكد كفكيـك"د ادلددث دد بزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد"إّنـددكـدنددأفيـكد ند ضـ بدميـ دكدإ،ددألرضد ت قـحد 

د سدقددحل دث.



 ــدلد مــوددد د:د ر دهدشــث ادهللاــبدثحيــنيدهللاــبد  د د ــك د ــدل:دمسثــهللادهللا ــدرد دخيطــعدن بــهدإالد نــهد ــدل:دملددــبفخ د ذكــ د
دثقنيدمبد   دهللابدشث ادهللابددحلأمد دهذدددحل دثد دل:د" ض بدمأفيهدإ،ددألرضد نفخ".

سـثي  دهللاـبد تـددة دهللاـبدهللاـمرة دهللاـبدسـثي دمـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبددـدث عبدد   دمبددملبهـدل دعبـدددمدـ دمـبدزردـ  دهللاـب327
د ممى دهللابد ميه دهللابدهللا كدردمبدايس د دل:

دس  هللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدهللابدد تي م د     دض ماد دث ةد بوجهد د أفني.
بدد وـثز دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابند دل:دُسئألحد تددةدهللابدد تي مد دد قف د ادل:دث ع د  كت دهللاـ328

دهللابدهللا  دد  محبدمبد ممى دهللابدهللا دردمبدايس 
دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إ،ددمل  اني". د ندرسولددّللك

 ابب التيمم يف احلضر -124
ــدثـ عبددهللا ــ ددملبـكدمـبدشــثيعدمـبدد بيـث د خــرباند   دهللاـبدجــ ي دهللاـبدجثفـ دمــبدرميثـا دهللاـبدهللا ــ دد ـ محبدمــبد329

دمسثهدداول:دُهْ ُ م دهللابدهللا ريد و،ددمبدهللا دفد نه
دمبددقدرد و،د ي ونادز جدد بزدصبىدسدهللابيـهد سـبمدثـىتددخببـددهللابـىد  ددجلهـيمدمـبددحلـدرتدمـبد    بهللاد اند هللا  ددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـبدحنـودمئـ د ـل د بايـهدرجـلد قـبمدهللابيـه د د حي اددألنحيدري د ادلد موددجلهيم:د   ـلدرسـولددّللك

دصبىدسدهللابي دهد سبم دثىتد  ىدهللابىدج درد  قحدموجههد د ده دمثدردكدهللابيهدد قالد. بمدد ددرسولددّللك
دـدث عبدد مح دمبدإم دهيمددملوصبيد مودهللابي د خرباند   دمبداثمهللادد ث  ي د خرباندان  د دل:330

درجـلد دنطباهللاد  ددمبدهللا  د دثدجادإ،ددمـبدهللا ـدف د اضـىددمـبدهللا ـ دثدجتـه د أـدند ـبدث د ـهددو ئـٍذد ند ـدل:د ـ َّ
أٍَّاد بدد قأكد   دخ جد بدغدئ د  دمولد قبكمحدهللابيهد بمدد دَّدهللابيـه دثـىتدهللابىدرس دصبىدسدهللابيهد سبمد دسأ ولددّللك

إذددكــدددد  جـــلد نددتـــودرىد دد قـــأادضـــ بدمي دــهدهللابـــىددحلـــدئ د  قـــحد  ـــدد جهــه دمثدضـــ بدضـــ ماد خـــ ىد  قـــحد
دملد كبدهللابىدطهٍ ".ذردهللايه دمثدرددهللابىدد  جلدد قالدد  دل:د"إنكهدملدميبث د ند ردكد دهللابيكدد قكالددإالكد  كأ

د دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدثب لدداول:در ىد   دمبداثمهللادث د د د بأ د د دد تي م.
 دلددمبدددسا:د دلد موددد د:دملددتدم د   دمبداثمهللاد دهذهدد احيـادهللابـىد"ضـ متني"دهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم د

د ر  هد ثلددمبدهللا  .
يـْوحةدمبدش دح دهللابددمبددملهدددـدث عبد331 دمبدىيبدد رب قي دعبددثح دجثف دمبد قد   دعبددهللا  ددّللك

دصــبىدسدهللابيـهد ســبمد ـبدد غــدئ د بايــهدرجـلدهللابــ دمئـ د ــلد قــبمد  ندان ثـد دث عــهدهللاـبددمــبدهللا ـ د ــدل:د   ــلدرسـولددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبم دثـىتد   ـلدهللابـىددحلـدئ  د  وضـ ددـ هدهللابـىددحلـدئ دمثد قـحد جهـهدهللابيه د بمدد ددهللابيهدرسولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدهللابىدد  جلدد قالد. د د ده دمثدردكدرسولددّللك
 ممابب اجلنب يتي -125



ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندخد ـ د]د ودسـطي دهللاـبدخد ـ ددحلـذد  دهللاـبد  د المـا[دحد ثـ عبدد قـ د د خـرباند332
دد ودسطيدهللابدخد  ددحل دذد  دهللابد  د المادهللابدهللا   دمبدجُبْ حدن دهللابد  دذرد دل:خد  ددث ددمبدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد ادل:د"ايد ابدذرك ددْمُ د يهد"د ـح حـ حْ ُ دإ،دد  َّمـذة د أدنـهللاد حيـي  د دجت ثهللادُغبـحْي افدهللاب درسولددّللك
" د  هللاَّ د   يهللادد بزَّدصبىدسدهللابيهد سبمد ادل:د" مودذرك د  ُّـكد ابددجلبدماد   أثددخل سد د قكأ د ادل:د"عحأأبحْتكح قأهللاُّ

دد يـــهد ــد د قـــرت  دم ـــوب د دســترت داب  دثبـــاد دغتقـــبهللا د ذرك دأل كأــكدد ودـــل"د ــ هللادديلدجبدردـــادســـودد  د جــد  دمأُثـــسٍك
دج ال  د ادل:د"د حيَّثي دد طَّيكأُعد ضو ددملقبمد  ودإ،دهللاو دسبني د  أذدد جـ  ددملـد د   قَّـهدجبـ ، د  أ  د ْ احْيهللُادهللا كأ

د أنَّدذ كدخري"د  دلد ق د:دغبي اد بدد حي  ا. 
د دلد موددد د:د ث دثدهللا   د متُّ.

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د خرباندمحدد دهللابد دوب دهللابد  د الما دهللابدرجلد بدم دهللاد  د دل:333
:دإ ددجتودـهللاددمل دبـا د ـ   ديلدرسـول دصـبىدسدهللابيـهدددخبهللاد دديأسالدد  مهَّ ددد  د   يهللاد ابدذرك د ادلد مودذرك دّللك

 سبمدمذْ ٍدد مغبم د ادلديلد"دش بد بد   دند"د دلدمحدد:د  شكد د" مودهلد"د]هـذدد ـولدمحـدد[د اـدلد مـودذر:د أبـهللاد
دصبىدسدهللابيهد سبمدمبحيفدد بهدر د  هللْاُمُبدهللابددملد د  ثيد هبيد تحيي  ددجلبدماد  صبيدمغريدطهور د د يهللادرسولددّللك

 د هــود درــلددملقــج د اــدل:د" مــودذر" د ابــهللا:دنثــم دهبأــهللادايدرســولددّللك د ــدل:د"  ــدد هــود درهــ د ــبد صــحدمه
دصـبىد  هبأك" د بهللا:دإ دكبهللاد هللامبدهللابددملد د  ثيد هبيد تحيـي  ددجلبدمـاد  صـبيدمغـريدطهـور د ـ   ديلدرسـولددّللك

ددترضربد ددهودنآلن د تقرتك دإ، مثرييد دغتقبهللا دمثدجئهللاددسدهللابيهد سبمدند د جد  دمهدجدردادسودد دمُثسٍك
دإنَّدد حيــثي دد طيــعدطهــورف د إندملدجتــ ددملــد دإ،دهللاوــ دســبني د ــ أذدد دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"ايد ابدذرٍك  اــدلدرســولددّللك

د ج  ددملد د   قَّهدجب ،".
د دلد موددد د:در دهدمحدددمبدزد دهللابد دوبدملددذك د" مودهلد".

دمودهلددإالدث دثد نسد ف كددمهد هلدد  حي ة. دلد موددد د:دهذدد يسدمحيحيح د  يسد د 
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ـــدثــ عبدددمــبددمل ــىند خــرباند هــعدمــبدج دــ  د خــرباند  د ــدل:دمسثــهللادىــيبدمــبد دــوبدىــ تدهللاــبددمدــ دمــبد  د334

دث يع دهللابدهللا  دندمبد  د نس دهللابدهللا  دد  محبدمبدُج ريد]دملحي ي[دهللابدهللا   دمبدد ثدصد دل:
دثتب ــــهللاد د يبــــادابردةد دغــــم ةدذد دد قَّالســــلد  شــــفاهللادإنددغتقــــبهللاد ند هبــــك د تي  ــــهللادمثدصــــبيهللادأبصــــحد د
د حي ح د ذك  ددذ كد ببزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد اـدل:د"ايدهللا ـ   دصـبَّيهللادأبصـحدمكد  نـهللادجبـعف "د  خرب ـهداب ـذيد

دداول:د} الد اتبودد نفقأم دد بث د بددالغتقدل د  بهللا:دإ دمسثهللاددّللك دكدندمأمدرثي ـد {د ضـحكدرسـولددّللك إنَّددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد ملددالدشيئد .

د ا د  يسدهوددمبدج ريدمبدنفري[. د] دلد موددد د:دهللا  دد  محبدمبدُج حريد حي يد و،دخدرجادمبدُثذح



ــ335 ــدثــ عبدد  ــ دمــبدســب اد]دملــ ددي[د خــربانددمــبد هــع دهللاــبددمــبدهليثــا د هللا ــ  دمــبددحلــدرت دهللاــبددمد  دمــبد  دـ
ث يع دهللابدهللا  دندمبد  د نس دهللابدهللا  دد  محبدمبدُج حري دهللابد  د يسد و،دهللا   دمبدد ثـدصد ندهللا ـ  دمـبدد ثـدصدد
ــ د ضــو هد بحيــالةدمثدصــبكىد ــم د ــذك دحنــوهد ملددــذك د كــدندهللابــىدســ أدكٍا د ذكــ ددحلــ دثدحنــوهد ــدل:د غقــلد غدمبــهد  وضك

دد تي م.
ددهللايدهللابدثقدندمبدهللاطياد دلد يهد" تي م". دلد موددد د:د ر ىدهذهدد احيادهللابددأل زد

 ابب ]يف[ اجملروح يتيمم -127
دـدث عبدد وسىدمبدهللا  دد  محبددألنطدكي دعبدد   دمبدسب ا دهللابدد ممريدمبدخ دق دهللابدهللاطد  دهللابدجدم د دل:336

د وــ َّهد در ســهدمثددثــتبم د قــ لد صــحدمهد اــدل:دهــلدجتــ  نديلدرخحيــ ا د دخ جبــدد دســف د  صــدبدرجــال د بــددثجــ ف
د تي م د اد ود:د ددا د كدرخحياد  نهللاد ا ردهللابىددملد  د دغتقلد  د  د ب دد   بددهللابىدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد
ـــؤدُل دإّنـــددكـــدنددأفيـــهد نددتـــي مد دد قُّ حدمـــذ كد اـــدل:د" تبـــوهد ـــتبهمددّللك د الدســـ  وددإذدملددثب ـــود د  أّنـــددشـــفد دد ثأـــيكأ ُ ْخـــربأ

دهللابىدج ثهدخ  ا  دمثدميقحدهللابيهدد دغقلدسدئ دجق ه". دثحي "د  د"دثحيع"دشكد وسىد"
ـدث عبددنحي دمبدهللادصمددألنطدكي دث عبدد   دمبدشثيع د خـرب ددأل زدهللاـيد نـهدمبغـهدهللاـبدهللاطـد دمـبد  درابحد337

دمبدهللا دفد دل: د نهدمس دهللا  ددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدمثددثـتبم د ـ ُ  دابالغتقـدلد  د دغتقـلد  ـد  د  بـغدذ ـكد صدبدرجال دج حفد دهللاه درسـولددّللك

دد قُّؤدل ". دصبىدسدهللابيهد سبمد ادل:د" تبوهد تبهمددّللك د ملددأبدشفد دد ثيكأ درسولددّللك
 ابب ]يف[ املتيمم جيد املاء بعدما يصلي يف الوقت -128
دمـبدان ــ  دهللاـبدد بيــثدمــبدسـث  دهللاــبدمأــ دمـبدســوددة338  دهللاــبدــدثــ عبدد  ـ دمــبدإســحدقددملقـيز د خــرباندهللا ــ ددّللك

دهللاطد دمبددقدر دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:
خ جدرجالند دسفٍ د حض  دد حيالةد  يسد ثه دد د  د تي  ددصثي د دطيكأ د د حيـبيد دمثد جـ دددملـد د دد و ـهللا د  هللاـددد

دصــبىدسدهللابيـهد ســبمد ـذك ددذ ــكد ــه د اـدلد بــذيدملددثــ  :د ثـ مهددد حيــالةد د وضـو د ملددُثأــ أددآلخــ  دمثد  يـددرســولددّللك
د" ص هللادد قُّبَّاد  جم  كدصال ك"د  دلد بذيد وض د  هللادد:د" كددألج د  َّ ني".

 دلد موددد د:د غريددمبدان  دد  دهدهللابدد بيثدهللابدهللا ـريةدمـبد  دانجيـا دهللاـبدمأـ دمـبدسـوددةدهللاـبدهللاطـد دمـبددقـدردهللاـبد
دد بزدصبىدسدهللابيهد سبم.

ديسدنحفوظ دهود  سل. دلد موددد د:د ذأْكُ د  دسثي ددخل ريد دهذدددحل دثد 
د ـو،دإمسدهللايـلدمـبدهللا يــ  د339 دمـبد قـب ا دثـ عبدددمـبدهليثـا دهللاـبدمأـ دمـبدسـوددةدهللاـبد  دهللا ـ ددّللك ــدثـ عبددهللا ـ ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدنثبده. دهللابدهللاطد دمبددقدرد ندرجبنيد بد صحدبدرسولددّللك
 ابب يف الغسل يوم اجلمعة -129



د   د خرباند ثد دا دهللابدىيب د خرب د مودسب ادمبدهللا  دد  محب د ند ابده د ةد خربهـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان340
 ندهللا  دمبددخلطـدبدميبـددهـودخيطـعددـودددجل ثـادإذددخـلدرجـلد اـدلدهللا ـ :د حتت قـوندهللاـبدد حيـالة د اـدلدد  جـل:د ـدد

دصــبى سدهللابيــهد ســبمدداــول:ددهــودإالد ندمسثــهللادد بــ د د توضــ  د اــدلدهللا ــ :د د وضــو د دضــد  د  دملد قــ ثوددرســولددّللك
د"إذدد  ىد ث كمددجل ثاد بيغتقل".

د] دلد موددد د:دد غقلدمث دطبويدد فج [.
دمبد قب ادمبد ثبع دهللابد د ك دهللابدصفودندمبدسـبيم دهللاـبدهللاطـد دمـبددقـدر دهللاـبد  دسـثي د341 ـدث عبددهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل: ددخل ريد ندرسولددّللك
دهللاب د تبم"."غقلددودددجل ثاد دجعف دىدكلكأ

ـدث عبدددمد دمبدخد  دد   بي د خربانددملفضلددث ددمبد ضد ادهللابدهللايدحمدمـبدهللا ـدف دهللاـبدمأـري دهللاـبدان ـ  دهللاـبد342
ددمبدهللا   دهللابدثفحيا دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:

دُ ْتحبأٍمدر دحددجل ثا د هللابىدكلد بدردحد]إ،[ددجل ثادد غقل". د"هللابىدكلكأ
دقلدد  جلدمث دطبويدد فج د جم هد بدغقلددجل ثاد إند جبع. دلد موددد د:دإذدددغت

دمبد وهعدد   بيددهل  د  دح د ث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبددحل د  د343 ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبددمد دمبدهللا  ددّللك
بد ــدال:دعبــدد  ــ دمــبدســب ا دح د ثــ عبدد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــددمحــدد د هــذددثــ دثد  ــ دمــبدســب ا دهللاــبد  ــ دمــ

دإسحدق دهللابد   دمبدإم دهيم دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محب.
 دلد موددد د:د دلددمد د هللا  دد ثمدمد دث د ه د:دهللابد  دسب ادمـبدهللا ـ دد ـ محبد   د  د ـادمـبدسـهل دهللاـبد  دسـثي د

دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د" ــبددغتقــلددــودددجل ثــا د  ــ سد ــبد ثقــبدع يدمــه ددخلــ ريد   ده دــ ة د ــدال:د ــدلدرســولددّللك
د ـه دمثد نحيـهللادإذددخـ جد د بدطيٍعدإندكدندهللاب ه دمثد  ىددجل ثاد بمددتر َّد هللابـدقدد بـدف دمثدصـبىد ـددكتـعددّللك   سَّ
إ د ـهدثـىتددفـ غد ـبدصـال ه؛دكدنـهللادكفكـدرة دملـددميبهـدد مـنيد ثتـهدد ـيتد  بهـد"د ـدل:د داـولد مـوده دـ ةد" زايدةدعالعــاد ايد"د

د داول:د"إنددحلقبادمثو د   دهلد".
د دلد موددد د:د ث دثد   دمبدسب اد متك د ملددذك دمحدددكالدد  ده د ة.

ـدث عبدد   دمبدسب اددمل ددي دعبدددمبد هع دهللابدهللا   دمبددحلدرتد ندسـثي دمـبد  دهـاللد مأـريد]مـبدهللا ـ د344
[دمبددألشجدث اثهدهللابد  دمأ دمبددملبأ ر دهللابدهللا   دمـبدسـبيمدد مر ـي دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد   سـثي ددخلـ ري دددّللك

دهللابد ميه 
د ـبدد طيـعد ـدد ـ رد ـه"د ـود، د ميـسُّ د ـتبٍم د د قكأ دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"د غقلددودددجل ثادهللابىدكلكأ  ندرسولددّللك

دإالد ندمأريد دملددذك دهللا  دد  َّمحب د  دلد دد طكأيعد"  ود بدطيعددمل  ة".



ـزكأ دعبـدددمـب345 دمل ـدر، دهللاـبددأل زدهللاـي دثـ ع دثقـدندمـبدهللاطيـا دثـ ع د مـوددـدثـ عبدد  ـ دمـبدثـدمتددجل ج دئـيدثأ
ددألشثثدد حيبثد  دث ع د  فدمبد  فدد  افي د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمدداول:د" بدغقَّلددودددجل ثاد دغتقل دمثدمأك د دمتأ  د  وـىد ملدد كـع د داند مسثهللادرسولددّللك
د ج دصيد هدد  يد هد".د بدديأ ددد دست  د ملددبغ؛دكدند هدمألدخطوةدهللا لدسبا

ــدثـ عبدد تي ــادمـبدسـثي  دعبــددد بيـث دهللاـبدخد ــ دمـبددمدـ  دهللاــبدسـثي دمـبد  دهــالل دهللاـبدهللا ـددةدمــبدُنقحـيٍك دهللاــبد346
دصبىدسدهللابيهد سبمد نهد دل: د  فدد  افي دهللابدرسولددّللك

د" بدغقلدر سهددودددجل ثاد دغتقل"دمثدسدقدحنوه.د
 اددملحيـ اين د ـدال:دعبـدددمـبد هـعد ـدلددمـبد  دهللاايـل:د خـرب د سـد اددثـ دـدث عبدددمبد  دهللاايلد    دمـبدسـب347

دمبدهللا   دمبدد ثدص دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد نهد دل: ددمبدزد دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك
د بدطيعدد    هدإندكدندهلد د   سد بدصـد دعيدمـه دمثدملددـتر َّد ر ـدبدد بـدف د ملددبـُغد" بددغتقلددودددجل ثا د  سَّ

دهللاب ددملوهللاظا دكدنهللادكفدرةدملددميبه د د  بد غدد ّتطىدر دبدد بدفدكدنهللاد هدره د ".
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد   دمبدمو  دعبددزك اي دعبدد حيـثعدمـبدشـي ا دهللاـبدطبـقدمـبدث يـعدد ثبـمي د348

دمبدد ممري دهللابدهللادئواد نددث عته دهللابدهللا  ددّللك
ددهللابيهد سبمدكدنددغتقلد بد رم :د بددجلبدما د دودددجل ثا د  بددحلجد ا د  بدغقلددمليهللا. ندد بزدصبىدس

ـدث عبدد  وددمبدخد  دد   واي د خرباند   دن دعبددهللابيدمبدثوشع د ـدل:دسـ  هللاد أحـوال دهللاـبدهـذددد اـولد349
د"غحقَّلد دغتقل"د ادلدغقلدر سهد ]غقل[دجق ه.

ــلد دغتقـل"د ــدل:د ــدلدــدثــ عبدد  ـ دمــبدد و يـ دد   وــا350 ي دعبـدد مــود قــه  دهللاـبدســثي دمـبدهللا ــ دد ثمدـمد د"غقَّ
دسثي :دغقلدر سهد غقلدجق ه.

دصـبىد351 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللاـبدمسـيك دهللاـبد  دصـد دد قـ دن دهللاـبد  ده دـ ةد ندرسـولددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
دسدهللابيهد سبمد دل:

 ّندد  َّبدم نا  د  بدردحد دد قدهللاادد  دنياد أ ّندد ـ بدماـ ة  د  ـبدردحد" بددغتقلددودددجل ثادغقلددجلبدمادمثَّدردحد أ
 دد قـــدهللاادد  د  ـــاد أ ّنـــدد ـــ َّبدك وـــد د  ـــ ن د  ـــبدردحد دد قـــدهللاادد  دمثـــاد أ ّنـــدد ـــ َّبددجدجـــا  د  ـــبدردحد دد قـــدهللااد

ددخلد قاد أ ّندد  َّبدميضا  د  أذددخ جدديأ دددثض  ددملالئأاددقت ثوندد ذك ".
 ابب ]يف[ الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة -130
دـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد د هللا:352

دكدندد بدفدُ هَّدند نفقهم د ري ثوندإ،ددجل ثاد يئتهم د ايلدهلم:د وددغتقبتم.
دمبد قب ا دعبددهللا  د ثمدمددث ددمبد   دهللابد353 دهللا   دمبد  دهللا    دهللابدهللاأ  ا ـدث عبددهللا  ددّللك



 ند انسد د بد هلدد ث دقدجد  دد اد ود:دايددمـبدهللا ـدف؛د  ـ ىدد غقـلددـودددجل ثـاد دج ـد  د ـدل:دال؛د  أبـهد طهـ  د خـريدد
ملبددغتقل د  ـبدملددغتقـلد بـيسدهللابيـهدمودجـعد سـ خربكمدكيـفدمـحْ  دد غقـل دكـدندد بـدفدجمهـوددبددب قـوندد حيـوفد

دصــبىدسدهللابيــهد دث بــوندهللابــىدرهــورهم د كــ ــاف دإّنــددهــودهللاــ دش د رــ جدرســولددّللك ــيكأاد دُ اــدربدد قَّ دند قــج همدضح
د هللا قدد بدفد دذ كدد حيوفدثىتداثر د ـبهمدرايحفدآذىدمـذ كدمثضـهمدمثضـد  د ب ـدد جـ درسـولد  سبمد ددوددثدرٍك

دصبىدسدهللابيهد سبمد بكدد  دحد دل:د" دُّهددد بَّدف دإذددكدندهذددد يودد دغت د ث كمد  ضلد ددجي د ـبددّللك قبود د  ي سَّ
دابخلري د   قوددغريدد حيوف د ُكُفـوددد ث ـل د ُ سكـ د قـج هم د ذهـعدمثـبد دهبهد طي ه"د دلددمبدهللا دف:دمثدجد ددّللك

دد ذيدكدنددؤذيدمثضهمدمثضد د بدد ث ق.
دصـبىدسدهللابيـهدـدث عبدد مودد و يـ دد طيد قـي دعبـددمهـدد دهللاـبد تـددة دهللاـبددحلقـب دهللاـبدمسـ ةد ـدل:د ـدلدرسـ354 ولددّللك
د سبم:

د" بد وض ددودددجل ثاد  هدد نث هللا د  بددغتقلد هود  ضل".
 ابب ]يف[ الرجل ُيْسلم فيؤمر ابلغسل -131
 دهللابدج هد يسدمـبدهللادصـم دد دهللابدخبيفادمبدُثحيحنيدـدث عبدد   دمبدك ريدد ث  ي د خرباندسفيدن دعبدددألغك 355
د دل:

د رد دديأسالد د     د ند غتقلدند د س ٍر.د  يهللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبم
ـدث عبددفبـ دمـبدخد ـ  دعبـددهللا ـ دد ـ زدق د خـربانددمـبدجـ دج د ـدل:د خـرب دهللاـبدهللُا ـيمدمـبدكبيـع دهللاـبد ميـه دهللاـبد356
دج ه

 نــهدجــد دإ،دد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد اــدل:د ــ د ســب هللُاد اــدلد ــهدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"  ــقدهللابــكدشــث دد
اــول:ددثبــق د ـــدل:د  خــرب دآخــ د ندد بـــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ـــدلدآلخــ د ثــه:د"  ـــقدهللابــكدشــث دد أفـــ دد أفــ "دد
د دختنت".
 ابب املرأة تغسل ثوهبا الذي تلبسه يف حيضها -132
ـــدثــ عبدد محــ دمــبدإمــ دهيم دعبــددهللا ــ دد حيــ  دمــبدهللا ــ دد ــودرت د ــدل:دثــ ع د   د ــدل:دثــ عت د دُّددحلقــبددثــ د357

د دد ث  يدهللابد ثدذةد د هللا:ج ةد  دمأ
هدموـيٍ د ـبد ُد د د ـهللا:د غقـبه د ـ أندملددـذهعد عـ هد بتغـريكأ دهللابهد[دهللابددحلدئبددحييعدعو ددد  َّ س  هللادهللادئواد]رضيددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدعالتدثيبد يثد دالد غقلديلدعواب . دصف ة د د هللا:د  ا دكبهللاد ثيبدهللاب درسولددّللك
 د خرباندإمـ دهيمدمـبدان ـ  د ـدل:دمسثـهللاددحلقـبددثـ ددمـبد قـبمددـذك دهللاـبدجمدهـ دـدث عبدد   دمبدك ريدد ث  ي358

د دل:د د هللادهللادئوا:
د ددكدنديأث داندإالدعوبد دث دحتيبد يه د  أذدد صدمهدشي فد بددددمبتهدم داهددمثد حيثتهدم داهد.



 د ــدل:دثــ عت دجــ كيت دــدثــ عبدددثاــوبدمــبدإمـ دهيم دعبــددهللا ــ دد ــ محبددثــ ددمـبد هــ يد ــدل:دعبــددمأــدردمـبدىــيب359
د د هللا:

دسب اد ق  تهددد   ةد بد  دشدهللابدد حيالةد دعوبددحلدئب د اد هللاد دكدسب ا:د  دكدنددحيي بدددحليبد دخبهللادهللابىد ُدكأ
دصبىدسدهللابيهد سبمد تـحْب حُثدإث داند ايددثيضـهددمثد طهـ د تبظـ دد  ـوبدد ـذيدكدنـهللاد ْابأـُعد يـه د هللابىدهللاه درسولددّللك

قببدهد صبيبدد يه د إندملددأبد صـدمهدشـي د  كبـده د ملدميبثبـددذ ـكد ـبد ندنحيـبيد يـه د   ـدددمل توـطاد  أند صدمهدددفدغ
 أدنهللادإث داند أونداتوطاد  أذدددغتقبهللادملد بابدذ ك د  أبهددحْتفأُبدهللابىدر سهددعالتدثحفحبحدٍ  د  أذددر  دد  بـلد

ْتُه دمثد  دضهللادهللابىدسدئ دجق هد. د د صولدد وث ددح حأح
دمـبد  ـ دد بفيبـي دعبـدد  ـ دمـبدسـب ا دهللاـبد  ـ دمـبدإسـحدق دهللاـبد دط ـادمبـهللاددملبـذر دهللاـبدـد360 ث عبددهللا ـ ددّللك

د مسد دمبهللاد  دمأ د د هللا:
دصبىدسدهللابيهد سبمدكيفد ححْيبحُ دإث داندم و ددإذددر  دد طه  د  حيبيد يه د دل:د" بظ د مسثهللادد   ةد ق لدرسولددّللك

د يه:د  أندر  د يهدد د د تا صهدموي  د بد د د  تبضحد ددملد  د  تحيلكأ
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد دط ادمبهللاددملبذر دهللابد مسـد دمبـهللاد  دمأـ د361 ـدث عبددهللا  ددّللك

د ندد د هللا:
د ر دــهللادإثــ داندإذدد صــدبدعو ــددد ــ دد ــبددحليضــادد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد اد ــهللا:دايدرســولددّللك ســ  هللادد ــ  ةفدرســولددّللك

".دكيف د حيب  د دل:د"إذدد صدبدإث دكبَّدد  َّدد بددحليبد بتا صهدمثكد تبضحهدابملد دمثكد تحيلكأ
ـدث عبدد ق د دعبددمحدد دحد عبدد ق د دعبددهللايقىدمـبددـونس دحد عبـدد وسـىدمـبدإمسدهللايـلدعبـددمحـددددثـ ددمـبد362

دسب ادهللابدهوددد ذدددملثىند دل:
د"ثتكأيهدمثكدد  صيهدابملد دمثكددنضحيه".

ــدثـ عبدد قـ د دعبـددىـيب ددثـ ددمـبدسـثي دد اطـدندهللاـبدسـفيدن دثـ ع داثمـهللاددحلـ دد دثـ ع دهللاـ يكدمـبدددبــدرد363
د دل:دمسثهللاد دد يسدمبهللاد حيٍبد اول:

دس  هللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدهللاببدددددحليبددأوند دد  وبد دل:د"ثأكأيهدمضبٍ د دغقبيهدندٍ د س ٍر".
دهللابددمبد  دايح دهللابدهللاطد  دهللابدهللادئواد د هللا:دـدث عبددد بفيبي دعبددسفيدن 364

د  دكدنددأونديأث داندد  كأريد يهدحتيب د  يهد حيي هدددجلبدما دمثد  ىد يهد ط ة د بدددد تاحيثهدم داهد.
دـد]ث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدددمبدهليثا دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابدهللايقىدمبدطبحا دهللابد  ده د ة365

بــزَّدصــبىدسدهللابيــهد سـبمد اد ــهللا:دايدرســولددّللك دإنــهد ـيسديلدإالدعــوٍبد دثــ د  اند ثــيبد ندخو ـادمبــهللاددقــدرد  ـهللادد 
 يه د أيفد صب  د دل:د"إذددطه  د دغقبيهدمثَّدصبكأيد يه"د اد هللا:د  أندملدخي جدد  د د دل:د"دأفيكدغقلدد  دد الد

ددض ُّ،د ع ه"[.



 ابب الصالة يف الثوب الذي يصيب أهله فيه -133
ددهللايقىدمبدمحددددملحي ي د خرباندد بيث دهللابددمد دمـبد  دث يـع دهللاـبدسـود دمـبد ـيس دهللاـبد ثد دـادمـبدـدث عب366

دخ دج دهللابد ثد دادمبد  دسفيدن
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددحيــبيد دد  ــوبد  نــهدســ لد ختــهد دكدث ي ــادز جدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبم:دهــلدكــدندرســولددّللك

دد د يهد ذى.دد ذيدجيد ثهدد يه د اد هللا:دنثم دإذددمل
 ابب الصالة يف ُشُعر النساء -134
دمـبدشـايق دهللاـبدهللادئوـاد367 دمـبد ثـدذ دعبـدد   دعبـدددألشـثث دهللاـبد  ـ دمـبدسـريدب دهللاـبدهللا ـ ددّللك ــدثـ عبددهللا يـ ددّللك
د د هللا:

د  . :دشكك دصبىدسدهللابيهد سبمدالددحيبيد دُشُث أاند  د] [دحُلُفبد د دلدهللا ي ددّللك دكدندرسولددّللك
دبدددحلقبدمبدهللابي دعبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابدهودد دهللابددمبدسريدب دهللابدهللادئواـدث ع368

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدندالددحيبيد د الثفبد.
 ــدلدمحــدد:د مسثــهللادســثي دمــبد  دصــ  اد ــدل:دســ  هللاد  ــ د دهللابــهد بــمدىــ ع د  ــدل:دمسثتــهد بــذدز ــدند الد دريداــبد

دْ هللاد  دال د حقحبوددهللابه.مسثته د الد دريد مسثتهد بدعـحد
 ابب ]يف[ الرخصة يف ذلك -135
دمــبدشــ دد د369 ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدد حيــ دحدمــبدســفيدن دعبــددســفيدن دهللاــبد  دإســحدقدد وــي د  دمسثــهد ــبدهللا ــ ددّللك

دى عهدهللابد ي ونا
دبيه. ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدصبكىد هللابيهد أْ طف د هللابىدمثبد ز دجهد بهد هيدثدئبد هوددحيبيد هودهللا

دمـبدهللات ـا دهللاـبد370 دمـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي دمبددجل دح دعبددطبحادمبدىـيب دهللاـبدهللا يـ ددّللك
دهللادئواد د هللا:

د أْ طديل د هللابيهدمثضه. دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبيداب بيلد  اندإ،دجب ه د  اندثدئبد هللابيَّ دكدندرسولددّللك
 ابب املَّن  يصيب الثوب -136
دث عبددثفصدمبدهللا   دهللابدشث ا دهللابددحلأم دهللابدإم دهيم دهللابدمهكدددمبددحلدرتـد371

دهللابهد[د دثتبمد  محي  هدجدرداد ثدئواد هوددغقلد ع ددجلبدماد بدعومه د  ددغقـلدعومـه دد  نهدكدندهللاب دهللادئواد]رضيددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم. د  خرب دهللادئواد اد هللا:د ا در دت د  اند   كهد بدعوبدرسولددّللك

د دلد موددد د:د ر دهددألهللا شدك ددر دهددحلأم.
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحددد]مبدسـب ا[دهللاـبدمحـددد]دمـبد  دسـبي دن[دهللاـبدإمـ دهيم دهللاـبددألسـود دهللاـبد372

دهللادئواد د هللا:



دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبيد يه. دكبهللاد   ،ددمل َّد بدعوبدرسولددّللك
دصل. دلد موددد د:د د اهد غريةد  مود ثو د  د

قحـدبدد  حيـ ي دعبـددسـبيمددثـ ددمـبد373 دمـبد  ـ دد بفيبـي دعبـددزهـري دحد عبـدد  ـ دمـبدهللا يـ دمـبدثأ ـدث عبددهللا ـ ددّللك
 خضـ ددملثـىن د ديأخ ــدرد دثـ دثدسـبيمد ــدال:دعبـددهللا ـ  دمــبد ي ـوندمـبد هــ دند ـدلدمسثـهللادســبي دندمـبددقـدردداــول:د

دمسثهللادهللادئواد اول:
دصبىدسدهللابيهد سبم د د هللا:دمثد رىد يهدماثاد  دماثد .إنددكدنهللاد غقلددمل َّد بدعوبدرس دولددّللك

 ابب بول الصيب يصيب الثوب -137
دمــبدهللات ــادمــبد374 دمــبدهللا ــ ددّللك دمــبد قــب اد]د اثبــز[دهللاــبد د ــك دهللاــبددمــبدشــهدبدهللاــبدهللا يــ ددّللك ــدثــ عبددهللا ــ ددّللك ـ
د قثود 

دصـبىدسدهللابيـهد سـبم د  جبقـهدرسـولددهللابد دد يسدمبهللاد أْحيحبد ندد  هللادابمبدهلددصغريدملدأيكلدد طثدد إ،درسـولددّللك
ْج ه د  دلدهللابىدعومه د  هللاددند د بضحهد ملددغقبه. دصبىدسدهللابيهد سبمد دثأ ددّللك

ـدث عبدد ق ددمبد ق ه د د  مي دمبدان  د مود وما ددملثىند دال:دعبدد موددألثوص دهللابدمسد، دهللابد ـدموف دهللاـبد375
د  دمادمبهللاددحلدرتد د هللا:

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد  ـدلدهللابيـه د ابـهللا:دد ـ سدعـواب د  هللاطـ دكدندد دهللابـهد دثجـ درسـولددّللك حلقنيدمبدهللابيدرضيددّللك
دددغقلد بدمولددألن ىد دبضحد بدمولدد ذك ". دإزدر،دثىتد غقبه د دل:د"إّنك

ي دثـ ع دىـيبدـدث عبددجمده دمبد وسىد هللا دفدمبدهللا  دد ثظيمدد ثبربي ددملثىند دال:دعبددهللا ـ دد ـ محبدمـبد هـ 376
دمبدد و ي  دث ع د ُألُّدمبدخبيفا دث ع د مودد ق حد دل:

كبــهللاد خــ ددد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد أــدندإذدد رددد نددغتقــلد ــدل:د" ح ــ د فــد،"د    يــهد فــديد  ســرتهدمــه د ــ يتد
دهللابه ــدد  ــدلدهللابــىدصــ رهد جئــهللاد غقــبهد اــدل:د"دغقــلد ــبدمــولددجلدردــاد دــ  حمد ــبدمــولدحبقــبد  دثقــنيدرضــيددّللك

دد غالد".
 دلدد ث دف:دث عبددىيبدمـبدد و يـ  د ـدلد مـوددد د:د هـود مـودد مهللاـ د  د] ـدلدهـدر ندمـبدمتـيمدهللاـبددحلقـبد ـدل:د"دألمـودلدد

دكبهددسود "[.
دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دهللابد  دث بدمبد  ددألسوددهللابد ميه 377

دهللابهد دل:ددغ دقلد بدمولددجلدرداد دبضحد بدمولدد غالدد ددملددطثم.هللابدهللابيدرضيددّللك
ـدث عبدددمـبددمل ـىن دعبـدد ثـدذدمـبدهوـدد دثـ ع د   دهللاـبد تـددة دهللاـبد  دثـ بدمـبد  ددألسـود دهللاـبد ميـه دهللاـبد378

دهللابـه[د ندد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل د ـذك د ثبـدهد ملددـذك د" ـددملددطثـم"دزدد:د ـدل دهللابيد]مبد  دطد عدرضيددّللك
د تددة:دهذدد ددملددطث ددد طثدد د  أذددطث ددغقالد يثد .



دمبدهللا   دمبد  ددحلجدجد مود ث   دعبددهللا  دد ودرتدهللابددونس دهللابددحلقب دهللابد  ه379 دـدث عبددهللا  ددّللك
ددملد دهللابىدمولدد غالدد ددملددطثم د  أذددطثمدغقبته د كدنهللاد غقلدمولددجلدردا. د ندد محي  د دَّدسب اد حُيعُّ

 ابب األرض يصيبها البول -138
ـــدثـــ عبدد محـــ دمـــبدهللا ــ  دمـــبدد قـــ حد دمـــبدهللا ـــ ةد دآخــ دب د هـــذدد فـــظددمـــبدهللا ــ ة د ـــدلد خـــرباندســـفيدن دهللاـــبد380

دد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيعدهللابد  ده د ة
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدجــد س د حيــبى د ــدلددمــبدهللا ــ ة:دركثتــني دمثد ــدل:دد بَّد هــمد ند هللا دميكــد ددخــلددملقــج د رســولددّللك

ــ  د دســثد "دمثدملددب ــثد ندابلد د درمحــ د   ــ د د الد ــ ثمد ثبــدد ثــ د  د اــدلدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د" اــ دحتجَّ
ـ دب د ـ دب د ملد  ث ـودد ثقكأ انثياددملقج  د  سـ يدد بـدفدإ يـه د بهـدهمدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد  ـدل:د"إّنـددمث ـتمد يقكأ

د دل:د"ذحنواب د بد د ".ص ُّوددهللابيهدسجال د بد د "د  د
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددج دـ ددثـ ددمـبدثـدزدد ـدل:دمسثـهللادهللا ـ ددملبـكددثـ ددمـبدهللا ـريدىـ تدهللاـبدهللا ـ د381

دمبدُ اح كأن د دل: دمبد حْثاألأ ددّللك
 دد ددابلدصبكىد هللا د د  دد بزدصبىدسدهللابيهد سبم د ذهدد احيا د دلد يه:د  دلددث دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد"خذ

دهللابيهد بدد رتدبد   اوهد  ه داوددهللابىد أدنهد د  ".
د دلد موددد د:د] هو[د  سل ددمبد ثالدملدد ر،دد بزَّدصبىدسدهللابيهد سبم.

 ابب يف طهور األرض إذا يبست -139
دمـبد هـع د خـرب ددـونس دهللاـبددمـبدشـهدب دثـ ع دمحـمةدمـبدهللا ـ ددّللكد382 دمـبدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا ـ ددّللك

دهللا   د دل:د دلددمبدهللا  :
دصبىدسدهللابيهد سـبم د كبـهللاد ـىتدشـدابدهللاحـمأاب  د كدنـهللادد أـالبد  ـولد  ا ـلد كبهللاد ميهللاد ددملقج د دهللاه درسولددّللك

د   م د ددملقج د بمددأونوددد شوندشيئد د بدذ ك.
 ابب يف األذى يصيب الذيل  -140
دمبد قب ا دهللابد د كدهللابد   د383 مبدهللا درةدمـبدهللا ـ  دمـبدثـمد دهللاـبد  ـ دمـبدإمـ دهيم دهللاـبد ددـدث عبددهللا  ددّللك

م دهيمدمبدهللا  دد  محبدمبدهللاوف د  ٍ ديأ
 نددس  هللاد دَّدسب ادز جدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد اد هللا:دإ دد   ةد ُطيلدذدبيد   وـيد ددملأـدندد اـذر د اد ـهللاد دد

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"دطهكأ هد ددمث ه". دسب اد دلدرسولددّللك
دمبدهللايقى دهللابد وسىدمـبدهللا ـ د384 دمبد   دد بفيبيد  مح دمبددونس د دال:دعبددزهري دعبددهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك

دمبددمد  دهللابدد   ةد بدم دهللا  ددألشهل د د هللا: ددّللك



؛دإند بــددط داـد دإ،ددملقــج د بتبــا د أيـفدنفثــلدإذددُ طــ ان د ـدل:د"  ــيسدمثــ هددط دـقفدهــيد ط يــعد بـهللا:دايدرســولددّللك
د بهد "د د هللا:د بهللا:دمبى د دل:د" هذهد ذه".

 ابب ]يف[ األذى يصيب النعل  -141
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد موددملغرية دحد عبددهللا دفدمبدد و ي دمبد مدـ  د خـرب د  دحد عبـدد  ـوددمـبدخد ـ  د385

سـثي ددملاـربيدثـ تدهللاـبد ميـهدهللاـبدعبددهللا  ددثـ ددمـبدهللا ـ دد ودثـ دهللاـبددأل زدهللاـي ددملثـىند ـدل:د ن ئـهللاد ندسـثي دمـبد  د
د  ده د ة

." دبد هدطهورف دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذدد طى د ث كمدمبثبهددألذىد  أنَّدد رتُّ د ندرسولددّللك
ـدث عبدد مح دمبدإم دهيم دث ع د   دمبدك ريددث دد حيبثد دهللابددأل زدهللاـي دهللاـبددمـبدهللاجـالن دهللاـبدسـثي دمـبد386

ده د ةدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدنثبده د دل:  دسثي  دهللابد ميه دهللابد  د
ُفَّْيهأد طهورمهددد رتدب". د"إذدد طى ددألذىدخبأ

ـــدثــ عبدد  ــوددمــبدخد ــ  دعبــدد  ــ ددثــ ددمــبدهللادئــذدثــ ع دىــيبددثــ ددمــبدمحــمةدهللاــبددأل زدهللاــي دهللاــبد  ــ دمــبد387
دصـبىدسدهللابيـهد سـبم د دهللاـبدهللاددد و ي  د خرب د دضد دسثي دمبد  دسثي  دهللابدد اثاديدمبدثأيم ئوـا دهللاـبدرسـولددّللك

دنثبده.
عادة من النجاسة تكون يف الثوب -142  ابب اإلِّ
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد مود ث   دعبددهللا  دد ودرت دث عتبدد دكددونسدمبهللادشـ دد د د ـهللا:دثـ عت د388

د د اد هللا:محديتد دُّدجح ٍردد ثد  داد نددس  هللادهللادئوادهللابدددددحليبددحييعدد  وب
دصـبىدسدهللابيـهد دصبىدسدهللابيهد سبمد هللابيبددشثدران د   د  ايبدد و هدكقد   د ب ـدد صـ حدرسـولددّللك كبهللاد  درسولددّللك
؛دهـذهدملثـاد ـبددد د اـ بدرسـولد  سبمد خذدد أقد د ب قهدمثدخ جد حيبىدد غ دةدمثدجبـسد اـدلدرجـل:دايدرسـولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدهللابىد دددبيهدد   ثثد ددإيلَّد حي  رةد دد دد غالدد ادل:د"دغقـبيدهـذهد  جفكأيهـددمثد رسـبيد ـدددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدمبحيفدد بهدرد هيد "د  هللاو دماحيثيتد غقبتهد دمثد جففتهدد  ث هتددإ يهد د جد درسولددّللك إيلَّكح

دهللابيه.
 ابب البصاق يصيب الثوب -143
دصــبىدسددانداثمــهللادد  بــد  دهللاــبد  دنضــ ةـــدثــ عبدد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــددمحــدد د خــربد389 درســولددّللك  د ــدل:دمـحــمحقح

دمثضهدم ثب. دهللابيهد سبمد دعومهد ثحكَّ
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل؛د دل:دعبددمحدد دهللابدمحي  دهللابد نسدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدن به.390



د
   كتاب الصالة2

 ]ابب[ -1
دمبد قب ا دهللابد د391 دـدث عبددهللا  ددّللك  ك دهللابدهللا هد  دسهيلدمبد د ك دهللابد ميـه د نـهدمسـ دطبحـادمـبدهللا يـ ددّللك
دداول:

دصبىدسدهللابيهد سبمد ـبد هـلداـٍ داثئـ دد ـ  فددقـ  دد يُّدصـو هد الددفاـهد ـدداول دثـىتدداند جد درجلدإ،درسولددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد"مخــسدصــبودٍ د دد يــ د ــ أذددهــوددقــ لدهللاــبدديأســالدد اــدلدرســولددّللك ودد د بَّيبــا"د ــدل:دهــلدهللابــيَّ

د دصـبىدسدهللابيـهد ســبمدصـيدددشـه در ضــدن د ـدل:دهـلدهللابــيَّ غـريهب د ـدل:د"الدإالد ند طَـّوَّي"د ــدل:د ذكـ د ـهدرســولددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدد حيَّـ  ا د ـدل:د هـلدهللابـيَّدغريهـد د ـدل:د غريه د دل:د"ال؛دإالَّد ند طَّوَّي"د دل:د ذك د هدرسـولددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"ال؛دإال دالد زد دهللابىدهذدد الد ناـص د اـدلدرسـولددّللك د ند طوَّي"د  دم دد  جلد هودداول:د دّللك
د"  بحدإندص ق".

ـدث عبددسبي دندمبددد د دعبددإمسدهللايلدمبدجثفـ ددملـ   دهللاـبد  دسـهيلدان ـ دمـبد د ـكدمـبد  دهللاـد   دإبأسـبددهد392
د ذدددحل دث د دل:
دق ددخلددجلباد  ميهدإندص ق"."  بحد  ميهدإندص 

 ابب يف املواقيت -2
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدند دل:دث ع دهللا  دد  محبدمبد ـالندمـبد  درميثـا.د ـدلد مـوددد د:دهـودهللا ـ د393

دد  محبدمبددحلدرتدمبدهللايَّدحمدمبد  درميثا دهللابدثأيمدمبدثأيم دهللابدان  دمبدج ريدمبد طثم دهللابددمبدهللا دفد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمد"  َّ دجربدلدهللابيهدد قالددهللاب دد  يهللاد  َّ ني د حيبىد دد ظه دثنيدزد هللادد و سدد دلدرسول دّللك

ــ د، د صــبكىد دد ثحيــ دثــنيدكــدندربُّــهد  بــه د صــبىد ددثــ ددملغــ بدثــنيد  طــ دد حيــدئم د صــبىد د  كدنبــهللاد ــ ردد وكأ
 د وَّ دبدهللابىدد حيَّـدئم د ب ـددكـدندد غـ دصـبىد دد ظهـ دد ثود دثنيدغدبدد وَّفق د صبَّىد دد فج دثنيدث ددد طثددد

ثنيدكدندربُّهد  به د صبىد دد ثحيـ دثـنيدكـدندربُّـهد  بيـه د صـبىد ددملغـ بدثـنيد  طـ دد حيـدئم د صـبىد دد ثوـد د
نيدإ،دعبثدد بيل د صبىد دد فج د  سف  دمثدد تفهللادإيلَّد ادل:دايد   ؛دهذدد  ـهللاددألن يـد د ـبد  بـك د د و ـهللاد ـددمـ

دهذدبدد و تني".
ـدث عبدد   دمبدسب اددمل دديك دعبدددمبد هع دهللابد سـد ادمـبدزدـ دد بي ـي د نددمـبدشـهدبد خـربه د ندهللا ـ دمـبد394

هللا ــ دد ثمدــمدكــدند دهللاــ د دهللابــىددملبــربد ــ خَّ دد ثحيــ دشــيئد  د اــدلد ــهدهللاــ  ةدمــبدد ــممري:د  ــددإندجربدــلدهللابيــهدد قــالدد ــ د خــربد
 ــهللادد حيــالة د اــدلد ــهدهللا ــ د هللابــمد ــدد اــول د اــدلدهللاــ  ة:دمسثــهللادموــريدمــبد  د قــثودد  ــ د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدمود

دداول:دمسثهللاد ابد قثودددألنحيدريدداول:



دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدداــول:د"نــملدجربدــلد]هللابيــهدد قــالد[د ــ خرب دمو ــهللادد حيــالةد حيــبيهللاد ثــه دمثد مسثــهللادرســولددّللك
دصـبىدصبيهللاد ثه دمثدصبيهللاد ثه دمثدصبيهللاد ثه دمثدصبيهللاد ثه"د ىقعدأبصدمثهدمخسدصبود  د   دـهللادرسـولددّللك

سدهللابيهد سبمدصبىدد ظه دثيببد م لدد و س د رندد خ هددثنيددوت ددحل  د ر دتهددحيبيدد ثحيـ  د د وـ سد   فثـاد
ميضد د  لد ند  خبهددد حيف ةد يبحي فدد  جلد بدد حيالةد ي يتدذدددحلبيفاد  لدغ  بدد و س.د دحيـبيددملغـ بدثـنيد

س د دحيبيدد ثود دثنيددقودُّددأل ق د رندد خ هددثىتدجيت  دد بدف د صبىدد حيـ حد ـ ة دمغبـٍسدمثدصـبىد قا دد و 
د  ةد خ ىد  سف د د دمثدكدنهللادصال هدمث دذ كدد تغبيسدثىتد د د ملددث دإ،د نددقف .

د  د كد دمبدهللاييباد شثيعدمبد  دمحمةد د بيـ ثدمـبدسـث د غـريهم د دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثدهللابدد مه يد ث  ف
ملددذك  ددد و هللادد ذيدصبىد يهد ملددفق  ه د كذ كد دضد در ىدهودددمبدهللاـ  ةد ث يـعدمـبد  د ـ ز قدهللاـبدهللاـ  ةدحنـود
ر ددـاد ث ــ د  صــحدمهدإالد ندث ي ــد دملددـذك دموــريد  د ر ىد هــعدمــبدكيقـدندهللاــبدجــدم دهللاــبدد بـزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد

دغدمهللادد و س ددث د بدد غ د  تد د دث د .  هللاددملغ بد دل:دمثدجد هد ب غ بدثنيد
 دلد موددد د:د كذ كدر يدهللابد  ده د ةدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم د دل:دمثدصبىد ددملغ بددثـ د ـبدد غـ د  تـد د
دمـبدهللا ـ  دمـبدد ثـدصد ـبدثـ دثدثقـدندمـبدهللاطيـادهللاـبدهللا ـ  دمـبدشـثيعدهللاـبد ميـهد  دث د  د كذ كدر يدهللابدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم.هللابدج كهدهللابدد بزد
دمبددد د دعبددم ردمبدهللا  دن دعبدد مودمأ دمبد  د وسى دهللابد  د وسى 395 دـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك

 ندسدئال دس لدد بزكدصبىدسدهللابيهد سبمد بمددـ دَّدهللابيـهدشـيئد  دثـىتد  ـ دمـالال د   ـدددد فجـ دثـنيددنوـقدد فجـ  د حيـبىد
ه د  د ندد  جــلدالددثـ فد حـْبدإ،دجب ــه.دمثد  ـ دمـالالد   ــدددد ظهـ دثـنيدزد ــهللادثـنيدكـدندد  جـلدالددثــ فد جـهدصـدث 

د و س دثىتد دلد دئـل:ددنتحيـفدد بهـدر د هـود هللابـم دمثد  ـ دمـالال د   ـدددد ثحيـ د د وـ سدميضـد د   فثـا د   ـ دمـالال د
د غــ دصــبىدد فجــ د   ــددددملغــ بدثــنيدغدمــهللادد وــ س د   ــ دمــالالد   ــدددد ثوــد دثــنيدغــدبدد وــفق د ب ــددكــدند ــبد

 دنحيـــ ف د اببـــد:د طبثـــهللادد وـــ س د   ـــدددد ظهـــ د د  ـــهللادد ثحيـــ دد ـــذيدكـــدند  بـــه د صـــبىدد ثحيـــ د  ـــ ددصـــف َّ د
ـدئلد د و س د  د دل:د  قى د صبىددملغ بد  لد نددغيـعدد وـفق د صـبىدد ثوـد دإ،دعبـثدد بيـل دمثد ـدل:د" دـبدد قَّ

دهللابد  هللادد حيالة دد و هللاد ي ددمنيدهذدب".
:در ىدســبي دندمــبد وســىدهللاــبدهللاطــد دهللاــبدجــدم دهللاــبدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ددملغــ بدمبحــودهــذد د ــدلد مــوددد د

 ـدل:دمثدصــبىدد ثوـد  د ــدلدمثضـهمدإ،دعبــثدد بيـل د  ــدلدمثضــهم:دإ،دشـط ه د كــذ كدر ىددمـبدم دــ ةدهللاـبد ميــهدهللاــبد
دد بزدصبىدسدهللابيهد سبم.

دمـبد ثـدذ دعبـدد   دعبـددشـث 396 دمـبدهللا ـ  دهللاـبدد بـزدـدث عبددهللا يـ ددّللك ا دهللاـبد تـددة د نَـّهدمسـ د ابد دـوبدهللاـبدهللا ـ ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد نهد دل:



دد وـ س د   ـهللاددملغـ بد ـددملددقـا د ـوردد وـفق د   ـهللاد "  هللادد ظُّه د ددملدحتض دد ثحي  د   هللادد ثحي د ددملد حيـف َّ
دد ثود دإ،دنحيفدد بيل د   هللادصالةدد فج د ددملد طب دد و س".

 يف[ وقت صالة النيب وكيف كان يصليها؟ابب ] -3
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددشث ا دهللاـبدسـث دمـبدإمـ دهيم دهللاـبد  ـ دمـبدهللا ـ  د هـوددمـبددحلقـبدمـبدهللابـيدمـبد397

د  دطد عد دل:
دابهلــدج ة د د ثحيــ د د وــ سدثيَّــاف د سـ  بددجــدم د دهللاــبد  ــهللادصــالةدد بـزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد اــدل:دكــدنددحيـبيدد ظُّْهــ ح

دملغ بدإذددغ مهللادد و س د د ثود :دإذددك  دد بدفدهللاجَّل د إذدد بُّودد خَّ  د د حي حدمغبٍس. د
دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد  ددملبهدل دهللابد  دم زةد دل:398

دصبىدسدهللابيهد سـبمددحيـبكأيدد ظهـ دإذددزد ـهللادد وـ س د دحيـبيدد ثحيـ د إنَّد ثـ اند يـذهعدإ،د  حيـىد كدندرسولددّللك
 دبــاد د جــ د د وــ سدثيَّــاف د نقــيهللاددملغــ ب د كــدندالدد ــديلد خــريدد ثوــد دإ،دعبــثدد بيــلد ــدل:دمثد ــدل:دإ،دشــط ددمل

د بيــل د ــدل:د كــدنددأــ هدد بــودد  بهــدد دحلــ دثدمثــ هد د كــدنددحيــبيدد حيــ حد دثــ فد ثــ اندجبيقــهدد ــذيدكــدنددث  ــه د
د كدنددا  د يهدد] ب[دد قتنيدإ،ددملدئا.

 صالة الظهرابب ]يف[ وقت  -4
ـــدثـــ عبدد محـــ دمـــبدثب ـــلد ُ قـــ د د ـــدال:دعبـــددهللا ـــدددمـــبدهللا ـــدد دعبـــدد  ـــ دمـــبدهللا ـــ   دهللاـــبدســـثي دمـــبددحلـــدرتد399 ـ

ددألنحيدري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك د دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمد آخذد  ضا د بددحلحيـىد تـربدد دكفـي د ضـثهددجل هـيتد سـج د كبهللاد صبكأيدد ظه د  درسولددّللك

د .هللابيهدد و ةددحل
ـــدثــ عبددهللا  ــدندمــببد  دشــي ا دعبــددهللا يــ ةدمــبدمحيــ  دهللاــبد  د د ــكددألشــجثيدســث دمــبدطــدرق دهللاــبدك ــريدمــبد400

دمبد قثودد دل: د  ر، دهللابددألسود د ندهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد دد حييفدعالعاد   دددإ،دمخقاد   دد د  دد وتد دمخقاد   دددإ،د كدنهللاد  ردصالةدرسولددّللك

ددد.س ثاد   
ــدثــ عبدد مــودد و يــ دد طيد قــي دعبــددشــث ا د خــرب د مــوددحلقــب د ــدلد مــوددد د:د مــوددحلقــبدهــود هــدج  د ــدل:د401 ـ

دداول: دمسثهللادزد دمبد هعدداول:دمسثهللاد ابدذرك
كبدد  دد بزدصبىدسدهللابيـهد سـبمد ـ رددددملـؤذند نددـؤذكأندد ظهـ د اـدل:د" مـ د"دمثد رددد نددـؤذند اـدل:د" مـ د"د ـ  نيد  د

د  م د دداب حيَّالة". دعالاث  دثىتدر دبدد  دد تبول دمثد دل:د"إندش ةددحل كأد بد يحدجهبَّم د  أذدددشت َّددحل ُّ
ـــدثــ عبدددمدــ دمــبدخد ــ دمــبد وهــعددهل ــ د د  تي ــادمــبدســثي دد  افــيد ندد بيــثدثــ عهمدهللاــبددمــبدشــهدب دهللاــبد402

دص دبىدسدهللابيهد سبمد دل:سثي دمبددملقيعد   دسب ا دهللابد  ده د ةد ندرسولددّللك



د  م د ددهللابدد حيالة" د"إذدددشت ددحل ُّ
د دلددمبد وهع:د"اب حيالة؛د  أندش ةددحل كأد بد يحدجهبم".

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدجدم دمبدمس ة:403
د ندمالال دكدنددؤذندد ظه دإذدددثضهللادد و س.

 ابب يف وقت ]صالة[ العصر -5
دث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمبدشهدب دهللابد نسدمبد د كد نهد خربهدـ404

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدكــدنددحيــبكأيدد ثحيــ د د وَّــ سدميضــد د   فثــافدثيَّــاف د دــذهعدد ــذَّدهعدإ،دد ثــوديلد  ندرســولددّللك
د د وَّ سد   فثاف.

مهـ يد ـدل:د د ثـوديلدهللابـىد يبـنيد  دعالعـا د ـدل:دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا ـ دد ـ زدق د خـرباند ث ـ  دهللاـبدد 405
د  ثق هد دل:د  د رمثا.

دـدث عبدددوسفدمبد وسى دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدخي  اد دل:دثيدهتدد ندجت دث َّهد.406
دـدث عبددد اثبزد دل:د    دهللابىد د كدمبد نس دهللابددمبدشهدب د دلدهللا  ة:د  ا دث عت دهللادئوا407

دصبىدس دهللابيهد سبمدكدنددحيبكأيدد ثحي د د و سد دثج هتدد  لد ند ظه .د ندرسولددّللك
ـدثـ عبدد  ـ دمـبدهللا ـ دد ـ محبدد ثبـربي دعبـددإمـ دهيمدمـبد  دد ـوزد  دعبـدد  ـ دمـبددمدـ دد ي ـد ي دثـ ع ددمدـ دمـبد408

دمبدشي دند دل: دهللا  دد  محبدمبدهللابيدمبدشي دن دهللابد ميه دهللابدج هدهللابيك
دصبىدس دهللابيهد سبمددمل دبا د أدنددؤخ دد ثحي د دددد هللادد و سدميضد دنايا .د   بددهللابىدرسولددّللك

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددىيبدمبدزك ايدمبد  دزدئ ةد دمد دمبدهدر ن دهللابدهودددمبدثقدن دهللابد   د409
دصبىدسدهللابيهد سبمد دلددودددخلب ق: دهللابهد ندرسولددّللك دمبدسريدبدهللابدهللا ي ة دهللابدهللابيدرضيددّللك

دميوهتمد   ورهمدانرد  "."د دث قواندهللابدصالةدد وسطىدصالةدد ثحي  د ألددّللك
د410 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابدد اثاديدمبدثأيم دهللابد  ددـونسد ـو،دهللادئوـاد]رضـيددّللك

دهللابهد[د نهد دل:
د}ثـد ظود هللابـىدد حيَّـبود د د حيَّـالةدد وسـطى{دد     دهللادئواد ند كتعدهلدد حيحفد د  د هللا:دإذددمبغهللادهذهددآلداد آذأ كأ

د ــدنتنيدمثد د ــهللاد ــالةدد وســطىد صــالةدد ثحيــ د  و ــوددّللك ــبود د د حيَّ دثــد ظوددهللابــىدد حيَّ  ب ــددمبغتهــددآذنتهــدد   بــهللادهللابــيَّ
دصبىدسدهللابيهد سبم. دهللادئوا:دمسثتهدد بدرسولددّللك

مـبد  دثأـيمد ـدل:دمسثـهللادد مكأم  ـدنددـدث عبدد   دمبددمل ىن دث ع د  ـ دمـبدجثفـ  دعبـددشـث ا دثـ ع دهللا ـ  411
دى تدهللابدهللا  ةدمبدد ممريدهللابدزد دمبداثمهللاد دل:



د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددحيــبكيدد ظكهــ دابهلــدج ة د ملددأــبددحيــبيدصــالة د شــ كدهللابــىد صــحدبدرســولددّللك كــدندرســولددّللك
ــالةدد وســطى{د  ــدل: ــبود د د حيَّ إنَّد  بهــددصــال نيد مثــ هدددصــبىدسدهللابيــهد ســبمد بهــد د بم ــهللا:د}ثــد ظوددهللابــىدد حيَّ

دصال ني.
ـدث عبدددحلقبدمبدد  مي  دث ع ددمبددمل در، دهللاـبد ث ـ  دهللاـبددمـبدطـد ف دهللاـبد ميـه دهللاـبددمـبدهللا ـدف دهللاـبد  د412

ده د ةد دل:
ــ سد اــ د در، د  ــبد در،د ــبد دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د" ــبد در،د ــبدد ثحيــ دركثــا د  ــلد ند غــ بدد وَّ  ــدلدرســولددّللك

د  لد ند طب دد وَّ ُسد ا د در،".د فج دركثا د
ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدد ثـال دمـبدهللا ـ دد ـ محبد نـهد ـدل:ددخببـددهللابـىد نـسدمـبد د ـكدمثـ دد ظهـ د اـددد413

ددحيبيدد ثحي  د ب دد  غد بدصال هدذك اند ثجيلدد حيالة د  دذك هد د ادل:
دصبىدسدهللابيهد سبمدداول:د" بكدصالةددملبد اني  د بكدصالةددملبد اني د بكدصالةددملبد اني:دجيبسدمسثهللادرسولددّللك

د ـــيطدن د ـــددد باـــ د رمثـــد دالددـــذك ددّللك ـــ سد أدنـــهللادمـــنيد ـــ  دشـــيطدٍند  دهللابـــىد ـــ  دد وَّ دإذدددصـــف َّ دد وَّ  ثـــ همدثـــىتَّ
دهللامَّ جلَّد يهددإالَّد بيال ".

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللابددمبدهللا   414 دـدث عبددهللا  ددّللك
ددصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"د ذيد فو هدصالةدد ثحي د أ ّندد   د هبهد  د ه". ندرسولددّللكد

"د دختبفدهللابىد دوبد يه د  دلدد مه يدهللابدسدملدهللابد ميهدهللابدد بـزدصـبىد دمبدهللا  د" ُ  أ ح  دلد موددد د:د  دلدهللا ي ددّللك
." دسدهللابيهد سبمد دل:د"ُ  أ ح

 ــدلد مــودهللا ــ  ددثــ ددأل زدهللاــيد ذ ــكد ند ــ ىد ــددهللابــىددألرضد ــبدـــدثــ عبدد  ــوددمــبدخد ــ  دعبــددد و يــ د ــدل:د415
دد و سدصف د .

 ابب يف وقت املغرب -6
دـدث عبدددد ددمبدش يع دعبددمحدد دهللابداثمهللادد  بد  دهللابد نسدمبد د كد دل:416

دكبددنحيبكيددملغ بد  دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدمثدن  يد ريىد ث اند وض دن به.
دبي دهللابدصفودندمبدهللايقى دهللابددمد دمبد  دهللا ي  دهللابدسب ادمبددألكوي د دل:ـدث عبددهللا   دمبدهللا417

دكدندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمددحيبكأيددملغ بدسدهللااد غ بدد و سدإذددغدبدثدج هد.
دمبدهللا   دعبدددمد دمبدزرد  دعبدد   دمبدإسحدق دث ع ددمد دمـببد  دث يـع دهللاـبد  عـ دمـبد418 ـدث عبددهللا ي ددّللك

د  ددل:هللا  ددّللك



ملَّدد  ددهللابيبدد مود دُّوبدغدزاي  د هللاا ادمبدهللاد  ددو ئـٍذدهللابـىد حيـ د ـ خَّ ددملغـ ب د اـدددإ يـهد مـود دـوبد اـدلد ـه:د ـددهـذهد
دصبىدسدهللابيهد سـبمدداـول:د"الد ـمدلد  َّـيتدخبـرٍي د  د ـدلد د حيالةدايدهللاا ا د ادلد ه:دشغببد د دل:د  ددمسثهللادرسولددّللك

دغ ب دإ،د ند وت كدد بُّجود".هللابىدد فط ةد ددملددؤخ  دددمل
 ابب يف وقت العشاء اآلخرة -7

ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد  دمو  دهللابدموريدمبداثمهللاد دهللابدث يعدمبدسـدمل دهللاـبدد بث ـدندمـبدموـريد419
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددحيـبكأيهدد  قـاوطد دل:د اند هللابمدد بـدفدمو ـهللادهـذهدد حيـالةدصـالةدد ثوـد ددآلخـ ة دكـدندرسـولددّللك

دد ا  د  د  ٍا.
دمبدهللا  د دل:420 دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابددحلأم دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد حيالةدد ثود د ر جدإ يبددثنيدذهعدعبـثدد بيـلد  دمثـ ه د ـالد  أ بددذد د يبٍادنبتظ درسولددّللك
دخ ج:د"  بتظ  ندهذهدد حيَّالة د والد ند  الدهللابىد  كـيتد حيـبكيهللاد ـمدهـذهدن ريد شى فدشغبهد ددغريدذ ك د ادلدثني

دد قكدهللاا"دمثد   ددملؤذكأند   دددد حيالة.
ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دنددحل حيي دعبدد   دعبـددث دـم دهللاـبدردشـ دمـبدسـث  دهللاـبدهللادصـمدمـبدمحيـ دد قـأو د نـهد421

دمس د ثدذدمبدج لدداول:
د مايبددد بزدصبىدسدهللابيهد سب مد دصالةدد ثت اد ت خك دثىتدربكدد ظَّدنُّد نهد يسدخبدرج د د ادئلد بَّددداول:دصبكى د ـ أانَّ

 أذ كدثىتدخ جدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد اد ودد ـهدك ـدد ـد ود د اـدلدهلـمد" هللات ـودد ـذهدد حيَّـالةد ـ أنأمد ـ د ضَّضـبتمد
د ددهللابىدسدئ ددأل م د ملد حيبكأهدد  َّافد  بأم".

دبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل دعبدددد ددمبد  دهب  دهللابد  دنض ةدهللابد  دسثي ددخل ري د دل:ـدث ع422
د ـــبدشــط دد بيـــلد اــدل:د"خـــذ دد دصـــبىدسدهللابيــهد ســـبمدصــالةدد ثت ـــاد بــمدخيـــ جدثــىتد ضـــىدحنــوف صــبَّيبدد ـــ درســولددّللك

دد بَّــدفد ــ دصــبَّودد  خــذ دد ضــدجثهم   إنَّأــمد ــبد مد ــودد دصــالٍةد ــدددنتظــ متدد ادهللاــ كم"د  خــذاند ادهللاــ ان د اــدل:د"إنَّ
دد حيَّالة د  والدضثفدد ضَّثيفد سامدد قَّايمدألخَّ  دهذهدد حيَّالةدإ،دشط دد بَّيل".

 ابب يف وقت الصبح -8
دهللابهـد[د نـدد423 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدهللا  ةدمبهللادهللا  دد  محبدهللاـبدهللادئوـاد]رضـيددّللك
د د هللا:

ُُ  طأهأبَّد دددث  بد بدد غبس.إندكدندرس دصبىدسدهللابيهد سبمد يحيبكأيدد حي حد يبحي فدد بقد د تبفكأثدٍ دنأ دولددّللك
ــدثـ عبددإســحدقدمـبدإمسدهللايــل دعبـددسـفيدن دهللاــبددمـبدهللاجــالن دهللاـبدهللادصــمدمـبدهللا ـ دمــبد تـددةدمــبدد بث ـدن دهللاــبد424

د  وددمبد  ي  دهللابدرد  دمبدخ دج د دل:
دصبىدسدهللا دبيهد سبم:د" ص حودداب حيُّ حد  أنكهد هللاظمدألجوركم"د  د" هللاظمد ألج ". دلدرسولددّللك



 ابب يف احملافظة على وقت الصلوات -9
ـدث عبدد   دمبدث بدد ودسطي دعبدددمد ددث ددمببدهدر ندعبدد   دمبد ط ف دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللاطد د425

دمــبدد حيُّــبدحبيد ــدل:دزهللاــمد مــود  ــ د ند د ــو  د دجــع د اــدلدهللا ــددةدمــبدد حيــد هللا:دكــذبد مــودمــبددقــدر دهللاــبدهللا ــ ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدداول: د    د شه د  دمسثهللادرسولددّللك

د د ـو تهبَّد  متَّدركـوهللاهبَّد خوـوهللاهبدكـدند ـهدهللابـىددّللك د ثد، د بد ثقبد ضو هبَّد صـالَّهبَّ "مخسدصبودٍ دد رتضهبَّددّللك
مه".هللاه فد نددغف د ه د  بدملددفثلد بيسد هدهللابىددّللكد ددهللاه ف دإندشد دغف د ه د إندشد دهللاذَّ

دمـبدهللا ــ  دهللاـبدد ادسـمدمـبدغبــدد د426 دمـبد قــب ا د ـدال:دعبـددهللا ـ ددّللك ددخلمدهللاـي د هللا ـ ددّللك ــدثـ عبدد  ـ دمـبدهللا ــ ددّللك
د   ةد د هللا: دهللابدمثبد  هد ه دهللابد دكأ

دصبىدسدهللابيهد سبم:د يُّددألهللا ـدلد  ضـل د ـدل:د"د حيـالةد د  لد   تهـد"د ـدلددخلمدهللاـيد دث د ـهدهللاـبدسئلدرسولددّللك
دهللا ٍاد هددادلدهلدد دُّد   ةد  دابدثهللادد بزكدصبىدسدهللابيهد سبمد ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدسئل.

ــدثــ عبدد قــ د دعبــددىــيب دهللاــبدإمسدهللايـلدمــبد  دخد ــ  دعبــدد مــودمأــ دمــبدهللا ـدرةدمــبدر:د ــا دهللاــبد ميــهد ــدل:دســ  هد427
دصبىدسدهللابيهد سبم د دل:رجلد بد هلدد  حي ةد ادل:د خرب د  دددمسثهللاد بدرسولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدداول:د"الددبجدد بَّدردرجلفدصبكىد  لدطبويدد وك سد   لد ند غ ب"د دل:د نـهللاد مسثهللادرسولددّللك
دمسثتهد به دعالتد  د  د دل:دنثمدكلدذ كدداول:دمسثتهد ذانيد  هللاـدهد بـز د اـدلدد  جـل:د  اندمسثتـهدصـبىدسدهللابيـه

د سبمدداولدذ ك".
دمـبد428 ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندخد ـ  دهللاـبددد ددمـبد  دهبـ  دهللاـبد  دثـ بدمـبد  ددألسـود دهللاـبدهللا ـ ددّللك

د ضد ا دهللابد ميه د دل:
ـــبود ددخل ـــس"د ـــدل:د بـــهللا:دإندهـــذهد دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمد أـــدند ي ـــددهللابَّ ـــ د" ثـــد ظدهللابـــىدد حيَّ هللاب ـــ درســـولددّللك

ديلد يهدد شغدل     دأب  دجد  دإذدد اند ثبتهد جم دهللاـ د اـدل:د"ثـد ظدهللابـىدد ثحيـ دب"د  ـددكدنـهللاد ـبد غتبـد ددسدهللاد ف
د ابهللا:د  ددد ثحي دن د ادل:د"صالةفد  لدطبويدد و س د صالةفد  لدغ   د".

دمـبدهللا ـ دد يـ  دعبـددهللا ـ دندد اطـدن دع429 بــددــد]ثـ عبدد  ـ دمـبدهللا ـ دد ـ محبدد ثبـربي دعبـدد مـودهللابـيددحلبفـيدهللا يـ ددّللك
د تددةد  ابندكالمهددهللابدخبي دد ثحي يدهللابد ددد  ردد  دهللابد  دد  ردد د دل:

د ــبدجـد د ــبَّد ــ دإميـدٍنددخــلددجلبَّـا د ــبدثــد ظدهللابـىدد حيــبود ددخل ــسد دصـبىدسدهللابيــهد ســبم:د"مخـسف  ـدلدرســولددّللك
دإنددستطديدإ ي هدس يال  د  هللاطىدد مكدةدطيكأ ا دهللابىد ضوئهبَّد ركوهللاهبَّد سجودهبَّد  ود يتهبَّ د صدددر ضدند ثجدد  يهللاح
د ددنفقه د  دَّىددأل دنا"د د ود:دايد ابدد  ردد ؛د  دد دد ددأل دنا د دلدد غقلد بددجلببدما.

دمبد  دسبيكددألهلد  د خرب ددمبدان   دهللابد430 ـدث عبددثيوةدمبدش دحددملحي ي دعبددمايا دهللابدض درةدمبدهللا  ددّللك
د دمبددملقيع:دإنَّد ابد تددةدمبدرمثيد خربهد دل:دمبدشهدبدد مه ي د دل:د دلدسثي



د ثد،:دإ د  ضهللادهللابىد  تكدمخسدصبودٍ د هللاه  دهللاب يدهللاهـ د د نـهد دصبىدسدهللابيهد سبم:د" دلددّللك  دلدرسولددّللك
د بدجد دىد ظدهللابيهبكد و تهبَّد دخبتهددجلبكا د  بدملدىد ظدهللابيهبَّد الدهللاه د هدهللاب ي"[.

 ام الصالة عن الوقتابب إذا أخ ر اإلِّم -10
د ـدل:د ـدلد431 دمـبدد حيـد هللا دهللاـبد  دذرك ـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دهللابد  دهللا  دنددث ددجلو كدهللابدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم ديلدرسولددّللك
؛د   ــدد"ايد ابدذر دكيــفد نــهللادإذددكدنــهللادهللابيــكد  ــ د دمييتــوندد حيــالة "د  د ــدلد"دــؤخ  ندد حيــالة"د بــهللا:دايدرســولددّللك

دد حيَّالةد و تهدد  أند دركتهدد ثهمد حيبكأهدد  أندد كدان باف". د     د دل:د"صلكأ
ـدث عبددهللا  دد  محبدمبدإمـ دهيمددثـيمدد   وـاي دعبـددد و يـ  دعبـدددأل زدهللاـي دثـ ع دثقـدنددثـ ددمـبدهللاطيـادهللاـبد432

دهللا  دد  محبدمبدسدم  دهللابدهللا   دمبد ي ونددأل دي د دل:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدإ يبــدد ــدل:د قــ ثهللاد أ ــريهد ــ دد فجــ درجــلد ــ ددهللابيبــدد ثــدذدمــبدج ــلد ددّللك د ــي بدرســوُلدرســولأ

ددد حيو  د دل:د   ايهللادهللابيهد  ـيتد  ـدد در تـهدثـىتدد بتـهداب وـددد يتـد  دمثدنظـ  دإ،د  اـهدد بـدفدمثـ ه د   يـهللاد  جشُّ
دصــبىدسدهللابيــهد ســبم: "كيــفدمأــمدإذدد  ــهللادهللابــيأمد  ــ د دددمــبد قــثودد بم تــهدثــىتد ــد  د اــدل:د ــدلديلدرســولددّللك

دد حيــالةدمليادهتــد د دجثــلد دحيــبوندد حيــالةد غــريد يادهتــد" د بــهللاد  ــدد  ــ  دإند دركــ دذ ــكدايدرســولددّللك د ــدل:د"صــلكأ
دصال كد ثهمدس حا ".

ـدث عبدد   دمبد  د ادمبد هللاني دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدهاللدمبددقدف دهللابد  ددمل ىن دهللاـبددمـبد خـهللاد433
ةدمبدد حيد هللا دهللابدهللا ـددةدمـبدد حيـد هللا دح د عبـدد  ـ دمـبدسـبي دنددألن ـدري دعبـدد كيـ دهللاـبدسـفيدن ددملثـىن دهللاـبدهللا دد

 بحيــور دهللاــبدهــاللدمــبددقــدف دهللاــبد  ددمل ــىنددحل حيــي دهللاــبد  دُ  كددمــبدد ــ  ةدهللا ــددةدمــبدد حيــد هللا دهللاــبدهللا ــددةدمــبد
دد حيد هللاد دل:

ددستأوندهللاب دصبىدسدهللابيهد سبم"د"إنك يأمدمث يد   د د وغبهمد شيد دهللاـبدد حيـالةد و تهـددثـىتددـذهعد دلدرسولددّللك
؛د صـبيد ثهـم د ـدل:د"نثـمدإندشـئهللا"د  ـدلدسـفيدندإند دركتهـدد   تهدد حيبكوددد حيـالةد و تهـد"د اـدلدرجـل:دايدرسـولددّللك

د ثهمد] [د صبيد ثهم د دل:د"نثمدإندشئهللا".
دث ع دصد دمبدهللا ي  دهللابد  يحيادمبد  دص د دل:دـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبدد مودهدشمددث دد مهللاف د 434

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"دأوندهللابيأمد  ـ د د ـبدمثـ يددـؤخكأ  ندد حيـالة د هـيد أـمد هـيدهللابـيهم د حيـبكودد  دلدرسولددّللك
د ثهمد ددصبكوددد ا با".

 ابب من انم عن صالة أو نسيها -11
ددمبدشهدب دهللابددمبددملقيع دهللابد  ده د ةدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب ددونس دهللاب435



ــلحد ــبدغــم ةدخيــربد قــدرد يبــادثــىتدإذدد دركبــددد أــ ىدهللاــ َّفد  ــدلد ــ الل:د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدثــنيد ـحفح  ندرســولددّللك
 الدد"دكألد بددد بَّيل"د دل:د غب هللادمالال دهللايبده د هود قتب دإ،دردثبتهد بمددقتياظدد بزُّدصبىدسدهللابيهد سـبمد الدمـالل

د دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد  هلـمددسـتيادرد  د فـميدرسـولددّللك  ث د ـبد صـحدمهدثـىتدإذددضـ متهمدد وـ س د أـدندرسـولددّللك
صــبىدسدهللابيــهد ســبمد اــدلد"ايدمــالل"د اــدل:د خــذدمبفقــيدد ــذيد خــذدمبفقــكدأب د نــهللاد   ــيدايرســولددّللك د د تــدد دد

مد    دمالال د   دددهلـمدد حيـالةد صـبىد ـمدد حيـ ح د ب ـدد ضـىدد حيـالةدر دثبهمدشيئد دمثد وض دد بزدصبىدسدهللابيهد سب
دد حيَّــالةد بــذكأك ى{"د ــدلددــونس:د كــدنددمــبد د ثــد،د ــدل:د} ح أــمأ  ــدل:د" ــبدنقــيدصــالة د بيحيــبكأهددإذددذك هــد" د ــ أنددّللك

دد أح حى:دد بثدف.دشهدبددا :هددكذ ك د دلد مح د دلدهللاب قاددث دهللابددونسد دهذدددحل دثد أذأْك ي.د دلد مح :
ـــدثــ عبدد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــدد ابن دعبــدد ث ــ  دهللاــبدد مهــ ي دهللاــبدســثي دمــبددملقــيعدهللاــبد  ده دــ ةد دهــذدد436

ددخلربد دل:
دصــبىدسدهللابيـهد ســبم:د"حتوَّ ـوددهللاـبد أــدنأمدد ـذيد صــدمتأمد يـهدد غفبـا"د ــدل:د ـ   دمــالال د ـ ذند   ــددد  اـدلدرسـولددّللك

د صبَّى.
ر دهد د كد سفيدندمبدهللاييباد دأل زدهللايد هللا  دد  زدقدهللابد ث  د دمبدإسـحدقدملددـذك د ثـ د ـبهمددألذدندد دلد موددد د:

د دث دثدد مه يدهذد د ملددقب هد بهمد ث دإالددأل زدهللايد  ابندد ثطدردهللابد ث  .
دمبدرابحددألنحيدري دعبد437 د مود تددةدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللادد  ُـبحدي دهللابدهللا  ددّللك

د  بهللاد ثه د ادل:د"دنظ "د ابهللا:دهذددردكـع دهـذدندردك ـدن دهـؤال دعالعـا د  ندد بزدكدند دسف د هد  دلدرسولددّللك
دد وـ سد ثىتدص اندس ثا د ادل:د"دثفظوددهللابيبددصال بد"ددث دصالةدد فج  د ض بدهللابىدآذدنـمد  ـدد داظهـمدإالدثـ ُّ

  ذَّندماللد حيـبوددركثـيتدد فجـ  دمثدصـبوددد فجـ د رك ـود د اـدلدمثضـهمد ـ ثب:د ـ د اد ودد قدر ددهبيَّا دمثدنم ودد توضئودد
  َّطبدد دصال بد د ادلدد بزدصبىدسدهللابيهد سـبم:د"إنـهدالد فـ د د دد بـود دإّنـددد تفـ د د دد ياظـا د ـ أذددسـهدد ثـ كمد

دهللابدصالٍةد بيحيبكأهددثنيددذك هد د  بدد غ د بو هللا".
دـدث عبددهللابيدمبدنحي 438  دعبدد هعدمبدج د  دعبدددألسوددمبدشي دن دعبددخد  دمبدمسـرٍي:د ـدل:د ـ ددهللابيبـددهللا ـ ددّللك

د مــبدرابحددألنحيــدريد ــبددمل دبــا د كدنــهللاددألنحيــدرد فاكأهــهد حــ عبدد ــدل:دثــ ع د مــود تــددةددألنحيــدريد ــدرفدرســولددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدجــيشددأل ــ د ــاد ــدل:د بــمد و ظبــددإالدد وــ سدطد ثــاد ا بــدد هبــنيدمثــثدرســولددّللك  د ــذهدد احيَّ
دصــبىدسدهللابيـــهد  حيــال بد د اــدلدد بـــزدصــبىدسدهللابيــهد ســـبم:د"ر دــ د در دــ د "دثـــىتدإذدد ثد ــهللادد وــ سد ـــدلدرســولددّللك

د دمثد  ــ د سـبم:د" ــبدكــدند ــبأمدد كــ دركثــيتدد فجــ د بريكثه ــد"د اــددد ــبدكــدندد كثه ــدد  ــبدملددأــبدد كثه ــدد  كثه ــ
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد حيـبىدمبـد د ب ـدد دصبىدسدهللابيهد سبمد نددبـددىداب حيـالةد بـوديد ـد د اـدددرسـولددّللك رسولددّللك



د نيدددوـغببددهللاـبدصـال بد د  أـبد ر دثبـددكدنـهللادميـ ددّللك د اندملدنأبد دشي د بد  وردد  ُّ دنحي فد دل:د" الدإانَّدحن  ددّللك
دشد د جلكد  رسبهدد ّنك د  د  بد در،د بأمدصالةدد غ دةد بدغٍ دصدحلد د بيابد ثهدد  بهد".هللامك

ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د دل:د خرباندخد   دهللابدثحيني دهللاـبددمـبد  د تـددة دهللاـبد  د تـددةد دهـذدددخلـربد ـدل:د439
د ادل:

د  بد ر دثأمدثيثدشد  د ردَّهددثيثدشد  د مد  ذكأنداب حيـالة"د اـد ودد تطهـ  د دثـىت ددّللك إذدددر فثـهللادد وـ سدد"إنَّ
د دددد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد حيبىداب بدف.

دمــبد  د تــددة دهللاــبد ميــه دهللاــبدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد440 ـــدثــ عبددهبــدد دعبــددهللاحْ  ــ  دهللاــبدثحيــني دهللاــبدهللا ــ ددّللك
دنثبده د دل:د توض دثنيددر فثهللادد و س د حيبىد م.

هودد طيد قـيدعبـددسـبي دنددثـ ددمـبددملغـريةدهللاـبداثمـهللا دهللاـبدهللا ـ دـدث عبددد ث دفدد ثبربي دعبددسبي دندمبددد دد د441
دمبدرابح دهللابد  د تددة د دل: ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم:د" يسد دد بـودد فـ د ف دإّنـددد تفـ د د دد ياظـاد ند ـؤخ دصـالة دثـىتددـ خلد  ـهللاد  دلدرسولددّللك
د خ ى".
نـسدمـبد د ـكد ندد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د" ـبدـدث عبدد   دمـبدك ـري د خـرباندمهـدد دهللاـبد تـددة دهللاـبد 442

دنقيدصالة د بيحيبكهددإذددذك هد دالدكفدرةدهلددإالدذ ك".
دـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابددونسدمبدهللا ي دهللابددحلقب دهللابدهللا  دندمبدثحيني443

دصبىدسدهللابيهد سبمدكـدند د قـريد ـهد بـد وددهللاـبدصـالةدد فجـ  د دسـتياظود حبـ كأدد وـ س د ـدر فثودد بـيال دد ندرسولددّللك
دثىتددستابَّهللادد و س دمثد   د ؤذان د  ذَّند حيبكىدركثتنيد  لدد فج  دمثد  دد دمثدصبىدد فج .

ـوحةد444 يـْ دمـبددمدـ دثـ عهمدهللاـبدثح ـدث عبددهللا دفدد ثبربي دحد ث عبدد مح دمـبدصـد  د هـذدد فـظدهللا ـدف د ندهللا ـ ددّللك
د ندكبيـعدمـبدصـ حدثـ عهمد ندد مكأم  ـدندث عـهدهللاـبدهللا ـهدهللا ـ  دمـبد  يـادمبدش دح دهللابدهللايدحمدمـبدهللا ـدفددثـ دد ات ـد 

د دل: دد ض  يكأ
د دصبىدسدهللابيهد سبمد دمثبد سفدره د بدددهللابدد حيـ حدثـىتدطبثـهللادد وـ س د دسـتياظدرسـولددّللك كبدد  درسولددّللك

 وضـئودد صـبَّْوددركثـيتدد فجـ  دمثد  ـ ددصبىدسدهللابيهد سبمد ادل:د" ـحبححَُّوددهللابدهذدددملأـدن"د ـدل:دمثد  ـ دمـالال د ـ ذن دمث
دمالال د   دددد حيالة د حيبىد مدصالةدد حي ح.

ـدث عبددإم دهيمدمبددحلقب دعبددثجدجددث ددمبد   دعبـددث دـمدحد ثـ عبددهللا يـ دمـبد  دد ـوزد  دعبـدد  وـ ددثـ د445
ويد كدندخي ددد بزدصبىدسدهللابيهد سـبمد ددحلبزدعبددثح أدمددث ددمبدهللا  دندث ع ددمد دمبدُصْبح دهللابدذيدفأْربحٍددحل 

دهذدددخلربد دل:



 توض ددث دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ضو د دملددبثد بهدد رتدب دمثد   دمالال د  ذن دمثد دددد بزدصبىدسدهللابيـهد سـبمد
ـلد ـدل:دهللاـبدثجـ دجدهللاـبددمدـ دمـبد  ك دركثتنيدغريدهللاجٍل دمثد دلد  الل:د"  مدد حيالة"دمثدصـبىدد فـ ضد هـودغـريدهللاحجأ

دصبيح:دث ع دذ دفربدرجلد بددحل وا د  دلدهللا ي :ددمد دمبدُصْبح.
ـدث عبدد ؤ لدمبدد فضل دعبددد و ي  دهللاـبدث دـمددثـ ددمـبدهللا  ـدندهللاـبددمدـ دمـبدصـبيح دهللاـبدذيدفـربددمـبد خـيد446

دد بجدشيد دهذدددخلربد دل:د  ذند هودغريدهللاجل.
ثف  دعبددشث ادهللابدجد  دمبدش دد دمسثهللادهللا  دد  محبدمـبد  دهللابا ـا دـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد   دمبدج447

دمبد قثودد دل: دمسثهللادهللا  ددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د" ــبددأبــؤان" د اــدلد ْد أيحــاح د اــدلدرســولددّللك دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدزح حــبددحلُ ح    ببـدد ــ درســولددّللك

ىدسدهللابيـهد ســبمد اـدل:د"د ثبــوددك ــددكبـتمد فثبــون"د ــدل:دمـالل:د ان د بــد وددثـىتدطبثــهللادد وــ س د دسـتياظدد بــزدصــب
د فثببد د دل:د" أذ كد د ثبوددملبداندد  دنقي".

 ابب يف بناء املساجد -12
ـدث عبدد   دمبدد حي دحدمبدسفيدن د خرباندسفيدندمبدهللاييبا دهللابدسـفيدندد  ـوريكأ دهللاـبد  د ـمدرة دهللاـبددمدـ دمـبد448

ددألصمدهللابددمبدهللا دفد دل:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د" ــدد  ــ  دمتوــيي ددملقــدج "د ــدلددمــبدهللا ــدف:د تمخ  ـُبَّهــددك ــددزخ  ــهللادد يهــوددد ــدلدرســول دّللك
د د بحيدرى.
ددخلمدهللاي دعبددمحدددمبدسب ا دهللابد دوب دهللابد  د المادهللابد نس د  تددةدهللابد نس449 دـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك

ددت دهىدد بَّدفد ددملقدج ".د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"الد اوددد قَّدهللاا دثىتَّ
د450 ـدث عبددرجد دمبددمل جَّى دعبدد مودمهدددد  اللد]   دمبد  ٍَّع[ دعبددسثي دمبدد قدئع دهللابد  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك

مـــبدهللايـــدض دهللاـــبدهللا  ـــدندمـــبد  دد ثـــدصد ندد بـــزدصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمد  ـــ هد ندجيثـــلد قـــج دد طـــدئفدثيـــثدكـــدند
دطودغيتهم.
   دمبدىيبدمبد درفد جمده دمبد وسى د هود متُّ د دال:دعبدددثاوبدمبدإم دهيم دعبدد   دهللابدصـد  ددـدث عبد451

دمبدهللا  د خربه دعبددان  د ندهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد  بيد داب بكنٍبد سافهدابجل د د دلدجمده :د هللا  هد ـبدخوـعد  نددملقج دكدندهللابىدهللاه درسولددّللك

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمداب بــنبدد برــل د بــمددــمدد يــهد  مــودمأــ دشــيئد  د زددد يــهدهللا ــ  د مبــدهدهللابــىدمبدئــهد دهللاهــ درســولددّللك
هدهللا  ـدند ـمددد يـهدزايدةدك ـرية د مـىندجـ درهدابحلجـدرةددملباوشـاد  دجل د  د  هللادددهللا ـ ه د  ـدلدجمدهـ :دهللا ـ هدخوـ د  د غـريَّ

ـــا د جثـــلدهللا ـــ هد ـــبدثجـــدرةد باوشـــاد ســـافهداب قـــدج د ـــدلدجمدهـــ ـــُا:د د احيَّ  :د ســـاَّفهدد قـــدج د ـــدلد مـــوددد د:دد احيَّ
. ددجلصُّ



دمبد وسى دهللابدشي دن دهللابد  دف دهللابدهللاطيا دهللابددمبدهللا  د دل:452 دـدث عبدد   دمبدثدمت دعبددهللا ي ددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــببدجــذ يدد برــل د إند قــج دد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدكدنــهللادســودردهدهللابــىدهللاهــ درســولددّللك

جب دـــ دد برــل دمثدإنـــددخنــ  د دخال ــاد  دمأـــ د  بدهــددجبـــذ يدد برــلد جب دــ دد برـــل دمثدإنــددخنـــ  د د هللاــالهد ظبَّــلفد
دخال ادهللا  دند  بدهددابآلُج كأ د بمد ملداثمتادثىتددآلن.

دـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابد  دد تـَّيَّدح دهللابد نسدمبد د كد دل:453
دصبىدسدهللابيهد سبمددمل  ددادلدهلم:دمبودهللا   دمبدهللاوفد   ـددد ـيهمد رمـ د  ددرسولددّللك دباد بملد دهللُاْبوأددمل دباد دثحيٍك

دصـبىدسدهللابيـهد د نظـ دإ،درسـولددّللك هللاو ةد يبا دمثد رسلدإ،دم دد بجدرد جـد  دد تابكأـ دبدسـيو هم د اـدلد نـس:د أـ  كأ
دصـبىدسدهللابيـهد سبمدهللابىدردثبتهد  مودمأ درأْد حه د  ألُدم دد بجدردثو ه دثىتد  اىدم فبد د  د دـوب د كـدندرسـولددّللك

 سبمددحيبيدثيثد دركتهدد حيالة د دحيبيد د  دمبدد غبم د إنهد  ـ دم بـد ددملقـج د  رسـلدإ،دمـ دد بجـدرد اـدل:د"ايد
دهللام جل د دلد نس:د كـدند يـهد ـدد  ـول دالدنطبعدمثبهدإالدإ،ددّللك  أـم:دددم دد بجدر داث بو دحبدئطأمدهذد"د اد ود:د دّللك

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدما ــورددملوــ كنيد كدنــهللاد يــهد  ــورددملوــ كني د كدنــهللاد يــهدخــ ب د كــدند يــهدخنــل د ــ   درســولددّللك
 ب وــهللا د ابخلــ بد قــوكأدهللا د اب برــلد اطــ  د حيــفُّوددد برــلد  بــاددملقــج  د جثبــوددهللاضــدد يهدثجــدرة  د جثبــودددبابــوند

د ثهمد هودداولدد حير  د همدد جتم ن د د بزدصبىدسدهللابيهد سبم
دد بَّهمَّدالدخريدإالَّدخرُيددآلخأ ة*.* دنحُي ددألنحيدرد دملهدج ة

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدددمبدسب ادهللابد  دد تـَّيَّدح دهللابد نسدمبد د كد دل:454
دصــبىدسدهللاب د خنــل[د   ــورددملوــ كني د اــدلدرســولددّللك يــهد ســبمدكــدند وضــ ددملقــج دثدئطــد د  ــ دد بجــدرد يــهد]ثــ تف

"اث بـــو دمـــه"د اـــد ود:دالدن غـــيدمـــهدمثبـــد د اطـــ دد برـــل د ســـوكأيددحلـــ ت د نـــ شد  ـــورددملوـــ كني د ســـدقددحلـــ دثد  ـــدل:د
" ــدغف "د أــدند" دنحيــ "د ــدلد وســى:د] [دثــ عبددهللا ــ دد ــودرتدمبحــوه د كــدندهللا ــ دد ــودرتدداــول:دخــ ب؛د زهللاــمدهللا ــ د

دد ودرتد نهد  دددمحددددهذدددحل دث.
 ساجد يف الدورابب إختاذ امل -13
دـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبددثقنيدمبدهللابي دهللابدزدئ ة دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:455

دصبىدسدهللابيهد سبمدم بد ددملقدج د دد  ُّ ر د  ند بظكفد  طيكع. د   درسولددّللك
بد وســى دعبـددجثفـ دمــبدسـث دمــبدــدثـ عبدد  ــ دمـبددد ددمـبدســفيدن دعبـددىـيبددثــ ددمـبدثقـدندعبــددسـبي دندمـ456

دمس ة دث ع دخ يعدمبدسبي دن دهللابد ميهدسبي دندمبدمس ة دهللابد ميهدمس ةد نهدكتعدإ،ددمبه:
دصبىدسدهللابيهد سبمدكدندأي  اندابملقدج د ندنحيبثهدد دد راند نحيبحدصبثتهدد نطه هد. د  ددمث د  أندرسولددّللك

دوسى[.] دلد موددد د:دسبي دند صبهدكو ددث ددمبد 
 ابب يف الس ُرج يف املساجد -14



ـدث عبددد بفيبي دعبدد قأني دهللابدسثي دمبدهللا  دد ثمدم دهللابدزايددمـبد  دسـودة دهللاـبد ي ونـاد ـوالةدد بـزدصـبىد457
دسدهللابيهد سبمد ندد د هللا:

دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"دئتــوهد حيــبُّودد يــه:د د كدنــهللادد ــ الددإذدذد،دايدرســولددّللك د  تبــدد دميــهللاددملاــ فد اــدلدرســولددّللك
دث اب "د  أندملد  وهد  حيبودد يهد دمث وددممدهللٍاددق جد د بدددبه".

 ابب يف حصى املسجد -15
دـدث عبددسهلدمبدمتدددمبدممد  دعبددهللا  دمبدسبيمدد  دهبي دهللابد  دد و ي  د دل458

ــْ اندذد د يبــاد  صــ حهللاددألرضد   تبــا د جثــلدد  جــلدأييتدســ  هللاددمــبدهللا ــ دهللاــبددحلحيــىدد ــذيد ددملقــج د اــدل:دُ طأ
دصبىدسدهللابيهد سبمدد حيالةد دل:د" دد ثقبدهذد"   دابحلحيىد دعومهد  قطهدحتته د ب دد ضىدرسولددّللك

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود ثد داد  كي د دال:دعبدددألهللا ش دهللابد  دصد د دل:459
دكدنددادل:دإندد  جلدإذدد خ جددحلحيىد بددملقج ددبدش ه.

ـدث عبدد   دمبدإسحدقد مودمأ  ددث دد حيدغد  دعبدد مودم ردشجديدمبدد و ي  دعبددش دك دعبدد مـودثحيـني د460
دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ة د دلد مودم ر:د ردهد  در ثهدإ،دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:

د"إنَّددحلحيدةد تبدش دد َّذيدخي جهدد بددملقج ".
 ابب ]يف[ كنس املسجد -16
ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدهللا  ددحلأمددخلمدز د خرباندهللا  دد ي دمبدهللا  دد ثمدـمدمـبد  در َّدد دهللاـبددمـبدجـ دج دهللاـبد461

دمبدثبطعدهللابد نسدمبد د كد دل: ددملطبعدمبدهللا  ددّللك
دد اذدةدخي جهددد  َّجلد بددملقج  د هللا ضـ د جورد  َّيتدثىتَّ دصبىدسدهللابيهد سبم:د"هللا ضهللادهللابيَّ د دلدرسولددّللك هللادهللابـيَّ

دنقيهد". دذنوبد  َّيتد بمد ردذن د د هللاظمد بدسورةد بدد ا آند  دآدٍاد   يهددرجلفدمثَّكح
 ابب يف اعتزال النساء يف املساجد عن الرجال -17
دمبدهللا   د مود ث   دعبددهللا  دد ودرت دعبدد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:462 دـدث عبددهللا  ددّللك

دصــبىدسدهللابيـهد د ســبم:د" ــود  كبــددهـذددد  ــدبد ببكأقــد "د ــدلدان ـ :د بــمددــ خلد بــهددمـبدهللا ــ دثــىتد ــد  د ـدلدرســولددّللك
د  دلدغريدهللا  دد ودرت:د د ث   د هود صح.

د463 ـدث عبدد  ـ دمـبد  د ـادمـبد هللاـني دعبـددإمسدهللايـل دهللاـبد دـوب دهللاـبدان ـ  د ـدل:د ـدلدهللا ـ دمـبددخلطـدبدرضـيددّللك
دهللابهدنثبده د هود صح.

دبدسثي دعبددمأ ددث ددمبد ض دهللابدهللا   دمبددحلدرتدهللابدمأري دهللابدان  د دل:ـدث عبدد تي اددث ددم464
دإندهللا  دمبددخلطدبدكدنددبهىد نددُْ خحلحد بداببدد بقد .

 ابب فيما يقوله الرجل عند دخوله املسجد -18



بدهللا ــ دـــدثــ عبدد  ــ دمــبدهللا  ــدندد   وــاي دعبــددهللا ــ دد ثمدــمددثــ دد ــ رد رديدهللاــبدرميثــادمــبد  دهللا ــ دد ــ محب دهللاــ465
ددملبكدمبدسثي دمبدسود د دل:دمسثهللاد ابدمحي د  د ابد سي ددألنحيدريكدداول:

دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"إذدددخــلد ثــ كمددملقــج د بيقــبمدهللابــىدد بَّــزكأدصــبىدسدهللابيــهد ســبم دمثَّد ياــل:د  ــدلدرســولددّللك
د س  كد ب د ضبك".دد بَّهمَّدد تحديلد مودبدرمحتك د  أذددخ جد بيال:دد بَّهمَّدإ كأ

ـوحةحدمـبدشـ دح د466 يـْ دمبددمل ـدر،دهللاـبدثح ـدث عبددإمسدهللايلدمبدمو دمبد بحيور دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دهللابدهللا  ددّللك
دمـبدهللا ـ  دمـبدد ثـدصدهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد  دل:د ايهللادهللاا ادمبد قبمد ابهللاد ه:دمبغ د نـكدثـ عهللادهللاـبدهللا ـ ددّللك

د سبمد نهدكدندإذدددخلددملقج د دل:
دد ثظيمد موجههدد أ ،د سبطدنهدد ا ،د بدد وَّـيطدندد ـ َّجيم"د ـدل:د  ـ  د بـهللا:دنثـم؛د ـدل:د ـ أذدد ـدلدذ ـكد" هللاوذدابّللكد

د دلدد ويطدن:دثفظد  دسدئ دد يود.
 ابب ما جاء يف الصالة عند دخول املسجد -19
دمبدد ممري دهللابدهللا   دمبدسبيمد]د 467 د ز ي[دهللابد  د تددةـدث عبددد اثبز دعبدد د ك دهللابدهللاد  دمبدهللا  ددّللك

دسج  نيد بد  لد ندجيبس". دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذددجد د ث كمددملقج د بيحيلكأ د ندرسولددّللك
دمـبدد ـممري د468 ــدثـ عبدد قـ د دعبـددهللا ـ دد ودثـ دمـبدزايد دعبـدد مـودهللا ـيسدهللات ـادمـبدهللا ـ ددّللك دهللاـبدهللاـد  دمـبدهللا ـ ددّللك

د بزدصبىدسدهللابيهد سبم دمبحوه:دزدد:هللابدرجلد بدم دُزرحْدق دهللابد  د تددةدهللابدد
دمثد ياث دمث دإندشد د  د يذهعدحلدجته.

 ابب ]يف[ فضل القعود يف املسجد -20
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة469

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"دملالئأاد حيبكأيدهللابىد ث كمد دددددد د حيالكد هدد ذيدصبكىد يـه د ـددملدىـ تد ندرسولددّللك
د  ددام:دد بهمَّددغف د ه دد بهمَّددرمحه".

دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة470
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د"الددـمدلد ثــ كمد دصـالٍةد ـددكدنـهللادد حيـالةدحت قـه؛دالدميبثـهد نددبابــعدإ،د  ندرسـولددّللك

دة". هبهدإالدد حيال
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد  درد   دهللابد  ده د ة471

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د"الددــمدلدد ث ــ د دصــالةد ــددكــدند د حيــالكهددبتظــ دد حيــالةد اــولددملالئأــا:د  ندرســولددّللك
د ددض ط.د بهمددغف د ه دد بهمددرمحه دثىتددبحي فد  دى ت"د ايل:د ددى ت د دلددفقود 

ـــدثـــ عبددهوـــدددمـــبدهللا ـــدر دعبـــددصـــ  ادمـــبدخد ـــ  دعبـــددهللا  ـــدندمـــبد  دد ثد أـــاددألزدي دهللاـــبدهللا ـــريدمـــبدهـــدّن د472 ـ
دد ثبقي دهللابد  ده د ةد دل:



دصبىدسدهللابيهد سبم:د" بد  ىددملقج د وى د هودثظُّه". د دلدرسولددّللك
 ابب يف كراهية إنشاد الضالة يف املسجد -21
د473 يـْوحةددث ددمبدشـ دحد ـدلدمسثـهللاد ابددألسـودددثـ دـدث عبددهللا  ددّللك دمبددمد  دعبددثح مبدهللا  ددجلو ي دعبددهللا  ددّللك

د و،دش دد د نهدمس د ابده د ةدداول: د   دمبدهللا  دد  محبدمبدنو لدداول:د خرب د مودهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدداول:د" بدمس درجـال ددبوـ دضـد كا د ددملقـج د  دإ يـك؛د ـ أندمسثهللادرسولددّللك بياـل:دالد دَّدهـدددّللك

ددملقدج دملد نبدهلذد".
 ابب يف كراهية البزاق يف املسجد -22
دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهوددد شث اد  ابن دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د ك 474

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"د تـَّْفُلد ددملقج دخطيئا  د كفدر هد ند ُودرده".
د عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد تددةدهللابد نسدمبد د كد دل:ـدث475

دد  مدقد ددملقج دخطيئاف د كفدرهتددد بهد". دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إنَّ د دلدرسولددّللك
دـدث عبدد مودكد ل د دل:دعبدددمد ددث ددمبدُزرحْد دهللابدسثي دهللابد تددةدهللابد نسدمبد د كد دل:476

دصبىدسدهللابيهد د سبم:د"د بُّردهللااد ددملقج "د ذك د  به. دلدرسولددّللك
د دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دث رٍدددألسب ي د دلدمسثهللاد ابده د ةدداول:دـدث عبددد اثبز دعبدد مود ود د477

دصبىدسدهللابيهد سبم:د" بددخلدهذدددملقج د  ـمقد يـهد  د ـبرَّمد بيحفـ د بي  بـه د ـ أندملددفثـلد بي ـمقد  دلدرسولددّللك
دد ير جدمه". دعومهدمثَّد
ددحملدر كأ د دل:478 دـدث عبددهبدددمبدد قَّ أيكأ دهللابد  ددألثوص دهللابد بحيور دهللابدرمثي دهللابدطدرقدمبدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إذدد ـدددد  جـلدإ،دد حيـالة د  دإذددصـبىد ثـ كمد ـالدد ـم حبَّد  د ـهد الدهللاـبدمييبـه د  دلدرسولددّللك
ددرغد د  دحتهللاد   هدد يق ى؛دمثد يالدمه".  أبدهللابد باد ددقدرهدإندكدند 

دـدث عبددسبي دندمبددد د دعبددمحدد دعبدد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:479
دصـبىدسدهللابيــهد ســبمدخيطـعددو ــد دإذدر ىدخند ـاد د  بــاددملقــج  د تغـيظدهللابــىدد بـدفدمثدثأَّهــدد ــدل:د ميب ـددرســولددّللك

د ثد،د أ حلحد جهد ث كمدإذددصبكىد الدد مقدمنيدد ده".  ثق هد دل:د  هللاددممهللاف دٍند بطَّرهدمهد د د دل:د"إنَّددّللك
د  وسـىدمــبدهللاا ــادهللاــبدان ــ  دحنــود ] ـدلد مــوددد د:در دهدإمسدهللايــلد هللا ــ دد ــودرتدهللاـبد دــوبدهللاــبدان ــ  د  د ــكد هللا يــ ددّللك

دهللاـبددمحدد دإالد نـهدملددـذك  ددد مهللافـ دن د ر دهد ث ـ دهللاـبد دـوبد  ع ـهللادد مهللافـ دند يـه د ذكـ دىـيبدمـب سـبيمدهللاـبدهللا يـ ددّللك
دان  ددخلبوق[.

ـدث عبددىيبدمبدث يعدمبدهللاـ  دعبـددخد ـ ددثـ ددمـبددحلـدرتدهللاـبد  ـ دمـبدهللاجـالن دهللاـبدهللايـدضدمـبدهللا ـ ددّللك د480
دهللابد  دسثي ددخل ري



 د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكـدندىـعدد ثـ دجنيد الددـمدلد ددـ هد بهـد د ـ خلددملقـج د ـ  ىدخند ـاد د  بـاددملقـج
د ثــ كمد نددُ حيــقد د جهــه دإند ثــ كمدإذدددســتا لدد ا بــاد  أّنــدد  حأهــد دمثد   ــلدهللابــىدد بــدفد غضــ د د اــدل:د" دقــ ُّ
د جــلَّ د دملبــكدهللاــبدمييبــه د ــالددتفــلدهللاــبدمييبــه د الد د  بتــه د  ي حيــقدهللاــبددقــدرهد  دحتــهللاد   ــه د ــ أند دقــتا لدرمَّــهدهللاــمَّ

د بيالدهأذد"د  صفد بدددمبدهللاجال دندذ ك:د نددتفلد دعومهدمثدد دَّدمثضهدهللابىدمثب.هللاجلدمهد   ف
دمــبد هــع د خــرب دهللا ــ   دهللاــبدمأــ دمــبدســوددةددجلــذد ي دهللاــبدصــد دمــبد481 ـــدثــ عبدد محــ دمــبدصــد  دعبــددهللا ــ ددّللك

دخيودن دهللابد  دسهبادد قدئعدمبدخالَّد د دلد مح :د بد صحدبدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدثـنيد ندرجال د دكد و د د  حيقد دد ا با دصبىدسدهللابيـهد سـبمددبظـ  د اـدلدرسـولددّللك  د رسولددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـذك درسـولد   غد"الدحيبيد أم"د  ردددمث دذ كد نددحيبيدهلـمد  بثـوهد  خـرب هدماـولدرسـولددّللك
د رسو ه" دصبىدسدهللابيهد سبمد ادل:د"نثم"د ثق هللاد نهد دل:د"إنكدآذدهللاددّللك د.دّللك

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندسثي ددجل د ي دهللابد  دد ثال  دهللابد ط ف دهللابد ميهد دل:482
دصبىدسدهللابيهد سبمد هوددحيبيد  مقدحتهللاد   هدد يق ى. د  يهللادرسولددّللك

د أهدمبثبه.ـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دهللابدسثي ددجل د ي دهللابد  دد ثال  دهللابد ميهدنثبده دزدد:دمثدد483
ــدثــ عبدد تي ــادمـبدســثي  دعبــددد فــ جدمـبد ضــد ا دهللاــبد  دسـث د ــدل:در دــهللاد دعبــادمـبددألســا د د قــج دد وــقد484

دصبىدسدهللابيهد سبمددفثبه. دمثد قحهدم جبه د ايلد ه:دملد ثبهللادهذد د دلدأل در دهللادرسولددّللك دمحيقدهللابىدد  وريكأ
هللا درد سبي دندمبدهللا  دد  محبدد   وايدند ذدددحل دث د هذددـدث عبددىيبدمبدد فضلدد قجقتد د هودددمبد485

 فظدىيبدمبدد فضلدد قجقتد  د د ود:دعبددثدمتدمبدإمسدهللايل دعبـدددثاـوبدمـبدجمدهـ د مـودثـ زة دهللاـبدهللا ـددةدمـبدد و يـ د
د هود د قج هد ادل: دمبدهللا ددةدمبدد حيد هللا د دل:د  يبددجدم د ددث ددمبدهللا  ددّللك

دصبى سدهللابيـهد سـبمد د قـج اندهـذدد  ددـ هدهللا جـونددمـبدطـدٍب د بظـ د ـ  ىد د  بـاددملقـج دخند ـادد اتاندرسولددّللك
دهللابهدموجهه "دمثد دل:د"إند ث كمدإذدد ددددحيبيد  أند د نددث ضددّللك     لدهللابيهدد تحهدداب ث جون دمثد دل:د دُّأمدىعُّ

د  ــلد جهــهد ــالدد حيــابَّد  ــلد جهــه د الدهللاــبدمييبــه د  ي ــمقدهللاــب دقــدرهدحتــهللادرجبــهدد يقــ ى د ــ ندهللاجبــهللادمــهدابدرٍةدددّللك
 بيالدم ومهدهأذد"د  ض دهللابىد يهدمثدد أه دمثد دل:د" ر  دهللا ريد "د اددد ىت د بددحليددوـت دإ،د هبـهد جـد دخببـوقد د
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد جثبــهدهللابــىدر فدد ث جــوندمثد طــخدمــهدهللابــىد عــ دد برد ــا د ــدلدجــدم :د ردثتــه د  خــذهدرســولددّللك

دبدهبد،دجثبتمددخلبوقد د قدج كم.  
 ابب ما جاء يف املشرك يدخل املسجد -23
دمـبد  دّنـ  د نـهدمسـ د نـسدمـبد486 ـدث عبددهللايقىدمبدمحدد دعبددد بيث دهللابدسثي ددملاربي دهللاـبدشـ دكدمـبدهللا ـ ددّللك

د د كدداول:



دصـب ىدسدهللابيـهد سـبمد تأـى دمـنيددخلدرجلدهللابىد لد  انخهد ددملقج  دمثدهللاابهدمثد دل:د دأـمد  ـ  د رسـولددّللك
ره دنيهم د اببدد ه:دهذدددألميبددملتأى  د ادلد ـهدد  جـل:دايددمـبدهللا ـ ددملطبـع د اـدلد ـهدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د

د"  د ج تك"د ادلد هدد  جل:دايد   دإ دسدئبك د سدقددحل دث.
ع دسـب ادمـبدكهيـلد   ـ دمـبدد و يـ دـدث عبدد   دمبدهللا    د دل:دعبددسب ا دث ع د  ـ دمـبدإسـحدق دثـ 487

دمبدنـُوحدفأ  دهللابدك دع دهللابددمبدهللا دفد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم د ا ددهللابيهد  انلدمثريهدهللابـ داببددملقـج د مثثدمبودسث دمبدمأ أدض دددمبدعثب ادإ،درسولددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د اندمثدهللاابه دمثددخلددملقج د ذك دحنـوهد ـدل:د اـدل:د دأـمددمـبدهللا ـ ددملطبـع د اـدلدرسـولددّللكد
ددمبدهللا  ددملطبع د سدقددحل دث.

ــدثـ عبدد  ـ دمـبدىـيبدمـبد ـدرف دعبـددهللا ـ دد ــ زدق د خـرباند ث ـ  دهللاـبدد مهـ ي دعبـددرجـلد ـبدُ محْدبـا د حنـبدهللابــ د488
دسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ةد دل:

مهد اــد ود:دايد ابدد ادســمد درجــلد د ــ  ةدزنيــددد يهــودد  ــوددد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد هــودجــد سد ددملقــج د د صــحد
د بهم.
 ابب يف املواضع اليت ال جتوز فيها الصالة -24
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابدجمده  دهللابدهللُا حي دمبدهللا ري دهللابد  دذرك د دل:489

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"جثبهللاديلددألرضدطهورد د  قج د " د. دلدرسولددّللك
ـدث عبددسبي دندمبددد د د خربانددمبد هعد دل:دث ع ددمبدهليثاد ىيبدمبد زه  دهللابدهللا كدردمبدسث ددمل ددي د490

دهللابد  دصد دد غفدري
دم دمــلد هــوددقــري د جــد هددملــؤذنددؤذنــهدمحيــالةدد ثحيــ  د ب ــددمــ زد بهــدد  ــ ددملــؤذند   ــددد دهللابــه[د ــ َّ  ندهللابيــد د]رضــيددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدنـد د ند صـبيد ددملاـربة د نـد د ند صـبيد د رضدابمـلد  أنـددد حيالة د ب دد  غد دل:د ـزكأ إندثأ
د بثونا.
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب دىيبدمبد زه د دمبدهليثا دهللابددحلجدجدمبدش دد دهللاـبد  دصـد د491
دنثىندسبي دندمبددد دد دل:د" ب ددخ ج"د أددد غفدري دند" ب ددم ز". دهللابدهللابيك
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبـددمحـدد دحد عبـدد قـ د دعبـددهللا ـ دد ودثـ دهللاـبدهللا ـ  دمـبدىـيب دهللاـبد ميـه دهللاـبد  د492

دسثي د دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم د  ـدلد وسـىد دث د ـهد ي ـددىقـعدهللا ـ  :دإندد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د  دلدرسولددّللك

دددد دملاربة"."دألرضدكبُّهدد قج ف دإالكددحل كد
بل -25  ابب النهي عن الصالة يف مبارك اإلِّ



دد ـ دزي دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبد493 دمـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبددهللا  دندمـبد  دشـي ا دعبـدد مـود ثد دـا دعبـدددألهللا ـش دهللاـبدهللا ـ ددّللك
دمبد  د يبى دهللابدد ربد دمبدهللادزب د دل:

م دصبىدسدهللابيهد سبمدهللابدد حيالةد د  در،دديأ ملد  أندد بدد ويدطني"دسئلدرسولددّللك لد ادل:د"الد حيبُّودد د  در،دديأ
د سئلدهللابدد حيالةد د  دمبدد غبمد ادل:د"صبُّودد يهدد  أنددم كا".

 ابب مىت يؤمر الغالم ابلصالة -26
ـدث عبدد   دمـبدهللايقـىددثـ ددمـبدد ط َّـديدعبـددإمـ دهيمدمـبدسـث  دهللاـبدهللا ـ ددملبـكدمـبدد  ميـ دمـبدسـربة دهللاـبد ميـه د494

دج هد دل:دهللاب
د دلدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم:د"   ددد حيَّزَّداب حيَّالةدإذددمبغدس  دسبني د إذددمبغدهللاو دسبنيد دض موهدهللابيهد".

ـدث عبدد ؤ لدمبدهوددددث دد يوأ يكدعبددإمسدهللايل دهللابدسوكدرد  دمحمةد دلد موددد د:د هـودسـوكدردمـبددد دد مـود495
دثيع دهللابد ميهدهللابدج ه د دل:محمةددملم دد حيري كدهللابدهللا   دمبدش

دصبىدسدهللابيهد سـبم:د" ـ  دد  الدكـمداب حيكـالةد هـمد مبـد دسـ  دسـبني د دضـ موهمدهللابيهـدد هـمد مبـد دهللاوـ د  دلدرسولددّللك
دسبني د   كأ وددميبهمد ددملضدج ".

ز َّجد ث كمدخدد ـهددـدث عبددزهريدمبدث ب دعبدد كي  دث ع ددد ددمبدسوكدرددملم دإبأسبددهد  ثبده د زدد:د" إذد496
دهللا  هد  د جريه د الددبظ دإ،د ددد ندد قُّ َّةد  وقدد  ُّك ا".

د دلد موددد د:د همد كي د ددمسه د ر ىدهللابهد موددد ددد طيد قيدهذدددحل دثد ادل:دعبدد مودمحمةدسوكدردد حيري .
دمـبدث يــعدــدثـ عبددسـبي دندمـبددد دددملهــ ي دعبـدددمـبد هـع د خــرباندهوـدددمـبدسـث دثـ ع د497  ثــدذدمـبدهللا ـ ددّللك

ددجله كد دل:
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد نــهدد دخببـددهللابيـهد اـدلدال    ـه:د ـىتددحيـبكيدد حيَّـزُّ د اد ـهللا:دكــدندرجـلد بـدددـذك دهللاـبدرسـولددّللك

دسئلدهللابدذ كد ادل:د"إذددهللا فدمييبهد بدمشد هد    هداب حيَّالة".
 ابب بدء األذان -27
بـيد زايددمـبد دـوب د ثـ دثدهللا ـددد متك د ـدال:دعبـددهوـيم دهللاـبد  دموـ  د ـدل:د ـدلدـدث عبددهللا كدددمبد وسىددخلتَّد498

دزايد:د خرباند مودمو  دهللابد  دهللا ريدمبد نس دهللابدهللا و اد هد بددألنحيدر د دل:
دهتمكدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد بحيالة دكيفدجي  دد بدفدهلد د ايلد ه:ددنحيعدرددادهللابـ دثضـوردد حيـالة د ـ أذددر  هـدد

ــ ُّورد  ــدلدزايد:دشــ وردد يهــودد بــمددثج ــهدذ ــكدآذندمث ضــهمدمثضــد  د بــمددثج ــهدذ ــك د ــدل:د ــذك د ــهدد ابــ ددثــ دد وَّ
دمـبدزدـ دمـبدهللا ـ د   دل:د"هود بد   دد يهود"د دلد ذك د هدد بـد وف د اـدل:د"هـود ـبد  ـ دد بَّحيـدرى"د دنحيـ فدهللا ـ ددّللك

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــ ري درســولددّللك دصــبىدسدهللابيــهددرمــهد هــود هــتمدهلــمكأ دألذدند د بد ــهد ــدل:د غــ ددهللابــىدرســولددّللك
د  ـنيدانئـٍمد داظـدندإذد ات دآٍ د ـ رد ددألذدن د ـدل:د كـدندهللا ـ دمـبددخلطـدبد ؛دإ كأ  سبمد  خربهد ادلد ـه:دايدرسـولددّللك



دهللابه[د  درآهد  لدذ كد أت هدهللاو دبددو د د دل:دمثد خربدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد  ادلد ه:د" دد بثكد ند]رضيددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"ايدمــاللد ــمد ــدنظ د ــدد دمــبدزدــ د دســتحييهللا د اــدلدرســولددّللك ّتــرب  "د اــدل:دســ ا دهللا ــ ددّللك
دمـبد دمبدزد د د ثبه"د دل:د  ذكندمالل د دلد مودمو :د  خرب د مودهللا ريد نددألنحيدرد ـمهللامد ندهللا ـ ددّللك أي  ،دمهدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد ؤذكان .زد د والد نهدكدندد دو ئٍذد  دضد دجلثبهدرسولددّللك
 ابب كيف األذان؟ -28
ـدث عبدد   دمـبد بحيـوردد طوسـي دعبـدددثاـوب دعبـدد   دهللاـبد  ـ دمـبدإسـحدق دثـ ع د  ـ دمـبدإمـ دهيمدمـبد499

دمبد دمبدزد دمبدهللا  درمهد دل:دث ع د  دهللا  ددّللك دزد د دل:دحلدرتدد تي ي دهللابد   دمبدهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمداب بد وفددث لد يضـ بدمـهد ببـدفدجل ـ دد حيـالةدطـدفد د  اندانئـمدرجـلدى ـلد ملدد   درسولددّللك
؛د   يــ دد بــد وف د ــدل:د  ــدد حيــب دمــه د ابــهللا:دنــ هللاودمــهدإ،دد حيــالة د ــدل:د  ــالد ان وســد د ددــ ه د ابــهللا:دايدهللا ــ ددّللك

د كـرب د شـه د ندالد د ُّكدهللابىد ددهودخريد بدذ ك د ابهللاد ـهد د كـرب ددّللك د كـرب ددّللك د كـرب ددّللك مبـى د ـدل:د اـول:ددّللك
دهللابـىدد حيـالة دثـيد إ هدإالددّللك د شه د ندالدإ هدإالددّللك د شه د ند   د درسولددّللك د شه د ند   د درسـولددّللك دثحـيَّ

د د كــرب ددّللك دهللابــىدد فــالح ددّللك دهللابــىدد فــالح دثــيَّ ــيَّ  كــرب دالدإ ــهدإالددّللك د ــدل:دمثددســت خ دهللاــ دغــريدهللابــىدد حيــالة دثح
د كـرب د شـه د ندالدإ ـهدإالددّللك د شـه د ند  ـ د درسـولددّللك د د كـرب ددّللك مثي  دمثد دل:دمثد اولدإذدد   ـهللادد حيـالة:ددّللك

د كـرب دالدإ ـه د كـربددّللك دهللابـىدد فـالح د ـ د د ــهللادد حيـالةد ـ د د ـهللادد حيـالة ددّللك دهللابـىدد حيـالة دثـيَّ .د ب ــدددثـيك إالددّللك
دإندشــد ددّللك د اــمد ــ دمــالٍلد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد  خرب ــهدنــددر دــهللاد اــدل:د"إنــدد ــ :ايدثــقك  صـ حهللاد  يــهللادرســولددّللك
   قدهللابيهد ددر دهللاد بيؤذكأندمه د  أنهد ن ىدصوات د بك"د ا هللاد ـ دمـالل د جثبـهللاد  ايـهدهللابيـهد دـؤذندمـه د ـدل:د قـ  د

د د اــ دذ ــكدهللا ــ دمــبددخلطــدبدرضــيددّللك دردد هد داــول:د د ــذيدمث ــكدابحلــقدايدرســولددّللك هللابــهد هــود دميتــه د رــ جدجيــ ك
دصبىدسدهللابيهد سبم:د" ببَّهأددحل  ". در دهللاد  لد ددر ى.د ادلدرسولددّللك

د دمبدزد  د  دلد يهددمبدإسـحدقدهللاـبدد مهـ ي:ددّللك  دلد موددد د:دهأذددر ددادد مه يدهللابدسثي دمبددملقيعدهللابدهللا  ددّللك
د كربدملدد بكيد.د كرب د كربددّللك د كرب د  دلد ث  د دونسدهللابدد مه يد يه:ددّللك د كربددّللك د كرب ددّللك ددّللك

دـدث عبدد ق د دعبدددحلدرتدمبدهللُا حي  دهللابد   دمبدهللا  ددملبكدمبد  د ذ رة دهللابد ميهدهللابدج ه د دل:500
؛دهللابكأ  دسـباددألذدن د ـدل:د  قـحد اـ كددر سـي دد بهللا:دايدرسولددّللك د كـرب ددّللك د كـرب ددّللك د كـرب ددّللك   ـدل:د" اـول:ددّللك

 كرب.د    د ددصو ك دمثد اول:د شه د ندالدإ هدإالكددّللك د شه د ندالدإ هدإالددّللك د شه د ند   د درسولددّللك د شه د
:دّتفبد ددصو ك دمثد    دصو كداب وهددة:د شه د ندالدإ هدإالددّللك   شـه د ندالدإ ـهدإالددّللك دد ند   د درسولددّللك

دهللابــىدد فــالح د دهللابــىدد حيــالة دثــيَّ دهللابــىدد حيــالة دثــيَّ  شــه د ند  ــ د درســولددّللك د شــه د ند  ــ د درســولددّللك دثــيَّ
د كـرب د د كـرب ددّللك دهللابىدد فالح د  أندكدندصالةدد حي حد بـهللا:دد حيـالةدخـريفد ـبدد بـود دد حيـالةدخـريفد ـبدد بـود ددّللك ثيَّ

د".الدإ هدإالددّللكد



ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد مودهللادصمد هللا  دد  زدق دهللابددمبدجـ دجد ـدل:د خـرب دهللا  ـدندمـبدد قـدئع د خـرب د501
د  د  ددهللا  ددملبكدمبد  د ذ رةدهللابد  د ذ رةدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم دحنودهذدددخلرب د  يه:

دد حي ح.د"د حيالةدخريد بدد بود دد حيالةدخريد بدد بود" د ددأل ،د ب
د كــرب د شــه د ندالدإ ــهدإالد د كــربددّللك دد مــنيد ــدلد يــه:د هللابكأ ــ دديأ د ــاد ــ  نيد ــ  ني:ددّللك  ــدلد مــوددد د:د ثــ دثد قــ ك
دهللابــىد دهللابـىدد حيــالة دثـيك دّللك د شـه د ندالدإ ـهدإالددّللك د شــه د ند  ـ د درســولددّللك د شـه د ند  ــ د درسـولددّللك دثــيك

دهللابىدد فالح د .د حيالة دثيك د كرب دالدإ هدإالددّللك د كرب ددّللك دهللابىدد فالح ددّللك دثيك
 دلد موددد دد  دلدهللا  دد  زدق:د إذدد   هللاد ابهدد   ني:د  د د هللادد حيـالة د ـ د د ـهللادد حيـالة د مسثـهللا د ـدل:د أـدند

دانصيتهد الددف  هد؛دألندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد قحدهللابيهد. د مود ذ رةدالدجيمُّ
مبدهللابيك دعبددهللافدند سثي دمبدهللاـد  د ثجـدج د دملثـىند دثـ  د ـد ود:دعبـددمهـدددعبـددهللاـد  ددألثـول دـدث عبدددحلقبد502

دث ع د أحولد نددمبد ريدمدث عهد ند ابد ذ رةدث عه
د د كـرب ددّللك دصبىدسدهللابيـهد سـبمدهللابَّ ـهددألذدند قـ دهللاوـ ةدكب ـا د ديأ د ـادسـ  دهللاوـ ةدكب ـا.ددألذدن:ددّللك  ندرسولددّللك

د كــرب د شــه د ندالدإ ــهدإالددّللك د شــه د ندالدإ ــهدإالددّللك د شــه د ند  ــ د درســولددّللك د شــه د ند كــرب دد د كــرب ددّللك ّللك
[د شـــه د ند  ـــ د درســـولددّللك د شـــه د ند  ـــ د د د شـــه د ندالدإ ـــهدإالددّللك   ـــ د درســـولددّللك د] شـــه د ندالدإ ـــهدإالددّللك

دهللابى دثيدهللابىدد حيالة دثيك د كـرب دالدإ ـهدإالددرسولددّللك د كـرب ددّللك دهللابىدد فـالح ددّللك دهللابىدد فالح دثيك د حيالة دثيك
د كــرب د شــه د ندالدإ ــهدإالددّللك د شــه د ندالدإ ــهدإالددّللك د شــه د ن د كــرب ددّللك د كــرب ددّللك د كــرب ددّللك .د ديأ د ــا:ددّللك ددّللك

دهللابــىد دهللابــىد  ــ د درســولددّللك د شــه د ند  ــ د درســولددّللك دثــيك دهللابــىدد فــالح دثــيك دهللابــىدد حيــالة دثــيك د حيــالة دثــيك
د كـــرب دالدإ ـــهدإالددّللك د]كـــذدد دكتدمـــهد دثـــ دثد  د د كـــربددّللك د فـــالح د ـــ د د ـــهللادد حيـــالة د ـــ د د ـــهللادد حيـــالة ددّللك

د ذ رة[.
هللا ـ دد ثمدـمددـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد مودهللادصم دعبـدددمـبدجـ دج د خـرب ددمـبدهللا ـ ددملبـكدمـبد  د ـذ رةددثـ 503

دهللابددمبد ريدم دهللابد  د ذ رةد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمدد ت ذدبدهودمبفقهد ادل:د" ل: د  اىدهللابيَّدرسولددّللك

د كــرب د شــه د ندالدإ ــهدإالددّللك د شــه د ندالدإ ــهدإالددّللك د شــه د ند  ــ د درســولد د كــرب ددّللك د كــرب ددّللك د كــرب ددّللك دّللك
رسولددّللك د   نيد   ني د ـدل:دمثددرجـ د ُ ـ َّد ـبدصـو ك:د شـه د ندالدإ ـهدإالددّللك د شـه د ندالدددّللك د شه د ند   د د

دهللابـىد دهللابـىدد حيـالة دثـيك دهللابـىدد حيـالة دثـيك إ هدإالددّللك د شه د ند   د درسولددّللك د شه د ند   د درسولددّللك دثيك
د كرب دالدإ هد د كرب ددّللك دهللابىدد فالح ددّللك ".د فالح دثيك دإالددّللك

ــدثـ عبددد بفيبـي دعبـددإمـ دهيمدمـبدإمسدهللايـلدمـبدهللا ــ ددملبـكدمـبد  د ـذ رةد ـدل:دمسثـهللادجـ كيدهللا ـ ددملبـكدمــبد  د504
د ذ رةددذك د نهدمس د ابد ذ رةدداول:



د كـرب د كـرب ددّللك د كـرب ددّللك د كـرب ددّللك دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددألذدندث  ـد دث  ـد :ددّللك درسـولددّللك  د شـه د ندالد  اىدهللابـيك
إ ــهدإالددّللك د شــه د ندالدإ ــهدإالددّللك د شــه د ند  ــ د درســولددّللك د شــه د ند  ــ د درســولددّللك د] شــه د ندالدإ ــهدإالد
دهللابــىد دهللابــىدد حيـالة دثـيَّ [دثـيَّ دّللك د شـه د ندالدإ ـهدإالددّللك د شـه د ند  ــ د درسـولددّللك د شـه د ند  ــ د درسـولددّللك

دهللا دهللابىدد فالحد دل:د كدندداولد دد فج :دد حيالةدخريفد بدد بود.د حيالة دثيَّ دبىدد فالح دثيَّ
دهللاـبدهللا ـ ددملبـكد505 ـدث عبدد   دمبددد ددديأسأب رد  دعبددزايدددث ددمبددـونسدهللاـبدان ـ دمـبدهللا ـ ددثـ ددجل حـيك

دمبد ريدمددجل حي دهللابد  د ذ رة دمبد  د ذ رة د خربهدهللابدهللا  ددّللك
د د شـه د ندالدإ ــهد ندرسـولددّللك د كــرب د شـه د ندالدإ ـهدإالددّللك د كـرب ددّللك صـبىدسدهللابيـهد ســبمدهللاب ـهددألذدندداـول:ددّللك

دإالددّللك دمثدذك د  لد ذدندث دثددمبدج دجدهللابدهللا  دد ثمدمدمبدهللا  ددملبكد  ثبده.
د دلد موددد د:د  دث دثد د كدمـبدددبـدرد ـدل:دسـ  هللاددمـبد  د ـذ رةد بـهللا:دثـ كأع دهللاـبد  ذدند ميـكدهللاـبدرسـولددّللك

د كربد   د كذ كدث دثدجثف دمبدسبي دندهللابددمـبد  د ـذ رةدهللاـبد د كرب ددّللك صبىدسدهللابيهد سبمد ذك د ادل:ددّللك
د كرب. د كرب ددّللك دهللا هدهللابدج هدإالد نهد دل:دمثد  ج د رت  دصو ك:ددّللك

ثهللاددمبد  د يبى دحد ث عبدددمـبددمل ـىن دعبـددـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ا دهللابدهللا   دمبد  ةد دل:دمس506
   دمبدجثف  دهللابدشث ا دهللابدهللا   دمبد  ة دمسثـهللاددمـبد  د يبـىد ـدل:د ثيبـهللادد حيـالةدعالعـاد ثـودلد ـدل:د ثـ عبدد

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل: د صحدمبدد ندرسولددّللك
د اــ دمه درجــدال د] دد ــ  رددبــدد ند" اــ د هللاج ــ د ند أــوندصــالةددملقــب نيد  د ــدلددملــؤ بنيد دثــ ة  دثــىتَّ  ــهللاد ند مــثَّ

دناقـودد  دد دمه هللاد ندآ  درجدال [دداو ـوندهللابـىددآلطـددددبـدد نددملقـب نيدحبـنيدد حيَّـالة دثـىتَّ د بَّدفدحبنيدد حيَّالة د ثىتَّ
؛دإ دملَّــددرجثـهللادملَّــددر دــهللاد ــبددهت د ــكدر دــهللا دكـدد دد نددباقــود".د ــدل:د جــد درجــلد ـبددألنحيــدرد اــدل:دايدرســولددّللك
رجال دك نَّدهللابيهدعومنيد خض دب د ادددهللابىددملقج د ـ ذَّن دمثد ثـ د ثـ ة  دمثد ـددد اـدلد  بهـد دإالد نـهدداـول:د ـ د د ـهللاد
دصـبىدسد د حيالة د  والد ندداولدد بدف:د دلددمبددمل ىن:د ند او ودد ابهللا:دإ دكبهللادداظـدان دغـريدانئـم د اـدلدرسـولددّللك

دخــريد "د  ــ دمــالال د بيــؤذن دهللابيــهد ســبم د  ــدلددمــبددمل ــىند" اــ د  د جــلَّدخــريد "د ملدداــلدهللا ــ  :د" اــ د رد،ددّللك دهللاــمَّ رد،ددّللك
 ــدل:د اــدلدهللا ــ :د  ــددإ د ــ در دــهللاد  ــلدد ــذيدر ى د  أــبدملــددُســ اهللاددســتحييهللاد ــدل:د ثــ عبدد صــحدمبدد ــدل:د كــدند

دصـبى سدهللابيـهد سـبمد ـبدمـنيد ـدئمد ردكـ ددد  جلدإذددجد ددق لد يرربدنددُس أقد بدصـال ه د إنـمد ـد ودد ـ درسـولددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبم د ـدلددمـبددمل ـىن:د ـدلدهللا ـ  :د ثـ ع د ـددثحيـنيدهللاـبددمـبد  د يبـىد   دهللاٍ د  حيلٍكد  درسـولددّللك

دثىتدجد د ثدذ د دلدشث ا:د   دمسثتهدد بدثحينيد ادل:دالد ردهدهللابىدثدل دإ،د و ه:د"كذ كد د ثبود".
دثــ دثدهللا ـ  دمــبد ــ ز قد ــدل:د جـد د ثــدذد دشــدر ددإ يــه د ـدلدشــث ا:د هــذهدمسثتهــدد ــبد ـدلد مــوددد د:دمثدرجثــهللادإ،

دثحينيد دل:د ادلد ثدذ:دالد ردهدهللابىدثدلدإالدكبهللادهللابيهد د دل:د ادل:دإند ثدذد د  دسحبَّد أمدسبا دكذ كد د ثبود.



دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدملــدد ــ دددمل دبــاد  ــ همدم حيــيدددعالعــاد ايددمثد ُنــملدر ضــدن د ــدل:د ثــ عبدد صــحدمبدد ندرســولددّللك
 كدنودد و د دملددتثود ددد حييدد د كدندد حييدددهللابيهمدش د د  د أدند بدملددحيمد طثمد قأيبد  د بم هللادهذهددآلدا:د}  ـبد

دشه د بأمدد وَّه د بيحي ه{د أدنهللادد  خحياد ب  دبد دملقد   د     دداب حييدد.
 بــددد  ـــلد ندأيكــلدملدأيكــلدثــىتددحيــ ح د ــدل:د جــد دهللا ــ دمـــبدد ــدل:د ثــ عبدد صــحدمبدد ــدل:د كــدندد  جــلدإذدد  طــ 

دخلطدبد  ردددد    هد اد هللا:دإ د  دّنهللا د ظبد ندد ثتلكد  اتهد د جد درجلد بددألنحيدر د ـ ردددد طثـدد:د اـد ود:دثـىتد
يدددد  َّ ثدإ،دنقدئأم{. دنقربد كدشيئد د بدد د ب دد ص حوددنم هللادهللابيهدهذهددآلدا:د} ثلكد أمدد حيكأ

ـدث عبدد   دمبددمل ـىن دهللاـبد  ددد د دحد ثـ عبددنحيـ دمـبددملهـدج  دعبـدددمدـ دمـبدهـدر ن دهللاـبددملقـثودي دهللاـبد507
دهللا   دمبد  ة دهللابددمبد  د يبى دهللابد ثدذدمبدج لد دل:

د بــهد حيــاد ددمــبددمل ـىنَّ  ثيبـهللادد حيــالةدعالعـاد ثــودل د  ثيـلدد حيــيدددعالعـاد ثــودل د سـدقدنحيــ ددحلـ دثدمطو ــه د د ـتصَّ
دصبىدسدهللابيهد سبمد ددددمل دباد حيبىددث دحنـودميـهللادصال هتمدحنودميهللاددملا فد   د دل:ددحلدلدد  د ثد ندرسولددّللك

د د ثد،دهذهددآلدا:د}  دن ىد ابُّعد جهكد دد قَّ د د ببو كيبَّكد  با د  ضـدهد د ـولكأ دملا فدعالعادهللاو دشه د  د  نملددّللك
دث د ــه دد جهــكدشــط ددملقــج ددحلــ ددد ثيــثد ــددكبــتم دهللام جــلدإ،دد أث ــا د متَّكح  و ُّــودد جــوهأمدشــط ه{د وجهــهددّللك

د د كـرب ددّللك دمبدزد درجلد بددألنحيدر د  دلد يهد دستا لدد ا باد دل:ددّللك  مسىدنحي فدصدثعدد  :ايد دل:د جد دهللا  ددّللك
دّللك د شـه د ند  ـ د درسـولددّللك دثـيد كرب د شه د ندالدإ هدإالددّللك د شه د ندالدإ هدإالددّللك د شه د ند   د درسولد

.دمثد  هـلدهبيَّـادمثد ـددد اـدلد  بهـد د د كـرب دالدإ ـهدإالددّللك د كرب ددّللك دهللابىدد فالح؛د   ني ددّللك هللابىدد حيالة؛د   ني دثيك
دصـبىدس دإالد نهد دل:دزدددمث د دد دل:دثيدهللابىدد فالح:د  د د هللادد حيالة د  د د هللادد حيـالة د ـدلد اـدلدرسـولددّللك

دهللابيهد سبم:د" اكأبهددمالال "د  ذند ددمالل.
دصــبىدسدهللابيــهد سـبمدكــدنددحيـوددعالعــاد ايدد ــبدكـلدشــه د دحيـودددــوددهللادشــورد ؛د   ـدلد دد حيــودد ـدل:د ــ أندرسـولددّللك
ــيدددك ــددكتــعدهللابــىدد كــذدبد ــبد ــ بأم{دإ،د و ــه:د}طثــددد قــأنٍي{د أــدند ــبد د ثــد،:د}كتــعدهللابــيأمدد حيكأ  ــ نملددّللك

د ثـد،:د}شــه ددشـد د ن دحيـوددصـدد د  ـبدشـد د نددفطــ د دطثـمدكـلددـودد قـأيبد د جـم هدذ ــك د هـذددثـول د ـ نملددّللك
دد خــ {د   ــهللادد حيــيدددهللابــىد ــبدشــه دد وــه  د هللابــىددملقــد  د ندداضــي د ر ضــدندد ــذيد نبــملد يــهدد اــ آن{دإ،د} ايَّ

دص  اد   دهللا لددو ه د سدقددحل دث.د ع هللادد طثددد بويخدد أ ريد د ثجوزدد بَّذدبدالددقتطيثدندد حيود د جد 
قامة -29  ابب يف اإلِّ
ـدث عبددسبي دندمبدث بد هللا  دد  محبدمبددمل در، د دال:دعبددمحدد دهللاـبدمسـد،دمـبدهللاطيـا دحد ثـ عبدد وسـىدمـبد508

دإمسدهللايل دعبدد هيع د يثد دهللابد دوب دهللابد  د الما دهللابد نس 
د نددوف ددألذدند دو  دديأ د ا دزدد ددددمحددد دث د ه:دإالدديأ د ا. دلد   دماللف



ـدث عبددمحي دمبد قث ة دعبددإمسدهللايل دهللابدخد  ددحلذد  دهللابد  د المـا دهللاـبد نـس د  ـلدثـ دثد هيـع د ـدلد509
دإمسدهللايل:د ح عهللادمهد دوب د ادل:دإالدديأ د ا.

  ددمل ـىن دهللاـبدـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد   دمبدجثف  دعبددشث ا د دلدمسثهللاد ابدجثف دىـ تدهللاـبد قـبمد510
ددمبدهللا   د دل:

دصــبىدسدهللابيـهد سـبمد ــ  نيد ـ  ني د ديأ د ـُاد ــ ة د ـ ة دغـريد نــهدداـول:د ـ د د ــهللاد إّنـددكـدنددألذدندهللابــىدهللاهـ درسـولددّللك
دد حيالة د  د د هللادد حيالة د  أذددمسثبدددألأ د اد وض اندمثدخ جبددإ،دد حيالة.

د. دلدشث ا:دملد مس د بد  دجثف دغريدهذدددحل دث
ــدثــ عبدد  ـ دمــبدىــيبدمـبد ــدرف دعبـدد مــودهللاــد  ددثـ دد ثاــ يدهللا ـ ددملبــكدمــبدهللا ـ  دعبــددشـث ا دهللاــبد  دجثفــ د511

د ؤذند قج دد ث ايند دل:دمسثهللاد ابددمل ىند ؤذند قج ددألكربدداول:دمسثهللاددمبدهللا   د سدقددحل دث.
 ابب ]يف[ الرجل يؤذن، ويقيم آخر -30
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعب512 ددمحدددمبدخد   دعبدد   دمبدهللا    دهللابد   دمبدهللا  ددّللك دهللابدهللا كـهدهللا ـ ددّللك

دمبدزد د دل:
دمـبدزدـ ددألذدند ددملبـدد د ـ  ىد  ردددد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ددألذدند شيد دملددحيب د بهـددشـيئد د ـدل:د ـ ُرأيحدهللا ـُ ددّللك

:د اندر دتــه د  انددد بــزَّدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــ خربه د اــدل:د"  اــهدهللابــىد مــالٍل"د   اــدهدهللابيــه د ــ ذَّندمــالل د اــدلدهللا ــ ددّللك
دكبهللاد رد هد دل:د"   مد نهللا".

دمـبدهللا ـ دد اـودرد ي دعبـددهللا ـ دد ـ محبدمـبد هـ ي د]عبـدد  ـ دمـبدهللا ـ  :دشـيخد ـبد هـلددمل دبـاد513 ـدث عبددهللا يـ ددّللك
دمبد   د دل:دكدندج يدهللا  ددّللكد دمبدزد دى تد ذدددخلربد دل:د   دددج ي.د بددألنحيدر[د دل:دمسثهللادهللا  ددّللك

دمبدهللا  دمبدغدمن دهللابدهللا  دد  محبدمبدزايدددث دديأ  دايد نهدمس دزايدد514 دمبد قب ا دعبددهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
دئي د دل: دمبدنـُثحيمددحلض  ي د نهدمس دزايددمبددحلدرتدد حيُّ ح

دهللابيهد سبمد  ذكنهللاد جثبـهللاد  ـول:د  ـيمدايدرسـولددّللك د جثـلددبظـ دملددكدند  لد ذدندد حي حد    ددث دد بزدصبىدس
إ،دانثيــاددملوـــ قدإ،دد فجـــ د ياـــولد"ال"دثــىتدإذددطبـــ دد فجـــ دنـــملد ـــربزدمثددنحيــ فدإيلَّد  ـــ د الثـــقد صـــحدمهددثـــ د

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إنَّد خددص د دهود ذَّن د  ب  ذَّند هـودداـيم"د ـدل"دد توض د  ردددماللد نددايم د ادلد هدنزددّللك
د    هللا.
 ابب رفع الصوت يف األذان -31
دـدث عبددثفصدمبدهللا  دد بَّ ح ي دعبددشث ا دهللابد وسىدمبد  دهللا  دن دهللابد  دىيب دهللابد  ده د ة 515

هللاــبدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د"دملــؤذكأنددغفــ د ــهد ــ ىدصــو ه د دوــه د ــهدكــلُّدرطــٍعد ايمــٍس د شــده دد حيــالةد
د هللاو  ندصالة  د دأفك دهللابهد ددميبه د".دأتعد  دهدمخسف



دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة516
دالددقـ  دد تَّـ ذدب د ـ أذدد دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذددنوديداب حيَّالةد دمـ دد وَّـيطدن د  ـهدضـ دطف دثـىتَّ  ندرسولددّللك

دإذد دخيطــ دمـنيددملـ  د نفقـه د داــول:دد ضـيدد بكأـ د د   ـل دثـىتَّ دإذدد ضــيدد تَّ ودـعد   ـل دثـىتَّ عــوكأبداب حيَّـالةد دمـ  دثـىتَّ
ددذك دكذد ددذك دكذد دملددملددأبددذك  دثىتددضلدد  جلد ندد ريدكمدصبكى".

 ابب ما جيب على املؤذن من تعاهد الوقت -32
درجل دهللابد  دصد دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد   دمبد ضيل دعبدددألهللا ش دهللابد517

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"ديأ دددضد بف د دملؤذكأند ؤمتبفدد بَّهمَّد رش ددألئ َّا د دغف د ب ؤذكأنني". د دلدرسولددّللك
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدددمبدّنري دهللابددألهللا شد دل:دن كأئهللادهللابد  دصد د دل:د الد رد دإالد  دمسثتهد به د518

د  ده د ةد دل:دهللاب
دصبىدسدهللابيهد سبمد  به. د دلدرسولددّللك

 ابب األذان فوق املنارة -33
ـدث عبدد مح دمبد   دمبد دوب دعبددإم دهيمدمبدسث  دهللابد   دمبدإسـحدق دهللاـبد  ـ دمـبدجثفـ دمـبدد ـممري د519

دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدد   ةد بدم دد بجدرد د هللا:
ٍ د ـيجبسدهللابـىدد  يـهللاددبظـ دإ،دكدندمييتد بد طولدميـهللٍادثـولدد ملقـج  د أـدندمـاللددـؤذندهللابيـهدد فجـ  د يـ يتدمقحـحح

د د فج  د  أذددرآهدمتطىدمثد دل:دد بهمدإ د مح ،د  ستثيبكدهللابىد  دشد ندداي وددددبك د د هللا:دمثددـؤذن د د ـهللا:د دّللك
د ددهللاب تهدكدند  كهدد يباد دث ةد] ث [دهذهدد أب د .

 يف أذانهابب يف املؤذن يستدير  -34
ـــدثــ عبدد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــدد ــيسددثــ ددمــبدد  ميــ دحد ثــ عبدد  ــ دمــبدســبي دنددألن ــدري دعبــدد كيــ  دهللاــبد520

دسفيدند يثد دهللابدهللاوندمبد  دُجحيفادهللابد ميهد دل:
هبــد د  يــهللادد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدنأــاد هــود د  َّــٍادمحــ د د ــبد دٍد د رــ جدمــاللد ــ ذند أبــهللاد  ت ــ د  ــهدههبــدد ه

دصبىدسدهللابيهد سبمد هللابيهدُثبَّافدمحـ د دمـ  ددميدنيـاد طـ يكد  ـدلد وسـىد ـدل:در دـهللادمـالال دخـ جد  دل:دمثدخ جدرسولددّللك
إ،ددألمطحد  ذن د ب ددمبغد"ثيدهللابىدد حيالة دثيدهللابىدد فالح"د وَّىدهللاباهدمييبد د مشـدال د ملددقـت ر دمثددخـلد ـ خ جد

دد ثبمةد سدقدث د ه.
قامة ابب ما جاء -35  يف الدعاء بني األذان واإلِّ
دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدزد دد ث ي دهللابد  دإايف دهللابد نسدمبد د كد دل:521

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"الدد دُّدد  هللاد دمنيددألذدند ديأ د ا". د دلدرسولددّللك
 ابب ما يقول إذا مسع املؤذن -36



دمــبد قــب ادد 522 اثبــز دهللاــبد د ــك دهللاــبددمــبدشــهدب دهللاــبدهللاطــد دمــبدزدــ دد بي ــي دهللاــبد  دســثي دــدثــ عبددهللا ــ ددّللك
ددخل ري

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذددمسثتمدد بكأ د د او ودد  لد ددداولددملؤذكأن". د ندرسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدسب ا دعبدددمبد هع دهللابددمبدهليثاد ثيوةد سثي دمبد دـوب دهللاـبدكثـعدمـبدهللابا ـادهللاـبدهللا ـ د523

دمبدهللا   دمبدد ثدص د  د محبدمبدج ري دهللابدهللا  ددّللك
د  أنَّــهد ـبدصــبَّىد دصـبىدسدهللابيـهد ســبمدداـول:د"إذددمسثــتمددملـؤذكأند او ـودد  ــلد ـددداــول دمثَّدصـبُّوددهللابـيَّ  نـهدمسـ درســولددّللك

ـدد بم ـاد دهللامَّ جـلَّديلدد وسـيباد  أنَّ دهللابيـهد ـددهللاوـ د  دمثَّدسـبودددّللك  ددجلبـادالد ب غـيدإالكد ث ـٍ د ـبدهللا ـدددهللابـيَّدصـالة دصـبَّىددّللك
ديلدد وسيبادثبَّهللادهللابيهدد وَّفدهللاا". د ثد، د  رجود ند كوند اندهو د  بدس لددّللك ددّللك

ـدث عبدددمبدد قَّ حد    دمبدسب اد دال:دعبدددمبد هع دهللابدُثيحـيك دهللاـبد  دهللا ـ دد ـ محبددثـ ددحل بكأـيدهللاـبدهللا ـ د524
دمبدهللا   : ددّللك

دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبم:د" ـــلدك ـــددداو ـــون د ـــ أذدد ندرجـــال د ـــدل:داي درســـولددّللك دإنددملـــؤذننيددفضـــبونبدد اـــدلدرســـولددّللك
ددنتهيهللاد قلد ثطه".

دمـبد ـيس دهللاـبدهللاـد  دمـبدسـث دمـبد  د  ـدص دهللاـبد525 ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددحلأيمدمبدهللا  ددّللك
دسث دمبد  د  دص 

دصبىدسدهللابيهد د د ثـ هدالدشـ دكدهللابدرسولددّللك ددّللك سبمد دل:د" بد دلدثنيددق  ددملؤذكأن:د  اند شه د ندالدإ هدإالَّكح
درابًّ د نح ٍَّ درسوال  د ابيأسالددددبد  دغف د ه". د هد  شه د نَّد  َّ د دهللا  هد رسو ه درضيهللادابّللك

دهللادئواـدث عبددإم دهيمدمبد ه ي دعبددهللابيدمبد قه  دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابد526
دصبىدسدهللابيهد سبمدكدندإذددمس ددملؤذكأنددتوهَّ د دل:د"  اند  ان". د ندرسولددّللك

ـدث عبدد   دمـبددمل ـىن دثـ ع د  ـ دمـبدجهضـم دعبـددإمسدهللايـلدمـبدجثفـ دهللاـبدهللا ـدرةدمـبدغمدَـّادهللاـبدخ يـعدمـبد527
دهللابههللا  دد  محبدمبدإسدف دهللابدثفصدمبدهللادصمدمبدهللا   دهللابد ميه دهللابدج هدهللا  دمبددخلطدبد درضيددّللك

د كرب د  أذدد دلد د كربددّللك د كربد ادلد ث كم:ددّللك د كربددّللك دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذدد دلددملؤذكأنددّللك  ندرسولددّللك
د ــدل:د شـــه د ند  ـــ د د  شــه د ندالدإ ـــهدإالكددّللك د ــدلد شـــه د ندالدإ ــهدإالددّللك د ـــ أذدد ــدلد شـــه د ند  ــ د درســـولددّللك

دهللابىدد فالحد دل:دالدثولد ال ـوَّةدإالدرسولدد دهللابىدد حيالةد دل:دالدثولد الد وةدإالدابّللك دمثد دلدثيك ّللك دمثد دلدثيك
د بد ب هددخلددجل د دلدالدإ هدإالددّللك د كرب دمثد دلدالدإ هدإالددّللك د كربددّللك د كرب د دلددّللك د كربددّللك دبكا".ابّللك دمثد دلددّللك

قامةابب ما يقول إ  -37  ذا مسع اإلِّ
ـدث عبددسبي دندمـبددد ددد ثتأـي دعبـدد  ـ دمـبداثمـهللا دثـ ع درجـلد ـبد هـلدد وـدد دهللاـبدشـه دمـبدثوشـع د528

دهللابد  د  د ا د  دهللابدمثبد صحدبدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم



د  دد هـد"د  ـدلد ندمالال د خذد دديأ د اد ب دد ند دل:د  د د هللادد حيالة د ـدلدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"  د هـدد دّللك
دهللابهد ددألذدن. د دسدئ دديأ د ادكبحودث دثدهللا  درضيددّللك

 ابب ما جاء يف الدعاء عند األذان -38
ــدثــ عبدد محــ دمــبد  ــ دمــبدثب ـل دعبــددهللابــيدمــبدهللايــدحم دعبــددشــثيعدمـبد  دمحــمة دهللاــبد  ــ دمــبددملبأــ ر دهللاــبد529

دجدم دمبدهللا  ددّللك د دل:
دصـبىدسدهللا دهــذهدد ـ َّهللاوةدد تَّد َّــاد د حيَّـالةدد ادئ ــا د ـدلدرســولددّللك بيــهد سـبم:د" ــبد ـدلدثــنيددقـ  دد بكأــ د :د"د بَّهـمَّدربَّ

دآ د   د دد وسيباد د فضيباد دمث هد اد د د  ودد دد كذيد هللا  ه؛دإالَّدثبَّهللاد هدد وَّفدهللااددوددد ايد ا".
 ابب ما يقول عند أذان املغرب -39
دمبدد و ي دد ث  ك دعبددد ادسمدمبد ثٍب دعبدددملقـثودي دهللاـبد  دك ـريدـدث عبدد ؤ لدمبدإهدب د د530 ل:دعبددهللا  ددّللك

د و،د ددسب ا دهللابد ددسب اد د هللا:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ند  ــولدهللابــ د ذدنددملغــ ب:دد بَّهــمَّدإنَّدهــذددإ  ــدلد يبــكد إدابردنــدر،د  صــود د هللابك ــ درســولددّللك

ددهللاد ك د دغف ديل.
 جر على التأذينابب أخذ األ -40
ـــدثــ عبدد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــددمحــدد د خــرباندســثي ددجل دــ ي دهللاــبد  دد ثــال  دهللاــبد طــ كفدمــبدهللا ــ ددّللك دهللاــبد531

دهللا  دندمبد  دد ثدص د دل:د بهللا د  دلد وسىد د وض دآخ :دإندهللا  دندمبد  دد ثدصد دل:
دفهم د دّتذد ؤذكأان دالدأيخذدهللابىد ذدنهد ج د ".ايدرسولددّللك ددجثب دإ ددد و يد دل:د" نهللادإ د هم د د ت دأبضث

 ابب يف األذان قبل دخول الوقت -41
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد دد ددمبدش يع ددملثىند دال:دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابدان  دهللابددمبدهللا  532

دد ث  د]  [داند د الدإنَّدد ث  د ندمالال د ذَّند  لدطبويدد فج د    هدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ندد ج د يبددي:د الدإنَّد
د]  [داند دزددد وسى:د  ج د بددىد الدإنَّدد ث  د]  [داند.

د دلد موددد د:د هذدددحل دثدملدد  هدهللابد دوبدإالدمحدددمببدسب ا.
ـدث عبدد دوبدمبد بحيور دعبددشثيعدمبدثـ ب دهللاـبدهللا ـ دد ثمدـمدمـبدر كدد د خـرباندان ـ ؛دهللاـبد ـؤذند ث ـ دداـدلد533
دحد ذند  لدد حي ح د    هدهللا  د ذك دحنوه. هد ق  د

دمبدهللا ـ  دهللاـبدان ـ د  دغـريه:د ند ـؤذان د ث ـ دداـدلد ـهد قـ  حد]  د  دلد موددد د:د   در دهدمحدددمبدزد  دهللابدهللا ي ددّللك
دغريه[.

د دلد موددد د:د ر دهدد  رد رديدهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمـبدهللا ـ د ـدل:دكـدند ث ـ د ـؤذندداـدلد ـهد قـثود د ذكـ 
دحنوه د هذدد صحد بدذد،.



دـدث عبددزهريدمبدث ب دعبدد كي  دعبددجثف دمبدم  دن دهللابدش ددد و،دهللايدضدمبدهللاد   دهللابدمالل:534
ددقت نيد كدد فج دهأذد"د   كدد دهدهللا ضد . دصبىدسدهللابيهد سبمد دلد ه:د"ال ؤذكأندثىتَّ د ندرسولددّللك

د دلد موددد د:دش ددد و،دهللايدضدملدد ر،دمالال .
 ابب األذان لألعمى -42
دمـبدهللا ـ د سـثي دمـبدهللا ـ د535 دمـبدسـدملدمـبدهللا ـ ددّللك ـدثـ عبدد  ـ دمـبدسـب ا دعبـدددمـبد هـع دهللاـبدىـيبدمـبدهللا ـ ددّللك

دد  محب دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئوا:
دصبىدسدهللابيهد سبمد هود هللا ى. د أتوددكدند ؤذان د  سولددّللك د نددمبد دكأ

 جد بعد األذانابب اخلروج من املس -43
دـدث عبدد   دمبدك ري دعبددسفيدن دهللابدإم دهيمدمبددملهدج  دهللابد  دد وث د د دل:536

كبـدد ــ د  ده دـ ةد ددملقــج د رـ جدرجــلدثـنيد ذنددملــؤذند بثحيـ  د اــدلد مـوده دــ ة:د  َّـددهــذدد اـ دهللاحيــىد ابدد ادســمد
دصبىدسدهللابيهد سبم.

مام -44  ابب يف املؤذن ينتظر اإلِّ
دبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددش دما دهللابدإس دئيل دهللابدمسد، دهللابدجدم دمبدمس ةد دل:ـدث ع537

دكدندماللددؤذندمثدميهل د  أذددر ىدد بزَّدصبىدسدهللابيهد سبمد  دخ جد  دددد حيالة.
 ابب يف التثويب -45
دـدث عبدد   دمبدك ري د اندسفيدن دعبدد مودىيبدد اتد  دهللابدجمده د دل:538

دهللا  د  وَّبدرجلد دد ظه د  دد ثحي د دل:د خ جدمبدد  أندهذهدم هللااف.كبهللاد  ددمبد
مام ينتظرونه قعودا   -46  ابب يف الصالة تقام ومل أيت اإلِّ
دمـبد  د تــددة دهللاــبد  د539 ــدثــ عبدد قـبمدمــبدإمــ دهيمد  وسـىدمــبدإمسدهللايــلد ـدال:دعبــدد ابن دهللاــبدىـيب دهللاــبدهللا ــ ددّللك

د تددة دهللابد ميه 
د    ".هللابدد بزدصبىدسدهللا دبيهد سبمد دل:د"إذدد  ي هللادد حيالةد الد او وددثىتَّ

 دلد موددد د:دهأذددر دهد دوبد ثجدجدد حيوَّدف دهللابدىيبد هودددد  ستودئي د دل:دكتعدإيلَّدىيب د ر دهد ثد دادمبد
دسالد د هللابيدمبددمل در، دهللابدىيب د  دالد يه:د"ثىتد    د هللابيأمدد قأيبا".

د وسى دعبددهللايقى دهللابد ث   دهللابدىيب دإبأسبددهد  به د دل:د"ثىتد    د  دخ جهللا".دـدث عبددإم دهيمدمب540
د دلد موددد د:دملددذك د"  دخ جهللا"دإالد ث   د ر دهددمبدهللاييبا دهللابد ث  دملددالد يه:د"  دخ جهللا".

  د هـذدد فظـه دــدثـ عبدد  ـوددمـبدخد ـ  دعبـددد و يـ د ـدل:د ـدلد مـودهللا ـ   دحد ثـ عبدددد ددمـبدُرشـْي  دعبـددد و يـ541
دهللابددأل زدهللاي دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة:



دصبىدسدهللابيهد سبمد ي خذدد بدفد اد همد  لد ندأيخذدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم. د ندد حيالةدكدنهللاد اددد  سولددّللك
لددـتأبمدمثـ د ـدد اـدددـدث عبددثقنيدمـبد ثـدذ دعبـددهللا ـ ددألهللابـى دهللاـبدمحيـ د ـدل:دسـ  هللاداثمتـد دد  بـد َّدهللاـبدد  جـ542

دد حيالُة د ح ع دهللابد نسدمبد د كد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمدرجلفد ح قهدمث  دد  ي هللادد حيالة. د  ي هللادد حيالةد ث ضد  سولددّللك

دـدث عبدد مح دمبدهللابيدمبدسود دمبد حْبُجوفدد ق  سي دعبددهللاوندمبدكحْه حس دهللابد ميهدكه سد دل:543
ملدخي جد اث دمثضبد د ادلديلدشيخد بد هلدد أو ا:د ددداث ، د بهللا:ددمـبدم دـ ة د ـدل:دد  بددإ،دد حيالةدنىن د ديأ دد

هذددد قُّ ودد د ادلديلدد ويخ:دث ع دهللا  دد  محبدمبدهللاوسجادهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:دكبـددناـودد دد حيـفوفدهللابـىد
دهللا دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدطـودال د  ـلد نددأـرب د ـدل:د  ـدل:دإنددّللك م جـلَّد  الئأتـهددحيـبوندهللابـىدد ـذدبدهللاه درسـولددّللك

د بدخطوةدميويهدددحيلد ددصفد . دإ،ددّللك ددبوندد حيفوفددأل ل د  دد بدخطوةد ثعَّ
دـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدصهيع دهللابد نسد دل:544

دد حيالةدثىتدانددد اود.د د دجدنعددملقج  د  دد دددإ،د  ي هللادد حيالةد رسولدد بذهدصبىدسدهللابيهد سبمدايٌّدد
دمبدإسحدقددجلوه ي د خرباند مودهللادصـم دهللاـبددمـبدجـ دج دهللاـبد وسـىدمـبدهللاا ـا دهللاـبدسـدملد  د545 ـدث عبددهللا  ددّللك

دد بض د دل:
دصــبىدسدهللابيـهد ســبمدثـنيد اــدددد حيـالةد ددملقــج دإذددرآهـمد بــيال دجبـسدملددحيــلكأ د إذددرآهـمد دهللاــا د كـدندرسـولددّللك

دصبَّى.
دمبدإسحدق د خرباند مودهللادصم دهللابددمبدج دج دهللابد وسىدمبدهللاا ا دهللابدان  دمـبدج ـري دهللاـبددـدث عبد546 هللا  ددّللك

دهللابه د  لدذ ك. دمبد  دطد عدرضيددّللك د  د قثوددد مُّر ي دهللابدهللابيك
 ابب يف التشديد يف ترك اجلماعة -47
دطبحادد يث  ي دهللابد  دد  ردد دـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزدئ ة دعبددد قدئعدمبدث يش دهللابد ث دندمبد  547
د دل:

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدداــول:د" ــدد ــبدعالعــٍاد د  دــٍاد الدمــ ٍ دالد اــددد ــيهمدد حيــالةدإالَّد ــ ددســتحوذد مسثــهللادرســولددّللك
ددأيكلدد ذكأئعدد ادصيا". دهللابيهمدد وَّيطدن د ثبيكدابجل دهللااد  أّنك

دجل دهللاا. دلدزدئ ة:د دلدد قدئع:ددث دابجل دهللاادد حيالةد دد
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:548

دصبىدسدهللابيهد سبم:د" ا دمه هللاد ندآ  داب حيـالةد تاـدددمثكدآُ ـ درجـال د يحيـبكيداب بَّـدف دمثَّد نطبـقد ثـيد  دلدرسولددّللك
دالة د  ث كأقدهللابيهمدميوهتمداب بَّدر".م جدٍلد ثهمدثمدفد بدثطٍعدإ،د وٍددالددوه  ندد حي

دـدث عبددد بُّفيبي دعبدد موددملبيح دث ع ددمد دمبددمد  دث ع ددمد دمبددألصم د دل:دمسثهللاد ابده د ةدداول:549



دصــبىدسدهللابيـهد ســبم:د" اــ دمه ـهللاد ندآ ــ د تيــيتد يج ثـوددثم ــد د ــبدثطـع دمثدآ ــىد و ــد ددحيــبوند د  ـدلدرســولددّللك
د  دغريهـد د ـدل:دصـ َّتدد ذانيدميوهتمد يقهللاد  مدهللابَّاد  ث كأ هددهللابيهم"د بهللاد يمد دمبددألصم دايد ابدهللاـوف:ددجل ثـادهللاحـىنح

دصبىدسدهللابيهد سبمد ددذك د ثا د الدغريهد. دإندملد كبدمسثهللاد ابده د ةدأيع هدهللابدرسولددّللك
  ـ  دهللاـبد  ددألثـوص دهللاـبدهللا ـ دـدث عبددهدر ندمبدهللا ددددألزدي دعبدد كي  دهللاـبددملقـثودي دهللاـبدهللابـيدمـبددأل550

دمبد قثودد دل: ددّللك
د جلَّدش يد ب يهدصبىدسد دهللامَّ ثد ظوددهللابىدهؤال دد حيبود ددخل سدثيثددبددىد ب؛د  أنبد بدسببددهل ى د إنددّللك

ُدد بفــدق د  اــ در دتبــدد إندد  جــلد ُيهــد دمــنيدهللابيــهد ســبمدســببددهلــ ى د  اــ در دتبــدد  ــدددتربــفدهللابهــددإالد بــد قدمحــنيكأ ديح
د ـ جبنيدثــىتدداــددد دد حيــف د  ــدد ــبأمد ــبد ثــ دإالد  ـهد قــج د دميتــه د  ــودصــبيتمد دميــو أمد  ــ كتمد قــدج كمد

د  كتمدسبادن يأمدصبىدسدهللابيهد سبم د  ود  كتمدسبادن يأمدصبىدسدهللابيهد سبمد أف مت.
مـبداثمـهللادهللاـبدسـثي دمـبدج ـري دهللاـبد دهللاـبدهللاـ يددـدث عبدد تي ـا دعبـددج دـ  دهللاـبد  دجبـدب دهللاـبد غـ د دد ث ـ ي551

ددمبدهللا دفد دل:
د  د "د ـد ود:د  ـددد ثـذر د ـدل:د"خـوفف دصبىدسدهللابيهد سبم:د" بدمس ددملبدديد بـمدميبثـهد ـبدد كأ دهللاـهدهللاـذرف  دلدرسولددّللك

دملد ا لد بهدد حيَّالةدد َّيتدصبكى". د  ضف
د دلد موددد د:در ىدهللابد غ د د مودإسحدق.

د أتود د نـهدسـ لددـدث عبددسبي دندمبدث ب 552 عبددمحدددمبدزد  دهللابدهللادصمدمبد   ا دهللابد  درزدب دهللابددمبد دكأ
دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ادل:

؛دإ درجــلدضــ د دد  حيــ دشدسـ دد ــ در د يلد دئــ دالددال  ــ  د هــلدرخحيـاد ند صــبيد دميــيت د ــدل:د"هــلد ايدرسـولددّللك
د". ق  دد بكأ د  "د دل:دنثم د دل:د"الد ج د كدرخحيا د

ـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  دعبدد   دعبددسفيدن دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللاـدمس دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد  د553
د يبى دهللابددمبد دد أتودد دل:

دهللابـىد دهللابـىدد حيـالة دثحـيَّ د د ق دي د ادلدد بزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"  قـ  دثـيَّ ؛دإنددمل دبادك ريةددهلوددكأ ايدرسولددّللك
د حيَّدهال ".دد فالح 

د دلد موددد د:د كذددر دهدد ادسمددجل  يدهللابدسفيدند يسد دث د هد"ثيَّدهال ".
 ابب يف فضل صالة اجلماعة -48
دمبد  دمحيري دهللابد  كدمبدكثع د دل:554 دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد  دإسحدق دهللابدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيـهد سـبمددو ـد دد  حيـ حد اـدل:د" شـده فد ـالن "د ـد ود:دال د ـدل:د" شـده فد ـالن "د ـد ود:دصبكىدمبددرسولددّللك
ْ ـود دهللابـىدد  كـع د ال د دل:د"إندهد نيدد حيال نيد عالدد حيبود دهللابىددملبد اني د  ـود ثب ـوند ـدد يه ـددأل يت ومهـدد  ـودثح



ددملالئأـا د  ـودهللاب ـتمد ـدد ضـيبتهدالمتـ رمتوه د إنَّدصـ ددأل َّلدهللابىد  لدصفكأ دد حيفَّ الةدد  َّجـلد ـ دد  َّجـلد زكـىد ـبد إنَّ
دهللامك جلك". دصال هد ث ه د صال هد  دد  َّجبنيد زكىد بدصال هد  دد  َّجل د  ددك  د هود حثحعدإ،ددّللك

ــدثــ عبدد محــ دمــبدثب ــل دعبــددإسـحدقدمــبددوســف دعبــددســفيدن دهللاــبد  دسـهلددثــ دهللا  ــدندمــبدثأــيمدعبــددهللا ــ د555
د د دل:د  محبدمبد  دهللا  ة دهللابدهللا  دندمبدهللافدن

دصبىدسدهللابيهد سبم:د" بدصبكىدد ثوـد د د دهللاـٍادكـدندكايـدددنحيـفد يبـٍا د  ـبدصـبكىدد ثوـد د د فجـ د  دلدرسولددّللك
د د دهللاٍادكدندكايددد يبٍا".

 ابب ما جاء يف فضل املشي إىل الصالة -49
محبدمـبدسـث  دهللاـبد  دـدث عبدد قـ د دعبـددىـيب دهللاـبددمـبد  دذئـع دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد هـ دن دهللاـبدهللا ـ دد ـ د556
ده د ة 

دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"دألمث د دألمث د بددملقج د هللاظمد ج د ".د
دمبد   دد بفيبي دعبددزهريدعبددسبي دندد تي ي د ند ابدهللا  دندث عهدهللابد  كدمبدكثعد دل:557 دـدث عبددهللا  ددّللك

دمل دباد مـْثح حد بمال د بددملقج د بدذ كدد  جـل د كـدندالددكدندرجلدالد هللابمد ث د د بدد بدفدابددحيبيدد ا باد بد هل
ّتطئــهدصــالةفد ددملقــج  د ابــهللا:د ــوددشــرتدهللادمحــدرد د  ك ــهد دد   ضــد د د ظب ــاد اــدل:د ــدد ثــعد ند بــميلدإ،دجبــعد

دصــبىدسدهللابيــهد ســبم د قــ  هدهللاــبد] و ــه[دذ ــك د اــدل:د رد دايرســولددّللكد ددحلــ دثدإ،درســولددّللك ــيح د نددملقـج  د ُب أ
د ــدد دجـلَّد هللاـمَّ دذ ـكدكبَّـه د هللاطـد،ددّللك دأتـعديلدإ  ـديلدإ،ددملقـج د رجـوهللايدإ،د هبـيدإذددرجثـهللا د اـدل:د" هللاطـد،ددّللك

ددثتق هللادكبَّهد   ".
دـدث عبدد مود وما دعبدددهلي مدمبدمحي  دهللابدىيبدمبددحلدرت دهللابدد ادسمد  دهللا  دد  محبدهللاببد  د  د ا 558

دصبىدس ددحملـ د د  ـبد ندرسولددّللك دهللابيهد سبمد دل:د" بدخ جد ـبدميتـهد تطهكأـ د دإ،دصـالٍةد أتومـٍاد ـ ج هدكـ ج ددحلـدجكأ
د د ـــحىدالددبحيـــ هدإالَّدإايهد ـــ ج هدكـــ ج ددملثت ـــ  د صـــالةفدهللابـــىدإعـــ دصـــالٍةدالد غـــودميبه ـــددكتـــدبف خـــ جدإ،د قـــ يحدد ضُّ

دهللابكأيكأني".
د  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:دـدث عبدد ق د دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللاب559

دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبم:د"صـــالةدد  َّجـــلد د دهللاـــٍاد مدـــ دهللابـــىدصـــال هد دميتـــهد صـــال هد دســـو هدمخقـــد د  ـــدلدرســـولددّللك
د ث كمدإذدد وضَّ د  ثقبدد وضـو د   ـىددملقـج دالدد دـ دإالكدد حيَّـالةد الددبهـمهدإالدد حيـالة د  هللاو دبددرجا د ذ كدأبنَّ

دد خلددملقج  د ـ أذدددخـلددملقـج دكـدند دصـالٍةد ـدددمثدملدخي دخطوة د دإالدر  د هد دددرجاد ث َّد ددهللابهدخطيئافدثىتَّ
كدنهللادد حيالةدهيدحت قه د دملالئأاددحيبُّوندهللابىد ث كمد دددددد دجمبقـهدد ـذيدصـبَّىد يـه دداو ـون:دد بهـمَّددغفـ د ـه د

د.د بهمددرمحه دد بهمد عدهللابيه د ددملددؤذد يهد  دى تد يه"



ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد مـود ثد دـا دهللاـبدهـاللدمـبد ي ـون دهللاـبدهللاطـد دمـبددمدـ  دهللاـبد  دسـثي ددخلـ ري د560
د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"د حيالةد د دهللااد ث لدمخقد د هللاو دبدصالة  د  أذددصالكهدد د حالٍةد ـ متَّدركوهللاهـدد  دلدرسولددّللك
د سجودهددمبغهللادمخقنيدصالة ".

:د دلدهللا  دد ودث دمبدزايدد دهـذدددحلـ دث:د"صـالةدد  جـلد دد فـالةد ضـدهللافدهللابـىدصـال هد ددجل دهللاـا"د دلد موددد د
د سدقددحل دث.

 ابب ما جاء يف املشي إىل الصالة يف الظلم -50
دمـبد  ف دهللاـبد561 ـدثـ عبددىـيبدمـبد ثـني دعبـدد مـودهللا يـ ةددحلـ دد دعبـددإمسدهللايـلد مـودسـبي دندد أحَّـدل دهللاـبدهللا ـ ددّللك
د م د ة

ددوددد ايد ا". دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"موكأ ددملودئنيد دد ظُّبمدإ،ددملقدج داب بوردد تددكأ
 ابب ما جاء يف اهلدى يف املشي إىل الصالة -51
ـــدثـــ عبدد  ـــ دمـــبدســـبي دنددألن ـــدري د ندهللا ـــ ددملبـــكدمـــبدهللا ـــ  دثـــ عهمدهللاـــبددد ددمـــبد ـــيس دعـــ دســـث دمـــبد562 ـ

دد اددحلبدط إسحدق دث ع د مودمث
 ندكثعدمبدهللُاْج حةد دركهد هودد د ددملقج  د در،د ث مهددصدث هد دل:د وج  د  اند و كدميـ يد بهـد دهللاـبدذ ـكدد

ــ د ثــ كمد  ثقــبد ضــو ه دمثكدخــ جدهللاد ــ د دإ،ددملقــج د ــالد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د"إذدد وضك   ــدل:دإندرســولددّللك
ددو كأأبَّدد دهد  أنهد دصالٍة".

عبدد   دمبد ثـدذدمـبدهللا ـدددد ثبـربي دعبـدد مـودهللاودنـا دهللاـبددثبـىدمـبدهللاطـد  دهللاـبد ث ـ دمـبده  ـم دهللاـبدسـثي دـدث 563
دمببددملقيع د دل:

دصبىدسدهللابيهد د  كأعأمدث د د د دد ث كأُعُأُ ُوهدإالددثتقداب  دمسثهللادرسولددّللك ثض درجال د بددألنحيدرددملو د ادل:دإ كأ
ــ د ثــ كمد   دهللام جــلد ــهد ســبمدداــول:د"إذدد وضَّ ثقــبدد وضــو  دمثدخــ جدإ،دد حيَّــالة دملدد  ــ د   ــهدد ي ــىندإالكدكتــعددّللك

دهللام جلدهللابهدسيئا  د بيا كبد ثـ كمد  د ي ثكأـ  د ـ أند  ـىددملقـج د  ـ دصـبودد ثقبا  د ملددض د   هدد يق ىدإالدث َّددّللك
دصبكىد دد در،د  متَّد ددمايدكدندكذ ك د  أند  ىددملقج د د   دصبودد  متَّدد حيَّالةدكدندكذ ك".مثضد د مايدمثبف

 ابب فيمن خرج يريد الصالة فُسبق هبا -52
دمبد قـب ا دعبـددهللا ـ دد ثمدـمددثـ ددمـبد  ـ دهللاـبد  ـ ددثـ ددمـبدطحـال دهللاـبد حيـبدمـبدهللابـي د564 ـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابدهللاوفدمبددحلدرت دهللابد  ده د ةد دل:
دجلد هللامد  لد ج دد دلدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم:د" بد وضَّ د  ثقب  ضو هدمثدردحد وج دد بدفد  دصبَّْودد هللاطدهددّللك

د بدصالكهدد ثض هددالددباصدذ كد ببد ج همدشيئد ".



 ابب ما جاء يف خروج النساء إىل املسجد -53
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة565

دصبىدسدهللا ". ندرسولددّللك د قدج ددّللك د  أبد ير جبد هبَّد فال ف دبيهد سبمد دل:د"المتبثوددإ د ددّللك
دـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:566

." د قدج ددّللك دصبىدسدهللابيهد سبم:د"المتبثوددإ د ددّللك د دلدرسولددّللك
هدر ن د خرباندد ثودددمبدثوشـع دثـ ع دث يـعدمـبد  داثمـهللا دهللاـبددـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمد دمب567

دهللابه دد دل: ددمبدهللا  درضيددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"الدمتبثوددنقد كمددملقدج د ميوهتبَّدخريفدهلبَّ". د دلدرسولددّللك

دسدمبدهللا  :ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د د  مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدجمده د دل:د دلدهللا  د568
دالد ذندهلــبَّد يترذنــهددغــال  د  ـدلدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"دئــذنودد ببكأقــد دإ،ددملقـدج داب بَّيــل"د اــدلددمــبد ــه:د دّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"دئــذنوددهلــبَّ"د  اــول:دالد دالد ذندهلــب د ــدل:د قــ َّهد غضــع د  ــدل:د  ــولد ــدلدرســولددّللك  دّللك

د ذندهلبَّ .
 ابب التشديد يف ذلك -54
د569 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللاـبدىـيبدمـبدسـثي  دهللاـبدهللا ـ ةدمبـهللادهللا ـ دد ـ محبد نـدد خرب ـهد ندهللادئوـادرضـيددّللك

دهللابهددز جدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد د هللا:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدد ثــ تدد بقــد دملــبثهبددملقــج دك ــددُ بأثحــُهدنقــد دمــ دإســ دئيل  د ــدلدىــيب:د ــود در،درســولددّللك

د ابهللاد ث  ة:د حُ بأثُهدنقد دم دإس دئيل د د هللا:دنثم.
ـدث عبدددمبددمل ىن د ندهللا   دمبدهللادصـمدثـ عهمد ـدل:دعبـددمهـدد دهللاـبد تـددة دهللاـبدُ ـوحركق دهللاـبد  ددألثـوص دهللاـبد570

دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل: دهللا  ددّللك
دالهتدد دف هللاهدد  ضلد بدصالهتدد دميتهد"."صالةددمل  ةد دميتهدد  ضلد بدصالهتدد دثج هتد د ص

دـدث عبدد مود ث   دعبددهللا  دد ودرت دعبدد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:571
دصبىدسدهللابيهد سبم:د" ود  كبددهذددد  دبد ببكأقد "د دلدان  د بمدد خلد بهددمبدهللا  دثىتد د . د دلدرسولددّللك

دهللابد دوبدهللابدان  د دل:د دلدهللا  :د هذدد صح. دلد موددد د:در دهدإمسدهللايلدمبدإم دهيمد
د] دلد موددد د:د ث دثددمبدهللا  د همد بدهللا  دد ودرت[.

 ابب السعي إىل الصالة -55
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قا د خرب ددونس دهللابددمبدشـهدب د خـرب دسـثي دمـبددملقـيعد  مـودسـب ادمـبد572

دهللا  دد  محب د ند ابده د ةد دل:



صبىدسدهللابيهد سبمدداول:د"إذدد  ي هللادد حيَّالةد الد  وهدد حْقـثحْوند   وهـددمتوـوند هللابـيأمدد قَّـأيبا ددمسثهللادرسولددّللكد
د  دد دركتمد حيبُّود د  دد د أمد  متُّود".

 دلد موددد د:د كذدد دلدد ممي ي د دمبد  دذئع د إمـ دهيمدمـبدسـث د  ث ـ  د شـثيعدمـبد  دمحـمة دهللاـبدد مهـ يد"  ـدد
"د  دلددمـبدهللاييبـادهللاـبدد مهـ يد ثـ هد" د ضـود"د  ـدلد  ـ دمـبدهللا ـ  دهللاـبد  دسـب ادهللاـبد  ده دـ ةد جثفـ د د أمد  متُّود

مـبدرميثـادهللاـبددألهللاـ جدهللاـبد  ده دـ ةد" ـ متأُّود"د دمـبد قـثوددهللاــبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم د  مـود تـددةد  نـسدهللاـبدد بــزد
دصبىدسدهللابيهد سبم دكبهمد] د ود[:د"  متُّود".

د مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا دهللابدسث دمبدإم دهيمد دل:دمسثهللاد ابدسب ا دهللابد  ده د ةـدث عبدد573
دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"دئتوددد حيَّالةد هللابيأمدد قَّأيباد حيبُّودد دد دركتم د د ضودد ددس اأم".

در يدهللابــهدد ــدلد مــوددد د:د كــذدد ــدلددمــبدســريدبدهللاــبد  ده دــ ةد"  ــياب"د كــذدد ــدلد مــودرد ــ  هللاــبد  ده دــ ة د  مــودذرك
د"  متود؛د د ضود"د دختبفد يه.

 ابب يف اجلمع يف املسجد مرتني -56
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دهللابدسبي دنددألسود دهللابد  ددملتوكل دهللابد  دسثي ددخل ري 574

دصبىدسدهللابيهد سبمد محي درجال ددحيبيد ث هد ادل:د" الدرجلفد ددتحي َّقدهللابىدهذدد يحيبكأيد ثه". ندرسولددّللك
 ابب فيمن صلى يف منزله مث أدرك اجلماعة يصلي معهم -57
دـدث عبددثفصدمبدهللا   داثدشث ا د خرب ددثبىدمبدهللاطد  دهللابدجدم دمبددمد دمبددألسوددهللابد ميه575

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد هــودغــالدفدشــدبك د ب ــددصــبىدإذددرجــالندملددحيــبيدد  انثيــاددملقــج  دد نــهدصــبىد ــ درســولددّللك
 ـــ هللادد  ـــدد جـــي د  ـــدد  هللاـــ د  دئحيـــه د د اـــدل:د" ـــدد بثأ ـــدد ند حيـــبكأيدد ثبـــد" د ـــدال:د ـــ دصـــبيبدد درثد بـــدد اـــدل:د

دد هدان باف". د ثه؛د  أنَّ د بيحيلكأ د"ال فثبود دإذددصبكىد ث كمد درثبهدمثَّد در،دديأ ددد ملددحيلكأ
دثبىدمبدهللاطد  دهللابدجدم دمبددمد  دهللابد ميهد دل:ـدث عبدددمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابدد576

دصبيهللاد  دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدد حي حدنىن دنثبده.
دـدث عبدد تي ا دعبدد ثبدمبدهللايقى دهللابدسثي دمبدد قدئع دهللابدنوحدمبدصثحيثا دهللابددمد دمبدهللاد  د دل:577

دجئــهللاد د بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد دد حيــالة د جبقــهللاد ملد دخــلد ثهــمد دد حيــال ةد ــدل:د دنحيــ فدهللابيبــددرســولددّللك
د ــ د ســب هللا د ــدل:د"  ــدد صــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــ  ىددمدــ دجد قــد د اــدل:د" ملد قــبمدايددمدــ " د ــدل:دمبــىدايدرســولددّللك
 بثكد ند  خلد  دد بكدفد دصالهتم" د دل:دإ دكبـهللاد ـ دصـبَّيهللاد د بـميل د  اند ثقـعد ند ـ دصـبيتمد اـدل:د"إذدد

د ثهم د إندكبهللاد  دصبَّيهللاد أبد كدان با  د هذهد أتوما".جئهللادإ،دد حيَّالةد  دوج  دد بَّدفد حيلكأ
ـدث عبدد مح دمبدصد د دل:د    دهللابىددمبد هعد دل:د خرب دهللا    دهللابدمأريد نهدمس دهللافيفدمـبدهللا ـ  دمـبد578

ددملقيعدداول:دث ع درجلد بدم د س دمبدخمميا



 د بم ــهدد حيــالة دمثدأييتددملقــج د  اــدددد حيــالةد  صــبيد ثهـــمدد نــهدســ لد ابد دــوبددألنحيــدريَّد اــدل:ددحيــبيد ثـــ اند
  ج د دنفقيد بدذ كدشيئد  د اـدلد مـود دـوب:دسـ  بددهللاـبدذ ـكدد بـزَّدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد اـدل:د" ـذ كد ـهدسـهمد

د  ".
 ابب إذا صلى يف مجاعة مث أدرك مجاعة، يعيد -58
 دهللاــبدهللا ــ  دمــبدشــثيع دهللاــبدســبي دندمــبددقــدرددثــ د ــو،دـــدثــ عبدد مــودكد ــل دعبــدددمدــ دمــبدزردــ  دعبــددثقــني579

د ي وناد دل:
دصـبىدسد   يهللاددمبدهللا  دهللابىدد ـ الطد هـمددحيـبوند ابـهللا:د الد حيـبيد ثهـم د ـدل:د ـ دصـبيهللا؛دإ دمسثـهللادرسـولددّللك

دهللابيهد سبمدداول:د"الد حيبُّوددصالة د ددوٍدد  َّ ني".
د مودبدديأ د ا

مامة وفضلها -59  ابب يف مُجاع اإلِّ
ـدث عبددسبي دندمبددد دددملهـ ي دعبـدددمـبد هـع د خـرب دىـيبدمـبد دـوب دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبدث  بـا دهللاـبد  د580

دهللابيددهل  د د دل:دمسثهللادهللاا ادمبدهللاد  دداول:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدداــول:د" ــبد دَّدد بَّــدفد  صــدبدد و ــهللاد بــهد هلــم د  ــبددنــتاصد ــبدذ ــكدشــيئد د مسثــهللادرســولددّللك

دبيهم"  ثبيهد الدهللا
مامة60    ابب يف كراهية التدافع عن اإلِّ
ـدث عبددهدر ندمبدهللا ددددألزدي دعبدد   دن دث عت دطبحاد دكدغ دب دهللابدهللاايبـادد ـ  ٍةد ـبدمـ د ـمدرةد ـوالٍةدهلـم د581

دخ شادمبددحل دد فمدريد د هللا: دهللابدسالك ادمبهللاددحل دُ ْخهللاأ
دصبىدسدهللابيهد سبمدداـول:د"إنَّد ـبد  شـ دطدد قَّـدهللااد نددتـ د  د هـلددملقـج دالدجيـ  ندإ د ـد ددحيـبكأيدمسثهللادرسولددّللك

د م".
مامة؟ -61  ابب من أحق ابإلِّ
ـــدثــ عبدد مــودد و يــ دد طيد قــي دعبــددشــث ا د خــرب دإمسدهللايــلدمــبدرجــد  دمسثــهللاد  فدمــبدضــ ثجدىــ تدهللاــبد  د582

د قثوددد   ريد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"دؤدُّدد اوددد  :ه د     همد  د ة  د ـ أندكـدنودد دد اـ د ةدسـود د بيـؤ َّهمد دلدرسولددّللك مد أتدبددّللك

    همدهج ة  د  أندكدنودد ددهلج ةدسود  د بيؤ َّهمد كربهمدسبكد د الددؤدُّدد  َّجلد دميتهد الد دسـبطدنه د الدجيبـسدهللابـىد
د أ  تهدإالَّدإبأذنه"د دلدشث ا:د ابهللاديأمسدهللايل:د دد أ  ته د دل:د  دشه.

دـدث عبدددمبد ثدٍذ دعبدد   دعبددشث اد ذدددحل دثد دلد يه:583
د" الدؤدُّدد  جلدد  َّجلد دسبطدنه".



د دلد موددد د:د كذدد دلدىيبدد اطدندهللابدشث اد"    همد  د ة ".
دمــبدّنــري دهللاــبددألهللا ــش دهللاــبدإمسدهللايــلدمــبدرجــد  دهللاــبد  فدمــبدضــ ثجد584 ـــدثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــي دعبــددهللا ــ ددّللك
دي د دل:دمسثهللاد ابد قثوددهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ذدددحل دث د دل:دحلض  

د"  أندكدنودد دد ا د ةدسود د  هللاب همداب قُّبَّا د  أندكدنودد دد قُّبَّادسود د     همدهج ة "د ملددال:د"     همد  د ة ".
داد ثٍ دإالدإبأذنه"[.] دلد موددد د:در دهدثجدجدمبد رطدةدهللابدإمسدهللايلد دل:د" الد اث دهللابىد أ  

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباند دوب دهللابدهللا   دمبدسب اد دل:585
دصـبىدسددد دمبددد بدفدإذدد  وددد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد أدنوددإذددرجثودد  ُّ ددمبد د  خرب اند ندرسولددّللك كبددحبدض دمي ُّ

دصـبىدهللابيهد سبمد دلدكذدد كذد د كبهللادغال د دثد ظد د  د حفظهللاد بدذ كد  آان دك ريد  د ـدنطبقد  د د ـ د دإ،درسـولددّللك
سدهللابيــهد ســـبمد دنفــ د ـــبد و ــهد ثبك هـــمدد حيــالةد اـــدل:د"دــؤ ُّأمد  ـــ :كم"د كبــهللاد  ـــ  همدملــددكبـــهللاد ثفــظد اـــ َّ و  د

ــفهللادهللاــ  د اد ــهللادد ــ  ةد ــبدد ب دمــ دةديلدصــغريةدصــف د  د أبــهللادإذددســج  د أوَّ قــد :د حدُر ددهللابــدد أبــهللاد : هــمد هللابــيَّ
هللاورةد درئأمد دشرت دديلد  يحيد دهللا دنيَّد د  دد  ثهللادموـى دمثـ دديأسـالدد  ثـيدمـه د أبـهللاد : ُّهـمد  انددمـبدسـ  دسـبنيد

د  دمثدندسبني.
دـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبددهللادصمددألثول دهللابدهللا   دمبدسب اد ذدددخلربد دل:586

دبهللادإذددسج  دخ جهللاددسيت. أبهللاد : همد دم دةد وصَّباد يهدد تقفد أ
ـدث عبددث عبدد تي ا دعبدد كي  دهللابد قث دمبدث يعددجل  ي دعبددهللا   دمبدسب ا دهللابد ميهد نمد    ددإ،دد بزد587

دصبىدسدهللابيهد سبم د ب دد ردد دد نددبحي  ودد د ود:
مددأـبد ثـ د ـبدد اـودد ـ د ـدد ثتـهدايرسولددّللك د بددؤ ُّبـد د ـدل:د" ك ـ كمد ثـد د باـ آن"د  د" خـذد د باـ آن"د ـدل:د بـ

 ادل:د ا ك و د  اندغالدد هللابـيَّدمشبـاديل د  ـددشـه  دجم ثـد د ـبدجـ ٍددإالدكبـهللادإ ـد همد كببـهللاد صـبيدهللابـىدجبـدئمهمد
دإ،ددو يدهذد.

 ـدلد مـوددد د:د ر دهددمدـ دمـبدهــدر ندهللاـبد قـث دمـبدث يـعددجل  ــيدهللاـبدهللا ـ  دمـبدسـب اد ــدل:دملـدد  ـ د ـو يدإ،دد بــزد
ددهللابيهد سبمدملددالد"هللابد ميه".صبىدس
ـدث عبددد اثبز دعبدد نسددث ددمبدهللايدضدحد عبدددهلي مدمبدخد  ددجله  ددملثىندعبدددمبدّنري دهللابدهللا ي ددّللك دهللابد588

دان   دهللابددمبدهللا  د نهد دل:
دصبىدسدهللابيهد سـبمد أـدنددـؤ ُّد همدسـدملد ـو،د  دثذدفـا دملدد  دددملهدج  نددأل  وندنم وددد ثحي اد  لد ا ددرسولددّللك

د كدند ك  همد  آان  دزددددهلي م:د  يهمدهللا  دمبددخلطدبد  مودسب ادمبدهللا  ددألس .
ـدث عبدد ق د دعبددإمسدهللايل دحد عبدد ق د دعبدد قب ادمبد    ددملثىند دث  دهللاـبدخد ـ دهللاـبد  د المـا دهللاـبد589

د د كدمبددحلود ت



ــالةد ــ ذكأان دمثَّد  ي ــد دمثَّد يؤ َُّأ ــد د كربك ــدد ندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدلد ــهد  د حيــ دثعد ــه:د"إذددثضــ  دد حيَّ
]ســبًّد["د  دثــ دثد قــب اد ــدل:د كبــدددو ئــٍذد تاــدرمنيد دد ثبــم د  ــدلد دثــ دثدإمسدهللايــل:د ــدلدخد ــ :د بــهللادأل د

د الما:د  دبدد ا آن د دل:دإن ددكداند تادرمني.
نيدمـبدهللايقـىددحلبفـي دعبـدددحلأـمدمـبد ابن دهللاـبدهللاأ  ـا دهللاـبددمـبدهللا ـدفدـدث عبددهللا  ـدندمـبد  دشـي ا دعبـددثقـ590
د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبم:د" يؤذكأند أمدخيدركم د  يؤ َّأمد  َّد:كم". د دلدرسولددّللك
 ابب إمامة النساء -62
دمـبدُ حْيـ د ـدل:دثـ ع591 ت دجـ َّيتد هللا ـ دـدثـ عبددهللا  ـدندمـبد  دشـي ا دعبـدد كيـ دمـبددجلـ دح دعبـددد و يـ دمـبدهللا ـ ددّللك

دد  محبدمبدخالدددألنحيدري دهللابد دد ر ادمبهللادنو ل
:ددئـذنديلد دد غـم د ثـكد  ـ كأضد  ضـدكمد ثـلد " ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدملددغمددمـ رد د د ـهللا:د بـهللاد ـهدايرسـولددّللك

د جـلَّدد ز ـكدد وَّـهددة"د دهللاـمَّ د ندد ز  دشهددة د دل:د" أ كأيد دميتك د  أنَّددّللك  ـدل:د أدنـهللاد قـ ىدد وـهي ة د ـدل:ددّللك
 كدنهللاد  د    دد ا آن د دست ذنهللادد بـزَّدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ند ترـذد دددرهـدد ـؤذكأان  د ـ ذندهلـد د ـدل:د كدنـهللاد ـ د
دمَّ  دغال د دهلدد جدردا د اد ددإ يهـدداب بيـلد غ دهـددماطيفـادهلـددثـىتد د ـهللاد ذه ـد د  صـ حدهللا ـ د اـددد دد بـدفد اـدل:د

دب هد بدهذدبدهللابم د  د بدرآمهدد بيجي د  د د    د  دد حيب د د أداند  لد حيبوبدابمل دبا. بدكدندهللا
ـدث عبدددحلقبدمبدمحددددحلض  ي دعبدد   دمبد ضيل دهللاـبدد و يـ دمـبدُ يـ  دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبدخـالد دهللاـبد592

دمبددحلدرت د ذدددحل دث د دأل لد متُّ د دل: د دكد ر ادمبهللادهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سـبمددم رهـدد دميتهـدد جثـلدهلـدد ـؤذان ددـؤذندهلـد د    هـدد ند ـحـُؤدكد هـلدددرهـد د ـدلدهللا ـ د كدندرس ولددّللك

دد  محب:د  اندر دهللاد ؤذنددشيرد دك ريد .
 ابب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون -63
دمــبدهللا ــ دمـبدغــدمن دهللاـبدهللا ــ دد ـ محبدمــبدزايد د593 هللاــبدهللا ـ دندمــبدهللا ـ ددملثــد  ي دهللاــبدــدثــ عبددد اثبـز دعبــددهللا ـ ددّللك

دمبدهللا   : دهللا  ددّللك
د بهمدصالة :د بد ا َّدد و ـد د هـمد ـهدكـدرهون د رجـلفد دصبىدسدهللابيهد سبمدكدندداول:د"عالعافدالددا لددّللك  ندرسولددّللك

د  ىدد حيَّالةددابرد "د د  ابر:د ندأي يهددمث د ند فو هد" رجلفددهللات  د  َّره".
 والفاجر ابب إمامة الرب -64
ـدث عبدد مح دمـبدصـد  دعبـدددمـبد هـع دثـ ع د ثد دـادمـبدصـد  دهللاـبدد ثـال دمـبددحلـدرت دهللاـبد أحـول دهللاـبد594

د  ده د ةد دل:
د قبٍم دم د دكدند  د دج د د إندهللا لدد أ دئ ". دصبىدسدهللابيهد سبم:د"د حيكالةددملأتوماد دج افدخبفدكلكأ د دلدرسولددّللك



 ابب إمامة األعمى -65
دث عبدد   دمبدهللا  دد  محبدد ثبربيد مودهللا  ددّللك دعبدددمبد ه ي دعبددهللا  دندد اطكدن دهللابد تددة دهللابد نسدـ595

د أتوٍدددؤدُّدد بَّدفد هود هللا ى. د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمددستربفددمبد دكأ
 ابب إمامة الزائر -66
د و،د بدد دل:دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدد ابن دهللابدم دل دث ع د مودهللاطيا596

كدند د كدمـبدثـود تدأي يبـددإ،د حيـالكاندهـذد د   ي ـهللادد حيـالةد اببـدد ـه:د اـ دد حيـبكأه د اـدلد بـد:د ـ  وددرجـال د ـبأمد
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدداـول:د" ـبدزدرد و ـد د ـالددـؤ ُّهم د دحيبيدمأـم د سـ ث عأمدملدالد صـبكأيدمأـم دمسثـهللادرسـولددّللك

د  يؤ َّهمدرجلفد بهم".
مام يقوم مكاان  أرفع من مكان القومابب  -67  اإلِّ
ـــدثــ عبدد محــ دمــبدســبدند  محــ دمــبدد فــ د د مــود قــثوددد ــ دزي ددملثــىند ــدال:دعبــدددثبــى دثــ عبدددألهللا ــش دهللاــبد597

دإم دهيم دهللابدمهكدد 
مد نـمدد ندثذدفاد دَّدد بدفدابمل دئبدهللابىددكدٍن د  خذد مود قثوددما يحيـهد ج ـذه د ب ـدد ـ غد ـبدصـال هد ـدل:د ملد ثبـد

دكدنودددبهوندهللابدذ ك د دل:دمبى د  دذك  دثنيد  د  .
ـــدثــ عبدد محــ دمــبدإمــ دهيم دعبــددثجــدج دهللاــبددمــبدجــ دج د خــربيد مــودخد ــ  دهللاــبدهللاــ يكدمــبداثمــهللاددألنحيــدري د598

دث ع درجل
 تاـ ددد نهدكدند  دهللا كدردمبدايس دابمل دئبد   ي هللاد حيالة د تا ددهللا درد  دددهللابىددكدنددحيـبي د د بـدفد سـفلد بـه د

ثذدفاد  خذدهللابىدد ده د د  ثهدهللا دردثىتد نم هدثذدفا د ب دد  غدهللا كـدرد ـبدصـال هد ـدلد ـهدثذدفـا:د ملد قـ  درسـولد
دصـبىدسدهللابيــهد ســبمدداـول:د"إذدد دَّدد  َّجــلدد اــودد ـالدداــمد د أــدند ر ـ د ــبد اــد هم"د  دحنـودذ ــك د ــدلدهللا ــدر:د دّللك

د ذ كدد ك ثتكدثنيد خذ دهللابىدد يَّ.
 ب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصالةاب -68
دمـبد اقـم دهللاـبد599 دمبدهللا  دمبد يق ة دعبددىيبدمبدسـثي  دهللاـبد  ـ دمـبدهللاجـالن دعبـددهللا يـ ددّللك ـدث عبددهللا ي ددّللك

دجدم دمبدهللا  ددّللكد
دصبىدسدهللابيهد سبمدد ثود دمثدأييتد و هد يحيبيد مد بكدد حيال دة. ند ثدذدمبدج لدكدنددحيبيد  درسولددّللك

دداول:600 دـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدهللا   دمبدددبدردمس دجدم دمبدهللا  ددّللك
دإند ثدذد دكدنبددحيبيد  دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدمثدد ج د يؤدُّد و ه.

مام يصلي من قعود -69  ابب اإلِّ
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد نسدمبد د ك601



دصــبىدس هللابيــهد ســبمدركــعد  ســد د حيــ يدهللابــه د جحــشدشــاُّهددألميــب د حيــبىدصــالةد ــبدد حيــبود د هــودد نَّدرســولددّللك
ــددجثــلدديأ ــددد يــؤمتَّدمــه د ــدذددصــبَّىد دئ ــد د حيــبودد يد ــد  د إذددركــ د  دهللاــ  د صــبيبدد رد هد ثــودد د ب ــدددنحيــ فد ــدل:د"إّنك

دملــبدمحــ ه د او ــود:درم بــدد  ــكددحل ــ  د إذددصــبكىدجد قــد د حيــبُّوددجبوســد د ــدركثود د إذددر ــ د ــدر ثود د إذدد ــدل:دمســ ددّللك
د  ثون".
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د د  كي  دهللابددألهللا ش دهللابد  دسفيدن دهللابدجدم د دل:602

دصبىدسدهللابيهد سبمد  سد دابمل دبا د حي هللاهدهللابىدجذددخنبـاد دنفأـهللاد   ـهد   يبـدهدنثـوده د وجـ انهد د ركعدرسولددّللك
ئواددق كأحدجد قد د دل:د ا بددخبفه د قأهللادهللابـددمثد  يبـدهد ـ ةد خـ ىدنثـودهد حيـبىددملأتومـادجد قـد  د ا بـدد و مٍاد ثد

خبفــهد  شــدردإ يبــدد اثــ اند ــدل:د ب ــدد ضــىدد حيــالةد ــدل:د"إذددصــبكىدديأ ــدددجد قــد د حيــبوددجبوســد  د إذددصــبكىدديأ ــددد
دظ دئهد". دئ د د حيبودد يد د  د الد فثبوددك دددفثلد هلد درفدمث

ـدث عبددسبي دندمبدث بد  قبمدمبدإم دهيم ددملثىندهللابد هيع دهللابد حيثعدمبدمح  دهللابد  دصد  دهللابد  د603
ده د ةد دل:

د أــربكأ د د الد أــربكأ ددثــىتددأــربكأ د إذددركــ د دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"إّنــددجثــلدديأ ــددد يــؤمتَّدمــه د ــ أذددكــربَّ  ــدلدرســولددّللك
دملبدمح ه د او ود:دد بَّهمَّدرمَّبدد كددحل  "د دلد قـبم:د"  ـكددحل ـ " د دركثود د الد  كثودد ثىتدد ك  د إذدد دل:دمس ددّللك

" إذددســـج د دســـج  د د الد قـــج  ددثـــىتددقـــج  د إذددصـــبكىد دئ ـــد د حيـــبودد يد ـــد  د إذددصـــبكىد دهللاـــ د د حيـــبودد ثـــودد د
د  ثون".

دبد صحدمبددهللابدسبي دن. دلد موددد د:دد بَّهمَّدرمبدد كددحل   د  ه  دمث
ـدث عبدد   دمبدآددددملحييحيي دعبـدد مـودخد ـ  دهللاـبددمـبدهللاجـالن دهللاـبدزدـ دمـبد سـبم دهللاـبد  دصـد  دهللاـبد  د604

ده د ة دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:
د"إّنددجثلدديأ ددد يؤمتَّدمه"د ذدددخلرب دزددد" إذدد   د  نحيتود".

د  د  نحيتود"د يقهللادنحفورا دد وهمدهللاب اند بد  دخد  . دلد موددد د:دهذهدد مايدةد" إذدد 
ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهودددمـبدهللاـ  ة دهللاـبد ميـه دهللاـبدهللادئوـاد]ز جدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم[د نـدد605
د د هللا:

دصــبىدسدهللابيـــهد ســبمد دميتـــهد هــودجـــد سد حيــبكىد رد هد ـــودفد يد ــد  د  شـــدردإ ــيهمد نددجبقـــود د  ب ـــددصــبىدرســـولددّللك
ددنحي فد دل:د"إّنددجثلدديأ ددد يؤمتكدمه:د  أذددرك د دركثود د إذددر  د در ثود د إذددصبكىدجد قد د حيبوددجبوسد ".

دـدث عبدد تي ادمبدسثي د دمد دمبدخد  دمبد وهع ددملثىند ندد بيثدث عهم دهللابد  دد ممريدهللابدجدم د دل:606
د يقــ  دد بــدفد أ ــريه دمثددشــتأىدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد حيــبيبدد رد هد دهللابــهددأــربك  هــود دهللاــ د  مــودمأــ درضــيددّللك

دسدقددحل دث.



ـدث عبددهللا  ةدمبدهللا  ددّللك د خرباندزد ددث ددمبددحل دبدهللابد  ـ دمـبدصـد :دثـ ع دثحيـنيد ـبد  ـ دسـث دمـبد607
د ثدذ دهللابد سي دمبدثضريد نهدكدنددؤ همد دل:

دصــبىدسدهللابيـــهد ســبمددثــودهد اـــ دإندإ د بــدد ــ دب د اـــدل:د"إذددصــبكىد دهللاــ د د حيـــبودد جــد درســولددّللك د ود:دايرســولددّللك
د ثودد ".

د دلد موددد د:د هذدددحل دثد يسدنتحيل.
 ابب الرجلني يؤم أحدمها صاحبه كيف يقومان -70
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د انداثمهللا دهللابد نس د دل:608

دصبىدسدهللابيهد سبمددخلدهللابىد  ددث ددد   وهدمقـ بد متـ د اـدل:د"ردُّ ددهـذدد د هللادئـه د هـذدد دسـادئه دإندرسولددّللك
  أ دصدئمف"دمثد ددد حيبىدمبددركثتنيد طوُّهللاد  د اد هللاد دُّدسبيمد  ددثـ دددخبفبـد د ـدلداثمـهللا:د الد هللاب ـهدإالد ـدل:د  ـد  د

دهللابدمييبهدهللابىدمقدط.
دمبددملرتدر609 د دهللابد وسىدمبد نسدى تدهللابد نسـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد  َّهد د   ة د بهم د جثبهدهللابدمييبه د دمل  ةدخبفدذ ك. د ندرسولددّللك
دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهللا  ددملبكدمبد  دسبي دن دهللابدهللاطد دهللابددمبدهللا دفد دل:610

دصبىدسدهللابيـهد سـبم د دميهللادخد يتد ي ونا د ادددرسولددّللك  ـبدد بيـلد ـ طبقدد ا مـاد توضـ دمثَّد  كـ دد ا مـا دمثكد ـددددمأهللاُّ
إ،دد حيَّـالة د ا ـهللاد توضَّـ  دك ـدد وضـ  دمثكدجئــهللاد ا ـهللادهللاـبددقـدره د  خـذ دمي يبــهد ـ ددر د ـبد ردئـهد   ـد  دهللاــبد

دمييبه د حيبيهللاد ثه.
دهدد احياد دل:ـدث عبددهللا   دمبدهللاون دعبددهويم دهللابد  دمو  دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دهذ611

د  خذدم  سي د  دمذ:دميت د   د  دهللابدمييبه.
 ابب إذا كانوا ثالثة كيف يقومون؟ -71
دمبد  دطبحادهللابد نسدمبد د ك:612 دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك

دصــبىدسدهللابيـهد ســبمد طثــدددصــبثتهد  كــلد بـه دمثد ــدل:د" و ــودد  د أــم"د ــدلد ندج  ـهد بيأــاددهللاــهللادرســولددّللك ألصــلكأ
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد  نــس:د ا ــهللادإ،دثحيــريد بــدد ــ ددســودكد ــبدطــولد ــدد ُــ أس د بضــحتهدنــد  د اــدددهللابيــهدرســولددّللك

د صففهللاد اند د يتيمد رد ه د د ثجوزد بد ردئبدد حيبىد بددركثتني دمثددنحي فدصبىدسدهللابيهد سبم.
بدهدر ندمبدهللابرتة دهللابدهللا  دد  محبدمبددألسـود دهللاـبد ميـه دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد   دمبد ضيل دهللا613
د دل:

د   دكبدد طببددد اثوددهللابىدابمه د ر جهللاددجلدردـاد دسـت ذنهللادهل ـدد ـ ذندهل ـد دمثد دست ذندهللابا اد دألسوددهللابىدهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد ثل. د ددد حيبىدمي د ميبهدمثد دل:دهأذددر دهللادرسولددّللك



مام ين -72  حرف بعد التسليمابب اإلِّ
دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دث ع ددثبىدمبدهللاطد  دهللابدجدم دمبددمد دمبددألسوددهللابد ميهد دل:614

دصبىدسدهللابيهد سبمد أدندإذدددنحي فددحن ف. دصبيهللادخبفدرسولددّللك
بدد ربد  دهللاـبدد ـربد دمـبدـدث عبدد   دمبدرد   دعبدد مود مح دد ممريي دعبدد قث  دهللابداثمهللادمبدهللا ي  دهللابدهللا ي دم615

دهللابهد دل: دهللادزبدرضيددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ث  بــدد ندنأــوندهللاــبدمييبــهد يا ــلدهللابيبــددموجهــهدصــبىدسدهللابيــهد كبــددإذددصــبيبددخبــفدرســولددّللك

د سبم.
مام يتطوع يف مكانه -73  ابب اإلِّ
شــي دعبــددهللاطــد ددخل دســد  دهللاــبددملغــريةدمــبدـــدثــ عبدد مــود ومــادد  ميــ دمــبدان ــ  دعبــددهللا ــ دد ثمدــمدمــبدهللا ــ ددملبــكدد ا د616

دشث اد دل:
دديأ ددد ددملوض دد كذيدصبكىد يهدثىتددتحوَّل". دصبىدسدهللابيهد سبم:د"الددحيلكأ د دلدرسولددّللك

د دلد موددد د:دهللاطد ددخل دسد دملدد ر،ددملغريةدمبدشث ا.
مام حيدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة -74  ابب اإلِّ
 مح دمبددونس دعبددزهري دعبددهللا  دد  محبدمبدزايددمبد نثم دهللابدهللا  دد  محبدمـبدرد ـ د مأـ دمـبدسـوددة دـدث عبدد617

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذدد ضىدديأ دددد حيكالةد  ث د  ث تد  لد نددـتأبكمد دمبدهللا   د ندرسولددّللك هللابدهللا  ددّللك
د ا دمتَّهللادصال ه د  بدكدندخبفهداكبد متَّدد حيكالة".

د618 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللاـبدسـفيدن دهللاـبددمـبدهللاايـل دهللاـبد  ـ دمـبددحلبفيـادهللاـبدهللابـيكدرضـيددّللك
دهللابهد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبم:د" فتدحدد حيَّالةدد طهورد حت ميهددد تَّأ ري د حتبيبهددد تَّقبيم". د دلدرسولددّللك
مام -75  ابب ما يؤمر به املأموم من اتباع اإلِّ
عبدد ق د دعبددىيب دهللاـبددمـبدهللاجـالن دثـ ع د  ـ دمـبدىـيبدمـبدث ـدن دهللاـبددمـبد ريدـم دهللاـبد ثد دـادمـبدـدث 619

د  دسفيدند دل:
دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"ال  ـددر  دم كـويد الدمقـجوٍدد  أنَـّهد ه ـدد سـ اأمدمـهدإذددركثـهللاد ـ ركو دمـهدإذدد  ـدلدرسـولددّللك

د  دم َّنهللا د.در ثهللا دإ كأ
دمــبددمدــ ددخلط ــيدخيطــعدد بــدف دـــدثــ عبددثفــصدمــ620 بدهللا ــ  دعبــددشــث ا دهللاــبد  دإســحدقد ــدل:دمسثــهللادهللا ــ ددّللك

د دل:دث عبددد ربد  د هودغريدكذ ب 
دصبىدسدهللابيهد سبمد د ودد يد د  د  أذددر  هد  دسج دسج  د. د نمدكدنوددإذددر ثوددرُ  سهمد بدد  كويد  درسولددّللك



  ف ددملثــىن د ـدال:دعبــددسـفيدندهللاــبد ابندمـبد غبــعد ـدلد مــوددد د:د ــدلدــدثــ عبددزهـريدمــبدثـ بد هــدر ندمـبد ثــ621
دزهري:دعبددد أو يوند ابُند غريه دهللابددحلأم دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د يبى دهللابدد ربد د دل:

دكبددنحيبيد  دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد الدىبود ث فد بَّددره هدثىتدد ىدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمددض .
ددد  مي دمبدان   دعبدد مودإسحدقددثـ دد فـمدريدهللاـبد  دإسـحدق دهللاـبد ـدربدمـبدداثرد ـدل:دمسثـهللادهللا ـ دـدث عب622

دمبددمد دداولدهللابىددملبرب: ددّللك
دملـبدمحـ ه دملد دصـبىدسدهللابيـهد سـبم د ـ أذددركـ دركثـود د إذدد ـدل:دمسـ ددّللك ث ع دد ربد د نمدكـدنودددحيـبُّوند ـ درسـولددّللك

د  د ض دج هتهدابألرضدمثددت ثونهدصبىدسدهللابيهد سبم.دنملد يد د دثىتدد  ه
مام أو يضع قبله -76  ابب التشديد فيمن يرفع قبل اإلِّ
دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد   دمبدزايد دهللابد  ده د ةد دل:623

دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"  ــددخيوــى د  د الدخيوــىد ثــ كمدإذددر ــ در ســهد ديأ ــددد د ــدلدرســولددّللك ســدج فد ندىــوكألددّللك
در سهدر فدمحدر د  دصور هدصورةدمحدٍر".

مام -77  ابب فيمن ينصرف قبل اإلِّ
دـدث عبدد   دمبدد ثال  د خرباندثفصدمبدمـُغحْيلددمل هز دعبددزدئ ة دهللابددملرتدردمبد بفلدهللابد نس624

دنحي د هد بدد حيالة. ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدثضَّهمدهللابىدد حيَّالةد ندهمد نددبحي  ودد  لدد
  أبواب ما يصليى فيه مجاعابب  -78
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ة625

دُسئألحدهللابدد حيالةد دعوبد دث  د ادلدد بز:د"  د أبكأأمدعوابن ". د ندرسولددّللك
دهللابد  ده د ةد دل:دـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج 626

د ث كمد دد  َّوبدد ودث د يسدهللابىد بأ يهد بهدشي ف". دصبىدسدهللابيهد سبم:د"الددحيلكأ د دلدرسولددّللك
دهللابدىـيبدمـبد  دك ـري د627 ـدث عبدد ق د دعبددىيب دحد عبدد ق د دعبددإمسدهللايل ددملثىندهللابدهودددمبد  دهللا  ددّللك

دهللابدهللاأ  ا دهللابد  ده د ةد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إذددصبكىد ث كمد دعوٍبد بيرد فدمط  يهدهللابىدهللاد ايه".د دلدرسول ددّللك
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابد  د  د ادمبدسهل دهللابدهللا  دمبد  دسب اد دل:628

دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبكأيد دعوبد دث د بتحفد دفد فد دمنيدط  ي دهدهللابىد بأ يه.ر دهللادرسولددّللك
دمبدم ر دهللابد يسدمبدطبق دهللابد ميهد دل:629 دـدث عبدد ق د دعبدد الزددمبدهللا   ددحلبفي دعبددهللا  ددّللك



:د دد  ىد دد حيالةد دد  وبدد ودثـ  د ـدل:د ـ طبقد    بددهللابىدد بَّزكأدصبىدسدهللابيهد سبمد جد درجلد ادل:دايدنزَّددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدإزدرد دصبىدسدهللابيهد سبم د ب ددرسولددّللك هدطدرقدمهدردد هد دشت لد  د دمثد ددد حيبىدمبددنزُّددّللك

د ند ضىدد حيالةد دل:د"  دكبُّأمدجي دعومني ".
 ابب الرجل يعقد الثوب يف قفاه مث يصلي -79
دـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابد  دثدزد دهللابدسهلدمبدسث د دل:630

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد دد حيـالةدك   ـدلد ا  در دهللادد  جدلدهللاد  يد زرهمد د هللابد همد بدضيقددألزردخبـفدرسـولددّللك
دد حي يدن د ادلد دئل:دايد ثو دد بقد دالد   ثبدرُ  سأبَّدثىتدد   دد  جدل.

 ابب الرجل يصلي يف ثوب واحد بعضه على غريه -80
دهللابهد:ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددزدئ631 د ة دهللابد  دثحيني دهللابد  دصد  دهللابدهللادئوادرضيددّللك

. د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدصبكىد دعوبد دثٍ دمثضهدهللابيَّ
 ابب يف الرجل يصلي يف قميص واحد -81
دـدث عبددد اثبز دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابد وسىدمبدإم دهيم دهللابدسب ادمبددألكويد دل:632

يُ د   صبيد دد ا يصدد ودث  د دل:د"نثم د  ْزُرْرُهد  ودموحوْكحٍا". بهللا:دايرسولددّللكد د؛دإ درجلد صأ
ـدث عبدد   دمبدثدمتدمبدممد  دعبددىيبدمبد  دمأري دهللابدإس دئيلدهللابد  دثو لدد ثد  يد دلد مـوددد د:دكـذدد633

د دلد] د حيودبد مودث  ل[دهللابد   دمبدهللا  دد  محبدمبد  دمأ  دهللابد ميهد دل:
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددحيـبيد حد د د  يصد يسدهللابيهدردد ف د ب دددنحي فد دل:دإ در دهللادرسولددّللك  َّبددجدم دمبدهللا  ددّللك

د د  يص.
 ابب إذا كان الثوب ضيقا  يتيزُر به -82
دـدث عبددهودددمبدهللا درد سبي دندمبدهللا  دد  محبدد   وايد ىيبدمـبدد فضـلدد قجقـتد د ـد ود:دعبـددثـدمتددثـ 634

ددمبدإمسدهللايلدعبدددثاوبدمبدجمده د مودثمرة دهللابدهللا ددةدمبدد و ي دمبدهللا ددةدمبدد حيد هللاد دل:
دمـ دةفد دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد دغـم ةد اـددددحيـبي د كدنـهللادهللابـيَّ د ـدل:دسـ  د ـ درسـولددّللك   يبددجدم د ددث ددمبدهللا ـ ددّللك

مثدخد فــهللادمــنيدط  يهــد دمثد ود حيــهللادهللابيهــددالددذه ــهللاد خــد فدمــنيدط  يهــدد بــمد  بــغديل د كدنــهللادهلــددذابذبد بأَّقــتهد
دصــبىدسدهللابيــهد ســبم د  خــذدميــ يد ــ ددر دثــىتد  ــد  دهللاــبدمييبــه د  قــا دمثدجئــهللادثــىتد  ــهللادهللاــبددقــدردرســولددّللك
دهللابيــهد دصــبىددّللك  جــد ددمــبدصــر دثــىتد ــدددهللاــبددقــدره د  خــذاندمي دــهد يثــد دثــىتد  د بــددخبفــهد ــدل:د جثــلدرســولددّللك

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ـــدل:د ســبمددـحــْ ُ ُا أد د  اندالد شــث  دمثد طبــهللادمـــه د  شــدردإيلكد ند  َـّـمأرد ــد د ب ــدد ـــ غدرســولددّللك
"ايجــدم "د ــدل:د بــهللا:د  كيــكدايدرســولددّللك د ــدل:د"إذددكــدند دســثد د رــد فدمــنيدط  يــه د إذددكــدندضــيكأاد د دشــ دهدهللابــىد

دثاو،".



دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدددمبدزد  د635
د يه ـد د ـ أندملد دهللابـهد"إذددكـدندألثـ كمدعـوابند بيحيـلكأ دصبىدسدهللابيهد سبم د  د دل:د دلدهللا  درضـيددّللك  دلدرسولددّللك

د دث د بيتَّمردمهد الددوت لددشت دلدد يهود". ددأبدإالكدعوبف
  دعبــدد مــودمتيبــادىــيبدمــبد دضــح دعبــدد مــوددملبيــعدـــدثــ عبدد  ــ دمــبدىــيبدمــبد ــدرفدد ــذهبي دعبــددســثي دمــبد  ــ636

دمبدم د ة دهللابد ميهد دل: دد ثتأي[ دهللابدهللا  ددّللك د]هللا ي ددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد نددحيــبكىد دحلــدٍفدالددتوشــُحدمــه د دآلخــ د ند حيــبيد دســ د دلد  ــيسدهللابيــكد نــىدرســولددّللك

دردد .
 ابب اإلِّسبال يف الصالة -83
دخمد دعبدد موددد د دهللابد  دهللاودنا دهللابدهللادصم دهللابد  دهللا  دن دهللابددمبد قثودد دل:ـدث عبددزد دمبد 637

دجـلَّدذكـ هد دثـلٍكد الد دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدداـول:د" ـبد سـ لدإزدرهد دصـال هدخـيال د بـيسد ـبددّللك مسثهللادرسولددّللك
دث دٍد".

ددمبدسب اد محدددمبدزد د  موددألثـوصد دلد موددد د:در ىدهذدد دهللاادهللابدهللادصمد و و د دهللابىددمبد قثود د بهمدمحد
د  مود ثد دا.

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دعبددىيب دهللابد  دجثف  دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد  ده د ةد دل:638
ــ "د ـذهعد توضــ دمثدجــد دمثد دصــبىدسدهللابيـهد ســبم:د"دذهـعد توضَّ ميب ـددرجــلددحيـبيد قــ ال دإزدرهدإذد ـدلد ــهدرسـولددّللك

دهللابــه د ــدل:د"د ذهــعد توضكــ "د ــذهعد توضــ دمثدجــد  د اــدلد ــهدرجــل:دايرســولددّللك د د ــكد    ــهد نددتوضــ دمثدســأهللاَّ
دجلَّدذك هدالددا لدصالةدرجٍلد ق ٍلدإزدره". د ادل:د"إنَّهدكدنددحيبكأيد هود ق لفدإزدره د إنَّددّللك

 ابب يف كم تصلي املرأة؟ -84
د دمبد بفذ دهللابد  هد نددس  هللاد دكدسب ا:ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد   دمبدزد639

د دذدد حيبيد يهددمل  ةد بدد  يدب د اد هللا:د حيبيد ددخل درد د  ريدد قدمغدد ذيددُغيكأُعدرهورد   يهد.
ددثـ ددمـبدددبدرــدهللاـبد  ـ دمـبدزدـ د640 ـدث عبددجمده دمبد وسى دعبددهللا  ـدندمـبدهللا ـ  دعبـددهللا ـ دد ـ محبدمـبدهللا ـ ددّللك

د ددسب ا ذدددحل دثد دل:دهللابد
 نددس  هللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبم:د  حيبيددمل  ةد ددريد مخدرد يسدهللابيهددإزدر د دل:د"إذددكدندد  كأريدسدمغد ددغطـكيد

درهورد   يهد".
 دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثد د كدمبد نسد مأ دمبد ض د ثفصدمبدغيدتد إمسدهللايلدمبدجثف د دمبد  دذئـعد

هللابد  هدهللابد ددسب ا دملددذك د ث د بهمدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد حي  ددمـهدهللابـىد ددد دمبدإسحدقدهللابد   دمبدزد 
دهللابهد. دسب ادرضيددّللك



 ابب املرأة تصل ِّي بغري مخار -85
ــدثــ عبدد  ــ دمــبددمل ــىن دعبــددثجــدجدمــبد بهــدل دعبــددمحــدد دهللاــبد تــددة دهللاــبد  ــ دمــبدســريدب دهللاــبدصــفيادمبــهللاد641

ددحلدرت دهللابدهللادئوا 
دصالةدثدئٍبدإالَّدخب دٍر".هللابدد بزدصب دىدسدهللابيهد سبمد نهد دل:د"الدا لددّللك

د دلد موددد د:در دهدسثي ددث ددمبد  دهللا  مادهللابد تددةدهللابددحلقبدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم.
دـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوب دهللابد   642

دصـبىدسدهللابيــهد سـبمددخــلد ندهللادئوـادنم ـهللادهللابــىدصـفياد ددطبحــادد طبحـد  د ـ    دمبــدٍ دهلـدد اد ــهللا:دإنكدرسـولددّللك
ْاــوحُهد  ــدلديل:د"ُشــاكأيهدموــاكتني د ــ هللاطيدهــذهدنحيــفد د د فتــدةدد ــيتدهللابــ د دكدســب ادنحيــفد  د   دثجــ يتدجدردــاد ــ  اىدإيلَّدثأ

د  أ دالد ردهددإالد  دثدضهللا د  دالد ردمهددإالكد  دثدضتد".
ددددهللابددمبدسريدب. دلد موددد د:د كذ كدر دهدهو

 ابب ]ما جاء يف[ السيدل يف الصالة -86
ــدثـ عبدد  ـ دمـبدد ثـال د إمـ دهيمدمـبد وسـى دهللاـبددمـبددمل ـدر، دهللاـبددحلقـبدمـبدذكـودن دهللاـبدسـبي دنددألثــول د643

دهللابدهللاطد  د دلدإم دهيم:دهللابد  ده د ة
د دد حيالة د  نددـُغحد دصبىدسدهللابيهد سبمدنىدهللابدد قَّْ لأ دد  جُلد ده. ندرسولددّللك دطكأيح

د دلد موددد د:در دهدهللاأْقلفدهللابدهللاطد دهللابد  ده د ةد ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدنىدهللابدد ق لد دد حيالة.
دـدث عبدد   دمبدهللايقىدمبدد ط دي دعبددثجدج دهللابددمبدج دج د دل:644

د ك  د ددر دهللادهللاطد  ددحيبيدسددال .
د] دلد موددد د:د هذدددضثفدذ كددحل دث[.

 ب الصالة يف ُشُعر النساءاب -87
دمـبدشـايق دهللاـبد645 دمـبد ثـدذ دعبـدد   دعبـدددألشـثث دهللاـبد  ـ  ددثبـ ددمـبدسـريدب دهللاـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبددهللا يـ ددّللك

دشايق دهللابدهللادئواد د هللا:
. :دشكد  أ د ْ دحُلُفأبحد د دلدهللا ي ددّللك دصبىدسدهللابيهد سبمدالدُدحيحبكأيد دُشُث أانح دكدندرسولددّللك

 الرجل يصلي عاقصا  شعرهابب  -88
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  دد ـ زَّدق دهللاـبددمـبدجـ دج دثـ ع دهللا ـ دندمـبد وسـى دهللاـبدسـثي دمـبد  دسـثي د646

ددملاربيدى تدهللابد ميه



دهللابـهد هـوددحيـبيد دئ ـد د  ـ دغـ زدضـف هدد درضـيددّللك دحبقـبدمـبدهللابـيٍك  نهدر ىد ابدرد  د و،دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ـ َّ
ــ د  د اــدلد مــودرد ــ :د   ــلدهللابــىدصــال كد الد غضــع؛د ــ أ دمسثــهللاد د فــ دهد حبكهــدد مــودرد ــ  د د تفــهللادثقــبدإ يــهدُ ْغضح

دصبىدسدهللابيهد سبمدداول:د"ذ كدكأْفُلدد وكيطدن"ددث د اث دد ويطدن ددث د غ زدضف ه. درسولددّللك
دث عهد ندك د د د و،ددمبدهللا دفدث عهدـدث عبدد   دمبدسب ا دعبدددمبد هع دهللابدهللا   دمبددحلدرتد ندمأريد د647

د هددآلخ  د دمبددحلدرتددحيبيد ر سهد ثاوصد بد ردئه د اددد رد هد جثلدىبهد    ك دمبدهللا دفدر ىدهللا  ددّللك  ندهللا  ددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدداـول:د"إّنـدد  ب دددنحي فد   لدإ،ددمبدهللا دفد ادل:د دد كد ر سـي د ـدل:دإ دمسثـهللادرسـولددّللك

د  لدد ذيددحيبيد هود أتوف".  لدهذدد
 ابب الصالة يف النيعلِّ  -89
دمـبد648 ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبدج دج دث ع د   دمـبدهللا ـدددمـبدجثفـ  دهللاـبددمـبدسـفيدن دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دد قدئعد دل:
دهللابيهد سبمددحيبيددوددد فتحد  ض دنثبيهدهللابددقدره. در دهللادد بزدصبىددّللك

عبـددهللا ــ دد ـ زدقد  مـودهللادصــمد ـدال:د خـربانددمـبدجــ دجد ـدل:دمسثـهللاد  ــ دمـبدهللا ـدددمــبدــدثـ عبدددحلقـبدمــبدهللابـيك د649
دمـــبد دمــبدهللا ـــ   دهللاــبدهللا ــ ددّللك دمــبددملقــيعدد ثدمـــ ي د هللا ــ ددّللك جثفــ دداــول:د خــرب د مـــودســب ادمــبدســـفيدند هللا ــ ددّللك

دد قدئع د دل:
دهللابيهد سبمدد حي حدنأاد دسـتفتحدسـورةددملـؤد دصبىددّللك  بني دثـىتدإذددجـد دذكـ د وسـىد هـدر ن د  دصبكىدمبددرسولددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدسـثباد حـذفد  كـ  د هللا ـ د ذكُ د وسىد هللايقى.ددمـبدهللا ـددددوـكد  ددختبفـودد خـذ درسـولددّللك
دمبدد قدئعدثدض د ذ ك. ددّللك

ريدـدث عبدد وسـىدمـبدإمسدهللايـل دعبـددمحـدددمـبدزدـ دهللاـبد  دنثد ـادد قـث ي دهللاـبد  دنضـ ة دهللاـبد  دسـثي ددخلـ 650
د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبيدأبصحدمهدإذدخب دنثبيـهد وضـثه ددهللاـبددقـدره د ب ـددر ىدذ ـكدد اـودد  اـودد ميب ددرسولددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدصــال هد ــدل:د" ــددمحبأــمدهللابــىدإ اــدئأمدنثــد أم" د ــد ود:در دبــد،د نثــدهلم د ب ــدد ضــىدرســولددّللك

دصبىدسدهللابيـهد سـبم:د"إندجربدـلدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ات د ـ خرب د ند  ايهللادنثبيكد   ايبددنثد بد د ادلدرسولددّللكد
 يه ــدد ــذرد "د  د ــدلد ذى د  ــدل:د"إذددجــد د ثــ كمدإ،ددملقــج د بيبظــ  د ــ أندر ىد دنثبيــهد ــذرد د  د ذىد بي قــحهد

د  يحيلد يه د".
دهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمدـدث عبدد وسىددثـ ددمـبدإمسدهللايـلدعبـدد ابن دعبـدد تـددة دثـ ع دمأـ دمـبدهللا651  ـ ددّللك

د ذدد دل:
".د "د دلد ددملوضثنيد"خ ثف د" يه ددخ ثف



ـدث عبدد تي ـادمـبدسـثي  دعبـدد ـ  دندمـبد ثد دـادد فـمدري دهللاـبدهـاللدمـبد ي ـوندد   بـي دهللاـبددثبـىدمـبدشـ دددمـبد652
د  ف دهللابد ميهد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"خد فوددد يهودد  أن دمدالددحيبوند دنثدهلمد الدخفد هم". دلدرسولددّللك
دمبددمل ـدر، دهللاـبدثقـنيددملثبكأـم دهللاـبدهللا ـ  دمـبدشـثيع دهللاـبد ميـه دهللاـبدجـ هد653 ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهللابيك
د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبيدثد يد د  بتثال . در دهللادرسولددّللك
 ابب املصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ -90
بدهللابـي دعبـددهللا  ــدندمـبدهللا ـ  دعبـددصـد دمـبدرسـتمد مــودهللاـد   دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد ـيس دهللاــبدــدثـ عبدددحلقـبدمـ654

دهللابه ددوسفدمبد دهك دهللابد  ده د ةدرضيددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د"إذددصـبىد ثـ كمد ـالددضـ دنثبيـهدهللاـبدمييبـهد الدهللاـبددقـدرهد تأـوندهللاـبدميـنيد  ندرسولددّللك

د د  يضثه ددمنيدرجبيه".غريه دإالكد ندالددأوندهللابددقدرهد ث فد
ـــدثــ عبددهللا ــ دد وهــدبدمــبداــ ة دعبــددمايــاد شــثيعدمــبدإســحدق دهللاــبددأل زدهللاــي دثــ ع د  ــ دمــبدد و يــ  دهللاــبد655

دسثي دمبد  دسثي  دهللابد ميه دهللابد  ده د ة 
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د"إذددصـبىد ثـ كمد ربـ دنثبيـهد ـالددـؤذأد  ـدد ثـ د د يجثبه ـددمـنيدرد جبيـهد  دهللابدرسولددّللك

د يحيلد يه د".
 ابب الصالة على اخلمرة -91
دمــبدشــ دد دثــ عت د ي ونــادمبــهللاددحلــدرتد656 ـــدثــ عبددهللا ــ  دمــبدهللاــون د خــرباندخد ــ  دهللاــبدد وــي د  دهللاــبدهللا ــ ددّللك
د د هللا:

دصبىدسدهللابيـهد سـبمددحيـبيد  اندثـذد هد  اندثـدئب د رنـدد صـدم دعومـهدإذددسـج  د كـدنددحيـبكيدهللابـىد كدندرسولددّللك
د  ة.دخل
 ابب الصالة على احلصري -92
دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابد نسدمبدسريدب دهللابد نسدمبد د كد دل:657 دـدث عبددهللا ي ددّللك

 ــدلدرجــلد ــبددألنحيــدر:دايرســولددّللك دإ درجــلدضــرمد كـــدندضــر د دالد ســتطي د ند صــبيد ثــك د صــب د ــهدطثد ـــد د
دثىتد رد،دكيفد حيبي د    ت يدمك د بضحودد هدط فدثحيريد]كدن[دهلمد اددد حيبىدركثتني د دهللادهدإ،دميته د حيلكأ

د دلد الندمبددجلدر ددألنسدمبد د ك:د كدنددحيبيدد ضحى د دل:دملد رهدصبكىدإالددو ئٍذ.
دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدددمل ىندمبدسثي دد ذردي دث ع د تددة دهللابد نسدمبد د ك 658



 دَّدسـبيمد ت ركـهدد حيـالُةد ثيـدان د يحيـبيدهللابـىدمقـدٍطد بـد د هـودثحيـريدنبضـحهدد ندد بزدصبىدسدهللابيـهد سـبمدكـدنددـم ر
دابملد .
دمبدهللا  دمبد يق ةد هللا  دندمبد  دشي ا دنثىندديأسبددد دحل دث د دال:دعبدد مود مح دد ممريي د659 ـدث عبددهللا ي ددّللك

دهللابددونسدمبددحلدرت دهللابد  دهللاون دهللابد ميه دهللابددملغريةدمبدشث اد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبكأيدهللابىددحلحيريد د ف  ةددمل موغا.كدند درسولددّللك
 ابب الرجل يسجد على ثوبه -93
ـــدثــ عبدد محــ دمــبدثب ــل دعبــددموــ ددثــ ددمــبددملفضــلدعبــددغد ــعدد اطــدن دهللاــبدمأــ دمــبدهللا ــ ددّللك دهللاــبد نــسدمــبد660

د د كد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمد دش ةددحلـ  د  ـ أذددملددقـتط د ثـ اند ندميأـبد جهـهد ـبددألرضدمقـ دكبددنحيبيد  درسولددّللك

دعومحهد قج دهللابيه.
د ف د د مودبدد حيفوف

 ابب تسوية الصفوف -94
دمــبد  ــ دد بفيبــي دعبــددزهــريد ــدل:دســ  هللادســبي دنددألهللا ــشدهللاــبدثــ دثدجــدم دمــبدمســ ةد د661 ــدثــ عبددهللا ــ ددّللك ـ

دهللابدجدم دمبدمس ةد دل:دد حيفوفددملا  اد ح عبددهللابددملقيعدمبدرد   دهللابدمتيمدمبدط  ا 
د " د ببــد:د كيــفد حيــفك ددملالئأــُادهللابــ حدر ــمدجــلَّد هللاــمَّ دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د" الد حيــفوندك ــدد حيــفُّ  ــدلدرســولددّللك

ددملالئأادهللاب در م د دل:د"دت وندد حيفوفددملا  اد درتدصوند دد حيف".
بد  دد ادسمددجل يلد دل:دمسثهللادد بث دندمـبدـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابدزك ايدمبد  دزدئ ة دهللا662

دموريدداول:
د تاــي بَّدصــفو أمد  د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدهللابــىدد بــدفدموجهــهد اــدل:د"  ي ــوددصــفو أم"دعــالاث د" دّللك    ــلدرســولددّللك

دمنيد بومأم"د دل:د   دهللادد  جلددبمقد بأ هدنبأعدصدث ه د رك تهدم ك ادصدث ه د كث هدمأث  ده. يرد فبددّللك
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدمسد،دمبدث ب د دل:دمسثهللادد بث دندمبدموريدداول:663

دكدندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمددقوكدبدد دد حيفوفدك دددـُاحوَُّددد ا ح
  ددثىتدإذددربد ند  د خذاندذ كدهللابهد  اهبدد   لدذد ددوددموجههدإذددرجلفد بت ـذفدمحيـ رهد اـدل:د" تقـونَّدصـفو أم

دمنيد جوهأم". د يرد فبَّددّللك
ـدث عبددهبدددمبدد قـ يك د  مـودهللادصـمدمـبدجـودفددحلبفـي دهللاـبد  ددألثـوص دهللاـبد بحيـور دهللاـبدطبحـادد يـد ي د664

دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللاوسجا دهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:



دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددتربــلدد حيــفد ــبدانثيــادإ،دانثيــادميقــحدصــ  راند  بدك  بــدد داــول:د"الّتتبفــوددكـدندرســولددّللك
دهللام جلد  الئأتهددحيبوندهللابىدد حيفوفددأل ل". د ترتبفد بومأم"د] كدندداول[:د"إنددّللك

ـدث عبدددمبد ثدذ دعبددخد  ددث ددمبددحلدرتدعبددثدمتددثـ ددمـبد  دصـغريةدهللاـبدمسـد،د ـدل:دمسثـهللادد بث ـدندمـبد665
دموريد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمددقوكأي ددث د دصفو بددإذدد  بدد بحيالة د  أذدددستودبددكرب.كدندرسولددّللك
ـدث عبددهللايقىدمـبدإمـ دهيمدد غـد اي دعبـدددمـبد هـع دحد ثـ عبدد تي ـادمـبدسـثي  دعبـددد بيـثد ثـ دثددمـبد هـعد666

دمبدهللا ـ  د ـدلد تي ـا:دهللاـبد  دد مده دـا دهللاـبد  متك دهللابد ثد دادمبدصد  دهللابد  دد مده دا دهللابدك ريدمبد  ة دهللابدهللا  ددّللك
دشج ة دملددذك ددمبدهللا   د  

دصــــبىدسدهللابيــــهد ســــبمد ــــدل:د"  ي ــــوددد حيــــفوف د ثــــدذ ددمــــنيددملبدكــــع د ســــ  دددخلبــــل د  يبــــوددأبدــــ يد  ندرســـولددّللك
إخودنأم"دملددالدهللايقى:د"أبد يدإخودنأم"د" الد ذر دد  جد د بويطدن د  بد صلدصفد د صبهددّللك د  بد ط دصـفًّدد

." د طثهددّللك
دودشج ةدك ريدمبد  ة. دلد موددد د:د م

] ـدلد مــوددد د:د  ثــىند"  يبـوددأبدــ يدإخــودنأم"دإذددجـد درجــلدإ،دد حيــفد ـذهعددــ خلد يــهد يب غـيد نددبــنيد ــهدكــلد
درجلد بأ يهدثىتدد خلد دد حيف[.

دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدد ابن دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د ك 667
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د"رصــود ددصــفو أمد  ــدرموددميبهــد د ثــدذ ددابألهللابــدق د ود ــذيدنفقــيدميــ هدإ دهللاــبدرســولددّللك

دك نهددحلذف". دألرىدد ويطدندد خلد بدخبلدد حيَّفكأ
دـدث عبدد مودد و ي دد طيد قيد سبي دندمبدث ب د دال:دعبددشث ا دهللابد تددة دهللابد نسد دل:668

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"سو ددصفو أمد  أند قودادد حي دفد بدمتدددد حيالة". دلدرسولددّللك
دمــبدد ــممري دهللاــبد  ــ دمــبد قــبمدمــبد669 ـــدثــ عبدد تي ــا دعبــددثــدمتدمــبدإمسدهللايــل دهللاــبد حيــثعدمــبداثمــهللادمــبدهللا ــ ددّللك

دد قدئعدصدثعددملاحيورةد دل:
د صــبيهللادإ،دجبــعد نــسدمــبد د ــكددو ــد د اــدل:دهــلد ــ ريدملدصــب دهــذددد ثــود د ابــهللا:دالد س د ــدل:دكــدندرســولددّللك

د سبمددض دهللابيهدد هد ياول:د"دستو دد هللا  وددصفو أم".صبىدسدهللابيهد
دـدث عبدد ق د دعبددمحي دمبددألسود دعبدد حيثعدمبداثمهللا دهللابد   دمبد قبم دهللابد نسد ذدددحل دثد دل:670

دصبىدسدهللابيهد سبمدكدنحدإذدد دددإ،دد حيالةد خذهدمي يبهدمثدد تفهللاد ادل:د"دهللاتـ  ود دسـو ددصـفو أم"دمث دإنَّدرسولددّللك
د خذهدميقدرهد ادل:د"دهللات  ود دسو ددصفو أم".

دـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبددهللا  دد وهدبددث ددمبدهللاطد دهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د ك671



دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د" متــوددد حيــفددملاــ د دمثدد ــذيددبيــه د  ــددكــدند ــبدناــٍصد بــيأبد دد حيــفد  ندرســولددّللك
ددملؤخ ".
ــيدهللا ــدرةدمــبدعــوابن دهللاــبد672 ـــدثــ عبدددمــبدموــدر دعبــدد مــودهللادصــم دعبــددجثفــ دمــبدىــيبدمــبدعــوابن د ــدل:د خــرب دهللا ك

دهللابه دد دل: دهللاطد  دهللابددمبدهللا دفدرضيددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"خيدركمد  يبأمد بدكعد دد حيالة". د دلدرسولددّللك

د دلد موددد د:دجثف دمبدىيبد بد هلد أا.
 بني السواريابب الصفوف  -95
دـدث عبدد   دمبدمودر دعبددهللا  دد  محب دعبددسفيدن دهللابدىيبدمبدهدّن  دهللابدهللا  ددحل ي دمبد  ودد دل:673

صــبيهللاد ــ د نــسدمــبد د ــكددــودددجل ثــاد ــ  ثبددإ،دد قــودريد تاــ  بدد  خــ اند اــدلد نــس:دكبــددنتاــيدهــذددهللابــىدهللاهــ د
دصبىدسدهللابيهد سبم. درسولددّللك

مام يف الصف وكراهية التأخرابب من يستحب أ -96  ن يلي اإلِّ
دـدث عبدددمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابددألهللا ش دهللابدهللا درةدمبدهللا ري دهللابد  د ث   دهللابد  د قثودد دل:674

د بأمد   ودددألثالدد د بُّهى دمثدد ذدبددبونم دمثدد ذدبددبونم". دصبىدسدهللابيهد سبم:د" أيحبأيح كأ د دلدرسولددّللك
 ق د دعبدددمد دمبدزرد  دعبددخد   دهللابد  د ثو  دهللابدإم دهيم دهللاـبدهللابا ـا دهللاـبدهللا ـ ددّللك دهللاـبدد بـزدـدث عبدد675

دصبىدسدهللابيهد سبم د  به د زدد
د" الدّتتبفودد ترتبفد بومأم د إايكمد هيود ددألسودق".

هللا  ـدندمـبدهللاـ  ة دهللاـبدـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد ثد دادمبدهودد دعبددسـفيدن دهللاـبد سـد ادمـبدزدـ  دهللاـبد676
دهللا  ة دهللابدهللادئواد د هللا:

د  الئأتهددحيبوندهللابىد يد بدد حيفوف". دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إنَّددّللك د دلدرسولددّللك
 ابب مقام الصبيان من الصف -97
ـــدثـــ عبددهللايقــىدمـــبدشــدذدن دعبـــددهللايــدحمدد   ـــدد دعبــددهللا ـــ ددألهللابـــى دعبــدد ـــ ةدمــبدخد ـــ  دعبــددمـــ دل دعبــددشـــه دمـــبد677

د  دد  محبدمبدغبمد دل:د دلد مود د كددألشث ي:ثوشع دهللابدهللا
دخبفهـمدد غب ـدن دمثدصـبىد  الد ث عأمدمحيالةدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم د دل:د   دددد حيالة د صفدد  جدل د صـفَّ

د م د ذك دصال هدمثد دل:دهأذددصالة د دلدهللا  ددألهللابى:دالد ثق هدإالد دل:دصالةد  يت.
 خر عن الصف األولابب صف النساء وكراهية التأ -98
ـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددخد  د إمسدهللايلدمبدزك ايدهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللاـبد ميـه دهللاـبد  ده دـ ةد678
د دل:



دصبىدسدهللابيهد سبم:د"خريدصفوفدد  جدلد  هلـد د شـ هددآخ هـد د خـريدصـفوفدد بقـد دآخ هـدد شـ هدد  دلدرسولددّللك
د  هلد".
ني دعبــددهللا ــ دد ــ زدق دهللاــبدهللاأ  ــادمــبدهللا ــدر دهللاــبدىــيبدمــبد  دك ــري دهللاــبد  دســب ا دهللاــبدـــدثــ عبددىــيبدمــبد ثــ679

دهللادئواد د هللا:
د دد بدر". دصبىدسدهللابيهد سبم:د"الددمدلد ودفددت خ  ندهللابدد حيفددأل لدثىتددؤخ همددّللك د دلدرسولددّللك

ددخلمدهللاـيد ـدال:دعبـدد مـوددأل680 شـهع دهللاـبد  دنضـ ة دهللاـبد  دسـثي دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد    دمـبدهللا ـ ددّللك
ددخل ري

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدر ىد د صـحدمهد خـ د د اـدلدهلـم:د" اـ  ودد ـدئت ودد  د  يـ متَّدمأـمد ـبدمثـ كم د الد  ندرسولددّللك
دهللام جل". ددمدلد ودفددت خ  ندثىتددؤخ همددّللك

مام من الصف -99  ابب مقام اإلِّ
 د  دك دهللابدىيبدمبدموريدمبدخالد دهللابد  هد ندددخبهللادهللابىد   دمـبددـدث عبددجثف دمبد قد   دعبدددمبد 681

دكثعدد ا ريد ق ثتهدداول:دث ع د موده د ةد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم:د" سطوددديأ ددد س  دددخلبل". د دلدرسولددّللك

صــدثعدإمــ دهيمدهللاــبدد]ثـ عبدد مــودســثي  داند مــوددد د داند مــودســب اد ــدل:داندهوــيمدهللاــبدد ثــودددهللاــبدهللا ــ ددملبــكددألهللاــور
دإم دهيمد دل:د  ىندد حيفد]دأل ل[د حي دديأ دد[.

 ابب الرجل يصلي وحده خلف الصف -100
ــدثـ عبددسـبي دندمـبدثــ بد ثفـصدمـبدهللا ـ د ـدال:دعبــددشـث ا دهللاـبدهللا ـ  دمـبد ــ ة دهللاـبدهـاللدمـبددقـدف دهللاــبد682

دهللا   دمبدردش  دهللابد دمحيا 
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدر ىدرجــال ددحيــبكأد يدخبــفدد حيــفد ثــ هد ــ   هد نددثيــ  د ــدلدســبي دندمــبدثــ ب:د ندرســولددّللك

دد حيالة.
 ابب الرجل يركع دون الصف -101
دـدث عبددمحي دمبد قث ة د نددمد دمبدزرد دث عهم:دعبددسثي دمبد  دهللا  ما دهللابدزايدددألهللابم دعبدددحلقب 683

دصبىدسدهللابيهد سبمدردك د دد ل:د  كثهللادد ندد حيف د ادلدد بزدصبىد ند ابدمأ ةدث تد نهددخلددملقج د نزددّللك
دث صد د الد ث ". دسدهللابيهد سبم:د"زدد،ددّللك

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندزايدددألهللابم دهللابددحلقب 684



دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدردكــ  د  كـ دد ندد حيــف دمثد وــىدإ،دد حيــف د ب ــدد ضــىدد بــزدد  ند ابدمأـ ةدجــد د رســولددّللك
هللابيهد سبمدصال هد دل:د" دأمدد ذيدرك دد ندد حيفدمثد وىدإ،دد حيف "د ادلد مـودمأـ ة:د اند اـدلدد بـزدصبىدسد

دث صد د الد ث ". دصبىدسدهللابيهد سبم:د"زدد،ددّللك
د دلد موددد د:دزايدددألهللابمدزايددمبد الندمبد  ة د هوددمبدخد اددونسدمبدهللا ي .

د ف د د مودبدد قرتة
 يابب ما يسرت املصل -102
د685 ـدث عبدد   دمبدك ريدد ث  ي د خرباندإس دئيل دهللابدمسد، دهللابد وسىدمبدطبحا دهللابد ميهدطبحـادمـبدهللا يـ ددّللك
د دل:

د الددض ،د بد  دمنيدد دك". دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إذددجثبهللادمنيدد دكد  لد ؤخ ةأدد  ثلأ د دلدرسولددّللك
ددج دهللابدهللاطد د دل:ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  دد  زدق دهللابددمبدج د686

دآخ ةدد  ثلدذرديفد  دد و ه.
دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدددمبدّنري دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا   687

دصـبىدسدهللابيـهد ســبمدكـدندإذددخـ جددــوددد ثيـ د  ـ دابحل مــاد توضـ دمـنيدد دــهد يحيـبيدإ يهـدد د بــدفد رد ه د  ندرسـولددّللك
دمثَّددّتذهدددأل  د . كدنددفثلدذ كد دد قف  د  ْبد

دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللاوندمبد  دجحيفا دهللابد ميه 688
 ندد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمدصـبكىد ـمداب  طحـد  د مـنيدد دــهدهللابـمةف دد ظهـ دركثتـنيد د ثحيـ دركثتـني دميـ دخبـفدد ثبــمةد

ددمل  ةد دحل در.
 ابب اخلط إذا مل جيد عصا   -103
ددموـ دمـببددملفضـل دعبـددإمسدهللايـلدمـبد  يـا دثـ ع د مـودهللا ـ  دمـبد  ـ دمـبدث دـث د نـهدمسـ دـدث عبدد قـ د دعبـ689

دج هدث د د دى تدهللابد  ده د ة
دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذددصبكىد ث كمد بيجثلد باد د جههدشيئد  د  أندملدجي د بيبحيعدهللاحيد  د  أند  ندرسولددّللك

د  د ه".ملددأبد ثهدهللاحيد د بيرط دخطد دمثَّدالددض د دهد دد  َّ
ـدث عبدد   دمبدىيبدمـبد ـدرف دعبـددهللابـيددثـ ددمـبددملـ د دهللاـبدسـفيدن دهللاـبدإمسدهللايـلدمـبد  يـا دهللاـبد  د  ـ د690

دمبدهللا   دمبدث دث دهللابدج هدرجلد بدم دهللاذرةدهللابد  ده د ة 
هـذدددحلــ دث د ملددهللاـبد  دد ادسـمدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د ـذك دثـ دثددخلـ  د ـدلدسـفيدن:دملداـ دشـيئد دنوـ دمـه

ــ دســدهللاادمثد ــدل:د ــدد ثفــظدإالد ابد  ــ دمــبد جيــي دإالد ــبدهــذددد وجــه د ــدل:د بــهللاد قــفيدن:ددنــمدخيتبفــوند يــه د تفأك



هللا ـ   د ـدلدسـفيدن:د ـ ددههبـددرجـلدمثــ د ـدد ـد دإمسدهللايـلدمـبد  يـاد طبــعدهـذددد وـيخد ابد  ـ دثـىتد جـ ه د قــ  هد
دهللابه د رب دهللابيه.

 دمــبدثب ــلدســئلدهللاــبد صــفددخلــ دغــريد ــ ةد اــدل:دهأــذددهللا ضــد د  ــلددهلــالل[.د ــدلد مــود] ــدلد مــوددد د:د مسثــهللاد محــ
دد د:د مسثهللاد ق دد د ـدل:د ـدلددمـبددد د:ددخلـ داب طـول د] ـدلد مـوددد د:د مسثـهللاد محـ دمـبدثب ـلد صـفددخلـ دغـريد

د  ةد ادل:دهأذدددث داب ث ضدثورد دد رد د  لددهلالل ددث د بثطفد [.
دمبد   دد مه ي دعبددسفيدندمبدهللاييبا د دل:دـدث عبددهللا  ددّللكد691

در دهللادش دأد دصبَّىدمبدد دجبدزةدد ثحي د وض د ببقو حهدمنيدد ده ددث د د  دضٍادثض  .
 ابب الصالة إىل الراحلة -104
دمبدسثي  د دلدهللا  دن:دعبدد مودخد   دعبدد692 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد  هعدمبدماياد دمبد  دخبفد هللا  ددّللك

دهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا   
د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدنددحيبيدإ،دمثريه.

 ابب إذا صلى إىل سارية أو حنوها، أين جيعلها منه؟ -105
دمبدهللايـدحم دعبـدد مـودهللا يـ ةدد و يـ دمـبدكد ـل دهللاـبددملهبـعدمـبدثجـ د693 ـدث عبدد  وددمبدخد  دد   واي دعبددهللابيك

ددملا دددمبددألسوددهللابد ميهد د دل:د  ه د  دهللابدض دهللاادمبهللاد
دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبكأيدإ،دهللاوٍدد الدهللا ودد الدشـج ٍةدإالدجثبـهدهللابـىدثدج ـهددألميـبد  ددألدقـ د  ددر دهللادرسولددّللك

د الددحي  د هدص  د .
 ابب الصالة إىل املتحدثني والنيام -106
دمـبد قـب ادد اثبـز دعبـددهللا ـ ددملبـكدمـبد 694 دمـبددثاـوبدمـبدإسـحدق دـدث عبددهللا  ددّللك  ـ دمـبد ميـب دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دمبدهللا دف دهللا بدث عه دهللابد   دمبدكثعدد ا ريد دل:د بهللاد هددث د ث  دمبدهللا  دد ثمدمدث ع دهللا  ددّللك
د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"الد حيبوددخبفدد بدئمد الددملتح ت".

 ابب الدنو ِّ من السرتة -107
حدمبدسفيدن د خرباندسفيدن دحد عبـددهللا  ـدندمـبد  دشـي اد ثد ـ دمـبدىـيبد دمـبدد قـ حدـدث عبدد   دمبدد حي دد695

 ـد ود:دعبــددســفيدن دهللاــبدصــفودندمـبدســبيم دهللاــبدان ــ دمــبدج ـري دهللاــبدســهلدمــبد  دث  ــا دد بـغدمــهدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد
د سبمد دل:

د"إذددصبىد ث كمدإ،دسرتٍةد بي ند بهددالدداط دد ويطدندهللابيهدصال ه".
 موددد د:د ر دهد د  دمبد   دهللابدصفودندهللابد   دمبدسهلدهللابد ميهد  دهللابد   دمبدسهلدهللاـبدد بـزدصـبىدسد دلد

دهللابيهد سبم د دلدمثضهم:دهللابدان  دمبدج ريدهللابدسهلدمبدسث  د دختبفد دإسبدده.



د:ـدث عبددد اثبزد د بفيبيد دال:دعبددهللا  دد ثمدمدمبد  دثدزدد دل:د خرب د   دهللابدسهلد دل696
دهللابم. د كدندمنيد ادددد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد منيدد ا بادا ك

د دلد موددد د:ددخلربد ببفيبي.
 ابب ما يؤمر املصل ي أن يدرأ عن املمر  بني يديه -108
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دسثي ددخل ريدهللابد  دسثي ددخل ري697

دص دمنيحدد دهأ د  ي ر ُهد دددستطديح د  أند ندرسولددّللك بىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذددكدند ث كمددحيبيد الدد يد ث د دمي ُّ
د ىبد بياد بهد  أّنددهودشيطدنف".

ــدثـ عبدد  ـ دمـبدد ثـال  دعبـدد مــودخد ـ  دهللاـبددمـبدهللاجـالن دهللاـبدزدـ دمــبد سـبم دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد  دســثي د698
ددخل ري دهللابد ميهد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إذددصبىد ث كمد بيحيلدإ،دسرتةد  ي ند بهد"دمثدسدقد ثبده. دلدرد دسولددّللك
ـــدثــ عبدد محــ دمــبد  دســ دجدد ــ دزي د خــرباند مــود محــ دد ــممريي د خــرباند قــ ةدمــبد ث ــ دد بر ــي د ايتــهداب أو ــاد699

د دئ د د دمنيدد دهد ـ د  دمثد دل:دث ع د مودهللا ي دثدجعدسبي دند دل:در دهللادهللاطد دمبدزد دد بي يك ددحيبي د ذه هللاد   ك
د دل:دث ع د مودسثي ددخل ري

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د" بددستطديد بأمد ندالدىولدميبهد منيد  بتهد ث د بيفثل". د ندرسولددّللك
ـــدثــ عبدد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــددســـبي دنددثــ ددمــبددملغــريةدهللاــبدمحيــ ددثـــ ددمــبدهــاللد ــدل:د ــدلد مــودصـــد :د700

د ث عكدهللا ددر دهللاد بد  دسثي د مسثتهد به:ددخلد مودسثي دهللابىد   دند ادل:
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدداـول:د"إذددصـبىد ثـ كمدإ،دشـى ددقـرتهد ـبدد بـدفد ـ رددد ثـ فد ندجيتـدزدمـنيد مسثهللادرسـولددّللك

دد دهد بي   د دحن ه د  أند ىبد بياد به د  أّنددهودشيطدنف".
د  وري:دمي دد  جلددت ررتدمنيدد يد  اند صبيد   بثه د مي دد ضثيفد الد  بثه[.] دلد موددد د:د دلدسفيدندد

 ابب ما ينهى عنه من املرور بني يدي املصلي -109
ـــدثــ عبددد اثبــز دهللاــبد د ــك دهللاــبد  دد بضــ د ــو،دهللا ــ دمــبدهللا يــ ددّللك دهللاــبدمقــ دمــبدســثي  د ندزدــ دمــبدخد ــ د701

دمـنيددـ يددملحيـبي د اـدلد مـوددجله د رسبهدإ،د  دجهيمددق  ه:د دذددمس دصبىدسدهللابيهد سـبمد ددملـدرك  د بدرسولددّللك
دجهيم:

دمنيدد يددملحيـبيد ـدذددهللابيـهد أـدند ندداـفد رمثـنيدخـريفد ـهد ـبد ند دصبىدسدهللابيهد سبم:د" وددثبمددملدرُّ  دلدرسولددّللك
د.مي دمنيدد ده"د دلد مودد بض :دالد دريد دلد رمثنيددو د د  دشه د د  دسبا

 ]تفريع أبواب ما يقطع الصالة وما ال يقطعها[ -110
  ابب ما يقطع الصالة



ـــدثــ عبددثفــصدمــبدهللا ــ  دعبــددشــث ا دحد عبــددهللا ــ دد قــالددمــبد طهــ د دمــبدك ــري ددملثــىند ندســبي دندمــبددملغــريةد702
د دلدثفص:د دل: دمبدد حيد هللا دهللابد  دذرك د خربهم دهللابدمحي دمبدهالل دهللابدهللا  ددّللك

:د"داطـ دصـالةدد  جـلدإذددملددأـبدمـنيدد دـهد يـ دد دلدرسولددّللكد صبىدسدهللابيهد سـبم:د  ـدالدهللاـبدسـبي دن:د ـدلد مـودذرك
آخ ةدد  ثل ددحل درد د أبعددألسودد دمل  ة"د ابهللا:د ددابلددألسودد بددألمح د بددألصف د بددألميب د ادل:دايددمبد

دصبىدسدهللابيهد سبمدك ددس  ت د ادل:د"د د أبعددألسوددشيطدنف". خيدس  هللادرسولددّللك
ـدث عبدد قـ د دعبـددىـيب دهللاـبدشـث ا دعبـدد تـددةد ـدل:دمسثـهللادجـدم دمـبدزدـ دىـ تدهللاـبددمـبدهللا ـدف در ثـهدشـث اد703
د دل:

د"داط دد حيالةددمل  ةددحلدئبد د أبع".
د دلد موددد د:د  فهدسثي د هوددد مهدددهللابد تددةدهللابدجدم دمبدزد دهللابىددمبدهللا دف.

يلدد  حي ي دعبدد ثدذ دعبـددهوـدد دهللاـبدىـيب دهللاـبدهللاأ  ـا دهللاـبددمـبدهللا ـدفد ـدل:د ثقـ هدـدث عبدد   دمبدإمسدهللا704
دصبىدسدهللابيهد سبمد دل: دهللابدرسولددّللك

"إذددصبىد ث كمدإ،دغريدسرتٍةد  أنهدداط دصال هدد أبعد دحل درد دخلبمد د د يهوديد د وسيد دمل  ة د جيمى دهللابـهدإذدد
د   ددمنيدد دهدهللابىد ذ ٍادحبجٍ ".

لد مــوددد د:د دنفقــيد ــبدهــذدددحلــ دثدشـى :دكبــهللاد ذدكــ دمــهدإمــ دهيمد غــريهد بـمد رد ثــ د دجــد دمــهدهللاــبدهوــددد الد ـد
دث  ه د ملد رد ث د دى تدمهد]هللابدهودد[د  ثقعدد وهمد بددمبد  دمسيباددث د   دمـبدإمسدهللايـلدد  حيـ يد ـو،دمـ د

د ددخلبمد  د  يهدنأدرة.هدشمد دملبأ د يهدذك دد وسي د  يهد"هللابىد ذ ادحبج "د ذك
د دلد موددد د:د ملد مس دهذدددحل دثدإالد بد   دمبدإمسدهللايلدمبدمسيباد  ثق هد هم دألنهدكدندى عبدد بدثفظه.

ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبدد كي  دهللابدسثي دمبدهللا  دد ثمدمدهللابد ـو،د يمدـ دمـبدّنـ دن دهللاـبددمدـ دمـبد705
دّن دند دل:

 اث د د اـدل:د ـ ر دمـنيددـ يدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد  اندهللابـىدمحـدرد هـوددحيـبيد اـدل:د"د بهـمددر دهللادرجال دمت و،
دد ط د ع ه"د  دد ويهللادهللابيهددمث .

ـدث عبددك ريدمبدهللا ي ددث ددملذثجيدعبدد مـودثيـوة دهللاـبدسـثي  دإبأسـبددهد  ثبـدهدزدد:د اـدلد" طـ دصـال بدد طـ د706
د ع ه". ددّللك

دود قه دهللابدسثي د دلد يه:د" ط دصال بد". دلد موددد د:د ر دهد م
ـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  دحد عبددسبي دندمبددد دد ـدال:دعبـدددمـبد هـع د خـرب د ثد دـا دهللاـبدسـثي دمـبد707

غم دن دهللابد ميهد نهدنملدمت و،د هودثدجد  أذددهودم جلد اث د قـ  هدهللاـبد  ـ هد اـدلد ـه:دسـ ث عكدثـ د د د ـالدحتـ تد
دصبىدسدهللابيهد سبمدنملدمت و،دإ،دخنباد ادل:مهد ددمسثهللاد  د دثيٌّ دإندرسولددّللك



د عـ ه"د  ـدد "هذهد  بتبد"دمثدصبىدإ يهدد    بهللاد  اندغـالدد سـثىدثـىتد ـ ر دميبـهد ميبهـدد اـدل:د" طـ دصـال بد د طـ ددّللك
د  هللادهللابيهددإ،ددو يدهذد.

مام سرتة من خلفه -111  ابب: سرتة اإلِّ
دىدمبددونس دعبددهودددمبدد غدز دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هد دل:ـدث عبدد ق د دعبددهللايق708

دصـبىدسدهللابيــهد سـبمد ــبدعبيـاد ذدخــ د حضـ  دد حيــالةددثـ د حيــبىدإ،دجـ رد دّتــذهد  بـاد حنــبد ه طبـدد ـ درســولددّللك
دمنيدد دهد  ددزدلدد درئهددثىتد حيقدمطبهدابجل در د    د بد ردئه د   دك دد دلد ق د.ددخبفه د جد  د  ادمت ُّ

ـدث عبددسبي دندمبدث بد ثفصدمبدهللا ـ د ـدال:دعبـددشـث ا دهللاـبدهللا ـ  دمـبد ـ ة دهللاـبدىـيبدمـبددجلـمدر دهللاـبددمـبد709
دهللا دف

دمنيدد دهد جثلددتايه. د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدنددحيبيد ذهعدج يفدمي ُّ
 ابب من قال: املرأة ال تقطع الصالة -112
دعبددشث ا دهللابدسث دمبدإم دهيم دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد د هللا:ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د710

دكبهللادمنيدد يدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد منيدد ا با د دلدشث ا:د  ثق هدد د هللاد  اندثدئب.
 دلد موددد د:در دهدد مه يد هللاطد د  مودمأ دمبدثفصد هودددمبدهللا  ةد هللا د،دمبد د كد  موددألسودد متيمدمبدسـب ا دد

هللادئوــا د إمــ دهيمدهللاــبددألســوددهللاــبدهللادئوــا د  مــودد ضــحىدهللاــبد قــ  قدهللاــبدهللادئوــا دد ادســمدمــبدكبهــمدهللاــبدهللاــ  ةدهللاــبد
د   د  مودسب ادهللابدهللادئوادملددذك  دد"  اندثدئب".

دـدث عبدد مح دمبددونس؛دعبددزهري دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوا711
دصبىدسدهللابيهد سبمدكدنددحيبيدصال هد بدد بيلد هيد  ثرتضادميبهد منيدد ا بادرد  ةفدهللابىدد ف دحمدد ـذيد ندرسولددّللك

دد   دهللابيهدثىتدإذدد رددد نددو  د داظهدد      .
د دل:دمسثهللادد ادسمدى تدهللابدهللادئواد د هللا:712 دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددحيـبيد  اند ثرتضـا مـنيدد دـه د ـ أذدد رددددمئق ددهللا  ت واندابحل درد د أبع د ا در دـهللادرسـولددّللك
د نددقج دغ مدرجبيد ض  تهددإيلَّ دمثددقج .

ـدث عبددهللادصمدمبدد بض  دعبدددملثت   دعبددهللا ي ددّللك دهللابد  دد بض  دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محب دهللاـبدهللادئوـاد713
د ندد د هللا:

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد هــوددحيــبيد ــبدد بيــل  د ــ أذدد رددد نددقــج دكبــهللاد كــوندانئ ــاد رجــاليدمــنيددــ يدرســولددّللك
د  ضته د د قج . دض بدرجبيَّ

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد   دمبدمو  دحد دلد مـوددد د:د عبـددد اثبـز دعبـددهللا ـ دد ثمدـمددثـ ددمـبد  ـ د714
د هذدد فظهدهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابدهللادئواد ندد د هللا:



دصـبى دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد  اند  د ـهدإذدددكبهللاد اندد  اند ثرتضاد د  بـادرسـولددّللك سدهللابيـهد سـبمد يحيـبيدرسـولددّللك
د رددد نددو   دزدددهللا  دند"غ م "دمثدد فادد" ادل:د بحي".

 ابب من قال احلمار ال يقطع الصالة -113
دمــبدهللا ــ ددّللك دهللاــبددمــبد715 هللا ــدفدـــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا دعبــددســفيدندمــبدهللاييبــا دهللاــبدد مهــ ي دهللاــبدهللا يــ ددّللك

دمــبدهللات ــا دهللاــبددمــبد دمــبدهللا ــ ددّللك  ــدل:دجئــهللادهللابــىدمحــدر دحد عبــددد اثبــزدهللاــبد د ــك دهللاــبددمــبدشــهدب دهللاــبدهللا يــ ددّللك
دهللا دفد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبيداب بدفدنـىن د  ـ ر دمـنيد    بهللادردك د دهللابىد اتٍند  انددو ئٍذد  دانهم ددالثتالدد رسولددّللك
داتند     د دخبهللاد دد حيفد بمددبأ دذ كد ث .د يدمثبدد حيف د بم هللاد  رسبهللاددأل

د دلد موددد د:د هذدد فظدد اثبزد هود مت د دلد د ك:د  اند رىدذ كد دسثد دإذدد د هللادد حيالة.
ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد بحيور دهللابددحلأم دهللابدىيبدمبددجلمدر دهللاـبد  دد حيـه د د ـدل:د ـذدك اند ـدد716

د ادل:داط دد حيالةدهللاب ددمبدهللا دفد
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددحيـبيد بـملد نم ـهللا د   كبـدددحل ـدرد جئهللاد اند غالدد بدم دهللا  ددملطبعدهللابـىدمحـدر د رسـولددّللك

د  دددد حيفد  دداباله د جد  دجدردتدند بدم دهللا  ددملطبعد  خبتددمنيدد حيفد  دداب،دذ ك.
دج د  دهللابد بحيور د ذدددحل دثدإبأسبددهد دل:ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد دد ددمبدف دقدد ف اي د دال:دعبدد717

 جــد  دجدردتـــدند ــبدمـــ دهللا ــ ددملطبـــعدد تتبتــدد  خـــذمهد د ـــدلدهللا  ــدن:د فـــ يدميبه ــد د  ـــدلددد د:د بــميدإثـــ دمهدد ـــبد
ددألخ ى د  دداب،دذ ك.

 ابب من قال الكلب ال يقطع الصالة -114
بدجـ ي دهللاـبدىـيبدمـبد دـوبدهللاـبد  ـ دمـبدهللا ـ دـدث عبددهللا  ددملبكدمبدشثيعدمبدد بيثد دل:دث ع د   دهللا718

دمبدهللا دف دهللابدد فضلدمبدهللا دفد دل: دمبدهللابي دهللابدهللا دفدمبدهللا ي ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد حنبد دابددٍاد بدد  ثهدهللا دف د حيبكىد دصح د د يسدمنيدد دـهدسـرتة د محـدرةد بـدد  اتاندرسولددّللك

د كب اد ث  دندمنيدد ده د  دداب،دذ ك.
 من قال: ال يقطع الصالة شىءابب  -115
دـدث عبدد   دمبدد ثال  د خرباند مود سد ا دهللابدجمد   دهللابد  دد ودد، دهللابد  دسثي د دل:719

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"الداط دد حيالةدشى د ددر  دد دددستطثتم؛د  أّنددهودشيطدن". د دلدرسولددّللك
د ــبد ــ دشدمــنيددــ يد  دـــدثــ عبدد قــ د دعبــددهللا ــ دد ودثــ دمــبدزايد دعبــددجمد ــ 720 دشــدبٌّ  دعبــدد مــودد ــودد،د ــدل:د ــ َّ

سثي ددخل ريد هوددحيبيد   ثه دمثدهللاددد   ثهدعالتد  د  د ب دددنحي فد دل:دإندد حيالةدالدداطثهـددشـى  د  أـبد
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"ددر  دد دددستطثتمد  أنهدشيطدنف". د دلدرسولددّللك



دصبىدسدهللابيهد سبمدنظ دإ،د ددهللا لدمهد صحدمهد بدمث ه. دلد موددد د:دإذدد بدزيددخلربدندهللابدرد دسولددّللك
د مودبد ف د ددستفتدحدد حيالة

 ابب رفع اليدين يف الصالة -116
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدن دهللابدد مه يدهللابدسدمل دهللابد ميهد دل:721

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدإذدددسـتفتحدد حيـالةدر ـ دد دـهدثـىتدىـ دذيد بأ يـه د إذدد رددد ندد كـ  د مثـ حد ـددر دهللادرسولددّللك
د   در سُهد بدد  كوي د  دلدسفيدند  ة:د إذددر  در سه د  ك  د ددكدندداول:د مث د ددد   در سهد بدد  كوي د الدد  ـ د

دمنيدد قج  ني.
د722 دمبدهللا  د دل:ـدث عبدد   دمبددملحيفَّىددحل حيي دعبددمايا دعبددد ممي ي دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابدهللا  ددّللك

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدإذدد ــدددإ،دد حيــالةدر ــ دد دــهأدثــىتد أــواندثــذ د بأ يــه دمثدكــرب د مهــددكــذ كد كــدندرســولددّللك
دملـــبدمحـــ ه د الدد  ـــ دد دـــهد د  ريكـــ  دمثكدإذدد رددد ندد  ـــ دصـــب هدر ثه ـــددثـــىتد أـــواندثـــذ د بأ يـــه دمثد ـــدل:دمســـ ددّللك

دهدد  لدد  كويدثىتد باضيدصال ه.د قجود د د  ثه دد دكلد أ ريةددأربد
دمبدهللا ـ دمـبد يقـ ةددجلوـ ي دعبـددهللا ـ دد ـودرتدمـبدسـثي د ـدل:دعبـدد  ـ دمـبدجحـددة دثـ ع د723 ـدث عبددهللا ي ددّللك

هللا ـ ددجل ـدردمـبد دئـلدمــبدثجـ د ـدل:دكبـهللادغال ـد دالد هللااــلدصـالةد  د ـدل:د حـ ع د دئـلدمــبدهللابا ـادهللاـبد  د دئـلدمــبد
دثج د دل:

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد أــدندإذددكــربدر ــ دد دــهد ــدل:دمثدد تحــف دمثد خــذدمشد ــهدمي يبــه د  دخــلدصــبيهللاد ــ درســولددّللكد
د دــهد دعومــهد ــدل:د ــ أذدد رددد ندد كــ د خــ جدد دــهدمثدر ثه ــد د إذدد رددد ندد  ــ در ســهد ــبدد  كــويدر ــ دد دــهدمثدســج  د

 ـ غحد ـْبدصـال أهأ د ـدلد  ـ :د ـذك ُ دذ ـأكد  ض د جههدمـنيدكفيـه د إذددر ـ در سـهد ـبدد قـجودد دضـد در ـ دد دـهدثـىتد
دصبىدسدهللابيهد سبمد ثبهد بد ثبهد   كهد بد  كه. د بحقبدمبد  ددحلقب د ادل:دهيدصالةدرسولددّللك

د دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثدمهدددهللابددمبدجحددة دملددذك دد    د  دد    د بدد قجود.
دد برثي دهللابدهللا  ددجل دردمبدـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهللا  دد  ث724 يمدمبدسبي دن دهللابددحلقبدمبدهللا ي ددّللك

د دئل دهللابد ميه
 نهد محي دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدثنيد دددإ،دد حيالةدر  دد دهدثىتدكدنتددحبيدلد بأ يه د ثدذىدإبأ د يـهد ذنيـه دمثدد

دكرب.
ددجل دردمبد دئل دث ع د هلدمييت دهللابد  دـدث عبدد ق د دعبدددمد ددث ددمبدزرد دعبدددملقثودي دث ع دهللا  725

دصبىدسدهللابيهد سبمدد   دد دهد  دد تأ رية. د نهدث عهمد نهدر ىدرسولددّللك
دـدث عبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل دهللابدهللادصمدمبدكبيع دهللابد ميه دهللابد دئلدمبدثج د دل:726



دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمدكيـــفددحيـــبيد ـــدل: دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمدد بـــهللادألنظـــ ندإ،دصـــالةدرســـولددّللك  اـــدددرســـولددّللك
 دستا لدد ا باد أربد    دد دهدثىتدثدذاتد ذنيه دمثد خذدمشد هدمي يبه د ب دد رددد ندد ك در ثه دد  ـلدذ ـك دمثد ضـ د
د دهدهللابىدرك تيه د ب ددر  در سهد بدد  كويدر ثه دد  لدذ ك د ب ـددسـج د ضـ در سـهدمـذ كددملبـملد ـبدمـنيدد دـه دمثد

حمدرجبهدد يق ىد  ض دد هدد يق ىدهللابىد رذهدد يق ىد ث َّد   اهددألميبدهللابىد رذهدد ي ىند   بدعبتـنيدجبسد د رتد
د ثبقدثباا د ر دتهدداولدهأذد د ثبقدمو دديأ ددد د وسطىد  شدرداب ق دما.

:دمثكد ض دد هدـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد مودد و ي  دعبددزدئ ة دهللابدهللادصمدمبدكبيعدإبأسبددهد  ثبده د دلد يه727
د ي ىندهللابىدره دكفـهدد يقـ ىد د  سـغد د قـدهللا  د  ـدلد يـه:دمثدجئـهللادمثـ دذ ـكد دز ـدند يـهدمـ ددشـ د د   دـهللادد بـدفد

دهللابيهمدجلكدد  يدبدحت ،د د دهمدحتهللادد  يدب.
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددش دك دهللابدهللادصمدمبدكبيع دهللابد ميه دهللابد دئلدمبدثج د دل:728

سدهللابيهد سبمدثنيدد تـتحدد حيـالةدر ـ دد دـهدثيـدلد ذنيـه د ـدل:دمثد  يـتهمد ـ  دتهمدد  ثـوند دـ دهمدإ،در دهللادد بزدصبىد
دص  رهمد دد تتدحدد حيالةد هللابيهمدم دنسد  كقيا.

 ابب افتتاح الصالة -117
ــدثـ عبدد  ـ دمـبدسـبي دنددألن ـدري دعبــدد كيـ  دهللاـبدشـ دك دهللاـبدهللادصـمدمــبدكبيـع دهللاـبدهللابا ـادمـبد دئـل دهللاــبد729

ددئلدمبدثج د دل: د
د  يهللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دد وتد د   دهللاد صحدمهدد  ثوند د دهمد دعيد مد دد حيالة.

ـدث عبدد مح دمببدثب ل دعبدد مودهللادصمدد ضحد،دمبدفب  دحد عبدد ق د دعبددىيب د هذددث دثد محـ  د ـدل:د730
بدهللاطــد د ــدل:دمسثــهللاد ابدمحيــ دد قــدهللا يَّد دهللاوــ ةد ــبد خـرباندهللا ــ ددحل يــ ددثــ ددمــبدجثفــ د خــرب د  ــ دمــبدهللا ــ  دمــ

دصبىدسدهللابيهد سبمد بهمد مود تددة د دلد مودمحي : د صحدبدرسولددّللك
د ـددكبـهللادأبك ـ اند ـهد  ثـا د الد  ـ  بدد ـهدصـح اد دصبىدسدهللابيـهد سـبم د ـد ود:د بـم د ـوددّللك  اند هللاب أمدمحيالةدرسولددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدإذدد ـدددإ،دد حيـالةدد  ـ دد دـهدثـىتدىـدذيد  ـدد دل:دمبى د د ود:د دهللا ض د دل:دكـد ندرسـولددّللك
 بأ يــه دمثددأــربدثــىتدداــ دكــلدهللاظــٍمد د وضــثهد ثتــ ال  دمثدداــ   دمثددأــرب د ري ــ دد دــهدثــىتدىــدذيد  ــدد بأ يــه دمثد

دملـبدمحـ ه دمثدد  ـ د دمثدد   در سهددد ك د دض دردثتيهدهللابىدرك تيه دمثددثت لد الددحيعدر سهد الدداب   ياول:دمس ددّللك
د كرب دمثددهويدإ،ددألرضد يجد دد دهدهللابدجب يه دمثدد  ـ در سـهد د دهدثىتدىدذيد  دد بأ يهد ثت ال  دمثدداول:ددّللك
د كرب د د  ـ در سـهد د ـ درجبـهد  د  درجبهدد يق ىد ياث دهللابيهد د دفتحد صدم درجبيهدإذددسج  د دقج دمثدداول:ددّللك

 ىد ياثــ دهللابيهــددثــىتددُ جــ دكــلَّدهللاظــٍمدإ،د وضــثه دمثددحيـب د ددألخــ ىد  ــلدذ ــك دمثدإذدد ــددد ــبدد ــ كثتنيدكــربدد يقـ
 ر ــ دد دــهدثــىتدىــدذيحد  ــدد بأ يــهدك ــددكــربدهللابــ دد تتــدحدد حيــالة دمثددحيــب دذ ــكد دمايــادصــال ه دثــىتدإذددكدنــهللاد



ىدشاهددألدق  د د ود:دص  هللا دهأـذددكـدنددحيـبيدصـبىدد قج ةدد يتد يهددد تقبيمد خ درجبهدد يق ىد  ث د توركد دهللاب
دسدهللابيهد سبم 

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدددمبدهليثا دهللابددمد ددث ددمبد  دث يعدهللابد   دمبدهللا   دمبدثبحبا دهللابد  ـ د731
دمبدهللا   دد ثد  ي د دل:

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد تـذدك  ددصـالةدرسـولددّللكد دصـبىدسدهللابيـهد سـبم د اـدلدكبـهللاد دجمبـسد ـبد صـحدبدرسـولددّللك
 مـودمحيــ  د ـذك دمثــبدهـذدددحلــ دث د  ــدل:د ـ أذددركــ د  أـبدكفيــهد ـبدرك تيــهد  ــ جدمـنيد صــدمثه دمثدهحيـ درهــ هدغــريد
 ابــ در ســهد الدصــد حدخبــ هد  ــدل:د ــ أذدد ثــ د دد ــ كثتنيد ثــ دهللابــىدمطــبد   ــهدد يقــ ىد نحيــعدد ي ــىن د ــ أذددكــدند د

دإ،ددألرضد  خ جد   يهد بدانثياد دث ة.دد  دمثاد  ضىدموركهدد يق ى
ـدث عبددهللايقىدمبدإم دهيمددملحي ي دعبدددمـبد هـع دهللاـبدد بيـثدمـبدسـث  دهللاـبددمدـ دمـبد  ـ دد ا شـيد دمدـ دمـبد732

د  دث يع دهللابد   دمبدهللا   دمبدثبحبا دهللابد   دمبدهللا   دمبدهللاطد دحنودهذد.د دل:
دا لدأبط دفد صدمثهدد ا با.  أذددسج د ض دد دهدغريد فرتحمد الد دمضه د د دست

ـدث عبددهللابيدمبددحلقنيدمبدإم دهيم دعبدد مودم ر دث ع دزهريد مودخي  ا دعبدددحلقـبدمـبددحلـ  دثـ ع دهللايقـىد733
دمـبد د ـك دهللاـبد  ـ دمـبدهللا ـ  دمـبدهللاطـد د ثـ دمـ د د ـك دهللاـبدهللا ـدفد  دهللايـدحمدمـبدسـهلدد قـدهللا يد نـهدد مبدهللا ـ ددّللك

دبدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبم د  دد بــسد مــوده دــ ةد  مــودمحيــ دد قــدهللا يدكــدند دجمبــسد يــهد مــوه د كــدند ــبد صــح
د  مود سي د ذدددخلربددمد د  ددباص د دلد يه:

د كــرب د قــج د دملــبدمحــ ه دد بهـمدرمبــدد ــكددحل ـ  د ر ــ دد دــهدمثد ـدل:ددّللك مثدر ـ در ســهددثــ د ـبدد  كــويد اــدل:دمسـ ددّللك
 هودسـدج  دمثدكـربد جبـسد تـور،د نحيـعد   ـهددألخـ ى دمثدكـربد قـج  دد دنتحيعدهللابىدكفيهد رك تيهد ص  رد   يه

مثدكربد اددد ملددتور، دمثدسدقددحل دث؛د دل:دمثدجبـسدمثـ دد ـ كثتنيدثـىتدإذددهـود رددد نددـبهبد بايـددد ـدددمتأ ـرية د
دمثدرك دد  كثتنيددألخ دني د ملددذك دد تور،د دد توه .

بـكدمـبدهللا ـ   د خـرب د بـيح د ـدل:دثـ ع دهللا ـدفدمـبدسـهل د ـدل:ددجت ـ دـدث عبدد محـ دمـبدثب ـل دعبـددهللا ـ ددمل734
دصبىدسدهللابيهد سبمد ادلد مودمحي : د مودمحي د  مود سي د سهلدمبدسث د    دمبد قب اد ذك  ددصالةدرسولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد ذك دمثبدهذد د دل:دمثدرك د وض دد دهدهللابـىدرك تيـه ك نـهد ـدمبددد اند هللاب أمدمحيالةدرسولددّللك
هللابيه ــد د   ــ دد دــهد تجــدىفدهللاــبدجب يــهد ــدل:دمثدســج د ــ  أبد نفــهد ج هتــهد حنــىدد دــهدهللاــبدجب يــهد  ضــ دكفيــهدثــذ د
 بأ يـه دمثدر ـ در ســهدثـىتدرجــ دكـلُّدهللاظـمد د وضــثهدثـىتد ــ غ دمثدجبـسد ـد رتحمدرجبــهدد يقـ ىد    ــلدمحيـ ردد ي ــىند

دد يق ىدهللابىدرك تهدد يق ى د  شدردإبأص ثه.هللابىد  بتهد  ض دكفهدد ي ىندهللابىدرك تهدد ي ىن د كفهد
دمـبدهللايقــىدهللاـبدد ث ــدفدمـبدســهلدملددـذك دد تــور، د  ـدلد مـوددد د:در ىدهــذدددحلـ دثدهللات ــادمـبد  دثأــيمدهللاـبدهللا ــ ددّللك

د ذك دحنودث دثد بيح د ذك ددحلقبدمبددحل دحنودجبقادث دثد بيحد هللات ا.



دمبدهللايقى دهللابدد ث دفدمبدسـهلدد قـدهللا ي دـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددمايا دث ع دهللات ا دث ع735  دهللا  ددّللك
دهللابد  دمحي د ذدددحل دثد دل:

د إذددسج د  جدمنيد رذدهدغريدثد لدمطبهدهللابىدشى د بد رذده.
 دلد موددد د:د ر دهددمبددمل در،:د اند بيح دمسثهللادهللا دفدمـبدسـهلدىـ ت د بـمد ثفظـهد ح عبيـه د ردهدذكـ دهللايقـىدمـبد

د نهدمسثهد بد دهللا دفدمبدسهلد دل:دثض  د ابدمحي دد قدهللا يد ذدددحل دث.هللا  ددّللك
ـدث عبدد   دمبد ث   دعبددثجدجدمبد بهدل دعبددمهـدد دعبـدد  ـ دمـبدجحـددة دهللاـبدهللا ـ ددجل ـدردمـبد دئـل دهللاـبد736
د ميه 

:د ب ـددهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دهذدددحل دثد دل:د ب ددسج د  ثتددرك تدهدإ،ددألرضد  لد ند اـ دكفـده د ـدل
دسج د ض دج هتُهدمنيدكفيهد جدىفدهللابدإمطيه.

 دلدثجدج:د  دلدمهدد:د ث عبددشايق دث ع دهللادصمدمبدكبيع دهللابد ميه دهللابدد بزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمدن ـلدهـذد د
د  دث دثد ث مهدد  كربدهللاب يد نهدث دثد   دمبدجحددةد إذددنبدنبدهللابىدرك تيهد دهللات  دهللابىد رذه.

ددهدهللافدندهللابدمهددد دل:دث عبددشايقد  دد بيث:د[.] دلد موددد د:در د
دمبددد د دهللابد ط  دهللابدهللا  ددجل دردمبد دئل دهللابد ميه د دل:737 دـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدد   دإ د يهد دد حيالةدإ،دشح اد ذنيه. در دهللادرسولددّللك
ج كي دهللابدىيبدمبد دوب دهللابدهللا  ددملبـكدمـبدهللا ـ ددـدث عبددهللا  ددملبكدمبدشثيعدمبدد بيث دث ع د   دهللاب738

دد ثمدمدمبدج دج دهللابددمبدشهدب دهللابد  دمأ دمبدهللا  دد  محبدمبددحلدرتدمبدهودد دهللابد  ده د ةد نهد دل:
د بحيــالةأدجثــلحدد دــهدثــذ د بأ يــه د إذددركــ د ثــلد  ــلدذ ــك د إذددر ــ د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدإذددكــربك كــدندرســولددّللك

دلدذ ك د إذدد ددد بدد  كثتنيد ثلد  لدذ ك. بقجودد ثلد  
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدددمبدهليثا دهللابد  ده رية دهللابد ي ونددملأيكد739

دمبدد ممريد صبكىد ْمددورُيدمأفيه:دثنيدداود د ثنيدد ك  د ثنيددقج  د ثنيددبهبد بايدد د ياـودد  نهدر ىدهللا  ددّللك
بهللا:دإ در دـهللاددمـبدد ـممريدصـبىدصـالةدملد رد ثـ د ددحيـبيهد د وصـفهللاد ـهدهـذهد يوريدمي ده د دنطباهللادإ،ددمبدهللا دفد ا

دمبدد ممري. دصبىدسدهللابيهد سبمد د ت دمحيالةدهللا  ددّللك دديأشدرةد ادل:دإند ث  هللاد ند بظ دإ،دصالةدرسولددّللك
د:ـدث عبدد تي ادمبدسثي د    دمبد ابن ددملثىند دال:دعبددد بض دمبدك ريددث دد قث يد دل740

دمبدطد فد د قج ددخليفد أدندإذددسج دد قج ةددأل ،د    در سـهد بهـددر ـ دد دـهد باـد د صبىدإ،دجبزدهللا  ددّللك
 جههد  نأ  دذ ك د ابهللاد وهيـعدمـبدخد ـ  د اـدلد ـهد هيـعدمـبدخد ـ :د حيـب دشـيئد دملد رد ثـ د ددحيـبثه د اـدلددمـبد

الد هللابـمدإالد نـهد ـدل:دكـدنبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمدطد ف:در دهللاد  ددحيبثه د  دلد  :در دهللاددمبدهللا دفددحيبثه د د
ددحيبثه.



دـدث عبددنحي دمبدهللابي دعبددهللا  ددألهللابى دعبددهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  741
دملـبدمحـ ه د إذدد ـددد ـبدد ـ كثتنيدر ـ دد دـه د  نهدكدندإذدددخلد دد حيالةدكربد ر ـ دد دـه د إذددركـ  د إذدد ـدلدمسـ ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم. د   دذ كدإ، ددرسولددّللك
د دلد موددد د:دد حيحيحد ولددمبدهللا   د  يسدن  وي.

د   فـهدهللابـىددمـبدهللا ـ  د  ـدلد يـه:د إذدد د  سب ه د ر دهدد  افيدهللابدهللا ي ددّللك  دلد موددد د:د ر ىدماياد   هدهللابدهللا ي ددّللك
د ددد بدد  كثتنيدد  ثه ددإ،دع ديه د هذددهودد حيحيح.

 ر دهدد بيثدمبدسث د  د كد  دـوبد دمـبدجـ دجد و و ـد  د  سـب هدمحـدددمـبدسـب اد ثـ هدهللاـبد دـوب د ملدد دلد موددد د:
دذك د دوبد  د كدد    دإذدد ددد بدد قج  ني د ذك هدد بيثد دث د ه د دلددمبدجـ دجد يـه:د بـهللاد بـد  :د كـدنددمـبد

د  دنيد  د سفلد بدذ ك.هللا  دجيثلددأل ،د ر ثهب د دل:دال دسود  د بهللا:د ش ديل د  شدردإ،دد 
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   742

دمبدهللا  دكدندإذدددمت  دد حيالةدد   دد دهدثذ د بأ يه د إذددر  در سهد بدد  كويدر ثه ددد ندذ ك. د ندهللا  ددّللك
د دلد موددد د:دملددذك د"ر ثه ددد ندذ ك"د ث دغريد د كد ي دد هللابم.

 ه إذا قام من الثنتني[ابب ]من ذكر أنه يرفع يدي  -118
ـــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي اد   ــ دمــبدهللا يــ ددحملــدر د ــدال:دعبــدد  ــ دمــبد ضــيل دهللاــبدهللادصــمدمــبدكبيــع دهللاــبد743

د دربدمبدداثر دهللابددمبدهللا  د دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمدإذدد ددد بدد  كثتنيدكربد ر  دد ده. دكدندرسولددّللك

دد دددهلدمشي دعبددهللا  دد  محبدمبد  دد ماند دهللابد وسىدمبدهللاا ا دهللاـبددـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددسبي دندمب744
دمـبد  درد ـ  دهللاـبد دمبدد فضلدمبدرميثـادمـبددحلـدرتدمـبدهللا ـ ددملطبـعد دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبددألهللاـ ج دهللاـبدهللا يـ ددّللك هللا  ددّللك

دهللابه دهللابيدمبد  دطد عدرضيددّللك
دصـبىدسدهللابيــهد سـبمد نــهدكـدندإذدد ــدددإ،ددد  حيـالةددملأتومــادكـربد ر ــ دد دـهدثــذ د بأ يـه د دحيــب د  ــلدهللاـبدرســولددّللك

ذ كدإذدد ضىد  د  هد  رددد ندد ك  د دحيبثهدإذددر  د بدد  كـوي د الدد  ـ دد دـهد دشـى د ـبدصـال هد هـود دهللاـ  د إذدد
د ددد بدد قج  نيدر  دد دهدكذ كد كرب.

دهللابيهد سبم:دإذدد ددد بدد  كثتنيدكـربد دلد موددد د:د  دث دثد  دمحي دد قدهللا يدثنيد صفدصالةدد بزدصبىدس
د ر  دد دهدثىتدىدذيد  دد بأ يه دك ددكربدهللاب دد تتدحدد حيالة.

دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد تددة دهللابدنحي دمبدهللادصم دهللابد د كدمبددحلود تد دل:745
دبدد  كويدثىتدد بغد  دد   يد ذنيه.ر دهللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدد   دد دهدإذددكرب د إذددرك  د إذددر  در سهد 



ـدث عبدددمبد ثدذ دعبـدد   دحد ثـ عبدد وسـىدمـبد ـ  دن دعبـددشـثيعددثـ ددمـبدإسـحدقددملثـىندهللاـبدهللا ـ دن دهللاـبد746
دالثق دهللابدموريدمبدنيك د دل:د دلد موده د ة:

الد ــ ىد نــهد دد حيــالةد الد ــودكبــهللاد ــ دددد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد   دــهللادإمطيــه دزددددمــبد ثــدذد ــدل:دداــولدالثــق:د 
ددقتطي د نددأوند  دددرسولددّللك د زددد وسى:ددثب دإذددكربدر  دد ده.

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمـبدإدردـس دهللاـبدهللادصـمدمـبدكبيـع دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبددألسـود دهللاـبدهللابا ـاد747
: د دل:د دلدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدد حيالةد أربد  ر  دد ده د ب ددرك دط قدد دهدمنيدرك تيه د ـدل:د  بـغدذ ـكدسـث د دهللاب بددرسولددّللك
د ادل:دص قد خي د  دكبددنفثلدهذد دمثد   اند ذد ددث دديأ قد،دهللابىدد  ك تني.

 ابب من مل يذكر الرفع عند الركوع -119
بدمـبددألسـود دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبـدد كيـ  دهللاـبدسـفيدن دهللاـبدهللادصـمددثـ ددمـبدكبيـعدهللاـبدهللا ـ دد ـ مح748

دمبد قثود: دهللابدهللابا اد دل:د دلدهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم د دل:د حيبكىد بمدد   دد دهدإالد  ة. د الد صبكأيدمأمدصالةدرسولددّللك

د] دلد موددد د:دهذددث دثدفتحي د بدث دثدطودل د  يسدهودمحيحيحدهللابىدهذددد بفظ[.
دبددمد دمبد  دزايد دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د يبى دهللابدد ربد ـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددش دك دهللا749

دصبىدسدهللابيهد سبمدكدندإذددد تتحدد حيالةدر  دد دهدإ،د  دٍعد بد ذنيه دمثدالددثود. د ندرسولددّللك
دمبد   دد مه ي دعبـددسـفيدن دهللاـبددمدـ دحنـودثـ دثدشـ دكدملدداـلد"مثدالددثـود"د ـدلدسـفيدن:د750 ـدث عبددهللا  ددّللك

د بدداب أو ادمث د"مثدالددثود".د دل
د دلد موددد د:د ر ىدهذدددحل دثدهويمد خد  د دمبدإدردسدهللابددمد دملددذك  دد"مثدالددثود".

دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد ثد داد خد  دمبدهللا   د  مودثذدفا د د ود:دعبددسفيدندإبأسبددهد ذدد دل:751
د.    دد دهد د  لد  ة د  دلدمثضهم:د  ةد دث ة

ـدث عبددثقنيدمبدهللا  دد  محب د خرباند كي  دهللابددمبد  د يبى دهللابد خيهدهللايقى دهللابددحلأم دهللابدهللا  دد  محبد752
دمبد  د يبى دهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمدر  دد دهدثنيدد تتحدد حيالة دمثكدملدد  ثه ددثىتددنحي ف. در دهللادرسولددّللك
دحيحيح[.] دلد موددد د:دهذدددحل دثد يسدم

دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبد  دذئع دهللابدسثي دمبدمسثدن دهللابد  ده د ةد دل:753
د[. دصبىدسدهللابيهد سبمدإذدددخلد دد حيالةدر  دد دهد  ك دكدندرسولددّللك
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زرهللاادمبدهللا  دد  محبد دل:دمسثهللاددمـبدد ـممريددـدث عبددنحي دمبدهللابي د خرباند مود مح  دهللابدد ثال دمبدصد  دهللاب754
دداول:

دد ا  نيد  ض دد ي دهللابىدد ي د بدد قبا. دصفُّ
ـدث عبدد   دمبدمأـدردمـبدد ـ اين دهللاـبدهوـيمدمـبدموـري دهللاـبددحلجكـدجدمـبد  دزدبـع دهللاـبد  دهللا  ـدندد بهـ ي د755

دهللابددمبد قثود
دسدهللابيهد سبمد وض دد هدد ي ىندهللابىدد يق ى. نهدكدنددحيبيد وض دد هدد يق ىدهللابىدد ي ىن د  آهدد بزدصبىدد

ــدثــ عبدد  ــ دمــبد  ــوب دعبــددثفــصدمــبدغيــدت دهللاــبدهللا ــ دد ــ محبدمــبدإســحدق دهللاــبدزايددمــبدزدــ  دهللاــبد  د756 ـ
دجحيفا

دهللابهد دل:د] ب[دد قباد ض دد أفدهللابىدد أفد دد حيالةدحتهللادد ق ة. د ندهللابيكددرضيددّللك
هللابد  دم ر دهللاـبد  دطـد و دهللا ـ دد قـالد دهللاـبددمـبدج دـ دد ضـز دهللاـبدـدث عبدد   دمبد  د اددث ددمبد هللانيد757

د ميهد دل:
دهللابهدميقكدمشد هدمي يبهدهللابىدد  سغد وقدد ق ة. در دهللادهللابيكددرضيددّللك

 ــدلد مــوددد د:د ر يدهللاـــبدســثي دمـــبدج ــريد" ـــوقدد قــ ة"د  ــدلد مـــودجمبــٍم:د"حتـــهللادد قــ ة"د ر يدهللاـــبد  ده دــ ةد  ـــيسد
داب اوي.
عبددهللا  دد ودثـ دمـبدزايد دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبدإسـحدقدد أـو  دهللاـبدسـيدرد  ددحلأـم دهللاـبد  دـدث عبدد ق د د758

د دئل د دل:د دلد موده د ة:
د دد حيالةدحتهللادد ق ة. دهللابىددألكفكأ د خُذددألكفكأ

د دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدثب لددضثفدهللا  دد  محبدمبدإسحدقدد أو .
دمبدمحي دهللابدعور دهللابدسبي دندمبد وسى دهللابدطد فد دل:ـدث عبدد مود وما دعبدددهلي مددث دد759

دصبىدسدهللابيهد سبمددض دد هدد ي ىندهللابىدد هدد يق ىدمثددو دميبه ددهللابىدص ره د هود دد حيالة. دكدندرسولددّللك
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دمبد ثدذ دعبدد   دعبددهللا  دد ثمدـمدمـبد  دسـب ا760  دهللاـبدهللا ـهددملدجوـوندمـبد  دسـب ا دهللاـبدهللا ـ دـدث عبددهللا ي ددّللك

دهللابهد دل: دمبد  درد   دهللابدهللابيدمبد  دطد عدرضيددّللك دد  محبددألهللا ج دهللابدهللا ي ددّللك
د د دألرضح دمثد ـدل:د" جهـهللاد جهـيد بـذيد طـ دد قـ ود أ دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدإذدد ـدددإ،دد حيـالةدكـربك كدندرسـولددّللك

دد ثدملنيدالدش دكد ه د مـذ كد  ـ  د  اندثبيفد د قب د د  دد اند بددملو كني:د دربكأ إنكدصاليتد نقأيد  يديد اديتدّللك
ددملبــكدالدإ ــهدإالد نــهللا د نــهللادر  د  اندهللا ــ ، درب ــهللادنفقــي د دهللارت ــهللادمــذنز د ــدغف ديلد   لددملقــب ني.دد بهــمد نــهللاح

قـبهددإالَّد نـهللا د دصـ فدهللاـ دذنو د يثد ؛د]إنـه[دالددغفـ دد ـذنوبدإالد نـهللا د دهـ  دألثقـبددألخـالقدالددهـ  دألث



سيئهددالددحي فد]هللا [دسيئهددإالد نهللا د  يكد سث دك د دخلريدكبهد دد دك د] د و د يسدإ يك[ د اندمكد إ يـك د
  دركهللاد  ثد يهللا د ستغف ،د   وبدإ يك"د إذددرك د دل:د"د بهمد كدركثهللا د مـكدآ بـهللا د  ـكد سـب هللا دخوـ د ـكد

دملـبدمحـ ه درمبـدد  ـكددحل ـ د ـل دد قــ ود د دألرضدمسثـيد محيـ يد فـيد هللاظـد يد هللاحيـز"د إذددرد  ـ د ـدل:د"مســ ددّللك
  ل د ـددميبه ـدد  ـل د ـددشـئهللاد ـبدشـى دمثـ "د إذددسـج د ـدل:دد بهـمد ـكدسـج   د مـكدآ بـهللا د  ـكد سـب هللا د
د ثقــبددخلــد اني"د إذددســبمد ــبد دمسثــهد محيــ ه د   ــدر،ددّللك ســج د جهــيد بــذيدخباــهد صــورهد  ثقــبدصــور ه د شــقَّكح

 ـدل:د"د بهــمددغفـ ديلد ــدد ـ  هللاد  ـدد خــ   د  ـدد ســ ر  د  ـدد هللاببــهللا د  ـدد سـ  هللاد  ــدد نـهللاد هللابــمدمـهد ــ ؛دد حيـالةد
د نهللاددملا دد دملؤخ  دالدإ هدإالد نهللا".

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددسبي دندمبددد دددهلدمشي د خرباندهللا  دد  محبدمبد  دد ـماند دهللاـبد وسـىدمـبدهللاا ـا د761
دمبدد فضلدمبد دمبد  درد   دهللابدهللابدهللا  ددّللك رميثادمبددحلدرتدمبدهللا  ددملطبع؛دهللابدهللا  دد  محبددألهللا ج دهللابدهللا ي ددّللك

دهللابيدمبد  دطد ع 
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد نــهدكــدندإذدد ــدددإ،دد حيــالةددملأتومــادكــربد ر ــ دد دــهدثــذ د بأ يــه د دحيــب د  ــلد هللاــبدرســولددّللك

  د بدد  كـوي د الدد  ـ دد دـهد دشـى د ـبدصـال هد هـود دهللاـ  دذ كدإذدد ضىد  د  ه د إذدد رددد ندد ك  د دحيبثهدإذددرد
د دهللاددحنودثـ دثدهللا ـ دد ثمدـمد دد ـ هللاد ددمدـ د دـباصدد وـى  د ملددـذك د  إذدد ددد بدد قج  نيدر  دد دهدكذ كد كربك
" دخلـــريدكبـــهد ددـــ دكد د وـــ د ـــيسدإ يـــك"د زددد يـــه:د داـــولدهللابـــ ددنحيـــ د هد ـــبدد حيـــالة:د"د بهـــمددغفـــ ديلد ـــدد ـــ  هللاد

د خ   د  س ر د  هللاببهللا د نهللادإهليدالدإ هدإالد نبهللا". د
دـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددش دحدمبددمد  دث ع دشثيعدمبد  دمحمةد دل:762

 دلديلد   دمبددملبأ رد دمبد  د   ةد غريمهدد بد اهد د هـلددمل دبـا د ـ أذدد بـهللاد نـهللادذد،د اـل:د"  اند ـبددملقـب ني"د
دني".دث د و ه:د"  اند  لددملقب 

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د خرباندمحدد دهللابد تددةد اثمهللاد محي دهللابد نسدمبد د ك 763
د دمح د دك ريد دطي د د  دركد د يه د ب دد ضىدرسولددّللك د كربددحل  دّللك  ندرجال دجد دإ،دد حيالةد   دثفمهدد بفسد ادل:ددّللك

  أنـهدملدداـلدأبسـد "د اـدلدد  جـل:د اندايدرسـولددّللك دجئـهللادصبىدسدهللابيهد سبمدصال هد دل:د" دأـمددملـتأبمداب أب ـد  د
   دثفم دد بفسد ابتهد د ادل:د" ا در دهللاددع دهللاو د بأد دد ت ر ندد دهـمدد  ثهـد"د زدددمحيـ د يـهد" إذددجـد د ثـ كمد

د بي شدحنود ددكدنبدميويد بيحيلد دد در، د  يابد ددس اه".
هللابدهللا   دمـبد ـ ة دهللاـبدهللادصـمدد ثبـمي دهللاـبددمـبدج ـريدمـبد طثـم دهللاـبدـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ا د764

د ميه



د كــربدك ــريد  د دصـبىدسدهللابيــهد سـبمددحيــبيدصــالة د ـدلدهللا ــ  :دالد دريد يُّدصـالةدهــي د اـدل:د"دّللك  نـهدر ىدرســولددّللك
دك ـريد  د دحل ـ دّللكد دك ـريد  د دحل ـ دّللك د كـربدك ـريد  د دحل ـ دّللك د كـربدك ـريد  ددّللك دمأـ ة د  صـيال"دعـالاث ددّللك دك ـريد  د سـ حدنددّللك

د بدد ويطدند بدنفرهد نف هد مهمه"د دل:دنف ه:دد وث  د نفره:دد أرب د مهمه:ددملو ا د.د" هللاوذدابّللك
دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابد قث  دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابدرجل دهللابدان  دمبدج ري دهللابد ميهد دل:765

دداولد دد تطويدذك دحنوه.دمسثهللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبم
ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدرد ــ  دعبــددزدــ دمــبددحل ــدب د خــرب د ثد دــادمــبدصــد  د خــرب د زهــ دمــبدســثي ددحلــ دزي دهللاــبد766

دهللادصمدمبدمحي د دل:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد يــدددد بيــل د اد ــهللا:د اــ دســ  ت دهللاــبدشــى د ــدد دشــى دكــدنددفتــتحدرســولددّللك ســ  هللادهللادئوــادأبيكأ

دهللاوــ د  د ســ حدهللاوــ د  د هبــلدهللاوــ د  د دســتغف دهللاوــ د د  ــدل:دســ   دهللابــهد ثــ  د  بــك دكــدندإذدد ــدددكــربدهللاوــ د  د محــ ددّللك
د"د بهمددغف ديل د ده   د درز  د هللاد  "د دتثوذد بدضيقددملاددددوددد ايد ا.

د دلد موددد د:د ر دهدخد  دمبد ث دندهللابدرميثاددجل شيدهللابدهللادئوادحنوه.
بددهللا  دمبددونس دعبددهللاأ  ا دث ع دىيبدمبد  دك ري دثـ ع د مـودسـب ادمـبدهللا ـ دد ـ محبدـدث عبدددمبددمل ىن دع767

دمبدهللاوفد دل:
دصبىدسدهللابيـهد سـبمددفتـتحدصـال هدإذدد ـددد ـبدد بيـل د د ـهللا:دكـدندإذدد ـددد ـبد دشى دكدندنزددّللك س  هللادهللادئوا:دأبيكأ

 قـ ود د دألرضدهللاـدملدد غيـعد د وـهددةد نـهللادحتأـمدد بيلددفتتحدصـال هد"د بهـمدربدجربدـلد  يأدئيـلد إسـ د يلد ـدط دد
مــنيدهللا ــدد،د ي ــددكــدنودد يــهدخيتبفــون ددهــ  دملــدددخُتبــفد يــهد ــبددحلــقدإبأذنــكدإنــكد نــهللادهتــ يد ــبد وــد دإ،دصــ دٍطد

د قتايم".
كـربدددـدث عبدد   دمبدرد   دعبـدد مـودنـوحد ـ دد دعبـددهللاأ  ـا دإبأسـبددهدمـالدإخ ـدرد  ثبـدهد ـدل:دكـدندإذدد ـددداب بيـل768
د داول.
دـدث عبددد اثبز دهللابد د كد دل:769

دالأبفداب  هللاد د دد حيالةد د   هد   سطهد  دآخ ه د دد ف دضاد غريهد.
دد  ـ  دهللاـبدهللابـيدمـبدىـيبدد مر ـي دهللاـبد ميـه دهللاـبدر دهللاـادمـبد770 ـدث عبددد اثبز دهللاـبد د ـك دهللاـبدنثـيمدمـبدهللا ـ ددّللك

درد  دد مر يد دل:
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدر سـهد ـبدد  كـويد ـدل:ددكبدددو د دنحيبيد رد درسول دصبىدسدهللابيهد سبم د ب ددر  درسـولددّللك دّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:دد بهـمَّدرابد  ـكددحل ـ دمحـ د دك ـريد دطي ـد د  دركـد د يـه د دملبدمحـ ه د ـدلدرجـلد رد درسـولددّللك مس ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد ـدل:د" ـبددملـ تأبمد ـددآنفـد " د اـدلدد  جـل:د اندايرسـولددّللك د اـدلدرسـولد ب دددنحي فدرسولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم:د" ا در دهللادمضثا د عالعنيد بأد دد ت ر ندد دهمددأت هدد  ل". ددّللك



دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دد ممري دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا دف 771 دـدث عبددهللا  ددّللك
دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمدكـــدند إذدد ـــدددإ،دد حيـــالةد ـــبدجـــوفدد بيـــلدداـــول:د"د بهـــمد ـــكددحل ـــ د نـــهللادنـــورد ندرســـولددّللك

د ق ود د دألرض د  ـكددحل ـ د نـهللاد يـدددد قـ ود د دألرض د  ـكددحل ـ د نـهللادربدد قـ ود د دألرضد  ـبد ـيهبَّ د
 نـهللاددحلــق د  و ــكددحلــق د  هللاــ ،ددحلــق د  اــد:،دثــق د دجلبــادثــق د د بــدردثــق د د قــدهللاادثــق؛دد بهــمد ــكد ســب هللا د

آ بـــهللا د هللابيـــكد وكبـــهللا د إ يـــكد ن ـــهللا د مـــكدخدصـــ هللا د إ يـــكدثدك ـــهللا د ـــدغف ديلد ـــدد ـــ  هللاد  خـــ   د مـــكد
د  س ر د  هللاببهللا د نهللادإهليدالدإ هدإالد نهللا".

ـدث عبدد مودكد ل دعبددخد  ددث ددمـبددحلـدرتدعبـددهللا ـ دندمـبد قـبمد ند ـيسدمـبدسـث دث عـهد ـدل:دعبـددطـد ف د772
دهللابددمبدهللا دف

دصبىدسدهللابي د كرب دمثدذك د ثبده. ندرسولددّللك دهد سبمدكدند دد تهج دداولدمث  ددداولددّللك
دمــبدر دهللاـادمــبد773 ــدثـ عبدد تي ــادمـبدســثي د سـثي دمــبدهللا ـ ددجل ـدردحنــوه.د ـدلد تي ــا:دعبـددر دهللاــادمـبدىـيبدمــبدهللا ـ ددّللك

درد   دهللابدهللامد ميهد ثدذدمبدر دهللاادمبدرد   دهللابد ميهد دل:
دصــبىدسدهللابيــهد د دمحــ د دك ــريد دطي ــد دصــبيهللادخبــفدرســولددّللك ســبمد ثطــسدر دهللاــا دملدداــلد تي ــادر دهللاــا د ابــهللا:ددحل ــ دّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددنحيـ فد اـدل:د" ـبددملـتأبمد   دركد د يهد  دركد دهللابيهدك ددىعدرمبدد د ضى د ب ـددصـبىدرسـولددّللك
د دد حيالة" دمثدذك دحنودث دثد د كد  متَّد به.

دمــبدــدثـ عبددد ث ـدفدمـبدهللا ـ دد ثظـيم774 دهللاـبدهللا ـ ددّللك  دعبـدددمدـ دمـبدهــدر ن د خـرباندشـ دكدهللاـبدهللادصـمدمـبدهللا يـ ددّللك
دهللاد  دمبدرميثا دهللابد ميهد دل:

دمحــ د دك ــريد دطي ــد د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد هــود دد حيــالةد اــدل:ددحل ــ دّللك د ــبددألنحيــدردخبــفدرســولددّللك هللاطــسدشــدبٌّ
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د  دركد د يهدثىتدد ضىدرمكبدد مث د ددد ضىد بد  ـ دد ـ ني دد دآلخـ ة د ب ـدددنحيـ فدرسـولددّللك

د اند " ــبدد ادئــلدد أب ــا" د ــدل:د قــأهللادد وــدبدمثد ــدل:د" ــبدد ادئــلدد أب ــاد  أنــهدملدداــلدأبســد " د اــدل:دايرســولددّللك
د بتهددملد ردد ددإالدخريد  د دل:د" دد بدههللادد ندهللا حمدد  محبدجلدذك ه".

 بسبحانك اللهم وحبمدك ابب من رأى االستفتاح -122
ـدث عبددهللا  دد قالددمبد طه  دعبددجثف  دهللابدهللابيدمبدهللابيدد   ـدهللاي دهللاـبد  ددملتوكـلدد بـدجي دهللاـبد  دسـثي د775

ددخل ريد دل:
دمثدداـول:د"سـ حدنكدد بهـمد حب ـ ،د   ـدر،ددمسـك د  ثـد،د دصبىدسدهللابيهد سـبمدإذدد ـددد ـبدد بيـلدكـربك كدندرسولددّللك

دد قــ ي دد ثبــيمد ــبددجـ ،د الدإ ــهدغــري،" د كــربدك ــريد "دعـالاث د" هللاــوذدابّللك "دعــالاث  دمثدداــول:د"دّللك مثدداــول:د"الدإ ـهدإالددّللك
دد ويطدندد  جيمد بدمهحْمأهأد نفرهد نف ه"دمثددا  .

د دلد موددد د:د هذدددحل دثدداو وندهودهللابدهللابيدمبدهللابيدهللابددحلقبد  سال  دد وهمد بدجثف .



ى دعبددطبقدمبدغبدد دعبددهللا  دد قالددمبدث بددملالئي دهللابدمـ دلدمـبد يقـ ة دهللاـبد  دـدث عبددثقنيدمبدهللايق776
ددجلوزد  دهللابدهللادئواد د هللا:

دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمدإذدددســـتفتحدد حيـــالةد ـــدل:د"ســـ حدنكدد بهـــمد حب ـــ ، د   ـــدر،ددمســـك د  ثـــد،د كـــدندرســـولددّللك
دج ، د الدإ هدغري،".

ردهللاــبدهللا ــ دد قــالددمــبدثــ بدملددــ  هدإالدطبــقدمــبدغبــدد د  ــ در ىد حيــاد ــدلد مــوددد د:د هــذدددحلــ دثد ــيسدابملوــهود
دد حيالةدهللابدم دلد دهللاادملددذك  دد يهدشيئد د بدهذد.

 ابب السكتة عند االفتتاح -123
دـدث عبدددثاوبدمبدإم دهيم دعبددإمسدهللايل دهللابددونس دهللابددحلقبد دل:د دلدمس ة:777

دديأ ـد ددثـىتدداـ   د سـأتادإذدد ـ غد ـبد دحتـادد أتـدبد سـورةدهللابـ دد  كـوي.دثفظهللادسأتتنيد دد حيالة:دسـأتادإذددكـربك
د دل:د  نأ دذ كدهللابيهدهللا  دندمبدثحينيد دل:د أت ودد دذ كدإ،ددمل دبادإ،د  ك د حي قدمس ة.

د دلد موددد د:دكذدد دلدمحي د دهذدددحل دث:د" سأتا دإذدد  غد بدد ا د ة".
ددحلدرت دهللابد شثث دهللابددحلقب دهللابدمس ةدمبدجب ب دـدث عبدد مودمأ دمبدخالد دعبددخد  دمب778

هللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد نهدكدنددقأهللادسأتتني:دإذدددستفتح د إذدد ـ غد ـبدد اـ د ةدكبهـد د ـذك د ثـىندثـ دثد
ددونس.
ـــدثــ عبدد قــ د دعبــدددمدــ  دعبــددســثي  دعبــدد تــددة دهللاــبددحلقــبد ندمســ ةدمــبدجبــ بد هللا ــ دندمــبدثحيــنيد ــذدك د د779

د ةدمبدجب ب ح تدمس
دد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدســأتتني:دســأتادإذددكــربك د ســأتادإذدد ــ غد ــبد ــ د ةد}غــريأددملغضــوبأ  نـهدثفــظدهللاــبدرســولددّللك

هللابــيهْمد الدد ضــد نيح{د حفــظدذ ــكدمســ ة د  نأــ دهللابيــهدهللا ــ دندمــبدثحيــني د أت ــدد دذ ــكدإ،د  كدمــبدكثــعد أــدند دد
دظ.كتدمهدإ يه دد  د دردهدهللابيه دد ندمس ةد  دثف

دـدث عبدددمبددمل ىن دعبددهللا  ددألهللابى دعبددسثي د ذدد دل:دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ةد دل:780
دصبىدسدهللابيهد سبمد ـدلد يـه:د ببـدد اتـددة:د ـددهـداتندد قـأتتدن د ـدل:دإذدددخـلد د سأتتدندثفظته ددهللابدرسولددّللك

دغضوبدهللابيهمد الدد ضد ني{.صال ه د إذدد  غد بدد ا د ة دمثد دلدمث :د إذدد دل:د}غريددمل
ـدث عبدد مح دمبد  دشثيع دعبدد   دمبد ضيل دهللابدهللا درة دحد عبدد مودكد ل دعبددهللا ـ دد ودثـ  دهللاـبدهللا ـدرة د781

ددملثىندهللابد  دزرهللاا دهللابد  ده د ةد دل:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدإذددكــربد دد حيــالةدســأهللادمــنيدد تأ ــريد د اــ د ة د ابــهللاد ــه:دأب د  نــهللاد   ــي دكــدندرســولددّللك

 ر دهللادسأو كدمنيدد تأ ريد د ا د ة د خربن د دد اول د دل:د  ول:د"د بهمَّدابهللا دمي د مـنيدخطـداييدك ـددابهللاـ  دمـنيد
ددملو قد دملغ ب دد بهمد نا د بدخطداييدكد  وبددألميبد بدد  نس دد بهمددغقب داب  بجد دملد د د ربد".



 الرحيم ابب من مل ير اجلهر ببسم اّلل  الرمحن -124
دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد تددة دهللابد نس782

دربدد ثدملني{. د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد  ابدمأ د هللا  د هللا  دندكدنودددفتتحوندد ا د ةدمـد}دحل  دّللك
دـــدثــ عبدد قــ د دعبــددهللا ــ دد ــودرتدمــبدســثي  دهللاــبدثقــنيددملثبــم دهللاــبدمــ دلدمــبد يقــ ة دهللاــبد  ددجلــوزد  دهللاــب783

دهللادئواد د هللا:
دربدد ثــدملني{ د كــدندإذددركــ دملد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددفتــتحدد حيــالةداب تأ ــري د د اــ د ةدمـــد}دحل ــ دّللك كــدندرســولددّللك
دورصدر سهد ملددحيومه د  أبدمنيدذ ك د كدندإذددر  در سهد بدد  كويدملددقج دثىتددقتويد دئ د  د كـدندإذددر ـ د

ويحد دهللا د  د] كدندداولد دكلدركثتنيد"د تحيد "[د كدندإذددجبـسددفـ حمدرجبـهدر سهد بدد قجوددملددقج دثىتددقت
دد يق ىد دبحيعدرجبهدد ي ىن د كدنددبهىدهللابدهللااعدد ويطدند هللابد  شادد ق   د كدندخيتمدد حيالةداب تقبيم.

دـدث عبددهبدددمبدد ق ي دعبدددمبد ضيل دهللابددملرتدردمبد بفلد دل:دمسثهللاد نسدمبد د كدداول:784
دد ـ محبدد ــ ثيم دإاند هللاطيبــد،دد أــوع {د ـدلدرد دآنفـد دســورةف"د اــ  د}مقــمددّللك دصــبىدسدهللابيـهد ســبم:د" نم ــهللادهللابــيَّ ســولددّللك

د رسو هد هللابم د دل:د"  أنهدن د هللا نيهدر دهللام جلد ددجلبا". دثىتدخت هدد دل:د"هلد  ر ند ددد أوع " د د ود:ددّللك
دألهللاــ جددملأـي دهللاــبددمــبدشـهدب دهللاــبدهللاــ  ة دهللاـبدهللادئوــا د ذكــ ددــدثــ عبدد طـبدمــبدنقــري دعبـددجثفــ  دعبــددمحيـ 785

دديأ كد د هللا:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد كوــفدهللاــبد جهــه د  ــدل:د هللاــوُذداب قــ ي دد ثبــيمد ــبدد وــيطدندد ــ جيم:د}إنَّد جبــسدرســولددّللك

دد ذدبدجد  ددابيأ كدهللاحي افد بأم{ددآلدا.
افدهللاـبدد مهـ يدملددـذك  ددهـذددد أـالددهللابـىدهـذددد وـ ح د دلد موددد د:د هذددث دثد بأ  د  در ىدهذدددحل دثد دهللاـ

د  خدفد نددأوند   ددالستثدذةد بدكالددمحي .
 ابب من جهر هبا -125
دـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندهويم دهللابدهللاوف دهللابددمد دد فدرسيد دل:دمسثهللاددمبدهللا دفد دل:786

د إ،ددألنفــدلد هــيد ــبددمل ــد د جثبت ومهــدد د بــهللاد ث  ــدندمــبدهللافــدن:د ــددمحبأــمد ندهللا ــ متدإ،دمــ د ةد هــيد ــبددملئــني
دد ــ محبدد ــ ثيم{ د ــدلدهللا  ــدن:دكــدندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمداــدد د قــ  دد طكــوحلأ د ملد أت ــوددميبه ــددســط د}مقــمددّللك
 بــملدهللابيــهددآلاي د يــ هللاودمثــبد ــبدكــدنددأتــعد ــهد داــولد ــهد"ضــ دهــذهددآلدــاد دد قــورةدد ــيتددــذك د يهــددكــذدد كــذد"د

ملدهللابيـهددآلدـاد دآلدتـدند ياـولد  ـلدذ ـك د كدنـهللاددألنفـدلد ـبد  لد ـددنـملدهللابيـهدابمل دبـا د كدنـهللادمـ د ةد ـبدآخـ د ـدد  ب
د ملد كتــعد نـملد ـبدد اـ آن د كدنـهللاد حيـتهددشـ يهادماحيـتهد د ظببــهللاد نـدد بهـد د  ـبدهبـد،د ضـثته دد دد قـ  دد طـكوحلأ

دد  محبدد  ثيم{. دميبه ددسط د}مقمددّللك



ددمــبد دــوب دعبــدد ــ  دنددثــ ددمــبد ثد دــاد خــرباندهللاــوفددألهللاــ د  دهللاــبددمدــ دد فدرســي دعبــدددمــبدهللا ــدفدــدثــ عبددزاي787
دصبىدسدهللابيهد سبمد ملدد نيد بدد ندد بهد. دنثبدهد دلد يه:د ا بدرسولددّللك

د ــدلد مــوددد د:د ــدلدد وــثزد  مــود د ــكد  تــددةد اثمــهللادمــبدهللا ــدرة:دإندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدملددأتــ عد}مقــمددّللك
دد  محبدد  ثيم{دثىتدنم هللادسورةدد ب ل دهذدد ثبدهد] هذدد  سل[.

ـدث عبدد تي ادمبدسثي د  مح دمبد   ددمل  زيد دمبدد ق حد د ود:دعبددسفيدن دهللابدهللا ـ   دهللاـبدسـثي دمـبدج ـري د788
د دلد تي اد يه:دهللابددمبدهللا دفد دل:

دد ــ محبدد ــ ثيم{د هــذدد فــظددمــبدكــدندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدالددثــ فد حيــلدد قــورةدثــىت د بــملدهللابيــهد}مقــمددّللك
دد ق ح.
 ابب ختفيف الصالة لألمر حيدث -126
ـدث عبددهللا  دد  محبدمبدإم دهيم دعبددهللا  دمبدهللا  دد ودث د مو دمبدمأ  دهللابددأل زدهللاـي دهللاـبدىـيبدمـبد  دك ـري د789

دمبد  د تددة دهللابد ميهد دل: دهللابدهللا  ددّللك
دصبىدس دهللابيهد سبم:د"إ دأل وددإ،دد حيالةد  اند رد د ند طـولد يهـدد ـ مس دمأـد دد حيـزد ـ جتوزدك دهيـاد دلدرسولددّللك

د ند شقدهللابىد  ه".
 ابب يف ختفيف الصالة -127
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدن دهللابدهللا   دمسثهد بدجدم د دل:790

 ة:دمثدد جـ د يحيـبكيدماو ـه د ـ خك دد بـزدصـبىدكدند ثدذددحيبيد ـ دد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمدمثدد جـ د يؤ بـد د ـدلد ـ
سدهللابيــهد ســبمد يبــا دد حيــالة د  ــدلد ــ ة:دد ثوــد  د حيــبىد ثــدذد ــ دد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدمثدجــد ددــؤدد و ــه د اــ  د
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد د  ا ة د دهللاتملدرجلد بدد اودد حيبكى د ايل:دان اهللادايد الن د ادل:د ددان اهللا د ـ  ىدرسـولددّللك
 ادل:دإند ثدذد ددحيبيد ثكدمثدد ج د يؤ بـددايرسـولددّللك د إّنـددحنـبد صـحدبدنودضـحد نث ـلدأبدـ دبد د إنـهدجـد ددؤ بـدد
 ا  دمقورةدد  ا ةد ادل:د"ايد ثدذ د  تدنفد نهللا د  تدنفد نهللا دإ   دمأذد دإ ـ  دمأـذد"د ـدلد مـودد ـممري:دمــد}سـ حددسـمدرمـكد

د  د ادل:د ردهد  دذك ه.دألهللابى{ د }د بَّيلدإذدددغوى{دذك اند ث 
ــدثـ عبدد وسـىدمـبدإمسدهللايــل دعبـددطد ـعدمـبدث يـع دمسثــهللادهللا ـ دد ـ محبدمـبدجـدم دىــ تدهللاـبدثـمددمـبد  كدمــبدد791
دكثع

دصــبىدسدهللابيــهد ســـبم:د  نــهد  ــىد ثــدذدمــبدج ــلد هــوددحيــبيدماــوٍددصـــالةددملغــ بد دهــذدددخلــربد ــدل:د اــدلدرســولددّللك
درد ،دد أ ريد د ضثيفد ذ ددحلدجاد دملقد  "."اي ثدذدالد أبد تدان  د  أنهددحيبيد د

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددثقنيدمبدهللابي دهللابدزدئ ة دهللابدسبي دن دهللابد  دصـد دهللاـبدمثـبد صـحدبد792
دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:



دجلبـاد  هللاـوذد دلدد بزدصبىدسدهللابيهد سـبمد  جـل:د"كيـفد اـولد دد حيـالة" د ـدل:د  وـه د   ـول:دد بهـمدإ د سـ  كد
دمكد بدد بدر د  ددإ دالد ثقبددن نتك د الددن ناد ثدذ د ادلدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم:د"ثوهلددن ن ن".

دمـبد اقـمدهللاـبدجـدم دذكـ د793 ـدث عبددىيبدمبدث يـع دعبـددخد ـ دمـبددحلـدرت دعبـدد  ـ دمـبدهللاجـالندهللاـبدهللا يـ ددّللك
د حياد ثدذد دل:

 بفىتد"كيفد حيـب دايددمـبد خـيددذددصـبيهللا" د ـدل:د  ـ  دمفدحتـادد أتـدب د  سـ لدد  دلددث دد بزدصبىدسدهللابيهد سبم
ددجلبا د  هللاوذدمهد بدد بدر د إ دالد دريد دددن نتكد الددن ناد ثدذ د ادلدد بزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"إ د  ثـدذفد دّللك

دثولدهد ني"د  دحنودهذد.
دهللا ج دهللابد  ده د ةـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددأل794

 ندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د"إذددصــبىد ثــ كمد ببــدفد بيرفــف؛د ــ أند ــيهمدد ضــثيفد د قــايمد د أ ــري د إذدد
دصبكىد بفقهد بيطولد ددشد ".

ـــدثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــي دعبــددهللا ــ دد ــ زدق د خــرباند ث ــ  دهللاــبدد مهــ ي دهللاــبددمــبددملقــيعد   دســب ا دهللاــبد  د795
ده د ة
دزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذددصبىد ث كمد ببدفد بيرفف؛د  أند يهمدد قايمد د ويخدد أ ريد ذدددحلدجا". ندد ب
 ابب ما جاء يف نقصان الصالة -128
ـدث عبدد تي ادمـبدسـثي  دهللاـبدمأـ ددثـ ددمـبد ضـ دهللاـبددمـبدهللاجـالن دهللاـبدسـثي ددملاـربي دهللاـبدهللا ـ دمـبددحلأـم د796

دمبدغحبح حاددملم  د دهللابدهللا دردمبدايس د دل:هللابدهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدداول:د"إندد  جلد يبحي ف د  ددكتـعد ـهدإالدهللاوـ دصـال هد قـثهددمثبهـددسـ ثهدد مسثهللادرسولددّللك

دس سهددمخقهددرمثهددعب هددنحيفهد".
 ابب ما جاء يف القراءة يف الظهر -129
د ي وند ث يع دهللابدهللاطد دمبد  درابحـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد يسدمبدسث  د هللا درةدمبد797

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد مسثبـدكم د  ـدد خفـىد دهللابهد ـدل:د دكـلدصـالةدداـ   د  ـدد مسثبـددرسـولددّللك  ند ابده د ةدرضيددّللك
دهللابيبدد خفيبددهللابيأم.

جكـدج د هـذددـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهودددمبد  دهللا  ددّللك دحد عبدددمبددمل ىن دعبدددمبد  دهللا ي دهللاـبددحل798
دمبد  د تددة د دلددمبددمل ىند   دسب ا دمثدد فاددهللابد  د تددةد دل: د فظه دهللابدىيب دهللابدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبيدمبدد ياـ  د دد ظهـ د د ثحيـ د دد ـ كثتنيددأل  يـنيدمفدحتـادد أتـدبد سـور ني د كدندرسولددّللك
ددأل ،د بدد ظه د داحي دد  دنيا د كذ كد دد حي ح. دق ثبدددآلداد ثيدان  د كدنددطولدد  كثاد

د دلد موددد د:دملددذك د ق دد دحتادد أتدبد سورة.



دمـبد  د799 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندمهددد  ابندمبددمد دد ثطدر دهللابدىيب دهللابدهللا ـ ددّللك
 د زدددهللاـبدمهـددد ـدل:د كـدنددطـولد دد  كثـاددأل ،د ـددالد تددة دهللابد ميهدم ثبدهذد د زددد ددألخـ دنيدمفدحتـادد أتـدب

ددطولد دد  دنيا د هأذدد دصالةدد ثحي  د هأذدد دصالةدد غ دة.
دمبد  د تددة دهللابد ميهد دل:800 دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدىيب دهللابدهللا  ددّللك

ددأل ،.د ظببدد نهدد د دمذ كد ندد ر،دد بدفدد  كثا
دـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد دهللابددألهللا ش دهللابدهللا درةدمبدهللا ري دهللابد  د ث  د دل:د ببددخل دٍب:801

دصبىدسدهللابيهد سبمددا  د دد ظه د د ثحي  د دل:دنثمد ببد:دمبدكبتمد ث  ـوندذد، د ـدل:دابضـط دبد هلدكدندرسولددّللك
دحليته.
دمبد  د  ىفدـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبد802 دهللافدن دعبددمهدد دعبدد   دمبدجحددة دهللابدرجل دهللابدهللا  ددّللك

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدندداودد دد  كثاددأل ،د بدصالةدد ظه دثىتدالددق  د   د  د.
 ابب ختفيف األخريني -130
د  دهللاون دهللابدجدم دمب803 دمس ةد دل:دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد   دمبدهللا ي ددّللك

 دلدهللا  د قث :د  دشأد،دد بدفد دكلدشى دثىتد دد حيالةد دل:د  ـدد اند   ـ ُّد ددأل  يـنيد  ثـذفد ددألخـ دني د
دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:دذد،دد ظبُّدمك. د الدآ ود ددد ت دهللادمهد بدصالةدرسولددّللك

دمــبد  ــ ددثــ دد بفيبــيدعبــددهوــيم د خــرباند بحيــود804 ر دهللاــبدد و يــ دمــبد قــبمددهلجي ــي دهللاــبد  دـــدثــ عبددهللا ــ ددّللك
دد حي دقدد بدجي دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمد دد ظه د د ثحي  د حمراند يد هد دد  كثتنيددأل  ينيد بدد ظه د ـ ردعالعـنيد ثمراند يدددرسولددّللك
ك د ثمراند يد هد ددأل  ينيد ـبدد ثحيـ دآداد  رد}آملد بمدل{دد قج ة د ثمراند يد هد ددألخ دنيدهللابىدد بحيفد بدذ 

دهللابىد  رددألخ دنيد بدد ظه  د ثمراند يد هد ددألخ دنيد بدد ثحي دهللابىدد بحيفد بدذ ك.
 ابب قدر القراءة يف صالة الظهر والعصر -131
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدجدم دمبدمس ة:805

دصـــبىدسدهللاب يـــهد ســـبمدكـــدندداـــ  د دد ظهـــ د د ثحيـــ دمــــد}د قـــ د د د طـــدرق{ د }د قـــ د دذد دد ـــرب ج{د نَّدرســـولددّللك
د حنومهدد بدد قور.

دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابدمسد، دمس دجدم دمبدمس ةد دل:806 دـدث عبددهللا ي ددّللك
دصبىدسدهللابيـهد سـبمدإذدددثضـهللادد وـ سدصـبىدد ظهـ د  ـ  دمبحـٍود ـبد} د بيـلدإ ذدددغوـى{د د ثحيـ ددكدندرسولددّللك

دكذ ك د د حيبود دكذ كدإالدد حي حد  أنهدكدنددطيبهد.



ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد ثت  دمبدسبي دند دمد دمبدهدر ند هويمدهللابدسـبي دندد تي ـيدهللاـبد  يـادهللاـبد  د807
دجمبٍمدهللابددمبدهللا  :

 بمدـلف{دد قـج ة"د ـدلددمـبدهللايقـى:د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدسج د دصالةدد ظه دمثد ددد  ك  د   دبـدد نـهد ـ  :د}
دملددذك د  ياد ث فدإالد ثت  .

د دل:808 دمبدهللا ي ددّللك دـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابد وسىدمبدسدمل دعبددهللا  ددّللك
دصـبىدسدهللابيــهد د بـد:دسـلددمـبدهللا ـدفد كـدندرسـولددّللك دخبـهللادهللابـىددمـبدهللا ـدفد دشـ دبد ـبدمـ دهدشـم د اببـدد وـدبٍك

دظه د د ثحي  د ادل:دالدال د ايلد ه:د بثبهدكدنددا  د دنفقهد ادل:دمخود ددحل دردهللابىدد ف ف. سبمددا  د دد 
دـدث عبددزايددمبد دوب دعبددهويم د خرباندثحيني دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:809

دصبىدسدهللابيهد سبمددا  د دد ظه د د ثحي د ددال. دالد دريد كدندرسولددّللك
 املغرب ابب قدر القراءة يف -132
دمبدهللات ا دهللابددمبدهللا دف810 دمبدهللا  ددّللك دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا ي ددّللك

 ند ددد فضلدمبهللاددحلدرتدمسثتـهد هـودداـ  د} دمل سـال دهللا  ـد {د اد ـهللا:دايدمـ د اـ دذكـ   دما د  ـكدهـذهدد قـورةدإنـدد
دصبىدسدهللابيهد سبمددا  د دد  دددملغ ب.آلخ د ددمسثهللادرسولددّللك

دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد   دمبدج ريدمبد طثم دهللابد ميهد دل:811
دصبىدسدهللابيهد سبمددا  دمـد}د طور{د ددملغ ب. دمسثهللادرسولددّللك

ـــدثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــي دعبــددهللا ــ دد ــ زدق دهللاــبددمــبدجــ دج دثــ ع ددمــبد  د بيأــا دهللاــبدهللاــ  ةدمــبدد ــممري دهللاــبد812
دبددحلأمد دل:   دندم

دصبىدسدهللابيهد سـبمدداـ  د ددملغـ بد  دلديلدزد دمبداثمهللا:د دد كد ا  د ددملغ بدماحيدرددملفحيلد   در دهللادرسولددّللك
مطو،دد طو يني د دل:د بهللاد ددطويلدد طو يني د دل:ددألهللا دفد دألخ ىددألنثددد دل:د سـ  هللاد انددمـبد  د بيأـاد اـدلد

دهللا دف.يلد بد  لدنفقه:ددملدئ ة د دأل
 ابب من رأى التخفيف فيها -133
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهودددمبدهللا  ة813

{د حنوهدد بدد قور. د ند ابهدكدنددا  د دصالةددملغ بدمبحود دد ا   ند} د ثدداي أ
د دلد موددد د:دهذدد ددد لدهللابىد ندذد،د بقولد هذدد صح.

بــدد هـعدمــبدج دـ  دعبـدد   د ــدل:دمسثـهللاد  ــ دمـبدإســحدقدىـ تدهللاــبدــدثـ عبدد محــ دمـبدســثي دد ق خقـي دع814
دهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هد نهد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمددؤددد بدفد دد دد حيالةددملأتوما. د دد بددملفحيلدسورةدصغريةد الدك ريةدإالد   دمسثهللادرسولددّللك



دمبد ثدذ دعبدد   دعبدد  ة د815 دهللابدد بمدلدمبدهللا دردهللابد  دهللا  دندد به يـدث عبددهللا ي ددّللك
د ث . د نهدصبىدخبفددمبد قثودددملغ ب د ا  دمالدهوددّللك

 ابب الرجل يعيد سورة واحدة يف الركعتني -134
ددجله 816 دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د د خرب دهللا    دهللابددمبد  دهالل دهللابد ثدذدمبدهللا  ددّللك

 نـــهدمســـ دد بـــزدصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمدداـــ  د دد حيـــ حد}إذددز م ـــهللاددألرض{د دد ـــ كثتنيدد ندرجـــال د ـــبدجهيبـــاد خـــربهد
دصبىدسدهللابيهد سبمد دد   دذ كدهللا  د  . دكبتيه د د الد دريد نقيدرسولددّللك

 ابب القراءة يف الفجر -135
ــدثــ عبددإمــ دهيمدمــبد وســىدد ــ دزي د خــرباندهللايقــىددثــ ددمــبددــونسدهللاــبدإمسدهللايــل دهللاــبد صــ غد817  ــو،دهللا ــ  دمــبدـ

دث دث دهللابدهللا   دمبدث دثد دل:
دك  د مس دصو دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمددا  د دصالةدد غ دة:د} الد  قمدابخلبس.ددجلودردد أبس{.

 ابب من ترك القراءة يف صالته ]بفاحتة الكتاب[ -136
دي د دل:ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابد  دنض ة دهللابد  دسث818

د ُ  اند ندنا  دمفدحتادد أتدبد  دد يق .
ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباندهللايقى دهللابدجثف دمـبد ي ـوندد  حيـ ي دعبـدد مـودهللا  ـدندد بهـ يد ـدل:د819

دث ع د موده د ةد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"دخ جد بددد ددمل دبا:دإنهدالدصالةدإالدما آٍند  ودم دفدحتادد أتدبد  ددزدد". دلديلدرسولددّللك

دـدث عبدددمبدمودر دعبددىيب دعبددجثف  دهللابد  دهللا  دن دهللابد  ده د ةد دل:820
:دإنهدالدصالةدإالكدما د ةد دحتادد أتدبد  ددزدد". دصبىدسدهللابيهد سبمد ند انديح د"    درسولددّللك

د قدئعد و،دهودددمـبدزهـ ةدداـول:دمسثـهللادـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدد ثال دمبدهللا  دد  محبد نهدمس د ابد821
د ابده د ةدداول:

دد اـ آند هـيدخـ دجفد هـيدخـ دجفد هـيدخـ دجف:د دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د" ـبدصـبىدصـالة دملدداـ  د يهـددأبدكأ  ـدلدرسـولددّللك
 درسـيُّد دنفقـكدغريدمتدٍد"د دل:د ابهللادايد ابده د ة:دإ د كوند ثيدان د رد دديأ دد د دل:د غ مدذردهللايد  دل:دد ـ  د ـدداي

دهللام جــل:د قـــ هللادد حيــالةدميـــ د مــنيدهللا ـــ يدنحيـــفني:د دصـــبىدسدهللابيــهد ســـبمدداــول:د" ـــدلددّللك  ــ أ دمسثـــهللادرســولددّللك
د دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"د ـ   د دداـولدد ث ـ د}دحل ـ دّللك  بحيفهدديلد نحيفهدد ث  ي د  ث  يد ددسـ ل"د ـدلدرسـولددّللك

دهللام جـل:دمحــ دد ثـدملني{دداـولددّللك دهللا ـ ي دداــولدربكأ دهللام جـل:د عــىندهللابـيَّ   دهللا ـ ي دداـولد}د ــ محبأدد ـ ثيم{دداـولددّللك
دهللام جل:دجمك ح دهللا  ي دداـولدد ث ـ د}إاي،دنث ـ د إاي،دنقـتثني{د هـذهدميـ د مـنيد دد  دب{دداولددّللك ددودأ د ث  د} د كأ



مدغـريددملغضـوبدهللابـيهمد الدهللا  يد  ث  يد ددس ل دداـولدد ث ـ د}دهـ اندد حيـ دطددملقـتايمدصـ دطدد ـذدبد نث ـهللادهللابـيه
دد ضد ني{د هؤال د ث  يد  ث  يد ددس ل".

ـــدثـــ عبدد تي ـــادمــبدســـثي د دمـــبدد قـــ حد ــدال:دعبـــددســـفيدن دهللاـــبدد مهــ ي دهللاـــبد  ـــوددمـــبدد  ميــ  دهللاـــبدهللا ـــددةدمـــبد822
دد حيد هللادد بغدمهدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:

ددن:دملبددحيبيد ث ه."الدصالةحدملْبدملددا  دمفدحتادد أتدبد حيدهللا د "د دلدسفي
دمبد   دد بفيبـي دعبـدد  ـ دمـبدسـب ا دهللاـبد  ـ دمـبدإسـحدق دهللاـبد أحـول دهللاـبد  ـوددمـبد823 ـدث عبددهللا  ددّللك

دد  مي  دهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللاد دل:
دصبىدسدهللابيهد سـبمد  ابـهللادهللابيـهدد اـ د ة د دصبىدسدهللابيهد سبمد دصالةدد فج  د ا  درسولددّللك كبددخبفدرسولددّللك

د دايرسـولددّللك د ـدل:د"ال فثبـوددإالدمفدحتـادد أتـدبد  أنـهدالد  ب دد  غد دل:د" ثبأمد ا   ندخبـفدإ ـد أم"د ببـد:دنثـمدهـذك
دصالةدملبدملددا  د د".

دمــبددوســف دعبــدددهليــ مدمــبدمحيــ  د خــرب دزدــ دمــبد د ــ  دهللاــبد824 ـــدثــ عبددد  ميــ دمــبدســبي دنددألزدي دعبــددهللا ــ ددّللك
د وددمبدد  مي ددألنحيدري د دلدان  : أحول دهللابدان  دمبد 

 مطـ دهللا ـددةدمـبدد حيـد هللادهللاـبدصــالةدد حيـ ح د   ـددد مـودنثـيمددملـؤذندد حيــالةد حيـبىد مـودنثـيمداب بـدف د    ـلدهللا ــددةد  اند
دد اـ آن د ب ـدددنحيـ فد بـهللاد ث ـددة:د  ثهدثىتدصـففبددخبـفد  دنثـيم د  مـودنثـيمدجيهـ داب اـ د ة د جثـلدهللا ـددةدداـ  دأبدكأ

دصبىدسدهللابيهد سبمدمثبدد حيبود دد ـيتدجيهـ دمسثتكد ا  دأب دد ا آند  مودنثيمدجيه د دل:د جل دصبكىدمبددرسولددّللك دكأ
 يهـدداب اــ د ةد ــدل:د د ت قــهللادهللابيـهدد اــ د ةد ب ــدددنحيــ فد   ـلدهللابيبــددموجهــهد اــدل:د"هـلد اــ   ندإذددجهــ  داب اــ د ة" د

دبـدزهللا دد اـ آن د ـالد اـ   ددموـى د ـبدد اـ آندإذددجهـ  دد ادلدمثضبد:دإاندنحيـب دذ ـك د ـدل:د" ـال د  اند  ـول:د ـدديل
دد ا آن". دإالكدأبدكأ

دمــبدد ثــال  دهللاــبد825 دمــبدســهلدد   بــي دعبــددد و يــ  دهللاــبددمــبدجــدم د ســثي دمــبدهللا ــ دد ثمدــمد هللا ــ ددّللك ــدثــ عبددهللابــيك ـ
د أحول دهللابدهللا ددةدحنودث دثدد  مي دمبدسبي دند د ود:

د حي حدمفدحتادد أتدبد دكلدركثادسـ د  د ـدلد أحـول:دد ـ  د ـدد ي ـددجهـ دمـهد أدند أحولددا  د ددملغ بد د ثود د د
دثدل. دديأ دددإذدد   دمفدحتادد أتدبد سأهللادس د  د  أندملددقأهللادد   د دد  بهد  ثهد مث ه دالد رتكهددهللابىدكلكأ

مام[ -137  ابب من كره القراءة ]بفاحتة الكتاب إذا جهر اإلِّ
د دهللابددمبدشهدب دهللابددمبد كي ادد بي ي دهللابد  ده د ةـدث عبددد اثبز دهللابد د ك826

دصبىدسدهللابيهد سبمددنحي فد بدصالٍةدجه د يهدداب ا د ةد اـدلد"هـلد ـ  د ثـيد ثـ فد ـبأمدآنفـد " د اـدلد  ندرسولددّللك
صـبىدسددرجل:دنثمدايرسولددّللك د دل:د"إ د  ولد دديلد انزيدد اـ آن" د ـدل:د ـدنتهىدد بـدفدهللاـبدد اـ د ةد ـ درسـولددّللكد



هللابيهد سبمد ي ـددجهـ د يـهدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ي ـددجهـ د يـهدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمداب اـ د ةد ـبدد حيـبود د
دصبىدسدهللابيهد سبم. دثنيدمسثوددذ كد بدرسولددّللك

د دلد موددد د:در ىدث دثددمبد كي ادهذدد ث  د دونسد  سد ادمبدزد دهللابدد مه يدهللابىد ثىند د ك.
دمبد   دد مهـ يد دمـبدد قـ حدـد827 ث عبدد ق دد  مح دمبد   ددمل  زي د    دمبد مح دمبد  دخبف د هللا  ددّللك

د د ود:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي د دل:دمسثهللاددمبد كي ادى تدسثي دمبددملقيعد دل:دمسثهللاد ابده د ةدداول:
دصبىدسدهللابيهد سبمدصالة دنظبُّد نددد حي ح دن دثبدهدإ،د و ه:د" دديلد انزيدد ا آن".صبىدمبددرسولددّللك

دصــبىدسدهللابيــهد  ــدلد مــوددد د:د ــدلد قــ دد دث د ــه د ــدلد ث ــ :د ــدنتهىدد بــدفدهللاــبدد اــ د ةد ي ــددجهــ دمــهدرســولددّللك
دمــبد  ــ د  ســبم د  ــدلددمــبدد قــ حد دث د ــه د ــدلد ث ــ دهللاــبدد مهــ ي:د ــدلد مــوده دــ ة:د ــدنتهىدد بــدف د  ــدلدهللا ــ ددّللك

دبهم:د دلدسفيدند  أبمدد مه يدمأب ادملد مسثهد د ادلد ث  :دإنهد دلد دنتهىدد بدف.د مه يد بدمي
 دلد موددد د:د ر دهدهللا  دد  محبدمبدإسحدقدهللابدد مه يد دنتهـىدث د ـهدإ،د و ـه:د" ـدديلد انزيدد اـ آن"د ر دهددأل زدهللاـيد

دند ثهد ي ددجيه دمهدصبىدسدهللابيهد سبم.هللابدد مه يد دلد يه:د دلدد مه يد د َّثظددملقب وندمذ ك د بمددأونودددا   د
د دلد موددد د:دمسثهللاد   دمبدىيبدمبد درفد دل:د و هد" دنتهىدد بدف"د بدكالددد مه ي.

مام بقراءته[ -138  ابب من رأى القراءة إذا مل جيهر ]اإلِّ
دملثــىندهللاــبد تــددة دهللاــبدـــدثــ عبدد مــودد و يــ دد طيد قــي دعبــددشــث ا دحد عبــدد  ــ دمــبدك ــريدد ث ــ يد خــرباندشــث ا د828

دزردرة دهللابدهللا  دندمبدثحيني
 ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدصبىدد ظه د جد درجلد ا  دخبفه:دمـ}دس حددسمدرمكددألهللابـى{د ب ـدد ـ غد ـدل:د" دأـمد

د   " د د ود:درجلد دل:د"  دهللا  هللاد ندمثضأمدخدجلبيهد.
  ــيسد ــولدســثي د نحيــهللاد باــ آن د ــدل:دذد،دإذددد ــدلد مــوددد د:د ــدلد مــودد و يــ د دث د ــه:د ــدلدشــث اد ابــهللاد اتــددة:

دجه دمه د  دلددمبدك ريد دث د هد دل:د بهللاد اتددةدك نهدك هه د دل:د ودك ههدنىدهللابه.
دـدث عبدددمبددمل ىن دعبدددمبد  دهللا ي دهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابدزردرة دهللابدهللا  دندمبدثحيني829

دصبىدسدهللابيهد سبمدصبىد مدد ظه د ب  دددنفتلد دل:د" دأمد   دمـ}س حددسمدرمكددألهللابى{ د ادلدرجـل:د ندنزددّللك
د ان د ادل:د"هللاب هللاد نَّدمثضأمدخدجلبيهد".

 ابب ما جيزىء األميي واألعجميي من القراءة -139
د دل:830 دـدث عبدد هعدمبدمايا د خرباندخد   دهللابدمحي ددألهللا ج دهللابد   دمبددملبأ ر دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد حنــبدناــ  دد اــ آند  يبــدددألهللاــ د د د ثج ــيد اــدل:د"د ــ   دد أــلٌّدثقــبف دخــ جدهللابيبــددرســود لددّللك
د سيجي د  وددفدداي ونهدك دددادددد ا حددتثجبونهد الددت جبونه".



دمــبد هــع د خــرب دهللا ــ  د دمــبدهليثــادهللاــبدمأــ دمــبدســوددةدهللاــبد  ــد دمــببد831 ـــدثــ عبدد محــ دمــبدصــد  دعبــددهللا ــ ددّللك
دد حي   دهللابدسهلدمبدسث دد قدهللا يد دل:دش دح

د دثــ ف د  ــيأمددألمحــ  د دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددو ــد د حنــبدناــرتى د اــدل:د"دحل ــ دّللك دكتــدبددّللك خــ جدهللابيبــددرســولددّللك
د  يأمددألميب د  يأمددألسود دد    هد  لد نددا  هد  وددفدداي ونهدك ددداوددد قهمددتثجلد ج هد الددت جبه".

ــدثــ عب832 ددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا دعبــدد كيــ دمــبددجلــ دح دعبــددســفيدندد  ــوري دهللاــبد  دخد ــ دد ــ دال  دهللاــبدإمــ دهيمدـ
دمبد  د  ىفد دل: دد قأقأي دهللابدهللا  ددّللك

جد درجلدإ،دد بزدصبىدسدهللابيهد سـبمد اـدل:دإ دالد سـتطي د ندآخـذد ـبدد اـ آندشـيئد د ثب ـ د ـددجيـمئ د بـهد اـدل:د
د]د ثبــيدد ثظــيم["د ــدل:دايرســولد" ــلدســ حدنددّللك د د د كــرب د الدثــولد الد ــوةدإالدابّللك دحل ــ دّللك د الدإ ــهدإالددّللك د دّللك

دهللام جلد  دديل د ـدل:د" ـلدد بهـمددرمحـ د درز ـ د هللاـد  د دهـ  "د ب ـدد ـددد ـدلدهأـذددميـ ه د اـدلدرسـولد دّللك دهذددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"  ددهذدد ا د ألدد هد  دبددخلري".دّللك

د833 ـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان   د خرباند مودإسحدقددث دد فمدريدهللابدمحي  دهللابددحلقب دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
د دل:

دكبددنحيبيدد تطويدن هللاودد يد د د  ثودد  د نق حدركوهللاد د سجودد .
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللاببدمحي د  بهدملددذك دد تطويد دل:834
دحلقــــبدداــــ  د دد ظهــــ د د ثحيــــ دإ د ــــد د  دخبــــفدإ ــــدددمفدحتــــادد أتــــدب د دقــــ حد دأــــربد دهبــــلد ــــ رد}ق {ددكــــدن

د }د ذدراي {.
 ابب متام التكبري -140
دـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابدغيالندمبدج د  دهللابد ط فد دل:835

دهللابــهد أــدندإذ ددســج دكــرب د إذددركــ دكــرب د إذددصــبيهللاد اند هللا ــ دندمــبدثحيــنيدخبــفدهللابــيدمــبد  دطد ــعدرضــيددّللك
نـبد ـبدد ــ كثتنيدكـرب د ب ــدددنحيـ  بدد خـذدهللا ــ دندميـ يد  ــدل:د اـ دصـبىدهــذدد  ـلد  د ــدل:د اـ دصـبىدمبــددهـذدد  ــلد

دصالةد   دصبىدسدهللابيهد سبم.
 مـودـدث عبددهللا   دمبدهللا  ـدن دعبـدد  ٌّد مايـا دهللاـبدشـثيع دهللاـبدد مهـ يد ـدل:د خـرب د مـودمأـ دمـبدهللا ـ دد ـ محبد د836
دسب ا

دملـبد دثـنيدد كـ  دمثدداـول:دمسـ ددّللك  ند ابده د ةدكدنددأربد دكلدصالةد بددملأتوماد غريهد:ددأربدثنيدداـود دمثددأـربك
دثنيدد  ـ در سـه دمثد د كربدثنيددهويدسدج د  دمثددأربك مح ه دمثدداول:درمبدد  كددحل  د  لد نددقج  دمثدداول:ددّللك

دثنيدد د دثنيدداودد بددجلبوفد ددعبتني د يفثـلدذ ـكد دكـلدركثـادثـىتددأربدثنيددقج  دمثددأربك   در سه دمثددأربك



دصــبىدسدهللابيــهد دفــ غد ــبدد حيــالة دمثدداــولدثــنيددبحيــ ف:د د ــذيدنفقــيدميــ هدإ دأل ــ مأمدشــ هد دمحيــالةدرســولددّللك
د سبمدإندكدنهللادهذهد حيال هدثىتد درقدد  نيد.
دمبدثقني د  د ـقدهللا ـ ددألهللابـىدد دلد موددد د:دهذددد أالدددألخريدجيثبهد د ك  د ممي يد غريمهددهللابدد مه ي دهللابدهللابيك
دهللابد ث  دشثيعدمبد  دمحمة دهللابدد مه ي.

ــدثــ عبدد  ــ دمــبدموــدرد دمــبددمل ــىند ــدال:دعبــدد مــوددد د دعبــددشــث ا دهللاــبددحلقــبدمــبدهللا ــ دن د ــدلددمــبدموــدر:د837 ـ
دد ثقاال  دهللابددمبدهللا   دد  محبدمبد ممىدهللابد ميهدد ود ي د دلد موددد د:د مودهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد كدندالددتمدد تأ ري. د نهدصبىد  درسولددّللك
د] دلد موددد د:د ثبدهدإذددر  در سهد بدد  كويد  رددد نددقج دملددأرب د إذدد ددد بدد قجوددملددأرب[.

 ابب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ -141
ال:دعبـدددمدـ دمـبدهـدر ن د خـرباندشـ دك دهللاـبدهللادصـمدمـبدكبيـع دـدثـ عبدددحلقـبدمـبدهللابـيد ثقـنيدمـبدهللايقـىد ـد838

دهللابد ميه دهللابد دئلدمبدثج د دل:
در دهللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدإذددسج د ض درك تيهد  لدد ده د إذددنبدر  دد دهد  لدرك تيه.

دردمـبد دئـل دهللاـبدـدث عبدد   دمبد ث   دعبددثجدجدمببد بهدل دعبددمهدد دعبدد   دمبدجحـددة دهللاـبدهللا ـ ددجل َّـ839
د ميه

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ذك دث دثدد حيالةد دل:د ب ددسج د  ثتددرك تدهدإ،ددألرضد  لد ند ا دكفكده.
 دلدمهدد:د ث ع دشايقد دل:دث ع دهللادصمدمبدكبيعدهللابد ميهدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدن لدهـذد د  دثـ دثد

د دمبدجحددةد إذددنبدنبدهللابىدرك تيه د دهللات  دهللابىد رذده. ث مهدد  كربدهللاب يد نهد دث دثد  
دمـبدثقـب دهللاـبد  دد ـماند دهللاـبد840 ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددهللا  دد ثمدـمدمـبد  ـ  دثـ ع د  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك

ددألهللا ج دهللابد  ده د ةد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إذددسج د ث كمد الددرب،دك دددرب،دد  ثري د د  يض دد دهد  لدرك تيه". دلدرسولددّللك

دمـبدثقـب دهللاـبد  دد ـماند دهللاـبددألهللاـ ج د841 دمـبدان ـ  دهللاـبد  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبـددهللا ـ ددّللك
دهللابد  ده د ةد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"دث  د ث كمد دصال هد يرب،دك دددرب،ددجل ل". د دلدرسولددّللك
 ابب النهوض يف الفرد -142
 عبدد قــ د دعبــددإمسدهللايــلددثــ ددمــبدإمــ دهيمدهللاــبد دــوب دهللاــبد  د المــاد ــدل:دجــد اند مــودســبي دند د ــكدمــبدـــدثــ842

ددحلود تدإ،د قج اند ادل:



دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددحيــبي د دإ دألصــبكأيدمأــمد  ــدد ردــ دد حيــالة د  أــ د ردــ د ند ردأــمدكيــفدر دــهللادرســولددّللك  دّللك
  لدصالةدشيربددهذد ددث دهللا   دمبدسب ادإ د همد ذك د نهدكدندإذددر ـ دد دل:د بهللادأل د الما:دكيفدصبى د دل:

در سهد بدد قج ةددآلخ ةد دد  كثاددأل ،د ث دمثد دد.
دـدث عبددزايددمبد دوب دعبددإمسدهللايل دهللابد دوب دهللابد  د الماد دل:843

دجد اند مودسبي دند د كدمبددحلود تدإ،د قج اند ادل:
دإ دألصــبكيد  ــدد  دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددحيــبي د ــدل:د دّللك ردــ دد حيــالة د  أــ د ردــ د ند ردأــمدكيــفدر دــهللادرســولددّللك

د اث د دد  كثاددأل ،دثنيدر  در سهد بدد قج ةددآلخ ة.
دـدث عبدد ق د دعبددهويم دهللابدخد   دهللابد  د الما دهللابد د كدمبددحلود ت844

دصال هدملددبهبدثىتددقتويحد دهللا د . نهدر ىدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدإذددكدند د  ٍ د بد
قعاء بني السجدتني -143  ابب اإلِّ
دـدث عبددىيبدمبد ثني دعبددثجدجدمبد    دهللابددمبدج دج د خرب د مودد ممريد نهدمس دطد سد دداول:845

 د اـدلددمــبد ببـددالمـبدهللا ـدفد دديأ ثـد دهللابـىدد اـ  نيد دد قـجودد اـدل:دهــيدد قـبا د ـدل:د ببـددإاند بـ دهدجفـد  داب  جـل
دهللا دف:دهيدسباد]ن يكدصبىدسدهللابيهد سبم[.

 ابب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع -144
دمـبدّنــريد  مـود ثد دــاد  كيـ د   ــ دمــبدهللا يـ  دكبهــمدهللاـبددألهللا ــش دهللاــبد846 ــدثــ عبدد  ـ دمــبدهللايقـى دعبــددهللا ــ ددّللك

دهللا ي دمبددحلقبد دل:
دمبد  د  ىفدداول:دكدندرسـولددّللكد دملـبددمسثهللادهللا  ددّللك صـبىدسدهللابيـهد سـبمدإذددر ـ در سـهد ـبدد  كـويدداـول:د"مسـ ددّللك

دمح ه دد بهمدرمبدد كددحل  د ل دد ق ود د  ل ددألرضد  ل د ددشئهللاد بدشى دمث ".
 دلد موددد د:د دلدسفيدندد  وريد شث ادمبددحلجـدجدهللاـبدهللا يـ د  ددحلقـب:دهـذدددحلـ دثد ـيسد يـهد"مثـ دد  كـوي"د ـدلد

ديخدهللا ي د د ابددحلقبدمثُ د بمددالد يهد"مث دد  كوي".سفيدن:د ايبددد و
د دلد موددد د:د ر دهدشث ادهللابد  دهللاحي ادهللابددألهللا شدهللابدهللا ي د دل:د"مث دد  كوي".

ـدث عبدد ؤ كلدمبدد فضلددحل د  دعبـددد و يـ  دحد عبـدد  ـوددمـبدخد ـ  دعبـدد مـود قـه  دحد عبـدددمـبدد قـ ح دعبـدد847
دمبددوسفدكبهمدهللابدسثي دمبدهللا  دد ثمدم دهللابدهللاطيادمـبد ـيس ددمو دمبدمأ  دحد عبدد   دمب  حيثع دعبددهللا  ددّللك

دهللابد مهللاادمبدىيب دهللابد  دسثي ددخل ري
دملـبدمحـ ه:د"د بهـمدرمبـدد ـكددحل ـ  د ـل دد قـ د "د دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدكـدندداـولدثـنيدداـول:دمسـ ددّللك  ندرسولددّللك

د ـدد ـدلدد ث ـ  د كببـددد دلد ؤ ل:د" ل دد ق ود د  ل ددألرضد  ل د د شئهللاد بدشى دمث  د هلدد  بد د د   د ثقُّ



 ـكدهللا ـ ف:دالد ـدن دملــدد هللاطيـهللا"دزددد  ـودد" ال ثطــيدملـدد بثـهللا"دمثدد فاــودد" الددبفـ دذدددجلـ كأد بــكددجلـ ُّ"د  ـدلدموــ :د
د"رمبدد كددحل  "د]ملددالد"د بهم"[دملددالد  ودد"د بهم"د دلد"رمبدد  كددحل  ".

 ي دمبد قبمدهللابدسثي د دل:د"د بهمدرمبدد كددحل  " د ملدداـل:د" الد ثطـيدملـدد بثـهللا"د دضـد .د ـدلد مـوددد د:د]ر دهدد ود
دملدجيى دمهدإالد مود قه [.

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدمسيٍك دهللابد  دصد دد ق دن دهللابد  ده د ة848 دـدث عبددهللا  ددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد سـبمد ــدل:د"إذدد ــدلدديأد دملــبدمحــ ه د او ـوددد بهــمدرمبــدد ـكددحل ــ ؛د  أنــهد ــبد ندرسـولددّللك  ـدد:دمســ ددّللك

د د قد و هد ولددملالئأادغف د هد دد ا دد بدذن ه".
دـدث عبددمو دمبدهللا در دعبدد س دط دهللابد ط كأف دهللابدهللاد  د دل:849

دملبدمح ه"د  أبدداو ون:د"رمبدد كددحل  ". دالداولدد اوددخبفدديأ دد:د"مس ددّللك
 الدعاء بني السجدتني ابب -145
ـدث عبدد   دمبد قثود دعبـددزدـ دمـبددحل ـدب دعبـددكد ـلد مـودد ثـال  دثـ ع دث يـعدمـبد  داثمـهللا دهللاـبدسـثي د850

دمبدج ري دهللابددمبدهللا دف
د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدندداولدمنيدد قج  ني:د"د بهمَّددغف ديلد درمح د هللاد  د ده  د درز  ".

 ساء إذا كني مع الرجال رُءوسهني من السجدةابب رفع الن -146
دمـبد قـبمد خـيدد مهـ ي دهللاـبد851 ـدث عبدد  ـ دمـبددملتوكـلدد ثقـاال  دعبـددهللا ـ دد ـ زدق د ن ـ اند ث ـ  دهللاـبدهللا ـ ددّللك

د و،دألمسد ددمباد  دمأ  دهللابد مسد دمبهللاد  دمأ د د هللا:
ددــ دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدداــول:د" ــبدكــدند ــبأبَّ د د يــودددآلخــ د ــالد   ــ در ســهددثــىتدد  ــ دمسثــهللادرســولددّللك ؤ بدابّللك

دد  جدلدرُ  سهم"دك دهياد ندد دبد بدهللاورد دد  جدل.
 ابب طول القيام من الركوع، وبني السجدتني -147
دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابددحلأم دهللابددمبد  د يبى دهللابدد ربد 852

دصبىدسدهللابيهد سبمدكدندسجودهد رد دكوهللاهد]  ثوده[د  ددمنيدد قج  نيد  د د د بدد قود . ندرسولددّللك
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خربانداثمهللاد محي  دهللابد نسدمبد د كد دل:853

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد دصبىدسدهللابيـهد سـبمد دمتـدٍد د كـدندرسـولددّللك  ددصبيهللادخبفدرجٍلد  جمدصالة د بدرسولددّللك
دملبد محـ ه"د ـدددثـىتدناـول:د ـ د] [د هـمدمثددأـربد دقـج  د كـدندداثـ دمـنيدد قـج  نيدثـىتدناـول:دإذدد دل:د"مس ددّللك

د  د] [د هم.
ـدث عبدد ق دد  مودكد ل ددخلدثـ دثد ثـ مهدد ددآلخـ د ـدال:دعبـدد مـودهللاودنـا دهللاـبدهـاللدمـبد  دمحيـ  دهللاـبد854

دهللا  دد  محبدمبد  د يبى دهللابدد ربد دمببدهللادزبد دل:



دصبىدسدهللابيهد سـبمد دد حيـالةد وجـ  د يد ـهدك كثتـهددر اهللاد   د دصبىدس هللابيهد سبم د  دلد مودكد ل:درسولددّللك
 ســج  ه د دهللات د ـــهد دد  كثــادكقـــج  ه د جبقـــتهدمــنيدد قـــج  ني د ســـج  هد ــددمـــنيدد تقـــبيمد دالنحيــ دفد  د ـــد د ـــبد

دد قود .
تهدمــنيدد قــج  نيد قــج  هد جبقــتهدمــنيد ــدلد مــوددد د:د ــدلد قــ د:د  كثتــهد دهللات د ــهدمــنيدد ــ كثتنيد قــج  هد جبقــ

دد تقبيمد دالنحي دفد  د د د بدد قود .
 ابب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود -148
ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي دعبددشث ا دهللابدسبي دن دهللابدهللا ـدرةدمـبدهللا ـري دهللاـبد  د ث ـ دهللاـبد  د قـثودد855

دد   ريد دل:
دصبىدسدهللابيهد سب دم:د"الجتمى دصالةدد  جلدثىتددايمدره هد دد  كويد د قجود". دلدرسولددّللك

ـدث عبددد اثبز دث عبدد نـسددثـ ددمـبدهللايـدضدحد عبـدددمـبددمل ـىن دثـ ع دىـيبدمـبدسـثي  دهللاـبدهللا يـ ددّللك د هـذدد856
د فظددمبددمل ىن دث ع دسثي دمبد  دسثي  دهللابد ميه دهللابد  ده د ة

دصــبىدسدهللابيـهد ســبمدد دصــبىدسدهللابيــهد ندرسـولددّللك خـلددملقــج د ـ خلدرجــلفد حيـبى دمثدجــد د قـبمدهللابــىدرسـولددّللك
"د  جـ دد  جـلد حيـبىدك ـددد د  أنـكدملد حيـلكأ دصبىدسدهللابيهد سـبمدهللابيـهدد قـالدد  ـدل:د"درجـ د حيـلكأ  سبم د  دَّدرسولددّللك

دصــبىد سدهللابيــهد ســبم:د" هللابيــكدكــدندصــبى دمثدجــد دإ،دد بــزكأدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد قــبمدهللابيــه د اــدلد ــهدرســولددّللك
"دثىتد ثلدذ كدعالتد  در د ادلدد  جل:د د ذيدمث كدابحلقد دد ثقبد د  أنكدملد حيلكأ د قالد"دمثد دل:د"درج د حيلكأ
غريدهذدد ثب   د دل:د"إذدد  هللادإ،دد حيالةد أرب دمثدد   د دد يق د ثكد ـبدد اـ آن دمثددركـ دثـىتد ط ـئبَّدردكثـد  دمثد

د ط ــئبَّدجد قــد  دمثدد ثــلدذ ــكد دصــال كدددر ــ دثــىتد ثتــ لد دئ ــد د  دمثددســج دثــىتد ط ــئبَّدســدج د  دمثددجبــسدثــىتَّ
دكبهد".

 دلدد اثبزدهللابدسثي دمبد  دسثي ددملاربيدهللاـبد  ده دـ ة د  ـدلد دآخـ ه:د" ـ أذدد ثبـهللادهـذدد اـ دمتـهللادصـال ك د  ـدد
دإ،دد حيالةد  س غدد وضو ".دنتاحيهللاد بدهذددشيئد د  أّندددنتاحيتهد بدصال ك"د  دلد يه:د"إذدد  هللاد

دمـبدىـيبدمـبدخـالد د857 دمـبد  دطبحـا دهللاـبدهللابـيك ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبـددمحـدد دهللاـبدإسـحدقدمـبدهللا ـ ددّللك
دهللابدهللا ه:

 ندرجال ددخلددملقج د ذك دحنوه د دلد يه:د ادلدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم:د"إنهدالد تمدصالةدألث د بدد بدفدثـىتد
دددتوض د يض دد وضـو " دهللام جـلد د ـ دهللابيـه د داـ  دنـدد يقـ د ـبدد اـ آندمثدداـول:ددّللك دثـ د ودضـثهد"مثددأـربد ى ـ ددّللك

د كـرب دمثددقــج د دملـبدمحــ هدثـىتددقـتويد دئ ــد  دمثدداـول:ددّللك  كـرب دمثدد كـ دثــىتد ط ـئبَّد فدصـبه دمثدداــول:دمسـ ددّللك
د كربد د   در سهدثـىتد د فدصبه دمثدداول:ددّللك د كـرب دمثددقـج دثـىتد ط ـئبَّدثىتد ط ئبَّ دقـتويد دهللاـ د  دمثدداـول:ددّللك

د فدصبه دمثدد   در سهد يأرب د  أذدد ثلدذ كد ا دمتهللادصال ه".



د858 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهودددمبدهللا  ددملبكد دحلجـدجدمـبد بهـدلد ـدال:دعبـددمهـدد دعبـددإسـحدقدمـبدهللا ـ ددّللك
دميه دهللابدهللا هدر دهللاادمبدرد  دنثبدهد دل:مبد  دطبحا دهللابدهللابيدمبدىيبدمبدخالددهللابد 

دهللام جــل:د يغقــلد دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"إنــددالد ــتمدصــالةد ثــ كمدثــىتددقــ غدد وضــو دك ــدد  ــ هددّللك  اــدلدرســولددّللك
دهللام جلد ى  ه دمثدداـ  د ـبدد اـ آند ـدد ذند ـهد  جههد د دهدإ،ددمل  انيد ميقحدم  سهد رجبيهدإ،دد أث ني دمثددأربددّللك

هد  يقـ "د ـذك دحنـودثـ دثدمحـددد ـدل:د"مثددأـربد يقـج د ـي أبد جهـه"د ـدلدمهـدد:د رنـدد ـدلد"ج هتـهد ـبددألرضد ي
ثىتد ط ئبد فدصبهد  قرتخي دمثددأربد يقتويد دهللا د دهللابىد اث هد دايمدصب ه"د وصـفدد حيـالةدهأـذدد رمـ دركثـد د

دثىتد  غد"ال تمدصالةد ث كمدثىتددفثلدذ ك".
ا دهللابدخد   دهللابد   ددث ددمبدهللا   دهللابدهللابيدمبدىيبدمبدخالدد]هللابد ميه[دهللابدر دهللاـادـدث عبدد هعدمبدماي859

د ند اـ   د إذددركثــهللاد دد اـ آند نــددشـد ددّللك مـبدرد ـ د ــذهدد احيـاد ـدل:د"إذدد  ــهللاد توجهـهللادإ،دد ا بـاد أــرب دمثدد ـ  دأبدكأ
ــْبد قــجود، د ــ أد ذددر ثــهللاد د ثــ دهللابــىد رــذ،د ضــ دردثتيــكدهللابــىدرك تيــكد د ــ ددرهــ ،"د  ــدل:د"إذددســج  د  أكأ

دد يق ى".
ـدث عبدد ؤ لدمـبدهوـدد دعبـددإمسدهللايـل دهللاـبد  ـ دمـبدإسـحدق دثـ ع دهللابـيدمـبدىـيبدمـبدخـالددمـبدرد ـ  دهللاـبد860

د  ميه دهللابدهللا هدر دهللاادمبدرد   دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ـذهدد احيـاد ـدل:د"إذدد نـهللاد  ـهللاد دصـال كد أـربددّللك
بيكد بدد ا آن"د  دلد يه"د"  أذددجبقهللاد د س دد حيالةد دط ئبَّد د رتحمد رذ،دد يق ىدهللام جل دمثدد   د دد يق دهللا

دمثد وه  دمثدإذدد  هللاد   لدذ كدثىتد ف غد بدصال ك".
ـدث عبددهللا دددمبد وسىددخلتبي دعبددإمسدهللايلددث ددمـبدجثفـ د خـرب دىـيبدمـبدهللابـيدمـبدىـيبدمـبدخـالددمـبدرد ـ د861

در دهللاادد مر ي دهللابد ميه دهللابدج ه دهللاب
دهللام جـل دمثد وـه د ــ  م دمثدد دهـذدددحلـ دث د ــدلد يـه:د" توضـ دك ـدد  ـ ،ددّللك دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد اـصَّ  ندرسـولددّللك
دهللام جلد كربهد هببه" د  دلد يه:د" إنددنتاحيهللاد بهدشيئد ددنتاحيـهللاد كرب:د  أندكدند ثكد  آنفد د   دمه د إالد دمح ددّللك

د بدصال ك".
د طيد قــيك دعبــددد بيــث دهللاــبددمدــ دمــبد  دث يــع دهللاــبدجثفــ دمــبددحلأــم دحد عبــدد تي ــا دعبــددـــدثــ عبدد مــودد و يــ د862

ددألنحيدريدهللابدمتيمدمبد  ود دهللابدهللا  دد  محبدمبدش ٍلد دل: دد بيث دهللابدجثف دمبدهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدهللابدنا ةدد غ دب د د رتدحمدد ق   د  نددـوطبدد  جـلددملأـدند ددملقـج  دك ـدددـوطبدنىدرسولددّللك

دد  ثري.دهذدد فظد تي ا.
دـدث عبددزهريدمبدث ب دعبددج د  دهللابدهللاطد دمبدد قدئع دهللابدسدملدد ربددد دل:863

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد اـدددمـنيد دـ دبدد   يبددهللاا ادمبدهللا   ددألنحيدريد ابد قثودد اببدد ه:دثـ عبددهللاـبدصـالةدرسـولددّللك
ك تيهد جثلد صدمثهد سفلد بدذ كد جـدىفدمـنيد   ايـه دثـىتددسـتا دكـلُّد ددملقج د أربَّ د ب ددرك د ض دد دهدهللابىدرد



د سـج د  ضـ دكفيـهدهللابـىددألرض دمثد دملـبدمحـ ه د اـدددثـىتددسـتا دكـلدشـى د بـه دمثدكـربك شى د به دمثد ـدل:دمسـ ددّللك
كد دضـد  دمثدجدىفدمنيد   ايهدثىتددستا دكلُّدشى د به دمثدر  در سهد جبسدثىتددستا دكلُّدشى د به.د فثلد  لدذ 

دصبىدسدهللابيهد سبمدُدحيحبكي. دصبىد رم دركثد د  لدهذهدد  كثاد حيبىدصال ه دمثد دل:دهأذددر دبددرسولددّللك
 ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم "كل صالة اليُتمها صاحبها تتم  من تطوعه" -149
د دل:ـدث عبدددثاوبدمبدإم دهيم دعبددإمسدهللايل دعبدددونس دهللابددحلقب دهللابد864 د نسدمبدثأيمدد ضَّزكأ

خدفد بدزايٍدد  ددمبدزايد د   ىددمل دباد بايد ابده د ةد ـدل:د بقـ  د دنتقـ هللاد ـهد اـدل:دايد ـىتد الد ثـ عكدثـ د د  دد
د ددىدسُعدد بدُفد  دل:د بهللادمبى درمحكددّللك د دلددونس:د  ثق هدذك هدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إند  لح

دـ:ددنظــ  دد دصــالةدهللا ــ يد متهــدد ددمــهددــوددد ايد ــ اد ــبد هللا ــدهلمدد حيــالةد ــدل:دداــولدرمبــددهللام جــلدملالئأتــهد هــود هللابــم
ناحيهد د  أندكدنهللادات ا دكت هللاد هدات ـا د إندكـدنددنـتاصد بهـددشـيئد د ـدل:ددنظـ  ددهـلد ث ـ يد ـبد طـوٍي د ـ أندكـدند ـهد

ددكم". طويد دل:د متودد ث  يد  دضتهد بد طوهللاه دمثد ؤخذددألهللا دلدهللابىدذ
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبـددمحـدد دهللاـبدمحيـ  دهللاـبددحلقـب دهللاـبدرجـلد ـبدمـ دسـبي  دهللاـبد  ده دـ ةدرضـيد865

دهللابهدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدمبحوه. ددّللك
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابددد ددمبد  دهب  دهللابدزردرةدمبد  ىف دهللابدمتيمدد  دريك 866

دهللابيهد سبمد ذدددملثىند دل:د"مثدد مكدةد  لدذ ك دمثد ؤخذددألهللا دلدهللابىدثقعدذ ك".هللابدد بزدصبىدسد
  تفريع أبواب الركوع والسجود

دابب وضع اليدين على الركبتني -150
دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد  ددثفور د] دلد موددد د:د دمسهد   دن[ دهللابد حيثعدمبدسث د دل:867

هللادد يَّدمنيدرك يتَّ د بهد دهللابدذ ك د ث  د ادل:دالد حيب دهذد د  أاندكبددنفثبه د بهيبـددصبيهللادإ،دجبعد   د جثب
دهللابدذ ك د    اند ندنض د د دبددهللابىدد  كع.

دمـبدّنـري دعبـدد مـود ثد دـا دعبـدددألهللا ـش دهللاـبدإمـ دهيم دهللاـبدهللابا ـاد دألسـود دهللاـبدهللا ـ د868 ـدث عبدد   دمبدهللا ـ ددّللك
د دل: ددّللك

دصـبىدسدإذددرك د ث كمد بيفـ  حمدذردهللايـهدهللابـىد رذدـهد  يط ـقدمـنيدكفكيـه د أـ  د نظـ دإ،ددخـتالفد صـدم درسـولددّللك
دهللابيهد سبم.
 ابب ما يقول الرجل يف ركوعه وسجوده -151
ـدث عبددد  مي دمبدان  د مود وما د  وسىدمبدإمسدهللايل ددملثىند دال:دعبدددمبددمل در، دهللاـبد وسـى د ـدلد مـودسـب ا:د869

دهللابدهللا ه دهللابدهللاا ادمبدهللاد  د دل:د وسىدمبد دوب 



دصبىدسدهللابيهد سبم:د"دجثبوهـدد دركـوهللاأم"د ب ـددنم ـهللاد}سـ حد دد ثظيم{د دلدرسولددّللك ملددنم هللاد} ق حدابسمدرمكح
ددسمدرمكددألهللابى{د دل:د"دجثبوهدد دسجودكم".

هللاـبدرجـلد ـبددـدث عبدد مح دمـبددـونس دعبـددد بيـثددثـ ددمـبدسـث دهللاـبد دـوبدمـبد وسـى د  د وسـىدمـبد دـوب 870
د و ه دهللابدهللاا ادمبدهللاد  دنثبده دزددد دل:

دصـبىدسدهللابيــهد ســبمدإذددركـ د ــدل:د"ســ حدندر دد ثظـيمد حب ــ ه"دعــالاث  د إذددسـج د ــدل:د"ســ حدند  أـدندرســولددّللك
در ددألهللابىد حب  ه"دعالاث .

د دلد موددد د:د هذهدد مايدةدخندفد ندالد أوند فورا.
د حي دإبأسبدددهذدبددحل د ني:دث دثدد  مي  د ث دثد مح دمبددونس[.] دلد موددد د:ددنف دد هلد

ـدث عبددثفصدمبدهللا   د دل:دعبددشث اد دل:د بهللاد قبي دن:د دهللاود دد حيالةدإذدد  ر دآبدادّتوف د حـ ع د871
دهللابدسث دمبدهللا ي ة دهللابد قتورد دهللابدصبادمبدز   دهللابدثذدفا

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد أــدندداــود لد دركوهللاــه:د"ســ حدندر حدد ثظــيم"د  دســجوده:د"ســ حدندر د نــهدصــبىد ــ دد بــزكأ
ددألهللابى"د  دد  دآبدادرمحادإالد  فدهللاب هدد ق ل د الدآبدادهللاذدبدإالد  فدهللاب هد د تثوذ.

دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دعبدد تددة دهللابد ط كأف دهللابدهللادئوا872
دربددملالئأاد د   ح".د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدندداولد دركوهللاهد سجوده د"س وحفد   فف

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبـدددمـبد هـع دعبـدد ثد دـادمـبدصـد  دهللاـبدهللا ـ  دمـبد ـيس دهللاـبدهللادصـمدمـبدمحيـ  دهللاـبد873
دهللاوفدمبد د كددألشجثيد دل:

دآبدــادرمحــادإالد  ـفد قــ ل د ال دصـبىدسدهللابيــهد ســبمد يبــا د اـددد اــ  دســورةدد  اـ ة:دالدميــ ُّ ميــ دآبدــادد  ـهللاد ــ درســولددّللك
هللاــــذدبدإالد  ــــفد تثــــوَّذ د ــــدل:دمثدركــــ دماــــ رد يد ــــهدداــــولد دركوهللاــــه:د"ســــ حدندذيددجلــــرب  د دملبأــــو د د أــــرباي د

د د ثظ ا"دمثدسج دما رد يد ه دمثد دلد دسجودهد  لدذ ك دمثد ددد ا  دآبلدهللا  دن دمثد   دسورةدسورة.
دمبددجلث د دال:دعبـد874 شـث ا دهللاـبدهللا ـ  دمـبد ـ ة دهللاـبد  دمحـمةد ـو،ددألنحيـدر ددـدث عبدد مودد و ي دد طيد قيد هللابيك

دهللابدرجلد بدم دهللا س دهللابدثذدفا
د كــرب"دعـــالاث  د"ذ ددملبأــو د دجلـــرب  د دصــبىدسدهللابيـــهد ســبمددحيـــبكأيد ــبدد بيـــلد أــدندداـــول:د"دّللك  نــهدر ىدرســـولددّللك

د ـه د كـدندداـولد دركوهللاـه:د"سـ حدندر د د أرباي د د ثظ ـا" دمثددسـتفتحد اـ  دد  اـ ة دمثدركـ د أـدندركوهللاـهدحنـود د ـبد ي
د ثظــيم دســ حدندر دد ثظــيم" دمثدر ــ در ســهد ــبدد  كــويد أــدند يد ــهدحنــود د ــبدركوهللاــه دداــول:د" ــ  ددحل ــ " دمثدســج د
 أدندسجودهدحنود د بد يد ه د أدندداولد دسجوده:د"س حدندر ددألهللابى" دمثدر  در سـهد ـبدد قـجود د كـدندداثـ د

ددغفــ ديل دربددغفــ ديل" د حيــبىد رمــ دركثــد  د اــ  د ــيهبدد ي ــددمــنيدد قــج  ني حنــود د ــبدســجوده د كــدندداــول:د"ربكأ
دشث ا. دد  ا ة د آلدهللا  دن د د بقد  د دملدئ ةد  ددألنثدد دشكَّ
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مـبد هـع د خـرباندهللا ـ  ددثـ دـدث عبدد مح دمبدصد د  محـ دمـبدهللا ـ  دمـبدد قـ حد   ـ دمـبدسـب ا د ـد ود:دعبـددد875

د و،د  دمأ د نهدمس د ابدصد دذكودندى تدهللابد  ده د ة ددمبددحلدرتدهللابدهللا درةدمبدغمدا دهللابدمسيٍك
دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"   بد دددأوندد ث  د بدرمهأد هودسدج ف د  ك   ددد  هللاد ". د ندرسولددّللك

دمــبد ث ــ  دهللاــبد ميــه دهللاــبددمــبدـــدثــ عبدد قــ د دعبــددســفيدن دهللاــبدســبي دندمــبدســحيم876  دهللاــبدإمــ دهيمدمــبدهللا ــ ددّللك
دهللا دف:

 ندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدكوــفدد قــتدرةد د بــدُفدصــفوفدخبــفد  دمأــ د اــدل:د"ايد دُّهــددد بــدف دإنــهدملدد ــقد ــبد
دنيـهللاد ند  ـ  دردكثـد د  دسـدج د  د    ـددد  كـويد ثظ ــودد  وـ د دد ب ـوةدإالدد ـ :ايدد حيـدحلادد دهـدددملقـبم د  د ـ ىد ـه د إ كأ

دد  بد يه د   ددد قجودد دجته  دد دد  هللاد  د ا بد نددقتجدبد أم".
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابد  دد ضحى دهللابد ق  ق دهللابدهللادئواد د هللا:877

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددأ ـ د ندداـولد دركوهللاـهد سـجوده:د"سـ حدنكدد بهـمدرمبـدد حب  ـ ، دد بهـمددغفـ دكدندرسـولددّللك
ديل"ددت  لدد ا آن.

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع دحد عبدد مح دمبدد ق ح د خربانددمبد هع د خرب دىيبدمـبد دـوب دهللاـبد878
دهللا درةدمبدغمدا دهللابدمسيد و،د  دمأ  دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ة

يلدذنزدكبـهدد ـهد جبـهد    ـهد آخـ ه"دزددددمـبدد قـ حد ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدندداولد دسجوده:د"د بهمددغف د
د"هللاالنيتهد س ه".

ــدثـ عبدد  ـ دمـبدسـبي دنددألن ـدري دعبـددهللا ـ ة دهللاـبدهللا يـ ددّللك دهللاـبد  ـ دمـبدىـيبدمـبدث ـدن دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبد879
دهللابهدد د هللا: ددألهللا ج دهللابد  ده د ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدذد د  يبــاد ب قــهللاددملقــج د ــ أذددهــودســدج د  ــ  دهد بحيــومتدند هــودداــول:د اــ  درســولددّللك
" هللاوذدم ضد،د بدسرطك د  هللاوذدنثد د كد بدهللااومتك د  هللاوذدمكد بك دالد ثحييدعبد  دهللابيـك د نـهللادك ـدد عبيـهللاد

دهللابىدنفقك".
 ابب الدعاء يف الصالة -153
دهللادئواد خرب هدـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددمايا دعبددشثيع دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ةد ن880

د هللاـوذدمـكد ـبدهللاـذدبدد اـرب د  هللاـوذدمـكد ـبد تبـاد دصبىدسدهللابيهد سبمدكدندد هللاود دصـال ه:د"د بهـمدإ كأ  ندرسولددّللك
دملقيحدد  جدل د  هللاوذدمكد بد تبـاددحمليـدد دمل ـد  دد بهـمدإ د هللاـوذدمـكد ـبددملـ مثد دملغـ د"د اـدلد ـهد دئـل:د ـدد ك ـ د ـدد

دندد  جلدإذددغ ددث تد أذبد  هللا د  خبف". قتثيذد بددملغ د  د ادل:د"إ
دهللابيه. د] دلد موددد د:ددملقيحد ح ـحاَّلف:دد  جدلد دملقيحدففف:دهللايقىدصبىددّللك



دهللابيهد سبم:د"  دد قيحدد ضال ا"[. دصبىددّللك د دلددحل  :د د بدفدكلد دث د به ددّتفف د د  ىدهللابدرسولددّللك
دمبددد د دهللاب881 دمبد  د يبى دهللابداثمـهللادد  بـد  دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد  د يبـى دهللاـبددـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك

د ميهد دل:
د ــبدد بــدر د دــلفدألهــلد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد دصــالةد طــوٍيد قــ ثتهدداــول:د" هللاــوذدابّللك صــبيهللادإ،دجبــعدرســولددّللك

دد بدر".
دمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب د882 هللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محب دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

د ند ابده د ةد دل:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدإ،دد حيــالةد   بــدد ثــه د اــدلد هللاــ د ٌّد دد حيــالة:دد بهــمددرمحــ د   ــ د  د الد ــ ثمد  ـدددرســولددّللك

د" ا دحتج  د دسثد "دد د درمحاددّللكد دهللابيهد سبمد دلد ألهللا د كأ دصبىددّللك ددهللام جل. ثبدد ث د  د ب ددسبمدرسولددّللك
ـدث عبددزهريدمبدث ب دعبدد كي  دهللابدإس دئيل دهللابد  دإسحدق دهللابد قبمدد  طني دهللابدسثي دمبدج ـري دهللاـبد883

ددمبدهللا دف
د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدندإذدد   د}س حددسمدرمكددألهللابى{د دل:د"س حدندر ددألهللابى".

ث ادهللاــبد  دإســحدقدهللاــبدســثي دمــبدج ــريدهللاــبددمــبد ــدلد مــوددد د:دخو ــفد كيــ د دهــذدددحلــ دث در دهد مــود كيــ د شــ
دهللا دفد و و د .

دـدث عبدد   دمبددمل ىن دث ع د   دمبدجثف  دعبددشث ا دهللابد وسىدمبد  دهللادئواد دل:884
ددملـو ى{د ـدل:دسـ حدنك د  بـى د قـ  وهد كدندرجلددحيبيد وقدميته د كدندإذدد   :د}  يسدذ ـكدماـددٍردهللابـىد ندىيـيح

دصبىدسدهللابيهد سبم.دهللابدذ كد ادل:دمسثته د بدرسولددّللك
د دلد موددد د:د دلد مح :ددثج  د دد ف دضاد ندد هللاودندد دد ا آن.

 ابب مقدار الركوع والسجود -154
دـدث عبدد ق د دعبددخد  دمبدهللا  ددّللك دعبددسثي ددجل د ي دهللابدد قث ي دهللابد ميهد  دهللابدهللا هد دل:885

د حب ــ ه"در اـهللادد بــزدصــبىدسدهللابيـهد ســبمد دصــ ال ه د أــدنددـت أبد دركوهللاــهد ســجودهد ــ رد ـددداــولد"ســ حدنددّللك
دعالاث .
ــدثــ عبددهللا ــ ددملبــكدمــبد ــ  دنددألهــودزي دعبــدد مــودهللاــد  د  مــوددد ددهللاــبددمــبد  دذئــع دهللاــبدإســحدقدمــبددمدــ د886 ـ

دمبد قثودد دل: ددهلذيل دهللابدهللاوندمبدهللا  ددّللك دهللابدهللا  ددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد د ســبم:د"إذددركــ د ثــ كمد بياــلدعــالتد ــ دٍ :دســ حدندر دد ثظــيم د ذ ــكد دانه د إذدد ــدلدرســولددّللك

دسج د بيال:دس حدندر ددألهللابىدعالاث  د ذ كد دانه".
. د دلد موددد د:دهذدد  سل دهللاوندملدد ر،دهللا  ددّللك



دمبد   دد مهـ ي دعبـددسـفيدن دثـ ع دإمسدهللايـلدمـبد  يـاد ـدل:دمسثـهللاد هللا دميـد د887 دداـول:دمسثـهللاد ابدـدث عبددهللا  ددّللك
ده د ةدداول:

دأبثأـــمد ــــد}د تكأـــنيد د مدتـــون{د ـــدنتهىدإ،دآخ هـــدد}  ـــيسددّللك دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبم:د" ـــبد ـــ  د ـــبأمدم  ـــدلدرســـولددّللك
دحلـدك ني{د بياـلدمبـى د  اندهللابـىدذ ــكد ـبدد وـده دب د  ـبد ـ  :د}الد  قــمدميـوددد ايد ـا{د ـدنتهىدإ،د}  ـيسدذ ــكد

و ى{د بياــلدمبــى د  ــبد ــ  :د} دمل ســال {د  بــغد}  ــ يدثــ دثدمثــ هددؤ بــون{د بياــل:دآ بــددماــددٍردهللابــىد ندىــيبددملــ
"د ــدلدإمسدهللايــل:دذه ــهللاد هللايــ دهللابــىدد  جــلددألهللاــ د د  نظــ د ثبــه د اــدل:دايددمــبد خــي د  ظــبد  دملد ثفظــه  د اــ د ابّللك

دثججهللادستنيدثجاد دد بهددثجادإالد  اند هللا فدد  ثريدد ذيدثججهللادهللابيه.
دمبدإم دهيمدمبدهللا  دمـبدكيقـدن دثـ ع د   دهللاـبد هـعدمـبدـدث عبدد888  مح دمبدصد د دمبدرد  د دال:دعبددهللا  ددّللك

د  نوفد دل:دمسثهللادسثي دمبدج ريدداول:دمسثهللاد نسدمبد د كدداول:
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـبدهـذددد فـىت د دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد شـ هدصـالة دم سـولددّللك  دصبيهللاد رد د ثـ دمثـ درسـولددّللك

ددث دهللا  دمبدهللا  دد ثمدمد دل:د حمراند دركوهللاهدهللاو د ق يحد  د  دسجودهدهللاو د ق يحد .
 دلد موددد د:د دلد مح دمبدصد  د بهللاد ه:د ـ نوفد  د ـ موف د اـدل:د  ـددهللا ـ دد ـ زدقد ياـول:د ـ موف د   ـددثفظـيد

د   نوف د هذدد فظددمبدرد   د دلد مح :دهللابدسثي دمبدج ريدهللابد نسدمبد د ك.
 ب أعضاء السجوداب -155
دـدث عبدد ق دد سبي دندمبدث بد دال:دعبددمحدددمبدزد  دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا دف889

هللاــبدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د"  ــ  د ــدلدمحــدد:د  ــ دن ــيكأمدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد نددقــج دهللابــىدســ ثٍاد الد
دشث د د الدعواب ". ددأفك

د د خرباندشث ا دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا دف ـدث عبدد   دمبدك ري890
دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"    د رندد دل:د   دن يأمدصبىدسدهللابيهد سبمد نددقج دهللابىدس ثادآردب".

بدـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددمأ ددث ددمبد ض دهللابددمبددهلدد دهللابد   دمـبدإمـ دهيم دهللاـبدهللاـد  دمـبدسـث  دهللاـ891
دد ث دفدمبدهللا  ددملطبع

دصـــبىدسدهللابيــهد ســبمدداــول:د"إذددســـج دد ث ــ دســج د ثــهدســـ ثادآردٍب:د جهــه د كفــده د رك تـــده د  نــهدمســ درســولددّللك
د    ده".
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددإمسدهللايلددث ددمبدإم دهيمدهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  در ثهد دل:892

دجه د  أذدد ض د ث كمد جههد بيض دد ده د إذددر ثهد بري ثه د"."إندد ي دبد قج دندك دددقج دد ود
مام ساجدا  كيف يصنع؟ -156  ابب ]يف[ الرجل يدرك اإلِّ



ـــدثــ عبدد  ـــ دمــبدىــيبدمـــبد ــدرفد ندســثي دمـــبددحلأــمدثــ عهم د خـــرباندان ــ دمــبددمدـــ  دثــ ع دىــيبدمـــبد  د893
دد ةد دل:سبي دن دهللابدزد دمبد  دد ثتدبد دمبددملاربي دهللابد  ده د

دصــبىدسدهللابيـــهد ســبم:د"إذددجئــتمدإ،دد حيـــالةد حنــبدســجودفد دســـج  د د الد ثــ  هددشــيئد  د  ـــبد در،د  ــدلدرســولددّللك
دد  كثاد ا د در،دد حيالة".

 ابب السجود على األنف واجلبهة -157
هللاــبد  دســثي ددـــدثــ عبدددمــبددمل ــىن دعبــددصــفودندمــبدهللايقــى دعبــدد ث ــ  دهللاــبدىــيبدمــبد  دك ــري دهللاــبد  دســب ا 894
ددخل ري

دصبىدسدهللابيهد سبمدر:أيحدهللاحبحىدج هته د هللابىد رن ته د د ع دطنٍيد بدصالةدصالهدداب بدف.د ندرسولددّللك
دـدث عبدد   دمبدىيب دعبددهللا  دد  زدق دهللابد ث  دحنوه.895
 ابب صفة السجود -158
دـدث عبددد  مي دمبدان  د مود وما دعبددش دك دهللابد  دإسحدقد دل:896

دصـبىدسدهللابيـهد  صفد بددد ربد دمبدهللاـدزبد وضـ دد دـهد دهللات ـ دهللابـىدرك تيـهد ر ـ دهللاجيم ـهد  ـدل:دهأـذددكـدندرسـولددّللك
د سبمددقج .

دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددشث ا دهللابد تددة دهللابد نس897
دع". ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"دهللات  ودد دد قجود د الددفرتحمد ث كمدذردهللايهدد رتدحمدد أب

دمبدهللا  ددّللك دهللابدهللا هددمد دمبددألصم دهللابد ي ونا898 دـدث عبدد تي ا دعبددسفيدن دهللابدهللا ي ددّللك
دحتهللادد دهد   . د ندد بزَّدصبىدسدهللابيهد سبمدكدندإذددسج دجدىفدمنيدد ده دثىتد ود ند  اد ردد د ندمت َّ

دمــبد  ـ دد بفيبــي دعبـددزهــري دعبــدد مـودإســحدق 899 هللاـبدد ت ي ــيدد ـذيدىــ تداب تفقـري دهللاــبددمــبددــدثــ عبددهللا ـ ددّللك
دهللا دفد دل:

د  د  جدد ده.د  يهللادد بزَّدصبىدسدهللابيهد سبمد بدخبفهد   دهللادميدضدإمطيهد هودجُمحخكٍد
دصـبىدسدهللابيـهد900 ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهللا دددمبدردش  دعبدددحلقـب دعبـدد محـ دمـبدجـم دصـدثعدرسـولددّللك
د سبم:

دصب دىدسدهللابيهد سبمدكدندإذددسج دجدىفدهللاض دهدهللابدجب يهدثىتد  أيحد ه. ندرسولددّللك
دـدث عبددهللا  ددملبكدمبدشثيعدمبدد بيث دعبدددمبد هع دعبددد بيث دهللابددردج دهللابددمبدثجرية دهللابد  ده د ة901

دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذددسج د ث كمد الددفرتحمدد دهدد رتدحمدد أبعد  يضمد رذده".
 ابب الرخصة يف ذلك]للضرورة[ -159
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمبدهللاجالن دهللابدمسيك دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:902



دشتأىد صحدبدد بزدصبىدسدهللابيـهد سـبمدإ،دد بـزكأدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد وـاادد قـجوددهللابـيهمدإذدددنف جـود د اـدل:د
د"دستثيبودداب  كع".

دد ث لد دد حيالة ف د د مودبد
قعاء -160  ابب يف التحض ر واإلِّ
دـدث عبددهبَّدددمبدد ق ي دهللابد كي  دهللابدسثي دمبدزايد دهللابدزايددمبدص يحددحلبفيد دل:903

د صبيهللادإ،دجبعددمبدهللا  د وضثهللادد يكدهللابـىدخدصـ يت د ب ـددصـبىد ـدل:دهـذددد حيـبعد دد حيـالة د كـدندرسـولددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمددبهىدهللابه.

 ابب البكاء يف الصالة -161
ـدث عبددهللا  دد  محبدمبد   دمبدسالد دعبدددمدـ ددثـ ددمـبدهـدر ند خـرباندمحـددددثـ ددمـبدسـب ادهللاـبداثمـهللا دهللاـبد904

د ط كأف دهللابد ميهد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبيد  دص رهد زدمفدكدزدمدد  َّثحىد بدد  أد دصبىدسدهللابيهد سبم. در دهللادرسولددّللك

 اهية الوسوسة وحديث النفس يف الصالةابب كر  -162
ـدث عبدد مح دمبد   دمـبدثب ـل دعبـددهللا ـ ددملبـكدمـبدهللا ـ   دعبـددهوـددددثـ ددمـبدسـث دهللاـبدزدـ دمـبد سـبم دهللاـبد905

دهللاطد دمبددقدر دهللابدزد دمبدخد  ددجله 
هد ـدد اـ دد ـبد ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د" بد وض د  ثقبد ضو ه دمثدصبىدركثتـنيدالدقـهود يه ـد؛دغفـ د ـ

دذن ه".
ـــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا دعبــددزدــ دمــبددحل ــدب دعبــدد ثد دــادمــبدصــد  دهللاــبدرميثــادمــبددمدــ  دهللاــبد  دإدردــسد906

ددخلوال كأ دهللابدج ريدمبدنفريددحلض  ي دهللابدهللاا ادمبدهللاد  ددجله 
دصــبىدسدهللابيــهد ســـبمد ــدل:د" ــدد ــبد ثـــٍ ددتوضــ د يحقــبدد وضــو د دحيـــبيدرد كثتــنيددا ــلدماب ــهد  جهـــهد ندرســولددّللك

دهللابيه ددإالَّد ج هللاد هددجلبا".
مام يف الصالة -163  ابب يف الفتح على اإلِّ
ـدث عبدد   دمبدد ثال د سبي دندمبدهللا  دد  محبدد   وايد دال:د خرباند   دندمبد ثد دـا دهللاـبدىـيبدد أـدهبي د907

دهللابددملقوردمبددمد ددملد أي
دصبىدسدهللابيهد سبمد د دصبىدسدهللابيـهد سـبمدداـ  د دد حيـالةد ـرت،د ندرسولددّللك لدىيب:د رندد دل:دشه  درسولددّللك

دصـــبىدسدهللابيــــهد ســـبم.د"هــــالد شـــيئد دملدداـــ  ه د اــــدلد ـــهدرجــــل:دايرســـولددّللك د  كــــهللادآدـــادكـــذدد كــــذد د اـــدلدرســــولددّللك
د ذك  بيهد"د دلدسبي دند دث د هد دل:دكبهللاد ردهددنقرهللا.



مـبدك ــريد]دألزديد ـدل:دعــ ددملقـوردمـبددمدــ ددألسـ يددملــد أي[دثـ عبدددمدــ دمـبد  ــ دد  ـدلدسـبي دن:د ــدلدثـ عبددىــيب
دمبدد ثال دمبدزمٍ  دهللاـبدسـدملدمـبدهللا ـ ددّللك دهللاـبد د   واي دعبددهودددمبدإمسدهللايل دعبدد   دمبدشثيع د خرباندهللا  ددّللك

دمـبدهللا ــ د ندد بـزدصـبىدسدهللابيــهد سـبمدصـبىدصــالة د اـ  د يهـدد بــ سدهللا بيـه د ب ـدددنحيــ فد ـدلدأل كد" صــبيهللادهللا ـ ددّللك
د ثبد" د دل:دنبثم د دل:د"  دد بثك" 

 ابب النهي عن التلقني -164
ــدثـ عبددهللا ــ دد وهـدبدمـبداــ ة دعبـدد  ــ دمـبددوسـفدد فــ اي  دهللاـبددــونسدمـبد  دإسـحدق دهللاــبددحلـدرت دهللاــبد908

دهللابهد دل: دهللابيدرضيددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"ايدهللابيًّ  دالد فتحدهللابىدديأ ددد دد حيالة".د دلدرسولددّللك

د دلد موددد د:د مودإسحدقدملددق  د بددحلدرتدإالد رمثاد ثدددثد يسدهذدد بهد.
لتفات يف الصالة -165  ابب اإلِّ
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبـدددمـبد هـعد ـدل:د خـرب ددـونس دهللاـبددمـبدشـهدبد ـدل:دمسثـهللاد ابددألثـوصدىـ عبدد909

د:د دلد مودذركد دجمبسدسثي دمبددملقيعد دل
دهللام جـلد اـ ال دهللابـىدد ث ـ د هـود دصـال هد ـددملددبتفـهللا د ـ أذددد تفــهللاد دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"الدـمدلددّللك  ـدلدرسـولددّللك

ددنحي فدهللابه".
د910 ـدث عبدد ق د دعبدد موددألثوص دهللاـبددألشـثثددثـ ددمـبدسـبيمدهللاـبد ميـه دهللاـبد قـ  ق دهللاـبدهللادئوـادرضـيددّللك

دهللابهدد د هللا:
دخيتبقـهدد وـيطدند ـبدس  هللادرسولددّللكد دصبىدسدهللابيـهد سـبمدهللاـبدد تفـد دد  جـلد دد حيـالة د اـدل:د"إّنـددهـوددخـتالفف

دصالةدد ث  ".
 ابب السجود على األنف -166
ـــدثـــ عبدد ؤ ـــلدمـــبدد فضـــل دعبـــددهللايقـــى دهللاـــبد ث ـــ  دهللاـــبدىـــيبدمـــبد  دك ـــري دهللاـــبد  دســـب ا دهللاـــبد  دســـثي د911
ددخل ري

دصبىدسدهللابيهد س دبمدر:يدهللابىدج هتهد هللابىد رن تهد ع دطنٍيد بدصالٍةدصالهدداب بدف. ندرسولددّللك
:دهذدددحل دثدملددا  هد موددد دد دد ث ضادد  دمثا. د دلد مودهللابيك

 ابب النظر يف الصالة -167
ـدث عبدد ق د دعبدد مـود ثد دـا دحد عبـددهللا  ـدندمـبد  دشـي ا دعبـددج دـ  د هـذددث د ـهد هـود متُّ دهللاـبددألهللا ـش د912
دقيعدمبدرد   دهللابدمتيمدمبدط  ادد طدئي دهللابدجدم دمبدمس ةد دلدهللا  دن:د]هوددمبد  دشي ا د دل:د[هللابددمل



دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمددملقـــج د ـــ  ىد يـــهدانســـد ددحيـــبوندرد ثـــيد دـــ دهمدإ،دد قـــ د دمثدد فاـــد د اـــدل:د دخـــلدرســـولددّللك
ددورحيوند محيدرهمدإ،دد ق د "د دلد ق د:د" دد حيالةد د  الد  ج دإ يهمد محيدرهم"." يبتهنيَّدرجدلف

دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسثي دمبد  دهللا  ما دهللابد تددة د ند نسدمبد د كدث َّعهمد دل:913
دصبىدسدهللابيهد سبم:د" ددابُلد  ودٍددد  ثوند محيدرهمد دصالهتم "د دشت د و هد دذ ـكد اـدل:د" يبـتُهبَّد  دلدرسولددّللك

د محيدرهم". دهللابدذ كد  د ُترطفبَّكح
دـدث عبددهللا  دند  دشي ا دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ةدهللابدهللادئواد د هللا:914

دصبىدسدهللابيهد سبمد دمخيحيادهلدد هللاالدد ادل:د"شـغبت د هللاـالددهـذه ددذه ـودد ـددإ،د  دجهـمد   ـو د صبىدرسولددّللك
دابن جدنيا".
دمـبد ثـدذ دعبـدد   دعبـددهللا ـ دد ــ محب915 دثـ ددمـبد  دد ـماندد ـدل:دمسثـهللادهوـد د دىـ تدهللاـبد ميــه ددــدثـ عبددهللا يـ ددّللك

دهللابدهللادئواد ذدددخلربد دل:
د  خذدك داي دكدندأل دجهٍمد ايل:دايرسولددّللك ددخل يحيادكدنهللادخريد د بدد أ ديك.

 ابب الرخصة يف ذلك -168
:دثــ ع دد قـبويلكد]هـود مــوددــدثـ عبددد  ميـ دمــبدان ـ  دعبـدد ثد دــاددثـ ددمـبدســالددهللاـبدزدـ د نـهدمســ د ابدسـالدد ـدل916

دك وا[دهللابدسهلدمبددحلبظبياد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبيد هوددبتفهللادإ،دد وثع. دعوبداب حيالةددث دصالةدد حي حد جثلدرسولددّللك

د دلد موددد د:د كدند رسلد درسد دإ،دد وثعد بدد بيلدى ف.
 ابب العمل يف الصالة -169
دمبدد ممري دهللابدهللا   دمبدسبيم دهللابد  د تددةـدث عبددد اثبز دعبدد د ك دهللا917 دبدهللاد  دمبدهللا  ددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـ أذدد دصبىدسدهللابيهد سبمدكدنددحيبيد هودثد لفد  د ادمبهللادزدبعدمبهللادرسولددّللك  ندرسولددّللك
دسج د ضثهد د إذدد دددمحبهد.

 دهللابدهللا   دمبدسـبيمدد مر ـيد نـهدمسـ د ابد تـددةدـدث عبدد تي اددث ددمبدسثي دعبددد بيث دهللابدسثي دمبد  دسثي 918
دداول:

دصبىدسدهللابيـهد سـبمدى ـلد  د ـادمبـهللاد  دد ثـدصدمـبدد  ميـ  د   هـدد ميبددحنبد ددملقج دجبوفدخ جدهللابيبددرسولددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد هــيدصــ يادى بهــددهللابــىدهللاد اــه د حيــبىدرســولددّللك زدبــعدمبــهللادرســولددّللك

د هيدهللابىدهللاد اه:ددضثهددإذددرك  د دثي هددإذدد دد دثىتد ضىدصال ه ددفثلدذ كد د.
ـدث عبدد   دمبدسب اددمل ددي دعبدددمبد هـع دهللاـبدف  ـا دهللاـبد ميـه دهللاـبدهللا ـ  دمـبدسـبيمدد مر ـيد ـدل:دمسثـهللاد919

د ابد تددةددألنحيدريكدداول:



دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبيد ببدفد   د ادمبهللا د  دد ثدصدهللابىدهللاباهأ د  أذددسج د ضثهد.در دهللادرسولددّللك
د دلد موددد د:دملددق  دف  اد بد ميهدإالدث د د د دث د .

