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 المقدمة
هههههههههاحلمددددددده هالدددددددسهااعلدددددد نهااعددددددد  ه  دددددد ه دددددد ه ه دددددد ه  دددددددسه

ه:هأ اه  د
فإنهشرفهاع  مه شرفهامل  و هاخريهاع  و هاعكتابهااعدُّنةها  ه
ه يشةهطيبةهاجناه ه اعنواجذه اشهيفهاعد يا ه  يهما ها ضَّ متدكههبما

هافازهيفهاآلخرن.
هاعش هاملنط قهكا تهجهودهفضي ةهشيخنا يخهحممده  ها  ههذا

صاحلهاحلريبهلفظهها هت اىلهيفهكتا ةه اهصحه  هألاديثهاأللكا ه
ه نيه هاعفائدن هعت م هألدمها هأا ها د م هاعبخاري هرااس ه ا ه      تمدًا
املد مني،هاتشرفُته إ دادههذسهاأللاديثهاإخراجهاهاترتيبهاهامسيتهاه

ه.(1)«البدر التمام بما صح من أدلة األحكام»جمتهداً:ه
ها  هاعلاحله دأل هااع م  هاعناف  هاع  م هيرزننا هأن هاعددير هاع   

يفهاعفرداسههااعرزقهاعطيبهااع م هاملتدبَّ هاأنهجيم ناه نبيناهحممده
هحممدها   هآعهه هاص  ها هاس مها اركه   ه بينا األ   ه  هاجلنة

هاصحبههأمج ني.
ه

 عفو ربه القديرالفقير إلى كتبه 
ه ده اصره  هس يده  هسيفهاعديفأ وهخهههههههههههههههههههههههههه

                              
اسددتفديفهيفهترتيددبهاعكتددبهااأل ددوابهاوددبنهاعنلددوبه دد هكتدداب:ه)  ددو هاملددرا ه دد هأدعددةه(ه1)

 دد هل ددرهاع دددد اهرتددهها هت دداىل،ه تحديددقهفضددي ةهاعشدديخهمسددريههاأللكددا (هع حدداف 
هفظهها هت اىل،هااحلمده هاعذيه ن متههتتمهاعلاحلايف.  هأ نيهاعزهرييهل
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هاعواعديههامجي هاملد منيهعههغفرها هههههههههههههههههههههههههههههه
 تمهيد                            

إنهاحلمده هحنمدسها دت ينهها دتغفرسها توبهإعيهها  وذه ا ه
هعه،ه ها هف ه ض  هيهد ه   ها  هسيئايفهأ ماعنا، هأ فدنا   هشرار

ف ههاديهعه،هاأشهدهأنه هإعههإ ها هالدسه هشريكهها  هيض  
عه،هاأشهدهأنهحممداًه بدسهارسوعه،هص َّ ها ه  يهها   هآعههاصحبهه

ه:هااعتا  نيههلمه إلدانهإىلهيو هاعدي هأ اه  د
فإنهاملد مه هيدتطي هأنهيت بدهعر ههتباركهات اىله اعدرآنهالدسه

اههشارلةهها بيننةهمل ااهاعدرآنها ل ه اهملهيرج هإىلهاعدُّنةهاعنبويةهألهن
ه هت اىل: هنوعه [هَحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَََّلِة الُوْسَطى]ذعك

هاع لرهه{832}اعبدرن: هص ن هاخللت ه مو ًا هاعل وايف فذكريف
ألمهيتهاهاعك هملهتذكره ددهاعرك ايفهاأمساءه ان هاعل وايفهأي هجتده

ايتبنيهعكهاأل رههمللطف ههذا؟!هجتدهذعكه ندهاعرجوعهإىلهسنةها
هاملباركةه هاعنبوية ه اعدُّنة ها شتغال هفإن هاعذعك هذعك. هتفدري ات رف
ه  هأشرفهاع  و هاعيته ها مً هاتدريدًا هاتنديحًا هاتداينًا هافهمًا لفظًا
هاعغفوره هاع زيز هإىل هاتدر ه هاأل ور ه  امل هإىل ه ه هاترتن  ه املد م تدمو

 صهيفهذعكهها هيندط ه م ههاترف هذكرسهيفهلياتهها  دهمماتههإذاهأخ
هيفه رزخه.ه

هاملطهَّرنه هاعنبوية هاعدُّنة هخد ة ه اب ه   هألببنا هذعك هأج  ا  
  ماًههها شرهاه نيهإخوا ناهاملد منيهجبم ه  ضه اهصحه  هاعن ه

ه  هاعبخاريها د مهأاهألدمهاه هاملتفقه  يها هإ هرااية همله ذكر  أ نا
هاعبخا هصحيح هكتاب هذعك هيف هاملرج  هكان ه د مهاند هاصحيح ري

ا  و هاملرا ههااكتفيناه ذكرهاعكتابهااعبابهلىتهيتدىنهاعرجوعهإعيهه  ه
ه ابهاعفائدن.ه
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 دالها هاع   هاعدديرهأنهينف ه ههاملد منيهيفهك ه كانهاز انه
اأنهجي  ههخاعلًاهعوجههاعكرميهاأنهيت اازه نَّاها  هإخوا ناهاملد منيه