ــدثــ عبددىــيبدمــبدخبــف دعبــددهللا ـ ددألهللابــى دعبــدد  ــ ددثــ ددمــبدإسـحدقدهللاــبدســثي دمــبد  دســثي ددملاــربي دهللاــبد920
دصبىدسدهللابيهد س دبمد دل:هللا   دمبدسبيمدد مر ي دهللابد  د تددةدصدثعدرسولددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد بحيـالةد دد ظهـ د  دد ثحيـ  د  ـ ددهللاـدهدمـاللد بحيـالة دإذدخـ جدإ يبـدد ميب ددحنبدنبتظ درسولددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد د حيـاله د   بـددخبفـه د هـيد د    د ادمبهللاد  دد ثدصدمبهللاددمبتهدهللابىدهللاباه د ادددرسـولددّللك

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ندد كـ د خـذهدد وضـثهد د أدنددد ذيدهيد يهد دل:د أربد أرباند  ـدل:دثـىتدإذدد ردددرسـولددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد مثدركــ د ســج  دثــىتدإذدد ــ غد ــبدســجودهدمثد ــددد خــذهدد  دهــدد د أدنــد د  ــددزدلدرســولددّللك

ددحيب د ددذ كد دكلدركثٍادثىتد  غد بدصال هدصبىدسدهللابيهد سبم.
دهيم دعبــددهللابــيدمــبددمل ــدر، دهللاــبدىــيبدمــبد  دك ــريدهللاــبدض ضــمدمــبدجــوفدهللاــبد  ده دــ ةدـــدثــ عبدد قــبمدمــبدإمــ د921
د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"د تبودددألسوددبد دد حيالة:ددحلياد د ثا ب". د دلدرسولددّللك
دـدث عبدد مح دمبدثب لد  قـ د د هـذدد فظـه د ـدل:دعبـددموـ ددثـ ددمـبددملفضـلدعبـددمـ د دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدهللاـ  ة922

دمبدد ممري دهللابدهللادئواد د هللا:
دصـبىدسدهللابيـهد سـبم د ــدلد محـ :ددحيـبيد د  ـدُبدهللابيـهد غبــقف د جئـهللاد دسـتفتحهللاد ـدلد محـ :د  وــىد كـدندرسـولددّللك

د فتحديل دمثدرج دإ،د حيالهد ذك د ندد  دبدكدند دد ا با.
 ابب رد  السالم يف الصالة -170
دمبدّنري دعبدددمب923 د دل:دـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك د ضيل دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابدهللابا ادهللابدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد هود دد حيالةد ريدُّدهللابيبد د ب ـددرجثبـدد ـبدهللابـ أدد بجدشـيدسـب بددهللابيـهد كبددنقبكمدهللابىدرسولددّللك
د بمدد ددهللابيبد د  دل:د"إنَّد دد حيالةد وغال ".

د دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دعبددهللا924 ددصم دهللابد  د دئل دهللابدهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيـهد سـبمد هـوددحيـبيد قـب هللادهللابيـهد بـمددـ دكد كبكددنقبكمد دد حيالةد    دحبدجتبد د ا  هللادهللابىدرسولددّللك
دهللام جـلدىــ تد دصـبىدسدهللابيــهد سـبمد ـدل:د"إنددّللك دد قـالد د  خـذ د ــدد ـ دد  ـددثـ ت د ب ــدد ضـىدرسـولددّللك هللابـيك

دد قالد. بد   هد دددود د ثد،د  د ث تد بد   هد ندالد أب ودد دد حيالة"د  ددهللابيَّ د  د إنددّللك
ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبد وهعد  تي ادمبدسثي د ندد بيـثدثـ عهمدهللاـبدمأـري دهللاـبدانمـلدصـدثعدد ث ـد  دهللاـبد925

ددمبدهللا   دهللابدصهيعد نهد دل:



دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبمد هـــوددحيـــبيد قـــب هللادهللابيـــه د ـــ  دَّدإشـــدرة  د  ـــدل:د الد هللاب ـــهدإالد ـــدل:دإشـــدرة د ـــ ر دم ســـولددّللك
دإبأص ثه د هذدد فظدث دثد تي ا.

دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دعبدد مودد ممري دهللابدجدم د دل:926 دـدث عبددهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدإ،دم ددملحيطبق د   يتهد هـوددحيـبيدهللابـىدمثـريهد أب تـه د اـدلديلدميـ هدهأـ ذد دمثدد رسب دنزُّددّللك

كب تهد ادلديلدمي هدهأذد د  اند مسثهددا  د دو ى دم  سه د ب دد  غد ـدل:د" د ثبـهللاد دد ـذيد رسـبتك د  أنـهدملدميبثـ د
دكبهللاد صبي". د ند كب كدإالد  كأ

ـدث عبدددحلقنيدمبدهللايقىددخل دسد دد  د غد  دعبددجثف دمبدهللاون دعبـددهوـدددمـبدسـث  دعبـددان ـ د ـدل:دمسثـهللاد927
د دمبدهللا  دداول:هللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدإ،د  د ددحيبيد يهد دل:د جد  هددألنحيدرد قب وددهللابيـهد هـوددحيـبي د ـدل:د ابـهللاد خ جدرسولددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددــ ددهللابــيهمدثــنيدكــدنودددقــب وندهللابيــهد هــوددحيــبي د ــدل:دداــولد  ــ الل:دكيــفدر دــهللادرســولددّللك

دلدمطبهد سفل د جثلدره هدإ،د وق.هأذد د مق دكفه د مق دجثف دمبدهللاوندكفه د جث
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دهللابدسفيدن دهللابد  د د كددألشجثي دهللابد  دثـدزد دهللاـبد928

د  ده د ة 
هللابدد بزدصبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د"الدغـ درد دصـالٍةد الد قـبيٍم"د ـدلد محـ :ددثـ د ي ـدد رىد ندالد قـبمد الددقـبمدد

.هللابيك د دغ د ردد  جلدمحيال هد يبحي فد هود يهددشد،ك
ـدث عبدد   دمبدد ثـال  د خـرباند ثد دـادمـبدهوـدد دهللاـبدسـفيدن دهللاـبد  د د ـك دهللاـبد  دثـدزد دهللاـبد  ده دـ ةد929
د دل:

د ردهدر ثه د دل:د"الدغ درد د قبيٍمد الدصالٍة".
د دلد موددد د:د ر دهددمبد ضيلدهللابىد فظددمبد ه يد ملدد  ثه.

 شميت العاطس يف الصالةابب ت -171
ــدثـ عبدد قـ د دعبـددىـيب دحد عبـددهللا  ـدندمـبد  دشــي ا دعبـددإمسدهللايـلدمـبدإمـ دهيم ددملثـىندهللاـبدثجكـدجدد حيكــوكدف د930

د دل: دث ع دىيبدمبد  دك ري دهللابدهاللدمبد  د ي ونا دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد ثد دادمبددحلأمدد قب يكأ
دصبىدسدهللابيهد د سبمد ثطسدرجلد بدد اودد ابهللا:دد محـكددّللك د   ـد دد اـوددأبمحيـدرهمد ابـهللا:دصبيهللاد  درسولددّللك

 د اـدلدهللا  ـدن:دد دعألد  يده د ددش نأمد بظ  ندإيلَّ د جثبودددض موندأبد دهمدهللابـىد  رـدذهم د ث  ـهللاد نـمددحيـ تو 
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدأب د   ـي  ـددضـ م د الدكهـ  دد ب ددر دتهمددقأتو  د أـ دسـأهللاد ـدل:د ب ـددصـبىدرسـولددّللك

 الدس  دمثد دل:د"إندهذهدد حيالةدالدىـلُّد يهـددشـى د ـبدكـالددد بـدفدهـذد دإّنـددهـودد تقـ يحد د تأ ـريد  ـ د ةدد اـ آن"د
د دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبم د بـــهللا:دايرســـولددّللك دإاند ـــوددثـــ دُثدهللاهـــٍ دجبدهبيـــا د  ـــ دجـــد انددّللك   دك ـــدد ـــدلدرســـولددّللك



أي وندد أهدن د دل:د" الد هتم"د ـدل:د بـهللاد  بـددرجـدلددتطـري ن د ـدل:د"ذ ـكدشـى دجي  نـهد ددابيأسالد د  بكددرجدلفد
ص  رهمد الددحي هم"د دلد بهللا:د  بددرجدلدخيطون د دل:د"كدندنزُّد بددألن يد دخي ُّ د  بد د قدخطـهد ـذد،"د ـدل:د

 د ـ أذددد ـذئعد ـ دذهـعدموـدةد بهـد د بهللادجدرداديلدكدنهللاد  هللاىدغبي د د  لد ث د دجلودنيادإذدإطبثهللادهللابيهـدددطالهللاـا
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ابـهللا:د   اند بدم دآدددآسفدك ددأيسفون د أ دصأأتهددصأا د ثظَـّمدذد،دهللابـيدرسـولددّللك
" د د ــهللا:د دد قــ د  د ــدل:د" ــبد ان" د د ــهللا:د نــهللاد   ــالد هللاتاهــد د ــدل:د"دئتــ د ــد"د ــدل:د جئتــهد ــد د اــدل:د" دــبددّللك

د" هللاتاهدد  أندد ؤ با".رسولددّللك د دل:د
ـدث عبدد   دمبددونسدد بقدئي دعبددهللا  ددملبكدمبدهللا    دعبدد بيح دهللابدهاللدمبدهللابيك دهللابدهللاطد دمبددقـدر د931

دهللابد ثد دادمبددحلأمدد قب يد دل:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدهللاب ــهللاد  ــورد د ــبد  ــوردديأســالدد أــدند ي ــددهللاب ــهللاد ند ــدلديل:د"إذد دملــدد ــ  هللادهللابــىدرســولددّللك
دصــبىدسد "د ــدل:د  يب ــدد اند ــدئمد ــ درســولددّللك د اــل:دد محــكددّللك د إذددهللاطــسدد ثــدطسد ح ــ ددّللك هللاطقــهللاد دمحــ ددّللك
هللابيهد سبمد دد حيالةدإذددهللاطسدرجلد ح ـ ددّللك د ابـهللا:دد محـكددّللك درد ثـدد ـددصـويت د   ـد دد بـدفدأبمحيـدرهمدثـىتد

شمٍر د دل:د ق حود د ب دد ضىدد بـزُّدصـبىدسدهللابيـهد سـبمدد حيـالةدددثت ب دذ ك د ابهللا:د دد أمد بظ  ندإيلَّدأبهللاني
دصبىدسدهللابيهد سبمد ادلديل:د"إّنددد حيالةد ا د ةدد اـ آنب د  دل:د" بددملتأبم" د يل:دهذدددألهللا د ُّ د  هللاد درسولددّللك

دهللام جلد  أذددكبهللاد يهدد بيأبدذ كدش نك"د  ددر دهللاد ثب د د  ُّد ر قد بدرد دصبىدسدهللابيهد سبم. ذك ددّللك دسولددّللك
مام -172  ابب التأمني وراء اإلِّ
دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدسب ا دهللابدثج د  دد ثب سددحلض  ي دهللابد دئلدمبدثج د دل:932

دصبىدسدهللابيهد سبمدإذدد   د} الدد ضد ني{د دل:د"آ ني"د ر  د ددصو ه. دكدندرسولددّللك
خد  دد وثريي دعبدددمبدّنري دعبددهللابيدمبدصد  دهللابدسـب ادمـبدكهيـل دهللاـبدثجـ دمـبدهللابـ س ددـدث عبددفب دمب933

دهللابد دئلدمبدثج 
دصبىدسدهللابيهد سبمد جه دآب ني د سبمدهللابدمييبهد هللابدمشد ه دثىتدر دهللادميدضدخ ه. درسولددّللك د نهدصبكىدخبفح

ددمـبدهللاـمد  ده دـ ة دهللاـبدـدث عبددنحي دمبدهللابي د خرباندصفودندمبدهللايقـى دهللاـبدموـ دمـبدرد ـ  دهللاـ934 بد  دهللا ـ ددّللك
دهللابهد دل:د د  ده د ةدرضيددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدإذدد ـالد}غـريددملغضـوبدهللابـيهمد الدد ضـد ني{د ـدل:د"آ ـني"دثـىتددقـ  د ـبددبيـهد كدندرسولددّللك
د بدد حيفددأل ل.

دبد  ده د ةـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدمسيد و،د  دمأ  دهللابد  دصد دد ق دن دهللا935
 ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذدد دلدديأ ددد}غريددملغضوبدهللابيهمد الدد ضد ني{د او ـودد"آ ـني"د  أنـهد ـبد د ـقد

د و هد ولددملالئأا دغف د هد دد ا دد بدذن ه".



 خـربدهدـدث عبددد اثبز دهللاـبد د ـك دهللاـبددمـبدشـهدب دهللاـبدسـثي دمـبددملقـيعد   دسـب ادمـبدهللا ـ دد ـ محبد ن ـدد936
دهللابه دهللابد  ده د ةدرضيددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذدد  َّـبدديأ ـددد ـ  بود؛د  أنـهد ـبد د ـقد  يبـهد  ـنيددملالئأـادغفـ د ـهد ـدد اـ دد  ندرسولددّللك
د بدذن ه".

دصبىدسدهللابيهد سبمدداول:د"آ ني". د دلددمبدشهدب:د كدندرسولددّللك
هوده د دل:د خرباند كي  دهللابدسفيدن دهللابدهللادصم دهللاـبد  دهللا  ـدن دهللاـبدمـاللدـدث عبددإسحدقدمبدإم دهيمدمبدرد937
د نهد دل:

دالد ق ا دآب ني. دايرسولددّللك
ـــدثــ عبددد و يــ دمــبدهللات ــادد   وــايد   ــوددمــبدخد ــ د ــدال:دعبــددد فــ اي  دهللاــبدصــ يحدمــبد ــ زددحل حيــي د ــدل:د938

 ـريي د كـدند ـبدد حيـحدماد يتحـ تد ثقـبددحلـ دث د ـ أذددث ع د مود حي حددملا دئيد دل:دكبددابسدإ،د  دزهـريدد ب
ددهللاددد  جلد بددم هللاد د دل:ددخت هدآب ني د  أندآ نيد  لدد طدم دهللابىدد حيحيفا د دلد مودزهري:د خربكمدهللابدذ ك 

دصبىدسدهللابيهد سـبمدذد د يبـاد   يبـددهللابـىدرجـلد ـ د  َّد ددملقـ  ا د و ـفدد بـزُّدصـبىدسدد هللابيـهدخ جبدد  درسولددّللك
 سبمددقت  د به د اـدلدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د"  جـعدإندخـتم"د اـدلدرجـلد ـبدد اـود:دأبيكدشـى دخيـبم د ـدل:د
"آب ـني؛د  أنـهدإندخـتمدآب ـنيد اـ د  جـع"د دنحيـ فدد  جـلدد ــذيدسـ لدد بـزَّدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـ  ىدد  جـلد اــدل:د

ددختمدايد الندآب نيد  مو .د هذدد فظد  ود.
دوددد د:ددملا د د  يباد بدمحري. دلد م
 ابب التصفيق يف الصالة -173
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:939

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"د تق يحد ب جدل د د تحيفيقد ببقد ". د دلدرسولددّللك
د دهللابدسهلدمبدسث ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دثدزددمبدددبدر940

دصبىدسدهللابيهد سبمدذهعدإ،دم دهللا   دمبدهللاوفد يحيبحدميـبهمد ثدنـهللادد حيـالة د جـد ددملـؤذندإ،د  د  ندرسولددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد دهللابــهد اــدل:د  حيــبيداب بــدفد ــ  يم د ــدل:دنثــم د حيــبىد مــودمأــ  د جــد درســولددّللك مأــ درضــيددّللك

د حيــف د حيــفقدد بــدف د كــدند مــودمأــ دالددبتفــهللاد دد حيــالة د ب ــدد ك ــ دد د بــدفد دد حيــالة د ــتربصدثــىتد  ــفد 
دصــبىدسدهللابيـهد ســبمد ندد أــثد دصـبىدسدهللابيــهد سـبم د  شــدردإ يــهدرسـولددّللك د بـدفدد تحيــفيقدد تفـهللاد ــ  ىدرســولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد بدذ ك د دهللابىد دد   هدمهدرسولددّللك مثددسـت خ د مـودمأـ د أدنك د    د مودمأ دد دهد ح  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد حيـبى د ب ـدددنحيـ فد ـدل:د"ايد ابدمأـ  د ـدد بثـكد ند ثىتددستوىد دد حيف د  ا ددرسولددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبم د اـدلد    هللادإذد    ك "د دلد مودمأ :د ـددكـدندالمـبد  د حد ـاد نددحيـبيدمـنيددـ يدرسـولددّللك



دصبىدسدهللابيهد سبم:د" د يلدر دتأمد ك  متد بدد تحيفيح د بدانمـهدشـى د دصـال هد بيقـ ح د  أنـهدإذددسـ حددرسولددّللك
دد تفهللادإ يه د إّنددد تحيفيحد ببقد ".
د] دلد موددد د:د هذدد دد ف دضا[.

دـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندمحدددمبدزد  دهللابد  دثدزد دهللابدسهلدمبدسث د دل:941
دمــنيدمــ دهللا ــ  دمــبدهللاـوف د  بــغدذ ــك د بــزَّدصــبىدسدهللابيــهد سـبم د ــ اتهمد يحيــبحدميــبهمدمثــ دد ظهــ  د اــدلددكـدند تــدلف

داب بـدف"د ب ــددثضـ  دد ثحيـ د ذندمـاللدمثد  ــدد دمثد  ـ الل:د"إندثضـ  دصـالةحدد ثحيـ د ملدآ ــكد  ـ د ابدمأـٍ د بيحيـلكأ
د   د ابدمأ د تا د د دلد دآخ ه:د"إذددانمأمدشى د دد حيالةد بيق حدد  جدل د  يحيفحدد بقد ".

ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددد و ي  دهللاـبدهللايقـىدمـبد دـوبد ـدل:د و ـهد"د تحيـفيحد ببقـد "د ضـ بدإبصـ ثنيد ـبد942
دمييبهددهللابىدكفهددد يق ى.

 ابب اإلِّشارة يف الصالة -174
ـدث عبدد مح دمبد   دمبدش ودهددمل  زيد    دمبدرد  د دال:دعبددهللا  دد ـ زدق د خـرباند ث ـ  دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبد943
دبد د ك نسدم

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدكدنددوريد دد حيالة.
دمبدسثي  دعبدددونسدمبدمأري دهللابد   دمبدإسحدق دهللابددثاوبدمبدهللات ادمبددألخـبس دهللاـبد944 ـدث عبددهللا  ددّللك

د  دغطفدن دهللابد  ده د ةد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"د تق يحد ب جدل"ددث د دد حيالةد" د تحيفي قد ببقد ؛د بد شدرد دصال هدإشدرة د دلدرسولددّللك

د فهمدهللابهد بيث دهلحد"ددث دد حيالة.
د دلد موددد د:دهذدددحل دثد هم.

 ابب يف مسح احلصى يف الصالة -175
دـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابد  ددألثوصدشيخد بد هلددمل دبا د نهدمس د ابدذردد  ده945

د"إذدد ددد ث كمدإ،دد حيالةد  أندد  محاد ودجههد الدميقحددحلحيى".دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:
دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابدىيب دهللابد  دسب ا دهللابد ثيايع946

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"المتقحد  نهللاد حيبي؛د  أندكبهللادالم د دهللاال د ودث ة  د قوداددحلحيى".
 ابب الرجل يصلي خمتصرا   -176
دـدث عبدددثاوبدمبدكثعددث ددألنطدكي دعبدد   دمبدسب ا دهللابدهودد دهللابد    دهللابد  ده د ةد دل:947

دصبىدسدهللابيهد سبمدهللابددالختحيدرد دد حيالة. دنىدرسولددّللك
د دلد موددد د:ددث ددض دد هدهللابىدخدص  ه.



 ابب الرجل يعتمد يف الصالة على عصا   -177
  دد  محبدد ودمحيي دعبدد   دهللابدشي دن دهللابدثحينيدمبدهللا  دد  محبب دهللابدهـاللدمـبدـدث عبددهللا  دد قالددمبدهللا948

ددقدفد دل:
   هللادد   اد ادلديلدمثبد صحد :دهـلد ـكد درجـلد ـبد صـحدبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبم د ـدل:د بـهللادغبي ـاف د

د غـرب د إذددهـودد   ثبددإ،د دمحيا د بهللاد حيدثز دن   د ببظ دإ،دد ه د  أذددهللابيهد ببقوةدالطئادذد   ذننيد م نُسدخـمٍك
دصــبىدسد  ثت ــ دهللابــىدهللاحيــد د دصــال هد اببــدد] ــه[دمثــ د ندســب بدد اــدل:دثــ عت د دد ــيسدمبــهللاد حيــبد ندرســولددّللك

دهللابيهد سبمدملدد سبَّد محلدد بحمددّتذدهللا ودد د د حيالهددثت  دهللابيه.
 ابب النهي عن الكالم يف الصالة -178
عبـــددهوــيم د خــرباندإمسدهللايــلدمــبد  دخد ــ دهللاـــبددحلــدرتدمــبدشــ يل دهللاــبد  دهللا ـــ  ددـــدثــ عبدد  ــ دمــبدهللايقــى 949

دد وي د  دهللابدزد دمبد ر مد دل:
د دنتني{د    انداب قأو د نيبددهللابدد أالد. دكدند ث انددأبمدد  جلدإ،دجب هد دد حيالة د بم هللاد}  و وددّللك

  ابب يف صالة القاعدة -179
ني د دل:دعبددج د  دهللابد بحيور دهللاـبدهـاللددثـ ددمـبددقـدفدهللاـبد  دىـيب دهللاـبدـدث عبدد   دمبد  د ادمبد هللا950

دمبدهللا   د دل: دهللا  ددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د"صـالةدد  جـلد دهللاـ د دنحيـفدد حيـالة"د   يتـهد وج  ـهددحيـبيدجد قـد  د ث عهللاد ندرسولددّللك

دمـبدهللا ـ   د بـهللا:دثـ عهللاداي د نـكد بـهللاد"صـالةدد  جـلد وضثهللادد يدهللابىدر سـيد اـدل:د ـدد ـكدايدهللا ـ ددّللك رسـولددّللك
د قهللادك ثٍ د بأم". د دهللا د دنحيفدد حيالة"د  نهللاد حيبيد دهللا د  د دل:د" جل د  أ كأ

دمبدم د ة دهللابدهللا  دندمبدثحيني951 دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدثقنيددملثبكم دهللابدهللا  ددّللك
دئ ـد د  ضــلد ـبدصـال هد دهللاـ د  د صــال هد نـهدسـ لدد بـزدصـبىدسدهللابيــهد سـبمدهللاـبدصـالةدد  جــلد دهللاـ د د اـدل:د"صـال هد 

د دهللا د دهللابىدد بحيفد بدصال هد دئ د  د صال هدانئ د دهللابىدد بحيفد بدصال هد دهللا د ".
ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبدد كي  دهللابدإم دهيمدمبدطه ـدن دهللاـبدثقـنيددملثبـم دهللاـبددمـبدم دـ ة دهللاـبد952

دهللا  دندمبدثحينيد دل:
صـبىدسدهللابيـهد سـبمد اـدل:د"صـلد دئ ـد  د ـ أندملد قـتط د ادهللاـ د  د ـ أندملد قـتط د ثبـىددكدند دد بدصورد ق  هللادد بـز

دجبٍع".
دمبددونس دعبددزهري دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد د هللا:953 دـدث عبدد مح دمبدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمددا  د دشى د بدصالةدد بيلدجد قد د   دثىتد دخلد دد قـبكأ د أـدندجيبـسد ددر دهللادرسولددّللك
د يهدد يا   دثىتدإذددمايد رمثوند  دعالعوندآداد ددد ا  هددمثدسج .



دمبددمدـ د   دد بضـ  دهللاـبد  دسـب ادمـبدهللا ـ دد ـ محبدهللاـبدهللادئوـادز جد954 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك
دد بزدصبىدسدهللابيهد سبم

ودجـد س د ـ أذددماـيد ـبد  د  ـهد ـ رد ـدددأـوندعالعـنيد  د رمثـنيدآدـا د ـددد ندد بزَّدصبىدسدهللابيهد سبمدكـدنددحيـبيد هـ
د ا  هدد هود دئم دمثدرك  دمثدسج  دمثددفثلد دد  كثادد  دنياد  لدذ ك.
د دلد موددد د:در دهدهللابا ادمبد  دصدهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدحنوه.

دمـبدشــايق دهللاــبدــدثــ عبدد قـ د دعبــددمحــدددمـبدزدــ د ــدل:دمسثـهللادمــ دلدمـبد يقــ د955 ةد  دــوبدىـ اثن دهللاــبدهللا ــ ددّللك
دهللادئواد د هللا:

دصـبىدسدهللابيـهد ســبمددحيـبيد ـيال دطـودال د دئ ــد  د  ـيال دطـودال د دهللاـ د  د ــ أذددصـبكىد دئ ـد دركـ د دئ ــد  د إذدد كـدندرسـولددّللك
دصبىد دهللا د درك د دهللا د .

دمــبدشــايقد ــدل:ددـــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا دعبــدددمدــ دمــبدهــدر ن د خــرباندكه ــسدمــب956 دحلقــب دهللاــبدهللا ــ ددّللك
دس  هللادهللادئوا:

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدداـ  دد قـورةد دركثـا د د ـهللا:ددملفحيـل د ـدل:د بـهللاد أـدنددحيـبيد دهللاـ د  د د ـهللا:د  كدندرسـولددّللك
دثنيدثط هدد بدف.
د ف د د مودبدد توه 

 ابب: كيف اجللوس يف التشهد؟ -180
ددصمدمبدكبيع دهللابد ميه دهللابد دئلدمبدثج د دل:ـدث عبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل دهللابدهللا957

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد دسـتا لد دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدكيـفددحيـبي د اـدددرسـولددّللك دإ،دصـالةدرسـولددّللك  بهللادألنظـ نك
دد ا باد أربك د    دد دهدثىتدثدذاتدأبذنيه دمثد خذدمشد هدمي يبه د ب دد رددد ندد كـ د   ثه ـدد]إ،[د  ـلدذ ـك د ـدل:دمث
جبــسد ــد رتحمدرجبــهدد يقــ ىد  ضــ ددــ هدد يقــ ىدهللابــىد رــذهدد يقــ ى د ثــ د   اــهددألميــبدهللابــىد رــذهدد ي ــىند  ــ بد

دعبتنيد ثبقدثباا  د ر دتهدداولدهأذد د ثبكقدمو دديأ ددد د وسطىد  شدرداب ق دما.
دمبد958 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدهللا  دد  محبدمبدد ادسمدهللابدهللا  ددّللك دمـبدـد]ث عبددهللا  ددّللك دهللابدهللا ـ ددّللك هللا  ددّللك

دهللا  د دل:
دسبادد حيالةد ند بحيعدرجبكدد ي ىن د    درجبكدد يق ى.

د959 دمـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبدددمبد ثدذ دعبددهللا  دد وهدبد ـدل:دمسثـهللادىـيبد ـدل:دمسثـهللادد ادسـمدداـول:د خـرب دهللا ـ ددّللك
دمبدهللا  دداول: د نهدمس دهللا  ددّللك

د  بحيعدد ي ىن. بدسبادد حيالةد ندُ ضج درجبكدد يق ىد
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابدىيب دإبأسبددهد  به.960



د دلد موددد د:د دلدمحدددمبدزد دهللابدىيبد دضد :د بدد قبادك دد دلدج د .
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدىيبدمبدسثي 961

د ندد ادسمدمبد   د ردهمددجلبوفد دد توه د ذك ددحل دث.
دهبدددمبدد ق يكأ دهللابد كي  دهللابدسفيدن دهللابدد ممريدمبدهللا يك دهللابدإم دهيمد دل:ـدث عبدد962

دكدندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدإذددجبسد دد حيالةدد رتحمدرجبهدد يق ىدثىتددسودَّدره د   ه[.
 ابب من ذكر التور ك يف الرابعة -181
ــدثــ عبدد محــ دمــبدثب ــل دثــ عبدد مــودهللادصــمدد ضــحد،دمــبدفبــ  د خــربان963 هللا ــ ددحل يــ ددثــ ددمــبدجثفــ دحد عبــدددـ

د ق د د دل:دعبددىيب دعبددهللا  ددحل ي ددث ددمبدجثف دث ع د   دمبدهللا    دهللابد  دمحي دد قدهللا يد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم د  دلد مح :د دلد خرب د   دمبدهللا ـ  دمـبدهللاطـد د ـدل:د مسثتهد دهللاو ةد بد صحدبدرسولددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبم:د بهمد مـود تـددة د ـدلد مـودمحيـ :د انددمسثهللاد ابدمحي دد قدهللا يَّد  هللاو ةد بد صحدبدرسولددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد د ود:د دهللا ض د ذك ددحل دثد ـدل:د دفـتخد صـدم درجبيـهدإذددسـج دمثد  هللاب أمدمحيالةدرسولددّللك

د كــرب" د د  ــ  د د ــ درجبــهدد يقــ ىد ياثــ دهللابيهــد دمثددحيــب د ددألخــ  ىد  ــلدذ ــك د ــذك ددحلــ دثد ــدل:دداــول:د"دّللك
ثىتدإذددكدنهللادد قج ةدد يتد يهددد تقبيمد خَّ درجبهدد يق ىد  ث د توركأكد دهللابىدشاهددألدق  دزددد مح د ـد ود:دصـ  هللا د

دهأذددكدنددحيبي د ملددذك دد دث د ه دددجلبوفد دد  بتنيدكيفدجبس.
ث دهللاــبددمدـــ دمــبد  ـــ دد ا شــيد دمدـــ دمـــبد  دـــدثـــ عبددهللايقــىدمـــبدإمــ دهيمددملحيـــ ي دعبــدددمـــبد هـــع دهللاــبدد بيـــ964

دث يع دهللابد   دمبدهللا   دمبدثحْبححبحا دهللابد   دمبدهللا   دمبدهللاطد ٍد
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــذدددحلــ دث د ملددــذك د ابد تــددةد ــدل:د ــ أذدد  نــهدكــدندجد قــد د ــ دنفــ د ــبد صــحدبدرســولددّللك

د كثاددألخريةد  ددرجبهدد يق ىد جبسدهللابىد اث  ه.جبسد دد  كثتنيدجبسدهللابىدرجبهدد يق ى د  أذددجبسد دد 
ــدثــ عبدد تي ـا دعبــدددمـبدهليثــا دهللاـبددمدــ دمـبد  دث يــع دهللاــبد  ـ دمــبدهللا ـ  دمــبدثبحبـا دهللاــبد  ـ دمــبدهللا ــ  د965

دد ثد  يد دل:
نـهللادكبهللاد دجمبس د ذدددحل دثد دلد يه:د  أذدد ث د دد  كثتنيد ث دهللابىدمطبد   هدد يق ىد نحيعدد ي ىن د ـ أذددكد

دد  دمثاد  ضىدموركهدد يق ىدإ،ددألرضد  خ جد   يهد بدانثيٍاد دث ة.
ـدث عبددهللابيدمبددحلقنيدمبدإم دهيم دعبدد مودم ر دثـ عبددزهـريد مـودخي  ـا دعبـدددحلقـبدمـبددحلـ كأ دعبـددهللايقـىدمـبد966

دمبد د ك دهللابدهللا دفد  دهللايدحمدمبدسهلدد قدهللا ي د نهدكدند دجمبسد يهد موه د ذك د  ديهد دل:هللا  ددّللك
د د قـج  دمثدكـربك  قج د دنتحيعدهللابـىدكفَّيـهد رك تيـهد صـ  رد   يـهد هـودجـد سد تـورَّ،د نحيـعد   ـهددألخـ ى دمثدكـربك
دكـذ ك دمثدجبـسدمثـ دد ـ كثتني دثـىتدإذددهـود رددد نددـبهبد بايـددد  اددد ملددتورَّ، دمثدهللاددد  كـ دد  كثـاددألخـ ىد أـربك

د ددسبمدسبمدهللابدمييبهد هللابدمشد ه. دددمتأ ري دمثدرك دد  كثتنيددألخ دني د ب



د دلد موددد د:د ملددذك د دث د هد ددذك دهللا  ددحل ي د دد تورُّ،د د    دإذدد ددد بدعبتني.
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  ددملبكدمبدهللا    د خرب د بيح د خرب دهللا دفدمبدسهلد دل:967

ذك دهـذدددحلـ دث د ملددـذك دد   ـ دإذدد ـددد ـبدعبتـنيددجت  د مودمحي د  مود سـي د سـهلدمـبدسـث د   ـ دمـبد قـب اد ـ
د الددجلبوف د دل:دثىتد  غ دمثدجبسد د رتحمدرجبهدد يق ى د    لدمحي ردد ي ىندهللابىد  بته.

 ابب التشهد -182
دمبد قثودد دل:968 دـدث عبدد ق كد د خرباندىيب دهللابدسبي دنددألهللا ش دث ع دشايقدمبدسب ا دهللابدهللا  ددّللك

د  ــلدهللا ـدده دد قــالددهللابــىد ــالندكبـددإذددجبقــبدد دصــبىدسدهللابيــهد سـبمد دد حيــالةد ببــد:دد قـالددهللابــىددّللك  ــ درسـولددّللك
دهـــودد قـــالد د  أـــبدإذددجبـــسد ؛د ـــ أنددّللك دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبم:د"ال او ـــوددد قـــالددهللابـــىددّللك   ـــالن د اـــدلدرســـولددّللك

د م كد ـه دد قـالددهللابيبـدد هللابــىد ثـ كمد بياـل:دد تحيـد دّللك د د حيـبود  د د طي ــد  دد قـالددهللابيـ كد دهـددد بـزد رمحــاددّللك
"د  د"مـنيدد قـ د د دألرض د شـه د هللا ددأددّللكأدد حيدحلأنيح د  أنأمدإذدد بتمدذ كد صدبدكلدهللا ٍ دصدٍ د دد ق د أد دألرضأ

دودمه". نبدالدإ هدإالددّللك د  شه د ند   د دهللا  هد رسو ه دمثد يترريد ث كمد بدد  هللاد د هللاج هدإ يهد ي هللا
ــدثــ عبددمتـيمدمــبددملبتحيـ  د خــرباندإسـحدقددثــ ددمـبددوســفدهللاـبدشــ دك دهللاـبد  دإســحدق دهللاـبد  ددألثــوص د969

د دل: دهللابدهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمد  دهللابم د ذك دحنوه. دكبددالدن ريد ددناولدإذددجبقبدد دد حيالة د كدندرسولددّللك

دن بــه د ــدل:د كــدنددثب بــددكب ــدٍ  د ملددأــبد ــدلدشــ دك:د ثــ عبددجــد  ددثــ ددمــبدشــ دددهللاــبد  د  دئــلدهللاــبدهللا ــ ددّللك
دثب بدهبَّدك دددثب بددد توه :دد بهمد  فدمنيد بومبد د  صبحدذد دميببد د ده اندس لدد قالد د ابـدد ـبدد ظب ـد دإ،د

جبــد د ذراي بــد د  ــعدد بــور د جب بــددد فــودثشد ــددرهــ د بهــدد  ــددمطــب د ابر،د بــدد د مسدهللابــد د  محيــدران د  بومبــد د  ز د
دهللابيبد؛دإنكد نهللادد تودبدد  ثيم د دجثببددشدك دبد بث تك د  بنيد دد دمبيهد د  متهددهللابيبد.

دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دعبدددحلقبدمبددحل  دهللابدد ادسمدمبدفي  ةد دل:970 دـدث عبددهللا  ددّللك
دمـبد قـثودد خـذدميـ ه د  ندرد د خذدهللابا ادمي يد ح ع د ندهللا  ددّللك دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد خـذدميـ دهللا ـ ددّللك سـولددّللك

 ثب َّهدد توه د دد حيالة د ذك د  لددهللاد دث دثددألهللا شد"إذدد بهللادهذدد  د ضيهللادهذدد اـ د ضـيهللادصـال ك دإند
دشئهللاد ند اودد ام د إندشئهللاد ند اث د د ث ".

دت دهللابددمبدهللا   ـدث عبددنحي دمبدهللابي دث ع د   دعبددشث ا دهللابد  دمو  دمسثهللادجمده د دى 971
د دصبىدسدهللابيهد سبمد دد توـه د"د تحيـد دّللك دد حيـبود دد طي ـد  دد قـالددهللابيـكد دهـددد بـزد رمحـاددّللك هللابدرسولددّللك
"د دد حيـدحلني د شـه د ندالدإ ـهدإالددّللك  م كد ه"د دل:د ـدلددمـبدهللا ـ :دزد د يهـدد" م كد ـه"د"د قـالددهللابيبـدد هللابـىدهللا ـددددّللك

ديهد[د" ث هدالدش دأمد ه"د"  شه د نَّد   د دهللا  هد رسو ه". دلددمبدهللا  :دزد د] 



ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباند مـودهللاودنـا دهللاـبد تـددة دحد عبـدد محـ دمـبدثب ـل دعبـددىـيبدمـبدسـثي  دعبـددهوـدد د972
دد   دشي د دل: دهللابد تددة دهللابددونسدمبدج ري دهللابدثطدندمبدهللا  ددّللك

 دآخ دصال هد دلدرجلد بدد اود:د    دد حيالةداب ربد د مكدة د ب دددنفتـلددصبىدمبدد مود وسىددألشث يُّ د ب ددجبس
 د ادل:د دأمدد ادئلدكب ادكـذدد كـذد دد مود وسىد   لدهللابىدد اودد ادل:د دأمدد ادئلدكب ادكذدد كذد د دل:د  ردَّدد اود

  أثـ د ـد.د ـدل:د اـدلدرجـلد ـبدد دل:د  ردَّدد اود د دل:د بثبكدايدثطدند نهللاد بتهد د دل:د دد بتهد د  ا دره ـهللاد ن
دصبىد د اود:د اند بتهد د  دد رد د ددإالددخلري د ادلد مود وسى:د  دد ثب وندكيفد او وند دصال أم دإندرسولددّللك
د بـددسـبتبدد هللابك بـددصـال بدد اـدل:د"إذددصـبيتمد ـ  ي وددصـفو أم دمثد يـؤ أمد ثـ كم د ح سدهللابيهد سبمدخط بدد ثب بـدد مـنيك

د أـــرب د د إذدد ـــ  :د}غــريددملغضـــوبدهللابـــيهمد الدد ضـــد ني{د او ـــود:دآ ــني؛دجيـــ أمددّللك د إذددكـــربد ركـــ د أـــرب دد ــ أذددكـــرب
د دصـبىدسدهللابيـهد سـبم:د" تبـكدمتبـك"د" إذدد ـدلدمسـ ددّللك دديأ دددد كُ د  بأمد د   د ـ بأم"د ـدلدرسـولددّللك  دركثود د  أنَّ

د ثد،د دلدهللابىد قدندن يكأهأدصبىدسدهللابيهد سـبم:دمسـ دملبدمح هد او ود:دد بهمدرمبدد كددحل  ؛ددق د أم؛د  أنَّددّللك   ددّللك
دصـبىدسد دديأ ـددددقـج د ـ بأمد د  ـ د ـ بأم"د ـدلدرسـولددّللك دملبدمح ه د إذددكـربد سـج د أـرب دد دسـج  د؛د ـ أنَّكح دّللك

 ندداـول:دد تحيـد دد طي ـد دد حيـبود دهللابيهد سبم:د" تبكدمتبك"د"  أذددكدندهللاب دد اث ةد بيأبد بد  لد ولد ثـ كمد
دد حيـــدحلني د شـــه د ندالدإ ـــهدإالددّللك د د م كد ـــه دد قـــالددهللابيبـــدد هللابـــىدهللا ـــددددّللك ّللك دد قـــالددهللابيـــكد دهـــددد بـــزُّد رمحـــُاددّللك

د  شه د ند   د دهللا  هد رسو ه"دملددالد مح د" م كد ه"د الد دل:د"  شه "د دل:د"  ند   د ".
د بضـ  دعبـدددملثت ـ د ـدل:دمسثـهللاد   د ـدل:دعبـدد تـددةدهللاـبد  دغـالَّب دى عـهدهللاـبدثطـدندمـبددـدث عبددهللادصمدمـب973

دد   دشيد ذدددحل دثدزدد: دهللا  ددّللك
دزددد" ث هدالدش دكد ه". د"  أذدد   د  نحيتود" د  دلد دد توه دمث د شه د ندالدإ هدإالددّللك

دمهدإالدسبي دندد تي يد دهذدددحل دث. دلد موددد د:د  و ه:د"  نحيتود"د يسدنحفوظ دملدجيى د
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابد  دد ممري دهللابدسثي دمبدج ري د طد فدهللابددمبدهللا دفد نهد دل:974

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددثبكأ بــددد توــه دك ــدددثب بــددد اــ آن د كــدندداــول:د"د تحيــد ددمل دركــد دد حيــبود د كــدندرســولددّللك
دد حيـدحلني د شـه د ندالدإ ـهدإالدد طي د دّللك دد ق د م كد ـه دد قـالددهللابيبـدد هللابـىدهللا ـددددّللك الددهللابيكد دهددد بـزد رمحـاددّللك

دهللابيهد سبمد. ددّللك د  شه د نَّد   د درسولدسك"ـدصبىددّللك
مبدـدث عبدد   دمبددد ددمبدسفيدن دعبددىيبدمبدثقدن دعبددسبي دندمبد وسىد موددد د دعبددجثف دمبدسث د975

دمس ةدمبدجب ب د دل:دث ع دخ يعدمبدسبي دندهللابد ميهدسبي دندمبدمس ة دهللابدمس ةدمبدجب ب:
دصبىدسدهللابيهد سبمدإذددكدند د س دد حيالةد  دثـنيددناضـدئهدد دمـ   دد  ـلدد تقـبيمد او ـود:د   ددمث د   اندرسولددّللك

"دمثدسب وددهللابىدد ي ني دمث دسب وددهللابىد درئأم د هللابىد نفقأم.د"د تحيد دد طي د د د حيبود د دملبكدّللك
د دلد موددد د:دسبي دندمبد وسىدكو ددألصلدكدندم  وق.



د دلد موددد د:د د هللادهذهدد حيحيفادهللابىد نددحلقبدمس د بدمس ة.
 ابب الصالة على النيب صلى اّلل  عليه وسلم بعد التشهد -183
دهللابدكثعدمبدهللاج ةد دل:دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابددحلأم دهللابددمبد  د يبى 976

 ببد د  د د ود:دايرسولددّللك د    بدد ندنحيبيدهللابيكد  ندنقبمدهللابيك د   َّددد قـالدد اـ دهللا  بـده د أيـفدنحيـبيدهللابيـك د
دهللابـىد  ـٍ د آلد  ـٍ  دك ـددصـبيهللادهللابـىدإمـ دهيم د ابر،دهللابـىد  ـٍ د آلد  ـٍ  دك ـددابركــهللاد  ـدل:د" و ـود:دد بهـمدصـلكأ

ددجمي ف".هللابىدآلدإم دهيم؛دإنكدمحي فد
دـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد ؛دعبددشث اد ذدددحل دثد دل:977

دهللابىد  ٍ د هللابىدآلد  ٍ  دك ددصبيهللادهللابىدآلدإم دهيم". د"صلكأ
دـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدددمبدمو  دهللابد قث  دهللابددحلأمدإبأسبددهد ذد د دل:978

دهللابىد  ٍ د هللابىدآلد  ٍ  دك ددصبيهللادهللابـىد إمـ دهيم؛دإنـكدمحيـ فدجميـ ف دد بهـمَّدابر،دهللابـىد  ـٍ د هللابـىدآلد"د بهمدصلكأ
د  ٍ  دك ددابركهللادهللابىدآلدإم دهيم؛دإنكدمحي فدجمي ف".

دإم دهيم دإنـكد دهللابددمبد  د يبىدك ددر دهد قث دإالد نهد دل:د"ك ددصبيهللادهللابىدآلأ  دلد موددد د:در دهدد ممريدمبدهللا يٍك
د.محي فدجمي ف د ابر،دهللابىد  ٍ "د سدقد  به

دمبد  دمأـ دمـبد979 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دحد عبدددمبدد ق ح د خربانددمبد هع د خرب د د ك دهللابدهللا  ددّللك
د   دمبدهللا   دمبدثمد دهللابد ميه دهللابدهللا   دمبدسبيمدد مر يكأ د نهد دل:د خرب د مودمحي دد قدهللا يد نمد د ود:

دهللابـىد  ـٍ د  ز دجـهد ذردتـه دك ـددصـبيهللادهللابـىدآلدإمـ دهيم دايرسولددّللك دكيفدنحيبيدهللابيك د دل:د و ـود:د"د بهـمدصـلكأد
د ابر،دهللابىد  ٍ د  ز دجهد ذردته دك ددابركهللادهللابىدآلدإم دهيم؛دإنكدمحي فدجمي ف".

دمـبدزدـ دهــود980 دمـبدزدـ د هللا ــ ددّللك دد  ــ د ند  ـ دمـبدهللا ــ ددّللك ــدثـ عبددد اثبـز دهللاــبد د ـك دهللاـبدنثــيمدمـبدهللا ـ ددّللك
دد ب د داب  دحيالةد خربهدهللابد  د قثودددألنحيدريد نهد دل:د ذيد ريح

د ندنحيــبيدهللابيــكد دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد دجمبــسدســث دمــبدهللا ــددةد اــدلد ــهدموــريدمــبدســث :د  ــ انددّللك  اتاندرســولددّللك
د دصبىدسدهللابيهد سبمدثىتدمتبيبدد نهدملددقـ  ه دمثد ـدلدرسـولددّللك ايرسولددّللك د أيفدنحيبيدهللابيك د قأهللادرسولددّللك

دسدهللابيهد سبمد" و ود"د ذك د ثىندث دثدكثعدمبدهللاج ة.دزددد دآخ ه:د" دد ثدملنيدإنكدمحي فدجمي ف".دصبى
ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبدد   دمبدإسـحدق دعبـدد  ـ دمـبدإمـ دهيمدمـبددحلـدرت دهللاـبد  ـ دمـبدهللا ـ د981

دمبدزد  دهللابدهللاا ادمبدهللا   د ذدددخلرب د دل: ددّللك
د هللابىدآلد  ٍ "." و ود:دد بهمَّد ددأل يكأ دهللابىد  ٍ دد بزكأ ددصلكأ

د982 دمـبدطبحـادمـبدهللا يـ ددّللك ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددث دندمبددقـدردد أـال  دثـ ع د مـود طـ فدهللا يـ ددّللك
دمبدك دم دث ع د   دمبدهللابيددهلدمشي دهللابدد    دهللابد  ده د ة 



ددهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د" بدس هد ن ددأل ىفدإذددصبَّىدهللابيبدد هـلدد  يـهللاد بياـل:دد بهـمدصـلكأ دابملأيدلأ دأتدلح
د  ز دجهد  هد ددملؤ بنيد ذردتهد  هلدميته دك ددصبيهللادهللابىدآلدإم دهيم؛دإنكدمحي فدجمي ف". دهللابىد  ٍ دد بزكأ

 ابب ما يقول بعد التشهد -184
 دثــ ع دثقــدندمــبدهللاطيــا دثــ ع د  ــ دمــبد  دـــدثــ عبدد محــ دمــبدثب ــل دعبــددد و يــ دمــبد قــبم دعبــدددأل زدهللاــي983

دهللادئواد نهدمس د ابده د ةدداول:
د ــبد رمـ :د ــبدهللاــذدبدجهــبم د دصــبىدسدهللابيـهد ســبم:د"إذدد ــ غد ثـ كمد ــبدد توــه ددآلخـ د بيتثــوذدابّللك  ـدلدرســولددّللك

د  بدهللاذدبدد ارب د بد تباددحمليدد دمل د  د  بدش كأددملقيحدد  جدل".
دمـبدطـد ف دهللاـبد ميـه دهللاـبددـدث عبدد هـعدمـب984 مايـا د خـرباندهللا ـ دمـبددـونسدد ي ـد ي دثـ ع د  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك

دطد ف دهللابددمبدهللا دف 
هللاـبدد بــزدصــبىدسدهللابيــهد سـبمد نــهدكــدندداــولدمثــ دد توـه :د"د بهــمدإ د هللاــوذدمــكد ــبدهللاـذدبدجهــبم د  هللاــوذدمــكد ــبد

ددد دمل د ".هللاذدبدد ارب د  هللاوذدمكد بد تبادد  جدل د  هللاوذدمكد بد تباددحملي
دمـبدم دـ ة دهللاـبدثبظبـاد985 دمبدهللا   د مـود ث ـ  دعبـددهللا ـ دد ـودرت دعبـدددحلقـنيددملثبكأـم دهللاـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك

دمبدهللابيد ند جبدمبددألدريدث عهد دل:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددملقــج  د ــ أذددهــودم جــلد ــ د ضــىدصــال هد هــوددتوــه د هــودداــول:دد بهــمَّدإ د دخــلدرســولددّللك
ددألث دد حي  دد ذيدملددب د ملددو  د ملددأبد هدكفود د ث فد ند غفـ ديلدذنـو  دإنـكد نـهللادد غفـوردد ـ ثيم د  س  كدايددّللك

د دل:د ادل:د"  دغف د ه د  دغف د ه"دعالاث .
 ابب إخفاء التشهد -185
دمــبدســثي دد أبــ ي دعبــدددــونسددثــ ددمــبدمأــريدهللاــبد  ــ دمــبدإســحدق دهللاــبد986 هللا ــ دد ــ محبدمــبدـــدثــ عبددهللا ــ ددّللك

د دل:د بدد قباد ندخُيفىدد توه . ددألسود دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك
 ابب اإلِّشارة يف التشهد -186
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد قبمدمبد  د  ، دهللابدهللابيدمبدهللا  دد  محبددملثد يك د دل:987

دمبدهللا  د  اند هللا ثدابحلحيىد دد حيـالة د ب ـدددنحيـ فدنـد د دصـبىدسدرآ دهللا  ددّللك   ـدل:دإصـب دك ـددكـدندرسـولددّللك
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمددحيـب  د ـدل:دكـدندإذددجبـسد دد حيـالةد ضـ دد هللابيهد سبمددحيب  د ابهللا:د كيـفدكـدندرسـولددّللك
كفهدد ي ىندهللابىد رذهدد ي ىند   بد صـدمثهدكبهـد د  شـدردإبأصـ ثهدد ـيتد بـيدديأ ـدد د  ضـ دكفكـهدد يقـ ىدهللابـىد رـذهد

دد يق ى.
عبدد  ـ دمـبدهللا ـ دد ـ ثيمدد  ـمدز دعبـددهللافـدن دعبـددهللا ـ دد ودثـ دمـبدزايد دعبـددهللا  ـدندمـبدثأـيم دعبـددهللاـد  دمـبدـدثـ 988

دمبدد ممري دهللابد ميهد دل: دهللا  ددّللك



ـذأهأدد ي ـىند سـد أهأ د  ـ حمد   ـهد دصبىدسدهللابيهد سـبمدإذدد ثـ د دد حيـالةدجثـلد   ـهدد يقـ ىدحتـهللاد حرأ كدندرسولددّللك
يقــ ىدهللابــىدرك تــهدد يقــ ى د  ضــ ددــ هدد ي ــىندهللابــىد رــذهدد ي ــىن د  شــدردإبأصــ ثه د  رداندهللا ــ دد ي ــىن د  ضــ ددــ هدد 

دد ودث  د  شدرداب ق دما.
ـدث عبددإم دهيمدمبددحلقبددملحييحييُّ دعبددثجدج دهللابددمبدج دج دهللابدزايد دهللاـبد  ـ دمـبدهللاجـالن دهللاـبدهللاـد  د989

دمبدد ممري دمبدهللا  ددّللك دهللابدهللا  ددّللك
ددصبىدسدهللابيهد سبمدكدنددوريدإبأص ثهدإذدددهللاد د الدى كهد. نهدذك د ندد بزَّد

 ـدلددمــبدجــ دج:د زدددهللا ــ  دمــبدددبــدرد ــدل:د خــرب دهللاــد  دهللاــبد ميــهد نــهدر ىدد بــزَّدصــبىدسدهللابيــهد ســبمددــ هللاودكــذ ك د
د دتحد لدد بزُّدصبىدسدهللابيهد سبمدمي هدد يق ىدهللابىد رذهدد يق ى.

دمــبدد ــممري دهللاــبد ميــهد ــذدددحلــ دثددــدثــ عبدد  ــ دمــبدموــدر دعبــد990 ىــيب دعبــدددمــبدهللاجــالن دهللاـبدهللاــد  دمــبدهللا ــ ددّللك
د دل:

دالدجيد زدمحي هدإشدر ه د ث دثدثجدجد مت.
دمـبد  ــ دد بفيبـي دعبـددهللا  ـدنددثـ ددمــبدهللا ـ دد ـ محبدعبـددهللاحيـدددمــبد  د ـاد ـبدمـ دجبيبـا991  دهللاــبددــدثـ عبددهللا ـ ددّللك

د د كدمبدّنريددخلمدهللاي دهللابد ميهد دل:
در دهللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دضثد دذردهللاهدد ي ىندهللابىد رذهدد ي ىن درد ثد دإص ثهدد ق دماد  دثبدهددشيئد .

 ابب كراهية االعتماد على اليد يف الصالة -187
ــدثـ عبدد محــ دمـبدثب ــل د  محـ دمـبد  ــ دمـبدشــ وده د   ـ دمـبدرد ــ  د   ـ دمــبدهللا ـ ددملبـكدد غــمدلد ـد ود:دعبــدد992
دزدق دهللابد ث   دهللابدإمسدهللايلدمبد  يا دهللابدان   دهللابددمبدهللا   د دل:هللا  دد  د

دصبىدسدهللابيهد سـبم د ـدلد محـ دمـبدثب ـل:د ندجيبـسدد  جـلد دد حيـالة د هـود ثت ـ دهللابـىددـ ه.د  ـدلد نىدرسولددّللك
دد  جـلد هـود ثت ـ  هللابـىددـ ه دددمبدش ُّوده:دنىد نددثت  دد  جلدهللابـىددـ هد دد حيـالة د  ـدلددمـبدرد ـ :دنـىد نددحيـبيح

د ذك د داببدد    د بدد قجود د  دلددمبدهللا  ددملبك:دنىد نددثت  دد  جلدهللابىدد دهدإذددنبد دد حيالة.
دـدث عبددمو دمبدهالل دعبددهللا  دد ودرت دهللابدإمسدهللايلدمبد  يا د دل:993

دس  هللادان ثد دهللابدد  جلددحيبيد هود و كأكدد ده د دل:د دلددمبدهللا  :د بكدصالةددملغضوبدهللابيهم.
ـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  دعبدد   دحد عبدد   دمبدسب ا د دل:دعبدددمبد هع د هـذدد فظـه د يثـد د994

دهللابدهودددمبدسث  دهللابدان   دهللابددمبدهللا  
 نــهدر ىدرجــال ددتَّأــىُ دهللابــىددــ هدد يقــ ىد هــود دهللاــ د دد حيــالة د  ــدلدهــدر ندمــبدزدــ :دســد طد دهللابــىدشــاهددألدقــ دمثد

د ه:دالدجتبسدهأذد؛د  أندهأذددجيبسدد ذدبددثذمون.د فاد:د ادلد
 ابب يف ختفيف القعود -188



دـدث عبددثفصدمبدهللا   د دل:دعبددشث ا دهللابدسث دمبدإم دهيم دهللابد  دهللا ي ة دهللابد ميه995
د ندد بزَّدصبىدسدهللابيهد سبمدكدند دد  كثتنيددأل  ينيدك نهدهللابىدد  ضفد دل:د ببددثىتدداود د دل:دثىتدداود.

 ابب يف السالم -189
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دحد عبدد مح دمبددونس دعبددزدئـ ة دحد عبـدد قـ ددعبـدد مـوددألثـوص دحد996

 عبدد   دمـبدهللا يـ ددحملـدر د زايددمـبد دـوبد ـدال:دعبـددهللا ـ دمـبدهللا يـ دد طبد قـي دحد عبـددمتـيمدمـبددملبتحيـ  د ـدل:د خـرباند
 دحد عبدد مح دمبد بي  دعبددثقنيدمبد    دعبددإس دئيلدكبهمدهللابد  دإسحدق دإسحدقددث ددمبددوسفدهللابدش دك

دهللابد  ددألثوص دهللابدهللا  ددّللك د  دلدإس دئيل:دهللابد  ددألثوصد دألسود دهللابدهللا  ددّللكد
 ندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدكــدنددقــبكأمدهللاــبدمييبــهد هللاــبدمشد ــهدثــىتددــ ىدميــدضدخــ ه:د"د قــالددهللابــيأمد رمحــاددّللك د

".د  دقالددهللابيأمد رمحاددّللك
د دلد موددد د:د هذدد فظدث دثدسفيدن د ث دثدش دكدملددفق ه.

 ـدلد مــوددد د:د ر دهدزهـريدهللاــبد  دإسـحدق د ىــيبدمـبدآدددهللاــبدإسـ دئيلدهللاــبد  دإسـحدقدهللاــبدهللا ـ دد ــ محبدمـبددألســودد
. دهللابد ميه د هللابا ادهللابدهللا  ددّللك

د دإسحدقد نددأوند   وهللاد . دلد موددد د:دشث ادكدنددبأ دهذدددحل دثدث دثد 
ـدث عبددهللا  ةدمبدهللا  ددّللك دعبددىـيبدمـبدآدد دعبـدد وسـىدمـبد ـيسددحلضـ  ي دهللاـبدسـب ادمـبدكهيـل دهللاـبدهللابا ـاد997

دمبد دئل دهللابد ميهد دل:
"د هللاــبدمشد ــهد"د قــالددهللابــيأمد صـبيهللاد ــ دد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد أــدنددقــبمدهللاـبدمييبــهد"د قــالددهللابــيأمد رمحــاددّللك

". رمحادد دّللك
دمبدد ا طيا دهللابدجدم دمبدمس ةد998 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددىيبدمبدزك ايد  كي  دهللابد قث  دهللابدهللا ي ددّللك
د دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمد قبمد ث اند شدردمي هد بدهللابدمييبهد  بدهللابددقدره د ب ـددصـبىد كبددإذددصبيبددخبفدرسولددّللك
دد ذانبدخيٍلدمُشٍس دإّندددأفيد ث كم د  د الددأفيد ث كمد ندداولدهأـذد"د دل:د" ددابلد ث كمددو ى دمي هدك ن

د  شدردإبأص ثهد"دقبمدهللابىد خيهد بدهللابدمييبهد  بدهللابدمشد ه".
دـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبدد مودنثيم دهللابد قث دإبأسبددهد  ثبده د دل:999

دهللابىد خيهد بدهللابدمييبهد  بدهللابدمشد ه".د"  دددأفيد ث كمد  دث همد نددض دد هدهللابىد رذهدمثددقبم
دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دعبدددألهللا ش دهللابددملقيعدمبدرد   دهللابدمتيمدد طدئي دهللاـبدجـدم د1000 ـدث عبددهللا  ددّللك

دمبدمس ةد دل:



دصبىدسدهللابيهد سبمد د بدفدرد ثودد د دهم د دلدزهري:د ردهد ـدل:د دد حيـالةد اـدل:د" ـدد يلد ردكـمددخلدهللابيبددرسولددّللك
درد ثيد د دأمدك ندد ذانبدخيٍلدمُشٍس  ددسأبودد دد حيالة".

مام -190  ابب الرد على اإلِّ
دـدث عبدد   دمبدهللا  دند موددجل ده  دعبددسثي دمبدموري دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ةد دل:1001

دمدمثضبددهللابىدمثب.   اندد بزُّدصبىدسدهللابيهد سبمد ندن دَّدهللابىدديأ ددد  ندنتحدبَّ د  نددقب
 التكبري بعد الصالةابب  -191
دـدث عبدد مح دمبدهللا  ة د خرباندسفيدن دهللابدهللا    دهللابد  د ث   دهللابددمبدهللا دفد دل:1002

دصبىدسدهللابيهد سبمداب تأ ري. دكدنددُثبمددناضد دصالةدرسولددّللك
اندهللا   دمبدددبدرد ند ابد ث  د ـو،دـدث عبددىيبدمبد وسىدد  بري دعبددهللا  دد  زدق د خرب ددمبدج دج د خربد1003

ددمبدهللا دفد خربهد نددمبدهللا دفد خربه
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد  نددمـبد  ندر  دد حيو د بذك دثنيددبحي فدد بدفد بددملأتومادكدندذ كدهللابىدهللاه درسـولددّللك

دهللا دفد دل:دكبهللاد هللابمدإذدددنحي  وددمذ كد  مسثه.
 ابب حذف السالم -192
مبدثب ل دث ع د  ـ دمـبددوسـفدد فـ اي  دعبـدددأل زدهللاـي دهللاـبد ـ َّةدمـبدهللا ـ دد ـ محب ددـدث عبدد مح دمبد   1004

دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده س ةد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"ثذفدد قالددسباف". د دلدرسولددّللك

د] دلدهللايقى:دند ددمبددمل در،دهللابدر  دهذدددحل دث.
دــونسدد فــدخوريدد   بـــيد ــدل:دملــددرجــ دد فــ اي د ـــبد أــاد ــ ،در ــ دهـــذددد ــدلد مــوددد د:دمسثــهللاد ابدهللا ــريدهللايقـــىدمــب

ددحل دثد  دل:دندهد مح دمبدثب لدهللابدر ثه[.
 ابب إذا أحدث يف صالته ]يستقبل[ -193
ــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشـي ا دعبــددج دــ دمــبدهللا ــ ددحل يـ  دهللاــبدهللادصــمددألثــول دهللاـبدهللايقــىدمــبدثطــدن دهللاــبد1005

دبٍقد دل: قبمدمبدسالد دهللابدهللابيدمبدط
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إذدد قدد ث كمد دد حيالةد بيبحي فد بيتوض د  يث دصال ه". د دلدرسولددّللك

 ابب يف الرجل يتطوع يف مكانه الذي صلى فيه املكتوبة -194
ـدث عبدد ق د دعبددمحددد هللا  دد ودرت دهللابد يـث دهللاـبددحلجكـدجدمـبدهللا يـ  دهللاـبدإمـ دهيمدمـبدإمسدهللايـل دهللاـبد  د1006

د دل:دهرية



دصبىدسدهللابيهد سبم:د" دثجمد ث كم"د دلدهللابدهللا  دد ـودرت:د" نكددتاـ كدحد  ددتـ خك د  دهللاـبدمييبـهد  دهللاـبد  دلدرسولددّللك
دمشد ه"دزددد دث دثدمحددد" دد حيالة"ددث د دد ق حا.

دل:صـبىدـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة دعبدد شثثدمبدشث ا دهللابددملبهدلدمبدخبيفا دهللاـبددألزرقدمـبد ـيسد 1007
مبددإ ددد بدددأىند ابدر  اد ادل:دصبيهللادهذهدد حيالة د  د  ـلدهـذهدد حيـالةد ـ دد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدل:د كـدند
د  مــودمأــ د هللا ــ دداو ــدند دد حيــفددملاــ ددهللاــبدمييبــهد كــدندرجــلد ــ دشــه دد تأ ــريةددأل ،د ــبدد حيــالة د حيــبكىدنــزُّددّللك

دــه دمثددنفتــلدكدنفتــدلد  در  ــاحددثــ دنفقــه دصــبىدسدهللابيــهد ســبم دمثدســبكمدهللاــبدمييبــهد د هللاــبددقــدرهدثــىتدر دبــددميــدضدخ ك
 ادددد  جلدد ذيد در،د ثهدد تأ ريةددأل ،د بدد حيالةددوف  د وععدإ يهدهللا  د  خذدنبأ يهد همكُهدمثد دل:د جبسد  أنهد

دملددهبــكد هــلدد أتــدبدإالد نــهدملددأــبدمــنيدصــبودهتمد حيــلف د   ــ دد بــزُّدصــبىدسدهللابيــ هد ســبمدمحيــ هد اــدل:د" صــدبددّللك
دمكدايددمبددخلطدب".

د] دلد موددد د:د   د يلد مود  ياد أدند  در  ا[.
د ديد مودبدد توه د دد حيالة

 ابب السهو يف السجدتني -195
دـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوب دهللابد    دهللابد  ده د ةد دل:1008

دصبىدس دهللابيهد سبمدإث ىدصاليتدد ثويدد ظهـ د  دد ثحيـ  د ـدل:د حيـبىدمبـددركثتـنيدمثدسـبم دمثدصبكىدمبددرسولددّللك
 دددإ،دخو اد د اـ دددملقـج د وضـ دد دـهدهللابيهـددإثـ دمهددهللابـىددألخـ ىددثـ فد د جهـهدد غضـع دمثدخـ جدسـ هللادند

ده د اــدددرجــلدكــدندد بـدفد هــمدداو ــون:د حيــ  دد حيــالة د حيــ  دد حيــالة د  دد بــدفد مـودمأــ د هللا ــ د هــدابهد نددأب ــ
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددقــ يهدذددد يــ دبد اــدل:دايرســولددّللك د نقــيهللاد دد حيــ  دد حيــالة د ــدل:د"ملد نــسد ملد رســولددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدهللابــىدد اــودد اــدل:د" صــ قدذ د  احيــ دد حيــالة"د ــدل:دمــلدنقــيهللادايرســولددّللك د    ــلدرســولددّللك

دد يــ دب"د ــ   ئود:دإيدنثــم د  جــ درســود دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدإ،د اد ــهد حيــبَّىدد ــ كثتنيدد  ــد يتنيدمثدســبم دمثدكــربك لددّللك
د ــدل:د ايــلدحمل ــ :د د ســج د  ــلدســجودهد  د طــول دمثدر ــ د كــربك  ســج د  ــلدســجودهد  د طــول دمثدر ــ د كــربك دمثدكــربك

دمثدسبكم.دسبمد دد قهو د ادل:دملد ثفظهدهللابد  ده د ة د  أبدنـُ كأئهللاد ندهللا  دندمبدثحينيد دل:
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد دوب دهللابد   دإبأسبدده د ث دثدمحددد متد دل:1009 دـدث عبددهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيـهد سـبمدملدداـلد"مبـد"د ملدداـلد" ـ   ئود"د ـدل:د اـدلدد بـدف:دنثـم د ـدل:دمثدر ـ د ملدداـلد مثَّدصبىدرسولددّللك
ددث د هدملددذك د ددمث ه د ملددذك د"    ئود"دإالدمحدددمبدزد . كرب دمثدكربد سج د  لدسجودهد  د طولدمثدر   د متَّد

"د الدذك د"رج "[. د] دلد موددد د:د كلد بدر ىدهذدددحل دثدملددالد" أربك
دـدث عبدد ق د دعبددمو ددث ددمبددملفضلدعبددسب اددث ددمبدهللابا ادهللابد    دهللابد  ده د ةد دل:1010



دصبىدسدهللابيه  سبم دنثىندث دثدمحدددكبـه دإ،دآخـ د و ـه:د"ن ئـهللاد ندهللا ـ دندمـبدثحيـنيد ـدل:ددصبىدمبددرسولددّللك
مثدسبم"د دل:د بهللاد د توه  د دل:دملد مسـ د دد توـه د  حثحـُعدإيلَّد نددتوـه  د ملددـذك د"كـدنددقـ يهدذددد يـ دب"د الد

دذك د"    ئود"د الدذك دد غضع د ث دثدمحدددهللابد دوبد متُّ.
مــبدهللابــي دعبــددســبي دندمــبدثــ ب دعبــددمحــدددمــبدزدــ  دهللاــبد دــوب د هوــدد د ىــيبدمــبدـــدثــ عبددهللابــيدمــبدنحيــ د1011

دهللاتيق د دمبدهللاون دهللابد    دهللابد  ده د ة 
د سج . دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد د حيادذيدد ي دبد نهدكربد سج  د  دلدهوددددث ددمبدثقدندكربك دمثدكربك

وــهي  د محيــ  د دــونس د هللادصــمددألثــول دهللاــبد  ــ  دهللاــبد  د ــدلد مــوددد د:در ىدهــذدددحلــ دثد دضــد دث يــعدمــبدد 
د سج  د ر ىدمحدددمبدسب اد  مـودمأـ دمـبد ه د ةدملددذك د ث د بهمد ددذك دمحدددمبدزد  دهللابدهوددد نهدكربك دمثدكربك

دهللايكدحمدهذدددحل دثدهللابدهودد دملددذك ددهللابهدهذددد ذيدذك هدمحدددمبدزد د نهدكربدمثدكرب.
ىيبدمبد درف دعبدد   دمبدك ري دهللابددأل زدهللاي دهللابدد مه ي دهللاـبدسـثي دمـبددملقـيعد   دـدث عبدد   دمبد1012

دمبدهللا  ددّللك دهللابد  ده د ةد ذهدد احياد دل: دسب ا د هللا ي ددّللك
دذ ك. د ملددقج دسج يتدد قهودثىتددابهددّللك

هللابددمبدشـهدبد ند ابدمأـ ددـدث عبددثجدجدمبد  ددثاوب دعبدددثاوبددث ددمبدإم دهيمدعبدد   دهللابدصد  1013
دمبدسبي دندمبد  دث  اد خربه

دصبىدسدهللابيهد سبمد ذدددخلربد دل:د ملددقج دد قـج  نيدد بتـنيد قـج دندإذددشـكدثـنيد اـدهد  نهدمبغهد ندرسولددّللك
دد بدف.

د ـ محبد  مـودد دلددمبدشهدب:د  خرب د ذدددخلربدسـثي دمـبددملقـيع دهللاـبد  ده دـ ة د ـدل:د  خـرب د مـودسـب ادمـبدهللا ـ 
. دمبدهللا  ددّللك دمأ دمبددحلدرتدمبدهوددد هللا ي ددّللك

 ـدلد مــوددد د:در دهدىـيبدمــبد  دك ـري د هللا ــ دندمـبد  د نــس دهللاـبد  دســب ادمـبدهللا ــ دد ـ محبد د ثــال دمـبدهللا ــ دد ــ محب د
دهللابد ميهد يثد دهللابد  ده د ةد ذهدد احيا د ملددذك د نهدسج دد قج  ني.

مميـ ي دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبد  دمأـ دمــبدسـبي دندمـبد  دث  ـا دهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد ســبمد] ـدلد مـوددد د:د ر دهدد 
د دلد يه:د ملددقج دسج يتدد قهو[.

دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشـث ا دهللاـبدسـث دمـبدإمـ دهيمدمسـ د ابدسـب ادمـبدهللا ـ دد ـ محب دهللاـبد  د1014 ـدث عبددهللا ي ددّللك
ده د ة

ظهــ د قــبمد دد ــ كثتني د ايــلد ــه:دناضــهللادد حيــالة د حيــبىدركثتــني دمثدســج د ندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدصــبىدد 
دسج  ني.
دـدث عبددإمسدهللايلدمبد س  د خرباندش دما دعبدددمبد  دذئع دهللابدسثي دمبد  دسثي ددملاربي دهللابد  ده د ة1015



د دد ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمددنحي فد ـبدد ـ كثتنيد ـبدصـالةددملأتومـاد اـدلد ـهدرجـل:د  حيـ  دد  حيـالةدايرسـولددّللك
نقــيهللا د ــدل:د"كــلُّدذ ــكدملد  ثــل"د اــدلدد بــدف:د ــ د ثبــهللادذ ــكدايرســولددّللك د  كــ دركثتــنيد خــ دنيدمثددنحيــ ف د ملد

ددقج دسج يتدد قهو.
 دلد موددد د:در دهددد ددمبددحلحيـنيدهللاـبد  دسـفيدند ـو،ددمـبد  د محـ دهللاـبد  ده دـ ةدهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد

داد دل:دمثدسج دسج  نيد هودجد سدمث دد تقبيم. ذهدد احي
ــد  د1016 ـــدثــ عبددهــدر ندمــبدهللا ــ ددّللك دعبــددهدشــمدمــبدد ادســم دعبــددهللاأ  ــادمــبدهللا ــدر دهللاــبدض ضــمدمــبدجــوفددهلفَّ

دث ع د موده د ةد ذدددخلرب د دل:دمثدسج دسج يتدد قهودمث د ددسبكم.
 عبـدد  ـ دمـبدد ثـال  د خـرباند مـود سـد ا د خـرب دهللا يـ دـدث عبدد مح دمبد  ـ دمـبداثمـهللا دعبـدد مـود سـد ا دحد1017

ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا   د دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمد قبكمد دد  كثتني د ذك دحنودث دثددمبدسريدبدهللابد  ده د ةد دل:دمثدسـبم د صبَّىدمبددرسولددّللك

دمثدسج دسج يتدد قهو.
 ق د دعبدد قب ادمبد   د دال:دعبددخد  ددحلذد  دعبـدد مـود المـا دـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دحد عبدد1018

دهللابد  ددملهبع دهللابدهللا  دندمبدثحينيد دل:
دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد دعالعـادركثـد د ـبدد ثحيـ دمثددخـل د ـدلدهللاـبد قـب ا:ددحلجـ  د اـدددإ يـهدرجـلد سبكمدرسـولددّللك

دردد هد اـدل:د" صـ ق" ددادلد هددخل ابقدكدندطودلدد ي دبد ادلد ـه:د  حيـ  دد حيـالةداي رسـولددّللك د رـ جد غضـ د دجيـ ُّ
د د وددنثم د حيبىد بكدد  كثا د]مثدسبم[ دمثدسج دسج  يهد دمثدسبم.

 ابب إذا صليى مخسا   -196
ـــدثــ عبددثفــصدمــبدهللا ــ د  قــبمدمــبدإمــ دهيم ددملثــىند ــدلدثفــص:دعبــددشــث ا دهللاــبددحلأــم دهللاــبدإمــ دهيم دهللاــبد1019

د دل: دهللابا ا دهللابدهللا  ددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدد ظه دمخقد  د ايـلد ـه د زدـ د دد حيـالة د ـدل:د"  ـدذد،" د ـدل:دصـبيهللادمخقـد  دص بىدرسولددّللك

د قج دسج  نيدمث د ددسبم.
1020: دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابدهللابا اد دل:د دلدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل إم دهيم:د الد دريدزددد ددناص د ب ددسبمد يلد ـه:دايرسـولددّللك د ثـ تد ددصبىدرسولددّللك
د حيـالةدشــى  د ــدل:د"  ـددذد،" د ــد ود:دصــبيهللادكـذدد كــذدد  ــىندرجبـهد دســتا لدد ا بــا د قـج د ــمدســج  نيدمثدســبكم د

 أمدمـه د  أـبدإّنـدد اند ب دددنفتلد   لدهللابيبددموجههد]صبىدسدهللابيهد سبم[د ادل:د"إنهد ودث تد دد حيالةدشـى فد ن ـ 
د نقــىدك ــدد بقــون د ــ أذددنبقـيهللاد ــذك   "د  ــدل:د"إذددشــكد ثــ كمد دصـال هد بيتحــ دد حيــودب د بيــتمدهللابيــهدمثد موـ ف

د يقبمدمثد يقج دسج  ني".



د ذدد دل:1021 دمبدنب ري دعبدد   دعبدددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابدهللابا ا دهللابدهللا  ددّللك دـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك
دددنقيد ث كمد بيقج دسج  ني"دمثدحتولد قج دسج  ني."  ذ

د دلد موددد د:در دهدثحينيدحنودث دثددألهللا ش.
ـدث عبددث عبددنحي دمبدهللابي د خرباندج د  دحد عبدددوسفدمبد وسى دعبددج د  د هذددث دثددوسف دهللابد1022

: ددحلقبدمبدهللا ي ددّللك دهللابدإم دهيمدمبدسود  دهللابدهللابا اد دل:د دلدهللا  ددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد سـبمدمخقــد  د ب ــدددنفتـلد وشــوحمدد اـوددميــبهمد اــدل:د" دشـ نأم" د ــد ود:دايرســولدصـبىد مبــددرسـولددّللك

دّللك دهلدزد د دد حيالة د دل:د"ال"د د ود:د  أنكد  دصبيهللادمخقد  د دنفتلد قج دسج  نيدمثدسـبم دمثد ـدل:د"إّنـدد اند
د نقىدك دد بقون". دمو ف

 دعبــددد بيـثددثــ ددمــبدســث دهللاــبددمدــ دمـبد  دث يــع د ندســود دمــبد ــيسد خــربهدهللاــبدــدثــ عبدد تي ــادمــبدســثي 1023
د ثد دادمبدُث دج

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدصــبىددو ــد د قــبم د  ــ دمايــهللاد ــبدد حيــالةدركثــا د  دركــهدرجــلد اــدل:دنقــيهللاد ــبد  ندرســولددّللك
 د ـ خرب دمــذ كدد بـدفد اــد ودديل:دد حيـالةدركثــا د  جـ د ــ خلددملقـج د   ــ دمـالال  د   ــدددد حيـالةد حيــبىد ببـدفدركثــا

. د  د ابهللا:دهذددهو د اد ود:دهذددطبحادمبدهللا ي ددّللك د  ث فدد  جل د بهللا:دالدإالد ند ردهد   ك
 ابب إذا شك يف الثنتني والثالث من قال: يلقي الشك -197
قـدر دهللاـبد  دـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مودخد   دهللاـبددمـبدهللاجـالن دهللاـبدزدـ دمـبد سـبم دهللاـبدهللاطـد دمـبدد1024

د دل: دسثي ددخل ريكأ
دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د"إذددشــكد ثــ كمد دصــال هد بيبــقدد وــكَّ د  يــنبدهللابــىدد ياــني د ــ أذدددســتيابد  ــدلدرســولددّللك
د ت دددسج دسج  ني د  أندكدنهللادصال هدات ا دكدنـهللادد  كثـادان بـاد د قـج اتن د إندكدنـهللادان حيـادكدنـهللادد  كثـادمتد ـد د

داتند  غ يتدد ويطدن". حيال هد كدنهللادد قج 
د دلد موددد د:در دهدهودددمبدسث  د    دمبد ط ف دهللابدزد  دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد  دسثي ددخل ري 

دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ث دثد  دخد  د ش  .
دمبدكيقـدن دهللاـبدهللا1025 أ  ـا دـد]ث عبدد   دمبدهللا  دد ثمدمدمبد  درز ا د خرباندد فضلدمبد وسى دهللابدهللا  ددّللك

دهللابددمبدهللا دف
د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدمسَّىدسج يتدد قهوددمل غ تني[.

دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللاطد دمبددقدر1026



دركثـا د د ثـ كمد دصـال هد ـالددـ ريدكـمدصـبكىدعـالاث د  د رمثـد د بيحيـلكأ دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذددشكَّ  ندرسولددّللك
د  ــلدد تقــبيم د ــ أندكدنــهللادد  كثــادد ــيتدصــبكىدخد قــا دشــفثهدد ــد ني د إندكدنــهللادردمثــا د  يقــج د ســج  نيد هــودجــد سف

د د قج اتند  غيمد بويطدن".
دـدث عبدد تي ا د دل:دعبدددثاوبدمبدهللا  دد  محبدد ادري دهللابدزد دمبد سبمدإبأسبددد د كد دل:1027

د ثــ ك مد دصــال هد ــ أنددســتيابد ند ــ دصــبىدعــالاث د بــيامد بيــتمَّدركثــا دإندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د"إذددشــكَّ
مقجودهددمثَّدجيبسد يتوـه  د ـ أذدد ـ غد بـمدد ـقدإالد نددقـبمد بيقـج دسـج  نيد هـودجـد سدمثد يقـبم"دمثدذكـ د ثـىند

د د ك.
هوـد د دد دلد موددد د:د كذ كدر دهددمبد هعدهللابد د كد ثفصدمبد يقـ ةد دد ددمـبد ـيسد هوـدددمـبدسـدهللا  دإالد ن

دمبغدمهد ابدسثي ددخل ريَّ.
 ]ابب من قال[: يتم على أكرب ظنه  -198
دـدث عبددد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابدخحييف دهللابد  دهللا ي ةدمبدهللا  ددّللك دهللابد ميه 1028

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د"إذددكبــهللاد دصــالةد وــأأهللاد دعــالتد  د رمــٍ  د  كــربدربــكدهللابــىد رمــ د هللاــبدرســولددّللك
د  لد ند قبَّم دمثد وه  د دضد  دمثدُ قحبكأم". وه د  دمثدسج  دسج  نيد  نهللادجد سف

 دلد موددد د:در دهدهللا  دد ودث دهللابدخحييفد ملدد  ثه د  د قدهللا  دد ودث د دضد دسفيدند ش دكد إس دئيل د دختبفـودد د
دد أالدد د نتددحل دثد ملددقب  ه.

إم دهيم دعبددهودددد  ستودئي دعبددىيبدمبد  دك ري دعبـددهللايـدض دحدـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبددإمسدهللايلدمبد1029
د عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دعبددىيب دهللابدهاللدمبدهللايدضدهللابد  دسثي ددخل ري

دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"إذددصبىد ث كمد بـمددـ ردزددد ددناـصد بيقـج دسـج  نيد هـود دهللاـ ف د ـ أذدد  ندرسولددّللك
د ادل:دإنكد  د ث عهللاد بياْل:دكذمهللادإالد دد ج درىد دأبنفهد  دصوات دأبذنه"د هذدد فظدث دثد ابن. اتهدد ويطدند

دمبددمل در،:دهللايدضدمبدهالل د  دلددأل زدهللايدهللايدضدمبد  دزهري. د دلد موددد د:د  دلد ث  د هللابيُّ
ده د ةدـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محب دهللابد  1030

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد ــدل:د"إند ثــ كمدإذدد ــددددحيــبيدجــد هدد وــيطدند بــ سدهللابيــهدثــىتدالددــ ريدكــمد  ندرســولددّللك
." دصبى د  أذدد ج د ث كمدذ كد بيقج دسج  نيد هودجد سف

د دلد موددد د:د كذددر دهددمبدهللاييباد  ث  د د بيث.
ــدجدمــبد  ددثاــوب دعبــدددثاــوب د خــرباندد1031 مــبد خــيدد مهــ ي دهللاــبد  ــ دمــبد قــبمد ــذدددحلــ دثدـــدثــ عبددثجك
دإبأسبدده 

دزددد" هودجد سد  لدد تقبيم".



ــدثــ عبددثجــدج دعبــدددثاــوب د خــرباند   دهللاــبددمــبدإســحدق د ــدل:دثــ ع د  ــ دمــبد قــبمدد مهــ يدإبأســبددهد1032
د  ثبدهد دل:

د" بيقج دسج  نيد  لد نددقبمدمثد يقبم".
 ابب من قال: بعد التسليم -199
دمبد قد  د ند حيـثعدمـبدشـي اد1033 ـدث عبدد مح دمبدإم دهيم دعبددثجكدج دهللابددمبدج دج د دل:د خرب دهللا  ددّللك

دمبدجثف  د خربه دهللابدهللات ادمبد   دمبددحلدرتدهللابدهللا  ددّللك
د دصال هأد بيقج دسج  نيدمث د دددقبم". دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د" بدشكَّ د ندرسولددّللك

 تني ومل يتشهدابب من قام ثن -200
دمبدحبيباد نهد دل:1034 دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  دد  محبددألهللا ج دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيــهد ســبمدركثتـــنيدمثد ــددد بــمدجيبــس د اـــدددد بــدفد ثــه د ب ـــدد ضــىدصــال هد دنتظـــ اند دصـــبىددّللك صــبىد بــددرســولددّللك
د قج دسج  نيد هودجد سد  لدد تقب دهللابيهد سبم[.د تقبيمدكربك ديم دمثدسبمد]صبىددّللك

ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبدد  د مايا د دال:دعبددشثيع دهللاـبدد مهـ يدنثـىندإسـبددهد ث د ـه دزددد" كـدند بـدد1035
ددملتوه د د يد ه".

د دلد موددد د:د كذ كدسج مهدددمبدد ممري د ددد بدعبتنيد  لدد تقبيم د هود ولدد مه ي.
 يتشهد وهو جالسابب من نسي أن  -201
دمبدد و يـ  دهللاـبدسـفيدن دهللاـبدجـدم  ددثـ ددجلثفـيد ـدل:دعبـدددملغـريةدمـبد1036 ـدث عبدددحلقبدمبدهللا    دهللابدهللا  ددّللك

دش يلددألمحقي دهللابد يسدمبد  دثدزد دهللابددملغريةدمبدشث اد دل:
دصـــبىدسدهللابيــهد ســـبم:د"إذدد ـــدددديأ ـــددد دد ــ كثتني:د ـــ أندذكـــ د  ـــلد ند دقــتويحد دئ ـــد د بـــيجبس د ـــ أند ــدلدرســـولددّللك

ددستوىد دئ د د الدجيبس د دقج دسج يتدد قهو".
د] دلد موددد د:د  يسد دكتد دهللابدجدم ددجلثفيدإالدهذدددحل دث[.

دمبدهللا  ددجلو ي دعبدددمد دمبدهدر ن د خربانددملقثودي دهللابدزايددمبدهللاال اد دل:1037 دـدث عبددهللا ي ددّللك
د  ضى د ب دد متَّدصال هد سبكمدسج دصبىدمبدددملغريةدمبدشث اد بهبد  دد  كثتنيد ببد:دس حدنددّللك د دل:دس حدنددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمددحيب دك ددصبثهللا. دسج يتدد قهو د ب دددنحي فد دل:در دهللادرسولددّللك
هللادمـبدهللا يـ د دلد موددد د:د كذ كدر دهددمبد  د يبىدهللابدد وثزدهللابددملغريةدمبدشث ا د ر ثه د ر دهد مودهللا يسدهللابداثم

د دل:دصبىدمبدددملغريةدمبدشث ا د  لدث دثدزايددمبدهللاال ا.
 ـــدلد مـــوددد د:د مـــودهللا ـــيسد خـــوددملقـــثودي د  ثـــلدســـث دمـــبد  د  ـــدصد  ـــلد ـــدد ثـــلددملغـــريةد هللا ـــ دندمـــبدثحيـــنيد

د د ضحد،دمبد يسد  ثد دادمبد  دسفيدن د دمبدهللا دفد  ىتدمذ ك د هللا  دمبدهللا  دد ثمدم.



دبد ددد بدعبتني دمثدسج  ددمث  ددسبك ود. دلد موددد د:د هذدد ي 
سـبددد نددمـبدهللايـدحمد1038 ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دند د  مي دمبدان  د هللا  دندمبد  دشي اد شجديدمبدفب دنثـىندديأ

دمــبدهللا يــ دد أالهللاــيدهللاــبدزهــريددثــ ددمــبدســدملدد ثبقــيدهللاــبدهللا ــ دد ــ محبدمــبدج ــريدمــبدنفــري د ــدلد ثــ عهم دهللاــبدهللا يــ ددّللك
د ميه دهللابدعوابن هللا   د ث ه:دهللابد

دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د" ألدسهٍودسج اتندمث  دددقبم"د ملددذك د"هللابد ميه"دغريدهللا   .
  ابب سجديت السهو فيهما تشهٌد وتسليم -202
دمبددمل ىن دث ع د شثث دهللاـبد  ـ دمـبدسـريدب دهللاـبد1039 ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد   دمبدهللا  ددّللك
دددحلذد دهللابد  د المادهللابد  ددملهبع دهللابدهللا  دندمبدثحينيخد  ددث 

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدصبىد مد قهدد قج دسج  نيدمثد وه  دمثدسبم.
د د ق ىدسج اتدد قهو

دمـبدكيقـدند ث عبدد موددد دد دل:دث عبدد   دمبدهللا  دد ثمدمدمبد  درز اد دل:دثـ عبددد فضـلدمـبد وسـىدهللاـبدهللا ـ ددّللك
دبددمبدهللا دفهللابدهللاأ ةدهللا

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدمسىدسج يتدد قهوددمل غ تني[.
 ابب انصراف النساء قبل الرجال من الصالة -203
ــدثــ عبدد  ــ دمــبدىــيبد   ــ دمــبدرد ــ د ــدال:دعبــددهللا ــ دد ــ زدق د خــرباند ث ــ  دهللاــبدد مهــ ي دهللاــبدهبــ دمبــهللاد1040 ـ

ددحلدرت دهللابد ددسب اد د هللا:
دصبىدسد دهللابيهد سبمدإذددسبكمد أثد بيال  د كدنوددد  ند ندذ كدكي دددبفذدد بقد د  لدد  جدل.كدندرسولددّللك

نصراف من الصالة -204  ابب كيف اإلِّ
دـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا دهللابدمسد،دمبدث بدهللابد  يحيادمبدُهْبعدرجٍلد بدطيٍك دهللابد ميه1041

دهللابدشايه.د نهدصبىد  دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد أدنددبحي ف
د1042 ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددشث ا دهللابدسبي دن دهللابدهللا درةدمبدهللا ـري دهللاـبددألسـوددمـبددمدـ  دهللاـبدهللا ـ ددّللك

د دل:
دصبىدسدهللابيهد سبمد ك ـ د الدجيثلد ث كمدنحيي د د بويطدند بدصال هد الكددبحي فدإالدهللابدمييبه د   در دهللادرسولددّللك

ددمل دبادمث د   دهللاد بدزلدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدهللابددقدره.د دددبحي فدهللابدمشد ه د دلدهللا درة:د  يهللا
 ابب صالة الرجل التطوع يف بيته -205
دـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك د خرب دان   دهللابددمبدهللا  د دل:1043

دصبىدسدهللابيهد سبم:د"دجثبودد دميو أمد بدصال أم د الد ترذ د دهدد  ورد ". دلدرسولددّللك



دمـبد هـع د خـرب دسـبي دندمـبدمـالل دهللاـبدإمـ دهيمدمـبد  دد بضـ  دهللاـبد1044 ـدثـ عبدد محـ دمـبدصـد  دعبـددهللا ـ ددّللك
د ميه دهللابدمق دمبدسثي  دهللابدزد دمبداثمهللا

د ندد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"صالةددمل  د دميتهد  ضلد بدصال هد د قج يدهذد دإالددملأتوما".
 صلى لغري القبلة مث علمابب من  -206
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللاد محي  دهللابد نس1045

د جهـكدشـط د  ندد بزدصبىدسدهللابيـهد سـبمد  صـحدمهدكـدنودددحيـبُّوندحنـودميـهللاددملاـ ف د ب ـددنم ـهللادهـذهددآلدـا:د} ـولكأ
درجلد بدم دسب اد  بدددهمد همدركويد دصالةدد فجـ دحنـوددملقج ددحل ددد ثيثد ددكبتمد و ودد جوهأمدشط ه{د   َّ

دد ا باد  دثوكأ هللْادإ،دد أث ا د   ني د دل:د  د وددك ددهمدركويدإ،دد أث ا. دميهللاددملا ف:د الدإنَّ
 ابب تفريع أبواب اجلمعة   
 ]ابب فضل يوم اجلمعة وليلة اجلمعة[ -207
دمــبددهلــدد دهللاــبد1046   ــ دمــبدإمــ دهيم دهللاــبد  دســب ادمــبدهللا ــ دــدثــ عبددد اثبــزدهللاــبد د ــك دهللاــبددمدــ دمــبدهللا ــ ددّللك

دد  محب دهللابد  ده د ةد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"خريددوٍددطبثهللاد يهدد و سددودددجل ثا:د يهدخبقدآدد د  يهد هـ   د  يـهد يـعد  دلدرسولددّللك

 طبـ دد وـ سدهللابيه د  يهد د  د  يهد اوددد قـدهللاا د  ـدد ـبدددمـٍادإالكد هـيد قـيراددـودددجل ثـاد ـبدثـنيد حيـ حدثـىتد
دهللام جـلدثدجـا د نس د  يهد] اود[دسدهللاافدالددحيدد هددهللا  فد قـبمفد هـوددحيـبيددقـ لددّللك شفاد د بدد قدهللاا دإالَّددجلبَّد ديأ
إالد هللاطدهدإايهد"د دلدكثع:دذ كد دكـلدسـباددـود د ابـهللا:دمـلد دكـلد ثـا.د ـدل:د اـ  دكثـعدد تـوردة د اـدل:دصـ قد

دصبىدسدهللابيهد سبم:د دلد درسولددّللك دمبدسالدد ح عتهدنجبقيد  دكثع د ادلدهللا  ددّللك  موده د ة:دمثد ايهللادهللا  ددّللك
دمـبدسـالد:دهـيدآخـ دسـدهللااد مبدسالد:د  دهللاب هللاد دُادسدهللاادهي د دلد موده د ة:د ابهللاد هد  خرب د د د اـدلدهللا ـ ددّللك

دصـبىدس هللابيـهد سـبم:د"الدحيـدد هددد بددودددجل ثا د ابهللا:دكيفدهيدآخ دسدهللااد بددودددجل ثا د   د دلدرسـولددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد دمــبدســالد:د ملدداــلدرســولددّللك هللا ــ د قــبمفد هــوددحيــبي"د  بــكدد قــدهللاادالددحيــبىد يهــد د اــدلدهللا ــ ددّللك

د سبم:د" بدجبسدجمبقد ددبتظ دد حيالةد هود دصالةدثىتددحيبي" د دل:د ابهللادمبى د دل:دهودذد،.
ــدثــ عبددهــدر ندمــبدهللا ــ ددّللك دعبــددثقــنيدمــبدهللا1047 بــي دهللاــبدهللا ــ دد ــ محبدمــبددمدــ دمــبدجــدم  دهللاــبد  ددألشــثثدـ

دد حيبثدن  دهللابد  فدمبد  فد دل:
دصبىدسدهللابيهد سبم:د"إنَّد بد  ضلد اي أمددودددجل ثا:د يهدخبقدآدد د  يهد  ب د  يهدد بفرا د  يهد  دلدرسولددّللك

د ـبدد حيـالةد يـه؛د ـ أنَّدصـال أمد ث  ضـافدهللابـي"د ـدل:  ـد ود:دايرسـولددّللك د كيـفد ثـ ضدصـال بدددد حيثاا د  ك   ددهللابـيَّ
دهللام جلدث ددهللابىددألرضد جقددددألن يد ". دهللابيكد   د ر هللاد دداو ون:دمبيهللا د ادل:د"إنددّللك

 ابب اإلِّجابة، أية ساعة هي يف يوم اجلمعة؟ -208



ثمدـم دث عـهدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبـدددمـبد هـع د خـرب دهللا ـ  ددثـ ددمـبددحلـدرتد نددجلـالحد ـو،دهللا ـ دد 1048
د ند ابدسب اددث ددمبدهللا  دد  محبدث عهدهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد

دهللام جــلد دصــبىدسدهللابيـهد سـبمد نــهد ـدل:د"دـودددجل ثــادعبتـددهللاوـ ة"دد دــ دسـدهللاا د"الدوجـ د قــبمفددقـ لددّللك هللاـبدرسـولددّللك
دهللام جل د د ت قوهددآخ دسدهللاٍادمث دد ثحي ". دشيئد دإالدآاتهددّللك

صـد  دعبـدددمـبد هـع د خـرب دف  ـاددثـ ددمـبدمأـريدهللاـبد ميـه دهللاـبد  دمـ دةدمـبد  د وسـىدـدث عبدد محـ دمـبد1049
دمبدهللا  : ددألشث يد دل:د دلديلدهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد دش نددجل ثا ددث دد قدهللاا د ـدل:د بـهللادنثـم دمسثتـهدداـول:د  مسثهللاد اب،دى تدهللابدرسولددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدد داول:د"هيد ددمنيد ندجيبسدديأ دددإ،د ند اضىدد حيالة".مسثهللادرسولددّللك

د دلد موددد د:ددث دهللابىددملبرب.
 ابب فضل اجلمعة -209
دـدث عبدد ق د دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد دهللابد  ده د ةد دل:1050

دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د" ــبد وضــ د  ثقــبدد وضــو دمثد  ــىددجل ثــاد دســت     نحيــهللادغفــ د ــهد ــددمــنيدد ــدلدرســولددّللك
ددحلحيىد ا د غد". ددجل ثادإ،ددجل ثاد زايدةدعالعاد ايٍد د  بد سَّ

ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د خرباندهللايقـى دعبـددهللا ـ دد ـ محبدمـبددمدـ دمـبدجـدم د ـدل:دثـ ع دهللاطـد ددخل دسـد  د1051
دهللابد و،دد  د هد دكدهللا  دند دل:

دهللابـهدهللابـىد بـربدد أو ـاد ثهللادهللابيد درضـيددّللك داـول:دإذددكـدنددـودددجل ثـادغـ  دد وـيدطنيدم دايهتـددإ،ددألسـودقد ري ـوندمسح
 د د  طونمدهللاـبددجل ثـا د  غـ  ددملالئأـاد يجبقـوندهللابـىد مـودبددملقـج د يأت ـوندد  جـلددد بدفداب رتدميث د  دد  ابئث

 ديد د بظـ د  نحيـهللاد بدسدهللااد د  جلد بدسدهللاتنيدثىتدخي جدديأ دد د  أذددجبسدد  جلدجمبقد ددقت أبد يـهد ـبددالسـت
 ملددبغدكدند هدكفالند بد ج  د  أند ىد جبسدثيثدالددق  د دنحيهللاد ملددبـغدكـدند ـهدكفـلفد ـبد جـ ه د إندجبـسد
جمبقد ددقت أبد يهد بددالست ديد د بظ د بغدد ملددبحيـهللادكـدند ـهدكفـلفد ـبد زٍر د  ـبد ـدلددـودددجل ثـاد حيـدث هد"صـه"د

دصبىدسدهللابيهد سـبمدداـولد ا د غد د  بد غدد بيسد هد د ثتهد بكد شى  دمثدداولد دآخ دذ ك:دمسثهللادرسولددّللك
دذ ك.

د دلد موددد د:در دهدد و ي دمبد قبمدهللابددمبدجدم د دل:داب  ابئثد  دل:د و،دد    هد ددهللا  دندمبدهللاطد .
 ابب التشديد يف ترك اجلمعة -210
ــدثــ عبدد قــ د دعبــددىــيب دهللاــبد  ــ دمــبدهللا ــ  د ــدل:دثــ ع دهللا يــ 1052 ةدمــبدســفيدنددحلضــ  ي دهللاــبد  ددجلثــ دـ

دد ض  يد كدنهللاد هدصح ا
دهللابىد ب ه". دصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د" بد  ،دعالتدُ حٍ دهتد ان د ددط  ددّللك د ندرسولددّللك



 ابب كفارة من تركها -211
 ثجيفـي دهللاـبدمسـ ةدـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندمهدد دعبدد تددة دهللاـبد  د ـادمـبد مـ ةدد1053

دمبدجب ب 
دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د" بد  ،ددجل ثاد بدغريدهللاذٍرد بيتحي قدم دبدٍر د  أندملدجي د  بحيفدددبدٍر".

د دلد موددد د:د هأذددر دهدخد  دمبد يس د خد فهد دديأسبدد د  د اهد ددملنت.
 د إســحدقدمــبددوســف دهللاــبد دــوبد  دد ثــال  دهللاــبدـــدثــ عبدد  ــ دمــبدســبي دنددألن ــدري دعبــدد  ــ دمــبددمدــ1054

د تددة دهللابد  د ادمبد م ةد دل:
دصــبىدسدهللابيــهد ســبم:د" ــبد د ــهددجل ثــاد ــبدغــريدهللاــذرد بيتحيــ قدمــ رهم د  دنحيــفددرهــم د  دصــديد  ــدلدرســولددّللك

دثبطا د  دنحيفدصدٍي".
د  د  دل:دهللابدمس ة. دلد موددد د:در دهدسثي دمبدموريدهللابد تددةدهأذددإالد نهد دل:د  دد نحيفد 

] دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدثب لددق لدهللاـبددخـتالفدهـذدددحلـ دث د اـدل:دمهـدددهللابـ يد ثفـظد ـبد دـوب ددثـ د
د ابدد ثال [.
 ابب من جتُب عليه اجلمعة -212
دمــبد  دجثفــ د ند  ــ دمــبدجثفــ د1055 ــدثــ عبدد محــ دمــبدصــد  دعبــدددمــبد هــع د خــرب دهللا ــ   دهللاــبدهللا يــ ددّللك ـ
دبدهللا  ةدمبدد ممري ث عه دهللا

دهللابدهللادئوادز جدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد ندد د هللا:دكدندد بدفددبتدمونددجل ثاد بد بدزهلم د  بدد ثوديل.
ـدث عبدد   دمبدىـيبدمـبد ـدرف دعبـدد  يحيـا دعبـددسـفيدن دهللاـبد  ـ دمـبدسـثي ددثـ دد طـدئفيدهللاـبد  دسـب اد1056

دمبدهدر ن دهللابدهللا  ددّللكد ددمبدهللا    مبدن يه دهللابدهللا  ددّللك
دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"دجل ثادهللابىدكلد بدمس دد ب د ".

دمبدهللا    د ملدد  ثوهد إّندد سب هد  يحيا. د دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثد دهللاادهللابدسفيدند احيورد دهللابىدهللا  ددّللك
 ابب اجلمعة يف اليوم املطري -213
دتددة دهللابد  ددملبيحدهللابد ميهـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندمهدد دهللابد 1057

د نددوددُثبحنْيدكدنددودد ط  د    دد بزُّدصبىدسدهللابيهد سبمد بدددهد ندد حيالةد دد  ثدل.
دـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبددهللا  ددألهللابى دعبددسثي  دهللابدصدثعد ه دهللابد  د بيحد ندذ كدكدنددودد ثا.1058
ان دهللابدخد  ددحلذد  دهللابد  د المـا دهللاـبد  ددملبـيح دهللاـبدـدث عبددنحي دمبدهللابي د دلدسفيدندمبدث يع1059 :دُخربكأ

د ميه



 نهدشه دد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدز بددحل د ياد ددودد ثاد  صد مد ط دملدد تلَّد سفُلدنثدهلم د    همد نددحيـبودد د
درثدهلم.
 ابب التخلف عن اجلماعة يف الليلة الباردة ]أو الليلة املطرية[ -214
دث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدددمبدزد  دعبدد دوب دهللابدان   دـ1060

د نددمبدهللا  دنملدمضجبدند د يبادابردة د    ددملبدديد بددىد ندد حيالةد دد  ثدل.
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدكــدندإذددكدنــهللاد يبــادابردةد  د طــريةد  ــ د  ــدلد دــوب:د ثــ كتدان ــ دهللاــبددمــبدهللا ــ د ندرســولددّللك

دةد دد  ثدل.دملبدديحد بددى:دد حيال
دـدث عبدد ؤ لدمبدهودد دعبددإمسدهللايل دهللابد دوب دهللابدان  د دل:1061

دصـبىدسدهللابيـهد اندىددمبدهللا  داب حيالةدمضـجبدن دمثداندى:د ندصـبودد درثـد أم د ـدلد يـه:دمثدثـ كتدهللاـبدرسـولددّللك
يبــادد  ــدردة د  دد بيبــاددملطــريةد د ســبمد نــهدكــدندأي ــ ددملبــدديحد يبــدديداب حيــالة دمثددبــددي:د ندصــبُّودد درثــد أمد دد ب

دد قف .
د دلد يه:د دد قف  د دد بيبادد ا ةد  ددملطرية. د دلد موددد د:د ر دهدمحدددمبدسب ادهللابد دوبد هللا ي ددّللك

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود سد ا دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1062
د دمـ ٍدد ردـح د اـدلد دآخـ دن دئـه:د الدصـبودد درثـد أم د الدصـبودد دد  ثـدل د نهداندىداب حيالةدمضجبدند د يبـادذ

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدكــدندأي ــ ددملــؤذندإذددكدنــهللاد يبــادابردةد  دذد د طــ د دســف دداــول:د الد مثد ــدل:دإندرســولددّللك
دصبُّودد درثد أم.

 حيالةد د يبادذد دم دد ردحد اـدل:د الدصـبُّوددـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان  د نددمبدهللا  ددث د ذنداب1063
د دد  ثدل دمثد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمدكدندأي  ددملؤذندإذددكدنهللاد يبادابردةد  دذد د ط دداول:د الدصبُّودد دد  ثدل. دإندرسولددّللك
دمبد   دد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدان   دهللا1064 دبددمبدهللا  د دل:ـدث عبددهللا  ددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمدمذ كد ددمل دباد دد بيباددملطريةد د غ دةدد ا ة. داندىد بدديدرسولددّللك
 دلد موددد د:در ىدهذدددخلربدىيبدمبدسثي ددألنحيدريدهللابدد ادسمدهللاـبددمـبدهللا ـ دهللاـبدد بـزدصـبىدسدهللابيـهد سـبمد ـدلد

د يه:د دد قف .
دددد فضلدمبددكني دعبددزهري دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعب1065

دصبىدسدهللابيهد سبم:د" يحيلد بدشد د ـبأمد دصبىدسدهللابيهد سبمد دسف د ُ ط ان د ادلدرسولددّللك كبدد  درسولددّللك
د درثبه".



دمبددحل1066 درتددمبدهللامد   دمـبدـدث عبدد ق د دعبددإمسدهللايل د خرب دهللا  ددحل ي دصدثعدد مكأايدي دعبددهللا  ددّللك
دسريدب

دهللابىدد حيالة"د ل:د"صبودد "د الد الد"ثيَّ  نددمبدهللا دفد دلدملؤذنهد ددودد طريدإذدد بهللا:د" شه د ند   د درسولددّللك
 دميـــو أم"د أـــ ندد بـــدفددســـتبأ  ددذ ـــكد اـــدل:د ـــ د ثـــلدذدد ـــبدهـــودخـــريد ـــ  دإنَّددجل ثـــادهللام ـــاف د إ دك هـــهللاد ند

ددملط . ث جأمد ت ووند دد طنيد د
 ابب اجلمعة للمملوك واملرأة -215
ـدث عبددهللا دفدمبدهللا  دد ثظيم دث ع دإسحدقدمبد بحيور دعبدده ، دهللابدإمـ دهيمدمـبد  ـ دمـبددملبتوـ  دهللاـبد1067

د يسدمبد قبم دهللابدطدرقدمبدشهدب 
د قـبٍمد د دهللاـٍادإالد رمثـا :د دهللابـىدكـلكأ د دجعف هللا ـ فدابـو،ف د  دد ـ  ةفد  دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد دل:د"دجل ثادثقُّ

." دصزٌّ د  د  دبف
د دلد موددد د:دطدرقدمبدشهدبد  در ىدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم د ملددق  د بهدشيئد .

 ابب اجلمعة يف الُقَرى -216
د فظـهد ـدال:دعبـدد كيـ  دهللاـبدإمـ دهيمدمـبدطه ـدن دهللاـبد1068 ددملر  ـيك ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد    دمبدهللا  ددّللك

دد  ة دهللابددمبدهللا دفد دل:  
دصـبىدسدهللابيــهد ســبمدابمل دبـادجل ثــافد ثــهللاد إند  لد ثـاد ثــهللاد دديأسـالددمثــ د ثــاد ثـهللاد د قــج درســولددّللك

دجبوداث د  دٍاد بد  ىدد  ح دب د دلدهللا  دن:د  داد بد  ىدهللا  دد ايس.
  دمبد  د  د ادمبدسهل دهللابد ميـه دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدددمبدإدردس دهللابد   دمبدإسحدق دهللابد 1069

هللابدهللا ـ دد ـ محبدمـبدكثـعدمـبد د ـك د كـدند دئـ د ميـهدمثـ  ددذهـعدمحيـ ه دهللاـبد ميـهدكثـعدمـبد د ـكد نـهدكـدندإذددمسـ د
د ب د ددودددجل ثاد  ثَّمدألسث دمبدزردرة د ابهللاد ه:دإذددمسثهللادد ب د د  محـهللادألسـث دمـبدزردرةد ـدل:دألنـهد  لد ـبد َـّ د

دهللاد بدث ةدم دميدضاد دناي ددادلد هدناي ددخلض د  د بهللا:دكمد نتمددو ئٍذ د دل:د رمثون.مبدد دهمددد ب ي
 ابب إذا وافق يوُم اجلمعة يوم عيد   -217
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندإس دئيل دعبددهللا  دندمبددملغرية دهللابدإايفدمـبد  در بـادد وـد ي د ـدل:دشـه  د1070

دمبد ر مد دل:د ثد دادمبد  دسفيدند هوددق لدزد 
دصبىدسدهللابيهد سبمدهللاي دبددجت ثدد ددود د دل:دنثم د ـدل:د أيـفدصـب  د ـدل:دصـبىدد ثيـ د د  درسولددّللك  شهأْ  ح

دمثدرخصد ددجل ثا د ادل:د" بدشد د نددحيبيد بيحيل".
دـدث عبدد   دمبدط دفدد  جبي دعبدد س دط دهللابددألهللا ش دهللابدهللاطد دمبد  درابحد دل:1071



دد بهدر دمثدرثبددإ،ددجل ثاد بمدخيـ جدإ يبـد د حيـبيبدد ثـ دان د كـدنددمـبددصبىدمبدددمب د ممريد ددوددهللاي د ددودد ثاد  لح
دهللا دفداب طدئف د ب دد  ددذك اندذ كد هد ادل:د صدبدد قبا.

دـدث عبددىيبدمبدخبف دعبدد مودهللادصم دهللابددمبدج دجد دل:د دلدهللاطد ف:1072
ه ددمبدد ممريد ادل:دهللاي دنددجت ثدد ددودد دثـ د ج ثه ـدد يثـد  د حيـالمهددركثتـنيددجت  ددوُدد ثاد دوُدد طٍ دهللابىدهللا

دمأ ة دملددمددهللابيه ددثىتدصبىدد ثحي .
كأ د1073 ـدث عبدد   دمبددملحيفىد هللا  دمبدثفصدد وصد  ددملثىند دال:دعبددمايا د دل:دعبددشث ا دهللابددملغريةدد ضزكأ

دبد  ده د ةهللابدهللا  دد ثمدمدمبدر ي  دهللابد  دصد  دهللا
دصــبىدسدهللابيــهد ســبمد نــهد ــدل:د" ــ ددجت ــ د ددــو أمدهــذددهللايــ دن:د  ــبدشــد د جــم هد ــبددجل ثــا د إاند هللاــبدرســولددّللك

دجم ثون"د دلدهللا  :دهللابدشث ا.
 ابب ما يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة -218
دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابدفولدمبدردش  دهللابد قبمدد  طني دهللابدسثي د1074

نقدند دصبىدسدهللابيهد سبمدكدنددا  د دصالةدد فج ددودددجل ثاد} بمدُل{دد قج ة د }هلد  ىدهللابىدديأ  ندرسولددّللك
دثنيفد بدد  ه {.

دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدشث ا دهللابدفولدإبأسبددهد  ثبده د زدد:1075
دد اون{. دصالةددجل ثادمقورةددجل ثا د }إذددجد ،ددملبد

 ابب الل بس للجمعة -219
دمبدهللا   1076 دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك

 ندهللا  دمـبددخلطـدبدر ىدثبـادسـريد ددثـ د  ـديدهللابـ داببددملقـج د اـدل:دايرسـولددّللك د ـوددشـرتدهللادهـذهد ب قـتهدددـودد
دصبىدسدهللابيهد س بم:د"إّندددب سدهذهد بدالدخالقد هد ددآلخـ ة"دمثددجل ثاد  بو  دإذدد   وددهللابيك د ادلدرسولددّللك

دد دصــبىدسدهللابيـــهد ســبمد بهـــددثبــلفد ـــ هللاطىدهللا ـــ دمــبددخلطـــدبد بهــددثبـــا  د اــدلدهللا ـــ :دايرســـولددّللك جــد  درســـولددّللك
دملد كقـــأهدد تب قـــهد"د دصـــبىدسدهللابيـــهد ســـبم:د"إ كأ كقـــو بيهدد  ـــ د بـــهللاد دثبـــادهللاطـــدرٍدد ـــدد بـــهللا د اـــدلدرســـولددّللك

د د خد د هد و كد دنأا. أقدهددهللا 
ــدثـ عبدد محـ دمـبدصـد  دعبـدددمـبد هـع د خـرب ددـونسد هللا ـ  دمـبددحلـدرت دهللاـبددمـبدشـهدبدهللاـبدسـدمل دهللاــبد1077
د ميهد دل:

دصـبىدسدهللابيـهد سـبمد اـدل:ددمتـ دهـذهد  ج دهللا  دمبددخلطـدبدثبـادإسـتربٍقد  ـديداب قـوقد  خـذهدد ـ  ىد ـددرسـولددّللك
ددقددحل دث د دأل لد متك.جت لد دد بثي د  بو ود دمثدس



ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب دهللا    د ندىيبدمبدسثي ددألنحيدريدث عـهد ند  ـ دمـبدىـيبد1078
دمبدث دندث عه

دهللابيهد سبمد دل:د" ددهللابىد ث كمدإند ج  د  د ددهللابىد ث كمدإند ج متد نددترذدعومنيد يودد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د هبته" دجل ثادسوىدعو د

دصـبىدسد  دلدهللا   :د  خرب ددمبد  دث يع دهللابد وسىدمبدسث  دهللابددمبدث َّدن دهللابددمبدسالدد نـهدمسـ درسـولددّللك
دهللابيهد سبمدداولدذ كدهللابىددملبرب.

 ــدلد مــوددد د:د ر دهد هــعدمــبدج دــ دهللاــبد ميــهدهللاــبدىــيبدمــبد دــوبدهللاــبددمدــ دمــبد  دث يــعدهللاــبد وســىدمــبدســث دهللاــبد
دمب دسالددهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبم.ددوسفدمبدهللا  ددّللك

 ابب التحل ق يوم اجلمعة قبل الصالة -220
دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبدهللاجالن دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه1079

دصبىدسدهللابيهد سبمدنىدهللابدد و د د د  ي د ددملقج  د  ند بو د يهدضد اف د  نددبو د يهدشـث  د نـ ىد ندرسولددّللك
دهللابدد تحبقد  لدد حيالةددودددجل ثا.

 ابب ]يف[ إختاذ املنرب -221
دمـبدهللا ـٍ دد اـدريُّدد ا شـي دثـ ع د1080 ـدث عبدد تي ادمبدسـثي  دعبـدددثاـوبدمـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك

د مودثدزددمبدددبدر
دإ دألهللاـ فداـددد ندرجدال د  وددسـهلدمـبدسـث دد قـدهللا يد  ـ دد ـرت دد ددملبـربد ـمدهللاـوده د قـ  وهدهللاـب ذ ـك د اـدل:د دّللك

دصـبىدسدهللابيـهد دصبىدسدهللابيهد سبم:د رسـلدرسـولددّللك هو د  ا در دتهد  لددودد ض  د   لددوددجبسدهللابيهدرسولددّللك
د نددث ـلديلد هللاـوددد د جبـسدهللابـيهبكدإذددكب ـهللُادد ببـدف د  سبمدإ،د النـادد ـ  ٍةد ـ دمسدهـددسـهلد ند ـ يدغال ـكدد بجـدرح

دهللابيــهد ســبمد ــ   د ــدد وضــثهللادههبــد د   دــهللاد     ــهد ث ب هــدد ــبدط  ــد دد غدمــادمثدجــد د ــد د  رســبتهدإ،دد بــزدصــبىددّللك
دصــبىدسدهللابيــهد سـبمدصــبىدهللابيهــدد كـربدهللابيهــددمثدركــ د هـودهللابيهــددمثدنــملدد اهاـ ىد قــج د د صــلددملبــربدمثد رسـولددّللك

دبثهللادهذدد ت متُّودد  تثب وددصاليت".هللادد د ب دد  غد   لدهللابىدد بدفد ادل:د" دهددد بدُف:دإّنددص
دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد مودهللادصم دهللابددمبد  در دد دهللابدان ٍ  دهللابددمبدهللا   1081

دجي ــ د  دى ــلدهللاظد ــك د  ندد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمدملــددمــ ند ــدلد ــهدمتــيمدد ــ دريُّ:د الد ّتــذد ــكد بــربد دايرســولددّللك
د دل:د"مبى"د دّتذد هد بربد .

 ابب موضع املنرب -222
دهللابهد دل:1082 دـدث عبددفب دمبدخد   دعبدد مودهللادصم دهللابددمد دمبد  دهللا ي  دهللابدسب ادمبددألكويدرضيددّللك

دصبىدسدهللابيهد سبمد منيددحلدئ دكا ردا كأدد ودة. دكدندمنيد بربدرسولددّللك



 ابب الصالة يوم اجلمعة قبل الزوال -223
دثقدندمبدإم دهيم دهللابد يث دهللابدجمده  دهللابد  ددخلبيل دهللابد  د تددة ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد1083

دهللابدد بزدصبىدسدهللابيهد سبمد نهدك هدد حيالةدنحيفدد بهدردإالددودددجل ثاد  دل:د"إنَّدجهبمدُ ْقجحُ دإالددودددجل ثا".
ددة. دلد موددد د:د هود  سل؛دجمده د كربد بد  ددخلبيل د  موددخلبيلدملددق  د بد  د تد

 ابب يف وقت اجلمعة -224
ـــدثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــي دعبــددزدــ دمــبددحل ــدب دثــ ع د ـُبحــْيحدمــبدســبي دن دثــ ع دهللا  ــدندمــبدهللا ــ دد ــ محبد1084

دد تـَّْي ي د دل:دمسثهللاد نسدمبد د كدداول:
دصبىدسدهللابيهد سبمددحيبكأيددجل ثادإذدد د هللادد و س. دكدندرسولددّللك

ددثبىدمبددحلدرت د دل:دمسثهللادإايفدمبدسب ادمبددألكويدى تدهللابد ميهد دل:ـدث عبدد مح دمبددونس دعبدد1085
دصبىدسدهللابيهد سبمددجل ثا دمثدنبحي فد  يسد بحيطدند  ف. دكبددنحيبيد  درسولددّللك

دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد  دثدزد دهللابدسهلدمبدسث د دل:1086
دكبَّددنايُلد نتغ كىدمث ددجل ثا.

 ب النداء يوم اجلمعةاب -225
دـدث عبدد   دمبدسب اددمل ددي دعبدددمبد هع دهللابددونس دهللابددمبدشهدب د دل:د خرب دد قدئعدمبددمد 1087

 نددألذدندكــدند   ــهدثــنيدجيبــسدديأ ــدددهللابــىددملبــربددــودددجل ثــا:د دهللاهــ دد بــزدصــبىدسدهللابيــهد ســبمد   دمأــ د هللا ــ د
دهللابه د[د ب ددكدندخال ادهللا  دمـهدهللابـىدد ـم رد ]رضيددّللك  دد دند ك  دد بدفد   دهللا  دنددودددجل ثادابألذدندد  د ث د  ذكأنح

د   هللاددأل  دهللابىدذ ك.
دـدث عبددد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدد مه ي دهللابدد قدئعدمبددمد د دل:1088

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدإذددجبــسدهللابــىددملبــربددــود دددجل ثــادهللابــىداببددملقــج د   دمأــ دكــدنددــؤذندمــنيددــ يدرســولددّللك
د هللا   دمثدسدقدحنودث دثددونس.

دـدث عبددهبكدددمبدد ق يكأ دعبددهللا  ة دهللابد   ددث ددمبدإسحدقدهللابدد مه ي دهللابدد قدئعد دل:1089
دصبىدسدهللابيهد سبمدإالد ؤذند دث :دمالل دمثدذك د ثبده. دملددأبد  سولددّللك

عبـدددثاـوبدمـبدإمـ دهيمدمـبدسـث  دعبـدد   دهللاـبدصـد  دهللاـبددمـبدشـهدبد نددـدث عبدد   دمبدىيبدمبد ـدرف 1090
دد قدئعدمبددمد ددمبد خهللادّنٍ د خربهد دل:

دصبىدسدهللابيهد سبمدغريد ؤذند دث  د سدقدهذدددحل دثد  يسدمت د ه. د ملددأبد  سولددّللك
مام يكلم الرجل يف خطبته -226  ابب اإلِّ
دعبددفب دمبددمد  دعبدددمبدج دج دهللابدهللاطد  دهللابدجدم د دل:دـدث عبدددثاوبدمبدكثعددألنطدكي 1091



دصــبىدسدهللابيــهد ســبمددــودددجل ثــاد ــدل:د"دجبقــود"د قــ  دذ ــكددمــبد قــثودد جبــسدهللابــىداببد ملــدددســتوىدرســولددّللك
دمبد قثود". دصبىدسدهللابيهد سبمد ادل:د" ثدلدايدهللا  ددّللك ددملقج د  آهدرسولددّللك

دهللابيهد سبم د فب :دهودشيخ. دلد موددد د:دهذدددث فد  س دال  دإّنددر دهدد بدفدهللابدهللاطد دهللابدد بزدصبىددّللك
 ابب اجللوس إذا صعد املنرب -227
ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبـددهللا ـ دد وهـدبددثـ ددمـبدهللاطـد دهللاـبدد ُث حـ ي دهللاـبدان ـ  دهللاـبددمـبدهللا ـ د1092

د دل:
بــــسدإذددصــــث ددملبـــربدثــــىتددفـــ غ د ُردهد"دملــــؤذن"دمثدداــــوددكـــدندد بــــزدصـــبىدسدهللابيــــهد ســــبمدخيطـــعدخط تــــني:دكـــدندجي

د يرطع دمثدجيبسد الددتأبم دمثدداودد يرطع
 ابب اخلطبة قائما   -228
حدٍ، دهللابدجدم دمبدمس ة1093 دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دهللابدمسأ دـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدكدندخيطعد دئ د دمثدجيبس دمثددا دصبىددّللك ودد يرطعد دئ د ؛د  ـبدثـ عكد نـهدكـدندخيطـعد ندرسولددّللك
دصبيهللُاد ثهد ك  د بد  فحْيدصالٍة. د ادل:د ا د دّللك دجد قد د ا دكحذحبح

حد،ف دهللابدجدم دمبدمس ةد دل:1094 دـدث عبددإم دهيمدمبد وسىد هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىندهللابد  ددألثوص دعبددمسأ
دصبىدسدهللابيهد سبمدخط تدندجيبس دميبه دددا  دد ا آن د دذككأ دد بدف.دكدند  سولددّللك

دـد]ث عبدد مودكد ل دعبدد مودهللاودنا دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدجدم دمبدمس ةد دل:1095
در دهللادد بزدصبىدسدهللابيهد سبمدخيطعد دئ د  دمثدداث د ـحْث حة دالددتأبم د سدقددحل دث[.

 ابب الرجل خيطب على قوس -229
دد طدئفيد دل:ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددشه1096 ددبدمبدخأ حدحم دث ع دشثيعدمبدُرزحْدقأ

د  نوـ دىـ عبدد ـدل:د ـْمٍندد ُأبحفأـيُّ دصـبىدسدهللابيـهد سـبمدداـدلد ـهددحلأـمدمـبدثح جبقهللادإ،درجلد هدصـح اد ـبدرسـولددّللك
دصبىدسدهللابيهد سبمدسدم دس ثٍا د  داتسـ د قـثٍا د ـ خببددهللابيـهد اببـد:دايرسـولددّللكد د ـددُْيد ح ح ُ دإ،درسولددّللك  دُزْرانح،ح

د بــددخبــري د ــ   دمبــد د  د  ــ د بــددموــى د ــبدد ت ــ  د د وــدُندإذدذد،دد نف د    بــدد ــدد اي ــد دشــه اند يهــدددجل ثــاد ــ د دّللك
د  عــىندهللابيــهدكب ــدٍ دخفيفــدٍ دطي ــدٍ د دهللابيــهد ســبمد اــددد تـحوحككأئــد دهللابــىدهللاحيــد د  د ــوف د ح ــ ددّللك دصــبىددّللك رســولددّللك

دل:د" دُّهددد بدف:دإنأمد بد طياود د  د بد فثبوددكلد دد   متدمه د  أبدس د دد  مو  د".  دركدٍ دمثد د
د دلد مودهللابي:دمسثهللاد ابددد دد دل:دع ت د دشى د بهدمثبد صحدمبد د]   دكدنددناط د بدد ا طدف[.

ــ1097 دض دهللاــبددمــبدـــدثــ عبدد  ــ دمــبدموــدر دعبــدد مــودهللادصــم دعبــددهللا ــ دن دهللاــبد تــددة دهللاــبدهللا ــ درمــه دهللاــبد  دهللاي
د قثود



د ـبدشـ  رد نفقـبد د دنقـتثيبهد نقـتغف ه د نثـوذدابّللك دهللابيهد سبمدكـدندإذدد وـهَّ حد ـدل:د"دحل ـ دّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د الد ضلد ه د  بددضبلد الدهدديحد هد  شـه د ندالدإ ـهدإالَّددّللك د  شـه د ند  ـ د دهللا ـ هد رسـو هد رسـبهد  بدده هددّللك

د رسو هد اـ درشـ  د  ـبددثحيـه دد  أنـهدالددضـ دإالدنفقـه د الددضـ دابحلقدموريد د د نذد د دمنيدد يدد قدهللاا د بددط ددّللك
دشيئد ". ددّللك
دـدث عبدد   دمبدسب اددمل ددي د خربانددمبد هع دهللابددونس 1098

دصــبىدسدهللابيــهد سـبمددــودددجل ثــا د ـذك دحنــوهد ــدل:د"  ـبددد ثحيــه دد اــ د نـهدســ لددمــبدشـهدبدهللاــبد وــه درسـولددّللك
درمبدد ندجيثببددابددطيثهد دطي درسو هد دت  درضودنهد جيتبعدسرطه؛د  أّنددحنبدمهد  ه". دغوىد نق لددّللك

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدندمبدسثي  دث ع دهللا  دد ثمدمدمبدر ي  دهللابدمتيمدد طدئي دهللابدهللا يدمبد1099
دثدمت

دهللابيــهد ســبمد د رســو هد  ــبددثحيــه دد اــدل:د" ــمد  ددذهــع د ندخطي ــد دخطــعدهللابــ دد بــزدصــبىددّللك  اــدل:د ــبددطــ ددّللك
دمئسددخلطيعد] نهللا[".

دمـبد  ـ دمـبد حْثـب د1100 ـدث عبدد   دمبدمودر د دل:دعبدد   دمبدجثفـ  دعبـددشـث ا دهللاـبدخ يـع دهللاـبدهللا ـ ددّللك
دهللابدمبهللاددحلدرتدمبدد بث دند د هللا:

دصــبىدسدهللابيــهد ســبمدد د دثفظــهللاد ــدفدإالد ــبد درســولددّللك كــدندخيطــعد ــددكــلد ثــا د د ــهللا:د كــدند بُّــوُردرســولددّللك
دهللابيهد سبمد  بوراند دث د . دصبىددّللك

 دلد موددد د:د دلدر حدمبدهللا ددةدهللابدشـث اد ـدل:دمبـهللادثدرعـادمـبدد بث ـدن د  ـدلددمـبدإسـحدق:د ددهوـدددمبـهللادثدرعـاد
دمبدد بث دن.
دجدم دمبدمس ةد دل:دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدند دل:دث ع دمسد، دهللاب1101

دهللابيهد سبمد حي د  د خط تهد حي د :ددا  دآايٍ د بدد ا آن د دذك دد بدف. دصبىددّللك دكدنهللادصالةدرسولددّللك
دـدث عبدد  وددمبدخد   دعبدد   دن دعبددسبي دندمبدمالل دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدهللا  ة دهللابد ختهدد د هللا:1102

دصبىددّللكد ددهللابيهد سبم:دكدنددا :هدد دكلد ثا. دد خذ د دفدإالد بد درسولددّللك
 ـدلد مــوددد د:دكـذددر دهدىــيبدمـبد دــوبد دمــبد  دد  جـدلدهللاــبدىـيبدمــبدسـثي دهللاــبدهللا ــ ةدهللاـبد ددهوــدددمبـهللادثدرعــادمــبد

دد بث دن.
ـدث عبدددمبدد ق ح دعبدددمبد هع د خرب دىيبدمبد دوب دهللابدىيبدمبدسـثي  دهللاـبدهللا ـ ة دهللاـبد خـهللاد ث ـ ةد1103

دكدنهللاد كربد بهددنثبده.مبهللادهللا  دد  محبدد
 ابب رفع اليدين على املنرب -230
دـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزدئ ة دهللابدثحينيدمبدهللا  دد  محب د دل:1104



دهــد نيدد يــ دب د ــدلدزدئــ ة:د ــدلد ر ىدهللا ــدرةدمــبدر د ــادموــ دمــبد ــ  دند هــوددــ هللاود ددــودد ثــا د اــدلدهللا ــدرة:د ــ حددّللك
دهللابيــهد ســبمد هــودهللابــىددملبــربد ــدددمدــ دهللابــىدهــذه ددثــ دثحيــني:دثــ ع دهللا ــدرةد ــدل:د اــ در دــهللاد دصــبىددّللك رســولددّللك

دد ق دمادد يتد بيدديأ دد.
ـدث عبدد ق د دعبددمو ددث ددمبددملفضلدعبددهللا  دد  محبددث ددمبدإسحدقدهللابدهللا ـ دد ـ محبدمـبد ثد دـا دهللاـبد1105

ددمبد  دُذابب دهللابدسهلدمبدسث د دل:
دصـبىددّللكد دهللابيـهد ســبمدشـده د دد دـهد ــ ددـ هللاودهللابـىد بــربه د الدهللابـىدغـريه د  أــبدر دتـهدداـولدهأــذدد ـددر دـهللادرســولددّللك

د  شدرداب ق دما د هللاا دد وسطىدابيأ دد.
 ابب إقصار اخلطب -231
دمـبدّنـري دعبـدد   دعبـددد ثـال دمـبدصـد  دهللاـبدهللاـ يدمـبداثمـهللا دهللاـبد  دردشـ  دهللاـبد1106 ـدث عبدد   دمـبدهللا ـ ددّللك

دهللا دردمبدايس  د دل:
دهللابيهد سبمدإبأ حيدرددخلطع. دصبىددّللك د   اندرسولددّللك

حــد،دمــبدثــ ب دهللاــبدجــدم دمــبدمســ ةد1107 ـــدثــ عبدد  ــوددمــبدخد ــ  دعبــددد و يــ  د خــرب دشــي دند مــود ثد دــا دهللاــبدمسأ
دد قودئيد دل:

دهللابيهد سبمدالددطيلددملوهللاظاددودددجل ثادإّنددهبَّدكب د ددقريد . دصبىددّللك دكدندرسولددّللك
مام عند املوعظةاب -232  ب الدنو من اإلِّ
ـدث عبددهللابيدمبدهللا  ددّللك دعبدد ثدذدمبدهوددد دل:د ج  د دكتدبد  دخب دد هد ملد مسثهد به:د دلد تـددة د1108

دهللابدىيبدمبد د ك دهللابدمس ةدمبدجب ب
دهللابيهد سبمد دل:د"دثض  ددد ذك د ددنودد بدديأ دد؛د  أندد  جلدالددمد دصبىددّللك لددت دهللا دثىتددـؤخ د ددجلبـادإندنزددّللك

د إنددخبهد".
مام يقطع اخلطبة لألمر حيدث -233  ابب اإلِّ
دمـبدم دـ ة دهللاـبد ميـهد1109 ـدث عبدد   دمبدد ثال د ندزد دمبدث دبدث عهم دعبددثقنيدمبد د   دث ع دهللا  ددّللك

د دل:
دهللابه دهللابيــهد ســـبمد    ـــلددحلقـــبد دحلقــنيد]رضـــيددّللك دصـــبىددّللك  ـــد[دهللابيه ــدد  يحيـــدند محـــ دنددث ـــ دندخط بــددرســـولددّللك

د}إّندد  ود أمد   الدكـمد تبـاف{در دـهللادهـذدبد بـمد صـرب"د  داو دن د بملد  خذمهدد حيث د  دددملبرب دمثد دل:د"ص قددّللك
دمثد خذد ددخلط ا.

مام خيطب -234  ابب االحتباء واإلِّ



د  ثود دهللابدسهلدمبد ثدذدمـبد نـس دـدث عبدد   دمبدهللاوف دعبدددملا ى  دعبددسثي دمبد  د دوب دهللابد  1110
دهللابد ميه

دهللابيهد سبمدنىدهللابددحلُ ـْوحةأددودددجل ثاد ديأ دددخيطع. دصبىددّللك د ندرسولددّللك
دمـبدد مم  ـدن دهللاـبددثبـىدمـبدشـ ددد1111 ـدث عبدددد ددمبدرشي  دعبددخد  دمبدثيدندد   ي دعبددسبي دندمـبدهللا ـ ددّللك

دمبد  فد دل:
دهللابيـهد ســبم دشـه  د ـ د ثد دـادميـهللاددملاـ  ف د ج ـ دمبـدد بظـ  د ــ أذددجـلُّد حـْبد ددملقـج د صـحدبدد بـزدصـبىددّللك
د   دتهمد ت نيد ديأ دددخيطع.

 دلد موددد د:دكدنددمبدهللا  دىتزد ديأ دددخيطع د  نسدمبد د كد ش دحد صثحيثادمـبدصـوثدند سـثي دمـبددملقـيعد
دثيمدمبدسال اد دل:دالدأبفد د. إم دهيمدد برثيد  أحولد إمسدهللايلدمبد   دمبدسث  د ن
. د دلد موددد د:د ملدد بغ د ند ث د دك ههددإالدهللا ددةدمبدُنقيٍك

مام خيطب -235  ابب الكالم واإلِّ
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدسثي  دهللابد  ده د ة1112

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد بهللاد نحيهللاد ديأ دددخيطعد ا  دصبىددّللك د غو ".د ندرسولددّللك
د1113 ـدث عبدد ق دد  مودكد لد ـدال:دعبـدددمدـ  دهللاـبدث يـعددملثبـم دهللاـبدهللا ـ  دمـبدشـثيع دهللاـبد ميـه دهللاـبدهللا ـ ددّللك
دمبدهللا    

دهللابيـهد ســبمد ــدل:د"ىضــ ددجل ثـادعالعــادنفــٍ :درجحـلفدثضــ هدددبغــود هــودثظـهد بهــد د رجــلفدثضــ هدد هللاـبدد بــزدصــبىددّللك
د جلَّ:دإند دهللامَّ شد د هللاطده د إندشد د بثـه د رجـلفدثضـ هددإبأنحيـدٍ د سـأوٍ د ملددـتر َّدر  ـادد هللاود هودرجلفددهللادددّللك

د جــلَّدداــول:د} ــبدجــد د كح دهللاـمَّ  قـبٍمد ملددــؤذد ثــ د د هــيدكفــدرةفدإ،ددجل ثـادد ــيتد بيهــدد زايدةدعالعــاد ايٍد د ذ ــكدأبنَّددّللك
دابحلقباد بهدهللاو د   دهلد{.

 ابب استئذان احملدث لإلِّمام -236
مــ دهيمدمـبددحلقـبددملحييحيــي دعبـددثجــدج دعبـدددمـبدجــ دج د خـرب دهوــدددمـبدهللاـ  ة دهللاــبدهللاـ  ة دهللاــبدــدثـ عبددإ1114

دهللادئواد د هللا:
دهللابيهد سبم:د"إذدد ث تد ث كمد دصال هد بي خذدأبنفهدمثد يبحي ف". د دلدد بزدصبىددّللك
دهللاب يـهد سـبم:د"إذدددخـلد ديأ ـددد دلد موددد د:در دهدمحدددمبدسب اد  مود سد ادهللابدهودددهللابد ميه دهللابدد بزدصـبىددّللك

دهللابهد[. دخيطع"دملددذك ددهللادئواد]رضيددّللك
مام خيطب -237  ابب إذا دخل الرجل واإلِّ
دـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابدهللا   د هوددمبدددبدردهللابدجدم 1115



دهللابيهد سبمدخيطعد ادل:د" صبيهللادايد الن" د دل:د دال د دل:د" مد درك ". ندرجال دجد ددودددجل ثاد د بزُّدصبىددّللك
ـــدثــ عبدد  ــ دمــبد  ــوبد إمسدهللايــلدمــبدإمــ دهيم ددملثــىند ــدال:دعبــددثفــصدمــبدغيــدت دهللاــبددألهللا ــش دهللاــبد  د1116

دسفيدن دهللابدجدم د هللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دال:
دهللابيهد سبمدخيطعد ادلد ه:د" صبيهللادشيئد  "د دل:دال د دصبىددّللك دد غطفد د رسولددّللك دركثتـنيدجد دُسبحْيكف  ـدل:د"صـلكأ

دجتوزد يه د".
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد   دمبدجثف  دهللابدسثي  دهللاـبدد و يـ د  دموـ  دهللاـبدطبحـاد نـهدمسـ دجـدم دمـبد1117

دى تد ندُسبحْيأد دجد د ذك دحنوه دزدد:دمثد   لدهللابىدد بدفد دل: دهللا  ددّللك
دركثتنيددتجوزد يه د". د"إذددجد د ث كمد ديأ دددخيطعد بيحيلكأ

 ابب ختط ي رقاب الناس يوم اجلمعة -238
دـدث عبددهدر ندمبد ث  ف دعبددمو دمبدد قَّ أيكأ دعبدد ثد دادمبدصد  دهللابد  دد مده داد دل:1118

دد بـدف د اـدلدهللا ـ د دهللابيهد سبمددودددجل ثا د جد درجلددترطَّىدر دبح دمبدمق دصدثعدد بزدصبىددّللك كبدد  دهللا  ددّللك
دمبدمق :دجد درجـل دددّللك دهللابيـهد سـبمدخيطـعد اـدلد ـهدد بـزدصـبىددّللك دترطـىدر ـدبدد بـدفددـودددجل ثـاد د بـزُّدصـبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"دجبس؛د ا دآذدهللا".
مام خيطب -239  ابب الرجل ينعس واإلِّ
دـدث عبددهبَّدددمبدد ق ي دهللابدهللا  ة دهللابددمبدإسحدق دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:1119

دهللابي دصبىددّللك دهد سبمدداول:د"إذددنثسد ث كمد هود ددملقج د بيتحولد بدجمبقهدذ كدإ،دغريه".مسثهللادرسولددّللك
مام يتكلم بعدما ينزل من املنرب -240  ابب اإلِّ
ـــدثــ عبدد قــبمدمــبدإمــ دهيم دهللاــبدج دــ دهــوددمــبدثــدزددالد دريدكيــفد د ــهد قــبمد  ال دهللاــبداثمــهللا دهللاــبد نــسد1120

د دل:
دهللابيـهد سـبمددبـمل دصـبىددّللك  ـبددملبـربد يحثـ ضد ـهدد  جـلد ددحلدجـاد ياـودد ثـهدثـىتدداضـيدثدجتـه دمثددر دهللادرسولددّللك

دداودد يحيبي.
د دلد موددد د:ددحل دثد يسدنث  فدهللابداثمهللادهودادد ف ددمهدج د دمبدثدزد.

 ابب من أدرك من اجلمعة ركعة -241
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:1121

دهللابيهد سبم:د" بد در،دركثا د بدد حيالةد ا د در،دد حيالة".د دل دصبىددّللك درسولددّللك
 ابب ما يقرأ به يف اجلمعة -242



ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد مودهللاودنا دهللابدإم دهيمدمبد   دمبددملبتو  دهللابد ميه دهللاـبدث يـعدمـبدسـدمل دهللاـبد1122
دد بث دندمبدموري

دهللابيــهد ســب دصــبىددّللك ددســمدرمــكددألهللابــى{د }هـــلد ات،د ندرســولددّللك ــ كأحأ مدكــدندداــ  د دد ثيــ دب د دـــودددجل ثــادمـأــد}سح
دث دثدد غدشيا{د دل:د رندددجت ثدد ددودد دثٍ د ا  د  د.

دمبدهللات ا1123 دمبدهللا  ددّللك دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك؛دهللابدض  ةدمبدسثي ددملدز  دهللابدهللا ي ددّللك
دهللابيـهد سـبمددـودددجل ثـادهللابـىدإعـ دسـورةد ندد ضحكد،دمبد يسدس لدد بث دندمبدموري دصـبىددّللك :د دذدددا  دمهدرسولددّللك

ددجل ثا د ادل:دكدنددا  دمـد}هلد ات،دث دثدد غدشيا{.
ـدث عبددد اثبز دعبددسبي دنددث ددمبدماللدهللابدجثف  دهللابد ميه دهللابددمـبد  درد ـ د ـدل:دصـبكىدمبـدد مـوده دـ ةد1124

 دد  كثــاددآلخــ ة:د}إذددجــد ،ددملبــد اون{د ــدل:د  دركــهللاد ابده دــ ةدثــنيددنحيــ ف ددــودددجل ثــاد اــ  دمقــورةددجل ثــا د د
د دهللابـه[دداـ  د  ـدداب أو ـا د ـدلد مـوده دـ ة:د ـ أ دمسثـهللادرسـولددّللك د]رضـيددّللك  ابـهللاد ـه:دإنـكد ـ   دمقـور نيدكـدندهللابـيُّ

دهللابيهد سبمددا  د  دددودددجل ثا. دصبىددّللك
دهللابدشث ا دهللابد ث  دمبدخد   دهللابدزد دمبدهللاا ا دهللابدمس ةدمبدجب بدـدث عبدد ق د دهللابدىيبدمبدسثي ؛1125

دهللابيــهد ســبمدكـــدندداــ  د دصــالةددجل ثــادمـــد}ســـ حددســمدرمــكددألهللابــى{د }هــلد ات،دثـــ دثد دصــبىددّللك  ندرســولددّللك
دد غدشيا{.
مام وبينهما جدارٌ  -243  ابب الرجل أيمت  ابإلِّ
دهللابهد[د د هللا:دـدث عبددزهريدمبدث ب دعبددهويم د خرباندىيب1126 دمبدسثي  دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد]رضيددّللك

دهللابيهد سبمد دثج  هد د بدفدأيمتوندمهد بد رد ددحلج ة. دصبىددّللك دصبىدرسولددّللك
 ابب الصالة بعد اجلمعة -244
دـدث عبدد   دمبدهللا ي  د سبي دندمبددد د ددملثىند دال:دعبددمحدددمبدزد  دعبدد دوب دهللابدان  1127

ددحيـبيدد نددمبدهللا   ر ىدرجال ددحيبيدركثتنيددودددجل ثاد د اد ـه د   ثـهد  ـدل:د  حيـبيددجل ثـاد رمثـد  د كـدندهللا ـ ددّللك
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك ددودددجل ثادركثتنيد دميتهد داول:دهأذدد ثلدرسولددّللك

دـدث عبدد ق د دعبددإمسدهللايل د خرباند دوب دهللابدان  د دل:1128
دهللابيـهد ســبمدددكـدنددمـبدهللا ـ ددطيــُلدد حيـالةد  ـل دصـبىددّللك دجل ثـاد دحيــبيدمثـ هددركثتـنيد دميتـه د ىــ كأتد ندرسـولددّللك

دكدنددفثلدذ ك.
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  دد  زدق د خربانددمبدج دج د خرب دهللا  دمبدهللاطد دمبد  ددخلودرد ندان  دمـبد1129

دبهد ثد داد دد حيالةد ادل:ج ريد رسبهدإ،دد قدئعدمبددمد ددمبد خهللادّنٍ ددق  هدهللابدشى در ىد 



صـــبيهللاد ثـــهددجل ثـــاد ددملاحيـــورة د ب ـــددســـب هللاد  ـــهللاد د اـــد يد حيـــبيهللاد ب ـــدددخـــلد رســـلدإيلكد اـــدل:دالد ثـــْ دملـــدد
دهللابيهد سـبمد  ـ دمـذ كد ندالد دصبىددّللك صبثهللا دإذددصبيهللاددجل ثاد الد حيبهددمحيالةدثىتد أبمد  دّت ج د  أندنزَّددّللك

د  دّت ج.د وصلدصالةفدمحيالٍةدثىتد تأبم
ـدث عبدد   دمبدهللا  دد ثمدمدمبد  درز اددمل  زي د خرباندد فضلدمبد وسى دهللابدهللا  ددحل ي دمبدجثف  دهللاـبد1130

ددمد دمبد  دث يع دهللابدهللاطد  دهللابددمبدهللا  د دل:
 دكدندإذددكدندنأاد حيبىددجل ثاد ا دد حيبىدركثتني دمثد ا دد حيـبىد رمثـد  د إذددكـدندابمل دبـادصـبىددجل ثـا دمثدرجـ

دهللابيهد سبمددفثلدذ ك. دصبىددّللك د ددملقج د ايلد ه د ادل:دكدندرسولددّللك دإ،دميتهد حيبىدركثتنيد ملددحيلكأ
ـد]ث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دح د ث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددإمسدهللايلدمبدزكـ اي[ دهللاـبدسـهيل د1131

دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:
دصـبىددّللكد هللابيـهد سـبم:د ــدلددمـبدد حيـ دحد ـدل:د" ـبدكـدند حيــبيد دمثـ ددجل ثـاد بيحيـلد رمثـد "د متكدث د ــه دد ـدلدرسـولددّللك

  دلددمبددونس:د"إذددصبيتمددجل ثـاد حيـبوددمثـ هدد رمثـد "د ـدل:د اـدلديلد  :دايدمـ َّ د ـ أندصـبيهللاد ددملقـج دركثتـني د
دركثتني. دمثد  يهللاددملبملد  دد  يهللا د حيلكأ

د دعبددهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابددمبدهللا  د دل:ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي1132
دهللابيهد سبمددحيبيدمث ددجل ثادركثتنيد دميته. دصبىددّللك دكدندرسولددّللك

دمبدددبدردهللابددمبدهللا  . د دلد موددد د:د كذ كدر دهدهللا  ددّللك
دطد ـدث عبددإم دهيمدمبددحلقب دعبددثجكدجدمبد    دهللابددمبدج دج د خرب دهللا1133

 نـهدر ىددمــبدهللا ــ ددحيــبيدمثــ ددجل ثــاد يب ــدزدهللاــبد حيــالهدد ــذيدصــبكىد يــهددجل ثــاد بــيال دغــريدك ــريد ــدل:د ريكــ دركثتــنيد
د دل:دمثدميويد نفسد بدذ ك د ريك د رم دركثدٍ  د بهللاد ثطد :دكمدر دهللاددمبدهللا  ددحيب دذ ك د دل:د  درد .

د دلد موددد د:در دهدهللا  ددملبكدمبد  دسبي دند ملددت ه.
د..د]اببد دد اثوددمنيددخلط تني.

دث عبدد   دمبدسبي دنددألن دريك دعبددهللا  دد وهدبددث ددمبدهللاطد دهللابدد ث  يكدهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:
دهللابيـــهد ســـبمدخيطـــعدخط تـــني دكـــدندجيبـــسدإذددصـــث ددملبـــربدثـــىتددفـــ غ د ردهد ـــدلددملـــؤذندمثدداـــودد كـــدندد بـــزدصـــبىددّللك

ددداودد يرطع[. يرطع دمثدجيبسد الددتأبم دمث
 ابب صالة العيدين -245
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدمحي  دهللابد نسد دل:1134



دهللابيــهد ســبمددمل دبــاد هلــمددو ــدنددبث ــوند يه ــد د اــدل:د" ــددهــذدندد يو ــدن" د ــد ود:دكبــددنبثــعد دصــبىددّللك  ــ ددرســولددّللك
دهللابيـهد دصـبىددّللك د ـ د مـ  أمد  ـددخـريد د به ـد:ددـودددألضـحى د دـودد يه دد ددجلدهبيا د اـدلدرسـولددّللك  سـبم:د"إنَّددّللك

دد فط ".
 ابب وقت اخلروج إىل العيد -246
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد موددملغرية دعبددصفودن دعبدددمد دمبدمُخريدد  ثزُّد دل:1135

دهللابيـهد سـبمد ـ دد بـدفد  دصـبىددّللك دمبدمقٍ دصدثعدرسولددّللك دـوددهللايـ د طـٍ د  د ضـحى د ـ نأ دإمطـد ددخ جدهللا  ددّللك
دديأ دد د ادل:دإاندكبدد  د  غبددسدهللاتبددهذه د ذ كدثنيدد تق يح.

 ابب خروج النساء يف العيد -247
ـــدثــ عبدد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــددمحــدد دهللاــبد دــوبد دــونسد ث يــعد ىــيبدمــبدهللاتيــقد هوــددد دآخــ دب دهللاــبد1136

د   د ند ددهللاطياد د هللا:
دهللابيـهد سـبمد ندخنـ جدذ د ددخلـ  رددـوددد ثيـ  د يـل:د ـدحلُيَّب د ـدل:د" يوـه نددخلـريد دهللاــوةد  ـ اندرسـولددّللكد دصـبىددّللك

دكيـفد حيــب  د ـدل:د" ب قــهددصـدث تهددطدئفــا د دملقـب ني"د ــدل:د اد ـهللادد ــ  ة:دايرسـولددّللك دإندملددأــبديأثـ دهبدعــوبف
د بدعو د".
دبد    دهللابد ددهللاطياد ذدددخلربد دل:ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدد دعبدد دوب دهللا1137

 دثتملددحلُيَّبد حيبكىددملقب نيد ملددذك دد  وبد دل:د ث تدهللابدثفحيادهللابدد   ةدحت عهدهللابدد   ةد خ ىد د هللا:د يـلد
دايرسولددّللك د ذك د ثىند وسىد دد  وب.

دد هللا:ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبددهللادصمددألثول دهللابدثفحيادمبهللادسريدب دهللابد ددهللاطياد 1138
دكبددنؤ  د ذدددخلربد د هللا:د دحلُيَّبددأبَّدخبفدد بدفد يأرب ند  دد بدف.

ـدث عبدد مودد و ي ددث دد طيد قيد  قبمد ـدال:دعبـددإسـحدقدمـبدهللا  ـدن دثـ ع دإمسدهللايـلدمـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد1139
دهللابيهد سبمدملدد  دددمل دباد  دنقد  دصبىددّللك دألنحيدرد دميـهللاد  رسـلدإ يبـدددهللاطيا دهللابدج  هد ددهللاطيا د ندرسولددّللك

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك هللا  دمبددخلطدب د ادددهللابىدد  دبد قبمدهللابيبدد  دداندهللابيهدد قالد دمثد دل:د اندرسولدرسولددّللك
دإ يأبَّ د    انداب ثي دبد ندخن جد يه دددحليَّبد د ثتَّقد الد ثادهللابيبد د نداندهللابدد  ديددجلبدئم.

 عيدابب اخلطبة يوم ال -248
ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدد ثــال  دعبــدد مــود ثد دــا دعبــدددألهللا ــش دهللاــبدإمسدهللايــلدمــبدرجــد  دهللاــبد ميــه دهللاــبد  دســثي د1140

ددخل ري دحد هللابد يسدمبد قبم دهللابدطدرقدمبدشهدب دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:
 قـبا د خ جـهللاددملبـربد خ جد   دنددملبربد ددوددهللاي  د  ـ  دابخلط ـاد  ـلدد حيـالة د اـدددرجـلد اـدل:دايد ـ  دن دخد فـهللادد

 ددــوددهللايــ د ملددأــبدخُيْــ حُجد يــه د مــ   دابخلط ــاد  ــلدد حيــالة د اــدلد مــودســثي ددخلــ ري:د ــبدهــذد د ــد ود:د ــالنددمــبد



دهللابيـهد سـبمدداـول:د" ـبدر ىد بأـ د د دسـتطديد ند دصـبىددّللك  الن د ادل:د  ددهذدد ا د ضىد ددهللابيـهدمسثـهللادرسـولددّللك
ميدن".دغريهدمي هد بيغريهدمي ه د  أد دندملددقتط د  بقدنه د  أندملددقتط د  اب ه د ذ كد ضثفدديأ

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدقد    دمبدمأ د دال:د خربانددمبدج دج د خرب دهللاطـد  دهللاـبدجـدم دمـبد1141
د دل:دمسثتهدداول: دهللا  ددّللك

دهللابيــهد ســبمد ــددددــوددد فطــ  د حيــبكىد  ــ  داب حيــالةد  ــ دإندد بــزدصــبىددّللك لددخلط ــادمثدخطــعدد بــدف د ب ــدد ــ غدنــزُّددّللك
دابس دعومـهد باـيد يـهدد بقـد دد حيـ  ا د دهللابيهد سبمدنملد   ىدد بقد د ذك هبَّد هوددتوك دهللابىدد دمالٍل د ماللف صبىددّللك

د دل:د بايددمل  ةد ترهد د دبانيد دباني د  دلددمبدمأ :د ترتهد.
ث ا دحد ثـ عبدددمـبدك ـري د خـرباندشـث ا دهللاـبد دـوب دهللاـبدهللاطـد دـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي د دل:دعبددش1142

د دل:
دهللابيـهد سـبمد نـهدخـ جددـودد طـ  د حيـبىدمثدخطـع د دصـبىددّللك  شه دهللابىددمبدهللا دف د شه ددمُبدهللا دفدهللابىدرسولددّللك

دمثد  ىدد بقد د  ثهدمالل د دلددمبدك ري:د كرُبدهللابمدشث اد    هبَّداب حي  ا د جثببددباني.
دمـبدهللا ـ  د ـدال:دعبــددهللا ـ دد ـودرت دهللاـبد دـوب دهللاـبدهللاطـد دهللاـبددمـبدهللا ــدفدــدثـ عبدد 1143 قـ دد  مـود ث ـ دهللا ـ ددّللك
دنثبدهد دل:

د نهدملددق  دد بقد د  وىدإ يهبد ماللد ثهـبد ـوهللاظهبَّد   ـ هبَّداب حيـ  ا د أدنـهللاددملـ  ةد باـىدد اـ طد دخلـدمتد د  ظبَّ
دعوبدمالل.
دهللابد دوب دهللابدهللاطد دهللابددمبدهللا دفد دهذدددحل دثد دل:دـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدددمبدزد  1144

د جثبهللاددمل  ةد ثطيدد ُاْ طحد دخلدمت د جثلدماللدجيثبهد دكقدئهد دل:د اق هدهللابىد ا د ددملقب ني.
 ]ابب خيطب على قوس[ -249
بحاح دهللابد  دجبدٍب دهللابددمد دمبدد1145 د ربد  دهللابد ميهـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  دد  زدق د خربانددمبدهللُايـحيـْ

دهللابيهد سبمدنـُوكألددوددد ثي د وسد د رطعدهللابيه. د ندد بزدصبىددّللك
 ابب ترك األذان يف العيد -250
دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللادمسد دل:دس لدرجلددمبدهللا دف:1146

دهللابيهد سبم د دل:دنثم د  والد  دصبىددّللك د شه  دد ثي د  درسولددّللك بم يتد بهد ددشه  هد بدد حيغ  د   ىدرسـولددّللك
دهللابيــهد ســبمدد ثبــمدد ــذيدهللابــ دددردك ــريدمــبدد حيــبهللاد حيــبىدمثدخطــع د ملددــذك د ذدان د الدإ د ــاد ــدل:دمثد  ــ د صــبىددّللك

هللابيــهدداب حيـ  اد ــدل:د جثبـبدد بقــد ددوـ ندإ،دآذدنــبَّد ثبـو هبَّد ــدل:د ـ   دمــالال د ـ اتهبَّ دمثدرجــ دإ،دد بـزدصــبىددّللكد
د سبم.

دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبدج دج دهللابددحلقبدمبد قبم دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا دف1147



دهللابيهد سبمدصبكىدد ثي دمالد ذدند الدإ د ا د  ابدمأ د هللا  د  دهللا  دن دشكدىيب. دصبىددّللك د ندرسولددّللك
مسد،ددث ددمبدث بدهللاـبدجـدم دمـبدمسـ ةددـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد هبَّددد فظهد دال:دعبدد موددألثوصدهللاب1148

د دل:
دهللابيهد سبمدغريد  ةد الد   نيدد ثي دبدمغريد ذدند الدإ د ا. دصبيهللاد  دد بزدصبىددّللك

 ابب التكبري يف العيدين -251
دـدث عبدد تي ا دعبدددمبدهليثا دهللابدهللاايل دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوا1149

دهللابيهد سبم دصبىددّللك د دد فط د دألضحىد ددألُ ،دس  د أ ريد  د  دد  دنيادمخقد .دد ندرسولددّللك دكدنددأربك
ـدث عبدددمبدد ق ح د خربانددمبد هع د خرب ددمبدهليثا دهللابدخد  دمبددمد  دهللابددمبدشهدبدإبأسبددهد  ثبـدهد1150

د دل:دسوىد أ رييتدد  كوي.
دمبدهللا  دد1151   محبدد طدئفيدى ت دهللابدهللا   دمبدشـثيع دهللاـبدـدث عبدد ق د دعبدددملثت  د دل:دمسثهللادهللا  ددّللك

دمبدهللا   دمبدد ثدصد دل: د ميه دهللابدهللا  ددّللك
د ددآلخ ة د د ا د ةدمث مهددكبتيه د". دهللابيهد سبمد"د تأ ريد دد فط دس  فد ددأل ، د مخسف دصبىددّللك د دلدنزُّددّللك

ثيــدندهللاــبد  ددثبــىدد طــدئفي دهللاــبدهللا ــ  دمــبدـــدثــ عبدد مــود ومــادد  ميــ دمــبدان ــ  د ــدل:دعبــددســبي دنددثــ ددمــبد1152
دشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه

د رمثــد  دمثدداــ  دمثد د دد فطــ د ددأل ،دســ ثد  دمثدداــ  دمثددأــربك دمثدداــودد يأــربك دهللابيــهد ســبمدكــدنددأــربك  ندد بــزدصــبىددّللك
دد ك .

د دلد موددد د:در دهد كي د دمبددمل در،د دال:دس ثد د مخقد .
مبدد ثال د دمبد  دزايد ددملثىند  دعد دال:دعبددزد ددث ددمبدث دبدهللابدهللا  دد  محبدمـبدعـوابن دـدث عبدد   د1153

دهللابد ميه دهللابد أحولد دل:
دأل ده دـ ةد ندســثي دمـبدد ثــدصدسـ لد ابد وسـىددألشــث يَّد ثذدفـادمـبدد ي ــدن:دكيـفدكــدند  خـرب د مـودهللادئوــادجبـيسف

د ددألضــ دهللابيــهد ســبمددأــربك دصــبىددّللك حىد د فطــ  د اــدلد مــود وســى:دكــدنددأــربد رمثــد د أ ــريهدهللابــىددجلبــدئم درســولددّللك
 ادلدثذدفا:دص ق د ادلد مود وسى:دكذ كدكبهللاد كربد دد  حي ةدثيثدكبهللادهللابيهم د دلد مودهللادئوا:د  اندثدض د

دسثي دمبدد ثدص.
 ابب ما يقرأ يف األضحى والفطر -252
دمبدهللات ادمبد قثودـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدض  ةدمبدسثي ددمل1154 دمبدهللا  ددّللك ددز  دهللابدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد ددألضحىد د فطـ  د ـدل:دد دصبىددّللك د دذددكدنددا  دمهدرسولددّللك  ندهللا  دمبددخلطدبدس لد ابد د  دد بي يَّ
دكدنددا  د يه ددمـد}ق د د ا آندد ي {د }د رتمهللادد قدهللااد دنوقدد ا  {.



 ابب اجللوس للخطبة -253
دمـبددـ1155 ث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددد فضلدمبد وسىدد قيبد  دعبدددمبدج دج دهللاـبدهللاطـد  دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دد قدئعد دل:
دهللابيهد سبمدد ثي  د ب دد ضىدد حيالةد دل:د"إاندخنطعد  بد ثعد ندجيبـسد برط ـاد دصبىددّللك شه  د  درسولددّللك

د بيجبس د  بد ثعد نددذهعد بيذهع".
دهللابيهد سبم[. دلد موددد د:د د هذدد  سلد]هللابدهللاطد دهللابدد بزدصبىددّللك

 ابب اخلروج إىل العيد يف طريق، ويرجع يف طريق -254
ددث ددمبدهللا  دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1156 دمبد قب ا دعبددهللا  ددّللك دـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد خذددوددد ثي د دط دقدمثدرج د دط دقدآخ . دصبىددّللك د ندرسولددّللك
ددلد موددد د:دُر يدهذدددحل دثدهللابد  ده د ةد غريه[.] 

مام للعيد من يومه خيرج من الغد -255  ابب إذا مل خيرج اإلِّ
ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللاـبدجثفـ دمـبد  د ثوـيا دهللاـبد  دهللا ـريدمـبد نـس دهللاـبدهللا و ـاد ـهد ـبد1157

دهللابيهد سبم: د صحدبدد بزدصبىددّللك
دهللابيــهد ســبمددوــه  ند نــمدر  دددهلــاللدابأل ــس د ــ   همد نددـُْفطأــُ  د د إذدد صـــ حودد ندرك ــد دجــد  ددإ،دد بــزدصــ بىددّللك
د] ن[ددغ  ددإ،د حيالهم.

ـدث عبددمحمةدمبدنحيري دعبدددمبد  د  ، دعبـددإمـ دهيمدمـبدسـود  د خـرب د ُنـحـْيسدمـبد  دىـيب د خـرب دإسـحدقد1158
دو ددألنحيدريد دل:مبدسدملد و،دنو لدمبدهللا ي د خرب دمأ دمبد  

دهللابيهد سبمدإ،ددملحيبكىددوددد فط د دودددألضحى د بقبكدمطبدمطحـدند دصبىددّللك كبهللاد غ  د  د صحدبدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدمثدن ج د بدمطبدمطحدندإ،دميو بد. دصبىددّللك دثىتد يتحددملحيبَّىد بحيبكأيد  درسولددّللك

 ]ابب الصالة بعد صالة العيد[ -256
دثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دث ع دهللا يدمبداثمهللا دهللابدسثي دمبدُج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:ـدث عبدد1159

دهللابيـهد سـبمددــودد طـ  د حيـبىدركثتـنيدملددحيـلكد  به ــدد الدمثـ مهد دمثد  ـىدد بقـد د  ثـهدمــاللد دصـبىددّللك خـ جدرسـولددّللك
د    ُهبَّداب حي  اد جثبهللاددمل  ةد باىدُخـأْ صحهدد سرد د[.

 لناس العيد يف املسجد إذا كان يوم مطرابب يصلى اب -257
دمبددوسف د دلدعبددد و ي د1160 ـدث عبددهودددمبدهللا در دعبددد و ي  دحد عبددد  مي دمبدسبي دنددملؤذن دعبددهللا  ددّللك

د مـبد قـبم دعبــددرجـلد ــبدد فـ  دني د مســدهدد  ميـ د دث د ــهدهللايقـىدمـبدهللا ــ ددألهللابـىدمــبد  د ـ  ةدمســ د ابدىـيبدهللا يــ ددّللك
د يَّدى تدهللابد  ده د ةد تي



دهللابيهد سبمدصالةدد ثي د ددملقج . د نهد صد مد ط د ددوددهللاي  د حيبىد مدد بزدصبىددّللك
 مجاع أبواب صالة االستسقاء وتفريعها -258
ـدث عبدد مح دمبد   دمبداثمهللاددمل  زي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا ـدددمـبدمتـيم دهللاـبد1161

دهللا ه:
دهللابيهد سبمدخ جداب بدفددحْقتحْقاأي د حيبىد ـمدركثتـنيدجهـ داب اـ د ةد يه ـد د ثـولدردد هد ر ـ دد ن دصبىددّللك رسولددّللك

دد ده د  هللادد دستقاىد دستا لدد ا با.
ـدث عبدددمبدد ق ح د سبي دندمـبددد دد ـدال:د خـربانددمـبد هـعد ـدل:د خـرب ددمـبد  دذئـعد دـونس دهللاـبددمـبد1162

دهللابيهد سبمدداول:دشهدبد دلد خرب  دصبىددّللك دهللا دددمبدمتيمددملدز د نهدمس دهللا هد كدند بد صحدبدرسولددّللك
دهللام جل د دلدسبي دندمبددد د:د دهللابيهد سبمددو د ددقتقاي د حوَّلدإ،دد بدفدره هدد هللاوددّللك دصبىددّللك خ جدرسولددّللك

د   د يه د دزددددمبدد ق ح:دد د ددجله . دستا لدد ا با د ثوَّلدردد هدمثدصبىدركثتني د دلددمبد  دذئع:د د
دمـبدسـدمل دهللاـبد1163 ــدثـ عبدد  ـ دمـبدهللاـوفد ـدل:د ـ   د دكتـدبدهللا ـ  دمـبددحلـدرتددثـ ددحل حيـيدهللاـبدهللا ـ ددّللك

دد ممي ي دهللابد   دمبد قبمد ذدددحل دثدإبأسبددهدملددذك دد حيالةد دل:
دهللام جل. ثوَّلدردد هد جثلدهللاطد هددألميبدهللابىدهللاد اهددألدق  د جثلدهللاطد حد دُهددألدق دهللابىدهللاد اهددألميب دمثددهللادددّللك

دمـبدزدـ د1164 ـدث عبدد تي ادمبدسثي دد  افي دعبددهللا  دد ثمدم دهللابدهللُا درةدمبدغمدا دهللابدهللا دددمـبدمتـيم دهللاـبدهللا ـ ددّللك
د دل:

دهللابيــهد ســبم دصــبىددّللك دهللابيــهد ســبمد هللابيــهدمخيحيــاد ــهدســودد  د ــ ردددرســولددّللك دصــبىددّللك  ندأيخــذدددستقــاىدرســولددّللك
دأبسفبهدد يجثبهد هللاالهد د ب ددعُابحهللْاد ب هددهللابىدهللاد اه.

ـدث عبددد بفيبـي د هللا  ـدندمـبد  دشـي ادحنـوهد ـدال:دثـ عبددثـدمتدمـبدإمسدهللايـل دعبـددهوـدددمـبدإسـحدقدمـبدهللا ـ د1165
دمــبدكبدنــاد ــدلد خــرب د  د ــدل:د رســب دد و يــ دمــبدهللات ــا د ــدلدهللا  ــدن:ددمــبدهللاا ــاد كــدند  ــريددمل دبــا إ،ددمــبدهللا ــدفدددّللك

دهللابيهد سبمد ددالستقاد د ادل: دصبىددّللك د س  هدهللابدصالةدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ت ذكأال د تودضثد د تض هللاد دثىتد  ىددملحيبكى دزدددهللا  دن:د   ىدهللابىددملبـربدمثدد فاـد:د دصبىددّللك خ جدرسولددّللك

دصبىدركثتنيدك دددحيبيد دد ثي .د ملدخيطعدخط أمدهذه د  أبدملددملد دد  هللاد د د تض يد د تأ ري دمث
د دلد موددد د:د ديأخ درد ببفيبي د د حيودبددمبدهللات ا.

 ابب يف أي  وقت حيو ِّل رداءه إذا استسقى  -259
دمبد قب ا دعبددسبي دنددث ددمبدماللدهللابدىيب دهللابد  دمأ دمـبد  ـ  دهللاـبدهللا ـدددمـبدمتـيمد1166 ـدث عبددهللا  ددّللك

دمبدزد د خربه د ندهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدخ جدإ،ددملحيبىددقتقاي د  نهدملدد رددد ندد هللاوددستا لدد ا بادمثدثولدردد ه.  دصبىددّللك دندرسولددّللك



دمــبد  دمأــ د نــهدمســ دهللا ــدددمــبدمتــيمدداــول:د1167 دمــبد قــب ا دهللاــبد د ــك دهللاــبدهللا ــ ددّللك ـــدثــ عبددد اثبــزدهللا ــ ددّللك
دمبدزد ددملدز َّدداول: دمسثهللادهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدإ،ددملحيبَّىد دستقاىد ثوَّلدردد هدثنيددستا لدد ا با.خ جدرسولددّللكد ددصبىددّللك
 ابب رفع اليدين يف االستسقاء -260
ـدث عبدد   دمببدسـب اددملـ ددي د خـربانددمـبد هـع دهللاـبدثيـوة د هللا ـ دمـبد د ـك دهللاـبددمـبددهلـدد دهللاـبد  ـ د1168

دمبدإم دهيم دهللابدهللا ريد و،دم دآ دد بحم
دهللابيهد سبمددقتقايدهللاب د ثجدردد مدهللاد  د د د بدد م رد د دئ ـد ددـ هللاوددقتقـايدرد ثـد دد دـهد  ـلد نهدر ىدد بزَّد دصبىددّللك

د جههدالدجيد زد  ددر سه.
د دل:1169 دـدث عبدددمبد  دخبف دعبدد   دمبدهللا ي  دعبدد قث  دهللابددمد دد فاري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدمودك د د ادل:د"د بهمددسابددغي د د غي د د  دئد دان ثد دغريدضدرٍك دهللاـدجال دغـريدآجـٍل"د ـدل:د  هللادد بزَّدصبىددّللك يح
د  ط اهللادهللابيهمدد ق د .

دـدث عبددنحي دمبدهللابي د خربانددمد دمبدزرد  دعبددسثي  دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د ك1170
دهللابيهد سبمدكدندالدد   دد دهد دشى د بدد  هللاد دإالد دد الستقاد  د  أنهدكـدندد  ـ دد دـهدثـىتددـ ىد ندد بزدصبىددّللك

دميدضدإمطيه.
دـدث عبدددحلقبدمبد   دد مهللاف د  دعبددهللافدن دعبددمحدد د خربانداثمهللا دهللابد نس1171

دهللابيهد سبمدكدنددقتقايدهأذد ددثـ د  ـ َّدد دـهد جثـلدمطون ـدداـدددبـيددألرضدثـىتدر دـهللادميـدضد  ندد بزدصبىددّللك
دإمطيه.

إمـ دهيم دعبـددشـث ا دهللاـبدهللا ـ درمـهدمـبدسـثي  دهللاـبد  ـ دمـبدإمـ دهيم د خـرب د ـبدر ىدد بـزددـدثـ عبدد قـبمدمـب1172
دهللابيهد سبمدد هللاودهللاب د ثجدردد مدهللادابسطد دكفيه. دصبىددّللك

ـدث عبددهدر ندمبدسثي ددألدبي دعبددخد  دمـبدنـمدر د ـدل:دثـ ع دد ادسـمدمـبد ـرب ر دهللاـبددـونس دهللاـبدهوـددد1173
دهللابهد[د د هللا:مبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئو داد]رضيددّللك

دهللابيـــهد ســـبمد حـــوطددملطـــ  د ـــ   دنبـــربد وضـــ د ـــهد ددملحيـــبكىد  هللاـــ دد بـــدفددو ـــد د دصـــبىددّللك شـــأددد بـــدفدإ،درســـولددّللك
دهللابيـهد سـبمدثـنيدمـ  دثدجـعدد وـ سد اثـ دهللابـىددملبـربد أـربد دصـبىددّللك خي جوند يه د د هللادهللادئوا:د رـ جدرسـولددّللك

دهللابيهد سبم[د مح د دهللام جلدمثد دل:د"إنأمدشأومتدج بددايركمد دستئردرددملطـ دهللاـبدإابندز دنـهدهللاـبأم د]صبىددّللك دّللك
دربدد ثـدملنيدد ــ محبدد ــ ثيمد بــكد دهللام جــلد ند ـ هللاوه د  هللاــ كمد نددقــتجيعد أـم"دمثد ــدل:د}دحل ــ دّللك   ـ د  ــ كمددّللك

دالدإ هدإالد نهللادد ددفثلد ددد د  دد بهمد نهللاددّللك  غ ُّد حنبدد فاـ د  د نـملدهللابيبـددد غيـث د دجثـلددوددد  دب{دالدإ هدإالددّللك
 دد نم هللاد بدد وةد مالغد دإ،دثنٍي"دمثدر  دد دهد بمددملد دد    دثىتدم ددميدضدإمطيه دمثدثوَّلدإ،دد بدفدره هد  بعد



دسحدماد  هللا  د م  ـهللا دمثد   طـ  د  دثولدردد هد هودرد  دد ده دمثد   لدهللابىدد بدفد نملد حيبىدركثتني د  نو ددّللك
دهللابيــهد ســبم[دثــىتد د بــمدأي د قــج هدثــىتدســد هللادد قــيول د ب ــددر ىدســ هللاتهمدإ،دد أــبدضــحكد]صــبىددّللك إبأذنددّللك

د رسو ه". دهللا  ددّللك دهللابىدكلدشى د  د  د   كأ دم  دنودجذهد ادل:د" شه د نددّللك
 إندهــذدددحلـ دثدثجــاد ـدلد مـوددد د:د هــذددثـ دثدغ دــعدإسـبددهدجيــ  د هـلددمل دبـادداــ   ن:د} بـكددــوددد ـ دب{د

دهلم.
ـدث عبدد ق د دعبددمحدددمـبدزدـ  دهللاـبدهللا ـ دد ثمدـمدمـبدصـهيع دهللاـبد نـسدمـبد د ـك؛د دـونسدمـبدهللا يـ  دهللاـبد1174

داثمهللا دهللابد نسدمبد د كد دل:
دهللابيهد سـبم د  يبب ـددهـودخيط بـدددـودد ثـادإذد ـدددرجـلد اـدل:د دصبىددّللك  صدبد هلددمل دباد ح فدهللابىدهللاه درسولددّللك

د نددقـايبد د  ـ َّدد دـهد دهللاـد د ـدلد نـس:د إندد قـ د دمل ـلدد مجدجـا دايرسولدد ّللك دهبكدد أ ديدهبكدد ود  د ـدديددّللك
 هدجهللادردحدمثد نو  دسحدما دمثددجت ثهللادمثد رسبهللادد ق د دهللامد يهدد د ر جبـددخنـوضددملـد دثـىتد  يبـدد بدز بـد د بـمد

د ندى قـه ددملددملط دإ،ددجل ثاددألخ ى د ادددإ يهدذ كدد  جلد  د غريهد ادل:دايرسـولددّللك دهتـ  هللادد  يـو د ـدديددّللك
دهللابيــهد ســبمدمثد ــدل:د"ثود يبــدد الدهللابيبــد"د بظــ  دإ،دد قــحدبددتحيــ يدثــولددمل دبــادك نــهد دصــبىددّللك  ت قــمدرســولددّللك

دإكبيل.
دمبد  د1175 ّن  دهللابد نسدمـبدـدث عبددهللايقىدمبدمحدد د خرباندد بيث دهللابدسثي ددملاربي دهللابدش دكدمبدهللا  ددّللك

د د كد نهدمسثهدداولد ذك دحنودث دثدهللا  دد ثمدمد دل:
دهللابيهد سبمدد دهدحبذد د جههد ادل:د"د بهمَّددسابد"د سدقددحل دثدحنوه. دصبىددّللك د    درسولددّللك

د1176 دصـبىددّللك دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدىيبدمـبدسـثي  دهللاـبدهللا ـ  دمـبدشـثيعد ندرسـولددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
يهد سبمدكدندداولدحد ث عبددسهلدمبدصد  دعبددهللابيدمبد ددد د خرباندسفيدن دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدهللا   دمبدهللاب

دشثيع دهللابد ميه دهللابدج هد دل:
دهللابيــهد ســبمدإذدددستقــاىد ــدل:د"د بهــمددســقدهللا ــدد،د  دئ ــك د دنوــ درمحتــك د  ثــيدمبــ ،د دصــبىددّللك كــدندرســولددّللك

ددمليهللا"دهذدد فظدث دثد د ك.
 ابب صالة الكسوف -261
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبـددإمسدهللايـلددمـبدهللابيـا دهللاـبددمـبدجـ دج دهللاـبدهللاطـد  دهللاـبدهللا يـ دمـبدهللا ـري د1177

د خرب د بد ص ق د رببهللاد نهدد د دهللادئواد دل:
دهللابيـهد سـبمد يد ـد دشـ د د :دداـودداب بـد دهللابيـهد سـبمد اـدددد بـزدصـبىددّللك فدمثدكقفهللادد و سدهللابىدهللاه دد بزدصبىددّللك

د ك دمثدداود دمثدد ك دمثدداود دمثدد ك ؛د  ك دركثتنيد دكلدركثادعالتدركثد  دد ك دد  د  ادمثددقج دثـىتدإندرجـدال د
دملـبد د كـرب د إذددر ـ :دمسـ ددّللك ددملد د تحيـعدهللابـيهمدداـولدإذددركـ :ددّللك جحدلح دو ئٍذد يُـْغوحىدهللابيهمدادد ددد م دثىتدإنَّدسأ



د دل:د"إندد و سد د ا  دالددبأقفدندملو د ثٍ د الدحليد ه د  أبه ددآدتـدند ـبدآاي دمح ه دثىتدجتبهللادد و سدمث
دهللام جلدخيوفد  ددهللا دده د  أذددكقفدد د مهللاوددإ،دد حيالة". ددّللك

 ابب من قال: أربع ركعات -262
د دل:1178 دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيب دهللابدهللا  ددملبك دث ع دهللاطد  دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيـهد سـبم د كـدندذ ـكد دد يـوددد ـذيد ـد د يـهدإمـ دهيمددمـبدرسـولد دصـبىددّللك دد و سدهللابىدهللاهـ درسـولددّللك فحهللاأ ُكقأ
دهللابيـهد دهللابيهد سبم[د ادددد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبم د ادلدد بدف:دإّنددكقفهللادملو ددم دهيمد]دمبهدصبىددّللك دصبىددّللك دّللك

دركثدٍ د د رم دس دمثد ـ  د  طـدلدد اـ د ة دمثدركـ دحنـود داـدد ـدد دمثدر ـ در سـهد اـ  د سبمد حيبكىداب بدفدسهللاح ج د :دكربك
د ندد ا د ةددأل ، دمثدرك دحنود دادد دد دمثدر  در سهد ا  دد ا د ةدد  د  ادد ندد ا د ةدد  دنيا دمثدرك دحنـود داـدد ـدد دمثدر ـ د

 نددقج د يسد يهددركثادإالدد يتد  بهدد طولدر سهد دحن رد بقجودد قج دسج  ني دمثد ددد  ك دعالتدركثد د  لد
دد حيفوُفد ثه دمثد اـ دد اـددد د اد ـهد د بد يد ه د دل:دمثد خ د دصال هد ت خ  أ  بدد يتدمث هد دإالد ندركوهللاهدحنوف
  ا  هللادد حيفوفد اضـىدد حيـالةد  ـ دطبثـهللادد وـ س د اـدل:د"ايد دهـددد بـدف دإنَّدد وـ سد د ا ـ دآدتـدند ـبدآاي د

دهللام ج دلدالددبأقفدندملو دموٍ  د  أذددر دتمدشيئد د بدذ كد حيبوددثىتد بجبي"د سدقدماياددحل دث.دّللك
دـدث عبدد ؤ لدمبدهودد دعبددإمسدهللايل دهللابدهودد دعبدد مودد ممري دهللابدجدم د دل:1179

دصــبىدد دهللابيــهد ســبمد ددــوددشــ د ددحلــ كأ د حيــبىدرســولددّللك دصــبىددّللك دد وــ سدهللابــىدهللاهــ درســولددّللك ــفحهللاأ دهللابيــهدُكقأ ّللك
 ســبمدأبصــحدمهد  طــدلدد ايــدددثــىتدجثبــوددخيــ ُّ ن دمثدركــ د  طــدل دمثدر ــ د  طــدل دمثدركــ د  طــدل دمثدر ــ د  طــدل دمثد

دسج دسج  ني دمثد ددد حيب دحنود د بدذ ك د أدند رم دركثد د  رم دسج د  د سدقددحل دث.
دمل ددي دعبدددمبد هع دهللاـبددـونس دهللاـبددـدث عبدددمبدد ق ح د خربانددمبد هع د]ح[د ث عبدد   دمبدسب ا1180

دهللابيهد سبمد د هللا: ددمبدشهدبد خرب دهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك
دهللابيــهد ســبمدإ،ددملقــج د اــددد دصــبىددّللك دهللابيــهد ســبمد رــ جدرســوُلددّللك دصــبىددّللك دد وــ سد دثيــدةدرســولددّللك ــفحهللاأ ُخقأ

دهللابيـهد سـبمد ـ د ة دطودبـا  دمثدكـربد  كـ دركوهللاـد دطـودال  دمثدر ـ در سـهد أربد صفدد بدفد رد ه د د رت درسولددّللكد دصبىددّللك
دملـبدمحـ ه درمبـدد  ـكددحل ـ  دمثد ـددد ـد رت د ـ د ةدطودبـادهـيد دّند ـبدد اـ د ةددأل ، دمثدكـربد  كـ دركوهللاـد د  ادل:دمس ددّللك

دملــبدمحــ هدرمبـدد د  ــكددحل ــ  دمثد ثــلد دد  كثـاددألخــ ىد  ــلدذ ــكدطـودال دهــود دّند ــبدد  كــويددأل ل دمثد ـدل:دمســ ددّللك
د دستأ لد رم دركثد د  رم دسج د  د دابهللادد و سد  لد نددبحي ف.

دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قا دعبدددونس دهللابددمبدشهدبد دل:دكدندك ريدمبدهللا دفدى ت1181
دهللابيـهد سـبمدصـبد دصـبىددّللك دمبدهللا دفدكدندى كأتد ندرسـولددّللك ىد دكقـوفدد وـ س د  ـلدثـ دثدهللاـ  ةد ندهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد نهدصبىدركثتنيد دكلدركثادركثتني. دصبىددّللك دهللابدهللادئوادهللابدرسولددّللك



دمـبد  دجثفـ دد ـ دزي دهللاـبد1182 ـدث عبدد محـ دمـبدد فـ د دمـبدخد ـ د مـود قـثوددد ـ دزي د خـرباند  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك
هللُادهللابدهللا  دمبدشايق د دل:دعبـدد مـودجثفـ دد ـ دزي د هـذدد فظـهد هـود ميه دهللابد  دجثف دد  دزي د دلد موددد د:د ُث أعْد

د مت دهللابدد  مي دمبد نس دهللابد  دد ثد يا دهللابد  كدمبدكثعد دل:
دهللابيـهد سـبمدصـبىد ـمد اـ  دمقـورةد دهللابيـهد سـبم د إندد بـزدصـبىددّللك دصـبىددّللك دنأقفهللادد وـ سدهللابـىدهللاهـ درسـولددّللك

د د ركـ دمخــسدركثــد د سـج دســ ج  ني دمثد ــدددد  دنيـاد اــ  دســورةد ـبدد طُّــوحلأ د ركــ دمخـسدركثــد د ســج د ـبدد طُّــوحلأ
دسج  ني دمثدجبسدك ددهود قتا لدد ا بادد هللاودثىتددابىدكقو هد.

ـــدثــ عبدد قــ ددمــبد قــ ه  دعبــددىــيب دهللاــبدســفيدن د ــدل:دعبــددث يــعدمــبد  داثمــهللا دهللاــبدطــد ف دهللاــبددمــبد1183
دهللا دف 

دهللابيهد سبمد نهدصبكد ىد دكقوفدد و س:د ا  دمثدرك  دمثد   دمثدرك  دمثد   دمثدرك  دمثد   دمثدرك  دهللابدد بزدصبىددّللك
دمثدسج د دألخ ىد  بهد.

دـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبدددألسوددمبد يس د دل:دث ع دعثب ادمبدهللاأ دٍددد ث  يد بد هلدد  حي ة1184
 اند غالدد بددألنحيدردن  يدغ ضنيد بد دثـىتدإذددكدنـهللاد نهدشه دخط ا ددو د د ق  ةدمبدجب بد دل:د دلدمس ة:دميب دد

د و سد ي در نيد  دعالعاد دهللانيدد بدر د بددأل ـقددسـود دثـىتدآضـهللادك نـدد بُّو ـاف د اـدلد ثـ اند حيـدث ه:ددنطبـقد
دهللابيهد سبمد د  تهدث اث  د دل:د   ثبدد دصبىددّللك د يح عبدش ندهذهدد و سد  سولددّللك   أذددهـودمبددإ،ددملقج د ودّللك

ابرزد دستا دد حيبى د ادددمبددك طولد دد دددمبدد دصالةد  دالدنق  د هدصوات  د دل:دمثدركـ دمبـددكـ طولد ـددركـ دمبـدد
 دصالةد  دالدنق  د هدصوات  د] دلدمثدسج دمبددك طولد ددسج دمبدد دصالةد ٍ دالدنق  د هدصوات [ دمثد ثـلد د

د  عــىندد  كثـاددألخـ ىد  ـلدذ ــكد ـدل:د ود ـقدجتبكأـ يدد وــ سدجبوسـهد دد  كثـادد  دنيـا د ــدل:دمثدسـبم دمثد ـددد ح ـ ددّللك
دهللابيهد سبم. دهللابيهد شه د ندالدإ هدإالددّللك د شه د نهدهللا  هد رسو ه دمثدسدقد مح دمبددونسدخط ادد بزدصبىددّللك

ددل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دعبدد دوب دهللابد  د المادهللابد  يحياددهلاليلد 1185
دعومــهد  اند ثــهددو ئــٍذدابمل دبــا د حيــبكىد دهللابيــهد ســبمد رــ جد مهللاــد دجيــ ُّ دصــبىددّللك كقــفهللادد وــ سدهللابــىدهللاهــ درســولددّللك
دهللام جـلد ـد د ـ أذددر دت وهـدد حيـبُّوددد ركثتنيد  طدلد يه ددد ايدد دمثددنحي فد دابهللا د ادل:د"إّنددهذهددآلاي دخيـوفددّللك

دك ث تدصالٍةدصبيت وهدد بددملأتوما".
ـدث عبدد مح دمبدإم دهيم دعبددرىدندمبدسثي  دعبددهللا دددمبد بحيور دهللابد دوب دهللابد  د الما دهللابدهاللدمبد1186

دهللاد  
د ند  يحياددهلاليلكدث عهد ندد و سدكقفهللادنثىندث دثد وسىد دل:دثىتدم  دد بجود.

 ابب القراءة يف صالة الكسوف -263



دمبدسث  دعبددهللا ى دعبدد 1187 دـدث عبددهللا ي ددّللك   دهللابد   دمبدإسحدق د دل:دث ع دهودددمبدهللا  ةد هللا ـ ددّللك
دمبد  دسب ا دهللابدسبي دندمبددقدردكبهمد  دث ع دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد د هللا:

دهللابيــهد ســبمد حيــبىداب بــدفد دصــبىددّللك دهللابيــهد ســبم د رــ جدرســولددّللك دصــبىددّللك كقــفهللادد وــ سدهللابــىدهللاهــ درســولددّللك
 ــ  دمقــورةدد  اــ ةد ســدقددحلــ دث دمثدســج دســج  نيدمثد ــددد  طــدلدد اــ د ة د حــمر د اــددد حــمحْرُ د  د  ــهد   دــهللاد نــهد

د  د  هد   دهللاد نهد   دمقورةدآلدهللا  دن.
ـدث عبددد ث دفدمبدد و ي دمبد مد  د خرب د   د دل:دعبـدددأل زدهللاـي د خـرب دد مهـ ي د خـرب دهللاـ  ةدمـبدد ـممري د1188
دهللابدهللادئوا

دهللابيهد س دصبىددّللك د د ددث د دصالةدد أقوف. ندرسولددّللك دبمد   د  د ةدطودباد جه ح
د] دلد موددد د:دد ذيد ف ددمهددجله داب ا د ة[.

دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابددمبدهللا دفد دل:1189
دهللابيهد سبمد د بدفد ثه د اددد يد د دطودال د دصبىددّللك دد و ُسد حيبىدرسولددّللك فحهللاأ دمبحـود ـبدسـورةدد  اـ ة دمثدركـ دخقأ

د سدقددحل دث.
 ابب ينادي فيها ابلصالة -264
ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددد و يـ  دعبـددهللا ـ دد ـ محبدمـبدّنـأ أد نـهدسـدلدد مهـ ي د اـدلدد مهـ ي:د خـرب دهللاـ  ة د1190

دهللابدهللادئواد د هللا:
دهللابيهد سبمدرجال د بددى:د ندد دصبىددّللك د حيالةدجد ثا.كقفهللادد و س د    درسولددّللك

 ابب الصدقة فيها -265
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوا1191

د دهللابيــهد ســبمد ــدل:د"د وــ سد د ا ــ دالخيقــفدندملــو د ثــٍ د الدحليد ــه د ــ أذددر دــتمدذ ــكد ــددهللاوددّللك  ندد بــزدصــبىددّللك
دهللام جلد كرب د د  حي  ود".

 ابب العتق فيها -266
دث عبددزهريدمبدث ب دعبدد ثد دادمبدهللا    دعبددزدئ ة دهللابدهودد دهللابد دط ا دهللابد مسد د د هللا:ـد1192

دهللابيهد سبمدأي ُ داب ثتد اأد دصالةدد أقوف. دكدندد بزدصبىددّللك
 ابب من قال يركع ركعتني -267
ــدثــ عبدد محــ دمــبد  دشــثيعددحلــ د  دثــ ع ددحلــدرتدمــبدهللا ــريدد  حيــ ي دهللاــبد دــوبدد قــرتيد1193   دهللاــبد  دـ

د الما دهللابدد بث دندمبدموريد دل:
دهللابيهد سبمد جثلددحيبكيدركثتنيدركثتني د دق لدهللابهددثىتددابهللا. دصبىددّللك دكقفهللادد و سدهللابىدهللاه درسولددّللك



دمبدهللا   د دل:1194 دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهللاطد دمبدد قدئع دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيــهد سـبمدملددأـ دد كــ دمثددنأقـفهللادد وـ ُسدهللابــىدهللاهـ درد دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبم د اــدددرسـولددّللك دصــبىددّللك سـولددّللك

رك  د بمددأـ دد  ـ دمثدر ـ  د بـمددأـ ددقـج دمثدسـج  د بـمددأـ دد  ـ دمثدر ـ  د بـمددأـ ددقـج دمثدسـج  د بـمددأـ د
د ملد ثـ  دد   دمثدر   د  ثلد دد  كثاددألخ ىد  لدذ ـك دمثدنفـخد دآخـ دسـجودهد اـدل:د" فد ف"  دمثد ـدل:د"ربكأ

دهللابيـهد سـبمد ـبدصـال هد  ـ د دصـبىددّللك  ندالد ثذ مد  اند يهم د ملد ث  د الد ثذ مد همددقـتغف  ن" د فـ غدرسـولددّللك
د  حيهللادد و س د سدقددحل دث.

دـدث عبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل دعبدددجل د ي دهللابدثيدندمبدهللا ري دهللابدهللا  دد  محبدمبدمس ةد دل:1195
دهللابيهد سبمدإذدكقفهللادد و سد ب ذهتبَّد  بهللا:دألنظ نَّد دد ث تدم دصبىددّللك يب دد اند   ح كىدأبسهٍمد دثيدةدرسولددّللك

دهللابيــهد ســبمدكقــوفدد وــ سدد يــود د دنتهيــهللُادإ يــهد هــودرد ــ دد دــهددقــ حد ى ــ د دهبــلد دــ هللاو د دصــبىددّللك   ســولددّللك
دهللابدد و سد ا  دمقور نيد رك دركثتني د.ثىتدُثقأ ح

 ابب الصالة عند الظلمة وحنوها -268
دمــبدد بضــ  د ــدل:د1196 دمــبدهللا ــدرة دهللاــبدهللا يــ ددّللك ــيُّ ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدهللا ــ  دمــبدج بــادمــبد  درح َّدٍد دثــ ع دثح  أ

دث ع د  د دل:
كدنهللادرب افدهللابىدهللاه د نسدمبد د ك د دل:د   يهللاد نقد  د ابهللا:دايد ابدمحمة:دهلدكدنددحيي أمد  لدهذددهللابىدهللاهـ د

دإندكدنهللادد  دحد توت ُّد ب ددرددملقج دفد ادد ايد ا.رس دهللابيهد سبم د دل:د ثدذددّللك دصبىددّللك دولددّللك
 ابب السجود عند اآلايت -269
ـدث عبدد   دمبدهللا  دندمبد  دصفودندد  افي دعبددىيبدمبدك ـري دعبـددسـبمدمـبدجثفـ  دهللاـبددحلأـمدمـبد ابن د1197

دهللابدهللاأ  اد دل:د يلدالمبدهللا دف:
دهللابيـهد ســبم د رـ دسـدج د د ايــلد ـه:د] [د قـج دهــذهدد قـدهللاا د اـدل:د ــدلد دد  ـهللاد النـا دمثـبد ز دجدد بــزدصـبىددّللك

دهللابيهد سبم  دهللابيهد سبم:د"إذددر دتمدآدا د دسج  د"د  يُّدآدٍاد هللاظمد بدذهدبد ز دجدد بزدصبىددّللك دصبىددّللك درسولددّللك
د ف د د مودبدصالةدد قف 

 ابب صالة املسافر -270
دهللابهدد د هللا:1198 دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدصد دمبدكيقدن دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللادئوادرضيددّللك

د ُ أضهللادد حيالةدركثتنيدركثتنيد ددحلض د د قف ؛د  ُ أ َّ دصالةدد قف د زد د دصالةددحلحضح أ.
ُخوحْيشددث ددمبد ص حدد دل:دعبددهللا ـ دـدث عبدد مح دمبدثب لد  ق دد دال:دعبددىيب دهللابددمبدُج حدج دحد عبدد1199

دمـبدابمـحْيـه دهللاـبددثبـىدمـبد  يـاد دمـبد  دهللا ـدر دهللاـبدهللا ـ ددّللك د  زدق دهللابددمبدُج حدجد دل:دث ع دهللا  دد  محبدمـبدهللا ـ ددّللك
د دل:د بهللاد ث  دمبددخلطدب:



ــُتْمد حْنددفتــبأمدد ــذدبدد ْف دهللام جــلك:د}إندخأ دد حيــالةح د إّنــدد ــدلددّللك دد بــدفأ كفــ  د{د اــ دذهــعدذ ــكدد يــود د ر دــهللادإ حيــدرح
د ـددهللابـيأمد دهللابيـهد سـبمد اـدل:د"صـ  افد حيـ قددّللك دصـبىددّللك  ادل:دهللاج هللُاداـددهللاج ـهللاد بـه د ـذك  دذ ـكد  سـولددّللك

د د  بوددص  ته".
دمـبد  د1200 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدقد    دمبدمأ د دال:د خربانددمبدُج حدج د دل:دمسثهللادهللا ـ ددّللك
د تد ذك هدحنوه.هللا دردى

د دلد موددد د:در دهد مودهللادصمد محدددمبد حْقث ةدك ددر دهددمبدمأ .
 ابب مىت يقصر املسافر؟ -271
ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدموــدر دعبــدد  ــ دمــبدجثفــ  دعبــددشــث ا دهللاــبدىــيبدمــبددمدــ ددهلُبحــدئيد ــدل:دســ  هللاد نــسدمــبد1201

د د كدهللابد حي دد حيالة د ادلد نس:
دصبىددّللكد ددهللابيهد سبمدإذددخ جد قريةدعالعاد  يدلد  دعالعاد  دسخ دشث ادشكَّ ددحيبكأيدركثتني.كدندرسولددّللك

دـدث عبددزهريدمبدث ب دعبدددمبدهللُايـحْيبا دهللابد   دمبددملبأ رد إم دهيمدمبد يق ة دمسثدد نسدمبد د ٍكدداول:1202
دهللابيهد سبمدد ظه دابمل دباد رمثد  د د ثحي دم دصبىددّللك دذيددحلبيفادركثتني.صبيهللُاد  درسولددّللك

 ابب األذان يف السفر -272
ـدث عبددهـدر ندمـبد ثـ  ف دعبـدددمـبد هـع دهللاـبدهللا ـ  دمـبددحلـدرتد ند ابدهللاوـدناددملثـد  يدث عـه دهللاـبدهللاا ـاد1203

دمبدهللاد  د دل:
دهللابيهد سبمدداول:د"دثجعدرمكدهللام جلد بدردهللاـيدغـبٍمد در فدشـظياٍد دصبىددّللك جب ـٍلددـؤذند بحيـالةددمسثهللادرسولددّللك

دهللام جـــل:ددنظــ  ددإ،دهللا ـــ يدهـــذدددـــؤذند داــيمدد حيـــالةدخيـــدفد ـــ كأ د ــ دغفـــ  د ث ـــ ي د  دخبتـــهد د حيــبي د ياـــولددّللك
ددجلبا".
 ابب املسافر يصل ِّي وهو يشك يف الوقت -273
ـدث عبدد ق د دعبدد مود ثد دا دهللابددملقححدجدمـبد وسـىد ـدل:د بـهللادألنـسدمـبد د ـك:دثـ عبدد ـددمسثـهللاد ـبد1204

دصبىدد دهللابيهد سبمد دل:رسولددّللك دّللك
دهللابيهد سبمد دد قف د اببددزد هللادد و سد  دملد ملدصبىدد ظه دمثددرحتل. دصبىددّللك دكبددإذددكبَّدد  درسولددّللك

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللاـبدشـث ا دثـ ع دمحـمةدد ثدئـذيدرجـلفد ـبدمـ دضـ اد ـدل:دمسثـهللاد نـسدمـبد د ـكد1205
دداول:

دهللابيــهد ســ دصــبىددّللك بمدإذددنــملد بــمال دملدد حتــلدثــىتددحيــبيدد ظهــ  د اــدلد ــهدرجــل:د إندكــدندمبحيـــفدكــدندرســولددّللك
دد بهدر د دل:د إندكدندمبحيفدد بهدر.

 ابب اجلمع بني الصالتني -274



دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ممريددملأي دهللابد  دد طُّفحْيلدهللاد  دمبد دعبا 1206
دد ند ثدذدمبدج لد خربهمد نمدخ جودد ـ درسـولد دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبمد دغـم ةد  ـو، د أـدندرسـولددّللك دصـبىددّللك دّللك

هللابيـهد سـبمدجي ـ دمـنيدد ظهـ د د ثحيـ د دملغـ بد د ثوــد  د ـ خَّ دد حيـالةددو ـد  دمثدخـ جد حيـبىدد ظهـ د د ثحيـ د يثــد  دمثد
ددخلدمثدخ جد حيبكىددملغ بد د ثود د يثد .

د دعبدد دوب دهللابدان   ـدث عبددسبي دندمبددد ددد ثتأي دعبددمحدد1207
دهللابيـهد دد بجودد اـدل:دإندد بـزدصـبىددّللك  نددمبدهللا  ددستحي لدهللابىدصفياد هودنأا د قدردثىتدغ مهللادد و سد حمح ح أ

د سبمدكدندإذددهللاحجَّلحدمهد   د دسف د  دمنيدهد نيدد حيال ني د قدردثىتدغدبدد وفق د بملد ج  دميبه د.
ــٍعدد   بـيددهل ــ د  دعبـدددملفضــلدمـبد ضــد اد د بيـثدمــبددــدثـ عبدددمدــ دمـبدخد ــ دمـبددمدــ دمـب1208 دمـبد حْوهح هللا ــ ددّللك

دسث  دهللابدهودددمبدسث  دهللابد  دد ممري دهللابد  دد طُّفحْيل دهللابد ثدذدمبدج ل
دهللابيهد سبمدكدند دغم ةد ُ وٍ،دإذددزدغهللادد و سد  لد ندد حتـلد ـ دمـنيدد ظهـ د د ثحيـ  د إند دصبىددّللك  ندرسولددّللك

 ند مدـغدد وـ سد خَّـ دد ظهــ دثـىتددبـملد بثحيـ  د  ددملغـ بد  ــلدذ ـك:دإندغدمـهللادد وـ سد  ـلد ندد حتــلددد حتـلد  ـل
د  دمنيددملغ بد د ثود  د إندد حتلد  لد ند غيعدد و ُسد خك ددملغ بدثىتددبملد بثود  دمثد  دميبه د.

دهللاـبدك دـعدهللاـبددمـبدهللا دهللابيـهد سـبمد دلد موددد د:در دهدهودددمبدهللا  ةدهللابدثقـنيدمـبدهللا ـ ددّللك  ـدفدهللاـبدد بـزدصـبىددّللك
دحنودث دثددملفضلد د بيث.

دمبدان   دهللابد  د ود د دهللابدسبي دندمبد  دىيب دهللابددمبدهللا  د دل:1209 دـدث عبدد تي ا دعبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدمنيددملغ بد د ثود د  ُّد دد قف دإالد  ة. دصبىددّللك د د  درسولددّللك

ددمـبدهللا ـ د ـ دميبه ـدد ـ د دلد موددد د:د هذدددـُْ  حد ىدهللابد دوبدهللابدان  دهللابددمبدهللا  د و و د دهللابىددمبدهللا ـ د نـهدملددـُـ ح
إالد بكدد بيبا ددث د يباددْسُتحْي لدهللابىدصفيا د ُر أيحد بدث دثد أحولدهللابدان  د نـهدر ىددمـبدهللا ـ د ـحثحـلدذ ـكد ـ ةد

د  د   ني.
دمبدهللا دفد دل:ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ممريددملأي دهللابدسثي1210 د دمبدج ري دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدد ظه د د ثحي د يثد  د دملغ بد د ثود د يثد د دغريدخوفد الدسف . دصبىددّللك دصبىدرسولددّللك
د دلد د ك:د رحىدذ كدكدند د ط .

 دسـف ةدسـد  انهددإ،د دلد موددد د:در دهدمحـدددمـبدسـب ادحنـوهدهللاـبد  دد ـممري د ر دهد ـ ةدمـبدخد ـ دهللاـبد  دد ـممريد ـدل:د
د  و،.

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود ثد دـا دعبـدددألهللا ـش دهللاـبدث يـعدمـبد  داثمـهللا دهللاـبدسـثي دمـبدج ـري د1211
دهللابددمبدهللا دفد دل:



دهللابيهد سبمدمنيدد ظه د د ثحي د دملغ بد د ثود دابمل دباد بدغـريدخـوفد الد طـ  د ايـلدالمـبد دصبىددّللك   درسولددّللك
د ردددإ،دذ ك د دل:د رددد ندالحُتْ حجحد  ته.دهللا دف:د د
دمبد د  1212 دـدث عبدد   دمبدهللُا ي ددحملدر  دعبدد   دمبد ضيل دهللابد ميه دهللابدان  د هللا  ددّللك

ْ د]س [دثىتدإذددكدند  لدغيـوبدد وـفقدنـملد حيـبكىددملغـ ب دمثددنتظـ دثـىتد  ند ؤذنددمبدهللا  د دل:دد حيالة د دل:دسأ
ـــلحدمـــهد  ـــ دصـــب د  ـــلدد ـــذيدغـــدبدد وـــفقد حيـــبكىدد ث دهللابيـــهد ســـبمدكـــدندإذددهللاحجَّ دصـــبىددّللك وـــد دمثد ـــدل:دإندرســـولددّللك

دصبثهللُا د قدرد دذ كدد يودد د بيباد قريةدعالت.
د دلد موددد د:در دهددمبدجدم دهللابدان  دحنودهذددإبأسبدده.

دـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباندهللايقى دهللابددمبدجدم د ذدددملثىن.1213
دمبدد ثال دمبدزم دهللابدان  د دل:دثىتدإذددكدندهللاب دذهدبدد وفقدنملد ج  دميبه د.  ددلد موددد د:د ر دهدهللا  ددّللك

ـدث عبددسبي دندمبدث بد  ق دد دال:دعبددمحدددمبدزد  دحد ث عبددهللا   دمبدهللاـون دعبـددمحـدددمـبدزدـ  دهللاـبد1214
دهللا   دمبدددبدر دهللابدجدم دمبدزد  دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيــهد ســبمدابمل دبــادمثدنيــد د ســ ثد  دد ظهــ د د ثحيــ  د دملغــ بد د ثوــد  د ملدداــلدســبي دنددصــبكىدمبــد دصــبىددّللك رســولددّللك
د  ق دد"مبد".

د دلد موددد د:د ر دهدصد د و،دد تو  ادهللابددمبدهللا دفد دل:د دغريد ط .
 دهللاـبد د ـك دهللاـبد  دد ـممري دهللاـبدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددىيبدمبد   ددجلدري دعبددهللا  دد ثمدمدمـبد  ـ 1215

دجدم 
. دهللابيهد سبمدغدمهللاد هدد و سدنأاد ج  دميبه ددمأقح أفح دصبىددّللك د ندرسولددّللك

دـدث عبدد   دمبدهودددجدُرد مح دمبدثب ل دعبددجثف دمبدهللاون دهللابدهودددمبدسث د دل:1216
دميبه ددهللاو ةد  يدلددث دمنيد أاد س فد.

دمـبدـدث عبددهللا  ددملبكدمبدشثي1217 دإ يهدثـ ع دهللا ـ ددّللك ع دعبدددمبد هع دهللابدد بيثد دل:د دلدرميثاددث دكتعح
دددبدرد دل:

دمـــبدهللا ـــ  د قـــ اند ب ـــددر دبـــدهد ـــ د  قـــىد ببـــد:دد حيـــالة د قـــدردثـــىتدغـــدبدد وـــفقد غدمــهللادد وـــ سد  اندهللابـــ دهللا ـــ ددّللك
دد بجود دمثدإنهدنملد حيبكىدد حيـال نيد يثـد دمثد ـدل:در دـهللادرسـولددّللكد دمـهدد قـريد  حيوَّمحهللاأ دهللابيـهد سـبمدإذددجـ َّ دصـبىددّللك

دصبكىدصاليتدهذهدداول:دجي  دميبه ددمث د يٍل.
 دلد موددد د:در دهدهللادصمدمبد   دهللابد خيهدهللابدسدمل د ر دهددمبد  دايحدهللابدإمسدهللايلدمبدهللا  دد ـ محبدمـبدذ:دـعد ند

ددجل  دميبه دد بددمبدهللا  دكدندمث دغيوبدد وفق.



 دمــبد وهــع ددملثــىند ــدال:دعبــدددملفضــل دهللاــبدهللاايــل دهللاــبددمــبدشــهدب دهللاــبد نــسدمــبددـــدثــ عبدد تي ــادمــبدســثي 1218
د د كد دل:

ــ دد ظهــ دإ،د  ــهللادد ثحيــ  دمثدنــملد ج ــ د دهللابيــهد ســبمدإذدددرحتــلد  ــلد ند مدــغدد وــ سد خَّ دصــبىددّللك كــدندرســولددّللك
دهللابيهد سبم. دميبه د د  أندزدغهللادد و سد  لد ندد حتلدصبكىدد ظه دمثدركعدصبىددّللك

د دلد موددد د:دكدند فضلد دضيد حي  د كدندجمدبدد  هللاوةد هوددمبد ضد ا.
ــدثـ عبددسـبي دندمـبددد دددملهـ يُّ دعبــدددمـبد هـٍع د ـدل:د خـرب دجـدم دمــبدإمسدهللايـل دهللاـبدهللاايـلد ـذدددحلــ دثد1219

دإبأسبدده؛د دل:
د دؤخ ددملغ بدثىتدجي  دميبه دد منيدد ثود دثنيددغيعدد وفق.

مبدسثي  دعبـددد بيـث دهللاـبددمدـ دمـبد  دث يـع دهللاـبد  دد طفيـلدهللاـد  دمـبد دعبـا دهللاـبدُ ثـدذدمـبدـدث عبدد تي اد1220
دج ل

دهللابيهد سبمدكدند دغـم ةد ُ ـوٍ،دإذدددرحتـلد  ـلد ند مدـغدد وـ سد خـ دد ظهـ دثـىتدجي ثهـددإ،دد ثحيـ د  ندد بزدصبىددّللك
ــ د يحيـبيه دد يثــد  د إذدددرحتــلدمثــ دزدـغدد وــ سدصــبىدد ظهــ د د ثحيـ د يثــ د دمثدســدر د كــدندإذدددرحتـلد  ــلددملغــ بد خك

ددملغ بدثىتددحيبيهدد  دد ثود  د إذدددرحتلدمث ددملغ بدهللاحجَّلحدد ثود د حيالهدد  ددملغ ب.
د دلد موددد د:د ملدد  دهذدددحل دثدإالد تي اد ث ه.

 ابب قصر قراءة الصالة يف السفر -275
دم1221 دبداثمهللا دهللابدد ربد  د دل:ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللاح أيكأ

دهللابيهد سبمد دسف  د حيبىدمبددد ثود ددآلخأ حةحد ا  د دإث ىدد  كثتنيداب تنيد د مدتون. دصبىددّللك دخ جبدد  درسولددّللك
 ابب التطوع يف السفر -276
دـــدثــ عبدد تي ــادمــبدســثي  دعبــددد بيــث دهللاــبدصــفودندمــبدســبيم دهللاــبد  دمقــ ةدد غفــدري دهللاــبدد ــربد دمــبدهللاــدزب1222

ددألنحيدريد دل:
دهللابيهد سبمدمثدنيادهللاو دسف د  د  ددر دتهد  ،دركثتنيدإذددزدغهللادد و سد  لدد ظه . دصبىددّللك دصح هللادرسولددّللك

دـدث عبددد اثبز دعبددهللايقىدمبدثفصدمبدهللادصمدمبدهللا  دمبددخلطدب دهللابد ميهد دل:1223
يد د د ادل:د دددحيب دهؤال  د بهللا:ددقـ حوندصح هللاددمبدهللا  د دط دق د دل:د حيبىدمبددركثتنيدمثد   ل د   ىدانسد د 

دهللابيــهد سـبمد دد قــف  د بـمددــمدد دصـبىددّللك  ـدل:د ـودكبــهللاد قـ حد د مت ــهللادصـاليت دايددمــبد خـيدإ دصـح هللادرســولددّللك
د]هللام جل[ د صح هللادهللا  د دهللام جل د صح هللاد ابدمأ د بمددمددهللابىدركثتنيدثىتد  ضهددّللك هللابىدركثتنيدثىتد  ضهددّللك

د]هللام جـل[ د بمددمددهللابىدركثت د جلَّكح د[ د صح هللادهللا  دند بمددمددهللابىدركثتنيدثـىتد  ضـهددّللك د]هللامك نيدثىتد  ضهددّللك
د سوةفدثقباف{. دهللام جل:د} ا دكدند أمد درسولددّللك د   د دلددّللك



 ابب التطوع إىل الراحلة والوتر -277
دمل دهللابد ميهد دل:ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب دهللابدسد1224

دهللابيهد سبمددق ُحدهللابىدد  دثباد يَّد جهد وجه د دو  دهللابيهددغريد نهدالددحيبيددملأتومادهللابيهد. دصبىددّللك دكدندرسولددّللك
دمـبددجلـدر د دثـ ع دهللا ـ  دمـبد  ددحلجكـدج د ـدل:دثـ ع ددجلـدر ددمــبد1225 دمـبدهللا ـ ددّللك ــدثـ عبدد قـ د دعبـددرمثـيُّ

دمبد د كد  دسربة د دل:دث ع د نس
دهللابيــهد ســبمدكــدندإذددســد  د ــ رددد نددتطــويددســتا لدمبد تــهدد ا بــاد أــربك دمثدصــبكىدثيــثد جكهــهد دصــبىددّللك  ندرســولددّللك

دركدمه.
دمـبد1226 ـدثـ عبددد اثبـز دهللاـبد د ـك دهللاـبدهللا ـ  دمـبدىـيبددملـدز  دهللاـبد  ددحلُ حـدبدسـثي دمـبددقـدر دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دهللا  د نهد دل:
دصب دٍرد هود توجهدإ،دخيرب.ر دهللادرسولددّللك دهللابيهد سبمددحيبكيدهللابىدمحأ دىددّللك

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:1227
دهللابيهد سبمد دثدجا د دل:د جئهللاد هوددحيبيدهللابىدردثبتهدحنوددملوـ ق د د قـجودد خفـبد دصبىددّللك مث  درسولددّللك

د بدد  كوي.
 لفريضة على الراحلة من ُعذر  ابب ا -278
ـــدثــ عبدد  ــوددمــبدخد ــ  دعبــدد  ــ دمــبدشــثيع دهللاــبدد بث ــدندمــبددملبــذر دهللاــبدهللاطــد دمــبد  درابحد نــهدســ لد1228

دهللابهد[: دهللادئواد]رضيددّللك
هــلدرخــصد ببقــد د نددحيــبنيدهللابــىدد ــ  دب د د ــهللا:دملددــ خصدهلــبد دذ ــكد دشــ ةد الدرخــد  د ــدلد  ــ :دهــذدد د

ددملأتوما.
 ابب مىت يتم  املسافر؟ -279
ـــدثــ عبدد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــددمحــدد دحد ثــ عبددإمــ دهيمدمــبد وســى د خــربانددمــبدهللُابيَّــاد هــذدد فظــه د ــدل:د1229

د خرباندهللابيدمبدزد  دهللابد  دنض ة دهللابدهللا  دندمبدُثحيحنيد دل:
دهللابيــهد ســبمد شــه  د ثــهدد فــتح د   ــدددنأــادمثــد حدهللاوــ د دصــبىددّللك ةد يبــا دالددحيــبكأيدإالدركثتــني دغــم  د ــ درســولددّللك

." د ودفدسف ف د داول:د"ايد هلدد  ب  دصبُّودد رمثد د  أانَّ
ـدث عبدد   دمبدد ثال  د هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىند دث د دال:دعبددثفص دهللاـبدهللادصـم دهللاـبدهللاأ  ـا دهللاـبد1230
ددمبدهللا دف

دهللابيهد سبمد  دددس  حدهللاو حةحدنأادداحي دد حي دصبىددّللك الة د دلددمـبدهللا ـدف:د  ـبد  ـدددسـ  دهللاوـ ةد حيـ  د ندرسولددّللك
د  بد  ددد ك  د متَّ.



د دلد موددد د:د دلدهللا دددمبد بحيور دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:د  ددد ق دهللاو ة.
دمـبدهللا ـ ددّللك دهللاـبد1231 ـدثـ عبددد بفيبـي دعبـدد  ـ دمـبدسـب ا دهللاـبد  ـ دمـبدإسـحدق دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدهللا يـ ددّللك

ددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمدنأادهللادددد فتحدمخسدهللاو ةدداحي دد حيالة.  ددد دصبىددّللك درسولددّللك

 دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثدهللا  ُةدمبدسـبي دن د  محـ دمـبدخد ـ دد ـوهز د سـب ادمـبدد فضـل دهللاـبددمـبدإسـحدقدملد
ددذك  دد يهددمبدهللا دف.

دهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفـدث عبددنحي دمبدهللابي د خرب د   دعبددش دك دهللابددمبددألص هد  دهللابد1232
دهللابيهد سبمد  دددنأادس  دهللاو ةددحيبيدركثتني. دصبىددّللك د ندرسولددّللك

ـدث عبدد وسىدمـبدإمسدهللايـل د  قـبمدمـبدإمـ دهيم ددملثـىند ـدال:دعبـدد هيـعف دثـ ع دىـيبدمـبد  دإسـحدق دهللاـبد1233
د نسدمبد د كد دل:

دهللابيهد سبمد بددمل دبادإ،د دصبىددّللك  أا د أدنددحيبيدركثتنيدثىتدرجثبـددإ،ددمل دبـاد اببـد:دهـلدخ جبدد  درسولددّللك
د   تمد ددشيئد  د دل:د   بددهللاو د .

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد دمبددمل ىند هذدد فظددمبددمل ىند دال:دعبدد مود سد ا د ـدلددمـبددمل ـىند ـدل:د خـرب د1234
دمبد   دمبدهللا  دمبدهللابيدمبد  دطد ع دهللابد ميه دهللابد دج ههللا  ددّللك

دهللابـه[دكـدندإذددسـد  دسـدردمثـ  دد غـ بدد وـ سدثـىتد أـددد ند ظبـم دمثددبـملد يحيـبيددملغـ ب دمثدد  ندهللابيًّدد]رضـيددّللك
دهللابيهد سبمددحيب . دصبىددّللك دد هللاودمثودئهد يتثوكى دمثددحيبيدد ثود دمثدد حتلد داول:دهأذددكدندرسولددّللك

. دمبد   دمبدهللا  دمبدهللابيك د دلدهللا  دن:دهللابدهللا  ددّللك
ددثــ ددمــبد نــسدمــبد د ــكد ند نقــد دكــدندجي ــ دمس ثــهللاد ابددد ددداــول:د ر ىد ســد ادمــبدزدــ دهللاــبدثفــصدمــبدهللا يــ ددّللك

دهللابيهد سبمددحيب دذ ك. دميبه ددثنيددغيعدد وفقد داول:دكدندد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد  به. د دلد موددد د:د ر ددادد مه يدهللابد نبسدهللابدد بزدصبىددّللك

 رض العدو  ]مث[ يقُصرُ ابب إذا أقام أب -280
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدىـيبدمـبد  دك ـري دهللاـبد  ـ دمـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد1235

د دل: دعوابن دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدمت و،دهللاو دبددو د دداحي دد حيالة. دصبىددّللك د  دددرسولددّللك

دقب ه. دلد موددد د:دغريد ث  دد سبهدالدد
 ابب صالة اخلوف -281



 ـــبدر ىد نددحيـــبيد ـــمد هـــمدصـــفدن د يأـــربد ـــمد يثـــد  دمثدد كـــ د ـــمد يثـــد  دمثددقـــج دديأ ـــددد د حيـــفدد ـــذيددبيـــه د
 دآلخ  ند يددفدى سونمد  أذدد د وددسج ددآلخـ  ندد ـذدبدكـدنوددخبفهـم دمثد خـ دد حيـفدد ـذيددبيـهدإ،د اـددددآلخـ دبد

اــد هم دمثدد كــ دديأ ــددد د كثــوند يثــد  دمثددقــج د دقــج دد حيــفدد ــذيددبيــهد دآلخــ  ند  اــ ددد حيــفددألخــريدإ،د 
دى سونم د  أذددجبسدديأ ددد د حيفدد ذيددبيهدسج ددآلخ  ن دمثدجبقودد يثد دمثدسبكمدهللابيهمد يثد .

د دلد موددد د:دهذدد ولدسفيدن.
د دل:ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددج د دمبدهللا  ددحل ي  دهللابد 1236 دبحيور دهللابدجمده  دهللابد  دهللايَّدحمدد مر يكأ

دهللابيهد سبمدمثقفدن د هللابىددملو كنيدخد  دمبدد و ي د حيـبيبددد ظهـ  د اـدلددملوـ كون:د اـ د دصبىددّللك كبدد  درسولددّللك
 ص بددغ ة د ا د ص بددغفبا د ودكبددمحببددهللابيهمد همد دد حيالةد بم هللادآدادد احيـ دمـنيدد ظهـ د د ثحيـ  د ب ـددثضـ  د
دهللابيــهد دصـبىددّللك دهللابيــهد سـبمد قــتا لدد ا بـاد دملوــ كوند  د ـه د حيــفدخبـفدرســولددّللك دصـبىددّللك د ثحيـ د ـدددرســولددّللك
دهللابيــهد ســبمد ركثــودد يثــد  دمثدســج د دصــبىددّللك دآخــ  د  كــ درســولددّللك  ســبمدصــفٌّ د صــفدمثــ دذ ــكدد حيــفدصــفٌّ

هـؤال دد قـج  نيد  ـد وددسـج ددآلخـ  ندد ـذدبدكـدنودد سج دد حيفدد ذيددبونه د  ددددآلخ  ندى سونم د ب ددصبىد
ددأل ل دمثدركـ درســولد ددألخــريدإ،د اـدددد حيــفكأ دد ــذيددبيـهدإ،د اــددددآلخـ دب د  اــ ددد حيـفُّ خبفهـم دمثد خــ دد حيـفُّ
دهللابيــهد ســبمد ركثــودد يثــد  دمثدســج د ســج دد حيــفدد ــذيددبيــه د  ــددددآلخــ  ندى ســونم د ب ــددجبــسد دصــبىددّللك دّللك

دد ــذيددبيــهدســج ددآلخــ  ن دمثدجبقــودد يثــد د قــبكمدهللابــيهمد يثــد  د حيــالهدددرســول دهللابيــهد ســبمد د حيــفُّ دصــبىددّللك دّللك
دمثقفدن د صالهدددوددم دسبيم.

دهللابيــهد ســبم د كــذ كدر دهد  ــدلد مــوددد د:در ىد دــوبد هوــدددهللاــبد  دد ــممريدهللاــبدجــدم دهــذدددملثــىندهللاــبدد بــزدصــبىددّللك
بددمبدهللا دف د كـذ كدهللا ـ ددملبـكدهللاـبدهللاطـد دهللاـبدجـدم  د كـذ كد تـددةدهللاـبددحلقـبدهللاـبددد ددمبدثحينيدهللابدهللاأ  ادهللا

دهللابيـهد سـبم د كـذ كدهوـدددمـبد طَّدندهللابد  د وسىد ثبه د كـذ كدهللاأ  ـادمـبدخد ـ دهللاـبدجمدهـ دهللاـبدد بـزدصـبىددّللك ثأ
دهللابيهد سبمد هود ولدد  وري. دهللا  ةدهللابد ميهدهللابدد بزدصبىددّللك

م  ام وص  ف  وج  اه الع  دو ِّ، فيص  لي ابل  ذين يلون  ه ركع  ة، مث يق  وم قائم  ا  ابب م  ن ق  ال: يق  وم ص  ف  م  ع  -282 اإلِّ
حىت يصلَي الذين معه ركعة أخرى، مث ينصرفون فيصفون وجاه العدو ِّ، وجتيء الطائف ة األخ رى فيص لي هب م ركع ة 

 ويثبت جالسا ، فيتمون ألنفسهم ركعة أخرى، مث يسل ِّم هبم مجيعا .
دمبد 1237 ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابدهللا  دد  محبدمـبدد ادسـم دهللاـبد ميـه دهللاـبدصـد دمـبدخـوَّد  دـدث عبددهللا ي ددّللك

دهللابدسهلدمبد  دث  ا
 ندد بزدصبكىدأبصحدمهد دخوٍف د جثبهمدخبفهدصفكني د حيبىداب ذدبددبونهدركثادمثد دد د بـمددـملد دئ ـد دثـىتدصـبكىد

دهللابيـهد سـبمدركثـا  دمثد ثـ دثـىتدد ذدبدخبفهمدركثـا دمثد اـ  ودد  خـ دد ـذدبدكـدنودد ـ د هم د  حيـبىد ـمدد بـزُّدصـبىددّللك
دصبكىدد ذدبدّتبفوددركثا دمثدسبكم.



ابب من قال: إذا صلى ركعة، وثبت قائما : امت وا ألنفس هم ركع ة، مث س لموا، مث انص رفوا، فك انوا وج اه  -283
 العدو ِّ واختلف يف السالم

ددن دهللابدصد دمبدخوَّد  ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمد دمبدر  1238
ــدهحد د ندطدئفــادصــفَّهللْاد ثــه د طدئفــاد أجح دصــالةحددخلــوفأ دهللابيــهد ســبمددــوددذد دد  كأ ــديأ دصــبىددّللك ــبدصــبىد ــ درســولددّللك هللا َّ
ـــدهحدد ثـــ   د جـــد  دد طدئفـــاد د ثـــ  كأ د حيـــبىداب ـــيتد ثـــهدركثـــا دمثدع ـــهللاد دئ ـــد د  متـــوددألنفقـــهم دمثددنحيـــ  ود د صـــفودد أجح

دد  كثادد يتدمايهللاد بدصال ه دمثدع هللادجد قد د  متوددألنفقهم دمثدسبكمد م.ددألخ ىد حيبىد م
د دلد د ك:د ث دثددمد دمبدُر  دنحد ثعد ددمسثهللادإيلَّ.

ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدد ادسـمدمـبد  ـ  دهللاـبدصـد دمـبدخـوَّد ددألنحيـدريد ند1239
ةددخلوف:د ندداوددديأ ددد طدئفافد بد صـحدمه د طدئفـاد ودجهـادد ثـ  كأ دسهلحدمبد  دث  اددألنحيدري دث عهد ندصال

 ريك دديأ دددركثا د دقج داب ذدبد ثهدمثدداود د  أذدددستوىد دئ د دع هللاد دئ د  د  متوددألنفقهمدد  كثادد  د يا دمثدسبك ودد
ــدهحدد ثـ   دمثددـُْا أــُلددآلخــ  ندد ــذدب ملددحيــبودد أـربك ند رد دديأ ــددد ريكــ د ــمد دقــج دد دنحيـ  ودد ديأ ــددد ــدئم د أــدنودد أجح
د مدمثددقبكم د ياو وند ريكثوندألنفقهمدد  كثادد  د يادمثددقب ون.

 دلد موددد د:د   ددر ددادىيبدمبدسثي دهللابدد ادسـمدحنـودر ددـاددمدـ دمـبدر  ـدن دإالد نـهدخد فـهد دد قـالد د ر ددـادهللا يـ د
دحنودر ددادىيبدمبدسثي د دل:د د دد  هللاد دئ د .دّللك

ون مجيع  ا  وإن ك  ان ُمْس  َتْدبِّرِّي القبل  ة، مث يص  لي مب  ن مع  ه ركع  ة، مث أيت  ون مص  افي  -284 ابب م  ن ق  ال: يك  رب ِّ
أصحاهبم، وجييء اآلخرون فريكعون ألنفسهم ركعة، مث يصلي هبم ركعة، مث تُقبُِّل الطائفة اليت كانت مقابل العدو ِّ، 

مام قاعد،   مث يسلم هبم كلهم ]مجيعا [.فيصلون ألنفسهم ركعة واإلِّ
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد مودهللا  دد  محبددملا ي دعبددثيوةدمبدش دح د دمبدهليثـاد ـدال:د خـرباند مـوددألسـودد1240

د نهدمس دهللا  ةدمبدد ممريدى تدهللابد   دندمبددحلأمد نهدس لد ابده د ة:
دهللابيــهد ســبمدصــالةددخلــوف د ــدلد دصــبىددّللك  مــوده دــ ة:دنثــم د اــدلد ــ  دن:د ــىت د اــدلد مــودهــلدصــبيهللاد ــ درســولددّللك

دهللابيهد سبمدإ،دصالةدد ثحي  د اد هللاد ثهدطدئفا د طدئفاد خ ىد ادمـلد دصبىددّللك ه د ة:دهللادددغم ةدا  د دددرسولددّللك
دهللابيهد سبمد أرب دد يثد دد ذدبد ثهد د ذدبد ادمبودد ث  كأد دصبىددّللك درسولددّللك  دمثدرك دد ث  د رهورهمدإ،دد ا با د أربك

دهللابيـــهد ســـبمدركثـــاد دثـــ ة د ركثـــهللادد طدئفـــادد ـــيتد ثـــه دمثدســـج د قـــج  دد طدئفـــُادد ـــيتد بيـــه د دصـــبىددّللك رســـولددّللك
دهللابيــهد ســـبمد  د ـــهللادد طدئفــادد ـــيتد ثــه د ـــذه وددإ،دد ثـــ  كأد دصـــبىددّللك  دآلخــ  ند يـــددفد اــدمبودد ثـــ  كأ دمثد ـــدددرســولددّللك

دهللابيـهد سـبمد ـدئمدك ـددهـو دد ادمبوهم د    بهللادد طدئفادد يتدكدنهللا دصـبىددّللك  ادمبيدد ثـ  د  كثـودد سـج  د د رسـولددّللك
دهللابيــهد ســبمدركثــاد خــ ىد ركثــودد ثــهد ســج د ســج  دد ثــه دمثد   بــهللادد طدئفــادد ــيتدد دصــبىددّللك مثد ــد ودد  كــ درســولددّللك

ــبْد دهللابيــهد ســبمد دهللاــ فد  ح دصــبىددّللك كــدند ثــه دمثدكــدندد قــالدد قــبكمدددكدنــهللاد اــدمبيدد ثــ   د  كثــودد ســج  دد رســوُلددّللك



دهللابيـــهد ســـبمدركثتـــدن د  أـــلدرجـــلد ـــبد دصـــبىددّللك دهللابيـــهد ســـبمد ســـبك ودد يثـــد د أـــدند  ســـولددّللك دصـــبىددّللك رســـولددّللك
دد طدئفتنيدركثادركثا.

ـدث عبدد   دمبدهللا   دد  دزي دعبـددسـب ا د ـدل:دثـ ع د  ـ دمـبدإسـحدق دهللاـبد  ـ دمـبدجثفـ دمـبدد ـممري د1241
دمبددألسود دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابد  ده د ةد دل:    د

ْـلد اــيد ثـد د ـبدغطفـدند ــذك د دهللابيــهد سـبمدإ،داـ  دثـىتدإذددكبــددمـذد دد  كأ ـديد ـبدخنح دصـبىددّللك خ جبـدد ـ درسـولددّللك
د ثبده د  فظهدهللابىدغـريد فـظدثيـوةد  ـدلد يـه:دثـنيدركـ دنـبد ثـهد سـج د ـدل:د ب ـدد ـد ودد وـوددد اهاـ حىدإ،د حيـدفكأد

د صحد م د ملددذك ددست ابردد ا با.
دمبدسث د ح عبدد دل:دثـ ع دهللا ـي دعبـدد   دهللاـبددمـبدإسـحدق د ـدل:دثـ ع د1242 ـد دلد موددد د:د   ددهللا ي ددّللك

د   دمبدجثف دمبدد ممري د ندهللا  ةدمبدد ممريدث عهد ندهللادئوادث عتهد ذهدد احياد د هللا:
دهللابيــهد ســـبمد كــربكد دصــبىددّللك درســولددّللك  دد طدئفــادد ــذدبدصــفُّودد ثـــه دمثدركــ د  كثــود دمثدســج د قــج  د دمثدر ـــ دكــربك

دهللابيـــهد ســـبمدجد قـــد  دمثدســج  ددهـــمدألنفقـــهمدد  دنيـــا دمثد ـــد ودد بأحيـــوددهللابـــىد دصـــبىددّللك    ثــود دمثد أـــثدرســـولددّللك
ددألنفقـهمدمثدسـج د هللااد مدميووندد اها ى دثىتد ـد ودد ـبد ردئهـم د جـد  دد طدئفـاددألخـ ىد اـد ودد أـربك د دمثدركثـود

دهللابيــهد ســبمد ســج  ددألنفقــهمدد  دنيــا دمثَّد دصــبىددّللك دهللابيــهد ســبمد قــج  دد ثــه دمثد ــدددرســولددّللك دصــبىددّللك رســولددّللك
دهللابيـــهد ســـبمد  كــ د  كثـــود دمثَّدســـج د قــج  دد يثـــد  دمثدهللاـــددد دصــبىددّللك  د ــهللادد طدئفتـــدند يثـــد د حيــبكودد ـــ درســـولددّللك

دهللابيــهد ســبمد قــج دد  دنيــاد ســج  دد ثــ دصــبىددّللك ســ ديدجدهــ د دالدأي ــوندســ دهللاد  دمثَّدســبكمدرســولددّللك هدســ دثد دك ســ يدديأ
دهللابيهد سبم د   دشدركهدد بدفد دد حيالةدكبهد. دصبىددّللك د سبك ود د ادددرسولددّللك

 ابب من قال: يصل ِّي بكل طائفة ركعة مث يسلم فيقوم كل صف، فيصلون ألنفسهم ركعة -285
دبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابددمبدهللا  ـدث ع1243

دهللابيهد سبمدصبكىدإبأث ىدد طدئفتنيدركثا د د طدئفـُاددألخـ ىد ودجهـادد ثـ  كأ دمثددنحيـ  ودد اـد ودد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
ضـوددركثـتهم د  ـدددهـؤال د اضـودد د اددد   ئك د جد د   ئكد حيبكىد مدركثاد خـ ىدمثدسـبكمدهللابـيهم؛دمثد ـدددهـؤال د ا

دركثتهم.
دهللابيهد سـبم د كـذ كد ـولد قـ  قد  دلد موددد د:د كذ كدر دهدان  د خد  دمبد ث دندهللابددمبدهللا  دهللابدد بزدصبىددّللك

د دوسفدمبد أْه حدنحدهللابددمبدهللا دف د كذ كدر ىددونسدهللابددحلقبدهللابد  د وسىد نهد ـحثحبه.
ة مث يسلم فيقوم الذين خلفه فيص لون ركع ة مث جي يء اآلخ رون إىل ابب من قال: يصل ِّي بكل طائفة ركع -286

 مقام هؤالء فيصلون ركعة
دمبد قثودد دل:1244 دـدث عبددهللا  دندمبد يق ة دعبدددمبد ضيل دعبددخحييفف دهللابد  دهللا ي ة دهللابدهللا  ددّللك



دهللابيــهد ســبمدصــالةددخلــوف د اــد ودد]صــفني[دصــفكد دخبــفدرســ دصــبىددّللك دهللابيــهدصــبكىد]مبــد[درســولددّللك دصــبىددّللك ولددّللك
دهللابيــهد ســبمدركثــا دمثدجــد ددآلخــ  ند اــد ودد اــد هم د دصــبىددّللك د قــتا لدد ثــ   د حيــبىد ــمدرســولددّللك  ســبمد صــفك
دهللابيهد سبمدركثا دمثدسبكم د ادددهؤال د حيبوددألنفقـهمدركثـادمثدسـبك ودد  دستا لدهؤال دد ث  َّ د حيبىد مدد بزدصبىددّللك

دددد   ئكد قتا بيدد ث  كأ د رج د   ئكدإ،د اد همد ححيحبَّوددألنفقهمدركثادمثدسب ود.مثدذه ود د اد ودد ا
دـدث عبددمتيمدمبددملبتحي  د خرباندإسحدقددث ددمبددوسفدهللابدش دك دهللابدخحييٍفدإبأسبددهد  ثبدهد دل:1245

دد حيفدند يثد . دهللابيهد سبمد أربك دصبىددّللك دنزُّددّللك د أربك
 وريد ذدددملثىندهللابدُخحيحيف د صبىدهللا  دد ـ محبدمـبدمسـ ةدهأـذد دإالد ندد طدئفـادد ـيتدصـبىد ـمد دلد موددد د:در دهدد 

ركثادمثدسبكمد ضحـْوددإ،د اـددد صـحد م د جـد دهـؤال د ححيحـبَّْوددألنفقـهمدركثـادمثدرجثـوددإ،د اـددد   ئـكد حيـبكوددألنفقـهمد
دركثا.

  دمبدث يعد دل:د خرب د  د نمدغم دد  دهللا  دد  محبدمبد دلد موددد ددث عبددمذ كد قبمدمبدإم دهيم دعبددهللا  دد حي
د.دمس ةدكدمُلد حيبكىدمبددصالةددخلوفأد

 ابب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة وال يْقُضون -287
ٍدد1246 ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دث ع ددألشثثدمبدسبيم دهللابددألسوددمبدهالل دهللابدعثب ادمبدزحْه ح

د دل:
دهللابيـهد سـبمدصـالةددخلـوف د اـدلدكبدد  دسثي دم دصـبىددّللك بدد ثدصدمطربستدند اددد ادل:د دُّأـمدصـبىد ـ درسـولددّللك

دثذدفا:د ان د حيبىد ؤال دركثاد  ؤال دركثا د ملدداضود.
دمــبد دهللابيــهد ســبم د هللا ــ ددّللك د جمدهــ دهللاــبددمـبدهللا ــدفدهللاــبدد بــزدصـبىددّللك دمـبدهللا ــ ددّللك  ـدلد مــوددد د:د كــذددر دهدهللا يــ ددّللك

دهللابيهد سبم د دمدـُ دد فاـريد  مـود وسـىد] ـدلد مـوددد د:درجـلد ـبدد تـدمثنيد ـيسدش ايقدهللابد  ده د ةدهللابدد بزدصبىددّللك
دهللابيـهد سـبم د  ـ د ـدلدمثضـهمدهللاـبدشـث اد دثـ دثددمدـ دد فاـري:د نـمد ابألشث ي[د يثد دهللابدجدم دهللابدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سـبم د كـذ كدر دهدزدـ د ضوددركثاد خ ى د كذ كدر دهدمسد،دمبدد و ي ددحلبف يدهللابددمبدهللا  دهللابدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدركثتني. دهللابيهد سبمد دل:د أدنهللاد باوددركثادركثاد  ببزدصبىددّللك دمبداثمهللادهللابدد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد قـ دد سـثي دمـبد بحيـورد ـدال:دعبـدد مـودهللاودنـا دهللاـبدمأـريدمـبددألخـبس دهللاـبدجمدهـ  دهللاـبددمـبدهللا ـدفد1247
د دل:

دهللابيــهد ســبمد ددحلضــ د رمثــد  د  دد قــف دركثتــني د  ددخلــوفد دهللام جــلدد حيــالةدهللابــىد قــدندن ــيأمدصــبىددّللك ددّللك  ـحــ حضح
دركثا.
 ابب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتني ]وتكون لإلِّمام أربعا [ -288
دمبد ثدذ دعبدد   دعبدددألشثث دهللابددحلقب دهللابد  دمأ ةد دل:1248 دـدث عبددهللا ي ددّللك



دمثضــهمدخبفــهد مثضــهمدإبأزد دد ثــ   د حيــبىد ــمدركثتــنيدمثدصــب د حيــفَّ دهللابيــهد ســبمد دخــوٍفدد ظهــ ح ىدد بــزدصــبىددّللك
ســـبكم د ـــدنطبقدد ـــذدبدصـــبَّْودد ثـــهد و فـــودد و ـــفد صـــحد م دمثدجـــد د   ئـــكد حيـــبَّْوددخبفـــهد حيـــبىد ـــمدركثتـــنيدمثدســـبكم د

دهللابيهد سبمد رمثد  د ألصحد دصبىددّللك ددحلقُب. أدنهللاد  سولددّللك دمهدركثتنيدركثتني د مذ كدكدنددـُْفيتأ
دركثد  د  باوددعالاث . د دلد موددد د:د كذ كد ددملغ ب:ددأوند إلأ دددسهللاَّ

دهللابيـهد سـبم د  دلد موددد د:د كذ كدر دهدىيبدمبد  دك ري دهللابد  دسب ا دهللابدجدم دمـبدهللا ـ ددّللك دهللاـبدد بـزدصـبىددّللك
دهللابيهد سبم. كذ كد دلدسبي دندد يوأ يدهللابدجدم د دهللابدد بزدصبىددّللك

 ابب صالة الطالب -289
دمبدهللا    دعبددهللا  دد ودرت دعبدد   دمـبدإسـحدق دهللاـبد  ـ دمـبدجثفـ  دهللاـبددمـبد1249 ـدث عبدد مود ث  دهللا  ددّللك

دمبد ُنـحْيٍس دهللابد ميهد دل: دهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدإ،دخد  دمبدسفيدنددهلذيل د كدندحن دصبىددّللك ودهللُا حنحاحد حهللاح ح د د ادل:دإذهـعد د تبـه د ـدل:دمث  درسولددّللك

دد حيــالة د دنطباــهللاد  وــيد  اند    دتــهد ثضــ حْ دصــالُةدد ثحيــ د ابــهللا:دإ دألخــدفد نددأــوندميــ د ميبــهد ــدد ند :خــ ح
 صــبكأيد   ــى دإميــد  دحنــوه د ب ــدددنــوُ د بــهد ــدلديل:د ــبد نــهللا د بــهللا:درجــلد ــبدد ثــ ب دمبغــ د نــكدجت ــ دهلــذددد  جــلد

دذد، د دل:دإ د فيدذد، د  ويهللاد ثهدسدهللاا  دثىتدإذدد  أب دهللابو هدمقيفيدثىتدم د. جئتكد د
 ابب تفريع أبواب التطوع، وركعات السنة /كتاب التطوع . -290
ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدددمبدهللُابحيا دعبدددد ددمبد  دهب  دث ع دد بث دندمبدسـدمل دهللاـبدهللا ـ  دمـبد  ف د1250

د دهللابد ددث ي اد د هللا:هللابدهللاب قادمبد  دسفيدن
د ددجلبا". دهللابيهد سبم:د" بدصبىد ددوٍددعبيتدهللاو ةدركثاد طوُّهللاد دم د هد بدميهللاف د دلدد بزدصبىددّللك

ــدثـ عبدد محــ دمـبدثب ـل دعبــددهوـيم د خـرباندخد ــ  دحد عبـدد قــ د دعبـدددمدـ دمــبدزردـ  دعبـددخد ــ  ددملثـىندهللاــبد1251
دمبدشايقد دل: دهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد بدد تطويد اد هللا:دكـدنددحيـبيد  ـلدد ظهـ د رمثـد د دميـيت دمثدس  هللادهللادئوادهللابدص دصبىددّللك الةدرسولددّللك

خي جد يحيبيداب بدف دمثدد ج دإ،دمييتد يحيبيدركثتـني د كـدنددحيـبيداب بـدفددملغـ ب دمثدد جـ دإ،دميـيتد يحيـبيدركثتـنيد
د بيـلد قـ دركثـد د ـيهبدد ـو   د كـدنددحيـبيدد كدنددحيبيد مدد ثود  دمثدد خلدمييتد يحيبيدركثتني د كدنددحيبيد ـب

 يال دطودال د دئ د  د  يال دطودال دجد قد  د  أذدد   د هود دئمدركـ د سـج د هـود ـدئم د إذدد ـ  د هـود دهللاـ دركـ د سـج د هـود
دهللابيهد سبم[. د دهللا  د كدندإذددطب دد فج دصبىدركثتنيدمثدخي جد ُيحيحبيداب بدفدصالةدد فج د]صبىددّللك

دمبدهللا   ـدث عبدد1252 دد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدكدنددحيبيد  لدد ظهـ دركثتـنيد مثـ هددركثتـني د مثـ ددملغـ بدركثتـنيد دميتـه د مثـ د دصبىددّللك  ندرسولددّللك

دصالةدد ثود دركثتني د كدندالددحيبيدمث ددجل ثادثىتددبحي فد يحيبيدركثتني.



دهللابدشث ا دهللابدإم دهيمدمبد   دمبددملبتو  دهللابد ميه دهللابدهللادئوادـدث عبدد ق د د دل:دعبددىيب 1253
دهللابيهد سبمدكدندالددح حُيد رمثد د  لدد ظه  د ركثتنيد  لدصالةدد غ دة. د ندد بزدصبىددّللك

 ابب ركعيت الفجر -291
دـدث عبدد ق د دعبددىـيب دهللاـبددمـبدجـ دج د ـدل:دثـ ع دهللاطـد  دهللاـبدهللا يـ دمـبدهللا ـري دهللاـبدهللادئوـاد]رضـيدد1254 ّللك

دهللابهد[د د هللا:
دهللابيهد سبمدملددأبدهللابىدشى د بدد بود لد ش َّد ثده ة د بهدهللابىدد  كثتنيد  لدد حي ح. دصبىددّللك دإندرسولددّللك

 ابب يف ختفيفهما -292
ـدث عبدد مح دمبد  دشثيعددحل َّد  دعبددزهريدمبد ثد دا دعبددىيبدمبدسثي  دهللابد   دمبدهللا ـ دد ـ محب دهللاـبد1255

دواد د هللا:هللا  ة دهللابدهللادئ
دد ا آن . دهللابيهد سبمدخيفكأُفدد  كثتنيد  لدصالةدد فج دثىتدإن دأل ول:دهلد   د يه ددأبدكأ دكدندد بزُّدصبىددّللك

دـدث عبددىيبدمبد ثني دعبدد   دندمبد ثد دا دعبدددمد دمبدكيقدن دهللابد  دثدزد دهللابد  ده د ة1256
دهللابيهد سبمد   د دركثيتدد فج  د ث ف{. ندد بزدصبىددّللك د:د} لدايد دهددد أد   ن{ د } لدهوددّللك

دمـبدزايدةدد أبـ ي د1257 دمبدد ثال  دث ع د مودزايدةدهللا يـ ددّللك ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد موددملغرية دعبددهللا  ددّللك
دهللابدماللد نهدث عه

دهللابيهد سبمد يؤذنهدمحيالةدد غ دة د وغبهللادهللادئواد]رضـيددّللكد دصبىددّللك دهللابهـد[دمـالال دأب ـ دسـ  تهدهللابـهد نهد  ىدرسولددّللك
دهللابيــهد دصــبىددّللك د د ــدل:د اــدددمــاللد آذنــهداب حيــالةد اتمــ د ذدنــه د بــمدخيــ جدرســولددّللك ثــىتد ضــحهدد حيــ حد  صــ حدجــ ًّ
د  د  نـهد مطـ دهللابيـهدابخلـ  جد  سـبم د ب ـددخـ جدصـبىداب بـدف د  خـربهد ندهللادئوـادشـغبتهدأب ـ دسـ  تهدهللابـهدثـىتد صـ حدجـ ك

دكبـــهللادرد د  د ـــدل:د" ـــود صـــ حهللاد ك ـــ داـــدد اـــدل:د"إ كأ كثـــهللادركثـــيتدد فجـــ "د اـــدل:دايرســـولددّللك دإنـــكد صـــ حهللادجـــ ك
د ص حهللاد  كثته دد  ثقبته دد   بته د".

ـدث عبدد ق د دعبـددخد ـ  دعبـددهللا ـ دد ـ محبددثـ ددمـبدإسـحدقددملـ  دهللاـبددمـبدزدـ  دهللاـبددمـبدسـيالن دهللاـبد  د1258
ده د ةد دل:

دهللابيهد س دصبىددّللك دبم:د"ال  هللاومهدد إندط د أمددخليل". دلدرسولددّللك
دمبدهللا دف1259 دـدث عبدد مح دمبددونبس دعبددزهري دعبددهللا  دندمبدثأيم د خرب دسثي دمبددقدر دهللابدهللا  ددّللك

د  ـدد نـملدإ يبـد{دهـذهددآلدـا د ـدل:د دهللابيـهد سـبمد دركثـيتدد فجـ دمــد}آ بَّـددابّللك دصـبىددّللك  ندك ريد داددكدنددا  درسـولددّللك
د قب ون{.هذهد  د دشه دأبانَّ ددد  كثاددأل ، د  دد  كثاددآلخ ةدمـد}آ بددابّللك

ـدث عبدد   دمبدد حي دحدمبدسفيدن دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابدهللا  دندمبدهللا  ددثـ ددمـبد وسـىدهللاـبد  د1260
دد غيث دهللابد  ده د ة



دهللابيهد سبمددا  د دركثيتدد فج :د} لدآ بد د  دد نملدهللابيبـد{د دد  كثـاددأل ، د]  دد  كثـادد نهدمس دد بزَّدصبىددّللك ابّللك
دألخ ى[د ذهددآلدا:د}رمببددآ بددندد نم هللاد د  ثبددد  سولد دكت بدد  دد وده دب{د  د}إاند رسببد،دابحلـقدموـريد د نـذد د د

د الد ق لدهللابد صحدبددجلحيم{دشكدد  رد رديُّ.
 ابب االضطجاع بعدها -293
ــ1261 دمــبدهللا ــ دمــبد يقــ ةد ــد ود:دعبــددهللا ــ دد ودثــ  دعبــدددألهللا ــش دهللاــبد  دـــدثــ عبدد قــ د د  م ودكد ــل د هللا يــ ددّللك

دصد  دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبم:د"إذددصبَّىد ث كمدد  كثتنيد  لدد حي حد بيضطج دهللابىدمييبه"د ادلد ـهد ـ  دندمـبد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د دث د ـهد ـدل:دال د ـدل:د  بـغددحلأـم:د  ـددجيـمى د ثـ انداوـدهدإ،ددملقـج دثـىتددضـ طج دهللابـىدمييبـه د ـدلدهللا يـ ددّللك
ذ ـكددمـبدهللا ــ د اـدل:د ك ــ د مـوده دـ ةدهللابــىدنفقـهد ــدل:د ايـلدالمـبدهللا ــ :دهـلد بأــ دشـيئد داـددداــول د ـدل:دال د  أبــهد

ددجرت د ج ُـبَّد د دل:د  بغدذ كد ابده د ةد دل:د  ددذنزدإندكبهللادثفظهللاد نقود.
 دعبددمو دمبدهللا   دعبدد د كدمبد نـس دهللاـبدسـدملد  دد بضـ  دهللاـبد  دسـب ادمـبدهللا ـ دـدث عبددىيبدمبدثأيم1262

دد  محب دهللابدهللادئواد د هللا:
دهللابيــهد سـبمدإذدد ضــىدصــال هد ــبدآخـ دد بيــلدنظــ ؛د ــ أندكبـهللاد قــتياظا دثــ ع  د إندكبــهللاد دصــبىددّللك كـدندرســولددّللك

هدمحيالةدد حي ح د يحيبيدركثتـنيدخفيفتـني دمثدخيـ جدانئ اد داظ  د صبىدد  كثتني دمثددضطج دثىتدأي يهددملؤذند يؤذن
دإ،دد حيالة.
ـــدثــ عبدد قــ د دعبــددســفيدن دهللاــبدزايددمــبدســث  دهللا ــبدث عــهددمــبد  دهللاتَّــدٍبد  دغــريهدهللاــبد  دســب اد ــدل:د1263

د د هللادهللادئوا:
دهللابيهد سبمدإذددصبىدركثيتدد فج د  أندكبهللادانئ اددضطج  د إندكبهللُاد قتياظا دث  دع .كدندد بزدصبىددّللك

ـدث عبددهللا دفدد ثبربيد زايددمبدىيبد ـدال:دعبـددسـهلدمـبدمحـددد] مـودهللاتـدب[ دهللاـبد  د أـني دعبـدد مـودد فضـلد1264
درجلفد بددألنحيدر دهللابد قبمدمبد  دمأ ة دهللابد ميهد دل:

دهللابيهد سبمد حيالةدد حي حد أدندالدمي دم جلدإالدانددهداب حيالةد  دث ككهدم جبه. دخ جهللاد  دد بزدصبىددّللك
دزايددمبدىيبد دل:دعبدد مودد فضيل.د دل

مام ومل يصل ِّ ركعيت الفجر -294  ابب إذا أدرك اإلِّ
دمبدس جٍسد دل:1265 دـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدددمبدزد  دهللابدهللادصم دهللابدهللا  ددّللك

دهللاب دهللابيــهد ســـبمددحيــبيدد حيـــ حد حيــبَّىدد ــ كثتني دمثددخـــلد ــ دد بــزدصـــبىددّللك يــهد ســـبمد دجــد درجــلد د بـــزُّدصــبىددّللك
دد حيالة د ب دددنحي فد دل:د"ايد الن د دته ددصال كدد يتدصبيهللاد ث ، د  دد يتدصبيهللاد ثبد" .



ـدث عبدد قـبمدمـبدإمـ دهيم دعبـددمحـدددمـبدسـب ا دحد ثـ عبدد محـ دمـبدثب ـل دعبـدد  ـ دمـبدجثفـ  دعبـددشـث ا د1266
حد ثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــي دعبــدددمدــ دمــبددهللاــبد حْر حــد ح دحد ثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــي دعبــدد مــودهللادصــم دهللاــبددمــبدجــ دج 

هدر ن دهللابدمحدددمبدزد  دهللابد دوب دحد ث عبدد   دمبددملتوكل دعبددهللا  دد  زدق د خرباندزك ايدمبدإسحدقدكبهـمدهللاـبد
دهللا   دمبدددبدر دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د"إذدد  ي هللادد حيالةد الدصالةدإال دصبىددّللك ددملأتوما".د دلدرسولددّللك
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دمبدّنري دهللابدسـث دمـبدسـثي  دثـ ع د  ـ دمـبدإمـ دهيم دهللاـبد ـيسد1267 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهللا  ددّللك

دمبدهللا   د دل:
دهللابيــهد د دصـبىددّللك دهللابيــهد سـبمدرجــال ددحيــبيدمثـ دصــالةدد حيــ حدركثتـني د اــدلدرســولددّللك دصــبىددّللك ســبم:در ىدرسـولددّللك

د "صــالةدد حيــ حدركثتــدن"د اــدلدد  جــل:دإ دملد كــبدصــبيهللادد ــ كثتنيدد بتــنيد  به ــدد حيــبيته دددآلن د قــأهللادرســولددّللك
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك

ـدث عبددثد  دمبدىيبدد  بريد دل:د دلدسفيدندمبدهللاييبا:دكدندهللاطد دمبد  درابحدى تد ذدددحلـ دثدهللاـبد1268
دسث دمبدسثي .

دهللابيهد سبمد دلد موددد د:د ر د ىدهللا  درمكأهد ىيبددمبددسثي دهذدددحل دثد  سال د ندج َّهمدزد د دصبىد  دد بزدصبىددّللك
د ذهدد احيا.
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ـدث عبدد ؤ َّلدمبدد فضل دعبدد   دمبدشثيع دهللابدد بث دن دهللابد أحول دهللابدهللاب قادمبد  دسفيدند دل:د1269

دهللابيهد سبم: د هللاد دُّدث ي ادز جد دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د" بدثد ظدهللابىد رم دركثدٍ د  لدد ظه د  رمٍ دمث هد دث ددهللابىدد بدر". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

د دلد موددد د:در دهدد ثال دمبددحلدرتد سبي دندمبد وسىدهللابد أحولدإبأسبددهد  به.
دل:دمسثـهللادهللا يـ ةدىـ تدهللاـبدإمـ دهيم دهللاـبددمـبد بجـدٍب دـدث عبدددمبددمل ىن دعبدد   دمبدجثف  دعبددشـث اد ـ1270

دهللابد  ع  دهللابد  د دوب 
دهللابيهد سبمد دل:د" رم د  لدد ظه د يسد يهبَّد قبيمفد فتحدهلبَّد مودبدد ق د ". دهللابدد بزدصبىددّللك

د دلد موددد د:دمبغ دهللابدىيبدمبدسثي دد اطدند دل:د ودث عهللادهللابدهللا ي ةدموى دحل عهللادهللابهد ذدددحل دث.
د دلد موددد د:دهللا ي ةدضثيف.

د دلد موددد د:ددمبد بجدبدهودسهم.
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ـدث عبدد محح دمبدإم دهيم دعبـدد مـوددد د دعبـدد  ـ دمـبد هـ دندد ا شـي دثـ ع دجـ يد مـوددمل ـىندهللاـبددمـبدهللا ـ د1271
د دل:

دد   دصبىد  لدد ثحي  دهللابيهد سبم:د"رثمددّللك دصبىددّللك د رمثد ".د دلدرسولددّللك
د جهه[1272 د]ك دددّللك دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد  دإسحدق دهللابدهللادصمدمبدض  ة دهللابدهللابيك

دهللابيهد سبمدكدنددحيبيد  لدد ثحي دركثتني. د ندد بزدصبىددّللك
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دمبد هع د خرب دهللا ـ  دمـبددحلـدرت دهللاـبد1273 مأـريدمـبددألشـج دهللاـبدك دـعدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

د دمبدف  ـاد رسـبوهدإ،دهللادئوـادز جدد بـزدصـبىددّللك دمبدهللا دفد هللا  دد  محبدمبد زه  د دملأْقوحرح  و،ددمبدهللا دفد ندهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد اد ود:

ددإ   دهللابيهددد قالدد بَّدد يثد د سـبهددهللاـبدد ـ كثتنيدمثـ دد ثحيـ د  ـل:دإاند خـرباند نـكد حيـبيبه د د  ـ دمبغبـدد ن رسـولددّللك
دهللابيــهد ســبمدنــىدهللابه ــد د ــ خبهللادهللابيهــدد  بغتهــدد ــدد رســبو دمــه د اد ــهللا:دســلد دَّدســب ا د ر جــهللادإ ــيهمد صــبىددّللك
د دصــبىددّللك دســب ادن ــلد ــدد رســبو دمــهدإ،دهللادئوــا د اد ــهللاد دُّدســب ا:دمسثــهللادرســولددّللك  ــ خربهتمدماوهلــد د ــ د  دإ،د دكأ

ه د د  ـددثـنيدصـالمهدد  أنـهدصـبىدد ثحيـ  دمثددخـلد هللابـ يدنقـوةد ـبدمـ دثـ دددهللابيهد سبمددبهىدهللابه ددمثدر دتـهددحيـبي
 بددألنحيدرد حيالمهدد  رسـبهللادإ يـهددجلدردـاد ابـهللا:د ـو يدجبب ـهد اـويلد ـه:د اـولد ددسـب ا:دايرسـولددّللك د مسثـكد بهـىد

 شـدردميـ هد دسـت خ  دهللابدهد نيدد  كثتنيد  رد،د حيـبيه د د ـ أند شـدردميـ هد دسـت خ يدهللابـه د د ـهللا:د فثبـهللاددجلدردـا د 
د ـبدهللا ـ دد اـيسدابيأسـالدد هللابه د ب دددنحي فد دل:د"ايدمبهللاد  د  يا دس  هللادهللاـبدد ـ كثتنيدمثـ دد ثحيـ  دإنـهد ات دانفف

د بد و همد وغبو دهللابدد  كثتنيدد بتنيدمث دد ظه  د ه ددهداتن".
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ديم دعبددشث ا دهللابد بحيور دهللابدهاللدمبددقدف دهللابد هعدمبددألج ي دهللابدهللابيكدـدث عبدد قبمدمبدإم ده1274

دهللابيهد سبمدنىدهللابدد حيالةدمث دد ثحي دإالد د و سد   فثا. د ندد بزَّدصبىددّللك
دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد  دإسحدق دهللابدهللادصمدمبدض  ة دهللابدهللابيد دل:1275

دهللابيهد س دصبىددّللك دبمددحيبيد دإع دكلدصالةد أتومادركثتنيدإالدد فج د د ثحي .كدندرسولددّللك
دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم:دعبدد ابن دعبدد تددة دهللابد  دد ثد يا دهللابددمبدهللا دفد دل:1276

دهللابيــهد ســبمد ــدل:د دصــبىددّللك د ــيهمدهللا ــ دمــبددخلطــدب د  رضــدهمدهللابــ يدهللا ــُ د ندنــزددّللك شــه دهللابــ يدرجــدلد  ضــيُّونح
د حي حدثىتد طب دد و س د الدصالةدمث دصالةدد ثحي دثىتد غ بدد و س"."الصالةدمث دصالةدد

ـــدثــ عبددد  ميــ دمــبدان ــ  دعبــدد  ــ دمــبددملهــدج  دهللاــبدد ث ــدفدمــبدســدمل دهللاــبد  دســالكد دهللاــبد  د  د ــا دهللاــبد1277
دهللا   دمبدهللا قادد قب يد نهد دل:



د ـدد شــئهللاد ـ أندد حيـالةد وـهودةفد أتومـا دثــىتد بـهللا:دايرسـولددّللك د يدد بيـلد مسـ  د ـدل:د"جــوفدد بيـلددآلخـ  د حيـلكأ
 حيــبيدد حيــ ح دمثد  حيــ دثــىتد طبــ دد وــ سد رت فــ د ــيسدر ــٍحد  در ــني د  أنــدد طبــ دمــنيد ــ  دشــيطدٍن د دحيــبيدهلــدد
د ــددشــئهللا د ـ أندد حيــالةد وــهودةفد أتومــافدثـىتددثــ لدد ــ  حدربــه دمثد  حيـ د ــ أندجهــبمد قــج د  فــتحد د أفـدر دمثدصــلكأ

د و سد حيلد ددشئهللا د  أندد حيالةد وهودةفدثىتد حيبيدد ثحيـ  دمثد  حيـ دثـىتد غـ بدد وـ س دد مود د د  أذددزدغهللا
دث د د دطـودال  د ـدلدد ث ـدف:دهأـذددثـ ع د مـودسـالد دهللاـبد  د   أندد غ بدمنيد   دشيطدٍند دحيبيدهلددد أفدر"د  صَّ

د   وبدإ يه. د  د ادإالد ند خطى دشيئد دالد رد ه د  ستغف ددّللك
ــني دهللاــبد  دهللابا ــا دهللاــبدـــدثــ ع1278 بدد قــبمدمــبدإمــ دهيم دعبــدد هيــع دعبــدد  د ــادمــبد وســى دهللاــبد دــوبدمــبدُثحيح

ددقدرد و،ددمبدهللا  د دل:
دهللابيـــهد ســبمدخـــ جدهللابيبــدد حنـــبد دصــبىددّللك رآ ددمــبدهللا ــ د  اند صـــبيدمثــ دطبـــويدد فجــ د اـــدل:دايددقــدر دإندرســـولددّللك

د حيبوددمث دد فج دإالدسج  ني".دنحيبيدهذهدد حيالةد ادل:د" ي بغدشده كمدغدئ أم دال
ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد  دإسحدق دهللابددألسودد  ق  قد دال:دنوه دهللابىدهللادئوـاد]رضـيد1279

دهللابهد[د ندد د هللا: ددّللك
دهللابيهد سبمدإالدصبىدمث دد ثحي دركثتني. د دد بددوددأييتدهللابىدد بزدصبىددّللك

دمبدسث  دعبددهللا كأي 1280 عبدد   دهللابددمبدإسحدق دهللابد  ـ دمـبدهللا ـ  دمـبدهللاطـد  دهللاـبدذكـودنددـدث عبددهللا ي ددّللك
د و،دهللادئواد نددث عته

دهللابيهد سبمدكدنددحيبيدمث دد ثحي د دبهىدهللابهد د دودصل د دبهىدهللابدد وصدل. دصبىددّللك د ندرسولددّللك
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دمبدهللا   دعبددهللا  دد ـودرتدمـبدسـثي  دهللاـبدد1281 دمـبدم دـ ة دهللاـبدهللا ـ دـدث عبددهللا ي ددّللك حلقـنيددملثبـم دهللاـبدهللا ـ ددّللك

ددملم د دل: ددّللك
دهللابيــهد ســبمد ــدل:د"صــبودد  ــلددملغــ بدركثتــني"دمثد ــدل:د"صــبودد  ــلددملغــ بدركثتــنيدملــبدشــد "د دصــبىددّللك  ــدلدرســولددّللك

دخوياد نددترذهددد بدفدسبا.
عبـدد بحيـوردمـبد  ددألسـود دهللاـبددملرتـدردمـبدـدث عبدد   دمبدهللا ـ دد ـ ثيمدد  ـمدز د خـرباندسـثي دمـبدسـبي دن د1282

د بفل دهللابد نسدمبد د كد دل:
د دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبمد ـدل:د بـهللادألنـس:د رآكـمدرسـولددّللك دصـبىددّللك صبيهللادد  كثتنيد  لددملغ بدهللابىدهللاه درسولددّللك

دهللابيهد سبم د دل:دنثم درآاند بمدأي  اند ملددبهبد.
دمــبد  ــ دد بفيبــي1283 دمــبدـــدثــ عبددهللا ــ ددّللك دمــبدم دــ ة دهللاــبدهللا ــ ددّللك  دعبــدددمــبدهللُابحيــا دهللاــبددجل دــ ي دهللاــبدهللا يــ ددّللك
د غفلد دل:



د ذدننيدصالةف دمنيدكلد ذدننيدصالةفدملبدشد ". دهللابيهد سبم:د"منيدكلكأ دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
بدهللا ـ دـدث عبدد  ـ دمـبدموـدر دعبـدد  ـ دمـبدجثفـ  دعبـددشـث ا دهللاـبد  دشـثيع دهللاـبدطـد فد ـدل:دسـئلددمـ1284

دهللابدد  كثتنيد  لددملغ بد ادل:
دهللابيهد سبمددحيبيه دد رخصد دد  كثتنيدمث دد ثحي . دصبىددّللك د ددر دهللاد ث د دهللابىدهللاه درسولددّللك

د دلد موددد د:دمسثهللادىيبدمبد حثأنيدداول:دهودشثيعددث د حهأمحدشث اد ددمسهدـ.
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هللا دد دحد عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  ددملثىندهللاـبد دصـل دهللاـبدىـيبدمـبددـدث عبدد مح دمبد بي  دهللابدهللا دددمب1285

دهللابيهد سبمد دل: دهللُااحيٍل دهللابدىيبدمبددحث   دهللابد  دذر دهللابدد بزدصبىددّللك
دسال ىد بددمبدآدددص  اف:د قبي هدهللابـىد ـبد اـيدصـ  اف د   ـ هدابملثـ  فدصـ  اف د نيـهدهللاـبددملبأـ د "دحي حدهللابىدكلكأ

دذىدهللابدد ط دقدص  اف د مضثاد هبهدص  اف د جيمى د بدذ كدكبهدركثتدند بدد ضحى".ص  اف د إ دطتهددأل
 ــدلد مــوددد د:د ثــ دثدهللا ــددد متك د ملددــذك د قــ دددأل ــ د د بهــي؛دزددد دث د ــهد  ــدل:دكــذدد كــذد د زددددمــبد بيــ د د

هدد دغــريدثبهــدد ملددأــبدث د ــهد ــد ود:دايرســولددّللك د ثــ اندداضــيدشــهو هد  أــوند ــهدصــ  ا د ــدل:د" ر دــهللاد ــود ضــث
دأيمث ".

ـدث عبدد هعدمبدمايا د خرباندخد ـ  دهللاـبد دصـل دهللاـبدىـيبدمـبدهللاايـل دهللاـبدىـيبدمـبددث ـ  دهللاـبد  ددألسـودد1286
د دل: دد  :يلد دل:دميب ددحنبدهللاب د  دذرك

 يٍحددحي حدهللابىدكلدسال ىد بد ث كمد دكلددوددص  اف د بهدمألدصالةدصـ  ا د صـيدٍددصـ  ا د ثـجٍكدصـ  ا د  قـ
دهللابيـــهد ســـبمد ـــبدهـــذهددألهللا ـــدلدد حيـــدحلادمثد ـــدل:د دصـــبىددّللك صـــ  ا د  أ ـــرٍيدصـــ  ا د حت يـــٍ دصـــ  ا د ثـــ كدرســـولددّللك

د"جيمى د ث كمد بدذ كدركثتددد ضحى".
ـدث عبدد   دمبدسب اددمل ددي دعبدددمبد هع دهللابدىـيبدمـبد دـوب دهللاـبدزابندمـبد دئـ  دهللاـبدسـهلدمـبد ثـدذد1287

ديهمبد نسددجله  دهللابد م
دهللابيــهد ســبمد ــدل:د" ـــبد ثــ د د حيــالهدثــنيددبحيــ فد ـــبدصــالةدد حيــ حدثــىتددقــ حدركثـــيتد دصــبىددّللك  ندرســولددّللك

دد ضحىدالدداولدإالدخريد دغف د هدخطدايه د إندكدنهللاد ك  د بدزم دد  ح ".
 ـ دد ـ محب دهللاـبدـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان   دعبدددهلي مدمبدمحي  دهللابدىـيبدمـبددحلـدرت دهللاـبدد ادسـمدمـبدهللا1288
د  د  د ا

د دهللابكأيكأني". دهللابيهد سبمد دل:د"صالةفد دإع دصالةدالد غودميبه ددكتدبف دصبىددّللك د ندرسولددّللك
ـدث عبدددد ددمبدرشي  دعبددد و ي  دهللابدسثي دمبدهللا  دد ثمدم دهللابد أحول دهللابدك ريدمـبد ـ ةد  دشـج ةدهللاـبد1289

دنثيمدمبدمهدرد دل:



دصبىددّللكد دهللامك جلك:دايددمبدآدددال ثجم د ـبد رمـ دركثـدٍ د د  لدنـدر،دمسثهللادرسولددّللك دهللابيهد سبمدداول:د"داولددّللك
د كفكدآخ ه".
ـــدثــ عبدد محــ دمــبدصــد د  محــ دمــبدهللا ــ  دمــبدد قــ حد ــدال:دعبــدددمــبد هــع دثــ ع دهللايــدضدمــبدهللا ــ ددّللك دهللاــبد1290

دد عف  ادمبدسبي دن دهللابدك دعد و،ددمبدهللا دف دهللابد ددهدّن دمبهللاد  دط
دهللابيهد سبمددودحدد فتحدصبىدس حادد ضـحىدمثـد دركثـدٍ ددقـبمد ـبدكـلدركثتـني د ـدلد محـ دمـبد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمددوددد فتحدصـبىدسـ حادد ضـحىد ـذك د  بـه د ـدلددمـبدد قـ ح:دإند دكدهـدّن د دصبىددّللك صد :دإندرسولددّللك

دهللابيهد سب دصبىددّللك دمد ملددذك دس حادد ضحىدنثبده. د هللا:ددخلدهللابيكدرسولددّللك
دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابددمبد  د يبىد دل:1291

دهللابيــهد دهـدّن د  أنـددذكـ  د ندد بـزدصـبىددّللك دهللابيـهد سـبمدصـبىدد ضُّـحىدغـريد دكأ  ـدد خـرباند ثـ د نـهدر ىدد بـزدصـبىددّللك
دثدٍ  د بمدد حُهد ث دصالكهبكدمث . سبمددودد تحد أاددغتقلد دميتهدد صبىدمثدندرك

دمبدشايقد دل:دس  هللادهللادئوا:1292 دـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دعبدددجل د ي دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمددحيبكأيدد ضحى د اد هللا:دال دإالد ندجيي د ـبد غي ـه د بـهللا:دهـلدكـدندرسـولد دصبىددّللك هلدكدندرسولددّللك

دهللابيهد سبمددا ندمني دصبىددّللك دد قور ني د د هللا:د بددملفحيل.ددّللك
دهللابيــهد1293 ـــدثــ عبددد اثبــز دهللاــبد د ــك دهللاــبددمــبدشــهدب دهللاــبدهللاــ  ةدمــبدد ــممري دهللاــبدهللادئوــادز جدد بــزدصــبىددّللك

د سبمد ندد د هللا:
دهللابيـهد سـبمد دصـبىددّللك دهللابيهد سبمدس حادد ضحىد  د إ دألس حهد د إندكدندرسـولددّللك دصبىددّللك  ددس َّححدرسولددّللك

د لد هودىعد نددث لدمهدخوياد نددث لدمهدد بدفد يف ضدهللابيهم. ي يدد ث
دـدث عبدددمبدنفيلد  مح دمبددونسد دال:دعبددزهري دعبددمسد، د دل:د بهللادجلدم دمبدمس ة:1294

دهللابيهد سبم د دل:دنثمدك ريد  د أدندالدداودد بد حيالهدد ذيدصبىد يـهدد غـ دةدثـىتد دصبىددّللك  كبهللادجتد سدرسولددّللك
دهللابيهد سبم. طب دد و د س د  أذددطبثهللاد دددصبىددّللك
 ابب يف صالة النهار -302
دد  در يكأ دهللابددمبدهللا   1295 دمبدهللا  ددّللك دـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ا دهللابددثبحىدمبدهللاطد  دهللابدهللابيك

د د بهدرأد  ىند  ىن". دهللابيهد سبمد دل:د"صالةدد بيلأ دهللابدد بزدصبىددّللك
 دعبدد ثدذدمبد ثدذ دعبددشث ا دث ع دهللا  درمهدمبدسثي  دهللابد نسدمبد  د نـس دهللاـبدهللا ـ دـدث عبدددمبددمل ىن1296

دمبددحلدرت دهللابددملطبع  دمبدان   دهللابدهللا  ددّللك ددّللك
دركثتـني د  ند  ـ فد متقـأبد  ابـ دميـ دكد دهللابيهد سبمد ـدل:د"د حيـالةد  ـىند  ـىن د ند وـه د دكـلكأ هللابدد بزدصبىددّللك

دبدملددفثلدذ كد هيدخ دجف".  اول:دد بهمدد بهم د  



دسئلد موددد ددهللابدصالةدد بيلد  ىند دل:دإندشئهللاد  ىن د إندشئهللاد رمثد .
 ابب صالة التسبيح -303
ـــدثــ عبددهللا ــ دد ــ محبدمــبدموــ دمــبددحلأــمدد بيقــدموري دعبــدد وســىدمــبدهللا ــ دد ثمدــم دعبــدددحلأــمدمــبد ابن دهللاــبد1297

دهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف:
دهللا دصــبىددّللك بيــهد ســبمد ــدلد بث ــدفدمــبدهللا ــ ددملطبــع:د"ايهللا ــدفدايدهللا ــدهد الد هللاطيــك د الد  بحــك د الد ندرســولددّللك

د ــكدذن ــكد   ــهد آخــ ه د  ميــهد ث د ــه دخطــ هد  ث ــو، د الد  ثــلدمــكدهللاوــ دخحيــدٍلدإذدد نــهللاد ثبــهللادذ ــكدغفــ ددّللك
ادد أتــدبد ســورة  د هللا ـ ه دصــغريهد ك ـريه دســ هد هللاالنيتــهدهللاوـ دخحيــدٍل:د ند حيــبيد رمـ دركثــدٍ د اـ  د دكــلدركثــاد دحتـ

د كربدمخسدهللاو ةد د دّللك   أذدد  غهللاد بدد ا د ةد د  لدركثٍاد  نهللاد دئمفد بهللا:دس حدندد بذه د دحل  دّللك د الدإ هدإالددّللك
  ٍة دمثد  ك د تاوهلدد  نهللادردك فدهللاو د  دمثد    در سكد بدد  كويد تاوهلـددهللاوـ د  دمثدهتـويدسـدج د د تاوهلـدد  نـهللادسـدج فد

دهللاو د  دمثد     در سكد بدد قجودد تاوهلددهللاو د  دمثد قج د تاوهلـددهللاوـ د  دمثد   ـ در سـكد تاوهلـددهللاوـ د  د ـذ كدمخـسف
د ددودد  ة د د ثل د  أندملد فثلد فيدكـلكأ دركثٍاد فثلدذ كد د رم دركثدٍ دإنددستطثهللاد ند حيبيهدد دكلكأ  س ثوند دكلكأ

دشه د  ة د  أندمل دسبٍاد  ة  د  أندملد فثلد فيدهللا  ،د  ة ". ثٍاد  ة  د  أندملد فثلد فيدكلكأ دد فثلد فيدكلكأ
ـدث عبدد   دمبدسفيدنددألمبيُّ دعبددث دندمبدهاللد مودث يع دعبدد ه يدمبد ي ون دعبددهللا   دمبد د ـك د1298

دمبدهللا   د دل: دهللابد  ددجلوزد د دل:دث ع درجلدكدنهللاد هدصح ادد  ند نهدهللا  ددّللك
د هللابيهد سبم:د"دئت دغ د د ث و،د  عي كد  هللاطيك"دثىتدرببهللاد نـهددثطيـ دهللاطيـا د ـدل:د"إذددزدلد دلديلدد بزُّدصبىددّللك

د رم دركثد "د ذك دحنـوهد ـدل:د"مثد   ـ در سـكددثـ د ـبدد قـج ةدد  دنيـاد دْسـتحودجد قـد د الد اـمدثـىتد د بهدرد امد حيلكأ
دألرمـ دد  كثـد "د ـدل:د  أنـكد ـودكبـهللاد هللاظـمد قـ حدهللاوـ د د حت ـ دهللاوـ د  د  أـربدهللاوـ د د هتبـلدهللاوـ د  دمثد حيـب دذ ـكد د

د هلددألرضدذن د دغف د كدمذ ك د بهللا:د  أندملد ستط د ند صبيهدد بكدد قدهللاا د دل:د"صبهدد بدد بيلد د بهدر".
. د دلد موددد د:د ث دندمبدهاللدخدلدهاللدد  ئيكأ

دمبدهللا  د  د و و ـد  د ر دهدر حدمـبددملقـيعد جثفـ دمـبد دلد موددد د:در دهددملقت  دمبدد  ايندهللابد  ددجلوزد دهللابدهللا  ددّللك
سبي دندهللابدهللا   دمبد د كدد بُّأ يدهللاببد  ددجلوزد دهللاـبددمـبدهللا ـدفد و ـه د  ـدلد دثـ دثدر حد اـدل:دثـ دثدد بـزد

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك
دـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان   دعبدد   دمبد هدج  دهللابدهللا  ةدمبدر ، د دل:دث ع ددألنحيدري1299

دهللابيــهد ســبمد ــدلدجلثفــ د ــذدددحلــ دثد ــذك دحنــوهم د ــدلد دد قــج ةدد  دنيــاد ــبدد  كثــاددأل ،ددد ن دصــبىددّللك رســولددّللك
دك دد دلد دث دثد ه يدمبد ي ون.

 ابب ركعيت املغرب أين تصليان؟ -304



مـبد وسـىدد فطـ ي دـدث عبدد مودمأ دمبد  ددألسود د دل:دث ع د مود ط كأفد   دمبد  دد وزد  دعبدد   د1300
دهللابدسث دمبدإسحدقدمبدكثعدمبدهللُاْج حة دهللابد ميه دهللابدج ه

د حيــبىد يــهددملغــ ب د ب ــدد ضــوددصــالهتمدرآهــمددقــ حوند دهللابيــهد ســبمد  ــىد قــج دمــ دهللا ــ ددألشــهلأ  ندد بــزدصــبىددّللك
دمث هدد ادل:د"هذهدصالةدد  يو ".

دد دعبــدددثاــوبدمــبدهللا ــ ددّللك دهللاــبدجثفــ دمــبد  دــدثــ عبددثقــنيدمــبدهللا ــ دد ــ محبددجل ج دئــيُّ دعبــددطبــُقدمــبدغبــ1301
ددملغرية دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمددطيلدد ا د ةد دد  كثتنيدمث ددملغ بدثىتددتف قد هلددملقج . دصبىددّللك دكدندرسولددّللك
د دلد موددد د:در دهدنحي دد  ردهللابددثاوبدد ا كأيد  سب هد  به.

دبدهد   دمبدهللايقىدمبدد ط ديدعبددنحي دد  كردهللابددثاوبد  به. دلد موددد د:دث ع
ـدث عبدد مح دمبددـونسد سـبي دندمـبددد ددد ثتأـيد ـدال:دعبـدددثاـوب دهللاـبدجثفـ  دهللاـببدسـثي دمـبدج ـريدهللاـبد1302

دهللابيهد سبمدنثبدهد  سال . دد بزدصبىددّللك
ثـ عتأمدهللاـبدجثفـ دهللاـبدسـثي دمـبدج ـريدد دلد موددد د:دمسثهللاد   دمبدمحي دداول:دمسثهللاددثاوبدداول:دكلُّدشـي 

دهللابيهد سبم. دهللابيهد سبمد هود قب فدهللابددمبدهللا دفدهللابدد بزدصبىددّللك دهللابدد بزدصبىددّللك
 ابب الصالة بعد العشاء -305
ْغـــوحل دثـــ ع د اد ـــلدمـــبدموـــريد1303 ــــدثـــ عبدد  ـــ دمـــبدرد ـــ  دعبـــددزدـــ دمـــبددحل ـــدبدد ثأبـــي دثـــ عبدد د ـــكدمـــبد أ

دهللابيـهد سـبمدد ثأْجبي دهللابدش دحدمبد دصـبىددّللك دهللابهـد[د ـدل:دسـ  تهددهللاـبدصـالةدرسـولددّللك هدّن  دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
د اد هللا:

دركثـد  د  اـ دُ طأـ اند دإالدصـبىد رمـ دركثـد د  دسـهللاَّ دهللابيهد سبمدد ثود د  ُّد  خلدهللابيَّ دصبىددّللك  ددصبىدرسولددّللك
دبـْ ح ددملد د به د  ددر دتهد تَّايد ددألرضدموى د بدعيدمهد  ُّ.  ة داب بيلد ط ثبدد هدنأطحثد د أ  د نظ دإ،دعـُْاٍعد يهدد

د مودبد يدددد بيل
 ابب نسخ قيام الليل والتيسري فيه -306
ـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زيددمبدش وده د ـدل:دثـ ع دهللابـيدمـبدثقـني دهللاـبد ميـه دهللاـبددمدـ دد بحـوي دهللاـبد1304

دهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:
إالد بيال دنحيفه{دنقرتهدددآلدادد يتد يهد:د}هللابمد ند بدحتحيوهد تدبدهللابـيأمد ـد    دد ـدد يقـ د ـبد ددملم لد} مدد بيلد

دهللابـيأمد ـبد يـددد د ا آن{د }انشئادد بيل{د   هد كدنهللادصالهتمدأل لدد بيـل دداـول:دهـود جـ رد ندحتحيـودد ـدد ـ ضددّللك
نقدندإذددانددملدد رد ىتددقتياظ د  و ه:د} ح ْـوحد دد بيل د ذ كد ندديأ ُدد أيال {دهود ج رد نددفاهد دد ا آن د  و ه:د}إنَّ

د كد دد بهدردس حد دطودال {دداول:د  دغد دطودال .



دـدث عبدد مح دمبد   ددث ددمل  زيدعبدد كي  دهللابد قث  دهللابدمسد،ددحلبفي دهللابددمبدهللا دفد دل:1305
دنملدآخ هد د كدندمنيد  هلدد آخ هددسبا.دملددنم هللاد  لددملم كألدكدنوددداو وندحنود د بد يد همد دشه در ضدندثىت

 ابب قيام الليل -307
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة1306 دـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"دثا دد ويطدندهللابىد د يادر فد ث كمدإذددهودانددعالتدهللااٍ ددض بد أدنحدد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دهللاا ٍة:د د] ثد،[ددحنبهللادهللاا ةف د  أند وض ددحنبهللادهللاا ةف د ـ أندصـبكىدكلكأ هللابيكد يلفدطودلفد در   د  أنددستياظد ذك ددّللك

ددحنبهللادهللاا ةف د  ص حدنويطد دطيعدد بفس د إالد ص حدخ يثدد بفسدكقالن".
دمــبد  دــدثـ عبدد  ـ دمــبدموـدرد ـدل:دعبــدد مـوددد دد ـدل:دعبــددشـث ا دهللاـبددمدــ دمـبدمُخـحرْيٍد ــدل:دمسثـهللادهللا ـ1307  ددّللك

دهللابيـهد سـبمدكـدندالدد هللاـه د دصـبىددّللك دهللابهـد[:دالد ـح حْيد يـدددد بيـل؛د ـ أندرسـولددّللك  ـيسدداـول:د د ـهللادهللادئوـاد]رضـيددّللك
لحدصبىد دهللا د . د كدندإذدد  ضد  دكحقأ

دـدث عبدددمبدمودر دعبددىيب د دل:دعبدددمبدهللاجالن دهللابدد اثادي دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:1308
درجــال د ـددد ـبدد بيـلد حيــبىد  داـظدد    ـه د ــ أند مـهللادنضـحد د جههــدد ـ دهللابيــهد سـبم:د"رثـمددّللك دصـبىددّللك دلدرسـولددّللك

دد   ة د د هللاد بدد بيلد حيبكهللْاد  داظهللادز جهد د  أند ىبدنضحهللاد د جههددملد ". ددملد  درثمددّللك
حد ث عبدد   دمبدثدمتدمبدممدـ  دعبـددهللا يـ ددـدث عبدددمبدك ري دعبددسفيدن دهللابد أْقث  دهللابدهللابيدمبددأل    1309

دمبددأل    ددملثىندهللابددألغ ك دهللابد  دسثي  د   ده د ةد دال: دمبد وسى دهللابدشي دن دهللابددألهللا ش دهللابدهللابيك ددّللك
دهللابيهد سبم:د"إذدد داظدد  جلد هبهد بدد بيلد حيـبيد د  دصـبىدركثتـنيد يثـد دكت ـدد دد ـذدك دبد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

دد ذدك د "د ملدد  ثهددمبدك ري د الدذك د ابده د ة دجثبهدكالدد  دسثي . د
د دلد موددد د:در دهددمبد ه يدهللابدسفيدند دل:د  ردهدذك د ابده د ة.

د دلد موددد د:د ث دثدسفيدند و وف.
 ]ابب النعاس يف الصالة[  -308
دهللابيهد سبمـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئ1310 دوادز جدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"إذددنثسد ث كمد دد حيالةد بري  دثىتددذهعدهللابـهدد بـود؛د ـ أنَّد ثـ كمدإذددصـبىد  ندد بزدصبىددّللك
د هودانهللاسد ثبهددذهعددقتغف د يقعدنفقه".

د ده د ةد دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدمهدددمبد ب كأه دهللابد 1311
دهللابيــهد ســـبم:د"إذدد ــددد ثــ كمد ــبدد بيـــلد دســتثجمدد اــ آندهللابــىد قـــدنه د بــمددــ رد ــددداـــولد دصــبىددّللك  ــدلدرســولددّللك

د بيضطج ".



ـدث عبددزايددمبد دوبد هدر ندمبدهللا ددددألزدي د ندإمسدهللايـلدمـبدإمـ دهيمدثـ عهم د ـدل:دعبـددهللا ـ دد ثمدـم دهللاـبد1312
د نسد دل:

دصــبىدد دهللابيـهد ســبمددملقـج د ث ـلفداــ  ددمـنيدســدردتنيد اـدل:د" دهـذدددحل ــل" د ايـل:دايرســولددّللك ددخـلدرسـولددّللك ّللك
دهللابيهد سبم:د" تحيلكد دد طد هللا د ـ أذدد دصبىددّللك هذهدمحبادمبهللادجحشد حيبي د  أذدد هللايهللاد ثباهللادمه د ادلدرسولددّللك

كقبهللاد  د رت د  قـأهللادمـهد اـدل:د"ثبـوه"د هللايهللاد بتجبس"د دلدزايد:د ادل:د" ددهذد" د اد ود:د مدبعد حيبي د  أذددد
د ادل:د" يحيلد ث كمدنودطه د  أذددكقلد  د رتد بياث ".

 ابب من انم عن حزبه -309
دمــبدســثي دمــبدهللا ــ ددملبــكدمــبد ــ  دن دحد عبــددســبي دندمــبد1313 ـــدثــ عبدد تي ــادمــبدســثي  دعبــدد مــودصــفودندهللا ــ ددّللك

دددد د د    دمبدسب اددمل دديد دال:دعبدددمُبد هع  دملثىندهللابددونس دهللابددمـبدشـهدبد ندد قـدئعدمـبددمدـ د هللا يـ ددّللك
د خربدهد ندهللا  دد  محبدمبدهللا  د دالدهللابددمبد هعددمبدهللا ٍ دد ادريد دل:دمسثهللادهللا  دمبددخلطدبدداول:

دهللابيهد سـبم:د" ـبدانددهللاـبدثممـهد  دهللاـبدشـي د بـه د اـ  هد ـددمـنيدصـالةدد فجـ د صـالةدد ظهـ دد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د هدك ّندد   هد بدد بيل".كتعد
 ابب من نوى القيام فنام -310
د ندهللادئوـاد1314 ـدث عبددد اثبـز دهللاـبد د ـك دهللاـبد  ـ دمـبددملبأـ ر دهللاـبدسـثي دمـبدج ـري دهللاـبدرجـلدهللابـ هدرضـيٍك

دهللابيهد سبمد خرب ه دز جدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د" د بدد  ىٍ د أوند هدصالةفدمبيٍلد دصبىددّللك دغب هدهللابيهددنودفدإالدكتـعد ـهد جـ دصـال ه د ندرسولددّللك

د كدندنو هدهللابيهدص  ا".
 ابب أي  الليل أفضل؟ -311
ددألغـ  دهللاـبد1315 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللاـبد  دسـب ادمـبدهللا ـ دد ـ محب د هللاـبد  دهللا ـ ددّللك
د  ده د ة

دهللابيهد سبمد دل:د"دبملدرمبدد  در،د  ثد، دصبىددّللك دكلَّد يبٍادإ،دمسـد دد ـ نيددثـنيدد اـىدعبـثدد بيـلددآلخـ د ندرسولددّللك
د ياوُل:د بدد هللاو د  ستجيعد ه د بددق   د  هللاطيه د بددقتغف  د  غف د ه".

   ابب وقت قيام النيب صلى اّلل  عليه وسلم من الليل312
دد هللا:ـدث عبددثقنيدمبددمد دد أو  دعبددثفص دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد 1316

د]هللام جل[داب بيل د  ددجيي دد قح دثىتددف غد بدثممه. دهللابيهد سبمد يو ظهددّللك دصبىددّللك دإندكدندرسولددّللك
ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د دل:دعبدد موددألثوص دحد عبـددهبكـدد دهللاـبد  ددألثـوص د هـذددثـ دثدإمـ دهيم د1317

دهللابد شثث دهللابد ميه دهللابد ق  قد دل:



دهللابيـهد سـبمد ابـهللادهلـد:د يدثـنيدكـدندُدحيحـبي د د ـهللا:دددس  هللادهللادئواد]رضيددّللكد دصـبىددّللك هللابهد[دهللابدصـالةدرسـولددّللك
دكدندإذددمس دد حي دلد ددد حيبى.

دـدث عبدد مود وما دهللابدإم دهيمدمبدسث  دهللابد ميه دهللابد  دسب ادهللابدهللادئواد د هللا:1318
دهللابيهد سبم. د دد  فدهدد قح دهللاب يدإالدانئ د  د ث دد بزَّدصبىددّللك

دد ـ :يل دهللاـبدهللا ـ د1319 ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددىيبدمبدزك اي دهللابدهللاأ  ـادمـبدهللا ـدر دهللاـبد  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك
دد ثمدمددمبد خيدثذدفا دهللابدثذدفاد دل:

دهللابيهد سبمدإذددثممهد   فدصبكى. دكدندد بزدصبىددّللك
مـبد  دك ـري دهللاـبد  دسـب اددـدث عبددهودددمبدهللا در دعبدددهلالدمبدزايددد قأقأي دعبدددأل زدهللاي دهللابدىـيب1320

د دل:دمسثهللادرميثادمبدكثعددألسب يدداول:
دهللابيـهد سـبمدآ يـهدموضـوئهد حبدجتـهد اـدل:د"سـب "د ابـهللا:د  د اتـكد ددجلبـاد ـدل:د دصـبىددّللك كبهللاد ميهللاد  درسولددّللك

د"  دغريدذ ك"د بهللا:دهودذد، د دل:د"  هللا دهللابىدنفقكدمأ  ةدد قجود".
ددمد دمبدزرد  دعبددسثي  دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د كد دهذهددآلدا:ـدث عبدد مودكد ٍل دعبدد1321

} تجــدىفدجبــو مدهللاــبددملضــدج ددــ هللاوندر ــمدخو ــد د ط ثــد د اَّــددرز بــدهمددبفاــون{د ــدل:دكــدنودددتياظــوند ــددمــنيددملغــ بد
د د ثود ددحيبون د كدنددحلقبدداول:د يدددد بيل.

  د دمــبد  دهللاــ يك دهللاــبدســثي  دهللاــبد تــددة دهللاــبد نــسد د و ـــهدـــدثــ عبدد  ــ دمــبددمل ــىن دعبــددىــيبدمــبدســثي1322
دهللام جل:

}كــدنودد بــيال د ــبدد بيــلد ــدددهجثــون{د ــدل:دكــدنودددحيــبوند ي ــددمــنيددملغــ بد د ثوــد  دزددد دثــ دثدىــيب:د كــذ كد
د} تجدىفدجبو م{.

 ابب افتتاح صالة الليل بركعتني -313
دندمبدثيدن دهللابدهودددمبدثقدن دهللابد   دمبدسريدب دهللاـبد  دـدث عبددد  مي دمبدان  د مود وما دعبددسبي 1323
ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د"إذدد ددد ث كمد بدد بيلد بيحيلدركثتنيدخفيفتني". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
د دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثدمحدددمبدسب اد زهريدمبد ثد داد  دهللاادهللابدهودددهللابد   د   فوهدهللابىد  ده د ة.

ــ1324 ثــ عبددفبــ دمــبدخد ــ  دعبــددإمــ دهيمددثــ ددمــبدخد ــ دهللاــبدرابحد]دمــبدزدــ [دهللاــبد ث ــ  دهللاــبد دــوب دهللاــبددمــبددـ
دسريدب دهللابد  ده د ةد دل:د"إذد"دنثبده دزدد:دمثد يطوكألدمث د ددشد .

د دلد موددد د:در دهد دوبد دمبدهللاوند و و د دهللابىد  ده د ةد ر دهددمبدهللاوندهللابد   د دل:د يه ددجتوكز.



ــدجد ــدل:د ــدلددمــبدُجــ دج:د خــرب دهللا  ــدندمــبد  دســبي دن دهللاــبد1325 ـــدثــ عبدددمــبدثب ــلددثــ د محــ د ــدل:دعبــددثجك
دمبدث ويددخل ث ي ددألزدي دهللابدهللا ي دمبدهللا ري دهللابدهللا  ددّللك دهللابيك

دهللابيهد سبمدسئل:د يُّددألهللا دلد  ضل د دل:د"طولدد ايدد". د ندد بزدصبىددّللك
 ابب صالة الليل مْثىن مْثىن -314
د1326 دمـبدهللا ـ د ندرجـال دسـ لدرسـولددّللك دمـبدددبـدر دهللاـبدهللا ـ ددّللك ـدثـ عبددد اثبـز دهللاـبد د ـك دهللاـبدان ـ د هللا ـ ددّللك

دهللابيهد سبم: دصبىددّللك دهللابيهد سبمدهللابدصالةدد بيل د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك
د"صالةدد بيلد  ىند  ىن د  أذددخويد ث كمدد حي حدصبىدركثا د دث ةد و  د هد دد  دصبى".

 ابب رفع الصوت ابلقراءة يف صالة الليل -315
ـدث عبدد   دمبدجثف دد وركد  دعبدددمبد  دد ماند دهللابدهللا ـ  دمـبد  دهللا ـ  د ـو،ددملطبـعدهللاـبدهللاأ  ـا دهللاـبد1327

ددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمدهللابىد  رد دددق ثهد بد ددحلج ةد هود دد  يهللا. دكدنهللاد  د ةدد بزدصبىددّللك

دمـبددمل ــدر، دهللاــبدهللا ــ دندمــبدزدئــ ة دهللاــبد ميــه دهللاــبد  دخد ــ ددــدثــ عبدد  ــ دمــب1328 مأــدردمــبدد ــ اين دعبــددهللا ــ ددّللك
دد ود زدهللابد  ده د ةد نهد دل:

دهللابيهد سبمداب بيلدد   دطورد د خيفبدطورد . دكدنهللاد  د ةدد بزدصبىددّللك
د دلد موددد د:د مودخد  دد ود زددمسهده  م.

دهللابيـهد سـبم دحد عبـدددحلقـبدمـبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد1329 محـدددهللاـبداثمـهللادد  بـد  دهللاـبدد بـزدصـبىددّللك
دمبدرابح دهللابد  د تددة دد حي دح دعبددىيبدمبدإسحدق د خرباندمحدددمبدسب ا دهللابداثمهللادد  بد  دهللابدهللا  ددّللك

دهللابـه[ددحيـبيدخيفـبد ـبدصـو  دهللابيهد سبمدخـ جد يبـاد ـ أذددهـودأب دمأـ د]رضـيددّللك دمث ـ د ندد بزدصبىددّللك هد ـدل:د  ـ َّ
دهللابيــهد دهللابيــهد ســبمد ــدلدد بــزدصــبىددّللك مــبددخلطــدبد هــوددحيــبيدرد ثــد دصــو ه د ــدل:د ب ــدددجت ثــددهللابــ دد بــزدصــبىددّللك
 ســبم:د"ايد ابدمأــ د ــ ر دمــكد  نــهللاد حيــبيدّتفــبدصــو ك"د ــدل:د ــ د مسثــهللاد ــبدانجيــهللادايرســولددّللك د ــدل:د  ــدلد

د   ظدد وسبدن د  ط ددد ويطدن. ث  :د"  ر دمكد  نهللاد حيبيدرد ثد دصو ك"د د دل:د ادلدايرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"ايد ابدمأ ددر  د ـبدصـو كدشـيئد "د  ـدلد ث ـ :د"دخفـبد ـبد زددددحلقبد دث د ه:د ادلدد بزدصبىددّللك

دصو كدشيئد ".
  دـــدثــ عبدد مــودثحيــنيدمــبدىــيبدد ــ دزي دعبــدد ســ دطدمــبد  ــ  دهللاــبد  ــ دمــبدهللا ــ   دهللاــبد  دســب ا دهللاــبد1330

ده د ة 



دهللابيهد سبمد ذهدد احيادملددذك د" ادلدأل دمأ ددر  د] بدصو ك[دشيئد  د الد ث ـ ددخفـبدشـيئد "د هللابدد بزدصبىددّللك
د ثــد،دمثضــهدإ،د زدد:د  ـ دمسثتــكدايدمـاللد  نــهللاد اــ  د ـبدهــذهدد قــورةد  ـبدهــذهدد قــورةد ـدل:دكــالددطيــعدجي ثـهددّللك

دهللابيهد سبم:د د"كبأمد  د صدب".مثبد ادلدد بزدصبىددّللك
دهللابهد[1331 دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد]رضيددّللك

د ــالان دد دهللابيــهد ســبم:د"دــ ثمددّللك دصــبىددّللك  ندرجــال د ــددد ــبدد بيــلد اــ  د   ــ دصــو هداب اــ آن د ب ــدد صــ حد ــدلدرســولددّللك
د بدآدٍاد ذك نيهددد بيبادكبهللاد  د  دساطتهد".ك يٍك

د بدنزك{[. د] دلد موددد د:د ر دهدهدر ندد بحويدهللابدمحدددمبدسب اد دسورةدآلدهللا  دند ددحل  فد} ك يٍك
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدإمسدهللايلدمبد  يا دهللابد  دسب ا دهللاـبد  دسـثي د1332

د دل:
دهللابيــهد ســبمد ددملقـج  دصـبىددّللك  د قــ ثهمدجيهـ  نداب اــ د ةد أوــفدد قـرتد  ــدل:د" الدإنَّدكبأــمددهللاتأـفدرســولددّللك

د بدٍجدرمهد الددؤذدبَّدمثضأمدمثضد  د الدد   دمثضأمدهللابىدمثبد دد ا د ة"د  د دل:د" دد حيالة".
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددإمسدهللايلدمبدهللايدحم دهللابدحبريدمبدسث  دهللاـبدخد ـ دمـبد ثـ دن دهللاـبدك ـريدمـبد1333

د دهللابدهللاا ادمبدهللاد  ددجله د دل:  ةددحلض  ي
داب ا آندكدملق كأداب حي  ا". دهللابيهد سبم:د"دجلده داب ا آندكدجلده داب حي  ا د دملق ُّ دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

 ابب يف صالة الليل -316
ـــدثــ عبدد  ــ دمــبددمل ــىن دعبــدددمــبد  دهللاــ ي دهللاــبدثبظبــا دهللاــبدد ادســمدمــبد  ــ  دهللاــبدهللادئوــا د د ــهللا:دكــدند1334

دهللابيهد سبمددحيبيد بدد بيلدهللاو دركثدٍ  د دو  دمقج ٍة د دقج دسج يتدد فج  د ـذ كدعـالتددرسول دصبىددّللك دّللك
دهللاو ةدركثا.
دهللابيــهد1335 ـــدثــ عبددد اثبــز دهللاــبد د ــك دهللاــبددمــبدشــهدب دهللاــبدهللاــ  ةدمــبدد ــممري دهللاــبدهللادئوــادز جدد بــزدصــبىددّللك

د سبم
دهللابيهد سبمدكدنددحيبيد بدد  دصبىددّللك بيلدإث ىدهللاو ةدركثا ددو  د بهددمودث ة د  أذدد  غد بهدددضطج د ندرسولددّللك

دهللابىدشاهددألميب.
ـــدثــ عبددهللا ــ دد ــ محبدمــبدإمــ دهيم د نحيــ دمــبدهللادصــمد]دألنطــدكي[ د هــذدد فظــهد ــدال:دعبــددد و يــ  دعبــدددأل زدهللاــيد1336

دهللابهد د[د د هللا:  دلدنحي :دهللابددمبد  دذئعد دأل زدهللاي دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
دهللابيهد سبمددحيـبيد ي ـددمـنيد نددفـ غد ـبدصـالةدد ثوـد دإ،د نددبحيـ يدد فجـ دإثـ ىدهللاوـ ةد دصبىددّللك كدندرسولددّللك
ركثاددقبمد بدكلدعبتنيد دو  دمودث ة د ميأثد دسجودهد ـ رد ـددداـ  د ثـ كمدمخقـنيدآدـاد  ـلد ندد  ـ در سـه د ـ أذدد

دثتنيدخفيفتني دمثددضطج دهللابىدشاهددألميب دثىتدأي يهددملؤذن.سأهللاددملؤذندابأل ،د بدصالةدد فج د ددد  ك درك



ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله يُّ دعبدددمبد هع د خرب ددمبد  دذئعد هللا   دمبددحلدرتد دونسدمبددمدـ د ند1337
ددمبدشهدبد خربهمدإبأسبددهد  ثبدهد دل:

ندد  ــ در ســه د ــ أذددســأهللاددملــؤذند ــبدصــالةد دــو  دمودثــ ة د دقــج دســج ة د ــ رد ــددداــ  د ثــ كمدمخقــنيدآدــاد  ــلد د
دد فج د   نيد هدد فج د سدقد ثبده د دل:د مثضهمددمد دهللابىدمثب.

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددُ ْهيع دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:1338
دهللابيــهد ســبمددحيــبيد ــبدد بيــلدعــالتدهللاوــ ةدركثــا ددــو  د بهــددخب دصــبىددّللك  ــسدالدجيبــسد دشــى د ــبدكــدندرســولددّللك

ددخل سدثىتدجيبسد ددآلخ ةد يقبم.
د دلد موددد د:در دهددمبدّنريدهللابدهودددحنوه.

دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:1339
دهللابيـــهد ســـبمددحيـــبيداب بيـــلدعـــالتدهللاوـــ ةدركثـــا  دمثددحيـــبيدإذددمســـ دد بـــ د داب دصـــبىددّللك  حيـــ حدركثتـــنيدكـــدندرســـولددّللك

دخفيفتني.
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد  قبمدمبدإم دهيمد دال:دعبدد ابن دهللابدىيب دهللابد  دسب ا دهللابدهللادئوا1340

دهللابيــهد ســبمدكــدنددحيــبيد ــبدد بيــلدعــالتدهللاوــ ةدركثــا  دكــدنددحيــبيدمثــد دركثــد د دــو  دم كثــٍادمثد دصــبىددّللك  ندنــزَّددّللك
ركثتــنيد هــود دهللاــ  د ــ أذدد رددد ندد كــ د ــددد  كــ  د دحيــبيدمــنيد ذدندد فجــ دددحيــبي د ــدلد قــبم:دمثــ دد ــو  د]مثدد فاــد[

د ديأ د ادركثتني.
ـدث عبددد اثبـز دهللاـبد د ـك دهللاـبدسـثي دمـبد  دسـثي ددملاـربي دهللاـبد  دسـب ادمـبدهللا ـ دد ـ محبد نـهد خـربهد نـهد1341

دهللابيهد سبم: دس لدهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك
دصبىدد دهللابيـهد سـبمددمدـ دكيفدكدنهللادصالةدرسولددّللك دصـبىددّللك دهللابيهد سبمد در ضدن د اد هللا:د ـددكـدندرسـولددّللك ّللك

ــدند الد دغــريهدهللابــىدإثــ ىدهللاوــ ةدركثــا :ددحيــبيد رمثــد د ــالد قــ لدهللاــبدثقــبهبَّد طــوهلبَّ دمثددحيــبيد رمثــد د ــالد  در ضح
دهللابهـد[:د ابـهللادايرد سـولددّللك د  بـددد  ـلد ند ـو   د ق لدهللابدثقبهبكد طوهلبك دمثددحيبيدعالاث  د د هللادهللادئواد]رضيددّللك

د ادل:د"ايهللادئوادإنكدهللاي َّد بد دن د الددبددد بز".
دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددمهدد دعبدد تددة دهللابدزردرةدمبد  ىف دهللابدسث دمبدهوددد دل:1342

بدد بـزدصـبىدطباهللادد   يتد   يهللاددمل دبادألمي دهللاادرد دكـدنديلد ـدد  شـرتيدمـهدد قـالحد  غـم  د بايـهللادنفـ د د ـبد صـحد
دهللابيهد سبمد  دل: د بددستاد نددفثبوددذ كد بهدهمدد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمد اد ود:د  د ردددنف ف ددّللك

دهللابيهد سبمد اـدل:د د ـككد د سوةفدثقباف{د   يهللاددمبدهللا دفد ق  تهدهللابد   دد بزدصبىددّللك } ا دكدند أمد درسولددّللك
دصــبىددّللكد دهللابهــد[د   يتهـدد دســتت ثهللادثأــيمدمــبدهللابـىد هللابــمدد بــدفدمــو  درسـولددّللك دهللابيــهد ســبم د ـ  دهللادئوــاد]رضــيددّللك

  بحد  ىب د بدش  هد دنطبقد ثي د دست ذاندهللابىدهللادئواد اد هللا:د ـبدهـذد د ـدل:دثأـيمدمـبد  بـحد د ـهللا:د  ـبد ثـك د



 ـدل:دد دل:دسث دمبدهوددد د هللا:دهودددمبدهللاد  دد ذيد تلددودد ثـ  د ـدل:د بـهللادنثـم د د ـهللا:دنثـمددملـ  دكـدندهللاـد   
دهللابيـهد سـبم د د ـهللا:د  قـهللاد اـ  دد اـ آن د ـ أندخبـقدرسـولد دصـبىددّللك درسـولددّللك  بهللا:دايد دددملؤ بنيدثـ عي دهللاـبدُخبـقأ
دهللابيهد سبمدكدندد ا آن د دل:د بهللا:دث عي دهللابد يدددد بيل د د هللا:د  قهللاد ا  د}ايد دهـدددملم ـل{ د ـدل:د دصبىددّللك دّللك

دهللابيـــهد ســـبمدثـــىتددنتفرـــهللادد بـــهللا:دمبـــى د د ـــهللا:د ـــ أند  لدهـــذهدد قـــورة دصـــبىددّللك نم ـــهللا د اـــددد صـــحدبدرســـولددّللك
   د هم د ث سدخدمتتهدد دد ق د ددع دهللاو دشه د  دمثدنملدآخ هدد حيـدرد يـدددد بيـلد طوهللاـد دمثـ د  دضـا.د ـدل:د بـهللا:د

دهللابيـهد سـبم د د ـهللا:دكـدنددـو  دم  ـدندركثـد دالدجيبـسدإالد دد  د بـا  مثدداـودد يحيـبيددث عي دهللابد   دد بزدصـبىددّللك
ركثـا د خـ ى دالدجيبـسدإالد دد  د بـاد د تدسـثاد الددقـبمدإالد دد تدســثا دمثددحيـبيدركثتـنيد هـودجـد س د تبـكدإثــ ىد
هللاوــ ةدركثــادايدمــ َّ.د ب ــدد ســبَّد  خــذدد بحــمد   ــ دمقــ  دركثــدٍ دملدجيبــسدإالد دد قددســاد د قــدمثا د ملددقــبمدإالد د

دهللابيـهد سـبمد يبـا ددت هـددد قدمثادمثددحيبيدركثتنيد هـودجـد دصـبىددّللك  س د تبـكد قـ دركثـد دايدمـ .د ملدداـمدرسـولددّللك
إ،دد حي دح د ملددا  دد ا آند د يبٍاد   د ملددحيمدشه د ددت كهدغريدر ضدن د كدندإذددصبىدصـالةددد ددهللابيهـد:د كـدندإذدد

دهــوددغب تــهدهللايبــدهد ــبدد بيــلدمبــوٍددصــبىد ــبدد بهــدردعبــيتدهللاوــ ةدركثــا د ــدل:د   يــهللا دمــبدهللا ــدفد ح عتــهد اــدل:دهــذدد دّللك
ددحل دث د  ودكبهللاد كب هددأل يتهددثىتد شد ههددمهد ود ها د دل:د بهللا:د ودهللاب هللاد نكدالد أب هدد ددث عتك.

دـدث عبدد   دمبدمودر دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدسثي  دهللابد تددةدإبأسبددهدحنوهد دل:1343
دهللام جـلدمثددـ هللاو دمثددقـبمد قـبي د ددقـ ثبد دمثددحيبيدمثدندركثدٍ دالدجيبـسد ـيهبَّدإالدهللابـ دد   د بـاد ـيجبسد يـذك ددّللك

دصـبىد دحيبيدركثتنيد هودجد سدمث د دددقبمدمثددحيبيدركثـا د تبـكدإثـ ىدهللاوـ ةدركثـادايدمـ َّ د ب ـدد سـبَّدرسـولددّللك
دهللابيهد سبمد  خذدد بحمد    دمق ٍ د صبىدركثتنيد هودجد سدمث د دددقبمدنثبدهدإ،:د ود  دها .دّللك

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد   دمبدمو  دعبددسثي د ذدددحل دثد دل:ددقبمد قبي د ددق ثبددك دد ـدلد1344
دىيبدمبدسثي .

ـدث عبدد   دمبدمودر دعبدددمبد  دهللا ي دهللاـبدسـثي د ـذدددحلـ دث د ـدلددمـبدموـدردمبحـودثـ دثدىـيبدمـبد1345
دسثي دإالد نهد دل:د دقبمد قبي اددق ثبد.

ـدث عبددهللابيدمبدثقنيدد  كأرمهي دعبدددمبد  دهللا ي دهللابد مدمبدثأيم دعبـددزردرةدمـبد  ىفد ندهللادئوـاد]رضـيد1346
دهللابيهد سبمد دجوفدد بيلد اد هللا: دصبىددّللك دهللابهد[دسئبهللادهللابدصالةدرسولددّللك ددّللك

شــهد دبــددد طهــورهد غطَّــىدكـدنددحيــبيدصــالةدد ثوــد د د دهللاــا دمثدد جــ دإ،د هبــهد ريكــ د رمــ دركثــد  دمثدأي يدإ،د  د
دســدهللاتهدد ــيتدد ث ــهد ــبدد بيــلد يتقــو،د دقــ غدد وضــو  دمثدداــوددإ،د حيــالهد هللابــ در ســه د ســودكهد وضــويدثــىتدد ث ــهددّللك
دد أتــدب د ســورٍةد ــبدد اــ آند  ــددشــد ددّللك د الدداثــ د دشــى د بهــددثــىتدداثــ د د  يحيــبيدمثــدندركثــدٍ دداــ  د ــيهبَّدأبدكأ

د ندد هللاوهد دقـ  هد د غـعدإ يـه د دقـبمد قـبي اد دثـ ةدد  د باد الددقبم د د ا  د دد تدسثادمثدداث  د ي هللاودنددشد ددّللك
ش د ةددأددددو ظد هلدد  يهللاد بدش ةد قبي ه دمثددا  د هود دهللا دأبددد أتدبد د ك د هود دهللا  دمثددا  دد  دنياد ريك د



د نددـ هللاودمثددقـبمد دبحيـ د دهللابيـهد دقج د هود دهللا  دمثدد هللاود ددشـد ددّللك دصـبىددّللك ف د بـمد ـملد بـكدصـالةدرسـولددّللك
دهللابـىدذ ـكد]صـبىد  سبمدثىتدم َّن د باصد بدد تق دعبتني د جثبهددإ،دد قهللاد د ق  د ركثتيهد هود دهللا دثىتد ُـ أبح

دهللابيهد سبم[. ددّللك
بدده.د ــدل:دــدثــ عبددهـدر ندمــبدهللا ــ ددّللك دعبـدددمدــ دمـبدهــدر ند خــرباند ـُمدمــبدثأـيم د ــذك دهــذدددحلـ دثدإبأســ1347

دحيــبيدد ثوــد دمثدأي يدإ،د  دشــه دملددــذك ددألرمــ دركثــدٍ د ســدقددحلــ دث د  ــدلد يــه:د يحيــبيدمثــد دركثــد ددقـــوكأيد
ميــبهبد دد اــ د ةد د  كــويد د قــجود د الدجيبــسد دشــى د ــبهبدإالد دد  د بــاد  أنــهدكــدندجيبــسدمثدداــودد الددقــبمد يــهد

د  د ددصو هدثىتددو ظبد دمثدسدقد ثبده. يحيبيدركثاددو  د د دمثددقبمد قبي ادد د
ـدث عبددهللا  دمبدهللا  ـدن دعبـدد ـ  دنددثـ ددمـبد ثد دـادهللاـبد ـم دعبـددزردرةدمـبد  ىف دهللاـبدهللادئوـاد دددملـؤ بنيد نـدد1348

دهللابيهد سبمد اد هللا:دكدنددحيبيداب بدفدد ثود  دمثدد ج دإ،د هبهد يحيبيد رمثـد  د دصبىددّللك سئبهللادهللابدصالةدرسولددّللك
إ،د  دشــــه دمثدســــدقددحلــــ دثدمطو ــــه د ملددــــذك :ددقــــويدميــــبهبَّد دد اــــ د ةد د  كــــويد د قــــجود د ملددــــذك د ددمثدأي ي

دد تقبيم:دثىتددو ظبد.
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايـل دعبـددمحـددددثـ ددمـبدسـب ادهللاـبد ـمدمـبدثأـيم دهللاـبدزردرةدمـبد  ىف دهللاـبدسـث دمـبد1349

دهللابهد[د ذدددحل دث د د  يسد دمتدددث د هم.هودد دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
ــدثــ عبدد وســىددثــ ددمــبدإمسدهللايــلدعبــددمحــددددثــ ددمــبدســب ادهللاــبد  ــ دمــبدهللا ــ   دهللاــبد  دســب ادمــبدهللا ــ د1350 ـ

دهللابهد[ دد  محب دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
دهللابيهد سبمدكدنددحيبيد بدد بيلدعالتدهللاو ةدركثا ددو  دمتق  د  دك ـدد د ـهللا د دحيـبيدركثتـنيد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

دهودجد سف د ركثيتدد فج دمنيددألذدند ديأ د ا. د
ـدث عبدد وسىدمـبدإمسدهللايـل دعبـددمحـدد دهللاـبد  ـ دمـبدهللا ـ   دهللاـبد  ـ دمـبدإمـ دهيم دهللاـبدهللابا ـادمـبد  ـدص د1351

دهللابهد[ دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
دهللابيهد سبمدكدنددو  دمتق دركثدٍ  دمثد    دمق  دركثدٍ  د رك دركثتنيد ه دصبىددّللك ودجـد سدمثـ دد ـو  د ندرسولددّللك

ددا  د يه د د  أذدد رددد ندد ك د ددد  ك دمثدسج .
دد ودسطيد]هللابد   دمبدهللا   [د  بهد دلد يه:د دلدهللابا ادمـبد  دلد موددد د:در ىد]هذدب[ددحل د نيدخد  دمبدهللا  ددّللك

د  َّدص:دايد ُ َّتحدُه دكيفدكدنددحيبيدد  كثتني د ذك د ثبده.
خد   دحد عبدددمبددمل ىن دعبددهللا  ددألهللابى دعبـددهوـدد دهللاـبددحلقـبدهللاـبدسـث دمـبدـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابد1352
دهوددد دل:

د دهللابيـهد سـبمد د ـهللا:دإندرسـولددّللك دصـبىددّللك    هللاددمل دباد  خبهللادهللابىدهللادئوا د ابهللا:د خربد دهللابدصـالةدرسـولددّللك
دهللابيهد سبمدكدنددحيبيداب بدفدصالةدد ثود  دمثدأي يدإ،د  دشهد يبدد    أذددكدندجوفدد بيلد دددإ،دثدجتهددصبىددّللك



 إ،دطهـورهد توضــ دمثددخــلددملقــج د حيــبىدمثــد دركثــدٍ دخييَّــُلدإيلَّد نــهددقــوكأيدميــبهبَّد دد اــ د ةد د  كــويد د قــجود دمثد
 د رنـددشــأأهللادددـو  دم كثـٍا دمثددحيـبيدركثتـنيد هـودجـد سف دمثددضـ دجب ـه د  نـددجـد دمـاللد آذنـهداب حيـالة دمثددغفـي

  دال دثـــىتددؤذنـــهداب حيـــالة د أدنـــهللاد بـــكدصـــال هدثـــىتد ســـبَّد حلـــم د ـــذك  د ـــبدحل ـــهد ـــددشـــد ددّللك د ســـدقد غفـــيد
ددحل دث.

د] دلد موددد د:دإّنددك ر دهذدددحل دثدألنمددضط مودد يهدمثد دلد موددد د:د صحدمبددالدد  ندد  كثتنيدمث دد و  [.
هللابدث يعدمبد  داثمهللا دحد عبددهللا  دندمـبد  دشـي ا دـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددهويم د خرباندثحيني د1353

دمـبدهللا ـدف دهللاـبد ميـه دهللاـبد دمـبدهللا ـ ددّللك عبدد   دمبدُ ضحيل دهللابدثحيني دهللابدث يعدمبد  داثمهللا دهللابد   دمبدهللابيك
ددمبدهللا دف

دهللابيهد سبمد  آهددستياظد تقوَّ،د  وض د هودداول:د}إد دخبقدد قـ ود د دألرض{د ثـىتد نهدر  دهللاب دد بزدصبىددّللك
خــتمدد قــورة دمثد ــددد حيــبىدركثتــنيد طــدلد يه ــددد ايــددد د  كــويد د قــجود دمثددنحيــ فد بــدددثــىتدنفــخ دمثد ثــلدذ ــكد
عــالتد ــ د دمقــهللادركثــد  دكــلدذ ــكددقــتد، دمثددتوضــ د داــ  دهــؤال ددآلاي دمثد   ــ  د ــدلدهللا  ــدن:دمــ التدركثــدٍ  د

اتهدمــاللد آذنــهداب حيـالةدثــنيدطبــ دد فجـ د حيــبىدركثــيتد ـ اتهددملــؤذند رـ جدإ،دد حيــالة د  ــدلددمـبدهللايقــى:دمثد   ــ د ـ 
د فج  دمثدخ جدإ،دد حيالةدمثدد فاد د هـودداـول:د"د بهـمددجثـلد د بـزدنـورد  د دجثـلد د قـد دنـورد  د دجثـلد دمسثـيد

هـمد  هللاظـمديلدنورد  د دجثلد دمحي يدنورد  د دجثلدخبفيدنورد  د   د يدنورد  د دجثـلد ـبد ـو يدنـورد  د  ـبدحتـيتدنـورد  دد ب
دنورد ".

دـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابدثحينيدحنوهد دل:د"  هللاظمديلدنورد ".1354
 ــدلد مــوددد د:د كــذ كد ــدلد مــودخد ــ دد ــ كدال دهللاــبدث يــعد دهــذد د كــذ كد ــدلد دهــذدددحلــ دث د  ــدلدســب ادمــبدد

دكهيل:دهللابد  درش دبدهللابددمبدهللا دف.
دمـبد  دّنـ  دهللاـبدك دـع دـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد مودهللادص1355 م دعبددزهريدمبد    دهللاـبدشـ دكدمـبدهللا ـ ددّللك

دهللابدد فضلدمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمدألنظ دكيفدُدحيحبي د اددد توض د صبىدركثتنيد يد ـُهد  ـلدركوهللاـهد ركوهللاـهد  ـلد د يبا دهللاب دد بزدصبىددّللك مهللاُّ

هللا ـــ دن:د}إنَّد دخبـــقدد قـــ ود د دألرضد دمثد ـــ  دخب ـــسدآاي د ـــبدآلددســـجوده دمثدانددمثددســـتياظد توضـــ د دســـنت
 دختالفدد بيلد د بهدر{د بمددملددفثلدهذددثىتدصبىدهللاو دركثـدٍ  دمثد ـددد حيـبىدسـج ة د دثـ ة د ـ    د ـد د اندىد
دهللابيــهد ســبمدمثــ  ددســأهللاددملــؤذن د حيــبىدســج  نيدخفيفتــني دمثدجبــسد دصــبىددّللك دملبــدديدهللابــ دذ ــكد اــدددرســولددّللك

دثىتدصبكىد حي ح.
د بددمبأدمودٍردمثضه. دلد م دوددد د:دخفيدهللابيَّ



ــدثـ عبددهللا  ــدندمـبد  دشــي ا دعبـدد كيـ  دعبــدد  ـ دمــبد ـيسددألســ ي دهللاـبددحلأـمدمــبدهللُاتي ـا دهللاــبدسـثي دمــبد1356
دُج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيـــهد ســبمدمثــ  دد  قــىد اـــدل:د" صــبىدد غــالد "د ــد ود:د دصــبىددّللك دهللابــ دخــد يتد ي ونـــا د جــد درســولددّللك نثـــم دمــهللاُّ
. د بَّدملددقبمدإالد دآخ هبَّ د دضطج دثىتدإذدد ضىد بدد بيلد ددشد ددّللك د ددد توض دمثدصبكىدس ثد د  دمخقد د    ح

دـدث عبدددمبددمل ىن دعبدددمبد  دهللا يك دهللابدشث ا دهللابددحلأم دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:1357
د دميهللادخد يتد ي ونادمبهللاددحلدرتد حيبىدد ب دهللابيهد سـبمدد ثوـد  دمثدجـد د حيـبىد رمثـد دمثداند دمثد ـدددمأهللاُّ زدصبىددّللك

دحيبيد ا هللادهللابددقدرهد  درد د   د  دهللابدمييبـهد حيـبىدمخقـد دمثدانددثـىتدمسثـهللادغطيطـهد  دخطيطـه دمثد ـددد حيـبىد
دركثتني دمثدخ جد حيبىدد غ دة.

ددمبدهللا دد دهللابدسثي دمبدج ريـدث عبدد تي ا دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابدهللا  دد ي  دهللابدىيب1358
 نددمبدهللا دفدث عهد دهذهدد احياد دل:د ددد حيبىدركثتنيدركثتنيدثىتدصبىدمثد دركثـد  دمثد   ـ دخب ـسد ملدجيبـسد

دميبهبك.
ـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبددحلح َّد  دث ع د   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابد   دمـبدجثفـ دمـبد1359

د ممري دهللابدهللادئواد د هللا:د ممري دهللابدهللا  ةدمبدد
دهللابيــهد ســبمددحيــبيدعــالتدهللاوــ ةدركثــادم كثتيــهد  ــلدد حيــ ح:ددحيــبيدســتد د  ــىند  ــىن د دــو  د دصــبىددّللك كــدندرســولددّللك

دخب سدالدداث دميبهبَّدإالد دآخ هبك.
دمبد د ك؛دهللابدهللا  ة؛دهللابدهللادئوا1360 دـدث عبدد تي ا دعبددد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع؛دهللابدهللا د،أ
دهللابيهد سبمدكدنددحيبيداب بيلدعالتدهللاو ةدركثا دم كثيتدد فج . ندد خرب  دهد ندد بزدصبىددّللك
دمبددمدـ ددملاـ ى د خربمهـددهللاـبدسـثي دمـبد  د دـوب؛دهللاـبد1361 ـدث عبددنحي دمبدهللابيكد جثف دمبد قد  د ندهللا  ددّللك

دجثف دمبدرميثا؛دهللابدهللا د،دمبد د ك؛دهللابد  دسب ا؛دهللابدهللادئوا
دهللا دصبىددّللك بيهد سبمدصبىدد ثود دمثدصبىدمثد دركثد د دئ د  د ركثتنيدمنيددألذدنني د ملددأبددـ هللاه د د ندرسولددّللك

د دلدجثف دمبد قد  د دث د ه:د ركثتنيدجد قد دمنيددألذدنني دزدددجد قد :
دمبد1362 ـدث عبدد مح دمبدصد :د    دمبدسب اددمل دديد دال:دعبدددمبد هع دهللابد ثد دادمبدصد  دهللابدهللا  ددّللك

دهللابهد[: د  د يسد دل:د بهللاد ثدئواد]رضيددّللك
دهللابيهد سبمددو   د د هللا:دكدنددو  دأبرم د عـالٍت د سـهللاد عـالٍت د مثـدند عـالٍت د هللاوـ د دصبىددّللك مأمدكدندرسولددّللك

د عالتد ملددأبددو  دأبناصد بدس   د الدأبك  د بدعالتدهللاو ة.
  ــلدد فجــ .د بــهللا:د ــدددــو   د د ــهللا:دملددأــبددــ يدذ ــكد ملد ــدلد مــوددد د:دزددد محــ دمــبدصــد د ملددأــبددــو  دمــ كثتنيد

د عالٍت. ددذك د مح :د سهللاك



ـدثـ عبدد ؤ كـلدمـبدهوـدد دعبـددإمسدهللايـلدمـبدإمـ دهيم دهللاـبد بحيـوردمـبدهللا ـ دد ـ محب دهللاـبد  دإسـحدقددهل ـ د  د1363
دهللابيهد سبمداب دصبىددّللك د بيل هللابددألسوددمبددمد د نهددخلدهللابىدهللادئواد ق هلددهللابدصالةدرسولددّللك

د  اد ــهللا:دكــدنددحيــبيدعــالتدهللاوــ ةدركثــا د ــبدد بيــل دمثدإنــهدصــبىدإثــ ىدهللاوــ ةدركثــاد  ــ ،دركثتــني دمثد ــ بدصــبىددّللك
دهللابيهد سبمدثنيد  بد هوددحيبيد بدد بيلد ق دركثدٍ د كدندآخ دصال هد بدد بيلدد و  .

 دهللاــبدسـثي دمــبد  دــدثــ عبددهللا ـ ددملبــكدمـبدشــثيعدمـبدد بيــث دثـ ع د   دهللاــبدجـ ي دهللاــبدخد ـ دمــبددمدـ 1364
دهالل دهللابدف  ادمبدسبي دند ندك د د د و،ددمبدهللا دفد خربهد نهد دل:

دهللاب هد يباد هـودهللابـ د ي ونـا دد دهللابيهد سبمداب بيل د دل:دمهللاُّ دصبىددّللك س  هللاددمبدهللا دف:دكيفدكدنهللادصالةدرسولددّللك
د يــهد ــد  د  ــبٍك دإذددذهــعدعبــثدد بيــلد  دنحيــفهددســتياظ د اــدددإ،دشح توضــ د  وضَّــ  د ثــه دمثد ــددد ا ــهللادإ،د بــدددثــىتَّ

د ذ دك نهددو ظ  د حيبىدركثتنيدخفيفتنيد  د جب هدهللابىددقدرهد جثب دهللابىدمييبه دمثد ض دد هدهللابىدر سيدك نهدميسُّ
 ــ  د يه ــددأبددد اــ آند دكــلدركثــادمثدســبكم دمثدصــبىدثــىتدصــبىدإثــ ىدهللاوــ ةدركثــاداب ــو  دمثداند د ــ اتهدمــاللد اــدل:د

ددّللك د اددد  ك دركثتنيدمثدصبىداب بدف.دد حيالةدايرسول
ـدث عبددنوحدمبدث يعد ىيبدمبد وسىد دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابددمبدطد ف دهللابدهللاأ  ادمـبد1365

دخد   دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمددحيحبيد بدد بيل د حيبىدعالتدهللاو ةدركثاد بهدد دهللاب دخد يتد ي ونا د ادددد بزدصبىددّللك ركثتددد فجـ  دمهللاُّ

دثمر د يد هد دكلدركثادما رد}ايد دهدددملم ل{دملددالدنوح:د بهددركثتددد فج .
دمـبد ــيسدمـبدف  ـاد خـربهدهللاــبد1366 دمـبد  دمأــ  دهللاـبد ميـهد ندهللا ـ ددّللك ــدثـ عبددد اثبـز دهللاـبد د ــك دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دزد دمبدخد  ددجله د نهد دل:
دهللابيـهد دصـبىددّللك دألر ابَّدصـالةدرسـولددّللك دصـبىددّللك  سـبمدد بيبـا د ـدل:د توسـ  دهللات تـهد  د قـطدطه د حيـبىدرسـولددّللك

هللابيهد سبمدركثتـنيدخفيفتـني دمثدصـبىدركثتـنيدطـودبتنيدطـودبتنيدطـودبتني دمثدصـبىدركثتـنيد مهـددد ندد بتـنيد  به ـد دمثد
دصبىدركثتنيدد ندد بتنيد  به د دمثد    د ذ كدعالتدهللاو ةدركثا.

دمبدهللا دفد خربهددـدث عبددد اثبز دهللاب1367  د ك دهللابدف  ادمبدسبي دن دهللابدك دعد و،ددمبدهللا دف د ندهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد هيدخد تهد دل: د نهداب دهللاب د ي ونادز جدد بزدصبىددّللك

د دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبمد  هبـهد دطوهلـد د بـدددرسـولددّللك دصـبىددّللك  دضطجثهللاد دهللا ضدد وسددة د دضـطج درسـولددّللك
دهللابيــهد ســبمد جبــسدهللابيـهد ســبمدثــ دصــبىددّللك ىتدإذدددنتحيــفدد بيــل د  د  بـهدمابيــل د  دمثــ هدمابيــل ددســتياظدرسـولددّللك

ميقــحدد بــوددهللاــبد جهــهدميــ ه دمثد ــ  دد ثوــ ددآلاي ددخلــودمتد ــبدســورةدآلدهللا ــ دن دمثد ــدددإ،دشــبكد ثباــا د توضــ د بهــدد
:د ا هللاد حيبثهللاد  لد ددصـ ب  دمثدذه ـهللاد ا ـهللادإ،دجب ـهد وضـ درسـولد  ثقبد ضو ه دمثد ددددحيبيد دلدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدد هدد ي ىندهللابىدردسي د  خذدأبذ ددفتبهد د حيبىدركثتني دمثدركثتني دمثدركثتني دمثدركثتـني د دصبىددّللك دّللك



مثدركثتني دمثدركثتني د دلدد اثبز:دسهللاد  دٍ  دمثد     دمثددضطج دثىتدجد هددملؤذكأند اددد حيـبىدركثتـنيدخفيفتـني د
ددخ جد حيبىدد حي ح.مث

 ابب ما يؤمر به من القصد يف الصالة -317
ــدثــ عبدد تي ــاد]مــبدســثي [دعبــددد بيــث دهللاــبددمــبدهللاجــالن دهللاــبدســثي ددملاــربي دهللاــبد  دســب ا دهللاــبدهللادئوــاد1368 ـ

دهللابهد[ د]رضيددّللك
دالدميلُّدثىت دهللابيهد سبمد دل:د"دكبفودد بدد ث لد دد طياوند  أنَّددّللك دصبىددّللك دمتبود د  أنَّد ثعدد ث لدإ،د ندرسولددّللك

د د  هد إند لَّ"د كدندإذددهللا لدهللا ال د ع ته. ددّللك
دمبدسث  دعبددهللا ي دعبدد   دهللابددمبدإسحدقدهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئوا1369 دـدث عبددهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمدمثثدإ،دهللا  دندمبد ظثون د جد هد ادل:د"ايهللا  دن د رغ هللاد د ندد بزدصبىددّللك هللابدسـبيت" د ـدلدال:د دّللك
دايدهللا  ــدند ــ أنَّد د اندد  صــبكأي د  صــودد   طــ  د  نأــحدد بقــد د ــد َّقددّللك ايرســولددّللك د  أــبدســبتكد طبــع د ــدل:د" ــ أ كأ

دألهبكدهللابيكدثاكد  د إند ضيفكدهللابيكدثاكد  د إنَّد بفقكدهللابيكدثاكد  د حيمد   ط  د صلد من".
دددج د  دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابدهللابا اد دل:دس  هللادهللادئوا:ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعب1370

دهللابيهد سبم دهلدكدندخيصدشيئد د بددألايد د د هللا:دال دكـدند]كـل[دهللا بـهددميـا  د دصبىددّللك كيفدكدندهللا لدرسولددّللك
دهللابيهد سبمددقتطي    دصبىددّللك د  دُّأمددقتطي د ددكدندرسولددّللك

داببد ف د د مودبدشه در ضدن
 يف قيام شهر رمضانابب  -318
ــدثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــيد   ــ دمــبددملتوكــلد ــدال:دعبــددهللا ــ دد ــ زدق د خــرباند ث ــ  د ــدلددحلقــبد دث د ــه:د1371 ـ

د  د كدمبد نس دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبمدد غكأعد د يدددر ضدند بدغريد ندأي  همدمثمميا دمثدد دصبىددّللك اول:د" حْبد دددر ضدندإميدان دكدندرسولددّللك

دهللابيهد سبمد دأل  دهللابىدذ ك دمثدكـدنددأل ـ دهللابـىدذ ـكد دصبىددّللك  دثتقداب دغف د هد دد ا دد بدذن ه"د تو درسولددّللك
دهللابه. دهللابهد ص رد د بدخال ادهللا  درضيددّللك د دخال اد  دمأ درضيددّللك

در ضدن"د ر ىدهللاايلد" بدصدددر ضدند  د ه". دلد موددد د:د كذددر دهدهللاايلد دونسد  مود  دسد" بد ددد
دـدث عبددفب دمبدخد  د دمبد  دخبف ددملثىند دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة 1372

دهللابيهد سبم:د" ـبدصـدددر ضـدندإميـدان د دثتقـداب دغفـ د ـهد ـدد اـ دد ـبدذن ـه د  ـبد ـددد يبـادد اـ رد د بغدمهدد بزَّدصبىددّللك
دان د دثتقداب دغف د هد دد ا دد بدذن ه".إميد

د دلد موددد د:د كذددر دهدىيبدمبد  دك ريدهللابد  دسب اد    دمبدهللا   دهللابد  دسب ا.



د1373 ـدث عبددد اثبز دهللابد د كدمبد نس دهللابددمبدشـهدب دهللاـبدهللاـ  ةدمـبدد ـممري دهللاـبدهللادئوـادز جدد بـزدصـبىددّللك
دهللابيهد سبم

دهللابيهد سب مدصبىد ددملقج د حيـبىدمحيـال هدانف دمثدصـبىد ـبدد ادمبـاد أ ـ دد بـدفدمثددجت ثـودد ـبد ندد بزَّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد ب دد ص حد ـدل:د" ـ در دـهللادد ـذيدصـبثتم د بـمدميبثـ د ـبد دصبىددّللك د بيبادد  د  اد بمدخي جدإ يهمدرسولددّللك

ددخل  جدإ يأمدإالكد  دخويهللاد ند ف ضدهللابيأم"د ذ كد در ضدن.
هبــددد]مــبدد قــ ي[دعبــددهللا ــ ة دهللاــبد  ــ دمــبدهللا ــ   دهللاــبد  ــ دمــبدإمــ دهيم دهللاــبد  دســب ادمــبدهللا ــ دـــدثــ عبدد1374

دهللابهد[د د هللا: دد  محب دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
دهللابيــهد ســبمد ضــ مهللاد ــهدثحيــريد د حيــبىد دصــبىددّللك كــدندد بــدفددحيــبوند ددملقــج د در ضــدند  زدهللاــد د ــ    درســولددّللك

دهللابيه د ذهدد احيا د د هللاد يه:د دلد د يبـيتدهـذهدحب ـ ددّللك دهللابيهد سبمد" دهـددد بـدف د  ـدد سد ـددمـهللاُّ  ث دد بزدصبىددّللك
د أدنأم". دغد ال  د الدخفيدهللابيَّ

ـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دعبدددد ددمبد  دهب  دهللابدد و ي دمبدهللا ـ دد ـ محب دهللاـبدج ـريدمـبدنفـري دهللاـبد1375
د  دذرد دل:

دصبىددّللكد هللابيهد سبمدر ضدن د بـمدداـمدمبـددشـيئد د ـبدد وـه دثـىتدماـيدسـ  ف د اـدددمبـددثـىتدذهـعددص بدد  درسولددّللك
عبثدد بيل د ب ددكدنهللادد قددسادملددامدمبد د ب ددكدنهللاددخلد قاد دددمبددثىتدذهعدشط دد بيل د ابـهللا:دايرسـولددّللك د

 فدثقـعد ـهد يـدددد بيبـا"د ـدل:د ب ــددد ـودنفَّبتبـدد يـدددهـذهدد بيبـاد ـدل:د اــدلد"إندد  جـلدإذددصـبىد ـ دديأ ـدددثـىتددبحيــ
كدنهللادد  دمثادملددام د ب ددكدنهللادد  د  اد  د هبهد نقد هد د بدفد ادددمبددثىتدخويبدد نددفو بـددد فـالح د ـدل:د بـهللا:د

د  ددد فالح د دل:دد قحور دمثدملددامدمبددمايادد وه .
د دد ددمـبد  يـاد ندسـفيدند خـربهمدهللاـبد  ددث1376 فـور د  ـدلددد ددمـبد  يـا:دهللاـبددمـبدهللا يـ دـدث عبددنحي دمبدهللابيك

دمبدنقطدف دهللابد  دد ضحى دهللابد ق  ق دهللابدهللادئوا
دهللابيهد سبمدكدندإذدددخلدد ثو د ثيددد بيلد ش ددملئمرد  داظد هبه". د" ندد بزدصبىددّللك

د دلد موددد د:د  موددثفورددمسهدهللا  دد  محبدمبدهللا ي دمبدنأْقطحدف.
دمـبد هـع د خـرب د قـبمدمـبدخد ـ  دهللاـبدد ثـال دمـبدهللا ـ دـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د 1377  د دل:دعبـددهللا ـ ددّللك

دد  محب دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبمد  أذدد انفد در ضدنددحيـبوند دانثيـاددملقـج د اـدل:د" ـدهؤال " د ايـل:دهـؤال د دصبىددّللك خ جدرسولددّللك

د يسد ثهمد  آن د   ُّدمبدكثٍعددحيبيد همددحيب دهللابيهد سبم:د" صدمود د نثـمد ـددانفف وندمحيال ه د ادلدد بزدصبىددّللك
دصبثود".

د دلد موددد د:د يسدهذدددحل دثداب اويك د قبمدمبدخد  دضثيف.



 ابب يف ليلة القدر -319
دمـبدد1378 د ـدل:د بـهللادأل كأ ـدث عبددسـبي دندمـبدثـ بد  قـ د ددملثـىند ـدال:دعبـددمحـدددمـبدزدـ  دهللاـبدهللادصـم دهللاـبدزرٍك
دكثع:
د ابدهللا ــ د خــربد  دهللاــبد يبــادد اــ ردايد ابددملبــذر د ــ أندصــدث بددســئلدهللابهــدد اــدل:د ــبدداــمددحلــولددحيــ هدد اــدل:درثــمددّللك

دإنـدد فـيد د ندالددتأبـوددمثدد فاـد:د دّللك د ا دهللابمد ندد در ضدن دزددد ق كد:د  أبدك هد نددتَّأبودد  د ثـعَّ د  محب د دّللك
دصـبىدر ضدند يبـادسـ  د هللاوـ دبدالددقـت   د بـهللا دهللاب ـهللادذ ـك د ـدل:دابآلدـادد ـيتد خـرباندرسـولددّللك :دايد ابددملبـذرد ّنَّ

:د دددآلدا د دل:د حي حدد و سدص يحاحد بكدد بيباد  لدد طقهللاد يسدهلددشثديدثىتد   ف . دهللابيهد سبم د بهللاد مرٍك ددّللك
دد قب ي[دعبدد   دعبددإم دهيمدمـبدطه ـدن دهللاـب1379 هللا ـدددمـبدإسـحدق دهللاـبددـدث عبدد مح دمبدثفصد]مبدهللا  ددّللك

دمبد ُنـحْيٍس دهللابد ميهد دل: د   دمبد قبمدد مه ي دهللابدض  ةدمبدهللا  ددّللك
دهللابيـهد سـبمدهللاـبد يبـادد اـ ر د ذ ـكد دصـبىددّللك كبهللاد دجمبسدم دسب اد  اند صـغ همد اـد ود:د ـبددقـ لد بـددرسـولددّللك

د دصــبىددّللك هللابيـهد سـبمدصــالةددملغـ ب دمثد  ــهللادصـ يحادإثـ ىد هللاوــ دبد ـبدر ضــدن د ر جـهللاد ود يـهللاد ــ درسـولددّللك
دهللابـهد ــبد بتـه د ب ــدد ـ غد ــدل:د"ان  ـ دنثبــي"د د د اــدل:د"ددخـل"د ــ خبهللا د ـ يتدمثوــدئهد ـ آ د كــفُّ م ـدبدميتــه د  ـ َّ
 اددد   هللاد ثه د ادل:د"ك نَّد كدثدجا "د بـهللا:د جـل د رسـب دإ يـكدرهـ د ـبدمـ دسـب اددقـ  ونكدهللاـبد يبـادد اـ رد

د:ددعبتدند هللاو  ند دل:د"هيدد بيبا"دمثدرج د ادل:د"  دد ادمبا"دد د د يبادعالتد هللاو دب. ادل:د"كمدد بيبا "د ابهللا
دمــبد1380 ـــدثــ عبدد محــ دمــبددــونس دعبــددزهــري د خــرباند  ــ دمــبدإســحدق دعــ د  ــ دمــبدإمــ دهيم دهللاــبددمــبدهللا ــ ددّللك

د نيسددجله  دهللابد ميهد دل:
بيد يهددحب  ددّللك د    دمبيباد نمهلـددإ،دهـذدددملقـج د اـدل:د"دنـملد بهللا:دايرسولددّللك دإنديلدابددا د كوند يهدد  اند ص

 يبادعالٍتد هللاو دب"د ابهللادالمبه:د أيفدكدند مو،ددحيب  د دل:دكـدنددـ خلددملقـج دإذددصـبىدد ثحيـ د ـالدخيـ جد بـهد
دحلدجادثىتددحيبيدد حي ح د  أذددصبىدد حي حد ج دددمتهدهللابىداببددملقج د جبسدهللابيهدد بحقدم دددته.

دهللابيـهد1381 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع د خرباند دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف دهللابدد بزدصـبىددّللك
د سبمد دل:

د"د ت قوهدد دد ثو ددأل دخ د بدر ضدن:د داتسثاد  اى د  دسدمثاد  اى د  دخد قاد  اى".
 ابب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين -320
دمـبددهلـدد دهللاـبد  ـ دمـبدإمـ دهيمدمـبددحلـدرتدد تي ـي دهللاـبددـدث عبددد اثبـز دهللاـبد د ـك 1382 هللاـبددمدـ دمـبدهللا ـ ددّللك

د  دسب ادمبدهللا  دد  محب دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:
دهللابيهد سبمددثتأفدد ثو ددأل س د بدر ضدن د ـدهللاتأفدهللاد ـد دثـىتدإذددكدنـهللاد يبـادإثـ ىد دصبىددّللك كدندرسولددّللك

دهللاتأد ـهد ـدل:د" ـبدكـدنددهللاتأـفد ثـيد بيثتأـفدد ثوـ ددأل دخـ  د  ـ در دـهللادد هللاو دب د هيدد بيبادد يتدخي جد يهدد ب



د هذهدد بيبادمثَّد نقيتهد د   در دت د سج د بدص يحتهدد د د د طنٍي د د ت قوهدد دد ثو ددأل دخـ د د ت قـوهدد دكـلكأ
د   ".

 اـدلد مـودسـثي :د  محيـ  د دلد مودسثي :د  ط  دد ق د د بد بكدد بيبا د كدنددملقج دهللابىدهللا دشد وكفددملقج د
دهللابيهد سبمد هللابىدج هتهد  نفهد ع ددملد د د طنيد بدص يحادإث ىد هللاو دب. دصبىددّللك دهللايبديدرسولددّللك

دـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبددهللا  ددألهللابى د خرباندسثي  دهللابد  دنبض ة دهللابد  دسثي ددخل ري د دل:1383
دهللابيــهد ســبم:د"د ت قــوهد دصــبىددّللك  دد ثوــ ددأل دخــ د ــبدر ضــدن د د ت قــوهدد دد تدســثا د د قــدمثا دد ــدلدرســولددّللك

 دخلد قـا"د ـدل:د بـهللادايد ابدسـثي  دإنأـمد هللابـمداب ثـ دد بـد د ـدل:د جـل د بـهللا:د ـددد تدسـثاد د قـدمثاد دخلد قـا د ــدل:د
مخــسددإذدد ضــهللاد دثــ ةد هللاوــ  ند ــد يتد بيهــددد تدســثا د إذدد ضــىدعــالتد هللاوــ  ند ــد يتد بيهــددد قــدمثا د إذدد ضــى

د هللاو  ند د يتد بيهدددخلد قا.
د بهدشى د ددال. د دلد موددد د:دالد دريد خفيدهللابيَّ

 ابب من روى أهنا ليلة سبع عشرة -321
ددثـــ ددمـــبدهللا ـــ  دهللاـــبدزدـــ ددثـــ ددمـــبد  د نيقـــادهللاـــبد  د1384 ــــدثـــ عبددثأـــيمدمـــبدســـيفدد   ـــي د خـــرباندهللا يـــ ددّللك

ددمبد قثود د دل:إسحدق دهللابدهللا  دد  محبدمبددألسود دهللابد ميه دهللابد
دهللابيــهد ســبم:د"دطب وهــدد يبــادســ  دهللاوــ ةد ــبدر ضــدند  يبــادإثــ ىد هللاوــ دب د  يبــادعــالٍتد دصــبىددّللك  ــدلد بــددرســولددّللك

د هللاو دب"دمثدسأهللا.
 ابب من روى يف السبع األواخر -322
دمبدددبدر دهللابددمبدهللا  د دل:د1385 دث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك

دصبىدد دهللابيهد سبم:د"حت  دد يبادد ا رد دد ق  ددأل دخ ". دلدرسولددّللك دّللك
 ابب من قال: سبع وعشرون -223
دمبد ثدذ دعبدد   د خرباندشث ا دهللابد تددة د نهدمس د ط كأ د  دهللابد ثد دادمبد  دسفيدن 1386 دـدث عبددهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد د يبادد ا رد دل:د"] يبادد ا ر[د يبادس  د د هللاو دب".هللابدد بزدصبىددّللك
 ابب ]من قال: هي[ يف كل رمضان -324
ـــدثــ عبددمحيــ دمــبدزاودــهدد بقــدئي د خــرباندســثي دمــبد  د ــ ، دثــ عبدد  ــ دمــبدجثفــ دمــبد  دك ــري د خــرباند1387

دمبدهللا  د دل: د وسىدمبدهللاا ا دهللابد  دإسحدق دهللابدسثي دمبدج ري دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد  اند  دصبىددّللك در ضدن".سئلدرسولددّللك دمس دهللابد يبادد ا ر د ادل:د"هيد دكلكأ

دهللابيهد سبم. د دلد موددد د:در دهدسفيدند شث ادهللابد  دإسحدقد و و د دهللابىددمبدهللا   دملدد  ثدهدإ،دد بزدصبىددّللك
د مودبد  د ةدد ا آن د حتمد هد    يبه



 ابب يف كم يقرأ القرآن؟ -325
دهللايلد ـدال:د خـرباند ابن دهللاـبدىـيب دهللاـبد  ـ دمـبدإمـ دهيم دهللاـبد  دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د  وسىدمبدإمس1388

دهللابيهد سبمد دلد ه: دمبدهللا    د ندد بزدصبىددّللك دسب ا دهللابدهللا  ددّللك
"إ   دد ا آند دشه "د دل:دإ د ج د وة د دل:د"د   د دهللاو دب"د دل:دإ د ج د وة د دل:د"د   د دمخسدهللاو ة"د ـدل:د

د دهللاوٍ "د دل:دإ د ج د وة د دل:د"د   د دس ٍ  د الد مد نَّدهللابىدذ ك".إ د ج د وة د دل:د"د   د
د دلد موددد د:د ث دثد قبمد متك.

دمبدهللا   د دل:1389 دـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابدهللاطد دمبدد قدئع دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك
دشــهٍ دعالعــاد اي دهللابيــهد ســبم:د"صــمد ــبدكــلكأ دصــبىددّللك ٍد د د ــ  دد اــ آند دشــهٍ "د بد حيــ د ان حيــته د ــدلديلدرســولددّللك

د ادل:د"صمددو د د   ط ددو د "د دلدهللاطد :د دختبفبددهللابد  د ادلدمثضضبد:دس ثاد ايد د  دلدمثضبد:دمخقد .
دمـبدهللا ـ  د1390 ـدث عبدددمبددمل ىن دعبددهللا  دد حي   د خرباندمهدد د خرباند تددة دهللابددمد دمـبدهللا ـ ددّللك دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دل: نهد د
ايرسولددّللك د دكمد    دد ا آن د دل:د" دشهٍ "د دل:دإ د  وىد بدذ كدردَّددد أالدد مود وسى د  بد حيهدثـىتد ـدل:د

د"د   هد دس ٍ "د دل:دإ د  وىد بدذ كد دل:د"الدفاهد بد   هد د  لد بدعالت".
اند مـوددد د د خـربانددحلـ دشدـدث عبدد   دمـبدثفـصد مـودهللا ـ دد ـ محبدد اطـدندخـدلدهللايقـىدمـبدشـدذدن د خـربد1391

دمبدهللا   د دل: دمبدسبيم دهللابدطبحادمبد حي ف دهللابدخي  ا دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم:د"    دد ا آند دشهٍ "د دل:دإند د وَّة  د دل:د"د   هد دعالٍت". دصبىددّللك د دلديلدرسولددّللك

:دمسثهللاد ابددد ددداول:دمسثهللاد مح ددث ددمبدثب لدداول:د . دلد مودهللابيك دهللايقىدمبدشدذدندكيكأسف
 ابب حتزيب القرآن -326
دـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف د خربانددمبد  د  ، د خرباندىيبدمبد دوب دهللابددمبددهلدد د دل:1392

س   دان  دمبدج ريدمبد طثمد ادلديل:د دكمد اـ  دد اـ آن د ابـهللا:د ـدد ثممـه د اـدلديلدان ـ :دالد اـلد ـدد ثممـهد ـ أندد
دهللابيهد سبمد دل:د"    دجم د د بدد ا آن"د دل:دثق هللاد نهدذك هدهللابددملغريةدمبدشث ا.درسولددّللكد دصبىددّللك
دمـبد1393 دمـبدسـثي  دعبـدد مـودخد ـ د هـذدد فظـه دهللاـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبدد ق د دعبدد  دندمبدمتدد دحد ث عبددهللا  ددّللك

دمبد  ف دهللابدج هد دلدهللا ـ  دمـبدسـثي د دث د ـه:د  فدمـبدثذدفـاددهللا  دد  محبدمبددثبى دهللابدهللا  دندمبدهللا  ددّللك دّللك
د دل:

دهللابيهد سبمد د   دعايف د دل:د بم هللاددألثـالفدهللابـىددملغـريةدمـبدشـث ا د  نـملدرسـولد دصبىددّللك    بددهللابىدرسولددّللك
دصـبىددّللكد دهللابيهد سبمدم د د كد د  ٍَّاد ه د دلد ق د:د كدند دد و  دد ـذدبد ـ  وددهللابـىدرسـولددّللك دصبىددّللك دهللابيـهددّللك

 سبمد بدعايف د دل:دكدندكلد يبادأي يبددمث دد ثود دى عبد د دلد مودسثي :د دئ د دهللابىدرجبيهدثىتددـ د حدمـنيدرجبيـهد



 دكبـدد قتضـثفنيد قـتذ ني".د ـدلدد بدطولدد ايدد د  ك  د ددى عبدد دد ايد ـبد و ـهد ـبد ـ دش دمثدداـول:د"الدسـود فد
نهللادسجدلددحل بدميببدد ميبهم:دن دلدهللابيهمد د د وندهللابيبـد"د ب ـددكدنـهللاد يبـاد ق د:د"نأا د ب ددخ جبددإ،ددمل دبادكد

 مط دهللابدد و هللادد ذيدكدندأي يبدد يهد اببد:د ا د مط  دهللابددد بيبـا د ـدل:دإنـهدطـ  دهللابـيَّدجمئـيد ـبدد اـ آن د أ هـهللاد ند
دهللابيـهد ســبم:دكيـفدحتمكأمـون دصــبىددّللك د اــ آن د ـد ود:دعــالت دد جـي دثـىتد متــه" د ـدلد  ف:دســ  هللاد صـحدبدرسـولددّللك

د مخس د س   د  ق  د إث ىدهللاو ة د عالتدهللاو ة د ثمبددملفحيلد ث ه.
د دلد موددد د:د ث دثد  دسثي د متُّ.

دمــبد1394 ــدثــ عبدد  ــ دمــبددملبهــدل دعبــدددمدــ دمــبدزردــ  دعبــددســثي  دهللاــبد تــددة دهللاــبد  دد ثــال ددمدــ دمــبدهللا ــ ددّللك ـ
ددث ددمبدهللا   د  ددل:د ورري دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د"الدفاهد بد   دد ا آند د  لد بدعالت". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
ـدث عبددنوحدمبدث يع دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدمسـد،دمـبدد فضـل دهللاـبد هـعدمـبد ب ـه دهللاـبدهللا ـ د1395

دمبدهللا    ددّللك
دهللابيهد سبم:د دكمددا  دد ا آن د دل:د" د رمثني ددو د "دمثد دلد" دشه "دمثد ـدلد" دهللاوـ دب"د نهدس لدد بزدصبىددّللك

دمثد دلد" دمخسدهللاو ة"دمثد دلد" دهللاو "دمثد دلد" دس ٍ "دملددبملد بدس  .
دـدث عبددهللا دددمبد وسى دعبددإمسدهللايلدمبدجثف  دهللابدإس دئيل دهللابد  دإسحدق دهللابدهللابا اد دألسودد دال:1396

د  ىددمبد قثوددرجلفد ادل:دإ د    ددملفحيلد دركد ددكهذكأدد وث د ن  د دكب  دد   ل  د أبدد بـزدصـبىددّللك ثاد ادل:د هذًّ
هللابيهد سبمدكدنددا  دد بظدئ دد قور نيد دركثـاد}د ـبجم د د ـ محب{د دركثـا د }د رتمـهللا د دحلد ـا د دركثـا د }د طـور د

} دـــلد ب طففـــني د د ـــذدراي {د دركثـــا د }إذدد  ثـــهللا د نـــون{د دركثـــا د }ســـ لدســـدئلف د د بدزهللاـــد {د دركثـــا د 
 هللاــ س{د دركثــا د }دملــ ع  د دملم ــل{د دركثــا د }هــلد  ــى د الد  قــمدميــوددد ايد ــا{د دركثــا د }هللاــمددتقــد  ون د

د دمل سال {د دركثا د }د  خدن د إذددد و سدكور {د دركثا.
.] د دلد موددد د:دهذدد  يفددمبد قثودد]رمحهددّللك

د بحيور دهللابدإم دهيم دهللابدهللا  دد  محبدمبددمد د دل:ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد1397
دهللابيــهد ســبم:د" ــبد ــ  ددآلدتــنيد ــبدآخــ دســورةد دصــبىددّللك ســ  هللاد ابد قــثوٍدد هــوددطــوفداب  يــهللاد اــدل:د ــدلدرســولددّللك

دد  ا ةد د يبٍادكفتده".
ةدخيـربدهللاـبدهللا ـ دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبـدددمـبد هـع د خـرباندهللا ـ  د ند ابدسـودادث عـهد نـهدمسـ ددمـبدثجـريد1398

دمبدهللا   دمبدد ثدصد دل: ددّللك
دهللابيـــهد ســـبم:د" ـــبد ـــدددمثوـــ دآاي دملددأتـــعد ـــبدد غـــد بني د  ـــبد ـــدددندئـــادآدـــٍادكتـــعد ـــبد دصـــبىددّللك  ـــدلدرســـولددّللك

دد ادنتني د  بد دددأب فدآدٍادكتعد بددملابط دب".



دمبدهللا  دد  محبدمبدثجرية. د دلد موددد د:ددمبدثجريةددألصغ دهللا  ددّللك
دمــبددمدــ  دعبــددســثي دمــبد  د دــوب د1399 د ــدال:دعبــددهللا ــ ددّللك د هــدر ندمــبدهللا ــ ددّللك ـــدثــ عبددىــيبدمــبد وســىدد  برــيُّ

دمبدهللا   د دل: دث ع دهللايدحمدمبدهللا دفدد ات د ُّ دهللابدهللايقىدمبدهاللدد حي   دهللابدهللا  ددّللك
د اــدل:د دهللابيــهد ســبمد اــدل:د  ــ ئ دايرســولددّللك دصــبىددّللك "إ ــ  دعــالاث د ــبدذ د د}د  ــ {"د اــدل:دد  ــىدرجــلدرســولددّللك

كــرب دســ د دشــت َّد بــزد غبــظد قــد د ــدل:د" ــد   دعــالاث د ــبدذ د دثــد يم"د اــدلد  ــلد اد تــه د اــدل:د"إ ــ  دعــالاث د ــبد
دهللابيـهد سـبم:د}إذدد دملق حد "د ادلد  لد اد ته د ادلدد  جل:دايرسولددّللك د   ئ دسورةدجد ثا د ـ    هدد بـزدصـبىددّللك

هللاددألرض{دثىتد  غد بهدد ادلدد  جل:د د ـذيدمث ـكدابحلـقدالد زدـ دهللابيهـدد مـ د دمثد دمـ دد  جـل د اـدلدد بـزدصـبىدز م 
دهللابيهد سبم:د"  بحدد  ُّ جيل"د   ني. ددّللك

 ابب يف عدد اآلي -327
دـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ا د خرباند تددة دهللابدهللا دفددجلو ي دهللابد  ده د ة1400

دهللابيـهد سـبمد ـدل:د"سـورةفد ـبدد اـ آندعالعـوندآدـا د وـف د حيـدث هددثـىتددغفـ د ـهد}  ـدر،دد ـذيدميـ هدهللابدد بزدصـ بىددّللك
ددملبك{".
 ابب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة  يف القرآن؟ -328
ــدثــ عبدد  ــ دمــبدهللا ــ دد ــ ثيمدمــبدد رب ــي دعبــدددمــبد  د ــ ، د خــرباندان ــ دمــبددمدــ  دهللاــبددحلــدرتدمــبدســثي د1401 ـ

دمبدُ بحنيد بدم دهللا  دُكالل دهللابدهللا   دمبدد ثدصد ثُد دتاي دهللابدهللا  ددّللك
دهللاو ةدسج ةد دد ا آن:د بهددعالتد ددملفحيل د  دسورةددحلجدسج اتن. دهللابيهد سبمد    هدمخحْسح د ندد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدإث ىدهللاو ةدسج ة د إسبددهد د دٍه. دلد موددد د:در يدهللابد  دد  ردد دهللابدد بزدصبىددّللك
ـــدثـــ عبدد محـــ دمـــبدهللا ـــ  دمـــبدد قـــ ح د خـــربانددمــبد هـــع د ـــدل:د خـــرب ددمـــبدهليثـــاد ند وـــ حدمـــبدهللادهـــدند ابد1402

ددملحيثعدث عهد ندهللاا ادمبدهللاد  دث عهد دل:
[د دســورةددحلــجدســج اتن د ــدل:د"نثــم د  ــبدملددقــج مهدد ــالد دهللابيــهد ســبم:د]ايرســولددّللك دصــبىددّللك  بــهللاد  ســولددّللك

ددا  مهد".
 ابب من ]مل ير[ السجود يف املفصيل -329
ــدثـ عبدد  ـ دمـبدرد ــ  دعبـدد زهـ دمـبدد ادسـم د ــدلد  ـ :در دتـهدنأـا دعبـدد مــود  د ـا دهللاـبد طـٍ دد ـورَّدق دهللاــبد1403

دهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف
دهللابيهد سبمدملددقج د دشى د بددملفحيلد بذدحتوكلدإ،ددمل دبا. دصبىددّللك د ندرسولددّللك

د:د د  ىد  سال [.] دلد بدد موددد د



ــْي  دهللاــبدهللاطــد دمــبد1404 دمــبدُ قح ـــدثــ عبددهبــدددمــبدد قــ يكأ دعبــدد كيــ  دهللاــبددمــبد  دذئــع دهللاــبددمدــ دمــبدهللا ــ ددّللك
ددقدر دهللابدزد دمبداثمهللاد دل:

دهللابيهد سبمدد بجمد بمددقج د يهد. دصبىددّللك د    دهللابىدرسولددّللك
بددمـبدُ قحـْي  دهللاـبدخدرجـادمـبدزدـ دمـبداثمـهللا دهللاـبدـدث عبدددمبدد ق ح د خـربانددمـبد هـع دعبـدد مـودصـر  دهللاـ1405

دهللابيهد سبمدنثبده. د ميهدهللابدد بزدصبىددّللك
د دلد موددد د:دكدندزد دديأ ددد بمددقج د يهد.

 ابب من رأى فيها سجودا   -330
دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد  دإسحدق دهللابددألسود دهللابدهللا  ددّللكد1406

دهللاب دصبىددّللك يهد سبمد   د]سورة[دد بجمد قج د يهد د  ددمايد ث د بدد اـوددإالسـج ح د  خـذدرجـلد ـبد ندرسولددّللك
:د با در دتهدم دذ كد ُتألدكد  د . دد اوددكفكد د بدثحيىد  د  دبد   ثهدإ،د جههد  دل:ددأفي دهذد د دلدهللا  ددّللك

 ابب السجود يف }إذا السماء انشقت{و}اقرأ{ -331
دن دهللابد دوبدمبد وسى دهللابدهللاطد دمبد يبد  دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبدد ق د دعبددسفيد1407

دهللابيهد سبمد د}إذددد ق د ددنواهللا{د }إ   دابسمدرمكدد ذيدخبق{. دصبىددّللك دسج اند  درسولددّللك
دهللابيهد سبمدآخ د ثبه[. دصبىددّللك دهللادددخحْيرب د هذددد قجودد بدرسولددّللك د] دلد موددد د:د سبمد موده د ةدسبادسهللاٍك

دـدث عبدد ق د دعبدددملثت  د دل:دمسثهللاد   د دل:دعبددمأ  دهللابد  درد  د دل:1408
صبيهللاد  د  ده د ةدد ثت اد ا  د}إذددد قـ د ددنوـاهللا{د قـج د ابـهللا:د ـددهـذهدد قـج ة د ـدل:دسـج  د ـددخبـفد

دهللابيهد سبم[د الد زدلد سج د ددثىتد  اده. د  دد ادسمد]صبىددّللك
 ابب السجود يف }ص~{ -332
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددُ هحْيع دعبدد دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:1409

دهللابيهد سبمددقج د يهد. دصبىددّللك د يسد}ص {د بدهللامدئمدد قجود د   در دهللادرسولددّللك
ـدث عبدد مح دمبدصـد  دعبـدددمـبد هـع د خـرب دهللا ـ  ددثـ ددمـبددحلـدرتدهللاـبددمـبد  دهـالل دهللاـبدهللاأيحـدضدمـبد1410
ددمبدسث دمبد  دس ح دهللابد  دسثي ددخل ريد نهد دل:هللا  ددّللكد

دهللابيهد سبمد هودهللابىددملبربد}ص { د ب ددمبغدد قج ةدنملد قـج د سـج دد بـدُفد ثـه د ب ـددد دصبىددّللك    درسولددّللك
دهللابيـهد سـبم:د"إّنـدد دصـبىددّللك دد بـدفد بقـجود د اـدلدرسـولددّللك هـيد ومــادكـدنددـودفدآخـُ د   هـدد ب ـددمبـغدد قـج ةد حوحـمَّنح

در دتأمد ومَّنـُْتْمد بقجود"د بملد قج د سج  د. دنزٍك د  أ كأ
 ابب يف الرجل يسمع السجدة وهو راكب ]أو يف غري الصالة[ -333



ــدثـ عبدد  ـ دمـبدهللا  ـدندد   وـايد مـوددجل ـده  دعبـددهللا ـ دد ثمدـمددثـ ددمـبد  ـ دهللاـبد حيـثعدمـبداثمـهللادمــبد1411
دمبدد ممري دهللابدان   دهللابددم دبدهللا  هللا  ددّللك

دهللابيــهد سـبمد ــ  دهللاــددحدد فــتحدسـج ة د قــج دد بــدفدكبهـم:د ــبهمدد  دكــعد د قــدج د ددألرض د دصــبىددّللك  ندرسـولددّللك
دثىتدإندد  دكعد يقج دهللابىدد ه.

ــدثـ عبدد محــ دمـبدثبب ـل دعبــددىـيبدمـبدســثي  دحد عبـدد محــ دمـبد  دشـثيعددحلــ َّد  دعبـدددمـبدّنــري ددملثـىندهللاــبد1412
دان   دهللابددمبدهللا  د دل:هللا ي ددّللك دهللابد

دهللابيهد سبمددا  دهللابيبـددد قـورة د ـدلددمـبدّنـري:د دغـريدد حيـالةدمثدإ فاـد:د يقـج د نقـج د ثـهد دصبىددّللك كدندرسولددّللك
دثىتدالدجي د ث اند أدان دملوض دج هته.

دمـبد1413 هللا ـ  دهللاـبدان ـ  دـدث عبدد مح دمـبدد فـ د د مـود قـثوددد ـ دزي د خـرباندهللا ـ دد ـ زدق د ـدل:د خـرباندهللا ـ ددّللك
دهللابددمبدهللا  د دل:

د سج د سج اند ثه. داب قج ةدكربَّ دهللابيهد سبمددا  دهللابيبددد ا آن د  أذدد  َّ دصبىددّللك دكدندرسولددّللك
د دلدهللا  دد  زدق:د كدندد  وريددثج هدهذدددحل دث.

. د دلد موددد د:ددثج هدألنهدكربَّ
 ابب ما يقول إذا سجد -334
دهللابهـد[دـدث عبدد ق د دعبددإمسدهللا1414 يـل دعبـددخد ـ ددحلـذد  دهللاـبدرجـل دهللاـبد  دد ثد يـا دندهللاـبدهللادئوـاد]رضـيددّللك

د د هللا:
دهللابيــهد ســبمدداــولد دســجوددد اــ آنداب بيــل دداــولد دد قــج ةد ــ درد د"ســج د جهــيد بــذيد دصــبىددّللك كــدندرســولددّللك

دخباهد شقَّدمسثهد محي هدحبو هد  و ه".
 ابب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح -335
دمبدد حي دحدد ثطدر دعبدد مودحب  دعبدداثمهللادمبدهللا درة دعبدد مودمتي اددهلُجحْي يد دل:دـ1415 دث عبددهللا  ددّللك

دمث دصالةدد حي حد  سج د يهد د بهد ددمـبدهللا ـ د بـمد .د دلد موددد د:ددث دإ،ددمل دباد دل:دكبهللاد  صُّ ملددمث بددد  كعح
د  دٍر دمثدهللاددد ادل:دإ دصبيهللُادخبفدرد دهللابيهد سبمد  ـ د  دمأـ د هللا ـ د هللا  ـدند]رضـيد نـْتحهأدعالتح دصبىددّللك سولددّللك

دهللابهم[د بمددقج  ددثىتد طب دد و س. ددّللك
د] دلد موددد د:ددث داب  كعد نمدكدنوددمث وهدإ،ددمل دباد يق لدهلمدهللابدسجوددد ا آن[.

 .ابب تفريع أبواب الوتر كتاب الوتر
 ابب استحباب الوتر -336



دـــدثــ عبددإمــ دهي1416 مدمــبد وســى د خــرباندهللايقــى دهللاــبدزكــ اي دهللاــبد  دإســحدق دهللاــبدهللادصــم دهللاــبدهللابــيد]رضــيددّللك
دهللابه[د دل:

دد و  ". د   فدىعُّ دهللابيهد سبم:د"ايد هلدد ا آند     دد  أنددّللك دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
ر دهللاـبددألهللا ـش دهللاـبدهللا ـ  دمـبد ـ ة دهللاـبد1417   دهللا يـ ة دهللاـبدـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبـدد مـودثفـصددألابَّ
دهللا  ددّللكد

دهللابيهد سبمدنثبده دزدد:د ادلد هللا د :د دد اول د دل:د" يسد كد الدألصحدمك". دهللابدد بزدصبىددّللك
د1418 ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قيد  تي ادمبدسثي  ددملثىند دال:دعبـددد بيـث دهللاـبددمدـ دمـبد  دث يـع دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دمبد  د د  ةدد م   دهللابدخدرجادمبدثذد ا د دلد مودد و ي :دد ث  يد دل:مبدردش دد مَّ   دهللابدهللا  ددّللك
دهللام جــلد ــ د  ــ كمدمحيــالٍةد هــيدخــريفد أــمد ــبدمحــ دد ــبثمد دهللابيــهد ســبمد اــدل:د"إنَّددّللك دصــبىددّللك خــ جدهللابيبــددرســولددّللك

د هيدد و   د جثبهدد أمد ي ددمنيدد ثود دإ،دطبويدد فج ".
 ابب فيمن مل يوتر -337
دد ثتأي دـدث عب1419 دمبدهللا  ددّللك دد   دمبددمل ىن دعبدد مودإسحدقدد طد اد  دعبددد فضلدمبد وسى دهللابدهللا ي ددّللك

دمبدمُ د ة دهللابد ميهد دل: دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدداول:د"د و  دثقٌّ د  بدملددو  د بيسد بَّد دد ـو  دثـقٌّ د  ـبدملددـو  د بـيسد بَّـد د دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك

دقٌّد  بدملددو  د بيسد بَّد".د و  دث
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابد   دمبدىيبدمبدث دن دهللابددمبد ريدم1420

ُرــ حجي:د
ُْرــ جيدمســ درجــال داب وــددددــ هللاىد ابد  ــ دداــول:دإندد ــو  د دجــع د ــدلددمل

 ندرجــال د ــبدمــ دكبدنــاددُــْ هللاحىددمل
دهللابيـهد سـبمدداـول:د  ثهللادإ،دهللا ددةدمبدد حيـد هللاد  خرب ـهد  دصـبىددّللك اـدلدهللا ـددة:دكـذبد مـود  ـ  دمسثـهللادرسـولددّللك

دهللاهـ فد ند دهللابىدد ث دد د  بدجد د ـبَّدملددضـي د ـبهبَّدشـيئد ددسـترفد د دحباهـبدكـدند ـهدهللابـ ددّللك ددّللك "مخسدصال دكت هبَّ
دهللاه ف:دإندشد دهللاذمه د إندشد د د دخبهددجلبا".د خبهددجلبا د  بدملدأي د بَّد بيسد هدهللاب ددّللك

 ابب كم الوتر؟ -338
دمبدشايق دهللابددمبدهللا  1421 دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندمهدد دهللابد تددة دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيــهد ســبمدهللاــبدصــالةدد بيــل د اــدلدأبصــ ثيهدهأــذدد  ــىند  ــىن د د ــوأ  د  ندرجــال د ــبد هــلدد  دددــادســ لدد بــزدصــبىددّللك
دركثافد ْبدآخ أدد بيل.

د  محبدمبددمل در، دث عبدد ـ دشدمـبدثيـدندد ثأجبـي دعبـددمأـ دمـبد دئـل دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدهللاطـد ددـدث عبددهللا  1422
دمبددمد دد بي ي دهللابد  د دوبددألنحيدريد دل:



د ند د قبم د  ـبد ثـعد نددـو  دخب ـٍسد بيفثـل د  ـبد ثـعَّ دهللابيهد سبم:د"د و  دثقٌّدهللابىدكلكأ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د نددو  دمودث ٍةد بيفثل".دو  دم الٍتد بيفثل د  بد د ثعَّ

 ابب ما يقرأ يف الوتر -339
ر دحد عبـددإمـ دهيمدمـبد وسـى د خـرباند  ـ دمـبد نـسد هـذدد1423 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبـدد مـودثفـصددألابَّ

د فظهدهللابددألهللا ش دهللابدطبحاد زُمحي دهللابدسثي دمبدهللا  دد  محبدمبد ممحى دهللابد ميه دهللابد  كدمبدكثعد دل:
دد ودث دد حي  .كدندرد دهللابيهد سبمددو  دمـد}س كأحددسمدرمكددألهللابى{د } لد بذدبدكف  د{د دّللك دصبىددّللك دسولددّللك

دـدث عبدد مح دمبد  دشثيع دعبدد   دمبدسب ا دعبددخحييف دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدُج حدجد دل:1424
دهللابيـهد دصـبىددّللك  سـبم د ـذك د ثبـدهد ـدل:د  دد  د  ـادمــ} لدس  هللادهللادئوـاد دَّددملـؤ بني:دأبيدشـى دكـدنددـو  درسـولددّللك

د ث {د دملثوذ ني. دهوددّللك
 ابب القنوت يف الوتر -340
ـدث عبدد تي ادمبدسثي د  مح دمبدجوَّدفددحلبفيد ـدال:دعبـدد مـوددألثـوص دهللاـبد  دإسـحدق دهللاـبدم دـ دمـبد  د1425

د  ، دهللابد  ددحلورد د دل:
دهللابه ــد[:دهللابكد د]رضــيددّللك دهللابيــهد ســبمدكب ــدٍ د  ــوهلبكد دد ــو   د ــدلددمــبد ــدلددحلقــبدمــبدهللابــيك دصــبىددّللك  ــ درســولددّللك

جـــودف:د د بـــو دد ـــو  :د"د بهـــمددهـــ  د ـــي بدهـــ دهللا د هللاـــد  د ـــي بدهللاد يـــهللا د  ـــو  د ـــي بد و يـــهللا د ابر،ديلد ي ـــدد
د بد د يـهللا د] الددثـمد ـبدهللادددـهللا[ د دد ضيهللا دإنكد اضيد الدداضىدهللابيك د إنهدالددذلُّ   دركـهللادد هللاطيهللاد   دش ك

درمبدد  ثد يهللا".
د] دلد موددد د:د موددحلْورد :درميثادمبدشي دن[.

دمبد   دد بفيبي دعببددزهري دعبدد مودإسحدقدإبأسبددهد  ثبـده د ـدلد دآخـ هد ـدل:دهـذددداـولد1426 ـدث عبددهللا  ددّللك
د دد و  د دد ابو  د ملددذك د"  وهلبَّد دد و  ".

بددمحدددمـبدسـب ا دهللاـبدهوـدددمـبدهللا ـ  دد فـمدري دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبددحلـدرتدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دع1427
دهللابه[ دمبدهودد دهللابدهللابيدمبد  دطد عد]رضيددّللك

دهللابيــهد ســبمدكــدندداــولد دآخــ د  ــ ه:د"د بهــمدإ د هللاــوذدم ضــد،د ــبدســرطك د نثد د ــكد ــبد دصــبىددّللك  ندرســولددّللك
د دد عبيهللادهللابىدنفقك".هللااومتكد  هللاوذدمكد بك دالد ثحييدعبد  دهللابيك د نهللادك

د دلد موددد د:دهوددد   ددشيخدحل دد د مبغ دهللابدىيبدمبد ثنيد نهد دل:دملدد  دهللابهدغريدمحدددمبدسب ا.
 دلد موددد د:در ىدهللايقىدمبددونسدهللابدسثي دمبد  دهللاحُ  مادهللابد تددة دهللابدسثي دمبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد مـمىدهللاـبد ميـهد

دصبىددّللكد ددث د دد ودرد  لدد  كوي.دهللابد  كدمبدكثعد ندرسولددّللك دهللابيهد سبمد ـحبحهللاح



 دلد موددد د:در ىدهللايقىدمبددونسدهذدددحلـ دثد دضـد دهللاـبد أطْـ دمـبأدخبيفـادهللاـبدزُمـحْيـ دهللاـبدسـثي دمـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد
دهللابيـهد سـبمد  بـه د ُر أيدهللاـبدثفـصدمـبدغيـدتدهللاـبد قـث دهللاـبد  مـْمحىدهللابد ميه دهللابد  كدمـبدكثـع دهللاـبدد بـزدصـبىددّللك

دهللابيـهد سـبمد بـهللاد دد ـو  دزمي دهللابدس دصـبىددّللك ثي دمبدهللا  دد  محبدمبد ممىدهللاـبد ميـهدهللاـبد  كدمـبدكثـعد ندرسـولددّللك
د  لدد  كوي.

 دلد موددد د:د ث دثدسثي دهللابد تددةدر دهددمدُ دمبدزرد دهللابدسثي دهللابد تددةدهللابدهللاحْمرحةدهللابدسثي دمبدهللا  دد  محبدمبد
دهللابيهد سب دمدملددذك دد ابو د الدذك د ُمـحيكد . ممىدهللابد ميهدهللابدد بزكأدصبىددّللك

 ــدلد مــوددد د:د كــذ كدر دهدهللا ــ ددألهللابــىد   ــ دمــبدموــ دد ث ــ ي د مسدهللاــهداب أو ــاد ــ دهللايقــىدمــبددــونسد ملددــذك  دد
دد ابو .

د   در دهد دضد دهودددد  ستودئيد شث ادهللابد تددة د ملددذك ددد ابو .
 هللا  ددملبكدمبد  دسبي دند ج د دمبدثدزددكبهـمدهللاـبدزميـ دد دلد موددد د:د ث دثدزُمي در دهدسبي دنددألهللا شد شث ا

ملددذك د ث د بهمدد ابو  دإالد ددُر يدهللابدثفصدمبدغيدتدهللابد قث دهللابدزمي ؛د  أنهد دلد دث د ه:دإنهد بـهللاد  ـلد
دد  كوي.

د دلد موددد د:د  يسدهودابملوهورد بدث دثدثفص دخندفد نددأوندهللابدثفصدهللابدغريد قث .
د ىد ند ُمـحيكد دكدنددابهللاد دد بحيفد بدشه در ضدن. دلد موددد د:د د د

ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبدد   دمبدمأ  د خرباندهودد دهللابد   دهللابدمثـبد صـحدمهد ند  كدمـبدد1428
دكثعد  َّهمددث د دشه در ضدند كدنددابهللاد دد بحيفددآلخ د بدر ضدن.

دمبدهللا ي  دهللابددحلقبـدث عبددشجديدمبدفب  دعبددهويم د خربانددونسد1429
دهللابه[د  دد بدفدهللابىد  كدمبدكثـعد أـدنددحيـبيدهلـمدهللاوـ دبد يبـا د الددابـهللاد ـمدإالد  ندهللا  دمبددخلطدبد]رضيددّللك

د دد بحيفدد  د ي د  أذددكدنهللادد ثو ددأل دخ دّتبفد حيبىد دميته د أدنوددداو ون:د مقد  ك.
 ـيسدموـى  د هــذدنددحلـ د دنددـ الندهللابــىدضـثفدثــ دثدد ـدلد مـوددد د:د هــذدددـ لدهللابـىد ندد ــذيدذُكأـ د دد ابــو 

دهللابيهد سبمد بهللاد دد و  . د  كد ندد بزدصبىددّللك
 ابب يف الدعاء بعد الوتر -341
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد  ـ دمـبد  دهللا يـ ة دعبـدد  ك دهللاـبددألهللا ـش دهللاـبدطبحـاددألاي ـي دهللاـبدذحرٍك د1430

دهللابد ميه دهللابد  كدمبدكثعد دل:هللابدسثي دمبدهللا  دد  محبدمبد ْممى د
دهللابيهد سبمدإذددسبمد دد و  د دل:د"س حدنددملبكدد ا  ف". دصبىددّللك دكدندرسولددّللك

ـدث عبدد   دمبدهللاوف دعبددهللا  ـدندمـبدسـثي  دهللاـبد  دغقـدند  ـ دمـبد طـ فددملـ   دهللاـبدزدـ دمـبد سـبم د1431
دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد  دسثي د دل:



دصبىددّللكد ددهللابيهد سبم:د" بدانددهللابد   هد  دنقيهد بيحيبهدإذددذك ه". دلدرسولددّللك
 ابب يف الوتر قبل النوم -342
ـدث عبدددمبددمل ىن دعبدد موددد د دعبدد ابندمبددمد  دهللاـبد تـددة دهللاـبد  دسـثي د ـبد زددشـبو ةد دهللاـبد  ده دـ ةد1432

د دل:
دهللابيــهد ســـبمدمـــ التدالد دهللاهـــبَّد دســفٍ د ال دثضـــ :دركثـــيتدد ضــحى د صـــوددعالعـــاد ايدد ـــبد  صــد دخبيبـــيدصـــبىددّللك

دد وه  د  ندالد انددإ،دهللابىد   .
ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة دعبدد مـودد ي ـدن دهللاـبدصـفودندمـبدهللا ـ   دهللاـبد  دإدردـسدد قـأو  دهللاـبدج ـريد1433

دمبدنفري دهللابد  دد  ردد د دل:
دهللابيــهد ســبمدمــ التدالد دهللاهــبَّد وــى :د  صــد  دمحيــيدددعالعــاد ايدد ــبدكــلدشــه  د الد انُددإالد  صــد دخبيبــيدصــبىددّللك

دهللابىد    د مق حادد ضحىد ددحلض د د قف .
ي ُّ دعبـددمحـدددمـبدسـب ا دهللاــبد1434 بححأ ـيـْ ــدثـ عبدد  ـ دمـبد محـ دمـبد  دخبـف دعبـدد مـودزكــ ايدىـيبدمـبدإسـحدقدد قَّ

دمبدرابح دهللابد  د تددة داثمهللا دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيــهد ســب مد ــدلدأل دمأــ :د" ــىتد ــو   "د ــدل:د   ــ د ــبد  لدد بيــل د  ــدلد ث ــ د" ــىتد ــو   "د ــدلد ندد بــزدصــبىددّللك

د]    [دآخ دد بيل د ادلدأل دمأ :د" خذدهذددابحلمد"د  دلد ث  :د" خذدهذدداب اوة".
 ابب يف وقت الوتر -343
د دل:دـدث عبدد مح دمبددونس دعبدد مودمأ دمبدهللايَّدحم دهللابددألهللا ش دهللابد قبم دهللابد ق  ق1435

دهللابيــهد ســبم د د ــهللا:دكــلَّدذ ــكد ــ د ثــل د   ــ د  لدد بيــل د  ســطه د دصــبىددّللك  بــهللاد ثدئوــا:د ــىتدكــدنددــو  درســولددّللك
د آخ ه د  أبددنتهىد   هدثنيد د دإ،دد قح .

دمبدهللا   دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1436 دـدث عبددهدر ندمبد ث  ف دعبدددمبد  دزدئ ةد دل:دث ع دهللا ي ددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د"ابدر ددد حي حداب و  ". ندد بزد دصبىددّللك
دمبد  د يسد دل:1437 دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيثدمبدسث  دهللابد ثد دادمبدصد  دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سـبمد د ـهللا:درنـدد   ـ د  لدد بيـل د رنـدد   ـ د ـبدآخـ ه؛د بـهللا:دكيـفدد دصبىددّللك س  هللادهللادئوادهللابد   درسولددّللك
داب ا د ةد ددجيه  د د هللا:دكلَّدذ كدكدنددفثل درندد س د رنددجه  د رنـدددغتقـلد بـدد د رنـددكدنهللاد  د   ه د كدندُدقأ ُّ
د وض د بدد.

د دلد موددد د:د دلدغريد تي ا:د ث د ددجلبدما.
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك د دل:دث ع دان   دهللابددمبدهللا   1438

ددهللابيهد سبمد دل:د"دجثبوددآخ دصال أمداب بيلد   د ".هللابدد بزدصبىددّللكد



 ابب يف نقض الوتر -344
دمبدم ر دهللابد يسدمبدطبقد دل:1439 دـدث عبدد ق د دعبدد الزددمبدهللا    دعبددهللا  ددّللك

دزدراندطبــقدمــبدهللابــيكد ددــودد ــبدر ضــدند   قــىدهللابــ اند   طــ  دمثد ــدددمبــدد بــكدد بيبــاد    ــ دمبــد دمثددحنــ ردإ،د قــج ه
دهللابيـهد سـبمد دصـبىددّللك  حيبكىدأبصحدمه دثىتدإذددماـيدد ـو  د ـ ددرجـال د اـدل:د   ـ دأبصـحدمك د ـ أ دمسثـهللادرسـولددّللك

دداول:د"ال   دند د يبٍا".
 ابب القنوت يف الصالة -345
ادمـبدـدث عبدددد ددمبد  يا دعبدد ثدذددث ددمبدهودددث ع د   دهللابدىيبدمبد  دك ريد دل:دث ع د مودسـب 1440

دهللا  دد  محب دعبدد موده د ةد دل:
دهللابيــهد ســبم د ــدل:د أــدند مــوده دــ ةددابــهللاد دد  كثــاددآلخــ ةد ــبدصــالةد دصــبىددّللك ــ كأمحبكد أــمدصــالةدرســولددّللك دألُ ـح  دّللك

دد ظه د صالةدد ثود ددآلخ ة د صالةدد حي ح د ي هللاود ب ؤ بنيد دـحْبثحُبدد أد  دب.
 دهيمد ثفصدمبدهللا   دحد عبدددمبد ثدذ دث ع د   د د وددكبهم:دعبددشث ا دـدث عبدد مودد و ي د  قبمدمبدإم1441

دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابددمبد  د يبى دهللابدد ربد 
دهللابيهد سبمدكدنددابهللاد دصالةدد حي ح.د دلد موددد د:دزددددمبد ثدذ:د صالةأددملغ ب. د ندد بزدصبىددّللك

بــدددأل زدهللاـي دثــ ع دىــيبدمــبد  دك ــري دثــ ع د مــودســب ادمــبدــدثــ عبددهللا ــ دد ــ محبدمــبدإمــ دهيم دعبــددد و يــ  دع1442
دهللا  دد  محب دهللابد  ده د ةد دل:

د دد و يــ دمــبدد و يــ  دد بهــمَّدنــجكأ دهللابيــهد ســبمد دصــالةدد ثت ــادشــه د دداــولد د بو ــه:د"د بهــمدنــجكأ دصــبىددّللك درســولددّللك  ـحبحــهللاح
ددملقتضــثفنيد ــبددملــؤ بني دد بهــم دشــ دد ط  ــكدهللابــىد ضــ  دد بهــمددجثبهــددهللابــيهمدســبنيدددســب ادمــبدهوــدد دد بهــمدنــجكأ

دكق ددوسف".
دهللابيهد سبمدذد ددوٍدد بمدد يدهلـم د ـذك  دذ ـكد ـهد اـدل:د"  ـدد ـ دهمد ـ د دصبىددّللك  دلد موده د ة:د  ص حدرسولددّللك

د   ود" 
دمبد ثد داددجل حي دعبدداثمهللادمبددمد  دهللابدهاللدمبدخ ـدب دهللاـبدهللاأ  ـا 1443 هللاـبددمـبدهللا ـدفددـدث عبددهللا  ددّللك

د دل:
دهللابيــهد ســبمدشــه د د تتدمثــد د دد ظهــ د د ثحيــ د دملغــ بد د ثوــد د صــالةدد حيــ حد ددمــ دكــلد دصــبىددّللك درســولددّللك  ـحبحــهللاح
دملــبدمحــ ه"د ــبدد  كثــاددآلخــ ةددــ هللاودهللابــىد ثيــد د ــبدمــ دســبيمدهللابــىدرهللاــٍلد ذكــودند هللاحيــيا د صــالةدإذدد ــدل:د"مســ ددّللك

د دؤ كبد بدخبفه.
دبي دندمبدث بد  ق دد دال:دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابد   د دهللابد نسدمبد د كد نهدسئل:ـدث عبددس1444



دهللابيـهد ســبمد دصـالةدد حيـ ح د اـدل:دنثـم د ايـلد ــه:د  ـلدد  كـويد  دمثـ دد  كـوي د ــدل:د دصـبىددّللك درسـولددّللك هـلد ـحبحـهللاح
دمث دد  كوي د دلد ق د:دمث هدميقري.

دمحدددمبدسب ا دهللابد نسدمبدسريدب دهللابد نسدمبد د كـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبدد1445
دشه د  دمثد  كه. دهللابيهد سبمد ـحبحهللاح د ندد بزدصبىددّللك

دـدث عبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل دعبدددونسدمبدهللا ي  دهللابد   دمبدسريدبد دل:1446
دهللابيهد سبمدصالةدد غ دةد ب ددر  در سهد بدد  كثادد   ددنياد دددُهبـحيَّا .ث ع د بدصبىد  دد بزدصبىددّللك

 ابب ]يف[ فضل التطوع يف البيت -346
ددثــ ددمــبدســثي دمــبد  دهبــ دهللاــبد  د1447 دد  ــمدز دعبــدد أــيدمــبدإمــ دهيم دعبــددهللا ــ ددّللك ـــدثــ عبددهــدر ندمــبدهللا ــ ددّللك

دد بض  دهللابدُمْق أدمبدسثي  دهللابدزد دمبداثمهللاد نهد دل:
ــ حد دهللابيــهد ســبمد ددملدددْثتحجح دصــبىددّللك دهللابيــهد ســبمدخيــ جد ــبدد بيــلدرســولددّللك دصــبىددّللك قــج دُثْجــ ة  د أــدندرســولددّللك

 يحيبيد يهد د دل:د حيبكْودد ثـهدمحيـال هددثـ درجـدال د كـدنوددأي ونـهدكـلد يبـا دثـىتدإذددكـدند يبـاد ـبدد بيـديلدملدخيـ جدإ ـيهمد
دهللابيهد سبم د تبحبحـودد ر ثـودد صـودهتم د ثحيـ وددابمـهد ـدل:د رـ جد دصبىددّللك دهللابيـهدرسولددّللك دصـبىددّللك إ ـيهمدرسـولددّللك

ـــ د د اـــدل:د"ايد دهـــددد بـــدف د ـــددزدلدمأـــمدصـــبيثأمدثـــىتدرببـــهللاد ندســـتأتعدهللابـــيأم د ثبـــيأمداب حيـــالةد د  ســـبمدُ ْغضح
دميو أم د  أندخريدصالةددمل  د دميتهدإالدد حيالةددملأتوما".

ددل:ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك د خرباندان   دهللابددمبدهللا  د 1448
دهللابيهد سبم:د"دجثبودد دميو أمد بدصال أمد الد ترذ هدد  ورد ". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

 ابب طول القيام -347
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددثجدجد دل:د دلددمبدُج حدج:دث ع دهللا  دندمبد  دسـبي دن دهللاـبدهللابـيددألزدي د1449

دمبدث ويددخل ث ي دهللابدهللُا ي دمبدهللُا ري دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدسئل:د يددألهللا دلد  ضل د دل:د"طولدد ايدد"د يل:د ـ يدد حيـ  اد  ضـل د ـدل:د"جحْهـُ د  ندد بزدصبىددّللك

دهللابيــه"د يــل:د ــ يُّددجلهــددد  ضــل د ــدل:د" ــبدجدهـــ د "د يــل:د ــ يُّددهلجــ ةد  ضــل د ــدل:د" ــبدهجــ د ـــددثــ دددّللك دملاأــلكأ
د" بد ه دقدد هد هللاا دجودده".ددملو كنيدند هد نفقه"د يل:د  يُّدد اتلد ش ف د دل:

 ابب احلث على قيام الليل -348
ــدثـ عبدد  ـ دمـبدموـدر دعبـددىـيب دهللاـبددمـبدهللاجـالن دعبـددد اثاـديدمـبدثأـيم دهللاـبد  دصـد  دهللاـبد  ده دــ ةد1450

د دل:
درجـال د ـددد ـبدد بيـلد حيـبكىد  داـظدد    ـهد حيـبهللا د ـ أند  دهللابيـهد سـبم:د"رثـمددّللك دصـبىددّللك مـهللادنضـحد د دلدرسولددّللك
دد   ة د د هللاد بدد بيلد حيبهللاد  داظهللادز جهد د  أند ىبدنضحهللاد د جههددملد ". د جههدددملد  درثمددّللك



دمـبددأل  ـ  د1451 دمـبد وسـى دهللاـبدشـي دن دهللاـبددألهللا ـش دهللاـبدهللابـيك ـدث عبدد   دمبدثدمتدمبدممدـ  دعبـددهللا يـ ددّللك
د  د قبم دهللابد  دسثي ددخل ريد   ده د ةد دال: دهللابددألغ ك

دد دهللابيهد سـبم:د" ـبددسـتياظد ـبدد بيـلد  داـظدد    ـهد حيـبيددركثتـنيد يثـد دكت ـدد ـبدد ـذدك دبددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دك ريد د د ذدك د ".

د] ديد مودبد ضدئلدد ا آن[
 ابب يف ثواب قراءة القرآن -349
 ة دهللاــبد  دهللا ـ دد ــ محب دهللاــبدــدثــ عبددثفـصدمــبدهللا ـ  دعبــددشـث ا دهللاــبدهللابا ـادمــبد ْ عـحٍ  دهللاــبدسـث دمــبدهللا يـ1452
دهللا  دن 

دهللابيهد سبمد دل:د"خريكمد بد ثبمدد ا آند هللاب ه". دهللابدد بزدصبىددّللك
ندمـبد دئـ  دهللاـبدسـهلد1453 ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح د خربانددمبد هـع د خـرب دىـيبدمـبد دـوب دهللاـبدزحابَّ

دمبد ثدذددجله  دهللابد ميه
دهللابيهد سبمد د دصبىددّللك ل:د" بد   دد ا آند هللا لدندد يهد   سد د  دهداتجد ددوددد ايد ـادضـو هد ثقـبد ـبد ندرسولددّللك

دضو دد و سد دميو دد  نيدد ودكدنهللاد يأم د  ددربأمداب ذيدهللا لد ذد" 
دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهوددد مهدد دهللابد تددة دهللابدزردرةدمبد  ىف دهللابدسث دمبدهودد دهللابدهللادئوا 1454

دمهد  دد قف ةدد أ دددد ربرة د د ذيدداـ :هد هـوددوـت ددهللابدد بزدصبىددّللكد هللابيهد سبمد دل:د"د ذيددا  دد ا آند هود ده ف
دهللابيهد بهد ج دن".

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ة1455
دهللابيهد سبمد دل:د" دددجت  د ودفد دميهللٍاد بدمي د دت درسونهدميبهمدإالدهللابدد بزدصبىددّللك د ثد،ددتبوندكتدبددّللك و ددّللك

د ي بدهللاب ه". دنم هللادهللابيهمدد قأيباد غويتهمدد  محا د ثفتهمددملالئأاد ذك همددّللك
ـدث عبددسبي دندمبددد دددملْه أي دعبدددمبد هع د دل:دعبدد وسىدمـبدهللابـيدمـبدرابح دهللاـبد ميـه دهللاـبدهللاا ـادمـبد1456

دهللاد  ددجله د دل:
دهللابيهد سبمد حنبد دد حيُّفَّاأد اـدل:د" دأـمدىـعد نددغـ  دإ،دمطحـدند  دد ثايـقد ي خـذدخ جدهللابيبدد دصبىددّللك رسولددّللك

دهللام جلكد الد طـ درثـم" د ـد ود:دكببـددايرسـولددّللك د ـدل:د" ـألنددغـ  د ثـ كمدكـلد ان تنيدكو د دبدزه د دبدمغريدإمٍثدابّللك
دهللامد مل".دوددإ،ددملقج د يتثبمدآدتنيد بدكتدبددّللك د  لد هللا ددهبَّد بدديأ د  التف د جلدخريفد هد بدان تني د إندعالتف

 ابب فاحتة الكتاب -350
دـدث عبدد مح دمبد  دشثيعددحل د  دعبددهللايقىدمبددونس دعبدددمبد  دذئع دهللابددملاربيدهللابد  ده د ةد دل:1457

دربدد ثدملني{د ددد دهللابيهد سبم:د"}دحل  دّللك دصبىددّللك د ا آند  ددد أتدب د د ق  ددمل د ". دلدرسولددّللك



دمبد ثدذ دعبددخد   دعبددشث ا دهللاـبدخ يـعدمـبدهللا ـ دد ـ محبد ـدل:دمسثـهللادثفـصدمـبدهللادصـمد1458 ـدث عبددهللا ي ددّللك
دى تدهللابد  دسثي دمبددملثبى

دمهد هوددحيبيد  هللادهد دل:د حيبيهللادمثد  يتهد دل:د ادل:د" دد بثكد ندجتي دهللابيهد سبمد  َّ   " د دل:دد ندد بزدصبىددّللك
د  ب ســـولدإذدددهللاــــدكمدملـــددىيــــيأم{ د دهللام جـــل:د}ايد دهــــددد ـــذدبدآ بــــودددســـتجي وددّللك كبـــهللاد صـــبي د ــــدل:د" ملدداـــلددّللك
د ألهللاب بــكد هللاظــمدســورٍةد ــبدد اــ آن د  د دد اــ آن"دشــكدخد ــ د"  ــلد ند خــ جد ــبددملقــج "د ــدل:د بــهللا:دايرســولددّللك

دربدد ثدملني{د هيدد  دق  ددمل د دد يتد   يهللاد د ا آندد ثظيم". و ك د دل:د"}دحل  دّللك
 ابب من قال: هي من الطول -351
ـــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا دعبــددج دــ  دهللاــبددألهللا ــش دهللاــبد قــبمدد  طــني دهللاــبدســثي دمــبدج ــري دهللاــبددمــبد1459
دهللا دفد دل:

دهللابيــهد ســبمدســ ثد د ــبددمل ــد دد طــول د   يتد وســىد]هللابيــهدد قــالد[د دصــبىددّللك ســتًّد د ب ــدد  اــىددأل ــودحد  يتدرســولددّللك
در ثهللادعبتدند مايد رم .

 ابب ما جاء يف آية الكرسي -352
دمـــبدرابحد1460 ــــدثـــ عبدد  ـــ دمـــبددمل ـــىن دعبـــددهللا ـــ ددألهللابـــى دعبـــددســـثي دمـــبدإايف دهللاـــبد  دد قـــبيل دهللاـــبدهللا ـــ ددّللك

ددألنحيدري دهللابد  كدمبدكثعد دل:
دهللابيـهد سـبم:د" ابددملبـذرد يُّد دصـبىددّللك د رسـو هد هللابـم د دلدرسـولددّللك د هللاظـم "د ـدل:د بـهللا:ددّللك دآدـٍاد ثـكد ـبدكتـدبددّللك

دالدإ ـهدإالدهـوددحلـيدد ايـود{د ـدل:د ضـ بد د د هللاظم" د دل:د بهللا:د}دّللك  دل:د" ابددملبذر د يُّدآدٍاد ثكد بدكتدبددّللك
دص ريد  دل:د" أيـحْهبأد كد]اي[د ابددملبذردد ثبم".

 ابب يف سورة الصمد -353
دمبدهللا  دد  محب دهللابد ميه دهللابد  دسثي ددخل ريـدث عبددد 1461 داثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك

دهللابيــهد ســبمد ــذك د دصــبىددّللك د ثــ ف{ددـُ حدكأُدهــد د ب ــدد صــ حدجــد دإ،درســولددّللك  ندرجــال دمســ درجــال دداــ  :د} ــلدهــوددّللك
دهللابيهد سب دم:د" د ذيدنفقيدمي هدإندد تث لدعبثدد ا آن".ذ كد ه د ك نَّدد  جلددتادهلد د ادلدد بزدصبىددّللك

 ابب يف املعو ِّذتني -354
ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح د دل:د خربانددمبد هع د دل:د خرب د ثد دا دهللابدد ثال دمبددحلدرت دهللابد1462

دد ادسمد و،د ثد دا دهللابدهللاا ادمبدهللاد  د دل:
دهللابيــهد ســـبمدان تــهد دصـــبىددّللك  دد قـــف  د اــدلديل:د"ايهللاا ـــا د الد هللاب ــكدخـــريدســور نيد  ئتـــد "دكبــهللاد  ـــوددم ســولددّللك

د  د ب ـددنـملد حيـالةدد حيــ حد  ثب ـ د} ـلد هللاـوذدمـ بدد فبـق{د} ـلد هللاـوذدمـ بدد بـدف{د ـدل:د بـمددـ  دسـ ر د  ـددجـ ك



دهللابيهد سبمد بدد حيالةدد تفـهللادإيلكد اـدل:د"ايهللاا دصبىددّللك  ـادكيـفدصبكىد  ددصالةدد حي حد ببدف د ب دد  غدرسولددّللك
در دهللا" 
دمــبد  ــ دد بفيبــي دعبــدد  ــ دمــبدســب ا دهللاــبد  ــ دمــبدإســحدق دهللاــبدســثي دمــبد  دســثي د1463 ـــدثــ عبددهللا ــ ددّللك

ددملاربي دهللابد ميه دهللابدهللاا ادمبدهللاد  د دل:
دهللابيهد سبمدمنيددجلحفاد دألمود دإذدغويتبددردحفد رب ادشـ د ة د جثـلدرسـولددّللكد دصبىددّللك دميبدد اند سريد  درسولددّللك
دد بدف{د داول:د"ايهللاا اد ثوذد  د؛د  دد ثـوذدن به ـد"د دهللابيهد سبمددتثوذدمـ} هللاوذدم بدد فبق{د } هللاوذدم بكأ صبىددّللك

د دل:د مسثتهددؤ بدد  دد دد حيالة.
 ابب استحباب الرتتيل يف القراءة -355
دمـبدهللا ـ  دـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددىيب دهللابدسفيدن دث ع دهللادصـمدمـبد   ـا دهللاـبدزركٍد1464  دهللاـبدهللا ـ ددّللك

د دل:
دهللابيـهد سـبم:د"داـدلد حيـدثعدد اـ آن:دد ـ  د در ـقد ر ـلدك ـددكبـهللاد   ـلد دد ـ نيد؛د ـ أنَّد بم ـكد دصـبىددّللك  دلدرسـولددّللك

دهللاب دآخ دآداد ا :هد".
دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددج د  دهللابد تددةد دل:1465

دهللابيهد س د .س  هللاد نقد دهللابد  د ةدد بزدصبىددّللك دبم د ادلدكدندمي ُّد  ك
دـدث عبدددمد دمبدخد  دمبد وهعدد   بي دعبددد بيث دهللابددمبد  د بيأا دهللابددثبىدمبداحْبحٍكد نه1466

دهللابيهد سبمد صـال ه د اد ـهللا:د  ـدد أـمد صـال ه دكـدنددحيـبيد دبـددد ـ ردد دصبىددّللك س لد دَّدسب ادهللابد  د ةدرسولددّللك
ددبددد  رد ددصبى دثىتددحي حد نثتهللاد  د  ه د  أذددهيد بثهللاد  د  هدث  د دث  د . ددصبى دمثددحيبيد  رد دداند دمثد

دمبدُ غفٍَّلد دل:1467 دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد ثد دادمبد ـُ َّةح دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمددودد تحد أاد هودهللابىدان ا ددا  دمقورةدد فتحد هودد جكأ . دصبىددّللك در دهللادرسولددّللك

ث عبددهللا  دندمـبد  دشـي ا دعبـددج دـ  دهللاـبددألهللا ـش دهللاـبدطبحـا دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبدهللاحْوسحـجحاحدهللاـبدد ـربد ددـ1468
دمبدهللادزبد دل:

دهللابيهد سبم:د"زدبوددد ا آندأبصود أم". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
 بيـثدثـ عهم دـدث عبدد مـودد و يـ دد طيد قـيد  تي ـادمـبدسـثي د دمدـ دمـبدخد ـ دمـبد وهـعدد   بـي دنثبـدهد ندد1469

دمبد  دنيك دهللابدسث دمبد  د  ـدص د  ـدلددمدـ دهللاـبددمـبد  د بيأـا دهللاـبد دمبد  د بيأا دهللابدهللا ي ددّللك هللابدهللا  ددّللك
دسثي دمبد  دسثي  د  دلد تي ا:دهود دكتد دهللابدسثي دمبد  دسثي  د دل:

دهللابيهد سبم:د" يسد بدد بدملددتغبَّداب ا آن". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك



دمــبد  د1470 ـــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا دعبــددســفيدندمــبدهللاييبــا دهللاــبدهللا ــ   دهللاــبددمــبد  د بيأــا دهللاــبدهللا يــ ددّللك
دنيك دهللابدسث د دل:

دهللابيهد سبمد  به. دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
ددـدث عبددهللا  ددألهللابىدمبدمحدد دعبددهللا  ددجل ـدردمـبدد ـورد1471 مـبد ـدل:دمسثـهللاددمـبد  د بيأـادداـول:د ـدلدهللا يـ ددّللك
د  ددمد :

د ددهليئاد ق ثتهدداول:دمسثهللادرسولددّللك دد  يهللادرتُّ   دمبدد مود  دماد د َّ ثبدهدثىتددخلدميته د  خببددهللابيهد  أذددرجلفدرتُّ
دهللابيــهد ســبمدداــول:د" ــيسد بــدد ــبدملددــتغبداب اــ آن"د ــدل:د ابــهللادالمــبد  د بيأــا:دايد ابد  ــ  د ر دــهللادإذددملد صــبىددّللك

بهد دددستطدي.ددأبدثقبدد حيو  د دل: دىقكأ
دـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دريد دل:د دلد كي د دمبدهللاييبا:ددث ددقتغ د]مه[.1472
ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع دث ع دهللا  دمبد د كد ثيـْوحُة دهللابددمـبددهلـدد دهللاـبد  ـ د1473

ده د ةدمبدإم دهيمدمبددحلدرت دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محب دهللابد  
داب ا آندجيه دمه". د وى د دد ذند بزٍكدثقبدد حيو ددتغىنَّ دهللابيهد سبمد دل:د" دد ذنددّللك دصبىددّللك د ندرسولددّللك

 ابب التشديد فيمن حفظ القرآن مث نسيه -356
ـدث عبدد   دمبدد ثال  د خربانددمبدإدردس دهللابددمد دمبد  دزايد دهللابدهللايقىدمبد دئ  دهللابدسث دمبدهللا ددةد1474

د دل:
د]هللام جل[ددوددد ايد اد جذد". دهللابيهد سبم:د" دد بدد  ىٍ ددا  دد ا آندمثددبقدهدإالَّد ايددّللك دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

 ابب أنزل القرآن على سبعة أحرف -357
د دل:1475 دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللا ٍ دد ادريكأ

هللا  دمبددخلطدبدداول:دمسثهللادهودددمبدثأيمدمبدثمدددداـ  دسـورةدد ف  ـدندهللابـىدغـريد ـدد   :هـد د كـدندرسـولددمسثهللا
دهللابيـهد ســبمد    نيهـد د أــْ ُ د ند هللاجـلدهللابيـه دمثد  هبتــهدثـىتددنحيــ ف دمثد   تـهدم ددئـهد جئــهللادمـهدرســولد دصـبىددّللك دّللك

دهللابيهد سبمد ابهللا:دايرسولددّللك دإ دمسثهللاد دصبىددّللك هذدددا  دسورةدد ف  دندهللابىدغريد ـدد     بيهـد د اـدلد ـهدرسـولددّللك
دهللابيـهد سـبم:د"هأـذدد نم ـهللا"دمثد دصـبىددّللك دهللابيهد سبم:د"د   "د ا  دد ا د ةدد يتدمسثتهددا   د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك دّللك

دد د    دد دد يق د به". دلديل:د"د   "د ا    د ادل:د"هأذدد نم هللا"دمثد دل:د"إندهذددد ا آند نملدهللابىدس ثاد ث فٍد
دـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث  د دل:1476

د دلدد مه ي:دإّنددهذهددألث فد ددأل  دد ودث د يسدخيتبفد دثاللد الدث دد.د
 ددـــدثــ عبدد مــودد و يــ دد طيد قــي دعبــددمهــدددمــبدىــيب دهللاـــبد تــددة دهللاــبدىــيبدمــبددث ــ  دهللاــبدســبي دندمــبدصـــ1477

ددخلمدهللاي دهللابد  كدمبدكثعد دل:



د   ئهللادد ا آند ايـلديل:دهللابـىدثـ ٍفد  دثـ  ني د اـدلددملبـكدد ـذيد ثـي:د دهللابيهد سبم:د"ايد  ُّ دإ كأ  دلدد بزدصبىددّللك
 لدهللابىدث  ني د بهللا:دهللابىدث  ني د ايلديل:دهللابىدث  نيد  دعالعٍا د ادلددملبكدد ـذيد ثـي:د ـلدهللابـىدعالعـٍا د بـهللا:د

ىتدمبغدس ثاد ث ٍف دمثَّد دل:د يسد بهددإالَّدشدٍفدكدٍفدإند بهللادمسيثد دهللابي ـد دهللامدـمد دثأي ـد  د ـددملدّتـتمدهللابىدعالعٍا:دث
دآدادهللاذدٍبدم محا د  دآدادرمحٍادمثذدٍب".

ــدثـ عبدددمـبددمل ـىن دعبـدد  ـ دمـبدجثفـ  دعبـددشــث ا دهللاـبددحلأـم دهللاـبدجمدهـ  دهللاـبددمـبد  د يبـى دهللاـبد  كدمــبدد1478
دكثع

دهللام جــلدد ندد بـزدصــبى دهللابيـهد ســبم[د اــدل:دإنددّللك دهللابيــهد ســبمدكـدندهللابــ د ضــدةدمــ دغفـدر د ــ اتهدجربدــلد]صــبىددّللك دّللك
د ثد د ـهد  غف  ـه؛دإنَّد  ـيتدالد طيـقدذ ـك"دمثد اتهداثنيـاد ـذك دحنـود أي  ،د ند ا ى د  تكدهللابىدث فد دل:د" سـ لددّللك

دأي ـــ ،د ند اـــ ى د   ـــددثـــ فد ــ   ددهللابيـــهد اـــ دهــذددثـــىتدمبــغدســـ ثاد ثـــ فد ــدل:دإنددّللك تــكدهللابـــىدســـ ثاد ثــ ٍف د  ميُّ
د صدمود.
 ابب الدعاء -358
ْيٍ ددحلض  ي دهللابدد بث دندمبدموري 1479 دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد بحيور دهللابدذرٍك دهللابدُدقح

دهللابيهد سبمد دل:د"د  هللاد دهودد ث ددة د دلدرمأم:د}ددهللاو د ستجعد أم{". دهللابدد بزدصبىددّللك
د عبدد ق د دعبددىيب دهللابدشث ا دهللابدزايددمبدف دق دهللابد  دنثد ا دهللابددمبد أقثح د نهد دل:ـدث1480

مسث د  د  اند  ول:دد بهمَّدإ د سـ  كددجلبـاد نثي هـدد  جتهـد د كـذدد كـذد د  هللاـوذدمـكد ـبدد بـدرد سالسـبهدد  غالهلـد د
دهللابيهد د دصبىددّللك سـبمدداـول:د"سـيأوند ـودفددثتـ  ند دد ـ هللاد "د ـ أاي،د ند كذدد كذدد ادل:دايدم َّدإ دمسثهللادرسولددّللك

د أوند بهم دإنكدإند هللاطيهللاددجلباد هللاطيتهدد  دد يهدد بددخلريد إند هللاذ د بدد بدرد هللاذ د بهدد  دد يهدد بدد و .
دمبددمد  دعبددثيوة د خرب د مودهدّن دمحي دمبدهدّن د ند ابدهللابـيدهللا ـ د1481  دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  ددّللك

دمبد د كدث عه
دهللابيـهد ســبمدرجــال د دصــبىددّللك دهللابيـهد ســبمدداــول:دمسـ درســولددّللك دصــبىددّللك  نـهدمســ د ضـد ادمــبدهللا يــ دصـدثعدرســولددّللك
دهللابيـهد سـبم:د دصـبىددّللك دهللابيهد سبم د ادلدرسـولددّللك د] ثد،[د ملددحيلدهللابىدد بزدصبىددّللك د هللاود دصال هدملدميُحجكأ ددّللك

دلد ـهد  د غـريه:د"إذددصـبىد ثـ كمد بي ـ  دمت جيـ درمـهد]هللام جـل[د د  بـد دهللابيـه دمثددحيـبكأيدهللابـىد"هللاجلدهذد"دمثددهللادهد ا
دهللابيهد سبم دمثدد هللاودمث دنددشد ". دد بزدصبىددّللك

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدددمدـ دمـبدهـدر ن دهللاـبددألسـوددمـبدشـي دن دهللاـبد  دنو ـل دهللاـبدهللادئوـاد]رضـيد1482
دهللابهد[د د هللا: ددّللك

ددجلود  د بدد  هللاد د د يد ددسوىدذ ك.كدندرس عُّ دهللابيهد سبمددحْقتححأ دصبىددّللك دولددّللك
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة1483



دهللابيــهد ســبمد ــدل:د"الداــو بَّد ثــ كم:دد بهــمددغفــ ديلدإندشــئهللا دد بهــمددرمحــ دإندشــئهللا د يثــمدد دصــبىددّللك  ندرســولددّللك
د اد  أنهدالد أ هد ه".دملق 

دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد  دهللا ي  دهللابد  ده د ة1484
دهللابيهد سبمد دل:د"دقتجدبدألث كمد ددملددثجلد ياول:د  ددهللاو د بمددقتجعديل". دصبىددّللك د ندرسولددّللك

دمـــبد قـــب اد]د اثبـــز[ دعبــددهللا ـــ ددملبـــكدمـــبد  ـــ دمـــبد ميــ1485 دمـــبددثاـــوبدمـــبدـــدثـــ عبددهللا ـــ ددّللك ب دهللاـــبدهللا ـــ ددّللك
دإسحدق دهللا بدث عه دهللابد   دمبدكثعدد ُا حرأي دث ع دهللا  ددّللكد

دهللابيهد سبمد دل:د"الد قرت دددجل ر د بدنظ د دكتدبد خيهدمغريدإذنهد  أّندددبظ د دد بدر دسبودد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د]هللام جل[دم طوند كفأم د الد ق  وهدمظهورهد د  أذدد  د دغتمد د قحودد دد جوهأم".دّللك

 ــدلد مــوددد د:در يدهــذدددحلــ دثد ــبدغــريد جــهدهللاــبد  ــ دمــبدكثــعدكبُّهــدد دهيــا د هــذددد ط دــقد   بهــدد هــودضــثيفد
د دضد .

ـدث عبددسبي دندمبدهللا  ددحل ي دد  ـحْه حد د ـدل:د    ـهد د صـلدإمسدهللايـلددثـ ددمـبدهللايـدحمدثـ ع دض ضـم دهللاـبد1486
د أدَّاحدد قَّأو دث عهدهللابد د كدمبددقدردد قأو دمثدد ثو ش دح دعبدد مودر ياد ند ابدحب

د]هللام جل[د دس  وهدم طوند كفأم د الد ق  وهدمظهورهد". دهللابيهد سبمد دل:د"إذددس  تمددّللك دصبىددّللك د ندرسولددّللك
د دلد موددد د:د  دلدسبي دندمبدهللا  ددحل ي :د هدهللاب اندصح اددث د د كدمبددقدر.

دبدُ أ حد دعبددسبمدمبد تي ا دهللابدهللا  دمبدن هدن دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د كد دل:ـدث عبددهللاا ادم1487
دهللابيهد سبمدد هللاودهأذددم دطبدكفيهد رده مهد. دصبىددّللك در دهللادرسولددّللك

ـــدثــ عبدد ؤ ــلدمــبدد فضــلددحلــ د  دعبــددهللايقــىددثــ ددمــبددــونسدعبــددجثفــ ددثــ ددمــبد ي ــوندصــدثعددألّنــدطد1488
دسب دند دل:دث ع د مودهللا  دن دهللاب

دهللابيهد سبم:د"إنَّدرمأمد  در،د  ثد،دثحيأيٌّدك ،ددقتحيد بدهللا ـ هدإذددر ـ دد دـهدإ يـهد ندد دمهـدد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دصف د ".

دمـبد ث ـ دمـبدد ث ـدفدمـبد1489 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايـل دعبـدد هيـعددثـ ددمـبدخد ـ دثـ ع دد ث ـدفدمـبدهللا ـ ددّللك
دهللابددمبدهللا دفد دل:هللا  ددملطبع دهللابدهللاأ  ا د

ددملق  اد ند    دد دكدثذ د بأ يكد  دحنومهد د دالستغفدرد ند وريدابص  د دث ة د دالمتهدلد ندمت دد دكد يثد .
دمبد ث ـ دمـبدهللا ـدفد ـذدددحلـ دثد ـدلد يـ :د1490 ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددسفيدن دث ع دهللا دفدمبدهللا  ددّللك

دمهددادددبيد جهه. دالمتهدلدهأذد د ر  دد دهد جثلدرهورد
دمـبد1491 ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددإم دهيمدمبدمحمة دعبددهللا ـ دد ثمدـمدمـبد  ـ  دهللاـبدد ث ـدفدمـبدهللا ـ ددّللك

دهللابيهد سبمد دلد ذك هدحنوه. دصبىددّللك د ث  دمبدد ث دف دهللابد خيهدإم دهيمدمبدهللا  ددّللك دهللابددمبدهللا دفد ندرسولددّللك



 دعبدددمبدهليثا دهللابدثفصدمبدهدشمدمبدهللات ادمـبد  د  ـكدص دهللاـبدد قـدئعدمـبددمدـ  دـدث عبدد تي ادمبدسثي 1492
دهللابد ميه

دهللابيهد سبمدكدندإذدددهللادد    دد دهد حقحححد جههدمي ده. د ندد بزدصبىددّللك
دمبدمـُ حد ة دهللابد ميه1493 دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابد د كدمبد أْغوحل دعبددهللا  ددّللك

دصــبىددّللكد د]د ــذي[دالدإ ــهدإالدد ندرســولددّللك هللابيــهد ســبمدمســ درجــال دداــول:دد بهــمَّدإ د ســ  كد  د شــه د نــكد نــهللاددّللك
دابالســمدد ــذيدإذددســئلدمــهد  نــهللاددألثــ دد حيــ  دد ــذيدملددبــ د ملددو ــ د ملددأــبد ــهدكفــود د ثــ ف د اــدل:د" اــ دســ  هللاددّللك

د هللاطىد إذدددهللايدمهد جدب".
بــددزدـ دمـبدُث حـدب دعبــدد د ـكدمـبد أْغـوحلد ــذدددحلـ دثد ـدلد يـه:د" اــ دــدثـ عبددهللا ـ دد ــ محبدمـبدخد ـ دد  َّ ـي دع1494

دهللامك جلكدابمسهددألهللاظم". دس لددّللك
ددحلبز دعبددخبفدمبدخبيفا دهللابدثفصددث ددمبد خيد نسدهللابد نس1495 دـدث عبددهللا  دد  محبدمبدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمدجد قد  د رجلددحيبيدمثددهللا دصبىددّللك د:دد بهمَّدإ د س  كدأبند كددحل   دالدإ هدإالد نهدكدند  درسولددّللك
دهللابيهد سبم:د" ا ددهللادد داي يوُد د ادلدد بزدصبىددّللك د دألرض دايدذدددجلاللد ديأك دد دايدثيُّ  نهللاددملبَّدُندم دُ دد ق ود أ

د]هللام جل[دابمسهدد ثظيمدد ذيدإذدددهللايدمهد جدب د إذددسئلدمهد هللاطى". ددّللك
دمبد  دزايددهللابدشه دمبدثحْوشحع دهللابد مسد دمبهللاددمد  ـدث عبدد ق د دعبددهللا1496 ديقىدمبددونس دعبددهللا ي ددّللك

ددألهللاظـــمد دهـــد نيددآلدتـــنيد} إهلأـــمدإ ـــهفد دثـــ فدالدإ ـــهدإالدهـــودد ـــ محبد دهللابيـــهد ســـبمد ـــدل:د"دســـمددّللك  ندد بـــزدصـــبىددّللك
دد ايود{ دالدإ هدإالدهوددحليُّ د".د  ثيم{د  دحتادسورةدآلدهللا  دند}دالدددّللك

ــدثـ عبددهللا  ــدندمـبد  دشــي ا دعبـددثفـصدمــبدغيـدت دهللاــبددألهللا ـش دهللاـبدث يــعدمـبد  داثمــهللا دهللاـبدهللاطــد  د1497
دهللابدهللادئواد د هللا:

دهللابيهد سبمدداول:د"الُ قح كأريدهللابه. دُس أ هللْاد بحفافدهلدد جثبهللاد  هللاودهللابىد بدس  هد د جثلدد بزُّدصبىددّللك
هللا يـ ددّللك دهللاـبدسـدملدمـبدهللا ـ ددّللك دهللاـبد ميـه دهللاـبدهللا ـ دـدث عبددسبي دندمبدثـ ب دعبـددشـث ا دهللاـبدهللادصـمدمـبد1498

دهللابه[ د دل: د]رضيددّللك
د بددهللادئك"د اـدلدكب ـا د ـدددقـ  د ند دهللابيهد سبمد دد ُثْ  ة د  ذنديلد  دل:د"ال بقبدايد خيَّ دست ذنهللادد بزدصبىددّللك

دددايد خيَّد ددهللادئك".يلد ددد  نيد د دلدشث ا:دمثد ايهللادهللادص د دمث دابمل دباد ح عبيهد ادل:د" ش كب
دـدث عبددزهريدمبدث ب دعبدد مود ثد دا دعبدددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابدسث دمبد  د  كدصد دل:1499

د ادل:د" ثكأ د ثكأ "د  شدرداب ق دما. دهللابيهد سبمد  اند دهللاودأبص ثيَّ دد بزدصبىددّللك دهللابيَّ د  َّ
 ابب التسبيح ابحلصى -359



دمبد هع د خرب دهللا   د ندسثي دمبد  دهاللدث عه دهللابدخمميا دهللاـبدـدث عبدد مح دمبدصد  دع1500 بددهللا  ددّللك
دهللادئوادمبهللادسث دمبد  د  كدصدهللابد ميهد

ـ كأُحدمـه د اـدل:د" خـرب،دنـددهـود دهللابيهد سـبمدهللابـىدد ـ  ةد مـنيددـ دهددنـوىد  دثحيـىدُ قح دصبىددّللك  نهددخلد  درسولددّللك
دهللاـ دد ـددخبـقد ددألرض د دق دهللابيكد بدهذدد  د  ضل"د ادل:د"س حدندد دهللا دد ددخبقد دد ق د  د س حدنددّللك ّللك

د  ـلدذ ـك د د كـربد  ـلدذ ـك د دحل ـ دّللك دهللاـ دد ـددهـودخـد قف د دّللك دهللا دد ددخبـقدمـنيدذ ـك د سـ حدنددّللك  س حدنددّللك
د  لدذ ك". د  لدذ كد الدثولد الد وةدإالدابّللك د الدإ هدإالددّللك

دمبددد د دهللابدهدّن دمبدهللا  دن دهللابدمُحْيضادمبهللادايس  دهللابددقريةد خربهتدـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد1501 دّللك
دهللابيهد سبمد   هبَّد ندد دهللانيداب تأ ـريد د تاـ دسد د تهبيـل د  ندالددثاـ ندابألان ـلد ـ أنبَّد قـئوال د  ندد بزدصبىددّللك

." د قتبطاد ف
دمبدهللا  دمبد ْيقح حةد    دمـبد  د ـاد 1502 آخـ دب د ـد ود:دعبـددهللا ـكددف دهللاـبددألهللا ـش دهللاـبدهللاطـد ددـدث عبددهللا ي ددّللك

دمبدهللا   د دل: دمبدد قدئع دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمددثا دد تق يح د دلددمبد  د ا:دمي يبه. دصبىددّللك در دهللادرسولددّللك

هللاـبددمـبدـدث عبدددد ددمبد  يا دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابد   دمبدهللا  دد  محبد ـو،دآلدطبحـا دهللاـبدك دـع د1503
دهللا دفد دل:

[د هــيد د دهللابيــهد ســبمد ــبدهللابــ دجود دــا د كــدنددمسهــددمــ ةد حــولددمسهــد د رــ جد]رســولددّللك دصــبىددّللك خــ جدرســولددّللك
 حيالهدد دخلد هيد د حيالهد د ادل:د" ملد مديلد د حيال،دهذد" د د هللا:دنثم د دل:د"  د بهللادمث ،د رم دكب ـدٍ د

د حب  هدهللا ددخباهد رضددنفقهد زنادهللا شهد   دددكب د ه".عالتد  د د ود زنهللادندد بهللاد وزنتهبَّ:د دس حدنددّللك
ــدثـ عبددهللا ـ دد ـ محبدمـبدإمــ دهيم دعبـددد و يـ دمـبد قـبم دعبـدددأل زدهللاــي دثـ ع دثقـدندمـبدهللاطيـاد ـدل:دثــ ع د1504

د   دمبد  دهللادئواد دل:دث ع د موده د ةد دل د دلد مودذر:
جورددحيبوندك ددنحيبي د دحيو وندك ددنحيود د هلمد ضولد  ودٍلددتحي  وندايرسولددّللك دذهعد صحدبدد  ُّعوردابألد

دهللابيـهد سـبم:د"ايد ابدذٍرد الد هللاب ـكدكب ـدٍ د ـ ر،د ـبَّد ـبد دصـبىددّللك  د د  يسد بـدد ـدلدنتحيـ قدمـه د اـدلدرسـولددّللك
دهللام جـلددمـ دكـلدس اكد الددبحاكد ـبدخبفـكدإالَّد ـبد خـذدن ـلدهللا بـك" د ـدل:دمبـىدايرسـولددّللك د ـدل:د" أـربددّللكد

د ثــ هدالدشــ دكد ــه د ــهد صـالةدعــالاث د عالعــني د حت ــ هدعــالاث د عالعــني د  قــ حهدعــالاث د عالعـني د ّتت هــددمــالدإ ــهدإالَّددّللك
ددملبكد  هددحل   د هودهللابىدكلدشى د  د  دغف  د هدذنومهد  ودكدنهللاد  لدزم دد  ح ".

 ابب ما يقول الرجل إذا سليم -360
دمـبدرد ـ  دهللاـبد ردٍدد ـو،ددملغـريةدمـبدشــث ا دــدثـ عبدد قـ 1505 دد ـدل:دعبـدد مـود ثد دـا دهللاـبددألهللا ــش دهللاـبددملقـيعأ

دهللابددملغريةدمبدشث ا دكتعد ثد دادإ،ددملغريةدمبدشث ا:



دهللابيــهد ســبمدداــولدإذددســبكمد ــبدد حيــالة د   الهــدددملغــريةدهللابيــه د كتــعدإ،د ثد دــاد دصــبىددّللك  يُّدشــى دكــدندرســولددّللك
د ثـ هدالدشـ دكد ـه د ـهددملبـكد  ـهددحل ـ  د هـودهللابـىدد دل:دكدندرسود دهللابيـهد سـبمدداـول:د"الدإ ـهدإالددّللك دصـبىددّللك لددّللك

دكلدشى د  د  دد بهمَّدالد دن دملدد هللاطيهللا د الد ثطيدملدد بثهللاد الددبف دذدددجل كأد بكددجل ُّ".
هللا  ـدن دهللاـبد  دد ـممريد ـدل:دمسثـهللادهللا ـ دـدث عبدد   دمبدهللايقىد] دل[:دعبدددمبدهللُابحيَّا دهللاـبددحلجَّـدجدمـبد  د1506

دمبدد ممريدهللابىددملبربدداول: ددّللك
د ثـــ هدالدشــ دكد ـــه د ــهددملبـــكد  ـــهد دهللابيـــهد ســبمدإذدددنحيـــ فد ــبدد حيـــالةدداـــول:د"الدإ ــهدإالددّللك كــدندد بـــزدصــبىددّللك

د] الدنث  دإالدإايه[دفبحيـنيد ـهدد ـ دبد  ـو كـ هدد أـد   ن د هـلدد بث ـاددددحل   د هودهللابىدكلدشى د  د ؛دالدإ هدإالددّللك
دفبحينيد هدد  دبد  ودك هدد أد   ن". د د فضلد د  بد ددحلقب دالدإ هدإالَّددّللك

دـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبددهللا  ة دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد  دد ممريد دل:1507
دمبدد ممريددُهبكألد ددم دكلدصالة د ذك دحنودهـذددد ـ هللاد  دزد دد يـهد" الدثـولد الد ـوةدإالدابّللك دالدإ ـهدإالدكدندهللا  ددّللك

ددّللك دالدنث  دإالدإايهد هدد بث ا"د سدقدماياددحل دث.
ُ د ـدل:دمسثـهللاددد ددد طفـد يَّد1508 ـدث عبدد ق دد سبي دندمبددد ددد ثحتحأي د هذددث دثد ق دد دال:دعبدددملثت أ

دهللابيهد سبمدداول د  دلدسبي دن: دل:دث ع د مود قبمدد  جبي دهللابدزد دمبد ر مد دل:دمسثهللادن دصبىددّللك دزَّددّللك
د دهللابيــهد ســبمدداــولد ددمــ دصــال ه:د"د بهــمدرمبــدد ربدكــلدشــى  د اندشــهي فد نــكد نــهللادد ــ بُّ دصــبىددّللك كــدندرســولددّللك
دكـلدشـى  د اند  ث ،دالش دكد ك؛دد بهمدرمبدد ربدكلدشـى  د اندشـهي فد ند  ـ د دهللا ـ ،د رسـو ك دد بهـمدرمبـدد ربَّ

دد ث دددكبهمدإخوة؛دد بهمدرمبدد ربدكلدشى  ددجثب دفبحيد د ـكد  هبـيد دكـلدسـدهللااد دد ـ نيدد دآلخـ ة دايدشه ي فد نَّ
دنــــوردد قــــ ود د دألرض"د ــــدلدســــبي دندمــــبددد د:د"ربد د كــــربددألكــــرب ددّللك ذدددجلــــاللد ديأكــــ ددددمســــ د دســــتجع ددّللك

د د د كربددألكرب دثقزددّللك د كربددألكرب".د ق ود د دألرض"د"دّللك دنثمدد وكيل ددّللك
دمبد ثدذد دل:دعبدد   دعبددهللا  دد ثمدمدمبد  دسب ا دهللابدهللا هددملدجووندمبد  دسب ا دهللابد1509 ـدث عبددهللا ي ددّللك

دمبد  دطد عد دل: دمبد  درد   دهللابدهللابيك دهللا  دد  محبددألهللا ج دهللابدهللا ي ددّللك
دهللابيــهد ســبمدإذددســبكمد ــبدد حيــالة  ــدل:د"د بهــمَّددغفــ ديلد ــدد ــ  هللاد  ــدد خــ   د  ــدد ســ ر د  ــدددكــدندد بــزدصــبىددّللك

د هللاببهللا د  دد س  هللا د  دد نهللاد هللابمدمهد  كأ د نهللاددملا دد  نهللاددملؤخ  دالدإ هدإالكد نهللا".
دمبددحلدرت دهللابدطبيقدمبد يس دهللابد1510 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابدهللا  ددّللك

ددمبدهللا دفد دل:
د الد ثـبدهللابـيَّ د دنحيـ  د الد بحيـ دهللابـيَّ د د أـ ديلد الدمتأـ دهللابـيَّ دكدندد د هللاـ كأ دهللابيهد سبمددـ هللاو:د"ربكأ  بزدصبىددّللك

 ده  د دقكأ ده ديدإيلَّ د دنحي  دهللابىد بدمغىدهللابيَّ دد بهمددجثب د كدشدك د  د كدذدكـ د  د ـكدرده ـد  د ـكد طودهللاـد  د



د ا لد وميت  د دغقلدثوميت د  جعددهللاويت د ع كأهللادثجيت د ده د بز د س دد قد  د دسـبلدإ يكدف تد د  د بي د  دربكأ
دسري اد بز".

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدند دل:دمسثهللادهللا   دمبد  ةدإبأسبددهد  ثبـدهد ـدل:د" دقـ ددهلـ ىدإيلك"د ملد1511
ددالد"ه دي".
دمــبددحلــدرت دهللاــبددـــدثــ عبدد قــبمدمــبدإمــ دهيم دعبــددشــث ا دهللاــبدهللادصــمددألثــول د خد ــ 1512 د  دهللاــبدهللا ــ ددّللك دحلــذَّ

دهللابهد دهللادئوادرضيددّللك
دهللابيهد سبمدكدندإذددسبكمد دل:د"د بهمَّد نهللادد قالد د  بكدد قالد د  دركهللادايذدددجلاللد ديأك دد". د ندد بزدصبىددّللك

د دلد موددد د:دمس دسفيدند بدهللا   دمبد  ةد د ود:دمثدنيادهللاو دث د د .
مــبد وســى د خــرباندهللايقــى دهللاــبددأل زدهللاــي دهللاــبد  دهللا ــدر دهللاــبد  د مســد  دهللاــبدعــوابند ــو،دـــدثــ عبددإمــ دهيمد1513

دهللابيهد سبم دصبىددّللك درسولددّللك
دهللابيهد سبمدكـدندإذدد رددد نددبحيـ فد ـبدصـال هددسـتغف دعـالتد ـ د دمثد ـدل:د"دد بهـمَّ"د ـذك د ثـىند  ندد بزدصبىددّللك

دهللابهد[  دث دثدهللادئواد]رضيددّللك
 ستغفارابب يف اال -361
ـــدثـــ عبددد بفيبـــي دعبـــددفبـــ دمـــبددمدـــ  دعبـــددهللا  ـــدندمـــبد د ـــ دد ث ـــ ي دهللاـــبد  دنحيـــرية دهللاـــبد ـــو،دأل دمأـــ د1514 ـ

دهللابه[د دل: دد حي دق دهللابد  دمأ دد حي دقد]رضيددّللك
د بددستغف د إندهللاددد دد يوددس ثنيد  ة". دهللابيهد سبم:د" دد ص َّ دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

بدث بد  ق دد دال:دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد  دم دة دهللابددألغ ددملم  د دلد قـ دد دـدث عبددسبي دندم1515
دث د ه:د كدنهللاد هدصح اد دل:

ددوٍدد دئاد  ٍَّة". د دكلكأ دألستغف ددّللك دهللابيهد سبم:د"إنهد يغدندهللابىد بز د إ كأ دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
 كدمبد أْغوحل دهللابد   دمبدسـو ا دهللاـبدان ـ  دهللاـبددمـبدهللا ـ دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد مود سد ا دهللابد د1516

د دل:
دإنـكد نـهللادد تــودبد ددغفــ ديلد  ـعدهللابـيَّ دهللابيـهد ســبمد دد بـسدد ودثـ د دئـاد ـ ةد"ربكأ دصـبىددّللك إندكبـدد بثـ ُّد  سـولددّللك

دد  ثيم".
 دمـبد ـ ةد ـدل:دمسثـهللادـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددثفصدمـبدهللا ـ دمـبد ـ ةدد وـ كأُّ د ـدل:دثـ ع د  دهللا ـ1517

دهللابيهد سبمد دل:دمسثهللاد  دى عبيهدهللابدج كي دهاللدمبددقدردمبدزد د و،دد بزدصبىددّللك
دد ايـودد   ـوبدإ يـهدغفـ د دد ذيدالدإ هدإالدهـوددحلـيَّ دهللابيهد سبمدداول:د" بد دلد ستغف ددّللك دصبىددّللك  نهدمس درسولددّللك

د بدد مثف". د هد إندكدند  د  َّ



دمــبدــدثــ عبدد1518 هوــدددمــبدهللا ــدر دعبــددد و يــ دمــبد قــبم دعبــدددحلأـمدمــبد حيــثع دعبــدد  ــ دمــبدهللابــيدمــبدهللا ــ ددّللك
دهللا دف دهللابد ميهد نهدث عهدهللابددمبدهللا دفد نهدث عهد دل:

دهـمٍكد  جـد  د رز ـهد د ـهد ـبدكـلدضـيٍقدف جـد  د  ـبدكـلكأ دهللابيهد سبم:د" بد مدددالستغفدردجثلددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دىتقع".د بدثيثدال
ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دحد عبددزايددمبد دوب دعبددإمسدهللايل ددملثىندهللابدهللا  دد ثمدمدمبدُصهحْيعد ـدل:د1519

دس لد تددةد نقد :
دهللابيـهد ســبمد ك ـ  د ــدل:دكـدند ك ــ ددهللاـوةددـ هللاود ــدد"د بهـمَّدرمَّبــددآ بـدد دد ــ نيدد  يددهللاـوةدكـدنددــ هللاود ـددد بــزدصـبىددّللك

دمــ هللاوةددهللاــدد ــد دثقــبا د  ددآل خــ ةدثقــبا د  بــددهللاــذدبدد بــدر"د ــدلد مــوددد د:د زدددزايد:د كــدند نــسدإذدد رددد نددــ هللُاوح
د إذدد رددد ندد هللاودم هللاد ددهللادد دد يهد.

ـدث عبدددمد دمبدخد  دد   بي دعبدددمبد هع دعبددهللا  دد  محبدمبدُش حدح دهللابد  د  د ادمبدسـهلدمـبدثبيـف د1520
دهللابد ميهد دل:
د بدزلدد وه د د إند د دهللابىد  دشه". دلدرسولد دد وهددةدصدد د دمبغهددّللك دهللابيهد سبم:د" بدس لددّللك دصبىددّللك ددّللك
دمـبدرميثـاددألسـ ي دهللاـبد مسـد د1521 ـدث عبدد ق د د دل:دعبـدد مـودهللاودنـا دهللاـبدهللا  ـدندمـبددملغـريةدد  افـي دهللاـبدهللابـيك

دمبددحلأمدد فمدريد دل:
دهللابهدداول:دك د بـهدنـددشـد دمسثهللادهللابيكد درضيددّللك دهللابيـهد سـبمدثـ د د دنفثـ ددّللك دصـبىددّللك بهللادرجال دإذددمسثهللادرسـولددّللك

 نددبفث  د إذددث ع د ثـ د ـبد صـحدمهددسـتحبفتهد ـ أذددثبـفديلدصـ  تهد ـدل:د ثـ ع د مـودمأـ  د صـ قد مـودمأـ د
دهللابيهد سبمدداول:د" دد بدهللا  ٍد دصبىددّللك دهللابه[ د نهد دل:دمسثهللادرسولددّللك ددذنعدذن ـد د يحقـبدد طهـور دمثد]رضيددّللك

د ــه"دمثد ــ  دهـذهددآلدــا:د} د ــذدبدإذدد ثبـودد دثوــا د  درب ــودد نفقــهمد دإالدغفــ ددّللك داـودد يحيــبيدركثتــني دمثددقـتغف ددّللك
{دإ،دآخ ددآلدا. دذك  دددّللك

دمبددمد ددملا ى  دعبددثيوةدمبدش د1522 دمبدهللا  دمبد يق ة دعبددهللا  ددّللك حد دل:دمسثهللادهللاا ـادمـبدـدث عبددهللا ي ددّللك
د قبمدداول:دث ع د مودهللا  دد  محبددحلُُ بأيُّ دهللابدد حيبدحبي دهللابد ثدذدمبدج ل

دألث ك["د ادل:د"  صيكدايد دإ كأ دألث كد] دّللك دإ كأ دهللابيهد سبمد خذدمي هد  دل:د"اي ثدذ د دّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دصـــالٍةد اـــول:دد بهـــمَّد هللاـــ كأد دهللابـــىدذكـــ ،د شـــأ ،د ثقـــبدهللا دد ـــك"د   صـــىدمـــذ كد ثـــدذفد ثـــدذدال ـــ هللابد ددمـــ دكـــلكأ

د ابدهللا  دد  محب. دد حيبدحبيَّ د   صىدمهدد حيبدحبيُّ
ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدســب اددملــ ددي دعبــدددمــبد هــع دهللاــبدد بيــثدمــبدســث د ندثبــنيدمــبد  دثأــيمدث عــه دهللاــبد1523

دمبدرابحدد بر ي دهللابدهللاا ادمبدهللاد  د دل: دهللابيك
دصبىددّللكد دهللابيهد سبمد ند    دابملثوذد د] [ددم دكلدصالة.د    درسولددّللك



ـــدثــ عبدد محــ دمــبدهللابــيدمــبدُســوحد دد ق  ســي دعبــدد مــوددد د دهللاــبدإســ دئيل دهللاــبد  دإســحدق دهللاــبدهللا ــ  دمــبد1524
د ي ون دهللابدهللا  ددّللكد

دهللابيهد سبمدكدنددثج هد ندد هللاودعالاث د دقتغف دعالاث . دصبىددّللك د ندرسولددّللك
دمـبددد د دهللاـبدهللا ـ دد ثمدـمدمـبدهللا ـ  دهللاـبدهـالل دهللاـبدهللا ـ دمـبدهللا ـ دد ثمدـم دهللاـبدـدث عبدد قـ د دعبـ1525 ددهللا ـ ددّللك

ددمبدجثف  دهللابد مسد دمبهللادهللا يسد د هللا:
دالد در كأ ددّللك دهللابيــهد ســبم:د" الد هللاب ــكدكب ــدٍ د اــو يبهبَّدهللابــ دد أــ ب د  د دد أــ ب ددّللك دصــبىددّللك  ــدلديلدرســولددّللك

د ش ،دمهدشيئد ".
دمبدجثف . دلد موددد د:دهذ دددهاللد و،دهللا  دمبدهللا  دد ثمدم د دمبدجثف دهودهللا  ددّللك

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللا د هللابيدمبدزد د سثي ددجل د ي دهللابد  دهللا  ـدندد بهـ يد ند1526
د ابد وسىددألشث يد دل:

دهللابيـهد سـبمد دسـف  د ب ـدددنـحـْودد ـبددمل دبـادكـربد دصـبىددّللك دكبهللاد  درسولددّللك د بـدفد ر ثـودد صـودهتم د اـدلدرسـولددّللك
دهللابيهد سبم:د"ايد دهددد بدف دإنأمدالد  هللاوند صمَّد الدغدئ د  دإنَّدد ذيد  هللاونهدميبأمد منيد هللابدقدركدمأم"دمثد صبىددّللك
دهللابيـهد سـبم:د"ايد ابد وسـى د الد د ـكدهللابـىدكبـٍمد ـبدكبـوزددجلبـا"د ابـهللا:د  ـددهـو د ــدل:د"ال دصـبىددّللك د ـدلدرسـولددّللك

." دثولد الد وةدإالدابّللك
دـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دعبددسبي دندد تي ي دهللابد  دهللا  دن دهللابد  د وسىددألشث ي1527

د دهللابيهد سبمد همددتحيث  ند دعبيٍا د جثلدرجلدكب ددهللاـالدد  بيَّـاداندىدالدإ ـهدإالددّللك دصبىددّللك  نمدكدنودد  درسولددّللك
د كرب د ادلدنزُّد دمـبد ـيس"د ـذك د دّللك دهللابيهد سبم:د"إنأمدالد بدد ند صمد الدغدئ ـد "دمثد ـدل:د"ايدهللا ـ ددّللك دصبىددّللك دّللك

د ثبده.
ـدث عبدد مـودصـد د]  ـوبدمـبد وسـى[ د خـرباند مـودإسـحدقدد فـمدري دهللاـبدهللادصـم دهللاـبد  دهللا  ـدن دهللاـبد  د1528

د وسىد ذدددحل دثد  دلد يه:
دهللابيهد سبم:د"اي دد دهددد بدفددرمثوددهللابىد نفقأم". ادلدد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد   دمبدرد   دعبدد موددحلقنيدزد دمبددحل دب دعبددهللا  دد  محبدمبدش دحدديأسأب در  د دل:دثـ ع د1529
د مودهدّن ددخلوال د نهدمس د ابدهللابيددجلبزَّد نهدمس د ابدسثي ددخل ريَّد

دهللابيــهد ســبمد ــدل:د" ــبد ــدل:درد دصــبىددّللك دهللابيــهد ســبمد ندرسـولددّللك ــٍ دصــبىددّللك درابك  د ابيأســالددددبــد  د نح َّ ضـيهللادابّللك
درسوال  د ج هللاد هددجلبا".

ـــدثــ عبددســبي دندمــبددد ددد ثتأــي دعبــددإمسدهللايــلدمــبدجثفــ  دهللاــبدد ثــال دمــبدهللا ــ دد ــ محب دهللاــبد ميــه دهللاــبد  د1530
ده د ة



دهللابيهد سبمد دل:د" بدصبىدهللابيَّدصالة د دث  دصبىددّللك دهللابيهدهللاو د ". ندرسولددّللك دة دصبىددّللك
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك د]دحلبود [ دعبـدددحلقـنيدمـبدهللابـيددجلثفـي دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبددمدـ دمـبدجـدم  دهللاـبد1531

د  ددألشثثدد حيبثد  دهللابد  فدمبد  فد دل:
د ــبدد حيـــالةد يـــه  دهللابيـــهد ســبم:د"إنَّد ـــبد  ضـــلد اي أـــمددــودددجل ثـــاد ـــ ك   ددهللابـــيَّ  ـــ أنَّدصـــال أمدد ــدلدد بـــزدصـــبىددّللك

د "د دل:د اد وددايرسـولددّللك د كيـفد ثـ ضدصـال بددهللابيـكد  ـ د ر ـهللا د ـدل:دداو ـوندمبيـهللا د ـدل:د"إنَّددّللك  ث  ضافدهللابيَّ
دهللابيهم". د جلَّ[دث ددهللابىددألرضد جقددددألن يد دصبىددّللك د]هللامَّ

نسان على أهله وماله -362  ابب النهي عن أن يدعَو اإلِّ
درد ىيبدمبدد فضلد سبي دندمـبدهللا ـ دد ـ محبد ـد ود:دعبـددثـدمتدمـبدإمسدهللايـل دعبـدددثاـوبدـدث عبددهودددمبدهللا 1532

د دل: دمبدجمده د مودثمرحةح دهللابدهللا ددةدمبدد و ي دمبدهللا ددةدمبدد حيد هللا دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم:د"ال  هللاوددهللابـىد نفقـأم د الد ـ هللاوددهللابـىد  الدكـم د الد ـ هللاوددهللابـ دصبىددّللك ىدخـ  أم د الد دلدرسولددّللك

د]هللام جل[دسدهللاادنبيٍلد يهددهللاطد فد يقتجيعد أم". د  هللاوددهللابىد  ود أم دالد ود اودد بددّللك
د] دلد موددد د:دهذدددحل دثد تحيلدديأسبدد؛د  أندهللا ددةدمبدد و ي دمبدهللا ددةد ايدجدم د [.

 ابب الصالة على غري النيب صلى اّلل  عليه وسلم -363
دعبدد مودهللاودنا دهللابددألسوددمبد يس دهللابدنـُ ـحْيحدد ثحبحمي دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكدـدث عبدد   دمبدهللايقى د1533

دهللابيكد دهللابيهد سبم:د"صبىددّللك د هللابىدز جي د ادلدد بزدصبىددّللك دهللابيَّ دهللابيهد سبم:دصلكأ  ندد   ةد د هللاد ببزدصبىددّللك
د هللابىدز جك".

 ابب الدعاء بظهر الغيب -364
دمـبدـدث عبددرجد دمبددمل جَّى دع1534 بددد بض دمبدمشُحيل د خرباند وسىدمبدعـ  دن د ـدل:دثـ ع دطبحـادمـبدهللا يـ ددّللك

دكح أدٍم دث عت د ددد  ردد د د هللا:دث ع دسي يد] مودد  ردد [
دهللابيهد سبمدداول:د"إذدددهللاددد  جلدألخيهدمظه دد غيعد د هللاددملالئأادآ ني د  كدن ٍل". دصبىددّللك د نهدمس درسولددّللك

 دمبدهللا ـ  دمـبدد قـ ح دعبـدددمـبد هـع د ـدل:دثـ ع دهللا ـ دد ـ محبدمـبدزايد دهللاـبد  دهللا ـ دد ـ محب دـدث عبدد مح1535
دمبدهللا   دمبدد ثدص دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"إنَّد س يدد  هللاد دإجدما ددهللاوةدغدئٍعد غدئٍع". دصبىددّللك د ندرسولددّللك
د دهللابد  دجثف  دهللابد  ده د ةـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهوددد]د  ستودئي[ دهللابدىيب1536

د ـيهبَّ:ددهللاـوةدد ود ـ  د دهللاـوةددملقـد   د دهللاـوةد دالدشـكَّ دهللابيـهد سـبمد ـدل:د"عـالُتددهللاـودٍ د قـتجداب ف  ندد بـزدصـبىددّللك
ددملظبود".
 ابب ما يقول الرجل إذا خاف قوما   -365



د ند ابهدث عهدـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد ثدذدمبدهودد دث ع د   دهللابد تددة دهللابد  1537 دم دةدمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدكدندإذددخدفد و د د دل:د"د بهمَّدإانَّداثبكد دحنورهم د نثوذدمكد بدش  رهم". د ندد بزدصبىددّللك

 ابب يف اإلستخارة -366
دمــبد قــب ادد اثبــزد هللا ــ دد ــ محبدمــبد اد ــلدخــدلدد اثبــزد   ــ دمــبدهللايقــى ددملثــىند دثــ1538  دـــدثــ عبددهللا ــ ددّللك

د دل: د د ود:دعبددهللا  دد  محبدمبد  ددملوديل دث ع د   دمبددملبأ رد نهدمس دجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيــهد ســبمددثبك بــدددالســتردرةدك ــدددثبك بــددد قــودرةد ــبدد اــ آن دداــولد بــد:د"إذددهــمَّد ثــ كمد دصــبىددّللك كــدندرســولددّللك

د د سترري،دمثب ك د  ستا ر،دماـ ر ك د  سـ  كد ـبد ضـبكدابأل  د بريك دركثتنيد ببدغريدد ف دضاد  يال:دد بهمدإ كأ
د ثظيم د  أنكد ا رد الد   ر د  ثبمد الد هللابـم د  نـهللادهللاـالددد غيـوب دد بهـمدإندكبـهللاد ثبـمد نَّدهـذدددأل ـ ددقـ يهدمثيبـهد

ندكبـــهللادد ــذيدد دـــ دخـــريد ديلد دددـــ د  ثدشـــيد  ثـــدديد هللاد  ـــاد  ـــ يد د ـــ رهديل د دقـــ هديل د ابر،ديلد يـــه دد بهـــمَّد إ
ــ دمــه"د  د ــدل:د" دهللادجــلد  ثب ــهدشــ ًّدديل د  ــلددأل لد دصــ   دهللابــهد دصــ  هدهللاــ كأ د د ــ رديلددخلــريدثيــثدكــدندمثكدرضكأ

د   يد آجبه".
د دلددمبد قب اد دمبدهللايقى:دهللابد   دمبددملبأ ردهللابدجدم .

 ابب يف االستعاذة -367
بد  دإسـحدق دهللاـبدهللا ـ  دمـبد ي ـون دهللاـبدهللا ـ دمـبدـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبـدد كيـ  دعبـددإسـ دئيل دهللاـ1539

ددخلطدبد دل:
دهللابيهد سبمددتثوَّذد بدمخس:د بددجُلنبد د  رل د سو دد ُثُ   د  تبادد حي ر د هللاذدبدد ارب. دكدندد بزدصبىددّللك

دـدث عبدد ق د د خربانددملثت  د دل:دمسثهللاد  د دل:دمسثهللاد نسدمبد د كدداول:1540
دصـبىددّللكد هللابيـهد سـبمدداـول:د"د بهـمدإ د هللاـوذدمـكد ـبدد ثجـمد د أقـل د دجلـنبد د  رـلد دهلـ د د  هللاـوذددكدندرسـولددّللك

دمكد بدهللاذدبدد ارب د  هللاوذدمكد بد تباددحمليدد دمل د ".
ـدث عبددسثي دمبد بحيورد  تي ادمبدسـثي د ـدال:دعبـدددثاـوبدمـبدهللا ـ دد ـ محب د ـدلدسـثي دد مهـ ي دهللاـبدهللا ـ  د1541

دكد دل:مبد  دهللا    دهللابد نسدمبد د 
د دحلمن د ضـب دد ـ دبد د د هللاوذدمكد بددهلمكأ دهللابيهد سبمد أبهللاد مسثهدك ريد دداول:د"د بهمدإ كأ كبهللاد خ ددد بزدصبىددّللك

د غب ادد  جدل"د ذك دمثبد ددذك هدد تي ي.
دمبدهللا دف 1542 دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ممريددملأي دهللابدطد ف دهللابدهللا  ددّللك

دصــبى د هللاــوذدد ندرســولددّللك دهللابيــهد ســبمدكــدنددثب هــمدهــذددد ــ هللاد دك ــدددثب هــمدد قــورةد ــبدد اــ آندداــول:د"د بهــمَّدإ كأ دّللك
مـكد ـبدهللاـذدبدجهـبم د  هللاــوذدمـكد ـبدهللاـذدبدد اـرب د  هللاــوذدمـكد ـبد تبـاددملقـيحدد ــ جدل د  هللاـوذدمـكد ـبد تبـاددحمليــدد

د دمل د ".



دهللابهد[ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباندهللايقى دعبددهود1543 دد دهللابد ميه دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
د هللاـوذدمـكد ــبد تبـادد بـدر د هللاــذدبدد بـدر د  ــبد دهللابيــهد سـبمدكـدنددــ هللاود ـؤال دد أب ـد :د"د بهــمَّدإ كأ  ندد بـزدصـبىددّللك

دش كأدد غىند د فا ".
ده د ةدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندإسحدقدمبدهللا  ددّللك دهللابدسثي دمبددقدر دهللابد  1544

د هللاــوذدمــكد ــبدد فاــ د د ابــاد د ذ ــا د  هللاــوذدمــكد ــبد ند ربأــمد  د دهللابيــهد ســبمدكــدندداــول:د"د بهــمَّدإ كأ  ندد بـزدصــبىددّللك
د ُربم".

د1545 ـدث عبدددمبدهللاوف دعبددهللا  دد غفدردمبددد د دعبدددثاوبدمبدهللا  دد  محب دهللاـبد وسـىدمـبدهللاا ـا دهللاـبدهللا ـ ددّللك
دمبدددبدر دهللابددمبدهللا  د دل:

دهللابيــهد ســـبم:د"د بهــمدإ د هللاـــوذدمــكد ـــبدز دلدنث تــكد حتودـــلدهللاد يتــك د  جـــد ةدكــدند ــ دصـــبىددّللك بددهللاـــد درســولددّللك
دنا تك د  ي دسرطك".

دمبد  دد قبيك دهللابدد د دمبدان   دعبـدد مـودصـد د1546 ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددمايا دعبددض درةدمبدهللا  ددّللك
دد ق دند دل:د دلد موده د ة:

ادقد د بكأفدقد سو ددألخالق".إندرسولددّللكد د هللاوذدمكد بدد وكأ دهللابيهد سبمدكدندد هللاودداول:د"د بهمدإ كأ ددصبىددّللك
دـدث عبدد   دمبدد ثال  دهللابددمبدإدردس دهللابددمبدهللاجالن دهللابددملاربي دهللابد  ده د ةد دل:1547

د هللاوذدمكد بددجلويد  أد دهللابيهد سبمدداول:د"د بهمدإ كأ دصبىددّللك نهدمئسدد ضجي  د  هللاوذدمكد ـبددخليدنـادكدندرسولددّللك
د  أنددمئقهللادد  طدنا".

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدسـثي دمـبد  دسـثي ددملاـربي دهللاـبد خيـهدهللا ـدددمـبد  دسـثي د نـهدمسـ د1548
د ابده د ةدداول:

دهللابيـهد سـبمدداـول:د"د بهـمدإ د هللاـوذدمـكد ـبددألرمـ :د ـبدهللابـٍمدالد دصـبىددّللك دبفـ  د  ـبد بـٍعدالخيوـ  دكدندرسـولددّللك
د  بدنفٍسدالد و   د  بددهللاد دالددق  ".

دـدث عبدد   دمبددملتوكل د دل:دعبدددملثت  د دل:د دلد موددملثت  :د رىد ند نسدمبد د كدث عبد1549
د هللاوذدمكد بدصالٍةدالد بف ".د ذك ددهللاد دآخ . دهللابيهد سبمدكدندداول:د"د بهمَّدإ كأ د ندد بزدصبىددّللك

 عبددهللا  ـدندمـبد  دشـي ا دعبـددج دـ  دهللاـبد بحيـور دهللاـبدهـاللدمـبددقـدف دهللاـبد ـ  ةدمـبدنو ـلددألشــجثيدــدثـ1550
د دل:

د هللاـوذدمـكد دهللابيـهد سـبمددـ هللاودمـهد د ـهللا:دكـدندداـول:د"د بهـمدإ كأ دصبىددّللك س  هللادهللادئواد دددملؤ بنيدهللا ددكدندرسولددّللك
د بدش كأد ددهللا بهللا د  بدش كأد ددملد هللا ل".



دمـبدد ـممري دحد عبـدد محـ  د ـدل:دعبـدد كيـ  ددملثـىندهللاـبدـدث عبدد مح دمبد1551    دمبدثب ل دعبـدد  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك
دسث دمبد  ف دهللابدماللدد ث قي دهللابدُشتحرْيدمبدشأٍل دهللابد ميهد دلد دث دثد  د مح :دشألدمبدمحي د دل:

د هللاوذدمكد بدش دمسحْثي د د  بدش دمحيـ ي د  ـبدشـ د قـد  د  ـبد بهللادايرسولددّللك دهللاب ك ددهللاد د دل:د" لدد بهمَّدإ كأ
دش د بز د  بدش د حبيكأي".

دمـبدسـثي  دهللاـبدصـيفيد ـو،د  بـحد ـو،د1552 دمبدهللا   دث عبدد أيدمبدإم دهيم دث ع دهللا  ددّللك ـدث عبددهللا ي ددّللك
د  د دوب دهللابد  دد يق 

دهللابيهد سبمدكدندد هللاو:دد بهمدإ د هللُاوُذدمكد بددهلـ د د   دصبىددّللك هللاـوذدمـكد ـبدد ـرتَّحدكأي د  هللاـوذدمـكد ـبد ندرسولددّللك
د دســ يبكد ــ م د  د  هللاــوذد د غــ ق د دحلــ قد دهلــ د د  هللاــوذدمــكد نددتر طــ دد وــيطدندهللابــ ددملــو  د  هللاــوذدمــكد ند  ــو ح

دمكد ند  و د  دغد ".
دمبدسثي  د دل:دث ع د و،دأل د دوب دهللا1553 بدـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباندهللايقى دهللابدهللا  ددّللك

د  دد يق دزددد يهد" د غم".
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباند تددة دهللابد نس1554

د هللاوذدمكد بدد ربص د دجلبوند دجلذدد د  بدسيب ددألسادد". دهللابيهد سبمدكدندداول:د"د بهمَّدإ كأ د ندد بزدصبىددّللك
دد غ د ُّ د خـرباندغقـدُندمـبدهللاـ1555 وف د خـربانددجل دـ ي دهللاـبد  دنضـ ة دهللاـبد  دسـثي دـدث عبدد مح دمبدهللا ي ددّللك

ددخل ريد دل:
دهللابيـهد سـبمدذد ددـودددملقـج د ـ أذددهـودم جـلد ـبددألنحيـدردداـدلد ـهد مـود  د ـاد اـدل:د"ايد ابد دصبىددّللك دخلدرسولددّللك

 د دل:د"  الد هللاب كدد  د ا د دديلد رد،دجد قد د ددملقج د دغريد  هللادد حيالة" د دل:دمهودفد م ت د ددونفدايرسولددّللكد
د ـدل:د" ـلدإذدد صـ حهللاد د جلَّ[دمهكد  ضىدهللابكدددبك" د دل:دمبىدايرسـولددّللك د]هللامَّ كال د دإذدد نهللاد بتهد ذهعددّللك
د دحلــمند  هللاــوذدمــكد ــبدد ثجــمد د أقــل د  هللاــوذدمــكد ــبددجلــنبد د  رــل د  إذدد  قــيهللا:دد بهــمدإ د هللاــوذدمــكد ــبددهلــمكأ

د]هللام جل[دمهي د  ضىدهللا ددد .  هللاوذدمكد بدغب ادد  ْدبد  ه دد  ج ددل"د دل:د فثبهللادذ ك د  ذهعددّللك



د
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دمـبدهللات ـا د1556 دمـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبدد تي ادمبدسثي دد  افي دعبددد بيـث دهللاـبدهللاايـل دهللاـبدد مهـ ي د خـرب دهللا يـ ددّللك
دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيـهد ســبمد دســتربفد مـودمأــ د دصــبىددّللك د ـبدكفــ د ــبدد ثـ ب د ــدلدهللا ـ دمــبددخلطــدبدملـدد ــو درسـولددّللك مثـ هد كفــ ح
دهللابيـهد سـبم:د"  ـ  د ند  د ـلدد بـدفدثـىتدداو ـوددالدإ ـهدإالد دصبىددّللك أل دمأ :دكيفد اد لدد بدفد   د دلدرسولددّللك

دهللام جـل"د اـدلد مـودمأـ :د د د د ـهد نفقـهدإالدحباـهد ثقـدمهدهللابــىددّللك دهللاحيـمد ــ كأ دأل ــد ببَّددّللك د  ـبد ـدلدالدإ ـهدإالددّللك دّللك
دهللابيــهد دصــبىددّللك د ــود بثــو دهللااـدال دكــدنودددؤد نــهدإ،درســولددّللك  ـبد ــ قدمــنيدد حيــالةد د مكــدة د ـ أندد مكــدةدثــقددملــدل د دّللك
د]هللامك جـلك]د ـ دشـ حدصـ رد  دمأـ د د ـددهـودإالد ندر دـهللاددّللك  سبمد اد بتهمدهللابىد بثه د ادلدهللا  دمبددخلطدب:د وددّللك

د نهددحلق.د باتدل د دل:د ث  هللا
د] دلد موددد د:د دلد مودهللا ي ةد ث  دمبددمل ىن:دد ثادلدص  هدسباد د ثادالندص  ادسبتني[.

 دلد موددد د:د ر دهدرابحدمبدزد د هللا  دد  زدقدهللابد ث  دهللابدد مهـ يدإبأسـبدده د ـدلدمثضـهم:د"هللااـدال "د ر دهددمـبد هـعد
دهللابددونسد دل:د"هللابد د".

مةد  ث  د د ممي يدهللابدد مه يد دهذدددحل دث:د ود بثو دهللابد ـد  د ر ىدهللاب قـاد  دلد موددد د:د دلدشثيعدمبد  دمح
دهللابددونسدهللابدد مه يد دهذدددحل دثد دل:دهللابد د .

ــدثــ عبدددمـبدد قــ حد سـبي دندمــبددد دد ـدال:د خــربانددمــبد هـع د خــرب ددـونس دهللاــبدد مهـ يد]هــذدددحلــ دث[د1557
د دل:د دلد مودمأ :

دهللاادال .دإندثاكهد دد دد مكدةد  دل:
 ابب ما جتب فيه الزكاة -1

دمبد قب اد دل:د    دهللابىد د ـكدمـبد نـس دهللاـبدهللا ـ  دمـبدىـيبددملـدز  دهللاـبد ميـهد نـهد ـدل:د1558 ـدث عبددهللا  ددّللك
دمسثهللاد ابدسثي ددخل ريَّدداول:

دهللابيـهد سـبم:د" ـيسد ي ـددد ندمخـسدذ ددصـ  اف د  ـيسد ي ـددد ندمخـسد  دٍقدصـ  افد دصبىددّللك  د  ـيسد دلدرسولددّللك
د ي ددد ندمخقاد  سٍقدص  اف".

ـدث عبدد دوبدمبد   دد   يُّ دعبدد   دمـبدهللا يـ  دعبـددإدردـسدمـبددمدـ ددأل دي دهللاـبدهللا ـ  دمـبد ـ ةددجل بـي د1559
دهللابيهد سبمد دل: دهللابد  دد  ررتيدد طدئي دهللابد  دسثي ددخل ريدد  ثهدإ،دد بزدصبىددّللك

دسق:دستوندفتو د ." يسد ي ددد ندمخقاد  سٍقدزكدةف"د د ود
د دلد موددد د:د مودد  ررتيدملددق  د بد  دسثي .



دـدث عبدد   دمبد  د ادمبد هللاني دعبددج د  دهللابددملغرية دهللابدإم دهيمد دل:1560
. دد وسقدستوندصدهللاد دفتو د دابحلجَّدجيكأ

ددألنحيــدري دعبــددُصــ حُددمــبد  دد1561 ملبــدزلد ــدل:دمسثــهللادث ي ــد دـــدثــ عبدد  ــ دمــبدموــدر دثــ ع د  ــ دمــبدهللا ــ ددّللك
د دل:د دلدرجلد ث  دندمبدثحيني: ددملد أيك

ايد ابداي  دإنأمد تح عونبددأبثدددثد ددا دهلدد صال د دد ا آن د غضعدهللا  دند  دلد ب جل:د  ج متد دكـلد رمثـنيد
د اــ آن د ــدل:دال دددرمهــد ددرهــم د  ــبدكــلدكــذدد كــذددشــدة دشــدة  د  ــبد]كــل[دكــذدد كــذددمثــريد دكــذدد كــذدد  جــ متدهــذدد 

دهللابيهد سبم د ذك د شيد دحنودهذد. دصبىددّللك د دل:د ثبد بد خذمتدهذد د خذمتوهدهللابد د  خذانهدهللابدنزددّللك
 ابب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ -2

ث دـدث عبدد   دمبددد ددمبدسفيدن دعبددىيبدمبدثقدن دعبددسبي دندمبد وسىد مـوددد د دعبـددجثفـ دمـبدسـ1562
دمبدمس ةدمبدجب بد دل:دث ع دخ يعدمبدسبي دن دهللابد ميهدسبي دن دهللابدمس ةدمبدجب ب د دل:

دهللابيهد سبمدكدندأي  اند ندخن جدد حي  اد بدد ذيدنث ُّد ب ي . دصبىددّللك د  ددمث ؛د  أندرسولددّللك
 ابب الكنز ما هو؟ وزكاة احللي   -3

خد  دمبددحلدرتدث عهم دعبددثقني دهللابدهللا   دمبدشـثيع دـدث عبدد مودكد لد محي دمبد قث ة ددملثىند ند1563
دهللابد ميه دهللابدج ه 

دهللابيــهد ســبمد  ثهــدددمبــادهلــد د  ددــ ددمبتهــدد قــأتدندغبيظتــدند ــبدذهــعد اــدلدهلــد:د دصــبىددّللك  ندد ــ  ةد  ــهللادرســولددّللك
د  ــدددـــوددد ايد ــادســـودردبد  ــبدانٍر "د ـــدل:د ربثته ـــدد"  ثطــنيدزكـــدةدهــذد "د د ـــهللا:دال د ــدل:د" دقـــ ُّ،د نددقـــوكأر،ددّللك

دهللام جلد   سو ه. دهللابيهد سبمد  د هللا:دمهددّللك د   اته ددإ،دد بزدصبىددّللك
دـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددهللاتدبددث ددمبدموريدهللابداثمهللادمبدهللاجالن دهللابدهللاطد  دهللابد ددسب اد د هللا:1564

د ند ؤدَّىدزكد هد مككأيد بيسدمأبٍم".كبهللاد   سد  ضدثد د بدذهع د ابهللا:دايرسولددّللك د كبمفدهو د ادل:د" ددمبغد
دمــبد  د1565 ــدثــ عبدد  ــ دمــبدإدردـسدد ــ دزي دعبــددهللا ــ  دمــبدد  ميـ دمــبدطــدرق دعبــددىــيبدمـبد دــوب دهللاــبدهللا يــ ددّللك

دمبدش دددمبددهلددد نهد دل: دجثف د ند   دمبدهللا   دمبدهللاطد د خربهدهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم دهللابيهد سـبمد ـ  ىد ددـ يدددخببددهللابىدهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك دصبىددّللك  اد هللا:د"دخلدهللابيَّدرسولددّللك

 تردٍ د بد رٍقد ادل:د" ددهذددايدهللادئوـا" د ابـهللا:دصـبثتهبد  ـمدبد ـكدايرسـولددّللك د ـدل:د"  ـؤددبدزكـدهتبَّ "د بـهللا:د
دال د  د دشد ددّللك د دل:د"هودثق كد بدد بدر".

م دعبددسفيدن دهللاـبدهللا ـ دمـبددـحْثبحـى د ـذك ددحلـ دثدحنـودثـ دثدـدث عبددصفودندمبدصد  دعبددد و ي دمبد قب1566
ددخلدمت د يلد قفيدن:دكيفد مكيه د دل:د ض ُُّهدإ،دغريه.

 ابب يف زكاة السائمة -4



دمبد نسدكتداب دزهللاـمد ند ابدمأـ دكت ـهد1567 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحددد دل:د خذ د بدمثد ادمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدثنيدمث هد حي كأ د د كت هد ه د  أذدد يه:دألنس د هللابيهدخدمتدرسول دصبىددّللك ددّللك

د دهللام جلد ـددن يـهدصـبىددّللك دهللابيهد سبمدهللابىددملقب نيدد يتد   ددّللك دصبىددّللك "هذهد  دضادد حي  ادد يتد  ضهددرسولددّللك
ي ددد ندمخـسد هللاوـ دبد ـبدهللابيهد سبم د  بدسئبهدد بددملقب نيدهللابىد جههدد بيثطهد د  بدسئلد و هدد الددثطه:د 

ملدد غبمد دكلدمخٍسدذ ٍددشدةف د  أذددمبغـهللادمخقـد د هللاوـ دبد فيهـددمبـهللادفـدٍض دإ،د ند  بـغدمخقـد د عالعـني د ـ أندملد ديأ
؛د ـ أذددمبغـهللادسـتكد د عالعـنيد فيهـددمبـهللاد  ـوٍندإ،دمخـٍسد  رمثـني؛د ـ أذددمبغـهللادسـتكد د دأبد يهددمبهللادفدٍضد ـدمبد  ـوٍندذكـ ف

اَّـافدط   ـادد فحـلدإ،دسـتكأني؛د ـ أذددمبغـهللادإثـ ىد سـتنيد فيهـددجذهللاـافدإ،دمخـٍسد سـ ثني؛د ـ أذددمبغـهللاد  رمثنيد في هـددثأ
دط   تـددد فحـلدإ،دهللاوـ دبد  دئـا؛د اَّتحـدنأ ستكد د س ثنيد فيهدددمبتدد  وٍندإ،د قثني؛د ـ أذددمبغـهللادإثـ ىد  قـثنيد فيهـددثأ

د رمثـنيدمبـهللا مـلد د ــ دئبدد ـ أذددزدد دهللابـىدهللاوـ دبد  دئـٍاد فـيدكـلكأ دمخقـنيدثاَّـاف د ـ أذدد  ـددبد سـبدندديأ   ـوٍن د  دكـلكأ
د حي  د :د  بدمبغهللادهللاب هدص  اددجلذهللااد  يقهللادهللاب هدجذهللاافد هللاب هدثاـافد  أنـدد ا ـلد بـه د  ندجيثـلد ثهـددشـد نيد

دد ا ــلد بــهدإنددستيقــ اتد ــه د  دهللاوــ دبددرمهــد  د  ــبدمبغــهللادهللابــ هدصــ  اددحلاــاد  يقــهللادهللابــ هدثاــافد هللابــ هدجذهللاــافد  أنــ
 دثطيهددملحي قدهللاو دبددرمهد د  دشد ني د  ببدمبغهللادهللاب هدص  اددحلااد  يسدهللاب هدثااد هللابـ هددمبـاد  ـوٍند  أنـدد ا ـلد

د به".
 دلد موددد د:د بدههبددملد ض طهدهللابد وسـىدك ـدد ثـعد" جيثـلد ثهـددشـد نيدإنددستيقـ اتد ـهد  دهللاوـ دبددرمهـد  د  ـبد

د هدإالدثااد  أندد ا لد به".مبغهللادهللاب هدص  ادمبهللاد  وند  يقهللادهللاب
 دلد موددد د:دإ،دههبد دمثد  ابتهد" دثطيهددملحي قدهللاو دبددرمهد د  دشد ني د  بدمبغهللادهللابـ هدصـ  اددمبـاد  ـوند  ـيسد
هللاب هدإالدمبهللادفدضد  أندد ا لد بهد شد نيد  دهللاو دبددرمهد  د  بدمبغهللادهللاب هدص  اددمبادفدضد  يسدهللاب هدإالددمـبد

د  أنهد ـد د  دسـدئ اد  وندذك ف دا لد به د  يسد ثهدشى  د  بدملددأبدهللاب هدإالد رم د بيسد يهددشى دإالد نددود در ُّ
د غبمدإذددكدنهللاد رمثنيد فيهددشدةدإ،دهللاوـ دبد  دئـا د ـ أذددزدد دهللابـىدهللاوـ دبد  دئـاد فيهـددشـداتندإ،د ند  بـغد ـدئتني د

دئـــا د ــ أذددزدد دهللابـــىدعب  دئـــاد فـــيدكـــلد دئـــادشـــدٍةدشـــدةف د ــ أذددزدد دهللابـــىد ـــدئتنيد فيهـــددعـــالتدشـــيدٍهدإ،د ند  بـــغدعب  
 الدؤخـذد دد حيــ  اده  ــاف د الدذد دهللاــودرد ــبدد غــبم د الد ـيسدد غــبمدإالد نددوــد ددملحيــ كأق د الدجي ــ دمــنيد فــرتقد الد

د  جــلددفــ قدمــنيدجمت ــ دخوــيادد حيــ  ا د  ــددكــدند ــبدخبيطــنيد  أن ــدددرتدجثــدندميبه ــدداب قــودا د ــ أندملد  بــغدســدئ اد
 رمثنيد بيسد يهددشى دإالد نددود در د د  دد   ـادرمـ دد ثوـ ؛د ـ أندملددأـبددملـدلدإالد قـثنيد  دئـاد بـيسد يهـددشـى د

دإالد نددود در د".
دمبد   دد بفيبي دعبددهللا دددمبدد ثودد دهللابدسـفيدندمـبددحلقـني دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدسـدمل دهللاـبد1568 ـدث عبددهللا  ددّللك
د ميهد دل:



دهللابيهد سبمدكتدبدد حي  اد بمدخي جهدإ،دهللا َّد هدثىتد  ب د ا نهدمقيفهد ث ـلدمـهد مـودمأـ دكتعدرسولددّللكد دصبىددّللك
مــلدشــدةف د  دهللاوــٍ دشــداتن د  دمخــسدهللاوــ ةد ثــىتد ــ ب دمثدهللا ــلدمــهدهللا ــ دثــىتد ــ ب د أــدند يــهد" دمخــٍسد ــبدديأ

د عالعـني د ـ أندزدد د دثـ ة د فيهـدددمبـادعالتدشيدٍه د  دهللاوـ دبد رمـ دشـيدٍه د  دمخـسد هللاوـ دبددمبـادفـدضدإ،دمخـسٍد
  وٍندإ،دمخٍسد  رمثني د  أذددزدد د دث ة د فيهددثاـافدإ،دسـتني د ـ أذددزدد د دثـ ةد فيهـددجذهللاـافدإ،دمخـسد سـ ثني د

مــلد ـ أذددزدد د دثــ ة د فيهـدددمبتــدد  ــوٍندإ،د قـثني د ــ أذددزدد د دثـ ة د فيهــددثاتــدندإ،دهللاوـ دبد  دئــٍا د ـ أندكدنــهللادديأد
د رمثـنيدشـدة دشـدةفدإ،دهللاوـ دبد  دئـٍا د د رمثـنيددمبـاد  ـوٍن؛د  دد غـبمد دكـلكأ دمخقنيدثاافد  دكـلكأ  ك  د بدذ كد فيدكلكأ
 ــ أندزدد د دثــ ة د وــداتندإ،د ــدئتني د ــ أندزدد د دثــ ة دهللابــىددملــدئتنيد فيهــددعــالتد]شــيده[دإ،دعب  دئــا د ــ أندكدنــهللاد

د دئــادشـ دٍةدشـدةفد  ـيسد يهـددشـى فدثـىتد  بــغددملدئـا د الددفـ قدمـنيدجمت ـٍ  د الدجي ـ دمــنيدد غـبمد ك ـ د ـبدذ ـكد فـيدكـلكأ
 تفــ كأٍقدفد ــادد حيــ  ا د  ــددكـــدند ــبدخبيطــنيد  أن ــدددرتدجثــدندميبه ـــدداب قــودا د الدؤخــذد دد حيــ  اده  ـــافد الدذد د

 عب د دخيدرد  د عب د د سطد  د  خذددملحيـ كأقدهللايٍع"د دل:د  دلدد مه ي:دإذددجد ددملحي كأقد ق هللادد ود د عالاث :دعب د دش درد  د
د بدد وس  د ملددذك دد مه يدد  ا .

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد   دمـبددمدـ دد ودسـطي د خـرباندسـفيدندمـبدثقـني دإبأسـبددهد  ثبـده د ـدل:د1569
د  أندملد أبددمبادفدضد دمبد  ون د ملددذك دكالددد مه ي.

د  د خربانددمبددمل در، دهللابددونسدمبددمد  دهللابددمبدشهدبد دل:ـدث عبدد   دمبدد ثال1570
دهللابيـهد سـبمدد ـذيدكت ـهد دد حيـ  ا د هـيدهللابـ دآلدهللا ـ دمـبددخلطـدب د ـدلددمـبد دصبىددّللك هذهدنقرادكتدبدرسولددّللك

دمبدهللا  د وهللايتهددهللابىد جههد د هيدد يتددنتقخدهللا ُ دمبدهللا  دد ثمدمد بدهللا  دمـبدشهدب:د    نيهددسدملدمبدهللا  ددّللك  ددّللك
دمـبدهللا ــ  د ــذك ددحلــ دثد ــدل:د" ــ أذددكدنـهللادإثــ ىد هللاوــ دبد  دئــا د فيهــددعــالتد دمــبدهللا ــ د ســدملدمــبدهللا ــ ددّللك هللا ـ ددّللك
مبد د  وٍن دثىتد  بغد قثد د هللاو دبد  دئا د  أذددكدنـهللادعالعـنيد  دئـا د فيهـددمبتـدد  ـوٍند ثاـاف دثـىتد  بـغد قـثد د عالعـنيد

د  بـغد قــثد د  رمثـنيد  دئــا  د ـ أذددكدنــهللادمخقـنيد  دئــا د  دئـا  د ـ أذددكدنــهللاد رمثـنيد  د ئــا د فيهـددثاتــدند مبـهللاد  ــوٍن دثـىتَّ
 فيهددعـالتدثاـدٍق دثـىتد  بـغد قـثد د مخقـنيد  دئـا  د ـ أذددكدنـهللادسـتنيد  دئـا د فيهـدد رمـ دمبـد د  ـوٍندثـىتد  بـغد قـثد د

 دثــىتد  بــغد قــثد د ســ ثنيد  دئــا د ــ أذددكدنــهللاد ســتنيد  دئــا د ــ أذددكدنــهللادســ ثنيد  دئــا د فيهــددعــالتدمبــد د  ــوٍند ثاــافد
مثــدننيد  دئــا د فيهــددثاتــدن د دمبتــدد  ــوٍندثــىتد  بــغد قــثد د مثــدننيد  دئــا  د ــ أذددكدنــهللاد قــثنيد  دئــا د فيهــددعــالتدثاــدٍقد

 قــبنيد مبــهللاد  ــوٍندثــىتد  بــغد قــثد د  قــثنيد  دئــا  د ــ أذددكدنــهللاد ــدئتنيد فيهــدد رمــ دثاــدٍقد  دمخــسدمبــد د  ــوٍن د يُّدد
 ج  د خذ  د  دسدئ ادد غبم"د ذك دحنودث دثدسفيدندمبدثقني.د  يـه:د" الدؤخـذد دد حيـ  اده  ـاف د الدذد د

دهللاودرد بدد غبم د الد يسدد غبمدإالد نددود ددملحي ق".
دهللابه:1571 دمبد قب اد دل:د دلد د ك:د  ولدهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك دـدث عبددهللا  ددّللك



 كقدمنيدجمت  "دهود نددأوند ألدرجلد رمثوندشدةد ـ أذدد ربهـمددملحيـ كأقد ثوهـدد ـئالددأـوند"الجي  دمنيد تف قد الدف
 يهددإالدشدةد" الددف قدمنيدجمت  "د نددخلبيطنيدإذددكدند ألد دث د به دد دئادشدةد شدةفد يأوندهللابيه ـدد يهـددعـالتد

دددإالدشدةف د هذدد]هو[دد ذيدمسثهللاد دذ ك.شيده د  أذدد ربه دددملحي كأقد  َّ ددغب ه دد بمددأبدهللابىدكلد دث د به 
دمبد   دد بفيبي دعبـددزهـري دعبـدد مـودإسـحدق دهللاـبدهللادصـمدمـبدضـ  ة د هللاـبددحلـدرتددألهللاـور د1572 ـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد نهد دل: دهللابه د دلدزهري:د ثق هدهللابدد بزدصبىددّللك دهللابدهللابيدرضيددّللك
د رمثنيددرمهد د د تمَّد دئيتددرهٍم د  أذددكدنهللاد دئيتددرهـٍمد فيهـدد"هد وددرم دد ثوورد بدكلكأ درهمف د  يسدهللابيأمدشى فدثىتَّ

د رمثـنيدشــدة دشــدةف د ــ أندملددأـبدإالد قــ فد عالعــوند بــيسد مخقـاددردهــم د  ــددزددد ثبــىدثقـدبدذ ــك د  دد غــبمد دكــلكأ
دعالعــنيد   يــ ف د  ددألرمثــنيد قــباف د  ــيسدهللابيـكد يهــددشــى ف"د ســدقدصــ  ادد غــبمد  ــلدد مهــ يد  ــدلد"  دد  اــ د دكــلكأ

مــل"د ــذك دصــ  تهددك ــددذكــ دد مهــ ي.د ــدل:د"  دمخــٍسد هللاوــ دبدمخقــافد ــبدد غــبم  د ــ أذدددهللابــىدد ثود ــلدشــى فد  دديأ
دإ،دمخـسد عالعـني د ـ أذددزدد د دثـ ة د فيهــدد زدد د دثـ ة د فيهـدددمبـادفـدٍض د ـ أندملد أـبددمبـادفــدٍضد ـدمبد  ـوٍندذكـ ف

اــافدط   ــاددجل ــلدإ،دســتكأني"دمثدســدقد  ــلدثــ دثدد مهــ يدمبــهللاد  ــوٍندإ، دمخــسد  رمثــني د ــ أذددزدد د دثــ ة د فيهــددثأ
مـلد ك ـ د  دل:د"  أذددزدد د دثـ ةددثـ د دثـ ةد  قـثنيد فيهـددثاتـدندط   تـدددجل ـلدإ،دهللاوـ دبد  دئـا د ـ أندكدنـهللادديأ

فــرتقدخوــيادد حيــ  ا د الدؤخــذد دد حيــ  اد ــبدذ ــكد فــيدكــلدمخقــنيدثاــا د الددفــ قدمــنيدجمت ــ  د الدجي ــ دمــنيد 
ــ كأُق د  دد ب ــد :د ــددســاتهددألنــدرد  دســاهللادد قــ د دد ثوــ  د  ــدد ه  ــاف د الدذد دهللاــودر د الد ــيسدإالد نددوــد ددملحيَّ
دهللاـدٍد"د ـدلدزهـري:د ثقـ هد ـدل:د" ـ ة" د سايداب غ بد فيهدنحيفدد ثو "د  دث دثدهللادصمد دحلـدرتد"د حيـ  اد دكـلكأ

ملددمبادفدضد الددمبد  وند ثو ةددردهمد  دشداتن".  دث دثدهللادصمد د"إذددملددأبد دديأ
ــدثـ عبددسـبي دندمـبددد دددملهـ ي د خــربانددمـبد هـع د خـرب دج دـ دمــبدثـدزدد مسـىدآخـ  دهللاـبد  دإســحدق د1573

دهللابيــهد ســبمدمــ ثبد  لد] دهللابــه دهللاــبدد بــزدصــبىددّللك هــذد[دهللاــبدهللادصــمدمــبدضــ  ةد دحلــدرتددألهللاــور دهللاــبدهللابــيدرضــيددّللك
ددحل دثد دل:

ددأـوند "  أذددكدنهللاد كد دئتدددرهـٍمد ثـدلدهللابيهـدددحلـولد فيهـددمخقـاددردهـٍم د  ـيسدهللابيـكدشـى فددثـ د دد ـذهعدثـىتَّ
 كدهللاو  ندددبدرد  د  أذددكدند كدهللاو  ندددبدرد د ثدلدهللابيهدددحلولد فيهددنحيفدددبدٍرد  ددزددد  حقـدبدذ ـك"د ـدل:د

دهللابيـهد سـبم د"  ـيسد د ـدٍلدزكـدةفدثـىتدىـولدهللابيـهد الد دريد هللابيٌّدداولد"  حقدبدذ ك "د  در ـ دإ،دد بـزدصـبىددّللك
دهللابيـهد ســبمد" ـيسد د ــدلدزكـدةفدثــىتدىــولد دحلـول"دإالد ندج دــ د د ـدل:ددمــبد هـعددمدــ د ددحلـ دثدهللاــبدد بـزدصــبىددّللك

دهللابيهددحلول".
دهللابيـهدد قـالدددـدث عبددهللا ـ  دمـبدهللاـون د خـرباند مـودهللاودنـا دهللاـبد  دإسـحدق دهللاـبدهللادصـم1574 مـبدضـ  ة دهللاـبدهللابـيك

د دل:



دهللابيهد سـبم:د" ـ دهللافـو د] أـم[دهللاـبددخليـلد د   يـق د هـد وددصـ  ادد   ـا دصبىددّللك د رمثـنيددرمهـد دد دلدرسولددّللك  ـبدكـلكأ
ددرمهد  د  يسد د قثنيد  دئٍادشى ف د  أذددمبغهللاد دئتنيد فيهددمخقاددردهم".

 دإسـحدقدك ـدد ـدلد مـودهللاودنـا د ر دهدشـي دند مـود ثد دـاد إمـ دهيمدمـبد دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثددألهللا ـشدهللاـبد 
دهللابيهد سبمد  به. دهللابدد بزدصبىددّللك دطه دندهللابد  دإسحدقدهللابددحلدرتدهللابدهللابيك

دملدد  ثــوه د   فــوهد  ــدلد مــوددد د:د ر ىدثــ دثدد بفيبــيدشــث اد ســفيدند غريمهــددهللاــبد  دإســحدقدهللاــبدهللادصــمدهللاــبدهللابــيك
. دهللابىدهللابيك
دمـبدثأـيم دحد عبـدد  ـ دمـبدد ثـال  د  خـرباند مـود سـد ا دـدث عبدد1575  وسىدمـبدإمسدهللايـل دعبـددمحـدد د خـرباند ـمف

دهللابد مدمبدثأيم دهللابد ميه دهللابدج ه
دســدئ ادإمــٍلد د رمثــنيدمبــهللاد  ــوٍن دالدفــ قدإمــلفدهللاــبدثقــد د د ــبد دهللابيــهد ســبمد ــدل:د" دكــلكأ دصــبىددّللك  ندرســولددّللك

دآخـذ هدد شـط د د ـه دهللام ـافد ـبدهللام ـد درمكأبـدد هللاطدهدد ؤجت د "د دلددمبدد ثال  :د" ؤجت د د د"د" بهد ج هد د  بد بثهدد  أانَّ
دهللامك جلك د يسدآللد  ٍَّ د بهددشى ف".

دـدث عبددد بفيبي دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  د دئل دهللابد ثدذ1576
دهللابيــهد ســبمدملــدد جَّهــهدإ،دد ــي بد  ــ هد ندأيخــذ  ــبدد  اــ د ــبدكــلدعالعــنيد  يثــد د  د  يثــا  د  ــبدكــلدد ندد بــزدصــبىددّللك

د أونداب ي ب. د رمثنيد قبا  د  بدكلدثدملددث د تب د دددبدرد د  دهللاحْ  حهد بددملثد   دعيدبف
ــــدثـــ عبددهللا  ـــدندمـــبد  دشـــي اد د بفيبـــيد دمـــبددمل ـــىند ـــد ود:دعبـــدد مـــود ثد دـــا دعبـــدددألهللا ـــش دهللاـــبدإمـــ دهيم دهللاـــبد1577

دهللابيهد سبمد  به.د ق  ق دهللابد ثدذ دهللاب دد بزدصبىددّللك
ـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  دعبدد   دهللابدسـفيدن دهللاـبددألهللا ـش دهللاـبد  د دئـل دهللاـبد قـ  ق دهللاـبد1578

د ثدذدمبدج لد دل:
دهللابيهد سبمدإ،دد ي بد ذك د  بهدملددذك د"عيداب د أونداب ي ب"د الدذك د"دث د تب د ". دمث هدد بزدصبىددّللك

مــوددد د:در دهدج دـ د دثبــىد  ث ـ د شــث اد  مــودهللاودنـاد ىــيبدمـبدســثي دهللاــبددألهللا ـشدهللاــبد  د دئـلدهللاــبد قــ  ق د ـدلد 
د دلددثبىد  ث  دهللابد ثدذد  به.

ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابدهاللدمبدخ كدب دهللابد يق ةد  دصد  دهللابدُسوحد دمبدغفباد دل:دس   د1579
د  د دل:

دهللابيهد سبمد" ندالد خذد بد خرب د حْبدسدرد  د حي قدد ب دصبىددّللك دهللابيهد سبم د  أذدد دهللاه درسولددّللك زدصبىددّللك
ردضــ د ــنب د الدجت ــ دمــنيد فــرتق د الد فــ كقدمــنيدجمت ــ "د كــدندإّنــددأييتددمليــدهدثــنيد ــ ددد غــبمد ياــول:د دُّ ددصــ  د د

ـبدد د ـدل:د ـ ىبد  ود أم د دل:د ث  درجلد بهمدإ،دان ادكو د د دل:د بهللا:دايد ابدصد د  ددد أو ـد  د ـدل:دهللاظي ـادد قَّ
 نددا بهــدد ــدل:دإ د ثــعد ند خــذدخــريدإمبــيد ــدل:د ــ ىبد نددا بهــدد ــدل:د رطــمد ــهد خــ ىدد نــدد ــ ىبد نددا بهــد دمثد



دهللابيـــهد ســـبم دداـــولديل:د دصـــبىددّللك درســـولددّللك خطــمد ـــهد خـــ ىدد نـــدد ا بهـــدد  ـــدل:دإ دآخـــذهدد  خــدفد ندجيـــ دهللابـــيَّ
دجلد ترري دهللابيهدإمبه.هللا   دإ،درد

د دلد موددد د:د ر دهدُهوحيمدهللابدهاللدمبدخ دبدحنوهدإالد نهد دل:دالددف ق.
ـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددش دك دهللابدهللا  دندمبد  دزرهللاا دهللاـبد  د يبـىدد أبـ ي دهللاـبدُسـوحد دمـبد1580
دغفباد دل:

دهللابيـهد ســبمد  خــذ دميــ ه د د  ـ   د دهللاهــ هد"الدجي ــ دمــنيد فـرتق د الددفــ قدمــنيدجمت ــ د اتاندُ حيحـ كأُقدد بــزدصــبىددّللك
دخويادد حي  ا"د ملددذك د"ردض د نب".

ــدثـ عبدددحلقـبدمـبدهللابـي دعبـدد كيـ  دهللاـبدزكـ ايدمـبدإسـحدقددملأـي دهللاـبدهللا ـ  دمـبد  دسـفيدنددجل حـي دهللاـبد1581
د قبمدمبدعأفبحادد يوأ ي د دلددحلقب:در حدداول:د قبمدمبدشث اد دل:

دبدهللابا اد  دهللابىدهللاأ حد اأد و ه د    هد ندُدحيح كأ ْـُهْمد دل:دستث لدان  دمد
  ث  د  د دطدئفاد بهمد   يهللادشيرد دك ريد ددادلد هدسحثأ دمبدددقـمد ابـهللا:دإند  دمث ـ دإ يـكددثـ دألصـ  كد ـدل:د

كد  دكبــهللاد ددمــبد خــي د  يَّدحنــٍود خــذ ن د بــهللا:دخنتــدردثــىتدإاندنت ــنيدُضــُ  يحدد غــبمد ــدل:ددمــبد خــيد ــ أ د ثــ ع
دهللابيـهد سـبمد دغـبمديل د جـد  درجـالندهللابـىدمثـريد اـدالديل:د دصـبىددّللك شثعد بدهذهدد وـثدبدهللابـىدهللاهـ درسـولددّللك
د يهـد د اـدال:دشـدة د ث ـ  دإ،د دهللابيهد سبمدإ يكد تؤديحدص  ادغب كد ابهللا:د ـددهللابـيك دصبىددّللك إاندرسوالدرسولددّللك

دشدةد  دهللا  هللاد أدندداتبئاد ضد د شحْح  دصـبىددّللك د  د  خ جتهددإ يه دد ادال:دهذهدشـدةدد وـد   د  ـ دنـداندرسـولددّللك
هللابيــهد ســبمد ند خــذدشــد ثد  د بــهللا:د ــ يَّدشــى د خــذدن د ــدال:دهللابد ــد دجذهللاــاد  دعبيــا د ــدل:د  هللا ــ دإ،دهللابــدقدُ ْثتــدٍط د

د جثالهدد ثه ددهللابىدمثريمهددمثددنطباد.د دملثتدط:دد يتدملد ب د   د د   دثدند الدهد د  خ جتهددإ يه دد ادال:دان  بدهد 
د دلد موددد د:د مودهللادصمدر دهدهللابدزك اي د دلد دضد :د" قبمدمبدشث ا"دك دد دلدر ح.

ـــدثــ عبدد  ــ دمــبددــونسدد بقــدئي دعببــددر ح دعبــددزكــ ايدمــبدإســحدقدإبأســبددهد ــذدددحلــ دثد ــدل:د" قــبمدمــبد1582
دشث ا"د دلد يه:د د ود  دد يتد دمطبهددد و  .

دمـــبدســدملدحب ـــصدهللابـــ دآلدهللا ــ  دمـــبددحلـــدرتددحل حيــيدهللاـــبدد مميـــ يد ـــدل:د  ــدلد مـــوددد د:د  ـــ   د دكتــدبدهللا ـــ ددّللك
د دمبد ثد دـادد غدضـ يد ـبدغدضـ ةد ـيسد ـدل:د ـدلدد بـزدصـبىددّللك   خرب دىيبدمبدجدم دهللابدُج حريدمبدنُفرْيدهللابدهللا  ددّللك

ميـدن د بد ثبهبَّد ا دطثمدطثمدديأ د ثـ هد  نـهدالدإ ـهدإالددّللك د  هللاطـىدزكـدةد د ـهدطي ـا دهللابيهد سبم:د"عالتف :د ـبدهللا ـ ددّللك
 ددنفقهدرد  ة دهللابيهدكلَّدهللادٍد د الددثطيددهل  ا د الدد  رناد د الددمل دضا د الدد و طدد بئي اد  أبد بد س د  ود أم د

دملددق  أمدخريهد ملدأي  كمدمو ه". د  أنَّددّللك
دمــبد  دــدثــ عبدد  ــ دمــبد بحيــور دعبــدد1583 دثاــوبدمــبدإمـ دهيم دعبــدد   دهللاــبددمــبدإســحدقد ــدل:دثــ ع دهللا ــ ددّللك

دمبدهللا  دد  محبدمبدسث دمبدزردرة دهللابدهللا درةدمبدهللا   دمبدثمد دهللابد  كدمبدكثعد دل: دمأ  دهللابدىيبدمبدهللا  ددّللك



ــ دهللابيــهد ســبمد حيــ كأ د  د  ــ ر دم جــل د ب ــدد ــ ديلد د ــهدملد جــ دهللابي دصــبىددّللك هد يــهدإالددمبــادفــدض دمث ــ درســولددّللك
 ابهللاد ه:د دكأددمبادفدضد  أنددص  تكد ادل:دذد،د ددالد نبد يهد الدره  د  أبدهذهدان اد تيادهللاظي ادمسيباد رذهد د
دهللابيهد سبمد بكد  دـع د ـ أند ث  ـهللاد ند  يـهد تثـ ضد دصبىددّللك  ابهللاد ه:د دد اندآبخذد ددملد ُ  حْ دمه د هذددرسولددّللك

د د ثل د  أند  بهد بكد  بته د إندردهدهللابيكدردد ه د ـدل:د ـ أ د دهللاـل د رـ جد ثـيد خـ جداب بد ـادهللابيهد ددهللا ضهللادهللابيكد
دهللابيــهد ســبمد اــدلد ــه:دايدنــزَّددّللك د ات درســو كد ي خــذد ــ د دصــبىددّللك دثــىتد ــ  بددهللابــىدرســولددّللك د ــيتدهللا ضــبدهللابــيَّ

د دصبىددّللك د دد ددد د ديلدرسولددّللك ددّللك هللابيهد سبمد الدرسو هد  د  به د ج ثهللاد هد ديلد مهللامد ند ددص  اد ديل د  ،أ
د يهددمبادفدض د ذ كد ددالد نبحد يـهد الدرهـ ح د  ـ دهللا ضـهللادهللابيـهدان ـاد تيـادهللاظي ـاد ي خـذهدد ـ ىبدهللابـيك د هـدهيد هللابيك

دهللابيهد سـبم:د"ذد،دد ـذيدهللابيـك د ـ أند ط دصبىددّللك دخذهد د ادلد هدرسولددّللك وهللاـهللادخبـريدذهد  دجئتكد ددايرسولددّللك
دهللابيـهد دصـبىددّللك د ـ دجئتـكد ـدد رـذهدد ـدل:د ـ   درسـولددّللك د يهد   ببدهد بك"د دل:د هددهيدذهدايرسـولددّللك آج ،ددّللك

د سبمدما ضهدد دهللادد هد د د هداب ربكا.
دمـبدصـيفي دهللاــبد  د1584 ــدثـ عبدد محـ دمــبدثب ـل دعبـدد كيـ  دعبــددزكـ ايدمـبدإسـحدقددملأــي دهللاـبدىـيبدمـبدهللا ــ ددّللك

دث   دهللابددمبدهللا دف 
دهللابيهد سبمدمثثد ثدذد دإ،دد ي بد ادل:د"إنكد يتد و د د هـلدكتـدبد ـددهللاهمدإ،دشـهددةد ندالد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د]  ـدر،د  ثـد،[دد ــرتضدهللابـيهمدمخـسدصــبودٍ د دد درسـولددّللك د ـ أندهــمد طـدهللاو،د ـذ كد ــ هللاب همد نَّددّللك د   كأ إ ـهدإالددّللك

ددـوٍدد  يبــا د دد ـرتضدهللابــيهمدصـ  اد د  ــودهلمد ؤخـذد ــبد غبيـدئهمد  ــ دُّد دكـلكأ  ـ أندهــمد طـدهللاو،د ــذ كد ـ هللاب همد نَّددّللك
." دثجدبف د ا دئهم د  أندهمد طدهللاو،د ذ كد  أاي،د ك دئمد  ودهلم د د قددهللاوةددملظبودد  أندد يسدميبهدد منيددّللك

دع دهللابدسث دمبدسبدن دهللابد نسدمبد د كـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمد دمبد  دث ي1585
دهللابيهد سبمد دل:د"دملثت يد دد حي  ادك دنثهد". دصبىددّللك د ندرسولددّللك

 ابب رضا املصد ِّق -5
ـدث عبدد ه يدمبدثفصد    دمبدهللا ي  ددملثىند دال:دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابدرجلددادلد هددحْدقحم د  دلد1586

ددخلحيدصيا د دلددمبدهللا ي د دث د ه:ددمبدهللا ي :د بدم دس  ٍف دهللابدموريدمب
دهللابيــهد ســبمدمســدهدموــريد د ــدل:د ببــد:دإند هــلدد حيــ  اددثتــ  ندهللابيبــد د دصــبىددّللك   ــددكــدنددمســهدموــريد د  أــبدرســولددّللك

د ح ـحبحْأُتُمد بد  ود بددما رد دددثت  ندهللابيبد د ادل:د"ال".
دق دهللاـبد ث ـ  دهللاـبد دـوب دإبأسـبددهد  ثبـدهدإالدـدث عبدددحلقـبدمـبدهللابـيد ىـيبدمـبد وسـىد ـدال:دعبـددهللا ـ دد ـ زد1587

د نهد دل:د ببد:دايرسولددّللك دإند صحدبدد حي  اد]دثت  ن[.
د دلد موددد د:در ثهدهللا  دد  زدقدهللابد ث  .



ـــدثــ عبددهللا ــدفدمــبدهللا ــ دد ثظــيمد   ــ دمــبددمل ــىند ــدال:دعبــددموــ دمــبدهللا ــ  دهللاــبد  دد غحيــب دهللاــبدصــر دمــبد1588
د دمبدهللاتيك دهللابد ميهإسحدق دهللابدهللا  دد  محبدمبدجدم

د  غضــون د ــ أذددجــد  كمد  ث ــودد ــم د خبُّــوددميــبهمد مــنيد ــدد دهللابيــهد ســبمد ــدل:د"ســي  يأمدركيــعف دصــبىددّللك  ندرسـولددّللك
دد تغون د  أندهللا  ودد ألنفقهم د إندرب ودد ثبيهد د  رضوهم؛د  أنَّدمتدددزكد أمدرضدهمد  ي هللاودد أم".

دبد يسدمبدغحيب. دلد موددد د:د مودد غحيبدهوداثمهللادم
ـــدثــ عبدد مـــودكد ــل دعبــددهللا ـــ دد ودثــ د]دثــ  ددمـــبدزايد[دح د عبــددهللا  ــدندمـــبد  دشــي ا دعبــددهللا ـــ دد ــ ثيمدمـــبد1589

سبي دن د هذددث دثد  دكد ـل دهللاـبد  ـ دمـبد  دإمسدهللايـل دعبـددهللا ـ دد ـ محبدمـبدهـاللدد ث قـي دهللاـبدج دـ دمـبدهللا ـ د
د دل: ددّللك

ُحيــ كأ نيدأي ـواند يظب ـواند ــدل:دجـد دانفددثـ د ــبددألهللاـ دبدإ،درسـولدد
دهللابيـهد سـبمد اــد ود:دإندانسـد د ـبددمل دصــبىددّللك ّللك

د إندرب وان د دل:د" رضودد حي  يأم"دزدددهللا  دن:د" إندرُب تم". د ادل:د" رضودد حي كأ يأم"د د وددايرسولددّللك
دصـبى دهللابيـهد سـبمدإالَّد هـودد دلد مودكد ـلد دث د ـه:د ـدلدج دـ :د ـددصـ ردهللاـ دمثـ د ـددمسثـهللادهـذدد ـبدرسـولددّللك دّللك

دهللا دردٍض.
 ابب دعاء املصد ق ألهل الصدقة -6

ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي د  مودد و ي دد طيد قي ددملثـىند ـدال:دعبـددشـث ا دهللاـبدهللا ـ  دمـبد ـ ة دهللاـبدهللا ـ د1590
دمبد  د  ىفد دل: ددّللك

دهللابيــهد ســبمدإذدد اتهد دهللابــىدآلدكــدند  د ــبد صــحدبدد وــج ة د كــدندد بــزدصــبىددّللك  ــوددمحيــ  تهمد ــدل:د"د بهــمَّدصــلكأ
دهللابىدآلد  د  ىف". د الٍن"د دل:د  اتهد  دمحي  تهد ادل:د"دد بهمَّدصلكأ

بل -7  ابب تفسري أسنان اإلِّ
 دلد موددد د:د]مسثتهد بدد  ايشي د   دثدمتد غريمهد د  بدكتـدبدد بضـ دمـبدمشُحْيـل د  ـبدكتـدبد  دهللا يـ  د رنـددذكـ د

ود:ددقـ ىددحلـودرح دمثدد فحيـيل دإذدد حيـل د تأـوندمبـهللادفـدضد قـبا[دإ،دمتـدددسـبتني د ـ أذدددخبـهللاد ث همدد أب اد ـد 
ــقٌّد ثاــادإ،دمتــددد رمــ دســبنيدألنــدددســتحاهللاد ند  كــع د  دد  د  ــاد هــيددمبــاد  ــون د ــ أذددمتــهللاد ــهدعــالتدســبنيد هــودثأ

ط   ادد فحل؛دألندد فحـلددط  هـددإ،دمتـدددد د دادلد بحااد ى لدهللابيهددد فحلد هيد باح د الددباحدد ذك دثىتدد  
 رم دسبني د  أذددطثبهللاد ددخلد قاد هيدجذهللاادثىتددتمدهلددمخسدسبني د  أذدددخبـهللاد دد قددسـاد   اـىدعبيتـه د هـود

 ددثيبئٍذدع ٌّدثىتددقتأ لدستكد  د  أذددطثبد دد قدمثادمسيدد ذك درابهللايد  د دألن ىدرابهللايادإ،دمتدددد قدمثا د  أذدددخل
دإ،دمتـدددد  د بـا د ـ أذدددخـلد دد تقـ د طبـ دانمـهد د  د باد   اىدد قبدد ق دسدد ذيدمث دد  ابهللاياد هودس دسد سـ فف
د يدمملدانمه ددث دطبـ دثـىتددـ خلد دد ثدشـ ةد هـودثيبئـٍذدفبـفف دمثد ـيسد ـهدإسـمد  أـبدداـدل:دابزُلدهللاـدٍدد  هودابزلف



بــفدعالعــاد هللاــودددإ،دمخــسدســبني د دخلبفــُا:ددحلد ــل د ــدلد مــودثــدمت:د ابزلدهللاــد ني د فبــفدهللاــدد د فبــفدهللاــد ني د ف
بٍك د  حيولددألسبدندهللاب دطبويدسهيل. د دجلذ هللاا:د  هللاد بدد م بد يسدمأقأ

د دلد موددد د:د  نو اندد  ايشي:
د دحلقُّدجذي دإذددسهيلد]آخ دد بيل[دطب *.*د دمبدد ب ونددحلقُّ

ددغريددهل  د دملدد قد بد سبدنأ
دذيددو  د دغريدثيبه. دهل  :دد 

 ابب أين تصدق األموال؟ -8
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدددمبد  دهللا يك دهللابددمبدإسحدق دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه 1591

دهللابيهد سبمد دل:د"الدجبع د الدجبع د الد ؤخذدص  دهتمدإالَّد دد رهم". دهللابدد بزدصبىددّللك
ثاــوبدمــبدإمــ دهيمد ــدل:دمسثــهللاد  دداــول:دهللاــبد  ــ دمــبدإســحدقد د و ــه:دـــدثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــي دعبــددد1592

"الجبــعد الدجبــع"د ــدل:د ند حيــ قددملدشــياد د ودضــثهد د الدجتبــعدإ،دد حيــ ق د دجلبــعدهللاــبدغــريهدهــذهدد ف دضــاد
 دضــد :دالدجيبــعد صــحد د دداــول:د الددأــوندد  جــلدأب حيــىد ودضــ د صــحدبدد حيــ  اد تجبــعدإ يــه د  أــبد ؤخــذد د

دثهددث دص  تهدـ. وض
 ابب الرجل يبتاُع صدقته -9

دمبدهللا  1593 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك دـدث عبددهللا  ددّللك
دصـبىد د وج هدد دي د  رددد ندد تدهللاه د قـ لدرسـولددّللك دهللابهدمحلدهللابىد  فد دس يلددّللك  ندهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك

دهللابيهد سبمدهللابدذ كد ادل:د"ال  تثه د د الد ث د دص  تك".دّللك
 ابب صدقة الرقيق -10

ـــدثــ عبدد  ــ دمــبددمل ــىن د   ــ دمــبدىــيبدمــبد يــدضد ــدال:دعبــددهللا ــ دد وهــدب دعبــددهللا يــ ددّللك دهللاــبدرجــل دهللاــبد1594
د أحول دهللابدهللا د،دمبد د ك دهللابد  ده د ة 

دهللابيهد سبمد دل:د" يسد ددخليلد د   يقدزكدة دإالدزكدةدد فط د  ددد   يق".هللابدد بزدصبىددّللك
دمبدددبدر دهللابدسبي دندمبددقدر دهللابدهللاـ د،دمـبد د ـك د1595 دمبد قب ا دعبدد د ك دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابد  ده د ة
دهللابيهد سبمد دل:د" يسدهللابىددملقبمد دهللا  ه د الد د  سهدص  اف". دصبىددّللك د ندرسولددّللك

 ابب صدقة الزرع -11
دمـبد هـع د خـرب ددـونسدمـبددمدـ  دهللاـبددمـبدشـهدب ددـدث عبددهدر ندمبدسثي دمب1596 دهلي مددألدبيك دعبددهللا ـ ددّللك

دهللابدسدملدمبدهللا  ددّللك دهللابد ميه د دل:



دهللابيهد سبم:د" ي ددساهللادد ق د د دألندرد د ثيوند  دكـدندمثـال دد ثوـ  د  ي ـددسـايداب قـود د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د  دد بضحدنحيفدد ثو ".

د ثلد ددش بدمث   هد ملددُتثبَّد دسايه د  دلد تددة:دد  ثلد بدد برلد  دن[.] دلد موددد د:دد 
دمبد هع د خرب دهللا    دهللابد  دد ممري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد1597 دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د" ي ددساهللاددألندرد د ثيوندد ثو  د  ددسايداب قود دصبىددّللك د د فيهدنحيفدد ثو ". ندرسولددّللك
دـدث عبدددهلي مدمبدخد  ددجله د ثقنيدمبددألسوددد ثجبيد دال:د دلد كي :1598

دد  ثلدد أ وفدد ذيددب هللاد بد د دد ق د .
 دلددمبددألسود:د  دلدىيبددث ددمبدآدددس  هللاد ابدإايفددألس يدهللابدد  ثلد اـدل:دد ـذيددقـاىدنـد دد قـ د د]  ـدلد

دد ددملط [.د بض دمبدمشيل:دد  ثلد 
دمـبد  دّنـ  د1599 ـدث عبددد  مي دمبدسبي دن دعبدددمـبد هـع دهللاـبدسـبي دنددثـ ددمـبدمـاللدهللاـبدشـ دكدمـبدهللا ـ ددّللك

دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد ثدذدمبدج ل
مـل د د ـبددحلـعكأ د د وـدةد ـبدد غـبم د د  ثـريد ـبدديأ دهللابيهد سبمدمث هدإ،دد ي بد ادل:د"خذددحلعَّ دصبىددّللك  ندرسولددّللك

د د  ا ةد بدد  ا ".
ــاحدهللابــىدمثــريدماطثتــنيد طثــهللاد صــريكأ دهللابــىد  ــلد ] ــدلد مــوددد د:دشــربَّ د  َّــد ة دنحيــ دعالعــادهللاوــ دشــربد  د ر دــهللاد   جَّ

دهللا  ني[.
 ابب زكاة العسل -12

ـــدثــ عبدد محــ دمــبد  دشــثيعددحلــ د  دعبــدد وســىدمــبد هللاــني دهللاــبدهللا ــ  دمــبددحلــدرتددملحيــ ي دهللاــبدهللا ــ  دمــبد1600
ديه دهللابدج هد دل:شثيع دهللابد م

دهللابيـهد سـبمدمثوـوردحنـلد ـه د كـدندسـ  هد ندى ـيد] ـه[د دداي دداـدلد دصبىددّللك د ث دم د تثدندإ،درسولددّللك جد دهاللف
دهللابــهدكتــعد دهللابيــهد ســبمدذ ــكدد ــوددي د ب ــدد يلدهللا ــ دمــبددخلطــدبدرضــيددّللك دصــبىددّللك  ــهدســب ا د ح ــىد ــهدرســولددّللك

دهللابـه[د"إند دىدإ يـكد ـددكـدنددـؤديدسفيدندمبد هعدإ،دهللا  دمبددخلطدبد دق  هدهللاـبدذ ـك د أتـعدهللا ـ د]رضـيددّللك
دهللابيهد سبمد بدهللاووردحنبهد دثمد هدسب ا د إالد  أّنددهودذاببدغيٍثدأيكبهد بددود ". دصبىددّللك دإ،درسولددّللك

:دثـ ع د   دــدثـ عبدد محـ دمـبدهللا ـ ةدد ضـز دعبـدددملغـريةد] نقـ هدإ،[دهللا ـ دد ـ محبدمـبددحلـدرتددملرم  ـيد ـدل1601
دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هد ندش دمادمطبد بد همد ذك دحنوهد دل:

دد  افيد دل:د كدندى يدهلمد دددني دزدد:د  دَّ ددإ يهد ـددكـدنودددـؤد ند  بدكلدهللاو د  بد  ماف د  دلدسفيدندمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد محىدهلمد ددديهم. دصبىددّللك دإ،درسولددّللك



ددد  مي دمـبدسـبي دنددملـؤذن دعبـدددمـبد هـع د ـدل:د خـرب د سـد ادمـبدزدـ  دهللاـبدهللا ـ  دمـبدشـثيع دهللاـبدـدث عب1602
د ميه دهللابدج ه

د ندمطبد د بد هم دنثىنددملغريةد دل:د بدهللاو د  ٍبدص  اد  دل:د دددنيدهلم.
 ابب يف َخْرصِّ العِّنبِّ  -13

هللا ـ دد ـ محبدمـبدإسـحدق دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبددـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدد ق يدد بد   دعبددموـ دمـبد بحيـور دهللاـب1603
دسثي دمبددملقيع دهللابدهللاتَّدبدمبد سيٍ د دل:

دهللابيهد سبمد ندخُيْ حُصدد ثبـعدك ـددخُيـ صدد برـل د  ؤخـذدزكد ـهدزمي ـد دك ـدد ؤخـذدصـ  ادد برـلد دصبىددّللك    درسولددّللك
دمت د .

دمــبدان ــ  دهللاــبد 1604 ــدثــ عبدد  ــ دمــبدإســحدقددملقــيكأز دعبــددهللا ــ ددّللك ــدر دهللاــبددمــبدشــهدب دـ  ــ دمــبدصــد دد تَّ َّ
دإبأسبددهد  ثبده.

د] دلد موددد د:د سثي دملددق  د بدهللاتَّدٍبدشيئد [.
 ابب يف اخلَْرصِّ  -14

دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدخ يعدمبدهللا  دد  محب دهللابدهللا  دد  محبدمبد قثودد دل:1605
ــادإ،دجمبقــبدد ــدل:د  ــ اندرســول دهللابيــهد ســبمد] ــدل[:د"إذددخح أْصــُتْمد جــذ دد دهللاــودددجــد دســهلدمــبد  دثحْ  ح دصــبىددّللك دّللك

دد  بث د  أندملد  هللاودد  دجتذُّ ددد  بثد  هللاوددد  م ".
د] دلد موددد د:ددخلدرصدد يدد  بثد بح  ا د كذدد دلدىيبدد اطدن[.

 ابب مىت خُيَرُص التمر؟ -15
 خـرب دهللاـبددمــبدشـهدب دهللاـبدهللاــ  ة دهللاـبدهللادئوــاددــدثـ عبددىــيبدمـبد ثـني دعبــددثجـدج دهللاـبددمــبدجـ دجد ــدل:1606

دهللابهد[د ندد د هللاد هيد ذك دش ندخيرب: د]رضيددّللك
دمبدر دثادإ،ددهودد ير صدد برلدثنيددطيعد  لد نددؤكلد به. دهللابيهد سبمدد ثثدهللا  ددّللك دكدندد بزدصبىددّللك

 ابب ما ال جيوز من الثمرة يف الصدقة -16
 دعبددسثي دمبدسبي دن دعبددهللا دد دهللابدسفيدندمـبدثقـني دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف1607

د  د  د ادمبدسهل دهللابد ميهد دل:
د نددؤخـــذدد دد حيــ  ا د ـــدلدد مهـــ ي:د ــوننيد ـــبدمتـــ د دهللابيـــهد ســـبمدهللاــبددجلُْثـــُ  رد  ـــونددحلُ ـحْيــقأ دصــبىددّللك نــىدرســـولددّللك

ددمل دبا.
دبي دندمبدك ريدهللابدد مه يد]  به[. دلد موددد د:د  سب هد دضد د مودد و ي دهللابدس



ـدث عبددنحي دمبدهللادصمددألنطدكي دعبددىيبددث دد اطدندهللابدهللا  ددحل ي دمبدجثفـ  د ـدل:دثـ ع دصـد دمـبد1608
د  دهللا دع دهللابدك ريدمبد  ة دهللابدهللاْوفدمبد د كد دل:

دهللابيــهد سـبمددملقــج د ميـ هدهللاحيــد د  ـ دهللابــقدرجـلد] بــد[د بـد د دصـبىددّللك دثوــفد  د طثـبداب ثحيــدد ددخـلدهللابيبـددرســولددّللك
دهـذهدد حيـ  ادأيكـلددحلوـفددـودد دهـذهدد حيـ  اد حيـ قدأبطيـعد بهـد"د  ـدل:د"إنَّدربَّ ذ كدد ابود  دل:د" ـودشـد دربُّ

دد ايد ا".
 ابب زكاة الفطر -17

:د د1609 دمبدهللا  دد  محبدد ق   ب يد دال:دعبدد   دن د دلدهللا  ددّللك ل:دـدث عبدد  وددمبدخد  دد   وايد هللا  ددّللك
دمـبد هـعددـ  يدهللابـه دعبـددسـيدردمـبدهللا ـ دد ـ محب د ـدل:د  ـودد عبدد موددمد ددخلحْوال  د كدندشـيخدصـ ق د كـدندهللا ـ ددّللك

دد حي  دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:
د طث ــا د ب قـدكني د ـبد ددهـدد  ــلد دهللابيـهد ســبمدزكـدةدد فطـ دطهـ ة د بحيــدئمد ـبدد بغـود د  َّ ـثأ دصـبىددّللك  ـ ضدرسـولددّللك

دةد هيدزكدةد ا و ا د  بد ددهددمث دد حيالةد هيدص  اد بدد حي  د .د حيال
 ابب مىت تؤدي؟ -18

دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دعبدد وسىدمبدهللاا ا دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:1610 دـدث عبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدممكدةدد فط د ند ؤدَّىد  لدخ  جدد بـدفدإ،دد حيـالةد دصبىددّللك  ـدل:د أـدنددمـبدهللا ـ ددؤددهـدد   اندرسولددّللك

د  لدذ كداب يودد د يو ني.
 ابب كم يؤديى يف صدقة الفطر؟ -19

د د كد دضد  دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1611 دمبد قب ا دعبدد د ك د    هدهللابيَّ دـدث عبددهللا  ددّللك
د د ك:دزكـدةدد  دهللابيهد سبمد  ضدزكدةدد فط  د دلد يهد ي دد   هدهللابيَّ دصبىددّللك فطـ د ـبدر ضـدندصـديد ـبد ندرسولددّللك

د  دهللا   دذك د  د ن ىد بددملقب ني. دمت د  دصديد بدشثري دهللابىدكلدث ك
ــدثـ عبددىـيبدمـبد  ـ دمـبدد قـأب دعبـدد  ـ دمــبدجهضـم دعبـددإمسدهللايـلدمـبدجثفـ  دهللاـبدهللا ـ دمـبدان ـ  دهللاــبد1612

دمبدهللا  د دل: د ميه دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدزكدةدد فطـ دصـد دصبىددّللك هللاد د ـذك دنثـىند د ـك دزدد:د د حيـغريد د أ ـري د   ـ د ـدد ند ـؤدَّىد  ضدرسولددّللك

د  لدخ  جدد بدفدإ،دد حيالة.
دهللاـبد دد ُث حـ يدهللاـبدان ـ دإبأسـبددهد ـدل:دهللابـىدكـلد قـبم د ر دهدسـثي ددجل حـيدهللاـبدهللا يـ ددّللك  دلد موددد د:در دهدهللا ـ ددّللك

د يسد يهد" د بددملقب ني".ان  د دلد يه:د بددملقب ني د دملوهوردهللابدهللا ي ددّللك
ـدث عبدد ق دد ندىيبدمبدسثي د مو دمبددملفضـلدثـ اثهمدهللاـبدهللا يـ ددّللك دحد عبـدد وسـىدمـبدإمسدهللايـل دعبـدد1613

د]مبدهللا  [  د ابن دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك



دهللابيهد سبمد نهد  ضدص  ادد فط دصدهللاد د بدشثريد  دمت دهللابىدد حيغريد د أ ـريد دحلـ  د دمل بـو، دزدددهللابدد بزدصبىددّللك
د وسى:د د ذك د دألن ى.

ددث دد ُث ح يد دث د ه ددهللابدان  :د"ذك د  د ن ى"د دضد . د دلد موددد د:د دلد يهد دوبد هللا  ددّللك
ـدث عبدددهليـ مدمـبدخد ـ ددجلهـ  دعبـددثقـنيدمـبدهللابـيددجلثفـي دهللاـبدزدئـ ة د ـدل:دعبـددهللا ـ دد ثمدـمدمـبد  درح َّدد د1614

ددمبدهللا  د دل:هللابدان   دهللابدهللا  ددّللكد
دهللابيـهد سـبمدصـدهللاد د ـبدشـثريد  دمتـ د  دُسـْبهللٍاد  د دصـبىددّللك  دلدكدندد بدفدخُي جوندص  ادد فط دهللابـىدهللاهـ درسـولددّللك
دهللابـــهد حكح ـُــ حْ ددحلبطــادجثـــلدهللا ــُ دنحيــفدصـــديدثبطــاد ــبد بـــكد :د ب ــددكـــدندهللا ــ درضــيددّللك زميــعد ــدل:د ـــدلدهللا ــ ددّللك

ددألشيد .
:د ثــ لددــدثـ عبدد قــ دد سـبي دندمـب1615 دد ددد ثتأــيد ـدال:دعبـددمحــدد دهللاـبد دـوب دهللاــبدان ـ د ـدل:د ــدلدهللا ـ ددّللك

د هلددمل دبادد ت  دهللاد د د  هللاطىدد وثري. ددثطيدد ت  د  هللاوزح د دل:د كدندهللا  ددّللك دد بدفدمث دنحيفدصديد بدم ك
دمبد قب ا دعبدددد دددث ددمبد يسدهللابدهللايدضدمبدهللا  ددّللك دهللابد  دس1616 دثي ددخل ريد دل:ـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدزكدةدد فط دهللابدكلدصغريد ك ريدث د  دابو،:دصـدهللاد د ـبدطثـدد د دصبىددّللك كبددخُنْ أجدإذدكدند يبددرسولددّللك
ـد د   صدهللاد د بد  أٍ  د  دصدهللاد د بدشثري د  دصـدهللاد د ـبدمتـ  د  دصـدهللاد د ـبدزميـعد بـمدنـملدخن جـهدثـىتد ـ دد ثد دـادثدجك

ْدبأد ـبدمسـ د دد وـددد ثـ لدصـدهللاد د  د ثت  د  د أبمدد بدفد دُ ـ َّ هللابىددملبرب د أدند ي ددكبمدمهدد بـدفد ند ـدل:دإ د رىد نَّ
د بدمت  د  خذدد بدفدمذ ك د ادلد مودسثي :د   دد اند الد زدلد خ جهد م د د ددهللاوهللا.

دمــبدهللا ــ  دمــبدهللا  ــدندمــبدد ــدلد مــوددد د:در دهددمــبدهللُابحيــاد هللا ــ ةدمــبدســبي دند غريمهــددهللاــبددمــبدإســحدقدهللاــبدهللا ــ ددّللك دّللك
ثأيمدمبدثمدد دهللابدهللايدض دهللابد  دسثي دنثبده د ذكـ درجـلفد دثـ د يـهدهللاـبددمـبدهللابيـاد"  دصـدهللاد د ـبدثبطـا"د  ـيسد

دنحفوظ.
دـدث عبدد ق د د خرباندإمسدهللايلد يسد يهدذك ددحلبطا.1617

هللايـدضدهللاــبد  دســثي دد ـدلد مــوددد د:د  ـ دذكــ د ثد دـادمــبدهوــددد دهـذدددحلــ دثدهللاـبدد  ــوريدهللاـبدزدــ دمــبد سـبمدهللاــب
"د هود همد بد ثد دادمبدهوددد  دابدر دهدهللابه. د"نحيفدصديد بدم ٍك

ـدث عبددثد  دمبدىيب د خرباندسفيدن دحد ث عبدد ق د د دل:دعبددىيب دهللابددمبدهللاجالندمس دهللايدضد د ـدل:د1618
دمسثهللاد ابدسثي ددخل ريَّدداول:

دهللابيـهد سـبمدصـديحدمتـٍ د  دشـثريد  د  ـٍ د  دزميـع دالدُ خ ُجد م د دإالدصدهللاد  دإاندكبددخن جدهللابىدهللاه درد دصـبىددّللك سولددّللك
دهذددث دثدىيب دزدددسفيدن:د  دصدهللاد د بدد يق د دلدثد  :د  نأ  ددهللابيهدد   يقد رتكهدسفيدن.

د دلد موددد د:د هذهدد مايدةد همد بددمبدهللاييبا.
 ابب من روى نصف صاع من قمح -20



ي دندمـبددد ددد ثتأــيد ــدال:دعبـددمحــدددمــبدزدـ  دهللاــبدد بث ــدندمـبدردشــ  دهللاــبدــدثــ عبدد قــ ددمـبد قــ ه د ســب1619
دمـبدعثب ـاد [دمبد  دُصثحرْيٍ دهللابد ميه د  ـدلدسـبي دندمـبددد د:دهللاـبدهللا ـ ددّللك د مه ي د دلد ق د دهللابدعثب اد]مبدهللا  ددّللك

دمبد  دُصثحرْي دهللابد ميه د دل: د  دعثب ادمبدهللا  ددّللك
دهللاب دصبىددّللك د  دهللا ـٍ دذكـٍ د  د ن ـى د دلدرسولددّللك ددعبـنيدصـغرٍيد  دك ـرٍيدثـ ٍك د  د  ـٍحدهللابـىدكـلكأ يهد سبم:د"صـديفد ـبدمـ ٍك

د ثد،دهللابيهد ك  دادد هللاطده"دزدددسبي دند دث د ه:دغ كد  د اري. د ثد، د   دد اريكمد ريدددّللك د  ددغبيأمد يمكيهددّللك
دمب1620 دمد  دعبـددمهـدد دعبـددمأـ دهـوددمـبد دئـلدهللاـبدد مهـ ي دهللاـبددـدث عبددهللابيدمبددحلقبدد  ردجب دي دعبددهللا  ددّللك

دهللابيـهد سـبم دحد ثـ عبدد  ـ دمـبدىـيبدد بيقـدموري د دمـبدعثب ـا دهللاـبدد بـزدصـبىددّللك د  د ـدل:دهللا ـ ددّللك عثب ادمبدهللا  ددّللك
هـــ يدعبــدد وســـىدمــبدإمسدهللايـــل دعبــددمهـــدد دهللاـــبدمأــ دد أـــو د ــدل:د  ـــ دمــبدىـــيب:دهـــودمأــ دمـــبد دئــلدمـــبددد د:د ندد مد

دمبدعثب ادمبدصثري دهللابد ميهد دل: دث عهم دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيــهد ســبمدخطي ــد د ــ   دمحيــ  ادد فطــ دصــديدمتــ د  دصــديدشــثريدهللاــبدكــلدر ف دزدددهللابــيكد د دصــبىددّللك  ــدددرســولددّللك

د  د  حدمنيددعبني دمثدد فاد:دهللابدد حيغريد د أ ريد دحل د د ث  . دث د ه:د  دصديدم ٍك
دمـبدعثب ـا:دـدث عبدد مح دمبد1621 صد  دعبددهللا ـ دد ـ زدق د خـربانددمـبدجـ دجد ـدل:د  ـدلددمـبدشـهدب:د ـدلدهللا ـ ددّللك

د دصـبىددّللك  دلد مح دمبدصد :د دلدد ث  ىد] دلد موددد د:د دلد مح دمبدصد [د إّنـددهـودد ثـذري دخطـعدرسـولددّللك
دهللابيهد سبمدد بدفد  لدد فط دميو ني دنثىندث دثددملا ى .

دمبددمل ىن دعبددسهلدمبددوسفد دلدمحي :د خرباندهللابددحلقبد دل:دـدث عبدد   1622
[د دآخ در ضدندهللابىد بربدد  حي ةد ادل:د خ جوددصـ  ادصـو أمد أـ ندد بـدفدملددثب ـود د خطعددمبدهللا دفد]رمحهددّللك

دصـبىد دهللابيـهد سـبمد ادل:د حْبدههبدد بد هلددمل دبا د و ـوددإ،ددخـودنأمد ثبكأ ـوهمد ـ أنمدالدثب ـون؛د ـ ضدرسـولددّللك دّللك
هذهدد حي  ادصدهللاد د بدمت د  دشثري د  دنحيفدصديد بد  حدهللابىدكـلدثـ د  دابـو، دذكـ د  د ن ـى دصـغريد  دك ـري د
دهللابيأم د بودجثبت وهدصدهللاد د بدكـلدشـى  د ـدلد ْث د دل:د  د  سح ددّللك دهللابه[در ىدرْخصدد قكأ  ب دد  ددهللابيٌّد]رضيددّللك

دبىد بدصدد.محي :د كدنددحلقبدد ىدص  ادر ضدندهللا
 ابب يف تعجيل الزكاة -21

دـدث عبدددحلقبدمبدد حي دح دعبددش دما دهللابد ر د  دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةد دل:1623
دهللابــهدهللابــىدد حيــ  ا د  بــ ددمــُبد حأيــلد خد ــ دمــبدد و يــ د دهللابيــهد ســبمدهللا ــ دمــبددخلطــدبدرضــيددّللك مثــثدد بــزدصــبىددّللك

دهللابيهد سبم:د" دددبامددمبد يٍلدإالَّد ندكـدند اـريد د  غبـدهددّللك د   ـددخد ـ دمـبدد و يـ دد د ث دف د ادلدرسولددّللكد صبىددّللك
دهللابيهد سـبمد هـيد دصبىددّللك   أنأمد ظب وندخد  د  د ا ددثت سد دردهللاهد  هللات هد دس يلددّللك د   ددد ث دفدهللامدرسولددّللك

د   بهد"دمثد دل:د"  ددشث  د ندهللامدد  جلدصبوددأل دب"د  د"صبود ميه".هللابيَّ
دـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددإمسدهللايلدمبدزك اي دهللابددحلجَّدجدمبدددبدر دهللابددحلأمدهللابدثجيا دهللابدهللابي؛1624



دهللابيهد سبمد د ثجيلدد حي  اد  لد ندحتلد ـ خَّصد ـهد دذ ـكد] ـدلد ـ ة:د ـ ذند ـهد د  ندد ث دفدس لدد بزدصبىددّللك
دذ ك[.

د دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثد هويمدهللابد بحيوردمبدردذدن دهللابددحلأم دهللابددحلقبدمـبد قـبم دهللاـبدد بـزدصـبىددّللك
دهللابيهد سبم د ث دثدهويمد صح.

 ابب يف الزكاة هل حتمل من بلد إىل بلد؟ -22
ـدث عبددنحي دمـبدهللابـي د خـرباند   د خـرباندإمـ دهيمدمـبدهللاطـد د ـو،دهللا ـ دندمـبدثحيـني دهللاـبد ميـهد ندزايدد  د  د1625

هللا ـــ دندمـــبدثحيـــنيدهللابـــىدد حيـــ  ا د ب ـــددرجـــ د ـــدلد ث ـــ دن:د دـــبددملـــدل د ـــدل:د  ب ـــدلد رســـبت  ددمثـــبددأل ـــ د دمثـــث
دهللابيــهد ســبمد  ضــثبدهددثيــُثدكبــددنضــثهددهللابــىدهللاهــ د دصــبىددّللك  خــذانهدد ــبدثيــثدكبــدد خــذهددهللابــىدهللاهــ درســولددّللك

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك درسولددّللك
 ابب من يُعطى من الصدقة وحد ِّ الغىن -23

عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددىـيبدمـبدآدد دعبـددسـفيدن دهللاـبدثأـيمدمـبدُج حـري دهللاـبد  ـ دمـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبدـدث 1626
ددمد  دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك د دل:

د  دخــ  حمف د  دكــ  حد د دهللابيــهد ســبم:د" ــبدســ لد  ــهد ــدددغبيــه دجــد  ددــوددد ايد ــادمخــوحمف دصــبىددّللك  ــدلدرســولددّللك
دد غىن د دل:د"مخقونددرمهد د  د ي تهدد بدد ذهع". جهه"د ايل:دايرسولددّللك د  دد

دمـــبدهللا  ــدند قـــفيدن:دثفظــيد ندشـــث ادالددــ  يدهللاـــبدثأــيمدمـــبدج ــريد اـــدلدســفيدن:د اـــ د  ــدلدىــيب:د اـــدلدهللا ــ ددّللك
دث عبدهدزمي  دهللابد   دمبدهللا  دد  محبدمبددمد .

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللاطد دمبددق1627 در دهللاـبدرجـلد ـبدمـ د سـ د نـهدـدث عبددهللا  ددّللك
د دل:

دهللابيـــهد ســـبمد قـــبُهد بـــددشـــيئد د كبـــه د دصـــبىددّللك نم ـــهللاد اند  هبـــيدم ايـــ دد غحْ  حـــ أ د اـــدلديلد هبـــي:ددذهـــْعدإ،درســـولددّللك
د دهللابيــهد ســبم د وجــ  دهللابــ هدرجــال ددقــ  هد رســوُلددّللك دصــبىددّللك  جثبــودددــذك  ند ــبدثــدجتهم د ــذه هللُادإ،درســولددّللك

د د هـودداـول:د ث ـ يدإنـكد تثطـيد ـبدصبىددّللك هللابيهد سبمدداول:د"الد ج د دد هللاطيك"د تو،دد  جلدهللابهد هـود غضـعف
د ندالد جــ د ــدد هللاطيــه د ــبدســ لد ــبأمد  ــهد   يَّــافد  د دهللابيــهد ســبم:د"دغضــعدهللابــيَّ دصــبىددّللك شــئهللا د اــدلدرســولددّللك

ا د دأل  يــاد رمثــونددرمهــد د ــدل:د  جثــهللاد ملدهللاــ هلد د اــ دســ لدإحلد ــد "د ــدلددألســ ي:د ابــهللا:د باحــافد بــددخــريفد ــبد   يــ
دهللابيهد سبمدمث دذ كدشثريد] [د زميـعد اقـمد بـدد بـه د  دك ـدد ـدلدثـىتد غبـداند دصبىددّللك  س  ه د ا ددهللابىدرسولددّللك

دهللام جل. ددّللك
د دلد موددد د:دهأذددر دهدد  وريدك دد دلد د ك.



هللا  دد  محبدمبد  دد  جدل دهللابدهللا درةدمبدغمدا دهللابدهللا  دـدث عبدد تي ادمبدسثي  د هودددمبدهللا درد دال:دعبدد1628
دد  محبدمبد  دسثي ددخل ري دهللابد ميهد  دسثي د دل:

دهللابيهد سبم:د" بدس لد  هد ي اد   يٍاد ا د حلـف"د ابـهللا:دان ـيتدد يد و ـادهـيدخـريد ـبد   يـا د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د دلدهودد:دخريد بد رمثنيددرمهد  د  جثهللاد بمد س  هد شيئد  دزدددهوددد دث د ه:د كدنهللاددأل  يادهللابىدهللاه درسولددّللك

دهللابيهد سبمد رمثنيددرمهد . دصبىددّللك
دمــبد  ــ دد بفيبــي دعبـدد قــأني دعبــدد  ــ دمــبددملهــدج  دهللاـبدرميثــادمــبددمدــ  دهللاــبد  دك وــاد1629 ــدثــ عبددهللا ــ ددّللك

دد قبويل دعبددسهلدمبددحلبظبياد دل:
دصبىددّللكد دهللابيهد سبمدهللاييبادمبدثحيب د دأل  يدمبدثدمسد ق الهد    دهل ددنددس ال د    د ثد داد  ددهللابىدرسولددّللك

د  أتـعدهل ــددنــددســ ال د   ــدددأل ــ يد  خـذدكتدمــهد بفــهد دهللا د تــهد دنطبــق د   ــددهللاييبـاد  خــذدكتدمــهد   ــىدد بــزَّدصــبىددّللك
 دريد دد يهدكحيحيفاددملتب س د  خربد ثد دادماو هدهللابيهد سبمد أدنهد ادل:دايد    د   د دثد ال دإ،د و يدكتداب دالد

دهللابيــهد ســبم:د" ــبدســ لد هللابــ هد ددغبيــهد  أّنــدددقــتأ  د ــبد دصــبىددّللك دهللابيــهد ســبم د اــدلدرســولددّللك دصــبىددّللك رســولددّللك
د  دددغبيه د  ـدلدد بفيبـيد د وضـ دآخـ  :د  ـددد بدر"د  دلدد بفيبيد د وض دآخ د" بد  دجهبم"د اد ود:دايرسولددّللك

د غىندد ذيدالدب غيد ثهددملق  ا د دل:د"  رد دددغ دهد دثويه"د  دلدد بفيبـيد د وضـ دآخـ :د" نددأـوند ـهدشـ  ددـودد
د  يبا د  د يباد دوٍد"د كدندث عبددمهدفتحي د دهللابىدهذهددأل فدظدد يتدذك  .

ددث ددمبدهللا  دغـدمندهللاـبدهللا ـ دد ـ1630 دمبد قب ا دعبددهللا  ددّللك  محبدمـبدزايدد نـهدمسـ دزايددمـبدنـُثحـيمدـدث عبددهللا  ددّللك
ددحلض  يد نهدمس دزايددمبددحلدرتدد حيُّ دئيد دل:

دهللابيهد سبمد  ددثته د ذك دث د د دطودال د دل:د  اتهدرجلد اـدل:د هللاطـ د ـبدد حيـ  اد اـدلد ـهد دصبىددّللك   يهللادرسولددّللك
د ثد،دملدد ضدحبأمدنزكٍد دهللابيهد سبم:د"إنَّددّللك دصبىددّللك د الدغريهد دد حي  د دثـىتدثأـمد يهـددهـو د جمَّ هـددرسولددّللك

دمثدنياد جمد  د  أندكبهللاد بد بكددألجمد د هللاطيتكدثاك".
ـــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي اد زهــريدمــبدثــ بد ــدال:دعبــددج دــ  دهللاــبددألهللا ــش دهللاــبد  دصــد دهللاــبد  ده دــ ةد1631

د دل:
دهللابيـهد سـبم:د" ـيسددملقـأنيدد ـذيد ـ د دصبىددّللك دهدد ت ـ ةد د ت ـ اتند دألكبـاد دألكبتـدن د  أـبددملقـأنيد دلدرسولددّللك

دد ذيدالددق لدد بدفدشيئد د الدفطبوندمهد يثطونه".
دمبدهللا  د  مودكد ل ددملثىند د ود:دعبددهللا  دد ودثـ دمـبدزايد دعبـدد ث ـ  دهللاـبدد مهـ ي د1632 ـدث عبدد ق دد هللا ي ددّللك

دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:
دصــبىد دهللابيـهد ســبم:د] ذكـ [د  بـه د ــدل:د"  أـبددملقــأنيددملتثفكأـُف"دزددد قـ دد دث د ــهد" ـيسد ــهد ـدلدرسـولددّللك دّللك

د ددقتغ دمهدد ذيدالدق لد الددثبمدحبدجتهد يتحي قدهللابيهد ذد،ددحمل  د"د ملددذك د ق دد"دملتثففدد ذيدالدق ل".



دددحمل  دد بدكالددد مه ي د هود صح. دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثد   دمبدعورد هللا  دد  زدقدهللابد ث   د جثال
دمبددخليدرد دل:1633 دمبدهللاح أيكأ دـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد دثجادد ودديد هودداقمدد حي  اد ق الهد بهـد د   ـ د يبـددد  حيـ د  خرب درجالند ن دد ح ـحيحددد بزدصبىددّللك
د أتقٍع".د خفضه  د  آاندجب دبد ادل:د"إندشئت دد هللاطيتأ د د الدثظَّد يهدد غ ٍكد الد اويٍك
ـدث عبددهللا ـدددمـبد وسـىددألن ـدريددخلتبـي دعبـددإمـ دهيمددثـ ددمـبدسـث د ـدل:د خـرب د   دهللاـبدرىـدندمـبددمدـ  د1634

دمبدهللا     دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د"الحتلُّدد حي  اد غ ".هللابدد بزدصبىددّللك د ٍك د الد ذيد  ٍَّةدسويٍك

 دلد موددد د:در دهدسفيدنددث دد  وريدهللاـبدسـث دمـبدإمـ دهيمدك ـدد ـدلدإمـ دهيم د ر دهدشـث ادهللاـبدسـث د ـدل:د" ـذيد ـ ٍةد
"د  ــدلد دهللابيــهد ســبمدمثضــهدد" ــذيد ــ ةد ــوي"د مثضــهدد" ــذيد ــ ةدســويٍك "د دألثدددــثددألخــُ دهللاــبدد بــزدصــبىددّللك  ــويٍك

دمبدهللا   د ادل:دإندد حي  ادالدحتلد اويد الد ذيد  ةدسويك.دهللاطد دمبدزهري:دإنهد اي دهللا  ددّللك
 ابب من جيوز له أخذ الصدقة وهو غَّن   -24

دمبد قب ادهللابد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللاطد دمبددقدر1635 دـدث عبددهللا  ددّللك
دهللابيـــهد ســبمد ــدل:د"الحتـــلُّدد حيــ  اد غـــ ٍكدإالَّدخل قــٍا:د غــدزٍد دصــبىددّللك د  د ثد ــٍلدهللابيهـــد د  د ندرســولددّللك د دســـ يلددّللك

." د غدرٍد د  د  جٍلددشرتدهددند ه د  د  جٍلدكدند هدجدرفد قأنيفد تحي قدهللابىددملقأنيد  ه دهدددملقأنيد بغ كأ
ــدثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــيك دعبــددهللا ـ دد ــ زدق د خــرباند ث ــ  دهللاــبدزدــ دمـبد ســبم دهللاــبدهللاطــد دمــبددقــدر دهللاــبد  د1636

دسثي ددخل ريد دل:
دهللابيهد سبمدنثبده.د دل دصبىددّللك درسولددّللك

د  دلد موددد د:د ر دهددمبدهللاييبادهللابدزد دك ـدد ـدلد د ـك د ر دهدد  ـوريدهللاـبدزدـ د ـدل:دثـ ع دد  َّ ـهللُادهللاـبدد بـزدصـبىددّللك
دهللابيهد سبم.
دـــدثــ عبدد  ــ دمــبدهللاــوفدد طــدئي دعبــددد فــ اي  دعبــددســفيدن دهللاــبدهللا ــ دندد  ــدر ي دهللاــبدهللاطيــا دهللاــبد  دســثي 1637

د دل:
د  ددمــبدد قــ يل د  دجــدٍرد اــرٍيددتحيــ قد دهللابيــهد ســبم:د"الدحتــلُّدد حيــ  اد غــ ٍكدإالَّد دســ يلددّللك دصــبىددّللك  ــدلدرســولددّللك

دهللابيهد يه يد كد  دد هللاو،".
دهللابيهد سبم[د  به. د دمبد  د يبىدهللابدهللاطياد]هللابد  دسثي  دهللابدد بزدصبىددّللك د دلد موددد د:در دهد  دفف

 عطى الرجل الواحد من الزكاة؟ابب كم يُ  -25
دـدث عبدددحلقبدمبد   دمبدد حي دح دعبدد مودنثيم دث ع دسثي دمبدهللا ي دد طدئي دهللابدموريدمبددقدردزهللام1638



دهللابيهد سبمد ددهدندئاد بدإملدد حيـ  اددثـ د  ندرجال د بددألنحيدرددادلد هدسهلدمبد  دث  اد خربهد ندد بزدصبىددّللك
دخبيربدـ.ددداددألنحيدريدد ذيد تل

 ]ابب ما جتوز فيه املسألة[  -26
دـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي دعبددشث ا دهللابدهللا  ددملبكدمبدهللا ري دهللابدزد دمبدهللاا ادد فمدري دهللابدمس ة 1639

دهللابيهد سبمد دل:د"دملقدئلدكـ  حفددأـ حد ـددد  جـلد جهـه د  ـبدشـد د ماـىدهللابـىد جهـه د  ـبدشـد د هللابدد بزدصبىددّللك
د  جلدذددسبطدٍن د  د د  ٍ دالدجي د بهدم د ".  ، دإالد نددق لدد

ـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دهللابدهدر ندمبدرايبد ـدل:دثـ ع دكبدنـادمـبدنُثـيمدد ثـ  ي دهللاـبد  يحيـادمـبد1640
دفدرٍقددهلاليلد دل:

دهللابيـهد سـبمد اـدل:د"  ـمدايد  يحيـادثـىتد  يبـددد حيـ  اد بـ   د ـكد ـ د"دمثد ـدل:د"ايدحت بهللادمحد اد   يـهللادد بـزدصـبىددّللك
  يحيــا دإنَّددملقــ  ادالدحتــلُّدإالَّدألثــ دعالعــٍا:درجــلفدحت ــلدمحد ــا د حبَّضــهللْاد ــهددملقــ  اد قــ لدثــىتددحيــي هددمثدميقــك د
 رجــلفد صــدمتهدجدئحــافد دجتدثــهللاد د ــهد حبَّــهللْاد ــهددملقــ  اد قــ لدثــىتددحيــيعد ود ــد د ــبدهللاــيش"د  د ــدل:د"ســ ددد د ــبد

اــولدعالعــافد ــبدذ يددحلجــىد ــبد و ــهد ــ د صــدمهللاد ــالان دد فد ــاد حبــهللاد ــهددملقــ  ادهللاــيٍش"د" رجــلفد صــدمتهد د ــافدثــىتدد
دأيكبهـدد  ق لدثىتددحييعد ود د د بدهللايش د  دس ددد د بدهللايٍش دمثدميقك د  ددسـودهبَّد ـبددملقـ  ادايد  يحيـادسـحهللاف

دصدث هددسحتد ".
دمبد قب ا د خرباندهللايقىدمبددونس دهللاـبددألخضـ دمـبدهللاجـال1641 ن دهللاـبد  دمأـ ددحلبفـي دهللاـبدـدث عبددهللا  ددّللك

د نسدمبد د ك
:دنب سدمثضهد دهللابيهد سبمددق  هد ادل:د"  دد دميتكدشى ف "د دلدمبىدثبسف  ندرجال د بددألنحيدرد  ىدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دنو بد يهد بددملد د دل:د"دئت د  د"د دل:د  اتهد  د د  خذمهددرسولددّللك  ن ق دمثضه د  ثعف

 هد  ــدل:د" ــبددوــرتيدهــذدب" د ــدلدرجــل:د اندآخــذمهددمــ رهم د ــدل:د" ــبددمدــ دهللابــىددرهــٍم "د ــ  نيد  دعــالاث  د ــدلدميـ
رجــل:د" اندآخــذمهددمــ رمهني"د  هللاطدمهــددإايه د  خــذدد ــ رمهنيد  هللاطدمهــدددألنحيــدريد  ــدل:د"دشــرتدأبثــ مهددطثد ــد د دن ــذهد

دهللابيــهد ســبمدهللاــودد دميــ هدمثد ــدلد ــه:دإ،د هبــك د دشــرتدابآلخــ د ــ   د د ــ   دمــه"د ــ اتهدمــهد دصــبىددّللك  وــ َّد يــهدرســولددّللك
"دذهعد دثتطعد م  د الد ردبَّـكدمخقـادهللاوـ ددو ـد "د ـذهعدد  جـلدىتطـعد د يـ  د جـد د  ـ د صـدبدهللاوـ ةددردهـم د

دهللابيــهد ســبم:د"هــذددخــريفد ــكد ــبد ندجتــي د دصــبىددّللك دملقــ  اد دشــرتىدم ثضــهددعــواب د م ثضــهددطثد ــد  د اــدلدرســولددّللك
نبأتــا د د جهــكددــوددد ايد ــا دإنَّددملقــ  ادالد حيــبحدإالَّد  العــٍا:د ــذيد اــٍ د ــ  ٍ د د  د ــذيدغــ ٍدد فظــٍ  د  د ــذيددٍدد

د وج ".
 ابب كراهية املسألة -27



ـــدثــ عبددهوــدددمــبدهللا ــدر دعبــددد و يــ  دعبــددســثي دمــبدهللا ــ دد ثمدــم دهللاــبدرميثــاددثــ ددمــبددمدــ دهللاــبد  دإدردــسد1642
 دهللابد  د قبمددخلْوال د دل:دث ع ددحل يعددأل ني د  ددهـودإيلكد ح يـع د   ـددهـودهللابـ يد ـ  ني:دهللاـوفدمـبددخلحْوال 

د د كد دل:
دهللابيــهد د]صــبىددّللك دهللابيــهد ســبمدســ ثاد  دمثدنيــاد  د قــثا د اــدل:د" الد  ــددثوندرســولددّللك دصــبىددّللك كبــددهللابــ درســولددّللك

ثبد،دثىتد دهلددعالاث  د  قطبدد د دبدد  ددثبدهد ادلد دئل:دايرسـولددّللك دإاند سبم["د كبددث دثدهللاه دم يثا د ببد:د  دابد
د الد وـ كوددمـهدشـيئد  د  حيـبُّوددد حيـبود ددخل ـسد  قـ ثودد  طيثـود"د   دابدثبـد،د ثـالددن ددثـك د ـدل:د" ندالد ث ـ  دددّللك

دكب ادخفياد دل:د" الد ق  وددد بدفدشيئد "د دل:د ا دكدندمثبد   ئكدد  بف ددقا دسـوطه د  ـدددقـ لد ثـ د د ند  س ك
ددبد  هدإايه.

د دلد موددد د:دث دثدهودددملدد  هدإالدسثي .
دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابدهللادصم دهللابد  دد ثد يا دهللابدعوابند دل:د كدندعـوابند ـو،د1643 ـدث عبددهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد دل: دصبىددّللك درسولددّللك
دصــبىددّللكدد هللابيــهد ســبم:د" ــبد أفــلديلد ندالددقــ لدد بــدفدشــيئد د   أفــلد ــهدابجلبــا"د اــدلدعــوابن:د ان دد ــدلدرســولددّللك

د أدندالددق لد ث د دشيئد .
 ابب يف االستعفاف -28

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللاطد دمبددمد دد بي ي دهللابد  دسثي ددخل ري1644 دـدث عبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد  هللاطدهم دمثدسـ  وهد  هللاطـدهمدثـىتدإذددنفـ د ـددهللابـ هد ـدل:دد ندانسد د بددألنحيدردس  وددرسول دصبىددّللك دّللك

" ددأوندهللاب يد بدخـرٍيد بـبد دخـ هدهللاـبأم د  ـبددقـتثففددثفـهددّللك د  ـبددقـتغبددغبـهددّللك د  ـبددتحيـربددحيـربهددّللك د
د  دد هللاطيد ث فد بدهللاطدٍ د  س د بدد حيرب".

دمب1645 دد د دحد عبددهللا  ددملبكدمبدث يعد مود   دن دعبـدددمـبددمل ـدر، د هـذددث د ـهددـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك
دهللاببدموريدمبدسب دن دهللابدسيدرد  دمحمة دهللابدطدرق دهللابددمبد قثودد دل:

د ــهد د  شــكددّللك دهللابيــهد ســبم:د" ــبد صــدمتهد د ــافد  نمهلــدداب بــدفدملد قــ د د تــه د  ــبد نمهلــددابّللك دصــبىددّللك  ــدلدرســولددّللك
دإ ددنوٍ دهللادجٍل د  دغىندهللادجٍل".داب غىن:

ــدثــ عبدد تي ــادمــبدســثي  دعبــددد بيــثدمــبدســث  دهللاــبدجثفــ دمــبدرميثــا دهللاــبدمأــ دمــبدســوددة دهللاــبد قــبمدمــبد1646 ـ
دهللابيهد سبم: دصبىددّللك دفوي دهللابددمبدد ف دسيد ندد ف دسيد دلد  سولددّللك

دهللابيهد سبم:د"ال د إندكبهللا دسدئال دالدم َّد دس لدد حيدحلني".ددس لدايرسولددّللك د ادلدد بزدصبىددّللك
دمــبددألشــج دهللاــبدُمْقــ دمــبدســثي  دهللاــبددمــبد1647 ـــدثــ عبدد مــودد و يــ دد طيد قــي دعبــدد يــث دهللاــبدمأــريدمــبدهللا ــ ددّللك

دد قدهللا يد دل:



دد دهللابــه[دهللابــىدد حيــ  ا د ب ــدد  غــهللاد بهــدد  دكدتهــددإ يــهد  ــ ديلدمأُث حد ــٍاد ابــهللا:دإّنــددهللا بــهللادّللك دســتث ب دهللا ــ د]رضــيددّللك
دهللابيـهد سـبمد ث َّبـ د ابـهللاد  ـلد   دصـبىددّللك د  دهللا بهللادهللابىدهللاه درسولددّللك د  أ كأ ج يدهللابىددّللك د دل:دخذد دد هللُْاطيهللاح

دهللابيهد سبم:د"إذدد هللاطيهللادشيئد د بدغريد ند ق  هد ألد  حي ق". دصبىددّللك د و ك د ادلديلدرسولددّللك
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  د1648 دمبدهللا  ـدث عبددهللا  ددّللك ددّللك

د بهـد د دملقـ  ا:د"د يـ دد ثبيـددخـريد دهللابيهد سبمد دل:د هودهللابىددملبربد هوددذك دد حي  اد د تثفُّـفح دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د بدد ي دد قفبىد د ي دد ثبيدددملبفاا د د قفبىدد قدئبا".

د ثبيدددملتثففا د  دلد ك  همدهللاـبد دلد موددد د:ددختبفدهللابىد دوبدهللابدان  د دهذدددحل دث د ادلدهللا  دد ودرت:دد ي د
دمحدددمبدزد  دهللابد دوب:دد ي دد ثبيدددملبفاا د  دلد دث دهللابدمحدد:ددملتثففا.

ـدث عبدد محـ دمـبدثب ـل دعبـددهللا يـ ةدمـبدمحيـ دد تي ـي د ـدل:دثـ ع د مـودد مهللاـ د  دهللاـبد  ددألثـوص دهللاـبد ميـهد1649
د د كدمبدنضباد دل:

دهللابيــهد ســبم: دصــبىددّللك دد ثبيــد د دــ ددملثطــيدد ــيتد بيهــد د دــ دد قــدئلدد قــفبى؛دد ــدلدرســولددّللك "دألدــ يدعالعــاف:د يــ ددّللك
د  هللا دد فضل د ال ثجمدهللابدنفقك".

 ابب الصدقة على بَّن هاشم -29
دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندشث ا دهللابددحلأم دهللابددمبد  درد   دهللابد  درد  1650

دهللابيهد سبمدمثثدرجال دهللابىد د حيـ  اد ـبدمـ دفـم د د اـدلدأل درد ـ :ددصـح  د  أنـكد حيـيعد بهـد د ندد بزدصبىددّللك
دهللابيـــهد ســـبمد دســـ  ه د ـــ اتهد قـــ  هد اـــدل:د" ـــو،دد اـــودد ـــبد نفقـــهم د إاندالدحتـــلُّد بـــدد  ـــدل:دثـــىتدآيتدد بـــزدصـــبىددّللك

دد حي  ا".
دبد نسـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد  قبمدمبدإم دهيم ددملثىند دال:دعبددمحدد دهللابد تددة دهللا1651

دهللابيهد سبمدكدندمي داب ت  ةدد ثدئ ةد  ددميبثهد بد خذهددإالدفد اد ند أوندص  ا. د ندد بزدصبىددّللك
دـدث عبددنحي دمبدهللابي د خرباند   دهللابدخد  دمبد يس دهللابد تددة دهللابد نس1652

د خدفد ند أوندص  ا دألكبتهد". دهللابيهد سبمد ج دمت ةد ادل:د" والد  كأ د ندد بزدصبىددّللك
د دلد موددد د:در دهدهوددد]هللابد تددةدهأذد[.

ــدثـ عبدد  ـ دمـبدهللا يـ ددحملـدر  دعبـدد  ـ دمـبد ضـيل دهللاـبددألهللا ـش دهللاـبدث يـعدمـبد  داثمـهللا دهللاـبدك دــعد1653
دهللابيهد سبمد دإملد هللاطدهددإايهد بدد حي  ا. د و،ددمبدهللا دف دهللابددمبدهللا دفد دل:دمث  د  دإ،دد بزدصبىددّللك

د ثال د هللا  دندمبد  دشي اد دال:دعبدد   دهوددمبد  دهللا ي ةدهللابد ميه دهللاـبددألهللا ـش دهللاـبدـدث عبدد   دمبد1654
دسدمل دهللابدك دعد و،ددمبدهللا دفدهللابددمبدهللا دفدحنوه دزددد  د"د  هلدد ه".

 ابب الفقري يهدي للغَّن من الصدقة -30



دـدث عبددهللا   دمبد  ز قد دل:د خرباندشث ا دهللابد تددة دهللابد نس1655
دهللابيـهد سـبمد ُ ـأيحبدمأبحْحـٍمد ـدل:د" ـددهـذد "د ـد ود:دشـى فد حيـ قدمـهدهللابـىدم دـ ةد اـدل:د"هـودهلـددصـ  افد ندد بزدصب ىددّللك
د  بدده داف".

 ابب من تصدق بصدقة مث ورثها -31
دمبدم د ة دهللابد ميهدم د ة1656 دمبدهللاطد  دهللابدهللا  ددّللك دمبددونس دعبددزهري دعبددهللا  ددّللك دـدث عبدد مح دمبدهللا  ددّللك

دهللابيــهد ســبمد اد ــهللا:دكبــهللاد حيــ  هللادهللابــىد  ــيدمو يــ ة د إنــدد د ــهللاد   كــهللاد بــكد ند دصــبىددّللك د ــ  ةد  ــهللادرســولددّللك
دد و ي ةد دل:د"  د جعد ج ، د رجثهللادإ يكد ددملريدت".

]ث عبدديدعبددثأمدعبدد موددحلقبدمبدزردقد ـدل:دعبـدددحلقـنيدمـبدإمسدهللايـلددحملـد بي دعبـدددثاـوبدد ـ  ر يد ـدل:دعبـدد مـود
دمبدهللاطد  دهللابددمبدم د ةدهللابد ميه ثد د دا دعبددهللا  ددّللك

دإ دكبهللاد حي  هللادهللابـىد  ـيدمحيـ  اد  د ـهللاد  جثـهللادد حيـ  ادإيلَّد ـريداث د اـدلدرسـولد "  هللادد   ةد اد هللا:دايرسولددّللك
دإند  ــيد د ــهللاد ملدحتــجد ــدل:د دهللابيــهد ســبم:د جــعد جــ ، د رجثــهللادإ يــكدصــ  تك د ابــهللا:دايرســولددّللك دصــبىددّللك دّللك

د صوددهللابهد د دل:دنثمد حيو يدهللابهد[. حجيدهللا دبهد د د هللادإند  يد د هللاد هللابيهددصوددشه د ح ح
 ابب يف حقوق املال -32

د دل:1657 دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد مودهللاودنا دهللابدهللادصمدمبد  دد بَُّجود دهللابدشايق دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدهللادردا دصبىددّللك دد   ود د اأ ر.دكبددنـحُث ُّددملدهللاوندهللابىدهللاه درسولددّللك

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ة1658
ددـوددد ايد ـادُى ـىدهللابيهـدد د دهللابيهد سبمد دل:د" دد بدصـدثعدكبـٍمدالدـؤديدثاـهدإالدجثبـهددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك

د ثد،دمنيدهللا ددهد ددـوٍددكـدند اـ درهدمخقـنيد  ـفدسـبٍاداـددانردجهبمد ُتأوىد ددج هتهد جب هد ره ه"دثىتدداضيدد ّللك
 ث  ن دمثدد ىدس يبهدإ ددإ،ددجلباد إ ددإ،دد بدر؛د  دد بدصدثعدغبمدالدؤدكأيدثاهددإالدجد  ددوددد ايد ـاد   ـ د ـددد

ضـهللادُ خ دهـددرد دكدنهللاد ي طحدهلددمادٍيد   ٍ د تبطحهدما  نـدد  طـؤهدأبرال هـدد ـيسد يهـددهللااحيـد د الدجبحـد دكب ـدد 
ــددإ،ددجلبــاد دمــنيدهللا ــددهد ددــوددكــدند اــ درهدمخقـنيد  ــفدســبٍاداــدد ثــ  ن دمثددــ ىدســ يبهدإ َّ هللابيـهد ُ الهــددثــىتدىأــمددّللك
 إ ددإ،دد بدر؛د  دد بدصدثعدإمٍلدالدـؤديدثاهـددإالدجـد  ددـوددد ايد ـاد   ـ د ـددكدنـهللاد يـ طحدهلـددماـدٍيد   ـٍ د تطـؤهد

د ثد،دمنيدهللا ددهد ددوٍددكدند ا درهدمخقنيد  فدأبخفد هددكب دد ضهللادهللابيهد  خ دهددرد دهللابيهد ُ الهد دثىتدىأمددّللك
دسبٍادادد ث  ن؛دمثدد ىدس يبهدإ ددإ،ددجلباد إ ددإ،دد بدر".

ـدث عبددجثف دمبد قد   دعبدددمبد  د ُـ حْدك دهللاـبدهوـدددمـبدسـث  دهللاـبدزدـ دمـبد سـبم دهللاـبد  دصـد  دهللاـبد1659
د  ده د ة 



مــلدمثــ د و ــهد"الدــؤديدثاهــد"د ــدل:د"  ــبدثاهــددثب هــدددــوددهللاــبدد دهللابيــهد ســبمدحنــوحه د ــدلد د حيــادديأ  بــزدصــبىددّللك
د ردهد".
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندشـث ا دهللاـبد تـددة دهللاـبد  دهللا ـ دد غـ د  دهللاـبد  ده دـ ةد1660

د دل:
دهللابيهد سبمدحنودهـذهد دصبىددّللك مـل د ـدل:د ثطـيدد أ ميـادمسثهللادرسولددّللك دديأ د احيـاد اـدلد ـهددثـ دأل ده دـ ةد  ـددثـقُّ

د متبحدد غمد ة د  فا دد ظه  د  ط قدد فحل د  قايدد بنب.
ـدث عبددىيبدمبدخبف دعبدد مودهللادصم دهللابددمبدج دجد دل:د دلد مودد ممري:دمسثهللادهللا ي دمبدهللا ـريد ـدل:د ـدلد1661

مل د ذك د دحنوه دزددد" إهللادرةدد وهد".رجل:دايرسولددّللك د ددثقدديأ
ـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبددحل كد  د دل:دث ع د   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابد   ددبدىيبد1662

دمبدث دن دهللابدهللا هد دس دمبدث دن دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد
دهللابيهد سبمد   د بدكلدجددكدهللاو ةد  سقد بدد ت  دمابوددثبقد ددمل دقج د ب قدكني. ندد بزدصبىددّللك

ددخلمدهللايد  وسىدمبدإمسدهللايلد دال:دعبدد موددألشهع دهللابد  دنحْض حةح دهللابد  دسثي د1663 ـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك
ددخل ريد دل:

دهللابيـهد سـبمد دسـف دإذدجـد درجـلدهللابـىدان ـاد ـه د جثـلدُدحيحـ كأ ـُهحددمييبـد د مشـدال  د اـدلد دصـبىددّللك ميب ددحنبد  درسـولددّللك
دهللابيهد سبم:د" بدكـدندهللابـ هد ضـلدرهـٍ د بيثـ دمـهدهللابـىد ـبدالرهـ د ـه د  ـبدكـدندهللابـ هد ضـلدزدٍدددرسولددّللكد صبىددّللك

د بيث دمهدهللابىد بدالدزددد ه"دثىتدرببدد نهدالثقَّدألث د بدد دد فضل.
ـــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا دعبـــددىــيبدمــبددثبــىددحملــدر  دعبــدد   دعبـــددغــيالن دهللاــبدجثفــ دمــبدإايف دهللاـــبد1664

دجمده  دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابـه[:د ملددنم هللادهذهددآلداد} د ـذدبددأبـم ندد ـذهعد د فضـا{د ـدل:دكـرُبدذ ـكدهللابـىددملقـب ني د اـدلدهللا ـ د]رضـيددّللك
دهللابيــهد ســبم:د دصـبىددّللك دإنــهدكـربدهللابــىد صــحدمكدهـذهددآلدــا د اـدلدرســولددّللك  اند  ـ كأجدهللاــبأم د ـدنطبقد اــدل:دايدنـزَّددّللك

دملددف د ضدد مكدةدإالد يطيعد ددمايد بد  ود أم د إّندد  ضددملودردثد تأوندملبدمث كم"د دلد أربدهللا  دمثد دلد"إنَّددّللك
دهللابيـهد سـبم[:د" الد خـرب،دخبـريد ـدددأبـمددملـ   ددملـ  ةدد حيـدحلا:دإذددنظـ دإ يهـددسـ  ه د إذدد   هـدد دصبىددّللك  هد]رسولددّللك

د طدهللاته د إذددغدبدهللابهددثفظته".
 ابب حق السائل -33

ـدث عبدد  ـ دمـبدك ـري د خـرباندسـفيدن دعبـدد حيـثعدمـبد  ـ دمـبدُشـ حْث أيلحد ـدل:دثـ ع ددثبـىدمـبد  دىـيب د1665
دهللابد دط ادمبهللادثقني دهللابدثقنيدمبدهللابيد دل:

دهللابيهد سبم:د" بقدئلدثقٌّد إندجد دهللابىد  ٍف". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك



زهــري دهللاــبدشــيخد ــدل:در دــهللادســفيدندهللابــ ه دهللاــبد دط ــادمبــهللادـــدثــ عبدد  ــ دمــبدرد ــ  دعبــددىــيبدمــبدآدد دعبــدد1666
دهللابيهد سبمد  به. دثقني دهللابد ميهد دهللابدهللابي دهللاببدد بزدصبىددّللك

دجُبحْيـ  د1667 ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدسثي دمبد  دسثي  دهللابدهللا  دد ـ محبدمـبدجُبحْيـ  دهللاـبدج  ـهد دكأ
دهللابيهد دصبىددّللك د سبمد ندد د هللاد ه: كدنهللادابدابد درسولددّللك

د دصـبىددّللك دهللابيك دإنددملقأنيد ياوددهللابىداب د  دد ج د هدشيئد د هللاطيـهدإايه د اـدلدهلـددرسـولددّللك دصبىددّللك ايرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"إندملدجت يد هدشيئد د ثطيبهدإايهدإالَّدربفد د   د د دد ثيهدإ يهد دد ه".

 ابب الصدقة على أهل الذمة -34
دبدد مح دمبد  دشثيعددحل د  دعبددهللايقىدمبددونس دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابد مسد د د هللا:ـدث ع1668

د هــيدردغ ــاد :دإند  ــيد ــ  هللادهللابــيَّ د  ــيدردغ ــا د دهللاهــ د ــ دشد هــيدردغ ــاد وــ كاد ابــهللا:دايرســولددّللك  ــ  هللادهللابــيَّ
د و كاد   صبهد د دل:د"نثمد حيبيد  ك".

 ابب ما ال جيوز منعه -35
دمبد ثدذ دعبدد   دعبددكه س دهللابدسيدردمبد بظوردرجـلد ـبدمـ د ـمدرةدهللاـبد ميـه دهللاـبدد ـ  ةدـدث ع1669 بددهللا ي ددّللك

ددادلدهلددُ حْيقا دهللابد ميهدد د هللا:
دهللابيــهد ســبمد ــ خلدميبــهد مــنيد  يحيــهد جثــلددا كأــلد دبتــمددمثد ــدل:دايرســولددّللك د ــددد وــى د دســت ذند  دد بــزَّدصــبىددّللك

 د ــدل:د"دملــد "د ــدل:دايدنــزددّللك د ــددد وــى دد ــذيدالدىــلد بثــه د ــدل:د"دملأْبــُح"د ــدل:دايدنــزَّددّللك د ــددد ــذيدالدىــلُّد بثــه
دد وى دد ذيدالدىلد بثه د دل:د" ند فثلددخلريدخريفد ك".

 ابب املسألة يف املساجد -36
دمــبدمأــ دد قــه ي دعبــدد  ــدر،دمــبد ضــد ا دهللاــ1670 بداثمــهللادد ُ بــد  دهللاــبدهللا ــ دـــدثــ عبددموــ دمــبدآدد دعبــددهللا ــ ددّللك

دهللابه دد دل: دد  محبدمبد  د يبى دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دمأ درضيددّللك
دهللابـه[:ددخبـهللاد دهللابيهد سبم:د"هلد بأمد ث فد طثمدد يودد قـأيبد  "د اـدلد مـودمأـ د]رضـيددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

دبد  خذهتدد بهد   ثتهددإ يه.دملقج  د  أذدد اندمقدئلددق ل د وج  دكق ةدخ مد دد دهللا  دد  مح
 ابب كراهية املسألة بوجه اّلل  تعاىل -37

ــدثــ عبدد مــودد ث ــدفدد اأبَّــْورأيُّ دعبــدددثاــوبدمــبدإســحدقددحلضــ  يدهللاــبدســبي دندمــبد ثــدذدد ت ي ــي دعبــدددمــبد1671 ـ
ددملبأ ر دهللابدجدم د دل:

دإالددجلبا دهللابيهد سبم:د"الددق لدموجهددّللك دصبىددّللك د". دلدرسولددّللك
 ابب عطية من سأل ابّلل  ]عز[ وجل -38

دمبدهللا  د دل:1672 دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابدجمده  دهللابدهللا  ددّللك



د ـ هللاطوه د  ـبددهللاـدكمد ـ جي وه د  ـبد د  هللايـذ ه د  ـبدسـ لدابّللك دهللابيهد سبم:د" بددسـتثدذدابّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د ئوه د  أندملدجت  دد دد أد ئوددمهد ددهللاودد هدثىتد   دد نأمد  دكد  متوه".صب دإ يأمد ث   د د أد

 ابب الرجل خيرج من ماله -39
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد  ـ دمـبدإسـحدقدهللاـبدهللادصـمدمـبدهللا ـ دمـبد تـددة دهللاـبد  ـوددمـبد1673

ددألنحيدريد دل: د  ي  دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
دصــبىد دهللابيــهد ســبمدإذدجــد هدرجــلدن ــلدميضــاد ــبدذهــعد اــدل:دايرســولددّللك د صــ هللادهــذهد ــبدكبــددهللابــ درســولددّللك دّللك

دهللابيـهد سـبم دمثد اتهد ـبد  ـلدركبـهددألميـبد دصـبىددّللك  ث ند رذهدد هيدص  افد دد  بكدغريهد د ـ هللا ضدهللابـهدرسـولددّللك
دصـب دهللابيــهد سـبم دمثد اتهد ــبد اـدلد  ـلدذ ــكد ـ هللا ضدهللابـه دمثد اتهد ــبد  ـلدركبــهددألدقـ د ـ هللا ضدهللابــهدرسـولددّللك ىددّللك

د دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبمد حذ ـهد ـد د بـود صـدمتهدأل جثتـهد  د ثا  ـه د اـدلدرسـولددّللك دصبىددّللك خبفهد  خذهددرسولددّللك
دد بدف دخريدد حي  اد ددكدندهللابدره دغأىن ". دهللابيهد سبم:د"أييتد ث كمدنددميبكد ياولدهذهدص  اف دمثدداث ددقتأفُّ

هللا  ـــدندمـــبد  دشـــي ا دعبـــدددمـــبدإدردـــس دهللاـــبددمـــبدإســـحدقدإبأســـبددهد  ثبـــده دزددد"خـــذدهللابـــدد د ـــك؛ددــــدثـــ عبد1674
دالثدجاد بددمه".

دمـبدسـث دمسـ د ابدسـثي د1675 ـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايل دعبددسفيدن دهللابددمبدهللاجالن دهللابدهللايدضدمـبدهللا ـ ددّللك
ددخل ريدداول:

دهللابيـــهد ســبمد ن دهللابـــىدددخــلدرجــلددملقــج د ـــ   دد بــزدصــبىددّللك دط ثــوددعيــداب د ط ثـــود د ــ   د ــهد بهـــددم ــومنيدمثدثــثَّ
دد حي  ا د جد د ط حد ث دد  ومنيد حيدحدمهد  دل:د"خذدعومك".

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:1676
دهللابيهد سبم:د"إندخريدد حي  اد دد  ،دغأىن د دصبىددّللك د  د حي قدمهدهللابدره دغىن  د دم  دنبد ثول".د دلدرسولددّللك

 ابب الرخصة يف ذلك -40
ـدث عبدد تي ادمبدسـثي د دمدـ دمـبدخد ـ دمـبد ْوهحـٍعدد   بـيد ـدال:دثـ عبددد بيـث دهللاـبد  دد ـممري دهللاـبدىـيبدمـبد1677

دجث ة دهللابد  ده د ةد نهد دل:
د دم  دنب ُاألكأ

د ثول".دايرسولددّللك د يُّدد حي  اد  ضل د دل:د"جه ددمل
ـدث عبدد مح دمبدصد د هللا  دندمبد  دشي ا د هذددث د ـهد ـدال:دعبـددد فضـلدمـبددُكحـنْي دعبـددهوـدددمـبدسـث  د1678

دهللابه[دداول: دهللابدزد دمبد سبم دهللابد ميهد دل:دمسثهللادهللا  دمبددخلطدبد]رضيددّللك
دهللابيهد سبمددو د د ندنتحي ق د ود قدذ كد ـدال دهللابـ يد ابـ دصبىددّللك هللا:دد يـودد سـ قد ابدمأـ دإندسـ اتهد   اندرسولددّللك

دهللابيــهد ســبم:د" ــدد مايــهللادألهبــك "د ابــهللا:د  بــه د ــدل:د دصــبىددّللك دو ــد  د جئــهللادمبحيــفد ــديل د اــدلد]يل[درســولددّللك



دهللابيـهد سـبم:د" ـدد مايـهللادألهبـك "د ـدل:د دصـبىددّللك دهللابـه[دمأـلد ـددهللابـ ه د اـدلد ـهدرسـولددّللك    ىد مودمأ د]رضـيددّللك
د رسود د هد بهللا:دالد سدماكدإ،دشى د م د . مايهللادهلمددّللك

 ابب يف فضل سقي املاء -41
دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندمهدد دهللابد تددة دهللابدسثي 1679

دهللابيهد سبمد ادل:د يُّدد حي  اد هللاجعدإ يك د دل:د"دملد ". د ندسث د د  ىدد بزدصبىددّللك
هللاـبد تـددة دهللاـبدسـثي دمـبددملقـيع د دحلقـب ددـدث عبدد   دمبدهللا  دد  ثيم دعبدد   دمبدهللا هللا ة دهللابدشث ا 1680

دهللابيهد سبمدحنوه. دهللابدسث دمبدهللا ددة دهللابدد بزدصبىددّللك
دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندإس دئيل دهللابد  دإسحدق دهللابدرجل دهللابدسث دمبدهللا ددةد نهد دل:1681

دسث .ايرسولددّللك دإنَّد دَّدسث د د هللاد  يُّدد حي  اد  ضل د دل:د"دملد "د دل:د حف دمئ د د د  دل:دهذهدألدكأ
ـدث عبددهللابيدمبددحلقنيدمبدإم دهيمدمبد شأدب دعبدد مـودمـ ر دعبـدد مـودخد ـ دد ـذيدكـدنددبـملد دمـ دددالن د1682

دهللابدنـُ حيح دهللابد  دسثي  
د ـبدخضــ ددجلبـا د  ميـدد  دهللابيــهد سـبمد ـدل:د" ميــدد قـبٍمدكقـدد قــب د دعـواب دهللابـىدهللُاــْ ٍيدكقـدهددّللك قــبمدهللاـبدد بـزدصـبىددّللك

دهللام جـلد ـبدد  ثيـقد د ـبدمثـدرددجلبـا د  ميـدد قـبمدسـاىد قـب د دهللابـىدر ـٍ دسـادهددّللك  طثمد قـب د دهللابـىدجـوٍيد طث ـهددّللك
ددملرتود".
 ابب يف املنيحة -42

د دعبـددهللايقـى د هـذددثـ دثد قـ دد هـود مت د1683 ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىد دل:د خربنبددإس دئيل دحد عبـدد قـ ك
دمبدهللا   دداول:هللابددأل زدهللاي دهللابدثقد دندمبدهللاطيا دهللابد  دكحْ وحادد قَّبويلد دل:دمسثهللادهللا  ددّللك

دهللابيـهد سـبم:د" رمثـوندخحيـبا  د هللاالهـبَّد بيحـادد ثبـمد ـدددث ـلدرجـلدخبحيـبٍاد ببهـددرجـد دعود ـدد دصـبىددّللك  ـدلدرسـولددّللك
د دددجلبا". د  حي دقد وهللاودهددإالَّد دخبهددّللك
ثقـــدن:د ثــ داند ــددد ند بيحـــادد ثبــمد ــبدرددد قـــالد د  وــ يهللادد ثـــدطس د] ــدلد مــوددد د[د دثـــ دثد قــ دد ــدلد

د إ دطاددألذىدهللابدد ط دقد حنوه د  دددستطثبدد ندن بغدمخقادهللاو دخحيبا.
 ابب أجر اخلازن -43

دمـبد1684 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د   ـ دمـبدد ثـال  ددملثـىند دثـ د ـدال:دعبـدد مـود سـد ا دهللاـبدم دـ دمـبدهللا ـ ددّللك
ددة دهللابد  دم دة دهللابد  د وسى د دل:  دم د

دهللابيهد سبم:د"إنددخلدزنددأل نيدد ذيددثطيد دد   دمهدكـد ال د ـو  د دطي ـا دمـهدنفقـهدثـىتدد  ثـهد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دإ،دد ذيد   د هدمهد ث ددملتحي  ني".

 ابب املرأة تتصدق من بيت زوجها -44



دهللابهد[د د هللا:ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد بحيود1685 در دهللابدشايق دهللابد ق  ق دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
دهللابيهد سبم:د"إذدد نفاهللاددمل  ةد بدميهللادز جهددغريد فق ٍةدكدندهلـدد جـ د ـدد نفاـهللا د  م جهـدد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د ج د دددكتقع د خلدزنهد  لدذ كدالدباصدمثضهمد ج دمثٍب".
  دد قالددمبدث ب دهللابددونسدمبدهللا ي  دهللابدزايددمبدج ريدمبدثحيَّـاح دـدث عبدد   دمبدسودرددملحي يُّ دعبددهللا1686

دهللابدسث د دل:
ــلٌّد دهللابيــهد ســبمدد بقــد د د ــهللادد ــ  ةدجبيبــادك نــدد ــبدنقــد دُ ضحــ د اد ــهللا:دايدنــزكددّللك دإاندكح دصــبىددّللك ملــددابدــ درســولددّللك

دهللابىدآابئبدد  مبدئبد.
د بدد بد  ودهلم د ادل:د"د  طعد كببهد هت دبه".] دلد موددد د:د  رىد يه[د  ز دجبدد  ددىلُّد

د] دلد موددد د:دد  َّطعددخل مد د  الد د  ُّطع[.
د دلد موددد د:د كذددر دهدد  وريدهللابددونس.

دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدمهدددمبدُ بح هد دل:دمسثهللاد ابده د ةدداول:1687
دصبىددّللكد دهللابيهد سبم:د"إذدد نفاهللاددمل  ةد بدكقعدز جهدد بدغريد   هد بهددنحيفد ج ه".د دلدرسولددّللك

ـدث عبدد  ـ دمـبدسـوَّدرددملحيـ ي دعبـددهللا ـ ة دهللاـبدهللا ـ ددملبـك دهللاـبدهللاطـد  دهللاـبد  ده دـ ةد ددملـ  ةد حيـ قد ـبد1688
دذنه.ميهللادز جهدد دل:دال دإالد بد وهتدد دألج دميبه د د الدىلدهلدد ند حي قد بد دلدز جهددإالدإبأد

د] دلد موددد د:دهذدددضثفدث دثدمهدد[.
 ابب يف صلة الرحم -45

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحددد]هوددمبدسب ا[دهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:1689
د بفاودداددحت ون{د دل:د مودطبحادايرسولددّللك د رىدرمبـدددقـ  بدد ـبد  ود بـدد ـ أ د شـه ،د ملددنم هللاد} بد بد وددد ربَّدثىتَّ

دهللابيـهد سـبم:د"دجثبهـدد د  دمتـك"د اقـ هددمـنيدثقـدند   دصـبىددّللك د  دجثبهللاد رضيدأبرىد د ه د ادلد ـهدرسـولددّللك
دمبداثمهللاد   كدمبدكثع.

د ـدل:د مـودطبحـادزدـ دمـبدسـهلدمـبددألسـوددمـبدثـ دددمـبدهللا ـ  د  دلد موددد د:د مبغ دهللابددألنحيدريد  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك
 د ــكدمـبدد بجــدرد ثقـدندمــبداثمـهللادمــبددملبـذردمــبدثـ دددجيت ثــدندإ،دثـ ددد هــودمـبدزدـ د بــدةدمـبدهللاــ يدمـبدهللا ــ  دمـبد

دألبدد  د ــث د   دمــبدكثــعدمــبد ــيسدمــبدهللاتيــكدمــبدزدــ دمــبد ثد دــادمــبدهللا ــ  دمــبد د ــكدمــبدد بجــدر د ث ــ  دجي ــ د
دثقدند  ابدطبحاد  ميد  د دلددألنحيدري:دمنيد  كد   دطبحادستادآاب .

دمـبددألشـجكأ دهللاـبدسـبي دندـدث عبددهبَّدددمبدد ق ي1690  دهللابدهللا  ة دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدمأريدمـبدهللا ـ ددّللك
دهللابيهد سبمد د هللا: دمبددقدر دهللابد ي ونادز جدد بزدصبىددّللك



دهللابيــهد ســبمد  خرب ــهد اــدل:د"آجــ ،ددّللك د  ــددإنَـّـكد ــودكبــهللاد دد بــزدصــبىددّللك كدنــهللاديلدجدردــاد  هللاتاتهــد د ــ خلدهللابــيَّ
دألج ،". هللاطيتهدد خود كدكدند هللاظمد

دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد   دمبدهللاجالن دهللابددملاربي دهللابد  ده د ةد دل:1691
دهللابيهد سبمداب حي  ا د ادلدرجل:دايرسولددّللك دهللاب يدددبدرد ادل:د" حي قدمهدهللابىدنفقك"د ـدل:د    دد بزدصبىددّللك

حيــ قدمــهدهللابــىدز جتــك"د  د ــدل:د"ز جــك"دهللابــ يدآخــ  د ــدل:د" حيــ قدمــهدهللابــىد  ــ ،"د ــدل:دهللابــ يدآخــ  د ــدل:د" 
د دل:دهللاب يدآخ  د دل:د" حي قدمهدهللابىدخدد ك"د دل:دهللاب يدآخ  د دل:د" نهللاد محي ".

دمـبدهللا ـ  د1692 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دعبدد مودإسحدق دهللابد هعدمبدجدم ددخلحيـْوحد  دهللابدهللا  ددّللك
د دل:

دهللابيهد سبم:د"كفىداب دصبىددّللك دمل  دإمثد د نددضيكأ د بدداو ". دلدرسولددّللك
ـدث عبدد مح دمبدصد د دثاوبدمبدكثعد هذددث د هد دال:دعبدددمبد هٍعد دل:د خرب ددونس دهللابدد مه ي د1693

دهللابد نسد دل:
دهللابيهد سبم:د" بدس هد ندد ق دهللابيهد درز ه د دبق د د ع ه د بيحيلدرمحه". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

ودمأــ دمــبد  دشــي اد ــدال:دعبــددسـفيدن دهللاــبدد مهــ ي دهللاــبد  دســب ا دهللاــبدهللا ــ دد ــ محبدمــبدــدثــ عبدد قــ دد  مــ1694
دهللاوفد دل:

د] ثــد،[د اندد ـ محب د هـيدد ــ ثم دشـااهللادهلـدددمســد د ـبددمســي د دهللابيـهد سـبمدداــول:د" ـدلددّللك دصــبىددّللك مسثـهللادرسـولددّللك
د بد صبهدد صبته د  بد طثهددمتتُّه".

د ثقاال  دعبددهللا  دد  زدق د خـرباند ث ـ  دهللاـبدد مهـ ي د ـدل:دثـ ع د مـودسـب اد ندـدث عبدد   دمبددملتوكلد1695
دهللابيهد سبمدنثبده. دصبىددّللك دد  كددددد بي يد خربهدهللابدهللا  دد  محبدمبدهللاوفد نهدمس درسولددّللك

دهللابيـهدـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابد   دمبدج ريدمبد طثم دهللابد ميهدد بغدمهدد بزَّدصبىد1696 دّللك
د سبمد دل:

د"الد خلددجلباد دط د]رثم[".
د1697 ـدث عبدددمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدسـبي دنددألهللا ـشد دحلقـبدمـبدهللا ـ  د  أطْـٍ  دهللاـبدجمدهـ  دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دهللابيهد سبمد ر ثهد ط د دحلقبد دل: دمبدهللا    د دلدسفيدن:د ملدد  ثهدسبي دندإ،دد بزدصبىددّللك
دصبىد دهللابيهد سبم:د" يسدد ودصلدابملأدىف  د  أبَّدد ودصلد]هو[دد ذيدإذدد طثهللادرمحهد صبهد". دلدرسولددّللك ددّللك

 ابب يف الش ح ِّ  -46
د1698 دمبددحلدرت دهللاـبد  دك ـري دهللاـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابدهللا  ددّللك

دمبدهللا   د دل:



دهللابيــهد ســبمد اــ دصــبىددّللك :د  ــ همداب  رــلدخطــعدرســولددّللك ــحكأ ــحَّ؛د  أّنــددهبــكد ــبدكــدند ــ بأمداب وُّ دل:د"إايكــمد د وُّ
د  ربود د    همداب اطيثاد اطثود د    همداب فجورد فج  د".

دمبد  د بيأا دث عت د مسد دمبهللاد  دمأ د د هللا:1699 دـد]ث عبدد ق د دعبددإمسدهللايل د خرباند دوب دعبددهللا  ددّللك
دد ممريدميتهد   هللاطيد به د دل:د" هللاطيد الد وكيد يوكىدهللابيك"[. بهللادايرسولددّللك د دديلدشى د دإالد دد دخلدهللابيَّ

دمــبد  د بيأــا دهللاــبدهللادئوــاد نــددذكــ  دهللاــ ةد ــبد1700 ـــدثــ عبدد قــ د دعبــددإمسدهللايــل د خــرباند دــوب دهللاــبدهللا ــ ددّللك
دهللاب دصبىددّللك ديهد سبم: قدكني؛د دلد موددد د:د  دلدغريه:د  دهللا ةد بدص  ا د ادلدهلددرسولددّللك

د" هللاطيد الدحُتْحيأيد ُيْححيحىدهللابيك".



د
   كتاب اللقطة4

 ]ابب[ التعريف ابللقطة -1
دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندشث ا دهللابدسب ادمبدُكهحيل دهللابدسحود دمبدغفباد دل:1701

ـــْوطد د اـــدالديل:ددْط حْثـــهد ابـــهللا:دال د  أـــبدإنـــ بد جـــ  دغـــم  د ـــ دزدـــ دمـــبدُصـــوثحدنحد ســـب دندمـــبدرميثـــا د وجـــ  دسح
صدث هد إالددست ثهللادمه د دلد حججهللا د   رُ دهللابىددمل دبا د قـ  هللادُ  َّدمـبدكثـعد اـدل:د جـ  دُصـ َّة د يهـدد دئـاد
دهللابيهد سبمد ادل:د"هللا كأْ هددثوال "د ث  تهددثوال دمثد  يتـهد اـدل:د"هللا كأ هـددثـوال "د ث  تهـددثـوال د ددبدرد   يهللادد بزدصبىددّللك

ال "د ث  تهـــددثـــوال دمثد  يتـــهد ابـــهللا:دملد جـــ د ـــبددث  هـــد د اـــدل:د"دثفـــظدهللاـــ دهدد  هللاد هـــددمثد  يتـــهد اـــدل:د"هللا كأْ هـــددثـــود
د  كد هد د  أندجد دصدث هدد إالد دست  د د"د  دل:د الد دريد عالاث د دل:د"هللا كأ هد"د  د  ةد دث ة.

دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدشث ادنثبدهد دل:1702
ــدثـ عبدد وسـىد1703ل:د ـالد دريد ـدلد ـهدذ ـكد دسـباد  د دعـالتدسـبني.د"هللا كأ هددثْوال "د  دل:دعالتد ـ در د ـد

دمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دعبددسب ادمبدُكهحيلدإبأسبددهد  ثبده د دلد دد تث دفد دل:
دهللاد نيد  دعالعاد  دل:د"دهللا فدهللا دهدد  هللاد هدد  كد هد"دزددد"  أندجد دصدث هدد ث فدهللا دهدد  كد هدد دد ثهددإ يه".

ددد د:د يسدداولدهذهدد أب ادإالدمحددد دهذدددحل دث ددث د" ث فدهللا دهد"[.د] دلد مود
ُبـْ حثأـثأ دهللاـبد1704

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعببددإمسدهللايلدمبدجثف  دهللابدرميثادمبد  دهللا  دد ـ محب دهللاـبددمدـ د ـو،ددمل
دزد دمبدخد  ددجله 

دهللابيهد سبمدهللابدد باطا د دل: دصبىددّللك "هللا كأ هددسبا  دمثَّددهللاـ فد كد هـدد هللافدصـهد دمثددسـتبفقدد ندرجال دس لدرسولددّللك
د ضـد كادد غـبم د اـدل:د"خـذهد؛د  أّنـددهـيد ـكد  دألخيـكد  د بـذئع"د  د د  أندجد در دد  دهددإ يـه"د اـدل:دايرسـولددّللك

دهللابيــهد ســبمدثــىتددمحــ  د جبتــده د  ددمحــ د د دصــبىددّللك مــل د غضــعدرســولددّللك د ضــد ادديأ جهــهد  ــدل:د ـدل:دايرســولددّللك
دأي يهددر د". د" دد كد هلد د ثهددثذد:هدد ساد:هددثىتَّ

ـدث عبدددمبدد ق ح دعبدددمبد هع د خرب د د كدإبأسبددهد  ثبـده دزددد"سـاد هدد ـح أُدددملـد د  كـلدد وـج "د ملد1705
د"د ملددـذك د"دسـتفق".ددالد"خذهد"د دضد ادد ود  د  دلد دد باطا:د"هللا كأ هددسبا  د  أندجد دصـدث هدد إالد وـ نكد ـ

د.د1
د دلد موددد د:در دهدد  وريد سبي دندمبدماللد محدددمبدسب ادهللابدرميثاد  بهدملدداو ودد"خذهد".

ـدث عبدد   دمـبدرد ـ د هـدر ندمـبدهللا ـ ددّللك ددملثـىند ـدال:دعبـدددمـبد  د ُـ حدك دهللاـبدد ضـحد،ددثـ ددمـبدهللا  ـدند1706
دهللابدُمْق دمبدسثي  دهللابدزد دمبدخد  ددجله 



دهللابيــهد ســبمدســئلدهللاــبدد بُّاطــاد اــدل:د"هللا كأ هــددســبا  د ــ أندجــد دابغيهــدد  دكأهــددإ يــه د إالَّد ــدهللا فد دصــبىددّللك  ندرســولددّللك
د.د1هللافدصهدد  كد هددمثدكبهد د  أندجد دابغيهدد  دكأهددإ يه".د

دمـبدـدث عبدد محـ دمـبدثفـص دثـ ع د   دثـ ع دإمـ دهيمدمـبدطحْه حـدنح دهللاـبدهللا ـدددمـبدإسـحدق د1707 هللاـبدهللا ـ ددّللك
ددمد  دهللابد ميهددمد د و،ددملب ثث دهللابدزد دمبدخد  ددجله د نهد دل:

دهللابيهد سبمد ذك دحنودث دثدرميثاد ـدل:د ُسـئلدهللاـبدد باطـاد اـدل:د" ـُثح كأ ُهـددثـوال  د ـ أندجـد د دصبىددّللك سئلدرسولددّللك
د.د1ندجد دصدث هدد دد ثهددإ يه".دصدث هددد ثتهددإ يه د إالدهللا  هللاد كد هدد هللافدصهد دمثد  ضهدد د د كد  أد

ــدثـ عبدد وسـىدمـبدإمسدهللايـل دهللاـبدمحـدددمـبدسـب ا دهللاـبدىـيبدمـبدسـثي د رميثـادإبأسـبددد تي ـاد  ثبـده د زددد يــهد1708
دمـبدهللا ـ دهللاـبدهللا ـ  دمـبدشـثيعد "  أندجد دابغيهدد ث فدهللافدصهدد هللا دهدد دد ثهددإ يه"د  دلدمحددد دضد دهللابدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد  به.دهللابد ميهدهللابدج هدهللابدد  د.د1بزدصبىددّللك
دمـبدهللا ــ د  ـدلد مــوددد د:د هـذهدد ــمايدةدد ـيتدزدددمحــدددمـبدســب اد دثـ دثدســب ادمـبدُكهحيــلد ىـيبدمــبدسـثي د هللا يــ ددّللك
 رميثاد"إندجد دصدث هدد ث فدهللافدصهدد  كد هـدد دد ثهـددإ يـه"د يقـهللادنحفورـاد" ثـ فدهللافدصـهدد  كد هـد"د ثـ دثد

دهللابيهد سبمد دضد د دل:د"هللا  هددسبا"د ث دثدهللا  دمـبددخلطـدبد دضـد دهللاـبدهللُاا ادمبدسود دهللابد مي ه دهللابدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د"هللا كأْ هددسبا". دد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد ق د دعبددخد  ددث دد طحدندحد عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددُ هحيعد]ـددث ددمبدخد  دـ[ددملثىندهللابد1709
دهللابدهللايدضدمبدمحدرد دل:خد  ددحلذد  دهللابد  دد د ثال  دهللابد ط فددث ددمبدهللا  ددّللك

دهللابيــهد ســبم:د" ــبد جــ د اطــاد بيوــه دذددهللاــ ٍل د  دذ يدهللاــ ل د الددأــتمد الددغيكأــع د ــ أند دصــبىددّللك  ــدلدرســولددّللك
د]هللامَّ جل[ددؤ يهد بددود ".د د ج دصدث هدد بريدهددهللابيه د إالد هود دلددّللك

دمـبدـدث عبدد تي ادمبدسثي  د1710 عبددد بيث دهللابددمبدهللاجالن دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هدهللا  ددّللك
دهللا   دمبدد ثدص 

د ادل:د" بد صدبدمفيهد بدذيدثدجٍادغريد ترـٍذدخ بـا د دهللابيهد سبمد نهدسئلدهللابدد    ددملثبَّقأ دصبىددّللك هللابدرسولددّللك
بدسـ قد بـهدشـيئد دمثـ د نددؤ دـهددجلـ دبد  بـغدمثـبد الدشى دهللابيه د  بدخ جدموى د بهد ثبيـهدغ د ـاد  بيـهد د ثاومـا د  ـ

مــلدك ــددذكــ هدغــريه د د ـبكأد ثبيــهدد اطــ "د]  ــبدســ قدد ندذ ــكد ثبيــهدغ د ــاد  بيــهد د ثاومــا[د ذكــ د دضــد كادد غــبمد ديأ
 دد ثهـددد دل:د سئلدهللابدد باطـاد اـدل:د" ـددكـدند بهـدد دط دـقددمليتـد د  دد ا دـاددجلد ثـاد ث كأ هـددسـبا د ـ أندجـد دطد  هـد

دإ يه د إندملدأي د هيد ك د  ددكدند ددخل دب ددث د فيهدد  دد  كدزددخل س".د
ــدثـ عبدد  ـ دمـبدد ثــال  دعبـدد مـود سـد ا دهللاـبدد و يــ ددثـ ددمـبدك ـريد ـدل:دثــ ع دهللا ـ  دمـبدشـثيعدإبأســبددهد1711

د ذد د دلد دضد ادد ود :د دل:د" د ثهد".د



دمبددألخبس دهللابدهللا   دمبدشثيعد ـذددإبأسـبدده د ـدلد دضحـد ادـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودن1712 ا دهللابدهللا ي ددّللك
د غـبمد" ــكد  دألخيـكد  د بــذئع دخـذهدد ــ "د كـذدد ــدلد يـهد دــوبد دثاـوبدمــبدهللاطـد  دهللاــبدهللا ـ  دمــبدشـثيع دهللاــبد

دهللابيهد سبمد دل:د" رذهد" دد بزدصبىددّللك
ال  دعبـدددمـبدإدردـس دهللاـبددمـبدإسـحدق دهللاـبدهللا ـ  دمـبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دحد عبدددمبدد ث1713

دشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه 
دهللابيهد سبمد ذدد دلد دضضد ادد ود د" د ثهددثىتدأي يهددابغيهد".د دهللابدد بزدصبىددّللك

د1714 دمبد هع دهللابدهللا   دمبددحلـدرت دهللاـبدمأـريدمـبددألشـج دهللاـبدهللا يـ ددّللك ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبددهللا  ددّللك
داقم دث عهدهللابدرجل دهللابد  دسثي د]دخل ري[مبد 

د درزُقددّللك دهللابيـهد سـبمد اـدل:د"ُهـوح دصـبىددّللك دمبد  دطد عد ج دددبدرد د   ىدمـهد دط ـا د قـ  هللادهللابـهدرسـولددّللك  ندهللابيك
د  دط ا د ب ددكدندمث دذ كد  تهدد   ةد بُوُ دد دهللابيهد سبمد  كلدهللابيك دصبىددّللك د جلَّ"د  كلد بهدرسولددّللك   دبدر دهللامَّ

د دكأدد  دبدر".د دهللابيهد سبم:د"ايدهللابيُّ د ادلدد بزدصبىددّللك
ي 1715 دـدث عبدددهلي مدمبدخد  ددجله  دعبدد كي  دهللابدسث دمبد  ف دهللابدماللدمبدىيبدد ثْ قأ

دهللابهد نهدد تا دددبدرد د دشرتىدمهدد ياد  د ث  هدصدثعدد   يق د  دَّدهللابيهدد ـ دبدرد  خـذهد درضحيددّللك د  طـ دهللابدهللابيٍك هللابـيك
د بهد ريدطني د دشرتىدمهدحل د .د

ــدثـ عبددجثفــ دمـبد قــد  دد تكأبكأيقـي دعبــدددمـبد  د ُــ حدك دعبـدد وســىدمـبددثاــوبدد مَّ حثأـيك دهللاــبد  دثـدزد دهللاــبد1716
دسهلدمبدسث د خربه

دمــبد  دطد ــعددخــلدهللابــىد دط ــاد ثقــبفد ثقــنيدد أيــدن د اــدل:د دد أيه ــد د د ــهللا:ددجلــوي د رــ جدهللابــيكد د ندهللابــيك
 وجــ دددبــدرد داب قــوق د جــد دإ،د دط ــاد  خربهــدد اد ــهللا:ددذهــعدإ،د ــالندد يهــوديد رــذد بــددد ياــد  د جــد دد يهــوديَّد
ُدهــذددد ــذيددــمهللامد نــهدرســولددّللك د ــدل:دنثــم.د ــدل:د رــذدددبــدر،د  ــكد ــنتح  دشــرتىدد ياــد دمــه د اــدلدد يهــودي:د نــهللادخح

:ددذهعدإ،د النددجلمدرد رذد] بد[دم رهمدحل ـد  د ـذهعد ـ هبدد   يق د ر جدهللابيٌّدثىتدجد د دط اد  خربهد د اد هللا
د ذكـ د ـك د د  دبدردم رهمدحلم د جد دمهد ثجحبحهللْاد نحي هللا د خ ـم د  رسـبهللادإ،د ميهـدد جـد هم د اد ـهللا:دايرسـولددّللك

"د ــ كبودد] بــ ــْبدشــ نهدكــذدد كــذد د اــدل:د"كبــوددابســمددّللك د ثبــد د أ ه[ د  يب ــددهــمد ــ أندر دتــهد بــددثــالال د كببــدهد  كْبــهللاح
دهللابيهد سبمد ـُ هللايد ـهد قـ  ه د اـدل:دسـا د ـ د دصبىددّللك د ديأسالددد  دبدر د    درسولددّللك  أدنمدإذدغالدددبو ددّللك
دهللابيـهد سـبمد دصـبىددّللك ددذأهـعدإ،ددجلـمدرد اـلد ـه:دإندرسـولددّللك دهللابيـهد سـبم:د"ايدهللابـيُّ  دد قوق د اـدلدد بـزدصـبىددّللك

دهللابيهد سبمدإ يه.دداولد ك:د رسلدإيلَّد دصبىددّللك "د  رسلدمهد   ثهدرسولددّللك داب  دبدرد درمهكدهللابيَّ
ـدث عبددسـبي دندمـبدهللا ـ دد ـ محبدد   وـاي دعبـدد  ـ دمـبدشـثيع دهللاـبددملغـريةدمـبدزايد دهللاـبد  دد ـممريددملأـيد1717

د دل: د نهدث عهدهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك



دهللابيهد سبمد د دصبىددّللك د بددرسولددّللك دد ثحيدد د قوطد دحل لد  ش دههددبتاطهدد  جلددبتف دمه.درخَّصح
 ـدلد مــوددد د:در دهدد بث ــدندمــبدهللا ــ دد قــالددهللاــبددملغــريةد  دســب ادإبأســبدده د ر دهدشــ دمادهللاــبد غــريةدمــبد قــبمدهللاــبد  د

دهللابيهد سبم. دد ممريدهللابدجدم د دل:دكدنوددملددذك د] د[دد بزدصبىددّللك
 ـ دد ـ زدق د خــرباند ث ـ  دهللاـبدهللا ـ  دمـبد قــبم دهللاـبدهللاأ  ـا د ثقـ هدهللاــبد  دــدثـ عبددفبـ دمـبدخد ــ  دعبـددهللا1718

ده د ة
ددملأتو ادغ د تهدد   بهدد حثحهد". ملأ دهللابيهد سبمد دل:د"ضآ كادديأ د ندد بزدصبىددّللك

ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبد  وهع د  مح دمبدصد د دال:دعبدددمبد هع د خرب دهللا    دهللابدمأري دهللاـبدىـيبد1719
دد  محبدمبدثدطع دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللا  دندد تي يدمبدهللا  

دهللابيهد سبمدنىدهللابد اطاددحلدجكأ د دلد مح :د ـدلددمـبد هـع:ددثـ د د اطـاددحلـدجددرتكهـددثـىتد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دجي هددصدث هد د دلددمبد وهع:دهللابدهللا   .

دهللابددملبذردمبدج د د دل:ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندخد   دهللابد]دمب[د  دثيدندد تي ي د1720
كبهللاد  دج د داب  ودزدج د جد دد  دهللايداب  ا د  يهددما ةد يقهللاد بهد د ادلد هدج د :د ددهـذه د ـدل:دحلاـهللاداب  اـ دالد
ــد َّاحدإالَّد دهللابيــهد ســبمدداــول:د"الدأي يدد ضَّ دصــبىددّللك نــ ريدملــبدهــي د اــدلدج دــ :د خ جوهــد د] اــ [دمسثــهللادرســولددّللك

".د دضدلٌّ
د.آخ دد باطا



د
   كتاب املناسك5

 ابب فرض احلج -1
ـدث عبددزهريدمبدث ب د هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىند دال:دعبدددمدـ دمـبدهـدر ن دهللاـبدسـفيدندمـبدثقـني دهللاـبد1721

دد مه ي دهللابد  دسبدن دهللابددمبدهللا دف 
:ددحلـجد دكـلدسـباد  د دهللابيهد سبمد ادل:دايرسـولددّللك  ـ َّةد دثـ ة د ـدل:د"مـلد نددأل  يدمبدثدمسدس لدد بزَّدصبىددّللك

د  ة د دث ة  د  بدزددد هود طوي".
 دلد موددد د:دهود مودسبدندد  :يل دكذدد دلدهللا  ددجلبيلدمبدمحي  د سبي دندمبدك ريد يثد دهللابدد مه ي د  دلدهللاايـل:د

دهللابدسبدن.
دهللابد ميهد دل:ـدث عبددد بفيبي دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابدزد دمبد سبم دهللابددمبدأل د د  دد بي ي د1722

دهللابيهد سبمدداولدألز دجهد دثجادد وددي:د"هذهدمثدرهورددحُلحْي أ". دصبىددّللك دمسثهللادرسولددّللك
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دـدث عبدد تي ادمبدسثي دد  افي دعبددد بيثدمبدسث  دهللابدسثي دمبد  دسثي  دهللابد ميهد ند ابده د ةد دل:1723
د دصبىددّللك دهللابيهد سبم:د"الدىلُّدال   ٍةد قب ٍاد قد  د قريةد يبٍادإالد  ثهددرجلفدذ دث  ٍاد بهد". دلدرسولددّللك

دمــبد قــب اد د بفيبــي دهللاــبد د ــك دحد ثــ عبدددحلقــبدمــبدهللابــي دعبــددموــ دمــبدهللا ــ  د ــدل:د1724 ــدثــ عبددهللا ــ ددّللك ـ
دده د ة ث ع د د ك دهللابدسثي دمبد  دسثي  د دلددحلقبد دث د هدهللابد ميه دمثدد فاود:دهللابد  

د د يودددآلخ د ند قد  ددو د د  يبا "د ذك د ثبده. دهللابيهد سبمد دل:د"الدىلُّدال   ٍةد ؤ بدابّللك دهللابدد بزدصبىددّللك
د] دلدد بفيبي:دث عبدد د ك[.

د دلد موددد د:د ملددذك دد اثبزد د بفيبيدهللابد ميه در دهددمبد هع د هللا  دندمبدهللا   دهللابد د كدك دد دلدد اثبز.
دث عبدددوسفدمبد وسى دهللابدج د  دهللابدُسهحيل دهللابدسثي دمبد  دسثي  دهللابد  ده د ةد دل:دـ1725

دهللابيهد سبمد ذك دحنوه دإالد نهد دل:د"م د د ". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
ـــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي اد هبــدد د ند ابد ثد دــاد  كيثــد دثــ اثهمدهللاــبددألهللا ــش دهللاــبد  دصــد  دهللاــبد  د1726
دسثي د دل:

د د يـودددآلخـ د ند قـد  دسـف د د ـوقدعالعـاد ايٍدد حيـدهللا د د دهللابيـهد سـبم:د"الىـلُّدال ـ  ٍةد ـؤ بدابّللك دصـبىددّللك  ـدلدرسـولددّللك
دإالد  ثهدد موهد د  د خوهد د  دز جهد د  ددمبهد د  دذ د  ٍدد بهد".

د  دهللابددمبدهللا   ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدهللا ي ددّللك د دل:دث ع دان 1727
دهللابيهد سبمد دل:د"الد قد  ددمل  ةدعالاث دإالَّد  ثهددذ د  ٍد". دهللابدد بزدصبىددّللك



دـدث عبددنحي دمبدهللابيك دعبدد مود مح  دعبددسفيدن دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان  1728
د نددمبدهللا  دكدنددـُْ دأُفد والة د هددادُلدهلددصفيا د قد  د ثهدإ،د أا.
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ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مودخد  ددث دسبي دندمبدثيدنددألمح دهللابددمبدُج حدج دهللابدهللا  دمبدهللاطد د1729

د]دث ددمبد  دخوكدر[ دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبم:د"الدص  رةد دديأسالد". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

 ابب التزو د يف احلج  -4
ــيُّ د هـذدد فظـهد ـدال:دعبـددشــ دما دــدثـ1730 ددملر َّ أ  عبدد محـ دمـبدد ُفـ كد ددثــ د ابد قـثوددد ـ دزيد   ـ دمـبدهللا ـ ددّللك

دهللابد ر د  دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:
 ن د داو ـون:دكدنوددُىجُّوند الددتم َّد ن د دلد مود قثود:دكدند هلدد ي بد  دانفد بد هـلدد ـي ب دىجُّـوند الددتـم د

دهللام جل:د}  م د دد  أنَّدخريدد مدددد تاوى{ددآلدا. دحنبددملتوكبون د  نملددّللك
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دمبدهللا دفد دل:1731 دـدث عبدددوسفدمبد وسى دعبددج د  دهللابددمد دمبد  دزايد دهللابدجمده  دهللابدهللا  ددّللك
مأم{د دل:دكدنوددالددتج  ندنىن د     دداب تجدرةدإذدد  دضـودد   دهذهددآلدا:د} يسدهللابيأمدجبدحفد ند  تغودد ضال د بدرد

د بدهللا  د .
  ابب -6

ـدث عبدد ق د دعبدد مود ثد داد   دمبدخدزد دهللابددألهللا ش دهللابددحلقبدمبدهللا    دهللابد أْه دند  دصحْفوحدن د1732
دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبم:د" بد رددددحلجَّد بيتثجل". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
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د دل:1733 دـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد دعبددد ثال دمبددملقيع دعبدد مود  د ادد تـَّْي يُّ
كبــهللادرجــال دُ ْكــ أيد دهــذددد وجــه د كــدندانفدداو ــونديل:دإنــهد ــيسد ــكدثــج د بايــهللاددمــبدهللا ــ د ابــهللا:دايد ابدهللا ــ د

دداو وند]يل[:دإنهد يسد ـكدثـج د اـدلددمـبدهللا ـ :د  ـيسدحُتـ أدد  ـُبحـزكأ دد  محبدإ درجلفدُ ْك أيد دهذددد وجه د إندانسد د
  طوفداب  يهللا د  ُفيبد بدهللا  د د    يددجلأ حدرح د دل:د بهللا:دمبى د دل:د  أند كدثجكد  دجد درجلدإ،دد بزدصـبىد

دهللابيـهد سـبمد  دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ق  هدهللابد  لد ددس  ت دهللابه د قأهللادهللابهدرسولددّللك ْ ـُهدثـىتدنم ـهللادهـذهددّللك بـمدجيُأ
دهللابيــهد ســبمد  ــ  دهللابيــهدهــذهد دصــبىددّللك دآلدــا:د} ــيسدهللابــيأمدجبــدحد ند  تغــودد ضــال د ــبدرمأــم{د  رســلدإ يــهدرســولددّللك

ددآلداد  دل:د" كدثجٌّ".



ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدموــدر دعبــددمحــدددمــبد قــث ة دعبــدددمــبد  دذئــع دهللاــبدهللاطــد دمــبد  درابح دهللاــبدهللُا يــ دمــبد1734
دمبدهللا دفهللُا حري دهللا دبدهللا  ددّللك

د  ندد بدفد د  لددحلجدكدنودددت ـددثوندنـىن د هللا  ـا د سـوقدذيدد ـدز د  ودسـمددحلـجد رـد وددد  يـ د هـمدثـ د د ـ نملددّللك
ســ حدنه:د} ــيسدهللابــيأمدجبــدحفد ند  تغــودد ضــال د ــبدرمكأأــم{د د ودســمددحلــجد ــدل:د حــ ع دهللا يــ دمــبدهللا ــريد نــهدكــدند

ددا  هدد ددملحيحف.
عبدد محـ دمـبدصـد  دعبـدددمـبد  د ـ دكد ـدل:د خـرب ددمـبد  دذئـع دهللاـبدهللا يـ دمـبدهللا ـري د ـدلد محـ دمـبدـدثـ 1735

دمبدهللا دف دصد دكال د د ثبدهد نهد و،ددمبدهللا دف دهللابدهللا  ددّللك
د ندد بدفد د  لد ددكدنددحلجدكدنوددد يثون د ذك د ثبدهدإ،د و هد ودسمددحلج.
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د دمبدثب ل دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابدإم دهيمدمبدهللاا ا دهللابدك دع دهللابددمبدهللا دفد دل:ـدث عبدد مح1736

دهللابيهد سبمداب  َّْ ثد د بايدرك د د قـبَّمدهللابـيهمد اـدل:د" ـبد"د اـود "د اـد ود:ددملقـب ون د اـد ود:د دصبىددّللك كدندرسولددّللك
دهللابيــهد ســبمد فمهللاــهللادد ــ  ةد  خــ دصــبىددّللك ذ دمثضــ دصــزٍكد  خ جتــهد ــبدففكتهــدد اد ــهللا:د  ــبد نــتم د ــد ود:درســولددّللك

." دايرسولددّللك دهلدهلذددثجٌّ د دل:د"نثم د  كد ج ف
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دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دحد عبدد مح دمبددونس دعبدد د ك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:1737
دهللابيــهد ســبمدألهــلددمل دبــادذدددحلبي دصــبىددّللك درســولددّللك ــْ ن د مبغــ د نــهد  َّــهللاح فــا د ألهــلدد وــ دددجلحفــا د ألهــلداــ د ـح

د  هللادألهلدد ي بددب بم.
ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابدهللا   دمبدددبدردهللاـبدطـد ف دهللاـبددمـبدهللا ـدفد هللاـبددمـبدطـد فدهللاـبد1738
د ميهد دال:

دهللابيهد سبم دنثبده د  دلد ثـ مهد:د ألهـلدد ـي بددب بـم د دصبىددّللك درسولددّللك   ـدلد ثـ مهد:د ملبـم د ـدل:د" هـبَّد  َّضهللاح
هلــمد ملــبد  ــىدهللابــيهبَّد ــبدغــريد هبهــبَّداَّــْبدكــدندد دــ ددحلــجَّد د ث ــ ةد  ــبدكــدندد ندذ ــك"د ــدلددمــبدطــد ف:د ــبدثيــثد

د نو  د دل:د كذ كدثىتد هلد أاددهبوند بهد.
ثـدىفدمـبدهللا ـ دن دهللاـبد  بـحددثـ ددمـبدمح1739

ُ
يـ دهللاـبدد ادسـمدمـبد  ـ  دهللاـبدـدث عبددهودددمبد  ددددملـ دئ  دعبـدددمل

دألهلدد ث دقدذد دهللا ق. دهللابيهد سبمد  َّهللاح دصبىددّللك دهللابهد[د ندرسولددّللك دهللادئواد]رضيددّللك
ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ـل دعبـدد كيـ  دعبـددسـفيدن دهللاـبددمدـ دمـبد  دزايد دهللاـبد  ـ دمـبدهللابـيدمـبدهللا ـ د1740

دمبدهللا دف دهللابددمبدهللا دفد دل: ددّللك
درسولددّللكد دهللابيهد سبمدألهلددملو قدد ثايق.  َّهللاح ددصبىددّللك



دمبدهللا  دد  محبدمبدُىحـبَّسح دهللاـبدىـيبدمـبد  دسـفيدند1741 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد  دُ  دك دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم ددألخبقي دهللابدج  هدُثأحي ا دهللابد ددسب ادز جدد بزدصبىددّللك

دهللابيـهد ســبم دصـبىددّللك داـول:د" ــبد هـلَّدحبجـٍاد  دهللا ــ ٍةد ـبددملقـج ددأل حيــىدإ،ددملقـج ددحلــ دددد نـددمسثـهللادرســولددّللك
د دته دد دل: دهللا  ددّللك دغف د هد دد ا دد بدذن هد  دد خ "د  د" ج هللاد هددجلبا"دشكَّ

د كيثد  د ث دد بدميهللاددملا ف ددث دإ،د أا. د دلد موددد د:دد ثمددّللَّ
دمــبدهللا ــ  دمــبد1742 ــه ي دـــدثــ عبدد مــود ث ــ دهللا ــ ددّللك   ددحلجــدج دعبــددهللا ــ دد ــودرت دعبــددهللات ــادمــبدهللا ــ ددملبــكدد قَّ

د دل:دث ع دزردرةدمبدُك ح،د نددحلدرتدمبدهللا   دد قَّْه يدث عهد دل:
دهللابيــهد ســبمد هــودنــىند  دمث  ــد  د  ــ د طــدفدمــهدد بــدفد ــدل:د تجــي ددألهللاــ دبد ــ أذددر  دد دصــبىددّللك   يــهللادرســولددّللك

دذد دهللا قدألهلدد ث دق. جههد د ود:دهذدد جهد  در، د د دل:د   َّهللاح
 ابب احلائض ُُتل  ابحلج -10

ــدثــ عبددهللا  ــدندمـبد  دشــي ا دعبــددهللا ـ ة دهللاــبدهللا يــ ددّللك دهللاـبدهللا ــ دد ــ محبدمـبدد ادســم دهللاــبد ميـه دهللاــبدهللادئوــاد1743
د د هللا:

دهللابيــهد ســبم دصــبىددّللك ــْيٍسدنح ــ دمــبد  دمأــ داب وــج ة د ــ   درســولددّللك ــهللْاد مســد دمبــهللادهللُا ح  ابدمأــ د ند غتقــلددنُفأقح
د ُتهألَّ.

ــيف دهللاــبد1744 ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدهللايقــىد إمسدهللايــلدمــبدإمــ دهيمد مــود ث ــ د ــدال:دعبــدد ــ  دندمــبدشــجدي دهللاــبدُخحيح
دهللاأ  اد جمده د هللاطد  دهللابددمبدهللا دف

دهللابيهد سبمد دل:د"دحلدئبد د بفقد دإذدد  تـددهللابـىدد و ـهللاد غتقـالند حت  ـدند  اضـيدنددملبدسـكدك بهـدد ندد بزدصبىددّللك
غريدد طودفداب  يهللا"د دلد مود ث  د دث د ه:دثىتد طه  د ملددذك ددمبدهللايقىدهللاأ  اد جمده د د ـدل:دهللاـبدهللاطـد دهللاـبد

ددمبدهللا دف د ملددالددمبدهللايقىد"كبهد"د دل:د"دملبدسكدإالدد طودفداب  يهللا".
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د ـك دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبدد ادسـم دهللاـبد ميـه دهللاـبدـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دحد عبدد مح دمبددونس دعبـدد 1745
دهللادئواد د هللا:

دهللابيهد سبمديأث د هد  لد ندى د د يأثال هد  لد نددطوفداب  يهللا. دصبىددّللك دكبهللاد ُطحيكأُعدرسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددإمسدهللايلدمـبدزكـ اي دهللاـبددحلقـبدمـبدهللا يـ ددّللك دهللاـبدإمـ دهيم دهللاـبددألسـود د1746

دهللابهدد د هللا:هللا دبدهللادئوادرضيددّللك
دهللابيهد سبمد هودُ ْ د. دصبىددّللك دددملقكد د حْف أقدرسولددّللك دك  د نظ دإ،د حمأيصأ

 ابب الت يْلبِّيدِّ  -12



ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله أيُّ د دل:دعبدددمبد هع د دل:د خـرب ددـونس دهللاـبددمـبدشـهدب دهللاـبدسـدملددثـ د1747
دهللابد ميهد  ددل:دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمددُهألُّدُ ب كأ د . دمسثهللادد بزدصبىددّللك
دمبدهللا   دعبددهللا  ددألهللابى دعبدد   دمبدإسحدق دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1748 دـدث عبددهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد   در سهداب ثقل. د ندد بزدصبىددّللك
مبددملبهدل دعبدددمدـ دمـبدُزرحدـ  دهللاـبدـدث عبددد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دعبدد   دمبدإسحدق دحد عبدد   د1749

ددث ددمبد  دايحدث ع دجمده  دهللابددمبدهللا دف ددمبدإسحدق ددملثىند دل:د دلدهللا  ددّللك
ـال دكـدندأل دجهـلد دهللابيهد سبمد ح دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ه ىدهللاددددحل د ياد ده دايدرسولددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك

د بهدل:دمـُ حةفد ْبدذهٍع دزدددد بفيبي:ددغيظد در سهدمـُ حُةد ضحٍا د دلددمب
دمذ كددملو كني.

 ابب يف هدي البقر -14
ـدث عبدددمبدد قَّـ ح دعبـدددمـبد هـعد ـدل:د خـرب ددـونس دهللاـبددمـبدشـهدب دهللاـبدهللا ـ ةدمبـهللادهللا ـ دد ـ محب دهللاـبد1750

دهللابيهد سبم دهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك
دهللابدآل دهللابيهد سبمدحنحح ح دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دثجادد ودديدما ة د دث ة.د ندرسولددّللك د   دصبىددّللك

ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دند    دمبد ه دندد  دزيد دال:دعبـددد و يـ  دهللاـبددأل زدهللاـي دهللاـبدىـيب دهللاـبد  دسـب ا د1751
دهللابد  ده د ة

دهللابيهد سبمدذمحدهللا بددهللات  د بدنقدئهدما ة دميبهبَّ. دصبىددّللك د ندرسولددّللك
 ارابب يف اإلِّشع -15

ـــدثــ عبدد مــودد و يــ دد طيد قــي د ثفــصدمــبدهللا ــ  ددملثــىند ــدال:دعبــددشــث ا دهللاــبد تــددة د ــدلد مــودد و يــ :د ــدلد1752
دمسثهللاد ابدثقدندهللابددمبدهللا دف

نــٍاد  شــث حهدد ــبدصــفحادســبد هدددألميــب دمثد دهللابيــهد ســبمدصــبَّىدد ظهــ دمــذيددحلبيفــا دمثددهللاــددم  ح دصــبىددّللك  ندرســولددّللك
حدم دثبتهد ب دد ث دهللابيهدد دستو دمهدهللابىدد  ي د د هلَّدابحلج.سحبحهللادهللابهددد  دد  ب د هددمبثبني دمثدُ يتأ

دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدشث اد ذدددحل دثدنثىند  دد و ي  د دل:دمثدسبهللادد  ددمي ه.1753
د دلد موددد د:در دهدمهدد.د دل:دسبهللادد  ددهللابهددابص ثه.

د ةدد ذيد ف َّد ددمه[.] دلد موددد د:دهذدد بدُسببد هلدد  حي
ــدثـ عبددهللا ـ ددألهللابــىدمـبدمحـدد دعبـددســفيدندمـبدهللاييبـا دهللاـبدد مهــ ي دهللاـبدهللاـ  ة دهللاـبددملأْقــوحرأدمـبدف  حـاحد  ــ  دند1754
د ن دد دال:



دهللابيهد سبمدهللاددددحل د يا د ب ددكدندمذيددحلبيفاد بك ددهل يحد  شث هد  ث د. دصبىددّللك دخ جدرسولددّللك
ددـدث عبددهبكدد دعبد1755  كي  دهللابدسفيدن دهللابد بحيورد دألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابددألسود دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دهللابهد
دهللابيهد سبمد ه ىدغب د دُ اب ة . دصبىددّللك د ندرسولددّللك

 ابب تبديل اهلدي -16
دمبد   دد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد  دهللا ـ دد ـ ثيمد] ـدلد مـوددد د:د مـودهللا ـ دد ـ1756  ثيمدـدث عبددهللا  ددّللك

خد  دمبد  ددمد  دخدلد   ددث ددمبدسب ا در ىدهللابهدثجكدجدمبد   [ دهللابدجهمدمـبددجلـدر د دهللاـبدسـدملدمـبدهللا ـ د
ددّللك دهللابد ميهد دل:

دهللابيــهد ســبمد اــدل:دايرســولددّللك دإ د د ــددعب  دئــادددبــدر د ــد ىدد بــزَّدصــبىددّللك  هــ ىدهللا ــ دمــبددخلطــدبدخُبْتيَّــد د ــ هللاطيح
د  هللاطيهللاد ددعب  دئادددبدر د   ميثهدد  شرتيدم  بهددمُْ ان  د دل:د"ال ددحن هددإايهد". ه دهللادخُبْتيَّد  د

د] دلد موددد د:دهذددألنهدكدند شثح حهد[.
 وأقام ةابب من بعث هبدي -17

دمبد قب ادد اثبز دعبدد  بحدمبدمحي  دهللابدد ادسم دهللابدهللادئواد د هللا:1757 دـدث عبددهللا  ددّللك
درسولد دهللابيهد سبمدمي يَّ دمثد شث حهدد  بك هد دمثدمثثد ددإ،دد  يـهللاد   ـدددابمل دبـا د  ـدد تبهللاد الئ دمُْ نأ دصبىددّللك دّللك

الًّ. دثُ دحدهللابيهدشى دكدند هدثأ
ـدثـ عبدددمدـ دمـبدخد ـ دد   بـيددهل ـ د د  تي ـادمـبدسـثي د ندد بيـثدمـبدسـث دثـ عهم دهللاـبددمـبدشـهدب دهللاـبد1758

دهللابهد[د د هللا:هللا  ةد هللاح  ةدمبهللادهللا  دد  محبد ندهللادئواد د]رضيددّللك
ْح أُد.

ُ
دهللابيهد سبمددـُْه أيد بددمل دباد  ْ تأُلد الئ ده دهدمثدالجيتبعدشيئد داددجيتبعددمل دصبىددّللك دكدندرسولددّللك

ـدث عبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل دعبدددمبدهللاون دهللابدد ادسمدمبد  ـ  د هللاـبدإمـ دهيمدزهللاـمد نـهدمسثـهد به ـدد1759
دثدهذدد بدث دثدهذد د الدث دثدهذدد بدث دثدهذد د دال: يثد  د ملدىفظدث د

دهللابيــهد ســبمدابهلــ يد ــ اند تبــهللاد الئــ هددميــ يَّد ــبدهللاأْهــٍبدكــدندهللابــ ان دمثدد دصــبىددّللك  د ــهللاد دُّددملــؤ بنيدمثــثدرســولددّللك
د ص حد يبددثالال دأييتد ددأييتدد  جلد بد هبه.

 ابب يف ركوب الُبْدن -18
ددد   دهللابى[د د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةـدث عبددد اثبز د] ي 1760

دهللابيــهد سـبمدر ىدرجــال ددقـوقدمح نـاد اــدل:د"درك هـد"د ــدل:دإنـددم نـا د اــدل:د"درك هـدد دبــك"د د دصـبىددّللك  ندرسـولددّللك
دد  دنيا د  د دد  د  ا.

د د مودد ممري د دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دهللابددمبدُج حدج د دل:د خربد1761



دهللابيهد سبمدداول:د"درك هددابملثـ  ف؛دإذدد دصبىددّللك دهللابدركوبددهل يد ادل:دمسثهللادرسولددّللك س  هللادجدم دمبدهللا  ددّللك
د جلئهللادإ يهددثىتدجت دره د ".

 ابب يف اهلدي إذا عطب قبل أن يبلغ -19
دجياددألسب يـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدهودد دهللابد ميه دهللابدان1762

دميبهد منيدد بدف". دهللابيهد سبمدمثثد ثهد ْ ٍيد ادل:د"إندهللاطعد بهددشى فد دحن ه دمثَّدخحلكأ دصبىددّللك د ندرسولددّللك
ـدث عبددسـبي دندمـبدثـ بد  قـ دد ـدال:دعبـددمحـدد دحد عبـدد قـ د دعبـددهللا ـ دد ـودرت د هـذددثـ دثد قـ د د1763

دبدهللا دفد دل:هللابد  دد تـَّيَّدح دهللابد وسىدمبدسب ا دهللابددم
د بهدد دهللابيهد سبمد الان ددألسب يَّ د مثثد ثهدم  دندهللاو ةدم ناد ادل:د ر دهللادإند زثفدهللابيَّ دصبىددّللك مثثدرسولددّللك
شى  د دل:د" بح هددمثد حي غدنثبهدد دد هد دمثددض  ددهللابىدصفحتهد د الد كلد بهدد نهللاد الد ث فد ـبد صـحدمك"د

د  د دل:د" بد هلدر اتك".
د د:دد ــذيد فـــ ددمـــهد ــبدهـــذدددحلـــ دثد و ــه:د" الد كـــلد بهـــدد نــهللاد الد ثـــ د ـــبد هــلدر اتـــك[د  ـــدلد د] ــدلد مـــودد

دث دثدهللا  دد ودرت:د"مثددجثبهدهللابىدصفحتهد"د أدند"دض  د".
د دلد موددد د:د]مسثهللاد ابدسب ادداول:دإذدد   هللادديأسبددد دملثىندكفد،[.

ـيح دهللاـبدـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدد  ـ د دـحْثبـ1764 ىددمبـددهللُا يـ د ـدال:دعبـدد  ـ دمـبدإسـحدق دهللاـبددمـبد  داحأ
دهللابه[د دل: دجمده  دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د يبىدهللابدهللابيد]رضيددّللك

دهللابيهد سبمدمُْ نحُه د بح دعالعنيدمي ه د     د بح  دسـدئ هد.د دصبىددّللك ــدثـ عبددإمـ دهيمدمـبد1765ملددحن درسولددّللك
 دحد عبدد ق ددعبـددهللايقـى د هـذدد فـظدإمـ دهيم دهللاـبدعـور دهللاـبدردشـ دمـبدسـث  دهللاـبدهللا ـ د وسىدد  دزي د خرباندهللايقى

دمبد ـُْ طٍد يكأ دهللابدهللا  ددّللك دمبدهللاد  دمبدحلُح ددّللك
د]  ـدر،د  ثـد،[ددـوددد بَّحـ أدمثددـوددد اـ كأ"د] ـدلدهللايقـى:د دهللابيـهد سـبمد ـدل:د"إند هللاظـمددألايددهللابـ ددّللك هللاـبدد بـزدصـبىددّللك

د  دســهللاٌّ د طفاـبددــمد فبدد ـدلدعــور:د[د هـودد يــود دمحـسف دهللابيــهد سـبمدمــ ان ف دصـبىددّللك د  ســولددّللك د  ـد  د  ــدل:د  ـُـ كأبح
دإ يهدأبدتهبدد    د ب دد ج هللادجبو دد دل:د تأبمدمأب ادخفيادملد  ه هد د ابهللا:د دد دل د دل:د" بدشد دد تط ".

مبددمل در، دهللابدثحْ  بىدمبدهللا ـ دن دهللاـبدهللا ـ ددـدث عبدد   دمبدثدمت دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دعبددهللا  ددّللكد1766
دمبددحلدرتددألزديد دل:دمسثهللادغح ح حادمبددحلدرتدد أب يد دل: ددّللك

د ادل:د"ددهللاودديلد ابدثقب"د  هللايد هدهللابيٌّدرضـيد حداب ُ ْ نأ دهللابيهد سبمد دثجادد ودديد ُ يتأ دصبىددّللك شه  درسولددّللك
دهللابهد ادلد ه:د"خذدأبسفلددحل ما"د  خذ دهللابيـهد سـبمدأبهللاالهـد دمثدطثبـدد ـدد دد  ـ ند ب ـدد ـ غدددّللك دصـبىددّللك رسولددّللك

دهللابه. دركعدمغبته د  ردفدهللابيكد درضيددّللك
 ابب كيف تُنحُر البدن -20



ـدث عبددهللا  دندمـبد  دشـي ا دعبـدد مـودخد ـ ددألمحـ  دهللاـبددمـبدجـ دجدهللاـبد  دد ـممري دهللاـبدجـدم  د  خـرب دهللا ـ د1767
دد  محبدمبدسدم ٍد

دهللابيهد سبمد  صحدمهدكدنودددبح  ندد   ناد ثاو ادد يق ىد دئ ا دهللابىد ددمايد بد ودئ هد. ندد  دبزدصبىددّللك
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهويم د خربانددونس د خرب دزايددمبدُج ريد دل:1768

نـحتحُهد هيدابركا د ادل:ددمث هدد يد ـد د ُددد دهللابيـهدكبهللاد  ددمبدهللا  دنىن  د   دم جلد هوددبح دمح ح ايَّـ ةدسـباد  ـ دصـبىددّللك
د سبم.

ـدث عبددهللا   دمبدهللاحْون د خرباندسفيدنددث ددمبدهللاييبادهللابدهللا ـ دد أـ ،ددجلـمري دهللاـبدجمدهـ  دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبد1769
دهللابه[د دل: د]رضيددّللك دمبد  د يبى دهللابدهللابيك

دهللابيــهد ســبمد ند  ــوددهللابــىدمُْ نأــهأد   قــمدجبودهــدد جالهلــ دصــبىددّللك ددجلــمدرد بهــدد  ــ  درســولددّللك د د   ــ  د ندالد هللاطــيح
دشيئد  د  دل:د"حنبدنثطيهد بدهللاب ان".

 ابب ]يف[ وقت اإلِّحرام -21
ـدث عبدد   دمبد بحيـور دعبـدددثاـوبددثـ ددمـبدإمـ دهيمدعبـدد   دهللاـبددمـبدإسـحدقد ـدل:دثـ ع دُخحيحـْيفدمـبد1770

دمبدهللا دف د:هللا  دد  محبددجلمري دهللابدسثي دمبدج ريد دل:د بهللاد ث  ددّللك
دهللابيـهد سـبمد دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبمد دإهـاللدرسـولددّللك دصبىددّللك ايد ابدد ث دف دهللاج هللُادالختالفد صحدبدرسولددّللك
دهللابيـهد ســبمدثجـافد دثـ ة د  ــبد دصـبىددّللك ثـنيد  جـعد اـدل:دإ دألهللابــمدد بـدفدمـذ ك دإنــددإّنـددكدنـهللاد ـبدرســولددّللك

دهللابيــهد ســ دصــبىددّللك ــد  د ب ــددصــبىد د قــج هدمــذيددحلبيفــادركثتيــهد  جــعد دهبــد،ددختبفــود.دخــ جدرســولددّللك بمدثدجك
جمبقه د  هلَّدابحلجدثنيد  غد بدركثتيه د ق  دذ كد بـهد  ـوددد حفظتـهدهللابـه دمثدركـعد ب ـدددسـتابَّهللْادمـهدان تـهد هـلَّ د

هأـلُّ د اـد ود:دإّنـدد هـلَّد  در،دذ كد بهد  ودد د ذ كد ندد بدفدإّنددكدنوددأي وند رسدال د قـ ثوهدثـنيددسـتابَّهللْادمـهدان تـهددُد
دهللابيــهد ســبم د ب ــددهللاــالدهللابــىد دصــبىددّللك دهللابيــهد ســبمدثــنيددســتابهللادمــهدان تــه دمثد ضــىدرســولددّللك دصــبىددّللك رســولددّللك
د اــ د  جــعد د دد  يــ د د هــلَّ د  در،دذ ــكد بــهد  ــوددد اــد ود:دإّنــدد هــلَّدثــنيدهللاــالدهللابــىدشــ فدد  يــ د  د  ،ددّللك شــ فأ

ددسـتابَّهللْادمـهدان تـه د  هـلَّدثـنيدهللاـالدهللابـىدشـ فدد  يـ د  د ـدلدسـثي :د  ـبد خـذدماـولددمـبدهللا ــدفدُ حيحـالكه د  هـلَّدثـني
د هلَّد د حيالكهدإذدد  غد بدركثتيه.

دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد وسىدمبدهللاا ا دهللابدسدملدمبدهللا  ددّللك دهللابد ميهد نهد دل:1771
د دصبىددّللك دهللابيـهد سـبمدإالد ـبدمي د:كمدهذهدد يتد أذموندهللابىدرسولددّللك دصـبىددّللك هللابيهد سبمد يهـد د ـدد هـلَّدرسـولددّللك

دهللاب ددملقج  ددثب د قج دذيددحلبيفا.
دمبدهللا  :1772 دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدسثي دمبد  دسثي ددملاربي دهللابدهللا ي دمبدُج دجد نهد دلد ث  ددّللك



دمكددحيـبثهد د ـدل:د ـددهـبَّدايددمـبدجـ دج د ـدل:در دتـكدالدايد ابدهللا  دد ـ محب در دتـكد حيـب د رمثـد دملد رد ثـ د د ـبد صـح
ــْ تأيَّا د ر دتــكد حيــ غداب حيــف ة د ر دتــكدإذددكبــهللادنأــاد هــلَّد د ــبددألركــدندإالدد ي ــدنيَّني د ر دتــكد بــ سدد بثــدلدد قكأ ــسُّ متح

دمــبدهللا ـ :   ـدددألركـدند ـ أ دملد ردرســولددد بـدُفدإذددر  دددهلـاللد ملدهتُـألَّد نـهللادثـىتد]إذد[دكــدنددـوددد رت دـا؛د اـدلدهللا ـ ددّللك
دهللابيــهد ســبمددبــ سد دصــبىددّللك ــ تياد ــ أ در دــهللادرســولددّللك دإالدد ي ــدنيني د   ــددد بثــدلدد قكأ دهللابيــهد ســبمدميــسُّ دصــبىددّللك دّللك
دهللابيــهد دصــبىددّللك د بثــدلدد ــيتد ــيسد يهــددشــث د دتوضــ د يهــد د ــ اند ثــعد ند   قــهد د   ــددد حيــف ةد ــ أ در دــهللادرســولددّللك

دهللابيـهد سـبمددُهأـلُّدثـىتد ب ثـثدمـهد سب دصـبىددّللك مددحي غد دد  اند ثعد ند ص غد د د   ددديأهاللد  أ دملد ردرسولددّللك
دردثبته.
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد   دمبدمأ  دعبدددمبدُج دج دهللابد   دمبددملبأ ر دهللابد نسد دل:1773

دهللابيـهد سـبمدد ظهـ دابمل دصبىددّللك  دبـاد رمثـد  د صـبىدد ثحيـ دمـذيددحلبيفـادركثتـني دمثداب دمـذيددحلبيفـادصبَّىدرسولددّللك
دثىتد ص ح د ب ددركعدردثبتهد دستو دمهد هلَّ.

دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددر حف دعبدد شثث دهللابددحلقب دهللابد نسدمبد د ك1774
دهللابيهد سبمدصبكىدد ظه دمثدركعدردثبته د ب ددهللاالدهللابىدج لدد  ي د  د هلَّ.د ندد بزدصبىددّللك

ــدثــ عبدد  ــ دمــبدموــدر دعبــدد حْهـعددثــ ددمــبدج دــ دعبــدد  د ــدل:دمسثـهللاد  ــ دمــبدإســحدقدىــ ت دهللاــبد  د1775
دد ماند دهللابدهللادئوادمبهللادسث دمبد  د  َّدص د د هللا:

دهللابيهد سبمدإذدد خذدط دقدد ُف ْيد هلكدإذدددستابهللادمهدردثبتـه د إ دصبىددّللك ذدد خـذد دلدسث دمبد  د  كدصدكدندنزُّددّللك
دط دقدُ ُثٍ د هلَّدإذدد ش فدهللابىدج لدد  ي د .

 ابب اإلِّشرتاط يف احلج -22
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا دددمبدد ثودد دهللابدهاللدمبدخ َّدب دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف1776

دهللابيـــهد ســـبمد ابـــهللا:دايرســـولددّللك  دصـــبىددّللك إ د ردـــ ددحلـــجدد ندُضـــ حدهللاحاحدمبـــهللادد ـــممريدمـــبدهللا ـــ ددملطبـــعد  ـــهللادرســـولددّللك
د  يكدد بهمد  يك"د  بيد بددألرضدثيثدث قت . د  شرتط د دل:د"نـحثحْم"د د هللا:د أيفد  ول د دل:د" ُويلأ

 ابب ]يف[ إفراد احلج -23
دمبد قب ادد اثبز دعبدد د ك دهللابدهللا  دد  محبدمبد دسم دهللابد ميه دهللابدهللادئوا1777 دـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد د دصبىددّللك دسبمد   دددحلج. ندرسولددّللك
ـدث عبددسبي دندمبدث بد دل:دعبددمحدددمبدزد  دحد عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحددددثـ ددمـبدسـب اد1778

دحد عبدد وسى دعبدد هيع دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد ندد د هللا:
دهللابيهد سـبمد ـود نيدهـاللدذيددحلجـا د ب ـددكـدندمـ دصبىددّللك ذيددحلبيفـاد ـدل:د" ـبدشـد د نددهـلَّدخ جبدد  درسولددّللك

د هــ دهللادألهببــهللاد د ــوالد  كأ حبــٍجد بيهــلَّ د  ــبدشــد د نددهــلَّدمث ــ ٍةد بيهــلكدمث ــ ٍة"د ــدلد وســىد دثــ دثد هيــعد" ــ أ كأ



د ـ أنَّد ثـيددهلـ ي"دمثدد فاـود:د أبـهللاد ـي بد هـلَّدمث ـ ة د مث  ٍة"د  دلد دثـ دثدمحـدددمـبدسـب اد"   ـدد اند  هـلُّدابحلـجكأ
دهللابيــهد ســبمد  اند مأــي د اــدل:د" دد أيــك "ددد ب ــد دصــبىددّللك درســولددّللك كــدند دمثــبدد ط دــقدثضــهللا د ــ خلدهللابــيَّ

ــيدر ســك د د توــطي"د ــدلد وســى:د"  هبكأــيد دملد كــبدخ جــهللادد ثــدد د ــدل:د"در ضــيدهللا   ــك د دنُاضأ  بــهللا:د دد د  كأ
هـم"د ب ـددكـد "د  دلدسبي دن:د" دصبثيد دددحيـب ددملقـب وند دثجكأ دابحلجكأ دصـبىددّللك ند يبـادد حيـ رد  ـ ددثـ درسـولددّللك

د هللابيهد سبمدهللا  دد  محب د ذهعد ددإ،دد تبثـيم؛دزددد وسـى:د  هبَّـهللادمث ـ ةد أـدندهللا  هتـدد طد ـهللاداب  يـهللا د اضـىددّللك
دهللا  هتدد ثجهد.

د دلدهودد:د ملددأبد دشى د بدذ كدهحْ يف.
دهللابهد[" ] دلد موددد د[:دزددد وسىد دث دثدمحدددمبدسب ا:د" ب ددك ددنهللاد يبادد  طحد دطه  دهللادئواد]رضيددّللك

دمبد قـب ا دهللاـبد د ـك دهللاـبد  ددألسـودد  ـ دمـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبدنو ـل دهللاـبدهللاـ  ةد1779 ـدث عبددد اثبزدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد د هللا: دمبدد ممري دهللابدهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدهللادددثحجكادد ود دصبىددّللك دي د  بكدد بد هلَّدمث  ة د  بدد بد هلَّدحبجد هللا  ة د  بدد ـبدخ جبدد  درسولددّللك

دهللابيــهد سـبمدابحلــج د   ـدد ــبد هـلدابحلــجد  د ـ ددحلــجد د ث ـ ةد بــمدُىبُّـوددثــىتدد دصـبىددّللك  هـلَّدابحلــج د  هـلَّدرســولددّللك
دكدنددوددد بح .

ده دزدد:د   دد بد هلَّدمث  ةد  حثحلَّ.ـدث عبدددمبدد ق ح د خربانددمبد هع د خرب د د ك دهللابد  ددألسودد  ب1780
دهللابيــهد1781 ـــدثــ عبددد اثبــز دهللاــبد د ــك دهللاــبددمــبدشــهدب دهللاــبدهللاــ  ةدمــبدد ــممري دهللاــبدهللادئوــادز جدد بــزدصــبىددّللك

د سبمد ندد د هللا:
دهللابيـهد ســب دصــبىددّللك دهللابيــهد سـبمد دثجــادد ـوددي د  هبببــددمث ـ ة دمثد ــدلدرسـولددّللك دصـبىددّللك م:دخ جبـدد ـ درســولددّللك

د ـ دد ث ـ ةدمثدالدىـلُّدثـىتدىـلَّد به ـدد يثـد "د اـ  هللاد أـاد  اندثـدئب د ملد طـفد " بدكدند ثهدهـ يفد بيهـلَّدابحلـجكأ
دهللابيـهد سـبمد اـدل:د"دناضـيدر سـك د د توـطيد دصبىددّللك اب  يهللا د الدمنيدد حيفدد دمل  ة د وأو دذ كدإ،درسولددّللك

دهللابيهد سبمد  دهللا ـ دد ـ محبدد  هبكأيدابحلجكأ د دهللايدد ث  ة"د د هللا:د فثبهللا  دصبىددّللك  ب دد ضيبدددحلجد رسب درسولددّللك
مــبد  دمأــ دإ،دد تبثــيم د ــدهللات   د اــدل:د"هــذهد أــدندهللا   ــك"د د ــهللا:د طــدفدد ــذدبد هبُّــودداب ث ــ ةداب  يــهللا د مــنيد

دحلجهـم د   ـددد ـذدبدكـد نودد ثـودددحلـجد د ث ـ ةد  أّنـددد حيفدد دمل  ةدمثدثبُّود دمثدطد وددطود ـد دآخـ دمثـ د ندرجثـودد ـبد ـىن 
دطد وددطود د د دث د .

 دلد موددد د:در دهدإم دهيمدمبدسث د  ث  دهللابددمـبدشـهدبدحنـوه د ملددـذك  ددطـودفدد ـذدبد هبُّـوددهللا ـ ةد طـودفدد ـذدبد
د ثودددحلجَّد د ث  ة.

يــه دهللاــبدهللادئوــاد نــددـــدثــ عبدد مــودســب اد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــددمحــدد دهللاــبدهللا ــ دد ــ محبدمــبدد ادســم دهللاــبد م1782
د د هللا:



دهللابيـهد ســبمد  اند مأـيد اـدل:د" ـددد أيــكد دصـبىددّللك درسـولددّللك ضـهللُا د ـ خلدهللابــيَّ دثأ   ـَّْيبـددابحلـجدثـىتدإذددكبــددمأقحـ أفح
دهللابـىدمبــد دآدد"د ايهللادئوـا "د ابـهللا:دثضـهللاد يتــ دملد كـبدثججـهللا د اــدل:د"سـ حدنددّللك  دإّنـددذ ـكدشــى دكت ـهددّللك

دهللابيـهد سـبم:د" ـبد ادل:د"دنقأيددملبدسكدكب دصـبىددّللك هددغريد ندالد طـو داب  يـهللا"د ب ـدددخببـدد أـاد ـدلدرسـولددّللك
دهللابيــهد ســبمدهللاــبد دصــبىددّللك شــد د ندجيثبهــددهللا ــ ة د بيجثبهــددهللا ــ ة  دإالد ــبدكــدند ثــهددهلــ ي"د د ــهللا:د ذمــحدرســولددّللك

دّللك د   جــ دصــودثزَّدحبــجد هللا ــ ةدنقــدئهدد  اــ ددــوددد بحــ  د ب ــددكدنــهللاد يبــادد  طحــد د طهــ  دهللادئوــاد د ــهللا:دايرســولد
دهللابيهد سبمدهللا  دد  محبدمبد  دمأ د ذهعد ددإ،دد تبثيم د ب َّهللْاداب ث  ة. دصبىددّللك د  رج د اندابحلج د    درسولددّللك

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابددألسود دهللابدهللادئواد د هللا:1783
دص دخ جبدد  درسولددّللك دصـبىددّللك دهللابيهد سبمد الدن ىدإالد نهددحلج د ب دد   بدد طوَّْ بدداب  يهللا د ـ   درسـولددّللك بىددّللك

دهللابيهد سبمد بدملددأبدسدقددهل ي.
دـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دندمبدهللا   د خربانددونس دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوا1784

دهللابيـهد سـبمد ـ دصـبىددّللك دل:د" ـوددسـتا بهللُاد ـبد  ـ يد ـدددسـت م  دملـددسـاهللاددهلـ ي"د ـدلد  ـ :د ثقـ هد ندرسولددّللك
د دل:د" حلببهللاد  دد ذدبد ثبُّودد بدد ث  ة"د دل:د رددد نددأوند   دد بدفد دث د .

دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:1785
دهللابيــهد دصــبىددّللك  ســبمدابحلــجد فــ دد  د    بــهللادهللادئوــاد هبــادمث ــ ة دثــىتدإذددكدنــهللادمقــ فد   ببــددُ هبكأــنيحد ــ درســولددّللك

دهللابيهد سـبمد ندىُأـلَّد بـدد حـْبدملددأـبد دصبىددّللك هللا كهللاد دثىتدإذدد   بددطفبدداب أث ا د اب حيفدد دمل  ة د    اندرسولددّللك
لُّد دذد د ادل:د"دحلألُّدكبه"د ود ثبددد بقد  د  طي بـدد اب طيـع د   قـبددعيدمبـد د  ـيسدميبـدد مـنيد ثهده ي د دل:د اببد:دثأ

دهللابيـهد سـبمدهللابـىدهللادئوـاد وجـ هدد  أـيد اـدل:د دصـبىددّللك هللا  ادإالد رم د يدل دمثد هبببدددوددد رت دا دمثددخـلدرسـولددّللك
د ــ دثضــهللا د  ــ دثــلَّدد بــدفد ملد ْثبأــْل د ملد طُــفداب  يــهللاد د بــدفددــذه وندإ،ددحلــجد " ــددشــ نك "د د ــهللا:دشــ  د  كأ

"د فثبـــهللا د   فـــهللاددملود ـــفدثـــىتدإذدددآلن د دهللابــىدمبـــد دآدد د دغتقـــبيدمثَّد هبكأـــيدابحلــجكأ دكت ـــهددّللك  اــدل:د"إنَّدهـــذدد  ـــ ف
كد هللا   كد يثد "د د ـهللا:دايرسـولددّللك دإ د جـُ د طه  دطد هللاداب  يهللاد اب حيفدد دمل  ة دمثد دل:د"  دثببهللاد بدثجكأ

دملد طـــفداب  يـــهللادثـــنيدثججـــهللاد ـــدل:د" دذهـــع  ـــددايدهللا ـــ دد ـــ محبد  هللا  هـــدد ـــبدد تبثـــيم"د ذ ـــكد يبـــادد دنفقـــيد  كأ
ددحلحي ا.
ـدث عبدد مح دمبدثب ـلد]  قـ دد ـدال[:دعبـددىـيبدمـبدسـثي  دهللاـبددمـبدجـ دجد ـدل:د خـرب د مـودد ـممريد نـهدمسـ د1786
دجدم د د دل:

دهللابيهد سبمدهللابىدهللادئوادم ثبدهذهدد احيا د دلدهللاب د و ه:د"  هبكأـيدابحلـج" د ـيد دصـبثيددخلدد بزدصبىددّللك "مثَّدُثجكأ
د دددحيب ددحلدُجدغريد ندالد طو داب  يهللاد الد حيبي".



ـدث عبددد ث دفدمبدد و ي دمبد مد  د خرب د   د دل:دث ع ددأل زدهللاـي د ـدل:دثـ ع د ـبدمسـ دهللاطـد دمـبد  د1787
د دل: درابح دث ع دجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيــهد ســبمدابحلــجدخد حيـــ دصــبىددّللك د دالخيد طــهدشــى  د اــ  بدد أــادألرمــ د يــدلدخحبحــْوند ـــبدذيد هبببــدد ــ درســولددّللك
دهللابيـهد سـبمد ندحنُأـلَّد  ـدل:د" ـوالدهـ ديدحلببـهللا"دمثد ـدددسـ د ادمـبد دصـبىددّللك دحلجا د طفبـدد سـثيبد دمثد  ـ اندرسـولددّللك

دهللا دصــبىددّللك د ر دــهللاد تثتبــددهــذهد  ثد ببــددهــذدد دد ألمــ  د اــدلدرســولددّللك بيــهد ســبم:د"مــلدهــيد د ــكد اــدل:دايرســولددّللك
د ألم "د دلددأل زدهللاي:دمسثهللادهللاطد دمبد  درابحدى تد ذدد بمد ثفظه دثىتد ايهللاددمبدُج دجد  ع تهديل.

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد يسدمبدسث  دهللابدهللاطد دمبد  درابح دهللابدجدم د دل:1788
دهللابيـهد سـبمد  صــحدمهدألرمـ د يــدلدخحبحـ دصــبىددّللك ْوند ـبدذيددحلجــا د ب ـددطـد ودداب  يــهللاد اب حيـفدد دملــ  ةد ـ ددرسـولددّللك

دهللابيهد سبم:د"دجثبوهددهللا  ة دإالَّد بدكدند ثهددهل ُي"د ب ددكدنددـوددد رت دـاد هبُّـوددابحلـج د ب ـددد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دكدنددوُددد بح د   ودد طد ودداب  يهللا د ملددطو وددمنيدد حيفدد دمل  ة.

دب ل دعبددهللا  دد وهدبدد  افي دعبددث يعددث ددملثبمدهللابدهللاطد  دث ع دجدم دمبدهللا  ددّللكدـدث عبدد مح دمبدث1789
د دهللابيــهد ســبمد هــلَّدهــود  صــحدمهدابحلــج د  ــيسد ــ د ثــ د ــبهمددو ئــٍذدهــْ يفدإالدد بــزَّدصــبىددّللك دصــبىددّللك  ندرســولددّللك

دهللابـهد ـ دد ـبدد ـي بد  ثـهددهلـح ْد دصـبىدهللابيهد سبمد طبحا د كدندهللابـيكدرضـيددّللك ُيد اـدل:د هببـهللادنـدد هـلَّدمـهدرسـولددّللك
دهللابيهد سبمد   د صحدمهد ندجيثبوهددهللا  ة:ددطو ود دمثدداحيكأ  د د ىبـوددإالد ـبدكـدند دهللابيهد سبم د إندد بزدصبىددّللك دّللك

دهللابيهد سبمد ادل:د" و دصبىددّللك ددستا بهللادد ثهددهل ي د اد ود:ددنبطبقدإ،د ىن د ذكوراند اط  د  بغدذ كدرسولددّللك   كأ
د بد   أيد دددست م  د دد ه دهللا د  والد نَّد ثيددهل دبدألثببهللا".

ـــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي اد ند  ــ دمــبدجثفــ دثــ عهم دهللاــبدشــث ا دهللاــبددحلأــم دهللاــبدجمدهــ  دهللاــبددمـــبد1790
دهللا دف 

دهللابيـهد ســبمد نــهد ــدل:د"هـذهدهللا ــ ةفددســت تثبدد ــد د  ـبدملددأــبدهللابــ هدهــ يفد  بيحـلَّددحلــلَّدكبــه د  ــ دهللاـبدد بــزدصــبىددّللك
دإ،ددوددد ايد ا". ددخبهللادد ث  ةد ددحلجكأ

د دلد موددد د:دهذدد بأ د]دحل دث[ دإّنددهود ولددمبدهللا دف.
دمبد ثدذ دث ع د   دعبددد بـَّهَّدف دهللابدهللاطد  دهللابددمبدهللا دف 1791 دـدث عبددهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد هلَّدد  جلدابحلجكأد دمثَّد  دد أاد طدفداب  يهللاد اب حيفدد دمل  ةد ا دثلَّ د هيدهللابدد بزدصبىددّللك
دهللا  ةف".

دهللابيـهد سـبمدُ هأبكأـنيدابحلـجدخد حيـد  د  دلد موددد د:در دهددمبدُج دجدهللابدرجلدهللاـبدهللاطـد د"دخـلد صـحدبدد بـزدصـبىددّللك
دهللابيهد سبمدهللا  ة". د جثبهددد بزدصبىددّللك



:دعبددهوـيم دهللاـبددمدـ دمـبد  دزايدد ـدلددمـبد بيـ :د خـربانددمدـ دـدث عبدددحلقبدمبدشحوْك  د  مح دمبد بي د دال1792
دمبد  دزايد ددملثىن[دهللابدجمده  دهللابددمبدهللا دفد دل:

ـ  د]مث[د دهللابيهد سبمدابحلج د ب دد  ددطـدفداب  يـهللاد مـنيدد حيـفدد دملـ  ة.د  ـدلددمـبدشـوك :د ملددُاحيكأ  هلَّدد بزدصبىددّللك
ملددأبدسدقددهل يد نددطوف د  نددقثىد داحي دمثدىـل دزددددمـبد بيـ د دد فاد:د ملدىلد بد جلددهل ي د    د بد

دث د ه د  دىبقدمثدىل.
ْيـوة د خـرب د مـودهللايقـىددخل دسـد 1793 دمبد هع د دل:د خرب دثح  دهللاـبدهللا ـ ددـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

دمبدد ادسم دهللابدسثي دمبددملقيع ددّللك
د ندرجال د بد صحدبدد بزدصبىددّللكد دهللابه د وه دهللاب هد نهدمس درسولددّللك دهللابيهد سبمد  ىدهللُا ح دمبددخلطدبدرضيددّللك

دهللابيهد سبمد ي  ضهدد ذيد  بد يهددبهىدهللابدد ث  ةد  لددحلج. دصبىددّللك
ْيــودندمــبدخْبــ ةد]اــبد ــ  دهللابــىد  د1794 ـــدثــ عبدد وســىد مــودســب ا دعبــددمحــدد دهللاــبد تــددة دهللاــبد  دشــيخددهلُبــدئيدخح

د بد هلدد  حي ة[د وسىددألشث ي
دهللابيـهد سـبمد دصـبىددّللك دهللابيهد سبم:د"هـلد ثب ـوند ندرسـولددّللك  ند ثد دادمبد  دسفيدند دلدألصحدبدد بزدصبىددّللك
نىدهللابدكذدد كذد د هللابدركوبدجبوددد بُّ ور د د ود:دنثـم د ـدل:د تثب ـوند نـهدنـىد نددـُْاـ حندمـنيددحلـجد د ث ـ ة د اـد ود:د

دإندد ثهبَّ د  أبأمدنقيتم.  ددهذدد ال د ادل:د  دد
قران -24  ابب يف اإلِّ

ــيم د خــرباندىــيبدمـــبد  دإســحدق د هللا ــ دد ثمدـــمدمــبدصــهيع د محيـــ د1795 ـــدثــ عبدد محــ دمـــبدثب ــلد ــدل:دعبـــددُهوح
دد طودل دهللابد نسدمبد د كد نمدمسثوهدداول:

دابحلجد د ث  ةد يثد دداول:د"   دهللابيهد سبمددُبزكأ دصبىددّللك ديكدهللا  ة د ثجكد د  يكدهللا  ة د ثجكد".مسثهللادرسولددّللك
دـدث عبدد مودسب اد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دعبدد دوب دهللابد  د أالحمحاح دهللابد نس1796

دهللابيهد سبمداب د د ددث دمذيددحلبيفادثـىتد صـ حدمثدركـع دثـىتدإذدددسـتو دمـهدهللابـىدد  يـ د دمحـ د  ندد بزدصبىددّللك
د س َّحد كربك دمثد هلَّدحبجد  هللا  ة د  هـلَّدد بـدفد  ـد د ب ـدد ـ  بدد  ـ دد بـدفد حبـود دثـىتدإذددكـدنددـوددد رت دـاد هبـودددّللك

دهللابيهد سبمدس  دم انٍ دمي هد يد د . دصبىددّللك دابحلج د حن درسولددّللك
د] دلد موددد د:دد ذيد ف ددمهددث د نقد د بدهذدددحل دثد نهدم  دابحل  د د تق يحد د تأ ري دمثد هلَّدابحلج[.

دـدث عبددىيبدمبد ثنيد] دل[:دعبددثجدج دعبدددونس دهللابد  دإسحدق دهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:1797
دهللابيـهد سـبمدهللابـىدد ـي بد ـدل:د  صـ هللاد ثـهد  د ـي د ـدل:د ب ـدد ـ ددهللابـيٌّد دصـبىددّللك كبهللاد  دهللابيكدثنيد  َّ هدرسولددّللك

دهللابيــهد ســبمد ــدل:د جــ  د دط ــادرضــ دصــبىددّللك دهللابهــدد ــ د  قــهللادعيــداب دصــ يغد  د  ــ د ــبدد ــي بدهللابــىدرســولددّللك يددّللك
دهللابيهد سبمد  د   د صحدمهد  ثبود د ـدل:د بـهللادهلـد:د دصبىددّللك نضحهللادد  يهللادمبضوٍحد اد هللا:د دد ك د  أندرسولددّللك



د دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبمد اـدلديلد]رسـولددّللك دهللابيهد سبم د دل:د   يـهللادد بـزدصـبىددّللك إ د هببهللادإبأهاللدد بزدصبىددّللك
دهللابيـهد سـبم د ـدل:د" ـ أ د ـ دسـاهللاددهلـ يد هللابيهد سـبم[:دكيـفدصـبثهللا د اـدل:د بـهللا:د هببـهللادإبأهـاللدد بـزدصـبىددّللك
ـــْ ندســـ ثد د ســـتني د  دســـتكدد ســـتني د   قـــكد بفقـــكدعـــالاث د عالعـــنيد  د رمثـــد د    نـــهللا"د ـــدل:د اـــدلديل:د"دحنـــ د ـــبدد ُ 

د عالعني د   قكد بدكلدم ناد بهددمضثا".
دندمبد  دشي ا دعبددج د دمبدهللا  ددحل ي  دهللابد بحيور دهللابد  د دئلد دل:ـدث عبددهللا  د1798

دهللابيهد سبم. د قبادن يكدصبىددّللك د دلدد حيُّزحُّدمبد ث  :د هببهللاد  دد ثد  د ادلدهللا  :دُه أدهللاح
دـدث عبدد   دمبد  د ادمبد هللانيد هللا  دندمبد  دشـي ا ددملثـىند ـدال:دعبـددج دـ دمـبدهللا ـ ددحل يـ  دهللاـبد بحيـور 1799

دهللابد  د دئلد دل:
ْ،دمـبدعـُْ ُ بـا د ابـهللاد  دلدد حيزُّدمبد ث  :دكبهللادرجال د هللا دميكددنحي دنيكدد  سـب هللا د   يـهللادرجـال د ـبدهللاوـرييتدداـدلد ـهدُهـذح
 ه:دايهبده دإ دث دصدهللابىددجلهددد إ د ج  ددحلجد د ث  ةد أتومنيدهللابيك د أيفديلدأبند  ثه د د ـدل:دد ثه ـدد

د اي دسب دندمبدرميثاد زد دمبدصوثدند  اند هلُّد دذمحد دددستيق د بددهل  ي د  هببهللاد  دد ثد  د ب دد  يهللادد ُثذحْدعح
  دد] يثد [د ادلد ث مهدد آلخ :د ددهذددأب اهد بدمثريه د دل:د أ ّندد ُ ايدهللابيكدج لدثـىتد  يـهللادهللا ـ دمـبددخلطـدبد

دهللابــه د ابــهللاد ــه:دايد  ــريددملــؤ بني دإ دكبــهللادرجــال د هللا دم يكــددنحيــ دنيكد د إ د ســب هللاد  اندثــ دصدهللابــىددجلهــدد درضــيددّللك
د   يهللادرجال د بد و يد ادلديل:دد ثه دد دذمحد دددستيق د بددهلـ ي د إ د  إ د ج  ددحلجَّد د ث  ةد أتومنيدهللابيَّ

دهللابيهد سبم. دهللابه[:ده دهللاد قبادن يكدصبىددّللك د هببهللاد  دد ثد  د ادلديلدهللا  د]رضيددّللك
ث عبدد قأني دهللابددأل زدهللاي دهللابدىـيبدمـبد  دك ـري دهللاـبدهللاأ  ـاد ـدل:دمسثـهللاددمـبدهللا ـدفددـدث عبددد بفيبي 1800

دهللابه دداول:دث ع دهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك
د جـلَّ["د ـدل:د هـوداب ثايـقد" اـدل:د د]هللاـمَّ دهللابيهد سبمدداول:د" ات دد بيبادآٍ د بدهللابـ در كأ دصبىددّللك  نهدمس درسولددّللك

د دهذددد ودديددمل در، د د  دل:دهللُا  حةفد دثجٍا".صلكأ
د دلد موددد د:در دهدد و ي دمبد قبمد هللا  دمببدهللا  دد ودث د دهذدددحل دثدهللابددأل زدهللاي:د  لدهللا  ةفد دثجا.
د دلد موددد د:د كذددر دهدهللابيدمبددمل در، دهللابدىيبدمبد  دك ريد دهذدددحل دث د دل:د"  لدهللا  ةفد دثجا".

دمـبد  دزدئـ ة د خـرباندهللا ـ دد ثمدـمدمـبدهللا ـ دمـبدهللا ـ دد ثمدـم د ـدل:دثـ ع دد  ميـ دـدث عبددهبدددمبدد ق ي دعبـدد1801
دمبدسحرْبة دهللابد ميهد دل:

ُْ جلي:دايرسولددّللك دد ـبد
دهللابيهد سبم دثىتدإذددكدندمُثْقفدند دلد هدس د ادمبد د كددمل دصبىددّللك خ جبدد  درسولددّللك

ُأــْمدهــذددهللا ــ ة  د ــ أذدد ــ  تمد  ــبد بــدد ضــد د ــوٍددك ّنــددُ  ــ  ددد يــود د اــدل:د"إنَّدد دهللامك جــلد ــ د دخــلدهللابــيأمد دثجكأ ّللك
د طوفداب  يهللاد منيدد حيفدد دمل  ةد ا دثلَّ؛دإالَّد بدكدند ثهده يف".



ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا حضاح دعبددشثيعدمبدإسـحدق دهللاـبددمـبدجـ دج د] ثـ عبدد مـودمأـ دمـبدخـالد دعبـدد1802
د:د خرب ددحلقبدمبد قبم دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا دفىيب ددملثىندهللابددمبدج دج[ د دل

دهللابيـهد سـبمدنوـاصدهللابـىددملـ  ة د  در دتـهددُاحيـُ دهللابـهد  ند ثد دادمبد  دسفيدند خربهد دل:د حيَّْ ُ دهللاـبدد بـزدصـبىددّللك
دهللابىددمل  ةدنواص.

د] دلددمبدخالد:دإند ثد دادملددذك د خربه[.
ب دمبدخد   ددملثىند د ود:دعبددهللا  دد  زدق د خـرباند ث ـ  دهللاـبددمـبدـدث عبدددحلقبدمبدهللابيد    دمبدىيبد ف1803

دطد ف دهللابد ميه دهللابددمبدهللا دف
دهللابيهد سبمدنأأْواصد هللا د دهللابىددمل  ة د]زددددحلقبد دصبىددّللك  ند ثد داد دلد ه:د  ددهللاب هللاد  د حيَّ  دهللابدرسولددّللك

د دث د ه[دحبجته.
[دمبد ثدذ د خربان1804 دمس ددمبدهللا دفدداول:دـدث عبدد]هللا  ددّللك د   دعبددشث ا دهللابد قبمدد ُا كأيكأ

دهللابيهد سبمدمث  ة د  هلكد صحدمهدحبج. د هلكدد بزدصبىددّللك
ـدث عبددهللا  ددملبكدمبدشثيعدمبدد بيث د دل:دثـ ع د   دهللاـبدهللُاايـل دهللاـبددمـبدشـهدب دهللاـبدسـدملدمـبدهللا ـ د1805

دمبدهللا  د دل: د ندهللا  ددّللك ددّللك
دصــبى دهللابيــهد ســبمد دثجــادد ــودديداب ث ــ ةدإ،ددحلــج د  هــ ىد ســدقد ثــهددهلــ يد ــبدذيددحلبيفــا ددمتتَّـ درســولددّللك دّللك

دهللابيـهد ســبمد دصــبىددّللك دهللابيــهد سـبمد  هــلَّداب ث ـ ة دمثد هــلَّدابحلـج د متتــ دد بـدفد ــ درسـولددّللك دصـبىددّللك  مـ  درســولددّللك
دهللابيـهدداب ث  ةدإ،ددحلج د أدند ـبدد بـدفد ـبد هـ ىد سـدقددهلـ ي د  ـبهم دصـبىددّللك  ـبدملددـُْهـ أ؛د ب ـدد ـ ددرسـولددّللك

 سبمد أاد دلد ببـدف:د" ـبدكـدند ـبأمد هـ ى د  أنـهدالدىـلُّد ـهد ـبدشـى دثـ دد بـهدثـىتدداضـيدثجـه د  ـبدملددأـبد
د  يهـ  د  ــبدملدجيــ دهـ اي د بيحيــمدعالعــاد  ـبأمد هــ ىد بيطـفداب  يــهللاد اب حيــفدد دملـ  ةد  ياحيــ د  يحبــلدمثَّد يهـلَّدابحلــجكأ
دهللابيــهد ســبمدثــنيد ــ دد أــا:د دســتبمدد ــ كبد  لد دصــبىددّللك  ايٍدد ددحلــجد ســ ثا دإذددرجــ دإ،د هبــه"د طــدفدرســولددّللك
دعالعاد طودٍفد بدد ق  د  وـىد رمثـاد طـودف دمثدركـ دثـنيد ضـىدطود ـهداب  يـهللادهللابـ ددملاـدددركثتـنيدمثد شى  دمثدخعَّ

 طودف دمثدملدىبلد بدشى دثحُ دحد بهدثىتد ضىدثجَّهد حن دسبم د دنحي فد   ىدد حيفد د طدفداب حيفدد دمل  ةدس ثاد
دصـبىد ه دهددوددد بح  د   دضد طـدفداب  يـهللا دمثدثـلد ـبدكـلدشـى دثـ دد بـه د  ثـلدد بـدفد ثـلد ـدد ثـلدرسـولددّللك

دهللابيهد سبم د بد ه ىد سدقددهل يد بدد بدف. ددّللك
دمـبدهللا ـ 1806 دهللابيـهد سـبمدـدثـ عبددد اثبـز دهللاـبد د ـك دهللاـبدان ـ  دهللاـبدهللا ـ ددّللك  دهللاـبدثفحيـادز جدد بـزدصـبىددّللك
د ندد د هللا:

د  ـ  در سـي د  بـ  دهـ دي د ـالد ثـلُّد ايرسولددّللك د ددش ندد بدفد  دثبُّودد ملدحتبأْلد نهللاد ـبدهللا   ـك د اـدل:د"إ كأ
دثىتد حن د]دهل ي[".



 ]ابب الرجل يُهل  ابحلج مث جيعلها عمرة[  -25
يدهللابددمبد  دزدئ ة د خرباند   دمبدإسحدق دهللابدهللا  دد  محبدمبددألسود دهللاـبدـدث عبددهبكددددث ددمبدد قَّ أد1807

دسبيمدمبددألسود
دهللابيـهد دصـبىددّللك دكدندداولد ـي بدثـجدمثد قـرهددمث ـ ة:دملددأـبدذ ـكدإالد ب ككـعدد ـذدبدكـدنودد ـ درسـولددّللك  ند ابدذرك

د سبم.
رب درميثادمـبد  دهللا ـ دد ـ محب دهللاـبددحلـدرتدمـبدمـاللدـدث عبددد بفيبي دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   د دل:د خ1808

دمبددحلدرت دهللابد ميهد دل:
د بهللا:دايرسولددّللك د حْقُخددحلجد بددخدصا د  دملبدمث ان د دل:د"ملد أمدخدصا ".

 ابب الرجل حيج عن غريه -26
دمبدهللا دفد دل:1809 دـدث عبددد اثبز دهللابددمبدشهدب دهللابدسبي دندمبددقدر دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سـبم د جد  ـهدد ـ  ةد ـبدخـ ثمد قـتفتيه د جثـلدد فضـلددبظـ ددكدن دصبىددّللك د فضلدمبدهللا دفدرددفدرسولددّللك
ددآلخـ  د اد ـهللا:دايرسـولددّللك د دهللابيهد سـبمددحيـ فد جـهدد فضـلدإ،دد وـقكأ دصبىددّللك إ يهدد  بظ دإ يه د جثلدرسولددّللك

د]هللام جل[دهللابىدهللا ددهد ددحلجد دركهللاد   شيرد دك ـريد دالددقـتطي د ندد  ـهللادهللابـىدد  دثبـا د  ـ ثجدهللابـه ددإند  دضاددّللك
د دل:د"نثم"د ذ كد دثجادد وددي.

ـدث عبددثفصدمبدهللا  د  قبمدمبدإم دهيمدنثبدهد دال:دعبددشث ا دهللابدد بث دندمبدسدمل دهللابدهللا ـ  دمـبد  ف د1810
دهللابد  درحزدب د دلدثفصد دث د ه:درجلد بدم دهللاد  د نهد دل:

دإند  دشيخدك ريدالددقتطي ددحلجد الدد ث  ةد الدد ظثبح د دل:د"دثججدهللابد ميكد دهللات  ".دايرسولددّللك 
ـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايلدد طد اد د هبدددمبدد ق ي ددملثىند دث  د ـدلدإسـحدق:دعبـددهللا ـ ةدمـبدسـبي دن د1811

دهللابددمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دف
دهللابيهد سبمدمس درجال دداول:د  يكدهللابدشرب ا د دل:د" بدشرب ا "د دل:د لفديل د  د  دعديل د دل:د ندد بزدصبىددّللكد

د"ثججهللادهللابدنفقك "د دل:دال د دل:د"ثجَّدهللابدنفقكدمثدثجدهللابدشرب ا".
 ابب كيف التلبية؟ -27

دمبدهللا  1812 دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك
دصــبىدد دهللابيــهد ســبم:د"  يــكدد بهــمد  يــك د  يــكدالدشــ دكد ــكد  يــك دإنددحل ــ د د بث ــاد ــك د ند ب يــادرســولددّللك ّللك

دمــبدهللا ــ ددمدــ د د ب يتــهد"  يــكد  يــك د  يــكد ســث دك د دخلــريدميــ دك د  دملبــكدالدشــ دكد ــك"د ــدل:د كــدندهللا ــ ددّللك
د د  غ د دإ يكد د ث ل".

د دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  د دل:دعبددجثف1813 د  دعبدد   دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك



دهللابيهد سبمد ـذك دد تب يـاد  ـلدثـ دثددمـبدهللا ـ  د ـدل:د د بـدفددمدـ  ند"ذدددملثـدرج"د حنـوهد ـبد دصبىددّللك  هلَّدرسولددّللك
دهللابيهد سبمددق  د الدداولدهلمدشيئد . دد أالد د د بزُّدصبىددّللك

دمـبد 1814  دمأـ دمـبد  ـ دمـبدهللا ـ  دمـبدثـمد دهللاـبدهللا ـ ددملبـكدمـبد  دـدث عبددد اثبز دهللابد د ـك دهللاـبدهللا ـ ددّللك
دمأ دمبدهللا  دد  محبدمبددحلدرتدمبدهودد دهللابدخالددمبدد قدئعددألنحيدريدهللابد ميه

دهللابيــهد ســبمد ــ    د ندآ ــ د صــحد د  ــبد ثــيد ند دهللابيــهد ســبمد ــدل:د" ات دجربدــلدصــبىددّللك دصــبىددّللك  ندرســولددّللك
د دل:د"اب تب يا"دد د د ث مهد.د  ثودد صودهتمدابيأهالل"د  د

 ابب مىت يقطع التلبية؟ -28
دـدث عبدد مح دمبدثبب ل دعبدد كي  دعبدددمبدج دج دهللابدهللاطد  دهللابددمبدهللا دف دهللابدد فضلدمبدهللا دف1815

دثىتدر ىد  حةحدد ثا ا. دهللابيهد سبمد َّبَّ دصبىددّللك د ندرسولددّللك
دمبدّنري 1816 دمبددـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  ددّللك دمبد  دسب ا دهللابدهللا  ددّللك عبددىيبدمبدسثي  دهللابدهللا  ددّللك

دمبدهللا   دهللابد ميه د دل: دهللا  ددّللك
.ُ ُأحربكأ

د  بدددمل دهللابيهد سبمد بد ىندإ،دهللا  د د بَّدددملبزكأ دصبىددّللك دغح حْ اند  درسولددّللك
 ابب مىت يقطع املعتمر التلبية؟ -29

د د يبى دهللابدهللاطد  دهللابددمبدهللا دف ـدث عبدد ق د دعبددهويم دهللابددمبد 1817
ددملثت  دثىتددقتبمددحلج ". دهللابيهد سبمد دل:د"دبزكأ دهللابدد بزدصبىددّللك

د دلد موددد د:در دهدهللا  ددملبكدمبد  دسبي دند مهدددهللابدهللاطد دهللابددمبدهللا دفد و و د .
 ابب احملرم يؤد ِّي ]غالمه[ -30

دمـبدـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دث عبد دحد ث عبدد 1818   دمبدهللا  دد ثمدمدمبد  درز ا د دل:د خـرباندهللا ـ ددّللك
دمبدد ممري دهللابد ميه دهللابد مسد دمبهللاد  دمأ د د هللا: دإدردس د خربانددمبدإسحدق دهللابدىيبدمبدهللا دددمبدهللا  ددّللك

دهللابيـهد د دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبمدثجَّدجـد  دثـىتدإذددكبـدداب ثـ جدنـملدرسـولددّللك دصـبىددّللك سـبمد نم بـد دخ جبدد  درسـولددّللك
دهللابيــهد ســبمد جبقــهللادإ،دجبــعد  دمأــ  د كدنــهللاد دصــبىددّللك دهللابهــد[دإ،دجبــعدرســولددّللك  جبقــهللادهللادئوــاد]رضــيددّللك
دهللابيــهد ســبمد دثــ ة د ــ دغــالددأل دمأــ  د جبــسد مــودمأــ د دصــبىددّللك دهللابــه[د ز د ــادرســولددّللك ز د ــاد  دمأــ د]رضــيددّللك

مثريهد دل:د دبدمثري، د دل:د ضببتهدد  درثا د دل:د ادلد مودمأـ :دمثـريددبتظ د نددطب دهللابيه د طب د]هللابيه[د  يسد ثهد
دهللابيـهد سـبمددت قـمد داـول:د"دنظـ  ددإ،دهـذدددحملـ دد ـدددحيـب  "د دصـبىددّللك ـبُّه د ـدل:د طفـقددضـ مه د رسـولددّللك  دث دُ ضأ

دهللابيهد سبمدهللابىد ندداول:د"دنظ  دد دصبىددّللك دإ،دهذدددحمل دد دددحيب "د دت قم. دلددمبد  درز ا:د  دددمد درسولددّللك
 ابب الرجل حيرم يف ثيابه -31

دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندمهددد دل:دمسثهللادهللاطد د دل:د خرباندصفودندمبددثبىدمبد  يا دهللابد ميه 1819



دهللابيـهد سـبمد هــودابجلأْث حدنـاأد هللابيـهد عـ دخحبُــوق ا د اـدل:دايرســولد د  د ـدلدصـف ٍةد هللابيــهدُج َّـد ندرجـال د  ـىدد بـزدصــبىددّللك
دهللابيـهد سـبمدد ـوثيد ب ـددُسـ كأيحدهللابـهد د  در،د  ثـد،دهللابـىدد بـزدصـبىددّللك دّللك دكيفد    د ند صب د دهللا  يت د  نملددّللك
 دل:د" دبدد قدئلدهللابدد ث  ة "د دل:د"دغقلدهللابكد ع ددخلبوق"د  د دل:د" ع دد حيف ة"د" دخب ددجل ادهللابـك د دصـب د د

د".هللا   كد ددصبثهللاد دثجتك
ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد مودهللاودنا دهللابد  دمو  دهللابدهللاطد  دهللابددثبىدمبد  يا د هويم دهللابددحلجـدج د1820

دهللابيـهد سـبم:د"دخبـ دج تـك"د هللابدهللاطد  دهللابدصفودندمبددثبى دهللابد ميهد ذهدد احيا د دلد يه:د ادلد هدد بـزدصـبىددّللك
د ربثهدد بدر سه د سدقددحل دث.

دمبد وهعددهل  د دد   بي د دل:دث عبددد بيـث دهللاـبدهللاطـد دمـبد  درابح ددـدث عبدددمد دمبدخد  1821 مبدهللا  ددّللك
دهللابد]دمب[ددثبىدمبد  ْبيا دهللابد ميهد ذدددخلرب د دلد يه:

دهللابيهد سبمد نددبمهللاهددنمهللاد  د دغتقلد   نيد  دعالاث  د سدقددحل دث. دصبىددّللك د    هدرسولددّللك
دد هـعدمـبدج دـ  دعبـدد  د ـدل:دمسثـهللاد ـيسدمـبدسـث دىـ ت دهللاـبدهللاطـد  دـدث عبددهللاا ادمـبد أـ د د ـدل:دعبـ1822

دهللابدصفودندمبددثبىدمبد  يا دهللابد ميه
دهللابيهد سبمدابجلأْث حدنا د   د ثـ ددمث ـ ةد هللابيـهدج ـا د هـود حيـفكأ دحليتـهد ر سـه د سـدقدهـذدد  ندرجال د  ىدد بزدصبىددّللك

ددحل دث.
 ابب ما يَ ْلَبُس احملرم -32

د  مح دمبدثب لد دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابد ميهد دل:دـدث عبدد ق د1823
دهللابيــهد ســبم:د ــدددــرت،ددحملــ دد ــبدد  يــدب د اــدل:د"الدبــ سدد ا ــيص د الدد ــربنس د الد دصــبىددّللك ســ لدرجــلدرســولددّللك

د الدزهللاف دنف د الددخلفني دإالَّدملبدالدجي دد ب ثبني د  بدملدجي دد بثبنيد بيب سدد ق د دل د الدد ث د ا د الدعواب د قهد رفف
ددخلفنيد  ياطثه ددثىتددأواند سفلد بدد أث ني".

دهللابيهد سبمدنثبده.1824 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللابددمبدهللا   دهللابدد بزدصبىددّللك دـدث عبددهللا  ددّللك
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدان   دهللابددمبدهللا   1825

دهللاد دبيهد سبمدنثبده د زددد" ال بتاعددمل  ةددحل دد د الد ب سدد افدزدب".هللابدد بزدصبىددّللك
 دلد موددد د:د   در ىدهذدددحل دثدثدمتدمبدإمسدهللايلد ىيبدمبد دوب دهللابد وسىدمبدهللاا ادهللابدان  د]هللاـبددمـبدهللا ـ د

دهللابيــهد ســبم[ دهللابــىد ـدد ــدلدد بيــث د ر دهد وســىدمــبدطــدرقدهللاـبد وســىدمــبدهللاا ــاد و و ــ د دهللابــىددمــبدهللاـبدد بــزدصــبىددّللك
دمبدهللا  د  د كد  دوبد و و د  د إم دهيمدمبدسثي ددمل د دهللابدان  دهللابددمبدهللا   دهللا   د كذ كدر دهدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبم:د"دحمل  ادالد بتاعد الد ب سدد افدزدب". دهللابدد بزدصبىددّللك
د دلد موددد د:دإم دهيمدمبدسثي ددمل د دشيخد بد هلددمل دباد يسد هدك ريدث دٍث.



دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددإم دهيمدمبدسثي ددمل د  دهللابدان   دهللابددمبدهللا   1826
دهللابيهد سبمد دل:د"دحمل  ادالد بتاعد الد ب سدد افدزدب". دهللابدد بزدصبىددّللك

دمــبدهللا ـــ د1827 ـــدثــ عبدد محــ دمـــبدثب ــل دعبــدددثاــوب دعبـــدد   دهللاــبددمــبدإســـحدقد ــدل:د ــ أندان ثــد د ـــو،دهللا ــ ددّللك
دمبدهللا  ث ع  دهللابدهللا د  ددّللك

دد ـوحْرُفد د مهللافـ دند ـبد دهللابيهد سبمدنىدد بقد د دإثـ د هبدهللاـبدد افـدزدبد د بكأاـدبد  ـدد ـسَّ دصبىددّللك  نهدمس درسولددّللك
دد  يدب د  تب سدمث دذ كد دد ث هللاد بد  ودندد  يدبد] ثحيف د د  دخمكد د  دثبيكد د  دس د دلد  د  يحيد د  دخفكد [.

ذدددحلــ دثدهللاــبددمــبدإســحدق دهللاــبدان ــ دهللا ــ ة د   ــ دمــبدســب ا دهللاــبد  ــ دمــبدإســحدقدإ،د ــدلد مــوددد د:د ر ىدهــ
دد ورفد د مهللاف دند بدد  يدب"د ملددذك دد ددمث ه. د و ه:د"  دد سَّ

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1828
دعواب دايدان   د   اي د ادل:د  قدهللابيَّ د نهد ج دد ُا َّ دصـبىددّللك دهـذدد  ـ دنـىدرسـولددّللك هللادهللابيـهدمـُْ ُنقـد  د اـدل:د ـُْباـىدهللابـيَّ

دهللابيهد سبمد نددب قهددحمل د  
دـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدددمبدزد  دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابدجدم دمبدزد  دهللابددمبدهللا دفد دل:1829

دهللابيهد سبمدداول:د"د ق د دلدملبدالدجي د دصبىددّللك دملبدالدجي دد بثبني".مسثهللادرسولددّللك زدر د دخلفُّ دديأ
] دلد موددد د:دهذددث دثد هلد أا د   جثهدإ،دد  حي ةدإ،دجـدم دمـبدزدـ  د د ـذيد فـ َّددمـهد بـهدذكـ دد قـ د دل د ملد

ددذك دد اط د ددخلف[.
ثـ عت دهللادئوـاددـدث عبدددحلقنيدمبددجلبي دد  د غد  دعبدد مود سد اد دل:د خرب دهللا  دمبدُسوحد دد  افيد ـدل:1830

دهللابهد[دث عتهدد د هللا: دمبهللادطبحاد ندهللادئواد دَّددملؤ بنيد]رضيددّللك
ددملطيـعدهللابــ دديأثــ دد د ـ أذددهللا  ــهللادإثــ داند دهللابيـهد ســبمدإ،د أــاد بضـ كأُ دج دهبــدداب قُّــككأ كبـددخنــ جد ـ دد بــزدصــبىددّللك

دهللابيهد سبمد الددبهدهد. دسدلدهللابىد جههدد ريدهدد بزدصبىددّللك
 تي ادمبدسثي  دعبدددمبد  دهللاـ يك دهللاـبد  ـ دمـبدإسـحدقد ـدل:دذكـ  دالمـبدشـهدبد اـدل:دثـ ع ددـدث عبد1831

ددث ددمبدهللا  دكدنددحيب دذ كددث دداط ددخلفنيد ب   ةددحمل  ادمثدث عتهدصـفيادمبـهللاد  د د ندهللا  ددّللك سدملدمبدهللا  ددّللك
دهللابهددث عتهد دهللا ي د ندهللادئوادرضيددّللك

دهللاب دصبىددّللك د ببقد د ددخلفني د رت،دذ ك. ندرسولددّللك ديهد سبمد  دكدندرخَّصح
 ابب احملرم حيمل السالح -33

دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد   دمبدجثف  دعبددشث ا دهللابد  دإسحدقد دل:دمسثهللادد ربد دداول:1832
دهللابيـهد سـبمد هـلددحل د يـادصـدحلهمدهللابـىد ندالددـ خبوهددإالدجبب ـد دصبىددّللك ندد قـالح د قـ  ته:د ـددملَّددصد درسولددّللك

دجب دندد قالح د دل:دد ا دبدندد يه.



 ابب يف احملرمة تغط ِّي وجهها -34
دهللابهدد د هللا:1833 دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهويم د خربانددمد دمبد  دزايد دهللابدجمده  دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دهللابيـهد سـبمد  دصـبىددّللك   ـد ف د ـ أذددثـدذ ددمبـددسـ  هللادإثـ داندجب د ـدد ـبدكدندد  ُّك ـدُندميـ ُّ ندمبـدد حنـبد ـ درسـولددّللك
در سهددهللابىد جههدد  أذددجد زاندكوفبده.

 ابب يف احملرم يظللُ  -35
ـــدثــ عبدد محــ دمــبدثب ــل دعبــدد  ــ دمــبدســب ا دهللاــبد  دهللا ــ دد ــ ثيم دهللاــبدزدــ دمــبد  د نيقــا دهللاــبدىــيبدمــبد1834

دثحيني دهللابد دددحلحينيدث عتهد د هللا:
دثجحْجبدد  دد بزدصبىدد دهللابيهد سـبمدثجـادد ـوددي د   دـهللاد سـد اد مـالال  د  ثـ مهددآخـذدخبطـدددان ـادد بـزدصـبىددّللك ّللك

دهللابيهد سبم د دآلخ درد  فدعومهد يقرتهد بددحل  دثىتدر ىد  ةدد ثا ا.
 ابب احملرم حيتجم -36

دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدن دهللابدهللا   دمبدددبدردهللابدهللاطد د طد ف دهللابددمبدهللا دف1835
دهللابيهد سبمددثتجمد هود  دف.  دندد بزدصبىددّللك

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندهودد دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف1836
دهللابيهد سبمددثتجمد هود  دد در سهد أْبدددٍ دكدندمه. دصبىددّللك د ندرسولددّللك

د   دهللابد تددة دهللابد نسـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث1837
دهللابيهد سبمددثتجمد هود  ددهللابىدره دد ا دد بد حجحٍ دكدندمه. دصبىددّللك د ندرسولددّللك

د دلد موددد د:دمسثهللاد مح د دل:ددمبد  دهللاحُ  ماحد رسبه ددث دهللابد تددة.
 ابب يكتحل احملرم -37

د هعد دل:دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدن دهللابد دوبدمبد وسى دهللابدنُ يهدمب1838
دمبد ث  دهللاحيبيهد  رسلدإ،د ابندمبدهللا  دن د دلدسفيدن:د هود  ريد]دملوسم[د دددحيـب د  ـد د دشتأىدهللا  دمبدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك دهللابه[دى تدذ كدهللابدرسولددّللك د دل:ددض  مهدداب حيرب؛د  أ دمسثهللادهللا  دند]رضيددّللك
لدمبدإم دهيمددمبدهللُابحيَّا دهللابد دوب دهللابدان   دهللابدنُ يهدمبد هعد ـذددـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددإمسدهللاي1839
ددحل دث.
 ابب احملرم يغتسل -38

دمبدثبني دهللابد ميه 1840 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابدإم دهيمدمبدهللا  ددّللك دـدث عبددهللا  ددّللك
دمبدهللا دفد دملأْقوحردمبدفحْ ح اددختبفددابألمود :دد  ادلددمبدهللا دف:ددغقلددحملـ ددر سـه د  ـدلددملقـور:دالددغقـلد ندهللا  ددّللك

دمـبدهللا ــدفدإ،د  د دـوبددألنحيـدري د وجـ هددغتقـلدمــنيدد احـْ ننيد هـودُدْقـرتحُدم ـوب د ــدل:د دحملـ ددر سـه د  رسـبهدهللا ـ ددّللك



دمــبدهللا ــدفد ســ   دمــبدُثبحــني د رســب دإ يــكدهللا ــ ددّللك ك:دكيــفدكــدند قــبك هللُادهللابيــهد اــدل:د ــبدهــذد د بــهللا:د اندهللا ــ ددّللك
دهللابيـهد سـبمددغقـلدر سـهد هـود ـ د د ـدل:د وضـ د مـود دـوبددـ هدهللابـىدد  ـوبد ط طـ هدثـىتدمـ دديلد دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابىدر سه دمثدث ،د مود دوبدر سهدمي دهد    ـلد  ـدد  دمـ  د دهللابيه:ددْصُ ْع د دل:د حيعَّ نقدنددحُيعُّ ر سه دمثد دلديأ

د دهللابيهد سبم.مثد دل:دهأذددر دتهددفثلدصبىددّللك
 ابب احملرم يتزوج -39

دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدنـُ حيهدمبد هعد خيدم دهللا  دد  در1841
د رسلدإ،د ابندمبدهللا  ـدندمـبدهللافـدنددقـ  ه د  ابنددو ئـٍذد  ـريددحلـدجد مهـدد   ـدن:دإ د رد د ندد  ندهللا  دمبدهللُا ي ددّللك

دذ ك د  نأ دذ كدهللابيهد ابُند  دل:دإ دمسثهللاد  دهللا  دنحد ُْنأأححدطبحاحدمبدهللا  ددمباحدشي ادمبدج ري  د  ردُ د ندحتُض ح
دهللابيهد سبم:د"الدبأحددحمل أُدد الددُبأُح". دصبىددّللك دمبحدهللافكدنحدداول:د دلدرسولددّللك

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  د ند   دمـبدجثفـ دثـ عهم دعبـددسـثي دهللاـبد طـ د دثبـىدمـبدثأـيم دهللاـبدان ـ  دهللاـبد1842
دهللابيهد سبمدذك د  به دزددد" الدخيطع".ن يهدمبد د دصبىددّللك دهع دهللابد ابندمبدهللا  دن دهللابدهللا  دند ندرسولددّللك
د1843 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبـددمحـدد دهللاـبدث يـعدمـبدد وـهي  دهللاـبد ي ـوندمـبد أْهـ حدن دهللاـبددمدـ دمـبددألصـمكأ

ددمبد خيد ي ونا دهللابد ي وناد د هللا:
دهللابيهد د دصبىددّللك دسبمد حنبدثالالندمق ف. م ج درسولددّللك

دـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف1844
دهللابيهد سبمد م َّجد ي وناد هودُ ْ أد. د ندد بزدصبىددّللك

ـدث عبدددمبدمودر دعبددهللا  دد  محبدمبد هـ ي دعبـددسـفيدن دهللاـبدإمسدهللايـلدمـبد  يـا دهللاـبدرجـل دهللاـبدسـثي دمـبد1845
ددملقيعد دل:

دمحددمُبدهللا دفد د م دجد ي وناد هود  د. حهأد
 ابب ما يقتل احملرم من الدواب -40

دهللابيــهد1846 ـــدثــ عبدد محــ دمــبدثب ــل دعبــددســفيدندمــبدهللاييبــا دهللاــبدد مهــ ي دهللاــبدســدمل دهللاــبد ميــهدُســئألحدد بــزدصــبىددّللك
د سبمدهللا ددداتلددحمل دد بدد   دبكأ د ادل:

دالدجبدححد د تبهبَّدهللابيد بد تبهبَّد  د دحل د:دد ثا ب د د ف رة د د غ دب د دحل  ة د د أبعدد ثاور"."مخسف دددحللكأ
ـدث عبددهللابـيدمـبدحبـ  دعبـددثـدمتدمـبدإمسدهللايـل د ـدل:دثـ ع د  ـ دمـبدهللاجـالن دهللاـبدد اثاـديدمـبدثأـيم دهللاـبد1847

د  دصد  دهللابد  ده د ة
د ددحلــ د:ددحل د ــتبهبَّدثـاللف دهللابيــهد ســبمد ــدل:د"مخــسف دصــبىددّللك يــا د د ثاــ ب د دحلــ  ة د د فــ رة د د أبــعد ندرسـولددّللك

دد ثاور".



ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددُهوحيم د انددمد دمبد  دزايد دعبددهللا  دد  محبدمبد  دنـُْثـٍمدد  جبـي دهللاـبد  دسـثي د1848
ددخل ري

دهللابيــهد ســبمدســئلدهللا ــدددحاتــلددحملــ د د ــدل:د"دحليــا د د ثاــ ب د د فودقــاا د د  ــيدد  غــ دبد الداتبــه د ندد بــزدصــبىددّللك
د د أبعدد ثاور د دحل  ة د د ق  دد ثددي".

 ابب حلم الصيد للمحرم -41
دمـبددحلـدرت1849  دهللاـبددـدث عبدد   دمبدك ـري د اندسـبي دندمـبدك ـري دهللاـبدمُححيـ دد طودـلدهللاـبدإسـحدقدمـبدهللا ـ ددّللك

دهللابـهدهللابـىدد طـدئف د حيـب د ث  ـدندطثد ـد د  يـهد ـبددحلجـلد د يثد يـعد حلـمد ميه د كدنددحلـدرتدخبيفـادهللا  ـدندرضـيددّللك
دد وثشد دل:

دهللابهد جد هدد  سولد هودخي  دألابهللا د ه د جد د هوددبفبددخل  دهللابدد ه د اد ودد ـه:دُكـْل دد   ثثدإ،دهللابيَّدرضيددّللك
د ــبدكــدندههبــدد ــبد شــج  د  ثب ــوند ند دهللابــه:د نوــ ددّللك  اــدل:د طث ــوهد و ــد دثــالال د ــ أاندثــ د د اــدلدهللابــيكدرضــيددّللك

د ْثٍشد هود  دد  ىبد ندأيكبه د د ود:دنثم.رسولد دهللابيهد سبمد ه ىدإ يهدرجلدمحدرح دصبىددّللك ددّللك
دـدث عبدد مودسب اد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد يس دهللابدهللاطد  دهللابددمبدهللا دف د نهد دل:1850

دإ يــهدهللاضــُ دصــي ٍد دهللابيــهد سـبمد ُْهــ أيح دصــبىددّللك  بــمددا بــهد  ــدل:د"إاندثــ د "ددايزدـُ دمــبد ر ــم دهــلدهللاب ــهللاد ندرســولددّللك
د دل:دنثم.
ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدددثاوبددث دديأسـأب رد دد اـدرى دهللاـبدهللا ـ   دهللاـبددملطبـع دهللاـبدجـدم دمـبدهللا ـ د1851
د دل: ددّللك

دهللابيهد سبمدداول:د"صي دد ربكأد أمدثاللف د ددملد حيي  هد  ددحيددد أم". دصبىددّللك دمسثهللادرسولددّللك
دهللابيهد سبمددُبظ دندد خذدمهد صحدمه.د دلد موددد د:دإذد د بدزيددخلربدندهللابدد بزدصبىددّللك

دد تي ـي دهللاـبدان ـ د ـو،د  د1852 دمبد قب ا دهللابد د ـك دهللاـبد  دد بضـ د ـو،دهللا ـ دمـبدهللا يـ ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
د تددةددألنحيدري دهللابد  د تددة

دهللابيـهد سـبمدثـىتدإذددكـدندمـ  دصبىددّللك ثبدط دـقد أـادّتبَّـفد ـ د صـحدبد ـهدُ ْـ أ نيد هـودغـريد نهدكدند  درسولددّللك
يكد  د دستوىدهللابىد  سهد دل:د ق لد صحدمهد نددبد  وهدسـوطهد ـ مود د قـ هلمدر ـهد ـ مود د  خـذهد   د د   ىدمحدرد د ثوأ

دهللابيهد سبم د  ىبدمثضهم د ب دد دركود دصبىددّللك ددرسولدمثدش كدهللابىددحل درد اتبه د  كلد بهدمثبد صحدبدرسولددّللك
د ثد،". دهللابيهد سبمدس  وهدهللابدذ كد ادل:د"إّنددهيدطث افد طث أ وهدددّللك دصبىددّللك ددّللك

 ابب ]يف[ اجلراد للمحرم -42
دـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددمحدد دهللابد ي وندمبدجدابن دهللابد  درد   دهللابد  ده د ة1853

دهللابيهد سبمد دل:د"دجل ددد بدصي دد  ح ". دهللابدد بزدصبىددّللك



دـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابدث يعددملثبم دهللابد  ددملهمكأدأ دهللابد  ده د ةد دل:1854
بــد[ددضــ بدمقــوطهد هــود ــ د د ايــلد ــه:دإندهــذددالددحيــبح د ــذك دذ ــكد ببــزد ــْ  د د ــبدجــ ددد أــدندرجــلد] أ  صــ بددصأ

دهللابيهد سبمد ادل:د"إّنددهود بدصي دد  ح ". دصبىددّللك
دموددملهمكأددضثيف د دحل د دند يثد د هم.مسثهللاد ابددد ددداول:د 

دـد]ث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد ي وندمبدجدابن دهللابد  درد   دهللابدكثعد دل:1855
ددجل ددد بدصي دد  ح [.

 ابب يف الفدية -43
 يبـى دـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد  دد طحدن دهللابدخد  ددحلذد  دهللابد  د الما دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد  د1856

دهللابدكثعدمبدهللُاْج حةحد
دهللابيـهد سـبمد ـ دمـهدز ـبددحل د يـاد اـدل:د" ـ دآذد،دهـوددُّدر سـك "د ـدل:دنثـم د ـدل:دنثـم د اــدلد دصـبىددّللك  ندرسـولددّللك
دهللابيــهد ســبم:د"دثبــقدمثددذمــحدشــدة دنقــأد  د  دصــمدعالعــاد ايٍد د  د طثــمدعالعــادآصــٍ د ــبدمتــٍ دهللابــىدســتاد د بــزدصــبىددّللك

د قدكني".
عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابددد د دهللاـبدد وـثز دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد  د يبـى دهللاـبدكثـعدمـبدـدث 1857

دهللاج ة
دهللابيهد سبمد دلد ه:د"إندشئهللاد دنقكدنقيأا  د إندشئهللاد حيمدعالعاد ايٍد د إندشئهللاد ـ طثمد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

دعالعادآصٍ د بدمتٍ د قتاد قدكني".
هللا ــ دد وهــدب دحد عبــددنحيــ دمــبدهللابــي دعبــدددمدــ دمــبدزردــ  د هــذدد فــظددمــبددمل ــىن دهللاــبددـــدثــ عبدددمــبددمل ــىن دعبــد1858

ددد د دهللابدهللاد   دهللابدكثعدمبدهللاج ة
دهللابيهد سبمد  دمهدز بددحل د يـا د ـذك دد احيـاد اـدل:د"  ثـكدددف "د ـدل:دال د ـدل:د حيـمدعالعـاد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

د قأيبنيدصديف". ايٍد د  د حي قدم العادآصٍ د بدمتٍ دهللابىدستاد ق ددكنيدمنيدكلكأ
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدان  1859

دهللابيــهدد  ندرجــال د ــبددألنحيــدرد خــربه دهللاــبدكثــعدمــبدهللاجــ ةد كــدند ــ د صــدمهد در ســهد ذىد حبــقد ــ   هدد بــزدصــبىددّللك
د سبمد ندده يده اي دما ة .

هللابددمبدإسـحدق دثـ ع د ابنددثـ ددمـبدصـد دهللاـبدـدث عبدد   دمبد بحيور دعبدددثاوب د دل:دث ع د   د1860
ددحلأمدمبدهللاتي ا دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د يبى دهللابدكثعدمبدهللاج ةددألنحيدريد دل:



دد دهللابيـهد ســبمدهللاـددددحل د يـا دثـىتدّتوك ــهللادهللابـىدمحيـ ي د ــ نملددّللك دصـبىددّللك  صـدم دهـوددٌّد در سـي د  اند ــ درسـولددّللك
دهللابيـهد سـبم د اـدلديل:دهللام جلد َّد}  بدكدند بأمد  دضد د دصـبىددّللك   دمهد ذىد ـبدر سـه{ددآلدـا.د ـ هللاد درسـولددّللك

د"دثبقدر سكد صمدعالعاد ايد د  د طثمدستاد قدكنيد   د د بدزميٍع د  ددنقكدشدة "د حباهللادر سي دمثدنقأهللا.
دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  دد أ ،دمبد د كددجلمري دهللابدهللا ـ1861  دد ـ محبدمـبد  دـد]ث عبددهللا  ددّللك

د يبى دهللابدكثعدمبدهللاج ةد دهذهدد احيا دزدد:
د" يَّدذ كد ثبهللاد جم دهللابك"[.

 ابب اإلِّحصار -44
ــدثــ عبدد قـ د دعبــددىـيب دهللاــبدثجـدجدد حيــودف د ـدل:دثــ ع دىـيبدمــبد  دك ـري دهللاــبدهللاأ  ـاد ــدل:دمسثــهللاد1862

ددحلجدجدمبدهللا   ددألنحيدريد دل:
دهللابيـهد سـبم: دصبىددّللك د  دهللاحـ أجحد ـحاحـْ دثـلك د هللابيـهددحلـجُّد ـبد دمـل"د ـدل:دهللاأ  ـا:دسـ  هللاددمـبدد دلدرسولددّللك ـ ح " ـبدُكقأ

دهللا دفد  ابده د ةدهللابدذ كد ادال:دص ق.
ـــدثــ عبدد  ــ دمــبددملتوكــلدد ثقــاال د ســب اد ــدال:دعبــددهللا ــ دد ــ زدق دهللاــبد ث ــ  دهللاــبدىــيبدمــبد  دك ــري دهللاــبد1863

دمبدرد   دهللابددحلجكدجدمبدهللا  د   هللاأ  ا دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيــهد ســـبمد ــدل:د" ــبدكقــ د  دهللاـــ جد  د ــ ض"د ــذك د ثبــدهد] ـــدلدســب ادمــبدشــ يع:د ـــدل:د اند هللاــبدد بــزدصــبىددّللك

د ث  [.
ـدث عبددد بفيبي دعبدد   دمـبدسـب ا دهللاـبد  ـ دمـبدإسـحدق دهللاـبدهللا ـ  دمـبد ي ـوند ـدل:دمسثـهللاد ابدثدضـ د1864

ددحل رييدى تد  د ي وندمبد ه دند دل:
صــ د هــلدد وــددددمــبدد ــممريدنأــا د مثــثد ثــيدرجــدلد ــبد ــو يد ــ ٍي د ب ــدددنتهيبــددإ،د هــلدخ جــهللاد ثت ــ د دهللاــدددثد

د وـــددد بثـــواند ندنـــ خلددحلـــ د د بحـــ  ددهلـــ يد أـــد دمثد ثببـــهللا دمثدرجثـــهللا د ب ـــددكـــدند ـــبدد ثـــددددملا ـــلدخ جـــهللاد
د دصـبىددّللك هللابيـهد سـبمد  ـ د صـحدمهد ندأل ضيدهللا  يت د   يهللاددمبدهللا دفد ق  تهد ادل:د م لددهل دحب؛د ـ أندرسـولددّللك

ددـُْ  أ ودددهل يدد ذيدحن  ددهللاددددحل د ياد دهللا  ةدد اضد .
 ابب دخول مكة -45

دـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوب دهللابدان   1865
د نددمبدهللا  دكدندإذدد  دد أاداب دمذيدطأوىدثـىتددحيـ حد دغتقـل دمثددـ خلد أـادنـدرد د دـذك دهللاـبدد بـزدصـبىددّللكد

دهللابيهد سبمد نهد ثبه.
دمبدجثفـ دد رب أـي دعبـدد ْثـبف دهللاـبد د ـك دحد ثـ عبدد قـ دد دمـبدثب ـل دهللاـبدىـيبدحد عبـدد1866 ـدث عبددهللا  ددّللك

دهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود سد اد يثد  دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  



دهللابيــهد ســبمدكــدنددــ خلد أــاد ــبدد  بيَّــادد ثب دهللابيــهد ســبمدكــدند ندد بــزدصــبىددّللك يــدد ــدالدهللاــبدىــيب:دإندد بــزدصــبىددّللك
دد خلد أاد بدك د د بدعبيادد  طحد د خي جد بدد  بيادد قفبىدزدددد رب أي:ددث دعبييتد أاد] ث دثد ق دد متك[.

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود سد ا دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1867
دهللابي ُثح كف. ندد بزدصبىددّللك

دهد سبمدكدندخي جد بدط دقدد وج ةد د خلد بدط دقددمل
دهللابهــد[د1868 ـــدثــ عبددهــدر ندمــبدهللا ــ ددّللك دعبــدد مــود ســد ا دعبــددهوــدددمــبدهللاــ  ة دهللاــبد ميــه دهللاــبدهللادئوــاد]رضــيددّللك

د د هللا:
دهللابيهد سبمدهللادددد فتحد بدك د د بد هللابىد أا د دخلد دد ث  ةد بدُك يد دل:د دصبىددّللك  كدندهللا  ةددخلدرسولددّللك

دد خلد بهدد يثد  د  ك  د ددكدندد خلد بدُك ي د كدند     ددإ،د بم ه.
دـدث عبدددمبددمل ىن دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئوا1869

دهللابيهد سبمدكدندإذدددخلد أاددخلد بد هللاالهد د خ جد بد سفبهد. د ندد بزَّدصبىددّللك
 ن إذا رأى البيتابب يف رفع اليدي -46

ـــدثــ عبددىــيبدمــبد حثــني د ند  ــ دمــبدجثفــ دثــ عهم دعبــددشــث ا د ــدل:دمسثــهللاد ابد مهللاــادىــ تدهللاــبددملهــدج د1870
ددملأي د دل:

دهللابدد  جلدد ىدد  يهللادد   دد ده د ادل:د ددكبهللاد رىد ث د ددفثلدهذددإالدد يهود د  دثججبـدد سئلدجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيه دصبىددّللك د سبمد بمددأبددفثبه.د  درسولددّللك

دمـبدرابحددألنحيـدري دهللاـبد1871 ــدثـ عبدد قـبمدمـبدإمـ دهيم دعبـددسـالددمـبد قـأني دعبـدداثمـهللادد  ُـبحـد ك دهللاـبدهللا ـ ددّللك
د  ده د ة

دهللابيهد سبمدملدددخلد أادطدفداب  يهللاد صبىدركثتنيدخبفددملادد ددث ددوددد فتح. د ندد بزدصبىددّللك
ْـُمدمـبد سـ د هدشـمددثـ ددمـبدد ادسـمد ـدال:دعبـددسـبي دندمـبددملغـرية دهللاـبداثمـهللا دـدث عبدد مح دمـبدثب ـل دعبـدد1872  ح

دمبدرابح دهللابد  ده د ةد دل: دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدإ،ددحلج د دستب ه دمثدطدفد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد  خلد أا د    لدرسولددّللك دصبىددّللك    لدرسولددّللك

[د نددذك هد د هللاوه د دل:داب  يهللا دمثد  ىدد حيفدد ثالهدثيثددب د ددشد د]دّللك ظ دإ،دد  يهللاد    دد ده د جثلددذك ددّللك
د دهللاددنددشد د ندد هللاو. د دألنحيدردحتته د دلدهدشم:د  هللادد مح ددّللك

 ابب يف تقبيل احلجر -47
دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابدهللادمسدمبدرميثا 1873

دهللابهد نهدجد دإ،ددحلج د ا بهد ادل:دإ د هللابـمد نـكدثجـ دال بفـ د الد ضـ  د  ـوالد  در دـهللادرسـولدهللابدهللا  درضيدد ّللك
دهللابيهد سبمددا بكد دد  بتك. دصبىددّللك ددّللك



 ابب استالم األركان -48
دـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبدد يث دهللابددمبدشهدب دهللابدسدمل دهللابددمبدهللا  د دل:1874

دصب دهللابيهد سبمدميقحد بدد  يهللادإالدد  كبنيدد ي دنيني.ملد ردرسولددّللك دىددّللك
دـدث عبددفب دمبدخد   دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابددمبدهللا  1875

دإ دألرـبدهللادئوـادإندكدنـهللاد دهللابهد:د"إنددحلج دمثضهد بدد  يهللا"د ادلددمـبدهللا ـ :د دّللك حدماولدهللادئوادرضيددّللك  نهدُ ْخربأ
دهللابيهد سبمدملددرت،ددستال ه ددإالد ن ددمسثهللاده دصبىددّللك دهللابيهد سبم دإ دألربدرسولددّللك دصبىددّللك ذدد بدرسولددّللك

د يقددهللابىد ودهللا دد  يهللا د الدطدفدد بدفد] ب[د رد ددحلأج دإالد ذ ك.
دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهللا  دد ثمدمدمبد  درح كدد دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:1876

دمبدهللا  دكدندرد دهللابيهد سبمدالدح حُيد نددقتبمدد  كبدد ي د د دحلج د دكلدطحْو حٍا د دل:د كدندهللا  ددّللك دصبىددّللك سولددّللك
ددفثبه.
 ابب الطواف الواجب -49

ددثـ ددمـبدهللا ـ د1877 ـدث عبدد مح دمبدصـد  دعبـدددمـبد هـع د ـدل:د خـرب ددـونس دهللاـبددمـبدشـهدب دهللاـبدهللا يـ ددّللك
دمبدهللات ادهللابدد دمبدهللا دفدّللك

دهللابيهد سبمدطدفد دثجادد ودديدهللابىدمثريددقتبمدد  كبدنأأْحجحب. دصبىددّللك د ندرسولددّللك
ـدث عبدد حي كأفدمبدهللا   دد يد ي دعبدددونسددث ددمـبدمأـريدعبـدددمـبدإسـحدق د ـدل:دثـ عب د  ـ دمـبدجثفـ د1878

دمبد  دعور دهللابدصفيادمبهللادشي ا دمبدهللا  ددّللك د د هللا:دمبدد ممري دهللابدهللا ي ددّللك
دهللابيهد سبمدنأـادهللاـدددد فـتحدطـدفدهللابـىدمثـريددقـتبمدد ـ كبدنأْحجحـبد ددـ ه د د ـهللا:د  اند دصبىددّللك ملدددط  نَّدرسولددّللك

د نظ دإ يه.
د    دمبدرد   ددملثـىند ـدال:دعبـدد مـودهللادصـم دهللاـبد ثـ  فددثـ ددمـبدخح كمـوذددملأـيد1879 ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك

دعبدد مودد طفيلد دل:
دهللابيــهد ســبمددطــوفداب  يــهللادهللابــىدردثبتــهددقــتبمدد ــ كبدنأأْحجبــه دمثددا بــه دزددد  ــ دمــبدرد ــ :دمثدر  دــهللادد بــزدصــبىددّللك

دخ جدإ،دد حيفدد دمل  ةد طدفدس ثد دهللابىدردثبته.
دداول:1880 دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيب دهللابددمبدج دج د خرب د مودد ممريد نهدمس دجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سـبمد دثجـادد ـودديدهللابـىدردثبتـهداب  يـهللاد اب حيـفدد دملـ  ةد ـريدهدد بـدفد  يوـ فد  يقـ  وه دطدفدد  بزدصبىددّللك

د  أندد بدفدغووه.
دـدث عبدد ق د دعبددخد  دمببدهللا  ددّللك دعبدددمد دمبد  دزايد دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف1881



دهللابيــهد ســبمد ــ دد أــاد هــوددوــتأي  دصــبىددّللك  طــدفدهللابــىدردثبتــهدكب ــدد  ــىدهللابــىدد ــ كبددســتبمدد ــ كبدد ندرســولددّللك
دنأأْحجحٍب د ب دد  غد بدطود هد انلد حيبىدركثتني.

ــدثـ عبددد اثبـز دهللاــبد د ـك دهللاـبد  ـ دمــبدهللا ـ دد ـ محبدمـبدنو ــل دهللاـبدهللاـ  ةدمـبدد ــممري دهللاـبدزدبـعدمبــهللاد  د1882
دهللابيهد سبمد ندد د هللا: دسب ا دهللابد ددسب ادز جدد بزدصبىددّللك

د ــبد رد دد بـدفد  نــهللادردك ـاف"د د ــهللا:د طفــهللادشـأو دإ دهللابيــهد سـبمد  د شــتأي د اــدل:د"طـو أ دصـبىددّللك ،درســولددّللك
دهللابيهد سبمدثيبئٍذددحيبيدإ،دجبعدد  يهللا د هوددا  دمـد}د طورد كتدبد قطور{. دصبىددّللك د رسولددّللك

 ابب االضطباع يف الطواف -50
دبددمبدُج دج دهللابددمبددثبى دهللابددثبىد دل:ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللا1883

دهللابيهد سبمدُ ْضط أثد دمأرُبٍْدد خض . دطدفدد بزدصبىددّللك
دمبدهللا  دندمبدُخ يم دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دف1884 دـدث عبدد مودسب اد وسى دعبددمحدد دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيــهد ســبمد  صــحدمهددهللات ــ  دد ــبددجلأثأ َّد دصــبىددّللك نــاد   بــودداب  يــهللا د جثبــودد رددــتهمدحتــهللادآابطهــمد ــ د ندرســولددّللك
د ذ وهددهللابىدهللاود اهمدد يق ى.

 ابب يف الريَملِّ  -51
ــدثــ عبدد مــودســب اد وسـىدمــبدإمسدهللايــل دعبــددمحــدد دعبـدد مــودهللادصــمدد غبــوي دهللاـبد  دد طفيــلد ــدل:د بــهللادالمــبد1885
دهللا دف:

دهللابيــهد ســبمد ــ درح حــلحداب   دصــبىددّللك يــهللا د  ندذ ــكدســبافد ــدل:دصــ  ودد كــذمود د بــهللا:د  ــدددــمهللامد و ــكد ندرســولددّللك
دهللابيـهد سـبم د كـذمودد ـيسدمقـبا؛دإند  دوـد د د ـهللادز ـبد دصـبىددّللك ص  ود د  ددكذمود د دل:دص  ود د ـ در ـلدرسـولددّللك

ددنأـاد د ب ـددصـدحلوهدهللابـىد ندجييئـودد ـبدد ثـددددملا ـل د ياي ـودددحل د يا:ددهللاودد   د د  صحدمهدثىتدميو ودد ـو دد بـَّغحـفأد
دهللابيـهد ســبمد دملوـ كوند ـبد  ــلد ـُثحْياـدن دصـبىددّللك دهللابيـهد ســبمددعالعـاد ايد د اـ ددرســولددّللك دصـبىددّللك  د اـدلدرســولددّللك

دهللابيهد سبمدطـدفدمـنيدد حيـفدد دصبىددّللك ألصحدمه:د"در بودداب  يهللادعالاث "د  يسدمقبا د بهللا:ددمهللامد و كد ندرسولددّللك
 د اـدل:دصـ  ودد كـذمود د بـهللا:د ـددصـ  ودد  ـددكـذمود د ـدل:دصـ  ودد ـ دطـدفدرسـولد دمل  ةدهللابىدمثريه د  ندذ كدسبا

دصـبىد دهللابيهد سبمدمنيدد حيفدد دمل  ةدهللابـىدمثـريهد كـذمود:د ـيسدمقـبا دكـدندد بـدفدالدُـ  ثوندهللاـبدرسـولددّللك دصبىددّللك دّللك
دهللابيهد سبمد الددحي  وندهللابه د طدفدهللابىدمثريهد يق ثوددكال ه د  ري دد أدنه د د الد بد هد د دهم.دّللك

دهللابددمبدهللا دفد دل:1886 دـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوب دهللابدسثي دمبدُج ريد نهدُث كأتح
ُهْمدمُحَـّىدد ـ ب د اـدلددملوـ كون:دإنـهدداـ ددهللابـيأمد ـودفد ـ د هبـتهمد بـحـتـْ دهللابيهد سـبمد أـاد  ـ د حهح دصبىددّللك   ددرسولددّللك

دد  العـا ددحل ى د  اودد بهددش كد د  طب ددّللكد دهللابيـهد سـبمدهللابـىد ـدد ـد وه د ـ   همد نددـُْ  بـودددألشـودطح د ثد،دن يَّهدصـبىددّللك



ُهْم دهـؤال د ْجبحـُ د بـد د ـدلددمـبد بـحـتـْ   ندميووددمنيدد ـ كبني د ب ـددر  هـمدرح حبـودد ـد ود:دهـؤال دد ـذدبدذكـ متد نددحل ـىد ـ د حهح
دهللابيهم.هللا دف:د ملدأي  همد ندد  بودددألشودطدكبهددإالدإماد د

دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  ددملبكدمبدهللا    دعبددهودددمبدسث  دهللابدزد دمبد سبم دهللابد ميهد دل:1887
دديأسالدد نفىدد أفـ د  هبـه د مسثهللادهللا  دمبددخلطدبدداول:د يمدد   الُند]د يود[د د أوفدهللابددملبدكع د   د ط ددّللك

دهللابيهد سبم.  دذ كدالد ح حُيدشيئد دكبددنفثبهدهللابىدهللاه درسولددّللكد ددصبىددّللك
دمبد  دزايد دهللابدد ادسم دهللابدهللادئواد د هللا:1888 دـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبددهللا ي ددّللك

." دهللابيهد سبم:د"إّنددجثلدد طودفداب  يهللاد منيدد حيفدد دمل  ةد ر يددجل درديأ د ادذك ددّللك دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
دن دري دعبددىيبدمبدسبيم دهللابددمبدُخ يم دهللابد  دد طفيل دهللابددمبدهللا دفـدث عبدد   دمبدسبي دنددأل1889

دهللابيــهد ســبمددضــط  د دســتبمد كــربك دمثدر ــلدعالعــاد طــودٍف د كــدنوددإذددمبغــوددد ــ كبدد ي ــد د  غي ــودد ــبد  ندد بــزدصــبىددّللك
د أدنهللادسبَّضا .  دشد حوحْود دمثددطبثوندهللابيهمدد  بون د اولد  دش:دك نمدد غمالن.د دلددمبدهللا دف:د

دمبدهللا  دندمبدخ يم دهللابد  دد طفيل دهللابددمبدهللا دف1890 دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد  صحدمهددهللات   دد بددجلأثأ َّدنا د   بودداب  يهللادعالاث  د  وودد رمثد . دصبىددّللك د ندرسولددّللك

د  دعبددهللا ي ددّللك دهللابدان  ـدث عبدد مودكد ل دعبددسبيمدمبد خض1891
دهللابيهد سبمد ثلدذ ك. دصبىددّللك د نددمبدهللا  در لد بددحلج دإ،ددحلج  د ذك د ندرسولددّللك

 ابب الدعاء يف الطواف -52
دمـبدد قـدئعد1892 ـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبدددمبدُج دج دهللابدىيبدمبدهللُا ي  دهللابد ميه دهللاـبدهللا ـ ددّللك

د دل:
نيددثقباد  ددآلخـ ةدثقـبا د  بـددهللاـذدبددمسثهللادرسولددّللكد دهللابيهد سبمدداولد ددمنيدد  كبني:د}رمَّبددآ بدد دد  ُّ صبىددّللك

دد بدر{.
دـدث عبدد تي ادمبدسثي دعبدددثاوب دهللابد وسىدمبدهللاا ا دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1893

د ــددداــ  دهللابيــهد ســبمدكــدندإذددطــدفد ددحلــجد د ث ــ ةد  َّلح دصــبىددّللك د د  أنــهددقــثىدعالعــاد طــودفد ميوــيد ندرســولددّللك
د رمثد  دمثددحيبيدسج  ني.

 ابب الطواف بعد العصر -53
دمـبد1894 ـدث عبدددمبدد قكض حد] د فضـلدمـبددثاـوب د هـذدد فظـهد ـدال[:دعبـددسـفيدن دهللاـبد  دد ـممري دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دهللابيهد سبمد دل: دابابه دهللابدج ريدمبدُ طثأم دد بغدمهدد بزَّدصبىددّللك
دهللا  د بدف[دالدمتبثـودد ثـ د ددطـوفد ـذددد  يـهللاد دحيـبكأيد يَّدسـدهللاٍادشـد  د ـببد يـلد  دنـدٍر"د] ـدلدد فضـل:دإند"]ايم د

دهللابيهد سبمد دل:د"ايم دهللا  د بدٍف دالمتبثودد ث د "[. دصبىددّللك درسولددّللك



 ابب طواف القارن -54
دودد ممريد دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيب دهللابددمبدُج دجد دل:د خرب د م1895

دهللابيـهد سـبمد الد صـحدمهدمـنيدد حيـفدد دملـ  ةدإالدطود ـد د دثــ د  د دد بـزُّدصـبىددّللك دداـول:دملددحطُـفأ مسثـهللادجـدم دمـبدهللا ـ ددّللك
دطود هددأل ل.
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد د كدمبد نس دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوا1896

دهللابيهد سبم دصبىددّللك دد ذدبدكدنودد ثهدملددطو وددثىتدر ودددجل  ة.د ند صحدبدرسولددّللك
ـــدثــ عبددد  ميــ دمــبدســبي دنددملــؤذكأُن د خــرب دد وــد ثي دهللاــبددمــبدهللُاييبــا دهللاــبددمــبد  دجــيح دهللاــبدهللاطــد  دهللاــبد1897

دهللادئوا
دهللابيهد سبمد دلدهلد:د"طود كداب  يهللاد منيدد حيفدد دمل  ةددأفيكدحلجتكد هللا   ك". د ندد بزَّدصبىددّللك

دهللابيـهد سـبمد ـدلد دلدد ود ثي:دد كدندسفيدندرندد دل:دهللابدهللاطد  دهللابدهللادئوا د رندد ـدل:دهللاـبدهللاطـد د ندد بـزَّدصـبىددّللك
دهللابهد. د ثدئوادرضيددّللك

 ابب ]يف[ املُلتزم -55
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د دمـبدهللا ـ ددحل يـ  دهللاـبددمدـ دمـبد  دزايد دهللاـبدجمدهـ  دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبد1898

دمبدصفودند دل:
دهللابيـهد سـبمد أـاد بـهللا:دأل  قـبَّدعيـد  د كدنـهللادددريدهللابـىدد ط دـق د ألنظـ ندكيـفددحيــب دملـدد دصـبىددّللك  ـتحدرسـولددّللك

دهللابيـهد سـبمد ـ دخـ جد ـبدد أث ـادهـود  صـحدمه د ـ د دهللابيـهد سـبم د دنطباـهللاد   دـهللادد بـزدصـبىددّللك دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهد سبمد سطهم.دستب وددد  يهللاد بدد  دبدإ،ددحلطيم د   د ضثوددخ  دهمد دصبىددّللك دهللابىدد  يهللا د رسولددّللك

دـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبدددمل ىندمبدد حي دح دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميهد دل:1899
د ـبدد بـدر دمثد ضـىدثـىتددسـتبمددحلجــ  د طفـهللاد ـ دهللا ـ ددّللك د ب ـددجئبـدددمـ دد أث ـاد بـهللا:د الد تثــوذ د ـدل:دنثـوذدابّللك

 كبد د  ـدب د وضـ دصـ رهد  جهـه د ذردهللايـهد كفكيـهدهأـذد د حمحقحـطه ددمحْقـطد  دمثد ـدل:دهأـذددر دـهللادرسـولد   ـدددمـنيدد ـ
دهللابيهد سبمددفثبه. دصبىددّللك ددّللك

دمبدهللا  دمبد يق ة د دل:دعبددىيبدمبدسثي  دعبددد قدئعدمبدهللا  ددملرم  ـيُّ د ـدل:دثـ ع د1900 ـدث عبددهللا ي ددّللك
دمبدد قدئ دع دهللابد ميه    دمبدهللا  ددّللك

 نهدكدندداودددمبدهللا دفد ياي هدهللاب دد وُّاَّاأدد  د  ادادددبيدد  كبدد ذيددبيددحلحجح دادددبيدد  دب د ياولد هددمـبدهللا ـدف:د
دهللابيهد سبمدكدنددحيبيدههبد د ياول:د"نثم:د ياودد يحيبي. دصبىددّللك د ن ئهللاد ندرسولددّللك

 ابب أمر الصفا واملروة -56



هللاــبد د ــك د]هللاــبدهوــدددمــبدهللاــ  ة دح[د عبــدددمــبدد قــ ح دعبــدددمــبد هــع دهللاــبد د ــك دهللاــبددـــدثــ عبددد اثبــز 1901
دهوددد]مبدهللا  ة[دهللابد ميهد نهد دل:

دهللام جل:د}إندد حيفدد دملـ  ةد ـبد دهللابيهد سبمد  انددو ئٍذدث دثدد قبكأ:د ر دهللاد ولددّللك  بهللاد ثدئوادز جدد بزدصبىددّللك
{ د  ــدد رىدهللابــىد ثــ دشــيئد د ندالد دهللابهــد:دكــال د ــودكــدنبدك ــدد اــولددشــثدئ ددّللك دطــوَّفد  ــد د د ــهللادهللادئوــادرضــيددّللك

كدنـهللاد" ـالدجبـدحدهللابيــهد ندالددطـوفد  ـد"دإّنــدد نم ـهللادهـذهددآلدـاد ددألنحيــدر دكـدنودددهبـوندملبــدة د كدنـهللاد بـدةدثــذ د
دصــ دْــٍ  د كــدنودددتح جــوند نددطو ــوددمــنيدد حيــفدد دملــ  ة د ب ــددجــد دديأســالددســ  وددرســولددّللك دهللابيــهد ســبمدهللاــبدُ  ح بىددّللك

.} دهللام جل:د}إندد حيفدد دمل  ةد بدشثدئ ددّللك دذ ك د  نملددّللك
دمبد  د  ىف1902 دـدث عبدد ق د دعبددخد  دمبدهللا  ددّللك دعبددإمسدهللايلدمبد  دخد   دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمددهللات  د طدفداب  يهللاد صبكىدخبفددملادددركثتنيد  ثـهد ـبد دصبىددّللك دقـرتهد ـبدد بـدف د ايـلد ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمدد أث ا د دل:دال. دصبىددّللك :د دخلدرسولددّللك د ث  ددّللك

ـدث عبددمتيمدمبددملبتحي  د خرباندإسحدقدمبددوسف د خرباندش دك دهللاـبدإمسدهللايـلدمـبد  دخد ـ د ـدل:دمسثـهللاد1903
دمبد  د  ىفد ذدددحل دث دزدد:دمثد  ىدد حيفدد دمل  ةد قثىدميبه دد دس ثد  دمثدثبقدر سه.هللا  ددّللك

دمـبدهللا ـ دمـنيد1904 ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبددهللاطد دمبدد قدئع دهللاـبدك ـريدمـبدُ ْهـدن د ندرجـال د ـدلد ث ـ ددّللك
دد حيفدد دمل  ة:

دهللابيـهد سـبمدميوـي د دصـبىددّللك ايد ابدهللا  دد  محبب دإ د رد،دمتوىد د بدفددقـثحْون د ـدل:دإند  ـشد اـ در دـهللادرسـولددّللك
دهللابيهد سبمددقثىد  اندشيخدك ري. إند س حد دصبىددّللك دد ا در دهللادرسولددّللك
 ابب صفة حجة النيب صلى اّلل  عليه وسلم -57

دمـــبد  ـــ دد بُّفيبـــي د هللا  ـــدندمـــبد  دشــي ا د هوـــدددمـــبدهللا ـــدر د ســـبي دندمـــبدهللا ـــ دد ـــ محبد1905 ـــدثـــ عبددهللا ـــ ددّللك
د:دعبـددثـدمتدمـبدإمسدهللايـل دعبـددجثفـ دمـبد  ـ  دهللاـبد ميـهدد   وايدن د رنددزدددمثضهمدهللابىدمثبدد أب اد د وى  د د ود

د دل:
دخببددهللابىدجدم دمبدهللا  ددّللك د ب دددنتهيبددإ يهدس لدهللابدد اوددثىتددنتهىدإيلَّ د ابهللا:د اند   دمـبدهللابـيدمـبدثقـني د

د اـدل:د  هوىدمي هدإ،در سيد بميدزأركأيددألهللابى دمثدنميدزأركأيددألسفل دمثد ض دكفهدمنيدعحْ دحيَّ د  اند دو ئٍذدغالددشـدبك
  ث د دمكد  هال دايددمبد خي دسحْلدهللا َّددشئهللا د قـ  تهد هـود هللا ـى د جـد د  ـهللادد حيـالةد اـددد دنأقحـدجٍاد بتحفـد د ـد د
دث دعواب دُ ْبفاد  دكبك دد ضـثهددهللابـىد بأ يـهدرجـ دط  دهـددإ يـهد ـبدصـغ هد د حيـبىدمبـدد ردد:هدإ،دجب ـهدهللابـىددملوـجع د

دهللابيهد ابهللا:د خرب دهللابدثج دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ادلدمي هد ثا د قثد دمثد دل:دإندرسولددّللك دصبىددّللك ادرسولددّللك
دهللابيـهد سـبمدثـدجٌّ د اـ دددمل دبـاد دصـبىددّللك  سبمد أثد قـ دسـبنيدملدىـج دمثد ُذنحد دد بـدفد دد ثدشـ ةد ندرسـولددّللك

دهللاب دصـبىددّللك دهللابيــهدموـ فدك ـريدكبهـمددبـت سد ندأيمتَّدم سـولددّللك دصـبىددّللك يـهد ســبمد دث ـلدن ـلدهللا بـه د رـ جدرسـولددّللك



دصـبىد  سبمد خ جبدد ثه دثىتد  يبددذدددحلبيفا د و   د مسد دمبهللادهللُا حْيسد   دمبد  دمأـ  د  رسـبهللادإ،درسـولددّللك
دهللابيـ دصـبىددّللك دهللابيهد سـبم:دكيـفد صـب  د اـدل:د"دغتقـبيد دسـتذ  يدم ـوٍبد  ث  ـي"د حيـبكىدرسـولددّللك هد سـبمد ددّللك

دملقج  دمثدركعدد احيود  دثىتدإذدددستو دمهدان تهدهللابىدد  ي د  د دلدجدم :دنظ  دإ،د  كأدمحيـ يد ـبدمـنيدد دـهد ـبد
دهللابيـهد سـبمد دصـبىددّللك ردكعد  دحٍم د هللابدمييبهد  لدذ ك د هللاـبددقـدرهد  ـلدذ ـك د  ـبدخبفـهد  ـلدذ ـك د رسـولددّللك

دهللابيــهدميـببد رهـ ان د هللابيـهددبــملدد اـ آند هـوددثبـمد  دصـبىددّللك  دبــه د  ـددهللا ـلدمـهد ــبدشـى دهللا ببـددمـه د  هــلَّدرسـولددّللك
 سبمداب توثي :د"  يكدد بهمد  يك د  يكدالدش دكد كد  يك دإنددحل  د د بث اد ك د دملبكدالدش دكد ـك".د  هـلكد

دهللابيـهد سـبمدشـيئد د بـه د  ـمد دصـبىددّللك دهللابيـهدد بدفد ذددد ذيددُهبوندمـه د بـمددـ دكدهللابـيهمدرسـولددّللك دصـبىددّللك ددرسـولددّللك
د سبمد ب يتحه 

 دلدجدم :د قبددنبويدإالددحلج د قبددنث فدد ث  ة دثىتدإذدد  يبددد  يهللاد ثهددستبمدد  كبد   ـلدعـالاث د  وـىد رمثـد  دمثد
داـول:دد ا ددإ،د ادددإم دهيمد ا  :د} دّتذ دد بد ادددإم دهيمد حيبكى{د جثلددملادددميبـهد مـنيدد  يـهللا د ـدل:د أـدند  

دهللابيــهد ســبم د ــدلدســبي دن:د الد هللاب ــهدإالد ــدل:دكــدند  ــدلددمــبدنفيــلد هللا  ــدن:د الد هللاب ــهدذكــ هدإالدهللاــبدد بــزدصــبىددّللك
د ثـ {د مــد} ـلدايد دهـددد أـد   ن{دمثدرجـ دإ،دد  يـهللاد دهللابيهد سبمددا  د دد  كثتنيدمـ}د ـلدهـوددّللك دصبىددّللك رسولددّللك

{د"ن   دنددم  د دستبمدد  كبب دمثدخ جد بدد  دبدإ ،دد حيفد د ب ددداند بدد حيفدد   :د}إنَّدد حيفدد دمل  ةد بدشثدئ ددّللك
د ثـ هدالدشـ دكد ـه د ـهددملبـكد د  ثَّـ هد  ـدل:د"الدإ ـهدإالددّللك ددّللك دهللابيهدثـىتدر ىدد  يـهللاد أـربك دمه"د    داب حيفدد   يح دّللك

د ثـ ه د اــمد هللاـ ه د نحيـ دهللا ـ ه د هـمدددألثــمدبد  ـهددحل ـ  دىيـيد مييـهللا د هـودهللابــىدكـلدشـى د ـ د  دالدإ ـهدإالدد ّللك
 ث ه"دمثددهللاددمنيدذ ك د  دلد  لدهذددعالتد  د  دمثدنملدإ،ددمل  ة دثىتدإذدددنحي كهللْاد   دهدر لد دمطبدد ـوددي د
ثىتدإذددصث د وىدثىتد  ىددمل  ةد حيب دهللابىددمل  ةد  لد ددصب دهللابىدد حيفد دثىتدإذددكدندآخ دد طودفدهللابىددمل  ةد

د ــوددســتا بهللاد ـــبد  ــ يد ــدددســـت م  دملد ســقددهلــ يح د جلثبتهــددهللا ـــ ة  د  ــبدكــدند ـــبأمد ــيسد ثــهدهـــ يفد ــ دل:د"إ كأ
دهللابيـهد سـبمد  ـبدكـدند ثـهدهـ ي د اـدددسـ د اد  بيحبلد  يجثبهددهللا  ة "د حلَّدد بدفدكبهـمد  حيـ  د دإالدد بـزَّدصـبىددّللك

دهللابيــهد ســبمد صــدمثهد ددألخــ ىدمثدمــبدُجْثُوــٍمد اــدل:دايرســولددّللك د  ثد بــددهــذدد دد أل دصــبىددّللك مــ  د وــ كدرســولددّللك
دهللابــهد ــبد "دهأــذدد ــ  نيد"الدمــلدألمــ د مــٍ  دالدمــلدألمــٍ د مــٍ "د ــدل:د  ــ ددهللابــيٌّدرضــيددّللك  ــدل:د"دخبــهللادد ث ــ ةد ددحلــجكأ

دهللابهـدداـبدثـلَّد   قـهللادعيـداب د دهللابيهد سبم د وج د دط ادرضـيددّللك دد بزدصبىددّللك دصـ يغد د دكتحبـهللا د ـ نأ دد ي بدمُ ْ نأ
دهللابــهدداــولداب ثــ دق:د دهللابــهدذ ــكدهللابيهــدد  ــدل:د ــبد  ــ ،د ــذد د د ــهللا:د   د ــدل:د كــدندهللابــيٌّدرضــيددّللك هللابــيٌّدرضــيددّللك
دهللابهـدد ددأل ـ دد ـذيدصـبثتهد قـتفتيد د  سـولد دهللابيـهد سـبمدُ ح كأشـد دهللابـىد دط ـادرضـيددّللك دصـبىددّللك ذه هللادإ،درسـولددّللك

د دصـبىددّللك هللابيـهد سـبمد دد ـذيدذكـ  دهللابـه د  خرب ـهدد د نبأـ  دذ ـكدهللابيهـد د اد ـهللا:دإند  د  ـ  د ـذد د اــدل:ددّللك
دهللابيـهد دصـبىددّللك "صـ  هللادصـ  هللا د ـدذدد بـهللادثـنيد  ضـهللاددحلـجَّ "د ـدل:د بـهللا:دد بهـمدإ د هـلُّدنـدد هـلَّدمـهدرسـولددّللك

د ثيددهل يد الدحتبل"د ـدل:د كـدند دهللاـاددهلـ يدد  ـذيد ـ ددمـهدهللابـيٌّد ـبدد ـي بد د ـذيد  ـىدمـهدد بـزُّد سبم د دل:د"  أنَّ



دهللابيـهد سـبمد  ـبدكـدند ثـهدهـ ي د دهللابيهد سبمد بددمل دباد دئا د حلَّدد بـدُفدكبهـمد  حيـ  د دإالدد بـزَّدصـبىددّللك صبىددّللك
دهللابيــهد ســبمد حيــبكىد دصــبىددّللك نــىندد ظهــ د ــدل:د ب ــددكــدنددــوددد رت دــاد  جهــوددإ،د ــىند هبكــوددابحلــج د  كــعدرســولددّللك

 د ثحي د دملغ بد د ثود د د حي ح دمثد أثد بيال دثىتدطبثهللادد و س د    دمُا َّـٍاد ـهد ـبدشـثٍ د ضـ مهللادمب ـ ة د قـدرد
دهللابيهد سبمد د فدهللاب ددملوـث ددحلـ دددابملمد فـادك ـددد د  دشد ندد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبم د الد وكُّ دصبىددّللك رسولددّللك

رســولدسددصــبىدسدهللابيــهد سـبمددثــىتد  ــىدهللا  ــاد وجــ دد ا ــاد ــ دضــ مهللاد ــهد  جــدزدكدنـهللاد ــ دشد حيــب د ددجلدهبيــا د
مب  ةد بملد ددثىتدإذددزدغهللادد و سد   داب احيود د  ثبهللاد هد  كعدثىتد  ـىدمطـبدد ـودديد رطـعدد بـدفد اـدلدإند

  ــ ددجلدهبيــاددد ــد كمد   ــود أمدهللابــيأمدثــ دددكح  ــاددــو أمدهــذدد دشــه كمدهــذدد دمبــ كمدهــذدد الدإندكــلدشــي د ــب
حتــهللاد ــ  يد وضــويد د ــد ددجلدهبيــاد وضــوهللااد   لدددد ضــثهدد ــد:اندددد ــدلدهللا  ــدنددددمــبدرميثــاد  ــدلدســبي دندددد
رميثــادمــبددحلــ تدمــبدهللا ــ ددملطبــعد  ــدلدمثــبدهــؤال دكــدند قرتضــثدد دمــ دســث د اتبتــهدهــذدلد رابددجلدهبيــاد وضــويد

هد وضـــويدكبـــهدد اـــوددسد دد بقـــد د ـــ نأمد خـــذمتوهبدأب دنـــادسد   لدرابد ضـــثهدراباندرابدهللا ـــدفدمـــبدهللا ـــ ددملطبـــعد  نـــ
 دستحببتمد   جهبدمأب ـادسد إند أـمدهللابـيهبد ندالددـوطئبد  شـأمد ثـ دد أ هونـهد ـ ند ثبـبد دضـ موهبد ـربحد هلـبد

  ـدد نـتمددهللابيأمدرز هبد كقوهتبدابملث  فد إ د  د دد ـبد ضـبوددمثـ هدإنددهللاتحيـ تمدمـهدكتـدبدسد  نـتمد قـئو وندهللاـ 
 ــدئبوند ــد وددنوــه د نــكد ــ دمبغــهللاد  ددــهللاد نحيــحهللادمثد ــدلدأبصــ ثهدد قــ دمادد  ثهــددإ،دد قــ د د دبأ هــددإ،دد بــدفد
د بهمددشه دد بهمددشه دد بهمددشه دمثد ذندماللدمثد  ددد حيبىدد ظه دمثد  ـددد حيـبىدد ثحيـ د ملددحيـلدميبه ـددشـيئددمثد

هدد احيود دإ،دد حيـر د د جثـلدث ـلددملوـدةدمـنيدد دـهد دسـتا لدد ا بـادركعدد احيود دثىتد  ىددملو فد جثلدمطبدان ت
 بــمددــملد د فــددثــىتدغ مــهللادد وــ سد ذه ــهللادد حيــف ةد بــيالدثــنيدغــدبدد اــ صد  ردفد ســد ادخبفــهد ــ   درســولدسدد
ادصـبىدسدهللابيــهد سـبمدد  ــ دشـبقد باحيــود دد م ـدددثــىتدإندر سـهدد يحيــيعد ـور،درثبــهد هـودداــولدميـ هدد ي ــىندد قــأيب

د بدفدد قأيباد دهددد بدفدكب ـدد  ـىدجـ الد ـبددجل ـدلد رخـىدهلـدد بـيالدثـىتد حيـث دثـىتد  ـىددملمد فـاد ج ـ دمـنيد  دهد
دملغــ بد د ثوــد دأبذدند دثــ د إ ــد تنيد ــدلدهللا  ــدند ملددقــ حدميبه ــددشــيئددمثدد فاــوددمثددضــطج درســولدسددصــبىدسد

 ـهدد حيـ حد ـدلدسـبي دندمبـ د د إ د ـادمثدد فاـوددمثدركـعدد احيـود دهللابيهد سبمددثىتدطب دد فج د حيبىدد فج دثنيد  نيد
ثىتد  ىددملوث ددحل ددد   يدهللابيـهد ـدلدهللا  ـدند سـبي دند دسـتا لدد ا بـاد ح ـ دسد كـربهد هببـهدزدددهللا  ـدند  ثـ هد بـمد

مـبدهللا ـدفددملد د فددثـىتد سـف دجـ ددمثدد ـ درسـولدسددصـبىدسدهللابيـهد سـبمدد  ـلد ند طبـ دد وـ سد  ردفدد فضـلد
 كــدندرجــالدثقــبدد وــث د مــيبد ســي دد ب ــددد ــ درســولدسددصــبىدسدهللابيــهد ســبمدد ــ دد ظثــبدجيــ دبد طفــقدد فضــلد
دبظــ دإ ــيهبد وضــ درســولدسددصــبىدسدهللابيــهد ســبمدددــ هدهللابــىد جــهدد فضــلد صــ فدد فضــلد جهــهدإ،دد وــقددآلخــ د

 صـ فدد فضـلد جهـهدإ،دد وـقددآلخـ ددبظـ دثـىتد  ـىد ثولدرسولدسددصبىدسدهللابيـهد سـبمدددـ هدإ،دد وـقددآلخـ د
 ق دد ح ،د بيالدمثدسبكدد ط دقدد وسطىدد ذيدخي جكدإ،ددجل ـ ةدد أـربىدثـىتد  ـىددجل ـ ةدد ـيتدمثدد وـج ةد   دهـدد
مق  دثحييد ددأربد  دكلدثحيدةد بهددن لدثحيىددخلذفد   ـىد ـبدمطـبدد ـودديدمثددنحيـ فدرسـولدسددصـبىدسد



ددملبح د بح دمي هدعالاثد ستنيد    دهللابيدد بحـ د ـددغـربدداـولد ـددماـيد  شـ كهد ده دـهدمثد  ـ د ـبدكـلدهللابيهد سبمددإ،
م نــادم ضــثاد جثبــهللاد د ــ رد ط رــهللاد ــ كالد ــبدحل هــدد شــ ابد ــبد   هــدد ــدلدســبي دندمثدركــعدمثد  ــدضدرســولدسدد

 همددقاوندهللابىدز مدد ادلددنمهللاوددم دهللا  ددصبىدسدهللابيهد سبمدإ،دد  يهللاد حيبىدنأادد ظه دمثد  ىدم دهللا  ددملطبع
ددملطبعد بوالد نددغب أمدد بدفدهللابىدساددتأمد بمهللاهللاد ثأمد بد  وهدد ودد و بد بهد

دمـبد قـب ا دعبـددسـبي دنددثـ ددمـبدمـاللدحد عبـدد محـ دمـبدثب ـل دعبـددهللا ـ دد وهـدبدد  افــي د1906 ــدثـ عبددهللا ـ ددّللك
ددملثىند دث  دهللابدجثف دمبد    دهللابد ميه

دهللابيـــهد ســـبمدصـــبكىدد ظهـــ د د ثحيـــ دأبذدند دثــٍ دمث  ـــاد ملددقـــ حدميبه ـــد د إ ـــد تني د صـــبىددملغـــ بدد ن د بــزدصـــبىددّللك
د د ثود دجبحْ ٍ دأبذدند دث د إ د تنيد ملددق حدميبه د.

 د دلد موددد د:دهذدددحل دثد سب هدثدمتدمبدإمسدهللايلد ددحل دثدد طودـل د  د ـقدثـدمتدمـبدإمسدهللايـلدهللابـىدإسـبددهد  ـ
ددجلثفيدهللابدجثف دهللابد ميهدهللابدجدم  دإالد نهد دل:د حيبىددملغ بد د ثت ادأبذدند إ د ا. دمبدهللابيك

دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دعبددجثف  دعبدد   دهللابدجدم د دل:1907
"د   ـفدمث  ـاد اـدل:د" ـ د  فـ دهللابيـهد سـبم:د" ـ دحنـ  دههبـد د  ـىن دكبهـدد بحـ ف هللادههبـد د هللا  ـاددمثد دلدد بزدصبىددّللك

." "د   فدابملمد فاد  دل:د"  د  فهللادههبد د  مد فادكبهدد و فف دكبُّهدد و فف
دـدث عبدد ق د دعبددثفصدمبدغيدت دهللابدجثف دإبأسبدده دزددد" دحن  دد درثد أم".1908
هـذددـدث عبدددثاوبدمبدإم دهيم دعبددىيبدمبدسـثي دد اطـدن دهللاـبدجثفـ  د ـدل:دثـ ع د   دهللاـبدجـدم د ـذك د1909

دحلـ دث د  درجد ددحلـ دثدهللابـ د و ـه:د} دّتـذ دد ـبد اـدددإمــ دهيمد حيـبى{د ـدل:د اـ  د يه ـدداب توثيـ د } ـلدايد دهــدد
دهللابـهداب أو ـا د ـدلد  :دهـذدددحلـ فدملددـذك هدجـدم :د ـذه هللادُ ح كأشـد  د ذكـ د د أد   ن{د  دلد يـه:د ـدلدهللابـيٌّدرضـيددّللك

دهللابهد. د حياد دط ادرضيددّللك
 ف بعرفةابب الوقو  -58

دـدث عبددهبدد دهللابد  د ثد دا دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:1910
كدنـهللاد ــ دشد  ــبدددندددبهــدددافـوندابملمد فــا د كــدندُدقــ َّْونددحل ـسح د كــدندســدئ دد ثــ بددافـوندمث  ــا د د ــهللا:د ب ــدد

دهللابيــهد ســبمد ندأييتدهللا  ــد د د ثــد،دن يَّــهدصــبىددّللك  ياــفد ــددمثددفــيبد بهــد د ــذ كد و ــهد ثــد،:دجــد دديأســالدد  ــ ددّللك
د}مثكد  يضودد بدثيثد  دضدد بدف{.

 ابب اخلروج إىل مىن   -59
ُّ دعبــددهللا ــدرمبدرزدــق دهللاــبدســبي دنددألهللا ــش دهللاــبد1911 ــزكأ ـــدثــ عبددزهــريدمــبدثــ ب دعبــدددألثــوصدمــبدجــودبدد ضَّ

ددحلأم دهللابد أاقٍم دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد دصبىددّللك ددوددهللا  ادنىن .صبىدرسولددّللك د سبمدد ظه ددوددد رت داد د فج ح



ـدث عبدد محـ دمـبدإمـ دهيم دعبـددإسـحدقددألزرق دهللاـبدسـفيدن دهللاـبدهللا ـ دد ثمدـمدمـبدر يـ د ـدل:دسـ  هللاد نـسدمـبد1912
د د كد بهللا:

دهللابيـــهد ســـبمدد ظهـــ ددـــوددد دصـــبىددّللك دهللابيـــهد ســـبمد دـــبدصـــبكىدرســـولددّللك دصـــبىددّللك  خـــرب دموـــى دهللاابتـــهدهللاـــبدرســـولددّللك
دد رت دا د دل:دنىن  د بهللا:د  دبدصبىدد ثحي ددوددد بـَّْف  د دل:دابألمطح دمثد دل:دد ثلدك دددفثلد   د:،.

 ابب اخلروج إىل عرفة -60
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدددثاوب دعبدد   دهللابددمبدإسحدق د دل:دث ع دان   دهللابددمبدهللا  د دل:1913

دهللابيـهد ســبمد ــبد ـىن دصــبىددّللك ــ ة د هــيدغـ ددرســولددّللك دثــنيدصــبكىدد حيـ حدصــ يحاددــوددهللا  ـادثــىتد  ــىدهللا  ـاد بــملدمبح أ
ـ د د ج ـ د دهللابيـهد سـبمدُ هحجكأ دصـبىددّللك  بملدديأ دددد ـذيددبـملدمـهدمث  ـا دثـىتدإذددكـدندهللابـ دصـالةدد ظهـ دردحدرسـولددّللك

دمنيدد ظه د د ثحي  دمثدخطعدد بدف دمثدردحد و فدهللابىددملو فد بدهللا  ا.
 ىل عرفةابب الريواح إ -61

دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد كي  دعبددان  دمبدهللا   دهللابدسثي دمبدثقدن دهللابددمبدهللا  د دل:1914
دهللابيهد سبمدد  حد دهذددد يود د دصبىددّللك ملدد] ن[د تلددحلجدجددمبدد ممريددرسلدإ،ددمبدهللا  :د دادسدهللاادكدندرسولددّللك

 ـد ود:دملد ـمغدد وـ سد ـدل:د زدغـهللا د ـد ود:دملد ـمغد]  دزدغـهللا[د دل:دإذددكدندذ كدرثبد د ب دد رددددمـبدهللا ـ د نددـ  ح د
د دل:د ب دد د ود:د"  دزدغهللا"ددرحتل.

 ابب اخلطبة على املنرب بعرفة -62
ـــدثــ عبددهبــدددمــبدد قــ ي دهللاــبددمــبد  دزدئــ ة دعبــددســفيدندمــبدهللاييبــا دهللاــبدزدــ دمــبد ســبم دهللاــبدرجــلد ــبدمــ د1915

دض  ة دهللابد ميه د  دهللا هد دل:
دهللابيهد سبمد هودهللابىددملبربدمث  ا.ر دهللادرسولددّللكد ددصبىددّللك

دمبددد د دهللابدسب ادمبدنـُ ـحْيٍ  دهللابدرجلد بددحلي دهللابد ميهدنـُ ـحْي 1916 دـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد د فد دمث  ادهللابىدمثريد مح دخيطع. د نهدر ىدد بزدصبىددّللك

د دمــبدـــدثــ عبددهبكــدددمــبدد قــ ي د هللا  ــدندمــبد  دشــي اد ــد1917 ال:دعبــدد كيــ  دهللاــبدهللا ــ دد يــ د] ــدل[:دثــ ع دد ثحــ َّ
دخد  دمبدهوذة د دلدهبدد:دهللابدهللا  دد ي د  دهللا   د دل:دث ع دخد  دمبدد ث د دمبدهوذةد دل:

دهللابيهد سبمدخيطعدد بدفددوددهللا  ادهللابىدمثريد دئمد دد  كدمني. دصبىددّللك در دهللادرسولددّللك
د كي دك دد دلدهبَّدد. دلد موددد د:در دهددمبدد ثال دهللابد

د دمبدخد  دنثبده.1918 دـدث عبددهللا دفدمبدهللا  دد ثظيم دعبددهللا  دندمبدهللا   دعبددهللا  دد ي د مودهللا    دهللابدد ث ك
 ابب موضع الوقوف بعرفة -63



دمـــبد1919 دمــبد  ـــ دمــبدنُفيـــل دعبــددســـفيدن دهللاــبدهللا ـــ  ددثــ ددمـــبدددبــدردهللاـــبدهللا ــ  دمـــبدهللا ــ ددّللك ـــدثــ عبددهللا ـــ ددّللك
ددمد دمبدشي دند دل:دصفودن دهللاب

د دصــبىددّللك ددّللك  اتانددمـبد  مــ ددألنحيــدريد حنــبدمث  ــاد د أـدندد دهللاــ هدهللا ــ  دهللاــبدديأ ــددد اـدل:د]  ــد[دإ درســوُلدرســولأ
دهللابيهد سبمدإ يأم دداولد أم:د" فوددهللابىد ودهللا كم:د  أنأمدهللابىدإرتد بدإرتد] ميأم[دإم دهيم".

 ابب الد فعة من عرفة -64
مبدك ـري د اندسـفيدن دهللاـبددألهللا ـش دحد ثـ عبدد هـعدمـبدميـدن د ـدل:دعبـددهللا يـ ة دعبـددسـبي دنددـدث عبدد   1920

ددألهللا ش ددملثىندهللابددحلأم دهللابد أْاقم دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيـهد سـبمد ـبدهللا  ـاد هللابيـهدد قـأيباد رددُفـُهد سـد ا د  ـدل:د" دهـددد بـدفدهللابـيأمداب قـأيبا د دصبىددّللك   دضدرسولددّللك

مل"د دل:د  ددر دتهددرد ثادد دهد دهللادددا دثىتد  ىد ثد  دزددد هـع:دمثد ردفدد فضـلد  أندد ربَّد ي سدإبأجيدفددخليلد ديأ
مــل د ثبــيأمداب قــأيبا"د ــدل:د  ــددر دتهــددرد ثــاددــ دهدد مـبدد ث ــدفد  ــدل:د" دهــددد بــدف دإندد ــربد ــيسدإبأجيــدفددخليــلد ديأ

دثىتد  ىد ىن.
دمــبددــود1921 نس دعبــددزهــري دحد عبـدد  ــ دمــبدك ــري د خـرباندســفيدن د هــذدد فــظدثــ دثدــدثــ عبدد محــ دمــبدهللا ـ ددّللك

دزهري دعبددإم دهيمدمبدهللاا ا د خرب دك دعد نهدس لد سد ادمبدزد د بهللا:
دهللابيــهد ســبم د ــدل:دجئبــددد وــثعدد ــذيددبــيخد يــهدد دصــبىددّللك  خــرب دكيــفد ثبــتم د  دصــبثتم دهللاوــيادرد ــهللادرســولددّللك

دهللابيهد سبمدان تهدمثدابل د  دد دلدزهريد ه دقددملـد  دمثددهللاـدداب وضـو د توضـ دد بدفد بُ ثح َّف د  انلدرسود دصبىددّللك لددّللك
دد حيـالة د ـدل:د"د حيـالةد  د ـك"د ـدل:د  كـعدثـىتد ـ  بدددملمد فـا د   ـددد د  د بـهللا:دايرسـولددّللك  ضو د د يسداب  ـد غدجـ ك

د صبى دمثدثلَّدد بدف.ددملغ ب دمثد انلدد بدفد د بدزهلم د ملدىبوددثىتد  دددد ثود 
زددد  ــ د دث د ــه:د ــدل:د بــهللا:دكيــفد ثبــتمدثــنيد صــ حتم د ــدل:درد ــهدد فضــلدمــبدهللا ــدفد دنطباــهللاد اند دُســ َّدقد

. د  دشدهللابىدرجبيَّ
ــدثـ عبدد محــ دمـبدثب ــل دعبـددىـيبدمــبدآدد دعبـددســفيدن دهللاـبدهللا ـ دد ــ محبدمـبدهللايــدحم دهللاـبدزدـ دمــبدهللابـي دهللاــبد1922

دمبد  د درد  دهللابدهللابيد دل: ميه دهللابدهللا ي ددّللك
مــلدمييبـد د مشـدال  دالدبتفـهللادإ ــيهمد داـول:د"د قـأيباد دهــدددد مثد ردفد سـد اد جثـلددـُْثبأـُقدهللابــىدان تـه د د بـدفددضـ موندديأ

دد بدف"د د  دثنيدغدمهللادد و س.
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميهد نهد دل:1923

دهللابيــهد سـبمددقـريد دثجــادد ـودديدثــنيدد ـ  د ــدل:ددددسـئلد سـد ادمــبدزدـ د  اندجــد س:دكيـف دصـبىددّللك كـدندرســولددّللك
. دكدنددقريدد ثبق د  أذدد ج د جوةدنصَّ

د وقدد ثبق. د دلدهودد:دد بَّصُّ



ـدث عبدد محـ دمـبدثب ـل دعبـدددثاـوب دعبـدد   دهللاـبددمـبدإسـحدق دثـ ع دإمـ دهيمدمـبدهللاا ـا دهللاـبدُك حدْـٍعد ـو،د1924
دمبدهللا دف دهللا دبد سد اد دل:هللا  ددّللك

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ب دد  ثهللادد و سدد  درسولددّللك دد بزدصبىددّللك دكبهللادرأدفح
دمــبدهللا ــدف دهللاــبد1925 دمــبد قــب ا دهللاــبد د ــك دهللاــبد وســىدمــبدهللاا ــا دهللاــبدك دــعد ــو،دهللا ــ ددّللك ـــدثــ عبددهللا ــ ددّللك

د سد ادمبدزد د نهدمسثهدداول:
دهللابيــهد ســب دصــبىددّللك ــ د ملددقــ غدد وضــو  د بــهللاد ــه:دد ــ درســولددّللك ــثعدنــملد  ــدلد توضَّ مد ــبدهللا  ــادثــىتدإذددكــدنداب وكأ

د حيــالة د اــدل:د"د حيــالةد  د ــك"د  كــع د ب ــددجــد ددملمد فــادنــملد توضَّــ د  ســ غدد وضــو  دمثد  ي ــهللادد حيــالةد حيـــبكىد
دميب ده ددشيئد .دملغ ب دمثد انلدكلُّدإنقدندمثريهد د بم ه دمثد  ي هللادد ثود د حيالهد د ملدُدحيحلكأ

 ابب الصالة جبمع   -65
دمبدهللا  1926 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدسدملدمبدهللا  ددّللك دهللابدهللا  ددّللك دـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدصبكىددملغ بد د ثود دابملمد فاد يثد . دصبىددّللك د ندرسولددّللك
ذئــع دهللاــبدد مهـ ي دإبأســبددهد  ثبــده د] [د ــدل:د دهللاــبددمـبد  ددــدثــ عبدد محــ دمـبدثب ــل دعبــددمحـدددمــبدخد ــ 1927

دإبأ د ادإ د اد  دميبه د د دلد مح :د دلد كي :دصبكىدكلدصالةدإبأ د ا.
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددشـ دما دحد ثـ عبددفبـ دمـبدخد ـ  ددملثـىندعبـددهللا  ـدندمـبدهللا ـ  دهللاـبددمـبد  د1928

ددهد دل:ذئع دهللابدد مه ي دإبأسبددددمبدثب لدهللابدمحددد  ثب
دإبأ د اد دث ةد ألدصالة د ملددبددد ددأل ، د ملددق حدهللابىدإع د دث ةد به د د دلدفب :دملددـُبحددأد د دث ةد به د.

دمبد د كد دل:1929 دـدث عبدد   دمبدك ري د اندسفيدن دهللابد  دإسحدق دهللابدهللا  ددّللك
بددحلـدرت د ـددهـذهدد حيـالة د ـدل:دصـبيته دد ــ دصـبيهللاد ـ ددمـبدهللا ـ ددملغـ بدعـالاث د د ثوـد دركثتـني د اـدلد ـهد د ـكدمـ

دهللابيهد سبمد دهذدددملأدندإبأ د اد دث ة. دصبىددّللك درسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبددإسـحدقددثـ ددمـبددوسـفدهللاـبدشـ دك دهللاـبد  دإسـحدق دهللاـبدسـثي د1930

دمبد د كد دال: دمبدج ريد هللا  ددّللك
دغ بد د ثود دإبأ د اد دث ة د ذك د ثىندث دثددمبدك ري.صبيبدد  ددمبدهللا  دابملمد فاددمل

دـدث عبدددمبدد ثال  دعبدد مود سد ا دهللابدإمسدهللايل دهللابد  دإسحدقدهللابدسثي دمبدج ريد دل:1931
  ضبدد  ددمبدهللا  د ب ددمبغبـدد ثـد دصـبكىدمبـدددملغـ بد د ثوـد دإبأ د ـاد دثـ ة دعـالاث د دعبتـني د ب ـدددنحيـ فد ـدلد بـدددمـبد

دهللابيهد سبمد دهذدددملأدن.هللا  :دهأ دصبىددّللك دذددصبكىدمبددرسولددّللك
دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدشث ا د دل:دث ع دسب ادمبدكهيلد دل:1932



ر دهللادسثي دمبدج ريد  دددجب  د حيبكىددملغ بدعالاث دمثدصبكىدد ثود دركثتـني دمثد ـدل:دشـه  ددمـبدهللا ـ دصـب د دهـذدد
دهللابيهد سبمدصب د  لدهذدد دهذدددملأدن.دملأدند  لدهذد د  دل:دشه  درس دصبىددّللك دولددّللك

دـدث عبدد ق د دعبدد موددألثوص دعبدد شثثدمبدُسبيم دهللابد ميهد دل:1933
   بهللاد  ددمبدهللا  د بدهللا  دٍ دإ،ددملمد فا د بمددأبددفرتد بدد تأ ريد د تهبيـلدثـىتد  يبـدددملمد فـاد ـ ذند   ـدد د  د  ـ د

بىدمبدددملغ بدعالتدركثد  دمثدد تفهللادإ يبدد اـدل:دد حيـالة د حيـبىدمبـددد ثوـد دركثتـني دمثددهللاـددإنقدان د  ذند   دد د حي
مثودئهد دل:د  خرب دهللاأالُجدمبدهللا   دن لدث دثد   دهللابددمبدهللا ـ د ـدل:د ايـلدالمـبدهللا ـ د دذ ـك د اـدل:دصـبيهللُاد

دهللابيهد سبمدهأذد. دصبىددّللك د  درسولددّللك
مبدزايدد  ابدهللاودناد  ابد ثد دادث عوهم دهللاـبددألهللا ـش دهللاـبدهللا ـدرة دهللاـبدهللا ـ ددـدث عبدد ق دد ندهللا  دد ودث 1934

دد  محبدمبددمد  دهللابددمبد قثودد دل:
دهللابيهد سبمدصبكىدصالةدإالد و تهددإالدجب   د  أنهد  دمـنيددملغـ بد د ثوـد دجب ـ  د صـبىد دصبىددّللك  در دهللادرسولددّللك

دصالةدد حي حد بدد غ د  لد  تهد.
 دمـبدثب ــل دعبـددىـيبدمــبدآدد دعبـددســفيدن دهللاـبدهللا ـ دد ــ محبدمـبدهللايَّــدحم دهللاـبدزدـ دمــبدهللابـي دهللاــبدــدثـ عبدد محــ1935

د دل: دمبد  درد   دهللابدهللابيٍك د ميه دهللابدهللا ي ددّللك
دهللابيهد سبمد  فدهللابىد ـُمحححد ادل:د"هذدد محد هوددملو ف د   فدكبهدد و وفف د حنـ  د  ب دد ص حددث دد بزَّدصبىددّللك

؛د دنبح  دد درثد أم".ههبد د  ىندكبهدد  دبح ف
دـدث عبدد ق د دث عبددثفصدمبدغيدت دهللابدجثف دمبد    دهللابد ميه دهللابدجدم 1936

؛د   فــهللادهــددهبــددجب ــٍ  د  ــ فدكبهــدد دهللابيــهد ســبمد ــدل:د"  فــهللادهــددهبــددمث  ــا د هللا  ــادكبهــدد و ــفف  ندد بــزدصــبىددّللك
؛د حن  دهددهبد د  ىن دكبهدد بح ف د دحن  دد درثد أ دم". و فف

دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد مود سد ادمبدزد  دهللابدهللاطد د دل:دث ع دجدم دمبدهللا  ددّللكد1937
؛د كـلُّد ـىن د بحـ ف د كـلُّددملمد فـاد و ـفف د كـلُّد جـدجد أـاد دهللابيـهد سـبمد ـدل:د"كـلُّدهللا  ـاد و ـفف دصبىددّللك  ندرسولددّللك

." دط دقفد  بح ف
دإسحدق دهللابدهللا   دمبد ي وند دل:د دلدهللا  دمبددخلطدب:ـدث عبدددمبدك ري د اندسفيدن دهللابد  د1938

دهللابيــهد ســبمد ــ   د  ــلدطبــويد كــدند هــلددجلدهبيــادالددفيضــوندثــىتددــ  ددد وــ سدهللابــىدع ــري د رــد فهمدد بــزُّدصــبىددّللك
دد و س.
 ابب التعجيل من مْجع   -66

دمبد  ددمد د ن1939 دهدمس ددمبدهللا دفدداول:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدن د دل:د خرب دهللا ي ددّللك
دهللابيهد سبمد يباددملمد فاد دضثفهد هبه. دصبىددّللك د انداَّبد  َّددرسولددّللك



كأ دهللابددمبدهللا دفد دل:1940 دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دعبددسب ادمبدُكهيل دهللابددحلقبدد ُث ح أ
دهللابيهد سبمد يباددملمد فاد ُغحْيبأ حد دصبىددّللك ادم دهللا  ددملطبـعدهللابـىدمُحـ دٍ د جثـلددبطـحد  رـدذاند داـول:د  َّ بددرسولددّللك

د طب دد و س". د" مي َّدالد   ودددجل  ةدثىتَّ
. د دلد موددد د:دد بطحدد ض بدد بَّنيكأ

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددد و ي دمبدهللاا ا دعبددمحمةدد ماي  دهللابدث يعدمبد  داثمهللا دهللابدهللاطد  دهللابد1941
ددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمددا كأددضثفد د هبهدمغبسد أي  هم ددث دالدد  ونددجل  ةدثىتد طب دد و س.كدندرد دصبىددّللك دسولددّللك
ْدٍك دهللاــبدد ضــحد،ددثــ ددمــبدهللا  ــدندهللاــبدهوــدددمــبدهللاــ  ة دهللاــبد1942 ـــدثــ عبددهــدر ندمــبدهللا ــ ددّللك دعبــدددمــبد  د ُــ ح

دهللابهدد ندد د هللا: د ميه دهللابدهللادئوادرضيددّللك
دسب اد يبادد بح د   هللاددجل ـ ةد  ـلدد فجـ دمثد ضـهللاد   دضـهللا د كـدندذ ـكدد يـودد رسلدد بزدصبىددّللكد دهللابيهد سبمدأبدكأ

دهللابيهد سبمد ث دهللاب هد. دصبىددّللك دد يوددد ذيددأونبدرسولددّللك
دـدث عبدد   دمبدخالكددد  دهبي دعبددىيب دهللابددمبدج دج د دل:د خرب دهللاطد  د خرب دفرب دهللابد مسد 1943
دهللابيهد سبم. نددر هللادد دصبىددّللك دجل  ةد بهللا:دإاندر يدددجل  ةدمبيل د د هللا:دإاندكبددنحيب دهذددهللابىدهللاه درسولددّللك
دـدث عبدد   دمبدك ري دعبددسفيدن دث ع د مودد ممري دهللابدجدم د دل:1944

دهللابيهد سبمد هللابيهدد قأيبا د    همد ندد  وددن لدثحيىددخلذف د   ض د د دصبىددّللك د دديدُ حقكأ .  دضدرسولددّللك
 ابب يوم احلج األكرب -67

دـدث عبدد ؤ َّلدمبدد فضل دعبددد و ي  دعبددهوددددث ددمبدد غدزدعبددان   دهللابددمبدهللا  1945
ددـوٍددهـذد "د دهللابيـهد سـبمد  ـفددـوددد بحـ دمـنيددجل ـ د د ددحلجـادد ـيتدثـجد] يهـد[د اـدل:د" يُّ دصـبىددّللك  ندرسـولددّللك

ددألكرب". د ود:ددوددد بح  د دل:د" دهذدددودددحلجكأ
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درفد نددحلأمدمبدان  دث عهم دعبددشثيع دهللابدد مه ي د دل:دثـ ع دمحيـ دمـبد1946

دهللا  دد  محبد ند ابده د ةد دل:
ربدمث  د مودمأ د ي بددؤذكأنددـوددد بحـ دنـىند ندالدىـجدمثـ دد ثـددد وـ ،ف د الددطـوفداب  يـهللادهللاـ اينف د دـودددحلـجددألكـ

ددوددد بح  د دحلجَّددألكربددحلج.
 ابب األشهر احلرم -68

دـدث عبدد ق د دعبددإمسدهللايل دعبدد دوب دهللابد    دهللابد  دمأ ة1947



دد قـ ود د دألرض د دهللابيهد سبمدخطعد دثجتهد ادل:د"إنَّدد م دند  ددست دردكهيئتهددـوددخبـقددّللك  ندد بزدصبىددّللك
دذ دد اثــ ة د ذ ددحلجـــاد دحملــ د د رجــعد ضــ دد ــذيدمـــنيدد قــباددعبــددهللاوــ دشــه د  د بهــدد رمثـــ د تود يــد ف افدثــ دف:دعــالتف

د ددىد شث دن".
رتيد  دهللابد  ـ دمـبدسـريدب دهللاـبددمـبد  د1948 ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد يدض دعبددهللا  دد وهدب دعبدد دوبدد قكأ

دهللابيهد سبمدنثبده. دمأ ة دهللابد  دمأ ة دهللابدد بزدصبىددّللك
دد:د مسدهددمبدهللاوند ادل:دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دمأ ة دهللابد  دمأ ةد دهذدددحل دث. دلد موددد د

 ابب من مل يدرك عرفة -69
دد  كأدبيد دل:1949 دـدث عبدد   دمبدك ري د اندسفيدن دث ع دمأريدمبدهللاطد  دهللابدهللا  دد  محبدمبددـحْثُ  ح

دهللابيهد سبمد هودمث  ا د جد دانفد  دنف د د  يهللادد بزدصبىددّللك دصـبىددّللك  بد هلداـ  د ـ    ددرجـال د بـددىدرسـولددّللك
دهللابيــهد ســبمدرجــال د بــددى:د"دحلــجُّددحلــجُّددــوددهللا  ــا د ــبدجــد د  ــلد دصــبىددّللك هللابيــهد ســبم:دكيــفددحلــجُّ د ــ   درســولددّللك

دد ـىن دعالعـاف د}  ـبد ثجـلد ددـو نيد ـالدإمثدهللابيـهد  ـبد خـ د ـ الدإمثدهللابيـه{دصالةدد حي حد بد يباد  د تمَّدثجه؛د ايَّ
د دل:دمثد ردفدرجال دخبفه د جثلددبدديدمذ ك.

 ـدلد مـوددد د:د كـذ كدر دهد هــ دن دهللاـبدسـفيدند ـدل:د"دحلــجددحلـج"د ـ  ني د ر دهدىـيبدمــبدسـثي دد اطـدن دهللاـبدســفيدند
د دل:د"دحلجُّ"د  ة .

دطدئيد دل:ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدإمسدهللايل دعبددهللاد   د دل:د خرب دهللا  ةدمبدُ ض كأفدد 1950
د ـبدج ـلدطـيٍك ددْكبحْبـهللاد طيـيت د دهللابيهد سبمدابملو ـف ددثـ دجب ـٍ  د بـهللا:دجئـهللادايرسـولددّللك دصبىددّللك   يهللادرسولددّللك
دهللابيــهد ســبم:د دصــبىددّللك ْ ــٍلدإالد  فــهللادهللابيــه د هــلديلد ــبدثــج د اــدلدرســولددّللك د ــدد  كــهللاد ــبدثح    ث ــهللادنفقــي د دّللك

دٍ د  لدذ كد يال د  دندرد د ا دمتَّدثجهد  ضىد ف ه"." بد در،د ثبددهذهدد حيالةد   ىدهللا  د
 ابب ]يف[ النزول مبىن -70

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدمحي ددألهللاـ ج دهللاـبد  ـ دمـبدإمـ دهيمدد تي ـي دهللاـبد1951
دهللابيهد سبمد دل: دهللا  دد  محبدمبد ثدذ دهللابدرجلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك

دهللابيــهد ســبمدد بــدفدنــىن  د نــمهلمد بــدزهلمد اــدل:د" يبــملددملهــدج  ندههبــد"د  شــدردإ،د ي بــادد ا بــادخطـعدد بــزدصــ بىددّللك
د" دألنحيدردههبد"د  شدردإ،د يق ةدد ا باد"مثد يبملدد بدفدثوهلم".

 ابب أيي يوم خيطب مبىن؟ -71
بددمـبد  داـيح دهللاـبد ميـه دهللاـبدرجبـنيد ـبدـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدددمبددمل در، دهللابدإم دهيمدمـبدان ـ  دهللاـ1952

دم دمأ د دال:



دصـبىد دهللابيهد سبمدخيطعدمنيد  س د ايددد تو دق د حنـبدهللابـ دردثبتـه د هـيدخط ـادرسـولددّللك دصبىددّللك ر دبددرسولددّللك
دهللابيهد سبمدد يتدخطعدنىن . ددّللك

ثحيــني دثــ عت دجــ يتدســ د دمبــهللادـــدثــ عبدد  ــ دمــبدموــدر دعبــدد مــودهللادصــم دعبــددرميثــادمــبدهللا ــ دد ــ محبدمــبد1953
دن هدن د كدنهللادرمادميهللاد ددجلدهبياد د هللا:د

دهللابيــهد ســبمددــوددد ــ ُ  ف دصــبىددّللك د رســو هد هللابــم د ــدل:د"  ــيسددخط بــددرســولددّللك ددــوٍددهــذد "د ببــد:ددّللك  د اــدل:د" يُّ
د  س د ايددد تو دق ".

دس د ايددد تو دق. دلد موددد د:د كذ كد دلدهللامُّد  دُث كةدد   دشي:دإنهدخطعد  د
 ابب من قال: خطب يوم النحر -72

دـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهودددمبدهللا  ددملبك دعبددهللاأ  ا دث ع ددهل  دفدمبدزايددد  دهبيد دل:1954
دهللابيهد سبمدخيطعدد بدفدهللابىدان تهدد ثض د ددودددألضحىدنىن . در دهللادد بزدصبىددّللك

لددحلــ كد دعبــددد و يــ  دعبــدددمــبدجــدم  دعبــددســبيمدمــبدهللاــد  دد أالهللاــي دمسثــهللاد ابدـــدثــ عبدد ؤ ــلددثــ ددمــبدد فضــ1955
د  د ادداول:

دهللابيهد سبمدنىن ددوددد بح .د دصبىددّللك دمسثهللادخط ادرسولددّللك
 ابب أيي وقت خيطب يوم النحر -73

ث ع درد ـ دمـبدهللا ـ  دـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدهللا  دد  ثيمدد   واي دعبدد   دن دهللابدهاللدمبدهللاد  ددملم  د1956
ددملم ُّد دل:

دهللابـهد دهللابيهد سـبمدخيطـعدد بـدفدنـىندثـنيددر فـ دد ضـحىدهللابـىدمغبـادشـه د  د هللابـيٌّدرضـيددّللك دصبىددّللك ر دهللادرسولددّللك
دهللابه د د بدفدمنيد دئمد  دهللا . ددثربك

مام يف خطبته مبىن   -74  ابب ما يذكر اإلِّ
هللا ج دهللاـبد  ـ دمـبدإمـ دهيمدد تي ـي دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبد ثـدذدـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابدمحي ددأل1957

دد تي يد دل:
دهللابيــهد ســبمد حنــبدنــىند فتحــهللاد مسدهللابــددثــىتدكبــددنقــ  د ــددداــولد حنــبد د بدز بــد د طفــقد دصــبىددّللك خط بــددرســولددّللك

ج دبد بم ــودد ددثب هــمد بدســأهمدثــىتدمبــغددجل ــدر د وضــ د صــ ثيهدد قــ دمتنيدمثد ــدل:د"حبحيــىددخلــذف"دمثد  ــ ددملهــد
د ا دددملقج د    ددألنحيدرد بم ودد بد رد ددملقج  دمثدنملدد بدفدمث دذ ك.

 ابب يبيت مبكة ليايل مىن -75
ـدث عبدد مودمأ د   دمبدخالددد  دهبي دعبددىيب دهللابددمبدج دج د دل:دث ع دث دم د  د مودث دم دد وكد1958

دمبدهللا  د دل: بدىيبد نهدمس دهللا  دد  محبدمبد  ُّ لددق لدد



دهللابيــهد ســبمد  ــد دنــىن د دصــبىددّللك ــددرســولددّللك إاندنت ــدد دأب ــودلدد بــدفد يــ يتد ثــ اند أــا د ي يــهللادهللابــىددملــدل د اــدل:د  َّ
د رلَّ.

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمبدّنريد  مود سد ا دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:1959
دصبىد دهللابيهد سبمد ندد يهللادنأاد يديلد ىن د بد جلدساددتهد  ذند ه.دست ذندد ث دفدرسولددّللك ددّللك

 ابب الصالة مبىن -76
ـدث عبدد ق دد ند ابد ثد داد ثفصدمبدغيدتدث اثه د ث دثد  د ثد داد مت دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم د1960

دهللابدهللا  دد  محبدمبددمد د دل:
دمــبد قــثود:د دهللابيــهد ســبمدركثتــني د  ــ د  دمأــ دصــبكىدهللا  ــدندنــىن د رمثــد  د اــدلدهللا ــ ددّللك صــبيهللاد ــ دد بــزدصــبىددّللك

ركثتــني د  ــ دهللا ــ دركثتــني دزدددهللاــبدثفــص:د  ــ دهللا  ــدندصــ رد د ــبدإ در ــهدمثد متكهــد دزددد ــبدههبــددهللاــبد  د ثد دــا:دمثَّد
د ف َّ ــهللادمأــمدد طــ قد بــودد د نديلد ــبد رمــ دركثــد دركثتــنيد تا بتــني د ــدلددألهللا ــش:د حــ ع د ثد دــادمــبد ــ ةدهللاــب

دصبىد رمثد د دل:د ايلد ه:دهللا هللادهللابىدهللا  دندمثدصبيهللاد رمثد د دل:ددخلالفدش ٌّ. د شيدخهد ندهللا  ددّللك
دـدث عبدد   دمبدد ثال  د خربانددمبددمل در، دهللابد ث   دهللابدد مه ي1961

د ندهللا  دندإّنددصبىدنىن د رمثد دألنهد   دهللابىدديأ د ادمث ددحلج.
دددألثوص دهللابددملغرية دهللابدإم دهيمد دل:ـدث عبددهبدددمبدد ق ي دهللابد  1962

دإندهللا  دندصبكىد رمثد دألنهددّتذهدد طبد .
ـدث عبدد   دمبدد ثال  د خربانددمبددمل در، دهللابددونس دهللابدد مه يد دل:دملدددّتذدهللا  ـدنددأل ـودلداب طـدئف د1963

د  رددد نددايمد ددصبكىد رمثد  د دل:دمثد خذدمهددألئ ادمث ه.
دىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابدد مه يـدث عبدد وس1964

 ندهللا  ــدندمــبدهللافــدند متَّدد حيــالةدنــىن د ــبد جــلددألهللاــ دب؛دألنــمدك ــ  ددهللاد ئــٍذد حيــبىداب بــدفد رمثــد د ــيثب همد ندد حيــالةد
د رم .
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دنهللاد  ـهدحتـهللادهللا ـ د و ـ  دـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبدد مودإسحدق دث ع دثدرعادمبد هعددخلمدهللاي د ك1965
دمبدهللا  د دل: د هدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمدنىند د بدفد ك  د ددكدنود د حيبىدمبددركثتنيد دثجادد وددي. دصبىددّللك دصبيهللاد  درسولددّللك
د] دلد موددد د:دثدرعاد بدخمدهللااد ددرهمدنأا[.
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ه  دهللاــبددمدــ دمــبد  دزايد د خــرباندســبي دندمــبدهللا ــ  دمــبدـــدثــ عبددإمــ دهيمدمــبد هــ ي دثــ ع دهللابــيدمــبدُ قــ1966
ددألثوص دهللابد  هد د هللا:

دهللابيــهد ســبمدد  ــيددجل ــ ةد ــبدمطــبدد ــوددي د هــودردكــعددأــربد ــ دكــلدثحيــدة د رجــلد ــبد دصــبىددّللك ر دــهللادرســولددّللك
دهللابيـه  سـبم:د"ايد دهـدددخبفهددقرته د ق  هللادهللابدد  جلد ادل:دد فضـلدمـبدد ث ـدفد دزدثـمدد بـدف د اـدلدد بـزدصـبىددّللك

دد بدفدالدداتلدمثضأمدمثضد  د إذددر يتمددجل  ةد در وددن لدثحيىددخلذف".
دـدث عبدد مودعوردإم دهيمدمبدخد  د  هعدمبدميدند دال:دعبددهللا ي ة 1967

دهللابددمد دمبد  دزايد دهللابدسبي دندمبدهللا   دمبددألثوص دهللابد  هد د هللا:
دهللابيهد سبمدهللاب د  دصبىددّللك د ةدد ثا ادردك د  د ر دهللادمنيد صدمثهدثج د د   ىد ر ىدد بدف.ر دهللادرسولددّللك

ــدثــ عبدد  ـ دمــبدد ثــال  د انددمـبدإدردــس دعبـدددمدــ دمــبد  دزايددإبأسـبددهد د  ــلدهـذدددحلــ دث دزدد:د ملدداــمد1968
دهللاب هد.
ددث ددمبدهللا  دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1969 دـدث عبددد اثبز دعبددهللا  ددّللك

دهللابيــهد ســبمدكــدند نــهدكــدندأييتددجل ــد رد ددألايددد  العــادمثــ ددــوددد بحــ  د دشــيد دذده ــد د ردجثــد د خُيْــرُبد ندد بــزدصــبىددّللك
ددفثلدذ ك.
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دهللابددمبدج دجد دل:د خرب د مودد ممري 1970

دهللابيـهد سـبم دصـبىددّللك دداول:در دهللادرسولددّللك د  ـيدهللابـىدردثبتـهددـوددد بحـ دداـول:د" ت خـذ ددد نهدمس دجدم دمبدهللا  ددّللك
دالد دريد ثبكأيدالد ثجُّدمث دثجيتدهذه". د بدسأأم د دل:د  أ كأ

د1971 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دهللابددمبدجـ دجد ـدل:د خـرب د مـودد ـممريدمسثـهللادجـدم دمـبدهللا ـ ددّللك
دداول:

دهللابيهد سبمدد  يد]هللابى دصبىددّللك دردثبته[ددوددد بح دُضحى د   ددمث دذ كد  ث دز دلدد و س.در دهللادرسولددّللك
دمبد   دد مه ي دعبددسفيدن دهللابد أْقث  دهللابد حمـح حةحد دل:1972 دـدث عبددهللا  ددّللك

ســـ  هللاددمـــبدهللا ـــ :د ـــىتد ر ـــيددجل ـــدر د ـــدل:دإذددر ـــىدإ دُ ـــكد ـــدرد د  هللاـــْ  دهللابيـــهددملقـــ  اد اـــدل:دكبـــددنتحـــنُيدز دلد
د يبد.د و س د  أذددزد هللادد و سدرد

دمبدسثي  ددملثىند دال:دعبدد مودخد  ددألمح  دهللابد  ـ دمـبدإسـحدق دهللاـبدهللا ـ د1973 ـدث عبددهللابيدمبدحب د هللا  ددّللك
دهللابهدد د هللا: دد  محبدمبدد ادسم دهللابد ميه دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دهللابيـــهد ســـبمد ــبدآخـــ ددو ـــهدثــنيدصـــبىدد ظهــ  دمثدرجـــ دإ،د ـــىن د  أــثد ـــدد يـــد دصــبىددّللك يلد ايدد  ــدضدرســـولددّللك
د توــ دقدد  ــيددجل ــ ةد]ثــىت[دإذددزد ــهللادد وــ س دكــلَّد ــ ةدمقــ  دثحيــيدٍ ددأــربد ــ دكــلدثحيــدةد داــفدهللابــ ددأل ،د

د د  دنيا د يطيلدد ايددد دتض يد د  يدد  د  اد الددافدهللاب هد.



د ـ محبدـدث عبددثفصدمبدهللا  د  قبمدمبدإم دهيم ددملثىند دال:دعبددشث ا دهللابددحلأم دهللابدإمـ دهيم دهللاـبدهللا ـ د1974
دمبددمد  دهللابددمبد قثودد دل:

ــيدٍ د  ـدل:دهأـذددر ــىد ملـدددنتهـىدإ،ددجل ـ ةدد أــربىدجثـلدد  يـهللادهللاـبددقــدرهد  ـىن دهللاـبدمييبــه د ر ـىددجل ـ ةدمقـ  دثححيح
دد ذيد ُْنمأ حهللْادهللابيهدسورةدد  ا ة.

دمبد قب ادد اثبـز دهللاـبد د ـك دحد عبـدددمـبدد قـ ح د خـربانددمـبد هـع د 1975 خـرب د د ـك دهللاـبدـدث عبددهللا  ددّللك
دمبد  دمأ دمبد   دمبدهللا   دمبدثمد دهللابد ميه دهللابد  دد  ح َّدحدمبدهللادصم دهللابد ميه دهللا  ددّللك

مــلد دد  يتو ــادد  ــونددــوددد بحــ  دمثدد  ــوندد غــ  د  ــبدمثــ دد غــ د دهللابيــهد ســبمدرخــصد  هللاــد دديأ دصــبىددّللك  ندرســولددّللك
دميو ني د د  ونددوددد بـَّْف .

د   ـ ددمـ د  دمأـ  دهللاـبد ميه ـد دهللاـبد  دد  ـ َّدحدمـبدهللاـ ي دهللاـبدـدث عبدد قـ د1976  دعبـددسـفيدن دهللاـبدهللا ـ ددّللك
د ميه

هللُاودددو د . دهللابيهد سبمدرخَّصد ب هللاد د ندد  ودددو د د د ح د ندد بزدصبىددّللك
دٍمدداول:ـدث عبددهللا  دد  محبدمبددمل در، دعبددخد  دمبددحلدرت دعبددشث ا دهللابد تددةد دل:دمسثهللاد ابدجمأْبحد1977

د  دمق  . دهللابيهد سبمدمقهللاك دصبىددّللك دس  هللاددمبدهللا دفدهللابدشى د بد   ددجل درد ادل:د دد دريد ر دهددرسولددّللك
ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد دعبدددحلجدج دهللابدد مه ي دهللابدهللاحْ ـ ةدمبـهللادهللا ـ دد ـ محب دهللاـبدهللادئوـاد1978

د د هللا:
دهللابيهد سبم:د"إذد دصبىددّللك در ىد ث كمد  ةدد ثا اد ا دثلكد هدكلُّدشى دإالدد بكأقد ".د دلدرسولددّللك

د دلد موددد د:دهذددث دثدضثيف ددحلجدجدملدد دد مه يد ملددق  د به.
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دمبدهللا  1979 دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيـــهد ســـبمد ـــدل:د"د بهـــمددرثـــمددحمل دصـــبىددّللك ـــ دب د ـــدل:د"د بهـــمددرثـــمد ندرســـولددّللك د دملاحيكأ بكأاـــني"د ـــد ود:دايرســـولددّللك
د دملاحي دب د دل:د" دملاحيكأ دب". ددحملبكأاني"د د ود:دايرسولددّللك

دـدث عبدد تي ا دعبدددثاوبددث دديأسأب رد دهللابد وسىدمبدهللاا ا دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1980
دهللابيهد سبمدثبقدر سهد دثجا دصبىددّللك دد وددي.د ندرسولددّللك

دـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبددثفص دهللابدهودد دهللابددمبدسريدبدهللابد نسدمبد د ك1981
دهللابيــهد ســبمدر ــىد ــ ةدد ثا ــاددــوددد بحــ  دمثدرجــ دإ،د بم ــهدنــىن د ــ هللاددمــذمٍحد ــذمح دمثددهللاــدد دصــبىددّللك  ندرســولددّللك

د وــث  ني دمثد خــذدموــقدر ســهددألدقــ دابحلــالقد  خــذدموــقدر ســهددألميــبد حباــهد جثــلدداقــمدمــنيد ــبددبيــهدد وــث ةد د
د حباه دمثد دل:د"ههبدد مودطبحا"د   ثهدإ،د  دطبحا.



ـدث عبددهللا ي دمبدهوـددد مـودنثـيمددحلبـز د هللا ـ  دمـبدهللا  ـدن ددملثـىند ـدال:دعبـددسـفيدن دهللاـبدهوـدددمـبدثقـدند1982
دإبأسبددهد ذدد دلد يه:

د دلد بحد قد"دم  دمواكأيددألميبد دثباه".
دنحي دمبدهللابيك د خربانددمد دمبدزرد  د دل:د خرباندخد   دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفدـدث عبد1983

دهللابيهد سبمدكدنددق لددودد ىن د ياول:د"الدث ج"د ق  هدرجلد ادل:دإ دثباهللاد  لد ند ذمحد ـدل:د  ندد بزدصبىددّللك
د"دذمحد الدث ج"د دل:دإ د  قيهللاد ملد رد د دل:د"دردد الدث ج".

مــبددحلقــبدد ثتأــي د اند  ــ دمــبدمأــ  د انددمــبدجــ دجد ــدل:دمبغــ دهللاــبدصــفيادمبــهللادشــي ادمــبدـــدثــ عبدد  ــ د1984
دهللا  دند د هللا:د خرب  د ددهللا  دندمبهللاد  دسفيدند نددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبم:د" يسدهللابىدد بقد ددحلبق دإّنددهللابىدد بكأقد دد تاحيري". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
عاــا دعبــددهوـدددمــبددوســف دهللاــبددمـبدجــ دج دهللاــبدهللا ــ ددحل يـ دمــبدج ــريدمــبددــدثــ عبدد مــوددثاـوبدد  غــ ددي 1985

دشي ا دهللابدصفيادمبهللادشي اد د هللا:
د خرب  د ددهللا  دندمبهللاد  دسفيدند نددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبم:د]" يسدهللابىدد بقد ددحلبق دإّنددهللابىدد بقد دد تاحيري"[. دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
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دندمبد  دشي ا دعبـددفبـ دمـبددمدـ د ىـيبدمـبدزكـ اي دهللاـبددمـبدجـ دج دهللاـبدهللاأ  ـادمـبدخد ـ  دهللاـبدـدث عبددهللا  1986
ددمبدهللا   دل:

دهللابيهد سبمد  لد ندىحُجَّ. دصبىددّللك ددهللات  درسولددّللك
دمبدطـد ف دهللاـبد1987 ـدث عبددهبدددمبدد ق يك دهللابددمبد  دزدئ ة دعبدددمبدج دجد    دمبدإسحدق دهللابدهللا  ددّللك
ددمبدهللا دفد دل:د ميه دهللاب

د دهللابيهد سبمدهللادئواد دذيددحلجادإالد ياطـ دمـذ كد  ـ د هـلدد وـ ،؛د ـ أندهـذدددحلـيك دصبىددّللك د دد هللا  درسولددّللك  دّللك
 بد  دشد  بدددندددبهمدكدنوددداو ون:دإذددهللافددد وم  د م  دد  م  د دخلدصف  د ا دثبهللادد ث  ةدملـبددهللات ـ  د أـدنودد

ددحلجاد دحمل د.دى  وندد ث  ةدثىتددبقبخدذ 
ـدث عبدد مودكد ل دعبدد مودهللاودنا دهللابدإم دهيمدمبد هدج  دهللابد  دمأ دمبدهللا  دد ـ محب د خـرب درسـولد ـ  دند1988

دد ذيد رسلدإ،د دد حثاألد د هللا:
دهللابيــهد ســبم د ب ــدد ــ دد د ــهللاد دد ثاــل:د ــ دهللاب ــهللاد ندهللابــيَّدثجــا د دصــبىددّللك ــدد ــ درســولددّللك كــدند مــود ثاــلدثدجك

ويدندثىتددخالدهللابيه د اد هللا:دايرسولددّللك دإندهللابيَّدثجا د إندأل د ثالدمأ د  د دلد مود ثال:دصـ  هللاد دنطباددمي
["د  هللاطدهـــدد دهللابيـــهد ســـبم:د" هللاطهـــدد بـــتحجَّدهللابيـــهد  أنـــهد دســـ يلددّللك دصـــبىددّللك جثبتـــهد دســـ يلددّللك د] اـــدلدرســـولددّللك



دإنــ دد ــ  ةد ــ دكــرب د ســا هللا  د هــلد ــبدهللا ــلدجيــمى دهللاــ د ــبدثجــيت د ــدل:د"هللا ــ ةفد دد  أــ  د اد ــهللا:دايرســولددّللك
در ضدندجتمى دثجا ".

ـدث عبدد   دمبدهللاوفدد طدئي دعبدد مح دمبدخد  دد وهز دعبدد   دمـبدإسـحدق دهللاـبدهللايقـىدمـبد ثاـلدمـبد1989
دمبدسالٍد دهللابدج  هد دد ثالد د هللا: د دد ثالددألس يد س دُخمحمْيحا د دل:دث ع ددوسفدمبدهللا  ددّللك

ــادد ــوددي د كـدند بــدد ــلفد جثبــهد مــود ثاــلد دســ يلددّللك د  صــدمبدد ــ ضدملـدد دهللابيــهد ســبمدثجَّ دصــبىددّللك ثــجَّدرســولددّللك
هدجئتهد ادل:د"ايد دد ثاٍل د دد بثكد ندّت جـيد دهللابيهد سبمد ب دد  غد بدثحجكأ  هبكد مود ثال د خ جدد بزدصبىددّللك

 بــدد ـلدهــودد ـذيدحنـجدهللابيــه د   صـىدمـهد مــود ثاـلد دســ يلددّللك دد ثبـد "د د ـهللا:د اــ دهتيـ اند هبـكد مــود ثاـل د كـدن
 دل:د" هالَّدخ جهللادهللابيه؛د  أنددحلجَّد دس يلددّللك د   ددإذد د تكدهذهددحلجاد ثبدد دهللات  يد در ضدند  أنـددكحجـٍا"د

دهللابيهد سبمد  دصبىددّللك ددد دريد يلدخدصا. أدنهللاد اول:ددحلجُّدثجا د د ث  ةدهللا  ة د   د دلدهذدديلدرسولددّللك
دـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابدهللاد  ددألثول دهللابدمأ دمبدهللا  ددّللك دهللابددمبدهللا دفد دل:1990

دهللابيــهد ســبمدهللابــىد دصــبىددّللك ــ د ــ درســولددّللك جك دهللابيــهد ســبمددحلــجد اد ــهللادد ــ  ةد م جهــد:د ثأ دصــبىددّللك  ردددرســولددّللك
دهللابيه د د ـهللا:د جُّكأ دهللام جـل د بكد ادل:د ددهللاب يد ددُ ثأ  ثجـ دهللابـىد بـكد ـالن د ـدل:دذد،دث أـيسد دسـ يلددّللك

دهللابيهد سبمد ادل:دإ دد   يتد ا  دهللابيكدد قالدد رمحاددّللك د إنـددسـ  ت ددحلـجد ثـكد] د ـهللا:د دصبىددّللك    ىدرسولددّللك
دهللابيـهد سـبم[د ابـهللا:د ـددهللابـ يد ـدد ثجـكدهللابيـه د اد ـهللا:د ثجـ دهللابـى دصـبىددّللك  بـكد ـالندد ثجَّ د  درسـولددّللك

"د ـدل:د إنـدد  ـ   د د جـلك د ـدل:د"  ـددإنَـّكد ـود ثججتهـددهللابيـهدكـدند دسـ يلددّللك دهللاـمَّ  ابهللا:دذد،دث يسد دسـ يلددّللك
د م كد ـه د  خربهــدد دهللابيـهد ســبم:د"   ئهـددد قـالدد رمحــاددّللك دصــبىددّللك  ند سـ  كد ـدددثــ لدثجـا د ثــك د اـدلدرسـولددّللك

دة د در ضدن. ندد ث لدثجا د ثي"ددث دهللا  د
دـدث عبددهللا  ددألهللابىدمبدمحدد دعبدددد ددمبدهللا  دد  محب دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئوا1991

دهللابيهد سبمددهللات  دهللا   ني:دهللُا  ة د دذيدد اث ة د هللا  ةد دشودٍل. دصبىددّللك د ندرسولددّللك
ددمبدهللا  :ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبدد مودإسحدق دهللابدجمده د دل:دُسئألحد1992

د دصـبىددّللك دهللابيهد سبم د اـدل:د ـ  ني د اد ـهللادهللادئوـا"د اـ دهللابـمددمـبدهللا ـ د ندرسـولددّللك دصبىددّللك كمددهللات  درسولددّللك
دهللابيهد سبمد  ددهللات  دعالاث دسوىدد يتد  نددحبجَّاأدد وددي.

بدهللاأ  ــا دهللاــبددمــبدـــدثــ عبددد بفيبــيد  تي ــاد ــدال:دعبــدددد ددمــبدهللا ــ دد ــ محبدد ثطــدر دهللاــبدهللا ــ  دمــبدددبــدر دهللاــ1993
دهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمد رم حدهللُا حٍ :دهللا  ةددحل د ياد د  دنيادثنيد ودطئوددهللابىدهللا ـ ةد ـبد دمـل د د  د  ـاد ـبد دصبىددّللك دهللات  درسولددّللك
ددجلث كدنا د د  دمثادد يتد  ند  دثجته.

دبد نسـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي د ُهْ مادمبدخد  د دال:دعبددمهدد دهللابد تددة دهللا1994



دهللابيهد سبمددهللات  د رم دهللُا  دكبهبد دذيدد اث ةدإالدد يتد  دثجته. دصبىددّللك د ندرسولددّللك
د] دلد موددد د:د  ابهللاد بدههبدد بدُهْ ما د مسثتهد بد  دد و ي د ملد ض أطه[.

 د يـا د  د]هأذدد دنقرادهللاـبددمـبدددسـاد  دد أـالددّتبـي د  صـبحهدهللابيبـدد مـودهللا ـ دد غ ـ يد اـدل:د[دهللا ـ ةدز ـبددحل
 ـبددحل د يــا د هللا ــ ةدد اضـد د دذيدد اثــ ة د هللا ــ ةد ـبددجلث دنــادثيــثد قـمدغبــدئمدُثبــنْيد دذيدد اثـ ة د هللا ــ ةد ــ د

دثجته.
 ابب املهلة ابلعمرة حتيض فيدركها احلج فتنقض عمرُتا وُُتل  ابحلج، هل تقضي عمرُتا؟ -81

دمــبدهللا  ــدندمــبدخ ــيم دهللاــبدـــدثــ عبددهللا ــ ددألهللابــىدمــبدمحــدد دعبــدددد ددمــبدهللا ــ دد ــ مح1995 ب د ــدل:دثــ ع دهللا ــ ددّللك
ددوسفدمبد دهك دهللابدثفحيادمبهللادهللا  دد  محبدمبد  دمأ  دهللابد ميهد

دهللابيهد سبمد دلد ث  دد  محب:د"ايدهللا ـ دد ـ محب د ردفد ختـكدهللادئوـاد  هللا  هـدد ـبدد تبثـيم د ـ أذدد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دباف".ه طهللاد دد بددألك اد بتح دد  أنددهللا  ةفد تا 

ــدثــ عبدد تي ــادمــبدســثي  دعبــددسـثي دمــبد ــمدثمدمــبد  د ــمدثم د ــدل:دثـ ع د  د ــمدثمف دهللاــبدهللا ــ دد ثمدــمدمــبد1996
دمبد سيٍ  دهللابد  كأحمدد أثزد دل: دهللا  ددّللك

دمثد ث د دمثددستوىدهللابىدردثبته د دستا  دهللابيهد سبمددجلث دناد جد دإ،ددملقج د  ك د ددشد ددّللك لددخلدد بزدصبىددّللك
دمطبدس فدثىتد ايدط دقددمل دبا د  ص حدنأادك دئهللا.

 ابب املقام يف العمرة -82
يٍح دهللاـبد1997 ـدث عبدددد ددمبدرشي  دعبددىيبدمبدزك اي دعبدد   دمبدإسحدقدهللابد ابندمبدصد  د هللابددمبد  داحأ

دجمده  دهللابددمبدهللا دف
دهللابيهد سبمد  ددد دهللُاْ  ةأدد اضد دع دصبىددّللك دالاث . ندرسولددّللك

فاضة يف احلج -83  ابب اإلِّ
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دعبددهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  1998

دهللابيهد سبمد  دضددوددد بح  دمثدصبىدد ظه دنىن  ددث دردجثد . د ندد بزدصبىددّللك
دهللا ي دهللاـبد  ـ دمـبدإسـحدق دعبـدد مـودـدث عبدد مح دمبدثب لد ىيبدمبد ثني ددملثىند دث د دال:دعبدددمبد  1999

دمبدزحْ ثا دهللابد ميه د هللابد  هدزدبعدمبهللاد  دسب ا دهللابد ددسب اد]ى اثنهد يثد دذد،دهللابهد[د د هللا: دهللا ي ةدمبدهللا  ددّللك
د هــعدمــبد دهللابيـهد ســبمد قـد ددــوددد بحــ  د حيـدردإيلَّد دخــلدهللابـيَّ دصــبىددّللك كدنـهللاد يبــيتدد ـيتددحيــريدإيلكد يهـددرســولددّللك

دهللابيهد سبمد وهع:د"هلد  ضـهللاد ابدهللا ـ ددّللك "دز ثاد   دصبىددّللك ثهدرجلد بدآلد  د  يادُ تـحاح كأحيني د ادلدرسولددّللك
دهللابيـــهد ســـبم:د"دنـــميدهللابـــكدد ا ـــيص"د ـــدل:د بمهللاـــهد ـــبدر ســـه د نـــميدصـــدث هد دايرســـولددّللك د ـــدلدصـــبىددّللك  ــدل:دالد دّللك

هذدددودفدرخصد أمدإذدد نتمدر يتمددجل  ةد ندحتبكود"ددث د بدكلد  يحيهد بدر سه دمثد دل:د ملدايرسولددّللك د دل:د"إند



 ددث  تمد بهدإالدد بقد د"  أذدد  قيتمد  لد ند طو وددهذددد  يهللادص متدث  د دكهيئتأمد  لد ند   ودددجل  ةدثىتد طو ـودد
دمه".

ددمبدهللا دفـدث عبدد   دمبدمودر دعبددهللا  دد  محب دعبددسفيدن دهللابد  دد ممري دهللابدهللادئواد د2000
دطودفددوددد بح دإ،دد بيل. دهللابيهد سبمد خَّ ح د ندد بزدصبىددّللك

ـــدثــ عبددســبي دندمــبددد د د خــربانددمــبد هــع د ــدل:دثــ ع ددمــبدجــ دج دهللاــبدهللاطــد دمــبد  درابح دهللاــبددمــبد2001
دهللا دف

دهللابيهد سبمدملدد ُ لد دد قَّ  دد ذيد  دضد يه. د ندد بزدصبىددّللك
 ابب ]يف[ الوداع -84

دـدث عبددنحي دمبدهللابي دعبددسفيدن دهللابدسبي دنددألثول دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا دفد دل:2002
دهللابيــهد سـبم:د"الدبفـ نَّد ثـ فدثــىتددأـوندآخـ دهللاهـ هدد طــودفد كـدندد بـدفددبحيـ  وند دكـلد جــه د اـدلدد بـزدصـبىددّللك

داب  يهللا".
 ابب احلائض خترج بعد اإلِّفاضة -85

دددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهود2003
دهللابيــهد دصــبىددّللك د ايــل:دإنــدد ــ دثدضــهللا د اــدلدرســولددّللك دهللابيــهد ســبمدذكــ دصــفيَّاحدمبــهللادُثيحــيك دصــبىددّللك  ندرســولددّللك

د سبم:د" ثبَّهددثدمقتبد"د اد ود:دايرسولددّللك دإندد  د  دضهللا د ادل:د" الدإذد ".
ا دهللاـبددثبـىدمـبدهللاطـد دهللاـبدد و يـ دمـبدهللا ـ دد ـ محب دهللاـبددحلـدرتدمـبدـدث عبددهللا   دمـبدهللاـون د خـرباند مـودهللاودنـ2004

دمبد  فد دل: دهللا  ددّللك
  يهللادهللا  دمبددخلطدبد ق  تهدهللابددمل  ةد طوفداب  يهللاددوددد بحـ دمثدحتـيب د ـدل:د ـأيحأبدآخـُ دهللاهـ هدداب  يـهللا د ـدل:د

دهللابيـهد سـبم د ـدل:د اـدلدهللا ـ :د رأد دصـبىددّللك دهللاـبددـ دك دسـ  ت دهللاـبدشـى د ادلددحلدرت:دكـذ كد  تـد درسـولددّللك مْـهللاح
دهللابيهد سبمد أي دد خد ف. دصبىددّللك دس  هللادهللابهدرسولددّللك

 ابب طواف الوداع -86
دهللابهدد د هللا:2005 دـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابد  بح دهللابدد ادسم دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دصـبىددّللكد دهللابيـهد سـبمدابألمطـحدثـىتد  غـهللا د ث  هللاد بدد تبثيمدمث  ٍةد  خبهللا د اضيهللادهللا ـ يت؛د دنتظـ  درسـولددّللك
دهللابيهد سبمدد  يهللاد طدفدمهدمثدخ ج. دصبىددّللك د    دد بدفداب  ثيلد د هللا:د   ىدرسولددّللك

دـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد مودمأ ددث ددحلبفيدعبدد  بح دهللابدد ادسم دهللابدهللادئواد د هللا:2006
دهللابيهد سبمد دد بَّف أد ددآلخ د بملددحملحيَّع.خ جهللاد ثهد ث د  دد بزدصبىددّللك



 دلد موددد د:د ملددذك ددمبدمودرد حيـادمث هـددإ،دد تبثـيمد دهـذدددحلـ دث؛د د ـهللا:دمثدجئتـهدمقحـححٍ  د ـ ذند د صـحدمهد
هد دإ،ددمل دبا. داب  ثيلد درحتل د   داب  يهللاد  لدصالةدد حي ح د طدفدمهدثنيدخ ج دمثددنحي فد توجكأ

دمـبد  ددمدـ د ندهللا ـ دــدثـ عبددىـيبدمـبد ثـني دعبـددهوـدددمـ2007 بددوسـف دهللاـبددمـبدجـ دج د ـدل:د خـرب دهللا يـ ددّللك
دد  محبدمبدطدرقد خربه دهللابد  ه 

دهللابيهد سبمدكدندإذددجدزد أدان د بدددرددثبى دنقيهدهللا ي ددّللك ددستا لدد  يهللاد  هللاد. دصبىددّللك د ندرسولددّللك
د  زدق[.] دلد موددد د:د حيحيحدث دثدىيبدمبد ثنيد هذدد صحد بدث دثدهللا  دد

 ابب التحصيب -87
دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدهودد دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:2008

د يأوند مْسحححدخل  جهد  يسدمقبا د  بدشد دنم ه د  بدشد دملددبم ه. دهللابيهد سبمددحملحيَّعح دصبىددّللك دإّنددنملدرسولددّللك
 ا ددملثـىندحد عبـدد قـ دد ـد ود:دعبـددسـفيدن دعبـددصـد دمـبدكيقـدن دـدث عبدد مح دمبدثب لد هللا  دندمبد  دشي2009

دهللابدسبي دندمبددقدرد دل:د دلد مودرد  :
دهللابيهد سبمد ند نم ـه د  أـبدضحـ حْمهللُاد ـُ ـَّتحـُهد بم ـه د ـدلد قـ د:د كـدندهللابـىدعاـلدد بـزدصـبىد دصبىددّللك ملدأي   درسولددّللك

دهللابيهد سبم د  دلدهللا  دن:ددث د ددألمطح. ددّللك
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دداند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللابيدمبدثقني دهللابدهللا   دمبدهللا  ـدن د2010

دهللابد سد ادمبدزد د دل:
 بهللا:دايرسولددّللك د دبد بملدغ د  د دثجتهد دل:د"هلد  ،د بددهللاايلفد بمال  "دمثد دل:د"دحنبدانز وندخبيـفدمـ دكبدنـا د

دث ددحملحيكع د ذ كد ندم دكبدنـادثد فـهللاد  دوـد دهللابـىدمـ دهدشـمد ندالددبـدكحوهمدثيثد دمسهللاد  دشدهللابىدد أف "د
د الدؤ  همد الدد ددثوهم د دلدد مه ي:د دخليُف:دد وددي.

ــدثــ عبدد  ــوددمــبدخد ــ  دعبــددهللا ــ د]دثــ ددمــبدهللا ــ دد ودثــ دد   وــاي[ دعبــدد مــودهللا ــ  ددثــ ددأل زدهللاــيدهللاــبد2011 ـ
دد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة

دهللابيهد سـبمد ـدلدثـنيد رددد نددبفـ د ـبد ـىن:د"حنـبدانز ـوندغـ د "د ـذك دحنـوهد ملددـذك د   ـه د الد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دذك د"دخليف:دد وددي".

د  دوب دهللابدان  2012 دـدث عبدد وسىد مودسب ا دعبددمحدد دهللابدمحي  دهللابدمأ دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدكدنددفثلدذ ك. نددمبدهللا  دكدنددهجُ دهجثا داب  طحد دمثدد خلد دصبىددّللك د أا د دمهللامد ندرسولددّللك

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللافدن دعبـددمحـدددمـبدسـب ا د خـرباندمُححيـ  دهللاـبدمأـ دمـبدهللا ـ ددّللك دهللاـبددمـبدهللا ـ  د2013
د  دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  



دهللابيــهد ســبمدصــبكىدد ظهـ د د ثحيــ د دملغــ بد د ثوــد داب  ط حــد  دمثدهحجحـ حد ــددهجثــا دمثددخــلد أــا د ندد بـزدصــبىددّللك
د كدنددمبدهللا  ددفثبه.

 ابب فيمن قديم شيئا  قبل شىء يف حجه -88
دمبدهللا ـ  دمـبد2014 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللايقىدمبدطبحادمبدهللا ي ددّللك دهللابدهللا  ددّللك

دد ثدصد نهد دل:
دهللابيـــهد ســـبمد دثجـــادد ـــود دصـــبىددّللك ديدنـــىن ددقـــ  ونه د جـــد درجـــلد اـــدل:دايرســـولددّللك دإ دملد شـــث د  ـــفدرســـولددّللك

دهللابيهد سبم:د"دذمحد الدث ج"د جد درجلدآخ د ادل:دايرسولددّللك دملد دصبىددّللك  حباهللاد  لد ند ذمح د ادلدرسولددّللك
:د"دصـب د الد شث د بحـ  د  ـلد ند ر ـي د ـدل:د"دردد الدثـ ج"د ـدل:د  ـددسـئلددو ئـٍذدهللاـبدشـى د ـ كأدد  د خـ دإالد ـدل

دث ج".
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابدد وي د  دهللابدزايددمبدهللاال ا دهللابد سد ادمبدش دكد دل:2015

دسـثيهللُاد  ـلد ند طـوف د  د دهللابيهد سبمدثدجكد  د أدندد بدفدأي ونـه د  ـبد ـدل:دايرسـولددّللك خ جهللاد  دد بزدصبىددّللك
الدثــ جدالدثــ جدإالَّدهللابــىدرجــٍلدد ــرتضدهللاــ ضدرجــلد قــبٍمد هــودرــدملف د ــ  هللادشــيئد  د  د خــ  دشــيئد  د أــدندداــول:د"

د ذ كدد ذيدث جد هبك".
 ابب يف مكة -89

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدندمبدهللاييبا د دل:دث ع دك ريدمبدك ريدمبددملطبعدمبد  د ددهللاادهللابدمثبد2016
د هبه دهللابدج ه

دهللابيــهد ســبمددحيــبيداــدددبــيد اببدمــ دســهٍمد د بــدفدميــ  ندمــنيدد دــه د  ــيسدميبه ــددســرتة د ــدلد نــهدر ىدد بــزدصــبىددّللك
سفيدن:د يسدميبهد منيدد أث ادسرتة د  دلدسفيدن:دكدنددمبدج دجد خرباندهللابهد دل:د خرباندك ريدهللاـبد ميـهد ـدل:د قـ  تهد

د ادل:د يسد بد  دمسثته د  أبد بدمثبد هبيدهللابدج ي.
 ابب حترمي حرم مكة -90

ثب ــل دعبــددد و يــ دمــبد قــبم دعبــدددأل زدهللاــي د ــدل:دثــ ع دىــيبددثــ ددمــبد  دك ــريدهللاــبد  دـــدثــ عبدد محــ دمــبد2017
دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:

د دهللابيـهد سـبمد ـيهم د ح ـ ددّللك دصـبىددّللك دهللابيهد سبم[د أاد دددرسولددّللك د]صبىددّللك د] ثد،[دهللابىدرسولددّللك ملدد تحددّللك
د] ثـد، [دثـ سدهللاـبد أـادد فيـلد سـب دهللابيهـددرسـو هد دملـؤ بني د إّنـدد ثبـهللاديلدسـدهللااد ـبد  عىندهللابيه دمثد دل:د"إنددّللك

د بهدر دمثدهيدث ددفدإ،ددوددد ايد ا:دالددثض دشج هد د الددبف دصـي هد د الدحتـلُّد اطتهـددإالكدملبوـٍ "د اـدددهللا ـدف د  د
ذخ د  أنهد ا وراند ميو بد د ادلدرسولد دإالدديأ ذخ ". دل:د دلدد ث دف:دايرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"إالدديأ دصبىددّللك ددّللك



ددكت ــودديل د  ــدلد مــوددد د:د زدداند يــهددمــبددملحيــفىدهللاــبدد و يــ :د اــددد مــودشــدٍهدرجــلفد ــبد هــلدد ــي بد اــدل:دايرســولددّللك
دهللابيــهد ســـبم:د"دكت ــوددأل دشـــده"د بــهللاد أل زدهللاـــي:د ــدد و ـــهد"دكت ــوددأل دشـــدٍه "د ــدل:دهـــذه دصـــبىددّللك د اــدلدرســولددّللك

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك ددخلط ادد يتدمسثهدد بدرسولددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدجمده  دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا دفد دهـذهدد احيـاد2018

د دل:د" الخيتبىدخالهد".
هللاـبددوسـفدمــبدــدثـ عبدد محـ دمــبدثب ـل دعبـددهللا ـ دد ــ محبدمـبد هـ ي دعبـددإســ دئيل دهللاـبدإمـ دهيمدمـبد هــدج  د2019

دهللابهدد د هللا: د دهك دهللابد  ه دهللابدهللادئوادرضيددّللك
د بهللا:دايرسولددّللك د الدن  د كدنىن دميتد د  دمبد  ددظبكد بدد و س د ادل:د"ال دإّنددهود بدلد بدس قدإ يه".

ل:دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد مودهللادصم دهللابدجثف دمبدىيبدمبدعـوابن د ـدل:د خـرب دهللا ـدرةدمـبدعـوابن د ـد2020
دث ع د وسىدمبدابذدند دل:
د  يهللاددثبىدمبد  ياد ادل:

دهللابيهد سبمد دل:د"دثتأدردد طثددد ددحل ددإحلددفد يه". دصبىددّللك دإندرسولددّللك
 ابب يف نبيذ السقاية -91

د دل:د دلدرجلدالمبدهللا دف:2021 دـدث عبددهللا   دمبدهللاون د اندخد   دهللابدمحي  دهللابدمأ دمبدهللا  ددّللك
دقاوندد ب يذد مبودهللا َّهمددقاوندد بنبد د ثقلد د قودق د خُبْلفد مد ددثدجا د ادلددمبدهللا ـدف:د ـددد ددابلد هلدد  يهللا

دهللابيهد سبمدهللابىدردثبته د خبفـهد سـد ادمـبدزدـ  د ـ هللادد دصبىددّللك مبدد بدخُبٍْلد الدمبدد بدثدجا د  أبددخلدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدمو دب د  يتدمب يذد و بد  دصبىددّللك به د د  د ضبهدإ،د سـد اد]مـبدزدـ [د وـ بد بـه دمثد ـدلدرسولددّللك

د د ــدد ــدلدرســولددّللك دهللابيــهد ســبم:د" ثقــبتمد   بــتم دكــذ كد ــد ثبود"د ــبحبدهأــذددالدن دــ د ندنغــريكأ دصــبىددّللك رسـولددّللك
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك

قامة مبكة -92  ابب ]يف[ اإلِّ
يدهللابدهللا  دد  محبدمبدمحي د نهدمسـ دهللا ـ دمـبدهللا ـ دد ثمدـمددقـ لدـدث عبددد اثبز دعبددهللا  دد ثمدمددث دد  رد رد2022

دد قدئعدمبددمد :دهلدمسثهللاد دديأ د ادنأادشيئد  د دل:د خرب ددمبددحلض  ي
دهللابيهد سبمدداول:د ب هدج دبدإ د افدمث دد حي ردعالاث د] دد أث ا[". دصبىددّللك د نهدمس درسولددّللك

 ابب الصالة يف الكعبة -93
دمبدهللا  دـدث عبد2023 دد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك



دهللابيهد سبمددخلدد أث ادهود  سـد ادمـبدزدـ د هللا  ـدندمـبدطبحـاددحلحجحـزُّد مـالل د  غباهـددهللابيـهد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دهللابيــهد ســبم د اــدل دصــبىددّللك دمــبدهللا ــ :د قــ  هللادمــالال دثــنيدخــ ج:د ــدذددصــب درســولددّللك :د  أــثد يهــد د ــدلدهللا ــ ددّللك

دجثلدهللا ودد دهللابددقدرهد هللا وددبدهللابدمييبهد عالعاد هللا  ٍةد رد ه د كدندد  يهللاددو ئٍذدهللابىدستاد هللا  ة دمثدصبى.
دمبد   دمبدإسحدقددألذر يُّ دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دهللابد د كد ـذدددحلـ دثدملددـذك د2024 ـدث عبددهللا  ددّللك

د.د قَّوحدريح د دل:دمثدصبىد ميبهد منيدد ا بادعالعاد ذري
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود سد ا دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا   2025

دهللابيهد سبمدنثىندث دثدد اثبزد دل:د نقيهللاد ند س  هدكمدصبى  دهللابدد بزدصبىددّللك
هللادـدث عبددزهريدمبدث ب دعبددج د  دهللابددمد دمبد  دزايد دهللابدجمده  دهللابدهللا  دد  محبدمبدصـفودند ـدل:د بـ2026

د ث  دمبددخلطدب:
دهللابيهد سبمدثنيددخلدد أث ا د دل:دصبكىدركثتني. دصبىددّللك دكيفدصب درسولددّللك

دمــبدهللا ــ  دمــبد  ددحلجــدج دعبــددهللا ــ دد ــودرت دهللاــبد دــوب دهللاــبدهللاأ  ــا دهللاــبددمــبد2027 ـــدثــ عبدد مــود ث ــ دهللا ــ ددّللك
دهللا دف

دهللابيـهد سـبمدملـدد ـ دد أـاد ىبد نددـ خلدد  يـهللاد  يـهد دآلهلـا د ـ   د ـدد  خ جـهللا د ـدل:د ـ خ جدصـورةد ندد بزدصـبىددّللك
د اــــ دهللاب ــــودد ــــدد ــــهد ســــبم:د" ــــد بهمددّللك د دّللك دهللابي دصــــبىددّللك ــــ ده دددألزالد د اــــدلدرســــولددّللك ــــ دهيمد إمسدهللايــــلد  د د إم

د دنودثيه د  دز دايه دمثدخ جد ملددحيلكد يه. ددستاق دد دد  "د دل:دمثددخلدد  يهللا د أربك
 حلِّجر[]ابب الصالة يف ا -94

دـدث عبددد اثبز دعبددهللا  دد ثمدم دهللابدهللابا ا دهللابد  ه دهللابدهللادئواد ندد د هللا:2028
دهللابيــهد ســبمدميــ يد ــ دخب د ددحلأجــ د اــدل:د دصــبىددّللك د ند دخــلدد  يــهللاد  صــبيد يــه د  خــذدرســولددّللك كبــهللاد ثــعُّ

ـددهـود طثـافد ـبدد  يـهللا د ـ أنَّد و ـ كدد تحيـ  ددثـنيدمبـوددد أث ـاد ـ خ جوهد"صبكأيد ددحلجـ دإذدد رد ددخـولدد  يـهللا د  أّنك
د بدد  يهللا".

 ]ابب يف دخول الكعبة[ -95
دمبد  د بيأا دهللابدهللادئوا2029 دمبددد د دهللابدإمسدهللايلدمبدهللا  ددملبك دهللابدهللا  ددّللك دـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدخ جد بدهللاب هدد هود ق  ر دمثدرج دإيلَّد هـودكئيـع د اـدل:د"إ ددخبـهللادد أث ـا د  ـود ندد بزدصبىددّللك  كأ
د خدفد ند كوند  دشااهللادهللابىد  يت". ددستا بهللاد بد   يد دددست م  د دددخبتهد دإ كأ

ــدثــ عبدددمــبدد قــ حد ســثي دمــبد بحيــورد  قــ دد ــد ود:دعبــددســفيدن دهللاــبد بحيــورددحلجــزك دثــ ع دخــديل دهللاــبد2030
د  يد]صفيادمبهللادشي ا[د د هللا:دمسثهللاددألسب ياد اول:د بهللاد ث  دن:



دنقـيهللاد ندآ ـ ،د ندّت كأـ دد اـ ننيد  أنـهد ـيسدد دد دل دهللابيهد سبمدثنيددهللاد، د ـدل:د ـدل:د"إ كأ دصبىددّللك  كدرسولددّللك
ددب غيد نددأوند د دد  يهللادشى فددوغلددملحيبي"د دلددمبدد ق ح:دخديلد قد  دمبدشي ا.

 ابب يف مال الكعبة -96
در  دهللاـبدد وـي د  دهللاـبد دصـلددألثـ ب دهللاـبدشـايق دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد ـ محبدمـبد  ـ ددحملـ2031

دهللابدشي اددث ددمبدهللا  دند دل:
دهللابه[د د اث ،دد ذيد نهللاد يهد ادل:دالد خ جدثىتد  قمد دلدد أث ا د دل:د بهللا:د دهللا  دمبددخلطدبد]رضيددّللك  ث ح

دهللابيـهد سـبمد دد نهللادمفدهللاـل د ـدل:دمبـىدأل ثبـبَّد ـدل:د بـهللا:د ـدد نـهللادمفدهللاـلد ـدل:دمل  د بـهللا:دألندرسـولددّللكد دصـبىددّللك
دهللابه د مهدد ثوجد بكدإ،ددملدل د بمدخي جده د اددد ر ج. د  در ىد أدنهد  مودمأ درضيددّللك

 ]ابب[ -97
دمـبدإنقـدندد طـدئفيكأ دهللاـبد ميـه دهللاـبد2032 دمـبددحلـدرت دهللاـبد  ـ دمـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبددثد  دمبدىيب دعبـددهللا ـ ددّللك

دهللا  ةدمبدد ممري دهللابدد ممريد دل:
دهللابيـهد سـبمد دمل دصـبىددّللك دهللابيهد سبمد بد أيكاحدثىتدإذددكبددهللاب دد قكأ رةد  فدرسـولددّللك دصبىددّللك دد   ببدد  درسولددّللك

ط فدد ا نددألسوددثذ هد د دستا لدخن د دم حي هد  دلد  ة:د ددده د   فدثىتدد افدد بدفدكبهم دمثد ـدل:د"إنَّدصـي د
"د ذ كد د  لدنم  هدد طدئفد ثحيدرهد  ايف. حجٍكد هللاضدههدث ددفد  ددّللك

 ابب يف إتيان املدينة -98
دـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ة 2033

دهللابيهد سبمد دل:د"الد و ُّدد  ثدلدإالدإ،دعالعاد قدج :د قج ددحل دد د  قج يدهذد د دملقج د هللابدد بزدصبىددّللك
ددأل حيى".

 رمي املدينةابب يف حت -99
د2034 ــدثــ عبدد  ــ دمــبدك ــري د خـرباندســفيدن دهللاــبددألهللا ــش دهللاــبدإمــ دهيمدد تي ـي دهللاــبد ميــه دهللاــبدهللابــيد]رضــيددّللك
دهللابه[د دل:

دهللابيــهد دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبمدإالدد اـ آن د  ـدد دهـذهدد حيـحيفا د ـدل:د ـدلدرسـولددّللك دصـبىددّللك  ـددكت بـددهللاـبدرسـولددّللك
د دملالئأـاد د بـدفد  ثـني دد سبم:د"دمل دبادث ددفد ددمني هللادئٍ دإ،دعوٍر د  ـبد ثـ تدثـ اث د  دآ ىد ـ اث د ثبيـهد ثبـاددّللك

د دملالئأـاد د الدص فف د] [دذ اددملقب نيد دث ةفددقثىد دد دانهم د  بد خف د قب د د ثبيهد ثباددّللك الددا لد بهدهللا لف
د الدص فف د  بد د،د و د د د دملالئأـاد د بـدفد  ثـني د د بدفد  ثني دالددا لد بهدهللا لف مغريدإذند ود يهد ثبيهد ثبـاددّللك

." د الدص فف دالددا لد بهدهللا لف



دهللابـه[د دهـذهد2035 د]رضـيددّللك ـدث عبدددمبددمل ىن دعبددهللا  دد حي   دعبددمهدد دعبدد تـددة دهللاـبد  دثقَّـدن دهللاـبدهللابـيك
دد احيا 

دهللابيــهد ســبمد ــدل:د"دالخيتبــىدخالهــد د الددب فــ دصــي هد د الد بــتا د اطتهــددإالدملــبد شــددد ــد د الدهللاــبدد بــزدصــبىددّللك
ددحيبحد  جٍلد ندى لد يهددد قالحد اتدل د الددحيبحد  جلد ندداط د بهددشج ةدإالد نددثبفدرجلدمثريه".

ـدث عبدد   دمبدد ثال  د ندزدـ دمـبددحل ـدبدثـ عهم دعبـددسـبي دندمـبدكبدنـاد ـو،دهللا  ـدندمـبدهللافـدن د خربنبـدد2036
دمبد د  دسفيدندهللابدهللا يدمبدزد د دل:هللا  ددّللك

دهللابيــهد ســبمدكــلدانثيــاد ــبددمل دبــادم دــ د دم دــ د دالخُيــ ُ دشــج هد الددثضــ  دإالد ــددُدقــدقدمــهد دصــبىددّللك محــىدرســولددّللك
ددجل ل.

د دل:2037 دـدث عبدد مودسب ا دعبددج د ددث ددمبدثدزدد دل:دث ع ددثبىدمبدثأيم دهللابدسبي دندمبد  دهللا  ددّللك
دهللابيـهد سـبمد قـب هدعيدمــه در دـهللادسـث د دصـبىددّللك مـبد  د  ـدصد خـ درجـال ددحيـي د دثـ دددمل دبــادد ـذيدثـ ددرسـولددّللك

دهللابيـهد سـبمدثـ ددهـذدددحلـ دد  ـدل:د" ـبد جـ د ثـ د ددحيـي د يـهد دصـبىددّللك  جد د ود يهد أبَّ وهد يـهد اـدل:دإندرسـولددّللك
دهللابيهد سبم د  أبدإندشئتمدد ثهللادإ يأمدمثبه. بيقب هد]عيدمه["د الد ردُّدهللابيأمدطث ا د طث بيهددرسولد دصبىددّللك ددّللك

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشـي ا دعبـدددمدـ دمـبدهـدر ن د خـربانددمـبد  دذئـع دهللاـبدصـد د ـو،دد تـَّْو ح ـا دهللاـبد ـو،د2038
د قث 

دد ندسث د د ج دهللا ي د د بدهللا ي ددمل دبادداطثوند بدشـج ددمل دبـا د  خـذد تـدهللاهمد  ـدل:ددثـ دملـود يهم مسثـهللادرسـولددّللك
دهللابيهد سبمددـحْبهىد ندداط د بدشج ددمل دبادشى د  دل:د" بد ط د بهدشيئد د ب بد خذهدسب ه". دصبىددّللك

ــدثـ عبدد  ـ دمـبدثفـصد مــودهللا ـ دد ـ محبدد اطـدن دعبـدد  ـ دمــبدخد ـ  د خـرب دخدرجـادمـبددحلـدرتددجلهــ  د2039
د دل:د خرب د   دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد

ـد د ندرسولددّللكد دهوك دهللابيـهد سـبم د  أـبددهـشُّ دصـبىددّللك دهللابيهد سبمد دل:د"الخي  د الددثض دمحـىدرسـولددّللك دصبىددّللك
در ياد ".

دـدث عبدد ق د دعبددىيب دحد عبددهللا  دندمبد  دشي ا دهللابددمبدّنري دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  2040
دهللابيهد سبمدكدندأييتد ُ  دصبىددّللك دد د دشيد د ردك د  دزددددمبدّنري:د دحيبيدركثتني. ندرسولددّللك

 ابب زايرة القبور -100
دمــبد2041 ــوحُة دهللاــبد  دصــر دمحيــ دمــبدزايد دهللاــبددمدــ دمــبدهللا ــ ددّللك يـْ ــدثــ عبدد  ــ دمــبدهللاــوف دعبــدددملاــ ي دعبــددثح ـ

دُ قحْي  دهللابد  ده د ة
دإالَّد دهللابيهد سبمد دل:د" دد بد ثٍ ددقبمدهللابيك دصبىددّللك د ردَّدهللابيهدد قالد". ندرسولددّللك دهللابيَّدر ثيدثىتَّ ددّللك ددردَّكح



دمبدان   د دل:د خـرب ددمـبد  دذئـع دهللاـبدسـثي ددملاـربيك د2042 ـدث عبدد مح دمبدصد  د دل:د    دهللابىدهللا  ددّللك
دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د"الدجتثبوددميو أمد  ورد  د الدجتثبودد ربيدهللايـ د  د دصبىددّللك د ـ أنَّدصـال أمد  بغـ د دلدرسولددّللك  صـبُّوددهللابـيَّ
دثيثدكبتم".
ــدثــ عبددثد ــ دمــبدىــيب دعبــدد  ــ دمــبد حْثــٍبددملــ د ُّ د ــدل:د خــرب ددد ددمــبدخد ــ  دهللاــبدرميثــادمــبد  دهللا ــ د2043 ـ

دهللابيــهد ســبمد دصــبىددّللك دىــ كأتدهللاــبدرســولددّللك د د ــدل:د ــددمسثــهللادطبحــادمــبدهللا يــ ددّللك د ــ محب دهللاــبدرميثــاددثــ ددمــبددهلـُـ ح
دث د د د  دغريدث دثد دث د دل:د بهللا:د  ددهو 

دهللابيهد سبمدد د د  وردد وه د  دثىتدإذدد ش  بددهللابىدث ةد د م دصبىددّللك  د ب ـدد ـ  َّيبدد بهـددد دل:دخ جبدد  درسولددّللك
دنحبيٍاد دل:د ببددايرسولددّللك د   وردإخودنبددهذه د دل:د"  ورد صحدمبد"د ب ددجئبدد  وردد وه  د د دل:د"هذهد إذدد  ورف

د  وردإخودنبد".
دمبدهللا  2044 دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك

دمبدهللا  ددفثلدذ ك. دهللابيهد سبمد انلداب  طحد دد يتدمذيددحلبيفاد حيبىد د د أدندهللا  ددّللك دصبىددّللك د ندرسولددّللك
دـدث عبددد اثبز د دل:د دلد د ك:2045

دصـبىدالددب غيدألث د ندجيد زددمل ث فدإذدد فلدردجثد دإ،ددمل دبا دثىتددحيبيد يهدد ددم دد ه دألنـهدمبغـ د ندرسـولددّللك
دمه. دهللابيهد سبمدهللا َّفح ددّللك

د] دلد موددد د[:دمسثهللاد   دمبدإسحدقددمل د ُّد دل:ددملث كفدهللابىدستاد  يدلد بددمل دبا.
   كتاب النكاح6
 ابب التحريض على النكاح -1

دمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابدهللابا اد دل:دـدث عبددهللا  دن2046
د ند يقــهللاد ـهدثدجــاد ــدلديل:د دمــبد قـثوددنــىن دإذد ايـهدهللا  ــدند دسـتراله د ب ــددر ىدهللا ـ ددّللك إ دأل وـيد ــ دهللا ـ ددّللك

بدنفقــكد ــددد ثــدلدايدهللابا ــاد جئــهللا د اــدلد ــهدهللا  ــدن:د الدنم جــكدايد ابدهللا ــ دد ــ محبدجبدردــادمأــ د ثبــهدد جــ دإ يــكد ــ
دهللابيــهد ســبمدداــول:د" ــبددســتطديد ــبأمد دصــبىددّللك :د ــئبد بــهللادذد،د اــ دمسثــهللادرســولددّللك كبــهللاد ثهــ  د اــدلدهللا ــ ددّللك

د ب حي  د  ثحيبد بف ج د  بدملددقتط د بأمد ثبيهداب حيودد  أنهد هد جد ف". دد  د ةد بيتم ج د  أنهد غبُّ
 ابب ما يؤمر به من تزويج ذات الد ين -2

 ق د دعبددىيبددث ددمبدسثي  د دل:دث ع دهللا ي ددّللك دث ع دسثي دمبد  دسثي  دهللاـبد ميـه دهللاـبدـدث عبدد2047
د  ده د ة 



دهللابيــهد ســبمد ــدل:د" ــبأحدد بقــد دألرمــٍ :دملدهلــد د حلقــ هد د جل دهلــد د  ــ دبهد د ــدرفح دمــذد دد ــ كأدبد هللاــبدد بــزدصــبىددّللك
د  مهللادد د،".