هيك هاأن هاعتوليد، ه ك مة هعنا هخيتم هاكر ههاأن همبننه هاعن يم هجبنايف ر نا
ههلمه هااعتا  ني هاصحبه هآعه ها    هاهلدى ه   ه    هاس م ها  اص  

ه إلدانهإىلهيو هاعدي .
 عفو ربه القديرالفقير إلى كتبه                                      

هحممده  هصاحلهاحلريبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هاعواعديههامجي هاملد منيعههغفرها هههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه
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 ارةهكتاب الط
 باب المياه

ال يغتسلللللل  »ه:هنددددددال:هنددددددالهرسددددددولها هه دددددد هأيبههريددددددرنه (1)
ال »أخرجدهه دد مهاع بخداري:ه «م وهلو نبل ئِ الدَّا أحدُكم في الماءِ 

اِئم اللل ي ال ي للري  للم يغتسلل  فيلله  «يَلبُللوَلنَّ أحللدكم فللي المللاِء الللدَّ
ه
ُ
ه.«مبه» دِ مامل
كدددانه»هه ددد ها ددد ه بددداسهروددد ها هت ددداىله نهمدددا،هأنهاعنددد ه (2)

 أخرجهه د مهه«يغتد ه فض ه يمو ةهرو ها هت اىله نها

طهللللور إ للللاء »:ههنددددال:هنددددالهرسددددولها هه دددد هأيبههريددددرنه (3)
ات، أوالهللللنَّ أحللللدكم إلا ولللللك فيلللله الكللللل  أ  يغسللللله سللللب  مللللرَّ 

 .«هُ قْ رِ يُ لْ فلَ »أخرجهه د مهايفهعف هعههه«بالتراب
نددال:هجدداءهأ ددرايبهفبددالهيفهطائفددةهاملددد د،هفزجددرسهه دد هأ دد ه (4)

هه،هف مدددددداهنضدددددد ه وعددددددههأ ددددددرهاعندددددد ههاعندددددداس،هفنهدددددداهمهرسددددددولها ه
  تفقه  يه.«ه ذ وٍبه  ه اٍءهفأهريقه  يه»

إلا وقلل  الللُ باُب »:ههنددال:هنددالهرسددولها هه دد هأيبههريددرنه (5)
حلد نباحيله داء ، ،  لم ليبععلُه فلف  فلي أفي شراب أحدكم فليغمسله

 أخرجههاعبخاري. «شفاء  ِر خوفي اآل

 ةباب اآل ي
 د هلذيفددةه دد هاعيمددانهرودد ها هت داىله نهمدداهنددال:هنددالهرسددوله (6)

ال تشللللربوا فللللي ه يللللة اللللل ه  والف للللة وال تلللل كلوا فللللي :ه»ها ه
  تفقه  يه.ه«صحافها فف ها لهم في الد يا ولكم في اآلخرة



 

 البدر التمام بما صح
 

9 

:ههناعدت:هندالهرسدولها ههمَةهرود ها هت داىله نهدا  هأ هس َّه (7)
ه«ماللل ي يشللرب فللي إ للاِء الف للِة إ مللا ُي رِنللُر فللي بطبلله  للار نهللبَّ »

  تفقه  يه.

:هه  ها  ه باسهرو ها هت اىله نهماهنال:هنالهرسولها ه (8)
 أخرجهه د م.ه«هاب فقد َطُهربَك اإلإلا دُ »

اه ددأر هنددال:هن ددتُههيدداهرسددولها هإ َّدده دد هأيبهل  بددةها شدد ه (9)
ال تلل كلوا فيهلللا إال أ  ال »ه:كددُ هيفهآ يددتهم؟هندددالأكتددداب،هأفنهددِ هنددو هأ

  تفقه  يه.ه«وُكُلوا فيها ت دوا غيرها فاغسلوها

ههأنهاعند ه»  ه مرانه  هللدنيهرود ها هت داىله نهمدا:هه (11)
 تفدددقه  يدددهه ددد هلدددديثهه« دددرأٍنه شدددركةٍهااأصدددحا ههتووددد ااه ددد ه دددزادِنه

 طوي .

ددددددذه كددددددانهها كدددددددرههأنهنددددددد هاعندددددد ه»:ه دددددد هأ دددددد هه (11) فاَّتَّ
 اعبخاريُّ.هأخرجه«هس د ًةه  هفضةهبِه  هاعشَّه

 باُب إزالة الب اسة وبيا ها

 دددد ها مددددرهتتخددددذهههنددددال:هُسددددئ هرسددددولها هه دددد هأ دددد هه (12)
 أخرجهه د م.ه«ال» نال:هخ ؟

أ دددداهههنددددال:هملدددداهكددددانهيددددوُ هخيدددد هأ ددددرهرسددددولها ههها نددددهه (13)
مدددرهاأله يدددة،هأنها هارسدددوعههينهيدددا كمه ددد هحلدددو هاحل»ط حدددةهفندددادى:ه