 ابب يف تزويج األبكار -3
دـــدثــ ع2048 بدد محــ دمــبدثب ــل دعبــدد مــود ثد دــا د خــربانددألهللا ــش دهللاــبدســدملدمــبد  ددجلثــ  دهللاــبدجــدم دمــبدهللا ــ ددّللك

د دل:
دهللابيهد سبم:د"  م َّجهللا "د بـهللا:دنثـم د ـدل:د"مأـ د د ددعيكأ ـد  "د ابـهللا:دعيكأ ـد  د ـدل:د"  ـالدمأـ د د دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك

د الهللا هدد  الهللا ك ".
 يج من مل يلد من النساء[]ابب النهي عن التزو   -4

ـــد ــدلد مــوددد د:دكتــعدإيلكدثقــنيدمــبدث دــثددملــ  زي دعبــددد فضــلدمــبد وســى دهللاــبددحلقــنيدمــبد د ــ  دهللاــبد2049
دهللا درةدمبد  دثفحيا دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيــهد ســبمد اــدل:د"إندد ــ  يتدالدمتبــ ددــ دال ــٍسد ــدل:د"غ كأ ــد"د ــدل:د خــ دفد ند ت ثهــددجــد درجــلدإ،دد بــزدصــبىددّللك
دنفقي د دل:د" دست ت د د".
د...د]اببد بد م جدد و ود[

ـدث عبدد مح دمبدإمـ دهيم دعبـدددمدـ دمـبدهـدر ن د خـرباند قـتبمدمـبدسـثي د]دمـبد خـهللاد بحيـوردمـبدزدذدن[ دهللاـبد2050
د بحيورددث ددمبدزدذدندهللابد ثد دادمبد  ة دهللابد ثالدمبددقدرد دل:

دهللابيـهد د سـبمد اـدل:دإ د صـ هللادد ـ  ة دذد دثقـعد  ـدل د إنـددالد بـ د    م جهـد د ـدل:دجد درجلدإ،دد بـزدصـبىددّللك
دمأمددأل م". د أدع ف د"ال"دمثد اتهدد  دنياد بهده دمثد اتهدد  د  اد ادل:د" م جوددد ود ددد و ودد  أ كأ

 ابب يف قوله تعاىل: الزاين ال ينكح إال زانية -5
دمبددألخبس دهللابدهللا   دمـبدشـثيع دهللاـبد ميـه دهللاـبدـدث عبددإم دهيمدمبد   دد تـكْي ي دعب2051 ددىيب دهللابدهللا ي ددّللك

دج هد ند  ع دمبد  د  ع دد غبويدكدندى لددألسدرىدنأا د كدندنأادمأغأيٌّددادلدهلددهللابدق د كدنهللادص داته د دل:
د نأــحدهللابــدق د ــدل:د قــأهللادهللاــ د بم ــهللا:د} دهللابيــهد ســبمد ابــهللا:دايرســولددّللك  د مدنيــادالدجئــهللاد]إ،[دد بــزدصــبىددّللك

د  دلد]يل[:د"ال بأحهد". {د  هللاد د ا  هددهللابيَّ ددبأحهددإالكدزدٍند  د و ،ف
ـدث عبدد ق دد  مود ث  د دال:دعبددهللا  دد ودرت دهللابدث يع دثـ ع دهللا ـ  دمـبدشـثيع دهللاـبدسـثي ددملاـربي د2052

دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبم:د"الدبأحدد مد دد بوددإال دصبىددّللك دد  به". دلدرسولددّللك
د  دلد مود ث  :دث عبددث يعددملثبم دهللابدهللا   دمبدشثيع.

 ابب يف الرجل يُعتِّق أمته مث يتزوجها -6



دـدث عبددهبَّدددمبدد ق يك دعبددهللا    دهللابد ط ف دهللابدهللاد   دهللابد  دم دة دهللابد  د وسىد دل:2053
دهللابيهد سبم:د" بد هللاتقدجدردتهد  م َّجهددكدند هد دصبىددّللك د ج دن". دلدرسولددّللك

دـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباند مودهللاودنا دهللابد تددةد هللا  دد ثمدمدمبدصهيع دهللابد نسد]مبد د ك[2054
دهللابيهد سبمد هللاتقدصفياد جثلدهللاتاهددص د هد. د ندد بزدصبىددّللك

 ابب "حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب" -7
دمــبدد2055 دمــبد قــب ا دهللاــبد د ــك دهللاــبدهللا ــ ددّللك دبــدر دهللاــبدســبي دندمــبددقــدر دهللاــبدهللاــ  ة دهللاــبدـــدثــ عبددهللا ــ ددّللك

دهللابيهد سبم دهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د"ى دد بدد  ضدهللااد ددى دد بدد والدة". د ندد بزدصبىددّللك

دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللاـبدهللاـ  ة دهللاـبدزدبـعدمبـهللاد ددسـب ا دهللاـبد2056 ـدث عبددهللا  ددّللك
دددث ي اد د هللا: ددسب اد ند 

؛دهــلد ــكد د خــيت د ــدل:د"   ثــلد ــدذد "د د ــهللا:د تبأحهــدد ــدل:د" ختــك "د د ــهللا:دنثــم د ــدل:د"  حت ــنيد ايرســولددّللك
د اـ د خـرب د د بدش ك د دخريد خيت د ـدل:د"  أنـددالدحتـلديل"د د ـهللا:د ـودّللك ذد، "د د هللا:د قهللادنربيٍادمك د  ثعُّ

د ــودملد أــبد نــكدّتطــعددرةد  دذرةدشــكدزهــريدمبــهللاد  دســ دســب ا "د د ــهللا:دنثــم د ــدل:د"  ــدد دّللك ب ا د ــدل:د"مبــهللاد دكأ
دمبـــد أبَّد الد رمي ـــيتد دثجـــ يد ـــددثبـــهللاديل دإنـــدددمبـــاد خـــيد ـــبدد  ضـــدهللااد رضـــثتب د  ابهـــددعود ـــا د ـــالد ث ضـــبدهللابـــيَّ

د خود أبَّ".
 ابب يف لنب الفحل -8

دهللابهـد[دـدث عبدد   دمبدك ريدد ث  ي د خرباندسفيدن دهللابدهودددم2057 بدهللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
د د هللا:

د  بحدمبد  دد اثيسد دسترت د بـهد ـدل:د قـترتدبد ـ د  اندهللا ُّـك د د ـهللا:د بـهللا:د ـبد دـب د ـدل:د رضـثتكد دخلدهللابيَّ
دهللابيهد سبمد ح عتهد اـ دصبىددّللك دل:د"دد   ةد خي د د هللا:دإّندد رضثت ددمل  ةد ملدد ضث دد  جل د  خلدهللابيَّدرسولددّللك

دإنهدهللا كد بيبجدهللابيك".
 ابب يف رضاعة الكبري -9

ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دحد عبدد   دمبدك ـري د خـرباندسـفيدن دهللاـبد شـثثدمـبدسـبيم دهللاـبد ميـه د2058
دهللابهد  دهللابد ق  ق دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دهللابيهد سبمددخلدهللابيهدد هللاب هددرجل د دلدثفص دصبىددّللك د جهـهددملثىند دث :د ندرسولددّللك دذ كدهللابيهد  غـريَّ :د وقَّ
دمثدد فاد:د د هللا:دايرسولددّللك دإنهد خيد بدد  ضدهللاا د ادل:د"دنظ ند بدإخودنأبَّ د  أّنددد  ضدهللااد بدد دهللاا".



دمبد2059 ـدث عبددهللا  دد قالددمبد طهَّ د ندسبي دندمبددملغريةدث عهم دهللابد  د وسى دهللابد ميه دهللابددمبد ث  ددّللك
دودد دل: قثود دهللابددمبد قث

دالرضديدإالد ددش َّدد ثظم د  ن هللادد بحم د ادلد مود وسى:دالد ق  واند هذدددحلربد يأم.
ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبدد كي  دهللابدسبي دندمبددملغرية دهللابد  د وسـىددهلـاليل دهللاـبد ميـه دهللاـبد2060

ددمبد قثود 
دهللابيهد سبمدنثبده د  دل:د نومدد ثظم د.دهللابدد بزدصبىددّللك

 ابب من حريم به -10
ـــدثــ عبدد محــ دمــبدصــد  دعبــددهللاب قــا دثــ ع ددــونس دهللاــبددمــبدشــهدب د ــدل:دثــ ع دهللاــ  ةدمــبدد ــممري دهللاــبد2061

دهللابيهد سبمد  دكدسب ا دهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك
دسـدملد د  نأحـهددمبـاد خيـهدهبـ دمبـهللادد و يـ دمـبدهللا ت ـادمـبدرميثـا د ند ابدثذدفادمبدهللات ادمبدرميثادمبدهللا  دمشسدكدند  ـىنَّ

درجـال د ددجلدهبيـاددهللاـدهد دهللابيـهد سـبمدزدـ د  د كـدند ـبد  ـىنَّ دصـبىددّللك درسـولددّللك  هود و،دال   ةد ـبددألنحيـدر دك ـدد  ـىنَّ
ــــه:د} ــــ أخودنأمد دد ــــ دبد ــــك:د}ددهللاــــوهمدآلابئهــــم{دإ،د و  دهللام جــــلكد دذ  ــــملددّللك ــــه دثــــىتد ن د ريدع ــــهد حُ ركأتح ــــدفدإ ي د ب

آابئهــم د  ــبدملددثبــمد ــهد بدكــدند ــو،د  خــد د دد ــ دب د جــد  دســهبادمبــهللادســهيلدمــبدهللا ــ  دد  ــود يأم{د ــ دُّ ددإ،
د ا شــيدمثدد ثــد  ي د هــيدد ــ  ةد  دثذدفــاد اد ــهللا:دايرســولددّللك دإاندكبــددنــ ىدســدملد د  ــ د  د أــدندأي يد ثــيد  ــ د  د

دهللام جلد يهمد دد  دهللاب دثذدفاد دميهللاد دث د د د د ضال د هللا د أيفد ـ ىد يـه د اـدلدهلـددد بـزدصـبىد د   د نملددّللك
د دهللابيهد سبم:د" رضثيه"د  رضثتهدمخسدرضثد  د أدندنبم اد   هدد بدد  ضدهللاا د  ـذ كدكدنـهللادهللادئوـاد]رضـيددّللك دّللك
هللابهد[د  ـ دمبـد د خودهتـدد مبـد دإخوهتـدد ندد ضـثبد ـبد ث ـهللادهللادئوـاد ندد دهـدد دـ خلدهللابيهـد د إندكـدندك ـريد دمخـسد

ْببحدهللابـيهبدمتبـكدد  ضـدهللاادرضثدٍ  دمثدد خلد دهللابيـهد سـبمد نددُـْ خأ هللابيهـد د  مـهللاد دُّدسـب اد سـدئ د ز دجدد بـزدصـبىددّللك
دهللابيـهد سـبمد د ددن ريد ثبهـددكدنـهللادرخحيـاد ـبدد بـزدصـبىددّللك  ث د د بدد بدفدثىتدد ض د ددمله  د  ببد ثدئوا:د دّللك

د قدملدد ندد بدف.
 ابب هل حيرم ما دون مخس رضعات -11

دمبد  دمأـ دمـبد  ـ دمـبدهللا ـ  دمـبدثـمد دهللاـبدـد2062 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك ث عبددهللا  ددّللك
دهللا  ةدمبهللادهللا  دد  محب دهللابدهللادئواد ندد د هللا:

د دهللام جلد بدد ا آن:دهللاوـ درضـثد دىـ  بدمثدنقـربدخب ـسد ثبو ـد دُىحـ كأ بد تـو دد بـزدصـبىددّللك كدند ي دد نملددّللك
دادددا  د بدد ا آن.دهللابيهد سبمد هبَّد

دمبدد ـممري دهللاـبدهللادئوـاد2063 ـدث عبدد ق ددمبد ق هٍ  دعبددإمسدهللايل دهللابد دوب دهللابددمبد  د بيأا دهللابدهللا  ددّللك
دهللابهدد د هللا: درضيددّللك



دهللابيهد سبم:د"الدحت كأدددملحياد الددملحيتدن". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
 ابب يف الرضخ عند الفصال -12

دمبد   دد بفيبي دعبدد مود ثد دا دحد عبدددمبدد ثـال  د انددمـبدإدردـس دهللاـبدهوـدددمـبدهللاـ  ة دـدث عبددهللا  ددّللكد2064
دهللابد ميه دهللابدثجكدجدمبدثجدج دهللابد ميهد دل:

د بهللا:دايرسولددّللك د دددذهعدهللا د ذ َّادد  ضدهللاا د دل:د"د غ ة:دد ث  د  ددأل ا".
د دلدد بفيبي:دثجدجدمبدثجدجددألسب ي د هذدد فظه.

 ب ما يكره أن جيمع بينهن من النساءاب -13
دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دعبدددد ددمبد  دهب  دهللابدهللاد   دهللابد  ده د ةد دل:2065 دـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د"ال بأحددمل  ةدهللابـىدهللا تهـد د الدد ث ـادهللابـىدمبـهللاد خيهـد د الددملـ  ةدهللابـىدخد تهـد د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دمبهللاد ختهد د الد بأحدد أربىدهللابىدد حيغ ى د الدد حيغ ىدهللابىدد أربى".د الددخلد ادهللابى
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قا د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب د دل:د خرب د  يحيادمـبدذ:دـعد نـهدمسـ د2066

د ابده د ةدداول:
دهللابيهد سبمد ندجي  دمنيددمل  ةد خد تهد د منيددمل  ةد هللا ت دصبىددّللك دهد.نىدرسولددّللك

دمبد   دد بفيبي دعبددخطدبدمبدد ادسم دهللابدُخحيحيف دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف 2067 دـدث عبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد نهدك هد ندجي  دمنيدد ث اد دخلد ا د منيددخلد تنيد د ث تني. دهللابدد بزدصبىددّللك

ونس دهللابددمبدشهدبد دل:د خـرب دـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد قَّ ْحددملحي ي دعبدددمبد هع د دل:د خرب دد2068
دهللا  ةدمبدد ممري

دهللام جـلك:د} إندخفـتمد الَّد اقـطودد دد يتـد ىد ـدنأحوددد دهللابيـهد سـبمدهللاـبد ـولددّللك  نهدس لدهللادئوـادز جدد بـزدصـبىددّللك
ْجــ د  يهــدد توــدركهد د د ــه د يثج ــهد دهلــدد  ــددطــدبد أــمد ــبدد بقــد {د د ــهللا:دايددمــبد خــيت دهــيدد يتي ــاد أــوند دثأ

ـ د دصـ د هد د يثطيهـدد  ـلد ـدددثطيهـددغـريه د بهـودد نددبأحـوهبَّدإالد ند   دهلدد ريد د  يُّهدد نددتم جهددمغريد نددُاقأ
.د ـدلدهللاــ  ة:د داقـطوددهلـبَّد د بغــودد ـبَّد هللابــىدسـبتهبكد ــبدد حيـ دق د   ــ  دد نددبأحـودد ـددطــدبدهلـمد ــبدد بقـد دســودهبَّ

دهللامك جــــل:د د ــــهللادهللادئوــــا:دمثدإندد بــــدفددســــتفتوددرســــولدد دهللابيــــهد ســــبمدمثــــ دهــــذهددآلدــــاد ــــيهب د ــــ نملددّللك دصــــبىددّللك ّللك
ددفتيأمد يهبَّ د  دددتبىدهللابيأمد دد أتدبد ددتد ىدد بكأقد دد اليتدالد ؤ ونبَّد ددكتـعد } دقتفتونكد دد بقد د لددّللك

د نهددتبـىدهللابـيهمد دد أتـدبددآل د   غ وند ند بأحوهب{د د هللا:د د ذيدذك ددّللك د ثـد،د يهـد:دهلبَّ دـاددأل ،دد ـيتد ـدلددّللك
دهللام جــلد ددآلدــاد } إندخفــتمد الَّد اقــطودد دد يتــد ىد ــدنأحودد ــددطــدبد أــمد ــبدد بقــد {د د ــهللادهللادئوــا:د  ــولددّللك
ْج هدثـنيد أـوند بيبـاددملـدلد دجل ـدل د دآلخ ة:د}   غ وند ند بأحوهبَّ{دهيدرغ اد ث كمد بددتي تهدد يتد أوند دثأ



حـودد ـددرغ ـودد د دهلـدد  دهلـدد ـبددتـد ىدد بقـد دإالداب اقـ د ـبد جـلدرغ ـتهمدهللاـبهب د ـدلددـونبس:د  ـدلد بهودد نددبأ
دهللام جل:د} إندخفتمد الكد اقطودد دد يتد ى{د دلدداول:دد  كوهبدإندخفتمد ا د ثببهللاد أمد رمثد . درميثاد د ولددّللك

مـبدسـث  د ـدل:دثـ ع د   دهللاـبدد و يـ دمـبدك ـري دـدث عبدد مح دمـبد  ـ دمـبدثب ـل دعبـدددثاـوبدمـبدإمـ دهيمد2069
د دل:دث ع د   دمبدهللا   دمبدثبحبادد  :يلد نددمبدشهدبدث عه

دهللابه د[دث عهد نمدثنيد   ودددمل دباد بدهللاب ددمد دمبد ثد دا د اتلددحلقـنيدمـبدهللابـيد  ندهللابيدمبددحلقنيد]رضيددّللك
دهللابه دد ايهددملقوردمبدف  اد ادلد ه:دهلد ك إيلَّد بدثدجاد    د د د دل:د ابهللاد ه:دال د دل:دهلد نهللاددرضيددّللك

د ئبد هللاطيتبيـهدالدخيبـصدإ يـهد دهللابيهد سبم د   د خدفد نددغب كدد اوددهللابيه د إ،ددّللك دصبىددّللك دسيفدرسولددّللك ُ ثطأيَّ
دهللابهدخطعدمبـهللاد  دجهـلدهللابـىد دط ـاد دمبد  دطد عدرضيددّللك دهللابهـد[د م د دثىتدد بغدإ،دنفقي دإندهللابيَّ ]رضـيددّللك

دهللابيــهد ســبمد هــودخيطــعدد بــدفد دذ ــكدهللابــىد بــربهدهــذد د  انددو ئــٍذد ــتبم د اــدل:د"إنَّد دصــبىددّللك  قــ ثهللادرســولددّللك
 دط اد  كأ د  اندالد ّتوَّفد ند فنتد دددبهد"د دل:دمثدذك دصه د د ـهد ـبدمـ دهللا ـ دمشـس د ـ عىندهللابيـهد د حيـده  هدإايهد

دالدجتت  دمبـهللاد  ثقبد دل:د"ث ع د حي    د قهللاد ث كأددثالال د الد ثلُّدث د د  د  أبد دّللك  د  هللا  د وىفديل د إ كأ
د أدان د دث د د م د ". د مبهللادهللا  كأددّللك درسولددّللك

ـدث عبدد  دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللاـبدهللاـ  ة د هللاـبد دـوب دهللاـبددمـبد2070
د دل:د  د بيأاد ذدددخلرب

دهللابه[دهللابدذ كدد بأدح. د قأهللادهللابيٌّد]رضيددّللك
دمـبد2071 دمـبدهللا يـ ددّللك ـدث عبدد مح دمبددونسد  تي ادمبدسثي  ددملثىند دلد مح :دعبددد بيث د دل:دثـ ع دهللا ـ ددّللك

د  د بيأادد ا شيدد تي ي د نددملقوردمبدف  ادث عه
دهللابيـهد سـبمدهللابـىددملبـربدداـ دصـبىددّللك ول:د"إنَّدمـ دهوـدددمـبددملغـريةددسـت ذنو د نددبأحـودددمبـتهمد ـبد نهدمسـ درسـولددّللك

دمــبد  دطد ــٍعد ــالدآذن دمثدالدآذندمثدالدآذن.دإالد ندد دــ ددمــبد  دطد ــٍعد نددطبــقددمبــيتد دــبأحددمبــتهم د  أّنــدد هللابــيكأ
ددمبيتدمضثافد  كأ دد د  د دد رد د د دؤذد د ددآذدهد".

دث دثد مح .] دلد موددد د:د[د ديأخ درد د
 ابب يف نكاح املتعة -14

دـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددهللا  دد ودرت دهللابدإمسدهللايلدمبد  يا دهللابدد مه يد دل:2072
كبددهللاب دهللا  دمبدهللا  دد ثمدمد تذدك اند تثادد بقد  د ادلد] ه[درجلددادلد هدرمي دمبدسربة:د شه دهللابىد  د نـهدثـ تد

دهللابيهد سبمدنىدهللا دصبىددّللك دبهدد دثجادد وددي. ندرسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبـددهللا ـ دد ـ زدق د ـدل:د خـرباند ث ـ  دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدرميـ دمـبدسـربة دهللاـبد2073

د ميه



دهللابيهد سبمدث َّدد تثادد بقد . دصبىددّللك د ندرسولددّللك
غار -15  ابب يف الش ِّ

 دهللاـبدهللا يـ ددّللك دكالمهـددهللاـبدان ـ  دهللاـبددمـبدـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دحد عبدد ق ددمـبد قـ ه  دعبـددىـيب2074
دهللا  

ـغدرأ؛دزددد قــ دد دث د ـه:د بتــدد بـد  :د ــددد وـغدر د ــدل:ددـبأحددمبــاد دهللابيـهد ســبمدنـىدهللاــبدد وكأ دصــبىددّللك  ندرسـولددّللك
دد  جلد دبأحهددمبتهدمغريدص دق د] دبأحد خهللادد  جلد يبأحهد ختهدمغريدص دق[.

 دعبـدددثاـوبدمـبدإمـ دهيم دثـ عبدد   دهللاـبددمـبدإسـحدق د ـدل:دثـ ع دهللا ـ دـدثـ عبدد  ـ دمـبدىـيبدمـبد ـدرف2075
دد  محبدمبده  مددألهللا ج

دمبدد ث دفد نأحدهللا  دد  محبدمـبددحلأـمددمبتـه د  نأحـهدهللا ـ دد ـ محبدإمبتـه د كـداندجحثحـالدصـ د د  د  ندد ث دفدمبدهللا  ددّللك
دهللابيـهدد أتعد ثد دادإ،د   دندأي  هداب تف دـقدميبه ـد د  ـدلد دكتدمـه: دصـبىددّللك ـغدردد ـذيدنـىدهللابـهدرسـولددّللك هـذددد وكأ

د سبم.
 ابب يف التحليل -16

دهللابـه[د2076 د]رضيددّللك ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري د دل:دث ع دإمسدهللايل دهللابدهللاد   دهللابددحلدرت دهللابدهللابيك
دهللابيهد سبمد] ندد بزدصبىددّللكد دهللابيهد سبم[د دل:د دلدإمسدهللايل:د  ُرحدهد  در ثهدإ،دد بزدصبىددّللك

ُححبَّلد ه".
ُححبكألحد دمل

ددمل د" ثحبحددّللك
ــدثــ عبدد هــعدمـبدمايــا دهللاــبدخد ـ  دهللاــبدثحيــني دهللاـبدهللاــد   دهللاــبددحلـدرتددألهللاــور دهللاــبدرجـلد ــبد صــحدبد2077

دهللابيهد سبمدنثبده. د]هللابيهدد قالد[ دهللابدد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمد دل:د   دبدد نهدهللابيك دد بزدصبىددّللك
 كاح العبد بغري إذن مواليهابب يف ن -17

ـدث عبدد مح دمبدثب ـل د هللا  ـدندمـبد  دشـي ا د هـذدد فـظدإسـبدده د كالمهـددهللاـبد كيـ  د ـدل:دعبـدددحلقـبدمـبد2078
دمبد   دمبدهللاايل دهللابدجدم د دل: دصد  دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د" ميددهللا ٍ د م َّجدمغريدإذند ود يهد هودهللاده ". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
دمبدهللا   دهللابدان   دهللابددمبدهللا  2079 دـدث عبددهللاا ادمبد أ د دعبدد مود تي ا دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"إذددنأحدد ث  دمغريدإذند والهد بأدثهدابطل". دهللابدد بزدصبىددّللك
دهللابه د [. د] دلد موددد د:دهذدددحل دثدضثيف د هود و وف د هود ولددمبدهللا  درضيددّللك

 خيطب الرجل على خطبة أخيه ابب يف كراهية أن -18
دـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ةد دل:2080

دهللابيهد سبم:د"الدخيطعدد  جلدهللابىدخط اد خيه". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك



دمبدّنري دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان2081 د   دهللابددمبدهللا  د دل:ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم:د"الدخيطعد ث كمدهللابىدخط اد خيه د الدد ي دهللابىدمي د خيهدإالدإبأذنه". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

 ابب يف الرجل ينظر إىل املرأة وهو يريد تزوجيها -19
مــبدهللا ــ ددـــدثــ عبدد قــ د دعبــددهللا ــ دد ودثــ دمــبدزايد دعبــدد  ــ دمــبدإســحدق دهللاــبددد ددمــبدثحيــني دهللاــبد د ــ 2082

د دل: دد  محبددث ددمبدسث دمبد ثدذدهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيــهد ســـبم:د"إذددخطـــعد ثـــ كمددملــ  ة د ـــ أنددســـتطديد نددبظــ دإ،د ـــدددـــ هللاوهدإ،دنأدثهـــدد دصـــبىددّللك  ــدلدرســـولددّللك

هد[د  دتم جتهد. بيفثل"د دل:د رط هللادجدردا د أبهللاد ّت  دهلد دثىتدر دهللاد بهدد دددهللاد دإ،دنأدثهدد]  مح ُّجأ
 ابب يف الويل -20

ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دثـ عبدددمـبدجـ دج دهللاـبدسـبي دندمـبد وسـى دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدهللاـ  ة د2083
دهللابدهللادئواد د هللا:

ـددد ـ  ٍةدنأحـهللادمغـريدإذند ود يهـدد بأدثهـددابطـلف"دعـالتد ـ د :د" ـ أنددخـلد دهللابيهد سـبم:د" ميُّ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دهلددندد صدبد بهد د  أند ودج  دد د قبطدند يلُّد بدالد يلَّد ه". دد دمله د
ـدث عبددد اثبز دعبدددمبدهليثا دهللابدجثف ددث ددمبدرميثادهللابددمبدشـهدب دهللاـبدهللاـ  ة دهللاـبدهللادئوـا دهللاـبدد بـزد2084

دهللابيهد سبمدنثبده. دصبىددّللك
 إســ دئيل دهللاــبد  دإســحدق دهللاــبد  ددـــدثــ عبدد  ــ دمــبد  د ــادمــبد هللاــني دعبــدد مــودهللا يــ ةددحلــ دد دهللاــبددــونس2085

دم دة دهللابد  د وسى
ٍك". دهللابيهد سبمد دل:د"الدنأدحدإالدمأوحيلأ د ندد بزدصبىددّللك

د دلد موددد د:د هوددونسدهللابد  دم دة د إس دئيلدهللابد  دإسحدقدهللابد  دم دة.
ةدمبدد ـممري دهللاـبد ددث ي ـادـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  د2086

د دصـبىددّللك درسـولددّللك  نددكدنهللادهللاب ددمبدجحْحشد هبكدهللابهـد د كـدند ـي بدهـدج دإ،د رضددحل وـا د م جهـددد بجدشـيُّ
دهللابيهد سبمد] هيدهللاب هم[.

 ابب يف الَعْضل -21
ردشــ  دهللاــبددـــدثــ عبدد  ــ دمــبددمل ــىن دثــ ع د مــودهللاــد  د]هللا ــ ددملبــكدمــبدهللا ــ  دهــودد حيــف ي[ دعبــددهللا ــدددمــب2087

ددحلقب د دل:دث ع د ثالدمبددقدرد دل:
كدنــهللاديلد خـــهللادُّتْطحـــُعدإيلك د ـــ ات ددمــبدهللاـــمديلد  نأحتهـــددإايه دمثدطباهـــددطال ـــد د ــهدرجثـــا دمثد  كهـــددثـــىتددناضـــهللاد
دنم ــهللادهــذهددآلدــا:د} إذددطباـــ دالد نأحهــدد مـــ د  د ــدل:د فــيَّ تمدهللاــ هتد د ب ــددُخطأ ــهللادإيلَّد ات دخيط هــدد ابــهللا:دالد دّللك

دد بقد د  بغبد جبهبَّد الد ثضبوهبَّد نددبأحبد ز دجهبَّ{ددآلدا د دل:د أفَّ  دهللابدميي د  نأحتهددإايه.



 ابب إذا أنكح الولييان -22
ـدثـ عبدد قـبمدمـبدإمـ دهيم دعبـددهوـدد دحد عبـدد  ـ دمـبدك ـري د خـرباندمهـدد دحد عبـدد وسـىدمـبدإمسدهللايـل دعبـدد2088

ددحلقب دهللابدمس ة محدد ددملثىندهللابد تددة دهللابد
دهللابيـهد سـبمد ـدل:د" ميـددد ـ  ٍةدز َّجهـدد  يـدند هـيد ـأل لد به ـد د  ميـددرجـلدابيدميثـد د ـبدرجبـنيد هـود هللابدد بزدصـبىددّللك

د أل لد به د".
 ابب قوله تعاىل: الحيل  لكم أن ترثوا النساء كرها  وال تعضلوهني  -23

د وــي د  دهللاــببدهللاأ  ــا دهللاــبددمــبدهللا ــدف د ــدلدد وــي د :ددـــدثــ عبدد محــ دمــبد بيــ  دعبــدد ســ دطدمــبد  ــ  دعبــد2089
د ذك هدهللاطد د موددحلقبدد قودئي د الد ربهدإالدهللابددمبدهللا دف

داب    هد  دهذهددآلدا:د}الدىلُّد أمد ند  عوددد بقد دك هد د الد ثضبوهب{د دل:دكدندد  جلدإذدد د  دكدند   يد:هد ثقَّ
دنفقهد:دإندشد دمثضهمدز َّجهدد   دز كجوهد د إندشد  ددملددم كأجوهدد بم هللادهذهددآلداد دذ ك.د بد يلكأ

ــدثــ عبدد محــ دمــبد  ــ دمــبداثمــهللاددملــ  زي د ــدل:دثــ ع دهللابــيدمــبدثقــنيد]مــبد د ــ [دهللاــبد ميــه دهللاــبددمدــ د2090 ـ
دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:

د تـذه وددمـ ثبد ـددآ يت ـود هبَّدإالد ندأي ـنيدمفدثئـٍاد  يبـٍا{د ذ ـكد ند}الدىلُّد أمد ند  عـوددد بقـد دك هـد د الد ثضـبوهبَّ
دهللابدذ ك د نىدهللابدذ ك. دد  جلدكدندد تدد   ةدذيد  دمته د يثضبهددثىتدمتو د  د  دَّدإ يهدص د هد د  ثأمددّللك

د ـو،دهللا ـ  دهللاـبد2091 دمبدهللا  دن دهللابدهللايقىدمبدهللا ي  دهللابدهللا ي ددّللك ـدث عبدد مح دمبدشح ُّوداحددمل  زي دعبددهللا  ددّللك
د] [دذ ك.د ضحَّد دد،دنثبدهد دل:د وهللاظددّللك
 ابب يف االستئمار -24

دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدد ابن دعبددىيب دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة 2092
د قت    د الدد  أ دإالدإبأذند". دهللابيهد سبمد دل:د"دال بأحدد  َـّيكأُعدثىتَّ د نكدد بزدصبىددّللك

دد د دل:د" ند قأهللا". د ود:دايرسولددّللك د  ددإذن
ـــدثــ عبدد مــودكد ــل دعبــدددمدــ ددثــ ددمــبدزردــ دحد عبــدد وســىدمــبدإمسدهللايــل دعبــددمحــدد ددملثــىندثــ ع د  ــ دمــبد2093

دهللا    دعبدد مودسب ا دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبم:د" قت   دد يتي اد دنفقهد د  أندسأتهللاد هودإذند د إند مهللاد الدجود دصبىددّللك دزدهللابيهد". دلدرسولددّللك

د] دلد موددد د:د[د ديأخ درد دث دثددمد .
د دلد موددد د:د كذ كدر دهد مودخد  دسبي دندمبدثيدن د  ثدذدمبد ثدذ دهللابد   دمبدهللا   .

دـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدددمبدإدردس دهللابد   دمبدهللا    د ذدددحل دثدإبأسبدده دزددد يهد دل:2094
د."  أندمأهللاد  دسأتهللا"دزددد"مأهللا"



د دلد موددد د:د  يسد"مأهللا"دنحفوظ د هود همد ددحل دث دد وهمد بددمبدإدردس د  د بد   دمبدد ثال .
 ــدلد مــوددد د:د ر دهد مــودهللا ــ  دذكــودندهللاــبدهللادئوــاد د ــهللا:دايرســولددّللك دإندد  أــ د قــتحييد ند ــتأبمد ــدل:د"ســأدهتدد

دإ  درهد".
د دهللاـبدسـفيدن دهللاــبدإمسدهللايـلدمـبد  يـا دثـ ع دد  اـا دهللاــبدــدثـ عبددهللا  ـدندمـبد  دشـي ا دعبــدد ثد دـادمـبدهوـد2095

ددمبدهللا  د دل:
دهللابيهد سبم:د"آ   ددد بقد د دمبدهتب". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

 ابب يف البكر يزو ِّجها أبوها وال يستأمرها -25
بددمــبدــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي ا دعبــددثقــنيدمــبد  ــ  دعبـددج دــ دمــبدثــدزد دهللاــبد دــوب دهللاــبدهللاأ  ــا دهللاــ2096

دهللا دف
دهللابيــهد هــددد بــزُّدصــبىددّللك دهللابيــهد ســبمد ــذك  د ند ابهــددز َّجهــدد هــيدكدرهــا د رريَّ  ندجدردــادمأــ د د  ــهللادد بــزدصــبىددّللك

د سبم.
دهللابيــهد ســبمد ــذدد2097 ــدثــ عبدد  ــ دمــبدهللا يــ  دعبــددمحــدددمــبدزدــ  دهللاــبد دــوب دهللاــبدهللاأ  ــادهللاــبدد بــزدصــبىددّللك ـ
ددحل دث.

ددمبدهللا دف د هأذددر دهدد بدفد  سال د ث  ف.] دلد موددد د:د[دملددذك د
 ابب يف الثيب -26

دمـبدد فضـل دهللاـبدان ـ دمـبدج ـري د2098 دمبد قـب اد ـدال:دعبـدد د ـك دهللاـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبدد مح دمبددونسد هللا  ددّللك
دهللابددمبدهللا دفد دل:

د ثـقدمبفقـهدد ـبد  يهـد د د  أـ د قـت   د دهللابيهد سبم:د"دأل،كأ دصبىددّللك  دنفقـهد د إذنـددصـ دهتد"د هـذدد دلدرسولددّللك
د فظدد اثبزك.
دمبدد فضلدإبأسبددهد  ثبدهد دل:2099 دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدن دهللابدزايددمبدسث  دهللابدهللا  ددّللك

د"د  َـّيكأُعد ثقدمبفقهدد بد  يكأهد د د  أ ددقت   هدد موهد".
د دلد موددد د:د" موهد"د يسدنحفوظ.

ي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدصد دمبدكيقدن دهللابدان  دمبدج ـريدمـبد طثـم دـدث عبدددحلقبدمبدهللاب2100
دهللابددمبدهللا دف

د  دد  يكأعد   ف د د يتي اد قت    د ص تهددإ  درهد". دهللابيهد سبمد دل:د" يسد بويلكأ دصبىددّللك د ندرسولددّللك
ـــ ددمـــ ددمدـــ ددــــدثـــ عبددد اثبـــز دهللاـــبد د ـــك دهللاـــبدهللا ـــ دد ـــ محبدمـــبدد ادســـم دهللاـــبد ميـــه دهللاـــب2101 هللا ـــ دد ـــ محبد جم كأ

ددألنحيدردني دهللابدخبقد دمبهللادخذددددألنحيدردا



دهللابيهد سبمد ذك  دذ كد هد  دَّدنأدثهد. دصبىددّللك د أ ههللادذ ك د جد  درسولددّللك د ند ابهددز َّجهدد هيدعيعف
 ابب يف األكفاء -27

دسب ا دهللابد  ده د ةدـدث عبددهللا  دد ودث دمبدغيدت دعبددمحدد دعبدد   دمبدهللا    دهللابد  2102
دهللابيـهد سـبم:د"ايدمـ دميدضـا د نأحـودد ابد دهللابيهد سبمد دد يـد ول د اـدلدد بـزدصـبىددّللك  ند ابدهب دثحجحمحدد بزَّدصبىددّللك

دهبٍ د دنأحوددإ يه"د  دل:د" إندكدند دشى دادد  د  ندمهدخريفد دحلجد ا".
 ابب يف تزويج من مل يولد -28

دمـبددمدـ دمـبد أْاقـمدـدث عبدددحلقبدمبد2103 هللابيد    دمبددمل ىن ددملثىند دال:دعبدددمد دمبدهدر ن د خـرباندهللا ـ ددّللك
دد  افيد بد هلدد طدئف د دل:دث عت دسدرةدمبهللاد اقمد نددمسثهللاد ي ونادمبهللادك ددد د هللا:

دهللابيهد سبم د  اندإ يهد  [د هو دصبىددّللك هللابىدان اد هد] و فددخ جهللاد  د  د] دثجادرسولددّللك د   دهللادرسولددّللك
 هد دسـت  د بـه[د  ثـهددأرَّةدكـ رَّةدد ُأتَّـدب د قـ ثهللاددألهللاـ دبد د بـدفد هـمدداو ـون:دد طَّ ط يـادد ط ط يـادد ط ط يـا د ـ اند
د ــه د   ــفدهللابيــهد دســت  د بــهد اــدل:دإ دثضــ  دجــيشدهللا ــ دن د ــدلددمــبددمل ــىن:دجــيشد إ يــهد   د  خــذدما  ــهد ــ   َّ

 :د ــبددثطيــ در ــد دم ودمــه د بــهللا:د  ــددعودمــه د ــدل:د ز كأجــهد  لدمبــهللاد أــونديل د  هللاطيتــهدغ ــ دن د اــدلدطــدرقدمــبددمل  ــ
ـْمُهبَّدإيلَّ د حبـفد ندالد ر يدمثدغ هللادهللابـه دثـىتدهللاب ـهللاد نـهد ـ د  ـ د ـهدجدردـاد مبغـهللا دمثدجئتـهد ابـهللاد ـه:د هبـيدجهكأ

دددفثلدثىتد ص  هدص د د دج د د دغريدد ذيدكدندمي د ميبه د ثبفهللاد ندالد ص ق غريدد ذيد هللاطيته د ادلدرسـولددّللك
دد بقد دهيدد يود"د دل:د  در  دد اتري د يكأ دهللابيهد سبم:د" حمأاحْ نأ  د ـدل:د" رىد ند رتكهـد"د ـدل:د ـ دهللا دذ ـك ددصبىددّللك

دهللابيهد سبم د ب ددر ىدذ كد  د دل:د"الد مثد الدأيمثدصدث ك". دصبىددّللك د نظ  دإ،درسولددّللك
دتريدد ويع. دلد موددد د:د د ا

دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  دد  زدق د خربانددمبدج دج د دل:د خرب دإم دهيمدمبد يق ة2104
 ندخد تــهد خرب ــه دهللاــبدد ــ  ةد د ــهللا:دهــيد حيــ  حافدد ــ  ةدصــ ق د د ــهللا:دميبــدد  د دغــمدةد ددجلدهبيــادإذدر ضــودد اــدلد

نثبيــهد   ادمهــددإ يــه د و ــ  د ــهدجدردــاد  بغــهللا د ذكــ درجــل:د ــبددثطيــ دنثبيــهد  نأحــهد  لدمبــهللاد و ــ ديل د ربــ د  د
دحنوهدملددذك د حيادد اتري.

 ابب الصداق -29
دمبد   دد بفيبي دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دعبدددمد دمبددهلدد دهللابد   دمبدإم دهيم دهللاـبد  د2105 ـدث عبددهللا  ددّللك
دسب اد دل:

دصـب دهللابهد[دهللاـبدصـ دقدرسـولددّللك د ابـهللا:دس  هللادهللادئواد]رضيددّللك دهللابيـهد سـبم د د ـهللا:دعبتـددهللاوـ ةد   يـا د حنـحشٌّ ىددّللك
د  ددنشٌّ د د هللا:دنحيفد   يا.



ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبـددمحـدددمـبدزدـ  دهللاـبد دـوب دهللاـبد  ـ دهـوددمـبدسـريدب دهللاـبد  دد ثجفـد دد قـب يد2106
د دل:

دهللابهد ادل:د الدالد غد وددمحُيُ قدد بقد د  أنـدد ـودكدنـهللا د أـدنددخط بددهللا  درضيددّللك  أ  ـا د دد ـ نيدد  د اـوى دهللابـ ددّللك
دهللابيـهد سـبمدد ـ  ة د ـبدنقـدئه د الد صـ  هللادد ـ  ةفد دصـبىددّللك دهللابيهد سبم د دد صـ قدرسـولددّللك   الكمد ددد بزُّدصبىددّللك

د بدمبد هد ك  د بدعبيتدهللاو د   يا.
 ـدر، دعبـدد ث ـ  دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدـدثـ عبددثجـدجدمـبد  ددثاـوبدد  افـي دعبـدد ثبـىدمـبد بحيـور دعبـدددمـبددمل2107

دهللا  ة دهللابد ددث ي ا
دهللابيــهد سـبمد   ه هــدد دد بــزدصـبىددّللك دمــبدجحوـسد  ــد دأبرضددحل وـا د م كجهــددد بجدشـيُّ  نـددكدنـهللادحتــهللادهللا يـ ددّللك

دهللابيهد سبمد  دش ث يلددمبدثقبا. دصبىددّللك دهللابهد رمثادآالفد]درهٍم[د مثثد ددإ،درسولددّللك
دهيد  ه.د دلد موددد د:دثقبا

دهللابيـــهد ســـبمدمثـــ د ـــدد ـــد د دمـــبدجحـــشد بحيـــ د  ـــد دنحيـــ دنيد د   صـــىدإ،دد بـــزدصـــبىددّللك ] ـــدلد مـــوددد د:دهللا يـــ ددّللك
دنحي دنيد [.
دـدث عبدد   دمبدثدمتدمبدممد  د اندهللابيدمبددحلقبدمبدشايق دهللابد]دمب[ددمل در، دهللابددونس دهللابدد مه ي2108

دهللابيـــهد ســـبمدهللابـــىدصـــ دقد رمثـــادآالفددرهـــم د نَّدد بجدشـــيدز َّجد دَّدث ي ـــادمبـــهللاد  دســـف دصـــبىددّللك يدند ـــبدرســـولددّللك
دهللابيهد سبمد ا ل. دصبىددّللك د كتعدمذ كدإ،درسولددّللك

 ابب قلة املهر -30
دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللادد  بد  د محي دهللابد نس2109

دهللابيهد سبمدر ىدهللا  دد  محبدمبدهللاـود دصبىددّللك د ندرسولددّللك دهللابـهد هللابـيدرحدُْيدزهللافـ دن د اـدلدد بـزدصـبىددّللك فدرضـيددّللك
د]إ [د م جــهللادد ــ  ة د ــدل:د" ــدد صــ  تهد "د ــدل:د زندنــودةد ــبدذهــع د ــدل:د هللابيــهد ســبم:د" حْهــيحْم"د اــدل:دايرســولددّللك

د"  ملد  ودمودٍة".
د] دلد موددد د:دد بودةدمخقادد  ردهم د د بشدهللاو  ن د دأل  ياد رمثون[.

عبددإسحدقدمبدجربدئيلدد  غ ددي د خربانددمد  د خرباند وسىدمبد قـبمدمـبدر  ـدن دهللاـبد  دد ـممري دهللاـبدـدث 2110
دجدم دمبدهللا  ددّللكد

دهللابيهد سبمد دل:د" بد هللاطىد دص دقدد   ٍةد ل دكفيهدسوداد د  دمت د د ا ددستحلَّ". د ندد بزدصبىددّللك
ر  دندهللابد  دد ممريدهللابدجـدم د و و ـد  د ر دهد مـودهللادصـم دهللاـبد دلد موددد د:در دهدهللا  دد  محبدمبد ه يدهللابدصد دمبد

دهللابيـهد سـبمدنقـت ت داب ا ضـاد ـبد دصـبىددّللك صد دمبدر  دن دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د] دل:دكبددهللابىدهللاه درسولددّللك
دد طثدددهللابىد ثىنددملتثا[.



دم[.] دلد موددد د:در دهددمبدج دج دهللابد  دد ممري دهللابدجدم  دهللابىد ثىند  دهللادص
 ابب يف التزويج على العمل يعمل -31

دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دثدزددمبدددبدر دهللابدسهلدمبدسث دد قدهللا ي2111
دهللابيهد سبمدجد  هدد   ةد اد هللا:دايرسولددّللك دإ د  د ه هللادنفقـيد ـك د اد ـهللاد يد ـد دطـودال  د دصبىددّللك  ندرسولددّللك

دهللابيـهد سـبم:د"هـلدهللابـ ،د ادددرجلد ادل:دايرسولددّللك دزح كأجْد دصـبىددّللك بأيهددإندملد أبد كد ددثدجا د اـدلدرسـولددّللك
دهللابيــهد ســبم:د"إنــكدإند هللاطيتهــدد دصــبىددّللك  ــبدشــى د حيــ  هددإايه"د اــدل:د ــددهللابــ يدإالدإزدريدهــذد د اــدلدرســولددّللك

د ـبدث دـ "د ـد ت سد بـمدجيـ دإزدر،دجبقهللاد الدإزدرد ك د د ت سدشيئد "د دل:دالد ج دشيئد د دل:د" د ت سد  ودخدمتد د
دهللابيـهد سـبم:د"هـلد ثـكد ـبدد اـ آندشـى ف"د ـدل:دنثـمدسـورةدكـذدد سـورةدكـذدد ُقـوحرد دصـبىددّللك شيئد  د ادلد هدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"  دز جتأهددندد ثكد بدد ا آن". دصبىددّللك دمسدهد د ادلد هدرسولددّللك
ع د  دثفصدمبدهللا  ددّللك دث ع دإمـ دهيمدمـبدطه ـدن دهللاـبدـدث عبدد مح دمبدثفصدمبدهللا  ددّللك د دل:دث 2112

زدرد دحلجــدجدمــبددحلجــدجدد  ــدهبي دهللاــبدهللاأْقــل دهللاــبدهللاطـــد دمــبد  درابح دهللاــبد  ده دــ ةدحنــودهــذهدد احيــا دملددـــذك دديأ
د دخلدمت 

د    ك". ادل:د" دحتفظد بدد ا آن "د دل:دسورةدد  ا ةد  دد يتد بيهد د دل:د" امد ثبك هددهللاو دبدآدا  د هيدد
ـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  دعبدد   دعبدد   دمبدردش  دهللابد أحولدحنودخـربدسـهل د ـدل:د كـدند2113

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك د أحولدداول:د يسدذ كدألث دمث درسولددّللك
 ابب فيمن تزوج ومل يسم ِّ صداقا  حىت مات -32

دبدمبد ه ي دهللابدسفيدن دهللابد  دف دهللابدد وثز دهللابد ق  ق ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهللا  دد  مح2114
د درجلد ـم جدد ـ  ةد  ـد دهللابهـدد ملددـ خلد ـدد ملددفـ ضدهلـددد حيـ دقد اـدل:دهلـددد حيـ دقدكـد ال  د هللابيهـدد هللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد ضىدمهد دم  حيحدمبهللاد د دصبىددّللك دشق.د ث ة د هلدددملريدت د ادلد ثالدمبدسبدن:دمسثهللادرسولددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمد دمـبدهـدر ن د دمـبد هـ ي دهللاـبدسـفيدن دهللاـبد بحيـور دهللاـبدإمـ دهيم دهللاـبد2115

دهللابا ا دهللابدهللا  ددّللك د سدقدهللا  دند  به.
دمبدهللا   دعبدددمد دمبدزرد  دعبددسثي دمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دهللاـبدخـالف د   دثقـدن د2116 ـدث عبددهللا ي ددّللك

دمبد دهللات ادمبد قثودهللابدهللا  ددّللك
حد درجلد ذدددخلرب د دل:د دختبفوددإ يهدشه د  د  د ـدلد ـ د  د ـدل:د ـ أ د  ـولد يهـد:دإندهلـدد دمبد قثوددُ يتأ  ندهللا  ددّللك
د الشــط د إندهلــدددملــريدتد هللابيهــددد ثــ ة د ــ أنددــكدصــوداب د  ــبددّللك د إنددأــبدخطــ د صــ د د دكحيــ دقدنقــدئهددالد حْكــسح

د رســو هدم دئــدن د اــدددانفد ــبد شــج د ــيهمددجلــ دحد  مــودســبدند اــد ود:دايددمــبد قــثود دحنــبد  ــ د  ــبدد وــيطدن د دّللكد



دهللابيهد سـبمد ضـدهدد يبـدد دمـ  يدمبـهللاد دشـق د إندز جهـددهـاللدمـبد ـ ةددألشـجثيدك ـدد دصبىددّللك نوه د ندرسولددّللك
دمبد قثودد  ثد دش د د دثنيد د قد ضد:هد  دهللابيهد سبم. ضيهللا.د دل:د ف حد] د[دهللا  ددّللك دصبىددّللك دضد حدرسولددّللك

ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدىــيبدمــبد ــدرفدد ــذهبيد]   ــ دمــبددمل ــىن[د هللا ــ دمــبددخلطــدب د ــدلد  ــ :دثــ ع د مــود2117
دألص غددجلمريدهللا  دد ثمدمدمبدىيب د خـرباند  ـ دمـبدسـب ا دهللاـبد  دهللا ـ دد ـ ثيمدخد ـ دمـبد  ددمدـ  دهللاـبدزدـ دمـبد  د

ددث يع دهللابد  ع دمبدهللا  ددّللك دهللابدهللاا ادمبدهللاد   نيقا دهللابددمد دمبد  
دهللابيهد سـبمد ـدلد  جـل:د"   ضـىد ند ز جـكد النـا "د ـدل:دنثـم د  ـدلد ب ـ  ة:د"   ضـنيد ند ز جـكد  ندد بزدصبىددّللك
 الان  "د د هللا:دنثم د م جد ثـ مهددصـدث ه د ـ خلد ـددد  جـل د ملددفـ ضدهلـددصـ د د د ملددثطهـددشـيئد  د كـدنداـبدشـه د

دهللابيـهد سـبمدز جـ ددحل دصـبىددّللك  د يا د كدند بدشه ددحل د ياد هدسـهمدخبيـرب د ب ـددثضـ  هدد و ـدةد ـدل:دإندرسـولددّللك
د النا د ملد   ضدهلددص د د د ملد هللاطهددشيئد  د إ د شه كمد  د هللاطيتهد

د بدص د هددسه يدخبيربد  خذ دسه د  د  دهللاتهدندئاد  ف.
دهللابيـهد سـبم:د"خـريد دلد موددد د:د زدددهللا  د]مبددخل دصـبىددّللك طدبد ث د هد مت[د د  لدهذدددحلـ دث:د ـدلدرسـولددّللك

دهللابيهد سبمد] ب جل[دمثدسدقد ثبده. دصبىددّللك دد بأدحد دق ه"د  دلدرسولددّللك
د] دلد موددد د:دخيدفد نددأوندهذدددحل دثد بم د ؛دألنددأل  دهللابىدغريدهذد[.

 ابب يف خطبة النكاح -33
دمـبد قـثودد دخط ـادـدث عبدد 2118   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد  دإسـحدق دهللاـبد  دهللا يـ ة دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دحلدجاد دد بأدحد غـريهدحد ثـ عبدد  ـ دمـبدسـبي دنددألن ـدري ددملثـىندعبـدد كيـ  دهللاـبدإسـ دئيل دهللاـبد  دإسـحدق دهللاـبد
د دل: د  ددألثوصد   دهللا ي ة دهللابدهللا  ددّللك

د دصـبىددّللك دنقـتثيبهد نقـتغف ه د نثـوذدمـهد ـبدشـ  رد نفقــبد دهللابك بـددرسـولددّللك هللابيـهد سـبمدخط ـاددحلدجـا:د"إنَّددحل ـ دّللك
د الد ضلَّد ه د  بددضـبلد ـالدهـدديد ـه د  شـه د ندالدإ ـهدإالددّللك د  شـه د نَّد  ـ د دهللا ـ هد رسـو هد}ايد  بدده هددّللك

دد ــذيد قــد  وندمــهد دألرثــدددإنددّللكد ددد دهـددد ــذدبدآ بــوددد اــودددّللك دثــقَّ كــدندهللابــيأمدر ي ــد {د}ايد دهــددد ــذدبدآ بــوددد اــودددّللك
د  و ودد وال دس د د ددحيبحد أـمد هللا ـد أمد دغفـ د أـمد  اد هد الدمتو بَّدإالد  نتمد قب ون{د}ايد دهددد ذدبدآ بوددد اودددّللك

د رسو هد ا د دزد وزد دهللاظي د {"د] دلد موددد د[:دملددالد   دمبد دسبي دند"إنَّ".ذنومأم د  بددط ددّللك
دـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد مودهللادصم دعبددهللا  دن دهللابد تددة دهللابدهللا  درمه دهللابد  دهللايدضدهللابددمبد قثود2119

دموريد د نذد د دمنيد دهللابيهد سبمدكدندإذدد وه دذك دحنوه د  دلدمث د و هد" رسو ه":د" رسبهدابحلقكأ دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د رس دشيئد ".د يدد قدهللاا د بددط ددّللك ددّللك دو هد ا درش  د  بددثحيه دد  أنهدالددض دإالدنفقه د الددض ُّ

ـدث عبدد   دمبدمودر دعبددم لدمبددحملربَّ د] كبيتهد موددملبري[دعبددشث ا دهللابدد ثال دمـبد خـيدشـثيعدد ـ دزي د2120
دهللابدإمسدهللايلدمبدإم دهيم دهللابدرجلد بدم دسبيمد دل:



دهللابيهد د دسبمد  د ادمبهللادهللا  ددملطبع د  نأح د بدغريد نددتوه .خط هللادإ،دد بزدصبىددّللك
غار -34  ابب يف تزويج الص ِّ

ـــدثــ عبددســبي دندمــبدثــ بد  مــودكد ــلد ــدال:دعبــددمحــدددمــبدزدــ  دهللاــبدهوــدددمــبدهللاــ  ة دهللاــبد ميــه دهللاــبدهللادئوــاد2121
د د هللا:

[ د دهللابيهد سبمد  اندمبهللادس  دسبني د] دلدسبي دن:د  دسهللاك دصبىددّللك د دخلد د  اندمبهللاد ق . م ج درسولددّللك
 ابب يف املقام عند البكر -35

ـدث عبددزهريدمبدث ب دعبددىيب دهللابدسفيدند دل:دث ع د  ـ دمـبد  دمأـ  دهللاـبدهللا ـ ددملبـكدمـبد  دمأـ  د2122
دهللابد ميه دهللابد ددسب ا

دهللابيهد سبمدملدد م جد دكدسب اد  دددهللاب هددعالاث دمثد دل:د" يسدمكدهللابى دصبىددّللك  هبكدهودنف دإندشـئهللادد ندرسولددّللك
دس ثهللاد ك د إندس ثهللاد كدس ثهللاد بقدئي".

دـدث عبدد هعدمبدماياد هللا  دندمبد  دشي ا دهللابدهويم دهللابدمحي  دهللابد نسدمبد د كد دل:2123
دهللابيهد سبمدصـفيَّاد  ـدددهللابـ هددعـالاث  دزدددهللا  ـدن:د كدنـهللادعيكأ ـدد  ـدل:دثـ ع دهوـيم د ـدل:د دصبىددّللك ملدد خذدرسولددّللك

دمحي  دعبدد نس. خرباند
د  دهللاـبد  د المـا دهللاـبد نـسدمـبد2124 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهويمد إمسدهللايلدإمبدهللُابيَّـا دهللاـبدخد ـٍ ددحلـذَّ
د د كد دل:

د  دددهللاب هددعـالاث  د  ـود بـهللادإنـهدر ثـهد حيـ  هللُا د  أبـهد إذدد م جدد  أ دهللابىدد  يعد  دددهللاب هددس ثد  د إذدد م جدد  يعح
دك. دل:دد قُّبادكذ 

 ابب يف الرجل يدخل ابمرأته قبل أن يَنقدها شيئا   -36
ـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايلدد طد اد  د دل:دعبددهللا ـ ة دعبـددسـثي  دهللاـبد دـوب دهللاـبدهللاأ  ـا دهللاـبددمـبدهللا ـدفد2125

د دل:
دهللابيهد سبم:د" هللاطهددشيئد "د ـدل:د ـددهللابـ يدشـى  د ـدل:د" دـب دصبىددّللك درهللاـكددملدد م جدهللابيٌّد دط اد دلد هدرسولددّللك

ددحلط يا ".
ـدث عبددك ريدمبدهللا ي ددحل حيي دعبدد مودثيوة دهللابدشثيعددث دمبد  دمحمةدث ع دغيالندمبد نس دثـ ع د2126

دهللابيهد سبم د   دمبدهللا  دد  محبدمبدعوابن دهللابدرجلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك
دهللابيـهد د دصـبىددّللك دهللابهدملدد م جد دط ادمبهللادرسـولددّللك دهللابهـدد رددد نددـ خلد ـد د  بثـهد ندهللابيكد درضيددّللك سـبمدرضـيددّللك

دهللابيـهد دهللابيـهد سـبمدثـىتددثطيهـددشـيئد  د اـدل:دايرسـولددّللك د ـيسديلدشـى  د اـدلد ـهدد بـزدصـبىددّللك دصبىددّللك رسولددّللك
د سبم:د" هللاطهدددرهللاك"د  هللاطدهدددرهللاه دمثددخلد د.



دبدغيالن دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد  به.ـدث عبددك ريددث ددمبدهللا ي دعبدد مودثيـْوحةح دهللابدشثيع دهللا2127
دـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددش دك دهللابد بحيور دهللابدطبحا دهللابدخي  ا دهللابدهللادئواد د هللا:2128

لحدد   ةدهللابىدز جهدد  لد نددثطيهددشيئد . دهللابيهد سبمد ند ُدخأ دصبىددّللك د    درسولددّللك
د دلد موددد د:د خي  ادملددق  د بدهللادئوا.

ث عبدد   دمبد ث   دعبدد   دمـبدمأـ دد رُبْسـد  د خـربانددمـبدجـ دج دهللاـبدهللا ـ  دمـبدشـثيعدهللاـبد ميـهدهللاـبدـد2129
دج هد دل:

دهللابيـهد سـبم:د" ميـددد ـ  ٍةدنأحـهللادهللابـىدصـ دقد  دث ـد د  دهللاـ ةد  ـلدهللاحيـ ادد بكأأـدحد هـودهلــد د دصـبىددّللك  ـدلدرسـولددّللك
دك ددهللابيهدد  جلددمبتهد  د خته".  ددكدندمث دهللاحي ادد بكأأدحد هودملبد هللاطيه د  ثقد دد 

 ابب ما يقال للمتزو ِّج -37
دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابدسهيل دهللابد ميه دهللابد  ده د ة2130

د كد ابر،دهللابيك د   دميبأ دد دخرٍي" نقدندإذدد م جد دل:د"ابر،ددّللك دهللابيهد سبمدكدندإذددر ك دديأ د. ندد بزدصبىددّللك
 ابب ]يف الرجل يتزوج املرأة فيجدها[ حبلى -38

دد ثقــاال  ددملثــىند ــد ود:دعبــددهللا ــ دد ــ زدق د2131 ــ أيكأ ـــدثــ عبددفبــ دمــبدخد ــ د دحلقــبدمــبدهللابــيد   ــ دمــبد  دد قَّ
 خـربانددمــبدجــ دج دهللاـبدصــفودندمــبدســبيم دهللاـبدســثي دمــبددملقــيكأع دهللاـبدرجــلد ــبددألنحيــدر د ـدلددمــبد  دد قــ يكأ د ــبد

دهللابيهد سبم د ملددالد بددألنحيدر دمثدد فاود:ددادلد هدمحي ة د دل صحدبدد د بزدصبىددّللك
دهللابيــهد ســبم:د"هلــددد حيــ دقدنــدد  م جــهللادد ــ  ةدمأــ د د دســرتهدد ــ خبهللادهللابيهــد د ــ أذددهــيدث بــى د اــدلدد بــزدصــبىددّللك

د قـ ي:د" دجبـ  هد"د  دددستحببهللاد بد  جهـد د د و ـ دهللا ـ د ـك د ـ أذدد  ـ  "د ـدلددحلقـب:د" دجبـ هد"د  ـدلددمـبد  
د دل:د" ح ُّ هد".

 ـدلد مـوددد د:در ىدهــذدددحلـ دثد تــددةدهللاـبدســثي دمـبددمدــ  دهللاـبددمـبددملقــيع د ر دهدىـيبدمــبد  دك ـري دهللاــبددمدـ دمــبد
دهللابيـهد سـبم د نثيم دهللابدسـثي دمـبددملقـيع د هللاطـد ددخل دسـد دهللاـبدسـثي دمـبددملقـيعد رسـبوهدكبهـمدهللاـبدد بـزدصـبىددّللك

دمبد  دك ريد ندمحي ةدمبد ك مدنأحدد   ة د كبهمد دلد دث د ه:دجثلدد و  دهللا  د د ه.  دث دثدىيبد
ـــدثــ عبدد  ــ دمــبددمل ــىن دعبــددهللا  ــدندمــبدهللا ــ  دعبــددهللابــيددثــ ددمــبددمل ــدر،دهللاــبدىــيب دهللاــبددمدــ دمــبدنثــيم دهللاــبد2132

دسثي دمبددملقيع
دقدميبه د د ث دُثددمبدج دجد متُّ. ندرجال ددادلد هدمحي ةدمبد ك م دنأحدد   ةد ذك د ثبده دزدد:د   كأد

 ابب يف القسم بني النساء -39
دـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددمهدد دعبدد تددة دهللابدد بض دمبد نس دهللابدموريدمبدنيك دهللابد  ده د ة 2133

دهللابيهد سبمد دل:د" بدكدنهللاد هدد   اتند  دلدإ،دإث دمهددجد ددوددد ايد اد شاُّد دهد دئلف".هللابدد بزدصبىددّللك



دمبددمد ددخلط ي دهللاـبدهللادئوـاد2134 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابد  د الما دهللابدهللا  ددّللك
د د هللا:

دهللابيـهد سـبمدداقـمد يثـ لد داـول:د"د بهـمدهـذدد قـ يد ي ـدد  بـك د ـالد ب ـ د ي ـددمتبـكد الد دصبىددّللك كدندرسولددّللك
د  بك"د] دلد موددد د[:ددث دد ابع.

ـــدثــ عبدد محــ دمــبددــونس دعبــددهللا ــ دد ــ محب ددثــ ددمــبد  دد ــماند دهللاــبدهوــدددمــبدهللاــ  ة دهللاــبد ميــهد ــدل:د د ــهللاد2135
دهللادئوا:

ـُلدمثضـبددهللابـىدمثـبد دد اقـمد ـبد أ ـهدهللابـ ان د كـدند ـلكد دهللابيـهد سـبمدالددفضكأ دصـبىددّللك ايددمبد خيت دكدندرسولددّللك
ةد بدغريد قيسدثىتدد بغدإ،دد يتدهوددو هدد ي يهللادهللاب هد د  ا ددوددإالد هوددطوفدهللابيبدد يثد  د ي نود بدكلدد   

دهللابيـهد سـبم:دايرسـولددّللك ددـو يد ثدئوـا د دصـبىددّللك  د هللادسودةدمبهللادز ثـادثـنيد سـبَّهللاد    ـهللاد نددفدر هـددرسـولددّللك
دهللام جــلد  د شــ دهه دهللابيــهد ســبمد بهــد د د ــهللا:دناــولد دذ ــكد نــملددّللك دصــبىددّللك د د ردهد ـــدل:د ا ــلدذ ــكدرســولددّللك

د} إندد   ةفدخد هللاد بدمثبهددنووزد {.
ـدث عبددىيبدمبد ثنيد    دمبدهللايقى ددملثىند دال:دعبددهللا ـدددمـبدهللا ـدد دهللاـبدهللادصـم دهللاـبد ثـدذةدهللاـبدهللادئوـاد2136

د د هللا:
دهللابيـهد سـبمددقـت ذنبددإذددكـدند ددـودددملـ  ةد بـددمثـ  ددنم ـهللاد}  جـيد ـبد وـد د ـبهبَّد  ــ دصـبىددّللك ؤ يدكـدندرسـولددّللك

دهللابيـهد سـبم د د ـهللا:دكبـهللاد  ـول:دإندد دصـبىددّللك إ يكد بد ود {د د هللاد ثدذة:د ابـهللادهلـد:د ـددكبـهللاد اـو نيد  سـولددّللك
دكدندذد،دإيلَّدملد ُ عأْ د ث د دهللابىدنفقي.

ـدث عبدد ق د دعبدد  ثوددمبدهللا  دد ثمدمدد ثطدر د دل:دث ع د مودهللا  دنددجلحْو  دهللابددمد دمـبدابمبـوف دهللاـبد2137
دهللابهدهللادئواد درضيددّللك

دالد سـتطي د ند د ردميـبأبَّ د دهللابيهد سبمدمثـثدإ،دد بقـد د ثـ د د  ضـهد ـدجت ثبد اـدل:د"إ كأ دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د  أندر دنتَّد ند ذنَّديلد  كوندهللاب دهللادئواد ثبنتَّ"د  ذنَّد ه.

د] دلد موددد د:دكدنددمد دشيثيد دكذددر ي[.
دد قَّ ْح دعبدددمبد هع دهللابددونس دهللابددمبدشهدبد ندهللا  ةدمبدد ممريدث عهـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبد2138

دهللابيـهد سـبمدإذدد ردددسـف د د  ـ يدمـنيدنقـدئه د دصـبىددّللك دهللابيهد سبمد د هللا:دكـدندرسـولددّللك  ندهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك
دةدمبـهللادز ثـاد ه ـهللاددو هـدد  دتهبدخ جدسه هددخ جد دد ثه د كدندداقمد ألدد   ةد بهبددو هـدد  يبتهـددغـريد ندسـود

دهللابهد. د ثدئوادرضيددّللك
 ابب ]يف الرجل يشرتط[ هلا دارها -40

دـدث عبددهللايقىدمبدمحدد د خرباندد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد  ددخلري دهللابدهللاا ادمبدهللاد   2139



دد و  طد ند ود وددمهد دددستحب دهللابيهد سبمد نهد دل:د"إنَّد ثقَّ دصبىددّللك دبتمدمهدد ف  ج".هللابدرسولددّللك
 ابب يف حق الزوج على املرأة -41

ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندإسحدقدمبددوسفددألزرق دهللابدش دك دهللابدثحيني دهللاـبدد وـثزدهللاـبد ـيسد2140
دمبدسث د دل:

دهللابيــهد د نددقــج د ــه د ــدل:د   يــهللادد بــزدصــبىددّللك د ثــقُّ   يــهللاددحلــريةد ــ  دتهمددقــج  ندملــ زابٍندهلــم د ابــهللا:درســولددّللك
د ثقد ندنقـج د ـك د ـدل:د" ر دـهللاد ـود  سبمد ابهللا:دإ د  يهللاددحلريةد   دتهمددقج  ندمل زابٍندهلم د  نهللادايرسولددّللك
 ــ ر دماــربيد كبــهللاد قــج د ــه "د ــدل:د بــهللا:دال د ــدل:د" ــالد فثبــود د ــودكبــهللادآ ــ د د ثــ د د نددقــج دألثــٍ دأل ــ  د

دهلمدهللابيهبَّد ".د بقد د نددقج ندألز دجهبَّ؛دملددجثلددّللك د بددحلقكأ
دـدث عبدد   دمبدهللا   دد  دزي دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابد  دثدزد دهللابد  ده د ة2141

دهللابيـهد سـبمد ــدل:د"إذدددهللاـددد  جـلدد    ـهدإ،د  دشـهد]  مـهللا[د بــمد  ـهد  ـد دغضـ دندهللابيهـد د ثبتهــدد هللاـبدد بـزدصـبىددّللك
ددملالئأادثىتد حي ح".

 ابب يف حق املرأة على زوجها -42
ث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحـدد د خـرباند مـود مهللاـادد  ـدهبيُّ دهللاـبدثأـيمدمـبد ثد دـادد اوـريي دهللاـبدـد2142

د ميهد دل:د بهللا:
دز جــاد ثـ اندهللابيـه د ـدل:د" ند طث هــددإذددطث ـهللا د  أقـوهددإذدددكتقـيهللا"د  د"دكقــ هللا"د" الد ايرسـولددّللك د ـددثـقُّ

د. ض بدد وجهد الد ا كأح د الدهتج دإالد دد  يهللا"
. ددّللك د دلد موددد د:د" الد ا ح"د ند اول:د  حكأ

دـدث عبدددمبدمودر دعبددىيبدمبدسثي  دعبدد مدمبدثأيم دث ع د   دهللابدج يد دل:د بهللا:2143
دشــــئهللا د  طث هـــددإذددطث ــــهللا د دكُقــــهددإذدد ُر د ـــدل:د"دئــــهللادث عـــكد ّنَّ ايرســـولددّللك دنقــــد:اند ـــدد يتد ــــبهبد  ـــددنحــــذح

ددد وجه د الد ض ب".دكتقيهللا د الد ـُاح كأحأد
د دلد موددد د:در ىدشث اد" طث هددإذددطث هللا د  أقوهددإذدددكتقيهللا".

دمبدرزدب دعبددسفيدندمـبدثقـني دهللاـبددد دد2144 ـدث عبدد مح دمبددوسفددملهبزدد بيقدموري دعبددهللا  دمبدهللا  ددّللك
دل:د وردق دهللابدسثي  دهللابد مدمبدثأيم دهللابد ميه دهللابدج هد ثد دادد ُاوحرْييكأ د د

دهللابيهد سبم د دل:د ابـهللا:د ـدد اـولد دنقـدئبد د ـدل:د" طث ـوهبَّداـدد كبـون د دكقـوهبَّداـدد دصبىددّللك   يهللادرسولددّللك
د أتقون د الد ض موهب د الد ـُاح كأُحوُهبَّ".

 ابب يف ضرب النساء -43
دمبدزد  دهللابد  دُث َّةحدد   دشي د2145 دهللابدهللا هـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهللابيك



دهللابيهد سبمد دل:د"  أندخفتمدنووزهبَّد دهج  هبَّد ددملضدج "د دلدمحدد:ددث دد بأدح. د ندد بزدصبىددّللك
دمـبدهللا ـ د2146 ـدث عبدد مح دمبد  دخبفد  مح دمبدهللا   دمبدد قَّـ ْحد ـدال:دعبـددسـفيدن دهللاـبدد مهـ ي دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دمبدهللا  ددّللك د دمبد  دذاببد دل:دّللك د دلددمبدد ق ح:دهللا ي ددّللك دهللابدإايفدمبدهللا  ددّللك
دهللابيـهد سـبمد اـدل:دذئـ ند دصـبىددّللك "د جـد دهللا ـ دإ،درسـولددّللك دهللابيهد سبم:د"ال ض موددإ د ددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دهللابيهد سـبمدنقـد فدك ـريددوـأوند ز دجهـب  دصبىددّللك دد بقد دهللابىد ز دجهب د  خَّصد دض  بَّ د  طدفدآبلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د" ا دطدفدآبلد   دنقد فدك ريفددوأوند ز دجهبَّ د يسد   ئكدخبيدركم". د ادلدد بزدصبىددّللك
ددألْ دأيكأ دهللاـبدهللا ـ د2147 ـدث عبددزهريدمبدث ب دعبددهللا  دد ـ محبدمـبد هـ ي دعبـدد مـودهللاودنـا دهللاـبددد ددمـبدهللا ـ ددّللك

ُْقبيكأ دهللابددألشثثدمبد يس دهللابدهللا  دمبددخلطد
دب د  محبددمل

دهللابيهد سبمد دل:د"الددق لدد  جلد ي ددض بدد    ه". دهللابدد بزدصبىددّللك
 ابب فيما يؤمر به من غض ِّ البصر -44

ـدث عبدد   دمـبدك ـري د خـرباندسـفيدن د ـدل:دثـ ع ددـونسدمـبدهللا يـ  دهللاـبدهللا ـ  دمـبدسـثي  دهللاـبد  دزرهللاـا د2148
دهللابدج د د دل:

دهللابيهد سبمدهللابدنظ ة دصبىددّللك دد فج ةد ادل:د"دص فدمحي ،".دس  هللادرسولددّللك
دـدث عبددإمسدهللايلدمبد وسىدد فمدري د خرباندش دك دهللابد  درميثادديأايدي دهللابددمبدم د ة دهللابد ميهد دل:2149

دهللابه:د"ايدهللابـيُّ دالد ت ـ دد بظـ ةدد بظـ ة د ـ أنَّبد ـكددأل ، د  يقـهللاد دهللابيهد سبمد ثبيكدرضيددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د كددآلخ ة".
دـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابددألهللا ش دهللابد  د دئل دهللابددمبد قثودد دل:2150

دددبظ دإ يهد". دهللابيهد سبم:د"الد  دش ددمل  ةددمل  ةد تبثتهدد م جهددك ّنك دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد  دد ممري دهللابدجدم 2151

دهللابيــهد سـ بمدر ىدد ــ  ةد ــ خلدهللابــىدزدبـعدمبــهللادجحــشد اضــىدثدجتـهد بهــد دمثدخــ جدإ،د صــحدمهد ندد بـزدصــبىددّللك
د ادلدهلم:د"إنَّددمل  ةد ا لد دصورةدشيطدٍن د  بد ج د بدذ كدشيئد د بي  د هبهد  أنهددض  د دد دنفقه".

ددل:ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبدد مودعور دهللابد ث  د خربانددمبدطد ف دهللابد ميه دهللابددمبدهللا دفد 2152
دكتــعدهللابـىددمــبدآدددثظَـّهد ــبد دهللابيــهد سـبم:د"إنَّددّللك  ـددر دـهللادشــيئد د شـ هداب بَّ ــمداـدد ــدلد مـوده دــ ةدهللاـبدد بــزدصـبىددّللك
د  وـــتهي د د فـــ جددحيـــ قدذ ـــكد ـــا د ـــماندد ثيبـــنيدد بظـــ  د زاندد بكأقـــدنددملبطـــق د د ـــبفسدمتـــ َّ د ـــمكأان د در،دذ ـــكدالد د 

د دأذمه".
ددهللايل دعبددمحدد دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةـدث عبدد وسىدمبدإمس2253



ددمبدآدددثظهد بدد مان"د ـذهدد احيـاد ـدل:د" د يـ دند منيـدن د مانمهـددد ـ طش د دهللابيهد سبمد دل:د" ألكأ  ندد بزدصبىددّللك
د د  كأجالند منيدن د مانمهدددملوي د د فمددم  د مانهدد ا ل".

عبددد بيث دهللابددمبدهللاجالن دهللابدد اثاديدمـبدثأـيم دهللاـبد  دصـد  دهللاـبد  ده دـ ة ددـدث عبدد تي ادمبدسثي 2154
دهللابيهد سبمد ذهدد احيا د دل:د" دألذدندزانهدددالست دي". دهللابدد بزدصبىددّللك

 ابب يف وْطءِّ الس بااي -45
دمبدهللا  دمبد يق ة دعبدددمد دمبدزرد  دعبددسثي  دهللابد تددة دهللابدصد 2155   ددخلبيـل دهللاـبد  ددـدث عبددهللا ي ددّللك

دهللابا اددهلدمشي دهللابد  دسثي ددخل ريكأد
دهللابيـهد سـبمدمثـثددـوددثبـنيدمث ـد دإ،د  طـدف د باـوددهللاـ  همد اـد بوهم د ظهـ  ددهللابـيهمد  صـدمودد دصـبىددّللك  ندرسـولددّللك

دهللابيــهد ســبمدحت َّجــودد ــبدغوــيدنب د ــبد جــلد دصــبىددّللك  ز دجهــبد ــبدهلــمدســ داي د أــ نَّد انســد د ــبد صــحدبدرســولددّللك
د ثد،د دذ ك:د} دحملحيبد د بدد بكأقد دإالَّد دد بأهللاد ميدنأم{د ي:د هبَّدهلـمدثـاللدإذدددناضـهللاد دملو كني د  نملددّللك

دهللا هتب.
ـدث عبددد بفيبي دعبدد قأني دعبددشث ا دهللابددمد دمبدمُخري دهللابدهللا  دد  محبدمبدج ريدمبدنفري دهللابد ميه دهللاـبد2156
د  دد  ردد 

جَّجــد د اــدل:د" ثــلَّدصــدث هدد ملَّد ــد"د ــد ود:دنثــم د ــدل:د ندرســولددّللكد دهللابيــهد ســبمدكــدند دغــم ٍةد ــ  ىدد ــ  ةدثأ دصــبىددّللك
د" ا دمه هللاد ند  ثبهد ثبا د  خلد ثهد د ربه دكيفددورعهد هودالدىلد ه د كيفددقتر  هد هودالدىلُّد ه ".

هللاـبد  دد ـودد، دهللاـبد  دسـثي ددخلـ ري د ر ثـهدـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندش دك دهللابد يسدمبد هـع د2157
د نهد دلد دس دايد  طدف:

د"ال وط دثد لفدثىتد ض  د الدغريدذد دمحٍلدثىتدحتيبدثيضا ".
ـــدثــ عبددد بفيبــي دعبــدد  ــ دمــبدســب ا دهللاــبد  ــ دمــبدإســحدق د ــدل:دثــ ع ددمدــ دمــبد  دث يــع دهللاــبد  د2158

دهللاددألنحيدريد دل:  ز ق دهللابدثحبحشدد حيبثد  دهللابدر دف دمبداثم
دهللابيهد سـبمدداـولد] أـم[ددـوددثبـنيد دصبىددّللك دالد  ولد أمدإالد ددمسثهللاد] ب[درسولددّللك  ددد يبددخطي د د دل:د  ددإ كأ
د د يــودددآلخــ د نددقــايد ـد هدزريدغــريه ددثــ دإ يــدنددحل ـد،د"] الدىــلُّدال ــ ىٍ ددــؤ بد  ـدل:د"الىــلُّدال ــ ىٍ ددـؤ بدابّللك

د د يــوددد د د يــودددآلخــ د ندد يــ دابّللك آلخــ د ندداــ دهللابــىدد ــ  ٍةد ــبدد قــزدثــىتددقــتربئهد[ د الدىــلُّدال ــ ىٍ ددــؤ بدابّللك
د غب د دثىتدداقم".

دـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبدد مود ثد دا دهللابددمبدإسحدقد ذدددحل دث.د دل:2159



ددقتربئهددحبيضٍا"دزددد] يـهد"حبيضـا"د هـود هـمد ـبد  د ثد دـا د هـد ودصـحيحد دثـ دثد  دسـثي  دزدد[د"  ـبدد"ثىتك
د د يـودد د د يودددآلخ د الدد كعدددما د بد  ددملقب نيدثىتدإذدد هللاجفهـددردهـدد يـه د  ـبدكـدنددـؤ بدابّللك كدنددؤ بدابّللك

ددآلخ د الددب سدعواب د بد  ددملقب نيدثىتدإذدد خباهدردهد يه.
د ثد دا. دلد موددد د:ددحليضاد يقهللادنحفوراد هود همد بد  د
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دمــبدســثي  د ــدال:دعبــدد مــودخد ــ ددثــ دســبي دندمــبدثيــدن دهللاــبددمــبد2160 ــدثــ عبددهللا  ــدندمــبد  دشــي اد هللا ــ ددّللك ـ

دهللاجالن دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه 
دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد ـم جد ثـ كمدد ـ  ة د  ددشـرتىدخدد ـد د بياـل:دد بهـمدإ  د سـ  كدخريهـد د خـريدهللابدد بزدصبىددّللك

د ددج بتهددهللابيه د  هللاوذدمكد بدش هد د ش كأد دج بتهددهللابيهد إذدددشرتىدمثريد د بي خذدمذر ةدسبد هد  يالد  لدذ ك".
د دلد موددد د:دزددد مودسثي :د"مثَّد ي خذدمبدصيتهد د  ي يداب ربكا"د ددمل  ةد دخلددد.

د دهللابدسدملدمبد  ددجلث  دهللابدُك دع دهللابددمبدهللا دفد دل:ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددج د  دهللابد بحيور2161
دهللابيــهد ســبم:د" ــود نَّد ثــ كمدإذدد رددد ندأييتد هبــهد ــدل:دمقــمددّللك دد بهــمدجب بــددد وــيطدن د جبــعد  ــدلدد بــزدصــبىددّللك

دد ويطدند ددرز تبد دمثد  رد نددأوندميبه دد   فد دذ ك دملددض هدشيطدنفد م د ".
دهللابد كي  دهللابدسفيدن دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابددحلدرتدمبدفحْب  دهللابد  ده د ة د دل:ـدث عبددهبدد د2162

دهللابيهد سبم:د" بثونفد بد  ىدد    هد ددم هد". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
دث عبدددمبدمودر دعبددهللا  دد  محب دعبددسفيدن دهللابد   دمبددملبأ رد دل:د2163

دمسثـــهللادجـــدم د دداـــول:دإندد يهـــوددداو ـــوند :دإذددجـــد  دد  جـــلد هبـــهد د  جهـــدد ـــبد ردئهـــددكـــدند  ـــ هد ثـــول د ـــ نملددّللك
دشئتم{. د أمد   وددث عأمد ّنَّ دهللامك جلك:د}نقد:كمدث تف

ـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبد موددألص غ دثـ ع د  ـ ددثـ ددمـبدسـب ادهللاـبد  ـ دمـبدإسـحدق دهللاـبد ابندمـبد2164
دصد  دهللابدجمده  دهللابددمبدهللا دفد دل:

ددغف د هد ْ هحمإنددمبد  دإّنددكدندهذدددحلـيددألنحيـدرد هـمد هـلد عـٍبد ـ دهـذدددحلـيد ـبددهـودد هـمد هـلدكتـدبددهللا  د دّللك
 كــدنودددــ  ندهلــمد ضــال دهللابــيهمد دد ثبــم د أــدنوددداتــ ر ندمأ ــريد ــبد ثبهــم د كــدند ــبد  ــ د هــلدد أتــدبد ندالدأي ــودد

هـذدددحلـيد ـبددألنحيـدرد ـ د خـذ ددمـذ كد ـبد ثبهـم د كـدندد بقد دإالدهللابىدث ٍف د ذ كد سرتد دد أونددمل  ة د أـدند
هـــذدددحلـــيد ـــبد ـــ دشددوـــ ثوندد بقـــد دشـــ ثد د بأـــ د  د دتبـــذَّذ ند ـــبهبَّد اـــ ال د  ـــ م دٍ د  قـــتبايدٍ ؛د ب ـــدد ـــ دد
دملهدج  نددمل دباد م جدرجلد بهمدد   ةد بددألنحيدر د ذهعددحيب د ددذ كد  نأ  هدهللابيهد  د ـهللا:دإّنـددكبـددنـؤ ىدهللابـىد

دهللام جـل:دث دهللابيـهد سـبم د ـ نملددّللك دصـبىددّللك  فد دصب دذ كد إالد دجتب   دثىتدشـ يد   مهـد د  بـغدذ ـكدرسـولددّللك
دشئتم{د ي:د ا الٍ د   م د د  قتبايد  ددث دمذ كد وض دد و  . د أمد   وددث عأمد ّنَّ د}نقد:كمدث تف
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دهللايل دعبددمحدد د خربانداثمهللادد  بد  دهللابد نسدمبد د ك ـدث عبدد وسىدمبدإمسد2165

 ندد يهـــوددكدنـــهللادإذددثدضـــهللاد ـــبهمدد ـــ  ةد خ جوهـــدد ـــبدد  يـــهللاد ملددؤدكبوهـــد د ملددوـــدرموهد د ملدجيد ثوهـــدد دد  يـــهللا د
د جـلك:د} دقـ  ونكدهللاـبددحملـيبد ـلدهـود ذىد ـدهللاتمد دهللاـمك دهللابيهد سبمدهللاـبدذ ـك د ـ نملددّللك دصبىددّللك  ودد قئلدرسولددّللك

دهللابيـهد سـبم:د"جـد ثوهبَّد دد  يـو  د دصـبثوددكـلَّدشـى د دصـبىددّللك د بقد د ددحمليب{دإ،دآخ ددآلدا د اـدلدرسـولددّللك
غريدد بكأأدح"د اد هللادد يهود:د ددد د دهـذددد  جـلد نددـ يدشـيئد د ـبد  ـ اندإالدخد فبـدد يـه د جـد د سـي دمـبدثضـريد هللا ـددد

دهللابي دصبىددّللك هد سبمد ادال:دايرسولددّللك دإندد يهودد اولدكذدد كذد د  الدنـبأحهبَّد ددحملـيب دمبدمو دإ،درسولددّللك
دهللابيــهد ســبمدثــىتدرببَّــدد ند ــ د جــ دهللابيه ــدد ر جــد د دســتا بته دده دــاد ــبد ــنبدإ،د دصــبىددّللك  ت ثَّــ د جــهدرســولددّللك

ْ دهللابي دهللابيهد سبم د  ثثد دآاثرمهد د ظببدد نهدملدجيحأ دصبىددّللك ده د.رسولددّللك
دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدجدم دمبدص حد دل:دمسثهللادخالسد ددهلج يَّد دل:2166

ـثدردد ودثـ د  اندثــدئبد دهللابيـهد سـبمدن يـهللاد دد وكأ دصـبىددّللك دهللابهـدد اـول:دكبـهللاد اند رســولددّللك مسثـهللادهللادئوـادرضـيددّللك
شـى دغقـلد أدنـهد ملددثـ هد صـبىدطد ث د  أند صـدمهد ـ دشـى دغقـلد أدنـهد ملددـحْثـُ ه د إند صـدبد ثـ دعومـهد بـهد

د يه.
دمـبدشـ دد دهللاـبدخد تـهد ي ونـاد2167 ـدث عبدد   دمبدد ثال د  ق دد دال:دعبددثفص دهللاـبدد وـي د  دهللاـبدهللا ـ ددّللك

دمبهللاددحلدرت
دمثَّدد دش هد. دهللابيهد سبمدكدندإذد رددد ندد دش دد   ةد بدنقدئهد هيدثدئبد   هدد ند تَّمأرح دصبىددّللك د ندرسولددّللك
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ـدث عبدد ق د دعبددىـيب دهللاـبدشـث ادثـ ع ددحلأـم دهللاـبدهللا ـ ددحل يـ دمـبدهللا ـ دد ـ محب دهللاـبد اقـم دهللاـبددمـبد2168
دهللا دف 

دهللابيهد سبمد دد ذيدأييتدد    هد هيدثدئبد دل:د"دتحي قدم دبدر د  دمبحيفدددبدٍر". دهللابدد بزدصبىددّللك
دمـبددحلأـمدد  بـد  دهللاـبد  ددحلقــبدــدثـ عبددهللا ـ دد قـالددمـبدُ طـح2169 ٍر دعبـددجثفـ ددثــ ددمـبدسـبي دندهللاـبدهللابـيك هَّكح

ددجلحمحري دهللابد اقم دهللابددمبدهللا دفد دل:
دإذدد صد دد دد  دد  دبدرد إذدد صد دد ددناطديدد  دد بحيفدددبدر.
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د دايح دهللابدجمده  دهللابد مهللاا ـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايلدد طد اد  دعبددسفيدن دهللابددمبد 2170

دهللابيـهد ســبمددثــ دد ثـملد ــدل:د" حبأــمحددفثــلد ثـ كم "د ملدداــل:د ــالددفثــلد هللاـبد  دســثي دذكــ دذ ـكدهللابــ دد بــزدصــبىددّللك
دخد اهد". د ث كمد"  أنهد يقهللاد بدنفٍسدفبو ٍادإالددّللك



د دلد موددد د:د مهللااد و،دزايد.
بــددىـيبد ند  ــ دمـبدهللا ــ دد ــ محبدمـبدعــوابندث عـهد ندر دهللاــادث عــه دــدثــ عبدد وسـىدمــبدإمسدهللايـل دعبــدد ابن دع2171

دهللابد  دسثي ددخل ري
 ندرجــال د ــدل:دايرســولددّللك دإنديلدجدردــاد  اند هللاــملدهللابهــدد  اند كــ هد ندحت ــل د  اند ردــ د ــددد دــ دد  جــدل د إندد يهــودد

د ندخي دباهد دددستطثهللاد ند حي  ه".حُتح كأُتد ندد ثملد ؤ دةدد حيغ ىد دل:د"كذمهللاددهودد ود رددددّللك
ـــدثــ عبددد اثبــز دهللاــبد د ــك دهللاــبدرميثــادمــبد  دهللا ــ دد ــ محب دهللاــبد  ــ دمــبدىــيبدمــبدثح ــدن دهللاــبددمــبد ريدــمد2172

د دل:
د دخبــهللاددملقــج د   دــهللاد ابدســثي ددخلــ ريد جبقــهللادإ يــه د قــ  تهدهللاــبدد ثــمل د اــدلد مــودســثي :دخ جبــدد ــ درســولددّللك

دهللابيــهد ســبمد دغــم ةدمــ  دد ثــ ب د دشــتهيبددد بقــد  د دشــت  دهللابيبــددد ثممــادصــبىددّللك ــْزأ ددملحيــطبأق د  صــ بددســ يد د ــبدسح
دهللابيـهد ســبمدمـنيد رهــ اند  ـلد ندنقــ  هدهللاـبدذ ــك د دصـبىددّللك   ث  بـددد فـ د د ــ رداند ندنثـمل دمثد ببــد:دنثـملد رســولددّللك

ددوددد ايد ادإالَّد هيدكدئباف". ق  بدهدهللابدذ كد ادل:د" ددهللابيأمد ندالد فثبود د دد بدنق ٍادكدئبٍادإ،د
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددد فضلدمبددُكني دعبددزهري دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:2173

[دإنديلدجدردـاد طـوفدهللابيهـدد  اند كـ هد دهللابيـهد سـبمد اـدل:د]ايرسـولددّللك دصبىددّللك جد درجلد بددألنحيدردإ،درسولددّللك
دهلــد"د ــدل:د ب ــثدد  جــلدمثد اتهد اــدل:دإنددجلدردــاد ــ دد ندحت ــل د اــدل:د"دهللْاــمأْلدهللابهــد إندشــئهللا؛د  أنــهدســي  يهدد ــدد ُــ كأرح

دهلد". دمحبهللا د دل:د"  د خرب كد نهدسي  يهدد ددُ  كأرح
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 عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبـددمحـدد ددـدث عبدد ق د دعبددمو  دعبدددحل د ي دحد ث عبدد ؤ ل دعبددإمسدهللايل دحد2174
دكبهمدهللابددجل د ي دهللابد  دنحْض حة د دل:دث ع دشيخد بدطُفد ةد دل:

دهللابيهد سبمد ش َّد و ريد  د الد  وددهللابىدضيفد به د   وَّدهللاد ابده د ةدابمل دبا د بمد ردرجال د بد صحدبدد بزدصبىددّللك
د  دنوى د  سفلد بـهدجدردـاد ـهدسـودد د هـوددقـ حد ـد د  يب دد اندهللاب هددو د د هودهللابىدس د د ه د  ثهدكيسد  يهدثحيى 

ثـىتدإذددنفـ د ـدد دد أـيسد  اـدهدإ يهـدد ج ثتـهد  هللادد ــهد دد أـيس د   ثتـهدإ يـهد اـدل:د الد ثـ عكدهللاـ د هللاـبدرســولد
دصـبىددّللكد دهللابيهد سبم د دل:د بهللا:دمبى د دل:دميبـدد اند  هللاـكد ددملقـج  دإذدجـد درسـولددّللك دصبىددّللك دهللابيـهد سـبمددّللك

ثــىتددخــلددملقــج  د اــدل:د" ــبد ثــسدد فــىتدد   ســيَّ "دعــالتد ــ دٍ  د اــدلدرجــل:دايرســولددّللك دهــودذدددوهللاــكد د
جدنــعددملقــج  د    ــلدميوــيدثــىتددنتهــىدإيلَّد وضــ ددــ هدهللابــيَّ د اــدلديلد ث   ــد د بهضــهللا د ــدنطبقدميوــيدثــىتد  ــىد

د ـبدرجـدل د اد هدد ذيددحيبيد يه د    لدهللابيهمد  ثهدصفكدند بدرد د ـبدنقـد د  دصـفكدند ـبدنقـد د صـفك جدلد صـفٍك
دهللابيــهد دصــبىددّللك ــد دد وــيطدندشــيئد د ــبدصــاليتد بيقــ كأحدد اــودد  يحيــفكأقدد بقــد "د ــدل:د حيــبىدرســولددّللك  اــدل:د"إندنقَّ

د ثد،د  عىن هللابيه دمثدد سبمد ملددبسد بدصال هدشيئد  د ادل:د"جمد قأمدجمد قأم"دزددد وسىد"] ب[دههبد"دمثدمح ددّللك



 ــدل:د"  ــددمثــ "دمثدد فاــود:دمثد   ــلدهللابــىدد  جــدلد اــدل:د"هــلد ــبأمدد  جــلدإذدد  ــىد هبــهد ــ غبقدهللابيــهدابمــهد   اــىدهللابيــهد
"د د ود:دنثـم د ـدل:د"مثدجيبـسدمثـ دذ ـكد ياـول:د ثبـهللادكـذد د ثبـهللادكـذد"د ـدل:د قـأتود د ـدل:د سرته د دسترتدمقرتددّللك

دهللابىدإث ىدد    لدهللابىدد بقد د ادل:د"هلد بأبَّد ب حت ت "د قأنتد ج هللاد تدةد دلد ؤ لد دث د ه:د تدةدكثدبف
دهللابيـــهد ســـبمد ريدهــدد دقـــ  دكال هـــد د اد ـــهللا:دايرســـولددّللك دإنـــمد يتحـــ عون د دصـــبىددّللك رك تيهــد د  طد  ـــهللاد  ســـولددّللك

دان د دد قــأا د إنــبَّد يتح عبــه د اــدل:د"هــلد ــ ر ند ــدد  ــلدذ ــك "د اــدل:د"إّنــدد  ــلدذ ــكد  ــلدشــيطدنٍاد ايــهللادشــيط
 اضىد بهددثدجتهد د بدفددبظ  ندإ يه د الد إنَّدطيعدد  جدلد ـددرهـ درىـهد ملددظهـ د ونـه د الد إندطيـعدد بقـد د ـدد

دره د ونهد ملددظه درىه".
د  د دلد موددد د:د  بدههبددثفظتهدهللابد ؤ لد  وسىد" الدالددفيضبَّدرجلفدإ،درجٍل د الدد   ةفدإ،دد ـ  ٍة دإالَّدإ،د  ـ ٍد

 د ٍ "د ذك داث  اد  نقيتهد د هود دث دثد ق دد]  أ دملد  ابهدك دد ثع[د  ـدلد وسـى:دعبـددمحـدد دهللاـبددجل دـ ي د
دهللابد  دنض ةدهللابدد طفد ي.

   كتاب الطالق7
 ابب فيمن خبيَب امرأة على زوجها -1

دمـبدهللايقـى دهللاـبدهللاأ  ـا دهللاـبدـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددزد دمبددحل دب دعبددهللا دردمبدرزدق دهللاـبدهللا ـ ددّللكد2175
دىيبدمبددث   دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د" يسد بَّدد بدخ َّعدد   ة دهللابىدز جهد د  دهللا  د دهللابىدسي ه". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
 ابب يف املرأة تسأل زوجها طالق إمرأة له -2

د د ة د دل:ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده2176
دهللابيهد سبم:د"الد ق لددمل  ةدطالقد ختهدد تقتف غدصحْحفحتحهدد  تبأحد  أّنددهلدد دد  ردهلد". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

 ابب ]يف[ كراهية الطالق -3
دـدث عبدد مح دمبددونس دعبدد ث كأف دهللابد دربد دل:2177

دشي دهللابيهد سبم:د" دد ثلَّددّللك دصبىددّللك دئد د مغبدإ يهد بدد طالق". دلدرسولددّللك
دـدث عبددك ريدمبدهللا ي  دعبدد   دمبدخد   دهللابد ث كفدمبد دصل دهللابد دربدمبدداثر دهللابددمبدهللا   2178

دهللام جلدد طالق". دهللابيهد سبمد دل:د" مغبددحلاللدإ،ددّللك دهللابدد بزدصبىددّللك
 ابب يف طالق السنة -4

دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   2179
دهللابيـــهد ســـبم د قــ لدهللا ـــ دمـــبدهللاــبدهللا ـــد دصــبىددّللك دمــبدهللا ـــ د نـــهدطبَّــقدد    ـــهد هــيدثـــدئبدهللابـــىدهللاهــ درســـولددّللك  ددّللك

دهللابيـــهد ســـبم:د" ـــ هد بريدجثهـــد دمثد دصـــبىددّللك دهللابيـــهد ســـبمدهللاـــبدذ ـــك د اـــدلدرســـولددّللك دصـــبىددّللك دخلطـــدبدرســـولددّللك



د تبـكدد ثـ ةدد ـيتدد ي قأهددثىتد طه دمثدحتيبدمثد طه  دمثدإندشد د  قـكدمثـ دذ ـك د إن شـد دطبـقد  ـلد ندميـسَّ
دس حدنهد ند طبقدهلددد بقد ". د   ددّللك

دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدان  2180
د نددمبدهللا  دطبقدد   ةد هد هيدثدئبد طبياا دنثىندث دثد د ك.

ددآلدطبحا دهللابدسدمل ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابد   دمبدهللا  دد  محبد و،2181
د [دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبم د اـدلد]رسـولددّللك هللابددمبدهللا  د نهدطبقدد    هد هيدثدئب د ذك دذ كدهللا ـ د ببـزدصـبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"  هد بريدجثهددمثَّد يطبكأاهددإذددطه   د  د هيدثد ل".
دهللابد ميهـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللابـْ حقحُا دعبدددونس دهللابددمبدشهدب د دل2182 د:د خرب دسدملدمبدهللا  ددّللك

دهللابيـــهد دصــبىددّللك دهللابيـــهد ســبمد تغــيظدرســولددّللك دصــبىددّللك  نــهدطبــقدد    ــهد هــيدثــدئب د ـــذك دذ ــكدهللا ــُ د  ســولددّللك
 ســبم دمثد ــدل:د" ــ هد بريدجثهــد دمثد ي قــأهددثــىتد طهــ  دمثدحتــيبد تطهــ  دمثكدإندشــد دطباهــددطــده د د  ــلد ندميــسَّ د

د ثد،دذك ه". ذ كدد طالقد ب دث ةدك دد   ددّللك
دـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابد دوب دهللابددمبدسريدب د خرب ددونسدمبدج ري2183

د نهدس لددمبدهللا  د ادل:دكمدطباهللادد    ك د ادل:د دث ة .د
دنسدمبدج ريد دل:ـدث عبددد اثبز دعبدددمد ددث ددمبدإم دهيمدهللابد   دمبدسريدب دث ع ددود2184

دمبدهللا   د بهللا:دنثم د دل:د دمبدهللا  د دل:د بهللا:درجلفدطبَّقدد    هد هيدثدئب د دل:د ح ـحْث أُفدهللا  ددّللك س  هللادهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد ق  هد اـدل:د" ـ هد بريدجثهـد دمثد دمبدهللا  دطبقدد    هد هيدثدئب د   ىدهللا ُ دد بزَّدصبىددّللك   أندهللا  ددّللك

د"د دل:د بهللا:د يثت ُّد د د دل:د  ه د ر دهللادإندهللاجمد دستح ق  دطباهدد د  لدهللا هتد
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبـددهللا ـ دد ـ زدق د خـربانددمـبدجـ دج د ـدل:د خـرب د مـودد ـممريد نـهدمسـ دهللا ـ دد ـ محبدمـبد2185

د مْيحبحد و،دهللا  ةددق لددمبدهللا   د  مودد ممريددق  د دل:
دصـبىدكيفد  ىد درجلدطبقدد    هدثدئضد  د ـدل:دط دمـبدهللا ـ دد    ـهد هـيدثـدئبدهللابـىدهللاهـ درسـولددّللك بـقدهللا ـ ددّللك

دمبدهللا  دطبقدد    هد هيدثدئب د ـدلد دهللابيهد سبمد ادل:دإندهللا  ددّللك دصبىددّللك دهللابيهد سبم؛د ق لدهللا  درسولددّللك دّللك
د ملدد هددشيئد د  دل:د"دإذددطه  د بيطبقد  د ي قك"د دلددمبدهللا  :د د :د  دَّضهددهللابيَّ دهللابيـهدهللا  ددّللك    دد بـزدصـبىددّللك

دهللا َّهتبَّ". د سبم:د}ايد دهددد بزُّدإذددطباتمدد بقد د طباوهبَّ{د د ُ لأ
 دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثدهللابددمبدهللا  ددونسدمبدج ـريد  نـسدمـبدسـريدبد سـثي دمـبدج ـريد زدـ دمـبد سـبمد  مـود

دهللاب يهد سبمد   هد ندد دجثهددثىتد طه  دمثدإندشـد دطبـقدد ممريد  بحيوردهللابد  د دئل د ثبدهمدكبهمد ندد بزدصبىددّللك
 إندشــد د  قــك د ــدلد مــوددد د:د كــذ كدر دهد  ــ دمــبدهللا ــ دد ــ محبدهللاــبدســدملدهللاــبددمــبدهللا ــ  د   ــددر ددــادد مهــ يدهللاــبد
دهللابيــهد ســبمد  ــ هد ندد دجثهــددثــىتد طهــ دمثدحتــيبدمثد طهــ  دمثدإندشــد د ســدملد ان ــ دهللاــبددمــبدهللا ــ د ندد بــزدصــبىددّللك



إندشد د  قك د ـدلد مـوددد د:د ر يدهللاـبدهللاطـد ددخل دسـد دهللاـبددحلقـبدهللاـبددمـبدهللا ـ دحنـودر ددـادان ـ د د مهـ ي دطبكقد د
د دألثدددثدكبهددهللابىدخالفد دد دلد مودد ممري.

 ابب الرجل يراجع والُيشهد -5
دـدث عبددمو دمبدهالل د ندجثف دمبدسبي دندث عهم دهللابددمد دد  كأْشك دهللابد ط فدمبدهللا  ددّللكد2186

دد ن هللا  دندمبدثحينيدسئلدهللابدد  جلددطبقدد    ه دمثددا د دد ملددوه دهللابىدطال هـدد الدهللابـىدرجثتهـدد اـدل:دطبكْاـهللاح
د غريدسبا د ردجثهللاد غريدسبا د شه دهللابىدطال هدد هللابىدرجثتهد د الد ُثْ .

 ابب يف سنة طالق العبد -6
در، دثـ ع دىـيبدمـبد  دك ـريد ندهللا ـ دمـبدـدث عبددزهريدمبدث ب دعبددىـيبددثـ ددمـبدسـثي دعبـددهللابـيدمـبددمل ـ2187

دُ ثتكأعد خربهد ند ابدثقبد و،دم دنو لد خربه
ــددمثــ دذ ــك:دهــلددحيــبحد ــهد ندخيط هــد د  نــهددســتفىتددمــبدهللا ــدفد دابــو،دكدنــهللادحتتــهدابوكــاد طباهــدد طبياتــني دمثدهللُاتأاح

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك د دل:دنثم د ضىدمذ كدرسولددّللك
مبددمل ىن دعبددهللا  دندمبدهللا   د خرباندهللابيدإبأسـبددهد  ثبـدهدمـالدإخ ـدر د ـدلددمـبدهللا ـدف:دمايـهللادـدث عبدد   د2188

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك د كد دث ة د ضىدمهدرسولددّللك
] دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدثب لد دل:د دلدهللا  دد ـ زدق:د ـدلددمـبددمل ـدر،دملث ـ :د حـْبد مـوددحلقـبدهـذد د اـ دحت ـلد

دصر ةدهللاظي ا 
 مـــوددد د:د مـــوددحلقـــبدهـــذددر ىدهللابـــهدد مهـــ ي د ـــدلدد مهـــ ي:د كـــدند ـــبدد فاهـــد  در ىدد مهـــ يدهللاـــبد  ددحلقـــبدد ـــدل

د ثدددث.
د دلد موددد د:د موددحلقبد ث  ف د  يسدد ث لدهللابىدهذدددحل دث[.

دـدث عبدد   دمبد قثود دعبدد مودهللادصم دهللابددمبدُج دج دهللابدُ ظده  دهللابدد ادسمدمبد   دهللابدهللادئوا 2189
دهللابيهد سبمد دل:د"طالقددأل اد طبياتدن د   :هددثيضتدن".هللا دبدد بزدصبىددّللك

دهللابيـهد سـبمد  بـهدإالد نـهد  دلد موددد د:د دلد مودهللادصم:دثـ ع د ظـده دثـ ع دد ادسـمدهللاـبدهللادئوـادهللاـبدد بـزدصـبىددّللك
هتددثيضتدن". د دل:د" هللا َّكح

د دلد موددد د:د هودث دثدجمهول.
 حابب يف الطالق قبل النكا  -7

ـــدثــ عبدد قــبمدمــبدإمــ دهيم دعبــددهوــدد دحد عبــدددمــبدد حيــ دح دعبــددهللا ــ دد ثمدــمدمــبدهللا ــ دد حيــ  د ــدال:دعبــدد طــ د2190
دد وركدق دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه



دهللابيهد سبمد دل:د"الدطالقدإالَّد ي ددمتبك د الدهللاتقدإالد ي ددمتبك د الدميـ دإالَّد ي ـددمتبـك"دزددد دمـبد ندد بزدصبىددّللك
دد حي دح:د" الد  د دنذٍردإالَّد ي ددمتبك".

ـدث عبدد   دمبدد ثال  د خرباند مود سد ا دهللابدد و ي دمبدك ـري دثـ ع دهللا ـ دد ـ محبدمـبددحلـدرت دهللاـبدهللا ـ  د2191
دمبدشثيعدإبأسبددهد  ثبده دزدد:

د" بدثبفدهللابىد ثحييٍاد الدمينيد هد  بدثبفدهللابىد طيثادرثٍمد الدمينيد ه".
دمـبدسـدمل دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبدمـبددحلـدرتددملرم  ـي دـدث عبدد2192 دمبدد قـ ح دعبـدددمـبد هـع دهللاـبدىـيبدمـبدهللا ـ ددّللك

دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه
د ثد،دذك ه". دمهد جهددّللك دهللابيهد سبمد دلد دهذدددخلرب دزددد" النذردإالَّد ي دددمُتغأيح د ندد بزدصبىددّللك

 ابب يف الطالق على الغلط -8
دمبدسث دد مه ي د نددثاوبدمـبدإمـ دهيمدثـ عهمد ـدل:دعبـدد   دهللاـبددمـبدإسـحدق دهللاـبدعـورد2193 ـدث عبددهللا ي ددّللك

دمــبدهللاــ يد مــبددمدــ ددحل حيــي دهللاــبد  ــ دمــبدهللا يــ دمــبد  دصــد دد ــذيدكــدنددقــأبدإدبيــد د ــدل:دخ جــهللاد ــ دهللاــ يك
د د هللا:دمسثهللادهللادئواد اول:دد أب يدثىتد   بدد أا د  ث  دإ،دصفيادمبهللادشي ا د كدنهللاد  دثفظهللاد بدهللادئوا

دهللابيهد سبمدداول:د"الدطالقد الدهللاتدقد دغالٍق". دصبىددّللك دمسثهللادرسولددّللك
د دلد موددد د:دد غالقد ربهد دد غضع.

 ابب يف الطالق على اهلزل -9
مـبدـدث عبددد اثبز دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابدهللا  دد  محبدمبدث يع دهللاـبدهللاطـد دمـبد  درابح دهللاـبدد2194

د دهك دهللابد  ده د ة
دج هبَّدج ٌّد همهلبَّدج ٌّ:دد بكأأدُحد د طالقد د  جثا". دهللابيهد سبمد دل:د"عالتف دصبىددّللك د ندرسولددّللك

 ابب نسخ املراجعة بعد التطليقات الثالث -10
هللاــبدـــدثــ عبدد محــ دمــبد  ــ ددملــ  زي د ــدل:دثــ ع دهللابــيدمــبدثقــنيدمــبد د ــ  دهللاــبد ميــه دهللاــبددمدــ دد بحــودبد2195
دهللاأ  ا 

د د رثــد هبَّ{د هللاــبددمــبدهللا ــدفد ــدل:د} دملطباــد ددرتمحيــبدأبنفقــهبدعالعــاد ــ   د الدىــلُّدهلــبَّد نددأــت بد ــددخبــقددّللك
دآلدـــا د ذ ـــكد ندد  جـــلدكـــدندإذددطبـــقدد    ـــهد هـــود ثـــقدم جثتهـــدد إندطباهـــددعـــالاث  د بقـــخدذ ـــك د  ـــدل:د}د طـــالقد

د  اتن{ددآلدا.
دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبـ2196 ددهللا ـ دد ـ زدق د خـربانددمـبدجـ دج د خـرب دمثـبدمـ د  درد ـ د ـو،دد بـزدصـبىددّللك

دهللابيهد سبم دهللابدهللاأ  اد و،ددمبدهللا دف دهللابددمبدهللا دفد دل:



دهللابيـهد سـبمد اد ـهللا:د ـدددغـ د دد بـزَّدصـبىددّللك دهللا  ددمد د مودركدناد إخو هد دَّدركدنا د نأـحدد ـ  ة د ـبدُ محدـْبحـاد جـد  أ طبَّقح
دهللابيـهد سـبمدمحيـاف دهللا دإالدد ك دد غ دهذهدد وث ةد وث ٍةد خـذهتدد ـبدر سـهد د فـ كأقدميـ د ميبـه د  خـذ دد بـزَّدصـبىددّللك

  هللاددم كدناد إخو ه دمثد دلدجلبقدئه:د"    ند الان ددو هد بهدكذدد كذدد ـبدهللا ـ ددمدـ  د  ـالان د]دوـ ه[د بـهدكـذدد كـذد "د
دهللابيـهد سـبم  ث ـ ددمدـ :د"طبكأاهـد"د فثـلدمثد ـدل:د"ردجـ دد    ـكد دَّدركدنـاد إخو ـه"د ـدل:دد د ود:دنثم د دلدد بـزدصـبىددّللك

دإ دطباتهددعالاث دايرسولددّللك د دل:د"  دهللاب هللا دردجثهد د  ال:د}ايد دهددد بزُّدإذددطباتمدد بقد د طباوهبَّد أثأ َّهتأأبَّ{.
دمبددمد دمب دمبدهللابيك دركدنا دهللابد ميهدهللابدج هد دلد موددد د:د ث دثدان  دمبدهللاجريد هللا  ددّللك

ُْمد   دد  جلد  هبهد هللابـمدمـه دإنَّدركدنـادإّنـدد دهللابيهد سبمد صح؛دألنَّ  ندركدنادطبقدد    هد]د  تا[د  دَّهددإ يهدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دث ة. دطبقدد    هدد  تاد جثبهددد بزدصبىددّللك

دمـبدك ـري دهللاـبدجمدهـ  د ـدل:دكبـهللادهللابــ دــدثـ عبددمحيـ دمـبد قـث ة دعبـددإمسدهللايـل د خـرباند دــوب د2197 هللاـبدهللا ـ ددّللك
ددمبدهللا دف 

 جــد هدرجــلد اــدل:دإنــهدطبــقدد    ــهدعــالاث  د ــدل:د قــأهللادثــىتدرببــهللاد نــهدرددُّهــددإ يــهدمثد ــدل:ددبطبــقد ثــ كمد ريكــعد
دجيثــلد ــهدف جــد {د إنــكدملد تــق د ــدل:د}  ــبددتــقددّللك د بــمدددحل و ــادمثدداــول:دايددمــبدهللا ــدف دايددمــبدهللا ــدف د إنددّللك دّللك

د ـدل:د}ايد دهــددد بـزدإذددطباــتمدد بقـد د طباــوهبَّ{د د  جـ د ـكدف جــد  دهللاحيـيهللادرمــك د ابنـهللاد بــكدد    ـك د إنددّللك
د  لدهللا هتبَّ.

 دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثدمحي ددألهللا جد غريهدهللابدجمده دهللاـبددمـبدهللا ـدف د] ر دهدشـث ادهللاـبدهللا ـ  دمـبد ـ ة دهللاـبد
 دوبد دمبدج دجد يثد دهللابدهللاأ  ادمبدخد   دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمـبدهللا ـدف دسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دف[د د

 دمــبدجــ دج دهللاــبدهللا ــ ددحل يــ دمــبدرد ــ دهللاــبدهللاطــد دهللاــبددمــبدهللا ــدف د] ر دهددألهللا ــشدهللاــبد د ــكدمــبددحلــدرت دهللاــبددمــبد
:د ابنـهللادهللا دف[ د دمبدجـ دجدهللاـبدهللا ـ  دمـبدددبـدر د]هللاـبددمـبدهللا ـدف دكبهـمد ـد ودد دد طـالقدد ـ الت:دإنـهد جدزهـدد ـدل

دمبدك ري. د بك دحنودث دثدإمسدهللايلدهللابد دوبدهللابدهللا  ددّللك
 ـدلد مــوددد د:د ر ىدمحــدددمـبدزدــ  دهللاــبد دــوبدهللاـبدهللاأ  ــا[دهللاــبددمـبدهللا ــدف دإذدد ــدل:د" نــهللادطـد قدعــالاث "دمفــمد دثــ د

د. هيد دث ة د ر دهدإمسدهللايلدمبدإم دهيم دهللابد دوبدهللابدهللاأ  ادهذدد و هد ملددذك ددمبدهللا دف د جثبهد ولدهللاأ  ا
ـد دلد موددد د:د صدرد ولددمبدهللا دفد ي ددثـ عبدد محـ دمـبدصـد د   ـ دمـبدىـيبد هـذددثـ دثد محـ د ـدال:د2198

عبددهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محبدمبدهللاوفد    دمبدهللا  دد  محبدمبدعوابن دهللابد
دمبدهللا   د دمبدد ثدص   دمبدإايفد نددمبدهللا دفد  ابده د ةد هللا  ددّللك

دسئبوددهللابدد  أ ددطباهددز جهددعالاث  د أبهمد د ود:دالدحتلد هدثىتد بأحدز جد دغريه.د



 دلد موددد د:د ر ىد د ـكدهللاـبدىـيبدمـبدسـثي دهللاـبدمأـريدمـبددألشـجدهللاـبد ثد دـادمـبد  دهللايـدحمد نـهدشـه دهـذهدد احيـاد
بدذ ـكد اـدال:ددذهـعدإ،ددمـبدهللا ـدفدثنيدجد د   دمبدإايفدمـبدد  أـريدإ،ددمـبدد ـممريد هللادصـمدمـبدهللا ـ  د قـ هل ددهللاـ

دهللابهد.دمثدسدقدهذدددخلرب. د   ده د ةد  أ د  كته ددهللاب دهللادئوادرضيددّللك
 دلد موددد د:د  ولددمبدهللا دفدهود ندد طالقدد  التد  أنُيد بدز جهد د  خوال د دد غريد  خولد د دالدحتلد هدثىتد

دهدرج دهللابه ددث ددمبدهللا دف. بأحدز جد دغريه دهذدد  لدخربدد حي فد دلد يه:دمثدإن
ـدث عبدد   دمبدهللا  ددملبكدمبد   دن دعبـدد مـودد بث ـدن دعبـددمحـدددمـبدزدـ  دهللاـبد دـوب دهللاـبدغـريد دثـ  دهللاـبد2199

دطد فد ندرجال ددادلد هد مودد حيه د دكدندك ريدد قؤدلدالمبدهللا دفد دل:
دهللابيـهد  ددهللاب هللاد ندد  جلدكدندإذددطبَّقدد    هدعالاث د  لد ندد خلد ددجثبود دصـبىددّللك هـدد دثـ ةدهللابـىدهللاهـ درسـولددّللك

ــْ رد د ــبدإ ــدرةدهللا ــ  د ــدلددمــبدهللا ــدف:دمبــى دكــدندد  جــلدإذددطبَّــقدد    ــهدعــالاث د  ــلد نددــ خلد ــدد  ســبمد   دمأــ د صح
دهللابيهد سبمد   دمأ د ص رد د بدإ درةدهللا   د ب ددر ىدد بدفد ـ د تـددثود دصبىددّللك دجثبوهدد دث ةدهللابىدهللاه درسولددّللك

د يهدد دل:د جيم هبَّدهللابيهم.
ـدث عبدد مح دمبدصـد  دعبـددهللا ـ دد ـ زدق د خـربانددمـبدجـ دج د خـرب ددمـبدطـد ف دهللاـبد ميـه د ندد حيـه د د ـدلد2200

دالمبدهللا دف:
دهللابيـهد سـبمد   دمأـ د عـالاث د ـبدإ ـدرةدهللا ـ  د ـدلددمـبد ددكدنهللادد  التدجتثلد دث ةدهللابـىدهللاهـ دد بـزدصـبىددّللك   ثبمدإّنك

د.هللا دف:دنثم
 ابب فيما عَّن به الطالق والنيات -11

ـــدثــ عبدد  ــ دمــبدك ــري د خــرباندســفيدن د ــدل:دثــ ع دىــيبدمــبدســثي  دهللاــبد  ــ دمــبدإمــ دهيمدد تي ــي دهللاــبد2201
د دل:دمسثهللادهللا  دمبددخلطدبدداول: دهللابا ادمبد  َّدصدد بي يك

د دددألهللا دلداب بكأيَّد  د إّنك دهللابيهد سبم:د"إّنك دصبىددّللك د رسـو هدد دلدرسولددّللك ال  ىٍ د ددنوى د  بدكدنهللادهج  ـهدإ،ددّللك
د رسو ه د  بدكدنهللادهج  هد  نيدددحيي هدد  دد   ٍةددتم جهدد هج  هدإ،د ددهدج دإ يه. د هج  هدإ،ددّللك

ـــ ْحد ســـبي دندمـــبددد دد ـــدال:د خـــربانددمـــبد هـــع د خـــرب ددـــونس دهللاـــبددمـــبد2202 ــــدثـــ عبدد محـــ دمـــبدهللا ـــ  دمـــبدد قَّ
دمبدكثعدمبد د ك شهدب د دل:د خرب  ددهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك

د ـدل:دمسثـهللادكثـعدمـبد د ـكد قـدقد حيـتهد د  ـو،د ـدل:د دمبدكثعد كدند دئ دكثـعد ـبدمحبأيـهدثـنيدهللاح أـيح  ندهللا  ددّللك
د دصــبىددّللك دهللابيــهد ســبمدأييتد اــدل:دإندرســولددّللك دصــبىددّللك ثــىتدإذدد ضــهللاد رمثــوند ــبددخل قــنيدإذددرســولدرســولددّللك

دد    ــك د ــدل:د ابــهللا:د ُطحبكأُاهــدد دد ــدذدد  ثــل د ــدل:دال دمــلددهللاتمهلــدد ــالد ا مبَّهــد د ابــهللاددهللابيــهد ســبم أي ــ ،د ند ْثتــمألح
د ثد،د دهذدددأل  . دال   يت:ددحلايدأبهبكد أو دهللاب همدثىتدداضيددّللك

 ابب يف اخليار -12



د  ق دهللابدهللادئواد د هللا:ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابددألهللا ش دهللابد  دد ضُّححى دهللابد ق2203
دهللابيهد سبمد دخرتانهد بمددث َّدذ كدشيئد . دصبىددّللك دخريَّاندرسولددّللك

 ابب يف "أمرك بيدك" -13
دـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددسبي دندمبدث ب دهللابدمحدددمبدزد د دل:2204

عبدهد تـددة دهللاـبدك ـريد ـو،د بهللادألدوب:دهلد ثبـمد ثـ د  د ـدلدماـولددحلقـبد د"  ـ ،دميـ ، "د ـدل:دال دإالدشـى دثـ َّد
دهللابيـهد سـبمدمبحـوهد ـدلد دـوب:د اـ ددهللابيبـددك ـري د قـ  تهد دمبدمس ة دهللابد  دسب ا دهللاـبد  ده دـ ة دهللاـبدد بـزدصـبىددّللك

د ادل:د ددث عهللُاد ذدد   د ذك  هد اتددةد ادل:دمبى د  أبهدنقي.
د،دمي ،"د دل:دعالت.ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد تددة دهللابددحلقبد د"   د2205
 ابب يف البتة -14

ـدث عبدددمبدد قَّ ْحد إمـ دهيمدمـبدخد ـ دد أبـزد مـودعـورد دآخـ دبد ـد ود:دعبـدد  ـ دمـبدإدردـسدد وـد ثي د ـدل:د2206
دمبدد قدئع دهللابدان  دمبدهللُاجريدمبدهللا  ددمد دمبدرُكدنا  دمبدهللابيك دمبدشد   دهللابدهللا ي ددّللك دث ع دهللا يد   دمبدهللابيك

د ــدد رد دإالد ندركدنــادد دهللابيــهد ســبمدمــذ كد  ــدل:د دّللك مــبدهللا ــ ددمدــ دطبَّــقدد    ــهدُســْهي ادد  تــا د ــ خربدد بــزَّدصــبىددّللك
د ــدد رد دإالد دثـــ ة د د ــدد رد دإالَّد دثــ ة "د اـــدلدركدنــا:د دّللك دهللابيــهد ســـبم:د" دّللك دصــبىددّللك  دثــ ة د اــدلدرســـولددّللك

دهللابيهد سب دصبىددّللك دم د طباهددد  دنياد دز دندهللا   د د  د  اد دز دندهللا  دن.  دهددإ يهدرسولددّللك
د دلد موددد د:د  ك هد فظدإم دهيم د آخ هد فظددمبدد ق ح.

دمـبدد ـممريدثـ عهم دهللاـبد  ـ دمـبدإدردـس دثـ ع دهللا ـيد  ـ د2207 ـدث عبدد   دمبددونسدد بقدئي د ندهللا ـ ددّللك
دهللابيهد سبمد ذدددحل دث.مبدهللابيك دهللابددمبدد قدئع دهللابدان  دمبدهللُاجري دهللابدرُكدن دادمبدهللا  ددمد  دهللابدد بزدصبىددّللك

دمـبددمدـ د2208 دمـبدهللابـيك ـدث عبددسبي دندمبددد ددد ثتأـي دعبـددج دـ دمـبدثـدزد دهللاـبدد ـممريدمـبدسـثي  دهللاـبدهللا ـ ددّللك
دهللابيـهد سـبم د اـدل:د" ـدد دصـبىددّللك  رد  "د ـدل:دمبدركدنا دهللابد ميه دهللابدج ه د نهدطبَّـقدد    ـهدد  تـا د ـ  ىدرسـولددّللك

"د دل:دآّللك د دل:د"هودهللابىد دد رد ". د دث ة د دل:د"آّللك
 دلد موددد د:د هذدد صحد بدث دثددمبدج دجد ندركدنادطبَّقدد    هدعالاث دألنمد هلدميتهد همد هللابمدمه د ثـ دثددمـبد

دج دجدر دهدهللابدمثبدم د  درد  دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف.
 ابب يف الوسوسة ابلطالق -15

دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد تددة دهللابدزردرةدمبد  ىف دهللابد  ده د ة 2209
دجتد زدأل يتدهللا ددملد تأبمدمهد  د ث لدمه د نددث عهللادمهد نفقهد". دهللابيهد سبمد دل:د"إنَّددّللك دهللابدد بزدصبىددّللك

 ابب يف الرجل يقول المرأته "اي أخيت" -16



عبددمحدد دحد عبدد مودكد ل دعبـددهللا ـ دد ودثـ د خد ـ دد طحـدن ددملثـىن دكبهـمدهللاـبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د2210
دخد   دهللابد  دمتي اددهلُجحْي ي

دهللابيهد سبم:د" ختكدهي "د أ هدذ كد نىدهللابه. دصبىددّللك د ندرجال د دلدال    هد"ايد خيَّا"د ادلدرسولددّللك
د  دهللاــبد  دـــدثــ عبدد  ــ دمــبدإمــ دهيمدد  ــمدز دعبــدد مــودنثــيم دعبــدد2211 هللا ــ دد قــالدددثــ ددمــبدثــ بدهللاــبدخد ــ ددحلــذَّ

دمتي ا 
دهللابيهد سبمدمس درجال دداولدال    هد"ايدُ خيَّا"د بهده. دهللابدرجلد بد و هد نهدمس دد بزدصبىددّللك

دهللابيـــهد  ــدلد مــوددد د:د ر دهدهللا ــ دد ثمدـــمدمــبددملرتــدر دهللاــبدخد ـــ  دهللاــبد  دهللا  ــدن دهللاــبد  دمتي ـــا دهللاــبدد بــزدصــبىددّللك
دهللابيهد سبم[. سبم د د] ر دهدشث ا دهللابدخد   دهللابدرجل دهللابد  دمتي ا دهللابدد بزدصبىددّللك

دـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبددهللا  دد وهدب دعبددهودد دهللابد    دهللابد  ده د ة 2212
دهللابيــهد ســبمدملددأــذبد ــ دإالدعــالاث:دعبتــدند دذد ددّللكد دهللابيــهد ســبم:د" ندإمــ دهيمدصــبىددّللك  ثــد،ددهللاــبدد بــزدصــبىددّللك

حد دســايمف{د  و ــه:د}مــلد ثبــهدك ــريهمدهــذد{د ميب ــددهــوددقــريد د رضدج َّــدرد ــبددجل ــدم ةدإذدنــملد بــمال  د ــُ يتأ  و ــه:د}إ ك
دجل درد ايلد ه:دإنهدنملدههبددرجلد ثهدد ـ  ةدهـيد ثقـبدد بـدفد ـدل:د  رسـلدإ يـهد قـ  هدهللابهـدد اـدل:دإنـدد خـيت د ب ـدد

درج دإ يهدد دل:دإندهذددس   دهللابكد   ن   هد نكد خيت د إنهد يسدد يودد قبمدغرييد غري، د إنكد خيتد دكتدبددّللك
د الد أذكأمي دهللاب ه د سدقددحل دث.

د  ــدلد مــوددد د:در ىدهــذدددخلــربدشــثيعدمــبد  دمحــمة دهللاــبد  دد ــماند دهللاــبددألهللاــ ج دهللاــبد  ده دــ ة دهللاــبدد بــزدصــبىددّللك
دهللابيهد سبمدحنوه.

 ابب يف الظهار -17
ددهللا  دندمبد  دشي اد    دمبدد ثال  ددملثىند دال:دعبدددمبدإدردس دهللابد   دمبدإسحدق دهللابد  ـ دـدث عب2213

مبدهللا ـ  دمـبدهللاطـد  د ـدلددمـبدد ثـال :ددمـبدهللابا ـادمـبدهللايـدحم دهللاـبدسـبي دندمـبددقـدر دهللاـبدسـب ادمـبدصـر  د ـدلددمـبد
دد ثال دد  يدضيد دل:

ْفهللُاد ند صيعد بدد   يتدشـيئد ددـحتَّـددحُ د دكبهللادد   د صيعد بدد بقد د ددالددحييعدغريي د ب دددخلد شه در ضدندخأ
ثــىتد صــ ح د ظــده  د بهــددثــىتددبقــبخدشــه در ضــدن د  يبــددهــيدّتــُ   دذد د يبــادإذد أوــفديلد بهــددشــى  د بــمد
د دصـبىددّللك    ثد ندنم  دهللابيهد د ب دد ص حهللادخ جـهللادإ،د ـو يد ـ خربهتمددخلـرب د  بـهللا:دد وـودد ثـيدإ،درسـولددّللك

دهللابيـهد سـبمد  خرب ـهد اـدل:د" نـهللادمـذد،دايدسـب ا "د بـهللا:د اندهللابيهد  سـبمد ـد ود:دالد س د دنطباـهللادإ،دد بـزدصـبىددّللك
دهللام جـلد ــدثأمد َّدنـدد رد،ددّللك د ـدل:د"ثـ َّردر  ــا "د بـهللا:د د ـذيدمث ــكد د ـ  ني د  اندصــدم دأل ـ ددّللك مـذد،دايرسـولددّللك

 يتد ـدل:د" حيـمدشـه دبد تتـدمثني"د ـدل:د هـلد صـ هللادد ـذيد صـ هللادإالدابحلقد دد  بكدر  ادغريهد د ض مهللادصفحادر 
 بدد حييدد د دل:د"  طثمد ساد د بدمتٍ دمنيدستكأنيد قأيبد "د بهللا:د د ذيدمث كدابحلق د ا دمتبدد ثونيد دد بددطثدد د



لد نـهللاد هللايد ـكد دل:د" دنطبقدإ،دصدثعدص  ادمـ دزردـٍقد بيـ  ثهددإ يـك د ـ طثمدسـتكأنيد قـأيبد د سـاد د ـبدمتـٍ  د كـ
دهللابيهد سبمدد قَّـثاد مايتهد"د  جثهللادإ،د و يد ابهللا:د ج  دهللاب كمدد ضيقد سو دد   ي د  ج  دهللاب دد بزدصبىددّللك

د ثقبدد   ي د   د   ديلد  د    دمحي  تأم.
دزددددمبدد ثال :د دلددمبدإدردس د ميدضادمطبد بدم دزردق.

دمبدـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددىيبدمبدآدد دعب2214 دددمبدإدردس دهللابد   دمبدإسحدق دهللابد ث  دمبدهللا  ددّللك
دمبدسالد دهللابدُخوحدـْبحادمبهللاد د كدمبدعثب اد د هللا: دثبظبا دهللابددوسفدمبدهللا  ددّللك

دهللابيـهد دصـبىددّللك دهللابيـهد سـبمد شـأودإ يـه د رسـولددّللك دصـبىددّللك رده د  دز جـيد  ُفدمـبدد حيـد هللا د جئـهللادرسـولددّللك
د ـولدد ـيتدجتدد ـكد د سبمدجيدد  د يه د داول د  أنهددمبدهللا كأك"د  ددم ثهللادثىتدنـملدد اـ آند} ـ دمسـ ددّللك :د"د ايددّللك

ز جهد{دإ،دد ف ض د ادل:د"دثتقدر  ا"د د هللا:دالجي  د دل:د" يحيوددشه دبد تتدمثني"د د هللا:دايرسـولددّللك دإنـهدشـيخدد
شى ددتحي قدمه د د هللا:د ُ يتدسدهللاتئٍذدمث ٍقددك ريد ددمهد بدصيدد د دل:د" بيطثمدستنيد قأيبد "د د هللا:د ددهللاب هد ب

د ــ أ د هللايبــهدمثــ ٍقدآخــ  د ــدل:د" ــ د ثقــبهللا" ددذهــزد ــ طث يد ــددهللابــهدســتنيد قــأيبد  د  ــبدمتــٍ  د بــهللا:دايرســولددّللك
د درجثيدإ،ددمبدهللا ك"د دل:د د ث قدستوندصدهللاد .

د دلد موددد دد دهذد:دإنددكفَّ  دهللابهد بدغريد ند قت   ه.
د:د هذدد خودهللا ددةدمبدد حيد هللا[.] دلد موددد د
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد ثمدمدمـبدىـيبد مـوددألصـ غددحلـ كد  دعبـدد  ـ دمـبدسـب ا دهللاـبددمـبدإسـحدقد2215

د ذددديأسبدددحنوه دإالد نهد دل:د د ث ق:د أتلددق دعالعنيدصدهللاد .
د دلد موددد د:د هذدد صحد بدث دثدىيبدمبدآدد.

دمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دعبددىيب دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محبد دل:ـدث عبدد وسىد2216
ددث داب ث قدزن يال دأيخذدمخقادهللاو دصدهللاد .

ــدثـ عبدددمــبدد قَّـ ح دعبــدددمـبد هـع د ــدل:د خـرب ددمــبدهليثـاد هللا ــ  دمـبددحلـدرت دهللاــبدُمأـريدمــبددألشـج دهللاــبد2217
دسبي دندمبددقدرد ذدددخلربد دل:

دصبى حدرسولددّللك دهللابيهد سـبمدمت ـ د  هللاطـدهدإايه د هـود  دـعد ـبدمخقـادهللاوـ دصـدهللاد د ـدل:د" حيـ قد ـذد"د ـدل:دد ُ يتأ دّللك
دهللابيهد سبم:د"كبهد نهللاد  هبك". دصبىددّللك دايرسولددّللك د هللابىد  ا د  د  بد هبي د ادلدرسولددّللك

ــد ــدلد مــوددد د:د ــ   دهللابــىد  ــ دمــبد زدــ ددملحيــ يد] بــهللاد ــه[:دثــ عأمدموــ دمــبدمأــ  دعبــد2218 دأل زدهللاــي دعبــدددـ
دهللاطد  دهللابد  فد خيدهللا ددةدمبدد حيد هللا

دهللابيهد سبمد هللاطدهدمخقادهللاو دصدهللاد د بدشثريدإطثدددستنيد قأيبد . د ندد بزدصبىددّللك



 دلد موددد د:د هللاطد دملدد ر،د  سـد  د هـود ـبد هـلدمـ رد ـ ،ددملـو  د دحلـ دثد  سـلد] إّنـددر  هدهللاـبددأل زدهللاـي دهللاـبد
دهللاطد د ند  سد [.

د وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهودددمبدهللا  ةدـدث عبد2219
دهللام جـلد  ند يبادكدنهللادحتهللاد  فدمبدد حيد هللا د كدندرجال دمهد ح حمفد أدندإذدددشت َّد ح حُ ُهدرده د بدد    ه د ـ نملددّللك

د يهددكفدرةدد ظهدر.
هللاـ  ة دهللاـبدهللاـ  ة دهللاـبدـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدد   دمبدد فضـل دعبـددمحـدددمـبدسـب ا دهللاـبدهوـدددمـبد2220

دهللابهدد  به. دهللادئوادرضيددّللك
دـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايلدد طد اد  دعبددسفيدن دعبدددحلأمدمبد ابن دهللابدهللاأ  ا2221

دهللابيـهد سـبمد ـ خربهد اـدل:د" ـددمحبـكدهللابـىد ـدد  ندرجال درده د بدد    هدمثد د ثهدد  لد نددأفكأـ  د ـ  ىدد بـزَّدصـبىددّللك
دسد يهدد دد ا   د دل:د" دهللاتمهلددثىتد أف دهللابك".دصبثهللا "د دل:در دهللادميدض

دـد]ث عبددد مهللاف د  دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابددحلأمدمبد ابن دهللابدهللاأ  ا2222
دهللابيهد سبمد    هد نددأفكأ [. د ندرجال درده د بدد    هد   ىدم دقدسد هدد دد ا  د و  دهللابيهد د   ىدد بزَّدصبىددّللك

ددـدثـ عبددزايددمـبد دـوب 2223 عبـددإمسدهللايـل دعبـدددحلأـمدمـبد ابن دهللاـبدهللاأ  ـا دهللاـبددمـبدهللا ـدف دهللاـبدد بـزدصـبىددّللك
دهللابيهد سبمدحنوه د ملددذك دد قدق.

ــدثـ عبدد مــودكد ـل د ندهللا ــ دد ثمدـمدمــبددملرتـدردثــ عهم د ـدل:دعبــددخد ـ  د ــدل:دثـ ع د حــ كأتف دهللاـبدهللاأ  ــا د2224
دهللابيهد سبمدمبحودث دثدسفيدن. دهللابدد بزدصبىددّللك

ــد ــدلد مــوددد د:د مسثــهللاد  ــ دمــبدهللايقــىدىــ تدمــه دعبــدد ثت ــ د ــدل:دمسثــهللاددحلأــمدمــبد ابندىــ تد ــذدد2225 ـ
ددحل دث د ملددذك ددمبدهللا دف.

 ــدلد مــوددد د:دكتــعدإيلَّددحلقــنيدمــبدُث دــثد ــدل:د خــرباندد فضــلدمــبد وســى دهللاــبد ث ــ  دهللاــبددحلأــمدمــبد ابن دهللاــبد
ددهللابيهد سبم.هللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفدنثبده دهللابدد بزدصبىددّللكد

 ابب يف اخللع -18
دـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابد  د الما دهللابد  د مسد  دهللابدعوابن د دل:2226

دهللابيهد سبم:د" ميددد   ٍةدس  هللادز جهددطال د د دغريد ددأبٍفد ح ددفدهللابيهددردئحاددجلبا". دصبىددّللك د دلدرسولددّللك
دك دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدهللاحْ  حةحدمبهللادهللا  دد  محبدمبدسث دمبدزردرةد ندد خرب هـدث عبددد اثبز دهللابد د 2227

دهللابيهد سبمدخ جد دصبىددّللك هللابدث ي ادمبهللادسهلددألنحيدردا د نددكدنهللادحتهللاداثمهللادمبد يسدمبدمشدف د  ندرسولددّللك
دهللابيـه دصـبىددّللك  سـبم:د" ـبدهـذه "د اد ـهللا:ددإ،دد حي حد وج دث ي ادمبهللادسهٍلدهللابـ دابمـهد دد غبـس د اـدلدرسـولددّللك

 اندث ي ادمبهللادسهل د دل:د" ددش نك "د د هللا:دالد اند الداثمهللادمبد يس د م جهد؛د ب ددجـد داثمـهللادمـبد ـيسد ـدلد ـهد



د ند ـذك  د  د ـهللادث ي ـا:دايرسـولددّللك دد دهللابيهد سبم:د"هذهدث ي ادمبهللادسـهٍل"د ذكـ  د ـددشـد ددّللك دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيــهد ســبمد  دمــهللادمــبد ــيس:د"ُخــْذد بهــد"د  خــذد بهــد د جبقــهللادكــلُّد ــدد هللاطــد دهللابــ ي د اــ دصــبىددّللك دلدرســولددّللك

د]هي[د د هبهد.
د2228 ددملـ د ُّ دهللاـبدهللا ـ ددّللك ـدث عبدد   دمبد ث ـ  دعبـدد مـودهللاـد  دهللا ـ ددملبـكدمـبدهللا ـ   دعبـدد مـودهللا ـ  دد ق  سـيُّ

دمبد  دمأ دمبد   دمبدهللا   دمبدثمد دهللابدهللا  ة 
دهللابدهللادئوـاد ندث ي  ـادمبـهللادسـهلدكدنـهللادهللابـ داثمـهللادمـبد ـيسدمـبدمشَـّدفد ضـ  دد أقـ دمثضـهد د   ـهللادد بـزَّدصـبىددّللك

دهللابيـهد سـبمداثمتـد د اـدل:د"خـذدمثـبد دهلـدد  در هـد"د اـدل:د هللابيهد سبمدمث دد حي حد] دشتأتهدإ يه[د  هللاددد بزُّدصبىددّللك
دهللابيــهد ســبم:د دحيـبحدذ ــكدايرسـولددّللك د ــدل:د"نثــم"د ـدل:د ــ أ د صــ  تهددثـ داتنيد  مهــددميـ هد د اــدلدد بــزدصـبىددّللك

د"خذمهدد فدر هد"د فثل.
دمبدحب دد اطدن دعبددهودددمـبددوسـف دهللاـبد ث ـ  دهللاـبدهللا ـ  د2229 ـد]ث عبدد   دمبدهللا  دد  ثيمدد  مدز دعبددهللابيك

دمبد قبم دهللابدهللاأ  ا 
دهللابيهد د دسبمدهللا هتددثيضا [.هللابددمبدهللا دفد ندد   ةداثمهللادمبد يسددختبثهللاد به د جثلدد بزدصبىددّللك

دهللابيـهد  دلد موددد د:د هذدددحل دثدر دهدهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابدهللا   دمبد قبم دهللابدهللاأ  ـا دهللاـبدد بـزدصـبىددّللك
د سبمد  سال .
دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:2230

ُةددملرتبثادثيضا.د] دلد موددد د:دهللا ةددملرتبثادهللا ةددملطباا د دل د موددد د:د د ث لدهللاب اندهللابىدهذددهو[.دهللاأ َّ
 ابب يف اململوكة تُعَتق وهي حتت ُحر   أو عبد -19

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدخد  ددحلذد  دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف2231
دهللابيــهد ســبم:د دصــبىددّللك د ند غي ــد دكــدندهللا ــ د د اــدل:دايرســولددّللك ددشــف د]يل[دإ يهــد د اــدلدرســولددّللك "ايدم دــ ةدد اــيددّللك

  أنــهدز جــكد  مــود  ــ ،"د اد ــهللا:دايرســولددّللك د   ــ  دمــذ ك د ــدل:د"ال دإّنــدد اندشــد  ف"د أــدندد وهللاــهد قــيلدهللابــىد
د غيٍثدم د ةد مغضهددإايه ". دهللابيهد سبمد بث دف:د" الد ثجعد بدثعكأ دصبىددّللك دخ ه د ادلدرسولددّللك

دن دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهللافد2232
دهللابيهد سبمد    هدد ند ـحْثتح َّ. د ندز جدم د ةدكدندهللا  د د سودددق ىدُ غي د  د رريَّحهدددث دد بزَّدصبىددّللك

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه 2233
دهللابيهد سبم د دختدر دنفقهد د  ودكدندث كد ددهللابدهللادئواد د حيادم د ة د د هللا:دكدندز جهد هللا  د د رريهددد بزكدصبىددّللك

دملدخيريهد.



د د و يـ دمـبدهللاا ـا دهللاـبدزدئـ ة دهللاـبدمسـد، دهللاـبدهللا ـ دد ـ محبد2234 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبـددثقـنيدمـبدهللابـيك
دمبدد ادسم دهللابد ميه دهللابدهللادئوا:

دهللابيهد سبم د كدن دز جهددهللا  د .د ندم د ةدخريهددد بزدصبىددّللك
 ابب من قال: كان حر ا   -20

دـدث عبدددمبدك ري د خرباند مودسفيدن دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابددألسود دهللابدهللادئوا2235
د ند كوند ثهد إنديلدكذدد كذد. د ندز جدم د ةدكدندث كد دثنيد هللاتاهللا د  نددُخريكأ  د اد هللا:د دد ثعُّ

 ابب حىت مىت يكون هلا اخليار؟ -21
 عبددهللا ـ دد ثمدــمدمـبدىـيبددحلـ د  دثــ ع د  ـ ددثـ ددمــبدسـب ادهللاـبد  ـ دمــبدإسـحدق دهللاـبد  دجثفــ  دــدثـ2236

د هللابد ابندمبدصد  دهللابدجمده  د هللابدهودددمبدهللا  ةدهللابد ميه 
دهللابيهد سبمد  دلدهلد:د"إن دصبىددّللك هددرسولددّللك دهللابدهللادئواد ندم د ةد هللُْاتأاحهللْاد هيدهللاب د غيثدهللا ٍ دآللد  د مح د رريَّ

د  مكد الدخيدرد ك".
 ابب يف اململوكني يُعتقان معا ، هل ختريي امرأته؟ -22

دمـبدهللا ـ دد ـ محبد2237 دمبدهللا  دد ي  دعبددهللا يـ ددّللك ـدث عبددزهريدمبدث ب د نحي دمبدهللابيَّ د دلدزهري:دعبددهللا ي ددّللك
دمبد  وهع دهللابدد ادسم 

دهللابيهد سبمدهللابدذ ك د    هدد ند  ـ  دهللابدهللادئواد ندد ردد د ند ثتقدابوكنيدهلددز جني د دل:د  ق  هللادد بزَّدصبىددّللك
. داب  جلد  لددمل  ة د دلدنحي :د خرب د مودهللابيددحلبفيدهللابدهللا ي ددّللك

 ابب إذا أسلم أحد الزوجني -23
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابدإس دئيل دهللابدمسد، دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف2238

دهللابيـهد سـبم دمثدجـد  دد    ـهد قـب ا دمثـ ه د اـدل:دايرسـولددّللك د ندرجال دجد د قب د دهللاب دصـبىددّللك ىدهللاه درسـولددّللك
. دإندد  دكدنهللاد سب هللاد ثي د ُ دَّهددهللابيك

دـدث عبددنحي دمبدهللابي د دل:د خرب د مود مح  دهللابدإس دئيل دهللابدمسد، دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:2239
دصبىددّللكد دهللابيـهد سـبمد اـدل:د سب هللادد   ةدهللابىدهللاه درسولددّللك دهللابيهد سبمد تم جهللا د جد دز جهددإ،دد بـزدصـبىددّللك

دهللابيــهد ســبمد ــبدز جهــدددآلخــ  د دصــبىددّللك ــهللْادإبأســال ي د دنتمهللاهــددرســوُلددّللك دإ د ــ دكبــهللاد ســب هللاد حهللابأ ح ايرســولددّللك
د حردهددإ،دز جهدددأل ل.

 ابب إىل مىت تُرد  عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ -24



دمبد   دد بفيبـي دعبـدد  ـ دمـبدسـب ا دحد عبـدد  ـ دمـبدهللا ـ  دد ـ دزي دعبـددسـب اددثـ ددمـبددـ2240 ث عبددهللا  ددّللك
د فضلدحد عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدددمد  ددملثىندكبهمدهللاـبددمـبدإسـحدق دهللاـبددد ددمـبددحلحيـني دهللاـبدهللاأ  ـا دهللاـبددمـبد

دهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمددمبتهدزدبعدهللاب دصبىددّللك ىد  دد ثدصداب بأـدحددأل لدملدىـ تدشـيئد  د ـدلد  ـ دمـبدهللا ـ  د دردَّدرسولددّللك

:دمث دسبتني. دسبني د  دلددحلقبدمبدهللابيٍك دث د ه:دمث دسهللاكأ
 ابب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان -25

ـــدثـــ عبدد قـــ د دعبـــددهوـــيم دحد عبـــدد هـــعدمـــبدمحاأيـــا د خـــرباندهوـــيم دهللاـــبددمـــبد  د يبـــى دهللاـــبدمُححْيضـــاد2241 مـــبدـ
د و  ذل دهللابددحلدرتدمبد  يس د دلد ق د:ددمُبدهللا رية د  دلد هع:ددألسـ يد] ـدل:د سـب هللاد هللابـ يدمثـدندنقـوة د

دهللابيهد سبم[:د"دخرتد بهبَّد رمثد ". دهللابيهد سبم د ادلدد بزدصبىددّللك د ذك  دذ كد ببزدصبىددّللك
دل:د يسدمبددحلدرت د أدنددحلدرتدمـبد ـيس د دلد موددد د:د ث عبددمهد مح دمبدإم دهيم دعبددهويمد ذدددحل دث د ا

د دلد مح دمبدإم دهيم:دهذددهودد حيودب ددث د يسدمبددحلدرت.
ـدث عبدد مح دمبدإم دهيم دعبددمأ دمبدهللا  دد  محبد دضيدد أو ا دهللابدهللايقىدمـبددملرتـدر دهللاـبددمـبد  د يبـى د2242

دهللابدمُحيضادمبدد و  ذل دهللابد يسدمبددحلدرتدنثبده.
يبدمــبد ثـني دعبــدد هـعدمــبدج دـ  دهللاــبد ميــهد ـدل:دمسثــهللادىـيبدمــبد دـوبدىــ تدهللاـبددمدــ دمــبد  دــدثــ عبددىـ2243

دث يع دهللابد  د هعددجليود  دهللابدد ضحد،دمبد ري ز دهللابد ميهد دل:
د بهللا:دايرسولددّللك دإ د سب هللاد حتيتد ختدن د دل:د"طبكأقد دته ددشئهللا".

باب إذا أسلم أحد األبوين مع من يكون الولد؟ -26  

دث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزيُّ د خرباندهللايقى دعبددهللا  ددحل ي دمبدجثف  د دل:د خرب د   هللابدج كأيد2442 ـ
دهللابيهد سبمد اد هللا:ددمبيتد هيد طيمد  دش هه د رد  دمبدسبدند نهد سبم د  مهللادد    هد ند قبم د   هللادد بزَّدصبىددّللَّ

دهللابيهد  سبم:د"د ث دانثيا "د  دلدهلد:د"د ث يدانثيا "د دل:د   ث دد حي ياد  دلدرد  :ددمبيت د ادلد هدد بزدصبىددّللَّ
دهللابيهد سبم:د"د بهمَّدده هد"د  د هللادد حي ياد ميبه د دمثد دل:د"ددهللاودهد"د  د هللادد حي يادإ،د  هد د ادلدد بزدصبىددّللك

دإ،د ميهدد  خذهد.
باب في اللعان -27  

دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك2245   دهللابددمبدشهدبد ندسهلدمبدسث دد قدهللا يَّد خربهـدث عبددهللا  ددّللك
 ندهللاومي دمبد شا دد ثجال دجد دإ،دهللادصمدمبدهللا يد ادلد ه:دايهللادصم د ر دهللادرجال د ج د  دد    هدرجال د داتبهد
دصبىد دهللابيهد سبمدهللابدذ ك د ق لدهللادصمدرسولددّللك دصبىددّللك  تاتبونهد ددكيفددفثل دسْلديلدايدهللادصمدرسولددّللك

دهللابي ددّللك دهللابيهد سبمددملقدئل د هللاد ددثىتدكرُبحدهللابىدهللادصمد ددمس د بدرسولددّللك دصبىددّللك هد سبم د أ هدرسولددّللك



د دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ب ددرج دهللادصمدإ،د هبهدجد هدهللاومي د ادلد ه:دايدهللادصم د دذدد دلد كدرسولددّللك صبىددّللك
دهللابيهد سبمددملق  ادد يتدس  تهدهللابهد د ادلدهللاومي :دهللابيهد سبم د ادلدهللادصم:دملد  أ دخبري د  دكح أهحدرس دصبىددّللك ولددّللك

دهللابيهد سبمد هود س دد بدفد ادل:د دصبىددّللك دالد نتهيدثىتد س  هدهللابهد د    لدهللاومي دثىتد  ىدرسولددّللك  دّللك
دهللابيهد سبم:دايرسولددّللك د ر دهللادرجال د ج د  دد    هدرجال د داتبهد تاتبونهد ددكيفددفثل د ادلدرسولددّللكد دصبىددّللك

دصبىد [د يكد  دصدث تكد  آان د دذهعد   د د"د دلدسهل:د تالهللابدد  اند  دد بدفدهللاب درسولددّللك "  د نملد]دّللك
دإند  قأتهد د طباهددهللاومي دعالاث د  لد ندأي  هدد بزُّد دهللابيهد سبم د ب دد  غدد دلدهللاومي :دكذمهللادهللابيهددايرسولددّللك دّللك

دهللاب يهد سبم د دلددمبدشهدب:د أدنهللاد بكدسبكاحددملتالهللابني.صبىددّللك  
ـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبد موددألص غددحل د  دث عبدد   ددث ددمبدسب ادهللابد   دمبدإسحدق دث ع د2246

 هللا دفدمبدسهلد]مبدسث [ دهللابد ميه
د ب " دهللابيهد سبمد دلد ثدصمدمبدهللا ي:د"  قكددمل  ةدهللاب ،دثىتَّ . ندد بزدصبىددّللك  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هعد دل:د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب ديدسهلدمبدسث دد قدهللا يد2247
  دل:

دهللابيهد سبمد  انددمبدمخسدهللاو ةدسبا د سدقددحل دث د دلد يه:دمثدخ جهللاد دصبىددّللك ثض  د ثدن ددهللاب درسولددّللك
 ثد ال د أدندد و  دد هللاىدإ،د  ه.

 وحرْكد  د خرباندإم دهيمددث ددمبدسث د]هللابدد مه ي دهللابدسهلدمبدسث [د دخربدـدث عبدد   دمبدجثف دد2248
 دملتالهللابني د دل:

دهللابيهد سبم:د" محي  هدد  أندجد  دمهد دهللاجدد ثيبنيدهللاظيمددأل يتنيد الد ردهدإالد  دص ق د إند  دلدد بزدصبىددّللك
هللابىدد بثهللاددملأ  ه.دجد  دمهد ثي  دك نهد ث ةفد الد ردهدإالَّدكدذاب "د دل:د جد  دمه  

ـدث عبدد  وددمبدخد  دد   واي دعبددد فأ اي  دهللابددأل زدهللاي دهللابدد مه ي دهللابدسهلدمبدسث دد قدهللا يد2249
  ذدددخلربد دل:

  أدندد هللاىددث دد و  دأل ه.
دد فه يد غريه دهللابددمبدشهدب 2250 دـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد قَّ ح دعبدددمبد هع دهللابدهللايدضدمبدهللا  ددّللك

 هللابدسهلدمبدسث د دهذدددخلربد دل:
دهللابيهد سبم د كدند ددُصبأ حد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد  نفذهدرسولددّللك دصبىددّللك  طبَّاهددعالتد طبياد دهللاب درسولددّللك

دهللابيهد سبمدُسبَّا .  هللاب دد بزدصبىددّللك
دد قُّبادمث د  دهللابيهد سبمد  ضهللاأ دصبىددّللك دميبه ددمثدالدد دلدسهل:دثض  دهذددهللاب درسولددّللك دملتالهللابنيد نددُف َّقح

 جيت ثدند م د .



ـدث عبدد ق دد  هعدمبدميدند  مح دمبدهللا   دمبدد ق حد هللا   دمبدهللا  دند د ود:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي د2251
 هللابدسهلدمبدسث  د دلد ق د:

دهللابيهد سبمد  انددمبدمخسدهللاو ةد]سبا[ دصبىددّللك ؛د ف َّقدميبه ددرسولد دلدشه  ددملتالهللابنيدهللابىدهللاه درسولددّللك
د دهللابيهد سبمد  َّقح دهللابيهد سبمدثنيد الهللابد د متَّدث دثد ق د د  دلددآلخ  ن:دإنهدشه دد بزَّدصبىددّللك دصبىددّللك دّللك

دإند  قأتهد.  منيددملتالهللابني د ادلدد  جل:دكذمهللادهللابيهددايرسولددّللك
 ] دلد موددد د:د [دمثضهمدملددالد"هللابيهد".

دم ددمبدهللاييباد ث فدهللابىد نهد  َّقدمنيددملتالهللابني. دلد موددد د:دملددت  
ـدث عبددسبي دندمبددد دد] مودد  مي [دد ثتأي دعبدد بيح دهللابدد مه ي دهللابدسهلدمبدسث د دهذدددحل دث:2252  

د كدنهللادثد ال د  نأ دمحبهد د أدنددمبهدددُْ هللاحىدإ يهد دمثدج  دد قُّبَّاد ددملريدتد ندد عهدد   تد بهد دد  ضددّللكد
 هللام جلدهلد.

د دل:2253 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابدهللابا ا دهللابدهللا  ددّللك  
دد بيباد ثٍاد ددملقج دإذددخلدرجلد بددألنحيدرد ددملقج د ادل:د ود ندرجال د ج د  دد    هدرجال د تأبَّمدمهد إنَّكح

دهللابيهد سبم د ب ددكدنددجب متوه د  د تلد تبت وه د  أندسأهللادسأهللادهللابى دصبىددّللك دألس  بَّدهللابهدرسولددّللك غيظ د دّللك
ددمهدجب متوه د دهللابيهد سبمد ق  ه د ادل:د ود ندرجال د ج د  دد    هدرجال د تألَّكح دصبىددّللك  بدد غ د  ىدرسولددّللك

دن:د} د ذدبدد  وند  د تلد تبت وه د  دسأهللادسأهللادهللابىدغيٍظ د ادل:د"د بهمدد تح"د جثلدد هللاود بم هللادآدادد بث
دمهدذ كدد  جلد بدمنيدد بدف د جد دهود د    هدإ،د يح

 ز دجهمد ملددأبدهلمدشه د دإالد نفقهم{دهذهددآلدا د دمـُْتبأ
دإنهدملبدد حيدد ني دمثد ثبددخلد قاد] ثباد دهللابيهد سبم د تالهللابدد وه دد  جلد ْرمح دشهدددٍ دابّللك دصبىددّللك رسولددّللك

[دهللابيهدإندكدند دهللابيهد سبم:د" حْه"د  مهللا د فثبهللا ددّللك  بدد أدذمني د دل:د ذه هللاد تبتثب د ادلدهلددد بزدصبىددّللك
  ب دد دم دد دل:د" ثبكهدد ندجتي دمهد سوددجث د .

ـدث عبدد   دمبدمودر دعبدددمبد  دهللا يٍك د خرباندهودددمبدثقدن د دل:دث ع دهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف2254  
د دمبد  ياد حذحفح دهللابيهد سبم:د ندهأاللح دمبدسحْح د  د ادلدد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمدمأوح أدكأ د    هدهللاب دد بزكدصبىددّللك

د :دإذددر ىد ث اندرجال دهللابىدد    هددبت سدد  يبا د جثلدد بزدصبىددّللك "د  يباد  دث ٌّد دره ،"د ادلدايرسولددّللك
د ددهللابيهد سبمدداول:د"د  يباد إالد ح ٌّد دره ،"د ادلدهالل:  د ذيدمث كدابحلقد]ن يًّد[دإ د حيددق د  يبم بَّددّللك

   يد دددربى دمهدره يد بددحل  د بم هللا:د} د ذدبدد  وند ز دجهمد ملددأبدهلمدشه د دإالكد نفقهم{د ا  دثىتدمبغد
دهللابيهد سبم د  رسلدإ يه دد جد د د ادددهاللدمبد  ياد وه د د ب زُّدصبىد} بدد حيدد ني{د دنحي فدد بزدصبىددّللك

ددثبمد نَّد ث ك ددكدذبف د هلد بأ دد بداتئٍع "دمثد د هللاد وه   د ب ددكدندهللاب د دهللابيهد سبمدداول:د"]إن[ددّللك دّللك
دهللابيهددإندكدند بدد حيدد ني{د  د وددهلد:دإندد وج ا د دلددمبدهللا دف:د تبأَّ  د نأحيهللاد دخلد قاد} ندغضعددّللك



دهللابيهد سبم:د" محي  هدد  أنددثىتدرببدد نددسرتج د اد هللا:دالد  ضحد و ي سدئ دد يودد  ضهللا د ادلدد بزدصبىددّللك
جد  دمهد كحلدد ثيبنيدسدمغددأل يتنيدخ جلدد قد نيد هود و دكدمبدسح د "د جد  دمهدكذ ك د ادلدد بزد

د أدنديلد هلددش نف". دهللابيهد سبم:د" والد دد ضىد بدكتدبددّللك  صبىددّللك
مهد هلددمل دبا دث دثددمبدمودردث دثدهالل. دلد موددد د:د هذددادد ف َّدد  

ـدث عبددفب دمبدخد  دد وثريي دعبددسفيدن دهللابدهللادصمدمبدكبيع دهللابد ميه دهللابددمبدهللا دف2255  
دهللابيهد سبمد   درجال دثنيد   ددملتالهللاأبحنيد نددتالهللابدد نددض دد هدهللابىد يهدهللاب ددخلد قادداول:دإندد  ندد بزدصبىددّللك

  وج اف.
دحلقبدمبدهللابيك دعبدددمد دمبدهدر ن دعبددهللا دددمبد بحيور دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:دـدث عبد2256  

يكد د وج دهللاب د هبهدرجال  د   ىدمثيبهد دهللابيهمد جد د بد رضهدهللاحوأ جد دهاللدمبد  ياد هود ث دد  العادد ذدبداتبددّللك
دهللا دصبىددّللك بيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك دإ دجئهللاد حهبيد مس دأبذنه د بمددهأْجهدثىتد ص ح دمثدغ ددهللابىدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد ددجد دمه د دشت َّد دصبىددّللك هللاود  د وج  دهللاب همدرجال د   دهللادمثي د مسثهللادأبذ  د أ هدرسولددّللك
هللابيه د بم هللا:د} د ذدبدد  وند ز دجهمد ملددأبدهلمدُشهح دُ دإالد نفقهمد وهددةد ث هم{ددآلدتنيدكبتيه د د ُق كأيحد

د]هللام جل[د كد  جد د ف جد "د دلدهالل:د  دددهللاب دهللابيهد سبمد دل:د" مو دايدهالل د  دجثلددّللك دصبىددّللك رسولددّللك
د دهللابيهد سبم:د" رسبوددإ يهد"د جد   د تالدهللابيه ددرسولددّللك دصبىددّللك كبهللاد رجودذ كد بدر  د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم د ذك مهدد  خربمهدد ندهللاذدبددآل د ا دص  هللادصبىددّللك خ ةد ش د بدهللاذدبدد  نيد د ادلدهالل:د دّللك
دهللابيهد سبم:د"الهللابوددميبه د"د ايلدهلالل:ددشه  د وه د رم د دصبىددّللك هللابيهد د اد هللا:د  دكذب د ادلدرسولددّللك

د  أندهللاذدبدد  نيدد هوند بد دإنهدملبدد حيدد ني د ب ددكدنهللاددخلد قاد يلد ه:دايدهاللدد قددّللك هللاذدبدشهدددٍ دابّللك
دهللابيهددك ددملدجُيبأْ  دهللابيهد د وه د دالددثذم ددّللك دآلخ ة د إندهذهددملوج ادد يتد وجعدهللابيكدد ثذدب د ادل:د دّللك

دإنهدملبدد أدذمني د دهللابيهدإندكدند بدد أدذمني دمثد يلدهلد:ددشه ي.د وه  د رم دشهددد دابّللك دخلد قاد ند ثباددّللك
د  أندهللاذدبدد  نيدد هوند بدهللاذدبددآلخ ة د إندهذهددملوج ادد يتد وجعدهللابيكدد ب ددكدنهللاددخلد قاد يلدهلد:دإ اي دّللك

دهللابيهددإندكدند بد دالد  ضحد و ي د وه  ددخلد قاد ندغضعددّللك د ثذدب د تبأَّ  دسدهللاادمثد د هللا:د دّللك
دهللابيهد سبمدميبه دد  ضىد ندالددُْ هللاحىد   هددألٍب  دصبىددّللك  الد ـُْ  حىد الددـُْ  حىد   هد ددد حيدد ني د ف َّقدرسولددّللك

  بدر دهدد ْ در ىد   هدد ثبيهددحل  د  ضىد ندالدميهللادهلددهللابيهد الد و د بد جلد ن دددتف  دند بدغريدطالق د الد
دهللابهد د  دل:د"إندجد  دمهد صيهعد ردحيحد عي جدمحشدد قد نيد هودهلالٍل د إندجد  دمهد  رقدجث د د د أيكدد  توىفَّ

سدمغددأل يتني د هود بذيدر يهللادمه"د جد  دمهد  رقدجث د د د يد دخ جلدد قد نيدسدمغددأل يتني ددخ جلدد قد ني
دهللابيهد سبم:د" والددألميدند أدنديلد هلددش نف"د دلدهللاأ  ا:د أدندمث دذ كد  ريد دهللابىد حي د دصبىددّللك  ادلدرسولددّللك

   ددد هللاىدألب.



اد دل:دمس دهللا   دسثي دمبدج ريدداول:دمسثهللاددمبدهللا  دداول:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدندمبدهللاييب2257  
دهللابيهد سبمد ب تالهللابني:د"ثقدمأ ددهللابىددّللك د ث ك ددكدذبف دالدس يلد كدهللابيهد"د دل:د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د ديل د دل:د"الد دلد ك دإندكبهللادص  هللادهللابيهدد هودندددستحببهللاد بد  جهد د إندكبهللادكذمهللاد ايرسولددّللك
  د ذ كد مث د ك"".هللابيهد

ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددإمسدهللايل دعبدد دوب دهللابدسثي دمبدج ريد دل:د بهللادالمبدهللا  :2258  
ددثبمد نَّد ث ك ددد خحوحْيدم دد ثجالند  دل:د"دّللك دهللابيهد سبمدمنيد حكح دصبىددّللك درسولددّللك رجلفد ذفدد    ه د دل:د  َّقح

هددعالتد  د د  ميد د ف َّقدميبه د.كدذبف د هلد بأ دداتئعف "دد دكد  
ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  :2259  

دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دنتفىد بد   هد د ف َّقدرسولددّللك دصبىددّللك  ندرجال دالهللابدد    هد دز دندرسولددّللك
  سبمدميبه د د  حلقدد و  دابمل  ة.

هد د كد و ه:د"  حلقدد و  دابمل  ة".] دلد موددد د:دد ذيد ف ددم  
   دلددونسدهللابدد مه ي دهللابدسهلدمبدسث د دث دثدد بثدن:د  نأ دمحبهد د أدنددمبهددد هللاىدإ يهد[.

ابب إذا شك يف الولد -28  
ـدث عبدددمبد  دخبف دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي  دهللابد  ده د ةد دل:2260  

دهللابيهد د سبمد بدم د مدرةد ادل:دإندد   يتدجد  دمو  د سود د ادل:د"هلد كد بدإمٍل "دجد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك
د ـُ حدُه "د دل:د  دل:دنثم د دل:د" دد  ودند "د دل:دمح  د دل:د" هلد يهدد بد ْ رحقح "د دل:دإنَّد يهدد حُوْر د  د دل:د"  ّنَّ

."  هللاقىد نددأوندنمهللاهدهللا ق د دل:د" هذددهللاقىد نددأوندنمهللاهدهللا قف
ث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دإبأسبددهد  ثبدهد دل:ـد2261  

  هودثيبئٍذددـُثح كأُضدأبنددحبفيحه.
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د دل:د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة2262  

دهللابيهد سبم   ادل:دإندد   يتد    دغال د د سودد إ د نأ ه د ذك د ثبده.د ند هللا دميكد د  ىدد بزَّدصبىددّللك
ابب التغليظ يف االنتفاء -29  

دمبد2263 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د دل:د خرب دهللا   ددث ددمبددحلدرتدهللابددمبددهلدد دهللابدهللا  ددّللك
 دونس دهللابدسثي ددملاربي دهللابد  ده د ة

دهللابي دصبىددّللك هد سبمدداولدثنيدنم هللادآداددملتالهللابني:د" ميددد   ٍةد دخبهللادهللابىد وٍدد بد يسد بهمد نهدمس درسولددّللك
د بهد  ضحهدهللابىد دجبته د  ميددرجٍلدجح د   هد هوددبظ دإ يهددثتجعددّللك د دشى د  بدد خبهدددّللك  بيقهللاد بددّللك

 رُ  فددأل َّ نيد دآلخ دب".



ابب يف اد عاء ولد الزان -30  
بدإم دهيم دعبدد ثت   دهللابدسبمددث ددمبد  دد ذايلد دل:دث ع دمثبد صحدمبد دهللابدسثي دـدث عبدددثاوبدم2264

 مبدج ري دهللابددمبدهللا دفد نهد دل:
دهللابيهد سبم:د"الد قدهللادةد دديأسالد د بدسدهللاىد ددجلدهبياد ا دحلقدمثحي ته د  بدددَّهللاىد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

    د د بدغريدرش ٍةد الدد تد الددورت".
ـدث عبددشي دندمبد  ك ل دعبدد   دمبدردش  دحد ث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباند   دمبد2265

 ردش  د هود ش   دهللابدسبي دندمبد وسى دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هد دل:
دمث د ميهدد ذيدد هللاى قح دهللابيهد سبمد ضىد ندكلدُ ْقتـحْبححقددستُـْبحأ  هدددهللادهد رعتهد اضىد نَّدكلد بدددإندد بزدصبىددّللك

كدند بد  ادميبأهدددودد صد دد ا دحلقدنبددستبحاه د  يسد هدادد قمد  بهد بددملريدتد]شى [ د  دد در،د بد
د دد  ريدتدملددـُْاقحمد بهدنحيي ه د الددبحقدإذددكدندد ذيدد هللاىد هد نأ ه د إندكدند بد  ادملدميبأهدد  د بدث كةدهللادهح ح

حقدمهد الدد ت د إندكدندد ذيدد هللاىد هدهودددهللادهد هود   دزأنـْيحاأد بدث كةدكدند  د  ا.  أنهدالددب  
ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبدد   دهللابد   دمبدردش دإبأسبددهد  ثبده دزدد:2266  

محد بد  دلد  لدديأسالدد هود   دزاندألهلد  كأهأد بدكدنوددث َّة د  د  ا  د ذ كد ي دددستبحقد د  لدديأسالد د  ددد ُتقأ
  ا د ضى.

ابب يف القافة -31  
ـدث عبدد ق َّدد هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىند دمبدد قَّ حد د ود:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد2267
  د هللا:

دهللابيهد سبم د دلد ق دد دمبدد ق ح:ددو د د ق  رد  د  دلدهللا  دن:د ـُْث حُفد س دصبىددّللك درد د جههددخلدهللابيَّدرسولددّللك
 ادل:د" يدهللادئواد ملد  يد ندجممكأزد ددمل جليدر ىدزد د د  سد اد  دغطيددرُ  سه ددماطيفٍاد م  د   د هدد ادل:دإند

 هذهددأل  دددمثضهدد بدمثب".
  دلد موددد د:دكدند سد اد سود د كدندزد د ميب.

  دل:دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمبدشهدبدإبأسبددهد  ثبده 2268
د ق  رد د ربقد سدرد د جهه.   د هللا:ددخلدهللابيَّ

 ] دلد موددد د:د"  سدرد د جهه"دملدىفظهددمبدهللاييبا.
 دلد موددد د:د سدرد د جهه:دهود   يسد بددمبدهللاييبادملددق ثهد بدد مه ي دإّنددمس ددألسدرد د بدغريدد مه يد دل:د

  دألسدرد د دث دثدد بيثد غريه.



مح دمبدصد دداول:دكدند سد اد سوددش د دد قوددد  لدد ادر د كدندزد فد ميبد  لد دلد موددد د:د مسثهللاد 
 د اطب[.

ابب من قال ابلُقْرعة إذا تنازعوا يف الولد -32  
دمبددخلبيل دهللابدزد دمبد ر مد دل:2269 ـدث عبدد ق د دعبددىيبدهللابددألجبح دهللابدد وثز دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابي هد سبم د جد درجلد بدد ي بد ادل:دإندعالعادنفٍ د بد هلدد ي بد  وددهللابيكد دكبهللادجد قد دهللاب دد بزدصبىددّللك
خيتحي وندإ يهد د    د   د ح ـحُثوددهللابىدد   ةد دطه د دث  د ادلدالعبنيد به د:دطأي دداب و  دهلذدد غبيد دمثد دلد

بد  يد بهدد و   د هللابيهد حيدث يهدالعبني:دطأي دداب و  دهلذدد غبيد د ادل:د نتمدش كد د تودكقون دإ د ا يدميبأمد  
دهللابيهد سبمدثىتدم  د ض دسه د  دنودجذه. دصبىددّللك  عب ددد  دا د    يدميبهم د جثبهدملبد  ي د ضحكدرسولددّللك

ـدث عبددخويشدمبد ص د دعبددهللا  دد  زدق د خرباندد  وري دهللابدصد ددهل  د  دهللابدد وثز دهللابدهللا  دخرٍي د2270
 هللابدزد دمبد ر مد دل:

حد دهلذدداب و   د دال:دال دُ يتأ دهللابهدم العاد هوداب ي بد  ثوددهللابىدد   ةد دطه د دث  د ق لددعبني:د  ُاأ َّدنأ دهللابيكدرضيددّللك
ثىتدس هلمد يثد  د جثلدكب ددس لددعبني د دال:دال د    يدميبهم د  حلقدد و  داب ذيدصدر دهللابيهدد ا هللاا د جثلد

ُذُه.دهللابيهدعب يدد  دا د دل:د ذك دذ كد ببز دهللابيهد سبم د ضحكدثىتدم  دنـحوحدجأ صبىددّللك  
دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابدسب ا دمس دد وثز دهللابددخلبيل د  ددمبددخلبيلد دل:2271 ـدث عبددهللا ي ددّللك  

دهللابيه دهللابه[د دد   ةد    د بدعالعادحنوه دملددذك دد ي ب د الدد بزدصبىددّللك دمبد  دطد عد]رضيددّللك  سبمددُ يتدهللابيك
  الد و ه:دطي دداب و  .

ابب يف وجوه النكاح ]اليت كان يتناكح هبا أهل[ اجلاهلية -33  
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قادمبدخد   د دل:دث ع ددونسدمبددمد د دل:د دلد   دمبد قبمدمبد2272

 شهدب:د خرب دهللا  ةدمبدد ممري 
د دهللابهد[دز جدد بزدصبىددّللك هللابيهد سبمد خرب هد ندد بأدحدكدند ددجلدهبيادهللابىد رمثاد حند :د ندهللادئواد]رضيددّللك

 أدند بهددنأدحدد بدفدد يود دخيطعدد  جلدإ،دد  جلد  أيَّته د يحي  هددمثددبأحهد؛د نأدحدآخ :دكدندد  جلدداولد
دت نيدمحبهدد بددال    هدإذددطه  د بدطْ  أهدد رسبيدإ،د الند دست ضثيد به د دثتمهلددز جهد د الدميقهدد م د دثىت

ذ كدد  جلدد ذيد قت ض د به د  أذدد  نيدمحبهدد صد ددز جهددإند ثحعَّ د إّندددفثلدذ كدرغ اد دادمادد و   د أدند
هذددد بأدحددق ىدنأدحددالست ضدي؛د نأدحدآخ دجيت  دد  َّْه دد ندد ثو ة د ي خبوندهللابىددمل  ةدكبُّهمددحيي هد د  أذدد

د يدلٍد مث د ند ض دمحبهدد رسبهللادإ يهم د بمددقتط درجلد بهمد ندميتب دثىتدجيت ثوددهللاب هد ددمحبهللاد  ضثهللاد   َّ
 تاولدهلم:د  دهللا  تمدد ذيدكدند بد   كم د   د    د هوددمبكدايد الن د تق يد بد ث هللاد بهمدابمسه د يبحقدمهد

دد  غداي دكبَّددبحينبدهللابىد مود بد   هد؛د نأدحدردم :دجيت  دد بدفدد أ ريد ي خبوندهللابىددمل  ةدالدمتتب دابدجد هدد د ُهبَّ



ُثوددهلد د دهللاحْوددهلمدد اد ا دمثد حلاودد   هدد ردايٍ د أبَّدهللاب د دملبد رددهبددخلدهللابيهبَّ د  أذددمحبهللاد وضثهللادمحبهدد ُأ
دهللابيهد سبمده ددنأدحد د   د دصبىددّللك ددمبهدالدميتب د بدذ ك د ب ددمثثددّللك  هلداب ذيدد  ن د د تدطه د ُدهللاأيح

 دجلدهبيادكبه دإالدنأدحد هلدديأسالددد يود.
ابب "الولد للفراش" -34  

ـدث عبددسثي دمبد بحيورد  ق دد دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوا:د] د هللا[2273  
دهللابيهد سبمد ددمبد  اأدزحْ ثحاحد  دصبىددّللك ادلدسث :د  صد ددختحيمدسث دمبد  د  َّدص د هللا ُ دمبدزحْ ثحاحدإ،درسولددّللك

 خيدهللات ادإذدد   هللاد أاد ند نظ دإ،ددمبد  ادز ثاد    ضهد  أنهددمبه د  دلدهللا  دمبدز ثا:د خي ددمبد  اد   د   د
دهللابيهد سبمدش هد دميبد دمثت ا د ادل:د"د و  د بف دحمد  بثده ددحلج د دثتجزد دصبىددّللك هللابىد  دحمد   د   ىدرسولددّللك

  بهدايسودة".
دث د هد  دل:د"هود خو،دايدهللا  ".زددد ق دد   

ـدث عبددزهريدمبدث ب دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندثقنيددملثبم دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هد2274
  دل:

دهللابيهد سبم:د"الددهللاوةد دصبىددّللك  دددرجلد ادل:دايرسولددّللك دإند الان ددم دهللاده  دأب هد ددجلدهبيا د ادلدرسولددّللك
د دذهعد   ددجلدهبيا دد و  د بف دحم د  بثده ددحلج ". دديأسال  
دمبد  ددثاوب دهللابددحلقبد2275 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ه يدمبد ي وند مودىيب دعبدد   دمبدهللا  ددّللك

دهللابه[دهللابدرابحد دل:  مبدسث د و،ددحلقبدمبدهللابيدمبد  دطد عد]رضيددّللك
دمثد  ثهللادهللابيهدد و   دغال د دز ج د هبيد  ا دهلمدر  يا د و ثهللادهللابي هدد و   دغال د د سودد  بي د ق يتهدهللا  ددّللك

 هددوثبا د  دطبهددمبقدنه د و   دغال د دك نهد  سودد  بي د ق يتهدهللا ي ددّللك دمثدطنٍبدهلددغالددألهبيدر  يٌّ ددادل
 ثق هد دلد ه يد دل:د ق هل ددد حزحغحاد بدد وحزحغحد د ابهللادهلد:د ددهذد د اد هللا:دهذدد يوثبا د   ثبددإ،دهللا  دن

دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبم دإندرسولددّللك دصبىددّللك  دهللارت د د ادلدهل د:د   ضيدند ند  ضيدميبأ ددماضد درسولددّللك
  سبمد ضىد ندد و  د بف دحم د  ثق هد دل:د جب هدد جب هد كداندابوكني.

ابب من أحق  ابلولد -35  
 قب ي دعبددد و ي  دهللابد  دهللا   ددث ددأل زدهللايد دل:دث ع دهللا   دمبدشثيع دهللابدـدث عبدد  وددمبدخد  دد2276

دمبدهللا      ميه دهللابدج هدهللا  ددّللك
وحد   د إند ابهدطبا د  رددد احد  د ثج يد هدثأ ؛دإنددم دهذددكدندمط د هد أهللاد   د ع ديد هدسأ  ندد   ةد د هللا:دايرسولددّللك

د ". نددبتمهللاهد   د ادلدهلددرسولددّللك دمهد ددملد حبأحأ دهللابيهد سبم:د" نهللاد ثقُّ صبىددّللك  



ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيددحلبود  دعبددهللا  دد  زدقد  مودهللادصم دهللابددمبدج دج د دل:د خرب دزايد دهللابدهاللد2277
 مبد سد ا

رسياد ثهدد ند ابد ي ونادُسْب ىد و،د بد هلددمل دبادرجلدص قد دل:دميب دد اندجد سد  د  ده د ةدجد  هدد   ةد دد
دمبدهلدد ددكهللايده د   دطباهددز جهدد اد هللا:دايد ابده د ةد رطبهللاد هداب فدرسيا دز جيدد د د نددذهعدابم  د ادلد مود
ه د ة:ددسته ددهللابيه د رطبدهلددمذ ك د جد دز جهدد ادل:د بدىد  د د   ي د ادلد موده د ة:دد بهمدإ دالد  ولد

دهللابيهد سبمد  اند دهللا دهللاب ه د اد هللا:دايرسولددّللك دإندز جيدهذد دإالد  دمسثهللادد   ةدجد  دإ،د دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"دسته ددهللابيه"د دصبىددّللك د د د نددذهعدابم  د   دساد د بدمئ د  دهللاأبـح حاح د   دنفث  د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"هذد  مو،د هذهد  ك د رذدمي د دكأه ددشئهللا"دد ادلدز جهد:د بدىد  د د   ي د ادلدد بزدصبىددّللك
   خذدمي د  ه د دنطباهللادمه.

ـدث عبددد ث دفدمبدهللا  دد ثظيم دعبددهللا  ددملبكدمبدهللا    دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابددمد دمبددهلدد دهللابد2278
دهللابه[د دل:     دمبدإم دهيم دهللابدان  دمبدهللاجري دهللابد ميه دهللاببدهللابيد]رضيددّللك

د دددمبادهللا ي د هللاب يدخد تهدد إّنددخ جدزد دمبدثدرعادإ، د أاد ا ددابمبادمحمة د ادلدجثف :د اندآخذهد د اند ثقُّ
دهللابيهد سبمد هيد ثقد د د ادلدزد :د دصبىددّللك دخلد اد دف د ادلدهللابي:د اند ثقد دددمبادهللا ي د هللاب يددمبادرسولددّللك

دهللابيهد سبم د ذك دث د د د دل:د"   َّدد اند ثقد د د اندخ جهللادإ يهدد سد    د    هللاد دد ر جدد بزدصب ىددّللك
دددخلد اد دٌّ".  دجلدرداد   ضيد ددجلثفٍ د أوند  دخد تهد د إّنك

ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددسفيدن دهللابد  د   ة دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د يبىد ذدددخلربد  يسدمت د هد دل:د2279
   ضىد ددجلثف د  دل:د"إنَّدخد تهددهللاب ه".

ث عبددهللا دددمبد وسىد ندإمسدهللايلدمبدجثف دث عهم دهللابدإس دئيل دهللابد  دإسحدق دهللابدهدّن د ه رية دهللابددـ2280
د دل:  هللابيك

دهللا ك د دمبهللاح د  خذدمي هد د  دل:دُد نحكأ ملددخ جبدد بد أاد  ثتبددمبهللادمحمةد بددي:دايدهللامكأ دايدهللامكأ د تبد هلددهللابيك
دهللابيهد سبمد  دل:د"دخلد اد ح بتهدد اصددخلربد دل:د  دلدجثف :ددمبادهللا يد خد  تهددحتيت د اضىد ددد بزدصبىددّللك

."  نبم اددألدكأ
ابب يف عدة املطلقة -36  

ـدث عبددسبي دندمبدهللا  ددحل ي دد  حضْه د  دعبددىيبدمبدصد  دعبددإمسدهللايلدمبدهللايدحم د دل:دث ع دهللا   دمبد2281
  هدج  دهللابد ميه 

دهللابيهد سبم د ملددأبد ب طباادهللابد مسد دمبهللاددمد دمبدد قَّأبددألنحيدردد دصبىددّللك داد نددطُبكأاحهللْادهللابىدهللاه درسولددّللك
دهللام جلدثنيدطباهللاد مسد داب ث ةد بطالق د أدنهللاد  لد بد نم هللاد يهددد ث ةد ب طباد .  هللا َّةف د  نملددّللك



ابب يف نسخ ما استثَّن به من عدة املطلقات -37  
ث ع دهللابيدمبدثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دـدث عبدد مح دمبد   دمبداثمهللاددمل  زي د2282

 هللابددمبدهللا دفد دل:
هُتُبَّدعالعاد } دملطباد ددحرتححمَّحيبحدأبنفقهبدعالعاد    {د  دل:د} د الئيددئقبد بددحمليبد بدنقدئأمدإنددر  تمد حثأ َّ

هللابيهبَّد بدهللا ةفد ثت  ند{. شهٍ {د بقخد بدذ كد  دل:د} إندطبات وهبَّد بد  لد ندمتقُّوهبَّد  دد أمد  
ابب يف املراجعة -38  

ـدث عبددسهلدمبد   دمبدد ممريدد ثقأ ي دعبددىيبدمبدزك ايدمبد  دزدئ ة دهللابدصد دمبدصد  دهللابدسب اد2283
 مبدُكهحيل دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دف دهللابدهللا  
دهللابيهد سبمدطبقدثفحيادمثدردجثهد.   ندد بزَّدصبىددّللك

نفقة املبتوتة ابب يف -39  
دمبددمد  د و،ددألسوددمبدسفيدن دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محب 2284 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك  

هللابد دط ادمبهللاد يٍسد ند ابدهللا   دمبدثفصدطبَّاهددد  تاد هودغدئع د  رسلدإ يهدد كيبهدموثريد تقرَّطتهد ادل:د
د دد كدهللابيبدد بدشى  د جد  درسولدد دهللابيهد سبمد ذك  دذ كد ه د ادلدهلد:د" يسد كدهللابيهد دّللك دصبىددّللك ّللك

نفااف"د    هدد ند ثت َّد دميهللاد ددش دك دمثد دل:د"إنَّد بكدد   ةفددغودهدد صحد  ددهللات كأيد دميهللاددمبد دد أتوٍدد
 دسفيدند  ابدجهمد  أنهدرجلفد هللا ىد ضثنيدعيدمك د إذددثببهللاد آذني "د د هللاد ب ددثببهللادذك  د هد ند ثد دادمبد 

دالد دلد دهللابيهد سبم:د"  ددجهمد الددض دهللاحيدهدهللابدهللاد اه د   دد ثد داد حيثبو،ف دصبىددّللك خط د  د ادلدرسولددّللك
د ثد،د يهدخريد د  ه ددنأحيد سد ادمبدزدٍ "د د هللا:د أ هته دمثد دل:د"دنأحيد سد ادمبدزدٍ "د بأحته د جثلددّللك

 ]ك ريد [د دغت طهللاد]مه[.
 عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابندمبددمد دد ثطدر دث عبددىيبدمبد  دك ري دث ع د مودسب ادمبدهللا  دـدث2285
 د  محب

 ند دط ادمبهللاد يسدث عتهد ند ابدثفصدمبددملغريةدطباهددعالاث  د سدقددحل دثد يه د  ندخد  دمبدد و ي د نف د د بد
دهللابيهد سبمد اد ود:داي نزَّددّللك دإند ابدثفصدمبددملغريةدطبَّقدد    هدعالاث  د إنهد  ،دهلدددم دفم دد  وددد بزدصبىددّللك

 نفااددقريةد ادل:د"الدنفاادهلد"د سدقددحل دث د ث دثد د كد متُّ.
ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددد و ي  دعبدد مودهللا    دهللابدىيب دث ع د مودسب ا دث عت د دط ادمبهللاد يسد ند2286

دطباهددعالاث  د سدقددحل دث د خربدخد  دمبدد و ي د دل: ابدهللا   دمبدثفصددملرم د   يَّ
دهللابيهد سبم:د دصبىددّللك دهللابيهد سبم:د" يقهللادهلددنفاافد الد قأبف"د دلد يه:د  رسلدإ يهددرسولددّللك  ادلدد بزدصبىددّللك

 " ندالد ق اي دمبفقك".



  دهللابدىيب دهللابد  دسب ا دهللابد دط ادـدث عبدد تي ادمبدسثي د ند   دمبدجثف دث عهم دعبدد   دمبدهللا  د2287
 مبهللاد يسد د هللا:

 كبهللادهللاب درجلد بدم دفم د د طبا دد  تَّا دمثدسدقدحنودث دثد د ك د دلد يه:د" الد فوكأ ي دمبفقك".
د هللاطد فدهللابدهللا  دد  محبدمبدهللادصم د  مودمأ دمبد  ددجلهم دكبهمدهللابد  دلد موددد د:د كذ كدر دهدد وثزد د  هيُّ

  يسد نَّدز جهددطبكاهددعالاث . دط ادمبهللاد
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دعبددسب ادمبدُكهحْيل دهللابدد وثز 2288  

دهللابيهد سبمدنفاا د الدسأىن.د هللابد دط ادمبهللاد يسد ندز جهددطبكاهددعالاث  د بمدجيثلدهلددد بزدصبىددّللك  
مبدشهدب دهللابد  دسب ا ـدث عبدددمد دمبدخد  دد   بي دعبددد بيث دهللابدهللاايل دهللابدد2289  

هللابد دط ادمبهللاد يٍسد ندد خرب هد نددكدنهللادهللاب د  دثفصدمبددملغرية د  اند ابدثفصدمبددملغريةدطبَّاهددآخ دعالتد
دهللابيهد سبمد دستفتتهد دخ  جهدد بدميتهد د    هدد ند بتالدإ،د دصبىددّللك  طبياد  د مهللا هللاد نددجد  درسولددّللك

د   دند نددحي كأقدث دثد دط اد دخ  جددملطبااد بدميتهد د دلدهللا  ة:د  نأ  دهللادئواددمبد دد أتودددألهللا ى د  ىب
دهللابهد[دهللابىد دط ادمبهللاد يس.  ]رضيددّللك

  دلد موددد د:د كذ كدر دهدصد دمبدكيقدن د دمبدُج دج د شثيعدمبد  دمحمة دكبهمدهللابدد مه ي.
ود و،دزايد. دلد موددد د:دشثيعدمبد  دمحمة د دسمد  دمحمةدددبدر د ه  

د دل:2290 ـدث عبددفب دمبدخد   دعبددهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك  
دمبد دهللابيهد سبمد ح َّ حضدهللابيك  رسلد   دندإ،د دط اد ق هلد د  خرب هد نددكدنهللادهللاب د  دثفحيا د كدندد بزدصبىددّللك

ددمتطبياادكدنهللادمايهللادهلد د    دهللايَّدحمدمبد  درميثاد  دطد عددث دهللابىدمثبدد ي بد ر جد ثهدز جهد د  ثثدإ يه
دهللابيهد سبمد د ددهلددنفاادإالد ند أوندثد ال  د   هللادد بزدصبىددّللك  دحلدرتدمبدهوددد نددـُْبفاحددهللابيهدد ادال:د دّللك

دّللك د دل:د ادل:د"الدنفااد كدإالد ند أو دثد ال "د دست ذنتهد ددالنتادلد  ذندهلد د اد هللا:د دبد نتالدايرسولد
د أتوٍد"د كدند هللا ىد ض دعيد ددهللاب هد الدد حي هد د بمد ملدهبد،دثىتد ضهللادهللا هتد د  نأحهددد بزُّد "هللاب ددمبد دكأ

دهللابيهد سبمد سد ا د  ج د  يحيادإ،د   دند  خربهدمذ ك د ادلد   دن:دملدنق  دهذدددحل دثدإالد بدد   ةد صبىددّللك
د ثد،:دد قب خذداب ثأحْي حاأدد يتد ج اندد بدف هللابيهد د اد هللاد دط ادثنيدمبغهددذ ك:دمي د ميبأمدكتدبددّللك د دلددّللك

دى تدمث دذ كد   د {د د هللا:د  يُّد   دى تدمث دد  الت   } طباوهبد ث هتب{دثىتد}الد  ريد ثلَّددّللك
دنثىند ث   د دلد موددد د:د كذ كدر دهددونسدهللابدد مه ي د   ددد ممي يد    ىددحل د نيد يثد :دث دثدهللا ي  ددّللك

  ث دثد  دسب ادنثىندهللاايل.
دمبدهللا  د دهللابىدخربدهللا ي ددّللك عهدنثىن ددلَّ  دلد موددد د:د ر دهد   دمبدإسحدقدهللابدد مه يد ند  يحيادمبدذ:دعدث َّ

دثنيد دل:د  ج د  يحيادإ،د   دند  خربهدمذ ك.  دّللك



ابب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس -40  
مبدهللابي د دل:د خرب د مود مح  دعبددهللا دردمبدزردق دهللابد  دإسحدقد دل:ـدث عبددنحي د2291  

دهللابهد ادل:د ددكبدد ب يدد كبهللاد ددملقج ددجلد  د  ددألسودد ادل:د  هللاد دط ادمبهللاد يٍسدهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك
دهللابيهد سبمد اولدد   ةدالدن ريد ثفظهللادذ كد ددال.  كتدبدرمبدد سبادن يكأبددصبىددّللك

بددسبي دندمبددد د دعبدددمبد هع دعبددهللا  دد  محبدمبد  دد ماند دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميهد دل:ـدث ع2292  
دهللابهد[د ش َّدد ثيعأ ددث دث دثد دط ادمبهللاد يسد  د هللا:دإند دط ادكدنهللاد د  ا دهللادمهللادذ كدهللادئواد]رضيددّللك

د دصبىددّللك هللابيهد سبم. أدند ْثٍشد ريفدهللابىدانثيتهد د بذ كدرخَّصدهلددرسولددّللك  
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدهللا  دد  محبدمبدد ادسم دهللابد ميه دهللابدهللا  ةدمبدد ممري 2293  

  نهد يلد ثدئوا:د ملد ـح حيدإ،د ولد دط ا د د هللا:د  ددإنهدالدخريدهلدد دذك دذ ك.د
بددقدرـدث عبددهدر ندمبدزد  دعبدد   دهللابدسفيدن دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدسبي دندم2294  

  دخ  جد دط اد دل:دإّنددكدندذ كد بدسو ددخلبق.
ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدد ادسمدمبد   د سبي دندمبددقدر د نهدمسثه دددذك دن2295  

د ندىيبدمبدسثي دمبدد ثدصدطبَّقدمبهللادهللا  دد  محبدمبددحلأمدد  تا د دنتابهددهللا  دد  محب د  رسبهللادهللادئواد]رضيددّللكد
د درُددأددمل  ةدإ،دميتهد د ادلد   دند دث دثد هللابهد[دإ،د   دندمبددحلأمد هود  ريددمل دبا د اد هللاد ه:دد قددّللك

سبي دن:دإندهللا  دد  محبدغب   د  دلد   دند دث دثدد ادسم:د  د ددمبغكدش ند دط ادمبهللاد يس د اد هللادهللادئوا:د
د ددكدندمنيدهذدبد بدد و .الددض ُّ،د ندالد ذك دث دثد دط ا د ادلد   دن:د إندكدندمكدد و د حححْقُ كأ  

دمب[ددونس دعبددزهري دعبددجثف دمبدم  دن دعبدد ي وندمبد أه حدنحد دل:2296 ـدث عبدد مح دمبد]هللا  ددّللك  
   هللاددمل دباد ُ  ثهللادإ،دسثي دمبددملقيعد ابهللا:د دط ادمبهللاد يسدطُبكأاهللاد ر جهللاد بدميتهد د ادلدسثي :د بكد

بحا د ُوضثهللادهللابىدد يددمبد دد أتودددألهللا ى.دد   ةد تبهللا د بدف؛دإنددكدنهللاد حقأ  
ابب يف املبتوتة خترج ابلنهار -41  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دهللابددمبدج دجد دل:د خرب د مودد ممري دهللابدجدم د دل:2297  
دهللابيهد سبمد ذك  دذ كد ه دطُبكأاحهللْادخد يتدعالاث  د ر جهللادجتحُ ُّدخنال دهلدد بايهددرجلد بهدهد د    هللادد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم[:د"دخ جيد ج كأيدخنبكد ثبكد ند حي  يد بهد  د فثبيدخريد ".   ادلدهلدد]د بزدصبىددّللك
ابب نسخ متاع املتوَّفي عنها زوجها مبا فرض هلا من املرياث -42  

مبد د   دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابددـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زي د دل:دث ع دهللابيدمبددحلقني2298
 هللاأ  ا 



هللابددمبدهللا دف:د} د ذدبددتو وند بأمد دذر ند ز دجد د صيَّا دألز دجهمد تدهللاد دإ،ددحلولدغريدإخ دٍج{د بقخدذ كدآبداد
[دهلبَّد بدد  م د د   ب د نقخد جلددحلولدأبندجثلد جبهدد رمثاد شه د هللاو د .  دملريدت دندد  ضد]دّللك

إحداد املتوَّفي عنها زوجها ابب -43  
دمبد  دمأ  دهللابدمحي دمبدان   دهللابدزدبعدمبهللاد  دسب اد ندد2299 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك

  خرب هد ذهددألثدددثدد  العا.
د  دغريه د  هبهللاد به دث ي ادثنيد و د موهدد مودسفيدند  هللاهللادمطيٍعد يهدصف ةدخبوقف د د هللادزدبع:ددخبهللادهللابىد دكأ
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك د دديلداب طيعد بدثدجا دغريد  دمسثهللادرسولددّللك جدردا دمثد حقَّهللْادمثدرضيهددمثد د هللا:د دّللك
د د يودددآلخ د ندحتُأ َّدهللابىد يكأهللٍاد وقدعالتد يدٍلدإالَّدهللابىدز ٍجد رمثاد شه د هللاو د ".  داول:د"الدىلُّدال   ٍةد ؤ بدابّللك

د دديلدد د هللادزدبع:د دخبهللادهللابىدزدبع مبهللادجحشدثنيد و د خوهد د  هللاهللادمطيعد  قهللاد به دمثد د هللا:د دّللك
د دهللابيهد سبمدداولد هودهللابىددملبرب:د"الدىلُّدال   ٍةد ؤ بدابّللك دصبىددّللك اب طيعد بدثدجا دغريد  دمسثهللادرسولددّللك

  د ". د يودددآلخ د ندحتُأ َّدهللابىد يكأهللٍاد وقدعالتد يدٍل دإالدهللابىدز جد رمثاد شهٍ د هللاو
دهللابيهد سبمد اد هللا:دايرسولددّللك دإند دصبىددّللك  د هللادزدبع:د مسثهللاد  كأيد دَّدسب اد اول:دجد  دد   ةدإ،درسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"ال"د   نيد  دعالاث  دد دصبىددّللك دمبيتد و دهللابهددز جهد د   ددشتأهللادهللايبهد د  بأحبهد د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"إّنددهيد رمثاد شهٍ د هللاو ف د   دكدنهللادإث دكبَّد دكلدذ كدداول:د"ال"دمثد دلدرسولددّللكد دصبىددّللك
 دجلدهبياد   يداب  ث ةدهللابىدر فددحلول".

 دلدمحي :د ابهللاد مدبع:د  دد   يداب  ث ةدهللابىدر فددحلول د اد هللادزدبع:دكدنهللاددمل  ةدإذدد و دهللابهددز جهدددخبهللاد
دطي د د دعيد دد ملدمتسَّ فود  د   قهللادش َّ دمه ددثأ  الدشيئد دثىتدمت د ددسبا دمثد ؤ ىدم دمٍادمحدرد  دشدٍةد  دطدئ د تفتبَّ

  ابَّ دد فتبدموى دإالد د  دمثدّت جد تُـْثطىدمث حة د رت يد د دمثد  دج دمث د ددشد  د بدطيعد  دغريه.
  دلد موددد د:ددحلأْفُش:دميهللادصغري.

ابب يف املتوَّف عنها تنتقل -44  
دـدث عبددهللا  ددّللكد2300 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدسث دمبدإسحدقدمبدكثعدمبدهللُاج ة دهللابدهللا تهدزدبعح

دكثعدمبدهللاج ةد ندد ُف حْدثادمبهللاد د كدمبدسبدن د هيد خهللاد  دسثي ددخل ريد خربهتد  مبهللاأ
دهللابيهد سبمد ق  هد ند  ج دإ،د هبهدد دم دُخْ رحة د  أندز جهددخ دصبىددّللك  جد دطبعد نددجد  دإ،درسولددّللك

دهللابيهد سبمد ند رج دإ،د هبي د دصبىددّللك  حهللْاُ ٍ د هد حماوددثىتدإذددكدنوددمط فدد ا  ددحلاهمد اتبوه د ق  هللادرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"نثم"د د هللا:د ر جهللادثىتد دصبىددّللك   أ دملددرتك د د حْقأٍبدميبأهد الدنفاا د د هللا:د ادلدرسولددّللك

دملقج ددهللاد  د  د   د د  هللايهللاد هد ادل:د"كيفد بهللا "د  دد دهللابيهدد احيادد يتدإذددكبهللاد ددحلج ةد  د د



ذك  د بدش ندز جي د د هللا:د ادل:د"د أ يد دميتكدثىتدد بغدد أتدبد جبه"د د هللا:د دهللات د د يهد رمثاد شه د
  هللاو د  د د هللا:د ب ددكدندهللا  دندمبدهللافدند رسلدإيلكد ق   دهللابدذ كد  خرب ه د د  ثهد  ضىدمه.

دلد موددد د:دد فدرهللااد د ف دثا[.]   
ابب من رأى التحو ل -45  

ـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زي دعبدد وسىدمبد قثود دعبددٍشْ ل دهللابددمبد  دايحد دل:د دلدهللاطد :2301  
دهللام جل:د}غريدإخ دٍج{د دلد  دلددمبدهللا دف:دنقرهللادهذهددآلدادهللا هتددهللاب د هبهدد تثت دثيثدشد   د هود ولددّللك

دهللام جل:د}  أندخ جبد الدهللاطد :دإ ندشد  ددهللات  دهللاب د هبهد سأبهللاد د صيتهد د إندشد  دخ جهللاد اولددّللك
 جبدحدهللابيأمد ي دد ثبب{د دلدهللاطد :دمثدجد ددملريدتد بقخدد قُّأىند ثت ُّدثيثدشد  .

ابب فيما جتتنب املعتدة يف عدُتا -46  
دمأري دعبددإم دهيمدمبدطه دن د دل:دث ع دهودددمبدـدث عبدددثاوبدمبدإم دهيمدد  َّْ رح ي دعبددىيبدمبد  2302

ددث ددمبدمأ دد قه يدهللابدهوددد هذدد فظددمبد دمبددجل دحدد ُاُهْقتد  دهللابدهللا  ددّللك ثقدن دحد ث عبددهللا  ددّللك
 دجل دح دهللابدثفحيا دهللابد دكدهللاطيا

دهللابيهد سبمد دل:د"الحت ُّددمل  ةد وقدعالٍت دإالَّدهللابىدز جٍد ددحتُأ ُّدهللابيهد رمثاد شهٍ د هللاو د  د الدد ندد بزدصبىددّللك   أنَّ
دطي د دإالد دّندطه هتددإذددطه  د بد يضهددمب ذٍةد بد دعوبدهللاحيٍعد د الد أتحل د الدمتسُّ  ب سدعواب د حي وغد دإالَّكح

  ق د  د رفدٍر"د دلددثاوب د أدندهللاحيع:دإالد غقوال  د زددددثاوب:د الدّتتضع.
د  د كدمبدهللا  دد ودث ددملق ثيد دال:دعبدددمد دمبدهدر ن دهللابدهودد دهللابدـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللكد2303

دهللابيهد سبمد ذدددحل دث د  يسد دمتدددث د ه د د دلددملق ثي:د دلددمد :د ثفحيا دهللابد ددهللاطيادهللابدد بزدصبىددّللك
حْيع". الد هللاب هدإالد دلد يه:د" الدّتتضع"د زددد يهدهدر ند" الد ب سدعواب د حي وغد دإالدعوبدهللاحد  

ـدث عبددزهريدمبدث ب دعبددىيبدمبد  دمأري دعبددإم دهيمدمبدطحْه دن د دل:دث ع دم دل دهللابددحلقبدمبد2304
دهللابيهد سبم    قبم دهللابدصفيادمبهللادشي ا دهللابد ددسب ادز جدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد نهد دل:د"دملتوىفدهللابهددز جهددالد ب سددملثحيف د بدد  يدبد  الددمل واا د الددحلبيَّ د الدهللابدد بزدصبىددّللك
 ّتتضع د الد أتحل".

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب دف  ا دهللابد ميهد دل:دمسثهللاددملغريةدمبدد ضحكد،دداول:د خرب  د2305
  دُّدثأيمدمبهللاد سي  

د كدنهللاد وتأيدهللايبيهدد تأتحلدابجلال  د دلد مح :دد حيودبدمأحلد دجلال  د  رسبهللاددهللابد  هدد ندز جهدد ـُُو كأ
دسب اد ق  تهددهللابدكحلددجلال د اد هللا:دالد أتحبيدمهدإالد أْبد   دالم كد بهددوت كدهللابيكد تأتحبنيد  والة دهلددإ،د دكأ

دهللابيهد سبمدثنيد و د مود دصبىددّللك اب بيلد متقحيبهداب بهدر دمثد د هللادهللاب دذ كد دُّدسب ا:ددخلدهللابيَّدرسولددّللك



د يسد يهدطيع دسب اد   دجثبهللادهللابىدهللاي دص ربد  د ادل:د" ددهذددايد دَّدسب ا "د ابهللا:دإّنددهودصربأفدايرسولددّللك
"د داب بيلد  بمهللايهداب بهدر د الدمتتوطيداب طيعد الدابحلبد  د  أنهدخضدبف دد وجه د الدجتثبيهدإالَّكح  دل:د"إنهددوعُّ

  سك". د هللا:د بهللا:دأبيدشى د  تو دايرسولددّللك د" دلداب قكأ رد غبكأفنيدمهدرد
ابب يف عدة احلامل -47  

د2306 ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب د دل:دث ع دهللا ي ددّللك
دمبدهللات ا  مبدهللا  ددّللك

دمبددألر مدد مه يدأي  هد ندد خلدهللابىدُس يثادمبهللاددحلدرتددألسب ياد يق هلددهللابد  ند ابهدكتعدإ،دهللا  دمبدهللا  ددّللك
دمبدهللات ادث  دإ،دهللا  ددّللك دهللابيهد سبمدثنيددستفتته د أتعدهللا  دمبدهللا  ددّللك دصبىددّللك د هد د هللا دد دلدهلددرسولددّللك

خيربهد ندس يثاد خرب هد نددكدنهللادحتهللادسث دمبدخو ا د هود بدم دهللاد  دمبد ؤي د هودابدشه دم رد  د تُـُو حدهللابهدد
بهددمث د  د ه د ب دد ثبَّهللاد بدنفدسهددجت بهللاد بُرطَّدب د دثجادد ودديد هيدثد ل د بمد بوعد ند ضثهللادمح

دد بأدح د   خلدهللابيهدد مودد قبدملدمبدمثأٍك"درجلد بدم دهللا  دد  دردـ د ادلدهلد:د دديلد رد،دُ تحجح كباد ثبكد ْ جتحأنيح
دهللابيكد رمثاد شه د هللاو ف د د هللادس يثا:د ب دد دلديلدذ كد ثهللا د دد نهللادمبدكحدثىتدمت َّ دعيد دثنيددإنكد دّللك هللابيَّ

دهللابيهد سبمد ق  تهدهللابدذ ك د   تد دأب د  دثببهللادثنيد ضثهللادمحبي د     د دصبىددّللك   قيهللا د   يهللادرسولددّللك
اب تم دجدإندم دديل د دلددمبدشهدب:د الد رىدأبسد د ند تم َّجدثنيد حضحثحهللْاد إندكدنهللاد دد هد دغريد نهدالددا حُ دد

 ز جهددثىتد طه .
هللا  دندمبد  دشي اد    دمبدد ثال  د دلدهللا  دن:دث عبدد  دلددمبدد ثال :د خرباند مود ثد دا دعبدددـدث عبد2307

د دل:  دألهللا ش دهللابد قبم دهللابد ق  ق دهللابدهللا  ددّللك
  بدشد دالهللابتهدألنم هللادسورةدد بقد دد ُاحْي حىدمث ددألرمثاددألشه د هللاو .

ابب يف عدية أم الولد -48  
  د ند   دمبدجثف دث عهم دحد ث عبدددمبددمل ىن دعبددهللا  ددألهللابى دهللابدسثي  دهللابدـدث عبدد تي ادمبدسثي2308

يـْوحة دهللابد ح يحيادمبدذ:دع دهللابدهللا   دمبدد ثدصد دل:   ط  دهللابدرجد دمبدثح
دهللابيهد سبم دهللا َّةددملتوىفدهللابهدد رمثاد شه د هللاو  ددث د دد ال ب كأقوددهللابيبددد قبا د دلددمبددمل ىن:دسبادن يبددصبىددّللك

 د و  .
ابب ]يف[ املبتوتة ال يرجع إليها زوجها حىت تنكح ]زوجا [ غريه -49  

ـدث عبدد ق د دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابددألسود دهللابدهللادئواد د هللا:2309  



دهللابيهد سبمدهللابدرجلدطبَّقدد    هد]دث دعالاث [د تم جهللادز جد دغريهد  خلد د دمثدطبكد دصبىددّللك اهدد  لدسئلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"الدحتلُّد أل لدثىتد ذ قدهللاقيباددآلخ د  نددود ثهد د حتلُّد م جهدددأل ل د د هللا:د دلدد بزدصبىددّللك

  دذ قدهللاقيبتهد".
ابب يف تعظيم الزان -50  

د دل:د2310 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد بحيور دهللابد  د دئل دهللابدهللا   دمبدش ث يل دهللابدهللا  ددّللك
د د هودخباك"د دل:د ابهللا:دمثد يٌّ د دل:د" ند اتلد  دن ك بهللا:دايرسولددّللك د يُّدد ذنعد هللاظم د دل:د" ندجتثلدّللك

د ثد،د حي دقد ولد    ،دفد اد ندأيكلد ثك"د دل:د] بهللا[:دمثد يٌّ د دل:د" ند مد دثبيبادجدر،"د دل:د  نملددّللك
دهللابيهد سبم:د} د ذدبدالدد هللاوند  د د الدد بزدصبىددّللك دإالَّدابحلقكأ دإهلد دآخ  د الدداتبوندد بفسدد يتدث دددّللك دّللك

 دمنون{ددآلدا.
د2311 ـدث عبدد مح دمبدإم دهيم دهللابدثجكدج دهللابددمبدُج دجد دل:د  خرب د مودد ممريد نهدمس دجدم دمبدهللا  ددّللك
 داول:

دذ كد} الد أ هودد تيد أمدهللابىدجد  دُ قحْيأاد  ثبددألنحيدرد اد هللا:دإندسي يددأ ه دهللابىدد  غد  د بملد 
 د  غد {.
دمبد ثدذ دعبدد ثت   2312 ـدث عبددهللا ي ددّللك  

د بدمث دإك دههبَّدغفورفدرثيمف{د دل:د دلدسثي دمبد  ددحلقب:دغفوردهلبَّد هللابد ميهد}  بددأ ههبحد  أنَّددّللك
 دملأ هد .

   كتاب الصيام8
بد بد  بأم[] و هدهللام جل:دكتعدهللابيأمدد حييدددك ددكتعدهللابىدد ذد  

ابب مبدأ فرض الصيام -1  
دمبدثقنيدمبد د   دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابد2313 ـدث عبدد مح دمبد   دمبدش ُّوده د دل:دث ع دهللابيك

 هللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف:
}ايد دهددد ذدبدآ بوددكتعدهللابيأمدد حييدددك ددكتعدهللابىدد ذدبد بد  بأم{د] دل:د[د أدندد بدفدهللابىدهللاه دد بزد

دهللابيهد سبمدإذددصبوددد ثت ادث ددهللابيهمدد طثددد د و دبد د بقد د صد وددإ،دد ادمبا د دختدندرجلدنفقه دصبىد دّللك
دهللام جلد ندجيثلدذ كددق د دملبدمايد رخحيا د  بفثا  د ادلد  جد  دد    هد   دصبكىدد ثود د ملددفط  د  رددددّللك

د نأمدكبتمدّتتدنوند نفقأم{ددآلدا .س حدنه:د}هللابمددّللك دهلمد دقَّ ح دمهدد بدفد رخَّصح .د كدندهذدداددنف ددّللك  
دمبدنحي ددجلهض يُّ د خرباند مود مح  د خرباندإس دئيل دهللابد  دإسحدق دهللابدد ربد د دل:2314 ـدث عبددنحي دمبدهللابيك  



ب ،دكدندد  جلدإذددصددد بدددملدأيكلدإ،د  بهد د إندص  ادمبد يسددألنحيدريد  ىدد    هد كدندصدئ د د ادل:دهللا
شى  د د هللا:دال د ثبيد ذهعد  طبعد كد]شيئد [د ذه هللاد غب تهدهللايبه د جد  د اد هللا:دخي ا د ك د بمددبتحيفد
لَّد أمد يباد دهللابيهد سبمد بم هللا:د}ُ ثأ دهللابيه د كدنددث لددو هد د رضه د ذك دذ كد ببزدصبىددّللك يح د بهدردثىتدُغوأ

 د حييدددد   ثدإ،دنقدئأم{د   دإ،د و ه:د} بدد فج {.
ابب نسخ قوله تعاىل: }وعلى الذين يطيقونه فديٌة{ -2  

دهللابدهللا   دمبددحلدرت دهللابدُمأري دهللابددمد د و،دسب ا دهللابد2315 ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددمأ ددث ددمبدُ ضح ح
 سب ادمبددألكويد دل:

 دفت يد ثل دثىتدنم هللاددملددنم هللادهذهددآلداد} هللابىدد ذدبددطياوند أْ دحافدطثددد قأنٍي{دكدند بد رددد بدد نددفط 
 هذهددآلدادد يتدمث هدد بقرتهد.

ـدث عبدد مح دمبد    د دل:دث ع دهللابيدمبدثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا2316  
هللابددمبدهللا دفد} هللابىدد ذدبددطياونهد  دافدطثددد قأني{د أدند بدشد د بهمد نددفت يدمطثددد قأنيدد ت ى د

}  بد طويدخريد د هودخريفد هد  ند حيو وددخريد أم{د  دل:د}  بدشه د بأمدد وه دد متَّد هدصو هد ادلدهللام جل:
ٍدد خ {.   بيحي ه د  بدكدند  دضد د  دهللابىدسفٍ د حثأ َّةفد بد ايَّ

ابب من قال: هي مثبِّتة للشيخ واحلبلى -3  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابُن دعبدد تددة د ندهللاأ  ادث عه2317  

:د ع تهللاد بح بىد دمل ض . نددمبدهللا دفد دل  
ـدث عبدددمبددمل ىن دعبدددمبد  دهللا يٍك دهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابدهللا  ة دهللابدسثي دمبدج ري 2318  

هللابددمبدهللا دفد} هللابىدد ذدبددطياونهد أْ دحافدطثدُدد قأنٍي{د دل:دكدنهللادرخحيا د بويخدد أ ريد دمل  ةدد أ ريةد مهدد
 ضأ دإذددخد تد.دطيادندد حييددد نددفط دد دطث دد أدندكلدد

ُ
ودد قأيبد  د دحلُ بىد دمل  

  دلد موددد د:ددث دهللابىد  الدمهدد  ط اتد  طث تد.
ابب الشهر يكون تسعا  وعشرين -4  

ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددشث ا دهللابددألسوددمبد يس دهللابدسثي دمبدهللا   ددث ددمبدسثي دمبدد ثدصد2319
 هللابددمبدهللا  د دل:

د دصبىددّللك هللابيهد سبم:د"إاند  َّافد  كأيَّافدالدنأتع د الدحنقعدد وه دهأذد د هأذد د هأذد"د خبسد دلدرسولددّللك
 سبي دند ص ثهد دد  د  ا ددث د قثد د هللاو دب د عالعني.

ـدث عبددسبي دندمبددد ددد ثتأي دعبددمحدد دعبدد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:2320  



دهللابيهد سبم:د"د وه دصبىددّللك  د ق فد هللاو  ند الد حيو وددثىتد   ه د الد فط  ددثىتد   ه د  أندغمَّد دلدرسولددّللك
د د ه د  أندُر:يد ذد، د إندملددـُ ح هللابيأمد د  ر دد هد]عالعني["د دل:د أدنددمبدهللا  دإذددكدندشث دند قثد د هللاو دبدنُظأ ح

د الد رتةد ص حد فط د  د  أندثدلدد ند بظ هدسحدبد  د رتحد ةد ص حدصدئ د د دل:د أدند ملدىحُْلدد ند بظ هدسحدبف
 دمبدهللا  ددفط د  دد بدفد الدأيخذد ذدددحلقدب.

ـدث عبددمحي دمبد قث ة دعبددهللا  دد وهدب د دل:دث ع د دوبد دل:2321  
دهللابيهد سبمدحنودث دثددمبدهللا  دهللابدد بزد دصبىددّللك كتعدهللا  دمبدهللا  دد ثمدمدإ،د هلدد  حي ة:دمبغبددهللابدرسولددّللك

دهللابيهد سبم د أذددصبىددّللك  دزدد:د إنَّد ثقبد دددا رد هد اندإذددر دبددهاللدشث دند أذدد كذد د د حيوددإندشد ددّللك
  كذد دإالد ندد  دددهلاللد  لدذ ك.

ـدث عبدد مح دمبد بي  دهللابددمبدزدئ ة دهللابدهللايقىدمبدددبدر دهللابد ميه دهللابدهللا   دمبددحلدرتدمبد  دض در د2322
 هللابددمبد قثود:

دهللابيهد سبمد قثد د هللاو دبد ك  داددص بدد ثهدعالعني.]ملد[دص بدد  دد بزد صبىددّللك  
د  دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دمأ ة دهللابد ميه 2323 ـدث عبدد ق دد نَّددمد دمبدزرد دث عهم دعبددخد  ددحلذَّ  

دهللابيهد سبمد دل:د"شه ددهللايٍ دالدباحيدن:در ضدن د ذ ددحلجا".  هللابدد بزدصبىددّللك
لابب إذا أخطأ القوم اهلال -5  

ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحددد دث دثد دوب دهللابد   دمبددملبأ ر 2324  
دهللابيهد سبمد يهد دل:د"  ط كمددودد فط  ن د  ضحدكمددودد ضحون د كلدهللا  اد هللابد  ده د ةدذك دد بزدصبىددّللك

."   و فف د كلُّد ىن د بح ف د كلُّد جدجد أاد بح ف د كلُّد ٍ د و فف
شهرابب إذا أغمي ال -6  

دمبد  د2325 ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دث ع دهللا  دد  محبدمبد ه ي دث ع د ثد دادمبدصد  دهللابدهللا  ددّللك
  يسد دل:

دهللابيهد سبمددتحفظد بدشث دند ددالددتحفظد بد دصبىددّللك دهللابهد[د اول:دكدندرسولددّللك مسثهللادهللادئواد]رضيددّللك
دعالعنيددو د دمثدصدد.غريه دمثددحيودد  :دادر ضدن د  أندغمَّدهللابيهدهللا َّد  

دمبد2326 كأ دهللابد بحيوردمبددملثت   دهللابدرْمثأيكأ ـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددج د دمبدهللا  ددحل ي دد ضزكأ
 ث دحم دهللابدثذدفاد دل:

دهللابيهد سبم:د"ال ا  وددد وه دثىتد   دددهلاللد  د أ كأبوددد ث ة دمثدصو وددثىتد   دددهل دصبىددّللك اللد  د دلدرسولددّللك
  أ كأبوددد ثأ َّة".



د دهللابيهد سبمدملدُدقحمكأ ] دلد موددد د:در دهدسفيدند غريهدهللابد بحيور دهللابدرأْمثيك دهللابدرجلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك
 ثذدفا[.

ابب من قال: فإِّن ُغمي عليكم فصوموا ثالثني -7  
دمبدهللا دفد دل:ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددثقني دهللابدزدئ ة دهللابدمسد، دهللابدهللاأ  ا دهللابد2327  

دهللابيهد سبم:د"ال ا كأ وددد وه دمحييددددوٍدد الددو ني دإالَّد نددأوندشى فددحيو هد ث كم د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 ال حيو وددثىتد   ه دمثدصو وددثىتد   ه د  أندثدلدد نهدغ د افد  متُّوددد ث كأةدعالعني دمثد  ط  د د د وه د ق فد

  هللاو  ن".
هدثدمتدمبد  دصغرية د شث ا د دحلقبدمبدصد  دهللابدمسد،دنثبده دملدداو ودد"مثد  ط  د". دلد موددد د:در د  

 ] دلد موددد د:د هودثدمتدمبد قبمدمبد  دصغرية د  مودصغرية:دز جد  ه[.
ابب يف التقدم -8  

 د ي دهللابدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابدُ طح كأف دهللابدهللا  دندمبدثحيني د سثي ددجل2328
   دد ثال  دهللابدُ ط كأف دهللابدهللا  دندمبدثحيني

دهللابيهد سبمد دلد  جل:د"هلدص هللاد بدس ردشث دندشيئد  "د دل:دال د دل:د"  أذدد  ط  د دصبىددّللك  ندرسولددّللك
  حيمددو د "د  دلد ث مهد:د"دو ني".

دمبدد ثال  دهللابد  ددألزه دـدث عبددإم دهيمدمبدد ثال دد ممي يد بدكتدمه دعبددد و ي دمبد قبم دعبددهللا2329   ددّللك
 دملغريةدمبد   ةد دل:

د ادل:د]اي[د دهددد بدف دإاند  در دبدددهلاللددوددكذدد كذد د ْصح  ددد ثد داد دد بدفدم د د أْقححلدد ذيدهللابىداببدمحأ
د نددفثبهد بيفثبه د دل:د ادددإ يهد د كدمبدُه حريةدد ق ئيد ادل: اي ثد دا د شى دد  اند تا دداب حييدد د  بد ثعَّ

دهللابيهد سبمدداول:د دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ددشى د بدر دك د دل:دمسثهللادرسولددّللك دصبىددّللك مسثتهد بدرسولددّللك
 "صو وددد وه د س ه".

ـدث عبددسبي دندمبدهللا  دد  محبدد   وايد دهذدددحل دثد دل:د دلدد و ي :دمسثهللاد ابدهللا   ددث ددأل زدهللايد2330
ه.داول:دس َّه:د     

ـدث عبدد مح دمبدهللا  دد ودث  د دل:دعبدد مود قه د دل:دكدندسثي ددث ددمبدهللا  دد ثمدمدداول:دس َّه:د  َّ ه.2331  
 ] دلد موددد د:د  دلدمثضهم:دس كهد سطه د  د ود:دآخ ه[.

ابب إذا رُؤي اهلالل يف بلد قبل اآلخرين بليلة -9  
مبدجثف د خرب د   دمبد  دث  با د خرب دك دعـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددإمسدهللايلددث دد2332  



 نكد دكدد فضلددمباددحلدرتدمث تهدإ،د ثد داداب ودد د دل:د ا  هللادد وددد اضيهللادثدجتهد د دستهلَّدر ضدند  اند
مداب وددد   دبدددهلاللد يباددجل ثا دمثد   هللاددمل دباد دآخ دد وه د ق   ددمبدهللا دف دمثدذك ددهلاللد ادل:د ىتدر دت

دهلالل د بهللا:در دتهد يباددجل ثا د دل:د نهللادر دته د بهللا:دنثم د رآهدد بدفد صد ودد صددد ثد دا د دل:د أبددر دبدهد يباد
د ق هللاد الدنمدلدنحيو هدثىتدُنْأ ألحدد  العنيد  دن ده د ابهللا:د  الد أتفيدم :داد ثد داد صيد ه د دل:دال دهأذدد   اند

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك  رسولددّللك
دمبد ثدذ دث ع د   دعبدددألشثث 3332 ـد]ث عبددهللا ي ددّللك  

هللابددحلقبد درجلدكدندنأأحْيٍ د بددأل حيدرد حيددددودددالعبني د شه درجالند ن ددر ايددهلاللد يباددألث د ادل:دالد
دألث دداضيدذ كدد يوددد  جلد الد هلد حي هدإالد نهددثب ودد نَّد هلد حيٍ د بد  حيدرددملقب نيد  دصد ودددودد

  ياضونه[.
ابب كراهية صْومِّ يومِّ الشك ِّ  -10  

بحاحد2334 دمبدّنري د دل:دعبدد مودخد  ددألمح  دهللابدهللا   دمبد يس دهللابد  دإسحدق دهللابدصأ ـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك
  دل:

حدمودٍة د تبحَّىدمثبدد اود د ادلدهللا َّدر:د حْبدص د يهد ُ يتأ دددهذددد يودحد ا دهللاحيىدُكبَّددهللاب دهللا َّدرد دد يوددد ذيدُدوحكُّ
دهللابيهد سبم.   ابدد ادسمدصبىددّللك

ابب فيمن يصل شعبان برمضان ]متطوعا [ -11  
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابدىيبدمبد  دك ري دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة2335  

دهللابيهد سبمد دل:د"ال ا  وددصوددر ضضدندميوٍدد الددو ني دإالَّد د نددأوندصودفددحيو هدرجلفدهللابدد بزدصبىددّللك
  بيحيمدذ كدد حيود".

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد   دمبدجثف  دعبددشث ا دهللابد ومادد ثبربي دهللابد   دمبدإم دهيم دهللابد  د2336
 سب ا دهللابد ددسب ا 

دهللابيهد سبمد نهدملددأبددحيودد بدد قبادشه د دات كد دإالدشث دنددحيبهدم  ضدن.  هللابدد بزدصبىددّللك
ب يف كراهية ذلكاب -12  

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددهللا  دد ثمدمدمبد   د دل:2337  
  ددهللاح َّدددمبدك ريددمل دبا د  دلدإ،دجمبسدد ثال د  خذدمي هد   د هدمثد دل:دد بهمدإندهذددُى كأتدهللابد ميه دهللابد  د

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدددنتحيفدشث دند الد حيو ود" دصبىددّللك  ادلدد ثال :دد بهمَّدإند  دث ع دده د ةد ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمدمذ ك.  هللابد  ده د ةدهللابدد بزدصبىددّللك

ْ ُلدمبدد ثال د  مودهللا يسد زهريدمبد   دهللابدد ثال .  ] دلد موددد د:در دهدد  وريد شأ



دهللابيهد سبمدد دلد موددد د:د كدندهللا  دد  محبدالدُىح كأتدمه د بهللادألمح :دمل د دل:دألنهدكدندهللاب هد ندد بزدصبىد دّللك
دهللابيهد سبمدخال ه. ُلدشث دندم  ضدند  دلدهللابدد بزدصبىددّللك  كدنددححيأ

  دلد موددد د:د  يسدهذددهللاب يدخال هد ملدجيى دمهدغريدد ثال دهللابد ميه[.
ابب شهادة رجلني على رؤية هالل شوال -13  

بددهللا دد دهللابد  د د كددألشجثي دعبددـدث عبدد   دمبدهللا  دد  ثيمد مودىيبدد  مدز د اندسثي دمبدسبي دن دع2338
 ثقنيدمبددحلدرتددجل يلد بدج دباد يس

د ب :دا د  أندملدن هد شه دشده دد دهللابيهد سبمد ندنـحْبُقكح دصبىددّللك دإ يبددرسولددّللك  ند  ريد أادخطعدمثد دل:دهللاهأ ح
د اي دمث د ادل:دهودهللا ٍلدنقأبددموهددهت د د ق  هللاددحلقنيدمبددحلدرت:د حْبد  ريد أا د ادل:دالد دري دمث

د رسو هد   د شه دهذدد بد دحلدرتدمبدثدطعد خود   دمبدثدطع دمثد دلددأل ري:دإند يأمد حْبدهود هللابمدابّللك
دهللابيهد سبمد     دمي هدإ،درجل د دلددحلقني:د ابهللاد ويخدإ،دجبز:د حْبدهذددد ذيد    دإ يهد دصبىددّللك رسولددّللك

دم دهللابيهد سبم.دأل ري د دل:دهذددهللا  ددّللك دصبىددّللك د به د ادل:دمذ كد   اندرسولددّللك بدهللا   د ص ق دكدند هللابمدابّللك  
ـدث عبدد ق دد خبفدمبدهوددددملا ى د دال:دعبدد مودهللاودنا دهللابد بحيور دهللابدرْمثأيدمبدثأ حدحٍم 2339  

دهللابيهد سبمد دل:ددختبفدد بدفد دآخ ددودد بدر ضدن د ا  دد هللا دميدند وه ددهللابدرجلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدد بدفد نددفط  د د دصبىددّللك يَّا  د    درسولددّللك دألهالَّددهلاللد  سدهللاحوأ دهللابيهد سبمدابّللك هللاب دد بزدصبىددّللك

 زدددخبفد دث د ه:د  نددغ  ددإ،د حيالهم.
ابب يف شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان -14  

ن دعبددد و ي ددث ددمبد  دعوردحد عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدددحلقنيددث دـدث عبدد   دمبدمأدردمبدد  ايَّد2340
 دجلثفيدهللابدزدئ ة ددملثىندهللابدمسد، دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمد ادل:دإ در دهللاددهلالل د دلددحلقبد دث د ه ددث د]هالل[در ضدند جد د هللا د ٌّدإ،دد بزدصبىددّللك
إالددّللك "د دل:دنثم د دل:د"  وه د نَّد  َّ د درسولددّللك "د دل:دنثم د دل:د"ايدماللد ذكأند دد ادل:د"  وه د ندالدإ ه
 د بدفد بيحيو وددغ د ".

ـدث ع د وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدهللاأ  ا 2341  
 بددحل ةد وه د نهدر ىددهلالل د ُ يتحدد نمدشأودد دهاللدر ضدند  َّضا د  ردد دد ندالداو ودد الدحيو ود د جد د هللا د 

درسولددّللك "د دل:دنثم د شه د نهدر ىددهلالل د دهللابيهد سبمد ادل:د"  وه د ندالدإ هدإالددّللك د   كأ مهدد بزُّدصبىددّللك
     دمالال د بددىد دد بدفد ندداو ودد  نددحيو ود.

دذك دد ايددد ث دإالدمحدددمبدسب ا.د دلد موددد د:در دهد دهللاادهللابدمسد،دهللابدهللاأ  اد  سال  د مل  
 ] دلد موددد د:دهذهدكب ادملددابهددإالدمحدد:ددندداو ود دألند و د دداو ون:دد ايددد  لدد حييدد[.



دمبدهللا  دد  محبدد ق   ب ي د  اندحل د هد ح ْـاحُبد دال:دعبدد   دندهوددمبد   د2342 ـدث عبدد  وددمبدخد  د هللا  ددّللك
دمبد ه دمبدسدمل دهللابد  دمأ دمبدان   دهللابد ميه دهللابددمبدهللا  د دل:هللابدهللا  ددّللك ع دهللابدىيبدمبدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد  در دته د حيددد    دد بدفدمحييد ه. دصبىددّللك    د ىدد بدفددهلالل د  خرب درسولددّللك
ابب يف توكيد الس حور -15  

دمبددمل در، دهللابد وسىدمبدهللابيكد2343 مبدرابح دهللابد ميه دهللابد  د يسد و،دهللا   دمبدـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك
 د ثدص دهللابدهللا   دمبدد ثدصد دل:

دهللابيهد سبم:د"إند] حيلد د[دمنيدصيد بدد صيددد هلدد أتدبد كبادد قَّحح ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب من مسى السيُحور الغداء -16  

دد ثد دادمبدصد  دهللابددونسدمبدسيٍف دهللابدـدث عبددهللا   دمبد   دد بد   دعبددمحدددمبدخد  ددخليدط دعب2344
دمبدسدرداد دل:  دحلدرتدمبدزايد دهللابد  دُرْهٍمد دهللابدد ثأْ ابضح

دهللابيهد سبمدإ،دد قَّحورد در ضدند ادل:د"هُبمَّدإ،دد غ د ددمل در،". دصبىددّللك  دهللاد درسولددّللك
 مود ط كأف د دل:دعبدد   دمبد وسى دهللابددـدث عبددهللا  دمبددحلقبدمبدإم دهيم د دل:دعبدد   دمبد  دد وزد 2345

 سثي ددملاربي دهللابد  ده د ة 
دهللابيهد سبمد دل:د"نأْثمحدسحورددملؤ بدد تَّ  ".  هللابدد بزدصبىددّللك

ابب وقت الس حور -17  
دمبدسوددةدد ُاوحريي دهللابد ميه د دل:دمسثهللادمس ةدمبدجب بد2346 ـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دهللابدهللا  ددّللك
  هودداول:دخيطع

دهللابيهد سبم:د"الميبثبَّد بدسحوركمد ذدندمالٍل د الدميدضددأل قدد كذيدهأذددثىتددقتطري"د. دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدد تي ي دحد عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددسبي دندد تي ي دهللابد  دهللا  دن د2347

دمبد قثودد دل:  هللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم:د"الميبثبَّد ث كمد ذدندمالٍلد بدسحوره؛د  أنهددؤذند  د دلددبددي د ريج د دلدرس دصبىددّللك ولددّللك

 دئ أمد دبت هدانئ أم د] دلد مح دمبددونسد دث د ه:د[د  يسدد فج د ندداولددث دد فج دهأذد"د دلد ق د:د
دمتني.  حح دىيبدكفَّيهد"ثىتدداولدهأذد"د   َّدىيبدابص ثيهدد ق َّد  

دمبدد بث دن د دل:دث ع د يسدمبدطبق دهللابد ميهد2348 ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد الزددمبدهللا    دهللابدهللا  ددّللك
  دل:

ددثرتضد أمد دهللابيهد سبم:د"كبودد دش مود د الدهي نأمدد قدط ددملحيث  د أبودد دش موددثىتك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 دألمح ".



ض دمهد هلدد ي د ا[.] دلد موددد د:دهذددادد ف َّد  
ـدث عبدد ق د دعبددثحينيدمبدّنري دحد عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمبدإدردس ددملثىندهللابدثحيني دهللابد2349

 د وثز دهللابدهللا يكدمبدثدمتد دل:
د أمددخلي ددألميبد بددخلي ددألسود{د دل:د خذ دهللاادال د ميبد هللاادال د سود د ملددنم هللادهذهددآلدا:د}ثىتددت نيَّ

دهللابيهد سبمد ضحكد ادل:د"إنَّد وضثته  دصبىددّللك ددحتهللاد سدديتد بظ  د بمد   ني د ذك  دذ كد  سولددّللك
ددهودد بيلد د بهدر"د  دلدهللا  دن:د"إّنددهودسودددد بيلد ميدضدد بهدر". دطودل دإّنك   سدد،دإذند ث دبف

ابب ]يف[ الرجل يسمع النداء واإلِّانء على يده -18  
محدد دعبددمحدددهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:دـدث عبددهللا  ددألهللابىدمب2350  

دهللابيهد سبم:د"إذددمس د ث كمدد ب د د ديأان دهللابىدد هد الددضثهدثىتدداضيدثدجتهد به". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب وقت فطر الصائم -19  

دمبددد د دهللابدهودد ددملثىند دلدـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد كي  دعبددهودد دحد عبدد ق د دعبددهللا2351   ددّللك
 هودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادصمدمبدهللا   دهللابد ميهد دل:

دهللابيهد سبم:د"إذددجد دد بيلد بدههبدد ذهعدد بهدرد بدههبد"دزددد ق دد"د غدمهللادد و س؛د ا د  دلدد بزدصبىددّللك
   ط دد حيدئم".

دمبد  د  ىفدداول:ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودث  دعبددسبي دندد وي2352   د د دل:دمسثهللادهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد هودصدئم د ب ددغ مهللادد و سد دل:د"ايدماللددنملد دج حد بد"د دل:د دصبىددّللك س اند  درسولددّللك

دإندهللابيكدندرد  د دل:د"دنملد دج حد بد"د بملد ايرسولددّللك د ود  قيهللا د دل:د"دنملد دج حد بد"د دل:دايرسولددّللك
دهللابيهد سبمدمثد دل:د"إذددر دتمدد بيلد  د   لد بدههبدد ا د  ط دد حيدئم"د  شدرد ج حد  دصبىددّللك و بدرسولددّللك

 إبأص ثهد أ حلحددملو ق.
ابب ما يستحب من تعجيل الفطر -20  

ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابد   ددث ددمبدهللا   دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة 2353  
د دد يهودد د بحيدرىددؤخ  ن".هللابدد بزدصبىددّللك هللابيهد سبمد دل:د"الدمدلدد  دبدرده د د ددهللاجلدد بدفدد فط دألنَّ  

ـدث عبدد ق د دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدهللُا درةدمبدهللا ري دهللابد  دهللاطياد دل:2354  
دهللابهد[د اند  ق  قد اببد:دايد دَّددملؤ بني درجالند بد صحدبد   دص دهللابيهددخبهللادهللابىدهللادئواد]رضيددّللك بىددّللك

لدد حيالة د دآلخ ددؤخ دديأ طدرد دؤخ دد حيالة د د هللا:د ده دددثجلدديأ طدرد لدديأ طدرد دثجكأ  سبمد ث مهدددـُثحجكأ
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك   دثجلدد حيالة د ببد:دهللا  ددّللك د د هللا:دكذ كدكدنددحيب درسولددّللك

ابب ما يُفطر عليه -21  



ث دمبدزايد دهللابدهللادصمددألثول دهللابدثفحيادمبهللادسريدب دهللابدد  َّابب دهللابدـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ود2355
 سب دندمبدهللاد  دهللا هدد دل:

دهللابيهد سبم:د"إذددكدند ث كمدصدئ د د بيفط دهللابىدد ت  أ د  أندملدجي دد ت  د ثبىددملد د  أنددملد د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
."  طهورف
ددجثف دمبدسبي دن د انداثمهللادد  بد كد نهدمس د نسدمبد د كدـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دعب2356
 داول:

د ثبىدمت دٍ  د  أندملد أبد دهللابيهد سبمددفط دهللابىدُرطح دٍ د  لد نددحيبيح د  أندملد أبدرط د ف دصبىددّللك كدندرسولددّللك
 ثحقحددثحقحوحدٍ د بد د .

ابب القول عند اإلِّفطار -22  
دمبد   دمب2357 ىيبد مود    دعبددهللابيدمبددحلقب د انددحلقنيدمبد د   دعبدد   دنددث ددمبددـدث عبددهللا  ددّللك

 سدملددملافك د دل:
دهللابيهد سبمدإذدد  ط د دل:د د  دلدكدندد بزدصبىددّللك ر دهللاددمبدهللا  ددا بدهللابىدحليتهد ياط د ددزدددهللابىدد أفكأ

." دد ث  قد ع هللاددألج دإندشد ددّللك  "ذهعدد ظك  د دمتبَّهللاأ
بدد ق د دعبددهويم دهللابدثحيني دهللابد ثدذدمبدزه ةد نهدمبغهـدث ع2358  

دهللابيهد سبمدكدندإذدد  ط د دل:د"د بهمد كدص هللاد هللابىدرز كد  ط  ".   ندد بزدصبىددّللك
ابب الفطر قبل غروب الشمس -23  

هللابد دط ادمبهللادـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك د    دمبدد ثال  ددملثىند دال:دعبدد مود سد ا دعبددهودددمبدهللا  ة د2359
 دملبذر دهللابد مسد دمبهللاد  دمأ د د هللا:

دهللابيهد سبمدمثدطبثهللادد و س د دلد مود سد ا:د بهللاد دصبىددّللك   ط انددو د د در ضدند دغيٍمد دهللاه درسولددّللك
 هلودد:د ُ أُ  دداب اضد  د دل:د حمُ ٌّد بدذ ك  

ابب يف الوصال -24  
دمبد قب ادد اثبز دهللا2360 بد د ك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  ـدث عبددهللا  ددّللك  

د د قهللُادكهيئتأم دإ كأ ؛د دل:د"إ كأ دهللابيهد سبمدنىدهللابدد وصدل د د ود:د  أنكد ودصلدايرسولددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
  ُْطثحُمد  ساى".

دمبدخ دب دهللابد  دسثي د2361 ـدث عبدد تي ادمبدسثي د نَّدمأ دمبد ض دث عهم دهللابددمبددهلدد دهللابدهللا  ددّللك
 دخل ري



دهللابيهد سبمدداول:د"ال ودصبود د  دُُّأْمد رددد نددودصلد بيودصلدثىتدد قح "د د ود:د  أنكد دصبىددّللك  نهدمس درسولددّللك
د قهللادكهيئتأم دإنَّديلد طث د ددطث  د سد يد ددقاي ".   ودصل د دل:د"إ كأ

ابب الغيبة للصائم -25  
هللابددملاربي دهللابد ميه دهللابد  ده د ة د دل:ـدث عبدد مح دمبددونس دعبدددمبد  دذئع د2362  

دثدجافد ندد يدطثد هد ش دمه"د دلد دهللابيهد سبم:د" بدملدد يد ولدد م رد د ث لدمهد بيسدّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
  مح :د ه هللادإسبددهد بددمبد  دذئع د   ه  ددحل دثدرجلفدإ،دجب هد ردهددمبد خيه.

دمبد قب ا2363 د اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةدـدث عبددهللا  ددّللك  
د د بهد  د دهللابيهد سبمد دل:د"]د حييدددُجباف[د  أذددكدند ث كمدصدئ د د الدد  ثد الجيهل د  أندد  :ف  ندد بزدصبىددّللك

دصدئمف دإ دصدئمف".  شدمتهد بيالدإنكأ
َواك للصائم -26 ابب الس ِّ  

دح دعبددش دك دحد عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دهللابدهللادصمدمبدهللا ي ددّللك دهللابدـدث عبدد   دمبدد حي َّد2364
دمبدهللاد  دمبدرميثا دهللابد ميهد دل:  هللا  ددّللك

دهللابيهد سبمددحْقتحد،د هودصدئم دزددد ق كد:د ددالد هللُا ُّد الد ثحيي. دصبىددّللك  ر دهللادرسولددّللك
االستنشاقابب الصائم َيُصب  عليه املاء من العطش ويبالغ يف  -27  

د و،د  دمأ دمبدهللا  دد  محب دهللابد  دمأ دمبدهللا  د2365 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدمُسحيٍك ـدث عبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد دل:  د  محب دهللابدمثبد صحدبدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد   دد بدفد دسحف أهأدهللادددد فتحداب فط  د  دل:د" ـحاحوَّ ْد دصبىدر دهللادد بزَّدصبىددّللك دد أثحُ  كأُكْم"د صدددرسولددّللك
دهللابيهد سبم.  دّللك

دهللابىدر سهددملد د هودصدئمد دهللابيهد سبمداب ث جددحيعُّ دصبىددّللك  دلد مودمأ :د دلدد ذيدث ع :د ا در دهللادرسولددّللك
  بدد ثطشد  د بددحل كأ.

 ...د]اببددالستبودقد بحيدئم[
سبيم دهللابدإمسدهللايلدمبدك ري دهللابدهللادصمدمبد اي دمبدصربة دـدث عبدد تي ادمبدسثي  د دل:دث ع دىيبدمبد2366

 هللابد ميهد اي دمبدصربةد دل:
دهللابيهد سبم:د"اب غد ددالستبودقدإالَّد ند أوندصدئ د ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب يف الصائم حيتجم -28  
ددشي دن د يثد دهللابدـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهودد دحد عبدد مح دمبدثب ل دعبددثقبدمبد وسى دعب2367

 ىيب دهللابد  د الما دهللابد  د مسد ددث دد  َّثحزَّدهللابدعوابن 



دهللابيهد سبمد دل:د"  ط ددحلدجمد دحملجود".  هللابدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك  دلدشي دند دث د هد دل:د خرب د مود الماد ند ابد مسد دد  ثزدث عهد ندعوابند و،درسولددّللك

دهللابيهد سبم. خربهد ن هدمس دد بزدصبىددّللك  
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددثقبدمبد وسى دعبددشي دن دهللابدىيبد دل:دث ع د مود الماددجل  ي د نهد خربهد2368

دهللابيهد سبمد ذك دحنوه. دددمبد  فدميب ددهودميويد  دد بزدصبىددّللك   ندش َّ
   د الما دهللابد  ددألشثث دهللابدش دددمبد  فدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دعبدد دوب دهللاب2369

دهللابيهد سبمد  ىدهللابىدرجلداب  اي د هودىتجم د هودآخذدمي يد   دندهللاو ةدخبهللاد بد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 ر ضدند ادل:د"  ط ددحلدجمد دحملجود".

 ] دلد موددد د:د[در ىدخد  ددحلذد دهللابد  د المادإبأسبددد دوبد  به.
مبدثب ل دعبدد   دمبدمأ د هللا  دد  زدق دحد عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددإمسدهللايلددث ددمبدـدث عبدد مح د2370

 إم دهيمدهللابددمبدج دجد دل:
دهللابيهد سبمد  خرب د أحولد ندشيرد د بددحلي د دلدهللا  دند دث د ه:د حي كأقد خربهد ندعوابند و،دد بزكدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك   دل:د"  ط ددحلدجمد دحملجود". خربهد ندنزَّددّللك
ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبدد   دن دعبدددهلي مدمبدمحي  د خرباندد ثال دمبددحلدرت دهللابد أحول دهللابد  د2371

  مسد دد  َّثز دهللابدعوابن 
دهللابيهد سبمد دل:د"  ط ددحلدجمد دحملجود".  هللابدد بزدصبىددّللك

حول؛د  بهدإبأسبدده. دلد موددد د:د ر دهددمبدعوابندهللابد ميهدهللابد أ  
] دلد موددد د:د بهللادألمح د يدث دثد صحد د"  ط ددحلدجمد دحملجود" د دل:دث دثدعوابن.د بهللا:دث دثد

  ث دند  دث دثد  د مسد د دل:دث دثددمبدج دجدهللابد أحولدهللابدشيخد بددحليدهللابدعوابن.
دمبد مسد .د  مودردش ددحل ربد ددمسهد خض [.د]هوددمبدخوط[. دلد موددد د:ددسمد  د مسد دد  ثزدهللا  ددّللك  

ابب يف الرخصة يف ذلك -29  
دمبدهللا    دعبددهللا  دد ودرت دهللابد دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف2372 ـدث عبدد مود ث  دهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمددثتجمد هودصدئم. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
بدرميثاد هوددددث ددمبدثقدندهللابدهللاأ  ادهللابد دلد موددد د:در دهد هيعدمبدخد  دهللابد دوبدإبأسبددهد  به د جثف دم

 دمبدهللا دفد  به.
ـدث عبددثفصدمبدهللا   د دل:دعبددشث ا دهللابددمد دمبد  دزايد دهللابد أْاقحٍم دهللابددمبدهللا دف2373  

دهللابيهد سبمددثتجمد هودصدئمدُ ْ أد. دصبىددّللك   ندرسولددّللك



 دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللادمس دهللابدهللا  دد  محبدـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دهللابدسفيدن2374
دهللابيهد سبم  مبد  د يبى د دل:دث ع درجلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدنىدهللابددحلجد اد دملودصبا د ملدى كأ ه ددإماد  دهللابىد صحدمه د ايلد ه:دايرسولد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د  دص ددطث  د دقاي ".دّللك دإنكد ودصلدإ،دد قح  د ادل:د"إ كأ لدإ،دد قح  د ر كأ  

دمبد قب ا دعبددسبي دنددث ددمبددملغريةدهللابداثمهللاد دل:د دلد نس:د ددكبددن يددحلجد اد2375 ـدث عبددهللا  ددّللك
  بحيدئمدإالدك دهياددجله .

ابب يف الصائم حيتلم هنارا  يف ]شهر[ رمضان -30  
مبد سبم دهللابدرجلد بد صحدمه دهللابدرجلد بد صحدبدد بزدـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدزد د2376

دهللابيهد سبمد دل:  صبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"الدفط د بد د  د الد بددثتبم د الد بددثتجم". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب يف الكحل عند النوم الصائم -31  
دمبداثمهللا دث ع دهللا  دد  محبدمبدد بث دند2377 مبد ث  دمبدهوذة دهللابد ميه دهللابدج ه ـدث عبددد بفيبي دعبددهللابيك  

دهللاب دد بودد  دل:د" يتاهدد حيدئم". مث ددمل  َّحأ دهللابيهد سبمد نهد   دابيأ  هللابدد بزدصبىددّللك
  دلد موددد د:د دلديلدىيبدمبد ثني:دهودث دثد بأ  ددث دث دثدد أحل.

دمبد  دمأ دمبد نس دهللابد نسدـدث عبدد هعدمبدمايا د خرباند مود ثد دا دهللابدهللات اد  د ثدذ دهللابدهللا ي2378  ددّللك
 مبد د كد نهدكدنددأتحلد هودصدئم.

ددملر  ي د ىيبدمبد وسىدد  بريد دال:دعبددىيبدمبدهللايقى دهللابددألهللا شد دل:2379 ـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك  
ُصد نددأتحلدد حيدئمداب حيَّربأد . ددر دهللاد ث د د بد صحدمبدددأ هدد أحلد بحيدئم د كدندإم دهيمددـُ حخكأ  

ابب الصائم يستقيء ]القيء[ عامدا   -32  
ـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبددهودددمبدثقدن دهللابد   دمبدسريدب دهللابد  ده د ةد دل:2380  

دهللابيهد سبم:د" بدذرهللاهد ي فد هودصدئمد بيسدهللابيهد ضد ف د إنددستاد د بياب". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
فورد [ د] دلد موددد د:دمسثهللاد مح دداول:د يسد بدذددشى د د حيحيحد دهذدد] دلد موددد د:دخندفد الددأوند 

  د كدهللابدان  دهللابددمبدهللا  [.
  دلد موددد د:در دهد دضد دثفصدمبدغيدتدهللابدهوددد  به.

دمبدهللا    دعبددهللا  دد ودرت دعبدددحلقني دهللابدىيب دث ع دهللا  دد  محبدمبدهللا   د2381 ـدث عبدد مود ث  دهللا  ددّللك
عه د دل:دث ع د ث دندمبدطبحاد ند ابدد  ردد دث عهددأل زدهللاي  هللابددثيشدمبدد و ي دمبدهوددد ند ابهدث ك  



دهللابيهد سبمد د قج دد وق د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد د د   ط  د بايهللادعوابند و،درسولددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمد  دصبىددّللك د د   ط  د دل:دص ق د  اندص  هللاد هد ضو هد ابهللا:دإند ابدد  ردد دث ع د ندرسولددّللك

دهللابيهد سبمدـ.  صبىددّللك
ابب القبلة للصائم -33  

ـدث عبدد ق كد دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابددألسودد هللابا ا دهللابدهللادئواد د هللا:2382  
دهللابيهد سبمددُا كأُلد هودصدئم د د دش د هودصدئم د  أبهدكدند دصبىددّللك رمه.كدندرسولددّللك    بكديأ

ـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان   دعبدد موددألثوص دهللابدزايددمبدهللاال ا دهللابدهللا   دمبد ي ون دهللابدهللادئواد2383
دهللابهدد د هللا:  رضيددّللك

دهللابيهد سبمددا كأُلد دشه دد حيود.  كدندد بزدصبىددّللك
ددث ددمبدهللا  دندد ا شيدـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدسث دمبدإم دهيم دهللابدطبحادمبدهللا 2384  ددّللك

دهللابهد[د د هللا:  هللابدهللادئواد]رضيددّللك
دهللابيهد سبمددا كأب د هودصدئمد  اندصدئ ا. دصبىددّللك  كدندرسولددّللك

ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددد بيث دحد عبددهللايقىدمبدمحدد د خرباندد بيثدمبدسث  دهللابدمأريدمبدهللا  ددّللك د2385
د دل:د دلدهللا  دمبددخلطدب:هللابدهللا  ددملبكدمبدسثي  دهللابدجدم   دمبدهللا  ددّللك

ْوهللُاد ا بهللاد  اندصدئمد ابهللا:دايرسولددّللك دصبثهللادد يودد   د دهللاظي د  د  بهللاد  اندصدئمد دل:د" ر دهللاد ود هحوأ
  ض ضهللاد بددملد د  نهللادصدئم"د دلدهللايقىدمبدمحددد دث د ه:د بهللا:دالدأبفدمه دمثدد فادد دل:د" ح حْه".

قابب الصائم يبلع الري -34  
ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد   دمبدددبدر دعبددسث دمبد  فدد ث  ي دهللابد أحْي حيد  دىيب دهللابدهللادئوا2386  

د قدند. دهللابيهد سبمدكدنددُا كأُبهدد هودصدئمد ميصُّ   ندد بزدصبىددّللك
  دلددمبددألهللا د :دمبغ دهللابد  ددد دد نهد دل:دهذددديأسبددد يسدمحيحيح.

شاب[]ابب كراهيته لل -35  
ـدث عبددنحي دمبدهللابيك د اند مود مح ددث دد ممرييد خرباندإس دئيل دهللابد  دد ثحبـْ حسأ دهللابددألغ ك دهللابد  ده د ة2387  

د هد دهللابيهد سبمدهللابددمل دش ةد بحيدئمد  خصد ه د  اتهدآخ د ق  هد بهده د  أذددد ذيدرخَّصح  ندرجال دس لدد بزَّدصبىددّللك
.  شيخ د د ذيدندهدشدبٌّ

ب فيمن أصبح جنبا  يف شهر رمضاناب -36  



دمبد   دمبدإسحدقددألذر يك دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دهللابد2388 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دحد عبددهللا  ددّللك
دسب ادزْ جحعدد بزد  د ك دهللابدهللا  درمهدمبدسثي  دهللابد  دمأ دمبدهللا  دد  محبدمبددحلدرتدمبدهودد دهللابدهللادئواد  دكأ

دهللابيهد سبمد   ن دد د تد:صبىددّللك
ددألذر يد دث د ه:د در ضدن د بد ديدغريددثتالدد دهللابيهد سبمددحي حدجب د  د دلدهللا  ددّللك دصبىددّللك كدندرسولددّللك

 مثددحيود.
دهللابيهد ] دلد موددد د:د دد  لَّد حْبدداولدهذهدد أب اددث د"دحي حدجب د د در ضدن"د إّندددحل دثد ندد بزدصبىددّللك

د د هودصدئم[. سبمدكدنددحي حدجب   
دمبدهللا  دد  محبدمبد ث  ددألنحيدري دهللابد  د2389 دمبد قب اددث دد اثبزدهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم دهللابهددهللابدهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك  دونسد وىبدهللادئوادرضيددّللك
دهللابيهد سبمد هود د فدهللابىدد  دب:داي دصبىددّللك رسولددّللك دإ د ص حدجب د د  اند رد دد حييدد د ندرجال د دلد  سولددّللك

دهللابيهد سبم:د"  اند ص حدجب د د  اند رد دد حييدد د  غتقلد  صود"د ادلدد  جل:دايرسولددّللك د دصبىددّللك  ادلدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد  دل:د دصبىددّللك د كد دد ا دد بدذن كد  دد خ  د غضعدرسولددّللك دإنكد قهللاد  ببد د  دغف ددّللك " دّللك

د  هللاب أمدندد    ". دألرجود ند كوند خودكمدّللك  إ كأ
ابب كفارة من أتى أهله يف ]شهر[ رمضان -37  

ـدث عبدد ق دد    دمبدهللايقى ددملثىند دال:دعبددسفيدن د دلد ق دد دل:دعبددد مه ي دهللابدمحي دمبدهللا  د2390
 د  محب دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سب مد ادل:دهبأهللاد ادل:د" ددش نك "د دل:د  ثهللادهللابىدد   يتد در ضدن د دل:د  ىدرجلفدد بزدصبىددّللك
" هلدجت د دد ثتقدر  ا  "د دل:دال د دل:د" هلد قتطي د ند حيوددشه دبد تتدمثني "د دل:دال د دل:د" هلد قتطي د

دهللابيهد سبمدمث ٍقد يهدمت  د ادل:د" حي قدمه"د ند طثمدستكأنيد قأيبد  "د دل:دال د دل:د"دجبس"د  يتدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدثىتدم  دعبدايهد دصبىددّللك  ادل:دايرسولددّللك د ددمنيدالمتيهدد هلدميهللاد  ا د بد د دل:د ضحكدرسولددّللك

  دل:د"  طث هدإايهم"د  دلد ق دد د وض دآخ د" نيدمه".
ثدنثبده دزددددجلوه ي:ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه يد ذدددحل د2391  

  إّنددكدندهذددرخحياد هدخدصا د بود نَّدرجال د ثلدذ كدد يوددملددأبد هدمُ ٌّد بدد تأفري.
 دلد موددد د:در دهدد بيثدمبدسث د دأل زدهللايد  بحيوردمبددملثت  د هللا د،دمبد د ك دهللابىد ثىنددمبدهللاييبا دزددد يهد

."  دأل زدهللاي:د" دستغف ددّللك
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدمحي دمبدهللا  دد  محب دهللابد  ده د ةـدث عبددهللا  ددّللكد2392  



دهللابيهد سبمد نددثتقدر  اد  ددحيوددشه دبد تتدمثني د  ددطثمد دصبىددّللك  ندرجال د  ط د در ضدن د    هدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"دجبس"د  يتد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدستنيد قأيبد د دل:دالد ج  د ادلد هدرسولددّللك دصبىددّللك رسولددّللك

دهللابيهد دصبىددّللك د ادل:د"خذدهذدد تحي قدمه"د ادل:دايرسولددّللك د دد ث د ثوجد   د ضحكدرسولددّللك مث ٍقد يهدمت ف
  سبمدثىتدم  د نيدمهد  دلد ه:د"كبه".

ثتقدر  ا د  د حيودد دلد موددد د:د ر دهددمبدج دج دهللابدد مه يدهللابىد فظد د كد ندرجال د  ط د  دلد يه:د"  د 
 شه دب د  د طثمدستنيد قأيبد ".

ـدث عبددجثف دمبد قد   د]د تبيقي[ دعبدددمبد  دُ  حْدك دعبددهودددمبدسث  دهللابددمبدشهدب دهللابد  دسب اد2393
 مبدهللا  دد  محب دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبمد  ط د در ضدند ذدددحل دثد دل:د  يتد د  ردمخقادهللاو دجد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك مث ٍقد يهدمت ف
."  صدهللاد د  دل:د يهد"كبهد نهللاد  هلدميتك د صمددو د د دستغف ددّللك

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د دل:د خرب دهللا   دمبددحلدرتد ندهللا  دد  محبدمبدد ادسمد2394
دمبدد عهد ندهللا دددمبدهللا  ددّللك عهد ند   دمبدجثف دمبدد ممريدث َّ دث ك عه د نهدمس دهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك  ممريدث ك

 هللابيهد سبمد اول:
د ددثرت هللا د ق  هدد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمد ددملقج د در ضدند ادل:دايرسولددّللك   ىدرجلد]إ،[دد بزكأدصبىددّللك

د دديلدشى د الد   ردهللابيه  د دل:د"دجبس"دهللابيهد سبمد ددش نه د ادل:د ص هللاد هبي د دل:د" حي ق"د دل:د دّللك
دهللابيهد سبم:د" دبددحملرتقد دصبىددّللك  جبس د  يب ددهودهللابىدذ كد   لدرجلددقوقدمحدرد دهللابيهدطثدد د ادلدرسولددّللك
دإاند د هللابىدغريان د وددّللك دهللابيهد سبم:د" حي قد ذد"د ادل:دايرسولددّللك دصبىددّللك آنفد  "د ادددد  جل د ادلدرسولددّللك

"كبوه".دجليدي د دد بددشى  د دل:  
ـدث عبدد   دمبدهللاوف دعبددسثي دمبد  د  ، دعبدددمبد  دد ماند دهللابدهللا  دد  محبدمبددحلدرت دهللابد   دمبد2395

 جثف دمبدد ممري دهللابدهللا كدددمبدهللا  ددّللك دهللابدهللادئواد ذهدد احيا د دل:
  ُ يتدمث ٍقد يهدهللاو  ندصدهللاد .

ابب التغليظ يف من أفطر عمدا   -38  
ندمبدث بد دل:دعبددشث ا دحد عبدد   دمبدك ريد دل:د خرباندشث ا دهللابدث يعدمبد  دـدث عبددسبي د2396

 اثمهللا دهللابدهللا درةدمبدهللا ري دهللابددمبدُ طوَّف دهللابد ميه د دلددمبدك ري:دهللابد  ددملطوَّف دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبم:د" بد  ط ددو د د بدر ضدند دغريدرخحياٍد دصبىددّللك د هدملددابدهللابهدصيدددد دلدرسولددّللك رخحيهدددّللك

 د  ه ".



ـدث عبدد مح دمبدثب ل دث ع دىيبدمبدسثي  دهللابدسفيدن د دل:دث ع دث يع دهللابدهللا درة دهللابددمبد2397
دهللابيهد سبمد  لدث دثد دملطوفد دل:د بايهللاددمبددملطوفد ح ع دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:د دلدد بزدصبىددّللك

 دمبدك ريد سبي دن.
وددد د:د دختبفدهللابىدسفيدند شث ادهللابه د:ددمبددملطوفد  موددملطوَّف. دلد م  

 ] دلد موددد د:د زهللا ودد نهددمبددملطوف د  موددملطوف[.
ابب من أكل انسيا   -39  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد دوبد ث يعد هودد دهللابد   دمبدسريدب دهللابد  ده د ةد دل:2398  
د طث كدجد درجلدإ،دد بزدصبىد دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك دإ د كبهللاد ش مهللادانسيد د  اندصدئمد ادل:د"دّللك دّللك

  ساد،".
ابب أتخري قضاء رمضان -40  

دمبد قب ادد اثبزُّ دهللابد د ك دهللابدىيبدمبدسثي دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محبد نهدمس د2399 ـدث عبددهللا  ددّللك
دهللابهد[د اول:  هللادئواد]رضيددّللك

دد حيودد بدر ضدن د  دد ستطي د ند  ضيهدثىتدأييتدشث دن.دإندكدن   يأوندهللابيَّ
ابب فيمن مات وعليه صيام -41  

دمبد  دجثف  دهللابد   دمبد2400 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب دهللا   دمبددحلدرتدهللابدهللا ي ددّللك
 جثف دمبدد ممري دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوا

دهللابيهد سبمد  دل:د" بد د د هللابيهدصيددفدصدددهللابهد  يُّه". ندد بزدصبىددّللك  
 ] دلد موددد د:دهذدد دد بذر د هود ولد مح دمبدثب ل[.

ـدث عبدد   دمبدك ري دعبددسفيدن دهللابد  دثحيني دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:2401  
يهدنذرد ضىدهللابهد  يُّه.إذدد  ضدد  جلد در ضدندمثد د د ملددحيمد ُطثمحدهللابهد ملددأبدهللابيهد ضد ف د إندكدندهللاب  

ابب الصوم يف السفر -42  
ـدث عبددسبي دندمبدث بد  ق دد دال:دعبددمحدد دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئوا2402  

دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك دإ درجلد ْسُ ُددد حيودد   صودد دد قف  د دل:د  ندمحمةددألسب يَّدس لدد بزدصبىددّللك
ط دإندشئهللا"."صمدإندشئهللا د     

دمبد   دد بفيبي دعبدد   دمبدهللا  دد ي ددمل  د دل:دمسثهللادمحمةدمبد   دمبدمحمةددألسب يد2403 ـدث عبددهللا  ددّللك
 دذك د ند ابهد خربهدهللابدج هد دل:



د بهللادايرسولددّللك دإ دصدثعدره د هللادجله:د سد  دهللابيهد  ك ده د إنبهدرنددصدد  دهذددد وه ددث در ضدند  اند ج 
د هللاظمد د بد ند :خ هد يأوندددبد  د   صوددايرسولددّللك د هوندهللابيَّ د اوةد  اندشدبٌّ د  ج دأبند صوددايرسولددّللك

 ألج يد  د  ط  د دل:د" يَّدذ كدشئهللادايدمحمة".
ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد بحيور دهللابدجمده  دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا دفد دل:2404  

دهللابيه  سبمد بددمل دبادإ،د أادثىتدمبغدهللُاْقفحدنحد دمثددهللاددإبأان د   ثهدإ،د يهد ريدهدد بدفد ذ كددخ جدد بزُّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد   ط  د  بدشد دصدد د  بدشد د  ط .   در ضدن د أدنددمبدهللا دفدداول:د  دصدددد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزدئ ة دهللابدمحي دد طودل دهللابد نسد دل:2405  
دهللابيهد سبمد در ضدن د حيدددمثضبدد   ط دمثضبد د بمددثعدد حيدئمدهللابىددملفط  د الدسد  د دصبىددّللك اند  درسولددّللك

 دملفط دهللابىدد حيدئم.
ـدث عبدد مح دمبدصد د  هعدمبدميدن ددملثىند دال:دعبدددمبد هع د دل:دث ع د ثد دا دهللابدرميثادمبددمد  د2406

  نهدث عهدهللابد مهللااد دل:
د هوددُفيتدد بدفد همدُ أأ ُّونحدهللابيه د دنتظ  دخبو ه د ب ددخالدس  تهدهللابدصيدددر ضدند د  يهللاد ابدسث ي ددخل ريكأ

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد در ضدندهللادددد فتح؛د أدندرسولددّللك د قف  د ادل:دخ جبدد  دد بزدصبىددّللك
كمد  د دنومتد بدهللا  كأكم د د فط د  وىد أم"د  ص حبدد بدددحيودد نحيود دثىتدمبغد بمال د بددملبدزلد ادل:د"إنَّكح

د حيدئمد  بدددملفط د دل:دمثدس اند بم بدد بمال د ادل:د"إنأمد حي حوندهللا  كأكم د د فط د  وىد أمد   ط  د"د أدنهللادهللاممياد
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك   بدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد    لدذ كد مث دذ ك. دلد مودسثي :دمثد ا در دت د صودد  دد بزدصبىددّللك
ابب اختيار الفطر -43  

ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قيُّ دعبددشث ا دهللابد   دمبدهللا  دد  محبددث ددمبدسث دمبدزردرةدهللابد   دمبدهللا   د2407
 مبدثقب دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد

دهللابيهد سبمدر ىدرجال ددُظحبَُّلدهللابيهد د مثدددهللابيه د ادل:د" يسد بد د ربكأدد حييددد دد قف ". ندد بزَّدصبىددّللك  
ـدث عبددشي دندمبد  ُّ ٍل دعبدد مودهاللدد  دسز دعبدددمبدسوددةدد ُاوحريي دهللابد نسدمبد د كدرجلد بدم د2408

دمبدكثعدإخوةدم د وريد] دل[:  هللا  ددّللك
دصبى دهللابيهد سبمد دنتهيهللاد  د دل:د دنطباهللادإ،درسولددّللك دصبىددّللك دهللابيهد سبمدد غدر دهللابيبددخيلد  سولددّللك دّللك

 هودأيكلد ادل:د"دجبسد  صعد بدطثد بددهذد"د ابهللادإ دصدئمد دل:د"دجبسد ث عكدهللابدد حيالةد هللابدد حييدد د
د ا د دهل دد د ثد،د ض دشط دد حيالة د  دنحيفدد حيالةد د حيود:دهللابددملقد  د هللابددمل ض د  ددحل بى"د دّللك إنَّددّللك

دهللابيهد سبم. يثد د  د ث مهد د دل:د تبهفهللادنفقيد ندال دصبىددّللك د كوند كبهللاد بدطثدددرسولددّللك  



ابب من اختار الصيام -44  
ـدث عبدد ؤ كلدمبدد فضل دعبددد و ي  دعبددسثي دمبدهللا  دد ثمدم دث ع دإمسدهللايلدمبدهللا ي ددّللك د دل:دث عت د دُّد2409

 د  ردد دهللابد  دد  ردد د دل:
دهللابيهد سبمد  دصبىددّللك دش د  دثىتدإند ث اند يض دد هدهللابىدر سه د  دددخ جبدد  درسولددّللك مثبدغم د هد دث ك

دمبدر دثا. دهللابيهد سبم د هللا  ددّللك دصبىددّللك  كفَّهدهللابىدر سه د بدش ةددحل  د دد يبددصدئمدإالدرسولددّللك
عبددهللا  دـدث عبددثد  دمبدىيب دعبددهودددمبدد ادسم دحد عبددهللاا ادمبدُ أ حد دعبدد مود تي ا ددملثىند دال:د2410

د دل:دمسثهللادسبدندمبدسب ادمبددحمل َّقددهلذيلد ددألزدي د دل:دث ع دث يعدمبدهللا  ددّللك د حي  دمبدث يعدمبدهللا  ددّللك
 ى تدهللابد ميهد دل:

دهللابيهد سبم:د" بدكدنهللاد هدمحو افد  يدإ،دش ٍ د بيحيمدر ضدندثيثد دركه". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
هللا  دد حي  ددث ددمبدهللا  دد ودرتدعبددهللا  دد حي  دمبدث يعد دل:دث ع د   ددـدث عبددنحي دمبددملهدج  دعبد2411

ُحح َّقد دل:
 هللابدسبدندمبدسب ا دهللابدسب ادمبددمل

دهللابيهد سبم:د" بد دركهدر ضدند دد قف "د ذك د ثبده. دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب مىت يفطر املسافر إذا خرج؟ -45  

دمبدهللا   د دل:2412 دمبدىيب ددـدث عبددهللا ي ددّللك دمبددمد  دحد عبددجثف دمبد قد   دعبددهللا  ددّللك ث ع دهللا  ددّللك
دملثىندث ع دسثي ددث ددمبد  د دوبدزدددجثف :د د بيث د دل:دث ع ددمد دمبد  دث يعد ندكبيعدمبدُذْهٍلد

د خربه دهللابدهللا ي  د دلدجثف :دهللا ي دمبدجربد دل:  دحلض  يَّ
دصدثعدرد دهللابيهد سبمد دسفيباد بدد فقطدطد در ضدند     دمثدكبهللاد  د  دمحي ةدد غفدريكأ دصبىددّللك سولددّللك

  كأبدغ د:ه د دلدجثف د دث د ه:د بمدجيد زدد  يو دثىتددهللادداب قُّف حةد دل:دد رتبد بهللا:د  قهللاد  ىدد  يو  د دلد
دهللابيهد سبم د دلدجثف فد دث د ه:د  كل. دصبىددّللك   مودمحي ة:د   غعدهللابدسبادرسولددّللك

ابب قدر مسرية ما يفطر فيه -46  
ـدث عبددهللايقىدمبدمحدد د خرباندد بيثددث ددمبدسث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد  ددخلري دهللابد بحيورد2413

د أبزد نددأثيحادمبدخبيفادخ جد بد  داد بدد وقد  ةدإ،د  رد  دادهللاا اد بدد فقطدط د ذ كدعالعاد  يدلد د
د ا در دهللادد يودد   د د دددر ضدن دمثدإنهد  ط د   ط د ثهدانفٍد  د ك هدآخ  ند نددفط  د د ب ددرج دإ،د  دتهد دل:د دّللك

دهللابيهد سبمد  صحدمه دداولدذ كد بذدبدصد ود دمثد دصبىددّللك كبهللاد ربد  د رده دإند و د درغ وددهللابده يدرسولددّللك
  دلدهللاب دذ ك:دد بهمَّدد  ض دإ يك.

  ددّللك دهللابدان  ـدث عبدد ق د دعبدددملثت   دهللابدهللا ي2414
  نددمبدهللا  دكدندخيحْ ُجدإ،دد غدماد الددفط د الدداحي .د



ابب من يقول: صمت رمضان كله -47  
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددملهبَّعدمبد  دث ي ا دعبدددحلقب دهللابد  دمأ ةد دل:2415  

دُصْ هللُادر ضدن دهللابيهد سبم:د"الدداو بَّد ث كمدإ كأ دصبىددّللك كبهد   تهدكبه"د الد دريد حك أهحدد تمكياح د  ددد دلدرسولددّللك
  دلدالدم د بدنو ٍاد  در  ٍة .

 ] دلد موددد د:دهذددر دهددمبد  دهللا يدهللابدسثي دهللابد تددةدهللابددحلقبدهللابد  دمأ ة[.
ابب يف صوم العيدين -48  

   دهللا ي د دل:دـدث عبدد تي ادمبدسثي د زهريدمبدث ب د هذددث د هد دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللاب2416
دهللابيهد سبمدنىدهللابدصيدددهذدبد دصبىددّللك شه  دد ثي د  دهللا  د    داب حيالةد  لددخلط ا دمثد دل:دإندرسولددّللك

 د يو ني:د  دددودددألضحىد ت كبوند بدحلمدنقأأم د   دددوددد فط د فط كمد بدصيد أم.
د دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دعبددهللا   دمبدىيب دهللابد2417   ميه دهللابد  دسثي ددخل ريكأ

دهللابيهد سبمدهللابدصيددددو ني:ددوددد فط د دودددألضحى د هللابد  قتني:دد حي د د د  ندىتزد دصبىددّللك نىدرسولددّللك
 د  جلد دد  وبدد ودث  د هللابدد حيالةد دسدهللاتني:دمث دد حي ح د مث دد ثحي .

ابب صيام أايم التشريق -49  
دمبد 2418 دهدّنٍ  ـدث عبددهللا  ددّللك قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابددمد دمبددهلدد دهللابد  د  َّةد و،د دكأ  

دمبدهللا   دهللابىد ميهدهللا   دمبدد ثدصد ا َّبدإ يه ددطثد د د ادل:دكل د ادل:دإ دصدئم د ادلد  نهددخلد  دهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدأي  اندإبأ طدرهد د دصبىددّللك  دبهداندهللابدصيد هد د دلد د ك:دهللا   :دكل د هذهددألايددد يتدكدندرسولددّللك

  هيد ايددد تو دق.
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدد هع دعبدد وسىدمبدهللابيك دحد عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابد وسىد2419

 مبدهللابي د ديأخ درد دث دثد هعد دل:دمسثهللاد  د نهدمس دهللاا ادمبدهللاد  د دل:
دهللابيهد سبم:د"دودد دصبىددّللك هللا  اد دوددد بح  د  ايددد تو دقدهللاي اند هلدديأسالد د هيد ايدد كٍلد دلدرسولددّللك

  ش ٍب".
ابب النهي أن خيص يوم اجلمعة بصوم -50  

ـدث عبدد ق د دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:2420  
دهللابيهد سبم:د"الدحيمد ث كمددودددجل ثادإالد نددحيود دصبىددّللك دد  بهدميودد  دمث ه". دلدرسولددّللك  

ابب النهي أن خيص يوم السبت بصوم -51  
ـدث عبددمحي دمبد قث ة دعبددسفيدندمبدث يع دحد عبدددمد دمبد  يسد بد هلدج با دعبددد و ي د يثد دهللابد2421

دمبدُمْق دد قب ي دهللابد خته د  دلددمد :دد حيَّ َّد :  عوردمبددمد  دهللابدخد  دمبد ث دن دهللابدهللا  ددّللك



دهللابيهد سبمد دل:د"ال حيو ودددوددد ق هللادإالد ي ددد رتضدهللابيأم د إندملدجي د ث كمدإالَّدحلد دهللاب ٍاد د ندد  بزدصبىددّللك
   دهللاوددشج ةد بي ضغه".

  دلد موددد د:د هذدددحل دثد بقول.
ابب الرخصة يف ذلك -52  

د دعبدد تددة دهللابد  د دوب د دلدـدث عبدد   دمبدك ري دعبددمهدد دهللابد تددة دحد عبددثفصدمبدهللا   دعبددمهد2422
 ثفص:دد ثتأي دهللابدُجوحْد أدادمبهللاددحلدرت 

دهللابيهد سبمددخلدهللابيهدددودددجل ثاد هيدصدئ اد ادل:د" ص هللاد  س "د د هللا:دال د دل:د"  د دبد  ندد بزدصبىددّللك
  ند حيو يدغ د  "د د هللا:دال د دل:د"   ط ي".

دل:دمسثهللادد بيثدى ت دهللابددمبدشهدب د نهدكدنددذددذك د هدـدث عبددهللا  ددملبكدمبدشثيع دعبدددمبد هعد 2423
يحدهللابدصيددددوددد ق هللادداولددمبدشهدب:دهذددث دثدمححييٌّ.

  نهدنُأ
ـدث عبدد   دمبدد حي دحدمبدسفيدن دعبددد و ي  دهللابددأل زدهللاي د دل:د ددز هللاد هدكدمتد دثىتدر دتهددنتو  ددث د2424

دمبدمق دهذدد دصودددود د ق هللا.دث دثدهللا  ددّللك  
  دلد موددد د:د دلد د ك:دهذددكذب.

ابب يف صوم الدهر تطوعا   -53  
دمبد ث  د2425 ـدث عبددسبي دندمبدث بد  ق دد دال:دعبددمحدددمبدزد  دهللابدغيالنبدمبدج د  دهللابدهللا  ددّللك

 د مكأ َّد  دهللابد  د تددة
دهللابيهد سبمد ادل:دايدرسولددّللك دكيفد حي دهللابيهد سبمد ندرجال د  ىدد بزدصبىددّللك دصبىددّللك ود د غضعدرسولددّللك

د ] ب[د د بدغضعددّللك درابك  د ابيأسالددددبد  د نح  دن يكد  دنثوذدابّللك  بد و ه د ب ددر ىدذ كدهللا  د دل:درضيبددابّللك
دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك دكيفدنبد غضعدرسو ه د بمددملدهللا  دد ددهددثىتدسأبدغضعدد بزدصبىددّللك

د  ه دكبَّه د دل:د"الدصددد الد  ط "د دلد ق كد:دملددحيمد ملددفط  د  د ددصددد الد  ط .دشكدغيالُن د دل:ددحيودد
ايرسولددّللك دكيفدنبددحيودددو نيد دفط ددو د  د دل:د"  دطيقدذ كد ث ف "د دل:دايرسولددّللك د أيفدنبددحيودد

ددو د د دفط ددو د  د دل:د"ذ كدصودددد د"د دل:دايرسولددّللكد  د أيفدنبددحيودددو د د دفط ددو ني د دل:د" دد د  كأ
دشهٍ  د ر ضدندإ،در ضدن د هذددصيدددد  ه دد د بدكلكأ دهللابيهد سبم:د"عالتف دصبىددّللك طوكأ هللادذ ك"دمثد دلدرسولددّللك

د نددأف دد قبادد يتد  بهد د قبادد يتدمث ه د صودددوددهللادشود د ثتقعدهللابىددّللك د ثتقعدكبكأه د صيدددهللا  ادإ كأ رد دإ كأ
د نددأف دد قبادد يتد  به".  هللابىددّللك

دمبد ْث حٍ دد مكأ َّد  دهللابد  د تددةد ذدد2426 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ه ي دعبددغيالن دهللابدهللا  ددّللك
 دحل دث دزدد:د دل:



عبنيد ]دود[ددخل يس د دل:د" يهد     د  يهد نملدهللابيَّد دد ا آن".ايرسولددّللك د ر دهللادصودددوددديأ  
د2427 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق دعبدد ث   دهللابدد مه ي دهللابددمبددملقيعد   دسب ا دهللابدهللا  ددّللك

 مبدهللا   دمبدد ثدصد دل:
دد بهدر "د دل:د ثق هد دد بيلد ألصو بَّ دهللابيهد سبمد ادل:د" ملدُ ثح َّتد نكد اولدأل و بَّ دصبىددّللك  اي درسولددّللك

دشهٍ دعالعاد ايٍد د ذد،د  لدصيددد دل:دنثمد ايرسولددّللك د  د بهللادذد، د دل:د" مد من د صمد   ط  د صمد بدكلكأ
د  ه "د دلد بهللا:دايرسولددّللك دإ د طيقد  ضلد بدذ ك د دل:د" حيمددو د د   ط ددو ني"د دلد ابهللا:دإ د طيقد

ودصيددددد د"د بهللا:دإ د طيقد  ضلد بد  ضلد بدذ ك د دل:د" حيمددو د د   ط ددو د  د هود هللا لدد حييدد د ه
دهللابيهد سبم:د"الد  ضلد بدذ ك". دصبىددّللك  ذ ك د ادلدرسولددّللك

ابب يف صوم أشهر احلرم -54  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل داثدمحدد دهللابدسثي ددجلُ حْد أي دهللابد  دد قَّبيل دهللابدجُمي ادد  دهبيا دهللابد ميهدد  د2428
 هللا هد

دصبى دهللابيهد سبم دمثددنطبقد  اتهدمث دسباد   د غري دثد هد هيئتهد ادل:دايرسولددّللك د  ددد نهد  ىدرسولددّللك دّللك
 ث    د دل:د"  بد نهللا "د دل:د اندد  دهبيدد ذيدجئتكدهللاددددأل ل د دل:د"  ددغري،د   دكبهللادثقبددهليئا "د دل:د

دهللابيه دصبىددّللك  سبم:د"ملدهللاذمهللادنفقك "دمثد دل:د"صمدد دد كبهللادطثد د د بذد در تكدإالدمبيل د ادلدرسولددّللك
دشه "د دل:دزد د  أند د وة  د دل:د"صمددو ني"د دل:دزد  د دل:د"صمدعالعاد ايٍد"د دل:د شه دد حيربد دو د د بدكلكأ
 زد  د دل:د"صمد بددحل دد د  ، دصمد بددحل دد د  ، دصمد بددحل دد د  ،"د  دلدأبصدمثهدد  العاد ض هددمثد رسبهد.

ب يف صوم احملريماب -55  
ـدث عبدد ق دد  تي ادمبدسثي د دال:دعبدد مودهللاودنا دهللابد  دمو  دهللابدمحي دمبدهللا  دد  محب دهللابد  ده د ةد2429

  دل:
ددحمل د د إند  ضلدد حيالةدمث د دهللابيهد سبم:د"  ضلدد حييدددمث دشه در ضدندشه ددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

  تي اد"شه "د دل:د"ر ضدن".ددملف  ضادصالةفد بدد بيل"دملددال
ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى دعبددهللايقى دعبددهللا  دنددث ددمبدثأيمد دل:دس  هللادسثي دمبدج ريدهللابدصيددد2430

 رجعد ادل:د خرب ددمبدهللا دف
دهللابيهد سبمدكدنددحيوددثىتدناول:دالدفط  د دفط دثىتدناول:دالدحيود. دصبىددّللك   ندرسولددّللك

انابب يف صوم ]شهر[ شعب -56  
دمبد  د يس دمس د2431 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دهللابد ثد دادمبدصد  دهللابدهللا  ددّللك

دهللابهدد اول:  هللادئوادرضيددّللك



دهللابيهد سبمد نددحيو هدشث دندمثددحيبهدم  ضدن. دصبىددّللك دد وهوردإ،درسولددّللك  كدند ثعَّ
ابب يف صوم شوال -57  

دمبددـدث عبدد   دمبدهللا  دن2432 ددث ددمبد وسىدهللابدهدر ندمبدسب دن دهللابدهللا ي ددّللك د ثجبي دعبددهللا ي ددّللك
  قبمدد ا شي دهللابد ميهد دل:

دهللابيهد سبمدهللابدصيدددد  ه د ادل:د"إندألهبكدهللابيكدثاكد  دصمدر ضدند د ذيددبيه د س  هللاد  دسئلدد بزدصبىددّللك
  كلَّد رمثد د مخيٍس د  أذدد نهللاد  دص هللادد  ه ".

[.] دلد مود دد د:د د اهدزد دد ثأبي د خد فهد مودنثيم د دل:د قبمدمبدهللا ي ددّللك  
ابب يف صوم ستة أايم من شوال -58  

ـدث عبددد بفيبي دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابدصفودندمبدسبيم د سث دمبدسثي  دهللابدهللا  دمبداثمهللاد2433
دهللابيهد سبم   دألنحيدري دهللابد  د دوبدصدثعدد بزكأدصبىددّللك

د بدشودل د أ ّنددصدددد  ه ".هللابدد بزد دهللابيهد سبمد دل:د" بدصدددر ضدن دمثد   ثهدمقهللاٍك صبىددّللك  
ابب كيف كان يصوم النيب صلى اّلل  عليه وسلم؟ -59  

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دد بض د و،دهللا  دمبدهللا ي ددّللك دهللابد  دسب ادمبدهللا  د2434 ـدث عبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد ندد د هللا:دد  محب دهللابدهللادئوادز جدد بزكأد صبىددّللك  

د دهللابيهد سبمددحيوددثىتدناول:دالدفط  د دفط دثىتدناول:دالدحيود د  ددر دهللادرسولددّللك دصبىددّللك كدندرسولددّللك
دهللابيهد سبمددستأ لدصيدددشه د  ُّدإالدر ضدن د  ددر دتهد دشهٍ د ك  دصيد د د بهد دشث دن.  صبىددّللك

دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللاي2435 ل دعبددمحدد دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة دهللابدد بزدصبىددّللك
 هللابيهد سبمدنثبده دزدد:دكدنددحيو هدإالد بيال  دملدكدنددحيو هدكبَّه.

ابب يف صوم االثنني واخلميس -60  
د حاحدمبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دعبددىيب دهللابدهللا  دمبد  ددحلأمدمبدعوابن دهللابد ود2436 ،دُ  ح

 ظثون دهللابد و،د سد ادمبدزد د نهددنطبقد  د سد ادإ،د دديدد ُا حىد دطبعد دلد ه د أدنددحيودددودددالعبنيد دودد
دهللابيهد سبمدد دصبىددّللك دخل يس د ادلد هد واله:دملد حيودددودددالعبنيد دودددخل يسد  نهللادشيخدك ري د ادل:دإندنزَّددّللك

ودددخل يس د سئلدهللابدذ كد ادل:د"إنَّد هللا دلدد ث ددد ث ضددودددالعبنيد دودددخل يس".كدنددحيودددودددالعبنيد د  
  دلد موددد د:دكذدد دلدهودددد  ستودئي دهللابدىيب دهللابدهللا  دمبد  ددحلأم.

ابب يف صوم العشر -61  
ثبد ز دجدد بزدـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابددحلُ كأدمبدد حي دح دهللابدهبي ةدمبدخد   دهللابدد    ه دهللابدم2437

دهللابيهد سبمد د هللا:  صبىددّللك



دهللابيهد سبمددحيودد ق دذيددحلجا د دوددهللادشورد  د عالعاد ايدد بدكلدشه :د  لددعبنيد بد دصبىددّللك كدندرسولددّللك
 د وه د دخل يس.

دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دعبدددألهللا ش دهللابد  دصد د جمده د  قبمدد  طني دهللابدسثي دمب2438
 ج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:

د بدهذهددألايد"ددث د ايددد ثو  د دإ،ددّللك دهللابيهد سبم:د" دد بد ايٍددد ث لدد حيد د يهدد ثعُّ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 د ود:دايرسولددّللك د الددجلهددد دس يلددّللك د دل:د" الددجلهددد دس يلددّللك دإالدرجلفدخ جدمبفقهد  د هد بمدد ج د بد

  كدموى ".ذ
]ابب[ يف فطر العشر -62  

دهللابهدد د هللا:2439 ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابددألسود دهللابدهللادئوا درضيددّللك  
دهللابيهد سبمدصدئ د دد ثو د  ُّ. دصبىددّللك   ددر دهللادرسولددّللك

ابب يف صوم يوم عرفة بعرفة -63  
بدهللاايل دهللابد ه يددهلج ي دعبددهللاأ  اد دل:ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددثوشعدم2440  

دهللابيهد سبمدنىدهللابدصودددوددهللا  ادمث  ا. دصبىددّللك عبدد ندرسولددّللك  كبددهللاب د  ده د ةد دميتهد ح َّ
دد فضلدمبهللاددحلدرت2441 دمبدهللا دف دهللابد دكأ ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد بض  دهللابدهللا ريد و،دهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد ادلدمثضهم:دهودصدئم د  دلدمثضهم:د ندانسد دمتدرحْ ددهللاد دصبىددّللك ب هدددوددهللا  اد دصوددرسولددّللك
  يسدمحيدئم د  رسبهللادإ يهدما حد نٍبد هود د فدهللابىدمثريهدمث  اد و ب.

ابب يف صوم يوم عاشوراء -64  
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد]رضي2442 دهللابهد[د د هللا:دـدث عبددهللا  ددّللك دّللك  

دهللابيهد سبمددحيو هد ددجلدهبيا د ب دد  دد دصبىددّللك كدنددوددهللادشورد ددو د د حيو هد  دشد ددجلدهبيا د كدندرسولددّللك
دهللابيهد سبمددمل دبادصد هد    دمحييد ه د ب دد  ضدر ضدندكدندهودد ف دضا د   ،دهللادشورد  د  بد دصبىددّللك رسولددّللك

ه.شد دصد ه د  بدشد د  ك  
د دل:د خرب دان   دهللابددمبدهللا  د دل:2443 ـدث عبدد ق د د دل:دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك  

دهللابيهد سبم:د"هذدددودفد بد ايدددّللك د دصبىددّللك كدندهللادشورد ددو د دنحيو هد ددجلدهبيا د ب ددنملدر ضدند دلدرسولددّللك
   بدشد دصد ه د  بدشد د  كه".

هويم دعبدد مودمو  دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:ـدث عبددزايددمبد دوب دعبدد2444  



دهللابيهد سبمددمل دباد ج دد يهودددحيو وندهللادشورد  د قئبوددهللابدذ ك د اد ود:دهذددد يوددد ذيد ملدد  ددد بزُّدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"حن دصبىددّللك د يهد وسىدهللابىد  هللاون د حنبدنحيو هد ثظي د د ه د ادلدرسولددّللك بد  ،دنوسىد ره ددّللك

  بأم"د    دمحييد ه.
ابب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع -65  

حْه يُّ دعبدددمبد هع د دل:د خرب دىيبدمبد دوب د ندإمسدهللايلدمبد  يَّادد ا شيد2445
ـدث عبددسبي دندمبددد دددمل
 ث عهد نهدمس د ابدغطفدندداول:

دمبدهللا دفدداول:دثنيدصدددد بزدصبىددّللكد دهللابيهد سبمددوددهللادشورد د    اندمحييد هد د ود:دايرسولددّللك دمسثهللادهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم:د"  أذددكدندد ثددددملا لدص بدددوددد تدس "د بمد دصبىددّللك إنهددودد ثظ هدد يهودد د بحيدرى د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك درسولددّللك  أي دد ثددددملا لدثىتد و كأ
يبددث ددمبدسثي دهللابد ثد دادمبدغالب دحد ث عبدد ق د دعبددإمسدهللايل د دل:د خرب دـدث عبدد ق د دعبددى2446

 ثدجعدمبدهللا  د يثد  ددملثىندهللابددحلأمدمبددألهللا جد دل:
  يهللاددمبدهللا دفد هود توسكأ فدردد هد ددملقج ددحل دد د ق  تهدهللابدصودددوددهللادشورد د ادل:دإذددر دهللادهاللددحمل دد

دهللابيهد سبمددحيود د دل:دكذ كدكدند دهللا د د  أذددكدنددوددد ت دس د  ص حدصدئ د  د ابهللا:دكذددكدند   دصبىددّللك
دهللابيهد سبمددحيود.     دصبىددّللك

ابب يف فضل صومه -66  
ـدث عبدد   دمبددملبهدل دعبدددمد دمبدزرد  دعبددسثي  دهللابد تددة دهللابدهللا  دد  محبدمبد قب اد دهللابدهللا ه2447  

دهللا بيهد سبمد ادل:د"ص تمددو أمدهذد "د د ود:دال د دل:د"  متُّوددماياددو أمد د ضوه". ند سبمد  هللادد بزدصبىددّللك  
 ] دلد موددد د:ددث ددوددهللادشورد [.

ابب يف صوم يوم وفطر يوم -67  
ـدث عبدد مح دمبدثب لد    دمبدهللايقىد  ق د د ديأخ درد دث دثد مح د د ود:دعبددسفيدند دل:دمسثهللاد2448

دمبدهللا   د دل:هللا  د د دل:د خرب دهللا     دمبد  ف دمسثهد بدهللا  ددّللك
د ثد،دصالةد دد حيالةدإ،ددّللك د ثد،دصيددددد د د  ثعُّ دد حييدددإ،ددّللك دهللابيهد سبم:د" ثعُّ دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك

 دد د:دكدنددبدددنحيفهد داوددعب ه د دبدددس سه د كدنددفط ددو د  د دحيودددو د ".
ن كل شهرابب يف صوم الثالث م -68  

ـدث عبدد   دمبدك ري دعبددمهدد دهللابد نسد خيد    دهللابددمبد بحدندد ايقيد دهللابد ميهد دل:2449  
دهللابيهد سبمدأي  اند ندنحيوددد  يب:دعالتدهللاو ة د  رم دهللاو ة د مخسدهللاو ة د دل:د  دلد دصبىددّللك كدندرسولددّللك

 "هبَّدكهيئادد  ه ".



د دل:ـدث عبدد مودكد ل دعبدد موددد د:دعب2450 ددشي دن دهللابدهللادصم دهللابدزرٍك دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمددحيودددث د بدُغ َّةدكلدشه دعالعاد ايد. دصبىددّللك  كدندرسولددّللك

ابب من قال: االثنني واخلميس -69  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهللادصمدمبد حْ ح ا دهللابدسود ددخلمدهللاي دهللابدثفحيا د د هللا:2451  

دهللابيهد سبمددحيوددعالعاد ايدد بدد وه :ددالعبني د دخل يس د دالعبنيد بددجل ثاددألخ ى.كدندرسولددّللكد دصبىددّللك  
دهللابد  هد د هللا:2452 ـدث عبددزهريدمبدث ب دعبدد   دمبد ضيل دعبدددحلقبدمبدهللا ي ددّللك دهللابدُهبي ةددخلمدهللايكأ  

دصبى دسب اد ق  تهددهللابدد حييددد اد هللا:دكدندرسولددّللك دهللابيهد سبمدأي   د ند صوددعالعاد ايٍدد بددددخبهللادهللابىد دكأ دّللك
 كلدشه  د  هلدددالعبنيد دخل يس.

ابب: من قال ال يبايل من أي الشهر -70  
ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابددمد دد  شك دهللابد ثدذةد د هللا:د بهللاد ثدئوا:2453  

دهللابيهد سبمددحيودد بدكلدشه دعالعاد ايد د د دصبىددّللك دشه دكدنددحيود د كدندرسولددّللك  هللا:دنثم د بهللا:د بد يكأ
د ايددد وه دكدنددحيود.   د هللا:د ددكدندد ديلد بد يكأ

ابب النية يف الصيام -71  
دمبد  د2454 دمبد هع د دل:دث ع ددمبدهليثاد ىيبدمبد دوب دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبممأ دمبدثمد دهللابددمبدشهدب دهللابدسدملدمبدهللا  ددّللكد   دهللابد ميه دهللابدثفحيادز جدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د" بدملدجي  دد حييددد  لدد فج د الدصيددد ه".د دصبىددّللك   ندرسولددّللك

دمبد  دمأ د  به د   فهدهللابىدثفحياد ث  د  دلد موددد د:در دهدد بيثد إسحدقدمبدثدزدد دضد د يثد دهللابدهللا  ددّللك
  دونسددألدبي دكبُّهمدهللابدد مه ي. د ممي يد دمبدهللاييباد

ابب يف الرخصة يف ذلك -72  
ـدث عبدد   دمبدك ري دعبددسفيدن دحد عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  د يثد دهللابدطبحادمبدىيب دهللابد2455

دهللابهدد د هللا:  هللادئوادمبهللادطبحا دهللابدهللادئوادرضيددّللك
د دل:د"هلدهللا دهللابيهد سبمدإذدددخلدهللابيك دصدئمف"دزددد كي :دكدندد بزدصبىددّللك ب كمدطثددف "د  أذدد ببددال د دل:د"إ كأ

د ح قبدهد ك د ادل:د" دنيه"د دلدطبحا:د  ص حدصدئ د د   خلدهللابيبدددو د دآخ د اببد:دايرسولددّللك د ُْه أيحد بددثْيسف
    ط .
دمبددحلدرت دهللابد دكددـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د دمبدهللا  ددحل ي  دهللابددمد دمبد  دزايد دهللابدهللا  2456 دّللك

 هدّن د د هللا:



دهللابيهد سبمد  دُّدهدّن دهللابدمييبهد دصبىددّللك ملددكدنددوددد فتح:د تحد أادجد  د دط اد جبقهللادهللابددقدردرسولددّللك
 د هللا:د جد  دد و ي ةدإبأان د يهدش دبد بد  تهد و بد به دمثدان  هد دَّدهدّن د و مهللاد بهد اد هللا:دايرسولددّللك د ا د

  كبهللادصدئ ا د ادلدهلد:د" كبهللاد اضنيدشيئد  "د د هللا:دال د دل:د" الددض ،دإندكدند طوهللاد ".  ط  د
ابب من رأى عليه القضاء -73  

يـْوحُةدمبدش دح دهللابددمبددهلدد دهللابدُز يٍلد و،د2457 دمبد هع د دل:د خرب دثح ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك
 هللا  ة دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللادئواد د هللا:

دهللابيهد سبمد اببدد ه:دايرسولددّللك دإاند دصبىددّللك  ُْه أيحديلد حلفحيادطثدد د كبددصدئ تنيد   ط ان دمثددخلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"الدهللابيأ د دصو دد أدنهددو د دآخ ". دصبىددّللك   ه دهللاد بدده دافد دشتهيبدهد   ط ان د ادلدرسولددّللك

ابب املرأة تصوم بغري إذن زوجها -74  
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق دعبدد ث   دهللابدمهدددمبد ب كأٍهد نهدمس د ابده د ةدداول:2458  

دهللابيهد سبم:د"ال حيوددد   ةفد مثبهددشده فدإالَّدإبأذنهدغريدر ضدن د الد ذند دميتهد هودشده فد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 إالَّدإبأذنه".
عبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  دسثي د دل:دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا 2459  

دهللابيهد سبمد حنبدهللاب هد اد هللا:دايرسولددّللك دإندز جيدصفودندمبددملثطلددض م دإذدد جد  دد   ةدإ،دد بزكأدصبىددّللك
صبيهللاد دفطكأ  دإذددص هللا د الددحيبيدصالةدد فج دثىتد طب دد و س د دل:د صفودندهللاب ه د دل:د ق  هدهللا دد

 هللا د ادل:دايرسولددّللك د  كدد وهلدددض م دإذددصبيهللاد  أندد ا  دمقور نيد   دنيتهد د دل:د ادل:د" ودكدنهللادسورة د د
د دصبىددّللك  دث ة د أفهللادد بدف"د   دد وهلدددفط  ؛د  أندد بطبقد تحيودد  اندرجلدشدبد الد صرب د ادلدرسولددّللك

ز جهد" د   دد وهلددإ دالد صبيدثىتد طب دد و سد  أاند هلدميهللاد  ددهللابيهد سبمددو ئٍذد"ال حيوددد   ةفدإالدإبأذن
."  هللا فد بددذد، دالدنأدددنقتياظدثىتد طب دد و س د دل:د"  أذدددستياظهللاد حيلكأ

 ] دلد موددد د:در دهدمحددددث ددمبدسب ادهللابدمحي  د  داثمهللادهللابد  ددملتوكل[.
ابب يف الصائم يدعى إىل وليمة -75  

دمبدسثي  دعبدد مودخد   دهللابدهودد دهللابددمبدسريدب دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبددهللا 2460   ددّللك
"د د ث كمد بيجع د  أندكدند فط د د بيطثم د إندكدندصدئ د د بيحيلكأ دهللابيهد سبم:د"إذددُدهللاأيح دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

  دلدهودد:د د حيالةدد  هللاد .
  دلد موددد د:در دهدثفصدمبدغيَّدتد دضد دهللابدهودد.

]ابب ما يقول الصائم إذا ُدعي إىل الطعام[ -67  
ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةد دل:2461  



دصدئمف". دهللابيهد سبم:د"إذدددهللايد ث كمدإ،دطثدٍدد هودصدئمف د بيالدإ كأ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب االعتكاف -77  

د بيث دهللابدهللاايل دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبد2462  
دهللابيهد سبمدكدنددثتأفدد ثو ددأل دخ د بدر ضدندثىتد  ضهددّللك دمثددهللاتأفد ز دجهد بدمث ه.   ندد بزدصبىددّللك

دمبدكثع2463 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خربانداثمهللا دهللابد  درد   دهللابد  كأ  
دهللابيهد  سبمدكدنددثتأفدد ثو ددأل دخ د بدر ضدن د بمددثتأفدهللاد د  د ب ددكدند دد ثددددملا لد ندد بزَّدصبىددّللك
 دهللاتأفدهللاو دبد يبا.

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود ثد دا د دثبىدمبدهللا ي  دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد2464
  د هللا:

دهللابيهد سبمدإذدد رددد نددثتأفدص دصبىددّللك بكىدد فج دمثددخلدُ ثتأفُه د د هللا:د إنهد رددد  ةد ندكدندرسولددّللك
دثتأفد دد ثو ددأل دخ د بدر ضدند د هللا:د    دم بدئهد ض ب د ب ددر دهللادذ كد    دم بدئيد ض ب د د هللا:د    د

دهللابيهد سبمدم بدئهد ض ب د ب ددصبكىدد فج دنظ دإ،ددألمبياد ادل:د" ددهذه دآ ربَّد دغرييد بد ز دجدد بزكدصبىددّللك
  دن "د د هللا:د    دم بدئهد اوكأض د    د ز دجهدأبمبيتهبد اوكأضهللا دمثد خ ددالهللاتأدفدإ،دد ثو ددأل ل ددث د بد

 شودل.
 دلد موددد د:در دهددمبدإسحدقد دأل زدهللاي دهللابدىيبدمبدسثي دحنوه د ر دهد د كدهللابدىيبدمبدسثي د دل:ددهللاتأفد

 هللاو دبد بدشودل.
ابب أين يكون االعتكاف؟ -78  
حْه يك د خربانددمبد هع دهللابددونسد ندان ثد د خربه دهللابددمبدهللا  5246

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمل  
ددملأدندد ذيدد دهللابيهد سبمدكدنددثتأفدد ثو ددأل دخ د بدر ضدن د دلدان  :د   د رد دهللا  ددّللك  ندد بزَّدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد بددملقج . دصبىددّللك  كدنددثتأفد يهدرسولددّللك
ث عبددهبَّدد دهللابد  دمأ  دهللابد  دثححيأني دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:ـد2466  

دهللابيهد سبمددثتأفدكلدر ضدندهللاو ةد ايد د ب ددكدندد ثدُددد ذيد  بد يهددهللاتأفدهللاو دبد كدندد بزُّدصبىددّللك
 دو د .
ابب املعتكف يدخل البيت حلاجته -79  

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد2467 دمبدشهدب دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللاحْ  ةدمبهللادهللا  دد  محب دـدث عبددهللا  ددّللك
 هللابدهللادئواد د هللا:

نقدن. دهللابيهد سبمدإذدددهللاتأفددُْ  دإيلَّدر سهد  رجبه د كدندالدد خلدد  يهللادإالدحلدجادديأ دصبىددّللك  كدندرسولددّللك



دمبد قب اد دال:دعبددد بيث دهللابددمبدشهدب د2468 هللابدهللا  ةد هللا  ة دهللابدهللادئوادـدث عبدد تي ادمبدسثي د هللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدحنوه.  هللابدد بزدصبىددّللك

 دلد موددد د:د كذ كدر دهددونسدهللابدد مه ي د ملددتدم د ث د د أد دهللابىدهللا  ةدهللابدهللا  ة د ر دهد ث  د زايددمبدسث د
  غريمهد دهللابدد مه يدهللابدهللا  ةدهللابدهللادئوا.

هللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:ـدث عبددسبي دندمبدث بد  ق دد دال:دعبددمحددد]مبدزد [د2469  
دهللابيهد سبمددأوند ثتأفد د ددملقج د يبد   در سهد بدخبلددحلج ةد  غقلدر سه د  دلد دصبىددّللك كدندرسولددّللك

ُبهد  اندثدئب.   ق د:د  رجكأ
 مه ي دهللابدهللابيدمبدـدث عبدد مح دمبد   دمبدش ُّودهددمل  زي دث عبددهللا  دد  زدق د دل:د خرباند ث   دهللابدد2470

 دحلقني دهللابدصفياد د هللا:
دهللابيهد سبمد ثتأفد د   يتهد ز رهد يال  د ح عتهدمثد  هللا د دناب هللاد اددد ثيد ياب  د كدند دصبىددّللك كدندرسولددّللك
دهللابيهد سبمد س هللاد د ادلدد بزُّد درجالند بددألنحيدر د ب ددر ايدد بزَّدصبىددّللك د قأبهدد دددرد سد ادمبدزد  د   َّ

دايرسولددّللك د دل:د"إندد ويطدندجي يد "د دال:دس حدنددّللك دهللابيهد سبم:د"هللابىدرسبأ د:دإنددصفيادمبهللادثييٍك صبىددّللك
نقدندجم ىدد  د د رويهللاد ندداذفد د بومأ ددشيئد "د  د دل:د"ش كد ".   بدديأ

سبددهد ذد د د هللا:ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد مودد ي دن د خرباندشثيع دهللابدد مه يدإبأد2471  
د  ددرجالن د سدقد ثبده. دسب اد  َّ  ثىتدإذددكدندهللاب داببددملقج دد ذيدهللاب داببد دكأ

ابب املعتكف يعود املرض -80  
دمبد   دد بفيبيد    دمبدهللايقىد دال:دعبددهللا  دد قالددمبدث ب د خرباندد بيثدمبد  د2472 ـدث عبددهللا  ددّللك

د د هللا:ُسبحيم دهللابدهللا  دد  محبدمبدد اد سم دهللابد ميه دهللابدهللادئوا د دلدد بفيبيُّ  
دك ددهو د الددـُثح كأُجددق لدهللابه د  دلددمبدهللايقىد دهللابيهد سبمدمي دابمل دبد هود ثتأفد ي  ُّ كدندد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمددثودددمل دبد هود ثتأف.   د هللا:دإندكدندد بزدصبىددّللك
  محبددث ددمبدإسحدقدهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادـدث عبدد هعدمبدمايا د خرباندخد   دهللابدهللا  دد2473

  ندد د هللا:
دد   ة د الدد دش هدد الدخي جدحلدجادإالدملددالمُ َّد به د د قبادهللابىددملثتأفد ندالددثودد  دضد  د الددوه دجبدزة  د الدميسَّ

  الددهللاتأدفدإالدمحيود د الددهللاتأدفدإالد د قج دجد  .
بدمبدإسحدقدالداولد يه:د" د هللا:دد قبا". دلد موددد د:دغريدهللا  دد  مح  

  دلد موددد د:دجثبهد ولدهللادئوا.
دمبدم دلدهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابددمبدهللا  :2474 ـدث عبدد مح دمبدإم دهيم دعبدد موددد د دعبددهللا  ددّللك  



دهللابهدجثلدهللابيهد نددثتأفد ددجلدهبياد يباد  ددو د دهللاب دد أث ا د ق لدد بزَّد دهللابيهد سبمد نَّدهللا  درضيددّللك صبىددّللك
  ادل:د"دهللاتأفد صم".

د2475 دمبدهللا  دمبد   دمبد ابندمبدصد دد ا شي دعبددهللا   دمبد   ددث دد ثبا ي دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
 مبدم دل دإبأسبددهدحنوه د دل:

دد بدفد ادل:د ددهذددايهللا  ددّللك د دل:دسزدهوزدند هللاتاهمدرسول دهللابيهد سبمدد  يب ددهود ثتأفدإذدكربَّ دصبىددّللك دّللك
  دل:د  بكددجلدرداد  رسبهدد ثهم.

ابب ]يف[ املستحاضة تعتكف -81  
دهللابهدد2476 ـدث عبدد   دمبدهللايقىد  تي ادمبدسثي د دال:دعبدددمد  دهللابدخد   دهللابدهللاأ  ا دهللابدهللادئوادرضيددّللك
  د هللا:

دهللابيهد سبمدد   ةفد بد ز دجه د أ دصبىددّللك ددهللاتأفحهللْاد  درسولددّللك دد ضثبددد طَّْقهللاح دنهللاد  ىدد حيف ةد دحل  ة د  نَّ
 حتتهدد هيد حيبي.

   كتاب اجلهاد9
ابب ما جاء يف اهلجرة ]وسكىن البدو[ -1  

 مقمددّللكأدد  َّمْححبأدد  َّثيمأد
ـدث عبدد ؤ كلدمبدد فضل دعبددد و ي ددث ددمبد قبمدهللابددأل زدهللاي دهللابدد مه ي دهللابدهللاطد دمبددمد  دهللابد  د2477
دخل ريسثي د  

دهللابيهد سبمدهللابددهلج ةد ادل:د" ىك دإنَّدش نددهلج ةدش د فد هلد كد بدإمٍل "د دل:د  ند هللا دميًّددس لدد بزَّدصبىددّللك
د بددرت،د بدهللا بكدشيئد ". ددّللَّ  نثم د دل:د" هلد ؤديدص  تهد "د دل:دنبثم د دل:د" دهللا لد بد رد دد  حدر؛د  أنَّكح

دد  دشي اد دال:دعبددش دك دهللابددملا دددمبدش دح دهللابد ميهد دل:ـدث عبددهللا  دند  مودمأ دإمب2478  
دهللابيهد سبمددـحْ   دإ،دهذهدد تاليأ د إنهد دصبىددّللك د حةح د اد هللا:دكدندرسولددّللك دهللابهددهللابدد  ح ح س  هللادهللادئوادرضيددّللك

دملددأبد دشى د  ُّدإالد ردددد   د ةد  ةد  رسلدإيلَّدان ادُ ح َّ اد بدإملدد حي  اد ادلديل:د"ايهللادئواددر اي؛د   أنَّدد  كأ قح
 زدنه د الدنميد بدشىٍ د  ُّدإالكدشدنه".

ابب يف اهلجرة، هل انقطعت؟ -2  
ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د دل:د خرباندهللايقى دهللابدثح أدمد]مبدهللا  دن[دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دهللاوف د2479

 هللابد  دهب  دهللابد ثد داد دل:
دصبىدد د طب دد و سدمسثهللادرسولددّللك د باط دد توما د ال باط دد تومادثىتَّ دهللابيهد سبمدداول:د"ال باط ددهلج ةدثىتَّ ّللك

  بد غ  د".



ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدجمده  دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا دفد دل:2480  
دهللابيهد سبمددوددد فتحد تحد أا:د"الهج ة د  أب دصبىددّللك جهددفد نياف د إذدددستبف متد دنف  د".د دلدرسولددّللك  

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدإمسدهللايلدمبد  دخد   دعبددهللاد  د دل:2481  
دهللابيهد دصبىددّللك دمبدهللا    د هللاب هدد اوددثىتدجبسدهللاب هد ادل:د خرب دموى دمسثتهد بدرسولددّللك   ىدرجلدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك داول:د"دملقبمد بدسبمددملقب وند بد قدنهد د ه د دملهدج د بد سبمد ادل:دمسثهللادرسولددّللك
دهللابه".  هج د ددنىددّللك

ابب يف سكىن الشام -3  
دمبدهللا   دعبدد ثدذدمبدهودد د دل:دث ع د   دهللابد تددة دهللابدشه دمبدثحْوشع دهللابدهللا  د2482 ـدث عبددهللا ي ددّللك

دمبدهللا   د دل:  دّللك
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك داول:د"ستأوندهج ةفدمث دهج ٍة د ريدرد هلددألرضد  م همد هدج دإم دهيم دمسثهللادرسولددّللك

د د حتو همدد بدرد  دد ا دةد دخلبدزد ".   د اىد ددألرضدش درد هبهد د بفظهمد رضوهمد اذرهمدنفسددّللك
دمبد  د ـُتحيباددـدث عبددثحْيوةدمبدش دحددحلض  ي دعبددمايَّا د دل:دث ع دحبحأري دهللابدخد  ددث ددمبد ث دندهللاب2483

 هللابددمبدثود اد دل:
دهللابيهد سبم:د"سيحيريددأل  دإ،د ند أونوددجبودد دجمبك ة دجب فداب وددد جب فداب ي بد جب فد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د بد رضه دجيتَّبد دإند دركهللادذ ك د ادل:د"هللابيكداب وددد  أنددخريةددّللك ْ ديلدايرسولددّللك اب ث دق"د دلددمبدثود ا:دخأ
د وكَّلديلداب وددد  هبه".إ   يهددخري هد بدهللا دده د   ددإند ميتمد ثبيأمدمي بأم د دساودد بدغ ركمد د  أنددّللك

ابب يف دوام اجلهاد -4  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد تددة دهللابد ط كأف دهللابدهللا  دندمبدثحينيد دل:2484  

دهللابيهد سبم:د"ال مدلدطدئف دصبىددّللك درده دبدهللابىد بدان  همدثىتدداد لد دلدرسولددّللك افد بد  يتدداد بوندهللابىددحلقكأ
 آخ همددملقيحدد  جدل".

ابب يف ثواب اجلهاد -5  
ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددسبي دندمبدك ري دعبددد مه ي دهللابدهللاطد دمبددمد  دهللابد  دسثي  2485  

دهللابيهد سبمد نهدسئل:د يُّددملؤ بنيد ك ل دمبفقهد  د ه ددهللابدد بزدصبىددّللك إميدان  د دل:د"رجلفدجيده د دس يلددّللك
د دشثٍعد بدد وثدبد  دكفىدد بدفدش ه".   رجلفددث  ددّللك

ابب يف النهي عن السياحة -6  
د] موددجل ده [دعبدددهلي مدمبدمحي  د دل:د خرب دد ثال دمبددحلدرتدهللابد2486 ـدث عبدد   دمبدهللا  دندد تـَّبُّوخيك

   محب دهللابد  د  د اد ادسمد  دهللا  دد



دهللابيهد سبم:د"إنَّدسيدثاد  يتددجلهددد دس يلد  نَّدرجال د دل:دايرسولددّللك دإئذنديلد دد قيدثاد دلدد بزدصبىددّللك
دهللامك جلك".  دّللك

ابب يف فضل الَقْفلِّ يف الغزو -7  
دـدث عبدد   دمبددملحيفَّى دعبددهللابيدمبدهللايَّدحم دهللابدد بيثدمبدسث  د دل:دعبددثحد2487 دهللابدُشفحيكأ يـْوحة دهللابددمبدُشفحيٍك

دهوددمبدهللا   دـ  مبد د  دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د" فبافدكغم ٍة".  هللابدد بزدصبىددّللك

ابب فضل قتال الروم على غريهم من األمم -8  
سدـدث عبددهللا  دد  محبدمبدسالد دعبددثجكدجدمبد    دهللابد  جدمبد ضد اد دهللابدهللا  ددخل ريدمبداثمهللادمبد ي2488

 مبدمشَّدف دهللابد ميه دهللابدج هد دل؛
دهللابيهد سبمددادلدهلدد دكدخالدد هيد بتا اد د ق لدهللابددمبهدد هود اتول د ادلدهلدد جد  دإ   ةدإ،دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:دجئهللاد ق  نيدهللابددمبكد  نهللاد بتا ا د اد هللا:دإند ُْرز ددم د ببد ُْرز د مثبد صحدبدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"دمبكد هد ج دشهي دب"د د هللا:د ملدذد،دايرسولددّللك د دل:د"ألنهد تبهدثحيدئي د ادلدرد دصبىددّللك سولددّللك
  هلدد أتدبد]كذدد دل[".

ابب يف ركوب البحر يف الغزو -9  
ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددإمسدهللايلدمبدزك اي دهللابد ط كأف دهللابدمو د  دهللا  ددّللك دهللابدموريدمبد قبم دهللابد2489
دمبدهللا   د دل:هللا  دد ّللك  

د  دغدٍزد دس يلددّللك د  أنَّدحتهللادد  ح دانرد  د دهللابيهد سبم:د"الد كعدد  ح دإالَّدثدجٌّد  د ثت  ف دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
  حتهللادد بدردحب د ".

د موريدجمهوالن.   دلد موددد د:دهذددث دثدضثيفدج د  د مودهللا  ددّللك
ابب فضل الغزو يف البحر  -10  

بددسبي دندمبددد ددد ثحتأي دعبددمحددددث ددمبدزد دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابد   دمبدىيبدمبدثح َّدن دـدث ع2490
دسبيم عْت د دُّدث دددمبهللاد بحدند خهللاد دكأ دهللابهد دل:دث َّ  هللابد نسدمبد د كدرضيددّللك

دهللابيهد سبمد دلدهللاب هم د دستياظد هوددضحكد د هللا:د ابهللا:دايرسولدد دصبىددّللك ّللك د دد ضحأك د نَّدرسولددّللك
د ندجيثب د  دل:د"ر دهللاد و د دابدد كعدره دهذددد  ح دكدملبو،دهللابىددألس ة"د د هللا:د بهللا:دايرسولددّللك ددديددّللك

 بهم د دل:د"  أنكد بهم"د د هللا:دمثداندد دستياظد هوددضحك د د هللا:د ابهللا:دايرسولددّللك د دد ضحأك د ادلد
د ندجيثب د بهم د دل:د" نهللاد بددأل  ني"د دل:د تم جهددهللا ددةدمبد  لد اد ته د د هللا:د بهللا:دايرسولددّللك دددد يددّللك

 د حيد هللاد غمدد دد  ح د ح بهدد ثه د ب ددرج د ـُ كأمحهللْادهلددمغبافد رتك هدد حي هللاتهدد دن  َّهللادهللاباهدد  د هللا.



دمبد  دطبحا دهللابد نسدمبد د كد نهدمسثه2491 داول:دـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدإذددذهعدإ،د  د دد خلدهللابىد دكدث دددمبهللاد بحدن د كدنهللادحتهللادهللا ددةدمبد دصبىددّللك كدندرسولددّللك

 د حيد هللا د  خلدهللابيهدددو د د  طث تهد جبقهللاد فبيدر سه د سدقدهذدددحل دث.
  دلد موددد د:د  د هللادمبهللاد بحدندماربص.

بد ث   دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد خهللادـدث عبددىيبدمبد ثني دعبددهودددمبددوسف دهللا2492
  دكدسبيمدد  ُّ حْيحيحد د د هللا:

دهللابيهد سبمد دستياظ د كدنهللاد غقلدر سهد د دستياظد هوددضحك د اد هللا:دايرسولددّللك د انددد بزُّدصبىددّللك
   ضحكد بدر سي د دلد"ال"د سدقدهذدددخلرب:ددمد د دباص.

خهللاد ددسبيمد بدد  ضدهللاا. دلد موددد د:دد  ُّ حْيحيدُ د   
ـدث عبدد   دمبدمأدردد ثيوي دعبدد   دن دحد عبددهللا  دد وهدبدمبدهللا  دد  ثيمددجلحْوم أيكدد   واي ددملثىند2493

دد دهللابد ددث دد    دل:دعبدد   دن دعبددهاللدمبد ي وندد   بي دهللابددثبىدمبدش َّ
دهللابيهد سبمد نهد دل:د"دملدئ د دد  ح دد   ذيددحيي هدد اي د هد ج دشهيٍ  د د غ قد هد ج دشهي دب".هللابدد بزدصبىددّللك

ددث ددمبدمسدهللااد انددأل زدهللاي د2494 ـدث عبددهللا  دد قالددمبدهللاتيقدد   واي دعبدد مود قه  دعبددإمسدهللايلدمبدهللا  ددّللك
  دل:دث ع دسبي دندمبدث يع دهللابد  د  د ادد  دهبي 

دهللابيهد سبمد دل:د"عالعافد دصبىددّللك د هودددهللابدرسولددّللك دهللامَّ جلَّ:درجلفدخ جدغدزاي د دس يلددّللك كبهٍمدضد بفدهللابىددّللك
د ددتو دهد ي خبهددجلباد  دد دهدنددانلد بد ج د غبي ٍا د رجلفدردحدإ،ددملقج د هودضد بفدهللابىددّللك دثىتَّ ضد بفدهللابىددّللك

د جلك".ثىتددتو دهد ي خبهددجلباد  دد دهدنددنبدلد بد جٍ د غبي ٍا د رجلفددخلدميتهد دهللامَّ مقالٍدد هودضد بفدهللابىددّللك  
ابب يف فضل من قتل كافرا   -11  

ـدث عبدد   دمبدد حي كدحدد  مدز دعبددإمسدهللايلددث ددمبدجثف دهللابدد ثال  دهللابد ميه دهللابد  ده د ة2495  
د  د بهد م د ". دهللابيهد سبمد دل:د"الجيت  د دد بدردكد  ف دصبىددّللك   نكدرسولددّللك

ة نساء اجملاهدين على القاعدينابب يف حرم -12  
ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددسفيدن دهللابد ـحْثبحٍع دهللابدهللابا ادمبد  ع  دهللابددمبدم د ةدهللابد ميه د دل:2496  

دهللابيهد سبم:د"ث  ادنقد دد ده دبدهللابىدد ادهللا دب دكح  اد  هدهتم د  دد بدرجلد بد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دبد د هبهدإالَّدنحيعد هددوددد ايد اد ايلد ه:دهذدد  دخبفكد د هبكد رذد بدد ادهللا دبدخيبفدرجال د بدد ده 

دهللابيهد سبمد ادل:د" دربأم ". دصبىددّللك  ثقبد هد ددشئهللا"د د تفهللادإ يبددرسولددّللك



دجاد] دلد موددد د:دكدند ثبعدرجال دصدحلد  د كدنددمبد  د يبىد رددد ثب د دهللابىدد اضد  د  ىبدهللابيهد  دل:د اند رد ددحل
م رهمد  ستثنيدهللابيهددم جل د دل:د  دُّبددالددقتثنيد دثدجته د دل:د خ جو دثىتد نظ  د  خ جد تودرى د دلد

 سفيدن:دميب ددهودُ تودٍردإذد   دهللابيهدد  يهللاد  د [.
ابب ]يف[ السرية ختفق -13  

دمبددمد  دعبددثيوةد دمبدهل2497 دمبدهللا  دمبد يق ة دعبددهللا  ددّللك يثاد دال:دعبدد مودهدّن ددخلوال د نهدـدث عبددهللا ي ددّللك
دمبدهللا   دداول: دداول:دمسثهللادهللا  ددّللك  مس د ابدهللا  دد  محبددحلُ ُـبكأيَّ

د يحيي وندغبي ا دإالَّد ثجبوددعب يد ج همد بد دهللابيهد سبم:د" دد بدغدزدٍاد غم د دس يلددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
غبي ا دمتَّدهلمد ج هم".دآلخ ة د د اىدهلمدد  بث د  أندملددحيي ودد  

ابب يف تضعيف الذ ِّكر يف سبيل اّلل  عزوجل -14  
ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دعبدددمبد هع دهللابدىيبدمبد دوبد سثي دمبد  د دوب دهللابدزابندمبد2498

  دئ  دهللابدسهلدمبد ثدذ دهللابد ميه د دل:
دهللابيهد سبم:د"إندد حيالةد د حييددد د دصبىددّللك دمق ث دئاد دلدرسولددّللك  ذك ددضدهللافدهللابىدد بفااد دس يلددّللك

 ضثٍف".
ابب فيمن مات غازاي   -15  

ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة دعبددمايادمبدد و ي  دهللابددمبدعوابن دهللابد ميه دد دُّدإ،د أحولدإ،دهللا  دد  محبد2499
 مبدغبمددألشث يد ند ابد د كددألشث يَّد دل:

دهللابيهد د دصبىددّللك د  د د  د تلد هودشهي ف د  د  حيهد  سهد  دمسثهللادرسولددّللك سبمدداول:د" بد حيلد دس يلددّللك
د  أنهدشهي فد إند هددجلبا". دثتٍفدشد ددّللك  مثريهد  د  غتهدهد اف د  د د دهللابىد  دشه د  دأبيكأ

ابب يف فضل الر ِّابط -16  
دمبد هع دعبدد مودهدّن  دهللابدهللا  د2500   دمبد د ك دهللابد ضد ادمبدهللُا حي ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"كلُّددمليهللادخيتمدهللابىدهللا به دإالددمل دم د  أنهددب ود هدهللا بهدإ،ددوددد ايد اد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
  دؤ َّبد بد تدندد ارب".

ابب يف فضل احلرس يف سبيل اّلل  عزوجل -17  
بدزد ددث ددمبدسالدد نهدمس د ابدسالدد دل:دث ع دد قبويلدـدث عبدد مود وما دعبدد ثد داددث ددمبدسالددهللا2501

 ] مودك وا[
دهللابيهد سبمددوددُثبحنْي د  طب وددد قريدثىتدكدنهللاد دصبىددّللك  نهدث عهدسهلدمبددحلبظبيَّاد نمدسدر دد  درسولددّللك

د ادل: دهللابيهد سبم د جد درجلفد درفف دصبىددّللك يَّا  د حض  دد حيالةدهللاب درسولددّللك ايرسولددّللك دإ ددنطباهللادمنيددهللاحوأ



 د دأمدثىتدطبثهللادج لدكذدد كذد د  أذدد اند وزدندهللابىدمأ ةد ميهمدمظثبهمد نث همد شدئهٍمددجت ثوددإ،دثبني د
"دمثد دل:د" بدى سبددد بيبا "د دهللابيهد سبمد  دل:د" بكدغبي اددملقب نيدغ د دإندشد ددّللك دصبىددّللك  ت قَّمدرسولددّللك

دهللابيهد دلد نسددمبد دصبىددّللك   د  ع دد غبوي:د اندايرسولددّللك د دل:د" دركع"د  كعد  سد د ه د جد دإ،درسولددّللك
دثىتد أوند د هللاالهد النـُغح َّنَّد بد  بكدد بيبا د ْثعح دهللابيهد سبم:د"دستا لدهذددد وكأ دصبىددّللك  سبم د ادلد هدرسولددّللك

دهللابيهد دصبىددّللك  سبمدإ،د حيالهد  ك دركثتنيدمثد دل:د"هلد ثققتمد درسأم "د د ود:د ب دد ص حبددخ جدرسولددّللك
ثعدثىتد دهللابيهد سبمددحيبيد هوددبتفهللادإ،دد وكأ دصبىددّللك د دد ثقبدهد  وبداب حيالة د جثلدرسولددّللك ايرسولددّللك

ثع د   أذددهود  دإذدد ضىدصال هد سبكمد دل:د" مو  دد ا دجد كمد درسأم"د جثببددنبظ دإ،دخاللدد وج د دد وكأ
ثعد دهللابيهد سبمد قبكمد ادل:دإ ددنطباهللادثىتدكبهللاد د هللابىدهذددد وكأ دصبىددّللك جد دثىتد  فدهللابىدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ب دد ص حهللاددطبثهللاد]هللابى[دد وث نيدكبيه دد بظ  د بمد رد ث د  د دصبىددّللك ثيثد    درسولددّللك

دهللابيهد سبمد"هلدنم هللا دصبىددّللك دد ادلد هدرسولددّللك د بيبا "د دل:دال دإالد حيبيد د  د دضيد دثدجا د ادلد هدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"  د  ج هللاد الدهللابيكد ندالد ث لدمث هد".  صبىددّللك

ابب كراهية ترك الغزو -18  
دـدث عبددهللا  ةدمبدسبي دنددمل  زي دعبدددمبددمل در، دعبدد هيعد دلدهللاْ  حة:ددث ددمبدد وردد خرب دهللا  دمبد   2502

 مبددملبأ ر دهللابدمُسحيٍك دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ة 
دهللابيهد سبمد دل:د" بد د د ملددغمد ملدُىح كأْتدنفقهداب غم د د دهللابىدشث ٍاد بدنفدٍق".  هللابدد بزدصبىددّللك

د دال:دعبددد و ي دمبد قبمدهللابدىيبدمبد2503 ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن د     هدهللابىددمد دمبدهللا  درمهددجل جقيكأ
درت دهللابدد ادسمد  دهللا  دد  محب دهللابد  د  د ا دحل  

دمادرهللاٍا"د دهللابيهد سبمد دل:د" بدملددغمد  د]مل[دجُيحهكأْمدغدزاي د  دخيبفدغدزاي د د هبهدخبرٍيد صدمهددّللك هللابدد بزدصبىددّللك
  دلددمد دمبدهللا  درمهد دث د ه:د  لددوددد ايد ا.

ي  دهللابد نسـدث عبدد وسىدمبددمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدمح2504  
دهللابيهد سبمد دل:د"جده  دددملو كنيدأب ود أمد  نفقأمد   قبتأم".   ندد بزدصبىددّللك

ابب يف نسخ نفري العامة ابخلاصة -19  
ـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زي د دل:دث ع دهللابيدمبدُثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دهللابد2505

 دمبدهللا دفد دل:
أمدهللاذداب د  ي د {د } ددكدندألهلددمل دبا{دإ،د و ه:د}دث بون{دنقرتهدددآلدادد يتد بيهد:د}  ددكدند}إالَّد بف  دددثذكأم

 دملؤ بوند يبف  ددكد َّا {.



ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددزد دمبددحل دب دهللابدهللا  ددملؤ بدمبدخد  ددحلبفي د دل:دث ع دا ةدمبد2506
 نـُفحْي د دل:

داد}إالكد بف  دددثذكأمأمدهللاذداب د  ي د {د دل:د   قكدهللابهمددملط  د كدندهللاذد م.س  هللاددمبدهللا دفدهللابدهذهددآل  
ابب ]يف[ الرخصة يف القعود من العذر -20  

ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددهللا  دد  محبدمبد  دد مكأاند دهللابد ميه دهللابدخدرجادمبدزد  دهللابدزد دمبداثمهللاد2507
  دل:

دهللاب دصبىددّللك دهللابيهد سبمدهللابىدكبهللادإ،دجبعدرسولددّللك دصبىددّللك يهد سبمد غويتهدد قأيباد و ثهللاد رذدرسولددّللك
دهللابيهد سبم دمثدُس كأيحدهللابهد ادل:د"دْكُتْع"د أت هللاد دصبىددّللك  رذي د  دد ج  دعالدشى د عالد بد رذدرسولددّللك

{دإ،دآخ ددآلدا د اد د أتودد كدندرجال د دكتٍف:د}الددقتويدد ادهللا  ند بددملؤ بنيد د ده  ند دس يلددّللك دددمبد دكأ
 هللا ىدملددمس د ضيبادد ده دبد ادل:دايرسولددّللك د أيفدنبدالددقتطي ددجلهددد بددملؤ بني د ب دد ضىدكال هد

دهللابيهد سبمدد قأيباد و ثهللاد رذهدهللابىد رذي د  ج  د بدعابهدد ددمل ةدد  دنيادك دد دصبىددّللك غويهللادرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ادل:د"د   دايدزد "د ا   د}الدقتويدد ادهللا  ندد ج  د ددمل ةددأل ، دمث دصبىددّللك س يدهللابدرسولددّللك

د ث هدد دهللابيهد سبم:د}غريد  يلدد ض ر{ددآلدادكبهد د دلدزد :د  نمهلدددّللك دصبىددّللك  بددملؤ بني{د ادلدرسولددّللك
   حلاتهد د د ذيدنفقيدمي هد أ  د نظ دإ،د بحاهددهللاب دص ٍيد دكتٍف.

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدمحي  دهللابد وسىدمبد نسد]مبد د ك[دهللابد ميه2508  
دهللابيهد سبمد دل:د" ا د  كتمدابمل دباد  ود د د ددس متد قريد د الد نفاتمد بدنفاٍاد الد طثتمد بد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

ثبدد همدابمل دبا د ادل:د"ث قهمدد ثذر". دٍددإالَّد همد ثأمد يه"د د ود:دايرسولددّللك د كيفددأونوند   
ابب ما جيزىء من الغزو -21  

دمبدهللا   دمبد  ددحلجكدجد مود ث   دعبددهللا  دد ودرت دعبدددحلقني د دل:دث ع دىيب دث ع د2509 ـدث عبددهللا  ددّللك
  مودسب ا دث ع دُمْقُ دمبدسثي  دث ع دزد دمبدخد  ددجله 

دهللابيه دصبىددّللك د ا دغمد د  بدخبفهد د هبهدخبرٍيد ا دغمد".د ندرسولددّللك   سبمد دل:د" بدجهَّمدغدزاي د دس يلددّللك
ـدث عبددسثي دمبد بحيور د خربانددمبد هع د دل:د خرب دهللا   دمبددحلدرت دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد2510

ْه أي دهللابد ميه دهللابد  دسثي ددخل ري
ح
 دمد دمبد  دسثي د و،ددمل

دصب درجبنيدرجلف"دمثد دلد بادهللا :د" دأمد ندرسولددّللك دهللابيهد سبمدمثثدإ،دم دحلأْيدنحد  دل:د" ير جد بدكلكأ ىددّللك
 خبفددخلدرجد د هبهد  د هدخبرٍيدكدند هد  لدنحيفد ج ددخلدرج".

ابب يف اجلرأة واجلنب -22  



دمبدراب2511 دمبددمد  دهللابد وسىدمبدهللُابحيك دمبددجل كدح دهللابدهللا  ددّللك ح دهللابد ميه دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدـدث عبددهللا  ددّللك
    دند دل:دمسثهللاد ابده د ةدداول:

د دد درجٍلدشحٌّدهد  فد جنبفدخد  فد". دهللابيهد سبمدداول:د"ش ُّ دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
ابب يف قوله عزوجل }وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة{ -23  

مبدش دحد دمبدهليثا دهللابددمد دمبد  دث يع ددـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دعبدددمبد هع دهللابدثيوة2512
هللابد سبمد  دهللا  دند دل:دغم اند بددمل دبادن د دد اقطبطيبيا د هللابىددجل دهللاادهللا  دد  محبدمبدخد  دمبدد و ي  د د   دد

ُاودرهورهمدحبدئ ددمل دبا د ح لدرجلدهللابىدد ث  كأد ادلدد بدف:د حْه د حْه دالدإ هدإالددّللك ددبايدمي دهدإ ،دد بهبأا دُ بحيأ
دهللابيهد سبمد  ره دديأسالد د ببد:د دن يهدصبىددّللك  ادلد مود دوب:دإّنددنم هللادهذهددآلداد يبدد ثو ددألنحيدردملددنحي ددّللك

د الد باوددأبد دأمدإ،دد تهبأا{د ديأ اد د د ثد،:د}  نفاودد دس يلددّللك هُبمَّدنايمد د  ود بدد نحيبحهد د  نملددّللك
هبأا:د ندنايمد د  ود بدد نحيبحهدد ن يددجلهدد د دلد مودهللا  دن:د بمددملد مود دوبدجيده د دس يلدابألد يدإ،دد ت

دثىتدد بداب اقطبطيبيا.  دّللك
ابب يف الرمي -24  

دمبددمل در، دث ع دهللا  دد  محبدمبددمد دمبدجدم  دث ع د مودسالد د2513 ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددهللا  ددّللك
هللابدهللاا ادمبدهللاد  د دل:هللابدخد  دمبدزد  د  

دهللام جلدد خلداب قهمدد ودث دعالعادنف ددجلبا:دصدنثهدىتقعد دهللابيهد سبمدداول:د"إنددّللك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
:د دإيلَّد بد ند  ك ود د يسد بدد بهودإالَّدعالتف  دصبثتهددخلري د د  د يدمه د ُ بـح كأبحُه د در ودد درك ود د  ند   ودد ثعُّ

جلد  سه د  الهللا تهد هبه د ر يهدماوسهد ن به د  ببد  ،دد   يدمث  ددهللاب هدرغ ا دهللابه د  أنددنث افد  كهد"د  د ددعدد  د
  دل:د"كف هد".

د2514 دمثد ادمبدُشفحيٍك دمبد هع د دل:د خرب دهللا   دمبددحلدرت دهللابد  دهللابيك ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددهللا  ددّللك
ه دداول:دهل  د د نهدمس دهللاا ادمبدهللاد  ددجل  

دهللابيهد سبمد هودهللابىددملبربدداول:د"}  هللا ُّ ددهلمد دددستطثتمد بد وٍَّة{ د الدإنَّدد اوَّةدد   يد دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
  الدإنَّدد اوةدد   ي د الدإنَّدد اوةدد   ي".

ابب فيمن يغزو، ويلتمس الدنيا -25  
حبري دهللابدخد  دمبد ث دن دهللابد  دحب دا دهللابد ثدذدمبدـدث عبددثيوةدمبدش دحددحلض  ي دعبددمايا دث ع د2515
 ج ل 



د  طديدديأ دد د  نفقدد أ ميا د دهللابيهد سبمد نهد دل:د"د غم دغم دن:د   َّدد بددمتغىد جهددّللك دصبىددّللك هللابدرسولددّللك
 هللاحيىدديأ دد د   ق د دد ايس دد و دك د دجتبعدد فقدد د  أنَّدنو هد ن ههد ج فدكبه د   دد بدغمدد ر د د راي  د مسثا  

 دألرض د  أنهدملدد ج داب أفدف".
دمبد2516 ـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان   دهللابددمبددمل در، دهللابددمبد  دذئع دهللابدد ادسم دهللابدمأريدمبدهللا  ددّللك

 دألشج دهللابددمبد أأ حز درجٍلد بد هلدد ودد دهللابد  ده د ةد ندرجال د دل:د
دهللابيهد سبم:د"الدايرسولددّللك درجلدد د ددجلهد د هودد تغيدهللا ضد د بدهللا ضدد  نيد د ادلدد بزدصبىددّللك دد دس يلددّللك

دهللابيهد سبمد بثبكدملد ـُفحهكأْ هد ادل:دايرسولددّللك د دصبىددّللك  ج د ه"د  هللاظمدذ كدد بدف د  د ودد ب جل:دهللُاْ د  سولددّللك
د هودد تغيدهللا ضد د بدهللا ضدد  ن درجلدد د ددجلهددد دس يلددّللك يدد دل:د"الد ج د ه"د اد ودد ب جل:دهللُاْ د  سولددّللك
دهللابيهد سبمد ادلد هدد  د  ا د ادلد] ه[:د"الد ج د ه".  صبىددّللك

]ابب من قاتل لتكون كلمة اّلل  هي العليا[  -26  
ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابد  د دئٍل دهللابد  د وسى2517  

دهللابيهد سبمد ادل:دإندد  جلدداد لد بذكأْك د دُاد لد يح   د داد لد يغبم د ند هللا دميد دجد دإ،درس دصبىددّللك ولددّللك
دهيد هللابىد هود دس يلد د أوندكب اددّللك دهللابيهد سبم:د" بد د لدثىتَّ دصبىددّللك  داد لد ريىد أدنه د ادلدرسولددّللك

د جلك[". د]هللامك  دّللك
شث ا دهللابدهللا   د دل:دمسثهللاد بد  د دئلدث د د د هللاج  د ذك دـدث عبددهللابيدمبد قبم دعبدد موددد د دهللابد2518
  ثبده.

ـدث عبدد قبمدمبدثدمتددألنحيدري دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دعبدد   دمبد  دد وضدح دهللابدد ثال دمبدهللا  د2519
دهللابهد دل: دمبدهللا   درضيددّللك دمبدرد   دهللابدثبدندمبدخدرجا دهللابدهللا  ددّللك  دّللك

دمبدهللا    دمبدهللا    دإند د بهللادصدم د د تق د د دلدهللا  ددّللك :دايرسولددّللك د خرب دهللابددجلهددد د غم  د ادل:د"ايدهللا  ددّللك
دثدٍلد د بهللاد دمبدهللا    دهللابىد يكأ د  دئيد د أدع د  دايدهللا  ددّللك دصدم د د تق د  د إند د بهللاد  دئيد د أدع د دمث كددّللك مث كددّللك

دهللابىد بكددحلدل".    د تبهللادمث كددّللك
ابب يف فضل الشهادة -27  

دمبدإدردس دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدإمسدهللايلدمبد  يا دهللابد  د2520 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهللا  ددّللك
 د ممري دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:

د ر دثهمد دجوفدطرٍيدخض د  دهللابيهد سبم:د"ملدد صيعدإخودنأمدأبثٍ دجثلددّللك دصبىددّللك  دد ندرد دلدرسولددّللك
دد ث حم د ب َّدد ج  ددطيعد  كبهمد  و  مد دجلبا:د كلد بدمثدرهد د   يدإ،د بدددلد بدذهٍعد ثباٍاد درلكأ



د د ثيد فد ددجلبادن زقد ئالكددمه  دد ددجلهددد الددبأبوددهللاب ددحل ب د ادلددّللك   ايبهمد د ود:د بدد بغدإخودنبددهللابَّدد انَّ
{دإ،دآخ ددآلدا".س حدنه:د اند مبكأغهمدهللابأم د} الحتقنبَّدد ذدبد تبودد دس يلددّللك   د دل:د  نملددّللك

ـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دعبددهللاوف د دل:دث عتبددثقبد دمبهللاد ثد دادد حي مييكاد د هللا:دعبددهللا يد دل:2521  
دهللابيهد سبم:د بد ددجلبا د دل:د"د بزُّد ددجلبا د د وهي د د دجلبا د دملو ودد ددجلبا د د وئي د د بهللاد ببزدصبىددّللك

 دجلبا".
ابب يف الشهيد ُيشفع -28  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددىيبدمبدثقدن دعبددد و ي دمبدرابحدد ذكأ حدريُّ د دل:دث ع دهللاح كأيدّن دندمبدهللات اد2522
 د ذ دريد دل:

دهللابيهد سبم:ددخببددهللابىد ددد  كردد د حنبد دتددد اد هللا:د" مو  دد  أ دمسثهللاد ابدد  دصبىددّللك  كردد دداول:د دلدرسولددّللك
 "دوف دد وهي د دس ثنيد بد هلدميته".

  دلد موددد د:دصودمهدرابحدمبدد و ي .
ابب يف النور يُرى عند قرب الشهيد -29  

ـدث عبدد   دمبدهللا   دد  دزي دعبددسب اددث ددمبدد فضلدهللابد   دمبدإسحدق د دل:دث ع ددمد دمبد2523
دهللابهدد د هللا:ر  د ن دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك  

.  ملدد د دد بجدشيدكبددنُتح كتد نهدالددمدلددُ ىدهللابىد ربهدنورف
دمبدرُمـحيكأثا د2524 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندشث ا دهللابدهللا   دمبد  ةد دل:دمسثهللادهللا   دمبد ي ون دهللابدهللا  ددّللك

 هللابدهللا ي دمبدخد  دد قُّب يد دل:
دصبى دهللابيهد سبمدمنيدرجبنيد ُاتألد ث مهد د  د ددآلخ دمث هدجب ثاد  دحنوهدد حيبيبددهللابيه د ادلددآخىدرسولددّللك دّللك

د دهللابيهد سبم:د" دد بتم "د اببد:ددهللاواند ه د  ببد:دد بهمددغف د هد  حلاهدمحيدث ه د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"  دبدصال هدمث دصال ه د صو هدمث  صو ه دشكدشث اد دصو هد" هللا بهدمث دهللا به دإنَّددصبىددّللك

 ميبه ددك ددمنيدد ق د د دألرض".
ابب يف اجلعائل يف الغزو -30  

ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خربان دحد عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبدد   دمبدث ب ددملثىند  اندحل د هد2525
م دد طدئي دهللابددمبد خيد  د دوبددألنحيدري دهللابد  د دوب  ْـاحُب دهللابد  دسب ادسبي دندمبدسبيم دهللابدىيبدمبدجد  

دهللابيهد سبمدداول:د"دستفتحدهللابيأمددأل حيدر د ستأوندجبوددجمب ةفد اط دهللابيأمد يهدد دصبىددّللك  نهدمس درسولددّللك
د يأ هدد  جلد بأمدد  ثثد يهد د يتربصد بد و ه دمثددتحيفحدد ا دئلددث ضدنفقهدهللابيهمدداول:د بد كفيهد مثوتف

ثثدكذد د بد كفيهدمثذدكذد د الد ذ كددألجريدإ،دآخ د ط ٍةد بدد ه".م  



ابب الرخصة يف أخذ اجلعائل -31  
يحيي دعبددثجكدجددث ددمبد   دحد عبددهللا  ددملبكدمبدشثيع دعبدددمبد هع د2526 ـدث عبددإم دهيمدمبددحلقبددملحيكأ

د دهللابد م يـْوحةدمبدش دح دهللابددمبدُشفحيك دمبدهللا   هللابدد بيثدمبدسث  دهللابدثح يه دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د" بغدزيد ج هد  بجدهللالد ج هد  ج دد غدزي". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ابب يف الرجل يغزو أبجر اخلدمة -32  
دمبد هع د خرب دهللادصمدمبدثأيم دهللابدىيبدمبد  دهللا   دد قي د  د2527 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

دمبدد   يحاد دل:هللابدهللا  ددّللك دب يد نددثبىدمبدُ بـْ  
دهللابيهد سبمداب غم د  اندشيخدك ريد يسديلدخددد د د ت قهللاد جريد ددأفي د  ج يد هدسه هد دصبىددّللك  ذَّندرسولددّللك
 وج  درجال  د ب ددداندد  ثيلد ات د ادل:د دد دريد ددد قُّْه دُند  ددد بغدسه ي د قمكأديلدشيئد دكدندد قهمد  دملد

 هدعالعادداننري د ب ددثض  دغبي تهد رد د ند ج يد هدسه هد ذك  دد  اننري د جئهللادد بزدصبىدددأب د ق يهللا
دهللابيهد سبمد ذك  د هد   هد ادل:د" دد ج د] ه[د دغم  هدهذهد دد  نيدد دآلخ ة دإالدداننريهدد يتدمسكى".  دّللك

ابب يف الرجل يغزو وأبواه كارهان -33  
دمبدهللا   ؛د دلـدث عبدد   دمبدك ري د خ2528 رباندسفيدن دعبددهللاطد دمبدد قدئع دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبم د ادل:دجئهللاد ابدثكدهللابىددهلج ة د   كهللاد حمحويَّدد أيدند دل:د"درج د دصبىددّللك جد درجلدإ،درسولددّللك
 هللابيه دد  ضحأه ددك دد مأيته د".

دمبدهللا    دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدث يعدمبد 2529  داثمهللا دهللابد  دد ث دف دهللابدهللا  ددّللك
  دل:

دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك د جده  د دل:د"  كد مودن "د دل:دنثم د دل:د" فيه دد جد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك
  جده ".

  دلد موددد د:د مودد ث دفدهذددد ودهللا ددمسهدد قدئعدمبد  ُّ ٍل.
عه دـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبدد2530 دث ك دمبد هع د دل:د خرب دهللا   دمبددحلدرتد نددرَّدجد د ابدد قَّْ حأ هللا  ددّللك

 هللابد  ددهلي م دهللابد  دسثي ددخل ري
دهللابيهد سبمد بدد ي بد ادل:د"هلد كد ث فداب ي ب "د ادل:د مودي د دل:د دصبىددّللك  ندرجال دهدج دإ،درسولددّللك

ت ذن د د  أند ذاند كد جده  د إالَّد ربمهد"." ذاند ك "د دل:دال د دل:د"درج دإ يه دد دس  
ابب يف النساء يغزون -34  

ـدث عبددهللا  دد قالددمبد طه  دعبددجثف دمبدسبي دن دهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:2531  
دهللابيهد سبمددغم دابددسبيم د نقوٍةد بددألنحيدرد يقانيددملد د د د دبددجل ثى. دصبىددّللك  كدندرسولددّللك



مع أئمة اجلْورابب يف الغزو  -35  
ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبدد مود ثد دا دعبددجثف دمبدم  دن دهللابددمد دمبد  دُنْو ا دهللابد نسدمبد د كد2532

  دل:
دهللا َّبد دلدالدإ هدإالددّللك د الدنأفكأ هدمذنٍع د الد ميدن:دد أفُّ د بد صلدديأ دهللابيهد سبم:د"عالتف دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

دإ،د ندداد لدآخ د  يتدد  جدل دالد طبهدجوردجدئٍ  د الدخن جهد بدديأسالدد مث ٍل؛د دجلهددد دضد بذدمث  ددّللك
ميدندابأل  در".  هللا لدهللاددٍل؛د ديأ

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د دل:دث ع د ثد دادمبدصد  دهللابدد ثال دمبددحلدرت دهللابد أحول د2533
 هللابد  ده د ةد دل:

دصبىددّللكد دهللابيأمد  دكلد  رٍي دم د دكدند  د دج د ؛د د حيالةد دج افدهللابيأمد دلدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"دجلهددد دجعف
د قبٍم دم د دكدند  د دج د د إندهللا لدد أ دئ ؛د د حيالةد دج افدهللابىدكلد قبٍم دم د دكدند  د دج د د إندهللا لد خبفدكلكأ

لدد أ دئ [".د أ دئ د] د حييددد دجعدهللابىدكلد قبمدم د دكدند  د دج د د إندهللا   
ابب الرجل يتحمل مبال غريه يغزو -36  

ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبددهللا ي ةدمبدمحي  دهللابددألسوددمبد يس دهللابدنُ يحدد ثبمي دهللابدجدم دمبد2534
 هللا  ددّللك 

دهللابيهد سبمد نهد رددد نددغم د ادل:د"اي ثو ددملهدج دبد دألنحيدر دإنَّدد دصبىددّللك  بدإخودنأمددث كتدهللابدرسولددّللك
د الهللاوريةفد بيضمَّد ث كمدإ يهدد  جبنيد  دد  العا د  ددألث اند بدرهٍ دى بهدإالَّدهللاا ا د]كثا ا"د  و د د يسدهلمد دلف

 دث د ث همد دل:د ض  هللادإيلَّددعبنيد  دعالعا د دل:د دديلدإالدهللاا ا[دكثا اد ث همد بد ححبي.
ابب يف الرجل يغزو يلتمس األجر والغنيمة -37  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدد س دمبد وسى دعبدد ثد دادمبدصد  د دل:دث ع دض  ةد نددمبدُزْغٍعدديأايديد2535
عهد دل:  ث ك

دهللابيهد سبمد بغبمدهللابىد   د بدد  جثبد د بمد دصبىددّللك دمبدثود اددألزدي د ادلديل:دمث بددرسولددّللك دهللا  ددّللك نملدهللابيَّ
بد د اددد يبدد ادل:د"د بهمدالد أبهمدإيلَّد  ضثفدهللابهم د الد أبهمدإ،د نفقهمدنغبمدشيئد  د هللا فددجله د د جوه

 يثجم ددهللابهد د الد أبهمدإ،دد بدفد يقت ع  ددهللابيهم"دمثد ض دد هدهللابىدر سيد  د دل:دهللابىدهد يت دمثد دل:د"ايددمبد
د ثظدد د د قدهللااددو ئٍذد   بد بددثود ا دإذدر دهللاددخلال اد  دنم هللاد رضددملا ساد ا ددنهللادد مالزلد د  الملد دأل ور

 د بدفد بدد يدهذهد بدر سك".
دمبدثود ا:دمححيي.   دلد موددد د:دهللا  ددّللك

ابب يف الرجل يشري نفسه -38  



دمبد قثودد2536 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهللاطد دمبدد قدئع دهللابد  ةددهلحْ  د  دهللابدهللا  ددّللك
  دل:

دصبىددّللكد د دنمد"ددث د صحدمهد" ثبمد ددهللابيه د دلدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"هللاجعدرمبدد بدرجٍلدغمدد دس يلددّللك
د ثد،دملالئأته:ددنظ  ددإ،دهللا  يدرج درغ ا د ي ددهللاب ي د شفاا داَّددهللاب يدثىتد د ه دقدد ه د ياولددّللك   ج دثىتَّ

  ه دقدد ه".
وجلابب فيمن ُيْسلم ويُقتُل مكانه يف سبيل اّلل  عز   -39  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباند   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة2537  
 ندهللا   دمبد  يشدكدند هدرأاب د ددجلدهبياد أ هد ندُدقبمدثىتدأيخذه د جد ددوددُ ث د ادل:د دبدمبودهللا ي د د ود:د

ث  د ب سدأل تهد ركعد  سه دمثد وجَّهد أ حبهم د ب ددأبُث  د دل:د دبد الن د د ود:دأبث  د دل:د  دبد الن د د ود:دأب
رآهددملقب وند د ود:دإ يكدهللابددايدهللا    د دل:دإن د  دآ بهللاد اد لدثىتدُج ح د ُح ألدإ،د هبهدج ىد  د جد هدسث د

د   سو ه د   د د  خلدمبد ثدذد ادلدألخته:دسحبأيهدمحيا د او ك د  دغض د دهلم د ددغض د دّللك د ادل:دملدغض د دّللك
دصالة .  دجلبا د  ددصبكىدّللك

ابب يف الرجل ميوت بسالحه -40  
دمبد هع د دل:د خرب ددونس دهللابددمبدشهدبد] دل[:د خرب دهللا  د2538 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

دمبدكثعدمبد د كد دلد موددد د:د دلد مح :دكذدد دلدهوددث ددمبد هعد هللاب قاددث دد مبدخد  دد  محبد هللا  ددّللك
:د ندسب ادمبددألكويد دل:   يثد دهللابددونس د دلد مح :د د حيودبدهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد د دصبىددّللك ملددكدنددوددخيربد د لد خيد تدال دش د د  د در  كدهللابيهدسيفهد اتبه د ادلد صحدبدرسولددّللك
دصبىددّللكد دهللابيهد سبم:د" د دجده د دجمده د "د دلددمبدذ كد شأكودد يه:درجلد د دمقالثه د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد دصبىددّللك شهدب:دمثدس  هللاددمبد د قب ادمبددألكويد ح ع دهللابد ميهدن لدذ ك دغريد نهد دل:د ادلدرسولددّللك
  سبم:د"كذمود د د دجده د د  دجمده د  د بهد ج هد   ني".

دادمبد  دسالد دهللابد ميه دهللابدج هد  دسالد دهللابدـدث عبددهودددمبدخد  دد  كأ واي دعبددد و ي  دهللابد ثد د2539
دهللابيهد سبمد دل:  رجلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك

د بدُجهيبا د طبعدرجلد بددملقب نيدرجال د بهمد ض مهد  خط ه د  صدبدنفقهداب قيف د ادلد  غْ اندهللابىدثيٍك
دهللابيهد سبم:د" خوكمدايد ثو ددملقب ني"د دمت رهدد بدف دصبىددّللك دصبىددرسولددّللك  وج  هد  د د  د بفَّهدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدم يدمهد د دئهد صبكىدهللابيهد د بهد اد ود:دايرسولددّللك د شهي دهو د دل:د"نثم د  اند هدشهي ف".  دّللك
 ] دلد موددد د:دإّنددهود ثد دا دهللابد خيه دهللابدج ه.د دل:د هود ثد دادمبدسالكددمبد  دسالكد[.

ءابب الدعاء عند اللقا -41  



ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدددمبد  د  ، دعبدد وسىدمبددثاوبدد مك ثأيُّ دهللابد  دثدزد دهللابدسهلدمبدسث د2540
  دل:

دهللابيهد سبم:د"عبتدندال  ددن د  د ب دد  ددن:دد  هللاد دهللاب دد ب د د هللاب دد   ف دثنيددبحمدد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
مبدهللا  دد  محب دهللابد  دثدزد دهللابدسهلدمبدسث  دهللابدد بزددمثضهمدمثضد "د دلد وسى:د ث ع درزقدمبدسثي 

دهللابيهد سبمد دل:د   هللاددملط .  صبىددّللك
ابب فيمن سأل اّلل  تعاىل الشهادة -42  

ـدث عبددهودددمبدخد  د مود   دند دمبددملحيفَّىد دال:دعبددمايا دهللابددمبدعوابن دهللابد ميه ددـحُ دُّدإ،د أحولدإ،د2541
دذدمبدج لدث عهم د كدمبدخيد  د ند ث  

د د ودقدان ٍاد ا د ج هللاد هددجلبا د  بدس لددّللك دهللابيهد سبمدداول:د" بد د لد دس يلددّللك دصبىددّللك  نهدمس درسولددّللك
د د اتلد بدنفقهدصدد د  دمثد د د  د تلد  أنَّد هد ج دشهيٍ "دزددددمبددملحيفكىد بدهبد د"  بدج حدج ثد د دس يلددّللك

دنأ ا  د  ددجتي ددوددد ايد ادك غمرد ددكدنهللا:د وندد وندد مهللاف دن د رىهددردحددملقك د  بدخ جدمهدخ دجفد  دُنأأعح  أنَّ
د  أنَّدهللابيهدطدم دد وه د ".   دس يلددّللك

ابب يف كراهية جز ِّ نواصي اخلليل؟؟ وأذانهبا -43  
 مودهللادصم د يثد دهللابدعوردمبددمد  دهللابددـدث عبدد مود وما دهللابددهلي مدمبدمُححي  دحد عبددُخوحْيشدمبد ْص حدح دعبد2542

نحي دد أبد  دهللابدرجل د  دلد مود وما:دهللابدعوردمبددمد  دهللابدشيخد بدم دسبيم دهللابدهللات ادمبدهللا  دد قب ي د هذدد
  فظه:

دهللابيهد سبمدداول:د"ال احيوددنودصيددخلبيلد الد ثدر هدد الد ذان د د  أنَّد ذان دد ذد ُّد دصبىددّللك د د نهدمس درسولددّللك
   ثدر هددد د:هد د نودصيهدد ثاودفد يهدددخلري".

ابب فيما يستحب من ألوان اخليل -44  
ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهودددمبدسثي دد طد اد  د اند   دمبددملهدج ددألنحيدري دث ع دهللاايلدمبد2543

 ش يع دهللابد  د هعددجلو يد كدنهللاد هدصح ا د دل:
دصبىددّللكد دُ حجكٍل د  د دهمد غ د جٍل".د دلدرسولددّللك دُ حجكلد  د شا د غ َّ دك يهللٍاد غ َّ هللابيهد سبم:د"هللابيأمدمألكأ  

ـدث عبدد   دمبدهللاوفدد طدئي دعبدد موددملغرية دعبدد   دمبد هدج  دعبددهللاايلدمبدش يع دهللابد  د هعد2544
  دل:

د جَّد د شا د غ َّ دهللابيهد سبم:د"هللابيأمدمألكأ دصبىددّللك "د ذك دحنوه.د دلد    ددث د دلدرسولددّللك ٍل د  دك يهللٍاد غ َّ
دهللابيهد سبمدمثثدس داد أدند  لد بدجد داب فتحد دمبد هدج :د س  تهدملدُ ضكألددألشاُ  د دل:دألندد بزدصبىددّللك

 صدثعد شا .



 ]اببد يد بددخليل[
 دهللابدج كهددمبدهللا دفدـدث عبددىيبدمبد ثني دعبددثقنيدمبد    دهللابدشي دن دهللابدهللايقىدمبدهللابي دهللابد ميه2545

  دل:
دهللابيهد سبم:د"ميبددخليلد دشا هد". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب هل تسمى األنثى من اخليل فرسا ؟  -45  
ـدث عبدد وسىدمبد   دندد  ك كي دعبدد   دندمبد ثد دا دهللابد  دثيَّدندد تي ي دعبدد مودزرهللاا دهللابد  ده د ة2546  

دهللابيهد دصبىددّللك   سبمدكدنددق كأيددألن ىد بددخليلد  سد . ندرسولددّللك
ابب ما ُيكرُه من اخليل -46  

ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدسبمدهوددمبدهللا  دد  محب دهللابد  دزرهللاا دهللابد  ده د ةد دل:2547  
أدل:ددأوندد ف فد درجبهدد ي ىن د بددخليل د د وكأ أدلح دهللابيهد سبمددأ هدد وكأ ميدض د  دد هددكدندد بزُّدصبىددّللك

 د يق ىدميدض د  د دد هدد ي ىن د  درجبهدد يق ى.
  دلد موددد د:د يدفد ف.

ابب ما يؤمر به من القيام على الدواب ِّ والبهائم -47  
دمبد   دد بفيبي دعبدد قأني ددث ددمبدمأري دعبدد   دمبد هدج  دهللابدرميثادمبددمد  دهللابد2548 ـدث عبددهللا  ددّللك

بويل دهللابدسهلدمبددحلبظبياد دل:  دك وادد قَّد  
د دهذهدد  هدئمددملثج ا د درك وهدد دهللابيهد سبمدم ثريد  دحلقدره ُهدم طبه د دل:د"د اودددّللك دصبىددّللك درسولددّللك َّ  

 صدحلا د كبوهددصدحلا ".
بي دهللابدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ه ي دعبدددمبد  ددثاوب دهللابددحلقبدمبدسث د و،ددحلقبدمبدهللا2549

دمبدجثف د دل:  هللا  ددّللك
د دإيلَّدث د د دالد ث كأتدمهد ث د د بدد بدف د كدند ثعُّ دهللابيهد سبمدخبفهدذد ددود د  س َّ دصبىددّللك  ْردح أ درسولددّللك

دهللابيهد سبمدحلدجتهدهح ح د د  دثدئشدخنلد د دلد  خلدثدئطد د  جلد بددألنحيدر د  أذدد دصبىددّللك  دددسترتدمهدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد  قحدذأ ْـ حدُهد قأهللا د دهللابيهد سبمدثحبَّد ذر هللادهللايبده د  اتهدد بزُّدصبىددّللك  ححلف د ب ددر ىدد بزَّدصبىددّللك
د دهذدددجل ل دملبدهذدددجل ل د"د جد د ىت د بددألنحيدرد ادل:ديلدايرسولددّللك د ادل:د"  الدنتَّايددّللك  ادل:د"د بدربُّ

دإايهد د  أنهدشأىدإيلَّد نكدجتيثهد   ئ ه"د.د دهذهدد  هي هدد يتد بأك دّللك  
دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدمُسحيٍك د و،د  دمأ  دهللابد  دصد دد ق َّدن دهللابد  د2550 ـدث عبددهللا  ددّللك
 ه د ة



دهللابيهد سبمد دل:د"ميب ددرجلفدميويدمط دٍق د دشت َّدهللابيهدد ثطش د وج دمئ د د  دصبىددّللك بملد يهد د و بد ندرسولددّللك
ددبهثدأيكلدد   ىد بدد ثطش د ادلدد  جل:د ا دمبغدهذددد أبعد بدد ثطشد  لدد ذيدكدند مثدخ ج د  أذددكبعف
د هد غف د ه"د اد ود:دايرسولد در ي د قايدد أبع د وأ ددّللك مبغ  د بملدد  ئ  د  ألدخفهد] د  [د   قأهدمفيهدثىتَّ

".دّللك د إنَّد بدد دد  هدئمدألج د  د دذد دك ٍ درط ٍاد ج ف   ادل:د" دكلكأ
ابب يف نزول املنازل  -48  

ـدث عبدد   دمبددمل ىن د دل:دث ع د   دمبدجثف  دعبددشث ا دهللابدمحمةدد ضكزكد دل:2551  
.  مسثهللاد نسدمبد د كد دل:دكبددإذددنم بدد بمال دالدنق كأحدثىتدحنحألَّدد  كأثدلح

ابب يف تقليد اخليل ابألواتر -49  
دمبد  دمأ دمبد   دمبدهللا   دمبدثمد دهللابد5225 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك

 هللا دددمبدمتيمد ند ابدموريددألنحيدريَّد خربه
دهللابيهد سبمدرسوال  د دلدهللا  د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دمثبد سفدرهد  رسلدرسولددّللك دصبىددّللك  نهدكدند  درسولددّللك

دم بد  دمأ :دثق هللاد نهد دل:د د بدفد د ح أيتهمد"الد انيَّد در  ادمثرٍيد الدةفد بد  ٍ د الد الدةفدإالد طثهللا"د دلددّللك
  د ك:د رىد ندذ كد بد جلدد ثني.

]ابب إكرام اخليل وارتباطها، واملسح على أكفاهلا[  -50  
رباند   دمبددملهدج  د دل:دث ع دهللاايلدمبدـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهودددمببدسثي دد طد اد  د خ2553

 ش يع دهللابد  د هعددجُلوح يد كدنهللاد هدصح اد دل:
دهللابيهد سبم:د"در  طودددخليل د د قحوددمبودصيهدد  هللاجدزهد"د  د دل:د" كفدهلد"د  بكأ  هد د الد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

  اب  هدددأل اتر".
ابب يف تعليق األجراس -51  

د دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابدسدمل دهللابد  ددجل دحد و،د دكدث ي ا ـدث عبدد ق 2554  
." دهللابيهد سبمد دل:د"ال حيحعددملالئأادر اا د يهددج فف  هللابدد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:2555  
دهللا دصبىددّللك ". دلدرسولددّللك د  دج فف بيهد سبم:د"ال حيحعددملالئأادر اا د يهددكبعف  

ـدث عبدد   دمبدرد   دعبدد مودمأ دمبد  د  دس د دل:دث ع دسبي دندمبدمالل دهللابدد ثال دمبدهللا  دد  محب د2556
 هللابد ميه دهللابد  ده د ة

دهللابيهد سبمد دلد ددجل فد" م دردد ويطدن".   ندد بزكدصبىددّللك
اللةابب يف ركوب اجل -52  



ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابد دوب دهللابدان   2557  
يحدهللابدركوبددجلال ا.

 هللابددمبدهللا   د دل:دنُأ
دمبددجلهم دعبددهللا   ددث ددمبد  د يسدهللابد دوبد2558 ـدث عبدد مح دمبد  دس دجدد  كدزي د خرب دهللا  ددّللك

 د قرتيد  دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:
دصبىددّللكد دهللابيهد.نىدرسولددّللك ملد نددـُ ْكحعح دهللابيهد سبمدهللابددجلالَّ اد دديأ  

ابب يف الرجل ُيسم ِّي دابته -53  
ـدث عبددهبكدددمبدد قَّ أيكأ دهللابد  ددألثوص دهللابد  دإسحدق دهللابدهللا   دمبد ي ون دهللابد ثدذد دل:2559  

دهللابيهد سبمدهللابىدمحدرددادلد هدهللُافرْيف.  كبهللادردفدد بزكأدصبىددّللك
اء عند النفري: اي خيل اّلل  اركيبابب يف الند -54  

ـدث عبدد   دمبددد ددمبدسفيدن د دل:دث ع دىيبدمبدثقدن د خرباندسبي دندمبد وسىد موددد د دعبدد2560
 جثف دمبدسث دمبدمس ةدمبدجب ب دث ع دخ يعدمبدسبي دن دهللابد ميهدسبي دندمبدمس ة دهللابدمس ةدمبدجب ب:

دهللابيه دهللابيهد سبمدأي  اندد  ددمث  د  أندد بزدصبىددّللك دصبىددّللك  سبمدمسَّىدخْيببددخيلددّللك دإذدد مهللابد د كدندرسولددّللك
 إذدد مهللابددابجل دهللااد د حيربد د قأيبا د إذدد د ببد.

ابب النهي عن لْعنِّ البهيمة -55  
نيـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابد  د الما دهللابد  ددملهبكع دهللابدهللا  دندمبدُثحيحد2561  

دهللابيهد سبمدكدند دسف د ق  د ثبا د ادل:د" دهذه "د د ود:دهذهد الناد ثبهللادردثبتهد د ادلدد بزكد  ندد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"ضثوددهللابهدد  أندد بثوناف"   وضثوددهللابهد د دلدهللا  دن:د أ  د نظ دإ يهددان اد ر د .دصبىددّللك

ابب يف التحريش بني البهائم -56  
   دمبدد ثال  د خرباندىيبدمبدآدد دهللابد ط ادمبدهللا  دد ثمدمد]مبدسيدٍه[ دهللابددألهللا ش دهللابد  دـدث عبدد2562

 ىيبدد احتَّد  دهللابدجمده  دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمدهللابدد تح دشدمنيدد  هدئم. دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

ابب يف وسم الدواب   -57  
بدزد  دهللابد نسد]مبد د ك[د دل:ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهودددم2563  

ْ محٍ ددقُمدغب د  د ثق هد دل:د دآذدند. دهللابيهد سبمدأبٍلديلدثنيد   د ُيححبكأأُهد  أذددهود د أ    يهللادد بزدصبىددّللك
ابب النهي عن الوْسم يف الوجه والضرب يف الوجه  -58  

ـدث عبدد   دمبدك ري د دل:د خرباندسفيدن دهللابد  دد ممري 2569  



د]  [د ثبهللاد بد سمدهللابد دهللابيهدحب درد  د سمد د جههد ادل:د"  ددمبغأمد  كأ دهللابيهد سبمدُ  ك جدم د ندد بزدصبىددّللك
 د  هي اد د جههدد  دض  دد د جههد "د بهىدهللابدذ ك.

َزى على اخليل -59 ابب يف كراهية احلمر تُ ن ْ  
هللابد  ددخلري دهللابددمبدزرد  دهللابدهللابيدمبد  دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع د2565

دهللابهد دل:  طد عدرضيددّللك
دهللابيهد سبمدمغبافد  ك هد د ادلدهللابيٌّ:د ودمحببدددحل ريدهللابىددخليلد أدنهللاد بدد  لدهذه د دصبىددّللك  ه دهللاد  سولددّللك

دهللابيهد سبم:د"إّندددفثلدذ كدد ذدبدالددثب ون". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
وب ثالثة على دابةابب يف رك -60  

ـدث عبدد مودصد د  وبدمبد وسى د دل:د خرباند مودإسحدقدد فمدري دهللابدهللادصمدمبدسبي دن دهللابد وركأقد2566
دمبدجثف د دل:  دث دد ثأْجبيدث ع دهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدإذدد  دد بدسف ددستا لد]مبد[ د  دُّبدددستا لد  كال دجثبهد  د ه د دستا  لد د ح ب دكدندد بزدصبىددّللك
د أذ ك.    د ه دمثكددستا لدحبقبد  دثقنيد جثبهدخبفه د  خببدددمل دباد إانك

ابب يف الوقوف على الدابة -61  
ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة دعبدددمبدهللايكدحم دهللابدىيبدمبد  دهللا   دد قي د  دهللابد  د  ، دهللابد  ده د ة 2567  

دهللابيهد سبمد دل:د"إايكي دإّنددسر هدد أمد ت بغأمدإ،دمبٍ ددهللابدد بزدصبىددّللك  ند ترذ ددرهوردد دمأمد بدم ؛د  أنَّددّللك
ددألنفس د جثلد أمددألرضد ثبيهدد د ضوددثدجد أم".  ملد أونودداب غيهدإالَّدموقكأ

ابب يف اجلنائب -62  
دمبد  دىيب دهللابدسثي دمب2568   دهب د دل:د دلد موددـدث عبدد   دمبدرد   دعبدددمبد  دُ  حْدك دث ع دهللا  ددّللك
 ه د ة:

د بويدطني د   كددإملدد ويدطنيد ا در دتهددخي جد دهللابيهد سبم:د" أوندإملفد بويدطني د ميو ف دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دأبخيهد  ددناط دمهد الدى به د   ددميو دد ويدطنيد بمد  ث كمدجببي دٍ د ثهد  د مسبهدد الددثبودمثريد د بهد د مي ُّ

ندسثي دداول:د"الد ردهددإالدهذهددأل فدصدد يتددقرتدد بدفداب  د دج". رهد"دكد  
ابب يف سرعة السري والنهي عن التعريس يف الطريق -63  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ة2569  
دهللابيهد سبمد دل:د"إذددسد  متد د دصبىددّللك ملدثاهد د إذددسد  متد ددجل بد  س هللاودد ندرسولددّللك دخلحيعد  هللاطوددديأ

 د قري د  أذدد ردمتدد تث دسد تبأَّ وددهللابدد ط دق".



ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندهودد دهللابددحلقب دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك دهللابدد بزكأد2570
دهللابيهد سبمدحنودهذد د دلدمث د و ه:د"ثاَّد هد"د" الد ث  دددملبدزل".صبىددّللك  

ابب يف الد جلة  -64  
ـدث عبددهللا   دمبدهللابيك دعبددخد  دمبددمد  دعبدد مودجثف دد  كدزيدهللابدد  َّمي دمبد نس دهللابد نس د دل:2571  

دهللابيهد سبم:د"هللابيأمداب  ُّجلْحاأد  أنَّددألرضد طوىداب بيل".   دلدرسولددّللك
ابب رب الدابة أحق  بصدرها -65  

دمبدم د ةدـد2572 دمبدثقني دث ع د   دث ع دهللا  ددّللك ث عبدد مح دمبد   دمبداثمهللاددمل  زي د دل:دث ع دهللابيك
  دل:

دهللابيهد سبمدميويدجد درجلد  ثهدمحدر د ادل:دايرسولددّللك ددركع د دصبىددّللك مسثهللاد  دمـُ حد حةحدداول:دميب ددرسولددّللك
دهللاب دصبىددّللك دد  جلد ادلدرسولددّللك دمحي ردددمتكد  كأ دإالَّد ندجتثبهديل"د دل:د  أ د  خك ح يهد سبم:د"ال د نهللاد ثقُّ

دهللابيهد سبم[.    دجثبتهد ك د  كعد]صبىددّللك
ابب يف الدابة تُ َعْرقُب يف احلرب -66  

دمبد   دد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق د دل:دث ع ددمبدهللا دددهللابد ميهد2573 ـدث عبددهللا  ددّللك
دمبدد ممريد] دلد موددد ددهودىيبدمبدهللا دد[دث ع د  دد ذيد رضث د هود ث دم د  َّةدمبدهللاوف دهللا د ددمبدهللا  ددّللك

  كدند د بكدد غمدةدغمدةد ؤ اد دل:
د أ  د نظ دإ،دجثفٍ دثنيدد تحمدهللابد  فد هدشا د د ثا هد دمثد د لدد اوددثىتد تل.   دّللك

دهللابيهدد دلد موددد د:دهذدددحل دثد يسدمذد، دصبىددّللك د اويكأ د]   دجد د يهدنيدك ريدهللابد صحدبدرسولددّللك
  سبم[.

ابب يف السيبق -67  
ـدث عبدد مح دمبددونس دعبدددمبد  دذئع دهللابدان  دمبد  دان   دهللابد  ده د ةد دل:2574  

د  د] [دثد ٍ د  دنحيٍل". دهللابيهد سبم:د"الدس قدإالد دخفٍك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دمبدهللا  5752 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدسدمقدمنيددخليلدد يتد  د ض   د بددحلفيد د د كدند   هددعبيادد وددي د سدمقد دصبىددّللك  نَّدرسولددّللك
دكد ندابدسدمقد د.منيددخليلدد يتدملد ض  د بدد  بيادإ،د قج دم دُزرحْدق د إندهللا  ددّللك  

ـدث عبدد ق د دعبدد ثت   دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  2576  
دهللابيهد سبمدكدنددض كأُ ددخليلحددقدمقد د. دصبىددّللك   ندنزَّددّللك

دهللابدان   دهللابددمبدهللا  2577 ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددهللاا ادمبدخد   دهللابدهللا ي ددّللك  



دهللابيهد سبم س قدمنيددخليل د  ضلدد ُا َّححد دد غددا.د ندد بزدصبىددّللك  
ابب يف السبق على الرجل -68  

ـدث عبدد مودصد ددألنطدكيد  وبدمبد وسى د خرباند مودإسحدقددث دد فمدريدهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميهد2578
دهللابهد[   هللابد  دسب ا دهللابدهللادئواد]رضيددّللك

دهللابيهد سبمد دسف   د هللا:د قدماتهد ق اتهدهللابىدرجبيَّ د ب ددمحبهللادد بحمدسدماتهدد نددكدنهللاد  دد بزكأدصبىددّللك
  ق ا :د ادل:د"هذهدمتبكدد ق اا".

ابب يف احملليل -69  
دمبد قبم دعبددهللا كدددمبدد ثوَّدد د خرباند2579 ـدث عبدد ق كد دعبددثحينيدمبدّنري دعبددسفيدندمبدثقني دحد عبددهللابيك

ثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ة سفيدندمبدثقني ددملثىندهللابدد مُّه ي دهللابدس  
دهللابيهد سبمد دل:د" بد دخلد  سد دمنيد  سني"ددث د هودالددؤ بد ندُدق قد" بيسدما دٍر د  بد هللابدد بزكأدصبىددّللك

."   دخلد  سد دمنيد  سنيد   د  بد نددق قد هود  درف
ي دإبأسبدددهللا كددد  ثبده.ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددد و ي دمبد قبم دهللابدسثي دمبدموري دهللابدد مه د2580  

  دلد موددد د:در دهد ث  د شثيعد هللاايل د]هللابدد مكه ي[ دهللابدرجدلد بد هلدد ثبم د هذدد صحُّدهللاب ان.
ابب ]يف[ اجللب على اخليل يف السباق -70  

ـدث عبددىيبدمبدخبف دعبددهللا  دد وهدبدمبدهللا  دد ي  دعبددهللاب قا دحد عبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل دهللابد2581
 محي دد طودلد يثد دهللابددحلقب دهللابدهللا  دندمبدثحيني 

دهللابيهد سبمد دل:د"الجبعد الدجبع"دزدددىيبد دث د هد" دد  هدن".  هللابدد بزكأدصبىددّللك
ـدث عبدددمبددمل ىن دعبددهللا  ددألهللابى دهللابدسثي  دهللابد تددةد دل:2582  

 دجلبعد دجلبعد دد  هدن.
ابب يف السيق حُيليى -71  

بمدمبدإم دهيم دعبددج د دمبدثدزد دعبدد تددة دهللابد نسد دل:ـدث عبدد ق2583  
دهللابيهد سبمد ضا . دصبىددّللك  كدنهللاد  يثُادسيفدرسولددّللك

ـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد ثدذدمبدهودد د دل:دث ع د  دهللابد تددة دهللابدسثي دمبد  ددحلقبد دل:2584  
دهللابيهد سبمد ضا. دصبىددّللك  كدنهللاد  يثادسيفدرسولددّللك

  دلد تددة:د  ددهللاب هللاد ث د داتمثهدهللابىدذ ك.
ـدث عبدد   دمبدمودر دث ع دىيبدمبدك ريد مودغقدندد ثبربي دهللابدهللا  دندمبدسث  دهللابد نسدمبد د كد2585

  دل:دكدنهللا د ذك د  به.



  دلد موددد د:د  ودهددث دثدسثي دمبد  ددحلقب د د  د يدكبهددضثدف.
ابب يف النبل ُيدَخل به املسجد -72  

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابد  دد ممري دهللابدجدم  2586  
دهللابيهد سبمد نهد   درجال دكدنددتحي كقداب ب لد ددملقج :د ندالدمي د د دإالد هودآخذد دصبىددّللك هللابدرسولددّللك

 مبحيوهلد.
ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مود سد ا دهللابدم د  دهللابد  دم دة دهللابد  د وسى 2587  

د ث كمد د قج اند  د دسو بدد  ثهدنـحْ لف د بي قكدهللابىدنحيدهلد"د  ددهللاب دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد  َّ د بزدصبىددّللك
  دل:د" بيا بدكفه"د  د دل:د" بيا بدمأفهد ند حييعد ث د د بددملقب ني".

ابب يف النهي أن يُتعاطى السيف مسلوال   -73  
   دد ممري دهللابدجدم ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد2588

دهللابيهد سبمدنىد نددتثدطىدد قيفد قبوال .   ندد بزَّدصبىددّللك
ابب يف النهي أن يقدي السري بني أصبعني -74  

ـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد  دشدمبد نس دعبدد شثث دهللابددحلقب دهللابدمس ةدمبدجب ب2589  
دهللابيهد سبمدنىد نددُا كدد قريدم دصبىددّللك نيد ص ثني. ندرسولددّللك  

ابب يف لبس الدروع -75  
فحاحددذك دهللابدد قدئعدمبددمد  دهللابدرجلد2590 ـدث عبدد ق كد دعبددسفيدن د دل:دثق هللاد  دمسثهللاددمد دمبدُخحيحيـْ
   دمسده:

دهللابيهد سبمدرده ددودد ث دمنيددرهللاني د  د  سددرهللاني. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ابب يف الراايت واأللوية -76  

دهيمدمبد وسىدد  كدزي د خربانددمبد  دزدئ ة د خرباند موددثاوبدد  افيُّ دث ع ددونسدمبدهللا ي دـدث عبددإم د2591
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك  و،د   دمبدد ادسمد دل:دمث  د   دمبدد ادسمدإ،دد ربد دمبدهللادزبددق  هدهللابدرددادرسولددّللك

  ددكدنهللا د ادل:دكدنهللادسودد د  مَّثاد بدّن ٍة.
إسحدقدمبدإم دهيمددمل  زيد] هوددمبدردهوده[دعبددىيبدمبدآدد دعبددش دك دهللابدهللا كدردد  ُّه  دهللابد  دـدث عبدد2592

 د ممري دهللابدجدم 
دهللابيهد سبمد نهدكدند ود:هددودددخلد أاد ميب.  د  ثهدإ،دد بزكأدصبىددّللك

جلد بد و ه دهللابدآخ دـدث عبددهللاا ادمبد أ د دعبددسبمدمبد تي اد]د وثريي[دهللابدشث ا دهللابدمسد، دهللابدرد2593
  بهم د دل:



دهللابيهد سبمدصف د . دصبىددّللك  ر دهللادرددادرسولددّللك
نتصار[ برذل اخليل والضعفة -77 ابب يف ]اإلِّ  

ـدث عبدد ؤ لدمبدد فضلددحل د  دعبددد و ي  دعبدددمبدجدم  دهللابدزد دمبد رط ةدد فمدري دهللابدج ريدمبدنفريد2594
 دحلض  يد نهدمس د ابدد  ردد دداول:

دد  ز وند  بحي  ندمضثفدئأم". دهللابيهد سبمدداول:د"دمغو دد ضثفد ؛د  أّنك دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
 ] دلد موددد د:دزد دمبد رطدةد خودهللا يكدمبد رطدة[.

ابب يف الرجل ينادي ابلشعار -78  
ةدمبدجب بدـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبدددمد دمبدهدر ن دهللابددحلجكدج دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس د2595

  دل:
 كدندشثدرددملهدج دبدهللا  ددّللك د شثدرددألنحيدردهللا  دد  محب.

ـدث عبددهبدد دهللابددمبددمل در، دهللابدهللاأ  ادمبدهللا كدر دهللابدإايفدمبدسب ا دهللابد ميهد دل:2596  
دهللابيهد سبمد أدندشثدراند  أهللْاد  أهللْا. دهللابهدز بدد بزدصبىددّللك  غم اند  د  دمأ درضيددّللك

مبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد  دإسحدق دهللابددملهبكعدمبد  دُصْف ة د دل:دـدث عبدد   2597  
دهللابيهد سبمدداول:د"إندمـُيكأتُّْمد بيأبدشثدركمدثم دالدُبحي  ن".   خرب د بدمس دد بزكدصبىددّللك

ابب ما يقول الرجل إذا سافر -79  
ملاربي دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبدد ق كد دعبددىيب دعبدد   دمبدهللاجالن د دل:دث ع دسثي دد2598  

دهللابيهد سبمدإذددسد  د دل:د"د بهمَّد نهللادد حيدثعد دد قف  د دخلبيفاد ددألهل دد بهمدإ د دصبىددّللك كدندرسولددّللك
ددطود بدددألرض د هوندهللابيبددد قف ".   هللاوذدمكد بد هللا د دد قف  د كآماددملبابع د سو ددملبظ د ددألهلد دملدل دد بهمكأ

دحلقبدمبدهللابيك دعببددهللا  دد  زدق د خربانددمبدج دج د دل:د خرب د مودد ممريد ندهللابيكدددألزديَّد خربهد ندـدث عبدد2599
 دمبدهللا  دهللابك ه

دعالاث دمثد دل:د"}س حدندد ذيد دهللابيهد سبمدكدندإذدددستوىدهللابىدمثريهدخدرجد دإ،دسف دكربك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
إ،درمبددملباب ون{دد بهمدإ د س  كد دسف اندهذددد ربَّد د تاوى د  بدد ث لد ددسر د بددهذدد  ددكببدد هد ا نني د إاند

  ضى دد بهمَّدهوكندهللابيبددسف اندهذد دد بهمددطود بددد  ث  دد بهمد نهللادد حيدثعد دد قف  د دخلبيفاد ددألهلد دملدل"د
دهللابيهد سبمد جيوشهدإذددهللابودد إذددرج د دهلبك د زددد يهبك:د"آد ونداتئ وندهللادم  ند  مبددثد   ن"د كدند د بزُّدصبىددّللك

 د  بدايدكرب د؛د إذدده طوددس َّحود د وضثهللادد حيالةدهللابىدذ ك.
ابب يف الدعاء عند الوداع -80  



دمبددد د دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدهللا   دهللابدإمسدهللايلدمبدج د  دهللابد مهللااد دل:د دلديلد2600 ـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك
 دمبدهللا  :

دددبكد   دنتكد خود يمدهللا بك".هبمَّد  دكأهللاكدد دهللابيهد سبم:د" ستوديددّللك دصبىددّللك ك دد دَّهللا درسولددّللك  
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددىيبدمبدإسحدقدد قيبحي ُّ دعبددمحدددمبدسب ا دهللابد  دجثف ددخلحْط يكأ دهللابد2601

د دل: ددخلحْط يكأ     دمبدكثع دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد دددبأمد   دنتأمد خود يمد هللا د أم".كدندد بزدصبىددّللك   سبمدإذدد رددد نددقتوديددجليشد دل:د" ستوديددّللك

ابب ما يقول الرجل إذا ركب -81  
دمبدرميثاد دل:2602 ـدث عبدد ق د دعبدد موددألثوص دعبدد مودإسحدقددهل  د  دهللابدهللابيك  

دهللابه[د  يتدم دماد ريك هد د ب دد ض درجبهد د د  كدبد دل:دمقمددّللك د ب دددستوىدهللابىدره هددشه  دهللابيد د]رضيددّللك
د دمثد دل:د}س حدندد ذيدسر د بددهذدد  ددكبدد هد ا نني د إاندإ،درمبددملباب ون{دمثد دل:ددحل  دّللك  دل:ددحل  دّللك
د كربدعالتد  د دمثد دل:دس حدنكدإ درب هللادنفقيد دغف ديل؛د  أنهدالدغف دد ذنوبدإال دعالتد  د  دمثد دل:ددّللك

دهللابيهد سبمد ثلدك دد دصبىددّللك دشي دضحأهللا د دل:در دهللادرسولددّللك  نهللادمثدضحك د ايل:دايد  ريددملؤ بنيد بد يكأ
دشي دضحأهللا د دل:د"إنَّدرمكددثجعد بدهللا  هدإذدد دل:ددغف ديلد  ثبهللادمثدضحك د ابهللا:دايرسولددّللك د بد يكأ

 ذنو  ددثبمد نهدالددغف دد ذنوبدغريي".
جل إذا نزل املنزلابب ما يقول الر  -82  

ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددمايا د دل:دث ع دصفودن دث ع دُش حدحدمبدهللا ي  دهللابدد ممريدمبدد و ي  دهللابد2603
دمبدهللا  د دل:  هللا  ددّللك

د بدش كأ،د ش كأد  د رمكددّللك د هللاوذدابّللك دهللابيهد سبمدإذددسد  د    لدد بيلد دل:د"ايد رضدر كأ دصبىددّللك ددكدندرسولددّللك
د بد سٍ د  سودد د  بددحلياد د ثا بد  بدسدكبد دهللابيكد  هللاوذدابّللك  يك د ش كأد ددخبقد يك د  بدش كأد ددد بُّ

 د  ب د د  بد د ٍ د  دد   ".
ابب يف كراهية السيري يف أول الليل -83  

ـدث عبدد مح دمبد  دشثيعددحل َّد  دعبددزهري دعبدد مودد ممري دهللابدجدم د دل:2604  
دهللابيهد سبم:د"ال  دسبودد ودشيأمدإذددغدمهللادد و سدثىتد ذهعد ح ادد ثود د؛د  أنَّد دلدرس دصبىددّللك ولددّللك

 د ويدطنيد ثيثدإذددغدمهللادد و سدثىتد ذهعد ح ادد ثود ".
  دلد موددد د:دد فودشي:د دددفوود بدكلدشى .

ابب يف أي يوم يستحب السفر؟ -84  



دمبددمل در، دهللابددونسدمبددمد  دهللابدد مه ي دهللابدهللا  دد  محبدمبدكثعدـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددهللا  ددّللكد2605
 مبد د ك دهللابدكثعدمبد د كد دل:

دهللابيهد سبمدخي جد دسف دإالددودددخل يس. دصبىددّللك   بك ددكدندرسولددّللك
ابب يف االبتكار يف السفر -85  

مبدثح دٍ  دهللابدصر دد غد  يدـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددهويم دعبدددثبىدمبدهللاطد  دعبددهللا درة2606  
دهللابيهد سبمد دل:د"د بهمدابر،دأل يتد دمأورهد"د كدندإذددمثثدس دا  د  دجيود دمث همد بد  لد هللابدد بزدصبىددّللك

 د بهدر د كدندصر درجال داتج د  د كدندد ثثدجتدر هد بد  لدد بهدرد  ع ىد ك  د د ه.
  دلد موددد د:د هودصر دمبد ددهللاا.

رجل يسافر وحدهابب يف ال -86  
دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  دد  محبدمبدث  با دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه د2607 ـدث عبددهللا  ددّللك

 هللابدج هد دل:
." دهللابيهد سبم:د"د  دكعدشيطدنف د د  دك دندشيطدانن د د  العادركعف دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب يف القوم يسافرون يؤم ِّرون أحدهم -87  
دمبدحب دمبدم كي دعبددثدمتدمبدإمسدهللايل دعبدد   دمبدهللاجالن دهللابدان   دهللابد  دسب ا دهللابد  د8260 ـدث عبددهللابيك

 سثي ددخل ري
دهللابيهد سبمد دل:د"إذددخ جدعالعافد دسفٍ د بيؤح كأ  دد ث هم". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

  دهللابدان   دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةـدث عبددهللابيدمبدحب  دعبددثدمتدمبدإمسدهللايل دعبدد   دمبدهللاجالن2609
دهللابيهد سبمد دل:د"إذددكدندعالعافد دسفٍ د بيؤ كأ  دد ث هم"د دلدان  :د اببددأل دسب ا:د  نهللاد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

   ريان.
ابب يف املصحف يسافر به إىل أرض العدو   -88  

دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدان  2610 دمبدهللا  د دل:دـدث عبددهللا  ددّللك   ندهللا  ددّللك
. دهللابيهد سبمد نددقد  داب ا آندإ،د رضدد ث  ك د دلد د ك:د ردهدفد اد نددبد هدد ث  ك دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

]ابب فيما[ يستحب من اجليوش والرفقاء والسرااي  -89  
دـدث عبددزهريدمبدث بد م2611 ودخحْي  ا دعبدد هعدمبدج د  دعبدد  د دل:دمسثهللاددونس دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك

 مبدهللا  ددّللك دهللابددمبدهللا دف 
دهللابيهد سبمد دل:د"خريدد حيحدماد رمثُا د خريدد ق دايد رمث دئٍا د خريددجليوحمد رمثادآالٍف د  بد هللابدد بزكأدصبىددّللك

 دغبعددعبددهللاو د  فد د بد بكٍا".



د:د د حيحيحد نهد  سل. دلد موددد د  
ابب يف دعاء املشركني -90  

ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابدهللابا ادمبد  ع  دهللابدسبي دندمبدم د ة دهللابد2612
  ميهد دل:

د دخدصادنفقهد ن دهللابيهد سبمدإذددمثثد  ريد دهللابىدس دكٍاد  دجيشد  صدهدمتاوىددّللك دصبىددّللك بد ثهدكدندرسولددّللك
 بددملقب نيدخريد  د  دل:د"إذدد ايهللادهللا  ،د بددملو كنيد ددهللاهمدإ،دإث ىدعالتدخحيدٍل د  دخاللد  دتهدد] د[د

دهللابهم:دددهللاهمدإ،دديأسالد د  أند جدمو،د    لد بهمد كفدهللابهم دمثدددهللاهمدإ،د  جدمو،دإ يهدد د  لد بهمد كفَّ
إند ثبوددذ كد ندهلمد دد ب هدج دبد  ندهللابيهمد ددهللابىدد تحولد بدددرهمدإ،دددرددملهدج دب د  هللاب همد نمد

دد ذيدجي يدهللابىد دملهدج دب د  أند مودد دختدر ددددرهمد  هللاب همد نمددأونوندك هللا دبددملقب ني:دجي يدهللابيهمدثأمددّللك
دإالد ندجيده  دد  ددملقب ني د  أندهمد مودد ددهللاهمدإ، إهللاطد ددجلمدا دددملؤ بني د الددأوندهلمد دد في د د غبي ادنحييعف

د ثد،د  د بهم د إذددثدص  د هلدثحيٍبد  ردد ،د ند بمهلمد دهللابهم د  أند مودد دستثبدابّللك   أند جدمودد د  لد بهمد كفَّ
د يهم د  أبد نم وهمدهللابىدثأ أم دمثدد ضودد يهمد د] ثد،[د الد بمهلمد  أنأمدالد  ر ند ددىأمددّللك هللابىدثأمددّللك

 مث د ددشئتم".
ند]مبدهللاييبا[د دلدهللابا ا:د ذك  دهذدددحل دثدملاد لدمبدثيَّدن د ادل:دث ع د قبمد دلد موددد د:دهود دلدسفيد

دهللابيهد سبمد  لدث دثدسبي دندمبدم د ة.  دمبدهيحيمدهللابدد بث دندمبدُ ْا ندهللابدد بزدصبىددّللك
ن دهللابدهللابا ادمبدـدث عبدد مودصد ددألنطدكيد  وبدمبد وسى د خرباند مودإسحدقدد فمدري دهللابدسفيد2613

   ع  دهللابدسبي دندمبدم د ة دهللابد ميه
د  دس يلددّللك د  د بودد بدكف دابّللك ددغم دد الد غ ر د د الد غبُّود د دهللابيهد سبمد دل:د"دغم ددابسمددّللك  ندد بزَّدصبىددّللك

  الدمت بود د ال اتبودد  ي د ".
دمبد وسى دهللابدثقبدمبدصد  دهللابدخد  دمبددـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددىيبدمبدآددد هللا ي 2614 دّللك

 د فمر د دل:دث ع د نسدمبد د ك
د هللابىد بادرسولددّللك د ال اتبوددشيرد د دنيد  د الد د ابّللك دهللابيهد سبمد دل:د"دنطباوددابسمددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك

ددحملقبني{".طفال  د الصغريد  د الدد   ة د الد غبُّودد ض ُّوددغبدئ أمد  صبحودد} د دىعُّ   ثقبوددإنَّددّللك
ابب يف احلرق يف بالد العدو -91  

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدان   دهللابددمبدهللا  2615  
دهللامد جل:د} د طثتمد بد يبٍاد  د دهللابيهد سبمدث قدخنلدم دد بضريد  ط د هيدد  ود ةد  نملددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك

   كت وهد{.



بددهبدددمبدد قك ي دهللابددمبددمل در، دهللابدصد دمبد  ددألخض  دهللابدد مه ي د دلدهللا  ة:ـدث ع2616  
دهللابيهد سبمدكدندهللاه دإ يهد ادل:د" حغأْ دهللابىد مىندص دثد د ث كأق". دصبىددّللك   ح ع د سد اد ندرسولددّللك

دمبدهللا   دد غحمكأيد د دل:دمسثهللاد ابد قه د يلد ه:د ُْمىنح د 2617 دل:دحنبد هللابم دهيددـُْ ىند بقطنيد.ـدث عبددهللا  ددّللك  
ابب يف بعث العيون -92  

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهدشمدمبدد ادسم دعبددسبي دنددث ددمبددملغريةدهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:2618  
دهللابيهد سبمدُمقحْيقحاحدهللايبد ددبظ د ددصبثهللادهللاريد  دسفيدن.  مثثددث دد بزَّدصبىددّللك

بيل أيكل من التمر ويشرب من اللنب إذا مري بهابب يف ابن الس -93  
ـدث عبددهللايدحمدمبدد و ي دد   كدد دعبددهللا  ددألهللابى دعبددسثي  دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ةدمبدجب ب 2619  

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد  ىد ث كمدهللابىد دشيٍا:د  أندكدند يهددصدث هدد بيقت ذنه د  أند ذند هد دصبىددّللك  ندنزكددّللك
يحتبعد  يو ب د  أندملددأبد يهدد بيحيوكأ دعالاث  د  أند جدمهد بيقت ذنهد إالد بيحتبعد  يو بد الدى ل". ب  

دمبد ثدذدد ثبربي دعبدد   د دل:دعبددشث ا دهللابد  دمو  دهللابدهللا دددمبدش ث يلد دل:2620 ـدث عبددهللا ي ددّللك  
  كبهللاد محبهللاد دعو  د جد دصدث هد ض م د  خذد صدمت دسبافد  خبهللادثدئطد د بدثيطدنددمل دباد ف كهللادسب ال  د

دهللابيهد سبمد ادلد ه:د" ددهللابَّ هللادإذدكدندجدهال  د الد طث هللادإذدكدندجدئثد "د  د دصبىددّللك عو  د   يهللادرسولددّللك
دعو  د  هللاطد د حْساد د  دنحيفد سٍقد بدطثدد.   دل:د"سدغ د د"د    هد  دَّدهللابيك

  دمبدجثف  دهللابدشث ا دهللابد  دمو د دل:دمسثهللادهللا َّدددمبدُش حْث يلدرجال دـدث ع د   دمبدمودر دعبدد 2621
  بدد بدم دغربدنثبده.

ابب من قال: إنه أيكل مما سقط  -94  
ـدث عبددهللا  دند  مودمأ ددمبدد  دشي ا د هذدد فظد  دمأ  دهللابد ثت  دمبدسبي دند دل:دمسثهللاددمبد  د2622

د  درد  دمبدهللا   دد غفدريد دل:ثأمدد غفدريَّدداول:دث عت دج َّيت   دهللابدهللامكأ
دهللابيهد سال د د ادل:د"ايغالد دملد   يدد برل "د دل:دآكل د حد دد بزُّدصبىددّللك كبهللادغال د د ر يدخنلددألنحيدرد ُ يتأ

  دل:د" الد  ددد برلد كلدادددقا د د سفبهد"دمثد قحدر سهد ادل:د"د بهمد ش  دمطبه".
لب]ابب فيمن[ قال: ال حي -95  

دمبدهللا  2623 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"الىبنبَّد ث فد دشياد ثٍ دمغريدإذنه د ىعد ث كمد ند ؤ ىد و متهد تأق د دصبىددّللك  ندرسولددّللك

ددّتمندهلمدض  يد ودشيهمد طث تهمد الدىبنبَّد ث   فد دشياد ثٍ دإالَّدإبأذنه".خمدنتهد يبت لدطثد ه د  أّنك
ابب يف الطاعة -96  

ـدث عبددزهريدمبدث ب دعبددثجكدجد دل:د دلددمبدج دج:2624  



دمبد يسدمبدهللا يك دمث هدد بزكدصبىد د  طيثوددد  سولد   يلددأل  د بأم{د] [دهللا  ددّللك }ايد دهددد ذدبدآ بودد طيثودددّللك
دهللابيهد سبمد دس دا د خربدبهددثبى دهللاب سثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دف.ددّللك  

ـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ا دهللابدزمي  دهللابدسث دمبدهللا ي ة دهللابد  دهللا  دد  محبدد قُّب ي دهللابد2625
دهللابه  هللابيكدرضيددّللك

دهللابيهد سبمدمثثدجيود د    دهللابيهمدرجال د    همد نددق ثودد هد دطيثود د  جَّجدانرد د    همد ن دصبىددّللك د ندرسولددّللك
دهللابيهد داتح ودد يهد د  ىبد ودد ندد خبوهدد  د ود:دإّندد  راند بدد بدر د  رددد ودد ندد خبوهد د  بغدذ كدد بزَّدصبىددّللك

  سبمد ادل:د" وددخبوهدد  ددخبودد يهددملددمد ودد يهد"د  دل:د"الطدهللااد د ثحيياددّللك دإّنددد طدهللااد ددملث  ف".
هللا ي ددّللك د دل:دث ع دان   دهللابدهللا  ددّللك دـدث عبدد ق كد دعبددىيب دهللاب2626  

د ك هد ددملددؤ  دنثحييٍا د دهللابيهد سبمد نهد دل:د"د ق  د د طدهللاادهللابىددمل  ددملقبمد ي دد ثعَّ دصبىددّللك هللابدرسولددّللك
   أذدد   دنثحييٍاد الدمس د الدطدهللاا".

ندمبددملغرية دعبددمحي دمبدهالل دهللابدمو دـدث عبددىيبدمبد ثني دعبددهللا  دد حي  دمبدهللا  دد ودرت دعبددسبي د2627
 مبدهللادصم دهللابدهللاا ادمبد د ك د بدرهطه د دل:

دصبىد دهللابيهد سبمدس دَّا د قبَّحهللادرجال د بهمدسيفد  د ب ددرج د دل:د ودر دهللاد ددال بددرسولددّللك مثثدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د" هللاجممتدإذدمث هللادرجال د] بأم[ د بمدميبدأل  يد ن جتثبودد أدنهد بدميضيدأل  ي ".ددّللك  

ابب مايؤمر من انضمام العسكر وسعته -97  
د دمد دمبد  يسد بد هلدج بادسدثلدمحص د هذدد فظددمد  د دال:دعبدد2628 ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دنددحل حييُّ

دداول:دعبدد مودع دمبدد ثال د نهدمس د قبمدمبد وأمد ابدهللا ي ددّللك ثب اددخلو ُّد دل:د و ي د]مبد قبم[دهللابدهللا  ددّللك  
ثدبد دهللابيهد سبمد بمال د ف  ودد دد وكأ دصبىددّللك كدندد بدفدإذددنم ودد بمال  د دلدهللا   :دكدندد بدفدإذددنملدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"إند ف  أمد دهذهدد وثدبد دأل ددادإّنددذ أمد بدد ويطدن"د بمد دصبىددّللك  دأل ددا د ادلدرسولددّللك
د ث هم.دببملدمث دذ كد بمد ال دإالددنضمَّدمثضهمدإ،دمثبدثىتددادل:د ودمق دهللابيهمدعوبف  

ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددإمسدهللايلدمبدهللايكدحم دهللابد سي دمبدهللا  دد  محبددخل ث ي دهللابد   ةدمبدجمده د2629
 د بر ي دهللابدسهلدمبد ثدذدمبد نسددجله  دهللابد ميهد دل:

دهللابيهد سبمدغم ة دصبىددّللك دددغم  د  دنزَّددّللك دصبىددّللك كذدد كذدد ضيَّقدد بدفددملبدزلد  طثوددد ط دق د  ثثدنزُّددّللك
 هللابيهد سبمد بدداي ددبدديد دد بدف:د" نَّد بدضيَّقد بمال د  د ط دط داد د الدجهددد ه".

ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددمايا دهللابددأل زدهللاي دهللابد سي دمبدهللا  دد  محب دهللابد   ةدمبدجمده  دهللابدسهلد2630
بد ثدذ دهللابد ميهد دل:م  

دهللابيهد سبمدنثبده. دصبىددّللك ددّللك  غم اند  دنزَّ



ابب يف كراهية متَّن ِّ لقاء العدو -98  
ـدث عبدد مودصد د  وبدمبد وسى د خرباند مودإسحدقدد فمدري دهللابد وسىدمبدهللاا ا دهللابدسدملد  دد بض د2631

د]دث ددمبد ث  [د كدندكد  د د ه دمبد  د  ىفدثنيدخ جدإ،ددحل  رداد و،دهللا  دمبدهللا ي ددّللك   دل:دكتعدإ يهدهللا  ددّللك
د دل:د"ايد دهددد بدف دال ت بودد اد دد ث  كأد سبودد دهللابيهد سبمد دمثبد اي هدد يتد ايد يهددد ث  َّ دصبىددّللك  ندرسولددّللك

د ثد،دد ثد يا د  أذدد ايت وهمد دصرب دد دهللاب ودد نَّددجلبادحتهللادراللدد قيوف"د مثد دل:د"د بهمد بمكألدد أتدب دجم يددّللك
 د قحدب د هدزدددألثمدب ددهم همد]د بهم[د دنحي اندهللابيهم.

ابب ما يدعى عند اللقاء -99  
ـدث عبددنحي دمبدهللابي د خرباند   دعبدددمل ىندمبدسثي  دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د كد دل:2632  

دهللابيهد سبمدإذددغمدد دل:د"د بهمد دصبىددّللك  نهللادهللاض يد نحيريي دمكد ثول د مكد صول د مكدكدندرسولددّللك
   د ل".
ابب يف دعاء املشركني -100  

ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددإمسدهللايلدمبدإم دهيم د خربانددمبدهللاوند دل:2633  
د كت هللادإ،دان  د س  هدهللابددهللاد ددملو كنيدهللاب دد اتدل د أتعدإيلك:د ندذ كدكدند د  كلدديأسالد د   د غدردنزُّددّللك

دهللابيهد سبمدهللابىدم ددملحيطبقد همدغدرُّ ند  نثد همدُ قاىدهللابىددملد  د اتلد اد بتهمد سزدس يهم د  صدبدص بىددّللك
د كدند دذ كددجليش.  دو ئٍذدجود دادمبهللاددحلدرت دث ع دمذ كدهللا  ددّللك

دن يلف در دهددمبدهللاوندهللابدان   د ملددو كهد يهد ث [.  ] دلد موددد د:دهذددث دثف
  وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خربانداثمهللا دهللابد نس دـدث عبد2634

دهللابيهد سبمدكدنددغريدهللاب دصالةدد حي حد كدنددتق َُّ  د  أذددمس د ذدان د  قك د إالد غدر.   ندد بزَّدصبىددّللك
ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددسفيدن دهللابدهللا  ددملبكدمبدنو لدمبد قدثق دهللابددمبدهللاحيددددملم  دهللابد ميهد2635

  دل:
دهللابيهد سبمد دس دٍاد ادل:د"إذددر دتمد قج د د  دمسثتمد ؤذان د الد اتبودد ث د ".م دصبىددّللك ث بددرسولددّللك  

ابب املكر يف احلرب -101  
ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددسفيدن دهللابدهللا   2636  

دهللابيهد سبمد دل:د"دحل بدخ هللااف". دصبىددّللك   نهدمس دجدم د د ندرسولددّللك
   دمبدهللا ي  دعبدددمبدعور دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  دد  محبدمبدكثعدمبد د ك دهللابد ميهـدث عبدد 2637

دهللابيهد سبمدكدندإذدد ردددغم ةد حرَّىدغريهد د كدندداول:د"دحل بدخ هللااف".   ندد بزدصبىددّللك



 بدث دثدهللا   دمبد] دلد موددد د:دملدجيى دمهدإالد ث   دد د د و ه:د"دحل بدخ هللاا"د ذددديأسبدد دإّنددد  ىد
 ددبدر دهللابدجدم  د  بدث دثد ث  دهللابدمهدددمبد ب كأه دهللابد  ده د ةد خ جد قبمدد ط داني[.

ابب يف البيات -102  
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد حي  د  مودهللاد   دهللابدهللاأ  ادمبدهللا كدر دعبددإايفدمبدسب ا دهللابد ميهد دل:2638  

دهللابيهد سبم دصبىددّللك دهللابه[د غم اندنبدسد د بددملو كنيد  يتبدهمدناتبهم د كدندد  َّ درسولددّللك هللابيبدد ابدمأ د]رضيددّللك
 شثدراند بكدد بيبا:د  أهللْاد  أهللْا د دلدسب ا:د اتبهللادمي يد بكدد بيبادس ثا د هلدميد د بددملو كني.

ابب يف لزوم الساقة -103  
بد  دهللا  دن دهللابد  دد ممريد ندجدم دمبدهللا  دـدث عبدددحلقبدمبدشوك  دعبددإمسدهللايلددمبدهللابيا دعبدددحلجدجدم2639

دث كعهمد دل:  دّللك
يدد ضثيف د د دفد د هللاودهلم. دهللابيهد سبمددتربكفد ددملقريد يُـْمجأ دصبىددّللك  كدندرسولددّللك

ابب على ما يقاَتل املشركون؟ -104  
ـدث عبدد ق كد دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:2640  

دد د همد د  أذدد د وهدد بثودد  كأ دهللابيهد سبم:د"    د ند  د لدد بدفدثىتدداو وددالدإ هدإالددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د ثد،".     ودهلمدإالدحباهد د ثقد مدهللابىددّللك

دمبددمل در، دهللابدمحي  دهللابد نسد دل:2641 ـدث عبددسثي دمبددثاوبدد طد اد  دعبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبم:د"    د ند  د لدد بدفدثىتددوه  دد ندالدإ هدإالددّللك د  ند   د دهللا  هد رسو ه د دلدرسولد دصبىددّللك دّللك

  نددقتا بودد  بتبد د  ندأيكبوددذميحتبد د  نددحيبوددصال بد د  أذدد ثبوددذ كدث  هللادهللابيبددد د:همد   ودهلمدإالكدحباهد:د
".هلمد دد ب قب نيد هللابيهمد ددهللابىددملقب ني  

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د دل:د خرب دىيبدمبد دوب دهللابدمحي دد طودل دهللابد نسد2642
 مبد د كد دل:

دهللابيهد سبم:د"    د ند  د لددملو كني"دنثبده. دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
د هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىند دال:دعبدددثبىدمبد2643 هللا ي  دهللابددألهللا ش دهللابد  در يدن دـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك

 عبدد سد ادمبدزد د دل:
دهللابيهد سبمدس دا دإ،ددحل  د د بذر ددمبدد ه مودد  دركبددرجال  د ب ددغويبدهد دل:دالدإ هدإالد دصبىددّللك مث بددرسولددّللك

دهللابيهد سبم د ادل:د" بد كدمالدإ هدإالد د ض مبدهدثىتد تببده د ذك  هد ببزكأدصبىددّللك ددوددد ايد ا "د ابهللا:ددّللك دّللك
ايرسولددّللك دإّندد دهلددفد ادد قالح د دل:د"  الدشااهللادهللابد ب هدثىتد ثبمد بد جلدذ كد دهلدد ددال د بد كدمالد

ددوددد ايد ا "د  ددزدلدداوهلددثىتد دد د  دملد سبمدإالددو ئٍذ.  إ هدإالكددّللك



دمبدهللا يكدمبدـدث عبدد تي ادمبدسثي  دهللابدد بيث دهللابددمبدشهد2644 ب دهللابدهللاطد دمبددمد دد بي ي دهللابدهللا ي ددّللك
 دخليدر دهللابددملا دددمبددألسودد نهد خربهد نهد دل:

ايرسولددّللك د ر دهللادإند ايهللادرجال د بدد أفدرد اد ب  د ض بدإث ىددح حيكداب قيف دمثَّدالذد ىندموج ةد ادل:د
دمث د ند دهلد د دلدرس دهللابيهد سبمد"ال اتبه"د ابهللا:دايرسولددّللك دإنهد سب هللادّللك د    تبهدايرسولددّللك دصبىددّللك ولددّللك

دهللابيهد سبم:د"ال اتبه د  أند تبتهد  أنهدنبم تكد  لد ند اتبه د  نهللادنبم تهد  لد ند دصبىددّللك  ط دد ي د دلدرسولددّللك
 داولدكب تهدد يتد دل".

ابب النهي عن قتل من اعتصم ابلسجود  -105  
د دل:ـدث عبددهبددد2645 مبدد ق يكأ دعبدد مود ثد دا دهللابدإمسدهللايل دهللابد يس دهللابدج د دمبدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدس دكادإ،دخ ثمد دهللاتحيمدانفد بهمداب قجود د  س يد يهمدد اتل د دل:د  بغد دصبىددّللك مثثدرسولددّللك
د  دهللابيهد سبم د    دهلمدمبحيفدد ثالد  دل:د" اندم ي فد بدكلكأ قبٍمددايمدمنيد ره ددملو كني"دذ كدد بزَّدصبىددّللك

  د ود:دايرسولددّللك دمل د دل:د"ال  د ىدانردمهد".
  دلد موددد د:در دهدهويمد  ث  د خد  دد ودسطي د  دهللاادملددذك  ددج د د .

ابب يف التيويل ِّ يوم الزحف -106  
 مُّمريدمبدخأ كأدهللٍا دهللابدهللاأ  ا دهللابدـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان   دعبدددمبددمل در، دهللابدج د دمبدثدزد دهللابدد2646

 دمبدهللا دفد دل:
د دهللابيهمد ندالددف َّ دذ كدهللابىددملقب نيدثنيد  ضددّللك نم هللاد}إنددأبد بأمدهللاو  ندصدم  نددغب ودد دئتني{د وقَّ
دهللابأمد هللابمد ند يأمدضثفد {د   د مود ومادإ،د و ه:د  دث د بدهللاو ة دمثدإنهدجد دّتفيفد ادل:د}دآلندخففددّللك

د ثد،دهللابهمد بدد ث كةدناصد بدد حيربدما رد ددخففدهللابهم.}دغب ود دد دئتني{د دل:د ب ددخففددّللك  
دمبدهللا  د2647 عهد ندهللا  ددّللك ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبدددمد دمبد  دزايدد ندهللا  دد  محبدمبد  د يبىدث ك
 ث عه 

دهللابيهد سبم دصبىددّللك  دل:د حدصدد بدفدثيحيا د أبهللاد ي بدثدص د دل:د ب ددد نهدكدند دسح أدَّاد بدس دايدرسولددّللك
م زاند ببد:دكيفدنحيب د   د  راند بدد مكثفد مؤانداب غضع د اببد:دن خلددمل دباد بت  هللاد يهد د نذهعد الد داند ث  د

دهللابيهد سبم:د  أندكدنهللاد بدد وماد   بد د إن دصبىددّللك كدندغريددد دل:د  خببدد اببد:د ودهللا ضبدد نفقبددهللابىدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد  لدصالةدد فج  د ب ددخ جد  بددإ يهد اببد:دحنبدد ف كدر ن د دصبىددّللك ذ كدذه بدد دل:د جبقبدد  سولددّللك

     لدإ يبدد ادل:د"ال دملد نتمدد ثأدر ن"د دل:د  نواند ا ببددد هد ادل:د" اند ئاددملقب ني".
فضل دعبدددد د دهللابد  دنض ة دهللابد  دسثي د دل:ـدث عبدد   دمبدهوددددملحي ي دعبددمو دمبددمل2648  

 نم هللاد ددوددم رد}  بددوحهلكأأْمددو ئٍذددم ه{.



ابب يف األسري يكره على الكفر -107  
ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندهويمد خد   دهللابدإمسدهللايلد]مبد  دخد  [ دهللابد يسدمبد  دثدزد دهللابد2649

 خ َّدبد دل:
دصبىددّللكد دهللابيهد سبمد هود توسكأ دم دة د درلدد أث ا د وأواندإ يهد اببد:د الد قتبحي د بدد الد  هللاود  يبددرسولددّللك

د بد د جبسد  َّ د د جههد ادل:د"  دكدند بد  بأمددؤخذدد  جلد يحف د هد ددألرضدمثددؤ ىدابملبودرد يجثلد دّللك
 ددد ندهللاظ هد بدحلٍمد هللاحيٍع د دددهللابىدر سهد يجثلد   تني د دددحي  هدذ كدهللابدددبه د ميو دأب ودطددحل د 

د ثد،د دهذدددأل  دثىتددقريدد  دكعد ددمنيدصبثد د ثض  و  د ددخيدفدإالددّللك د يت َّبَّددّللَّ دحي  هدذ كدهللابدددبه د دّللك
  د ذئعدهللابىدغب ه د  أبأمد ثجبون".

ابب يف حكم اجلاسوس إذا كان مسلما   -108  
دمبد  درد  د كدنددـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدهللا    د2650 ث كعهدثقبدمبد   دمبدهللابيك د خربهدهللا ي ددّللك

دمبد  دطد عد دل:  كد  د د ثبيك
دهللابيهد سبمد اند د ممريد دملا ددد ادل:د"دنطباوددثىتد  ودد دصبىددّللك مسثهللادهللابيد د]هللابيهدد قالد[دداول:دمث  درسولددّللك

دنطبابدد تثددىدمبددخيببددثىتد  يبددد   ضا د  أذددحنبداب ظثيبادر ضادخدٍلد  أنَّد ددرثيبا د ثهددكتدبد رذ هد بهد د 
دد  يدب د  خ جتهد بد  ابببد:دهُب كأيدد أتدب د اد هللا:د ددهللاب يد بدكتدب د ابهللا:د تر جبَّدد أتدبد  د ببانيَّ

دهللابيهد سبم د  أذددهو:د بدثدطعدمبد  دمـحْبتـحثحاحدإ،دانفد بد دملو كنيدخيربهمدم ثبدهللاادصهدد   يبددمهدد بزَّدصبىددّللك
د  أ دكبهللادد    د دهللابيهد سبمد ادل:د" ددهذددايثدطع "د ادل:دايرسولددّللك دال ثجلدهللابيَّ دصبىددّللك    درسولددّللك

 بحياد د د  دشد ملد كبد بد نفقهد د إند  دود دهلمد دد  دابٍ دى وند دد هبيهمدنأا د  ث  هللادإذد د  دذ كد ند
دهللابيهد ّتذد يهمدد د دى وند دصبىددّللك [د ددكدند د] ب[دكف د الددر  دٍد د ادلدرسولددّللك د]ايرسولددّللك   دميتد د د دّللك

دهللابيهد سبم:د"  دشه دم رد  د دصبىددّللك  سبم:د"ص  أم"د ادلدهللا  :ددهللا د ض بدهللابقدهذدددملبد ق د ادلدرسولددّللك
ددطب دهللابىد هلدم ٍرد ادل:ددهللا بودد دد شئتمد ا دغف  د أم".  ددد ردكد ثلَّددّللك  

ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابدثحيني دهللابدسث دمبدهللا ي ة دهللابد  دهللا  دد  محبدد قب ي دهللابدهللابيد2651
  ذهدد احياد دل:

دهللابيهد سبمد  دسدردإ يأم د  دلد يه:د د هللا:د دد ثيدد دنطبقدثدطعد أتعدإ،د هلد أا:د ند   د دصبىددّللك
كتداب  د ادلدهللابيٌّ:د د ذيدىبفدمهدأل تببَّكد  د تر جبَّدد أتدب د سدقدددكتدب د دنتحيبدهدد  دد ج اند ثهد

 دحل دث.
]ابب يف[ اجلاسوس الذمي ِّ  -109  



ـدث عبدد   دمبدمودر د دل:دعبدد   دمبدُ ح َّعد مودمهدددد  الكل د دل:دعبددسفيدندمبدسثي  دهللابد  د2652
 إسحدق دهللابدثدرعادمبد ض كأب دهللابد  د دمبدثيدن

دحببااد بد ندرد دهللابيهد سبمد   دماتبهد كدندهللاحْيبد دأل دسفيدند كدندثبيفد د  جلد بددألنحيدر د   َّ دصبىددّللك سولددّللك
دهللابيهد دصبىددّللك دألنحيدرد ادل:دإ د قبم د ادلدرجلد بددألنحيدر:دايرسولددّللك دإنهدداولدإ د قبم د ادلدرسولددّللك

  د بهمد  د دمبدثيدن". سبم:د"إند بأمدرجدال دنأبهمدإ،د ميدنم
ابب يف اجلاسوس املستأمن -110  

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك د دل:دعبدد مودنثيم د دل:دعبدد مودهللا يس دهللابددمبدسب ادمبددألكوي دهللابد ميهد دل:2653  
دهللابيهد سبمدهللانيفد بددملو كنيد هود دسف  د جبسدهللاب د صحدمهدمثددنقلَّد ادلدد بزُّدصبىددّللكد د  ىدد بزدصبىددّللك

 هللابيهد سبم:د"دطب وهد د تبوه"د دل:د ق اتهمدإ يهد اتبته د  خذ دسب ه د بفكب دإايه.
ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك د ندهدشمدمبدد ادسمد هود د دث كاثهمد دال:دعبددهللاأ  اد]مبدهللا در[د دل:دث ع د2654

 إايفدمبدسب اد دل:دث ع د  د دل:
دهللابيهد س دصبىددّللك بمدهوزدند دل:د  يب ددحنبدنتضحَّىد هللاد تبدد ودةفد  يبددضثفافدإذددد درجلدغم  د  درسولددّللك

هللابىد لد مح  د دنتميدطباد د بدثاودد  ثريد ايَّ دمهد به دمثدجد ددتغ َّىد  دد اود د ب ددر ىدضثفتهمد ر ادره همد
مدهللابىدان اد ر د دهيد   لدخ جددث  دإ،د بهد  طباهدمثد انخهد اث دهللابيه دمثدخ جدد كضه د د ك ثهدرجلد بد سب

ره دد اودد دل:د ر جهللاد هللا  د  دركتهد ر فدد بد ادهللاب د حرأ،ددجلح حل د كبهللادهللاب د حرأ،دد بد ادمثد ا  هللادثىتدكبهللاد
هللاب د حرأ،ددجل ل دمثد ا  هللادثىتد خذ دخبطددددجل لد  خنته د ب دد ض درك تهدابألرضددخرتطهللادسيفيد  ض بد

دهللابيهد سبمد دد بدفد ا ال د ادل:د" بدر سهد ب ر د جئهللادم دثبتهد  ددهللابيه دصبىددّللك دد  ودهد د دستا ب درسولددّللك
  تلدد  جل "د اد ود:دسب ادمبددألكوي د دل:د" هدسب هد   ".

  دلدهدر ن:دهذدد فظدهدشم.
ابب يف أي ِّ وقت يستحب ]فيه[ اللقاء -111  

ددملم  دهللابد ثالدمبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباند مودهللا  دندد2655 جلو  دهللابدهللابا ادمبدهللا  ددّللك
 دقدرد ندد بث دنددث ددمبدُ اح كأند دل:

دد  ايح د دد و س د هتعَّ دهللابيهد سبمدإذددملدداد لد بد  َّلدد بهدرد خَّ دد اتدلدثىتد م لح دصبىددّللك شه  درسولددّللك
  دبملدد بحي .

ابب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء -112  
دمبدهللا   دعبددهللا  دد  محبدمبد ه يك دعبددهودد دعبدد2656 ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دحد عبددهللا ي ددّللك

  تددة دهللابددحلقب دهللابد يسدمبدهللُا ددد دل:



دهللابيهد سبمددأ هوندد حيو دهللاب دد اتدل.  كدند صحدبدد بزكأدصبىددّللك
دمبدهللا   د دل:دعبددهللا  دد  محب دهللابد2657 مهدد د دل:دعبدد ط  دهللابد تددة دهللابد  دمـُْ دة دهللابد ميه دـدث عبددهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمدن لدذ ك.  هللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف الرجل يرتجل عند اللقاء -113  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابدإس دئيل دهللابد  دإسحدق دهللابدد ربد د دل:2658  
دهللابيهد سبمددملو كنيدد وددثبنيد] دنأوفود[دنملدهللابدمغبتهد رتجكل.ملدد ايدد بزُّدصبىددّللك  

ابب يف اخليالء يف احلرب -114  
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيمد  وسىدمبدإمسدهللايل ددملثىند دث د دال:دعبدد ابند دل:دعبددىيب دهللابد   دمبد2659

دهللابيهد سبمدكدنددا دصبىددّللك ول:إم دهيم دهللابددمبدجدم دمبدهللاحتيك دهللابدجدم دمبدهللاتيكد ندنزَّددّللك  
دهللام جلد د غريةد دد  د ا د   دد]د غرية[دد يتدد غضهدد :د   ددد يتدى هدددّللك ددّللك د  بهدد ددد غبددّللك " بدد غريةد ددىعُّ
د دختيدلدد  ج ددّللك :د   كدددخليال دد يتدىعُّ ددّللك د د غريةد دغريدرد ٍا د إنَّد بددخليال د ددد غبددّللك د  بهدد ددىعُّ لددّللك

دهللام جلد دختيد هد دد  غي"د دلد وسى:د" د فر ".دنفقه هللاب دد اتدل د دختيد هدهللاب دد حي  ا د   ددد يتدد غبددّللك  
ابب يف الرجل يستأسر -115  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددإم دهيمددث ددمبدسث د دل:د خربانددمبدشهدب د دل:د خرب دهللا   دمبد2660
هللابد  ده د ةجدردادد  افيُّدثبيُفدم دزه ةد  

دهللابيهد سبمدهللاو ة دهللايبد د   َّ دهللابيهمدهللادصمدمبداثمهللا د بف  دد دهللابيهد سبمد دل:دمثثدد بزُّدصبىددّللك هللابدد بزكأدصبىددّللك
د مدهللادصمدجل  ددإ،د  دٍدد اد وددهلم:ددنم ودد  هللاطوددأبد دأمد  أمد هلمدهذدلدما دعد بد دئادرجٍلدردٍد د ب دد ثسَّ

ناتلد بأمد ث د  د ادلدهللادصم:د  دد اند الد نملد دذ ادكد   د   وهمداب ب ل د اتبوددهللادص د د ددد ثه د دملي دقد ندال
د زد دمبدد  عباد رجلفدآخ  د ب دددست أبودد بهمد س ثادنف  د نملدإ يهمدعالعادنف دهللابىدد ثه د دملي دقد بهمدُخ يعف

دالد صح أم دإنديلد ؤال دألسوة د ج ُّ ه د طباودد  اترد قيكأهمد  مطوهمد د د دلدد  جلدد  د ث:دهذدد  د لدد غ ر د دّللك
  ىبد نددحيح همد اتبوه د ب ثدخ يعد سريد دثىتد  ثودد تبه د دستثدرد وسىددقتح ُّد د د ب ددخ جوددمهد ياتبوهد

د والد ندحتق ودد دد دجمهللاد د مد .   دلدهلمدخ يع:ددهللاو د رك دركثتني دمثد دل:د دّللك
بدهللاوف دعبدد مودد ي دن د خرباندشثيع؛دهللابدد مه ي د دل:د خرب دهللا   دمبد  دسفيدندمبد سي دـدث عبدددم2661

 مبدجدردادد  افي د هودثبيفد   دزه ة د كدند بد صحدبد  ده د ة د ذك ددحل دث.
ابب يف الكمناء -116  

دمبد   دد بفيبي دعبددزهري د دل:دعبدد مودإسحدق د دل:دمس2662 ثهللادد ربد دى تد دل:ـدث عبددهللا  ددّللك  



دمبدج ري د  دل:دإندر دت واند دهللابيهد سبمدهللابىدد  ُّ دةددودد ث د كدنوددمخقنيدرجال دهللا  ددّللك دصبىددّللك "جثلدرسولددّللك
ّتطفبددد طريد الد ربثودد بد أدنأمدهذددثىتد رسلدإ يأمد إندر دت واندهم بددد اودد   ط انهمد الد ربثوددثىتد رسلد

دمبدج ري:دد غبي ا دإ يأم"د دل:د همد در دهللادد بقد ددوت دندهللابىددجل ل د ادلد صحدبدهللا  ددّللك د دل:د  اند دّللك  همددّللك
دهللابيهد دصبىددّللك دمبدج ري:د نقيتمد دد دلد أمدرسولددّللك  يد وددد غبي ا دره د صحدمأمد  دد بتظ  ن د ادلدهللا  ددّللك

دد بدفد ببحيينبد بدد غبي د ب  نيك   اد   وهم د حي  هللاد جوههم د    بودد بهم ني. سبم د اد ود:د دّللك
ابب يف الصفوف -117  

ـدث عبدد مح دمبدسبدن دعبدد مود مح دد ممريي دعبددهللا  دد  محبدمبدسبي دندمبدد غقيل دهللابدمحمةدمبد  ددُسحي  د2663
 هللابد ميهد دل:

دهللابيهد سبمدثنيددصطففبدددوددم ر:د"إذدد ك  وكمددث دإ دصبىددّللك ذددغووكمد در وهمداب ب ل د دست اودد دلدرسولددّللك
 ن بأم".
ابب يف سل ِّ السيوف عند اللقاء -118  

ـدث عبدد   دمبدهللايقى د دل:دعبددإسحدقدمبدايح د  يسدابملبطي دهللابد د كدمبدمحمةدمبد  د سي د2664
 د قدهللا ي دهللابد ميه دهللابدج كهد دل:

دهللابيهد سبمددوددم ر:د"إذدد ك  وكمد د ر وهمداب ب ل د الد قبُّوددد قيوفدثىتددغووكم". دلدد بزُّدصبىددّللك  
ابب يف املبارزة -119  

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهللا  دندمبدهللا   دعبددإس دئيل دهللابد  دإسحدق دهللابدثدرعادمبدُ ضح كأٍب دهللابد2665
د دل:  هللابيك

د  بددألنحيدرد ادل:د بد نتم د  خرب هد ا كدددث دهللات ادمبدرميثاد   ثهددمبهد  خوهد بددى:د بدد درز د دنت بد هدش دبف
د مدايدهللا ي ةد دهللابيهد سبم:د" مدايمحمة د مدايدهللابيُّ  ادل:دالدثدجاد بدد يأم دإّندد رداندم دهللا كبد د ادلدد بزكدصبىددّللك
مبددحلدرت"د    لدمحمةدإ،دهللات ا د    بهللادإ،دشي ا د دختبفدمنيدهللا ي ةد د و ي دض متدن د  عربدكلُّد دث د به دد

ه دمثد ببددهللابىدد و ي د اتببده د دثت ببددهللا ي ة.صدث   
ابب يف النهي عن املُثَلةِّ  -120  

ـدث عبدد   دمبدهللايقى د زايددمبد دوبد دال:دعبددهويم د دل:د خرباند غرية دهللابدش د، دهللابدإم دهيم دهللابد2666
د دل:  ُه ٍكدمبدنود ة دهللابدهللابا ادهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم: دصبىددّللك ميدن".د دلدرسولددّللك دد بدفد تبا د هلدديأ " هللافُّ  



ـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد ثدذدمبدهودد دث ع د   دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابددهليدجدمبدهللا  دند ند2667
دهللابيهد ئبد  ردهللابيهد اطثبَّدد ه د  رسب دألس لد ه د   يهللادمس ةدمبدجب بد ق  ته د هللا  دند مقد هدغالد د جثلدّللك

  ادل:
دهللابيهد سبمدى بددهللابىدد حي  اد دبهداندهللابددمل با د   يهللادهللا  دندمبدثحينيد ق  تهد ادل:ددكدندرسولددّللكد دصبىددّللك

دهللابيهد سبمدُى ُّبددهللابىدد حي  اد دبهداندهللابددمل با. دصبىددّللك  كدندرسولددّللك
ابب يف قتل النساء -121  

  بيث دهللابدان   ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبد وهع د  تي اددث ددمبدسثي د دال:دعبددد2668
د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد اتو ا  د  نأ درسولددّللك دصبىددّللك د ندد   ةد ج  د دمثبد غدزيدرسولددّللك هللابدهللا  ددّللك

 هللابيهد سبمد تلدد بقد د د حي يدن.
بدـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي د دل:دعبددهللا  دمبددمل  َّ دمبدصيفيدمبدرابحد دل:دث ع د   دهللابدج هدرابحدم2669
 رمي د دل:

دهللابيهد سبمد دغم ة د   ىدد بدفدجمت ثنيدهللابىدشى  د  ثثدرجال د ادل:د"دنظ دهللاالدد دصبىددّللك كبدد  درسولددّللك
دجت  دهؤال "د جد د ادل:دهللابىدد   ةد تيٍل د ادل:د" ددكدنهللادهذهد تاد ل"د دل:د هللابىددملا  ادخد  دمبدد و ي  د

د   ة د الدهللاقيفد ".  ثثدرجال د ادل:د" لدخلد ٍ دالد اتببَّد  
ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددهويم دعبددثجكدج دعبدد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ةدمبدُجب ب د دل:2670  

دهللابيهد سبم:د"د تبوددشيولددملو كنيد دست اوددش خهم". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دمبد   دد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإ2671 سحدق د دل:دث ع د   دمبدجثف دـدث عبددهللا  ددّللك

 مبدد ممري دهللابدهللا  ةدمبدد ممري 
د هللابدهللادئواد د هللا:دملدداتلد بدنقدئهمد ثب دم د ـُ حْدظادإالدد   ةدإندد ثب يدحت كأتد ضحكدره د د مطبد  د رسولددّللك

دهللابيهد سبمدداتلدرجدهلمداب قيوفدإذدهتفد] د[دهد فدابمسهد:د دبد النا د د هللا:د ان  د بهللا:د  ددش نك دصبىددّللك
د ث عتهد د هللا:د دنطبقد دد ض مهللادهللاباهد د د هللا:د  دد نقىدهللاج د د بهدد ندد ضحكدره د د مطبد د   د  د هللا:دث تف

 هللاب هللاد ندد اتل.
دهللابددمبدهللا دف د2672 ددث ددمبدهللا  ددّللك ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك

 هللابدد حيثعدمبدج د ا
دهللابيهد سبمدهللابدد  درد بددملو كنيددـُ ـحيـَُّتون د يحيدبد بدذردردكأهمد نقدئهم د ادلدد بزُّدصبىد  نهدس لدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"همد بهم"د كدندهللا   ددث ددمبدددبدردداول:د"همد بدآابئهم".  دّللك
دهللابيهد سبمدمث دذ كدهللابد تلدد بق دصبىددّللك د د د و  دن. دلدد مه ي:دمثدنىدرسولددّللك  



ابب يف كراهية حرق العدو ِّ ابلنار -122  
ـدث عبددسثي دمبد بحيور د دل:دعبدد غريةدمبدهللا  دد  محبددحلمد يُّ دهللابد  دد ماند د دل:دث ع د   دمبدمحمةد2673

 دألسب ي دهللابد ميه
دهللابيهد سبمد   هدهللابىدس داد دل:د ر جهللاد يهدد  دل:د"إند ج متد ال دصبىددّللك ان د  ث  وهداب بدر"د و يهللاد ندرسولددّللك

دد بدر".   بددد  د  جثهللادإ يهد ادل:د"إند ج متد الان د د تبوهد الحت  وه د  أنهدالددثذبداب بدردإالدربُّ
ـدث عبدددمد دمبدخد  د  تي ا د ندد بيثدمبدسث دث كعهمدهللابدمأري دهللابدسبي دندمبددقدر دهللابد  ده د ةد2674

  دل:
د دصبىددّللك هللابيهد سبمد دمثثد ادل:د"إند ج متد الان د  الان "د ذك د ثبده.مث بددرسولددّللك  

ـدث عبدد مودصد د  وبدمبد وسى د دل:د خرباند مودإسحدقدد فمدري دهللابد  دإسحدقدد وي د  دهللابددمبد2675
دهللابد ميهد دل:  سث  د دلدغريد  دصد :دهللابددحلقبدمبدسث  دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك

د دهللابيهد سبمد دسف د دنطبقدحلدجته د   دبددمُحَّ حة د ثهدد  خدند  خذاند  خيهد د جد  دكبدد  درسولددّللك صبىددّللك
دهللابيهد سبمد ادل:د" بد ج دهذهدمو  هد دردُّ دد   هددإ يهد"د ر ىد  داد دحل  ةد جثبهللاد ف حمد د جد دد بزُّدصبىددّللك

دد بدر".ّنلد  دث َّ بدهدد ادل:د" بدث قدهذه "د ببد:دحنب د دل:د"إن هدالدب غيد نددثذبداب بدردإالدربُّ  
ابب يف الرجل ُيكري دابته على النصف أو السهم -123  

ـدث عبددإسحدقدمبدإم دهيمدد   وايد مودد بض  د دل:دعبدد   دمبدشثيع د دل:د خرب د مودزرهللاادىيبدمبد2676
عهدهللابد دعبادمبددأل د نهدث ك ي د دهللابدهللا   دمبدهللا  ددّللك سا د دل:  دهللا   دد قكأ  

د دهللابيهد سبمد دغم ةد  و، د ر جهللادإ،د هبيد    بهللاد   دخ جد  لدصحدمادرسولددّللك دصبىددّللك اندىدرسولددّللك
دهللابيهد سبم د طفاهللاد ددمل دباد اندي:د الد بدى لدرجال د هدسه ه د بددىدشيخد بددألنحيدرد دل:د بدد صبىددّللك

د ثد،د دل:د ر جهللاد  دخريدصدثعدسه هدهللابىد ندحن بهدهللُاْا اد طثد هد ثبد د بهللا:د ْ دهللابىدم كاددّللك نثم د دل:د حقأ
دهللابيبد د  صدم د الئُصد قاتهبَّدثىتد  يته د ر جد اث دهللابىدثاي اد بدثادئعدإمبهدمثد دل:دساهبَّد ثىتد  د ددّللك

هللاد كد دل:د  م د  دمثد دل:دساهبَّد ا ال د ادل:د دد رىد الئحيكدإالدك د د د دل:دإّنددهيدغبي تكدد يتدش ط
 خذد الئحيكدايددمبد خيد غريدسه كد رحْدانح.

ابب يف األسري يوثق -124  
دد دل:دمسثهللاد ابده د ةدداول:2677 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد ددث ددمبدسب اد دل:د خرباند   دمبدزايَّ  

دهللابيهد سبمدداول:د"هللاجعدرمُّبددهللامَّ جلَّد بد وٍددداد دصبىددّللك د ندإ،ددجلباد دد قالسل".مسثهللادرسولددّللك  
دمبدهللا   دمبد  ددحلجكدجد مود ث   د دل:دعبددهللا  دد ودرت دعبدد   دمبدإسحدق دهللابد2678 ـدث عبددهللا  ددّللك

 دثاوبدمبدهللات ا دهللابد قبمدمبدهللا  ددّللك دهللابدُجب بدمبد أيثد دل:



دمبدغد عدد بي يد دس دٍَّاد د دهللابيهد سبمدهللا  ددّللك دصبىددّللك كبهللاد يهم د    همد نددحُوبُّوددد غدرةدهللابىدم دمثثدرسولددّللك
د  خذانهد ادل:دإّنددجئهللاد رد د داب أ د  د ر جبددثىتدإذددكبكدداب أ د د ايبدددحلدرتدمبدد ربصد دد بي يُّ ُبحوَّحأ

دمل
دهللابيهد سبمد اببد:دإند أبد قب د دملددض َّ،درابطبدددو د د د دصبىددّللك  يبا د إندديأسالد د إّنددخ جهللادإ،درسولددّللك

  أبدغريدذ كدنقتوعقد بك د و دانهد اث د .
ـدث عبددهللايقىدمبدمحددددملحي يد  تي ا د دلد تي ا:دعبددد بيثدمبدسث  دهللابدسثي دمبد  دسثي د نهدمس د ابد2679

 ه د ةدداول:
دهللابيهد سبمدخيال د  لدا  د جد  دم جلد بدم دثبيفاددادلد هدمثد ادمبد اث دصبىددّللك لدسي د هلدمثثدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد ادل:د" دذددهللاب ،دايمثد ا "د دصبىددّللك د ي د ا د  مطوهدمقدرداد بدسودريددملقج  د ر جدإ يهدرسولددّللك
 دل:دهللاب يداي   دخريف دإند اتلد اتلدذدددٍد د إند ُبثمد بثمدهللابىدشدك  د إندكبهللاد  د ددملدلد قلد ث د بهد

دهللابي دصبىددّللك هد سبمدثىتدإذددكدند] ب[دد غ  دمثد دلد ه:د" ددهللاب ،دايمثد ا "د  هللاددد  لد دشئهللا د رتكهدرسولددّللك
د دصبىددّللك دهللابيهد سبمدثىتدكدندمث دد غ  د ذك د  لدهذد د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك هذددد أالد د رتكهدرسولددّللك

 د ادل:د شه د ندالدإ هدهللابيهد سبم:د" طباوددمثد ا"د دنطبقدإ،دخنلد  دعد بددملقج د دغتقلد يهدمثددخلددملقج
 إالددّللك د  شه د ند   د دهللا  هد رسو هد سدقددحل دث د دلدهللايقى:د خرباندد بيثد  دل:دذددذأدٍكد.

دمبد  د2680 ـدث عبدد   دمبدهللا   دد  دزيد دل:دعبددسب اددث ددمبدد فضلدهللابددمبدإسحدقد دل:دث ع دهللا  ددّللك
دمبدهللا  دد  محب مبدسث دمبدُزرحدرةد دل:دمأ  دهللابدىيبدمبدهللا  ددّللك  

ُ  أددابألسدرىدثنيد  دد مد سودةدمبهللادزحْ ثادهللاب دآلدهللاف د د دُ بدخهمدهللابىدهللاوفد  ثوذددم دهللاف د د دل:د ذ كد
حد م د دإ د ثب همدإذد  يهللاد ايل:دهؤال ددألسدرىد  دُ يتأ دهللابيهبددحلجدبد دل:د اولدسودة:د دّللك   لد ندُدْض حبح

دهللابيهد سبمد يهد إذدد موددمد دسهيلدمبدهللا   د دانثياددحلج ةدجم وهللاادد دهدإ،د  جثهللادإ،دمييتد رسولددّللكد دصبىددّللك
 هللاباهدحب ل دمثدذك ددحل دث.

  دلد موددد د:د مهدد تالد ابدجهلدمبدهودد د كدانددنت ابد هد ملددث  ده د  تالددوددم ر.
ابب يف األسري ينال منه ويضرب ويقرر -125  

إمسدهللايلد دل:دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد نسدـدث عبدد وسىدمب2681  
د صحدمهد دنطباوددإ،دم ر د  أذددهمدم  دايد  دشد يهددهللا  د سودد   د دهللابيهد سبمدنح حبح دصبىددّللك  ندرسولددّللك

د دديلدموى د دهللابيهد سبمد جثبودددق  ونه:د دبد مودسفيدن د ياول:د دّللك دصبىددّللك دحلجكدج د  خذهد صحدبدرسولددّللك
   هدهللاأْبمف د  أبدهذهد  دشد  دجد  د يهمد مودجهلد هللات اد شي اددمبددرميثاد   يادمبدخبف د  أذدد دلدهلمدذ كدد ب

د دديلدأب دسفيدند بدهللابم د  أبدهذهد  دشد  د   بهللاد ض موهد ياول:ددهللاو ددهللاو د خربكم د  أذدد  كوهد دل:د دّللك
دهللابيهد سبمددحيبكيد هوددق  د يهمد مودجهلد هللُات اد شي اددمبددرميثا د   يَّادم بدخبفد  د   بود د د بزدصبىددّللك



د  د ذ ك د ب دددنحي فد دل:د" د ذيدنفقيدمي ه دإنأمد تض مونهدإذددص  أم د   هللاونهدإذددكذمأم دهذهد  دشف
دهللابيهد سبم:د"هذدد حي يد الٍندغ د "د  ض دد هدهللاب دصبىددّللك ىد   بهللاد ت ب د ابدسفيدن"د دلد نس:د دلدرسولددّللك

دألرضد" هذدد حي يد الٍندغ د "د  ض دد هدهللابىددألرضد" هذدد حي يد الٍندغ د "د  ض دد هدهللابىددألرضد ادل:د
د دصبىددّللك دهللابيهد سبم د    د مدرسولددّللك دصبىددّللك  د ذيدنفقيدمي ه د ددجد زد ث د بهمدهللابد وض دد درسولددّللك

 هللابيهد سبمد  خذدأبرجبهمد قح ود د   اودد د بيعدم ر.
ابب يف األسري يكره على اإلِّسالم -126  

ددث دد قجقتد دحد عبدددمبدمودرد دل:د2682 ـدث عبدد   دمبدهللا  دمبدهللابيددملا  يد دل:دعبدد شثثدمبدهللا  ددّللك
د دل:دعبدد هعدمبدج د  دهللابدشث ا دهللابد  دمو  دهللابد ث عبدددمبد  دهللا يك د هذدد فظه دحد عبدددحلقبدمبدهللابيك

بدهللا دفد دل:سثي دمبدج ري دهللابددم  
كدنهللاددمل  ةد أوند االات د د تجثلدهللابىدنفقهددإندهللادحمدهلدد   فد ندهتُحوكأدحُه د ب دددجبيهللادمبودد بضريدكدند يهمد بد

دهللامك جلك:د}الدإك دهد دد  كأدبد  د  نيدد  ش د بدد غيكأ{.   مبد ددألنحيدر د اد ود:دالن يد مبد ان د  نملددّللك
دثيشدهلددز  . دلد موددد د:ددملاالةدد يتدال  

ابب قتل األسري وال يُ ْعَرض عليه اإلِّسالمُ  -127  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد دل:دعبدد مح دمبددملفضلد دل:دعبدد س دطدمبدنحي د دل:دزهللامدد قُّ كأيُّ دهللابد2683

  حيثعدمبدسث  دهللابدسث د دل:
دهللابيهد سبمدد بدفدإال دصبىددّللك  رمثادنفٍ د د    نيد مسدهم د دمبد  دس حد ذك ددملَّددكدنددودد تحد أاد  َّبحدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدد بدفدإ،د دصبىددّللك دحل دثد دل:د   دددمبد  دس ٍحد  أنهددخت  دهللاب دهللا  دندمبدهللافدن د ب دددهللاددرسولددّللك
:دابد دهللا  ددّللك د  دهللابيهد سبمد ادل:دايدنزَّددّللك دصبىددّللك    در سهد بظ دإ يهدد  يثادجد دمهدثىتد   فهدهللابىدرسولددّللك

عالاث  دكلدذ كدأيىب د  ددثهدمث دعالت دمثد   لدهللابىد صحدمهد ادل:د"  ددكدند يأمدرجلفدرشي فدداوددإ،دهذددثيثد
د دد دنفقك د الَّد     دإ يبددمثيبكد دل:د"إنهدالد رآ دكففهللادد يدهللابدميثتهد ياتبه "د اد ود:د ددن ريدايرسولددّللك

هدخدئباددألهللاني".دب غيد بزٍكد ند أوند   
د خددهللا  دند بدد  ضدهللاا د كدندد و ي دمبدهللاا اد خددهللا  دندأل هد ض مهدهللا  دنددحل َّدإذد  دلد موددد د:دكدندهللا  ددّللك

 ش بددخل  .
ـدث عبدد   دمبدد ثال د دل:دعبددزد دمبدث دبد دل:د خرباندهللا   دمبدهللا  دندمبدهللا  دد  محبدمبدسثي دمبد2684

ع دج كأي دهللابد ميهد مويددملرم  يد دل:دث   
دهللابيهد سبمد دلددودد تحد أا:د" رمثافدالد : كأبهمد دثلٍكد الث ٍد"د ق دهمد دل:د  يبتنيدكداند دصبىددّللك  ندرسولددّللك

 ملايٍسد اتبهللادإث دمهد د   بتهللاددألخ ىد  سب هللا.



. عُّ   دلد موددد د:دملد  همدإسبددهد بددمبدد ثال دك دد ثأ
د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد نسدمبد د كـدث عبددد اثبز دهللابد 2685  

دهللابيهد سبمددخلد أادهللادددد فتحد هللابىدر سهددملغف  د ب ددنمهللاهدجد هدرجلد ادل:ددمبدخطلد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
  تثبقدأبستدردد أث ا د ادل:د"د تبوه".

  دلد موددد د:ددسمددمبدخطلدهللا  ددّللك د كدند مودم زةددألسب يد تبه.
سري صربا  ابب يف قتل األ -128  

دمبدهللا    دهللابدزد دمبد2686 دمبدجثف دد  َّ يد دل:د خرب دهللُا ي ددّللك ـدث عبددهللابيدمبددحلقنيدد  َّ يد دل:دعبددهللا  ددّللك
   د نيقا دهللابدهللا   دمبد  َّة دهللابدإم دهيمد دل:

  قتث لدرجال د بدمادايد ردددد ضَّحَّد،دمبد يسد نددقتث لد ق   د  د ادلد هدهللُا درةدمبدهللُاا اد خودد و ي دمبدهللاا ادـ:د
دهللابيهد دمبد قثودد كدند د نفقبدد وعوقددحل دثد ندد بزَّدصبىددّللك  تباأدهللا  دن د ادلد هد ق  ق:دث عبددهللا  ددّللك
دهللابيهد دصبىددّللك  سبمدملدد رددد تلد ميكد دل:د بد بحيكأ يا د دل:د"د بدر"د ا درضيهللاد كد ددرضيد كدرسولددّللك

  سبم.
سري ابلنبلابب يف قتل األ -129  

دمبد هعد دل:د خرب دهللا   دمبددحلدرت دهللابدمأريدمبددألشج د2687 ـدث عبددسثي دمبد بحيورد دل:دعبددهللا  ددّللك
 هللابددمبد أْثبأي د دل:

حدأبرمثاد هللاالجد بدد ث   د    د مد اتبوددصربد د.  غم اند  دهللا  دد  محبدمبدخد  دمبدد و ي  د ُ يتأ
هللابددمبد هعد دهذدددحل دثد دل:داب ب لدصربد  د  بغدذ كد ابد دوبددألنحيدريد دلد موددد د:د دلد بددغريدسثي د

دهللابيهد سبمددبهىدهللابد تلدد حيرب د ود ذيدنفقيدمي هد ودكدنهللاددجدجافد دصربهتد د دصبىددّللك  ادل:دمسثهللادرسولددّللك
   بغدذ كدهللا  دد  محبدمبدخد  دمبدد و ي د  هللاتقد رم در دب.

ري بغري فداءابب يف املن ِّ على األس -130  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد دل:دعبددمحددد دل:د خربانداثمهللا:2688  

دهللابيهد سبمد  صحدمهد بدج دلدد تبثيمدهللاب دصالةد هللابد نسد ندمثدننيدرجال د بد هلد أاده طوددهللابىدد بزكأدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدسحبح د د د  هللاتاهمدرسولدد دصبىددّللك دد فج د ياتبوهم د  خذهمدرسولددّللك دهللابيهد سبم د  نملددّللك دصبىددّللك ّللك

د د دهمدهللابأمد  د دأمدهللابهمدم طبد أا{دإ،دآخ ددآلدا.  هللامَّ جلَّ:د} هودد ذيدكفَّ
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درفد دل:دعبددهللا  دد  زدقد دل:د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابد   دمبدج ريدمبد2689

  طثم دهللابد ميه



دهللابيهد د سبمد دلدألسدرىدم ر:د" ودكدند طثمدمبدهللا أيكدثيد دمثَّدكبَّ  د دهؤال دد بَّتىندألطباتهمد ندد بزَّدصبىددّللك
  ه".

ابب يف فداء األسري ابملال -131  
ددحلبفيد دل:د2690 ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب لد دل:دعبدد مودنوحد دل:د خرباندهللاأ  ادمبدهللا َّدرد دل:دعبددمسد،ف

  دمبددخلطدبد دل:ث ع ددمبدهللا دفد دل:دث ع دهللا 
د دهللامَّ جلَّ:د} ددكدند بزٍكد نددأوند هد س ىدثىتَّ دهللابيهد سبمدد ف د د نملددّللك ملددكدنددوددم رد  خذددث دد بزَّدصبىددّللك

[دهلمدد غبدئم.  د ربد ددألرض{دإ،د و ه:د}ملقَّأمد ي دد خذمت{د بدد ف د  دمثد ثلَّد]دّللك
ُدق لدهللابددسمد  دنوحد ادل:دإدشد حيب دابمسه دإمسهدإسمدشبي . دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدثب لد  

  دلد موددد د:ددسمد  دنوحد  دد د د حيحيحدهللا  دد  محبدمبدغم دن.
ـدث عبددهللا  دد  محبدمبددمل در،دد ثيويد دل:دعبددسفيدندمبدث يعد دل:دعبددشث ا دهللابد  دد ثب س دهللابد  د2691

 د وث د  دهللابددمبدهللا دف
دهللابيهد سبمدجثلد  د د هلددجلدهبياددوددم رد رمث دئا. ندد بزَّدصبىد دّللك  

دمبد   دد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدىيبدمبدهللا دددهللابد ميهد2692 ـدث عبددهللا  ددّللك
دمبدد ممري دهللابدهللادئواد د هللا:  هللا دددمبدهللا  ددّللك

صدندل د مث هللاد يهدماالدٍةدهلددكدنهللادهللاب دخ جيادملددمثثد هلد أاد د  د د س دهمدمث هللادزدبعد د  د د  دد ثد
دهلددر َّا دش د ة  د  دل:د"إندر دتمد ند دهللابيهد سبمدرقَّ دصبىددّللك  دخبتهدد ددهللابىد  دد ثدصد د هللا:د ب ددرآهددرسولددّللك

دهللابيهد سبمد خذ دصبىددّللك هللابيه د  د هللا هد ندد طباوددهلدد سريهدد   دُّ ددهللابيهددد ذيدهلد"د اد ود:دنثم د كدندرسولددّللك
دهللابيهد سبمدزد دمبدثدرعاد رجال د بددألنحيدرد ادل:د"كواندم طبد دصبىددّللك دس يلدزدبعدإ يه د مثثدرسولددّللك خيبيح

دمأ ددزدبعد تحيح دهددثىتد  يدد د". دمت َّ  أيججدثىتَّ
  دهللابدهللاايل دهللابددمبدـدث عبدد مح دمبد  د  ، دعبددهللا يددث دسثي دمبددحلأمد دل:د خرباندد بيثدمبدسث2693

 شهدبد دل:د ذك دهللا  ةدمبدد ممريد ند   دند دملقوردمبدف  اد خربده
دهللابيهد سبمد دلدثنيدجد هد   دهوزدند قب ني د ق  وهد ندد دكدإ يهمد  ودهلم د ادلدهلمدرسولد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

ددحل دثدإيلَّد ص   دهللابيهد سبم:د" ثيد بد   ن د  ثعُّ دصبىددّللك ه د دختدر د:دإ َّددد قَّزد إ دددملدل"د اد ود:دخنتدرددّللك
د دمثد دل:د"  ددمث  د  أندإخودنأمدهؤال دجد  دداتئ ني د إنكأ دهللابيهد سبمد  عىندهللابىددّللك دصبىددّللك س يبد د ادددرسولددّللك

ثظهدثىتدد  در دهللاد ند ردَّدإ يهمدس يهم د  بد ثعد بأمد نددطيعدذ كد بيفثل د  بد ثعد بأمد نددأوندهللابى
دصبىد دهللابيبدد بيفثل"د ادلدد بدف:د  دطي بددذ كدهلمدايرسولددّللك د ادلدهلمدرسولددّللك نثطيهدإايهد بد  لد دددفي ددّللك



دهللابيهد سبم:د"إاندالدن ريد بد ذند بأمدابدملدأيذن د درجثوددثىتدد   دإ يبددهللا  د:كمد   كم"د  ج دد بدفد كب همد دّللك
  دطي ودد  ذنود.هللا  د:هم د  خرب دد نمد 

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد دل:دعبددمحدد دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هد2694
  دد احياد دل:

دهللابيهد سبم:د"ردُّ ددهللابيهمدنقد همد  مبد هم د  بد قَّكدموى د بدهذددد في  د  أند هدمهدد دصبىددّللك  ادلدرسولددّللك
د  دئٍبد بد  د دهللابيهد سبمد بدمثري د  خذد م ة د بدهللابيبددسهللاَّ دهللابيبد"دمثددانددث دد بزَّدصبىددّللك لدشى ددفيئهددّللك

سبد هدمثد دل:دايد دهددد بدفدإنهد يسديلد بدهذددد في دشى ف د الدهذد"د ر  ددص ثيهد"إالَّددخل س د دخل سد  د دفد
 ادل:د خذ دهذهدألصبحد ددم ذهللاا ديل د ادلدرسولدهللابيأم د  دُّ دددخليدطد دملري "د ادددرجلد دد هدك َّافد بدشث د

دهللابيهد سبم:د"  كدد ددكدنديلد    دهللا  ددملطبعد هود ك"د ادل:د  ددإذددمبغهللاد دد رىد الد ربديلد يهد د دصبىددّللك دّللك
  ن ذهد.
مام يقيم عند الظهور على العدو ِّ بعرصتهم -132 ابب يف اإلِّ  

د دل:دعبددرحْ حد دال:دعبددسثي  دهللابددـدث عبدد   دمبددمل ىند دل:دعبد2695  ثدذدمبد ثدذ دحد عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك
  تددة دهللابد نس دهللابد  دطبحاد دل:

دهللابيهد سبمدإذددغبعدهللابىد ودد  ددداب ثحْ صاأدعالاث  د دلددمبددمل ىن:دإذددغبعد و د د ثعد ند دصبىددّللك كدندرسولددّللك
 دايمدمث صتهمدعالاث .
دسبادمخسد] دلد موددد د:دك دندىيبدمبدسثي ددطثبد دهذدددحل دث دألنهد يسد بد  ،دث دثدسثيٍ  دألنهد غريَّ

   رمثني د ملدخُي كأجدهذدددحل دثدإالدآبخ ه.
ه[.   دلد موددد د:ددادلدإند كيثد دمحلدهللابهد د غريُّ

ابب يف التفريق بني السييبِّ  -133  
مبد بحيور دعبددهللا  دد قالددمبدث ب دهللابددمد دمبدهللا  ددـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد دل:دعبددإسحدق2696

دهللابه  د  محب دهللابددحلأم دهللابد ي وندمبد  دش يع دهللابدهللابيكدرضيددّللك
دهللابيهد سبمدهللابدذ ك د ردَّدد  ي .   نهد  َّقدمنيدجدرداد    هد د بهدهدد بزُّدصبىددّللك

عالتد مثدنني.د دلد موددد د:د  ي وندملدد ر،دهللابيد  د تلدابجل دجم د دجل دجمدسبا  
  دلد موددد د:د دحل َُّةدسبادعالتد ستني د  تلددمبدد مُّمريدسبادعالتد س ثني.

ابب الرخصة يف املدركني يفرق بينهم -134  
د دل:دعبددهدشمدمبدد ادسمد] دل:دعبددهللاأ  اد دل[:دث ع دإايفدمبدسب اد دل:د2697 ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك

 ث ع د  د دل:



دهللابيهد سبم د غم اند مدرةد وببَّددد غدرة دمثدنظ  دإ،دهللابقد بدد بدفدخ جبدد  د   دصبىددّللك دمأ د   َّ حهدهللابيبددرسولددّللك
 يهدد ذرداد د بقد  د   يهللادمقهم د و  دميبهمد منيددجل ل د اد ودد جئهللاد مدإ،د  دمأ د يهمدد   ةد بد مدرةد هللابيهدد

دهلدد بد ثقبدد دهللابيهد أْو فد بد دحٍدد ثهددمبهللاف دصبىددّللك  ث ب د بفَّب د مودمأ ددمبتهدد ا  هللاددمل دبا د باي درسولددّللك
د ا د هللاج ت د  ددكوفهللادهلددعواب  د قأهللادثىتدإذددكدند بد  سبمد ادلديل:د"ايسب ادهعديلددمل  ة"د ابهللا:د دّللك

دهللابيهد سبمد دد قوقد ادلديل:د"ايسب ا دهعديلددمل دصبىددّللك د مو،"د ابهللا:دايرسولددّللك دد غ د اي درسولددّللك   ةدّللك
د ددكوفهللادهلددعواب  د هيد ك د  ثثد ددإ،د هلد أاد  د د دهمد س ى د ف دهمدمتبكددمل  ة.   دّللك

ابب يف املال يصيبه العدو  من املسلمني مث يدركه صاحُبه يف الغنيمة -135  
هللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  ـدث عبددصد دمبدسهيل دعبددىيبددث ددمبد  دزدئ ةدهللابد2698  

دهللابيهد سبمدإ،ددمبدهللا  د ملد دصبىددّللك دإ،دد ث  كأد ظه دهللابيهددملقب ون د  دهدرسولددّللك  ندغال د دالمبدهللا  د مقح
 دُاقحم.

 ] دلد موددد د:د  دلدغريه:دردَّهدهللابيهدخد  دمبدد و ي [.
ثىند دال:دعبدددمبدُّنري دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابدـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دريد دحلقبدمبدهللابي ددمل2699

 دمبدهللا  د دل:
دهللابيهد سبم د إمحقدهللا  د هد دصبىددّللك ذهعد  فد هد  خذهددد ث  ك د ظه دهللابيهمددملقب ون د ُ دَّدهللابيهد دز بدرسولددّللك

دهللابيهد سبم.د بحقدأبرضدد   د د ظه دهللابيهمددملقب ون د  دَّهدهللابيهدخد  دمبدد و ي دمث دد بزكأدصبى دّللك  
ابب يف عبيد املشركني يلحقون ابملسلمني فُيسلُِّمون -136  

ـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبددحل َّد  د دل:دث ع د   ددث ددمبدسب ادهللابد   دمبدإسحدق دهللابد ابندمبد2700
دمبد  دطد عد دل: دمبدثأ حدحم دهللابدهللابيك  صد  دهللابد بحيوردمبددملثت   دهللابدرأْمثيكأ

دهللابيهد سبمددث ددودددحل د ياد  لدد حيبح د أتعدإ يهد ود يهمد اد ود:داي    دخ جدهللاأ ْد دصبىددّللك دنفدإ،درسولددّللك  ح
دُردَّهمدإ يهم د غضعد د ددخ جوددإ يكدرغ اد دددبك د إّنددخ جودده اب د بدد  كأق د ادلدانف:دص  وددايرسولددّللك  دّللك

دهللابيهد سبمد  دل:د"  دصبىددّللك د]هللام جل[دهللابيأمد بددض بدرسولددّللك دد ردكمد بتهوندايد ثو د  دٍشدثىتدد ثثددّللك
دهللام جل".  ر دمأمدهللابىدهذد"د  ىبد ندد دَّهم د  دل:د"همدهللاتاد ددّللك

ابب يف إابحة الطعام يف أرض العدو ِّ  -137  
بدهللا  ـدث عبددإم دهيمدمبدمحمةدد ممرييد دل:دعبدد نسدمبدهللايدض دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددم2701  

دهللابيهد سبمدطثد د د هللاقال د بمددؤخذد بهمددخل س. دصبىددّللك   ندجيود دغب ودد دز دندرسولددّللك
دمبد غفلد دل:2702 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد د اثبزد دال:دعبددسبي دن دهللابدمُحي ددث ددمبدهاللدهللابدهللا  ددّللك  



د بدشحمددوددخيربد دل:د   يتهد د تم تهد دل:دمث حدج دبف دُديلكأ د بهللا:دالد هللاطيد بدهذدد ث د دد يوددشيئد  د دل:د د تفهللاُّ
دهللابيهد سبمددت قَّمدإيلَّ. دصبىددّللك    أذددرسولددّللك

ابب يف النهي عن الن هىب إذا كان يف الطعام قلُة يف أرض العدو -138  
  دل:ـدث عبددسبي دندمبدث بد دل:دعبددج د ددث ددمبدثدزددهللابددثبىدمبدثأيم دهللابد  د  ي د2703

د دصبىددّللك كبدد  دهللا  دد  محبدمبدمس ةدمأدملد  صدبدد بدفدغبي ا د دنته وهد د ادددخطي د د ادل:دمسثهللادرسولددّللك
 هللابيهد سبمددبهىدهللابدد بْهَّب د  دُّ دد دد خذ د د اقَّ هدميبهم.

دمبدـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مود ثد دا دعبدد مودإسحدقدد وي د  دهللابد   دمبد  دجم2704 د   دهللابدهللا  ددّللك
   د  ىف د دل:

دهللابيهد سبم د ادل:د ص بددطثد د ددوددخيرب د أدند دصبىددّللك  بهللا:دهلدكبتمدّت كأقونددث دد طثددد دهللاه درسولددّللك
 د  جلدجيي د ي خذد بهد ا درد دددأفيهدمثددبحي ف.

بيعدهللابد ميه دهللابدرجلد بددألنحيدرد دل:ـدث عبددهبَّدددمبدد قَّ يكأ دعبدد موددألثوص دهللابدهللادصمددث ددمبدك2705  
دهللابيهد سبمد دسف د  صدبدد بدفدثدجافدش د ةد جحْه ف د  صدموددغب د د دنته وهد د  أند دصبىددّللك خ جبدد  درسولددّللك

دهللابيهد سبمدميويدهللابىد وسهد  كف د   راندماوسه دمثدجثلدد  كألدد بحمد دصبىددّللك   ر اند تغبيدإذدجد درسولددّللك
د بدهبدد.اب رتد دد به اد يقهللادأبثلَّد بددمليتا"د  د"إنددمليتاد يقهللادأبثلَّد بدد به ا"دد وكُّ دب دمثد دل:د"إنَّ  

ابب يف محل الطعام من أرض العدو ِّ  -139  
دمبد هعد دل:د خرب دهللا   دمبددحلدرت د نددمبدثحْ شحٍفددألزديَّد2706 ـدث عبددسثي دمبد بحيورد دل:دعبددهللا  ددّللك

دسمد و،دهللا  دد  محب ث عه دهللابدد ا  
دهللابيهد سبمد دل:دكبدد كلددجلم رد دد غم د الناق ه دثىتدإندكبدد ب ج دإ،د هللابدمثبد صحدبدد بزكأدصبىددّللك

 رثد بدد  خ جتبدد بهداألةف.
ابب يف بيع الطعام إذا فضل عن الناس يف أرض العدو -140  

ىيبدمبدمحمةد دل:دعبدد مودهللا  دد ثمدمدشيخفد بد هلدـدث عبدد   دمبددملحيفى دعبدد   دمبددمل در، دهللابد2707
 دألردنكأ دهللابدهللا ددةدمبدُنقحيٍك دهللابدهللا  دد  محبدمبدغبمد دل:

ردمطبدد  دباد أبَّْق أدبد  دش ث يلدمبدد قكأ   د ب دد تحهدد صدبد يهددغب د د ما د  د اقمد يبددطدئفاد بهدد جثلد
دهللابيهد سبمدخيربد  ص بددمايتهدد ددملغبم د بايهللاد ثدذدمبدج لد ح عته دصبىددّللك  د ادلد ثدذ:دغم اند  درسولددّللك

دهللابيهد سبمدطدئفا د جثلدمايتهدد ددملغبم. دصبىددّللك   يهددغب د د اقمد يبددرسولددّللك
ابب يف الرجل ينتفع من الغنيمة ابلشيء -141  



  اندحل د هد  اُب د دال:دعبدد مود ثد دا ددـدث عبددسثي دمبد بحيورد هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىن.د دلد موددد د:2708
هللابد   دمبدإسحدق دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد  د  ز قد و،دجُتيع دهللابدثبشدد حيبثد  دهللابدر دف دمبد

 اثمهللاددألنحيدري 
د د يودددآلخ د الدد كعدددما د بد  ددملقب ني دثىتدإ دهللابيهد سبمد دل:د" بدكدنددؤ بدابّللك ذدد ندد بزَّدصبىددّللك

د اب يودددآلخ د الددب سدعواب د بد  ددملقب نيدثىتدإذدد خباهدردهد يه".   هللاجفهددردهدد يه د  بدكدنددؤ بدابّللك
ابب يف الرخصة يف السالح يقاتل به يف املعركة -142  

ـدث عبدد   دمبدد ثال  د دلد خرباندإم دهيمددث ددمبددوسفد دلد موددد د:دهودإم دهيمدمبددوسفدمبد2709
سحدقدمبد  دإسحدقدد ق يثيدهللابد ميه دهللابد  دإسحدقدد ق يثي د دل:دث ع د مودهللا ي ة دهللابد ميهد دل:إ  

ددآلخأ حضد دل:د الد هدمهد دايد ابدجهل د  د خمىددّللك ددّللك   ر د  أذدد مودجهلدص د د  دُض أمهللادرجبهد ابهللا:دايهللا  َّ
طدئل د بمددغبدشيئد دثىتدسا دسيفهد بدد ه دهللاب دذ كد ادل:د مثحُ د بدرجلد تبهد و ه د ض متهدمقيفدغريد

  ض متهدمهدثىتدمـح حدح.
ابب يف تعظيم الغلول -143  

ـدث عبدد ق د د ندىيبدمبدسثي د مو دمبددملفضلدث كاثهم دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابد   دمبدىيبدمبد2710
 ث دن دهللابد  دهللا  ة دهللابدزد دمبدخد  ددجله  

دهللابيهد سبمد ادل:د ندرجال د بد صحدبدد بزكأدصبىددّللكد دصبىددّللك ددوددخيرب د ذك  ددذ كد  سولددّللك دهللابيهد سبمد و كأ
"صبوددهللابىدصدث أم"د تغري د جوهدد بدفد ذ ك د ادل:دإنَّدصدث أمدغلَّد دس يلددّللك د فتوبدد تدهللاهد وج اندخح زد د

  بدخ زددهوددالدقد يددرمهني.
د دد  دبي دهللابد  دد غيثد و،ددمبد طيٍ  دهللابد  ده د ةد نهد دل:ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدعوردمبدزد2711  

دهللابيهد سبمدهللادددخيرب د بمدنغبمدذه د د الد ر د دإالدد  يدبد دملتديد دأل ودل د دل:د وجَّهد دصبىددّللك خ جبدد  درسولددّللك
دصبىددّللكد دهللابيهد سبمدحنود دديدد ا ى د   د ُه أيحد  سولددّللك دصبىددّللك دهللابيهد سبمدهللا  فد سودددادلد هدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدإذدجد هدسهمد اتبه د ادلد دصبىددّللك  أْ هللاحمف دثىتدإذددكدنوددمودديدد ا ى د  يبدد أْ هللاحمفدى درثلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"كالَّد د ذيدنفقيدمي هدإنَّدد و بادد يتد خذهدددود دصبىددّللك دد بدف:دهبيئد د هددجلبا د ادلدرسولددّللك

دصبىد خيربد بددملغدمندملد حي هدددملادسمد توتثلدهللابيهدانرد "د ب ددمسثوددذ كدجد درجلدمو د،د  دش دكنيدإ،درسولددّللك
د بدانٍر"د  د دل:د"دش دكدند بدانٍر". دهللابيهد سبم:د"ش د،ف دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ادلدرسولددّللك  دّللك

مام  -144 والحُير ِّق رحلهابب يف الغلول إذا كان يسريا  يرتكه اإلِّ  
دمبدشوذبد دل:دث ع د2712 ـدث عبدد مودصد د  وبدمبد وسىد دل:د خرباند مودإسحدقدد فمدري دهللابدهللا  ددّللك

دمبدهللا   د دل:  هللاد  ددث ددمبدهللا  دد ودث دهللابددمبدم د ة دهللابدهللا  ددّللك



دهللابيهد سبمدإذدد صدبدغبي اد   دمالال د بددىد دد بدفد  دصبىددّللك يجيئوندمغبدئ همد يْرُ ُقهدكدندرسولددّللك
 داق ه د جد درجلدمث دذ كدمْم دٍدد بدشث د ادل:دايرسولددّللك دهذدد ي ددكبدد ص بدهد بدد غبي ا د ادل:د" مسثهللاد

مالال ددبددي "دعالاث  د دل:دنثم د دل:د"  دد بثكد ندجتي دمه "د دهللاتذرد]إ يه[د ادل:د"كب د نهللادجتي دمهددودد
.د ايد ا د ببد   بهدهللابك"  

ابب يف عقوبة الغال ِّ  -145  
ـدث عبددد بفيبيد سثي دمبد بحيورد دال:دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    د دلدد بفيبيددألن رد رديدهللابدصد دمبد   د2713

 مبدزدئ ةد.د دلد موددد د:د صد دهذدد مود د  د دل:
حدم جلد  دغحلَّ د ق لدسدملد دهللابهد ادل:دمسثهللاد   دى كأتدهللابدهللا  دمبددخلطدبددخبهللاد  د قب اد رضدد   دد ُ يتأ

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد ج متدد  جلد  دغلَّد  ث  ودد تدهللاهد دض موه"د دل:د وج اند د تدهللاهد هللابدد بزدصبىددّللك
  حيحفد  د ق لدسدملد دهللابهد ادل:دمثهد  حي قدم  به.

    د دل:ـدث عبدد مودصد د  وبدمبد وسىددألنطدكيد دل:د خرباند مودإسحدق دهللابدصد دمبد2714
دمبدهللا  د هللا  دمبدهللا  دد ثمدم د غلَّدرجلد تدهللاد  د    دد و ي دنتدهللاهد غم اند  دد و ي دمبدهوددد  ثبددسدملدمبدهللا  ددّللك

دمه د ملددـُْثطأهأدسحه ه.    ث قد حطأيفح
لَّد دلد موددد د:د هذدد صحددحل د ني در دهدغريد دث د ندد و ي دمبدهوددد ث قدرثلدزايددمبدسث  د كدند  دغ

  ض مه.
ـدث عبدد   دمبدهللاوفد دل:دعبدد وسىدمبد دوبد دل:دعبددد و ي دمبد قبمد دل:دعبددزهريدمبد    دهللابد2715

 هللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه
د ض موه. دهللابيهد سبمد  ابدمأ د هللا  دث َّ ودد تديدد غدلك دصبىددّللك   ندرسولددّللك

  د ملد مسثهد به:د  بثوهدسه ه. دلد موددد د:د زددد يهدهللابيدمبدحب دهللابدد و ي 
 دلد موددد د:د ث عبددمهدد و ي دمبدهللات اد هللا  دد وهدبدمبدا ةد دال:دعبددد و ي  دهللابدزهريدمبد    دهللابدهللا   دمبد

 شثيعد و ه:د ملددذك دهللا  دد وهدبدمبدا ةددحلوطيد" ب دسه ه".
ابب النهي عن السرت على من غلي  -146  

سفيدند دل:دعبددىيبدمبدثقدند دل:دعبددسبي دندمبد وسىد موددد ددعبددجثف دمبددـدث عبدد   دمبددد ددمب2716
 سث دمبدمس ةدمبدجب ب دث ع دخ يعدمبدسبي دن دهللابد ميهدسبي دندمبدمس ة دهللابدمس ةدمبدجب بد دل:

دهللابيهد سبمدداول:د" بدكتمدغدالًّد  أنهد  به". دصبىددّللك    ددمث د كدندرسولددّللك
لب يعطي القاتلابب يف السي  -147  



دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدهللا  دمبدك ريدمبد  بح دهللابد  د2717 ـدث عبددهللا  ددّللك
    د و،د  د تددة دهللابد  د تددةد نَّهد دل:

دهللابيهد سبمد دهللادددثبني د ب ددد تايبددكدنهللاد ب قب نيدجو اد دل:د   دهللادرج دصبىددّللك ال د بدخ جبدد  درسولددّللك
دملو كنيد  دهللاالدرجال د بددملقب نيد دل:د دست ر د هدثىتد  يتهد بد ردئه د ض متهداب قيفدهللابىدث لدهللاد اهد د

د ض َّ دض َّا د ج  د بهددردحددملو  دمثد دركهددملو د  رسب  د بحاهللادهللا  دمبددخلطدبد ابهللاد ه:د دد     لدهللابيَّ
دهللابيهد سبمد ادل:د" بد تلد تيال د هدهللابيهددابلدد بدف د دل:د   ددّللك دمثدإندد بدفدرجثود  دصبىددّللك  جبسدرسولددّللك

ميكأبافد بهدسب ه"د دل:د ا هللادمثد بهللا:د بددوه ديل دمثدجبقهللا دمثد دلدد  دنيا:د" بد تلد تيال د هدهللابيهدميكأبافد بهدسب ه"د
دهللابيهد سبم:د دل:د ا هللادمثد بهللا:د بددوه ديل دمثدجبقهللا دمثد دلدذ كدد  د  ا د ا هللاد ادلدرسولددّللكد دصبىددّللك

د سبعدذ كدد اتيلد " دد كدايد ابد تددة "د دل:د د تحيحيهللادهللابيهدد احيا د ادلدرجلد بدد اود:دص قدايرسولددّللك
د هللابدرسو هد دداد لدهللابددّللك دإذد  ددث أ دإ،د س د بد س ددّللك هللاب ي د  رضهد به د ادلد مودمأ دد حي دق:دالهدددّللك

دهللابيهد سبم:د"ص ق د  هللاطهدإايه". يثطيكدسب ه د ادلدرسولددّللكد دصبىددّللك  
  ادلد مود تددة:د  هللاطدنيه د  أْثهللُادد  كأري د دمتثهللادمهدفحْ ح د د دم دسب اد  أنهدأل ُلد دلد عبتهد دديأسالد.

دمبد  دطبحا دهللابد نسدمبد د كد دل:2718 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد دل:دعبددمحدد دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمددو ئٍذددث ددوددثبنيد" بد تلدكد  د د بهدسب ه"د اتلد مودطبحاددو ئٍذدهللاو دبدد دل دصبىددّللك رسولددّللك

دإند د ادل:دايد دكدسبيم د ددهذدد ثك د د هللا:د رد د دّللك رجال د  خذد سال م د  ايد مودطبحاد ددسبيمد  ثهددخبج ف
دهللابيهد سبم.داند  دمثضهمد مثجدمهدمطبه د  خربدمذ كد مودطب دصبىددّللك حادرسولددّللك  

  دلد موددد د:دهذددث دثدثقب.
  دلد موددد د:د رداند ذدددخلبج  د كدندسالحدد ثجمددو ئٍذددخلبج .

مام مينع القاتل السلب إن رأى والفرس والسالح من الس لب -148 ابب يف اإلِّ  
ل:دث ع دصفودندمبدهللا    دهللابدهللا  دد  محبدمبدـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب لد دل:دعبددد و ي دمبد قبمد د2719

د دل:  ُج ريأدمبدنفري دهللابد ميه دهللابدهللاوفدمبد د كددألشجثيكأ
خ جهللاد  دزد دمبدثدرعاد دغم ةدُ ؤ حاحد  د ا د ح حدأيٌّد بد هلدد ي بد يسد ثهدغريدسيفه د بح درجلد بددملقب نيد

د  ضيبدد بايبدد ويدد   د د  يهمدرجلدهللابىدجم رد  د ق  هددمل دأيُّدطدئفاد بدجب هد  هللاطدهدإايه د د ّتذهدكهيئادد  َّْرقأ
ح حدأيُّدخبفدصر ة د   د

  فد هد شا دهللابيهدس جفد ذهعد سالحد ذهعد جثلدد    يددف يدابملقب ني د اث د هددمل
دهللامَّ جلَّد ب قب نيدم د هللاالهد اتبهد ثدزد  سهد سالثه د ب دد تحددّللك د  سهد ر َّ ثثدإ يهدخد  دمبدمهدد    يد ثْ  حعح

دهللابيهد سبمد ضىد دصبىددّللك د و ي د  خذد بدد قَّبع د دلدهللاوف:د   يتهد ابهللا:دايخد   د  ددهللاب هللاد ندرسولددّللك
دهللابيهد سبم د دصبىددّللك اب قَّبعد باد ل د دل:دمبى د  أ ددستأ   ه د بهللا:د رتدَّنَّهدهللابيهد  دألهللا كأ ـحبَّأحهددهللاب درسولددّللك



د  دد ثلد  ىبد ندد ددهللابيه د د ح حديكأ
دهللابيهد سبمد احيحيهللادهللابيهد حياددمل دصبىددّللك لدهللاوف:د دجت ثبددهللاب درسولددّللك

ددستأ   ه د ادلد دهللابيهد سبم:د"ايخد   د ددمحبكدهللابىد ددصبثهللا "د دل:دايرسولددّللك دصبىددّللك خد  ف د ادلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"ايخد   دردَّدهللابيهد دد خذ د به" دصبىددّللك ددرسولددّللك  دلدهللاوف:د ابهللاد] ه:دد نك[دايدخد  د ملد فأ

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبم:د"  ددذد، "د  خرب ه د دل:د غضعدرسولددّللك دصبىددّللك  ك د ادلدرسولددّللك
  ادل:د"ايدخد  دال  دَّدهللابيه دهلد نتمداتركونديلد   دئي د أمدصفوةد   همد هللابيهمدك ره".

ثب لد دل:دعبددد و ي د دل:دس  هللادعورد دهللابدهذدددحل دث د ح ع دهللابدخد  دمبدـدث عبدد مح دمبد   دمبد2720
  ث دن دهللابدج ريدمبدنفري دهللابد ميه دهللابدهللاوفدمبد د كددألشجثي دحنوه.

ابب يف السيلب الخيمس -149  
 دـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددإمسدهللايلدمبدهللايَّدحم دهللابدصفودندمبدهللا    دهللابدهللا  دد  محبدمبدج ريدمبدنفري2721

 هللابد ميه دهللابدهللاوفدمبد د كددألشجثيد خد  دمبدد و ي  
دهللابيهد سبمد ضىداب قبعد باد ل د ملدخي كسدد قَّبع. دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ابب: من أجاز على جريح ُمثَخن يُنف ُل من سلبه -150  
دمبدـدث عبددهدر ندمبدهللا ددددألزديد دل:دعبدد كي  دهللابد ميه دهللابد  دإسحدق دهللابد  دهللا ي 2722 ة دهللابدهللا  ددّللك

  قثودد دل:
دهللابيهد سبمددوددم ردسيفد  دجهل دكدند تبه. دصبىددّللك  نفكب درسولددّللك

ابب فيمن جاء بعد الغنيمة السهم له -151  
ـدث عبددسثي دمبد بحيورد دل:دعبددإمسدهللايلدمبدهللايكدحم دهللابد   دمبدد و ي دد مَّمأي يكأ دهللابدد مُّه يد ندهللاب قاد2723

هد نهدمس د ابده د ةدى كأتدسثي دمبدد ثدصمبدسثي د خربد  
دهللابيهد سبمدمثثد ابندمبدسثي دمبدد ثدصدهللابىدس أدٍَّاد بددمل دباد أ لحدا  د ا دد ابندمبد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

دهللابيهد سبمدخبيربدمث د ند تحهد د إندثمددخيبهمد يفف د ادلد ابن:دد قمد دصبىددّللك سثي د  صحدمهدهللابىدرسولددّللك
ايرسولددّللك د ادلد موده د ة:د ابهللا:دال اقمدهلمدايرسولددّللك د ادلد ابن:د نهللاد ددايد م دحت َّردهللابيبدد بدر فدد بد

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك دهللابيهد سبم:د"دجبسدايد ابن"د ملدداقمدهلمدرسولددّللك  ضدٍل د ادلدد بزدصبىددّللك
:دعبددد مه يد س  هدإمسدهللايلدمبد  يَّاد ح عبدهدد مُّه يُّد نهدـدث عبددثد  دمبدىيبدد  بريد دل:دعبددسفيدند دل2724

 مس دهللاب قادمبدسثي دد ا شيدى كأتدهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبمدخبيربدثنيدد تتحهد د ق  تهد ندُدْقهأمحديل د تأبمدمثبد   دسثي دمبد دصبىددّللك    هللاددمل دباد رسولددّللك

دل:د ابهللا:دهذدد د لددمبد و ل د ادلدسثي دمبدد ثدص:دايهللاج د د وم د  دد ثدصد ادل:دال قهمد هدايرسولددّللك د 
دهللابىدد ده. د ثد،دهللابىدد يَّد ملددُهأ كأ دهللابيبدد بد   ددضدلددثريك دماتلدد  ى د قبمد ك  هددّللك    ،ك



 ] دلد موددد د:دهؤال دكدنوددحنودهللاو ةد اتلد بهمدستاد رج د بدماي[.
دل:دعبدد مود سد ا دعبددم د  دهللابد  دم دة دهللابد  د وسىددألشث يد دل:ـدث عبدد   دمبدد ثال د 2725  

دهللابيهد سبمدثنيدد تتحدخيرب د  سهمد بدد  د دل:د  هللاطداند بهد د  دد قمدألث د دصبىددّللك    بدد ود ابددرسولددّللك
مد ثهم.غدبدهللابد تحدخيربد بهددشيئد دإالدملبدشه د ثهدإالد صحدبدسفيبتبددجثف د د  صحدمهد  سهمدهل  

ـدث عبدد  وبدمبد وسىد مودصد  د دل:دعبدد مودإسحدقدد فمدري دهللابدكبيعدمبد دئل دهللابدهدّن دمبد يس د2726
 هللابدث يعدمبد  د بيأا دهللابددمبدهللا  د دل:

د اب د ثدجادرسو ه د إ كأ دهللابيهد سبمد ددددث ددوددم رد ادل:د"إنَّدهللا  دنددنطبقد دثدجاددّللك دصبىددّللك د دإندرسولددّللك
دهللابيهد سبمدمقهم د ملددض بدألث دغدبدغريه. دصبىددّللك   ه"د ض بد هدرسولددّللك

ابب يف املرأة والعبد حيذاين من الغنيمة -152  
ـدث عبدد  وبدمبد وسىد مودصد  دعبدد مودإسحدقدد فمدريُّ دهللابدزدئ ة دهللابددألهللا ش دهللابددملرتدردمبد2727

 صيفي دهللابددمد دمبده  مد دل:
دمبدهللا دفددق  هدهللابدكذدد كذدد ذك د شيد  د هللابددمل بو،:د  هد دد في دشى  د هللابدد بقد :دهلدكبَّددكتعدا ةدإ،

دهللابيهد سبم د هلدهلبَّدنحييع د ادلددمبدهللا دف:د والد ندأييتد محو ا د ددكت هللادإ يه د دصبىددّللك خي جبد  درسولددّللك
  دقانيددملد .  دددمل بو،د أدندُىذحى د   ددد بقد د أبَّدد د دبددجل ثى د

ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درفد دل:دعبدد مح دمبدخد  ددث دد وهزد دل:دعبدددمبدإسحدق دهللابد  دجثف د2728
  د مه ي دهللابددمد دمبده  مد دل:

دهللابيهد سبم د دصبىددّللك كتعدا ةددحل  ريُّدإ،ددمبدهللا دفددق  هدهللابدد بقد :دهلدكبَّددوه نددحل بد  درسولددّللك
دصبىد هلدكدندد ض بدهلبَّدمقهم د دل:د  اندكت هللادكتدبددمبدهللا دفدإ،دا ة:د  دكبدىض نددحل بد  درسولددّللك

دهللابيهد سبم د   َّدد نددض بدهلبَّدمقهمد ال د   دكدندد ضخدهلبَّ.  دّللك
 دل:ددـدث عبددإم دهيمدمبدسثي د غريهد دال:د خرباندزد ددث ددمبددحل دبد دل:دعبددرد  دمبدسب ادمبدزايد 2729

د ميه  ث ع دثو جدمبدزايد دهللابدج  هد دكأ
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دنقوٍةد  بغدرسولددّللك دهللابيهد سبمد دغم ةدخيربدسددفدسهللاكأ دصبىددّللك  نددخ جهللاد  درسولددّللك

دخ جبددن غملد  ثثدإ يبد د جئبدد   دبدد يهدد غضعد ادل:د"  د بدخ جنتَّد إبأذند بدخ جنتَّ "د اببد:دايرسولددّللك
هدد د نقايدد قودق د ادل:د"  ب" دثىتدإذدد تحد د وث  د نثنيدمهد دس يلددّللك د  ثبددد د د بج ثى د نبد لدد قكأ

ُة د  ددكدندذ ك د د هللا:دمت د . دهللابيهدخيربد سهمد بددك دد سهمد ب جدل د دل:د ابهللادهلد:دايدج َّ  دّللك
    دمبدزد د دل:دث ع دهللا ريفد و،دآ دد بَّْحمد دل:دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددمو ددث ددمبددملفضلدهللاب2730



دهللابيهد سبمد    د  د ُابكأْ ُ دسيفد د  أذدد اند ج ه د  خربد  د دصبىددّللك شه  دخيربد  دسدديتد أبك ودد َّدرسولددّللك
ددملتديد.  ابو،د    ديلدموى د بدخ عيك
  دلد موددد د:د ثبدهد نهدملدُدْقهأْمد ه.

دآ دد بحم. دلد موددد د د:د  دلد مودهللا ي :دكدندث ددد بحمدهللابىدنفقهد ق كأيح  
ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  دسفيدن دهللابدجدم د دل:2731  

 كبهللاد  يحد صحد ددملد ددوددم ر.
ابب يف املشرتك يسهم له -153  

دمبدنيدر دهللابدهللا  ة دهللابدـدث عبدد ق دد ىيبدمبد ثنيد دال:دعبددىيب دهللابد د ك د2732 هللابدد فضيل دهللابدهللا  ددّللك
 هللادئواد دلدىيب:

دهللابيهد سبمد ياد لد ثه د ادل:د"درج "دمثدد فاد:د ادل:د"إنَّدالدنقتثنيد إندرجال د بددملو كنيدحلقداب بزكأدصبىددّللك
 نو ٍ،".

ابب يف سهمان اخليل -154  
دّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا   ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد مود ثد دا دعبددهللا ي د2733  

دهللابيهد سبمد سهمد  جٍلد  ف سهدعالعاد سهٍم:دسه د د ه د سه نيد ف سه. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
دمبددمد  دعبدددملقثوديُّ دث ع د مودهللا  ة دهللابد ميهد دل:2734 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد مود ثد دا دعبددهللا  ددّللك  

دهللاب دصبىددّللك يهد سبمد رمثادنفٍ د  ثبدد  ف د  هللاطىدكلَّدإنقدند بددسه د  د  هللاطىد بف فدسه ني.  يبددرسولددّللك  
ـدث عبدد ق د دعبدد  يادمبدخد   دعبدددملقثودي دهللابدرجلد بدآلد  دهللا  ة دهللابد  دهللا  ةدنثبده دإالد نهد2735

  دل:دعالعادنف  دزدد:د أدند بفدرفدعالعاد سهم.
ابب فيمن أسهم له سهما   -155  

ث عبدد   دمبدهللايقى دعبددجُمح كأ دمبددثاوبدمبدجم  دمبددمد ددألنحيدريد دل:دمسثهللاد  ددثاوبدمبدد  كأ ددـ2736
دذك دهللابدهللا هدهللا  دد  محبدمبددمد ددألنحيدري دهللابدهللا هدجم  دمبدجدرداددألنحيدريكأ د كدند ث دد ا د دد ذدبد    دد

 د ا آند دل:
دهللابي دصبىددّللك هد سبم د ب دددنحي  بددهللابهددإذددد بدفددـحُهمُّ نددألابهللا د د ادلدمثبدد بدفدشه انددحل د ياد  درسولددّللك

د ُفد د وج اندد بزَّدصبىددّللك دهللابيهد سبم د ر جبدد  دد بدفدنُوجأ دإ،دد بزكأدصبىددّللك يح   ثٍب:د دد ببدف د د ود:د  ثأ
د تحبدد كد تحد د  يبد {دهللابيهد سبم د د فد دهللابىدردثبتهدهللاب دك ديدد غ يم د ب دددجت  دهللابيهدد بدفد  د  دهللابيهم:د}إانَّ

 ادلدرجل:دايرسولددّللك د  تحفدهو د دل:د"نثم د د ذيدنفسد  ٍ دمي هدإنهد فتحف"د اقكأ هللادخيربدهللابىد هلددحل د يا د



دهللابيهد سبمدهللابىدمثدنيادهللاو دسه د  د كدنددجليشد  فد د مخق دئا د يهمدعب  دئاد درف د دصبىددّللك  اقَّ هددرسولددّللك
  هللاطىدد فدرفدسه ني د  هللاطىدد  دجلدسه د . 

 دلد موددد د:دث دثد  د ثد داد صحد د ث لدهللابيه د  رىدد وهمد دث دثدجم  د نهد دل:دعب  دئاد درف د كدنودد
  دئيتد درف.

ابب يف الن يَفل -156  
ـدث عبدد هعدمبدمايَّاد دل:د خرباندخد   دهللابددد د دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:2737  

دهللابيهد سبمددوددم ر:د" بد ثلدكذدد كذد د بهد بدد بَّفلدكذدد كذد"د دل:د تا ددد فتيدند  مددد دل دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهمد د هللاددملويرا:دكبددرأْد د د أم د وددنم تمد فئتمدإ يبد د الد ذه ودد دملويرادد  داي د بمددربثوهد.د ب دد تحددّللك

د}دق  ونكدهللابددألنفدل د لدابملغبمد ن اى د  ىبدد فتيدند  د  دهللابيهد سبمد بد د  نملددّللك دصبىددّللك ود:دجثبهدرسولددّللك
د د  سول{دإ،د و ه:د}ك دد خ جكدرمكد بدميتكدابحلقكأ د إند  داد د بددملؤ بنيد أدرهون{دداول:د أدند دألنفدلدّللك

 ذ كدخريد دهلم د أذ كد دضد د  طيثو د  أ د هللابمدمثد  ادهذدد بأم.
ـدث عبددزايددمبد دوب دعبددهويم د دل:د خربانددد ددمبد  دهب  دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف2738  

دهللابيهد سبمد دلددوددم ر:د" بد تلد تيال د بهدكذدد كذد د  بد س د سريد د بهدكذدد كذد"دمثدسدقد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 حنوه د ث دثدخد  د متك.

اللد د دل:دعبدددمد دمبدخد  دمبد وهعددهل  د د دل:دعبددىيبدمبدـدث عبددهدر ندمبد   دمبدمأدردمبدم2739
 زك ايدمبد  دزدئ ةد دل:د خربانددد دد ذدددحل دثدإبأسبددهد دل:

دهللابيهد سبمداب قود  د ث دثدخد  د متك. دصبىددّللك   قَّ هددرسولددّللك
   دهللابد ميه د دل:ـدث عبددهبدددمبدد قَّ يك دهللابد  دمأ  دهللابدهللادصم دهللابدُ حْيثحعدمبدسث2740

د  دشفىدص ريدد يودد بدد ث  كأ د دهللابيهد سبمددوددم ردمقيف د ابهللا:دايرسولددّللك دإنددّللك جئهللادإ،دد بزكأدصبىددّللك
 هعديلدهذددد قيف د دل:د"إنَّدهذددد قيفد يسديلد الد ك"د ذه هللاد  اند  ول:ددثطدهدد يودد بدملدد لدمالئي د

دهللابيهد  يبدد اندإذدجد  دد  سولد ادل :د جع د ظببهللاد نهدنملد كدشى دمأال ي د جئهللاد ادلديلدد بزدصبىددّللك
د  دجثبهديل د هود ك"دمثد   :د}دق  ونكدهللابد  سبم:د"إنكدس  ت دهذددد قيف د  يسدهوديلد الد ك د إنددّللك

د د  سول{دإ،دآخ ددآلدا.  دألنفدل د لددألنفدلدّللك
هللابدد بفل{.د دلد موددد د:د  د ةددمبد قثودد}دق  ونك  

ابب يف نفل السرية خترج من املعسكر -157  



ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة دعبددد و ي دمبد قبم دحد عبدد وسىدمبدهللا  دد  محبددألنطدكيد دل:دعبدد  و  د2741
حد عبدد   دمبدهللاوفدد طدئي د نددحلأمدمبدان  دث عهم ددملثىندكبهمدهللابدشثيعدمبد  دمحمة دهللابدان   دهللابددمبد

  دل:دهللا  
دهللابيهد سبمد دجيٍشد  لدا  د دن ث هللادس داد بددجليش د أدندُسْه دُنددجليشددع دهللاو د دصبىددّللك مث بددرسولددّللك

 مثريد  ددع دهللاو دمثريد  د نفَّلد هلدد ق دادمثريد دمثريد  د أدنهللادُسْه دنمدعالعادهللاو  دعالعادهللاو .
ي ددث ددمبد قبمدث عهللاددمبددمل در،د ذدددحل دثد بهللا:دـدث عبددد و ي دمبدهللات ادد   وايد دل:د دلدد و 2742

  كذددث عبدددمبد  د   ة دهللابدان  د دل:دال ث لد بدمسيهللادند ك دهأذدد  دحنوه ددث د د كدمبد نس.
ـدث عبددهبدد دعبددهللا  ةددث ددمبدسبي دندد أال دهللابد   ددث ددمبدإسحدقدهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:2743  

دهللابيهد سبمدس دادإ،دا  د ر جهللاد ثهدد  ص بددنـحثح د دك ريد  د بفببدد  رياندمثريد دمثريد د ألددمثثدرسولددّللكد صبىددّللك
دهللابيهد سبمد اقمدميببددغبي تبد د  صدبدكلَّدرجلد بدددعبددهللاو دمثريد دمث د دصبىددّللك إنقدن دمثد   بددهللابىدرسولددّللك

دهللابيهد د دصبىددّللك سبمداب ذيد هللاطداندصدث بدد الدهللادبدهللابيهدمث  ددصب  د أدند ألددخل س د  ددثدس بددرسولددّللك
 رجلد بددعالعادهللاو دمثريد دمبفبه.

دمبد قب اد دمد دمبدخد  دمبد وهعد دال:د2744 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دحد عبددهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
دمبدهللا     عبددد بيث ددملثىندهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك

دصب دمبدهللا  د أ حلدا  د غب وددإمال دك رية د أدنهللادسه دنمد ندرسولددّللك دهللابيهد سبمدمثثدس أدَّا د يهددهللا  ددّللك ىددّللك
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك هدرسولددّللك  دع دهللاو دمثريد  د نفبوددمثريد دمثريد  دزددددمبد وهع:د بمددغريكأ

د دل:دث ع دان   دهللاب2745 د]مبدهللا  [د دل:دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك هللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دس دا د  بغهللادسه دنبدددع دهللاو دمثريد  د نفببددرسولددّللك دصبىددّللك مث بددرسولددّللك

 مثريد دمثريد .
:د نـُفكأببدد دلد موددد د:در دهدم ددمبدسبدن د  بهدهللابدان  د  لدث دثدهللا ي ددّللك د ر دهد دوبدهللابدان  د  بهدإالد نهد دل

دهللابيهد سبم.  مثريد دمثريد دملددذك دد بزَّدصبىددّللك
ـدث عبددهللا  ددملبكدمبدشثيعدمبدد بيثد دل:دث ع د   دهللابدج كي دحد عبددثجكدجدمبد  ددثاوبد دل:د2746

دمبدهللا     ث ع دُثجحنْيد دل:دعبددد بيث دهللابدهللُاايل دهللابددمبدشهدب دهللابدسدمل دهللابدهللا  ددّللك
دص دهللابيهد سبمد  دكدنددـُبـحفكأُلدمثبد بدد ثثد بدد ق دايدألنفقهمدخدصادد بـَّفحلحدسوىد قمدهللاد َّاد ندرسولددّللك بىددّللك

 دجليش د دخل سد دجعد دذ كدكبه.
دمبد2747 دمبد هع دعبددُثيحيُّ دهللابد  دهللا  دد  محبددحلُ ُـبكأيكأ دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبدد مح دمبدصد  د دل:دعبددهللا  ددّللك
 هللا    



دهللابيهد سبم:د ندرسولد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدخ جددوددم رد دعب  دئاد مخقادهللاو  د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك دّللك
د هددوددم ر د دناب وددثنيد "د بهمدإنمدثفدةفد دمحبهم دد بهمَّدإنمدهللا دةفد دكقهم دد بهمَّدإنمدجيديفد  ش ثهم"د فتحددّللك

  بني د دكتقود د ش ثود.ددناب ود د  دد بهمدرجلدإالد   درج دجب لد  
ابب فيمن قال: اخلمس قبل النيفل -158  

ددمبد2748 ـدث عبدد   دمبدك ريد دل:د خرباندسفيدن دهللابددمد دمبددمد دمبدجدم دد ود ي دهللابد أحول دهللابدزايك
 جدردادد ت ي ي دهللابدث يعدمبد قب ادد فه يد نهد دل:

دهللابيهد سبمددـُبـحفكأُلدد   دصبىددّللك بثدمث ددخل س.كدندرسولددّللك  
د دل:دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دهللابد ثد دادمبدصد  دهللابد2749 دمبدهللا  دمبد يق ةددجلو يُّ ـدث عبددهللا ي ددّللك

 د ثال دمبددحلدرت دهللابد أحول دهللابددمبدجدردا دهللابدث يعدمبد قب ا
دهللابيهد سبمدكدنددـُبـحفكأُلدد  م دمث ددخل س د د  بثدمث ددخل س دإ دصبىددّللك ذدد فلد. ندرسولددّللك  

دمبد مح دمبدموريدمبدذكودند   وددمبدخد  دد  كأ حوايَّدنأ ددملثىند دال:دعبدد   دندمبد   د2750 ـدث عبددهللا  ددّللك
  دل:دعبددىيبدمبدمحمةد دل:دمسثهللاد ابد هعدداول:دمسثهللاد أحوال دداول:

ثودهللادهللابيهد ي دد رى دمثد  يهللاددكبهللادهللا  د دنحي دال   ةد بدم دهذدلد  هللاتات  د  ددخ جهللاد بد حي د  ددهللابمدإال
دحلجدزد  ددخ جهللاد بهدد  ددهللابمدإالدثودهللادهللابيهد ي دد رى دمثد  يهللادد ث دق د  ددخ جهللاد بهدد  ددهللابمدإالدثودهللاد

هللابيهد ي دد رى دمثد  يهللادد وددد غ مبتهد دكلَّدذ كد س لدهللابدد بفل د بمد ج د ث د دخيرب د يهدموى  دثىتد ايهللاد
جدردادد ت ي ي د ابهللاد ه:دهلدمسثهللاد دد بَّفلدشيئد  د دل:دنثم دمسثهللادث يعدمبد قب ادشيرد ددادلد هدزايددمبد

دهللابيهد سبمدنفَّلحدد  م د دد  حْ  ةد د  بثد دد  جثا.  د فأْه أيَّدداول:دشه  دد بزدصبىددّللك
ابب يف السرية ترد  على أهل العسكر -159  

دمبددـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدددمبد  دهللا يٍك 2751 هللابددمبدإسحدقد]هود   [دم ثبدهذد دحد عبددهللا ي ددّللك
 هللا  دمبد يق ة د دل:دث ع دهويم دهللابدىيبدمبدسثي  د يثد دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه د دل:

دهللابيهد سبم:د"دملقب وند تأد  دد د:هم ددقثىدمذ تهمد دانهم د جيريدهللابيهمد  حيدهم د همد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دهللابىد بدسودهمدد دُّد و همدهللابىد ضثفهم د  تق كأدهمدهللابىد دهللا هم دالداتلد ؤ بفدمأد ٍ  د الدذ دهللاهٍ د دد فد

 هللاه ه"د ملددذك ددمبدإسحدقدد اودد د تأد ؤ.
ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهدشمدمبدد ادسم دعبددهللاأ  ا دث ع دإايفدمبدسب ا دهللابد ميهد دل:2752  

دهللابيهد سبمد اتلدردهللايهد د ر جددط دهددهود  انفد ثهد د غدردهللا  دد  محبدمبدهللاي دصبىددّللك يبادهللابىدإملدرسولددّللك
خيٍل د جثبهللاد جهيد  لددمل دبا دمثدانددهللادعالتد  د :دايص دثده دمثدد َّ ثهللادد اودد جثبهللاد ر يد  هللاا هم د  أذدد

دشيئد د بدره دد بزكأد دهللابيهد سبمدإالدجثبتهد رد درج دإيلَّد درفدجبقهللاد د صلدشج ة دثىتد ددخبقددّللك دصبىددّللك



ره ي د ثىتد  اودد ك  د بدعالعنيدر د د عالعنيدم دةددقترفُّوند بهد دمثد اتهمدهللاييباد  دد د ادل:د يامدإ يهدنف د
 بأم د ادددإيلَّد رمثاد بهمد حيث  دددجل ل د ب دد مسثتهمد بهللا:د  ث  و  د د ود:د  بد نهللا د بهللا:د انددمبددألكوي د

دهللابيهد سبم[دالددطب  درجلد بأمد ي رك د الد طب هد يفو   د  ددم ثهللادثىتد د ذ يدك َّدد جهد   د]صبىددّللك
دهللابيهد سبمددترببوندد وج د  َّهلمددألخ دددألس يد يبحقدمث  دد  محبدمبدهللاييباد دصبىددّللك نظ  دإ،د ودرفدرسولددّللك

ددهللا  دد  محبد طثبهدهللا  دد  محبد اتبه د تحوكلدهللا  دد  محبد دثطفدهللابيهدهللا  دد  محب د دختبفددطثبتني د ثا ددألخ د
هللابىد  فددألخ د د بحقد مود تددةدمث  دد  محب د دختبفددطثبتنيد ثا دأب د تددةد  تبهد مود تددة د تحوَّلد مود تددةد

دهللابيهد سبمد هودهللابىددملد دد ذيدجبكيتهمدهللابهدذ  دصبىددّللك   ٍدد د  أذددنزُّددهللابىد  فددألخ د دمثدجئهللادإ،درسولددّللك
دهللابيهد سبمد دمخق دئاد  هللاطد دسهمدد فدرفد د  دجل. دصبىددّللك  دّللك

ابب يف النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم -160  
ـدث عبدد مودصد د  وبدمبد وسى د دل:د خربنبدد مودإسحدقدد فمدري دهللابدهللادصمدمبدكبيع دهللابد  د2753

 دجلود داددجل  يد دل:
دهللابيهد سبمد بدم د ص هللادأبرضدد   ُّ ددج كة دمح د د يهددداننريد دإ  ةد ثد داد هللابيبددرجلد بد صحدبدد بزكأدصبىددّللك

سبيمددادلد هد ثبدمبددمد  د   يتهد دد اق هددمنيددملقب ني د  هللاطد د بهدد  لد دد هللاطىدرجال د بهمدمثد دل:د والد
دهللابيهد سبمدداول:د"ال دصبىددّللك د بدنحيي هد  دمسثهللادرسولددّللك نفلدإالَّدمث ددخل س"دألهللاطيتك دمثد خذددث ضدهللابيَّ

   ميهللا.
ـدث عبددهبدد دهللابددمبددمل در، دهللابد  دهللاودنا دهللابدهللادصمدمبدكبيع دإبأسبددهد  ثبده.2754  
مام يستأثر بشىء من الفيء لنفسه -161 ابب يف اإلِّ  

دمبد2755 د ثال  د نهدمس د ابدسالَّدددألسودد دل:دمسثهللادهللا   دـدث عبددد و ي دمبدهللات ا د دل:دعبددد و ي  دعبددهللا  ددّللك
 مبدهللاب قاد دل:

دهللابيهد سبمدإ،دمثريد بددملغبم د ب ددسبمد خذد م ة د بدجبعدد  ثري دمثد دل:د" الدىلُّد دصبىددّللك صبكىدمبددرسولددّللك
 يلد بدغبدئ أمد  لدهذد دإالددخل س د دخل سد  د دفد يأم".

ابب يف الوفاء ابلعهد -162  
دمبدددبدر دهللابددمبدهللا  2756 دمبد قب ادد اثبزُّ دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د"إندد غددرددبحيعد هد ود فددوددد ايد ا د يادل:دهذهدغ رةد النددمبد الٍن". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
مام ُيْستجن  به يف العهود -163 ابب يف اإلِّ  

مبدد حي دحدد  مدزد دل:دعبددهللا  دد  محبدمبد  دد مكأاند دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةدـدث عبدد   د2757
  دل:



ددديأ دددجبافدداد لدمه". دهللابيهد سبم:د"إّنك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دمبد هع د خرب دهللا    دهللابدمأريدمبددألشج دهللابددحلقبدمبد2758 دمبدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك هللابيك

   درد   د ند ابدرد  د خربهد دل:
دهللابيهد سبمد  ايد د بزدديأسالدد دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ب ددر دهللادرسولددّللك دصبىددّللك مث ت د  دشدإ،درسولددّللك

دالد خيس دهللابيهد سبم:د"إ كأ دصبىددّللك دالد رج دإ يهمد م د  د ادلدرسولددّللك د دّللك دإ كأ اب ثه د الدد ابهللا:دايرسولددّللك
د  ث سدد ربد د  أبددرج د  أندكدند دنفقكدد ذيد دنفقكددآلند درج "د دل:د ذه هللا دمثد  يهللادد بزدصبىددّللك

 هللابيهد سبمد  سب هللا د دلدمأري:د  خرب د ند ابدرد  دكدند  طيد.
  دلد موددد د:دهذددكدند دذ كدد م دن د   ددد يودد الددحيبح.

مام يكون بي -164  نه وبني العدو عهد فيسري عدوه ليقرب ]حنو منهم فيغري بعد املدة عليهم[ابب يف اإلِّ
ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد بَّْ  أيُّد دل:دعبددشث ا دهللابد  دد فيبدهللابدسبيمدمبدهللاد  درجلد بدمحريد دل:2759  

ىد  فد  دكدندمنيد ثد داد منيدد   ددهللاه  د كدنددقريدحنودمالدهم دثىتدإذدددناضىدد ثه دغمدهم د جد درجلدهللاب
د كرب د  د فدالدغ رف د بظ  دد  أذددهللا   دمبدهللا قا د  رسلدإ يهد ثد داد ق  هد ادل:د د كرب ددّللك مأْ ذحْ ٍند هودداول:ددّللك
دهللابيهد سبمدداول:د" بدكدندميبهد منيد وٍددهللاه فد الددو ُّدهللاا ة د الدىبُّهددثىتددباضيد دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك

ىدسود "د  ج د ثد دا.   هدد  ددب ذدإ يهمدهللاب  
ابب يف الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته -165  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابدهللُاييبادمبدهللا  دد  محب دهللابد ميه دهللابد  دمأ ةد دل:2760  
دهللابيهددجلبا". دهللابيهد سبم:د" بد تلد ثده د د دغريدكبههدث دددّللك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

لابب يف الر س -166  
ـدث عبدد   دمبدهللا   دد  َّدزيُّ دعبددسب اددث ددمبدد فضلدهللابد   دمبدإسحدقد دل:دكدندُ قحيبأ ُادكتعدإ،د2761

دهللابيهد سبمد دل:د   دث ع د   دمبدإسحدق دهللابدشيخد بد شج ددادلد ه:دسث دمبدطدرٍق د دصبىددّللك رسولددّللك
ل:هللابدسب ادمبدنثيمدمبد قثودددألشجثي دهللابد ميهدنثيمد د  

دهللابيهد سبمدداولدهل ددثنيد   دكتدبدُ قحْيب اد" دد اوالند نت د "د دال:دناولدك دد دل د دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
د والد ندد  سلدال اتلد ض مهللاد هللابد أ د".   دل:د"  دد دّللك

  ادل:دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد  دإسحدق دهللابدثدرعادمبد ض كأبد نهد  ىدهللا  ددّللكد2762
د بحافد د إ د  ر دنقج د   دثبيفاد  أذددهمددؤ بوندنقيب ا د  رسلدإ يهمدهللا  ددّللك  ددمي د منيد ث د بدد ث بدثأ

د دهللابيهد سبمدداول:د" والد نكدرسولف دصبىددّللك  جي د مد دستتد م دغريددمبدد بوَّدثاد دلد ه:دمسثهللادرسولددّللك



  د  رادمبدكثعد ض بدهللاباهد دد قوق دمثد دل:د بد رددد نددبظ د ض مهللادهللاباك"د  نهللادد يودد قهللادم سول د  
 إ،ددمبدد بـَّوَّدثاد تيال د

 اب قوق.
ابب يف أمان املرأة -167  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هعد دل:د خرب دهللايدضدمبدهللا  ددّللك دهللابدف  ادمبدسبي دن دهللابدك دع د2763
 دطد عد ندد جدر درجال د بددملو كنيددوددد فتح د   هللادد بزدصبىدهللابددمبدهللا دفد دل:دث عت د دُّدهدّن دمبهللاد 

دهللابيهد سبم د ذك  دذ كد ه د دل:د ادل:د"  د ج اند بد ج  د   َّبَّدد بد  َّبهللا".  دّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابددألسود دهللابدهللادئواد2764
  د هللا:

دمل  ةد تجريدهللابىددملؤ بنيد يجوز.دإندكدنهللا  
ابب يف صلح العدو -168  

ـدث عبدد   دمبدهللا ي  د ند   دمبدعوردث عهم دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ةدمبدد مُّمري دهللابددملقوردمبد2765
 ف  اد دل:

دهللابيهد سبمدز بددحل د ياد دمض دهللاو ةد دئٍاد بد صحدمه دثىتدإذددكد دصبىددّللك نوددمذيددحلبيفاد ب دخ جدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدثىتدإذددكدنداب  كبيكاأدد يتدده  د دهل يد  شث هد  ث دداب ث  ة د سدقددحل دث د دل:د سدردد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د" دد هللابيهمد بهددم كهللادمهدردثبتهد ادلدد بدف:دثحْلدثحْلدخأل دد احيود د   ني د ادلدد بزدصبىددّللك
دد يوددخطاددثظ وندخأل د  ددذ كدهلددخبُبْد ٍق د  أبدث قهددثدمسدد فيل دمثد دل:د" د ذيدنفقيدمي هدالدق  و كأ

دإالد هللاطيتهمدإايهد"دمثدزج هدد وع هللا د ث لدهللابهمدثىتدنملدأب حيىددحل د يادهللابىدمثححٍ د بيلددملد  د  ددث  د ددّللك
ْدُلدمبد ر د ددخلمدهللايُّ دمثد اتهددث دهللا  ةدمبد قثودد جثلدد دهللابيهد سبم د أب ددكب هد جد هدمُ ح أبمدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد  ثهدد قيفد هللابيهددملغف  د ض بدد هدمبثلد  خذدمبحيته د دملغريةدمبدشث اد دئمدهللابىدد بزكأدصبىددّللك
ْ دد ،دهللابدحليته د    دهللا  ةدر سهد ادل:د بدهذد د د ود:ددملغريةدمبدشث ا د ادل:د يدغ ر د  د د قيفد  دل:د خكأ

ثىد دغ ر ك د كدنددملغريةدصحعد و د د ددجلدهبياد اتبهم د  خذد  ودهلمدمثدجد د  سبم د ادلدد بزدصبىد قهللاد س
دهللابيهد سبم:د"  َّددديأسالدد ا د  ببد د   دددملدلد  أنهد دلدغ ٍردالدثدجاد بدد يه"د ذك ددحل دث د ادلدد بزدصبىد دّللك

دهللابيهد سبم:د"دكتع:دهذدد دد دضىدهللابيهد  ددخلرب د ادلدسهيل:د هللابىد نهدالدأي يكد بددرجلددّللك "د  صَّ   فدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدألصحدمه:د" و ودد  إندكدندهللابىدددبكدإالدردد هدإ يبد د ب دد  غد بد ضيادد أتدبد دلدد بزدصبىددّللك

د ندد دك هب د    د خمد ندد دُّ ددد حي دق دمثد دحن  د دمثددثباود"دمثدجد دنقوةفد ؤ ببد د هدج د  ددآلدا.د بهدهمددّللك
رج دإ،ددمل دباد جد هد مودمحيريدرجلفد بد  دشددث د  رسبودد دطب هد   ثهدإ،دد  جبني د ر جددمهدثىتدإذددمبغددذدد



دإ دألرىدسيفكدهذددايد الندجي د  د دستبكهد دحلبيفادنم وددأيكبوند بدمت دهلم د ادلد مودمحيريدألث دد  جبني:د دّللك
ددآلخ دثىتد  ىددآلخ د ادل:د  جل د  دج مهللادمه د ادلد مودمحيري:د ر د نظ دإ يه د   أبهد بهد ض مهدثىتدم د د   َّ

دصدثزد إ د دهللابيهد سبم:د" ا در ىدهذددذهللا د "د ادلد  د تلد دّللك دمل دبا د  خلددملقج ددث   د ادلدد بزدصبىددّللك
دذ تك د ا درد دهللابيهدملاتول د جد د مودمحيريد ادل:د  د  ىفددّللك د بهم د ادلدد بزدصبىددّللك د  دإ يهمدمثداَّد ددّللك

 سبم:د" دلد  كأهد قث دث ٍبد ودكدند ث ف"د ب ددمس دذ كدهللا فد نهدسريدهدإ يهم د ر جدثىتد  ىدسيفدد  ح د
  دبفبهللاد مودجب لد]مبدسهيل[ د بحقدأب دمحيريدثىتددجت ثهللاد بهمدهللاحيدما.

بدإدردسد دل:دمسثهللاددمبدإسحدق دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدددم2766
 دملأْقوحردمبدفحْ ح اد    دندمبددحلأم 

دد بدف د هللابىد ندميببددهللاي اد أفو ا د  نهدالدإساللد الدد  نمددصطبحوددهللابىد ض ددحل بدهللاو دسبنيدأي بد يهبَّ
 إغاللد.
دمبد   دد بفيبي دعبددهللايق2767 ىدمبددونس دعبدددأل زدهللاي دهللابدثقدندمبدهللاطياد دل:د دلدـدث عبددهللا  ددّللك

  أحولد دمبد  دزك اي دإ،دخد  دمبد ث دن د  بهللاد ثه دد ح عبددهللابدج ريدمبدنفريد دل:د دلدج ري:
دهللابيهد سبم د   يبدهد ق  هدج ريدهللابددهل ناد ادل:دمسثهللاد ْرٍبدرجٍلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك دنطبقدمبددإ،دذيدفأ

دهللابيهد سبمدداول:د"ستحيدحلوندد   ددصبحد دآ بد  د  غم ند نتمد همدهللا  د د بد ردئأم".درسولددّللكد صبىددّللك  
ابب يف العدو يؤيت على غرية  ويتشبه هبم ]حىت تنال الفرصة[ -169  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددسفيدن دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابدجدم د دل:2768  
دهللابيهد سبم: دصبىددّللك د رسو ه "د اددد   دمبد قب ادد دلدرسولددّللك " بد أثعدمبددألش فد  أنهد  دآذىددّللك

 ادل:د اندايرسولددّللك د حتعد ند  تبه د دل:د"نثم"د دل:د  ذنديلد ند  ولدشيئد  د دل:د"نثمد ل"د  اتهد ادل:دإندهذدد
هد ندن هللاهدثىتدنبظ دإ،د يدشى دد  جلد  دس  بددد حي  اد   دهللابَّداند د ادل:د  دضد د ت ببه د دل:دد  ثبدهد بحبدنأ د

دحيريد   ه د   د رداند ند قبفبدد ساد د  د ساني د دلدكثع:د يكدشى د  هبو كأ د دل:د  دد  د د بد د دل:دنقد كم د
د نبهللاد  لدد ث بدن هبكدنقد اند يأوندذ كدهللادرد دهللابيبد د دل:د رتهبو د  الدكم د د ود:دس حدند  د ود:دس حدنددّللك

دُدقعُّد دمبد ث اند يادل:درهبهللادموسٍقد  د ساني د د ود:دن هبكدد ال ا دد د دد قالح د دل:دنثم د ب دد اتهدانددهدددّللك
 ر جدإ يهد هود تطيكأعددبضخدر سه د ب دد ندجبسدإ يهد   دكدندجد دمبف دعالعاد  د رمثاد ذك  دد ه د دل:دهللاب يد

ثم د  دخلدد هد در سهد و َّهد دل:د هللاود د دل:دنثم د الناد هيد هللاط دنقد دد بدف د دل:د ذنديلد  شمَّ د دل:دن
   دخلدد هد در سه د ب دددست أبد بهد دل:دد نأم د ض موهدثىتد تبوه.

ـدث عبدد   دمبدثمدما دعبددإسحدقددث ددمبد بحيوردعبدد س دطددهل  د  دهللابدد ق ي دهللابد ميه دهللابد  د2769
 ه د ة 



دهللابيهد سبمد دل:د"د ميدند ي دد فتكد دالدفتكد ؤ بف".هللابدد بزدصبىددّللك يأ  
ابب يف التكبري على كل شرف يف املسري -170  

دمبدهللا  2770 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابىدكلدش ٍفد بددألرضدعالتد دهللابيهد سبمدكدندإذدد فلد بدغمٍ د  دثجكد  دهللا  ٍةددأربك دصبىددّللك  ندرسولددّللك

د ث هدالش دكد ه د هددملبكد  هددحل   د هودهللابىدكلدشى د  د ف دآد ون داتئ ون دد أ ريدٍ د داول:د"ال إ هدإالددّللك
د هللا ه د نحي دهللا  ه د همدددألثمدبد ث ه".  هللادم  ن دسدج  ند  مبددثد   ن دص قددّللك

ابب يف اإلِّذن يف القفول بعد النهي -171  
بدثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دـدث عبدد مح دمبد   دمبداثمهللاددمل  زي دث ع دهللابيدم2771

 هللابددمبدهللا دفد دل:
د رسو ه{د د د يودددآلخ {ددآلدا دنقرتهددد يتد دد بورد}إّندددملؤ بوندد ذدبدآ بوددابّللك }الدقت ذنكدد ذدبددؤ بوندابّللك

 إ،د و ه:د}غفورفدرثيمف{.
ابب يف بعثة البشراء -172  

ان   دعبددهللايقى دهللابدإمسدهللايل دهللابد يس دهللابدج د د دل:ـدث عبدد مود ومادد  مي دمبد2772  
دهللابيهد سبم:د" الد  ْى د بدذيددخلبحيا "د  اتهدد ح  هد دمثدمثثدرجال د بد محسدإ،د دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدد و هددأىند ابد رطدة.  د بزدصبىددّللك
ابب يف إعطاء البشري -173  

دـدث عبدددمبدد ق ح د خربد2773 انددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدبد دل:د خرب دهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك
دمبدكثعد دل:  مبدكثعدمبد د كد ندهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدإذدد  دد بدسف دم  دابملقج د  ك د يهدركثتني دمثدجبسد مسثهللادكثعدمبد د كد دل:دكدندد بزدصبىددّللك
ددمبدد ق حددحل دث د دل:د نى دهللابيهد سبمددملقب نيدهللابدكال بدد دهددد  العا دثىتدد ببدف د  صَّ دصبىددّللك رسولددّللك

دد قالد دمثدصبيهللاد د ددردَّدهللابيَّ د قوَّر دج دردثدئ د  د تددة د هوددمبدهللا ي د قب هللادهللابيه د ودّللك إذددطدلدهللابيَّ
 ددجد  دد ذيدد حي حدص دحدمخقنيد يبادهللابىدره دميهللاد بدميو بد د ق ثهللادصدرخد دايدكثعدمبد د كد مو  د ب

دهللابيهد دصبىددّللك مسثهللادصو هدد و  دنمهللاهللاد هدعو د أقوهت ددإايه د دنطباهللادثىتدإذددخبهللاددملقج  د  أذددرسولددّللك
ددُه  ألدثىتدصد ح د هب  .   سبمدجد س د ادددإيلكدطبحادمبدهللا ي ددّللك

ابب يف سجود الشكر -174  
مأ ةدمأدردمبدهللا  دد ثمدم د دل:د خرب د  دهللا  دد ثمدم دهللابدـدث عبددفب دمبدخد   دعبدد مودهللادصم دهللابد  د2774
   دمأ ة 



. دسدج د دشدك د دّللك دمهدخ َّ دهللابيهد سبمد نهدكدندإذددجد هد   دس  رد  دُموكأ ح  هللابدد بزدصبىددّللك
هودـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد  دُ  حدك دث ع د وسىدمبددثاوب دهللابددمبدهللا  دن.د دلد موددد د:د د2775

 ىيبدمبددحلقبدمبدهللا  دن دهللابد شثثدمبدإسحدقدمبدسث  دهللابدهللاد  دمبدسث  دهللابد ميهد دل:
د دهللابيهد سبمد بد أادن د ددمل دبا د ب ددكبدد  د د د بدهللام زددنملدمثدر  دد دهد  هللادددّللك دصبىددّللك خ جبدد  درسولددّللك

د دسدج د د  أثدطودال  دمثد ددد    دد دهد  هللادددّللك دسدج د د  أثدطودال  دمثد دددسدهللاا دمثدخ َّ  ثد،دسدهللاادمثدخ َّ
دسدج د  دذك هد مح دعالاث د دل:د"إ دس  هللادر كأ د شفثهللادأل َّيت د  هللاطد دعبثد  َّيت د     دد دهدسدهللاادمثدخ َّ

دشأ د  دأل كيت د  هللاطد دعبثد  َّيت د ر ر دسدج د د   كأ مثدد ر ر دسدج د دشأ د د   كأ دمثدر ثهللادر سيد ق  هللادر كأ
." دأل يت د  هللاطد دد  بثددآلخ  د ر ر دسدج د د   كأ  ر ثهللادر سيد ق  هللادر كأ

  دلد موددد د:د شثثدمبدإسحدقد ساطهد مح دمبدصد دثنيدث عبددمهد ح ع دمهدهللابهد وسىدمبدسهلدد   بي.
ابب يف الط روق -175  

د دل:ـدث عبددثفصدمبدهللا  د  قبمدمبدإم دهيمد دال:دعبددشث ا دهللابد دربد2776 مبدداثر دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمددأ هد ندأييتدد  جلد هبهدط   د د. دصبىددّللك  كدندرسولددّللك

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد غرية دهللابدد وثز دهللابدجدم  2777  
دهللابيهد سبمد دل:د"إنَّد ثقبد دددخلدد  جلدهللابىد هبهدإذدد  دد بدسف   د  لدد بيل".هللابدد بزكأدصبىددّللك

د دل:2778 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهويم د خرباندسيَّدر دهللابدد وثز دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  
دن خلد يال  د أيدمتتو د دهللابيهد سبمد دسف  د ب َّددذه بدد ب خلد دل:د"  هبوددثىتَّ دصبىددّللك كبدد  درسولددّللك

 د وث اد  قتح َّددملغي ا".
  ي:دد ط  قدمث دد ثود . دلد موددد د:د دلدد مه

  دلد موددد د:د مث ددملغ بدالدأبفدمه.
ابب يف التلقي -176  

ـدث عبدددمبدد ق ح دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدد قدئعدمبددمد د دل:2779  
دهللابيهد سبمددمل دباد بدغم ةد  و،د بادهدد بدفد بايتهد  دد حي يدندهللابىدعبيَّادد وددي.  ملدد  ددد بزدصبىددّللك

ابب فيما يستحب من إنفاد الزاد يف الغزو إذا قفل -177  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خربانداثمهللادد  بد  دهللابد نسدمبد د ك د ند ىتد بد سبمد دل:2780  

د  أنهدكدند  دجتهمد   ضد الد ايرسولددّللك دإ د رد ددجلهددد  يسديلد دلد جتهمدمهد دل:د"دذهعدإ،د الٍنددألنحيدريكأ
دهللابيهد سبمددا ئكدد قالدد  لد ه:ددد  دإيلكد ددجتهم دمه"د  اتهد ادلد هدذ ك د ادلدد ه: دصبىددّللك إنَّدرسولددّللك

د يه. دالدحت قنيد بهدشيئد د ي در،ددّللك  ال    هدايد الناددد ثيد هد ددجهم  دمهد الدحت قيد بهدشيئد  د ودّللك



ابب يف الصالة عند القدوم من السفر -178  
د دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرب ددمبدج دجد دل:د خرب دـد2781 ث عبدد   دمبددملتوكلدد ثقاال  د دحلقبدمبدهللابيك

دمبدد دمبدكثعد هللا هدهللا ي ددّللك دمبدكثعدمبد د ك دهللابد ميهدهللا  ددّللك دمبدشهدبد دل:د خرب دهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك
 كثع دهللابد ميه ددكثعدمبد د ك 

دهللابيه  سبمدكدندالددا دد بدسف دإالدندرد  د دلددحلقب:د دد ضحى د  أذدد  دد بدسف د  ىدد ندد بزَّدصبىددّللك
 دملقج د  ك د يهدركثتنيدمثدجبسد يه.

ـدث عبدد   دمبد بحيوردد طوسي دعبدددثاوب دعبدد   دهللابددمبدإسحدق د دل:دث ع دان   دهللابددمبدهللا   2782  
دهللابيهد سبمدثنيد   لد ب دصبىددّللك ثحجَّتأهأددخلددمل دبا د  انلدهللابىداببد حْقج ه دمثددخبهد  ك د يهدد ندرسولددّللك

 ركثتني دمثددنحي فدإ،دميته د دلدان  :د أدنددمبدهللا  دكذ كددحيب .
ابب يف كراء املقاسم -179  

دمب2783 س د اددـدث عبددجثف دمبد قد  دد تكأبكأيقي دعبدددمبد  د  دك دعبددد مك ثي دهللابدد مُّمريدمبدهللا  دندمبدهللا  ددّللك
  ند   دمبدهللا  دد  محبدمبدعوابند خربه د ند ابدسثي ددخل ريد خربه

دهللابيهد سبمد دل:د"إايكمد د اقد ا"د دل:د اببد:د  ددد اقد ا د دل:د"د وى ددأوندمنيدد بدفد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 ] يجى [د يبتاصد به".

دد اثبز دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد 2784    دهللابدش دكددث ددمبد  دّن دهللابدهللاطد دمبددقدر ـدث عبددهللا  ددّللك
دهذد". دهذدد ثظكأ دهللابيهد سبمدحنوهد دل:د"د  جلددأوندهللابىدد فئددد بدد بدفد ي خذد بدثظكأ  هللابدد بزكأدصبىددّللك

ابب يف التجارة يف الغزو -180  
 د ابدسالددداول:دث ع دـدث عبددد  مي دمبدان   دعبدد ثد داددث ددمبدسالددهللابدزد ددث ددمبدسالدد نهدمس2785

دهللابيهد سبمدث عهد دل: دمبدسب دن د ندرجال د بد صحدبدد بزدصبىددّللك  هللا ي ددّللك
د ملدد تحبددخيربد خ جوددغبدئ همد بددملتديد د قكْز د جثلدد بدفددت ددثوندغبدئ هم د جد درجلدثنيدصبكىدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك د ا درحبهللاد رحبد د ددرمحدد يودد  بهد ث فد بد هلدهذددد وددي د دل:د" ىكدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د" اند ُنـح كأئكد دصبىددّللك   ددرحبهللا "د دل:د ددز هللاد مي د  متديدثىتدرحبهللادعب  دئاد   يا د ادلدرسولددّللك

 خبريدرجٍلدرمح"د دل:د ددهودايرسولددّللك د دل:د"ركثتنيدمث دد حيالة".
ح إىل أرض العدوابب يف محل السال -181  

ـدث عبدد ق كد دعبددهللايقىدمبددونس د خرب د   دهللابد  دإسحدق دهللابدذيددجلوشبدرجٍلد بدد ض دبد دل:2786  



دهللابيهد سبمدمث د ند  غد بد هلدم ردابمبد  فديلددادلدهلددد ا ثد  د ابهللا:دايد    دإ د  د   يهللادد بزدصبىددّللك
اديلد يه د  أندشئهللاد ند  يضكدمهددملرتدرةد بددر يدم ٍرد ثبهللا"د بهللا:دجئتكدابمبدد ا ثد د تترذه د دل:د"الدثدج

  ددكبهللاد  يضهدد يوددمغ ة د دل:د" الدثدجاديلد يه".
قامة أبرض الشرك -182 ابب يف اإلِّ  

ـدث عبدد   دمبددد ددمبدسفيدن دعبددىيبدمبدثقدن د دل:د خرباندسبي دندمبد وسىد موددد د د دل:دعبدد2787
مبدمس ةدمبدجب ب د دل:دث ع دخ يعدمبدسبي دن دهللابد ميهدسبي دندمبدمس ة دهللابدمس ةدمبدجثف دمبدسث د
 جب ب.د  ددمث 

دهللابيهد سبم:د" بدجد  ددملو ،د سأبد ثهد  أنهد  به". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
   كتاب الضحااي10

ابب ما جاء يف إجياب األضاحي -1  
دمبدهللاون دهللابدهللاد  د  در بادـدث عبدد ق د دعبدددمد  دحد عبددمحي دم2788 بد قث ة د دل:دعبددمو  دهللابدهللا  ددّللك

  دل:د ن  اندفبفدمبدسبيمد دل:
دهللادٍدد د هلدميهللٍاد دكلكأ دهللابيهد سبمدمث  د د دل:د دل:د"ايد دهددد بدف دإنَّدهللابىدكلكأ دصبىددّللك  حنبد  وفد  درسولددّللك

ددد بدفدد  ج يا". ضحياد هللاترية د د   ر ند ددد ثترية دهذهدد يتدداولدهللابه  
  دلد موددد د:دد ثتريةد بقوخا دهذددخربد بقول.

دمبددمد  د دل:دث ع دسثي دمبد  د دوب د دل:دث ع دهللايَّدحمد2789 ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك د دل:دعبددهللا  ددّللك
دمبدهللا   دمبدد ثدص   مبدهللا دفدد اأت د ُّ دهللابدهللايقىدمبدهاللدد حيَّ  كأ دهللابدهللا  ددّللك

دهللامَّ جلَّدهلذهددأل ا"د دلدد  جل:د ر دهللادإندملد ندد ب دهللابيهد سبمد دل:د"    دميودددألضحىدهللاي د دجثبهددّللك زكدصبىددّللك
دشدرمك د حتبقدهللادنتك د تبكد  ج دإالد بيحا د ن ىد   ضحيد د د دل:د"ال"د  أبد خذد بدشث ،د  رفدر، د  اصُّ

دهللام جل.  متددد ضحيتكدهللاب ددّللك
امليت ابب األضحية عن -2  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبددش دك دهللابد  ددحلقبد  دهللابددحلأم دهللابدثبشد دل:2790  
دهللابيهد سبمد  صد د ند دصبىددّللك دهللابهددضحيدمأ وني د ابهللاد هد ددهذد د ادل:دإندرسولددّللك ر دهللادهللابيًّددرضيددّللك

  ضحيدهللابه د  اند ضحيدهللابه.
وهو يريد أن يضحيابب الرجل أيخذ من شعره يف العشر  -3  

دمبد ثدذ د دل:دعبدد   د دل:دعبدد   دمبدهللا    د دل:دعبددهللا   دمبد قبمدد بي يد دل:د2791 ـدث عبددهللا ي ددّللك
 مسثهللادسثي دمبددملقيعدداول:دمسثهللاد دَّدسب اد اول:



دهللابيهد سبم:د" بدكدند هدذمحفددذحبه د  أذدد هلَّدهاللدذيددحلجاد الد دصبىددّللك أيخذنَّد بدشث هد الد دلدرسولددّللك
ي". ددضحكأ   بد رفدرهدشيئد دثىتَّ

 دلد موددد د:ددختبفوددهللابىد د كد هللابىد   دمبدهللا    د دهللا   دمبد قبم؛د دلدمثضهم:دهللا   د  ك  همد دل:د
 هللا   .

  دلد موددد د:د هودهللا   دمبد قبمدمبد كي ادد بي يددجلُْبُ هللاي.
ابب ما يستحب من الضحااي -4  

دمبد هع د دل:د خرب دثيوة د دل:دث ع د مودصر  دهللابددمبدـدث عبدد مح د2792 مبدصد  د دل:دعبددهللا  ددّللك
 ُ قحْي  دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللادئوا

دهللابيهد سبمد   دمأ شد   نددط د دسودٍدد دبظ د دسوددد درب،د دسودد د  يتدمهد ضحَّىدمهد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
مثد دل:د"دشحذدهددحبج "د فثبهللا د  خذهدد  خذدد أ شد  ضجثهد ذحبه د  دل:دد ادل:د"ايهللادئوادهُب كأيددمل دا"

دهللابيهد سبم.  "مقمددّللك دد بهمَّد ا لد بد  ٍَّ د آلد  ٍَّ د  بد  اد  ٍَّ "دمثدضحىدمهدصبىددّللك
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبدد هعف دهللابد دوب دهللابد  د الما دهللابد نس2793  

دهللابيهد سبمدحن دس  دم انٍ دمي هد يد د  د ضحىدابمل دبادمأ ونيد   ننيد  بحني. ندد بزَّدصبىددّللكد  
  دلد موددد د:ددأل بحدإذددكدندد غد عدهللابيهدد  يدض.

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد تددة دهللابد نس 2794  
د دُد دهللابيهد سبمدضحىدمأ ونيد   ننيد  بحني ددذمحد ُدأربك قح كأيد دض درجبهدهللابىدصفحته د. ندد بزَّدصبىددّللك  

ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د دل:دعبددهللايقى د دل:دعبدد   دمبدإسحدق دهللابددمد دمبد  دث يعدهللابد2795
د دل:    دهللايكدحم دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

د دهللابيهد سبمددوددد ذمحدك ونيد   ننيد  بحنيد وجئنيد د ب دد جهه دد دل:د"إ كأ د جههللاد جهيدذمحدد بزدصبىددّللك
د  بذيد ط دد ق ود د دألرض دهللابىد بادإم دهيمدثبيفد  د  دد اند بددملو كني دإنَّدصاليتد نقأيد  يديد اديتدّللك

د كرب"دمثد د دّللك دد ثدملنيدالش دكد ه د مذ كد    د  اند بددملقب ني دد بهمَّد بكد  كدهللابد  ٍ د   ته دابسمددّللك ربكأ
 ذمح.

  ثني د دل:دعبددثفص دهللابدجثف  دهللابد ميه دهللابد  دسثي د دل:دـدث عبددىيبدمب2796
يدمأ شد   ند حيٍل ددبظ د دسوددد أيكلد دسوددد ميويد دسودد. دهللابيهد سبمدُدضحكأ دصبىددّللك  كدندرسولددّللك

ابب ما جيوز يف الضحااي من السن ِّ  -5  
  دل:دعبدد مودد ممري دهللابدجدم د دل:دـدث عبدد مح دمبد  دشثيعددحل د  د دل:د اندزهريدمبد ثد دا 2797

بَّا د دإالَّد نددثق دهللابيأمد تذحبوددجذهللاا د بدد ض ن". دهللابيهد سبم:د"ال ذحبوددإالدُ قأ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك



ـدث عبدد   دمبدص ردن د دل:دعبددهللا  ددألهللابىدمبدهللا  ددألهللابى د دل:دعبدد   دمبدإسحدق د دل:دث ع د2798
دمبدطُْث حا دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابدزد دمبدخد  ددجله د دل:هللا درةدمبدهللا  ددّللكد  

دهللابيهد سبمد د صحدمهدضحدايه د  هللاطد دهللاحُتودد دجذهللاد د دل:د  جثهللادمهدإ يهد ابهللاد ه:دإنهد دصبىددّللك  قمدرسولددّللك
دمه"د ضحيهللادمه.  جذي د دل:د"ضحكأ

هللابدهللادصمدمبدكبيع دهللابد ميه د دل:ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي د دلدعبددهللا  دد  زدق د اندد  وري د2799  
دهللابيهد سبمددادلد هدجُمدش د بدم دسبيم د ثمَّ دد غبم د    د بدداي د بددىد كبدد  درجلد بد صحدبدد بزكأدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدكدندداول:د"إنَّددجلذيددو دادددو د بهدد   ُّ". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
. دلد موددد د:د هودجمدش دمبد قثود  

ـدث عبدد ق د د دل:دعبدد موددألثوص د دل:دعبدد بحيور دهللابدد وثز دهللابدد ربد د دل:2800  
دهللابيهد سبمددوددد بح دمث دد حيالةد ادل:د" بدصبكىدصال بدد نقكدنقأبدد ا د صدبد دصبىددّللك خط بددرسولددّللك

د ا دنقأهللاد  لد ندد بقك د  بدنقكد  لدد حيالةد تبكدشدةدحلٍم"د اددد مودم دةدمبدنيدرد ادل:دايرس ولددّللك د دّللك
د  خ جدإ،دد حيالة د هللا  هللاد ندد يودددودد كلد ش ب د تثجبهللاد  كبهللاد  طث هللاد هبيد جريد  د ادلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د" بكدشدةدحلٍم"د ادل:دإندهللاب يدهللابد د دجذهللاا د هيدخريد بدشديتدحلم د هلدجتمى دهللا  د صبىددّللك

مث ،".د دل:د"نثم د  بدجتمى دهللابد ث ٍد  
ـدث عبدد ق د دعبددخد   دهللابد ط كأٍف دهللابدهللاد   دهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:2801  

دهللابيهد سبم:د"شد كدشدةدحلم"د ادل:د دصبىددّللك ديلددادلد هد مودم دةد  لدد حيالة د ادلد هدرسولددّللك ضحَّىدخدلف
،".ايرسولددّللك دإندهللاب يدددجبد دجذهللاا د بددملثم د ادل:د"دذحبهدد الد حيبحد غريد  

ابب ما يكره من الضحااي -6  
ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي د دل:دعبددشث ا دهللابدسبي دندمبدهللا  دد  محب دهللابدهللا ي دمبد ري زد دل:2802  

دهللابيهد سبمد  صدمثيد  حيُ د بد دصبىددّللك س  هللادد ربد دمبدهللادزب:د دالدجيوزد ددألضدثي د ادل:د ددد يبددرسولددّللك
فد  ضهد د صدمثهد  ان بيد  حي د بد ان  فدهللاورهد د دمل دضادمنيكأ به د ادل:د" رم فدالجتوزد ددألضدثي:دد ثورد دمنيكأ

بكأدناص د دل:د ددك ههللاد  هللاه د  د ث جد دمنيدربثهد د د أقريدد يتدال باى"د دل:د بهللا:د  أ د ك هد نددأوند دد قكأ
  الدحت كأ هدهللابىد ث .

 ] دلد موددد د:د ـُْباىدد يتد يسدهلددُ خٌّ[.
ث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  َّدزيد دل:د خرباندحد ث عبددهللابيدمبدحب دمبدم ي دعبددهللايقىددملثىندهللابدعور ددـ2803

  دل:دث ع د مودمحي دد  هللاي  د دل:د خرب ددمد دذ د حي  د دل:



  يهللادهللات ادمبدهللا  دد قب يد ابهللا:دايد ابدد و ي  دإ دخ جهللاد  ت سدد ضحدايد بمد ج دشيئد ددثج  دغريدع  د د
د الد أ  هتهد د  دد اول د دل:د  الدجئت د د د بهللا:دس حدنددّللك دجتوزدهللابكد الدجتوزدهللا  د دل:دنثم دإنكد وكك

ُحْيفح َّةأد دملقت صباد د  راد د دملويثاد د أق د ؛د دملحيف َّة:دد يتد
دهللابيهد سبمدهللابددمل دصبىددّللك  شكُّ دإّنددنىدرسولددّللك

ت صبادد يتددستؤصلد  ندد بد صبه د د  راد :دد يتد  رقدهللايبهد د دملويثا:د قت صلد ذنددثىتدد   دمسدخهدد دملق
 د يتدالد ت  ددملغبمدهللاجفد د ضثفد  د د أق د :دد أقرية.

دمبد   دد بفيبي د دل:دعبددزهري د دل:دعبدد مودإسحدق دهللابدش دحدمبدنث دند كدندرجلد2804 ـدث عبددهللا  ددّللك
د دل:  ص ٍق دهللابدهللابيك

دهللابيهد سبمد ندنقتو فدد ثنيد دألذنني د الدنضحيدمثورد د الد ادمبا د الد  دم ٍة د الد   اندرسولددّللكد دصبىددّللك
خ  د  د الدش  د  د دلدزهري:د ابهللادأل دإسحدق:د ذك دهللاض د  د دل:دال د بهللا:د  دددملادمبا د دل:دداط دط فد

ددألذن د بهللا:د  دددخل  د  ددألذن د بهللا:د  دددمل دم ة د دل:دداط د بد ؤخ ددألذن د بهللا:د  ددد و   د  د دل:د وقُّ
  دل:دّت قد ذندد بقكأ ا.

دد  َّستودئي د دادلد هدهودددمبدسبرب دهللابد تددة د2805 ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د دل:دعبددهودددمبد  دهللا  ددّللك
دمبدكبيع دهللابدهللابيك   هللابدُج حيكأ

دهللابيهد سبمدنىد ندُدضححَّىدمثض د د دألذند د ا ن. ندد بزَّدصبىددّللك  
  دلد موددد د:دُج حيٌّدس  سيدمحي يد]دادلدمس دموريدمبددخلحيدصيا[دملدى كأتدهللابهدإالد تددة.

ـدث عبدد ق كد د دل:دعبددىيب د دل:دعبددهودد دهللابد تددة د دل:د بهللاددث د قثي دمبددملقيعدـ:د دد2806
 دألهللاضع د دل:دد بكأحيفد  دد و ه.

جتزىء؟ ابب يف البقر واجلزور، عن كم -7  
ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل د دل:دعبددهويم د دل:دعبددهللا  ددملبك دهللابدهللاطد  دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك د2807

  دل:
دهللابيهد سبمدنذمحدد  ا ةدهللابدس ثاد] دجلم ردهللابدس ثا[دنورت،د يهد. دصبىددّللك  كبددنت ت د دهللاه درسولددّللك

بد يس دهللابدهللاطد  دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:د اندمحدد دهللا2808  
دهللابيهد سبمد دل:د"د  ا ةدهللابدس ثٍا د دجلم ردهللابدس ثٍا".   ندد بزَّدصبىددّللك

د نهد دل:2809 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ممريددملأيكأ دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدابحل د يادد   نادهللابدس  دصبىددّللك ثٍا د د  ا ةدهللابدس ثٍا"."حن اند  درسولددّللك  

ابب يف الشاة يضحى هبا عن مجاعة -8  



د2810 ـدث عبدد تي ادمبدسثي  د دل:دعبدددثاوبددث دديأسأب رد َّدهللابدهللا    دهللابددملطبع دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
  دل:

ُحيحبكى د ب دد ضىدخط تهدنملد بد بربهد  ُد
دهللابيهد سبمددألضحىد ددمل دصبىددّللك حدمأ شد ذحبهدشه  د  درسولددّللك يتأ

د بد  يت". د هللا َّبدملددضحكأ د كرب دهذددهللا كأ د دّللك دهللابيهد سبمدمي هد  دل:د"مقمددّللك دصبىددّللك  رسولددّللك
مام يذبح ابملصلى -9 ابب اإلِّ  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د ند ابد سد ادث عهم دهللابد سد ا دهللابدان   دهللابددمبدهللا   2811  
دهللابيهد د سبمدكدنددذمحد ضحيتهدابملحيبكى د كدنددمبدهللا  ددفثبه. ندد بزَّدصبىددّللك  

ابب يف حبس حلوم األضاحي -10  
دمبد  دمأ  دهللابدهللا  ةدمبهللادهللا  دد  محبد د هللا:2812 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبم د  دصبىددّللك د بد هلدد  دددادثض ةددألضحىد دز دندرسولددّللك دانفف ادلدمسثهللادهللادئواد اول:ددفك
دصبىد دهللابيهد سبم:د"ددخ  ددد  بثد  حي  وددنددماي"د د هللا:د ب ددكدندمث دذ كد يلد  سولددّللك دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهد سبم:دايرسولددّللك د ا دكدندد بدفددبتفثوند بدضحدايهمد جي بوند بهددد ود،د د دترذ ند بهدددألسايا د دّللك

دهللابيهد سبم:د" د دصبىددّللك  ددذد، "د  دك دد دل د د ود:دايرسولددّللك دنيهللادهللابدإ قد،دحلوددد ضحدايد ادلدرسولددّللك
د َّادد يتدد هللادهللابيأمد أبودد  حي  ودد ددنيتأمد بد جلدد  َّ دهللابيهد سبم:د"إّنك دصبىددّللك مث دعالٍت د ادلدرسولددّللك

  ددخ  د".
يح دهللابدنـُ ـحْيوحاد دل:ـدث عبدد ق د دث عبدددمد دمبدزرد  دث عبددخد  ددحلذد  دهللابد  ددملب2813  

د دكبَّددنيبدكمدهللابدحلو هدد ند كبوهدد وقدعالٍت د أيد قثأمد ا دجد ددّللك دهللابيهد سبم:د"إانك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دهللام جل".  اب قثا د أبودد ددخ  دد دجت  د د الد إندهذهددألايدد ايدد كٍلد ش ٍبد ذك ددّللك

ابب يف املسافر يضحي -11  
دمبد   دد بفيبي دعبددمحدددمبدخد  ددخليدطد دل:دعبدد ثد دادمبدصد  دهللابد  دد مده دا دهللابدـدث عبددهللا2814   ددّللك

 ُج ريدمبدنفري دهللابدعوابند دل:
دهللابيهد سبمدمثد دل:د"ايعوابن د صبحد بددحلمدهذهدد ودة"د دل:د  ددز هللاد طث هد بهددثىتد دصبىددّللك ضححَّىدرسولددّللك

    بدددمل دبا.
  النهي أن تصرب البهائم، والرفق ابلذبيحةابب يف -12

دددمبد2815 ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د دل:دعبددشث ا دهللابدخد  ددحلذد  دهللابد  د الما دهللابد  ددألشثث دهللابدش ك
   فد دل:



دشي  د  أذدد تبتمد  ثقبود دكتعدديأثقدندهللابىدكلكأ دهللابيهد سبمد"إنددّللك دصبىددّللك "دخحيبتدندمسثته دد بدرسولددّللك
  دلدغريد قبمدداول:د"  ثقبوددد اتبا د إذددذحبتمد  ثقبوددد ذمحد  يح َّد ث كمدشف  ه د  ريحدذميحته".

ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا دهللابدهودددمبدزد د دل:2816  
ددخبهللاد  د نسدهللابىددحلأمدمبد دوبد   ىد تيدان د  دغب دان د  دنحي ودددجدجادد  وند د ادلد نس:دنىدرس ولددّللك

دهللابيهد سبمد ندُ حْيربححدد  هدئم.  صبىددّللك
 

ابب يف أكل ذابئح أهل الكتاب -13  
ـدث عبدد مح دمبد   دمبداثمهللاددمل  زي د دل:دث ع دهللابيدمبدثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابد2817

 هللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيه{د} الد كبودداددملددذك دهللابيه{د بقخ د دست ىندندذ كد ادل:د} طثددد} أبودداَّددذك ددسمددّللك  ددسمددّللك
 د ذدبد   وددد أتدبدثلٌّد أم د طثد أمدثلٌّدهلم{.

ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندإس دئيل دعبددمسد، دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد د و ه:2818  
د الد كبوهد  ددذحب دهللامك جل:د} إندد ويدطنيد يوثوندإ،د   يدئهم{دداو ون:د ددذمحددّللك تمد نتمد أبوه.د  نملددّللك

دهللابيه{.  } الد كبودداَّددملددذك ددسمددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهللا  دندمبدهللاييبا دهللابدهللاطد دمبدد قدئع دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبد2819

 هللا دفد دل:
دهللابيهد سبمد اد ود:د كلدادد تببدد الد كلد :د} الد كبودداَّددملدجد  دد يهوددإ،دد بزدصبىددّللك ادد تلددّللك د  نملددّللك

دهللابيه{دإ،دآخ ددآلدا.  دذك ددسمددّللك
ابب ما جاء يف أكل معاقرة األعراب -14  

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك د دل:دعبددمحدددمبد قث ة دهللابدهللاوف دهللابد  درىدنا دهللابددمبدهللا دف د دل:2820  
دهللابيهد سبمدهللاب دصبىددّللك   ثد  ةددألهللا دب.دنىدرسولددّللك

دمبد ط .   دلد موددد د:دغب رد   فهدهللابىددمبدهللا دف.د دلد موددد د:ددسمد  درىدنادهللا  ددّللك
ابب ]يف[ الذبيحة ابملروة -15  

ـدث عبدد ق د د دل:دعبدد موددألثوص د دل:دعبددسثي دمبد ق  ق دهللابدهللا ددادمبدر دهللاا دهللابد ميهدهللابدج هد2821
 رد  دمبدخ دجد دل:

اَّاأدد  يهللادرسول دغ د د  يسد ثبددُ   ى د  بذمحدابمل  ةد شأ دهللابيهد سبمد ابهللا:دايرسولددّللك دإاندنباىدد ث  َّ دصبىددّللك دّللك
دهللابيهد أبودد ددملددأبدسبد د دهللابيهد سبمد" رند  ددهللاجل د دد ن دد  دد ذك ددسمددّللك دصبىددّللك د ثحيد د ادلدرسولددّللك



بُّد ثظم د   َّددد ظف د  يددحل وا"د  ا ددمهدس هللادنفد بدد بدف د تثجَّبودد  درف د  د س ث عأمدهللابدذ ك:د  َّددد  قكأ
دهللابيهد دصبىددّللك درسولددّللك دهللابيهد سبمد دآخ دد بدفد بحي ودد   رد  د   َّ دصبىددّللك   صدمودد بدد غبدئم د رسولددّللك

مثريفد بدإملدد اودد ملددأبد ثهمدخيلد سبمداب ا  رد    د دد  كفئهللا د  قمدميبهمد ث لدمثريد دمثو دشيده د ن َّد
دهللابيهد سبم:د"إنَّدهلذهدد  هدئمد  دم دك  دم دد وثش د  دد ثلد بهدد    دهدرجلدمقهمد ح قهددّللك د ادلدد بزدصبىددّللك

 هذدد د ثبوددمهد  لدهذد.
ثز دهللابد   دمبدـدث عبدد ق د د ندهللا  دد ودث دمبدزايدد محددد دث اثهم ددملثىند دث  دهللابدهللادصم دهللابدد و2822

 صفودند  دصفودندمبد   د دل:
دهللابيهد سبمدهللابه د د     دأبكبه د. دصبىددّللك  دص  د رن نيد ذحبته ددن  ة د ق  هللادرسولددّللك

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  د دل:دعبدددثاوب دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللاطد دمبددقدر 2823  
بدشثدبد ثٍ د  خذهدددملو  د بمدجي دشيئد ددبح هددمه د  خذدهللابدرجلد بدم دثدرعاد نهدكدندد هللاىد أْاححا دموثعد 

دهللابيهد سبمد  خربهدمذ ك د    هدأبكبهد.     د د وج دمهد د  َّتهددثىتد ه دقدد هد دمثدجد دإ،دد بزكأدصبىددّللك
دمبد ط ي دهللابدهللا يكدمبدث2824 دمتدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحدد دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدُ  كأيكأ

  دل:د بهللا:
ايرسولددّللك د ر دهللادإند ث اند صدبدصي د  د  يسد ثهدسأني د دذمحدابمل  ةد شاَّادد ثحيد د ادل:د"   دد  ددندد

د]هللامك جلك[".  شئهللا د دذك ددسمددّللك
ابب ]ما جاء[ يف ذبيحة املرتد ية -16  

ميه د نهد دل:ـدث عبدد مح دمبددونس د دل:دعبددمحدددمبدسب ا دهللابد  دد ثو د  دهللابد 2825  
دهللابيهد سبم:د" ودطثبهللاد د دصبىددّللك ايرسولددّللك د  دد أوندد ذكدةدإالد بدد ب اد  ددحلبق د دل:د ادلدرسولددّللك

  رذهددألجم دهللابك".
  دلد موددد د:دهذددالددحيبحدإالد ددملرتدكأداد دملتوثش.

ابب يف املبالغة يف الذبح -17  
مبدهللايقىد و،ددمبددمل در، دهللابددمبددمل در، دهللابد ث   دهللابدهللا   دمبدهللا  ددـدث عبددهبدددمبدد قَّ يد دحلقب2826

 دّللك دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف دزددددمبدهللايقىد   ده د ةد دال:
دهللابيهد سبمدهللابدش دطادد ويطدن دزددددمبدهللايقىد دث د ه:د هيدد يتد ذمحد ُياط ددجلب د الد دصبىددّللك نىدرسولددّللك

ثىتدمتو .د ُف ىددأل ددج دمثد رت،  
ابب ما جاء يف ذكاة اجلنني -18  



ـدث عبددد اثبز د دل:د خربانددمبددمل در، دحد ث عبدد ق د د دل:دعبددهويم دهللابدجمد   دهللابد  دد ودَّد، دهللابد2827
   دسثي د دل:

دهللابيهد سبمدهللابددجل دصبىددّللك دهللابيهد سبمدهللابددجلبني د ادل:د"س  هللادرسولددّللك دصبىددّللك بني د ادل:دس  هللادرسولددّللك
"كبوهدإندشئتم"د  دلد ق د:د ببددايرسولددّللك دنبح دد بد اد نذمحدد  ا ةد د ودةد بج د دمطبهدددجلبني د نبايهد دد

  كبه د دل:د"كبوهدإندشئتمد  أنَّدذكد هدذكدةد  كأه".
تدبدمبدموري د دل:دـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف د دل:دث ع دإسحدقدمبدإم دهيمدمبدردهوده د دل:دعبددهللا2828

دمبد  دزايددد ا دحددملأيك دهللابد  دد ممري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك   عبددهللا ي ددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د"ذكدةددجلبنيدذكدةد  كأه". دصبىددّللك  هللابدرسولددّللك

ابب ]ماجاء[ يف أكل اللحم الُيْدَرى أذكر اسم اّلل  عليه أم ال -19  
 دل:دعبددمحدد دحد ث عبددد اثبز دهللابد د ك دحد ث عبدددوسفدمبد وسى دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د2829

 دل:دعبددسبي دندمبدث دند  دض  ددملثىندهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئوا د ملددذك ددهللابدمحددد  د كدهللابد
 هللادئواد نمد د ود:

دهللابيهدد ددملددذك  د د  كلد بهد دايرسولددّللك دإند و د دث د ودهللاه دابجلدهبيادأي وندمُبْح حدٍندالدن ريد ذك   دددسمددّللك
د كبود". دهللابيهد سبم:د"مسودددّللك دصبىددّللك   ادلدرسولددّللك

ابب يف العترية -20  
ـدث عبدد ق كد دحد ث عبددنحي دمبدهللابيك دهللابدمو دمبددملفضل ددملثىند دل:دث عبددخد  ددحلذد  دهللابد  د2830

  الما دهللابد  ددملبيحد دل:د دلدن يوا:
د د ُدهللاترية د ددجلدهبياد درجع د  دد   ان د دل:د"دذحبوددّللك دهللابيهد سبم:دإاندكبددنثرتأ دصبىددّللك اندىدرجلفدرسولددّللك
دسدئ ٍاد  يفد دهللامك جلكد  طث ود"د دل:دإاندكبددنف يد  هللاد د ددجلدهبيا د  دد   ان د دل:د" دكلكأ دشهٍ دكدن د م  دددّللك  يكأ

دإ ذدددستح ل"د دلدنحي :د"دستح لد بحجيجدذحبتهد تحي  هللادمبح ه"د دلدخد  د ثق هد دل:د غذ هد دشيتكدثىتَّ
 "هللابىددمبدد قَّ يل؛د  أنَّدذ كدخرُي"د دلدخد  :د بهللادأل د الما:دكمدد قدئ ا د دل:د دئا.

ـدث عبدد مح دمبدهللا  ة د دل:د خرباندسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي  دهللابد  ده د ة2831  
دهللابيهد سبمد دل:د"ال  يد الهللاترية". ندد بزَّدصبىددّللكد  

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك د دل:دعبددهللا  دد  زدق د دلد خرباند ث  ف دهللابدد مه ي دهللابدسثي  د دل:2832  
 د ف يد  لدد بتدج دكدنددبتجدهلمد يذحبونه.

دمبدهللا  دندمبدُخ يم دهللابددوسفدمبد 2833 دهك دهللابدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحدد دهللابدهللا  ددّللك
 ثفحيادمبهللادهللا  دد  محب دهللابدهللادئواد د هللا:



دهللابيهد سبمد بدكلدمخقنيدشدة دشدةف. دصبىددّللك     اندرسولددّللك
مل دكدنودددذحبونهد طودغيتهم دمثدأيكبونه د دُباىدجب هدهللابىد  دلد موددد د:د دلدمثضهم:دد ف يد  لد دد بتجدديأ

 د وج  د د ثترية:د دد ثو ددأل لد بدرجع.
العقيقة  ابب 21  

ـدث عبدد ق د د دل:دعبددسفيدنف دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابدهللاطد  دهللابدث ي ادمبهللاد يق ة دهللابد ددُكْ زدد أث ياأد2834
  د هللا:

دهللابيهد سبمدداول:د"هللابدد غالددشداتند أد ئتدن د هللابددجلدردادشدةف". دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
  د تادرمتدن. دلد موددد د:دمسثهللاد مح د دل:د أد ئتدند يد قتودتدند 

دمبد  ددمد  دهللابد ميه دهللابدس ديدمبداثمهللا دهللابد ددك زد2835 ـدث عبدد ق د د دل:دعبددسفيدن دهللابدهللا ي ددّللك
  د هللا:

دهللابيهد سبمدداول:د"   ُّ ددد طريدهللابىد أبدهتد"د د هللاد مسثتهدداول:د"هللابدد غالددشداتن د هللابد مسثهللادد بزَّدصبىددّللك
د ددإاناث ".دجلدردادشدةف دالدض كمد ذك دان دكبَّد  

دك زد د هللا:2836 دمبد  ددمد  دهللابدس ديدمبداثمهللا دهللابد دكأ ـدث عبدد ق د د دل:دعبددمحدددمبدزد  دهللابدهللا ي ددّللك  
دهللابيهد سبم:د"هللابدد غالددشداتند  الن د هللابددجلدردادشدةف". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

  دلد موددد د:دهذددهوددحل دث د ث دثدسفيدند حْهمف.
ثفصدمبدهللا  دد ب  ي د دل:دعبددمهدد د دل:دعبدد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ة دـدث عبد2837  

دهللابيهد سبمد دل:د"كلُّدغالٍددرهيبافدمثاياته:د ذمحدهللابهددوددد قدم  د ىبقدر سهد د  ى"د دصبىددّللك هللابدرسولددّللك
ستا بهللادمهد  ددجهد دمثد أدند تددةدإذددسئلدهللابدد  ددكيفددحيب دمه د دل:دإذددذحبهللادد ثايااد خذ د بهددصو ا د د

  وض دهللابىداي ولدد حيزكأدثىتددقيلدهللابىدر سهد  لددخلي  دمثددغقلدر سهدمث د ىبق.
 دلد موددد د:د هذدد همفد بدمهدد.د" دُ ح َّى"د دلد موددد د:دخو فدمهددد دهذددد أالد د هود همد بدمهدد د إّندد

  د ودد"ُدقح َّى"د ادلدمهددد"دُ ح كى".
   يسددؤخذد ذد.د دلد موددد د:

ـدث عبدددمبددمل ىن د دل:دعبدددمبد  دهللا يك دهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ةدمبدجب ب 2838  
دهللابيهد سبمد دل:د"كلُّدغالٍددرهيبافدمثاياته:د ذمحدهللابهددوددسدمثه د ىبق د دق ى". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

 طي دهللابد تددة د إايفدمبددحْغفحٍلد  شثثدهللابددحلقبد دل:دد دلد موددد د:د دق ىد صح دكذدد دلدسالددمبد  
دهللابيهد سبمد دل:د" دق ى".  " دق ى"د ر دهد شثثدهللابددحلقبدهللابدد بزكأدصبىددّللك



ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك د دل:دعبددهللا  دد  زدق د دل:دعبددهودددمبدثقدن دهللابدثفحيادمبهللادسريدب دهللابد2839
:د  كابب دهللابدسب دندمبدهللاد  دد ضز د دل  

دهللابيهد سبم:د"  دد غالددهللاايااف د  ه داوددهللابهدد د  د   يطوددهللابهددألذى". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ـدث عبددىيبدمبدخبف د دل:دعبددهللا  ددألهللابى د دل:دعبددهودد دهللابددحلقبد نهدكدندداول:2840  

 إ دطاددألذىدثبقدد   ف.
دمبدهللا    د دل:دعبددهللا  د2841 د ودرت د دل:دعبدد دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف ـدث عبدد مود ث  دهللا  ددّللك  

دهللابه ددك ود دك ود . دهللابيهد سبمدهللاقَّدهللابددحلقبد دحلقنيدرضيددّللك دصبىددّللك   ندرسولددّللك
دهللابيهد سبم دحد ث عبدد2842 ـدث عبددد اثبز د دل:دعبدددد ددمبد يس دهللابدهللا   دمبدشثيع د ندد بزَّدصبىددّللك

عبددهللا  ددملبكددث ددمبدهللا   دهللابددد د دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه د ردهدهللابدج هدد   دمبدسبي دنددألن دري 
  دل:

دد ثاوق"دك نهدك هددالسم د  دل:د" بد   د هد ددّللك دهللابيهد سبمدهللابدد ثاياا د ادل:د"الىعُّ دصبىددّللك سئلدرسولددّللك
د نددبقكدهللابهد بيبقك دهللابدد غالددشداتند أد ئتدند هللابددجلدرد دادشدةف"د سئلدهللابدد ف يد دل:د" د ف يد   فد  ثعَّ

دخريفد بد ند قٌّد إند رتكوهدثىتددأوندمأ د دشغمابددمبدفدٍض د  ددمبد  وٍند تثطيهد ر با د  دحت لدهللابيهد دس يلددّللك ثأ
  ذحبهد يبمقدحل هدموم ه د  أفى دإان ،د  و كأهدان تك"د.

دمبدد2843 دمبدم د ةدـدث عبدد مح دمبد   دمبداثمهللا د دل:دعبددهللابيك حلقني د دل:دعبدد   د دل:دث ع دهللا  ددّللك
  دل:دمسثهللاد  دمـُ حْد حةدداول:

دابيأسالددكبددنذمحدشدة  د حنبقددد كبدد ددجلدهبيادإذدد   دألث اندغالدفدذمحدشدة د  طخدر سهدم  هد د ب ددجد ددّللك
 ر سهد نبطرهدممهللاف دن.

   كتاب الصيد11
وغريه ابب ]يف[ اختاذ الكلب للصيد -1  

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  دد  زدق د دل:د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة 2844  
دهللابيهد سبمد دل:د" بددّتذدكب د دإالدكبعد دشيٍاد  دصيٍ د  دزرٍيددنتاصد بد ج هدكلَّددوٍدد ريدط".  هللابدد بزكأدصبىددّللك

دمبد غفكل د دل:دـدث عبدد ق د د دل:دعبدددمد  د دل:2845 عبدددونس دهللابددحلقب دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبم:د" والد ندد أالبد  افد بددأل مدأل   دماتبهد د د تبودد بهدددألسوددد  هيم". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ـدث عبددىيبدمبدخبف دعبدد مودهللادصم دهللابددمبدج دجد دل:د خرب د مودد ممري دهللابدجدم د دل:2846  
دهللابيهد سبمدماتلدد أالب دثىتدإندكدنهللاددمل  ةد ا دد بدد  ددداددث داب أبعد باتبه دمثدنداند   دنزُّد دصبىددّللك دّللك

 هللابد تبهدد  دل:د"هللابيأمدابألسود".



ابب يف الصيد -2  
ـدث عبدد   دمبدهللايقى د دل:دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابدمهدد دهللابدهللا يكددمبدثدمتد دل:2847  

د رسُلدد أالبددملثب اد ت قكدهللابي د  آكل د دل:د"إذدد رسبهللادس  هللادد بزد دهللابيهد سبم د بهللا:دإ كأ صبىددّللك
د د ألداَّدد  قأبدهللابيك"د بهللا:د إند تبب د دل:د" إند تبب د ددملددو كهددكبعف د أالبددملثب اد ذك  ددسمددّللك

د  صدبد ر قد أل د يسد بهد"د بهللا:د ر يدابملث دضد  صيع د  آكل د دل:د"إذددر يهللادابملث دضد  ذك  ددسمددّللك
  إند صدبدمث ضهد الد كل".

ـدث عبددهبدددمبدد ق ي د دل:د خربانددمبد ضيل دهللابدميدن دهللابدهللاد   دهللابدهللا يكدمبدثدمتد دل:2848  
دهللابيهد سبمد بهللا:دإاندنحيي د ذهدد أالب د ادلديل:د"إذدد رسبهللادكالمكددملثب اد ذك  د دصبىددّللك س  هللادرسولددّللك

د خدفد نددسمددّللكد دهللابيهد د ألداَّدد  قأبدهللابيكد إند تل دإالَّد ندأيكلدد أبع د  أند كلدد أبعد الد كل د  أ كأ
دد  قأهدهللابىدنفقه".  دأوندإّنك

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحدد دهللابدهللادصمددألثول دهللابدد وثز دهللابدهللا يكدمبدثدمت 2849  
دهللابيهد سبمد دل:د"إذد ر يهللادمقه ك د ذك  ددسمددّللك د وج  هد بدد غ د ملدجت هد د دٍ د الد يهدد ندد بزدصبىددّللك

د بدغريهدد الد كل دال  ريد ثبهد تبهدد ذيد يسد بهد".   ع فدغريدسه كد أل د إذدددختب دمأالمكدكبعف
 ة د دل:دـدث عبدد]   دمبدىيبدمبد درف د دل:دعبدد مح دمبدثب ل[ د دل:دعبددىيبدمبدزك ايدمبد  دزدئ2850

  خرب دهللادصمددألثول دهللابدد وثز دهللابدهللا يدمبدثدمت
دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد  ثهللادر يَّتكد د دٍ د غ  هللاد  د  د الد كل".   ندد بزدصبىددّللك

دمبدّنري د دل:دعبددجمد   دهللابدد وثز دهللابدهللا يدمبدثدمت2851 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبددهللا  ددّللك  
د ألدادد  قكدهللابيك"د ندد بزدصبىددّللكد دهللابيهد سبمد دل:د" ددهللابَّ هللاد بدكبعد  دابز دمثد رسبتهد ذك  ددسمددّللك

دد  قأهدهللابيك".   بهللا:د إند تل د دل:د"إذدد تبهد ملدأيكلد بهدشيئد د  أّنك
  دلد موددد د:دد  دزدإذدد كلد الدأبفدمه د د أبعدإذدد كلدُك أه د إندش بدد  دد الدأبفدمه.

   دمبدهللايقى د دل:دعبددهويم د دل:د خربانددد ددمبدهللا    دهللابدُمق دمبدهللا ي ددّللك دهللابد  دـدث عبدد2852
 إدردسددخلوال  دهللابد  دعثب اددخُلوح د دل:

د ثد،د ألد إند كلد به د دهللابيهد سبمد دصي دد أبع:د"إذدد رسبهللادكب كد ذك  ددسمددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
  كلد ددرد دهللابيكدد د،".

ـدث عبدددحلقنيدمبد ثدذدمبدخبيف د دل:دعبددهللا  ددألهللابى د دل:دعبدددد د دهللابدهللاد   دهللابدهللا يكدمبدثدمتد نهد8532
  دل:



ايرسولددّللك د ث اندد  يدد حيي د ياتفيد ع هدد يو نيد د  العا دمثدجي هد يتد د  يهدسه ه د أيكل د دل:د"نثمدإندشد "د
   د دل:د"أيكلدإندشد ".

دمبد  دد قف  دهللابدد وثزد دل:د دلدهللا يكدمبدثدمت:ـدث عبدد   د2854 مبدك ري د دل:د خرباندشث ا دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدهللابددملأث دضد ادل:د"إذدد صدبدحب كأهد أل د إذدد صدبدمث ضهد الد كلد  أنهد س  هللادد بزدصبىددّللك

دد  قكد بفقه"دد  يذف"د بهللا:د رسلدكبز د دل:د"إذددمسيهللاد أل د إالَّد الد كل د إند كل  بهد الد كل؛د  أّنك
ددمسَّيهللادهللابىدكب ك".   ادل:د رسلدكبزد  ج دهللابيهدكب د دآخ  د ادل:د"ال كل دألنكدإّنك

ـدث عبددهبدددمبدد ق ي دهللابددمبددمل در، دهللابدثيوةدمبدش دحد دل:دمسثهللادرميثادمبددمد دد   وايدداول:د2855
د دل:دمس ثهللاد ابدعثب اددخلو دداول: خرب د مودإدردسددخلوال دهللادئذددّللك  

د د صي دمأبزددملثبكمد مأبزدد ذيد يسدنثبَّم د دل:د" ددص  دمأب كددملثبكم د دذك ددسمددّللك  بهللا:دايرسولددّللك دإ كأ
  كل د  دد ص  دمأب كدد ذيد يسدنثبٍَّمد  دركهللادذكد هد أل".

   دمبددملحيفى د دل:دعبددمايَّا دهللابدـدث عبدد   دمبددملحيفى د دل:دعبدد   دمبدث ب دحد ث عبدد2856
 د ممي ي د دل:دعبدددونسدمبدسيف د دل:دعبدد مودإدردسددخلوال  د دل:دث ع د مودعثب اددخلو د دل:

دهللابيهد سبمد"ايد ابدعثب ا دكلد ددرد دهللابيكد وسكد كب ك"دزدددهللابددمبدث بد"دملثبم د دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك
". د ،د ألدذكيدد غريدذكيكأد  

ـدث عبدد   دمبددملبهدلدد ض د  د دل:دعبدددمد دمبدزرد  د دل:دعبددث يعددملثبكم دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد2857
  ميه دهللابدج ه 

دهللابيهد سبم:د  ند هللا دميكدددادلد هد مودعثب اد دل:دايرسولددّللك دإنديلدكالاب د أبَّ حا د   ت د دصي هد د ادلدد بزدصبىددّللك
د أب افد ألداَّدد  قأبدهللابيك"د دل:دذكيد د  دغريدذكي د دل:د"نثم"د دل:د  أند كلد بهد دل:د"إندكدند كدكالبفد

"د " إند كلد به"د دل:دايرسولددّللك د  ت د د وسي د دل:د"كلد ددرد دهللابيكد وسك"د دل:د"ذكيًّدد  دغريدذكيٍك
 د دغريدسه ك["د دل:د  ت د دآنيادد وفد دل:د إند غيكعدهللا  د دل:د" إند غيعدهللابكد ددملددحيلَّ د  دجت د يهد] ع

 إذدددضطُ راندإ يهد د دل:د"دغقبهدد كلد يهد".
ابب يف صيد قطع منه قطعة -3  

دمبدددبدر دهللابدزد دمبد2858 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهدشمدمبدد ادسم د دل:دعبددهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك
  سبم دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد  د د  د دل:

دهللابيهد سبم:د" دد ط د بدد  هي اد هيدثيافد هيد يتاف".   دلدد بزدصبىددّللك
ابب يف اتباع الصيد -4  

ـدث عبدد ق د د دل:دث عبددىيب دهللابدسفيدن د دل:دث ع د مود وسى دهللابد هعدمبدُ ب كأه دهللابددمبدهللا دف 2859  



دهللابيهد سبم د  دلد  ةدسفيدن:د الد هللاب هدإالدهللابدد  دهللابيهد سبمد دل:د" بدسأبدهللابدد بزدصبىددّللك بزدصبىددّللك
 د  دددادجفد د  بدد   دد حيي دغفل د  بد  ىدد قبطدندد تنت".

ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد   دمبدهللا ي  دعبدددحلقبدمبددحلأمدد برثي دهللابدهللا يكدمبداثمهللا دهللاببدشيخد2860
  بددألنحيدر د  ده د ة 

دهللابيهد سبم دنثىند ق د   دل:د"  بد م،دد قبطدندد تنت"دزدد:د"  دددزددددهللا  فد بدد قبطدنددنوًّدددهللابدد بزكأدصبىددّللك
دمث د ".  إالددزدددد بددّللك

 ..د] دد حيي [
ـدث عبددىيبدمبد ثني د دل:دعبددمحدددمبدخد  ددخليدط دهللابد ثد دادمبدصد  دهللابدهللا  دد  محبدمبدج ريدمبد2861

 نفري دهللابد ميه دهللابد  دعثب اددخلو  
دهللابيهد سبمد دل:د"إذددر يهللادد حيي د  دركتهدمث دعالتد يدٍلد سه كد يهد أبهد ددملددبنت".دهللابدد بزكأد صبىددّللك  

   كتاب الوصااي12
ابب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية -1  

ددث ددمبدهللا  دـ2862 ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدهللا ي ددّللك د دل:دث ع دان   دهللابدهللا  ددّللك  
دد  ىٍ د قبٍمد هدشى فددوصيد يهدد يهللاد يبتنيدإالَّد  صيتهد أتومافدهللابدرد دهللابيهد سبمد دل:د" ددثقُّ دصبىددّللك سولددّللك

 هللاب ه".
ـدث عبدد ق د د    دمبدد ثال د دال:دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  د دئٍل دهللابد ق  ق دهللابدهللادئواد2863
  د هللا:

دهللابيهد سب دصبىددّللك مدددبدرد  د الددرمهد  د الدمثريد  د الشدة  د الد  صىدموى . دد  ،درسولددّللك  
ابب ما جاء فيما جيوز للموصي يف ماله -2  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دمبد  دخبفد دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللاد  دمبدسث  دهللابد ميهد دل:2864  
د يه  دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولدد  ضد  ضد  د] دلددمبد  دخبف:دنأا دمثدد فاد[دُ ْشفيح دصبىددّللك  ثددهدرسولددّللك

ديلد دال دك ريد د  يسدد ع دإالددمبيت د    حي قداب  ب ني د دل:د"ال"د دل:د  د وط  د دل:د"ال"د دل:د  د  بث د دّللك دإنَّكح
 د إنكد بد بفقد دل:د"د  بث د د  بثدك ريف دإنكد ند رت،د رعتكد غبيد دخريفد بد ند  هللاهمدهللاد ا ددتأففوندد بدف

نفاا دإالَّد ج  د ددثىتدد بكا اد   ثهددإ،د دد    ك"د بهللا:دايرسولددّللك د ّتلَّكحفدهللابدهج يت د دل:د"إنكدإند
دالد مددددمهدإالَّدر ثا د درجا د ثبكد ندّتبكف دثىتددبتف دمكد ّتبفدمث ي د تث لدهللا ال دصدحلد د  د دمهد جهددّللك

ل:د"د بهمدد بدألصحد دهج هتم د الد  دهمدهللابىد هللااد م؛د أبدد  دئسدسث دمبد  وددف د دض دمكدآخ  ن"دمثد د
دهللابيهد سبمد ند د دنأا". دصبىددّللك  خو ا دد عيد هدرسولددّللك



ابب ما جاء يف كراهية اإلِّضرار يف الوصية -3  
هللاادمبدهللا   دمبدج د  دـدث عبدد ق د د دل:دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد د دل:دعبددهللا درةدمبدد اثادي دهللابد  دزرد2865

 هللابد  ده د ةد دل:
د دهللابيهد سبم:دايرسولددّللك د يُّدد حي  اد  ضل د دل:د" ند حي قد  نهللادصحيحفدث دصف دصبىددّللك  دلدرجلد  سولددّللك

   لدد  اد  د ّتوىدد فا  د الدمتهل دثىتدإذددمبغهللاددحلباودد بهللا:د فالٍندكذد د  فالٍندكذد د   دكدند فالٍن".
دد مح دمبدصد  د دل:دعبدددمبد  د  دك د دل:د خرب ددمبد  دذئع دهللابدش ث يل دهللابد  دسثي دـدث عب2866
 دخل ري 

دهللابيهد سبمد دل:د"ألنددتحي قددمل  د دثيد هدم رهٍمدخريفد هد بد نددتحي قدندئاددرهمدهللاب د دصبىددّللك  ندرسولددّللك
  و ه".

 ...د]اببدك دهيادديأض درد دد وصيا[
هللا  ةدمبدهللا  ددّللك د دل:د خرباندهللا  دد حي   دعبددنحي دمبدهللابيددحلُ َّد  دعبدددألشثثدمبدجدم  ددـدث عبد2867

عه  ث ع دشحْهُ دمبدثوشعد ند ابده د ةدث ك
دستكأنيدسبا  دمثدىض مهدددملو د يضدردند دهللابيهد سبمد دل:د"إأنَّدد  جلد يث ل د  ددمل  ةدمطدهللااددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك

{دثىتد دد وص د موده د ةد بدههبدد} بدمث د صيٍاددوصيد دد  دددٍبدغريد ضدرٍك ياد تجعدهل ددد بدر"د دل:د    دهللابيَّ
 مبغد} ذ كدد فوزدد ثظيم{.

  دلد موددد د:دهذدددث ددألشثثدمبدجدم دج كدنحي دمبدهللابي.
ابب ما جاء يف الدخول يف الوصااي -4  

دمبد  دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد مودهللا  دد  د2868 محبددملا ي د دل:دعبددسثي دمبد  د دوب دهللابدهللا ي ددّللك
 جثف  دهللابدسدملدمبد  دسدملددجليود ك دهللابد ميه دهللابد  دذرد دل:

د ثعد كد دد ثعد بفقي د الد   نَّد د رد،دضثيفد  د إ كأ دهللابيهد سبم:د"ايد ابدذحرٍك دإ كأ دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك
  دلددتيٍم".دهللابىددعبني د الد و نيَّد

 ] دلد موددد د:د ف َّددمهد هلد حي [.
ابب ما جاء يف نسخ الوصية للوالدين واألقربني -5  

دمبدثقنيدمبد د   دهللابد ميه دهللابددمد دد بحويكأ دهللابدهللاأ  ا د2869 ـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زي دث ع دهللابيك
 هللابددمبدهللا دف:

وصيادكذ ك دثىتدنقرتهددآداددملريدت.}إند  ،دخريد دد وصياد بود  دبد دأل  مني{د أدنهللادد   
ابب ما جاء يف الوصية للوارث -6  



ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة د دل:دعبدددمبدهللايدحم دهللابدش ث يلدمبد قبم دمسثهللاد ابد  د ا د دل:2870  
دثاه د الد صياد ودرٍت". د  د هللاطىدكلَّدذيدثقٍك دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّددّللك دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك

ابب خمالطة اليتيم يف الطعام -7  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبددج د  دهللابدهللاطد  دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:2871  

دهللام جل:د} ال ا مودد دلدد يتيمدإالَّداب يتدهيد ثقب{د }إنَّدد ذدبدأيكبوند  ودلدد يتد ىدرب د {ددآلدا:د ملدد نملددّللك
ثملدطثد هد بدطثد هد ش دمهد بدش دمه د جثلددفضلد بدطثد هد يح سد هدثىتدأيكبهددنطبقد بدكدندهللاب هددتيمد 

دهللامك جلكد} دق  ونكدهللابد دهللابيهد سبم د  نملددّللك دصبىددّللك   ددفق  د دشت دذ كدهللابيهم د ذك  ددذ كد  سولددّللك
مدمو دمه.د يتد ى د لدإصالحفدهلمدخريف د إندّتد طوهمد  أخودنأم{د ربطوددطثد همدمطثد هد ش د   

ابب ما جاء فيما لويل  اليتيم أن ينال من مال اليتيم -8  
ـدث عبددمحي دمبد قث ة د ندخد  دمبددحلدرتدث عهم د دل:دعبددثقنيددث ددملثبمدهللابدهللا   دمبدشثيع د2872

 هللابد ميه دهللابدج ه
دهللابيهد سبمد ادل:دإ د اريد يسديلدشى د يلددتيم د دل:د  ادل:د"كلد بد دلددتي كد ندرجال د  ىدد بزدصبىددّللك

 غريد ق ٍف د الد  ددر د الد ت عكأٍل".
ابب ما جاء مىت ينقطع اليتم -9  

دمبدخد  دمبدسثي دمبد  د  ، د2873 ـدث عبدد مح دمبدصد  د دل:دعبددىيبدمبد   ددمل د  د دل:دعبددهللا  ددّللك
دمبد  دهللابد ميه دهللابدسثي دمبدهللا  دد  محبدمبدرُ يش د نهدمس دشيوخد د بدم  دهللا   دمبدهللاوف د  بدخد هدهللا  ددّللك

  مح د دل:
دهللابيهد سبمد"الددـُْتمحدمث ددثتالٍد د الص د ددوٍددإ،دد بكيل". دصبىددّللك دمبد  دطد ع:دثفظهللادهللابدرسولددّللك   دلدهللابيك

 
ابب ما جاء يف التشديد يف أكل مال اليتيم -10  

بدسبي دندمبدمالل دهللابدعوردمبدزد  دهللابد  دد غيث دهللابدـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  دعبدددمبد هع دهللا2874
   ده د ة

دهللابيهد سبمد دل:د"دجتب وددد ق  ددملوماد "د يل:دايرسولددّللك د  ددهبَّ د دل:د"د و ،دابّللك د دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د دإالدابحلق د  كلدد  اب د  كلد دلدد يتيم د د تويلكأ ح  د  تلدد بفسدد يتدث دددّللك ددوددد مثف د  ذفددحملحيبد د د قكأ

 د غد ال ددملؤ بد ".
  دلد موددد د:د مودد غيث:دسدملد و،ددمبد طي .



دد د دل:دعبددىيبدمبد2875 ـدث عبددإم دهيمدمبددثاوبددجلوزجد  د دل:دعبدد ثدذدمبدهدّن  د دل:دعبددث بدمبدش ك
  نهدث عهد كدنهللاد هدصح ادـ  دك ري دهللابدهللا  ددحل ي دمبدسبدن دهللابدهللا ي دمبدهللا ري دهللابد ميه د

 ندرجال دس  هد ادل:دايرسولددّللك د ددد أ دئ  د ادل:د"هبَّبد ق ف"د ذك د ثبده دزددد" هللااوقدد ود  دبددملقب ني د
  دستحاللدد  يهللاددحل ددد  بتأمد ثيد  د   ودات ".

ابب ما جاء يف الدليل على أن الكفن من مجيع املال -11  
  خرباندسفيدن دهللابددألهللا ش دهللابد  د دئل دهللابدخح َّدبد دل:دـدث عبدد   دمبدك ري 2876

 حيثعدمبدهللا ريد تلددودد ث  د ملددأبد هدإالدّن ةفدكبددإذددغطكْيبدد ددر سهدخ جهللادرجاله د إذددغطكيبددرجبيهدخ جد
ذخ ". دهللابيهد سبم:د"غطكودد ددر سه د دجثبوددهللابىدرجبيهد بدديأ دصبىددّللك  ر سه د ادلدرسولددّللك

ابب ما جاء يف الرجل يهب اهلبة، مث يوصي له هبا أو يرثها -12  
دمبدم د ة دهللابد ميهدم د ة 2877 دمبدهللاطد  دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبدد مح دمبددونس د دل:دعبددزهري دعبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد اد هللا:دكبهللاد حي  هللادهللابىد  يدمو ي ٍةد د إندد د هللاد   كهللاد بك دصبىددّللك د ندد   ةد  هللادرسولددّللك
د و ي ةد دل:د"  د جعد ج ،د رجثهللادإ يكد ددملريدت"د د هللا:د إندد د هللاد هللابيهددصوددشه  د]  يجمى د  دداضيد

 هللابهدد ند صوددهللابهد د دل:د"نثم"د بهللا:د إنددملدحتجك[د  يجمى د  دداضيدهللابهدد ند ثجكدهللابهد د دل:د"نثم".
ابب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف -13  

د دمبدزرد  دحد عبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل دحد عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبدـدث عبدد ق د دعبدددمد2878
 هللاون دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:

دهللابيهد سبمد ادل:د ص هللاد رضد دملد صعد دال د  د نفسدهللاب يد به د  صدبدهللا  د رضد دخبيرب د   ىدد بزدصبىددّللك
 تحي قد ددهللا  د نهدالدد ديد صبهد د الدوهع دد أيفد    دمه د دل:د"إندشئهللادث قهللاد صبهدد  حي  هللاد د"

 الدورت:د بفا د  د د ا ىب د د   دب د  دس يلددّللك د دمبدد ق يل.د زدددهللابدمو :د د ضيف دمثدد فاود:دالجبدحدهللابىد
. بد  يهدد ندأيكلد بهددابملث  ف د دطثمدص داد دغريد ت ولد يه دزدددهللابدمو :د دلد  دلد   :دغريد ت عكأٍلد دال د  

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله يُّ د دل:د خربانددمبد هعد دل:د خرب دد بيثدهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدص  اد2879
دهللابه[د دل:  هللا  دمبددخلطدبد]رضيددّللك

د دد  محبدد  ثيم دهذدد ددكتعدهللا  ددّللك دمبدهللا  دمبددخلطدب:دمقمددّللك دمبدهللا  ددّللك نقرهدديلدهللا  ددحل ي دمبدهللا  ددّللك
د بدخربهدحنودث دثدان  د دل:دغريد ت علد دال  د  ددهللافددهللابهد بدمث هد هود بقدئلد دحمل  دد دل:دهللا ُ د دمثْد ٍغد اصَّ

د دمبددألر م:دمقمددّللك  سدقدد احياد دل:د إندشد د يلُّدمثٍغددشرتىد بدمث هدر ياد د ث به د كتعدُ ثْيايعف د شه دهللا  ددّللك
دهللا   د  ريددملؤ بنيدإندث تدمهدث ت د ندمثغد د ص  ادمبددألكويد د ث  دد  محبدد  ثيم دهذدد دد  صىدمهدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمداب وددي د بيهدثفحياد د ذيد يه د دملدئادسهمدد يتدخبيربد ر ياهدد ذيد يه د دملدئادد يتد طث هد   دصبىددّللك



 دحمل  دد ذيدد ا ىب د الدد ددهللادشهللا دمثددبيهدذ دد   يد بد هبهد د ندالد ديد الدورتى ددبفاهدثيثدر ىد بدد قدئل
 ث جدهللابىد بد  يهدإند كلد  دآكلد  ددشرتىدر ياد د به.

ابب فيما جاء يف الصدقة عن امليت -14  
ـد]ث عبددد  مي دمبدسبي دنددملؤذن د دل:دعبدددمبد هع دهللابدسبي دنددث ددمبدماللدهللاب[دد ثال دمبدهللا  د2880

 د  محب د ردهدهللابد ميه دهللابد  ده د ة
نقدنددناط دهللابهدهللا بهدإالَّد بدعالعاد شيد :د ببدص  ٍادجدردٍا د ندرسولددّللكد دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد د دديأ دصبىددّللك

   دهللابٍمددبتف دمه د  د  ٍ دصدٍ دد هللاود ه".
ابب ما جاء فيمن مات عن غري وصية يُ َتَصديُق عنه -15  

ه دهللابدهللادئواـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد دل:دث عبددمحدد دهللابدهودد دهللابد مي2881  
 ندد   ةد د هللا:دايرسولددّللك دإنَّد  كأيدد تبتهللادنفقهد د  والدذ كد تحي  هللاد  هللاطهللا د  يجمى د ند  حي قدهللابهد د

دهللابيهد سبم:د"نثمد تحي  يدهللابهد".   ادلدد بزدصبىددّللك
بدهللاأ  ا دـدث عبدد مح دمبد بي  دعبددر حدمبدهللا ددة د دل:دعبددزك ايدمبدإسحدق د خرباندهللا   دمبدددبدر دهللا2882

 هللابددمبدهللا دف 
 ندرجال د دل:دايرسولددّللك دإند  يد ـُُو كأيهللُاد  يبفثهددإند حي  هللادهللابهد د ادل:د"نثم"د دل:د  أنَّديلدف  د  د إ د

  شه ،د  د  د حي  هللادمهدهللابهد.
ابب ما جاء يف وصية احلريب ُيسلم وليه، أيلزمه أن ينفذها؟ -16  

دحٍ  د دل:د خرب د   د دل:دعبدددأل زدهللاي دث ع دثقدندمبدهللاطيادهللابدهللا   دـدث عبددد ث دفدمبدد و ي دمبد حمْد2883
 مبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه

 ندد ثدصدمبد دئلد  صىد نددثتقدهللابهد دئادر  ا د  هللاتقددمبهدهودددمخقنيدر  ا د  رددددمبهدهللا   د نددُثتقدهللابهد
دهللابيهد سب دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددخل قنيدد  د ياد ادل:دثىتد س لدرسولددّللك م د   ىدد بزَّدصبىددّللك

دّللك دإند  د  صىدمثتقد دئادر  ا د إندهود د د هللاتقدهللابهدمخقني د مايهللادهللابيهدمخقوندر  ا د   هللاتقدهللابه د ادلد
دهللابيهد سبم:د"إنهد ودكدند قب د د  هللاتاتمدهللابه د  د حي  تمدهللابه د  دثججتمدهللابهدمبغهدذ ك". دصبىددّللك  رسولددّللك

ابب ما جاء يف الرجل ميوت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق ابلوارث -17  
ـدث عبدد   دمبدد ثال  د ندشثيعدمبدإسحدقدث عهم دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد هعدمبدكحْيقدن دهللابد2884

د نهد خربه  جدم دمبدهللا  ددّللك



حد   ،دهللابيهدعالعنيد حْساد د  جلد بدد يهود د دست دهللابيهد ند ابهد ـُُو كأ دصبىددّللك بظ هدجدم د  ىب د أبَّمحدجدم فدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد أبكأمدد يهوديد ي خذدمث دخنبهداب ذيد هدهللابيهد  ىبد دصبىددّللك  سبمد نددوف د هدإ يه د جد درسولددّللك

دهللابيهد سبمد نددـُْبظأ حهد  ىب د سدقددحل دث. دصبىددّللك  هللابيه د كبك هدرسولددّللك
   كتاب الفرائض13

ابب ما جاء يف تعليم الفرائض -1  
ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح د دل:د خربانددمبد هع دث ع دهللا  دد  محبدمبدزايد دهللابدهللا  دد  محبدمبد2885

دمبدهللا   دمبدد ثدص   رد  دد تبوخي دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د"د ثبمدعالعاف د  ددسوىدذ كد هود ضلف:دآدافد دصبىددّللك  أ اف د  دسبافد دئ اف د  د ندرسولددّللك

   دضافدهللادد اف".
ابب يف الكاللة -2  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددسفيدند دل:دمسثهللاددمبددملبأ رد نهدمس دجدم د دداول:2886  
د بمد كب ه د توضَّ د ص َّهد دهللابيهد سبمددثود دهود  مودمأ د دشيني د   د غ يدهللابيَّ   ضهللاد  ات دد بزُّدصبىددّللك

دهللابيَّد د   اهللا د ابهللا:دايرسولددّللك دكيفد صب د د ديلد يلد خود ف د دل:د بم هللادآداددملودردثد}دقتفتونك د لددّللك
 دفتيأمد دد أال ا{.

ابب من كان ليس له ولد وله أخوات -3  
دم د دل:ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد دل:دعبددك ريدمبدهودد دعبددهوددددث دد  كستودئيدهللابد  دد ممري دهللابدجد2887

دهللابيهد سبم د بفخد د جهيد   اهللا د ابهللا:دايرسولد دصبىددّللك دشتأيهللُاد هللاب يدس  د خودٍ د  خلدهللابيَّدرسولددّللك
دّللك د الد  صيدألخوديتداب  بث د دل:د" ثقب"د بهللا:دد وط  د دل:د" ثقب"دمثدخ جد   ك د ادل:د"ايجدم  دالد

د  د نملد  ني دد  ب ني"د دل:د كدندجدم دداول:د نم هللاد رد،د يكأتد د بد جثكدهذد د إنددّللك دد ذيدألخود ك د جثلدهلبَّ
ددفتيأمد دد أال ا{.   َّدهذهددآلداد}دقتفتونك د لددّللك

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د دل:دث عبددشث ا دهللابد  دإسحدق دهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:2888  
ددفتيأمد دد   أال ا{.آخ دآدادنم هللاد دد أال اد}دقتفتونك د لددّللك

ـدث عبدد بحيوردمبد  د مدثم د دل:دعبدد مودمأ  دهللابد  دإسحدق دهللابدد ربد دمبدهللادزب د دل:2889  
د}دقتفتونكد دد أال ا{د  ددد أال ا د دل:د"جتمئكدآداد دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك جد درجلدإ،دد بزكأدصبىددّللك

الد د  د  د دل:دكذ كدربودد نهدكذ ك.د حييف"د ابهللادأل دإسحدق:دهود بد د د ملدد يد   د د د  
ابب ما جاء يف مرياث الص لب -4  



دمبد قه  دهللابددألهللا ش دهللابد  د يسددأل دي دهللابدهمدلد2890 دمبدهللاد  دمبدُزردرة د دل:دعبددهللابيك ـدث عبددهللا  ددّللك
 مبدش ث يلددأل ديد دل:

اددمبد  خهللادألبد  دكد ادال:دالمبتهدجد درجلدإ،د  د وسىددألشث يد سب دندمبدرميثاد ق هل ددهللابددمباد دمب
د بحيف د  ألخهللاد بددألبد دألددد بحيف د ملددوركاثدمبهللاددالمبدشيئد  د   دددمبد قثودد  نهدسيتدمثبد د  اتهدد  جلد
د دصبىددّللك  ق  هد  خربهدماوهل د د ادل:د ا دضببهللادإذد د  دد اند بددملهت دب د  أ دس  ضيد يهددماضد درسولددّللك

المبتهدد بحيف د المباددالمبدسهمد أ بادد  ب ني د  ددمايد بألخهللاد بددألبد دألد.دهللابيهد سبم:  
د دل:2891 دمبد   دمبدهللُاايل دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك ـدث عبدد ق كد د دل:دعبددمو دمبددملفضل د دل:دعبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدثىتدجئبددد   ةد بددألنحيدرد ددألس دصبىددّللك ودفد جد  ددمل  ةدابمبتنيدهلد دخ جبدد  درسولددّللك
 اد هللا:دايرسولددّللك دهداتندمبتدداثمهللادمبد يسد ُتألحد ثكددودد ث  د   ددستفد دهللاح ُُّه دد دهل دد  ريدعه ددكبه د ملد
دهللابيه دصبىددّللك دال بأحدند م د دإالد هل دد دل د ادلدرسولددّللك دد يدهل دد دال دإالد خذه د  دد  ىدايرسولددّللك د ودّللك

د دصبىددّللك د د  الدكم{ددآلدا د ادلدرسولددّللك د دذ ك"د دل:د نم هللادسورةدد بقد د}دوصيأمددّللك  سبم:د"داضيددّللك
 هللابيهد سبم:د"ددهللاودديلددمل  ةد صدث هد"د ادلد ث كأه دد" هللاطه ددد  ب ني د  هللا د  ه ددد  ُُ ب د  ددمايد بك".

د يه دإّنددمهدددمبتددس ث دمبدد  مي  د اثمهللُادمبد يسد تلددوددد ي د ا. دلد موددد د:د خط دمو ف  
دمبد2892 ـدث عبدددمبدد ق ح د دل:دعبدددمبد هع د دل:د خرب ددد ددمبد يسد غريهد بد هلدد ثبم دهللابدهللا  ددّللك

    دمبدهللُاايل دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد
حنوه. ندإ   ةدسث دمبدد  مي د د هللا:دايرسولددّللك دإندسث د دهبكد   ،ددمبتني د سدقد  

  دلد موددد د:د هذددهود صح.
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبدد ابن د دل:دعبدد تددة د دل:دث ع د مودثقدن دهللابددألسوددمبددمد 2893  

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك  ند ثدذدمبدج لد رَّتد ختد د دمبا د جثلد ألد دث ةد به ددد بحيفد هوداب ي ب د نزُّددّللك
 دو ئٍذدثحيٌّ.

ب يف ]مرياث[ اجلدةاب -5  
ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  دندمبدإسحدقدمبدخحْ شا دهللابد  يحيادمبدذ:دع د نهد2894

  دل:
د ثد،دشى  د  ددهللاب هللاد دهللابهد ق  هد ريدعهد د ادل:د د كد دكتدبددّللك جد  ددجل ةدإ،د  دمأ دد حي دقدرضيددّللك

دهللا دصبىددّللك ددّللك بيهد سبمدشيئد  د درجثيدثىتد س لدد بدف د ق لدد بدفد ادلددملغريةدمبدشث ا:د كد دسبادنزكأ
دهللابيهد سبمد هللاطدهددد ق ف د ادلد مودمأ :دهلد ثكدغري، د اددد   دمبد قب اد دصبىددّللك ثض  درسولددّللك

دهللابه دمثدجد  ددجل ةددألخ ىد إ،دهللا  دمبددخلطدبد ادلد  لد دد دلددملغريةدمبدشث ا د  نفذهدهلدد مودمأ درضيددّللك



دمهدإالد غري،د  دد د ثد،دشى  د  ددكدندد اضد دد ذيدُ ضأيح دهللابه[د ق  هد ريدعهدد ادل:د د كد دكتدبددّللك ]رضيددّللك
  اندممدئ د دد ف دئب د  أبدهودذ كدد ق ف د  أنددجت ثت دد يهد هودميبأ د د  دتأ دد ددخبهللادمهد هودهلد.

د موددملبيعدد ثتأي دهللابددمبددـدث عبدد   دمبدهللا  دد ثمدم2895 مبد  درأْز ا د دل:د خرب د   د دل:دعبددهللا ي ددّللك
 م د ة دهللابد ميه

دهللابيهد سبمدجثلد بج َّةدد ق ف دإذددملد أبدد ندد دك.   ندد بزَّدصبىددّللك
ابب ما جاء يف مرياث اجلد ِّ  -6  

قب دهللابدهللا  دندمبدثحينيـدث عبدد   دمبدك ري د دل:د خرباندمهدد دهللابد تددة دهللابددحل2896  
دهللابيهد سبمد ادل:دإنددمبددم د د  د  دديلد بد ريدعه د ادل:د" كدد ق ف"د ب دد دم د  ندرجال د  ىدد بزدصبىددّللك

دآخ "د ب دد دم ددهللادهد ادل:د"إنَّدد ق فددآلخ دطث اف".  دهللادهد ادل:د" كدس فف
ددجل ُّدد ق ف. دلد تددة:د الدد ر ند  د يدشى د رَّعه د دلد تددة:د  لُّد شى دُ ركأتح  

ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابددونس دهللابددحلقب د ندهللا  د دل:2897  
دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبمددجل َّ د ادلد ثالدمبددقدر:د ان د رعهدرسولددّللك دصبىددّللك  دأمددثبمد دد رتدرسولددّللك

  غ دإذد   د سبمدد ق ف د دل:د  د ب د دل:دالد دري د دل:دالدردهللا د  د
ابب يف مرياث العصبة -7  

ـدث عبدد مح دمبدصد د فب دمبدخد   د هذددث دثدفب  د هود ش  د دال:دعبددهللا  دد  زدق دعبدد ث   دهللابد2898
 دمبدطد ف دهللابد ميه دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمد"د قمددملدلدمنيد هلدد ف دئبدهللابىدكتدبددّللك د  دد  دصبىددّللك   كهللادد ف دئبد أل ،دذكٍ ". دلدرسولددّللك
ابب يف مرياث ذوي األرحام -8  

ـدث عبددثفصدمبدهللا   د دل:دعبددشث ا دهللابدم دل دهللابدهللابيدمبد  دطبحا دهللابدردش دمبدسث  دهللابد  د2899
[دهللابددملا ددد دل: دمبدحلُحيك  هللاد  د]دهلوز دهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د" بد  ،دكالًّد  أيلَّ"د د دصبىددّللك د إ،درسو ه"د  بد  ،د دال د بورعته د  اند دلدرسولددّللك رندد دل:د"إ،ددّللك
  درتد بدالد درتد ه:د هللاالد ه د  رعه د دخلدلد درتد بدالد درتد ه ددثالدهللابهد د عه".

ـدث عبددسبي دندمبدث بد دآخ دبد د ود:دعبددمحدد دهللابدم دلددث ددمبد يق ةدهللابدهللابيدمبد  دطبحا دهللابد2900
  دهللاد  ددهلوز  دهللابددملا دددد أب يد دل:ردش دمبدسث  دهللابد 

د ؤ بد بدنفقه د  بد  ،دددبد د  دضيثا د  أيلَّ د  بد  ،د دال د دهللابيهد سبم:د" اند  ،دمألكأ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دهللادن دهللادنه د دخلدلد و،د بدالد و،د ه:دد تد د ه د دفكُّ ه". بورعته د  اند و،د بدالد و،د ه:د رتد د ه د   كُّ  

  دلد موددد د:دد ضيثاد ثبدهدهللاأيدل.



 دلد موددد د:در دهدد ممي يدهللابدردش دمبدسث  دهللابددمبدهللادئذدهللابددملا دد د ر دهد ثد دادمبدصد دهللابدردش د دل:د
 مسثهللاددملا دد.

بدـدث عبددهللا  دد قالددمبدهللاتيقدد   واي د دل:دعبدد   دمبددمل در، د دل:دعبددإمسدهللايلدمبدهللايَّدحم دهللابددمد دم2901
 ثج  دهللابدصد دمبدىيبدمبددملا دد دهللابد ميه دهللابدج هد دل:

دهللادنيه د  رتد د ه د دخلدلد درتد بدالد دهللابيهد سبمدداول:د" اند درتد بدالد درتد ه:د  كُّ دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
دهللادنيه د د تد د ه".   درتد ه:ددفكُّ

دندمبد  دشي ا د دل:دعبدد كي دمبددجل َّدح دهللابدـدث عبدد ق د د دل:دعبددىيب د دل:دعبددشث ادحد عبددهللا  2902
دهللابهد[  سفيدند يثد  دهللابددمبددألص هد  دهللابدجمده دمبد حْرددن دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد]رضيددّللك

دهللابيهد سبم:د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد د د   ،دشيئد  د ملدد يد   د د الدمحي د  د ادلدرسولددّللك  ند و،د ببزدصبىددّللك
دعهدرجال د بد هلد  دته"." هللاطودد ريد  

دهللابيهد سبم:د"ههبدد ث فد بد هلد رضه "د  دلد موددد د:د ث دثدسفيدند متُّ د  دلد ق كدد دل:د ادلدد بزدصبىددّللك
  د ود:دنثم د دل:د"  هللاطوهد ريدعه".

دمب2903 دمبدسثي دد أب ي د دل:دعبدددحملدر  دهللابدجربدلدمبد مح  دهللابدهللا  ددّللك م د ة دهللابد ميهددـدث عبددهللا  ددّللك
  دل:

دهللابيهد سبمدرجلد ادل:دإندهللاب يد ريدتدرجلد بددألزد د  قهللاد ج د زداي د د ثهدإ يه د دل:د دصبىددّللك   ىدرسولددّللك
"دذهعد د ت سد زداي دثوال "د دل:د  اتهدمث ددحلولد ادل:دايرسولددّللك دملد ج د زداي د د ثهدإ يه د دل:د" دنطبق د دنظ د

د با دد  جل"د ب ددجد هد دل:د"دنظ دكربدخمدهللااد دد ثهدإ يه".  لدخمدهللايٍك دهد دد ثهدإ يه"د ب دد ،د دل:د"هللابيك  
ـدث عبدددحلقنيدمبد سوددد ثجبي دعبددىيبددث ددمبدآدد د دل:دث عبددش دك دهللابدجربدلدمبد مح د  دمأ  د2904

 هللابددمبدم د ة دهللابد ميهد دل:
دهللا بيهد سبمدنريدعهد ادل:د"د ت قودد هد دراث  د  دذددرثٍم"د بمدجي  دد هد دراث د د درجلد بدخمدهللاا د  يتدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د" هللاطوهدد أربد بدخمدهللاا"د دلدىيب:د  دمسثتهد  ةدداولد دهذدد دصبىددّللك  الدذددرثم د ادلدرسولددّللك
 دحل دث:د"دنظ  دد كربدرجٍلد بدخمدهللاا".

  د خرباندهللا   دمبدددبدر دهللابدهللاوسجا دهللابددمبدهللا دفـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد2905
دهللابيهد سبم:د"هلد هد ث ف "د د ود:دال د دصبىددّللك  ندرجال د د د ملدد يد دراث دإالدغال د د هدكدند هللاتاه د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد ريدعهد ه. دصبىددّللك  إالدغال د د هدكدند هللاتاه د جثلدرسولددّللك
نةابب مرياث ابن املالع -9  



ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي دعبدد   دمبدث ب دث ع دهللا   دمبدر:مادد تغبز دهللابدهللا  دد ودث دمبدهللا  د2906
دد بحي يكأ دهللابد دعبادمبددألسا    دّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"دمل  ةدحت زدعالعاد ودردث:دهللاتياهد د  ايطهد د    هددد ذيدالهللابهللادهللابه".  هللابدد بزدصبىددّللك
  وددمبدخد   د  وسىدمبدهللاد  د دال:دعبددد و ي  د خربانددمبدجدم  دعبدد أحولد دل:ـدث عبدد 2907

دهللابيهد سبمد ريدتددمبددملالهللابادأل كأهد  ورعتهدد بدمث هد. دصبىددّللك  جثلدرسولددّللك
ـدث عبدد وسىدمبدهللاد   دعبددد و ي  د خرب دهللايقىد مود    دهللابدد ثال دمبددحلدرت دهللابدهللا   دمبدشثيع د2908

دهللابيهد سبمد  به.  هللابد ميه دهللابدج ه دهللابدد بزدصبىددّللك
ابب هل يرث املسلُم الكافَر؟ -10  

دمبدثقني دهللابدهللا   دمبدهللا  دن دهللابد سد ادمبدزد  2909 ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللابيك  
دهللابيهد سبمد دل:د"]الد تددملقبمدد أد   د الدد أد  ددملقبم[".  هللابدد بزدصبىددّللك

دمبدثقنيدهللابدهللا   دمبد1029 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللابيك
 هللا  دن دهللابد سد ادمبدزد د دل:

 بهللادايرسولددّللك د دبد بملدغ د د دثجته د دل:د" هلد  ،د بددهللاايلفد بمال  "دمثد دل:د"حنبدانز وندخبيفدم دكبدناد
دهللابىدد أف "د دث :ددحملحيكع د ذد،د ندم دكبدةدثد فهللاد  دود دهللابىدم دهدشم:د ندالدثيثد ادمسهللاد  دشف

 دبدكحوهم د الدد ددثوهم د الدؤ  هم.
  دلدد مه ي:د دخليفدد وددي.

د2911 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدث يعددملثبم دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج كهدهللا  ددّللك
 مبدهللا   د دل:

دصب ". دلدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"الدتودرتد هلد بكتنيدشىتَّ ىددّللك  
دمبدم د ةد ند خوحدبددختحي دد2912 ـدث عبدد ق كد دعبددهللا  دد ودرت دهللابدهللا   دمبد  دثأيمدد ودسطي دعبددهللا  ددّللك

عهد ند ثدذد د دل:  إ،دىيبدمبددث   ددهوديكد  قبم د ورَّتددملقبمد به دد  دل:دث ع د موددألسودد ندرجال دث ك
دهللابيهد سبمدداول:د"ديأسالدددمد د الددباص"د ورَّتددملقبم. دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك

دمبدم د ة دهللابدىيبدمبد2913 ـدث عبدد ق كد دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدشث ا دهللابدهللا   دمبد  دثأيم دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم.دث   دهللابد  ددألسوددد  دبي د ند ثدذد د يتدنريدتددهوديد درعهد قبم دنثبد هدهللابدد بزكأدصبىددّللك  

ابب فيمن أسلم على مرياث -11  
ـدث عبددثجَّدجدمبد  ددثاوب دعبدد وسىدمبددد د دعبدد   دمبد قبم دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابد  د2914

 د وث د  دهللابددمبدهللا دفد دل:



دهللابيهد سبم:د"كلُّد قٍمد قمد ددجلدهبياد هودهللابىد دد قمد  ه د كلُّد قٍمد دركهدديأسالدد هودهللابىد دلدد بزدصبىددّللك
  قمدديأسالد".

ابب يف الوالء -12  
دان   دهللابددمبدهللا  2915 ـدث عبدد تي ادمبدسثي د دل:د  ى دهللابىد د كد  اندثدض  د دلد د ك:دهللا ضدهللابيك  

دهللابهدد ردد د ند ورتيدجدرداد ثتاهد د ادلد هبهد:دن يثأهددهللابىد ند  ال هدد بد د ندهللادئواد دَّددملؤ بنيدرضيددّللك
دهللابيهد سبمد ادل:د"الميبثكدذ كد  أنَّدد وال دملبد هللاتق". دصبىددّللك   ذك  دهللادئوُادذد،د  سولددّللك

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي دمبددجل دح دهللابدسفيدندد  وري دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابددألسود د2916
 هللابدهللادئواد د هللا:

دهللابيهد سبم: دصبىددّللك "د وال دملبد هللاطىدد   بد  يلدد بكأث ا".د دلدرسولددّللك  
دمبدهللا   دمبد  ددحلجَّدج د مود ث   دعبددهللا  دد ودرت دهللابدثقنيددملثبكم دهللابدهللا   دمبد2917 ـدث عبددهللا  ددّللك

 شثيع دهللابد ميه دهللابدج ه 
 يهد د كدندهللا   دمبد ندرايبدمبدثذدفاد م َّجدد   ة د و   د هدعالعادغب ٍاد  د هللاد  ُّهم د ورَّعوهددرابهللاهدد  ال د ود

د ثدصدهللاحي ادمبيهد د  خ جهمدإ،دد ومد  د ود د ا دهللا   دمبدد ثدصد  د د و،دهلد د   ،د دال د هد ردص هدإخوهتدد
دهللابيهد سبم:د" دد ث زدد و   د  دد ود  د هود ثحي تهد بدد دصبىددّللك إ،دهللا  دمبددخلطدب د ادلدهللا  :د دلدرسولددّللك

شهددةدهللا  دد  محبدمبدهللاوف د زد دمبداثمهللاد رجلدآخ  د ب دددستربفدهللا  ددملبكددكدن"د دل:د أتعد هدكتداب د يه
دختحي وددإ،دهودددمبدإمسدهللايلد]  دإ،دإمسدهللايلدمبدهودد[ د   ثهمدإ،دهللا  ددملبكد ادل:دهذدد بدد اضد دد ذيد ددد

 كبهللاد رده د دل:د اضىد بددمأتدبدهللا  دمبددخلطدب د بحبد يهدإ،دد قدهللاا.
ُيْسلم على يدي الرجل ابب يف الرجل -13  

ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبد وهعدد   بي د هودددمبدهللا درد دال:دعبددىيب د دلد موددد د:دهوددمبدمحمة دهللابد2918
دمبد وهعدى تدهللا  دمبدهللا  دد ثمدم دهللابد  يحيادمبدذ:دع د دلدهودد:د هللا  دد ثمدمدمبدهللا  د دل:دمسثهللادهللا  ددّللك

 هللابدمتيمدد  دريد نهد دل:
 د  دلددمد :دإندمتي د د دل:دايرسولددّللك د ددد قباد دد  جلددقبمدهللابىدد يدد  جلد بددملقب ني د دل:دايرسولددّللكد

 "هود  ،دد بَّدفدنحيدهد اد ه".
ابب يف بيع الوالء -14  

دهللابه دد دل:2919 دمبدددبدر دهللابددمبدهللا  درضيددّللك ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدهللابدمي دد وال  د هللابده ته.دنىدرسولددّللكد صبىددّللك  

ابب يف املولود يستهل  مث ميوت -15  



دمبدُ قحي  دهللابد2920 ـدث عبددثقنيدمبد ثدذ دعبددهللا  ددألهللابى دعبدد   ددث ددمبدإسحدقدهللابددمد دمبدهللا  ددّللك
دهللابه     ده د ةدرضيددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"إذددستهلَّددمل و وددُ ركأت".هللابدد بزدصبىددّللك  
ابب نسخ مرياث العقد مبرياث الرحم -16  

دمبدثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دهللابد2921 ـدث عبدد مح دمبد   دمبداثمهللا د دل:دث ع دهللابيك
دهللابه دد دل:  دمبدهللا دفدرضيددّللك

ريتد ث مهدددآلخ  د} د ذدبدهللاد   د ميدنأمد آ وهمدنحيي هم{ دكدندد  جلدىد فدد  جل د يسدميبه ددنقع د 
  بقخدذ كددألنفدل د ادلد] ثد،[:د}    ودددألرثدددمثضهمد  ،دم ثٍب{.

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدد مود سد ا دث ع دإدردسدمبددمد  دعبددطبحادمبد حي كأف دهللابدسثي دمبد2922
 ج ري دهللابددمبدهللا دفد د و هد] ثد،[:

 دل:دكدنددملهدج  ندثنيد   ودددمل دباد ـُوحرَّتددألنحيدردد ندذ يدرمحهد} د ذدبدهللاد   د ميدنأمد آ وهمدنحيي هم{د
دهللابيهد سبمدميبهم د ب ددنم هللادهذهددآلداد}  ألٍكدجثببدد وديلداَّدد  ،{د دل:د دصبىددّللك  ألخوَّةدد يتدآخىدرسولددّللك

صىد ه د   دذهعددملريدت.نقرتهدد} د ذدبدهللاد   د ميدنأمد آ وهمدنحيي هم{د بدد بحي د د ببحييحاد د  كأ ددةد دود  
ـدث عبدد مح دمبدثب ل د هللا  دد ثمدمدمبدىيب ددملثىند دلد مح :دعبدد   دمبدسب ا دهللابددمبدإسحدق دهللابد2923

 دد ددمبددحلحينيد دل:
دسث دمبهللادد  مي  د كدنهللاددتي اد دثج د  دمأ  د ا   :د} د ذدبدهللاد   د ميدنأم{د اد هللا:دالد كبهللاد    دهللابىد دكأ

بدهللاد   د ميدنأم{دإّنددنم هللاد د  دمأ د دمبهدهللا  دد  محبدثنيد ىبدديأسالد د حبفد مودمأ د الَّددوركأعه د ا  د} د ذد
د ثد،دن يهدهللابيهدد قالدد نددؤ يهدنحيي ه دزدددهللا  دد ثمدم:د  دد سبمدثىتدمحُألحدهللابىدديأسالدد  ب دد سبمد   ددّللك

 اب قيف.
بفد  د  بد دل:د}هللاد   {دجثبهدثد فد  د دل:د د حيودبدث دثدطبحاد دلد موددد د:د بد دل:د}هللاحاح حْ {دجثبهدث

 }هللاد   {.
دمبدثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف:2924 ـدث عبدد مح دمبد    دعبددهللابيك  

قرتهد د ادلد} د ذدبدآ بودد هدج  د د د ذدبدآ بودد ملددهدج  د{د أدنددألهللا د دالد تددملهدج  د الد عهددملهدج د ب
 ] ثد،[:د}    ودددألرثدددمثضهمد  ،دم ثٍب{.

ابب يف احلِّْلفِّ  -17  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد   دمبدمو  د دمبدّنري د  مود سد ا دهللابدزك اي دهللابدسث دمبدإم دهيم دهللابد2925

  ميه دهللابدُج ريدمبد طثم د دل:



دهللابيهد سبم:د"الثبفد دديأد دصبىددّللك سالد د  ميددثبٍفدكدند ددجلدهبيادملددمدهدديأسالدد الدش ة ". دلدرسولددّللك  
ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدهللادصمددألثولد دل:دمسثهللاد نسدمبد د كدداول:2926  

د دصبىددّللك دهللابيهد سبمدمنيددملهدج دبد دألنحيدرد دددران د ايلد ه:د  يسد دلدرسولددّللك دصبىددّللك ثد فدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدمنيددملهدج دبد دألنحيدرد دددراندهللابيهد سبم:د"ال دصبىددّللك دثبفد دديأسالد "د ادل:دثد فدرسولددّللك
    نيد  دعالاث .

ابب يف املرأة ترث من دية زوجها -18  
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي د دل:دكدندهللا  دمبددخلطدبدداول:دد  كأداد بثد با د2927
دهللابيهد سبمد ند الد  تد دصبىددّللك دمل  ةد بدددادز جهددشيئد  دثىتد دلد هدد ضحَّد،دمبدسفيدن:دكتعدإيلَّدرسولددّللك

د بدددادز جهد د  ج دهللا  . دد   ةد شيمدد ضكأ د كأ   ُ حركأتح
دد دلد مح دمبدصد :دعبددهللا  دد  زدقد ذدددحل دثدهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدسثي  د  دلد يه:د كدندد بزدصبى دّللك

 هللابيهد سبمددستث بهدهللابىددألهللا دب.
مارة14    كتاب اخلراج والفيء واإلِّ

مام من حق الرعية -1 ابب ما يلزم اإلِّ  
دمبدهللا   2928 دمبدددبدر دهللابدهللا  ددّللك دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د" الدكبأمدردٍيد كبأمد قئود دصبىددّللك دهللابدرهللايته:د دأل ريدد ذيدهللابىدد بدفدردٍيد ندرسولددّللك لف
دهللابهم د دمل  ةدردهللايافدهللابىدميهللادمثبهدد    هد هيد دهللابهم د د  جلدردٍيدهللابىد هلدميتهد هود قئولف هللابيهمد هود قئولف

دهللابه؛د أبُّأمدردٍي د كبأمد قئولدهللابدرهللايته".   قئو افدهللابهم د د ث  دردٍيدهللابىد دلدسي هد هود قئولف
مارةابب ما جاء يف طل -2 ب اإلِّ  

ـدث عبدد   دمبدد حي َّدحدد  مدز دعبددهويم د خربانددونسد  بحيور دهللابددحلقب دهللابدهللا  دد  محبدمبدمس ةد دل:2929  
دهللابيهد سبم:د"ايدهللا  دد  محبدمبدمس ة دالد ق لدديأ درة؛د  أنكدإند هللاطيتهددهللابد ق  ٍاد دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك

بدغريد ق  ٍاد هللابهللادهللابيهد". كبهللاد يهددإ،دنفقك د إند هللاطيتهددهللا  
ـدث عبدد هعدمبدمايا دعبددخد   دهللابدإمسدهللايلدمبد  دخد   دهللابد خيه دهللابدمو دمبد  ةدد أبز دهللابد  د2930

 م دة دهللابد  د وسىد دل:
دهللابيهد سبمد توهَّ د ث مهددمثد دل:دجئبدد تقتثنيدمبددهللابىدهللا بك د  دلددآلخ د دنطباهللاد  درجبنيدإ،دد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدد  ل  ولدصدث ه د ادلد]د بز[:د"إند خونأمدهللاب اند بدطب ه"د دهللاتذرد مود وسىدإ،دد بزكأدصبىددّللك
   دل:دملد هللابمدملددجد دد ه د بمددقتثبد  ددهللابىدشى دثىتد د .

ابب يف الضرير يُوىلي  -3  



ُرح َّ يُّ دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دعبد2931
ددمل هللا  دندد اطَّدن دهللابد تددة دهللابد نسدـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك  

د أتوددهللابىددمل دباد   ني. دهللابيهد سبمددستربفددمبد دكأ   ندد بزدصبىددّللك
ابب يف اختاذ الوزير -4  

ُ كأي د دل:دعبددد و ي  دعبددزهريدمبد    دهللابدهللا  دد  محبدمبدد ادسم دهللابد ميه دهللابد2932
ـدث عبدد وسىدمبدهللاد  ددمل

 هللادئواد د هللا:
دابأل ريدخريد دجثلد هد زد دص ٍق:دإندنقيدذك ه د إندذك د هللادنه د دلدرسولدد دهللابيهد سبم:د"إذدد رددددّللك دصبىددّللك ّللك

دمهدغريدذ كدجثلد هد زد دسو :دإندنقيدملددذك ه د إندذك دملددثبه".   إذدد رددددّللك
ابب يف العرافة -5  

ب ادسبي دندمبدسبيم دهللابدىيبدمبدجدم  دهللابدـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن د دل:دعبدد   دمبدث ب دهللابد  دس2933
 صد دمبدىيبدمبددملا دد دهللابدج كأهددملا دددمبد ث ددأ ب

د ملد أبد  ريد  د الدد دهللابيهد سبمدض بدهللابىد بأ ه دمثد دلد ه:د"  بحهللادايد  ،د دإند هللاَّ دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 كد  د  د الهللا دفد ".

عبددغد عدد اطدن دهللابدرجل دهللابد ميه دهللابدج هـدث عبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل د2934  
ملدهللابىد نددقب ودد  نمدكدنوددهللابىد بهلد بددملبدهل د ب ددمبغهمدديأسالددجثلدصدثعددملد د او هد دئا د بدديأ

دهللابيهد سبمد ادلد ه:دإئهللادد بز ملدميبهم د م دد هد ندد جتثهدد بهم د  رسلددمبهدإ،دد بزدصبىددّللك د  سب ود د  قمدديأ
ملدهللابىد ندُدقب ودد  سب ود د  قمد دهللابيهد سبمد الد ه:دإند  ددا ئكدد قالد د إنهدجثلد او هد دئا د بدديأ صبىددّللك
ملدميبهمد م دد هد ندد جتثهدد بهم د  هود ثقد دد ددهم د  أند دلد كدنثمد  دال د الد ه:دإند  دشيخدك ريد هود ديأ

 د ادمث ه د  اتهد ادل:دإند  ددا ئكدد قالد د ادل:د" هللابيكد هللابىد ميكدهللا دفددملد  د إنهددق  كد ندجتثلديلدد ث
ملدهللابىد نددقب ودد  سب ود د ثقبدإسال هم دمثدم دد هد ندد جتثهدد د قالد"د ادل:دإند  دجثلد او هد دئا د بدديأ

د دد بهم د بهم د  هود ثقد دد ددهم د ادل:د"إندم دد هد نددقب هددهلمد بيقب هد د إندم دد هد ندد جت ثهدد هود ثقُّ
  أند سب ودد بهمدإسال هم د إندملددقب ودد و بوددهللابىدديأسالد"د  دل:دإند  دشيخدك ري د هودهللا دفددملد  د إنهد

 دق  كد ندجتثلديلدد ث د ادمث ه د ادل:د"إنَّدد ث د ادثقٌّ د الم َّد ببدفد بدد ث  د  د  أبدد ث  د د دد بدر".
اتبابب يف اختاذ الك -6  

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددنوحدمبد يس دهللابددمد دمبدكثع دهللابدهللا   دمبد د ك دهللابد  ددجلوزد  دهللابددمبد2935
 هللا دفد دل:

دهللابيهد سبم. جلُّدكد عف دكدند ببزكأدصبىددّللك  د قكأ
ابب يف السعاية على الصدقة -7  



هللابد   دمبدإسحدق دهللابدهللادصمدمبدهللا  دـدث عبدد   دمبدإم دهيمددألس دطي دعبددهللا  دد  ثيمدمبدسبي دن د2936
 مبد تددة دهللابد  وددمبد  ي  دهللابدرد  دمبدخ دجد دل:

دثىتدد ج دإ،دميته". دكد غدزيد دس يلددّللك دهللابيهد سبمدداول:د"د ثد لدهللابىدد حي  ادابحلقكأ دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
دمبد   دد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد  2937  دمبدإسحدق دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابدـدث عبددهللا  ددّللك

 هللا  دد  محبدمبدمشدسا دهللابدهللاا ادمبدهللاد  د دل:
دهللابيهد سبمد دل:د"الد خلددجلبادصدثعد أٍس". دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك

دد اطدن دهللابددمبد غ د  دهللابددمببدإسحدقد دل:2938 ـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك  
 د ذيددثو دد بدف ددث دصدثعددملأس.

يف اخلليفة يستخلف ابب -8  
ـدث عبدد   دمبددد ددمبدسفيدند سب اد دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابددمبد2939

 هللا  د دل:د دلدهللا  :
دهللابيهد سبمدملددقتربف د إند ستربفد  أند ابدمأ د  ددستربف د دصبىددّللك دإندالد ستربفد  أندرسولددّللك إ كأ

د دد دهللابيهد دل:د ودّللك دصبىددّللك دهللابيهد سبمد  ابدمأ د ثب هللاد نهدالدث لدم سولددّللك دصبىددّللك هودإالد ندذك درسولددّللك
  سبمد ث د  د  نهدغريد قتربف.

ابب ما جاء يف البيعة -9  
دمبدددبدر دهللابددمبدهللا  د دل:2940 ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللا  ددّللك  

دهللاب يهد سبمدهللابىدد ق  د د طدهللااد دباكأببدد" ي دددستطثهللا".كبَّددن دد دد بزَّدصبىددّللك  
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع دث ع د د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ة2941  

د دصبىددّللك درسولددّللك دهللابيهد سبمدد بقد  د د هللا:د دد سَّ دصبىددّللك دهللابهدد خرب هدهللابدميثادرسولددّللك  ندهللادئوادرضيددّللك
   دإالد ندأيخذدهللابيهد د  أذدد خذدهللابيهدد  هللاطتهد دل:د"دذهزد ا دابدثتك".هللابيهد سبمدد ددد   ةد

دمبددمد  د دل:دث عبددسثي دمبد  د دوب دعبدد مودهللاايلد2942 دمبدهللا  دمبد يق ة دعبددهللا  ددّللك ـدث عبددهللا ي ددّللك
دمبدهودد د دل:  زه ةدمبد ث   دهللابدج هدهللا  ددّللك

دهللابيهد س دهللابيهد سبم د كدند  د در،دد بزدصبىددّللك دصبىددّللك بم د ذه هللادمهد  هدزدبعدمبهللادمُحي دإ،درسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"هودصغريف"د  قحدر سه. دصبىددّللك دابدثه د ادلدرسولددّللك   اد هللا:دايرسولددّللك

ابب يف أرزاق العمال -10  
ددـدث عبددزد دمبد خمدد مودطد ع دعبدد مودهللادصم دهللابدهللا  دد ودرتدمبدسثي  دهللابدثقني2943 دملثبكأم دهللابدهللا  ددّللك

 مبدم د ة دهللابد ميه 



." دهللابيهد سبمد دل:د" بددستث ببدهدهللابىدهللا ٍلد  ز بدهدرز د د  دد خذدمث دذ كد هودغبولف  هللابدد بزكأدصبىددّللك
دمبددألشجك دهللابدمق دمبدسثي  دهللابددمبد2944 ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبدد يث دهللابدمأريدمبدهللا  ددّللك

 د قدهللا يد دل:
تث ب دهللا  دهللابىدد حي  ا د ب دد  غهللاد   ديلدمث د ٍا د ابهللا:دإّنددهللا بهللادّللك د دل:دخذد دد هللاطيهللا د  أ د  ددس

دهللابيهد سبمد ث َّب د. دصبىددّللك  هللا بهللادهللابىدهللاه درسولددّللك
ـدث عبدد وسىدمبد   دندد   ي دعبدددملثدىف دعبدددأل زدهللاي دهللابددحلدرتدمبددمد  دهللابدج ريدمبدنفري دهللابد2945

ددد دل:دملق تورددمبدش ك  
دهللابيهد سبمدداول:د" بدكدند بددهللاد ال د بيأتقعدز جا ؛د  أندملددأبد هدخدددفد بيأتقعد مسثهللادد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د خدد د  د  أندملددأبد هد قأبفد بيأتقعد قأبد "د دل:د دلد مودمأ :د خرب د ندد بزَّدصبىددّللك
د  دسد "." بددّتذدغريدذ كد هودغدلٌّ رقف  

ابب يف هدااي العمال -11  
ـدث عبدددمبدد قَّ حد دمبد  دخبف د فظهد دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابد  دمُححي دد قدهللا ي2946  

دهللابيهد سبمددستث لدرجال د بددألزدددادلد هددمبدد بت ياد دلددمبدد ق ح:ددمبددأل  يادهللابىدد حي  ا د  ندد بزدصبىددّللك
د  عىندهللابيهد  دل:د" ددد جد د ادل:دهذد دهللابيهد سبمدهللابىددملبربد ح  ددّللك  أم د هذدد ه يديل د ادددد بزُّدصبىددّللك

ابلدد ثد لدن ث هد يجي د ياول:دهذدد أمد هذدد ه أيحديل د الدجبسد دميهللاد  كأهد  د ميه د يبظ د ده ىد هد ددال دالد
إندكدندمثريد د بهدرغد ف د  دما ة د بهددخودرف د  دشدة د يث "دمثدأييتد ث فد بأمدموى د بدذ كدإالدجد دمهددوددد ايد ا د

 ر  دد دهدثىتدر دبددهللاف ةدإمطيه دمثد دل:د"د بهمَّدهلدمبغهللا دد بهمدهلدمبغهللا".
ابب يف غلول الصدقة -12  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابدُ ط كأف دهللابد  ددجلهم دهللابد  د قثودددألنحيدريد دل:2947  
دهللابيهد سبمدسدهللايد دمثد دل:د"دنطبقد ابد قثودد]د [دالد  فيبَّكددوددد ايد ادجتي د هللابىدره ،دمثريفدمث   دد بزُّدصبىددّللك

  بدإملدد حي  اد هدرغد فد  دغببته"د دل:دإذد دالد نطبق د دل:د"إذد دالدُ ك هك".
مام من أمر الرعية واحلجبة عنهم -13 ابب فيما يلزم اإلِّ  

ي دندمبدهللا  دد  محبدد   واي دعبددىيبدمبدمحمة د دل:دث ع ددمبد  د  ، د ندد ادسمدمبدفي  ةدـدث عبددسب2948
  خربهد ند ابد  ،ددألزديد خربهد دل:

دخبهللادهللابىد ثد داد ادل:د دد نث بددمكد ابد الن د هيدكب اد اوهلددد ث ب د ابهللا:دث د د دمسثتهد خرب،دمه دمسثهللاد
دهللابيهد د دصبىددّللك دهللام جلدشيئد د بد   ددملقب ني د دثتجعدد ندثدجتهمد خبكتهمدرسولددّللك سبمدداول:د" بد الهددّللك

دهللابهدد ندثدجتهد خبتهد  ا ه"د دل:د جثلدرجال دهللابىدثودئجدد بدف.    ا همددثتجعددّللك



عبددمهد 2949 موده د ةدـدث عبددسب ادمبدش يع:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدمهدددمبد ب كأهد دل:دهذدد ددث َّ
  دل:

دهللابيهد سبم:د" دد   يأمد بدشي د  دد  بثأ وه دإند اندإالدخدزنفد ض دثيثد    ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ـدث عبددد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابد   دمبدهللا   دمبدهللاطد  دهللابد د كدمبد2950

   فدمبددحل اثند دل:
دهللابىدذك دهللا  دمبددخلطدبددو د دد فيد دمهد بد ث  دإالد انَّ د ذددد في د بأم د  دد ث فد بددأبثقَّ  د ادل:د دد اندأبثقَّ

دهللابيهد سبم:د د  جلد    ه د د  جلد مال:هد د د  جلد هللايد هد دصبىددّللك دهللامَّ جلَّ د  قمدرسولددّللك  بدز بدد بدكتدبددّللك
  د د  جلد ثدجته.

ابب يف قسم الفْيء -14  
بدزد دمبد  دد مر د  دعبدد   دعبددهودددمبدسث  دهللابدزد دمبد سبمـدث عبددهدر ندم2951  

د دمبدهللا  ددخلدهللابىد ثد داد ادل:دثدجتكدايد ابدهللا  دد  محب د ادل:دهللاطد ددحمل ردبد  أ در دهللادرسولددّللك  ندهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد  لد ددجد هدشى دم  دابحمل َّردب.  صبىددّللك

دمبدـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  د2952 زي د خرباندهللايقى دعبدددمبد  دذئع دهللابدد ادسمدمبدهللا دف دهللابدهللا  ددّللك
دهللابهد  نأيحدٍر دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دهللابهدداقمد دهللابيهد سبمدُ يتدمظ ياد يهددخ زد اقَّ هدد بح ةد دأل ا د د هللادهللادئوا:دكدند  درضيددّللك  ندد بزَّدصبىددّللك
  بح د د ث  .

دمبددمل در، دحد ث عبدددمبددملحيفىد دل:دث عبدد موددملغرية د يثد دهللابددـدث عبددسثي دمب2953  بحيور دعبددهللا  ددّللك
 صفودندمبدهللا    دهللابدهللا  دد  محبدمبدج ريدمبدنفري دهللابد ميه دهللابدهللاوفدمبد د ك

دهللابيهد سبمدكدندإذدد اتهدد في د ق هد ددو ه د  هللاطىددآلهلدثظني د  هللاطىدد ثمبدث دصبىددّللك ظكد  د ندرسولددّللك
زددددمبددملحيفى:د  هللايبدد كبهللاد دهللاىد  لدهللا در د  هللايهللاد  هللاطد دثظكنيد كدنديلد هل دمثددهللايدمث يدهللا َّدردمبد

 ايس  د  هللاطىد] ه[دثظكد د دث د .
ابب يف أرزاق الذرية -15  

د دل:2954 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدجثف  دهللابد ميه دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدداول:د" اند  ،دابملؤ بنيد بد نفقهم د بد  ،د دال د ألهبه د  بد  ،دددبد د  دكدندرسولددّللكد دصبىددّللك

."  ضيدهللاد  د  أيلَّد هللابيَّ
ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللا يكدمبداثمهللا دهللابد  دثدزد دهللابد  ده د ةد دل:2955  

دهللابيهد سبم:د" بد  ،د دال د ب دصبىددّللك ورعته د  بد  ،دكالًّد  أ يبد". دلدرسولددّللك  



ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك 2956  
د ؤ بد بدنفقه د  ميددرجٍلد د د   ،دددبد د  أيلك د  بد  ،د دهللابيهد سبمدكدندداول:د" اند  ،دمألكأ هللابدد بزكأدصبىددّللك

  دال د بورعته".
ابب مىت يفرض للرجل يف املقاتلة؟ -16  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيب دعبددهللا ي ددّللك د خرب دان   دهللابددمبدهللا   2957  
دهللابيهد سبمدهللا ضهددودد ث  د هوددمبد رم دهللاو ةد بمدجيمه د هللا ضهددودددخلب ق د هوددمبدمخسد  ندد بزَّدصبىددّللك

 هللاو ةدسبا د  جدزه.
قرتاض يف آخر الزمانابب يف كراهية اال -17  

ـدث عبدد مح دمبد  ددحلودري دعبددسبيمدمبد طري دشيخد بد هلد دديدد ا ىد دل:2958  
ث ع د  د طريفد نهدخ جدثدجكد  دثىتدإذددكدنداب قُّود د دإذدد اندم جلد  دجد دك نهددطبعدد د د ثضضد د ادل:د

دهللابيهد سبمد دثجكادد  دصبىددّللك وددي د هوددثظدد بدف د أي  همد دبهدهم د ادل:د"ايد دُّهدد خرب د بدمس درسولدّللك
دهللابىددملبك د كدندهللابدددبد ث كمد  هللاوه".  د بدفدخذ ددد ثطد د ددكدندهللاطد   د  أذددجتدثفهللاد  دشف

  دلد موددد د:د ر دهددمبددمل در، دهللابد   دمبددقدر دهللابدسبيمدمبد طري.
 بد هلد دديدد ا ى دهللابد ميهد نهدث عهد دل:دمسثهللادرجال دـدث عبددهودددمبدهللا َّدر دعبددسبيمدمبد طري د2959
 داول:

دهللابيهد سبمد دثجادد وددي د   دد بدفد ندهم دمثد دل:د"د بهمدهلدمبغهللا "د د ود:دد بهمد دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
دهللابىددملبكد ي ددميبهدد هللادددد ثطد  د  دكدندُرشد د  هللاوه"د ايل:د  بدهذد د د ود:دنثم دمثد دل:د"إذددجتدثفهللاد  دشف

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك  هذددذ دد م دئ  دصدثعدرسولددّللك
ابب يف تدوين العطاء -18  

دمبدكثعدمبد د كد2960 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددإم دهيمددث ددمبدسث د خربانددمبدشهدب دهللابدهللا  ددّللك
 دألنحيدري 

دثاعددجليوحمد دكلدهللادد د وغلدهللابهمدهللا   د ب ددد ندجيود د بددألنحيدردكدنوددأبرضد درفد  د  ريهم د كدندهللا  
دهللابيهد سبم د اد ود:د دصبىددّللك ددألجلد فلد هلدذ كدد  غ  د دشت َّدهللابيهمد  ودهللا همد همد صحدبدرسولددّللك َّ  
دهللابيهد سبمد بدإهللاادبدمثبدد غمدَّادمثضد . دصبىددّللك  ايهللا   دإنكدغفبهللادهللابدد   كهللاد يبددد ذيد   دمهدرسولددّللك

ث عبدد  وددمبدخد   دعبدد   دمبدهللادئذ دعبددد و ي  دعبددهللايقىدمبددونس دث ع د ي ددث عهددمُبد ث يكدـد2961
 مبدهللا يكدد أب ي 



دهللابه د  آهد  ندهللا  دمبدهللا  دد ثمدمدكتع:د ند بدس لدهللابد ودض دد في د هود ددثأمد يهدهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك
دهللابىد قدندهللا  د  ب ه"د  ضددألهللاطياددملؤ بوندهللا ال  د ود اد د اولدد بزكأدصبىددّللكد ددحلقَّ دهللابيهد سبم:د"جثلددّللك

  ب قب ني د هللاا دألهلددألدايندذ ادندد  ضدهللابيهمد بددجلمدادملددض بد يهددخبُ سد الد غبم.
د2962 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبدد   دمبدإسحدق دهللابد أحول دهللابدغضيفدمبددحلدرت دهللابد  دذرك

  دل:
دهللابىد قدندهللا  دداولدمه".مسثهللادرس د ثد،د ض ددحلقَّ دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّددّللك دصبىددّللك ولددّللك  

ابب يف صفااي رسول اّلل  صلى اّلل  عليه وسلم من األموال -19  
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي د    دمبدىيبدمبد درف ددملثىند دال:دعبددمو دمبدهللا  دد مه د د دل:دث ع د د كد2963

هللابددمبدشهدب دهللابد د كدمبد  فدمبددحل اثند دل:مبد نس د  
 رسلدإيلَّدهللا  دثنيد ثد،دد بهدر د جئتهد وج  هدجد قد دهللابىدس د دُ ْفضيد دإ،در د ه د ادلدثنيددخبهللادهللابيه:د

ْمد يهم د بهللا:د ود    دغرييدمذ ك د د هلدميد د بد و ك د إ د  د    د يهمدموى د د قأ اي دل دإنهد  ددفَّ
جد هدد   د ادل:دايد  ريددملؤ بني دهلد كد دهللا  دندمبدهللافدن د هللا  دد  محبدمبدهللاوف د د ممريدمبد ادل:دخذه د 

د ثودد د سث دمبد  د  َّدص د دل:دنثم د  ذندهلمد  خبود دمثدجد هدد   د ادل:دايد  ريددملؤ بنيدهلد كد دد ث دفد
ني دد بدمي د منيدهذدددث دهللابيكد د ادلدمثضهم:د جلد هللابيك د دل:دنثم د  ذندهلمد  خبود د دلدد ث دف:دايد  ريددملؤ ب

ايد  ريددملؤ بني دد بدميبه دد  رثه د.د دلد د كدمبد  ف:دُخيكألدإيلَّد ن دد  َّ دد   ئكدد بف د ذ ك د ادلدهللا  د
دد ذيدإبأذنهد اوددد ق د د دألرد دهللابه:دد َّئ دد دمثد   لدهللابىد   ئكدد  ه د ادل:د نو كمدابّللك ض دهلد ثب وندرضيددّللك

د د د ث دفدرضيددّللك دهللابيهد سبمد دل:د"النورتد دد  كبددص  اف "د د ود:دنثم دمثد   لدهللابىدهللابيك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د دصبىددّللك دد ذيدإبأذنهد اوددد ق د د دألرض دهلد ثب دند ندرسولددّللك هللابه د د ادل:د نو ك ددابّللك

د دد ث د د"النورتد دد  كبددص  اف  دهللابيهد سبمدخبدصَّادملدخيصَّ دصبىددّللك درسولددّللك دخصَّ "د ادال:دنثم د دل:د  أنددّللك
ددقبكأ د دهللابىدرسو هد بهمد  دد  جفتمدهللابيهد بدخيٍلد الركدٍب د  أبَّددّللك د ثد،:د}  دد  د ددّللك  بدد بدف د ادلددّللك

دشىٍ د  د ف{د كدن دهللابىدكلكأ د دددست ع د ددهللابيأمد الددرسبهدهللابىد بددود  د دّللك د  د دهللابىدرسو هدم دد بضري د ودّللك دّللك
دهللابيهد سبمدأيخذد بهددنفاادسبا د  دنفاتهد نفااد هبهدسبا د جيثلد ددمايد دصبىددّللك  خذهددد نأم د أدندرسولددّللك

دد ذيدإبأذنهد اوددد ق د د د دألرض دهلد ثب وندذ ك د سوةددملدل دمثد   لدهللابىد   ئكدد  َّه د ادل:د نو كمدابّللك
دد ذيدإبأذنهد اوددد ق د د دألرض دهلد دهللابه دد ادل:د نو ك ددابّللك  د ود:دنثم دمثد   لدهللابىدد ث دفد هللابيكدرضيددّللك
دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دلد مودمأ :د اند يلكدرسولددّللك دصبىددّللك  ثب دندذ ك د دال:دنثم د ب دد و درسولددّللك

دهللابهد طبعد نهللاد ريدعكد بددمبد خيك د دطبعدهذدد ريدتدد    هد سبم د جئهللاد ن هللاد هذددإ،د  دمأ درضيددّللك
ددثبمدإنهد دهللابيهد سبم:د"النورتد دد  كبددص  اف"د دّللك دصبىددّللك [:د دلدرسولددّللك  بد ميهد د ادلد مودمأ د]رمحهددّللك



دابرٌّدردش داتم د بحقد و يهدد مودمأ  د ب دد و د] مو دهللابيهد سبمد  يلُّدد حيددقف دصبىددّللك مأ [د بهللا:د اند يلُّدرسولددّللك
د ند ح أيحهد د جئهللاد نهللاد هذد د  نت دد ي د    ك دد دث  د ق  ت دنيهدد ابهللا:دإندشئت دد   دمأ  د و أيُتهدد ددشد ددّللك

دصبىددّللكد د ند بأيحدهدداب ذيدكدندرسولددّللك دهللابيهد سبمددبيهد د  خذمتدهدد ند د ثهددإ يأ ددهللابىد نَّدهللابيأ ددهللاه ددّللك
دالد  ضيدميبأ ددمغريدذ كدثىتد اوددد قدهللاا د  أند   دهللابىدذ ك دمثدجئت د دأل ضيدميبأ ددمغريدذ ك د دّللك

 هللاجممتددهللابهدد ُ دكدهددإيلك.
دهللابيهد سب هدميبه ددنحيفني دالد ن ددجهالد ندد بزَّدصبىددّللك ددس الهد نددأوندُدحيحريك مد دل:د"النورتد دلد موددد د:دإّنك

  دد  كبددص  اف"د  أن ددكداندالددطب دندإالدد حيودب د ادلدهللا  :دالد    دهللابيهددسمدد اقم د دهللاهدهللابىد ددهودهللابيه.
ـدث عبدد   دمبدهللا ي  د دل:دعبدد   دمبدعور دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابد د كدمبد  فد ذهدد احياد دل:2964  

دهللابيهد سبمد بد  ودلدم دد مهدددث دهللابيكد د د ث دف درضيددّللكدد دهللابىدرسو هدصبىددّللك هللابه ددخيتحي دند ي دد  د ددّللك
 د بضري.

  دلد موددد د:د رددد ندالددو  دهللابيهددسمد ْقٍم.
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د  مح دمبدهللا  ة ددملثىند ندسفيدندمبدهللاييباد خربهم دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابد2965

  اثن دهللابدهللا  د دل:د مه ي دهللابد د كدمبد  فدمبددحل
دصبىد دهللابىدرسو هداددملددوجفددملقب وندهللابيهدخبيلد الدركدب دكدنهللاد  سولددّللك كدنهللاد  ودلدم دد بضريدادد  د ددّللك

دهللابيهد سبم  دّللك
خد حيد  ددبفقدهللابىد هلدميته د دلددمبدهللا  ة:ددبفقدهللابىد هبه د و دسبا د  ددمايدجثلد دد أ ديد هللُا كة د دس يلد

دهللامَّد   جلَّ د دلددمبدهللا  ة:د دد أ ديد د قالح.دّللك
ـدث عبدد ق د دعبددإمسدهللايلدمبدإم دهيم د خرباند دوب دهللابدد مه يد دل:2966  

دهللابىدرسو هد بهمد  دد  جفتمدهللابيهد بدخيلد الركدب{ د دلد مه ي:د دلدهللا  :دهذهد  سولد  دلدهللا  :د}  دد  د ددّللك
دهللابيهد سبمدخدصاد ـُ حىدهللا دبا دصبىددّللك دهللابىدرسو هد بد هلدد ا ىد ببهد  ب سول دددّللك   ، د كذدد كذد د} دد  د ددّللك

  ذيدد ا ىبد د يتد ىد دملقدكنيد دمبدد ق يل{ د } بفا د دد ذدبد خ جودد بددايرهمد   ودهلم{ د} د ذدبد  و  ددد  درد
ميدند بد  بهم{ د} د ذدبدجد  دد بدمث هم{ د دستوهللا هللادهذهددآلدادد بدف د بمدد  قد ث د بددملقب نيدإالد هد ديأ

  يهددثق د دلد دوب:د  د دل:دثظ دإالدمثبد بدمتبأوند بد رأ َّدئأم.
ـدث عبددهودددمبدهللا در دعبددثدمتدمبدإمسدهللايل دحد عبددسبي دندمبددد دددمله ي د دل:د خربانددمبد هع د2967

ندمبدهللايقى د هذدد فظدث د ه دكبهمد دل:د خرب دهللا  دد ثمدمدمبد    دحد عبددنحي دمبدهللابيك د دل:د خرباندصفود
 هللابد سد ادمبدزد دهللابدد مه ي دهللابد د كدمبد  فدمبددحل اثن د دل:



دهللابيهد سبمدعالتدصفداي:دمبودد بضري د خيرب د   ،.د دصبىددّللك كدند ي دددثتجدمهدهللا  د نهد دل:دكدنهللاد  سولددّللك
د   ددمبودد بضري:دكدنهللادُثُ قد د بودئ ه د   دد  ،د أدنهللادث قد دأل دصبىددّللك مبد دد ق يل د   ددخيربد جمَّ هددرسولددّللك

هللابيهد سبمدعالعاد جمد :دجم دبدمنيددملقب ني د جم د دنفاادألهبه د  دد ضلدهللابدنفااد هبهدجثبهدمنيد ا د د
 دملهدج دب.
دمبد وهعددهل  د  دعبددد بيثدمبدسث  دهللابدهللُاايلدمبدخد   دهللا2968 بددمبدـدث عبدددمد دمبدخد  دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد ندد خرب ه  شهدب دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك
دهللابهد ق  هد ريدعهدد بدرسولد دهللابيهد سبمد رسبهللادإ،د  دمأ دد حي دقدرضيددّللك دصبىددّللك  ند دط ادمبهللادرسولددّللك

دهللابيهدابمل دباد   ، د  ددمايد دهللابيهد سبمدادد  د ددّللك دصبىددّللك ددّللك  بدمخسدخيرب د ادلد مودمأ :دإندرسولددّللك
دشيئد د بد دالد غريكأ ددأيكلدآلد  ٍ د بدهذدددملدل"د إ د دّللك دهللابيهد سبمد دل:د"النورتد دد  كبددص  اف دإّنك صبىددّللك

دهللابيهد سبم د أل دصبىددّللك دهللابيهد سبمدهللابدثدهلددد يتدكدنهللادهللابيهد دهللاه درسولددّللك دصبىددّللك هللا ببَّدص  ادرسولددّللك
دهللابهد ندد   دإ،د دط اد]هللابيه ددد قالد[د دهللابيهد سبم د  ىبد مودمأ درضيددّللك دصبىددّللك  يهددنددهللا لدمهدرسولددّللك

  بهددشيئد .
ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دنددحل حيي دعبدد   دعبددشثيعدمبد  دمحمة دهللابدد مه ي د دل:دث ع دهللا  ةدمبدد ممريد2969

دهللابيهد سبمد خرب هد ذدددحل دث د دل: ندهللادئوادز جدد بزدصبىددّللكد  
دهللابيهد سبمدد يتدابمل دباد   ، د  ددمايد بدمخسد دصبىددّللك   دط اد]هللابيهددد قالد[دثيبئٍذد طبعدص  ادرسولددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د دصبىددّللك دهللابه[:دإندرسولددّللك دهللابهد:د ادلد مودمأ د]رضيددّللك خيرب د د هللادهللادئوادرضيددّللك
   كبددص  اف د إّنددأيكلدآلد  ٍ د دهذدددملدل"ددث د دلددّللك د يسدهلمد نددمد  ددهللابىددمل كل.د"النورتد د

ـدث عبددثجكدجدمبد  ددثاوب دث ع ددثاوبددث ددمبدإم دهيمدمبدسث دث ع د   دهللابدصد  دهللابددمبد2970
دهللابهد[د خرب هد ذدددحل دث د دل   يه:دشهدب د خرب دهللا  ةد ندهللادئواد]رضيددّللك

دهللابيهد سبمددث لدمهدإالد دصبىددّللك دهللابه[دهللابيهددذ ك د  دل:د قهللاداتركد دشيئد دكدندرسولددّللك   ىبد مودمأ د]رضيددّللك
د د هللا دفدرضيددّللك هللا بهللادمه دإ د خوىدإند  كهللادشيئد د بد   هد ند زدغ د   ددص  تهدابمل دباد   ثهددهللا  دإ،دهللابيك

دهللابيهد د   ددخيربد   دهللابيهد سبمدكدنتددهللابهمد غب هدهللابيك دصبىددّللك  ،د   قأه ددهللا   د  دل:دمهددص  ادرسولددّللك
 حلاو هدد يتد ْثُ  ُهد نودئ ه د    مهددإ،د بد ،ددأل   د دل:د ه ددهللابىدذ كدإ،دد يود.

ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبدددمبدعور دهللابد ث   دهللابدد مه يد د و ه:2971  
دهللابيهد سبمد هلد  ،د   ىد  دمسدهددالد ثفظهد د}  دد  جفتمدهللابيهد بدخيٍلد الركدٍب{د  دل:دصد دد بزُّدصبىددّللك

د و د دآخ دبد  رسبوددإ يهداب حيبح د دل:د}  دد  جفتمدهللابيهد بدخيٍلد الركدٍب{دداول:دمغريد تدل د دلد  هود دص ف



دهللابيهد سبمدخد حيد دملددفتحوهددهللاحبـْوحة د د تتحوهددهللابىدصبح د اقَّ هددد بزدد مه ي:د كدنهللادمبودد بضريد ببزكأدصبىددّللك
ددألنحيدرد بهددشيئد دإالدرجبنيدكدنهللاد  ددثدجا. دهللابيهد سبمدمنيددملهدج دب دملددـُْث أ  صبىددّللك

دمبددجل َّدح دعبددج د  دهللابددملغريةد دل:2972 ـدث عبددهللا  ددّللك  
دصبىد د ادل:دإندرسولددّللك دهللابيهد سبمدكدنهللاد هد ح حُ، د أدند  دهللا  دمبدهللا  دد ثمدمدم د   دندثنيددْسُتْربأفح دّللك

دبفقد بهدد دثودد بهددهللابىدصغريدم دهدشم د دم كأجد بهدد ميكأحُهم د إند دط ادس  تهد ندجيثبهددهلدد  ىب د أدنهللادكذ كد
دهللابه[دهللا لد يهددندد حد مودمأ د]رضيددّللك دهللابيهد سبمدثىتد ضىد ق يبه د ب دد ندُ يلكأ دصبىددّللك هللا لد دثيدةدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد دثيد هدثىتد ضىد ق يبه د ب دد ندُ يلدهللا  دهللا لد يهددن لد ددهللا الدثىتد ضىد د بزدصبىددّللك

د  ق يبه دمثد ُْ طأثحهدد   دن دمثدصدر د ث  دمبدهللا  دد ثمدمد دلدهللا  ددث ددمبدهللا  دد ثمدمد   دهللاد   د د بثهدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد دط اد]هللابيهددد قالد[د  يسديلدحبقٍك د  اند شه كمد ن د  درددهتددهللابىد ددكدنهللا ددث دهللابىدصبىددّللك

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك  هللاه درسولددّللك
د أدند حدهللا  دمبدهللا  دد ثمدمددخلال اد غبَّتُهد رمثوند  فدددبدر د  و د غبتهد رمث دئادددبدر د  ودمايح  دلد موددد د:دُ يلكأ

   لك.
    دمبدد فضيل دهللابدد و ي دمبد ي  دهللابد  دد طفيلد دل:ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد2973

دهللابيهد سبمد دل:د ادلد دهللابه[د طبعد ريدعهدد بدد بزدصبىددّللك دهللابهد[دإ،د  دمأ د]رضيددّللك جد  د دط اد]رضيددّللك
دهللام جلدإذدد طثمد دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّددّللك دصبىددّللك دهللابه[:دمسثهللادرسولددّللك ن يكد دطث ا د هيد مودمأ د]رضيددّللك

  بذيدداودد بدمث ه".
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة 2974 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د"ال اتقمد رعيتدددبدرد  د دد  كهللادمث دنفاادنقدئيد  ؤنادهللاد بيد هودص  اف".  هللابدد بزدصبىددّللك
كح حضاددألرض. دلد موددد د:د" ؤنادهللاد بي"ددث د حد  

ـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ا دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابد  دد  حْررتيد دل:2975  
مَّ د د:ددخلدد ث دفد هللابيٌّدهللابىدهللا   د هللاب هد مسثهللادث د د د بدرجلد  هللاج  د ابهللا:ددكت هديل د   ىدمهد أتواب دُ ذح

اد د ممريد هللا  دد  محبد سث :د ملد ثب ودد ندرسولدطبحاد د ممريد هللا  دد  محبد سث  د مهددخيتحي دن د ادلدهللا  د طبح
دهللابيهد سبمدص  اف دإالد دد طث هد هبهد كقدهمدإاندالنورت "د دهللابيهد سبمد دل:د"كلُّد دلدد بزكأدصبىددّللك دصبىددّللك دّللك

دهللابيهد سبمددبفقد بد د هدهللابىد هبهد دتحي قدمفضبه دمثد و  دصبىددّللك د د ود:دمبى د دل:د أدندرسولددّللك درسولددّللك
دهللابيهد سبم دمثدذك د دصبىددّللك دهللابيهد سبم د و يهدد مودمأ دسبتني د أدنددحيب دد ذيدكدنددحيب درسولددّللك صبىددّللك

 شيئد د بدث دثد د كدمبد  ف.
ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد ندد د هللا:2976  



دهللابيهد سبم دهللابيهد سبمد ردند ندد ث بدهللا  دندمبدهللافدندإ،د  ددإنَّد ز دجدد بزكأدصبىددّللك دصبىددّللك ثنيد و درسولددّللك
دصبىد دهللابيهد سبم د اد هللادهلبَّدهللادئوا:د  يسد  د دلدرسولددّللك دصبىددّللك مأ دد حي دقد يق  بهدمُثبـحُهبَّد بدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"النورتد دد  كبدد هودص  اف".  دّللك
يبدمبد درف دعبددإم دهيمدمبدمحمة دعبددثدمتدمبدإمسدهللايل دهللابد سد ادمبدزد  دهللابددمبدـدث عبدد   دمبدى2977

 شهدبدإبأسبددهدحنوه 
ددهذدددملدلد دهللابيهد سبمدداول:د"النورتد دد  كبدد هودص  اف د إّنك دصبىددّللك  بهللا:د الد تَّانيددّللك د ملد ق ثبدرسولددّللك

  هودإ،د بد ،ددأل  د بدمث ي".دآللد  ٍ د بدئأ حتأهأمد  ضيفهم د  أذدد هللاُّد
ابب يف بيان مواضع قسم اخلمس وسهم ذي القرىب -20  

دمبددمل در، دهللابددونسدمبددمد  د2978 دمبدهللا  دمبد يق ة دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا ي ددّللك
 هللابدد مه ي د دل:د خرب دسثي دمبددملقيع د دل:

دهللابيهد سبمد ي دد قمد بددخل سد خرب دُج ريدمبد طثمد نهدجد دصبىددّللك  دهود هللا  دندمبدهللافدنددأب دندرسولددّللك
منيدم دهدشمد م ددملطبع د ابهللا:دايرسولددّللك د ق هللاديأخودنبددم ددملطبع د ملد ثطبددشيئد  د   دمتبدد   دمتهمد بكد

ددمبودهدشٍمد مبوددملطبعد دهللابيهد سبم:د"إّنك شى فد دث ف"د دلدج ري:د ملدداقمد   دهللا  د دث ة د ادلدد بزدصبىددّللك
مشس د الد   دنو لد]شيئد [د بدذ كددخل س:دك دد قمد   دهدشمد م ددملطبع.د دل:د كدند مودمأ دداقمددخل سد

دهللابيهد سبمد ددكدندد بزُّد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدغريد نهدملددأبددثطيد  ىبدرسولددّللك دصبىددّللك حنود حْقمأدرسولددّللك
دهللابيهد سبمددثطيهمد دل:د كدندهللا  دمبددخلطدبددثطيهمد بهد هللا  دندمث ه.صب ىددّللك  

دمبدهللا   دعبددهللا  دندمبدهللا   د دل:د خرب ددونس دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيكأع دعبدد2979 ـدث عبددهللا ي ددّللك
 ج ريدمبد طثم

دهللابيهد سبمدملدداقمد   دهللا  دمشس د الد   د دصبىددّللك نو لد بددخل سدشيئد  دك دد قمد   دهدشمد نَّدرسولددّللك
دهللابيهد سبم دغريد نهدملددأبددثطيد دصبىددّللك ُمددخل سدحنود قمدرسولددّللك  م ددملطبع.د دل:د كدند مودمأ ددـحْاقأ

دهللابيهد سبم د كدندهللا  ددثطيهمد  بدكدند دصبىددّللك دهللابيهد سبم دك ددكدنددثطيهمدرسولددّللك دصبىددّللك   ىبدرسولددّللك
هد به.مث   

ـدث عبدد ق د دعبددهويم دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيكأعد دل:د خرب دج ريدمبد2980
  طثمد دل:

دهللابيهد سبمدسهمدذيدد ا ىبد دم دهدشٍمد م ددملطبع د   ،دم دنو ٍلد دصبىددّللك ملددكدنددوددخيربد ض درسولددّللك
دهللابيهد سبم د اببد:دايرسولددّللك دهؤال دمبودد م دهللا  دمشس د دنطباهللاد اند هللا  دندمب هللافدندثىتد  يبددد بزَّدصبىددّللك

دمهد بهم د  ددابلدإخودنبددم ددملطبعد هللاطيتهمد   كتبد د   دمتبدد هدشمدالنبأ د ضبهمد ب وض دد ذيد ضثكددّللك



د مبوددملطبعدالنفرتقد دجده دهللابيهد سبم:د"إانَّ دصبىددّللك ددحنبد همدشى فد دث ة د ادلدرسولددّللك بيٍاد الدإسالٍد د إّنك
دهللابيهد سبم.   دث ف"د ش َّكدمنيد صدمثهدصبىددّللك

دد ثجبي دعبدد كي  دهللابددحلقبدمبدصد  دهللابدد قُّ كأيد دذيدد ا ىبد دل:دهمدمبود2981 ـدث عبددثقنيدمبدهللابيك
 هللا  ددملطبع.

ل:د خربانددمد دمبدُه ُ محدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قا دعبدددونس دهللابددمبدشهدب د د2982  
 ندا ةددحل  ريَّدثنيدثجَّد د تباددمبدد ممريد رسلدإ،ددمبدهللا دفددق  هدهللابدسهمدذيدد ا ىبد داول:دملبد  ده د دلد
دهللابيهد سبم د   دكدندهللا  دهللا ضد دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ق هدهلمدرسولددّللك دصبىددّللك دمبدهللا دف:د ا ىبدرسولددّللك

در دبدهدد ندثاكأبدد  ددانهدهللابيهد  ميبدد ندنا به.هللابيبدد بدذ كدهللا ضد د  
ـدث عبددهللا دفدمبدهللا  دد ثظيم دعبددىيبدمبد  دُمأري دعبدد مودجثف دد  َّدزي دهللابدُ ط كأف دهللابدهللا  دد  محبدمبد2983

   د يبىد دل:دمسثهللادهللابيكد دداول:
دهللابيهد سبمدمخسددخل س د وضثتهد ودضثهدثي دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ثيدةد حالَّ درسولددّللك دصبىددّللك دةدرسولددّللك

دمه د بهللا:د  د   دمأ  د ثيدةدهللا  د  يتدندل د  هللادن د ادل:دخذه د ابهللا:دالد رد ه د ادل:دخذهد  نتمد ثقُّ
 دستغبيبددهللابه د جثبهد دميهللاددملدل.

دمبدهللا  دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمبدّنري دعبددهدشمدمبدد ربد  دعبددثقنيدمبد ي ون2984  دهللابدهللا  ددّللك
 دّللك دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د يبىد دل:

دهللابيهد سبمد مسثهللادهللابيكدد]هللابيهدد قالد[دداول:ددجت ثهللاد اند د ث دف د  دط ا د زد دمبدثدرعادهللاب دد بزكأدصبىددّللك
دهللامَّ جلَّ د   ق هد]  [دثيد كدكيد ابهللا:دايرسولددّللك دإندر دهللاد ند و ي دثابدد بدهذدددخل سد دكتدبددّللك

دهللابيهد سبم دمثد الَّنيهد مودمأ د دصبىددّللك الدبدزهللا د ث دمث ،د د ثل د دل:د فثلدذ كد دل:د اق تهدثيدةدرسولددّللك
دهللابه[د  أنهد اتهد دلدك ريد ثملدثابد دمثد رسلدإيلَّد دهللابه دثىتدإذددكدنهللادآخ دسباد بدس دهللا  د]رضيددّللك رضيددّللك

ملقب نيدإ يهدثدجاد درددهدهللابيهم د  دهدهللابيهمدمثدملددحْ هللُا دإ يهد ث دمث دهللا   د بايهللاد ابهللا:دمبددهللابهدد ثدددغىن  د اب
 د ث دفدمث د ددخ جهللاد بدهللاب دهللا  د ادل:دايدهللابيك دث  تبددد غ دةدشيئد دالدـُ حدُّدهللابيبدد م د  د كدندرجال دددهيد .

دمبددحلدرتدمبدنو لدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قا دعبدددونس دهللابددمبدشهدبد دل:د خ2985 رب دهللا  ددّللك
دهلدمشي د ندهللا  ددملطبعدمبدرميثادمبددحلدرتدمبدهللا  ددملطبعد خربهد ند ابهدرميثادمبددحلدرت د هللا دفدمبدهللا  د

 دملطبع د دالد ث  ددملطبعدمبدرميثا د  بفضلدمبدهللا دف:
دهللابيهد سبم د اوالد ه:دايرسولددّللك د  دمبغبدد  دصبىددّللك بدد قبكأد دد  ى د  ث  بدد ندنتم ج د  نهللاددئتيددرسولددّللك

دهللابىدد حي  د  د ببؤدكأدإ يكد دد بدفد   صبهم د  يسدهللاب د مودبدد ددحي  دندهللابد د دستث ببددايرسولددّللك د م ُّ ايرسولددّللك
دمبد  دطد عد حنبدهللابىد بكددحلدل د ادلد بد:دإند  ددؤديدد ث دل د  بحيعد ددكدند يهدد بد   ق د دل:د   ىدهللابيُّ



دالدقتث لد ث د د بأمدهللابىدد حي  ا د ادلد هدرميثا:دهذدد بد   ، د  د دهللابيهد سبمد دل:دالد دّللك دصبىددّللك رسولددّللك
دردد ه دمثددضطج دهللابيهد ادل:د اند مود دهللابيهد سبمد بمدحنق ،دهللابيه د   اىدهللابيك دصبىددّللك نبهللادصه درسولددّللك

دالد ر،دثىتدد ج دإ يأ دددمبدد دهللابيهد سبم د دلدهللا  دثقبدد ا د د دّللك ك ددجبودٍبد دمث ت ددمهدإ،دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم[دثىتدنود قدصالةدد ظه د  د د هللا د دملطبع:د دنطباهللاد اند د فضلد]إ،داببدثج ةدد بزكأدصبىددّللك

دهللابيهد سبم د هوددو ئٍذدهللاب د زدبعدمبهللاد حيبيبدد  دد بدف دمثد س هللاهللاد اند د فضلدإ،داببدثج ةدد بزكأدصبىددّللك
دهللابيهد سبم د  خذدأبذيد  ذندد فضل دمثد دل:د خ جدد دد دصبىددّللك جحش د ا بدداب  دب دثىتد  ىدرسولددّللك

ُ حيح كأرحدندمثددخلد  ذنديلد  بفضل د  خببدد تودكببددد أالدد بيال دمثدكب ته د  دكب هدد فضل د  دشكد دذ كدهللا  د
دهللابيهد سبمدسدهللااد ر  دمحي هد أ حلدسافددّللك د دل:دكب هدابأل  دد ذيد   اندمهد مود دصبىددّللك ان د قأهللادرسولددّللك

د  يهللادثىتدطدلدهللابيبدد نهدالد ج دإ يبددشيئد  دثىتدر دبددزدبعد ب  د بد رد ددحلجدبدمي هدد  د د ندال ثجال د  ند
دهللابيهد سبمدر سهد  دصبىددّللك دهللابيهد سبمد د   ان دمثدخفبدرسولددّللك دصبىددّللك ادلد بد:د"إنَّدهذهدد حي  ادرسولددّللك

ددالحتلُّدحمل ٍَّ د الدآللد  ٍ  دددهللاودديلدنو لدمبددحلدرت"د  هللايد هدنو لدمبددحلدرتد ادل:د ددهيد  سدلدد بدف د إنَّ إّنك
دهللابيهد سبم:د"ددهللاودديلد  يادمبدجم "د هودرجلد "اينو لد نأحدهللا  ددملطبع"د  نأح دنو ل دمثد دلدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدحمل ياد بدم دزُد دصبىددّللك دهللابيهد سبمددستث بهدهللابىددألمخدف د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك مـحْيٍ دكدندرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د" مد  ص قدهللابه دد بددخل سدكذدد كذد"دملددق كأهد دصبىددّللك " نأحدد فضل"د  نأحه دمثد دلدرسولددّللك

دمبددحلدرت.  يلدهللا  ددّللك
دمبدثقنيد ندـدث عبدد مح دمبدص2986 د  دعبددهللاب قادمبدخد   دعبدددونس دهللابددمبدشهدب د دل:د خرب دهللابيك

د خربه  ثقنيدمبدهللابيك
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك د بدنحييزد بددملغبمددوددم ر د كدندرسولددّللك دمبد  دطد عد دل:دكدنهللاديلدشدرفف  ندهللابيك

دهللابيهد سبمد دهللا  درجال د هللاطد دشدر د د بددخل سددو ئٍذ؛د ب دد رد د ند مت دمفدط ادمب دصبىددّللك هللادرسولددّللك
صوَّدغد د بدم د يباديد ندد حتلد ثيد ب يتدإبأذخ  د رد د ند ميثهد بدد حيودغنيد  ستثنيدمهد د  ي ادهللا سي د  يبدد
د اند   د ودر َّد تدهللاد د بددأل تدبد د غ دئ د دحل دل د شدر ديد بدخدندإ،دجبعدثج ةدرجلد بددألنحيدر د   بهللا
ثنيد ثهللاد دد ثهللا د  أذددمودر َّد  ددجت َّهللاد سب ته دد مُا  دخودص مهد د  خذد بد ك ددمهد د بمد  بكدهللاي َّد
ثنيدر دهللادذ كددملبظ  د ابهللا:د بد ثلدهذد د د ود:د ثبهدمحمةدمبدهللا  ددملطبع د هود دهذددد  يهللاد دشحْ بد بد

دد بكأوحد أددألنحيدردغبتهد يباد  صحدمه د اد هللاد دغبدئهد:د الدايمح ُمد بوُُّ فأ  
:د دنطباهللادثىتد دخلدهللابىد د سب ته دد ما دخودص مهد د  خذد بد ك ددمهد د دلدهللابيك  وععدإ،دد قيف د دجتعَّ

دهللابيهد سبمدد ذيد ايهللا د ادلدرسولد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد هللاب هدزد دمبدثدرعاد ث فدرسولددّللك دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهد سبم:د دصبىددّللك ددّللك " د ك "د دل:د بهللا:دايرسولددّللك د ددر دهللادكد يود دهللا ددمحمةدهللابىدان يتك د دجتعَّ



دهللابيهد سبمدم ددئه د در  ده دمثد دصبىددّللك  سب ته دد ما دخودص مهد د هددهودذدد دميهللاد ثهدشحْ بف د  هللاددرسولددّللك
ذن د  ُذأنحد ه د  أذددهمدش بد طفقددنطبقدميويد د  ثتهد اند زد دمبدثدرعادثىتدجد دد  يهللادد ذيد يهدمحمةد دست 

د دصبىددّللك دهللابيهد سبمددبوددمحمةد ي دد ثل د  أذددمحمةدمثلفد   َّةدهللايبده د بظ دمحمةدإ،درسولددّللك دصبىددّللك رسولددّللك
لدهللابيهد سبم دمثدصثَّ دد بظ د بظ دإ،درك تيه دمثدصثَّ دد بظ د ظ دإ،دس  ه دمثدصث دد بظ د بظ دإ،د جهه دمثد د

دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد نهدمثألف د بأصدرسولددّللك دصبىددّللك محمة:د هلد نتمدإالدهللا ي دألمبي د ث فدرسولددّللك
  سبمدهللابىدهللاا يهدد اها ى د ر جد خ جبدد ثه.

دمبد هع دث ع دهللايَّدحمدمبدهللاا اددحلض  ي دهللابدد فضلدمبددحلقبد2987 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك
نددمبد دددحلأم د  دض دهللااددمبيتدد ممريدمبدهللا  ددملطبعدث عه دهللابدإث دمهدد ندد د هللا:د ض  يد   

دهللابيهد سبم د دصبىددّللك دهللابيهد سبمدس يد  د ذه هللاد اند  خيتد  دط ادمبهللادرسولددّللك دصبىددّللك  صدبدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد"س اُأبَّددتد ىد وأواندإ يهد ددحنبد يه د س  بدهد ندأي  د بددموى د بدد قَّز د ادلدرسولددّللكد دصبىددّللك

دصالٍةدعالاث د عالعنيد أ رية د عالاث د دهللابىددع دكلكأ م ٍر د  أبدس د أبَّدهللابىد ددهودخريفد أبَّد بدذ ك:د أربنددّللك
د ث هدالدش دكد ه د هددملبكد  هددحل  د هودهللابىدكلكأد دشى د عالعنيد ق يحا  د عالاث د عالعنيدحت ي ة  د الدإ هدإالددّللك

   د ".
دهللابيهد سبم. دد بزدصبىددّللك   دلدهللايدحم:د مهدددمبتددهللامكأ

ـدث عبددىيبدمبدخبف دعبددهللا  ددألهللابى دهللابدسثي ددث ددجل حْد يدهللابد  دد ورد؛دهللابددمبد هللا  د دل:2988  
دهللابيهد سبم د كدن دصبىددّللك دهللابه[:د الد ث عكدهللا د هللابد دط ادمبهللادرسولددّللك د]رضيددّللك د دلديلدهللابيَّ هللاد بد ثعكأ

 هبهدإ يه د بهللا:دمبى د دل:دإنددج َّ داب  ثىدثىتد عك د دد هد د دستاهللاداب ا مادثىتد ع د دحن هد د كبقهللادد  يهللاد
داث د دهللابيهد سبمدخ فد ابهللا:د ود  يهللاد اب،د ق  تيهدخدد د د   ته د وج  دُث َّ ثىتددغربك دعيد د د   ىدد بزَّدصبىددّللك

ل:د" ددكدندثدجتك "د قأتهللا د ابهللا:د اند ث كأعكدايرسولددّللك دج َّ داب  ثىدثىتد  جثهللا د  اتهدد بدد غ د اد
 ع  د دد هد د محبهللاداب ا مادثىتد ع  د دحن هد د ب دد ندجد ،ددخل دد   هتدد ند  يكد تقتر  كدخدد د ددايهدد

داي دط ا د  دكأيد  دضادرمكأك د دهللا بيدهللا لد هب د ددهيد يه د دل:د"د كايددّللك ك د  أذدد خذ د ضجثكد ق كأحيدث َّ
يد رمثد د عالعني د تبكد دئافد هيدخريفد كد بدخددٍد"د د هللا:درضيهللادهللابد عالاث د عالعني د دمح يدعالاث د عالعني د كربكأ

دهللابيهد سبم[. دهللامَّ جلَّ د هللابدرسو هد]صبىددّللك  دّللك
دمبدثقنيد ذهدد احيادـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد 2989 مه ي دهللابدهللابيك

  دل:د ملدخي  هد.



ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددهللاب قادمبدهللا  دد ودث دد ا شي د دلد مودجثف :ددث ددمبدهللايقىدكبددناولدإنهد2990
 بددألم دلد  لد ندنق  د نددألم دلد بددملوديلد دل:دث ع دد  خيلدمبدإايفدمبدنوحدمبدجمَّدهللاا دهللابدهاللدمبد

مبدجمَّدهللاا دهللابد ميه دهللابدج هدجمَّدهللاا دس كدج  
دهللابيهد سبم:د دهللابيهد سبمددطبعددداد خيهد تبتهدمبودس  ٍفد بدم دُذهٍل د ادلدد بزدصبىددّللك  نهد  ىدد بزَّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدندئاد " ودكبهللادجدهللاال دملو ٍ،دددا دجثبهللادألخيك د  أبدس هللاطيكد بهدهللااَّب"د أتعد هدد بزدصبىددّللك

ملد بد  لدمُخٍسدخي جد بد و كيدم دذهل د  خذدطدئفا د بهدد  سب هللادمبودذهل د طب هددمث دجمُكدهللاُادإ،د  د بد ديأ
دهللابيهد سبم د أتعد هد مودمأ دابع دهللاو د  فدصدٍيد بدص  ادد ي د ا:د رمثاد مأ  د  اتهدمأتدبدد بزدصبىددّللك

دد  محبدآالفدمـُ كد  د  رمثادآالفدشثريد  د  رمثادآالفدمت د د دهللابيهد سبمد َّدهللااد"مقمددّللك  د كدند دكتدبدد بزدصبىددّللك
ملد بد  لدمخٍسدخي جد بد د دهللاادمبد  درةد بدم دسب ى دإ د هللاطيتهد دئا د بدديأ د بد   دد بزكأ د  ثيم دهذددكتدبف

  و كيدم دذهٍلدهللاا ا د بد خيه".
ابب ما جاء يف سهم الص في -21  

بدك ري د خرباندسفيدن دهللابد ط كأف دهللابدهللاد  دد وثزد دل:ـدث عبدد   دم2991  
دهللابيهد سبمدسهمفدد هللاىدد حيَّفأيَّ دإندشد دهللا  د  د إندشد د  ا د إندشد د  سد دخيتدرهد  لددخل س.  كدند ببزدصبىددّللك

ـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد مودهللادصمد  زه د دال:دعبدددمبدهللاحْوند دل:2992  
د دل:دكدنددض بد هدمقهمد  ددملقب نيد إندملددوه  دس  هللاد   د دهللابدسهمدد ب دهللابيهد سبمد د حيفيكأ زدصبىددّللك

ددؤخذد هدر فد بددخل سد  لدكلدشى .   د حيفيُّ
ـدث عبدد  وددمبدخد  دد قب ي دعبددهللا  ددث ددمبدهللا  دد ودث دهللابدسثي ددث ددمبدموريدهللابد تددةد دل:2993  

دهللابيهد سبمدإذ دصبىددّللك ددغمددكدند هدسهمدصدٍفدأيخذهد بدثيثدشد ه د أدنهللادصفياد بدذ كدكدندرسولددّللك
. د هدمقه هد ملدخيريك  د قهم د كدندإذددملددغمدمبفقهدُض أبح

ـدث عبددنحي دمبدهللابيك دعبدد مود مح  د خرباندسفيدن دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:2994  
.  كدنهللادصفياد بدد حيَّفيكأ

ر دعبدددثاوبدمبدهللا  دد  محبدد مه ي دهللابدهللا   دمبد  دهللا    دهللابد نسدمبد د كدـدث عبددسثي دمبدنحيود2995
  دل:

د هد دلدصفيادمبهللادُثيحيٍك د   د تلدز جهدد كدنهللادهللا  سد  د دصطفدهدد د ثد،ددحلحيببحدذُكأ ح    بددخيربد ب دد تحددّللك
دهللابيهد سبمد بفقه د ر جد ددثىتدمبغبددُس َّدد حيه د  دصبىددّللك ثبَّهللْاد  ىند د.درسولددّللك  

ـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدصهيع دهللابد نسدمبد د كد دل:2996  
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك  صدر دصفياد  أْثيحاحدد أبزك دمثدصدر د  سولددّللك



ـدث عبدد   دمبدخالكددد  دهبي دعبدد ُمدمبد س  دعبددمحدد د خربانداثمهللا دهللابد نسد دل:2997  
دهللابيهد سبمدمق ثاد رُ:ٍف دمثدد ثهددإ،د ددسبيمدد    دصبىددّللك  دسهمددثيادجدردافد يبا د دشرتدهددرسولددّللك

.   حيبثهدد هتيئهد د دلدمحدد:د  ثق هد دل:د  ثت د دميتهددصفيادمبهللادُثيحيٍك
دمبدهللُابحيَّا دهللابدهللا  دد ثمدمدـدث عبدددد ددمبد ثدذ دعبددهللا  دد ودرت دحد عبدددثاوبدمبدإم دهيم ددملثىند دل:دعبدد2998

 مبدصهيع دهللابد نسد دل:
 ُأ حدد قَُّزددث دخبيربد جد ددثياد ادل:دايرسولددّللك د هللاط دجدرداد بدد قكزد دل:د"دذهعد خذدجدردا "د  خذدصفياد

دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك د هللاطيهللاددثيا د دلددثاوب: صفيادمبهللاددمبهللادُثيحيك د جد درجلدإ،دد بزكأدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد ُثيحيكدسي ةد  دظاد د بضري دمثدد فاد د دد حيبحدإالد كد دل:د"ددهللاوهد د"د ب ددنظ دإ يهددد بزكدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد هللاتاهدد  م جهد.   دلد ه:د"خذدجدردا د بدد قَّزدغريهد"د إندد بزَّدصبىددّللك
د دل:ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدد  َّةد دل:دمسثهللادد2999 مد دمبدهللا  ددّللك  

كبددابمل م  د جد درجلد شثثدد   فدمي هد طثاد د،د مح  د اببد:دك نكد بد هلدد  ددداد ادل:د جل د ببد:دان  بدد
دهللابيهد سبمدإ،دم دزهريد دصبىددّللك هذهدد اطثاددألد،دد يتد دد ، د بد  بدهدد ا  انهد د  أذدد يهدد" بد  ٍ درسولددّللك

أمدإندشه متد ندالدإ هدإالددّللك د  ند   د درسولددّللك د    تمدد حيالة د آ يتمدد مكدة د  ددتمددخل سد بدمبد ُ يشد دإن
د رسو ه"د اببد:د بدكتعد كدهذدد د نتمدآ بوندأب دنددّللك دهللابيهد سبمد سهمدد حيفيكأ دملغبم د سهمدد بزكأدصبىددّللك

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك  د أتدب د دلدرسولددّللك
ابب كيف كان إخراج اليهود من املدينة -22  

ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف د نددحلأمدمبدان  دث عهمد دل:د خرباندشثيع دهللابدد مه ي دهللابدهللا  د3000
دمبدكثعدمبد د ك دهللابد ميه   د  محبدمبدهللا  ددّللك

دهللاب دهللابيهم د كدندكثعدمبددألش فددْهُجودد بزَّدصبىددّللك يهد سبمد ى كُضدهللابيهدكفدرد كدند ث دد  العادد ذدبد أيعح
دهللابيهد سبمدثنيد  دددمل دباد  هبهدد خالط:د بهمددملقب وند دملو كونددث   نددأل اثن د   دش د كدندد بزدصبىددّللك

د دهللامَّ جلَّدن يَّهداب حيربد د ثفو د فيهمد نملددّللك دهللابيهد سبمد  صحدمه د    ددّللك  د يهود د كدنودددؤذ ندد بزَّدصبىددّللك
د}  ت ق ثبَّد بدد ذدبد   وددد أتدبد بد  بأم{ددآلدا د ب دد ىبدكثعدمبددألش فد نددبميدهللابد ذىدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدسث دمبد ثدذد ندد ثثدرهطد دداتبونه د  ثثد   دمبد قب ا د ذك د حياد هللابيهد سبمد   دد بزُّدصبىددّللك
دصدث بدد اتل د ذك دهلمد تبه د ب دد تبوهد مهللاهللادد يهودد دملو كون د غ  ددهللابىد دهللابيهد سبمد اد ود:دطُ أقح د بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدإ،د نددأتعدميبهد ميبهمدكتداب ددبتهوند دهللابيهد سبمدد ذيدكدندداول د دهللادهمدد بزُّدصبىددّللك د بزكدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدميبهد ميبهمد منيددملقب نيدهللاد ادصحيف ا.إ،د دد يه د أتعدد بزدصبىددّللك  



ـدث عبددُ حيح كأُفدمبدهللا   ددألاي ي دعبدددونسددث ددمبدمأريد دل:دعبدد   دمبدإسحدقدث ع د   دمبد  د3001
دهللابيهد دصبىددّللك    د و،دزد دمبداثمهللا دهللابدسثي دمبدج ريد هللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف د دل:دملدد صدبدرسولددّللك

قدم د يباديد ادل:د"اي ثو ددهود د سب ودد  لد نددحيي أمد سبمد  دود ددوددم ر د   دددمل دباد  دد يهودد دسود
  لد دد صدبد  دود "د د ود:دايد    دالدُغ َّنَّكد بدنفقكد نكد تبهللادنف د د بد  دشدكدنودد غ درد دالدث  وندد اتدل د

دهللامك جلكد دذ ك:د} لد بذد تُـْغب ون{د   دإنكد ود د بتبدد ث  هللاد اندحنبدد بدف د  نكدملد بقد  ببد د  نملددّللك بدسح
{دم  رد}  خ ىدكد  ةف{.   حي كأفدإ،د و ه:د} ئافد اد لد دس يلددّللك

د مد دمبداثمهللا د دلدث عت ددمباد3002 ـدث عبدد حي كأفدمبدهللا    دعبدددونس د دلددمبدإسحدق:دث ع د و، 
 ُ حيكأحيحا دهللابد ميهددُ حيكأحيا

دهللابيهد سبمد دل:د" بدرف مت دصبىددّللك دمهد بدرجدلددهودد د تبوه"د وععدُ حيكأحيحُادهللابىدش ي ادرجٍلد بد ندرسولددّللك
جتدرددهوددكدنددالمقهمد اتبه د كدندثودحيُادإذدذد،دملدُدقبم د كدند سبَّد بد يكأحيا د ب دد تبهدجثلدُثوحْدحيحُاددض مهد

دشحٍمد دمطبكد بد د ه. د ُ بَّ ددّللك د  دد دّللك   داول:دايدهللاُ  َّ
مبدسثي  دعبددد بيث دهللابدسثي دمبد  دسثي  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد نهد دل:ـدث عبدد تي اد3003  

دهللابيهد سبمد ادل:د"دنطباوددإ،ددهود"د ر جبدد ثهدثىتد دصبىددّللك ميبددحنُبد ددملقج دإذدخ جدإ يبددرسولددّللك
دهللابيهد سبم د بدددهمد ادل:د"اي ثو ددهود د سب ودد دصبىددّللك  قب ود"د اد ود:د  دمبغهللادايد ابدجئبدهم د ادددرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د" سب ودد قب ود"د اد ود:د  دمبَّغهللادايد ابدد ادسم د ادلدهلمدرسولد دصبىددّللك د ادسم د ادلدهلمدرسولددّللك
د رد د ند جبيأمد ب د رسو ه د إ كأ دددألرضدّللك دهللابيهد سبم:د"ذ كد رد "دمثد دهلددد  د  ا:د"دهللاب وددإّنك دصبىددّللك هذهدددّللك

دهللابيهد سبمد". د رسو هدصبىددّللك دددألرضدّللك  دألرض د  بد ج د بأمدند هدشيئد د بي ثه د إالد دهللاب وددإّنك
ابب يف خرب النضري -23  

ـدث عبدد   دمبددد ددمبدسفيدن دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  دد  محبدمبدكثعدمبد3004
  د ك 

د دهللابيهد سبمد ندكفدرد  دشدكت وددإ،ددمبدُ  كد  بدكدنددث  د ثهددأل اثند بدهللابدرجلد بد صحدبدد بزكأ صبىددّللك
د دهللابيهد سبمددو ئٍذدابمل دباد  لد  ثادم ر:دإنأمدآ دتمدصدث بد د إاندناقمدابّللك دصبىددّللك دألْ فد دخلمرج د رسولددّللك

دمبدُ  حٍكد تاد ببَّهد  د تر جبَّهد  د بقرينَّدإ يأمدأب ثبددثىتدناتلد ا د بتأمد نقت يحدنقد كم د ب ددمبغدذ كدهللا  ددّللك
دهللابيهد دهللابيهد سبم د ب ددمبغدذ كدد بزَّدصبىددّللك دصبىددّللك   بدكدند ثهد بدهللا  ةددأل اثنددجت ثودد اتدلدرسولددّللك

 أي  ددمهد نفقأم د سبمد حاأيحهمد ادل:د" ا دمبغد هللاي د  دٍشد بأمددمل د غ د ددكدنهللاد أي همدأبك  دادد  د  ند ند
دهللابيهد سبمد ف َّ ود د  بغدذ كدكفدرد  دش د   د  ند ند اد بودد مبد كمد إخودنأم"د ب ددمسثوددذ كد بدد بزكأدصبىددّللك

 أت هللادكفدرد  دشدمث د  ثادم ردإ،دد يهود:دإنأمد هلددحلبااد دحلحيوند إنأمد تاد ببَّدصدث بدد  د بفثببَّدكذدد



دهللابيهد سبمد  ثهللادمبود كذد د الىولدميببدد م نيدخ ددنقدئأمدشى  د هيددخلالخيل د ب ددمبغدكتد مدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:ددخ جدإ يبدد دعالعنيدرجال د بد صحدمك د  ير جد بَّددعالعوند د بضريداب غ ر د  رسبوددإ،دد بزكأدصبىددّللك

دخربهم د ب ددكدندد غ دغ ددثربد  دثىتدنبتايدنأدنددملبحيفد يق ثودد بك د  أندص ك و،د آ  بوددمكدآ بددمك د اصك
دال  بوندهللاب يدإالَّدمثهٍ د ثده   د دهللابيهد سبمداب أتدئعد ححي همد ادلدهلم:د"إنَّأمد دّللك دصبىددّللك هللابيهمدرسولددّللك

د دهللادهمدإ،دهللابيه"د  مودد نددثطوهدهللاه د د اد بهمددو همدذ ك دمثدغ ددد غ دهللابىدم د  دظاداب أتدئع د   ،دم دد بضري
 نددثده  هد ثده  ه د دنحي فدهللابهمد غ ددهللابىدم دد بضريداب أتدئع د اد بهمدثىتدنم وددهللابىددجلال  د جبهللادمبود

دهللابيهد دصبىددّللك ملد بد  تثتهمد  مودبدميوهتمد خو هد د أدندخنلدم دد بضريد  سولددّللك د بضريد دثت بودد دد  بَّهللادديأ
دإايهدد دهللابىدرسو هد بهمد  دد  جفتمدهللابيهد بدخيٍلد سبمدخدصا د هللاطدهددّللك  خحيَّهد دد ادلد ثد،:د}  دد  د ددّللك

دهللابيهد سبمد ك  هدد ب هدج دبد  ق هددميبهم د  قمد بهدد  جبنيد  الركدٍب{دداول:دمغريد تدلد  هللاطىدد بزُّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد بددألنحيدردكداندذ يدثدجادملدداقمدألث د بددألنحيدردغريمهد د مايد بهددص   دصبىددّللك ادرسولددّللك

دهللابهد.  د يتد د د يدم د دط ادرضيددّللك
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دد  زدق د خربانددمبدج دج دهللابد وسىدمبدهللُاا ا دهللابدان   دهللابددمبد3005

 هللا  
دهللابيهد سبم د  جبىدرسولددّللكد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدم دد بضري د نددهوددد بَّضريد  ـُ حْدظادثدرموددرسولددّللك دصبىددّللك

د  دظاد  بَّدهللابيهمدثىتدثدرمهللاد  دظادمث دذ كد اتلدرجدهلمد  قَّمدنقد همد   ودهلمد   الدهمدمنيددملقب نيدإالد َّ    
دهللابيهد سبمددهودددمل دب دصبىددّللك دهللابيهد سبمد   َّبهمد  سب ود د  جبىدرسولددّللك دصبىددّللك اددمثضهمدحلاوددم سولددّللك

دمبدسالد د دهوددم دثدرعا د كلددهوديدكدندابمل دبا.  كبَّهم:دم د يبادي د همد وددهللا  ددّللك
ابب ما جاء يف حكم أرض خيرب -24  

دمبدهللا  د دل:د ثق هدهللابد3006 ـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  دعبدد   دعبددمحدددمبدسب ا دهللابدهللا ي ددّللك
 ان   دهللابددمبدهللا  
دهللابيهد سبمد د لد هلدخيرب د غبعدهللابىدد برلد دألرض د  جل همدإ،د حي هم د حيدحلوهدهللابىد ند ندد بزدصبىددّللكد

دهللابيهد سبمدد حيف د د د  يضد د دحلباا د هلمد ددمحبهللادركد مدهللابىد ندالدأت ودد الدحغيكأ وددشيئد  د  أند دصبىددّللك   سولددّللك
دمبد ُيحيكأ  خطع د   دكدند تلد  لدخيربد كدنددثت بهد ثهددوددم دد بضريد ثبودد الدذ ادهلمد الهللاه  د غي ودد قأددحلأ

دمبد خطع "د دل:د دهللابيهد سبمد قحْثيا:د" دبد قكدثييكأ ثنيد جبيهللادد بضريد يهدُثبأيـُُّهْمد  دل:د ادلدد بزدصبىددّللك
جيبيهمد اد ود:دايدد ذه تهددحل  بد د بفاد د وج  دددملقك د اتلددمبد  ددحلايقد سَّبدنقد همد ذردردَّهم د  رددد ن

دهللابيهد سبمددثطيدد دصبىددّللك     ددهللابددنث لد دهذهددألرضد  بددد وط د ددم دد كد  أمدد وط .د كدندرسولددّللك
 كلدد   ةد بدنقدئهدمثدننيد سادد بدمت د هللاو دبد ساد د بدشثري.



دمبددـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدددثاوبدمبدإم دهيم دعبدد   دهللابددمبدإسحدق د دل:3007 ث ع دان  د و،دهللا  ددّللك
دمبدهللا  د ندهللا  د دل:  هللا   دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدكدندهللاد حلحددهوددخيربدهللابىد نَّدخن جهمدإذددشئبد د  بدكدند هد دلد دصبىددّللك  دهددد بدف دإندرسولددّللك
  بيبحقدمهد  أ دف جددهودد  خ جهم.

دمبدـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد3008  هع د خرب د سد ادمبدزد دد بي ي دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك
 هللا   د دل:

دهللابيهد سبمد نددُاأ َّهمدهللابىد نددث بوددهللابىدد بحيفداددخ جد بهد د دصبىددّللك ملددد تتحهللادخيربدس  هللاددهوددرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"   ُّكمد يهددهللابىدذ كد ددشئبد"د أدنوددهللابىدذ دصبىددّللك  ك د كدندد ت  دداقمدهللابىد ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد طثمدد دصبىددّللك دهللابيهد سبمددخل س د كدندرسولددّللك دصبىددّللك د قُّْه دند بدنحيفدخيربد أيخذدرسولددّللك
كلدد   ةد بد ز دجهد بددخل سد دئاد سقدمت د د هللاو دبد ساد د بدشثري د ب دد ردددهللا  دإخ دجدد يهودد رسلدإ،د

دهللا د بأبَّد ند  قمدهلددخنال دخب صهدد دئاد سقد يأوندهلدد صبهدد ز دجدد بزدصبىددّللك بيهد سبمد ادلدهلبَّ:د بد ثعَّ
   رضهدد  د:هدد  بدد مريد مرهللاادخ صدهللاو دبد ساد د ثببد د  بد ثعد ندنثملدد ذيدهلدد ددخل سدك ددهود ثببد.

ايددمبد دوب د ندإمسدهللايلدمبدإم دهيمدـدث عبدددد ددمبد ثدذ دعبددهللا  دد ودرت دحد عبدددثاوبدمبدإم دهيمد زد3009
 ث كعهم دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدُصهيع دهللابد نسدمبد د ك

دهللابيهد سبمدغمددخيربد  ص بدهددهللاحبـْوحةد ج  دد قَّْز. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ي  دـدث عبددد  مي دمبدسبي دنددملؤذن دعبدد س دمبد وسى دعبددىيبدمبدزك اي دث ع دسفيدن دهللابدىيبدمبدسث3010

 هللابدموريدمبددقدر دهللابدسهلدمبد  دث  اد دل:
دهللابيهد سبمدخيربدنحيفني:دنحيفد د بودئ هد ثدجته د نحيفد دمنيددملقب ني د ق هددميبهمدهللابىد دصبىددّللك  قمدرسولددّللك

 مثدنيادهللاو دسه د .
هللابدُموحرْيدـدث عبددثقنيدمبدهللابيدمبددألسود د ندىيبدمبدآدددث عهم دهللابد  دشهدب دهللابدىيبدمبدسثي  د3011
 مبددقدر

دهللابيهد سبمد د ود:د ذك دهذدددحل دث د دل:د أدندد بحيفدسهددددملقب نيد  نهدمس دنف د د بد صحدبدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم د هللاملدد بحيفد ب قب نيدملدددبومهد بددأل ورد د بودئع. دصبىددّللك   سهمدرسولددّللك

ىيبدمبدسثي  دهللابدُموحريدمبددقدرد و،ددألنحيدر دـدث عبددثقنيدمبدهللابيك دعببدد   دمبد ضيل دهللاب3012  
دهللابيهد سبمدملددره دهللابىدخيربد ق هددهللابىد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ندرسولددّللك هللابدرجدلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد  ب قب نيدد بحيفد بدذ ك د دصبىددّللك ستاد عالعنيدسه د  د  دكلُّدسهمد دئادسهم د أدند  سولددّللك

ملدد بحيفدد  د يدملبدنملدمهد بدد و ودد دأل ورد نودئعدد بدف. هللا  



دمبدسثي دد أب ي دعبدد مودخد  ددث دسبي دندهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدموريدمبددقدرد دل:3013 ـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدخيربد ق هددهللابىدستاد عالعنيدسه د د  دكلُّدسهمد دئادس دهللابىدن يهدصبىددّللك هم د ثملدملدد  د ددّللك

د نحيفهدد بودئ هد  دددبملدمهدد وطيحاد د أتي اد  دد ثيمد ثه د د هللاملدد بحيفددآلخ د اق هدمنيددملقب نيدد وَّقَّ
دهللابيهد سبمد ي دد ثيمد ثه د. دصبىددّللك   د بطدةد  دد ثيمد ثه د د كدندسهمدرسولددّللك

نددث ددمبدماللدهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدـدث عبدد   دمبد قأنيدد ي د ي دعبددىيبدمبدثقدن دعبددسبي د3014
 ُموحريدمبددقدر

دهللابيهدخيربد ق هددستاد عالعنيدسه د دْ ُ  د ثملد ب قب نيدد وط د دهللابيهد سبمدملدد  د ددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ثهم د هدسهمدكقْهمد ث هم د هللاملد دمثدنيادهللاو دسه د دجي  دكلُّدسهمد دئادد بزُّدصبىددّللك رسولددّللك

دهللابيهد سبمدمثدنيادهللاو دسه د د هودد وط د بودئ هد  دددبملدمهد بد   ددملقب ني د أدندذ كد]د وطيحد صبىددّللك
دهللابيهد سبمد دملقب نيدملددأبدهلمدهللا دلددأفونمد  د أتي ا[د د قالملد  ودمثهد د ب ددصدر ددأل ودلدمي دد بزدصبىددّللك

د دصبىددّللك هللابيهد سبمدد يهودد ثد بهم.هللا بهد د  هللاددرسولددّللك  
ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددجُم كأ دمبددثاوبدمبدجم  دمبددمد ددألنحيدريد دل:دمسثهللاد  ددثاوبدمبدجم  د3015

دذك ديل دهللابدهللا هدهللا  دد  محبدمبددمد ددألنحيدري دهللابدهللا هدجم كأ دمبدجدرداددألنحيدريد كدند ث دد ا د دد ذدبد    دد
 د ا آند دل:

دهللابيهد سبمدهللابىدمثدنيادهللاو دسه د  د كدنددجليشد  فد دد ق هللادخيربدهللابى دصبىددّللك  هلددحل د ياد اق هددرسولددّللك
  مخق دئاد يهمدعب  دئاد درف د  هللاطىدد فدرفدسه ني د  هللاطىدد  دجلدسه د .

دد ثجبيك دعبددىيبددث ددمبدآدددعبدددمبد  دزدئ ة دهللابد   دمبدإسحدق دهللابد3016 ـدث عبددثقنيدمبدهللابيك
دمبد  دمأ  د مثبد   د   دمبد قب اد د ود:د   مه ي د هللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد ندىابدد د همد دقريهمد فثل د ق  د دصبىددّللك مايهللادماياد بد هلدخيربد تححيبودد ق  وددرسولددّللك
دهللابيهد سبمدخدصَّا ؛دألنهدملددُوجحف دصبىددّللك هللابيهددخبيلددمذ كد هلد  ،د بم وددهللابىد  لدذ ك د أدنهللاد  سولددّللك

  الدركدب.
دمبد    دهللابدُجوحد دا دهللابد د ك دهللابدد مه ي د ندسثي دمبد3017 ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  ددّللك

 دملقيعد خربه
دهللابيهد سبمدد تتحدمثبدخيربدهللاحبـْوحة . دصبىددّللك   ندرسولددّللك

بد هعد دل:دث ع د د ك دهللابددمبدشهدب دلد موددد د:د   ى دهللابىددحلدرتدمبد قأني د  اندشده :د خربكمددم  
 ندخيربدكدندمثضهددهللابوة د مثضهددصبحد  د د أتي اد ك  هددهللابوة د  يهددصبح.د بهللادملد ك:د  ددد أتي ا د دل:د رضد

 خيرب د هيد رمثوند  فدهللاذق.



ـدث عبدددمبدد ق ح دعبدددمبد هع د خرب ددونسدمبددمد  دهللابددمبدشهدبد دل:3018  
دهللابيهد سبمدد تتحدخيربدهللاحبـْوحة دمث دد اتدل د نملد بدنملد بد هبهددهللابىددجلال دمث دمبغ د ندرسولددّللكد دصبىددّللك

 د اتدل.
ـدث عبدددمبدد ق ح دعبدددمبد هع د خرب ددونسد]مبددمد [دهللابددمبدشهدبد دل:3019  

دهللابيهد سبمدخيرب دمثد قَّمحدسدئ هددهللابىد حْبدشه هدد  حْبدغدب دصبىددّللك هللابهدد بد هلددحل د يا.دمخسدرسولددّللك  
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  محب دهللابد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابد ميه دهللابدهللا  د دل:3020  

دهللابيهد سبمدخيرب. دصبىددّللك   والدآخ ددملقب نيد دد تحهللاد  دا دإالد ق تهددك دد قمدرسولددّللك
ابب ما جاء يف خرب مكة -25  

عبددىيبدمبدآدد دعبدددمبدإدردس دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د3021
دمبدهللات ا دهللابددمبدهللا دف دمبدهللا  ددّللك  دّللك

دهللابيهد سبمدهللادددد فتحدجد هدد ث دفدمبدهللا  ددملطبعدأب دسفيدندمبدث بد  سبمدنأح كأدد ظه دن د دصبىددّللك  ندرسولددّللك
سفيدندرجلدىعدهذددد فر  د بودجثبهللاد هدشيئد د دل:د"نثم د بددخلدددردد ادلد هدد ث دف:دايرسولددّللك دإند اب

   دسفيدند هودآ بف د  بد غبقدهللابيهدابمه د هودآ بف".
دمبد3022 ـدث عبدد   دمبدهللا   دد  دزي دعبددسب اددث ددمبدد فضلدهللابد   دمبدإسحدق دهللابدد ث دفدمبدهللا ي ددّللك

  ث   دهللابدمثبد هبه دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمدمل دصبىددّللك د ئبددخلدرسولددّللك دهللابيهد سبمدنأ كأدد ظَّه حدن د دلدد ث دف:د بهللا:د دّللك ددنملدد بزُّدصبىددّللك

د دهللابيهد سبمد ابهللا:د ثبيكأ دصبىددّللك  أادهللابوة د  لد ندأي وهد يقت  بوهدإنهدهلال،د  دش د جبقهللادهللابىدمغبادرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ير جوددإ يهد يقت  بوه د  أ دألسرُيدإذد ج دذددثدجادأييتد هلد أاد يرربه دصبىددّللك مدنأدندرسولددّللك

مسثهللادكالدد  دسفيدند م دلدمبد ر د د ابهللا:دايد ابدثبظبا د ث فدصويتد ادل:د مودد فضل د بهللا:دنثم د دل:د
دهللابيهد سبمد د بدف د دل:د  دددحل دصبىددّللك يبا د دل:د  كعدخبفيد رج د د كد  د،د  د  ي  د بهللا:دهذددرسولددّللك

دهللابيهد سبمد  سبم د بهللا:دايرسولددّللك دإند ابدسفيدندرجلد دصبىددّللك صدث ه د ب دد ص حدغ   دمهدهللابىدرسولددّللك
ىعدهذددد فر  د  جثلد هدشيئد  د دل:د"نثم:د بددخلدددرد  دسفيدند هودآ بف د  بد غبقدهللابيهدددرهد هودآ بف د

دل:د تف قدد بدفدإ،دد رهمد إ،ددملقج .  بددخلددملقج د هودآ بف"د   
ـدث عبدددحلقبدمبدد حي دحدعبددإمسدهللايلددث ددمبدهللا  دد أ ،دث ع دإم دهيمدمبدهللاايلدمبد ثاأل دهللابد ميه دهللابد3023

  هعدمبد ب هد دل:
 س  هللادجدم د :دهلدغب ودددوددد فتحدشيئد  د دل:دال.



دمبدرابحددألنحيدريكأ دهللابد  ددـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددسالكددمبد قأني 3024 عبدداثمهللادد ُ بد ُّ دهللابدهللا  ددّللك
 ه د ة

دهللابيهد سبمدملدددخلد أادس كحدد ممريدمبدد ثوَّددد  ابدهللا ي ةدمبددجل دح د خد  دمببدد و ي دهللابىددخليلد  ندد بزدصبىددّللك
مد ث دإالد ّنت وهد د بددىد بدٍد:د  دل:د"ايد ابده د ة ددهتفدابألنحيدر"د دل:ددسبأوددهذددد ط دق د الددو  بَّد أ

دهللابيهد سبم:د" بددخلدددرد د هودآ بف د  بد  اىدد قالحد هودآ بف"د دصبىددّللك ال  دشدمث دد يود د ادلدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد صبىدخبفددملادد دمثد خذد د م د طدفدد بزُّدصبىددّللك  هللا  دصبددد د  دش د  خبوددد أث اد غصَّ

دهللابيهد سبمدهللابىدديأسالد.جبب يتدد  دب د ر ج ودد  ددثوددد بزدصبىددّللك  
 دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدثب لدس  هدرجلد دل:د أادهللابوة دهي د دل:دإدشددض ،د ددكدنهللا  د دل:د حيبح د

  دل:دال.
ابب ما جاء يف خرب الطائف -26  

يمددث ددمبدهللاايلدمبد ب هدهللابد ميه دـدث عبدددحلقبدمبدد حي دح دعبددإمسدهللايلددث ددمبدهللا  دد أ ،دث ع دإم ده3025
 هللابد هعد دل:

دهللابيهد سبمد ندالدص  ادهللابيهدد الد س  هللادجدم د دهللابدش ندعايفدإذدابدثهللا د دل:ددشرتطهللْادهللابىدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدمث دذ كدداول:د"سيتحي  وند جيده  ندإذدد سب ود".  جهدد د  نهدمس دد بزَّدصبىددّللك

دمبدسود ددث ددمبد بجوفدعبدد موددد ددهللابدمحدددمبدسب ا دهللابدمحي  دهللابددحلقب دـدث عبدد مح دمبدهللابيكد3026
 هللابدهللا  دندمبد  دد ثدص

د ابو م د دشرتطوددهللابيهد ند دهللابيهد سبمد نمهلمددملقج د يأوند رقك دصبىددّللك  ند حْ  حدعايفدملدد   وددهللابىدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د" أمد ندالحتو  دد ال ثو  دد الخريد دددٍبد يسدالُىْوح  دد الدـُْثوحُ  دد الجُيح ُّودد ادلدرسولد دصبىددّللك دّللك

  يهدركويف".
ابب ما جاء يف حكم أرض اليمن -27  

ـدث عبددهبدددمبدد ق ي دهللابد  د سد ا دهللابدجمد   دهللابدد وثز دهللابدهللاد  دمبدشه د دل:3027  
دهللابيهد سبمد اد هللاديلدمه دن:دهلد نهللا دصبىددّللك آٍ دهذددد  جلد   اتدفد بد:د  أندرضيهللاد بددشيئد ددخ جدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد  ضيهللُاد   هد دصبىددّللك   ببده د إندك ههللادشيئد دك هبده د بهللا:دنثم د جئهللادثىتد   هللادهللابىدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدهذددد أتدبدإ،دهللا ريدذيد ح َّدند دل:د مثثد د كدمبد  درةد دصبىددّللك   سبمد و ي د كتعدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد رذدد  َّد دصبىددّللك دذ دخيودند دل:د ايلد أثحٍك:ددنطبقدإ،درسولددّللك هد يدإ،دد ي بد يثد  د  سبمدهللاكٌّ
دد  محبدد  ثيم د بد  ٍَّ د دهللابيهد سبم:د"مقمددّللك دصبىددّللك  بهددأل دندهللابىد  دتكد  د ك د ا دد أتعد هدرسولددّللك



دذيدخيودندإندكدندصدد  د ثحكٍك د ذ اد  ٍ درسولددّللك د كتعدرسولددّللك د د د رضهد  د هد ر ياه د بهددأل دند ذ اددّللك
 خد  دمبدسثي دمببدد ثدص".

دمبدد ممريدث كعهمد دل:دعبدد  جدمبدسثي  د3028 د ندهللا  ددّللك ـدث عبدد   دمبد مح دد ا شي د هدر ندمبدهللا  ددّللك
دث ع دهللا يداثمهللادمبدسثي  دهللابد ميهدسثي ددث ددمبد ميبد دصبىددّللك هللابدج هد ميبدمبدمححَّدٍلد نهدكبمدرسولددّللك

هللابيهد سبمد دد حي  ا دثنيد   دهللابيهد ادل:د"ايد خددس   دالم َّد بدص  ٍا"د ادل:دإّنددزرهللابددد اطبدايرسولددّللك د   د
دهللابيهد سبمدهللابىدس ثنيدثباد دصبىددّللك د بد ي اد  د دممكأد   كد دس  د ملدد قد بهمدإالد بيلدن رب د حيد دنزَّددّللك ممٍك

دهللابيهد سبم؛د إندد ث دلد دصبىددّللك دملثد  دكلدسبادهللا بدمايد بدس  دن رب د بمددمد ودددؤد نددثىتد  بدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ي ددصد د ميبدمُبدمحَّدلدرسولددّللك دصبىددّللك دنتاضوددهللابيهمدمث د  بدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدثىتد د د مودمأ  د ب دد د د ددحلبلد د ق ثني دصبىددّللك  د  دَّدذ كد مودمأ دهللابىد دد ضثهدرسولددّللك
دهللابه[ددنتابدذ كد صدر دهللابىدد حي  ا.   مودمأ د]رضيددّللك

ابب يف إخراج اليهود من جزيرة العرب -28  
ج ري دهللابددمبدهللا دفدـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابدسبي دنددألثول دهللابدسثي دمب3029  

دهللابيهد سبمد  صىدم العاد ادل:د" خ جودددملو كنيد بدجمد ةدد ث ب د  جيم ددد و  دمبحوداَّددكبهللاد  ندد بزَّدصبىددّللك
 جيمهم"د دلددمبدهللا دف:د سأهللادهللابدد  د  ا د  د دل:د  ُنقيتهد د  دلددحل ي يدهللابدسفيدن:د دلدسبي دن:دالد دريد

دد  دسأهللادهللابهد  ذك دسثي فدد  د  اد بقيته  
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدد مودهللادصمد هللا  دد  زدقد دال:د خربانددمبدج دج د خرب د مودد ممريد نهدمس دجدم د3030

دداول:د خربدهللا  دمبددخلطدب  مبدهللا  ددّللك
دد يهودد د بحيدرىد بدجمد ةدد ث ب د الد   ،د  دهللابيهد سبمدداول:د"ألخ جبَّ دصبىددّللك يهددإالد نهدمس درسولددّللك

  قب د ".
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد مود مح د   دمبدهللا  ددّللك دعبددسفيدن دهللابد  دد ممري دهللابدجدم  دهللابدهللا  د دل:3031  

دهللابيهد سبمدنثبده د دأل لد متُّ. دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
هللابددمبدهللا دفد دل:ـدث عبددسبي دندمبددد ددد ثتأي دعبددج د  دهللابد دموفدمبد  در يدن دهللابد ميه د3032  

دهللابيهد سبم:د"ال أوند  بتدند دمبٍ د دثٍ ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددهللا  ددث ددمبدهللا  دد ودث د دل:د دلدسثي ددث ددمبدهللا  دد ثمدمدـ3033  

 جمد ةدد ث بد ددمنيدد ودديدإ،د  حيىدد ي بدإ،دّتوددد ث دق
 إ،دد  ح .

   ى دهللابىددحلدرتدمبد قأنيد  اندشده :د خرب،د شهعدمبدهللا  دد ثمدمد دل:د دلد د ك:د دلد موددد د:



هللُا حُ د جبىد هلدا دند ملدجيبودد بد ي د دألندد يقهللاد بدمالددد ث ب د   ددد ودديد  أ د رىدإّنددملدجيلد بد يهدد بدد
 د يهودد نمدملدد  هدد بد رضدد ث ب.

  هعد دل:د دلد د ك:ـدث عبدددمبدد ق ح دعبدددمبد3034
ددهوددا دند   ،.     د جبىدهللا  درمحهددّللك

ابب يف إيقاف أرض السواد وأرض العنوة -29  
[دمبددونس دعبددزهري دعبددسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:3035 ـدث عبدد مح د]مبدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبم:د" بثهللادد ث دقد فيمهدد دصبىددّللك  درمههد د  بثهللادد وددد  دهدد ددبدرهد د  بثهللاد حي د دلدرسولددّللك
دد ددبدرهد دمثَّدهللا متد بدثيثدم  مت"د دهلددزهريدعالتد  د  دشه دهللابىدذ كدحلمد  ده د ةد د ه.  إرد َّ

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دعبدد ث   دهللابدمهدددمبد ب هد دل:دهذدد ددث عبددمهد موده د ةدهللابد3036
دهللابيهد سبم درسولددّللكد صبىددّللك  

د رسو هد  أند دد  دٍادهللاحيهللاددّللك دد  دٍاد  يت وهدد    تمد يهدد قه أمد يهد د  ميُّ دهللابيهد سبم:د" ميُّ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
د  ب سولدمثدهيد أم".  مخقهددّللك

ابب يف أخذ اجلزية -30  
مبد  دزدئ ة دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدهللادصمدـدث عبددد ث دفدمبدهللا  دد ثظيم دعبددسهلدمبد    دعبددىيبد3037

 مبدهللا   دهللابد نسدمبد د ك د هللابدهللا  دندمبد  دسبي دن
دهللابيهد سبمدمثثدخد  دمبدد و ي دإ،دُ كحْي أرأدد  اد  خذ د   وهدمهد حابد هدد ه د صدحلهدهللابىد  ندد بزَّدصبىددّللك

 دجلمدا.
دمبد   دد بفيبي دعبدد مود ثد د3038 دا دهللابددألهللا شدهللابد  د دئل دهللابد ثدذـدث عبددهللا  ددّللك  

:د دهللابيهد سبمدملدد جههدإ،دد ي بد   هد ندأيخذد بدكلدثدملددث د تب د دددبدرد  د  دهللاأْ  حُهد بددملثد  يكأ  ندد بزَّدصبىددّللك
 عيدبد أونداب ي ب.

دهللابيهدـدث عبددد بفيبي دعبدد مود ثد دا دعبدددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابد ق  ق دهللابد ثدذ د3039 هللابدد بزكأدصبىددّللك
  سبمد  به.

ـدث عبددد ث دفدمبدهللا  دد ثظيم دعبددهللا  دد  محبدمبدهدّن د مودنثيمدد برثي د خرباندش دك دهللابدإم دهيمدمبد3040
: د د دل:د دلدهللابيك   هدج  دهللابدزايددمبدُث ح

دهللابيهد ئبدمايهللُاد بحيدرىدم د غبعدأل تببَّددملاد باد ألس نيَّدد ذُّركأدَّا د  أ دكت  هللادد أتدبدميبهمد منيدد بزكأدصبىددّللك
ُ  دد مبد هم.   سبمدهللابىد ندالدـُبححيكأ



 دلد موددد د:دهذددث دثد بأ د] هودهللاب دمثبدد بدفدش هددملرت ، د  نأ  ددهذدددحل دثدهللابىدهللا  دد  محبدمبد
 هدّن [ د مبغ دهللابد مح د نهدكدنددبأ دهذدددحل دثدإنأدرد دش د د .

د]هود د بؤ ؤي[:د ملددا  د موددد دد دد ثحْ ضحاأدد  دنيا. دلد مودهللابيٍك  
ـدث عبدد حي كأفدمبدهللا   دد يد ي دعبدددونسددث ددمبدمأريدعبدد س دطدمبدنحي ددهل  د دهللابدإمسدهللايلدمبدهللا  د3041

 د  محبدد ُا شيكأ دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمد هلدا دندهللابىد  فيدُثبكٍا دد بحيف دصبىددّللك  دصف د د  اياد درجعددؤد نددإ،ددصد درسولددّللك

دصبفد بد صبدفدد قالحددْغُم نحد د د دملقب ني د هللادردادعالعنيددرهللاد  د عالعنيد  سد  د عالعنيدمثريد  د عالعنيد بدكلكأ
د دملقب وندضد بوندهلددثىتدد د هددهللابيهمدإندكدنداب ي بدكي فد  دغ رةف دهللابىد ندالهت ددهلمدميثاف د الخي جدهلمد سٌّ 

  الدفتبوددهللابىدددبهمد ددملدى عوددث اث د  دأيكبوددد  كأاب د دلدإمسدهللايل:د ا د كبوددد  كأاب.
  دلد موددد د:دإذددناضوددمثبد دددشرتطدهللابيهمد ا د ث عود.

ابب يف أخذ اجلزية من اجملوس -31  
   ة دهللابددمبدهللا دفد دل:دـدث عبدد مح دمبدسبدندد ودسطي دعبدد   دمبدمالل دهللابدهللا  دندد احطَّدن دهللابد  3042

 إند هلد درفدملدد د دن يـُُّهمدكتعدهلمدإمبيسدد وسيا.
ـدث عبدد ق كددمبد ق ه  دعبددسفيدن دهللابدهللا   دمبدددبدر دمس دجبد ادى تدهللا   دمبد  فد  ابدد وث د د3043

  دل:
ددألثبفدمبد يسدإذدجد اندكتدبدهللا  د  لد و هدمقبا: د تبوددكلدسدث  د   كأ وددمنيدددكبهللادكد  د دجلم دمبد ثد دادهللامكأ

كلدذيد  دد بدد وف د دنوهمدهللابدد م م ا د اتببدد ددوددعالعادسودث  د    بددمنيدكلدرجلد بدد وفد ث ميهد دد
د ثد، د صب دطثد د دك ريد د  هللادهمد ث ضدد قيفدهللابىد رذهد  كبودد ملددم م ود د   اودد   دمغٍلد  دمغبنيد كتدبددّللك

دهللابيهد سبمد بدد ورق د دصبىددّللك  ملددأبدهللا  د خذددجلمداد بدد وفدثىتدشه دهللا  دد  محبدمبدهللاوفد ندرسولددّللك
  خذهدد بدجموفدهج .

ـدث عبدد   دمبد قأنيدد ي د ي دعبددىيبدمبدثقدن دعبددهويم د خربانددد ددمبد  دهب  دهللابد وريدمبد3044
 هللا    دهللابدجبد ادمبدهللا  ة دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمد  أثدهللاب ه دجد درد دصبىددّللك جلد بددألس ذدكأنيد بد هلدد  ح دبد همدجموفد هلدهج  دإ،درسولددّللك
د رسو هد يأم د دل:دش ٌّ د بهللا:د ٍه د دل:دديأسالدد  دد اتل د دلد  دلدهللا  دد  محبدمبد مثدخ جد ق  ته:د دد ضىددّللك

د.هللاوف:د  لد بهمددجلمدا د دلددمبدهللا دف:د  خذدد بدفدماود لدهللا  دد  محبدمبدهللاوفد   كودد ددمسثهللاد اند بددألس ذيكأ  
ابب يف التشديد يف جباية اجلزية -32  

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د خرب ددونسدمبددمد دهللابددمبدشهدبدهللابدهللا  ةدمبدد ممري3045  



د ا  د د دد ددجلمداد ادل:د ددهذد  دد ندهودددمبدثأيمد]مبدثمدد[د ج درجال د هودهللابىدمحصدُدوح كأُسدانسد د ب
د جلكددثذبدد ذدبددثذموندد بدفد دد  نيد". دهللامَّ دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّددّللَّ دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك

ابب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا ابلتجارات -33  
دّللك دهللابدج هد  د  كأه دهللابد ميهددـدث عبدد ق كد دعبدد موددألثوص دعبددهللاطد دمبدد قدئع دهللابدث بدمبدهللا ي 3046

  دل:
." ددد ثووردهللابىدد يهودد د بحيدرىد  يسدهللابىددملقب نيدهللاوورف دهللابيهد سبم:د"إّنك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ـدث عبدد   دمبدهللا ي ددحملدر  دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابدهللاطد دمبدد قدئع دهللابدث بدمبدهللا ي ددّللك دهللابد3047
دهللابيه   سبمدنثبده د دل:د"خ دج"د أدند"د ثوور".دد بزكأدصبىددّللك

ـدث عبدد   دمبدمودر دعبددهللا  دد  محب دعبددسفيدن دهللابدهللاطد  دهللابدرجلد بدمأ دمبد دئل دهللابدخد هد دل:د3048
  بهللا:

ددد ثووردهللابىدد يهودد د بحيدرى". ُ د و ي د دل:د"إّنك  ايرسولددّللك د هللاحوكأ
دـدث عبدد   دمبدإم دهيمدد  مكدز دعبدد3049  مودنثيم دعبددهللا  دد قالد دهللابدهللاطد دمبدد قدئع دهللابدث بدمبدهللا ي ددّللك

 مبدهللا ريدد  افي دهللابدج هدرجلد بدم د غبعد دل:
دهللابيهد سبمد  سب هللاد هللابك  دديأسالد د هللابك  دكيفدآخذدد حي  اد بد و يدابد سبم دمثد   يهللادد بزَّدصبىددّللك

ددد ثووردهللابىدرجثهللادإ يهد ابهللا:دايرسولددّللك دكلُّد ددهللابك ت  د  دثفظهللُادإالدد حي  ا د   هللاو هم د دل:د"ال دإّنك
 د بحيدرىد د يهود".

ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد شثثدمبدشث ا دعبدد رط ةدمبددملبذرد دل:دمسثهللادثأيمدمبدهللا ريد ابددألثوصد3050
 ى ت دهللابدد ثأ ابضدمبدسدردادد قكب يد دل:

دهللابيهد سبمدخيربد   ثهد حْبد ثهد بد صحدمه د كدندصدثعدخيربدرجال د دردد د بأ د  د    لدإ،دنم بدد  دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد ادل:دايد    د  أمد ند ذحبوددمُحُ حاند  كبوددمث ان د  ض موددنقد ان  د غضعددث دد بزد د بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد  دل:د"ايددمبدهللاوفددركعد  سك"دمثداندد" الدإنكددجلبادال حتلُّدإالدملؤ ب د إنددجت ثودد بحيالة"دصبىددّللك
دهللابيهد سبمدمثد ددد ادل:د" ىقعد ث كمد تَّأئد دهللابىد ردأتهد  ددظبد نَّد  دل:د دجت ثوددمثدصبَّىد مدد بزدصبىددّللك

د  د هللاظهللاد     د نيهللادهللابد شيد دإنددمل لدد ا آ د دّللك دملدى كأددشيئد دإالكد دد دهذددد ا آن د الد إ كأ ند  د ك   ددّللك
د ثد،دملدىلَّد أمد ند  خبوددميو د هلدد أتدبدإالكدإبأذٍن د الض بدنقدئهم د الد كلدمثدرهمدإذدد هللاطوكمد  إنَّددّللك

 د ذيدهللابيهم".
ـدث عبدد ق دد سثي دمبد بحيورد دال:دعبدد مودهللاودنا دهللابد بحيور دهللابدهالل دهللابدرجلد بدعايف دهللابدرجلد3051

  بدُجهيباد دل:



دهللابيهد سبم:د" ثبأمد اد بوند و د د تظه  ندهللابيهمد يتَّاونأمدأب ودهلمدد ند نفقهمد  مبدئهم"د دلدرسولددّللكد دصبىددّللك
  دلدسثي د دث د ه:د" يحيدحلونأمدهللابىدصبٍح"دمثدد فاد:د" الد حيي ودد بهمدشيئد د وقدذ ك؛د  أنهدالدحيبحد أم".

ع د مودصر ددمل د د ندصفودندمبدسبيمد خربه ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع دث 3052  
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبم دهللابدآابئهمددأنـْيحا  دهللابدرسولددّللك دصبىددّللك هللابدهللا ةد بد مبد د صحدبدرسولددّللك

 دل:د" الد بدربمد ثده د د  ددنتاحيهد  دكبفهد وقدطد تهد  د خذد بهدشيئد دمغريدطيعدنفٍسد  اندثجيجهددودد
  ا".د ايد
ابب يف الذمي ُيْسلم يف بعض السنة، هل عليه جزية؟ -34  

دمبددجل دح دهللابدج د  دهللابد دموف دهللابد ميه دهللابددمبدهللا دفد دل:3053 ـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبم:د"د يسدهللابىد قبمدجمداف". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

:دإذدد سبمد الدجمدادهللابيه.ـدث عبدد   دمبدك ريد دل:دسئلدسفيدنددث دهللابد فقريدهذدد ادل3054  
مام يقبل هدااي املشركني -35 ابب يف اإلِّ  

د3055 ـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان   دعبدد ثد داددث ددمبدسالددهللابدزد د نهدمس د ابدسالدد دل:دث ع دهللا  ددّللك
 دهلحْوزح د دل:

دهللابيهد سبمدحببع د ابهللا:دايدماللد دصبىددّللك دصبىدد ايهللادمالال د ؤذندرسولددّللك ث ع دكيفدكدنهللادنفاادرسولددّللك
د ثد،دإ،د ند و د كدندإذدد اتهد دهللابيهد سبم د دل:د ددكدند هدشى  دكبهللاد اندد ذيد يلدذ كد بهد بذدمث هددّللك دّللك
نقدند قب د د  آهدهللادراي دأي   د  نطبقد  ستا ضد  شرتيد هدد ربدةد  كقوهد  طث ه دثىتددهللارتض درجلد بد ديأ

 ادل:دايدمالل دإندهللاب يدسثا د الد قتا ضد بد ث دإالد  د فثبهللا د ب دد ندكدندذد ددودد وض  دمثددملو كني د
  هللادأل:ذنداب حيالة د  أذدددملو ،د  د   لد دهللاحيدماد بدد تجدر د ب دد ندرآ د دل:دايدث ويٌّ؛د بهللا:دايد ح َّدُهد د

دد وه  د دل:د بهللا:د  دع د دل:دإّنددميبكد ميبهد رم  د تجهَّ  د  دلديلد وال دغبيظد  د  دلديل:د   ريدكمدميبكد مني
 آخذ،داب ذيدهللابيكد  ردك،د  هللاىدد غبمدك ددكبهللاد  لدذ ك د  خذد دنفقيد ددأيخذد د نفسدد بدف دثىتدإذدد

دهللابيهد سبمدإ،د هبهد دست ذنهللادهللابيهد  ذنديل د ابهللا:دايرسولددّللك دأب د نهللاد دصبىددّللك صبيهللادد ثت ادرج درسولددّللك
   يدإنَّددملو ،دد ذيدكبهللُاد   دَُّبد بهد دلديلدكذدد كذد د  يسدهللاب ،د دد اضيدهللا د الدهللاب ي د هود دضحي د
دهللابيهد سبمد دد د ثد،درسو هدصبىددّللك   ذنديلد ندآمقدإ،دمثبدهؤال ددألثيد دد ذدبد  د سب ود دثىتدد زقددّللك

دهللا ودددداضيدهللا  د ر جهللادثىتدإذدد  يهللاد بميلد جثبهللادسيفيد ج د  دهللاب در سي دثىتدإذدددنوقَّ  نثبيد جمأح كأ
دهللابيهد سبمد دنطباهللاد دصبىددّللك د حي حددأل لد رد د ند نطبق د  أذددإنقدنددقثىدد هللاو:دايدمالل د جعدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د" م دصبىددّللك و  دثىتد  يته د  أذدد رم دركدئعد بدخدٍ دهللابيهبَّد محدهلبَّد دست ذنهللا د ادلديلدرسولددّللك
د ثد،دماضدئك"دمثد دل:د" ملد  دد  كدئعددملبدخد ددألرم  "د ابهللا:دمبى د ادل:د"إنَّد كدر د بَّد  دد  ا دجد ،ددّللك



هللابيهبَّد  أنَّدهللابيهبَّدكقوة د طثد د د ه دهبَّدإيلَّدهللاظيمد  ، د د  ضهبَّد د بدددبك"د فثبهللا د ذك ددحل دث دمثد
د دهللابيهد سبمد دهللا د ددملقج د قب هللادهللابيه د ادل:د" دد ثلد دددنطباهللادإ،ددملقج  د  أذددرسولددّللك صبىددّللك

دهللابيهد سبمد بمدد قدشى  د دل:د"  ضحلد دصبىددّللك د ثد،دكلَّدشى دكدندهللابىدرسولددّللك   بك "د بهللاد  د ضىددّللك
د قهللادم دخٍلدهللابىد ثٍ د بد هبيدثىتد  ى   به"د ب ددصبىددشى ف "د بهللا:دنثم د دل:د" نظ د ند  ى د به د  أ كأ

دهللابيهد سبمدد ثت اددهللاد د ادل:د" دد ثلدد ذيد  بك"د دل:د بهللا:دهود ثيدملدأي بدد ث  د  د د دصبىددّللك رسولددّللك
ددحل دث دثىتدإذددصبىدد ثت اددث د بدد غ ددهللاد د دل:د" دد ثلد دهللابيهد سبمد ددملقج د  صَّ دصبىددّللك رسولددّللك

دشفاد د بد ندد ركهددملو د هللاب هدذ ك دمثددد ذيد  بك "د دل:د بهللا:د  د ردثك د مح ددّللك د بهدايرسولددّللك د أربَّ دّللك
 د  ثته دثىتدإذددجد د ز دجهد قبمدهللابىدد   ةدد   ة دثىتد  ىد  يته د هذددد ذيدس  ت دهللابه.

لدهللاب د و ه:د" ددـدث عبدد  وددمبدخد   دعبدد   دندمبد    دعبدد ثد دا دنثىندإسبددد  د وماد ث د ه د د3056
دهللابيهد سبمد دغت مهتد. دصبىددّللك  داضيدهللا "د قأهللادهللا درسولددّللك

ري دهللابد3057 ركأ دمبدد وكأ ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدد موددد د دعبددهللا  دن دهللابد تددة دهللابددمد دمبدهللا  ددّللك
 هللايدضدمبدمحدرد دل:

دهللابيهد سبمدان ا د ادل:د" س د ه دهللادإ،دد بَّزكأدصبىددّللك دهللابيهد سبم:د"إ كأ ب هللا "د ابهللا:دال د ادلدد بزُّدصبىددّللك
 نيهللادهللابدزم ددملو كني".

ابب ]يف[ إقطاع األرضني -36  
ـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ا دهللابدمسد، دهللابدهللابا ادمبد دئل دهللابد ميه 3058  

دهللابيهد سبمد  طثهد رضد دحبض  و .   ندد بزَّدصبىددّللك
   دعبددجد  دمبد ط  دهللابدهللابا ادمبد دئلدإبأسبددهد  به.ـدث عبددثفصدمبدهللا 3059
دمبددد د دهللابد أط  د دل:دث ع د   دهللابدهللا   دمبدُث حدث د دل:3060 ـدث عبدد ق كد دعبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدددرد دابمل دبادماوفد  دل:د" زد ، د زد ،". دصبىددّللك  خ َّديلدرسولددّللك
دمبد قب ا د3061 هللابد د ك دهللابدرميثادمبد  دهللا  دد  محب دهللابدغريد دث  ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد  ط دماللدمبددحلدرتددملم َّد ثددندد ا بيا د هيد بدانثيادد ف ي د تبكددملثددند دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 الدؤخذد بهددإالدد مكدةدإ،دد يود.

قنيدمبد    د دل:د خرباند مود  دس د دلدـدث عبددد ث دفدمبد   دمبدثدمتد غريه د دلدد ث دف:دعبدددحل3062
دمبدهللا   دمبدهللاوفددملم  دهللابد ميه دهللابدج ه   ث ع دك ريدمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد  ط دماللدمبددحلدرتددملم َّد ثددندد ا بيادجبقيَّهدد غوردَّهد د  دلدغريه:دجبقهدد  ندد بزَّدصبىددّللك
دد  محبد غورهد د ثيثددحيبحدد مريد بد  فد د ملددثطهد دهللابيهد سبم:د"مقمددّللك د قبم د كتعد هدد بزدصبىددّللك ثقك



دماللدمبددحلدرتددملم َّ د هللاطدهد ثددندد ا بيادجبقيهدد غوردهد"د  دلدغريه:د"جبقهدد د  ثيم دهذدد دد هللاطىدرسولددّللك
د قبم".   غورهد"د ثيثددحيبحدد مريد بد  ف د ملددثطهدثقَّ

  د و،دم دد  كأدلدمبدمأ دمبدكبدنا دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد  به. دلد مود  دس:د ث ع دعوردمبدزد
ـدث عبدد   دمبدد بض د دل:دمسثهللاددحلُبـحْي أكد دل:3063  

دهللابيهد سبمد دلد موددد د:د ث عبددغريد دث دهللابدثقنيدمبد    د     هدغريد  ةد]دث دكتدبد طيثادد بزكأدصبىددّللك
ك ريدمبدهللا  ددّللك دهللابد ميه دهللابدج ه دد دل:د خرباند مود  دس د دل:دث ع   

دهللابيهد سبمد  ط دماللدمبدثدرتددملم َّد ثددندد ا بيادجبقيَّهدد غوردَّهد د دلددمبدد بض :د ج سهدد  ندد بزَّدصبىددّللك
د قبم د كتعد هدد بزدصبىد  ذد دد بحيع دمثدد فاد:د ثيثددحيبحدد مريد بد  ف د ملددث دماللدمبددحلدرتدثقَّ

دهللا دهللابيهد سبمدماللدمبددحلدرتددملم َّ د هللاطدهد ثددندد ا بيادجبقهدددّللك دصبىددّللك بيهد سبم:د"هذدد دد هللاطىدرسولددّللك
د قبٍم".   غورهدد ثيثددحيبحدد مريد بد  ف د ملددثطهدثقَّ

دهللابيهد سبمد  به دزددددم بد دلد مود  دس:د ث ع دعوردمبدزد  دهللابدهللاأ  ادهللابددمبدهللا دف دهللابدد بزكأدصبىددّللك
 د بض [:د كتعد  ُّدمبدكثع.

ـدث عبدد تي ادمبدسثي دد  افيُّ د    دمبددملتوكلدد ثقاال  ددملثىند دث  د ند   دمبدىيبدمبد يسددمل ر َّد3064
دمبد يس دهللابدمشري د دلددمبددملتوكل:ددمبدهللا  ددمل دن دهللابد ث عهم د دل:د خرب د   دهللابدمثد ادمبدش دثيل دهللابدمُسحيكأ

دل  ميبدمبدمح  
د دهللابيهد سبمد دستاطثهددملبح د دلددمبددملتوكل:دد ذيدن ربد اطثهد ه د ب دد ند ،ك دصبىددّللك  نهد   دإ،درسولددّللك
 دلدرجلد بدد بس:د   ريد دد طثهللاد ه دإّندد طثهللاد هددملد دد ث َّد د دل:د دنتميد به د دل:د س  هدهللا ددى ىد بد

"د  دل مل".ددألرد، د دل:د" ددملد ببهدخفدفف دمبددملتوكل:د" خفدفدديأ  
ملد3065 مل"ددث د ندديأ د دل:د دلد   دمبددحلقبددملرم  ي:د" ددملد ببهد خفدفدديأ ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك

  كلد بتهىدرُ  سهدد ى يد دد و ه.
دمبدد ممري دعبدد  جدمبدسثي  د دل:دث ع دهللا3066  كأيداثمهللادمبدسثي  دـدث عبدد   دمبد مح دد ا شي دعبددهللا  ددّللك

 هللابد ميه دهللابدج ه دهللابد ميبدمبدمححَّدل
دهللابيهد سبم:د"المحىد ددألرد،"د دصبىددّللك حىددألرد، د ادلدرسولددّللك دهللابيهد سبمدهللابدمحأ دصبىددّللك  نهدس لدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"المحىد ددألرد،"د دلد  ج:ددث دحب ظدريددألرضدد يتد ادل:د ردكا د دثظدري د ادلدد بزُّدصبىددّللك
  يهددد مريددحملدطدهللابيهد.

دمبد  د3067 ـدث عبددهللا  دمبددخلطدبد مودثفص د دل:دعبددد ف اي  د دل:دعبدد ابنب؛د دلدهللا  :د هوددمبدهللا  ددّللك
 ثدزدد دل:دث ع دهللا  دندمبد  دثدزد دهللابد ميه دهللابدج هدصر 



دهللابيهد سبمدغمددعايفد  د ب دد ندمس دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ندرسولددّللك  دذ كدصر فدركعد دخيلدميُأ ُّدد بزَّدصبىددّللك
د ذ َّتهد ندالددفدرقدهذددد احي د دهللابيهد سبمد  ددنحي فد ملددفتح د جثلدصر ددو ئٍذدهللاه ددّللك دصبىددّللك  وج دنزددّللك

دهللابيهد سبم د بمددفدر همدثىتدنم وددهللابىدثأمدرسولد دصبىددّللك دهللابيهدثىتددبم وددهللابىدثأمدرسولددّللَّ دصبىددّللك دّللك
 سبم د أتعدإ يهدصر :د  ددمث  د  أندعايفد د  دنم هللادهللابىدثأ كدايرسولددّللك د  اند ا لدإ يهمد همد دخيل د
دهللابيهد سبمداب حيالةدجد ثا د  هللاددألمحسدهللاو ددهللاود :د"د بهمدابر،دألمحسد دخيبهدد دصبىددّللك     درسولددّللك

مبدشث اد ادل:دايدنزددّللك دإندصر د د خذدهللا يتد دخبهللاد ي دددخلد يهددملقب ون دد رجدهلد"د  اتهدد اودد تأبمددملغرية
  هللادهد ادل:د"ايدصر  دإندد اوددإذدد سب ودد ث ز ددد د همد   ودهلم د دد  دإ،ددملغريةدهللا ته"د   ثهددإ يهد س لدنزَّد

دهللابيهد سبم:د" دد   دسبيٍمد  ده موددهللابدديأسالد د   ك دصبىددّللك د نم بيهد اند  و ي ددّللك وددذ كددملد  "د ادل:دايدنزَّددّللك
دهللابيهد  دل:د"نثم"د  نم هد  سبمددث دد قُّبي يكأنيد   وددصر د  د ق  وهد ندد   دإ يهمددملد د  ىب د   وددد بزَّدصبىددّللك

 ادل:د"ايدصر دإنَّدد اوددإذدد سب وددد سبمد اد ود:دايدنزَّددّللك د سب بدد   يبددصر د د ي   دإ يبدد د اند  ىبدهللابيبدد  اته
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك  ث ز دد  ودهلمد د د هم د دد  دإ،دد اودد د هم"د دل:دنثم دايدنزَّددّللك د   دهللاد جهدرسولددّللك

 دتغريدهللاب دذ كدمح ةدثيد د بد خذهددجلدرداد  خذهددملد .
 ع دسربةدمبدهللا  دد ثمدمدمبدد  مي ددجله  دهللابد ميه دـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع دث3068
 هللابدج ه

دهللابيهد سبمدنملد د وض ددملقج دحتهللادد  اد   دددعالاث دمثدخ جدإ،د  و، د إندجهيبادحلاوهد  ندد بزدصبىددّللك
 د تق وهد:دداب  ث اد ادلدهلم:د" بد هلدذيددمل  ة "د اد ود:دمبودر دهللااد بدُجهيباد ادل:د"  د  طثتهدد   در دهللاا"

  بهمد بدابي د  بهمد بد  قكد ث ل دمثدس  هللاد ابهدهللا  دد ثمدمدهللابدهذدددحل دثد ح ع دم ثضهد ملدى ع دمهدد
 كبكأه.

ـدث عبددثقنيدمبدهللابيك دعبددىيبددث ددمبدآدددعبدد مودمأ دمبدهللايَّدحم دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابد3069
  مسد دمبهللاد  دمأ 

دصبىددّللكد دهللابيهد سبمد  ط دد ممريدخنال . ندرسولددّللك  
دمبدثقدندد ثبربي د دل:دث عت د3070 ـدث عبددثفصدمبدهللا  د  وسىدمبدإمسدهللايل ددملثىند دث د دال:دعبددهللا  ددّللك

 ج اتيدصفياد دثي اددمبتددهللابي اد كدنتددرمي يتد يبادمبهللادف  ا د كدنهللادج ةد ميه دد ندد خربهت دد د هللا:
دصبى دمبدثقدن د د  دمأ دمبد دئلد  ددثهدد   بددهللابىدرسولددّللك دهللابيهد سبمد د هللا:د ا ددصدثزد ث دُث حْدثح دّللك

هللابىدديأسالددهللابيهد هللابىد و هدمثد دل:دايرسولددّللك ددكتعدميببدد منيدم دمتيمداب  هبد د ندالجيد زهددإ يبدد بهمد ث د
  د   د هد ددشرصد د هيد ط د ددري دإالد قد  د  دجمد رد ادل:د"دكتعد هدايدغالدداب  هبد "د ب ددر دتهد

 ابهللا:دايرسولددّللك دإنهدملددق  كدد قَّودَّاد بددألرضدإذدس  ك دإّنددهذهدد  هبد دهللاب ،دُ احيَُّ ددجل لد   هللاىدد غبم د



 نقد دم دمتيمد  مبد:هدد رد دذ كد ادل:د"  قكدايدغالد دص  هللاددملقأيبا ددملقبمد خوددملقبمددقثه دددملد د
  د دتثد انندهللابىدد فتدن". د وج 
ـدث عبدد   دمبدمودر دث ع دهللا  ددحل ي دمبدهللا  دد ودث  دث عت د دُّدجبوبدمبهللُادّنيبا دهللابد  هددسود ةد3071

 مبهللادجدم  دهللابد  هددهللاايبادمبهللاد مس دمبد ض ف دهللابد ميهدد مس دمبد ض فد دل:
دهللابيهد سبمد  ددثتهد ادل:د" بدس قدإ،د د د ملددق اهدإ يهد قبمفد هود ه"د دل:د ر جدد بدفد  يهللادد بزدصبىددّللك

 دتثدد ند دتردطكون.
دمبدهللا   دهللابدان   دهللابددمبدهللا  3072 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددمحدددمبدخد   دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد  ط دد ممريدثض د  سه د  ج ىد  سهدثىتد دد دمثدر ىدمقوطهد ادل:د" هللاطوهد بد  ندد بزدصبىددّللك
د قَّْوُط".ثيثدمبغد  

ابب يف إحياء املوات -37  
ـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبددهللا  دد وهدب دعبدد دوب دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدسثي دمبدزد  3073  

دهللابيهد سبمد دل:د" بد ثيدد رضد د يتا د هيد ه د  يسد ث ٍقدردمٍلدثقٌّ".  هللابدد بزدصبىددّللك
هللابد   ددث ددمبدإسحدقدهللابدىيبدمبدهللا  ة دهللابد ميه ـدث عبددهبدددمبدد ق ي دعبددهللا  ة د3074  

دهللابيهد سبمد دل:د" بد ثيدد رضد د يتا د هيد ه د ذك د  به. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمدغ فد ث مهدد دصبىددّللك  دل:د با دخرب دد ذيدث ع دهذدددحل دثد ندرجبنيددختحي ددإ،درسولددّللك

ثعددألرضدأبرضه د    دصدثعدد برلد ندخي جدخنبهد بهدد دل:د با در دتهدد إنددخنال د د رضددآلخ  د اضىد حيد
  ُتْض حُبد صوهلدداب ُفؤ ف د إندد برلفدهللامٌّدثىتد خ جهللاد بهد.

ـدث عبدد مح دمبدسثي دد  َّدر ي دعبدد هع دهللابد ميه دهللابددمبدإسحدقدإبأسبددهد  ثبده دإالد نهد دلدهللاب د و هد3075
دد ادل: أدندد ذيدث ع دهذ  

دهللابيهد سبم د  ك  در د نهد مودسثي ددخل ري:د  اندر دهللادد  جلددض بد د صولد رجلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك
 د برل.
دمبددمل در، د خرباندان  دمبدهللا   دهللابددمبد3076 دمبدهللا  دن دعبددهللا  ددّللك ـدث عبدد مح دمبدهللا  ةددآل بيُّ دعبددهللا  ددّللك

   د بيأا دهللابدهللا  ةد دل:
دهللابيهد سبمد ضىد نددألرضد رضددّللك د د ث دددهللا ددددّللك د  بد ثيدد ودات د هود ثقدمه د شه د دصبىددّللك  ندرسولددّللك

دهللابيهد سبمدد ذدبدجد  دداب حيبود دهللابه.  جد اند ذددهللابدد بزكأدصبىددّللك
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد   دمبدمو  دعبددسثي  دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ة 3077  

دهللابيهد سبمد دل:د" بد ثدطدثدئطد دهللابىد رٍضد هيد ه".  هللابدد بزدصبىددّللك



ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح د خربانددمبد هع د خرب د د ك د دلدهودد:3078  
د ثأ ُقدد ظدملد نددغ فدد  جلد د رضدغريهد يقتحاهددمذ ك د دلد د ك:د د ث قدد ظدملدكلد دد خذد دثتف د غ فد

 مغريدثق.
ـدث عبددسهلدمبدمأدر دعبدد هيعدمبدخد   دهللابدهللا   دمبدىيب دهللابدد ث دفدد قدهللا يددث ددمبدسهلدمبد9307

 سث دهللابد  دمحي دد قدهللا يد دل:
دصبىد دهللابيهد سبمد  و، د ب دد  ىد دديدد ا ىدإذددد   ةد دث داادهلد د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك غم  د  درسولددّللك

دهللابيهد سبمدألصحدمهد"دخ دهللابيهد سبمدهللاو ةد  سٍق د ادلد ب   ةد" ثحييد دددّللك دصبىددّللك  صود"د ر صدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدمغبادميضد  د كقدهدم دةد كتعد ه د دصبىددّللك خي جد بهد"د   يبدد  و، د  ه ىد بكد دبادإ،درسولددّللك

ددث دم ح ه د دل:د ب دد  يبدد دديدد ُا حىد دلد ب   ة:د"كمدكدند دث داتك"د د  هللا:دهللاو ةد  سقدخ صدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"إ د تثجلفدإ،ددمل دبا د  بد رددد بأمد نددتثجلد ثيد دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ادلدرسولددّللك صبىددّللك

  بيتثجل".
دد دهللابدكب ود دهللابد3080 ـدث عبددهللا  دد ودث دمبدغيدت دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد دعبدددألهللا ش دهللابدجد  دمبدش ك
 زدبع
دهللابيهد سبم د هللاب هدد   ةدهللا  دندمبدهللافدند نقد د بددملهدج د  د هبَّددد ند دصبىددّللك كدنهللاد ـحْفبيدر فدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد ند ورتدد رددملهدج دبد دصبىددّللك دوتأنيد بدزهلبَّد ندد ضيقدهللابيهبَّد خي جبد بهد د    درسولددّللك
دمبد قثودد ورعتهدد    هدددرد د دابمل دبا.د بقد  د  د دهللا  ددّللك  

ابب ]ماجاء[ يف الدخول يف أرض اخلراج -38  
ـدث عبددهدر ندمبد   دمبدمأدردمبدمالل د خرباند   دمبدهللايقىددث ددمُبدمُسحْي د دل:دعبددزد دمبد د   د3081

 ث ع د مودهللا  ددّللك دهللابد ثدذد نهد دل:
دصبىددّللكد دهللابيهد سبم. حْبدهللاحاح ددجلمداد دهللاباهد ا دم ى داددهللابيهدرسولددّللك  

ـدث عبددثيوةدمبدش دحددحلض  ي دعبددمايا دث عبددهللا درةدمبد  دد وث د  دث ع دسبدندمبد يس دث ع د3082
 ش يعدمبدنثيم دث ع ددمد دمبدمخري دث ع د مودد  َّردد  د دل:

دهللابيهد سبم:د" بد خذد رضد دجبمدتهدد ا ددستادلدهج  ه د  بدنميدص دصبىددّللك غدردكد ٍ د بدهللاباهد دلدرسولددّللك
دديأسالددره ه"د دل:د ق  د  دخد  دمبد ث دندهذدددحل دث د ادلديل:د ش يعدث عك د  جثبهد دهللاباهد ا د ،ك

 بهللا:دنثم د دل:د  أذدد   هللاد قبهد بيأتعدإيلَّدابحل دثد دل:د أت هد ه د ب دد   هللادس   دخد  دمبد ث دند
بددألرضنيدثنيدمس دذ ك.د ا طدفد  هللاطيته د ب دد   هد  ،د دد دد هد   

ُّد يسدهودصدثعدشث ا.   دلد موددد د:دهذدددمد دمبدمُخحرْيدد يـحمح أ



مام أو الرجل -39 ابب يف األرض حيميها اإلِّ  
دمبدهللا  ددّللك دهللابددمبد3083 ـدث عبدددمبدد ق ح د خربانددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا ي ددّللك

 هللا دف دهللابدد حيَّثعدمبدج َّد ا
د   سو ه". دهللابيهد سبمد دل:د"المحىدإالَّدّللك دصبىددّللك   ندرسولددّللك

دهللابيهد سبمدمحىدد بَّاي . دصبىددّللك   دلددمبدشهدب:د مبغ د ندرسولددّللك
ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابدهللا  دد  محبدمبددحلدرت دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا ي د3084

دمبدهللا  ددّللك دهللابد دمبدهللا دف دهللابدد حيَّثعدمبدج َّد ادّللك هللا  ددّللك  
د جلَّ". دهللامَّ دهللابيهد سبمدمحىدد باي د  دل:د"المحىدإالَّدّللك   ندد بزَّدصبىددّللك

ابب ما جاء يف الركاز ]ومافيه[ -40  
ـدث عبدد ق كد دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيكأعد   دسب ا دمسثدد ابده د ةدى كأت3085  
دهللابيهد سبمد دل:د" دد  كأكدزددخل س". ندد بزَّد دصبىددّللك  
ـدث عبددىيبدمبد دوب دعبددهللا دددمبدد ثودد دهللابدهودد دهللابددحلقبد دل:3086  

 د  كدز:دد أبمدد ثدديك.
دمبد هع دهللابد  هددد3087 دهللا  ددّللك ـدث عبددجثف دمبد قد   دعبدددمبد  دُ  حدك دعبددد مَّ ثي دهللابدهللا تهد ـُ حد حاحدمبهللاأ
مبهللاددملا دد دهللابدُض دهللاحاحدمبهللادد ممريدمبدهللا  ددملطبعدمبدهدشم د ندد خربهتدد د هللا:دك ميا  

ذهعددملا دددحلدجتهدم اي ددخلحْ رح حاأد  أذددُج حذفدخُيْ أُجد بدُجْح دددبدرد  دمثدملددملدخي جدددبدرد دددبدرد  دثىتد خ جدس ثاد
دهللابيهد سبمددهللاو دددبدرد  دمثد خ جدخ  ادمح د ددث د يهددددبدرد أدنهللا مثدنيادهللاو دددبدرد  د ذهعد ددإ،دد بزكأدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"هلدهودهللادإ،ددجلح  ".د دل:دال د ادلد هد   خربه د  دلد ه:دُخْذدص  تهد د ادلد هدد بزدصبىددّللك
د كد يهد". دهللابيهد سبم:د"ابر،ددّللك دصبىددّللك  رسولددّللك

املال ابب نبش القبور العادية يكون فيها -41  
ـدث عبددىيبدمبد ثني دعبدد هعدمبدج د  دعبدد   د دل:دمسثهللاد   دمبدإسحدقدى ت دهللابدإمسدهللايلدمبد3088

دمبدهللا   دداول:   ُ يَّا دهللابدجبريدمبد  دجبريد دل:دمسثهللادهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدداولدثنيدخ جبدد ثهدإ،دد طدئفد   راندماربد ادلدرسولددّللكد دصبىددّللك دهللابيهدمسثهللادرسولددّللك دصبىددّللك

 سبم:د"هذدد ربد  درأغدٍل د كدند ذدددجل ددد   دهللابه د ب َّددخ جد صدمتهدد بكأا ادد يتد صدمهللاد و هد ذدددملأدند   بد
  يه د آدادذ كد نهدد بد ثهدغحيبفد بدذهٍع دإند نتمدن وتمدهللابهد ص ت وهد ثه"د دمت رهدد بدف د دستر جوددد غحيب.

   كتاب اجلنائز15
ب األمراض املكفرة للذنوباب -1  



دمبد   دد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدقد دل:دث ع درجلد بد هلد3089 ـدث عبددهللا  ددّللك
د وددددادلد هد مود بظور دهللابدهللا هد دل:دث ع دهللا ي دهللابدهللاد  دد  ددد خيددخلض د دلد موددد د:د دلدد بفيبي:دهود

 دخلض د  أبدكذدد دلد دل:
دهللابيهد سبم د   يتهد هودإ د   ال دصبىددّللك داندإذدرُ أثحهللْاد بددرداي د   وداد ابهللا:د ددهذد د د ود:دهذدد ود درسولددّللك

]جد س[دحتهللادشج ةد  دُمقأ حد هدكقد د هودجد سدهللابيه د   ددجت  دإ يهد صحدمه د جبقهللادإ يهم د ذك درسولد
دهللابيهد سبمددألساددد ادل:د"إنددملؤ بدإذد دصبىددّللك د بهدكدندكفدرةدملدد ضىد بدذنومه دددّللك  صدمهدد قامدمثد هللافدهددّللك

  وهللاظا د هد ي دددقتا ل د إنَّددملبد قدإذدد  ضدمثَّد هللافيدكدندكد  ثريدهللاابهد هبهدمثَّد رسبوهد بمدد ردملدهللاابوهد ملدد ردملد
د دد  ضهللاد   د ادلد دهللابيهد سبم:د رسبوه"د ادلدرجلدابدثو ه:دايرسولددّللك د  دددألسادد د دّللك دصبىددّللك رسولددّللك

دهللابيه د ادل:دايرسولددّللك دإ د " مدهللابَّدد بقهللاد بَّد"د  يبددحنبدهللاب هدإذد   لدرجلدهللابيهدكقد د  دد هدشى د  دد تفَّ
ملددر دتكد   بهللادإ يكد   ر دمغيضادشج د ق ثهللاد يهدد صود د  دلدطدئ  د  خذهتبكد وضثتهبَّد دكقدئي د

ت در دهللابىدر سي د أوفهللادهلددهللابهبَّد و ثهللادهللابيهبَّد ثهبَّ د بففتهبدمأقدئيد هبَّد  ال د ثي د جد  د ُ ُّهبَّد دس
دهللابيهد سبمدألصحدمه:د"د دصبىددّللك  دل:د"ضثهبَّدهللابك"د وضثتهبَّ د  مهللاد  ُُّهبَّدإالد م  هبَّ د ادلدرسولددّللك

ددأل  دلد  دخهد "د د ود:دنثمدايرسولددّللك د دل: ددأل  دلدد  ثج وند  ثمد دكأ د رثمدمث ددهد بد دكأ دّللك " ود ذيدمث  دابحلقكأ
د ضثهبَّد بدثيثد خذهتبَّد   هبَّد ثهبَّ"د  ج د بَّ.  مف دخهد ددرج د بَّدثىتَّ

دمبد   دد بفيبيد إم دهيمدمبد ه يددملحييحييك ددملثىند دال:دعبدد موددملبيح دهللابد   دمبد3090 ـدث عبددهللا  ددّللك
دصبىدخد   د دلد موددد د د:د دلدإم دهيمدمبد ه ي:دد قكب ي دهللابد ميه دهللابدج ه د كدنهللاد هدصح اد بدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد دل:  دّللك

د د د بم افدملدد بغهددمث بهددمتالهددّللك دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّدد ث  دإذددس اهللاد هد بددّللك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
د د:دزددددمبدنفيلد"مثَّدصربهدهللابىدذ ك"دمثدد فادد"ثىتدد بغهددملبم ادد يتدجق ه د  د د د ه د  د د   ه"د دلد مودد

د ثد،".  س اهللاد هد بددّللك
ابب إذا كان الرجل يعمل عمال  صاحلا  فشغله عنه مرض أو سفر -2  

بدـدث عبدد   دمبدهللايقىد  ق كد ددملثىند دال:دعبددهويم دهللابدد ثوَّدددمبدثوشع دهللابدإم دهيمدمبدهللا  دد  مح3091
 د قَّْأقحأيك دهللابد  دم دة دهللابد  د وسىد دل:

د  د دهللابيهد سبمدغريد  ةد ال   نيدداول:د"إذددكدندد ث  ددث لدهللا ال دصدحلد د وغبهدهللابهد  ضف مسثهللادد بزَّدصبىددّللك
 سف فدكتعد هدكحيد د ددكدنددث لد هودصحيحفد ايمف".

ابب عيادة النساء -3  
نا دهللابدهللا  ددملبكدمبدهللا ري دهللابد دكدد ثال د د هللا:ـدث عبددسهلدمبدمأدر دهللابد  دهللاود3092  



دمهد دهللابيهد سبمد  اند  دضاد ادل:د" مو يدايد دَّدد ثال  د  أنَّد  ضددملقبمددذهعددّللك دصبىددّللك هللادد درسولددّللك
 خطدايهدك دد ذهعدد بدردخ ثدد ذهعد د فضا".

بدهللا  د دلد موددد د:د هذدد فظددمبدمودردهللابدـدث عبدد ق د دعبددىيب دحد عبدد   دمبدمودر دعبددهللا  دندم3093
   دهللاد  ددخلمدز دهللابددمبد  د بيأا دهللابدهللادئواد د هللا:

د ثد،:د} بددث لدسو  دد  بهللا:دايرسولددّللك دإ دألهللابمد ش َّدآداد دد ا آن د دل:د" دَّادآدٍادايهللادئوا "د د هللا:د ولددّللك
د بأ اد  دد ووكاد يأد  دأبسوإدهللا به د  بدثوسعدهللاذب"دجيمدمه{د دل:د"  ددهللاب هللادايدهللادئواد نَّددملؤ بد حيي هد

:د} قوفدىدسعدثقداب ددقريد  {د دل:دذدكمدد ث ض دايهللادئواد بدنو شددحلقدبدهللاذب".   د هللا:د  يسدداولددّللك
  دلد موددد د:د هذدد فظددمبدمودر د دل:دعبدددمبد  د بيأا.

ابب يف العيادة -4  
دد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابد سد ادـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيب دعب3094

 مبدزد د دل:
دمبدُ  كد د  ضهدد ذيد د د يه د ب دددخلدهللابيهدهللا فد يهد دهللابيهد سبمددثوددهللا  ددّللك دصبىددّللك خ جدرسولددّللك

ددهود"د دل:د ا د مغضهمد سث دمبدزردرةد  ه د ب  دد د د اتهددمبهد ادل:دايددملو  د دل:د"  دكبهللاد ند،دهللابدثعكأ
دهللابيهد سبمد  يحيهد دصبىددّللك دمبد  كد  د د  د  هللاط د  يحيكد كفكأْبهد يه د بميدرسولددّللك نزكددّللك دإندهللا  ددّللك

   هللاطدهدإايه.
ابب يف عيادة الذ ِّم ِّي -5  

ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحددددث ددمبدزد دهللابداثمهللا دهللابد نس 3095  
دهللابيهد سبمددثوده د اث دهللاب در سه د ادلد ه:د" سبم"د بظ دإ،د ندغال د د بدد ي هوددكدند  أضح د  اتهدد بزدصبىددّللك

دد ذيد دهللابيهد سبمد هودداول:د"دحل  دّللك  ميهد هودهللاب در سهد ادلد هد موه:د ط د ابدد ادسمد  سبم د ادددد بزدصبىددّللك
  ناذهد د بدد بدر".

ابب املشي يف العيادة -6  
ث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دهللابدسفيدن دهللابد   دمبددملبأ ر دهللابدجدم د دل:ـد3096  

دهللابيهد سبمددثود د يسدم دكعدمغلد المأْ ذحْ ٍن.  كدندد بزدصبىددّللك
ابب يف فضل العيادة على وضوء -7  

د   د دل:دعبددد فضلدمبددهلٍمدـدث عبدد   دمبدهللاوفدد طدئي دعبددد  مي دمبدر حدمبدخبي  دعبدد   دمبدخ3097
 د ودسطيُّ دهللابداثمهللادد  بد  دهللابد نسدمبد د كد دل:



دهللابيهد سبم:د" بد وض د  ثقبدد وضو  د هللاددد خدهددملقبمد تق د دمُوهللا د بدجهبمد قريةد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 س ثنيدخ دفد "د بهللا:دايد ابدمحمة د  دددخل دف د دل:دد ثدد.

  ف ددمهدد  حي دوند بهدد ثيددةد هود توضى .د دلد موددد د:د د ذي
د دل:3098 دمبدان   دهللابدهللابيك ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندشث ا دهللابددحلأم دهللابدهللا  ددّللك  

د بكددقتغف  ند هدثىتدُدحْي ح د كدند هدخ دفد ددجلبا د يد دإالدخ جد ثهدس ثوند  فح " دد بدرجلددثودد  دضد داُْقأ
دمُيقي د كدند هدخ دفد ددجلبا".  بد اتهدُ حْي أحد دخ جد   ثهدس ثوند  فد بكددقتغف  ند هدثىتَّ

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود ثد داد دل:دعبدددألهللا ش دهللابددحلأم دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د يبى دهللابد3099
دهللابيهد سبمدنثبده د ملددذك ددخل دف.  هللابيك دهللابدد بزكأدصبىددّللك

هللابددحلأم دك ددر دهدشث ا.د دلد موددد د:در دهد بحيور  
دمبدان   د دل:د3100 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابددحلأم دهللابد  دجثف دهللا  ددّللك

ددثوده.   كدندان  دغالدددحلقبدمبدهللابيك د دل:دجد د مود وسىدإ،ددحلقبدمبدهللابيك
  دلد موددد د:د سدقد ثىندث دثدشث ا.

دهللابيهد سبمد بدغريد جهدصحيح. دلد موددد د:د سب ده ذددهللابدهللابيدهللابدد بزدصبىددّللك  
ابب يف العيادة مرارا   -8  

دمبدّنري دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه 3101 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهللا  ددّللك  
دصبىددّللكد دهللابدهللادئواد د هللا:دملدد صيعدسث دمبد ثدٍذددودددخلب قدر دهدرجلد ددألكحل د ض بدهللابيهدرسولددّللك

 هللابيهد سبمدخي اد ددملقج د يثودهد بد  دع.
ابب ]يف[ العيادة من الرمد -9  

دمببد   دد بفيبي دعبددثجكدجدمبد    دهللابددونسدمبد  دإسحدق دهللابد ميه دهللابدزد دمبد3102 ـدث عبددهللا  ددّللك
  ر مد دل:

دهللابيهد سبمد بد حجٍ دكدندمثي . دصبىددّللك  هللادد درسولددّللك
من الطاعونابب اخلروج  -10  

ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ددحل ي دمبدهللا  دد  محبدمبدزد دمبددخلطدب دهللابدهللا  د3103
دمبدهللا دفد دل:د دلدهللا  دد  محبدمبدهللاوف: دمبددحلدرتدمبدنو ل دهللابدهللا  ددّللك دمبدهللا  ددّللك  دّللك

دهللابيهد سبمدداول:د"إذددمسثتمدمهدأبرٍضد دصبىددّللك  الد ا  وددهللابيه د إذدد   دأبرٍضد  نتمد دد الدمسثهللادرسولددّللك
 ّت جودد  درد د به"ددث دد طدهللاون.

ابب الدعاء للمريض ابلشفاء عند العيادة -11  



دمبدإم دهيم دعبدددجلثي  دهللابدهللادئوادمبهللادسث  د ند ابهدد دل:3104 ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدد أيك  
دصبىددّللكد دهللابيهد سبمددثود  د  ض دد هدهللابىدج هيت دمثد قحدص ريد مط  دمثددشتأيهللادنأا د جد  درسولددّللك
  دل:د"د بهمَّددشفدسث د  د  متمد هدهج  ه".

ـدث عبدددمبدك ريد دل:د خرباندسفيدن دهللابد بحيور دهللابد  د دئل دهللابد  د وسىددألشث يد دل:3105  
دهللابيهد سبم:د" طث ودددجلدئ  د هللاود دددمل د دصبىددّللك دب د  أُّوددد ثد "د دلدسفيدن:د د ثد :ددألسري. دلدرسولددّللك  

ابب الدعاء للمريض عند العيادة -12  
ـدث عبددد  مي دمبدىيب دعبددشث ا دعبدددمد د مودخد   دهللابددملبهدلدمبدهللا    دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبد3106
 هللا دف 

دهللابيهد سبمد دل:د" بدهللاددد  دضد دملدىض د جبهد ادلد دهللابدد بزدصبىددّللك دد ثظيمدربَّ هللاب هدس  د  دٍر:د س لددّللك
د بدذ كددمل ض".  د ث حمدد ثظيمد نددوفيك دإالَّدهللاد دهددّللك

دمبدهللا  ددّللك دهللابد  دهللا  دد  محبددجلُُ بأيكأ دهللابددمبد3107 ـدث عبدددمد دمبدخد  دد   بي دعبدددمبد هع دهللابدُثيحيكأ
 هللا   د دل:

دهللابيهد سبم:د"إذددجد دد   جلددثودد  دضد د بيال:دد بهمَّددشفدهللا  ، ددبأ د كدهللا  كد  د  دميويد دلدد بزدصبىددّللك
  كدإ،دجبدزٍة".

  دلد موددد د:د  دلددمبدد ق ح:دإ،دصالة.
ابب يف كراهية متَّن املوت -13  

ـدث عبددمو دمبدهالل دعبددهللا  دد ودرت دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدُصهيع دهللابد نسدمبد د كد دل:3108  
دصبىددّللكد دنملدمه د  أبد يال:د"د بهمَّد ثي د ددكدنهللاد دلدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"الد هللاونَّد ث كمدابملو د ُض ٍك

 دحليدةدخريد ديل د  و ك دإذددكدنهللادد و دةدخريد ديل".
ـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد موددد دددث دد طيد قيدعبددشث ا دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د ك 3109  

دهللابيهد سب مد دل:د"الدت بنيَّد ث كمددملو "د ذك د  به. ندد بزدصبىددّللك  
ابب يف موت الفجأة -14  

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدشث ا دهللابد بحيور دهللابدمتيمدمبدسب اد  دسث دمبدهللا ي ة دهللابدهللا ي دمبدخد  د3110
دهللابيهد سبم دمثد د دهللابيهد سبمد دلد  ة:دهللابدد بزكأدصبىددّللك لد  ة:دهللابدهللا ي دد قكب يدرجلد بد صحدبدد بزكأدصبىددّللك

  دل:د" و دد فج ةد خذةد سٍف".
ابب ]يف[ فضل من مات يف الطاعون -15  



دمبدجدم دمبدهللاحتأيك دهللابدهللاتيكدمبددحلدرتدمبدهللاتيك د3111 دمبدهللا  ددّللك ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك
د مود  ه د نهد خربهد ندهللا هدجدم دمبدهللاتيكد خربه دمبدهللا  ددّللك   هودج دهللا  ددّللك

دهللابيهد دصبىددّللك دمبداثمهللا د وج هد  دُغبأعح د حيدحدمهدرسولددّللك دهللابيهد سبمدجد ددثوددهللا  ددّللك دصبىددّللك  نَّدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد  دل:د"غب بددهللابيكدايد ابدد  مي "د حيدحدد بقوةد مأني د دصبىددّللك  سبمد بمدجي ه د دسرتج درسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"دهللاهبَّ د  أذدد جعد الد  أنيَّدابكياف"د د ود:د  دد جثلددمبدهللاتيكددقأتهبَّ د ادلدرسولدد دصبىددّللك ّللك
دإندكبهللادألرجود ند أوندشهي د د  أنكد  دكبهللاد ضيهللاد د وجوبدايرسولددّللك د دل:د"دملو "د د هللاددمبته:د دّللك

د جلَّد  د    د ج هدهللابىد دهللامَّ دهللابيهد سبم:د"إنددّللك دصبىددّللك   ردنيَّته د  دد ث  ندد وهددة "دجهدز، د دلدرسولددّللك
:د دهللابيهد سبم:د"د وهددةدس  فدسوىدد اتلد دس يلددّللك دصبىددّللك د ثد، د دلدرسولددّللك  د ود:دد اتلد دس يلددّللك

دملطثوندشهي ف د د غ قدشهي ف د د صدثعدذد ددجلبعدشهي ف د دمل طوندشهي ف د صدثعددحل دقدشهي ف د د ذيد
  د دمل  ةدمتو دجب ٍ دشهي ةف".ميو دحتهللاددهل ددشهي فد

ابب املريض يؤخذ من أظفاره وعانته -16  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددإم دهيمدمبدسث  د خربانددمبدشهدب د خرب دهللا  دمبدجدردادد  افيُّدثبيفد3112

 م دزه ةد كدند بد صحدبد  ده د ة دهللابد  ده د ةد دل:
ي د  د كدندخ يعدهود تلددحلدرتدمبدهللاد  ددوددم ر د ب ثدخ يعدهللاب همددمتديدمبوددحلدرتدمبدهللاد  دمبدنو لدُخ حد

 سريد دثىتد  ثودد اتبه د دستثدرد بددمباددحلدرتد وسىددحْقتححأ ُّد دد  هللادر ه د  رجدُم حٌّدهلدد هيدغد بادثىتد  تهد
د ند  تبه د ددكبهللادأل ثلد وج  هدُفْبيد د هودهللابىد رذهد دملوسىدمي ه د فمهللاهللاد مهللاا دهللا  هدد يهد د ادل:د ّتوني

 ذ ك.
دمبدهللايدضد نددمباددحلدرتد  دلد موددد د:در ىدهذهدد احيادشثيعدمبد  دمحمةدهللابدد مه يد دل:د خرب دهللا ي ددّللك

  خرب هد نمدثنيددجت ثودددث د اتبهددستثدرد بهدد وسىددقتح ُّد دد  هللادر ه.
ابب ما يستحب من حسن الظن ابّلل  عند املوت -17  

د دل:ـد3113 ث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبدددألهللا ش دهللابد  دسفيدن دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  
." دهللابيهد سبمدداولد  لد و هدم الت د دل:د"الميو د ث كمدإالَّد هودىقبدد ظَّبَّدابّللك دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك

ابب ما يستحب من تطهري ثياب امليت عند املوت -18  
مبدهللابيك دعبدددمبد  د  ، د خرباندىيبدمبد دوب دهللابددمبددهلدد دهللابد   دمبدإم دهيم دهللابدـدث عبدددحلقبد3114

   دسب ا دهللابد  دسثي ددخل ري
دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّددمليكأهللادد ثثد دصبىددّللك  نهدملددثض هددملو ددهللاددم يدبدُجُ ٍدد ب قهددمثد دل:دمسثهللادرسولددّللك

  دعيدمهدد يتدميو د يهد".



ابب ما يستحب أن ]يقال عند[ امليت من الكالم -19  
دسب اد د هللا:3115 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابددألهللا ش دهللابد  د دئل دهللابد دكأ  

دهللابيهد سبم:د"إذددثض متددمليكأهللاد او وددخريد ؛د  أنَّددملالئأاددؤ بوندهللابىد دد او ون"د ب دد د د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د ثد،د مودسب اد بهللا:د ايرسولددّللك د دد  ول د دل:د" ويل:دد بهمددغف د ه د  هللاا بددهللااَّبدصدحلا "د د هللا:د  هللاا  ددّللك

دهللابيهد سبم.  مهد   د دصبىددّللك
ابب يف التلقني -20  

ـدث عبدد د كدمبدهللا  دد ودث ددملأْق حثأيُّ دعبددد ضحَّد،دمبدفب  دعبددهللا  ددحل ي دمبدجثف  د دل:دث ع دصد د3116
دمبد  ة دهللابد ثدذدمبدج لد دل:م بد  دهللا دع دهللابدك ريكأ  

ددخلددجلبا". دهللابيهد سبم:د" بدكدندآخ دكال هدالدإ هدإالددّللك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ـدث عبدد ق د دعبددمو  دعبددهللا درةدمبدغمدا دعبددىيبدمبدهللا درةد دل:دمسثهللاد ابدسثي ددخل ريَّدداول:3117  

د دصبىددّللك ". دلدرسولددّللك هللابيهد سبم:د" اكأبودد واتكمد ولدالدإ هدإالددّللك  
ابب تغميض امليت -21  

ـدث عبددهللا  ددملبكدمبدث يعد مود   دن دعبدد مودإسحدقددث دد فمدريدهللابدخد  ددحلذد  دهللابد  د الما دهللابد3118
دسب اد د هللا:    يحيادمبدذ:دع دهللابد دكأ

دهللابيهد سبمدهللابىد  دسب اد    دصبىددّللك دمحي هد  غ ضه د حييَّحدانفد بد هبهد ادل:د"ال  هللاوددددخلدرسولددّللك ُشقَّ
هللابىد نفقأمدإالَّدخبرٍي د  أنَّددملالئأاددؤ بوندهللابىد دد او ون"دمثد دل:د"د بهمددغف دأل دسب ا د در  ددرجتهد د

دد ثدملني دد بهمدد قحد هد د ربه د ن وكأرد هد يه".دمله دكأني د دخبفهد دهللاا هد دد غدم دب د دغف د بدد  هدربَّ  
 ] دلد موددد د:دملددقب دهذددإالد مودإسحدق[.

 دلد موددد د:د  غ يبددمليهللادمث دخ  جدد   ح دمسثهللاد   دمبد   دمبدد بث دنددملا يد دل:دمسثهللاد ابد يق ةد
 رجال دهللادم د دداول:

دغ َّْضهللُادجثف د ددملثبكم د كدندرجال دهللادم د د دثد اددملو  د   دتهد د بد يد يباد د  دداول:د هللاظمد ددكدندهللابيَّ
  غ يضكديلد  لد ند  و .

ابب يف االسرتجاع -22  
دسب اد3119 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خربانداثمهللا دهللابددمبدهللا  دمبد  دسب ا دهللابد ميهدهللابد دكأ
  د هللا:

د إانَّد دهللابيهد سبم:د"إذدد صدمهللاد ث كمد حيي افد بيال:د}إانَّدّللك دصبىددّللك دإ يهدردجثون{دد بهمَّدهللاب ،د دلدرسولددّللك
  ثتقعد حيي يت د آج  د يهدد  م لديلد ددخريد د بهد".



ابب يف امليتِّ ُيَسجيى -23  
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دعبدد ث   دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابدهللادئوا3120  

يد دعوبدثربٍة. دهللابيهد سبمدُسجكأ   ندد بزدصبىددّللك
ءة عند امليتابب القرا -24  

ـدث عبدد   دمبدد ثال د    دمبد أكيددمل  زي ددملثىند دال:دعبدددمبددمل در، دهللابدسبي دندد تي ي دهللابد  د3121
 هللا  دند  يسداب به ي دهللابد ميه دهللابد أْثاألدمبددقدرد دل:

دهللابيهد سبم:د"د    دد}دس {دهللابىد واتكم"د هذدد فظددمبدد ثال .   دلدد بزُّدصبىددّللك
ب اجللوس عند املصيبةاب -25  

ـدث عبدد   دمبدك ري دعبددسبي دندمبدك ري دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدهللاحْ  ة دهللابدهللادئواد د هللا:3122  
دهللابيهد سبمد ددملقج ددُث حُفد د جههد دصبىددّللك دمبدرح حدثادجبسدرسولددّللك ملدد تلدزد دمبدثدرعاد جثف د هللا  ددّللك

 دحلمن د ذك دد احيا.
و ه:د"جبسد ددملقج "د غ بدمهدسبي دندمبدك ريد يسدداو هدغريه[.] دلد موددد د:د   

ابب التعزية -26  
دمبد وهعددهل  د  دعبدددملفضل دهللابدرميثادمبدسيفددملثد  ي دهللابد  د3123  دث عبدددمد دمبدخد  دمبدهللا  ددّللك

دمبدهللا   دمبدد ثدصد دل:  هللا  دد  محبددحلُ بي دهللابدهللا  ددّللك
دصبى دهللابيهد سبمد دنحي  بدد ثه دد رباند  درسولددّللك دصبىددّللك دهللابيهد سبمددث د يتد د ب دد  غبدددنحي فدرسولددّللك دّللك

 ب ددثدذىدابمهد  فد  أذددحنبدإبأ   ةد ا باد دل:د ربهدهللا  هد د ب ددذه هللادإذددهيد دط اد]هللابيهددد قالد[ د ادلدهلدد
دهللابيهد سبم:د" دد خ جكداي دط اد بدميتك  دصبىددّللك هللادرسولددّللك د هلدهذددد  يهللاد  محَّ "د د هللا:د  يهللادايرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د" بثبكدمبغهللاد ثهمدد أ ى"د د هللا:د ثدذددّللك د دصبىددّللك إ يهمد يتهم د  دهللامَّدتهمدمه د ادلدهلددرسولددّللك
 د   دمسثتكد ذك د يهدد دد ذك  د دل:د" ودمبغهللاد ثهمدد أ ى"د ذك د و د د د دذ ك د ق  هللادرميثادهللابدد أ ى

  ادل:دد ا ورد ي دد ثقع.
ابب الصرب عند املصيبة -27  

ـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبددهللا  دندمبدهللا   دعبددشث ا دهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:3124  
د دصربي"د اد هللا:د  دد  ديلد دهللابيهد سبمدهللابىدد   ةد  أيدهللابىدصزدهلد د ادلدهلد:د"د كايددّللك دصبىددّللك   ىدنزددّللك

دملدد نهللادنحيي يت د ايل دهللابيهد سبمد   ته د بمدجت دهللابىدابمهدمودمني د اد هللا:دايرسولددّللك هلد:دهذددد بزدصبىددّللك
ددد حيربدهللاب دد حي  اددأل ،"د  د"هللاب د  لدص  ٍا".   هللا  ك د ادل:د"إّنك

ابب ]يف[ البكاء على امليت -28  



دهللا  دن دهللابد سد ادمبدزد ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا دهللابدهللادصمددألثولد دل:دمسثهللاد اب3125  
د دهللابيهد سبمد رسبهللادإ يهد  اند ثهد سث  د  ثقعد ُمـحيكد د نَّددم د  ددمبيتد  دُثضأ ح دصبىددّللك  نددمباد  سولددّللك

د دد خذ د  دد هللاطى د كلُّدشىٍ دهللاب هدإ،د جٍل"د  رسبهللاد اقمدهللابيه د   شه ان د  رسلددا ى دد قالدد ادل:د" لدّللك
دهللابيهد  اتهدد ُوض دد حي دصبىددّللك دهللابيهد سبمد نفقهد اثا  د فدضهللادهللايبددرسولددّللك دصبىددّللك زُّد دثج درسولددّللك

د بدهللا ددهدد  محد ". ددد ثمددّللك د د بوبد بددود  د إّنك   سبم د ادلد هدسث :د ددهذد د دل:د"إنددرمحاف د ضثهدددّللك
اثمهللادد  بد  دهللابد نسدمبد د كد دل:دـدث عبددشي دندمبد   ل دعبددسبي دندمبددملغرية دهللاب3126  

دهللابيهد سبم:د"   ديلدد بيبادغالدفد ق يتهدابسمد  دإم دهيم"د ذك ددحل دث د دلد نس:د ا د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ادل:د دصبىددّللك دهللابيهد سبم د   ثهللادهللايبددرسولددّللك دصبىددّللك ر دتهددأي دمبفقهدمنيدد يدرسولددّللك

ثني د ىمندد ابع د الدناولدإالَّد ددد ضيدرمبد دإاندمكدايدإم دهيمدحملم نون"."    دد   
ابب يف النوح -29  

ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابد دوب دهللابدثفحيا دهللابد ددهللاطياد د هللا:3127  
دهللابيهد سبمدنداندهللابدد بكأيدثا. دصبىددّللك  إندرسولددّللك

مبدرميثا دهللابد   دمبددحلقنيدمبدهللاطيا دهللابد ميه دهللابدج ه دهللابددـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د خرباند   3128
   دسثي ددخل ريد دل:

دهللابيهد سبمدد بدئحاد دملقت ثا. دصبىددّللك   ثبدرسولددّللك
ـدث عبددهبدددمبدد قك ي دهللابدهللا  ةد   د ثد دا ددملثىندهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابددمبدهللا  د دل:3129  

د دصبىددّللك هللابيهد سبم:د"إنددمليهللاد يثذبدم أد د هبهدهللابيه"د ذك دذ كد ثدئواد اد هللا:د هلد ث ددمبد دلدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدهللابىد ربد ادل:د"إندصدثعدهذدد يثذبد  هبهدد أوندهللابيه"دمثد    د} ال مرد دد بزُّدصبىددّللك هللا  دإّندد  َّ

.   دزرةفد زرد خ ى{د دلدهللابد  د ثد دا:دهللابىد ربددهوديٍك
  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابددمد دمبد  فد دل:ـدث عبددهللا 3130

دخبهللادهللابىد  د وسىد هودعايل د ذه هللادد    هد ت أيد  دهتمَّدمه د ادلدهلدد مود وسى:د  ددمسثهللاد دد دلدرسولد
دهللابيهد سبم د د هللا:دمبى د دل:د قأتهللا د دل:د ب دد د د مود وسىد دلددمد :د ايهللا دصبىددّللك دمل  ةد ابهللادهلد:دددّللك

د دصبىددّللك دهللابيهد سبمدمثدسأهللاكأ د د هللا:د دلدرسولددّللك دصبىددّللك  دد ولد  د وسىد كد  ددمسثهللاد دد دلدرسولددّللك
 هللابيهد سبم:د" يسد بدد بدثبقد  بدسبقد  بدخ ق".

 د دل:دث ع د سي دـدث عبدد ق د دعبددمحي دمبددألسود دعبدددحلجكدجدهللاد لد ث  دمبدهللا  دد ثمدمدهللابىدد  َّمذة3131
 مبد  د سي  دهللابدد   ةد بددمل ددثد د د هللا:



دهللابيهد سبمد ددملث  فدد ذيد خذدهللابيبدد ندالدنثحييهد يه:د ندالدخن شد دصبىددّللك كدند ي دد خذدهللابيبددرسولددّللك
ْي د  د  ندالدنبو دشث د .   جهد  د الدن هللاود دال  د الدنوقدجح

ابب صنعة الطعام ألهل امليت -30  
دمبدجثف  د دل:2313 ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دث ع دجثف دمبدخد   دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبم:د"دصبثوددآللدجثفٍ دطثد د د  أنهد  د اتهمد   فدشغبهم". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب يف الشهيد يغسل -31  

د3133 مبدهللا  ددجُلوح ي دعبددهللا  دد  محبدمبد ه ي دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد ثبدمبدهللايقى دحد عبددهللا ي ددّللك
 هللابدإم دهيمدمبدطه دن دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:د

دهللابيهد دصبىددّللك ُر يدرجلدمقهمد دص رهد  د دثباهد  د  د  درجد دعيدمهدك ددهو د دل:د حنبد  درسولددّللك
  سبم.

دمبد3134 هللادصم دهللابدهللاطد دمبدد قدئع دهللابدسثي دمبدـدث عبددزايددمبد دوب د هللايقىدمبددونسد دال:دعبددهللابيك
 ج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمدماتبىد ث د نددبميدهللابهمددحل د د دجلبود د  نددُْ  ـحُبوددم  دئهمد عيد م. دصبىددّللك     درسولددّللك
فظه د دل:دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع دحد عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د هذدد 3135

  خرب د سد ادمبدزد دد بي ي د نددمبدشهدبد خربهد ند نسدمبد د كدث عهم 
  ندشه د د ث دملددغقبود د د بوددم  دئهمد ملددحيلَّدهللابيهم.

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددزد ددث ددمبددحل دبدحد عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد مودصفودنددث ددمل  د دهللابد3136
  ي دهللابد نسدمبد د ك ددملثىن سد ا دهللابدد مه

د كبهدد ثد يادثىتدىو د بد دهللابىدمحمةد   دُ  كألحدمهد ادل:د" والد ندجت دصفياد دنفقهدد رتكتهدثىتَّ د  َّ  ندرسولددّللك
مطوند"د  بهللاد ب يدبد ك   دد اتبى د أدندد  جلد د  جالند د  العاددأفبوند دد  وبدد ودث .دزددد تي ا:دمثدد  بوند

دهللابيهد سبمددق لد" دهمد ك  د  آان  "د يا  هدإ،دد ا با.د د رب دصبىددّللك   دث  د أدندرسولددّللك
ـدث عبددهللا دفدد ثبربي دعبددهللا  دندمبدهللا   دعبدد سد ا دهللابدد مه ي دهللابد نس3137  

دهللابىد ث د بدد وه د دغريه. دهللابيهد سبمد  دحب مةد   دُ  كألحدمه د ملددحيلكأ   ندد بزدصبىددّللك
 عبدد تي ادمبدسثي د دمد دمبدخد  دمبد وهع د ندد بيثدث عهم دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  دد  محبدمبددـدث3138

د خربه   كثعدمبد د ك د ندجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدكدندجي  دمنيدد  جبنيد بد تبىد ث د داول:د" ده دد ك  د خذد د با آن"د  أذدد شريد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

  هد دد بح د ادل:د"د اندشهي فدهللابىدهؤال ددوددد ايد ا"د    دم  بهمدم  دئهمد ملددغقبود. هدإ،د ث مهدد  



ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع دهللابدد بيثد ذدددحل دثدنثبدهد دل:3139  
 جي  دمنيدد  جبنيد بد تبىد ث د دعوبد دث .

ابب يف سرت امليت عند غسله -32  
دمبدسهلدد   بي دعبددثجدج دهللابددمبدُج دجد دل:د خرب دهللابدث يعدمبد  داثمهللا دهللابدهللادصمدـدث عبددهللابيكد3140

 مبدض  ة دهللابدهللابيكد
د الد يكأهللٍا". دهللابيهد سبمد دل:د"الدُ رْبأزد رذ، د الد بظ نَّدإ،د رذدثيٍك   ندد بزدصبىددّللك

يبدمبدهللا دد دهللابد ميهدهللا دددمبدـدث عبددد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق د دل:دث ع دى3141
دمبدد ممريد دل:  هللا  ددّللك

دهللابيهد دصبىددّللك د ددن ريد ُاح ُددرسولددّللك دهللابيهد سبمد د ود:د دّللك مسثهللادهللادئواد اول:دملدد ردد ددغقلدد بزدصبىددّللك
دهللابيهمدد بود ددثىتد دد بهمدرجلدإالد سبمد بدعيدمهدك ددا دد واتان د ددنغقبهد هللابيهدعيدمه د ب دددختبفودد  اىددّللك

دهللابيهد سبمد هللابيهد  ذ بهد دص ره دمثدكب همدُ أبكأمفد بدانثيادد  يهللادالد ر ند بدهو:د نددغقبوددد بزَّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد غقبوهد هللابيهد  يحيهددحي ونددملد د وقدد ا يص د د  أونهد دصبىددّللك عيدمه د اد وددإ،درسولددّللك

هللادئواد اول:د وددستا بهللاد بد   يد دددست م  د ددغقبهدإالدنقد:ه.اب ا يصدد ند د دهم د كدنهللاد  
ابب كيف غسل امليت -33  

ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دحد ث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  ددملثىندهللابد دوب دهللابد   دمبدسريدب دهللابد3142
دهللاطياد د هللا:   دكأ

دهللابيهد سبمدثنيد و يهللاددمبتهد  دصبىددّللك ادل:د"دغقببهددعالاث  د  دمخقد د  د ك  د بدذ كدإنددخلدهللابيبددرسولددّللك
هد  هللاطداند ر دنتَّدذ كدندٍ د س ٍر؛د دجثببد ددآلخ ةدكد ورد د  دشيئد د بدكد ور د  أذدد  غنتَّد آذنَّ "د ب دد  غبددآذانَّ

 ثحْاوحُهد ادل:د" شث نددإايه".
  دلدهللابد د ك:ددث دإزدره د ملددالد ق دد"دخلدهللابيبد".

ث عبدد مح دمبدهللا  ةد  مودكد لدنثىندديأسبدد د نددمد دمبدزرد دث عهم د دل:دعبدد دوب دهللابد   دمبددـ3143
دهللاطياد د هللا:  سريدب دهللابدثفحياد خته دهللابد دكأ

  حوحْطبدهددعالعاد   ن.
ـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبددهللا  ددألهللابى دعبددهودد دهللابدثفحيادمبهللادسريدب دهللابد ددهللاطياد د هللا:3144  
  سهددعالعاد   ن دمثد  ايبدهددخبفهددُ اح َّددر سهدد  ـحْ نْيهد. ضف اندرد
دهللاطيا 3145 ـدث عبدد مودكد ل دعبددإمسدهللايل دعبددخد   دهللابدثفحيادمبهللادسريدب دهللابد دكأ  

دهللابيهد سبمد دلدهلبَّد دغقلددمبته:د"دم  ندنيد بهدد  ودض دد وضو د بهد". دصبىددّللك   ندرسولددّللك



 ي  دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابد    دهللابد ددهللاطيا دنثىندث دثد د ك؛دزددد دث دثدـدث عبدد   دمبدهللا3146
دهللاطيادمبحودهذد د زدد د يه:د"  دس ثد د  د ك  د بدذ كدإندر دتبَّه".  ثفحيا:دهللابد دكأ

دهللاطيا:ددغقلد3147 ـدث عبدده مادمبدخد   دعبددمهدد دعبدد تددة دهللابد   دمبدسريدب د نهدكدندأيخذدد غقلدهللابد دكأ
ْ رد   ني د د  د  ادابملد د د أد ور.  اب قكأ

ابب يف الكفن -34  
دى ت3148 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خربانددمبدُج دج دهللابد  دد ممري د نهدمس دجدم دمبدهللا  ددّللك  

د ُأفكأبد دكفبدغري دهللابيهد سبمد نهدخطعددو د د ذك درجال د بد صحدمهد ُ أبح حد يال  دهللابدد بزكأدصبىددّللك دطدئلد ُ ربأ
دهللابيهد سبمد ندداربدد  جلداب بيلدثىتدُدحيبىدهللابيه دإالد نددضط دإنقدندإ،دذ ك د  دلدد بزُّد  مج دد بزُّدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"إذددكفَّبد ث كمد خدهد بيحقبدكفبه".  صبىددّللك
ه ي دهللاببدد ادسمدمبد    دهللابدهللادئوادـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددد و ي دمبد قبم دعبدددأل زدهللاي دعبددد مد3149
  د هللا:

ربححٍةدمثدُ خكأ دهللابه. دهللابيهد سبمد دعوبدثأ دصبىددّللك   ُْدرأجحدرسولددّللك
ـدث عبدددحلقبدمبدد حي دحدد  مدر دعبددإمسدهللايلددث ددمبدهللا  دد أ ،دث ع دإم دهيمدمبدهللاايلدمبد ثال دهللابد3150

  ميه دهللابد هعددث ددمبد ب هدهللابدجدم د دل:
د ث كمد وج دشيئد د بيأفكأبد دعوبدثربٍة".مسث دهللابيهد سبمدداول:د"إذدد و كأ دصبىددّللك هللادرسولددّللك  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدهوددد دل:د خرب د   د دل:3151  
دهللابيهد سبمد دعالعاد عودبدميدنيَّادميٍبد ي دصبىددّللك سد يهدد  يصد الدهللا د ا. خرب  دهللادئواد د هللا:دُكفكأبحدرسولددّللك  

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددثفص دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد  به دزدد:3152  
  بدُكْ ُسٍفد دل:د ذك د ثدئواد وهلمد دعومنيد مُ ددثربةد اد هللا:د ا دُ يتحداب ربد د  أبهمدردُّ هد ملددأفبوهد يه.

ي اد دال:دعبدددمبدإدردس دهللابددمد ددث ددمبد  دزايددهللابد اقم دـدث عبدد مح دمبدثب ل د هللا  دندمبد  دش3153
 هللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمد دعالعاد عودبداحْ حدنيٍَّا:ددحلبادعوابن د   يحيه:دد ذيد د د يه. دصبىددّللك  كفكأبحدرسولددّللك
  دلد موددد د:د دلدهللا  دن:د دعالعاد عودٍب:دثبكادمح د  د   يحيهدد ذيد د د يه.

ابب كراهية املغاالة يف الكفن -53  
ـدث عبدد   دمبدهللا ي ددحملدر  دعبددهللا   دمبدهدشمد مود د كددجلحْبز دهللابدإمسدهللايلدمبد  دخد   دهللابدهللاد   د3154

دمبد  دطد عد دل:  هللابدهللابيك
دهللابيهد سبمدداول:د"الد غد ودد دد أفبد  أنكهددقب دصبىددّللك   هدسب د دس دثد ".الدُغد،د دكفب د  أ دمسثهللادرسولددّللك



ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابددألهللا ش دهللابد  د دئل دهللابدخ دبد دل:3155  
]إن[د حيثعدمبدهللا ريد تلددودد ث د ملددأبد هدإالدّنحأ حةفد دكبددإذددغطيبدد ددر سهدخ جهللادرجاله د إذددغطيبددرجبيهدد

دهللابيهد سبم:د"غطُّد دصبىددّللك ذخ ".ودد ددر سه د دجثبوددهللابىدرجبيهدشيئد د بدديأدخ جدر سه د ادلدرسولددّللك  
ـدث عبدد مح دمبدصد  دث ع ددمبد هع دث ع دهودددمبدسث  دهللابدثدمتدمبد  دنحي  دهللابدهللا ددةدمبد3156

 ُنقحيك دهللابد ميه دهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللا 
دهللابيهد سبمد دل:د"خريدد أفبددحلبا د خريددألضحيادد أ شدد دصبىددّللك أل  ن".هللابدرسولددّللك  

ابب يف كفن املرأة -36  
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدددثاوبدمبدإم دهيم دعبدد   دهللابددمبدإسحدق دث ع دنوحدمبدثأيمدد  افي د3157

د  كدند درائ د با آن دهللابدرجلد بدم دهللا  ةدمبد قثودددادلد هددد د د  د ح َّ  هد ددث ي ادمبهللاد  دسفيدن دز جدد بزكأ
دهللابيهد سبم   صبىددّللك

دهللابيهد سبمدهللاب د  دهتد د أدند دصبىددّللك  نَّد يبىدمبهللاد دنفدد  افياد د هللا:دكبهللاد ي بدغحقَّلد ددكب ودددمبادرسولددّللك
دهللابيهد سبمددحلاد  دمثدد  ري دمثددخل در دمثددملبحفا دمثد درجهللادمث د دد  وبد دصبىددّللك   لد دد هللاطداندرسولددّللك

د دصبىددّللك هللابيهد سبمدجد سدهللاب دد  دبد ثهدكفبهدددبد  بدهددعواب دعواب .دآلخ  د د هللا:د رسولددّللك  
ابب يف املسك للميت -37  

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدددملقت  دمبدد  َّاين دهللابد  دنض ة دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:3158  
دهللابيهد سبم:د" طيعدطي أمددملقك". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

اهية حبسهاابب التعجيل ابجلنازة وكر  -38  
ـدث عبددهللا  دد  ثيمدمبد ط فدد   دسيد مودسفيدن د  مح دمبدجبدبد دال:دعبددهللايقى.د دلد موددد د:دهوددمبد3159

دونس دهللابدسثي دمبدهللا  دندد  بويدهللابدهللامرة د  دلدهللا  دد  ثيم:دهللا  ةدمبدسثي ددألنحيدري دهللابد ميه دهللابددحلحينيد
دهللابيهد سبمددثودهد ادل:مبد حْثوحٍحد ندطبحادمبدد ربد د  ضد  اتهدد بزد صبىددّللك  

بود؛د  أنهدالددب غيدجليفاد قبمد ندحت سدمنيدره د د دالد رىدطبحادإالَّد  دث تد يهددملو  د آذنو دمهد هللاجكأ "إ كأ
  هبه".

ابب يف الغسل من غسل امليت -39  
بدطحْبقدمبدث يعدد ثحبحمأي دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد   دمبدمو  دعبددزك اي دعبدد حيثعدمبدشي ا دهللا3160

دمبدد ممري دهللابدهللادئواد نددث عته   هللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدكدنددغتقلد بد رم :د بددجلبدما د دودددجل ثا د  بددحلجد ا د غقلددمليهللا.   ندد بزَّدصبىددّللك



هللا   دمبددـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد  د  دك دث ع ددمبد  دذئع دهللابدد ادسمدمبدهللا دف دهللاب3161
 هللا ري دهللابد  ده د ة

دهللابيهد سبمد دل:د" بدغقلددمليهللاد بيغتقل د  بدمحبهد بيتوض ". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ـدث عبددثد  دمبدىيب دهللابدسفيدن دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابدإسحدقد و،دزدئ ة دهللابد  د3162

دهللابيهد سبمدنثبده.  ه د ة دهللابدد بزدصبىددّللك
د د:دهذدد بقول د مسثهللاد مح دمبدثب لد سئلدهللابدد غقلد بدغقلددمليهللاد ادل:دجيمدهدد وضو . دلد مودد  

 دلد موددد د:د دخلد مودصد دميبهد منيد  ده د ةد دهذدددحل دثددث دإسحدقد و،دزدئ ةد دل:د ث دثد حيثعد
 ضثيفد يهدخحيدلد يسدد ث لدهللابيه.

ابب يف تقبيل امليت -40  
  ري د خرباندسفيدن دهللابدهللادصمدمبدهللا ي ددّللك دهللابدد ادسم دهللابدهللادئواد دل:ـدث عبدد   دمبدك3163

دهللابيهد سبمددا كألدهللا  دندمبد ظثوند هود يهللا؛دثىتدر دهللادد   ويد قيل. دصبىددّللك  ر دهللادرسولددّللك
ابب يف الدفن ابلليل -41  

ددبدر د دل:د خرب دجدم دـدث عبدد   دمبدثدمتدمبدممد  دعبدد مودنثيم دهللابد   دمبد قبم دهللابدهللا   دمبد3164
د دل:  مبدهللا  ددّللك د  دمسثهللادجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دد اربد إذددهودداول:د"ان  و دصدث أم"د  أذدد دصبىددّللك ر ىدانفدانرد د ددملاربة:د   وهد د  أذددرسولددّللك
 هودد  جلدد ذيدكدندد   دصو هداب ذك .

رض وكراهة ذلكابب يف امليت حيمل من أرض إىل أ -42  
د دل:3165 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابددألسوددمبد يس دهللابدنـُ حيح دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ادل:دإندرسولددّللك كبددمحببددد اتبىددودد ث د ب  بهم د جد د بدديدد بزدصبىددّللك
   ددانهم.أي  كمد ند   بوددد اتبىد د ضدجثهم د

ابب يف الصفوف على اجلنازة -43  
ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدد دهللابد   دمبدإسحدق دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد  ع دد يم  دهللابد د كد3166

 مبده ريةد دل:
دهللابيهد سبم:د" دد بد قبٍمدميو د يحيبكأيدهللابيهدعالعادصفوٍفد بددملقب نيدإالد  جع"د د دصبىددّللك ل:د دلدرسولددّللك

  أدند د كدإذدددستالَّد هلددجلبدزةدجمك همدعالعادصفوفد بح دث.
ابب اتباع النساء اجلنازة -44  

دهللاطياد د هللا:3167 ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابدثفحيا دهللابد دكأ  



 ُنيبدد ندنت  ددجلبدئم د ملددـُْثمحددهللابيبد.
ابب فضل الصالة على اجلنائز وتشييعها -45  

  عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدمُسحيٍك دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةدد  دهد دل:ـدث3168
  بد   دجبدزةد حيبىدهللابيهدد بهد ريدط د  بد  ثهددثىتددف غد بهدد بهد ريدطدند صغ مهدد  لد ث د  د ث مهدد  لد ث .

د هللا  دد  محبدمبدثقنيددهل  يد دال:دعبدددملا ى  دعب3169 يـْوحُة دث ع د مودصر د هودـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك ددثح
دمبد قي دث عهد نددد ددمبدهللاد  دمبدسث دمبد  د  دصدث عه دهللابد ميه  محي دمبدزايدد نددمد دمبدهللا  ددّللك

دمبدهللا   د الد ق  د ددداولد دصدثعددملاحيورةد ادل:دايدهللا  ددّللك  نهدكدندهللاب ددمبدهللا  دمبددخلطدبدإذدطب دخ َّدبف
دهللابيهد سبمدداول:د" بدخ جد  دجبدزٍةد بدميتهدد صبكىدهللابيهد"د ذك د ثىند موده د ة دإنهدمس درسولددّللكد دصبىددّللك

 ث دثدسفيدن د  رسلددمبدهللا  دإ،دهللادئواد اد هللا:دص قد موده د ة.
دمبد  دّن  دهللابدد3170 ـدث عبددد و ي دمبدشجديدد قَّأو  دعبدددمبد هع د خرب د مودصر  دهللابدش دكدمبدهللا  ددّللك

فد دل:ك دع دهللابددمبدهللا د  
دشيئد دإالد دهللابيهد سبمدداول:د" دد بد قبٍمدميو د ياوددهللابىدجبدز هد رمثوندرجال دالددو كوندابّللك مسثهللادد بزدصبىددّللك

 شفكأثودد يه".
ابب يف النار يُتبُع هبا امليت -46  

دددـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهللا  دد حي   دحد عبدددمبددمل ىن دعبدد موددد دد دال:دعبدد3171 ث بددث ددمبدش ك
 عبددىيب دث ع دابُبدمبدهللا ري دث ع درجلد بد هلددمل دبا دهللابد  ده د ة 

دهللابيهد سبمد دل:د"ال ت  ددجلبدزةدمحيوٍ د الدانٍر".  هللابدد بزدصبىددّللك
  دلد موددد د:دزدددهدر ند" الدميوىدمنيدد دهد".

ابب القيام للجنازة -47  
د مه ي دهللابدسدمل دهللابد ميه دهللابدهللاد  دمبدرميثا دـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللاب3172  

دّتبكأفأم د  د وض ". دهللابيهد سبم:د"إذددر دتمددجلبدزةد او وددهلددثىتَّ  د بغدمهدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددسهيلدمبد  دصد  دهللابددمبد  دسثي ددخل ري دهللابد ميهد دل:3173  

د دصبىددّللك هللابيهد سبم:د"إذدد  ثتمددجلبدزةد الدجتبقوددثىتد وض ". دلدرسولددّللك  
 دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثدد  وريدهللابدسهيل دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دلد يه:دثىتد وض دابألرض د ر دهد مود

  ثد دادهللابدسهيلد دلد] يه[:دثىتد وض د دد بَّْح .
  دلد موددد د:د سفيدند ثفظد بد  د ثد دا.



دمبد اقم دـدث عبدد3174  ؤ َّلدمبدد فضلددحل َّد  دعبددد و ي  دعبدد مودهللا    دهللابدىيبدمبد  دك ري دهللابدهللا ي ددّللك
 ث ع دجدم د دل:

دهللابيهد سبمدإذد  َّ دمبددجبدزةد ادددهلد د ب ددذه بدد بح لدإذددهيدجبدزةددهوديك د اببد:د كبدد  دد بزكأدصبىددّللك
  د ادل:د"إنَّددملو د مي د  أذددر دتمدجبدزةد او ود".ايرسولددّللك دإّنددهيدجبدزةددهوديكد

ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابد د  دمبدهللا   دمبدسث دمبد ثدذددألنحيدري دهللابدان  د3175
دمبد  دطد ع  مبدج ريدمبد طثم دهللابد قثوددمبددحلأم دهللابدهللابيك

دهللابيهد سبمد ددد ددجلبدئمدمثدد   ث دمـحْثُ . نَّدد بزَّدصبىددّللك
دمبدسبي دند3176 ـدث عبددهودددمبد حْ حددددمل دئ  د خرباندثدمتدمبدإمسدهللايل دعبدد موددألس دطددحلدرعي دهللابدهللا  ددّللك

 مبدجبددةدمبد  د  يا دهللابد ميه دهللابدج كه دهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللاد دل:
دهللابيهد سبمدداودد ددجلبدزةدثىتد وض د دد بح   دصبىددّللك دمهدثربفد بدد يهودد ادل:دهأذدددكدندرسولددّللك َّ   

دهللابيهد سبمد  دل:د"دجبقود دخد فوهم".  نفثل د جبسدد بزُّدصبىددّللك
ابب الركوب يف اجلنازة -48  

ـدث عبددىيبدمبد وسىدد  بري د خرباندهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدىيبدمبد  دك ري دهللابد  دسب ادمبد3177
 هللا  دد  محبدمبدهللاوف دهللابدعوابن 

حدم دمٍاد  كع د ايلد ه د دهللابيهد سبمد يتدم دمٍاد هود  ددجلبدزةد  ىبد ندد ك هد د ب دددنحي فدُ يتأ دصبىددّللك  ندرسولددّللك
  ادل:د"إنددملالئأادكدنهللادمتويد بمد كبدألركعد همدميوون د ب ددذه وددرك هللا".

دمبد ثدذ دعبدد   دث عبددشث ا دهللابدمسد، دمس دجد3178 م دمبدمس ةد دل:ـدث عبددهللا ي ددّللك  
دهللابيهد سبمدهللابىددمبدد  َّث دحد حنبدشهود دمثد يتدمف ٍفد ثالدثىتدرك ه د جثلددتو كصدمهد صبكىدد بزدصبىددّللك

  حنبدنقثىدثو ه.
ابب املشي أمام اجلنازة -49  

ـدث عبددد اثبز دعبددسفيدندمبدهللُاييبا دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابد ميهد دل:3179  
دهللابيهد سبمد  ابدمأ د هللا  دميووند  ددددجلبدزة.ر دهللادد بزَّدصبىددّللكد  

ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابددونس دهللابدزايددمبدج ري دهللابد ميه دهللابددملغريةدمبدشث ا د دل:د3180
   ثقعد ند هلدزايدد خرب  د نه

دهللابيهد سبمد دل:د"د  دكعددقريدخبفددجلبدزة د دملدشيدميويدخبف هدد   د هد د هللابدمييبهددر ثهدإ،دد بزَّدصبىددّللك
ا ددحيبَّىدهللابيهد د هللاىد ود  دهدابملغف ةد د  محا".   هللابددقدرهدد  د د د بهد د د قكأ

ابب اإلِّسراع ابجلنازة -50  



دهللابيهد3181 ـدث عبدد ق كد دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ةدد بغدمهدد بزَّدصبىددّللك
  سبمد دل:

ةد  أند كدصدحلا د رريفد ا  ونددإ يه د إند كدسوىدذ كد و ٌّد ضثونهدهللابدر دمأم"." س هللاوددابجلبدزد  
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددشث ا دهللابدهللاييبادمبدهللا  دد  محب دهللابد ميه3182  

د نهدكدند دجبدزةدهللا  دندمبد  دد ثدص د كبددّنويد ويد دخفيفد د بحابدد مودمأ ةد    دسوطهد ادل:د ا در دتبدد حنب
دهللابيهد سبمدن ُ ُلدر ال . دصبىددّللك    درسولددّللك

ـدث عبددمحي دمبد قث ة دعبددخد  دمبددحلدرت دحد عبددإم دهيمدمبد وسى دعبددهللايقىددث ددمبددونسدهللابد3183
 هللُاييباد ذدددحل دثد دال:

  دجبدزةدهللا  دد  محبدمبدمس ةد  دل:د ح لدهللابيهمدمغبتهد  هوىداب قَّوط.
دد تي ي دهللابد  د دج ة دـدث عبدد ق د د3184 عبدد مودهللاودنا دهللابدىيبدد رب.د دلد موددد د:د هودىيبدمبدهللا  ددّللك

 هللابددمبد قثودد دل:
دهللابيهد سبمدهللابددملويد  ددجلبدزةد ادل:د" ددد نددخل عدإنددأبدخريد د ثجلدإ يه د إنددأبدغريد س  بددن يبددصبىددّللك

الد ت  د يسد ثهدد بد ا  هد".ذ كد  ث د دألهلدد بدر د دجلبدزةد ت وهللاافد د  
  دلد موددد د:د هودضثيف دهودىيبدمبدهللا  ددّللك د هودىيبددجلدم .

  دلد موددد د:د هذددكو ك د  مود دج ةدمحي ي.
  دلد موددد د:د مود دج ةدهذددالددث ف.

مام ]ال[ يصلي على من قتل نفسه -51 ابب اإلِّ  
ث ع دجدم دمبدمس ةد دل:ـدث عبدددمبدنفيل دعبددزهري دعبددمسد، د3185  

دهللابيهد سبمد ادلد ه:دإنهد  د د د دل:د"  ددد ردك "د دصبىددّللك   ضدرجلد حييحدهللابيه د جد دجدرهدإ،درسولددّللك
دصبىد دهللابيهد سبم:د"إنَّهدملدميهللا"د دل:د  ج  د حييحدهللابيه د جد دإ،درسولددّللك دصبىددّللك  دل:د اندر دته د دلدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد  دهللابيهد سبم:د"إنبهدملدميهللا"د  ج  د حييحدهللابيه د اد هللاددّللك ادل:دإنهد  د د  د ادلدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد  خربه د ادلدد  جل:دد بهمَّدد ثبه د دل:دمثددنطبقدد  جلد  آهد  دحن د دصبىددّللك د    ه:ددنطبقدإ،درسولددّللك

دهللابيهد سبم   خربهد نهد  د د  د ادل:د"  ددد ردك "د دل:در دتهددبح ددنأأْواحٍصد ثه د دنطبقدإ،دد بزكأدصبىددّللك
 نفقهدنود صد ثه د دل:د" نهللادر دته "د دل:دنثم د دل:د"إذد دالد صبيدهللابيه".

ابب الصالة على من قتلته احلدود -52  
ب ي ـدث عبدد مودكد ل دعبدد مودهللاودنا دهللابد  دمو  د دل:دث ع دنف د بد هلدد  حي ة دهللابد  دم زةددألس3186  

دهللابىد دهللامدمبد د ك د ملددبهدهللابدد حيالةدهللابيه. دهللابيهد سبمدملددحيلكأ دصبىددّللك   ندرسولددّللك



ابب ]يف[ الصالة على الطفل -53  
د3187 ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدددثاوبدمبدإم دهيمدمبدسث  دعبدد   دهللابددمبدإسحدق دث ع دهللا  ددّللك

  دهللابدهللادئواد د هللا:مبد  دمأ  دهللابدهللا  ةدمبهللادهللا  دد  محب
دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهدرسولددّللك دهللابيهد سبمد هوددمبدمثدنيادهللاو دشه د  د بمددحيلكأ  د دإم دهيمددمبدد بزدصبىددّللك

  سبم.
د دل:3188 ـدث عبددهبدددمبدد ق يك دعبدد   دمبدهللا ي  دهللابد دئلدمبددد دد دل:دمسثهللادد  هيك  

دهللاب دهللابيهد سبمد ددملادهللا .ملدد د دإم دهيمددمبدد بزكأدصبىددّللك دصبىددّللك يهد سبمدصبكىدهللابيهدرسولددّللك  
ـد دلد موددد د:د    دهللابىدسثي دمبددثاوبدد طد اد د يلد ه:دث عأمددمبددمل در، دهللابددثاوبدمبدد اثادي د3189

 هللابدهللاطد  
دهللابيهد سبمدصبكىدهللابىددمبهدإم دهيمد هوددمبدس ثنيد يبا.   ندد بزدصبىددّللك

على اجلنازة يف املسجد ابب الصالة -54  
دمبدهللا دد دهللابد3189 ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبدد بيحدمبدسبي دن دهللابدصد دمبدهللاجالن د    دمبدهللا  ددّللك

دمبدد ممري دهللابدهللادئواد د هللا:  هللا دددمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدهللابىدُسهيلدمبدد  يضد دإالد ددملقج . دصبىددّللك د ددصبكىدرسولددّللك   دّللك

هدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدددمبد  دُ  حدك دهللابدد ضحكد،ددث ددمبدهللا  دندهللابد  دد بض  دهللابد  دسب ا ددـدث عبد3190
 هللابدهللادئواد د هللا:

دهللابيهد سبمدهللابىددم دميضد د ددملقج :دُسهحْيٍل د  خيه. دصبىددّللك د ا دصبكىدرسولددّللك   دّللك
و،دد تو  ا دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبدد ق كد دعبددىيب دهللابددمبد  دذئع دث ع دصد د 3191  

دهللابيهد سبم:د" بدصبىدهللابىدجبدزٍةد ددملقج د الدشى دهللابيه". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروهبا -55  

دمبدرابحد دل:دمسثهللاد  دى تد نهدمس دهللُاا ادمبد3192 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دعبدد وسىدمبدهللابيك
   د دل:هللاد

د يهبَّ د  دناربد يهبَّد واتان:دثنيد طب دد و سد دهللابيهد سبمددبهداند ندُنحيحبكيح دصبىددّللك عالتدسدهللاد دكدندرسولددّللك
 ابزغادثىتد   ف  د ثنيدداودد دئمدد ظهريةدثىتدمتيل د ثنيد حضحيَُّفدد و سد بغ  بدثىتد غ ب د  دك دد دل.

قدم؟ابب إذا حضر جنائز رجال ونساء من ي -56  
ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبد وهعدد   بي دث عبدددمبد هع دهللابددمبدج دج دهللابدىيبدمبدص يحد دل:دث ع د3193

 هللا درد و،ددحلدرتدمبدنو ل 



 نهدشه دجبدزةد ددكب ودد دمبهد د جثلدد غالددادددبيدديأ ددد  نأ ُ دذ ك د  دد اودددمبدهللا دف د  مودسثي د
د ةد اد ود:دهذهدد قبا.دخل ري د  مود تددة د  موده د  

مام من امليت إذا صلى عليه -57 ابب أين يقوم اإلِّ  
ـدث عبدددد ددمبد ثدذ دعبددهللا  دد ودرت دهللابدان  د  دغد عد دل:3194  

دمبدهللا ريد ت ثتهد د  أذدد اندم جلدهللابيهدكقد د كبهللاد دسأاددمل م د   َّ دجبدزةد ثهددانفدك ريد د ود:دجبدزةدهللا  ددّللك
ْهاحدُن د د ود:دهذدد نسدمبد د ك د ب ددر يقدهللابىدمـُ حد ْدذأدبته د هللابىدر سهدخ  اد ايهد بدد و س د ابهللا:د بدهذددد  َّ

د رم د أ ريد دملددطلد  ضثهللاددجلبدزةد ددد نس د حيبىدهللابيهدد  اندخبفهدالىولدمي د ميبهدشى  د ادددهللاب در سهد أربك
نحيدردا د ا كموهدد هللابيهددنثشد خض  د ادددهللاب دهللاجيمهتدد حيبكىد ملددق ي دمثدذهعدداث  د اد ود:دايد ابدمحمةددمل  ةددأل

دهللابيهد دصبىددّللك هللابيهددحنودصال هدهللابىدد  جلدمثدجبس د ادلدد ثال دمبدزايد:دايد ابدمحمة دهأذددكدنددفثلدرسولددّللك
دهللابيهدد رمثد د داوددهللاب در فدد  جلد هللاجيمةددمل  ة د دل:دنثم  د دل:دايد ابدمحمةد سبمددحيبيدهللابىددجلبدزةدكحيال كددأربك

دهللابيهد سبم د دل:دنثم دغم ُ د ثهدُثبْيبد  د ر جددملو كوند ح بوددهللابيبددثىتدر دبدد دصبىددّللك غم  د  درسولددّللك
خيبحبدد رد درهوران د  دد اوددرجلدى لدهللابيبدد ي  بدد ىط بدد هم همددّللك د جثلدجيد د مد ي ددثونهدهللابىدديأسالد د

داب  جلدد ذيدكدند بذدد يوددىط بدد ادلدرجلد بد صحدبد دنذرد دإندجد ددّللك دهللابيهد سبم:دإندهللابيك د بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد جي داب  جل د ب ددر ىدرسولددّللك دصبىددّللك ألض مبَّدهللاباه د قأهللادرسولددّللك

دهللابيه دصبىددّللك  سبمدالدُ ددثهد يفيددآلخ دمبذرهد دل:د جثلدد دل:دايرسولددّللك د  هللادإ،ددّللك د   قكدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ندداتبه د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ي   هدماتبه د جثلددهدبدرسولددّللك دصبىددّللك د  جلددتحي َّىد  سولددّللك

دنحْذرأيد ادل دهللابيهد سبمد نهدالددحيب دشيئد دابدثه د ادلدد  جل:دايرسولددّللك دصبىددّللك دملد ب ددر ىدرسولددّللك :د"إ كأ
دهللابيهد سبم:د"إنهد دإيلَّ د ادلدد بزدصبىددّللك   قكدهللابهد بذدد يوددإالد تو دمبذر،"د ادل:دايرسولددّللك د الد ْ  حْضهللاح
 يسد بزٍكد نددو ب"د دلد مودغد ع:د ق  هللادهللابدصبي د نسد د يد هدهللابىددمل  ةدهللاب دهللاجيمهتد د ح عو د نهدإّنددد

ديأ دددداوددثيدلدهللاجيمهتدددقرتهدد بدد اود.كدندألنهدملد أبدد بثوحمد أدند  
"دنقخد بدهذدد دهللابيهد سبم:د"    د ند  د لدد بدفدثىتدداو ود:دالدإ هدإالددّللك  دلد موددد د:د ولدد بزدصبىددّللك

 دحل دثدد و د داب بذرد د تبهدماو ه:دإ د  د  هللا.
دمبدم د ة دهللابدمس ةدمبدجب بد دل:ـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دث عبددثقنيددملثبم دث ع3195 بددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدهللابىدد   ةد د هللاد دنفدسهد د ادددهللابيهدد بحيالةد سطهد.  صبيهللاد رد دد بزدصبىددّللك
ابب التكبري على اجلنازة -58  

ـدث عبدد   دمبدد ثال د دل:د خربانددمبدإدردسد دل:دمسثهللاد ابدإسحدق دهللابدد وثز 3196  



دصب دهللابيهد رمثد  د ابهللاد بوثز:د حْبدث َّعك د دل:د ندرسولددّللك دماربدرطعد حيفوددهللابيهد كربك دهللابيهد سبمد  َّ ىددّللك
دمبدهللا دف.  د  ااد حْبدشه هدهللا  ددّللك

ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا دحد عبدد   دمبددمل ىن دعبدد   دمبدجثف  دهللابدشث ا دهللابدهللا   دمبد3197
دل:  َّة دهللابددمبد  د يبىد   

د دصبىددّللك دهللابىدجبدزةدمخقد د ق  تهد ادل:دكدندرسوُلددّللك كدندزد ددث ددمبد ر مددأربكُدهللابىدجبدئماند رمثد  د إنهدكربك
هد.  هللابيهد سبمددأربك

  دلد موددد د:د  اندحل دثددمبددمل ىند  اب.
ابب ما يقرأ على اجلنازة -59  

دمبدهللاوفد دل:دـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدسث دمب3198 إم دهيم دهللابدطبحادمبدهللا  ددّللك  
 صبيهللاد  ددمبدهللا دفدهللابىدجبدزة د ا  دمفدحتادد أتدبد ادل:دإندد بدد قبا.

ابب الدعاء للميت -60  
ـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبددحل د  دث ع د   ددث ددمبدسب ادهللابد   دمبدإسحدق دهللابد   دمبد3199

  محب دهللابد  ده د ةد دل:إم دهيم دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد 
دهللابيهد سبمدداول:د"إذددصبيتمدهللابىددمليهللاد  خبحيودد هدد  هللاد ". دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك

دمبدهللا    دعبددهللا  دد ودرت دعبدد موددجلالفدهللُاا ادمبدسيَّدرد  دسبدن دث ع دهللابيكد3200 ـدث عبدد مود ث  دهللا  ددّللك
 مبدمشدلد دل:دشه  د   دندس لد ابده د ة:

دهللابيهد سبمدُدحيحبكأيدهللابىددجلبدزة د دل:د   دد ذيد بهللا د دل:دنثم د دل:دكالددكدنددكيف دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
ميبه دد  لدذ ك د دلد موده د ة:د"د بهمَّد نهللادر د د  نهللادخباتهد د  نهللاده دتهدد إلسالد د  نهللاد  ضهللادر ثهد د

   نهللاد هللابمدمق كأهدد هللاالنيتهد دجئبددشفثد د دغف د ه".
دمبدمشدل د دلد يهدهللا  دندمبدمشدف د دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدإم دهيمد د لد موددد د:د خط دشث اد دإسمدهللابيك

دملوصبيدى تد مح دمبدثب لد دل:د دد هللابمد  دجبقهللاد بدمحدددمبدزد دجمبقد دإالدنىد يهدهللابدهللا  دد ودرتد جثف د
 مبدسبي دن.

دث ددمبدإسحدقدهللابددأل زدهللاي دهللابدىيبدمبد  دك ري دهللابد  دـدث عبدد وسىدمبد   دندد   ي دعبددشثيعد3201
 سب ا دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبمدهللابىدجبدزةد ادل:د"دد بهمَّددغف دحليكأبدد  يكأتبد د صغرياند ك ريان د ذك اند  ن دان د دصبىددّللك صبكىدرسولددّللك
ميدن    بد و يتهد بدد تو هدهللابىدديأسالد دد بهمدالدحت  بدد ج ه دد شده اند غدئ بد دد بهمَّد بد ثييتهد بدد  ثيهدهللابىدديأ

  الد ضببددمث ه".



ـدث عبددهللا  دد  محبدمبدإم دهيمدد   واي دعبددد و ي  دحد عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباندد و ي  د ث دثد3202
  دعبادمبددألسا د دل:هللا  دد  محبد متك د دل:دعبدد   دندمبدجبدح دهللابددونسدمبد يق ةدمبدثحْب حٍس دهللابد

دهللابيهد سبمدهللابىدرجلد بددملقب ني د ق ثتهدداول:د"د بهمَّدإنَّد النددمبد الند د دصبىددّللك صبكىدمبددرسولددّللك
ذ تك د اهد تبادد ارب" د دلدهللا  دد  محب:د" دذ تكد ث لدجودر،د اهد بد تبادد اربد هللاذدبدد بدر د  نهللاد هلدد و د د

درمحهدإنكد نهللادد غفوردد  ثيم"د دلدهللا  دد  محب:دهللابد   دندمبدجبدح. دحل   دد بهمد دغف د هد د  
ابب على الصالة على القرب -61  

ـدث عبددسبي دندمبدث بد  ق دد دال:دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد  درد   دهللابد  ده د ة3203  
دهللابيهد سبم د ق ل هللابه د ايل:د د د ادل:د" الدد ندد   ةدسودد د  درجال دكدنددـحُامُّددملقج  د فا هدد بزدصبىددّللك

 آذنت و دمه "د دل:د"د و دهللابىد ربه"د   وه د حيبكىدهللابيه.
ابب ]يف[ الصالة على املسلم ميوت يف بالد الشرك -62  

ـدث عبددد اثبزد دل:د    دهللابىد د كدمبد نس دهللابددمبدشهدب دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ة3204  
دهللابيهد سب دصبىددّللك د مد ندرسولددّللك ُحيحبكىد حيفَّ

مدنثىد ببدفدد بَّجدشيَّد دد يوددد ذيد د د يهد خ جد مدإ،ددمل
  كربد رم د أ ريد .

ـدث عبددهللا دددمبد وسى دعبددإمسدهللايلددث ددمبدجثف دهللابدإس دئيل دهللابد  دإسحدق دهللابد  دم دة دهللابد ميهد3205
  دل:

دهللابيهد سبمد ندنبطبقدإ،د رضد دصبىددّللك د   اندرسولددّللك :د شه د نهدرسولددّللك د بجدشيد ذك دث د ه د دلدد بجدشيُّ
دهللابيهد سبمد  نهدد ذيدمو دمهدهللايقىددمبد  ، د  والد دد اند يهد بددملبكدأل يتهدثىتد محلدنثبيه.  صبىددّللك

ابب يف مجع املوتى يف قرب، والقرب يعلم -63  
يبدمبدد فضلدد قجقتد  دعبددثدمتددث ددمبدـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة دعبددسثي دمبدسدمل دحد عبددى3206

 إمسدهللايلدنثبده دهللابدك ريدمبدزد ددمل   دهللابددملطبعد دل:
دهللابيهد سبمدرجال د ندأي يهدحبج  د بمددقتط د ملدد د دهللا  دندمبد ظثوندُ خ جحدجببدز هد   ب د    دد بزُّدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد ثق  دصبىددّللك هللابدذردهللايه د دلدك ري:د دلددملطبع:د دلدد ذيدخيرب دذ كددمحبه د ادددإ يهددرسولددّللك
دهللابيهد سبمدثنيدثق د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دل:دك  د نظ دإ،دميدضدذردهللايدرسولددّللك دصبىددّللك هللابدرسولددّللك

 هللابه د دمثدمحبهدد وضثهددهللاب در سهد  دل:د"  ثبمد دد ربد خي د  د بدإ يهد بد د د بد هبي".
فيار جيد العظم، هل يتنكب ذلك املكان؟ابب يف احل -64  

ـدث عبددد اثبز دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابدسث ددث ددمبدسثي دهللابدهللاحْ  ةدمبهللادهللا  دد  محب دهللابدهللادئوا 3207  
دهللابيهد سبمد دل:د"كق دهللاظمددمليهللادكأق هدثيد ". دصبىددّللك   ندرسولددّللك



ابب يف اللحد -65  
بددثأدددمبدسبم دهللابدهللابيدمبدهللا  ددألهللابى دهللابد ميه دهللابدسثي دمبدج ري دـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايل دع3208

دهللابه دد دل:  هللابددمبدهللا دفدرضيددّللك
دهللابيهد سبم:د"د بح د بدد د وقد غريان". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب كم يدخل القرب؟ -66  
ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددإمسدهللايلدمبد  دخد   دهللابدهللاد  د دل:3209  

د  ددمبد دهللابيهد سبمدهللابيٌّد د فضلد  سد ادمبدزد  د همد دخبوهد ربهد دل:د ث ع دُ  حثَّعف دصبىددّللك غقلدرسولددّللك
   د  ثع د نمد دخبودد ثهمدهللا  دد  محبدمبدهللاوف د ب دد  غدهللابيٌّد دل:دإّندددبيدد  جلد هبه.

خد   دهللابدد وثز دهللابد  دُ  حثَّعدـدث عبدد   دمبدد حي دحدمبدسفيدن د خرباندسفيدن دهللابددمبد  3210  
دهللابيهد سبمد دل:دك  د نظ دإ يهمد رمثا.د   ندهللا  دد  محبدمبدهللاوفدنملد د ربدد بزدصبىددّللك

ابب يف امليت ُيْدخُل من قَِّبل رجليه -67  
دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابد  دإسحدق د دل:3211 ـدث عبددهللا ي ددّللك  

د يح
دمبددمد د حيبكىدهللابيه دمثد دخبهدد اربد بد أ حلدرجبيدد اربد  دل:دهذدد بد  صىددحلدرتد ندُدحيحبكأ هللابيهدهللا  ددّللك

 د قُّبَّا.
ابب كيف جيلس عند القرب -68  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابددملبهدلدمبدهللا    دهللابدزدذدن دهللابدد ربحد دمبدهللادزبد3212
  دل:

دصبىددّللكد هللابيهد سبمد دجبدزةدرجلد بددألنحيدرد دنتهيبددإ،دد اربد ملددبح دمث  د جبسدد بزددخ جبدد  درسولددّللك
دهللابيهد سبمد قتا لدد ا با؛د جبقبدد ثه.  صبىددّللك

ابب يف الدعاء للميت إذا وضع يف قربه -69  
دمبدهللا  ـدث عبدد   دمبدك ري دحد ث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابد  دد حي دق دهللابد3213  

دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدكدندإذدد ض ددمليهللاد دد اربد دل:د"مقمددّللك د هللابىدسبادرسولددّللك  ندد بزدصبىددّللك
  سبم" دهذدد فظد قبم.

ابب الرجل ميوت له قرابة مشرك -70  
د]هللابيهد3214 د قالد[دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دث ع د مودإسحدق دهللابدانجيادمبدكثع دهللابدهللابيك

  دل:



د دد ويخدد ضدلد  د د د دل:د"دذهعد ودرد اب، دمثَّدالدحت عبَّدشيئد دثىتَّ دهللابيهد سبم:دإندهللا ككح  بهللاد ببزدصبىددّللك
   ي "د ذه هللاد ودردتهد جئته د     د دغتقبهللا د دهللادديل.

ابب يف تعميق القرب -71  
دمبد قب ادد اثبزد ندسبي دندمبددملغريد3215 ةدث عهمدهللابدمحي ددث ددمبدهاللدهللابدهودددمبدـدث عبددهللا  ددّللك

 هللاد  د دل:
دهللابيهد سبمددودد ث د اد ود:د صدمبدد ـح ْحد جه  د أيفد   ان د دل:د دصبىددّللك جد  ددألنحيدردإ،درسولددّللك

دو ئٍذدد يل:د  دهمددا د د دل:د" ك  همد  آان "د دل:د صيعد  "دثف  د د   سثودد دجثبوددد  جبنيد د  العاد دد ارب"د
 هللاد  دمنيددعبنيد  د دلد دث .

ـدث عبدد مودصد ددث ددألنطدكيد خرباند مودإسحدقددث دد فمدريدهللابدد  وري دهللابد دوب دهللابدمحي دمبدهاللد3216
 إبأسبددهد  ثبده دزددد يهد"  حهللْا أُاود".

هللاد  د ذدددحل دث.دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددج د  دعبددمحي ددث ددمبدهاللدهللابدسث دمبدهودددمب3217  
ابب يف تسوية القرب -72  

ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دعبددث يعدمبد  داثمهللا دهللابد  د دئل دهللابد  دهيدجددألس يد دل:3218  
دهللابيهد سبمد ندالد ديد ربد دُ ْو أ د دإالدسوَّدـْتُد دصبىددّللك دهللابىد ددمث  دهللابيهدرسولددّللك ُه د الدمث  دهللابيك د دلديل:د مثُ كح

 مت دال دإالدطح حْقته.
ددهل  د دث كعهد3219 ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح د دل:دعبدددمبد هع دث ع دهللا   دمبددحلدرت د ند ابدهللابيك

  دل:
د بد رضدد   د د ُتو دصدثعد بد د    د ضد ادماربهد حُقوكأيحدمثد دل:دمسثهللادرسولد كبدد  د ضد ادمبدهللا ي دمُ  دأفح

دصبىددّللكد دهللابيهد سبمدأي  دمتقودتهد.دّللك  
  دلد موددد د:در دفدجمد ةد دد  ح .

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد  دُ  حدك د خرب دهللا   دمبدهللا  دندمبدهدّن  دهللابدد ادسمد دل:3220  
دهللابه دهللابيهد سبمد صدث يهدرضيددّللك دصبىددّللك  د ددخبهللادهللابىدهللادئواد ابهللا:دايد ُ َّْه ددكوفيديلدهللابد ربدرسولددّللك

  أوفهللاديلدهللابدعالعاد  ور دالد و  اد الدالطئا د  طوثادم طحد دد ث صاددحل  د .
دهللابيهد سبمد ا د د  مودمأ دهللاب در سه د هللا  دهللاب درجبيه در سهدهللاب د دصبىددّللك :ددادلدإندرسولددّللك  دلد مودهللابيك

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك  رجبيدرسولددّللك
قت االنصرافابب االستغفار عند القرب للميت يف و  -73  



دمبدحبحأري دهللابدهدّن د و،دهللا  دندهللابدهللا  دندمبد3221 ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي دعبددهودد دهللابدهللا  ددّللك
 هللافدند دل:

دهللابيهد سبمدإذدد  غد بدد بددمليهللاد  فدهللابيهد ادل:د"دستغف  ددألخيأمد سبودد هداب ت  يهللا؛د  أنهد كدندد بزُّدصبىددّللك
 دآلنددق ل".
  د:دحبريدمبدردقدن. دلد موددد

ابب كراهية الذبح عند القرب -74  
ـدث عبددىيبدمبد وسىدد  بري دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:3222  

دهللابيهد سبم:د"الدهللاا د دديأسالد". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
  دلدهللا  دد  زدق:دكدنودددثا  ندهللاب دد اربددث دما ة د  دشدة .