  تفقه  يه.ه«فإهناهرج ُه

ههكانهرسدولها ه» نهاهناعت:هت اىله  ه ائشةهرو ها هه (14)
مثهخيددددر هإىلهاعلدددد نهيفهذعددددكهاعلددددوبهاأ دددداهأ ظددددرهإىلهألددددرههيغددددد هاملدددد َّه
عددهُكنُتهأفركدهه د هلدوبهرسدولها ه»املد م:هه تفقه  يهه«اعغد هفيه
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ندتهألكدههيا دداًه ظفدريهعدددهك»ايفهعفٍ هعه:هه«فركاً،هفيل  هفيههه
 .«  هلو ه

ه  هأمساءه نتهأيبه كدرهرود ها هت داىله نهمدا،هأنهاعند هه (15)
تحتللله  لللم تقرصللله بالملللاء،  لللم »:هندددالهيفهد هاحلددديضهيلددديبهاعلدددوبه

  تفقه  يه.ه«تب حه  م تصلي فيه

 باب الوضوء

أنه لمدددانهد ددداه ُوُودددوٍءهفغدددد ههه ددد هتدددرانه دددوىله لمدددانهه (16)
ااستنشدددقهااسدددتنلرهمثهغدددد هاجهدددهههكفيدددههلددد ،ه دددرايف،همثهمتضدددمض

لد ،ه درايف،همثهغددد هيددُسهاعيمدىنهإىلهاملرفددقهلد ،ه درايٍف،همثهاعيدددرىه
 لدد هذعددك،همثه دددحه رأسدده،همثهغددد هرج ددههاعيمددىنهإىلهاعك بددنيهلدد ،ه

تووَّدأهحندوههه رايف،همثهاعيدرىه ل هذعك،همثهنال:هرأيدتهرسدولها ه
  تفقه  يه.«هُاُووئ ههذا

يفهصددفةهاعُووددوءهنددال:هه دد ه اصددمهه دد ه بدددها ه دد هزيددده (17)
 تفدقه  يدههيفهعفدٍ ه«ه رأسههفأنب ه يديدههاأد درهها دحهرسولها ه»

 دأهمبدد هرأسدههلدىتهذهدبههبمداهإىلهنفداس،همثهردمهداهلدىتهرجد ه»ههلما:
ه«.إىلهاملكانهاعذيه دأه نه

سللتيق  اإلا »:ههنددال:هنددالهرسددولها هه د هأيبههريددرنه(هه12)هه
يسللللتبالر  َل للللا ، فللللف  الشلللليطا  يبيللللُ  علللللى أحللللدكم مللللن مباملللله فل

  تفقه  يه.ه «خيشومه

إلا اسلللتيق  أحلللدكم »:ههندددال:هندددالهرسدددولها ههها نددده(ه11)ه
مللن  وملله فللَل يغمللي يللدُه فللي اإل للاء حتللى يغسلللها  َل للا ، فف لله ال 

  تفقه  يههاهذاهعف ه د م.ه«يدري أين بات  يُدهُ 
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إ َّ »يددددول:ههههمس دددتهرسدددولها ه:نددداله ددد هأيبههريدددرنهه(21) 
مح للين ملن أ لر الُوضلوء، فملن اسلتطا  ا رَّ أمتي ي تو  يوم القيامة غُ 

ه تفقه  يه،هااع ف هملد م.ه«مبكم أ  يطي  غرته فليفع 
ي  بددههاعتدديم هههكددانهرسددولها ه»ناعددت:هه دد ه ائشددةهه(21) 

ه تفقه  يه.«هيفهتن  ههاترج ههاطهورس،هايفهشأ ههك ه
توودددددددأهفمددددددددحهههأنهاعندددددد ه»هبةه دددددد هاملغدددددددرينه دددددد هشددددددد ه(22) 

هأخرجهه د م.«ه ناصيته،ها   هاع ما ةهاا فني
يدددسهههمثهأدخدد ه»يفهصددفةهاعُووددوِء:هه دد ه بدددا ه دد هزيدددهه(23) 
ه تفقه  يه.ه«ااستنشقه  هكفهاالد،هيف  هذعكهل لاًههمضمضتف

يتووددددددأه املدددددددهههكددددددانهرسددددددولها ه»نددددددال:هه دددددد هأ دددددد هه(24) 
ه تفقه  يه.«هةهأ دادايغتد ه اعلاعهإىلهمخد

ملا ملبكم ملن أحلد »:ههنال:هنالهرسولها هه  ه مرهه(25) 
يتوض  فيسبك الوضوء،  م يقول: أشهد أ  ال إله إال اهلل، وحده ال 
شريك له، وأشهد أ  محملدا  عبلده ورسلوله، إال فتحل  لله أبلواب 

هأخرجهه د م.ه«ال بة يدخ  من أيها شاء
 باب المسح على الخفين 

،هفتووددددأههندددال:هكنددددته ددد هاعندددد ههغددددرينه ددد هشدددد بةه ددد هامل (62)
ه«دعهملللا فلللف ي أدخلتهملللا طلللاهرتين»فاهويدددُتهأل دددزعهخفيددده،هفددددال:ه

  تفقه  يه.ه.فمدحه  يهما

ل لدةهأيدا هههج دَ هاعند ه»:هنال:ه ه  هأيبهطاعبه  ه   (62)
حه  دد ها فددنيهددديفهامله:ي دد «هاعيدداعيه هع مدددافرهايو دداًهاعي ددةهع مددديم

 أخرجهه د م.
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  واقض الُوضوء باب 

ايفه،هجندد لهعرجدد ٍههه،هأنيمددتهاعلدد نهارسددولها ه دد هأ دد ه (62)
.هفمددددداهندددددا هإىله«ينددددداج هرجددددد ًههها ددددد ُّها ه» بدددددداعوار،:ههلدددددديث

ف ددمهيددزلهيناجيددههلددىته ددا ه»ايفهلددديثهشدد بة:ه.هاعلدد نهلددىته ددا هاعدددو 
 أخرجههاعبخاريها د م.«ه،همثهجاءهفل َّ ههبماعلحا ة

ا هت دداىله نهداهناعددت:هجداءيفهفاطمددُةه نددته د ه ائشددةهرود هه(29) 
فداعت:هياهرسولها هإاها رأٌنهأسدتحا هفد هههأيبهُلبيشهإىلهاعن ه

إ ما للك عرٌق وليي بحيض فلفلا  .ال»أطهر،هأفادعهاعل ن؟هنال:ه
أقبل  حي لتك فلدعي الصلَلة، وإلا أدبلرت فاغسللي عبلك اللدم 

اأشدارهه«لكل  صلَلة لم توضل ي » تفقه  يه.هاع بخداري:هه« ُم صلي  
 ه. د مهإىلهأ ههلذفهاه مداًه

ندددال:هكندددتهرجددد ًه دددذاًءهفدددأ ريفهه ددد ه  ددد ه ددد هأيبهطاعدددبهه (03)
 تفدقه  يدههه«فيله الُوضلوء»ددال:هف،هفددأعهههاملددادهأنهيددألهاعند ه

 ااع ف هع بخاري.

إلا ونللللللد :ه»هنددددددال:هنددددددالهرسددددددولها هه دددددد هأيبههريددددددرنهه (03)
به أم ال؟ فلَل يخلرنن أحدكم في بطبه شي ا  ف شك  عليه، أخرج م

أخرجدددهه دددد مهه«ملللن المسللل د، حتلللى يسلللم  صلللوتا  أو ي لللد ريحلللا  
ه.هاع بخاريهحنوسه  هلديثه بدها ه  هيزيدهاأل لاريه

:هأتووددأه دد ههأنهرجدد ًهسددألهاعندد هه دد هجددا ره دد همسددرنهه (06)
.هنددال:هأتووددأه دد هحلددو ها: دد ؟هنددال:ه«إ  شلل  »حُلُددو هاعغددنم؟هنددال:ه

هأخرجهه د م.ه« عم»
ههكددانهرسددولها ه» ائشددةهرودد ها هت دداىله نهدداهناعددت:ه دد هه (00)

 دههاعبخاري.رااسه د م،ها  َّه«هيذكرها ه   هك نهأليا ه
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 باب ق اء الحانة 

: إذاهدخدددد ها دددد ءهندددددالههكددددانهاعندددد ههه:ندددداله دددد هأ دددد هه (03)
أخرجدددههاعبخددداريهه«اللهلللم إ لللي أعلللول بلللك ملللن الخبللل  والخبائللل »

 ا د م.ه

يدخ ها  ء،هفأت هأ داههههكانهرسولها »نال:هها نههه (03)
  تفقه  يه.«هاغ ٌ هحنويهإدااُنه  ه اٍءهاَ َنزًنهفيدتن  ه املاء

ُخللْ  »:ههنددالهرهرسددولها هه:ندداله دد هاملغددرينه دد هشدد بةهه (02)
  تفقه  يه.ه«األداة، فا طلق حتى تواري عبي فق ى حانته

اتُقلوا الَلعبلين »:ههندال:هندالهرسدولها هه  هأيبههريدرنهه (02)
هرااسه د م.ه«ي يتخلى في طريق الباس، أو في ظلهمال 
لللللنًّ :ه»هندددددال:هندددددالهرسدددددولها هه ددددد هأيبهنتدددددادنهه (02) ال يمسًّ

أحدكم لكره بيميبه وهو يبول، وال يتمسح من الخلَلء بيميبله، وال 
  تفقه  يه.هااع ف هملد م.ه«يتبفي في اإل اءِ 

أنه ددددتدب هههعدددددههنا ددداهرسدددولها ه»ندددال:هه ددد هسددد مانهه (03)
 ددةه غددائنهأاه ددول،هأاهأنه دددتن  ه دداعيمني،هأاهأنه دددتن  ه أندد هاعدب

 رااسه د م.ه«  هل لةهأل ارهأاهأنه دتن  ه رجي هأاه ظم

إلا أتيلللتم الغلللائ ، فلللَل »ندددال:هههأنهاعنددد هه ددد هأيبهأيدددوبهه (33)
نالهأ وهأيوب:هفدد ناهاعشدا ،ه «، وال تستدبروها ببول  تستقبلوا القبلة