ب امليت ُيَصليى على قربه بعد حنياب -75  
ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد  ددخلري دهللابدهللاا ادمبدهللاد  3223  

دهللابيهد سبمدخ جددو د د حيبكىدهللابىد هلد ث دصال هدهللابىددمليهللادمثددنحي ف. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
بدددمبددمل در، دهللابدثيـْوحةحدمبدش دح دهللابددمد دمبد  دث يعد ذددـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددىيبدمبدآدد دع3224

 دحل دثد دل:
د ألثيد د دأل ود . دهللابيهد سبمدصبكىدهللابىد تبىدُ ث دمث دمثدندسبنيدكدملودكأيأ  إندد بزَّدصبىددّللك

ابب ]يف[ البناء على القرب -76  
  د مودد ممري د نهدمس دجدم د دداول:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دعبدددمبدُج دج د خربد3225

دهللابيه. د دـُْ ىنح دهللابيهد سبمدنىد نددُاث دهللابىدد اربد  نددـُاححيَّصح  مسثهللادد بزَّدصبىددّللك
ـدث عبدد ق كدد هللا  دندمبد  دشي اد دال:دعبددثفصدمبدغيدت دهللابددمبدُج دج دهللابدسبي دندمبد وسى د3226

  هللابد  دد ممري دهللابدجدم د ذدددحل دث.
دهللابيه د ملددذك د ق دد دث د هد"  د دلد  موددد د:د دلدهللا  دن:د  ددمدددهللابيه د زدددسبي دندمبد وسى:د  د ندُدْأتحعح

 دمدددهللابيه".
د بدث دثد ق ددث فد"  ن".   دلد موددد د:دخفيدهللابيَّ

ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدسثي دمبددملقيَّع دهللابد  ده د ة3227  
دد يهودددّتذ دد  ورد ن يدئهمد قدج ".د نَّدرسولددّللكد دهللابيهد سبمد دل:د" د لددّللك صبىددّللك  

ابب ]يف[ كراهية القعود على القرب -77  
ـدث عبدد ق د دعبددخد   دعبددسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:3228  



دهللابيهد سبم:د"ألندجيبسد ث كمدهللابىد  ٍةد تح قد دصبىددّللك عيدمهدثىتدّتبصدإ،دجب هدخريفد هد بد ند دلدرسولددّللك
 جيبسدهللابىد رٍب".

د3229 ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباندهللايقى دعبددهللا  دد  محبددث ددمبددمد دمبدجدم دهللابدُمْق دمبدهللا ي ددّللك
  دل:دمسثهللاد دعبادمبددألسا دداول:دمسثهللاد ابد حْ عحٍ دد غبويَّدداول:

دهللابي دصبىددّللك هد سبم:د"الجتبقوددهللابىدد ا ور د الد حيبوددإ يهد". دلدرسولددّللك  
ابب املشي بني القبور يف النعل -78  

ـدث عبددسهلدمبدمأَّدر دعبدددألسوددمبدشي دن دهللابدخد  دمبدمسريدد ق  سي دهللابدموريدمبدنيك 3230  
دهللابيهد سبمد كدنددمسهد ددجلدهبيادزثمدمبد ث   د هدج  دصبىددّللك ددهللابدموريد و،درسولددّللك دصبىددّللك إ،درسولددّللك

دهللابيهد دصبىددّللك هللابيهد سبمد ادل:د" دددمسك "د دل:دزثم د دل:د"ملد نهللادموري"د دل:دميب دد اند  دشيدرسولددّللك
دما ورددملقب نيد ادل:د" ا د در،دهؤال د دما ورددملو كنيد ادل:د"د ا دس قدهؤال دخريد دك ريد "دعالاث  دمثد  َّ  سبمد  َّ

دهللابيهد سبمدنظ ةفد  أذددرجلدميويد دد ا وردهللابيهدنثالند ادل:د"ايدصدثعددخريد دك ريد " دصبىددّللك  ثدنهللاد بدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدخبثه دد   ىد  د. دصبىددّللك "د بظ دد  جل د ب ددهللا فدرسولددّللك ْ تأيـَّتـحْيكح ْ تأيـَّتحنْيأد ْىحكح د  قدسأ  د قكأ

ددهللا  دد وهدبددث ددمبدهللاطد دهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابد نس ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعب3231  
دهللابيهد سبمد نهد دل:د"إنَّدد ث  دإذدد ض د د ربهد  و،دهللابهد صحدمهدإنهد يق  د  يدنثدهلم".  هللابدد بزدصبىددّللك

ابب يف حتويل امليت من موضعه لألمر حيدث -79  
بددمد د  د قب ا دهللابد  دنض ة دهللابدجدم د دل:ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدددمبدزد  دهللابدسثي دم3232  

د بد  د  درجلد أدند دنفقيد بدذ كدثدجا د  خ جتهدمث دستاد شه  د  دد نأ  د بهدشيئد دإالدُشثحريدٍ دكبَّد
  دحليتهدادددبيددألرض.

ابب يف الثناء على امليت -80  
د  دمبدسث  دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدإم دهيمدمبدهللاد   دهللابدهللا3233  

دهللابيهد سبمدجببدزة د  عبوددهللابيهددخريد د ادل:د" ج هللا"دمثد   ددأبخ ىد  عبوددهللابيهددش كد د دصبىددّللك  ح ُّ ددهللابىدرسولددّللك
  ادل:د" ج هللا"دمثد دل:د"إندمثضأمدهللابىدمثٍبدشه د ".

ابب يف زايرة القبور -81  
بدد   دمبدهللا ي  دهللابددمد دمبدكيقدن دهللابد  دثدزد دهللابد  ده د ةدـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دع3234

  دل:



دهللابيهد سبم:د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ربحد  كأه د  أىد  مأىد بدثو ه د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك   ىدرسولددّللك
د ثد،دهللابىد ند ستغف دهلد د بمددؤذنديل د دست ذنهللاد ند ز رد ربهدد  ذنديل د  م ر ددد ا ور د  أندد ذك د"دست ذنهللادر كأ

 ابملو ".
ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددُ ثح فدمبد دصل دهللابد دربدمبدداثر دهللابددمبدم د ة دهللابد ميهد دل:3235  

دهللابيهد سبم:د"نيتأمدهللابدزايرةدد ا ورد م ر هد د  أنَّد دزايرهتدد ذك ة ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب ]يف[ زايرة النساء القبورَ  -82  

ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندشث ا دهللابد   دمبدُجححددةد دل:دمسثهللاد ابدصد دى ت دهللابددمبدهللا دفد3236
  دل:

دهللابيهد سبمدزدئ د دد ا ور د دملترذدبدهللابيهدددملقدج د د قُّ ُج. دصبىددّللك   ثبدرسولددّللك
ابب ما يقول إذا زار القبور أو مري هبا -83  

  دهللابدد ثال دمبدهللا  دد  محب دهللابد ميه دهللابد  ده د ةـدث عبددد اثبز دهللابد د ك3237
دمأمد دهللابيهد سبمدخ جدإ،ددملاربةد ادل:د"د قالددهللابيأمدددرد وٍدد ؤ بني د إاندإندشد ددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك

 الثاون".
ابب كيف يصنع ابحملرم إذا مات؟ -84  

دبدر دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دث ع دهللا   دمبدد3238  
دهللابيهد سبمدم جلد ح ححيحْتُهدردثبته د  د د هود  دد ادل:د"كفبوهد دعوميهد دغقبوهدندٍ د س ٍر د الد ُ يتدد بزُّدصبىددّللك

." دد ث هددوددد ايد اددـُبحزكأ  ُّتح كأُ  ددر سه؛د  أنددّللك
هذدددحل دثدمخسدسبب:د"كفبوهد دعوميه"د ي:ددأفبددمليهللاد دد دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدثب لدداول:د 

عومنيد" دغقبوهدندٍ د س ٍر"د ي:دإند دد غقال  دكبهددس رد د" الّت   ددر سه"د الد ا موهدطي د  د كدندد أفبد بد
  ي ددملدل.
هللابدسثي دمبدج ري دـدث عبددسبي دندمبدث ب د    دمبدهللا ي  ددملثىند دال:دعبددمحدد دهللابدهللا    د  دوب د3239

 هللابددمبدهللا دفدحنوهد دل:د" كفبوهد دعومني".
 دلد موددد د:د دلدسبي دن:د دلد دوبد"عوميه"د  دلدهللا   :د"عومني" د  دلددمبدهللا ي :د دلد دوب:د" دعومني"د  دلد

 هللا   :د" دعوميه"دزدددسبي دند ث هد" الدحتبكأطوه".
مبدج ري دهللابددمبدهللا دف دحنوهدنثىندسبي دند" دعومني".ـدث عبدد ق د دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابدسثي د3240  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابددحلأم دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:3241  



دهللابيهد سبمد ادل:د"دغقبوهد كفكأبوه د الد غطوددر سه د دصبىددّللك  الد  حيهللادم جٍلد  ددان تهد اتبته د  يتدمهدرسولددّللك
  ا كأموهدطي د  د  أنهدد ثثددهل".

   كتاب األميان والنذور16
ابب التغليظ يف األميان الفاجرة -1  

ـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبدددمد دمبدهدر ن د دل:د خرباندهودددمبدثقدن دهللابد   دمبدسريدب دهللابد3242
 هللا  دندمبدثحينيد دل:

دهللابيهد سبم:د" بدثبفدهللا بىدمينيد حي ورٍةدكدذاب  د بيت وَّ دموجههد اث هد بدد بدر". دلدد بزدصبىددّللك  
ابب فيمن حلف ]ميينا [ ليقتطع هبا ماال  ألحد  -2  

ـدث عبدد   دمبدهللايقى د هبدددمبدد قَّ ي ددملثىند دال:دعبدد مود ثد دا د دل:دعبدددألهللا ش دهللابدشايق دهللابد3243
د دل:  هللا  ددّللك

دهللابيهد سبم دصبىددّللك د هود دلدرسولددّللك د ياتط د دد دلدد  ى د قبٍمد ايددّللك :د" بدثبفدهللابىدمينٍيدهود يهدد دج ف
دكدندذ ك دكدندمي د منيدرجلد بدد يهودد رضد جح    د ا  تهدإ،دد بزَّد هللابيهدغض دن"د ادلددألشثث:د َّد دّللك

دهللابيهد سبم:د"  كدميكأباف "د بهللا: دهللابيهد سبم د ادلديلدد بزدصبىددّللك ال د دلد بيهودي:د"دثبف"د بهللا:ددصبىددّللك
د  ميدنمدمثبد د بيال {دإ،دآخ د د ثد،:د}إنَّدد ذدبددورت ندمثه ددّللك ايرسولددّللك دإذد دىبفد دذهعدنديل د  نملددّللك

 دآلدا.
ـدث عبدد  وددمبدخد   د دل:دعبددد ف اي  د دل:دعبدددحلدرتدمبدسبي دن د دل:دث ع دك د ف دهللابددألشثثد3244

بد يسم  
دهللابيهد سبمد د رضد بدد ي ب د ادلددحلض  ي:د  ندرجال د بدكأْب حةحد رجال د بدثض ح و ددختحي ددإ،دد بزدصبىددّللك
د دددثبمد ندد ايرسولددّللك دإند رضيددغتحي بيهدد مودهذدد هيد دد هد دل:د"هلد كدميبا "د دل:دال د  أبدُ ثحبكأفهد دّللك

دهللابيهد سبم:د"الداتط د ث فد دال دمي نٍيدإالَّد رضيددغتحي بيهدد موه د تهي دد  دصبىددّللك أب يد بي ني د ادلدرسولددّللك
د هود جذد"د ادلدد أب ي:دهيد رضه.   ايددّللك

ـدث عبددهبدددمبدد قَّ ي د دل:دعبدد موددألثوص دهللابدمسد، دهللابدهللابا ادمبد دئلدمبدُثْج ددحلض  ي دهللابد ميهد3245
  دل:

:دايرسولددّللك دإندهذددجد درجلد بدثض  و د رجلد  دهللابيهد سبم د ادلددحلض  يُّ دصبىددّللك بدكب ةدإ،درسولددّللك
غب  دهللابىد رضدكدنهللادأل  د ادلدد أب ي:دهيد رضيد دد يد زرهللاهدد يسد هد يهددثق د دل:د ادلدد بزدصبىد

دهللابيهد سبمد بحض  ي:د"  كدميباف "د دل:دال د دل:د" بكدمييبه"د دل:دايرسولددّللكد  دإنهد دج دالدد ديلد ددثبفددّللك



دهللابيهد سبم:د" يسد كد بهدإالَّدذد،"د دنطبقد يحبفد ه د ب دد دم د هللابيهد يسددتوريد بدشى  د ادلدد بزدصبىددّللك
." دهللام جلَّد هودهللابهد ث ضف دهللابيهد سبم:د"  دد ئبدثبفدهللابىد دٍلد ي كبهدردملد د يبانيَّددّللك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ء يف تعظيم اليمني عند منرب النيب صلى اّلل  عليه وسلمابب ما جا -3  
دمبدنقطدفد بد3246 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمبدّنري د دل:دعبددهدشمدمبدهدشم د دل:د خرب دهللا  ددّللك

د دل:  آلدك ريدمبدد حيبهللاد نهدمس دجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم:د"الىبفد ث فدهللاب د دصبىددّللك  بربيدهذددهللابىدمينٍيدآمثٍاد  ودهللابىدسودٍ،د خض دإالَّد  و د دلدرسولددّللك

  اث هد بدد بدر"د  د" ج هللاد هدد بدر".
ابب احللف ابألنداد -4  

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك د دل:دعبددهللا  دد  زدق د دل:د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدمحي دمبدهللا  دد  محب د3247
 هللابد  ده د ةد دل:

دصبىددّللكد هللابيهد سبم:د" بدثبفد ادلد دثبفه:د د الَّ د بيال:دالدإ هدإالددّللك د  بد دلد حيدث هدد دلدرسولددّللك
  ثدلد  د  ،د بيتحي قدموى ".

ابب يف كراهية احللف ابآلابء -5  
دمبد ثدذ دعبدد   دعبددهللاوف دهللابد   دمبدسريدب دهللابد  ده د ةد دل:3248 ـدث عبددهللا ي ددّللك  

دهللابيه دصبىددّللك دد دلدرسولددّللك  سبم:د"الحتبفوددآبابئأمد الدأب هتأم د الدابألن دد د الحتبفوددإالدابّللك د الدحتبفوددابّللك
 إالكد  نتمدصدد ون".

دمبدهللا   دهللابدان   دهللابددمبدهللا   دهللابدهللا  دمبددخلطدب3249 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دهللابدهللا ي ددّللك  
دهللابيهد سبمد دركهد هود درد دصبىددّللك ددبهدكمد ندحتبفوددآبابئأم د ندرسولددّللك كعد هودىبفدأبميهد ادل:د"إنددّللك

د  د يقأهللا".    بدكدندثد فد د بيحبفدابّللك
د3250 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابد ميه دهللابدهللا  درضيددّللك
 هللابهد دل:

دهللابيهد سبمدحنود ثبده دصبىددّللك د ددثبفهللاد ذددذدك د د الدآع د .دمسث درسولددّللك إ،د"آبابئأم"دزدد:د دلدهللا  :د وددّللك  
ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدددمبدإدردسد دل:دمسثهللاددحلقبدمبدهللا ي ددّللك دهللابدسث دمبدهللا ي ةد دل:3251  

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك داول:د" بدمس ددمبدهللا  درجال دىبف:دالد د أث اد ادلد هددمبدهللا  :دإن دمسثهللادرسولددّللك
د ا د ش ،".  ثبفدمغريددّللك

ـدث عبددسبي دندمبددد ددد ثتأي دعبددإمسدهللايلدمبدجثف ددمل   دهللابد  دسهيلدان  دمبد د كدمبد  دهللاد   د3252
 هللابد ميهد نهدمس دطبحادمبدهللا ي ددّللك ددث د دث دثد حياددألهللا د  



دهللابيهد سبم:د"  بحد  ميهدإندص ق ددخلدد جلباد  ميهدإندص ق". دلدد بزدصبىددّللك  
ابب ]يف[ كراهية احللف ابألمانة -6  

ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددد و ي دمبدعثب ادد طدئي دهللابددمبدم د ة دهللابد ميهد دل:3253  
دهللابيهد سبم:د" بدثبفدابأل دناد بيسد بَّد". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب لْغو اليمني -7  
د ود ي دعبددثقدنددث ددمبدإم دهيمد دل:دث عبددإم دهيمددث دد حيدئغدهللابدهللاطد د دـدث عبددمحي دمبد قث ةد3254

 د بغود دد ي نيد دل:د د هللادهللادئوا:
." دهللابيهد سبمد دل:د"هودكالددد  جلد دميته دكالد دّللك د مبىد دّللك دصبىددّللك  إندرسولددّللك

بمدمثح حْن حفد دل:د كدندإذددر  ددملط  اد ق  دد ب د د دلد موددد د:دكدندإم دهيمدد حيدئغدرجال دصدحلد  د تبهد مود ق
 سي هد.

 دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثددد ددمبد  دد ف د  دهللابدإم دهيمدد حيدئغد و و د دهللابىدهللادئوا د كذ كدر دهدد مه ي د
  هللا  ددملبكدمبد  دسبي دن د  د كدمبد غول د كبهمدهللابدهللاطد  دهللابدهللادئواد و و د .

األميان ابب املعاريض يف -8  
ـدث عبددهللا   دمبدهللاوند دل:د خرباندهويم دحد عبدد ق د د دل:دعبددهويم دهللابدهللا دددمبد  دصد  دهللابد ميه د3255

 هللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبم:د"مييبكدهللابىد دددحي  كدهللابيهددصدث ك". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

دمبد  دصد  د دلد موددد د:دمه دمبد  دصد . دلد ق د:د دلد خرب دهللا  ددّللك دد دث :دهللا دددمبد  دصد  د هللا  ددّللك  
ـدث عبددهللا   دمبد   دد بد   دعبدد مود مح دد ممريي د دل:دعبددإس دئيل دهللابدإم دهيمدمبدهللا  ددألهللابى دهللابد3256

 ج َّ ه دهللابد ميهددُسوحد دمبدثبظباد دل:
د ه د تح جدد د  ثبدد دئلدمبدُثْج د  خذهدهللا  ٌّ  اودد ندىبفود د ثبفهللاد نهد خيد ربيدس يبه دخ جبددن د درسولددّللك

دهللابيهد سبمد  خرب هد ندد اوددحتحح َّجودد ندىبفودد ثبفهللادإنهد خي د دل:د"ص  هللا ددملقبمد دصبىددّللك    يبددرسولددّللك
  خوددملقبم".

ابب ما جاء يف احللف ابلرباءة ومبلة غري اإلِّسالم  -9  
دد ثد دادمبدسالد دهللابدىيبدمبد  دك ريد دل:د خرب د مود الماد نداثمهللادـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان   دعب3257

 مبدد ضحَّد،د خربه
دهللابيهد سبمد دل:د" بدثبفدنبٍادغريد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدحتهللادد وج ةد ندرسولددّللك دصبىددّللك  نهدابد درسولددّللك

دمهد د ي ددالدميبأه". بادديأسالددكدذاب د هودك دد دل؛د  بد تلدنفقهدموى دهللُاذكأبح دوددد ايد ا د  يسدهللابىدرجٍلدنذرف  



دمبدم د ة دهللابد ميهد دل:3258 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددزد دمبددحل دب دعبددثقنيددث دمبد د  دث ع دهللا  ددّللك  
دم ي فد بدديأسالدد  أندكدندكدذاب د هودك دد دل د دهللابيهد سبم:د" بدثبفد ادلدإ كأ دصبىددّللك  إندكدند دلدرسولددّللك

 صدد د د ببدد ج دإ،دديأسالددسدملد ".
ابب الرجل حيلف أن ال يتأد م -10  

دمبدسالدد3259 ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددىيبدمبدد ثال  دهللابد   دمبدىيبدمبدث دن دهللابددوسفدمبدهللا  ددّللك
  دل:

دهللابيهد سبمد ض دمت ةدهللابىدكق ةد ادل:د"هذهدإددددهذه".  ر دهللادد بزدصبىددّللك
ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهللا  دمبدثفص د دل:دعبدد   دهللابد   دمبد  دىيب دهللابددمد ددألهللاور دهللابد6032

دمبدسالد د  به.  دوسفدمبدهللا  ددّللك
ابب االستثناء يف اليمني -11  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددسفيدن دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  3261  
د ا ددست ىن".د بغدمهدد بزَّدصبىددّللكد دهللابيهد سبمد دل:د" بدثبفدهللابىدمينٍيد ادلدإندشد ددّللك  

ـدث عبدد   دمبدهللايقىد  ق د د هذددث د هد دال:دعبددهللا  دد ودرت دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د3262
  دل:

دهللابيهد سبم:د" بدثبفد دست ىن د  أندشد درج  د إندشد د  ،دغريدثبث". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب ما جاء يف ميني النيب صلى اّلل  عليه وسلم ما كانت  -12  

دمبد   دد بفيبي دعبدددمبددمل در، دهللابد وسىدمبدهللُاا ا دهللابدسدمل دهللابددمبدهللا  د دل:3263 ـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدىبفد ذهدد ي نيد"ال د ُ ابكأعدد ابوب". دصبىددّللك   ك ُ د ددكدندرسولددّللك

مبدثب ل دعبدد كي  دعبددهللاأ  ادمبدهللا در دهللابدهللادصمدمبدمشُحْيٍخ دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:ـدث عبدد مح د3264  
دهللابيهد سبمدإذدددجته د دد ي نيد دل:د" د ذيدنفسد  دد ادسمدمي ه". دصبىددّللك  كدندرسولددّللك

ث ع د  د نهدمس ددـدث عبدد   دمبدهللا  دد ثمدمدمبد  درز ا د خرب دزد دمبدث دب د خرب د   دمبدهالل 3265
  ابده د ةدداول:

." دهللابيهد سبمدإذددثبفدداول:د"ال د  ستغف ددّللك دصبىددّللك  كدنهللادمينيدرسولددّللك
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددإم دهيمدمبدمحمة:دعبددهللا  ددملبكدمبدهللايَّدحمدد ق ثيددألنحيدري دهللابددهلمدمبد3266

دمبدثدجعدمبدهللاد  دمبددملبتفق د ثايبي دهللابد ميه دهللابدهللا هد اي دمبدهللاد   د دلد  دهلم:دددألسوددمبدهللا  ددّللك
  ث عبيهد دضد ددألسوددمبدهللا  ددّللك دهللابدهللادصمدمبد اي 



دهللابيهد سبم د دصبىددّللك دهللابيهد سبم د دلد اي :د ا  بددهللابىدرسولددّللك  ند اي دمبدهللاد  دخ جد د  د دإ،دد بزدصبىددّللك
  ذك دث د د د.

نا  ابب يف القسم هل يكون ميي -13  
دمبدهللا  ددّللك دهللابددمبدهللا دف3267 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك  

ْم". دهللابيهد سبم:د"ال ـُْاقأ دهللابيهد سبمد ادلد هدد بزدصبىددّللك   ند ابدمأ د  قمدهللابىدد بزكأدصبىددّللك
 تهد بدكتدمه د دل:د خرباند ث   دهللابدـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دد  زدق د دلددمبدىيب:د كت3268

 د مه ي دهللابدهللا ي ددّللك دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمد ادل:دإ د رىدد بيبا د ذك در:ايد ثربهدد مودمأ  د دصبىددّللك كدند موده د ةدى تد ندرجال د  ىدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د" ص هللادمثضد د  خط  دمثضد "د ادل:د  ق هللاد هللابيكدايرسولددّللك دأب د نهللاد ادلدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"ال اقم".   حُتحح كأع د ددد ذيد خط ُ  د ادلد هدد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف د دل:د خرباند   دمبدك ري دعبددسبي دندمبدك ري دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي د3269
دهللابيهد سبمد ذددد حل دثدملددذك دد اقم دزددد يه:د ملدخيربه.دّللك دهللابددمبدهللا دف دهللابدد بزدصبىددّللك  

ابب فيمن حلف على طعام ال أيكله -14  
ـدث عبدد ؤ َّلدمبدهودد د دل:دعبددإمسدهللايل دهللابددجل د ي دهللابد  دهللا  دن د  دهللابد  دد قبيلدهللابه دهللابدهللا  د3270

 د  محبدمبد  دمأ د دل:
دهللابيهد سبمداب بيلد ادل:دالد رجثبكدإ يكددنملدمبدد ضيدفد بدد دل:د كدند مودمأ ددتح تدهللاب درسولددّللكد صبىددّللك

ثىتد ف غد بدضيد ادهؤال د  بد  دهم د  اتهمدما دهمد اد ود:دالدنطث هدثىتدأييتد مودمأ  د جد د ادل:د دد ثلد
دالدنطث هدثىتدجيي  د اد ود د:د ضيد أم د   غتمد بد  دهم د د ود:دال د بهللا:د  د  يتهمدما دهمد  مود د  د ود:د دّللك

دالد طث هدد بيبا د دل:د اد ود:د حنبد ص ق د  د اتاندمهد  ميبددثىتدجتي د دل:د  دد بثأم د د ود:د أدنك د دل:د دّللك
دالدنطث هدثىتد طث هد دل:د ددر دهللاد دد و دكد بيباد   د دل:د  موددطثد أم د دل:د ُا كأبدطثد أمد ادل:دمقمد  دّللك

د طثمد طث ود د  خرب د نهد ص حد دهللابيهد سبمد  خربهداب ذيدصب د صبثود د دل:د"ملددّللك  غ ددهللابىدد بزدصبىددّللك
  نهللاد م ُّهمد  ص  هم".

ـدث عبدددمبددمل ىن دعبددسدملدمبدنوحد هللا  ددألهللابى دهللابددجل د ي دهللابد  دهللا  دن دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دمأ د3271
  ذدددحل دثدحتوه دزدددهللابدسدملد دث د هد دل:د ملدد بغ دكفدرة.

ابب اليمني يف قطيعة الرحم -15  
ـدث عبدد   دمبددملبهدل داثلدعبدددمد دمبدزرد  د دل:دعبددث يعددملثبم دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابدسثي دمبد3272
 دملقيع



 ند خودبد بددألنحيدردكدندميبه دد ريدت د ق لد ث مهددصدث هدد اق اد ادل:دإندهللا  د ق   دهللابدد اق اد ألد
دصبىد ديلد درأاتجدد أث ا  د ادلد هدهللا  :دإنَّدد أث ادغبيادهللابد د ك دكفكأْ دهللابدمييبكد كبمد خد، دمسثهللادرسولددّللك

دهللابيهد سبمدداول:د"المينيدهللابيك د الدنذرد د ثحييادد  َّبكأ د  د طيثادد  ثم د  ي ددالدمتبك".  دّللك
هللا  دد  محب دهللابدهللا   دمبدشثيع دـدث عبدد مح دمبدهللا  ةدد ضز د خربانددملغريةدمبدهللا  دد  محب دث ع د  د3273

 هللابد ميه دهللابدج ه
دهللابيهد سبمد دل:د"الدنذردإالَّد ي ددد تغىدمهد جهددّللك د الدمينيد د طيثادرثٍم". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

دمبددألخبس دهللابدهللا   دمبد3274 دمبدمأ  د دل:دث عبددهللا ي ددّللك ـدث عبدددملبذردمبدد و ي  د دل:دعبددهللا  ددّللك
بد ميه دهللابدج هد دل:شثيع دهللا  

دهللابيهد سبم:د"الدنذرد الدمينيد ي ددالدميبكددمبدآدد د الد د ثحيياددّللك د الد د طيثادرثٍم؛د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
   بدثبفدهللابىدمينٍيد   ىدغريهددخريد د بهدد بي هللاهدد  ي  دد ذيدهودخريف د  أند  كهددكفدرهتد".

دهللابيهد سبم:د"  يأفكأ دهللابدمييبه"دإالد ي ددالددث  دمه. دلد موددد د:ددألثدددثدكبهددهللابدد  بزدصبىددّللك  
 دلد موددد د:د بهللادألمح :در ىدىيبدمبدسثي دهللابدىيبدمبدهللا ي ددّللك د ادل:د  كهدمث دذ ك د كدند هال د ذ ك د دلد

  مح :د ثددد هد بدكري د  موهدالددث ف.
ابب يف احللف كاذاب  متعمدا   -16  

ىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهللاطد دمبدد قدئع دهللابد  دىيب دهللابددمبدهللا دفـدث عبدد وس3275  
دهللابيهد سبمدد طد عدد  يباد بمد أبد هدميباف د دهللابيهد سبم د ق لدد بزُّدصبىددّللك  ندرجبنيددختحي ددإ،دد بزكأدصبىددّللك

دصبىددّللكد دد ذيدالدإ هدإالدهو د ادلدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"مبىد  د ثبهللا د  أبد دستحبفددملطبوبد حبفدابّللك
."    دغف د كدإبأخالصد ولدالدإ هدإالددّللك

  دلد موددد د:دد ددد بدهذدددحل دثد نهدملدأي  هداب أفدرة.
ابب الرجل يكفر قبل أن حينث -17  

ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دعبددغيالندمبدج د  دهللابد  دم دة دهللابد ميه3276  
دالد ثبفدهللابىدمينيد  رىدغريهددخريد د بهددإالَّدكف  د]هللاب[د ندد بزدصبىددّللكد دإندشد ددّللك د دّللك دهللابيهد سبمد دل:د"إ كأ

 ميي د   يهللادد ذيدهودخريف"د  د دل:د"إالَّد  يهللادد ذيدهودخريفد كف  دميي ".
ندهللابددحلقب دهللابدهللا  دـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددُهوحيم د دل:د خربانددونسد  بحيورددث ددمبدزدذد3277

 د  محبدمبدمس ةد دل:
دهللابيهد سبم:د"ايدهللا  دد  محبدمبدمس ة دإذددثبفهللادهللابىدمينيد   دهللادغريهددخريد د بهدد   دد ذيد  دلديلدد بزدصبىددّللك

 هودخريف د كفكأ دمييبك".



ُصد يهددد أفدرةد  لددحلبث.   دلد موددد د:دمسثهللاد مح دد خكأ
هللا  ددألهللابى دعبددسثي  دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدهللا  دد  محبدمبدمس ةدحنوهدـدث عبددىيبدمبدخبف دعبدد3278

  دل:
 " أفكأ دهللابدمييبكدمثددئهللادد ذيدهودخريف".

 دلد موددد د:د ثدددثد  د وسىددألشث يد هللا يكدمبدثدمتد   ده د ةد دهذدددحل دث دُر أيحدهللابدكلد دث د بهمد
د   ددادد أفدرةد  لددحلبث. دمثبدد   دداددحلبثد  لدد أفدرة د  دمثبد  

ابب كم الصاع يف الكفارة -18  
ـدث عبدد مح دمبدصد  د دل:د    دهللابىد نسدمبدهللايَّدضد دل:دث ع دهللا  دد  محبدمبدث  با دهللابد ددث يعد3279

د مبهللادذ:دعدمبد يسددملمنيا د كدنهللادحتهللادرجلد بهمد بد سبم دمثدكدنهللادحتهللاددمبد لد حيفيادز جدد بزدصبىددّللك
سبم د دلددمبدث  با:د وه هللاد بدد دُّدث يعدصدهللاد  دث عتبددهللابددمبد خيدصفيا دهللابدصفياد نهدصديدد بزدهللابيهد د

دهللابيهد سبم د دلد نس:د ج كمته د]  د دل:د حمر ه[د وج  هدُ  َّدبد نحيفد دن كدهودد.  صبىددّللك
ـدث عبدد   دمبد   دمبدخالدد مودهللا  د دل:3280  

بحجحتنيدمأيبجادهدر ن د دلد   :دصديدخد  دصديدهودد ددث دكدندهللاب اند أُّو،ددادلد هد أُّد يـْ و،دخد   د كدندكح
 دمبدهللا  ددملبك.

ـدث عبدد   دمبد   دمبدخالدد مودهللا   دعبدد ق د دهللابد  يَّادمبدخد  د دل:3281  
حدخد  دد اق يد ضثفدد حيدي د حيدردد حيديدستادهللاو درطال .  ملدد حيلأ

خالدد تبهدد منجدصربد د ادلدمي هدهأذد د   كد موددد ددد هد جثلدمطوندكفيهدإ،د دلد موددد د:د   دمبد   دمبد
دمك د دل:د دخب ددجلباد ابهللا:د بمددض ،دد و ف.  دألرضد دل:د ر دتهد دد بودد ابهللا:د دد ثلددّللك

ابب يف الرقبة املؤمنة -19  
  دك ري دهللابدهاللدمبد  د ي ونا دهللابدـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددحلجكدجدد حيَّوَّدف دث ع دىيبدمبد3282

 هللاطد دمبددقدر دهللابد ثد دادمبددحلأمدد قكب يد دل:
دهللابيهد سبم د ابهللا:د  الد هللاتاهد د دصبىددّللك دجدردافديلدصأأُتهددصأا د ثظَّمدذ كدهللابيَّدرسولددّللك  بهللا:دايرسولددّللك

 د دل:د" بد ان "د د هللا:د نهللادرسولددّللك د دل:د دل:د"دئت د د"د دل:د جئهللاد د د دل:د" دبددّللك "د د هللا:د دد ق د 
دد ؤ بباف".  " هللاتاهدد  أنَّ

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابدد و د 3283  
دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك دإند  يد  صهللاد ن دهللابهددر  اد ؤ با د   ىدد بزدصبىددّللك  هللاتقدد ند  هد  صتهد نددُثتأقح

 هللابهددر  اد ؤ با د هللاب يدجدردادسودد دنوميا د ذك دحنوه.



د رسبهدملددذك دد وَّ د .   دلد موددد د:دخد  دمبدهللا  ددّللك
ـدث عبددإم دهيمدمبددثاوبددجلوزجد  دعبدددمد دمبدهدر ند دل:د خرب ددملقثودي دهللابدهللاوندمبدهللا  ددّللك دهللابد3284

دمبدهللات ا دهللابد  ده د ة  هللا  ددّللك
در  ا د ؤ با  د ادلدهلدد" دبددّللك "د ندرج دهللابيهد سبمدجبدردادسودد د ادل:دايرسولددّللك دإنَّدهللابيَّ ال د  ىدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد إ،دد ق د  ددث د نهللاد   شدر دإ،دد ق د دإبأص ثهد د ادلدهلد:د"  بد ان "د  شدر دإ،دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم د ا دصبىددّللك دل:د" هللاتاهدد  أندد ؤ باف".رسولددّللك  

ابب االستثناء يف اليمني بعد السكوت -20  
ـدث عبدد تي ادمبدسثي  د دل:دعبددش دك دهللابدمسد، دهللابدهللاأ  ا3285  

دألغم نَّد  دود "دمثد دل:د"إند دألغم ند  دود  د دّللك دألغم ند  دود  د دّللك دهللابيهد سبمد دل:د" دّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
".شد ددّللكد  

 دلد موددد د:د   د سب دهذدددحل دثدغريد دث دهللابدش دكدهللابدمسد،دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد سب ه دهللابدد بزد
دهللابيهد سبم د  دلدد و ي دمبد قبمدهللابدش دك:دمثدملددغمهم.  صبىددّللك

ـدث عبدد   دمبدد ثال  د دل:د خربانددمبدمو  دهللابد قث  دهللابدمسد، دهللابدهللاأ  ادد  ثه د دل:3286  
دألغم نَّد" دّللكد د ثد،"دمثد دل:د" دّللك دألغم نَّد  دود دإندشد ددّللك "دمثد دل:د" دّللك دألغم نَّد  دود "دمثد دل:د"إندشد ددّللك

."    دود "دمثدسأهللا دمثد دل:د"إندشد ددّللك
  دلد موددد د:دزددد يهدد و ي دمبد قبم دهللابدش دك:دمثد دل:دمثد كددغمهم.

ابب كراهية النذر -21  
دـدث3287  عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د دمبدهللا  ددحل ي دحد عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد بحيور دهللابدهللا  ددّللك

دمبدهللا  د دل:  مبد  ة د دلدهللا  دن:ددهل  د  دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمددبهىدهللابدد بذردمثدد فاد د داول:د"الد ددشيئد  د إّندددقتر جدمهد بدد  ري دصبىددّللك ل". خذدرسولددّللك  

دهللابيهد سبم:د"د بذردالدد ددشيئد ". دصبىددّللك   دلد ق د:د دلدرسولددّللك
ـدث عبدد موددد دد دل:د  ى دهللابىددحلدرتدمبد قأنيد  اندشده :د خربكمددمبد هعد دل:د خرب د د ك دهللابد3288

   دد ماند دهللابدهللا  دد  محبدمبدُهْ  م دهللابد  ده د ة
دهللابيهد سبمد  دصبىددّللك دل:د"الدأييتددمبدآدددد بذردد ا ردموى دملد كبد  ر هد ه د  أبددبايهدد بذر د نبدرسولددّللك

 د ا رد  ر هددقتر جد بدد  ريل ددؤ ىدهللابيهد ددملددأبددؤ ىد بد  ل".
ابب ما جاء يف النذر يف املعصية -22  

دهللابهدد د هللا:ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدطبحادمبدهللا  ددملبكددألدبي دهللابدد ادسم دهللابدهللادئوادرضيدد3289 ّللك  



د الددثحيه". د بيطثه د  بدنذرد نددثحييددّللك دهللابيهد سبم:د" بدنذرد نددطي ددّللك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب من رأى عليه كفارة إذا كان يف معصية  -23  

دمبددمل در، دهللابددونس دهللابدد مه ي دهللابد  دسب 3290 ا دهللابدـدث عبددإمسدهللايلدمبدإم دهيمد مود ث   دعبددهللا  ددّللك
دهللابهد[  هللادئواد]رضيددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"الدنذرد د ثحييٍاد كفدر هدكفدرةدمينٍي".   ندد بزدصبىددّللك
ـدث عبدددمبدد ق ح د دل:د خربانددمبد هع دهللابددونس دهللابددمبدشهدب دنثبدهد إسبدده.3291  

حل دثدث تد مودسب ا د  لدذ كدهللابىد دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدش ـُّوحدهدداول:د دلددمبددمل در،ددث د دهذددد
  ندد مه يدملددق ثهد بد  دسب ا د  دلد مح دمبد   :د  حي دقدذ كد ددث عبدد دوبددث ددمبدسبي دن.

 دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدثب لدداول:د  ق  ددهللابيبددهذدددحل دث د يلد ه:د صحدإ قددهدهللاب ، د هلدر دهدغريد
  لد به ددث د دوبدمبدسبي دندمبدمالل د   در دهد دوب.دمبد  د  دس د دل:د دوبدكدند  

ـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زي دعبدد دوبدمبدسبي دن دهللابد  دمأ دمبد  د  دس دهللابدسبي دندمبدمالل دهللابد3292
دمبد  دهللاتيق د  وسىدمبدهللُاا ا دهللابددمبدشهدب دهللابدسبي دندمبد ر مد ندىيبدمبد  دك ريد خربه دهللابد  دسب ا د

دهللابهد[د د هللا:هللابد هللادئواد]رضيددّللك  
دهللابيهد سبم:د"الدنذرد د ثحييٍا د كفدر هدكفدرةدمينٍي". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

 دلد مح دمبد   ددمل  زي:دإّندددحل دثدث دثدهللابيدمبددمل در، دهللابدىيبدمبد  دك ري دهللابد   دمبدد ممري دهللابد
  ميه دهللابدهللا  دندمبدثحيني 

دهللابي هد سبم:د رددد ندسبي دندمبد ر مد همد يه د محبهدهللابهدد مه يد  رسبهدهللابد  دسب ا دهللابدهللابدد بزكأدصبىددّللك
.]  هللادئواد]رمحهدددّللك

دمبددمل در،د  به.   دلد موددد د:در ىدمايُادهللابددأل زدهللاي دهللابدىيب دهللابد   دمبدد ممريدإبأسبدددهللابيك
دـدث عبدد ق د د دل:دعبددىيبدمبدسثي دد اطدند دل:د خرب دى3293 يبدمبدسثي ددألنحيدري د دل:د خرب دهللا ي ددّللك

دمبد د كد خربه د ندهللاا ادمبدهللاد  د خربه  مبدزحْثٍ  د ند ابدسثي د خربه د ندهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدهللابد خهللاد هدنذر د ندحتجدثد يا دغريدُفْتح أ حٍةد ادل:د"   هدد بترت  د  رتكع د  نهدس لدد بزَّدصبىددّللك

   تحيمدعالعاد ايٍد".
دمبد2943 ـدث عبددفب دمبدخد   دعبددهللا  دد  زدق د خربانددمبدُج دجد دل:دكتعدإيلَّدىيبدمبدسثي  د خرب دهللا ي ددّللك

ددرجلد ند ابدسثي دد  هللاي د خربه دإبأسبدددىيبد  ثبده.  زحْث د و،د   دض  ة د كدند ميَّ
 دك دهللابد   دمبدهللا  دد  محبد و،دآلدـدث عبددثجكدجدمبد  ددثاوب د دل:دعبدد مودد بض  د دل:دعبددش3295

 طبحا دهللابدك دع دهللابددمبدهللا دفد دل:



د دإند خيتدنذر ددث د ندحتجد دشيا د ادلدد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك جد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك
دالددحيب دمواد د ختكدشيئد د بتحجَّبدردك ا  د  تأف دهللابدمييب هد".هللابيهد سبم:د"إنَّددّللك  

ـدث عبدد   دمبددمل ىن د دل:دعبدد مودد و ي  د دل:دعبددمهدد دهللابد تددة د دل:دعبددهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف3296  
دهللابيهد سبمد ند  كعد هُت يده اي .د   ند خهللادهللاا ادمبدهللاد  دنذر د ندمتويدإ،دد  يهللا د    هددد بزُّدصبىددّللك

دهللابه دـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د دل:دعبددهودد دهللابد3297   تددة دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفدرضيددّللك
د غ ُّدهللابدنذرهد د دهللابيهد سبمدملددمبغهد ند خهللادهللاا ادمبدهللاد  دنذر د ندحتجد دشيا  د دل:د"إنَّددّللك  ندد بزَّدصبىددّللك

   هدد برتكع".
دهللابيهد   سبمد حنوه. دلد موددد د:در دهدسثي دمبد  دهللا  مادحنوه د خد  دهللابدهللاأ  ا دهللابدد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدددمبد]  [دهللا يكدهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابدهللاأ  اد ند خهللادهللاا ادمبدهللاد  دنثىند3298
 هوددد ملددذك ددهل ي د  دلد يه:

 "  د ختكد برتكع".
  دلد موددد د:در دهدخد  دهللابدهللاأ  ادنثىندهودد.

ل:دعبدددمبدج دج د دل:د خرب دسثي دمبد  د دوبد نددمد دـدث عبددفب دمبدخد   د دل:دعبددهللا  دد  زدق د د3299
عهدهللابدهللُاا ادمبدهللاد  ددجله د نكهد دل:  مبد  دث يعد خربهد ند ابددخلريدث ك

دهللابيهد دهللابيهد سبم د دستفتيهللادد بزدصبىددّللك نذر د خيتد ندمتويدإ،دميهللاددّللك د      د ند ستفيتدهلددد بزَّدصبىددّللك
   رتكع". سبمد ادل:د" ت شد

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دعبدد دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:3300  
دهللابيهد سبمدخيطعدإذددهودم جلد دئٍمد دد و س د ق لدهللابهد اد ود:دهذدد مودإس دئيلدنذرد ند ميب ددد بزدصبىددّللك

ظلد  ياث د  يتمكدصو ه".داودد الدداث د الددقتظلد الددتأبم د دحيود د دل:د"   هد بيتأبمد  يقت  
ـدث عبدد ق د د دل:دعبددىيب دهللابدمحي دد طودل دهللابداثمهللادد  بد  دهللابد نسدمبد د ك 3301  

د غ ٌّد دهللابيهد سبمدر ىدرجال ددهددىدمنيددمبيه د ق لدهللابهد اد ود:دنذرد ندميويد ادل:د"دإنَّددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 هللابد ثذدعدهذددنفقه د    هد ندد كع".

دهللابيهد سبمدحنوه.   دلد موددد د:در دهدهللا  دمبد  دهللا    دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة دهللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبددىيبدمبد ثني دعبددثجكدج دهللابددمبدُج دجد دل:د خرب دهللادصمددألثول د ندطد سد د خربه دهللابددمبد3302
 هللا دف 

د هوددطوفداب أث ادإبأد دهللابيهد سبمد  َّ دهللابيهد سبمد ندد بزَّدصبىددّللك نقدندداودهدخبُمحد اد د ْنفأهد اطثهددد بزُّدصبىددّللك
 مي ه د    هد ندداودهدمي ه.



دد قب يد دل:دث ع د  د دل:دث ع دإم دهيمددث ددمبدطه دندهللابد3303 ـدث عبدد مح دمبدثفصدمبدهللا  ددّللك
  ط  دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف

د غ ٌّد ند خهللادهللاا ادمبدهللاد  دنذر د ندحتجد دشياد د دهللابيهد سبم:د"إنَّددّللك  نددالد طيقدذ ك د ادلدد بزدصبىددّللك
 هللابد ويد ختك د برتكعد  ته دم نا ".

ـدث عبددشثيعدمبد دوب دعبدد ثد دادمبدهودد دهللابدسفيدن دهللابد ميه دهللابدهللاأ  ا دهللابدهللاا ادمبدهللاد  ددجله د3304
دهللابيهد سبم:   نهد دلد ببزدصبىددّللك

دالددحيب دنويد ختكدإ،دد  يهللادشيئد ".دإند خيتدنذر د ندمتوي إ،دد  يهللاد ادل:د"إنددّللك  
ابب من نذر أن يصلي  يف بيت املقدس -24  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحدد د دل:د خرباندث يعددملثبكم دهللابدهللاطد دمبد  درابح دهللابدجدم دمبد3305
 هللا  ددّللكد

دهللابيكد أاد ند صبكيحد دميهللاددملا فدركثتنيد ندرجال د ددددوددد فتحد ادل:دايرسولددّللك د دإند تحددّللك إ دنذر دّللك
دههبد"دمثد هللادددهللابيهد ادل:د"ش نكدإذن". دههبد"دمثد هللادددهللابيهد ادل:د"صلكأ   دل:د"صلكأ
دهللابيهد سبم.   دلد موددد د:در يدحنوهدهللابدهللا  دد  محبدمبدهللاوف دهللابدد بزدصبىددّللك

 مودهللادصم دحد عبددهللا دفدد ثبربي ددملثىند دل:دعبددر ح دهللابددمبدُج دج دـدث عبددفب دمبدخد   د دل:دعبدد3306
 دل:د خرب ددوسفدمبددحلأمدمبد  دسفيدن د نهدمس دثفصدمبدهللا  دمبدهللا  دد  محبدمبدهللاوف د هللا    د  دلد
دهللابيهد سبم  ذدددهللا دف:ددمبدثحبَّاح د خربدهدهللابدهللا  دمبدهللا  دد  محبدمبدهللاوف دهللابدرجدلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك

 دخلرب دزدد:
د ودصبيهللادههبددألجم دهللابكدصالةد دميهللاددملا ف". دهللابيهد سبم:د" د ذيدمثثد   د دابحلقكأ   ادلدد بزدصبىددّللك

 دلد موددد د:در دهددألنحيدري دهللابددمبدُج دجد ادل:دجثف دمبدهللا   د  دل:دهللا   دمبدثيَّا د  دل:د خربدهدهللابدهللا  د
دهللابيهد سبم.د  محبدمبدهللاوف د هللابدرجدلد بد صحدبدد   بزدصبىددّللك

ابب يف قضاء النذر عن امليت -25  
دمبدهللا دفد3307 دمبدهللا  ددّللك دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددد اثبزد دل:د    دهللابىد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد ادل: دصبىددّللك   ندسث دمبدهللا ددةددستفىتدرسولددّللك
دملد اضه د ادل دهللابيهد سبم:د"د ضهدهللابهد".دإند  يد د هللاد هللابيهددنذرف دصبىددّللك رسولددّللك  

ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د دل:د خرباندهويم دهللابد  دمو  دهللابدسثي دمبدُج ري دهللابددمبدهللا دف3308  
د ند حيوددشه د  د بجدهدددّللك د بمد حيمدثىتد د هللا د جد  ددمبُتهدد  د  ندد   ةدرك هللادد  ح د بذر دإنداَّدهدددّللك

دهللابيهد سبمد    هدد ند حيوددهللابهد. خُتهددإ،درسولددّللكد دصبىددّللك  



دمبدم د ة دهللابد ميهدم د ة3309 دمبدهللاطد  دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبدد مح دمبددونس د دل:دعبددزهري د دل:دعبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد اد هللا:دكبهللاد حي َّ هللادهللابىد  يدمو ي ة د إندد د هللاد   كهللاد بكدد و ي ة د  ندد   ةد  هللادد بزدصبىددّللك

دل:د"  د جعد ج ،د رجثهللادإ يكد ددملريدت"د د هللا:د إندد د هللاد هللابيهددصوددشه  د ذك دحنودث دثدهللا   .   
ابب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه ولي ه  -26  

ـدث عبدد ق د دعبددىيبد دل:دمسثهللاددألهللا ش دحد ث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش د3310
د  طني دهللابدسثي دمبدُج ري دهللابددمبدهللا دفددملثبىندهللابد قبم  

دهللابيهد سبمد اد هللا:دإنهدكدندهللابىد  كأهددصوددشه  د    ضيهدهللابهد د ادل:د" ودكدند  ندد   ةدجد  دإ،دد بزدصبىددّللك
د ندداضى". د ثقُّ  هللابىد  كأكدددبف د كبهللاد دضيته "د د هللا:دنثم د دل:د"  دبددّللك

دمبد  دجثف  دهللابد   دمبدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد ه3311 ع د خرب دهللا   دمبددحلدرت دهللابدهللا ي ددّللك
 جثف دمبدد ممري دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوا

دهللابيهد سبمد دل:د" بد د د هللابيهدصيددفدصدددهللابهد  يُّه".   ندد بزدصبىددّللك
ابب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر -27  

دمبددألخبس دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابدـدث عبدد ق د د دل:دعبدددحلدرتدمبدهللا ي د مود  د3312  ا دهللابدهللا ي ددّللك
  ميه دهللابدج ه

دنذر د ند ض بدهللابىدر سكداب  فكأ د دل:د"   د دإ كأ دهللابيهد سبمد اد هللا:دايرسولددّللك  ندد   ة د  هللادد بزَّدصبىددّللك
دنذر د ند ذمحدنأدندكذدد كذد د أدندكدنددذمحد يهد هلددجلدهبيا د دل: " حيبٍم "د د هللا:دال ددمبذر،"د د هللا:دإ كأ

  دل:د" وعٍب "د د هللا:دال د دل:د" ْ  دمبذر،".
ـدث عبدددد ددمبدرشي  دعبددشثيعدمبدإسحدق دهللابددأل زدهللاي دهللابدىيبدمبد  دك ريد دل:دث ع د مود الماد3313

  دل:دث ع داثمهللادمبدد ضحكد،د دل:
دهللابيهد سبمد نددبح دإمال دم ُـد دهللابيهد سبمد ادل:دإ دنذر دنذردرجلفدهللابىدهللاه دد بزكدصبىددّللك وحدنحاح د   ىدد بزَّدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:دهلدكدند يهدد عبفد بد  اثنددجلدهبياددث   "د د ود:دال د دل:د  ند حن دإمال دم ُـوحدنحاح د ادلدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"  فدمبذ ر،" د  أنهدالد  د د بذٍرد د"هلدكدند يهددهللاي فد بد هللايددهم "د د ود:دال د دلدد بزُّدصبىددّللك

  ثحيياددّللك د الد ي ددالدميبكددمبدآدد".
دمبددمد دمبد اقمدد  افي د بد هلدد طدئفد دل:د3314 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدددمد دمبدهدر ن دعبددهللا  ددّللك

 ث عت دسدرةدمبهللاد اقمدد  افي د نددمسثهللاد ي ونادمبهللادكحْ دحدد د هللا:
دهللابيهد سبمد مسثهللادد بدفدخ جهللاد  د  د دثجكادرد دصبىددّللك دهللابيهد سبم د   دهللادرسولددّللك دصبىددّللك سولددّللك

دهللابيهد سبم د جثبهللاد م هدمحي ي د  اندإ يهد  د هودهللابىدان اد هد ثهددأرَّةدك رةد دصبىددّللك داو ون:درسولددّللك



د ه د   فدد أتَّدب د ق ثهللاددألهللا دبد د بدفدداو ون:دد ط ط يا دد ط ط يا د  اندإ يهد  د   خذدما  ه.د د هللا:د    َّ
دإ دنذر دإند   ديلد   دذك د ند حن دهللابىدر فدمودناد دهللاا اد بدد  بدايدهللا َّة د بد  دست  د بهد ادل:دايرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"هلد دد بددأل اثندشى ف "د دل:دال د دل:د د غبم د دل:دالد هللابمدإالد ندد د هللادمخقني د ادلدرسولددّللك
"د د هللا:د ج ثهدد جثلددذحبهد د دنفبتهللاد بهددشدة د طب هدد هودداول:دد بهمَّد  فدهللا د"   فد نددنذر دمهدّللك

 نذري د ظف هد د ذحبهد.
ـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد مودمأ ددحلبفي دعبددهللا  ددحل ي دمبدجثف  دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ي وناد3315

  به د دل:دمبهللادك دددمبدسفيدن دهللابد ميهددحنوهدفتحي دشى 
"هلد دد عبفد  دهللاي فد بد هللايددددجلدهبيا "د دل:دال د بهللا:دإند  كأيدهذهدهللابيهددنذرد  ويف د    ضيهدهللابهد د رندد دلد

 دمبدمودر:د ناضيهدهللابهد د دل:د"نثم".
ابب يف النذر فيما ال ميلك -28  

 الما دهللابد  ددملهبكع دهللابددـدث عبددسبي دندمبدث بد    دمبدهللايقىد دال:دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابد  3316
 هللا  دندمبدثحينيد دل:

دهللابيهد سبمد هود د كدنهللادد ثحْض دُ د  جلد بدم دهللاايل د كدنهللاد بدسودمقددحلدجكأ د دل:د ُ سأ ح د   ىدد بزَّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدهللابىدمحدردهللابيهد طيفاد ادل:دايد    دهللاالدد خذ د  خذدسدمااددحلدجكد  د دل:د"د حاثق د د بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم د دل:د   د  خذ،دجب د ةدثبفدئكدعايٍف"د دل:د كدندعايفد  د س  ددرجبنيد بد صحدبدد بزكأدصبىددّللك
دهللابيهد سبم د دلد موددد د:د ه هللادهذدد  دلد ي دد دل:د  اند قبم د  د دل:د   د سب هللا د ب دد ضىدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدرثي د در ياد د  ج دإ يه د ادل:د" ددد بد   دمبدهللايقى دانددهدايد   دايد      دل:د كدندد بزدصبىددّللك
 ش نك "د دل:دإ د قبم د دل:د" ود بتهدد  نهللادمتبكد   ،د  بحهللادكلدد فالح".

 دلد موددد د:دمثدرجثهللادإ،دث دثدسبي دند دل:دايد    دإ دجدئ د  طث   دإ در آند دسا  د دل:د ادلدد بزد
دهللا بيهد سبم:د"هذهدثدجتك"د  د دل:د"هذهدثدجته"د دل:د فوديدد  جلدمث داب  جبنيد دل:د ث سدرسولدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدد ثض د د  ثبه د دل:د  غدرددملو كوندهللابىدس حددمل دباد ذه ودداب ثض د  د ب ددذه ودد دد دصبىددّللك دّللك
بهمد د  بيتهمد دل:د بُـوكأُ ودد يبا د  د هللاددمل  ةد جثبهللادالد  س  ددد   ةد بددملقب نيد دل:د أدنوددإذددكدندد بيلدد ىوندإم

د  ض دد هددهللابىدمثريدإالدرحغحد دثىتد  هللادهللابىدد ثض د د دل:د   هللادهللابىدان ادذ وٍلدجمح َّسحٍاد دل:د  ك تهددمثدجثبهللادّللك
دد دل:د ب دد   هللاددمل دبادهللا  هللادد بد ادان ادد بزدصبىددّللكد د تبح نَّ دهللابيهد سبم د  خربدد بزكدصبىدهللابيهددإنداَّدهدددّللك

د ادهددهللابيهدد دهللابيهد سبمدمذ كد  رسلدإ يهد د جي د دد  خربدمبذرهدد ادل:د"مئسد ددجمهتدد  دجمدتيهد؛دإنددّللك دّللك
  تبح ند دالد  د د بذٍرد د ثحيياددّللك د الد ي ددالدميبكددمبدآدد".

.   دلد موددد د:د دمل  ةدهذهدد   ةد  دذرك



ب من نذر أن يتصدق مبالهاب -29  
ـدث عبددسبي دندمبددد دد دمبدد ق حد دال:دعبدددمبد هع د دال:د خرب ددونسد دل:د دلددمبدشهدب:د  خرب د3317

دمبدكثعد كدند دئ دكثعد بدمبيهدثنيدهللاح أيح دهللابدكثعد دمبدكثعدمبد د ك د ندهللا  ددّللك هللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك
 مبد د كد دل:

دهللابيهد سبم:د بهللا:دايرسولددّللكد دصبىددّللك د إ،درسو ه د دلدرسولددّللك  دإند بد وميتد ند خنب د بد ديلدص  ا دإ،ددّللك
 "  قكدهللابيكدمثبد د كد هودخريفد ك"د دل:د ابهللا:دإ د  قكدسه يدد ذيدخبيرب.

دمبدكثعدم3318 بد د ك دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب د خرب دهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدثنيد يعدهللابيه:دإ د خنب د بد ديل د ذك دحنوهدإ،د"خريفد ك". دصبىددّللك  هللابد ميهد نهد دلد  سولددّللك

دمبدهللا   دعبددسفيدندمبدهللُاييبا دهللابدد مه ي دهللابددمبدكثعدمبد د ك دهللابد ميهد نهد دلد ببزد3319 ـدث ع دهللا ي ددّللك
دهللابيهد سبم د  د مود  دماد  د   بدشد دد كه:صبىددّللك

إنكد بد وميتد ند هج دددرد و يدد يتد ص هللاد يهددد ذنع د  ند خنب د بد ديلدكبهدص  ا  د دل:د"جيميدهللابكد
 د  بث".
ـدث عبدد   دمبددملتوكل دعبددهللا  دد  زدقد دل:د خرب د ث   دهللابدد مه يد دل:د خرب ددمبدكثعدمبد د كد3320

  د  دما. دل:دكدند مود  دماد ذك د ثبده د د احيادأل
 دلد موددد د:در دهددونسدهللابددمبدشهدب دهللابدمثبدم دد قدئعدمبد  د  دما د ر دهدد ممي يدهللابدد مه ي دهللابد

 ثقنيدمبدد قدئعدمبد  د ُ دماد  به.
ـدث عبدد   دمبدىيب د دل:دعبددثقبدمبدد  مي  د دل:دث عبدددمبدإدردسد دل:د دلددمبدإسحدق:دث ع د3321

دمبدكثع دهللابد ميه دهللابدج هد د حيتهد دل:د بهللا:د مه ي دهللابدهللا  دد    محبدمبدهللا  ددّللك
د إ،درسو هدص  ا  د دل:د"ال"د بهللا:د بحيفه د دل:د د ند خ جد بد ديلدكبهدإ،ددّللك ايرسولددّللك دإنكد بد وميتدإ،ددّللك

 "ال"د بهللا:د  ب ه د دل:د"نثم"د بهللا:د  أ دس  قكدسه يد بدخيرب.
يطيقهابب من نذر نذرا  ال  -30  

د3322 ـدث عبددجثف دمبد قد  دد تبيقي دهللابددمبد  دُ  حدكد دل:دث ع دطبحادمبدىيبددألنحيدري دهللابدهللا  ددّللك
دمبددألشج دهللابدك دع دهللابددمبدهللا دف  مبدسثي دمبد  دهب  دهللابدمأريدمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د" بدنذردنذرد دملدُدقح كأهد أفدر هدكفدرة دصبىددّللك مينٍي د  بدنذردنذرد د د ثحييٍادد ندرسولددّللك
  أفدر هدكفدرةدمينٍي د  بدنذردنذرد دالددطياهد أفدر هدكفدرةدمينٍي د  بدنذردنذرد د طد هد بيفدمه".

دمبدسثي دمبد  ددهلب د   فوهدهللابىددمبدهللا دف.   دلد موددد د:د ر ىدهذدددحل دثد كي د غريهدهللابدهللا  ددّللك
ابب من نذر نذرا  مل ُيَسم ِّه  -31  



ـدث عبددهدر ندمبدهللا ددددألزدي د دل:دعبدد مودمأ ددث ددمبدهللايَّدحمدهللابد   د و،ددملغريةد دل:دث ع دكثعد3323
 مبدهللابا ا دهللابد  ددخلري دهللابدهللُاا ادمبدهللاد  د دل:

دهللابيهد سبم:د"كفدرةدد بذردكفدرةدد ي ني". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
مبدهللابا ا دهللابددمبدمشدسادهللابدهللاا ا. دلد موددد د:در دهدهللا   دمبددحلدرت دهللابدكثعد  

ـدث عبدد   دمبدهللاوف د ندسثي دمبددحلأمدث عهم د دل:د خرباندىيبددث ددمبد دوبدث ع دكثعدمبد3324
دهللابيهد سبمد  به. دسحا دهللابد  ددخلري دهللابدهللاا ادمبدهللاد   دهللابدد بزدصبىددّللك  هللابا ا د نهدمس ددمبحدمشأ

االسالمابب من نذر يف اجلاهلية مث أدرك   -32  
د3325 ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك د دل:دث ع دان   دهللابددمبدهللا   دهللابدهللا  د]رضيددّللك

 هللابه[د نهد دل:
دهللابيهد سبم:د"  فد ايرسولددّللك دإ دنذر د ددجلدهبياد ند هللاتأفد ددملقج ددحل ددد يبا د ادلد هدد بزدصبىددّللك

 مبذر،".
   كتاب البيوع17

ابب يف التجارة خيالطها احللف واللغوُ  -1  
ـدث عبدد ق كد دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  د دئل دهللابد يسدمبد  دغ زةد دل:3326  

دهللابيهد سبمد ق داندابسمدهود دمبددد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمدُنقح َّىدد ق دس ة د   َّ دصبىددّللك كبدد دهللاه درسولددّللك
ثو دد تجدر دإندد  ي دىض هدد بغود دحلبف د ووموهداب حي  ا". ثقبد به د ادل:د"ايد   

دمبد   دد مه ي د د د ود:دعبددسفيدن دهللابد3327 ـدث عبدددحلقنيدمبدهللايقىدد  قطد يد ثد  دمبدىيبد هللا  ددّللك
 جد  دمبد  دردش  د هللا  ددملبكدمبد هللانيد هللادصم دهللابد  د دئل دهللابد يسدمبد  دغ زةدنثبده د دل:

دد مه ي:د"د بغود د أذب"."ىض هدد  أذبد دحلبف"د  دلدهللا  ددّللك  
ابب يف استخراج املعادن -2  

دمبد قب ادد اثبز دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابدهللا   ددث ددمبد  دهللا   دهللابدهللاأ  ا د3328 ـدث عبددهللا  ددّللك
 هللابددمبدهللا دف

دالد  در كد ثىتد اضي د  د  ي دحب يٍل د دل:د تح لد ددد بزُّدصبىد ندرجال د مددغح أميد د هدمثو ةدداننري د ادل:د دّللك
دهللابيهد سبم:د" بد دبد ص هللادهذددد ذهع "د دل:د بد دهللابيهد سبم د  اتهدما رد دد هللا ه د ادلد هدد بزدصبىددّللك دّللك

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك   ث ن د دل:د"الدثدجاد بدد يهد د  يسد يهددخريف"د اضدهددهللابهدرسولددّللك
يف اجتناب الشبهات ابب -3  



ـدث عبدد مح دمبددونسد دل:دعبدد مودشهدب دعبدددمبدهللاون دهللابدد وثزد دل:دمسثهللادد بث دندمبدموريدداول:د3329
  الد مس د ث د دمث هدداول:

"د  ثي ف د ميبه دد  ورفد وت هد ف ف د إنَّددحل دددمنيكأ دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّددحلاللدمنيكأ دصبىددّللك دان دمسثهللادرسولددّللك
د ددث دددّللك د إنهد بدد يدثولد دمحىدمحى  د إندمحىددّللك داول:د" وت هاف"د" س ض بد أمد دذ كد  ال :دإنَّددّللك

 دحل ىددوشكد ندخيد طه د إنهد بدخيد  دد  د اددوشكد ندجيق ".
 بث دندمبدموريدـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  كدزي د خرباندهللايقى دهللابدزك اي دهللابدهللاد  دد وثزد دل:دمسثهللادد3330
 داول:

دالددثب هددك ريفد بدد بدف د  بد دهللابيهد سبمدداولد ذدددحل دث د دل:د" ميبه دد و هد ف دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
 د اىدد و هد ددسترب دددبهد هللا ضه د  بد   د دد و هد د   د ددحل دد".

مسثهللادسثي دمبد  دخريةدداول:دعبدددحلقبددـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددُهوحيم د خرباندهللا دددمبدردش د دل:3331
دهللابيهد سبم دحد ث عبدد هعدمبدمايكا دعبددخد   دهللابددد دد  بذد رمثنيدسبا دهللابد  ده د ةد دل:د دلدد بزدصبىددّللك

 دث ددمبد  دهب د هذدد فظه دهللابدسثي دمبد  دخرية دهللابددحلقب دهللابد  ده د ة
دهللابيهد سبمد دل:د دصبىددّللك " ي  نيَّدهللابىدد بدفدز دنفدالدد اىد ث فدإالَّد كلدد  اب د  أندملدأيكبهد صدمهد بد ندرسولددّللك

 خبدره"د دلددمبدهللايقى:د" صدمهد بدغ دره".
ـدث عبدد   دمبدد ثال  د خربانددمبدإدردس د خرباندهللادصمدمب3332  

 كيع دهللابد ميه دهللابدرجلد بددألنحيدرد دل:
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد هودهللابىدد اربددوصيدخ جبدد  درسولددّللك دصبىددّللك  دجبدزة د   دهللادرسولددّللك

دحلد  د"  س د بد  لدرجبيه د  س د بد  لدر سه"د ب ددرج ددستا بهدددهللايدد   ٍة د جد د جي داب طثددد وض دد ه د
دهللابيهد سبمددبو،د ا اد د  ه دمثد د دصبىددّللك ل:د" ج دحلمدشدٍةد خذ دمثد ض دد اودد  كبود د بظ دآاب:اندرسولددّللك

مغريدإذند هبهد"د  رسبهللاددمل  ةد د هللا:دايرسولددّللك دإ د رسبهللادإ،دد  اي ددورتيديلدشدةد بمد ج  د  رسبهللادإ،دجدٍرد
د دصبىددّللك يلد  ددشرتىدشدةد ند رسلدإيلَّد ددم  بهدد بمددوج  د  رسبهللادإ،دد    ه د  رسبهللادإيلَّد د د ادلدرسولددّللك

" طث يهددألسدرى".هللابيهد سبم:د  
ابب يف آكل الراب وموكله -4  

دمبد قثود دهللابد ميهد دل:3333 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددمسد، دث ع دهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدآكلدد  ابد  وكبهد شده هد كد  ه. دصبىددّللك   ثبدرسولددّللك

ابب يف وضع الر ِّاب -5  
  موددألثوص دعبددش يعدمبدغ   ة دهللابدسبي دندمبدهللا    دهللابد ميهد دل:ـدث عبدد ق كد دعبدد3334



دهللابيهد سبمد دثجادد ودديدداول:د" الدإندكلدراب د بدرابددجلدهبياد وضويف د أمدرُ  فد دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
ددجلدهبياد وضوي د   لددٍدد ض د ب هددددددحلدرتدمبدهللا  د  ود أمدالد حظب وند الدُ ظب ون ددالد إنكدكلددحٍدد بدددأ

دملطبع"دكدند قرتضثد د دم د يث د اتبتهدهذدلد دل:د"د بهمدهلدمبغهللا"د د ود:دنثم دعالتد  د  د دل:د"د بهمد
 دشه "دعالتد  د .

ابب يف كراهية اليمني يف البيع -6  
نس دهللابددمبدـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دعبدددمبد هع دحد عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قا دهللابددود3335

 شهدبد دل:د دلديلددمبددملقيكأع:دإند ابده د ةد دل:
دهللابيهد سبمدداول:د"دحلبفد بفاافد بقبثا داحاافد بربكا"د  دلددمبدد ق حد" بأقع"د دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك

دهللابيهد سبم.    دل:دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ةدهللابدد بزدصبىددّللك
والوزن ابآلجر ابب يف الرجحان يف الوزن -7  

دمبد ثدذ دعبدد   دعبددسفيدن دهللابدمسد،دمبدث ب دث ع دسود دمبد يسد دل:3336 ـدث عبددهللا ي ددّللك  
دهللابيهد سبمدميوي د قد  بدد دصبىددّللك جب هللاد اند ف  ادد ث  يدممكد د بدهج  د   يبددمهد أا د جد اندرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"زند  رجح".مق د دلد  ثبده د مثدرجلددمندابألج  د ادلد هدرس دصبىددّللك ولددّللك  
ـدث عبددثفصدمبدهللا   د  قبمدمبدإم دهيم ددملثىند  دع د دال:دعبددشث ا دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابد  د3337

 صفودندمبدهللا ريةد دل:
دهللابيهد سبمدنأاد  لد نددهدج د ذدددحل دث د ملددذك د"دمندأبجٍ ". دصبىددّللك    يهللادرسولددّللك

د:در دهد يسدك دد دلدسفيدن د د اولد ولدسفيدن. دلد موددد د  
ـدث عبدددمبد  درز ا د دل:دمسثهللاد  دداول:د دلدرجلد وث ا:دخد فكدسفيدن د دل:دد غت  د مبغ دهللابد3338

 ىيبدمبد ثنيد دل:دكلد بدخد فدسفيدن د د اولد ولدسفيدن.
ثفظد  .ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد كي  دهللابدشث اد دل:دكدندسفيدند 3339  

ابب يف قول النيب صلى اّلل  عليه وسلم: املكيال مكيال املدينة -8  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمبددكني دعبددسفيدن دهللابدثبظبا دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا  د دل:3340  

دهللابيهد سبم:د"د وزند زند هلد أا د دملأيدلد أيدلد هلددمل دبا". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دد د:د كذددر دهدد ف اي  د  مود مح  دهللابدسفيدن د د اه دد ددملنت د  دلد مود مح :دهللابددمبدهللا دفد أدنددمبد دلد مود

 هللا   د ر دهدد و ي دمبد قبمدهللابدثبظباد ادل:د زنددمل دباد  أيدلد أا.
دهللابيهد سبم   دهذد.د دلد موددد د:د دختبفد ددملنتد دث دثد د كدمبدددبدر دهللابدهللاطد  دهللابدد بزدصبىددّللك

ابب يف التشديد يف الديين -9  



ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبدد موددألثوص دهللابدسثي دمبد ق  ق دهللابدد وثز دهللابدمسثدن دهللابدمس ةد دل:3341  
دهللابيهد سبمد ادل:د"هددهبدد ث فد بدم د الٍن "د بمدجي هد ث  دمثد دل:د"هددهبدد ث فد بد دصبىددّللك خط بددرسولددّللك

دم د الٍن "د ب مدجي هد ث  دمثد دل:د"هددهبدد خذفد بدم د الٍن "د ادددرجلد ادل:د اندايرسولددّللك د ادلد]صبىددّللك
دم دبه"د با د دملد ُنـحوكأهدمأمدإالَّدخريد  دإندصدث أمد  سورف هللابيهد سبم[:د" دد بثكد ندجتي  د ددمل  نيددأل  يني د  ددإ كأ

وى .ر دتهد دَّىدهللابهدثىتد ددمايد ث فددطب هدم  
يح د] دلدمثضهم:دسفيدندمبدُ وحبَّج[.   دلد موددد د:دمسثدندمبدُ وأ

دد ا شيَّد3342 ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي دعبدددمبد هع دث ع دسثي دمبد  د دوبد نهدمس د ابدهللا  ددّللك
 داول:دمسثهللاد ابدم دةدمبد  د وسىددألشث يدداولدهللابد ميه 

دهللابيهد سب دصبىددّللك دهللابدرسولددّللك د نددبادهد ددهللا  فدمث دد أ دئ دد يتدنىددّللك مد نهد دل:د"إنَّد هللاظمدد ذنوبدهللاب ددّللك
 هللابهدد ندميو درجلفد هللابيهدددبفدالدد يد هد ضد  ".

ـدث عبدد   دمبددملتوكلدد ثقاال  دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابدجدم د3343
  دل:

دصبىدد دهللابيهد سبمدالددحيبكأيدهللابىدرجلد د د هللابيهدددب د   ىدنيهللاد ادل:د" هللابيهدددبف "د د ود:دكدندرسولددّللك ّللك
نثمدددبدردن د دل:د"صبُّوددهللابىدصدث أم"د ادلد مود تددةددألنحيدريُّ:دمهددهللابيَّدايرسولددّللك د دل:د حيبكىدهللابيهدرسولد

دصبىد دهللابىدرسولددّللك دهللابيهد سبم د ب دد تحددّللك دصبىددّللك د ؤ ٍبد بدنفقه ددّللك دهللابيهد سبمد دل:د" اند  ،دمألكأ دّللك
د ضد:ه د  بد  ،د دال د بورعته".    بد  ،دددبد د ثبيَّ

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد  تي ادمبدسثي  دهللابدش دك دهللابدمسد، دهللابدهللاأ  ادر ثه د دلدهللا  دن:د عبدد3344
دهللابيهد سبمد  به د دل: كي  دهللابدش دك دهللابدمسد، دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف دهللابدد بزدص بىددّللك  

دشرتىد بدهللارٍيد ح أيثد د  يسدهللاب هدمثبهد  ُْرمحد يهد  دهللاه د تحي قداب  محدهللابىد رد لدم دهللا  ددملطبع د  دل:دالد شرتيد
 مث هددشيئد دإالد هللاب يدمثبه.

ابب يف املطل -10  
دمبد قب ا[دد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابدد3345 ألهللا ج دهللابد  ده د ةـدث عبدد]هللا  ددّللك  

دربمف د إذدد    د ث كمدهللابىد بى د بيت  ". دهللابيهد سبمد دل:د" طلدد غ كأ دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ابب ]يف[ حسن القضاء -11  

ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد  درد  د دل:3346  
دهللابيهد سبمدمأ دصبىددّللك  د  د جد  هدإملد بدد حي  ا د     د ند  ضيدد  جلدمأ ه د ابهللا:دملددستقبفدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د" هللاطهدإايه د  أندخيدردد بدفد ثقبهمد ضد  ". ملدإالد ال دخيدرد درابهللايد  د ادلدد بزدصبىددّللك   ج د دديأ



د دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيب دهللابد أْقثح  دهللابد دربدمبدداثرد دل:دمسثهللادجدم3347   دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدددبف د اضد د زدد .  كدنديلدهللابىدد بزكأدصبىددّللك

ابب يف الصيرف -12  
د3348 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد د كدمبد  ف دهللابدهللا  درضيددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
 هللابهد دل:

دهللابيهد سبم:د"دد ذهعداب ذهعدراب د دصبىددّللك دإالَّدهد د هد  د د ربُّداب ربكأدراب دإالدهد د هد  د د ت  داب ت  د دلدرسولددّللك
 راب دإالدهد د هد  د د وثريداب وثريدراب دإالَّدهد د هد ".

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددمو دمبدهللا   دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابد  ددخلبيل دهللابد قبمددملأي دهللابد  د3349
حيد هللا دألشثثدد حيبثد  دهللابدهللا ددةدمبدد   

دهللابيهد سبمد دل:د"د ذهعداب ذهعد ربهدد هللايبهد د د فضاداب فضاد ربهدد هللايبهد د د ربداب ربد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
  يفدن ٍي د د وثريداب وثريد  يفدن ٍي د د ت  داب ت  د  يفدن ٍي د دملبحدابملبحد  يفدن ٍي د  بدزددد  ددزدددد

اد د فضاد ك  مهددد د دميٍ  د   َّددنقيئاد ال د الدأبفدم ي دد ربكأداب وثريد د وثريد ا د رىب د الدأبفدم ي دد ذهعداب فض
  ك  مهد دد د دميٍ  د   َّددنقيئا د ال".

  دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثدسثي دمبد  دهللا  ماد هودددد  ستودئي دهللابد تددةدهللابد قبمدمبددقدردإبأسبدده.
دد كي  دعبددسفيدن دهللابدخد   دهللابد  د الما دهللابد  ددألشثثدد حيكبثد  دـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعب3350

دهللابيهد سبمد ذدددخلربددمد د دباص د زدد:د دل:  هللابدهللا ددةدمبدد حيد هللا دهللابدد بزدصبىددّللك
   أذدددختبفهللادهذهددألصبدفد  يثوددكيفدشئتم دإذددكدندد د دمي .د

ابب يف حلية السيف تباع ابلدراهم -13  
بدد   دمبدهللايقىد  مودمأ دمبد  دشي اد  مح دمبد بي  د د ود:دعبدددمبددمل در، دحد عبدددمبدد ثال  دـدث ع3351

  خربانددمبددمل در، دهللابدسثي دمبددمد  د دل:دث ع دخد  دمبد  دهللا  دن دهللابدثبٍش دهللابد ضد ادمبدهللا ي د دل:
دهللابيهد سبمدهللادددخيربدماالدةد يهددذهعد خ د حدد بزُّدصبىددّللك ز د دلد مودمأ د دمبد بي :د يهددخ زدُ ثبكاادمذهعدُ يتأ

دمتيكأمدميبهد ميبه"د ادل:دإّندد دهللابيهد سبم:د"ال دثىتَّ دمتدهللاهددرجلدمتقثادداننريد  دمق ثادداننري د ادلدد بزُّدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"ال دثىتدمتيكأمدميبه د"د دل:د  دهدثىتدُ يكأمد ميبه د د  دلددمبدهللايقى:د رد ددحلجدرة د ادلدد بزدصبىددّللك

  رد دد تجدرة.
  دلد موددد د:د كدند دكتدمهد"دحلجدرة"د غريهد ادلد"د تجدرة".

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابد  دشجديدسثي دمبددمد  دهللابدخد  دمبد  دهللا  دن دهللابدثبشد3352
 د حيبثد  دهللابد ضد ادمبدهللا ي د دل:



دبدرد د يهددذهعد خ زد فحيَّبتهد د وج  د يهدد ك  د بددع دهللاو دددبدرد  ددشرتدهللاددوددخيربد الدةدإبأع دهللاو دد
دهللابيهد سبمد ادل:د"ال  ديدثىتد فحيل".   ذك  دذ كد ببزدصبىددّللك

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمبد  دجثف  دهللابددجلالحد  دك ري د دل:دث ع دثبشدد حيبثد  د3353
 هللابد ضد ادمبدهللا ي د دل:

دهللابيهد سبمددوددخيربدن دد دد يهودددأل  ياد بدد ذهعداب  دبدر د دلدغريد تي ا:داب  دبدردبدكبدد دصبىددّللك   درسولددّللك
دهللابيهد سبم:دال  يثوددد ذهعداب ذهعدإالَّد زان دموزن". دصبىددّللك   د  العادمثدد فاد د ادلدرسولددّللك

ابب يف اقتضاء الذهب من الَورق -14  
مبدإمسدهللايل د    دمبد  وب ددملثىند دث  د دال:دعبددمحدد دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدسثي ددـدث عبدد وسى3354

 مبدج ري دهللابددمبدهللا  د دل:
ملداب  اي  د  مي داب  اننريد آخذدد  ردهم د  مي داب  ردهمد آخذدد  اننري دآخذدهذهد بدهذه د  هللاطيد كبهللاد مي دديأ

دهللابي دصبىددّللك هد سبمد هود دميهللادثفحيا د ابهللا:دايرسولددّللك دُر حْد ،د س  ك دإ دهذهد بدهذه د   يهللادرسولددّللك
ملداب  اي  د  مي داب  اننريد آخذدد  ردهم د  مي داب  ردهمد آخذدد  اننري دآخذدهذهد بدهذه د  هللاطيدهذهد  مي دديأ

دهللابيهد سبم:د"الدأبفد ند خذهددمقث ددو هد د ددملد فرتد دصبىددّللك   دد ميبأ ددشى ف". بدهذه د ادلدرسولددّللك
ـدث عبددثقنيدمبددألسود دعبددهللا ي ددّللك د خرباندإس دئيل دهللابدمسد،دإبأسبددهد  ثبده د دأل َّلد متُّدملددذك :د3355

 "مقث ددو هد".
ابب يف احليوان ابحليوان نسيَئة -15  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ة 3356  
دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي ددحليودندابحليودندنقيئا . ندد بزَّدص بىددّللك  

ابب يف الرخصة يف ذلك -16  
ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددمحدددمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد قبمدمبد3357

دمبدهللا      ج ري دهللابد  دسفيدن دهللابدهللا   دمبدث دش دهللابدهللا  ددّللك
دهللا دصبىددّللك مل د    هد ندأيخذد د الصدد حي  ا د أدندأيخذد ندرسولددّللك بيهد سبمد   هد ندجيهمدجيود د بف  دديأ

 د  ثريداب  ثريدبدإ،دإملدد حي  ا.
ابب يف ذلك إذا كان يدا  بيد -17  

ـدث عبدددمد دمبدخد  ددهلحْ  حد  د  تي ادمبدسثي دد  افي د ندد بيثدث كعهم دهللابد  دد ممري دهللابدجدم :3358  
دهللابيهد سبمددشرتىدهللا  د دمث  دب. ندد بزَّد دصبىددّللك  

ابب يف التمر ابلتمر -18  



دمبددمد  د ندزد د د ابدهللايَّدحمد خربه3359 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  
 دل:د نهدس لدسث دمبد  د  َّدصدهللابدد  يضد داب قُّبهللا د ادلد هدسث :د ده دد  ضل د دل:دد  يضد د بهدهدهللابدذ كد د

دهللابيهد سبم:د" دباصد دصبىددّللك دهللابيهد سبمددق لدهللابدش د دد ت  داب  طع د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
دهللابيهد سبمدهللابدذ ك. دصبىددّللك  د  طعدإذددد س "د د ود:دنثم د بهدهدرسولددّللك

  دلد موددد د:در دهدإمسدهللايلدمبد  يَّادحنود د ك.
  د مود وما دعبدد ثد داددث ددمبدسالددهللابدىيبدمبد  دك ري د خرباندهللا  ددّللك د ند ابدـدث عبددد  مي دمبدان3360

 هللايَّدحمد خربهد نهدمس دسث دمبد  د  دصدداول:
دهللابيهد سبمدهللابدمي دد  طعداب ت  دنقيئا . دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدحنوه. دلد موددد د:در دهدهللا  دندمبد  د نس دهللابد و،د   دفم د دهللابدسث  دهللا بدد بزكأدصبىددّللك  
ابب يف املزابنة  -19  

دهللابه د3361 ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدددمبد  دزدئ ة دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  درضيددّللك  
دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي دد    داب ت  دكيال  د هللابدمي دد ثبعداب مميعدكيال  د هللابدم ي دد مريدابحلبطادد ندد بزَّدصبىددّللك

 كيال.
ابب يف بيع الَعَرااي -20  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب د خرب دخدرجادمبدزد دمبداثمهللا دهللابد3362
  ميه

د دمي دد ثح حدايداب ت  د د  طع. دهللابيهد سبمدرخَّصح   ندد بزَّدصبىددّللك
مبدهللاييبا دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدموريدمبددقدٍر دهللابدسهلدمبد  دث  ا ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددد3363  

حْ صهددأيكبهدد هبهددرط د . د دد ث دايد ند  ديدخبأ دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي دد    داب ت   د رخَّصح دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ابب يف مقدار الَعريية -21  

دمبد حْقب ا دعبدد د ك دهللابدد3364 د ددمبددحلحيني دهللابد و،ددمبد  د مح .د دلد موددد د:د  دلدـدث عبددهللا  ددّللك
  بددد اثبزد ي دد   دهللابىد د كدهللابد  دسفيدند دلد موددد د:د دمسهد ـُْم دند و،ددمبد  د مح دهللابد  ده د ة

د دمي دد ثح حدايد ي ددد ندمخقاد ْ ُسٍق د  د دمخقاد ْ ُسقٍد دهللابيهد سبمدرخَّصح دصبىددّللك  دشكددد ددمبد ندرسولددّللك
 دحلحيني.

  دلد موددد د:دث دثدجدم دإ،د رمثاد ْ ُسٍق.
ابب تفسري العراايَ  -22  



ـدث عبدد مح دمبدسثي ددهلحْ  د  دعبدددمبد هعد دل:د خرب دهللا   دمبددحلدرت دهللابدهللا  درمهدمبدسثي د3365
 دألنحيدريد نهد دل:

د بد د هدد برباد  ددالعبتنيدأيكبهدد ي يثهددمت  .د ثح أدَُّادد  جلددـُْث أيدد  جلدد بربا د  دد  جلددقت ىن  
ـدث عبددهبدددمبدد قَّ أيكأ دهللابدهللا  ة دهللابددمبدإسحدقد دل:3366  

دد  جُلد ب جلدد برال د يوقدهللابيهد ندداوددهللابيهدد ي يثهددن لدخ صهد.  د ثح حدايد نددهعح
ابب يف بيع الثمار قبل أن يبُدَو صالُحها -23  

دمبدهللا   ـدث عبددهللا  ددّللكد3367 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك  
دصالثهد دنىدد  دئ د دملورتي. دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي دد   دردثىتددـحْ ُ  ح دصبىددّللك   ندرسولددّللك

دمبد   دد بفيبي دعبدددمبدهللُابيا دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  3368 ـدث عبددهللا  ددّللك  
دصبىددّللكد دد ثدها دنىدد  دئ د ندرسولددّللك د أي حبح د؛د هللابدد قُّب لدثىتدد يبَّ دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي دد برلدثىتددـحْمُهوح

  دملورتي.
ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي دعبددشث ا دهللابددمد دمبدمُخحري دهللابد و،د ا دش دهللابد  ده د ةد دل:3369  

دهللابيهد سبمدهللابدمي دد غبدئمدثىتد ُد دصبىددّللك د بدكلدهللادرأض د  ندنىدرسولددّللك اقم د هللابدمي دد برلدثىتدحْت حزح
دد  جلدمغريدثمدد.  ُدحيحبكيح

ـدث عبدد مودمأ د   دمبدخالددد  دهبي دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدسبيمدمبدثيدن د دل:د خرباندسثي دمبد3370
  يبد د دل:

دهللابيهد سبمد ند  ديدد  دصبىددّللك دداول:دنىدرسولددّللك    ةدثىتدُ ْواأحح د يل:د  ددُ واأُح دمسثهللادجدم دمبدهللا  ددّللك
د دؤكلد بهد. د  حيفدرَّ   دل:دحت درَّ

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد مودد و ي  دهللابدمحدددمبدسب ا دهللابدمحي  دهللابد نس3371  
دثىتددوت . دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي دد ثبعدثىتددحْقوحدَّ د هللابدمي ددحلحعكأ   ندد بزَّدصبىددّللك

دـدث عبدد مح دمبدص3372 د  دعبددهللاب قادمبدخد   دث ع ددونسد دل:دس  هللاد ابدد مانددهللابدمي دد    د  لد نددْ ُ  ح
صالثه د  ددذك د دذ كد ادل:دكدندهللا  ةدمبدد ممريدى كتدهللابدسهلدمبد  دث  ادهللابدزد دمبداثمهللاد دل:دكدند

دصالثهد د  أذددج دد بدفد ثض د ادضيهمد دل دمل تدي:د  د صدبدد    دد  ُّ دند ددد بدفددت ددثوندد   درد  لد نددْ ُ  ح
دهللابيهد سبمد دلد   صدمهد وددد د  صدمهدُ  حدضد دهللادهد دىتحجُّوند د د ب ددك   دخحيو تهمدهللاب دد بزكأدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدكدملوورةددوريد دد"  أ َّددالد الد ت ددثوددد    ةدثىتدد   دصالثهد"د أ  ةدخحيو تهمد دصبىددّللك رسولددّللك
ال هم. دخت  

ـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايلدد طد اد  دعبددسفيدن دهللابددمبدُج دج دهللابدهللاطد  دهللابدجدم 3373  



دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي دد    دثىتدد   دصالثه د الدد ديدإالداب  دبدرد  داب  رهم دإالدد ث داي.   ندد بزدصبىددّللك
نني -24 ابب يف بيع السِّ  

ثنيد دال:دعبددسفيدن دهللابدمحي ددألهللا ج دهللابدسبي دندمبدهللاتيق دهللابدجدم دـدث عبدد مح دمبدثب لد ىيبدمبد 3374
 مبدهللا  ددّللك 

دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي دد قبني د  ض ددجلودئح.   ندد بزَّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دد  بثدشى  د هودر يد هلددمل دبا.   دلد موددد د:دملددحيحدهللابدد بزكأدصبىددّللك

  دهللابد دوب دهللابد  دد ممريد سثي دمبد يبد  دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكدـدث عبدد ق كد دعبددمحدد3375
دهللابيهد سبمدنىدهللابددملثد  اد  دلد ث مهد:دمي دد قبني.   ندد بزدصبىددّللك

ابب يف بيع الغَررِّ  -25  
دمبد  دزايد دهللابد  دد مان3376 د دهللابدـدث عبدد مودمأ د هللا  دنددمبدد  دشي اد دال:دعبدددمبدإدردس دهللابدهللا ي ددّللك

 دألهللا ج دهللابد  ده د ة
دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي دد غ حرأدزدددهللا  دن:د دحلحيدة.   ندد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد تي ادمبدسثي د  مح دمبدهللا   دمبدد قَّ ْح د هذدد فظهد دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللاطد دمبد3377
 دمد دد بي ي دهللابد  دسثي ددخل ري

دهللابيهد سب ثحتحنيد هللابد أْ قحتني:د  ددد  يثتدند دملال قاد دملبدمذة د   ددد ب قتدند دشت دلد ندد بزدصبىددّللك مدنىدهللابدمـحيـْ
د  ندىحْتزحدد  جلد دعوبد دث دكدشفد دهللابد ـحْ جه د  د يسدهللابىد  جهد بهدشى .

 د حيَّ كد أ
 دد بي ي دهللابد  دسثي دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللاطد دمبددمد3378
 دخل ري 

دهللابيهد سبمد ذدددحل دث دزدد د دشت دلدد حيَّ َّد د نددوت لد دعوبد دث ددض دطح ح دد  وبدهللابىد هللابدد بزدصبىددّللك
دد  ي  د دملال قا:د ندميقهد هللاد اهددألدق د دربزدشاهددألميب د دملبدمذةد ندداول:دإذددن ذ دإ يكدهذددد  وبد ا د حجحعح

ددبو هد الدداب ه د  أذدد قَّهد جعدد  ي .مي هد ال  
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قادمبدخد   دعبدددونس دهللابددمبدشهدبد دل:د خرب دهللاد  دمبدسث دمبد  د3379

   دص د ند ابدسثي ددخل ريَّد دل:
دهللابيهد سبمدنثىندث دثدسفيدند هللا  دد  زدقد يثد . دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

دمبدهللا  ـدث عبدد3380 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك هللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي دث لددحل با. دصبىددّللك   ندرسولددّللك



دهللابيهد سبمد3381 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا   دهللابدد بزكأدصبىددّللك
 حنوه د  دلد حثح حُلددحل با:

بد ادمطبحهددمثدحت لدد يتدنُتأجهللا. ند بتجدد   
ابب يف بيع املضطر -26  

ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددهويم د خرباندصد دمبدهللاد  د دلد موددد د:دكذدد دلد   د دل:دعبددشيخد بد3382
دمبد  دطد ع د  د دل:د دلدهللابيك د دلددمبدهللايقى:دهأذددث عبددهويمد دل:  م دمتيمد دل:دخط بددهللابيك

د ثد،:د} الد بقوددد فضلدسي يتدهللابىدد ددملوس دهللابىد دد دد ده د ملددؤ  دمذ ك د دلددّللك  بدفدز دنفدهللاضوضددثبُّ
دهللابيهد سبمدهللابدمي ددملضط د مي دد غح حرأ د مي دد    ةد  لد ند  ر،.  ميبأم{د د دد ددملضط  ن د   دنىدد بزدصبىددّللك

ابب يف الشركة -27  
حيي دعبدد   دمبدد مم  دن دهللابد  دثيدندد تـَّْي ي دهللابد ميه دهللابد  ده د ةدـدث عبدد   دمبدسبي دنددملحيي3383

 ر ثه د دل:
د ثد،دداول:د انداث ثدد و دأني د ددملدخيبد ث مهددصدث ه د  أذددخدنهدخ جهللاد بدميبه د".  "إنَّددّللك

ابب يف املضارب خيالف -28  
ث ع ددحليك دهللابدهللا  ةددث ددمبد  ددجلث دد  در يدـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدش يعدمبدغحْ   ة د دل:د3384

يحا د  دشدة د دشرتىدشد نيد  ديدإث دمهددم دبدر د  اتهد دهللابيهد سبمدددبدرد ددورتيدمهدُ ْضحأ  دل:د هللاطدهدد بزدصبىددّللك
 مودةد ددبدر د  هللادد هداب ربكاد دميثه د أدند وددشرتىد ـُ حداب د  محد يه.

 دح دعبدد موددملبذر دعبددسثي دمبدزد  دهود خودمحدددمبدزد  دعبددد ممريدمبددخلأ كأدهللا دـدث عبدددحلقبدمبدد حي3385
 هللابد  د  ي  دث ع دهللا  ةدد  در يد ذدددخلرب د  فظهدفتبف.

ـدث عبدد   دمبدك ريدد ث  ي د خرباندسفيدن دث ع د مودثحيني دهللابدشيخد بد هلددمل دبا دهللابدثأيمدمبد3386
محدد  ثأ

يا  د دشرتدهددم دبدرد ابهللاهددم دبدردب د  ج د ندرسولددّللكد دهللابيهد سبمدمثثد ثهدم دبدرددورتيد هدُ ْضحأ دصبىددّللك
دهللابيهد سبم د دهللادد دهللابيهد سبم د تحي قدمهدد بزدصبىددّللك  دشرتىد هدُ ضحيادم دبدر د جد دم دبدردإ،دد بزدصبىددّللك

  هد ندد در،د هد دجتدر ه.
ال الرجل بغري إذنهابب يف الرجل يتجر يف م -29  

ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مود سد ا دعبددهللا  دمبدمحمة د خرباندسدملدمبدهللا  ددّللك دهللابد ميهد دل:3387  
دهللابيهد سبمدداول:د" بددستطديد بأمد نددأوند  لدصدثعد  قددألُرزكأد بيأبد  به"د دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك

 د ذك دث دثدد غدردثنيدسا دهللابيهمددجل ل د ادلدكلد دث د بهم:د د ود:د  بدصدثعد  قددألرزدايرسولددّللكد



ددست ج  د جريد دمف قد ُُرزٍك د ب َّدد  قيهللادهللا ضهللادهللابيهد دذك  دد ثقبدهللا بأمد دل.د  دلدد  د ث:د"د بهمَّدإنكد ثبمد  كأ
د ثهللاد هدما د د رهللاد هد د باي د ادل:د هللاط دثاكأد ي د ابهللا:ددذهعدإ،دثاهد  ىبد ندأيخذهد ذهع د     هد هدثىتَّ

  بكدد  ا د رهللادئهدد رذهد د ذهعد دستد هد".
ابب يف الشركة على غري رأس مال -30  

د دل:3388 دمبد ثدذ دعبددىيب دعبددسفيدن دهللابد  دإسحدق دهللابد  دهللا ي ة دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا ي ددّللك  
يُعددوددم رد دل:د جد دسث دأبسريد بد ملد جى د اند هللا درفدموى .دشرتكهللاد اند هللا كدرد سث د ي ددُنحيأ  

ابب يف املزارعة -31  
ـدث ع د   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدهللا   دمبدددبدرد دل:دمسثهللاددمبدهللا  دداول:3389  

دهللابيهد سبمدنىدهللابهدد ذك  هد دصبىددّللك  ددكبددن ىدابملمدرهللاادأبسد  دثىتدمسثهللادرد  دمبدخ دجدداول:دإندرسولددّللك
دهللابيهد سبمدملددـحْبهحدهللابهد د  أبد دل:د"دألندميبحد ث كمد طد فد ادل:د دلديلددم دصبىددّللك بدهللا دف:دإندرسولددّللك

  رضهدخريفد بد ندأيخذدهللابيهددخ دجد د ثبو د ".
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدددمبدهللُابيكا دحد ث عبدد ق كد دعبددمو  ددملثىندهللابدهللا  دد  محبدمبدإسحدق د3390

بدهللا در دهللابدد و ي دمبد  دد و ي  دهللابدهللا  ةدمبدد ممريد دل:د دلدزد دمبداثمهللا:هللابد  دهللا ي ةدمبد   دم  
دد اتهدرجالن د دلد ق د:د بددألنحيدر دمثدد فاد:د  د د هللابمدابحل دثد به دإّنك د  د  دمبدخ دج د اند دّللك دغف ددّللك

دهللابيهد سبم:د"إندكدندهذددش نأمد الد أ  دددمل دصبىددّللك مدري"دزددد ق د:د ق  د و ه:دد تتال د ادلدرسولددّللك
 "ال أ  دددملمدري".

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندإم دهيمدمبدسث  دهللابد   دمبدهللاأ  ادمبدهللا  د3391
 د  محبدمبددحلدرتدمبدهودد دهللابد   دمبدهللا  دد  محبدمبد  د  ي ا دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابدسث د دل:

دهللابيهد سبمدهللابدذ ك ددكبددُنأ يددألرضدند دصبىددّللك هللابىدد قَّوحد يد بدد مريد  ددسثأ حدابملد د بهد د بهداندرسولددّللك
     اند ندُنأ أدحهددمذهعد  د ضا.

ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباندهللايقى دعبدددأل زدهللايدح د عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد يث دكالمهددهللابد3392
 د بفظد أل زدهللاي د دل:دث ع دثبظبادمبد يسددألنحيدريد دل:دس  هللادرد  دمبدخ دجدهللابدرميثادمبد  دهللا  دد  محب د

دهللابيهد سبمدندد دصبىددّللك كأ حد ددألرضداب ذهعد د وحرأقد ادل:دالدأبفد ددإّنددكدندد بدفددؤدج  ندهللابىدهللاه درسولددّللك
د د دقبمدهذدد دهبكدهذد د ملددأبد ببدفدهللابىددملدذأايانح د إ  دلددجل د لد  شيد د بدد مري د يهبكدهذدد دحقبمدهذ

دهللابه د   ددشى فد ض وند ثبود د الدأبفدمهد] دلد موددد د[د ث دثدإم دهيمد متك د  دلد كأ حد دإالدهذد د بذ كدزحجح ح
  تي ا:دهللابدثبظبادهللابدرد  .

  دلد موددد د:در ددادىيبدمبدسثي دهللابدثبظبادحنوه.



بدرميثادمبد  دهللا  دد  محب دهللابدثبظبادمبد يسـدث عبدد تي ادمبدسثي  دهللابد د ك دهللا3393  
دهللابيهد سبمدهللابدك د ددألرض د ابهللا:د ابد دصبىددّللك  نهدس لدرد  دمبدخ دجدهللابدك د ددألرضد ادل:دنىدرسولددّللك

 د ذهعد د ورق د ادل:د  دداب ذهعد د وحرأقد الدأبفدمه.
ابب ]يف[ التشديد يف ذلك -32  

د بيث دث ع د   دهللابدج يدد بيث د دل:دث ع دهللُاايل دهللابددمبددـدث عبددهللا  ددملبكدمبدشثيعدمب3394
دمبدهللا     شهدب د دل:د خرب دسدملدمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدكدند دصبىددّللك  نددمبدهللا  دكدندُدأ يد رضهدثىتدمبغهد ندرد  دمبدخ دجددألنحيدريدث كتد ندرسولددّللك
د ادل:دايددمبدخ دهللابيهد سبمد دك د ددبهىدهللابدكأ د ددألرض د بايهدهللا  ددّللك دصبىددّللك  دج د دذددحت كأتدهللابدرسولددّللك

د دصبىددّللك د كداند  دشه ددم رد دى اثند هلدد  درد ندرسولددّللك دمبدهللا  :دمسثهللادهللاح َّيَّ دألرض د ادلدرد  د ث  ددّللك
دصبى د ا دكبهللاد هللابمد دهللاه درسولددّللك :د دّللك دهللابيهد سبمد نددهللابيهد سبمدنىدهللابدكأ د ددألرض د دلدهللا  ددّللك دّللك

دهللابيهد سبمد ث تد دذ كدشيئد دملددأبدهللاب ه د رت،دد دصبىددّللك د نددأوندرسولددّللك دألرضدُ أ ى دمثدخويدهللا ُ ددّللك
 ك د ددألرض.

دهللابيهد سبم د  دلد موددد د:در دهد دوب د هللا ي ددّللك د ك ريدمبد ْ  ح  د  د ك دهللابدان   دهللابدرد  دهللابدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم د] دلد ر دهددأل دصبىددّللك  زدهللاي دهللابدثفصدمبدهللابدنددحلبفي دهللابدان   دهللابدرد  د دل:دمسثهللادرسولددّللك

د  موددد د[د كذ كدر دهدزد دمبد  د نيقادهللابددحلأم دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د نهد  ىدرد ثد د ادل:دمسثهللادرسولددّللك
دهللابيهد سبم د دل:دنثم د كذددر دهدهللاأ  ادمبدهللا در دهللا بد  دد بجدشي دهللابدرد  دمبدخ دجد دل:دمسثهللادصبىددّللك

د بزدهللابيهدد حيالةد د قالد د ر دهددأل زدهللاي دهللابد  دد بجدشي دهللابدرد  دمبدخ دج دهللابدهللا هدرهريدمبدرد   دهللابد
دهللابيهد سبم.  د بزدصبىددّللك

  دلد موددد د:د مودد بجدشيدهللاطد دمبدصهيع.
دمبدهللا  دمبد يق ة دعبددخد  3395 مبددحلدرت دعبددسثي  دهللابددْثبحىدمبدثأيمدهللابدسبي دندمبددـدث عبددهللا ي ددّللك

 دقدرد ندرد  دمبدخ دجد دل:
دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ذك د ندمثبدهللا و تهد اتهد ادل:دنىدرسولددّللك دصبىددّللك كبددخُنحدم دهللابىدهللاه درسولددّللك

د رسو هد نف د بدد  نف  د  د سبمدهللابد   دكدند بددان ثد  د طودهللاياددّللك دصبىددّللك دل:د ببد:د  ددذد، د دل:د دلدرسولددّللك
د بيمرهللاهدد  د بيمرهللاهدد خده د الددأدردهددم بٍثد الدم مٍ  د الدمطثدٍدد ق ًّى".  هللابيهد سبم:د" بدكدنهللاد هد رضف

ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوبد دل:دكتعدإيلكددثبىدمبدثأيم:د  دمسثهللادسبي دندمبد3396
د ث د ه.ددقدر  نثىندإسبدددهللا ي ددّللك  



ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد كي  دعبددهللا  دمبدذرك دهللابدجمده  دهللابددمبدرد  دمبدخ دج دهللابد ميهد دل:د3397
دهللابيهد سبمد ادل: دصبىددّللك  جد اند مودرد  د بدهللاب درسولددّللك
دهللابيهد سبمدهللابد   دكدنددْ ُ ُقدمبد د د دصبىددّللك د طدهللاادرسو هد ر ُقدمبد دنداند نددمريد ث اندإالدنداندرسولددّللك طدهللااددّللك

  رضد دميبكدرح ـح ـحتحهد د  د بيحادميْبحُحهددرجل.
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد بحيور دهللابدجمده د ندُ سي دمبدرهريد دل:دجد اندرد  دمبدخ دجد3398
  ادل:

دهللابيهد سبمددبهدكمدهللابد  دصبىددّللك دهللابيهد سبمدإندرسولددّللك دصبىددّللك د طدهللاادرسولددّللك   دكدند أمدان ثد  د طدهللااددّللك
دهللابيهد سبمددبهدكمدهللابددحلالد  دل:د" بددستغىندهللابد رضهد بي بحهدد خدهد  د دصبىددّللك  نف د أم دإندرسولددّللك

  ي ي".
خيدرد  دمبدخ دج. دلد موددد د:د هأذددر دهدشث ا د  فضلدمبد هبهل دهللابد بحيور د دلدشث ا:دُ سحي ددمبد   

د دل:دمث  دهللا يد اند غال د د هدإ،دسثي دمبددملقيعد3399 ـدث عبدد   دمبدمودر دعبددىيب دعبدد مودجثف ددخلحْط أيُّ
  دل:د اببدد ه:دشى دمبغبددهللابكد ددملمدرهللااد دل:

دهللابيهددكدنددمبدهللا  دالددـح حىد ددأبسد  دثىتدمبغهدهللابدرد  دمبدخ دجدث دث د  اتهد  خربهدرد  د ن دصبىددّللك رسولددّللك
 سبمد  ىدم دثدرعاد   ىدزرهللاد د د رضدرُهريد ادل:د" دد ثقبدزرٍيدرهرٍيد "د د ود:د يسد ظهري د دل:د"  يسد رضد

رُهرٍي "د د ود:دمبى د  أبهدزريد الند دل:د" رذ ددزرهللاأمد ردُّ ددهللابيهدد بفاا"د دلدرد  :د  خذاندزرهللابدد ردداندإ يهد
ي :د  ا د خد،د د  د ك هداب  ردهم.د بفاا د دلدسث  

ـدث عبدد ق د دعبدد موددألثوص دعبددطدرقدمبدهللا  دد  محب دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابدرد  دمبدخ دجد دل:3400  
د هوددمرهللاهد د رجلفد بحد دددمريدعالعاف:درجلفد هد رضف دهللابيهد سبمدهللابددحملد باد دملمدمباد  دل:د"إّنك دصبىددّللك نىدرسولددّللك

  هوددمريد دد بح د رجلفددستأ ىد رضد دمذهٍعد  د ضٍَّا". رضد د
ـد] دلد موددد د[:د    دهللابىدسثي دمبددثاوبدد طد اد  د بهللاد ه:دث كعأمددمبددمل در، دهللابدسثي د  د3401

 شجدي د دل:دث ع دهللا  دندمبدسهلدمبدرد  دمبدخ دجد دل:
ندمبدسهلد ادل:د ك دبدد رضبدد النادندئيتدإ د حيتيمد دثج درد  دمبدخ دجد ثججهللاد ثهد جد هد خيدهللا  د

دهللابيهد سبمدنىدهللابدك د ددألرض.  درهم د ادل:ددهللاه؛د  أندد بزدصبىددّللك
ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددد فضلدمبددُكني دعبددمأريددث ددمبدهللاد  دهللابددمبد  دنـُْثم د دل:دث ع درد  د3402

 مبدخ دج
دمهدد بزدص دهللابيهد سبمد هوددقايهدد ق  هد"ملبدد مري د ملبددألرض "د ادل:دزرهللايدم ذريد نبهدزريد رضد د   َّ بىددّللك

  هللا بي ديلدد وَّْطُ د    د الندد وط  د ادل:د" رميت د د  دَّددألرضدهللابىد هبهدد خذدنفاتك".



ابب يف زرع األرض بغري إذن صاحبها -33  
هللاطد  دهللابدرد  دمبدخ دجد دل:دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددش دك دهللابد  دإسحدق دهللاب3403  

دهللابيهد سبم:د" بدزريد د رضد وٍددمغريدإذنم د بيسد هد بدد مريدشى فد  هدنفاته". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب يف املخابرة -34  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددإمسدهللايل دحد عبدد ق كد د ندمحددد د هللا  دد ودرتدث كاثهم دكبهمدهللابد دوب دهللابد3404
د دل:  دد   ممريد دل:دهللابدمحدد د سثي دمبد يبد  دمثدد فاود:دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدهللابددحملد با د دملمدمبا د دملردم ة د دملثد  اد دلدهللابدمحدد:د  دلد ث مهد:د دملثد  ا د دصبىددّللك نىدرسولددّللك
يحد د رخَّصد دد ث داي .  دلددآلخ :دمي دد قبنيدمثدد فاود د هللابدد  ُـّبـْ  

ـدث عبدد مودثفصدهللا  دمبددمد دد قَّيَّدري دعبددهللا دددمبدد ثودد دهللابدسفيدندمبدثقني دهللابددونسدمبدهللا ي  د3405
د دل:  هللابدهللاطد  دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

ُمحدمبا د هللابددحملد با دزهللابدد  َـّْبيددإالد ند ُثبم.
دهللابيهد سبمدهللابددمل دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

دـدث عبددىيبدمبد ثني د3406 عبدددمبدرجد ددث ددملأيد دل:ددمبدُخ ـحْيٍمدث ع  دهللابد  دد ممري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
  دل:

د رسو ه". دهللابيهد سبمدداول:د" بدملددذرددملردم ة د بي ذندحب ٍبد بددّللك دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
اثمهللادمبددحلجدج دهللابدزد دمبددـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددهللا  دمبد دوب دهللابدجثف دمبدمـُْ  دن دهللاب3407

 اثمهللاد دل:
دهللابيهد سبمدهللابددملردم ة.د بهللا:د  دددملردم ة د دل:د ند خذددألرضدمبحيٍفد  دعبثد  درم . دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

ابب يف املساقاة -35  
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  3408  

دصبىددّللكد دهللابيهد سبمدهللاد لد هلدخيربدموط د ددخي جد بدمث د  دزري. ندرسولددّللك  
ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دهللابدد بيث دهللابد   دمبدهللا  دد  محبددث ددمبدغحبحٍجدهللابدان   دهللابددمبدهللا  3409  

دهللابيهد سبمدد  دإ،ددهوددخيربدخنلدخيربد  رضهددهللابىد نددثت بوهدد بد  ودهلم د  ند  سولددّللكد د ندد بزَّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدشط دمث هتد.  صبىددّللك

 ] دلد موددد د:دد ذيد ف ددمهد و ه:د"هللابىد نددثت بوهدد بد  ودهلم"د...[.
ـدث عبدد دوبدمبد   دد   ي دعبددهللا  دمبد دوب دعبددجثف دمبدم  دن دهللابد ي وندمبد ه دن دهللابد اقم د3410

 هللابددمبدهللا دفد دل:



دهللابيهد سبمدخي دصبىددّللك ربح د دشرتطد ند هددألرضد كلَّدصف د د ميضد  د دلد هلدخيرب:دحنبد هللابمدد تتحدرسولددّللك
ابألرضد بأمد  هللاطبدهددهللابىد ند أمدنحيفدد    ةد  بددنحيف د مهللامد نهد هللاطدهمدهللابىدذ ك د ب ددكدندثنيدُدحْي حُدد

دهللابيهمدد برل د هودد ذيددق يهد هلددمل دباددخلْ صحد دمبدر دثاد ححمحرح د ادل:د دذهدكذددد برلدمثثدإ يهمدهللا  ددّللك
 كذد د د ود:د ك   دهللابيبددايددمبدر دثاد ادل:د  اند حيلدجحْمردد برلد  هللاطيأمدنحيفدد ذيد بهللا د د ود:دهذدددحلقد مهد

  اوددد ق د د دألرض د  درضيبدد ند خذهداب ذيد بهللا.
  ثبدهد دل:د حمر د  دلدـدث عبددهللابيدمبدسهلدد   بي دعبددزد دمبد  دد مر د  دهللابدجثف دمبدم  دندإبأسبددهد3411

 هللاب د و ه:د" كلَّدصف د د ميضد "ددث دد ذهعد د فضاد ه.
ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبددك ريددث ددمبدهودددهللابدجثف دمبدم  دن دعبدد ي ون دهللابد اقم3412  

دهللابيهد سبمدثنيدد تتحدخيرب د ذك دحنودث دثدزد د دل:د حمردد برلد  دل :د  اند ح دجمدزدد برلد ندد بزدصبىددّللك
   هللاطيأمدنحيفدد ذيد بهللا.

ابب يف اخلرص -36  
ـدث عبددىيبدمبد ثني دعبددثجكدج دهللابددمبدُج دجد دل:د خرب دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ة 3413  

دمبدر دثاد يحْرُ ُصدد برلدثنيد دهللابيهد سبمدد ثثدهللا  ددّللك دهللابهدد د هللا:دكدندد بزدصبىددّللك هللابدهللادئوادرضيددّللك
دد يهوددأيخذ نهدمذ كددخل صد  دد  ثونهدإ يهمدمذ كددخل ص؛د أيدحُتحيىدد مكدةددطيعد   لد نددؤكلد به دمثدخُيحريكأ

   لد ند ؤكلدد   درد  ف َّق.
ـدث عبدددمبد  دخبف دعبدد   دمبدسدمق دهللابدإم دهيمدمبدطه دن دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د نهد دل:3414  

دهللابىدرسو هدخيرب د    َّد دمبد  د ددّللك دهللابيهد سبمدك ددكدنود د جثبهددميبهد ميبهم د  ثثدهللا  ددّللك دصبىددّللك همدرسولددّللك
 ر دثاد ر صهددهللابيهم.

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدقد    دمبدمأ د دال:د خربانددمبدُج دج د دل:د خرب د مودد ممريد نهدمس د3415
دداول:  جدم دمبدهللا  ددّللك

همددمبدرح حدثحاحد خذ ددد    دهللابيهمدهللاو  ند  فد حْسٍق.خ حصحهدددمُبدرح حدثحد د حْسق د زهللامد ندد يهوددملددخريَّ احد رمثنيد  فح  
كتاب اإلِّجارة   -17  
ابب يف كسب املعلم -37  

ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد كي د محي دمبدهللا  دد  محبدد  ُّ:دسي دهللابد غريةدمبدزايد دهللابدهللا ددةدمبد3416
سوددمبدعثب ا دهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللاد دل:ُنقحيك دهللابددأل  

هللابَّ هللادانسد د بد هلدد حيفادد أتدبد د ا آن د  ه ىدإيلَّدرجلفد بهمد وسد د ابهللا:د يقهللادندلد  ر يدهللابهدد دس يلد
دهللابيهد سبمد ألس  بهد   يتهد ابهللا:دايرسولددّللك درجلد ه ىدإيلَّد وسد د دصبىددّللك َّدرسولددّللك دهللامك جلك دآل أنيح ابددددّللك



د ند طوقدطو د د بدانٍرد د دل:د"إندكبهللادحتعُّ كبهللاد هللاب هدد أتدبد د ا آن د  يقهللادندلد  ر يدهللابهدد دس يلددّللك
  د  بهد".
دمبددقدرد دلدهللا   :د ث ع د3417 ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دند ك ريدمبدهللُا حي د دال:دعبددمايا دث ع دمو دمبدهللا  ددّللك

  يا دهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللادحنودهذدددخلرب د دأل لد متُّ د ابهللا:د دد  ىد يهدددهللا ددةدمبدُنقحيك دهللابدجبددةدمبد  
 ايرسولددّللك د ادل:د"  ةفدمنيدكتفيكد اب هتد"د  د" ثباتهد".

ابب يف كسب األطباء -38  
ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد  دمو  دهللابد  ددملتوكل دهللابد  دسثي ددخل ري3418  

د بد ثيد دد ث بد دستضد وهمد ندرهطد د بد صحدبدد  دهللابيهد سبمددنطباودد دسف ةدسد   هد د بم وددحبيٍك بزكدصبىددّللك
  مودد نددضيكأفوهم د دل:د ُب غدسيكأُ دذ كددحلي د وفودد هدمألدشى دالددبفثهدشى  د ادلدمثضهم:د ود  يتمدهؤال د

 د ادلدمثضهم:دإندسي اندُ  أغح د وفيبدد هدد  ه دد ذدبدنم وددمأمد ثلَّد نددأوندهللاب دمثضهمدشى ددبف دصدث أم
مألدشى د الددبفثهدشى  د هلدهللاب د ث د بأمدشى ددوفيدصدث بد ددث درُ ْـيحا  د ادلدرجلد بدد اود:دإ دألر يد
  أبددستضفبدكمد  ميتمد ندُ ضيكفوان د دد اندم دقدثىتدجتثبودديلدُجْثال  د جثبودد هد طيثد د بدد ود د  اتهد ا  دهللابيهد

دد أتدب د دتفلدثىتدم  دك ّندد نو د بدهللاادٍل د    دهمدجثبهمدد ذيدصدحلوهدهللابيهد اد ود:دد تق ود د ادلدد ذيدأب دكأ
دهللابيهد سبم د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد بقت   ه د غ  ددهللابىدرسولددّللك دصبىددّللك ر ى:دالد فثبوددثىتد يتدرسولددّللك

دهللاب دصبىددّللك يهد سبم:د" بد دبدهللاب تمد نددر ياف د ثقبتم د دض مودديلد ثأمدمقهٍم". ذك  ددذ كد ه د ادلدرسولددّللك  
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندهودددمبدثقدن دهللابد   دمبدسريدب دهللابد خيهد ث  د3419

دهللابيهد سبم د ذدددحل دث.  مبدسريدب دهللابد  دسثي ددخل ري دهللابدد بزكأدصبىددّللك
دمبد  دد قف  دهللابدد وثز دهللابدخدرجادمبددـدث عبددهللا ي 3420 دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابدهللا  ددّللك دّللك

 د حيبهللا دهللابدهللا ه
د بددهذددد  جل د   وهدم جلد ثتوٍهد دد ايود د دماودد   وهد اد ود:دإنكدجئهللاد بدهللاب دهذددد  جلدخبري د دْرقأ  نهد  َّ

ددخت هدد  دمـُمحد هدمثد فلد أ ّندد ُنو د بدهللاادلد  هللاطوهدشيئد  د   ىد   دهدأبددد ا آندعالعاد ايددُغْ  حة د هللاوياد كب 
دهللابيهد سبم:د"كلد بث  يدملبد كلدم  يادابطلد ا د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ذك هد ه د ادلدرسولددّللك د بزدصبىددّللك

."   كبهللادم  يٍادثقك
ابب يف كسب احلجام -39  

ددث ددمبد درظدهللابدد قدئعدمبددمد  دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دهللابد3421 ىيب دهللابدإم دهيمدمبدهللا  ددّللك
 هللابدرد  دمبدخ دج

." دهللابيهد سبمد دل:د"كقعددحلجدددخ يثف د مثبدد أبعدخ يثف د  ه دد  غيكأدخ يثف دصبىددّللك   ندرسولددّللك



دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابددمبدُ حيكأحيحاحد3422   دهللابد ميهـدث عبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد دإجدرةددحلجددد بهدهدهللابهد د بمددملددق  هد دقت ذنهدثىتد   هد" نددهللابفهد دصبىددّللك  نهددست ذندرسولددّللك

 انضحكد ر ياك".
ـدث عبدد ق د دعبدددمد ددث ددمبدزرد دعبددخد   دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:3423  

دهللابيهد سبم د  هللا دصبىددّللك طىددحلجددد ج ه د  ودهللاب هدخ ي د دملددثطه.دثتجمدرسولددّللك  
ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدمُححي دد طودل دهللابد نسدمبد د كد نهد دل:3424  

دهللابيهد سبمد    د هدمحيديد بدمت  د    د هبهد ندخيفكأفوددهللابهد بدخ دجه. دصبىددّللك  ثجمد مودطي ادرسولددّللك
ماء -40 ابب يف كسب اإلِّ  

دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابد   دمبدُجححددةد دل:دمسثهللاد ابدثدزددمس د ابده د ةد دل:ـدث عبددهللا ي ددّللكد3425  
دهللابيهد سبمدهللابدكقعدديأ د . دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهدشمدمبدد ادسم دعبددهللاأ  ا دث ع دطدرقدمبدهللا  دد  محبدد ا شيد دل:3426  
دهللابيهد سبمدد يودد ذك د شيد  د نىدهللابددجد درد  دمبدر دهللا دصبىددّللك ادإ،دجمبسددألنحيدرد ادل:د ا دنداندنزددّللك

 كقعددأل ادإالد ددهللا بهللادمي هد د  دلدهأذددأبصدمثهدحنوددخل مد د غملد د بفشد.
ددث ددمبدُه حد دهللابدج هدرد  دهودد3427 مبدخ دجد دل:ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد  دُ  حدك دهللابدهللا ي ددّللك  

دهللابيهد سبمدهللابدكقعددأل ادثىتددُثبمد بد دبدهو. دصبىددّللك  نىدرسولددّللك
ابب ]يف[ حلوان الكاهن   -41  

ـدث عبدد تي ا دهللابدسفيدن دهللابدد مه ي دهللابد  دمأ دمبدهللا  دد  محب دهللابد  د قثود 3428  
دهللابيهد سبمد نهدنىدهللابدمثبدد أبعد  ه دد  حغأيكأ د   ثبودندد أدهب.هللابدد بزدصبىددّللك

ابب يف َعْسب الفحل  -42  
دمبددحلأم دهللابدنبد   دهللابددمبدهللا  د دل:3429 ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددإمسدهللايل دهللابدهللابيك  

دهللابيهد سبمدهللابدهللاحْقٍعدد فحل. دصبىددّللك  نىدرسولددّللك
ابب يف الصائغ -43  

سحدق دهللابدد ثال دمبدهللا  دد  محب دهللابد  دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدددمبدسب ا د خرباند   دمبدإ3430
  دج ةد دل:

 طثهللاد بد ذندغالدد  د ط د بد ذ  د ا ددهللابيبدد مودمأ دثدجكد د دجت ثبددإ يه د   ثبددإ،دهللا  دمبددخلطدب د ادلد
د دصبىددّللك د به د ب دددهللايددحلجددد دل:دمسثهللادرسولددّللك هللا  :دإندهذدد  دمبغدد احيدصدددهللاودديلدثجد د د ياتصك



 ندد در،دهلدد يه د ابهللادهلد:دالد قبك يهدثجد د د الدصدئغد د الددبيهد سبمدداول:د"إ د ه هللادخلد يتدغال د د  اند رجوهللا
  حيداب ".

  دلد موددد د:در ىدهللا  ددألهللابى دهللابددمبدإسحدقد دل:ددمبد دج ةد]رجلد بدم دسحْهٍمدهللابدهللا  دمبددخلطدب[.
ضل دعبدددمبدإسحدق دهللابدد ثال دمبدهللا  دد  محبد]دحل  ي[دهللابدـدث عبدددوسفدمبد وسى دعبددسب ادمبدد ف3431

دهللابيهد سبمدحنوه.  دمبد دج ةدد قه ي دهللابدهللا  دمبددخلطدب دهللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبددد فضلدمبددثاوب دعبددهللا  ددألهللابى دهللابد   دمبدإسحدق د دل:دث ع دد ثال دمبدهللا  دد  محبد3432

دهللابيهد سبمدداولددحل  ي دهللابددمبد دج ةدد قه ي دهللابدهللا  د دهللابه د دل:دمسثهللادد بزدصبىددّللك مبددخلطدبدرضيددّللك
 نثبده.

ابب يف العبد يباع وله مال -44  
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابد ميه 3433  

د  د هد ب دئ دإالَّد نددورتطهد دهللابيهد سبمد دل:د" بدابيدهللا  د د  هد دلف دمل تدي د  بدابيدخنال د ؤمَّ د دهللابدد بزدصبىددّللك
  د    ةد ب دئ دإالَّد نددورتطددمل تدي".

دهللابيهد سبمدماحياد3434 دصبىددّللك ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابددمبدهللا   دهللابدهللا   دهللابدرسولددّللك
 د ث  .

دهللابيهد سبمدماحيادد برل.د3434   أ رد هللابدان  دهللابددمبدهللا  دهللابدد بزدصبىددّللك
دد د:د دختبفدد مه يد ان  د د رمثاد ثدددث دهذدد ث هد. دلد مود  
دداول:3435 ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دث ع دسب ادمبدكهيل دث ع د بدمس دجدم دمبدهللا  ددّللك  

د  د هد ب دئ دإالَّد نددورتطددمل تدي". دهللابيهد سبم:د" بدابيدهللا  د د  هد دلف دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
التلقي ابب يف -45  

دمبدهللا   3436 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"الدد  دمثضأمدهللابىدمي دمثٍب د الد باوددد قب دثىتدده  د دددألسودق". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ددث ددمبدهللا 3437    دد   يدهللابد دوب دهللابددمبدسريدب دهللابد  ده د ةـدث عبددد  مي دمبدان  د مود وما دعبددهللا ي ددّللك
دُ ْورٍتد دشرتده د حيدثعدد قبثادابخليدردإذدد دهللابيهد سبمدنىدهللابد بايددجلحبحعأ د  أند بادهدُ تـحبحقٍك  ندد بزدصبىددّللك

  رد دد قوق.
:دمسثهللاد ابددد ددداول:د دلدسفيدن:دالدد  دمثضأمدهللابىدمي دمثبد ندداولدإندهللاب ي خريد د بهد]أب لدد دلد مودهللابيك

 ادددثطيك[دمثو ة.
ابب يف النهي عن النيْجشِّ  -46  



ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيكأع دهللابد  ده د ةد دل:3438  
دهللابيهد سبم:د"الد بدجوود".   دلدد بزدصبىددّللك

ابب يف النهي أن يبيع حاضر لباد   -47  
   دمبدهللُا ي  دعبدد   دمبدعور دهللابد ث   دهللابددمبدطد ف دهللابد ميه دهللابددمبدهللا دفد دل:ـدث عبدد 3439

د  دٍدد ابهللا:د ددد ي دثدض د  دد د دل:دالددأوند هدمسقدرد . دهللابيهد سبمد ندد ي دثدض ف دصبىددّللك  نىدرسولددّللك
 كدندعاا دهللابددونس دهللابددحلقب دـدث عبددزهريدمبدث ب د ند   دمبدد مم  دند ابدمهدددث كعهم د دلدزهري:د3440

 هللابد نسدمبد د ك
د  دٍدد إندكدند خدهد  د ابه". دهللابيهد سبمد دل:د"الددح ي دثدض ف   ندد بزَّدصبىددّللك

 دلد موددد د:دمسثهللادثفصدمبدهللا  دداول:دث عبدد مودهاللدعبدد   دهللابد نسدمبد د كد دل:دكدنددادلدالدد ي د
  هدشيئد د الدد تديد هدشيئد .ثدض د  دد د هيدكب ادجد ثادالدد ي د

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدسدملددملأيد ند هللا دميد دث عه3441  
د د ادل:دإندد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبم د بملدهللابىدطبحادمبدهللا ي ددّللك دصبىددّللك  نهد  ددحبُبومحٍاد هدهللابىدهللاه درسولددّللك

  د  دٍد د  أبددذهعدإ،دد قوقد دنظ د بدد ددثكد ود ر دثىتدآ  ،د  د ند،.هللابيهد سبمدنىد ندد ي دثدض
دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دعبدد مودد ممري دهللابدجدم د دل:3442 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دمثضهمد بدمثٍب". د  دٍد د ذر ددد بدفدد زقددّللك دهللابيهد سبم:د"الد  دثدض ف دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
اشرتى ُمصرياة فكرههاابب من  -48  

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة3443 ـدث عبددهللا  ددّللك  
ملد دهللابيهد سبمد دل:د"ال باوددد  ك دند ب ي  د الدد  دمثضأمدهللابىدمي دمثٍب د الد حي ُّ ددديأ دصبىددّللك  ندرسولددّللك

مث د ندىب هد:د  أندرضيهدد  قأهد د إندسرطهددردَّهدد صدهللاد د بدد د غبم د  بددمتدهللاهددمث دذ كد هودخبريدد بظ دب
 متٍ ".

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد دوبد هوددد ث يع دهللابد   دمبدسريدب دهللابد  ده د ة3444  
دهللابيهد سبمد دل:د" بددشرتىدشدة د حي دة د هودابخليدردعالعاد ايد دإندشد دردَّهدد ص دهللاد د بدطثدٍددالد ندد بزدصبىددّللك

 مس د ".
دمبدفب دد ت ي ي دعبدددملأيددث ددمبدإم دهيمدعبدددمبدُج دج دث ع دزايددمبدسث ددخل دسد د3445 ـدث عبددهللا  ددّللك

  نداثمتد د و،دهللا  دد  محبدمبدزدٍ د خربهد نهدمس د ابده د ةدداول:
دهللابيهد سبم:د" بددشرتىدغب د دُ حيح َّد دصبىددّللك دة ددثتب هد:د  أندرضيهدد  قأهد د إندسرطهدد فيد دلدرسولددّللك

 ثب تهددصديفد بدمت ".



دمبد3446 ـدث عبدد مودكد ل دعبددهللا  دد ودث  دعبددص  ادمبدسثي  دهللابدُ حي دمبدهللُا حريدد تي يد دل:دمسثهللادهللا  ددّللك
 هللا  دداول:

دهللابيهد سبم:د" بددمتديد فبا د هودابخليدردعالعاد  دصبىددّللك ايٍد د  أندردهددردَّد ثهدد  لد  د  بيد  بهدد دلدرسولددّللك
   حد ".

ابب يف النهي عن احلكرة -49  
ـدث عبدد هعدمبدمايا د خرباندخد   دهللابدهللا   دمبدىيب دهللابد   دمبدهللا   دمبدهللاطد  دهللابدسثي دمبد3447

 دملقيع دهللابد ث  دمبد  د ث  د ثح أدم دهللا يكدمبدكثعد دل:
دهللابيهد د دصبىددّللك سبم:د"الىتأ دإالدخدطى ف"د ابهللاد قثي :د  أنكدحتتأ د دل:د  ث  فدكدندىتأ . دلدرسولددّللك  

  دلد موددد د:د س  هللاد مح د دددحلأ ة د دل:د دد يهدهللايشدد بدف.
  دلد موددد د:د دلددأل زدهللاي:ددحملتأ د حْبددثرتضدد قوق.

مبدد فيدض دعبددمهدد دهللابد تددةد دل:دـدث عبدد   دمبدىيبدمبد يدض دعبدد   دحد عبدددمبددمل ىن دعبددىيب3448  
  يسد دد    دثأ ةف د دلددمبددمل ىن:د دل:دهللابددحلقبد اببدد ه:دالد الدهللابددحلقب.

  دلد موددد د:دهذدددحل دثدهللاب اندابطل.
 دلد موددد د:د كدندسثي دمبددملقيعدىتأ دد بوىد دخل  د د  مر.د دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبددونسدداول:د

يدندهللابدك سدد اهللاد ادل:دكدنودددأ هونددحلأ ة د س  هللاد ابدمأ دمبدهللايدحمد ادل:ددك قه.س  هللادسف  
ابب يف َكْسر الدراهم -50  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد ثت   د دل:دمسثهللاد   دمبد ضد دى تدهللابد ميه دهللابدهللابا ادمبدهللا  ددّللك دهللابد3449
  ميهد دل:

دهللابيهد سبمد ند أق د دصبىددّللك سأاددملقب نيددجلدئمةدميبهمدإالد بدأبف.نىدرسولددّللك  
ابب يف التسعري -51  

ـدث عبدد   دمبدهللا  دندد   واي د ندسبي دندمبدماللدث كعهم د دل:دث ع دد ثال دمبدهللا  دد  محبدهللابد3450
  ميه دهللابد  ده د ة

د ندرجال دجد د ادل:دايرسولددّللك دسثكأْ  د ادل:د"ملد دهللاو"دمثدجد درجلد ادل:دايرسولددّللكد  دسثكأْ د ادل:د"ملددّللك
د  يسدألثٍ دهللاب يد ظب ُا". دألرجود ند  اىددّللك  خيفبد د    د إ كأ

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهللافدن دعبددمحدددمبدسب ا د خربانداثمهللا دهللابد نسدمبد د كد  تددُةد محي ف د3451
 هللابد نس د دل:



ْثُ د قثكأ د بد دغالدد قكأ د] ثد،[دهوددملقثكأ د دلدد بدف:دايرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"إنددّللك دصبىددّللك د د ادلدرسولددّللك
د  يسد ث فد بأمددطد   دنظب ٍاد ددٍدد الد دل". دألرجود ند  اىددّللك  د ادمبدد  دس دد  زدق د إ كأ

ابب النهي عن الغش -52  
بد ميه دهللابد  ده د ةـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددسفيدندمبدهللُاييبا دهللابدد ثال  دهللا3452  

دم جلدد ي دطثد د د ق  ه:د"كيفد  ي  "د  خربه د   ثيدإ يهد ند دخلدد ،د دهللابيهد سبمد  َّ دصبىددّللك  ندرسولددّللك
"د. دهللابيهد سبك:د" يسد بدد بدغشَّ دصبىددّللك   يه د  دخلدد هد يهد  أذددهود  بول؛د ادلدرسولددّللك

هللابدىيبد دل:دكدندسفيدنددأ هدهذددد تفقريد يسد بد:د يسد  ببد.دـدث عبدددحلقبدمبدد حي دح دهللابدهللابيك 3453  
ابب يف خيار املتبايعني -53  

دمبدهللا  3454 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"دملت ددثدندكلُّد دثٍ د به ددابخليدردهللابىدصدث هد ددملددفرت د دصبىددّللك   دإالدمي ددخليدر". ندرسولددّللك

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا   3455  
دهللابيهد سبمدنثبدهد دل:د"  دداولد ث مهدد حيدث ه:ددخرت".  هللابدد بزكأدصبىددّللك

دمبد3456 هللا   دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمبدهللاجالن دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك
 مبدد ثدص

دهللابيهد سبمد دل:د"دملت ددثدندابخليدرد ددملددفرت د دإالكد ند أوندصفاادخيدر د الدىلُّد هد ند دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 دفدرقدصدث هدخوياد نددقتايبه".

ـدث عبدد ق كد دعبددمحدد دهللابد يلدمبد  ة دهللابد  دد وضي د]هللا دددمبدُنقيع[د دل:3457  
د بدد  سد دمغالد دمثد  د ددماياددو ه دد  يبته د د ب دد ص حبدد بدد غ دثض دغم اندغْم حةد بد د  بم بدد بمال د  ديدصدثعف

د  ثيُلد ادددإ،د  سهدُدْق جهد ب د د   ىدد  جلد  خذهداب  ي  د  ىبدد  جلد ندد  ثهدإ يه د ادل:دمي د ميبكد مودم زةد
دهللابيهد سبمد   يدد ابدم زة  دانثيادد ثقأ  د ادالد هدهذهدد احيا د ادل:د   ضيدند ند  ضيددصدثعدد بزكأدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"د  يثدندابخليدرد ددملددتف  د"د دلد دصبىددّللك دهللابيهد سبم د دلدرسولددّللك دصبىددّللك ميبأ ددماضد درسولددّللك
 هودددمبدثقدن:دث كتد يلد نهد دل:د دد ردك ددد رت ت د.

   ةددحييعدد  ردهمدحتهللادر سه د دلدمحدد:د ث ىدذ كدز دان دمثدث عبددمه[.د] دلد موددد د:د كدند يلدمب
ـدث عبدد   دمبدثدمتددجل ج دئيد] دلد موددد د:د كدند بدد  اد [د دل:د   دندد فمدريد خربان دهللابدىيبدمبد3458

  د ةدداول: دوبد دل:دكدند مودزرهللاادإذددابد درجال دخريه د دل:دمثدداول:دخريكأ  د داول:دمسثهللاد ابده
ددعبدندإالكدهللابد  دٍض". دهللابيهد سبم:د"الدفرت بَّ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك



دمبددحلدرت دهللابدثأيمد3459 ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي د دل:دعبددشث ا دهللابد تددة دهللابد  ددخلبيل دهللابدهللا  ددّللك
 مبدثمدد

دهللابيهد سبمد دل:د"د  يثدندابخليدرد ددملد دصبىددّللك دفرت د د  أندص  دد ميكأبددمور،دهل دد دميثه د د إندكت دد ندرسولددّللك
  كذابد اهللادد ربكاد بدميثه د".

ددتف َّ دد  دخيتدرد"دعالتد  در.   دلد موددد د:د كذ كدر دهدسثي دمبد  دهللا  ماد محدد د   ددمهددد ادل:د"ثىتَّ
قالة -54 ابب يف فضل اإلِّ  

  ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبددىيبدمبد ثني دعبددثفص دهللابددألهللا3460
دهللا   ه". دهللابيهد سبم:د" بد  دلد قب د د  د هددّللك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب فيمن ابع بيعتني يف بيعة -55  
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دهللابدىيبدمبدزك اي دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةدرضيد3461

دهللابهد دل:  دّللك
دهللابيهد سبم:د" بدابيدميثتنيد دميثٍاد بهد  كقه دد  دد  اب". دلد دصبىددّللك رسولددّللك  
ابب ]يف[ النهي عن العينة -56  

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د خرب دثيوةدمبدش دح دحد عبددجثف دمبد قد  د3462
دمبدىيبدد رب قي دعبددثْيوةدم بدش دح دهللابدإسحدقد  دهللا  دد  محب د دلدسبي دند]مبددد د د مودد تكأبكأيقي دعبددهللا  ددّللك

عه دهللابددمبدهللا  د دل:  د  مي [:دهللابد  دهللا  دد  محبددخل دسد  د ندهللاطد ددخل دسد َّدث عه د ندان ثد دث ك
دهللابيهد سبمدداول:د"إذدد  ددثتمداب ثيباد  خذمتد ذانبدد  ا  د رضيتمداب مري د   د دصبىددّللك كتمددجلهدد دمسثهللادرسولددّللك

دهللابيأمدذالًّدالددبمهللاهدثىتد  جثوددإ،دددبأم".  سب ددّللك
  دلد موددد د:دديأخ دردجلثف  د هذدد فظه.

ابب يف السلف -57  
دمبدك ري دهللابد  ددملبهدلدهللابد3463 دمبد   دد بفيبي دعبددسفيدن دهللابددمبد  دايح دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك

 دمبدهللا دفد دل:
د  ددرسولددّللكد دصبىددّللك دهللابيهد سبمددمل دباد همدُدْقبأفوند دد ت  دد قباد د قبتنيد د  العا د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك

 هللابيهد سبم:د" بد سبفد دمتٍ د بيقبفد دكيٍلد ثبوٍدد  زٍند ثبوٍددإ،د جٍلد ثبوٍد".
 فظدثفصد دل:د[د خرب د   ددـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دحد عبدددمبدك ري د خرباندشث ا د] هذد3464

دمبدجُمد  د دل:    دهللا  ددّللك



ددد  مودم دةد دد قبف د  ث و دإ،ددمبد  د  ىفد ق  ته د ادل:دإندكبَّددُنْقبأُفدهللابىدهللاه دد دمبدش ك دختبفدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد   دمأ د هللا  د ددحلبطاد د وثريد د ت  د د مميعدزددددمبدك ري دصبىددّللك :دإ،د ودد ددهودرسولددّللك

 هللاب همدمثدد فاد د دل:د س  هللاددمبد ممىد ادلد  لدذ ك.
دمبد  دد د   د  دلدهللا  دد  محب:د3465 ـدث عبدد   دمبدمودر دعبددىيبد دمبد ه يد دال:دعبددشث ا دهللابدهللا  ددّللك

 هللابددمبد  دد د  د ذدددحل دثد دل:دهللاب د ودد ددهودهللاب هم.
   دد د   د شث اد خط د يه. دلد موددد د:دد حيودبددمبد

دمبد3466 ـدث عبدد   دمبددملحيفى دعبدد موددملغرية دعبددهللا  ددملبكدمبد  دغبيا دث ع د مودإسحدق دهللابدهللا  ددّللك
   د  ىفددألسب يد دل:

دهللابيهد سبمدد ودد د أدندأي يبدد ن دطفد بد ن دطدد وددد بقبفهمد دد ربكأد د دصبىددّللك د مدهللادسث د دغم اند  درسولددّللك
  ثبو د د  جال د ثبو د  د ايلد ه:دابد هدذ ك د دل:د ددكبددنق هلم.

ابب يف السلم يف مثرة بعينها -58  
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد  دإسحدق دهللابدرجلدا د  دهللابددمبدهللا  3467  

دهللابيهد سبمد ادل:د"مبدد ندرجال د سبفدرجال د دخنل د بمدُّت أجد بكدد قبادشيئد  د دختحي ددإ، د بزدصبىددّللك
  قتحلُّد د ه ددردددهللابيهد د ه"دمثد دل:د"الد قبفودد دد برلدثىتدد   دصالثه".

ابب السلف ال حُيويل -59  
ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد مودم ر دهللابدزايددمبدخي  ا دهللابدسث ددث دد طدئيدهللابدهللاطيادمبدسث  دهللابد3468

   دسثي ددخل ريد دل:
دهللابيهد سبم:د" بد سبفد دشى د الددحي  هدإ،دغريه".د دل دصبىددّللك رسولددّللك  
ابب يف وضع اجلائحة -60  

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدمأري دهللابدهللايَّدضدمبدهللا  ددّللك دهللابد  دسثي ددخل ريد نهد دل:3469  
دهللابيهد سبمد دمثدرددمتدهللاهدد  دصبىددّللك دهللابيهد صيعدرجلد دهللاه درسولددّللك دصبىددّللك أ  دددبه د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"خذ دد دصبىددّللك  سبم:د" حي  وددهللابيه"د تحي قدد ببدفدهللابيه د بمدد بغدذ كد  د دددبه د ادلدرسولددّللك
  دد ج مت د  يسد أمدإالدذ ك".

ل:د خرب ددمبدج دج دحدـدث عبددسبي دندمبددد دددمله يد  مح دمبدسثي ددهل  د د دال:د خربانددمبد هعد د3470
د خربه دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد   عبدد   دمبد ث   دعبدد مودهللادصم دهللابددمبدج دج ددملثىند ند ابدد ممريددملأيك

دهللابيهد سبمد دل:د"إندمثهللاد بد خيكدمت د د  صدمتهددجدئحا  د الدىلُّد كد ند خذد بهدشيئد  د دصبىددّللك  ندرسولددّللك
ثقٍك ".مبد خذد دلد خيكدمغريد  



ابب يف تفسري اجلائحة -61  
ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د خرب دهللا  دندمبددحلأم دهللابددمبدج دج دهللابدهللاطد د3471

  دل:
 دجلودئحدكلدرده د فق د بد ط د  دمح ٍد د  دج دٍدد  دردٍح د  دث دٍق.

مبددحلأم دهللابدىيبدمبدسثي د نهد دل:ـدث عبددسبي دندمبددد د د خربانددمبد هع د خرب دهللا  دند3472  
 الدجدئحاد ي دد صيعدد ندعبثدر فددملدل د دلدىيب:د ذ كد دُسبَّاددملقب ني.

ابب يف منع املاء -62  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:3473  

دهللابيهد سبم:د"المُيب  دصبىددّللك   ضلددملد د ي ب دمهدد أأل".د دلدرسولددّللك
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد كي  دعبدددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:3474  

ددوددد ايد ا:درجلفد ب ددمبدد ق يلد ضلد دٍ دهللاب ه د رجلفد دهللابيهد سبم:د"عالعافدالددأب همددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
كدذاب د ُرجلفدابد دإ د د د  أند هللاطدهد ىفد هد إندملددثطهدملددفد] ه[".ددثبفدهللابىدسبثٍادمث دد ثحي ددث   

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا شدإبأسبددهد  ثبدهد دل:3475  
د ا د هللاطيد ددكذدد كذد د حي  هددآلخ د  خذهد". د  يم"د  دلد دد قبثا:د"ابّللك  " الددمكيهمد هلمدهللاذدبف

دمبد ثدذ دعبدد   دعبددكه س دهللابدسيدردمبد بظوردرجلد بدم د مدرةدهللابد ميه دهللابدد   ةدـدث عبددهللا ي د3476 دّللك
 دادلدهلددُ حْيقحُا دهللابد ميهدد د هللا:

دهللابيهد سبمد  خلدميبهد منيد  يحيه د جثلددا كلد دبتمددمثد دل:دايدنزَّددّللك د ددد وى د دست ذند  دد بزَّدصبىددّللك
ل:د"دملد "د دل:دايدنزددّللك د ددد وي دد ذيدالدىلد بثه د دل:د"ددملبح"د دل:دايدنزَّددّللك د ددد ذيدالدىلُّد بثه د د

 د وى دد ذيدالدىلد بثه د دل:د" ند فثلددخلريدخريفد ك".
ـدث عبددهللابيدمبددجلث دد بؤ ؤي د خرباندث دمدمبدهللا  دن دهللابدث دندمبدزد دد وَّثز دهللابدرجلد بد ـحْ ٍن دحد3477
ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبددث دمدمبدهللا  دن دعبدد مودخ دحمد هذدد فظد ق د عبدد   

دهللابيهد سبم:ددملقب وند دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دغمدةدداولد دلدرسولددّللك  نهدمس درجال د بد صحدبدد بزدصبىددّللك
ددش كد د دعالت:د ددملد د د أألد د بدرد دلد موددد دد دل[دهللابي دهللابدرجلد بددملهدج دب  بد صحدبدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدعالاث د مسثهدداول:د"دملقب وندش كد د دعالٍت:د دد أإلأ د هللابيهد سبمد دل:دغم  د  دد بزدصبىددّللك
  دملد  د د بدر".

ابب يف بيع فضل املاء -63  



دمبد   دد بفيبي دعبدددد ددمبدهللا  دد  محبدد ثطدر دهللابدهللا   دمبددد3478 بدر دهللابد  ددملبهدل دهللابدـدث عبددهللا  ددّللك
 إايفدمبدهللا ٍ  

دهللابيهد سبمدنىدهللابدمي د ضلددملد . دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ن يْور -64 ابب يف مثن الس ِّ  

دمبدحب د دال:دعبددهللايقى د  دلد3479 ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي دحد عبددد  مي دمبدان  د مود وماد هللابيُّ
سفيدن دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكددإم دهيم:د خرباندهللابددألهللا ش دهللابد    

بـَّْور. دهللابيهد سبمدنىدهللابدمثبدد أبعد د قكأ   ندد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دعبددهللا  دمبدزد دد حيَّبثد د نهدمس د ابدد ممري دهللابدجدم 3480  

دهللابيهد سبمدنىدهللابدمثبددهلأ َّة.   ندد بزدصبىددّللك
ب ]وحلوان الكاهن[ابب يف أمثان الكال -65  

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابد  دمأ دمبدهللا  دد  محب دهللابد  د قثود 3481  
دهللابيهد سبمد نهدنىدهللابدمثبدد أبع د  ه دد  غيكأ د ثبودندد أدهب.  هللابدد بزدصبىددّللك

ددث ددمبدهللا   دهللاب3482 هللا  دد أ ، دهللابد يسدمبدثحْ رت دهللابدهللا  ددـدث عبددد  مي دمبدان  د مود وما دعبددهللا ي ددّللك
دمبدهللا دفد دل:  دّللك

دهللابيهد سبمدهللابدمثبدد أبع د إندجد ددطبعدمثبدد أبعد د ألدكفكهد  داب . دصبىددّللك  نىدرسولددّللك
ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا د خرب دهللاوندمبد  دُجححيفا د ند ابهد دل:3483  

دهللا دصبىددّللك بيهد سبمدنىدهللابدمثبدد أبع.إندرسولددّللك  
عه د3484 دمبدرابحدد بر يَّدث ك ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع دث ع د ث  فدمبدسود ددجلذد ي د ندهللابيك

  نهدمس د ابده د ةدداول:
." دهللابيهد سبم:د"الدىلدمثبدد أبع د الدثبودندد أدهب د الد ه دد  غيكأ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

اخلمر وامليتة ابب يف مثن -66  
دمبد هع دعبدد ثد دادمبدصد  دهللابدهللا  دد وهدبدمبدخُبْهللٍا دهللابد  د3485 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

 د ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة
دث دددخل  د مثبهد د ث دددمليتاد مثبهد د ث دددخلبمد د مثبه". دهللابيهد سبمد دل:د"إنَّددّللك دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابدهللاطد دمبد  درابح دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك 3486  
دث ددمي ددخل  د دمليتاد دخلبمد د دألصبدد"د دهللابيهد سبمدداو ثدددد فتحد هودنأا:د"إنَّددّللك دصبىددّللك  نهدمس درسولددّللك

 د  أنهددُْطبحىد ددد قفب د د هبد دددجلبود د دقتحي حد ددد بدف د ادل:د"ال د ايل:دايرسولددّللك د ر دهللادشحودددمليتا



دملددث ددهللابيهمدشحو ه دد  و هدمثد دد يهود دإنددّللك دهللابيهد سبمدهللاب دذ كد" د لددّللك دصبىددّللك هودث ددف"د دلدرسولددّللك
 ابهللاوهد  كبوددمثبه".

دحل ي دمبدجثف  دهللابددمد دمبد  دث يعد دل:دكتعدإيلَّدـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد مودهللادصم دهللابدهللا  د3487
 هللاطد فدهللابدجدم دحنوه دملددالد"هودث ددف".

دث كاثهم ددملثىندهللابدخد  ددحلذد  دهللابدم كا د دلد3488 ـدث عبدد ق دد ندمو دمبددملفضلد خد  دمبدهللا  ددّللك
:دهللابدم كاد  دد و ي دمثدد فاد دهللابددمبد هللا دفد دل: ق دد دث دثدخد  دمبدهللا  ددّللك  

د دهللابيهد سبمدجد قد دهللاب دد  كبد دل:د    دمحي هدإ،دد ق د د ضحكد ادل:د" ثبددّللك دصبىددّللك ر دهللادرسولددّللك
د ثد،دإذددث ددهللابىد وٍدد كلدشىٍ د د ثد،دث ددهللابيهمدد وحودد  دهللاوهدد  كبودد مثدند د إنددّللك د يهود "دعالاث د"إنَّددّللك

دد يهود".ث ددهللابيهمدمثبه"د ملددالد دث دد طَّحَّدند"ر دهللا"د  دل:د" د لددّللك   دثدخد  دمبدهللا  ددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمبدددردسد  كي  دهللابدطث ادمبدهللا   ددجلثف ي دهللابدهللا  دمبدميدندد تغبز د3489

 هللابدهللا  ةدمبددملغريةدمبدشث ا دهللابددملغريةدمبدشث اد دل:
دهللابيهد سبم:د دصبىددّللك " بدابيددخل  د بيواكصددخلبدزد ". دلدرسولددّللك  

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددشث ا دهللابدسبي دن دهللابد  دد ضُّححى دهللابد ق  ق دهللابدهللادئواد د هللا:3490  
دهللابيهد سبمد ا  هبدهللابيبدد  دل:د"دث كأ هللادد تجدرةد دصبىددّللك ملددنم هللاددآلاي ددأل دخ د بدسورةدد  ا ةدخ جدرسولددّللك

  ددخل  ".
ددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا شدإبأسبددهد  ثبدهد دل:ددآلاي ددأل دخ د دد  كأاب.ـدث عب3491  

ابب يف بيع الطعام قبل أن يستوَّف -67  
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  3492 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د" بددمتديدطثد د د الدد ثه دصبىددّللك ثىتددقتو يه".د ندرسولددّللك  
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د نهد دل:3493 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدن تديدد طثدد د ي ثثدهللابيبدد بدأي  اندابنتاد هد بددملأدندد ذيددمتثبدهد يهد دصبىددّللك كبدد دز بدرسولددّللك
 إ،د أدندسودهد  لد ندن يثه ددث دجمد د .

مبدثب ل دعبددىيب دهللابدهللا  ددّللك د خرب دان   دهللابددمبدهللا  د دل:دـدث عبدد مح 3494  
دهللابيهد سبمد ندد يثوهدثىتددبابوه. دصبىددّللك  كدنودددت ددثوندد طثدددُجمد د دأبهللابىدد قوق د بهىدرسولددّللك

  دث عه د ندـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع دعبددهللا    دهللابددملبذردمبدهللُا ي ددمل د  د ندد ادسمدمبد 3495
دمبدهللا  دث عه   هللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدنىد ندد ي د ث دطثد د ددشرتدهدمأيلدثىتددقتو يه. دصبىددّللك   ندرسولددّللك



ـدث عبدد مودمأ د هللا  دندإمبدد  دشي اد دال:دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابددمبدطد ف دهللابد ميه دهللابددمبدهللا دفد3496
  دل:

دهللابيهد سب دصبىددّللك م:د" بددمتديدطثد د د الدد ثهدثىتددأتد ه"دزددد مودمأ د دل:د بهللادالمبدهللا دف:دمل د دلدرسولددّللك
  دل:د الد  ىد نمددت ددثونداب ذهعد د طثدددُ ْ ج ىد.

ـدث عبدد ق دد سبي دندمبدث بد دال:دعبددمحدد دحد عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا د هذدد فظد ق د دهللابدهللا   د3497
دفد دل:مبدددبدر دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا   

د دهللابيهد سبم:د"إذدددشرتىد ث كمدطثد د د الدد ثهدثىتددا ضه"د دلدسبي دندمبدث ب:د"ثىتك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 دقتو يه"دزددد ق دد دل:د  دلددمبدهللا دف:د  ثقعد ندكلَّدشى د  ُلدد طثدد.

دمبدهللا  د دل:دـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبددهللا  دد  زدق دعبدد ث   دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللاب3498  
دهللابيهد سبمدإذدددشرت ددد طثدددُجمد د د ندد يثوهدثىتددـُْ بأغحُهدإ،د دصبىددّللك ر دهللادد بدفدُدْض حموندهللابىدهللاه درسولددّللك

 رثبه.
ـدث عبدد   دمبدهللاوفدد طدئي دعبدد مح دمبدخد  دد وهز دعبدد   دمبدإسحدق دهللابد  دد ماند دهللابدهللا ي د3499

ل:مبدثبني دهللابددمبدهللا  د د  
دمتثهللادزحْدتد د دد قوق د ب دددستوج تهد بفقيد اي درجلد  هللاطد دمهدرحبد دثقبد  د  رد د ند ض بدهللابىدد ه د  خذد
د د  أذددزد دمبداثمهللاد ادل:دالد  ثهدثيثددمتثتهدثىتدحتوزهدإ،درثبك؛د  أندرسولددّللك رجلد بدخبفيدمذردهللاي د د تفهللاُّ

ب  دهللابيهد سبمدنىد ند  ديدد قكأ ثيثد ُ تديدثىتدىوزهددد تجدردإ،درثدهلم.دصبىددّللك  
ابب يف الرجل يقول عند البيع "الخالبة" -68  

دمبدددبدر دهللابددمبدهللا  3500 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللا دصبىددّللك دهللابيهد سبمد نهدخُيْ حيد دد  ي  د ادلد هدرسولددّللك دصبىددّللك بيهد سبم:د"إذدد ندرجال دذك د  سولددّللك

 ابدثهللاد الدالدخالما"د أدندد  جلدإذددابد دداول:دالدخالما.
ددألُرزكأيد إم دهيمدمبدخد  د مودعوردد أبز ددملثىند دال:دعبددهللا  دد وهدب د دلد   :د3501 ـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك

 هللا  دد وهدبدمبدهللاطد  د دل:د خرباندسثي  دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د ك
دهللابيهد ندرجال دهللا دصبىددّللك دهللابيهد سبمدكدندد تديد  دهللاا  هدضثف د   ىد هبهدنزكددّللك دصبىددّللك بىدهللاه درسولددّللك

دهللابيهد سبمد بهدهدهللابد  سبمد اد ود:دايدنزَّددّللك ددْثُج دهللابىد الند  أنهدد تديد  دهللاا  هدضثف د  هللادهدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"إندكبهللادغريداترٍ،د ب ي د ال:دد  ي د ادل:دايدنزَّددّللك دإ دالد صربدهللابدد دصبىددّللك   ي  د ادلدرسولددّللك

 هد د هد د الدخالما".
  دلد مودعور:دهللابدسثي .



ابب يف الُعْرابن -69  
دمبد قب اد دل:د    دهللابىد د كدمبد نسد نهدمبغه دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابد3502 ـدث عبددهللا  ددّللك

 ج هد نهد دل:
دهللابيهد سبمدهللابدمي دد ُث ابن.نىدرسولددّللكد دصبىددّللك  

د هللابمد نددورتيحدد  جلدد ث  د  ددتأدرىدد  دمادمثدداول:د هللاطيكدددبدرد دهللابىد  دإند  دلد د ك:د ذ كد ي ددن ىد دّللك
بثاد  دد أ د د  دد هللاطيتكد ك.    كهللادد قكأ

ابب يف الرجل يبيع ما ليس عنده -70  
هللابد  دمو  دهللابددوسفدمبد دهك دهللابدثأيمدمبدثمددد دل:ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا د3503  

." دهللاأْب ح،ح  ايرسولددّللك دأي ي دد  جلد ريد د  دد  ي د يسدهللاب ي د  متدهللاهد هد بدد قوق د ادل:د"الد ح ْ د دد حْيسح
ـدث عبددزهريدمبدث ب دعبددإمسدهللايل دهللابد دوب دث ع دهللا   دمبدشثيع دث ع د   دهللابد ميهدثىتدذك د3504

دمبدهللا   د دل:هللا    ددّللك
د دمْيٍ  د حالدرْمُحد ددملْحد حْض حْب د حالحد د حمـحْي ف د حالحدشحْ طحدنأ دهللابيهد سبم:د"الدىحألُّدسحبحفف دصبىددّللك د دلدرسوُلددّللك دمْيُ د دد حْيسح

."  هللاأْب ح،ح
ابب يف شرط يف بيع -71  

د دل:دـدث عبدد ق د دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدزك اي دعبددهللاد   دهللاب3505 جدم دمبدهللا  ددّللك  
د دإّنكحدد حدكحْقُتكح دهللابيهد سبم د دشرتطهللادمُحالنهدإ،د هبي د  دلد دآخ ه:د" ـح حد أ مأْثُتُهددث دمثريحهد بدد بزدصبىددّللك

." د حمثححبحُهد ُه حدد حكح ح حبأكح  دُخْذد ححبحكح دجبأ  ألحْذهحعح
ابب يف عهدة الرقيق -72  

  دعبدد ابن دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدهللُاا ادمبدهللاد   ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم3506
دهللابيهد سبمد دل:د"هللاه ةدد   يقدعالعاد ايٍد". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دث ع دهللا  دد حي   دعبددمهدد دهللابد تددةدإبأسبددهد  ثبده دزدد:دإند ج ددد  د د3507
دد  يباد نهددشرتدهد مهدهذددد  د .د  التد يديلدُردَّدمغريدميبا د إند د ج ددد دمث دد  التدُكبَّفح  

  دلد موددد د:دهذددد تفقريد بدكالدد تددة.
ابب فيمن اشرتى عبدا  فاستعمله مث وجد به عيبا   -73  

دهللابهد[ د3508 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبدددمبد  دذئع دهللابدفب دمبدُخفحدف دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
  د هللا:

دهللابيهد سبم:د"دخلح دجداب ض دن". د دصبىددّللك لدرسولددّللك  



ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددد ف اي  دهللابدسفيدن دهللابد   دمبدهللا  دد  محب دهللابدفب دمبدُخفحدفدد غفدريد3509
  دل:

دغبا د ردص  د دنحيي هدإ،دمثبدد  اضدةدكدندمي د منيد انفدش كاد دهللا   د د تودتهد مثضبددغدئع د  غلَّدهللابيك
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك      د ند رددد غبا د   يهللادهللا  ةدمبدد ممريد ح عته د  اتهدهللا  ةد ح عهدهللابدهللادئوادهللابدرسولددّللك

  دل:د"دخل دجداب ض دن".
ـدث عبددإم دهيمدمبد   دن دعبدد   دعبدد قبمدمبدخد  دد ماي دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد3510

دهللابهد[  ]رضيددّللك
دهللابيهد سبمد  دَّهد  د نددايم دمثد ج دمهدهللاي د  د ردص هدإ،دد بزدصبىددّللك ندرجال دإمتديدغال د د   دددهللاب هد ددشد ددّللك

دهللابيهد سبم:د"دخل دجداب ض دن". دصبىددّللك د  ددستغلَّدغال ي د ادلدرسولددّللك  هللابيه د ادلدد  جل:دايرسولددّللك
  دلد موددد د:دهذددإسبددد يسدمذد،.

ابب إذا اختلف البي ِّعان واملبيع قائم -74  
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دمبدثفصدمبدغيدت دعبدد   دهللابد  دهللُا يس د دل:د خرب دهللا  د3511

 د  محبدمبد يسدمبد   دمبددألشثث دهللابد ميه دهللابدج هد دل:
دمثو دبد  فد  د  رسلد دإ يهد دمثبهمد ادل:دإّندد خذهتمددشرتىددألشثثدر ياد د بدر يقددخل سد بدهللا  ددّللك هللا  ددّللك

:د :د دخرتدرجال ددأوندمي د ميبك د دلددألشثث:د نهللادمي د منيدنفقك د دلدهللا  ددّللك مثو ةدآالف د ادلدهللا  ددّللك
دد قبثا د دهللابيهد سبمدداول:د"إذدددختبفدد  يثدند  يسدميبه ددميبافد هود ددداولدربُّ دصبىددّللك   أ دمسثهللادرسولددّللك

   ددتتدركدن".
دمبد   دد بفيبي دعبددهويم د خربانددمبد  د يبى دهللابدد اقمدمبدهللا  دد  محب دهللابد ميه د ند3512 ـدث عبددهللا  ددّللك

 دمبد قثوددابيد بددألشثثدمبد يسدر ياد  د ذك د ثبده د د أالدددمد د دباص.
ابب يف الشفعة -75  

م دهللابددمبدُج دج دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددإمسدهللايلدمبدإم دهي3513  
ددؤذندش دأه د  أند دش ،درمثٍاد  دثدئٍ  دالدحيبحد ندد ي دثىتَّ دهللابيهد سبم:د"د وفثاد دكلكأ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

ددؤذنه". دمهدثىتك  ابيد هود ثقُّ
ب ادمبدهللا  دد  محب دهللابدجدم دمبدـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دعبدد ث   دهللابدد مه ي دهللابد  دس3514

د دل:  هللا  ددّللك
دد ط قد الدشفثا. ددحل  ُدد ُص كأ هللاأ دد وُّفثاحد دكلد ددملددـُْاقحم د  أذدد  ثهللاأ  إّنددجحثحلحدرسوُلددّللَّ



ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدددحلقبدمبدد  مي  دعبدددمبدإدردس دهللابددمبدج دج دهللابددمبدشهدبد3515
دسب ا د  دهللابدسثي دمبددملقيع د  دهللابه دد يثد  دهللابد  ده د ةد دل:د مه ي دهللابد ح   

ددألْرُضد ُث َّْ د حالحدُشْفثحاحد أيهد". دهللابيهد سبم:د"إأذحددُ قأ حهللاأ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دمبد   دد بفيبي دعبددسفيدن دهللابدإم دهيمدمبد حْيقح حةدمس دهللا   دمبدد وكأ كأد دمس3516   د ابدرد   ـدث عبددهللا  ددّللك

دمأقحاح أهأ".  مس دد بزدداول:د"دجلحدُرد ثحقُّ
ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ة 3517  

." درأددجلحدرأد ح أددألْرضأ دمأ ح درأد حثحقُّ  هللابدد بزد دل:د"جدُردد  َّ
د دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهويم د خرباندهللا  ددملبك دهللابدهللاط3518 د  دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  

دد إْندكحدنحدغدئأ د  دإأذحددكحدنحدطح أدُاُه دد دثأ د ". تحظحُ د أ دمأُوْفثاأدجحدرأهأددـُبـْ :د"دجلحدُرد حثحقُّ   دلدرسولددّللك
ابب يف الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده -76  

دمبد قب ا دهللابد د ك دحد عبددد بفيبي3519  دعبددزهري ددملثىندهللابدىيبدمبدسثي دهللابد  دمأ دمبدـدث عبددهللا  ددّللك
    دمبدهللا   دمبدثمد دهللابدهللا  دمبدهللا  دد ثمدم دهللابد  دمأ دمبدهللا  دد  محب دهللابد  ده د ة

دمهد بدغريه". دهللابيهد سبمد دل:د" ميددرجٍلد  بسد  در،دد  جلد تدهللاهدمثيبهد هود ثقُّ دصبىددّللك   ندرسولددّللك
دم3520 بد قب ا دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد  دمأ دمبدهللا  دد  محبدمبددحلدرتدمبدهوددـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د" ميددرجٍلدابيد تدهللاد د   بسدد ذيددمتدهللاهد ملددا بدد ذيدابهللاهد بدمثبهدشيئد د دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دمه د إند د ددملورتيد حيدثعددملتديد سوةدد غ   د ". وج د تدهللاهدمثيبهد هود ثقُّ  

ددث ددمبد هعد خرب ددونس دهللابددمبدشهدبد دل:د خرب د مودمأ د3521 ـدث عبددسبي دندمبددد د دعبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم د ذك د ثىندث دثد د ك دزدد:د" إندكدند دصبىددّللك مبدهللا  دد  محبدمبددحلدرتدمبدهوددد ندرسولددّللك

   د ضىد بدمثبهددشيئد د هود سوةدد غ  د د يهد".
دمبدهللا  ددجل درددث ددخل دد يَّدعبددإمسدهللايلددث ددمبدهللايدحمدهللابد2352 ـدث عبدد   دمبدهللاوفدد طدئي دعبددهللا  ددّللك

د ممي ي د دلد موددد د:د هود   دمبدد و ي د موددهلذدلددحل حيي دهللابدد مه ي دهللابد  دمأ دمبدهللا  دد  محب دهللابد  د
 ه د ة 

دهللابيهد سبمدحنوهد دل:د"  أد ندكدند ضدهد بدمثبهددشيئد د  ددمايد هود سوةدد غ  د  د  ميددد  ىٍ دهبكدهللابدد بزدصبىددّللك
  هللاب هد تديدد  ىٍ دمثيبه دد تضىد بهدشيئد د  دملدداتبد هود سوةدد غ  د ".

  دلد موددد د:دث دثد د كد صحك.



هللابدهللا  دمبدخب حةحدـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد موددد ددهودد طيد قي دعبدددمبد  دذئع دهللابد  ددملثت   د3523
دهللابيهد سبم:د" بد  بسد  د دصبىددّللك  دل:د  يبدد ابده د ةد دصدثعد بدد  بسد ادل:دأل ضنيَّد يأمدماضد درسولددّللك

دمه".   د د وج درجلفد تدهللاهدمثيبهد هود ثقُّ
ابب فيمن أحيا حسريا   -77  

دمبدمحي دمبدهللا  دد  محبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دحد عبدد وسى دعبدد ابن دهللابد3524 هللا ي ددّللك
 دحل ريي دهللابدد وثز د  دلدهللابددابن:دإندهللاد  د دد وثزدث عه

دهللابيهد سبمد دل:د" بد ج دددما د  دهللاجمدهللابهدد هبهدد نددثبفوهدد قي وهدد  خذهدد  ثيدهدد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
:د ابهللا:دهللا َّْب د دل:دهللا دهللابيهد هيد ه"د دلد دث دثد ابن:د دلدهللا ي ددّللك بدغريد دث د بد صحدبدد بزدصبىددّللك

  سبم.
  دلد موددد د:دهذددث دثدمحدد د هود منيد  متك.

دمبدمحي دمبدهللا  دد  محب دهللابد3525 ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دهللابدمحددددث ددمبدزد دهللابدخد ٍ ددحلذد  دهللابدهللا ي ددّللك
دهللابيهد سبمد نهد دل:  د وثزدد   ددحل دثدإ،دد بزدصبىددّللك

بد  ،دددما دنهبٍكد  ثيدهددرجلفد هيدملبد ثيدهد"."   
ابب يف الرهن -78  

ـدث عبددهبدد دهللابددمبددمل در، دهللابدزك اي دهللابدد وثز دهللابد  ده د ة 3526  
دهللابيهد سبمد دل:د" نبدد  ركأدىبعدمبفاتهدإذددكدند  هوان  د د ظه دد كعدمبفاتهدإذددكدند  هوان  د هللابدد بزكأدصبىددّللك

يدد كعد ىبعدد بفاا". هللابىدد ذ  
  دلد موددد د:د هودهللاب اندصحيح.

ـدث عبددزهريدمبدث بد هللا  دندمبد  دشي اد دال:دعبددج د  دهللابدهللا درةدمبدد اثادي دهللابد  دزرهللاادمبدهللا   د3527
 مبدج د د ندهللا  دمبددخلطدبد دل:

دألانسد د ددهمدأبن يد د د دهللابيهد سبم:د"إنَّد بدهللا ددددّللك الدشه د ددغ طهمددألن يد د د وه د ددودد دلدد بزدصبىددّللك
دهللابىدغريد رثدٍددميبهمد دّترباند بدهم د دل:د"همد ودفدحتدموددم  حددّللك د ثد،"د د ود:دايرسولددّللك د ايد ادنأدنمد بددّللك

دإند جوههمد بورف د إنمدهللابىدنوٍر:دالدخيد وندإذددخدفدد بدف د الدىمنون إذددثمندد بدفدد الد  ودٍلددتثدطوند د وددّللك
دهللابيهمد الدهمدىمنون{. دالدخوفف      دهذهددآلدا:د} الدإنَّد   يد ددّللك

ابب ]يف[ الرجل أيكل من مال ولده -79  
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد بحيور دهللابدإم دهيمدهللابدهللا درةدمبدهللُا ري دهللابدهللا تهد نددس  هللاد3528

دهللابهد[:  هللادئواد]رضيددّللك



دهللابيهد سبم:د"إند بد طيعد دد كلدد  جلد بدد دثج يددتيمد  دصبىددّللك  آكلد بد د ه د اد هللا:د دلدرسولددّللك
 كق ه د    هد بدكق ه".

دمبدهللا  دمبد يق ةد هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىند دال:دعبدد   دمبدجثف  دهللابدشث ا دهللابد3529 ـدث عبددهللا ي ددّللك
 دحلأم دهللابدهللا درةدمبدهللا ري دهللابد  ه دهللابدهللادئوا 

دهللابيهد سبمد نهد دل:د"   دد  جلد بدكق ه د بد طيعدكق ه د أبودد بد  ودهلم".هللابدد   بزدصبىددّللك
 ] دلد موددد د:دمحدددمبد  دسبي دندزددد يه:د"إذدددثتجتم"د هود بأ [.

ددملثبم دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه3530 ـدث عبدد   دمبددملبهدل دعبدددمد دمبدزرد  دعبددث يعف  
دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك دإنَّديلد دال د    د  د إند د  يدجيتدحد ديلد د دل:د" نهللاد ندرد جال د  ىدد بزَّدصبىددّللك

   د كد ود  ،؛دإنَّد  الدكمد بد طيعدكق أمد أبودد بدكقعد  الدكم".
ابب يف الرجل جيد عني ماله عند رجل -80  

وسىدمبدد قدئع دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ةدمبدجب بدـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندهويم دهللابد 3531
  دل:

دمهد دت  دد  ي د بدابهللاه". دهللابيهد سبم:د" بد ج دهللانيد د هدهللاب درجٍلد هود ثقُّ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب يف الرجل أيخذ حقه من حتت يده -81  

هللادئواـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابد3532  
دهللابيهد سبمد اد هللا:دإند ابدسفيدندرجلدشحيح د إنهدالددثطي د دد دصبىددّللك  ندهب د د دَّد ثد دادجد  درسولددّللك

 دأفي د حمح أَّ د هلدهللابيَّدجبدحد ندآخذد بد د هدشيئد  د دل:د"خذيد دددأفيكد مبيكدابملث  ف".
   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد د هللا:ـدث عبددُخوحيشدمبد ص د دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث 3533

د بدث جد ند دهللابيهد سبمد اد هللا:دايرسولددّللك دإند ابدسفيدندرجلداقك د هلدهللابيك جد  دهب دإ،دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"الدث جدهللابيكد ند بفايدابملث  ف".   نفقدهللابىدهللايد هد بد د هدمغريدإذنه د ادلدد بزدصبىددّللك

د ل د نَّددمد دمبدزرد دث عهم دعبددمحي ددث دد طودلدهللابددوسفدمبد دهكددملأيد دل:ـدث عبدد مودك3534  
كبهللاد كتعد فالندنفااد دتدددكدند  يـَُّهمد غد طوهدأب فددرهم د  دَّدهددإ يهمد  دركهللادهلمد بد دهلمد أ بحيهد د دل:د

دهللابيهد سبمدداول:د" دكأد بهللا:د   بددأل فدد ذيدذه وددمهد بك د دل:دال دث ع د  د نهدمس درسولددّللكد دصبىددّللك
 دأل دنادإ،د بددئت بك د الدّتبد بدخدنك".

ـدث عبدد   دمبدد ثال د  مح دمبدإم دهيمد دال:دعبددطبُقدمبدغبدد دهللابدش دك د دلددمبدد ثال :د  يٍس دهللابد3535
   دثحيني دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د دصبىددّللك " دكأددأل دنادإ،د بددئت بك د الدّتبد بدخدنك". دلدرسولددّللك  



ابب يف قبول اهلدااي -82  
د دال:دعبددهللايقىد هوددمبددونسدمبد  دإسحدقد3536 دمبدحب د هللا  دد  ثيمدمبدُ ط كأفدد  :دسيُّ ـدث عبددهللابيك

دهللابهد  د قَّ يثيدهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئوادرضيددّللك
دهللابيهد سب مدكدنددا لددهل داد د يعدهللابيهد. ندد بزدصبىددّللك  

ـدث عبدد   دمبدهللا   دد  دزي دعبددسب اددث ددمبدد فضلدث ع د   دمبدإسحدق دهللابدسثي دمبد  دسثي د3537
 دملاربي دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:

دالد   لدمث ددو يدهذدد بد ثٍ ده دا دإالد ندد دهللابيهد سبم:د" د،ددّللك دصبىددّللك أوند هدج د د  شيكد  د  د دلدرسولددّللك
  نحيدرايك  د  دد سيكد  د  دعافيكد ".

ابب الرجوع يف اهلبة -83  
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدد ابند مهددد شث اد د ود:دعبدد تددة دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابددمبدهللا دف 3538  

دهللابيهد سبمد دل:د"د ثدئ د ده تهدكد ثدئ د د يئه".  هللابدد بزدصبىددّللك
مهدد:د  دلد تددة:د الدنثبمدد اي دإالدث د د . دلد  

ـدث عبدد ق د دعبدددمد ددث ددمبدزرد دعبددثقنيددملثبم دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا  د3539
  دمبدهللا دف 

دهللابيهد سبمد دل:د"الىلد  جٍلد نددثطيدهللاطيا د  ددهعده ا د ريج د يهد دإالدد ود  د ي دددثطي دهللابدد بزدصبىددّللك
    ه د   لدد ذيددثطيدد ثطيا دمثدد ج د يهددك  لدد أبعدأيكلد  أذددش  د د  دمثدهللاددد د يئه".

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د خرب د سد ادمبدزد د ندهللا   دمبدشثيعدث عه دهللابد3540
دمبدهللا       ميه دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"  دصبىددّللك  لدد ذيددقرتدكد دد هعدك  لدد أبعدداي د ي كلد يئه د  أذدددسرتدَّدهللابدرسولددّللك
 د ودهعد بيو فد بيث فدندددسرتدَّدمثد ي   دإ يهد دد هع".

ابب يف اهلدية لقضاء احلاجة -84  
دمبد  دجثف  دهللابدخد  د3541 ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دعبدددمبد هع دهللابدهللا  دمبد د ك دهللابدهللا ي ددّللك
هللا  دن دهللابدد ادسم دهللابد  د  د ا دمبد    

دهللابيهد سبمد دل:د" بدشف دألخيهدموفدهللاٍاد  ه ىد هده دا دهللابيهدد ا بهدد ا د  ىداباب دهللاظي د د بد هللابدد بزدصبىددّللك
  مودبدد  اب".

ابب يف الرجل يفضل بعض ولده يف النحل -85  



ة د عبدددد د دهللابدد وثز د  اندجمد  د إمسدهللايلدـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهويم د خرباندسيدر د  خرباند غريد3542
 مبدسدمل دهللابدد وثز دهللابدد بث دندمبدموريد دل:

ْبا دغال د د ه د دل:د اد هللاد هد  كأيدهللا  ةدمبهللادر دثا:ددئهللاد  حنب د  دحنال د دلدإمسدهللايلدمبدسدمل د بدمنيدد اود:دحنأ
دهللابيهد سبمد  شه ه:د   ىدد بزَّدصبىد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ذك دذ كد ه د ادلد ه:دإ دحنبهللاددم درسولددّللك دّللك

د بث دندحنال  د إندهللا  ةدس  ت د ند شه ،دهللابىدذ ك د دل:د ادلد"  كد   فدسوده "د دل:د بهللا:دنثم د دل:د" أبهمد
"د  دلدمثضهمد"هذدد بجئافد د هللاطيهللاد  لد دد هللاطيهللادد بث دن "د دل:دال د دل:د ادلدمثبدهؤال ددحمل كأعنيد"هذددجورف
  شه دهللابىدهذددغريي"د دلد غريةد دث د ه:د"  يسددق ،د نددأونودد كد دد ربكأد د بطفدسود  "د دل:دنثم د دل:د

د د ند ث لدميبهم دك دد نَّد كدهللابيهمد بددحلقكأ "  شه دهللابىدهذددغريي"د ذك دجمد  د دث د هد"إنَّدهلمدهللابيكد بددحلقكأ
  نددربُّ ،".

دلدمثضهم:د" كلَّدمبيك"د  دلدمثضهم:د"   ،"د  دلددمبد  دخد  دهللابدد وثزد دلد موددد دد دث دثدد مه يد 
  يهد"  كدمبوندسوده "د  دلد مودد ضُّحىدهللابدد بث دندمبدموريد"  كد   فدغريه".

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دث ع دد بث دندمبدموريد دل:3543  
دهللابيهد سبم:د" ددهذددد غالد "د دل:دغال يد هللاطدنيهد   د دل:د" ألَّدد هللاطدهد موهدغال د   دصبىددّللك  ادلد هدرسولددّللك

 إخو كد هللاطىدك دد هللاطد، "د دل:دال د دل:د" دردده".
ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابدثدجعدمبددملفضلدمبددملهبع دهللابد ميهد دل:دمسثهللادد بث دندمبد3544

 موريدداول:
دهللابيهد سبم:د"دهللا  وددمنيد  الدكم ددهللا  وددمنيد مبدئأم". دلدرسولد دصبىددّللك دّللك  

ـدث عبدد   دمبدرد   دعبددىيبدمبدآدد دعبددزهري دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:د د هللادد   ةدموري:3545  
دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبم د   ىدرسولددّللك دصبىددّللك  سبمد ادل:دإنددمباددحنلددم دغال ك د  شه ديلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم د ادل:د" هد خوةف "د ادل:دنثم د دصبىددّللك  الندس  ت د ند حنحلحددمبهددغال د  د  د هللاديل:د شه درسولددّللك
." دالد شه دإالدهللابىدثقٍك   دل:د" أبهمد هللاطيهللاد]  ل[د دد هللاطيته "د دل:دال د دل:د" بيسددحيبحدهذد د إ كأ

ذن زوجهاابب يف عطية املرأة بغري إ -86  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابددد ددمبد  دهب د ث يعددملثبكأم دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه د3546
 هللابدج ه

دهللابيهد سبمد دل:د"الجيوزدال   ٍةد   فد د دهلددإذدد بكدز جهددهللاحي تهد". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
دـدث عبدد مودكد ل دعبددخد  ددث ددمبددحلدرتدع3547 بددثقني دهللابدهللا   دمبدشثيعد ند ابهد خربه دهللابدهللا  ددّللك
 مبدهللا   



دهللابيهد سبمد دل:د"الجيوزدال   ٍةدهللاطيافدإالَّدإبأذندز جهد". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ابب يف العمرى -87  

د ة ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابدد بض دمبد نس دهللابدموريدمبدنيك دهللابد  ده د3548  
دهللابيهد سبمد دل:د"د ث  ىدجدئمةف".  هللابدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم د  به.3549 ـدث عبدد مودد و ي  دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ة دهللابدد بزدصبىددّللك  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دهللابدىيب دهللابد  دسب ا دهللابدجدم 3550  

دهللابيهد س دصبىددّللك بمدكدندداول:د"د ث  ىدملبد ه هللاد ه". ندنزَّددّللك  
ـدث عبدد ؤ َّلدمبدد فضلددحل د  دعبدد   دمبدشثيع د خرب ددأل زدهللاي دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدجدم 3551  

دهللابيهد سبمد دل:د" بد هللا  دهللا  ىد هيد هد  ثا هدد عهدد بدد عهد بدهللاا ه".   ندد بزدصبىددّللك
بددد و ي  دهللابددأل زدهللاي دهللابدد مه ي دهللابد  دسب اد هللا  ة دهللابدجدم  دهللابدـدث عبدد مح دمبد  ددحلودريك دع3552

دهللابيهد سبمدنثبده.  د بزدصبىددّللك
  دلد موددد د:د هأذددر دهدد بيثدمبدسث  دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابدجدم .

ابب من قال فيه: ولعقبه -88  
ددمو دمبدهللا   دعبدد د كددث ددمبد نسدهللابددمبدـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درفد    دمبددمل ىند دال:دعب3553

 شهدب دهللابد  دسب ا دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد
ددرجٍلد هللا  دهللا  ىد هد  ثا هد  أندد بذيددثطدهددالد  ج دإ،دد ذيد دهللابيهد سبمد دل:د" ميُّ دصبىددّللك  ندرسولددّللك

  هللاطدهددألنهد هللاطىدهللاطد  د  ثهللاد يهددملودردث".
  ددثاوب دعبدددثاوب دعبدد   دهللابدصد  دهللابددمبدشهدب دإبأسبددهد]  ثبده.ـدث عبددثجكدجدمبد 3554

 دلد موددد د[:د كذ كدر دهدهللاايلدهللابددمبدشهدب د دمد دمبد  دث يع دهللابددمبدشهدب د]هللابىدهذددد بفظدهللابىد
ك. ولد هلددمل دبا[د دختبفدهللابىددأل زدهللايدهللابددمبدشهدبد د فظه د ر دهد بيحدمبدسبي دند  لدث دثد د   

د3555 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
  دل:

دهللابيهد سبمد ندداول:د"هيد كد  ثا ك"د   ددإذدد دل:دهيد كد دد دصبىددّللك إّنددد ُث  ىدد يتد جدزهددرسولددّللك
 هللاوهللا د  أندد  ج دإ،دصدث هد.

قدمبدإمسدهللايل دعبددسفيدن دهللابددمبدج دج دهللابدهللاطد  دهللابدجدم ـدث عبددإسحد3556  
دهللابيهد سبمد دل:د"ال ُ   ودد الد ث   د د  بد ر عدشيئد د  د هللا  هد هود ورعته".   ندد بزَّدصبىددّللك



ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد ثد دادمبدهودد دعبددسفيدن دهللابدث يعددث ددمبد  داثمهللادهللابدمُححي د3557
د دل:ددألهللا ج  هللابدطدرقددملأي دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دد   ةد بددألنحيدرد هللاطدهدددمبهددث داا د بدخنلد  د هللا د ادلددمبهددإّندد دصبىددّللك  ضىدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"هيدهلددثيدهتدد  وهتد"د دل:دكبهللاد حي  هللاد دد دصبىددّللك  هللاطيتهددثيدهتدد  هدإخوة د ادلدرسولددّللك

  د دل:د"ذ كد مث د ك".هللابيهد
ابب يف الر قىب -89  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهويم دعبدددد د دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:3558  
دهللابيهد سبم:د"د ُثْ  حىدجدئمةفدألهبهد د د  ُّ َّبدجدئمةفدألهبهد". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

دمبد   دد بفيبيد دل:د    دهللابىد3559  ثال دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابدطد ف دهللابدثج  دهللابدـدث عبددهللا  ددّللك
 زد دمبداثمهللاد دل:

دهللابيهد سبم:د" بد هللا  دشيئد د هودملث  هد يدهد اد هد ال ُ   ود د  بد ر عدشيئد د هودس يبه". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دمبد وسى دهللابدهللا  دندمبددألسود دهللابدجم3560 دمبددجل دح دهللابدهللا ي ددّللك ده د دل:ـدث عبددهللا  ددّللك  

نقدن:دهود د ث  ىد ندداولدد  جلد ب جل:دهود كد ددهللاوهللا د  أذدد دلدذ كد هود هد  ورعته د د  ُّ َّبدهود ندداولدديأ
  آلخ د  د  بك.

ابب يف تضمني العارية -90  
ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددىيب دهللابددمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ة 3561  

دهللابيهد سبمد دل:د"هللابىدد ي د دد خذ دثىتد ؤدكأي"دمثدإنددحلقبدنقيد ادل:دهود  يبكدالدهللابدد بزدصبىددّللكد
 ض دندهللابيه.

ـدث عبدددحلقبدمبد   د سب ادمبدش يعد دال:دعبدددمد دمبدهدر ن دعبددش دك دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدرُ ْي  دهللابد3562
   يادمبدصفودندمبد  يا دهللابد ميه

دهللابيهد دصبىددّللك دايد    د ادل:د"ال دملدهللادردافد ندرسولددّللك  سبمددستثدرد بهد دردهللاد ددوددُثبحنْيٍ د ادل:د غححْيعف
  ض وناف".

دهللابىدغريدهذد.   دلد موددد د:دهذهدر دداددمد دم غ دد د  در ددتهدمودس د غريُّ
د3563 مبدصفودن ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدر ي  دهللابد انفد بدآلدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د"ايصفودن دهلدهللاب ،د بدسالح "د دل:دهللادردا د ددغحي د  د دل:دال دملد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمدثبيبد  د ب ددُهمدددملو كوند دصبىددّللك هللادردا "د  هللادرهد ددمنيدد  العنيدإ،ددألرمثنيددرهللاد  د غمددرسولددّللك



د  د ا اند بد دردهللاكد ثهللاددر يدصفودن د فا د بهدد درد دهللابيهد سبمد حيفودن:د"إانَّ دصبىددّللك هللاد  د ادلدرسولددّللك
  دردهللاد ؛د هلدنغ دد ك "د دل:دالدايرسولددّللك دألند د بزدد يودد ددملددأبددو ئٍذ.

  دلد موددد د:د كدند هللادرهد  لد نددقبمدمثد سبم.
ي  دهللابدهللاطد  دهللابدانفد بدآلدصفودند دل:ددستثدردـدث عبدد ق د دعبدد موددألثوص دعبددهللا  دد ثمدمدمبدر 3564

دهللابيهد سبمد ذك د ثبده.  د بزدصبىددّللك
ـدث اثدهللا  دد وهدبدمبدا ةددحلحْوطي دعبدددمبدهللايدحم دهللابدش ث يلدمبد قبمد دل:دمسثهللاد ابد  د اد دل:3565  

دهللام جلد  د هللاطىدكلدذيدثٍقدث دهللابيهد سبمدداول:د"إنددّللك دصبىددّللك اه د الد صياد ودرٍت د الدمسثهللادرسولددّللك
د الدد طثدد د دل:د"ذد،د  ضلد  ود بد"دمثد دل:د"د ثدرداد  بفقددمل  ةدشيئد د بدميتهددإالَّدإبأذندز جهد"د ايل:دايرسولددّللك

  ؤددةفد د دملبحاد  د دةفد د د  دبد اضيٌّ د د مهللايمدغدردف".
ل دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابدهللاطد دمبد  درابح دهللابدـد]ث عبددإم دهيمدمبددملقت  دد ثحيف ي دعبددث دندمبدهال3566

 صفودندمبددثبى دهللابد ميهد دل:
دهللابيهد سبم:د"إذدد  تكدرسبيد  هللاطهمدعالعنيددرهللاد د عالعنيدمثريد "د دل:د ابهللا:دايرسولد دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك

 دّللك د هللادردافد ض وناد  دهللادرداد ؤدَّدة د دل:د"ملد ؤدَّدةف".
:دث دندخدلدهاللدد   ي[. دلد موددد د  

ابب فيمن أفسد شيئا  يغرم مثله -91  
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دحد عبدد   دمبددمل ىن دعبددخد   دهللابدمحي  دهللابد نس 3567  

ددملؤ بنيد  دخدد هدد ححْيثا د يهدد دهللابيهد سبمدكدندهللاب دمثبدنقدئهد  رسبهللادإث ىد ُ َّهد أ دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمدد أق  نيد ضمدإث دمهددطثددد دل:د ض م هللادمي هدد أق  دد احيثا د دلددمبددمل ىن:د  خذدد بزدصبىددّللك

إ،ددألخ ى د جثلدجي  د يهددد طثددد داول:د"غدر د  أم"دزددددمبددمل ىند"كبود"د  كبوددثىتدجد  د حيثتهددد يتد
 احيثادثىتد  غود د    دد احيثاد دميتهد دمثدرجثبددإ،د فظدث دثد ق دد دل:د"كبود"د ث سدد  سولد د

 د حيحيحادإ،د]آل[دد  سولد ث سددملأقورةد دميته.
دد ثد  ي دهللابدجْق حةحدمبهللاددجدجاد د هللا:د د هللادهللادئواد3568 ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دث ع د ـُبحْيهللاف

دهللابهد[:  ]رضيددّللك
دهللا دصبىددّللك بيهد سبمدطثد د د  ث هللادمه د  خذ د  ألد أق  د ددر دهللادصدنثد دطثد د د  لدصفيَّا دصبثهللاد  سولددّللك

 ديأان د ابهللا:دايرسولددّللك د ددكفدرةد ددصبثهللا.د دل:د"إان فد  لدإانٍ  د طثددفد  لدطثدٍد".
ابب املواشي تفسد زرع قوم -92  



يحيا دـدث عبدد مح دمبد   دمبداثمهللاددمل  زي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدث دددمبد 3569
 هللابد ميه

دهللابيهد سبمد] ن[دهللابىد هلد دصبىددّللك  ندان اد بربد دمبدهللادزبددخبهللادثدئ درجلد   ق  هدهللابيهمد اضىدرسولددّللك
 دأل ودلدثفظهدداب بهدر د هللابىد هلددملودشيدثفظهدداب بيل.

دري دهللابدد ربد دـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددد ف اي  دهللابددأل زدهللاي دهللابدد مه ي دهللابدث دددمبدُ حيحياددألنحي3570
 مبدهللادزبد دل:

دهللابيهد سبمد يهد د اضىد ندثفظد دصبىددّللك كدنهللاد هدان ادضدردا د  خبهللادثدئطد د   ق  د يه د ُأبكأمحدرسولددّللك
 دحلودئ داب بهدردهللابىد هبهد د  ندثفظددملدشياداب بيلدهللابىد هبهد د  ندهللابىد هلددملدشياد دد صدمهللاد دشيتهمداب بيل.

ة  أول كتاب األقضي18  
ابب يف طلب القضاء -1  

ـدث عبددنحي دمبدهللابيك دعبددُ ضحيلدمبدسبي دن دث عبددهللا   دمبد  دهللا    دهللابدسثي ددملاربي دهللابد  ده د ة3571  
دهللابيهد سبمد دل:د" بد يلدد اضد د ا دذمحدمغريدسأنٍي". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

د3572 مبدجثف  دهللابدهللا  دندمبد   ددألخبقي دهللابدـدث عبددنحي دمبدهللابيك د خرباندمو دمبدهللا   دهللابدهللا  ددّللك
 دملاربيد دألهللا ج دهللابد  ده د ة 

د ا دذمححدمغريأدسأنٍي". دد بدفأ دهللابيهد سبمد دل:د" حْبدُجثألحد دضيد دمنيح   ندد بزدصبىددّللك
ابب يف القاضي خيطىء -2  

ة دهللابد ميه ـدث عبدد   دمبدثقدندد ق يت دعبددخبفدمبدخبيفا دهللابد  دهدشم دهللابددمبدم د 3573  
دهللابيهد سبمد دل:د"د اضدةدعالعاف:د دث فد ددجلبا د دعبدند دد بدر د   ددد ذيد ددجلباد  جلفدهللا فد هللابدد بزدصبىددّللك

د بدر د رجلفد ضىد ببدفدهللابىدجهٍلد هود دد بدر".دحلقد اضىدمه د رجلدهللا فددحلقد جدرد ددحلأمد هود د  
ث دثددمبدمـُ حد ة:دد اضدةدعالعاف. دلد موددد د:دهذدد صحدشى د يه ددث د  

دمبد3574 دمبدهللا  دمبد يق ة د دل:دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   د دل:د خرب ددمد دمبدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا ي ددّللك
 دهلدد دهللابد   دمبدإم دهيم دهللابدُمْق دمبدسثي  دهللابد  د يسد و،دهللا   دمبدد ثدص دهللابدهللا   دمبدد ثدصد دل:

دصبى دهللابيهد سبم:د"إذددثأمددحلدكمد دجته د  صدبد بهد ج دن د إذددثأمد دجته د  خط د بهدد دلدرسولددّللك دّللك
"د ح عهللادمهد ابدمأ دمبدثمدد ادل:دهأذددث ع د مودسب ادهللابد  ده د ة.   ج ف

ـدث عبددهللا دفدد ثبربي دعبددهللا  دمبددونس دعبدد الزددمبدهللا    دث ع د وسىدمبدا ة دهللابدج هددمد دمبد3575
   محبد هود مودك ريد دل:دث ع د موده د ة هللا  دد



ددبد هدمثدغبعدهللا  هدجورهد بهددجلبا د  بدغبعد دهللابيهد سبمد دل:د" بدطبعد ضد ددملقب نيدثىتَّ هللابدد بزدصبىددّللك
 جورهدهللا  هد بهدد بدر".

اند دهللابد ميه دهللابدهللا ي دـدث عبددإم دهيمدمبدمحمةدمبد  دىيبدد   بي دث ع دزد دمبد  دد مر د  دعبدددمبد  دد مد3576
دمبدهللات ا دهللابددمبدهللا دفد دل: دمبدهللا  ددّللك  دّللك

د    ئكدهمدد أد   ن{إ،د و ه:د}د فدساون{دهؤال ددآلاي دد  التدنم هللاد دد يهودد }  بدملدىأمدندد نملددّللك
 خدصاد د ُ دظاد د بضري.

ابب يف طلب القضاء والتسرع إليه -3  
   دمبددمل ىند دال:دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدرجد ددألنحيدري دهللابدهللا  دـدث عبدد   دمبدد ثال د د3577

 د  محبدمبدمو ددألنحيدريددألزرقد دل:
دخلدرجالند بد مودبدكب ةد  مود قثودددألنحيدريدجد سد دثحْبااد ادال:د الدرجلددُبفكأُذدميببد د ادلدرجلد بد

مه د  دل:د حْه؛دإنهدكدنددأ هدد تق يدإ،ددحلأم.دحلباا:د ان د  خذد مود قثوددكفد د بدثحيىد   دهد  
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندإس دئيل دعبددهللا  ددألهللابى دهللابدمالل دهللابد نسدمبد د كد دل:3578  

دهللابيهد سبمدداول:د" بدطبعدد اضد د دستثدندهللابيهد كلدإ يه د  بدملددطب هد ملددقتثبد دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
د بأ د ددق ده".هللابيهد نملددّللك  

دهللابيهد سبم د  دلد   دلد كي :دهللابدإس دئيل دهللابدهللا  ددألهللابى دهللابدماللدمبد  د وسى دهللابد نس دهللابدد بزدصبىددّللك
  مودهللاودنا:دهللابدهللا  ددألهللابى دهللابدماللدمبد  ددفدد فمدري دهللابدخي  ادد  حي يدهللابد نس.

ي دمبدهالل دث ع د مودم دةد دل:د دلدـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسثي  دعبدد  ةدمبدخد   دعبددمح3579
  مود وسى:

دهللابيهد سبم:د" بدنقتث ل د  دالدنقتث لدهللابىدهللا ببدد بد ردده".   دلدد بزدصبىددّللك
ابب يف كراهية الرشوة -4  

دمبدهللا   د3580 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبدددمبد  دذئع دهللابددحلدرتدمبدهللا  دد  محب دهللابد  دسب ا دهللابدهللا  ددّللك
  دل:
دهللابيهد سبمدد  دشيد دمل  وي. ث دصبىددّللك بدرسولددّللك  
ابب يف هدااي العمال -5  

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدإمسدهللايلدمبد  دخد   د دل:دث ع د يسد دل:دث ع دهللا يُّدمبدهللا ريةدد أب ي3581  
دهللابيهد سبمد دل:د"ايد دُّهددد بدفد بدهللا لد بأمد بددهللابىدهللا ٍلد أ دصبىددّللك ت بدد بهدفيطد د  دد و هد هود ندرسولددّللك

غلٌّدأييتدمهددوددد ايد ا"د ادددرجلد بددألنحيدرد سوددك  د نظ دإ يهد ادل:دايرسولددّللك دد  لدهللا دهللا بك د دل:د"  دد



ذ ك "د دل:دمسثتكد اولدكذدد كذدد كذد د دل:د"  اند  ولدذ ك د بددستث ببدهدهللابىدهللا ٍلد بي  دمابيبهد ك ريهد  دد
ه د  ددنيدهللابهددنتهى".  يتد بهد خذ  

ابب كيف القضاء -6  
د]هللابيهدد قالد[د دل:3582 ـدث عبددهللا   دمبدهللاوند دل:د خرباندش دك دهللابدمسد، دهللابدثبش دهللابدهللابيك  

دهللابيهد سبمدإ،دد ي بد دضيد د ابهللا:دايرسولددّللك د  سب د  اندث دثدد قبكأد الدهللابمديلد دصبىددّللك مث  درسولددّللك
دسيه يد ب كد د  هللاد قدنك د  أذددجبسدمنيدد دكددخلحي دند الد اضنيكدثىتد ق  د بدداب اضد  د ادل:د"إنَّد دّللك

 دآلخ دك ددمسثهللاد بددأل ل؛د  أنهد ث ىد نددت نيد كدد اضد "د دل:د  ددز هللاد دضيد  د  د ددشأأهللاد د ضد دمث .
ابب يف قضاء القاضي إذا أخطأ -7  

هودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابدزدبعدمبهللاد ددسب ا دهللابد ددـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد3583
 سب اد د هللا:

دد اندمو ف د إنأمدّتتحي وندإيلَّ د  ثلَّدمثضأمد نددأوند حلبدحبجتهد بد دهللابيهد سبم:د"إّنك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دد  ط د هد طثادمثٍبد   ضيد هدهللابىدحنود دد مس د به د  بد ضيهللاد هد بدثقد خيهدموى د الدأيخذد بهدشيئد د  أّنَّد

  بدد بدر".
دمبدرد  د و،د ددسب ا دهللابد3584 ـدث عبددد  مي دمبدان  د مود وما دعبدددمبددمل در، دهللابد سد ادمبدزد  دهللابدهللا  ددّللك

  ددسب اد د هللا:
دهللابيهد سبمدرجالندخيتحي دند د ودردثدهل ددملد أبدهل ددميبادإالددهللاودمهد د ادلدد بز دصبىددّللك صبىدد  ىدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د دهللابيهد سبمد ذك د  به د  أىدد  جالند  دلدكلد دث د به د:دثايد ك د ادلدهل ددد بزدصبىددّللك دّللك
دمثَّددسته ددمثدحتدال".  "  ددإذد ثبت دد دد ثبت دد د تق دد  وخيدددحلقَّ

دمبد3585 رد  د دل:دمسثهللاد ددسب ادهللابدـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباندهللايقى دعبدد سد ا دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد ذدددحل دثد دل:  د بزكأدصبىددّللك

د يه". دد  ضيدميبأمدم  ديد ي ددملددبملدهللابيَّ دإّنك  خيتحي دند د ودردثد  شيد د  ددرسهللاد ادل:د"إ كأ
مبددـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د دل:د خربانددمبد هع دهللابددونسدمبددمد  دهللابددمبدشهدبد ندهللا  3586

دهللابهد دلد هودهللابىددملبرب:  دخلطدبدرضيددّللك
دكدندد ده د إّنددهود بددد ظبد دهللابيهد سبمد حيي د ؛دألنددّللك دصبىددّللك ايد دهددد بدف:دإندد   يدإّنددكدند بدرسولددّللك

  د تأبف.
ر دهللادشد يكد ددـدث عبدد مح دمبدهللا  ةدد ضز د اند ثدذدمبد ثدذد دل:د خرب د مودهللا  دندد ود ي د الدإخد  3587

   ضلد به ددث دث دمدمبدهللا  دن.



ابب كيف جيلس اخلصمان بني يدي القاضي؟ -8  
دمبدد ممريد دل:3588 دمبددمل در، دعبدد حيثعدمبداثمهللا دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبدد مح دمبد بي  دعبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد نددخلحي نيدداث دندمنيدد يددحلأم. دصبىددّللك   ضىدرسولددّللك
القاضي يقضي وهو غضبان ابب -9  

ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدهللا  ددملبكدمبدهللا ري د دل:دعبددهللا  دد  محبدمبد  دمأ ة دهللابد ميهد3589
  نهدكتعدإ،ددمبهد دل:

دهللابيهد سبم:د"الدداضيددحلأمدمنيددعبنيد هودغض دن". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب احلكم بني أهل الذمة -10  

دمبدثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدـدث3590  عبدد مح دمبد   ددمل  زي دث ع دهللابيك
 هللا دفد دل:

.}  }  أندجد  ،د دثأمدميبهمد  د هللا ضدهللابهم{د بقرهللاد دل:د} دثأمدميبهمدندد نملددّللك
دمبد   دد بفيبي د دل:دث عبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسح3591 دق دهللابددد ددمبدـدث عبددهللا  ددّللك

 دحلحيني دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:
ملددنم هللاددآلدا:د}  أندجد  ،د دثأمدميبهمد  د هللا ضدهللابهم{} إندثأ هللاد دثأمدميبهمداب اق {ددآلدا.د دل:دد
 با دكدندمبودد بضريدإذدد تبودد بدم د  دظاد دَّْ ددنحيفدد  دا د إذدد تلدمبود  دظاد بدم دد بضريد دَّ ددإ يهمدد  دادكد

دهللابيهد سبمدميبهم. دصبىددّللك   قوَّىدرسولددّللك
ابب اجتهاد الرأي يف القضاء -11  

ـدث عبددثفصدمبدهللا   دهللابدشث ا دهللابد  دهللاون دهللابددحلدرتدمبدهللا   ددمبد خيددملغريةدمبدشث ا دهللابد3592
  انفد بد هلدمحصد بد صحدبد ثدذدمبدج ل 

دهللابيهد سبمدملدد رددد ند دصبىددّللك د ثثد ثدذد دإ،دد ي بد دل:د"كيفد اضيدإذددهللا ضد كد ضد  "د دل:د ندرسولددّللك
دهللابيهد سبم د دل:د"  أندملدجت د دصبىددّللك د دل:د"  أندملدجت د دكتدبددّللك "د دل:د  قبادرسولددّللك   ضيدمأتدبددّللك

دهللابيهد سبمد الد دكتدبددّللك "د دل:د جته در ديد الدآ ود د دصبىددّللك د دسبادرسولددّللك دصبىددّللك  ض بدرسولددّللك
." دملددد ضيدرسولددّللك دد ذيد  قدرسولدرسولددّللك  هللابيهد سبمدص رهد  دل:د"دحل  دّللك

ـدث اثد ق د دعبددىيب دهللابدشث ا د دلدث ع د مودهللاون دهللابددحلدرتدمبدهللا    دهللابدانفد بد صحدبد3593
  ثدذ دهللابد ثدذدمبدج ل 

دهللابيهد سبمدملدد دصبىددّللك مث هدإ،دد ي ب د ذك د ثبده. ندرسولددّللك  
ابب يف الصلح -12  



ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د خرب دسبي دندمبدمالل دحد عبدد مح دمبدهللا  دد ودث د3594
د   واي دعبدد   دنددث ددمبد   دعبددسبي دندمبدمالل د  دهللا  دد ثمدمدمبد    دشكدد ويخ دهللابدك ريدمبدزد  د

مبدرابح دهللابد  ده د ةد دل:دهللابدد و ي   
دمنيددملقب ني"دزددد مح د"دإالدصبحد د ثلَّدث د د د  دث ددثالال "د دهللابيهد سبم:د"د حيُّبحدجدئمف دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"دملقب وندهللابىدش  طهم". دصبىددّللك   زدددسبي دندمبددد د:د  دلدرسولددّللك
دمبدكثعدمبدـدث عبدد مح دبدصد  دعبدددمبد3595  هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب د دل:د خرب دهللا  ددّللك

  د ك د ندكثعدمبد د كد خربه
دهللابيهد سبمد ددملقج  د در فثهللاد صودهت دد دصبىددّللك  نهد ادضىددمبد  دثحْ رحٍددددبد دكدند هدهللابيهد دهللاه درسولددّللك

دهللابيهد سبمد هود دميته د دصبىددّللك دهللابيهد سبمدثىتدكوفدثىتدمسثه ددرسولددّللك دصبىددّللك  ر جدإ يه ددرسولددّللك
دثج  ه د اندىدكثعدمبد د كد ادل:د"ايدكثع"د ادل:د  يكدايرسولددّللك د  شدرد هدمي هد ندض دد وط د ْجفح سأ

دهللابيهد سبم:د" مد د ضه".   بدددبك د دلدكثع:د  د ثبهللادايرسولددّللك د دلدد بزدصبىددّللك
ابب يف الشهادات -13  

ـدث عبدددمبدد ق حد  مح دمبدسثي ددهل  د د دال:د خربانددمبد هع د دل:د خرب د د كدمبد نس دهللابدهللا  د3596
دمبدهللا   دمبدهللا  دندمبدهللافدند خربهد ندهللا  دد  محبدمبد  دهللا  ةد دمبد  دمأ  د ند ابهد خربهد ندهللا  ددّللك دّللك

 دألنحيدريد خربه د ندزد دمبدخد  ددجلهيد خربه 
دص دهللابيهد سبمد دل:د" الد خربكمدخبريدد وه د  دد ذيدأييتدموهدد ه د  دخيربدموهدد هد  لد ند ندرسولددّللك بىددّللك

دمبد  دمأ د دته دد دل.  دق هلد"دشكدهللا  ددّللك
 دلد موددد د:د دلد د ك:دد ذيدخيربدموهدد هد الددثبمد ددد ذيدهيد ه د دلددهل  د :د د  ثهددإ،دد قبطدن د دلد

أييتد دددأل ددح د ديأخ درد دث دثددهل  د  د دلددمبدد ق ح:ددمبد  دهللا  ة د ملددالدهللا  دد  محب.دمبدد ق ح:د  د  
ابب فيمن يُعني على خصومة من غري أن يعلم أمرها -14  

دمبدهللا   د3597 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددهللا درةدمبدغمدا دهللابدىيبدمبدردش د دل:دجبقبدد ث  ددّللك
  جبسد ادل:د ر جدإ يبد

د بدث  دددّللك د ا دضددَّددّللك د  بد دهللابيهد سبمدداول:د" بدثد هللادشفدهللاتهدد ندث ٍك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
دردغاد دثىتددبميدهللابه د  بد دلد د ؤ ٍبد دد يسد يهد سأبهددّللك خدصمد دابطٍلد هوددثب هدملددملد دسر ددّللك

 دخل دلدثىتدخي جدادد دل".
هللابيدمبددحلقنيدمبدإم دهيم دعبددهللا  دمبددونس دعبددهللادصمدمبد   دمبدزد دد ث  يد دل:دث ع دـدث عبدد3598

دهللابيهد سبمدنثبده د دل:  دمل ىندمبددمد  دهللابد ط دد وركدق دهللابدان   دهللابددمبدهللا   دهللابدد بزكأدصبىددّللك



دهللامك جلك".  "  بد هللادندهللابىدخحيو ٍادمظبٍمد ا داب دمغضٍعد بددّللك
دة الزورابب يف شها -15  

ـدث عبددىيبدمبد وسىدد  بري دعبدد   دمبدهللا ي  دث ع دسفيدنددث دد ثحيف يدهللابد ميه دهللابدث يعدمبد3599
 د بث دنددألس ي دهللابدُخ ح،دمبد د كد دل:

دهللابيهد سبمدصالةدد حي ح د ب دددنحي فد ددد دئ د د ادل:د"هللا  هللادشهددةدد مُّ ردابيأش د،د دصبىددّللك صبكىدرسولددّللك
دغريد و كنيدمه{.ابّللكد "دعالتد  در دمثد   :د} دجتب وددد  جسد بددأل اث د دجتب ودد ولدد مُّ ردثبفد دّللك  
ابب من ترد شهادته -16  

ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبدد   دمبدردش  دعبددسبي دندمبد وسى دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابد3600
 ج ه

دهللابيهد سبمدردكدشهددة دصبىددّللك دخلدئبد دخلدئبا د ذيدد غ  دهللابىد خيه د رددشهددةدد ادن دألهلدد  يهللا دد ندرسولددّللك
   جدزهدد غريهم.

  دلد موددد د:دد غأْ ُ ددحلباد د وحبد  د د ادن :ددألجريدد تدم  د  لددألجريددخلدص.
 دد ثمدم دـدث عبدد   دمبدخبفدمبدطدرقدد  دزي دعبددزد دمبدىيبدمبدهللا ي ددخلمدهللاي د دل:دعبددسثي دمبدهللا 3601

 هللابدسبي دندمبد وسىدإبأسبددهد دل:
دهللابيهد سبم:د"الجتوزدشهددةدخدئٍبد الدخدئبٍاد الدزدٍند الدزدنيٍاد الدذيدغ ٍ دهللابىد خيه". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب شهادة البدوي على أهل األمصار -17  
دوبد ان  دمبددمد  دهللابددمبددهلدد دهللابدـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  د خربانددمبد هع د خرب دىيبدمبد 3602

    دمبدهللا   دمبدهللاطد  دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد  ده د ة
دهللابىدصدثعد  دٍا". دهللابيهد سبمدداول:د"الدجتوزدشهددةدم  يٍك دصبىددّللك   نهدمس درسولددّللك

ابب الشهادة يف الرضاع -18  
بد  د بيأا دث ع دهللُاا ادمبددحلدرت دـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوب دهللابددم3603

عبيهدصدثعديلدهللابه د  اندحل دثدصدثزد ثفظ د دل:   ث ك
دهللابيهد  م جهللاد دَّدىيبدمبهللاد  ددهدب د  خبهللادهللابيبددد   ةدسودد  د مهللا هللاد ندد رضثتبدد يثد  د   يهللادد بزدصبىددّللك

دإندد أدذما د  دل:د"  ددد ردكد   د د هللاد دد د هللا ددهللاهدد سبم د ذك  دذ كد هد  هللا ضدهللا د ابهللا:دايرسولددّللك
 هللابك".



ـدث عبدد مح دمبد  دشثيعددحل د  دعبدددحلدرتدمبدهللا ريدد  حي ي دحد عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددإمسدهللايلد3604
دمبدهللابيادكالمهددهللابد دوب دهللابددمبد  د بيأا دهللابدهللُا ي دمبد  د  ، دهللابدهللاا ادمبددحلدرت د   دمسثتهد بدهللاا اد

حل دثدهللا ي د ثفظ د ذك د ثبده.  أ د  
  دلد موددد د:دنظ دمحدددمبدزد دإ،ددحلدرتدمبدهللا ريد ادل:دهذدد بدعاد د صحدبد دوب.

ابب شهادة أهل الذمة، ويف الوصية يف السفر -19  
ـدث عبددزايددمبد دوب دعبددهويم د خرباندزك اي دهللابدد وثز 3605  

هذهد ملدجي د ث د د بددملقب نيدُدْوهأ هدهللابىد صيته د  شه درجبنيد بد ندرجال د بددملقب نيدثض  هدد و دةدم  و د د
 هلدد أتدبد ا  ددد أو ا د   يدد ابد وسىددألشث يد  خربده د    ددمرتكتهد  صيته د ادلددألشث ي:دهذدد   دملددأبد

د ددخدان دهللابيهد سبم د  ثبفه ددمث دد ثحي دابّللك دصبىددّللك د الدكذابد الدم َّالد الددمث دد ذيدكدند دهللاه درسولددّللك
د د إندد وصيادد  جلد   كتهد   ضىدشهددهت د.  كت دد الدغريَّ

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددىيبدمبدآدد دعبدددمبد  دزدئ ة دهللابد   دمبد  دد ادسم دهللابدهللا  ددملبكدمبد3606
 سثي دمبدج ري دهللابد ميه دهللابددمبدهللا دفد دل:

د  د  د دد قه يدأبرضد يسد دد قبم د ب دد   ددمرتكتهدخ جدرجلد بدم دسحهٍمد  دمتيمدد دمبدم ك   دريد هللاح يٍك
دهللابيهد سبم دمثد ج ددجلدددنأاد اد ود:ددشرتدبدهد بد دصبىددّللك  ا  ددجددد ضٍادفوَّصد داب ذهع د  ثبفه ددرسولددّللك

د بدشهددهت  دد إنددجلددد حيدث هم د دل:د بم هللادمتيمد هللا يٍك د ادددرجالند بد   يد دد قَّه يد حبفدد وهدد بدد ثقُّ
  يهمد}ايد دهددد ذدبدآ بوددشهددةدميبأمدإذددثض د ث كمددملو {ددآلدا.

ابب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له أن حيكم به -20  
بدـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف د نددحلأمدمبدان  دث عهم د دل:د خرباندشثيع دهللابدد مه ي دهللابدهللا درةدم3607

دهللابيهد سبم   خممياد ندهللا َّهدث عهد هود بد صحدبدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد ياضيهدمثبد  سه د  س يد دهللابيهد سبمددمتديد  سد د بد هللا د  د دستت ثهدد بزدصبىددّللك  ندد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمددملويد  مط ددألهللا د  د طفقدرجدلددثرتضونددألهللا د َّد ي دصبىددّللك قد  ونهداب ف ف د الددوث  ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ادل:دإندكبهللاد  تدهللاد دهذدد دصبىددّللك دهللابيهد سبمددمتدهللاه د بددىددألهللا د ُّدرسولددّللك  ندد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدثنيدمس دن د ددألهللا د د ادل:د"   يسد  ددمتثتهد بك"د ادلد د ف فد إالدمثته د ادددد بزُّدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"مبىد  ددمتثتهد بك"د طفقدددألهللا د كدداول:دهُبمكددألهللا د :دال د د ددمثتأه د ادلدد بزدصبىددّللك  دّللك
دهللابيهد سبمدهللابىدخممياد ادل:د"مبد شهي د  د ادلدخمميادمبداثمهللا:د اند شه د نكد  دابدثته د    لدد بزدصبىددّللك

د جثلدد بزُّدصبىددّللكد دهللابيهد سبمدشهددةدخمميادموهددةدرجبني. وه  "د ادل:دمتحي داكدايرسولددّللك  
ابب القضاء ابليمني والشاهد -21  



ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد دحلقبدمبدهللابيك د ندزد دمبددحل دبدث عهم د دل:دعبددسيفددملأي د دلد3608
 هللا  دن:دسيفدمبدسبي دن دهللابد يسدمبدسث  دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابددمبدهللا دف

دهللاب دصبىددّللك يهد سبمد ضىدمي نيد شده . ندرسولددّللك  
ـدث عبدد   دمبدىيبد سب ادمبدش يعد دال:دعبددهللا  دد  زدق د دل:د خرباند   دمبد قبم دهللابدهللا   دمبد3609

 ددبدردإبأسبددهد  ثبده د دلدسب اد دث د ه:د دلدهللا   :د ددحلاوق.
 دهللابدرميثادمبد  دهللا  دد  محب دهللابدسهيلدـدث عبدد مح دمبد  دمأ د مود حيثعدد مه ي د دل:دعبددد  َّرحد حْردأيُّد3610

 مبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ة
دهللابيهد سبمد ضىداب ي نيد  دد وده .   ندد بزَّدصبىددّللك

 دلد موددد د:د زدد دد  مي دمبدسبي دنددملؤذند دهذدددحل دثد دل:د خرب دد ود ثيدهللابدهللا  دد ثمدمد دل:د ذك  د
عتهدإايهد الد ثفظه د دلدهللا  دد ثمدم:د   دكدند صدمهللادذ كد قهيلد ادل:د خرب درد ميثاد هودهللاب يدعااد  دث ك

عهدهللابدرميثادهللابهدهللابد ميه.  سهيال دهللابكافد ذه هللادمثبدهللاابه د نقيدمثبدث د ه د أدندسهيلدمث دى ك
إبأسبددد  دـدث عبدد   دمبددد ددديأسأب رد  دعبددزايدددث ددمبددونسدث ع دسبي دندمبدمالل دهللابدرميثاد3611

 حيثعد  ثبده د دلدسبي دن:د بايهللادسهيال د ق  تهدهللابدهذدددحل دثد ادل:د دد هللا  ه د ابهللاد ه:دإندرميثاد خرب دمهد
. د ح تدمهدهللابدرميثادهللا كأ  هللابكد دل:د  أندكدندرميثاد خرب،دهللا كأ

دمبدد مميعدد ثبربي دث ع د3612   د دل:دمسثهللادج يدـدث ع د مح دمبدهللا  ة دعبددهللا دردمبدشثيعدمبدهللا  ددّللك
 د مميعدداول:

د ددّللك دهللابيهد سبمدجيود دإ،د دد ثبرب د  خذ همدم ُْك حاد بدانثيادد طدئف د دستد وهمدإ،دنزكأ دصبىددّللك مثثدرسولددّللك
د د رمحاددّللك دهللابيهد سبمد ابهللا:دد قالددهللابيكدايدنزددّللك دهللابيهد سبمد  ك هللا د ق اتهمدإ،دد بزدصبىددّللك صبىددّللك

دهللابيهد د دصبىددّللك م كد ه د اتاندجب ،د  خذ ان د   دكبدد سب بدد خض  بددآذدندد بثم د ب دد  ددمبثبربد دلديلدنزددّللك
 سبم:د"هلد أمدميكأبافدهللابىد نأمد سب تمد  لد ند ؤخذ دد دهذهددألايد".د بهللا:دنثم د دل:د" بدميبتك "د بهللا:دمس ةد

دهللابيهد سبم:د"  درجلد بدم دد ثبرب د رجلدآخ دمسدهد ه؛د وه دصبىددّللك  دد  جل د  ىبدمس ةد نددوه  د ادلدنزددّللك
د ا د سب بدددوددكذدد كذد د  ىبد نددوه د ك د تحبفد  دشده ،ددآلخ  د بهللا:دنثم د دستحبف  د حبفهللادابّللك

دهللابيهد سبم:د"دذه ودد ادمسوهمد نحيدفددأل ودل د د دصبىددّللك الدمتقُّوددذردردهم د والد خض  بددآذدندد بثم د ادلدنزُّددّللك
دالدىعدضال ادد ث لد ددرزدبدكمدهللاادال "د دلدد مميع:د  هللات د  كأيد اد هللا:دهذددد  جلد خذدزرميَّيتد دنحي  هللاد  نَّددّللك
دهللابيهد سبم ددث د  خرب هد ادلديل:د"دث قه"د  خذ دمتب ي هد   هللاد ثهد أدنبد دمثدنظ دإ يبددنزُّد إ،دد بزدصبىددّللك

دصب دهللابيهد سبمد ادلددّللك دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دئ نيد ادل:د" دد  د دأبسري، "د  رسبتهد بدد ي د ادددنزددّللك ىددّللك



دصبىد  ب جل:د"ردَّدهللابىدهذددزرميَّاد  هدد يتد خذ د بهد"د ادل:دايدنزَّددّللك دإنددخ جهللاد بدد يد دل:د دختب دنزُّددّللك
دهللابيهد سبمدسيفدد  جلد  هللاطدنيه     دلد ب جل:د"دذهع د مدهدآصثد د بدطثدٍد"د دل:د مدد دآصثد د بدشثري.ددّللك

ابب الرجلني يد عيان شيئا  وليست بينهما بينة -22  
ـدث عبدد   دمبد بهدلدد ض د  دعبدددمد دمبدزرد  دعبدددمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دهللابدسثي دمبد  دم دة دهللابد3613

  ميه دهللابدج هد  د وسىددألشث ي 
دهللابيهد ندرد دهللابيهد سبمد يقهللاد ودث د به ددميكأبا د جثبهدد بزُّدصبىددّللك جبنيدددهللايددمثريد  د  دددمادإ،دد بزدصبىددّللك

  سبمدميبه د.
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددىيبدمبدآدد دعبددهللا  دد  ثيمدمبدسبي دن دهللابدسثي  دإبأسبددهد  ثبده.3614  
مبد بهدل دعبددمهدد دهللابد تددةدنثىندإسبددهـدث عبدد   دمبدمودر دعبددثجكدجد3615  

د دهللابيهد سبمد  ثثدكلد دث د به ددشده دب د اقح هدد بزدصبىددّللك  ندرجبنيدددَّهللايددمثريد دهللابىدهللاه دد بزدصبىددّللك
 هللابيهد سبمدميبه ددنحيفني.

ال3616 ف دهللابد  درد   دهللابد  دـدث عبدد   دمبددملبهدل دعبدددمد دمبدزرد  دعبدددمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دهللابدخأ
 ه د ة

دهللابيهد سبم:د دهللابيهد سبمد يسد ودث د به ددمـحيكأبا د ادلدد بزدصبىددّللك  ندرجبنيددختحي دد د تديدإ،دد بزدصبىددّللك
 "دْستحهأ حددهللابىددْ يح أنيأد ددكحدنح د حثح َّددذ كد  دك هد".

  زدق د دلد مح :د دل:دعبدد ث   دهللابدمهدددمبدـدث عبدد مح دمبدثب ل د سب ادمبدش يعد دال:دعبددهللا  دد3617
  ب ه دهللابد  ده د ة 

دهللابيهد سبمد دل:د"إذددك هددالعبدندد ي ني د  ددستح دهدد بيقته ددهللابيهد"د دلدسب اد دل:د خرباند هللابدد بزدصبىددّللك
  ث  د  دل:دإذدد ك هددالعبدندهللابىدد ي ني.

دحلدرت دهللابدسثي دمبد  دهللا  مادإبأسبددددمبد بهدلد  بهد دل:ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددخد  دمبد3618  
دهللابيهد سبمد نددحْقتحهأ ددهللابىدد ي ني. دصبىددّللك   دددماد  يسدهل ددميكأبا د    مهددرسولددّللك

ابب اليمني على املدَعى عليه -23  
دمبد قب ادد اثبز د دل:دعبددان  دمبدهللا   دهللابددمبد  د بي3619 أاد دل:ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد ضىداب ي نيدهللابىددمل َّهللاحىدهللابيه. دصبىددّللك  كتعدإيلَّددمبدهللا دفد ندرسولددّللك
ابب كيف اليمني؟ -24  

ـدث عبدد ق د دعبدد موددألثوص دعبددهللاطد دمبدد قدئع دهللابد  دىيب دهللابددمبدهللا دف3620  



دد دهللابيهد سبمد دل:ددث د  جلدثبكفهد"دثبفدابّللك  ذيدالدإ هدإالدهود دد هدهللاب ،دشى ف"ددث د ندد بزدصبىددّللك
  ب  هللاي.

  دلد موددد د:د مودىيبددمسهدزايد دكو كدعاا.
ابب إذا كان املدعى عليه ذميا ، أحيلف؟ -25  

ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد مود ثد دا دعبدددألهللا ش دهللابدشايق دهللابددألشثثد دل:3621  
دهللابيهدكدندمي د منيدرجلد بدد يهودد رضد جححح ح  د دهللابيهد سبمد ادلديلدد بزدصبىددّللك  ا َّ تهدإ،دد بزدصبىددّللك

:د}إنَّد  سبم:د"  كدميكأبا "د بهللا:دال د دلد بيهودي:د"دثبف"د بهللا:دايرسولددّللك دإذد دىبفد دذهعدنديل د  نملددّللك
د  ميدنمدمثبد د بيال {دإ،دآخ ددآلدا.  د ذدبددورت ندمثه ددّللك

لف على علمه فيما غاب عنهابب الرجل حي -26  
ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددد ف اي  دعبدددحلدرتدمبدسبي دن دث ع دُكْ ُد ف دهللابددألشثثدمبد يس3622  

دهللابيهد سبمد د رضدد ي ب د ادلددحلض  ي:د  ندرجال د بدكب ة د رجال د بدثض  و ددختحي ددإ،دد بزدصبىددّللك
د دددثبمدايرسولددّللك دإند رضيددْغتححيح بيهدد  مودهذد د هيد دد هد دل:د"هلد كدميكأباف "د دل:دال د  أبد ثحبكأُفُهد دّللك

  ندد رضيددغتحي بيهدد موه د تهي دد أب يددث د بي نيد سدقددحل دث.
ـدث عبددهبدددمبدد ق ي دعبدد موددألثوص دهللابدمسد، دهللابدهللابا ادمبد دئلدمبدثج ددحلض  ي دهللابد ميهد دل:3623  

دهللابيهد سبم د ادلددحلض  ي:دايرسولددّللك دإندهذددجد درجلد بدث دصبىددّللك ض  و  د رجلد بدكب ةدإ،درسولددّللك
دهللابيهد غب  دهللابىد رضدكدنهللادأل  د ادلدد أب ي:دهيد رضيد دد يد زرهللاهدد يسد هد يهددثق د ادلدد بزدصبىددّللك

رسولددّللك دإنهد دج د يسدد ديلد ددثحبحفح د يسد سبمد بحض  ي:د"  كدميكأباف "د دل:دال د دل:د" بكدمييبه"د ادل:داي
 دتورَّض د بدشى د ادل:د" يسد كد بهدإالَّدذ ك".

ابب كيف حيلف الذمي؟ -27  
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف داثدهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دعبددرجلد بدُ محدبا د حنبدهللاب د3624

 سثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ةد دل:
دد ذيد نملدد توردةدهللابىد وسى د ددجت  ند دد توردةدهللابىد دلد دهللابيهد سبمددث د بيهود:د" نو كمدابّللك د بزدصبىددّللك

  بدزّن "د سدقددحل دثد د حيادد  جم.
ـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبد موددألص غ دث ع د    ددث ددمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدقدهللابدد مه يد3625

ددهد دل:دث ع درجلد بدُ محدبادابدكدنددتَّ  دد ثبمد دثأيه دى تدسثي دمبددملقيع د سدقد ذدددحل دثد إبأسب
 دحل دثدنثبده.

ـدث عبدد   دمبددمل ىن دث عبددهللا  ددألهللابى دعبددسثي  دهللابد تددة دهللابدهللاأ  ا3626  



دد ذيدادكمد دهللابيهد سبمد دلد ه ددث ددمبدُصوراي:د" ُذك كمدابّللك  بدآلد  هللاون د   طثأمدد  ح  د ندد بزدصبىددّللك
 ربلدهللابيأمدد غ دد د  نملدهللابيأمددملبَّد د قبوى د  نملدهللابيأمدد توردةدهللابىد وسى د جت  ند دكتدمأمدد  جم "د دل:د

 ذك   دمثظيم د الددقث د ند كذمك د سدقددحل دث.
ابب الرجل حيلف على حقه -28  

د  َّ يد دال:دعبددمايادمبدد و ي  دهللابدحبريدمبدسث  دهللابدخد  دـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة د  وسىدمبد   دند3627
 مبد ث دن دهللابدسيف دهللابدهللاوفدمبد د ك د نهدث عهم

د نثمدد وكيل د ادلدد بزدصبىد دهللابيهدملَّدد دم :دثقزددّللك دهللابيهد سبمد ضىدمنيدرجبني د ادلددملاضيك  ندد بزدصبىددّللك
د ثد،ددبوددهللابى دهللابيهد سبم:د"إنددّللك د نثمدددّللك د ال:دثقزددّللك د ثجم د  أبدهللابيكداب أيسد د  أذددغب كد   ف

 د وكيل".
ابب يف احلبس يف الديين وغريه -29  

دمبددمل در، دهللابد حْم دمبد  دُد حيبا دهللابد   دمبد ي ون دهللابد3628 دمبد   دد ُبفيبي دعبددهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
 هللا   دمبدد وَّ كأد  دهللابد ميه 

دهللابيهد سبمد دل:د"يلُّدد ودج دىلدهللا ضهد هللااومته"د دلددمبددمل در،:دىلدهللا ضه:ددغبظد ه دهللابدرسولد دصبىددّللك دّللك
  هللااومته:دى سد ه.

ـدث عبدد ثدذدمبد س  دعبددد بض دمبدمشيل د خربانده  دفدمبدث يعدرجلفد بد هلدد  دددا دهللابد ميه دهللابد3629
 ج هد دل:

دهللابيهد سبمدمغ   ،ديل د ادلديل:د"د م ه"دمثد دلديل:د"ايد خددم دمتيٍم:د دد  د د ند فثلدأبسري، ".  يهللادد بزدصبىددّللك
ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباندهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابد مدمبدثأيم دهللابد ميه دهللابدج كأه3630  

درجال د دهت ا. دهللابيهد سبمدث سح   ندد بزدصبىددّللك
 ؤ َّلدمبدهودد د دلددمبد  د ا:دث ع دإمسدهللايل دهللابد ْمدمبدثأيم دهللابد ميه دـدث عبدد   دمبد  د ا د د3631

 هللابدج ه د دلددمبد  د ا:دإند خدهد  دهللا كأه د  دلد ؤ َّل:
دهللابيهد سبمد هودخيطعد ادل:دجريد دندد خذ د د  هللا ضدهللابهد   ني دمثدذك دشيئد  د ادلد إنهد دددإ،دد بزدصبىددّللك

دهللابيهد س بم:د"خبُّودد هدهللابدجريدنه"دملددذك د ؤ َّلد هودخيطع.د بزدصبىددّللك  
ابب يف الوكالة -30  

دمبدسث دمبدإم دهيم دعبددهللا كأي دعبدد   دهللابددمبدإسحدق دهللابد  دنثيمد هعدمبدكيقدن د3632 ـدث عبددهللا ي ددّللك
د نهدمسثهدى تد دل:  هللابدجدم دمبدهللا  ددّللك



دهللا بيهد سبمد قب هللادهللابيهد  بهللاد ه:دإ د رد ددخل  جدإ،دخيربد ادل:د رد ددخل  جدإ،دخيربد   يهللادد بزدصبىددّللك
 "إذدد  يهللاد كيبيد حُرْذد ببهدمخقادهللاو د ساد  د  أنددمتغىد بكدآدا  د ض دد ،دهللابىد   و ه".

أبواب من القضاء -31  
ه د ة ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدددمل ىندمبدسثي  دعبدد تددة دهللابدموريدمبدكثعدد ث  ي دهللابد  د3633  

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد  درْ مُتْد دط دٍقد دجثبوهدس ثاد ذرٍي".  هللابدد بزكأدصبىددّللك
ـدث عبدد ق د د دمبد  دخبفد دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةد دل:د3634  

دهللابيهد سبم:د"إذدددست ذند ث كمد خدهد نددغ زدخو ا د دج  دصبىددّللك درهد الدميبثهد"د بأقودد ادل:د دلدرسولددّللك
  ديلد ردكمد  د هللا ضتم دأل ايبهددمنيد كتد أم".

  دلد موددد د:د هذددث دثددمبد  دخبفد هود متُّ.
ْ  ا د دلد3635 ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدىيب دهللابد   دمبدىيبدمبدث دن دهللابد ؤ ؤة دهللابد  دصأ

دهللابيهد سبم  موددد د:د دلدغريد تي اد دهذدددحل   دث:دهللابد  دص  ادصدثعدد بزدصبىددّللك
دهللابيه". ددّللك دشدقَّ دمه د  بدشدقَّ ددّللك د ض َّ دهللابيهد سبمد نهد دل:د" بدضدرَّ  هللابدد بزدصبىددّللك

ـدث عبددسبي دندمبددد ددد ثحتأي دعبددمحدد دعبدد دصلد و،د  دهللُاييباد دل:دمسثهللاد ابدجثف د   دمبدهللابيكد3636
  ةدمبدجب بى ت دهللابدمس

 نهدكدنهللاد هدهللاض فد بدخنلد دثدئ درجلد بددألنحيدرد دل:د   دد  جلد هبهد دل:د أدندمس ةدد خلدإ،دخنبهد
دهللابيهد سبمد ذك د دهللابيه د طبعدإ يهد ندد يثهد  ىب د طبعدإ يهد نددبد بهد  ىب د   ىدد بزَّدصبىددّللك  يت ذَّىدمهد دحوقُّ

دهللابيهد سبمد ندد يثهد  ىب د طبعدإ يهد نددبد بهد  ىبد دل:د" ه هد هد  كدكذددذ كد ه د طبعدإ يهدد بزُّدصبىددّللكد
دهللابيهد سبمد ألنحيدري:د"دذهعد د ب دخنبه". دصبىددّللك   كذد"د   د درغ هد يهد  ىبد ادل:د" نهللاد ضدرٌّ"د ادلدرسولددّللك

عهـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددد بيث دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ةد ندهللا  ددّللكد3637 دمبدد ممريدث َّ  
 ندرجال دخدصمدد ممريد دش دجددحل ةدد يتددقاوند د د ادلددألنحيدري:دس كأحددملد دمي  د  ىبدهللابيهدد ممري د ادلدد بزد

دهللابيهد سبمد بممريد"دسقدايزمريدمثد رسلدإ،دجدر،"د دل:د غضعددألنحيدريد ادل:دايرسولددّللك دإندكدنددمبد صبىددّللك
دد ج دإ،ددجل ر"د ادلدد ممري:دهللا تك د تبوَّند ج دهللابيهد سبمدمثد دل:د"دسقدمثَّددث سددملد دثىتَّ دصبىددّللك هدرسولددّللك

دإ دألثقعدهذهددآلدادنم هللاد دذ كد} الد رمكدالدؤ بوندثىتدىأ و،{ددآلدا.   وددّللك
بدعثب ا دهللابد ميهدعثب ادمبدـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مود سد ا دهللابدد و ي ددث ددمبدك ريدهللابد  د د كدم3638

   د د ك 



دهللابيهد سبمدد دصبىددّللك  نهدمس دكربد همددذك  ند ندرجال د بد  دشدكدند هدسهمد دم د ـُ حدظا د ردصمدإ،درسولددّللك
دهللابيهد سبمد نددملد دإ،دد أث نيدالد دصبىددّللك  د ْهُم رددث دد قيلدد ذيدداتق وند د ه د اضىدميبهمدرسولددّللك

ُسددألهللابىدهللابىددألسفل.ى أد  
ـدث عبدد مح دمبدهللاْ  حة دعبدددملغريةدمبدهللا  دد  محب د دل:دث ع د  دهللا  دد  محبدمبددحلدرت دهللابدهللا   دمبد3639

 شثيع دهللابد ميه دهللاب
دهللابيهد سبمد ضىد دد قيلددملهم رد ندميقكدثىتدد بغدد أث نيدمثدد سلددألهللابىدهللابىد دصبىددّللك ج هد ندرسولددّللك

 دألسفل.
ـدث عبدد  وددمبدخد  د ند   دمبدهللا  دندث كعهم د دل:دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابد  دطُوحد اد هللا   دمبد4036

د دل:  ىيب دهللابد ميه دهللابد  دسثي ددخل ريكأ
دهللابيهد سبمدرجالند دث ،دخنبٍاد دث دثد ث مهد:د    د دد ُذرأهللاهللْاد وج دس ثاد دصبىددّللك دختحيمدإ،درسولددّللك

دث دثددآلخ :د وج  دمخقاد ذرٍُيد اضىدمذ ك د دلدهللا  دد ثمدم:د    دجب د ةد بدج د هدد ذرهللاهللا. ذري د    
   كتاب العلم19

ابب احلث ِّ على طلب العلم -1  
دمبددد د د دل:دمسثهللادهللادصمدمبدرجد دمبدثيوةدى كت دهللابددد ددمبد3641 ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددهللا  ددّللك

  يل دهللابدك ريدمبد يسد دل:
كبهللادجد قد د  د  دد  ردد د د قج دد وقد جد هدرجلد ادل:دايد ابدد  ردد  دإ دجئتكد بد  دبادد  سولدصبىد

دهللابيهد سبم د ددجئهللادحلدجا د دل:د  أ دمسثهللاد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدحل دثدمبغ د نكدحت كأعهدهللابدرسولددّللك دّللك
دهللابيهد سبمدداول:د" بدسبكدط داد د دصبىددّللك دمهدط داد د بدط قددجلبا د إنددرسولددّللك دطبعد يهدهللاب د دسبكددّللك

دملالئأاد تض د جبحتهددرضد د طد عدد ثبم د إندد ثدملد يقتغف د هد بد دد ق ود د  بد ددألرضد دحليتدند دجوفد
  د إنددملد  د إند ضلدد ثدملدهللابىدد ثدم دكفضلدد ا  د يبادد   ردهللابىدسدئ دد أودكع د إندد ثب د د رعاددألن يد

د د ٍ ".  دألن يد دملددورعوددددبدرد د الددرمهد  د رعوددد ثبم؛د  بد خذهد خذدحبظٍك
ـدث عبدد   دمبدد وزد دد   واي دعبددد و ي د دل:د ايهللادش يعدمبدشي اد ح ع دمه دهللابدهللا  دندمبد  د3642

دهللابيهد سبمدـ.  سْودةح دهللابد  دد  ردد دنثبدهددث دهللابدد بزدصبىددّللك
ث عبدد مح دمبددونس دعبددزدئ ة دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:ـد3643  

د هدمهدط دقددجلبا د  بد دهللابيهد سبم:د" دد بدرجٍلددقبكدط داد ددطبعد يهدهللاب د دإالدسهلددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
  مط دمهدهللا بهدملددق يدمهدنق ه".

ابب رواية حديث أهل الكتاب -2  



 مح دمبد   دمبداثمهللاددمل  زي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي د خرب ددمبد  دّنبادـدث عبدد3644
 دألنحيدري دهللابد ميه

دجببدزةد ادل:دايد    دهلد تأبمد دهللابيهد سبمد هللاب هدرجلفد بدد يهودد  َّ دصبىددّللك  نهدميب ددهودجد سدهللاب درسولددّللك
دهللابيه دهللابيهددهذهددجلبدزة د ادلدد بزدصبىددّللك دصبىددّللك د هللابم"د دلدد يهودي:دإندد تأبم د ادلدرسولددّللك  سبم:د"دّللك

د رسبه د  أندكدندابطال دملد حي  وه د  سبم:د" ددث عأمد هلدد أتدبد الد حي  وهمد الد أذموهمد  و ود:دآ بددابّللك
  إندكدندثاكد دملد أذموه".

بد ميه دهللابدخدرجاددث ددمبدزد دمبداثمهللاد دل:د دلدزد دمبدـدث عبدد مح دمبددونس دث عبدددمبد  دد ماند دهللا3645
 اثمهللا:

د ددآ بددهوددهللابىدكتد "د تثب ته د بمد د دّللك دهللابيهد سبمد تثب هللاد هدكتدبددهود د  دل:د"إ كأ دصبىددّللك     درسولددّللك
د دإالدنحيفدشه دثىتدثذ ته د أبهللاد كتعد هدإذددكتع د     د هدإذددكتعدإ يه.  مي َّ

ب يف كتاب العلماب -3  
دمبد3646 دمبددألخبس دهللابدد و ي دمبدهللا  ددّللك ـدث عبدد ق د د  مودمأ دمبد  دشي اد دال:دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك

دمبدهللا   د دل:    د غيث دهللابددوسفدمبد دهك دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد رد دثفظه د بهت د  دشد   دصبىددّللك د ود:د  أتعدكلدشى دكبهللاد كتعدكلدشى د مسثهد بدرسولددّللك

ددتأبمد دد غضعد د  ضد د   قأهللادهللابدد أتدب د ذك  دذ كد دهللابيهد سبمدمحوح ف دصبىددّللك  ق ثهد رسولددّللك
دهللابيهد سبم د     دابص ثهدإ،د يهد ادل:د"دكتعد ود ذيدنفقيدمي هد ددخي جد بهدإالدثقٌّ". دصبىددّللك    سولددّللك

دمبدثبطعد دل:دـدث عبددنحي دمبدهللابيك د خرباند مو3647   مح  دعبددك ريدمبدزد  دهللابددملطبعدمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد دصبىددّللك دخلدزد دمبداثمهللادهللابىد ثد داد ق  هدهللابدث دث د    دإنقدان ددأت ه د ادلد هدزد :دإندرسولددّللك

  سبمد   اند ندالدنأتعدشيئد د بدث د هد  حده.
د  دهللابد  ددملتوكلدد بدجي دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:ـدث عبدد مح دمبددونس دعبدددمبدشهدب دهللابددحلذكد3648  

  ددكبددنأتعدغريدد توه د د ا آن.
ـدث عبدد ؤ َّلد دل:دعبددد و ي  دحد ث عبددد ث دفدمبدد و ي دمبد مد د دل:د خرب د   دهللابددأل زدهللاي دهللابدىيبد3649

ه د ةد دل:مبد  دك ريد دل:دعبدد مودسب اددث ددمبدهللا  دد  محبد دل:دث ع د مود  
دهللابيهد سبمد دل:د ادددرجلد بد دهللابيهد سبم د ذك ددخلط ادخط ادد بزدصبىددّللك ملدد تحهللاد أاد دددد بزدصبىددّللك

  هلدد ي بددادلد هد مودشدهد ادل:دايرسولددّللك ددكت ودديلد ادل:د"دكت وددأل دشدٍه".
هللا   :د دددأت وه د دل:ددخلط ادد يتدمسثهدددـدث عبددهللابيدمبدسهلدد   بيد دل:دعبددد و ي د دل:د بهللادأل 3650

 دو ئٍذد به.



ابب التشديد يف الكذب على رسول اّلل  صلى اّلل  عليه وسلم -4  
ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د دل:د خرباندخد  دح د ث عبدد ق د دعبددخد   ددملثىندهللابدميدندمبدمو  د دلد3651

دمبدد ممري دهللابد ميهد دل:د بهللاد بممري:د ق د:د مودمو  دهللابد حمـْ حةحدمبدهللا  دد  محب دهللابدهللاد   مبدهللا  ددّللك  
د ا دكدنديلد بهد جهد دهللابيهد سبمدك ددى تدهللابهد صحدمه د دل:د  دد دّللك دصبىددّللك  ددميبثكد ندحت تدهللابدرسولددّللك

د تث كأ د د بيت وَّ د اث هد بدد بدر".    بم ا د  أ دمسثتهدداول:د" بدكذبدهللابيَّ
اّلل  بغري علمابب الكالم يف كتاب  -5  

دمبد   دمبدىيب دعبدددثاوبدمبدإسحدقددملا يددحلض  ي دعبددسهيلدمبد ه دند خودثمدد3652 ـدث عبددهللا  ددّللك
 د اطثي دعبدد مودهللا  دن دهللابدجب بد دل:

د جلَّدم  دهد  صدبد ا د خط ". دهللامَّ دهللابيهد سبم:د" بد دلد دكتدبددّللك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
احلديثابب تكرير  -6  

ـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ا دهللابد  دهللاايلدهدشمدمبدمالل دهللابدسدمقدمبدانجيا دهللابد  دسالد د3653
دهللابيهد سبم  هللابدرجلدخ ددد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدكدندإذددث كتدث د د د هللاددهدعالتد  د .   ندد بزدصبىددّللك
ابب يف سْردِّ احلديث -7  

د طوسي دعبددسفيدندمبدهللُاييبا دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ةد دل:ـدث عبدد   دمبد بحيورد3654  
دهللابهد[د هيد حيبي د جثلدداول:ددمسثيدايدرمَّاددحلج ةد   ني د جبسد موده د ةدإ،دجبعدُثْج ةدهللادئواد]رضيددّللك
دهللابيهد سبمد ُيحح كأتددحل دثد دصبىددّللك  ود ب دد ضهللادصالهتدد د هللا:د الد ثجعدإ،دهذدد ث د هدإندكدندرسولددّللك

 شد دد ثددُّد ندىحييهد ثحيده.
ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدبد دهللا  ةدمبدد ممريدث عه3655  

دهللابيهد سبمد د هللا:د الددثج كد موده د ة دجد د جبسدإ،دجدنعدثج يتدى تدهللابد  ندهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سب دصبىددّللك مدُدْق ث دذ ك د كبهللادُ سح كأحد د اددد  لد ند  ضيدُس حيتد  ود دركتهد  دد دهللابيه درسولددّللك

دهللابيهد سبمدملددأبددق دددحل دثد  لدس دكم. دصبىددّللك  إندرسولددّللك
ابب التوقي يف الفتيا -8  

دمبدسث  دهللابدد حيُّب3656 دحبيكأ دهللابدـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي دعبددهللايقى دهللابددأل زدهللاي دهللابدهللا  ددّللك
  ثد دا

دهللابيهد سبمدنىدهللابدد غبوطد د.   ندد بزدصبىددّللك



ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدد مودهللا  دد  محبددملا ى  دعبددسثي ددث ددمبد  د دوبدهللابدمأ دمبدهللا    دهللابد3657
  قبمدمبددقدرد  دهللا  دن دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د" بد  يت"دحد دصبىددّللك  ث عبددسبي دندمبددد د د خربانددمبد هع دث ع دىيبدمبد دلدرسولددّللك
 دوب دهللابدمأ دمبدهللا    دهللابدهللا   دمبد  دنثي ا دهللابد  دهللا  دندد طب ذيدرضي دهللا  ددملبكدمبد   دند دل:دمسثهللاد

حدمغريدهللابٍمدكدندإمثهدهللابىد بد  تده"دزدددسبي دهللابيهد سبم:د" بد ُ يتأ دصبىددّللك  دنددمله يد ابده د ةدداول:د دلدرسولددّللك
  دث د هد"  بد شدردهللابىد خيهدأب ٍ ددثبمد نَّدد  ش د دغريهد ا دخدنه"د هذدد فظدسبي دن.

ابب كراهية منع العلم -9  
دمبددحلأم دهللابدهللاطد  دهللابد  ده د ةد دل:3658 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهللابيك  

دهللابيهد سبم:د" بدسئلدهللابدهللا دصبىددّللك دمبجددد بدانٍرددوددد ايد ا". دلدرسولددّللك بٍمد أت هد جل هددّللك  
ابب فضل نشر العلم -10  

دمبدهللا  ددّللك دهللابد3659 ـدث عبددزهريدمبدث بد هللا  دندمبد  دشي اد دال:دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابدهللا  ددّللك
 سثي دمبدُج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبم:د" ق ثوند دق  د ب دصبىددّللك أمد دق  دابدمس د بأم". دلدرسولددّللك  
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدشث ا دث ع دهللا  دمبدسبي دند بد   دهللا  دمبددخلطدب دهللابدهللا  دد  محبدمبد3660

  ابن دهللابد ميه دهللابدزد دمبداثمهللاد دل:
دد   دمس د بَّددث د د د حفظهدثىتدد بغه د  بدثد لد دهللابيهد سبمدداول:د"نض ددّللك دصبىددّللك  اٍهدإ،دمسثهللادرسولددّللك

دثد لد اٍهد يسدمفايٍه".   بدهود  اهد به د ربَّ
ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبددهللا  دد ثمدمدمبد  دثدزد دهللابد ميه دهللاببدسهلددث ددمبدسث دـ3661  

د  د،درجال د دث د دخريفد كد بدمح دد بثم". دألندده يددّللك دهللابيهد سبمد دل:د" دّللك  هللابدد بزدصبىددّللك
ن بَّن إسرائيلابب احلديث ع -11  

ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددهللابيدمبد قه  دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:3662  
دهللابيهد سبم:د"ث عوددهللابدم دإس دئيلد الدث ج". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

دمبدهللا   د دل:دـدث عبدد   دمبددمل ىنَّ دعبدد ثدذ دث ع د   دهللابد تددة دهللابد  دثقدن دهللاب3663 هللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدى عبددهللابدم دإس دئيلدثىتددحي ح د ددداوددإالَّدإ،دهللاظمدصالٍة. دصبىددّللك  كدندنزُّددّللك

ابب يف طلب العلم لغري اّلل  تعاىل -12  
دمبدهللا3664   دد  محبدمبدـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دث عبددُس حدجدمبدد بث دن دعبدد ُبيح دهللابد  دطُود ادهللا  ددّللك

  ث  د]دألنحيدري[ دهللابدسثي دمبددقدر دهللابد  ده د ةد دل:



د]هللامك جلك[دالددتثب هدإالد يحييعدمهدهللا ضد د دهللابيهد سبم:د" بد ثبمدهللاب د داددد تغىدمهد جهددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
  بدد  نيددملدجي دهللا فددجلباددوددد ايد ا"ددث درىهد.

ابب يف القصص -13  
بدد  وددمبدخد   دعبدد مود قه  دث ع دهللا دددمبدهللا ددددخلودص دهللابدىيبدمبد  دهللا   دد قي د  دهللابدـدث ع3665

دد قي د  دهللابدهللاوفدمبد د كددألشجثيد دل:  هللا   دمبدهللا  ددّللك
." د  دفتدلف دهللابيهد سبمدداول:د"الداصدإالد  ريفد  د   ورف دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك

مبدسبي دن دهللابددملثبىدمبدزايد دهللابدد ثال دمبدموريددملم  دهللابد  دد حي دقدـدث عبدد ق د دعبددجثف د3666
 د بدجي دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:

د جبقهللاد دهللاحيدماد بدضثفد ددملهدج دب د إندمثضهمد يقترتدم ثبد بدد ُثْ يأ د  درى ددا  دهللابيبددإذدجد درسولددّللك
دهللابيهد سبمد ادددهللابيبد د ب دد دددرسولددّللكد دهللابيهد سبمدسأهللادد ادرى  د قبمدمثد دل:د" ددكبتمدصبىددّللك دصبىددّللك

د د ثد،د دل:د ادلدرسولددّللك  حيبثون "د ببد:دايرسولددّللك دإنهدكدند درى د بدددا  دهللابيبدد أبددنقت  دإ،دكتدبددّللك
دد ذيدجثلد بد  يتد بد    د ند صربدنفقيد ثهم"د دل:د جبسد دهللابيهد سبم:د"دحل  دّللك دصبىدصبىددّللك رسولددّللك

د دهللابيهد سبمد سطبدد يث لدمبفقهد يبد دمثد دلدمي هدهأذدد تحباود د م ز د جوههمد هد دل:د  ددر دهللادرسولددّللك دّللك
دهللابيهد سبم:د" مو  ددايد ثو دصثد يكد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدهللا فد بهمد ث د دغريي د ادلدرسولددّللك صبىددّللك

ددوددد  ايد ا د  خبونددجلباد  لد غبيد دد بدفدمبحيفددوٍدد ذد،دمخق دئادسبٍا".دملهدج دبداب بوردد تَّددكأ  
ـدث عبدد   دمبددمل ىن دث ع دهللا  دد قالدددث ددمبد طه د مودرف دعبدد وسىدمبدخبفدد ث ي دهللابد تددة د3667

 هللابد نسدمبد د كد دل:
د ثد دهللابيهد سبم:دألند  ث د  د وٍدددذك  نددّللك دصبىددّللك ،د بدصالةدد غ دةدثىتد طب دد و سد ثعد دلدرسولددّللك

د بدصالةدد ثحي دإ،د ند غ بدد و سد ثعد إيلَّد بد ند هللاتقد رمثا د بد  ٍ دإمسدهللايل د ألند  ث د  د ودددذك  نددّللك
 إيلَّد بد ند هللاتقد رمثا ".

د دل:دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددثفصدمبدغيدت دهللابددألهللا شدهللابدإم دهيم دهللابدهللا ي ة دهللابدهللا  3668 دّللك  
دهللابيهد سبم:د"د   دهللابيَّدسورةدد بقد "د دل:د بهللا:دد   دهللابيكد هللابيكد نمل د دل:د"إ د دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك
د  ٍادموهيٍ {د  ثعد ند مسثهد بدغريي"د دل:د ا   دهللابيه دثىتدإذدددنتهيهللادإ،د و ه:د} أيفدإذددجئبدد بدكلكأ

 دآلدا د   ثهللادر سيد  أذددهللايبدهدهت الن.
   كتاب األشربة20

ابب ]يف[ حترمي اخلمر -1  



ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددإمسدهللايلدمبدإم دهيم دعبدد مودثيدن د دل:دث ع دد وثز دهللابددمبدهللا   دهللابدهللا  د3669
  دل:

نملدحت ،ددخل  ددوددنمل د هيد بدمخقاد شيد :د بدد ثبع د د ت   د د ثقل د دحلبطا د د وثري د دخل ُ د ددخد  د
دهللابيهد سبمدملددفدر بددثىتددثه دإ يبدد يهبَّدهللاه د دنبتهيدإ يه:ددجلح ُّ د د أال ا دد ثا د حدأْدُ د ندد بزدصبىددّللك ل د عالتف

   مودبد بد مودبدد  كأاب.
ـدث عبددهللا دددمبد وسىددخلُتَّبي د دل:د خرباندإمسدهللايلددث ددمبدجثف دهللابدإس دئيل دهللابد  دإسحدق دهللابد3670

بددخلطدبد دل:هللا    دهللابدهللا  دم  
د بدد ددخل  دميدان دشفد   د بم هللاددآلدادد يتد دد  ا ة:د}دق  ونكدهللابددخل  د ملددنملدحت ،ددخل  د دلدهللا  :دد بهمَّدمنيكأ
د بدد ددخل  دميدان دشفد   د بم هللاد  دمليق  د ل:د يه ددإمثدك ريف{ددآلدا د دل:د ُ هللايدهللا  د ا ئهللادهللابيه د دل:دد بهمدمنيكأ

دهللابيهددآلدادد يتد  دصبىددّللك دد بقد :د}ايد دهددد ذدبدآ بوددالد ا موددد حيالةد  نتمدسأدرى{د أدند بدديدرسولددّللك
د بدد ددخل  د  سبمدإذدد  ي هللادد حيالةددبددي:د الدالددا مبَّدد حيالةدسأ دن د  هللايدهللا  د ا ئهللادهللابيهد ادل:دد بهمدمنيك

دلدهللا  :ددنتهيبد.ميدان دشفد   د بم هللادهذهددآلدا:د} هلد نتمد بتهون{د   
ـدث عبدد ق د د دل:دعبددىيب دهللابدسفيدن د دل:دعبددهللاطد دمبدد قدئع دهللابد  دهللا  دد  محبدد قُّب ي دهللابد3671

 هللابيدمبد  دطد عد]هللابيهدد قالد[
 ندرجال د بددألنحيدرددهللادهد هللا  دد  محبدمبدهللاوفد قادمهدد  لد ندحت َّدددخل   د   همدهللابيٌّد ددملغ بد ا  :د} لدايد

هددد أد   ن{د رب د يهد د بم هللا:د}ال ا موددد حيالةد  نتمدسأدرىدثىتد ثب ودد دد او ون{. د  
دمبدثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبد3672 ـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زي د دل:دعبددهللابيك

 هللا دفد دل:
خل  د دمليق  د لد يه ددإمثفدك ريفد  بد  د}ايد دهددد ذدبدآ بوددال ا موددد حيالةد  نتمدسأدرى{د }دق  ونكدهللابدد
  ببدف{دنقرته ددد يتد ددملدئ ةد}إّندددخل  د دمليق د دألنحيدب{ددآلدا.

ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدددمبدزد  دهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:3673  
هللابيبددرجلد ادل:ددكبهللادسد يدد اوددثيثدث  هللاددخل  د د بملد  دطبحا د  ددش دمبدددو ئٍذدإالدد فضيخ د  خل

دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد اببد:دهذدد بدديدرسولددّللك دصبىددّللك إنددخل  د  دث  هللا د اندىد بدديدرسولددّللك
  سبم.

ابب يف العنب يعصر للخمر -2  
دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبدد كي دمبددجل دح دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدهللا   دهللابد  دهللابا اد والهمد هللا  3674

دد غد ايد ن ددمسثدددمبدهللا  دداول:  د  محبدمبدهللا  ددّللك



ددخل  د شدر دد سد يهدد ابدثهدد   تدهللاهدد هللادص هدد  ثتحي هدد ثد بهدد دهللابيهد سبم:د" ثبددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
  دحملو ادإ يه".

د ادل:دهللاوفدمبد د ك د     د كدمبدهللاوف[.د]سئلد موددد ددهللابددسمد  ددألثوصدد ذيدر ىدهللابدهللا  ددّللك
ابب ما جاء يف اخلمر ختلل -3  

ـدث عبددزهريدمبدث ب د دل:دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابدد قُّ كأيكأ دهللابد  ده رية دهللابد نسدمبد د ك3675  
دهللابيهد سبمدهللابد دتددد حرأعوددمخ د د دل:د" ه  وهد"د دل:د  الد جثبهددخالًّ د دل:د"ال".   ند ابدطبحادس لدد بزدصبىددّللك

ابب اخلمر مما هي؟ -4  
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك د دلدعبددىيبدمبدآدد د دل:دعبددإس دئيل دهللابدإم دهيمدمبد هدج  دهللابدد وثز دهللابد3676

 د بث دندمبدموريد دل:
دهللابيهد سبم:د"إند بدد ثبعدمخ د  د إنَّد بدد ت  دمخ د  د إنَّد بدد ثقلدمخ د  د إنَّد بدد ربكأد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 مخ د  د إنَّد بدد وثريدمخ د ".
ـدث عبدد د كدمبدهللا  دد ودث د مودغقَّدن د دل:دعبدد ثت  د دل:د    دهللابىدد فضيلدمبد يق ة دهللابد  دث دمد3677

عهد ندد بث دندمبدموريد دل:   ندهللاد  د دث ك
دهللابيهد سبمدداول:د"إنددخل  د بدد ثحيري د د مميع د د ت   د دحل دصبىددّللك بطا د د وثري د د ذرة دمسثهللادرسولددّللك

د قأٍ ".   إ د ندكمدهللابدكلكأ
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبدد ابن د دل:دث ع دىيب دهللابد  دك ري دهللابد  ده د ة3678  

دهللابيهد سبمد دل:د"دخل  د بدهد نيدد وج  ني دد بربا د د ثب ا". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
يد دمد دمبدهللا  دد  محبدمبدغفيبادد قُّححْي ي د  دلدمثضهم:د ذدبا د د حيودبدغفيبا. دلد موددد د:دإسمد  دك ريدد ُغربح  

ابب النهي عن املسكر -5  
ـدث عبددسبي دندمبددد دد    دمبدهللايقىد دآخ دبد د ود:دعبددمحددددث ددمبدزد دهللابد دوب دهللابدان   دهللابد3679

 دمبدهللا  د دل:
دهللابيهد سبم:د"كلُّد قأ دصبىددّللك ٍ دمخ ف د كلُّد قأٍ دث ددف د  بد د دهوددو بددخل  دد  بهددملد دلدرسولددّللك

 دو  دد ددآلخ ة".
ـدث عبدد   دمبدرد  دد بيقدموري د دل:دعبددإم دهيمدمبدهللا  دد حيبثد د دل:دمسثهللادد بث دندداول:دهللابد3680

 طد ف دهللابددمبدهللا دف 
دهللابيهد سبمد دل:د"كلدُفح ٍَّ دمخ ف د كلُّد ُد ْقأأٍ دث ددف د  بدش بد قأ د دخبُأقحهللْادصال هد رمثنيدهللابدد بزدصبىددّللك

د نددقايهد بدطيباددخل دل"د يل:د  ددطيباددخل دلد دهللابيه د  أندهللادددد  دمثادكدندثاكد دهللابىددّللك ص دثد  د  أنداتبداتبددّللك



د نددقايهد بددايرسولددّللك د دل:د"ص د د هلدد بدر د  بدسادهدصغريد دالددث فدثال هد بدث د هدكدندثاكد دهللابى دّللك
 طيباددخل دل".

ـدث عبدد تي ا دعبددإمسدهللايلددث ددمبدجثف دهللابددد ددمبدمأ دمبد  دد ُف حد  دهللابد   دمبددملبأ ر دهللابدجدم د3681
د دل:  مبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د" دد سأ دك ريهد ابيبهدث ددف". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دمبد قب ادد ا3682 دـدث عبددهللا  ددّللك ثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد  دسب ا دهللابدهللادئواد]رضيددّللك

د ادل:د"كلُّدش دٍبد سأ د هودث ددف". دهللابيهد سبمدهللابدد  أْت أ دصبىددّللك  هللابهد[د د هللا:دُسئألحدرسولددّللك
:دث عأمد   دمبدث ب دهللابدد ممي ي دهللابدد مه يد ذد يكأ د دلد موددد د:د    دهللابىددمد دمبدهللا  درمهددجلُ ُجقأ

 دحل دثدإبأسبدده دزدد:د د  ت دن يذدد ثقل دكدند هلدد ي بددو مونه.
 دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدثب لدداول:دالدإ هدإالددّللك د ددكدند ع ته د ددكدند يهمد  به ددث د د هلدمحص د

.  دث ددجل جقيكأ
مبد  دث يع دهللابد  ع دمبدهللا  دـدث عبددهبدددمبدد ق يكأ دعبددهللا  ة دهللابد   ددث ددمبدإسحدقدهللابددمد د3683

دد يم  دهللابددْدبمددحل رييد دل:  دّللك
ُذدش داب د دهللابيهد سبم د ابهللا:دايدرسولددّللك دإاندأبرضدابردٍةدنثدجلد يهددهللا ال دش د د  د إاندنتكرأ س  هللادد بزدصبىددّللك

 دل:د" دجتب وه"د دل:د بهللاد بدهذددد ا حدنتاوَّىدمهدهللابىد هللا د بدد هللابىدم ددمالداند دل:د"هلددقأ  "د بهللا:دنثم د
   أندد بدفدغرُيداتركيه د دل:د"  أندملددرتكوهد اد بوهم".

ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابدهللادصمدمبدكبيع دهللابد  دمُ دة دهللابد  د وسىد دل:3684  
دهللابيهد سبمدهللابدش دبد بدد ثقلد ادل:د"ذد،دد  ت "د بهللا:د دبت ذد بدد وثريد د ذرد ة د ادل:دس  هللادد بزدصبىددّللك

 "ذ كددملمر"دمثد دل:د" خربد و كد ندكلد قأٍ دث ددف".
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحدد دهللابد   دمبدإسحدق دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابدد و ي دمبد3685

دمبدهللا     هللا  ة دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدنىدهللابددخل  د دمليق د د أوماد د غ ريد  د دصبىددّللك    دل:د"كلُّد قأٍ دث ددف". ندنزددّللك

  دلد موددد د:د دلددمبدسالدد مودهللا ي :دد غ ريد دد قأ كاد ث لد بدد ذرة دش دبددث بهددحل وا.
ـدث عبددسثي دمبد بحيور د دل:دعبدد مودشهدبدهللا  درمهدمبدان   دهللابددحلقبدمبدهللا   دد فاي يدهللابددحلأمد3686

 مبدهللاتي ا دهللابدشه دمبدثوشع دهللابد ددسب اد د هللا:
دهللابيهد سبمدهللابدكلد قأ د ُ فرتكأٍد.دنى دصبىددّللك رسولددّللك  



ـدث عبدد ق دد  وسىدمبدإمسدهللايلد دال:دعبدد ه يددث ددمبد ي وند دل:دعبدد مودهللا  دن د دلد وسى:د هود3687
دهللابهدد د هللا:  هللا   دمبدسبمددألنحيدري دهللابدد ادسم دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دهللابيهد سبمدداول دصبىددّللك د بهدث ددف".مسثهللادرسولددّللك :د"كلُّد قأٍ دث ددف د  دد سأ د بهدد ف قد  ل دد أفكأ  
ابب يف الدياذي ِّ  -6  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددزد دمبددحل دب د دل:دعبدد ثد دادمبدصد  دهللابدثدمتدمبدُث حدثدهللابد د كد3688
  د مود د كددألشث يمبد  د  ،د دل:ددخلدهللابيبددهللا  دد  محبدمبدغبمد تذدك اندد طال د ادل:دث ع

د بد  يتددخل  ددق ونددمغريددمسهد". دهللابيهد سبمدداول:د" يو مبَّدانفف دصبىددّللك   نهدمس درسولددّللك
ـد دلد موددد د:دث عبددشيخد بد هلد دس د دل:دث عبدد مود بحيورددحلدرتدمبد بحيورد دل:دمسثهللادسفيدند3689

 د  وريد سئلدهللابدد  َّدذي د ادل:
د د بد  يتددخل   ددق ونددمغريددمسهد". دلدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د" يو مبَّدانفف صبىددّللك  

  دلد موددد د:د  دلدسفيدندد  وري:دد  دذيدش دبدد فدساني.
ابب يف األوعية -7  

ـدث عبدد ق د د دل:دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد د دل:دعبدد بحيوردمبدثيدن دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا  د3690
ال: دمبدهللا دفد د  

دهللابيهد سبمدنىدهللابدد  ُّابَّ د دحلبتم د دملم هللا د د باري. دصبىددّللك  نوه د ندرسولددّللك
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د  قبمدمبدإم دهيم ددملثىند دال:دعبددج د  دهللابددثبىددث ددمبدثأيمدهللابدسثي د3691

 مبدج ريد دل:
د دصبىددّللك دمبدهللا  دداول:دث َّددرسولددّللك هللابيهد سبمدن يذددجل كأ د ر جهللاد مهللاد د بد و ه:دث َّددرسولدمسثهللادهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدن يذددجل كأ د  خبهللادهللابىددمبدهللا دفد ابهللا:د  دد ق  د ددداولددمبدهللا   د دل:د  ددذد، د دصبىددّللك دّللك
دهللابيه دصبىددّللك دهللابيهد سبمدن يذددجل كأد دل:دص ق دث ددرسولددّللك دصبىددّللك  سبمدن يذدد بهللا:د دلدث َّددرسولددّللك

 دجل كأ؛د بهللا:د دددجل ُّ د دل:دكلدشى ددحيب د بد  ر.
ـدث عبددسبي دندمبدث ب د    دمبدهللا ي د دال:دعبددمحدد دحد ث عبدد ق د د دل:دعبددهللا دددمبدهللا دددهللابد  د3692

   ةد دل:دمسثهللاددمبدهللا دفدداول د  دلد ق د:دهللابددمبدهللا دف د هذددث دثدسبي دند دل:
د بدرميثا د  دثدلدميببدد  دد   دهللا  دد ايسدهللا دهللابيهد سبمد اد ود:دايرسولددّللك دإاندهذدددحليك دصبىددّللك بىدرسولددّللك

 ميبكدكفدرد ض  د  يسدخنبصدإ يكدإالد دشه دث دد د   اندموى د خذدمهد ن هللاودإ يهد حْبد رد اند دل:د"آ  كمد
ميدندابّللك د شهددةد ندالدإ هدإ ميدندابّللك دمثدأبرمٍ  د  ندكمدهللابد رمٍ :دديأ الددّللك د هللاا دمي هد دث ة د  دلد ق كد:دديأ

 ق هد:دشهددةد ندالدإ هدإالددّللك د  ند   د درسولددّللك د إ دددد حيالة د إدتد دد مكدة د  ند ؤد دددخل سداددغب تم د



دلد ق كد:د د باري د دملاري د ملد  ندكمدهللابدد  اب  د دحلبتم د دملم هللا د دملاري"د  دلددمبدهللا ي :دد باري د أدنددملاري د  
 دذك ددملم هللا.

  دلد موددد د:د مود  ةدنحي دمبدهللا  دندد ضُّ ثي.
دمبدهللاون دهللابد   دمبدسريدب دهللابد  ده د ة3693 ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدنوحدمبد يس دعبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دلد و  دهللا  دد ايس:د" ندكمدهللابدد باريد دصبىددّللك  دملاحريَّ د دحلبتم د د  اب  د دملمددةدد  وما د ندرسولددّللك
   أبددش بد دسادئكد   ْكأهأ.

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدد ابن د دل:دعبدد تددة دهللابدهللاأ  ا د سثي دمبددملقيع دهللابددمبدهللا دفد د حياد3694
    دهللا  دد ايسد د ود:

دهللابيهد دصبىددّللك   سبم:د"هللابيأمدأبساياددألدددد يتددالتدهللابىد  ودههد". يمدنو بدايدنزَّددّللك د ادلدنزكددّللك
د دل:دث ع درجلدكدند بد3695 ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابدهللاوف دهللابد  دد ا وصدزد دمبدهللابيك

دهللابيهد سبمد بدهللا  دد ايسدىقعدهللاوفد نددمسهد يسدمبدد بث دند ادل:  د و  دد ذدبد    ددإ،دد بزدصبىددّللك
 د الد م َّهللٍا د الدابٍ  د الثبتٍم د دش مودد ددجلب ددملوكىدهللابيه د  أنددشت َّد دكق  هدابملد  د  أند هللايدكمد"ال و مودد دناريٍد

   ه داوه".
دمبدمذميا د دل:دث ع د يسدمبدثحْ رتد3696 ـدث عبدد   دمبدمودر د دل:دعبدد مود مح  د دل:دعبددسفيدن دهللابدهللابيك

 د بهوبي دهللابددمبدهللا دف
د يمدنو ب د دل:د"ال و مودد دد  اب  د الد ددملم هللا د الد دد باري د دنت ذ دد د ند   دهللا  دد ا يسد د ود:دايرسولددّللك

دألسايا"د د ود:دايرسولددّللك د  أنددشت د ددألسايا د دل:د" حي ُّوددهللابيهددملد "د د ود:دايرسولددّللك د ادلدهلمد دد  د  اد  د
دث ددهللابي د  دث دددخل  د دمليق د د أوما"د دل:د" كلد قأٍ دث ددف"د دلدسفيدن:دد  دمثاد" ه داوه"دمثد دل:د"إنددّللكد

دمبدمذميادهللابدد أوماد دل:دد ط ل.   ق  هللادهللابيك
د]هللابيهد3697 ـدث عبدد ق د د دل:دعبددهللا  دد ودث  د دل:دعبددإمسدهللايلدمبدمُسحي  د دل:دعبدد د كدمبدهللا ري دهللابدهللابيك

 د قالد[د دل:
دصبىد دهللابيهد سبمدهللابدد  ُّابَّ  د دحلبتم د د باري د دجلثا.نداندرسولددّللك دّللك  

ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددُ ث كأفدمبد دصل دهللابد دربدمبدداثر دهللابددمبدم د ة دهللابد ميهد دل:3698  
دهللابيهد سبم:د"نيتأمدهللابدعالٍت د  اندآ  كمد بَّ:دنيتأمدهللابدزايرةدد ا ورد م ر هد د  أد دصبىددّللك نكد د دلدرسولددّللك

د هللاد  دغريد ندالد و مودد قأ د  د زايرهتدد ذك ة ؛د نيتأمدهللابددألش ماد ند و موددإالكد در  فددألدد د دش مودد دكلكأ
  نيتأمدهللابدحلودددألضدثيد ند كبوهددمث دعالٍت د أبودد دست تثودد دد د سفدركم".



 دهللابدسدملدهللابد  ددجلث  دهللابدجدم دمبدهللا  دـدث عبدد ق د د دل:دعبددىيب دهللابدسفيدن د دل:دث ع د بحيور3699
د دل:  دّللك

دهللابيهد سبمدهللابددأل هللاياد دل:د د هللاددألنحيدر:دإنهدالدم د ببدد دل:د" الدإذن". دصبىددّللك  ملددنىدرسولددّللك
دمبد3700 ـدث عبدد   دمبدجثف دمبدزايد د دل:دعبددش دك دهللابدزايددمبد يدض دهللابد  دهللايدض دهللابدهللا  ددّللك

 هللا   د دل:
دهللابيهد سبمددأل هللايا:دد  ُّاب  د دحلبتم د دملم هللا د د باري د ادلد هللا د د نهدالدر  فد بد د ادل:دذد ك دد بزدصبىددّللك

 "دش مودد ددثلَّ".
د دل:دعبددىيبدمبدآدد د دل:دعبددش دكدإبأسبدده د دل:د"دجتب ودد دد سأ ".3701 ـدث عبدددحلقبددث ددمبدهللابيك  
دمبد 3702 د دل:ـدث عبددهللا  ددّللك    دد بفيبي د دل:دعبددزهري د دل:دعبدد مودد ممري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دساد  د  أذددملدجي  ددساد دنُ أذحد هد د ـحْوٍرد بدثجدرة. دصبىددّللك  كدنددُب ُذد  سولددّللك
ابب يف اخلليطني -8  

ح دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك ـدث عبدد تي ادمبدسثي  د دل:دعبددد بيث دهللابدهللاطد دمبد  دراب3703  
دهللابيهد سبمد نهدنىد نددبت ذدد مميعد د ت  د يثد  د نىد نددبت ذدد ُ قُ د د  طعد يثد . دصبىددّللك  هللابدرسولددّللك

دمبد  د تددة دهللابد ميه3704 ـدث عبدد مودسب اد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دث ع دىيب دهللابدهللا  ددّللك  
 ت   د هللابدخبي دد  ق د د ت   د هللابدخبي دد مهود د  طعد  دل:د"دنت ذ ددكلَّد دثٍ د نهدنىدهللابدخبي دد مميعد د

 هللابىدث ٍة".
دهللابيهد سبمد ذدددحل دث.   دل:د ث ع د مودسب ادمبدهللا  دد  محب دهللابد  د تددة دهللابدد بزدصبىددّللك

مبد  د يبى دهللابدـدث عبددسبي دندمبدث ب د ثفصدمبدهللا  دد ب  يد دال:دعبددشث ا دهللابددحلأم دهللابدد3705
دهللابيهد سبم   رجل د دلدثفص:د بد صحدبدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد دل:دنىدهللابدد  بحد د ت   د د مميعد د ت  .  هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابداثمهللادمبدهللا درة دث عت درحْدطُادهللابدك وادمبهللاد  د  ،د د هللا:دس  هللاد دد3706
 سب ا:

دهللابيهد سبمددبهىدهللابه د د هللا:دكدنددبهداند ندنثجمدد بوىدط رد  د  دخنب دد مميعد د ت  . ددكدندد بزدصبىد دّللك  
دمبددد د دهللابد قث  دهللابد وسىدمبدهللا  ددّللك دهللابدد   ةد بدم د س  دهللابدهللادئواد3707 ـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك

دهللابهد  رضيددّللك
دهللابيهد سبمدكدنددـُبـْ حُذد هدزم دصبىددّللك . ندرسولددّللك د يباىد يهدزميعف د يباىد يهدمت ف د  دمت ف يعف  



ـدث عبددزايددمبدىيبددحلقد  دعبدد مودحب  د دل:دعبددهللاتدبدمبدهللا  دد ثمدمددحل د  د دل:دث عت دصفيادمبهللاد3708
 هللاطياد د هللا:

اددخبهللاد  دنقوةد بدهللا  دد ايسدهللابىدهللادئوا د ق  بدهددهللابدد ت  د د مميع د اد هللا:دكبهللادآخذد  ضاد بدمت د   ض
دهللابيهد سبم.   بدزميعد   ايهد دإان د    سه دمثد سايهدد بزدصبىددّللك

ابب يف نبيذ الُبسر -9  
ـدث عبدد   دمبدمودر د دل:دعبدد ثدذدمبدهودد د دل:دث ع د   دهللابد تددة دهللابدجدم دمبدزد د هللاأ  اد3709

د ث هد أيخذدندذ كدهللابددمبدهللا دف د  دلددمبدهللا  ُمَّد دد ذيدنُأيحهللْاد ن ددكدانددأ هدندد ُ ْق ح
دف:د خوىد نددأونددمل

 هللابهدهللا  دد ايس د ابهللاد اتددة:د دددملمد  د دل:دد ب يذد ددحلبتمد دملم هللا.
ابب يف صفة النبيذ -10  

دمبدد  دب ي دهللابد ميهد دل:3710 ـدث عبددهللايقىدمبد    د دل:دعبددض  ة دهللابدد قكي د  دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سب د  يبددد بزدصبىددّللك مد اببد:دايرسولددّللك د  دهللاب هللاد بدحنبد  بد دبدحنب د  أ،د بدحنب د دل:د"إ،ددّللك

 إ،درسو ه"د اببد:دايرسولددّللك دإند بدد هللابداب د ددنحيب د د د دل:د"زحمكأ وهد"د ببد:د ددنحيب داب مميع د دل:د"دن ذ هدهللابىد
بدند د الد ب ذ هد ددغ دئأمد دش موهدهللابىدهللاودئأم د دن ذ هدهللابىدهللاودئأمد دش موهدهللابى غ دئأم د دن ذ هد دد وكأ

 د ابل؛د  أنهدإذدد خ دهللابدهللاحي هدصدردخالًّ".
ـدث عبدد   دمبددمل ىن د دل:دث ع دهللا  دد وهدبدمبدهللا  دد ي دد  افي دهللابددونسدمبدهللُا ـحْيٍ  دهللابددحلقب د3711

دهللابهد[د د هللا:  هللابد  ه دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
دصبى دهللابيهد سبمد دساد ددوك ُد هللااله د  هدهللامال د ددب ذدغ  ة د يو مهدهللاود   د دب ذدهللاود  ددكدنددُب ُذد  سولددّللك دّللك

  يو مهدغ  ة .
ـدث عبدد ق د د دل:دعبدددملثت  د دل:دمسثهللادش يعدمبدهللا  ددملبكدى كت دهللابد اد لدمبدثيدند دل:دث عت د3712

 هللا يتدهللا  ة 
دهللابهد[د نددكدنهللاد ـحْب أذُدد دهللابيهد سبمدغ  ة د  أذددكدند بدد ثويد تثوىددهللابدهللادئواد]رضيددّللك دصبىددّللك   سولددّللك

ش بدهللابىدهللاودئه د  أند ضلدشى دص  تهد  د  غته دمثد ب ذدمهداب بيل د  أذدد ص حد غ ىد و بدهللابىدغ دئهد  د هللا:د
 دُغقلدد قاد دغ  ةد هللاويا د ادلدهلدد  :د   نيد ددود د د هللا:دنثم.

دل:دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  دهللا  دىيبدمبدهللا ي دد  ه د  دهللابددمبدـدث عبددفب دمبدخد   د 3713
 هللا دفد دل:

دهللابيهد سبمدد مميعد يو مهدد يودد د غ  د مث دد غ دإ،د قد دد  د  ا دمثدأي  دمهد يقاىددخل دد كدنددب ذد ببزدصبىددّللك
   دده دق.



  دلد موددد د:د  ثىنددقاىددخل د:ددـُ حددُردمهدد فقدد.
  دلد موددد د:د مودهللا  دىيبدمبدهللا ي دد  ه د .

ابب يف شراب العسل -11  
ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل د دل:دعبددثجكدجدمبد   د دل:د دلددمبدُج دج دهللابدهللاطد دإنهدمس دهللا ي دمبد3714

 هللا ريد دل:
دهللابيهد سبمدّتربد ندد بزدصبىدد دهللابهد[دز جدد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمدكدندميأثدهللاب دمسثهللادهللادئواد]رضيددّللك ّللك

دهللابيهد سبمد زدبعدمبهللادجحشد يو بدهللاب هددهللاقال  د تودصيهللاد اند ثفحياد دتبدد دددخلدهللابيهددد بزدصبىددّللك
 بتال:دإ د ج د بكدردحد غد ري د  خلدهللابىدإث دهب د اد هللاد هدذ كد ادل:د"ملدش مهللادهللاقال دهللاب دزدبعدمبهللاد

{د ثدئواددجحٍشد  بد هللاودد ه"د بم هللا:د}ملأحدحت كأدُد د كد  تغيد  ضدةد ز دجك{دإ،د}إند توابدإ،ددّللك  دد ثلَّددّللك
دهللابيهد سبم[:د"ملدش مهللاد دد بزُّدإ،دمثبد ز دجهدث د د {د او هد]صبىددّللك دهللابه د[د} إذد س َّ  ثفحياد]رضيددّللك

 هللاقال ".
:ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدد مود سد ا دهللابدهودد دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا3715  

دهللابيهد دصبىددّللك ددحلبود د د ثقل د ذك دمثبدهذدددخلرب د كدندرسولددّللك دهللابيهد سبمدُىعُّ دصبىددّللك كدندرسولددّللك
 سبمددوت دهللابيهد ند وج د بهدد  دح د  دهذدددحل دثد د هللادسودة:دملد كبهللاد غد ريد دل:د"ملدش مهللادهللاقال د

د بدن هللادد   بحل[.سات دثفحيا"د ابهللا:دج سهللادحنبهدد ث    د]ن هللاف
  دلد موددد د:ددملغد ريد]شج ة[دُ اباف د هيدص غا د "جح حسحهللْا":درهللاهللا د "د ث   ":دن هللاد بدن هللادد بحل.

ابب يف النبيذ إذا غلى -12  
دمبدثقني د3716 ـدث عبددهودددمبدهللا در د دل:دعبددص  ادمبدخد   د دل:دعبددزد دمبد د   دهللابدخد  دمبدهللا  ددّللك

 هللابد  ده د ةد دل:
دهللاب هللاد ندرد دهللابيهد سبمدكدنددحيود د تحيبهللاد أْط حُهدمب يذدصبثتهد ددابٍ  دمثد  يتهدمهد  أذددهوددبشُّ دصبىددّللك سولددّللك

د د يودددآلخ ".   ادل:د"دض بد ذدددحلدئ  د  أنَّدهذددش دبد بدالدؤ بدابّللك
ابب يف الشرب قائما   -13  

هللابد نسـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د دل:دعبددهودد دهللابد تددة د3717  
دهللابيهد سبمدنىد نددو بدد  جلد دئ د .   ندد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد ق د د دل:دعبددىيب دهللابد أْقث دمبدكأ ددف دهللابدهللا  ددملبكدمبد يق ة دهللابدد بـَّمَّدلدمبدسربة3718  
دهللابيهد ندهللابيكد ددهللاددند د و مهد هود دئم دمثد دل:دإندرجدال ددأ هد ث همد نددفثلدهذد د   در دهللادرسولددّللكد دصبىددّللك

  سبمددفثلد  لد ددر دت و د  ثبه.



ابب الشراب من يف السقاء -14  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحدد د دل:د خرباند تددة دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:3719  

د بد دد قاد  د هللابدركوبددجلال اد د   ا. دهللابيهد سبمدهللابدد وُّْ بأ دصبىددّللك  نىدرسولددّللك
  دلد موددد د:ددجلال ادد يتد كلدد ثذرة.

ابب يف اختناث األسقية -15  
دمبدهللا  ددّللك دهللابد  دسثي ددخل ري3720 ـدث عبدد ق د د دل:دعبددسفيدن دهللابدد مه يد نهدمس دهللا ي ددّللك  

دهللابيهد سبمدنىدهللابددختبدتددألسايا. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
درجلدـدث عبددنحي دمبدهللابيك د دل:دث عبدد3721 دمبدهللا   دهللابدهللايقىدمبدهللا  ددّللك هللا  ددألهللابى د دل:دعبددهللا ي ددّللك

  بددألنحيدر دهللابد ميه
دد ة"دمثدش بد بد يهد. دهللابيهد سبمددهللاددإبأدد ةددودد ث د ادل:د"دخبثد مدديأ   ندد بزدصبىددّللك

ابب يف الشرب من ثلمة القدح -16  
دمبد ه3722 ع د دل:د خرب د ـُ َّةدمبدهللا  دد  محب دهللابددمبدشهدبدهللابدـدث عبدد مح دمبدصد  د دل:دعبددهللا  ددّللك

دمبدهللات ا دهللابد  دسثي ددخل ريد نهد دل: دمبدهللا  ددّللك  هللا ي ددّللك
دهللابيهد سبمدهللابدد و بد بدعُب حاأدد ا حد  نددبفخد دد و دب. دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

ابب يف الشراب يف آنية الذهب والفضة -17  
  دل:دعبددشث ا دهللابددحلأم دهللابددمبد  د يبىد دل:دـدث عبددثفصدمبدهللا   3123

كدندثذدفادابمل دئبد دستقاى د  اتهددأْهادنفدإبأانٍ د بد ضاد   دهدمهد  دل:دإ دملد ْر أهدمهدإالد  د  دنيُتُهد بمددبته د
دهللابيهد سبمدنىدهللابددحل د  د د  د دج د هللابدد و بد دآنيادد ذهعد د فضا دصبىددّللك   دل:د"هيدهلمدد إندرسولددّللك

  دد  نيد د  أمد ددآلخ ة".
ابب يف الكرع -18  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد دل:دعبدددونسدمبد    د دل:دث ع د ـُبحْيح دهللابدسثي دمبددحلدرت دهللابدجدم د3724
د دل:  مبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد رجلد بد صحدمهدهللابىدرجلد بددألنحيدرد هودىوكأُلددمل د د دثدئطه د ادلدرسولددخلدد بزدصبىددّللك
. د إالَّدك هللابد"د دل:دملدهللاب يد د داب د دشبٍك دهللابيهد سبم:د"إندكدندهللاب ،د د فداب دهذهدد بيباد دشبٍك دصبىددّللك  دّللك

ابب يف الساقي مىت يشرب؟ -19  
دمبد  د  ىف 3725 ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د دل:دعبددشث ا دهللابد  ددملرتدر دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"سد يدد اوددآخ همد]ش اب [". ندد ب زدصبىددّللك  



دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد نسدمبد د ك3726 ـدث عبددد اثبزدهللا  ددّللك  
حدمبنبد  دشيعدندٍ  د هللابدمييبهد هللا د ٌّ د هللابددقدرهد مودمأ د و ب دمثد هللاطىد دهللابيهد سبمدُ يتأ  ندد بزدصبىددّللك

دألميبد دألميب".دألهللا د د  دل:د"  
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد  دهللاحيدد دهللابد نسدمبد د ك3727  

دهللابيهد سبمدكدندإذددش بد بفسدعالاث د  دل:د"هود هب د     ُد  م  ".   ندد بزدصبىددّللك
ابب يف النفخ يف الشراب والتنفس فيه -20  

دمبد   دد بفيبي د دل:دعبدددم3728 بدهللاييبا دهللابدهللا  دد أ ، دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:ـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد نددُتبفسد دديأان د  ددُبفخد يه. دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

دمبدمق د بدم دسبيمد دل:3729 ـدث عبددثفصدمبدهللا   د دل:دعبددشث ا دهللابددمد دمبدمُخري دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدإ،د   دصبىددّللك د بملدهللابيه د ا ددإ يهدطثد د  د ذك دثحْيقد د اتهدمه دمثد اتهدمو دبد و بدجد درسولددّللك

 بد لد حْبدهللابىدمييبه د  كلدمت د د جثلددبايدد بَّوىدهللابىدره ددص ثيهدد ق دماد د وسطى د ب دد دد؛د ددد  د  خذد
ديل د ادل:د"د بهمدابر،دهلمد ي ددرز تهمد دغف دهلمد د رمحهم".مبجدددددمتهد ادل:ددديددّللك  

ابب ما يقول إذا شرب اللنب -21  
ـدث عبدد ق د د دل:دعبددمحددددث ددمبدزد دحد عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحددددث ددمبدسب ادهللابد3730

دمبدزد  دهللابدهللا  دمبدث  با دهللابددمبدهللا دفد دل:  هللابيك
دهللابيهد سبمد  ثهدخد  دمبدد ود دصبىددّللك  ي د جد  ددمض كنْيد ووأدَّنْيدهللابىدكبهللاد دميهللاد ي ونا د  خلدرسولددّللك

د دهللابيهد سبم د ادلدخد  :دإخد كد اذرهدايرسولددّللك د دل:د" جل"دمثد يتدرسولددّللك دصبىددّللك مثد تني د ت مقدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"إذدد كلد ث كمدطثد د د بيال:دد بهمدابر،د دصبىددّللك دهللابيهد سبمدمبنبد و ب د ادلدرسولددّللك صبىددّللك

بدد يه د  طث بددخريد د به د إذددسايد  بد د بيال:دد بهمدابر،د بدد يهد زداند به د  أنهد يسدشى دجيمى د بدد طثددد 
  د و دبدإالدد بنب".

 ] دلد موددد د[:دهذدد فظد ق كد.
ابب يف إيكاء اآلنية -22  

هللابدجدم  دـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددىيب دهللابددمبدُج دج د دل:د خرب دهللاطد  3731  
دهللابيهد سبمد دل:د" غبقدابمكد دذك ددسمددّللك د  أندد ويطدندالددفتحداباب د غباد  د  طفى د هللابدد بزدصبىددّللك
." دساد ،د دذك ددسمددّللك د ح حْ ،أ   حي دثكد دذك ددسمددّللك د مخكأ دإان ،د  ودمثوٍدد ث ضهدهللابيهد دذك ددسمددّللك

دمبد قب ادد اث3732 دـدث عبددهللا  ددّللك بز دهللابد د ك دهللابد  دد ممري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك دهللابدد بزدصبىددّللك
 هللابيهد سبمد ذدددخلرب د  يسدمت د هد دل:



"  أنَّدد ويطدندالددفتحد]اباب [دغباد  د الىلُّد كدٍ  د الددأوفدإان   د إندد فودقااد ض ددهللابىدد بدفدميتهم"د
   "ميوهتم".
د وهدبدد قأ يد دال:دعبددمحدد دهللابدك ريدمبدشبظري دهللابدهللاطد  دهللابدجدم ددـدث عبدد ق دد  ضيلدمبدهللا  3733

در ثهد دل:  مبدهللا  ددّللك
 " دكتفوددص يدنأمدهللاب دد ثود "د  دلد ق د:د"هللاب ددملقد "د"  أنَّد بجبكأددنتودرد د خطفا د".

  دهللابدجدم د دل:ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبدد مود ثد دا د دل:دعبدددألهللا ش دهللابد  دصد 3734
دهللابيهد سبمد دستقاى د ادلدرجلد بدد اود:د الدنقايكدن يذد  د دل:د"مبى"د دل:د ر جد كبدد  دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د" الدمخ  هد  ود ند ث ضدهللابيهدهللاودد ". دصبىددّللك  د  جلددوت ُّد جد دما ٍحد يهدن يذ د ادلدرسولددّللك

هللابيه. دلد موددد د:د دلددألص ثي:د ثُ ضهد  
دمبد   دد بفيبي د  تي ادمبدسثي د د ود:دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   د3735 ـدث عبددسثي دمبد بحيور د هللا  ددّللك

دهللابهد[  هللابدهودد دهللابد ميه دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
دهللابيهد سبمدكدندُدْقتثذحُبد هددملد د بدميو دد قايد د دلد تي ا:دهيدهللانيدميبهدد منيددمل   دباددو دن. ندد بزدصبىددّللك

   كتاب األطعمة21
ابب ما جاء يف إجابة الدعوة -1  

دمبدهللا   3736 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"إذدددهللايد ث كمدإ،دد و ي اد بي هتد".   ندد بزَّدصبىددّللك

ان   دهللابددمبدهللا  د دل:دـدث عبددفب دمبدخد   د دل:دعبدد مود سد ا دهللابدهللا ي ددّللك دهللاب3737  
دهللابيهد سبمدنثبده دزدد:د"  أندكدند فط د د بيطثم د إندكدندصدئ د د بي ي". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك د دل:دعبددهللا  دد  زدق د دل:د خرباند ث   دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:3738  
دهللابيهد سبم:د" دصبىددّللك إذدددهللادد ث كمد خدهد بيجع دهللا سد دكدند  دحنوه". دلدرسولددّللك  

ـدث عبدددمبددملحيفى د دل:دعبددمايا د دل:دعبددد ممي ي دهللابدان   دإبأسبددد دوبد  ثبده.3739  
ـدث عبدد   دمبدك ري د دلد خرباندسفيدن دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:3740  

دهللابيهد سبم:د" بددهللايد بيجع د دصبىددّللك    أندشد دطثم د إندشد د  ،". دلدرسولددّللك
دمبدهللا  :3741 ـدث عبدد ق د د دل:دعبدددرسهللادمبدزايد دهللابد ابندمبدطدرق دهللابدان  د دل:د دلدهللا  ددّللك  

د رسو ه د  بددخلدهللابىدغريددهللاوٍةددخلد دهللابيهد سبم:د" بددهللايد بمدجيعد ا دهللاحيىددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 سدر د د خ جد غريد ".

  ابندمبدطدرقدجمهول. دلد موددد د:د



ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةد نهدكدندداول:3742  
د رسو ه. دد طثدددطثدددد و ي ادد هللاىدهلدددألغبيد  د درت،ددملقدكني د  بدملدأي دد  هللاوةد ا دهللاحيىددّللك  ش ُّ

ابب ]يف[ استحباب الوليمة عند النكاح -2  
  د  تي ادمبدسثي د دال:دعبددمحدد دهللابداثمهللاد دل:ـدث عبدد ق د3743

دهللابيهد سبمد  دملدهللابىد ث د دصبىددّللك د م دجدزدبعدمبهللادجحشدهللاب د نسدمبد د كد ادل:د ددر دهللادرسولددّللك ذُكأ ح
  بدنقدئهد دد  ملدهللابيهد د  ملدمودٍة.

مأ دمبد دئل دهللابدد مه ي دهللابدـدث عبددثد  دمبدىيب د دل:دعبددسفيدن د دل:دعبدد دئلدمبددد د دهللابددمبهد3744
  نسدمبد د ك

دهللابيهد سبمد  ملدهللابىدصفيادمقودقد متٍ .   ندد بزدصبىددّللك
ابب يف كم تستحب الوليمة -3  

دمبد3745 ـدث عبدد   دمبددمل ىن د دل:دعبددهللافدندمبد قبم د دل:دعبددمهدد د دل:دعبدد تددة دهللابددحلقب دهللابدهللا  ددّللك
 بدعايفدكدنددادلد هد ث   د  د يدد  دهللابيهدخريد  دإندملددأبددمسهدزهريدمبدهللا  دندهللا  دندد  افي دهللابدرجلد هللاورد

  الد دريد دددمسه 
دهللابيهد سبمد دل:د"د و ي اد  لددوٍددثقٌّ د د  د د ث  فف د د يوددد  د ثدمسثافد راي  ".   ندد بزدصبىددّللك

 د دهللايدد يوددد  د د  جدب د دهللايدد يوددد  د ثد دلد تددة:د ث ع درجلد ندسثي دمبددملقيعددهللايد  لددودد  جدب
  بمدجيعد  دل:د هلدمسثاد راي .

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د دل:دعبددهودد دهللابد تددة دهللابدسثي دمبددملقيعد ذهدد احياد دل:د  هللايدد يودد3746
 د  د ثد بمدجيعد ثحيعدد  سول.

ابب اإلِّطعام عند القدوم من السفر -4  
مبد  دشي ا د دل:دعبدد كي  دهللابدشث ا دهللابد دربدمبدداثر دهللابدجدم د دل:ـدث عبددهللا  دند3747  

دهللابيهد سبمددمل دبادحن دجحُم رد د  دما ة.  ملدد  ددد بزدصبىددّللك
ابب ما جاء يف الضيافة -5  

ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدسثي ددملاربي دهللابد  دش دحدد أثز3748  
دهللابيهد سبم دصبىددّللك د د يودددآلخ د بيأ ددضيفه دجدئم هددو هد  يبته دد ضيد ادد ندرسولددّللك  دل:د" بدكدنددؤ بدابّللك

 عالعاد ايٍد د  ددمث دذ كد هودص  اف د الدىلُّد هد ندد ويدهللاب هدثىتدى جه".
د  دلد موددد د:د  ى دهللابىددحلدرتدمبد قأنيد  اندشده :د خربكمد شهع د دل:د سئلد د كدهللابد ولدد بزدصبىددّللك

بيهد سبم:د"جدئم هددودفد  يباف"د دل:ددأ  هد دتحفهد ىفظهددو د د  يبا د عالعاد ايددضيد ا.هللا  



ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د    دمبد  وبد دال:دعبددمحدد دهللابدهللادصم دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ة3749  
دهللابيهد سبمد دل:د"د ضيد ادعالعاد ايٍد د  ددسوىدذ كد هودص    اف". ندد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد ق د د خبفدمبدهوددد دال:دعبدد مودهللاودنا دهللابد بحيور دهللاببدهللاد   دهللابد  دك مياد دل:3750  
د قبٍم د  بد ص حدمفبدئهد هودهللابيهدددبفدإندشد د دهللابيهد سبم:د" يبادد ضيفدثقٌّدهللابىدكلكأ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 د تضى د إندشد د  ،".
ث ا دث ع د موددجلودي دهللابدسثي دمبد  ددملهدج  دهللابددملا ددد  دك ميادـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدش3751

دهللابهد دل:  رضيددّللك
د قبٍمد دهللابيهد سبم:د" ميددرجٍلد ضدفد و د د  ص حدد ضيفد    د  د  أندنحي هدثقٌّدهللابىدكلكأ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 ثىتدأيخذدما ىد يبٍاد بدزرهللاهد  د ه".
   د دل:دعبددد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد  ددخلري دهللابدهللاا ادمبدهللاد  د نهد دل:ـدث عبدد تي ادمبدسثي3752

دهللابيهد سبم:د"إندنم تمد دصبىددّللك  ببد:دايرسولددّللك دإنكد  ث بدد ببملدماودد  دددا  نبد د  دد  ى د ادلد بددرسولددّللك
دد ضيفدد ذيددب غيدهلم".دماوٍدد     دد أمدندددب غيد بضيفد د  بود د  أندملددفثبودد رذ د   بهمدثقَّ

  دلد موددد د:د هذهدثجاد ب جلدأيخذدد وى دإذددكدند هدثاكد .
ابب نسخ الضيف أيكل من مال غريه -6  

دمبددحلقنيدمبد د   دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابد3753 ـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زي د دل:دث ع دهللابيك
 هللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:

  ود أمدميبأمداب  دطلدإالَّد ند أوندجتدرة دهللابد  دٍضد بأم{د أدندد  جلدُىح كأُجد ندأيكلدهللاب د ثٍ د بدد}ال كبود
د بدفدمث د ددنم هللادهذهددآلدا د بقخدذ كددآلدادد يتد دد بور د دل:د} يسدهللابيأمدجبدحفد ند كبودد بدميو أم{دإ،د

بد هبهدإ،دد طثددد دل:دإ دألجبحد ندآكلد به د د تجبح:د و هد} شتدات {دكدندد  جلددث دد غ َّدد هللاودد  جلد 
دهللابيه د  ثلَّدطثددد هلدد أتدب.  دحل ج د داول:ددملقأنيد ثقدمهد  ك د  ثلَّد دذ كد ندأيكبودداددذك ددسمددّللك

ابب يف طعام املتباريني -7  
مبدثدزد دهللابدد ممريدمبدخأ كأدهللاد دل:دـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  د دل:دعبدد   د دل:دعبددج د د3754

 مسثهللادهللاأ  ادداول:
دهللابيهد سبمدنىدهللابدطثددددملت دردنيد نددؤكل.  كدنددمبدهللا دفدداول:دإندد بزدصبىددّللك

 دلد موددد د:د ك  د بدر دهدهللابدج د دالدذك د يهددمبدهللا دف د هدر ندد بحويدذك د يهددمبدهللا دفد دضد  د محدددمبد
 زد دملددذك ددمبدهللا دف.

ابب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه -8  



ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دلدعبد:دمحدد دهللابدسثي دمبدُ ْهدن دهللابدسفيباد  دهللا  دد  محب3755  
دهللابيهد سبمدد دصبىددّللك دمبد  دطد ع د حيب د هدطثد د  د اد هللاد دط ا:د وددهللاواندرسولددّللك  ندرجال د ضدفدهللابيك

هدهللابىدهللاضدديتدد  دب د   ىدد اأ ددد  دض بدمهد دانثيادد  يهللاد  ج  د اد هللاد  كلد ثبد د  هللاوهد جد د وض دد 
د ددردَّ، د ادل:د"إنهد يسديلد  د بزٍكد ندد خلدميتد د :ددحلاهد دنظ د ددرجثه د ت ثتهد ابهللا:دايرسولددّللك  دط اد ثبيك

  م َّ د ".
ابب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟ -9  

بدهللا  دد قالددمبدث ب دهللابد  دخد  دد  دال  دهللابد  دد ثال ددأل دي دهللابدـدث عبددهبدددمبدد ق ي دهللا3756
دهللابيهد سبم  محي دمبدهللا  دد  محبددحل ريي دهللابدرجلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدددجت  دد  دهللايدند  جعد     دداباب  د  أنَّد     دداباب د     ددجودرد  د إندس ق د ندد بزدصبىددّللك
  ث مهدد  جعدد ذيدس ق".

ابب إذا حضرت الصالة والعشاء -10  
د دل:دث ع دان   دهللابد3757 ـدث عبدد مح دمبدثب ل د  ق د ددملثىند دلد مح :دث ع دىيبدد اطدندهللابدهللا ي ددّللك
 دمبدهللا  

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد ض دهللاود د ث كمد   ي هللادد حيالةد الدداوددثىتددف غ"دزدد  ق د د كدندد ندد بزدصبىددّللك
دإذدد ض دهللاود:هد  دثض دهللاود:هدملددامدثىتددف غ د إندمس دديأ د ا د إندمس د  د ةدديأ دد.  هللا  ددّللك

ـدث عبدد   دمبدثدمتدمبدممد  د دل:دعبدد ثبىددث ددمبد بحيوردهللابد   دمبد ي ون دهللابدجثف دمبد    د3758
د دل:  هللابد ميه دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دص دهللابيهد سبم:د"ال ؤخ دد حيالةد طثدٍدد الد غريه". دلدرسولددّللك بىددّللك  
دمبدهللُا حي دمبدهللا ريد3759 ـدث عبددهللابيدمبد قبمدد طوسي دعبدد مودمأ ددحلبفي دعبددد ضحد،دمبدهللا  دن دهللابدهللا  ددّللك

  دل:
دمبدد ممري:دإنب دمبدهللا   د ادلدهللا دددمبدهللا  ددّللك ددمسثبدد نهدد   دكبهللاد  د  د دز دنددمبدد ممريدإ،دجبعدهللا  ددّللك

دمبدهللا  :د ىك د ددكدندهللاود:هم د   دهدكدند  لدهللاود د ميك   اب ثود د  لدد حيالة د ادلدهللا  ددّللك
ابب يف غسل اليدين عند الطعام -11  

دمبدهللا دف3760 دمبد  د بيأا دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبدد ق د دعبددإمسدهللايل د دل:دعبدد دوب دهللابدهللا  ددّللك  
دصبىددّللكد دد    دد ندرسولددّللك هللابيهد سبمدخ جد بددخلال د ُا كأددإ يهدطثددد اد ود:د الد  يكدموضو  د ادل:د"إّنك

 اب وضو دإذدد  هللادإ،دد حيالة".
ابب يف غسل اليد قبل الطعام  -12  



ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبدد يس دهللابد  دهدشم دهللابدزدذدن دهللابدسب دند دل:3761  
دهللابيهد سبمد ادل:د"م كادد طثدددد وضو د  بهد    د دد توردةد ندم كادد طثد ددد وضو د  به د ذك  دذ كد ببزدصبىددّللك

  د وضو دمث ه"د كدندسفيدنددأ هدد وضو د  لدد طثدد.
  دلد موددد د:د] يسدهذدداب اوي[د هودضثيف.

ابب يف طعام الفجاءة -13  
:دعبددد بيثدمبدسث  د دل:د خرب دخد  دمبدـدث عبدد مح دمبد  د  ، دعبددهللا يددث دسثي دمبددحلأمد دل3762

د نهد دل:  دمد  دهللابد  دد ممري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد بدشثٍعد بددجل لد   د ضىدثدجته د منيد د دبددمت دهللابىد  ف د  دثجفٍاد دصبىددّللك    لدرسولددّللك

د د .    هللاوانهد  كلد ثبد د  دد سَّ
ابب يف كراهية ذم  الطعام -14  

ـدث عبدد   دمبدك ري د دل:د خرباندسفيدن:دهللابددألهللا ش دهللابد  دثدزد دهللابد  ده د ةد دل:7633  
دهللابيهد سبمدطثد د د   دإنددشتهدهد كبه د إندك ههدن كه. دصبىددّللك   ددهللادبدرسولددّللك

ابب يف االجتماع على الطعام -15  
دمبدث ب دهللابد ميه دهللابددـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د دل:دعبددد و ي دمبد قبم3764 يُّ  دل:دث ع د حْثوأ

 ج ه
دهللابيهد سبمد د ود:دايرسولددّللك دإنبدد كلد الدنو  د دل:د" بثبأمد فرت ون "د د ود:دنثم د  ند صحدبدد بزدصبىددّللك

دهللابيهدد در،د أمد يه".   دل:د" دجت ثوددهللابىدطثد أم د دذك  دددسمددّللك
  دد ثود  د الد كلدثىتدأيذند كدصدثعدد  در. دلد موددد د:دإذددكبهللاد د  ي اد وض

ابب التسمية على الطعام -16  
د نهدمس د3765 ـدث عبددىيبدمبدخبف دعبدد مودهللادصم دهللابددمبدج دجد دل:د خرب د مودد ممري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدداول:  د بزدصبىددّللك
دهللاب ددخو هد هللاب دطثد  هد دلدد ويطدن:دال  يهللاد أمد الدهللاود  د إذدددخلد بمد"إذدددخلدد  جلدميته د ذك ددّللك

دهللاب دطثد هد دل:د دركتمددمل يهللاد د ثود ". دهللاب ددخو هد دلدد ويطدن:د دركتمددمل يهللا د  أذددملددذك ددّللك  دذك ددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدخيـْ ح ا دهللابد  دثذدفا دهللابدثذدفاد دل:3766  

دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدطثد د دملددض د ث اندد هدثىتدد   درسولددّللك دصبىددّللك كبددإذددثض اند  درسولددّللك
دهللابيهد دصبىددّللك  سبم د إاندثض اند ثهدطثد د  د جد د هللا د دك ّندددُْ   د ذهعد يض دد هد دد طثدد د  خذدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد سبمدمي ه دمثدجد  دجدردادك ّنددُ ْ    د دصبىددّللك  ذه هللاد تض دد هدد دد طثدد د دل:د  خذدرسولددّللك



د يقتحلَّدمهد  خذ د دهللابيه د إنهدجد د ذدددألهللا د كأ مي هدد  دل:د"إنَّدد ويطدند يقتحلُّدد طثدددد ذيدملددذك ددسمددّللك
  فيدد يد  د د ده د".مي ه د جد د ذهددجلدرداد يقتحلَّد دد  خذ دمي هد د ود ذيدنفقيدمي هدإندد هد

دد  َّستودئيدهللابدم دل دهللابدهللا  د3767 ـدث عبدد ؤ لدمبدهودد د دل:دعبددإمسدهللايل دهللابدهوددددث ددمبد  دهللا  ددّللك
دهللابهد[ دمبدهللا ي  دهللابدد   ةد بهمددادلدهلدد ددكب ود دهللابدهللادئواد]رضيددّللك  دّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد كلد ث كمد بيذد دصبىددّللك د ثد،د ندرسولددّللك د ثد، د  أندنقيد نددذك ددسمددّللك ك ددسمددّللك
د   هد آخ ه".   د   هد بيال:دمقمددّللك

ـدث عبدد ؤ لدمبدد فضلددحل د  د دل:دعبددهللايقىددث ددمبددونسد دل:دعبددجدم دمبدص ح د دل:دعبدددمل ىندمبد3768
يٍك د كدند بد صحدبدرد دهللابيهد سبم د دل:هللا  دد  محبددخلمدهللايُّ دهللابدهللا هد  يادمبدفوأ دصبىددّللك سولددّللك  

دهللابيهد سبمدجد قد د رجلفدأيكل د بمدُدقحمكأدثىتدملدد قد بدطثد هدإالد ا اف د ب ددر ثهددإ،د دصبىددّللك كدندرسولددّللك
دهللابيهد سبمدمثد دل:د" ددزدلدد ويطدندأيكلد ثه د ب ددذك د د   هد آخ ه د ضحكدد بزكدصبىددّللك  يهد دل:دمقمددّللك

دهللام جلددستاد د دد دمطبه".دس مددّللك  
  دلد موددد د:دجدم دمبدص حدج كدسبي دندمبدث بد بد أ حلد  ه.

ابب ]ماجاء[ يف األكل متكئا   -17  
دمبددأل   د دل:دمسثهللاد ابدجحيفاد دل:3769 ـدث عبدد   دمبدك ري د دل:دعبددسفيدن دهللابدهللابيك  

دهللابيهد سبم:د"الدآكلد تكأئد " . دلدد بزدصبىددّللك  
دمبدهللا   دهللابد ميهد3770 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحدد دهللابداثمهللادد  بد  دهللابدشثيعدمبدهللا  ددّللك

  دل:
دهللابيهد سبمدأيكلد تأئد د   د الددط دهللاحاأ حُهدرجالن. دصبىددّللك   درُئأيحدرسولددّللك

ثهللاد نقد دداول:ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د خرباند كي  دهللابد حيثعدمبدسبيمد دل:دمس3771  
دهللابيهد سبمد  جثهللادإ يهد وج  هدأيكلدمت د د هودُ ْاٍ .  مث  دد بزدصبىددّللك

ابب ما جاء يف األكل من أعلى الصحفة -18  
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددشث ا دهللابدهللاطد دمبدد قدئع دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دف 3772  

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد  كلد ث كمدطثد د د الدأيكلد بد هللابىدد حيحفا د  أبد ي كلد بد سفبهد؛دهللابدد بزدصبىددّللك
   أندد ربكاد بملد بد هللاالهد".

دمبدمق د دل:3773 ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دنددحل حيي دعبدد   دعبدد   دمبدهللا  دد  محبدمبدهللاأْ قح دعبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد حيثافددادلدهلددد غ د دى بهدد رد مثادرجدل د ب دد ضحودد سج  ددد ضحىد يتدمتبكدكدند ببزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم د ادلد هللا د :د ددهذهد دصبىددّللك د احيثاددث د   دع أدحد يهدد د تفُّوددهللابيهد د ب ددك   ددج ىدرسولددّللك



دجثب دهللا  د دك ميد  د ملدجيثب دج درد دهللابي د "دمثد دلد دهللابيهد سبم:د"إنددّللك دصبىددجلبقا د دلدد بزدصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"كبودد بدثود يهدد دهللاوددذر هتددد در،د يهد".  دّللك

ابب ]ماجاء يف[ اجللوس على مائدة عليها بعض مايكره -19  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبددك ريدمبدهودد دهللابدجثف دمبدمُ  دن دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابد ميهد3774

  دل:
دصبىددّللكد دهللابيهد سبمد بد طث ني:دهللابددجلبوفدهللابىد دئ ةددو بدهللابيهدددخل  .د  ندأيكلدد  جلد هودنىدرسولددّللك

  ب طحدهللابىدمطبه.
  دلد موددد د:دهذدددحل دثدملددق ثهدجثف د بدد مه يد هود بأ .

ـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  د دل:دعبدد   دعبددجثف د نهدمبغهدهللابدد مه ي دهذدددحل دث.3775  
ابب األكل ابليمني -20  

دمبد3776 دمبدهللا  ددّللك ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي د دل:د خرب د مودمأ دمبدهللا ي ددّللك
 هللا   دهللابدج هددمبدهللا  

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد كلد ث كمد بي كلدمي يبه د إذددش بد بيو بدمي يبه؛د  أندد ويطدندأيكلد  ندد بزدصبىددّللك
دو بدمو د ه".مو د ه د د  
ـدث عبدد   دمبدسبي دند ُوحْدبف دهللابدسبي دندمبدمالل دهللابد  د جمة ددمد دمبدهللا ي دهللابدهللا  دمبد  دسب ا د3777

  دل:
د كلدمي يبك د كلداَّدددبيك". ددّللك دهللابيهد سبم:د"ددندم د قمكأ   دلدد بزدصبىددّللك

ابب يف أكل اللحم -21  
دهللابهد[دـدث عبددسثي دمبد بحيور د دل:دع3778 بدد مود ثو  دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
  د هللا:

دهللابيهد سبم:د"ال اطثوددد بحمداب قأنيد  أنهد بدصبي ددألهللادجم د دنقوهد  أنهد هب د     ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
  دلد موددد د:د  يسدهوداب اوي.

هللا  دد  محبدمبدإسحدقدهللابدهللا  دد  محبدمبد ثد دا دهللابدـدث عبدد   دمبدهللايقى دث عبدددمبدهللابيا دهللابد3779
 هللا  دندمبد  دسبي دن دهللابدصفودندمبد  ياد دل:

دهللابيهد سبمد آخذدد بحمدمي يد بدد ثظم د ادل:د" دندد ثظمد بد يكد  أنهد هب د كبهللادآكلد  دد بزدصبىددّللك
."      

  دلد موددد د:دهللا  دندملددق  د بدصفودن د هود  سل.



هدر ندمبدهللا  ددّللك د دل:دعبدد موددد د د دل:دعبددزهري دهللابد  دإسحدق دهللابدسث دمبدهللايدض دهللابددـدث عبد3780
دمبد قثودد دل:  هللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدهللا دقدد ودة. دصبىددّللك  كدند ثعدد ث دقدإ،درسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدمودر د دل:دعبدد موددد دد ذددديأسبددد دل:3781  

هللابيهد سبمددثج هدد ذرديد دل:د سمَّد دد ذردي د كدندد ىد ندد يهوددهمدمسُّوه.دكدندد بزدصبىددّللكد  
ء -22 ابب يف أكل الد ابي  

دمبد  دطبحاد نهدمس د نسدمبد د كدداول:3782 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد طثدددصبثه د دلد  دصبىددّللك دهللابيهد سبمدإندخيَّدطد ددهللاددرسولددّللك دصبىددّللك نس:د ذه هللاد  درسولددّللك

دهللابيهد سبمدخ مد د بدشثريد    د د يهدُدابك د   د  د دلد نس:د   دهللاد دصبىددّللك إ،دذ كدد طثدد د ا َّبدإ،درسولددّللك
دهللابيهد سبمددتت  دد  اب د بدثوديلدد حيحفا د بمد زلد ثعدد  اب دمث ددو ئٍذ. دصبىددّللك  رسولددّللك

يف أكل الثريدابب  -23  
ـدث عبدد   دمبدثقدندد قَّْ يت د دل:دعبدددمل در،دمبدسثي  دهللابدهللا   دمبدسثي  دهللابدرجلد بد هلدد  حي ة د3783

 هللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:
. دهللابيهد سبمدد   د د بددخل م د د   د د بددحلحْيسأ دصبىددّللك دد طثدددإ،درسولددّللك  كدند ثعَّ

  دلد موددد د:د هودضثيف.
]ث عبدد مودد ثدصي د دل:دعبدد مودمأ  د دل:دعبدد مودمو دد   ال  د دل:دعبددهللا   دمبدهللابي دعبددىيبدمبدسثي دهللابد

شث اد دل:د عبدددوسفدمبدسثي  د دل:دعبددثجدج د دل:دعبددشث ادهللابدهللا   دمبد  ةد دل:دمسثهللاد  ةددهل  د د
 ى تدهللابد  د وسى

دهللابيهد سبمد دل:د"ك  لد بدد  جلدك ريد ملددأ لد بدد بقد دإالد  ،ددمبادهللا  دند آسيادد   ةدهللابدد بزدصبىددّللك
   هللاوند إند ضلدهللادئوادهللابىدد بقد دكفضلدد   د دهللابىدسدئ دد طثدد[.

ابب ]يف[ كراهية التقذ ر للطعام -24  
دمبد   دد بفيبي د دل:دعبددزهري د دل:دعبددمسد،دمبدث ب دث ع د  يحيادمبده3784 بع دهللابد ميهدـدث عبددهللا  ددّللك

  دل:
دهللابيهد سبمد س  هدرجلد ادل:دإند بدد طثدددطثد د د حت جد بهد ادل:د"الددتربجبَّد د دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك

 ص ر،دشى فدضدرهللاهللاد يهدد بحي دنيا".
ابب النهي عن أكل اجلاللة وألباهنا -25  



بددمبد  دايح دهللابدجمده  دهللابددمبدـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبددهللا  ة دهللابد   دمبدإسحدق دهللا3785
 هللا  د دل:

دهللابيهد سبمدهللابد كلددجلال اد    دند. دصبىددّللك  نىدرسولددّللك
ـدث عبدددمبددمل ىن د دل:دث ع د مودهللاد   د دل:دعبددهودد دهللابد تددة دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف3786  

دهللابيهد سبمدنىدهللابد نبددجلال ا.   ندد بزدصبىددّللك
دمبدجهم د دل:دعبددهللا   دمبد  د يس دهللابد دوبدـدث عبدد 3787 مح دمبد  دس دج د دل:د خرب دهللا  ددّللك

 د قرتيد  دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:
مل:د ندد كعدهللابيهد د  ددو بد بد   دند. دهللابيهد سبمدهللابددجلالك اد دديأ دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

ابب يف أكل حلوم اخليل -26  
دـدث عبددسبي دندم3788 بدث ب د دل:دعبددمحدد دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابد   دمبدهللابيك دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

  دل:
دهللابيهد سبمددوددخيربدهللابدحلودددحل   د  ذند بدد دحلودددخليل. دصبىددّللك  نداندرسولددّللك

د دل:3789 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دث عبددمحدد دهللابد  دد ممري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدهللابدد  غدلد دحل ري د ملددبهبددهللابددخليل.ذ دصبىددّللك حببدددوددخيربددخليلد د  غدلد دحل ري د بهداندرسولددّللك  

ـدث عبددسثي دمبدش يعد ثيوحُةدمبدش دحددحل حيي د دلدثيوة:دعبددمايا دهللابدعوردمبددمد دهللابدصد دمبدىيبد3790
بدخد  دمبدد و ي  مبددملا دددمبد ث ددأ ب دهللابد ميه دهللابدج ه دهللا  

دهللابيهد سبمدنىدهللابد كلدحلودددخليلد د  غدلد دحل ري دزدددثيوة:د كلَّدذيدانبد بدد ق دي. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
  دلد موددد د:د هود ولد د ك.

  دلد موددد د:دالأبفدمبحودددخليلد  يسدد ث لدهللابيه.
دهللابيهد سبم:د بهمددمبدد ممري د دلد موددد د:دهذدد بقول د  د كلدحلودددخليلد دهللااد بد ص حدبدد بزدصبىددّللك

د   ضد ادمبدهللا ي  د  نسدمبد د ك د  مسد دمبهللاد  دمأ  د سود دمبدغفبا د هللابا ا د كدنهللاد  دشد دهللاه درسولددّللك
دهللابيهد سبمد ذحبهد.  صبىددّللك

ابب يف أكل األرنب -27  
د  دهللابد نسدمبد د كد دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحدد دهللابدهودددمبدزد3791  

دهللابيهد سبمد   يتهد دد كبهللادغال د دثحم َّرد د حي  د رن د د وودتهد د  ثثد ثيد مودطبحادمثجمهددإ،دد بزدصبىددّللك
  ا بهد.



ـدث عبددىيبدمبدخبف د دل:دعبددر حدمبدهللا ددة د دل:دعبدد   دمبدخد  د دل:دمسثهللاد  دخد  دمبددحلود تد3792
 داول:

دمبدإندهللا  ددّللكد فدح د دلد   :د أدندنأا د إندرجال دجد دأبرنعد  دصددهدد ادل:دايدهللا  ددّللك دمبدهللا   دكدنداب حيكأ
دهللابيهد سبمد  اندجد سد بمدأيكبهدد ملددبهحدهللابد كبهدد زهللامد دصبىددّللك هللا   د دد اول د دل:د  دجي د ددإ،درسولددّللك

  نددحتيب.
ابب يف أكل الضب -28  

هللا   د دل:دعبددشث ا دهللابد  دمو  دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفدـدث عبددثفصدمب3793  
د دهللابيهد سبمدمسبد د  ض كد د   طد د  كلد بدد ق بد  بددأل  د د   ،ددألضعَّ دصبىددّللك  ندخد تهد ه  دإ،درسولددّللك

دهللابيهد سبم د  ودكدندث د د د ددُ كلدهللابىد دئ ةدرسول دهللابيهد سبم.د اذُّرد  د ُ كلدهللابىد دئ  هدصبىددّللك دصبىددّللك دّللك  
دمبدهللا دف دهللابد3794 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد  د  د ادمبدسهلدمبدثبيف دهللابدهللا  ددّللك

 خد  دمبدد و ي 
دهللابيهد دصبىددّللك د بوٍذد  هوىدإ يهدرسولددّللك دهللابيهد سبمدميهللاد ي وناد  يتدمضعٍك دصبىددّللك  نهددخلد  درسولددّللك

دهللابيهد سبمدنددد د د ندأيكلد به د سبمدمي  ه د ادلدمثبدد بقوةدد اليتد دميهللاد ي ونا:د خرب ددد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدد هد دل:د ابهللا:د ث دددهودايرسولددّللك د دل:د"ال د  أبهدملد دصبىددّللك د    درسولددّللك  اد ود:دهودضعٌّ

دهللابيهد سبمددبظ .دأبدأبرضد و يد  ج  د هللاد ه"د دلدخد  :د دجرتر ه د  ك دصبىددّللك بتهد رسولددّللك  
ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د دل:د خرباندخد   دهللابدثحيني دهللابدزد دمبد هع دهللابداثمهللادمبد ددثاد دل:3795  

د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دجيشد  ص بددض داب د دل:د وودهللاد بهددض كد د   يهللادرسولددّللك دصبىددّللك كبدد  درسولددّللك
د دهللابيهد سبمد وضثتهد منيدد دهد دل:د  خذدهللاودد د ث َّدمهد صدمثهدمثد دل:د"إند  ا د بدم دإس دئيلد قرهللادد دبَّ

دالد دريد يُّدد   دبدهي"د دل:د بمدأيكلد ملددبه.  دألرض د إ كأ
ـدث عبدد   دمبدهللاوفدد طدئي د نددحلأمدمبدان  دث َّعهم د دل:دعبدددمبدهللايدحم دهللابدض ضمدمبدزرهللاا دهللابد3796

ْ لش دحدمبدهللا  ي  دهللابد  دردش ددحلربد  دهللابدهللا  دد  محبدمبدشأ  
. دهللابيهد سبمدنىدهللابد كلدحلمدد ضعكأ دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ابب يف أكل حلم احلَُباَرى -29  
ـدث عبددد فضلدمبدسهل د دل:دث ع دإم دهيمدمبدهللا  دد  محبدمبد ه ي د دل:دث ع دمـُ حْدُهدمبدهللا  دمبد3797

  دل:دسفيبا دهللابد ميه دهللابدج ه
دهللابيهد سبمدحلمدُث درى.   كبهللاد  دد بزدصبىددّللك

ابب يف أكل حشرات األرض -30  



ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددغد عدمبدثحْج ة د دل:دث ع د بادددمبد حبأعٍك دهللابد ميهد دل:دصح هللاد3798
دهللابيهد سبمد بمد مس دحلو ةددألرضدحت ميد . دصبىددّللك  رسولددّللك

عوردإم دهيمدمبدخد  دد أبز د دل:دعبددسثي دمبد بحيور دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابدهللايقىدمبددـدث عبدد مو3799
 ّنيبا دهللابد ميهد دل:

كبهللادهللاب ددمبدهللا  د قئلدهللابد كلدد ابفذ د تال:د} لدالد ج د ي دد  ثيدإيلَّد   د {ددآلدا د دل:د دلدشيخدهللاب ه:د
دصبىدد دهللابيهد سبمد ادل:د"خ ي افد بددخل دئث"د ادلددمبدهللا  :دإندكدندمسثهللاد ابده د ةدداول:دذك دهللاب درسولددّللك ّللك

دهللابيهد سبمدهذدد هودك دد دلد ددملدن ر. دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب ما مل يذكر حترميه -31  

ـدث عبدد   دمبددد ددمبدص يح د دل:دعبددد فضلدمبددكني د دل:دث عبدد   ددث ددمبدش دكددملأيدهللابد3800
دبدر دهللابد  دد وث د  دهللابددمبدهللا دفد دل:هللا   دمبدد  

دهللابيهد سبم د  نملدكتدمهد  ثلَّد د ثد،دن يهدصبىددّللك كدند هلددجلدهبيادأيكبوند شيد د درتكوند شيد د اذرد  د  ثثددّللك
ثال ه د ث ددث د ه د  دد ثلد هودثالل د  ددث َّدد هودث دد د  ددسأهللادهللابهد هودهللافو د  الد} لدالد ج د ي دد

إيلَّد   د دهللابىدطدهللاٍمددطث ه{دإ،دآخ ددآلدا.د  ثي  
ابب يف أكل الضبع -32  

دمبدهللا ي  دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د3801 ددخلمدهللاي د دل:دعبددج د دمبدثدزد دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك
د دل:  هللا َّدر دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدهللابدد ض  د ادل: دصبىددّللك دإذددصددهددحمل د".دس  هللادرسولددّللك "هودصي فد جيثلد يهدك شف  
ابب النهي عن أكل السباع -33  

ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد  دإدردسددخلوال  دهللابد  دعثب اددخلو 3802  
دهللابيهد سبمدنيدهللابد كلدكلدذيدانبد بدد ق  .د دصبىددّللك   ندرسولددّللك

دنا دهللابد  دمو  دهللابد ي وندمبد ه دن دهللابددمبدهللا دفد دل:ـدث عبدد ق د د دل:دعبدد مودهللاود3803  
ْبحٍعد بدد طري. دهللابيهد سبمدهللابد كلدكلدذيدانبد بدد ق  د هللابدكلدذيدفأ دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

ـدث عبدد   دمبددملحيفىددحل حيي د دل:دعبدد   دمبدث ب دهللابدد ممي ي دهللابد   دندمبدُر محادد تغبزدهللابد3804
   دهللاوف دهللابددملا دددمبد ث ددأ ب هللا  دد  محبدمبد

دهللابيهد سبمد دل:د" الدالدىلُّدذ دانٍبد بدد ق دي د الددحل درددألهبيُّ د الدد باطاد بد دلد دصبىددّللك هللابدرسولددّللك
  ثدهٍ دإالد نددقتغ دهللابهد د  ميددرجٍلدضدفد و د د بمددا  هد  أند هد نددثا همدن لد  ده".



دمبددحلأم دهللابد ي وندمبد ه دن دـدث عبدد   دمبدمودر3805  دهللابددمبد  دهللا يك دهللابددمبد  دهللا  ما دهللابدهللابيك
 هللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمددوددخيربدهللابد كلدكلدذيدانبد بدد ق دي د هللابدكلدذيدفبعد بدد طري. دصبىددّللك  نىدرسولددّللك
ل:دث ع د مودسب ادسبي دندمبدسبيم دهللابدصد دمبدـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن د دل:دعبدد   دمبدث ب د د3806

 ىيبدمبددملا دد دهللابدج هددملا دددمبد ث ددأ ب دهللابدخد  دمبدد و ي د دل:
دهللابيهد سبمدخيرب د   هللادد يهودد وأودد ندد بدفد  د س هللاوددإ،دثظدئ هم د ادلد دصبىددّللك غم  د  درسولددّللك

دهللابيهد سبم:د" الدالدحتلُّد دصبىددّللك د  ودلددملثده دبدإالدحباكأهد د ث ددفدهللابيأمدمح ددألهبياد خيبهد د مغدهلد درسولددّللك
  كلُّدذيدانٍبد بدد ق دي د كلُّدذيدفبٍعد بدد طري".

ـدث عبدد مح دمبدثب لد    دمبدهللا  ددملبكد دال:دعبددهللا  دد  زدق دهللابدهللا  دمبدزد دد حيبثد د نهدمس د ابد3807
 د ممري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد

دهللابيهد سبمدنىدهللابدمثبددهل كأ د دلددمبدهللا  ددملبك:دهللابد كلددهل د  كلدمثبهد.  ندد بزدصبىددّللك  
ابب يف أكل حلوم احلمر األهلية -34  

ـدث عبددإم دهيمدمبدثقبددملحييحيي د دل:دعبددثجدج دهللابددمبدج دج د دل:د خرب دهللا   دمبدددبدرد دل:د3808
د دل:   خرب درجل دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمددوددخيربدهللابد ند كلدحلودددحل   د    اند ند كلدحلودددخليل د دلدهللا   :د دصبىددّللك نىدرسولددّللك
   خرب دهذدددخلربد ابدد وث د  د ادل:د  دكدنددحلأمدد غفدريد يبددداولدهذد د  ىبدذ كدد  ح  دد د ددمبدهللا دف.

دمببد  دزايد د دل:دعبددهللا ي3809  ددّللك دهللابدإس دئيل دهللابد بحيور دهللابدهللا ي د  ددحلقب دهللابدهللا  دـدث عبددهللا  ددّللك
 د  محب دهللابدغد عدمبد جب د دل:

دهللابيهد سبمدث ددحلودد  صدمتبددسبا د بمددأبد د ديلدشى د طثمد هبيدإالدشى د بدمُحٍُ  د   دكدندد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد ابهللا:دايرسولددّللكد  د صدمتبددد قباد ملددأبد د ديلد دد طثمد هبيددحل  ددألهبيا د   يهللادد بزدصبىددّللك

د إالدمسدنددحل   د إنكدث  هللادحلودددحل  ددألهبيا د ادل:د" طثمد هبكد بدمسنيدمح ، د  أّنددث  تهدد بد جلدجودلكأ
 د ا دا"ددث ددجلال ا.

  دلد موددد د:دهللا  دد  محبدهذددهوددمبد ثال.
  ددحلقب دهللابدهللا  دد  محبدمبد ثال دهللابدهللا  دد  محبدمبدمو  دد دلد موددد د:در ىدشث ادهذدددحل دث دهللابدهللا ي 

دهللابيهد سبم.  هللابدانفد بد مدبا د ندسي د مدباد جب  د  ددمبد جب دس لدد بزدصبىددّللك



ـدث عبدد   دمبدسبي دن دعبدد مودنثيم دهللابد قث  دهللابددمبدهللا ي  دهللابددمبد ثال د بدرجبنيد بد مدباد3810
دمبدهللا   دمبدهللُاوح، د دآلخ دغد عدمبددألجب  د دلد قث :د رىدغد  د دد ذيد  ىد ث مهددهللابددآلخ  د ث مهددهللا   ددّللك

دهللابيهد سبمد ذدددحل دث.  د بزدصبىددّللك
ـدث عبددسهلدمبدمأدر د دل:دعبدد هيع دهللابددمبدطد ف دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج كأهد دل:3811  

دهللابيهد سبمددوددخيرب دصبىددّللك هللابدحلودددحل  ددألهبيا د هللابددجلال ا؛دهللابدركو د د  كلدحل هد.دنىدرسولددّللك  
ابب يف أكل اجلراد -35  

ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي د دل:دعبددشث ا دهللابد  ددغفورد دل:دمسثهللاددمبد  د  ىفد س  تهدهللابددجل ددد3812
  ادل:

د  دس  دغم د  د أبدد كبهد دهللابيهد سبمدسهللاَّ دصبىددّللك   ثه.غم  د  درسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدد ف جدد  غ ددي د دل:دعبدددمبدد مم  دن د دل:دعبددسبي دندد تي ي دهللابد  دهللا  دندد به ي د3813

 هللابدسب دند دل:
دهللابيهد سبمدهللابددجل ددد ادل:د" ك  دجبودددّللك دالدآكبه د الد ث  ه". دصبىددّللك  سئلدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدملددذك دسب دن.د دلد موددد د:در دهددملثت   دهللابد ميه دهللابد   هللا  دن دهللابدد بزدصبىددّللك  
د دال:دعبددزك ايدمبدىيبدمبدهللا درة دهللابد  دد ثوددددجلمدر دهللابد  د3814 دمبدهللا  ددّللك ـدث عبددنحي دمبدهللابيك د هللابيك

 هللا  دندد به ي دهللابدسب دن
"د دل دهللابيهد سبمدسئلد ادلد  به د دل:د" ك  دجب ددّللك دصبىددّللك هللابيٌّ:ددمسهد دئ  ددث د ابدد ثودد.د ندرسولددّللك  

دهللابيهد سبمدملددذك دسب دن.   دلد موددد د:در دهدمحدددمبدسب ا دهللابد  دد ثودد دهللابد  دهللا  دن دهللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف أكل الطايف من السمك -36  

هللابد  دد ممري دهللابدجدم دـدث عبدد مح دمبدهللا  ة د دل:دعبددىيبدمبدسبيمدد طدئفي د دل:دعبددإمسدهللايلدمبد  يا د3815
د دل:  مبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د" دد  اىدد  ح  د  دجمردهللابهد أبوه د  دد د د يهد طفدد الد كبوه". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
 دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثدسفيدندد  وري د  دوب د محدد دهللابد  دد ممريد   فوهدهللابىدجدم  د   دُ ْسبأ حدهذدد

دهللابيهد سبم.دحل دثد دض د د بد جهدضثيف دهللابددمبد  دذئع دهللابد  دد ممري دهللابدجدم  دهللابدد بزدصبىددّللك  
ابب يف املضطر إىل امليتة -37  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحدد د دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدجدم دمبدمس ة3816  
 أند ج هتدد   قأهدد وج هد د بمدجي دصدث هدد ندرجال دنملددحل ةد  ثهد هبهد    ه د ادلدرجل:دإندان اديلدضبهللْاد 

   ضهللا د اد هللادد    ه:ددحن هدد  ىب د بفاهللاد اد هللا:ددسبرهددثىتدنا كددشح هدد حل هدد  كبه د ادل:دثىتد س لد



دهللابيهد سبم د  اتهد ق  هد ادل:د"هلدهللاب ،دغىن ددغبيك "د دل:دال د دل:د" أبوهد"د دل:د جد د دصبىددّللك رسولددّللك
خربهددخلربد ادل:د"هالَّدكبهللادحن هتد"د دل:ددستحييهللاد بك.صدث هدد    
ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك د دل:دعبددد فضلدمبددكني د دل:دعبددهللاا ادمبد هعدمبدهللاا ادد ثد  يد دل:د3817

 مسثهللاد  دى كأت دهللابدد ُفجحي دد ثد  ي 
دهللابيهد سبمد ادل:د دىلد بدد] ب[ددمليتا دصبىددّللك  د دل:د" ددطثد أم "د ببد:دنغت قد نحيط ح د دلد نهد  ىدرسولددّللك

  مودنثيم:د قَّ حهديلدهللاا ا د  حدغ  ة  د   حدهللاويا  د دل:د"ذد،د   ددجلوي"د  ثلَّدهلمددمليتادهللابىدهذهددحلدل.
  دلد موددد د:دد غحُ وقد بدآخ دد بهدر د د حي وحد بد  لدد بهدر.

ابب يف اجلمع بني لونني من الطعام -38  
بدد   دمبدهللا  دد ثمدمدمبد  درأْز حاح د دل:د خرباندد فضلدمبد وسى دهللابدثقنيدمبد د  دهللابد دوب دـدث ع3818

 هللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:
دهللابيهد سبم:د" دد د نَّدهللاب يدخ مة دميضد د بدم ٍةدمس د د ب اادمق ٍبد  نٍب"د ادددرجلد بد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

دشى دكدندهذد"د دل:د دهللاأادضعد دل:د"در ثه".دد اودد دّتذه د جد دمهد ادل:د"    يكأ
  دلد موددد د:دهذددث دثد بأ .

  دلد موددد د:د  دوبد يسدهودد قرتيد ك.
ابب أكل اجلنب -39  

ـدث عبددىيبدمبد وسىدد  بري د دل:دعبددإم دهيمدمبدهللاييبا دهللابدهللا   دمبد بحيور دهللابدد وثز دهللابددمبدهللا  د3819
  دل:

دهللابيهد سبمدجبب اد د  و، د  هللاددمقأنيد ق َّىد  ط .  ىدد بزدصبىددّللكد  
ابب يف اخلل -40  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبدد ثد دادمبدهودد د دل:دعبددسفيدن دهللابد دربدمبدداثر دهللابدجدم  3820  
دددددخلل". دهللابيهد سبمد دل:د"نثمدديأ  هللابدد بزدصبىددّللك

قبمدمبدإم دهيمد دال:دعبدددمل ىندمبدسثي  دهللابدطبحادمبدان   دهللابدجدم دمبدـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي د  3821
 هللا  ددّللكد

دددددخلل". دهللابيهد سبمد دل:د"نثمدديأ  هللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف أكل الثوم -41  

ـدث عبدد مح دمبدصد  د دل:دعبدددمبد هع د دل:د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب د دل:دث ع دهللاطد دمبد  د3822
د دل:درابح   ندجدم دمبدهللا  ددّللك



دهللابيهد سبمد دل:د" بد كلدعو د د  دمحيال د بيثتم بد د  د يثتملد قج اند  ياث د دميته"د إنهد دصبىددّللك إندرسولددّللك
  ىدم  رد يهدخض د د بدد  اول د وج دهلددرىد د ق ل د  خربدندد يهدد بدد  اولد ادل:د"  كأموهد"دإ،دمثبد صحدمهدد

د انجيد بدالد بدجي"د دلد مح دمبدصد :دم  ر د ق هددمبد هعدط ق.كدند ثه د  ب ددرآهد كبهد د دل:د"كلد  أ كأ  
عهد ند ابدد بجيعد3823 ـدث عبدد مح دمبدصد  د دل:دعبدددمبد هع د دل:د خرب دهللا    د ندمأ دمبدسوددةدث ك

عهد نه دث ك عهد ند ابدسثي ددخل ريكأ دمبدسث دث ك   و،دهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدد  ودد د  حيلد  يل:دايرسولددّللك د  ش دذ كدكبهدد  ود د  تح كأ ه د ادلدذُكأ د دصبىددّللك هللاب درسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"كبوه د  بد كبهد بأمد الددا بدهذدددملقج دثىتددذهعد بهدرىه".  د بزدصبىددّللك
يدمبداثمهللا دهللابدزأركأدمبدث يش دهللابدـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبددج د  دهللابدد وي د  دهللابدهللا 3824

 ثذدفا د ربه
دهللابيهد سبمد دل:د" بد فلدجتدهدد ا بادجد ددوددد ايد اد فبهدمنيدهللايبيه د  بد كلد بدهذهد دصبىددّللك هللابدرسولددّللك

 د  اباددخل ي اد الددا مبَّد قج ان"دعالاث .
  دهللابددمبدهللا  ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان  3825

دهللابيهد سبمد دل:د" بد كلد بدهذهدد وج ةد الددا مبَّددملقدج ".   ندد بزدصبىددّللك
ـدث عبددشي دندمبد  ُّ ل د دل:دعبدد مودهالل د دل:دعبددمحي دمبدهالل دهللابد  دم دة دهللابددملغريةدمبدشث اد3826

  دل:
دهللابيهد سبمد   دس ا د كبهللادعو د  د   يهللاد حيبكىدد بزدصبىددّللك هللادم كثا د ب دددخبهللاددملقج د ج دد بزُّدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدصال هد دل:د" بد كلد بدهذهدد وج ةد الددا مبدد دصبىددّللك هللابيهد سبمدردحدد  ود د ب دد ضىدرسولددّللك
د د دهللابيهد سبمد ابهللا:دايرسولددّللك دصبىددّللك دثىتددذهعدرىهد"د  د"رىه"د ب دد ضيهللادد حيالةدجئهللادإ،درسولددّللك ّللك

د  يحييدإ،دص ريد  أذدد اند ثحيوبدد حي ر د دل:د"إنَّد كدهللاذرد ".   تثطي دد ، د دل:د  دخبهللادد هد دكمكأ
ـدث عبددهللا دفدمبدهللا  دد ثظيم د دل:دعبدد مودهللاد  دهللا  ددملبكدمبدهللا    د دل:دعبددخد  دمبد يق ةددث دد ثطدرد3827

 هللابد ثد دادمبد  ة دهللابد ميه
د دصبىددّللك هللابيهد سبمدنىدهللابدهد نيدد وج  نيد  دل:د" بد كبه دد الددا مبَّد قج ان"د  دل:د"إندكبتمد ندرسولددّللك

 الم َّدآكبيه دد   يتومهددط رد "د دل:ددث دد  حيلد د  ود.
د]هللابيهدد قالد[د دل:3828 ـدث عبدد ق د د دل:دعبدددجل دحد مود كي  دهللابد  دإسحدق دهللابدش دك دهللابدهللابيٍك  

  ط وخد .نىدهللابد كلدد  وددإالد
  دلد موددد د:دش دكدمبدثب ل.



ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د دل:د خربان دحد ث عبددثيوةدمبدش دح د دل:دعبددمايا دهللابدحبري دهللابدخد   دهللابد3829
   دزايددخيدردمبدسب اد نهدس لدهللادئوادهللابدد  حيلد اد هللا:

دهللابيهد سبمدطثددفد يهدمحيل. دصبىددّللك  إندآخ دطثددد كبهدرسولددّللك
ابب يف التمر -42  

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهللا  دمبدثفص دعبدد   دهللابد   دمبد  دىيب دهللابددمد ددألهللاور دهللابد3830
دمبدسالدد دل:  دوسفدمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد خذدكق ة د بدخ مدشثريد وض دهللابيهددمت ة د  دل:د"هذهدإددددهذه".  ر دهللادد بزدصبىددّللك
هللات ا د دل:دعبدد   دندمبد    د دل:دعبددسبي دندمبدمالل د دل:دث ع دهودددمبدهللا  ةدـدث عبددد و ي دمبد3831

دهللابهدد د هللا:  هللابد ميه دهللابدهللادئوادرضيددّللك
دالدمت د يهدجيديفد هبه". دهللابيهد سبم:د"ميهللاف   دلدد بزدصبىددّللك

ابب يف تفتيش التمر املسوس عند األكل -43  
دمبد  دـدث عبدد   دمبدهللا   دمبدج با د دل3832 :دعبددسبمدمبد تي اد مود تي ا دهللابدمهدد دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك

 طبحا دهللابد نسدمبد د كد دل:
دهللابيهد سبمدمت  دهللاتيقد جثلددفتوهدخي جدد قُّوفد به.   يتدد بزدصبىددّللك

دمبد  دطبحا3833 ـدث عبدد   دمبدك ري د ددل:د خرباندمهدد دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدكدنددؤ ىداب ت  د يهدد د د ذك د ثبده. ندد بزدصبىدد ّللك  

قران يف التمر عند األكل -44 ابب اإلِّ  
ـدث عبدد دصلدمبدهللا  ددألهللابى د دل:دث عبدددمبد ضيل دهللابد  دإسحدق دهللابدج بادمبدسحيم دهللابددمبدهللا  د3834

  دل:
دهللابيهد سبمدهللابدديأ  دن دإالد ند قت ذند صحدمك دصبىددّللك .نىدرسولددّللك  

ابب يف اجلمع بني لونني يف األكل -45  
دمبدجثف 3835 ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي د دل:دعبددإم دهيمدمبدسث  دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدكدندأيكلدد ا د داب  طع.   ندد بزدصبىددّللك
دهللابهد[د د هللا:ـدث عبددسثي دمبدنحيري دعبدد مود سد ا دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد]رد3836 ضيددّللك  

دهذددمربددهذد د م ددهذددحب كأدهذد". دهللابيهد سبمدأيكلدد  طيخداب  طع د ياول:د"نأق دث َّ دصبىددّللك  كدندرسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدد وزد  دث عبددد و ي دمبد مد د دل:دمسثهللاددمبدجدم د دل:دث ع دسبيمدمبدهللاد   دهللابددم د3837

 ُمق دد قب ينيد دال:



دد مم د د ت  .دخلدهللاب دهللابيهد سبمد ا َّ بددزم د د مت د  د كدندىعُّ دصبىددّللك يبددرسولددّللك  
ابب األكل يف آنية أهل الكتاب -46  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبددهللا  ددألهللابىد إمسدهللايل دهللابدم ددمبدسبدن دهللابدهللاطد  دهللابدجدم د دل:3838  
دهللابيهد سب دصبىددّللك مد بحييعد بدآنياددملو كنيد  سايتهمد بقت ت د د د الددثيعدذ كدكبددنغم د  درسولددّللك

 هللابيهم.
د قبمد3839 دمبدد ثال دمبدزحْمٍ  دهللابد  دهللا ي ددّللك ـدث عبددنحي دمبدهللادصم دعبدد   دمبدشثيع د دل:د خرباندهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل: دصبىددّللك  مبد أْوأم دهللابد  دعثب اددخلو د نهدس لدرسولددّللك
دهللابيهدإاندا دصبىددّللك د رد هلدد أتدبد همددط روند د   رهمددخلبمد د دو موند دآنيتهمددخل   د ادلدرسولددّللك

  سبم:د"إند ج متدغريهدد أبودد يهدد دش مود د إندملدجت  ددغريهدد درثضوهددابملد د كبودد دش مود".
ابب يف دواب البحر -47  

دمبد   دد بفيبي د 3840 دل:دعبددزهري دعبدد مودد ممري دهللابدجدم د دل:ـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد    دهللابيبدد ابدهللا ي ةدمبددجل دحدنتباىدهللاريد د ا دش د ز َّداندج داب د بدمت دملدا د هد دصبىددّللك مث بددرسولددّللك

دددو بددإ،دد بيل دغريه د أدند مودهللا ي ةددثطيبددمت ةدمت ة دكبددّنحيهددك ددميصدد حيز دمثدنو بدهللابيهدد بددملد د تأفيب
 كبددنض بدمثحييكأبدددخل  دمثدن بهدابملد د ب كبه د دنطبابددهللابىدسدثلدد  ح  د    د بددكهيئادد أ يعدد ضرم د   يبدد
دهللابيهد د]صبىددّللك   أذددهودددماد  هللاىدد ثبرب د ادلد مودهللا ي ة:د يتاد الدحتلد بد دمثد دل:دال دملدحنبدرسلدرسولددّللك

دصبىد سبم[د  دس يلددّللكد  د   ددضط رمتدإ يهد أبود د    بددشه د د حنبدعب  دئادثىتدمسبد د ب دد   بددإ،درسولددّللك
د أم د هلد ثأمد بدحل هدشى فد تطث واند به "د  رسببدد د خ جهددّللك دهللابيهد سبمدذك اندذ كد هد ادل:د"هودرزقف دّللك

دهللابيهد سبمد  كل. دصبىددّللك   بهدإ،درسولددّللك
الفأرة تقع يف السمن ابب يف -48  

دمبدهللا  ددّللك دهللابددمبدهللا دف دهللابد ي ونا3841 ـدث عبدد ق د د دل:دعبددسفيدن د دل:دعبددد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك  
دهللابيهد سبمد ادل:د"  اودد ددثوهلدد كبود".   ند  رةد  ثهللاد دمسٍبد  خربدد بزدصبىددّللك

حقبد دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دـدث عبدد مح دمبدصد د دحلقبدمبدهللابيك د د بفظد ب3842
 هللابدسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د"إذدد  ثهللادد ف رةد دد قَّ ب:د  أندكدندجد  د د   اوهدد  ددثوهلد د إندكدند دئثد د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
  الد ا موه".

دهللابددمبدهللا دفدهللابد ي وناد دلددحلقب:د دلدهللا  دد  زدق:د رنددث تدمهد  دمبدهللا  ددّللك ث  دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك
دهللابيهد سبم.  هللابدد بزدصبىددّللك



ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  دد  زدق د دل:د خرباندهللا  دد  محبدمبدموذ ده دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابد3843
دمبدهللا  ددّللك دهللابددمبدهللا دف دهللابد ي ونا دهللابدد بزدصبىدد دهللابيهد سبمدن لدث دثدد مه يدهللابددمبدهللا ي ددّللك ّللك

 دملقيع.
ابب يف الذابب يقع يف الطعام -49  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددمو ددث ددمبددملفضلدهللابددمبدهللاجالن دهللابدسثي ددملاربي دهللابد  ده د ةد3844
  دل:

دهللابيهد سبم:د"إذدد   دد ذاببد دإان د ث كمد د ابوه دصبىددّللك ؛د  أند د ث دجبدثيهددد  د  ددآلخ د دلدرسولددّللك
 شفد   د إنهددتَّايدجببدثهدد ذيد يهدد  د د بيغ قهدكبه".

ابب يف اللقمة تسقط -50  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد نسدمبد د ك3845  

د صدمثهدد  التد د دهللابيهد سبمدكدندإذدد كلدطثد د د ثأقح دصبىددّللك  دل:د"إذددساطهللاد ا اد ث كمد بي  د ندرسولددّللك
دطثد هد هللابهدددألذىد  ي كبهدد الدد هللاهدد بويطدن"د    اند ندنقبهللادد حيحفا د  دل:د"إنَّد ث كمدالدد ريد د يكأ

 د در،د ه".
ابب يف اخلادم أيكل مع املوىل -51  

ـدث عبددد اثبز د دل:دعبدددد ددمبد يس دهللابد وسىدمبددقدر دهللابد  ده د ةد دل:3846  
دهللابيهد سبم:د"إذددصب دألث كمدخدد هدطثد د  دمثدجد هدمهد   د يلدث هد دخدنهد بياث هد ثهد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

  ي كل د  أندكدندد طثددد وفوهد د بيض د دد هد بهد كبا د  د كبتني".
ابب يف املنديل -52  

  دفد دل:ـدث عبدد ق د د دل:دعبددىيب دهللابددمبدج دج دهللابدهللاطد  دهللابددمبدهللا3847
ددبثاهدد  ددبثاهد". دهللابيهد سبم:د"إذدد كلد ث كمد الدميقحبَّدد هدابملب دلدثىتَّ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ـدث عبددد بفيبي دعبدد مود ثد دا دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  دد  محبدمبدسث  دهللابددمبدكثعدمبد د ك دهللابد3848
  ميه

دهللابيهد سبمدكدندأيكلدم ال تد صدم  د الدميقحدد هدثىتددبثاهد. ندد بزدصبىددّللك  
ابب ما يقول الرجل إذا طعم -53  

ـدث عبدد ق د د دل:دعبددىيب دهللابدعور دهللابدخد  دمبد ث دن دهللابد  د  د اد دل:3849  
د د]مح د [دك ريد دطيكأ د د  دركد د يهدغريد أفيٍك دهللابيهد سبمدإذددر ثهللاددملدئ ةد دل:د"دحل  دّللك دصبىددّللك  الدكدندرسولددّللك

  ودٍَّيد الد قتغىن دهللابهدرمبد".



ـدث عبدد   دمبدد ثال  د دل:دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابد  دهدشمدد ودسطي دهللابدإمسدهللايلدمبدرابح دهللابد3850
  ميهد  دغريه دهللابد  دسثي ددخل ري

دد ذيد طث بدد ساداند دهللابيهد سبمدكدندإذدد  غد بدطثد هد دل:د"دحل  دّللك دصبىددّللك   جثببدد قب ني". ندرسولددّللك
ـدث عبدد مح دمبدصد  د دل:دث عبدددمبد هع د دل:د خرب دسثي دمبد  د دوب دهللابد  دهللاايلدد ا شي د3851

 هللابد  دهللا  دد  محبددحل بكأي دهللابد  د دوبددألنحيدريد دل:
دد ذيد طثمد ساىد سوغهد ج دهللابيهد سبمدإذدد كلد  دش بد دل:د"دحل  دّللك دصبىددّللك ثلد هدف جد ".كدندرسولددّللك  

ابب يف غسل اليد من الطعام -54  
ـدث عبدد مح دمبددونس د دل:دعبددزهري د دل:دعبددسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:3852  

د ملددغقبهد  صدمهدشى فد الددبو بَّدإالدنفقه". دهللابيهد سبم:د" بداندد  دد هدغ  ف دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
يف الدعاء لرب  الطعام إذا أكل  عنده ابب ما جاء -55  

ـدث عبدد   دمبدمودر د دل:دعبدد مود مح  د دل:دعبددسفيدن دهللابددمد د  دخد  دد  دال  دهللابدرجل دهللابد3853
د دل:  جدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد   دهللابيهد سبمدطثد د  د  هللاددد بزَّدصبىددّللك صحدمه د ب دد  غوددصب د موددهلي مدمبدد تَّيهدند ببزدصبىددّللك
 دل:د" عي ودد خدكم"د د ود:دايرسولددّللك د  ددإاثمته د دل:د"إندد  جلدإذدددخلدميتهد  كلدطثد هد ش بدش دمهد  هللاودد

  هد ذ كدإاثمته".
ـدث عبددفب دمبدخد   د دل:دعبددهللا  دد  زدق د دل:د خرباند ث   دهللابداثمهللا دهللابد نس3854  

دهللابيهد سبمدجد دهللابيهد سبم:د ندد بزدصبىددّللك  دإ،دسث دمبدهللُا ددة د جد دخب مد زدهللاد  كل دمثد دلدد بزدصبىددّللك
 "  ط دهللاب كمدد حيدئ ون د  كلدطثد أمددألم در د صبَّهللادهللابيأمددملالئأا".

د[د....د3854]  
   كتاب الطب22

ابب يف الرجل يتداوى -1  
بد سد ادمبدش دكد دل:ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  يُّ دعبددشث ا دهللابدزايددمبدهللاال ا دهللا3855  

ددهللابىدر  سهمدد طري د قب هللادمثد ث   د جد ددألهللا دبد بدههبدد دهللابيهد سبم د  صحدمهدك ّنك   يهللادد بزدصبىددّللك
د ثد،دملددض ددد  دإالد ض د هدد د  دغريدددٍ د دثٍ :د ههبد د اد ود:دايرسولددّللك د نت  د ى د ادل:د"  د  دد  أنَّددّللك

 دهل د".
احلِّْمَيةِّ ابب يف  -2  



ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك د دل:دعبدد موددد دد  مودهللاد   د هذدد فظد  دهللاد   دهللابد ـحبحْيحدمبدسبي دن دهللابد3856
  دوبدمبدهللا  دد  محبدمبدصثحيثاددألنحيدري دهللابددثاوبدمبد  ددثاوب دهللابد دددملبذردمبهللاد يسددألنحيدرداد د هللا:

دهللابيهد سبمد   دصبىددّللك ددخلدهللابيكدرسولددّللك ثهدهللابيٌّد]هللابيهدد قالد[د هللابيٌّدان هد د  بددد ديلد ثباافد د ادددرسولددّللك
:د" هدإنكدان هف"د دهللابيهد سبمدداولد ثبيٍك دصبىددّللك د ي كل د طفقدرسولددّللك دهللابيهد سبمدأيكلد بهد د  دددهللابيك صبىددّللك

ْباد د جئهللادمه د ادلد دهللابيٌّد]هللابيهدد قالد[د د هللا:د صبثهللادشثريد د سأ دهللابيهد سبم:د"ايدثىتدكفَّ دصبىددّللك رسولددّللك
 هللابيُّ د صعد بدهذدد هود نف د ك".
  دلد موددد د:د دلدهدر ن:دد ث  دا.

ابب ]يف[ احلجامة -3  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة3857  

دهللابيهد سبمد دل:د"إندكدند دشى دصبىددّللك ٍ داَّدد  د دتمدمهدخريفد دحلجد ا". ندرسولددّللك  
ـدث عبدد   دمبدد وزد دد   واي دعبددىيبددث ددمبدثقدندعبددهللا  دد  محبدمبد  ددملوديل دعبدد دئ د و،دهللا ي د3858

دهللابيه دصبىددّللك دمبد  درد   دهللابدج  هدسب ىدخددددرسولددّللك دمبدهللابيك دمبد  درد   دهللابد والهدهللا ي ددّللك دمبدهللابيك ددّللك
  سبمد د هللا:

دهللابيهد سبمد حجثد د در سهدإالد دل:د"دثتجم"د الد جثد د درجبيهدإالد دصبىددّللك  ددكدند ث ددوتأيدإ،درسولددّللك
  دل:د"دخض ه د".

ابب ]ماجاء[ يف موضع احلجامة -4  
 ميه دهللابد  دددـدث عبددهللا  دد  محبدمبدإم دهيمدد   وايد ك ريدمبدهللا ي د دال:دعبددد و ي  دهللابددمبدعوابن دهللاب3859

عه  ك واددألّندري د دلدك ري:دإنهدث ك
دهللابيهد سبمدكدندىتجمدهللابىدهد تهد منيدكتفيه د هودداول:د" بد ه دقدهذهدد   د  د الددض هد ند  ندد بزدصبىددّللك

 الددت د ىدموى د وىٍ ".
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددج د ددث ددمبدثدزددعبدد تددة دهللابد نس3860  
دهللابيهد سبمددثتجمدعالاث د ددألخ هللاحنيد د أدهل د دلد ث  :ددثتج هللاد ذهعدهللاابي دثىتدكبهللاد ندد بزد صبىددّللك

   ابد دحتادد أتدبد دصاليت د كدنددثتجمدهللابىدهد ته.
ابب مىت تستحب احلجامة -5  

  ده د ةد دل:ـدث عبدد مود ومادد  مي دمبدان   دعبددسثي دمبدهللا  دد  محبددجل حي دهللابدسهيل دهللابد ميه دهللابد 3861
د دهللابيهد سبم:د" بددثتجمد ق  دهللاو ةد  ق دهللاو ةد إث ىد هللاو دبدكدندشفد  د بدكلكأ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 دد ".



ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د خرب د مودمأ ةدمأدردمبدهللا  دد ثمدم د خرب  دهللا يتدك وادمبهللاد  دمأ ة د  دلد3862
 غريد وسى:دكيقاد]مبهللاد  دمأ ة[

دهللابيهد سبمد نددوددد  الاث ددوددد  دد ند ابه دصبىددّللك ددكدنددبهىد هبهدهللابددحلجد اددوددد  الاث  د دمهللامدهللابدرسولددّللك
   يهدسدهللاادالد   .

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد  دد ممري دهللابدجدم 3863  
دهللابيهد سبمددثتجمدهللابىد ركهد بد تٍ دكدندمه. دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ب يف قطع العرق ]وموضع احلجم[اب -6  
ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد  دسفيدن دهللابدجدم د دل:3864  

دهللابيهد سبمدإ،دُ  حٍكدط ي د د اط د بهدهللا  د .  مثثدد بزدصبىددّللك
ابب يف الكي   -7  

ف دهللابدهللا  دندمبدثحينيد دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد ط كأد3865  
د دكتودبد د  دد  بحبد الد احب. دهللابيهد سبمدهللابدد أيكأ  نىدد بزدصبىددّللك

  دلد موددد د:د كدنددق  د قبيمددملالئأا د ب دددكتوىددناط دهللابه د ب دد  ،درج دإ يه.
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعببددمحدد دهللابد  دد ممري دهللابدجدم 3866  

دهللابيهد سبمدكوىدسث دمبد ثدذد بدر يته. ندد بزدصبىددّللكد  
ابب يف السعوط ]والنشرة[ -8  

دمبدطد ف دهللابد ميه دهللابددمبد3867 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مح دمبدإسحدق دعبدد هيع دهللابدهللا  ددّللك
 هللا دف

دهللابيهد سبمددستث . دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ابب يف النشرة -9  

ددهللا  دد  زدق دعبددهللاايلدمبد ثالد دل:دمسثهللاد هعدمبد ب هدى ت دهللابدجدم دمبدـدث عبدد مح دمبدثب ل دعب3868
د دل:  هللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدهللابدد بو ةد ادل:د"هود بدهللا لدد ويطدن". دصبىددّللك  ُسئألحدرسولددّللك
ابب يف الرتايق -10  

دمبددمد  دعبددسثي دمبد  3869 دمبدهللا  دمبد يق ة دعبددهللا  ددّللك د دوب دعبددش ث يلدمبددمد دـدث عبددهللا ي ددّللك
دمبدهللا   دداول:  دملثد  ي دهللابدهللا  دد  محبدمبدرد  دد تـَُّبوخيد دل:دمسثهللادهللا  ددّللك



دهللابيهد سبمدداول:د" دد ابيلد دد  يهللادإند اندش مهللاد  اي د د  د ثباهللادمتي ا د  د بهللادد وث د دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
  بد  لدنفقي".

دهللابيهد سبمدخدصا د]   درخَّصد يهد ود ددث دد رتايق[. دلد موددد د:دهذددكدند ببزدص بىددّللك  
ابب يف األدوية املكروهة -11  

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدد   دمبدمو  دعبدددونسدمبد  دإسحدق دهللابدجمده  دهللابد  ده د ةد دل:3870  
دهللابيهد سبمدهللابدد   د ددخل يث. دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

 دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابددمبد  دذئع دهللابدسثي دمبدخد   دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابدـدث عبدد  3871
 هللا  دد  محبدمبدهللا  دن

دهللابيهد سبمدهللابد تبهد. ْف حٍيدجيثبهدد دد د  د بهدهدد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمدهللابدضأ   ندط ي د دس لدد بزدصبىددّللك
دألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد مود ثد دا دعبدد3872  

دهللابيهد سبم:د" بدثقددمسكد د ق هد دد هددتحقدهد دانردجهبمدخد  د دفب د د يهدد م د ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددشث ا دهللابدمسد، دهللابدهللابا ادمبد دئل دهللابد ميه دذك دطدرقدمبدسود  د  د3873

 سود دمبدطدرق 
دد دهللابيهد سبمدهللابددخل  د بهده دمثدس  هد بهده د ادلد ه:دايدنزَّددّللك دإنددد د  د دلدد بزدصبىددّللك س لدد بزدصبىددّللك

 هللابيهد سبم:د"ال د  أبهدددد ف".
ـدث عبدد   دمبدهللا ددةدد ودسطي دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندإمسدهللايلدمبدهللايَّدحم دهللابدعثب ادمبد قبم دهللابد3874
دد  ردد  دهللابد  دد  ردد د دل:  دهللا    دنددألنحيدري دهللابد دكأ

دددٍ دد د   د ت د  دد الد  د  دد د] ثد،[د نملدد  د د د   د د جثلد ألكأ دهللابيهد سبم:د"إنددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 حب دٍد".

ابب يف مترة العجوة -12  
هللابدجمده  دهللابدسث د دل:ـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايل دعبددسفيدن دهللابددمبد  دايح د3875  

دهللابيهد سبمددثود  د وض دد هدمنيدعحْ دحيَّدثىتد ج  دم دهددهللابىد ؤدديد دصبىددّللك   ضهللاد  ضد د ات درسولددّللك
 ادل:د"إنكدرجلفد فئودفد ددئهللاددحلدرتدمبدكب ةد خددعايٍفد  أنهدرجلفددتط عد بي خذدس  دمت دٍ د بدهللاجوةددمل دباد

يُب َّ،د بَّ". بيج هبَّدمبودهبَّدمثَّد   
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مود سد ا دعبددهدشمدمبدهدشم دهللابدهللاد  دمبدسث دمبد  د  َّدص دهللابد ميه 3876  

." دهللابيهد سبمد دل:د" بد حي حدمق  دمت د دهللاجوٍةدملددض هدذ كدد يوددسمٌّد الدسح ف  هللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف العالق -13  



د يسدمبهللاددـدث عبدد ق دد ثد  دمب3877 دمبدهللا  ددّللك دهللابد دكأ ىيبد دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك
  حيبد د هللا:

دهللابيهد سبمدابمبديلد  د هللاباهللادهللابيهد بدد ثذرةد ادل:د"هللاالدد  غ ند  الدكبَّد ذدد دصبىددّللك دخبهللادهللابىدرسولددّللك
ذد ددجلبع.ددقث د بدد ثذرة د دب د بدذد دد ثالق دهللابيأبَّد ذددد ثودددهلب يد  أنَّد يهدس ثاد شفيٍاد بهدد

 دجلبع".
  دلد موددد د:ددث داب ثوددد ُاق .

ابب يف األمر ابلكحل -14  
دمبدهللا  دندمبدخ يم دهللابدسثي دمبدُج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:3878 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبم:د"د  قودد بدع دصبىددّللك يدمأمدد  يدضد  أندد بدخريدعيدمأم د كفبودد يهدد واتكم؛د إنَّدخريد د دلدرسولددّللك
مث :دجيبودد  حي  د دب هللادد وث ".   كحد أمدديأ

تقاء من[ العني -15 ابب ما جاء يف ]اإلِّ  
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد مردق دعبدد ث   دهللابدمهدددمبد ب هد دل:دهذدد ددث عبدد موده د ة 3879  

دهللابيهد سبمد دل:د"د ثنيدثقٌّ".هللابدرسولددّللكد دصبىددّللك  
د3880 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دث عبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابددألسود دهللابدهللادئوادرضيددّللك

 هللابهدد د هللا:
 كدنددؤ  دد ثدئبد يتوض دمثددغتقلد بهددملثنيد.

ابب يف الغَْيل -16  
   دمبد هدج  دهللابد ميه دهللابد مسد دمبهللاددمد دمبدد قأبد د هللا:ـدث عبددد  مي دمبدان  د مود وما دعبدد 3881

دهللابيهد سبمدداول:د"ال اتبودد  الدكمدس ًّدد  أندد غيلدد ر،دد فدرفد ي هللا  هدهللابد  سه". دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
ئوادز جدـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد   دمبدهللا  دد  محبدمبدنو ل د دل:د خرب دهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللاد3882

دهللابيهد سبم دهللابدج د اددألس دا  د بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدداول:د" ا دمه هللاد ند نىدهللابدد غيبادثىتدذك  د ندد   دد  درفد دصبىددّللك  نددمسثهللادرسولددّللك

دد  جلدد    هد هيد  ض . د  الدهم"د دلد د ك:دد غيباد ندميسَّ  دفثبوندذ كد الددض ُّ
ابب يف تعليق التمائم -17  

ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مود ثد دا دعبدددألهللا ش دهللابدهللا   دمبد  َّة دهللابدىيبدمبددجلمدر دهللابددمبد خيد8833
د دل:  زدبعدد   ةدهللا  ددّللك دهللابدزدبعدد   ةدهللا  ددّللك دهللابدهللا  ددّللك



"د د هللا:د بهللا:دمل دهللابيهد سبمدداول:د"إندد   ىد د ت دئمد د تو ادش ،ف دصبىددّللك د ا دددمسثهللادرسولددّللك  اولدهذد د دّللك
:دإّنددذد،دهللا لد كدنهللادهللاي د اذفد كبهللاد ختبفدإ،د الندد يهوديدد  ي د  أذددر د دسأبهللا د ادلدهللا  ددّللك

دهللابيهد دصبىددّللك دهللابهد دإّنددكدنددأفيكد ند اويلدك ددكدندرسولددّللك د ويطدندكدنددبرقهددمي ه د  أذددر دهددكفَّ
دد ب دف ددشفد نهللادد ود  دالشفد دإالدشفد:، دشفد  دالدغددردسا د ". سبمدداول:د" ذهعدد  دفدربَّ  

 ...د]د   ى[
دمبددد د دهللابد د كدمبد أغوحل دهللابدثحيني دهللابدد وثز دهللابدهللا  دندمبدثحيني 3884 ـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د"الر يادإالد بدهللانٍيد  دمحٍا".  هللابدد بزكأدصبىددّللك
لرقىابب ]ماجاء[ يف ا -18  

ـدث عبدد مح دمبدصد د دمبدد ق ح د دلد مح :دعبدددمبد هع د  دلددمبدد ق ح:د خربانددمبد هعد دل:دعبدد3885
دد ددمبدهللا  دد  محب دهللابدهللا   دمبدىيب دهللابددوسفدمبد    د  دلددمبدصد :د   دمبددوسفدمبداثمهللادمبد يسد

 مبدمشدف دهللابد ميه دهللابدج ه 
دهللابيه دصبىددّللك ددهللابدرسولددّللك  سبمد نهددخلدهللابىداثمهللادمبد يس د دلد مح :د هود  دبد ادل:د"دكوفدد  دفدربَّ

 د بدف دهللابداثمهللادمبد يسدمبدمشدف"دمثد خذد  داب د بدمطحدند جثبهد د  ح دمثدنفثدهللابيهدند د ص َّهدهللابيه.
  دلد موددد د:د دلددمبدد ق ح:ددوسفدمبد   :د هودد حيودب.

دمبد هع د خرب د ثد دا دهللابدهللا  دد  محبدمبدُج ري دهللابد ميه دهللابدهللاوفدمبدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدد3886
  د كد دل:

در دكم دالأبفداب   ىد ددملد أبد كبددن  يد ددجلدهبيا د اببد:دايرسولددّللك دكيفد  ىد دذ ك د ادل:د"دهللا ضوددهللابيَّ
 ش كد ".
دمبد قه  دهللابدهللا  د3887 د ثمدمدمبدهللا  دمبدهللا  دد ثمدم دهللابدصد دـدث عبددإم دهيمدمبد ه يددملحييحيي دعبددهللابيك

د د هللا: فد دمبهللادهللا  ددّللك  مبدكيقدن دهللابد  دمأ دمبدسبي دندمبد  دثحْ  ا دهللابدد وكأ
دهللابيهد سبمد  اندهللاب دثفحيا د ادلديل:د" الد ثب نيدهذهدر يادد ب بادك ددهللاب تيهدد دصبىددّللك دخلدهللابيَّدرسولددّللك

 د أتدما ".
د ودث دمبدزايد دعبددهللا  دندمبدثأيم دث عت دج يتدد  كاببد د هللا:دمسثهللادسهلدمبددـدث عبدد ق د دعبددهللا  3888

 ُثبيفدداول:
دهللابيهد سبمد ادل:د"   دد ابد دصبىددّللك   راندمقيلد  خبهللاد دغتقبهللاد يه د ر جهللاد  و د  د ُب يدذ كدإ،درسولددّللك

  دنفسد  دمحٍاد  د  غٍا".اثمهللٍاددتثوذ"د د هللا:د ابهللا:دايسي يد د   ىدصدحلا د ادل:د"الر يادإالد
  دلد موددد د:ددحل اد بددحليَّد د  دددبق .



ـدث عبددسبي دندمبددد د دعبددش دك دحد عبددد ث دفدد ثبربي دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندش دك دهللابدد ث دفد3889
 مبدذردح دهللابدد وثز د دلدد ث دف:دهللابد نسد دل:

دهللابيهد سبم:د"الر يادإالَّد د بدهللانٍيد  دمحٍاد  ددددد   "دملددذك دد ث دفدد ثني د هذدد فظدسبي دندمبد دلدد بزدصبىددّللك
 دد د.
ابب كيف الرقى؟ -19  

ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدصهيعد دل:د دلد نسددث د  دمهللادـ3890  
 ددشفد نهللادد ود  دالدشد د الد ر يكدم  يادرسولددّللك د دل:دمبى د دل:د ادل:د"د بهمدربدد بدف د ذهعدد   ف

 إالكد نهللا ددشفهدشفد  دالدغددردسا د ".
دمبدكثعدد قكب يد خربهد ند3891 دد اثبز دهللابد د ك دهللابددمد دمبدُخحيحيفا د ندهللا   دمبدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك

 ان  دمبدُج ريد خربه دهللابدهللا  دندمبد  دد ثدص
دهللابيهد سبم د دلدهللا دصبىددّللك دهللابيهد نهد  ىدرسولددّللك   دن:د  د ج د  دكددددهبأ  د دل:د ادلدد بزدصبىددّللك

د د   ر هد بدش كأد دد ج "د دل:د فثبهللادذ ك د  ذهعددّللك  سبم:د"د قحهدمي يبكدس  د  دٍ د  ل:د هللاوذدمثمةددّللك
 ]هللام جل[د ددكدند  د بمد زلدآ  دمهد هبيد غريهم.

بيث دهللابدزايددمبد    دهللابد   دمبدكثعدد ا ري دهللابدـدث عبدددمد دمبدخد  دمبد وهعدد   بي دعبددد 3892
  ضد ادمبدهللا ي  دهللابد  دد  ردد د دل:

دد ذيد د دهللابيهد سبمدداول:د" بددشتأىد بأمدشيئد د  ددشتأدهد لفد هد بيال:درمُّبدددّللك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
ثلدرمحتكد ددألرضد]ك ددرمحتكد دد ق د د ا فددمسك د   ،د دد ق د د دألرض دك ددرمحتكد دد ق د  د دج

د ق د [ددغف د بددُثومبدد خطدايان د نهللادربدد طي ني د نملدرمحا د بدرمحتكد شفد  د بدشفدئكدهللابىدهذددد وج د
  يرب ".

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه3893  
دهللاب دصبىددّللك دد تد اد بدغض هد ش كأدهللا دده د ندرسولددّللك يهد سبمدكدنددثبكأ همد بدد فميدكب د :د" هللاوذدمأب د ددّللك

دمبدهللا   ددثبكأ هبد بدهللاالد بدمبيه د  بدملددثالدكت هد  هللاباهد   بدمهمد دد ويدطنيد  ندىض  ن"د كدندهللا  ددّللك
 هللابيه.

دمد دمبد  دهللا ي د دل:دـدث عبدد مح دمبد  دس دجدد  دزي د خرباند أيدمبدإم دهيم دعبد3894  
ر دهللاد ع دض ماد دسدقدسب اد ابهللا:د ددهذه د ادل:د صدمت ددوددخيرب د ادلدد بدف:د صيعدسب ا د  يتد دد بزُّد

دهللابيهد سبمد بفثد َّدعالتدنف د  د  دددشتأيتهددثىتدد قدهللاا.  صبىددّللك



ييبا دهللابدهللا  درمهددث ددمبدسثي دهللابدـدث عبددزهريدمبدث بد هللا  دندمبد  دشي اد دال:دعبددسفيدندمبدهللا3895
 هللا  ة دهللابدهللادئواد د هللا:

دهللابيهد سبمدداولد إلأنقدندإذدددشتأىدداولدم داه دمثد دلدمهد دد رتدب:د"  ماد رضبددم داادمثضبدد كدندد بزدصبىددّللك
 دوفىدساي بددإبأذندرمبد".

د حيبهللادد ت ي يدهللابدهللا هدـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدزك ايد دل:دث ع دهللاد   دهللابدخدرجادمب3896  
دهللابىد وددهللاب همدرجلدجمبوند وعقد دهللابيهد سبمد  سبم دمثد   لدردجثد د بدهللاب ه د   َّ دصبىددّللك  نهد  ىدرسولددّللك
ابحل د  د ادلد هبه:دداندُث كأْعببدد نبدصدث أمدهذدد  دجد دخبري د هلدهللاب ،دشى د  د ده د   يتهدمفدحتادد أتدبد

دهللابيهد سبمد  خرب هد ادل:د"هلدإالَّدهذد"د  دلد ق دد د وض د رب .د  هللاطو د دئادشدة د دصبىددّللك    يهللادرسولددّللك
."  آخ :د"هلد بهللادغريدهذد "د بهللا:دال د دل:د"خذهدد بث  يدملبد كلدم  يادابطٍلد ا د كبهللادم  يادثقٍك

دمبد ثدذ دعبدد   دحد عبدددمبدمودر دعبدددمبدجثف  دعبددشث ا3897 دمبد  دد قف  دـدث عبددهللا ي ددّللك  دهللابدهللا  ددّللك
 هللابدد وثز دهللابدخدرجادمبدد حيَّْبهللا دهللابدهللا ه

د دل:د   دهدمفدحتادد أتدبدعالعاد ايددُغْ  ة د هللاويا  دكب ددخت هدد  دمـُمحد حهدمثد فل د أ ّندد ُنو د بدهللاادلد  نهد  َّ
دهللابيهد سبم دنثىندث دثد ق د[.    هللاطوهدشيئد  د   ىدد ب يَّبدصبىددّللك

ث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميهد دل:دمسثهللادرجال د بد سبمد دل:ـد3898  
دهللابيهد سبم د جد درجلد بد صحدمهد ادل:دايرسولددّللك دُ  أغهللُادد بيباد بمد مند دصبىددّللك كبهللادجد قد دهللاب درسولددّللك

دد تد د د بددثىتد ص حهللا د دل:د" دذ "د دل:دهللاا ب د دل:د"  ددإنكد ود بهللادثني   قيهللا:د هللاوذدمأب د ددّللك
."  ش كأد ددخبق دملد ض ،دإندشد ددّللك

ٍبدهللابد  ده د ةد3899 ـدث عبددثيوةدمبدش دح دعبددمايا دث عبددد ممي ي دهللابدد مه ي دهللابدطدرقددث ددمبدُفحدشأ
  دل:

دهللابيهد سبمدمب دغد  غتهدهللاا ب د دل:د ادل:د" ود دلد هللاوذدم حدد بزدصبىددّللك دد تد اد بدش كأد ددخبقدملدُ يتأ أب د ددّللك
 دب غ"د  د"ملددض ه".

ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد  دمو  دهللابد  ددملتوكل دهللابد  دسثي ددخل ري3900  
د بد ثيد دد ث ب د ادلد دهللابيهد سبمددنطباودد دسف ةدسد   هد د بم وددحبيٍك  ندرهطد د بد صحدبدد بزدصبىددّللك

دإ دألر ي د  أبدمثضهم:دإندسي اند   أغحد هلدهللاب د ث د بأمدشى ددبف دصدث بد د ادلدرجلد بدد اود:دنثم د دّللك
دستضفبدكمد  ميتمد ند ضيكأفواند دد اندم دٍقدثىتدجتثبودديلدجثال د جثبودد هد طيثد د بدد ود  د  اتهد ا  دهللابيهد دَّد

همدد ذيدصدحلوهمدهللابيه د اد ود:دد تق ود د ادلدد أتدبد دتفل دثىتدم  دك ّندد نو د بدهللاادل د دل:د    دهمدجثب
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد بقت   ه د غ  ددهللابىدرسولددّللك دصبىددّللك د ذيدر ى:دال فثبوددثىتد يتدرسولددّللك



دهللابيهد سبم:د" بد دبدهللاب تمد نددر ياف د ثقبتم دد تق ودد دض مودديلد  دصبىددّللك ثأمد ذك  دد ه د ادلدرسولددّللك
 مقهٍم".
دمبد ثدذ د دل:دعبدد   دحد ث عبدددمبدمودر دعبدد   دمبدجثف د دل:دعبددشث ا دهللابدهللا  د3901 ـدث عبددهللا ي ددّللك

دمبد  دد قف  دهللابدد وثز دهللابدخدرجادمبدد حيبهللادد ت ي ي دهللابدهللا هد نهد دل:  دّللك
د بدد  دهللابيهد سبم د   يبددهللابىدثيك دصبىددّللك ث بد اد ود:دإاند ن ئبدد نأمد  دجئتمد بدهللاب د   ببدد بدهللاب درسولددّللك

هذددد  جلدخبري د هلدهللاب كمد بدد د د  در ياد  أندهللاب اند ثتوهد د دد ايود د دل:د اببد:دنبثم د دل:د جد  ددنثتوهد د
 بددد ايودد دل:د ا   دهللابيهد دحتادد أتدبدعالعاد ايددغ  ةد هللاويا دكب ددخت تهدد   دممد يدمثد  فل د أ ّنددنو 

دهللابيهد سبمد ادل:د"كلد بث  يد بد كلد دصبىددّللك هللاادل د دل:د  هللاطو دجثال  د ابهللا:دال دثىتد س لدرسولددّللك
."  م  يادابطٍلد ا د كبهللادم  يادثقٍك

دهللابيهد سبم3902 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك  
دهللابي دصبىددّللك هد سبمدكدندإذدددشتأىددا  د دنفقهدابملثوذد د دحبُفُث د ب دددشت د جثهدكبهللاد    دهللابيهد ندرسولددّللك

    قحدهللابيهدمي هدرجد دم كتهد.
ابب يف الس ْمنة -20  

ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددنوحدمبددمد دمبدسيدر دعبددإم دهيمدمبدسث  دهللابد   دمبدإسحدق دهللابد3903
دهللابهدد د هللا:هودددمبدهللا  ة دهللابد ميه د هللابدهللادئواد]رضيددّللك  

دهللابيهد سبم د بمد   لدهللابيهددموى دادد  د  دثىتد طث ت د دصبىددّللك  رحدد د  كأيد ند ق كأب د  خويلدهللابىدرسولددّللك
 د ا د داب  طع د ق بهللادهللابيهدك ثقبدد قكأ ب.

ابب يف الكهان -21  
ىيب دهللابدمحدددمبدسب ا دهللابدثأيمددألع د دهللابدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دحد عبدد ق د دعبدد3904

   دمتي ا دهللابد  ده د ة
دهللابيهد سبمد دل:د" بد  ىدكدهبد "د دلد وسىد دث د هد" حي  هدنددداول"دمثدد فادد"  د  ىد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

دهللابىد  ٍَّ دد   ة "د دلد ق د:د"د    هدثدئضد د  د  ىدد   ة "د دلد ق د:د"د    هد ددم هد؛د ا دم ى  دادد نملددّللك
دهللابيهد سبم".  صبىددّللك

ابب يف النجوم -22  
دمبددألخبس دهللابدد و ي دمبدهللا  د3905 ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي اد  ق د ددملثىند دال:دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك

 دّللك دهللابددوسفدمبد دهك دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبم:د" بدد ت سدهللا ح دزددد دزدد". دلدد بزدصبىددّللك ب د د بدد بجوددد ت سدشث ا د بدد قكأ  



دمبدهللا  ددّللك دهللابدزد دمبدخد  ددجله د نهد3906 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدصد دمبدكيقدن دهللابدهللُا ي أددّللك
  دل:

دهللابيهد سبمدصالةدد حي حدابحل د ياد دإع دمسد دكدنهللاد بدد بيل د ب دددنحي د دصبىددّللك فد   لدهللابىدصبكىد بددرسولددّللك
:د د رسو هد هللابم د دل:د" دل:د ص حد بدهللا دديد ؤ بفد د كد  ف د بدفد ادل:د"هلد  ر ند دذدد دلدرمأم "د د ود:ددّللك

د د م محتهد ذ كد ؤ بفد دكد  فداب أوكع د   َّدد بد دلد ط اندمبو دكذدد كذدد ذ كدكد  ف    دد بد دلد ط اندمفضلددّللك
  د ؤ بفداب أوكع".

  اخلط وزجر الطريابب يف -23
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دعبددهللاوف دعبددثيدن د دلدغريد ق د:دثيدندمبدد ثال  د دل:دعبدد حطحبدمبد  يحيا د3907

دهللابيهد سبمدداول: دصبىددّللك  هللابد ميهد دل:دمسثهللادرسولددّللك
 "د ثيد اد د طريةد د ط قد بددجل هللا".دد ط ق:دد مج  د د ثأيد ا:ددخل .

مودرد دل:د دلد   دمبدجثف :د دلدهللاوف:دد ثيد ادزج دد طري د د ط قددخل دخُيح ُّد ددألرضد.دـدث عبدددمب3908  
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددحلجكدجدد حيوَّدف دث ع دىيبدمبد  دك ري دهللابدهاللدمبد  د ي ونا دهللابد3909

 هللاطد دمبددحقحدر دهللابد ثد دادمبددحلأمدد قُّب يد دل:
د   بَّددرجدلدخيحُطُّون د دل:د"كدندنزٌّد بددألن يد دخي ُّ؛د  بد د قدخطهد ذدط". بهللا:دايرسولددّللك  

ابب يف الط ِّرية -24  
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدسب ادمبدكهيل دهللابدهللايقىدمبدهللادصم دهللابدزأركأدمبدث يش دهللابد3910

دمبد قثود   هللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د"د طريد دصبىددّللك ددذه هداب توكل".هللابدرسولددّللك "دعالاث د"  دد بَّددإالَّد  أبَّددّللك ةدش ،ف دد طريةدش ،ف  

د دال دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث  دهللابدد مه ي دهللابد  د3911 ـدث عبدد   دمبددملتوكلدد ثقاال د دحلقبدمبدهللابيك
 سب ا دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د"دالهللا  ى د] الطريد دصبىددّللك ملد أوند دلدرسولددّللك ة[ د الدصف  د الدهد ا"د ادلد هللا د :د ددابلدديأ
  دد   لدك نددد ظ د د يرد طهددد  ثريددألج بد ُيْج أ د د دل:د"  بد هللا ىددأل َّل".

دهللابىد دهللابيهد سبمدداول:د"الدوردنَّدا ضف  دلد ث  :د دلدد مه ي:د ح ع درجلدهللابد  ده د ةد نهدمس دد بزَّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د"الهللا  ىد الدصف د الدد حيحك"د دل:   دجثهدد  جلد ادل:د  يسد  دث عتبدد ندد بزدصبىددّللك

 هد ا "د دل:دملد ث عأ وه د دلدد مه ي:د دلد مودسب ا:د  دث تدمه د  ددمسثهللاد ابده د ةدنقيدث د د د  دغريه.
يه دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبددد اثبز دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابدد ثال  دهللابد م3912  

دهللابيهد سبم:د"الهللا  ىد الدهد ا د النو  د الصف ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك



ـدث عبدد   دمبدهللا  دد  ثيمدمبدد رب ي د ندسثي دمبددحلأمدث عهمد دل:د خرباندىيبدمبد دوب د دل:د3913
دمبد أْاقحمد  زد دمبد سبم دهللابد  دصد  دهللابد  دث ع ددمبدهللاجالن د دل:دث ع دد اثاديدمبدثأيمد هللا ي ددّللك

 ه د ة
دهللابيهد سبمد دل:د"الغول". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ـد دلد موددد د:د  ى دهللابىددحلدرتدمبد قأنيد  اندشده :د خربكمد شهعد دل:3914  
 د  د ادلدد بزدسئلد د كدهللابد و ه:د"الصف "د دل:دإند هلددجلدهبيادكدنوددىُأبُّوندصف  دىبونهدهللاد د د ى كأ ونهدهللادد

دهللابيهد سبم:د"الصف ".  صبىددّللك
ـدث عبدد   دمبددملحيفى دعبددماياد دل:د بهللادحمل  ددث ددمبدردش دـ3915  

 و ه:د"هدد"د دل:دكدنهللاددجلدهبياد اول:د يسد ث دميو د ي  بدإالدخ جد بد ربهدهد اف د بهللا:د او هدصف  د دل:د
دهللابيهد سبم:د"الصف "د دلد   :د   دمسثبدد بدمسثهللاد ند هلددجلدهبياددقتوئ وندمحيف  د ادلدد  بزدصبىددّللك

 داول:دهود ج دأيخذد دد  طب د أدنوددداو وندهوددـُْث أيد ادل:د"الصف ".
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد تددة دهللابد نس 3916  

دهللابيهد سبمد دل:د"الهللا  ىد الطرية د دثج  دد ف لدد حيد .د د د ف لدد حيد :دد أب اددحلقبا". ندد بزدصبىددّللك  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هحْيعف دهللابدسهيل دهللابدرجل دهللابد  ده د ة:3917  

دهللابيهد سبمدمس دكب اد  هللاج تهد ادل:د" خذاند   كد بد يك". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ـدث عبددىيبدمبدخبف دعبدد مودهللادصم دعبدددمبدج دج دهللابدهللاطد د دل:3918  
ف:دد حيف د ج دأيخذد دد  طب د بهللا:د  دددهلد ا د دل:دداولدد بدفددهلد ادد يتد حي ل:دهد ُادد بدفد  يقهللادداولدد بد

نقدن دإّنددهيدددما.   د ادديأ
ـدث عبدد مح دمبدثب لد  مودمأ دمبد  دشي ا ددملثىند دال:دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابدث يعدمبد  داثمهللا د3919

  ا شي د دل:هللابدهللا  ةدمبدهللاد   د دلد مح :دد
دهللابيهد سبمد ادل:د" ثقبهددد ف لد الد  دُّد قب د  د  أذددر ىد ث كمد دددأ هد بيال:د دد طكأريحةدهللاب دد بزدصبىددّللك ذُك  أ

 د بهمدالدأييتدابحلقبد دإالَّد نهللا د الدد   دد قيئد دإالد نهللا د الدثولد ال وةدإالكدمك".
دمبدم د ة دهللابد ميه ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد 3920 تددة دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدكدندالدتطريد بدشى  د كدندإذددمثثدهللاد ال دس لدهللابددمسه:د  أذدد هللاج هددمسهد  حدمهد  ندد بزدصبىددّللك
 ر:يدمو دذ كد د جهه د إندك هددمسهدر:يدك دهيادذ كد د جههد إذدددخلد  دادس لدهللابددمسهد:د  أند هللاج هد

ر:يدمأْو دذ كد د جهه د إندك هددمسهددُر:يدك دهيادذ كد د جهه.دمسهدد  حد دد د  



عه دهللابدسثي دمبد3921 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:دعببدد ابن د دل:دث ع دىيبد نددحلض  يدمبدالثقدث ك
 دملقيع دهللابدسث دمبد د ك 

دهللابيهد سبمدكدندداول:د"الهد اد الهللا  ى د الطرية د إ دصبىددّللك ند أبدد طكأريةد دشى د فيدد ف فد ندرسولددّللك
  دمل  ةد د  در".

دمبدهللا   3922 دمبدهللا   دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددد اثبز دعبدد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدمحمةد سدملدد دهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"د وؤدد دد  درد دمل  ةد د ف ف". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

قأنيد  اندشده د يلد ه:د خرب،ددمبدد ادسمد دل:دسئلد د كدهللابدد وؤدد د دلد موددد د:د  ى دهللابىددحلدرتدمبد 
د هللابم.  د ف فد د  درد دل:دكمد بدددردسأبهدد ودد هبأود دمثدسأبهددآخ  ند هبأود د هذدد فقريهد ي ددن ى د دّللك

دهللابه:دثحيريد دد  يهللادخريد بدد   ةدالد ب .   دلد موددد د:د دلدهللا  درضيددّللك
دمبدحبريد دل:دـدث عبددف3923 ب دمبدخد  د هللا دفدد ثبربيد دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدىيبدمبدهللا  ددّللك

  خرب د بدمس د   ةدمبدُ قحيكد دل:
حدهيد رضدردفبدد  ري بدد إندد مئا د  د دل:د اب:هددش د  د ادلد  بهللا:دايرسولددّللك د رضدهللاب انددادلدهلدد رضد ْمنيح

دهللابي هد سبم:د"دهللاهددهللابكد  أنَّد بدد ا فدد تبف".د بزدصبىددّللك  
دمبد  دطبحا د3924 ـدث عبدددحلقبدمبدىيب دعبددمو دمبدهللا   دهللابدهللاأ  ادمبدهللا در دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك

 هللابد نسدمبد د كد دل:
 الَّد يهددهللا داند دلدرجل:دايرسولددّللك دإاندكبدد دددردك ريفد يهددهللا داند ك ريفد يهدد  ود بد د تحوك بددإ،دددرد خ ىد

دهللابيهد سبم:د"ذر هددذ ي ا ". دصبىددّللك    بَّهللاد يهدد  ود بد د ادلدرسولددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددونسدمبد    دعبدد فضلدمبد ضد ا دهللابدث يعدمبدد وهي  دهللابد   د3925

 مبددملبأ ر دهللابدجدم 
دهللابيهد سبمد خذدمي أدجمحُْذ د دصبىددّللك د  وكُّال دهللابيه". ندرسولددّللك ٍدد وضثهدد ثهد دد احيثاد  دل:د"كلدعاادابّللك  

   كتاب العتق23
ابب يف املكاتب يؤد ي بعض كتابته فيعجز أو ميوت -1  

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك د دل:دعبدد مودم ر د دل:دث ع د مودهللُات ادإمسدهللايلدمبدهللايدحم د دل:دث ع د3926
  دهللابد ميه دهللابدج ه سبي دندمبدسبيم دهللابدهللا   دمبدشثيع

دهللابيهد سبمد دل:د"دملأد عدهللا  فد ددمايدهللابيهد بدكتدمتهددرهمف".  هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد   دمبددمل ىن دث ع دهللا  دد حي   دعبددمهدد دعبددهللا دفددجل د ي دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه د3927
 هللابدج ه



ددهللا ٍ دكد عدهللا دهللابيهد سبمد دل:د" ميُّ بىد دئاد   يٍاد  ددهددإالدهللاو ةد  دقد هودهللا  ف د  ميددهللا ٍ دكد عد ندد بزدصبىددّللك
 هللابىد دئادددبدٍرد  ددهددإالَّدهللاو ةدداننريد هودهللا  ف".

  دلد موددد د:د يسدهودهللا دفددجل د ي د د ود:دهود هم د  أبهدهودشيخدآخ .
د3928 سب اد دل:دمسثهللاد دَّدسب ادـدث عبدد ق ددمبد ق ه  د دل:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدن هدند أد عد دكأ
  اول:

د أدندهللاب هد ددؤدكأيد بتحتجعد به". دهللابيهد سبم:د"إذددكدنديأث دكبد أد عف دصبىددّللك   دلد بددرسولددّللك
ابب يف بيع املكاتب إذا فسخت الكتابة -2  

دمبد قب اد دال:دعبددد بيث دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ةد ندهللا3929 دـدث عبدد تي ادمبدسثي د هللا  ددّللك دئواد]رضيددّللك
 هللابهد[د خرب ه

 ندم د ةدجد  دهللادئواد قتثيبهدد دكتدمتهد د ملد أبد ضهللاد بدكتدمتهددشيئد  د اد هللادهلددهللادئوا:ددرجثيدإ،د هبك دد
  أند ث ُّودد ند  ضيدهللابكدكتدمتكد دأوند ال:،ديلد ثبهللا د ذك  دذ كدمح د حُةدألهبهدد  مود د  د ود:دإندشد  د ند

دصبىددحتتقعدهللابيكد بتفثل دهللابيهد سبم د ادلدهلددرسولددّللك دصبىددّللك  دأونبد بدد ال:، د ذك  دذ كد  سولددّللك
دهللابيهد سبمد ادل:د" ددابلد انٍفد دصبىددّللك ددد وال دملبد هللاتق"دمثد دددرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"دمتدهللايد  هللاتاي؛د  أّنك دّللك

ددورتطوندش  طد د يقهللاد دكتدبددّللك د بددشرتطدش طد د يسد د بيسد ه د إندش طهد دئاد  ٍة دش طددّللك  دكتدبددّللك
د   عق".   ثقُّ

دهللابهد[د د هللا:3930 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد]رضيددّللك  
 اد هللا:دإندجد  دم د ةد تقتثنيد د أد  تهدد اد هللا:دإن دكد  هللاد هبيدهللابىد ق د  دقد دكلدهللاددد   يافد  هللايبييد

 ثعد هبكد ند هللا َّهددهللا ةد دث ةد  هللاتاكد دأوند ال:،ديلد ثبهللاد ذه هللادإ،د هبهد د سدقددحل دثدحنودد مه ي د
ددد وال دملبد دهللابيهد سبمد دآخ هد" ددابلدرجدٍلدداولد ث هم:د هللاتقدايد الند د وال ديل دإّنك زددد دكالددد بزدصبىددّللك

  هللاتق".
يبد موددألص غددحل د  د دل:دث ع د   ددث ددمبدسب ادهللابددمبدإسحدق دهللابدـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدى3931

دهللابهد[د د هللا:     دمبدجثف دمبدد ممري دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
  ثهللادجود دادمبهللاددحلدرتدمبددملحيطبقد دسهمداثمهللادمبد يسدمبدمشدف د  ددمبدهللامكد ه د أد  هللادهللابىدنفقهد د

دهللابيهد سبمد دد كدنهللادد   ة د الكد دصبىددّللك دهللابهد:د جد  د ق لدرسولددّللك ثاد خذهددد ثني د د هللادهللادئوادرضيددّللك
دهللابيهد سبمدسريىد بهدد  لد دصبىددّللك كتدمتهد د ب دد د هللادهللابىدد  دبد   دتهددك ههللاد أدندد هللا  هللاد ندرسولددّللك

دند بد   يد ددالخيفىدهللابيك د إ د  ثهللاد دد ذيدر دهللا د اد هللا:دايرسولددّللك د اندجود دادمبهللاددحلدرت د إّنددك
دهللابيهد دصبىددّللك سهمداثمهللادمبد يسدمبدمشدف د إ دكد  هللادهللابىدنفقيد جئهللاد س  كد دكتدميتد ادلدرسولددّللك



 سبم:د" هلد كدإ،د ددهودخريفد به "د د هللا:د  ددهودايرسولددّللك د دل:د" :دكأيدهللابكدكتدمتكد   م جك"د د هللا:د
دهللابيهد سبمد  د م جدُجود دا د  رسبودد دد د د دهمد بد  د ثبهللا د د هللا:د تق دصبىددّللك د ندرسولددّللك د  د ث دد بدفح

دهللابيهد سبم د  ددر دبددد   ةدكدنهللاد هللاظمدم كادهللابىد و هدد بهد د دصبىددّللك د  هللاتاوهمد  د ود:د صهدردرسولددّللك د قَّْزأ
  هللاتقد دس  هدد دئاد هلدميهللاد بدم ددملحيطبق.

  د:دهذددثجاد د ندد وديلدهوددم كجدنفقه. دلد موددد
ابب يف العتق على الشرط -3  

ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  د دل:دعبددهللا  دد ودرت دهللابدسثي دمبدُ ْهدن دهللابدسفيباد دل:3932  
دهللابيهد سبمد ددهللاوهللا د ابهللا:د دصبىددّللك كبهللادابوكد دألددسب اد اد هللا:د هللاتاكد  شرتطدهللابيكد ندّْتُ دحدرسولددّللك

.د إندمل دهللابيهد سبمد ددهللاوهللُا د  هللاتات د دشرتطهللادهللابيَّ دصبىددّللك د دد در هللادرسولددّللك   ورتطيدهللابيك
ابب فيمن أعتق نصيبا  له من مملوك -4  

ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي د دل:دعبددمهدد دحد عبدد   دمبدك ري ددملثىند خرباندمهدد دهللابد تددة دهللابد  د3933
ميه دملبيح د دلد مودد و ي :دهللابد   

"دزددددمبدك ريد د دش دكف دهللابيهد سبمد ادل:د" يسدّللك احيد د هد بدغالد د ذك دذ كد ببزدصبىددّللك إندرجال د هللاتقدشأ
احُه. دهللابيهد سبمدهللاأتـْ  ث د ه:د  جدزدد بزُّدصبىددّللك

 ...د]اببد بد هللاتقدنحيي د د هد بدابو،دميبهد منيدآخ [
  دهللابد تددة دهللابدد بض دمبد نس دهللابدموريدمبدنأيك دهللابد  ده د ةـدث عبدد   دمبدك ري د دل:د خرباندمهدد3934

دهللابيهد سبمدهللاتاه د غ  هدمايادمثبه.   ندرجال د هللاتقدشاحيد د هد بدغالد د  جدزدد بزُّدصبىددّللك
ـدث عبدد   دمبددمل ىن د دل:دعبدد   دمبدجثف  دحد عبدد مح دمبدهللابيدمبدسود  د دل:دعبددر حد دال:دعبدد3935
هللابد تددةدإبأسبدده دشث ا   

دهللابيهد سبمد دل:د" بد هللاتقدابوكد د]كدن[دميبهد منيدآخ د ثبيهدخالصه"د هذدد فظددمبدسود .  هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدددمبددمل ىن د دل:دعبدد ثدذدمبدهودد د دل:دث ع د   دحد عبدد مح دمبدهللابيدمبدسود  د دل:دعبددر ح د3936

  دهللابد تددةدإبأسبدده دل:دعبددهودددمبد  دهللا  ددّللكد
"د ملددذك ددمبددمل ىند دهللابيهد سبمد دل:د" بد هللاتقدنحيي د د هد دابوٍ،دهللاتقد بد د هدإندكدند هد دلف  ندد بزدصبىددّللك

 د بض دمبد نس د هذدد فظددمبدسود .
ابب من ذكر السعاية يف هذا احلديث -5  

 دل:دعببدد تددة دهللابدد بض دمبد نس دهللابدموريدمبددـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د دل:دعبدد ابنددث دد ثطدر3937
 نيك دهللابد  ده د ةد دل:



دهللابيهد سبم:د" بد هللاتقدشايحيد د دابوكهد ثبيهد نددثتاهدكبهدإندكدند هد دلف د إالددستقثىدد ث  د  دلدد بزدصبىددّللك
 غريد واوٍقدهللابيه".

دمبدهللا  ددّللك د دل:دعبدد   دمبدمو  د هذددـدث عبددنحي دمبدهللابيك د دل:دعبدددمد ددث ددمبدزرد دحد عب3938 ددهللابيك
  فظه دهللابدسثي دمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دهللابدد بض دمبد نس دهللابدموريدمبدنيك دهللابد  ده د ة 

دهللابيهد سبمد دل:د" بد هللاتقدشاحيد د هد  دشايحيد د هد دابوٍ،د رالصهدهللابيهد د د هدإندكدند هد هللابدد بزكأدصبىددّللك
د حيدث هد د ي تهدغريد واوٍقدهللابيه". دلف د  أندملدد د وكأددد ث  د ي ادهللا ٍلدمثددسُتْقثأيح أبد هد دلف  

.   دلد موددد د:د دث د ه دد يثد د" دسُتقثأيحدغريد واوٍقدهللابيه"د هذدد فظدهللابيك
ـدث عبدد   دمبدمودر د دل:دعبددىيبد دمبد  دهللا يك دهللابدسثي  دإبأسبددهد  ثبده.3939  

هدرحْ حدمبدهللا ددة دهللابدسثي دمبد  دهللا  مادملددذك دد قثددا د ر دهدج د دمبدثدزدد  وسىدمبدخبفد دلد موددد د:د ر د
  يثد دهللابد تددة؛دإبأسبددددمد دمبدزرد د  ثبده د ذك دد يهدد قثددا.

ابب فيمن روى أنه الُيْسَتْسعى -6  
دمبدهللا   3940 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د" بد هللاتقدش كد د هد دابوٍ،د  يمدهللابيهد ي ادد ث لد  هللاطىدش كد هد ندرسولددّللكد دصبىددّللك
 ثحيحيهم د  هللاتقدهللابيهدد ث   د إالَّد ا دهللاتقد بهد ددهللاتق".

دهللابيهد سبمدنثبدهد3941 ـدث عبدد ؤ ل د دل:دعبددإمسدهللايل دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا   دهللابدد بزدصبىددّللك
ان  درندد دل:د دل:د كدن  

 " ا دهللاتقد بهد ددهللاتق"د رنددملددابه.
د3942 ـدث عبددسبي دندمبددد ددد ثتأي دعبددمحدد؛ددث ددمبدزد دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  درضيددّللك

دهللابيهد دهللابيهد سبمد ذدددحل دث د دلد دوب:د الد دريدهود ددحل دثدهللابدد بزدصبىددّللك هللابه د دهللابدد بزدصبىددّللك
بمد  دشى فد د هدان  د" إالد] ا [دهللاتقد بهد ددهللاتق". س  

ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي د دل:د خرباندهللايقىدمبددونسد دل:دعبددهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د3943
  دل:

دد بغدمث دهللابيهد سبم:د بد هللاتقدش كد د بدابوٍ،د هد ثبيهدهللاتاهدكبهدإندكدند هد دلف دصبىددّللك به د إندملد دلدرسولددّللك
دهللاتقدنحيي ه".  دأبد هد دلف

ـدث عبددفب دمبدخد   د دل:دعبدددمد دمبدهدر ن د دل:د خرباندىيبدمبدسثي  دهللابدان   دهللابددمبدهللا   دهللابد3944
دهللابيهد سبمدنثىندإم دهيمدمبد وسى.  د بزدصبىددّللك



دمبد   دمبد مسد  د دل:دعبددجود دا دهللابدان   دهللابددم3945 دهللابيهد سبمدـدث عبددهللا  ددّللك بدهللا   دهللابدد بزدصبىددّللك
 نثىند د ك د ملددذك د" إالد ا دهللاتقد بهد ددهللاتق"ددنتهىدث د هدإ،د"  هللاتقدهللابيهدد ث  "دهللابىد ثبده.

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك د دل:دعبددهللا  دد  زدق د خربنبدد ث   دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابددمبدهللا  3946  
دهللابيهد سبمد دل: دد بغدمثبدد ندد بزدصبىددّللك " بد هللاتقدش كد د هد دهللا ٍ دهللاتقد بهد ددمايد د د هدإذددكدند هد دلف

 د ث  ".
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدن دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابدسدمل دهللابد ميه3947  

دهللابيهد سبم:د"إذددكدندد ث  دمنيددعبنيد  هللاتقد ث مهددصي ه د  أندكدند وس د دداوَّد ددهللابيهد ي ا دد بغدمهدد بزَّدصبىددّللك
 ال كسد الشط دمثَّددثتق".

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد   دمبدجثف  دعببددشث ا دهللابدخد  دهللابد  دمو دد ثبربي دهللابددمبدد  كأبأعكأ دهللابد3948
  ميه

دهللابيهد سبم د دلد مح :دإّنددهوداب تد ددث دد ْبُهدد بزدصبىددّللك د كدند ندرجال د هللاتقدنحيي د د هد بدابو،د بمدُدضح كأ   كأبأعَّ
 شث اد   غدملدد نيدد تد د بدد  د .

ابب فيمن ملك ذا رحم  حَمَْرم -7  
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيمد  وسىدمبدإمسدهللايلد دال:دعبددمحدددمبدسب ا دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ة دهللابد3949

دهللابيهد سبم د  دلد وسىد د وض دآخ :دهللابدمس ةدمبدجب بد ي ددىق عد بزدصبىددّللك  
 محددد دل:

دهللابيهد سبم:د" بد بكدذددرثٍمد  ٍدد هودث ٌّ".د دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
 دلد موددد د:در ىد   دمبدمأ دد ربسد دهللابدمحدددمبدسب ادهللابد تددة د هللادصمفدهللابددحلقبدهللابدمس ةدهللابدد بزد

دهللابيهد سبمد  لدذ كددحل دث.  صبىددّللك
دددمبدسب ا د   دشكد يه. دلد موددد د:د ملدى تدذ كددحل دثدإالدمح  

ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري د دل:دعبددهللا  دد وهدب دهللابدسثي  دهللابد تددةد ندهللا  دمبددخلطدبدرضيد3950
دهللابهد دل:  دّللك

 " بد بكدذددرثٍمد  ٍدد هودث ٌّ".
ـدث عبدد   دمبدسبي دن دعبددهللا  دد وهدب دهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابددحلقبد دل:3951  

رثٍمد  ٍدد هودث ٌّ. بد بكدذدد  
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد مود سد ا دهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابدجدم دمبدزد د دحلقبد  به.3952  

  دلد موددد د:دسثي د ثفظد بدمحدد.



ابب يف عتق أمهات األوالد -8  
دمبد   دد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدخ3953 طَّدبدمبدصد د و،دـدث عبددهللا  ددّللك

 دألنحيدر دهللابد  كأه دهللابدسال ادمبهللاد ثالدد   ةد بدخدرجاد يسدهللاحْيالن د د هللا:
 ح أدحد دهللا يد ددجلدهبيا د  دهللا د بددحل دبدمبدهللا   د خيد  دد يحق دمبدهللا    د و   د هدهللا  دد  محبدمبددحل دبدد

د  دهللانيد ددحْدبأهأ د   يهللا دهللابيهد سبمد ابهللا:دايرسولددّللك دإ ددمثدهبك د اد هللادد    ه:ددآلند دّللك دصبىددّللك رسولددّللك
د   ةد بدخدرجاد يسدهللايالند  دد دهللا يددمل دباد ددجلدهبيا د  دهللا د بددحل دبدمبدهللا   د خيد  دد يحق دمبد

دصبى د  دهللانيد ددحْدبه د ادلدرسولددّللك دهللابيهددهللا    د و   د هدهللا  دد  محبدمبددحل دب د اد هللادد    ه:ددآلند دّللك دّللك
د ُّددحل دب "د يل:د خوهد مودد يق دمبدهللا    د  ثثدإ يهد ادل:د" هللاتاوهد د  أذددمسثتمدم  يٍقد  ددهللابيَّ  سبم:د" بد يلأ

دهللابيهد سبمدر يقد ثوكضهمد  دغال د . دصبىددّللك     و د هللاوضأمد بهد"د د هللا:د  هللاتاو  د   ددهللابىدرسولددّللك
د دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد3954 محدد دهللابد يس دهللابدهللاطد  دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد   دمأ  د ب ددكدندهللا  دنداند دنتهيبد. دصبىددّللك ددأل الددهللابىدهللاه درسولددّللك  مأثبدد ُ هد أ
ابب يف بيع املدبر -9  

مبد  دخد  ددـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددهويم دهللابدهللا  ددملبكدمبد  دسبي دن دهللابدهللاطد  د إمسدهللايل3955
 هللابدسب ادمبدكهيلدهللابدهللاطد  دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد

دهللابيهد سبمد  ي دمق ث دئاد  د  ندرجال د هللاتقدغال د د هدهللابدُدمٍُ د به د ملددأبد هد دلدغريه د    دمهدد بزُّدصبىددّللك
 متقث دئا.
ع دهللاطد دمبد  درابحد دل:دـدث عبددجثف دمبد قد   د دل:دعبددمو دمبدمأ  د دل:دعبدددأل زدهللاي د دل:دث 3956

د ذد دزدد:  ث ع دجدم دمبدهللا  ددّللك
د غىندهللابه". دم  بهد دّللك دهللابيهد سبمد" نهللاد ثقُّ    دلددث دد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددإمسدهللايلدمبدإم دهيم د دل:دعبدد دوب دهللابد  دد ممري دهللابدجدم 3957  
 ذكورد هللاتقدغال د د هددادلد هددثاوبدهللابدُدمٍُ د ملددأبد هد دلدغريه د  هللاددمهدد ندرجال د بددألنحيدرددادلد هد مو

دمبدد بَّحَّدددم  دّندئاددرهم د   ثهددإ يهد دهللابيهد سبمد ادل:د" بددورتده "د دشرتدهدنثيمدمبدهللا  ددّللك دصبىددّللك رسولددّللك
 ثبىدهللايد ه د  أندكدند يهدد ضلفد ثبىدذيد  دمته"دمثد دل:د"إذددكدند ث كمد اريد د بي   دمبفقه د  أندكدند يهدد ضلفد

   د دل:د"هللابىدذيدرمحه د  أندكدند ضال د ههبدد ههبد".
ابب فيمن أعتق عبيدا  له مل يبلغهم الثلث -10  

ـدث عبددسبي دندمبدث ب د دل:دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوب دهللابد  د الما دهللابد  ددملهبعدهللابدهللا  دندمبد3958
 ُثحيحني



دهللابيهد سبم د ادلد هد وال د ندرجال د  هللاتقدستاد هللا  دهللاب د و ه د ملددأبد هد دلدغريهم د  بغدذ كدد بزَّدصبىددّللك
د رمثا.  ش د د  دمثددهللادهمد جمَّ همدعالعاد جمد د    يدميبهم د  هللاتقددعبنيد  رقَّ

سبددهد  ثبده د ملددال:د" ادلدـدث عبدد مودكد ل دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبددملرتدردعبددخد   دهللابد  د أالمادإبأد3959
  وال دش د د ".

 دلد موددد د:د دلدهللا  دد ودرتدالمبدهللابيا:دذه هللاد بدهللاب اند  نهللادهللادملد جئتبدد  نهللاد  ري د ادل:دد ثيددلد د  دبد
  ادل:د دْبقد،دد ذيدالدبقىدد ذرةد دثج هد.د كدنددمبدهللابياددتو كهدمو دئلددمبدهللاوند  أبهدمُبي[.

دهودد طحدندهللابدخد   دهللابد  د المادهللابد  دزد د ندرجال ددـدث عبدد هعدمب3960 مايا د دلدعبددخد  دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد" وشه  هد  لد ندد  بدملدد  بد د ادم ددملقب ني".   بددألنحيدردنثبده د  دلددث دد بزدصبىددّللك

دد ودسط يددادلد هدد طحدن.د مودهللا  ماددمسهد ه دند هود] دلد موددد د:دخد  ددحلذد دهود موددملبدزلد خد  دمبدهللا  ددّللك
 مودسثي دمبد  دهللا  ما د دألهللا شدسبي دندمبد ه دند خد  ددحلذد دكدندهللابىدهللا لدد قبطدند ددجلأق د دمبدهللابياد

  و،دهللابىدهللا لدد حي  اد ث قهدهدر ن.
هللابدهللا  دندمبددـدث عبدد ق د د دل:دعبددمحدددمبدزد  دهللابدىيبدمبدهللاتيقد  دوب دهللابد   دمبدسريدب 3961
 ُثحيحني

دهللابيهد سبمد    يدميبهمد  هللاتقد  ندرجال د هللاتقدستاد هللاُ ٍ دهللاب د و هد ملددأبد هد دلدغريهم د  بغدذ كدد بزَّدصبىددّللك
د رمثا.  دعبني د  رقَّ

ابب فيمن أعتق عبدا  وله مال -11  
دمبد  ددـدث عبدد مح دمبدصد  د دل:دعبدددمبد هع د دل:د خرب ددمبدهليثاد د بيث3962 مبدسث  دهللابدهللا ي ددّللك

دمبدهللا  د دل:  جثف  دهللابدمأريدمبددألشج دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك
د  دلدد ث  د ه دإالَّد نددورتطهدد قي ". دهللابيهد سبم:د" بد هللاتقدهللا  د د  هد دلف دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

ابب يف عتق ولد الزان -12  
   دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د دل:د خرباندج د3963

دد  العا". دهللابيهد سبم:د"   دد مكأاندش ُّ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دإيلَّد بد ند هللاتقد   دزأنـْيحٍا. د]هللام جل[د ثعُّ    دلد موده د ة:دألند  ت دمقوٍطد دس يلددّللك

ابب يف ثواب العتق -13  
بي د دل:دعبددض  ة دهللابدإم دهيمدمبد  دهللا با دهللابدد غ دفدمبدد  دب يد دل:د  يبددـدث عبددهللايقىدمبد   دد   3964

 دعبادمبددألسا د اببدد ه:دث كأعبددث د د د يسد يهدزايدةد الد حيدن د غضعد  دل:دإند ث كمد يا  د  حيحفهد ثبقد د
دهللابيهد سب مد دل:ميتهد يمد د دباص د ببد:دإّندد رداندث د د دمسثتهد بدد بزدصبىددّللك  



دهللاضٍود دمألكأ ددث دد بدرداب اتلد ادل:د" هللاتاوددهللابهددثتقددّللك دهللابيهد سبمد دصدثعد بدد  جحعح دصبىددّللك   يبددرسولددّللك
  بهدهللاضود د بهد بدد بدر".