«ه هاعدب ددة،هفننحددرفه نهدداها دددتغفرها بَددنيددتهنِهفوجددد اه ددراليضهنددده ُه
 أخرجههاعبخاريها د م.ه

تيدههآاعغائن،هفدأ راهأنهههنال:هأت هاعن هه  ها  ه د وده (33)
 ل لةهأل ار،هفوجديفهل ري ،هاملهأجدهلاعلاً،هفأتيتهه رالة،هفأخذمهاه

 أخرجههاعبخاري.« إ ها ركي»اأعد هاعرالة،هانال:ه
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 باب الغس  وحكم ال ب  

المللاء »:ههنددال:هنددالهرسددولها ههسدد يدها دددريهه دد هأيبه (36)
هرااسه د م.ه«من الماء

إلا نللللللي »:ههندددددال:هندددددالهرسدددددولها هه ددددد هأيبههريدددددرنهه (30)
 تفددقهه«فقللد ونلل  الغسلل  أحللدكم بللين شللعبها األربلل   للم نهللدها،

 .«وإ  لم يبعل»  يه،هازاده د مه
 دد هأ هسدد مةهرودد ها هت دداىله نهدداهأنهأ هُسدد يمهاهدد ها ددرأنهأيبه (33)
 حةهناعتهياهرسولها هإنها ه هيدتح ه  هاحلق،هفه ه   هاملدرأِنهط

  تفقه  يه.هه« عم إلا رأِت الماء»  هغد هإذاهالت مت؟هنال:ه

،هيفهاملدرأنهتدرىهيفه نا هداه داههندال:هندالهرسدولها هه  هأ  ه (33)
فداعددتهأ هسدد مة:ه:ه تفددقه  يدده،هازاده ددد مه«تغتسلل »ه:يددرىهاعرجدد ،هنددال

 .«الشبه  عم فمن أين يكو »ال:هاه هيكونههذا؟هن
اأ درسه»ه:،هيفهنلةهمثا ةه د هألداله ندد اهأسدد م  هأيبههريرنه (32)

  تفقه  يه.«هأنهيغتد ههاعن ه

سلل  يللوم غُ »ه:نددالههأنهرسددولها هه دد هأيبهسدد يدها دددريه (32)
اكدذعكه د هأخرجدههاعبخداريها دد مهه«ال معة وان  على كل  محلتلم

 عفاظهخمت فة.هلدهااألامب ىنهاهههريرنهراايةهأيبه

إلا »:ههنددددالهرسددددولها هه:ندددداله دددد هأيبهسدددد يدها دددددريهه (32)
رااسهه«أتلى أحلدكم أهللله،  لم أراد أ  يعلود، فليتوضلل  بيبهملا وضللوءا  

  د م.

ههكددانهرسددولها ه» دد ه ائشددةهرودد ها هت دداىله نهدداهناعددت:هه (33)
إذاهاغتدددد ه ددد هاجلنا دددةهيبددددأهفيغدددد هيددددس،همثهيفدددر ه يميندددهه  ددد ه اعدددهه

جه،همثهيتووأهمثهيأخذهاملاءهفيدخ هأصا  ههيفهأصدولهاعشد ِرهفيغد هفره
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جددددس،همثههسددائرمثهلفدد ه  دد هرأسددههلدد ،هلفنددايف،همثهأفددا ه  دد ه
 تفددقه  يدده،هااع فدد هملددد م،هاهلمدداهيفهلددديثه يمو ددة:ه«هغددد هرج يدده

.هايفه«مثهأفددددر ه  ددددد هفرجدددددههاغدددددد هه شدددددماعه،همثهودددددربههبددددداهاألر »
افيدددههه«مثهأتيتدددهه املنددددي هفدددرد س»هسايفهآخدددره«هفمددددحهاه ددداعرتاب»راايدددة:ه

 ه.«اج  هينفضهاملاءه يدس»
ت دداىله نهددا.هناعددتهن ددت:هيدداهرسددولها هها ه دد هأ هسدد مةهرودد  (33)

سدددددد ،هأفأ دضددددددههعغددددددد هاجلنا ددددددة؟هايفهراايددددددةهأإاها ددددددرأنهأشدددددددُّهشدددددد رهره
ال، إ مللا يكفيللك أ  تحالللي علللى رأسللك  للَل  »اع حيضددة؟هفدددال:ه

 رااسه د م.ه«حاليات

كندددُتهأغتدددد هأ ددداه»:هتت ددداىله نهددداهناعددده ددد ه ائشدددةهروددد ها  (33)
 تفددقه«ه دد هإ دداٍءهاالددد،هَّتت ددفهأيددديناهفيددهه دد هاجلنا ددةههارسددولها ه

ه  يه.
 باب التيُمم 

عطيللل  خمسلللا  للللم يعطهلللن أُ »ندددال:هههأنهاعنددد ه ددد هجدددا ره (36)
شللللهر، ونعللللل  لللللي األر   أحللللد قبلللللي، ُ صللللرُت بالرعلللل  مسلللليرة

.هرااسهاعبخدداريه«فليصلل  مسلل دا  وطهللورا ، ف يمللا رنلل   أدركتلله الصللَلة
وُنِعللل  تربتهللا لبللا طهللورا  إلا لللم »ايفهلددديثهلذيفددةه نددده ددد م:ه

 .«  د الماء
ههاره  هياسرهرو ها هت اىله نهماهنال:ه  ل هاعند ُّه  ه مَّهه (30)

 هرَّهغدددُتهيفهاعلددد يدهكمددداهمتددديفهلاجدددة،هفأجنبدددتهف دددمهأجددددهاملددداء،هفتمرَّه
إ مللللا كللللا  »هك،هفدددددال:،هفددددذكريفهعددددههذعددددهاعدا  ددددُة،همثهأتيددددتهاعندددد ه

يكفيك أ  تقول بيديك هك ا،  م ضرب بيديه األر  ضلربة  واحلدة  
 تفدددقه  يدددههه«عللللى اليملللين وظلللاهر كفيللله وونهللله  للم مسلللح الشلللمال
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وضلللرب بكفيللله األر  و فللل  »ااع فددد هملدددد م.هايفهراايدددةهع بخددداريه
 .«فيهما،  م مسح بهما ونهه و كفيه

 باب الحيض

أنهأ َّهلبيبددددةه نددددتهجحددددشهه دددد ه ائشددددةهرودددد ها هت دددداىله نهددددا (33)
امكالللللي قللللدر مللللا كا لللل  » هفدددددال:هاعدددددَّهههشددددكتهإىلهرسددددولها ه

رااسهه.اكا ددتهتغتددد هعكدد هصدد نه«تحبسللك حي للُتِك  للم اغتسلللي
  د م.

كنددداه ه ُ ددددُّهاعكددددرنه»ه: ددد هأ ه طيدددةهروددد ها هت ددداىله نهدددا:هناعدددت (33)
 رااسهاعبخاري.«هااعلفرنهشيئاًه

تهاملدددددددرأنهفددددددديهمهملهأنهاعيهدددددددودهكدددددددا واهإذاهلاوددددددده: ددددددد هأ ددددددد ه (32)
 رااسه د م.ه«ك َّ شئ إال البكاح  صبُعواا»ههي اك وها،هفدالهاعن ُّه

ههكددانهرسددولها ه» دد ه ائشددةهرودد ها هت دداىله نهدداهناعددت:ه (32)
  تفقه  يه.«هيأ راهفأتزرهفيباشراهاأ اهلائض

أللليي »:ههنددال:هنددالهرسددولها هه دد هأيبهسدد يدها دددريه (32)
 تفددقه  يدده،هيفهلددديثه «ولللم ت ُصللم؟ إلا حاضلل  المللرأة لللم ُتَصلل   

 طوي .

  ه ائشةهرو ها هت اىله نهاهناعت:هملاهجئناهسِرفهِلضُت،ه (33)
افعلي ما يفع  الحاُج، غير أ  ال تطلوفي بالبيل  »ه:هفدالهاعند ه

 ه. تفقه  يههيفهلديثهطوي ه«حتى تطهري

    ه
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 كتاب الصَلة
 باب المواقي 

 :نالههاىله نهماهأنهاعن ه  ه بدا ه  ه مراهرو ها هت ه (23)
الظهللر إلا زاللل  الشللمي، وكللا  ظلل  الرَُّنلل  كطوللله، مللا لللم وقلل  »

العصر ملا للم تصلفرَّ الشلمي، ووقل  صلَلة  يح ر العصر، ووق 
صلَلة العشلاء إللى  صلل الليل  المغرب ما لم يغ  الشفق، ووق  

لللللم تطللللل   مللللا  للللراألوسلللل ، ووقلللل  صللللَلة الصللللبح مللللن طلللللو  الف
:ه-هيفهاع لدددددددره-همهاعدددددددهه دددددد هلدددددددديثه ريدددددددنرااسه ددددددد  «الشللللللمي

والشللللمي »ا دددد هلددددديثهأيبه وسدددد :هه«ةوالشللللمي بي للللاُء  قيَّلللل»
 هه.«مرتفعةُ 

ُيَلدددد   هههكددددانهرسددددولها ه»نددددال:هه دددد هأيبه ددددرزنهاألسدددد م َّهه (23)
هيفهاملدينةهااعشم هلي ههاع لر،همثهيرج هألد اهإىلهرل ه ٌة،هاكانهيددتحبُّ

ب هاهااحلديثه  دها،هاكدانهينفتد هأنهي خ ره  هاع شاء،هاكانهيكرسهاعنو هن
«ه  هص نهاعغداِنهلنيهي رُفهاعرَُّجُ هج يده،هاكانهيدرأه اعددتنيهإىلهاملئدة

ااع شداءهأليا داًهيدددنُ ها،هاأليا داًه» تفقه  يهها ندمهاه  هلدديثهجدا ر:ه
دددر،هااعلدددبحهكدددانه ددد هاإذاهرآهدددمهأ طدددُ ااهأخَّ ي خرُهددا،هإذاهرآهدددمهاجتم دددواه  َّ