ابب أي  الرقاب أفضل؟ -14  
مبد  ددجلث دهللابدـدث عبدد   دمبددمل ىن د دل:دعبدد ثدذدمبدهودد د دل:دث ع د   دهللابد تددة دهللابدسدملد3965

  ث دندمبد  دطبحادد يـحْث ح أيكأ دهللابد  دايحدد قب يد دل:
دهللابيهد سبمدماحي دد طدئف د دلد ثدذ:دمسثهللاد  دداولدماحي دد طدئفدحبحيبد دصبىددّللك ثدص اند  درسولددّللك

د]هللا دهللابيهد سبمدداول:د" بدمبغدمقهٍمد دس يلددّللك دصبىددّللك م جل[د بهدد حيدئفدكلدذ ك د ق ثهللادرسولددّللك
د دهللابيهد سبمدداول:د" ميددرجٍلد قبٍمد هللاتقدرجال د قب د  د  أنددّللك دصبىددّللك درجاف"د سدقددحل دث.د مسثهللادرسولددّللك
د دهللاظٍمد بدهللاظد هدهللاظ د د بدهللاظددد  رهد بدد بدر د  ميددد   ٍةد هللاتاهللادد   ة د قب ا د  أنددّللك ]هللامك جلك[دجدهللالفد  د دكلكأ

دهللاظٍمد  بدهللاظد هددهللاظ د د بدهللاظددد  رهدد بدد بدرددوددد ايد ا".جدهللالفد  د دكلكأ  
ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة د دل:دعبددمايا د دل:دعبددصفودندمبدهللا    د دل:دث ع دسبيمدمبدهللاد   دهللابد3966

دهللابيهد سبمد دل: دصبىددّللك ْ   د نهد دلد ث   دمبدهللاح قا:دث كأعبددث د د دمسثتهد بدرسولددّللك  ش ث يلدمبدد قكأ
دهللابيهد سبمدداول:د" بد هللاتقدر  ا د ؤ با دكدنهللاد  د هد بدد بدر". دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك

ْ  د3967 ـدث عبددثفصدمبدهللا   د دل:دعبددشث ا دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابدسدملدمبد  ددجلث  دهللابدش ث يلدمبدد قكأ
دص دهللابيهد سبم د ذك د ثىند ثدذد نهد دلد أثعدمبد  ةد  د  ةدمبدكثع:دث كأعبددث د د دمسثتهد بدرسولددّللك بىددّللك

إ،د و هد]  ميددد  ىٍ د هللاتقد قب د [د  ميددد   ةد هللاتاهللادد   ةد قب ا دزدد:د"  ميددرجٍلد هللاتقدد    نيد قب تنيدإالدكدنتدد
دهللاظ نيد به ددهللاظمد بدهللاظد ه".   أدكهد بدد بدر دجيمىد أدندكلكأ

محيفني.د دلد موددد د:دسدملدملددق  د بدش ث يل د د دش ث يل  
ابب يف فضل العتق يف الصحة -15  

ـدث عبدد   دمبدك ري د دل:دعبددسفيدن دهللابد  دإسحدق دهللابد  دث ي ادد طدئي دهللابد  دد  ردد د دل:3968  
دهللابيهد سبم:د"  لدد ذيددثتقدهللاب ددملو دك  لدد ذيدده يدإذددش  ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

   كتاب احلروف والقراءات24
   ابب1

دمبد   دد بفيبي دعبددثدمتدمبدإمسدهللايل دحد ث عبددنحي دمبدهللادصم دعبددىيبدمبدسثي  دهللابد6939 ـدث عبددهللا  ددّللك
دهللابه[  جثف دمبد    دهللابد ميه دهللابدجدم د]رضيددّللك

دهللابيهد سبمد   :د} دّتذ دد بد ادددإم دهيمد حيبكى{.   ندد بزدصبىددّللك
 



دهللابهدـدث عبدد وسىددث ددمبدإمسدهللايلدعبددمح3970 دد دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك  
د الان  دد دهللابيهد سبم:د"د ثمددّللك دصبىددّللك  ندرجال د ددد بدد بيلد ا  د    دصو هداب ا آن د ب دد ص حد دلدرسولددّللك

 كدئبفد بدآدٍاد ذك نيهددد بيبادكبهللاد  د ساطتهد".
 

مبدزايد دعبددُخحيحيف دعبدد اقمد و،ددمبدهللا دفد دل:ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددهللا  دد ودث د3971  
دهللابه د[:دنم هللادهذهددآلداد}  ددكدند بزٍكد نددغلَّ{د د طيفادمح د :د ُاأ حْ ددوددم ر د ادلد  دلددمبدهللا دفد]رضيددّللك

دهللام جل:د}  ددكدند بزٍكد نددغ دهللابيهد سبمد خذهد د  نملددّللك دصبىددّللك لَّ{دإ،دآخ دمثبدد بدف:د ثلَّدرسولددّللك
 دآلدا.

  دلد موددد د:ددُغلَّد فتوثادد يد 
ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد ثت  د دل:دمسثهللاد  د دل:دمسثهللاد نسدمبد د كدداول:3972  

د هللاوذدمكد بدد  رلد دهل د". دهللابيهد سبم:د"د بهمدإ كأ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
] دلد موددد د:د فتوثادد  د د دخلد [.د  

دد تي ادمبدسثي  دعبددىيبدمبدسبيم دهللابدإمسدهللايلدمبدك ري دهللابدهللادصمدمبد اي دمبدصربة دهللابد ميهدـد ث عب3973
  اي دمبدصربةد دل:

دهللابيهد سبم د ذك ددحل دثد ادلددث دد بزدصبىد دصبىددّللك كبهللاد د  دم ددملبتفقد  ىفد   دم ددملبتفقدإ،درسولددّللك
نبَّ"د ملددالدالد دهللابيهد سبمد"الحتقأ حتقحنبَّ.دّللك  

ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددسفيدن دعبددهللا   دمبدددبدر دهللابدهللاطد  دهللابددمبدهللا دفد دل:3974  
حلقددملقب وندرجال د دُغبي اد هد ادل:دد قالددهللابيأمد اتبوه د  خذ دد بكدد غبي اد بم هللا:د} ال او وددملبد  اىد

  ا.إ يأمدد قالدد قهللاد ؤ بد د  تغوندهللا ضددحليدةدد  نيد{د بكدد غبي
ـدث عبددسثي دمبد بحيور دعبدددمبد  دد ماند دحد عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبددثجدجدمبد    دهللابد3975

 دمبد  دد ماند د هود ش   دهللابد ميه دهللابدخدرجادمبدزد دمبداثمهللا دهللابد ميه 
دهللابيهد سبمدكدنددا  د}غريد  يلدد ض ر{د ملددالدسثي دكدنددا  .   ندد بزدصبىددّللك

ددـ3976 دمبددمل در، دعبدددونسدمبددمد  دهللابد  دهللابيٍك ث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د    دمبدد ثال د دال:دعبددهللا  ددّللك
 مبددمد  دهللابدد مه ي دهللابد نسدمبد د كد دل:

دهللابيهد سبم:د} د ثنيداب ثني{. دصبىددّللك     هددرسولددّللك
دمب3977 دمبددمد  دهللابددـدث عبددنحي دمبدهللابيك د خرب د   د خرباندهللا  ددّللك دمل در، دعبدددونسدمبددمد  دهللابد  دهللابيك

دهللابه[   د مه ي دهللابد نسدمبد د كد]رضيددّللك



دهللابيهد سبمد   :د} كت بددهللابيهمد يهدد ندد بفسداب بفسد د ثنيداب ثني{.   ندد بزدصبىددّللك
ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبدد ضيلدمبد  ز ق دهللابدهللاطيادمبدسث دد ثحْو د دل:3978  

د دصبىددّللك دد ذيدخباأمد بدضثٍف{د ادل:د} بدُضْثٍف{د   هتددهللابىدرسولددّللك دمبدهللا  د}دّللك     دهللابىدهللا  ددّللك
 هللابيهد سبمدك دد   هتددهللابيك د  خذدهللابيدك دد خذ دهللابيك.

دمبدجدم  دهللابدهللاطيا دهللابد3979 ـدث عبدد   دمبدىيبدد اطثي دعبددهللا ي ددث ددمبدهللاايلدهللابدهدر ن دهللابدهللا  ددّللك
دسثي      

دهللابيهد سبمد} بدُضْثٍف{.  هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد سبمددملبا ي دهللابدهللا  ددّللك دهللابد ميهدهللا  دد  محبدمبد ممىد دل:3980  

د م محتهد  ذ كد بتف ثود{.   دلد  كدمبدكثعد}مفضلددّللك
  دلد موددد د:داب تد .

دمبدهللا  دد  محبدـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللكد3981  دعبدددملغريةدمبدسب ا دعبدددمبددمل در، دهللابددألجبح دث ع دهللا  ددّللك
 مبد ممى دهللابد ميه دهللابدُ  كٍد

د م محتهد  ذ كد بتف ثود دهودخريفداددجت ثون{. دهللابيهد سبمد   :د}مفضلددّللك   ندد بزدصبىددّللك
مبدثْوشحع دهللابد مسد دمبهللاددمد ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابدشه د3982  

دهللابيهد سبمددا  :د}إنهدهللا لدغريدصدٍ {.   نددمسثهللادد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد مودكد ل دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبددملرتدردعبدداثمهللا دهللابدشه دمبدثْوشحعد دل:دس  هللاد دَّدسب ا:3983  

دهللابيهد سبمددا  دهذهددآلدا:د}إنهدهللا  دصبىددّللك لفدغريدصدٍ {د اد هللا:د   هدد}إنهدهللاح ألحدغريحدكيفدكدندرسولددّللك
 صدٍ {.

  دلد موددد د:د ر دهدهدر ندد بحويد  وسىدمبدخبفدهللابداثمهللادك دد دلدهللا  دد ثمدم.
ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د خرباندهللايقى دهللابدمحمةدد ماي  دهللابد  دإسحدق دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبد3984

 هللا دف دهللابد  دمبدكثعد دل:
دهللابيبدد هللابىد وسى د ودصربد   يد بدكدندرسولد دهللابيهد سبمدإذدددهللاددم  دمبفقهد  دل:د"رمحاددّللك دصبىددّللك دّللك

 صدث هدد ثجعد  أبهد دل:د}دندس  تكدهللابدشىٍ دمث هدد الد حيدث  د  دمبغهللاد بد ُ  دهللاذرد {دطوَّهلددمحمة.
دد ثبربي دعبدد  يَّاد3985 مبدخد   دعبدد موددجلدردادد ث  ي دهللابدشث ا دهللابدـدث عبدد   دمبدهللا  دد  محبد مودهللا  ددّللك

   دإسحدق دهللابدسثي دمبدُج ري دهللابددمبدهللا دف دهللابد  كدمبدكثع 
{د عابهد. دهللابيهد سبمد نهد   هدد}  دمبغهللاد بد   كأ  هللابدد بزدصبىددّللك



يحيي دعبددهللا  دد حي  دمبدهللا  دد ودرت دعبدد   دمبدددبدر دع3986 بددسث دمبد  ف دـدث عبدد   دمبد قثودددملحيكأ
 هللابد أحْي يد  دىيبد دل:دمسثهللاددمبدهللا دفدداول:

دهللابيهد سبمد} دهللانٍيدمححأئحٍا{دففكفا. دصبىددّللك       دُ  كدمبدكثعدك دد    هدرسولددّللك
 ] دلد موددد د:د  ئهللادخفيفا[.

ندمبد غبع دهللابدهللاطيادـدث عبددىيبدمبدد فضل دعبدد هيعددث ددمبدهللا   دد ب  ي د خرباندهدر ن د خرب د اب3987
 د ثو  دهللابد  دسثي ددخل ري

دهللابيهد سبمد دل:د"إنَّدد  جلد بد هلدهللابكأيكأنيد يو فدهللابىد هلددجلباد تضي ددجلباد وجههدك نددد  ندد بزدصبىددّللك
ددركأيٌّ"د دل:د هأذددجد ددحل دثد"ُدركأيٌّ"د   وهللاادد  دلدالدهت مد" إنَّد ابدمأٍ د هللا  دملبهمد  نث د ".كوكعف  

د دال:دعبدد مود سد ا دث ع ددحلقبدمبددحلأمدد بَّرحثي دعبدد3988 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد هدر ندمبدهللا  ددّللك
  مودسحرْبحةدد برثي دهللابد   ةدمبدُ قحيكدد ُغطيفيد دل:

دهللابيهد سبمد ذك ددحل دث د ادلدرجلد بدد اود:دايرسولددّللك د خرباندهللابدس  د دد هو د رضد دد  يهللادد بزدصبىددّللك
 د   ة د ادل:د" يسدأبرٍضد الدد   ٍة د  أبهدرجلفد   دهللاو ة د بدد ث بد تيد بدستافد  ود دد رمثاف".

  دلدهللا  دن:دد غطفد د أدندد غطيفي د  دل:دعبدددحلقبدمبددحلأمدد برثي.
بدهللاأ  ا د دل:دعبددـدث عبدد مح دمبدهللا  ةد إمسدهللايلدمبدإم دهيمد مود ث  ددهلُذحيل دهللابدسفيدن دهللابدهللا    دهللا3989

دهللابيهد سبم د دلدإمسدهللايل:دهللابد  ده د ةدر ددا د ذك دث دثدد وثي د دل:د ذ كد و هد  موده د ة دهللابدد بزدصبىددّللك
دإذدد مكأيدهللابد بو م{".   ثد،:د}ثىتَّ

مي دمبدـدث عبدد   دمبدرد  دد بيقدموري دعبددإسحدقدمبدسبي دندد  دزي د دل:دمسثهللاد ابدجثف ددذك دهللابدد  د3990
دهللابيهد سبمد د هللا:   نس دهللابد ُدكدسب ادز جدد بزدصبىددّللك

د بدد أد  دب{. د كبهللاأ د دد دستأرب أ دآاييتد أذمهللاأ دهللابيهد سبم:د}مبىد  دجد  كأ    د ةدد بزدصبىددّللك
  دلد موددد د:دهذدد  سل دد  مي دملدد ر،د ددسب ا.

دمبدشايق دهللابدـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهدر ندمبد وسىدد بحود3991 ي دهللابدمُ حدلدمبد يق ة دهللابدهللا  ددّللك
د ثد،دهللابهد[د د هللا:  هللادئواد]رضيددّللك

دهللابيهد سبمددا :هد:د} ـحُ  حفد حرحْىحدنف{ دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
  دلد مودهللايقى:دمبغ دهللابد  ددد دد نهد دل:دهذددث دثد بأ .

يدن دهللابدهللا    دهللابدهللاطد  د دلددمبدثب ل:دملد  ه هدـدث عبدد مح دمبدثب لد  مح دمبدهللا  ةد دال:دعبددسف3992
 جي د  دهللابدصفودن د دلددمبدهللا  ة:ددمبددثبى دهللابد ميهد دل:

دهللابيهد سبمدهللابىددملبربددا  :د} اند دداي بأُك{.  مسثهللادد بزدصبىددّللك



  دلد موددد د:ددث دمالد  خيم.
دـدث عبددنحي دمبدهللابيك دعبدد مود مح  د خرباندإس دئيل دهللابد  3993 دإسحدق دهللابدهللا  دد  محبدمبددمد  دهللابدهللا  ددّللك

  دل:
د اندد  زدقدذ دد اوةددمليت{. دهللابيهد سبم:د}إ كأ دصبىددّللك       درسولددّللك

ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد  دإسحدق دهللابددألسود دهللابدهللا  ددّللكد3994  
دهللابيهد سبمدكدنددا :هدد} هلد بدُ  حكأٍ {د دث د  االـ . ندد بزَّدصبىددّللك  
  دلد موددد د:د ض و اددمليمد فتوثادد  دلد أقورةدد أدف.

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددملبكدمبدهللا  دد  محبدد ذَّ دري دعبددسفيدن دث ع د   دمبددملبأ ر دهللابد3995
 جدم  د دل:

عد ند د هد خب ه{. دهللابيهد سبمددا  :د}ىقأ  ر دهللادد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:ددـدث عبددثفص3996 دصبىددّللك مبدهللا   دعبددشث ا دهللابدخد   دهللابد  د أالما دهللا بد    هدرسولددّللك

 } يو ئٍذدالدثذَّبدهللاذدمهد ث فد الدوعحقد اث هد ث ف{
] دلد موددد د:دمثضهمد دخلدمنيدخد  د   د أالمادرجال [.د  

  دل:دـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدد دهللابدخد  ددحلذد  دهللابد  د أالما3997
دهللابيهد سبم:د} يو ئٍذدالدثذَّب{ دهللابيهد سبم د  د بد    هد حبد    هدد بزُّدصبىددّللك   ن   د بد    هدد بزدصبىددّللك

 دلد موددد د:د   دهللادصمد دألهللا شد طبحادمبد حي فد  مودجثف ددمد دمبدد اثاديد شي ادمبدنححيَّدحد ان  دمبدهللا  د
دمبدك ريدد  دريد  م ودهللا   دمبدد ثال د محمةدد ماي د هللا  دد  محبددألهللا جد  تددةد دحلقبدد  حي يدد  محبد هللا  ددّللك

دمبدهللا دف د هللا  دد  محبدمبد  دمأ د}الدثذأبد الدوعأُق{دإالددحل دثددمل  وي؛د  أنهد  جمده د محي ددألهللا جد هللا  ددّللك
 }دثذَّب{داب فتح.

دهللا ي ةدث عهمد دل:دعبدد   دهللابددألهللا ش دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد    دمبدد ثال  د ند   دمبد  3998
 هللابدسث دد طدئي دهللابدهللاطيادد ثو  دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:

ربدلد  يأدئأل"د ادل:دجحرْبأدُلد  يأدئأُل. دهللابيهد سبمدث د د دذك د يهد"جأ دصبىددّللك  ث َّتدرسولددّللك
 ف د دد هللايد دشى د دد هللايد دجربدلد دلد موددد د:د دلدخبف:د بذد رمثنيدسبادملد ر  دد ابمدهللابدكتدماددحل د

   يأدئل.
دكيفد  د ةدجربدلد  يأدئلد3999 ـدث عبددزد دمبد خمد دث عبددمو ددث ددمبدهللا  دعبدد   دمبدخدزدد دل:دذُكأ ح

 هللاب ددألهللا ش د ح عبدددألهللا ش دهللابدسث دد طدئي دهللابدهللاطيادد ثو  دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:
دهللابيهد دصبىددّللك   سبمدصدثعدد حيُّورد ادل:د"هللابدمييبهدجحرْبأدل د هللابددقدرهد يأدئل".ذك درسولددّللك



ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي د دلد ث  :د رنددذك ددمبددملقيعد دل:4000  
دهللابيهد سبمد  مودمأ د هللا  د هللا  دنددا   ن:د} د كددوددد  ي{د   لد بد   هد:د}  بكددوددكدندد بزدصبىددّللك

 د  دب{د   دن
  دلد موددد د:دهذدد صحد بدث دثدد مه يدهللابد نس د د مه يدهللابدسدملدهللابد ميه.

دمبد  د بيأا دهللابد ددسب اد ندد4001 ـدث عبددسثي دمبدىيبددأل وي دث ع د   دعبدددمبدج دج دهللابدهللا  ددّللك
 ذك  د  دكب ادغريهد 

دهللابيهد سبم:د}مقمدد دصبىددّللك دربدد ثدملني دد  محبدد  ثيم د بكددودد  د ةدرسولددّللك دد  محبدد  ثيم ددحل  دّللك ّللك
 د  كأدب{دداط د  د  هدآدادآدا.

  دلد موددد د:دمسثهللاد مح دداول:دد ا د ةدد ا مياد} د كددوددد  دب{.
دمبدهللا  دمبد يق ةد هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىند دال:دعبدددمد دمبدهدر ن دهللابدس4002 فيدندمبدـدث عبددهللا ي ددّللك

د دل:  ثقني دهللابددحلأمدمبدهللُاتي ا دهللابدإم دهيمدد تي ي دهللابد ميه دهللابد  دذرٍك
دهللابيهد سبمد هودهللابىدمحدر د د و سدهللاب دغ   د د ادل:د"هلد  ريد دبد غ بد دصبىددّللك كبهللادرددفدرسولددّللك

د رسو هد هللابم د دل:د"  أندد غ بد دهللانٍيدثد يٍا".  هذه "د بهللا:ددّللك
 دمبدهللايقى دعبددثجدج دهللابددمبدج دجد دل:د خرب دهللا  دمبدهللاطد د ند و،دالمبددألسا درجلدـدث عبدد  4003

 ص ٍقد خربه دهللابددمبددألسا د نهدمسثهدداول:
د دهللابيهد سبمدجد همد دُصفَّاأددملهدج دبد ق  هدإنقدن:د يُّدآداد دد ا آند هللاظم د دلدد بزدصبىددّللك إندد بزدصبىددّللك

دال دد ايُّوددالد خذهدسبافد النودف{".هللابيهد سبم:د"}دّللك دإ هدإالدهوددحليُّ  
دمبدهللا   دمبد  ددحلجدجددملبا ي دعبددهللا  دد ودرت دث عبددشي دندهللابددألهللا ش د4004 ـدث عبدد مود ث  دهللا  ددّللك

 هللابدسايق دهللابددمبد قثود
د ك{د ادلدشايق:دإاندنا :هدد}هأيهللُاد ك{ددث د دلددمبد قثود:د   :ه دإيلَّ. نهد   :د}هحْيهللاح ددك ددهللاب هللاد ثعُّ  

ـدث عبددهبدد دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدشايقد دل:4005  
د د    دك ددهللاب هللاد ثعدإيلَّد}  د هللادهحْيهللاح :دإند انسد ددا   ندهذهددآلدا:د}  د هللادهأئهللُاد ك{د ادل:دإ كأ  يلد ث  ددّللك

  ك{.
دمله ي د خربانددمبد هع د خرباندهودددمبددـدث عبدد مح دمبدصد د دل:دعبد دحد ث عبددسبي دندمبددد د4006

 سث  دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:
د]هللام جل[د   دإس دئيل:د}ددخبوددد  دبدسج د د  و وددثطافدنغف د أمد دهللابيهد سبم:د" دلددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 خطدايكم{".



بد  دُ  دك دهللابدهودددمبدسث دإبأسبددهد  به.ـدث عبددجثف دمبد قد   دعبدددم4007  
دهللابهدد د هللا:4008 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ةد ندهللادئوادرضيددّللك  

دهللابيهد سبمد ا  دهللابيبد:د}سورةفد نم بدهدد   ضبدهد{. دصبىددّللك  نملدد وثيدهللابىدرسولددّللك
هذهددآلاي . دلد موددد د:ددث دفففا دثىتد  ىد  

   كتاب احلمام25
ابب -1  

دهللابهد 4009 دمبدش دد دهللابد  دهللُاذرة دهللابدهللادئوادرضيددّللك ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهللا  ددّللك  
حيحدزأرأ.

دهللابيهد سبمدنىدهللابددخولددحل َّد د  دمثدرخصد ب جدلد ندد خبوهدد ددمل دصبىددّللك   ندرسولددّللك
د ا دعبددج د  دحد عبدد   دمبددمل ىن دعبدد   دمبدجثف  دعبددشث ا د يثد دهللابد بحيور دـدث عبدد   دمبد  4010

 هللابدسدملدمبد  ددجلث  د دلددمبددمل ىن:دهللابد  ددملبيحد دل:
دهللابهد[د اد هللا:دابد ننتَّ د بب:د بد هلدد ودد د د هللا:د ثبَّأبَّد بد دخلدنقوةفد بد هلدد ودددهللابىدهللادئواد]رضيددّللك

دهللابيهد سبمدداول:د" دد بدد أورةدد  دصبىددّللك دمسثهللادرسولددّللك يتد  خلدنقد:هدددحل د د  د بب:دنثم د د هللا:د  ددإ كأ
د ثد،".  د   ٍةدّتب دعيد دد دغريدميتهددإالدهتأهللاد ددميبهدد منيددّللك

دصبىد دهللابيهد سبم. دلد موددد د:دهذددث دثدج د د هود متك د ملددذك دج د د ابددملبيحد دل:د دلدرسولددّللك دّللك  
دمبد4011 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددهللا  دد  محبدمبدزايددمبد هللام دهللابدهللا  دد  محبدمبدرد   دهللابدهللا  ددّللك
 هللا   

دهللابيهد سبمد دل:د"إنددستفتحد أمد رضدد ثجمد ستج  ند يهددميوات ددادلدهلدددحل د د د الد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
ابألزر د د بثوهددد بقد دإالد  دضا د  دنفقد ".د خببَّهددد  جدلدإالد  

 ] دلد موددد د:ددنف دد هلد حي دإبأسبدده[.
ابب النهي عن الَتعر ي  -2  

دمبد   دمبدنفيل دعبددزهري دهللابدهللا  ددملبكدمبد  دسبي دندد ثْ زح ي دهللابدهللاطد  دهللابددثبى4012 ـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدر ىدرج دصبىددّللك د  عىندهللابيه دمثد دلد]نزد ندرسولددّللك ال ددغتقلداب ربدزدمالدإزدر د حيث ددملبرب د ح  ددّللك

تكأريفدىعددحليد د د قرتد  أذدددغتقلد ث كمد بيقترت". دهللامَّ جلَّدثحيأيٌّدسأ دهللابيهد سبم:د"إنددّللك [دصبىددّللك  دّللك
مبدهللايدحم دهللابدهللا  ددملبكدمبد  دـدث عبدد   دمبد مح دمبد  دخبف دعبدددألسوددمبدهللاد   دعبدد مودمأ د4013

دهللابيهد سبمد ذدددحل دث.  سبي دن دهللابدهللاطد  دهللابدصفودندمبددثبى دهللابد ميه دهللابدد بزدصبىددّللك
  دلد موددد د:ددأل َّلد متُّ.

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دد بض  دهللابدُزْرهللاحاحدمبدهللا  دد  محبدمبدجحْ هٍ  دهللابد ميهد دل:4014 ـدث عبددهللا  ددّللك  



دهللابيهد سبمدهللاب اند  رذيد بأوفاد ادل:دكدندج د دصبىددّللك ه دهذدد بد صحدبدد حيُّفاد نهد دل:دجبسدرسولددّللك
 "  ددهللاب هللاد نَّدد فرذدهللاورةف ".

دمبدسهلدد   بي دعبددثجدج دهللابددمبدج دجد دل:د خرب دهللابدث يعدمبد  داثمهللا دهللابدهللادصمد4015 ـدث عبددهللابيك
دهللابه[د دل: د]رضيددّللك  مبدض  ة دهللابدهللابيك

د ال يكأهللٍا".  دهللابيهد سبم:د"ال أوفد رذ،د ال بظ دإ،د رذدثحيٍك دصبىددّللك دلدرسولددّللك  
  دلد موددد د:دهذدددحل دثد يهدنأدرة.

ابب ]ماجاء[ يف التعري -3  
ـدث عبددإمسدهللايلدمبدإم دهيم دعبددىيبدمبدسثي ددأل وي دهللابدهللا  دندمبدثأيم دهللابد  د  د ادمبدسهل دهللابد4016

اد دل:دملقوردمبدف    
دهللابيهد سبم:د"خذدهللابيكدعومك د دصبىددّللك محبهللادثج د دعايال  د  يدد  ويد قا دهللا دعو  د ادلديلدرسولددّللك

  المتووددهللا دة ".
دمبد قب ا دعبدد   دحد عبدددمبدمودر دعبددىيبدحنوه دهللابد حْمأدمبدثأيم دهللابد ميه دهللابدج هد4017 ـدث عبددهللا  ددّللك

  دل:د بهللا:
ورد بدد دد يتد بهدد  ددنذر د دل:د"دثفظدهللاور كدإالَّد بدز جتكد  د دد بأهللادمييبك"د دل:د بهللا:دايرسولددّللك دهللا

دإذددكدندد اوددمثضهمد دمثبد دل:د"إنددستطثهللاد ندالد دبَّهدد ث فد الدد دبهد"د دل:د بهللا:دايرسولددّللك د ايرسولددّللك
د نددقتحيدد بهد بد د ثقُّ د بدف".إذددكدند ث اندخد يد د دل:د"دّللك  

ـدث عبددهللا  دد  محبدمبدإم دهيم دعبدددمبد  دُ  حدك دهللابدد ضحد،دمبدهللا  دن دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللا  د4018
 د  محبدمبد  دسثي ددخل ري دهللابد ميه 

دهللابيهد سبمد دل:د"الدبظ دد  جلدإ،دهللا دادد  جل د الددمل  ةدإ،دهللا داددمل  ةد الدفضيدد  جلدإ،د هللابدد بزكأدصبىددّللك
جلد دعوٍبد دثٍ  د ال فضيددمل  ةدإ،ددمل  ةد دعوٍب".د  د  

ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د خربانددمبدهللُابيَّا دهللابددجل د ي دحد عبدد ؤ َّلدمبدهوددد دل:دعبددإمسدهللايل دهللابد4019
 دجل د ي دهللابد  دنْض حة دهللابدرجلد بدد طُّفد ةد.دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم دصبىددّللك :د"الدفضنيكدرجلفدإ،درجٍلد الدد   ةفدإ،دد   ٍةدإالَّد   د د  د د  د "د دل:د ذك دد  د  اد دلدرسولددّللك
يتهد.   بقكأ

   كتاب اللباس26
ابب ما جاء يف اللباس -1  

ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خربانددمبددمل در، دهللابددجلُ حد ي دهللابد  دنض ة دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:4020  



دصبىدد دهللابيهد سبمدإذدددستج َّدعواب دمسَّدهدابمسه:دإ دد  يحيد د  دهللا د ا دمثدداول:د"د بهمد كددحل   دكدندرسولددّللك ّللك
 نهللادكقو بيه د س  كد بدخريه د خريد ددصب د ه د  هللاوذدمكد بدش كأه د ش كأد ددصب د ه"د دلد مودنض ة:د أدند

دهللابيهد سبمدإذدد  سد ث همدعواب دج د د  د يل د ثد،.د صحدبدد بزدصبىددّللك   ه:د ـُْ بأيد خيبفددّللك
ـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دهللابددجل د يدإبأسبددهدحنوه.4021  
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدد   دمبدددبدر دهللابددجل د يدإبأسبددهد  ثبده.4022  

  دد ثال دهللابدد بزدد دلد موددد د:دهللا  دد وهدبدد  افيدملددذك د يهد ابدسثي  د محدددمبدسب اد دل:دهللابددجل د يدهللاب
دهللابيهد سبم.  صبىددّللك

  دلد موددد د:دمحدددمبدسب اد د  افيدمسدهللاه دد دث .
دمبددمد  دعبددسثي ددث ددمبد  د دوبدهللابد  د  ثود دهللابدسهلدمبد4023 ـدث عبددنحيريدمبدد ف ج دعبددهللا  ددّللك

  ثدذدمبد نس دهللابد ميه 
دهللابيهد سبمد دل:د" ب دصبىددّللك دد ذيد طث  دهذددد طثددد رز بيهد بدغريدد ندرسولددّللك  كلدطثد د دمثَّد دل:ددحل  دّللك

دد ذيدكقد دهذددد  وبد د الد وٍَّةدغف د هد دد ا دد بدذن هد  دد خ  د دل:د  بد  سدعواب د ادل:ددحل  دّللك ثولد  كأ
د الد وٍَّةدغف د هد دد ا دد بدذن هد  دد خ ".   رز بيهد بدغريدثوٍلد  كأ

ابب فيما ُيْدعى ملن لبس ثواب  جديدا   -2  
ـدث عبددإسحدقدمبددجل دحددألذ  دعبدد مودد بض  دعبددإسحدقدمبدسثي  دهللابد ميه دهللابد ددخد  دمبهللادخد  د4024

 مبدسثي دمبدد ثدص
دهللابيهد سبمد يتحدمأقوةد يهددمخيحيادصغريةد ادل:د" بد   ند ثقُّد ذه "د قأهللادد اودد ا دصبىددّللك دل:د ندرسولددّللك
دخد ٍ "د  يتد دد    قهددإايهددمثد دل:د" مبيد  حْخبأاي"د   ني د جثلددبظ دإ،دهللابمد ددخل يحياد مح د  د "دئتو دأبدكأ

  صف د داول:د"سبدهدسبدهدايد دَّدخد ٍ "د سبدهد دكالدددحل وا:ددحلقب.
ابب ما جاء يف القميص -3  

دمبدم د ة دـدث عبددإم دهيمدمبد وسى دعبددد فضلدمبد وسى د4025 هللابدهللا  ددملؤ بدمبدخد  ددحلبفي دهللابدهللا  ددّللك
 هللابد ددسب اد د هللا:

دهللابيهد سبمدد ا يص. دصبىددّللك دد  يدبدإ،درسولددّللك  كدند ثعَّ
دمبدم د ة دهللابد ميه دهللابد4026 ـدث عبددزايددمبد دوب دعبدد مودمتيباد دل:دث ع دهللا  ددملؤ بدمبدخد   دهللابدهللا  ددّللك

  ددسب اد] د هللا:
دهللابيهد سبمد بد  يص[.ملددأ دصبىددّللك دإ،درسولددّللك د ثعَّ بدعوبف  



ـدث عبددإسحدقدمبدإم دهيمددحلبظبي دعبدد ثدذدمبدهودد دهللابد ميه دهللابدمُ حدلدمبد يق ة دهللابدشه دمبد4027
 ثوشع دهللابد مسد دمبهللاددمد د د هللا:

دهللابيهد سبمدإ،دد  ُّْصغ. دصبىددّللك  كدنهللادد دكمد  يصدرسولددّللك
ء يف األقبيةابب ما جا -4  

دمبد4028 ـدث عبدد تي ادمبدسثي د دمد دمبدخد  دمبد وهع ددملثىند ندد بيثددث ددمبدسث دث كعهم دهللابدهللا  ددّللك
دمبد  د بيأا دهللابددملقوردمبدف  اد نهد دل:  هللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد   يا د ملددث دف  ادشيئد  د ادلدف  ا:دايُم حَّ ددن دصبىددّللك د قمدرسولددّللك دصبىددّللك طبقدمبددإ،درسولددّللك
هللابيهد سبمد دنطباهللاد ثهد دل:دددخلد ددهللُاُهديل د دل:د  هللاو ه د ر جدإ يهد هللابيهد  د فد بهدد ادل:د"خ   دهذدد ك"د

  دل:د بظ دإ يه دزددددمبد وهع:دف  ا دمثدد فادد دل:درضيدف  ا.د دلد تي ا:دهللابددمبد  د بيأادملددق ه.
ةابب يف لبس الشهر   -5  

ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد مودهللاودنا دحد ث عبدد   دمبدهللايقىدهللابدش دك دهللابدهللا  دندمبد  دزرهللاا دهللابد4029
 دملهدج دد ود ي دهللابددمبدهللا   د دلد دث دثدش دك:دد  ثهد دل:

ددوددد ايد ادعواب د  به"دزدددهللابد  دهللاودناد"مثد بهعد يهدد بدر".  " بد  سدعوبدشه ٍةد   قهددّللك
عبدد ق د دعبدد مودهللاودناد دل:دعوبد ذ ا.ـدث 4030  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مودد بض  دعبددهللا  دد  محبدمبداثمهللا دعبددثقدندمبدهللاطيادهللابد  د بيعد4031

 دجلُ حشي دهللابددمبدهللا  د دل:
دهللابيهد سبم:د" بد و َّهدماوٍدد هود بهم". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

   ابب يف لبس الصوف والشعر6
د دال:دعبدددمبد  دزدئ ة دهللابد0324 دمبد وهعدد   بيد ثقنيدمبدهللابيك ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبددمد دمبدهللا  ددّللك

دهللابهد[د د هللا:   ميه دهللابد حيثعدمبدشي ا دهللابدصفيادمبهللادشي ا دهللابدهللادئواد]رضيددّللك
دهللابيهد سبمد هللابيهد  طدُ  حثَّلفد بدشثٍ د سود. دصبىددّللك  خ جدرسولددّللك

بددىيبدمبدزك اي دث عبددإم دهيمدمبدد ثال دد ممي ي دعبددإمسدهللايلدمبدهللايَّدحمدهللابدهللاايلدمبد  ر، دهللابد  دلدثقني:دع
  ا دندمبدهللاد   دهللابدهللات ادمبدهللا  دد قَّب يد دل:

دهللابيهد سبمد أقد دخيوتنيد با در دت د  اند كقيد صحد . دصبىددّللك  دستأقيهللادرسولددّللك
نا دهللابد تددة دهللابد  دم دةد دل:د دلديلد  :ـدث عبددهللا   دمبدهللاون دعبدد مودهللاود4033  

دهللابيهد سبمد   د صدمتبددد ق د دثق هللاد ندرىبددردحدد ض ن. دصبىددّللك  ايم َّ د ودر دتبدد حنبد  درسولددّللك
ابب لبس املرتفع من الثياب  -7  



ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندهللا درةدمبدزدذدن دهللابداثمهللا دهللابد نسدمبد د ك4034  
دهللابيهد سبمدُثبكا د خذهددم العاد عالعنيدمثريد  د  دعالتد عالعنيدان ا دد ند بكدذي دصبىددّللك دمند ه ىدإ،درسولددّللك

  ا بهد.
دمبددحلدرت4035 دمبدزد  دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهللابيك  

دهللابيهد سبمددشرتىدثبادم ضثاد هللاو دبد ـحد دصبىددّللك ُبوصد د  ه دهددإ،دذيددمن. ندرسولددّللك  
ابب لباس الغليظ  -8  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دحد عبدد وسى دعبددسبي دنددث ددمبددملغريةددملثىندهللابدمحي دمبدهالل د4036
 هللابد  دم دةد دل:

دهللابهد[د  خ جهللادإ يبددإزدرد دغبيظد دادددحيب داب ي بد كقد  د بدد  ُبح َّ ةد ددخبهللادهللابىدهللادئواد]رضيددّللك
يتددق وندددمل

د دهذدبدد  ومني. دهللابيهد سبمد ُ أبح دصبىددّللك دإندرسولددّللك     ق هللادابّللك
ـدث عبددإم دهيمدمبدخد  د مودعوردد أبز دعبددهللا  دمبددونسدمبدد ادسمدد ي د ي دعبددهللاأ  ادمبدهللا در دعبدد مود4037

دمبدهللا دفد دل:  ُز حْيل دث ع دهللا  ددّللك
دهللابهد ادل:ددئهللادهؤال دد اود د ب قهللاد ثقبد دددأوند بدثبلدد ي ب.ملددخ جهللاددحل  رد داد  يهللادهللابيكد درضيددّللك  

 دلد مودز يل:د كدنددمبدهللا دفدرجال د يال دجحهريد  د دلددمبدهللا دف:د   يتهمد اد ود:د  ث د دمكدايددمبدهللا دفد ددهذهد
دصبىددّللكد هللابيهد سبمد ثقبد دددأوند بددحلبل.ددحلبا د دل:د د ثي ونحدهللابيَّ د ا در دهللادهللابىدرسولددّللك  

  دلد موددد د:دإسمد  دز يلدمسد،دمبدد و ي ددحلبفي.
ابب ما جاء يف اخلز -9  

دد  دزي دحد عبدد مح دمبدهللا  دد  محبد4038 ـدث عبددهللا  دندمبد   ددألّندطيدد  حي ي دعبددهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك
دمبدسث   هللابد ميهدسث د دل:دد  دزي دعبدد   د خرب د  دهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبم.دهذدد دصبىددّللك دسودد د ادل:دكقدنيهددرسولددّللك ر دهللادرجال دم ردرىدهللابىدمغبادميضد دهللابيهدهللا د ادخمٍك
  فظدهللا  دن د ديأخ درد دث د ه.

ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة دعبددمو دمبدمأ  دهللابدهللا  دد  محبدمبددمد دمبدجدم  د دل:دعبددهللاطيادمبد يسد4039
دمينيفد خ ىد ددكذم د نه د ل:دمسثهللادهللا  دد  محبدمبدغحْبمددألشث يد دل:دث ع د مودهللاد  د  د مود د كد دّللك  

د دحل د "د ذك دكال د د دل:د"ميقخد دهللابيهد سبمدداول:د" يأونبَّد بد  يتد  وددفددقتحبونددخلمَّ دصبىددّللك مس درسولددّللك
  بهمدآخ  ند  دة د خبدزد دإ،ددوددد ايد ا".

:د بهمد نسد  دهللابيهد سبمد]  ل[د  د ك  د  قودددخلمك دصبىددّللك دلد موددد د:د هللاو  ندنفقد د بد صحدبدرسولددّللك
  د ربد دمبدهللادزب.



ابب ما جاء يف لبس احلرير -10  
دمبدهللا   4040 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  

اببددملقج د  ديد ادل:دايرسولددّللك د وددشرتدهللادهذهد ب قتهدددودددجل ثادد ندهللا  دمبددخلطدبدر ىدُثبكا دسريد دهللاب 
دددب سدهذهد بدالدخالقد هد ددآلخ ة"دمثدجد د دهللابيهد سبم:د"إّنك دصبىددّللك   بو  دإذدد   وددهللابيك د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد بهددثبلفد  هللاطىدهللا  دمبددخلطدبد بهددُثبكا ؛د ادل دصبىددّللك هللا  :دايرسولددّللك دكقو بيهدددرسولددّللك
دملد كقأهدد تب قهد"د أقدهددهللا  د دهللابيهد سبم:د"دإ كأ دصبىددّللك    د بهللاد دثبكادهللاطدردد دد بهللا  د ادلدرسولددّللك

 مبددخلطدبد خد د هد و كد دنأا.
هللا  ددـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب ددونسد هللا   دمبددحلدرت دهللابددمبدشهدبدهللابدسدملدمب4041

 دّللك دهللابد ميهد ذهدد احياد دل:
 ثبادإستربقد د  دلد يه:دمثد رسلدإ يهدجب اددد دجد  دل:د"  يثهدد  حييعد ددثدجتك".

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دعبددهللادصمددألثول دهللابد  دهللا  دندد به يد دل:4042  
دهللابيهد سبمدنىد هللابددحل د دإالد ددكدندهأذدد هأذد:دإص ثني دكتعدهللا  دإ،دهللات ادمبد    د ندد بزَّدصبىددّللك

  عالعا د  رمثا.
دهللابه[د4043 د]رضيددّللك ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددشث ا دهللابد  دهللاوند دل:دمسثهللاد ابدصد دى ت دهللابدهللابيك

  دل:
دهللابيهد سبمدثبادسريد  د  رسلد ددإيلكد ب قتهدد   يته د   دهللادد غضعد  دصبىددّللك  جههدد ه دهللادإ،درسولددّللك

دملد رسلد ددإ يكد تب قهد"د    يد  ط هتددمنيدنقدئي.    دل:د"إ كأ
ابب من كرهه -11  

دمبد  دطد عد4044 دمبدثبني دهللابد ميه دهللابدهللابيك ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدإم دهيمدمبدهللا  ددّللك
دهللابه  رضيددّللك

دهللابيهد سبمدنىدهللابد  سدد اقي د هللاب دصبىددّللك   سددملثحيف  د هللابدّتححتمدد ذهع د هللابدد ا د ةد دد ندرسولددّللك
 د  كوي.
دمبد4045 ـدث عبدد مح دمبد   ددث ددمل  زيدعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدإم دهيمدمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد ذدد دل:دهللابدد ا دهللابه دهللابدد بزدصبىددّللك دمبد  دطد عدرضيددّللك  د ةد دُثبني دهللابد ميه دهللابدهللابيك
 د  كويد د قجود.

د ذددزدد:د الد  ولدندكم.4046 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد   دمبدهللا    دهللابدإم دهيمدمبدهللا  ددّللك  
دمبدزد  دهللابد نسدمبد د ك4047 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهللابيك  



دهللابيهد سبمدُ ْقتحاا د دمثدد ند بكدد   دد ه ىدإ،دد بزدصبىددّللك ْمذحابنأ  بدُسْبُ ٍفد ب قهد د أ  د نظ دإ،دد دهدُ ذح
دملد هللاطأهدد تب قهد"د دل:د  دد صب د د د دهللابيهد سبم:د"إ كأ مثثد ددإ،دجثف د ب قهددمثدجد ه د ادلدد بزدصبىددّللك

."   دل:د" رسلد ددإ،د خيكدد بجدشيكأ
هللا  ما دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدهللا  دندمبدثحينيـدث عبددفب دمبدخد   دعبددر ح دعبددسثي دمبد  د4048  

دهللابيهد سبمد دل:د"الد ركعددألرجودند الد   سددملثحيف  د الد   سدد ا يصددملأففدابحل د "د دصبىددّللك  ندنزكددّللك
د دل:د     ددحلقبدإ،دجيعد  يحيهد دل:د  دل:د" الد طيعدد  جدلدردحفدالد وند ه د الد طيعدد بقد د ونفدالردحد ه"
 دل:دسثي :د ردهد دل:دإّنددمحبودد و هد دطيعدد بقد دهللابىد نددإذددخ جهللا د   ددإذددكدنهللادهللاب دز جهدد بتطيعدندد

 شد  .
دمبد وهعددهل  د  د خربانددملفضلددث ددمبد ضد ادهللابدهللايدحمدمبدهللا دفد4049 ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبدهللا  ددّللك

  دل:دد ات د  دهللابد  ددحلحييددث ددهلي مدمبدشحضفي
خ جهللاد اند صدثعديلددأىند ابدهللاد  درجلد بددملثد  د بحيبيدإبأدبيد  د كدند دصهمدرجلد بددألزدددادلد هد مود

رىدناد بدد حيحدما د دلد موددحلحيني:د ق ا دصدثزدإ،ددملقج  دمثدرد تهد جبقهللادإ،دجب هد ق   :دهلد دركهللاد
دهللابيهد سبمدهللابدهللاو :دهللابدد وش  د د وشم دد حيصد  درىدنا د بهللا:دال د دل:دمسثتهدداول:دنىدرسول دصبىددّللك دّللك

 د َّتف د هللابد أد ثادد  جلدد  جلدمغريدشثدر د هللابد أد ثاددمل  ةددمل  ةدمغريدشثدر د  ندجيثلدد  جلد د سفلدعيدمهد
دإالد ذيدث د د د  لددألهللادجم د  دجيثلدهللابىد بأ يهدث د د د  لددألهللادجم د هللابدد بهَّبد ركوبدد ب ور د   وفددخلدمت

 سبطدن.
  دلد موددد د:دد ذيد ف كددمهد بدهذدددحل دثدخربدددخلدمت.

دهللابه[د نهد دل:4050 د]رضيددّللك ـدث عبددىيبدمبدث يع دعبددر ح داثدهودد دهللابد    دهللابدهللا ي ة دهللابدهللابيك  
 نىدهللابد يدع ددألرجودن.

دـدث عبددثفصدمبدهللا  د  قبمدمبدإم دهيمد دال:داثدشث ا دهللابد  دإسح4051 د]رضيددّللك دق دهللابده رية دهللابدهللابيك
 هللابه[د دل:

يكأ د دملي  ةددحل  د . دهللابيهد سبمدهللابدخدمتدد ذهع د هللابد  سدد احقكأ دصبىددّللك  ند درسولددّللك
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددإم دهيمدمبدسث  دعبدددمبدشهدبدد مه ي دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللادئواد4052

دهللابهد[  ]رضيددّللك
يحيحٍادهلدد هللاالدف د بظ دإ،د هللاال هد د ب ددسبكمد دل:د"دذه وددخب يحييتد ندرسولد دهللابيهد سبمدصبكىد دمخأ دصبىددّللك دّللك

دد هلت دآنفد د دصاليت د   و دأبن جدنيته".  هذهدإ،د  دجحْهٍمد  أنَّ
  دلد موددد د:د مودجهمدمبدثذدفاد بدم دهللا يكدمبدكثعدمبدغدمن.



 دشي اد دآخ دب:د د ود:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادحنوه د دأل لدـدث عبددهللا  دندمبد 4053
  ش  .

ابب الرخصة يف العلم وخيط احلرير -12  
د مودهللا  د و،د مسد دمبهللاد  دمأ د دل:4054 ـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبدددملغريةدمبدزايد دعبددهللا  ددّللك  

واب دشد يَّد د   ىد يهدخيطد د مح د  ده د   يهللاد مسد د ذك  دذ كدهلدد اد هللا:در دهللاددمبدهللا  د دد قوقددشرتىدع
دهللابيهد سبمد  خ جهللادج ادطيد قاد أفو اددجليعد د أ نيد د فحْ جنيد دصبىددّللك ايجدردا دان  ي دج ادرسولددّللك

 اب  د دج.
ـدث عبدددمبدنفيل دعبددزهري دعبددُخحيحيف دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:4055  

د بددحل د  د   ددد ثبمد بددحل د د س ىدد  وبد الدأبفد ُحْي حهللاأ
دهللابيهد سبمدهللابدد  وبددمل دصبىددّللك إّنددنىدرسولددّللك

 مه.
ابب يف لبس احلرير لعذر -13  

ـدث عبددد بفيبي دعبددهللايقىددث ددمبددونسدهللابدسثي دمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دهللابد نسد دل:4056  
دصبىددّللكد درسولددّللك أٍَّاددرخَّصح دهللابيهد سبمد ث  دد  محبدمبدهللاوفد  بممريدمبدد ثوددد د  صددحل د د دد قفبد بدثأ

 كدنهللاد  د.
ابب يف احلرير للنساء -14  

دمبدُزرحد ددث د4057 ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد  د  بحددهلْ  د  دهللابدهللا  ددّللك
دمبد   دهللابه[دداول:دد غد ايد نهدمس دهللابيك طد عد]رضيددّللك  

دهللابيهد سبمد خذدث د د د جثبهد دمييبه د  خذدذه د د جثبهد دمشد هدمثد دل:د"إنَّدهذدبدث ددفدهللابىد دصبىددّللك إندنزَّددّللك
 ذكورد  يت".

د دال:دعبددمايا دهللابدد ممي ي دهللابدد مه ي دهللابد نس4058 مبددـدث عبددهللا   دمبدهللا  دند ك ريدمبدهللا ي ددحلأْ حييَّدنأ
عه    د كد نهدث ك

.د ريد :ددملضب داب امك دهللابيهد سبمدمـُْ دد دسريد د دل:د د قكأ دصبىددّللك دكب وددمبهللادرسولددّللك   نهدر ىدهللابىد دكأ
ـدث عبددنحي دمبدهللابيك دعبدد مود مح ددث دد ممرييدعبدد أْقث  دهللابدهللا  ددملبكدمبد يق ة دهللابدهللا   دمبدددبدر د4059

 هللابدجدم د دل:
  غب دن د نرتكهدهللابىددجلودري د دلد قث :د ق  هللادهللا   دمبدددبدردهللابهد بمددث  ه.كبددنبمهللاهدهللابدد

ابب يف لبس احلربة -15  
ـدث عبدده مادمبدخد  ددألزدي دعبددمهدد دهللابد تددةد دل:د ببددألنسددث ددمبد د كدـ4060  



دهللابيهد سبم د  د هللاجعدإ،درسولددّللكد دصبىددّللك دإ،درسولددّللك دد ب دفدكدند ثعَّ دهللابيهد سبم د دل:د يُّ دصبىددّللك
 دحلربة.

ابب يف البياض -16  
دمبدهللا  دندمبدُخ يم دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد4061 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دث عبددهللا  ددّللك

  دل:
دهللابيهد سبم:د"د  قودد بدعيدمأمدد  يدض د  أندد بدخريدعيدمأم د كفكأبودد يه دصبىددّللك دد واتكم د إندخريد دلدرسولددّللك

مث :دجيبودد  حي  د دُب هللادد وَّث ".   كحد أمدديأ
ابب يف غسل الثوب ويف اخلْلقان -17  

ـدث عبددد بفيبي دعبدد قأني دهللابددأل زدهللاي دحد عبددهللا  دندمبد  دشي ا دهللابد كي  دهللابددأل زدهللايدحنوه دهللابد4062
د د ل:ثقدندمبدهللاطيا دهللابد   دمبددملبأ ر دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  

ُ د ددُدقحأكأُبدمهدشث ه "د ر ىد دهللابيهد سبمد   ىدرجال دشحثأ د د  د ف َّقدشث هد ادل:د"  ددكحدنحدجيحأ دصبىددّللك  اتاندرسولددّللك
رحافد ادل:د"  ددكدندهذددجي د د  ددغ قلدمهدعومه ".رجال دآخ د هللابيهدعيدبد حسأ  

ثوص دهللابد ميهد دل:ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبدد مودإسحدق دهللابد  ددأل4063  
ددملدلأ "د دل:د  دآات د ْكد حيكأ د دلف "د دل:دنثم د دل:د"دأ دهللابيهد سبمد دعوبدُد ٍند ادل:د" ح حكح   يهللادد بزَّدصبىددّللك

دهللابيكد ك د ته". د دال د بريد ع دنث اددّللك ملد د غبمد دخليلد د   يق د دل:د"  أذحددآات،ددّللك د بدديأ  دّللك
ابلص فرة ابب يف املصبوغ -18  

دمبد قب ادد اثبز دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابدزد ددث ددمبد سبمدـ4064 ـدث عبددهللا  ددّللك  
 نددمبدهللا  دكدنددححْي ُغدحليتهداب حيف ةدثىتدمتتبى دعيدمهد بدد حيف ة د ايلد ه:دملد حي غداب حيف ة د ادل:دإ در دهللاد

دهللابيهد سبمددحي غد د د ملددك دصبىددّللك دإ يهد بهد د   دكدنددححْيُ ُغد ددعيدمهدكبَّهددثىتدهللا د ته.درسولددّللك شى د ثعَّ  
ابب يف اخلضرة -19  

ددث ددمبدإايددعبددإايد دهللابد  درأْ  احد دل:4065 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددهللا ي ددّللك  
دهللابيهد سبمد   دهللادهللابيهدمـُْ دحدبأد خض دب.  دنطباهللاد  د  دحنودد بزدصبىددّللك

حلمرةابب يف ا -20  
ـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبددهودددمبدد غدز دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هد دل:4066  

دردطافدُ ض َّجاداب ثحيف د ادل:د" ددهذهدد  دطاد دهللابيهد سبمد بدعبيٍَّاد د تفهللادإيلَّد هللابيَّ دصبىددّللك ه طبدد  درسولددّللك
 ند بورد دهلم د اذ تهدد يهدمثد  يتهد ببدد غ  د ادل:د"ايدهللا  ددّللك د ددهللابيك "د ث  هللاد ددك ه د   يهللاد هبيد همددقُج ُد

  ثبهللادد  َّدطا "د  خرب هد ادل:د"  الدكقوهتددمثبد هبك د  أنهدالأبفدمهد ببقد ".



ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دنددحلأ حييُّ دعبددد و ي د دل:د دلدهوددددث ددمبدد غدزددملض جادد يتد يقهللادنو ثاد الد4067
وردة.دمل  

د4068 ـدث عبدد   دمبدهللا  دندد   واي دعبددإمسدهللايلدمبدهللايدحم دهللابدش ث يلدمبد قبم دهللابدُشْفثا دهللابدهللا  ددّللك
 مبدهللا   دمبدد ثدصد دل:

دعوبد حي وغدمثحيف دُ وحرَّدفد ادل:د" دهذد "د دد بؤ ؤيُّ:د ردهد هللابيَّ دهللابيهد سبم د دلد مودهللابيك دصبىددّللك رآ درسولددّللك
دهللابيهد سبم:د" دصبثهللادم ومك"د ابهللا:د ث  ته د دل:د"  الدكقو هدمثبد دنطباهللاد  ث  ته  د ادلدد بزُّدصبىددّللك

  هبك".
  دلد موددد د:در دهدعوردهللابدخد  د ادل:د وركأد د طد فد دل:د ثحيف .

دمبدـدث عبدد   دمبدُثمحدما دعبددإسحدقددث ددمبد بحيوردعبددإس دئيل دهللابد  دىيب دهللابدجمده  دهللابدهللا  ددّللكد4069
 هللا   د دل:

دهللابيهد سبم. دهللابيهد سبمدرجلدهللابيهدعوابند مح دن د قبكمدهللابيهد بمددُ دَّدهللابيهدد بزُّدصبىددّللك دهللابىدد بزكأدصبىددّللك   ح َّ
ـدث عبدد   دمبدد ثال  د خرباند مود سد ا دهللابدد و ي ددث ددمبدك ريدهللابد   دمبدهللا   دمبدهللاطد  دهللابدرجلد4070

مبدخ دجد دل:د بدم دثدرعا دهللابدرد    
دهللابيهد سبمدهللابىدر دثببدد هللابىدإمببدد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دسف  د   ىدرسولددّللك دصبىددّللك خ جبدد  درسولددّللك

دهللابيهد سبم:د" الد رىدهذهددحل  ةد  دهللابتأم"د ا بددس دهللاد ؛د دصبىددّللك  كقياد يهددخيوطدهللاأْهٍبدمح ف د ادلدرسولددّللك
دصبىددّللكد هللابيهد سبمدثىتدنف دمثبدإمببد د  خذانددألكقياد بمهللابدهددهللابهد.د اولدرسولددّللك  

ـدث عبدددمبدهللاوفدد طدئي دعبدد   دمبدإمسدهللايل دث ع د   د دلددمبدهللاوفدد طدئي:د     د د صلد4071
د إمسدهللايلد دل:دث ع دض ضمددث ددمبدزرهللاادهللابدش دحدمبدهللا ي  دهللابدث يعدمبدهللا ي  دهللابدُث دثدمبددألمجكأ

د   ةد بدم د س د د هللا:د قبيحيد ند  
دهللابيهد سبمد حنبدنحي غدعيداب دهلددنغ ٍة د  يبددحنبدكذ كدإذدطب دهللابيبدد دصبىددّللك كبهللاددو د دهللاب دزدبعدد   ةدرسولددّللك
دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ب ددر ىددملغ ةدرج  د ب ددر  دذ كدزدبعدهللاب هللاد ندرسولددّللك دصبىددّللك رسولددّللك

دهللابيهد سبمدرج د دطكب  د سبمد  دك هد دد دصبىددّللك  ثبهللا د  خذ د غقبهللادعيد دد  در دكلدمح ة دمثدإندرسولددّللك
  ب ددد دشيئد ددخل.

ابب يف الرخصة يف ذلك -21  
ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي دعبددشث ا دهللابد  دإسحدق دهللابدد ربد د دل:4072  

دهللابيهد سبمد هدشث دد بغدشحْح حد دصبىددّللك احد ذنيه د ر دتهد دُثبكٍادمح د  دملد ردشيئد د  د ثقبد به.كدندرسولددّللك  



دهللابيهد سبمد4073 دصبىددّللك ـدث عبدد ق ددعبدد مود ثد دا دهللابدهالل دهللابدهللاد   دهللابد ميه د دل:در دهللادرسولددّللك
ُدهللابه. دهللابه[د  د هددـُثحربكأ د]رضيددّللك  نىن دخيطعدهللابىدمغباد هللابيهدم دفد مح  د هللابيك

دابب يف السوا -22  
دهللابهد[د د هللا:4074 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندمهدد دهللابد تددة دهللابد ط كف دهللابدهللادئواد]رضيددّللك  

دهللابيهد سبمدمـُْ دة دسودد د ب قهد د ب ددهللا قد يهدد ج دردحدد حيوفد اذ هد د دل:د  ثق هد صبثهللاد ببزكأدصبىددّللك
  دل:د كدند ثج هدد  دحدد طي ا.

ابب يف اهلُْدب -23  
دمبد   دد ا شي دعبددمحدددمبدسب ا د خربانددونسدمبدهللا ي  دهللابدهللا ي ةد  دخ دحم دهللابددـدث عبد4075 هللا ي ددّللك

   دمتي اددهلُجحي ْي دهللابدجدم ددثب ددمبدسبيمد دل:
دهللابيهد سبمد هودُ ْتحٍعدمو بٍاد   د   ده  ددهللابىد   يه.    يهللادد بزدصبىددّللك

ابب يف العمائم -24  
د طيد قيد  قبمدمبدإم دهيمد  وسىدمبدإمسدهللايلد د ود:دعبددمحدد دهللابد  دد ممري دهللابدجدم دـدث عبدد مودد و ي 4076  

دهللابيهد سبمددخلدهللادددد فتحد أاد هللابيهدهللا د افدسودد .   ندد بزَّدصبىددّللك
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدد مود سد ا دهللابد قد ردد وردق دهللابدجثف دمبدهللا   دمبدث دثدهللابد ميهد دل:4077  
دهللابيهد سبمدهللابىددملبربد هللابيهدهللا د ادسودد د  د رخىدط  هددمنيدكتفيه.ر دهللادد  بزدصبىددّللك  
ـدث عبدد تي ادمبدسثي دد  افي دعبدد   دمبدرميثا دعبدد موددحلقبدد ثقاال  دهللابد  دجثف دمبد   دمبد4078

 هللابيدمبدركدنا دهللابد ميه 
دهللابيهد سبمد حي هللاهدد بزُّد دهللابيهدد ندركدنادصدريدد بزكدصبىددّللك دهللابيهد سبم د دلدركدنا:د مسثهللادد بزدصبىددّللك صبىددّللك

  سبمدداول:د"  قد ددميببدد منيددملو كنيدد ث دئمدهللابىدد االنس".
ـدث عبدد   دمبدإمسدهللايلد و،دم دهدشم دعبددهللا  دندمبدهللا  دندد غطفد  دعبددسبي دندمبدخ َّمُوذح دث عبدد4079

د  محبدمبدهللاوفدداول:دشيخد بد هلددمل دباد دل:دمسثهللادهللا    
دهللابيهد سبمد ق هلددمنيدد يَّد  بدخبفي. دصبىددّللك  هللا َّ  درسولددّللك

ابب يف لِّْبَسة الصيمياء -25  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:4080  

دهللابيهد سبمدهللابد  قتني:د ندىتزدد دصبىددّللك هدإ،دد ق د  د دب سدعومه د  ث دنىدرسولددّللك يد دمفحْ جأ   جلدُ ْفضأ
 جدن يهدخدرج د دبايدعومهدهللابىدهللاد اه.

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:4081  



دهللابيهد سبمدهللابدد حيَّ َّد د هللابددالثت د د دعوبد دث . دصبىددّللك  نىدرسولددّللك
ابب يف َحل  األزرار -26  
ـدث عبددد بفيبيد  مح دمبددونسد دال:دعبددزهري دعبددهللا  ةدمبدهللا  ددّللك د دلددمبدنفيل:ددمبد وريد مود هلد8240

 دجلثفي دعبدد ثد دادمبد  ة دث ع د  د دل:
دهللابيهد سبمد درحْهٍ د بدُ محدباحد  ددثبده د إند  يحيهدملطبقددألزردر د دل:د  ددثتهدمثد دخ دصبىددّللك بهللاد  يهللادرسولددّللك
ْقهللُاددخلدمت د دلدهللا  ة:د  ددر دهللاد ثد داد الددمبهد  ُّدإالد طبايد زردرمهدد دشتد د الد د يد دجيعد  يحيهد  حقأ

 ث ك د الدمررند زردرمهدد م د .
ابب يف التقن ع -27  

ئوادـدث عبدد   دمبددد ددمبدسفيدن دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث  د دل:د دلدد مه ي:د دلدهللا  ة:د د هللادهللاد4083
دهللابهد[:  ]رضيددّللك

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابه[:دهذددرسولددّللك ميبددحنبدجبوفد دميتبدد دحْن دد ظهرية د دلد دئلدأل دمأ د]رضيددّللك
دهللابيهد سبمد دست ذند هد  ذند هد  خل. دصبىددّللك  ُ ْا أال د تابثد د دسدهللاادملددأبدأي يبدد يهد د جد درسولددّللك

إسبال اإلزار ابب ما جاء يف -28  
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابد  دغفدر دعبدد مودمتي اددهلُجحي ي د  مودمتي اددمسهدط دفدمبدجمد   دهللابد  د4084

دجدم دمبدسبيمد دل:  ُج حيٍك
دهللا دصبىددّللك ُر ددهللابه د بهللا:د بدهذد د د ود:دهذددرسولددّللك بيهدر دهللادرجال ددححْيُ ُردد بدُفدهللابدر دهدالداولدشيئد دإالدصح ح
د   ني د دل:د"ال ال:دهللابيكدد قالدد  أنكدهللابيكدد قالددحتياددمليهللا د ل:د  سبم د بهللا:دهللابيكدد قالددايرسولددّللك

د  هللاو هدد دد ذيدإذدد صدمكدُض ُّ دهللابيهد سبم د دل:د" اندرسولددّللك دصبىددّللك د قالددهللابيك"د دل:د بهللا:د نهللادرسولددّللك
 ك د إذددكبهللادأبرٍضد ف د د  د الٍةد ضبهللادردثبتكد  هللاو هدردهدددكوفهدهللابك د إند صدمكدهللادددسبٍاد  هللاو هد ن تهد

َّد ث د "د دل:د  ددس  هللادمث هدث كد د الهللا  د د المثريد د الدشدة د دل:د" الد هللابيك"د دلد بهللا:ددهللاه دإيلَّ د دل:د"ال قنبَّ
 در  دإزدر،دإ،دنحيفددحتا نَّدشيئد د بددملث  ف د إند أبمد خد،د  نهللاد ب ق فدإ يهد جهك؛دإنَّدذ كد بددملث  ف 

دشت كد ددملريباد د إندد  :ف دالىعُّ زدرد  أندد بددملريبا د إنددّللك د قدق د  أند ميهللاد  أ،دد أث ني د إاي،د إس دلدديأ
  هللاري،دندددثبمد يكد الد ثريهدندد ثبمد يه د  أّندد ابلدذ كدهللابيه".

ملدمبدهللا  ددّللك دهللابد ميهد دل:ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبدد وسىدمبدهللاا ا دهللابدسد4085  
دإ يهددوددد ايد ا"د ادلد مودمأ :دإند ث دجدنزد دهللابيهد سبم:د" بدج دعومهدخيال دملددبظ ددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 إزدريددقرتخي دإ دأل ثده دذ كد به د دل:د" قهللاداَّبددفثبهدخيال ".
هللابد  دجثف  دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد  ده د ةد دل:دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دعبددىيب 4086  



دهللابيهد سبم:د"دذهعد توض "د ذهعد توض  دمثدجد د دصبىددّللك ميب ددرجلدُدحيحبكأيدُ ْق ال دإزدره د ادلد هدرسولددّللك
دهللابه د دل:د"إنهدكدنددحيبيد د هود ادل:د"دذهعد توض "د ادلد هدرجل:دايرسولددّللك د د كد    هد نددتوض دمثدسأهللاَّ

د ثد،دالدا لدصالةدرجٍلد ق ٍل".   ق لفدإزدره د إنددّللك
دمبد  ر، دهللابد  دزرهللاادمبدهللا   دمبدج د  دهللابدخح حشادمبد4087 ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللابيك

 دحل  دهللابد  دذرك 
د الدبظ دإ يهمددوددد ايد ا د دهللابيهد سبمد نهد دل:د"عالعافدالدأب همددّللك د  يمف"دهللابدد بزدصبىددّللك  الدمكيهم د هلمدهللاذدبف

[دخدمودد خق  د د ادل:د  بهللا:د بدهمدايرسولددّللك د  دخدمودد خق  د د  هللاددهددعالاث  د بهللا:د بدهمد]ايرسولددّللك
 "دملق ل د دملبدن د دملبفقدسبثتهدابحلبفدد أدذب"د  د"د فدج ".

قهح  دهللابدخ شادمبددحل  دهللابد  دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دهللابددألهللا ش دهللابدسبي دندمبد أد4088
دهللابيهد سبمد ذدد دأل َّلد مت د دل:  ذرٍك دهللابدد بزدصبىددّللك

 "دملبدندد ذيدالدثطيدشيئد دإالَّد بَّا".
ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدد مودهللاد  ددث دهللا  ددملبكدمبدهللا   دعبددهودددمبدسث  دهللابد يسدمبدمو د4089

  كدندجبيقد دأل دد  ردد د دل:د تَّغبزد دل:د خرب د   د
دهللابيهد سبمددادلد هددمبددحلبظبيا د كدندرجال د توثكأ د د بك ددجيد سد كدندم  وقدرجلد بد صحدبدد بزكأدصبىددّللك

دمبدد حنبدهللاب د  دد  ردد  د ادلد هد د بدفدإّنددهود] [دصالة د  أذدد  غد  أّنددهود ق يحد  أ ريدثىتدأييتد هبه د   َّ
دهللابيهد سبمدس داد ا  هللا د جد درجلد بهمد جبسد مودد   دصبىددّللك ردد :دكب ا د بفثبدد ال ض ،د دل:دمثثدرسولددّللك

دهللابيهد سبم د ادلد  جلدإ،دجب ه:د ودر دتبددثنيدد تايبددحنبد د ث  د دصبىددّللك  دد بسدد ذيدجيبسد يهدرسولددّللك
 دكيفد  ىد د و ه د دل:د دد ردهدإالد  دمطلد ج ه د ق  د ح لد الند طثبد ادل:دخذهدد  د  اندد غالددد غفدري

دهللابيهد سبمد ادل:د"س حدنددّللك د دصبىددّللك مذ كدآخ د ادل:د دد رىدمذ كدأبسد د تدزهللاد دثىتدمس د]ذ ك[درسولددّللك
دمذ ك د جثلدد   در سهدإ يهد داول:د نهللادمسثهللادذ كد بدرسود دالأبفد نددؤج د ى  "د   دهللاد ابدد  ردد دُس ك لددّللك

دمبدددو د دآخ  د دهللابيهد سبم د ياول:دنثم د  ددزدلددثي دهللابيهدثىتدإ دأل ول:د يحرْبُكحبَّدهللابىدرك تيه د دل:د   َّ صبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"دملبفقدهللابىددخليلدد دصبىددّللك  ادلد هد مودد  ردد :دكب اد بفثبدد ال ض ، د دل:د دلد بددرسولددّللك

دمبدددو د دآخ  د ادلد هد مودد  ردد :دكب ا د بفثبدد ال ض ، د دل:د دلد بددكد  دس دد هداب حي  ادالدا ض هد"دمثد  َّ
دهللابيهد سبم:د"نثمدد  جلدخ ،فددألس يُّد والدطولد تهد إس دلدإزدره"د  بغدذ كدخ ميد د ثجلد دصبىددّللك رسولددّللك

دمبدددو د دآخ  د ادلد هد مودد  ردد :دكب ا د  خذدشف ةد اط د دد تهدإ،د ذنيهد ر  دإزدرهدإ،د نحيدفدسد يه دمثد  َّ 
دهللابيهد سبمدداول:د"إنأمد دد وندهللابىدإخودنأمد  صبحوددرثد أم د دصبىددّللك  بفثبدد ال ض ،د ادل:دمسثهللادرسولددّللك

دالىعدد فحشد الدد تفحش". د أونوددك نأمدشد افد دد بدفد  أنددّللك    صبحودد  دسأمدثىتَّ



دلد مودنثيم دهللابدهوددد دل:دثىتد أونوددكد ود اد دد بدف. دلد موددد د:د كذ كد   
ابب ما جاء يف الكرب -29  

دهللابد  ددألثوص ددملثىندهللابدهللاطد دمبد4090 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دحد عبددهبددددث ددمبدد قَّ أيكأ
ه د ة د دلدهبدد:د دل:د قدئع د دلد وسى:دهللابدسب دنددألغ كأ د  دلدهبدد:دهللابددألغ د  د قبم دهللابد  د  

د]هللام جل[:دد أرباي درددئي د د ثظ ادإزدري د  بدانزهللا د دث د د به دد دهللابيهد سبم:د" دلددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
  ذ تهد دد بدر".

د4091 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبدد مودمأ ددث ددمبدهللايدحمدهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابدهللابا ا دهللابدهللا  ددّللك
  دل:
دهللابيهد سبم:د"الد خلددجلباد بدكدند د ب هد  ادلدث ٍاد بدخ دٍلد بدكرٍب د الد خلدد بدردد دل دصبىددّللك رسولددّللك

  بدكدند د ب هد  ادلدخ د ٍاد بدإميدٍن".
  دلد موددد د:در دهدد اق بيُّدهللابددألهللا شد  به.

     دهللابد  ده د ة ـدث عبدد مود وسىد   دمبددمل ىن دعبددهللا  دد وهدب دعبددهودد دهللابد4092
دإيلَّددجل دل د  هللاطيهللاد دهللابيهد سبمد كدندرجال د يال د ادل:دايرسولددّللك دإ درجلدُث كأعح  ندرجال د  ىدد بزدصبىددّللك
د نددفو  د ث  دإ دد دل:دمو د،دنثبي د إ دد دل:دموق دنثبي د   أبحدد أربدذ ك د دل:د  بهد دد  ى دثىتد دد ثعُّ

  بدمط ددحلقد غ  دد بدف".د"ال د  أبَّدد أرب
زار -30 ابب يف قدر موضع اإلِّ  

ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدد ثال دمبدهللا  دد  محب دهللابد ميهد دل:4093  
دهللابيهد سبم:د" زرةددملقبمدإ،د دصبىددّللك زدرد ادل:دهللابىددخل ريدساطهللا د دلدرسولددّللك س  هللاد ابدسثي ددخل ريدهللابدديأ

دإزدرهدمط د ددنحيفدد قدقد الث جد  دال جبدٍحد ي ددميبهد منيدد أث نيد ددكدند سفلد بدد أث نيد هود دد بدر د بدج َّ
دإ يه".  ملددبظ ددّللك

ـدث عبددهبدددمبدد قَّ ي دعبددثقنيددجلثفي دهللابدهللا  دد ثمدمدمبد  درح َّدد دهللابدسدملدمبدهللا  ددّللك دهللابد ميه 4094  
س  دهللابيهد سبمد دل:د"ديأ دإ يهدهللابدد بزدصبىددّللك زدرد د ا يصد د ث د ا د بدج د بهددشيئد دخيال دملددبظ ددّللك دلد دديأ

 دوددد ايد ا".
ـدث عبددهبدد دث عبدددمبددمل در،دهللابد  دد حي دح دهللابددمد دمبد  دمسياد دل:دمسثهللاددمبدهللا  دداول:4095  

زدرد هود دد ا يص. دهللابيهد سبمد دديأ دصبىددّللك   دد دلدرسولددّللك
بدد ق د دعبددىيب دهللابد   دمبد  دىيبد] دل[:دث ع دهللاأ  اـدث ع4096  



زرة د  نهدر ىددمبدهللا دفدأي مرد يض دثدشيادإزدرهد بدُ اح َّ هدهللابىدره د   يهد د   د بد ؤخ ه د بهللا:دملد  مردهذهدديأ
دهللابيهد سبمدأي مرهد. دصبىددّللك   دل:در دهللادرسولددّللك

ابب لباس النساء -31  
دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابد تددة دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفـدث عبددهللا ي دد4097 ّللك  

ُتحوح كأهد د بدد بقد داب  جدل د دملتو هنيد بدد  جدلداب بقد .
دهللابيهد سبمد نهد ثبددمل  هللابدد بزدصبىددّللك

دل:ـدث عبددزهريدمبدث ب دعبدد مودهللاد   دهللابدسبي دندمبدمالل دهللابدسهيل دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد 4098  
دهللابيهد سبمدد  جلددب سد  قهددمل  ة د دمل  ةد ب سد  قادد  جل. دصبىددّللك   ثبدرسولددّللك

ـدث عبدد   دمبدسبي دند ُوحْدبف د مثضهد  د ةدهللابيه دهللابدسفيدندهللابددمبدُج دج دهللابددمبد  د بيأاد دل:د يلد4099
دهللابهد:   ثدئوادرضيددّللك

باد بدد بقد .إندد   ةد ب سدد بثل د اد هللا:د ثبدرسولددّللكد دهللابيهد سبمدد  َّجأ دصبىددّللك  
ابب يف قول اّلل  تعاىل: }يدنني عليهني من جالبيبهني{ -32  

دهللابهد4100 ـدث عبدد مودكد ل دعبدد مودهللاودنا دهللابدإم دهيمدمبد هدج  دهللابدصفيادمبهللادشي ا دهللابدهللادئوادرضيددّللك  
 د  د هللا:دملددنم هللادسورةدد بوردهللاح حْ نحدإ،دثجورد  د نددذك  دنقد ددألنحيدرد  عبهللادهللابيهبكد  د هللادهلبَّد ث   د د

 ثجوز دشكد مودكد ل د واابهبَّد دّتذنهدمخ د .
دسب اد د هللا:4101 ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبدددمبدعور دهللابد ث   دهللابددمبدخ يم دهللابدصفيادمبهللادشي ا دهللابد دكأ  

بىدرُ  سهبَّدد غ ابند بددألكقيا.ملددنم هللا:د}د ننيدهللابيهبَّد بدجالمي هبَّ{دخ جدنقد ددألنحيدردك نَّدهللا  
ابب يف قول اّلل  تعاىل: وليضربن خبمرهن على }جيوهبني{ -33  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دحد عبددسبي دندمبددد دددمله يد دمبدد ق حد  مح دمبدسثي ددهل  د د د ود:د خرباند4102
دهللابهدددمبد هعد دل:د خرب د ُ ةدمبدهللا  دد  محبددملثد  ي دهللابددمبدشهدب د هللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللادئوادرضيددّللك

  ندد د هللا:
د}  يض مبدخب  هبَّدهللابىدجيو بَّ{دشاابد كبف د دلددمبدصد :د دنقد ددملهدج د ددأل ل دملدد نملددّللك د ثمددّللك

  ك فد   طهبَّد دخت  ند د.
سبددهد  ثبده.ـدث عبدددمبدد ق حد دل:در دهللاد دكتدبدخديل دهللابدهللاايل دهللابددمبدشهدب دإبأد4103  

ابب فيما تبدي املرأة من زينتها -34  
ـدث عبدددثاوبدمبدكثعددألنطدكيد  ؤ لدمبدد فضلددحل َّد د دال:دعبددد و ي  دهللابدسثي دمبدموري دهللابد4104

دهللابهد   تددة دهللابدخد   د دلددثاوب:ددمبدُدرحدك دهللابدهللادئوادرضيددّللك



دصبىدد د ند مسد دمبهللاد  دمأ ددخبهللادهللابىدرسولددّللك دهللابيهد سبمد هللابيهددعيدبدر دقف د  هللا ضدهللابهددرسولددّللك ّللك
دهللابيهد سبمد  دل:د"ايد مسد دإنَّددمل  ةدإذددمبغهللاددحمليبدملد حيبحد ندد ىد بهددإالَّدهذدد هذد"د  شدردإ،د صبىددّللك

  جههد كفيه.
دهللابهد.   دلد موددد د:دهذدد  سل دخد  دمبدُدرحدكدملدد ر،دهللادئوادرضيددّللك

  العبد ينظر إىل شعر موالتهابب يف -35
ـدث عبدد تي ادمبدسثي د دمبد حْوهعد دال:دعبددد بيث دهللابد  دد ممري دهللابدجدم  4105  

دهللابيهد سبمد ددحلجد اد    د ابدطي اد ندىج هدد دل:دثق هللاد نهد دل:دد دصبىددّللك  ند دَّدسب اددست ذنهللادرسولددّللك
 كدند خدهدد بدد  ضدهللاا د  دغال د دملدىتبم.

ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدد مود ي دسدملدمبدددبدر دهللابداثمهللا دهللابد نس1064  
دهللابهددعوبدإذدد بـَّثحهللْادمهد دهللابيهد سبمد  ىد دط ادمث ٍ د  د ه هدهلدد دل:د هللابىد دط ادرضيددّللك  ندد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد دد باىد دل:د"إنهدر سهددملدد بغدرجبيهد د إذددغطهللادمهدرجبيهددملدد بغدر سهد د ب ددر ىدد بزدصبىددّللكد
ددهود مو،د غال ك".   يسدهللابيكدأبفف دإّنك

ربة{ -36 ابب يف قوله: }غري أويل اإلِّ  
ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دث عبدد   دمبدعور دهللابد ث   دهللابدد مه يد هودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد4107

دهللابهدد د هللا:  رضيددّللك
رما د  خلدهللابيبددد بزُّدصبىدكدندد خلدهللابىد ز دجدد بزكأدصبىددّللكد دهللابيهد سبمدُفحبَّثف د أدنودددث  نهد بدغريد  يلدديأ

دهللابيهد سبمددو د د هودهللاب دمثبدنقدئه د هوددبثهللادد   ةد ادل:دإنددإذدد   بهللاد   بهللادأبرم  د إذدد دم  د دم  د دّللك
دهللابيهد سبم:د" الد رىدهذدددثبمد ددهددهبد   دالد خببَّدهللابيأبَّدهذد"د حج وه.م  دند د ادلدد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد   دمبددد ددمبدسفيدن دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ةدهللابدهللادئوادنثبده.4108  
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد ذدددحل دث د4109

  خلدكلد ثاددقتطثم.زدد:د  خ جهد أدنداب  ي د دد
ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددهللا   دهللابددأل زدهللايد دهذهدد احيا د ايل:4110  

 ايرسولددّللك دإنهدإذندميو د بددجلوي د  ذند هد ندد خلد دكلد ثاد   نيد يق لدمثدد ج .
ابب يف قوله تعاىل: }وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهني{ -37  

مل  زي دعبددهللابيدمبددحلقنيدمبد د   دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دهللابدـدث عبدد مح دمبد   دد4111
 دمببدهللا دف:



}  لد ب ؤ بد ددغضضبد بد محيدرهبَّ{ددآلدا د بقخد دست ىند بدذ ك:د} د اودهللا د بدد بقد دد اليتدالد جوند
 نأدثد {ددآلدا.

دـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدددمبددمل در، دهللابددونس دهللابدد مد4112 دسب ا دهللابد دكأ ه يد دل:دث ع دن ـْهحدُند و،د دكأ
 سب اد د هللا:

د أتود د ذ كدمث د ند ُ أْ اندابحلجدبد دهللابيهد سبمد هللاب هد ي ونا د    لددمبد دكأ دصبىددّللك كبهللادهللاب درسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"دثتج دد به"د اببد:دايرسولددّللك د  يسد هللا ىدالدد  حي اند الددث  بد د]  خلدهللابيبد[د ادلدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"  ث يد دند نت د د  قت دد  حي دنه ".   ادلدد بزدصبىددّللك
د دهللابيهد سبمدخدصا  د الد  ىدإ،ددهللات ددد دط ادمبهللاد يسدهللاب ددمبد دكأ  دلد موددد د:دهذددألز دجدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد فدط ادمبهللاد يس:د"دهللات كأيدهللا د أتوٍد؛د  أنهدرجلفد هللا ىد ضثنيد أتود د  د دلدد بزدصبىددّللك ب ددمبد دكأ
 عيدمكدهللاب ه".

دمبددملي ون دعبددد و ي  دهللابددأل زدهللاي دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه 4113 ـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"إذددز جد ث كمدهللا  هد  تهد الددبظ دإ،دهللاورهتد".  هللابدد بزدصبىددّللك

ث ب دعبدد كي  دث ع ددد ددمبدسوكدرددملم  دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج كأه دـدث عبددزهريدمب4114  
دهللابيهد سبمد دل:د"إذددز َّجد ث كمدخدد هدهللا  هد  د جريهد الددبظ دإ،د ددد ندد ق ةد  وقد هللابدد بزدصبىددّللك

 د  ك ا".
  دلد موددد د:د صودمهدسودردمبددد دددملم دد حيري د همد يهد كي .

ابب يف االختمار -38  
ـدث عبددزهريدمبدث ب دعبددهللا  دد  محب دحد عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دهللابدث يعدمبد  داثمهللا دهللابد4115

  هعد و،د  د مح  دهللابد ددسب ا:
دهللابيهد سبمددخلدهللابيهدد هيدّتحْتح  د ادل:د" حيَّا دالد يـَّتحنْيأ".   ندد بزدصبىددّللك

" يَّا دالد يَّتني"دداول:دالد ثتمد  لدد  جل دالد أ رهدطد د د  دطد ني. دلد موددد د:د ثىندداو ه:د  
ابب يف لبس القباطي للنساء -39  

ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد قَّ ْح د  مح دمبدسثي ددهل  د د دال:د خربانددمبد هع دعبدددمبدهليثا دهللابد وسىد4116
عه دهللابدخد  دمبددمد دمبدهللا دفدث ك د دمبد ثد دا دهللابددأْثيحاحدمبدخبيفادد أبزد نهد دل:مبدج ريد ندهللا ي ددّللك  

د  هللاطد د بهدد  طياد ادل:د"دص هللاهددص هللاني د د ط د ث مهدد  يحيد  د دهللابيهد سبمدما دطيَّ دصبىددّللك حدرسولددّللك ُ يتأ
   هللا ددآلخ دد    كدّتت  دمه"د ب دد دم د دل:د"    دد    كد ندجتثلدحتتهدعواب دالدحيفهد".

دمبدهللا دف. دلد موددد د :در دهدىيبدمبد دوبد ادل:دهللا دفدمبدهللا ي ددّللك  



ابب يف قدر الذييل -40  
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دمأ دمبدان   دهللابد ميه دهللابدصفيادمبهللاد  دهللا ي د ندد4117 ـدث عبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم    خرب ه د ند دَّدسب ادز جدد بزدصبىددّللك
دهللابيه دصبىددّللك زدر:د دمل  ةدايرسولددّللك د دل:د"  خيدشربد "د د هللاد دُّدسب ا:دإذد دد د هللاد  سولددّللك  سبمدثنيدذك دديأ

 دبأوفدهللابهد د دل:د" ذردهللاد دال مد دهللابيه".
دسب ا دهللابد4118 ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د خرباندهللايقى دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابدسبي دندمبددقدر دهللابد دكأ

دهللابيهد سبمد ذد دحل دث.دد بزدصبىددّللك  
  دلد موددد د:در دهددمبدإسحدق د  دوبدمبد وسى دهللابدان   دهللابدصفيا.

ـدث عبدد ق د دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدسفيدن د خرب دزد دد ثحض كأيُّ دهللابد  دد حي دقدد بدجي دهللابددمبدهللا  د4119
  دل:

دهللابيهد سبمدأل هد ددملؤ بنيد دد ذدلدشربد  دمثددستمد دصبىددّللك دنهد مددهبَّدشربد  د أبكدد سببدإ يبددرخَّصدرسولددّللك
  بذريدهلبَّدذردهللاد .

ابب يف ُأُهب امليتة -41  
ـدث عبدد ق د د  هعدمبدميدن د هللا  دندمبد  دشي ا د دمبد  دخبفد د ود:دعبددسفيدندهللابدد مه ي دهللابد4120

دمبدهللا  ددّللك دهللابددمبدهللا دف د دلد ق دد  هع:دهللابد ي ونا د د هللا:  هللا ي ددّللك
دهللابيهد سبمد ادل:د" الددمغتمدإهد دد دست تثتمدمه"د ُْه أيدمل د ددد بزُّدصبىددّللك والٍةد بددشدةفد بدد حي  اد  د هللا د   َّ

ددث دد كبهد".   د ود:دايرسولددّللك دإندد يتا د دل:د"إّنَّ
ددنتفثتمدـدث عبدد ق د دعبدددمد  دعبدد ث   دهللابدد مه ي د ذدددحل دثدملددذك د ي وناد دل:د ادل:د" ال4121

 إبأهد د"دمثدذك د ثبدهدملددذك دد  ابغ.
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دد  زدقد دل:د دلد ث  :د كدندد مه يددبأ دد  كأابغد داول:دُدْقتح تحُ د4122

 مهدهللابىدكلدثدل.
ي دمبدهللا  دد ثمدمد دلد موددد د:دملددذك ددأل زدهللايد دونسد هللاايلد دث دثدد مه يدد  ابغ د ذك هدد ممي يد سث

  ثفصدمبدد و ي دذك  ددد  ابغ.
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللا  دد  محبدمبد هللابا دهللابددمبدهللا دفد دل:4123  

هدبد ا دطه ". دهللابيهد سبمدداول:د"إذدددمغدديأ دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدد4124 دمبدُ قحْي  دهللابد   دمبدهللا  دد  محبدمبدعوابن دـدث عبددهللا  ددّللك مد دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم  هللابد  كأه دهللابدهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك



دهللابيهد سبمد   د ندُدْقت ت دجببودددمليتادإذددُدمأغحهللْا. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
دحلس دهللابدجحْوندمبد تددة دهللابدـدث عبددثفصدمبدهللا  د  وسىدمبدإمسدهللايلد دال:دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابد4125

 سب ادمبددحمل كأق
دإندد دهللابيهد سبمد دغم ةد  و،د  ىدهللابىدميهللاد  أذدد  ماد ثباا د ق لددملد  د اد ود:دايرسولددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك

  يتا د ادل:د"دابغهددطهورهد".
دمبدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب دهللا   ددث ددمبددحلدرتد4126 هللابدك ريدمبد     دهللابدهللا  ددّللك

عهدهللابد  كأهدد ثد يادمبهللادس ي د ندد د هللا:   د كدمبدثذد ا دث ك
دهللابيهد سبمد ذك  دذ كدهلد د اد هللاد كدنديلدغبمفدأبُث د و  د يهدددملو  د  خبهللادهللابىد ي ونادز جدد بزكأدصبىددّللك

دهللابيهديلد ي ونا:د ود خذ دجبودهدد دنتفثهللاد د د اد هللا:د  دىلُّدذ ك د دصبىددّللك دهللابىدرسولددّللك  د هللا:دنثم د  َّ
دهللابيهد سبم:د" ود خذمتدإهد د"د د ود:د دصبىددّللك د بد  دشدجي ُّ ندشدةدهلمد  لددحل در د ادلدهلمدرسولددّللك  سبمدرجدلف

دهللابيهد سبم:د"ددطهكأ هدددملد د د ا ظ". دصبىددّللك  إندد يتا د ادلدرسولددّللك
فع إبِّهاب امليتةابب من روى أن الينت -42  

دمبدهللاأيمد دل:4127 ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابددحلأم دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د يبى دهللابدهللا  ددّللك  
د" ندال قت تثودد بددمليتادإبأهدٍبد دهللابيهد سبمدأبرضدجهيباد  نبددغالددشدبٌّ دصبىددّللك   ى دهللابيبددكتدبدرسولددّللك

  الهللاحيٍع".
هللايلد و،دم دهدشم د دل:دعبددد  افي دهللابدخد   دهللابددحلأمدمبدهللاتي اـدث عبدد   دمبدإمسد4128  

دمبدهللاأيمدرجٍلد بدجهيبا د دلددحلأم:د  خبودد  ث  دهللابىدد  دب د ر جودد  نهددنطبقدهود انفد ثهدإ،دهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدكتعدإ،دجهيباد  دصبىددّللك دمبدهللاأيمد خربهمد ندرسولددّللك  لد و هدموه :د ندإيلَّد  خرب  د ندهللا  ددّللك

 الد بتفثودد بددمليتادإبأهدبد الدهللاحيع.
 ] دلد موددد د:دإ يهددذهعد مح [.

  دلد موددد د:د دلدد بض دمبدمشيل:ددق ىدإهداب د ددملدد مغ د  أذدددمغدالدادلد هدإهدب دإّندددق ىدشبكد د   ما.
ابب يف جلود النمور والسباع -43  

   دهللابد  ددملثت   دهللابددمبدسريدب دهللابد ثد دا د دل:ـدث عبددهبدددمبدد ق ي دهللابد كي4129
د د الدد بكأ در"د دل:د كدند ثد دادالدتهمد ددحل دثدهللابدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"ال  ك ودددخلمَّ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم.  صبىددّللك
دبملددحلرية.د دلد بدد مودسثي :د دلد بدد موددد د:د موددملثت  ددمسهددمد دمبدطه دن دكدن  

ـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد موددد د د دل:دعبددهللا  دن دهللابد تددة دهللابدزردرة دهللابد  ده د ة4130  



دهللابيهد سبمد دل:د"ال حيحعددملالئأادر اا د يهددجب دّنٍ ".  هللابدد بزدصبىددّللك
ري دهللابدخد  د دل:4131 ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دندمبدسثي ددحلأ حييكأ دعبددمايا دهللابدحبح  

 ح حددملا دددمبد ث ددأ بد هللا   دمبددألسود د رجلد بدم د س د بد هلد بق دبدإ،د ثد دادمبد  دسفيدن د ادلد حد
ح د  جَّ ددملا دد د ادلد هدرجل:د   دهدد حيي ا  د دلد ه:د ملدالد ردهدد  ثد داد ب ا دد:د هللاب هللاد نددحلقبدمبدهللابيد ـُُو كأ

دهللابيه دصبىددّللك د ُثقحنْيفد بدهللابيٍك  "د ادلددألس ي:دد حيي اد   د ضثهدرسولددّللك  سبمد دثج هد ادل:د"هذدد  كأ
د  مسثكد دد أ ه دمثد دل:دايد ثد داد دهللام جلد دل:د ادلددملا دد:د  دد اند الد م حدد يوددثىتد ُغيكأظحكح   ةد طف هدددّللك

دهل ددإند اندص  هللاد حي كأ   د إند اندكذمهللاد أذم  د دل:د  ثل د دل:د  نو ،دابّللك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
دهللابيهد سبمدنىد دصبىددّللك دهلد ثبمد نَّدرسولددّللك هللابيهد سبمدنىدهللابد  سدد ذهع د دل:دنثم د دل:د  نو ،دابّللك
دهللابيهد سبمدنىدهللابد  سدجبودد دصبىددّللك دهلد ثبمد ندرسولددّللك هللابد  سددحل د  د دل:دنثم د دل:د  نو ،دابّللك

د ا در دهللادهذددكبهد دميتكداي ثد دا د ادلد ثد دا:د  دهللاب هللاد  د بدد ق ديد د  كوبدهللابيهد د  دل:دنثم د دل:د ودّللك
 اود بكداي ا دد د دلدخد  :د    د هد ثد دادنددملدأي  د حيدث يه د   ضدالمبهد ددملدئتني د ف َّ هدددملا دددهللابىد

د داد ادل:د  دددملا ددد  جلدك ،دمق دد ه د   دد صحدمهد دل:د ملددث ددألس يُّد ث د دشيئد دادد خذ د  بغدذ كد ث
 دألس يُّد  جلدثقبدديأ قد،د ويئه.

ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  د ندإمسدهللايلدمبدإم دهيمد ىيبدمبدسثي دث كاثهم ددملثىندهللابدسثي دمبد  دهللا  ما د4132
 هللابد تددة دهللابد  ددملبيحدمبد سد ا دهللابد ميه

دهللابيهد سب دصبىددّللك مدنىدهللابدجبوددد ق دي. ندرسولددّللك  
ابب يف االنتعال -44  

ـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبدددمبد  دد ماند دهللابد وسىدمبدهللاا ا دهللابد  دد ممري دهللابدجدم د دل:4133  
دهللابيهد سبمد دسف د ادل:د" ك   دد بدد بثدل د  أندد  جلدالدمدلدردك د د دددنتثل".  كبدد  دد بزكأدصبىددّللك

  قبمدمبدإم دهيم دعبددمهدد دهللابد تددة دهللابد نسدـدث عبد4134
دهللابيهد سبمدكدندهلدد  دالن.   ندنثلدد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد   دمبدهللا  دد  ثيمد مودىيب د دل:د خرباند مود مح دد ممريي دعبددإم دهيمدمبدطه دن دهللابد  دد ممري د4135
 هللابدجدم د دل:

دهللابيهد سبمد نددبت دصبىددّللك ثلدد  جلد دئ د .نىدرسولددّللك  
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة4136 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د"الميويد ث كمد دد بثلدد ودث ةد يبتثبه دد يثد  د  د يربثه دد يثد ". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
د ممري دهللابدجدم د دل:دـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددزهري دعبدد مو4137  



دهللابيهد سبم:د"إذدددناط دشق د]نثل[د ث كمد الدميشد دنثٍلد دث ٍةدثىتددحيبحدشقثه د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د دثٍ  د الدأيكلدمو د ه".   الميشد دخفٍك

دمبدهدر ن دهللابدزايددمبدسث  دهللابد  د4138 نيك دهللابدـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددصفودندمبدهللايقى دعبددهللا  ددّللك
 دمبدهللا دفد دل:

  بدد قبادإذددجبسدد  جلد ندخيب دنثبيهد يضثه ددجبب ه.
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة:4139 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدددنتثلد ث كمد بي   داب ي ني د إذددنميد بي   داب و دل د  ت دصبىددّللك أبدد ي نيد ندرسولددّللك
   هل دددبتثل د آخ مهدددبمي".

ـدث عبددثفصدمبدهللا  د  قبمدمبدإم دهيمد دال:دعبددشث ا دهللابددألشثثدمبدسبيم دهللابد ميه دهللابد ق  ق د4140
 هللابدهللادئواد د هللا:

دد تي ُّبد دددستطديد دش نهدكبكأه:د دطهورهد   جُّبه د نثبه د دلد  دهللابيهد سبمدىُأعُّ دصبىددّللك قبم:دكدندرسولددّللك
  سودكهد ملددذك :د دش نهدكبه.

  دلد موددد د:در دهدهللابدشث اد ثدذد ملددذك دسودكه.
ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبدددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:4141  

دهللابيهد سبم:د"إذدد  قتمد إذدد وض متد دم   ددأباي بأم". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب يف الُفُرش -45  
ـدث عبدددمد دمبدخد  ددهل  د دد   بيُّ دعبدددمبد هع دهللابد  دهدّن  دهللابد  دهللا  دد  محبددحلُ ُـبكأيكأ دهللابدجدم د4241

د دل:  مبدهللا  ددّللك
د بضيف د د  دم د بويطدن". د ب   ة د   دحمف د ب جل د   دحمف دهللابيهد سبمدد ف حمد ادل:د  دحمف دصبىددّللك  ذك درسولددّللك

دمبددجل دح دهللابد كي  دهللابدإس دئيل دهللابدمسد، دهللابدجدم دـدث عبدد مح دمبدثب4143  ل دعبدد كي  دحد عبددهللا  ددّللك
 مبدمس ةد دل:

دهللابيهد سبمد دميتهد   دتهد تأئد دهللابىد سددة دزددددمبددجل دح:دهللابىددقدره.  دخبهللادهللابىدد بزدصبىددّللك
  دلد موددد د:در دهدإسحدقدمبد بحيوردهللابدإس دئيلد دضد دهللابىددقدره.

ث عبددهبدددمبدد ق ي دهللابد كي  دهللابدإسحدقدمبدسثي دمبدهللا   دد ا شي دهللابد ميه دهللابددمبدهللا  ـد4144  
دصبىد  نهدر ىدرُ ْـاحا د بد هلدد ي بدرثدهلمددألددد ادل:د بد ثعد نددبظ دإ،د ش هدر اادكدنوددأبصحدبدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد بيبظ دإ،دهؤال .  دّللك
ن دهللابددمبددملبأ ر دهللابدجدم د دل:ـدث عبدددمبدد قَّ ح دعبددسفيد4145  



دهللابيهد سبم:د"دّتذمتد ّندطد د "د بهللا:د  ّند بدددألّندط د دل:د"  ددإهددستأوند أمد ّندطف". دصبىددّللك   دلديلدرسولددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د  مح دمبد بي د دال:دعبدد مود ثد دا دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد4146
دهللابهدد د هللا:رضيددّللكد  

. دهللابيهد سبم د دلددمبد بي :دد يتددبدددهللابيهدداب بيل دمثدد فاد:د بد حدحٍددثووهدد يفف دصبىددّللك  كدنهللاد سددةدرسولددّللك
دهللابهدد د هللا:4147 ـدث عبدد مود وما دعبددسبي دنددث ددمبدثيدندهللابدهودد دهللابد ميه دهللابدهللادئوادرضيددّللك  

دهللابيه دصبىددّللك .دكدنهللادضجثادرسولددّللك   سبمد بد دٍددثووهدد يفف
ـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دعبددخد  ددحلذد  دهللابد  د الما دهللابدزدبعدمبهللاد ددسب ا دهللابد ددسب اد4148
  د هللا:

دهللابيهد سبم.  كدند  دشهددثيدلد قج دد بَّزكأدصبىددّللك
ابب يف اختاذ الستور -46  

دمبدهللا  ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمبدّنري دعبدد4149   ضيلدمبدغم دن دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك
دهللابهدد وج دهللابىداب ددسرتد  د بمدد خل د دل:د  بَّ ددكدند دهللابيهد سبمد  ىد دط ادرضيددّللك دصبىددّللك  نَّدرسولددّللك

دهللابيهد س دهللابهد  آهدد هت َّا د ادل:د د ك د د هللا:دجد دد بزدصبىددّللك بمدإيلَّدد خلدإالدم  د د د جد دهللابيكدرضيددّللك
دهللابهد ادل:دايرسولددّللك دإند دط اددشت دهللابيهدد نكدجئتهدد بمد  خلدهللابيهد د دل:د  بمدد خل د  اتهدهللابيَّدرضيددّللك
د دهللابيهد سبم د اد هللا:د لد  سولددّللك دصبىددّللك "  دد اند د  نيد د  دد اند د   م"د ذهعدإ،د دط ادماولدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد ددأي   دمه   د دل:د" لدهلدد برتسلدمهدإ،دم د الٍن".صبىددّللك
ـدث عبدد دصلدمبدهللا  ددألهللابىددألس ي دعبدددمبد ضيل دهللابد ميهد ذدددحل دث د دل:د كدندسرتد د حْوشيد .4150  

ابب يف الصيليب يف الثوب -47  
هللابهددـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دعبددىيب دعبددهللا  دندمبدثطدن:دهللابدهللادئوادرضيددّللكد4151  

دهللابيهد سبمدكدندالدرت،د دميتهدشيئد د يهد حيبيعدإالد ض ه. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ابب يف الص ور -48  

دمبد4152 ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللابيدمبد  ر، دهللابد  دزرهللاادمبدهللا   دمبدج د  دهللابدهللا  ددّللك
دهللابه  ُاحيٍك دهللابد ميه دهللابدهللابيدرضيددّللك

".دهللابدد بزدصبىددّللكد د الدجبعف هللابيهد سبمد دل:د"الد  خلددملالئأادميتد د يهدصورةفد الدكبعف  
ـدث عبدد هعدمبدمايا د خرباندخد   دهللابدسهيلددث ددمبد  دصد دهللابدسثي دمبددقدرددألنحيدري دهللابدزد د4153

 مبدخد  ددجله  دهللابد  دطبحاددألنحيدريد دل:



دهللابيهد سبمدداول:د"ال  خلد ددملؤ بنيدمسثهللادد بزَّدصبىددّللك "د دل:ددنطبقدمبددإ،د دكأ د الدمت دلف دملالئأادميتد د يهدكبعف
دهللابيهد سبمدمأذدد دصبىددّللك هللادئوادنق هلددهللابدذ ك د دنطبابدد اببد:دايد دددملؤ بني دإند ابدطبحادث عبددهللابدرسولددّللك

دهللابيهد سبمددذك دذ ك د د هللا:دال د  أبدس ث عأمدن د كذد د هلدمسثهللادد بزَّدصبىددّللك ددر دتهد ثل دخ جدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد دمثبد غدزده د كبهللاد حتنيد فو ه د  خذ دّنطد دكدند بدد قرت هدهللابىدد ث ضد د ب ددجد د صبىددّللك

دد ذيد هللام،د  ك  ك د بظ دإ،دد  يهللاد   ىد د م كد ه ددحل  دّللك د رمحاددّللك دستا بتهد ابهللا:دد قالددهللابيكدايرسولددّللك
دملدأي  اند ي ددرز بدد ندد ب  د بمدد دَّد دشيئد  د ر دهللادد أ دهياد د جهه د   ىدد ب  دثىتدهتأه دمثد دل:د"إنَّددّللك هللابيَّ

.  نأقوددحلجدرةد د بنب"د د هللا:د اطثتهد جثبتهد سدد نيد ثووهت دد يفد  د بمددبأ دذ كدهللابيَّ
  ابهللا:دايد ُ َّْه دإندهذددث ع دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابدسهيل دإبأسبددهد  به د دل:4154

دهللابيهد سبمد دل د  دلد يه:دسثي دمبددقدرد و،دم دد بجَّدر.   ندد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دث عبددد بيث دهللابدمأري دهللابدمق دمبدسثي  دهللابدزد دمبدخد  دهللابد  دطبحاد نهد4155

  دل:
دهللابيهد سبمد دل:د"إنددملال دصبىددّللك ئأادالد  خلدميتد د يهدصورةف"د دلدمق :دمثددشتأىدزد د ث انه د  أذددإندرسولددّللك

دهللابيهد سبم: درميعد ي ونادز جدد بزدصبىددّللك ددخلوال كأ  هللابىدابمهدسرتد يهدصورةد ابهللاد ث ي ددّللك
:د ملد ق ثهدثنيد دل:دإالدر  د د دعوٍب.   ملدخيرباندزد دهللابدد حيورددودددأل ل د ادلدهللا ي ددّللك

 عبدددحلقبدمبدد حي دح د ندإمسدهللايلدمبدهللا  دد أ ،دث عهمد دل:دث ع دإم دهيمددث ددمبدهللاحاأيلدهللابد ميه دـدث4156
 هللابد هعدمبد ب كأه دهللابدجدم 

دد دهللابهدز بدد فتحد هوداب  طحد د ندأييتدد أث اد يحْ ُحوح دهللابيهد سبمد   دهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك  ندد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدثىتد يهللادكلدصورةد يهد.كلَّدصورةد يهد د بمدد خب هددد بزدصبىددّللك  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب دهللابددمبدد قَّ َّدقدهللابددمبدهللا دفد دل:د4157
دهللابيهد سبم  ث عت د ي ونادز جدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"إندجربدلدهللابيهدد قالددكدند  هللا  د نددباد دد بيباد بمددبا "دمثد   د دنفقهد ندد بزدصبىددّللك
ج  دكبعدحتهللادمقدطد بدد    دمهد  خ ج دمثد خذدمي هد د  د بضحدمهد أدنه د ب دد ايهدجربدلدهللابيهدد قالدد دل:دإاند

دهللابيهد سبمد    دماتلدد أالب دثىتدإنهد ي   دماتلدك بعدالدن خلدميتد د يهدكبعد الدصورة د  ص حدد بزدصبىددّللك
 دحلدئ دد حيغري د درت،دكبعددحلدئ دد أ ري.

ـدث عبدد مودصد د  وبدمبد وسى دعبدد مودإسحدقدد فمدري دهللابددونسدمبد  دإسحدق دهللابدجمده د دل:د4158
 ث عبدد موده د ةد دل:



دهللابيهد سبم:د" ات دجربدلدهللابيهدد قالدد ادلديل:د  يتكدد  درثاد بمدميبث د ن دصبىددّللك  كونددخبهللادد دلدرسولددّللك
إالَّد نهدكدندهللابىدد  دبدمتدعيل د كدند دد  يهللاد  دددسرٍتد يهدمتدعيل د كدند دد  يهللادكبعف د حُ ْ دم  فدد ت  دلدد ذيد د
د  يهللادداط د يحيريدكهيئادد وج ة د   داب قرتد بياط د بيجثلد بهد سدد نيد ب وذ نيد وطآن د   داب أبعد بير ج"د

د دصبىددّللك هللابيهد سبمد إذددد أبعدحلقٍبد  دثقنيدكدندحتهللادنضٍ دهلم د    دمهد  خ ج. فثلدرسولددّللك  
  دلد موددد د:د د بَّضحُ :دشى د وض دهللابيهدد  يدبدش هدد ق د .

   كتاب الرتجل27
ابب -1  

دمبد غفل د دل:4159 ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهودددمبدثقدن دهللابددحلقب دهللابدهللا  ددّللك  
دصبىددّللكد هللابيهد سبمدهللابدد رتجُّلدإالدغأ كد .دنىدرسولددّللك  

دمبدم د ة 4160 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدددمد ددملدز  د خربانددجل د ي دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدرثلدإ،د ضد ادمبدهللا ي د هودنحي  د ا ددهللابيهد ادل:د  ددإيدملد  ندرجال د بد صحدبدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدرجو د نددأوندهللاب ،د بهدهللابم د دل:دآ كدزدئ د  د  أ دمسثهللاد اند  نهللادث د دصبىددّللك  د د بدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدكدند دصبىددّللك  ددهو د دل:دكذدد كذد د دل:د  دديلد رد،دشث د د  نهللاد  ريددألرض د دل:دإندرسولددّللك

ر ده.د دل:د  دديلدالد رىدهللابيكدثذد   د دل:دكدندد بزدصبىددّللكد دهللابيهد سبمدأي  اند ندحنتفيددبهداندهللابدك ريد بدديأ
  ثيدان .
دمبدد4161 دمبد  د  د ا دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدهللا  ددّللك

 كثعدمبد د ك دهللابد  د  د اد دل:
دهللا دصبىددّللك دهللابيهد سبمددو د دهللاب هدد  نيد د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك بيهد سبم:د" الد ق ثون دذك د صحدبدرسولددّللك
ميدن"د] دلد موددد د[ددث دد تاحكل. ميدن دإندد  ذدذةد بدديأ   الد ق ثون دإندد  ذدذةد بدديأ

  دلد موددد د:دهود مود  د ادمبدعثب اددألنحيدري.
ابب ]ماجاء[ يف استحباب الطيب -2  

دمبددملرتدردهللابد وسىدمبدـدث عبددنحي دمبدهللابيك دعبدد مود مح  دهللابدشي دندمبدهللا  دد  محب دهللابد4162 هللا  ددّللك
  نس دهللابد نسدمبد د كد دل:

دهللابيهد سبمدسأاددتطيعد بهد.  كدنهللاد ببزدصبىددّللك
ابب يف إصالح الشعر -3  

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع دث ع ددمبد  دد ماند دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه د4163
 هللابد  ده د ة



د د بيأ  ه". ندرسولددّللك دهللابيهد سبمد دل:د" بدكدند هدشث ف صبىددّللك  
ابب يف اخلضاب للنساء -4  

دمبدهللا   دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدهللابيدمبددمل در، دهللابدىيبدمبد  دك ريد دل:دث عت دك مياد4164 ـدث عبددهللا ي ددّللك
 مبهللادمهدد

دهللابهدد ق  تهددهللابدخضدبددحلبَّد د اد هللا:د الدأبفدمهد  أ د ك هه دكدندث يزد ندد   ةد  هللادهللادئوادرضيددّللك
دهللابيهد سبمددأ هدرىه. [دصبىددّللك  ]رسولددّللك

  دلد موددد د:د ث دخضدبدشث دد   ف.
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دث عت دغأْ طحُادمبهللادهللا   دد دشثيا د د هللا:دث عت دهللا يتد دُّددحلقب دهللابدج هتد د4165

دهللابهد  هللابدهللادئوادرضيددّللك
دابدث  د دل:د"الد ابدثكدثىتد غرييدكفيكدك ن ددكفكددس ٍ ". ندهب د دمبهللادهللاُد تـْ حاد د هللا:دايدنزَّددّللك  

ـدث عبدد   دمبد   دد حيوري دعبددخد  دمبدهللا  دد  محب دعبدد طي دمبد ي ون دهللابدصفيادمبهللادهللاحي ا دهللابد4166
دهللابهدد د هللا:  هللادئوادرضيددّللك

دإ،درسولددّللكد دهللابيهد سبمدد هد     دد   ةد بد رد دسرتدمي هددكتدبف دهللابيهد سبم د ا بدد بزُّدصبىددّللك دصبىددّللك
  ادل:د" دد دريد د درجٍلد ددد دد   ٍة"د د هللا:دملدد   ة د دل:د" ودكبهللادد   ة د غري د رفدر،"ددث دابحلبد .

ابب يف صلة الشعر -5  
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدمحي دمبدهللا  دد  د4167 محبـدث عبددهللا  ددّللك  

دداول:دايد هلد  نهدمس د ثد دادمبد  دسفيدندهللادددثجَّد هودهللابىددملبرب د  بد لد حياد بدشث دكدنهللاد دد دث سيٍك
ددهبأهللادمبودإس دئيلد دهللابيهد سبمددبهىدهللابد  لدهذه د داول:د"إّنك دصبىددّللك دمل دا؛د دبدهللاب د:كم دمسثهللادرسولددّللك

 ثنيددّتذدهذهدنقد:هم".
د دل:ـدث عبدد مح دمبدثب 4168 د دل:دث ع دان   دهللابدهللا  ددّللك لد  ق دد دال:دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك  

دهللابيهد سبمدد ودصباد دملقتوصبا د د ودمشاد دملقتومشا. دصبىددّللك   ثبدرسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدهللايقىد هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىند دال:دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابدهللابا ا د4169
د نهد دل:هللابدهللا  د دّللك  

دد ودمشد د دملقتومشد  د دلد   :د د ودصال د  دلدهللا  دن:د دملتب كأحيد  دمثدد فاد:د دملتفبجد د بحقبد  ثبددّللك
دهللام جل د  بغدذ كدد   ة د بدم د س ددادلدهلدد دُّددثاوب دزدددهللا  دن:دكدنهللاد ا  دد ا آن دمثدد فاد:د دملغريد دخبقددّللك

نكد ثبهللادد ودمشد د دملقتومشد  د دلد   :د د ودصال :د  دلدهللا  دن:د دملتب كأحيد  دمثد   تهد اد هللا:دمبغيدهللابكد 
د دصبىددّللك د ثد، د ادل:د  دديلدالد  ثبد بد ثبدرسولددّللك د دخبقددّللك د فاد:د دملتفبجد  د دلدهللا  دن:د بحقبددملغريكأ



د ثد، د د هللا:د ا د    د ددمنيد وثيد د ئبدكبهللادهللابيهد سبم د هود دكتدبددّللك دملحيحفد  دد ج  هد ادل:د دّللك
    يهد ا د ج  يه دمثد   :د}  ددآاتكمدد  سولد رذ ه د  ددندكمدهللابهد دنتهود{د د هللا:دإ د رىدمثبدهذددهللابىد

د    ك د دل:د ددخبيد دنظ ي د  خبهللادمثدخ جهللاد ادل:د ددر دهللا د  دلدهللا  دن:د اد هللا:د ددر دهللا د ادل:د ودكدند
 ذ كد ددكدنهللاد ثبد.

ـدث عبدددمبدد ق ح دعبدددمبد هع دهللابد سد ا دهللابد ابندمبدصد  دهللابدجمده دمبدجرب دهللابددمبدهللا دفد دل:1704  
  ثبهللادد ودصباد دملقتوصبا د د بد حياد دملتب حيا د د ودمشاد دملقتومشاد بدغريددد .

 بد حيادد يتد باشددحلدجعد دلد موددد د:د  فقريدد ودصبادد يتد حيلدد وث دموث دد بقد  د دملقتوصباددملث ولد د د د
 ثىتد   ه د دملتب حياددملث ولد د د د ودمشادد يتدجتثلددخليالند د جههددمأحلد  د  دد د دملقتومشاددملث ولد د.

ـدث عبدد   دمبدجثف دمبدزايدد دل:دعبددش دك دهللابدسدمل دهللابدسثي دمبدُج ريد دل:دالدأبفداب ا د ل.4171  
دهللابهدشثوردد بقد . دلد موددد د:دك نهددذهعدإ،د  نددملبهيك  

  دلد موددد د:دكدند مح دداول:دد ا د لد يسدمهدأبف.
ابب يف رد ِّ الطيب -6  

د هدر ندمبدهللا  ددّللك ددملثىند ند ابدهللا  دد  محبددملا يدث عهم دهللابدسثي دمبد  د4172 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك
دمبد  دجثف  دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةد  دل: دوب دهللابدهللا ي ددّللك  

د الدد ده د  أنهدطيعدد  دحدخفيفددحمل ل". دهللابيهد سبم:د" بدهللُا ضدهللابيهدطيعف دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب ]ماجاء[ يف املرأة تتطيب للخروج -7  

ـدث عبدد ق د دعبددىيب د خربانداثمهللادمبدهللا درة دث ع دغبيمدمبد يس دهللابد  د وسى4173  
دهللابيهد سبمد دل:د"إذد دستثط  ددمل  ةد   َّ دهللابىدد اودد يج  ددرىهدد هيدكذدد كذد"د دلد وال ددهللابدد بزدصبىددّللك

 ش د د ُك.
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدهللادصمدمبدهللا ي ددّللك دهللابدهللا ي د و،د  دُرْهم دهللابد  ده د ةد دل:4174  

 دجئهللاد بددملقج  د د هللا:دنثم د دل:د ايتهدد   ةفد ج د بهددردحدد طيعد]دبفح[د  ذدبهددإهللاحيدرد ادل:دايد  اددجل در
دهللابيهد سبمدداول:د"ال ا لدصالةفدال   ٍةد طي هللاد د ابدد ادسمدصبىددّللك َّبَّ   هد طي هللا د د هللا:دنثم د دل:دإ دمسثهللادثأ

 هلذدددملقج دثىتد  ج د تغتقلدغقبهدد بددجلبدما".
  دلد موددد د:دديأهللاحيدردغ در.

دمبد   د مودهللابا اد دل:دث ع ددمد دمبدُخحيحيفا دهللابدـدث عبددد بفيبيد سثي دمبد بحيورد دال4175 :دعبددهللا  ددّللك
 مق دمبدسثي  دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د" ميددد   ٍةد صدمهللادخبورد د الد وه نَّد ثبددد ثود ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك



  دلددمبدنفيل:د"هللاود ددآلخ ة".
ابب يف اخللوق للرجال -8  

إمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهللاطد ددخل دسد  دهللابدىيبدمبددث   دهللابدهللا دردمبدايس د دل:دـدث عبدد وسىدمب4176  
دهللابيهد سبمد قب هللاد    هللادهللابىد هبيد يال د   د وااهللادد دي د ربَّاو دممهللاف دن د غ   دهللابىدد بزدصبىددّللك

د ملدد ثعد  د  دل:د"دذهعد دغقلدهذددهللابك"د ذه هللاد غقبته دمث د بهددهللابيه د بمدد دَّدهللابيَّ جئهللاد   دمايدهللابيَّ
رديف د قب هللاد]هللابيه[د بمدد ددهللابيد ملدد ثعد  د  دل:د"دذهعد دغقلدهذددهللابك"د ذه هللاد غقبته دمثدجئهللاد
د  ثعد د  دل:د"إنَّددملالئأادالدحتض دجبدزةدد أد  دخبرٍي د الددملتض خداب مهللاف دن د الد  قب هللادهللابيه د  ددهللابيَّ

كلد  دش بد نددتوض .دجلبع"د دل:د رخصد بجبعدإذدداندد  د   
ـدث عبددنحي دمبدهللابيك دعبدد   دمبدمأ  د خربانددمبدج دج د خرب دهللا  دمبدهللاطد دمبد  ددخلودرد نهدمس د4177

 ىيبدمبددث  دخيربدهللابدرجلد خربهدهللابدهللا دردمبدايس  
دمأ ريد يهد ذك دزهللامدهللا  د ندىيبدمسىدذ كدد  جلد بقيدهللا  ددمسهد ندهللا درد د دل:دّتبَّاهللاد ذهدد احيا د دأل لد متُّد

 د غقلد دل:د بهللاد ث  :د همدُث د د دل:دال دد اودد اي ون.
دمبدث بددألس ي دعبدد مودجثف دد  دزي دهللابدد  مي د4178 ـدث عبددزهريدمبدث بددألس ي دعبدد   دمبدهللا  ددّللك

ْدهد دال:دمسثبدد ابد وسىدداول:  مبد نسدهللابدجح َّ
دهللابيهد سبم:د" دصبىددّللك د ثد،دصالةدرجٍلد دجق هدشى فد بدخبوٍق". دلدرسولددّللك الدا لددّللك  

  دلد موددد د:دج دهدزد د زايد.
ـدث عبدد ق د د ندمحدددمبدزد د إمسدهللايلدمبدإم دهيمدث اثهم دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدصهيعدهللابد نسد دل:4179  

دهللابيهد سبمدهللابدد تمهللاف د ب جدل د  دلدهللابدإمسدهللايل:د نددتمهللا دصبىددّللك ف دد  جل.نىدرسولددّللك  
ددأل دقي دعبددسبي دندمبدمالل دهللابدعوردمبدزد  دهللابد4180 ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهللا  دد ثمدمدمبدهللا  ددّللك

 دحلقبدمبد  ددحلقب دهللابدهللا دردمبدايس 
دهللابيهد سبمد دل:د"عالعافدالد ا  مددملالئأا:دجيفادد أد   د دملتض خدابخلبوق د دجلب دصبىددّللك عدإالَّد ند ندرسولددّللك

 دتوضَّ ".
د4181 ـدث عبدد دوبدمبد   دد  كأ يُّ دعبددهللا  دمبد دوب دهللابدجثف دمبدم  دن دهللابداثمهللادمبددحلجدج دهللابدهللا  ددّللك

 دهل  د  دهللابدد و ي دمبدهللاا اد دل:
دهللابيهد سبمد أادجثلد هلد أادأي ونهدمحي يدهمد ي هللاودهلمداب ربكاد ميقحدرُ  د دصبىددّللك سهم د دل:دملدد تحدنزُّددّللك

  جي د دإ يهد  اندفبَّقد بمدميقَّيد بد جلددخلبوق.
دمبدهللا  دمبد يق ة دعبددمحدددمبدزد  دعبددسبمدد ثبوي دهللابد نسدمبد د ك4182 ـدث عبددهللا ي ددّللك  



دهللابيهد سبمد بك دددودجه دهللابيهد سبمد هللابيهد ع دصف ٍة د كدندد بزدصبىددّللك دصبىددّللك د ندرجال ددخلدهللابىدرسولددّللك
 رجال د د جههدموى ددأ هه د ب ددخ جد دل:د" ود   متدهذدد نددغقلدهذددهللابه".

ابب ما جاء يف الشعر -9  
دمبد قب اد    دمبدسبي دنددألن دريد دال:دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابد  دإسحدق دهللابد4183 ـدث عبددهللا  ددّللك

 د ربد د دل:
دهللابيهد سبم دزددد   دمبدسبي دن:د هدشث ددض بد ددر دهللاد بدذيدملٍَّاد ثقبد دثبادمح د د بدرسولددّللكد دصبىددّللك

  بأ يه.
  دلد موددد د:دكذددر دهدإس دئيلدهللابد  دإسحدقد دل:ددض بد بأ يه د  دلدشث ا:دد بغدشح اد ذنيه.

 ] دلد موددد د:د همدشث اد يه[.
ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد  دإسحدق دهللابدد ربد د دل:4184  

دهللابيهد سبمد هدشث دد بغدشح اد ذنيه.دكدندرسول دصبىددّللك دّللك  
ـدث عبددفب دمبدخد   دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:4185  

دهللابيهد سبمدإ،دشح اد ذنيه. دصبىددّللك  كدندشث درسولددّللك
ـدث عبدد ق د دعبددإمسدهللايل د خرباندمحي  دهللابد نسدمبد د كد دل:4186  

دهللابيهد سبمدإ،د نحيدفد ذنيه.كدندشث درس دصبىددّللك ولددّللك  
ـدث عبدددمبدنفيل داثدهللا  دد  محبدمبد  دد ماند دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:4187  

دهللابيهد سبمد وقدد و  ةد د نددجلُ ا. دصبىددّللك  كدندشث درسولددّللك
ابب ما جاء يف الفرق -10  

دمبدهللات ا دهللابدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعب4188 دمبدهللا  ددّللك ددإم دهيمدمبدسث  د خرب ددمبدشهدب دهللابدهللا ي ددّللك
 دمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك كدند هلدد أتدبددث ددق  وند شثدرهمد كدنددملو كونددف  وندرُ  سهم د كدندرسولددّللك
د دصبىددّللك هللابيهد سبمدانصيته دمثد  قدمث . ثج هد ود ااد هلدد أتدبد ي ددملددؤ  دمه د ق لدرسولددّللك  

ـدث عبددىيبدمبدخبف دعبددهللا  ددألهللابى دهللابد   ددث دمبدإسحدقد دل:دث ع د   دمبدجثف دمبدد ممري د4189
دهللابهدد د هللا:  هللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دهللابيهد سبمدص هللاهللادد ف قد بداي وخهد  رسلدانصيته دصبىددّللك منيدهللايبيه.دكبهللادإذدد رد د ند   قدر فدرسولددّللك  
ابب يف تطويل اجلمة -11  



ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد ثد دادمبدهوددد سفيدندمبدهللاا ادد قودئيدهود خود  يحياد محي دمبدخودر دهللابد4190
 سفيدندد  وري دهللابدهللادصمدمبدكبيع دهللابد ميه دهللابد دئلدمبدثج د دل:

دهللابيهد سبمد يلدشث دطودل د ب ددرآ درسولد "د دل:د  يهللادد بزدصبىددّللك دذاببف دهللابيهد سبمد دل:د"ذاببف دصبىددّللك دّللك
دملد هللابكد هذدد ثقب".    جثهللاد جمز ه دمثد  يتهد بدد غ د ادل:د"إ كأ

ابب يف الرجل يعقِّص شعره -12  
ـدث عبددد بفيبي دعبددسفيدن دهللابددمبد  دايح دهللابدجمده د دل:د د هللاد دكدهدّن :4191  

دهللابيهد سبمدإ،د  أاد  هد رم دغ دئ د ث دهللاادئص.  ددد بزدصبىددّللك  
ابب يف حلق الرأس -13  

ـدث عبددهللاا ادمبدُ ْأ حدد دمبددمل ىند دال:دعبدد هعدمبدج د  دعبدد  د دل:دمسثهللاد   دمبد  ددثاوبدى ت د4192
دمبدجثف :  هللابددحلقبدمبدسث  دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد  هلدآلدجثف دعالاث د ندأي يهم دمث د اتهمد ادل:د"ال  أوددهللابىد خيدمث دد يود"دمثد دل:د ندد بزدصبىددّللك
د   لد ادل:د"ددهللاودديلددحلالق"د    هد حبقدرُ  سبد.  "ددهللاودديلدم د خي"د جي دمبددك انَّ

ابب يف الذؤابة -14  
ـدث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددهللا  دندمبدهللا  دن د دلد مح :دكدندرجال دصدحلد د دل:د خرباندهللا  دمبدان   د4193

 هللابد ميه دهللابددمبدهللا  د دل:
دهللابيهد سبمدهللابدد امي د د امي:د ندىبقدر فدد حيزد يرت،دمثبدشث ه. دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دعبدد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  4194  
دهللابيهد سبمدنىدهللابدد اميد هو:د ندىبقدر فدد حيزد ترت،د ه ذ:دماف.د ندد بزَّدصبىددّللك  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دعبدد ث   دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  4195  
دهللابيهد سبمدر ىدص يكدد  دثبقدمثبدشث هد   ،دمثضه د بهدهمدهللابدذ كد ادل:د"دثباوهدكبهد  د  ندد بزدصبىددّللك

 د  كوهدكبه".
ابب ما جاء يف الرخصة -15  

عبددزد دمبددحل دب دهللابد ي وندمبدهللا  ددّللك دهللابداثمهللادد  ُـبحد  دهللابد نسدمبد د كددـدث عبدد   دمبدد ثال  4196
  دل:

دهللابيهد سبمدمي ُّهدد أيخذد د. دصبىددّللك  كدنهللاديلدذ:دمافد اد هللاديلد  ي:دالد جمُّهد دكدندرسولددّللك
 نسدمبد د كد ح عيتددـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدددمد دمبدهدر ن دعبدددحلجدجدمبدثقدند دل:ددخببددهللابى4197

  خيتددملغريةد د هللا:



  نهللاددو ئٍذدغالدد  كد  انند  د حيَّتدن د  قحدر سكد م ،دهللابيك د  دل:د"دثباوددهذدبد  د حيومهد د  أندهذددزيُّد
 د يهود".

ابب يف أخذ الشارب -16  
دهللابيهد سبم:ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي  دهللابد  ده د ةدد بغدمهدد بزَّدصبىد4198 دّللك  

دد ودرب". م  د  ابيمددألرفدر د  صُّ د بدد فط ة:ددخلتدن د دالستح دد د نتفدديأ  "د فط ةدمخسف د  دمخسف
دمبدهللا  4199 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دمأ دمبدان   دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد   دإبأثفد دصبىددّللك   دد وودربد إهللافد دد بكأحى. ندرسولددّللك
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددص  ادد   ياي دعبدد مودهللا  دنددجلو  دهللابد نسدمبد د كد دل:4200  

م د رمثنيددو د د  ة. دد ودربد نتفدديأ دهللابيهد سبمدثبقدد ثدناد  ابيمددألرفدرد  صَّ دصبىددّللك    هللاد بددرسولددّللك
دهللابيهد سبمد دل:دُ  كأهللاد بد د دلد موددد د:در دهدجثف دمبدسبي دن  دهللابد  دهللا  دن دهللابد نسدملددذك دد بزدصبىددّللك

  هذدد صح.
ـدث عبدددمبدنفيل دعبددزهري د دل:د    دهللابىدهللا  ددملبكدمبد  دسبي دن د    هدهللا  ددملبكدهللابىد  دد ممري د4201

  ر دهد مودد ممريدهللابدجدم  د دلدكبددنُثفيدد قكأ دلدإالد دثجد  دهللا  ة.
دلد موددد د:ددالستح دد:دثبقدد ثدنا.   

ابب يف نتف الشيب -17  
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دحد عبدد ق د د دل:دعبددسفيدن ددملثىندهللابددمبدهللاجالن دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد4202

  ميه دهللابدج هد دل:
دهللابيهد سبم:د"ال بتفوددد ويعد دد بد قبٍمددويعدشي ا د دديأس دصبىددّللك الد"د دلدهللابدسفيدند"إالَّدد دلدرسولددّللك

د] ثد،د جل[د هد ددثقبا د ث َّدهللابهد ددخطيئا ".  كدنهللاد هدنورد ددوددد ايد ا"د  دلد دث دثدىيبد"إالدكتعددّللك
ابب يف اخلضاب -18  

ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابد  دسب اد سبي دندمبددقدر دهللابد  ده د ة4203  
دهللابيهد سبمد دل:د"إندد يهودد د بحيدرىدالدحي غوند رد فوهم".د بغدمهدد بزَّدصبىددّللكد  

ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق حد  مح دمبدسثي ددهل  د د دال:دعبدددمبد هع د دل:د خرب ددمبدج دجدهللابد4204
د دل:    دد ممري دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د"غري ددهذددموىٍ  د يتدأب د حد اددودد تحد أاد ر سهد حليتهدكد  غد ادميدضد  د اد دصبىددّللك لدرسولددّللك
  دجتب وددد قودد".



دمبدم د ة دهللابد  د4205 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق دعبدد ث   دهللابدسثي ددجل د ي دهللابدهللا  ددّللك
 دألسوددد  دبي دهللابد  دذرد دل:

د دهللابيهد سبم:د"إنَّد ثقبد ددغريكأ دصبىددّللك مهدهذددد ويعددحلبد د د أتم". دلدرسولددّللك  
ددث ددمبدإايدد دل:دعبددإايد دهللابد  در  اد دل:4206 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددهللا ي ددّللك  

دهللابيهد سبمد  أذددهودذ د   ٍةد ددرديدثبدٍ د هللابيهدم ددند خض دن.  دنطباهللاد  د  دحنودد بزدصبىددّللك
ل:دمسثهللاددمبد جب  دهللابدإايددمبد اي  دهللابد  در  اد دهذدددخلربدـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدددمبدإدردسد د4207

  دل:د ادلد هد  :
دد ط يع دملد نهللادرجلفدر يقفدط ي هددد ذيدخباهد".   ر دهذددد ذيدمظه ،د  أ درجلدط يعد دل:د"دّللك

دهللابهد دل:ـدث عبدددمبدمودر دعبددهللا  دد  محب دعبددسفيدن دهللابدإايددمبد اي  دهللابد  در  ادرضيددّللكد4208  
دهللابيهد سبمد اند   د ادلد  جلد  دألميهد" بدهذد "د دل:ددم  د دل:د"الجت دهللابيه"د كدند  د   يهللادد بزَّدصبىددّللك

  طخدحليتهدابحلبد .
ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد نس4209  

دهللابيهد سبمد ذك د نهدملدخيضع د  أب دد نهدسئلدهللابدخضدبدد بزدصبىددّللك   دخضعد مودمأ د هللا  درضيددّللك
 هللابه د.

ابب ]ماجاء[ يف خضاب الصفرة -19  
ـدث عبددهللا  دد  ثيمدمبد ط فد مودسفيدن]د ق  خي[ د دل:دعبددهللا   دمبد   دعبدددمبد  درح َّدد دهللابدان  د4210

 هللابددمبدهللا  
دهللابيهد سبمدكدنددب سدد بثدلدد قكأ تيكأاد دحيف دحليتهداب ورد فد د مهللاف دن د كدنددمبدهللا  ددفثلدذ ك. ندد بزدصبىددّللك  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددإسحدقدمبد بحيور دعبدد   دمبدطبحا دهللابدمحي دمبد هع دهللابددمبد4211
 طد ف دهللابدطد ف دهللابددمبدهللا دفد دل:

دآخ د  دخض دهللابيهد سبمدرجلد  دخضعدابحلبَّد د ادل:د" دد ثقبدهذد"د دل:د   َّ دهللابىدد بزدصبىددّللك عد  َّ
دآخ د  دخضعداب حيف ةد ادل:د"هذدد ثقبد بدهذددكبكأه".  ابحلبَّد د د أتمد ادل:د"هذدد ثقبد بدهذد"د   َّ

ابب ما جاء يف خضاب السواد -20  
ـدث عبدد مود وما دعبددهللا ي ددّللك دهللاببدهللا  دد أ ،ددجلمري دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:4212  

دهللابيهد س دصبىددّللك بم:د"دأوند ودفدخيض وند دآخ دد م دنداب قودددكحودصلددحل دددالد ىوندردئحاد دلدرسولددّللك
 دجلبا".

ابب ما جاء يف االنتفاع ابلعاج -21  



حْب أهأيكأ دهللابد4213
ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرتدمبدسثي  دهللابد   دمبدُجححددةدهللابدمحي دد ود ي دهللابدسبي دنددمل

دهللابيه دصبىددّللك   سبم:دعوابند و،درسولددّللك
دهللابيهد سبمدإذددسد  دكدندآخ دهللاه هدإبأنقدند بد هبهد دط ا د   لد بدد خلدهللابيهددإذدد دصبىددّللك كدندرسولددّللك
  دد دط ا د ا دد بدغمدٍةد هد   دهللاباهللاد قحد د  دسرتد دهللابىداب د د ثبهللاددحلقبد دحلقنيد ـُْب حنْيأد بد ضٍا د ا دد

 ى د هتأهللادد قرتد  أأهللادد اب نيدهللابدد حيَّ ينيد  طثتهدميبه د د بمدد خل د ظببهللاد ند دد بثهد ندد خلد ددرد
دهللابيهد سبمد مهددد أيدن د  خذهد به دد  دل:د"ايعوابن ددذهعد ذددإ،دآلد الٍن"د دصبىددّللك  دنطباددإ،درسولددّللك

د فدط اد الدة د بد هلدميهللادابمل دباد"إندهؤال د هلدمييتد ك هد ندأيكبوددطي دهتمد دثيدهتمدد  نيد دايدعوابن ددشرت
 هللاحيٍعد سودردبد بدهللادج".

   كتاب اخلامت28
ابب ما جاء يف اختاذ اخلامت -1  

ـدث عبددهللا  دد  ثيمدمبد ط كأفدد   دسي دعبددهللايقى دهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د كد دل:4214  
دهللابيهد سبمد نددأتعدإ،دمثبددألهللادجمد ايلد ه:دإنمدالدا دصبىددّللك    ندكتداب دإالدخبدمٍت د دّتذدخدمتد د ردددرسولددّللك

."   بد ضا د ناشد يهد"   فدرسولددّللك
ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابد نس دنثىندث دثدهللايقىدمبددونس دزدد:4215  

ب دمئ د أدند دد هدثىتد  ب د  دد د  دمأ دثىتد  ب د  دد دهللا  دثىتد  ب د  دد دهللا  دن د  يب ددهودهللاد
 إذدسا د دد  ئ  د    د دد بمثهللا د بمددا ردهللابيه.

ـدث عبدد تي ادمبدسثي د  مح دمبدصد د دال:دعبدددمبد هع د دل:د خرب ددونسدمبددمد  دهللابددمبدشهدبد4216
  دل:دث ع د نسد دل:

دهللابيهد سبمد بد حرأٍقد حيُّهدث ويٌّ.  كدندخدمتدد بزدصبىددّللك
عبددزهري دعبددمحي دد طودل دهللابد نسدمبد د كد دل:دـدث عبدد مح دمبددونس 4217  

دهللابيهد سبمد بد ضادكبُّه د حيهد به.  كدندخدمتدد بزكأدصبىددّللك
ـدث عبددنحيريدمبدد ف ج دعبدد مود سد ا دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:4218  

دهللابيهد سبمدخدمتد د بدذهع د جثلد حيكهداددد دصبىددّللك "ددّتذدرسولددّللك بيدمطبدكفه د ناشد يهد"   فدرسولددّللك
 دّتذدد بدفدخودمتدد ذهع د ب ددرآهمد  ددّتذ هددر ىدمهد  دل:د"الد   قهد م د "دمثددّتذدخدمتد د بد ضادناشد يهد
"دمثد  سددخلدمتدمث هد مودمأ  دمثد  قهدمث د  دمأ دهللا   دمثد  قهدمث هدهللا  دندثىتد   د دمئ د "   فدرسولددّللك

. ردس  
  دلد موددد د:د ملدخيتبفدد بدفدهللابىدهللا  دندثىتدسا ددخلدمتد بدد ه.



ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابد دوبدمبد وسى دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دهذدد4219
 دخلرب 

"د  دل:د"الدبباشد ث فدهللابىدناشدخدمت دهللابيهد سبمد باشد يهد"   فدرسولددّللك يدهذد"دمثدسدقدهللابدد بزدصبىددّللك
 دحل دث.
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد مودهللادصم دهللابددملغريةدمبدزايد دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د ذدددخلرب دهللابد4220

دهللابيهد سبمد دل:  د بزدصبىددّللك
"د دل:د أدندخيتمدمهد  ددترتمدمه.   د ت قوهد بمدجي  ه د دّتذدهللا  دندخدمتد د ناشد يهد"   فدرسولددّللك

ابب يف ما جاء يف ترك اخلامت -2  
ـدث عبدد   دمبدسبي دند ُوحْدبف دهللابدإم دهيمدمبدسث  دهللابددمبدشهدب دهللابد نسدمبد د ك4221  

دهللابيهد دهللابيهد سبمدخدمتد د بد رٍقددو د د دث د  د حيب دد بدفد ب قود د ط حدد بزُّدصبىددّللك  نهدر ىد دد دد بزدصبىددّللك
  سبمد ط حدد بدف.

  د:در دهدهللابدد مه يدزايددمبدسث د شثيعد دمبد قد   دكبُّهمد دل:د بد حرأٍق. دلد موددد
ابب ما جاء يف خامت الذهب -3  

ـدث عبدد ق د دعبدددملثت  د دل:دمسثهللادد  كنيدمبدد  مي دى ت دهللابدد ادسمدمبدثقدن دهللابدهللا  دد  محبدمبد4222
 ث  باد نددمبد قثوددكدندداول:

دهللاب دصبىددّللك زدر د دخلتمدكدندنزُّددّللك دديأ يهد سبمددأ هدهللاو دخالل:دد حيف ةددث ددخلبوقد  غيريدد ويع د ج َّ
اب ذهع د د تربُّجداب مدباد غريد بهد د د ض بداب أثدب د د  ُّ ىدإالدابملثوذد  د هللاا دد ت دئم د هللاملددملد د غريد  دغريد

  به د  قدددد حيزدغريد   ه.
د هللابم. دلد موددد د:ددنف ددإبأسبدددهذدددحل   دثد هلدد  حي ة د دّللك

ابب ما جاء يف خامت احلديد -4  
د4223 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك د    دمبدهللا  دد ثمدمدمبد  درز ا ددملثىند ندزد دمبددحل دبد خربهم دهللابدهللا  ددّللك

دمبدم د ة دهللابد ميه   مبد قبمدد قب يددمل  زيد  دطي ا دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد هللابيهدخدمتد بدش ٍهد ادلد ه:د" دديلد ج د بكدردحددألصبدد "د ط ثه د ندرجال دجد دإ،دد بزدصبىد دّللك

دشى د مثدجد د هللابيهدخدمتد بدث د د ادل:د" دديلد رىدهللابيكدثبياد هلدد بدر"د ط ثهد ادل:دايرسولددّللك د بد يكأ
  ّتذه د دل:د"دّتذهد بد رٍقد الد ت هد  ادال ".

دمبد  قبم د ملددالددحلقب:دد قب يددمل  زي. ملددالد   :دهللا  ددّللك  



د د ود:دعبددسهلدمبدمحددد مودهللاتدب د دل:دعبدد مود أنيدنوحد4224 ـدث عبدددمبددمل ىند زايددمبدىيبد دحلقبدمبدهللابيك
 مبدرميثا د دل:دث ع دإايفدمبددحلدرتدمبددملثيايع د ج ُّهد بد  لد  هد مودذاببدهللابدج هد دل:

د دهللابيهد ضاد دل:د  نددكدند دد يد دل:د كدنددملثيايعدهللابىدكدندخدمتدد بزدصبىددّللك هللابيهد سبمد بدث دٍ د بويٍك
دهللابيهد سبم.  خدمتدد بزدصبىددّللك

دهللابهد دل:4225 ـدث عبدد ق د دعبددمو دمبددملفضل دعبددهللادصمدمبدكبيع دهللابد  دم دة دهللابدهللابيكدرضيددّللك  
دهللابيهد سبم:د" لدد بهمد دصبىددّللك ده  د س د  د دذك دابهل دداده ددادد ط دق د دذك داب ق ددد دلديلدرسولددّللك

يَّاد  ق د ،دد قهم"د دل:د ند د ند ض ددخلدمتد دهذهد  د دهذهد بق دماد د وسطى دشكدهللادصم د ند دهللابدد اقكأ
:د ددد اقيا د دل:دعيدبد]كدنهللا[د  يبدد بدد وددد  د بد حي د ضبث اد يهدد   دلد دملي  ة د دلد مودم دة:د اببدد ثبيك

 دأل  جد دل:د دملي  ة:دشي دكدنهللاد حيبثهدد بقد د  ثو تهبَّ.
ابب ما جاء يف التختم يف اليمني أو اليسار -5  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب دسبي دندمبدمالل دهللابدش دكدمبد  دّن  دهللابدإم دهيمدمبدهللا  د4226
دمبدُثبحنْي دهللابد ميه دهللابدهللابيكدرضيددّللكد دهللابيهد سبم د دلدش دك:د  خرب د مودسب اددّللك د ثد،دهللابهدهللابدد بزدصبىددّللك

 دمبدهللا  دد  محب
دهللابيهد سبمدكدنددترتمد دمييبه.   ندد بزدصبىددّللك

ـدث عبددنحي دمبدهللابيك دث ع د   دعبددهللا  دد ثمدمدمبد  درح َّدد دهللابدان  دهللابددمبدهللا  4227  
دهللابيهد سبمدكدنددترت مد ددقدره د كدند ححيُّهد دابطبدكفكأه. ندد بزدصبىددّللك  

  دلد موددد د:د دلددمبدإسحدق د  سد اددث ددمبدزد دهللابدان  دإبأسبدده:د دمييبه.
ـدث عبددهبدد دهللابدهللا  ة دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   4228  

  نددمبدهللا  دكدنددب سدخدمتهد دد هدد يق ى.د
دمبدسثي  دعبدددونسدمبدمأري4229   دهللابد   دمبدإسحدقد دل:ـدث عبددهللا  ددّللك

دمبدنو لدمبدهللا  ددملطبعدخدمتد د دخبحي هدد ي ىند ابهللا:د ددهذد د دل:در دهللاددمبد دمبدهللا  ددّللك ر دهللادهللابىدد حيَّْبهللاأ
دصبىد هللا دفددب سدخدمتهدهأذد د جثلد حيهدهللابىدره هد د دل:د الدخيدلددمبدهللا دفدإالد  دكدنددذك د ندرسولددّللك

دهللابيهد سبمدكدنددب سدخدمت هدكذ ك.دّللك  
ابب ما جاء يف اجلالجل -6  

ـدث عبددهللابيدمبدسهلد إم دهيمدمبددحلقبد دال:دعبددثجدج دهللابددمبدُج دج د دل:د خرب دهللا  دمبدثفص د4230
دمبدسهل:ددمبدد ممري د خربهد ند والةدهلمدذه هللادابمبادد ممريدإ،دهللا  دمبددخلطدبد  د  ندهللاد  دمبدهللا  ددّللك د دلدهللابيك

ددهللا  دمثد دل:رجبهدد ج دفد اطثه  



دج ٍفدشيطدان ". دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّد  دكلكأ دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدهللا  دد  ثيم دعبددر ح دعبدددمبدج دج دهللابدمبدناد والةدهللا  دد  محبدمبدثيدنددألنحيدري دهللابد4231

 هللادئواد د هللا:
لحدهللابيهددجبدردٍاد هللابيهددجالجلددحيوكأد دإالد ند اطثوددجالجبهددميب ددهيدهللاب هددإذدُدخأ  بد اد هللا:دال  خببهددهللابيَّ

." دهللابيهد سبمدداول:د"ال  خلددملالئأادميتد د يهدج فف دصبىددّللك    د هللا:دمسثهللادرسولددّللك
ابب ما جاء يف ربط األسنان ابلذهب -7  

ددخلمدهللاي ددملثىند دال:دعبدد موددألشهع دهللابدهللا4232   دد  محبدمبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد    دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد ط  اد ندج َّهدهللا  جادمبد سث دُ ط د نفهددوددد أالبد دّتذد نفد د بد حرأٍقد  ننتدهللابيه د    هدد بزُّدصبىددّللك

  سبمد دّتذد نفد د بدذهع.
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدددمد دمبدهدر ند  مودهللادصمد دال:دعبدد موددألشهع دهللابدهللا  دد  محببدمبدط  ا د4233
  جادمبد سث دنثبده د دلددمد :د بهللادأل ددألشهع:د در،دهللا  دد  محبدمبدط  ادج َّهدهللا  جا د دل:دنثم.هللابدهللا د
ـدث عبدد ؤ لدمبدهودد دعبددإمسدهللايل دهللابد  ددألشهع دهللابدهللا  دد  محبدمبدط  ا دهللابدهللا  جادمبد سث  د4234

 هللابد ميهد ندهللا  جادنثبده.
ابب ما جاء يف الذهب للنساء -8  

دمبدنفيل دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدقد دل:دث ع دىيبدمبدهللا دد دهللابد ميهدهللا دددمبدـدث عبدد4235
دهللابهدد د هللا:  هللا  ددّللك دهللابدهللادئوادرضيددّللك

بيافد بدهللاب دد بجدشيد ه دهدد هد يهددخدمتد بدذهعد يهد صٌّدث ويد دهللابيهد سبمدثأ   أ حهللْادهللابىدد بزدصبىددّللك
دصبىدد دهللابيهد سبمدمثوٍددُ ث ضد دهللابهد  دم ثبد صدمثه دمثددهللادد  د ادمبهللاد  دد ثدصدمبهللاد د هللا:د  خذهدرسولددّللك ّللك

 دمبتهدزدبعد ادل:د"حتبكيد ذددايدمـُبحيا".
دمبد قب ا دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابد سي دمبد  د سي دد ربَّدد دهللابدان  دمبدهللايَّدحٍم د4236 ـدث عبددهللا  ددّللك

 هللابد  ده د ة
دهللابيهد سبمد دل:د" بد ثعد ندىبكقدث ي هدثباا د بدانٍرد بيحبكأاهدثباا د بدذهٍع د  بد ندرسولددّللكد دصبىددّللك

د نددقوردث ي هدسودرد د بدانٍرد بيقوكأرهدسودرد د د نددطوكأقدث ي هدطو د د بدانٍرد بيطو هدطو د د بدذهٍع د  بد ثعَّ  ثعَّ
  بدذهٍع د  أبدهللابيأمداب فضاد د ث ودد د".

ث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد بحيور دهللابدرمثيدمبدث دحمدهللابدد    ه دهللابد خهللادحلذدفا ـد4237  
دهللابيهد سبمد دل:د"اي ثو دد بقد  د  دد أبَّد دد فضاد ددحتبنيدمه د  ددإنهد يسد بأبَّدد   ةفد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

 حتبكىدذه د د ظه هدإالدهللاذمهللادمه".



عهد ند مسد ددـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبد4238  ابندمبددمد دد ثطدر دعبددىيب د ند  وددمبدهللا   ددألنحيدريدث ك
عته   مبهللاددمد دث َّ

دهللابيهد سبمد دل:د" ميددد   ٍةد ابك  د الدة د بدذهٍعد ب  د دهللاباهدد  بهد بدد بدرددودد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
ندد  بهد بدد بدرددوددد ايد ا".د ايد ا د  ميددد   ٍةدجثبهللاد د ذنددخ صد د بدذهٍعدجثلد د ذ  

ـدث عبددمحي دمبد قث ة دث عبددإمسدهللايل دعبددخد   دهللابد ي وندد ابدد دهللابد  د الما دهللابد ثد دادمبد  د4239
 سفيدن

دهللابيهد سبمدنىدهللابدركوبدد بكأ در د هللابد  سدد ذهعدإالد اطثد . دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ا. دلد موددد د:د مود المادملددبقد ثد د  

   أول كتاب الفنت واملالحم29
ابب ذكر الفنت ودالئلها -1  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابد  د دئل دهللابدثذدفاد دل:4240  
دهللابيهد سبمد دئ د  د  دد  ،دشيئد ددأوند د اد هدذ كدإ،د يدددد قدهللاادإالدث عه دثفظهد دصبىددّللك  ددد يبددرسولددّللك

نقيهد بدنقيه د  دهللاب هد صحدمهدهؤال  د إنهد يأوند بهدد وى د  ذك هدك دددذك دد  جلد جهدد  جلدإذدد بدثفظهد د
 غدبدهللابهدمثدإذددرآهدهللا  ه.

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك د دل:دعبدد موددد دددحلف ي دهللابدم ردمبدهللا  دن دهللابدهللاد   دهللابدرجل دهللابدهللا  د4241
 دّللك 

دهللابيهد سبمد دل :د"دأوند دهذهددأل اد رم د نٍتد دآخ هددد فبد ".هللابدد بزدصبىددّللك  
دمبدسدمل د دل:دث ع دد ثال د4242 ـدث عبددىيبدمبدهللا  دندمبدسثي ددحل حيي دعبدد موددملغرية د دل:دث ع دهللا  ددّللك

دمبدهللا  دداول:  مبدهللات ا دهللابدهللا ريدمبدهدّن دد ثبقيد دل:دمسثهللادهللا  ددّللك
دصبىددّللكد دهللابيهد سبمد ذك دد فنتد  ك  د دذك هددثىتدذك د تباددألثالف د ادلد دئل:دكبدد ثودد دهللاب درسولددّللك

د ث بف دمثَّد تبادد قَّ َّد ددخبهدد بدحتهللاد   يدرجٍلد بد هلدمييتد ايرسولددّللك د  دد تباددألثالف د دل:د"هيده بف
دد   يدئيددملتاون دمثددحيطبحدد بدفدهللابىدرجٍلدك د  يسد  كأ د إّنك ورٍ،دهللابىدضبٍ دمثد تبادد  هي د دالد  يددمهللامد نهد  كأ

 ث د د بدهذهددأل ادإالد ط تهد ط ا  د  أذدد يلددناضهللادمتدد  ددحي حدد  جلد يهدد ؤ بد د ميقيدكد  د  دثىتددحيريد
د بدفدإ،د قطدطني:د قطدطدإميدٍندالدنفدقد يه د  قطدطدنفدٍقدالدإميدند يه د  أذددكدندذدكمد دنتظ  ددد  جدلد بد

  بدغ ه".ددو هد  
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف د دل:دعبدددمبد  د  ، د دل:د خربانددمبد   ل د دل:د خرب د سد ادمبدزد  د4243

  دل:د خرب ددمبفد ا يحيادمبدذ:دع دهللابد ميهد دل:



دهللا دصبىددّللك د دد  ،درسولددّللك د دد دريد نقيد صحد د دد بدسود د دّللك بيهد سبمد بد دئ د دلدثذدفادمبدد ي دن:د دّللك
  تبادإ،د ند باضيدد  نيددد بغد بد ثهدعب  دئاد حيدهللا د دإالد  دمسدهد بددابمسهد دسمد ميهد دسمد  يبته.

ـدث عبدد ق د د دل:دعبدد مودهللاودنا دهللابد تددة دهللابدنحي دمبدهللادصم دهللابدس ي دمبدخد  د دل:4244  
ج  د  أذددص يد بدد  جدل د إذددرجلدجد سد  يهللادد أو اد دز بد تحهللاد قرتد جبعد بهددمغدال د  خبهللاددملق

 ث فدإذددر دتهد نهد بدرجدلد هلددحلجدز د دل:د بهللا:د بدهذد د تجهَّ  دد اودد  د ود:د  دد ث فدهذد دهذددثذدفاد
دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ادلدثذدفا:دإندد بدفدكدنودددق  وندرسولددّللك دصبىددّللك مبدد ي دندصدثعدرسولددّللك

هللابددخلري د كبهللاد س  هدهللابدد و  د  ث  هدد اوددأبمحيدرهم د ادل:دإ د  د رىدد ذيد بأ  ن دإ د بهللا:د سبمد
د ثد،د دأوندمث هدش فدك ددكدند  به د دل:د"نثم"د بهللا:د  ددد ثحي اد ايرسولددّللك د ر دهللادهذدددخلريدد ذيد هللاطدانددّللك

فددث د بدمايا د دل:دنثم.د دل:د بهللاد دذد د دلد بدذ ك د دل:د"د قيف"د] دلد تي اد دث د هد بهللا:د هلد بقي
د ثد،دخبيفافد ددألرضد ض بدره ،د ه نادهللابىددخبد دل:د[د بهللا:دايرسولددّللك دمثد دذدددأون د دل:د"إندكدندّللك
  خذد د كد  طثه د إالد  هللاد  نهللادهللادضٌّدجبذلدشج ٍة"د بهللا:دمثد دذد د دل:د"مثدخي جدد  جدلد ثهده فد انرف د  بد

دانرهد جعد ج هد ث َّد زره د  بد   د دن هد جعد زرهد ث َّد ج ه"د دل:د بهللا:دمثد دذد د دل:د"مثدهيد يددد   د 
 د قدهللاا".
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابد تددة دهللابدنحي دمبدهللادصم دهللابدخد  دمبد4245

 خد  دد يوأ يد ذدددحل دثد دل:
"مايافدهللابىد  ذد د د ه نافدهللابىددخٍب"دمثدسدقددحل دثد دل:د كدند تددةددضثهدهللابىدد  كأدةدد بهللا:دمث دد قيف د دل:

 د يتد دز بد  دمأ د"هللابىد  ذدٍ "دداول:د]هللابى[د حذ ىد "ه نا"دداول:دصبحد"هللابىددخٍب"دهللابىدضغدئب.
دمبد قب ادد اثبزد دل:دعبددسبي دنددث ددمبددملغريةدهللابدمحي  د4246 هللابدنحي دمبدهللادصمدد بي يدـدث عبددهللا  ددّللك

  دل:
   يبددد يوأ يد دره د بدم د يث د ادل:د بدد اود د اببد:دمبود يث د  يبد،دنق  كدهللابدث دثدثذدفا.

] دل:د   ببدد  د  د وسىد د بنيد غبهللادد   دبداب أو ا د دل:د ق  هللاد ابد وسىد اند صدثعديل د  ذند بدد ا  بدد
قج د  أذدد د هللادد قوقدخ جهللادإ يك د دل:د  خبهللاددملقج د  أذدد يهدثبااددد أو ا د ابهللاد حيدثز:د اندددخلددمل

ك ّندد طثهللادرُ  سهمددقت ثوندإ،دث دثدرجل د دل:د ا هللادهللابيهم د جد درجلد ادددإ،دجبز د دل:د ابهللا:د بد
بهدهذد د دل:د مأحْي يفد نهللا د دل:د بهللا:دنثم د دل:د  دهللا  هللاد  ودكبهللادكو يد دملد ق لدهللابدهذد د دل:د  نو د 

دهللابيهد سبمدهللابددخلري د كبهللاد س  هدهللابدد و د هللا  هللاد دصبىددّللك  ق ثهللادثذدفادداول:دكدندد بدفددق  وندرسولددّللك
د د ك  د دد يهدعالتد  در د دمث دهذدددخلريدش  د ادل:دايدثذدفاد ثبكمدكتدبددّللك  نددخلريد بددق ا  د بهللا:دايرسولددّللك

دمث دهذدددخلريدش دمث د دل:د ابهللا:دايرسولددّللك د د ك  د دد يه[د بهللا:دايرسولددّللك   د ادل:دايدثذدفاد ثبكمدكتدبددّللك



د د ك  د دد يهد دمث دهذددد و دخري د دل:دايدثذدفاد ثبمدكتدبددّللك هذدددخلريدش  د دل:د تباد ش  د بهللا:دايرسولددّللك
دمث دهذددد و دخري د دل:دُه نادهللابىددحخحٍبد  دهللاا هللابىد  ذد د يهدد  د يهم د ابهللا:ددعالتد  د  د بهللا:دايرسولددّللك

د ددهلُ نادهللابىدد  َّخبد ددهي د دل:دالد  ج د بوبد  ودددهللابىدد ذيدكدنهللادهللابيه د دل:د بهللا:دايرسولددّللك ايرسولددّللك
دمث دهذدددخلريد د د ك  د دد يهدعالتد  درد دل:د بهللا:دايرسولددّللك مث دهذدددخلريدش  د] دل:دايدثذدفاد ثبكمدكتدبددّللك

ْذٍلدخريد كد بدش  [د د ل:د تبادهللا يد دص د دهللابيهدددهللادةدهللابىد مودبدد بدر د  أندمتحُهللْادايدثذدفاد  نهللادهللادضدهللابىدجأ
  ند ت  د ث د د بهم.

ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دعبدد مودد تـَّيَّدح دهللابدصر دمبدم ردد ثجبي دهللابدس ي دمبدخد  د ذدد4247
 دحل دث دهللابدثذدفا 
دهللابيه "د  دلد ددهللابدد بزدصبىددّللك  سبمد دل:د"  أندملدجت ددو ئٍذدخبيفا د ده بدثىتدمتو  د  أندمتهللاد  نهللادهللادضٌّ

د اوددد قدهللاا".  آخ ه:د دل:د بهللا:د  دددأوندمث دذ ك د دل:د" ود نَّدرجال دنتجد  سد دملد بتجدثىتَّ
دد أث ا دـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبدددألهللا ش دهللابدزد دمبد هع دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللا4248   دربكأ

دمبدهللا     هللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د" بدابد دإ د د د  هللاطدهدصفاادد هد مث ةد ب هد بيطثهد دددستطدي د  أندجد دآخ د  ندد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم د دل:دمسثتهد ذانيد  هللادهد دصبىددّللك دبدزهللاهد دض موددر  اددآلخ "د بهللا:د نهللادمسثهللادهذدد بدرسولددّللك

. بز د ب د دهللاحيهد د ثحيياددّللك هللا:دهذدددمبدهللا كد ثد دادأي  اند ندنفثلد نفثل د دل:د طثهد دطدهللااددّللك  
دمبد وسى دهللابدشي دن دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  د4249 ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا ي ددّللك
 ه د ة 

د  دد رتد دهللابيهد سبمد دل:د" دلفد بث بد بدش ٍك دد ه".هللابدد بزدصبىددّللك ب د  بحد بدكفَّ  
دمبدهللا   دهللابدان   دهللابددمبد4250 ـد دلد موددد د:دُث كأعهللُادهللابددمبد هعد دل:دعبددج د دمبدثدزد دهللابدهللا ي ددّللك

 هللا  د دل:
دهللابيهد سبم:د"دوشكددملقب وند ندىدص  ددإ،ددمل دبادثىتددأوند مث د قدحلهمدسالح". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

صد  دهللابدهللاب قا دهللابددونس دهللابدد مه يد دل:ـدث عبدد مح دمبد4251  
  سالحفد  دعد بدخيرب.

ـدث عبددسبي دندمبدث بد    دمبدهللايقىد دال:دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوب دهللابد  د الما دهللابد  د مسد  د4252
 هللابدعوابند دل:

د ثد،دز ى ديلددألرض"د  د دل:د"إنَّد دهللابيهد سبم:د"إنددّللك دصبىددّللك دز ىديلددألرض د   دهللاد دلدرسولددّللك ر كأ
 ودر هدد  غدر د د إند بكد  يتدسي بغد ددز أيحديلد بهد د  هللاطيهللادد أبمدبددألمح د دألميب د إ دس  هللادر دأل يتد



 ندالددهبأهددمقبٍادمثد ٍاد الددقب دهللابيهمدهللا  كد د بدسوىد نفقهمد يقت يحدميضتهم د إندر د دلديل:دايد    دإ د
نهدالدد د د الد هبأهمدمقبٍادمثد ٍَّا د الد سب دهللابيهمدهللا  كد د بدسوىد نفقهمد يقت يحدميضتهم دإذدد ضيهللاد ضد  د  أد

  وددجت  دهللابيهمد بدمنيد  طدرهد د  د دلدأب طدرهد دثىتددأوندمثضهمددهبكدمثضد  د ثىتددأوندمثضهمددقزد
دد خدفدهللابىد  يتددألئ اددملضبني د إذدد ض دد قيفد د  يتدمل دد   دهللابهددإ،ددوددد ايد ا د الد اوددمثضد  د إّنك

د قدهللاادثىتد بحقد  دئلد بد  يتدابملو كني د ثىتد ث  د  دئلد بد  يتددأل اثن د إنهدسيأوند د  يتدكذدموندعالعوندد
"د دلددمبدهللايقى:د"رد ه دب"دمثدكبهمددمهللامد نهدنزٌّ د  اندخدمتدد بَّ يكأنيدالدنزَّدمث ي د الد مدلدطدئفافد بد  يتدهللابىددحلقكأ

د ثد،".  د فادد"الدض همد بدخد فهمدثىتدأييتد   ددّللك
ـدث عبدد   دمبدهللاوفدد طدئي دعبدد   دمبدإمسدهللايل دث ع د   د دلددمبدهللاوف:د     د د صلدإمسدهللايل د4253

  دل:دث ع دض ضم دهللابدش دح دهللابد  د د كددث ددألشث يد دل:
دهللابيهد سبم:د"إند دصبىددّللك د جدركمد بدعالتدخالٍل:د ندالدد هللاودهللابيأمدن يُّأمد تهبأودد يثد  د  ند دلدرسولددّللك دّللك

 الددظه د هلدد  دطلدهللابىد هلددحلقكأ د د  ندالدجتت ثوددهللابىدضال ٍا".
دمبدث دحم دهللابد4254 ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري د دل:دعبددهللا  دد  محب دهللابدسفيدن دهللابد بحيور دهللابدرمثيك

دمبد قثود دد ربد دمبدانجيا دهللاب هللا  ددّللك  
د عالعني د  دس ٍ د عالعني د  أند دهللابيهد سبمد دل:د"   ردرثىدديأسالددخب ٍسد عالعني د  دسهللاٍك هللابدد بزدصبىددّللك
دهبأودد ق يلد بدهبك د إنددامدهلمدددبهمددامدهلمدس ثنيدهللاد د "د دل:د بهللا:د اَّددمايد  دادد ضى د دل:د"دادد

  ضى".
دلدخ دحمد ا د خط . دلد موددد د:د بد   

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قا دث ع ددونس دهللابددمبدشهدبد دل:دث ع دمحي دمبدهللا  دد  محب د ند ابد4255
 ه د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د"دتادربدد م دند دباصدد ثبم د  ظه دد فنت د دباىدد وحُّ د دأ  ددهل ج"د يل:د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
و د دل:د"د اتلدد اتل".ايرسولددّللك د داده  

ابب ]يف[ النهي عن السعي يف الفتنة -2  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابدهللا  دندد وَّحَّددد دل:دث ع د قبمدمبد  دمأ ةدهللابد ميهد دل:4256  

دهللابيهد سبم:د"إنددستأوند تبافددأونددملضطج د يهددخريد د بددجلد س د دجلد دصبىددّللك  سدخريد د بد دلدرسولددّللك
د دد     د دل:د" بدكدنهللاد هدإملفد د ادئم د د ادئمدخريد د بددملدشي د دملدشيدخريد د بدد قدهللاي"د دل:دايرسولددّللك

د بيبحقدأبرضه"د دل:د  بدملددأبد هدشى د بد  بيبحقدإبأمبه د  بدكدنهللاد هدغبمفد بيبحقدمغب ه د  بدكدنهللاد هد رضف
بدحب هدهللابىدث ٍةدمثد يبجد دددستطديدد بجد ".ذ ك د دل:د" بيث  دإ،دسيفهد بيض د  



ـدث عبدددمد دمبدخد  دد   بي دعبدددملفضل دهللابدهللايدحم دهللابدمأري دهللابدُمْق أدمبدسثي  دهللابدثقنيدمبدهللا  د4257
دهللابيهد سبمد دهذدددحل دثد دل:  د  محبددألشجثي د نهدمس دسث دمبد  د  كدص دهللابدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"كبدد ابهللادايرسولددّللك د ر دهللادإ دصبىددّللك دمييتد مق دد هد ياتب  د دل:د ادلدرسولددّللك نددخلدهللابيَّ
 كدم دآدد"د  الددمد :د} ئبدمقطهللادإيلَّدد ،د تاتب {ددآلدا.

ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبدد   دعبددشهدبدمبدخ دحم دهللابدد ادسمدمبدغحْم حدن دهللابدإسحدقدمبدردش د4258
  ع دهللا   دمبد دمحياددألس ي دهللابد ميهد دمحيا دهللابددمبد قثودد دل:دجلمري دهللابدسدمل د دل:دث

دهللابيهد سبمدداول د ذك دمثبدث دثد  دمأ ةد دل:د" تالهددكبهمد دد بدر"د دلد يه:د بهللا:د مسثهللادد بزَّدصبىددّللك
ذ كدد ىتدذ كدايددمبد قثود د دل:د بكد ايدددهل جدثيثدالدأي بدد  جلدجبيقه د بهللا:د  دد    دإند درك 

د قدنكد د ، د  أوندثبقد د بد ثالفدميتك د ب دد تلدهللا  دندطدرد بزد طدره د  ك هللادثىتد د م دن د دل:د أفُّ
دهللابيهد دصبىددّللك دد ذيدالدإ هدإالدهود ق ثهد بدرسولددّللك   يهللادد وق د بايهللادخ ،دمبد د كد ح عته د حبفدابّللك

  سبمدك ددث عبيهددمبد قثود.
هللا  دد ودرتدمبدسثي  دهللابد   دمبدُجحددة دهللابدهللا  دد  محبدمبدع  دن دهللابدهمدل دهللابددـدث عبدد ق د دعبد4259

   د وسىددألشث يد دل:
دهللابيهد سبم:د"إنكدمنيدد يدد قدهللااد تبد دكاط دد بيلددملظبم ددحي حدد  جلد يهدد ؤ بد د ميقيدد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

ريفد بدد ادئم د دملدشيد يهددخريفد بدد قدهللاي د أقكأ  دد قيأم دكد  د  د ميقيد ؤ بد د دحي حدكد  د  دد ادهللا د يهددخ
   طثودد  اتركم د دض موددسيو أمدابحلجدرة د  أنددخلددث دهللابىد ث د بأمد بيأبدكرريددم دآدد".

ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبدد مودهللاودنا دهللابدر  ادمبد حيابا دهللابدهللاوندمبد  دجحيفادهللابدهللا  دد  محبد4260
مبدمس ةد دل:دث دد  

كبهللادآخذد دمي ددمبدهللا  د دط دقد بدط قددمل دبادإذد  ىدهللابىدر ٍفد بحيوٍب د دل:دشايد د لدهذد د ب دد ضىد
دهللابيهد سبمدداول:د" بد وىدإ،درجٍلد بد  يتد ياتبهد دصبىددّللك  دل:د  دد رىدهذددإالد  دشاي دمسثهللادرسولددّللك

با". بيالدهأذد د د اد لد دد بدرد دملاتولد ددجل  
 دلد موددد د:در دهدد  وريدهللابدهللاوندهللابدهللا  دد  محبدمبدمسريد  دمسرية د ر دهد يثدمبد  دسبيمدهللابدهللاوندهللابدهللا  د

 د  محبدمبدمسرية.
:دعبدد مودد و ي ددث د ذدددحل دثدهللابد  دهللاودنا د  دل:دهود دكتد ددمبدسربة د  دلد موددد د:د دلديلددحلقبدمبدهللابيك

رية دهذددكالدد ىبدد و ي .  د ود:دمس ة د  د وددمسُد  
دمبدد حيد هللا د4261 ـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دهللابد  دهللا  دنددجلو  دهللابددملوثَّثدمبدط دف دهللابدهللا  ددّللك

د دل:  هللابد  دذرك



د سث دك د ذك ددحل دثد دلد يه:د "د بهللا:د  يكدايرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"ايد ابدذرٍك دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك
د رسو هد هللابم د  د دل:د دد"كيفد  ددأوندد  يهللاد يهداب وصيف "ددث دد اربد بهللا:ددّللك نهللادإذدد صدبدد بدفد و ف

"د بهللا:د  يكد سث دك د دل:د ديلد رسو ه د دل:د"هللابيكداب حيرب"د  د دل:د" حيرب"دمثد دلديل:د"ايد ابدذرٍك خدرددّللك
ديلد رسو ه د دل:د"هللابيكدنبد نهللاد به"د"كيفد  دإذددر دهللاد ثجدردد مدهللاد  دغ  هللاداب  د "د بهللا:د ددخدرددّللكد

 دل:د بهللا:دايرسولددّللك د  الدآخذدسيفيد  ضثهدهللابىدهللاد اي د دل:د"شدركهللادد اوددإذن"د دل:د بهللا:د  دد     د
دمييت د دل:د"  أندخويهللاد ندد ه ،دشثديدد قيفد   قدعومكدهللابىد جهكد  دل:د" بمددميتك"د بهللا:د  أندُدخلدهللابيَّ

.د و دإبأمثكد إمثه"  
  دلد موددد د:دملددذك ددملوثثد دهذدددحل دثدغريدمحدددمبدزد .

ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف د دل:دعبددهللافدندمبد قبم د دل:دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد دعبددهللادصمددألثول د4262
 هللابد  دك واد دل:دمسثهللاد ابد وسىدداول:

دهللابيهد سبم:د"إندمنيد د دأمد تب دصبىددّللك د دكاط دد بيلددملظبم ددحي حدد  جلد يهدد ؤ بد د ميقيدكد  د  د دلدرسولددّللك
 ميقيد ؤ بد د دحي حدكد  د  دد ادهللا د يهددخريفد بدد ادئم د د ادئمد يهددخريفد بددملدشي د دملدشيد يهددخريفد بدد قدهللاي"د

  د ود:د  دد   ان د دل:د"كونودد ثالفدميو أم".
 د دل:دعبددثجدجددث ددمبد   د دل:دعبددد بيثدمبدسث د دل:دث ع دـدث عبددإم دهيمدمبددحلقبددملحييحييُّد4263

  ثد دادمبدصد  د ندهللا  دد  محبدمبدج ريدث عه دهللابد ميه دهللابددملا دددمبددألسودد دل:
دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّدد قثي دملبدجبعدد فنت دإندد قثي دملبدجبعدد فنت د دصبىددّللك د ا دمسثهللادرسولددّللك د،ددّللك

قثي دملبدجبعدد فنت د ح ح حْبددمتبىد حيربد ودهد ".إندد   
ابب يف كف اللسان -3  

ـدث عبددهللا  ددملبكدمبدشثيعدمبدد بيث دث ع ددمبد هع دث ع دد بيث دهللابدىيبدمبدسثي د دل:د دلد4264
 خد  دمبد  دهللا  دن دهللابدهللا  دد  محبدمبدد  يب د  دهللابدهللا  دد  محبدمبده  م دهللابد  ده د ة

دهللابيهد سبمد دل:د"ستأوند تبافدص د دمأ د دهللا يد  د بد ش فدهلدددستو  هللاد ه د إش دفد ندرسولددّللكد دصبىددّللك
 د بقدند يهددكو ويدد قيف".

د4265 ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدددمبدزد  د دل:دعبددد بيث دهللابدطد فدهللابدرجلددادلد هدزايد دهللابدهللا  ددّللك
 مبدهللا   د دل:

دهللا دصبىددّللك بيهد سبم:د"إنددستأوند تبافد قتبظفدد ث ب د تالهدد دد بدر دد بقدند يهدد ش ُّد بد   د دلدرسولددّللك
 د قيف".

  دلد موددد د:در دهدد  وريدهللابد يث دهللابدطد فدهللابددألهللاجم.



دمبدهللا  دد ا  ف د دلدزايد:دسي نيدكوحم.4266 ـدث عبدد   دمبدهللايقىدمبدد طَّ َّدي دعبددهللا  ددّللك  
ه من البداوة يف الفتنةابب ما يُرخيُص في -4  

دمبدهللا  دد  محبدمبد  دصثحيثا دهللابد4267 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
  ميه دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:

دهللابيهد سبم:د"دوشكد نددأوندخريد دلددملقبمدغب د ددت  د ددشثفددجل دلد  ود  دد اط د دصبىددّللك د دلدرسولددّللك دف ُّ
 م دبهد بدد فنت".

ابب ]يف[ النهي عن القتال يف الفتنة -5  
ـدث عبدد مودكد ل دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوبد دونس دهللابددحلقب دهللابددألثبفدمبد يسد دل:4268  

دهللابيهد سبمدداول:د"إذد دصبىددّللك دخ جهللاد  اند رد ددث د دد اتدلد باي د مودمأ ةد ادل:ددرج د  أ دمسثهللادرسولددّللك
 ودجهددملقب دندمقيفه دد د اد لد دملاتولد دد بدر"د دل:دايرسولددّللك دهذددد اد لد  ددابلددملاتول د دل:د"إنهد رددد تلد

 صدث ه".
ـدث عبدد   دمبددملتوكلدد ثقاال  دعبددهللا  دد  زدق دعبدد ث   دهللابد دوب دهللابددحلقب دإبأسبددهد  ثدهد4269
 فتحي د .

ددمبددملتوكلدضثيفددادلد ه:دثقني[.] دلد موددد د:د   ددث   
ابب يف تعظيم قتل املؤمن -6  

ـدث عبدد ؤ َّلدمبدد فضلددحل د  دعبدد   دمبدشثيع دهللابدخد  دمبددأْهادنحد دل:4270  
كبدد دغم ةدد اقطبطيبيادمأُذ ُْايحاحد د    لدرجلد بد هلد بقطنيد بد ش د همد خيدرهمددث  وندذ كد ه ددادلد هد

دمبد  دزك اي د كدنددث فد هدثاه د دلد بددخد  :د ح عبددهدّن دمبدد كب وددمبدش دكدد أبد  د قبكمدهللابىدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دمبد  دزك ايد دل:دمسثهللاد ددد  ردد د اول:دمسثهللاد ابدد  ردد دداول:دمسثهللادرسولددّللك هللا  ددّللك

د نددغف ه دإالد بد د د و كد د  د  د ؤ ببفد تلد ؤ بد د تث كأ د "د ادلدهدّن دمبدكب ود:دداول:د"كلدذنٍعدهللاقىددّللك
دهللابيهد سبمد نهد دل:د دصبىددّللك مسثهللاد  وددمبدد  مي دى كأتدهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللا د نهدمسثهدى كأتدهللابدرسولددّللك

د بهدص  د د الدهللا ال "د دلد بددخد  :دمثدث ع ددمبد   دد  ردد  دد" بد تلد ؤ بد د دهللات  دماتبهدملددا لددّللك زك اي دهللابد دكأ
دهللابيهد سبمد نهد دل:د"الدمدلددملؤ بد ثباد دصدحلد د ددملددحيعدد د دث د د  د  أذدد دصبىددّللك هللابد  دد  ردد دهللابدرسولددّللك
دصبىد  صدبدد د دث د د دمبح"د ث تدهدّن دمبدكب ود دهللابد  وددمبدد  مي  دهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللا دهللابدرسولددّللك

دهللابيهد سب م د  بهدسود  .دّللك  



ـدث عبددهللا  دد  محبدمبدهللا    دهللابد   دمبد  در، د دل:دعبددص  ادمبدخد  د  دغريهد دل:د دلدخد  دمبد4271
دأهادنح:دس  هللادىيبدمبدىيبدد غقد دهللابد و ه:د"دهللات  دماتبه"د دل:دد ذدبدداد بوند دد فتباد ياتلد ث همد ريىد نهد

د ثد، ددث   د بدذ ك.هللابىدُه ى د الددقتغف ددّللك
دد هدص كد .   دلد موددد د:د  دل:د دهللات  :ددححُيعُّ

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددمحدد د خرباندهللا  دد  محبدمبدإسحدق دهللابد  دد ماند دهللابدجمد  دمبدهللاوف د ند4272
 خدرجادمبدزد د دل:

د د جمد:هدجهبَّمدخد  د د يهد{دمسثهللادزد دمبداثمهللاد دهذدددملأدندداول:د نم هللادهذهددآلدا:د}  بدداتلد ؤ بد د تث كأ 
{دمقتاد شه . دإالَّدابحلقكأ دإهلد دآخ د الدداتبوندد بفسدد يتدث دددّللك  مث دد يتد دد ف  دن:د} د ذدبدالد هللاوند  ددّللك

ـدث عبدددوسفدمبد وسى دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدسثي دمبدج ري د  دث كع ددحلأم دهللابدسثي دمبد4273
 ج ريد دل:

دس  هللاددمبدهللا  دإهلد دآخ د الدداتبوندد بفسدد يتدث دددّللك دفد ادل:دملددنم هللادد يتد دد ف  دن} د ذدبدالدد هللاوند  ددّللك
د دإهلد دآخ  د   يبددد فودثش د  نملددّللك إالدابحلق{د دلد و كود هلد أا:د  د تببددد بفسدد يتدث َّدددّللك د دهللاواند  ددّللك

دسيكأئدهتمدثقبدٍ {د هذهدأل  ئك د دل:د   ددد يتد دد ثد،:د}إالَّد بداتبد آ بد هللا لدصدحلد د     ئكدد  لددّللك
د بقد :د}  بدداتلد ؤ بد د تث كأ د د جمد:هدجهبم{ددآلداد دل:دد  جلدإذددهللا فدش دئ دديأسالددمثد تلد ؤ بد د تث كأ د د

  جمد:هدجهبمد الد وما د ه د ذك  دهذدد ده  د ادل:دإالد بدن د.
  دمبدإم دهيم دعبددثجدج دهللابددمبدج دج د دل:دث ع ددثبى دهللابدسثي دمبدج ري ـدث عبدد مح4274

دإهلد دآخ {د هلدد وكأ ، د دل:د نملد}ايدهللا دديدد ذدبد هللابددمبدهللا دفد دهذهدد احياد د}د ذدبدالد هللاوند  ددّللك
.}   س  وددهللابىد نفقهمدال ابطودد بدرمحاددّللك

ب دعبددسفيدن دهللابددملغريةدمبدد بث دن دهللابدسثي دمبدج ري ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  مح4275  
 هللابددمبدهللا دفد دل:د}  بدداتلد ؤ بد د تث كأ د {د دل:د ددنقرهددشى .

ـدث عبدد مح دمبددونس دعبدد مودشهدب دهللابدسبي دندد تـكْي أيكأ دهللابد  دجمأْبحٍمد د و ه:4276  
د نددتجد زدهللابهد ثل.}  بدداتلد ؤ بد د تث كأ د د جمد:هدجهبم{د دل:دهيدجمد د:ه د  أندشد ددّللك  

ابب ما يرجى يف القتل -7  
ـدث عبدد ق كد دعبدد موددألثوصدسالكددمبدسبيم دهللابد بحيور دهللابدهاللدمبددقدف دهللابدسثي دمبدزد د دل:4277  

دهللابيهد سبمد ذك د تبا د ثظَّمحد   هد د اببدد  د د ود:دايرسولددّللك د ئبد  دركتبددهذهد تُـْهبأأبد دكبددهللاب دد بزكأدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"كالَّ دإندحبق أمدد اتل"د دلدسثي :د   دهللادإخود د تبود. دصبىددّللك   ادلدرسولددّللك



ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د دل:دعبددك ريدمبدهودد دعبدددملقثودي دهللابدسثي دمبد  دمـُْ دة دهللابد ميه دهللابد4278
   د وسى د دل:

دصبىددّللكد نيددد فنتد دلدرسولددّللك د ددآلخ ة دهللاذد دد دد  ُّ دهللابيهد سبم:د"  يتدهذهد  افد  ثو افد يسدهللابيهددهللاذدبف
  د مال ملد د اتل".

   أول كتاب املهدي30
   ]ابب[1

ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبدد   دندمبد ثد دا دهللابدإمسدهللايلددث ددمبد  دخد  دهللابد ميه دهللابدجدم دمبدمس ةد4279
  دل:

دهللابيهد سبمدداول:د"الدمدلدهذددد  كأدبد دئ د دثىتددأوندهللابيأمددعبددهللاو دخبيفا  دكبهمدمسثهللادرسولددّللكد دصبىددّللك
دهللابيهد سبمدملد  ه ه د بهللادأل :د ددداول د دل:دكبهمد بد جتت  دهللابيهددأل ا"د ق ثهللادكال د د بدد بزكأدصبىددّللك

   دش.
د   دهللابدجدم دمبدمس ةد دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دعبدددد د دهللابدهللا4280  

دهللابيهد سبمدداول:د"الدمدلدهذددد  دبدهللامدمد دإ،ددع دهللاو دخبيفا "د دل:د أربدد بدفد دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
  ضجود دمثد دلدكب ا دخفيفا  د بهللادأل :دايد مهللاد دد دل د دل:دكبهمد بد  دش.

دألسوددمبدسثي ددهلحْ  د  دهللابدجدم دمبدمس ةد ذدددـدث عبدددمبدنفيل دعبددزهري دعبددزايددمبدخي  ا دعبد4281
 دحل دث دزدد:د ب ددرج دإ،د م هد  تهد  دش د اد ود:دمثددأوند دذد د دل:د"مثَّددأونددهل ج".

ـدث عبدد ق د د ندهللا  دمبدهللا ي دث عهم دحد عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مودمأ ددث ددمبدهللايدحمدحد عبدد4282
دمبد وسى د خرباندزدئ ة دحد عبدد مح دد ق د د دل:دعبددىيب دهللاب سفيدن دحد عبدد مح دمبدإم دهيم د دل:دعبددهللا ي ددّللك

دمبد وسى دهللابد ط  ددملثىند دث دكبهمدهللابدهللادصم دهللابدزرٍك دهللابدهللا  ددّللك   مبدإم دهيم د دل:دث كع دهللا ي ددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د" ودملدد قد بدد  نيددإالددودف"د  دذ كدد يود"دمثدهللابدد بزكأدصبىددّللك دلدزدئ ةد دث د ه:د" طوَّلددّللك

"د  د" بد هلدمييتددودطى ددمسهددمسي د دسمد ميهددسمد  "دزددد دث دثد طٍ د [د يهدرجال د  كأ د فاودد"ثىتدد ثثد]دّللك
ىتد"ميألددألرضد قطد د هللا ال دك دد بئهللادرب د د جورد "د  دلد دث دثدسفيدن:د"الد ذهع د  دال باضيدد  نيددث

 ميبكدد ث بدرجلفد بد هلدمييت ددودطى ددمسهددمسي".
  دلد موددد د:د فظدهللا  د   دمأ دنثىندسفيدن.

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددد فضلدمبددكني دعبدد ط ف دهللابدد ادسمدمبد  دممة دهللابد  دد طفيل دهللابد4283
دهللابيهد سبمد دل: د ثد،دهللابه دهللابدد بزكأدصبىددّللك درجال د بد هلددهللابيكدرضيددّللك " ودملدد قد بدد  ه دإالددودف د  ثثددّللك

 مييتدميبؤهددهللا ال دك دد بئهللادجورد ".



دمبدجثف دد  َّ ي دعبدد موددملبيحددحلقبدمبدهللا   دهللابدزايددمبدميدن دهللابد4284 ـدث عبدد مح دمبدإم دهيم دعبددهللا  ددّللك
دسب اد د هللا: دمبدنفيل دهللابدسثي دمبددملقيكأع دهللابد دكأ  هللابيك

دهللابيهد سبمدداول:د"دمله يُّد بدهللارتيتد بد   د دط ا".مسث دصبىددّللك هللادرسولددّللك  
دمبدنفيل د دذك د بهدصالثد . دمبدجثف :د مسثهللاد ابددملبيحدد  دهللابىدهللابيك   دلدهللا  ددّللك

ـدث عبددسهلدمبدمتدددمبدممد  دعبددهللا  دندد اطدن دهللابد تددة دهللابد  دنض ة دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:4285  
د جبىددجل ها د  ىنددألنف دميألددألرضد قطد د هللا ال  دك دد بئهللاد دلد دهللابيهد سبم:د"دمله يد  كأ دصبىددّللك رسولددّللك

 جورد د رب د  د ميبكدس  دسبني".
ـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد ثدذدمبدهودد دث ع د   دهللابد تددة دهللابدصد د  ددخلبيل دهللابدصدثعد ه د4286

دسب ادز جدد بز دهللابيهد سبم هللابد دكأ دصبىددّللك  
دهللاب د و دخبيفٍا د ير جدرجلفد بد هلددمل دبادهدراب دإ،د أا د دهللابيهد سبمد دل:د"دأونددختالفف هللابدد بزدصبىددّللك
د بد هلدد وددد يرقفد د بد هلد أاد ير جونهد هودكدرهف د ي ددثونهدمنيدد  كبد دملادد د دُ ثثدإ يهدمثثف  ي  يهدانفف

اد دمل دبا د  أذددر ىدد بدفدذ كد اتهد م دلدد وددد هللاحيدئعد هلدد ث دقد ي ددثونهدمنيدد  ُّكبد دملاددد مداب  ي د دمنيد أ
د ي ثثدإ يهمدمث د د يظه  ندهللابيهم د ذ كدمثثدكبٍع د دخلي ادملبدملددوه د مثَّددبو درجلفد بد  دٍشد خود هدكبعف

دهللابيهد سبم د دبايدديأسالددجب دنهد ددألرض دغبي ادكبٍع؛د ياقمددملدل د دث لد دد بدفدمقبادن يهمدصبىد دّللك
د دحيبكأيدهللابيهددملقب ون".   يب ثدس  دسبني دمثددتوىفك

  دلد موددد د:د  دلدمثضهمدهللابدهوددد" ق دسبني"د  دلدمثضهمد"س  دسبني".
ني".ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهللا  دد حي   دهللابدمهدد دهللابد تددةد ذدددحل دث د دل:د" ق دسب4287  

  دلد موددد د:د دلدغريد ثدذدهللابدهوددد" ق دسبني".
ـدث عبدددمبددمل ىن د دل:دعبددهللا   دمبدهللادصم د دل:دعبدد مودد ثودد د دل:دعبدد تددة دهللابد  ددخلبيل دهللابدهللا  د4288

دهللابيهد سبمد ذدددحل دث د ث دثد ثدٍذد متُّ. دسب ا دهللابدد بزكأدصبىددّللك دمبددحلدرت دهللابد دكأ  دّللك
دسب ا 4289 دمبدد ا طيا دهللابد دكأ ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدر ي  دهللابدهللا ي ددّللك  

دهللابيهد سبمدماحيَّادجيشددخلقف د بهللا:دايرسولددّللك د أيفدنبدكدندكدرهد  د دل:د"خيقفد م د هللابدد بزكأدصبىددّللك
   أبدد ثثددوددد ايد ادهللابىدنيته".

:د ُث كأْعهللُادهللابدهدر ندمبددملغرية د دل:دعبددهللا   دمبد  د يس دهللابدشثيعدمبدخد   دهللابد  دـد دلد موددد د4290
 إسحدقد دل:



دهللابيهد سبمد سيحْر ُُجد دهللابهد نظ دإ،ددمبهددحلقبد ادل:دإنددم دهذددسي فدك ددمسدهدد بزدصبىددّللك  دلدهللابيكدرضيددّللك
دهللا بيهد سبمدُدْو ُهُهد ددخلُُبقأ د الُدْو ُهُهد ددخلْبقأ دمثدذك د حيا :دميألد بدُصب هدرجٍلدُدقح َّىدابسمدنح أيَّأمدصبىددّللك

 دألرضدهللا ال ".
 أ رـد  دلدهدر ن:دعبددهللا   دمبد  د يس دهللابد ط كأفدمبدط دف دهللابد  ددحلقب دهللابدهاللدمبدهللا   دد4290

دهللابهدداول:   دل:دمسثهللادهللابيكد درضيددّللك
دهللابيهد سبم:د"خيحْد  ُُجدرُجلفد أْبد حرحد حدد بـَّْه أددُادُلد ُهددحلدرأُتدمُبدثح َّدٍتدهللاحبحىدُ اح َّ حتأهأدرجلفددُادُلد ُهد دلدد بزُّدصبىددّللك

د دهللاحبحىدكلكأ دهللابيهد سبم د حجحعح ددّللكأدصبىددّللك د  حُسولأ د  ٍَّ دك دد حأَّبحهللْاد ـُ حْدشف ُ ْؤ أبدنحْي ُُه"د ْبحُيورف ددُوطكأىُ د  دميُحأكأُبدآلألأ
دمـحُتُه".  د دلد"إج  

   أول كتاب املالحم31
ابب ما يذكر يف قرن املائة -1  

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هع د خرب دسثي دمبد  د دوب دهللابدش حدثيلدمبددمد د4291
 دملثد  ي دهللابد  دهللابا ا دهللابد  ده د ةد ي دد هللابم 
دهللابيهد سبمد دل:د"إأنَّددّللَّحد دصبىددّللك د دئاأدسبٍاد حْبدجُيح كأُددهلححدددأدبحهد".دهللابدرسولددّللك دكلكأ دـح ـْثحُثدهلذأهأددأل َّاأدهللاحبحىدرْ فأ  

  دلد موددد د:در دهدهللا  دد  محبدمبدُش دحدديأسأب رد دملدجُيْمدمهدش دثيلح.
ابب ما يذكر من مالحم الروم -2  

هللاطياد دل:ـدث عبددد بفيبيُّ دعبددهللايقىدمبددونس دعبدددأل زدهللايُّ دهللابدثقدندمبد4292  
عبددهللابدُج ريدمبدنُفري دهللابددهلُْ ناد دل:د دلدُج ري:د د أحولد دمُبد  دزك ايدإ،دخد  دمبد ْث دنحد  أْبهللُاد ثهم د ح َّ  دلح

دهللابيهد سبم د   يبدهد ق  هدُج ريدهللابددهلْ ناد ادل:دمسثهللاد دنطبقدمبددإ،دذيدفأْربحٍدرجلد بد صحدبدد بزدصبىددّللك
د دصبىددّللك د حنـُْتْمد حُهْمدهللاح  كد د أْبد حرحدئأُأم د تُـْبحيحُ  نحدرسولددّللك دد  ُّ دحدُصْبحد دآ أبد  د تْغُم نح ُونح هللابيهد سبمدداول:د"سُتحيدحلأ

د ْبمأ ُوددنأح ٍْجدذأيد ـُُبوٍل د ريْ حُ درجلفد ْبد هلدد بَّحْي حدنأيَّاأدد ُثونحدثحىتَّ د ي ح ـحْغبحُ ونحد ح حْقبحُ ونح دمثَّد ْ جأ د حيَّبأيعح ُاوُل:دغحبحعح
د ْغ أُردد  ُّ ُدد جتحْ حُ د أْب حْبحح حاأ". د ـحيحُ  ُُّه د ثأْب حدذ كح  د حيَّبأيُع د يْغضحُعدرجلفد بحددملْقبأ نيح

ـدث عبدد ؤ َّلدمبدد فضلددحل د  د دل:دعبددد و ي دمبد قبم دعبدد مودهللا    دهللابدثقدندمبدهللاطياد ذدد4293
 دحل دث د زددد يه:

د بكدد ثحيدماداب وهددة"." د ورددملقب ودد ندإ،د سبحتهمد ياتتبون د ُيْأ أُدددّللك  
دهللابيهد سبم. ربحٍدهللابدد بزكأدصبىددّللك

  دلد موددد د:دإالد ندد و ي دجثلددحل دثدهللابدج ريدهللابدذيدفأ
  دلد موددد د:د ر دهدر حد ىيبدمبدمحمة د مأوُ دمبدمأ دهللابددأل زدهللايدك دد دلدهللايقى.

حمابب يف أمارات املال -3  



ـدث عبددهللا دفدد ثبربي دعبددهدشمدمبدد ادسم دعبددهللا  دد  محبدمبداثمهللادمبدعوابن دهللابد ميه دهللابد أحول دهللابد4294
 ج ريدمبدنفري دهللابد د كدمبدخُيحد أ ح دهللابد ثدذدمبدج ل د دل:

دهللابيهد سبم:د"هللا  دندميهللاددملا فدخ دبدد  ب د خ دبدد  بدخ  جددملبح ا د خ  د دصبىددّللك جد دلدرسولددّللك
عهد  د بأ هدمثد دل:د دملبح اد تحد قطبطيبيا د  تحدد اقطبطيبيادخ  جدد  جدل"دمثدض بدمي هدهللابىد رذدد ذيدث ك

 إندهذددحلقٌّدك دد نكدهددهبد د  دك دد نكد دهللا  ددث د ثدذدمبدج ل.
ابب يف تواتر املالحم -4  

دمبد   دد بفيبي دعبددهللايقىدمبددونس دهللابد  دم4295 أ دمبد  د  ، دهللابدد و ي دمبدسفيدندـدث عبددهللا  ددّللك
 د غقد  دهللابددمد دمبدُ طحيعدد قَّأو  دهللابد  دحبحْ دحاح دهللابد ثدذدمبدج لد دل:

دهللابيهد سبم:د"دملبح ادد أربىد  تحدد اقطبطيبياد خ  جدد  جدلد دس ثاد شه ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
يـْوحُةدمبدش دحددحل حييُّ دعبددمايا 4296 دمبدُمقٍ  دـدث عبددثح هللابدحبري دهللابدخد   دهللابددمبد  دمالل دهللابدهللا  ددّللك  

دسبني د خي جددملقيحدد  جدلد د دهللابيهد سبمد دل:د"منيددملبح اد ]مني[د تحددمل دبادسهللاُّ دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 د قدمثا".

  دلد موددد د:دهذدد صحُّد بدث دثدهللايقى.
ابب يف تداعي األمم على ]أهل[ اإلِّسالم -5  
ـدث عبددهللا  دد  محبدمبدإم دهيمدد   واي دعبددمو دمبدمأ  دعبدددمبدجدم  دث ع د مودهللا  دد قالد دهللابدعوابند7429

  دل:
دهللابيهد سبم:د"دوشكددأل مد ند  دهللاىدهللابيأمدك دد  دهللاىددألكبادإ،د حيثتهد"د ادلد دئل:د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د بدص  ردهللا  كمددملهدماد  بد أبكٍادحنبددو ئٍذ د دل:د"ملد نتمددو ئٍذدك ريفد  د  أبأمدغ د فدكغ د دد قيل د  يبمهللابَّددّللك
دد  نيدد ك دهياددملو ". د د بومأمدد وهب"د ادلد دئل:دايرسولددّللك د  ددد وهب د دل:د"ثعُّ   بأم د  ياذ بَّددّللك

ابب يف املعقل من املالحم -6  
مبدجدم  د دل:دث ع دزد دمبد رطدةد دل:دمسثهللادج ريدـدث عبددهودددمبدهللا در دث ع دىيبدمبدمحمة دعبددد4298

 مبدنفريدى كأت دهللابد  دد  ردد 
دهللابيهد سبمد دل:د"إنَّد قطدطددملقب نيددودددملبح اداب غوطادإ،دجدنعد  دبٍاددادلدهلددد وقد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

  بدخريد  دئبدد ودد".
دمبدهللا   دهللابدان   دهللابدـد دلد موددد د:دث كأْعهللُادهللابددمبد هعد دل:دث4299  ع دج د دمبدثدزد دهللابدهللا ي ددّللك

 دمبدهللا  د دل:
ددأوند مث د قدحلهمدسحالحح" دهللابيهد سبم:د"دوشكددملقب وند ندُىحدصح  ددإ،ددمل دبادثىتَّ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك



دـدث عبدد مح دمبدصد  دهللابدهللاْب قا دهللابددونس دهللابدد مه ي د دل:د سالحد  دعد بدخيرب.4300
ابب ارتفاع الفتنة يف املالحم -7  

ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبداحْ حة د دل:دعبددإمسدهللايل دح د ث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك د دل:دعبدددحلقبدمبدسوكدر د4301
 عبددإمسدهللايل دعبددسبي دندمبدسبيم دهللابدىيبدمبدجدم دد طدئي د دلدهدر ند دث د ه:دهللابدهللاوفدمبد د ك د دل:

دصب دهللابىدهذهددأل ادسيفني:دسيفد د بهد د سيفد د بدهللاُ  كأهد". دلدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د" بدجي  ددّللك ىددّللك  
ابب يف النهي عن ُتييج الرتك واحلبشة -8  

ـدث عبددهللايقىدمبد   دد  َّ حبي دعبددض  ة دهللابدد قي د  دهللابد  دُسأيبادرجٍلد بددحمل َّردب دهللابدرجلد بد4302
دهللابيه   سبم د صحدبدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد نهد دل:د"دهللاودددحل واد دد دهللاوكم د د  كوددد رت،د د  كوكم".  هللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف قتال الرتك -9  

ـدث عبدد تي ا د دل:دعبدددثاوبددث دديأسأب رد َّدهللابدسهيلددث ددمبد  دصد دهللابد ميه دهللابد  ده د ة4303  
دهللابيهد سبمد دل:د دصبىددّللك ددملط  اأد ندرسولددّللك "ال اوددد قدهللاادثىتدداد لددملقب وندد رت،د و د د جوههمدكد دنكأ

 دب قوندد وث ".
ـدث عبدد تي اد دمبدد قَّ ْحد غريمهد د د ود:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيعدهللابد  ده د ةدر ددا  د4304

دهللابيهد سبمد دل:د"ال اوددد  قدهللاادثىتد اد بودد و د دنثدهلمدد وث  د الد اوددد قدهللااد دلددمبدد ق ح:دإندد بزَّدصبىددّللك
 ثىتد اد بودد و د دصغدرددألهللانيدذ فددألُنفدك ند جوههمدد دنددملط  ا".

دمبدم د ة دهللابد ميه 4305 ـدث عبددجثف دمبد قد  دد تبيقي دعبددخالَّددمبدىيب دعبددموريدمبددملهدج ؛دعبددهللا  ددّللك  
دهللابي هد سبمد دث دثد"داد بأمد ودفدصغدرددألهللاني"ددث دد رت، د دل:د" قو ونمدعالتد  دٍردثىتدهللابدد بزكأدصبىددّللك

د دهبكدمثبف د   دد  بحاوهمدجبمد ةدد ث ب د   دد دد قيد اددأل ،د يبجود بده بد بهم د   دد دد  دنياد يبجودمثبف
  دد  د  اد يحيطب ون"د  دك دد دل.

ابب يف ذكر البصرة -10  
بدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دد حي  دمبدهللا  دد ودرت دث ع د   دعبددسثي دمبدُ ْهدن دعبدد قبمدـدث ع4306

 مبد  دمأ ةد دل:دمسثهللاد  دى كأت
د بد  يتدمغدئٍ ددق ونهدد  حي ةدهللاب دنٍ ددادلد هددجبا ددأوند دهللابيهد سبمد دل:د"دبملدانفف دصبىددّللك  ندرسولددّللك

  أوند بد  حيدرددملهدج دب"د دلددمبدىيب:د دلد مود ث  :د"  أوند بد  حيدرددملقب ني؛ددهللابيهدجق ف ددأ  د هبهد
  أذددكدند دآخ دد م دن دجد دمبود بطورد دهللا دضدد وجوهدصغدرددألهللانيدثىتددبم وددهللابىدش دد به  د يتف قد هبهدد



مد كف  د د    افدجيثبوندذردردهمدخبفدعالتد  ٍق:د   افدأيخذ ند ذانبدد  ا د د ربداد هبأود د    افدأيخذ ندألنفقه
 رهورهمد داد بونمد همدد وه د ".

دمبدد حي دح دعبددهللا  دد ثمدمدمبدهللا  دد حي   د دل:دعبدد وسىددحلبَّدط دالد هللاب هدإالدذك هدهللابد4307 ـدث عبددهللا  ددّللك
  وسىدمبد نس دهللابد نسدمبد د ك

دهللابيهد سبمد دلد ه:د"ايد نس دإن دصبىددّللك د بدفدميحي  ند  حيدرد  د إند حي د د بهدددادلد هدد  حي ةد  دد ندرسولددّللك
د  حيرية د  أند نهللاد  ر د دد  ددخبتهد د  أاي،د س دخهدد كال هدد سو هدد اببد   دئهد د هللابيكدمضودثيهد؛د  أنهد

د رجفف د  ودفدد يتونددحي حوند  دةد خبدزد ". د  ذفف  دأوند ددخقفف
إم دهيمدمبدصد دمبددرهمد دل:دمسثهللاد  دداول:ـدث عبدد   دمبددمل ىن دث ع د4308  

د يح
نيد  أذددرجلد ادلد بد:دإ،دجب أمد  دافددادلدهلدددألمـُبَُّا د ببد:دنثم د دل:د بددض بديلد بأمد ندُدحيحبكأ دنطبابددثدجكأ

د هللابيهد سبمدداول:ديلد د قج دد ثحوَّدردركثتنيد  د رمثد  د داول:دهذهدأل ده د ة دمسثهللادخبيبيد ابدد ادسمدصبىددّللك
دد ثثد بد قج دد ثودرددوددد ايد ادشه د دالدداودد  دشه د دم ٍردغريهم".  "إنددّللك

  دلد موددد د:دهذدددملقج دادددبيدد به .
ابب النهي عن ُتييج احلبشة -11  

 د ادمبدـدث عبددد ادسمدمبد مح دد  غ ددي دعبدد مودهللاد   دهللابدزهريدمبد    دهللابد وسىدمبدج ريدهللابد  د 4309
دمبدهللا      سهلدمبدثبيف دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"د  كودددحل واد دد  كوكم د  أنَّهدالددقتر جدكبمدد أث ادإالَّدذ دد قوداتنيد بد هللابدد بزكأدصبىددّللك
 دحل وا".

ابب أمارات الساعة -12  
رهللااد دل:ـدث عبدد ؤ َّلدمبدهودد دعبددإمسدهللايل دهللابد  دثيدندد تي ي دهللابد  دزد4310  

دمبدهللا   د جد دنف دإ،د   دندابمل دبا د ق ثوهدى كأتد ددآلاي د نَّد  َّهلددد  َّجَّدُل د دل:د دنحي  هللادإ،دهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدداول:د"إند  لددآلاي دخ  جد دطبويد دصبىددّللك :دملددالدشيئد  دمسثهللادرسولددّللك عته د ادلدهللا  ددّللك  ح َّ

دد و سد بد غ  د د  دد  دم ادهللابىدد بدفدضحىد  دته ددكدنهللاد  لدصدث تهدد دألخ ىدهللابىدإع هد"د دلدهللا  ددّللك
  كدنددا  دد أتعد  ربُّد  هل ددخ  جد دطبويدد و سد بد غ  د.

دد امدز دهللابدهللاد  دمبد دعبا د  دلد4311 ـدث عبدد ق دد هبدد ددملثىند دلد ق د:دعبدد موددألثوص د دل:دعبدد  د ف
د دل:دهبدد:دهللابد  دد طفيل  هللابدثذدفادمبد سي دد غفدريكأ  

د دهللابيهد سبمد ذك اندد قدهللاا د در فثهللاد صود بد د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك كبدد ثودد دنتح تد درلدغ  ٍاد  سولددّللك
دهللابيهد سبم:د" بد أوند  د بد اوددد قدهللاادثىتددأوند  بهددهللاو دآايٍ :دطبويدد و سد بد غ  د د خ  جد صبىددّللك



دد  دما د خ  د دابملغ ب د خقفف جدأيجوجد   جوج د د  جدل د هللايقىددمبد  ، د د  خدن د عالتدخقوٍف:دخقفف
د بدد ي بد بد ث دهللا ند قوقدد بدفدإ،ددحملو ". دجبمد ةدد ث ب د آخ دذ كدّت جدانرف  ابملو ق د خقفف

هللابد  ده د ةد دل:ـدث عبدد مح دمبد  دشثيعددحل د  دعبدد   دمبدد فضيل دهللابدهللا درة دهللابد  دزرهللاا د4312  
دهللابيهد سبم:د"ال اوددد قدهللاادثىتد طب دد و سد بد غ  د د  أذددطبثهللاد رآهددد بدفدآ بد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

  بدهللابيهد د ذد،دثنيد}الدبف دنفقد دإميدنددملد أبدآ بهللاد بد  لد  دكق هللاد دإميدنددخريد {".
ابب يف حسر الفرات عن كنز ]من ذهب[ -13  

دمبدسثي دد أب ي دث ع دهللاا ادمبدخد  دد قأو  دعبددهللا ي ددّللك دهللابدُخ يعدمبدهللا  دـدث 4313 عبددهللا  ددّللك
 د  محب دهللابدثفصدمبدهللادصم دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د"دوشكدد ف د د ندىق دهللابدكبمد بدذهٍع د  بدثض هد الدأيخذد بهدشيئد ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج ددـدث عبددهللا  ددّللكد4314 مبدسثي دد أب ي دث ع دهللاا اددث ددمبدخد  دث ع دهللا ي ددّللك

 هللابد  ده د ة 
دهللابيهد سبمد  به دإالد نهد دل:د"ىق دهللابدج ٍلد بدذهٍع".  هللابدد بزدصبىددّللك

ابب ]ذكر[ خروج الدجيال -14  
مبدث دحمد دل:ـدث عبدددحلقبدمبدهللا    دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدرمثيكأد4315  

دجت  دثذدفاد  مود قثود د ادلدثذدفا:دألاندندد  دد  جدلد هللابمد به دإند ثهدحب د د بد دٍ د ن د د بدانر د د ذيد
   ند نهدانرد د ف د د ذيد   ند نهد د فدانرف د  بد در،دذ كد بأمد  رددددملد  د بيو بد بدد ذيدد ىد نهدانر د  أنهد

دهللابيهد سبمدداول.سيج هد د   د دلد مود قثودد دصبىددّللك د  حْ ري:دهأذددمسثهللاد بدرسولددّللك  
ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا دهللابد تددةد دل:دمسثهللاد نسدمبد د كدى كأت 4316  

دهللابيهد سبمد نهد دل:د" ددمُثثدنزٌّدإالد  د نذرد  تهدد  جدلددألهللاوردد أذدب د الد إنهد هللاور د إنَّد دهللابدد بزكأدصبىددّللك
."  رمَّأمد يسدأبهللاور د إنَّدمنيدهللايبيهد أتواب دكد  ف

ـدث عبدد   دمبددمل ىن دهللابد   دمبدجثف  دهللابدشث اد"،دفدر".4317  
ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابدشثيعدمبددحل حدب دهللابد نسدمبد د ك 4318  

دهللابيهد سبمد دهذدددحل دث:د"دا :هدكلُّد قبٍم".  هللابدد بزدصبىددّللك
بدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددج د  دعبددمحي دمبدهالل دهللابد  دد  مهد د دل:دمسثهللادهللا  دندمبدثحينيدـدث ع4319

 ى كأت د دل:
دإندد  جلد ي  يهد هودىقعد نهد ؤ بفد دهللابيهد سبم:د" بدمس داب  جدلد بيب دهللابه د وددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

بدد و هد "دهأذدد دل. يت ثهداَّددد ثثدمهد بدد و هد  د  دملددد ثثدمهد   



ـدث عبددثيوةدمبدش دح دعبددمايا دث ع دحبري دهللابدخد  دمبد ث دن دهللابدهللا   دمبددألسود دهللابدجبددةدمبد4320
   د  يا دهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللاد نهدث عهم 

د  دث عتأمدهللابدد  جدلدثىتدخويهللاد ندالد ثابود دإنَّد قيح دهللابيهد سبمد دل:د"إ كأ دصبىددّللك د  َّجَّدلدد ندرسولددّللك
رجلفد حيريفد  حجدجث فد هللاورد ط وفدد ثنيد يسدمبد ئٍاد الدجح د د د  أند   سدهللابيأمد دهللاب ودد ندرمأمد يسد

 أبهللاور".
حدد اضد .   دلد موددد د:دهللا   دمبددألسوددُ يلكأ

ئي دهللابدهللا  دـدث عبددصفودندمبدصد دد   وايددملؤذكأن دعبددد و ي  دعبدددمبدجدم  دث ع دىيبدمبدجدم دد طد4321
 د  محبدمبدُج ريدمبدنفري دهللابد ميه دهللابدد بـَّوَّدفدمبدمسثدندد أال ك د دل:

دهللابيهد سبمدد  َّجكدلد ادل:د"إندخي جد  اند يأمد  اندثجيجهدد نأم د إندخي جد  قهللاد يأمد دصبىددّللك ذك درسولددّللك
دُ ْقبأٍم د  بد دركهد بأمد دخبيفيتدهللابىدكلكأ دثجيجدنفقه د دّللك ددجودركمد بدد بيا  دهللابيهد ود ح د  :ف سورةدد أهفد  أنَّ

 تبته"د ببد:د  دد   هد ددألرض د دل:د" رمثونددو د :ددودفدكقبا د دودفدكوهٍ  د دودفدكج ثٍاد سدئ د اي هدك اي أم"د
ددبملدهللايقىددمبد اببد:دايرسولددّللك دهذددد يوددد ذيدكقبٍاد  أفيبدد يهدصالةددودد  يبٍا د دل:د"ال دد  ر دد هد  ره دمثَّد

د ياتبه". دد وقد ي ركهدهللاب داببدُ  ٍك    ،دهللابيهدد قالددهللاب ددملبدرةدد  يضد دش  يَّ
د4322 ـدث عبددهللايقىدمبد    دعبددض  ة دهللابدد قي د  دهللابدهللا   دمبدهللا  ددّللك دهللابد  د  د ا دهللابدد بزدصبىددّللك

 هللابيهد سبمدحنوه د ذك دد حيود د  لد ثبده.
مبدهللا   دعبددمهدد دعبدد تددة دهللابدسدملدمبد  ددجلث  دهللابد ث دندمبد  دطبحا دهللابدث دثدـدث عبددثفصد4323

دهللابيهد سبمد دل:    دد  ردد  دد  دهدهللابدد بزكأدصبىددّللك
 " بدثفظدهللاو دآايٍ د بد  لدسورةدد أهفدهللاحيمد بد تبادد  جدل".

دهللابد تددة دإالد نهد دل:د " بدثفظد بدخود يمدسورةدد أهف"د  دلدشث اد دلد موددد د:د كذدد دلدهودددد  ستودئيُّ
 هللابد تددةد" بدآخ دد أهف".

ـدث عبدده مادمبدخد   دعبددمهدددمبدىيب دهللابد تددة دهللابدهللا  دد  محبدمبدآدد دهللابد  ده د ة4324  
دهللابيهد سبمد دل:د" يسدمي د ميبهدنزٌّددث دهللايقىدهللابيهدد قالدد إنهدانزلف د  أذددر دت  وهد دهللا  وه:د ندد بزَّدصبىددّللك

د رجلفد  مويفدإ،ددحل  ةد د  يدض دمنيداحي  نيدك ندر سهدداط د إندملددحي هدمبلف د ياد لدد بدفدهللابىدديأسالدد ي قُّ
د دز دنهددملبلدكبهددإالدديأسالد د دهبكددملقيحدد  جدل د ي أثد د حيبيعد داتلددخلبمد  د دض ددجلمدا د دهبكددّللك

دتوىفد يحيبكأيدهللابيهددملقب ون". ددألرضد رمثنيدسبا دمثَّد  
ابب يف خرب اجلسياسة -15  

ـدث عبددد بفيبي دعبددهللا  دندمبدهللا  دد  محب دعبدددمبد  دذئع دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد دط ادمبهللاد4325



د يس
دد دهللابيهد سبمد خَّ دد ثود ددآلخ ةدذد د يبٍا دمثدخ جد ادل:د"إنَّهدث ق دث دثف دصبىددّللك كدندى كأعبيهد ندرسولددّللك

دشث هد د دل:د دد نهللا د دد هللا:د انددجلقدسا د متيمفدد  دريُّدهللابدرجٍلدكدند دجمد ةد بدجمدئ دد  ح  د  أذدد انداب   ٍةدجت ُّ
دشث هد قبقلفد ددألغاللددبم د ي ددمنيدد ق د د دألرض د ابهللا:د بد دذهعدإ،دذ كدد احي د   يته د  أذددرجلفدجي ُّ

خ جدنزُّددأل كأيكأنيدمث  د بهللا:دنثم د دل:د طدهللاوهد ددهللاحيوه د بهللا:دملد طدهللاوه د دل:دذد،دد نهللا د دل:د اندد  جدل 
 خريفدهلم".
دمبد4326 ـدث عبددثجدجدمبد  ددثاوب دعبددهللا  دد حي   دعبدد  د دل:دمسثهللادثقيبد ددملثبكأم د دل:دعبددهللا  ددّللك

 م د ة دعبددهللاد  دمبدش دثيلدد وثزُّ دهللابد دط ادمبهللاد يسد د هللا:
د دصبىددّللك دهللابيهد سبمددبددي:د نَّدد حيالةدجد ثاف د ر جهللاد حيبيهللاد  درسولددّللك دصبىددّللك مسثهللاد بدديدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدصال هدجبسدهللابىددملبربد هوددضحك د دل:د" يبمددكلُّدإنقدٍند دصبىددّللك هللابيهد سبم د ب دد ضىدرسولددّللك
د دد ثتأمد  ه ٍاد الدرغ ٍا د  أبد حياله"دمثد دل:د"هلد  ر ندملد ثتأم "د د ود:د د رسو هد هللابم د دل:د"إ كأ دّللك

 ثتأمد نَّدمتي د دد  دريَّدكدندرجال دنحي دنيكد  د جد د  دد د  سبم د ث ع دث د د د د قدد ذيدث عتأمدهللابدد  جدل؛د
 دد  ح  د  ر  وددإ،دجمد ٍةدث ع د نهدركعد دسفيبٍادحب دٍاد  دعالعنيدرجال د بدخلمد جذدٍد د بثعد مددملوجدشه د د

ثنيد غ بدد و س د جبقودد د   بدد قفيبا د  خبودددجلمد ة د بايتهمدددمافد هبعدك يؤةدد وث  د د ود:د دبكد دد
 نهللا  د د هللا:د انددجلقدسا ددنطباوددإ،دهذددد  جلد دهذددد  د  د  أنهدإ،دخربكمدابألشودق د دل:دملددمسَّهللاد بددرجال د

ددخببددد  د  د  أذدد يهد هللاظمدإنقدٍندر دبدهد  ُّدخباد د  ش هد اث د د   بدد بهدد  ند أوندشيطدنا  د دنطبابددس دهللاد دثىتَّ
د اند ددأل يكأ د دل:دإ كأ جم وهللاافدد دهدإ،دهللاباه د ذك ددحل دثد س هلمدهللابدخنلدميقدند د هللابدهللانيدزغ  د هللابدد بزكأ

دهللابيهد سبم:د" إنهد دحب دد وددد  دحب دد ي ب دالدملددملقيح د إنهددوشكد نددؤذنديلد ددخل  ج د دلدد  بزُّدصبىددّللك
دهللابيهد سبم د دصبىددّللك  بد  لددملو قد ددهو"د   ني د     دد  هد  لددملو ق د د هللا:دثفظهللادهذدد بدرسولددّللك

  سدقددحل دث.
سثي  دهللابدهللاد  د دل:دث عت ددـدث عبدد   دمبدص ردن دعبدددملثت   دعبددإمسدهللايلدمبد  دخد   دهللابدجمد  دمب4327

  دط ادمبهللاد يس
دهللابيهد سبمدصبكىدد ظه دمثدصث ددملبرب د كدندالددحيث دهللابيهدإالددودد ثٍاد  لددو ئٍذ دمثدذك دهذهد  ندد بزَّدصبىددّللك

 د احيا.
  دلد موددد د:د دمبدص ردندمحي يٌّدغ قد دد  ح د  ددمبد أْقوحٍردملددقبمد بهمدغريه.

دمبدُ حي  دهللابد  دسب ادمبدهللا  ددـدث عبدد دصل4328 مبدهللا  ددألهللابى د خربانددمبد ضيل دهللابدد و ي دمبدهللا  ددّللك
 د  محب دهللابدجدم د دل:



دهللابيهد سبمدذد ددوددهللابىددملبرب:د"إنكهدميب دد انفددقري ند دد  ح د بف دطثد هم د   ثهللادهلمد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دشث دجب هددجمد ة د ر جوددد د  نددخلرب د بايتهمددجل قدسا"د ابهللادأل دسب ا:د  دددجلقدسا د دل:دد   ةدجت ُّ

 ر سهد د د هللا:د دهذددد احي  د ذك ددحل دث د س لدهللابدخنلدميقدند هللابدهللانيدُزغ  د دل:دهوددملقيح د ادلديلددمبد
  د دل:د إند  دسب ا:دإند دهذدددحل دثدشيئد د ددثفظته د دل:دشه دجدم د نهدهوددمبدصيكدٍد د بهللا:د  أنهد  د د

  د  د بهللا:د  أنهد  د سبم د دل:د إند سبم د بهللا:د  أنهد  ددخلددمل دبا د دل:د إنددخلددمل دبا.
ابب ]يف[ خرب ابن الصائد -16  

ـدث عبدد مودهللادصمدُخوحْيُشدمبد ص د دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابددمبدهللا  4329  
دهللابيهد س دابمبدصدئٍ د دنفٍ د بد صحدمه د يهمدهللا  دمبددخلطدب د هوددبثعد  دد غب دند ندد بزَّدصبىددّللك بمد  ك

د دهللابيهد سبمدره هدمي هدمثد دل:د"  وه د  كأ دصبىددّللك هللاب د طمدم د غد اد هودغالد د بمددوث دثىتدض بدرسولددّللك
دهللابيهدرسولددّللك "د دل:د بظ دإ يهددمبدصيَّدٍد د ادل:د شه د نككدرسولددأل كأيكأني  دمثد دلددمبدصيدٍدد ببزكأدصبىددّللك

دهللابيهد د رسبه"دمثد دلد هدد بزُّدصبىددّللك دهللابيهد سبم:د"آ بهللادابّللك درسولددّللك د ادلد هدد بزُّدصبىددّللك  سبم:د  وه د  ك
دهللابيهد سبم:د"ُخبكأ حدهللابيك د كدذبف د ادلد هدد بزُّدصبىددّللك دأل  "دمثد دلدد سبم:د" ددأي يك "د دل:دأي ي دصددقف

د  دخ   د كدخ يئا "د خ  د هد}دودد يتدد ق د دم خدٍند  نٍي{د دلددمبد دهللابيهد سبم:د"إ كأ دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"دخق د ببد ث  د  ر،"د ادلدهللا  :دايرسولددّللك ددئذنديلد دصبىددّللك صيدد:دهودد  ُّلُّ د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"إنددأبدهود ببد قبَّ دهللابيه"ددث دد  جدلد" إالَّددأبدهود الدد  ض بدهللاباه د ادلدرسولددّللكد صبىددّللك
 خريد د تبه".

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدددثاوبددث ددمبدهللا  دد  محبدهللابد وسىدمبدهللاا ا دهللابدان  د دل:4330  
د نددملقيحدد  جدلددمبدصيدٍد. د دد شكُّ  كدنددمبدهللا  دداول:د دّللك

دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابدسث دمبدإم دهيم دهللابد   دمبددملبأ رد دل:ـدث عبدد4331  
د دإنَّددمبدد حيدئ دد  جدل د ابهللا:دحتبفدابّللك  د ادل:دإ دمسثهللادهللا  دىبفدابّللك دىبفدابّللك ر دهللادجدم دمبدهللا  ددّللك

دصبى دهللابيهد سبم د بمددبأ هدرسولددّللك دصبىددّللك دهللابيهد سبم.د ثد،دهللابىدذ كدهللاب درسولددّللك دّللك  
ددث ددمبد وسىد دل:دعبددشي دن دهللابددألهللا ش دهللابدسدمل دهللابدجدم د4332 ـدث عبدد مح دمبدإم دهيم دعبددهللا ي ددّللك

  دل:
  ا انددمبدصيدٍدددودددحل ة.

دمبد قب ا دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابدد ثال  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:4333 ـدث عبددهللا  ددّللك  
". دلدرد دهللابيهد سبم:د"ال اوددد قدهللاادثىتدخي جدعالعونددجد وندكبهمددمهللامد نهدرسولددّللك دصبىددّللك سولددّللك  

دمبد ثدذ دعبدد   دعبدد   ددث ددمبدهللا   دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:4334 ـدث عبددهللا ي ددّللك  



دهللابيهد سبم:د"ال اوددد قدهللاادثىتدخي جدعالعود دصبىددّللك د هللابىد دلدرسولددّللك ندكذداب ددجَّدال دكبهمددأذبدهللابىددّللك
 رسو ه".
دمبددجل دح دهللابدج د  دهللابد غرية دهللابدإم دهيم د دل:د دلدهللا ي ةدد قب د د ذدددخلرب د دلد4335 ـدث عبددهللا  ددّللك

  ذك دحنوه د ابهللاد ه:
    ىدهذدد بهم ددث ددملرتدر د ادلدهللا ي ة:د  ددإنهد بدد  ُ  ف.

ابب األمر والنهي -17  
دمبد4336 دمبدمذميا دهللابد  دهللا ي ةدهللابدهللا  ددّللك دمبد   دد بفيبي دعبدددونسدمبدردش  دهللابدهللابيكأ ـدث عبددهللا  ددّللك

  قثود د دل:
دهللابيهد سبم:د"إند  لد دددخلدد باصدهللابىدم دإس دئيلدكدندد  جلددباىدد  جلد ياول:دايد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د ديد دد حيب  د  أنهدال دىلد ك دمثددبادهد بدد غ د الدميبثهدذ كد نددأوند كيبهد ش د هد  ثي هد ب ددهذددد قددّللك
د بوبدمثضهمدم ثٍب"دمثد دل:د} ُثبدد ذدبدكف  دد ببدم دإس دئيلدهللابىد قدنددد دد هللايقىد  ثبوددذ كدض بددّللك

د ت   ندابملث  فد  تبهونَّدهللابدد ملبأ د  ت خذنَّدهللابىدد يدد ظدملددمبد  ،{دإ،د و ه:د} دساون{"دمثد دل:د"كالَّد دّللك
د حي د ". د ط د د  تاحي نهدهللابىددحلقكأ    ت ط نهدهللابىددحلقكأ

ـدث عبددخبفدمبدهودد دعبدد مودشهدبددحلبدط دهللابدد ثال دمبددملقيكأع دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابدسدمل دهللابد4337
دهللابيهد سبمدمبحوه دزددد"  د يض دمابوبدمثضأمدهللابىدمثٍب د  دهللا ي ة دهللابددمبد قثود دهللابدد بزكأدصبىددّللك  مبَّددّللك

 مثد يبثبأمدك دد ثبهم".
دمبدهللا   دمبد  َّة دهللابدسدملددأل طس دهللابد  د  دلد موددد د:در دهددحملدر  دهللابدد ثال دمبددملقيع دهللابدهللا  ددّللك

 هللا ي ة دهللابدهللا  ددّللك د ر دهدخد  دد طحدن دهللابدد ثال  دهللابدهللا   دمبد  ةدهللابد  دهللا ي ة.
مبدمايا دهللابدخد   دحد ث عبددهللا   دمبدهللاون د دل:د خرباندُهوحيم ددملثىندهللابدإمسدهللايل دهللابددـدث عبدد هع4338

  يسد دل:
د  عىندهللابيه:دايد دهددد بدف دإنأمد ا   ندهذهددآلداد  ضثونددهللابىدغريد ودضثهد:د  دلد مودمأ دمث د ندمح ددّللك

دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّد}هللابيأمد نفقأمدالدض كمد بدضلكدإذدددهت دتم{د دلدهللابدخد  :د إاند مسثبددد بزَّدصبىددّللك
دمثادٍب"د  دلدهللا   دهللابدهويم:د إ دمسثهللادرسولد د بدفدإذددر  ددد ظدملد بمدأيخذ ددهللابىدد دهد  شكد نددث همددّللك

دهللابيهد سبمدداول:د" دد بد وٍدددث لد يهمدابملثددصي دمثَّددا ر ندهللابىد نددغري ددمثدالدغري ددإالَّد دصبىددّللك ددوشكددّللك
د بهدمثادٍب".   نددث همددّللك

 دلد موددد د:د ر دهدك دد دلدخد  د مود سد اد  دهللاا د دلدشث اد يهد" دد بد وٍدددث لد يهمدابملثدصيدهمد ك  دابد
 دث به".



ـدث عبدد ق د دعبدد موددألثوص دعبدد مودإسحدق د ربهدهللابددمبدج د  دهللابدج د د دل:4339  
دصبىددّللكد هللابيهد سبمدداول:د" دد بدرجٍلددأوند د وٍدددث لد يهمدابملثدصيددا ر ندهللابىد نددغري دددمسثهللادرسولددّللك

دمثذدٍبد بد  لد ندميو ود".  هللابيهد الددغري ددإالد صد مددّللك
د دال:دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدإمسدهللايلدمبدرجد  دهللابد4340 ـدث عبدد   دمبدد ثال د هبَّدددمبدد ق يكأ

سثي  د هللابد يسدمبد قبم دهللابدطدرقدمبدشهدب دهللابد  دسثي ددخل ريد دل: ميه دهللابد  د  
دهللابيهد سبمدداول:د" بدر ىد بأ د د دستطديد نددغريهدمي هد بيغريهدمي ه"د  ط دهبَّدددماياد دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك

ميدن".ددحل دثد  دهددمبدد ثال د"  أندملددقتط د  بقدنه د  أندملددقتط د]مبقدنه[د  اب ه د ذ ك   ضثفدديأ
ـدث عبدد مودد  مي دسبي دندمبددد ددد ثتأي دعبدددمبددمل در، دهللابدهللُات ادمبد  دثأيمد دل:دث ع دهللا   دمبد4341

 جدردادد بر ي د دل:دث ع د مود  يادد وث د د دل:
د ا دس  هللادس  هللاد ابدعثب اددخلو د ابهللا:دايد ابدعثب ا دكيفد اولد دهذهددآلداد}هللابيأمد نفقأم{د دل:د  دد  دّللك

دهللابيهد سبمد ادل:د"ملددئت   ددابملث  ف د  بدهوددهللابددملبأ  دثىتدإذدد دصبىددّللك هللابهددخ ريد  دس  هللادهللابهددرسولددّللك
دذيدر ٍيدم  دهد ثبيكددث دمبفقكد ديدهللابكدد ثوددَّ د  أنَّد ر دهللادشحكدد طدهللادد هوىد تَّ ثد د دنيدد ؤع ة د إهللاجدبدكلكأ

[دد حيربد يهد  لد  ٍبدهللابىددجل   د بثد لد يهمد  لد ج دمخقنيدرجال ددث بوند  لدهللا به"د بد ردئأمد ايدد]د حيرب
  زدد دغريهد دل:دايرسولددّللك د ج دمخقنيد]رجال [د بهم د دل:د" ج دمخقنيد بأم".

دم4342 بدهللا   دـدث عبددد اثبز د ندهللا  دد ثمدمدمبد  دثدزددث كعهم دهللابد ميه دهللابدهللا درةدمبدهللا    دهللابدهللا  ددّللك
 مبدد ثدص

دهللابيهد سبمد دل:د"كيفدمأمد مم دٍن"د  د"دوشكد ندأييتدز دنفددغ ملدد بدفد يهدغ مبا د  اىد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
ث د افد بدد بدفد  د  جهللادهللاهودهمد   دانهتم د دختبفودد أدنوددهأذد"د ش كدمنيد صدمثهد اد ود:دكيفدمبددايرسولد

  د  ذر ند دد بأ  ن د  ا بوندهللابىد   دخدصتأمد  ذر ند   دهللاد تأم".دّللك د دل:د" خذ ند دد ث  ون
دهللابيهد سبمد بدغريد جٍه. دمبدهللا    دهللابدد بزكأدصبىددّللك   دلد موددد د:دهأذددر يدهللابدهللا  ددّللك

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددد فضلدمبددُكني دعبدددونسدمبد  دإسحدق دهللابدهاللدمبدخ دبد  دد ثال د4343
دمبدهللا   دمبدد ثدصد دل: د ل:دث ع دهللاأ  ا د دل:دث ع دهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدإذدذك دد فتباد]  دذك  دهللاب ه[د ادل:د"إذددر دتمدد بدفد  د  جهللاد دصبىددّللك ميب ددحنبدثولدرسولددّللك
دهللاهودهمد خفهللاد  دانهتمد كدنوددهأذد"د ش كدمنيد صدمثهد دل:د ا هللادإ يهد ابهللا:دكيفد  ثلدهللاب دذ كدجثب  ددّللك
  د، د دل:د"د مددميتك د د بكدهللابيكد قدنكد خذدندد ث ف د ديد دد بأ  د هللابيكدأب  دخدصادنفقك د ديد

 هللابكد   دد ثد ا".



ـدث عبدد   دمبدهللا ددةدد ودسطي دعبدددمد ددث ددمبدهدر ند خرباندإس دئيل دعبدد   دمبدُجححددة دهللابدهللاطياد4344
 د ثو  دهللابد  دسثي ددخل ري د دل:

دهللابيهد سبم:د"  ضلددجلهدددكب ادهللا ٍلدهللاب دسبطدٍندجدئٍ "د  د"  رٍيدجدئٍ ".  دصبىددّللك دلدرسولددّللك  
ـدث عبدد   دمبدد ثال  د خرباند مودمأ  دعبدد غريةدمبدزايدددملوصبي دهللابدهللا يكدمبدهللا يكدهللابدد ُثْ فدمبد4345

 هللا ريةدد أب ي 
دهللابيهد سبمد دل:د"إذددهللا بهللاددخل طيئاد ددألرضدكدند بدشه هدد أ ههد"د  دلد  َّة :د" نأ هد"دهللابدد بزدصبىددّللك

 "كدندك بدغدبدهللابهد د  بدغدبدهللابهدد  ضيهددكدندك بدشه هد".
د4346 ـدث عبدد مح دمبددونس د دل:دعبدد مودشهدب دهللابد غريةدمبدزايد دهللابدهللا يكدمبدهللا يك دهللابدد بزدصبىددّللك

غدبدهللابهد".هللابيهد سبمدحنوهد دل:د" بدشه هدد أ ههددكدندك بد  
ـدث عبددسبي دندمبدث بد ثفصدمبدهللا  د دال:دعبددشث اد هذدد فظه دهللابدهللا   دمبدُ  َّةح دهللابد  دد  ررتيد4347

د دهللابيهد سبمدداول د  دلدسبي دن:د دل:دث ع درجلد بد صحدبدد بزكأدصبىددّللك  دل:د خرب د بدمس دد بزدصبىددّللك
 هللابيهد سبم

دهللابيهد سبم   دل:د" بددهبكدد بدفدثىتددحثذأر د د  ددُثذأر دد بد نفقهم".د ندد بزَّدصبىددّللك
ابب قيام الساعة -18  

د  مودمأ دمبد4348 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه يد دل:د خرب دسدملدمبدهللا  ددّللك
دمبدهللا  د دل:  سبي دن د ندهللا  ددّللك

دهللابيهد س دصبىددّللك بمدذد د يبادصالةدد ثود د دآخ دثيد ه د ب ددسبكمد ددد ادل:د" ر دتأمد يبتأمدصبكىدمبددرسولددّللك
هذه د  أنَّدهللابىدر فد دئادسبٍاد بهددالد اىداَّبدهودهللابىدره ددألرضد ث ف"د دلددمبدهللا  :د وهلدد بدفد د اد اد

دهللابيهد سبمد بكد ي دددتح كعوندمهدهللابدهذهددألثدددثدهللابد دئادسب دصبىددّللك دصبىدرسولددّللك ا د إّندد دلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:دالدد اىداَّبدهودد يوددهللابىدره ددألرض دد د د نددبر ددذ كدد ا ن.  دّللك

ـدث عبدد وسىدمبدسهل دعبددثجدجدمبدإم دهيم دعبدددمبد هعدث ع د ثد دادمبدصد  دهللابدهللا  دد  محبدمبد4349
 ج ري دهللابد ميه دهللابد  دعثب اددخلو د دل:

دهذهددأل اد بدنحيفددوٍد". دلدرسولددّللكد مددّللك دهللابيهد سبم:د" بددحثجأ دصبىددّللك  
ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبدد موددملغرية دث ع دصفودن دهللابدش دحدمبدهللا ي  دهللابدسث دمبد  د  َّدص 4350  

دألرجود ندالد ثجمد  يتدهللاب در دد نددؤخ همدنحيفددوٍد"د ي دهللابيهد سبمد دل:د"إ كأ لد قث :د كمد ندد بزدصبىددّللك
 نحيفدذ كدد يود د دل:دمخق دئادسبا.

   أول كتاب احلدود32



ابب احلكم فيمن ارتد -1  
ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددإمسدهللايلدمبدإم دهيم د خرباند دوب دهللابدهللاأ  ا4351  

ث  همداب بدر دإندرسولد ندهللابيكد دهللابيهدد قالدد ث قدانسد ددر  ُّ ددهللابدديأسالد د  بغدذ كددمبدهللا دفد ادل:دملد كبدأل
دهللابيهد سبم د  أندرسولد دصبىددّللك "د كبهللاد د بهمدماولدرسولددّللك دهللابيهد سبمد دل:د"ال ثذموددمثذدبددّللك دصبىددّللك دّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"د بدم لدددبهد د تبوه"د  بغدذ كدهللابيكددهللابيهدد قالد د ادل:د دحددمبدهللا دف. دصبىددّللك  دّللك
ددـدث عبددهللا   دمب4352 دمبد  ة دهللابد ق  ق دهللابدهللا  ددّللك هللاون د خرباند مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدهللا  ددّللك

  دل:
درسولددّللك دإالَّدإبأث ىد د   كأ دهللابيهد سبم:د"الىلُّددددرجٍلد قبٍمددوه د ندالدإ هدإالددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

دملفدرقد بج دهللاا".عالٍت:دد  َـّيكأُعدد مد  د د بفسداب بفس د د تدر،د  دبهد  
ـدث عبدد   دمبدسبدندد  دهبي دعبددإم دهيمدمبدطه دن دهللابدهللا  دد ثمدمدمبدر ي  دهللابدهللا ي دمبدهللا ري دهللابد4353

دهللابهدد د هللا:  هللادئوادرضيددّللك
د  ند   د درسولددّللك دإالَّد دهللابيهد سبم:د"الىلُّددددد  ىٍ د قبٍمددوه د ندالدإ هدإالددّللك دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

د رسو هد  أنهدداتلد  ددحيبعد  ددبفىد بد إبأث ىدعالٍت:درجٍلدزّندمث دإثحيدٍند  أنهدد جم د رجلفدخ جد دراب دّللك
 دألرض د  دداتلدنفقد د ياتلد د".

ـدث عبدد مح دمبدثب لد  ق دد دال:دعبددىيبدمبدسثي  د دلد ق د:دعبدد ـُ َّةدمبدخد   دعبددمحي دمبدهالل د4354
ةد دل:د دلد مود وسى:عبدد مودم د  

دهللابيهد سبمد  ثيدرجالند بددألشث دنيد ث مهددهللابدميي د دآلخ دهللابددقدري د أالمهدد    بهللادإ،دد بزدصبىددّللك
دمبد يس ".د بهللا:د دهللابيهد سبمدسدكهللا د ادل:د" دد اولدايد ابد وسى"د  د"ايهللا  ددّللك س لدد ث ل د د بزدصبىددّللك

 دد د نفقه د د  ددشث  د ن دددطب دندد ث ل د دل:د ك  د نظ دإ،دسودكهدد د ذيدمث كدابحلقد دد طبثد دهللابى
حتهللادشفتهد بحيهللا د دل:د" بدنقتث لد  دالدنقتث لدهللابىدهللا ببدد بد ردده د  أبددذهعد نهللادايد ابد وسى د  دايد

دمبد يٍس"د  ث هدهللابىدد ي ب دمثدد  ثهد ثدذدمبدج ل د دل:د ب دد  ددهللابيهد ثدذد دل:دد نمل د   اىد هد سددة دهللا  ددّللك
د  سبمدمثدردج دددبهدددبدد قو  د دل:دالد جبسدثىتدداتلد  إذددرجلدهللاب هد وعق د دلد ددهذد د دل:دهذددكدنددهودايك

د رسو هدعالتد  د  د    دمهد اتل دمثد د رسو ه؛د دل:ددجبس دنثم د دل:دالد جبسدثىتدداتلد ضد ددّللك  ضد ددّللك
دد ثدذدمبدج ل:د  دد اند  اندد   ود د  د  ودد  اند د  رجود دنو يتد دد رجود د و يت. ذك دد يدددد بيل د ادلد ث مه  

د4355 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدددحلأ َّد ددث دهللا  ددحل ي دمبدهللا  دد  محبدهللابدطبحادمبدىيبد مـُ حد دمبدهللا  ددّللك
 مبد  دم دة دهللابد  دم دة دهللابد  د وسىد دل:



د ثدذد  اند اب ي ب د رجلدكدنددهوداي د  سبمد در ح كدهللابدديأسالد د ب دد  دد ثدذد دل:دالد نملدهللابدددميتدثىتد  ددهللابيك
 داتل د اتل د دلد ث مهد:د كدند  ددستتيعد  لدذ ك.

ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبددثفص دعبددد وي د  دهللابد  دم دةد ذهدد احياد دل:4356  
حد مود وسىدم جلد  ددر  دهللابدديأد سالد د  هللادهدهللاو دبد يباد  د  د د د بهد د جد د ثدذد  هللادهد  ىب د ض بدهللاباه. ُ يتأ  

 دلد موددد د:د ر دهدهللا  ددملبكدمبدهللا ري دهللابد  دم دةدملددذك ددالستتدما د ر دهددمبد ضيلدهللابدد وي د  دهللابدسثي د
 مبد  دم دة دهللابد ميه دهللابد  د وسى؛دملددذك د يهددالستتدما.

دهللُاباُه د  ددـدث عبدددمبد ثدذ4357  دعبدد   دعبدددملقثودي دهللابدد ادسم د ذهدد احياد دل:د بمددبملدثىتدُض أبح
 ددستتدمه.
دمبددحلقنيدمبد د   دهللابد ميه دهللابددمد دد بحويدهللابدهللاأ  ا دهللابد4358 ـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زي دعبددهللابيك

 دمبدهللا دفد دل:
د دمبدسث دمبد  دس حددأتعد  سولددّللك دهللابيهد سبمد  ز كهدد ويطدن د بحقداب أفدر د    دمهدكدندهللا  ددّللك صبىددّللك

دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ندداتلددوددد فتح د دستجدرد هدهللا  دندمبدهللافدن د  جدرهدرسولددّللك دصبىددّللك رسولددّللك
  سبم.

هللابد حيثعدمبددـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد مح دمبددملفضل دعبدد س دطدمبدنحي د دل:دزهللامدد قك ي4359
 سث  دهللابدسث د دل:

دمبدسث دمبد  دس حدهللاب دهللا  دندمبدهللافدن د جد دمهدثىتد   فهدهللابىدد بزكأدصبىد ملددكدنددودد تحد أاددخت  دهللا  ددّللك
دابدْ دهللا  ددّللك د    در سهد ظ دإ يهدعالاث  دكلدذ كدأيىبد  ددثهدمث دعالت دمثد   لد دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك دّللك

 صحدمهد ادل:د"  ددكدند يأمدرجلفدرشي فدداوددإ،دهذددثيثدرآ دكففهللادد يدهللابدميثتهد ياتبه "د اد ود:د ددهللابىد
د دد دنفقك د الَّد     دإ يبددمثيبك د دل:د"إهدالددب غيد بزٍكد ند أوند هدخدئباددألهللاني".  ن ريدايرسولددّللك

بد ميه دهللابد  دإسحدق دهللابدد وثز دهللابدج د د دل:ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددمحي دمبدهللا  دد  محب دهللا4360  
دهللابيهد سبمدداول:د"إذدد مقدد ث  دإ،دد و ،د ا دثلدد ه".  مسثهللادد بزدصبىددّللك

ابب احلكم فيمن سب النيب -2  
ـدث عبددهللا دددمبد وسىددخلُتَّبأيُّ د خرباندإمسدهللايلدمبدجثف ددمل   دهللابدإس دئيل دهللابدهللا  دندد وحَّدد دهللابد4361
اد دل:دعبدددمبدهللا دف هللاأ    

دهللابيهد سبمد  ا د يهد يبهدهدد الد بتهي د دمج هدد الد بمج د دل:د ب ددد  ند هللا ىدكدنهللاد هد دُّد   د وتمدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد  وت ه د  خذددملأْغوحلد وضثهد دمطبهدد د أ دهللابيهدد كدنهللادذد د يبادجثبهللاد ا د دد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم د ج  د اتبهد د و  دمنيدرجبي دذ كد ببزكأدصبىددّللك هددطفل د بطرهللاد ددهبد،داب  د د ب دد ص حدذُكأ ح



درجال د ثلد دد ثل ديلدهللابيهدثقٌّدإالد دد"د دل:د اددددألهللا ىددترطىدد بدفد هوددتم ملدثىتد د بدفد ادل:د" نو ددّللك
د اندصدث دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك  هددكدنهللاد وت كد  ا د يكد  ندهدد الد بتهي د ث دمنيدد يدد بزدصبىددّللك

  زج هدد الد بمج  د يلد بهدددمبدند  لدد بؤ ؤ نيد كدنهللاد در ياا د ب ددكدندد  درثادجثبهللاد وت كد  ا د يك د
دهللابيهد سبم:د" الددشه  دد نكدد هدد   خذ ددملغولد وضثتهد دمطبهد د د أ  دهللابيهددثىتد تبتهد د ادلدد بزدصبىددّللك

".ه رفد  
دهللابه4362 دمببددجل دح دهللابدج د  دهللابد غرية دهللابدد وثز دهللابدهللابيدرضيددّللك ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد هللا  ددّللك  

د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد  ا د يه د رباهددرجلدثىتد د هللا د  مطلدرسولددّللك  نددهوددادكدنهللاد وتمدد بزدصبىددّللك
 هللابيهد سبمدد هد.

دهللابيهد سبم دحددـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل 4363 عبددمحدد دهللابددونس دهللابدمحي دمبدهالل دهللابدد بزدصبىددّللك
د نحيريدمبدد ف جد دال:دعبدد مود سد ا دهللابددمد دمبدزرد  دهللابددونسدمبدهللا ي  دهللابدمحي دمبد  عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك

دمبد ط كأف دهللابد  دم زةد دل:  هالل دهللابدهللا  ددّللك
دهللابه[د تغ دكبهللادهللاب د  دمأ د]رضيددّللك دصبىددّللك يظدهللابىدرجلد دشت دهللابيه د ابهللا:د ذنديلدايدخبيفادرسولددّللك

هللابيهد سبمد ض بدهللاباه د دل:د  ذه هللادكب يتدغض ه د اددد  خلد  رسلدإيلَّد ادل:د ددد ذيد بهللادآنفد  د بهللا:د
دددئذنديلد ض بدهللاباهد دل:د كبهللاد دهللاال د ود    ك د بهللا:دنثم د دل:دالد دّللك د ددكدنهللاد  و دمث د    صبىددّللك

 هللابيهد سبم.
 دلد موددد د:دهذدد فظددمد  د دلد مح دمبدثب ل:د يدملددأبدأل دمأ د ندداتلدرجال دإالدإبأث ىدد  التدد يتد دهلدد
د دمث دإميدن د  دزان دمث دإثحيدن د  د تلدنفسدمغريدنفس د كدند ببزدصبىددّللك دهللابيهد سبم:دكف ف دصبىددّللك رسولددّللك

.هللابيهد سبمد ندداتل  
ابب ]ماجاء[ يف احملاربة -3  

ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابد  د الما دهللابد نسدمبد د ك4364  
دهللابيهد سبمد دجتو دد دصبىددّللك   ند و د د بدهللُاألد  د دلد بدهللُا حدباد   وددهللابىدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد دستد وددد بثم د    همد نددو مودد بد مودهلدد    دند د دنطباود د ب ددصحُّودد تبوددرد دصبىددّللك دهللايدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد دآاثرهم د  دددر ف دد بهدرد دهللابيهد سبمدخربهمد بد  لدد بهدر د  رسلدد بزدصبىددّللك   بغدد بزَّدصبىددّللك

 د دلد مودثىتدجي د م د    د مد اطثهللاد د دهمد  رجبهمد مسَّ د هللايبهم د   اودد ددحل ةددقتقاوند الددقاون
د رسو ه.   الما:د هؤال د وددس  ودد  تبودد كف  ددمث دإميدنمد ثدرمودددّللك

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دهللابد دوبدإبأسبددهد ذدددحل دث د دلد يه:د    دنقد ريد  محيهللا د4365
  أحبهم د  ط د د دهمد  رجبهم د  ددثق همد.



ند دل:د خرباندح د عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددد و ي  دهللابددأل زدهللاي دهللابدـدث عبدد   دمبدد حي دحدمبدسفيد4366
 ىيبددث ددمبد  دك ريدهللابد  د الما دهللابد نسدمبد د ك د ذدددحل دثد دلد يه:

د]  در،د  ثد،[د دذ ك:د}إّنددجمد د حد م د دل:د  نملددّللك دهللابيهد سبمد دطب همد د اد ُ يتأ دصبىددّللك   ثثدرسولددّللك
د رسو هد دقثوند ددألرضد قددد {ددآلدا.د ذ دبدىدرمونددّللك  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خربانداثمهللاد  تددةد محي  دهللابد نسدمبد د ك دذك دهذدددحل دث د4367
  دلد نس:د با در دهللاد ث همددحْأ أدددألرضدمفيهدهللاطود دثىتد د ود.

هللابدهودد دهللابد تددة دهللابد نسدمبد د كد ذدددحل دثدحنوه ددـدث عبدد   دمبدمودر دعبدددمبد  دهللا يك 4368
 زدد:

مثدنىدهللابددمل باد ملددذك د" بدخالٍف"د ر دهدشث ادهللابد تددةد سالددمبد قأنيدهللابداثمهللاد يثد دهللابد نس دملددذك دد
 " بدخالف"د ملد ج د دث دثد ث د" ط د د دهمد  رجبهمد بدخالٍف"دإالد دث دثدمحدددمبدسب ا.

دمبد هع د خرب دهللا    دهللابدسثي دمبد  دهالل دهللابد  دد ماند دهللابدـدث 4369 عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك
دهللابهدهللابددمبدهللا   دمبدهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك دمبدهللا ي ددّللك د دلد مح :دهوددث دهللا  ددّللك دمبدهللا ي ددّللك  هللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دستد د ند انسد د غدر ددهللابىدإملدد بزدصبىددّللك دصبىددّللك  وهدد در  ُّ ددهللابدديأسالد د  تبوددردهللايدرسولددّللك
ذ دد اط د د دهمد  رجبهم د مسلد هللايبهم د دل:د نم هللاد يهمدآداددحملدرما د همد هللابيهد سبمد ؤ بد د  ثثد دآاثرهم د  خأ

 د ذدبد خربدهللابهمد نسدمبد د كددحلجدجدثنيدس  ه.
دمبد هع د خرب دد بيثدمبدسث  دهللابد   دمبدهللاجالن دهللابد  ددـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح د خربان4370
 د ماند

د] ثد،[د دذ ك د  نملد دهللابيهد سبمدملدد ط دد ذدبدس  ودد أادثحُهد مسلد هللايبهمداب بدردهللاد  هددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د رسو هد دقثوند ددألرضد قددد د  د] ثد،[:د}إّنددجمد دد ذدبدىدرمونددّللك ندداتَّبودد  ددحيب ود{ددآلدا.دّللك  

ـدث عبدد   دمبدك ريد دل:د خرباندحد عبدد وسىدمبدإمسدهللايل د دل:د خرباندمهدد دهللابد تددة دهللابد   دمبد4371
 سريدبد دل:دكدندهذدد  لد ند بملددحل  د ددث دث دثد نس.

ي دهللابدهللاأ  ا ـدث عبدد مح دمبد   دمبداثمهللا دعبددهللابيدمبدثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحود4372  
د رسو هد دقثوند ددألرضد قددد د ندداتبودد  ددحيب ودد  د اط د هللابددمبدهللا دفد دل:د}إّنددجمد دد ذدبدىدرمونددّللك
 د دهمد  رجبهمد بدخالٍفد  ددبفودد بددألرض{دإ،د و هد}غفورفدرثيمف{دنم هللادهذهددآلداد ددملو كني د  بداتبد

  ندداددد يهددحل دد ذيد صدمه. بهمد  لد نددا ردهللابيهدملدميبثهدذ كد
ابب يف احلد يشفع -4  



دمبد وهعددهلأْ  د د دل:دث ع دح د عبدد تي ادمبدسثي دد  افي دعبدد4373 ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبدهللا  ددّللك
دهللابهد  د بيث دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دهللابيهد سبمد د ود:د ند  دود د مهَّهمدش نددمل  ةددملرم  يادد يتدس  هللاد اد دصبىددّللك  ود:د بددأبمد يهد ددث درسولددّللك
دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبم  د أب هد سد ا د ادلدرسولددّللك دد بزكأدصبىددّللك عُّ   بدجيرتى دإالد سد ادمبدزد دثأ

ددهبكدد ذدبد بد د بدث  دددّللك "دمثد ددد دختطعد ادل:د"إّنك   بأمد نمدكدنوددإذدد سبم:د"ايد سد اد  وف د دث ٍك
د ود نَّد دط ادمبهللاد  ٍَّ دس  هللاد س قد يهمدد و دفد  كوه د إذددس قد يهمدد ضثيفد  د وددهللابيهددحل َّ د د،ددّللك

  اطثهللادد هد".
ـدث عبددهللا دفدمبدهللا  دد ثظيمد    دمبدىيبد دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابد4374

دهللابهد[د د هللا:هللادئواد]رضيددّللكد  
دحنودث دثدد بيثد دهللابيهد سبمدماط دد هد د  صَّ كدنهللادد   ةدفم  ياد قتثريددملتديد جتح هد    دد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدد هد.   دل:د اط دد بزُّدصبىددّللك
 دد دلد موددد د:در ىددمبد هعدهذدددحل دثدهللابددونسدهللابدد مه ي د  دلد يهدك دد دلدد بيث:دإندد   ةدس  هللا

دهللابيهد سبمد دغم ةدد فتح د ر دهدد بيثدهللابددونسدهللابددمبدشهدبدإبأسبدده د ادل:ددستثدر د هللاه دد بزدصبىددّللك
د دهللابيهد سبمدحنودهذدددخلربد دل:دُس أ حهللْاد طيفاد بدميهللادرسولددّللك د   ة د ر ىد قثوددمبددألسود دهللابدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم.  صبىددّللك
دهللابيهد سبم. دلد موددد د:د ر دهد دصبىددّللك   مودد ممري دهللابدجدم د ندد   ةدس  هللاد ثدذ دممدبعدمبهللادرسولددّللك

ـدث عبددجثف دمبد قد   د    دمبدسبي دنددألن دريد دال:د خربانددمبد  دُ  دك دهللابدهللا  ددملبكدمبدزد  د4375
دهللابهددنق هدجثف دإ،دسثي دمبدزد دمبدهللا   دمبدنفيل دهللابد   دمبد  دمأ  دهللابدهللا  ة دهللا بدهللادئوادرضيددّللك

  د هللا:
دهللابيهد سبم:د"  يبوددذ يددهليئد دهللا  دهتمدإالددحل  د. دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب العفو عن احلدود ما مل تبلغ السلطان -5  
ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هعد دل:دمسثهللاددمبدج دجدى ت دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد4376

دمبدهللا   دمبدد ثدص ميه دهللابدهللا  دد ّللك  
د ا د جع". دهللابيهد سبمد دل:د" ثد ودددحل  دد ي ددميبأمد  ددمبغ د بدث ٍك دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ابب يف السرت على أهل احلدود -6  
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دهللابدزد دمبد سبم دهللابددمد دمبدنثيم دهللابد ميه4377  



دهللا دهللاب هد رم د  َّد د    دم  ه د  دلدهلمَّدل:د"د ودسرت هدم ومكدكدندخريد د ند دهللامد د  ىدد بزدصبىددّللك بيهد سبمد    َّ
  ك".

ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدددمبدزد  دعبددىيب دهللابددمبددملبأ ر4378  
دهللابيهد سبمد يرربه.   ندهمَّدال د   د دهللامد د ندأييتدد بزدصبىددّللك

ابب يف صاحب احلد جييء فيقر -7  
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددد ف اي  دعبددإس دئيلدعبددمسد،دمبدث ب دهللابدهللابا ادمبد دئل دهللابد ميه7943  

دهللابيهد سبمد  د دد حيالةد تباَّدهددرجلد تجبكبهد د اضىدثدجتهد بهدد  ندد   ةدخ جهللادهللابىدهللاه دد بزدصبىددّللك
دهللابيهددرجلد اد هللا:دإندذد،د ثلد دكذدد  كذد د    دهللاحيدماد بددملهدج دبد اد هللا:دإندذ كد حيدثهللاد دنطبق د   َّ

د  جلد ثلد دكذدد كذد د دنطباودد  خذ ددد  جلدد ذيدربَّهللْاد نهد   دهللابيهدد   وهددمهد اد هللا:دنثمدهودهذد د   وددمهد
دهللابيهد سبم د ب دد   دمهد دددصدث هددد ذيد   دهللابيهدد ادل:دايرسولددّللك د اندصدث هد د ادلدهل د:دد بزدصبىددّللك

د ك"د  دلد ب جلد وال دثقبد د دلد موددد د:ددث دد  جلددمل خوذد  دلد ب جلدد ذيد   دهللابيهدد "دذهزد ا دغف ددّللك
 "در وه"د ادل:د" ا داتبد وما د ودات دد هلددمل دباد ا لد بهم".

  دلد موددد د:در دهد س دطدمبدنحي د دضد دهللابدمسد،.
ابب يف التلقني يف احلد -8  

دمبد  دطبحا دهللابد  ددملبذرد و،د  دذر دـدث ع4380 بدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك
 هللابد  د ُ يَّاحددملرم  ي

دهللابيهد سبم:د دصبىددّللك د  ددهللارتفددهللارتد د د ملددوج د ثهد تدي د ادلدرسولددّللك دهللابيهد سبمدُ يتحدمبصٍك  ندد بزدصبىددّللك
د  عدإ يه"د" ددإخدُ كدس  هللا"د دل:دمب ى د  هللادددهللابيهد   نيد  دعالاث  د    دمهد اط د جي دمهد ادل:د"دستغف ددّللك

د   وبدإ يهد ادل:د"د بهمَّد عدهللابيه"دعالاث .   ادل:د ستغف ددّللك
د دل:دهللابد  د  يَّادرجلد بددألنحيدر دهللابد  دلد موددد د:در دهدهللا   دمبدهللادصم دهللابدمهدد دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم.د بزدصبىد دّللك  
ابب يف الرجل يعرتف حبد  وال يسميه -9  

ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددهللا  دمبدهللا  دد ودث  دهللابددأل زدهللايد دل:دث ع د مودهللا در د دل:دث ع د مود4381
   د ا

دد    هدهللا دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك دإ دايرسولددّللك دإ د ص هللادث ك بيَّ د دل:د ندرجال د  ىدد بزدصبىددّللك
د] ثد،[د " وض  دثنيد   بهللا "د دل:دنثم د دل:د"هلدصبيهللاد ثبددثنيدصبيبد "د دل:دنثم د دل:د"دذهعد  أنَّددّللك

   دهللافددهللابك".



ابب يف االمتحان ابلضرب -10  
ددحل كدزي 4382 ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبداحْ حةح دعبددمايا دعبددصفودن دعبدد زه دمبدهللا  ددّللك  

دهللابيهد ند و د د بدد  أالهللاينيدس قدهلمد تدي د دهت ودد انسد د بددحلدكا د   وددد بث دندمبدموريدصدثعدد بزدصبىددّللك
 سبم د د ح قهمد اي د دمثدخبكىدس يبهم د   وددد بث دند اد ود:دخبيهللادس يبهمدمغريدض بد الدد تحدن د ادلدد بث دن:د

 خذ د بدرهوركمد  لد دد خذ د بدرهورهمد اد ود:دد ددشئتم دإندشئتمد ند ض  م د  أندخ جد تدهللاأمد ذد،د إال
دهللابيهد سبم. د ثأمدرسو هدصبىددّللك  هذددثأ ك د ادل:دهذددثأمددّللك

  دلد موددد د:دإّندد ره همد ذددد اول د ي:دالدجيعدد ض بدإالدمث ددالهللارتدف.
ابب ما يقطع فيه السارق -11  

دـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددسفيدن دهللابد4383 د مه يد دل:دمسثتهد بهدهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك
 هللابهد

دهللابيهد سبمدكدندداط د درم دددبدرد حيدهللا د .   ندد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد مح دمبدصد د  هعدمبدميدند دال:دعبددح د عبدددمبدد ق حد دل:د خربانددمبد هع د دل:د خرب د4384

دهللابهدددونس دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ةد هللا  ة دهللابدهللادئوا رضيددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د" اط دد دد قدرقد درم دددبدٍرد حيدهللا د ".  هللابدد بزدصبىددّللك

  دلد مح دمبدصد :دد اط د درم دددبدرد حيدهللا د .
دمبد قب ا دعبدد د ك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  4385 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دمثبهدعالع دهللابيهد سبمد ط د دجمأحبٍك دصبىددّللك اددردهم. ندرسولددّللك  
دمبد4386 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خربانددمبدج دج د خرب دإمسدهللايلدمبد  ياد ندان ثد د و،دهللا  ددّللك

عهم دمبدهللا  دث َّ عهد ندهللا  ددّللك  هللا  دث ك
دهللابيهد سبمد ط دد درجلدس قد  سد د بدصفادد بقد دمثبهدعالعاددردهم.   ندد بزكدصبىددّللك

دد ثقاال  د هذدد فظهد هود مت د دال:دعبدددمبدّنري دهللابدـدث عبددهللا  د4387 ندمبد  دشي اد    دمبد  دد قَّ أيكأ
    دمبدإسحدق دهللابد دوبدمبد وسى دهللابدهللاطد  دهللابددمبدهللا دفد دل:

د ي تهدددبدرد  دهللاو ةددردهم. دهللابيهد سبمدد درجلد دجمأحبٍك دصبىددّللك   ط درسولددّللك
سب اد سث دندمبدىيب دهللابددمبدإسحدقدإبأسبدده. دلد موددد د:در دهد   دمبد  

ابب ما ال قطع فيه -12  
دمبد قب ا دهللابد د كدمبد نس دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابد   دمبدىيبدمبدث دن 4388 ـدث عبددهللا  ددّللك  



ددبت سد حدأدَّهد وج ه د دستث  ىد ندهللا  د دس قد دأايك د بدثدئ درجلد غ سهد دثدئ دسي ه د ر جدصدثعدد وحدأيكأ
هللابىدد ث  د   دندمبددحلأمد هود  ريددمل دباددو ئٍذ د قجبد   دندد ث   د  رددد ط دد ه د دنطبقدسي دد ث  دإ،درد  د

 مبدخ دجد ق  هدهللابدذ ك د  خربه
دهللابيهد سبمدداول:د"الد ط د دمثٍ د الدك  "د ادلدد  جل:دإند   دند خذدغال يد هودد د د دصبىددّللك  نهدمس درسولددّللك

دهللابيهد سبم؛د  وىد ثهدرد  د ط دد دصبىددّللك  ه د  اند ثعد ندمتويد ثهدإ يهد ترربهداب ذيدمسثهللاد بدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدداول:د"ال ط د دمثٍ د الدد دصبىددّللك مبدخ دجدثىتد  ىد   دندمبددحلأم د ادلد هدرد  :دمسثهللادرسولددّللك

 ك ٍ "د    د   دنداب ث  د  رسل.
دجل كدر. دلد موددد د:دد أ  :د  

ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدد دعبددىيب دهللابد   دمبدىيبدمبدث دن د ذدددحل دثد دل:د جب هد   دند4389
 جب دٍ د خبكىدس يبه.

دمبد4390 ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمبدهللاجالن دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هدهللا  ددّللك
 هللا   دمبدد ثدص 
د دهللابيهد سبمد نهدسئلدهللابدد    ددملثبكقد ادل:د" بد صدبدمفيهد بدذيدثدجٍادغريد تَّرٍذدخ با دهللابدرسولددّللك صبىددّللك

 الدشى دهللابيه د  بدخ جدموىٍ د بهد ثبيهدغ د اد  بيهد د ثاوما د  بدس قد بهدشيئد دمث د نددؤ دهددجل دبد  بغدمثبد
  د ثاوما[".دد بكأد ثبيهدد اط د]  بدس قدد ندذ كد ثبيهدغ د اد  بيه

  دلد موددد د:ددجل دب:ددجلْوخدن.
ابب القطع يف اخلِّلسةِّ واخليانةِّ  -13  

4391: ـدث عبددنحي دمبدهللابي د خرباند   دمبدمأ  دعبدددمبدج دجد دل:د دلد مودد ممري:د دلدجدم دمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبم:د" يسدهللابىددملبتهعد ط ف د  بددنتهعدن ا د دصبىددّللك   وهورة د بيسد بَّد".د دلدرسولددّللك

ـد  ذددديأسبددد دل:4392  
دهللابيهد سبم:د" يسدهللابىددخلدئبد ط ف". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

د4393 ـدث عبددنحي دمبدهللابيك د خرباندهللايقىدمبددونس؛دهللابددمبدُج دجدهللابد  دد ممري دهللابدجدم  دهللابدد بزدصبىددّللك
 هللابيهد سبمدن به؛دزدد:د" الدهللابىددملرتبسد ط ف".

دلد موددد د:دهذدنددحل د دندملددق ثه دددمبدج دجد بد  دد ممري د مبغ دهللابد مح دمبدثب لد نهد دل:دإّنددمسثه دد 
 دمبدج دجد بدايسنيدد ماي .

دهللابيهد سبم.   دلد موددد د:د   در دمهدددملغريةدمبد قبم دهللابد  دد ممري دهللابدجدم  دهللابدد بزدصبىددّللك
ْرز -14 ابب فيمن سرق من حِّ  



ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا   دمبدمحدددمبدطبحا دعبدد س دط دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدمحي د9443
 دمبد خهللادصفودن دهللابدصفودندمبد  يَّاد دل:

د كبهللادانئ د د ددملقج دهللابىدمخيحيٍاديلدمثبدعالعنيددرمهد  د جد درجلد دختبقهدد  د ُ خذدد  جل د  يتحدمهدرسولددّللك
دهللابيهد  سبم د    دمهد ياط د دل:د   يتهد ابهللا:د  اطثهد بد جلدعالعنيددرمهد  د اند ميثهد  نقُئُهدمثبهد د دل:دصبىددّللك

 " هالَّدكدندهذدد  لد ند  ي دمه".
 دلد موددد د:د ر دهدزدئ ة دهللابدمسد، دهللابدجثي دمبدثجريد دل:دانددصفودن د ر دهدجمده د طد ف د نهدكدندانئ د د

 بدحتهللادر سه د ر دهد مودسب ادمبدهللا  دد  محبد دل:د دستبهد بدحتهللادر سهد دستياظ دد جد دسدرقد ق قدمخيحيا د
د دل:د بددد ددملقج د  وسَّ دردد ه د جد دسدرقد  خذدردد هد  حيدحدمهد  خذ د ر دهدد مه يدهللابدصفودندمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم.   ُ خذدردد هد ُ خذدد قدرق د جي دمهدإ،دد بزدصبىددّللك
دت ابب يف -15 القطع يف العارية إذا ُجحِّ  

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيد فب دمبدخد   ددملثىند دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   د دلدفب :دهللابد ث   دهللابد4395
  دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  

دهللابيهد سبمد دد اطثهللادد هد.   ندد   ةدفم  يادكدنهللاد قتثريددملتديد تجح ه د    دد بزكدصبىددّللك
دهللابيهد دلد  موددد د:در دهدجود دادهللابدان  دهللابددمبدهللا   د  دهللابدصفيادمبهللاد  دهللا ي  دزددد يه:د  ندد بزدصبىددّللك

دهللامَّ جلَّد رسو ه "دعالتد  د  د  بكدشده ة د بمد امد ملد  سبمد دددخطي د د ادل:د"هلد بدد   ٍةداتئ ٍادإ،ددّللك
  ي  د دلد يه:د وه دهللابيهد. تأبم د ر دهددمبدغْبٍجدهللابدان   دهللابدصفيادمبهللاد  دهللا

ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد مودصد  دهللابدد بيثد دل:دث ع ددونس دهللابددمبدشهدبد دل:د4396  
دهللابهدد د هللا:ددستثدر دد   ة د ث دثبيكد دهللابىد  قباد انفددُث  وند الد ُث فدهيد كدندهللا  ةدى كأتد ندهللادئوادرضيددّللك

دهللابيهد سبمد    دماط دد هد د هيدد يتدشف د يهدد سد ادمبدزد  د  دلد يهدد  دهللاته د ُ خذ د  يتد ددد بزكد دصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دد دل. دصبىددّللك  رسولددّللك

ـدث عبددهللا دفدمبدهللا  دد ثظيمد    دمبدىيبد دال:دعبددهللا  دد  زدقد خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابد4397
 هللادئواد د هللا:

دحنودث دثد تي ادهللابدكدنهللادد   ةدفم  ياد قتث دهللابيهد سبمدماط دد هد د  صك ريددملتديد جتح ه:د    دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدد هد.  د بيثدهللابددمبدشهدب دزدد:د اط دد بزَّدصبىددّللك

ا   -16 ابب يف اجملنون يسرق أو يصيب حد   
بدمحدد دهللابدإم دهيم دهللابددألسود دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندمحدددمبدسب ا دهللا4398

دهللابهد  هللابدهللادئوادرضيددّللك



دهللابيهد سبمد دل:د"ر  دد ابمدهللابدعالعٍا:دهللابدد بدئمدثىتددقتياظ د هللابددمل تبىدثىتددرب  د هللابد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 د حيَّزكأدثىتددأرب".

بدهللا دفد دل:ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابد  در يدن دهللابددم4399  
د دمبد  دطد عدرضودنددّللك د ددهللابىدهللابيك  يتدهللا  دنجبوناد  دزنهللا د دستودرد يهدد انسد د    د ددهللا  د ند  جم د ُ  َّ
هللابيهد ادل:د ددش ندهذه د د ود:دجمبونادم د الندزنهللا د    د ددهللا  د ند  جم د دل:د ادل:ددرجثودد د دمثد اتهد ادل:د

 هللاد ندد ابمد  در  دهللابدعالعا:دهللابدد بوندثىتددرب  د هللابدد بدئمدثىتددقتياظ د هللابدد حيزدايد  ريددملؤ بني د  ددهللاب
.  ثىتددثال د دل:دمبى د دل:د  ددابلدهذهد  جم د دل:دالدشى  د دل:د  رسبهد د دل:د  رسبهد د دل:د جثلددأربكأ

بد ه دندهللابد  در يدن دهللابددمبدـدث عبدددمبدد ق ح د خربانددمبد هع د خرب دج د دمبدثدزد دهللابدسبي دندم4401
 هللا دفد دل:

دهللابيهد سبمد دل:د دصبىددّللك دهللابهدنثىندهللا  دند دل:د  د دد ذك د ندرسولددّللك دمبد  دطد عدرضيددّللك دهللابىدهللابيكأ  ح َّ
د"ر  دد ابمدهللابدعالعٍا:دهللابدد بونددملغبوبدهللابىدهللاابهدثىتددفيق د هللابدد بدئمدثىتددقتياظ د هللابدد حيَّزكأدثىتدىتبم "

  دل:دص  هللا د دل:د ربكىدهللابهد.
ـدث عبددهبدد دهللابد  ددألثوص دحد عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  ددملثىندهللابدهللاطد دمببدد قدئع دهللابد4402

د دل:    در يدن د دلدهبدد:ددجلبزكأ
دهللابهد  خذهدد ربىدس يبهد د  خربدهللا  د  دهللابيكدرضيددّللك ادل:دددهللاودديلد يتدهللا  داب   ةد  د ج   د    دم  هد د   َّ

دهللابيهد سبمد دل:د"ر  د دصبىددّللك دهللابهد ادل:دايد  ريددملؤ بني د ا دهللاب هللاد ندرسولددّللك هللابيكد د جد دهللابيٌّدرضيددّللك
د ابمدهللابدعالعٍا:دهللابدد حيَّزكأدثىتدد بغ د هللابدد بدئمدثىتددقتياظ د هللابددملثتوهدثىتددرب "د إندهذهد ثتوهادم د الن د

دهللابه:د  اندالد دري. ثلَّدد ذيد اتهدد اتهدد   هيد دمالئهد د دل:د ادلدهللا  :دالد دري د ادلدهللابيكدرضيددّللك
دهللابيهدد قالد 4403 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دهللابدخد   دهللابد  دد ضُّحى دهللابدهللابيك  

د دهللابيهد سبمد دل:د"ر  دد ابمدهللابدعالعٍا:دهللابدد ببدئمدثىتددقتياظ د هللابدد حيزكأ ثىتدىتبم د هللابدهللابدد بزكأدصبىددّللك
 د بوندثىتددثال".

دهللابيهد سبم دزددد يه:د دهللابه دهللابدد بزدصبىددّللك  دلد موددد د:در دهددمبدج دجدهللابدد ادسمدمبددمد  دهللابدهللابيكدرضيددّللك
  دخلمف.

ابب يف الغالم يصيب احلد   -17  
د ُا حريد دل:دكبهللاد بدسزددـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن د خرباندهللا  ددملبكدمبدهللا ري دث ع دهللاطيا4404

 م د  دظاد أدنودددبظ  ن د  بد ن هللادد وث د تل د  بدملددب هللادملدداتل د أبهللاد ي بدملددب هللا.
ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابدهللا  ددملبكدمبدهللا ريد ذدددحل دثد دل:4405  



  أوفوددهللادنيتد وج  هددملد ب هللا د جثبو د بدد قَّز.
د دل:د خرب دان   دهللابددمبدهللا   دـدث عبدد مح دمبدث ل 4406 عبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك  

مه د هللا ضهددودددخلب قد هوددمبدمخسد دهللابيهد سبمدهللُا أضهددودد ث د هوددمبد رم دهللاو ةدسباد بمدجيُأ  ندد بزدصبىددّللك
 هللاو ةدسباد  جدزه.

دمبدهللا  د دل:د دلدان4407 ْعهللُاد ذدددحل دثدـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمبدإدردس دهللابدهللا ي ددّللك   :دث َّ
 هللا  دمبدهللا  دد ثمدمد ادل:دإندهذدددحل َّدمنيدد حيغريد د أ ري.

ابب يف الرجل يسرق يف الغزو، أيقطع؟ -18  
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب دثيوةدمبدش دح دهللابدهللايدحمدمبدهللا دفدد ات د  دهللابدُشيحيمدمبد4408

دةدمبد  يَّاد دل:ميتدند دمد دمبدص حددألص حي دهللابدجبد  
د دصبىددّللك كبدد  دمق دمبد رطدةد دد  ح  د  يتدمقدرقددادلد هد حي رد  دس قدخبتيا د ادل:د  دمسثهللادرسولددّللك

 هللابيهد سبمدداول:د"ال اط ددألد يد دد قف "د  والدذ كد اطثته.
ابب ]احلجة[ يف قطع النباش -19  

دمبدد حيد هللا دهللابد  دـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دهللابد  دهللا  د4409 ن دهللابددملوثكثدمبدط دف دهللابدهللا  ددّللك
د دل:  ذرك

د سث دك د ادل:د"كيفد نهللادإذدد "د بهللا:د  يكدايرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"ايد ابدذرٍك دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك
د رسو هد هللابم د  د ددخدرددّللكد ددأوندد  يهللاد يهداب وصيف"ددث دد ارب د بهللا:ددّللك د رسو ه د دل:د صدبدد بدفد و ف

 "هللابيكداب حيرب"د  د دل:د" حيرب".
  دلد موددد د:د دلدمحدددمبد  دسبي دن:دداط دد ب دحم؛دألنهددخلدهللابىددمليهللادميته.

ابب يف السارق يسرق مرارا   -20  
دمبدد ممري 4410 دمبدهللا ي دمبدهللاايلددهلاليل دعبددج كأي دهللابد حيثعدمبداثمهللادمبدهللا  ددّللك دـدث عبدد   دمبدهللا  ددّللك

د دل:  هللابد   دمبددملبأ ر دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد ادل:د"د تبوه"د اد ود:دايرسولددّللك دإّنددس قد ادل:د"د طثوه"د دل:د جي دمقدرقدإ،دد بزدصبىددّللك
دإّنددس ق د ادل:د"د طثوه"د دل:د اط  دمثدجي د مهد اط  دمثدجي دمهدد  دنياد ادل:د"د تبوه"د اد ود:دايرسولددّللك

د  د  اد ادل:د"د تبوه"د اد ود:دايرسولددّللك دإّنددس ق د ادل:د"دد طثوه"دمثد يتدمهدد  دمثاد ادل:د"د تبوه"د اد ود:دايرسولد
دّللك دإّنددس قد دل:د"د طثوه"د  يتدمهددخلد قاد ادل:د"د تبوه"د دلدجدم :د دنطبابددمهد اتببده دمثددجرترانهد   ايبدهد د

حلجدرة.مئ  د ر يبددهللابيهدد  
ابب يف تعليق يد السارق يف ُعنقه -21  



ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددهللا  دمبدهللابيك دعبددثجدج دهللابد أحول دهللابدهللا  دد  محبدمبد ريدمد دل:دس  بدد4411
دهللابيهد سبمدمقدرقد دصبىددّللك  ضد ادمبدهللا ي دهللابد ثبيقدد ي د دد ثبقد بقدرق د  بدد قُّبادهو د دل:د يتدرسولددّللك

د ه دمثد   د دد ثباهللاد دهللاباه. اطثهللاد  
ابب بيع اململوك إذا سرق  -22  

ـدث عبدد وسىددث ددمبدإمسدهللايلدعبدد مودهللاودنا دهللابدهللا  دمبد  دسب ا دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:4412  
  ." دهللابيهد سبم:د"إذددس قددمل بو،د  ثهد  ودمبشٍك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب يف الر جم -23  
دمبددحلقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دـدث عب4413 دد مح دمبد   دمبداثمهللاددمل  زي دث ع دهللابيك

 هللابددمبدهللا دفد دل:
} د اليتدأي نيدد فدثواد بدنقدئأمد دستوه  ددهللابيهبد رمثا د بأم د  أندشه  دد   قأوهبَّد دد  يو دثىتد

دهلبَّدس يال {د ذك دد  د جلدمث ددمل  ةدمثد ثه دد ادل:د} د بذدندأي يدندد بأمد آذ مهد د  أنددتو دهبَّددملو د  دجيثلددّللك
 اتابد  صبحدد  هللا ضوددهللابه د{د بقخدذ كدآبداددجلب د ادل:د}د مدنياد د مد د دجب  ددكلد دثٍ د به دد دئادجب ٍة{.

هللابدجمده د دل:دـدث عبدد مح دمبد   دمبداثمهللا دعبدد وسىددث ددمبد قثوددهللابدش ل دهللابددمبد  دايح د4414
 د ق يلددحل .

  دلدسفيدن:د} آذ مهد{دد  أْأ دن د}   قأوهبَّد دد  يو {:دد  كأي د .
دد   دشي د4415 ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسثي دمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدثطدندمبدهللا  ددّللك

 هللابدهللا ددةدمبدد حيد هللا د دل:
دهللابيهد سبم:د" دصبىددّللك دهلبَّدس يال :دد  َـّيكأُعداب  َـّيكأعدجب د دئٍاد ر يفد دلدرسولددّللك خذ ددهللا كأ دخذ ددهللا كأ د  دجثلددّللك

 ابحلجدرة د د  أ داب  أ دجب د دئٍاد نفيدسبٍا".
ـدث عبدد هعدمبدماياد    دمبدد حي دحدمبدسفيدند دال:د خرباندهويم دهللابد بحيور دهللابددحلقبدإبأسبدددىيبد4416

د د  جم".  ثبدهد دل:د"جب د دئاٍد  
ـدث عبدد   دمبدهللاوفدد طدئي دعبددد  مي دمبدر حدمبدخبي  دعبدد   دمبدخد  ددث دد وهزدعبددد فضلدمبد4417

دهللابيهد سبمد ذدددحل دث  ُحح َّق دهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللا دهللابدد بزدصبىددّللك
 دأهْلم دهللابددحلقب دهللابدسب ادمبددمل

م هللاددحل  د د ود نكد ج  د  دد    كدرجال دكيفدكبهللادصدنثد  د ادلدانفد قث دمبدهللا ددة:دايد ابداثمهللاد  دند
 دل:دكبهللادضدر  دداب قيفدثىتددقأتد د   اند ذهعد    د رمثادشه د  د  ،دذ كد  د ضىددحلدجا د دنطباودد

دهللابيهد سبمد اد ود:دايرسولددّللك د ملد  دإ،د  داثمهللاد دلدكذدد كذد د ا دصبىددّللك د دجت ثوددهللاب درسولددّللك دلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"كفىداب قيفدشده د "دمثد دل:د"ال دال د خدفد نددتتدد د يهددد قأ دند د غريدن".  صبىددّللك



 دلد موددد د:در ىد كي د  لدهذدددحل دثدهللابدد فضلدمبددهلم دهللابددحلقب دهللابد  يحيادمبدُث حدث دهللابدسب ادمبد
دهللابيهد سبم د إّنددهذ ددإسبدددث دثددمبددحمل َّقد ندرجال د   دهللابىدجدردادد    ه.دحمل َّق دهللابدد بزدصبىددّللك  

  دلد موددد د:دد فضلدمبددهلمد يسدابحلد ظ دكدند حيَّداب دمودس .
دمبد4418 دمبدهللات ا دهللابدهللا  ددّللك دمبدهللا  ددّللك دمبد   دد بفيبي دعبددهويم دعبددد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
 هللا دف

دهللابيهد سبمدابحلقد  نملدهللابيهد ندهللا  ددث ددمبددخلد دمثثد   د دصبىددّللك دهللابه[دخطعد ادل:دإنددّللك طدبد]رضيددّللك
دهللابيهد سبمد ر بدد بدمث ه د دصبىددّللك د أتدب د أدند ي دد ُنمألدهللابيهدآدادد  جم د ا  انهدد ح حهللاحْيبدهد د رجمدرسولددّللك

د إ دخويهللادإندطدلداب بدفدد م دند ندداولد دئل:د ددا دآ د يضبوددمرت،د  دضاد نمهلدددّللك دادد  َّجمد دكتدبددّللك
د  ثد،؛د د  َّجمدثقدهللابىد بدزّند بدد  جدلد د بقد دإذددكدندُ ْحيحبد دإذدد د هللادد  يباد  دكدندمححْلفد  ددهللارتدف د  ُ،ددّللك

دهللامك جلَّد أت تهد.   والد ندداولدد بدف:دزدددهللا  د دكتدبددّللك
مالكابب رجم ماعز بن   -24  

ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبدد كي  دهللابدهودددمبدسث د دل:دث ع ددمد دمبدنثيمدمبدهمَّدل دهللابد4419
  ميهد دل:

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك كدند دهللامدمبد د كددتي د د دثج د   د  صدبدجدردا د بددحليك د ادلد هد  :ددئهللادرسولددّللك
إّنددد د دمذ كدرجد د نددأوند هدف جد  د  اتهد ادل:دايرسولددّللك دإ دزنيهللاد  خربهدنددصبثهللا د ثبهددقتغف د ك د د

د  هللا ضدهللابه د ثددد ادل:دايرسولددّللك دإ دزنيهللاد   مدهللابيَّدكتدبددّللك د  هللا ضدهللابه د ثددد ادل:د    مدهللابيَّدكتدبددّللك
دهللابيهد سبم:د"إنكد  د بتهددايرسولددّللك دإ دزنيهللاد   مدهللابيَّدكتدبددّللك دثىتد دهلدد رم د  در د اد لدد بزدصبىددّللك

 رم د  د د   ب "د دل:دمفالنا د ادل:د"هلدضدجثتهد "د دل:دنثم د دل:د"هلدابش هتد "د دل:دنثم د دل:د"هلد
ددحلجدرةد]جمي[د ر جددوت  د جد ثتهد "د دل:دنثم د دل:د    دمهد ندد جم د  خ جدمهدإ،ددحل ةد ب ددرجمد وج د سَّ

دهللابيهد سبمد بايهدهللا  د دمبد نيسد   دهللاجمد صحدمهد بميد هدموريفدمثريد   دهدمهد اتبه دمثد يتدد بزكدصبىددّللك دّللك
دهللابيه".   ذك دذ كد هد ادل:د"هالَّد  كت وهد ثبهد نددتوبد يتوبددّللك

دمبدهللا  دمبد يق ة دعبدددمد دمبدزرد  دهللابد   دمبدإسحدقد دل:دذك  د ثدصمدمب4420 هللا  ددـدث عبددهللا ي ددّللك
دمبد  دطد عد دل:دث ع دذ كد بد ولد مبد تددة د حياد دهللامدمبد د كد ادلديل:دث ع دثقبدمبد   دمبدهللابيك

دهللابيهد سبم: دصبىددّللك  رسولددّللك
دد " هالَّد  كت وه"د بدشئتمد بدرجدلد سبمدابدالد هتمد دل:د ملد هللا فدهذدددحل دثد دل:د جئهللادجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دلدهلمدثنيدذك  دد هدجميد دهللامد بددحلجدرةد ابهللا:دإندرجدال د بد دصبىددّللك  سبمدى كأعوند ندرسولددّللك
ثنيد صدمتهد" الد  كت وه"د  دد هللا فددحل دث د دل:دايددمبد خي د اند هللابمدد بدفد ذدددحل دث دكبهللاد ي بدرجمد



ددحلجدرةدص لدمبد:داي وددرد دهللابيهد سبمد  أندد  جل دإاندملددخ جبددمهد   بدهد وج د سَّ دصبىددّللك   دإ،درسولددّللك
دهللابيهد سبمدغريد د بي د بمدنبميدهللابهدثىتد تببده د دصبىددّللك  و يد تبو د غ ُّ  د بدنفقي د  خرب  د ندرسولددّللك

دهللابيهد سبمد  خربانهد دل:د" هالَّد  كت وهد جئت و دمه"د يقت  هللادرسولدد دصبىددّللك دصبىد ب ددرجثبددإ،درسولددّللك ّللك
د ال د دل:د ث  هللاد جهددحل دث. دهللابيهد سبمد به د   دد رت،دث ٍك  دّللك

ـدث عبدد مودكد ل دعبدددمد دمبدزرد  دعبددخد  ددث دابحلذد دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف4421  
دهللابيهد سبمد ادل:دإنهدزّند  هللا ضدهللابه د  هللادددهللابيهد  درد د  هللا ضدهللاب ه د ق لد ند دهللامدمبد د كد  ىدد بزَّدصبىددّللك

د د د "د دل:دنثم د    دمهد ندد جمد دنطبقدمهد  جم د ملددحيلكأ  و ه:د" جمبونفدهو "د د ود:د يسدمهدأبف د دل:د"  ثبهللاح
 هللابيه.

ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابدمسد، دهللابدجدم دمبدمس ةد دل:4422  
دهللابيهد سبمدرجلفد حيريفد  هللاضلد يسدهللابيهدردد ف د وه دهللابىددر دهللاد دهللامدمبد د كدثنيدجي دمهدإ،دد بزدصبىددّللك

دإنهد  دزّنددآلخ  د دهللابيهد سبم:د" بثبكد  بتهد"د دل:دالد دّللك دصبىددّللك نفقهد رم د  د د نهد  دزّن د ادلدرسولددّللك
دكب يعدد تَّيسدميبحد د جلَّدخبفد ث همد هدن يعف دهللامَّ  دل:د   هدمثدخطعد ادل:د" الدكب ددنف اند دس يلددّللك

د بد ثٍ د بهمدإالَّدنأبتهدهللابهبَّ".إث دهبَّدد دإندميُحأكأ كأ   أ  ا د  ددإنددّللك
ـدث عبدد   دمبددمل ىن دهللابد   دمبدجثف  دهللابدشث ا دهللابدمسد،د دل:دمسثهللادجدم دمبدمس ةد ذدددحل دث د4423

  دأل لد متكد دل:د  دَّهد   ني د دلدمسد،:د ح عهللادمهدسثي دمبدج ريد ادل:دإنهدردَّهد رم د  د .
ـدث عبددهللا  دد غ دمبد  دهللاايلددملحي ي دعبددخد  ددث ددمبدهللا  دد  محبد دل:د دلدشث ا:د ق  هللادمسدكد دهللابد4424

 د ُأ  اد ادل:دد بنبدد ابيل.
ـدث اثد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد دل:4425  

دهللابيهد سبمدملدهللامدمب دصبىددّللك  د ك:د" ثقٌّد ددمبغ دهللابك "د دل:د  ددمبغكدهللا  د دل:د"مبغ دهللابكدد دلدرسولددّللك
  نكد  ثهللادهللابىدجدردادم د الٍن "د دل:دنثم د وه د رم دشهددد  د دل:د    دمهد  جم.

ـدث عبددنحي دمبدهللابي د خرباند مود مح د دلد خرباندإس دئيل دهللابدمسد، دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دفد4426
  دل:

دهللابيهد سبمد دهللارتفداب ماند   ني د ط ده دمثدجد د دهللارتفداب ماند   ني د ادل:ددجد د دهللامدمب  د كدإ،دد بزدصبىددّللك
د ْرمح حد ح َّدٍ  دإذه وددمهد درُ ُوه". كح دهللابىدنفقأ  "شحهأْ  ح

ادـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددج د  دث ع ددثبى دهللابدهللاأ  اد ندد بز دح د ث عبددزهريدمبدث بد هللُاا 4427
 مبد أ دد دال:دعبدد هعدمبدج د  دعبدد  د دل:دمسثهللاددـحْثبىددث ددمبدثأيمدى كأت دهللابدهللاأ  ا 



"د دل:دال د دل:د د حْ دنحظحْ  ح د حْ دغح حْم ح د  ـَّْبهللاح دهللابيهد سبمد دلدملدهللامدمبد د ك:د" ثبَّكح هللابددمبدهللا دفد ندد بزدصبىددّللك
  ه د ملددذك د وسىد"هللابددمبدهللا دف"د هذدد فظد هع." ح بأْأتحهد "د دل:دنثم د دل:د ثب دذ كد   دم د

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق دهللابددمبدج دجد دلد خرب د مودد ممري د ندهللا  دد  محبدمبدد حيد هللاد4428
 دمبدهللامد  ده د ةد خربهد نهدمس د ابده د ةدداول:

دهللابيهد سبمد وه دهللابىدنف دصبىددّللك دإ،دنزكددّللك قهد نهد صدبدد   ةدث د د د رم د  د  دكلدذ كددث ضدجد ددألسب يُّ
دهللابيهد سبمد    لد ددخلد قاد ادل:د" نأتهد "د دل:دنثم د دل:د"ثىتدغدبدذ كد بكد دذ كد هللابهدد بزدصبىددّللك

 دل:د بهد "د دل:دنثم د دل:د"ك دددغيعددمل  دد ددملأحباد د  كأشد د دد  ئ "د دل:دنثمد دل:د"هلد  ريد ددد مكأان "د
نثمد  يهللاد بهددث د د د ددأييتدد  جلد بدد    هدثالال  د دل:د"  دد  د د ذددد اول "د دل:د رد د ند طحهكأ   د    دمهد

دهللابيهد دهللابيهد سبمدرجبنيد بد صحدمهدداولد ث مهدد حيدث ه:د نظ دإ،دهذددد ذيدسرتددّللك   جم د ق  دد بزُّدصبىددّللك
دجبيفادمحدردشدئلدم جبهد ادل:د" دبد بمد  هللاهدنفقهدثىتدرجمدرجمدد أب عد قأهللادهللابه د دمثدسدردسدهللاا دثىتد  َّ

 النفد  النف "د ادال:دحنبدذدندايرسولددّللك د دل:د"دنمالد أالد بدجيفادهذدددحل در"د ادال:دايدنزددّللك د بدأيكلد بد
هدإنهددآلند فيد ندرددجلبادهذد د دل:د"  ددنبت دد بدهللا ضد خيأ ددآنفد د ش ٌّد بد كٍلد به د د ذيدنفقيدمي 

 دـحبـْاح أُسد يهد".
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابي دعبدد مودهللادصم دعبدددمبدج دجد دل:د خرباند مودد ممري دهللابددمبدهللامد  ده د ة دهللابد  د4429

 ه د ةدمبحوه دزدد:د دختبفوددهللابيَّ د ادلدمثضهم:درُم دإ،دشج ة د  دلدمثضهم:د  ف.
د ثقاال د دحلقبدمبدهللابيد دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابد  دـدث عبدد   دمبددملتوكلد4430

 سب ا دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللكد
دهللابيهد سبمد دهللارتفداب ماند  هللا ضدهللابه دمثددهللارتفد  هللا ضدهللابه دثىتد دصبىددّللك  ندرجال د بد سبمدجد دإ،درسولددّللك

دهللابيهد سبم:د" مكدجبون "د دل:دال د دل:د" ثحيبهللا "دشه دهللابىدنفقهد رم دشهددد  د ادلد هدد بزدصبىددّللكد
دهللابيهد سبمد  جمد ددملحيبى د ب دد ذ ابهددحلجدرةد  َّ د  ُدر،د  جمدثىتد  دل:دنثم د دل:د    دمهدد بزُّدصبىددّللك

دهللابيه. دهللابيهد سبمدخريد  د ملددحيلكأ   د  د ادلد هدد بزدصبىددّللك
دمبدزرد دح د عبدد مح دمبد بي  دهللابدىيبدمبدزك اي د هذدد فظهدهللابددد د دـدث عبدد مودكد ل دعبدددمد ددث د4431

 هللابد  دنض ة دهللابد  دسثي د دل:
د دد  عابدهد الدثف اند ه د  أبهد ددد دهللابيهد سبمدم جمد دهللامدمبد د كدخ جبددمهدإ،دد  اي  د ودّللك ملدد   دد بزُّدصبىددّللك

 دمل رد دخلمف د دشت د دشت دددخبفهدثىتد  ىدهللُا ضددحل ة د دنتحيعد بدد بد.د دلد مودكد ل:د دل:د   يبدهداب ثظددد
    يبدهدجبال ي ددحل ةدثىتدسأهللا د دل:د  دددستغف د هد الدس ه.

ـدث عبدد ؤ لدمبدهودد دعبددإمسدهللايل دهللابددجل د ي دهللابد  دنض ةد دل:4432  



دهللابيهد سبمدحنوهد  يسدمت د هد دل:دذه ود دددق ُّونهد بهدهمد دل:دذه ودددقتغف  ند هدجد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك
."   بهدهمد دل:د"هودرجلفد صدبدذن د دثقي هددّللك

ـدث عبدد   دمبد  دمأ دمبد  دشي ا دعبددىيبدمبددثبىدمبددحلدرت دعبدد   دهللابدغيالن دهللابدهللابا ادمبد4433
   ع  دهللابددمبدم د ة دهللابد ميه

دهللابيهد سبمددستبأهد دهللامد د . ندد بزدصبىددّللك  
دمبدم د ة دهللابد ميهد4434 ـدث عبدد مح دمبدإسحدقددألهودزي دعبدد مود مح  دعبددموريدمبد هدج  دث ع دهللا  ددّللك

  دل:
دهللابيهد سبمدنتح تد ندد غد  داد  دهللامدمبد د كد ودرجثددمث ددهللارتد ه د د  د دل:د دصبىددّللك كبدد صحدبدرسولددّللك

ددر ه ددهللاب دد  دمثا. ودملدد جثددمث ددهللارتد ه ددملددطب ه د د إّن  
د    دمبددد ددمبدص يح د دلدهللا  ة:د خرباندث  يدمبدثفصد دل:دعبدد   دمبد4435 ـدث عبددهللا  ةدمبدهللا  ددّللك

عه دمبدهللاالعا دعبددهللا  دد ثمدمدمبدهللا  دمبدهللا  دد ثمدمد ندخد  دمبدد بجالجدث ك  هللا  ددّللك
    دد   ةدحت لدص يكد  د  دردد بدفد ثهدد ع  د ي بداثر د ندد بجالجد ابهد خربهد نهدكدند دهللا د ددثت لد دد قوق د

:دثذ هد د اند موهد دهللابيهد سبمد هودداول:د" بد مودهذدد ثك "د قأتهللاد ادلدشدبٌّ  دنتهيهللادإ،دد بزدصبىددّللك
د دايرسولددّللك د    لدهللابيهدد ادل:د" بد مودهذدد ثك "د ادلدد فىت:د اند موهدايرسولددّللك د بظ درسولددّللك صبىددّللك

دهللابيهد سبم:د هللابيهد سبمدإ،دمثبد بدثو هددق هلمدهللابهد اد ود:د ددهللاب بددإالدخريد  د ادلد هدد بزدصبىددّللك
" ثحيبهللا "د دل:دنثم د    دمهد  جمد دل:د ر جبددمهد حف اند هدثىتد  أبَّددمثدر يبدهدابحلجدرةدثىتده   د جد درجلد

ددق لدهللابددمل جود د دنطبابددمهدإ،دد بزدص دهللابيهد سبمد اببد:دهذددجد ددق لدهللابددخل يث د ادلدرسولددّللك بىددّللك
د بدردحددملقك"د  أذددهود موه د  هللابَّدهدهللابىدغقبهد  أفيبهد د به د  دد دهللابيهد سبم:د"هلود طيعدهللاب ددّللك صبىددّللك

  دريد دل:د د حيالةدهللابيهد ددال د هذددث دثدهللا  ةد هود متُّ.
  بدهذدددحل دثدغقلددمل جودد  أفيبه[.د] دلد موددد د:دد ذيد ف ددمه

ـدث عبددهودددمبدهللا در دعبددص  ادمبدخد   دحد عبددنحي دمبدهللادصمددألنطدكي دعبددد و ي د يثد د دال:دعبدد4436
ددجله  دهللابدخد  دمبدد بجالج  دد وُّثي ي دهللابد قب ادمبدهللا  ددّللك      د  دلدهودد:د   دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدم ثبدهذدددحل دث.هللابد ميه دهللابدد بزدصبىد دّللك  
ـد]ث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددطبقدمبدغبدد دعبددهللا  دد قالددمبدثفص دعبدد مودثدزد دهللابدسهلدمبد4437
 سث  

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ندرجال د اتهد    دهللاب هد نهدزّنداب   ةدمسدهدد ه د  ثثدرسولددّللك هللابدد بزدصبىددّللك
  ةد ق هلددهللابدذ ك د  نأ  د ند أوندزنهللا د جب هددحل َّد و  كهد[.إ،ددمل د



دمبد هع دهللابددمبدج دج دهللابد  د4438 ـدث عبدد تي ادمبدسثي د دل:دعبد دحد عبدددمبدد ق ح ددملثىند خرباندهللا  ددّللك
 د ممري دهللابدجدم 

دهللابيهد سبمد جب ددحل ك دمث دصبىددّللك د خربد نهد حيبف د    دمهد  جم. ندرجال دزّنداب   ة د    دمهدرسولددّللك  
 دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثد   دمبدمأ دد ربسد  دهللابددمبدج دجد و و د دهللابىدجدم  د ر دهد مودهللادصمدهللابددمبد

دهللابيهد سبمد دل:دإندرجال دزّند بمددثبمدإبأثحيدنهد جب  دمثدهللابمد ج دجدمبحوددمبد هع دملددذك دد بزَّدصبىددّللك
 إبأثحيدنهد  جم.

ـدث عبدد   دمبدهللا  دد  ثيمد مودىيبدد  مدز د خرباند مودهللادصم دهللابددمبدج دج دهللابد  دد ممري 3944  
 هللابدجدم د ندرجال دزّنداب   ةد بمددثبمدإبأثحيدنهد ُجبأ ح دمثدهللابمدإبأثحيدنهد  جم.

ابب املرأة اليت أمر النيب  برمجها من جهينة -25  
  ستودئيد  ابندمبددمد دث كاثهم ددملثىندهللابدىيب دهللابد  د الما دهللابدـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم د ندهود د دد4440

   ددملهبكع دهللابدهللا  دندمبدثحينيد ندد   ة د دلد دث دثد ابن:
دهللابيهد سبمد  يكدد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد اد هللا:دإنددزنهللاد هيدث بى د  هللاددرسولددّللك  بدجهيباد  هللادد بزدصبىددّللك

دصب دهللابيهد سبم:د" ثقبدإ يهدد  أذدد ضثهللاد جي د د"د ب دد ند ضثهللادجد د د د    دهلد د ادلد هدرسولددّللك ىددّللك
دهللابيهد سبمد وأَّهللادهللابيهددعيد د دمثد   د دد   هللا دمثد   همد حيبَّْوددهللابيهد د ادلدهللا  :دايرسولد  ددد بزُّدصبىددّللك

دُ حيحبكأيدهللابيهدد   دزنهللا د دل:د" د ذيدنفقيدمي هد ا داتمهللاد وم ا د ود ق هللادمنيدس ثنيد بد هلددمل دباددّللك
  وسثتهم د هلد ج  د  ضلد بد ندجدد دمبفقهد ".

 ملددالدهللابد ابن:د ُوأَّهللْادهللابيهددعيد د.
ـدث عبدد   دمبدد وزد دد   واي دعبددد و ي  دهللابددأل زدهللاي د دل:د" وأَّهللْادهللابيهددعيد د ددث د و َّ ".4441  
دمبدم د ة دهللابدـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي4442  دعبددهللايقىددث ددمبددونسدهللابدموريدمبددملهدج  دعبددهللا  ددّللك

  ميه
دهللابيهد سبمد اد هللا:دإ د  د ج   د ادل:د"درجثي"د  جثهللاد ب دد نددد  ندد   ةددث د بدغد  د  هللادد بزدصبىددّللك

دإ دحل  بى د ادلدهلد:د"درجثي"دكدندد غ د  تهد اد هللا:د ثبكد]  د [د ند  د دك ددردد د دهللامدمبد د ك د ودّللك
  جثهللا د ب ددكدندد غ د  تهد ادلدهلد:د"درجثيدثىتد ب ي"د  جثهللا د ب دد    د  تهداب حيَّزد اد هللا:دهذدد  د

    ه د ادل:د"درجثيد  رضثيهدثىتد فط يه"د جد  دمهد   د ط تهد  دد هدشى دأيكبهد    داب حيَّزد    دإ،د
    د دد   هللا د كدندخد  د ي بدد  هدد   هددحبج د و ثهللاد ط ةد ببدد هدددرجلد بددملقب ني د    د دد حف دهلد

دهللابيهد سبم:د" هال دايدخد   د ود كذيدنفقيدمي هد ا داتمهللاد وما د ودات دد هللابىد جبتهد ق َّهد د ادلد هدد بزدصبىددّللك
 صدثعد أٍسد غف د ه"د    د دد حيبكىدهللابيهدد د بهللا.



ي ا دعبدد كي دمبددجل دح دهللابدزك ايد  دهللا  دند دل:دمسثهللادشيرد دى كتدهللابددمبد  دـدث عبددهللا  دندمبد  دش4443
 مأ ة دهللابد ميه

دهللابيهد سبمدرجمدد   ة د حف دهلددإ،دد  ب  ة.   ندد بزدصبىددّللك
  دلد موددد د:د  ه  درجلدهللابدهللا  دن.

  دلد موددد د:د دلدد غقد :دجهيبا د غد   د ابرق د دث .
دد د:دث عهللادهللابدهللا  دد حي  دمبدهللا  دد ودرتد دل:دعبددزك ايدمبدسبيمدإبأسبددهدحنوه دزدد:ـد دلد مود4444  

مثدر دهددحبحيدةد  لددحل حيا دمثد دل:د"در ودد د َّاوددد وجه"د ب ددطفئهللاد خ جهدد حيبكىدهللابيهد د  دلد دد تومادحنود
 ث دثدم د ة.

دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبد4445 دمبدهللات ادمبدـدث عبددهللا  ددّللك دمبدهللا  ددّللك شهدب دهللابدهللا ي ددّللك
  قثود دهللابد  ده د ةد زد دمبدخد  ددجله د ن دد خربده

دهللابيهد سبمد ادلد ث مهد:دايرسولددّللك دد بدميببددمأتدبددّللك د  دلد دصبىددّللك  ندرجبنيددختحي ددإ،درسولددّللك
بددّللك د دئذنديلد ند  أبم د دل:د" أبَّم"د دل:دإنددم دددآلخ د كدند  اهه د:د جلدايرسولددّللك د د بدميببددمأتد

كدندهللاقيفد دهللابىدهذدد د ثقيف:ددألجريد مّنداب    ه د  خرب  د ند ددهللابىددم دد  جم د د ت دهللاد بهدندئادشدةد
 ادلدد جبدرداديل دمثدإ دس  هللاد هلدد ثبمد  خرب  د ندهللابىددم دجب د دئاد  غ دعدهللادد د إّنددد  جلدهللابىدد    ه 

دهللابيهد سبم:د"  دد د ذيدنفقيدمي هدأل ضنيَّدميبأ ددمأتدبددّللك د  ددغب كد جدردتكد  دٌّدإ يك"د دصبىددّللك رسولددّللك
  جب ددمبهد دئاد غ َّمهدهللاد د  د    د نيقد ددألسب يد ندأييتدد   ةددآلخ  د  أنددهللارت هللادر هد د دهللارت هللاد   هد.

ابب يف رجم اليهوديني -26  
دمبد قب اد دل:د    دهللابىد د كدمبد نس دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د نهد دل:ـدث 4446 عبددهللا  ددّللك  

د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ذك  دد هد ندرجال د بهمد د   ةدزنيدد ادلدهلمدرسولددّللك دصبىددّللك إندد يهوددجد  ددإ،درسولددّللك
دمبدسالد:دكذمتمدإند يهددهللابيهد سبم:د" دجت  ند دد توردةد دش ندد مكأان "د اد ود:دنفضح همد جيب  ن د ادلدهللا  ددّللك

د د  جم د   ودداب توردةد بو  هدد جثلد ث همدد هدهللابىدآدادد  جم دمثدجثلددا  د دد  بهدد  ددمث هد د ادلد هدهللا  ددّللك
دصبىدمبدسالد:ددر  دد ، د   ثهدد  أذدد يهددآدادد  جم د اد ود:دص قدايد   د يهددآدادد  جم د    د  ددرس ولددّللك

دمبدهللا  :د   دهللادد  جلدىحْ دهللابىددمل  ةددايهدددحلجدرة. دهللابيهد سبمد   د د دلدهللا  ددّللك  دّللك
دمبد  ة دهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:4447 ـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد دهللابددألهللا ش دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدميهوديد  دمُحكأد دصبىددّللك محد هوددطدفدمهد بدش همد ددث ُّدد مد د دكتد م د دل:د  ُّ ددهللابىدرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ددث ُّدد مد د دكتدمأم د ادل:دد  جم د  أبدره دد ماند   ثد وهدهللابىدرجلد بهم د بو هدد بزُّدصبىددّللك



دصبىدد دهللابيهد سبمد د ش د بدد أ هبدد نددرت،دد و دفد دادددهللابىد بدد نهد وضثبددهذددهللابد د    دمهدرسولددّللك ّللك
د  لد بد ثيدد دد  د ودد بدكتدمك".    جم دمثد دل:د"د بهمدإ كأ

دمبد  ة دهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:4448 ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدميهوديدُ  ٍَّمدجمبود د  هللادهمد ادل:د هأذد دصبىددّللك دهللابىدرسولددّللك جت  ندث َّدد مد  "د د ود:دنثم ددُ  َّ

دد ذيد نملدد توردةدهللابىد وسى د هأذددجت  ندث َّدد مد د دكتدمأم "د   هللاددرجال د بدهللاب دئهمد دلد ه:د"نو  كدابّللك
 ادل:دد بهمدال د  والد نكدنو   د ذددملد خرب، دا دث َّدد مد د دكتدمبددد  َّجم د  أبهدك  د د ش د بد د أبددإذدد

خذاندد  جلدد و دفد  كبده د إذدد خذاند]د  جل[دد ضثيفد   بددهللابيهددحل  د اببد:د ثد ودد بجت  دهللابىدشى دناي هد 
د دهللابيهد سبم:د"د بهمدإ كأ دصبىددّللك هللابىدد و دفد د وضي  د دجت ثبددهللابىدد تح يمد دجلب د   كبددد  جم د ادلدرسولددّللك

دهللام جل:د}ايد دهددد  سولدالدىمنكدد ذدبددقدرهللاوند د  لد بد ثيدد   ،دإذد  د وه"د    دمهد  جم  د  نملددّللك
د د أف {دإ،د و ه:د}داو وندإند   يتمدهذدد رذ ه د إنبدملد ؤ وهد دثذر د{دإ،د و ه:د}  بدملدىأمدندد نملددّللك

د    ئكدهمدد ظدملون {د دد يهود دإ،د و ه:د    ئكدهمدد أد   ن{د دد يهوددإ،د و ه:د}  بدملدىأمدندد نملددّللك
د    ئكدهمدد فدساون{د دل:دهيد دد أفدردكبهد ددث دهذهددآلدا.  }  بدملدىأمدندد نملددّللك

عه دهللابددمبد4449 ـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  دعبدددمبد هع دث ع دهودددمبدسث  د ندزد دمبد سبمدث ك
 هللا  د دل:

دصبىددّللكد دهللابيهد سبمدإ،دد ُافد  اتهمد دميهللاددمل درفد اد ود:دايد ابدد ادسم دإند  ىدنف فد بددهودد  هللاوددرسولددّللك
دهللابيهد سبمد سددة د جبسدهللابيهددمثد دل:د"دئتو د دصبىددّللك رجال د بَّددزّنداب   ةد دثأمدميبهم د وضثودد  سولددّللك

كد نبد نم ك"دمثد دل:د"دئتو داب توردة"د  يتد د د بميدد وسددةد بدحتتهد  ض دد توردةدهللابيهددمثد دل:د"آ بهللادم
 أبهللاب أم"د  يتدمفىتدشدبٍك دمثدذك د حيادد  جمدحنودث دثد د كدهللابدان  .

ـدث عبدد   دمبدىيب دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي د دل:دعبددرجلد بد مدبا دحد عبدد مح دمبد4450
ال د بد مدبادابددتَّ  دد ثبمد دحثأيه دمثدد فاد:د حنبدصد  دعبددهللاب قا دعبدددونسد دل:د دلد   دمبد قبم:دمسثهللادرج

 هللاب دسثي دمبددملقيع د ح عبددهللابد  ده د ةد هذددث دثد ث  د هود متُّ د دل:
زّندرجلد بدد يهودد د   ة د ادلدمثضهمد  ثب:ددذه وددمبددإ،دهذددد بز؛د  أنهدنزدمثثداب ترفيف د  أند  تداندمفتيدد

دهللابيهد سبمد هودد ندد  جمد  ببدهدد د ثتججبدد ددهللاب ددّللك د ببد:د ـُْتيددنزٍكد بد ن يدئكد دل:د   وددد بزدصبىددّللك
جد سد ددملقج د د صحدمهد اد ود:دايد ابدد ادسم د دد  ىد درجلد د   ةد] بهم[دزنيد د بمددأب همدكب ادثىتد  ىد

دد ذيد نمد لدد توردةدهللابىد وسىد ددجت  ند دد توردةدهللابىد بدزّندميهللاد  درسهم د ادددهللابىدد  دبد ادل:د" نو كمدابّللك
إذدد ثحيب "د د ود:دى كمد جي هد جيب  د د تج يه:د ندى لدد مدنيدندهللابىدمحدرد دادملد  ايته دد دطدفد  د؛د دل:د

دهللابيهد سبمدسأهللاد  ظَّدمهدد بو ةد ادل:دد بهمدإذدنو  بدد  أاندا  د د سأهللادشدبد بهم د ب ددرآهدد بزدصبىددّللك



دهللابيهد سبم:د"  دد  لد دددرّتحيتمد   ددّللك "د دل:دزّندذ د  دماد بد بكد بد بوكبدد د توردةدد  جم د ادلدد بزدصبىددّللك
  خك دهللابهدد  َّجم دمثدزّندرجلد د س ةد بدد بدفد  ردددر هد حدلد و هدد نهد  د ود:دالدد جمدصدث بددثىتدجتي د

د ثأمدندد دد توردة"دمحيدث كد رت ه د دصطبحوددهللابىدهذهد دهللابيهد سبم:د"  أ كأ د ثاومادميبهم د ادلدد بزدصبىددّللك
     د  دد   د.

 دلدد مه ي:د  بغبدد ندهذهددآلدادنم هللاد يهم:د}إاند نم بددد توردةد يهددُه ىد نورفدىأمد ددد ب يُّوندد ذدبد سب ود{دكدند
دهللابيهد سبمد بهم.  د بزدصبىددّللك

 دد ثمدمدمبدىيبد موددألص غددحل د  د دل:دث ع د   ددث ددمبدسب ادهللابد   دمبدإسحدق دـدث عبددهللا 4451
 هللابدد مه يد دل:دمسثهللادرجال د بد مدبادى كأتدسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبمددمل دبا د   دكدندد دصبىددّللك بددثنيد  ددرسولددّللك   جمد أتواب دزّندرجلد د   ةد بدد يهودد   دُ ْثحيأ
دمادرد ى لدهللابىدمحدرد ْجُههدادددبيددم ددحل در د هللابيهمد دد توردةد رتكوهد  خذ دداب تج يه ددض بد دئادحب لد حْطبأيٍك

دهللابيهد سبمد اد ود:دسبوهدهللابدث كأدد مد  د سدقد دصبىددّللك  دجت  د ث درد بد ث درهمد  ث ودد و د دآخ دبدإ،درسولددّللك
د دذ كد دل:د}  أندجد  ،د دثأمدميبهمد  ددحل دث د ادلد يه:د  دل:د ملددأونودد بد هلدددبه د يحأمدميبهمد رريكأ

  هللا ضدهللابهم{.
د دل:4452 ـدث عبددىيبدمبد وسىدد  بري دعبدد مود سد اد دلدجمد  :دُ خرباندهللابدهللاد   دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  

بنيد بأم"د   وهدابم دصوراي د بو مهددكيفدجت دند   دجد  دد يهوددم جلد د   ةد بهمدزحنيدد دل:د"دئتو دأبهللابمدرج
هذدبد دد توردة د دال:دج د دد توردةدإذددشه د رمثاد نمدر  ددذك هد د  جهدد  لددمليلد ددملأحبادر د د دل:د"  دد

دهللابيهد سبمداب و دصبىددّللك هود د جد  ددميبثأ دد ند   ومهد "د دال:دذهعدسبطداند أ هبددد اتل د  هللاددرسولددّللك
دهللابيهد سبمدم  ه د.  أبرمثاد وه  دد نمدر  ددذك هد د  جهدد  لددمليلد ددملأحبا د    دد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدحنوه دملد4453 ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدهويم دهللابد غرية دهللابدإم دهيمد د وثز دهللابدد بزدصبىددّللك
 دذك د  هللادداب وهودد وه  د.

مبدمايا دهللابدهويم دهللابددمبدشرب ا دهللابدد وثزدمبحود به.ـدث عبدد هعد4454  
ـدث عبددإم دهيمدمبددحلقبددملحييحيي دعبددثجدجدمبد   د دلددمبدج دج:دإنهدمس د ابدد ممري دمس دجدم دمبد4455

دداول:  هللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدرجال د بدد يهودد د   ةدزنيد.  رجمدد بزدصبىددّللك

ابب يف الرجل يزين حبرميه -27  
ـدث عبدد ق د دعبددخد  دمبدهللا  ددّللك دعبدد ط كأف دهللابد  ددجلهم دهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:4456  



ميبدد اند طوفدهللابىدإملديلدضبَّهللا دإذد   لدركعد  د ودرفد ثهمد ود ف د جثلددألهللا دبددطيفوند دملبم يتد بدد بزد
دهللابيهد سبم دإذد  ودد  َّاد دستر جودد بهددرجال د ض م وددهللاباه د ق  هللادهللابهد ذك  دد نهد هللا فداب   ةد ميه.صبىددّللك  

دمبدهللا    دهللابدزد دمبد  د نيقا دهللابدهللا كيدمبداثمهللا دهللابددمد د4457 ـدث عبددهللا   دمبد قيٍ دد   ي دعبددهللا ي ددّللك
 مبدد ربد  دهللابد ميهد دل:

دهللابيهد سب دصبىددّللك مدإ،درجلدنأحدد   ةد ميه د ايهللادهللا كأيد  ثهدرددا د ابهللاد ه:د دبد  د  د دل:دمث  درسولددّللك
      د ند ض بدهللاباهد آخذد د ه.

ابب يف الرجل يزين جبارية امرأته -28  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دعبدد تددة دهللابدخد  دمبدهللا  طا دهللابدث يعدمبدسدمل4458  

وريد هود  ريدهللابىدد أو اد ندرجال ددادلد هدهللا  دد  محبدمبدثبنيد   دهللابىدجدردادد    ه د    دإ،دد بث دندمبدم
دهللابيهد سبم:دإندكدنهللاد ثبتهدد كدجب  كد دئا  د إندملد أبد ثبكتهدد دصبىددّللك  ادل:دأل ضنيَّد يكدماضيادرسولددّللك

  كدر تكدابحلجدرة د وج  هد  د ثبكتهدد ه د جب هد دئا د دلد تددة:دكت هللادإ،دث يعدمبدسدملد أتعدإيلَّد ذد.
عبدد   دمبدجثف  دهللابدشث ا دهللابد  دمو  دهللابدخد  دمبدهللا  طا دهللابدث يعدمبددـدث عبدد   دمودر 4459

 سدمل دهللابدد بث دندمبدموري 
دهللابيهد سبمد دد  جلدأييتدجدردادد    هد دل:د"إندكدنهللاد ثبكتهدد هدجب د دئا  د إندملد أبد ثبكتهدد هللابدد بزدصبىددّللك

  هدر ته".
ق د خرباند ث   دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابد  يحيادمبدث دث دهللابدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  دد  زد4460

 سب ادمبددحمل َّق
دهللابيهد سبمد ضىد درجلد   دهللابىدجدردادد    ه:دإندكدنددستأ ههدد هيدُث َّةد هللابيهد قي هتدد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

   بهد د  أندكدنهللادطد هللاتهد هيد هد هللابيهد قي هتدد  بهد.
سدمبدهللا ي د هللا   دمبدددبدر د  بحيوردمبدزدذدن د سالددهللابددحلقبدهذدددحل دثدنثبده دملد دلد موددد د:در دهددون

 دذك ددونسد  بحيورد  يحيا.
دمبدثقنيدد  رمهي دعبددهللا  ددألهللابى دهللابدسثي  دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدسب ادمبددحمل َّق د4461 ـدث عبددهللابيك

دهللابيهد سبمدحنوه دإالد نهد دل:  هللابدد بزدصبىددّللك
كدنهللادطد هللاتهد هيد   بهدد بد د هد قي هتد. إندد  
ابب فيمن عمل عمل قوم لوط -29  

دد بفيبي دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابدهللا   دمبد  دهللا    دهللابدهللاأ  ا د4462 دمبد   دمبدهللابيك ـدث عبددهللا  ددّللك
 هللابددمبدهللا دفد دل:



دهللابيهد سبم:د" بد ج متوهددث لدهللا لد ودد وٍطد د دصبىددّللك   تبوددد فدهللالد دملفثولدمه". دلدرسولددّللك
 دلد موددد د:در دهدسبي دندمبدماللدهللابدهللا   دمبد  دهللا   د  به د ر دهدهللا دددمبد بحيوردهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد

 ر ثه د ر دهددمبدج دجدهللابدإم دهيم دهللابددد ددمبددحلحيني دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفدر ثه.
بد  دىيبددمل  د خيد وند نددأوندهللا ددفدمسثهد بدإم دهيم[.] دلد موددد د:دد  ند ندإم دهيمدهذددهودإم دهيمدم  

ـدث عبددإسحدقدمبدإم دهيمدمبدردهوده دعبددهللا  دد  زدق د خربانددمبدج دج د خرب ددمبدخي مد دل:دمسثهللاد4463
 سثي دمبدج ريد جمده د دى كأاثن دهللابددمبدهللا دفد دد  أ ددؤخذدهللابىدد بوطأيَّاأ د دل:ددُ جم.

أتى هبيمة ابب فيمن -30  
دمبد   دد بفيبي دث عبددهللا  دد ثمدمدمبد    دث ع دهللا   دمبد  دهللا    دهللابدهللاأ  ا دهللابد4464 ـدث عبددهللا  ددّللك

 دمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبم:د" حْبد ح حىد حأي حا د د ْـتُـُبوُهد حد ْـتُـُبوهدد ثُه"د دل:د بهللاد ه:د ددش ندد  هي ا د دل:د د دصبىددّللك د دلدرسولددّللك

هد دلدذ كدإالد نهدك هد نددؤكلدحل هدد   دهللا لد ددذ كدد ث ل. رد  
  دلد موددد د:د يسدهذدداب اوي.

ـدث عبدد مح دمبددونس د ندش دأد د  ابددألثوصد  ابدمأ دمبدهللايكدحمدث َّعوهم دهللابدهللادصم دهللابد  درزدب د4465
 هللابددمبدهللا دفد دل:

  يسدهللابىدد ذيدأييتدد  هي ادث ٌّ.
دلدهللاطد  د  دلددحلأم:د رآد ندجيب د الدد بغدمهددحل ك د  دلددحلقب:دهودنبم ادد مد . دلد موددد د:د كذدد   

  دلد موددد د:دث دثدهللادصمددضثفدث دثدهللا   دمبد  دهللا   .
ابب إذا أقر الرجل ابلزان ومل تقر املرأة -31  

ثدزد دهللابدسهلدمبددـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددطبقدمبدغبدد دعبددهللا  دد قالددمبدثفص دعبدد مو4466
 سث  

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللاب هد نهدزّنداب   ةدمسدهدد ه د  ثثدرسولددّللك دهللابيهد سبمد ندرجال د اتهد    َّ هللابدد بزدصبىددّللك
 إ،ددمل  ةد ق هلددهللابدذ ك د  نأ  د ند أوندزنهللا د جب هددحل َّد   كهد.

د ربدي دعبددهودددمبددوسف دهللابدد ادسمدمبد يدضددـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد وسىدمبدهدر ن4467
 دألمبد يكأ دهللابدخالددمبدهللا  دد  محب دهللابددمبددملقيكأع دهللابددمبدهللا دف

د نهدزّنداب   ةد رم د  د  د جب هد دئاد كدندمأ د  دمثد دهللابيهد سبمد    َّ  ندرجال د بدمأ دمبد يثد  ىدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم[دث كدد ف دادمثدنني.س  هدد  يكأبادهللابىددمل  ة د اد هللا:دكذ دصبىددّللك دايرسولددّللك د جب هد]رسولددّللك بد دّللك  

مام -32 ابب يف الرجل يصيب من املرأة ما دون اجلماع فيتوب قبل أن أيخذه اإلِّ  



4468: ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبدد موددألثوص دعبددمسد، دهللابدإم دهيم دهللابدهللابا اد دألسودد دال:د دلدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد ادل:دإ دهللادجلهللادد   ةد بد  حيىددمل دبا د  ص هللاد بهدد ددد ند ند ح حقَّهد د جد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك

د دهللابيكد ودسرت دهللابىدنفقك د بمدد دَّدهللابيهدد بزدصبىددّللك د ددشئهللا د ادلدهللا  :د  دسرتددّللك   اندهذدد   مدهللابيَّ
دهللابيهد سبمدرجال  د  هللادهد تالدهللابيه:د}   مدد حيالةدط  دهللابيهد سبمدشيئد  د دنطبقدد  جل د    ثهدد ب زدصبىددّللك

د بهدرد ز فد د بدد بيل{دإ،دآخ ددآلدا د ادلدرجلد بدد اود:دايرسولددّللك د  هدخدصاد دد ببدفدكد َّا  د ادل:د" ببدفدد
 كد ا ".

ابب يف األمة تزين ومل حتصن -33  
دمبد قب ا دهللابد د ك 4469 دمبدهللات ادهللابد  ده د ةددـدث عبددهللا  ددّللك دمبدهللا  ددّللك هللابددمبدشهدب دهللابدهللا ي ددّللك

  زد دمبدخد  ددجله 
دهللابيهد سبمدسئلدهللابددأل ادإذددزنهللاد ملدحتحيبد دل:د"إندزنهللاد دجب  هد دمثدإندزنهللاد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

  دجب  هد دمثدإندزنهللاد دجب  هد دمثدإندزنهللاد  يثوهدد  ودمضفرٍي".
  دريد دد  د  اد  دد  دمثا؛د د ضفري:ددحل ل.د دلددمبدشهدب:دال

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك دث ع دسثي دمبد  دسثي ددملاربي دهللابد  ده د ة 4470  
دهللابيهد سبمد دل:د"إذددزنهللاد  اد ث كمد بيح هدد الددثريهددعالتد  دٍر د  أندهللادد د دد  دمثاد هللابدد بزدصبىددّللك

مضفرٍي د  دحب لد بدشثٍ ". بيجب هدد  ي ثهدد  
ـدث عبدددمبدنفيل دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدسثي دمبد  دسثي ددملاربي دهللابد ميه دهللابد4471

   ده د ة 
د الدد  بدهللابيهد"د  دلد دد  دمثا:د دهللابيهد سبمد ذدددحل دث د دلد دكلد  ة:د" بيض  د دكتدبددّللك هللابدد بزدصبىددّللك

دمثد ي ثهدد  ودحب ٍلد بدشثٍ "."  أندهللاد د د بيضض  ددكتدبددّللك  
ابب يف إقامة احلد على املريض -34  

ـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  دعبدددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب د خرب د مود  د ادمبدسهلد4472
 مبدثبيف 

دهللابيهد سبمد بددألنحيدرد دصبىددّللك  نهددشتأىدرجلد بهمدثىتدُ ض د ثدددجب ة دد نهد خربهدمثبد صحدبدرسولددّللك
دهلدد و  دهللابيهد د ب دددخلدهللابيهدرجدلد و هددثود نهد خربهمدمذ ك د هللابىدهللاظٍم د  خبهللادهللابيهدجدرداد  ثضهمد هشَّ
د دهللابيهد سبم د  أ د  د  ثهللادهللابىدجدرداددخبهللادهللابيَّ د ذك  ددذ كد  سولددّللك دصبىددّللك   دل:ددستفتودديلدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد  د ود:د ددر دبددأبث د بدد بدفد بدد ض كأد  لدد ذيدهودمه د ودمحببدهدإ يكد تفقَّرهللادهللاظد ه دصبىددّللكد
دهللابيهد سبمد ندأيخذ دد هد دئادمش دلد يض موهد ددض ماد دث ة. دصبىددّللك   ددهودإالدجب دهللابىدهللاظم د    درسولددّللك



   ددألهللابى دهللابد  د يبا ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندإس دئيل دعبددهللا4473
دهللابيهد سبمد ادل:د"ايدهللابي ددنطبقد   مدهللابيهدد دصبىددّللك دهللابهد دل:د ج  دجدردادآللدرسولددّللك هللابدهللابيكدرضيددّللك
دحل "د دنطباهللاد  أذدد ددددددقيلدملددباط  د   يتهد ادل:د"ايدهللابيُّ د   غهللا "د بهللا:د  يتهدد د هدددقيل د ادل:د

د  مدهللابيهدددحل د   ي ودددحل  ددهللابىد دد بأهللاد ميدنأم"."دهللاهددثىتددباط دد هددمث  
 دلد موددد د:د كذ كدر دهد موددألثوصدهللابدهللا  ددألهللابى د ر دهدشث ادهللابدهللا  ددألهللابىد ادلد يه:د دل:د"الد ض  دد

 ثىتد ض "د دأل لد صح.
ابب يف حد القذف -35  

يُّ د هذددث د هد نددمبد  دهللا يكدث عهم دهللابدـدث عبدد تي ادمبدسثي دد  افيد  د كدمبدهللا  دد ودث ددملق ث4474
دهللابهدد د هللا: دمبد  دمأ  دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك     دمبدإسحدق دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدهللابىددملبربد ذك دذد،د  الد ث دد ا آند ب ددنملد بددملبربد   داب  جبنيد ملددنملدهللاذريد دددد بزدصبىددّللك
  دمل  ةد ض موددث كهم.

ـدث عبددد بفيبي دعببدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق د ذدددحل دثد ملددذك دهللادئوا د دل:د    د4754
 م جبنيد د   ةدابد أبمداب فدثئا:دثقدندمبداثمهللاد  قطحدمبد اثعا د دلدد بفيبي:د داو و:ددمل  ةدمحبادمبهللادجحش.

ابب يف احلد يف اخلمر -36  
بددمل ىن د هذددث د هد دال:دعبدد مودهللادصم دهللابددمبدج دجدهللابد   دمبدهللابيدـدث عبدددحلقبدمبدهللابيد    دم4476

 مبدركدنا دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف
د. دهللابيهد سبمدملددحاأهللْاد ددخل  دث ك دصبىددّللك   ندرسولددّللك

دهللابيهد سبم  دمييلد دد فحجكأ د دنطُبأقدمهدإ،دد بزكأدصبىددّللك يح
 ب ددثدذىدم دردد  دلددمبدهللا دف:دش بدرجلد قأ د ُباأ

دهللابيهد سبمد ضحكد  دل:د"  ـحثحبحهحد "د ملدأي  د د ث دفددنفبهللاد  خلدهللابىدد ث دفد د تم ه د ذُكأ دذ كد ببزكأدصبىددّللك
  يهدموى .

دهذد.   دلد موددد د:دهذددادد ف ددمهد هلددمل دبادث دثددحلقبدمبدهللابيك
هلدد دهللابد   دمبدإم دهيم دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد مودض  ة دهللابددمد دمبدد4477  

دهللابيهد سبمد ُ أيحبدم جلد  دش بد]دخل  [د ادل:د"دض موه"د دلد موده د ة:د  بَّددد ضدربد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دصبىددّللكد دهللابيهدمي ه د د ضدربدمبثبه د د ضدربدم ومه د ب دددنحي فد دلدمثبدد اود:د خمد،ددّللَّ د ادلدرسولددّللك

  سبم:د"الد او وددهأذد دالد ثيبوددهللابيهدد ويطدن".
ـدث عبدد   دمبددد ددمبد  دانجيادديأسأب رد  دعبدددمبد هع د خرب دىيبدمبد دوبد ثحْيوةدمبدش دحد دمبد4478

 هليثا دهللابددمبددهلدددإبأسبددهد  ثبده 



دهللابيهد سبم دصبىددّللك ألصحدمه:د"مأكأتوه"د    بوددهللابيهدداو ون:د ددد ايهللاددّللك دد دلد يهدمث دد ض ب:دمثد دلدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدمثد رسبوه د  دلد دآخ ه:د"  أبد و ود:دد بهمَّد دصبىددّللك  ددخويهللاددّللك د  دددستحييهللاد بدرسولددّللك

 دغف د ه دد بهمَّددرمحه"د مثضهمددمد دد أب اد حنوهد.
 عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهودد ددملثىندهللابد تددة دهللابد نسدمبدـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دحد4479
  د ك 

حدهللا  ددهللادد دهللابهد رمثني د ب ددُ يلكأ دهللابيهد سبمدجب د ددخل  دابجل د د د بثدل د جب د مودمأ درضيددّللك  ندد بزدصبىددّللك
 ند دث كأددخل   د ادلد هدد بدفد ادلدهلم:دإندد بدفد  ددنودد بدد  دف د  دلد ق د:د ببدد ا ىد د  دف:د  دد  د

ددحل  د د جب د يهدمثدنني.  هللا  دد  محبدمبدهللاوف:دن ىد ندجتثبهدك خفكأ
دهللابيهد سبمد نهدجب دابجل د د د بثدلد رمثني د ر دهد  دلد موددد د:در دهددمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دهللابدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد دل :دض بدجب د  نيدحنوددألرمثني.شث ا دهللابد تددةدهللابد نس دهللابدد بزدصبىددّللك  
دد  دانج د4480 ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  د  وسىدمبدإمسدهللايل ددملثىند دال:دعبددهللا  دد ثمدمدمبددملرتدر دعبددهللا  ددّللك

 ث ع دثضنيدمبددملبذردد   دشيدهود مودسدسدند دل:
 ث مهدد نهدرآهدش  دددث ددشه  دهللا  دندمبدهللافدند  يتداب و ي دمبدهللاا اد وه دهللابيهدمُح دند رجلدآخ  د وه د

دهللابه[:د  مدهللابيهد د]رضيددّللك دخل  د شه ددآلخ د نهدرآهددتايَّ هد د ادلدهللا  دن:دإنهدملددتايَّ هددثىتدش  د د ادلد ثبيٍك
دمبدجثف :د  مد د ث  ددّللك دثدرهدد بد و،د دركهد د ادلدهللابيك دحل َّ د ادلدهللابيٌّد بحقب:د  مدهللابيهددحل  د ادلددحلقب:د حلكأ

دهللابيهد سبمد ددث ُّ د ب ددمبغد رمثنيد دل:دثق ك دجب دد بزكدصبىددّللك هللابيهددحل  د دل:د  خذدد قوطد جب هد هللابيك
دإيلَّ.   رمثني د ثق هد دل:د جب د مودمأ د رمثني د هللا  دمثدنني د كلٌّدُسبَّاف د هذدد ثعُّ

دهللابهدـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبد  دهللا  ما دهللابدد  َّدانج دهللابدثضني4481 دمبددملبذر دهللابدهللابيكدرضيددّللك
  دل:

دهللابيهد سبمد ددخل  د  مودمأ د رمثني د ك َّبهددهللا  دمثدنني د كلٌّدسبَّا. دصبىددّللك  جب درسولددّللك
دهيبهد. دش د هدد بد و،ك دثدرَّهدد بد و،د درهد:د لكأ   دلد موددد د:د  دلددألص ثي:د حلَّ

مبددملبذرد مودسدسدن.د دلد موددد د:دهذددكدندسي د و ه:دثضني  
ابب إذا تتابع يف شرب اخلمر -37  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دهللابدهللادصم دهللابد  دصد دذكودن دهللابد ثد دادمبد  دسفيدند دل:4482  
دهللابيهد سبم:د"دإذددش مودددخل  د دجب  هم دمثدإندش مودد دجب  هم دمثدإندش مودد دجب  هم د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 مثدإندش مودد د تبوهم".
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدمحي دمبددمد  دهللابدان   دهللابددمبدهللا  4483  



دهللابيهد سبمد دلد ذدددملثىند دل:د  ثق هد دلد ددخلد قا:د"إندش  دد د تبوه". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
  دلد موددد د:د كذدد دث دثد  دغطيفد" ددخلد قا".

بددنحي دمبدهللادصمددألنطدكي دعبدددمد دمبدهدر ندد ودسطي دعبدددمبد  دذئع دهللابددحلدرتدمبدهللا  دـدث ع4484
 د  محب دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة د دل:

دهللابيهد سبم:د"إذددسأ د دجب  ه دمثَّدإندسأ د دجب  ه دمثدإندسأ د دجب  ه د  أندهللاددد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 د  دمثاد د تبوه".

دهللابيهد سبم:د"إذددش بد دلد مودد د د:د كذددث دثدهللا  دمبد  دسب ا دهللابد ميهدهللابد  ده د ة دهللابدد بزكأدصبىددّللك
 دخل  د دجب  ه د  أندهللادددد  دمثاد د تبوه".

دهللابيهد سبم:د"إندش موددد  دمثاد  دلد موددد د:د كذددث دثدسهيل دهللابد  دصد دهللابد  ده د ة دهللابدد بزدصبىددّللك
دمبدهللا   د د تبوهم"د كذدد دهللابيهد سبم د كذددث دثدهللا  ددّللك ث دثددمبد  دنثم دهللابددمبدهللا   دهللابدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم د  دث دثددجل يلدهللابد ثد داد ندد بزدصبىد دهللابيهد سبمد د وكأ كأد دهللابدد بزدصبىددّللك هللابدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د"  أندهللاددد دد  د  اد  دد  دمثاد د تب وه".دّللك  

ـدث عبدد مح دمبدهللا  ةدد ضز دعبددسفيدند دل:دد مه يد خربان دهللابد  يحيادمبدذ:دع4485  
دهللابيهد سبمد دل:د" بدش بددخل  د دجب  ه"د  أندهللاددد دجب  ه د  أندهللاددد دجب  ه د  أندهللاددد د  ندد بزدصبىددّللك

مهد جب ه دمثد يتدمهد جب ه دمثد  ىدمهد جب ه دد  د  اد  دد  دمثاد د تبوه"د  يتدم جلد  دش بد]دخل  [د جب ه دمثد يتد
  ر  دد اتلد كدنهللادرخحيا.

 دلدسفيدن:دث كتدد مه يد ذدددحل دثد هللاب هد بحيوردمبددملثت  د ُفوَّلدمبدردش  د ادلدهل د:دكواند د أ حْيد هلد
 د ث دقد ذدددحل دث.

دمبدهللا   د  مود دلد موددد د:در ىدهذدددحل دثدد و د دمبدسود  د ش ث يلدمبد  ف د هللا  دمبدهللا    د هللا  ددّللك  ددّللك
 ُغطحْيٍفدد أب ي د  مودسب ادمبدهللا  دد  محب دهللابد  ده د ة.

د4486 ـدث عبددإمسدهللايلدمبد وسىدد فمدري دعبددش دك دهللابد  دثحيني دهللابدهللا ريدمبدسثي  دهللابدهللابيكدرضيددّللك
 هللابهد دل:

د دإالدشدربددخل  دهللابيهد سبمدملددحُقبُّد يهدالد ديد د  د ددكبهللاد ديد بد   هللادهللابيهدث ك دصبىددّللك  ؛د  أندرسولددّللك
 شيئد  دإّنددهودشي د ببدهدحنب.

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله يددملحي يددمبد خيدُرْش أدبدمبدسث  د خربانددمبد هع د خرب د سد ادمبدزد  د4487
  نددمبدشهدبدث عه دهللابدهللا  دد  محبدمبد زه د دل:



دهللابيهد سبمددآلند هود دد  ثدلددبت سدرحْثلحدخد  دمبدد و ي  د  يب ددهودكذ كددك  د نظ دإ،درسولددّللكد صبىددّللك
إذد يتدم جلد  دش بددخل   د ادلد ببدف:د"] ال[ددض موه"د  بهمد بدض مهداب بثدل د  بهمد بدض مهداب ثحيد د  بهمد

دصب دهللابيهد سبمد  داب د بددألرضد   ىدمهد بدض مهدابمليترا د  دلددمبد هع:ددجل د ةدد  ط ا دمثد خذدرسولددّللك ىددّللك
  د جهه.
ـدث عبدددمبدد ق حد دل:د ج  د دكتدبدخديلدهللا  دد  محبدمبدهللا  ددحل ي  دهللابدهللاايل دهللابددمبدشهدبد4488

دمبدهللا  دد  محبدمبددألزه د خربه دهللابد ميهد دل:   خربه د ندهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدمودرب د هودحُببحنيٍد  د ح ىد د جههدد رتدب دمثد   د صحدمهد ض موهدمبثدهلمد  ددكدند يتدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم دمثدجب د مودمأ د ددخل  د رمثني دمثد دصبىددّللك  د د دهم دثىتد دلدهلم:د"در ثود"د   ثود د تو درسولددّللك
كبيه ددمثدننيد  رمثني دمثدددجب دهللا  د رمثنيدص رد د بدإ در ه دمثدجب دمثدننيد دآخ دخال ته دمثدجب دهللا  دنددحل َّدب

  ع هللاد ثد داددحل َّدمثدنني.
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دندمبدهللا   دعبدد سد ادمبدزد  دهللابدد مه ي دهللابدهللا  دد  محبدمبد زه د دل:4489  

ددتربَُّلدد بدفددق لدهللابد بملدخد  دمبدد ود دهللابيهد سبمدغ دةدد فتحد  اندغالددشدبف دصبىددّللك حدر دهللادرسولددّللك  ي  د ُ يتأ
مودرب د    همد ض موهدندد د د دهم:د  بهمد بدض مهداب قوط د  بهمد بدض مهدمثحيد د  بهمد بدض مهدمبثبه د

دهللابيهد دهللابيهد سبمدد رتدب د ب ددكدند مودمأ د يتدمودرب د ق هلمدهللابدض بدد بزدصبىددّللك دصبىددّللك  ث ىدرسولددّللك
مودمأ د رمثني د ب ددكدندهللا  دكتعدإ يهدخد  دمبدد و ي :دإندد بدفد  د سبمدد ذيدض مه د ح ز هد رمثني د ض بد 

دن أودد دد و بد حتد   دددحل كد د ثاوماد دل:دهمدهللاب ،د قبهم د هللاب هددملهدج  نددأل  وند ق هلمد   ثوددهللابىد ند
:دإندد  جلدإذددش بدد رتىد  رىد ندجيثبهدكح كأدد ف دا.  دض بدمثدننيد دل:د  دلدهللابيك

دمبدهللا  دد  محبدمبددألزه د دلد  موددد د:د دخلدهللاايلدمبدخد  دمنيدد مه يد منيددمبددألزه د دهذدددحل دثدهللا  ددّللك
 هللابد ميه.

ابب يف إقامة احلد يف املسجد -38  
دمبد عي ادهللابدثأيمدمبدثمددد نهد4490 ـدث عبددهودددمبدهللا در دعبددص  اددث ددمبدخد  دعبددد وُّثي ي دهللابدزُ ـح ح

  دل:
دهللابيهد سبمد نددقتاددد ددملقج  د  ند بو د يهددألشثدر د  ند اددد يهددحل  د.نىدرد دصبىددّللك سولددّللك  
ابب يف التعزير  -39  

دمبددألشجك دهللابدسبي دند4491 ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابدمأريدمبدهللا  ددّللك
  دهللابد  دم دةمبددقدر دهللابدهللا  دد  محبدمبدجدم دمبدهللا  ددّللكد

دهللام جل". د بدث  دددّللك دهللابيهد سبمدكدندداول:د"الدجيب د وقدهللاو دجب دٍ دإالَّد دث ٍك دصبىددّللك   ندرسولددّللك



عه دهللابدسبي دندمبددقدرد دل:د4492 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هع د خرب دهللا    د ندمأريدمبددألشجدث ك
ع دهللابيهد سبمدث ع دهللا  دد  محبدمبدجدم د ند ابهدث ك دصبىددّللك هد نهدمس د ابدم دةددألنحيدريدداول:دمسثهللادرسولددّللك

 ]داول[ د ذك د ثبده.
ابب يف ضرب الوجه يف احلد  -40  

ـدث عبدد مودكد ل دعبدد مودهللاودنا دهللابدهللا  ددث ددمبد  دسب ادهللابد ميه دهللابد  ده د ة 4493  
دهللابيهد سبمد دل:د"إذددض بد ث كمد ب يتقدد وجه".هللابدد بزدصبىددّللك  

   أول كتاب الدايت33
ابب النفس ابلنفس -1  

دمبدصد  دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدهللاأ  ا د4494 ددث ددمبد وسىدهللابدهللابيك ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبددهللا ي ددّللك
 هللابددمبدهللا دفد دل:

 تلدمه د إذدد تلددكدند  دظاد د بضري د كدندد بضريد ش فد بد  دظا د أدندإذدد تلدرجلد بد  دظادرجال د بدد بضري
دهللابيهد سبمد تلدرجلفد بدد بضريد رجلد بدد بضريدرجال د بد  دظاد وديدندئاد سٍقد بدمت  د ب ددمثثدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد   وه د بم هللا:د} إند رجال د بد  دظاد اد ود:ددد ثوهدإ يبددناتبه د اد ود:دميببدد ميبأمدد بزدصبىددّللك
  {د د اق :دد بفسداب بفس دمثدنبم هللا:د}  حأمددجلدهبيادد غون{.ثأ هللاد دثأمدميبهمداب اق

دهللابيهدد قالد.   دلد موددد د:د  دظاد د بضريد يثد د بد   دهدر ندد بزكأ
ابب ال يؤخذ أحد جبريرة أخيه أو أبيه -2  

ددث ددمبدإايددث عبددإايد دهللابد  درأْ  حاحد دل:4495 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددهللا ي ددّللك  
دهللابيهد سبمد دلدأل د"دمبكدهذد "د دل:دد دصبىددّللك دهللابيهد سبم دمثدإندرسولددّللك نطباهللاد  د  دحنودد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدضدثأد د بدع هللادش هيد دصبىددّللك دد أث ا د دل:د"ثاكد  "د دل:د شه دمه د دل:د ت قمدرسولددّللك إيد ربكأ
دهللابيهد سبم:دد د   د  بدثبفد  دهللابيَّ دمثد دل:د"  ددإنه دصبىددّللك الدجي دهللابيكد الدجت دهللابيهد    درسولددّللك

 } الد مرد دزرةد زرد خ ى{.
مام أيمر ابلعفو يف الدم -3 ابب اإلِّ  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دث عبددمحدد د خرباند   دمبدإسحدق دهللابددحلدرتدمبدُ ضحيل دهللابدسفيدندمبد4496
   دد ثوجد  دهللابد  دش دحددخلمدهللاي

دهللابيهد سبمد دل:د" بد صيعدماتٍلد  دخ ٍلد  أنهدخيتدردإث ىدعالت:دإ دد ندداتصَّ د إ دد نددثفو د  ندد بزدصبىددّللك
د  يمف".   إ دد ندأيخذدد  دا د  أند ردددد  دمثاد رذ ددهللابىدد ده د  بددهللات ىدمث دذ كد بهدهللاذدبف



دمبدمأ دمبدهللا  دد4497 ددملم  دهللابدهللاطد دمبد  د ي ونا دهللابد نسدمبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددهللا  ددّللك ّللك
  د كد دل:

دهللابيهد سبمدرُ أ حدإ يهدشى د يهد حيدصدإالد   د يهداب ثفو. دصبىددّللك   ددر دهللادرسولددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د خرباند مود ثد دا دعبدددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:4498  

ددملاتول د ادلدد ُتلحدرجلدهللابىدهللاه دد بز دهللابيهد سبمد   ثهدإ،د يلكأ دهللابيهد سبم د    دذ كدإ،دد بزدصبىددّللك صبىددّللك
:د"  ددإنهدكدندصدد د دمثد دهللابيهد سبمد بويلكأ دصبىددّللك د دد رد د تبه د دل:د ادلدرسولددّللك د اد ل:دايرسولددّللك د دّللك

دنقثتهد ق يدذددد بقثا. تبتهددخبهللادد بدر"د دل:د ربىدس يبه د دل:د كدند أتود   د دمبقثٍاد د ر جدجي ُّ
دمبدهللا  دمبد يق ةددجلو ي دعبددىيبدمبدسثي  دهللابدهللاوف دعبددمحمةد مودهللُا  دد ثدئذي د4499 ـدث عبددهللا ي ددّللك

 ث ع دهللابا ادمبد دئل د دل:دث ع د دئلدمبدثج د دل:
دهللابيهد سبمدإذدجي دم جلد د ٍلد دهللاباهدد  بكأقثاد دل:د  هللادد يلَّددملاتولد ادل:د"د  ثفو "دكبهللادهللاب دد بزدصبىددّللك

د دل:د"  ثفو "د دل:د  دل:دال د دل:د"  ت خذدد  دا "د دل:دال د دل:د"  تاتل "د دل:دنثم د دل:د"دذهعدمه"د ب دد ،ك
  ددإنكدال د دل:د"  ت خذدد  دا "د دل:دال د دل:د"  تاتل "د دل:دنثم د دل:د"دذهعدمه"د ب ددكدند دد  دمثاد دل:د"

 إندهللافو دهللابهد]  أنه[دد و دإبأمثهد إمثدصدث ه"د دل:د ثفددهللابه د دل:د  اندر دتهدجي دد بكأقثا.
دمبدهللا  دمبد يق ة دعبددىيبدمبدسثي  د دل:دث ع دجد  دمبد ط  د دل:دث ع دهللابا ادمبد4500 ـدث عبددهللا ي ددّللك

  دئل دإبأسبددهد  ثبده.
ددهللا  دد ا  فدمبددحلجدج دعبدددمد دمبدهللاطد دد ودسطي دهللابدمسد، دهللابدـدث عبدد   دمبدهللاوفدد طدئي دعب4501

 هللابا ادمبد دئل دهللابد ميهد دل:
دهللابيهد سبمدحب ويد ادل:دإندهذدد تلددمبد خي د دل:د"كيفد تبته "د دل:دض مهللاد جد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك

:د"    دهللادإند رسبتكد ق لدد بدفدجت  در سهداب ف فد ملد ردد تبه د دل:د"هلد كد دلد ؤدكأيدددته "د دل:دال د دل
د ددته "د دل:دال د دل:د"  ود يكددثطونكدددته "د دل:دال د دلد ب جل:د"خذه"د ر جدمهد ياتبه د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"  ددإنهدإند تبهدكدند  به"د  بغدمهدد  جلدثيثددق  د و هد ادل:د"هودذدد   د يهد ددشئهللا"د صبىددّللك
دهللابيهد سبم:د" رسبه د دلد  ةددهللاهدد و دإبأمثدصدث هد إمثهد يأوند بد صحدبدد بدر"د دل:د ادلدرسولددّللكد دصبىددّللك

   رسبه.
ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدددمبدزد  دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابد  د  د ادمبدسهلد دل:4502  

 بدهللابىدد  الطد  خبهدهللا  دن ددكبدد  دهللا  دند هود حيورد دد  در د كدند دد  درد  خلد بددخبهدمس دكالد
دايد  ريددملؤ بنيد دل:د ملحد  ر جدإ يبدد هود تغريد ونهد ادل:دإنمد يتودهللا  ن داب اتلدآنفد  د دلد ببد:ددأفيأهمددّللك

دهللابيهد سبمدداول:د"الىلُّددددد  ىٍ د قبٍمدإالَّدإبأث ىدعالٍت:دكفٍ دمث دإسالد د دصبىددّللك داتبون  دمسثهللادرسولددّللك



د ددزنيهللاد دجدهبياد الد دإسالدد   د الد ث  هللاد نديلدم د د   دزان دمث دإثحيدٍن د  د تلدنفٍسدمغريدنفٍس"د ودّللك
 م ال د بذده د ددّللك د الد تبهللادنفقد  د  مدداتبون  

دهللابه دد  كدددخل  د ددجلدهبيا.   دلد موددد د:دهللا  دند  مودمأ درضيددّللك
 دعبددمحددد دل:دعبدد   ددث ددمبدإسحدقد ح ع د   دمبدجثف دمبدد ممريد دل:دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل4503

مسثهللادزايددمبدض ريةدد ض  ي دحد عبدد هعدمبدميدن د  مح دمبدسثي ددهل  د د دال:دعبدددمبد هع د خرب دهللا  د
مبدُض حرْيحةدد قكب ي د هذدددد  محبدمبد  دد ماند دهللابدهللا  دد  محبدمبددحلدرتدهللابد   دمبدجثف د نهدمس دزايددمبدسث 

د دصبىددّللك ث دثد هعد هود متك دُى كأتدهللا  ةدمبدد ممري دهللابد ميه د دلد وسى:د ج كأه د كداندشه دد  درسولددّللك
 هللابيهد سبمدُثبحيبد  دمثدرجثبددإ،دث دثد هع 

دهللابيهد نَّد بمدمبدج د ادد بي يد تلدرجال د بد شج د دديأسالد  د ذ كد  لدغأريحٍد ضىدمد دصبىددّللك هدرسولددّللك
 سبم د تأبمدهللُاييباد د تلددألشجثيدألنهد بدغطفدن د  أبمددأل  يدمبدثدمٍسدد ند بمدألنهد بدخب ف د

دهللابيهد سبم:د"ايهللاييباد الد ا لدد غريد "د ادلد دصبىددّللك  در فثهللاددألصود د ك   ددخلحيو اد د بَّغ  د ادلدرسولددّللك
دثىتد دخ لدهللابىدنقدئهد بددحلح حٍبد دحلمند دد دخلدهللابىدنقدئيد دل:دمثددر فثهللاددألصود د ك   دهللاييبا:دال د دّللك

دهللابيهد سبم:د"ايدهللاييباد الد ا لدد غري "د ادلدهللاييباد  لدذ كد دضد  دإ،د دصبىددّللك دخلحيو اد د بغ  د ادلدرسولددّللك
:دايرسولددّللك دإ دملد ج دملدد ثلدهذدد د ند دددرجلد بدم د يثددادلد هدُ أيتلفدهللابيهدشأافد  دد هددر افد د ادل

دهللابيهد دصبىددّللك دغ د د د ادلدرسولددّللك غ ةدديأسالدد  ال دإالدغب د د رد د   يد  هلدد بف دآخ هد ددسُببدد يودد غحريك
 د سبم:د"مخقوند د وراندهذد د مخقوندإذددرجثبددإ،ددمل دبا"د ذ كد دمثبد سفدره د  بمدرجلدطودلدآددد هود
دهللابيهد سبمد هللايبدهد   ثدند ادل:دايرسولد دصبىددّللك ط فدد بدف د بمددمد وددثىتدّتبَّصد جبسدمنيدد يدرسولددّللك
دهللامد جلديلدايرسولددّللك د ادلد د  در،د  ثد،د دستغف ددّللك دّللك دإ د  د ثبهللادد ذيد]  [دمبغك د إ د  وبدإ،ددّللك

دهللابيهد سبم:د"  تبت دصبىددّللك هدمقالثكد دغ ةدديأسالد دد بهمدالد غف دحملبكأٍم"دمحيو دهللادل دزددد مودسب ا:درسولددّللك
دهللابيهد سبمددستغف د هدمث د دصبىددّللك  اددد إنهد يتباَّىدد وهللاهدمط فدرددئه د دلددمبدإسحدق:د مهللامد و هد ندرسولددّللك

 ذ ك.
:دد  كأدا.   دلد موددد د:د دلدد بض دمبدمشيلدد غأريح

يرضى ابلديةابب ويل العمد  -4  
ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددىيبدمبدسثي  دعبدددمبد  دذئعد دل:دث ع دسثي دمبد  دسثي د دل:د4504

 مسثهللاد ابدش دحدد أثزدداول:
دهللاد به د  بد تلدد دهللابيهد سبم:د" الدإنأمدايد ثو دخمدهللااد تبتمدهذددد اتيلد بدهذدٍلد إ كأ دصبىددّللك  دل:درسولددّللك

هذهد تيلفد  هبهدمنيدخري ني:دمنيد ندأيخذ ددد ثالد  دداتبود".د هدمث د اد يت  



ـدث عبددهللا دفدمبدد و ي دمبد مد  د خرب د   دعبدددأل زدهللايدث ع دىيب دحد عبدد مح دمبدإم دهيم دث ع د مود4505
دددعبددىيبدمبد  دك ري دث ع د مودسب ادهللا  دد  محب دعبدد موده د ةد د ل:دد د دعبددث بدمبدش ك  

دهللابيهد سبمد ادل:د" بد تلد هد تيلفد هودخبريدد بظ دب:دإ دد نددوديد  ددادد"د دصبىددّللك ملدد تحهللاد أاد دددرسولددّللك
د  ادددرجلد بد هلدد ي بددادلد هد مودشدٍه د ادل:دايرسولددّللك ددكتعديل د دلدد ث دف:ددكت ودديل د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"دكت وددأل دش دٍه"د هذدد فظدث دثد مح .صبىددّللك  
دهللابيهد سبم.   دلد موددد د:ددكت ودديلددث دخط ادد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد قبم دعبدد   دمبدردش  دعبددسبي دندمبد وسى دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه 4506  
دهللابيهد سبمد دل:د"الداتلد ؤ بفدمأد ٍ  د  بد تلد ؤ بد د تث  د دد   دإ،د   يد ددملاتول د  أندشد  ددهللابدد بزدصبىددّللك

  تبوه د إندشد  دد خذ ددد  دا".
ابب من قتل بعد أخذ الدية -5  

د دل:4507 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباند ط دد وردق د  ثق هدهللابددحلقب دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  
د بد تلدمث د خذه دهللابيهد سبم:د"الد هللافيح دصبىددّللك د  دا".د دلدرسولددّللك  

ابب فيمن سقى رجال  مسا  أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟ -6  
ـدث عبددىيبدمبدث يعدمبدهللا   دعبددخد  دمبددحلدرت دعبددشث ا دهللابدهودددمبدزد  دهللابد نسدمبد د ك4508  

دهللابيهد سبمدمودٍةد ق و ا د  كلد بهد د جي د ددإ،درسولددّللكد دصبىددّللك دد ندد   ةددهودداد  هللادرسولددّللك صبىددّللك
"د دل:د د يقبطكدهللابىدذ ك"د  د دل:د"هللابيَّ هللابيهد سبمد ق هلددهللابدذ كد اد هللا:د رد دأل تبك د ادل:د" ددكدنددّللك

دهللابيهد سبم. دصبىددّللك   اد ود:د الدناتبهد د دل:د"ال"د  ددز هللاد هللا  هدد دهلود درسولددّللك
مبدهللا  ددّللك دعبددسثي دمبدسبي دن دعبددهللا دد دهللابددـدث عبدددد ددمبدرشي  دعبددهللا دددمبدد ثودد دحد عبددهدر ن4509

 سفيدندمبدثقني دهللابدد مه ي دهللابدسثي د   دسب ا د دلدهدر ن:دهللابد  ده د ة
دهللابيهد دهللابيهد سبمدشدة د ق و اد دل:د  ددهللا ضدهلددد بزدصبىددّللك  ندد   ةد بدد يهودد ه  دإ،دد بزدصبىددّللك

  سبم.
دهللابيهد سبم. دلد موددد د:دهذهد خهللاد  ثعدد  يهوددادد يتدمسهللادد بزدصبىددّللك  

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي دعبدددمبد هعد دل:د خرب ددونس دهللابددمبدشهدبد دل:4510  
دهللابيهد سبم د دصبىددّللك دى كأتد نددهودداد بد هلدخيربدمسَّهللادشدةد حيبيَّادمثد ه هتدد  سولددّللك كدندجدم دمبدهللا  ددّللك

دصبى دصبىدد  خذدرسولددّللك دهللابيهد سبمدد ذكأرديد  كلد بهد د  كلدره فد بد صحدمهد ثه دمثد دلدهلمدرسولددّللك دّللك
دهللابيهد سبمدإ،دد يهودداد  هللادهد د ادلدهلد:د" مس هللادهذهد دصبىددّللك دهللابيهد سبم:د"در ثودد د دأم"د  رسلدرسولددّللك دّللك

ي"د بذردي د د هللا:دنثم د دل:د"  دد رد دإ،دذ ك"دد ودة "د د هللادد يهوددا:د بد خرب، د دل:د" خرب  دهذهد دد 



دهللابيهد سبمد ملد دصبىددّللك  د هللا:د بهللا:دإندكدندنح يكد د ببددض َّه د إندملددأبدن يكد ددسرتثبدد به د ثفددهللابهددرسولددّللك
دهللابيهد سبمدهللابىدكدهبهد دصبىددّللك  بد جلددثد  هد د  و دمثبد صحدمهدد ذدبد كبودد بدد ودة د دثتجمدرسولددّللك

د   دميدضاد بددألنحيدر.  د ذيد كلد بدد ودة دثج هد مودهب داب احْ ند د وف ة د هود و، 
ـدث عبدد هعدمبدمايا دعبددخد   دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا4511  

دهللابيهد سبمد ه  د هددهوددادخبيربدشدة د حيبيا دحنودث دثدجدم د دل:د  د دمو دمبدد ربد دصبىددّللك د د ندرسولددّللك
مبد ث  رددألنحيدريُّ د  رسلدإ،دد يهودداد" ددمحبكدهللابىدد كذيدصبثهللا "د ذك دحنودث دثدجدم  د    د ددرسولد

دهللابيهد سبمد اتبهللا د ملددذك د   ددحلجد ا. دصبىددّللك  دّللك
ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:4512  

دص دهللابيهد سبمددا لددهل داد الدأيكلدد حي  ا.كدندرسولددّللك بىددّللك  
 أ رـد عبدد هعدمبدماياد د وض دآخ  دهللابدخد   دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا د ملددذك د ابده د ةدد4512

  دل:
دهللابيهد سبمددا لددهل داد الدأيكلدد حي  ا دزدد:د  ه  د هددهوددادخبيربدشدة د حيبيادمس دصبىددّللك تهد دكدندرسولددّللك

دهللابيهد سبمد بهدد  كلدد اودد ادل:د"در ثودد د دأمد  أندد خرب  د ندد ق و اف"د  د دمو د دصبىددّللك   كلدرسولددّللك
مبدد ربد دمبد ث  رددألنحيدري د  رسلدإ،دد يهوددا:د" ددمحبكدهللابىدد ذيدصبثهللا "د د هللا:دإندكبهللادن يكد دملددض َّ،د

دهللابيهد سبمد اتبهللا دمثد دلد د جثهدد ذيدصبثهللا د إندكبهللاد بأد د رثهللادد بدفد دصبىددّللك  بك د    د ددرسولددّللك
 د ذيد د د يه:د" ددز هللاد ج د بددألكبادد يتد كبهللادخبيرب د هذدد  دند طثهللاد   ي".

ـدث عبددفب دمبدخد   د دل:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابددمبدكثعدمبد د ك دهللابد ميه 4513  
دهللابيهد سبمد د  ضهدد ذيد د د يه:د دددتهمدمكدايرسولددّللك د  أ دالد هتمدابم د ند دَّدُ  وكأد  د د هللاد ببزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"  اندالد هتمدمبفقيدإالدذ ك د هذدد شيئد دإالدد ودةددملق و ادد يتد كلد ثكدخبيرب د  دلدد بزدصبىددّللك
   دند ط د   ي".

دهللابيهد سبم د دلد موددد د:د رنددث كتدهللا   دد  زدقد ذدددحل دثد  سال دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدد بزدصبىددّللك
 رنددث تدمهدهللابدد مه ي دهللابدهللا  دد  محبدمبدكثعدمبد د ك د ذك دهللا  دد  زدقد ند ث  د دكدندى كأعهمدابحل دثد

  دد  زدق:د ب دد  دددمبددمل در،دهللابىد  ةد  سال د يأت ونهد ى كأعهمد  ةدمهد يقب هد يأت ونه د كلٌّدصحيحدهللاب ان د دلدهللا
  ث  د سب د هد ث  د ثدددثدكدنددو فهد.

د4514 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددإم دهيمدمبدخد   دعبددرابح دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك
د  و  د دلد مودسثي دمبددألهللا د :دكذدد دلدهللابد  ه د د  حيودبدهللابد ميه دهللابد ددمبدكثعدمبد د ك دهللابد  هد دكأ

   وك :



دهللابيهد سبمد ذك د ثىندث دثدفب دمبدخد  د]حنودث دثدجدم د دل:د  د دمو دمبد دخبهللادهللابىدد بزدصبىددّللك
د ربد دمبد ث  ر؛د  رسلدإ،دد يهودداد ادل:د" ددمحبكدهللابىدد ذيدصبثهللا "د ذك دحنودث دثدجدم ؛د    د ددرسولد

دهللابيهد سبمد اتبهللا د دصبىددّللك   ملددذك ددحلجد ا[.دّللك
ابب من قتل عبده أو مثيل به، أيقاد منه؟ -7  

دمبددجلث  دث عبددشث ا دحد عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ة4515 ـدث عبددهللابيك  
دهللابيهد سبمد دل:د" بد تلدهللا  هد تببده د  بدج يدهللا  هدج هللابده".   ندد بزدصبىددّللك

مبددمل ىن دعبدد ثدذدمبدهودد دث ع د   دهللابد تددةدإبأسبددهد  به د دل:دـدث عبدد   4516  
دهللابيهد سبم:د" بدخحيىدهللا  هدخحييبده"دمثدذك د  لدث دثدشث اد محدد. دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

  دلد موددد د:د ر دهد موددد ددد طيد قيُّ دهللابدهودد د  لدث دثد ثدذ.
مبدهللاد   دهللابددمبد  دهللا  ما دهللابد تددة دإبأسبدددشث اد  به دزدد:دمثدإندـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددسثي د4517

 دحلقبدنقيدهذدددحل دث؛د أدندداول:دالداتلدث ٌّدمث  .
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد تددة دهللابددحلقبد دل:4518  

داب ث  .  الداددددحل ك
بدهللا   [دد ثتأي دعبدد   دمبدمأ  د خرباندسوَّدردـدث عبدد   دمبددحلقبدمبد قبيمد]مبدثودريدمبدزايددم4519

  مودمحمة دعبددهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هد دل:
دهللابيهد سبمد ادل:دجدرداد هدايرسولددّللك د ادل:د" ىكد د ك "د دل:دش ٌّ د جد درجلد قتحي لدإ،دد بزدصبىددّللك

د د ذدكريه د ادلدرسولددّللك داب  جل"د طبعد بمددا رد محي د قي هدجدرداد هد غدرد جعَّ دهللابيهد سبم:د"هللابيَّ صبىددّللك
د دهللابىد بدنحي يت د دل:د"هللابىدكلكأ دهللابيهد سبم:د"دذهعد  نهللادُث ٌّ"د ادل:دايرسولددّللك دصبىددّللك هللابيه د ادلدرسولددّللك

د قبٍم".   ؤ ٍب"د  د دل:د"كلكأ
  [.] دلد موددد د:د دددجت ثهللادد ث بدهللابىدرجلدملددؤ  دهللابيهمدإالدزايددمبدهللا  د

  دلد موددد د:دد ذيدهللاتقدكدنددمسهدر حدمبدددبدر.
  دلد موددد د:دد ذيدج َُّهدزن دي.

  دلد موددد د:دهذددزن ديد مودر حدكدند و،دد ث  .
ابب القتل ابلقسامة -8  

دمبدهللا  دمبد يق ة د    دمبدهللا ي  ددملثىند دال:دعبددمحدددمبدزايد دهللابدىيبدمبدسثي  د4520 هللابدـدث عبددهللا ي ددّللك
 موريدمبددقدر دهللابدسهلدمبد  دث  اد رد  دمبدخ دج 



دمبدسهل د دهت ودد دمبدسهل ددنطبادد أ حلحدخيرب د تف َّ دد دد برل د اتلدهللا  ددّللك  ندُ يكأحيادمبد قثودد هللا  ددّللك
دهللابيهد س بم د تأبمدهللا  دد يهود د جد د خوهدهللا  دد  محبدمبدسهلد دمبددهللا هدُثوحدكأحياد  يكأحيا د   وددد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"د أربدد أرب"د  د دل:د" ي  إددألكرب"د دصبىددّللك د  محبد د   د خيهد هود صغ هم د ادلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"داقمدمخقوند بأمدهللابىدرجٍلد بهمد ي   دم  ته"د دصبىددّللك  تأب دد د   دصدث ه د د ادلدرسولددّللك

دل:د" تربئأمددهوددأبميدٍندمخقنيد بهم"د د ود:دايرسولددّللك د وددكفدر د دل:د اد ود:د   دملدنوه ه دكيفدحنبف د 
ملد دهللابيهد سبمد بد  به د دل:د دلدسهل:ددخبهللاد  م د دهلمددو د د  كضت دان اد بد بكدديأ دصبىددّللك  وددهدرسولددّللك

 ركضادم جبهد د دلدمحدددهذدد  دحنوه.
 دهللابدىيبدمبدسثي د دلد يه:د" حتبفوندمخقنيدمييبد د  قتحاوندددد دلد موددد د:در دهدمو دمبددملفضلد  د ك

صدث أمد  د د بأم "د ملددذك دمو دد د  د  دلدهللا  ةدهللابدىيبدك دد دلدمحدد د ر دهددمبدهللاييبادهللابدىيب د    دماو ه:د
 " ربئأمددهوددخب قنيدمييبد دىبفون"د ملددذك ددالستحادق.

ييبا. دلد موددد د:د هذدد حهمفد بددمبدهللا  
دمبدهللا  دد  محبد4521 ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح د خربانددمبد هع د خرب د د ك دهللابد  د يبىدمبدهللا  ددّللك

دمبدسهلد ُ يكأحيا  مبدسهل دهللابدسهلدمبد  دث  اد نهد خربهدهود رجدل د بدكربد د و هد ندهللا  ددّللك
دمبدسهلد  د تلد ط حد د اريد  دهللاني د   ىددهوددخ جددإ،دخيربد بدجحْهٍ د صد م د   ىد يحياد  خربد ندهللا  د دّللك

د دد تببده د    لدثىتد  ددهللابىد و هد ذك دهلمدذ ك دمثد   لدهود  خوهدُثوحدكأحياد د تبت وه د د ود:د دّللك  ادل:د نتمد دّللك
دهللابيهدد هود كربد بهد هللا  دد  محبدمبدسهل د ذهعد يحياد يتأبم د هودد ذيدكدندخبيربد ادلد هدرسولددّللكد صبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"إ َّدد ندد  دد دصبىددّللك ْ"دد د دد قب د تأبمدُثوحدحيا دمثد أبمد يحيا د ادلدرسولددّللك ْدكربكأ  سبم:د"كربكأ
د دد تببده د ادلد دهللابيهد سبمدمذ ك د أت ود:دإاند دّللك دصبىددّللك صدث أمد إ دد نددؤذنوددحب ٍب"د أتعدإ يهمدرسولددّللك

دصب دهللابيهد سبمدحلودحياد  يحياد هللا  دد  محب:د" حتبفوند  قتحاونددددصدث أم "د د ود:دال د دل:درسولددّللك ىددّللك
د دهللابيهد سبمد بدهللاب ه د  ثثدإ يهمدرسولددّللك دصبىددّللك " تحبفد أمددهود"د د ود:د يقودد قب نيد وددهدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدندئادان ادثىتد دخبهللادهللابيهمدد  در د دلدسه ل:د ا دركضت د بهددان ادمح د .صبىددّللك  
ـدث عبدد  وددمبدخد  د ك ريدمبدهللا ي د دال:دعبد دحد عبدد   دمبدد حي دحدمبدسفيدن د خرباندد و ي  دهللابد  د4522

 هللا    دهللابدهللا   دمبدشثيع 
دهللابيهد سبمد نهد تلداب اقد ادرجال د بدم دنحي دمبد د كدم ح ةدد  ُّغد دهللابىدش  دصبىددّللك  أيَّادد  ح ةددهللابدرسولددّللك

  دل:دد اد لد دملاتولد بهم د هذدد فظد  وددم ح ةد  د هد  ودد ث هدهللابىدش د يا.
ابب يف ترك القود ابلقسامة -9  

ـدث عبدددحلقبدمبد   دمبدد حي دحدد مهللاف د  دعبدد مودنثيم دعبددسثي دمبدهللا ي دد طدئي دهللابدموريدمبددقدر 4523  



سهلدمبد  دث  ا د خربهد ندنف د د بد و هددنطباوددإ،دخيربد تف  ودد يهد د وج  ددزهللامد ندرجال د بددألنحيدرددادلد هد
د  ث همد تيال  د اد ودد بذدبد ج  هدهللاب هم:د تبتمدصدث بد د اد ود:د دد تبببدهد الدهللاب بدد د ال  د دنطبابددإ،دنزددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د ادلدهلم:د"  و داب  يكأبادهللابىد بد تلد هذد "د د ود:د دد بددميكأباد دل:د" يحبفوند أم "دصبىددّللك
دهللابيهد سبمد ندد طلدد ه د وددهد دئا د بدإملدد حي  ا. دصبىددّللك   د ود:دالدن ضىدأبميدندد يهود د أ هدنزددّللك

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيدمبدردش  د خرباندهويم دهللابد  دثيدندد تي ي دعبددهللا ددادمبدر دهللاادهللابدرد  دمبد4524
ل:خ دجد د  

دهللابيهد سبمد ذك  ددذ كد ه د ادل:د" أمد  ص حدرجلد بددألنحيدرد اتوال دخبيرب د دنطبقد   يد:هدإ،دد بزدصبىددّللك
شده دنددوه دندهللابىد تلدصدث أم "د د ود:دايرسولددّللك دملددأبدمثَّد ث د بددملقب ني د إّنددهمددهودد   دجيرتئوند

دهللابيهد سبمد بدهللاب ه".هللابىد هللاظمد بدهذد د دل:د" دختدر دد بهمدمخق نيد دستحبفوهم"د  مود د وددهدد بزدصبىددّللك  
ـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبددحل د  دث ع د   ددث ددمبدسب ادهللابد   دمبدإسحدق دهللابد   دمبدإم دهيمد4525

د  همددحل دث   مبددحلدرت دهللابدهللا  دد  محبدمبدجُبحْيٍ د دل:دإندسهال د دّللك
دصبىدد دمخقنيدإندرسولددّللك دهللابيهد سبمدكتعدإ،ددهود:دإنهد  د ج دمنيد ره كمد تيلد   ه د أت وددىبفوندابّللك ّللك

دهللابيهد سبمد بدهللاب هد دئادان ا. دصبىددّللك  مييبد د دد تببدهد الدهللاب بدد د ال  د دل:د وددهدرسولددّللك
 دسب ادمبدهللا  دد  محبد سبي دندـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابد 4526

 مبددقدر دهللابدرجدلد بددألنحيدر
دهللابيهد سبمد دلد بيهودد م  د مد"ىبفد بأمدمخقوندرجال "د  مود د ادلد ألنحيدر:د"دستحاود"د  ندد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدددا دهللابىددهوددألنهد دصبىددّللك  ج دمنيد د ود:دحنبفدهللابىدد غيعدايرسولددّللك  د جثبهددرسولددّللك
  ره هم.

ابب يقاد من القاتل؟ -10  
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندمهدد دهللابد تددة دهللابد نس4527  

دد يهودي د در سهددمنيدثج دب د ايلدهلد:د بد ثلدمكدهذد د  الن د  الن دثىتدمسُكأيح  ندجدردا دُ جأ  د  دُرضَّ
دهللا در سهدابحلجدرة.    هللادم  سهد د  خذدد يهوديد دهللارتف د    دد بزدصبىددّللك بيهد سبمد نددـُ حضَّ  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابد دوب دهللابد  د الما 4528  
دهلد دمثد  ادهدد د بيعد د رضخدر سهددابحلجدرةد  خذ د  يتد هللابد نسد نددهوداي د تلدجدرداد بددألنحيدردهللابىدُثبيٍك

دهللابيهد سبمد    دمهد ن د جمدثىتدميو  د  جمدثىتد د .دمهدد بزُّدصبىددّللك  
  دلد موددد د:در دهددمبدج دج دهللابد دوبدحنوه.

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمبدإدردس دهللابدشث ا دهللابدهودددمبدزد  دهللابدج هد نسٍد4529  



دهللابيهد سبمد د دصبىددّللك  ددر قف د ندجدردا دكدندهللابيهدد  ضدحفدهلد د  ضخدر سهدددهوديٌّدحبج  د  خلدهللابيهددرسولددّللك
 ادلدهلد:د" بد تبك د النفد تبك "د اد هللا:دال دم  سهد د دل:د بد تبك د النفد تبك "د د هللا:دنثم دم  سهد د    د

دهللابيهد سبمد ُاتألحدمنيدثج دب. دصبىددّللك  مهدرسولددّللك
ابب: أيقاد املسلم ابلكافر؟ -11  

اندسثي دمبد  دهللا  ما دهللابددحلقب دهللابد يسدـدث عبدد مح دمبدثب لد  ق دد دال:دعبددىيبدمبدسثي  د خربد4530
 مبدهللا ددد دل:

دهللابيهد سبمدشيئد دملددثه هدإ،د دصبىددّللك دهللابيهدد قالدد اببد:دهلدهللاه دإ يكدرسولددّللك دنطباهللاد اند دألشرتدإ،دهللابيٍك
 دبدسيفه د  أذددد بدفدهللاد ا  د دل:دال دإالد دد دكتد دهذد د دلد ق د:د دل:د  خ جدكتداب  د  دلد مح :دكتداب د بد 

 يه:د"دملؤ بوند أد  دد د:هم د همدد فدهللابىد بدسودهم د دقثىدمذ تهمد دانهم د الدالدداتلد ؤ بفدمأد ٍ  د الدذ د
د دملالئأاد د بدفد هللاهٍ د دهللاه ه د بد ث تدث اث د ثبىدنفقه د  بد ث تدث اث د  دآ ىد  اث د ثبيهد ثباددّللك

   ثني".
ماد  خ جدكتداب . دلد ق د:دهللابددمبد  دهللا  د  

دمبدهللا   دعبددهويم دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميهدهللابدج هد دل:4531 ـدث عبددهللا ي ددّللك  
دهللابيهد سبمدذك دحنودث دثدهللابيك دزددد يه:د" جيريدهللابيهمد  حيدهم د د دُّد و همدهللابىد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

  ضثفهمد  تق كأدهمدهللابىد دهللا هم".
وجد مع أهله رجال  أيقتله؟ ابب فيمن -12  

ـدث عبدد تي ادمبدسثي د هللا  دد وهدبدمبدا ةددحلوطي ددملثىند دث د دال:دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابد4532
 سهيل دهللابد ميه دهللابد  ده د ة

دهللابيهد سب دصبىددّللك م:د"ال"د ندسث دمبدهللا ددةد دل:دايرسولددّللك دد  جلدجي د  دد    هدرجال د داتبه د دلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"دمسثوددإ،د ددداولدسي كم"د دلدهللا  د  دلدسث :دمبىد د ذيد ك  كدابحلق د دلدد بزدصبىددّللك

 د وهدب:د"إ،د ددداولدسث ف".
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ة4533 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دصبىددّللكد دهللابيهد سبم:د ر دهللاد ود ج  د  دد   يتدرجال د  هبهدثىتدآيتدأبرمثاد ندسث دمبدهللا ددةد دلد  سولددّللك
 شه د  د دل:د"نثم".

ابب العاقل يصاب على يديه خطأ -13  
ـدث عبدد   دمبددد ددمبدسفيدن دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوا4534  



دهللابيهد سبمدمثثد ابدجهمدمبدث ذدفاد حي كأ د د الجَّهدرجلد دص  تهد ض مهد مودجهمد وجَّه د   ودد ندد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"د أمدكذدد كذد"د بمدد ضودد دهللابيهد سبمد اد ود:دد اوددايرسولددّللك د ادلدد بزدصبىددّللك د بزدصبىددّللك

دهللا د ادل:د" أمدكذدد كذد"د بمدد ضودد ادل:د" أمدكذدد كذد"د  ضود د ادلدد بزدصبىددّللك دخدطعف بيهد سبم:د"إ كأ
دهللابيهد سبم:د"إنَّدهؤال دد بي ينيد  و د دصبىددّللك د ثويادهللابىدد بدفد فربهمدم ضدكم"د اد ود:دنثم د رطعدرسولددّللك
د دصبىددّللك د د  ندد اود د ث ضهللادهللابيهمدكذدد كذدد  ضود د رضيتم "د د ود:دال د همَّددملهدج  ند م د    همدرسولددّللك

دهللابىدد بدف ددهللابيهد سبمد ن دخدطعف دأفُّوددهللابهمد أفُّود دمثددهللادهمد مددهم د ادل:د" رضيتم "د اد ود:دنثم د ادل:د"إ كأ
دهللابيهد سبمد ادل:د" رضيتم "د د ود:دنثم.   فربهمدم ضدكم"د د ود:دنثم د رطعدد بزُّدصبىددّللك

ابب القود بغري حديد  -14  
ة دهللابد نسـدث عبدد   دمبدك ري دعبددمهدد دهللابد تدد4535  

در سهددمنيدثج دب د ايلدهلد:د بد ثلدمكدهذد د  الن د  الن دثىتدمُسيدد يهودي د  ندجدرداد ج  د  دُرضَّ
در سهدابحلجدرة. دهللابيهد سبمد ندد ضَّ      هللادم  سهد د  خذدد يهوديد دهللارتف د    دد بزدصبىددّللك

ابب القود من الضربة، وقص ِّ األمري من نفسه  -15  
 مح دمبدصد  دعبدددمبد هع دهللابدهللا   ددث ددمبددحلدرتدهللابدمأريدمبددألشجكأ دهللابدهللا ي ةدمبدـدث عبدد4536

  قد   دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيه د طثبهدرسولددّللك دهللابيهد سبمدداقمد ق د د   لدرجلد  كعك دصبىددّللك ميب ددرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د" ثدلد دستا "د ادل:دملدهللافو دايرسولددمُثْ ُجوٍندكدند ثه د ج حدموجهه د ادل دصبىددّللك  هدرسولددّللك
.  دّللك

ـدث عبدد مودصد  د خرباند مودإسحدقدد فمدري دهللابددجل د ي دهللابد  دنض ة دهللابد  د  دفد دل:4537  
دهللابهد ادل:دإ دملد مثثدهللُا َّديلد يض مودد مودركمد الد ي خذ د   ود أم د  بد ثلدمهددخط بددهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك

ذ كد بري ثهدإيلكد  حيهد به د دلدهللا   دمبدد ثدص:د ود ندرجال د دَّبدمثبدرهللايتهد  احيهد به د دل:دإيد د ذيدنفقيد
د بدنفقه. دهللابيهد سبمد  صَّ دصبىددّللك  مي هدإالد  حيه د   در دهللادرسولددّللك

ابب عفو النساء عن الدم -16  
دـدث عبدددد ددمبدرشي  دعبددد و 4538 ي  دهللابددأل زدهللاي د نهدمس دثحيبد د نهدمس د ابدسب ادخيرب دهللابدهللادئوادرضيددّللك

 هللابهد
دهللابيهد سبمد نهد دل:د"هللابىددملاتتبنيد نددبحجم دددأل لد دأل ل د إندكدنهللادد   ة ".  هللابدد بزكدصبىددّللك

  دهللا ي د د و ه:دد دلد موددد د:دمبغ د ندهللافودد بقد د دد اتلدجدئمدإذددكدنهللادإث ىددأل  يد  د مبغ دهللاب
 "دبحجم د"ددأفُّوددهللابدد اود.



ابب من قُتل يف عِّم ِّي اء بني قوم  -17  
ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدد دحد عبدددمبدد ق ح دعبددسفيدند هذددث د ه دهللابدهللا    دهللابدطد فد دل:د4539

  بد تل د  دلددمبدهللا ي د دل:
دهللابيهد سبم:د" بد تلد  دصبىددّللك هللا كأيَّدد در كأيَّدددأوندميبهمدحبجدرٍةد  داب قيدطد  دض ٍبدمثحيد د هودد دلدرسولددّللك

د خط ف د هللاابهدهللاالددخلط  د  بد تلدهللا  د د هود ودف"د دلددمبدهللا ي د" ودددٍ "دمثدد فادد"  بدثدلدد نهد ثبيهد ثباددّللك
"د ث دثدسفيدند متك. د الدهللا لف   غض ه دالدا لد بهدص فف

د ع دعبددسثي دمبدسبي دن دهللابدسبي دندمبدك ري دعبددهللا   دمبدددبدر دهللابدطد ف دـدث عبدد   دمبد  دغ4540
دهللابيهد سبم د ذك د ثىندث دثدسفيدن. دصبىددّللك  هللابددمبدهللا دفد دل:د دلدرسولددّللك

ابب الدية كم هي؟ -18  
بدد   دعبدد   دمبدـدث عبدد قبمدمبدإم دهيمد دل:دعبدد   دمبدردش  دحد عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  دع4541

 ردش  دهللابدسبي دندمبد وسى دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه
مل:دعالعوندمبهللادفدض د عالعوندمبهللاد دهللابيهد سبمد ضىد نَّد بد تلدخط د  دتهد دئاد بدديأ دصبىددّللك  ندرسولددّللك

   ون د عالعوندثااف د هللاو ةدم د  وندذك .
د  محبدمبدهللا  دن دعبددثقنيددملثبم دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابددـدث عبددىيبدمبدثأيم دعبددهللا  4542

 ج هد دل:
دهللابيهد سبمدمثدّندئادددبدرد  دمثدنيادآالفددرهم د دداد هلدد أتدبد دصبىددّللك كدنهللاد ي ادد  دادهللابىدهللاه درسولددّللك

ادددخطي د د ادل:د] ال[دإنددو ئٍذدد بحيفد بددداددملقب نيد دل:د أدندذ كدكذ كدثىتددستربفدهللا  درمحهددّللك د 
ددع دهللاو د  فد  د هللابىد هلدد  ا د ملد  دغبهللا د دل:د ف ضهددهللا  دهللابىد هلدد ذهعد  فدددبدر د هللابىد هلدد وحرأقأ ديأ
 دئيتدما ة د هللابىد هلدد ود د  فيدشدة د هللابىد هلددحلبلد دئيتدُثبكٍاد دل:د   ،ددداد هلدد ذ ادملدد  ثهدد ي ددر  د بد

 د  دا.
  عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباند   دمبدإسحدق دهللابدهللاطد دمبد  درابح ـدث4543

مل د هللابىد هلدد  ا د دئيتدما ة د هللابىد ملد دئا د بدديأ دهللابيهد سبمد ضىد دد  دادهللابىد هلدديأ دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دىفظهد   . هلدد ود د  فيدشدة د هللابىد هلددحلبلد دئيتدُثبكا د هللابىد هلدد ا حدشيئد دمل  

ـد دلد موددد د:د    دهللابىدسثي دمبددثاوبدد طد اد د دل:دعبدد مودمتيبا دعبدد   دمبدإسحدقد دل:دذك د4544
دهللابيهد سبم د ذك د  لدث دثد وسىد  دل:د هللابىد هلد دصبىددّللك د دل:د  ضدرسولددّللك هللاطد  دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

 د طثدددشيئد دالد ثفظه.



ددـدث عبدد ق د 4545 ْوفدمبد د كدد طدئي دهللابدهللا  ددّللك عبددهللا  دد ودث  دعبدددحلجدج دهللابدزد دمبدج ري دهللابدخأ
 مبد قثودد دل:

دهللابيهد سبم:د" ددداددخلط دهللاو  ندثاا  د هللاو  ندجذهللاا  د هللاو  ندمبهللادفدٍض د هللاو  ند دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
"د] دلد موددد د:د[د هود ول .دمبهللاد  وٍن د هللاو  ندم دفدٍضدذك ف هللا  ددّللك  

ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبددزد دمبددحل دب دهللابد   دمبد قبم دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابد4546
 هللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف

دهللابيهد سبمدددتهددع دهللاو د  فد .   ندرجال د بدم دهللاح أيكد ُتلح د جثلدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم د ملددذك ددمبدهللا دف. دلد موددد د:در دهددمبدهللاييبادهللابدهللا    دهللابدهللاأ  ا دهللا بدد بزدصبىددّللك  

ابب يف دية اخلطأ شبه العمد -19  
ـدث عبددسبي دندمبدث بد  ق د ددملثىند دال:دعبددمحدد دهللابدخد   دهللابدد ادسمدمبدرميثا دهللابدهللاا ادمبد4547

دمبدهللا       ف دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم د دلد ق د:دخطعددوددد  دصبىددّللك د ث ه د ندرسولددّللك دعالاث دمثد دل:د"الدإ هدإالددّللك فتحدنأاد أربَّ

ص قد هللا ه د نحي دهللا  ه د همدددألثمدبد ث ه"دإ،دهددهبددثفظتهدهللابد ق د دمثدد فادد" الدإندكلَّد  ع ٍةدكدنهللاد د
د س دنادد  يهللا"دمثد دل: " الدإندددادددجلدهبياد ذك د   هللاىد بددٍدد  د دٍلدحتهللاد   يَّ دإالَّد ددكدند بدسادداددحلدجكأ

مل:د بهدد رمثوند دمطوندد  الدهد"د ث دثد ق دد متُّ.  دخلط دش هدد ث  د ددكدنداب قوطد د ثحيدد دئافد بدديأ
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دهللابدخد  د ذددديأسبدددحنود ثبده.4548  
ددـدث عبدد ق د دعبددهللا  دد ودرت دهللابدهللابيدمبدزد  دهللابدد ادسمدمبدرميثا 4549 هللابددمبدهللا  دهللابدد بزدصبىددّللك

 هللابيهد سبمدنثبدهد دل:
دهللابيهد سبمددوددد فتح د  د تحد أادهللابىددرجادد  يهللاد  دد أث ا. دصبىددّللك  خطعدرسولددّللك

د  دلد موددد د:دكذددر دهددمبدهللاييباد دضد  دهللابدهللابيدمبدزد  دهللابدد ادسمدمبدرميثا دهللابددمبدهللا   دهللابدد بزدصبىددّللك
دمبدهللا   د  لدث دثدخد   د ر دهدمحدددمبدهللابيهد سبم د ر د دهد دوبدد قرتيد دهللابدد ادسمدمبدرميثا دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم د  ولدزد د دمبدهللا    دهللابدد بزدصبىددّللك دمبدزد  دهللابددثاوبدد ق  سي دهللابدهللا  ددّللك سب ا دهللابدهللابيك
دهللاب دهللابيهد سبمد ث دثدهللا  درضيددّللك ه.   د وسىد  لدث دثدد بزدصبىددّللك  

ـدث عبددد بفيبي دعبددسفيدن دهللابددمبد  دايح دهللابدجمده د دل:4550  
  ضىدهللا  د دش هدد ث  دعالعنيدثاا د عالعنيدجذهللاا د  رمثنيدخبفا د ددمنيدعبيادإ،دابزلدهللاد هد.

دهللابهد نهد دل:4551 ـدث عبددهبدد دعبدد موددألثوص دهللابد  دإسحدق دهللابدهللادصمدمبدض  ة دهللابدهللابيكدرضيددّللك  



هدد ث  د عالت:دعالتد عالعوندثاا  د عالتد عالعوندجذهللاا  د  رم د عالعوندعبيَّادإ،دابزلدهللاد هد د كبهدد دش 
 خبفاف.

4552: ـدث عبددهبدد دعبدد موددألثوص دهللابد  دإسحدق دهللابدهللابا اد دألسودد دل:دهللا  ددّللك  
 مخسد هللاو  ندمبد د دش هدد ث  دمخسد هللاو  ندثاا د مخسد هللاو  ندجذهللاا د مخسد هللاو  ندمبد د  ون د

 فدض.
ـدث عبددهبدد دعبدد موددألثوص دهللابدسفيدن دهللابد  دإسحدق دهللابدهللادصمدمبدض  ةد دل:4553  

دهللابه:د ددخلط د رابهللاد :دمخسد هللاو  ندثاا د مخسد هللاو  ندجذهللاا د مخسد هللاو  ندمبد د  دلدهللابيدرضيددّللك
   ون د مخسد هللاو  ندمبد دفدض.

  دمبدهللا  ددّللك دعبددسثي  دهللابد تددة دهللابدهللا  درمه دهللابد  دهللايدض دهللابدـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد 4554
 هللا  دندمبدهللافدند زد دمبداثمهللا:

 ددملغبظاد رمثوندجذهللاا دخبفا د عالعوندثاا  د عالعوندمبد د  ون د  ددخلط دعالعوندثاَّا د عالعوندمبد د  ون د
  هللاو  ندمبود  وندذكور د هللاو  ندمبد دفدض.

مبددمل ىن دعبدد   دمبدهللا  ددّللك دعبددسثي  دهللابد تددة دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابدزد دمبددـدث عبدد   4555
 اثمهللاد دد  كأداددملغبظا د ذك د  بهدسود .

مل  ...داببد سبدندديأ
اَّاف دألنهددقتحقد  قٌّد دألن ىدثأ ند دلد موددد د:د دلد مودهللا ي د غريد دث :دإذدددخبهللادد بد اد دد قبادد  دمثاد هودثأ

ى لدهللابيهد د كع د  أذدددخلد ددخلد قاد هودجذيد جذهللااد  أذدددخلد دد قددساد   اىدعبيتهد هودعح أٌّد عبيَّاف د  أذدد
دخلد دد قدمثاد هودرابيد رابهللايا د  أذدددخلد دد  د باد   اىدد قبدد ذيدمث دد  َّابهللايَّاد هودس دسد س ف د  أذدد

ابزلف د  أذدددخلد دد ثدش ةد هودفبف دمثد يسد هددسم د  أبددادل:دابزلدددخلد دد تدسثاد  ط دانمهد طب د هو
هللادد د ابزلدهللاد ني د فبفدهللادد د فبفدهللاد نيدإ،د ددزدد د  دلدد بض دمبدمشيل:دمبهللادفدضد قبا د مبهللاد  وند

. قبتني د ثااد  التد]سبني[ د جذهللاادألرم  د د  ىندخل س د رابيد قهللاك د س دسد ق   د ابزلد   دن  
 دلد موددد د:د دلد مودثدمتد دألص ثي:د دجلذ هللااد  هللاد  يسدمقبك د دلد مودثدمتد دلدمثضهم:د  أذدد  اىدرابهللايتهد
 هودرابي د إذدد  اىدعبيتهد هودعح ك د  دلد مودهللا ي :دإذدد احهللاد هيدخبفا د الد مدلدخبفادإ،دهللاو ةد شه  د  أذدد

   اىدعبيتهد هودعح ك د إذدد  اىدرابهللايتهد هودرابي.مبغهللادهللاو ةد شه د هيدهللاو د  د دلد مودثدمت:دإذدد
ابب دايت األعضاء -20  

ـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايل دعبددهللا  ةددث ددمبدسبي دندعبددسثي دمبد  دهللا  ما دهللابدغد عدد ت در دهللابد4556
 محي دمبدهالل دهللابد ق  قدمبد  ف دهللابد  د وسى 



دهللابيهد سبمد دل:د"دألصدم دس مل".هللابدد بزدصبىددّللك ود فدهللاو فدهللاو فد بدديأ  
ـدث عبدد مودد و ي  دعبددشث ا دهللابدغد عدد ت در دهللابد ق  قدمبد  ف دهللابددألشث ي 4557  

دهللابيهد سبمد دل:د"دألصدم دسود ف"د بهللا:دهللاو دهللاو  د دل:د"نثم".  هللابدد بزدصبىددّللك
ر دهدإمسدهللايلد دل:دث ع د دلد موددد د:در دهد   دمبدجثف  دهللابدشث ادهللابدغد عد دل:دمسثهللاد ق  قدمبد  ف د د
 غد عدد ت دردإبأسبددد  دد و ي  د ر دهدثبظبادمبد  دصفيا دهللابدغد عدإبأسبدددإمسدهللايل.

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دحد عبدددمبد ثدذ دعبدد   دحد عبددنحي دمبدهللابيك د خربانددمد دمبدزرد  دكبهمدهللابد4558
 شث ا دهللابد تددة دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبم:د"هذهد هذهدسود ف"ددث دديأ ددد دخلبحي . دلد دصبىددّللك رسولددّللك  
ـدث عبددهللا دفدد ثبربي دعبددهللا  دد حي  دمبدهللا  دد ودرت دث ع دشث ا دهللابد تددة دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبد4559
 هللا دف

دهللابيهد سبمد دل:د"دألصدم دسود ف د دألسبدندسود ف دد  بياد د ض فد دصبىددّللك سود ف دهذهد هذهدسود ف". ندرسولددّللك  
  دلد موددد د:د ر دهدد بض دمبدمشيل دهللابدشث ادنثىندهللا  دد حي  .

ـد دلد موددد د:دث عبددد  در ي دهللابدد بض  دث عبدد   دمبدثدمتدمبدممد  دعبددهللابيدمبددحلقب د خرباند مود4560
 محمة دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف د دل:

دصبىدد دهللابيهد سبم:د"دألسبدندسود ف د دألصدم دسود ف". دلدرسولددّللك ّللك  
دمبدهللا  دمبد   دمبد ابن دعبدد مودمتيبا دهللابدثقنيددملثبكم دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا د4561 ـدث عبددهللا  ددّللك

 هللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمد صدم دد ي دبد د  جبنيدسود . دصبىددّللك  جثلدرسولددّللك

   دعبددمهدد دعبددثقنيددملثبكم دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هـدث عبدده مادمبدخد 4562
." دهللابيهد سبمد دلد دخط تهد هود قب دره هدإ،دد أث اد" ددألصدم دهللاو فدهللاو ف   ندد بزدصبىددّللك

ـدث عبددزهريدمبدث بد مودخي  ا دعبدددمد دمبدهدر ن دعبددثقنيددملثبم دهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابد4563
  ه ج

." دهللابيهد سبمد دل:د" ددألسبدندمخسفدمخسف  هللابدد بزدصبىددّللك
ـد دلد موددد د:د ج  د دكتد دهللابدشي دند ملد مسثهد به د ح عبدهد مودمأ دصدثعد بددعااد دل:دعبددشي دن د4564

 عبدد   ددث ددمبدردش دهللابدسبي دنددث ددمبد وسىدهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج هد دل:
دهللابيهد سبمدداوكأدددداددخلط دهللابىد هلدد ا ىد رمث دئادددبدرد  دهللاأْ هلدد بدد ورقد داو هددهللابىدكدندرس دصبىددّللك ولددّللك

د دصبىددّللك مل د  أذددغبهللادر  د د ي تهد د إذددهدجهللادرخحيد دناصد بد ي تهد د مبغهللادهللابىدهللاه درسولددّللك  مثدندديأ



ددهللابيهد سبمد ددمنيد رمث دئادددبدردإ،دمثدّندئا ددبدر د  دهللا هلدد بدد ورقدمثدنيادآالفددرهم د دل:د  ضىدرسولددّللك
دصبىد دهللابيهد سبمدهللابىد هلدد  ا د دئيتدما ة د  بدكدندددادهللاابهد دد ود د   فيدشدة د دل:د  دلدرسولددّللك صبىددّللك

دمنيد رعادد اتيلدهللابىد  دمتهم د  دد ضلد ببثحي ا"د دل دهللابيهد سبم:د"إندد ثالد ريدتف ددّللك دصبىددّللك :د  ضىدرسولددّللك
ملد  دهللا هلدد بد هللابيهد سبمد ددألنفدإذددج يدد  دادكد با د إندج هللاهللادعب   هد بحيفدد ثالدمخقوند بدديأ

د ذهعد  دد ورقد  د دئادما ةد  د  فدشدة د  دد ي دإذدد طثهللادنحيفدد ثال د  دد  كأجلدنحيفدد ثال د  ددمل  و اد
ملد عبثف د  د ي تهدد بدد ذهعد  دد ورقد  دد  ا د  دد ود  د دجلدئفاد  لدذ ك دعبثدد ثالدعالتد عالعوند بدديأد

د دصبىددّللك مل د  ضىدرسولددّللك مل د  ددألسبدند دكلدسبٍكدمخسد بدديأ   ددألصدم د دكلدإص  دهللاو د بدديأ
 رعتهد د إند تبهللاد ثابهددمنيددهللابيهد سبمد ندهللاالددمل  ةدمنيدهللاحي تهدد بدكدنوددالدد عوند بهددشيئد دإالد دد ضلدهللاب

د ودرعهد دهللابيهد سبم:د" يسد باد لدشى ف د إندملددأبد هد درتف دصبىددّللك  رعتهدد همدداتبوند د بهم د  دلدرسولددّللك
   بدد بدفدإ يه د الدد تدد اد لدشيئد "د دلد   :دهذددكبهدث ع دمهدسبي دندمبد وسىدهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد

دهللابيهد سبم. ميه دهللابدج ه دهللابدد   بزدصبىددّللك
  دلد موددد د:د   دمبدردش د بد هلدد وقده بدإ،دد  حي ةد بدد اتل.

ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد   دمبدمأدردمبدماللدد ثد بي د خرباند   ددث ددمبدردش دهللابد4565
 سبي دنددث ددمبد وسىدهللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه

دهللابيهد سبمد دل:د"هللاالدش هدد ث  د غبظفد  لدهللاالدد ث  د الدداتلدصدث ه"د دل:د زدداندخبيلدهللابد ندد بزدصبىددّللكد
 دمبدردش د" ذ كد نددبم دد ويطدندمنيدد بدف د تأوندد د فد دهللا كأيَّدد دغريدضغيبٍاد الدمحلدسالٍح".

اندثقنيددث ددملثبمدهللابدهللا   دـدث عبدد مودكد لد ضيلدمبدثقني د ندخد  دمبددحلدرتدث َّعهمد دل:د خربد4566
دمبدهللا     مبدشثيع د ند ابهد خربه دهللابدهللا  ددّللك

." دهللابيهد سبمد دل:د" ددملودضحدمخسف دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ـدث عبدد  وددمبدخد  دد قكب ي دعبدد   دنددث ددمبد   دعبدددهلي مدمبدمحي  دث ع دد ثال دمبددحلدرت د4567

  ميه دهللابدج هد دل:دث ع دهللا   دمبدشثيع دهللاب
دهللابيهد سبمد دد ثنيدد ادئ ادد قددَّةدملأدنددم بثدد  كأدا. دصبىددّللك   ضىدرسولددّللك

ابب دية اجلنني -21  
ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي دعبددشث ا دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابدهللا ي دمبدنضبا دهللابددملغريةدمبدشث ا4568  

دهللابيهد ندد    نيدكدنتددحتهللادرجلد بدهذدل د ض  بدإث دمهدددألخ ىدمث ودد اتبتهد د دختحي وددإ،دد بزدصبىددّللك
 سبم د ادلد ث دد  جبني:دكيفدن يد بدالدصدحد الد كل د الدش بد الددستهلَّ د ادل:د" سج فدكقج د

 دألهللا دب "د اضىد يهدمغ ةد جثبهدهللابىدهللاد باددمل  ة.



إبأسبددهد  ثبده د زدد د دل:ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور د4569  
دهللابيهد سبمددداددملاتو ادهللابىدهللاحي ادد اد باد غ َّة دملدد دمطبهد.   جثلدد بزكدصبىددّللك

  دلد موددد د:د كذ كدر دهددحلأمدهللابدجمده دهللابددملغرية.
 دهللابددملقوردـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد هدر ندمبدهللا ددددألزدي ددملثىند دال:دعبدد كي  دهللابدهودد دهللابدهللا  ة4570
 مبدف  ا

دهللابيهد سبمد ضىد يهدد دصبىددّللك  ندهللا  ددستودردد بدفد دإ الصددمل  ة د ادلددملغريةدمبدشث ا:دشه  درسولددّللك
مغ ة:دهللا ٍ د  د  ٍاد ادل:ددئت دنبددوه د ثك د دل:د  اتهدنح  دمبد قب ا دزدددهدر ن:د وه د هددثب دض بد

 د  جلدمطبدد    هدـ.
دإ الصد ؛دألنددمل  ةد م اهد  لد  هللادد والدةد كذ كدكلد ددز قد بدد ي د دلد موددد  د:دمبغ دهللابد  دهللا ي دإّنددمُسيح

  غريهد ا د بص.
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دهللابدهودد دهللابد ميه دهللابددملغرية دهللابدهللا  دنثبده.4571  

   ةدهللابد ميه د ندهللا  د دل. دلد موددد د:در دهدمحدددمبدزد د محدددمبدسب ا دهللابدهودددمبدهللا
ـدث عبدد   دمبد قثودددملحيكيحيي دعبدد مودهللادصم دهللابددمبدُج دجد دل:د خرب دهللا   دمبدددبدرد نهدمس د4572

 طد سد دهللابددمبدهللا دف دهللابدهللا  
دهللابيهد سبمد دذ ك د ادددمحلدمبد د كدمبدد بدمغاد ادل:دكبهللادمنيدد    ني د  نهدس لدهللابد ضيادد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد دجبيبهددمغ ٍَّةد  ند اتل. ض مهللاد دصبىددّللك إث دمهدددألخ ىدنقطٍحد اتبتهدد جبيبهد د اضىدرسولددّللك  
  دلد موددد د:د دلدد بض دمبدمشيل:ددملقطحدهودد حيومج.

  دلد موددد د:د  دلد مودهللا ي :ددملقطحدهللاودد بد هللاوددددخل د .
دمبد   دد مه ي دعبددسفي4573 دهللابهدهللابىددملبربدـدث عبددهللا  ددّللك دن دهللابدهللا    دهللابدطد فد دل:د دددهللا  درضيددّللك

د كرب د ودملد مس د ذدد اضيبددمغريدهذد.   ذك د ثبده دملددذك د"  ند اتل"دزدد:دمغ كٍةدهللا ٍ د  د  ٍاد دل:د ادلدهللا  :ددّللك
عهمد دل:دعبدد س دط 4574 هللابدمسد، دهللابددـدث عبددسبي دندمبدهللا  دد  محبدد ت در د ندهللا   دمبدطبحادث َّكح
 هللاأ  ا 

هللابددمبدهللا دفد د حيادمحلدمبد د كد دل:د  ساطهللادغال د د  دن هللادشث هد يتد د  د هللاددمل  ة د اضىدهللابىدد ثد بادد
د دد دغال د د  دن هللادشث ه د ادلد مودد اد با:دإنهدكدذب دإنهد دّللك د  كأدا د ادلدهللا ُّهد:دإندد  د ساطهللادايدنزَّددّللك

ددستهلَّ د الدش بد الد ك دهللابيهد سبم:د" سج ددجلدهبياد كهدنتهد د دكأد دد حيَّزكأ لد   بهددطلُّ د ادلدد بزدصبىددّللك
 غ ة "د دلددمبدهللا دف:دكدندإسمدإث دمهدد بيأا د دألخ ىد ددغطيف.



ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددونسدمبد    دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد دعبددجمد  د دل:دعبددد وثز دهللابد4575
  دمبدهللا  ددّللكدجدم

دهللابيهد دصبىددّللك  ندد    نيد بدهذدلد تبهللادإث دمهدددألخ ى د  ألد دث ةد به ددز جد     د دل:د جثلدرسولددّللك
د  سبمددداددملاتو ادهللابىدهللاد بادد اد با د م  دز جهدد    هدد دل:د ادلدهللاد باددملاتو ا:د ريدعهدد بد د دل:د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"ال   د ريدعهدد م جهدد    هد".صبىددّللك
ـدث عبدد هعدمبدميدند دمبدد ق حد دال:دعبدددمبد هع د خرب ددونس دهللابددمبدشهدبدهللابدسثي دمبددملقيعد4576

    دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك د تتبهللادد   اتند بدهذدلد   هللادإث دمهدددألخ ىدحبج د اتبتهد د دختحي وددإ،درسولددّللك

دهللابيهد سبمدددادجبيبهددغ َّة:دهللا  فد  د  ي ة؛د  ضىدم داددمل  ةدهللابىدهللاد بتهد؛د  رعهدد   هدد ا دصبىددّللك ضىدرسولددّللك
  بد ثهم د ادلدمحلدمبد د كدمبدد بدمغاددهلذيل:دايرسولددّللك دكيفد غ دددداد بدالدش بد الد كل د الدنطقد الد

دص ددهذدد بدإخودندد أهدن"د بد جلدسجثهددستهلَّ د   لدذ كددطلك  د ادلدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"إّنك بىددّللك
 د ذيدسج .

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمبدشهدب دهللابددمبددملقيع دهللابد  ده د ةد دهذهدد احياد دل:4577  
دهللابيهد سبمدأبند ريدعهد دصبىددّللك   بيهد د  ندد ثالدهللابىددمثدإنددمل  ةدد يتد ضىدهللابيهدداب غ ةد و يهللا د اضىدرسولددّللك

 هللاحي تهد.
دمبدم د ة دهللابد4578 دمبد وسى دعبدددوسفدمبدصهيع دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا دفدمبدهللا  دد ثظيم دعبددهللا ي ددّللك

  ميه 
دهللابيهد سبم د جثلد د   هددمخق دئادشدة د دصبىددّللك  ندد   ة دثذ هللادد   ة د  ساطهللا د    دذ كدإ،درسولددّللك

ذف. نىددو ئٍذدهللابددحل  
  دلد موددد د:دكذدددحل دثد"مخق دئادشدٍة"د د حيودبد دئادشدة.

  دلد موددد د:دهأذدد دلدهللا دف د هود هم.
ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي دعبددهللايقى د دهللابد   ددث ددمبدهللا   دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:4579  

دهللابيهد سبمد ددجلبنيدمغ ةدهللا  ٍد دصبىددّللك    د  ٍا د  د  فد  دمغل.د ضىدرسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدسبدندد ثو  د دل:دعبددش دك دهللابد غرية دهللابدإم دهيمد جدم دهللابدد وثزد دل:دد غ ةد4580

 مخق دئاددث ددرمهد دـ.
  دلد موددد د:د دلدرميثا:دد غ َّضادمخقوندددبدرد .

ابب يف دية املكاتب -22  



بددإمسدهللايل دهللابدهودد د ث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددثبىدمبدـدث عبدد ق د دعبددىيبدمبدسثي  د ث ع4581
 هللا ي  دعبددثجدجدد حيوَّدف د يثد دهللابدىيبدمبد  دك ري دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمد ددداددملأد عدداتل:ددوديد دد دىد بد أد  تهددداددحل  د  ددمايددداد دصبىددّللك  ضىدرسولددّللك
 دمل بو،.
  عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدددمبدسب ا دهللابد دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفـدث4582

د د  د رتد ريداث دد تدهللابىد  رد ددهللاتقد به". دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد صدبددملأد عدث ك دصبىددّللك   ندرسولددّللك
دهللابيهد سب م د  رسبهدمحدددمبدزد د دلد موددد د:د ر دهد هيعدهللابد دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابدهللابيك دهللابدد بزكأدصبىددّللك

دهللابيهد سبم د جثبهدإمسدهللايلددمبدهللابياد ولدهللاأ  ا.   إمسدهللايل دهللابد دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف دية الذمي   -23  

ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبد وهعدد   بي دعبددهللايقىدمبددونس دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدهللا   دمبدشثيع د4583
 هللابد ميه دهللابدج كأه 

دهللابيهد سبمد دل:د"دداددملثده دنحيفددداددحل كأ".هللابدد ب زدصبىددّللك  
  دلد موددد د:در دهد سد ادمبدزد دد بي يد هللا  دد  محبدمبددحلدرت دهللابدهللا   دمبدشثيعد  به.

ابب يف الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه -24  
دثبى دهللابد ميهد دل:ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبدج دجد دل:د خرب دهللاطد  دهللابدصفودندمبد4584  

دهللابيهد سبمد  ه رهدد  دل:د"   د د ند دد هد دنتمهللاهد د ب ر دعبيتهد د   ىدد بزُّدصبىددّللك  د لد جريفديلدرجال د ثبَّ
 دض دد هد د يكد اض هددكد فحل ".

دهللابهد ه رهدد  دل:دمث  دسبُّه.   دل:د  خربن ددمبد  د بيأا دهللابدج هد ند ابدمأ درضيددّللك
عبددزايددمبد دوب د خرباندهويم دعبددثجدجد هللا  ددملبك دهللابدهللاطد  دهللابددثبىدمبد  ياد ذد دزدد:دمثدـدث 4585

دهللابيهد سبمد بثدضكأد   دلددث دد بزدصبىددّللك
 "إندشئهللاد ندمتأبهد بدد ،د يثضهددمثد بمهللاهدد بد يه"د  مطلددداد سبدنه.

ابب فيمن تطبب بغري علم فأعنت -25  
مددألنطدكي د    دمبدد حي دحدمبدسفيدن د ندد و ي دمبد قبمد خربهمدهللابددمبدج دج دـدث عبددنحي دمبدهللادص4586

 هللابدهللا   دمبدشثيع دهللابد ميه دهللابدج ه
د هودضد بف"د دلدنحي :د دل:دث ع ددمبد دهللابيهد سبمد دل:د"  بد ط عد الددثبمد بهدطعٌّ دصبىددّللك  ندرسولددّللك

 ج دج.
دن ريدهودصحيحد ددال. دلد موددد د:دهذددملدد  هدإالدد و ي  دال  



ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبددثفص دعبددهللا  دد ثمدمدمبدهللا  دمبدهللا  دد ثمدم دث ع دمثبدد و  دد ذدبد   ودد4587
 هللابىد  د دل:

د  لدذ كد  هللابهللاد هودضد بف"د دهللابيهد سبم:د" ميددط يٍعد ط عدهللابىد وٍددالددث فد هد ط عف دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
.د دلدهللا  دد ثمدم:    ددإنهد يسداب بثهللادإّنددهود ط دد ث  قد د   د د أيك

ابب يف دية اخلطأ شبه العمد -26  
ـدث عبددسبي دندمبدث بد  ق د ددملثىند دال:دعبددمحدد دهللابدخد   دهللابدد ادسمدمبدرميثا دهللابدهللاا ادمبد4588

دهللابيهد سبم د دلد ق د:دخطعد دصبىددّللك دمبدهللا    د ندرسولددّللك دوددد فتحدمثدد فادد ادل:  ف دهللابدهللا  ددّللك  
د س دناد " الدإنَّدكلَّد  ع ٍةدكدنهللاد ددجلدهبياد بددٍدد  د دٍلد ذك د   هللاىدحتهللاد   يَّ دإالد ددكدند بدسادداددحلدجكأ

مل:د بهدد رمثوند دمطوندد د  يهللا"دمثد دل:د" الدإنددداددخلط دش هدد ث  د ددكدنداب قوطد د ثحيدد دئافد بدديأ
   الدهد".
ث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دهللابدخد  د ذددديأسبدددحنود ثبده.ـد4589  

ابب يف جناية العبد يكون للفقراء -27  
ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد ثدذدمبدهودد دث ع د   دهللابد تددة دهللابد  دنض ة دهللابدهللا  دندمبدثحيني:4590  

دهللابيهد سبمد اد ود:دايرسولددّللك دإاندد ندغال د دألانفد ا د د ط د ذندغالددألانفد غبيد  د   ىد هبه د بزَّدصبىددّللك
  انفد ا د د بمدجيثلدهللابيهدشيئد .

ابب فيمن قتل يف عِّمييا بني قوم -28  
ـد دلد موددد د:دُث كأعهللادهللابدسثي دمبدسبي دن دهللابدسبي دندمبدك ري د دل:دعبددهللا   دمبدددبدر دهللابدطد ف د4591

 هللابددمبدهللا دفد دل:
دصب دهللابيهد سبم:د" بد تلد دهللا كأيَّدد  در كأيَّدددأوندميبهمدحبجٍ د  دمقوٍطد ثابهدهللاالدخط  د  بد دلدرسولددّللك ىددّللك

د دملالئأاد د بدفد  ثني".   تلدهللا  د د اوددد ده د  بدثدلدميبهد ميبهد ثبيهد ثباددّللك
ابب يف الدابة تنفح برجلها -29  

 دعبددسفيدندمبدثقني دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيع دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد   دمبددمد 4592
 هللابد  ده د ة 

." دهللابيهد سبمد دل:د"د  كأجلدج درف دصبىددّللك  هللابدرسولددّللك
دماد ض بدم جبهدد هودردكع.   دلد موددد د:دد  َّ

ابب: العجماء واملعدن والبئر جبار  -30  
ملقيع د   دسب ا دمسثدد ابده د ةدى كأت ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبدد4593  



دهللابيهد سبمد دل:د"د ثج د دج ثهددج درف د دملث ندج درف د د  ئ دج درف د  دد  كدزددخل س". دصبىددّللك  هللابدرسولددّللك
  دلد موددد د:دد ثج د ددملبفبتادد يتدالددأوند ثهدد ث  د  أونداب بهدردالد أونداب بيل.

ديىابب يف النار تَ عَ   -31  
ـدث عبدد   دمبددملتوكلدد ثقاال  دعبددهللا  دد  زدق دحد عبددجثف دمبد قد  دد تبيقي دعبددزد دمبددمل در، دعبدد4594

 هللا  ددملبكدد حيبثد  دكالمهددهللابد ث   دهللابدمهدددمبد ب ه دهللابد  ده د ةد دل:
." دهللابيهد سبم:د"د بدردج درف دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

سنابب القصاص من ال -32  
ـدث عبدد ق د دعبدددملثت   دهللابدمحي دد طودل دهللابد نسدمبد د كد دل:4595  

د] ثد،[دد احيدصد دهللابيهد سبمد اضىدمأتدبددّللك كق  دد  مي د خهللاد نسدمبدد بض دعبيادد   ة د   وددد بزدصبىددّللك
دد احيدص"د  ضوددأبرحمد ادلد نسدمبدد بض :د د ذيدمث كدابحلقدالد أق دعبيَّتهددد يود د دل:د"ايد نسدكتدبددّللكد

دألم ه". د بد ود  قمدهللابىددّللك دهللابيهد سبمد  دل:د"إنَّد بدهللا ددددّللك دصبىددّللك   خذ ه د ثجعدنزددّللك
  دلد موددد د:دمسثهللاد مح دمبدثب لد يلد ه:دكيفدداتصد بدد قبكأ د دل:د ربد.

   أول كتاب السنة34
ابب شرح الس نة -1  

خد   دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابد4596  
دهللابيهد سبم:د"د رت هللادد يهوددهللابىدإث ىد  دعبتنيد س ثنيد   ا  د  ف  هللادد بحيدرىدهللابىد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 إث ىد  دعبتنيد س ثنيد   ا  د  فرتقد  يتدهللابىدعالٍتد س ثنيد   ا ".
ىيبد دال:دعبدد موددملغرية دعبددصفودن دحد عبددهللا   دمبدهللا  دن دث عبددمايادـدث عبدد مح دمبدثب ل د    دمبد4597

ددحل دزي دهللابد  دهللاد  ددهلوز  دهللابد ثد دادمبد  دسفيدند  دل:دث ع دصفودندحنوه د دل:دث ع د زه دمبدهللا  ددّللك
  نهد ددد يبدد ادل:

دهللابيهد سبمد ددد يبدد ادل:د" الدإنَّد دصبىددّللك د بد  بأمد ببد هلدد أتدبدد رت وددهللابىدعبتنيد س ثنيد الدإندرسولددّللك
  با  د إنَّدهذهددملبادستفرتقدهللابىدعالٍتد س ثني:دعبتدند س ثوند دد بدر د  دث ةفد ددجلبا د هيددجل دهللاا".

"دزددددمبدىيبد هللا   د دث د ه دد" إنهدسير جد بد  يتد  وددفدجتدرىد مد بكددألهود دك دددتجدرىدد أبعد حيدث ه
د الد فحيلفدإالددخبه".    دلدهللا   :د"د أبعدمحيدث ه دالدد اىد بهدهللا قف

ابب النهي عن اجلدال واتباع املتشابه من القرآن -2  
دمبد  د بيأا دهللابدد ادسمدمبد    دهللابدهللادئواد4598 ـدث عبددد اثبز دعبدددمد دمبدإم دهيمدد تقرتي دهللابدهللا  ددّللك

دهللابهدد د هللا:  رضيددّللك



د {دإ،د}   ودد   درسولددّللك د أ د ف دهللابيهد سبمدهذهددآلدا:د}هودد ذيد نملدهللابيكدد أتدبد بهدآاي ف صبىددّللك
د دهللابيهد سبم:د"  أذددر دتمدد ذدبددت ثوند دد ودمهد بهد    ئكدد ذدبدمسَّىددّللك دصبىددّللك دأل  دب{د د هللا:د ادلدرسولددّللك

  دثذر هم".
ابب جمانبة أهل األهواء وبغضهم  -3  

د دل:ـدث 4599 عبدد ق د دعبددخد  دمبدهللا  ددّللك دعبدددمد دمبد  دزايد دهللابدجمده  دهللابدرجل دهللابد  دذرك  
." د د  غبد ددّللك د ددّللك دهللابيهد سبم:د"  ضلددألهللا دلددحلعُّ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

 دد  محبدمبدهللا  دـدث عبدددمبدد ق ح د خربانددمبد هعد دل:د خرب ددونس دهللابددمبدشهدبد دل:د  خرب دهللا 4600
دمبدكثعدمبد د ك  دّللك

د دل:دمسثهللادكثعدمبد د ك د ذك ددمبدد ق حد دمبدكثعدمبد د ك د كدند دئ دكثعد بدمبيهدثنيدهللاح أيح  ندهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمددملقب نيدهللابدد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد دغم ةد  و،د دل:د نىدرسولددّللك  حيادّتبكفهدهللابدد بزدصبىددّللك

د ددرحدَّدكال بدد دهددد د قوَّْرُ دج دردثدئ د  د تددة د هوددمبدهللا يد قب هللُادهللابيه د ودّللك   العا دثىتدإذددطدلدهللابيَّ
دد قالد دمثدسدقدخربد بمدلد ومته.  هللابيَّ

ابب ترك السالم على أهل األهواء -4  
ردمبدايس د دل:دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهللاطد ددخل دسد  دهللابدىيبدمبددث   دهللابدهللا د4601

دهللابيهد سبمد قب هللادهللابيه د بمد    هللادهللابىد هبيد   د حوحاَّاحهللْادد دي د ربَّاو دممهللاف دن د غ   دهللابىدد بزدصبىددّللك
د  دل:د"ددذهعد دغقلدهذددهللابك".  د ددهللابيَّ

دهللابهد4602 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللادد  بد  دهللابدمسيا دهللابدهللادئوادرضيددّللك  
دهللابيهد سبمد مدبع:د" هللاطيهدد نهددهللا دصبىددّللك تلَّدمثريفد حيفيادمبهللادُثيحيٍك د هللاب دزدبعد ضلدره  د ادلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم د هج هددذدددحلجاد دحمل دد مثبد دصبىددّللك مثريد"د اد هللا:د اند هللاطيد بكدد يهوددا  د غضعدرسولددّللك
 صف .