فأندا هاعف دره»املدد مه د هلدديثهأيبه وسد :ه«ه غ  هُيل يهاههاعن ه
 .«لنيها شقهاعف ر،هااعناسه هيكادهي ِرفه  ضهمه  ضاًه

اه لدد  هاملغددربه دد هرسددولهكن دد»نددال:هه دد هرافدد ه دد هخدددي ه (26)
  تفقه  يه.«ه،هفينلرفهألد اهاإ ههعيبلره وان ه ب هها ه
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ذايفههه دد ه ائشددةهرودد ها هت دداىله نهدداهناعددت:هأ ددتمهاعندد هه (20)
إ للله »ه:ةهاع يددد ،همثهخدددر هفلدد   ،هاندددالي ددٍةه اع شددداءهلددىتهذهبدددته ا َّددع

 رااسه د م.ه«لوقتها، لو ال أ  أشق على أمتي

شلتدَّ الحلر اإلا :ه»هنال:هنالهرسدولها هه  هأيبههريرنهه (23)
  تفقه  يه.« الحر من فيح نهبم ةفابردوا بالصَلة، فف  شد

ن الصلللبح ملللن أدر  مللل: »ندددالهه،هأنهاعنددد ه ددد هأيبههريدددرنه (23)
ركعللة قبلل  أ  تطللل  الشللمي فقللد أدر  الصللبح، ومللْن أدر  ركعللة مللن 

املدد مهه تفقه  يده.ه«العصر قب  أ  تغرب الشمي فقد أدر  العصر
 «ركعة» ددلهه«س دة  »  ه ائشةهرو ها هت اىله نهاهحنوس،هانال:ه

 مثهنالهااعد دُنهإمناهه هاعرك ة.

ه:يددددولهههندددال:همس دددُتهرسدددولها ه ددد هأيبهسددد يدها ددددريهه (22)
بعللد الصللبح حتللى تطللل  الشللمي وال صللَلة بعللد العصللر  ال صللَلة»

ال صلَلة بعلد صلَلة » تفقه  يههاعف ه د مه «حتى تغي  الشمي
اعدهه د ه دبدةه د ه دا رهرود ها هت داىله نده،هلد ،هسدا ايفههه«الف ر

 وتا دددا:ههاأنه دددد هفددديه َّههينها ددداهأنه لددد  هفددديه َّهههكدددانهرسدددولها ه
زغددًةهلددىتهترتفد ،هالددنيهيدددو هندائمهاعظهددرينهلددىتهتط دد هاعشدم ه اهلدني

 .«فهاعشم هع غرابتزالهاعشم ،هالنيهتتضيَّه
:هأيُّهاع مدد ههسددأعتهرسددولها هه:نددالهه دد ه ددد ودها دد ه (22)

 د م. أخرجههاعبخاريهاهه«الصَلة لوقتها»أفض :هناله

 باب األلا  

مددددُههاألذان،هفددددذكرهفيددددهه  َّه»ههأنهاعندددد هه دددد هأيبهحمددددذارنهه (22)
 أخرجهه د م.ه«اعرتجي 
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أُِ ددَره دد ٌلهأنهيشددف هاألذانهايددوترها:نا ددةه»نددال:هه دد هأ دد هه (23)
 تفدددقه  يدددههاملهيدددذكره«هنددددهنا دددتهاعلددد ن»ه:نوعدددهه:ي ددد «ها:نا دددةهإ 

 .ا ستلناء د مه
اع يددي ه د هههيُته  هاعن هص َّه»نال:هه  هجا ره  همسرنه (23)

احنددوسهيفهاملتفدددقهرااسه ددد م،ه«غددريه ددرٍنها ه ددرتني،ه غدددريهأذاٍنها هإنا ددةٍه
   يهه  ها  ه باٍسهاغريس.ه

،هيفهاحلددديثهاعطويدد هيفه ددو همه دد هاعلدد ن:ه دد هأيبهنتددادنهه (23)
رااسه دد مه«هكمداهكدانهيلدنُ هكد هيدو ههههمثهأذنه  ٌل،هفل َّ هاعند »

أتددد هاملزدعفدددة،هفلددد َّ ههبددداهاملغدددربهههأنهاعنددد ه:ه»اعدددهه ددد هجدددا ره
 ددد ه مدددرهروددد ها هت ددداىلهاعدددهه ددد ها«هلددددهاإندددا تنيانهاهاااع شددداءه دددأذ

اع بخداريه«ه دنيهاملغدربهااع شداءه إنا دٍةهاالددنٍههه نهما:همج هاعند ه
 نهمددداهه دددنيهاملغدددربهااع شددداءهجبمددد هكددد هاالددددنٍههه هاعنددد همجددد» ندددهه

ه.ه« إنا ٍةهاملهيدبحه ينهما
نددالهرسددولهه: دد ها دد ه مددرها ائشددةهرودد ها هت دداىله ددنهمهنددا ه (26)
يُبلللادي ابلللُن أمَّ  تلللىواشلللربوا ح إ  بلللَلال  يللليل  بليللل ، فكللللوا»ه:ه

أصدددددبحتهه:اكدددددانهرجددددد ًهأ مددددد ه هينددددداديهلدددددىتهيددددددالهعدددددهه.«مكتلللللوم
  تفقه  يه.ه.أصبحت