ابب النهي عن اجلدال يف القرآن -5  
  دمبدثب ل دعبدددمد دمبدهدر ن د دل:د خرباند   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة ـدث عبدد مح4603

." دهللابيهد سبمد دل:د"دمل د د دد ا آندكف ف  هللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف لزوم الس نة -6  

 محبدمبد  دـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة دعبدد مودهللا   دمبدك ريدمبدددبدر دهللابدث دمدمبدهللا  دن دهللابدهللا  دد 4604
 هللاوف دهللابددملا دددمبد ث ددأ ب 



د   يهللادد أتدبد   بهد ثه دالدوشكدرجلفدش ثدندهللابىد ردأتهد دهللابيهد سبمد نهد دل:د" الدإ كأ دصبىددّللك هللابدرسولددّللك
ردداول:دهللابيأمد ذددد ا آن؛د  دد ج متد يهد بدثالٍلد  ثبوهد  دد ج متد يهد بدث دٍدد ح  وه د الدالدىلُّد أمددحل د

دألهبيُّ د الدكلُّدذيدانٍبد بدد ق   د الد اطاد ثدهٍ دإالَّد نددقتغ دهللابهددصدث هد د  بدنملدماوٍدد ثبيهمد نددا  ه د
   أندملددا  هد بهد نددثا همدن لد  ده".

دمبد   دد بفيبيد دمبدك ريد د ود:دعبددسفيدن دهللابد  دد بض د4605 هللابدـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب لد هللا  ددّللك
دمبد  درد   دهللابد ميه   هللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"دالد  فنيَّد ث كمد تَّأئد دهللابىد ردأتهدأي يهددأل  د بد   يداَّدد    دمهد  دنيهللاد هللابدد بزدصبىددّللك
دد  ثبده".  هللابهد ياولدالدن ري د دد ج اند دكتدبددّللك

دمبدجثف دـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددإم دهيمدمبدسث 4606  دحد عبدد   دمبدهللايقى د دل:دعبددهللا  ددّللك
دهللابهدد د هللا: د إم دهيمدمبدسث  دهللابدسث دمبدإم دهيم دهللابدد ادسمدمبد    دهللابدهللادئوادرضيددّللك  دملر  يك

دهللابيهد سبم:د" بد ث تد د   اندهذدد دد يسد يهد هودردٌّ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د" بدصب د   د دهللابىدغريد   اند هودردٌّ". دلددمبدهللايقى:د دلدد بزدصبىددّللكد  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددد و ي دمبد قبم دعبددعوردمبددمد د دل:دث ع دخد  دمبد ث دند دل:دث ع دهللا  د4607
 د  محبدمبدهللا   دد قكب يد ثج دمبدُثْج د دال:

 دد  و،د تح بهمد بهللادالد ج د دد محبأمدهللابيه{د  يبددد ث ابضدمبدسدرداد هودابدنملد يه:د} الدهللابىدد ذدبدإذدد
دهللابيهد سبمدذد ددوددمثد دصبىددّللك  قبَّ بدد  ببد:د  يبد،دزدئ دبد هللادئ دبد  ات قني د ادلدد ث ابض:دصبكىدمبددرسولددّللك

بهللاد بهددد ابوب د د ادلد دئل:دايرسولددّللك دك ن هذهدد   لدهللابيبد د وهللاظبدد وهللاظادمبيغادذر هللاد بهددد ثيوند ح حجأ
د د ق  د د طدهللاا د إندهللا  د دث ويكد د  أنهد بددثشد بأمد  وهللاظاد ودٍي د  دذدد ثه دإ يبد د ادل:د"  صيأمدمتاوىددّللك

مث يد قريىددختال د دك ريد  د ثبيأمدمقبيتد سباددخلبفد ددمله دكأنيدد  دش دبدمتقأودد دد هللاضُّوددهللابيهدداب بَّودجذ د
لَّد  عٍادم هللااف د كلُّدم هللاٍادضال اف". إايكمد   اث ددأل ور د  أنَّدك  

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبدج دجد دل:دث ع دسبي دنددث ددمبدهللاتيقدهللابدطبقدمبدث يع دهللابد4608
دمبد قثود   دألثبفدمبد يس دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د" الدهبكددملتبطثون"دعالتد  د .  هللابدد بزدصبىددّللك
ابب لزوم السنة -7  

ث عبددىيبدمبد دوب دعبددإمسدهللايلددث ددمبدجثف د دل:د خرب دد ثال ددث ددمبدهللا  دد  محبدهللابد ميه دهللابددـ4609
   ده د ة



دهللابيهد سبمد دل:د" بددهللاددإ،ده ى دكدند هد بددألج د  لد جورد بد  ثهدالددباصدذ كد بد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
مثد  لدآاثدد بد  ثه دالدباصدذ كد بدآاث همدشيئد ".د جورهمدشيئد  د  بددهللاددإ،دضال ٍادكدندهللابيهد ب ديأ  

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدهللاد  دمبدسث  دهللابد ميهد دل:4610  
دهللابيهد سبم:د"إند هللاظمددملقب نيد ددملقب نيدج  د د بدس لدهللابد  ٍ دملدى دد ح ددهللابىد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

   ته".د بدفد بد جلد ق
دمبد وهعددهل  د  دعبددد بيث دهللابدهللاايل دهللابددمبدشهدب د ند4611 ـدث عبدددمد دمبدخد  دمبددمد دمبدهللا  ددّللك

د خربه    ابدإدردسددخلوال دهللادئذددّللك
 نددمد دمبدهللا رية د كدند بد صحدبد ثدذدمبدج لد خربهد دل:دكدندالدجيبسدجمبقد د بذك دثنيدجيبسدإالد دل:دد

دثأمد ق   دهبكددمل اتمون د ادلد ثدذدمبدج لددو د :دإند بد ردئأمد تبد ددأ  د يهدددملدل د دفتحد يهددد ا آنددّللك
ثىتدأيخذهددملؤ بد دملبد قد د  جلد دمل  ةد د حيغريد د أ ريد د ث  د دحل  د يوشكد دئلد ندداول:د دد ببدفدالددت ثو د

 د  أايكمد  دددمت ي؛د  أند دددمت يدضال ا د  ثذركمدزدغاددحلأيم؛د   د    دد ا آن د ددهمدنت ثيَّدثىتد مت يدهلمدغريه
  أندد ويطدند  دداولدكب ادد ضال ادهللابىد قدنددحلأيم د   دداولددملبد قدكب اددحلقد دل:د بهللادملثدذ:د ددد رد د

د نددحلأيمد  دداولدكب ادد ضال ا د  نددملبد قد  دداولدكب اددحلق د دل:دمبى ددجتبع  بدكالدددحلأيمددرمحكددّللك
دإذددمسثتهد  أندهللابىددحلقدنورد . ددحلقَّ دد يتددادلدهلدد ددهذه د الدد بيكدذ كدهللابه؛د  أنهد ثبكهد ندد دج  د  بقَّ  دملوته د أ
دذ كدهللابه د أدندد بيبك د  دلدصد دمبدكيقدند  دلد موددد د:د دلد ث  دهللابدد مه يد دهذدددحل دث:د الددـُبحئيـحبَّكح

د:ددملو هد  د أدنددملوته د د  دل:دالدد بيبكدك دد دلدهللاايل د  دلددمبدإسحدقدهللابدد مه يدهللابدد مه يد دهذ
  دل:دمبىد دد ودمهدهللابيكد بد ولددحلأيمدثىتد اولد دد رددد ذهدد أب ا .

ـدث عبدد   دمبدك ريد دل:دعبددسفيدند دل:دكتعدرجلدإ،دهللا  دمبدهللا  دد ثمدمددق  هدهللابدد ا ر دحد عبدد4612
مبدسبي دنددملؤذند دل:دعبدد س دمبد وسىد دل:دعبددمحدددمبدُد يل د دل:دمسثهللادسفيدندد  وريدى كأعبددهللابدد  مي د

د بض  دحد عبددهبدددمبدد قَّ ي دهللابد  يحياد دل:دعبدد مودرجد  دهللابد  دد حيبهللا د هذدد فظدث دثددمبدك ريد
   ثبدهمد دل:

  ددمث  د  صيكدمتاوىددّللك د دال تحيددد د   هد ددكتعدرجلدإ،دهللا  دمبدهللا  دد ثمدمددق  هدهللابدد ا رد أتع:
دهللابيهد سبم د   ،د دد ث تددحمل عوندمث د ددج  دمهدسبته د كفودد ؤنته د ثبيكدمبم دد  د  ديدسبادن يهدصبىددّللك

دهللاحي اف دمثددهللابمد نهدملدد ت يدد بدفدم هللاادإالد  د ضىد  بهدد ددهودد يلدهللابيهدد   دهللاربةد يهد؛دد قُّباد  أندد كدإبأذنددّللك
  أندد قبادإّنددسبَّهدد بد  دهللابمد دد دخال هدد ملددالددمبدك ريد" بد  دهللابم"د بددخلط د د م لد دحل قد د تث ق د

 درضد بفقكد ددرضيدمهدد اوددألنفقهم؛د  أنمدهللابىدهللابٍمد  فود د م حي دان ٍذدكحفُّود د حهلُْمدهللابىدكوفددأل وردكدنودد
 ، د  أندكدنددهل ىد دد نتمدهللابيهد ا دس ات وهمدإ يه د  ئبد بتم:دإّنددث تدمث هم د دد  وى؛د مفضلد ددكدنودد يهد 



 ث عهدإالد بدد   دغريدس يبهمد رغعدمبفقهدهللابهم د  أنمدهمدد قدماون د ا د أب ودد يهدندددأفي د  صفودد بهد دد
مد جفودد ط حدهللابهمد  وددد غبود د إنمدمنيددوفي د  ددد نمد بد حْاحيحٍ د  دد و همد بد حْقحٍ  د   د حيَّ د وددد ن

د  ثهللا د دد هللابمد دد ث تدد بدفد بد ذ كد ثبىده ىد قتايم دكت هللاد ق لدهللابدديأ  درداب ا رد ثبىددخليربدإبأذنددّللك
  دُ ح عه د الددمت هللاودد بدم هللاادهيد منيد ع د د الد ع هللاد   د د بدديأ  درداب ا ر د ا دكدندذك هد ددجلدهبياددجلحْهال

دتأب وندمهد دكال همد  دشث همددثمُّ ندمهد نفقهمدهللابىد دد دهتم دمثدملددمدهدديأسالددمث دإالدش كة د  ا دذك هد
دهللابيهد سبمد دغريدث دثد الدث د ني د   دمسثهد بهددملقب وند تأب وددمهد دثيد هد مث د  د ه د دصبىددّللك رسولددّللك

همد نددأوندشى دملدىُأْ دمهدهللاب ه د ملدىحيهدكتدمه د ملدميبد يهد  ره د إنهد  ددايبد د  قبي د د   مد  ضثيفد دألنفق
دآدادكذد د ملد دلدكذد د ا د    دد بهد دد ذ كد فيد أمدكتدمه:د بهدد ت قوه د  بهد ثبك وه د  ئبد بتم:دملد نملددّللك

دد   مت د هللاب ودد بد  دبهد ددجهبتم د  د وددمث دذ ك:دكبهدمأتدبد   ر د كت  هللادد واد ةد  دددا رددأب د  ددشد ددّللك
 كدن د  ددملددو دملددأب د الدّنبكدألنفقبددض كد د الدنفثد  دمثدرغ وددمث دذ كد ره ود.

دمبددمد د دل:دعبددسثي ددث ددمبد  د دوبد دل:د خرب د مودصر د4613 ـدث عبدد مح دمبدثب لد دل:دعبددهللا  ددّللك
 هللابدان  د دل:

دمبدهللا  :دإنهدمبغ د نكد أب هللاد دشى د بددكدندالمبدهللا  دص دق  بد هلدد وددددأد  ه د أتعدإ يهدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدداول:د"إنهدسيأوند د  يتد  وددفددأذموند دصبىددّللك د ا ر د  أاي،د ند أتعدإيلك د  أ دمسثهللادرسولددّللك

 اب ا ر".
دمبددجل دحد دل:دعبددمحدددمبدزد  دهللابدخ4614 د  ددحلذد د دل:د بهللاد بحقب:دايد ابدسثي  د خرب دـدث عبددهللا  ددّللك

هللابدآدد د  بق د دخبقد دد ألرض د دل:دال دملد ألرض د بهللا:د ر دهللاد وددهللاتحيمد بمدأيكلد بدد وج ة د دل:دملد
دأبد هد بهدم ٌّ د بهللا:د خرب دهللابد و هد ثد،:د} دد نتمدهللابيهدمفد بنيدإالَّد بدهودصدلددجلحيم{د دل:دإندد ويدطنيد

دهللابيهددجلحيم.الددف تبوندمضال تهمدإالد بد  جعددّللك  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دعبددخد  ددحلذَّد  4615  

هللابددحلقبد د و هد ثد،:د}  ذ كدخباهم{د دل:دخبقدهؤال دهلذه د هؤال دهلذه.د  
د د دل:4616 ـدث عبدد مودكد ل دعبددإمسدهللايل دعبددخد  ددحلذَّ  

د ثد،دهللابيهد نددحيبىددجلحيم. بهللاد بحقب:د} دد نتمدمف د بنيدإالد بدهودصدلددجلحيم{د دل:دإالد بد  جعددّللك  
ـدث عبددهاللدمبدمو د دل:دعبددمحددد دل:د خرب دمحي  د دل:4617  

دإ يهد بد ندداول:ددأل  دمي ي.  كدنددحلقبدداول:دألنددقا د بدد ق د دإ،ددألرضد ثعُّ
محدد دعبددمحي د دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايلد دل:دعبدد4618  



  ددهللابيبدددحلقبد أا د أب  د اهد د هلد أاد ند كب هد د ندجيبسدهلمددو د ددثأظُّهمد يهد ادل:دنثم د دجت ثودد
 رط هم د  ددر دهللاد خطعد به د ادلدرجل:دايد ابدسثي  د بدخبقدد ويطدن د ادل:دس حدنددّللك د}هلد بدخد قد

دد ويطدند خبقد {دخبقددّللك دخلري د خبقدد و  د دلدد  جل:د د بهمددّللك دكيفددأذموندهللابىدهذددد ويخ غريددّللك  
ـدث عبدددمبدك ريد دل:د خرباندسفيدن دهللابدمحي دد طودل 4619  

 هللابددحلقبد}كذ كدنقبأهد د بوبدد   ني{د دل:دد وكأ ،.
يدن دهللابدهللا يٍ دد حيي  ـدث عبدد   دمبدك ريد دل:د خرباندسفيدن دهللابدرجلد  دمسدهدغريددمبدك ري دهللابدسف4620  

ميدن. دهللام جل:د} ثيلدميبهمد منيد دددوتهون{د دل:دميبهمد منيدديأ  هللابددحلقبد د ولددّللك
ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددسبيم دهللابددمبدهللاوند دل:4621  

د  أذددرجد دمبدثحْيوةد ادل:دايد ابدهللاون د ددهذددد ذيددذك   ندهللابدكبهللاد سريداب وددد بددد درجلد بدخبفي د د تفهللاُّ
 دحلقب د دل:د بهللا:دإنمددأذموندهللابىددحلقبدك ريد .

ـدث عبددسبي دندمبدث بد دل:دعبددمحددد دل:دمسثهللاد دوبدداول:4622  
كذبدهللابىددحلقبدض ابند بدد بدف:د وددد ا ردر دهمد همدد د  ند نددُبفكأُاوددمذ كدر دهم د  ودد هد د بو مدشبآند

  بد و هدكذد د مثبدداو ون:د  يسد بد و هدكذد د  يس
ـدث عبدددمبددمل ىن د ندىيبدمبدك ريدد ثبربيدث كعهمد دل:4623  

كدند  ةدمبدخد  دداولد بد:دايد أتيدندالد ـُْغبحُ وددهللابىددحلقب د  أنهدكدندر دهدد قُّباحد د حيودب.دد  
  دل:دـدث عبدددمبددمل ىند دمبدمودرد دال:دعبدد ؤ لدمبدإمسدهللايل دعبددمحدددمبدزد  دهللابددمبدهللاون4624

 ودهللاب بدد ندكب اددحلقبد  بغد ددمبغهللاد أت بددم جوهللاهدكتداب د  شه اندهللابيهدشهودد د  أبدد ببد:دكب ادخ جهللادالد
 حت ل.

ـدث عبددسبي دندمبدث بد دل:دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوبد دل:4625  
  دلديلددحلقب:د دد اندمثدئ دإ،دشى د بهد م د .

د دل:ـدث عبددهاللدمبدمو د دل:دعبددهللا 4626   دندمبدهللا  دن دهللابدهللا  دندد  حيتكأ
  دد قَّ ددحلقبدآدا د  ُّدإالدهللابددألع د .

ابب يف التفضيل -8  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد سوددمبدهللاد   دعبددهللا  دد ثمدمدمبد  دسب ا دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابد4627

 دمبدهللا  د دل:
دهللابيهد سبم :دالدنث لدأب دمأ د ث د دمثدهللا   دمثدهللا  دن دمثدنرت،د صحدبدد بزدكبَّددناولد دز بدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمدالدنفدضلدميبهم.  صبىددّللك



ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللاب قا دعبدددونس دهللابددمبدشهدبد دل:د دلدسدملدمبدهللا  ددّللكد4628  
دهللابيهد سبمدثيٌّ:د  ضلد  دصبىددّللك دهللابيهد سبمدمث هد مود نددمبدهللا  د دل:دكبَّددناولد رسولددّللك  ادد بزدصبىددّللك

دهللابهمد  ثني.  مأ  دمثدهللا   دمثدهللا  دندرضيددّللك
ـدث عبدد   دمبدك ري دعبددسفيدن دعبددجد  دمبد  دردش  دث عبدد موددثبى دهللابد   دمبددحلبفياد دل:د بهللاد4629
 أل :

دهللابيهد سبم د دل:د مودمأ   دصبىددّللك  دل:د بهللا:دمثد ب د دل:دمثدهللا   د دل:دمثدد يُّدد بدفدخريدمث درسولددّللك
 خويهللاد ند  ولدمثد ب د ياولدهللا  دن د ابهللا:دمثد نهللادايد مهللاأ د دل:د دد اندإالدرجلد بددملقب ني.

ـدث عبدد   دمبد قأني دعبدد   ددث دد ف اي د دل:دمسثهللادسفيدندداول:4630  
داب والداد به دد  دهللابهدكدند ثقَّ دهللابهمد بدزهللامد ندهللابيكد درضيددّللك ا دخطَّ د ابدمأ د هللا  د دملهدج دبد دألنحيدردرضيددّللك

  يثهمد  دد ردهدد  ف د هد  دهذددهللا لدإ،دد ق د .
ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد  يحيا دعبددهللا َّدددد ق د،د دل:4631  

دهللابهم.مسثهللادسفيدندد  وريدداول:ددخلبفد دمخقا:د مودمأ  د هللا   د هللا  دن د هللابيك د هللا  دمبدهللا  دد ث مدمدرضيددّللك  
ابب يف اخللفاء -9  

ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددهللا  دد  زدق د دلد   :دكت تهد بدكتدمهد دل:د خرباند ث   دهللابدد مه ي د4632
دمبدهللا  ددّللك دهللابددمبدهللا دفد دل:دكدند موده د ةدى كت  هللابدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمد  دصبىددّللك ادل:دإ د رىدد بيبادربكا ددبطفد بهددد ق بد د ثقل د  رىدد بدفد ندرجال د  ىدإ،درسولددّللك
د خذ دمهد دتأفَّفوندأبد دهم د دملقتأ  د دملقتال د  رىدس  د د دصال د بدد ق د دإ،ددألرض د  رد،دايرسولددّللك

مثد صلد ثالد ثبو دمه دمثد خذدمهدرجلدآخ د ثالدمه دمثد خذدمهدرجلدآخ د ثالدمه دمثد خذدمهدرجلدآخ د دناط  د
د د ادل:د"دهللاربهد"د دل:د  ددد ظبكاد ظبكادديأسالد د   دد دددـحْبطأُفد بد نَّ د ألهللاربكأ مه د دلد مودمأ :دأب د   يد ت هللا كأ
د ق بد د ثقلد هودد ا آن:د يبهد ثال  ه د   دددملقتأ  د دملقتالد هوددملقتأ  د بدد ا آند دملقتالد به د   دد

إ،ددألرضد هوددحلقدد ذيد نهللادهللابيه:د خذدمهد يثبيكددّللك دمثدأيخذدمهدمث ،درجلددد ق عدد ودصلد بدد ق د 
د  يثبودمه دمثدأيخذدمهدرجلدآخ د يثبوددمه دمثدأيخذدمهدرجلدآخ د يباط  دمثددوصلد هد يثبودمه د يدرسولددّللك

د تح كأع د ددد ذيد تح ع د ص هللاد دد خط  د ادل:د" ص هللادمثضد د  خط  دمثضد "د ادل:د  ق هللادايرسولددّللكد
دهللابيهد سبم:د"الد اقم".   خط   د ادلدد بزدصبىددّللك

دمبدهللا  د4633 ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد   دمبدك ري دعبددسبي دندمبدك ري دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك
دهللابيهد سبمد ذهدد احياد دل:د  ىبد ندخيربه.  دّللك دهللابددمبدهللا دف دهللابدد بزدصبىددّللك

ددألنحيدري دعبدددألشثث دهللابددحلقب دهللابد  دمأ ة3446 ـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد   دمبدهللا  ددّللك  



دهللابيهد سبمد دلدذد ددود:د" بدر ىد بأمدر:اي "د ادلدرجل:د ان در دهللادك ند يمدان دنملد بدد ق د د  ندد بزدصبىددّللك
  جحد مودمأ  د  زندهللا  د هللا  دند  جحدهللا   دد وزنهللاد نهللاد  مودمأ د  جحهللاد نهللادأب دمأ  د  زندهللا  د  مودمأ 
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك  مثدر  ددمليمدن د   دبددد أ دهياد د جهدرسولددّللك

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهللابيدمبدزد  دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دمأ ة دهللابد ميه4635  
دهللابيهد سبمد دلدذد ددود:د" دأمدر ىدر:اي  "د ذك د ثبده د ملددذك دد أ دهياد دل:د دستد دهلددرسولد ندد بزدصبىددّللك

ددملبكد بددود ". دهللابيهد سبمددث د قد هدذ كد ادل:د"خال ادن وٍة دمثددؤيتددّللك دصبىددّللك  دّللك
ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبدد   دمبدث ب دهللابدد مُّمحي ي دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا   دمبد ابندمبدهللا  دن د4636

د نهدكدندى كأتهللابدجدم دمبدهللا    ددّللك
دهللابيهد سبم د دصبىددّللك دد بيبادرجلفدصد فد نَّد ابدمأٍ دني دم سولددّللك دهللابيهد سبمد دل:د" ُرأيح دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ببد:د  دد دصبىددّللك  ني دهللا  دأب دمأٍ  د ني دهللا  دندمث  "د دلدجدم :د ب دد  بدد بدهللاب درسولددّللك

دمهدن يَّهدد  جلدد حيد  دهللابيهد سبم د   دد حبوُُّطدمثضهمدم ثبد همد الةدهذدددأل  دد ذيدمثثددّللك دصبىددّللك د  سولددّللك
دهللابيهد سبم.  صبىددّللك

  دلد موددد د:در دهددونسد شثيعدملددذك ددهللا   دمبد ابن.
مبدهللا  دد  محب دهللابدـدث عبدد   دمبددمل ىند دل:دث ع دهللافدندمبد قبم دعبددمحدددمبدسب ا دهللابد شثثد4637

  ميه دهللابدمس ةدمبدجب ب
حد بدد ق د  د جد د مودمأ د  خذدمث د يهدد و بدش اب دضثيفد  دمثد  ندرجال د دل:دايرسولددّللك دإ در دهللادك ندد ود دُديلكأ

دجد دهللا  د  خذدمث د يهدد و بدثىتد ضبَّ د دمثدجد دهللا  دند  خذدمث د يهدد و بدثىتد ضبَّ  دمثدجد دهللابيٌّد  خذ
 مث د يهدد دنتوطهللاد دنتضحدهللابيهد بهددشي .

دمبدسهلدد   بي دعبددد و ي  دعبددسثي دمبدهللا  دد ثمدم دهللابد أحولد دل:4638 ـدث عبددهللابيك  
  ت ر نَّدد   ددد وددد رمثنيدص دثد دالدميتب د بهددإالدد وقد هللا دن.

 نهدمس د ابددألهللايسدهللا  دد  محبدمبدسب دنددـدث عبدد وسىدمبدهللاد  ددمل كي دعبددد و ي  دعبددهللا  دد ثمدمدمبدد ثال 4639
 داول:

 سي يتد حبأكد بد بو،دد ثجم ددظه دهللابىددمل دئبدكبهددإالدد وق.
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندمـُْ دفد مودد ثال  دهللابد أحول 4640  

د دهللابيهد سبمد دل:د" وض د قطدطددملقب نيد ددملالثمد رضف دصبىددّللك دادلدهلددد غوطا". ندرسولددّللك  
ـدث عبدد مودرف دهللا  دد قالد دعبددجثف  دهللابدهللاوفد دل:دمسثهللاددحلجدجدخيطعد هودداول:4641  



دايدهللايقىدإ د تو يكد دك  لدهللايقىددمبد  ، دمثد   دهذهددآلداددا :هدد دفقكأ هد:د}إذد دلددّللك إند  لدهللا  دندهللاب ددّللك
مي هد إ،د هلدد ودد.د رد ثكدإيلَّد  طه ،د بدد ذدبدكف  د{ددوريدإ يبد  

ـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايلدد طد اد  دعبددج د  دحد عبددزهريدمبدث ب د دال:دعبددج د  دهللابددملغرية دهللابد4642
د دل:دمسثهللاددحلجدجدخيطع د ادلد دخط ته:  د  مي دمبدخد  دد ضَّزكأ

دهللا د الد صبكأيدخبفكدصالة د م د  درسولد ث كمد دثدجتهد ك ددهللابيه د ددخبيفتهد د هبه د ابهللاد دنفقي:دّللك بيَّ
  إند ج  د و د دجيده  نكدألجده نَّكد ثهم دزدددإسحدقد دث د هد دل:د اد لد ددجل دجمدثىتد تل.

ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مودمأ  دهللابدهللادصمد دل:دمسثهللاددحلجدجد هودهللابىددملبربدداول:4643  
د دددستطثتمد يسد يهدد  بودَّا د د د ود    دد اودددّللك مسثودد  طيثودد يسد يهدد  بودَّادأل ريددملؤ بنيدهللا  ددملبك د دّللك

د ود خذ درميثاد د بدفد ندخي جودد بداببد بد مودبددملقج د ر جودد بداببدآخ دحلبَّهللاديلدد د:همد   ودهلم د دّللك
دثالال  د ايدهللاذد يد بدهللا  دهذدلددمهللامد ند  د  هد بدهللاب د د ددهيدإالدرجمفد بدنض د أدندذ كديلد بددّللك دّللك د دّللك

دهللابىدن يهدهللابيهدد قالد د هللاذد يد بدهذهددحل  د ددمهللامد ث همد نهدد  يدابحلج د ياول:دإ،د رجمددألهللا دبد دد نمهلدددّللك
دألدهللابـَُّهمدكدأل سدد  دم .   نددا ددحلج د  دث تد    د ودّللك

دمسثتهد به.   دل:د ذك  هد ألهللا شد ادل:د اند دّللك
عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمبدإدردس دهللابددألهللا شد دل:دمسثهللاددحلجدجدداولدهللابىددملبرب:ـدث 4644  

مدكدأل سدد ذدهع ددث ددملوديل. د ود  د  هللاهللادهللاحيد دمثحيد دألذرنَّ  هذهددحل  د دهحرْبفدهرْبفد د  دد دّللك
دك دهللابدسبي دنددألهللا شدـدث عبدد طبدمبدنقري دعبددجثف ددث ددمبدسبي دندعبدددد ددمبدسبي دن دهللابدش د4645

  دل:
د صفيكهدهللا  د  حَّثهللاد  ددحلجدجد رطع د ذك دث دثد  دمأ دمبدهللايَّدحم د دلد يهد:د  مسثودد  طيثوددخلبيفاددّللك

 دملبكدمبد   دن د سدقددحل دثد دل:د  ود خذ درميثادنض  د ملددذك د حياددحل  د .
ي  دهللابدسثي دمبدُ ْهدن دهللابدسحفأيبحاد دل:ـدث عبددسودردمبدهللا  ددّللك دعبددهللا  دد ودرتدمبدسث4646  

ددملبكد  د بأهد بددود ".د دهللابيهد سبم:د"خال ادد ب وةدعالعوندسبا  دمثددؤيتددّللك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
 دلدسثي :د دلديلدسفيبا:د  قكدهللابيك:د ابدمأ دسبتني د هللا  دهللاو د  د هللا  دنددعبيتدهللاو ةد هللابيكدكذد د دلدسثي :د

إندهؤال ددمهللا وند ندهللابيكد د]هللابيهدد قالد[دملددأبدخببيفاد دل:دكذمهللاد ستدهدم دد مر د  ددث د   دن. بهللاد قفيبا:د  
ـدث عبددهللا   دمبدهللاون دعبددهويم دهللابدد ثودددمبدثوشع دهللابدسثي دمبد هدن دهللابدسفيباد دل:4647  

دهللابيهد سبم:د"خال ادد ب وةدعالعوندسبا  دمثددؤيتددّللكد دصبىددّللك ددملبكد بددود  د  د بأهد بددود ". دلدرسولددّللك  



دمبدردمل د4648 ـدث عبدد   دمبدد ثال  دهللابددمبدإدردس د خرباندثحيني دهللابدهاللدمبددقدف دهللابدهللا  ددّللك
دمبدردملددملدز  د دل:دذك دسفيدندرجال د ي ددميبهد منيدهللا  د  سفيدندهللابد بحيور دهللابدهاللدمبددقدف دهللابدهللا  ددّللك

دمبدردملددملدز د  دل:دمسثهللادسثي دمبدزد دمبدهللا   دمبدنفيلد دل:دّللك  
ملدد  دد الندإ،دد أو اد  ددد الندخطي د  د  خذدمي يدسثي دمبدزد د ادل:د الد  ىدإ،دهذددد ظدمل د  شه دهللابىد
د تقثادإنمد ددجلبا د  ودشه  دهللابىدد ثدش دملدإد مد د دلددمبدإدردس:د د ث بد اول:دآمث د بهللا:د  بدد تقثا د

دهللابيهد سبمد هودهللابىدث د د"دع هللادث د ؛دإنهد يسدهللابيكدإالدنزٌّد  دص دقفد  دشهي ف"دد دل:د دل دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهد سبمد  مودمأ  د هللا   د هللا  دن د هللابيك د طبحا د د ممري د سث د دصبىددّللك  بهللا:د  بدد تقثا د دل:درسولددّللك

  تبأ دهبيادمثد دل:د ان.مبد  د  َّدص د هللا  دد  محبدمبدهللاوف د بهللا:د  بدد ثدش  د
دمبدردملد  دلد موددد د:در دهددألشجثيدهللابدسفيدن دهللابد بحيوردهللابدهاللدمبددقدف دهللابددمبدثيدن دهللابدهللا  ددّللك

 إبأسبددهدحنوه.
ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي دعبددشث ا دهللابددحل دمبدد حيَّيَّدح دهللابدهللا  دد  محبدمبددألخبس4649  

دهللابيهد نهدكدند ددملقج د ذك درجلفدهللابيكد دصبىددّللك د دهللابيهدد قالد د ادددسثي دمبدزد د ادل:د شه دهللابىدرسولددّللك
 سبمد  دمسثتهد هودداول:د"هللاو ةفد ددجلبا:دد بزُّد ددجلبا د  مودمأٍ د ددجلبا د هللا  د ددجلبا د هللا  دند ددجلبا د

د كد ددجلبا د هللا  دد  محبدمبدهللاوٍفد د هللابيٌّد ددجلبا د طبحاد ددجلبا د د ممريدمبدد ثوددد ددجلبا د سث دمبد 
 دجلبا"د  ودشئهللاد ق يهللادد ثدش  د دل:د اد ود:د بدهو د قأهللا د دل:د اد ود:د بدهو د ادل:دهودسثي دمبدزد .

ـدث عبدد مودكد ل دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد دعبددص  ادمبددمل ىندد برثي دث ع دج كأيدرايحدمبددحلدرتد دل:4650  
ند د قج دد أو اد هللاب هد هلدد أو ا د جد دسثي دمبدزد دمبدهللا   دمبدنفيل د  ثَّعدمهدكبهللاد دهللا د دهللاب د ال

د سعَّ د  ثيدهد   ث هدهللاب درجبهدهللابىدد ق د  د جد درجلد بد هلدد أو اددادلد هد يسدمبدهللابا اد دستا بهد قعَّ
دهللابيكد د دل:د الد رىد صحدبدرسولدد دهذددد  جل د ادل:ددقعُّ دهللابيهد سبمد ادلدسثي :د بددُقعُّ دصبىددّللك ّللك

دهللابيهد سبمدداول:د إ د غ ٌّد ند  ولدهللابيهد ددملد دصبىددّللك ُدقح ُّونحدهللاب ،دمثدالد بأ د الد غري د اندمسثهللادرسولددّللك
دالد يق   دهللابهدغ د دإذدد ايتهد" مودمأٍ د ددجلبا د هللا  د ددجلبا"د سدقد ثبدهدمثد دل:د ح ْوهحُ درجلد بهمد  درسولد

دنوح.ددّللكد دهللُاْ  ح د يهد جههدخريد بدهللا لد ث كمدهللا  هد  ودهللُا كأ ح دهللابيهد سبمددغربكأ صبىددّللك  
ـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دحد عبدد ق د دعبددىيب ددملثىند دال:دعبددسثي دمبد  دهللا  ما دهللابد تددة د4651

عهم   ند نسدمبد د كدث َّ
دهللابيهد سبمدصث دُ ث د د دصبىددّللك دهللابيهدد ندنزَّددّللك دصبىددّللك د مد ض مهدنزُّددّللك  ت ثهد مودمأ د هللا  د هللا  دن د  حجفح

  سبمدم جبهد  دل:د"دع هللادُ ث  دنزُّد ص دقفد شهي دن".



ـدث عبددهبدددمبدد ق يكأ دهللابدهللا  دد  محبدمبد   ددحملدر  دهللابدهللا  دد قالددمبدث ب دهللابد  دخد  د4652
بد  ده د ةد دل:د  دال  دهللابد  دخد  د و،دآلدجث ة دهللا  

دهللابيهد سبم:د" ات دجربدلد  خذدمي ي د  رد داببددجلبادد ذيد  خلد بهد  يت"د ادلد مود دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"  ددإنكدايد ابدمأٍ د دصبىددّللك مأ :دايرسولددّللك د دد د  دكبهللاد ثكدثىتد نظ دإ يه د ادلدرسولددّللك

".  لد بدد خلددجلباد بد  يت  
ـدث عبدد تي ادمبدسثي د دمد دمبدخد  دد   بي د ندد بيثدث كعهم دهللابد  دد ممري دهللابدجدم  4653  

دهللابيهد سبمد نهد دل:د"الدد خلدد بدرد ث فدابدابد دحتهللادد وج ة". دصبىددّللك  هللابدرسولددّللك
بدهدر ن د خرباندمحدددمبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدددمبدسب ا دحد عبدد مح دمبدسبدن دعبدددمد دم4654

 سب ا دهللابدهللادصم دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابىد هلدم ٍرد ادلددهللا بودد "د  دلددمبدسبدن:د"دطب ددّللك دهللابيهد سبم د دلد وسى:د" بثلَّددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

  ددشئتمد ا دغف  د أم".
هللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابددملقوردمبدـدث عبدد   دمبدهللا ي  د ند   دمبدعوردث َّعهم د4655

 ف  اد دل:
دهللابيهد سبمدز بددحل د يا د ذك ددحل دثد دل:د  اتهددث دهللا  ةدمبد قثودد جثلددأبمدد بزدصبىد خ جدد بزُّدصبىددّللك

دهللابيهد سبم د أبَّ ددكب هد خذدمبحيته د دملغريةدمبدشث اد دئمدهللابىدر فدد بزدصبىددّللكد دهللابيهد سبمد  ثهدد قيفددّللك
 هللابيهددملغف  د ض بدد هدمبثلدد قيفد  دل:د خكأ دد ،دهللابدحليته د    دهللا  ةدر سهد ادل:د بدهذد د د ود:ددملغريةدمبد

 شث ا.
ـدث عبددثفصدمبدهللا  د مودهللا  دد ض د  دعبددمحدددمبدسب ا د ندسثي دمبدإايفددجلُ حد يد خربهم دهللابدهللا  د4656

دمبدشايقدد ُثاحي بي دهللابددأل  يد ؤذندهللا  دمبددخلطدبد دل:دّللك  
مث  دهللا  دإ،ددألساٍفد  هللاو ه د ادلد هدهللا  :د هلدجت  د دد أتدب د دل:دنثم د دل:دكيفدجت   د دل:د ج ،د
  ان  د    دهللابيهدد  رةد ادل:د  ند ه د ادل:د  نفدث د فد  نيدش د د دل:دكيفدجت دد ذيدجيي د بدمث ي د ادل:د

دهللا  دن دعالاث د ادل:دكيفدجت دد ذيدمث ه د دل:د ج هد ج هدخبيفادصدحلد د دغريد نهددؤع د  دمته د دلدهللا  :دد ثمددّللك
ص  دث د  د وض دهللا  دد هدهللابىدر سهد ادل:دايدد  دهدايدد  دهد ادل:دايد  ريددملؤ بني دإنهدخبيفادصد  د  أبهد

 دقتربفدثنيددقتربفد د قيفد قبولد د  دد ه دق.
  دد بنت. دلد موددد د:دد   

ابب يف فضل أصحاب النيب صلى اّلل  عليه وسلم -10  



ـدث عبددهللا   دمبدهللاوند دل:د ن  ان دحد عبدد ق دد دل:دعبدد مودهللاودنا دهللابد تددة دهللابدزردرةدمبد  ىف دهللابد4657
 هللا  دندمبدثحينيد دل:

دهللابيهد سبم:د"خريد  يتدد ا ندد ذيدمث هللاد يهم دمثدد ذدبددبون دصبىددّللك د هللابمد دلدرسولددّللك م دمثدد ذدبددبونم"د دّللك
 ذك دد  د ثد ددالد"مثددظه د ودفددوه  ند الددقتوه  ن د دبذر ند الددو ون د خيونوند الددؤمتبون د دفوود يهمد

 د قكأ ب".
ابب يف النهي عن سب أصحاب رسول اّلل  صلى اّلل  عليه وسلم -11  

  دصد  دهللابد  دسثي د دل:ـدث عبدد ق د دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابد 4658
دهللابيهد سبم:د"الد ق ودد صحد  د ودد كذيدنفقيدمي هد ود نفقد ث كمد  لد ثٍ دذه د د ددمبغد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 ُ  َّد ث همد الدنحييفه".
ل:ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزدئ ةدمبد  د ادد  افي دعبددهللا  دمبد يسددملدص  دهللابدهللا   دمبد  د  ةد د4659  

دهللابيهد سبمدألانفد بد صحدمهد دد غضع د يبطبقد دصبىددّللك كدندثذدفادابمل دئب د أدنددذك د شيد د دهلددرسولددّللك
انفدابدمس دذ كد بدثذدفا د ي  وندسب دند يذك  ند هد ولدثذدفا د ياولدسب دن:دثذدفاد هللابمدنددداول د

ددص ك كد الدكذكمك د   ىدثذدفادسب دند هود د ْ ابٍاد ريجثوندإ،دثذدفاد ياو وند هد  دذك اند و كد قب دند  
د دهللابيهد سبم د ادلدسب دن:دإندرسولددّللك دصبىددّللك  ادل:دايدسب دن د ددميبثكد ند حي   دنددمسثهللاد بدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدكدنددغضعد ياولد دد غضعد بدفد بد صحدمه د د ضىد ياولد دد  ضدد بدفد بد صحدمه د صبىددّللك

دد  د درجدل د ثىتد و  ددختال د د  ـُْ  ا  د  ا دهللاب هللاد ندرسولددّللك درجدلد رجدال دمـُْغبح درجدال دُثعَّ  بتهيدثىتد وحركأتح
دد اند بد   دآددد ددرجٍلد بد  يتدس  تهدس ا د  د ثبتهد ثبا د دغضز د  أّنك دهللابيهد سبمدخطعد ادل:د" ميُّ صبىددّللك

د تبتهنيَّد  دألكتنبَّدإ،دهللا  . غضعدك دددغض ون د إّنددمث  درمحا د   بثدملنيد دجثبهددهللابيهمدصالة ددوددد ايد ا"د دّللك
ابب يف استخالف أيب بكر رضي اّلل  عنه -12  

دمبد   دد بفيبي دعبدد   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدقد دل:دث ع دد مه ي د دل:د4660 ـدث عبددهللا  ددّللك
دمبدز ثاد دل:ث ع دهللا  ددملبكدمبد  دمأ دمبدهللا  دد  د محبدمبددحلدرتدمبدهودد دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد  اندهللاب هد دنف د بددملقب نيددهللادهدماللدإ،دد حيالةد ادل:د   دد بددحيبيد دصبىددّللك دم سولددّللك ملدددسُتثمَّ
دمبدز ثا د  أذددهللا  د دد بدف د كدند مودمأ دغدئ د د ابهللا:دايدهللا    داب بدفد تا ددد ببدف د ر جدهللا  ددّللك  مد حيلكأ

دذ كد دهللابيهد سبمدصو هد كدندهللا  درجال دجمه د د دل:د"  دبد مودمأٍ  دأيىبددّللك دصبىددّللك  أربَّ د ب ددمس درسولددّللك
دذ كد دملقب ون"د  ثثدإ،د  دمأ  د جد دمث د ندصبكىدهللا  د بكدد حيالة د حيبكىداب بدف.   دملقب وندأيىبددّللك

د  دعبدددمبد  دُ  حدكد دل:دث ع د وسىدمبددثاوب دهللابدهللا  دد  محبدمبدإسحدق دهللابدـدث عبدد مح دمبدص4661
دمبدز ثاد خربهد ذدددخلربد دل: دمبدهللات اد ندهللا  ددّللك دمبدهللا  ددّللك  دمبدشهدب دهللابدهللا ي ددّللك



دهللابيهد سبمدثىت دهللابيهد سبمدصو دهللا   د دلددمبدز ثا:دخ جدد بزدصبىددّللك د طب در سهد بدملددمس دد بزُّدصبىددّللك
د ببدفددمبد  د حد ا"دداولدذ كد غض د .  ثج  هدمثد دل:د"ال دال دال د يحيلكأ

ابب ما يدل على ترك الكالم يف الفتنة -13  
دمبدزد  دهللابددحلقب دهللابد  دمأ ة دحد عبدد   د4662 ـدث عبدد ق دد  قبمدمبدإم دهيمد دال:دعبددمحدد دهللابدهللابيك

ددألنحيدريد دل:دث ع ددألشثث دهللابددحلقب دهللابد  دمأ ةد دل:مبددمل ىن دهللابد   دمبدهللا  ددّللكد  
دمهدمنيد ئتنيد بد د رجود نددحيبحددّللك :د"إنَّددم دهذددسيكأ ف د إ كأ دهللابيهد سبمد بحقبدمبدهللابيك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د نددحيبحدمهدمنيد ئتنيد بددملقب نيدهللاظي تني".    يت"د  دلد دث دثدمحدد:د"  ثلَّددّللك
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدددمد  د خرباندهودد دهللابد   د دل:د دلدثذدفا:4663  

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك  دد ث د بدد بدفد  ركهدد فتبُادإالد اند خد هددهللابيهدإالد   دمبد قب ا د  أ دمسثهللادرسولددّللك
 داول:د"الد ض ُّ،دد فتبا".

ثدمبدسبيم دهللابد  دم دة دهللابد  دعثب ادمبدض يثاد دل:ـدث عبددهللا   دمبد  ز ق دعبددشث ا دهللابددألشث4664  
دخببددهللابىدثذدفاد ادل:دإ دألهللا فدرجال دالد ض هدد فنتدشيئد د دل:د ر جبدد  أذدد قطدطد ض  بد  خببد د  أذدد يهد

    دمبد قب اد ق  بدهدهللابدذ كد ادل:د دد رد د نددوت لدهللابيَّدشى فد بد  حيدركمدثىتد بجبيدهللا دددابهللا.
ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد شثثدمبدسبيم دهللابد  دم دة دهللابدض يثادمبدثحينيدد  ثبزدنثبدهد]هللابد4665
 ثذدفا[.
ـدث عبددإمسدهللايلدمبدإم دهيمددهلذيل دعبدددمبدهللابيا دهللابددونس دهللابددحلقب دهللابد يسدمبدهللا ددد دل:4666  

ري،دهذد د هللاه فدهللاه هدإ  دهللابه:د خرباندهللابد حقأ دهللابيهد سبم د ددر يدر دته د بهللاد ثبيكدرضيددّللك دصبىددّللك يكدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدموى  د أبهدر يفدر دته. دصبىددّللك   ادل:د ددهللاه دإيلكدرسولددّللك

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددد ادسمدمبدد فضل دهللابد  دنض ة دهللابد  دسثي د دل:4667  
دهللابيهد سبم:د"مت قد در افدهللاب د ُد دصبىددّللك ". دلدرسولددّللك    ٍاد بددملقب نيدداتبهدد  ،دد طدئفتنيدابحلقكأ

ابب يف التخيري بني األنبياء عليهم الصالة والسالم -14  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دعبددهللا   ددث ددمبدىيبدهللابد ميه دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:4668  

دهللابيهد سبم:د"الّتري ددمنيددألن يد " دصبىددّللك . دلدرسولددّللك  
ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد تددة دهللابد  دد ثد يا دهللابددمبدهللا دف 4669  

." دخريفد بددونسدمبد حىتَّ دهللابيهد سبمد دل:د" دددب غيد ث ٍ د ندداولدإ كأ  هللابدد بزدصبىددّللك
مبد  ددـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبددحل د د دل:دث ع د   دمبدسب ا دهللابد   دمبدإسحدق دهللابدإمسدهللايل4670

دمبدجثف د دل:  ثأيم دهللابدد ادسمدمبد    دهللابدهللا  ددّللك



." دخريفد بددونسدمبد ىتَّ دهللابيهد سبمدداول:د" دددب غيد بزٍكد ندداولدإ كأ دصبىددّللك  كدندرسولددّللك
ـدث عبددثجدجدمبد  ددثاوبد    دمبدىيبدمبد درفد دال:دعبدددثاوبد دل:دعبدد   دهللابددمبدشهدب دهللابد4671

سب ادمبدهللا  دد  محبد هللا  دد  محبددألهللا ج دهللابد  ده د ةد دل:د    
د  دلدرجلد بدد يهود:د د ذيددصطفىد وسى د    ددملقبمدد هد بطمد جهدد يهودي د ذهعدد يهوديدإ،درسولددّللك

دد بدفددحي دهللابيهد سبم:د"الدّتريكأ  دهللابىد وسى؛د  أنَّ دهللابيهد سبمد  خربه د ادلدد بزدصبىددّللك ثاوند  كوندصبىددّللك
د   لد بددفيق د  أذدد وسىدابطشد دجدنعدد ث حم د الد دريد كدندابدصثقد   دقد  بي د  دكدندابددست ىنددّللك

د جلَّ".  هللامَّ
  دلد موددد د:د ث دثددمبدىيبد متك.

دمبدإدردس دهللابدفتدردمبد بفل ددذك دهللابد نسد دل:4672 ـدث عبددزايددمبد دوب دعبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبم:د"ذد،دإم دهيمدهللابيهد دلدرجلد  د دصبىددّللك دهللابيهد سبم:دايدخريدد ربدَّا د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك سولددّللك
 د قالد".
دمبد  ُّ ل دهللابد  ده د ةد دل:4673 ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددد و ي  دهللابددأل زدهللاي دهللابد  دهللا در دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبم:د" دصبىددّللك دهللابهددألرض د   َّلدشد ٍ  د   لد وفٍَّ ". دلدرسولددّللك   اندسيكأ د   دآدد د   لد بد بوقُّ
ـدث عبدد   دمبددملتوكلدد ثقاال د فب دمبدخد  دد وثريي ددملثىند دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابد4674

 دمبد  دذئع دهللابدسثي دمبد  دسثي  دهللابد  ده د ةد دل:
دصبىددّللكد دنزُّدهود ددال ".د دلدرسولددّللك هللابيهد سبم:د" دد دريد    فد ثنيفدهود ددال د  دد دريد هللامدمف  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هعد دل:د خرب ددونسدهللابددمبدشهدب د ند ابدسب ادمبدهللا  دد  محبد4675
  خربه د ند ابده د ةد دل:

دهللابيهد سبمدداول:د" اند  ،دد بدفداب دصبىددّللك مبد  ، ددألن يد د  الددهللاالَّ د  يسدمي د ميبهدنزٌّ".مسثهللادرسولددّللك  
ابب يف رد  اإلِّرجاء -15  

دمبدددبدر دهللابد  دصد  دهللابد4676 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندسهيلدمبد  دصد  دهللابدهللا  ددّللك
   ده د ة

ميدندمض فد س ثون د   دهللابيهد سبمد دل:د"ديأ دصبىددّللك ضبهدد ولدالدإ هدإالددّللك د  دانهددإ دطادد ثظمدهللابد ندرسولددّللك
ميدن".  د ط دق د دحليد دشث افد بدديأ

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دث ع دىيبدمبدسثي  دهللابدشث ا دث ع د مود  ةد دل:دمسثهللاددمبدهللا دفد دل:4677  



ميد دهللابيهد سبمد   همدابيأ دصبىددّللك ميدندابّللك "دإند   دهللا  دد ايسدملدد   وددهللابىدرسولددّللك د دل:د"   ر ند ددديأ ندابّللك
د  نَّد   د درسولددّللك د إ دددد حيالة د إدتد دد مكدة د صودد د رسو هد هللابم د دل:د"شهددةد ندالدإ هدإالددّللك  د ود:ددّللك

 ر ضدن د  ند ثطودددخل سد بددملغبم".
هللابدجدم د دل:دـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد كي  دعبددسفيدن دهللابد  دد ممري 4678  

دهللابيهد سبم:د"منيدد ث  د منيدد أف د  ،دد حيالة". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ميان ونقصانه -16 ابب الدليل على زايدة اإلِّ  

دمبدددبدر د4679 ـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دعبدددمبد هع دهللابدمأ دمبد ض  دهللابددمبددهلدد دهللابدهللا  ددّللك
دمبدهللا    هللابدهللا  ددّللك

د بأبَّ"د د هللا:د  دد ندرسولدد دهللابيهد سبمد دل:د" ددر دهللاد بدان حيد دهللااٍلد الدددبد غبعد ذيدُ عٍك دصبىددّللك ّللك
ناحيدندد ثالد د  دب د دل:د"  َّددناحيدندد ثالد وهددةدد    نيدشهددةدرجٍل د   ددناحيدندد  دبد  أندإث دكبَّد فط د

 ر ضدند  ايمد اي د دالد حيبكأي".
 دنددألن دري د هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىند دال:دعبدد كي  دهللابدسفيدندهللابدمسد، دهللابدـدث عبدد   دمبدسبي4680

 هللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:
دهللابيهد سبمدإ،دد أث اد د ود:دايرسولددّللك د أيفدد ذدبد د ود همددحيبوندإ،دميهللاددملا ف د ملدد وجَّهدد بزدصبىددّللك

د يضي دإمي د ثد،:د}  ددكدنددّللك دنأم{.  نملددّللك  
ـدث عبدد ؤ كلدمبدد فضل دعبدد   دمبدشثيعدمبدشدمور دهللابدىيبدمبددحلدرت دهللابدد ادسم دهللابد  د  د ا 4681  

ميدن". د ا ددستأ لدديأ د  ب دّللك د  هللاطىدّللك د  مغبدّللك دهللابيهد سبمد نهد دل:د" بد ثعدّللك دصبىددّللك  هللابدرسولددّللك
ي  دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددىيبدمبدسث4682  

دهللابيهد سبم:د" ك لددملؤ بنيدإميدان د ثقبهمدخباد ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبدد   دمبدعور دهللابد ث  د دل:د  خرب دد مه ي دهللابدهللاد  دمبدسث دمبد  د  دص د4683

 هللابد ميهد دل:
دهللابيهد سبمدرجدال د ملددث درجال د بهمدشيئد  د ادلدسث :دايرسولددّللك د هللاطيهللاد الان د  الان د ملد هللاطىدد بَّزدصبىد دّللك

د دهللابيهد سبم:د"  د قبم"دثىتد هللاددهددسث دعالاث  د د بزُّدصبىددّللك د الان دشيئد د هود ؤ ب د ادلدد بزدصبىددّللك  ـُْث أ
دإيلَّد بهمدالدهللابيهد سبمدداول:د"  د قبم"دمثد دلدد بزدصبىدد د هللاطيدرجدال د  ديد بدهود ثعُّ دهللابيهد سبم:د"إ كأ ّللك

  هللاطيهدشيئد دفد اد نددأ ودد دد بدردهللابىد جوههم".
ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبدددمبدعور دهللابد ث  د دل:4684  

ميدندد ث  ل.  دلدد مه ي:د} لدملد ؤ بودد  أبد و ودد سب بد{د دل:دن ىد ندديأسالددد أب ا د ديأ  



ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق دح د عبددإم دهيمدمبدمودر دعبددسفيدن ددملثىند دال:دعبدد ث   دهللابد4685
 د مه ي دهللابدهللاد  دمبدسث  دهللابد ميه 

دهللابيهد سبمد قمدمنيدد بدفد حْق د د ابهللا:د هللا د الان د  أنهد ؤ بد دل:د"   قبمف دإ دألهللاطيدد  جلد  ندد بزدصبىددّللك
دهللابىد جهه".دد ثطد  دإيلَّد ببهدفد اد نددأعَّ   غريهد ثعُّ

ميدند ]ث عبدد مح دمبدثب ل د دل:دعبددهللا  دد  زدق د دل:دعبدد ث  دهللابدد مه ي د دل:د" ب ىد ندديأسالددد أب ا د ديأ
 د ث ل"[.
د خرب  دهللابد ميهد نهدمس د4686 دمبدهللا  دى كأت ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث اد دل:د د  دمبدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد نهد دل:د"الد  جثوددمث يدكفدرد ددض بدمثضأمدر دبدمثٍب".  هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد ضيلدمبدغم دن دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:4687  

دهللابيهد سبم:د" ميددرجٍلد قبٍمد كف درجال د قب د :د دصبىددّللك    أندكدندكد  د  د إالَّدكدندهودد أد  ". دلدرسولددّللك
دمبد  ة دهللابد ق  ق دهللابدهللا  د4688 دمبدّنري دعبدددألهللا ش دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددهللا  ددّللك

دمبدهللا   د دل:  دّللك
دهللابيهد سبم:د" رم فد بدكبَّد يهد هود بد قفدخد صف د  بدكدنهللاد يهدخبافد دصبىددّللك  بهبَّدكدند يهدخبافد دلدرسولددّللك
  بدنفدٍقدثىتدد هللاهد:دإذددث تدكذب د إذدد هللا د خبف د إذددهللاده دغ ر د إذددخدصمد ج ".

ـدث عبدد مودصد ددألنطدكي د خرباند مودإسحدقدد فمدري دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:4689  
دهللابيهد سبم:د"الدم دد مَّد دثنيدد دصبىددّللك م د هود ؤ بف د الددق قدثنيددق قد هود ؤ بف د الد دلدرسولددّللك

 دو بددخل  دثنيددو  دد هود ؤ بف د د توماد ث  ضافدمث ".
ـدث عبددإسحدقدمبدسود دد   بي دعبدددمبد  د  ، د خرباندان  ددث ددمبدزد د] دل[:دث ع ددمبددهلدد د ند4690

عهد نهدمس د ابده د ةد داول:سثي دمبد  دسثي ددملاربيدث ك  
ميدن". ميدندكدندهللابيهدكد ظباد  أذدددناب درج دإ يهدديأ دهللابيهد سبم:د"إذددزّندد  جلدخ جد بهدديأ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب يف القدر -17  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددهللا  دد ثمدمدمبد  دثدزد د دل:دث ع دنىن دهللابد ميه دهللابددمبدهللا   4691  

دهللابي هد سبمد دل:د"د ا ردادجموفدهذهددأل ا:دإند  ضودد الد ثود هم د إند د ودد الد وه  هم".هللابدد بزدصبىددّللك  
ـدث عبدد   دمبد  دك ري د خرباندسفيدن دهللابدهللا  دمبد    دهللابدهللا  د و،دغف ة دهللابدرجلد بددألنحيدر د4692

 هللابدثذدفاد دل:
د  ٍادجموفف د جموفده دهللابيهد سبم:د" ألكأ دصبىددّللك ذهددأل ادد ذدبدداو وندالد  ر د بد د د بهمد الد دلدرسولددّللك

د نددبحاهمداب  جدل".   وه  ددجبدز ه د  بد  ضد بهمد الد ثودهم د همدشيثادد  جدل د ثقدهللابىددّللك



ـدث عبدد ق د د نددمد دمبدزرد د ىيبدمبدسثي دث َّاثهمد دال:دعبددهللاوفد دل:دعبدد قد ادمبدزهريد دل:دسبدد4693
  دل:د مود وسىددألشث ي

دخبقدآددد بد  ضٍاد  ضهدد بد ي ددألرض د جد دمبودآدددهللابىد  رد دهللابيهد سبم:د"إنَّددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 دألرض:دجد د بهمددألمح د دألميبد دألسود د منيدذ ك د د قهل د دحلمن د دخل يث د د طيع".

 زددد دث دثدىيبد" منيدذ ك"د ديأخ درد دث دثددمد .
 عبدد ق ددمبد ق ه  دعبدددملثت  د دل:دمسثهللاد بحيوردمبددملثت  دى كأت دهللابدسث دمبدهللا ي ة دهللابدهللا  دـدث4694

دهللابيهدد قالدد دل: دمبدث يعد  دهللا  دد  محبدد قب ي دهللابدهللابيك  دّللك
دهللابيهد سبمد جبس دصبىددّللك دهللابيهد سبمدم اي دد غ    د جد درسولددّللك دصبىددّللك   ثهددكبدد دجبدزةد يهددرسولددّللك

فحي ةفد د جثلددبأهللادابملرحي ةد ددألرض دمثدر  در سهد ادل:د" دد بأمد بد ثٍ  د دد بدنفٍسد بفوسٍادإالَّد  دد
د أدندد بدد بدرد  د] ب[ددجلبا دإالَّد  دكت هللادشايَّا د  دسثي ة "د دل:د ادلدرجلد بدد اود:دايدنزددّللك د  الد كتعددّللك

اوةدددّنأثدهللابىدكتدمبدد ن يدد ث ل د  ب كدند بد هلدد قثددةد يأونبَّدإ،دد قثددة د  بدكدند بكدد بد هلدد وكأ
د]ملددخبقد ه[:د  دد هلدد قثددةد ييق  ند بقثددة د   دد هلدد واوةد  يأونبَّدإ،دد واوة د دل:د"دهللا بودد ألٌّد يقَّ ف

دهللابيهد سبم:د}   دد بد هللاطىد د اىد دصبىددّللك  ص قدابحلقىند قبيق هد بيق ى د ييق  ند بواوة"دمثد دلدنزددّللك
    دد بدخبلد دستغىند كذبدابحلقىند قبيق هد بثق ى{.

دمبد ثدذ دعبدد   دعبددكه س دهللابددمبدم د ة دهللابدىيبدمبددث  د دل:4695 ـدث عبددهللا ي ددّللك  
نيد  د ثت  دبدكدند  لد بد أبمد دد ا رداب  حي ةد ث  ددجله  د دنطباهللاد اند محي دمبدهللا  دد  محبددحل رييدثدجَّد

د ثد،د دهللابيهد سبمد ق  بدهدهللا ددداولدهؤال د دد ا ر د و قددّللك دصبىددّللك  اببد:د ود ايبدد ث د د بد صحدبدرسولددّللك
دمبدهللا  دددخال د ددملقج  د دكتبفتهد اند صدثزد ظببهللاد ندصدثزدسيحأأُلدد أالددإيلَّ د ابهللا:د ابدهللا  د  بددهللا  ددّللك

 ببددانفددا   ندد ا آند دتاف  ندد ثبمددمهللا وند ندالد  رد دأل  د ُنفف د ادل:دإذدد ايهللاد   ئكدد  محب دإنهد  دره د 
دمبدهللا  د ود ندألث همد  لدُ ثٍ دذه د د  نفاهد دد   خربهمد  دم ي د بهمد همدم د د  كأ د د ذيدىبفدمهدهللا  ددّللك

د بهدثىتددؤ بداب ا ر دمثد دل:دث ع دهللا  دمبددخلطد دهللابيهد سبمد  بهددّللك دصبىددّللك بد دل:دميبددحنبدهللاب درسولددّللك
إذدطب دهللابيبددرجلدش د دميدضدد  يدبدش د دسودددد وث دالدد ىدهللابيهد ع دد قف د الدنث  ه دثىتدجبسدإ،درسولد

دهللابيهد سبمد  سب درك تيهدإ،درك تيهد  ض دكفكيهدهللابىد رذدهد ادل:دايد    د خرب دهللابدديأسالد  دصبىددّللك  دلدددّللك
د  ايمدد حيالة د  ؤيتد د  ند  َّ د درسولددّللك دهللابيهد سبم:د"ديأسالدد ند وه د ندالدإ هدإالددّللك دصبىددّللك رسولددّللك

د مكدة د  حيوددر ضدن د حتجدد  يهللادإنددستطثهللادإ يهدس يال "د دل:دص  هللا د دل:د ثج بدد هددق  هد دحي  ه د دل:د
ميدن د دل:د" ند ؤ بداب د  الئأتهد كت هد رسبه د د يودددآلخ  د  ؤ بداب ا ردخريهد ش كأه"د دل:د  خرب دهللابدديأ ّللك

دك نكد  ده د  أندملد أبد  دهد  أنهدد د،"د دل:د  خرب دهللابد ص  هللا د دل:د  خرب دهللابدديأثقدند دل:د" ند ث  ددّللك



 ند ب ددأل ادرمتهد د  ند  ىدد قدهللاا د دل:د" دددملقئولدهللابهددأبهللابمد بدد قدئل"د دل:د  خرب دهللابد  درهتدد دل:د"
دحلفدةدد ث دةدد ثد ادرهللاد دد ود ددتطد  وند دد  بيدن"د دل:دمثددنطبقد ب  هللادعالاث  دمثد دل:د"ايدهللا   دهلد  ريد بد

د رسو هد هللابم د دل:د"  أنهدجربدلد اتكمددثب أمدددبأم".  د قدئل "د بهللا:ددّللك
دمبدم د ة دهللابدىيبدمبددث  د محي دمبدـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهللا  دندمبدغيدتد د4696 ل:دث ع دهللا  ددّللك

 هللا  دد  محبد دال:
دمبدهللا   د ذك اند هدد ا رد  ددداو وند يه د ذك دحنوه دزددد دل:د س  هدرجلد بد مدباد  دجهيباد ادل:دد  ايبددهللا  ددّللك

:د" دشى د  دخالد  ضى"دايرسولددّللك د ي ددنث ل د  دشى د  دخالد  د  ضىد  د دشى ددقت نفددآلن د دل
 ادلدد  جلد  دمثبدد اود:د فيمدد ث ل د دل:د"دإند هلددجلبادديق  ند ث لد هلددجلبا د إند هلدد بدردديقك  ند

  ث لد هلدد بدر".
ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددد ف اي  دهللابدسفيدند دل:دعبددهللابا ادمبد  ع  دهللابدسبي دندمبدم د ة دهللابددمبد4697

  دث ددمد د دباص دث  د ذدددحل
  دل:د  ددديأسالد د دل:د"إ دددد حيالة د إدتد دد مكدة د ثجُّدد  يهللا د صوددشه در ضدن د دالغتقدلد بددجلبدما".

  دلد موددد د:دهللابا اد  جى .
 ] دلد موددد د:دهذددث دثددمل جئا د كدندهللابا ادمبد  ع ددذهعدإ،ددألرجد [.

 د  دهللابد  د   ةددهل  د  دهللابد  دزرهللاادمبدهللا   دمبدج د  دهللابد  دذردـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج4698
    ده د ةد دال:

دهللابيهد سبمدجيبسدمنيدره يد صحدمه د يجي دد غ دعد الدد ريد دهمدهودثىتددق ل د دصبىددّللك كدندرسولددّللك
دهللابيهد سبمد نداثلد هدجمبقد ددث  هدد غ دعدإذد دصبىددّللك  اتهد دل:د  بيبدد هددُكَّدان د بدطنيدد طب بددإ،درسولددّللك

 جبسدهللابيه د كبددابسدجبب تيه د ذك دحنودهذدددخلرب د    لدرجلد ذك دهيئته دثىتدسبمد بدط فدد ق دطد ادل:د
دهللابيهد سبم.  د قالددهللابيكدايد    د دل:د  دَّدهللابيهدد بزدصبىددّللك

بد هعدمبدخد  ددحل حيي دهللابددمبدد  دب يد دل:ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد  دسبدن دهللا4699  
د نددذه هد بد بز د دلد ود ند   يهللاد  َّدمبدكثعد ابهللاد ه:د   د دنفقيدشى د بدد ا ر د ح َّع دموي د ثلكددّللك
دهللاذبد هلدمسود هد  هلد رضهد ثذ مد هودغريدردملدهلم د  ودرمحهمدكدنهللادرمحتهدخريد دهلمد بد هللا دهلم د  ود نفاهللا ددّللك

د بكدثىتد ؤ بداب ا ر د  ثبمد ند دد صدمكدملددأبد يرطئك د  ند دد د دد  بهددّللك   لدُ ثٍ دذه د د دس يلددّللك
دمبد قثودد ادلد  لدذ ك د دهللابىدغريدهذدد  خبهللادد بدرد دل:دمثد  يهللادهللا  ددّللك  خط ،دملددأبد يحيي ك د  ود هللاَّ

دهللابيهد سبمدد دل:دمثد  يهللادثذدفادمبدد ي دند ادلد  لدذ ك د دل:دمث   يهللادزد دمبداثمهللاد ح َّع دهللابدد بزدصبىددّللك
   لدذ ك.



ـدث عبددجثف دمبد قد  ددهلذيل دعبددىيبدمبدثقدن دعبددد و ي دمبدرابح دهللابدإم دهيمدمبد  دهللا با دهللابد  د4700
 ثفحياد دل:

ميدندثىتد ثبمد ند  دد صدمكدملددأبد يرطئك د دلدهللا ددةدمبدد حيد هللادالمبه:دايدم ك دإنكد بدجت دطثمدثاياادديأ
د ثد،دد ابم د ادلد دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّد  لد ددخبقددّللك دصبىددّللك   دد خط ،دملددأبد يحيي ك دمسثهللادرسولددّللك
د دشى دثىتد اوددد قدهللاا"دايدم َّدإ دمسثهللادرسولددّللك د  دذدد كتع د دل:ددكتعد اددد دكلكأ  ه:ددكتعد ادل:دربكأ

دهللابيهد سبمد ".صبىددّللك داول:د" بد د دهللابىدغريدهذدد بيسد  كأ  
ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دحد عبدد مح دمبدصد  ددملثىند دل:دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابدهللا   دمبدددبدردمس د4701

 طد سد دداول:دمسثهللاد ابده د ةدخيرب
دهللابيهد سبمد دل:د"دثتجَّدآددد  وسى د دلد وسى:دايدآددد نهللاد مواندخ ي تبدد  خ جتبدد بددجلبا دهللابدد بزدصبىددّللك

د  لد ندخيبا دأبرمثنيد دمأال هد خ َّد كدد توردةدمي ه د بو  دهللابىد  ٍ د  رهدهللابيك  ادلدآدد:د نهللاد وسىددصطفد،ددّللك
 سبا  د حجكدآددد وسى".

  دلد مح دمبدصد :دهللابدهللا   دهللابدطد فدمس د ابده د ة.
 دهودددمبدسث  دهللابدزد دمبد سبمدهللابد ميه د ندهللا  دـدث عبدد مح دمبدصد د دل:دعبدددمبد هعد دل:د خربد4702

 مبددخلطدبد دل:
دآددد دهللابيهد سبم:د"إند وسىد دل:دايدربكأ د راندآدددد ذيد خ جبدد نفقهد بددجلبا د  ردهددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د يكد بدر ثه د هللاب ك دألمسد دكبهد د    دد ادل:د نهللاد مواندآدد د ادلد هدآدد:دنثم د دل:د نهللادد ذيدنفخددّللك
دملالئأاد قج  دد ك د دل:دنثم د ددل:د  ددمحبكدهللابىد ند خ جتبدد نفقكد بددجلبا د دلد هدآدد:د  بد نهللا د

د بد رد ددحلجدبدملدجيثلدميبكد ميبهدرسوال د بدخباه د  دل:د اند وسى د دل:د نهللادنزُّدم دإس دئيلدد ذيدكب كددّللك
د  لد ند خبق د دل:دنثم د دلد  مد بو  د دشى دس قد بد دل:دنثم د دل:د   دد ج  د نَّدذ  كدكدند دكتدبددّللك

دهللابيهد سبمدهللاب دذ ك:د" حجَّدآددد وسى د حجَّدآددد وسى". دصبىددّللك د ثد،د يهدد اضد د  بي "د دلدرسولددّللك  دّللك
دد اثبز دهللابد د ك دهللابدزد دمبد  د نيقا د ندهللا  ددحل ي د4703 مبدهللا  دد  محبدمبدزد د]مبدـدث عبددهللا  ددّللك

 دخلطدب[د خربه دهللابد قبمدمبددقدرددجله  
 ندهللا  دمبددخلطدبدسئلدهللابدهذهددآلداد} إذد خذدرمكد بدم دآددد بدرهورهم{د دل:د   دد اثبزددآلدا د ادلد

دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدسئلدهللابهدد ادلدرسولددّللك دصبىددّللك دهللابهدمسثهللادرسولددّللك دهللا  درضيددّللك  سبم:د"إنددّللك
هللام جلدخبقدآدد دمثد قحدره هدمي يبهد دستر جد بهدذرداد ادل:دخباهللادهؤال د بجباد مث لد هلددجلباددث بون دمثد
د فيمد  قحدره هد دستر جد بهدذرداد ادل:دخباهللادهؤال د ببدر د مث لد هلدد بدرددث بون"د ادلدرجل:دايرسولددّللك

دهللابيه دصبىددّللك د] ثد،[دإذددخبقدد ث  د بجباددستث بهدمث لد هلددجلبادثىتددد ث ل د ادلدرسولددّللك  سبم:دإنَّددّللك



ميو دهللابىدهللا ٍلد بد هللا دلد هلددجلباد ي خبهدمهددجلبا د إذددخبقدد ث  د ببدرددستث بهدمث لد هلدد بدردثىتدميو د
 هللابىدهللا ٍلد بد هللا دلد هلدد بدرد ي خبهدمهدد بدر".

ياد دل:دث ع دهللا  دمبدجث مدد ا شيد دل:دث ع دزد دمبد  د نيقا دهللابدـدث عبدد   دمبددملحيفى دعبددما4704
هللا  ددحل ي دمبدهللا  دد  محب دهللابد قبمدمبددقدر دهللابدنثيمدمبدرميثاد دل:دكبهللادهللاب دهللا  دمبددخلطدبد ذدددحل دث د

  ث دثد د كد متُّ.
 دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدـدث عبددد اثبز دعبدددملثت   دهللابد ميه دهللابدر  ادمبد حيابا دهللابد  دإسحدق4705

 هللا دف دهللابد  كدمبدكثعد دل:
دهللابيهد سبم:د"د غالددد ذيد تبهددخلض دط  دكد  د  د  ودهللادحمدألرهقد مودهدطغيدان د كف د ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

فد دل:دـدث عبدد  وددمبدخد   دعبددد ف اي  دهللابدإس دئيل دعبدد مودإسحدق دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا د4706
 عبدد  ُّدمبدكثع د دل:

دهللابيهد سبمدداولد د و ه:د}   ددد غالدد أدند مودهد ؤ بني{د" كدندط  ددوددط  دكد  د ". دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
ـدث عبدد   دمبد أه دندد  دزي دعبددسفيدندمبدهللُاييبا دهللابدهللا    دهللابدسثي دمبدج ريد دل:د دلددمبدهللا دف:د4707

 ث ع د  دمبدكثع 
دهللابيهد سبمد دل:د" محي ددخلض دغال د ددبثعد  دد حي يدند تبد لدر سهد ابثه د ادلد وسى:د دصبىددّللك هللابدرسولددّللك

 }  تبهللادنفقد دزكيا{"ددآلدا.
ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي دعبددشث ا دحد عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن ددملثىند دث  د ديأخ درد د4708

دمبد قثودد دل:ث دثدسفيدن دهللابددألهللا شد   دل:دعبددزد دمبد هع دعبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد هودد حيددقددملحي  ق:د"إنَّدخبقد ث كمدجي  د دمطبد  كأهد رمثنيددو د  دمثَّد دصبىددّللك ث عبددرسولددّللك

دإ يهد بأد د دؤ  دأبرم دكب دٍ د يأتعدرز ه   جبهدددأوندهللاباا د  لدذ ك دمثددأوند ضغا د  لدذ ك دمثدد ثثددّللك
 هللا بهدمثَّددأتعدشايٌّد  دسثي ف دمثددبفخد يهدد   ح د  أند ث كمد يث لدمث لد هلددجلبادثىتد دددأوندميبهد ميبهددإالد
ذرديف د  د ي فدذردٍي د يق قدهللابيهدد أتدبد يث لدمث لد هلدد بدرد ي خبهد د إند ث كمد يث لدمث لد هلدد بدردثىتد

  ي دذردي د يق قدهللابيهدد أتدبد يث لدمث لد هلددجلباد ي خبهد".د دددأوندميبهد ميبهددإالدذرديف د  
ـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دهللابددمد دد  شكد دل:دعبدد ط ف دهللابدهللا  دندمبدثحينيد دل:4709  

دهللابيهد سبم:دايرسولددّللك د هللابمد هلددجلباد بد هلدد بدر د دل:د"نثم"د دل:د فيمددث لد دصبىددّللك  يلد  سولددّللك
دملددخبقد ه".د ثد   بون د دل:د"كلٌّد يق ف



دمبدزد ددملا يد مودهللا  دد  محبد دل:دث ع دسثي دمبد  د دوبد دل:د4710 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  ددّللك
ث ع دهللاطد دمبدددبدر دهللابدثأيمدمبدش دكددهلذيل دهللابدىيبدمبد ي ونددحلض  ي دهللابدرميثاددجل شي دهللابد  د

  ه د ة دهللابدهللا  دمبددخلطدب
دهللابيهد سبمد دل:د"الدجتد قودد هلدد ا ر د الد فدحتوهم".  هللابدد بزدصبىددّللك

ابب يف ذراري  املشركني -18  
ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابد  دمو  دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبدهللا دف4711  

د هللابمدنددكدنوددهللاد  دهللابيهد سبمدسئلدهللابد  الدددملو كنيد دل:د"دّللك بني". ندد بزدصبىددّللك  
د دال:دعبدد4712 يُّ حْذثحجأ

ـدث عبددهللا  دد وهدبدمبدا ة دعبددمايا دحد عبدد وسىدمبد   دندد   يد ك ريدمبدهللا ي ددمل
دمبد  د يس دهللابدهللادئواد د هللا:     دمبدث ب ددملثىندهللابد   دمبدزايد دهللابدهللا  ددّللك

د هللابمدنددكدنودد بهللا:دايرسولددّللك دذردريُّددملؤ بني د ادل:د"همد بدآابئهم"د ابهللا:داي رسولددّللك دمالدهللا ٍل د دل:د"دّللك
د هللابمدنددكدنوددهللاد بني".  هللاد بني"د بهللا:دايرسولددّللك د ذردريُّددملو كني د دل:د" بدآابئهم"د بهللا:دمالدهللا ل د دل:د"دّللك

ددملؤد4713  بنيدـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابدطبحادمبدىيب دهللابدهللادئوادمبهللادطبحا دهللابدهللادئواد دكأ
  د هللا:

دهللابيهد سبمدمحيزٍكد بددألنحيدردُدحيحبكأيدهللابيهد د هللا:د بهللا:دايرسولددّللك دطوىبدهلذددملددث لدش كد د ملد حدد بزُّدصبىددّللك ُ يتأ
دخبقددجلبا د خبقدهلدد هال  د خباهددهلمد همد د صالبدآابئهم د د ردمه د ادل:د"  دغريدذ كدايدهللادئوا دإنددّللك

هال  د خباهددهلمد همد د صالبدآابئهم". خبقدد بدرد خبقدهلدد   
ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةد دل:4714  

ملد بد دهللابيهد سبك:د"كلُّد و وٍدددو  دهللابىدد فط ة د  مودهددهوكأددنهد دبحي دنهدك دد بد جدديأ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د بدج هللاد  د هللابمدنددكدنودد ي اد ثد د دهلدحتسُّ  "د د ود:دايرسولددّللك د    دهللاد بدميو د هودصغري د دل:د"دّللك

 هللاد بني".
ـد دلد موددد د:د  ى دهللابىددحلدرتدمبد قأنيد  اند مس :د خرب،ددوسفدمبدهللا    د دل:د خربانددمبد هعد4715

  دل:دمسثهللاد د أد د يلد ه:
دثتجَّدهللابيهمدآبخ ه د د ود:د ر دهللاد بدميو د هودصغري ددإند هلددألهود دىتجوندهللابيبدد ذدددحل دث د دلد د ك:

د هللابمدنددكدنوددهللاد بني".   دل:د"دّللك
ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددثجكدجدمبددملبهدلد دل:4716  

دهللابيهمدد ثه د دد مسثهللادمحدددمبدسب اددفق دث دثد"كلُّد و وٍدددو  دهللابىدد فط ة"د دل:دهذددهللاب اندثيثد خذددّللك
ثيثد دل:د}  قهللادم مأم د د وددمبى{.د صالبدآابئهم  



ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي دعبدددمبد  دزدئ ةد دل:دث ع د   دهللابدهللاد  د دل:4717  
دهللابيهد سبم:د"دد ودئ ةد دملو  دةد دد بدر"د دلدىيبدمبدزك اي:د دلد  :د ح ع د مودإسحدقد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

دهللابيهد سبم. ندهللاد  د دث عهدمذ كدهللابدهللابا  ا دهللابددمبد قثود دهللابدد بزدصبىددّللك  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحَّدد دهللابداثمهللا دهللابد نس4718  

  ندرجال د دل:دايرسولددّللك د دبد   د دل:د" مو،د دد بدر"د ب دد فكىد دل:د"إنَّد  د  اب،د دد بدر".
نسدمبد د كد دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد 4719  

دهللابيهد سبم:د"إندد ويطدندجي يد بددمبدآدددجم ىدد  د". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  د خربانددمبد هعد دل:د خرب ددمبدهليثاد هللا   دمبددحلدرتد سثي دمبد  د4720

ن دهللابدرميثاددجل شي دهللابد  ده د ة د دوب دهللابدهللاطد دمبدددبدر دهللابدثأيمدمبدش دكددهلذيل دهللابدىيبدمبد ي ود
 هللابدهللا  دمبددخلطدب

دهللابيهد سبمد دل:د"الدجتد قودد هلدد ا ر د الد فدحتوهم"ددحل دث. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ابب يف اجلهمية ]واملعتزلة[ -19  

ـدث عبددهدر ندمبد ث  ف دعبددسفيدن دهللابدهودد دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:4721  
د ددخلبقد  بدخبقددّللك د  بد دلدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"الددمدلدد بدفددتقد  وندثىتددادلدهذد:دخبقددّللك صبىددّللك

."   ج د بدذ كدشيئد د بيال:دآ بهللادابّللك
ـدث عبدد   دمبدهللا    دعبددسب اددث ددمبدد فضلد دل:دث ع د   ددث ددمبدإسحدقد دل:دث ع دهللات ادمبد4722

دسب ادمبدهللا  دد  محب دهللابد  ده د ةد دل: قبمد و،دم د يم دهللابد    
دد حي   دملددب د د ث ف ددّللك دهللابيهد سبمدداولد ذك دحنوه د دل:د  أذدد د وددذ كد او ود:د}دّللك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك

[د بدد ويطدن.   ملددو   د ملددأبد هدكفود د ث ف{دمثَّد يتفلدهللابددقدرهدعالاث د  يقتثذد]ابّللك
دمبدهللا رية دهللابددألثبفدمبدـدث عبدد 4723   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددد و ي دمبد  دعور دهللابدمسد، دهللابدهللا  ددّللك

  يس دهللابدد ث دفدمبدهللا  ددملطبعد دل:
دهللابيهد سبم د    د مدسحدماد بظ دإ يهدد ادل:د" دد ق وند دصبىددّللك كبهللاد دد  طحد د دهللاحيدماد يهمدرسولددّللك

ملمن"د د ود:د دملمن د دل:د" د ثبدن"د د ود:د د ثبدن د دلد موددد ددملد  ابدد ثبدندجي د  دهذه "د د ود:دد قحدب د دل:د" د
 دل:د"هلد  ر ند ددمث د ددمنيدد ق د د دألرض "د د ود:دالدن ريد دل:د"إنَّدمث د ددميبه ددإ َّدد دث ةفد  ددعبتدند  د

د س ثوندسبا  دمثدد ق د د و هددكذ ك"دثىتدهللا َّدس  دمسود دمنيد سفبهد  هللاالهد  لد ددعالتف  د"مثد وقدد قدمثادحب ف
منيدمسدٍ دإ،دمسدٍ  دمثد وقدذ كدمثدنياد  دهللادٍلدمنيد رال همد رك همد  لد ددمنيدمسد دإ،دمسد  دمثدهللابىدرهورهمد

د  در،د  ثد،د وقدذ ك".  د ث حمد] د[دمنيد سفبهد  هللاالهد  لد ددمنيدمسد دإ،دمسد  دمثددّللك



دمبدسث  د    دمبدسثي د دال:د خرباندهللا   دمبدـدث عبدد مح د4724 مبد  دس دج د خرباندهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك
   د يس دهللابدمسد،دإبأسبددهد  ثبده.

ـدث عبدد مح دمبدثفصد دل:دث ع د   دعبددإم دهيمدمبدطه دن دهللابدمسد،دإبأسبددهد  ثىدهذدددحل دثد4725
 د طودل.
   دمبددمل ىن د    دمبدمودرد  مح دمبدسثي دد  ابطيد د ود:دعبدد هعدمبدـدث عبددهللا  ددألهللابىدمبدمحددد د4726

ج د  د دلد مح :دكت بدهد بدنقرته د هذدد فظهد دل:دعبدد  د دل:دمسثهللاد   دمبدإسحدقدى كأت دهللابددثاوبدمبد
 هللات ا دهللابدج ريدمبد   دمبدج ريدمبد طثم دهللابد ميه دهللابدج هد دل:

دهللا دصبىددّللك ددأل ودل د  ىدرسولددّللك بيهد سبمد هللا د ٌّد ادل:دايرسولددّللك دجه  ددألنفس د ضدهللاهللادد ثيدل د نُأأهللاأ
دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيك د دلدرسولددّللك د نقتوف دابّللك د بدد  أاندنقتوف دمكدهللابىددّللك  هبأهللاددألنثدد د دستققددّللك

دهللابيهد سبم دصبىددّللك  د  ددزدلددق حدثىتدهللا فدذ كد د جوهد سبم:د" ىك د   ريد دد اول "د س حدرسولددّللك
د هللاظمد بدذ ك د ىك د   ريد دد دهللابىد ثٍ د بدخباه دش نددّللك  صحدمه دمثد دل:د" ىك دإنهدالددقتوف دابّللك

دّللك دإندهللا شهدهللابىدمسود هدهلأذد"د  دلدإبأصدمثهد  لدد ا ادهللابيهد" إنَّهد يئ ُّدمهددطي دد  ثلداب  دكع"د دلددمبدمودرد
د وقدهللا شه د هللا شهد وقدمسود ه"د سدقددحل دث د  دلدهللا  ددألهللابىد دمبددمل ىند دمبدمودردهللابدد دث د ه "إنددّللك

دثاوبدمبدهللات اد ج ريدمبد   دمبدج ري دهللابد ميهدهللابدج ه.د دلد موددد د:د دحل دثدإبأسبددد مح دمبدسثي دهود
هد دهللاادهللابددمبدإسحدقدك دد دلد مح د دضد  دد حيحيح د د اهدهللابيهد دهللااد بهمدىيبدمبد ثنيد هللابيدمبددمل د  د ر د

  كدندمسديدهللا  ددألهللابىد دمبددمل ىند دمبدمودرد بدنقراد دث ةد ي ددمبغ .
د دل:دث ع د  د دل:دث ع دإم دهيمدمبدطه دن دهللابد وسىدمبدهللاا ا د4727 ـدث عبدد مح دمبدثفصدمبدهللا  ددّللك

 هللابد   دمبددملبأ ر دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك 
د بدمحبادد ث حم دإند ددمنيدشح ادهللابدد ب دهللابيهد سبمد دل:د" ذنديلد ند ث تدهللابد بٍكد بد الئأاددّللك زدصبىددّللك

  ذنهدإ،دهللاد اهد قريةدس ث دئادهللادٍد".
دمبددمد ددملا ى  دعبددث  باددث د4728 دمبدنحي  د    دمبددونسدد بقدئي ددملثىند دال:د خرباندهللا  ددّللك ـدث عبددهللابيك

ع د موددونسدسبيمدمبدج ريد و،د  ده د ةد دل:دمبدهللا  دندث   
دأي  كمد ند ؤدُّ دددأل دان دإ،د هبهد{دإ،د و هد ثد،:د}مسيثد دمحيريد {د دل:د مسثهللاد ابده د ةددا  دهذهددآلدا:د}إنددّللك

دهللابيهد سبمددض دإ د هدهللابىد ذنهد د يتد بيهددهللابىدهللايبه د دلد موده د ة:درد دصبىددّللك در دهللادرسولددّللك  دهللادرسولددّللك
دمسثد د دمسي فدمحيريددث د ندّللك دهللابيهد سبمددا :هدد دض دإص ثيه د دلددمبددونس:د دلددملا ي:ددث دإنددّللك صبىددّللك

  محي د .
  دلد موددد د:د هذددردكدهللابىددجله يا.



ابب يف الرؤية -20  
مبد  دخد   دهللابد يسدمبد  دثدزد دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د د  كي د  مود سد ا دهللابدإمسدهللايلد4729

د دل:  هللابدج د دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدجبوسد  د بظ دإ،دد ا  د يبادد   رد رم دهللاو ةد ادل:د"إنَّأمدسرت ندرمأمدك دد دصبىددّللك كبدد  درسولددّللك

غ   دد د ثبود"دمثد   دد   ندهذددالد ضد ُّوند در:دته د  أنددستطثتمد ندالد غب وددهللابىدصالٍةد  لدطبويدد و سد   ل
 هذهددآلدا:د} س حدحب  درمكد  لدطبويدد و سد   لدغ   د{

ـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايل دعبددسفيدن دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه د نهدمسثهدى كأت دهللابد  ده د ةد4730
  دل:

 در:دادد و سد دد ظهريةد يقهللاد د دلدانف:دايرسولددّللك د ن ىدرمبددهللام جلَّددوددد ايد ا د دل:د"هلد ضدرُّ ند
سحدمٍا "د د ود:دال د دل:د"هلد ضدر ند در:دادد ا  د يبادد   رد يسد دسحدمٍا "د د ود:دال د دل:د" د ذيدنفقيد

 مي هدالد ضدر ند در:دتهدإالدك دد ضدر ند در:داد ث مهد".
دمبد ث4731 دذ دعبدد   دعبددشث ا ددملثىندهللابددثبىدمبدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دحد عبددهللا ي ددّللك

 هللاطد  دهللابد كي  د دلد وسى:ددمبدهللا ف دهللابد  درزدب د دلد وسى:دد ثايبي د دل:
 بهللا:دايرسولددّللك د كببددد ىدرمه د دلددمبد ثدذ:دُفْبيد دمهددوددد ايد ا د  ددآدادذ كد دخباه د دل:د"ايد ابدرزدب د

د هللاظم"د دلددمبد ثدذد  يسدكبأمدد ىدد ا   "د دلددمبد  ثدذد" يبادد   ردفبيد دمه"دمثدد فاد:د بهللا:دمبى د دل:د" دّللك
د جلُّد  هللاظم". ددهودخبقفد بدخبقددّللك د دّللك   دل:د"  أّنك

ابب يف الرد على اجلهمية -21  
دملد خرب دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد    دمبدد ثال  د ند ابد سد اد خربهمدهللابدهللا  دمبدمحمةد دل:د دلدس4732

دمبدهللا  د دل:  هللا  ددّللك
دد ق ود ددوددد ايد ا دمثدأيخذهبَّدمي هدد ي ىندمثدداول:د انددملبكد دهللابيهد سبم:د"دطويددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 دبددجل در ن د دبددملتأرب ن دمثددطويددألرضني دمثدأيخذهبَّ د دلددمبدد ثال :دمي هددألخ ى دمثَّدداول:د انددملبك د

دبددجل در ن د دبددملتأرب ن ".   
ددألغ كأ دهللابد  د4733 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محب د هللابد  دهللا  ددّللك
 ه د ة

دهللابيهد سبمد دل:د"دبملد]رمبددهللامَّ جلَّ[دكلَّد يبٍادإ،دمسد دد  نيددثنيدد اىدعبثدد بيلددآلخ د ياول :د ندد بزَّدصبىددّللك
  بدد هللاو د  ستجيعد ه د بددق   د  هللاطيه د بددقتغف  د  غف د ه ".

ابب يف القرآن -22  



د دل:4734 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندإس دئيل دعبددهللا  دندمبددملغرية دهللابدسدمل دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمددث ضدنفقهدهللابىدد بدفد ددملو فد ادل:د"  دصبىددّللك الدرجلفدى ب دإ،د و ه د  أندكدندرسولددّللك

   دود د  د بثويد ند مبغدكالددر ".
دمبد هعد دل:د خرب ددونسدمبددمد  دهللابددمبدشهدبد دل:د4735 ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خرباندهللا  ددّللك

دمبدهللا  ددّللك دهللابدث دثد هللادئوا د كلٌّد خرب دهللا  ةدمبدد ممريد سثي دمبددملقيعد هللابا ادمبد  كدص د هللا ي ددّللك
د َّدأب  ددتبى.  ث ع دطدئفاد بددحل دث د د هللا:د  و  د دنفقيدكدند ثا د بد نددتأبمددّللك

ـدث عبددإمسدهللايلدمبدهللا   د خرباندإم دهيمدمبد وسى دث عبدددمبد  دزدئ ة دهللابدجمد   دهللابدهللاد  ددث دد وثزَّد4736
 هللابدهللاد  دمبدشه د دل:

د ثد، كبهللادهللاب دد بجدشيد ا  ددمبفد هدآد ا د بدديأايل د ضحأهللاد ادل:د  ضحكد بدكالدددّللك  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابددملبهدلدمبدهللا    دهللابدسثي دمبدج ري دهللابددمبد4737

 هللا دفد دل:
دشيطدنٍد دد تد اد بدكلكأ دهللابيهد سبمددـُثحوكأُذددحلقبد دحلقنيد" هللايذك ددمأب د ددّللك دكدندد بزدصبىددّللك د هد ٍاد د  بدكلكأ

 هللانيدال َّا"دمثدداول:د"كدند موكمددثوكأذد  دددمسدهللايلد إسحدق".
  دلد موددد د:دهذددد يلدهللابىد ندد ا آند يسدنربوق.

ـدث عبدد مح دمبد  دس دجدد  دزيك د هللابيدمبددحلقنيدمبدإم دهيم د هللابيدمبد قبمد د ود:دعبدد مود ثد دا دعبدد4738
د دل:دألهللا ش دهللابد قبم دهللابد  ق  ق دهللابدهللا  ددّللك  

داب وثيدمس د هلدد ق د د بق د دصبحيبافدكج دد قبقبادهللابىد دهللابيهد سبم:د"إذدد أبَّمددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د حيفدد يحيثاون د الددمد وندكذ كدثىتدأي يهمدجربدل دثىتدإذددجد همدجربدلد ميدهللابد بو م"د دل:د" ياو ون:دايد

ل:ددحلق د ياو ون:ددحلق ددحلق".جربدلد دذدد دلدرمك د ياود  
ابب يف الشفاعة -23  

ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمقطدددمبدث دث دهللابد شثثددحلُ كد  دهللابد نسدمبد د ك 4739  
دهللابيهد سبمد دل:د"شفدهللايتدألهلدد أ دئ د بد  يت".  هللابدد بزدصبىددّللك

رجد د دل:دث ع دهللا  دندمبدثحيني ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددحلقبدمبدذكودن د دل:دعبدد مود4740  
دهللابيهد سبمد دل:د"خي جد ودفد بدد بدردموفدهللااد  ٍَّ د ي خبونددجلباد دق ونددجلهبَّ أيكأني".  هللابدد بزدصبىددّللك

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابد  دسفيدن دهللابدجدم د دل:4741  
دهللابيهد سبمدداول:د"إ ند هلددجلبادأيكبوند يهدد دو مون".مسثهللادد بزدصبىددّللك  

ابب يف ذكر البعث والص ور -24  



دمبدهللا    4742 ـدث عبدد ق د دعبدد ثت  د دل:دمسثهللاد  د دل:دعبدد سبم دهللابدمو دمبدشغدف دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"د حيورد  نفددبفخد يه".  هللابدد بزدصبىددّللك

اند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابد  دد مد4743  
دهللابيهد سبمد دل:د"كلُّددمبدآددد كلددألرضدإالدهللاجعدد ذنع:د بهدخبق د  يهدد كع". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ابب يف خلق اجلنة والنار -25  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة4744  

دصبى ددجلباد دلدجلربدل:ددذهعد دنظ دإ يهد د ذهعد بظ دإ يهد دمثدد ندرسولددّللك دهللابيهد سبمد دل:د"ملددخبقددّللك دّللك
د هللام كدالددق  د دد ث فدإالددخبهد دمثدثفَّهددابملأدره دمثد دل:دايدجربدلددذهعد دنظ دإ يهد د جد د ادل:د يدربكأ

د هللام كد ا دخويهللاد ندال د ثد،دد بدرد ذهعد بظ دإ يهددمثدجد د ادل:د يدربكأ دد خبهدد ث ف"د دل:د" ب ددخبقددّللك
[د هللام كدالددق  د دد ث فد ي خبهد د  دل:دايدجربدلددذهعد دنظ دإ يهد د ذهعد بظ دإ يهددمثدجد د ادل:د] يدربكأ

 حفَّهدداب وهود دمثد دل:دايدجربدلددذهعد دنظ دإ يهد د ذهعد بظ دإ يهد دمثدجد د ادل:د يدربكأ د هللام كد ا د
  ندالدد اىد ث فدإالَّددخبهد".دخويهللا

ابب يف احلوض -26  
ـدث عبددسبي دندمبدث بد  ق دد دال:دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوب دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:4745  

دهللابيهد سبم:د"إند  د أمدثوضد د ددمنيدانثيتيهدك ددمنيدج اب د  ذرح". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
  دعبددشث ا دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابد  دمحمة دهللابدزد دمبد ر مد دل:ـدث عبددثفصدمبدهللا  دد ب  ي4746

ددحلوض"د دهللابيهد سبمد بم بدد بمال د ادل:د" دد نتمدجم فد بد دئاد  فدجمٍ دابدد ددهللابيَّ دصبىددّللك كبدد  درسولددّللك
  دل:د بهللا:دكمدكبتمددو ئٍذ د دل:دس ث دئا د  دمثدّندئا.

دد   دمبد ضيل دهللابددملرتدردمبد بفلد دل:دمسثهللاد نسدمبد د كدداول:ـدث عبددهبدددمبدد قَّ يك دعب4747  
دملدضحأهللا د دهللابيهد سبمدإغفد ةد    در سهد ت قكأ د د  أ دد دلدهلم د إ دد د ودد ه:دايرسولددّللك دصبىددّللك  غفىدرسولددّللك

دد  محبدد  ثيم دإاند هللاطيبد دآنفد دسورةف"د ا  :د}مقمددّللك ،دد أوع {دثىتدخت هد د ب دد   هدد ادل:د"إنهد نم هللادهللابيَّ
د رسو هد هللابم د دل:د"  أنهدن فد هللا نيهدر دهللام جلد ددجلبا د هللابيهدخريفدك ريف د  دل:د"هلد  ر ند ددد أوع  "د د ود:ددّللك

د  ددهللابيهد  يتددوددد ايد ا دآنيتهدهللا ددد أودكع".  هللابيهدثوضف
  دل:دعبدد تددة دهللابد نسدمبد د كد دل:دـدث عبددهللادصمدمبدد بض  دعبدددملثت  د دل:دمسثهللاد  4748

دهللابيهد سبمد ددجلبا د  دك دد دل دهللا ضد هدن دثد تدهدد يد و دد يَّعد  د دلدد وف د دصبىددّللك ددّللك ملددهللا جدمبزكأ
دهللابيهد سبمد ب بكدد ذيد ثهد" ددهذد "د دل:د  ض بددملبكدد ذيد ثهدد ه د دستر جد قأد  د ادلد   دصبىددّللك

د]هللام جل[.هذددد  أوع دد ذيد هللاطد،ددّللك  



ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهللا  دد قالددمبد  دثدزدد مودطد و د دل:4749  
د دل:دإند دمبدزايدد ح َّع د الندمسدهد قبم د كدند دد ق دطد ب ددرآهدهللا ي ددّللك شه  د ابدم زةددخلدهللابىدهللا ي ددّللك

د   دأمدهذددد  ث دح د فه هددد ويخد ادل:د ددكب هللاد ثقعد  د ماىد د ودددثريكأ  دمحيح اد   دصبىددّللك
دهللابيهد سبمد كدزدبفدغريدشنٍيدمثد دل:دإّنددمث هللادإ يكد :دإندصح اد   دصبىددّللك هللابيهد سبم د ادلد هدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبمددذك د يهدشيئد  د دلد مودم زة:دنثمدالد  َّة د د دصبىددّللك الدعبتنيد الدألس  كدهللابددحلوض دمسثهللادرسولددّللك
د به دمثدخ جد غض د .  عالاث د الد رمثد د الدمخقد  د  بدكذبدمهد الدسادهددّللك

ابب املسألة يف القرب وعذاب القرب -27  
ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا دهللابدهللابا ادمبد  ع  دهللابدسث دمبدهللا ي ة دهللابدد ربد دمبدهللادزب 4750  

دهللابيهد سبمد دصبىددّللك د ندرسولددّللك د  ند   د درسولددّللك  دل:د"إنَّددملقبمدإذددسئلد دد اربد وه د ندالدإ هدإالددّللك
دد ذدبدآ بودداب اولدد  دمهللا{". د ثد،:د}د  هللاددّللك دهللابيهد سبم[د ذ كد ولددّللك  ]صبىددّللك

تددة دهللابدـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبددهللا  دد وهدبدمبدهللاطد ددخلفدفد مودنحي  دهللابدسثي  دهللابد 4751
  نسدمبد د كد دل:

دهللابيهد سبمددخلدخنال د   دد بجدر د ق  دصوات د فمي د ادل:د" بد صحدبدهذهدد ا ور "د دصبىددّللك إندرسولددّللك
د بدهللاذدبدد بدر د  بد تبادد  جدل"د د ود:د  مَّدذد،د د د ودد ددجلدهبياد ادل:د" ثوذ ددابّللك  د ود:دايرسولددّللك دانفف

ده دهد دل:دكبهللاد هللا  ددايرسولددّللك   دل:د"إنددملؤ بدإذدد ض د د ربهد اتهد بكد ياولد ه:د ددكبهللاد ث   د  أنددّللك
د رسو ه د  دددق لدهللابدشى دغريهد د يبطبقدمهدإ،د دّللك د يادلد ه:د ددكبهللاد اولد دهذددد  جل د ياول:دهودهللا  ددّللك

دهللاحي كد رمحكد  م  كدمهدميتد د ددجلبا دميهللٍادكدند هد دد بدرد يادلد ه:دهذددميتكدكدند كد دد ب در د  أبددّللك
د يبته هد ياولد ه:د  ياول:ددهللاو دثىتد ذهعد  مو د هبي د يادلد ه:ددسأب.د إندد أد  دإذدد ض د د ربهد اتهد بكف

:دد ددكبهللاد ث   د ياول:دالد دري د يادلد ه:دالددردهللاد الد بيهللا د يادلد ه:د  ددكبهللاد اولد دهذددد  جل د ياول
 كبهللاد  ولد ددداولدد بدف د يض مهدنط دٍقد بدث دٍ دمنيد ذنيه د يحييحدصيحا ددق ثهدددخلبقدغريدد  ابني".

ـدث عبدد   دمبدسبي دن دعبددهللا  دد وهدب دن لدهذددديأسبدددحنوهد دل:4752  
ند ه"د ذك د  د د د بدث د هد"إنَّدد ث  دإذدد ض د د ربهد  و،دهللابهد صحدمهدإنهد يق  د  يدنثدهلمد ي  يهد بأدند ياوال

 دأل ل د دلد يه:د"   ددد أد  د دملبد قد ياوالند ه"دزدد:د"دملبد ق"د  دل:د"دق ثهدد بددبيهدغريدد  ابني".
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دحد عبددهبدددمبدد قَّ يكأ د دل:دعبدد مود ثد دا د هذدد فظدهبدد دهللابد4753

بدزدذدن دهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:دألهللا ش دهللابددملبهدل دهللا  
دهللابيهد سبمد دجبدزةدرجلد بددألنحيدر د دنتهيبددإ،دد اربد ملَّدددـُْبححْ  د جبسدرسولد دصبىددّللك خ جبدد  درسولددّللك

دهللابيهد سبمد جبقبددثو هدك ّنددهللابىدرُ  سبددد طري د  دد هدهللاودددبأهللادمهد ددألرض د    در سهد ادل:د دصبىددّللك دّللك



د بدهللاذدبدد ارب"د   نيد  دعالاث  دزددد دث دثدج د دهددهبدد  دل:د" إنهد يق  دخفقدنثدهلمدإذدد  كودد"دست ثيذ ددابّللك
  م دبد]ثنيددادل[د ه:دايدهذد د بدرمكد  ددددبكد  بدن يك "د دلدهبدد:د دل:د" أي يهد بأدند يجبقدنه د

ددبك د ياول:ددد دديأسالد د ياوالند ه:د ددهذددد  جلدد ياوالند ه:د بدرمك د ياول:در ددّللك د ياوالند ه:د د
د دهللابيهد سبمد ياوالن:د  ددد ردك د ياول:د    دكتدبددّللك دصبىددّللك د ذيدمثثد يأم "د دل:د" ياول:دهودرسولددّللك

دد ذدبدآ بود{ددآلدا.دمثدد فاد د ثد،:د}د  هللاددّللك  د دل:د آ بهللادمهد ص  هللا"دزددد دث دثدج د د" ذ كد ولددّللك
" يبدديد بدٍدد بدد ق د :دإند  دص قدهللا  ي د د  شوهد بددجلباد    قوهد بددجلبا د د تحودد هداباب دإ،ددجلبا"د دل:د

" ي  يهد بدر ثهدد طي هد"د دل:د" دفتحد هد يهدد  َّدمحي ه"د دل:د" إنَّدد أد  "د ذك د و هد دل:د"  ثدددر ثهد د
ند ه:د بدرمك د ياول:دهدهدهده دالد دري د ياوالند ه:د ددددبك د ياول:دجق ه د أي يهد بأدند يجبقدنهد ياوال

هدهدهده دالد دري د ياوالن:د ددهذددد  جلدد ذيدمثثد يأم د ياول:دهدهدهده دالد دري د يبدديد بدٍدد بدد ق د :د
بدث كأهدد مسو هد"د دل:د ندكذبد د  شوهد بدد بدر د    قوهد بدد بدر د د تحودد هداباب دإ،دد بدر"د دل:د" ي  يهد 

" دضيقدهللابيهد ربهدثىتدّتتبفد يهد ضالهللاه"دزددد دث دثدج د د دل:د"مثددايبد هد هللا ىد مأمد ثهد  زمافد بد
ث دٍ د ودض بد ددج لفد حيدرد  داب "د دل:د" يض مهد ددض ما ددق ثهدد ددمنيددملو قد دملغ بدإالدد  ابنيد يحيريد  داب "د

". دل:د"مثد ثددد يهدد   ح  
دمبدّنري دعبدددألهللا ش دعبدددملبهدل دهللابد  دهللا  دزدذدند دل:دمسثهللاد4754 ـدث عبددهبدددمبدد قَّ ي دعبددهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دلد ذك دحنوه.  د ربد  دهللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف ذكر امليزان -28  

 دل:د خربانددونس دهللابدـدث عبدددثاوبدمبدإم دهيمد محي دمبد قث ة د ندإمسدهللايلدمبدإم دهيمدث كعهمد4755
 دحلقب 

دهللابيهد سبم:د" ددد أيك "د د هللا:دذك  دد بدرد دصبىددّللك هللابدهللادئواد نددذك  دد بدرد  أهللا د ادلدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"  َّدد دعالعاد ودطبد الددذك د ث فد دصبىددّللك   أيهللا د هلد ذك  ند هبيأمددوددد ايد ا د ادلدرسولددّللك

ثىتددثبمد خيفد يمدنهد  دد ال د هللاب دد أتدبدثنيددادل:د}هد:ددد    ددكتدميه{دثىتددثبمد دبد ث د :دهللاب ددمليمدن د
 دا دكتدمهد  دمييبهد دد دمشد هد دد بد رد دره ه د هللاب دد حي دطدإذدد ض دمنيدره يدجهبم".

  دلددثاوب:دهللابددونس د هذدد فظدث د ه.
ابب يف الد جيال -29  

دمبدس د ا دهللابددـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل 4756 دمبدشايق دهللابدهللا  ددّللك د  دهللابدهللا  ددّللك عبددمحدد دهللابدخد ٍ ددحلذك
   دهللا ي ةدمبددجل دحد دل:



د نذرك وه"د وصفهد دهللابيهد سبمدداول:د"إنهدملددأبدنزٌّدمث دنوٍحدإالَّد   د نذردد  جدلد و ه د إ كأ مسثهللادد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد  دل دصبىددّللك :د" ثبهدسي ركهد بد  درآ د مس دكال ي"د د ود:دايرسولددّللك دكيفد بومبدد بددرسولددّللك
 دو ئٍذ د   بهددد يود د دل:د"  دخريف".

ـدث عبددفب دمبدخد   دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابد ميهد دل:4757  
د دهللابيهد سبمد دد بدفد  عىندهللابىددّللك دصبىددّللك دألنذرك وه د  دد دددرسولددّللك نددهود هبه د ذك دد  جَّدلد ادل:د"إ كأ

دس  ولد أمد يهد وال دملددابهدنزٌّد او ه:د ثب وند نهد هللاور د  نَّد  بدنزٍكدإالَّد  د نذرهد و ه د ا د نذرهدنوحفد و ه د  أ كأ
د يسدأبهللاور".  دّللك

ابب اخلوارج -30  
مبدهللايدحمد  ب ل دهللابد ط كأف دهللابد  دجهمدهللابدخد  دمبدـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهريد  مودمأ د4758

د دل:   ه دن دهللابد  دذرك
دهللابيهد سبم:د" بد درقددجل دهللااد ي دشرٍبد ا دخب درماادديأسالدد بدهللاباه". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

دمبد   دد بفيبي دعبددزهري دعبدد ط كأفدمبدط دف دهللابد  ددجلهم دهللابدخد  د4759 مبد ه دن دهللابدـدث عبددهللا  ددّللك
د دل:    دذرك

دهللابيهد سبم:د"كيفد نتمد  ئ افد بدمث يددقت ع  ند ذددد في  "د بهللا:دإذند د ذيدمث كد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
ابحلقد ض دسيفيدهللابىدهللاد اي دمثد ض بدمهدثىتد  اد، د  د حلاكد دل:د"  الد د كدهللابىدخريد بدذ ك د حيربد

 ثىتد باد ".
ي دندمبددد د ددملثىند دال:دعبددمحدددمبدزد  دهللابدُ ثبكىدمبدزايدد هودددمبدثقدن دهللابدـدث عبدد ق دد سب4760

دهللابيهد سبمد د هللا: دسب ادز جدد بزدصبىددّللك  دحلقب دهللابدض ادمبد حيب دهللابد دكأ
دهللابيهد سبم:د"ستأوندهللابيأمد ئ افد ث  وند بهمد  بأ  ند  بد نأ ".د دلد موددد د:د دلد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
هودد:د"مبقدنهد ا دم ى  د  بدك هدماب هد ا دسبم د  أبد بدرضيد اتم "د ايل:دايرسولددّللك د  الدناتبهم د دلد

 دمبددد د:د"  الدناد بهم"د دل:د"ال د ددصبود".
ـدث عبدددمبدمودر دعبدد ثدذدمبدهوددد دل:دث ع د   دهللابد تددةد دل:دعبدددحلقب دهللابدض ادمبد حيبد4761

دهللابيهد سبمدنثبدهد دل:د"  بدك هد ا دم ى  د  بد نأ د ا دسبم"د دلددد ثبمي دهللابد د سب ا دهللابدد بزدصبىددّللك
  تددة:ددث د بد نأ دماب ه د  بدك هدماب ه.

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدشث ا دهللابدزايددمبدهللاال ا دهللابدهللا  جاد دل:4762  
دهللابيهد سبمدداول:د"ستأوند د  يت دصبىددّللك د هبد ف د  بد رددد نددف قد   ددمسثهللادرسولددّللك د هبد ف هبد ف

 دملقب نيد همد ي فد دض موهداب قيفدكدئبد د بدكدن".



ابب يف قتال اخلوارج -31  
ـدث عبدد   دمبدهللا ي د    دمبدهللايقى ددملثىند دال:دعبددمحدد دهللابد دوب دهللابد    دهللابدهللا ي ة4763  

د ي د د  دخ جدد ي د د  د    ندد ي د والد ند  ط  دد ب   أمد ددد ندهللابيكد دذك د هلدد به  دند ادل:د يهمدرجلدُ ودحنُد
دهللابيهد سبم د دل:د بهللا:د نهللادمسثهللادهذدد به د دل:دإيد ربد دد ذدبدداتبونمدهللابىد قدند   دصبىددّللك  هللا ددّللك

 د أث ا.
  ريد دل:ـدث عبدد   دمبدك ري د دل:د خرباندسفيدن دهللابد ميه دهللابددمبد  دنُثم دهللابد  دسثي ددخل4764

دهللابيهد سبمدمُذهحي اد د  متهد د اق هددمنيد رمثا:دمنيددأل  يدمبدثدمسد دهللابيهدد قالددإ،دد بزدصبىددّللك مثثدهللابيك
دحلبظبيدمثدد دشثي د منيدهللاييبادمبدم ردد فمدري د منيدزد ددخليلدد طدئيدمثد ث دم دن هدن د منيدهللابا ادمبدهللاالعاد

ددد ثد  يدمثد ث دم دكالبد دل:د غ هللُابد د ادل:د"إّنك ض هللاد  دشد دألنحيدر.د  د هللا:ددثطىدصبددد د هلدا د حدح ح
دايد    د ددّللك دد بحياد بوقد دل:دد َّقأ    َّفهم"د دل:د    لدرجلدغدئ دد ثيبنيد و فدد وجبتنيدان ى ددجل ني دكثُّ

دهللابىد هلددألرضد الد  بو  " دإذددهللاحييته د أي ب ددّللك  دل:د ق لدرجلد تبه د ثق هدخد  دمبدد ادل:د" بددطي ددّللك
د دل:د"إنَّد بدضئضئيدهذد د  د دهللااعدهذدد و د ددا   ندد ا آندالدجيد زد د و ي د دل:د  بثه د دل:د ب دد ،ك

د ثبدج هم دمي  وند بدديأسالدد   قدد قهمد بدد   يا دداتبوند هلدديأسالدد د هللاوند هلددأل اثن د ئبد اند دّللك
همد تلدهللادٍد". دركتهمدأل تبب  

ـدث عبددنحي دمبدهللادصمددألنطدكي دعبددد و ي د   و ددث ددمبدإمسدهللايلددحلبزدإبأسبدده دهللابد  دهللا   د دلد4765
 دث دد و ي دعبدد مودهللا   د دل:دث ع د تددة دهللابد  دسثي ددخل ريد  نسدمبد د ك 

د   د دهللابيهد سبمد دل:د"سيأوند د  يتددختالفف دصبىددّللك  اف د ودفدىقبوندد ايلد دقيئوندد فثل دهللابدرسولددّللك
د دا   ندد ا آندالدجيد زد  د يهم دمي  وند بدد  كأدبد   قدد قهمد بدد   يا دالدد جثوندثىتدد   َّدهللابىد و ه دهمدش ُّ

د ثد د  يقودد بهد دشى  د بد د بهمدكدند  ،دابّللك ،ددخلبقد دخلبياا دطوىبدملبد تبهمد  تبوهدد هللاوندإ،دكتدبددّللك
  بهم"د د ود:دايرسولددّللك د ددسي دهم د دل:د"د تحبيق".

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابد تددة دهللابد نس4766  
دهللابيهد سبمدحنوهد دل:د"سي دهمدد تحبيقد د تق ي  د  أذددر دت وهمد  ني وهم".   ندد بزكدصبىددّللك

  . دلد موددد د:دد تق ي ددستئحيدلدد وث
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دعبدددألهللا ش دهللابدخي  ا دهللابدُسوحد دمبدغفباد دل:د دلدهللابيك:4767  

دإيلكد بد ند كذبدهللابيه د إذددث عتأمد د بدد ق د د ثعُّ دهللابيهد سبمد حألحْند خأ َّ دصبىددّللك إذددث عتأمدهللابدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدداول:د"أييتد دآخ دد م دند ودفدث اث د ي ددمي د ميبأمد  أّندددحل بدُخ هللااف دمسثهللادرسولد دصبىددّللك دّللك



دألسبدن دسفهد ددألثالد دداو وند بد ولدخريدد ربدَّا دمي  وند بدديأسالددك ددمي قدد قهمد بدد   يادالدجيد زدإميدنمد
دملبد تبهمددوددد ايد ا".  ثبدج هم د  دب دد ايت وهمد د تبوهم؛د  أند تبهمد ج ف

ث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق دهللابدهللا  ددملبكدمبد  دسبي دن دهللابدسب ادمبدكهيلد دل:د خرب ددـ4768
 زد دمبد هعددجله  

دهللابيهدد قالد:د دهددد بدف د دهللابيهدد قالددد ذدبدسدر ددإ،ددخلودرج د ادلدهللابيك  نهدكدند ددجليشدد ذدبدكدنودد  دهللابيك
دهللابيه دصبىددّللك  سبمدداول:د"خي جد ودفد بد  َّيتددا   ندد ا آند يقهللاد  د  أمدإ،د  د هتمدشيئد  ددإ دمسثهللادرسولددّللك

 الدصال أمدإ،دصالهتمدشيئد  د الدصيد أمدإ،دصيد همدشيئد  ددا   ندد ا آندىق وند نهدهلمد هودهللابيهم دالددتجد زد
دجليشدد ذيددحيي ونمد دد ضىدهلمدهللابىدصالهتمد  د يهم دمي  وند بدديأسالددك ددمي قدد قهمد بدد   يا د وددثبمد

دهللابيهد سبمد بأبوددهللابدد ث ل د آدادذ كد ند يهمدرجال د هدهللاض فد  يقهللاد هدذردي دهللابىدهللاض هد  قدندن يكأهمدصبىددّللك
"د  تذه وندإ،د ثد داد  هلدد وددد  رتكوندهؤال دخيبفونأمد دذردردكأأمد دميبف   لدثب ادد   ي دهللابيهدشث د ف

دإ دألرجود نددأونوددهؤال دد اود؛د  أنمد  دسفأوددد  دددحل دد د  غدر دد دس حدد بدفد قري ددهللابىد   ود أم د دّللكد
دمبددهللابىد بط ةد دل:د ب ددد تايبدد هللابىد دسمددّللك د دلدسب ادمبدكهيل:د بمَّ  دزد دمبد هعد بمال د بمال  دثىتد  َّ

دمبد هعدد  دسزُّد ادلدهلم:د  اود د   دحد سبوددد قيوفد بدجفوند د  أ د خدفد نددبدش  كمدك ددددخلودرجدهللا  ددّللك
انش  كمددوددث  رد د دل:د وثَّووددم  دثهمد د دستبُّوددد قيوف د شج همدد بدفدم  دثهمد دل:د  تبوددمثضهمدهللابىد

دهللابيهدد قالد:دد ت قودد يهمددملر جد بمد جي  دد دل:دمثبد دل:د"  دد صيعد بدد بدفددو ئٍذدإالدرجالن د ادلدهللابيك
دهللابه[دمبفقه دثىتد  ىدانسد د  د ُتألحدمثضهمدهللابىدمثبد ادل:د خ جوهم د وج  هدادددبيد د]رضيددّللك  ادددهللابيك

دد ذيدالدإ هدإالدهود د مبغدرسو ه د ادددإ يهدهللا ي ةدد قَّب د د ادل:دايد  ريددملؤ بني د دّللك د  دل:دص قددّللك دألرضد أربَّ
دد ذيدالدإ هدإالدهو دثىتددستحبفهدعالاث د هودد ا دمسثهللادهذدد بدرسولددّللكد دهللابيهد سبم د ادل:دإيد دّللك صبىددّللك

 ىبف.
د بثبمد ندجييعدد ثدملدكلد بدس  ه[.  ] دلد موددد د:د دلد د ك:دذلف

دهللابيهدد قالد:4769 ـدث عبدد   دمبدهللا ي :دعبددمحدددمبدزد  دهللابد يلدمبد  ةد دل:دعبدد مودد وضي د دل:د دلدهللابيك  
دطب ودددملر ج د ذك ددحل دثد دستر جوهد بدحتهللادد اتبىد دطني د دلد مودد وضى :د أ  د نظ دإ يهدث ويٌّدهللابيهدد

  ـُ حدطقفد هدإث ىدد دبد  لدعحْ يددمل  ةدهللابيهددشحثأريد د  لدشثريد دد يتد أوندهللابىدذنعدد ريموي.
ثأيم دهللابد  د  ،د دل:دـدث عبددمو دمبدخد   د دل:دعبددش دمادمبدسوَّدر دهللابدنثيمدمب4770  

إندكدندذ كددملر جدملثبدددو ئٍذد ددملقج  داد قهداب بيلد د بهدرد كدند اريد  د ر دتهد  ددملقدكنيددوه دطثدددهللابيد
 هللابيهدد قالدد  دد بدفد   دكقو هدم نقد ديل.



هللابىدر سهدثب اد  لدثب ادد   ي دد دلد مود  ،:د كدنددملر جددق ىدان ثد دذددد  ُّْ دحاأ د كدند دد هد  لدع يددمل  ة
بور.  هللابيهدشثريد د  لدس د ادد قكأ

  دلد موددد د:د هودهللاب دد بدفددمسهدث  وف.
ابب يف قتال اللصوص -32  

دمبدثقبد دل:دث كع دهللا يدإم دهيمدمبد   دمبد4771 ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدند دل:دث ع دهللا  ددّللك
دمبدهللا      طبحا دهللابدهللا  ددّللك

د اد لد اتلد هودشهي ف".دهللاب دهللابيهد سبمد دل:د" بد رد د د هدمغريدثقٍك د بزدصبىددّللك  
ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدد موددد ددد طيد قيد سبي دندمبددد دددث د ابد دوبدد غد ايدهللابدإم دهيمدمبد4772

دمبدهللاوف دهللابدسثي دمبدزد  سث  دهللابد ميه دهللابد  دهللا ي ةدمبد   دمبدهللا دردمبدايس  دهللابدطبحادمبدهللا  ددّللكد  
دهللابيهد سبمد دل:د"د بد تلدد ند د هد هودشهي ف د  بد تلدد ند هبهد  دد ندد هد  دد ندددبهد هللابدد بزدصبىددّللك

  هودشهي ف".
   كتاب األدب35

ابب يف احللم وأخالق النيب صلى اّلل  عليه وسلم -1  
عبددهللاأ  اددث ددمبدهللا درد دل:دث ع دإسحدقددث ددـدث عبددفب دمبدخد  دد وثريي دعبددهللا   دمبددونس 4773

دمبد  دطبحاد دل:د دلد نس:  دمبدهللا  ددّللك
دالد ذهع د  دنفقيد دهللابيهد سبمد بد ثقبدد بدفدُخباد  د  رسب ددو د دحلدجاد ابهللا:د دّللك دصبىددّللك كدندرسولددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د ر جهللا دصبىددّللك دهللابىدص يدند همددبث وند دد قوق د  أذدد ند ذهعدملدد    دمهدنزددّللك  دثىتد ُ  َّ
دهللابيهد سبمد دمبدمافديد بد ردئيد بظ  دإ يهد هوددضحك د ادل:د"ايد نيس ددذهعدثيثد دصبىددّللك رسولددّللك
د ا دخ  تهدس  دسبنيد  د ق دسبني د ددهللاب هللاد دلد     ك"د بهللا:دنثم د اند ذهعدايرسولددّللك د دلد نس:د دّللك

ملد ثبهللادكذدد كذد د الد وى د  كهللا:دهالد ثبهللادكذدد كذد.د وى دصبثهللا  
دمبد قب ا دعبددسبي دنددث ددمبددملغريةدهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:4774 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدهللاو دسبنيدابمل دبا د  اندغالدد يسدكلد   يدك دددوتهيدصدثزد ند كوند خ  هللادد بزدصبىددّللك
   ُّ د  دد دلديل:دملد ثبهللادهذد د  د الد ثبهللادهذد.دهللابيه د دد دلديلد يهددُ فكٍد

ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدد مودهللاد   دعبدد   دمبدهالل د نَّهدمس د ابهدى كأتد دل:د دلد موده د ةد هود4775
 ى كأعبد:

دهللابيهد سبمدجيبسد ثبدد دد بسدى عبد د  أذدد ددد  بدد يد د دثىت دصبىددّللك ن دهد  ددخلدمثبدميو ددكدندرسولددّللك
ُهدم ددئهد ح َّ در  ته د دلد موده د ة:د كدندردد  د عبدددو د د ا بددثنيد دد د بظ اندإ،د هللا د كد  د دركهد حجح حذح  ز دجه د ح َّ



خوبد  د د تفهللاد ادلد هددألهللا د :ددمحلديلدهللابىدمثرييَّدهذدب د  أنكدالدحت لديلد بد د كد الد بد دلد ميك د ادلد
دالد محلد كدثىتد اي  د بدج ذ كددد بز دهللابيهد سبم:د"دال د  ستغف ددّللك د  ستغف ددّللك دال د  ستغف ددّللك صبىددّللك

دالد  ي كهد د ذك ددحل دثد دل:دمثددهللاددرجال د ادلد ه:د"دمحلد هد د يتدج ذ  "د ألُّدذ كدداولد هددألهللا د :د دّللك
د] ثد،[".هللابىدمثريدهدهذدب:دهللابىدمثرٍيدشثريد د هللابىددآل خ دمت د "دمثدد تفهللادإ يبدد ادل:د"دنحي  وددهللابىدم كاددّللك  

ابب يف الوقار -2  
د4776 دمبدهللا دفد ندنزددّللك عه د دل:دث عبددهللا  ددّللك ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبدد دموفدمبد  در يدن د ند ابهدث َّ

دهللابيهد سبمد دل:د"إنددهل يدد حيد د د ق هللادد حيد د دال   تحيدددجم فد بدمخقٍاد هللاو دبدجم د د بدد ب وة".صبىددّللك
ابب من كظم غيظا   -3  

ـدث عبدددمبدد ق ح دعبدددمبد هع دهللابدسثي ددث ددمبد  د دوبدهللابد  د  ثود دهللابدسهلدمبد ثدذ دهللابد4777
  ميه

د]هللامَّد دهللابيهد سبمد دل:د" بدكظمدغيظد د هود ددرفدهللابىد نددبفذهددهللادهددّللك دصبىددّللك  جلَّ[دهللابىدرُ  فد ندرسولددّللك
ددحلورد]د ثني[دشد ". [د بد يكأ  دخلالئقددوددد ايد ادثىتدخُيحريكأحضُهد]دّللك

  دلد موددد د:دإسمد  د  ثوددهللا  دد  محبدمبد ي ون.
ـدث عبددهللاا ادمبد أ د دعبددهللا  دد  محبددث ددمبد ه يدهللابدمو ددث ددمبد بحيوردهللابد   دمبدهللاجالن دهللابد4778

دهللابيهد سبم دهللابد ميهد دل:سود دمبد هع دهللابدرج لد بد مبد د صحدبدد بزدصبىددّللك  
"دزدد:د"  بد  ،د  سد د  بد د إميدان "دملددذك د حياد"دهللادهددّللك دهللابيهد سبمدحنوهد دل:د" ألهددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

دثبادد أ د ا د  بدزد دعوبد دٍلد هوددا ردهللابيه"د دلدمو :د ثق هد دل:د" ودضثد دكقدهددّللك د ثد،د وجهددّللك  جدّللك
 اتجددملبك".

ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيمدد تي ي دهللابددحلدرتدمبدسود  دهللابد4779
د دل:  هللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د" دد ث  ندد حيُّ هللااد يأم "د د ود:دد ذيدالددحي هللاهدد  جدل د دل:د"دال د د دصبىددّللك  أبهد دلدرسولددّللك
 د ذيدميبكدنفقهدهللاب دد غضع".

ابب ما يقال عند الغضب  -4  
ـدث عبدددوسفدمبد وسى دعبددج د دمبدهللا  ددحل ي  دهللابدهللا  ددملبكدمبدهللا ري دهللابدهللا  دد  محبدمبد  د يبى د4780

 هللابد ثدذدمبدج لد دل:
دهللابيهد سبمد غضعد ث مهددغض د دش د د دثىتدُخيكألد درجالندهللاب دد بزدصبىددّللك إيلَّد ند نفهددت مَُّيد بدش ةددستعَّ

دألهللابمدكب ا د ود دهلدد ذهعدهللابهد ددجي د بدد غضع "د ادل:د ددهيد دهللابيهد سبم:د"إ كأ غض ه د ادلدد بزدصبىددّللك



ايرسولددّللك د دل:د"داول:دد بهمدإ د هللاوذدمكد بدد ويطدندد  جيم"د دل:د جثلد ثدذدأي  هد  ىبد  كد د جثلد
 دمددددغض د .

  عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدهللا يكدمبداثمهللا دهللابدسبي دندمبدُص حدد دل:ـدث4781
دد دصبىددّللك دهللايبدهد  بتفخد  ددجه د ادلدرسولددّللك دهللابيهد سبم د جثلد ث مهددحت  ُّ درجالندهللاب دد بزدصبىددّللك دستعَّ

دألهللا فدكب ا د ود دهلددهذدد ذهعدهللابهدد ذي د بدد ويطدندد  جيم"د ادلدد  جل:دهلددهللابيهد سبم:دإ كأ جي :د هللاوذدابّللك
   ىد د بدجبون 

د دل:4782 ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدد مود ثد دا دعبدددد ددمبد  دهب  دهللابد  دث بدمبد  ددألسود دهللابد  دذرك  
دهللابيهد سبمد دلد بد:د"إذددغضعد ث كمد هود دئمفد بيجبس د  أندذه دصبىددّللك عدهللابهدد غضعد إالَّدإندرسولددّللك

  بيضطج ".
د ذدد4783 دهللابيهد سبمدمثثد ابدذرك ـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دهللابددد د دهللابدمأ د ندد بزدصبىددّللك
 دحل دث.

  دلد موددد د:د هذدد صحددحل د ني.
د دل:ددخببددـدث عبددمأ دمبدخبفد دحلقبدمبدهللابيك ددملثىند دال:دعبددإم دهيمدمبدخد   دعبدد مود دئلدد اد4784 صُّ

هللابىدهللا  ةدمبد   دد قث يد أبَّ هدرجلد  غض ه د اددد توض  دمثدرج د   د وض  د ادل:دث َّعيد   دهللابدج يد
 هللاطياد دل:

دهللابيهد سبم:د"إندد غضعد بدد ويطدن د إندد ويطدندخبقد بدد بدر د إّندد طف دد بدردابملد د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
".  أذددغضعد ث كمد بيتوضَّ   

ابب يف التجاوز يف األمر -5  
دهللابهدد ندد4785 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللا  ةدمبدد ممري دهللابدهللادئوادرضيددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
  د هللا:

دهللابيهد سبمد د   دبدإالددختدرد دق مهد د ددملددأبدإمثد  د  أندكدندإمثد دكدند مث دد بدفد به دصبىددّللك درسولددّللك  د ددخريكأ
د د. د] ثد،[د يبتامدّللك دهللابيهد سبمد بفقه دإالد ند بتهكدث  اددّللك دصبىددّللك    دددنتامدرسولددّللك

ـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دعبدد ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادهللابيهددد قالدد د هللا:4786  
دهللابيهد سبمدخدد د د الدد   ة د  ُّ. دصبىددّللك   دض بدرسولددّللك

د8747 ـدث عبدددثاوبدمبدإم دهيم دعبدد   دمبدهللا  دد  محبدد طُّفد ي دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك
 دث ددمبدد ممريدـ

دهللابيهد سبمد ندأيخذدد ثفود بد خالقدد بدف. دصبىددّللك   د و ه:د}خذدد ثفو{د دل:د   دنزُّددّللك



ابب يف حسن العشرة -6  
شي ا دعبددهللا  ددحل ي ددث ددحل د دعبدددألهللا ش دهللابد قبم دهللابد ق  ق دهللابدهللادئوادـدث عبددهللا  دندمبد  د4788

دهللابهدد د هللا:  رضيددّللك
دهللابيهد سبمدإذددمبغهدهللابدد  جلدد وى دملددال:د ددابلد الندداول د  أبدداول:د ددابلد  وددد كدندد بزدصبىددّللك

 داو وندكذدد كذد 
دمبدهللا  دمبد يق ة د4789 عبددمحدددمبدزد  دعبددسبمدد ثبويُّ دهللابد نسـدث عبددهللا ي ددّللك  

دهللابيهد سبمد بك دد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد هللابيهد عُ دصف ٍة د كدندرسولددّللك دصبىددّللك  ندرجال ددخلدهللابىدرسولددّللك
 دودجهدرجال د د جههدموى ددأ هه د ب ددخ جد دل:د" ود   متدهذدد نددغقلدذددهللابه".

ْمد دلد موددد د:دسبمد يسدهودهللابوايك د  دكدندد حي د دد بجود د شه دهللاب دهللا يكدمبد رط ةدهللابىدر:داددهلاللد بمدجيُأ
 شهدد ه.
د دل:د خرب د مود مح  دعبددسفيدن دهللابددحلجدجدمبد ُ د حيا دهللابدرجل دهللابد  دسب ا د4790 ـدث عبددنحي دمبدهللابيك

 دمبدرد   دهللابدىيبدمبد  دك ري دهللابدهللابد  ده د ة دحد عبدد   دمبددملتوكلدد ثقاال  دعبددهللا  دد  زدق د خرباندمو
   دسب ا دهللابد  ده د ةدر ثدهد يثد د دل:

د ئيم". عٌّ دهللابيهد سبم:د"دملؤ بدغ ٌّدك ، د د فدج دخأ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابددمبددملبأ ر دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئواد د هللا:4791  

دهللابيه  سبمد ادل:د"مئسددمبدد ثورية"د  د"مئسدرجلدد ثورية"دمثد دل:د"دئذنودد ه"دددست ذندرجلدهللابىدد بزدصبىددّللك
دد بدفد  ب دددخلد الند هدد اول د اد هللادهللادئوا:دايرسولددّللك د  بهللاد هدد اولد   د بهللاد هد دد بهللا د دل:د"إنَّدش َّ

ددوددد ايد اد بد دهللاه د  د  كهدد بدفدال اد د حوه".  ] بم ا[دهللاب ددّللك
دهللابهدـدث عبدد4792   وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابدهللادئوادرضيددّللك

دهللابيهد سبم:د"مئسد خودد ثورية"د ب دددخلد دهللابيهد سبمد ادلدد بزدصبىددّللك  ندرجال ددست ذندهللابىدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد كبَّ ه د ب ددخ جد بهللا:دايرسود دصبىددّللك لددّللك دملدددست ذند بهللا:د"مئسد خوددن ق دإ يهدرسولددّللك

دالدىعدد فدثشد دهللابيهد سبم:د"ايدهللادئوا دإنددّللك دصبىددّللك د ثورية"د ب دددخلددن قطهللادإ يهد ادلدرسولددّللك
 دملتفحش".
ـدث عبددهللا دفدد ثبربي دعبدد سوددمبدهللاد   دعبددش دك دهللابددألهللا ش دهللابدجمده  دهللابدهللادئوا د دهذهدد احياد4793
  د هللا:
دهللابيهد سبمد"ايدهللادئوا دإند بدش دردد بدفدد ذدبدُدأ ح وندد اد د  قبتهم"  ادلد ث   دد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد مح دمبد بي  دعبدد مود طب د خرباند  در، دهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:4794  



يدر سه دثىتددأوندد  جلدهودد ذيددب دهللابيهد سبمد يبحكأ دصبىددّللك حيدر سه د  دد ددر دهللادرجال دد تامد ذندرسولددّللك
 ر دهللادرجال د خذدمي هد رت،دد ه دثىتددأوندد  جلدهودد ذيدد يدد ه.

دهللابدج هد  دمُ دةدهللابد  د وسىد ث عبددهللا  دندمبد  دشي اد دل:دث عبدد مود سد اد دل:دث عبدددمد دمبدهللا  ددّللك
  دل:

دهللابيهد سبمدإذددمثثد ث د د بد صحدمهد دمثبد   هد د دصبىددّللك ل:دمو  دد الد بف  دد دق  دد الدكدندرسولددّللك
  ثق  د.

ابب يف احلياء -7  
دهللابددمبدهللا  4795 ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدسدملدمبدهللا  ددّللك  

دهللابيهد دصبىددّللك دهللابىدرجلد بددألنحيدرد هوددثظد خدهد ددحليد  د ادلدرسولددّللك دهللابيهد سبمد  َّ  ندد بزدصبىددّللك
ميدن".د سبم:د"دهللاهد  أنَّد دحليد د بدديأ  

ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدد دهللابدإسحدقدمبدسود  دهللابد  د تددةد دل:دكبدد  دهللا  دندمبدثحينيد4796
  مثَّدموريدمبدكثع د ح تدهللا  دندمبدثحينيد دل:

دهللابيهد سبم:د"دحليد دخريفدكبه"د  د دل:د"دحليد دكبهدخريف"د ادلدموريدمبدكثع: دصبىددّللك إاندا د دد دلدرسولددّللك
[د  بهدضثفد  د  هللادددهللا  دنددحل دث د  هللادددموريدد أالدد دل:د غضعد مثبدد أتعد ند بهدسأيبا د   درد د]ّللك

دهللابيهد سبمد حت كأع دهللابدكت ك د دل:د ببدد دصبىددّللك هللا  دن دثىتددمح  دهللايبدهد  دل:د الد رد د ث كأعكدهللابدرسولددّللك
 ايد ابداي  دإدهدإده.

دمبدث دحم دهللابد  د قثودد دل:ـدث عبددهللا4797 دمبد قب ا دعبددشث ا دهللابد بحيور دهللابدرمثيكأ    ددّللك
دهللابيهد سبم:د"إنداَّدد در،دد بدفد بدكالددد ب وةددأل ،دإذددملد قتحد د ثلد ددشئهللا". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب يف حسن اخللق -8  
د د هللا:دـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدددثاوبددث دديأسأب رد 4798 هللابدهللا    دهللابددملطبع دهللابدهللادئوادرمحهدددّللك  

دهللابيهد سبمدداول:د"إنددملؤ بد ي ر،دحبقبدخباهددرجادد حيددئمدد ادئم". دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك
ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي د ثفصدمبدهللا  د دال:دعبد دحد عبدددمبدك ري د خرباندشث ا دهللابدد ادسمدمبد  د4799

دهللابهممكة دهللابدهللاطد د د أيردرد  دهللابد ددد  ردد  دهللابد  دد  ردد درضيددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د" دد بدشىٍ د عالد ددمليمدند بدثقبددخلبق".  هللابدد بزدصبىددّللك

  دلد مودد و ي د دل:دمسثهللادهللاطد  دد أيردرد .
  . دلد موددد د:د هودهللاطد دمبددثاوب د هودخدلدإم دهيمدمبدان   ددادل:دكيردرد د كوخدرد



ـدث عبدد   دمبدهللا  دندد   وايد موددجل ده د دل:دعبدد مودكثعد دوبدمبد   دد قث يد دل:دث ع د4800
 سبي دندمبدث يعددحملدر  دهللابد  د  د اد دل:

دهللابيهد سبم:د"د اندزهللايمفدم يهللٍاد درمبددجلبادملبد  ،ددمل د د إندكدند اكد  د م يهللٍاد د س د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
با دملبد  ،دد أذبد إندكدند دزثد  د م يهللٍاد د هللابىددجلبادملبدثقَّبدخباه".دجل  

ـدث عبدد مودمأ د هللا  دنددمبدد  دشي اد دال:دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابد ث  دمبدخد   دهللابدثدرعادمبد هعد4801
  دل:

دهللابيهد سبم:د"الدد خلددجلباددجلودظ د الددجلثظ يُّ"د دل:د دصبىددّللك   دجلوَّدظدد غبيظ:دد فظُّ. دلدرسولددّللك
ابب يف كراهية الرفعة يف األمور -9  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:4802  
دهللابىد صحدبدرسولد كدنهللادد ثض د دالد ق قد جد د هللا د ٌّدهللابىد ثوٍدد هد قدماهدد ق اهدددألهللا د  د أ نَّدذ كدشقَّ

دهللابيهد سبمد ادل:د دصبىددّللك د جلَّ[د ندالدد   دشيئد د بدد  نيددإالَّد ضثه".دّللك د]هللامَّ "ثقٌّدهللابىددّللك  
ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبددمحي  دهللابد نسد ذهدد احيا 4803  

د جلَّد ندالددـُْ   دشى فد بدد  نيددإالد ضثه". دهللامَّ دهللابيهد سبمد دل:د"إنَّدثاكد دهللابىددّللك  هللابدد بزدصبىددّللك
مادحابب يف كراهية الت -10  

ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد كي  دعبددسفيدن دهللابد بحيور دهللابدإم دهيم دهللابدمهددد دل:4804  
د دصبىددّللك جد درجلد  عىندهللابىدهللا  دند د جهه د  خذددملا دددمبددألسودد  داب د ح دد د جههد  دل:د دلدرسولددّللك

.هللابيهد سبم:د"إذدد ايتمددمل دثنيد دث ودد د جوههمدد رتدب"  
د  دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دمأ ة دهللابد ميه 4805 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبدد مودشهدب دهللابدخد  ددحلذَّ  

دهللابيهد سبمد ادلد ه:د" طثهللادهللابقدصدث ك"دعالتد  د  دمثد دل:د"إذدد  ندرجال د عىندهللابىدرجلدهللاب دد بزدصبىددّللك
د ثق هدك ددد د د نددا ".  حد ث كمدصدث هدالد د اد بيال:دإ كأ ول د الد زكيهدهللابىددّللك  

ـدث عبدد ق د دعبددمو ددث ددمبددملفضلدعبدد مودسب ادسثي دمبددمد  دهللابد  دنض ة دهللابد ط كأفد دل:د دلد4806
:   

د]  در،د  ثد،["د دهللابيهد سبمد اببد:د نهللادسي ان د ادل:د"د قَّييكأ ددّللك دصبىددّللك دنطباهللاد د   دم دهللاد  دإ،درسولددّللك
  ضببدد ضال د  هللاظ بددطحْوال  د ادل:د" و وددماو أمد  دمثبد و أمد د الددقتج دبأمدد ويطدن". ببد:د  

ابب يف الرفق -11  
دمبد غفل4807 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابددونسد محي  دهللابددحلقب دهللابدهللا  ددّللك  



د]  در،د  ثد،[در  دهللابيهد سبمد دل:د"إنددّللك دصبىددّللك دد   ق د دثطيدهللابيهد ددالددثطيدهللابىد ندرسولددّللك يقفدىعُّ
 د ثبف".
ـدث عبددهللا  دند  مودمأ ددمبدد  دشي ا د    دمبدد حي دحدد  مدزد د ود:دعبددش دك دهللابددملا دددمبدش دح دهللابد4808
  ميهد دل:

دهللابيهد سبمدد   دإ،دهذهدد تالي د إنه دصبىددّللك  ردددد   د ةد  ةددس  هللادهللادئوادهللابدد   د ة د اد هللا:دكدندرسولددّللك
  رسلدإيلَّدان ا د  َّ ا د بدإملدد حي  ا د ادلديل:د"ايدهللادئوا ددر ايد  أنَّدد  كأ قدملددأبد دشىٍ د  ُّدإالدزدنه د الدنميد

  بدشىٍ د  ُّدإالدشدنه".
  دلددمبدد حي دحد دث د ه:د  َّ اددث دملد  كع.

اد  كي  دهللابددألهللا ش دهللابدمتيمدمبدسب ا دهللابدهللا  دد  محبدمبدـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد مود ثد د4809
 هالل دهللابدج د د دل:

دهللابيهد سبم:د" بدى ددد  كأ قدى دددخلريدكبه". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ـدث عبدددحلقبدمبد   دمبدد حي دح دعبددهللافدن دعبددهللا  دد ودث  دعبددسبي دنددألهللا ش دهللابد د كدمبد4810

   دمسثتهمددذك  ندهللابد حيثعدمبدسث  دهللابد ميه د دلددألهللا ش:د الد هللاب هدإالدهللابدد بزددحلدرت د دلددألهللا ش:د
دهللابيهد سبمد دل:  صبىددّللك

دشىٍ  دإالَّد دهللا لددآلخ ة".  "د تُّؤدُةد دكلكأ
ابب يف شكر املعروف -12  

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددد  مي دمبد قبم دهللابد   دمبدزايد دهللابد  ده د ة4811  
د بدالددوأ دد بدف".هللابدد دهللابيهد سبمد دل:د"الددوأ ددّللك   بزدصبىددّللك

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد نس4812  
دهلمد  عبيتهمدهللابيهم".   نددملهدج دبد د ود:دايرسولددّللك دذه هللاددألنحيدردابألج دكبكأهد دل:دال د دددهللاومتددّللك

د دل:دـدث عبدد ق َّد دعبددمو  دعبد4813 هللا درةدمبدغمأدَّاحد دل:دث ع درجلد بد و ي دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبم:د" بد هللاطيدهللاطد  د وج د بيجمدمه د  أندملدجي د بي بدمه د  بد عىندمهد ا د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 شأ ه د  بدكت هد ا دكف ه".
ث يلدهللابدجدم . دلد موددد د:در دهدىيبدمبد دوب دهللابدهللا درةدمبدغمدا دهللابدش د  

  دلد موددد د:د هودش ث يل ددث درجال د بد و ي دك نمدك هوهد بمدُدقح ُّوه.
دمبددجل دح دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابد  دسفيدن دهللابدجدم  4814 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د" بد ُمبيدمال  د ذك هد ا دشأ ه د إندكت هد ا دكف ه".  هللابدد بزدصبىددّللك



ب يف اجللوس يف الطرقاتاب -13  
دمبد قب ا دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابدزد ددث ددمبد سبمدهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد4815 ـدث عبددهللا  ددّللك

   دسثي ددخل ري 
دهللابيهد سبمد دل:د"إايكمد دجلبوفداب ط  د "د د وددايرسولددّللك د ددمُ ٌّد بدد بدجمد قبددنتح تد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دد ط دقدايرسولددّللك د دل:د دهللابيهد سبم:د"إند ميتمد  هللاطوددد ط دقدثاه"د د ود:د  ددثقُّ دصبىددّللك  يهدد ادلدرسولددّللك

ددألذى د ردُّدد قالد د دأل  دابملث  فد د بهيدهللابددملبأ ". دد  حي  د كفُّ  "غبُّ
بدسثي ددملاربي دهللابد  ده د ة ـدث عبدد ق د دعبددمو ددث ددمبددملفضلدعبددهللا  دد  محبدمبدإسحدق دهللا4816  

دهللابيهد سبمد دهذهدد احيا د دل:د" إرشدددد ق يل".  هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدددحلقبدمبدهللايقىدد بيقدموري د خربانددمبددمل در، د خرباندج د دمبدثدزد دهللابدإسحدقدمبدسود  دهللابد4817

د دلدمسثهللادهللا  دمبددخلطدب دهللابدد بزدصبىددّللكد هللابيهد سبمد دهذهدد احياد دل:د"  غي وددددمبدُثجريدد ث  يكأ
."  دملبهوف د هت  ددد ضدلَّ

ـدث عبدد   دمبدهللايقىدمبدد ط ديد ك ريدمبدهللا ي د دال:دعبدد   دن د دلددمبدهللايقىد دل:دعبددمحي  دهللابد نسد4818
  دل:

دإنديلدإ يكدثدجا د اد دهللابيهد سبمد اد هللا:دايرسولددّللك دصبىددّللك لدهلد:د"ايد دَّد الٍن دجد  دد   ةدإ،درسولددّللك
دهللابيهد سبمدإ يهددثىتد دنودثيدد قأكدشئهللادثىتد جبسدإ يك"د دل:د جبقهللاد جبسدد بزدصبىددّللك دجبقيد د يكأ

  ضهللادثدجتهد.
د ضهللادثدجتهد"د  دلدك ري:دهللابدمحي  دهللابد نس.  ملددذك ددمبدهللايقىد"ثىتَّ

بدسب ا دهللابداثمهللا دهللابد نسد ندد   ةدكدند دـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمد دمبدهدر ن دعبددمحدددم4819
 هللاابهددشى دنثبده.

ابب يف سعة اجمللس  -14  
ـدث عبددد اثبز دعبددهللا  دد  محبدمبد  ددملوديل دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دهللا  ةددألنحيدري دهللابد  دسثي د4820

 دخل ريد دل:
دهللابيهد سبمدداول:د"خريدد د سد  سثهد". دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك

  دلد موددد د:دهودهللا  دد  محبدمبدهللا   دمبد  دهللا  ةددألنحيدري.
ابب يف اجللوس بني الظل والشمس -15  

ـدث عبدددمبدد ق حد فب دمبدخد  د دال:دعبددسفيدن دهللابد   دمبددملبأ رد دل:دث ع د بدمس د ابده د ةد4821
 داول:



دهللابيهد سبم:د"إذددكدند ث كمد دد و  س"د  دلدفب :د" دد في "د ابصدهللابهدد ظكألُّد صدرد دلد مودد ادسمدصبىددّللك
د بيام".  مثضهد دد و س د مثضهد دد ظكألكأ

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدإمسدهللايلد دل:دث ع د يس دهللابد ميه4822  
دهللابيهد سبمدخيطع د اددد دد و سد    دمهد ُحوكألدإ،دد ظل. دصبىددّللك   نهدجد درسولددّللك

ابب يف التحلق -16  
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددألهللا شد دل:دث ع ددملقيعدمبدرد   دهللابدمتيمدمبدط  ادهللابدجدم دمبدمس ة 4823  

بحقفد ادل:د" ديلد ردكمدهللامدب". دهللابيهد سبمددملقج  د همدثأ دصبىددّللك   دلددخلدرسولددّللك
جل دهللاا.ـدث عبدد دصلدمبدهللا  ددألهللابى دهللابددمبد ضيل دهللابددألهللا شد ذدد دل:دك نهدىعدد4824  
ـدث عبدد   دمبدجثف دد وركد د هبدد د ندش دأد د خربهم دهللابدمسد، دهللابدجدم دمبدمس ةد دل:4825  

دهللابيهد سبمدجبسد ث اندثيثددبتهي.  كبددإذدد  يبددد بزدصبىددّللك
ابب اجللوس وسط احللقة  -17  

بدثذدفا ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دعبدد تددةد دل:دث ع د مودجمبم دهللا4826  
دهللابيهد سبمد ثبد بدجبسد س ددحلباا. دصبىددّللك   ندرسولددّللك

ابب يف الرجل يقوم للرجل من جملسه -18  
د و،دآلد  دم دة دهللابدسثي د4827 ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددشث ا دهللابدهللا  درمهدمبدسثي  دهللابد  دهللا  ددّللك

 مبد  ددحلقبد دل:
دهللابيهد سبمدنىدهللابدجد اند مودمأ ةد دشهددة د اددد هد رجلد بدجمبقه د  ىبد ندجيبسد يهد  دل:دإندد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبمد ندميقحدد  جلدد هدم وبد بدملددأقه.  ذد د نىدد بزُّدصبىددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا د ند   دمبدجثف دث َّعهم دهللابدشث ا دهللابدهللاحاأيلدمبدطبحاد دل:دمسثهللاد ابد4828

هللا  د دل:ددخلحييع دهللابددمب  
دهللابيهد دهللابيهد سبم د اددد هدرجلد بدجمبقه د ذهعد يجبسد يه د بهدهدد بزُّدصبىددّللك جد درجلدإ،دد بزكأدصبىددّللك

  سبم.
  دلد موددد د:د موددخلحييعددمسهدزايددمبدهللا  دد  محب.

ابب من يؤمر أن جيالس -19  
دل:ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدد ابن دهللابد تددة دهللابد نسد 4829  

د طث هددطيكأعف د   لد دهللابيهد سبم:د"  لددملؤ بدد ذيددا  دد ا آند  لددأل  جَّادرىهددطيكأعف دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د الدردحدهلد د   لدد فدج دد ذيددا  دد ا آندك  لدد  ىدنادرىهدد دملؤ بدد ذيدالددا  دد ا آندك  لدد ت  ةدطث هددطيعف



د طث هدد  ٌّ د   لدد فدج  دد ذيدالددا  دد ا آندك  لددحلبظبادطث هدد  ٌّد الدردحدهلد د   لددجلبيسدد حيد ددطيعف
ك  لدصدثعددملقكدإندملددحي كد بهدشى فد صدمكد بدرىه د   لدجبيسدد قو دك  لدصدثعدد أريدإندملد

 دحي كد بدسوددهد صدمكد بددخدنه".
   د دال:دعبددشث ا دهللابد تددة دهللابد نس دهللابد  دـدث عبدد ق د دعبددىيب ددملثىندحد ث عبدددمبد ثدذ دعبدد4830

دهللابيهد سبم د ذددد أالدددأل لدإ،د و ه:د" طث هدد  ٌّ".   وسى دهللابدد بزدصبىددّللك
  زددددمبد ثدذد دل:د دلد نس:د كبددنتح كتد ند  لددجلبيسدد حيد  د سدقدماياددحل دث.

دمبدد حي دحدد ثطدر دعبددسثي دمب4831 هللاد   دهللابدش يلدمبدهللامرة دهللابد نسدمبد د ك دـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"  لددجلبيسدد حيد "د ذك دحنوه.  هللابدد بزدصبىددّللك

ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خربانددمبددمل در، دهللابدثيـْوحةدمبدش دح دهللابدسدملدمبدغيالن دهللابدد و ي دمبد يس د4832
دهللابه هللابد  دسثي  د  دهللابد  ددهلي م دهللابد  دسثي درضيددّللكد  

دهللابيهد سبمد دل:د"الد حيدثعدإالَّد ؤ بد  د الدأيكلدطثد كدإالَّد ايٌّ".  هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدددمبدمودر دعبدد مودهللاد  د  موددد دد دال:دعبددزهريدمبد   د دل:دث ع د وسىدمبد رددن دهللابد  د4833
 ه د ة

دهللابيهد سبمد دل:د"د  جلدهللابىدددبدخبيبهد   بيبظ د ث كمد بدخيد ل". ندد بزدصبىددّللك
ـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  دعبدد   دعبددجثف  ددث ددمبدم  دندهللابددمد ددث ددمبددألصمدهللابد  د4834

 ه د ةدد  ثه د دل:
 "دألر دحدجبودفدجمب ةف د  دد ثدرفد بهدددئتبف د  دد بدك د بهدددختبف".

ابب يف كراهية املراء -20  
ندمبد  دشي ا دعبدد مود سد ا دعبددم د دمبدهللا  ددّللك دهللابدج هد  دم دة دهللابد  د وسىد دل:ـدث عبددهللا  د4835  

دهللابيهد سبمدإذددمثثد ث د د بد صحدمهد دمثبد   هد دل:د"موكأ  دد الد بفكأ  د د دق  دد الد دصبىددّللك كدندرسولددّللك
  ثق  د".
 دهيمدمبددملهدج  دهللابدجمده  دهللابد دئ دد قدئع دهللابدـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدند دل:دث ع دإم4836

 د قدئعد دل:
دهللابيهد سبم:د" اند هللاب أم"د دصبىددّللك د دذك   د ادلدرسولددّللك دهللابيهد سبمد جثبوددد بوندهللابيَّ   يهللادد بزدصبىددّللك

 دث دمه د بهللا:دص  هللادأب د نهللاد   ي:دكبهللادش دأيد بثمدد و دك دكبهللادالد  دريد د الدمتدري.
ب اهلدي يف الكالماب -21  



ـدث عبددهللا  دد ثمدمدمبدىيبددحل د د دل:دث ع د   ددث ددمبدسب ادهللابد   دمبدإسحدق دهللابددثاوبدمبد4837
دمبدسالددهللابد ميهد دل:  هللات ا دهللابدهللا  دمبدهللا  دد ثمدم دهللابددوسفدمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدإذددجبسددتح تددأ  د ندد   دط  هدإ دصبىددّللك ،دد ق د .كدندرسولددّللك  

ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد   دمبدمو  دهللابد أْقث د دل:دمسثهللادشيرد د ددملقج دداول:دمسثهللادجدم دمبد4838
دداول:  هللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد   يلد  د  سيل. دصبىددّللك  كدند دكالددرسولددّللك
 سد ا دهللابدد مه يدهللابدهللا  ة دهللابدـدث عبددهللا  دند  مودمأ ددمبدد  دشي اد دال:دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابد4839

دهللابهدد د هللا:  هللادئوادرضيددّللك
دهللابيهد سبمدكال د د ححْيال ددفه هدكلُّد بدمسثه. دصبىددّللك  كدندكالددرسولددّللك

ـدث عبدد مود وماد دل:دزهللامدد و ي  دهللابددأل زدهللاي دهللابد  كة دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد دل:4840  
دصبىددّللكد د هود جذد". دلدرسولددّللك دهللابيهد سبم:د"دكلُّدكالٍددالددُ   د يهدابحل  دّللك  

دهللابيهد سبمد  سال .   دلد موددد د:در دهددونسد هللاايلد شثيعد سثي دمبدهللا  دد ثمدم دهللابدد مه ي دهللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف اخلطبة -22  

مدمبدكبيع دهللابد ميه دهللابد  دـدث عبدد ق دد  وسىدمبدإمسدهللايلد دال:دعبددهللا  دد ودث دمبدزايد دعبددهللادص4841
 ه د ة 

دهللابيهد سبمد دل:د"كلُّدخط ٍاد يسد يهدد وه فد هيدكد ي ددجلذ د ".  هللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف تنزيل الناس منازهلم -23  

ـدث عبددىيبدمبدإمسدهللايلد دمبد  دخبف د ندىيبدمبدد ي دند خربهم دهللابدسفيدن دهللابدث يعدمبد  داثمهللا د4842
   دش يع دهللابد ي وندمب

د ددسدئلد  هللاطتهدكق ة د   د ددرجلدهللابيهدعيدبد هيئاد   ث  هد  كل د ايلدهلدد دذ كد  دهللادئوادهللابيهددد قالدد  َّ
دهللابيهد سبم:د" نم وددد بدفد بدزهلم". دصبىددّللك   اد هللا:د دلدرسولددّللك

  دلد موددد د:د ث دثدىيبدفتحي .
  دلد موددد د:د ي وندملدد ر،دهللادئوا.

دمبدمح دن د خرباندهللاوفدمبد  د يبا دهللابدزايددمبدف دق ددـ4843 ث عبددإسحدقدمبدإم دهيمدد حيوَّدف دعبددهللا  ددّللك
 هللابد  دكبدنا دهللابد  د وسىددألشث يد دل:

دإك دددذيدد وي اددملقبم د ثد لدد ا آندغريدد غديلد يهد دهللابيهد سبم:د"إند بدإجاللددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
بهد د إك دددذيدد قبطدنددملاق ". دجلد دهللا  



ابب يف الرجل جيلس بني الرجلني بغري إذهنما -24  
ـدث عبدد   دمبدهللا ي د  مح دمبدهللا  ة ددملثىند دال:دعبددمحدد دعبددهللاد  ددألثول دهللابدهللا   دمبدشثيع د دلد4844

 دمبدهللا  ة:دهللابد ميه دهللابدج ه 
دهللابيهد سبمد دل:د"الدجيبسدمني دصبىددّللك درجبنيدإالَّدإبأذن د". ندرسولددّللك  

ـدث عبددسبي دندمبددد دددمله ي د خربانددمبد هعد دل:د خرب د سد ادمبدزد دد بي ي دهللابدهللا   دمبدشثيع د4845
دمبدهللا      هللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"الدىلُّد  جٍلد نددف كأقدمنيددعبنيدإالدإبأذن د". دصبىددّللك  هللابدرسولددّللك
جلوس الرجل ابب يف -25  

دمبدإم دهيمد دل:دث ع دإسحدقدمبد   ددألنحيدري دهللابدرُميحدمبدهللا  د4846 ـدث عبددسب ادمبدش يع دعبددهللا  ددّللك
 د  محب دهللابد ميه دهللابدج هد  دسثي ددخل ري 

دهللابيهد سبمدكدندإذددجبسددثتَّبدمي ه. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
دمبدإم دهيمدشيخد بأ  دحل دث.د دلد موددد د:دهللا  ددّللك  

دمبدثقدندد ثبربيد دل:دث عت دج َّاتيدصفياد4847 ـدث عبددثفصدمبدهللا  د  وسىدمبدإمسدهللايلد دال:دعبددهللا  ددّللك
 دثي اددمبتددهللابي ا د دلد وسى:دمبهللادث  با د كدنتددرمي يتد ْيبادمبهللادف  ا د كدنهللادج ةد ميه د د ندد خربهت دد ندد

دهللابيهد سبمد هود دهللا دهللابيهد سبمددملرتو  د  دلدر  دد بزدصبىددّللك دصبىددّللك  دد ا  حيد د د ب ددر دهللادرسولددّللك
  وسى:ددملترو د ددجلبقاد رهللا  د بدد ف ق.

ابب يف اجللسة املكروهة  -26  
ـدث عبددهللابيدمبدحب  دعبددهللايقىدمبددونس دعبدددمبدج دج دهللابدإم دهيمدمبد يق ة دهللابدهللا   دمبدد وكأ د  دهللابد4848

  دل:د ميهدد و د دمبدسود 
دهللابيهد سبمد  اندجد سدهأذد د   د ضثهللادد يدد يق ىدخبفدره ي د د أ  دهللابىد  ياد دصبىددّللك د درسولددّللك َّ  

 د يد ادل:د"  اث د ث ةددملغضوبدهللابيهم"  
ابب ]النهي عن[ السمر بعد العشاء -27  

:ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدهللاوفد دل:دث ع د موددملبهدل دهللابد  دم زةد دل4849  
دهللابيهد سبمددبهىدهللابدد بودد  بهدد دحل دثدمث هد. دصبىددّللك  كدندرسولددّللك

ابب يف الرجل جيلس مرتب ِّعا   -28  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد موددد دددحلف ي دعبددسفيدندد  وري دهللابدمسد،دمبدث بدهللابدجدم دمبدمس ةد4850

  دل:



دهللابيهد سبمدإذددصبىدد فج د  د م د دجمبقهدثىتد طب دد و سدثقبد .كدندد بزدصبىددّللك  
ابب يف التناجي -29  

ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد مود ثد دادهللابددألهللا ش دحد عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبدد4851
د دل:  دألهللا ش دهللابدشايقددث ددمبدسب ادهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د"الددبتجيددعبدندد ندد  د  دصبىددّللك ثد  أندذ كدىمنه". دلدرسولددّللك  
ـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبدددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابددمبدهللا  د دل:4852  

دهللابيهد سبمد  به د دلد مودصد :د ابهللادالمبدهللا  :د  رمثا د دل:دالددض ك،. دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب إذا قام من جملس مث رجع -30  

د دهللابدسهيلدمبد  دصد د دل:دكبهللادهللاب د  دجد قد د هللاب هدغالد د ادددـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحد4853
 مثدرج  د ح كتد  دهللابد  ده د ة

دمه". دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد دددد  جلد بدجمبٍسدمثدرج دإ يهد هود ثقُّ  هللابدد بزدصبىددّللك
ديأايديد دل:دـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزي دعبدد  و ددحلبز دهللابدمتدددمبدايح دهللابدكثع4854  

دهللابيهد سبمدإذددجبسد جبقبددثو ه د اددد دصبىددّللك كبهللاد ختبفدإ،د  دد  ردد  د ادلد مودد  ردد :دكدندرسولددّللك
   ردددد  جويدنميدنثبيهد  دمثبد دددأوندهللابيهد يث فدذ كد صحدمهد ي  تون.

ابب كراهية أن يقوم الرجل من جملسه وال يذكر اّلل    -31  
    دمبدد حي دحدد  مدز دعبددإمسدهللايلدمبدزك اي دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبدد4855

د يهدإالَّد د وددهللابد  لدجيفادمحدٍرد دهللابيهد سبم:د" دد بد وٍددداو وند بدجمبٍسدالددذك  نددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
  كدندهللابيهمدثق ة".

د بيث دهللابددمبدهللاجالن دهللابدسثي ددملاربي دهللابد  ده د ةـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد4856  
د  ة  د  بد د] ثد،[د يهدكدنهللادهللابيهد بددّللك دهللابيهد سبمد نهد دل:د" بد ث د اث د دملددذك ددّللك دصبىددّللك هللابدرسولددّللك

د  ة ". د يهدكدنهللادهللابيهد بددّللك  دضطج د ضطجثد دالددذك ددّللك
ابب يف كفارة اجمللس -32  

عه د ندسثي دمبد  دـدث عب4857 دد مح دمبدصد  دعبدددمبد هعد دل:د خرب دهللا   د ندسثي دمبد  دهاللدث ك
دمبدهللا   دمبدد ثدصد نهد دل:  سثي ددملاربيدث عه دهللابدهللا  ددّللك

كب د دالددتأبمد بَّد ث د دجمبقهدهللاب د يد هدعالتد  د دإالدُكفكأ د بَّدهللابه د الدداوهلبد دجمبسدخريد جمبسدذك د
دختمد هد بكدهللابيهدك ددخيتمدابخلدمتدهللابىدد حيحيفا:دس حدنكدد بهمد حب  ،دالدإ هدإالد نهللا د ستغف ،د   وبدإال

 إ يك.



ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هعد دل:د دلدهللا    د ث ع دمبحودذ كدهللا  دد  محبدمبد  دهللا    دهللابد4858
دهللابيهد سبمد  كد به.دملاربي دهللابد  ده د ة دهللابدد بزدصبىددّللك  

ـدث عبدد   دمبدثدمتددجل ج دئيد هللا  دندمبد  دشي ا ددملثىند ندهللا  ةدمبدسبي دند خربهم دهللابددحلجدجدمبد4859
 ددبدر دهللابد  دهدشم دهللابد  دد ثد يا دهللابد  دم زةددألسب يد دل:

دهللابيهد سبمدداولدأبخ ةدإذدد رددد ندداودد بدد بسد"س حدنكدد بهمد حب دصبىددّللك   ، د شه د ندالدكدندرسولددّللك
دإنكد تاولد وال د ددكبهللاد او هد ي دد ضىد ادل:د إ هدإالد نهللا د ستغف ،د   وبدإ يك"د ادلدرجل:دايرسولددّللك

 "كفدرةفدملدددأوند دد بس".
ابب يف رفع احلديث من اجمللس -33  

د د:د نق هد بددزهريدمبدـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددد ف اي  دهللابدإس دئيل دهللابدد و ي د دلد مودد4860
د ث ب دهللابدثقنيدمبد    دهللابدإس دئيلد دهذدددحل دثد دل:دد و ي دمبد  دهودد دهللابدزد دمبدزدئ  دهللابدهللا  ددّللك

 مبد قثودد دل:
د ثعد ند خ جدإ يأمد  اند دهللابيهد سبم:د"الد بغ د ث فد بد صحد دهللابد ثٍ دشيئد ؛د  أ كأ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

.سبيمدد حي ر"  
ابب يف احلذر من الناس -34  

ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددنوحدمبددمد دمبدسيدرددملؤدب دعبددإم دهيمدمبدسث د دل:دث عبيهددمبد4861
دمبدهللا   دمبدد فغود ددخلمدهللاي دهللابد ميهد دل:  إسحدق دهللابدهللايقىدمبد ث   دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم د   د رددد ن دصبىددّللك د ث  دندلدإ،د  دسفيدندداق هد د  دشدنأادمث دد فتحدددهللاد درسولددّللك
 ادل:د"د ت سدصدث د "د دل:د جد  دهللا   دمبد  يادد ض  يد ادل:دمبغ د نكد  د ددخل  جد  بت سدصدث د د دل:د
دهللابيهد سبمد بهللا:د  د ج  دصدث د  د دل:د دصبىددّللك  بهللا:د جل د دل:د  اند كدصدثعد دل:د جئهللادرسولددّللك

" ب "د بهللا:دهللا   دمبد  يادد ض  يد دل:د"إذدده طهللادمالدد و هد دثذره؛د  أنهد  د دلدد ادئل:د" خو،دد  أ يكد ادلد
د  الد  به"د ر جبددثىتدإذددكبهللادابألمود د دل:دإ د رد دثدجادإ،د و يدمودَّدند تب ثديل د بهللا:دردش د  د ب دد ،ك

دهللابيهد سبم د و د دهللابىدمثريد يدثىتدخ جهللاد  ضثهد دثىتدإذددكبهللادابألصد  دإذددهودذك  د ولدد بزدصبىددّللك
دثدرض د درحْهٍ د دل:د   ضثهللاد ق اته د ب ددرآ د ند  د تُّهددنحي  ودد جد  د ادل:دكدنهللاديلدإ،د و يدثدجاد

  دل:د بهللا:د جل د  ضيبددثىتد   بدد أاد   ثهللاددملدلدإ،د  دسفيدن.
ل دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ة ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبدد يث دهللابدهللااي4862  

دهللابيهد سبمد نهد دل:د"الددب غددملؤ بد بدجحٍ د دثٍ د   ني".  هللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف هدي الرْجل -35  



ـدث عبدد هعدمبدمايا د خرباندخد   دهللابدمحي  دهللابد نسد دل:4863  
دهللابيهد سبمدإذدد وىدك نهددتوك .  كدندد بزدصبىددّللك

ـدث عبددثقنيدمبد ثدذدمبدخبيف دعبددهللا  ددألهللابى دعبددسثي ددجل د ي دهللابد  دد طفيلد دل:6448  
دهللابيهد سبم د بهللا:دكيفدر دته د دل:دكدند ميبد بيحد دإذدد وىدك ّندددهويد دص وٍبد. دصبىددّللك  ر دهللادرسولددّللك

ابب يف الرجل يضع إحدى رجليه على األخرى -36  
   دعبددد بيث دحد عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد  دد ممريدهللابدجدم د دل:ـدث عبدد تي ادمبدسثي4865

دهللابيهد سبمد نددض  د  دلد تي ا:دد   دد  جلدإث ىدرجبيهدهللابىددألخ ى دزددد تي ا:د هود دصبىددّللك نىدرسولددّللك
 ُ ْقتبٍقدهللابىدره ه.

دمبدشهدب دهللابدهللا َّدددمبدمتيم دهللابدهللا هدـدث عبددد بفيبي دعبدد د ك دحد عبددد اثبز دهللابد د ك دهللاب4866  
دهللابيهد سبمد قتبايد  د دلدد اثبز:د ددملقج د دضثد دإث ىدرجبيهدهللابىددألخ ى. دصبىددّللك   نهدر ىدرسولددّللك

ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدسثي دمبددملقيع 4867  
دهللابهد هللا  دندمبدهللافدندكدانددفثال ندذ ك. ندهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك  

ابب يف نقل احلديث -37  
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددىيبدمبدآدد دعبدددمبد  دذئع دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللاطد  دهللابدهللا  ددملبكد4868

د دل:  مبدجدم دمبدهللاتيك دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم:د"إذددث تدد  جلدابحل دثدمثدد تفهللاد هيد  دناف". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

دمبدان  د دل:د خرب ددمبد  دذئع دهللابددمبد خيدجدم دمبد4869 ـدث عبدد مح دمبدصد د دل:د    دهللابىدهللا  ددّللك
دهللابه دد دل: درضيددّللك  هللا  ددّللك دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د"د د سدابأل دنادإالَّدعالعادجمد س:دسفكددٍددث دٍد د  د  ٍجدث ددٍد دصبىددّللك  د  دد تطديد دلدرسولددّللك
."   دٍلدمغريدثقٍك

ـدث عبدد   دمبدد ثال د إم دهيمدمبد وسىدد  دزيد دال:د خرباند مود سد ا دهللابدهللا   د دلدإم دهيمدهودهللا  دمبد4870
دد ثحْ  ي دهللابدهللا  دد  محبدمبدسث د دل:دمسثهللاد ابدسثي ددخل ريدداول:  محمةدمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د"إند  دصبىددّللك ددوددد ايد ادد  جلددفضيدإ،دد    هد  فضيدإ يهد دلدرسولددّللك بد هللاظمددأل دنادهللاب ددّللك
 مثَّددبو دس هد".

ابب يف القتيات -38  
ـدث عبدد ق دد  مودمأ دمبد  دشي اد دال:دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيم دهللابدمهدد دهللابدثذدفاد4871

  دل:



دهللابيهد سبم:د"الدد خ دصبىددّللك ". دلدرسولددّللك لددجلباد تد ف  
ابب يف ذي الوجهني -39  

ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة4872  
دهللابيهد سبمد دل:د" بدش كأدد بدفدذ دد وجهني:دد ذيدأييتدهؤال دموجٍه د هؤال دموجٍه".   ندد بزَّدصبىددّللك

كنيدمبدد  مي  دهللابدنثيمدمبدثبظبا دهللابدهللا درد دل:ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددش دك دهللابدد  ُّد4873  
دهللابيهد سبم:د" بدكدند هد جهدند دد  نيددكدند هددوددد ايد اد قدانند بدانٍر". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب يف الغيبة -40  
دمبد قب ادد اثبز دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابدد ثال  دهللابد ميه دهللاب4874   ده د ةد نهددـدث عبددهللا  ددّللك

  يل:
ايرسولددّللك د ددد غي ا د دل:د"ذك ،د خد،دندددأ ه"د يل:د    دهللادإندكدند د خيد دد  ول د دل:د"إندكدند يهد دد

  اولد ا ددغت ته د إندملددأبد يهد دد اولد ا د ته".
هللادئواد د هللا:دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدند دل:دث ع دهللابيدمبددأل    دهللابد  دثذدفا دهللاب4875  

دهللابيهد سبم:دثق كد بدصفيادكذدد كذد د دلدغريد ق دد ث د حيرية  د ادل:د" ا د بهللادكب ا د  بهللاد ببزدصبىددّللك
دثأيهللادإنقدان د  نَّديلدكذدد كذد".   ود مجهللادند دد  ح دملمجْته"د د هللا:د ثأيهللاد هدإنقدان د دل:د" دد ثعد  كأ

دمبد  دثقني دعبددنو لدمبد قدثق دهللابدـدث عبدد   دمبدهللاوف دعبدد مودد ي دن4876  دعبددشثيع دعبددهللا  ددّللك
 سثي دمبدزد  

." دهللابيهد سبمد دل:د"إند بد رىبدد  كأابددالستطد اد دهللا ضددملقبمدمغريدثقٍك  هللابدد بزدصبىددّللك
يه دهللابد  دـدث عبددجثف دمبد قد   دعبددهللا   دمبد  دسب اد دل:دعبددزهري دهللابدد ثال دمبدهللا  دد  محبدهللابد م4877

 ه د ةد دل:
دهللابيهد سبم:د"إند بد] كرب[دد أ دئ ددستطد اددمل  د دهللا ضدرجٍلد قبٍمدمغريدثقٍك د  بد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 د أ دئ دد ق تدنداب ق ا".
 ري دـدث عبدددمبددملحيفَّى دعبددماياد  موددملغريةد دال:دعبددصفودند دل:دث ع دردش دمبدسث  د هللا  دد  محبدمبدج4878

 هللابد نسدمبد د كد دل:
دهللابيهد سبم:د"ملددهللُا جد د  ر دماوٍددهلمد رفدرفد بدحندٍفدخي ووند جوههمد ص  رهم د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

  ابهللا:د بدهؤال دايدجربدل د دل:دهؤال دد ذدبدأيكبوندحلوددد بدفد داثوند د هللا دضهم".
  يهد نس. دلد موددد د:د ث عبدهدىيبدمبدهللا  دندهللابدماياد يسد

ـدث عبددهللايقىدمبد  دهللايقىدد قَّيبحي ُّ دهللابد  ددملغريةدك دد دلددمبددملحيفى.4879  



ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددألسوددمبدهللاد   دعبدد مودمأ دمبدهللايَّدحم دهللابددألهللا ش دهللابدسثي دمبدهللا  د4880
دمبدج دج دهللابد  دم زةددألسب يد دل:  دّللك

دهللابي دصبىددّللك ميدند ب ه دالد غتدمودددملقب ني د الد ت ثودد دلدرسولددّللك هد سبم:د"ايد ثو د بدآ بدمبقدنهد ملدد خلدديأ
دهللاور هددفضحهد دميته".  هللاوردهتم د  أنهد بدد   دهللاوردهتمددت  دد بذهدهللاور ه د  بددت  ددّللك

 دهللابد  َّدصدمبدـدث عبددثيوةدمبدش دحددملحي يددحل حييُّ دعبددمايا دهللابددمبدعوابن دهللابد ميه دهللابد أحول4881
عه  رميثا دهللابددملقتوردد نهدث ك

د يح ددطث هد  بهدد بدجهبم د  بدُكقأ دهللابيهد سبمد دل:د" بد كلدم جٍلد قبٍمد كبا  د  أنددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دداوددمهد  ددأقوهد  بهد بدجهبم د  بد دددم جلد ادددمسثٍاد رايٍ  د  أنَّددّللك ادددمسثٍاد رايٍ دعواب دم جٍلد قبٍمد  أنددّللك

 دوددد ايد ا".
ـدث عبدد دصلدمبدهللا  ددألهللابى دعبدد س دطدمبد    دهللابدهودددمبدسث  دهللابدزد دمبد سبمدهللابد  دصد  د4882

 هللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبم:د"كلُّددملقبمدهللابىددملقبمدث ددف:د د هد هللا ضهد د ه دثقعدد  ىٍ د بدد وَّ كأد ند دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

ا د خدهددملقبم".ى  
ابب من رد  عن مسلم غيبة -41  

دمبدسبي دن د4883 دمبد   دمبد مسد دمبدهللا ي  دعبدددمبددمل در، دهللابدىيبدمبد دوب دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك
 هللابدإمسدهللايلدمبدىيبددملثد  ي دهللابدسهلدمبد ثدذدمبد س ددجله  دهللابد ميه 

دهللابيهد سبمد دل:د" ب د بأد دى يدحل هددوددد ايد اد بددهللابدد بزدصبىددّللك محىد ؤ بد د بد بد ٍق"د ردهد دل:د"مثثددّللك
دهللابىدجق دجهبمدثىتدخي جدادد دل".  انردجهبم د  بدر ىد قب د دموى دد د دشيبهدمهدث قهددّللك

دهللايلدمبدـدث عبددإسحدقدمبدد حي دح دعبدددمبد  د  ، د خرباندد بيثد دل:دث ع دىيبدمبدسبيم د نهدمس دإمس4884
 موريدداول:دمسثهللادجدم دمبدهللا  ددّللك د  ابدطبحادمبدسهلددألنحيدريدداوالن:

دهللابيهد سبم:د" دد بدد  ى دخيذلدد   د د قب د د د وضٍ د بتهكد يهدث  تهد دبتاصد يهد بد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د د وطٍبدىعد يهدنحي  ه د  دد بدد  ىٍ ددبحي د قب د د  د وضٍ ددبتاصد يهد بدهللا ضهد دبتهكددهللا ضهدإالَّدخذ هددّللك

د د ودطٍبدىعدنحي  ه".   يهد بدث  تهدإالَّدنحي هددّللك
دمبدهللا  د هللاا ادمبدش دد. دمبدهللا  ددّللك   دلدىيب:د ث عبيهدهللا ي ددّللك

دهللابيهد سبم د إمسدهللايلدمبدموريد و،دم د غد ا  د دلد موددد د:دىيبدمبدسبيمدهذددهوددمبدزد د و،دد بزدصبىددّللك
    د يل:دهللات ادمبدش دد د وض دهللاا ا.

ابب من ليست له غيبة  -42  



دمبدنحي  د خرباندهللا  دد حي  دمبدهللا  دد ودرتد بدكتدمهد دل:دث كع د   دعبدددجل د ي دهللابد  د4885 ـدث عبددهللابيك
ددجلو يد دل:دعبددجب بد دل:  هللا  ددّللك

دهللابيهد سبم د ب ددسبكمدرسولددجد د هللا د د  انلدردثبتهدمثدهللاابهد دمثددخلددملقج د حيبكىدخبف دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهد سبمد  ىدردثبتهد  طباهددمثدركع دمثداندى:دد بهمَّددرمح د    د  د الد و ،د درمحتبدد ث د  د دصبىددّللك دّللك

دهللابيهد سبم:د"  او وندهود ضلُّد ددمثريه د ملد ق ثوددإ،د دد دل "د د ود:د دصبىددّللك مبى. ادلدرسولددّللك  
ابب ما جاء يف الرجل حُيَل ِّل الرجل قد اغتابه  -43  

ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبدددمبدعور دهللابد ث   دهللابد تددةد دل:4886  
ددمبدهللا ي دكدندإذدد ص حد دل:دد بهمَّدإ د  د حي  هللاد  دثجمد ث كمد نددأوند  لد  دضيغم د  دض ضم دشكك

 مث ضيدهللابىدهللا دد،.
  دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللاجالن د دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل4887

دهللابيهد سبم:د" دثجمد ث كمد نددأوند  لد  دض ضم "د د ود:د  بد مودض ضم د دل:د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 "رجلفد ي بدكدند  بأم"دنثبدهد دل:د"هللا ضيدملبدشت  ".

د دلد موددد د:در دهدهدشمدمبدد ادسمد دل:دهللابد   دمبدهللا  ددّللكد دد ث كأي دهللابداثمهللاد دل:دعبدد نسدهللابدد بزدصبىددّللك
 هللابيهد سبمدنثبده.

د دلد موددد د:د ث دثدمحددد صحُّ.
ابب يف النهي عن التجسس -44  

ـدث عبددهللايقىدمبد   دد   بيد دمبدهللاوف د هذدد فظهد دال:دعبددد ف اي  دهللابدسفيدن دهللابدعور دهللابدردش د4888
 مبدسث  دهللابد ثد داد دل:

دهللابيهد سبمدداول:د"إنكدإندد  ثهللادهللاورد دد بدفد  ق هتمد  دك  د ند فق هم"د ادلدمسثهللاد دصبىددّللك رسولددّللك
د ثد،د د. دهللابيهد سبمدنفثهددّللك دصبىددّللك   مودد  ردد :دكب ا دمسثهدد ثد داد بدرسولددّللك

هللابدش دحدمبدهللا ي  دهللابددـدث عبددسثي دمبدهللا   ددحلض  ي دعبددإمسدهللايلدمبدهللايَّدحم دعبددض ضمدمبدزرهللاا 4889
 ج ريدمبدنفريد ك ريدمبد  ةد هللا   دمبددألسودد دملا دددمبد ث ددأ بد   د  د ا 

دهللابيهد سبمد دل:د"إنددأل ريدإذدددمتغىدد  د اد دد بدفد  ق هم".  هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدزد دمبد هعد دل:4890  

د  دنيبددهللابدد تجقسد  أبدإنددظه د بدد  :دإانَّ  ىددمبد قثودد ايلد] ه[:دهذدد النفد اط دحليتهدمخ د  د ادلدهللا  ددّللك
 شى د خذدمه.

ابب يف السرت على املسلم -45  



دمبددمل در، دهللابدإم دهيمدمبدنوي  دهللابدكثعدمبدهللابا ا دهللابد  د4891 ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهللا  ددّللك
  دهللابدهللاا ادمبدهللاد   دهلي م

دهللابيهد سبمد دل:د" بدر ىدهللاورة د قرتهددكدندك بد ثيدد و دة".  هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد   دمبدىيب دعبدددمبد  د  ، د خرباندد بيثد دل:دث ع دإم دهيمدمبدنوي  دهللابدكثعدمبدهللابا اد4892

: نهدمس د ابددهلي مددذك د نهدمس ددخيبد دكد عدهللاا ادمبدهللاد  د دل  
كدند بددجريدنددو مونددخل  د بهيتهمد بمددبتهود د ابهللاد ثا ادمبدهللاد  :دإنَّدجريدنبددهؤال ددو مونددخل   د إ ددد

نيتهمد بمددبتهود د  اندددٍيدهلمدد و طد ادل:ددهللاهم دمثدرجثهللادإ،دهللاا اد  ةد خ ىد ابهللا:دإندجريدنبدد  د مودد ند
دهللابيهد سبمد ذك ددبتهوددهللابدش بددخل   د  انددديدهلمدد و ط د د دصبىددّللك ل:د ىك ددهللاهمد  أ دمسثهللادرسولددّللك

  ثىندث دثد قبم.
  دلد موددد د:د دلدهدشمدمبدد ادسم دهللابد يثد دهذدددحل دثد دل:دالد فثلد  أبدهللاظهمد هت دهم.

ابب املؤاخاة  -46  
  ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدهللاايل دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابد ميه4893

د د دهللابيهد سبمد دل:د"دملقبمد خوددملقبم دالددظب هد الددقب ه؛د بدكدند دثدجاد خيهد  أنددّللك  ندد بزدصبىددّللك
ددوددد ايد ا".ثدجته د  بد  جدهللابد قبٍمدك ما د  جدد دهللابهد ددك ما د بدك بددوددد ايد ا د  بدسرتد قب د دسرتهددّللك ّللك  

ابب املستبيان -47  
دمبد قب ا دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابدد ثال  دهللابد ميه دهللابد  ده د ة ـدث عبددهللا4894    ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"دملقت دند دد دالد ثبىدد  دديد به دد ددملددثت ددملظبود". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
ابب يف التواضع -48  

ه دن دهللابددحلجدج دهللابد تددة دهللابددمد دمبدـدث عبدد مح دمبدثفٍصد دل:دث ع د   دث ع دإم دهيمدمبدط4895
 هللا  ددّللك دهللابدهللايدضدمبدمحدرد نهد دل:

دالدد غيد ث فدهللابىد ثٍ د الددفر د ث فدهللابىد د  ثىدإيلَّد ند ودضثوددثىتَّ دهللابيهد سبم:د"إنددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
  ثٍ ".

ابب يف االنتصار -49  
بدسثي ددملاربي دهللابدموريدمبددحمل ر دهللابدسثي دمبددملقيعد نهدـدث عبددهللايقىدمبدمحدد د خرباندد بيث دهللا4896

  دل:
دهللابيهد سبمدجد سد  ثهد صحدمهد   درجلدأب دمأ د آذده د حي هللادهللابهد مودمأ  دمثدآذدهد دصبىددّللك ميب ددرسولددّللك

د دصبىددّللك هللابيهد سبمدثنيددنتحي دد  دنيا د حي هللادهللابهد مودمأ  دمثدآذدهدد  د  ا د دنتحي د بهد مودمأ  د ادددرسولددّللك



د بدد ق د د دهللابيهد سبم:د"نملد بكف دصبىددّللك دايدرسولددّللك د ادلدرسولددّللك  مودمأ  د ادلد مودمأ :د  ج  دهللابيَّ
 دأذمهدندد دلد ك د ب دددنتحي  د   دد ويطدن د بمد كبدألجبسدإذد   دد ويطدن".

 دهللابدسثي دمبد  دسثي  دهللابد  ده د ةد ندرجال ددـدث عبددهللا  ددألهللابىدمبدمحدد دعبددسفيدن دهللابددمبدهللاجالن4897
د ابدمأ د سدقدحنوه.  كدنددقعُّ

  دلد موددد د:د كذ كدر دهدصفودندمبدهللايقى دهللابددمبدهللاجالندك دد دلدسفيدن.
دمبدهللا  دمبد يق ة دعبدد ثدذدمبد ثدذ ددملثىند دث د دل:د4898 دمبد ثدذ دعبدد   دحد عبددهللا ي ددّللك ـدث عبددهللا ي ددّللك

دمبدهللاوند دل:دعبد  
دمبدزد دمبدج هللادن د كبهللاد س لدهللابددالنتحيدرد} ملبددنتحي دمث درب هد    ئكد ددهللابيهمد بدس يٍل{د ح كع دهللابيك
هللابد دد   دد   ةد ميه د دلددمبدهللاون:د زهللا ودد نددكدنهللاد  خلدهللابىد دددملؤ بني د د هللا:د د هللاد دددملؤ بني:ددخلد

دهللابيهد سبمد هللاب ان دصبىددّللك دزدبعدمبهللادجحش د جثلددحيب دشيئد دمي هد ابهللادمي هدثىتد طبتهدهلددهللابيكدرسولددّللك
دهللابهدد بهدهدد  مهللاد ند بتهي د ادلد ثدئوا:د"ُس كيهد"د ق تهدد غب تهد د    قك د    بهللادزدبعد احمد ثدئوادرضيددّللك

دهللابهد[د  ثهللادمأمد  ثبهللا د جد دهللابهد اد هللا:دإندهللادئواد]رضيددّللك   د دط اد دنطباهللادزدبعدإ،دهللابيكدرضيددّللك
دد أث ا"د دنحي  هللاد اد هللادهلم:دإ د بهللاد هدكذدد كذد د ادلديلدكذدد كذدد دل:د جد د  ادلدهلد:د"إنددث اد ميكد ربكأ

دهللابيهد سبمد أبَّ هد دذ ك. دهللابهدإ،دد بزدصبىددّللك  هللابيكدرضيددّللك
ابب يف النهي عن سب املوتى -50  

دهللابهد د د هللا:دـدث عبددزهريدمبدث ب دعبدد كي  دعبددهودددمب4899 هللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئوادرضيددّللك  
دهللابيهد سبم:د"إذدد د دصدث أمد  هللاوه.د] [دالد اثودد يه". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ـدث عبدد   دمبدد ثال  د خرباند ثد دادمبدهودد دهللابدهللا  دندمبد نسددملأيكأ دهللابدهللاطد  دهللابددمبدهللا  د دل:4900  
دهللابيهد دصبىددّللك د سبم:د"دذك  دد دسبد واتكم د كفوددهللابد قد دهم". دلدرسولددّللك

ابب يف النهي عن البغي -51  
دمبداثمهللا دهللابدهللاأ  ادمبدهللا درد دل:دث ع دض ضمدمبد4901 ـدث عبدد   دمبدد حي دحدمبدسفيدن دعبددهللابيك

دهللابيهد سبمدداول:د"كدندرجالند دم دإس دئي دصبىددّللك لد تودخيني دجحْوفد دل:د دلد موده د ة:دمسثهللادرسولددّللك
 أدند ث مهدددذنعد دآلخ دجمته فد دد ث ددةد أدندالددمدلدد ته دد ىددآلخ دهللابىدد ذنعد ياول:د  حي  د وج هد

د د كد  دالدد خبكددّللك دالددغف ددّللك در ي د  د ادل:د دّللك دو د دهللابىدذنٍعد ادلد ه:د  حي  د ادل:دخبكأ د ر كأ د مث هللادهللابيَّ
دد ثدملني د ادلدهلذددد ته :د كبهللاد دهللادملد  د  دكبهللادهللابىد دد دد يددجلباد ا بد ر دثه د د د جت ثددهللاب دربكأ

 ددرد  د  دلد ب ذنع:ددذهعد ددخلددجلبادم محيت د  دلد آلخ :ددذه وددمهدإ،دد بدر:د دلد موده د ة:د د ذيدنفقيد
 مي هد تأبمدمأب اد  ماهللاددنيدهد آخ  ه.



دددمبدهللابيا دهللابدهللاييبادمبدهللا  دد  محب دهللابد ميه دهللابد  دمأ ةد دل:ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعب4902  
نيد د  د ددد خ د د ثد،د حيدث هدد ثاوماد دد  ُّ دهللابيهد سبم:د" دد بدذنٍعد ج رد نددثجلددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

  هد ددآلخ ةد  لدد  غيد  طيثادد  ثم".
ابب يف احلسد -52  

  غ ددي دعبدد مودهللاد  ددث دهللا  ددملبكدمبدهللا   دعبددسبي دندمبدمالل دهللابدإم دهيمدـدث عبددهللا  دندمبدصد دد4903
 مبد  د سي  دهللابدج ه دهللابد  ده د ة 

دهللابيهد سبمد دل:د"إايكمد دحلق ؛د  أنَّددحلق دأيكلددحلقبد دك دد كلدد بدرددحلطع"د  د دل:د  ندد بزدصبىددّللك
 "د ثوع".
دمبد هعد دل:د خرب دسثي دمبدهللا  دد  محبدمبد  دد ث يد  د ندسهلدمبدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا4904   ددّللك

عه    د  د ادث ك
 نهددخلدهود  موهدهللابىد نسدمبد د كدابمل دباد دز دندهللا  دمبدهللا  دد ثمدمد هود  ريددمل دبا د  أذددهوددحيبيدصالة دد

 :دد محكددّللك د ر دهللادهذهدد حيالةددملأتوماد  دشى دخفيفادد ياادك نددصالةد قد  د  د  د د د بهد د ب ددسبكمد دلد 
دهللابيهد سبم د دد خط  دإالدشيئد دسهو دهللابهد ادل:دإند دصبىددّللك  بفَّبتهد دل:دإندددملأتوما د إندد حيالةدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدكدندداول:د"الد و د ددهللابىد نفقأمد يو ددهللابيأم د  أند و د دش د ددهللابى دصبىددّللك  نفقهمددرسولددّللك
دهللابيهم؛د تبكدمادايهمد دد حيود  د د  ايرد}ره دنياددمت هللاوهدد ددكت بدهددهللابيهم{"د]مثدغ دد بدد غ د ادل:د  و دددّللك
 الد  كعد تبظ د  تثترب د دل:دنبثم د  ك ودد يثد د  أذددهمدم ايردابدد هبهدد دناضودد  بوددخد دادهللابىدهللا  شهدد ادل:د

هللا   د دد أبهبهد دهذهددايرد ودد هبأهمدد  غيد دحلق ؛دإنددحلق ددطفى دنورد  ث فدهذهدد  اير د ابهللا:د دد 
د د ا دد دجلق د د بقدن د د ف جددحي كأقدذ كد  د دحلقبد  د د  غيددحي قدذ كد  ددأذمه.د د ثنيد م د د أفك

 دأذمه[.
ابب يف اللعن -53  

حد دل:دمسثهللادّن دنددذك دهللابد ددد  ردد د د هللا:دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددىيبدمبدثقدن دعبددد و ي دمبدراب4905
 مسثهللاد ابدد  ردد دداول:

دهللابيهد سبم:د"إنَّدد ث  دإذدد ثبدشيئد دصث  دد بثبادإ،دد ق د د تغبقد مودبدد ق د دد ند د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د درجثهللادإ،دد ذيد ثب د  أندكدند ذ كدمثدهت  دإ،ددألرضد تغبقد مود ددد ند دمثد خذدمييبد د مشدال د  أذددملدجت د قدغ

  هال د إالدرجثهللادإ،د دئبهد".
  دلد موددد د:د دلد   دندمبد   :دهودرابحدمبدد و ي دمس د به د ذك د ندىيبدمبدثقدند همد يه.

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دعبدد تددة دهللابددحلقب دهللابدمس ةدمبدجب ب 4906  



دهللابيهد د الداب بدر".هللابدد بزدصبىددّللك د الدمغضعددّللك   سبمد دل:د"الد الهللابوددمبثباددّللك
ـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  دعبدد   دعبددهودددمبدسث  دهللابد  دثدزدد زد دمبد سبم د ند دد4907

 د  ردد د د هللا:دمسثهللاد ابدد  ردد د دل:
دهللابيهد سبمدداول:د"الددأوندد بثدنون دصبىددّللك شفثد د الدشه د ".دمسثهللادرسولددّللك  

ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدد ابن دحد عبددزد دمبد خمددد طدئي دعبددمو دمبدهللا   دعبدد ابندمبددمد دد ثطدر د4908
 عبدد تددة دهللابد  دد ثد يا د دلدزد :

هللابيهد سبمددهللابددمبدهللا دفد ندرجال د ثبدد  دح د  دلد قبم:د ندرجال دانزهللاتهدد  دحدردد هدهللابىدهللاه دد بزدصبىددّللكد
دهللابيهد سبم:د"الد بثبهدد  أندد   ورةف د إنهد بد ثبدشيئد د يسد هدأبهلدرجثهللادد بثباد  بثبهد د ادلدد بزدصبىددّللك

 هللابيه".
ابب فيمن دعا على من ظلمه -54  

دهللابهدد د هللا:4909 ـدث عبدددمبد ثدذ دعبدد   دعبددسفيدن دهللابدث يع دهللابدهللاطد  دهللابدهللادئوادرضيددّللك  
دهللابيهد سبم:د"الد ق ريدهللابه".س قدهلددشى دصبىددّللك   د جثبهللاد  هللاودهللابيه د ادلدهلددرسولددّللك

ابب فيمن يهجر أخاه املسلم -55  
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابد نسدمبد د ك 4910 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د"الد  دغضود د الدحتدس  د د الد  دم  د د ك دصبىددّللك دإخودان د الدىلُّدملقبٍمد ندرسولددّللك ونوددهللا ددددّللك
  نددهج د خدهد وقدعالتد يدٍل".

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابددمبدشهدب دهللابدهللاطد دمبددمد دد بي ي دهللابد  د دوبد4911 ـدث عبددهللا  ددّللك
 دألنحيدري 

دهللابيهد سبمد دل:د"الدىلُّدملقبٍمد نددهج د خدهد وقدعالعاد ايٍدد دصبىددّللك دبتايدند يث ضدهذدد دث ضد ندرسولددّللك
 هذد د خريمهددد ذيدد   داب قالد".

دمبدهللا  دمبد يق ة د  مح دمبدسثي دد ق خقيد ند ابدهللاد  د خربهم د دل:دعبدد   دمبد4912 ـدث عبددهللا ي ددّللك
 هاللد دل:دث ع د   دهللابد  ده د ة

دهللابيهد سبمد دل:د"الدىلُّدملؤ بد نددهج د ؤ بد د  د بيباهد بيقبمد ندد بزدصبىددّللك وقدعالٍت د  أند   دمهدعالتف
هللابيه د  أندردَّدهللابيهدد قالدد ا ددشرتكدد ددألج  د إندملدد ددهللابيهد ا داب دابيأمث"دزددد مح :د" خ جددملقبكأمد بد

 دهلج ة".
دمبددملبيعددث ددمل  د دل:د4913  خرب دهودددـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد   دمبدخد  دمبدهللا  ا دعبددهللا  ددّللك

دهللابهد   مبدهللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك



دهللابيهد سبمد دل:د"الددأوندملقبٍمد نددهج د قب د د وقدعالعاد] ايد[ د  أذدد ايهدسبكمدهللابيهد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 عالتد  دٍردكلدذ كدالدد ددهللابيهد ا داب دإبأمثه".

بدهدر ن د خرباندسفيدندد  وري دهللابد بحيور دهللابد  دثدزد دهللابدـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبدددمد دم4914
   ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د"الدىلدملقبٍمد نددهج د خدهد وقدعالٍت د  بدهج د وقدعالٍتد  د ددخلد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 د بدر".
 ي  دهللابدهللا  دندمبد  د نس دـدث عبدددمبدد ق ح دعبدددمبد هع دهللابدثيوة دهللابد  دهللا  دندد و ي دمبد  دد ود4915

دهللابيهد سبمدداول:د" بدهج د خدهدسبا د هودكقفكدد ه". دصبىددّللك  هللابد  دخ دحمدد قُّب ي د نهدمس درسولددّللك
ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ة 4916  

دهللابيهد سبمد دل:د" فتحد مودبددجلبادك دهللا ٍ دالدهللابدد بزدصبىددّللك لددودددعبنيد مخيٍس د يغف د دذ كدد يو نيد ألكأ
دشيئد دإالد بدميبهد منيد خيهدشحبد د يادل:د حْنظأ  ددهذدبدثىتددحيطبحد".  دو ،دابّللك

دهللابيهد سبمدهج دمثبدنقدئهد رمثنيددو د  د دمبدهللا  دهج ددمبد د هدإ،د ند د .   دلد موددد د:دد بزدصبىددّللك
د بيسد بدهذددموى  د إندهللا  دمبدهللا  دد ثمدمدغطَّىد جههدهللابدرجل. دلد موددد د:دإذددد كدنهللاددهلج ةدّللك  

ابب يف الظن -56  
دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد  دد مدد دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة 4917 ـدث عبددهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمد دل:د"إايكمد د ظبد  أندد ظبد كذبددحل دث د الدحتققود دصبىددّللك دد د الدجتقَّقود". ندرسولددّللك  
ابب يف النصيحة واحلياطة ]للمسلم[ -57  

ـدث عبددد  مي دمبدسبي دنددملؤذن دعبدددمبد هع دهللابدسبي دنددث ددمبدماللدهللابدك ريدمبدزد  دهللابدد و ي دمبد4918
 رابح دهللابد  ده د ة 

دهللابيهد سبمد دل:د"دملؤ بد  آةددملؤ ب د دملؤ بد خوددملؤ  دصبىددّللك دهللابيهدضيثته د ىوطهد بدهللابدرسولددّللك ب:ددأفُّ
  ردئه".

ابب يف إصالح ذات البني -58  
ـدث عبدد   دمبدد ثال  دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا ش دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابدسدمل دهللابد ددد  ردد  دهللابد  د4919

 د  ردد د دل:
دهللابيهد سبم:د" الد خربكمدأب ضلد بددرجادد حييدد د د حيال دصبىددّللك ةد د حي  ا "د د ود:دمبىدايرسولد دلدرسولددّللك

 دّللك د دل:د"إصالحدذد دد  ني د  قدددذد دد  يهللاددحلد اا".



ـدث عبددنحي دمبدهللابي د خرباندسفيدن دهللابدد مه ي دحد عبدد ق د دعبددإمسدهللايل دحد عبدد مح دمبد   دمبد4920
   محب دهللابد  ه ش وداددمل  زي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدمحي دمبدهللا  دد

دهللابيهد سبمد دل:د"ملددأذبد بدّنىدمنيددعبنيد يحيبح"د  دلد مح دمبد   د  ق د:د" يسد  ندد بزدصبىددّللك
 اب أدذبد بد صبحدمنيدد بدفد ادلدخريد د  دّنىدخريد ".

ندهللا  دد وهدبدـدث عبددد  مي دمبدسبي دنددجليمي دعبدد موددألسود دهللابدان   ددث ددمبددمد دهللابددمبددهلددي د 4921
عه دهللابددمبدشهدب دهللابدمحي دمبدهللا  دد  محب دهللابد  هد ددكب وددمبهللادهللاا اد د هللا:  مبد  دمأ دث ك

دهللابيهد دصبىددّللك صد دشى د بدد أذبدإالد دعالت دكدندرسولددّللك دهللابيهد سبمدد خكأ دصبىددّللك  ددمسثهللادرسولددّللك
د اولد الدد د دمهدإالدديأصالح د د  جلدداولد ددحل ب د سبمدداول:د"الد هللا هدكدذاب دد  جلددحيبحدمنيدد بدفدداولد

  د  جلدى تدد    ه د دمل  ةدحت تدز جهد".
ابب يف النهي عن الغناء -59  

ـدث عبدد ق د دعبددمو  دهللابدخد  دمبدذكودن دهللابدد  ُّمـحيكأ دمبهللاد ثوذدمبدهللاف د د د هللا:4922  
دهللابيهد سبمد  خلدهللابيَّدص يح دصبىددّللك ادُم د  د جبسدهللابىد  دشيدك جبقكد  د جثبهللادجد درسولددّللك

دهلبَّ د دب مبد بد تلد بدآابئيددوددم ر دإ،د ند د هللادإث دهبَّ:د  يبددنزٌّددثبمد دد دد غ  د جود اي ددض مبدم فك
  ادل:د"دهللايدهذهد  ويلدد كذيدكبهللاد او ني".

هللابد نسد دل:دـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابداثمهللا 4923  
دهللابيهد سبمددمل دباد ث هللاددحل واد ا   هد  ثد دمذ ك د ث وددحب د م. دصبىددّللك  ملدد  ددرسولددّللك

ابب كراهية الغناء والزمر -60  
دد غ د  دعبددد و ي دمبد قبم دعبددسثي دمبدهللا  دد ثمدم دهللابدسبي دندمبد وسى د4924 ـدث عبدد مح دمبدهللا ي ددّللك

 هللابدان  د دل:
دمبدهللا  د م درد د دل:د وض دإص ثيهدهللابىد ذنيه د  ىدهللابدد ط دق د  دلديل:دايدان  دهلد ق  دشيئد  د دل:دمس دد

دهللابيهد سبمد ق  د  لدهذدد حيب د  لدهذد.   ابهللا:دال د دل:د    دإص ثيهد بد ذنيهد  دل:دكبهللاد  دد بزدصبىددّللك
  دلد مودهللابيدد بؤ ؤي:دمسثهللاد ابددد ددداول:دهذددث دثد بأ .

دم ديد9254 ـدث عبدد  وددمبدخد   دعبدد   دعبدد طثمدمبددملا ددد دل:دعبددان  د دل:دكبهللادردفددمبدهللا   دإذد  َّ
 دم  د ذك دحنوه.

  دلد موددد د:د دخلدمنيد طثمد ان  دسبي دندمبد وسى.
دمبدجثف دد   ىد دل:دعبدد موددملبيح دهللابد4926  ي ون دهللابدان  د دل:ددـدث عبدد مح دمبدإم دهيم د دل:دعبددهللا  ددّللك

 كبدد  ددمبدهللا  د ق  دصو دزد  د ذك دحنوه.



  دلد موددد د:د هأذدد نأ هد.
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيمد دل:دعبددسالددمبد قأني دهللابدشيخدشه د ابد دئلد د  ي ا د جثبودددبث ون د4927

دداول:  دتبث ون ددغبون د حلَّد مود دئلدُث ـْوح هد  دل:دمسثهللادهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدداول:د"إندد غبد ددب هللادد بفدقد دد ابع".دمسثهللا دصبىددّللك رسولددّللك  

ابب احلكم يف املخنثني -61  
د    دمبدد ثال  د ند ابد سد اد خربهم دهللابد فضلدمبددونس دهللابددأل زدهللاي د4928 ـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك

 هللابد  ددقدردد ا شي دهللابد  دهدشم دهللابد  ده د ة
دهللابيهد سبم:د" ددابلد ندد بزدصبىد حدنربٍَّثد  دخضعدد دهد رجبيهدابحلبد  د ادلدد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمدُ يتأ دّللك

دنيهللاد ددتو هداب بقد  د    دمهد بفيدإ،دد باي  د اد ود:دايرسولددّللك د الدناتبه د ادل:د"إ كأ هذد "د ايل:دايرسولددّللك
 هللابد تلددملحيبني".

  سد ا:د د باي دانثيادهللابددمل دباد  يسداب  اي .د] دلد موددد د[:د دلد مو
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدزدبعدمبهللاد ددسب ا دهللابد دد4929
 سب ا

دد طدئفدغ د دد ب د خيهد:دإنددفتحددّللك د هودداولد ث  ددّللك دهللابيهد سبمددخلدهللابيهدد هللاب هددفبثف تكد ندد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د" خ جوهمد بدميو أم".  هللابىدد   ةد ا لدأبرم د   م دم  دن د ادلدد بزدصبىددّللك

  دلد موددد د:ددمل  ةدكدندهلدد رم دهللُاأبد دمطبهد.
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابدىيب دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف4930  

دهللابيهد سبمد ثبددملربَّ نيد بد د  جدلد دملرتجال د بدد بقد د  دل:د" خ جوهمد بدميو أم د  خ جودد ندد بزدصبىددّللك
  الان د  الان "ددث ددملرب ني.

ابب يف اللعب ابلبنات -62  
ـدث عبدد ق د دعبددمحدد دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئواد د هللا:4931  

دهللابيهد سبمد هللاب  دصبىددّللك يددجلودري د  أذدددخلدخ جب د إذددخ جدكبهللاد  ثعداب  بد  د  ندددخلدهللابيَّدرسولددّللك
 دخبب.
ـدث عبدد   دمبدهللاوف دعبددسثي دمبد  د  ، د خرباندىيبدمبد دوبد دل:دث ع دهللا درةدمبدغمداد ند   د4932

دهللابهدد د هللا: عه دهللابد  دسب ادمبدهللا  دد  محب دهللابدهللادئوادرضيددّللك  مبدإم دهيمدث ك
دهللابيهد سبمد بدغ دصبىددّللك م ةد  و،د  دخيرب د  دسهوهتددسرتف د ه هللادردحفد أوفهللادانثيادد قرتدهللابد  ددرسولددّللك

مبد د ثدئواد ثٍعد ادل:د" ددهذددايدهللادئوا "د د هللا:دمبديتد ر ىدميبهبَّد  سد د هدجبدثدند بدر ديد ادل:د" ددهذدد



 هدجبدثدن "ددد ذيد رىد] [د سطهبَّ "د د هللا:د  ف د دل:د"  ددهذددد ذيدهللابيه "د د هللا:دجبدثدن د دل:د"  ففد
دهللابيهد سبمدثىتدر دهللادنودجذه. دصبىددّللك   د هللا:د  ددمسثهللاد ند قبي دندخيال دهلدد جبحا د د هللا:د ضحكدرسولددّللك

ابب يف األرجوحة -63  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دحد ث عبددمو دمبدخد   دعبدد مود سد اد دال:دعبددهودددمبدهللا  ة دهللابد4933

: ميه دهللابدهللادئواد د هللا  
دهللابيهد سبمد م ج د  اندمبهللادس  د  دسهللاٍك د ب دد   بدددمل دباد  نيدنقوة د  دلدمو :د   ت د دصبىددّللك إنَّدرسولددّللك
دهللابيهد سبم د  ىند د  انددمباد دصبىددّللك  ددر  دن د  اندهللابىد رجوثاد ذهنبد  د هي ن  د صبثب  د  يتد درسولددّللك

هيهدهيه. ق  د و فهللاد دهللابىدد  دبد ابهللا:د  
 دلد موددد د:د ي:د بفقهللاد  دخبهللُادميتد  د  أذدد يهدنقوةد بددألنحيدرد ابب:دهللابىددخلريد د ربكا ددخلدث دثد

  ث مهدد ددآلخ .
ـدث عبددإم دهيمدمبدسثي  دعبدد مود سد اد  بهد دل:دهللابىدخريدطدئ د قب ت دإ يهبَّ د غقببدر سيد  صبحب  د4934

د د  سب ب دإ يه. بمددُ هللْا دإالدرسولددّللك دهللابيهد سبمدضحى  صبىددّللك  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة 4935  

هللابدهللادئوادهللابيهددد قالدد د هللا:د ب دد   بدددمل دبادجد  دنقوةفد  اند  ثعدهللابىد رجوثٍاد  اندجم ك اف د ذهنبد  د
دصبى دهللابيهد سبمد  ىند د  انددمباد ق دسبني.د هي ن د صبثب  دمثد  نيد درسولددّللك دّللك  

ـدث عبددمو دمبدخد   د خرب د مود سد ا دعبددهودددمبدهللا  ة دإبأسبددهد دهذدددحل دث د د هللا:4936  
   اندهللابىددألرجوثاد  ثيدصودث ديتد  دخبب دميتد  د  أذددنقوةد بددألنحيدرد ابب:دهللابىددخلريد د ربكا.

دمب4937   ثدذ دعبدد   دعبدد   ددث ددمبدهللا   دهللابدىيبددث ددمبدهللا  دد  محبدمبدثدطعد دل:دـدث عبددهللا ي ددّللك
دإ د ثبىد رجوثادمنيد دهللابهد:د   بدددمل دبا د بم بدد دم ددحلدرتدمبددخلمرج د د هللا:د وددّللك  د هللادهللادئوادرضيددّللك

 هللاذ نيد د جد   د  يد  نم ت د يلدُ حيَّاف د سدقددحل دث.
النهي عن اللعب ابلن يْردِّ  ابب يف -64  

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابد وسىدمبد يق ة دهللابدسثي دمبد  دهب  دهللابد  د وسىد4938 ـدث عبددهللا  ددّللك
 دألشث ي

د رسو ه". دهللابيهد سبمد دل:د" بد ثعداب ب دد ا دهللاحيىددّللك دصبىددّللك   ندرسولددّللك
   دهللابدسبي دندمبدم د ة دهللابد ميه ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدن دهللابدهللابا ادمبد  ع4939

ددغ سدد هد دحلمدخبمدٍ د د ه". دهللابيهد سبمد دل:د" بد ثعداب ب دشريد أ ّنك  هللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف اللعب ابحلمام -65  



ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة4940  
دهللابيه دصبىددّللك   سبمدر ىدرجال ددت  دمحد ا د ادل:د"شيطدنفددت  دشيطدنا ".د ندرسولددّللك

ابب يف الرمحة -66  
دمبد4941 ـدث عبدد ق دد  مودمأ دمبد  دشي ا ددملثىند دال:دعبددسفيدن دهللابدهللا    دهللابد  د دموفد و،د ث  ددّللك

دمبدهللا      هللا    دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم:د"دد  دمحوندد مح همدد  محب ددرمحودد هلددألرضدد محأمد بد دد ق د ".د بغدمهدد بزدصبىددّللك  

دهللابيهد سبم. دمبدهللا    د  دل:د دلدد بزدصبىددّللك  ملددالد ق د:د و،دهللا  ددّللك
ـدث عبددثفصدمبدهللا  د دل:دعبد دحد عبدددمبدك ريد دل:د خرباندشث اد دل:دكتعدإيلَّد بحيور د دلددمبدك ريد د4942

د ا دث عتكدمه دمثدد فاد:دهللابد  دهللا  دند و،دث د ه:د     هدهللابيهد  بهللا:د   ولدث ع د بحيور د ادل:دإذدد    هدهللابيك
 دملغريةدمبدشث ا دهللابد  ده د ةد دل:

." دهللابيهد سبمدصدثعدهذهددحلج ةدداول:د"الد ُبميدد  محادإالد بدشايٍك  مسثهللاد ابدد ادسمدد حيددقددملحي  قدصبىددّللك
دمبدـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي اد دمبد4943 د ق حد دال:دعبددسفيدن دهللابددمبد  دايح دهللابددمبدهللاد   دهللابدهللا  ددّللك

 هللا   دد  ده د دلددمبدد ق ح:
دهللابيهد سبمد دل:د" بدملدد ثمدصغرياند دث فدثقَّدك رياند بيسد بد".  هللابدد بزدصبىددّللك

 ] دلد موددد د:دهودهللا  دد  محبدمبدهللاد  [.
ابب يف النصيحة -67  

دونس دعبددزهري دعبددسهيلدمبد  دصد  دهللابدهللاطد دمبددمد  دهللابدمتيمدد  دريد دل:ـدث عبدد مح دمبد4944  
دهللابيهد سبم:د"إندد  دبدد بحييحا دإندد  دبدد بحييحا دإندد  دبدد بحييحا"د د ود:دملبدايرسولد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د كتدمهد رسو هد  ئ اددملؤ بنيد هللاد تهم د  د ئ اددملقب ني   هللاد تهم".ددّللك د دل:د"ّللك
ـدث عبددهللا   دمبدهللاون دعبددخد   دهللابددونس دهللابدهللا   دمبدسثي  دهللابد  دزرهللاادمبدهللا   دمبدج د  دهللابد4945

 ج د د دل:
دهللابيهد سبمدهللابىدد ق  د د طدهللااد  ند نحيحد ألد قبمد دل:د كدندإذددابيدد وى د  د دصبىددّللك ابدثهللادرسولددّللك

  يبددادد هللاطيبد،د دخرت".دشرتدهد دل:د"  ددإنَّدد ذيد خذاند بكد ثعدإ
ابب يف املعونة للمسلم -68  

ـدث عبدد مودمأ د هللا  دنددمبدد  دشي ا ددملثىند دال:دعبدد مود ثد دا د دلدهللا  دن:د ج د دد  دزيدح د عبدد دصلد4946
د:دهللابد دلد دصل:د دل:دُث كأْعهللُادهللابد  دصد  دمثدد فاودمبدهللا  ددألهللابى دعبدد س دط دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  د د

   ده د ة 



دهللابهدك ما د بدك بددودد دهللابيهد سبمد دل:د" بدنفسدهللابد قبٍمدك ماد بدك بدد  نيددنفسددّللك هللابدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد دد  نيدد دآلخ ة د دهللابيهد دد  نيدد دآلخ ة د  بدسرتدهللابىد قبمدسرتددّللك د ايد ا د  بددق دهللابىد ثقٍ ددق ددّللك

د دهللاوندد ث  د ددكدن د ث  د دهللاوند خيه".د دّللك  
  دلد موددد د:دملددذك دهللا  دندهللابد  د ثد دا:د"  بددق دهللابىد ثقٍ ".

دمبدث دحم دهللابدثذدفاد دل:4947 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد  د د كددألشجثي دهللابدرمثيكأ  
دهللابيهد سبم:د"كلد ث  ٍفدص  اف".   دلدن يأمدصبىددّللك

ابب يف تغيري األمساء -69  
دمبد4849 ـدث عبددهللا   دمبدهللاوند دل:د خربان دحد ث عبدد ق دد دل:دعبددهويم دهللابددد ددمبدهللا   دهللابدهللا  ددّللك

   دزك اي دهللابد  دد  ردد د دل:
دهللابيهد سبم:د"إنأمدُ  هللاونددوددد ايد ادأبمسدئأمد  مسد دآابئأمد  ثقبودد مسد كم". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ملدد ر،د ابدد  ردد .د دلد موددد د:ددمبد  دزك اي  
ـدث عبددإم دهيمدمبدزايددس الن دعبددهللا دددمبدهللا دد دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  د دل:4949  

د هللا  دد  محب". د]هللام جلَّ[دهللا  ددّللك ددألمسد دإ،ددّللك دهللابيهد سبم:د" ثعُّ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ي دد طد اد  د خرباند   دمبددملهدج ددألنحيدريد دل:دث ع دـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبددهودددمبدسث4950

 هللاايلدمبدش يع دهللابد  د هعددجلو يد كدنهللاد هدصح اد دل:
د هللا  دد  محبد  ص  هدد دهللا  ددّللك ددألمسد دإ،ددّللك دهللابيهد سبم:د" ق وددأبمسد ددألن يد  د  ثعُّ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د   ة". د مهددف د    حهددث بف  ثدرتف
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدددمبدسب ا دهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:4951  

دهللابيهد سبمد دهللا د ٍةددهب دمثريد د دهللابيهد سبمدثنيدُ  أ ح د د بزدصبىددّللك دمبد  دطبحادإ،دد بزدصبىددّللك ذه هللادمث  ددّللك
 الكهبَّدمثد غ د ده د   ج هبَّدإايهد جثلد هد دل:د"هلد ثكدمت  "د بهللا:دنثم د دل:د بد  تهدمت د د   ادهبَّد د يهد

. دهللابيهد سبم:د"ثعددألنحيدردد ت  "د مسدهدهللا  ددّللك  د حيزددتب ظ د ادلدد بزدصبىددّللك
ابب يف تغيري االسم القبيح -70  

ـدث عبدد مح دمبدثب لد  ق دد دال:دعبددىيب دهللابدهللا ي ددّللك دهللابدان   دهللابددمبدهللا  4952  
دصبىددّللكد ددسمدهللادصياد  دل:د"د نهللاد يبا". ندرسولددّللك دهللابيهد سبمدغريَّ  

ـدث عبددهللايقىدمبدمحدد د خرباندد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد   دمبدإسحدق دهللابد   دمبدهللا   د4953
 مبدهللاطد  



دهللابيهد سبمدنى دصبىددّللك د ندزدبعدمبهللاد  دسب ادس  ته:د ددمسيهللاددمبتك د دل:دمسيتهددم ة د اد هللا:دإندرسولددّللك
د هللابمدأبهلدد ربكأد بأم"د ادل:د دد دهللابيهد سبم:د"الد مكودد نفقأم ددّللك هللابدهذدددالسم دمسيهللادم ة د ادلدد بزدصبىددّللك

 نق يهد د دل:د"مسوهددزدبع".
ـدث عبدد ق د دعبددمو ددث ددمبددملفضلد دل:دث ع دموريدمبد ي ون دهللابدهللا هد سد ادمبد خ ريكٍد4954  

دهللابيهد ندرجال ددادلد هد ص ددكد دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك ند دد بف دد ذدبد  وددرسولددّللك
  سبم:د" دددمسك "د دل:د اند ص د د دل:د"ملد نهللادزرهللاا".

ـدث عبددد  مي دمبدان   دهللابددمد ددث ددمبددملا دددمبدش دحدهللابد ميه دهللابدج هدش دح دهللابد ميهدهدّن ٍد4955  
دهللابيهد نهدملدد   دإ،درسولد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد  د و هدمسثهمددأبُّونهدأب ددحلأم د  هللادهدرسولددّللك دصبىددّللك دّللك

د] ثد،[دهوددحلأم د إ يهددحلأم د بمد أىند ابددحلأم "د ادل:دإند و يدإذدددختبفودد دشى د  سبمد ادل:د"إنددّللك
دصبى دهللابيهد سبم:د" دد ثقبدهذد د  دد كد بدد  و د حأ هللادميبهم د  ضيدكالدد ف داني د ادلدرسولددّللك دّللك

د دل:د"  بد كربهم "د بهللا:دش دح د دل:د"  نهللاد مودش دح".  د و   "د دل:ديلدش دحد  قبمد هللا  ددّللك
  دلد موددد د:دش دحدهذددهودد ذيدكق دد قبقبا د هودابددخلد قرت.
ْ ٍب. دلد موددد د:د مبغ د ندش ىد دكق داببد قرت د ذ كد نهددخلد بدسأد  

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيعدهللابد ميه دهللابدج ه4956  
دهللابيهد سبمد دلد ه:د" دددمسك "د دل:دثمن د دل:د" نهللادسهل"د دل:دال دد قهلددوط د ميتهب د دلد  ندد بزدصبىددّللك

 سثي :د ظببهللاد نهدسيحيي بددمث هدثم ناف.
دهللابيهد سبمددسمدد ثدصد هللامدمد هللاتباد شيطدند دحلأمد غ دبد ث دبد شهدبد دلد موددد د دد بزدصبىددّللك د:د غريَّ

 ق دهدهود د  د مسىدث اب دسب د  د مسىددملضطج ددملب ثث د  رضد د ق ىدهللاحفأ حةحدمسدهددخض ة د شثعدد ضال ادمسدهد
رش ة.دشثعددهل ى د مبودد مكأنيادمسدهمدم دد  ش ة د مسىدم د غودادم   

  دلد موددد د:د  كهللاد سدني هدد الختحيدر.
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددهدشمدمبدد ادسم دعبدد مودهللاايل دعبددجمد  دمبدسثي  دهللابدد وثز دهللابد4957

دهللابهد ادل:د بد نهللا د بهللا:د ق  قدمبددألج ي د ادلدهللا  :   ق  قد دل:د ايهللادهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك
دصبىدد دهللابيهد سبمدداول:د"دألج يدشيطدنف".مسثهللادرسولددّللك ّللك  

ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبدد بحيوردمبددملثت   دهللابدهاللدمبددقدف دهللابدرمي دمبدهللا يبا دهللابدمس ةدمبد4958
 جب ب د دل:

دهللابيهد سبم:د"الد ق نيَّدغال كددقدرد د الدرابثد د الدايحد د الد  بح؛د  أنكد اول:د مث دصبىددّللك هو دد دلدرسولددّللك
  ياول:دال دإّنددهبَّد رم ف د الد مد نَّدهللابي".



ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبدددملثت  د دل:دمسثهللادد  كنيدى ت دهللابد ميه دهللابدمس ةد دل:4959  
دهللابيهد سبمد ندنق يدر يابدد رمثاد مسد :د  بح د دقدرد  د ان ثد  د رابثد . دصبىددّللك  نىدرسولددّللك

شي ا دعبدد   دمبدهللا ي  دهللابددألهللا ش دهللابد  دسفيدن دهللابدجدم د دل:دـدث عبدد مودمأ دمبد  4960  
د] ثد،[د نىد  يتد نددق وددان ثد د   بحد م كا"د دلد دهللابيهد سبم:د"إندهللاوهللادإندشد ددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

.دألهللا ش:د الد دريد ذك دان ثد د ددالد"  أندد  جلدداولدإذددجد :د مثَّدم كا د ياو ون:دال"  
دهللابيهد سبمدحنوه دملددذك دم كا.   دلد موددد د:در ىد مودد ممري دهللابدجدم  دهللابدد بزدصبىددّللك

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة4961  
د]  در،د  ثد،[ددوددد ا دهللابيهد سبمد دل:د" خب ددسمدهللاب ددّللك يد ادرجلفد ق ىد بكددأل ال،".د بغدمهدد بزدصبىددّللك  
  دلد موددد د:در دهدشثيعدمبد  دمحمة دهللابد  دد مانددإبأسبددهد دل:د" خىنددسٍم".

 ] دلد مودهللايقى:د دلد موددد د:د خب :د  ض [.
ابب يف األلقاب -71  

دل:ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دهللابددد د دهللابدهللاد  د دل:دث ع د مودج ريةدمبدد ضحد،د 4962  
د ميد{د دل:د  ددهللابيبددرسولددّللك  يبددنم هللادهذهددآلداد دم دسب ا:د} الد بدمم ددابأل ادبدمئسددالسمدد فقوقدمث دديأ
دهللابيهد سبمدداول:د"ايد الن"د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد  يسد بددرجلدإالد  هددمسدند  دعالعا د جثلدرسولددّللك صبىددّللك

دإنهددغض عد بدهذدددالسم د  نم هللادهذهددآلدا:د} الد بدمم ددابأل ادب{. ياو ون:د هدايرسولددّللك  
ابب فيمن يتكىن أبيب عيسى -72  

ـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  دعبدد   دعبددهودددمبدسث  دهللابدزد دمبد سبم دهللابد ميه 4963  
د ابدهللايقى د  نددملغريةدمبدش دهللابهدض بددمبد د هد أىنَّ دأب دهللايقىد ادلد هد ندهللا  دمبددخلطدبدرضيددّللك ث اد أىنَّ

دصبىد دهللابيهد سبمدكبد  د ادل:دإندرسولددّللك دصبىددّللك دأب دهللا  ددّللك د ادل:دإندرسولددّللك هللا  :د  دددأفيكد ند أىنَّ
دثىتدهبك. دهللابيهد سبمد  دغف د هد دد ا دد بدذن هد  دد خ  د إاند دجبجتبد د بمددملددأىندأب دهللا  ددّللك  دّللك

الرجل يقول البن غريه اي بَّن   ابب يف -73  
ـدث عبددهللا   دمبدهللاوند دل:د خربان دحد عبدد ق دد    دمبد  وبد د ود:دعبدد مودهللاودنا دهللابد  دهللا  دن د4964

  مسدهددمبد  وبددجلث  دهللابد نسدمبد د ك
دهللابيهد سبمد دلد ه:د"ايدم َّ".   ندد بزدصبىددّللك

ىد   دمبد  وبد داول:دك ريددحل دث. دلد موددد د:دمسثهللادىيبدمبد ثنيدد  دهللاب  
ابب يف الرجل يتكىن أبيب القاسم -74  



ـدث عبدد ق دد  مودمأ دمبد  دشي اد دال:دعبددسفيدن دهللابد دوبدد قرتيد  دهللابد   دمبدسريدب دهللابد  د4965
 ه د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د" ق وددابمسيد الد أبوددمأبييت". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
دد د:د كذ كدر دهد مودصد دهللابد  ده د ة د كذ كدر دداد  دسفيدن دهللابدجدم  د سدملدمبد  ددجلث  دهللابدد دلد مو

 جدم  د سبي دندد يوأ ي دهللابدجدم د دمبددملبأ ردهللابدجدم دحنوهم د  نسدمبد د ك.
ابب من رأى أن ال جيمع بينهما -75  

هللابدجدم ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددهودد دهللابد  دد ممري د4966  
دهللابيهد سبمد دل:د" بد ق ىدابمسيد الددتأىندمأبييت د  بد أىندمأبييتد الددتق ىدابمسي".   ندد بزدصبىددّللك

 دلد موددد د:د ر ىد ذدددملثىنددمبدهللاجالن دهللابد ميه دهللابد  ده د ة د ر يدهللابد  دزرهللاادهللابد  ده د ةدفتبفد دهللابىد
هللا  ة دهللابد  ده د ةددختبفد يه:در دهدد  وريد دمبدج دجدهللابىد دد دلد موددد   ددتني د كذ كدر ددادهللا  دد  محبدمبد  

دهللابىد دد د هددمبدسريدب د دختبفد يهدهللابىد وسىدمبددقدر دهللابد  ده د ةد دضد دهللابىد د ممري د ر دهد ثالدمبدهللا ي ددّللك
 د او ني:ددختبفد يهدمحدددمبدخد  د دمبد  دُ  دك.

اابب يف الرخصة يف اجلمع بينهم -76  
ـدث عبددهللا  دند  مودمأ ددمبدد  دشي اد دال:دعبدد مود سد ا دهللابد أْطٍ  دهللابد بذر دهللابد   ددمبددحلبفياد دل:4967  

:د بهللُا:دايرسولددّللك دإندُ   ديلد بدمث ،د   فد مسكأيهدابمسكد  كبكأيهدمأبيتك د دل:د"نثم"د ملددالد  دلدهللابيكدرمحهددّللك
دهللابيهدد قال دهللابيهد سبم. مودمأ د" بهللا"د دلدهللابيك دد ببزدصبىددّللك  

دهللابهدد د هللا:4968 ـدث عبددد بفيبي دعبدد   دمبدهللا  دنددحلجز دهللابدج  هدصفيادمبهللادشي ا دهللابدهللادئوادرضيددّللك  
دهللابيهد سبمد اد هللا:دايرسولددّللك دإ د  د    دغال د د ق يتهد   د د كبيتهد ابد دصبىددّللك جد  دد   ةدإ،درسولددّللك

  نكد أ هدذ ك د ادل:د" ددد ذيد ثلددمسيد ث ددكبييت "د  د" ددد ذيدث ددكبييتد  ثلددمسي ".دد ادسم د ذك ديل
ابب ]ما جاء يف[ الرجل يتكىن وليس له ولد -77  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دعبدداثمهللا دهللابد نسدمبد د كد دل:4969  
دهللابيهد سبمدد خلدهللابيبد د يلد لدصغ دصبىددّللك ددبثعدمهد  د  دكدندرسولددّللك ريددأىند ابدهللا ري د كدند هدنـُغح ف

دهللابيهد سبمدذد ددودد  آهدثمدبد د ادل:د" ددش نه "د د ود:د د دنغ هد ادل:د"ايد ابدهللا ري د   خلدهللابيهدد بزدصبىددّللك
  دد ثلدد بغري ".

ابب يف املرأة تكىن -78  
ودددمبدهللا  ة دهللابد ميه ـدث عبدد ق دد سبي دندمبدث ب ددملثىند دال:دعبددمحدد دهللابده4970  



".ددث ددمبد د دل:د" دكت دابمكدهللا  ددّللك دهللابهدد ندد د هللا:دايرسولددّللك دكلدصودثزدهلبَّدكىن  هللابدهللادئوادرضيددّللك
. دمبدد ممريد دل:د أدنهللاد أىندأبددهللا  ددّللك   ختهدد دلد ق د:دهللا  ددّللك

ودددحنوه د ر دهد مود سد ادهللابدهودد دهللابدهللا َّدددمبدمحمة د دلد موددد د:د هأذدد دلد ـُ َّدُندمبدمتددد  ث  د يثد دهللابده
  كذ كدمحدددمبدسب اد  قب ادمبد ثبع دهللابدهودددك دد دلد مود سد ا.

ابب يف املعاريض -79  
ـدث عبددثيوةدمبدش دحددحلض  يدإ ددد قج دمحص دعبددمايادمبدد و ي  دهللابدض درةدمبد د كددحلض  ي دهللابد4971

ج ريدمبدنفري دهللابد ميه دهللابدسفيدندمبد سي ددحلض  يد دل: ميه دهللابدهللا  دد  محبدمبد  
د  نهللاد هدمهدد دهللابيهد سبمدداول:د"كحرُبح دخيدنا د ندحت تد خد،دث د د دهود كدمهد حي قف دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك

."  كدذبف
ابب يف قول الرجل "زعموا" -80  

  دهللابد  د الماد دل:ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابددأل زدهللاي دهللابدىيب4972
دهللابيهد سبمدداولد د دصبىددّللك دأل د قثود:د ددمسثهللادرسولددّللك  دلد مود قثوددأل دهللا  ددّللك د  د دلد مودهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدداول:د"مئسد طيادد  جلدزهللا ود". دصبىددّللك  "زهللا ود "د دل:دمسثهللادرسولددّللك
دهذددثذدفا.   دلد موددد د:د مودهللا  ددّللك

ب يف الرجل يقول يف خطبته: أما بعداب -81  
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد   دمبد ضيل دهللابد  دثيدن دهللابددمد دمبدثيدن دهللابدزد دمبد ر م4973  

دهللابيهد سبمدخط همد ادل:د"  ددمث ".   ندد بزدصبىددّللك
ابب يف ]الكرم و[ حفظ املنطق -82  

 دل:د خرب دد بيثدمبدسث  دهللابدجثف دمبدرميثا دهللابددألهللا ج ددـدث عبددسبي دندمبددد د د خربانددمبد هع4974
 هللابد  ده د ة 

دهللابيهد سبمد دل:د"الدداو بَّد ث كمدد أ د د  أندد أ ددد  جلددملقبم د  أبد و وددث دئقد دصبىددّللك هللابدرسولددّللك
 دألهللابدب".

ابب ال يقول اململوك "ريب" و "ربيت" -83  
ددمحدد دهللابد دوبد ث يعدمبدد وه د هودد دهللابد    دهللابد  ده د ةـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعب4975  

دهللابيهد سبمد دل:د"الدداو بد ث كمدهللا  يد   يت د الدداو بَّددمل بو،در د رميت د  يالددملد كد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
د]هللام جل[".   تديد  تديت د  يالددمل بو،دسي يد سي يتد  أنأمددمل بوكون د د  بددّللك



عهدهللابد  ده د ةد دهذددـد4976 ث عبدددمبدد ق ح د خربانددمبد هعد دل:د خرب دهللا   دمبددحلدرتد ند ابددونسدث ك
دهللابيهد سبمد دل:  دخلرب د ملددذك دد بزَّدصبىددّللك

 "  يالدسيكأ يد  والي".
دمبدهللا  دمبد يق ة دعبدد ثدذدمبدهوددد دل:دث ع د   دهللابد تددة دهللابدهللا4977 دمبدم د ة دـدث عبددهللا ي ددّللك   ددّللك

 هللابد ميهد دل:
د جل". دهللابيهد سبم:د"الد او ودد ب بد قدسيكأ ف د  أنهدإنددكدسيكأ د د ا د سترطتمدرمأمدهللامَّ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ابب ال يقال خبثت ننفسي -84  
هلدمبدـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدددمبد هعد دل:د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب دهللابد  د  د ادمبدس4978

 ثبيف دهللابد ميه
دهللابيهد سبمد دل:د"الدداو بَّد ث كم:دخ  هللادنفقي د  يال:د اقهللادنفقي". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

دهللابهد 4979 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد ميه دهللابدهللادئوادرضيددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"الدداو بَّد ث كم:دجدشهللاد نفقي د  أبد يال:د اقهللادنفقي".هللابدد بزدصبىددّللك  

دمبددقدر دهللابدثذدفا 4980 ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا دهللابد بحيور دهللابدهللا  ددّللك  
دمثدشد د النف". د شد د النف د  أبد و ود:د ددشد ددّللك دهللابيهد سبمد دل:د"ال او ودد ددشد ددّللك  هللابدد بزدصبىددّللك

]ابب[ -85  
يب دهللابدسفيدندمبدسثي د دل:دث ع دهللا  دد ثمدمدمبدر ي  دهللابدمتيمدد طدئي ـدث عبدد ق د دعبددى4981  

د رسو هد ا درش د  بد دهللابيهد سبمد ادل:د بددط ددّللك هللابدهللا يكدمبدثدمتد ندخطي د دخطعدهللاب دد بزدصبىددّللك
 دثحيه د د ادل:د" مد  د دل:د"دذهعد  شددخلطيعد نبهللا".

دهللابدخد  ددث ددحلذد دهللابد  دمتي ا دهللابد  ددملبيح دهللابدـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد  ددث دد4982 مبدهللا  ددّللك
 رجلد دل:

دهللابيهد سبمد ث   دددمته د ابهللا:د حثأسدد ويطدند ادل:د"الد الد ثسدد ويطدن؛د  أنكد كبهللادرددفدد بزدصبىددّللك
؛د  أنكدإذدد  بهللادذ كد حيدغ دثىتدإذدد بهللادذ كد ثدرمدثىتددأوند  لدد  يهللاد داول:دماويت د  أبد ل:دمقمددّللك

 دأوند  لدد ذابب".
ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دحد عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  د4983
 ه د ة

دهللابيهد سبمد دل:د"إذددمسثهللا"د  دلد وسى:د"إذدد دلدد  جلدهبكدد بدفد هود هبأهم". دصبىددّللك   ندرسولددّللك



 دلد د ك:دإذدد دلدذ كدحتمُّان دملددد ىد دد بدفددث د د   دددبهمد الد رىدمهدأبسد  د إذدد دلدذ كد دلد موددد د:د
 هللاج د دمبفقهد  حيدغ د د ببدفد هوددملأ  هدد ذيدنيدهللابه.

ابب يف صالة العتمة -86  
بدهللا   ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددسفيدن دهللابددمبد  د  ي  دهللابد  دسب اد دل:دمسثهللاددم4984  

دهللابيهد سبمد دل:د"الد غب بأمددألهللا دبدهللابىددسمدصال أم د الد إنددد ثود د  أبهمددثت وند هللابدد بزدصبىددّللك
مل".  ابيأ
ـدث عبدد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبدد قث دمبدك دد دهللابدهللا   دمبد  ة دهللابدسدملدمبد  ددجلث  د دل:4985  

د دلدرجلد دلد قث :د ردهد بدخمدهللااد يت دصبد يهللاد دسرتثهللا د أ نمدهللادموددهللابيهدذ كد ادل:دمسثهللادرسولددّللك
دهللابيهد سبمدداول:د"ايدمالل:د  مدد حيالةد رثبدد د".  صبىددّللك

د   ددمبد4986 ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندإس دئيل دعبددهللا  دندمبددملغرية دهللابدسدملدمبد  ددجلث  دهللابدهللا  ددّللك
 دحلبفياد دل:

صه د بدد بددألنحيدردنثوده د حض  دد حيالة د ادلد  ثبد هبه:دايدجدرداددئتو دموضو د ثبيددنطباهللاد اند   دإ،د
دهللابيهد سبمدداول:د" مدايدماللد  رثبدد دصبىددّللك ُ صبكأيد  سرتدحد دل:د  نأ اندذ كدهللابيه د ادل:دمسثهللادرسولددّللك

 اب حيالة".
ددمبدسث  دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللادئوادهللابيهددـدث عبددهدر ندمبدزد دمبد  دد مر د  دعبدد   دعبددهود4987

 د قالدد د هللا:
دهللابيهد سبمددبقعد ث د دإالدإ،دد  دب. دصبىددّللك   ددمسثهللادرسولددّللك

ابب ما روي يف الرخصة يف ذلك -87  
ـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ا دهللابد تددة دهللابد نسد دل:4988  

دصبىددّللكد دهللابيهد سبمد  سد دأل دطبحاد ادل:د" ددر دبددشيئد "د  د" ددر دبدد بد مٍي دكدند ميفدابمل دبا د  كعدرسولددّللك
  إند ج انهد  ح د ".

ابب يف التشديد يف الكذب -88  
دمبددد د دعبدددألهللا ش د4989 ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد كي  د خربانددألهللا ش دحد عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك

د دل :هللابد  د دئل دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبم:د"إايكمد د أذب؛د  أندد أذبدده يدإ،دد فجور د إندد فجوردده يدإ،دد بدر د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دكذداب ؛د هللابيأمداب حي ق د  أندد حي قدده يدإ،دد رب د إند  إندد  جلد يأذبد دتح ىدد أذبدثىتددأتعدهللاب ددّللك

دص داد ".د ربدده يدإ،ددجلبا د إندد  جلد يحي قد دتح ىدد حي   قدثىتددأتعدهللاب ددّللك



ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددىيب دهللابد مدمبدثأيمد دل:دث ع د   دهللابد ميهد دل:4990  
دهللابيهد سبمدداول:د" دلفد بذيدى تد يأذبد يضحكدمهدد اود د دلفد ه د دلفد ه". دصبىددّللك  مسثهللادرسولددّللك

دث عه دهللابدـدث عبدد تي ا دعبددد بيث دهللابددمبدهللاجالن د 4991 دمبدهللاد  دمبدرميثادد ث  يكأ ندرجال د بد وديلدهللا  ددّللك
دمبدهللاد  د نهد دل:  هللا  ددّللك

دصبىد دهللابيهد سبمد دهللا فد دميتبدد اد هللا:دهدد ثدلد هللاطيك د ادلدهلددرسولددّللك دصبىددّللك دهللات د  كأيددو د د رسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"  دد رد د ند ثطيه "د د هللا:د هللاطيهدمت د   دهللابيهد سبم:د"  ددإنكد ودملدددّللك دصبىددّللك  ادلدهلددرسولددّللك

  ثطيهدشيئد دكت هللادهللابيكدكذماف".
دمبدثفصد دل:دعبددشث ا دهللابدخ يعد4992 ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دحد عبدد   دمبددحلقني دعبددهللابيك

 مبدهللا  دد  محب دهللابدثفصدمبدهللادصم د دلددمبدثقنيد دث د ه:دهللابد  ده د ة:
د ددمس ".إندد  دهللابيهد سبمد دل:د"كفىدابمل  دإمثد د ندى تدمألكأ بزدصبىددّللك  

  دلد موددد د:د ملددذك دثفصد ابده د ة.
دمبدثفصددمل دئ .   دلد موددد د:د ملددقب هدإالدهذددد ويخ ددث دهللابيك

ابب يف حسن الظن -89  
 هب د  دش ل د دلد موددد دد ملد  ه هد بهدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دحد عبددنحي دمبدهللابيك دهللابد4993

 جي د  دهللابدمحدددمبدسب ا دهللابد   دمبد دس  دهللابدُشتريد د دلدنحي :دشتريدمبدنكدر دهللابد  ده د ة د دلدنحي :
دهللابيهد سبمد دل:د"دثقبدد ظبكأد بدثقبدد ث ددة".  هللابدد بزدصبىددّللك

  دلد موددد د:د هب دعاادمحي ي.
دمبدثقني دهللابدصفيادـدث عبدد مح دمبد  4994  ددمل  زي دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللابيك
  د هللا:

دهللابيهد سبمد ثتأفد  د   يتهد ز رهد يال د ح عتهد   هللاد دناب هللا د اددد ثيد ياب  د كدند دصبىددّللك كدندرسولددّللك
درجالند بددألنحيدر د ب ددر ايدرسولدد دهللابيهد سبمد س هللاد د ادلدد بزد قأبهدد دددرد سد ادمبدزد  د   َّ دصبىددّللك ّللك

دايرسولددّللك د دل:د"إندد ويطدندجي يد "د دال:دس حدنددّللك دهللابيهد سبم:د"هللابىدرسبأ ددإنددصفيادمبهللادُثيحيٍك صبىددّللك
نقدندجم ىدد  د د رويهللاد ندداذفد د بومأ ددشيئد "د  د دل:د"شح كد ".   بدديأ

ابب يف العدة -90  
دمبدهللا  ددألهللابى دهللابد  دد بث دن دهللابدـدث عبدد 4995   دمبددمل ىن دعبدد مودهللاد   دعبددإم دهيمدمبدطه دن دهللابدهللابيك

   د  دص دهللابدزد دمبد ر م 



دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد هللا دد  جلد خده د  بدنيتهد نددفيد ه د بمددفد ملدجيى د ب يثدد د الدإمثد هللابدد بزدصبىددّللك
 هللابيه".
يبدمبد درفدد بيقدموري دعبدد   دمبدسبدن دعبددإم دهيمدمبدطه دن دهللابدمُ حدل دهللابدهللا  دـدث عبدد   دمبدى4996

دمبد  ددحل قد د دل: دمبدشايق دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك  د أ ، دهللابدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدم ي د  لد ندد ثث د مايهللاد هدماياد وهللا  هد ندآ يهد دد د أدنهد بقيهللا دمثدذد ك  دابدثهللادد بزدصبىددّللك

 مث دعالت د جئهللاد  أذددهود د أدنهد ادل:د"ايد ىت د ا دشااهللادهللابيَّ د اندههبدد بذدعالٍتد نتظ ،".
دمبدشايق.   دلد موددد د:د دلد   دمبدىيب:دهذددهللاب اندهللا  دد أ ،دمبدهللا  ددّللك

. دمبدهللا  ددّللك   دلد موددد د:دهأذددمبغ دهللابدهللابيك
دمبدشايق. دلد موددد د:دمبغ د ندمو دمبدد قك يكد ر دهدهللابدهللا  دد أ ،دمبدهللا  ددّللك  

ابب يف املتشبع مبا مل يُ ْعطَ  -91  
ـدث عبددسبي دندمبدث ب دعبددمحدددمبدزد  دهللابدهودددمبدهللا  ة دهللابد دط ادمبهللاددملبذر دهللابد مسد دمبهللاد  د4997
 مأ  

ددنددملددث دز جي د دل:د"دملتو ك د ندد   ةد د هللا:دايرسولددّللك دإنديلدجدرةد ث دضح َّة دهلدهللابيَّدجبدحدإند و ثهللادهل
 نددملددث دكالمسدعو دز ر".

ابب ما جاء يف املزاح -92  
ـدث عبدد هعدمبدمايا د خرباندخد   دهللابدمحي  دهللابد نس 4998  

دهللابيهد سبم:د"إاندثد بو،دهللابىد ددمحب  د دلدد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك  ندرجال د  ىدد بزدصبىددّللك
ملحدإالَّدد بوُق ". د دهللابيهد سبم:د" هلد ب دديأ    دان ٍا"د دل:د  دد صب دمو  دد بد ا د ادلدد بزدصبىددّللك

ـدث عبددىيبدمبد ثني دعبددثجدجدمبد    دعبدددونسدمبد  دإسحدق دهللابد  دإسحدق دهللابدد ثيمدردمبد4999
دهللابي دهللابيهد سبمد ق  دصو دث دث دهللابدد بث دندمبدموريد دل:ددست ذند مودمأ درمحاددّللك هدهللابىدد بزدصبىددّللك

دهللابيهد سبم د جثلد دصبىددّللك هللادئوادهللاد يد  د ب دددخلد بد هلدد يبط هدد  دل:د الد رد،د   ثنيدصو كدهللابىدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدثنيدخ جد مودمأ د"كيفد دهللابيهد سبمدىجمه د خ جد مودمأ د غض د  د ادلدد بزدصبىددّللك د بزُّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد وج مهدد  د دصبىددّللك ر دت د ناذ كد بدد  جل "د دل:د  أثد مودمأ د اي د  دمثددست ذندهللابىدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"  د ثببد د دصطبحد د ادلدهل د:د دخال د دسب أ ددك دد دخبت د د دث مأ د د ادلدد بزدصبىددّللك

   د ثببد".
دمبدد ثال  دهللابدمق دمبدهللا ي ددّللك دهللابد  دـدث عبدد ؤ كلدمبدد فضل دعبددد5000  و ي دمبد قبم دهللابدهللا  ددّللك

 إدردسددخلوال  دهللابدهللاوفدمبد د كددألشجثيد دل:



دهللابيهد سبمد دغم ةد  و،د هود د  اد بد دٍد د قب هللاد  دكد  دل:د"ددخل"د ابهللا:د كبكأيد دصبىددّللك   يهللادرسولددّللك
 ايرسولددّللك د دل:د"كبك"د  خبهللا.

ث عبددصفودندمبدصد  دعبددد و ي  دعبددهللا  دندمبد  دد ثد أاد دل:دإّندد دل:د دخلدكبي د بدصغ دد ا ا.ـد5001  
ـدث عبددإم دهيمدمبد ه ي دعبددش دك دهللابدهللادصم دهللابد نسد دل:5002  

دهللابيهد سبم:د"ايدذدددألذنني".   دلديلدد بزدصبىددّللك
ابب من أيخذ الشىء على املزاح -93  

 دمبدمودر دعبددىيب دهللابددمبد  دذئعدح د عبددسبي دندمبدهللا  دد  محبدد   واي دعبددشثيعدـدث عبدد  5003
دمبدد قدئعدمبددمد  دهللابد ميه دهللابدج ه  مبدإسحدق دهللابددمبد  دذئع دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمدداول:د"الدأيخذند ث كمد تديد خيهدالهللا د د الدجددكد "د  دلدسبي  دصبىددّللك دن:د" ث د د نهدمس درسولددّللك
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك د "د"  بد خذدهللاحيدد خيهد بريدَّهد"دملددالددمبدمودر:ددمبددمد  د  دل:د دلدرسولددّللك   الدج ك

دمبددقدر دهللابدهللا  دد  محبدمبد5004 ـدث عبدد   دمبدسبي دنددألن دري دعبدددمبدّنري دهللابددألهللا ش دهللابدهللا  ددّللك
   د يبىد دل:

د دهللابيهد سبم د بدددرجلد بهم د دنطبقدمثضهمدث عبدد   دصبىددّللك هللابيهد سبمد نمدكدنودددقري ند  دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"الىلُّدملقبٍمد نددـُ ح كأيحد قب د ".  إ،دث لد ثهد  خذهد فمي د ادلدد بزدصبىددّللك

ابب ما جاء يف املتشدق يف الكالم -94  
ملدد ثو ا دعبددان  دمبدهللا   دهللابدمو دمبدهللادصم دهللابد ميه دهللابدهللا  دـدث عبدد   دمبدسبدندد  دهبيد كدنددب5005

.د دلد موددد د:دهوددمبدهللا   د دل:  دّللك
د]هللام جل[دد غبدد  بيغد بدد  جدلدد ذيددتربلدمبقدنهدّتبلدد  د  ةد دهللابيهد سبم:د"إنددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

 مبقدند".
دمبددملقيع دهللابدد ضحد،دمبدش ث يل دهللابد  ده د ةد دل:ـدث عبدددمبدد ق ح دعبدددمبد هع دهللابدهللا 5006   ددّللك

د بهددودد دهللابيهد سبم:د" بد ثبمدص فدد أالدد يقزدمهد بوبدد  جدلد  دد بدف دملددا لددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 د ايد ادص  د د الدهللا ال ".

دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدزد دمبد سبم دهللابدهللا  5007 دمبدهللا  د نهد دل:دـدث عبددهللا  ددّللك دّللك  
دهللابيهد سبم:د"إند بدد  يدند دصبىددّللك   ددرجالند بددملو قد رط د د ثجعدد بدفددث د  يدن دد ادلدرسولددّللك

."   قح د "د  د"إندمثبدد  يدند قح ف



دمبهددـدث عبددسبي دندمبدهللا  ددحل ي دد  ه د  د نهد   د د صلدإمسدهللايلدمبدهللايدحم د ث عهد   دمبدإمسدهللايل5008
 دل:دث ع د  د دل:دث ع دض ضم دهللابدش دحدمبدهللا ي د دل:دعبدد مودر ياد ندهللا   دمبدد ثدصد دلددو بدد  ددد

 رجلد  ك  دد اولد ادلدهللا   :د ود حي د د و هد أدندخريد د ه 
دهللابيهد سبمدداول:د" ا در دهللاد  د    د ند جتوزد دد اول؛د  أنددجلودزدهودخ دصبىددّللك ريف".مسثهللادرسولددّللك  

ابب ما جاء يف الشعر -95  
ـدث عبدد مودد و ي دد طيد قي دعبددشث ا دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:5009  

دهللابيهد سبم:د"ألندميتبى دجوفد ث كمد يحد دخريفد هد بد ندميتبى دشث د ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ندميتبى د ب هدثىتددوغبهدهللابدد ا آند ذك ددّللك د  أذددكدندد ا آند] دلد مودهللابي[:دمبغ دهللابد  دهللا ي د نهد دل:د جههد 

 د ثبمدد غد عد بيسدجوفدهذددهللاب انداتبئد د بدد وث  د "إنَّد بدد  يدند قح د "د دل:دك نَّددملثىند ندد بغد بدميدنهد
نقدند يحي قد يهدثىتددحي فدد ابوبدإ،د و ه دمثددذ هد يحي قد يهدثىتددحي فدد  ابوبدإ،د و هد ندمي حدديأ

 دآلخ  د أ نبهدسح دد قد ثنيدمذ ك.
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدددمبددمل در، دهللابددونس دهللابدد مه يد دل:دعبدد مودمأ دمبدهللا  دد  محبدمبد5010

دمبدكثع   دحلدرتدمبدهودد دهللابد   دندمبددحلأم دهللابدهللا  دد  محبدمبددألسوددمبدهللا  ددغوت دهللابد  كأ
دهللابيهد سبمد دل:د"إنَّد بدد وث دثأ ا ". ندد بزَّدصبىددّللكد  

ـدث عبدد ق د دعبدد مودهللاودنا دهللابدمسد، دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دفد دل:5011  
دهللابيهد سبم:د"إنَّد بدد  يدند دصبىددّللك دهللابيهد سبمد جثلددتأبمدمأالد د ادلدرسولددّللك جد د هللا د ٌّدإ،دد بزدصبىددّللك

ث دثأ د ".  سح د  د إنَّد بدد وكأ
دمبد5012 ـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبددسثي دمبد    دعبدد مودمتيباد دل:دث ع د مودجثف دد بحويدهللا  ددّللك

دمبدم د ة دهللابد ميه دهللابدج هد دل:  اثمهللاد دل:دث ع دصر دمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمدداول:د"إنَّد بدد  يدندسح د  د إند بدد ثبمدجهال  د دصبىددّللك  إند بدد وث دثأ د  دمسثهللادرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د  دد و هد"إنَّد بدد  يدندسح د "د دصبىددّللك  إنكد بدد اولدهللايدال "د ادلدصثحيثادمبدصوثدن.دص قدنزُّددّللك
د هود ححْلبدابحلججد بدصدثعددحلقد يقح دد اوددم يدنهد يذهعدابحلق د   دد و ه:د"إند بد  د  جلددأوندهللابيهددحلقُّ

ث دثأ د "د هيدهذهددملودهللاظددد ثبمدجهال "د يتأبف د ثدملدإ،دهللاب هد ددالددثبمد يجهبهدذ ك د   دد و ه:د"إند بدد وكأ
 دأل  دلدد يتددتثظد ددد بدف د   دد و ه:د"إنَّد بدد اولدهللايدال "د ث ضكدكال كد ث د كدهللابىد بد يسد بدش نهد الد

 د د ه.
ددسفيدندمبدهللاييبا دهللابدد مه ي دهللابدسثي د دل:ـدث عبدددمبد  دخبفد  مح دمبدهللا  ة ددملثىند دال:دعب5013  

ُ د ددملقج  د بحظدإ يهد ادل:د  دكبهللاد نو د  يهد بدهودخريد بك. دند هوددُبوأ كح دهللا  دحبسَّ َّ   



ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدسثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ة د5014
م سولددّللك د  جدزه.دنثبده.دزدد:د رويد ندد  يه  

ـدث عبدد   دمبدسبي دنددملحييحييد ودب دعبدددمبد  دد ماند دهللابد ميه دهللابدهللا  ة د هودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة د5015
دهللابهدد د هللا:  هللابدهللادئوادرضيددّللك

دصب دهللابيهد سبمددض دحلقدند بربد د ددملقج د ياوددهللابيهددهجود بد دلد درسولددّللك دصبىددّللك دكدندرسولددّللك ىددّللك
دهللابيهد دصبىددّللك دهللابيهد سبم:د"إنَّدر حدد ا فد  دثقدند ددان حدهللابدرسولددّللك دصبىددّللك هللابيهد سبم د ادلدرسولددّللك

  سبم".
دمبدثقني دهللابد ميه دهللابددمد دد بحوي دهللابدهللاأ  ا دهللابد5016 ـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زيد دل:دث ع دهللابيك

 دمبدهللا دفد دل:
دك ريد {.} د وث د ددت ثهمدد غد د   ن{د بقخد بدذ كد دست ىند ادل:د}إالَّدد ذدبدآ بودد هللا بوددد حيدحلد د ذك  دددّللك

ابب ]ما جاء[ يف الرؤاي -96  
دمبد  دطبحا دهللابدز  دمبدصثحيثا دهللابد5017 دمبد قب ا دهللابد د ك دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك

  ميه دهللابد  ده د ة
دهللابي دصبىددّللك هد سبمدكدندإذدددنحي فد بدصالةدد غ دةدداول:د"هلدر ىد ث فد بأمدد بيبادر:اي"د داول:د ندرسولددّللك

 "إنهد يسدد اىدمث يد بدد ب وةدإالدد  :ايدد حيدحلا".
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندشث ا دهللابد تددة دهللابد نس دهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللا 5018  

دهللابيهد سبمد دل:د"ر:ايددملؤ بدجمد   فد بدستٍاد  رمثنيدجم د د بدد ب وة".هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددهللا  دد وهدب دهللابد دوب دهللابد    دهللابد  ده د ة 5019  

دهللابيهد سبمد دل:د"إذددد رتبدد م دندملد أ در:ايددملؤ بد ند أذب د  ص  همدر:ايد ص  همدث د د  د هللابدد بزدصبىددّللك
:د د  :ايدد حيدحلادمو ىد  بددّللك د د  :ايدحتمدبفد بدد ويطدن د ر:ايداددى تدمهددمل  دنفقه د  أذددر ىد د  :ايدعالتف

د دد  دب". دد اي د  ك هدد غلَّ د د اي دع د ف عُّ د الدى تد ددد بدف"د دل:د" ُ ثأ   ث كمد دددأ هد بيامد بيحيلكأ
واين. دلد موددد د:دإذددد رتبدد م دند]دث [دإذددد رتبدد بيلد د بهدرد]دث [ددقت  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهويم د خربانددثبىدمبدهللاطد  دهللابد كي دمبدهللُاُ ف دهللابدهللا هد  درزدبد دل:5020  
دطدئٍ د ددملد ثرب د  أذددهللارب د  ثهللا"د دل:د  ثق هد دل:د" الد دهللابيهد سبم:د"د  :ايدهللابىدرأْجلأ دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

  احيهددإالدهللابىد ددٍكد  دذيدر ٍي".
بددد بفيبيد دل:دمسثهللادزهريد دداول:دمسثهللادىيبدمبدسثي دداول:دمسثهللاد ابدسب ادداول:دمسثهللاد ابد تددةدـدث ع5021
 داول:



د دحلبمد بدد ويطدن؛د  أذددر ىد ث كمدشيئد ددأ ههد دهللابيهد سبمدداول:د"د  :ايد بددّللك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
نددالد ض ه". بيبفثدهللابددقدرهدعالتد  دٍ  دمثد يتثوذد بدش كأهد؛د  أد  

ـدث عبدددمد دمبدخد  ددهل  د د  تي ادمبدسثي دد  افيد دال:د خرباندد بيث دهللابد  دد ممريدهللابدجدم  5022  
د بد دهللابيهد سبمد نهد دل:د"إذددر ىد ث كمدر:ايددأ ههدد بي حيقدهللابددقدره د  يتثوذدابّللك دصبىددّللك هللابدرسولددّللك

كدندهللابيه".د ويطدندعالاث  د دتحولدهللابدجب هدد كذيدد  
دمبد هعد دل:د خرب ددونس دهللابددمبدشهدبد دل:د خرب د مودسب ادمبد5023 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

 هللا  دد  محب د ند ابده د ةد دل:
ددرآ د دد ياظا د الد دهللابيهد سبكدداول:د" بدرآ د ددملبددد قريد د دد ياظا"د  د" أ ّنك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك

   لدد ويطدند ".دت
ـدث عبدد ق دد سبي دندمبددد دد دال:دعبددمحدد دعبدد دوب دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبدهللا دف5024  

د دددوددد ايد ادثىتددبفخد يهد د  يسدمبد خ د  بدحتبمد دهللابيهد سبمد دل:د" بدصوردصورة دهللاذمهددّللك  ندد بزدصبىددّللك
د د ذنيهددآلنكددوددد ايد ا".دُكبكأفد نددثا دشثرية د د  بددست  دإ،دث دثد ودٍد دف ُّ ندمهد بهدصعَّ  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابداثمهللا دهللابد نسدمبد د ك 5025  
دهللابيهد سبمد دل:د"ر دهللادد بيبادك انَّد دددردهللاا ادمبدرد ٍ  د  ُ يددمُ طٍعد بدرطعددمبدطدٍب د دصبىددّللك  ندرسولددّللك

  د ثد  اد ددآلخ ة د  ندددببدد  دطدب".د    هللاد ندد   ثاد بدد دد  نيد 
ابب ما جاء يف التثاؤب -97  

ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دهللابدسهيل دهللابددمبد  دسثي ددخل ري دهللابد ميهد دل:5026  
دهللابيهد سبم:د"إذدد  د بد ث كمد بي قكدهللابىد يه د  أنَّدد ويطدندد خل". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

  ثال  دهللابد كي  دهللابدسفيدن دهللابدسهيلدحنوهد دل:ـدث عبدددمبدد5027
 " دد حيالةد بيأظمد دددستطدي".

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبدددمد دمبدهدر ن د خربانددمبد  دذئع دهللابدسثي ددملاربي دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد5028
  دل:

دىعدد ثطدفد دأ هدد ت د:بد  دهللابيهد سبم:د"إنددّللك دصبىددّللك   أذدد  د بد ث كمد بريدهد دددستطدي دد دلدرسولددّللك
  الددالدهدْهدهدْه؛د  أّنددذ أمد بدد ويطدنددضحكد به".

ابب يف العطاس -98  
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبدهللاجالن دهللابدمُسحيٍك دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:5029  

دهللابيهد سبمدإذددهللاطسد ض دد هد  دعومهدهللابىد دصبىددّللك د ددصو ه دشكدىيب.كدندرسولددّللك   يهد خفب د  دغبَّ



ـدث عبدد   دمبددد ددمبدسفيدند ُخوحْيُشدمبد ص دد دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابددمبد5030
 دملقيع دهللابد  ده د ةد دل:

دجتعد ب قبمدهللابىد خيه:دردُّدد قالد د  و يهللادد ثدط دهللابيهد سبم:د"مخسف دصبىددّللك س د إجدماد دلدرسولددّللك
 د  هللاوة د هللايددةددمل دب د د  ديددجلبدزة".

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدهاللدمبددقدفد دل:5031  
كبدد  دسدملدمبدهللا ي د ثطسدرجلفد بدد اودد ادل:دد قالددهللابيأم د ادلدسدمل:د هللابيكد هللابىد  كأك دمثد دلدمث :د

د ثبكد ج  دادد بهللاد ك د دل:د ودد د  نكدملد ذك د  كأيدخبريد الدمو  د دل:دإّندد بهللاد كدك دد دلدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدإذدهللاطسدرجلد بدد اودد ادل:دد قالدد دصبىددّللك دميبددحنبدهللاب درسولددّللك دهللابيهد سبم دإانَّ صبىددّللك

دهللابيهد سبم:د" هللابيكد هللابىد  ك"دمثد دل:د"إذددهللاطسد ث كمد  دصبىددّللك "د دل:دهللابيأم د ادلدرسولددّللك بيح  ددّللك
د بدد  أم".   ذك دمثبددحملد   د"  يالد هد بدهللاب ه:دد محكددّللك د  ريدَّددث دهللابيهمددغف ددّللك

ـدث عبددمتيمدمبددملبتحي  دعبددإسحدقددث ددمبددوسفدهللابد  دمو د ر د  دهللابد بحيور دهللابدهاللدمبددقدف د5032
دهللابيهد سبم.هللابدخد  دمبدهللا  جا دهللابدسدملدمبدهللا ي ددألشجثيد ذدددحل   دثدهللابدد بزدصبىددّللك

دمبدددبدر دهللابد  دصد  د5033 دمبد  دسب ا دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددهللا  دد ثمدمدمبدهللا  ددّللك
 هللابد  ده د ة 

دثدٍل د  يالد خوهد  دصدث  دهللابىدكلكأ دهللابيهد سبمد دل:د"دإذددهللاطسد ث كمد بيال:ددحل  دّللك ه:دهللابدد بزدصبىددّللك
د دحيبحداب أم".  د محكددّللك د داولدهو:دده دأمددّللك

ابب كم مرة  يشمت العاطس؟ -100  
ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبدهللاجالند دل:دث ع دسثي دمبد  دسثي  دهللابد  ده د ةد دل:5034  

 مشكأهللاد خد،دعالاث  د  ددزددد هودزكدد.
بددمبدهللاجالن دهللابدسثي دمبد  دسثي دهللابد  ده د ةد دل:دـدث عبددهللايقىدمبدمحددددملحي ي د خرباندد بيث دهللا5035

دهللابيهد سبمدنثبده.  الد هللاب هدإالد نهدر  ددحل دثدإ،دد بزدصبىددّللك
د  دلد موددد د:در دهد مودنثيمدهللابد وسىدمبد يس دهللابد   دمبدهللاجالن دهللابدسثي  دهللابد  ده د ةدهللابدد بزدصبىددّللك

 هللابيهد سبم.
دّللك دعبدد د كدمبدإمسدهللايل دعبددهللا  دد قالددمبدث ب دهللابددمد دمبدهللا  دد  محب دهللابدـدث عبددهدر ندمبدهللا  د5036

دمبد  دطبحا دهللابد  هدمحي ةد  دهللا ي ةدمبهللادهللا ي دمبدر دهللاادد مر يدهللابد ميهد   ىيبدمبدإسحدقدمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د" و هللادد ثدطسدعالاث  د  أندشئهللاد ند و تهد و ته د إ ".هللابدد بزدصبىددّللك ندشئهللاد أفَّ  



ـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د خربانددمبد  دزدئ ة دهللابدهللاأ  ادمبدهللا در دهللابدإايفدمبدسب ادمبددألكوي دهللابد5037
  ميه 

دهللابيهد سبم:د "دمثدهللاطسد ادلدد بزدصبىددّللك دهللابيهد سبمد ادلد ه:د"د محكددّللك  ندرجال دهللاطسدهللاب دد بزدصبىددّللك
 "د  جلد مكودف".

ت الذمي؟ابب كيف يشمي  -101  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دعبددسفيدن دهللابدثأيمدمبدد  دبم دهللابد  دم دة دهللابد ميهد دل:5038  

د د أدندداول:د"ده دأمددّللك دهللابيهد سبمدرجد د ندداولدهلم:دد محأمددّللك كدندد يهودد ثدطسدهللاب دد بزدصبىددّللك
  دحيبحداب أم".

ابب فيمن يعطس وال حيمد اّلل   -102  
ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهريدح د ث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن ددملثىند دال:دعبددسبي دندد تَّي ي د5039

 هللابد نسد دل:
دهللابيهد سبمد و هللاد ث مهدد   ،ددآلخ د دل:د ايل:دايرسولددّللك درجالندهللاطقدد هللاطسدرجالندهللاب دد بزدصبىددّللك

د ث مهد د دلد مح :د  د و َّد ". و َّهللاَّ د ث مهدد   كهللاددآلخ  د ادل:د"إنَّدهذددمح ددّللك د إنَّدهذددملدى  ددّللك هللاَّ  
  مودبدد بود

ابب يف الرجل ينبطح على بطنه -103  
ث عبدد   دمبددمل ىن دعبدد ثدذدمبدهوددد دل:دث ع د   دهللابدىيبدمبد  دك ريد دل:دعبدد مودسب ادمبدد-5040

يسدد غفدريد دل:هللا  دد  محب دهللابددثيشدمبدطرفادمبد   
دهللابيهد سبم: دصبىددّللك  كدند  د بد صحدبدد حيُّفا د ادلدرسولددّللك

دهللابهد[د دنطبابدد ادل:د"ايدهللادئواد طث يبد"د جد  دجبويواد  كببددمثد دل:د "ددنطباوددمبددإ،دميهللادهللادئوا"د]رضيددّللك
د بد نبد و مبددمثد"ايدهللادئواد طث يبد"د جد  دحبيقٍاد  لدد اطدةد  كببد دمثد دل:د"ايدهللادئواد دسايبد"د جد  دمُثسٍك

 دل:د"ايدهللادئواددسايبد"د جد  دما حدصغريد و مبد دمثد دل:د"إندشئتمدمتُّم د إندشئتمددنطباتمدإ،ددملقج "د دل:د
"د   يب دد اند ضطج د ددملقج د بدد قح دهللابىدمط دإذددرجلدى ك دم جبهد ادل:د"إندهذهدضجثافدد غضهدددّللك

دهللابيهد سبم. دل:د بظ  د  أد دصبىددّللك ذددرسولددّللك  
ابب يف النوم على سطح غري حمج ر -104  

ـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبددسدملددث ددمبدنوحدهللابدهللا  دمبدجدم ددحلبفي دهللابد هللابادمبدهللا  دد  محبدمبد اثَّب د5041
ددث ددمبدشي دندهللابد ميهد دل:  هللابدهللا  دد  محبدمبدهللابيك

دهللابي دصبىددّللك د ا دم ئهللاد بهدد ذ ا". دلدرسولددّللك هد سبم:د" بداب دهللابىدره دميهللٍاد يسد هدثجدرف  



ابب يف النوم على طهارة -105  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهللادصمدمبد   ا دهللابدشه دمبدثوشع دهللابد  در يا دهللابد5042

  ثدذدمبدج ل 
دهللابيهد سبمد دل:د" دد بد قبٍمدد يهللادهللابىدذك ٍد دخريد د بدد  نيددهللابدد بزدصبىددّللك د بدد بيلد يق لددّللك دطده د د يتثدرَّ

  دآلخ ةدإالَّد هللاطدهدإايه".
دهللابيهد سبم.   دلداثمهللادد  بد :د  ددهللابيبدد مودر ياد ح عبدد ذدددحل دث دهللابد ثدذدمبدج ل دهللابدد بزدصبىددّللك

  دلداثمهللا:د دلد الن:د ا دجه  د ند  وهلددثنيد ن ثثد  دد  ر دهللابيهد.
ث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابدسب ادمبدكهيل دهللابدك دع دهللابددمبدهللا دفـد5043  

دهللابيهد سبمد ددد بدد بيلد اضىدثدجتهد غقلد جههد د دهدمثداند. دصبىددّللك   ندرسولددّللك
  دلد موددد د:ددث دابل.

ابب كيف يتوجه ]عند النوم[  -106  
دحلذد  دهللابد  د الما دهللابدمثبدآلد ددسب ا د دل:دـدث عبدد ق د دعبددمحدد دهللابدخد  5044  

نقدند د ربه د كدنددملقج دهللاب در سه. دهللابيهد سبمدحنود دادددوض دديأ  كدند  دحمدد بزدصبىددّللك
ابب ما يقول عند النوم -107  

صبىددـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد ابن دعبددهللادصم دهللابد ث  دمبدخد   دهللابدسود  دهللابدثفحيادز جدد بز5045
دهللابيهد سبم  دّللك

دهللابيهد سبمدكدندإذدد رددد ندد   د ض دد هدد ي ىندحتهللادخ كأه دمثدداول:د"د بهمَّد  دهللاذدمكد دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 دودد  ثثدهللا دد،"دعالتد  در.

ل:ـدث عبدد ق د داثددملثت  د دل:دمسثهللاد بحيورد دى كأت دهللابدسث دمبدهللا ي ةد دل:دث ع دد ربد دمبدهللادزبد د5046  
دهللابيهد سبم:د"إذدد  يهللاد ضجثكد توض د ضو ،د بحيالة دمثددضطج دهللابىدشاكددألميبد دصبىددّللك  دلديلدرسولددّللك
  ل:دد بهمَّد سب هللاد جهيدإ يك د  وضهللاد   يدإ يك د  جل  دره يدإ يك دره ا د رغ ا دإ يكدالد بج د الد بجىد

د هللادهللابىدد فط ةد د دجثبهبَّد بكدإالدإ يك دآ بهللادمأتدمكدد ذيد نم هللا د مب يكدد ذيد رسب هللا"د دل:د"  أند هللاَّ
 آخ د دد اول"د دلدد ربد د ابهللا:د ستذك هبَّ د ابهللا:د م سو كدد ذيد رسبهللاد دل:د"ال د مب يكدد ذيد رسبهللا".

ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابد ط دمبدخبيفاد دل:دمسثهللادسث دمبدهللا ي ةد دل:دمسثهللادد ربد دمبدهللادزبد دل:5047  
د توس دمييبك"دمثدذك دحنوه.د دلديلدرسولددّللكد دهللابيهد سبم:د"إذدد  دهللادإ،د  دشكد  نهللادطده ف صبىددّللك  



ـدث عبدد   دمبدهللا  ددملبكدد غمدل دعبدد   دمبددوسف دعبددسفيدن دهللابددألهللا شد  بحيور دهللابدسث دمبد5048
دهللابيهد سبمد ذد د دلدسفيدن:د دلد ث مهد :د"إذدد  يهللاد  دشكدهللا ي ة دهللابدد ربد دمبدهللادزب دهللابدد بزدصبىددّللك

 طده د "د  دلددآلخ :د" وض د ضو ،د بحيالة"د سدقد ثىند ثت  .
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد كي  دهللابدسفيدن دهللابدهللا  ددملبكدمبدهللا ري دهللابدرمثيكدهللابدثذدفاد دل:5049  

دهللابيهد سبمدإذدداندد دل:د"د بهمدابمسكد ثيدد   و "د إذدددستياظد دل دد ذيد ثيداندكدندد بزدصبىددّللك :د"دحل  دّللك
 مث د دد  د بدد إ يهدد بوور".

دمبدهللا   دهللابدسثي دمبد  دسثي ددملاربي دهللابد ميه دهللابد  د5050 ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددهللا ي ددّللك
 ه د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د"إذدد  ىد ث كمدإ،د  دشهد بيبفبد  دشهدم دخبادإزدره دصبىددّللك   أنهدالدد ريد ددخبفهدد دلدرسولددّللك
هللابيه دمثد يضطج دهللابىدشاهددألميب دمثد يال:دابمسكدر د ضثهللادجبزد مكد ر ثه دإند  قأهللادنفقيد درمحهد د

  إند رسبتهدد دثفظهددنددحتفظدمهدهللا دد،دد حيدحلني".
 دهللابد  دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دحد عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد  دحنوه دهللابدسهيل دهللابد ميه5051
 ه د ة 

دد ق ود د ربددألرض د ربدكلدشيٍ د دهللابيهد سبمد نهدكدندداولدإذدد  ىدإ،د  دشه:د"د بهمدربَّ هللابدد بزدصبىددّللك
د نهللادآخذفدمبدصيته د نهللاددأل لد دذيدش ٍك ايلد د ا آن؛د هللاوذدمكد بدش كأدكلكأ د د بوىد بملدد توردةد ديأ  د قددحلعكأ

بيسدمث ،دشى ف د  نهللادد ظده د بيسد و كدشى ف د  نهللادد  دطبد بيسدد نكد بيسد  بكدشى ف د  نهللاددآلخ د 
دد  دبد  غب د بدد فا ".  شى ف"دزددد هعد دث د ه:د"د بدهللا كأ

ـدث عبددد ث دفدمبدهللا  دد ثظيمدد ثبربي دعبدددألثوصددث ددمبدجودبدعبددهللا كدردمبدرزدق دهللابد  دإسحدق د5052
درمح هددّللك هللابددحلدرتد   د يق ة دهللابدهللابيك  

د هللاوذدموجهكدد أ ، د كب د كدد تد ا د دهللابيهد سبمد نهدكدندداولدهللاب د ضجثه:د"د بهمدإ كأ دصبىددّللك هللابدرسولددّللك
 بدش كأد دد نهللادآخذفدمبدصيته دد بهمد نهللاد أوفددملغ دد دمل مث دد بهمدالددهمددجب ، د الدخيبفد هللا ، د الددبف دذدد

.دجل كأد بكددجل ُّ دس حدنكد حب  ،"  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدددمد دمبدهدر ن د خرباندمحدددمبدسب ا دهللابداثمهللا دهللابد نس5053  

دد ذيد طث بدد ساداند كفداند آ دان د أمد دهللابيهد سبمدكدندإذدد  ىدإ،د  دشهد دل:د"دحل  دّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
 اَّبدالدكد د هد الد ؤ ي".

تكأبكأيقي دعبددىيبدمبدثقدن دعبددىيبدمبدمحمة دهللابدعور دهللابدخد  دمبد ث دن دهللابدـدث عبددجثف دمبد قد  دد 5054
   ددألزه ددألّندري



د ضثهللادجبز دد بهمددغف ديلد دهللابيهد سبمدكدندإذدد خذد ضجثهد بدد بيلد دل:د"مقمددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دد درهد  د دجثب د دد بَّ يكأ ألهللابى".ذنز د دْخقحْ دشيطد  د  كَّ  

  دلد موددد د:در دهد مودمهددددألهودزيدهللابدعورد دل:د مودزهريددألّندري.
ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبدد مودإسحدق دهللابد   ةدمبدنو ل دهللابد ميه 5055  

دهللابيهد سبمد دلد بو ل:د"د   د} لدايد دهددد أد   ن{دمثدمندهللابىدخدمتتهد د  أنددم د ةفد بدد و د ،". ندد بزدصبىددّللك  
ـدث عبدد تي ادمبدسثي د دمد دمبدخد  دمبد وهعددهل  د د دال:دعبدددملفضلددثبيدنددمبد ضد ادهللابدهللاايل دهللابد5056

دهللابهد  دمبدشهدب دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك
د دهللابيهد سبمدكدندإذدد  ىدإ،د  دشهدكلد يباد  دكفيهدمثدنفثد يه دد    د يه د:د} لدهوددّللك  ندد بزدصبىددّللك
دد بدف{دمثدميقحد  دد دددستطديد بدجق ه:دد   د  ددهللابىد دد فبق{د د} لد هللاوذدم بكأ  ث ف{د } لد هللاوذدم بكأ

 ر سهد  جهه د  دد   لد بدجق ه ددفثلدذ كدعالتد  د .
 ] دلد موددد د:دكدند دضيد دجمدبدد  هللاوةددث ددملفضل[.

هللابدخد  دمبد ث دن دهللابددمبد  دمالل دهللابدهللا ابضدمبددـدث عبدد ؤ لدمبدد فضلددحل د  دعبددمايا دهللابدحبحأري 5057
 سدردا

دهللابيهد سبمدكدنددا  ددملق كأحد د  لد ندد    د  دل:د"إنَّد يهبَّدآدا د  ضلد بد  فدآدٍا". دصبىددّللك   نَّدرسولددّللك
 نهددـدث عبددهللابيدمبد قبم دعبددهللا  دد حي  د دل:دث ع د   دعبددثقني دهللابددمبدم د ة دهللابددمبدهللا   5058
عه  ث ك

دد ذيدكفد د آ د  د  طث  د ساد  د دهللابيهد سبمدكدندداولدإذدد خذد ضجثه:د"ددحل  دّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دشىٍ د  بيأهد إ هدكلد دكلكأ دثدٍل دد بهمدربَّ دهللابىدكلكأ د   ضل د] د ذي[د هللاطد د  جمل ددحل  دّللك  د ذيد بَّدهللابيَّ

 شىٍ د هللاوذدمكد بدد بدر".
  عبددثد  دمبدىيب دعبدد مودهللادصم دهللابددمبدهللاجالن دهللابددملاربيكأ دهللابد  ده د ةد دل:ـدث5059

د ثد،د يهدإالَّدكدندهللابيهد  ة ددوددد ايد ا د  بد دهللابيهد سبم:د" بددضطج د ضجثد دملددذك ددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د جلَّ[د يهد]إالَّ[دكدندهللابيهد  ة د د]هللامَّ دوددد ايد ا".د ث د اث د دملددذك ددّللك  

ابب ما يقول الرجل إذا تعار  من الليل -108  
ـدث عبددهللا  دد  محبدمبدإم دهيمدد   واي دعبددد و ي د دل:د دلددأل زدهللاي:دث ع دهللا ريدمبدهدّن د دل:دث ع د5060

 جبددةدمبد  د  يَّا دهللابدهللا ددةدمبدد حيد هللاد دل:
د بد دهللابيهد سبم:د" بد ثدرَّ دصبىددّللك د ث هدالدش دكد ه د هد دلدرسولددّللك د بيلد ادلدثنيددقتياظ:دالدإ هدإالددّللك

د كرب د الدثولد الد وةدإالد د دّللك د دحل  دّللك د الدإ هدإالددّللك دشىٍ د  د ف دس حدنددّللك دملبكد  هددحل   د هودهللابىدكلكأ



ددغف ديل".د دلد موددد د:د دلدد و ي :د  د دل:د"ددهللادددستجيعد  ه؛د  أند ددد توض دمثكدصبكىد  بهللادابّللك دمثددهللاد:دربكأ
 صال ه".
دمبدد و ي  د5061 ـدث عبددثد  دمبدىيب دعبدد مودهللا  دد  محب دعبددسثي ددث ددمبد  د دوبد دل:دث ع دهللا  ددّللك

دهللابهد  هللابدسثي دمبددملقيع دهللابدهللادئوادرضيددّللك
دهللابيهد سبمدكدندإذدددستياظد بدد بيلد دل:د"الد دصبىددّللك إ هدإالد نهللا دس حدنكدد بهمد ستغف ،د ذنزد ندرسولددّللك

   س  كدرمحتك دد بهمدزد دهللاب د  د الد مغد بزدمث دإذده دت  د هعديلد بد  نكدرمحا  دإنكد نهللادد وهدب".
ابب يف التسبيح عند النوم -109  

مبد  د يبى دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دحد عبدد ق د دعبددىيب دهللابدشث ا ددملثىندهللابددحلأم دهللابدد5062
د دل:   دلد ق دد دل:دعبددهللابيك

دهللابيهد سبمد دد باىد دد هدد بدد  ثىد  يتدمقٍز د   تهد ق  هد بمد  ه د  خرب د شأهللاد دط ادإ،دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد خرب ه د  اتاند   د خذاند ضدجثبدد ذه بدد باودد ادل:د"هللابىد مذ كدهللادئوا د ب ددجد دد بزدصبىددّللك

د"د جد د اث دميببددثىتد ج  دم دد   يهدهللابىدص ريد ادل:د" الد د أ ددهللابىدخرٍيداددس  ت د دإذدد خذمتدد أدنأ 
دد رمثد د عالعني د هودخريفد أ دد بدخددٍد".   ضدجثأ دد ق كأحددعالاث د عالعني د دمح ددعالاث د عالعني د كربكأ

هيم دهللابددجل د ي دهللابد  دد ورددمبدمثد اد دل:د دلدـدث عبدد ؤ كلدمبدهودددد يوأ ي دعبددإمسدهللايلدمبدإم د5063
 هللابيكدالمبد هللا  :

د هبهدإ يهد كدنهللادهللاب ي د ج ك د دهللابيهد سبم د كدنهللاد ثعَّ دصبىددّللك  الد ث عكدهللا د هللابد دط ادمبهللادرسولددّللك
   دد ا ردثىتداب  ثىدثىتد عَّ  دمي هدد دستاهللاداب ا مادثىتد ع  د دحن هد د   َّهللادد  يهللادثىتددغرب دعيد د د   د

دهللابيهد سبم د ابهللا:د ود  يهللاد اب،د دكبهللادعيد دد  صد دد بدذ كدض ٌّ د ق ثبدد ندر ياد د يتد مدد بزدصبىددّللك
داث د دستحيهللاد  جثهللا د غ ددهللابيبدد حنبد د فدهللابدد جبسدهللاب د  ق  تيهدخدد د ددأفيك د   تهد وج  دهللاب هدُث َّ

بد ميهدد ادل:د" ددكدندثدجتكد  سدإ،دآلد  ٍَّ  "د قأتهللاد   ني در سهد د  دخبهللادر سهدد دد بكأفديدثيد  د 
د ث كأعكدايرسولددّللك دإنَّدهذهدجح َّ دهللاب يداب  ثىدثىتد ع  د دد هد د دستاهللاداب ا مادثىتد ع  د  ابهللا:د اند دّللك

،در يقد  دخ د د دحن هد د كقحهللادد  يهللادثىتددغرب دعيد د د      دد ا ردثىتددكبهللاداب د د مبغبدد نهد  د ات
  ابهللادهلد:دسبيهدخدد د  د ذك د ثىندث دثددحلأمد  متَّ.

ـدث عبددهللا دفدد ثبربي دعبددهللا  ددملبكدمبدهللا    دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابددمد دمبددهلدد دهللابد   دمبدد5064
دهللابيهد سبمد ذددد دهللابيهدد قالد دهللابدد بزدصبىددّللك خلرب د دلد يه:كثعدد ا ري دهللابدش ثدمبدرمثيٍك دهللابدهللابيك  

دهللابيهد سبمدإالد يبادصفكأنيد  أ دذك هتدد بدآخ دد بيلد دصبىددّللك :د  دد  كتهبد بذدمسثتهبد بدرسولددّللك  دلدهللابيك
  ابتهد.



دمبدهللا    5065 ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدهللاطد دمبدد قدئع دهللابد ميه دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د"خحيبتدن   دخبتدندالدىد ظدهللابيه ددهللا  د قبمفدإالددخلددجلبا دمهدددقريف د  بددهللابدد بزدصبىددّللك

د دث لد  دد بيلف ددق حد ددم دكلدصالٍةدهللاو د  د ى  دهللاو د  د دأربدهللاو د  د ذ كدمخقوند  دئافداب بقدن د   فف
عالاث د عالعني د ذ كد دئافد مخق دئٍاد ددمليمدن د دأربد رمثد د عالعنيدإذدد خذد ضجثه د ى  دعالاث د عالعني د دق حد

دهللابيهد سبمددثا هددمي ه د د ود:دايرسولددّللك دكيفدمهدد دصبىددّللك اب بقدن د   فد ددمليمدن"د با در دهللادرسولددّللك
دقريد  بددث لد  دد بيل د دل:د"أييتد ث كمددث دد ويطدند د بد هد يبو هد  لد ندداو ه د أي يهد دصال هد يذك هد

داوهلد".دثدجا د  لد ن  
دمبد هعد دل:دث ع دهللايَّدحمدمبدهللاا اددحلض  ي دهللابدد فضلدمبدثقبد5066 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

ددحلأمد  دض دهللااددمبيتدد ممريدث عه   د ض  يد نددمبد دكأ
دهللابيهد سبمدس يد  د دصبىددّللك هللابدإث دمهدد ندد د هللا:د صدبدرسولددّللك  

دهللابيهد سبم د وأواندإ يهد ددحنبد يه د ذه هللاد اند  خيتد  دط ادمبهللادد  دهللابيهد سبمدإ،دد بزدصبىددّللك بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبم:د"س اأبَّددتد ىدم ٍر"دمثدذك د حياد دصبىددّللك  س  بدهد ندأي  د بددموى د بدد قَّْزأ د ادلدرسولددّللك

 د تق يحد دل:دهللابىدإع دكلدصالة دملددذك دد بود.
حابب ما يقول إذا أصب -110  

ـدث عبدد ق د دعبددهويم دهللابددثبىدمبدهللاطد  دهللابدهللا   دمبدهللادصم دهللابد  ده د ة5067  
دهللابهد دل:دايرسولددّللك د   دمأب د د  وهلبدإذدد ص حهللا د إذدد  قيهللاد دل:د" ل:د  ند ابدمأ دد حي دقدرضيددّللك

 هدإالد نهللا د هللاوذدمكد بدد بهمد دط دد ق ود د دألرضدهللادملدد غيعد د وهددةدربدكلدشىٍ د  بيأه د شه د ندالدإ
 ش كأدنفقي د ش كأدد ويطدند ش كه"د دل:د"د بهددإذدد ص حهللاد إذدد  قيهللا د إذدد خذ د ضجثك".

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبدد هيع دعبددسهيل دهللابد ميه دهللابد  ده د ة 5068  
دهللابيهد سبمد نهدكدندداولدإذدد ص ح:د"د بهمَّدمكد ص حبد د مكد   قيبد د مكدحنيد د مكدّنو  دهللابدد بزدصبىددّللك

  إ يكدد بوور"د إذدد  قىد دل:د"د بهمدمكد  قيبد د مكدحنيد د مكدّنو  د إ يكدد بوور".
ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبدد   دمبد  د  دكد دل:د خرب دهللا  دد  محبدمبدهللا  دد ي  دهللابدهودددمبدد غدزد5069

 مبدرميثا دهللابد أحولدد   واي دهللابد نسدمبد د ك
دهللابيهد سبمد دل:د" بد دلدثنيددحي حد  دميقي:دد بهمدإ د ص حهللاد شه ،د  شه دمحبادد ن دصبىددّللك رسولددّللك

درمثهد بدد بدر د دالدإ هدإالد نهللاد  ند   د دهللا  ،د رسو كد هللاتقددّللك هللا شكد  الئأتكد  ي دخباكد نكد نهللاددّللك
دنحيفهد] بدد بدر[ د  بد دهلددعال دعالعا د رابهللاهد] بدد بدر[ د  أند دهلدد رمثد د هللاتاهد  بد دهلدد   نيد هللاتقددّللك اث د هللاتقددّللك

د بدد بدر".  دّللك



ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددد و ي دمبدعثب ادد طدئي دهللابددمبدم د ة دهللابد ميه 5070  
دهللابيهد سبمد دل:د" بد دلدثنيددحي حد  دثنيدميقي:دد بهمَّد نهللادر دالدإ هد إالد نهللادخبات د  اندهللابدد بزدصبىددّللك

هللا  ،د  اندهللابىدهللاه ،د  هللا ،د دددستطثهللا د هللاوذدمكد بدش كأد ددصبثهللا د مو د كدمبث تك د  مو دمذنزد دغف ديل د
 إنهدالددغف دد ذنوبدإالد نهللا د  د د بددو هد  د بد يبتهددخلددجلبا".

 دهللابددحلقبدمبدهللا ي ددّللك دهللابدـدث عبدد هعدمبدمايا دهللابدخد   دحد عبدد   دمبد  د ادمبد هللاني دعبددج د 5071
 إم دهيمدمبدسود  دهللابدهللا  دد  محبدمبددمد  دهللابدهللا  ددّللكد

د ث هدالد دهللابيهد سبمدكدندداولدإذدد  قى:د"  قيبدد   قىددملبكدّللك د دحل  دّللك دالدإ هدإالددّللك  ندد بزدصبىددّللك
 ش دكد ه".

د ث هدالدش دكد ه د هددملبكددزددد دث دثدج د  د   ددزمي دكدندداول:دكدندإم دهيمدمب سود دداول:د"الدإ هدإالددّللك
د س  كدخريد دد دهذهدد بيباد خريد ددمث هد د  هللاوذدمكد بدش كأد دد د دشىٍ د  د ف دربكأ   هددحل   د هودهللابىدكلكأ

د هللاوذدمكد بدهللاذد د هللاوذدمكد بدد أقل د  بدسو دد أرب د  دد أف  دربكأ بد دهذهدد بيباد ش كأد ددمث هد دربكأ
."  د بدر د هللاذدبد دد ارب"د إذدد ص حد دلدذ كد دضد د" ص حبدد  ص حددملبكدّللك

  دلد موددد د:در دهدشث ادهللابدسب ادمبدكهيل دهللابدإم دهيمدمبدسود د دل:د" بدسو دد أرب"د ملددذك دسو دد أف .
ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد  دهللاايل دهللابدسدمقدمبدانجيا 5072  

دهللابيهد سبم د ادددإ يهد ادل:دهللابد  دسالدد دمهدرجلد اد ود:دهذددخ ددد بزَّدصبىددّللك  نهدكدند د قج دمحصد   َّ
دصبىد دهللابيهد سبمدملددت د  هدميبكد ميبهدد  جدلد دل:دمسثهللادرسولددّللك دصبىددّللك ث كأع دحب دثدمسثتهد بدرسولددّللك

دهللابيهد سبمدداول:د" بد دلدإذدد ص حد إذدد  قى:درضيب دراب  د ابيأسالددددبد  د نح ٍ درسوال  دإالَّدكدندثاكد ددّللك ددابّللك
د ندد ضيه".  هللابىددّللك

ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددىيبدمبدثقدند إمسدهللايلد دال:دعبددسبي دندمبدمالل دهللابدرميثادمبد  دهللا  د5073
دمبدغبدددد  يدضي  دمبدهللاب قا دهللابدهللا  ددّللك  د  محب دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د" بد دلدثنيددحي ح:دد بهمد دد ص حد د بدنث اد  بكد ث ،دالدش دكد ندرسولددّللكد دصبىددّللك
  ك د بكددحل  د  كدد وأ  د ا د دىدشأ ددو ه د  بد دلد  لدذ كدثنيدميقيد ا د دىدشأ د يبته".

دمبدّنريد دال:دعبددهللا ددةدمبددـدث عبددىيبدمبد وسىدد  بري دعبدد كي  دحد عبددهللا  دندمبد  دشي ا ددملثىندعبد5074
  قبمدد فمدري دهللابدج ريدمبد  دسبي دندمبدج ريدمبد طثمد دل:دمسثهللاددمبدهللا  دداول:

دهللابيهد سبمدد يدهؤال دد  هللاود دثنيدميقيد ثنيددحي ح:د"د بهمدإ د س  كدد ثفود دصبىددّللك ملددأبدرسولددّللك
 ثد ياد ددد د دنيديد  هبيد  ديل دد بهمددسرتدهللاوريت"د  دلد د ثد ياد دد  نيدد دآلخ ة دد بهمدإ د س  كدد ثفود د



هللا  دن:د"هللاورديت د آ بدر هللاديت دد بهمَّددثفظ د بدمنيدد يَّد  بدخبفي د هللابدميي د هللابدمشديلد  بد و ي د  هللاوذد
 مثظ تكد ند ُغتدلد بدحتيت".

  دلد موددد د:د دلد كي :ددث ددخلقف.
دمبد هعد دل:د خرب دهللا   د ندسدملد دد ف َّد دث عه د ندهللا  ددحل ي د و،دـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا 5075  ددّللك

دهللابيهد سبم  عته د كدنهللادّت ددمثبدمبد دد بزكدصبىددّللك عهد ند  هدث ك  م دهدشمدث ك
دهللابيهد سبمدكدنددثبكأ هدد ياول:د" ويلدثنيد دهللابيهد سبمدث عتهدد ندد بزَّدصبىددّللك  حي حني:د نددمبادد بزدصبىددّللك

د دشىٍ د  د ف د  نددّللك دهللابىدكلكأ دكدن د  ددملددو دملددأب؛د هللابمد نددّللك د حب  هدالد وةدإالدابّللك د ددشد ددّللك س حدنددّللك
دشىٍ دهللاب د  د  أنهد بد دهلبدثنيددحي حدثفظدثىتدميقي د  بد دهلبدثنيدميقيدثفظدثىتددحي ح".    د ثدطدمألكأ

ل:د خرباندح د عبددد  مي دمبدسبي دند دل:دعبدددمبد هعد دل:د خرب دد بيث دهللابدـد مح دمبدسثي ددهل  د د د5076
 سثي دمبدموريدد  ردري دهللابد   دمبدهللا  دد  محبدد  يب د  د دلدد  مي :ددمبدد  يب د  دهللابد ميه دهللابددمبدهللا دف 

دثنيد دهللابيهد سبمد نهد دل:د" بد دلدثنيددحي حد} ق حدنددّللك دصبىددّللك متقوند ثنيد حي حون د  هدهللابدرسولددّللك
دحل  د دد ق ود د دألرضد هللاويًّدد ثنيد ظه  ن{دإ،د}مذ كدّت جون{د در،د دد د هد ددو هدذ ك د  بد دهلبَّد

 ثنيدميقيد در،د دد د ه"د دلدد  مي :دهللابدد بيث.
دلدمحدد:دهللابدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحددد  هيعدحنوه دهللابدسهيل دهللابد ميه دهللابددمبد  دهللادئش د  5077
   دهللايَّدحم

د ث هدالدش دكد ه د هددملبكد  هددحل   د دهللابيهد سبمد دل:د" بد دلدإذدد ص ح:دالدإ هدإالددّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
دشيٍ د  د ف دكدند هدهللا لدر  ٍاد بد   دإمسدهللايل د كتعد هدهللاو دثقبدٍ  د ث َّدهللابهدهللاو دسيئد  د  هودهللابىدكلكأ

ددحي ح". ر  د هدهللاو ددرجدٍ  د كد ند دث ٍزد بدد ويطدندثىتدميقي؛د إند دهلددإذدد  قىدكدند هد  لدذ كدثىتَّ  
دهللابيهد سبمد ي ددد ىدد بدئمد ادل:دايرسولددّللك دإند ابدهللايدحمد دصبىددّللك  دلد دث دثدمحدد:د   ىدرجلدرسولددّللك

 ى كأتدهللابكدمأذدد كذد د دل:د"ص قد مودهللايدحٍم".
دمبدجثف دهللابدسهيل دهللابد ميه دهللابددمبدهللادئش دلد موددد د:در دهدإمسدهللايلدم بدجثف د  وسىدد مَّ أثيُّ د هللا  ددّللك  

ـدث عبددهللا   دمبدهللا  دن دعبددمايا دهللابد قبمددث ددمبدزايدد دل:دمسثهللاد نسدمبد د كدداول:5078  
دهللابيهد سبم:د" بد دلدثنيددحي ح:دد بهمدإ د ص حهللاد شه ،د  شه دمحبادهللا شكد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

دالدإ هدإالد نهللاد ث ،دالدش دكد كد  ند   د دهللا  ،د رسو ك؛دإالدغف د هد   الئأتكد  ي دخباكد نكد نهللاددّللك
  دد صدبد ددو هدذ كد بدذنٍع د إند دهلددثنيدميقيدغف د هد دد صدبد بكدد بيبا".

ثي دد فبقطي دهللا  دـدث عبددإسحدقدمبدإم دهيمد مودد بض دد   واي دعبدد   دمبدشثيعد دل:د خرب د مودس5079
 د  محبدمبدثقدن دهللابددحلدرتدمبد قبمد نهد خربه دهللابد ميهد قبمدمبددحلدرتدد ت ي ي 



دإ يهد ادل:د"إذدددنحي  هللاد بدصالةددملغ بد ال:دد بهمد ج  د بدد بدرد دهللابيهد سبمد نهد س َّ دصبىددّللك هللابدرسولددّللك
د د يبتكدكتعد  د بهد د إذددصبيهللادد حي حد الدكذ ك؛د  أنكدإندس  د  دٍ ؛د  أنكدإذدد بهللادذ كدمثَّد هللاَّ كدجودرف

دهللابيهد دصبىددّللك د بهد"د خرب د مودسثي  دهللابددحلدرتد نهد دل:د س َّهددإ يبددرسولددّللك د ددو كدكتعد كدجودرف  هللاَّ
  سبمد بحبدخنصد ددإخودنبد.

د   بي د    دمبددملحيفىدـدث عبددهللا   دمبدهللا  دنددحل حييد  ؤ كلدمبدد فضلددحل َّد  د هللابيدمبدسهلد5080
دحل حييد د ود:دعبددد و ي  دعبددهللا  دد  محبدمبدثقدندد أبد د دل:دث ع د قبمدمبددحلدرتدمبد قبمدد ت ي ي دهللابد

  ميه 
دمبد دهللابيهد سبمد دلدحنوهدإ،د و ه:د"جودرد بهد"دإالد نهد دلد يه دد"  لد نددأبكأمد ث د "د دلدهللابيك  ندد بزدصبىددّللك

ددسهلد يه:دإن ُغدرح
دهللابيهد سبمد دس دَّا د ب ددمبغبدددمل دصبىددّللك عه د  دلدهللابيد دمبددملحيفى:دمث بددرسولددّللك  ابهدث ك

دحُت حز دد اد وهد د ال  د دستح  هللاد  سيد ق اهللاد صحد د  باد ددحليداب  ننيد د ابهللادهلم:د و ود:دالدإ هدإالددّللك
دهللابيهد سبمد خرب هداب ذيدصبثهللا د  هللاد دد صحد د  د ود:دث  تبددد غبي ا د ب دد   بددهللابى دصبىددّللك رسولددّللك

دإنقدند بهمدكذدد كذد"د دلدهللا  دد  محب:د  اندنقيهللاد د  دكتعد كد بدكلكأ  حقَّبديلد ددصبثهللاد  دل:د"  ددإنَّددّللك
دس كتعد كداب وصدةدمث ي"د دلد فثلد خت دهللابيهد سبم:د"  ددإ كأ دصبىددّللك مدهللابيه د   ثهدد  ودب دمثد دلدرسولددّللك

 إيلَّد  دلديل دمثدذك د ثبدهم د  دلددمبددملحيفَّىد دل:دمسثهللاددحلدرتدمبد قبمدمبددحلدرتدد ت ي ىدى كأتدهللابد ميه.
ـدث عبدددمد دمبد   دد   واي دعبددهللا  دد  زدقدمبد قبمدد   واي د كدند بدعاد ددملقب نيد بددملتث كأ دبد5081

شيخدعاا دهللابددونسدمبد يق ةدمبدثب سدهللابد ددد  ردد  دهللابد  دد  ردد درضيد دل:دعبدد  ر،دمبدسث  د دلددمد :د
دهللابهد دل:  دّللك

د دالدإ هدإالدهو دهللابيهد وكبهللاد هودربدد ث حمدد ثظيمدس  د  دٍ  دكفدهددّللك  بد دلدإذدد ص حد إذدد  قى:دثقزددّللك
  دد مهَّهدصدد د دكدند دد  دكدذاب .

دمبد  د  دكد دل:د خرب ددمبد  دذئع دهللابد  د سي دد ربكدد دهللابد ثدذدمبددـدث عبدد   دمبددملحيفى دعبد5082
دمبدخ يع دهللابد ميهد نهد دل:  هللا  ددّللك

دهللابيهد سبمد يحيبكأيد بد د  دركبدهد ادل:د صبيتم د بمد دصبىددّللك خ جبدد د يباد طٍ د رب ٍادش د ةدنطبعدرسولددّللك
:د" ل"د بمد  لدشيئد دمثد دل:د" ل"د ابهللا:د دد  ولدايدرسولددّللك د دل:د  لدشيئد د ادل:د" ل"د بمد  لدشيئد دمثد دل

د ث ف{د دملثوكأذ نيدثنيدمتقيد ثنيد حي حدعالتد  د د أفيكد بدكلدشى ".   ل:د} لدهوددّللك
ـدث عبدد   دمبدهللاوف دعبدد   دمبدإمسدهللايلد دل:دث ع د   د دلددمبدهللاوف:د ر دتهد د صلدإمسدهللايلد5083

دض ضم دهللابدش دح دهللابد  د د كد دل: دل:دث ع   



 د ود:دايرسولددّللك دث كأعبددمأب ادناوهلددإذدد ص حبدد   قيبدد دضطجثبد د    همد ندداو ود:د"د بهمد دط دد ق ود د
دشىٍ  د دملالئأاددوه  ند نكدالدإ هدإالد نهللا د  أاندنثوذدمكد بدش كأد دكلكأ  دألرضدهللادملدد غيعد د وهددة د نهللادربُّ

  د  بدش كأدد ويطدندد  جيمد ش كه د  ندنارتفدسو د دهللابىد نفقبدد  دا هدإ،د قبٍم". نفقبد
ـد دلد موددد د:د  ذددديأسبدد5084  

د دد ثدملني دد بهمَّدإ كأ دربكأ دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد ص حد ث كمد بيال:د ص حبدد  ص حددملبكدّللك دصبىددّللك  ندرسولددّللك
نحي هد نورهد م كتهد ه ده د  هللاوذدمكد بدش كأد دد يهد ش كأد ددمث ه دمثدإذدد  قىد بيالد س  كدخريدهذددد يودد تحهد د

   لدذ ك".
ددحل دزيد دل:د5085 ـدث عبددك ريدمبدهللا ي  دعبددمايادمبدد و ي  دهللابدهللا  دمبدُجْثُ ٍمد دل:دث ع ددألزه دمبدهللا  ددّللك

 ث ع دش دقفددهلوز د دل:
دهللابهدد د بدد بيل ددخبهللادهللابىدهللادئوادرضيددّللك دهللابيهد سبمددفتتحدإذددهعك دصبىددّللك  ق  تهد:دمبدكدندرسولددّللك

د بدد بيلدكربدهللاو د د مح دهللاو د د  دل:د  اد هللا:د ا دس  ت دهللابدشى د ددس   دهللابهد ث فد  بك دكدندإذددهعَّ
د حب  ه"دهللاو د د  دل:د"س حدنددملبكدد ا  ف"دهللاو د  د دستغف دهللاو د  د هبلدهللاو د د مثد دل:د"د بهمدإ د"س حدنددّللك

  هللاوذدمكد بدضيقدد  نيدد ضيقددوددد ايد ا"دهللاو د  دمثددفتتحدد حيالة.
دمبد هعد دل:د خرب دسبي دندمبدمالل دهللابدسهيلدمبد  دصد  دهللابد5086 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك

  ميه دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبمدإذددكدند دسف د دصبىددّللك د نث تهد ثقبدمالئهدكدندرسولددّللك   سح دداول:د"مس دسد  فددحب  ددّللك

د بدد بدر".  هللابيبد دد بهمَّدصدث بدد   ضلدهللابيبد دهللادئذد دابّللك
ـدث عبدددمبد ثدذ دعبدد   دعبدددملقثودي دعبددد ادسمد دل:5087  

دداول:د بد دلدثنيددحي ح:دد بهمَّد ددثبفهللُاد بدثبٍفد  د بهللاد بد ولد  دنذر د  بدنذرد  ويئتكدكدند مودذرك
منيدد يدذ كدكبه:د ددشئهللادكدن د  ددملد و دملددأب دد بهمددغف ديلد جتد زديلدهللابه دد بهمد  بدصبيهللادهللابيهد ثبيهد

 صاليت د  بد ثبهللاد ثبيهد ثبيت دكدند ددست بد ددو هدذ كد]  د دل:دذ كدد يود[.
دمبد قب ا دعبدد مود ود د دهللا بدمس د ابندمبدهللا5088   دندداول:دمسثهللادهللا  دنددث ددمبدهللافدندـدث عبددهللا  ددّللك
 داول:

د  ددمسهدشى فد ددألرضد الد د دد ذيدالددض ُّ دهللابيهد سبمدداول:د" بد دلدمقمددّللك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
د ق د د هودد ق ي دد ثبيم دعالتد  دٍ دملد حي هد ج ةدمالٍ دثىتددحي ح د  بد دهلددثنيددحي حدعالتد  دٍ دملد حي هد

ٍ دثىتدميقي"د دل:د  صدبد ابندمبدهللا  دندد فدجل د جثلدد  جلدد ذيدمس د بهددحل دثددبظ دإ يه د ادلد ج ةدمال



دهللابيهد سبم د  أبدد يودد د ددكذمهللادهللابىدهللا  دند الدكذبدهللا  دندهللابىدد بزكأدصبىددّللك  ه:د دد كد بظ دإيلَّ د وددّللك
 د ذيد صدم د يهد دد صدم دغض هللاد بقيهللاد ند  وهلد.

 عبددنحي دمبدهللادصمددألنطدكي دعبدد نسدمبدهللايَّدضد دل:دث ع د مود ود د د دهللابد   دمبدكثع دهللابدـدث5089
دهللابيهد سبمدحنوه دملددذك د حيادد فدجل.   ابندمبدهللا  دن دهللابدهللا  دن دهللابدد بزدصبىددّللك

د د ث دفدمبدهللا  دد ثظيمد    دمبددمل ىند د ود دعبددهللا  ددملبكد5090 مبدهللا    دهللابدهللا  دـدث عبددهللابيدمبدهللا  ددّللك
 دجلبيلدمبدهللاطيا دهللابدجثف دمبد ي وند دل:دث ع دهللا  دد  محبدمبد  دمأ ةد نهد دلدألميه:

دإ د مسثكد  هللاودكلَّدغ دٍة:دد بهمَّدهللاد  د دم   دد بهمَّدهللاد  د دمسثي دد بهمَّدهللاد  د دمحي ي دالدإ هدإالد ايد مهللاأ
دهللابيهد سبمدد هللاود بَّ د  اند نهللا د ثي هددعالاث دثنيد حي ح د عالاث دثنيدمت دصبىددّللك قيد ادل:دإ دمسثهللادرسولددّللك

د ند سنتَّدمقبته د دلدهللا دفد يه:د  اول:دد بهمكدإ د هللاوذدمكد بدد أف د د فا  دد بهمَّدإ د هللاوذدمكد بدهللاذدبد  ثعُّ
 ند سنتَّدمقبتهد دل:د  دلدد ارب دالدإ هدإالد نهللا د ثي هددعالاث دثنيد حي ح د عالاث دثنيدمتقيد ت هللاود بَّ د  ثعد

دهللابيهد سبم:د"دهللاود ددملأ  ب:دد بهمدرمحتكد رجو د الد أب دإ،دنفقيدط  ادهللانٍي د  صبحديلد دصبىددّللك رسولددّللك
 ش  دكبه دالدإ هدإالد نهللا"د مثضهمددمد دهللابىدصدث ه.

يل دهللابدمُسحيٍك دهللابد  دصد  دـدث عبدد   دمبددملبهدل دعبدددمد ددث ددمبدزرد دعبددر حدمبدد ادسم دهللابدسه5091
 هللابد  ده د ةد دل:

دد ثظيمد حب  هد دئاد  ٍَّة د إذدد  قىدكذ كدملد دهللابيهد سبم:د" بد دلدثنيددحي حدس حدنددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
 دودفد ث فد بددخلالئقدن لد دد دىف".

ابب ما يقول الرجل إذا رأى اهلالل -111  
يل دعبدد ابن دعبدد تددة ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللا5092  

دهللابيهد سبمدكدندإذددر ىددهلاللد دل:د"هاللدخرٍيد رشٍ  دهاللدخرٍيد رشٍ  دهاللدخرٍيد دصبىددّللك  نهدمبغهد ندنزَّددّللك
دد ذيدذهعدموه دكذدد جد دموه دكذد".   رشٍ  دآ بهللاداب ذيدخباك"دعالتد  د  دمثدداول:د"دحل  دّللك

  ندزد دمبدث دبد خربهم دهللابد  دهالل دهللابد تددةـدث عبدد   دمبدد ثال  د5093
دهللابيهد سبمدكدندإذددر ىددهلاللدص فد جههدهللابه. دصبىددّللك   ندرسولددّللك

دهللابيهد سبمد دهذددد  دبدث دثد قب دصحيح.   دلد موددد د:د يسدهللابدد بزدصبىددّللك
ابب ما يقول إذا خرج من بيته -112  

  ا دهللابد بحيور دهللابدد وثز دهللابد دكدسب اد د هللا:ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبددشث5094
د هللاوذدمكد ند ضلَّد  د دهللابيهد سبمد بدمييتد  ُّدإالدر  دط  هدإ،دد ق د د ادل:د"د بهمَّدإ كأ  ددخ جدد بزُّدصبىددّللك

." كح د  د ربمد  د ُربم د  د جهلد  دجيهلدهللابيَّ د  د ُزلَّ  ُ ضلَّ د  د زلَّ



دمبد  دـدث عبددإم دهيمدمبددحلقبد5095 دخل ث يُّ دعبددثجدجدمبد    دهللابددمبدج دج دهللابدإسحدقدمبدهللا  ددّللك
 طبحا دهللابد نسدمبد د ك

د  وكبهللادهللابىددّللك دالدثولد الد وَّةدإالَّد دهللابيهد سبمد دل:د"إذددخ جدد  جلد بدميتهد ادل:دمقمددّللك  ندد بزدصبىددّللك
"د دل:ددادلدثيبئٍذ:ده دهللاد كفيهللاد   يهللا د تتبحى  هدد ويدطيد ياولد هدشيطدنفدآخ :دكيفد كدم جٍلد  ددابّللك

 ُه أيحد كفيد   ي ".
ث عبدددمبدهللاوف دعبدد   دمبدإمسدهللايلد دل:دث ع د   د دلددمبدهللاوف:د ر دهللاد د صلدإمسدهللايلد دل:دد-د5096

 ث ع دض ضم دهللابدش دح دهللابد  د د كددألشث يد دل:
دهللابيهد سبم:د"إذدد جل دصبىددّللك دد دلدرسولددّللك د س  كدخريددملوجلد خريددملر ج دمقمددّللك د  جلدميتهد بيال:دد بهمدإ كأ

درمبدد وكببد دمثد يقبمدهللابىد هبه". دخ جبد د هللابىددّللك   جلبد د مقمددّللك
ابب ما يقول إذا هاجت الريح -113  

   دهللابدد مه يد دل:دـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زيد سب اددث ددمبدش يعد دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث5097
 ث ع داثمهللادمبد يسد ند ابده د ةد دل:

د] ثد،[د يتداب  محا د  يتد "د دلدسب ا:د  ْ حددّللك دهللابيهد سبمدداول:د"د  دحد بدرحْ حددّللك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
د بدش كأهد". دخريهد د دستثيذ ددابّللك  اب ثذدب د  أذددر دت وهدد الد ق وهد د سبودددّللك

عه دهللابدسبي دندمبددقدر 9850 دمبد هع د خرباندهللا    د ند ابدد بض دث ك ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد  د قتج ثد د دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ندد د هللا:د ددر دهللادرسولددّللك هللابدهللادئوادز جدد بزدصبىددّللك

ْي د د  درىد دهللا فدذ كد د جههد ابهللا:دايدرسولددّللك دضدثأد دثىتد رىد بهدهلود هدإّنددكدندد تقم د كدندإذددر ىدغحد
د بدفدإذددر  ددد غيمد  ثوددرجد د نددأوند يهددملط  د  رد،دإذددر دتهدهللا  هللاد د جهكدد أ دهياد ادل:د"ايدهللادئواد دد

داط ان{.  دؤ ب د نددأوند يهدهللاذدبف د  دهللاذبد ودفداب  دح د   در ىد ودفدد ثذدبد اد ود:د}هذددهللادرضف
دهللابهد 9950 ـدث عبدددمبدمودر دعبددهللا  دد  محب دعبددسفيدن دهللابددملا دددمبدش دح دهللابد ميه دهللابدهللادئوادرضيددّللك  

دهللابيهد سبمدكدندإذددر ىدانشئد د د  قدد ق د د  ،دد ث لد إندكدنبد دصالة دمثدداول:د"د بهمدإ د  ندد بزدصبىددّللك
  د دهبيئد ". هللاوذدمكد بدش كأهد"د  أندُ طأ د دل:د"د بهمدصيكأد

ابب ]ما جاء[ يف املطر -114  
ـدث عبدد ق دد  تي ادمبدسثي  ددملثىند دال:دعبددجثف دمبدسبي دن دهللابداثمهللا دهللابد نسد دل:5100  

دهللابيهد سبمد حق دعومهدهللابهدثىتد دصبىددّللك دهللابيهد سبمد ط د ر جدرسولددّللك دصبىددّللك  صدمبدد حنبد  درسولددّللك
  دملدصبثهللادهذد د دل:د"ألنهدث دثدهللاهٍ دم ده". صدمهد اببد:دايرسولددّللكد

ابب ما جاء يف الديك والبهائم -115  



دمبدهللات ا د5101 دمبدهللا  ددّللك ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددهللا  دد ثمدمدمبد    دهللابدصد دمبدكيقدن دهللابدهللا ي ددّللك
 هللابدزد دمبدخد  د دل:

دهللابيهد سبم:د"دالد ق وددد  كأد دصبىددّللك كد  أنهددو ظد بحيالة". دلدرسولددّللك  
ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدجثف دمبدرميثا دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة5102  

د] ثد،[د بد ضبهد  أنددر  د بأد  د إذددمسثتمد دهللابيهد سبمد دل:د"إذددمسثتمدصيدحدد  دأاد قبودددّللك  ندد بزدصبىددّللك
د بدد ويطدند  أد نددر  دشيطدان ".نيقددحل درد تثوذ ددابّللك  
 ...د]اببدنيقددحل ريد ن دحدد أالب[

ـدث عبددهبدددمبدد ق ي دهللابدهللا  ة دهللابد   دمبدإسحدق دهللابد   دمبدإم دهيم دهللابدهللاطد دمبددقدر دهللابد5103
د دل:  جدم دمبدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د"إذددمسثتمدن دحدد أالبد نيقددحل  داب بيلد تثوذ د دصبىددّللك د  أنبَّدد دبد ددالدد دلدرسولددّللك ابّللك
    ن".
ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابدخد  دمبددمد  دهللابدسثي دمبد  دهالل دهللابدسثي دمبدزايد دهللابد5104

دمبد دح د عبددإم دهيمدمبد   دندد   واي دعبدد   دعبددد بيثدمبدسث  د دل:دعبدددمد دمبدهللا  ددّللك جدم دمبدهللا  ددّللك
دم د غريهد دال:دهلدد دهللابدهللابيك بدهللا  دمبدثقنيدمبدهللابيك  

د] ثد،[دد دبدد  هبَّد ددألرض"د دلد دهللابيهد سبم:د"  بودددخل  جدمث ده  ةدد  جلد؛د  أندّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دخباد "دمثدذك دن دحدد أبعد دحل ريدحنوه د زددد دث د ه:د دلددمبد دمبد   دن:د" د بكدد قدهللاا"د  دل:د"  أندّللك

دهللابيهد سبمد  به.دهلد دصبىددّللك د:د ث ع دش ث يلددحلدجع دهللابدجدم دمبدهللا  ددّللك دهللابدرسولددّللك  
ابب يف الصيب يولد فيؤذين يف أذنه -116  

دمبد  درد   دهللابد ميهد5105 ـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدند دل:دث ع دهللادصمدمبدهللا ي ددّللك دهللابدهللا ي ددّللك
  دل:

دصبىددّللكد دهللابيهد سبمد ذند د ذنددحلقبدمبدهللابيكدثنيد    هد دط اداب حيالة.ر دهللادرسولددّللك  
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبدد   دمبد ضيل دحد عبدددوسفدمبد وسى دعبدد مود سد ادهللابدهودددمبد5106

دهللابهدد د هللا:  هللا  ة دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك
دهللابيهد سبمددؤ ىداب حي يدند ي  دصبىددّللك هللاودهلمداب ربكا دزددددوسف:د ىبكأأهم د ملددذك داب ربكا.كدندرسولددّللك  

ـدث عبدد   دمبددمل ىن دعبددإم دهيمدمبد  دد وزد  دعبدددد ددمبدهللا  دد  محبدد ثطدر دهللابددمبدج دج دهللابد ميه د5107
دهللابهدد د هللا:  هللابد دكدمحي  دهللابدهللادئوادرضيددّللك



دهللابيهد سبم:د"هلدر:ي"د   دصبىددّللك كب ا دغريهد.د" يأمددملغ مون"د بهللا:د  دددملغ كأمون "د دل:ددد دلديلدرسولددّللك
 "د ذدبددورت،د يهمددجلب".

ابب يف الرجل يستعيذ من الرجل -117  
دمبدهللا  ددجلو يد دال:دعبددخد  دمبددحلدرت دعبددسثي  د دلدنحي :ددمبد  د5108 د هللا ي ددّللك ـدث عبددنحي دمبدهللابيك

 هللا  ما دهللابد تددة دهللابد  دنيك 
د  هللاطوه"دهللابددمبد د  هللايذ ه د  بدس  أمدموجهددّللك دهللابيهد سبمد دل:د"د بددستثدذدابّللك دصبىددّللك هللا دفد ندرسولددّللك

." :د" بدس  أمدابّللك   دلدهللا ي ددّللك
ـدث عبدد ق دد سهلدمبدمأدرد دال:دعبدد مودهللاودنا دحد عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د ددملثىندهللابد5109

هللا   د دل:ددألهللا ش دهللابدجمده  دهللابددمب  
د  هللاطوه"د  دلدسهلد هللا  دن:د د  هللايذ ه د  بدس  أمدابّللك دهللابيهد سبم:د" بددستثدذكمدابّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د هد "  بددهللادكمد  جي وه"دمثدد فاودد"  بد  ىدإ يأمد ث   د د أد ئوه"د دلد ق دد هللا  دن:د"  أندملدجت  دد ددهللاودددّللك

 ثىتد ثب ودد ند  دكد  متوه".
ابب يف رد الوسوسة -118  

ـدث عبددهللا دفدمبدهللا  دد ثظيم دعبددد بض دمبد    دعبددهللاأ  اددث ددمبدهللا درد دل:د عبدد مودُز حْيٍلد دل:5110  
د دد  أبَّمدمه د دل:د اددلديل:د شى دد س  هللاددمبدهللا دفد ابهللاد ددشى د ج هد دص ري د دل:د ددهو د بهللا:د دّللك

دادد نم بددإ يكدد بدشكك د دل:د ضحك د دل:د دداد د]هللام جل[:د}  أندكبهللاد دشكٍك  بدذ كد ث دثىتد نملددّللك
 دس لدد ذدبددا   ندد أتدبد بد  بك{ددآلدا.د دل:د ادلديل:دإذدد ج  د دنفقكدشيئد د ال:د}هوددأل لد دآلخ د

دشىٍ دهللابيمف{.   د ظده د د  دطب د هودمألكأ
هللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:دـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددسهيل 5111  

د بد صحدمهد اد ود:دايرسولددّللك دا د د نفقبددد وى دنثظمد ندنتأبمدمهد  دد أالددمه د ددحنعد ند بدد جد هدانفف
ميدنب".    اند أب بددمه د دل:د"  د  د ج متوه "د د ود:دنثم د دل:د"ذد،دص دحدديأ

دمبدـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد دمبد  د ادمبد5112  هللانيد دال:دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابدذرٍك دهللابدهللا  ددّللك
 ش دد دهللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك دإنَّد ث اندجي د دنفقهددث ضداب وى  دألنددأوند جد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك
د كرب د كرب ددّللك د كرب ددّللك دإ يهد بد نددتأبمدمه د ادل:د"دّللك دد ذيدردَّدكي هدإ،دد وسوسا"د دلدمح ا د ثعُّ  ددحل  دّللك

 دمبد  د ا:د"ردَّد   ه"د أدند"ردَّدكي ه".
ابب يف الرجل ينتمي إىل غري مواليه -119  



ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري دعبددهللادصمددألثولد دل:دث ع د مودهللا  دند دل:دث ع دسث دمبد د كد دل:دمسثتهد5113
دهللابيهد سبمد نهد دل: ذانيد  هللادهد بزد بد   دصبىد دّللك  

" بدددهللاىدإ،دغريد ميهد هوددثبمد نهدغريد ميهد دجلبادهللابيهدث ددف"د دل:د بايهللاد ابدمأ ةد ذك  دذ كد هد ادل:دمسثتهد
دهللابيهد سبم.   ذانيد  هللادهد بزد بد   دصبىددّللك

ددرجبني د ادل:د  دد ث مه دد   لد بدر ىدمقهمد د دلدهللادصمد ابهللا:دايد ابدهللا  دن د ا دشه دهللاب ،درجالند ميُّ
د  د دديأسالد ددث دسث دمبد د ك د دآلخ د  دد بدد طدئفد دمضثاد هللاو دبدرجال دهللابىد   د هم د س يلددّللك

  ذك د ضال .
دإنهدهللاب يد ثبىد بدد ثقل ددث د و هدث عبدد ث ع .   دلد موددد د:د دلدد بفيبيدثيثدث َّتد ذدددحل دث:د دّللك

 ابددد ددداول:دمسثهللاد مح دداول:د يسدحل دثد هلدد أو ادنور د دل:د  ددر دهللاد  لد هلدد دلد مودهللابي:د مسثهللا
 د  حي ةدكدنودد حثبَّ وهد بدشث ا.

ـدث عبددثجدجدمبد  ددثاوب دعبدد ثد داددث ددمبدهللا   دعبددزدئ ة دهللابددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  د5114
 ه د ة 

دهللابيهد سبمد دل:د" ب د دملالئأاد د بدفد  ثني دالددا لددهللابدد بزكأدصبىددّللك د و د دمغريدإذند ود يهد ثبيهد ثباددّللك  و،ك
."] د الدص فف [د بهددوددد ايد اد]هللا لف  ]دّللك

ـدث عبددسبي دندمبدهللا  دد  محبدد   واي دعبددهللا  دمبدهللا  دد ودث  دهللابدهللا  دد  محبدمبددمد دمبدجدم د دل:د5115
هللابد نسدمبد د كد دل:دث ع دسثي دمبد  دسثي د حنبدم ري     

ددملتتدمثاد دهللابيهد سبمدداول:د" بدددَّهللاىدإ،دغريد ميهد  ددنت ىدإ،دغريد ود يهد ثبيهد ثباددّللك دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
 إ،ددوددد ايد ا".

ابب يف التفاخر ابألحساب -120  
د  د خربانددمبد هع د هذددث د ه دـدث عبدد وسىدمبد   دندد   ي دعبدددملثدىف دحد عبدد مح دمبدسثي ددهل  5116

 هللابدهودددمبدسث  دهللابدسثي دمبد  دسثي  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:
د جلَّ[د  د ذهعدهللابأمدهللُا كأيكاحددجلدهبياد  ر هددابآلاب  د ؤ بفد ايٌّ د د]هللامَّ دهللابيهد سبم:د"إنَّددّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

ددهمد حمفد بد حمدجهبم د  د يأونبَّد  دج فدشايٌّ د نتمدمبودآدد د آددد بد  د ر همدأب ودٍد دإّنك  دبد ي هللابَّدرجدلف
د بددجلثالندد يتد    دأبنفهددد بنت".   هوندهللابىددّللك

ابب يف العصبية -121  
دمبد قثود دهللابد ميهد دل:5117 ـدث عبددد بفيبي دعبددزهري؛دعبددمسد كدمبدث ب دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك  

دىدغريددحلقد هودكد  ثريدد ذيدرحدحىد هوددُبميدمذن ه. بدنحي د و هدهللاب



ـدث عبدددمبدمودر دعبدد مودهللاد   دعبددسفيدن دهللابدمسد،دمبدث ب دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك دهللابد ميه د5118
  دل:

دهللابيهد سبمد هود د  ٍاد بد دٍد د ذك دحنوه.  دنتهيهللادإ،دد بزدصبىددّللك
اي د دل:دعبددد ف اي  د دل:دعبددسب ادمبدمو دد   واي دهللابدمبهللاد دعبادمبدـدث عبدد  وددمبدخد  دد   و5119

 دألسا د نددمسثهللاد ابهددداول:د بهللا:دايرسولددّللك د ددد ثحي يا د دل:د" ند ثنيد و كدهللابىدد ظبم".
 دـدث عبدد مح دمبدهللا   دمبدد ق ح دعبدد دوبدمبدسود  دهللابد سد ادمبدزد د نهدمس دسثي دمبددملقيعدى ت5120

 هللابدس د ادمبد د كدمبدجثومددمل جليد دل:
دهللابيهد سبمد ادل:د"خريكمددمل د  دهللابدهللاوري هد ددملدأيمث". دصبىددّللك  خط بددرسولددّللك

  دلد موددد د:د دوبدمبدسود دضثيف.
ـدث عبدددمبدد ق ح دعبدددمبد هع دهللابدسثي دمبد  د دوب دهللابد   دمبدهللا  دد  محبددملأيددث ددمبد  د5121

دمبد  دسبي دن دهللابدج ريدمبد طثم  ي  ادهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دل:د" يسد بَّدد بددهللاددإ،دهللاحي يٍا د  يسد بَّدد بد د لدهللابىدهللاحي يٍا د  يسد بَّدد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

  بد د دهللابىدهللاحي يٍا".
 دكبدنا دهللابد  د وسىدـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد مود سد ا دهللابدهللاوف دهللابدزايددمبدف دٍق دهللابد 5122

  دل:
دهللابيهد سبم:د"دمبد خهللادد اودد بهم". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ـدث عبدد   دمبدهللا  دد  ثيم دعبدددحلقنيدمنيد    دعبددج د دمبدثدزد دهللابد   دمبدإسحدقدهللابددد ددمبد5123
 ثحيني دهللابدهللا  دد  محبدمبد  دهللُاا ا دهللابد  دهللاا اد كدند و،د بد هلد درفد دل:

دهللابيهد سبمدُ ث د  د ض مهللادرجال د بددملو كني د ابهللا:دخذهدد  د  اندد غالدد دصبىددّللك شه  د  درسولددّللك
د  اندد غالدددألنحيدريُّ". دهللابيهد سبمد ادل:د" هالَّد بهللا:دخذهدد  كأ دصبىددّللك  د فدرسي د د تفهللادإيلَّدرسولددّللك

ابب إخبار الرجل الرجل مبحبته إايه -122  
بدد ق د دعبددىيب دهللابدعورد دل:دث ع دث يعدمبدهللا ي  دهللابددملا دددمبد ث ددأ بد   دكدند دركه ـدث ع5124  

دد  جلد خدهد بيرربهد نهدى ه". دهللابيهد سبمد دل:د"إذدد ثعَّ  هللابدد بزدصبىددّللك
ـدث عبدد قبمدمبدإم دهيم دعبدددمل در،دمبد ضد ا دعبدداثمهللادد  بد  دهللابد نسدمبد د ك 5125  
دهذد د ادلد هدد بزدصبىد ندرجال د دمهدرجلد ادل:دايرسولددّللك دإ دألثعُّ دهللابيهد سبمد   َّ دكدندهللاب دد بزدصبىددّللك

د ادل:د ث كدد ذيد ث  ت د دهللابيهد سبمد" حهللْابحْ تحُه "د دل:دال د دل:د" هللاب ه"د دل:د بحاهد ادل:دإ د ث كد ددّللك دّللك
  ه.



د نهدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددسبي5126 دمبدد حيد هللا دهللابد  دذرٍك  دن دهللابدمحي دمبدهالل دهللابدهللا  ددّللك
  دل:

د  د بد ث  هللا"د دل:د  أ د ثعد ايرسولددّللك دد  جلدىعدد اودد الددقتطي د نددث لدكث بهمد دل:د" نهللادايد ابدذرٍك
دصبى د رسو ه د دل:د"  أنكد  د بد ث  هللا"د دل:د  هللاددهدد مودذرك د  هللاددهددرسولددّللك دهللابيهد سبم.ددّللك دّللك  

ـدث عبدد هعدمبدمايا دعبددخد   دهللابددونسدمبدهللا ي  دهللابداثمهللا دهللابد نسدمبد د كد دل:5127  
دهللابيهد سبمد  ثوددموى دملد رهمد  ثوددموى د ش َّد به د دلدرجل:دايرسولددّللك د دصبىددّللك ر دهللاد صحدبدرسولددّللك

دهللابيهد سبم:د"دمل  د  د بددد  جلدىعدد  جلدهللابىدد ث لد بددخلريددث لدمهد الددث ل دصبىددّللك ن به د ادلدرسولددّللك
."   ثعَّ
ابب يف املشورة -123  

ـدث عبدددمبددمل ىن دعبددىيبدمبد  دمأري دعبددشي دن دهللابدهللا  ددملبكدمبدهللا ري دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد5128
  دل:

دهللابيهد سبم:د"دملقتودرد ؤمتبف". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب يف الدال ِّ على اخلري ]كفاعله[ -124  

ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابددألهللا ش دهللابد  دهللا   دد وي د  دهللابد  د قثودددألنحيدريد5129
  دل:

دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك دإ د ُم يد د دمحب  د دل:د"الد ج د دد محبكدهللابيه د جد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك
دصبىد  أبددئهللاد الان د دهللابيهد سبمد  خربه د ادلدرسولددّللك دصبىددّللك د بثبهد ندى بك"د  اتهد ح به د   ىدرسولددّللك

دهللابىدخرٍيد بهد  لد ج د دهللابه". دهللابيهد سبم:د" بددلك  دّللك
ابب يف اهلوى -125  

لدمبد  دـدث عبددثيوةدمبدش دح دعبددمايا دهللابد  دمأ دمبد  د  ، دهللابدخد  دمبد   دد  افي دهللابدمال5130
 د  ردد  دهللابد  دد  ردد  

دهللابيهد سبمد دل:د"دث ُّكدد وى ددث يد دحيم".  هللابدد بزدصبىددّللك
ابب يف الشفاعة -126  

ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدم د دمبد  دم دة دهللابد ميه دهللابد  د وسىد دل:5131  
دهللابيهد سبم:د"دشفثوددإيلَّد تؤج  دد  يابدد دصبىددّللك دهللابىد قدندن يكأهد ددشد ". دلدرسولددّللك ّللك  

ـدث عبدد مح دمبدصد د  مح دمبدهللا   دمبدد ق حد دال:دعبددسفيدندمبدهللاييبا دهللابدهللا   دمبدددبدر دهللابد هعد5132
 مبد ب ه دهللابد خيه دهللابد ثد دا:



دهللابيهد سبمد دل دصبىددّللك :د"دشفثودددشفثودد ؤج  دد  أ دألرد ددأل  د  :خ هدكي دد وفثودد تؤج  د؛د  أدرسولددّللك
  ؤج  د".
ـدث عبدد مود ث   دعبددسفيدن دهللابدم د  دهللابد  دم دة دهللابد  د وسى دهللابدد بزد  به.5133  
ابب فيمن يبدأ بنفسه يف الكتاب -127  

ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهويم دهللابد بحيور دهللابددمبدسريدب د دلد مح :5134  
دهللابيهد سبمدهللابىد دلد  ةددث دهوي د دهللابدمثبد   دد ثال  د ندد ثال د مبددحلض  يدكدندهللاد لدد بزدصبىددّللك

 د  ح دب د أدندإذددكتعدإ يهدم  دمبفقه.
ـدث عبدد   دمبدهللا  دد  ثيم دعبدددملثبَّىدمبد بحيور د خرباندهويم دهللابد بحيور دهللابددمبدسريدب دهللابددمبد5135

دهللابيهد سبمد      دابمسه.د ثال  دهللابدد ثال دمبددحلض  يد نهدكتعدإ،دد بزدصبىددّللك
ابب كيف يكتب إىل الذمي؟ -128  

دمبدهللا  د5136 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيد    دمبدىيبد دال:دعبددهللا  دد  زدق دهللابد ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك
دمبدهللات ا دهللابددمبدهللا دف  دّللك

دإ،ده  لدهللاظيمدد   د دسال دهللابيهد سبمدكتعدإ،ده  ل:د"د بد  ٍ درسولددّللك دفدهللابىد بدد   د ندد بزدصبىددّللك
 دهل ى".

  دلددمبدىيب:دهللابددمبدهللا دفد ند ابدسفيدند خربهد دل:د  خببددهللابىده  لد  جبقبددمنيدد ده دمثددهللاددمأتدبدرسولد
دإ،ده  لدهللاظيمدد   د دسالدفدهللابىد دد  محبدد  ثيم د بد  ٍ درسولددّللك دهللابيهد سبمد  أذدد يه:د"مقمددّللك دصبىددّللك دّللك

   ددمث ". بدد   ددهل ى د
ابب يف بر ِّ الوالدين -129  

ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدند دل:دث ع دسهيلدمبد  دصد  دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:5137  
دهللابيهد سبم:د"الدجيميد   فد د  هدإالَّد ندجي هدابوكد د يورتدهد يثتاه". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

دمبدهللا   دهللابددـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللاب5138 دمبد  دذئعد دل:دث ع دخديلددحلدرت دهللابدمحمةدمبدهللا  ددّللك
دهللابيهد  ميهد دل:دكدنهللادحتيتدد   ةد كبهللاد ث هد د كدندهللا  ددأ ههد د ادلديل:دطبكأاهدد  ميهللا د   ىدهللا  دد بزَّدصبىددّللك

دهللابيهد سبم:د"طبكأاهد".   سبمد ذك دذ كد ه د ادلدد بزُّدصبىددّللك
   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابد مدمبدثأيم دهللابد ميه دهللابدج هد دل:ـدث عبدد 5139

د دصبىددّللك  بهللادايرسولددّللك د بد م ُّ د دل:د"  ك دمثد  ك دمثد  ك دمثد اب، دمثددأل  بد دأل  ب"د  دلدرسولددّللك
ضبهدد ذيد بثهدشجدهللاد دهللابيهد سبم:د"الددق لدرجلفد والهد بد ضٍلدهودهللاب هد ي بثهدإايهدإالددهللايد هددوددد ايد اد 

    ي".



.   دلد موددد د:ددأل  يدد ذيدذهعدشث در سهد بدد قُّمكأ
ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبدددحلدرتدمبد  ة دعبددكبيعدمبد بفثادهللابدج ه 5140  

دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك د بد م ُّ د دل:د"  كد  اب،د  ختكد  خد،د  وال،دد ذي دبيدد نهد  ىدد بزَّدصبىددّللك
د رثمفد وصو اف".  ذد، دثقٌّد دجعف

ـدث عبدد   دمبدجثف دمبدزايدد دل:د خربان دحد عبددهللا دددمبد وسىد دل:دعبددإم دهيمدمبدسث  دهللابد ميه دهللابد5141
دمبدهللا   د دل:  محي دمبدهللا  دد  محب دهللابدهللا  ددّللك

دهللابيهد سبم:د"إنَّد بد كربدد أ دئ د نددبثبدد  ج دصبىددّللك لد د  ده"د يل:دايرسولددّللك دكيفددبثبد دلدرسولددّللك
 د  جلد د  ده د دل:د"دبثبد ابدد  جلد يبثبد ابهد دبثبد  هد يبثبد  ه".

دمبدإدردس دهللابد5142 د هللا  دندمبد  دشي اد    دمبدد ثال  ددملثىند د ود:دعبددهللا  ددّللك ـدث عبددإم دهيمدمبد ه يٍك
دمبدهللا  ي د و،دم دسدهللا ة دهللابد ميه دهللابد  د سي د د كدمبدرميثادهللا  دد  محبدمبدسبي دن دهللابد سي دمبدهللابيك

دهللابيهد سبمدإذدجد هدرجلد بدم دسب اد ادل:دايرسولددّللك دهلد دصبىددّللك د قدهللا يد دل:دميبددحنبدهللاب درسولددّللك
 مهدد بدمث مهد دمايد بدم كأد مويَّدشى د م ُّمهددمهدمث د وهت د د دل:د"نثم دد حيالةدهللابيه دد دالستغفدردهل د د إنفدذدهللاه

  صبادد  ثمدد يتدالد وصلدإالد  د د إك دددص داه د".
دمبد سد ادمبددهلدد دهللابدهللا  د5143 ـدث عبدد مح دمبد بي  دعبدد مودد بض  دعبددد بيثدمبدسث  دهللابددمد دمبدهللا  ددّللك

دمبدددبدر دهللابددمبدهللا   د دل:  دّللك
دد ربكأد دهللابيهد سبم:د"إند م َّ دصبىددّللك ". دلدرسولددّللك دصباددمل  د هلدُ دكأد ميهدمث د نددويلكأ  

ـدث عبدددمبددمل ىن دعبدد مودهللادصمد دل:دث ع دجثف دمبدىيبدمبدهللا درةدمبدعوابن د خرباندهللا درةدمبدعوابن د ند5144
  ابدد طفيلد خربهد دل:

دهللابيهد سبمدداقمدحل د دابجلث دناد دلد مودد طفيل:د  انددو ئٍذدغال دد محلدهللاظمددجلم ر دإذد   بهللادر دهللادد بزَّدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد  ق دهلددردد ه د جبقهللادهللابيهد ابهللا:د بدهي د اد ود:دهذهد  هدد يتد د   ةدثىتددنهللادإ،دد بزدصبىددّللك

  رضثته.
ـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  دعبدددمبد هعد دل:دث ع دهللا   دمبددحلدرت د ندهللا  دمبدد قدئعدث َّعه5145  

دهللابيهد سبمدكدندجد قد ددو د د    لد موهد بدد  ضدهللاا د وض د هدمثبدعومهد اث دهللابيه دد نهدمبغهد ندرسول دصبىددّللك دّللك
د دعومهد بدجدن هددآلخ د جبقهللادهللابيه دمثد   لد خوهد بدد  ضدهللاا د اددد] ه[درسولددّللك قَّ مثد   بهللاد  هد وض دهلددشأ

دهللابيهد سبمد  جبقهدمنيدد ده.  صبىددّللك
عال يتيما   ابب يف فضل من -130  



ـدث عبددهللا  دند  مودمأ دإمبدد  دشي ا ددملثىند دال:دعبدد مود ثد دا دهللابد  د د كددألشجثيدهللابددمبدث د  د5146
 هللابددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبم:د" بدكدنهللاد هد ن ىد بمددئأْ هدد ملددهبهدد ملددؤع د   هدهللابيهدد دل:ددث دد ذكورد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دجلبا"د ملددذك دهللا  دنددث دد ذكور.د دخبهددّللكد  
ـدث عبدد ق د دعبددخد   دعبددسهيلددث ددمبد  دصد دهللابدسثي ددألهللاوى د دلد موددد د:د هودسثي دمبد5147

 هللا  دد  محبدمبد أ لدد مه ي دهللابد دوبدمبدموريددألنحيدري دهللابد  دسثي ددخل ريد دل:
دهللابيهد سبم:د" بدهللادلدعال دصبىددّللك ُبَّد ز َّجحُهبَّد  ثقبدإ يهبَّد بهددجلبا". دلدرسولددّللك تدمبدٍ د  دَّ ح  

ـدث عبدددوسفدمبد وسى دعبددج د  دهللابدسهيلد ذددديأسبدددنثبدهد دل:د"عالتد خودٍ  د  دعالتدمبدٍ  د5148
   دمبتدن د  د ختدن".

هللا در دهللابدهللاوفدمبد د كدـدث عبدد ق د دعبدددمد دمبدزرد  دعبددد بهدفدمبد همد دل:دث ع دش ددفد مود5149
 دألشجثيد دل:

دهللابيهد سبم:د" اند د   ةفدسثفد ددخل َّدبدكهد نيددوددد ايد ا"د     ددمد داب وسطىد د ق دماد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
دابنودد  د د ود".  "د   ةفدآ هللاد بدز جهددذد د بحيٍعد  دٍلدث قهللادنفقهددهللابىددتد دهددثىتَّ

ابب يف من ضمي اليتيم -131  
ـدث عبدد   دمبدد حي دحدمبدسفيدن د خرباندهللا  دد ثمدمددث ددمبد  دثدزدد دل:دث ع د   دهللابدسهل5150  

دهللابيهد سبمد دل:د" اند كد لدد يتيمدكهد نيد ددجلبا"د  ندمنيد ص ثيهدد وسطىد د يتد بيدديأ دد.   ندد بزدصبىددّللك
ابب يف حق اجلوار -132  

دهللابهدـدث عبدد ق د دعبددمحدد5151   دهللابدىيبدمبدسثي  دهللابد  دمأ دمبد    دهللابدهللا  ة دهللابدهللادئوادرضيددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د" ددزدلدجربدلددوصي دابجلدردثىتد بهللاد يوركأعبَّه". دصبىددّللك  هللابدرسولددّللك

ـدث عبدد   دمبدهللايقى دعبددسفيدن دهللابدموريد  دإمسدهللايل دهللابدجمده  5152  
دمبدهللا   د نهدذد دهللابيهد سبمدهللابدهللا  ددّللك دصبىددّللك محدشدةد ادل:د ه دتمدجلدريدد يهوديكأ د  أ دمسثهللادرسولددّللك

درببهللاد نهدسيوركعه".  داول:د" ددزدلدجربدلددوصي دابجلدردثىتَّ
ـدث عبددد  مي دمبدان  د مود وما دعبددسبي دندمبدثيدن دهللابد   دمبدهللاجالن دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:5153  

دهللابيهد سبمددوأودجدرهد ادل:د"دذهعد دصرب"د  اتهد   نيد  دعالاث د ادل:د"ددذهعدجد درجلدإ،دد بز دصبىددّللك
 دط حد تدهللاكد دد ط دق"د ط حد تدهللاهد دد ط دق د جثلدد بدفددق  ونهد يرربهمدخربه د جثلدد بدفددبثبونه:د ثلد

دشيئ دمه د  ثل د  ثل د جد هدإ يهدجدرهد ادلد ه:ددرج دالد  ىد  كأ د د أ هه.دّللك  



ـدث عبدد   دمبددملتوكلدد ثقاال  دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ةد5154
  دل:

د د يودد د د يودددآلخ د بيأ ددضيفه د  بدكدنددؤ بدابّللك دهللابيهد سبم:د" بدكدنددؤ بدابّللك دصبىددّللك  دلدرسولددّللك
د د يودددآلخ د بيالدخريد د  د يحي هللا".ددآلخ د الددؤذدجدره د  بدكدن دؤ بدابّللك  

ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  د سثي دمبد بحيور د نددحلدرتدمبدهللا ي دث َّعهم دهللابد  دهللا  دنددجلو  دهللابد5155
 طبحا 

دهللابهدد د هللا:د بهللا:دايرسولددّللك دإنديلدجدردبدأبده دد م   د دل:د"أبدانمهدداباب ".  هللابدهللادئوادرضيددّللك
  د:د دلدشث اد دهذدددحل دث:دطبحادرجلد بد  دش. دلد موددد

ابب يف حق اململوك -133  
د وسى دهللابدهللابيكد5156 ـدث عبددزهريدمبدث بد هللا  دندمبد  دشي اد دال:دعبدد   دمبدد فضيل دهللابد غرية دهللابد دكأ

دهللابيهد سبم:د"د حيالةدد حيالة دد اودددّللكد دصبىددّللك د ي دد بأهللاد ميدنأم".هللابيهدد قالدد دل:دكدندآخ دكالددرسولددّللك  
داب  مذةد هللابيهد5157 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دهللابددألهللا ش دهللابددملث  ردمبدسود .د دل:در دهللاد ابدذرٍك

م ددغبيظ د هللابىدغال هد  بهد دل:د ادلدد اود:دايد ابدذر د ودكبهللاد خذ دد ذيدهللابىدغال كد جثبتهد  دهذدد
 د دل:د ادلد مودذر:دإ دكبهللادسدم هللادرجال د كدنهللاد  هد هللاج يا د ثريَّ هدأب كأه د أدنهللادثباد كقو دغال كدعواب دغريه

د يكدجدهبياف"د دل:د"إنمدإخودنأمد ضبأمد دهللابيهد سبمد ادل:د"ايد ابدذرٍك دإنَّكدد  :ف دصبىددّللك  وأد دإ،درسولددّللك
." دهللابيهم د  بدملددالئ أمد  يثوه د الد ثذموددخبقددّللك  دّللك

دد ق د دعبددهللايقىدمبددونس دعبدددألهللا ش دهللابددملث  ردمبدسود د دل:ـدث عب5158  
داب  َّمذةد  أذددهللابيهدم دفد هللابىدغال هد  به د اببد:دايد ابدذر د ود خذ دم ددغال كدإ،دم د،د أدنهللاد دخببددهللابىد  دذرك

دهللابيهد سبمدداول:د"إخودنأمدجثبه دصبىددّللك دحتهللاد د دأم د  بددثباد كقو هدعواب دغريهد دل:دمسثهللادرسولددّللك مددّللك
 كدند خوهدحتهللادد دهد بيطث هداددأيكلد  يأقهدادددب س د الددأبكأفهد دددغب ه د  أندكبفهد دددغب هد بيثبه".

  دلد موددد د:د ر دهددمبدّنريدهللابددألهللا شدحنوه.
 دهللابددألهللا ش دهللابدإم دهيمدـدث عبدد   دمبدد ثال د دل:دعبدد مود ثد دا دحد عبدددمبددمل ىند دل:دعبدد مود ثد دا5159

د تي ي دهللابد ميه دهللابد  د قثودددألنحيدريد دل:دكبهللاد ض بدغال د ديل د ق ثهللاد بدخبفيدصوات د"دهللابمد ابد
دهللابيهد سبمد ابهللا:دايرسولد د  أذددهودد بزُّدصبىددّللك ُد   ردهللابيكد بكدهللابيه"د د تفهللاُّ  قثود"د دلددمبددمل ىن:د   نيد"ّللَّ

د وجهددّللكد د ثد،د دل:د"  دد]إنك[د ودملد فثلد بفثتكدد بدر"دد  د"ملقتكدد بدر".دّللك دهودث ف  
ـدث عبدد مودكد ل دعبددهللا  دد ودث  دهللابددألهللا ش دإبأسبددهد  ثبدهدحنوهد دل:دكبهللاد ض بدغال د ديلد] سود[د5160

 اب قَّوط د ملددذك د   دد ثتق.



د دل:ـدث عبدد   دمبدهللا   دد  دزي دعبددج د  دهللابد بحيور دهللابد5161 جمده  دهللابدُ وحركأق دهللابد  دذرك  
دهللابيهد سبم:د" بدال  أمد بدابوكيأمد  طث وهدادد كبون د دكقوهداَّدد ب قون د  بدملد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

."  دالئ أمد بهمد  يثوه د الد ثذموددخبقددّللك
مبدز   دهللابدمثبدم درد  دمبددـدث عبددإم دهيمدمبد وسى د خرباندهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدهللا  دن5162

دهللابيهد سبم[   أيث دهللابدرد  دمبد أيثد كدندابدشه ددحل د ياد]  دد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمد دل:د"ثقبددملبأادميُْبف د سو ددخلبقدشؤدف".   ندد بزدصبىددّللك

مبدرد  دمبد أيثدهللابددـدث عبدددمبددملحيطفى دعبددماياد دل:دعبددهللا  دندمبدزُ ح د دل:دث ع د   دمبدخد  5163
دهللابيهد سبم دصبىددّللك  هللا هددحلدرتدمبدرد  دمبد أيثد كدندرد  د بدجهيباد  دشه ددحل د ياد  درسولددّللك

دهللابيهد سبمد دل:د"ثقبددملبأادميبف د سو ددخلبقدشؤدف". دصبىددّللك   ندرسولددّللك
 دثددهل  د د هود متكد دال:دعبدددمبدـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  د  مح دمبدهللا   دمبدد ق ح د هذددث5164

دمبدهللا  دداول:   هعد دل:د خرب د مودهدّن ددخلوال  دهللابدد ث دفدمبدجبي ددحلج يد دل:دمسثهللادهللا  ددّللك
دكمدنثفودهللابددخلددد د حي هللا دمثد هللادددهللابيهدد أالدد دهللابيهد سبمد ادل:دايرسولددّللك جد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك

ددوٍددس ثنيد  َّة ". حي هللا د ب ددكدند دد  د   اد دل:د"دهللافوددهللابهد] [دكلكأ  
ـدث عبددإم دهيمدمبد وسىدد  دزيد دل:د خرباندحد عبدد ؤ كلدمبدد فضلددحل د د دل:دعبددهللايقى دعبدد ضيلدهللابد5165

 دمبد  دنثم دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبمد دل:د" بد ذفدابوكهد هو د"ددث ع د مودد ادسمدنزُّدد تومادصبىددّللك م ي فدادد دلدجب د هددوددد ايد ادث ك

  دلد ؤ ل:دعبددهللايقىدهللابدد فضيل ددثب ددمبدغم دن.
ـدث عبدد ق د دعبدد ضيلدمبدهللايدض؛دهللابدثحيني دهللابدهاللدمبددقدفد دل:5166  

دغض د د بهدكبددنم ال د دددردسود دمبدُ ا كأن د  يبددشيخد يهدثأ َّةفد  ثهدجدرداد هد بطمد جههد د  ددر دهللادسود د د ش َّد
د جههد د ا در دتبددسدم دس ثٍاد بد   د ا كأند  دد بددإالدخددد د بطمد صغ اند ذد،دد يودد دل:دهللاجمدهللابيكدإالدث ُّ

دهللابيهد سبمدمثتاهد.   جههد د    اندد بزدصبىددّللك
ُ ا كأندـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابدسفيدند دل:دث ع دسب ادمبدكهيلد دل:دث ع د ثد دادمبدسود دمبد5167

د د به د  أاند ثو دم دُ ا كأندكبددس ثادهللابىدهللاه دد بزدصبىددّللك  دل:د ط هللاد و،د بد د  هللادهد  د دهللاد د ادل:دد تصَّ
دهللابيهد سبم:د" هللاتاوهد"د د ود:دإنهد يسد بدد دصبىددّللك هللابيهد سبمد  يسد بددإالدخددد د بط هددرجلد بد د ادلدرسولددّللك

ثىتددقتغبود د  أذدددستغبودد بيثتاوهد".خددددغريهدد دل:د" بتر  همد  
ـدث عبدد ق دد  مودكد لد دال:دعبدد مودهللاودنا دهللابد  دف دهللابد  دصد دذكودن دهللابدزدذدند دل:5168  



  يهللاددمبدهللا  د   د هللاتقدابوكد د هد  خذد بددألرضدهللاودد د  دشيئد د ادل:د ديلد يهد بددألج د دددقوىدهذد دمسثهللاد
دهللاب دصبىددّللك يهد سبمدداول:د" بد طمدابوكهد  دض مهد أفدر هد نددثتاه".رسولددّللك  

ابب ما جاء يف اململوك إذا نصح -134  
دمبدهللا   5169 دمبد قب ادد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك  

د به دهللابيهد سبمد دل:د"إندد ث  دإذددنحيحد قيكأ هد  ثقبدهللا ددةددّللك دصبىددّللك   ج هد   ني".د ندرسولددّللك
ابب فيمن خبيب مملوكا  على مواله -135  

دمبدهللايقىدهللابدهللاأ  ا دهللابد5170 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددزد دمبددحل دب دهللابدهللا دردمبدرزدق دهللابدهللا  ددّللك
 ىيبدمبددث   دهللابد  ده د ةد دل:

دهللابيهد سبم:د" بدخ عدز جادد  ىٍ د  دابوكهد بيسد بَّد دصبىددّللك د". دلدرسولددّللك  
ابب يف االستئذان -136  

دمبد  دمأ  دهللابد نسدمبد د ك5171 ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدد دهللابدهللا ي ددّللك  
دهللابيهد سبمدنواصد  د دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ادددإ يهدرسولددّللك  ندرجال ددطب د بدمثبدُثجح دد بزدصبىددّللك

دهللاب دصبىددّللك يهد سبمدخيتبهد يطثبه. ود صد دل:د أ  د نظ دإ،درسولددّللك  
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدسهيل دهللابد ميهد دل:دعبدد موده د ة5172  

دهللابيهد سبمدداول:د" بددطب د دددرد وٍددمغريدإذنمد فا  ددهللايبهد ا ده ر دهللايبه". دصبىددّللك   نهدمس درسولددّللك
سبي دنددث ددمبدماللدهللابدك ري دهللابدد و ي  دهللابد  ددـدث عبددد  مي دمبدسبي دنددملؤذكأن دعبدددمبد هع دهللاب5173
 ه د ة

دهللابيهد سبمد دل:د"إذدددخلدد  حي د الدإذن".   ندد بزدصبىددّللك
ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددج د  دحد عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددثفص دهللابددألهللا ش دهللابدطبحا د5174

 هللابدهمدلد دل:
دهللابيهد سبمددقت ذن د ادددهللابىدد  دب ددجد درجل د دلدهللا  دن:دسث دمبد  د   دص:د و فدهللابىداببدد بزدصبىددّللك

دددالستئذدند بدد بظ ". دهللابيهد سبم:د"هأذددهللابكد  دهأذد؛د  أّنك   دلدهللا  دن:د قتا لدد  دب د ادلد هدد بزدصبىددّللك
حادمبد حي كأف دهللابدـدث عبددهدر ندمبدهللا  ددّللك دعبدد موددد دددحلف يدهللابدسفيدن دهللابددألهللا ش دهللابدطب5175

دهللابيهد سبم.  رجل دهللابدسث دحنوه دهللابدد بزدصبىددّللك
ابب كيف االستئذان -137  

ـدث عبدددمبدمودر دعبدد مودهللادصم دعبدددمبدج دج دحد عبددىيبدمبدث يع دعبددر ح دهللابددمبدج دجد دل:د5176
دمبدصفودند خربه دهللابدكب ةد مبدثب ل خرب دهللا   دمبد  دسفيدن د ندهللا   دمبدهللا  ددّللك  



دهللابيهد سبمدد دهللابيهد سبمدمبنبد ج ددٍاد صغدميسد د د بزُّدصبىددّللك دصبىددّللك  ندصفودندمبد  يادمث هدإ،درسولددّللك
أبهللابىد أا د  خبهللاد ملد سبكأمد ادل:د"درج د الدد قالددهللابيأم"د ذ كدمث د دد سبمدصفودندمبد  يا د دلدهللا   :د

ثب ل د ملددالدمسثتهد به.د  خرب ددمبدصفودند ذدد   دهللابدكب ةدمب  
 دلد موددد د:د دلدىيبدمبدث يع:د  يادمبدصفودن د ملددالدمسثتهد بدكب ةدمبدثب ل.د  دلدىيبد دضد :دهللا   دمبد

دمبدصفودند خربهد ندكب ةدمبددحلب لد خربه.  هللا  ددّللك
د دل:د5177 عبددرجلد بدم دهللاد  ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد موددألثوص دهللابد بحيور دهللابدرأْمثأيٍك  

دهللابيهد سبمدخلدد ه:د" خ جد دهللابيهد سبمد هود دميهللاد ادل:د  جل د ادلدد بزدصبىددّللك  نهددست ذندهللابىدد بزدصبىددّللك
إ،دهذدد ثب هددالستئذدن د الد ه:د لدد قالددهللابيأم د  دخل "د ق ثهدد  جلد ادل:دد قالددهللابيأم د  دخل د  ذند

دهللابيه   سبمد  خل.د هدد بزُّدصبىددّللك
ـدث عبددهبدددمبدد قَّ ي دهللابد  ددألثوص دهللابد بحيور دهللابدرمثيدمبدث دحمد دل:دُث كأعهللُاد ندرجال د بدم د5178

دهللابيهد سبمدنثبده.  هللاد  ددست ذندهللابىدد بزدصبىددّللك
  دلد موددد د:د كذ كدث عبدد ق ددث عبدد مودهللاودنا دهللابد بحيور د ملددالدهللابدرجلد بدم دهللاد  .

دمبد ثدذ دعبدد   دعبددشث ا دهللابد بحيور دهللابدرمثي دهللابدرجلد بدم دهللاد  ـدث 5179 عبددهللا ي ددّللك  
دهللابيهد سبمدنثبدهد دل:د ق ثتهد ابهللا:دد قالددهللابيأم د  دخل    نهددست ذدهللابىدد بزدصبىددّللك

ابب كم مرة يسلم الرجل يف االستئذان؟ -138  
مبدخحييفا دهللابدمق دمبدسثي  دهللابد  دسثي ددخل ريدـدث عبدد مح دمبدهللا  ة د خرباندسفيدن دهللابددمد د5180

  دل:
كبهللادجد قد د دجمبسد بدجمد سددألنحيدر د جد د مود وسىد حمأهللاد  د اببدد ه:د دد  مهللاك د دل:د    دهللا  د ندآ يهد
ند   يته د دست ذنهللادعالاث د بمددؤذنديلد  جثهللاد ادل:د دد بثكد ند  يح  د بهللا:د  دجئهللاد دست ذنهللادعالاث د بمددؤذ
دهللابيهد سبم:د"إذدددست ذند ث كمدعالاث د بمددؤذد هد بريج "د دل:د ت  نيَّدهللابىدهذدد دصبىددّللك يل د   د دلدرسولددّللك

 اب  يبا د دل:د ادلد مودسثي :دالدداودد ثكدإالد صغ دد اودد دل:د اددد مودسثي د ثهد وه د ه.
دمبددد د دهللابدطبحادمبدىيب5181   دهللابد  دم دة دهللابد  د وسىـدث عبدد ق د دعبددهللا  ددّللك

دمبد يسد بمددؤذند ه د  نهد  ىدهللا  د دست ذندعالاث د ادل:ددقت ذند مود وسى ددقت ذنددألشث ي ددقت ذندهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم:د"دقت ذند ث كمدعالاث  د  أند ذند ه د إالَّد دصبىددّللك   ج د  ثثدإ يهدهللا  :د ددردَّ، د دل:د دلدرسولددّللك

دئت دم يبادهللابىدهذد د ذهعدمثدرج د ادل:دهذدد  ك د ادلد  ٌّ:دايدهللا   دالد أبدهللاذداب دهللابىد صحدبد بريج "د دل:د
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك دهللابيهد سبم د ادل:دهللا  :دالد كوندهللاذداب دهللابىد صحدبدرسولددّللك دصبىددّللك  رسولددّللك



د  دهللابدهللا ي دمبدهللا ري د ند ابد وسىدـدث عبددىيبدمبدث يع دعبددر ح دعبدددمبدج دجد دل:د خربن دهللاط5182
دصبىد دهذدد بد   درسولددّللك دست ذندهللابىدهللا  د ذهدد احيا د دلد يه:د دنطبقدأب دسثي د وه د هد ادل:د خفيدهللابيك

دهللابيهد سبم د هلد دد حيفقدابألسودق.د  أبدسبمد دشئهللاد الد قت ذن.  دّللك
هودد دهللابدمحي دمبدهالل دهللابد  دم دةدمبد  دـدث عبددزد دمبد خمد دعبددهللا  دد اده دمبدشثيع دعبدد5183

  وسى دهللابد ميهد ذهدد احياد دل:
دهللابيهد سبمدش د . دصبىددّللك   ادلدهللا  دأل د وسى:دإ دملد هت ك د  أبَّددحل دثدهللابدرسولددّللك

دمببد قب ا دهللابد د ك دهللابدرميثادمبد  دهللا  دد  محب د هللابدغريد دث د بدهللاب دئهمد 5184 هذد ددـدث عبددهللا  ددّللك
دهللابيهد سبم. دصبىددّللك   ادلدهللا  دأل د وسى:د  ددإ دملد هت ك د  أبدخويهللاد نددتاوَّلدد بدفدهللابىدرسولددّللك

ـدث عبددهوددد مود   دند    دمبددمل ىن ددملثىند دلد   دمبددمل ىن:دعبددد و ي دمبد قبم دعبدددأل زدهللايد دل:د5185
بدهللا  دد  محبدمبد سث دمبدزردرةدهللابد يسدمبدسث د دل:مسثهللادىيبدمبد  دك ريدداول:دث ع د   دم  

"د دل:د  دَّدسث فدردكددخفيكد د دلد يس:د دهللابيهد سبمد د بم بدد ادل:د"د قالددهللابيأمد رمحاددّللك دصبىددّللك زدراندرسولددّللك
دهللابيهد سبمد ادل:دذرهددأ  دهللابيبدد بدد قالد د ادلدرسولدد دصبىددّللك دهللابيهد ابهللا:د الد ذند  سولددّللك دصبىددّللك ّللك

دهللابيهد سبم:د"د قالددهللابيأمد رمحاد دصبىددّللك "د  دَّدسث دردكددخفيكد دمثد دلدرسولددّللك  سبم:د"د قالددهللابيأمد رمحاددّللك
دإ دكبهللاد مس د قبي كد  ردُّدهللابيكدردكدد دهللابيهد سبمد د  ثهدسث  د ادل:دايرسولددّللك دصبىددّللك "دمثدرج درسولددّللك دّللك

دهللابيهد سبم د    د هدسث دمغقلد دغتقل دمثدخفيكدد تأ دصبىددّللك   دهللابيبدد بدد قالد د دل:د دنحي فد ثهدرسولددّللك
دهللابيهد سبمدد دهد هودداول:د"د بهمد دصبىددّللك ان  هد بحفاد حي وغادممهللاف دند  د حْرفد دشت لد د دمثدر  درسولددّللك

دهللابيهد سبمد بدد طثدد د ب ددددجثلدصبود كد رمحتكدهللابىدآلدسث دمبدهللا ددة"د دل:دمثد صدب دصبىددّللك رسولددّللك
دهللابيهد سبم د ادلدسث :دايد دصبىددّللك  رددددالنحي دفد  َّبد هدسث دمحدرد د  د طَّ دهللابيهدماطيفا د  كعدرسولددّللك
دهللابيهد سبم:د"دركع"د  ميهللادمثد دل:د"إ َّدد ند دصبىددّللك  يس ددصحعدرسولددّللك د دلد يس:د ادلديلدرسولددّللك

   كعد إ دد ند بحي ف"د دل:د دنحي  هللا.
  دلدهوددد مود   دن:دهللابد   دمبدهللا  دد  محبدمبد سث دمبدزردرة.

  دلد موددد د:در دهدهللا  دمبدهللا  دد ودث  د دمبدمسدهللاادهللابددأل زدهللايد  سال د ملددذك دد يسدمبدسث .
دـدث عبدد ؤ لدمبدد فضلددحل كد د دآخ دب د د ود:دعبددمايادمبدد و ي  د5186 عبدد   دمبدهللا  دد  محب دهللابدهللا  ددّللك

 مبدُمْق د دل:
دهللابيهد سبمدإذدد  ىداببد وددملددقتا لدد  دبد بد باد د جهه د  أبد بدركبهددألميبد  د دصبىددّللك كدندرسولددّللك

 دألدق  د داول:د"د قالددهللابيأم دد قالددهللابيأم"د ذ كد ندد  ُّ ردملد أبدهللابيهدددو ئٍذدستور.
يستأذن ابلديق ِّ  ابب الرجل -139  



ـدث عبدد ق د دعبددمو  دهللابدشث ا دهللابد   دمبددملبأ ر دهللابدجدم 5187  
دهللابيهد سبمد ددحدبد ميه د   اهللادد  دبد ادل:د" بدهذد "د بهللا:د ان د دل:د" اند ان"دك نكهدد  نهدذهعدإ،دد بزدصبىددّللك

 ك هه.
 ...د]اببدد  جلدد قدد  دبد الددقبم[

وبددث ددملادم يدعبددإمسدهللايلددث ددمبدجثف دعبدد   دمبدهللا    دهللابد  دسب ا دهللابدان  دـدث عبددىيبدمبد د5188
 مبدهللا  ددحلدرتد دل:

دهللابيهد سبم دثىتددخبهللادثدئطد د ادلديل:د"  قكدد  دب"د ُض بدد  دبد ابهللا:د دصبىددّللك خ جهللاد  درسولددّللك
 " بدهذد "د سدقددحل دث.

دد  دب. دلد موددد د:ددث دث دثد  د وسىددأل شث يد دلد يه:د  قك  
ابب يف الرجل ُيْدَعى أيكون ذلك إذنه؟ -140  

ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدث يعد هودد دهللابد    دهللابد  ده د ة5189  
دهللابيهد سبمد دل:د"رسولدد  جلدإ،دد  جلدإذنه".   ندد بزدصبىددّللك

   دهللابد تددة دهللابد  درد   دهللابد  ده د ةـدث عبددثقنيدمبد ثدذ دعبددهللا  ددألهللابى دعبددسثي5190
دهللابيهد سبمد دل:د"إذدددهللايد ث كمدإ،دطثدٍدد جد د  دد  سول د  أندذ كد هدإذنف". دصبىددّللك   ندرسولددّللك

دد بؤ ؤي:دمسثهللاد ابددد ددداول:د تددةدملددق  د بد  درد  دشيئد .   دلد مودهللابيك
ابب االستئذان يف العورات الثالث -141  

ث عبدددمبدد ق حد دل:دعبددح د عبدددمبدد حيَّ َّدحدمبدسفيدن د دمبدهللا  ةد هذددث د هد دال:د خرباندسفيدن دهللابدـد5191
. ذن د إ دآل  دجدرديتدهذهد قت ذندهللابيك دمبد  ددمد  دمس ددمبدهللا دفدداول:دملددؤ  د دد ك  دد بدفدآدادديأ  هللا ي ددّللك

أي  دمه.د دلد موددد د:د كذ كدر دهدهللاطد  دهللابددمبدهللا دف  
دمبد قب ا دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابدهللا   ددث ددمبد  دهللا   دهللابدهللاأ  ا5192 ـدث عبددهللا  ددّللك  

 ندنف د د بد هلدد ث دقد د ود:دايددمبدهللا دف دكيفد  ىد دهذهددآلدادد يتد   اند يهددندد   ان د الددث لد دد ث  د ولد
دهللام جل:د}ايد دهددد ذدبدآ بودد يق ت ذنأمدد ذدبد بأهللاد ميدنأمد د ذدبدملدد بغودددحلبمد بأمدعالتد  دٍ د بد  لددّللك

صالةأدد فج د ثنيد ضثوندعيدمأمد بدد ظهريةد  بدمث دصالةدد ثود دعالتدهللاوردٍ د أمد يسدهللابيأمد الدهللابيهمد
دثبيمدرد دجبدحفدمث هبَّدطود وندهللابيأم{د   دد اثبزدإ،د}هللابيمفدثأيمف{د دلددمبدهللا دف:دإنددّللك ثيمدابملؤ بنيدىعُّ

رت د كدندد بدفد يسد  يوهتمدستورد الدثجدل د  ندددخلددخلدددد  دد و  د  ددتي ادد  جلد د  جلدهللابىد هبه د د قكأ
داب قتورد دخلري د بمد رد ث د ددث لدمذ كدمث . دابالستئذدند د بكدد ثورد  د جد همددّللك      همددّللك

د هللاط د ددفق دهذدددحل دث. دلد موددد د:د ث دثدهللا ي ددّللك  



  مودبدد قالد
ابب يف إفشاء السالم -142  

ـدث عبدد مح دمبد  دشثيع دعبددزهري دعبدددألهللا ش دهللابد  دصد  دهللابد  ده د ةد دل:5193  
دهللابيهد سبم:د" د ذيدنفقيدمي هدالد  خبودددجلبادثىتد ؤ بودد الد ؤ بوددثىتدحتدمود د  الد دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

بىد  ٍ دإذدد ثبت وهدحتدم تم د  ووددد قالددميبأم". د أمدهللا  
دمبدهللا   :5194 ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دعبددد بيث دهللابددمد دمبد  دث يع دهللابد  ددخلري دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبم:د يُّدديأسالددخريف د دل:د" طثمدد طثدد د  ا  دد قالددهللابىد بدهللا  هللاد دصبىددّللك  ندرجال دس لدرسولددّللك
بدملد ث ف".    

ابب كيف السالم؟ -143  
ـدث عبدد   دمبدك ري د دل:د خرباندجثف دمبدسبي دن دهللابدهللاوف دهللابد  درجد  دهللابدهللا  دندمبدثحينيد5195

  دل:
دهللابيهد دهللابيهد سبمد ادل:دد قالددهللابيأم د  ددهللابيهدد قالددمثدجبس د ادلدد بزُّدصبىددّللك جد درجلدإ،دد بزدصبىددّللك

"دمثد جد دآخ د ادل:دد قالددهللابيأمد رمحاددّللك د  دَّدهللابيهد جبسد ادل:د"هللاو  ن"دمثدجد دآخ د ادل:د سبم:د"هللاو ف
د م كد ه د  دَّدهللابيهد جبسد ادل:د"عالعون".  د قالددهللابيأمد رمحاددّللك

ـدث عبددإسحدقدمبدُسوحْدٍ دد   بي دعبدددمبد  د  ،د دل:د ربد  دمسثهللادان  دمبددمد د دل:د خرب د مود5196
دهللابيهد سبمدنثبده دزدد:دمثد  ىدآخ د ادل:دد قالدد   ثود دهللابدسهلدمبد ثدذدمبد نس دهللابد ميه دهللابدد بزدصبىددّللك

د م كد هد  غف  هد ادل:د" رمثون"د دل:د"هأذدد أوندد فضدئل".  هللابيأمد رمحاددّللك
ابب يف فضل من بدأ ابلسالم -144  

 مودهللادصم دهللابد  دخد  د هع دهللابد  دسفيدنددحل حيي دهللابددـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درفدد ذُّهبي دعبد5197
   د  د اد دل:

د] ثد،[د بدم  همداب قالد". دهللابيهد سبم:د"دإند  ،دد بدفدابّللك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب من أوىل ابلسالم؟ -145  

بد  ده د ةد دل:ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدمهدددمبدُ بـح كأه دهللا5198  
دهللابىدد ادهللا  د د ابيلدهللابىدد أ ري". دهللابيهد سبم:د"دقبمدد حيغريدهللابىدد أ ري د دملدرُّ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

ـدث عبددىيبدمبدث يعدمبدهللا  ك د خرباندر ح دعبدددمبدج دجد دل:د خرب دزايد د نداثمتد د و،دهللا  دد  محبدمبد5199
داول:زد د خربه د نهدمس د ابده د ةد  

دهللابيهد سبم:د"دقبمدد  دكعدهللابىددملدشي"دمثدذك ددحل دث. دصبىددّللك   دلدرسولددّللك



ابب يف الرجل يفارق الرجل مث يلقاه أيسلم عليه؟ -146  
ـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  دعبدددمبد هعد دل:د خرب د ثد دادمبدصد  دهللابد  د وسى دهللابد  د  ، د5200

 هللابد  ده د ةد دل:
  ايد ث كمد خدهد بيقبمدهللابيه د  أندثد هللادميبه ددشج ةد  دج درد  دثج دمثد ايهد بيقبمدهللابيهد دضد .إذدد

دهللابيهد دصبىددّللك هللٍا دهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ةدهللابدرسولددّللك  دلد ثد دا:د ث ع دهللا  دد وهدبدمبدخبح
  سبمد  بهدسود  .

د   دعبددثقبدمبدصد  دهللابد ميه دهللابدسب ادمبدكهيل دهللابدسثي دمبدـدث عبددهللا دفدد ثبربي دعبدد سوددمبدهللا5201
 ج ري دهللابددمبدهللا دف دهللابدهللا  

دهللابيهد سبمد هود د و مٍاد هد ادل:دد قالددهللابيكدايرسولددّللك دد قالددهللابيأم د د خلدهللا   .   نهد  ىدد بزدصبىددّللك
ابب يف السالم على الصبيان -147  

دمبد قب ا 5202 عبددسبي دنددث ددمبددملغريةدهللابداثمهللاد دل:د دلد نس:دـدث عبددهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمدهللابىدغب دنددبث وند قبكمدهللابيهم. دصبىددّللك    ىدرسولددّللك

ـدث عبدددمبددمل ىن دعبددخد  ددث ددمبددحلدرتدعبددمحي  د دل:د دلد نس:5203  
دهللابيهد سبمد  اندغالدد دد غب دن د ق دصبىددّللك بكمدهللابيبددمثد خذدمي يد  رسب دم سد ا د  ث د ددنتهىدإ يبددرسولددّللك

دج درد  د دل:دإ،دج دردثىتدرجثهللادإ يه.  رلكأ
ابب يف السالم على النساء -148  

ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددسفيدندمبدهللُاييبا دهللابددمبد  دثقنيدمسثهد بدشه دمبدثوشعدداول:د5204
دهللابيبددد بزدص دهللابيهد سبمد دنقوة د قبكمدهللابيبد. خرب هد مسد ددمباددمد :د  َّ بىددّللك  

ابب يف السالم على أهل الذمة -149  
ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدسهيلدمبد  دصد د دل:5205  

ُ ُّ ندمحيود  د يهددنحيدرىد يقبكأ وندهللابيهم د ادلد  :دالد     همداب قالد؛د  أند خ جهللاد  د  دإ،دد ودد د جثبوددميح
دهللابيهد سبمد دل:د"الد     همداب قالد د إذدد ايت وهمد دد ط دقد دضط  همد ابده د ةدث ع دصبىددّللك بددهللابدرسولددّللك

 إ،د ضيقدد ط دق".
دمبدهللا  د نهد5206 دمبدددبدر دهللابدهللا  ددّللك دمبد قب ا دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد قبمدهللابدهللا  ددّللك ـدث عبددهللا  ددّللك

  دل:
دهللابيه دصبىددّللك   سبم:د"إندد يهوددإذددسبَّمدهللابيأمد ث همد  أّنددداول:دد قدددهللابيأم د او ود:د هللابيأم".د دلدرسولددّللك

دمبدددبدر د دلد يه:د" هللابيأم". دمبدددبدر د ر دهدد  وريدهللابدهللا  ددّللك   دلد موددد د:د كذ كدر دهد د كدهللابدهللا  ددّللك



ـدث عبددهللا   دمبد  ز ق د خرباندشث ا دهللابد تددة دهللابد نس5207  
دهللابيهد سبم:دإند هلدد أتدبددقبكأ وندهللابيبدد أيفدن دُّدد ند صحدب دهللابيهد سبمد د ودد ببزدصبىددّللك د بزدصبىددّللك

 هللابيهم د دل:د" و ود:د هللابيأم".
  دلد موددد د:د كذ كدر ددادهللادئواد   دهللا  دد  محبددجله د   دمحي ةددث دد غفدري.

ابب يف السالم إذا قام من اجمللس -150  
 مح دمبدثب لد  ق كأدد دال:دعبددمو ددثبيدنددمبددملفضلدهللابددمبدهللاجالن دهللابددملاربي د دلد ق د:ددـدث عبد5208

 سثي دمبد  دسثي ددملاربي دهللابد  ده د ةد دل:
دهللابيهد سبم:د"إذدددنتهىد ث كمدإ،دد بسد بيقبم د  أذدد رددد ندداودد بيقبمد بيقهللاددأل ،د دصبىددّللك  دلدرسولددّللك

د بدد آلخ ة".أبثقَّ  
ابب كراهية أن يقول: عليك السالم -151  

ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد مودخد  ددألمح  دهللابد  دغفدر دهللابد  دمتي اددهلجي يدهللابد  دج يد5209
 دهلجي يد دل:

د دل:د"الد الدهللابيكدد قالد د  أندهللابيكدد دهللابيهد سبمد ابهللا:دهللابيكدد قالددايرسولددّللك د قالدد  يهللادد بزدصبىددّللك
 حتياددملو ى".

ابب ما جاء يف رد الواحد عن اجلماعة -152  
د5210 ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيك دعبددهللا  ددملبكدمبدإم دهيمددجلُ كأي دعبددسثي دمبدخد  ددخلمدهللايد دل:دث ع دهللا  ددّللك

دهللابه د دلد موددد د:درد دمبد  درد   دهللابدهللابيدمبد  دطد عدرضيددّللك دمبدد فضل دعبددهللا ي ددّللك  ثهددحلقبدمبدهللابيك
  دل:د"جيمى دهللابددجل دهللاادإذدد  ُّ د د نددقبمد ث همد جيمى دهللابددجلبوفد ندد دَّد ث هم".

ابب يف املصافحة -153  
ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندهويم دهللابد  دمبج دهللابدزد د  ددحلأمدد ثبمي دهللابدد ربد دمبدهللادزبد دل:5211  

دهللابيهد سبم:د دصبىددّللك د جلَّ[د دستغف دهدغف دهل د". دلدرسولددّللك د]هللامَّ "إذددد تاىددملقب دند تحيد حد د محددددّللك  
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدد مودخد  د دمبدّنري دهللابددألجبح دهللابد  دإسحدق دهللابدد ربد د دل:5212  

دهللابيهد سبم:د" دد بد قب نيددبتايدند يتحيد حدندإالَّدغف دهل دد  دصبىددّللك   لد نددفرت د". دلدرسولددّللك
ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دعبددمحي  دهللابد نسدمبد د كد دل:5213  

دهللابيهد سبم:د"  دجد كمد هلدد ي بد همد  لد بدجد دابملحيد حا". دصبىددّللك  ملددجد د هلدد ي بد دلدرسولددّللك
ابب يف املعانقة -154  



دحلقنيددث دخد  دمبدذكودندهللابد دوبدمبدموريدمبدكثعدـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباند مود5214
حد بدد ودد:  د ث  ي دهللابدرجلد بدهللابمةد نهد دلدأل دذردثيثدُسريكأ

دهللابيهد سبمد دل:دإذد د خرب،دمهدإالد نددأوندس كد دد دصبىددّللك إ د رد د ند س  كدهللابدث دثد بدث دثدرسولددّللك
دصبىددّللكد دهللابيهد سبمددحيد حأمدإذدد ايت وه د دل:د دد ايتهد  ُّدإالد بهللا:دإنهد يسدمق ك دهلدكدندرسولددّللك

صد ح  د مثثدإيلكدذد ددودد ملد كبد د هبي د ب ددجئهللاد خرب د نهد رسلدإيل د   يتهد هودهللابىدس د هد د تم   د
  أدنهللاد بكد جودد  جود.

ابب ما جاء يف القيام -155  
دهيم دهللابد  د  د ادمبدسهلدمبدثبيفدهللابد  دسثي دـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابدسث دمبدإم د5215
 دخل ري

دهللابيهد سبمد جد دهللابىدمحدرد    د د ادلدد بزدصبىد  نَّد هلد  دظادملددنم وددهللابىدثأمدسث د رسلدإ يهدد بزُّدصبىددّللك
دهللابيه دصبىددّللك دهللابيهد سبم:د" و وددإ،دسي كم"د  د"إ،دخريكم"د جد دثىتد ث دإ،درسولددّللك   سبم.ددّللك

ـدث عبدد   دمبدمودر دعبدد   دمبدجثف  دهللابدشث اد ذدددحل دثد دل:د ب ددكدند  د د د بددملقج د دلد5216
  ألنحيدر:د" و وددإ،دسي كم".

ـدث عبدددحلقبدمبدهللابيد دمبدمودرد دال:دعبددهللا  دندمبدهللا   د خرباندإس دئيل دهللابد يق ةدمبدث يع دهللابد5217
مبهللادطبحا دملبهدلدمبدهللا    دهللابدهللادئواد  

دهللابهدد ندد د هللا:د ددر دهللاد ث د دكدند ش هدمستد د ه اي د دالًّ د  دلددحلقب:دث د د د هللابد دددملؤ بنيدهللادئوادرضيددّللك
د جههد:دكدنهللاد دهللابيهد سبمد بد دط ادك َّدددّللك دصبىددّللك دم سولددّللك  كال د  د ملددذك ددحلقبدد قَّ هللاد دهل يد د  َّلَّ

دد  خذدمي هدد   َّبهدد  جبقهدد دجمبقه د كدندإذدددخلدهللابيهدد د هللادإ يهد  خذ دمي هدإذدددخبهللادهللابيهد دددإ يه
  ا بتهد  جبقتهد دجمبقهد.

ابب يف قبلة الرجل ولده -156  
ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابد  دسب ا دهللابد  ده د ة5218  

دهللابيهد سبمد ه دصبىددّللك وددُا كألدثقيبد د ادل:دإنديلدهللاو ةد بدد و   د دد ثبهللاد نددأل  يدمبدثدمسد محي درسولددّللك
دهللابيهد سبم:د" بدالددح ثمدالددُ ثم". دصبىددّللك  هذددمودث د بهم د ادلدرسولددّللك

دهللابهدد د هللا:5219 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خرباندهودددمبدهللا  ة دهللابدهللا  ة د ندهللادئوادرضيددّللك  
د د  د نملدهللاذر،"د    دهللابيهددد ا آن؛د ادلد مودي:دمثد دلد ث دد بزدصبىددّللك هللابيهد سبمد" مو يدايدهللادئوا د  أنددّللك

د]هللام جل[ دالدإايك د. دهللابيهد سبمد ابهللا:د مح ددّللك دصبىددّللك   و يد ا كأبيدر فدرسولددّللك
ابب يف قبلة ما بني العينني -157  



دمبدُ قهٍ  دهللابد5220   جبح دهللابدد وثزـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددهللابيك
دهللابيهد سبمد باَّىدجثف دمبد  دطد ٍعد د تم هد   لد ددمنيدهللايبيه.   ندد بزدصبىددّللك

ابب يف قبلة اخلد ِّ  -158  
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبدددملثت   دهللابدإايفدمبددحْغفٍلد دل:در دهللاد ابدنض ةد  َّلدخ َّددحلقبدمبدهللابيكد5221

دهللابه د.  رضيددّللك
دمبدسدمل دعبددإم دهيمدمبددوسف دهللابد ميه دهللابد  دإسحدق دهللابدد ربد د دل:ـدث ع5222 بددهللا  ددّللك  

دخبهللاد  د  دمأ د  لد دد  دددمل دبا د  أذددهللادئواددمتهد ضطجثافد  د صدمتهددمُحَّى د  اتهدد مودمأ د ادلدهلد:دكيفد
  نهللادايدمبيا د   َّلدخ هد.

ابب يف قبلة اليد -159  
دمبدهللا  دـدث عبدد مح دم5223 عهد ندهللا  ددّللك بددونس دعبددزهري دعبدددمد دمبد  دزايدد ندهللا  دد  محبدمبد  د يبىدث َّ
عه   ث َّ

دهللابيهد سبمد ا َّببددد ه. نـحْوانددث د بدد بزدصبىددّللك   ذك د حيا د دل:د ح ح
ابب يف قُ ْبلة اجلسد -160  

محبدمبد  د يبى دهللابدُ سحي دمبدثضريدرجلدـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباندخد   دهللابدثحيني دهللابدهللا  دد  د5224
  بددألنحيدرد دل:

دهللابيهد سبمد دخدص  هدمثوٍدد ادل:د صرب د ميب ددهودى تدد اودد كدند يهد مدحفدميبدددضحأهمد طثبهدد بزدصبىددّللك
دهللابيهد سبمدهللابد  يحيه د د د  يص د    دد بزدصبىددّللك ثتضبهد ادل:د"دصطرب"د دل:دإندهللابيكد  يحيد د  يسدهللابيك

.   جثلددا كألدكوحهد دل:دإّندد رد دهذددايرسولددّللك
ابب يف قبلة الر ِّْجل  -161  

ـدث عبدد   دمبدهللايقىدمبدد ط دي دعبدد ط دمبدهللا  دد  محبددألهللابق دث عت د دُّد ابندمبهللادد ودزيدمبدزدرٍي د5225
 هللابدج كأهددزدريد كدند د   دهللا  دد ايسد دل:

دهللابيهد سبمد رجبهد دل:د دنتظ ددملبذرددألشجدملدد   بدددمل دباد جثببددنت دصبىددّللك  ددرد بدر دثال د ُبا كألدد درسولددّللك
د] رسو ه[ددحلبمد دهللابيهد سبمد ادلد ه:د"إند يكدخبتنيدى ه دددّللك ثىتد  ىدهللاي تهد ب سدعوميه دمثد  ىدد بزَّدصبىددّللك

دج دد ذيد دألانة"د دل:دايرسولددّللك د" اند ّتبقد  دد دددّللك دج بكدهللابيه د"د دل:ددحل  دّللك  ب دهللابيه د.د دل:د"ملددّللك
د رسو ه.  ج ب دهللابىدخبتنيدى ه دددّللك

ابب يف الرجل يقول: جعلَّن اّلل  فداك -162  



ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدددح د عبدد قبم دعبددهودد دهللابدمحددددثبيدنددمبد  دسبي دندهللابدزد دمبد5226
د دل: هع دهللابد  دذركد  

"د ابهللا:د  يكد سث دكدايرسولددّللك د  اند  د،. دهللابيهد سبم:د"ايد ابدذحرٍك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
ابب يف الرجل يقول: أنعم اّلل  بك عينا   -163  

ـدث عبددسب ادمبدش يع دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابد تددةد  دغريه د ندهللا  دندمبدثحينيد دل:5227  
دمكدهللايبد :د  نثمدص دثد  د ب ددكدندديأسالددنيبددهللابدذ ك د دلدهللا  دد  زدق:د دلدكبددناولد ددجلد هبيا:د نثمددّللك

دهللايبك. دمكدهللايبد  د الدأبفد ندداول:د نثمددّللك   ث  :ددأ هد ندداولدد  جل:د نثمددّللك
ابب يف الرجل يقول للرجل: حفظك اّلل   -164  

دمبدرابحددألنحيدريكد دل:دعبدد مود تددة دـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللاب5228 اثمهللادد  بد  دهللابدهللا  ددّللك  
دهللابيهد سبمد دصبىددّللك دهللابيهد سبمدكدند دسف د هد ثطوود د دنطبقدس هللادندد بدف د بم هللادرسولددّللك  ندد بزدصبىددّللك

دنددثفظهللادمهدن يه".   بكدد بيباد ادل:د"ثفظكددّللك
ابب يف قيام الرجل للرجل -165  

ث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد دهللابدث يعدمبدد وهي  دهللابد  دجمأْبحمد دل:دـ5229  
خ جد ثد دادهللابىددمبدد ممريد دمبدهللاد   د اددددمبدهللاد  د جبسددمبدد ممري د ادلد ثد دادالمبدهللاد  :ددجبس؛د  أن د

د ندمي لد هدد  جدلد يد د د ب دهللابيهد سبمدداول:د" بد ثعَّ دصبىددّللك يت وَّ د اث هد بدد بدر".مسثهللادرسولددّللك  
دمبدّنري دهللابد قث  دهللابد  دد ثب س دهللابد  دد ث مس دهللابد  د5230 ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددهللا  ددّللك

   ز ق دهللابد  دغد ع دهللابد  د  د اد دل:
دهللابيهد سبمد توككأئد دهللابىدهللاحيد  د ا بددإ يهد ادل:د"الد او وددك  دصبىددّللك دد اودددألهللادجم ددثظمدخ جدهللابيبددرسولددّللك

 مثضهددمثضد ".
ابب يف الرجل يقول: فالن يقرئك السالم -166  

ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددإمسدهللايل دهللابدغد عد دل:5231  
دهللابيهد دصبىددّللك دم دبددحلقبدإذدجد درجلد ادل:دث ع د   دهللابدج كأيد دل:دمث  د  دإ،درسولددّللك إاندجلبوفف

     ئهدد قالدد دل:د   يتهد ابهللا:دإند  ددا ئكدد قالدد ادل:د"هللابيكد هللابىد ميكدد قالد". سبمد ادل:ددئتهد
ـدث عبدد مودمأ دمبد  دشي ا دعبددهللا  دد  ثيمدمبدسبي دن دهللابدزك اي دهللابدد وثز دهللابد  دسب اد ندهللادئواد5232

عته دهللابهددث َّ  رضيددّللك
دهللابيهد سبمد دلدهلد:د"إندجربدل .د ندد بزَّدصبىددّللك دا  دهللابيكدد قالد"د اد هللا:د هللابيهدد قالدد رمحاددّللك  

ابب ]يف[ الرجل ينادي الرجل فيقول: لَبييك ]وسعديك[ -167  



دمبددقدرد ند ابدهللا  د5233 ـدث عبدد وسىدمبدإمسدهللايل دعبددمحدد د خربانددثبىدمبدهللاطد  دهللابد  دمهدددهللا  ددّللك
 د  محبدد فأْه أيَّد دل:

دصبىد دهللابيهد سبمدثبيبد  د ق اند ددودد دئظدش د ددحل  د بم بددحتهللادرلدد وج  د ب ددشه  د  درسولددّللك دّللك
دهللابيهد سبمد هود د قطدطهد ابهللا:دد قالدد دصبىددّللك زد هللادد و سد  قهللادأل يتد رك هللاد  سي د   يهللادرسولددّللك

د م كد ه د  دثدندد   دحد دل:د" جل"دمثد دل:د"ايدمال د رمحاددّللك لد] م"[د  درد بدحتهللادمس ةدك ندهللابيكدايرسولددّللك
ربكهدرلُّدطدئ  د ادل:د  يكد سث دكد  اند  د:، د ادل:د" س جديلدد ف ف"د  خ جدس جد دد َّتدهد بد يفد يسد يهد

  ش فد الدمط ف د  كعد رك بدد سدقددحل دث.
مبدسب ا.د دلد موددد د:د مودهللا  دد  محبدد فه يد يسد هدإالدهذدددحل دث د هودث دثدن يلدجد دمهدمحدد  

ابب يف الرجل يقول للرجل: أضحك اّلل  سنيك -168  
ـدث عبددهللايقىدمبدإم دهيمدد ربكي د مسثتهد بد  دد و ي دد طَّيد قي د  اندحل دثدهللايقىد ض  د دل:دعبددهللا  د5234

ددث دد قكب يدعبدددمبدكبدنادمبدهللا دفدمبد  ددفدهللابد ميه دهللابدج كأهد دل:  د اده دمبدد قَّ أيكأ
دسبَّك د سدقددحل دث.دضحكدرسول دهللابيهد سبم د ادلد هد مودمأ د هللا  :د ضحكددّللك دصبىددّللك دّللك  

ابب ]ما جاء[ يف البناء -169  
د د5235 دمبدهللا    د دل:د  َّ ـدث عبدد ق ددمبد ق ه  دعبددثفص دهللابددألهللا ش دهللابد  دد قف  دهللابدهللا  ددّللك

دثدئطد ديل دهللابيهد سبمد  اند طنيكأ دصبىددّللك د اند   يد ادل:د" ددهذددايدهللا  ددّللك "د ابهللا:دايرسولددّللك دشى فدرسولددّللك
  صبحه د ادل:د"دأل  د س يد] ك[د بدذد،".

ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي اد هبدد ددملثىند دال:دعبدد مود ثد دا دهللابددألهللا شدإبأسبددهد ذدد دل:5236  
دهللابيهد سبمد ثبدنثدجلدُخحيكد دصبىددّللك دهللابيَّدرسولددّللك د بدد هيد بحبدد  َّ  بدد هي د ادل:د" ددهذد "د اببد:دُخصٌّ

دهللابيهد سبم:د" دد رىددأل  دإالد هللاجلد بدذ ك". دصبىددّللك  نحيبحه د ادلدرسولددّللك
ـدث عبدد مح دمبددونس دعبددزهري دعبددهللا  دندمبدثأيم د خرب دإم دهيمدمبد   دمبدثدطعدد ا شي دهللابد5237

   دطبحاددألس ي دهللابد نسدمبد د ك
دهللابيهد سبمدخ جد   ىد ـُ َّا د و  اد ادل:د" ددهذه "د دلد هد صحدمه:دهذهد فالندرجلد بد دصبىددّللك  ندرسولددّللك

دهللابيهد سبمددقبمدهللابيهد دد بدفد دصبىددّللك دألنحيدر د دل:د قأهللاد محبهدد دنفقه دثىتدإذددجد دصدث هددرسولددّللك
دإ د هللا ضدهللابه دصب دذ كد  درد دثىتدهللا فدد  جلدد غضعد  هللا دضدهللابه د وأددذ كدإ،د صحدمهد ادل:د دّللك يهد ديأ

دهللابيهد سبم د د ود:دخ جد   ىد ـُ ـَّتحكح د دل:د  ج دد  جلدإ،د  َّتهد ه  هددثىتدسوَّدهدد دصبىددّللك ألنأ درسولددّللك
دهللابيهد سبمدذد ددودد بمدد هدد دل:د" دد ثبهللادد ا َّا "د د ود دصبىددّللك :دشأددإ يبددصدث هددابألرض د ر جدرسولددّللك

دهللابىدصدث هدإالَّد ددال دإالَّد ددال"ددثىند ددالدمُ َّد به.  إهللا دضكدهللابه د  خربانهد ه  هدد ادل:د"  ددإنَّدكلَّدمبدٍ د ابلف



ابب يف اختاذ الغرف -170  
د دل:ـدث عبددهللا  دد  ثيمدمبد ط كأفدد  :دسيُّ دعبددهللايقى دهللابدإمسدهللايل دهللابد يس دهللابددكنيدمبدسثي ددملمد5238   كأ

دهللابيهد سبمد ق  بدهدد طثددد ادل:د"ايدهللا  ددذهعد  هللاطهم"د در اىدمبددإ،دهللُابكأيٍَّاد  خذددملفتدحد بد   يبددد بزدصبىددّللك
 ثج  هد فتح.

در -171 ابب يف قطع الس ِّ  
مبددـدث اثدنحي دمبدهللابيك د خرباند مود سد ا دهللابددمبدج دج دهللابدهللا  دندمبد  دسبي دن دهللابدسثي دمبد   5239

دمبدُثْ ويد دل:  ج ريدمبد طثم دهللابدهللا  ددّللك
در سهد دد بدر". دهللابيهد سبم:د" بد ط دس رة دصوبددّللك دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

سئلد موددد ددهللابد ثىندهذدددحل دثد ادل:دهذدددحل دثدفتحي  ددث د بد ط دس رةد د الةددقتظلد دددمبد
در سهد دد بدر.د ق يلد د  هدئمدهللا  د د رب د دمغريدثقددأ وند هد يهددصوَّبددّللك  

ـدث عبددفب دمبدخد  د سب اددث ددمبدش يعد دال:دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدهللا  دندمبد  د5240
دهللابيهد سبمدحنوه.  سبي دن دهللابدرجلد بدعايف دهللابدهللا  ةدمبدد ممريدد   ددحل دثدإ،دد بزدصبىددّللك

دمبدهللا  دمب5241   يق ةد محي دمبد قث ةد دال:دعبددثقدندمبدإم دهيمد دل:دـدث عبددهللا ي ددّللك
س  هللادهودددمبدهللا  ةدهللابد ط دد قكأ رد هود قتب دإ،د حي دهللا  ةد ادل:د   ىدهذهددألمودبد دملحيدرد  دإّنددهيد بد

إّندددس ردهللا  ة دكدندهللا  ةدداطثهد بد رضهد  دل:دالدأبفدمه دزدددمحي د ادل:دهأْيدايدهللا د يَّدجئت دم  هللااد دل:د بهللا:
دهللابيهد سبمد بد ط دد ق ر دمثدسدقد ثبده. دصبىددّللك  د   هللااد بد  بأم دمسثهللاد بدداولدنأا:د ثبدرسولددّللك

ابب يف إماطة األذى عن الطريق -172  
دمبدم د ةد5242 ـدث عبدد مح دمبد   ددمل  زيد دل:دث ع دهللابيدمبدثقنيد دل:دث ع د  د دل:دث ع دهللا  ددّللك

د ةدداول: دل:دمسثهللاد  دم د  
د فحيٍلد نقدندعب  دئٍاد ستوند فحيال  د ثبيهد نددتحي قدهللابدكلكأ دهللابيهد سبمدداول:د" دديأ دصبىددّللك مسثهللادرسولددّللك
يهدهللابدد ط دق د  أندملد  بهدمحي  ٍا"د د ود:د  بددطيقدذ كدايدنزَّددّللك د دل:د"د بردهللااد ددملقج د   بهد د د وى د بحكأ

.جت د  كثتددد ضُّحىدجتمئك"  
ـدث عبدد ق د دعبددمحدددمبدزد  دح د عبدد مح دمبد بي  دهللابدهللا دددمبدهللا دد د هذدد فظهد هود متُّ دهللابد5243

  دصل دهللابدىيبدمبدهللاايل دهللابدىيبدمبددث   دهللابد  دذرك 
دسال ىد بددمبدآدددص  اف د قبي هدهللابىد بد ايدص  اف د دهللابيهد سبمد دل:د"ددحي حدهللابىدكلكأ هللابدد بزدصبىددّللك

ابملث  فدص  اف د نيهدهللابددملبأ دص  اف د إ دطتهددألذىدهللابدد ط دقدص  اف د مضثتهد هبهدص  اف"د د ود:دد    ه



دأييتدشهو هد  أوند هدص  اف د دل:د" ر دهللاد ود ضثهدد دغريدثاكأهدد كدندأيمث "د دل:د" جيمى د بد ايرسولددّللك
 ذ كدكبكأهدركثتدند بدد ضحى".
دأل  د د بهي. دلد موددد د:دملددذك دمحددفد  

ـدث عبدد هعدمبدمايا د خرباندخد   دهللابد دصل دهللابدىيبدمبدهللاايل دهللابدىيبدمبددث   دهللابد  ددألسودد5244
دهللابيهد سبمد د سطه. د ذدددحل دث د ذك دد بزَّدصبىددّللك  د  دبي دهللابد  دذرك

هللابد  دصد  دهللابد  ددـدث عبددهللايقىدمبدمحدد د خرباندد بيث دهللابد   دمبدهللاجالن دهللابدزد دمبد سبم 5245
 ه د ة 

دهللابيهد سبمد نهد دل:د"نميدرجلفدملددث لدخريد د  ُّدغحيبدشوٍ،دهللابدد ط دق دإ ددكدند دشج ٍةد دصبىددّللك هللابدرسولددّللك
د هد دد  دخبهددجلبا".   اطثهد   اده د إ ددكدند وضوهللاد د   دطهد وأ ددّللك

ابب يف إطفاء النار ابلليل -173  
مبد   دمبدثب ل دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابد ميهدر ددا  د  دلد  ة :ـدث عبدد مح د5246  

دهللابيهد سبم:د"الد رتكوددد بدرد دميو أمدثنيد بد ون".  د بغدمهدد بزَّدصبىددّللك
ـدث عبددسبي دندمبدهللا  دد  محبدد ت در دعبددهللا   دمبدطبحا دعبدد س دط دهللابدمسد، دهللابدهللاأ  ا دهللابددمبد5247

:هللا دفد دل  
دهللابيهد سبمدهللابىددخل  ةدد يتدكدند دصبىددّللك دد فتيباد جد  د دد   اتهددمنيدد يدرسولددّللك جد  د  رةفد  خذ دجت ُّ

د  لدهذهدهللابىد دهللا د دهللابيهد د  ث  هللاد بهدد  لد  وض دد  رهمد ادل:د"إذددّنتمد  طفئوددس جأم د  أندد ويطدندد لُّ
 هذدد تح  أم".

ابب يف قتل احلييات -174  
ـدث عبددإسحدقدمبدإمسدهللايل دعبددسفيدن دهللابددمبدهللاجالن دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:8524  

دهللابيهد سبم:د" ددسدملبدهبَّد بذدثدرمبدهبَّ د  بد  ،دشيئد د بهبَّدخيفا د بيسد بَّد". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك
  دإسحدق دهللابدد ادسمددـدث عبددهللا  ددحل ي دمبدميدندد قُّأ ي دهللابدإسحدقدمبددوسف دهللابدش دك دهللاب5249

 مبدهللا  دد  محب دهللابد ميه دهللابددمبد قثودد دل:
." دهللابيهد سبم:د"د تبودددحليد دكبهبَّ د  بدخدفدأثرهبَّد بيسد  كأ دصبىددّللك   دلدرسولددّللك

دمبدّنري دعبدد وسىدمبد قبمد دل:دمسثهللادهللاأ  ادد   ددحل دثد ي دد5250 ـدث عبددهللا  دندمبد  دشي ا دعبددهللا  ددّللك
  رىدإ،ددمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبم:د" بد  ،ددحليد دفد ادطب هبَّد بيسد بَّد د ددسدملبدهبَّد بذدثدرمبدهبَّ". دصبىددّللك   دلدرسولددّللك



ـدث عبدد مح دمبد بي  دعبدد   دندمبد ثد دا دهللابد وسىدد طحَّدند دل:دعبددهللا  دد  محبدمبدسدم  دهللابدد ث دفد5251
 مبدهللا  ددملطبع

دهللابيهد سبم:دإاندن د د ندنأبسدز مد د إند يهدد بدهذهددجلأبَّدنددث ددحليَّد دد حيغدرد    د نهد دلد  دصبىددّللك  سولددّللك
دهللابيهد سبمدماتبهبَّ.  د بزدصبىددّللك

ـدث عبدد ق د دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسدمل دهللابد ميه 5252  
دهللابيهد سبمد دل:د"د تبودددحليد د د دصبىددّللك ذددد طفيتنيد دألمرت د  أن دددبت قدندد  حي  د دقاطدند ندرسولددّللك

 دحل ل".
دداتلدكلدثيٍَّاد ج هد د  محي هد مود  دماد  دزد دمبددخلطدب د هوددطدرددثيَّاد ادل:دإنهد  دنيد  دل:د كدندهللا  ددّللك

 هللابدذ د دد  يو .
ـدث عبددد اثبز دهللابد د ك دهللابدان   دهللابد  د  دما5253  

دصبىد دهللابيهد سبمدنىدهللابد تلددجلأبَّدندد يتد أوند دد  يو  دإالد نددأوندذددد طُّفيتنيد دألمرت د ندرسولددّللك دّللك
   أن ددخيطفدندد  حي د دط ثوند دد دمطوندد بقد .

ـدث عبدد   دمبدهللا ي  دعبددمحدددمبدزد  دهللابد دوب دهللابدان   5254  
عهد مود  دمادثيَّد اد دددره د    د دد  خ جهللا ددث دإ،دد  اي . نددمبدهللا  د ج دمث دذ كددث دمث د ددث َّ  

ـدث عبدددمبدد ق ح د  مح دمبدسثي ددهل  د د دال:د خربانددمبد هعد دل:د خرب د سد ا دهللابدان  د دهذدد5255
 دحل دث د دلدان  :دمثدر دتهددمث د دميته.

دنطبقدهود صدثعد هدإ،د  دسثي دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابد   دمبد  دىيبد دل:دث ع د  د نهد5256
دثوددنه د ر جبدد بدهللاب هد بايبددصدث د د بدد هودد د د ندد خلدهللابيه د    ببددحنبد جبقبدد ددملقج  د جد د  خرباند

  نهدمس د ابدسثي ددخل ريدداول:
دهللابيهد سبم:د"إنَّددهلوددَّد بددجلبكأ د  بدر ىد دميتهدشيئد د بي دصبىددّللك ح كأجدهللابيهدعالتد  َّدٍ د  أندهللاددد دلدرسولددّللك

  بياتبهد  أنهدشيطدنف".
د  دسثي د و،ددألنحيدر دهللابد  د5257 ـدث عبدددمد دمبد وهعدد   بي دعبددد بيث دهللابددمبدهللاجالن دهللابدصيفيٍك

 د قدئعد دل:
هللا د دلد مود  يهللاد ابدسثي ددخل ري د  يبدد اندجد سدهللاب هدمسثهللادحتهللادس د هدحت دكدشى  د بظ  د  أذددثيَّافد ا 

سثي :د دد ك د بهللا:دثيافدههبد د دل:د رتد د دذد د بهللا:د  تبهد د  شدردإ،دميهللاد دددرهد باد دميتهد ادل:دإنددمبدهللامٍكد
دصبىد يلدكدند دهذددد  يهللا د ب ددكدنددودددألثمدبددست ذندإ،د هبه د كدندث دثدهللاه دمُثْ ٍف د  ذند هدرسولددّللك

دهللابيهد سبمد    هد نددذهعد مقالثه د   ىدددرهد وج دد    هد دئ ا دهللابىداببدد  يهللا د  شدردإ يهدداب   حد اد هللا:ددّللك



الد ثجلدثىتد بظ د دد خ ج  د  خلدد  يهللاد  أذددثيَّافد بأ ة د طثبهدداب   حدمثدخ جد دد دد   حد   أبد دل:د
دصبىدد د ندد دَّد الد دريد ده ددكدند س يد وات دد  جلد  ددحليَّا د   ىد و هدرسولددّللك دهللابيهد سبمد اد ود:ددديددّللك ّللك

صدث بدد ادل:د"دستغف  دد حيدث أم"دمثد دل:د"إنَّدنف د د بددجلبكأد سب وددابمل دبا د  أذددر دتمد ث د د بهمد حذكأر هدعالتد
   َّدٍ  دمثدإندم دد أمدمث د ند اتبوهد د تبوهدمث دد  الت".

  ذدددحل دثدفتحي د د دل:دـدث عبدد ق د دعبددىيب دهللابددمبدهللاجالن5258
 " بيؤذنهدعالاث  د  أندم دد هدمث د بياتبهد  أنهدشيطدنف".

د و،ددمبد  بحد دل:د5259 ـدث عبدد مح دمبدسثي ددهل  د  د خربانددمبد هعد دل:د خرب د د ك دهللابدصيفيك
متَّد بهد دل: خرب د مودد قَّدئعد و،دهودددمبدزه ةد نهددخلدهللابىد  دسثي ددخل ريد ذك دحنوهد    

ددهودشيطدنف". ٍد د  أندم دد أمدمث دذ كد د تبوه؛د  أّنك  " آذنوهدعالعاد ايَّ
دمبدهدشمد دل:دعبدددمبد  د يبى دهللابداثمهللادد  بد  دهللابدهللا  دد  محبدمبد5260 ـدث عبددسثي دمبدسبي دن دهللابدهللابيك

   د يبى دهللابد ميه
دهللابيهد سبمدسئلدهللابدثيكد دد   دصبىددّللك يو د ادل:د"إذددر دتمد بهبَّدشيئد د د قدكبأمد او ود:د ندرسولددّللك

  نو كبَّدد ثه دد ذيد خذدهللابيأبَّدسبي دند ندالد ؤذ ان د  أندهللا ند د تبوهبَّ".
ـدث عبددهللا   دمبدهللاون د خرباند مودهللاودنا دهللابد غرية دهللابدإم دهيم دهللابددمبد قثودد نهد دل:5261  

د ذيدك نهد ضيعد ضا.دد تبودددحليَّد دكبَّهددإالددجلدنَّددألميب  
.   دلد موددد د:د ادلديلدإنقدن:ددجلدنُّدالددبث جد د ويته د  أذددكدندهذددصحيحد دكدنهللادهللاال ا د يهدإندشد ددّللك

ابب يف قتل األوزاغ -175  
ـدث عبدد مح دمبد   دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللاد  دمبدسث  دهللابد ميهد5262

  دل:
دهللابيهد سبمدماتلدد وزغ د مسدهد ودقاد.  دصبىددّللك    درسولددّللك

ـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددإمسدهللايلدمبدزك اي دهللابدسهيل دهللابد ميه دهللابد  ده د ةد دل:5263  
دهللابيهد سبم:د" بد تلد زغا د د  لدض ماد بهدكذدد كذددثقبا  د  بد تبهدد دد ض مادد دصبىددّللك   دنياد دلدرسولددّللك

  بهدكذدد كذددثقبا د دّند بددأل ،د  بد تبهدد دد ض مادد  د  اد بهدكذدد كذددثقبا د دّند بدد  دنيا".
ـدث عبدد   دمبدد حي دحدد  مدز دعبددإمسدهللايلدمبدزك اي دهللابدسهيلد دل:دث ع د خيد   خيت دهللابد  ده د ة 5264  

دهللابيهد سبمد نهد دل:د" د  لدض د مٍادس ثنيدثقبا ".هللابدد بزدصبىددّللك  
ابب يف قتل الذير -176  

ـدث عبدد تي ادمبدسثي  دهللابددملغريةددث ددمبدهللا  دد  محبدهللابد  دد ماند دهللابددألهللا ج دهللابد  ده د ة5265  



دهللابيهد سبمد دل:د"نملدنزٌّد بددألن يد دحتهللادشج ٍةد ب غتهدّنباف د    دجبهدزهد  خ جد بدحتتهد دمثد  ندد بزدصبىددّللك
دإ يهد هالَّدّنبا د دث ة ".   د  دد  ث  هللا د   ثىددّللك  

دمبد هعد دل:د خرب ددونس دهللابددمبدشهدب دهللابد  دسب ادمبدهللا  د5266 ـدث عبدد مح دمبدصد  دعبددهللا  ددّللك
 د  محب د سثي دمبددملقيع دهللابد  ده د ة 

دهللابيهد سبم:د" نَّدّنبا د  صهللادن يكدد بددألن يد  دصبىددّللك  هللابدرسولددّللك
دإ يهد  د ند  صتكدّنبافد هبأهللاد  ا د بددأل مد ق ح".      دما دادد ب لد  ث  هللا د   ثىددّللك

دمبدهللات ا دهللابد5267 دمبدهللا  ددّللك ـدث عبدد مح دمبدثب ل دعبددهللا  دد  زدق د خرباند ث   دهللابدد مه ي دهللابدهللا ي ددّللك
 دمبدهللا دفد دل:

دهللابيهد سبمدنىدهللابد تلد رم د بدد  دد ب با د د بحبا د دهل ه  د د حيُّ حدأ.إندد بزدصبىددّللك    دبكأ
ـدث عبدد مودصد د  وبدمبد وسى د خرباند مودإسحدقدد فمدري دهللابد  دإسحدقدد وي د دهللابددمبدسث  د5268

  دلد موددد د:د هوددحلقبدمبدسث  دهللابدهللا  دد  محبدمبدهللا  ددّللك دهللابد ميهد دل:
دهللابيهد سبمد دس دصبىددّللك ف د دنطبقدحلدجته د   دبددمُحَّ حة د ثهدد  خدند  خذاند  خيهد د جد  دكبدد  درسولددّللك

دهللابيهد سبمد ادل:د" بد ج دهذهدمو  هد دُردُّ ددإ يهدد   هد"د ر ىد  داد دحل  ةد جثبهللاد ث كأحم د جد دد بزدصبىددّللك
دردإالَّدربدد بدر".ّنلد  دث  بدهدد ادل:د" بدث قدهذه "د ببد:دحنب د دل:د"دإنهدالددب غيد نددثذكأبداب ب  

ابب يف قتل الض ِّفدع -177  
ـدث عبدد   دمبدك ري د خرباندسفيدن دهللابددمبد  دذئع دهللابدسثي دمبدخد   دهللابدسثي دمبددملقيكأع دهللابد5269

 هللا  دد  محبدمبدهللا  دن
دهللابيهد س دهللابيهد سبمدهللابدضأف يدجيثبهدد دد د  د بهدهدد بزدصبىددّللك بمدهللابد تبهد. ندط ي د دس لدد بزدصبىددّللك  

ابب يف اخلذف -178  
دمبد غفَّلد دل:5270 ـدث عبددثفصدمبدهللا   دعبددشث ا دهللابد تددة دهللابدهللاا ادمبدصه دن دهللابدهللا  ددّللك  

دهللابيهد سبمدهللابددخلذفد دل:د"إنهدالددحيي دصي د د الددبأ دهللا  كد  د إّندددفا دد ثنيد دأق د دصبىددّللك نىدرسولددّللك
بَّ.  د قكأ
  اخلتانابب ما جاء يف -179

ـدث عبددسبي دندمبدهللا  دد  محبدد   واي د هللا  دد وهدبدمبدهللا  دد  ثيمددألشجثيد دال:دعبدد   دن دعبدد   د5271
 مبدثقدن د دلدهللا  دد وهدبدد أو  دهللابدهللا  ددملبكدمبدهللا ري دهللابد ددهللاطياددألنحيدردا 

دهللابيهد سبم:د"الد دإ،د ندد   ةدكدنهللادّتنتدابمل دبا د ادلدهلددد بزدصبىددّللك  ـُْبهأأأيد؛د  أنَّدذ كد ثظىد ب   ة د  ثعُّ
 د  ثل".



دمبدهللا    دهللابدهللا  ددملبكدنثبدهد إسبدده.   دلد موددد د:در يدهللابدهللا ي ددّللك
  دلد موددد د:د يسدهوداب اويك د   در يد  سال .

  دلد موددد د:د    دمبدثقدندجمهول د هذدددحل دثدضثيف.
يف الطريق ابب يف مشي النساء مع الرجال -180  

دددمبد  دهللا   دمبد5272 دمبد قب ا دعبددهللا  دد ثمدمددث ددمبد   دهللابد  دد ي دن دهللابدش ك ـدث عبددهللا  ددّللك
 محَّدف دهللابد ميه دهللابدمحمةدمبد  دُ سي ددألنحيدري دهللابد ميه

دهللابيهد سبمدداولد هودخدرجد بددملقج  د دختب دد  جدلد  دد بقد د  دصبىددّللك دد ط دق د ادلد نهدمس درسولددّللك
دد ط دق"د دهللابيهد سبمد ببقد :د"دست خ ن؛د  أنهد يسد أبَّد ندحتاابدد ط دق دهللابيأبَّدحبد َّد أ دصبىددّللك رسولددّللك

  أدنهللاددمل  ةد بتحيقدابجل در دثىتدإنَّدعو دد يتثبَّقدابجل درد بد حيو هددمه.
ا دهللابددد ددمبد  دصد ددملم  دهللابدان   دهللابددمبدـدث عبدد   دمبدىيبدمبد درف دعبدد مود تي ادسبمدمبد تي 5273

 هللا  
دهللابيهد سبمدنىد ندميويددث دد  جلدمنيددمل   ني.   ندد بزدصبىددّللك

ابب يف الرجل يسب  الدهر -181  
ـدث عبدد   دمبدد حي دحدمبدسفيدند دمبدد ق حد دال:دعبددسفيدن دهللابدد مه ي دهللابدسثي  دهللابد  ده د ة 5274  

دد  ه  د  اندد  ه د دمي يددأل   د  بعددهللابدد بزدصبى د جل:ددؤذد ددمبدآددددقعُّ دهللامك دهللابيهد سبم:د"داولددّللك دّللك
 د بيلد د بهدر".

د هللابم.   دلددمبدد ق ح:دهللابددمبددملقيعد أدندسثي  د دّللك
د
د