إلا »:ههنددددال:هنددددالهرسددددولها هه دددد هأيبهسدددد يدها دددددريهه (20)
اع بخداريهه تفدقه  يده.ه«سمعتم البداء فقولوا مال  ملا يقلول المليل 

يفه داىله نهمداهرود ها هتهاملدد مه د ها د ه مدره ل ه.ه  ه  اايةه
 ه»فض هاعدولهكماهيددولهاملد ذنهك مدًةهك مدًةهسدوىهاحلي  تدنيهفيددول:ه

 «.لولها هنو نهإ ه ا 
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إلا »ه:هندددددال:هندددددالهعنددددداهاعنددددد هه ددددد ه اعدددددكه ددددد هاحلدددددوير،هه(74)
هأخرجههاعبخاري.ه«فلييل  لكم أحدكم ح رت الصَلة

 باُب شروط الصَلة 

الاللللوُب واسلللعا  إ  كلللا  »ندددالهعددده:ههأنهاعنددد هه ددد هجدددا ره (23)
فخللالل بللين طرفيلله، وإ   »ي دد هيفهاعلدد نهاملددد م:هه«فللالتحل بلله

ال »اهلمدداه دد هلددديثهأيبههريددرن:هه. تفددقه  يددهه«كللا  ضلليقا  فللاتعْر بلله
 .«ُيصلي أحدكم في الالوب الواحد ليي على عاتقه مبه شيءٌ 

ُيلدد   ه  دد هههرأيددتهرسددولها ه»ه:ندداله دد ه ددا ره دد هر ي ددةه (22)
ه رأسده،هامله» تفدقه  يده،هزادهاعبخداريهه« هرال تههليثهتوجهته ُُ يد  
 .«ةيك هيلن ههيفهاملكتو 

 :يددددولههندددال:همس دددتهرسدددولها هه ددد هأيبه رلددددهاعغندددوينه (22)
 رااسه د م. «ال تصلوا إلى القبور، وال ت لسوا عليها»

إ  هل ه »:ههندال:هندالهرسدولها هه  ه  اايةه  هاحلكمه (22)
البلللاس إ مللا هللو التسلللبيح  الصللَلة ال يصلللح فيهللا شللليٌء مللن كللَلم

 رااسه د م.ه«والتكبير وقراءُة القلره 

هأرنم (23) ه   هزيد ههه   هُكنَّه»نال: ه   هإن هيفهاعل ن هعنتك م ا
ه ها  هرسول ه زعته هد هلىت هحباجته، هصالبه هألد ا هيُك نُم :ه:

[هقَا ِِتينَ  َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَََّلِة الُوْسَطى َوُقوُموا هلل]
  تفقه  يه،هااع ف هملد م.«هه{832ن:}اعبدره

التسللبيح للرنللال :ه»هنددالهرسددولها هه:ندداله دد هأيبههريددرنه (23)
 .«في الصَلة» تفقه  يههزاده د م:هه«للبساء والتصفيق
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هددددوهاههيلدددد  ههكددددانهرسددددولها ه»ه:ندددداله دددد هأيبهنتددددادنه  (23)
 تفددقه«هلا ددٌ هأ ا ددةه نددتهزينددب،هفددإذاهسدد دهاودد ها،هاإذاهنددا هت هددا

 .«اهوهيُ  ُّهاعناسهيفهاملد د»م:ه  يه.هاملد 
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 باُب ستَرِة الُمصل ي 
لللو »:ههنددال:هنددالهرسددولها هه دد هأيبهجهدديمه دد هاحلددار،ه (26)

يعلم الماُر بلين يلدي المصلل ي ملالا عليله ملن اإل لم لكلا  أ  يقلل 
  تفقه  يههااع ف هع بخاري.ه«أربعين خيرا  له من أ  يُمرَّ بين يديه

يفهههناعت:هُسدِئ هرسدولها ه نهاهرو ها هت اىلهه  ه ائشة (20)
لددد ن ،هفدددداله

ُ
أخرجدددههه«مالللل  ملللْيِخرة الرَّحللل »غدددزاِنهتبدددوكه ددد هُسدددرتِنهامل

  د م.

ه (23) يقط  صلَلة الملرء  »:ههنال:هنالهرسولها هه  هأيبهَذرن
المرأُة والحمار  -إذاهملهيك ه نيهيديهه ل ه َ خرنهاعرَّل ه -المسلم 

أخرجههه«الكل  األسود شيطا »احلديث.هافيه:هه«والكل  األسود
  د م.

إلا »:ههنددددال:هنددددالهرسدددددولها هه دددد هأيبهسدددد يدها دددددريه (23)
صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الباس، ف راد أحد أ  ي تاز بلين 

 تفددقه  يدده،هه«يديله، فليدفعلله، فللف  أبلى فلُيقاتللله، فف مللا هللو شليطا 
 .«فف َّ معه القرين»ايفهرااية:ه

 ي الصَلةباُب الح   على الخشو  ف

أنهُيلددد ن هاعرلُجددددُ ههههنددد هرسدددولها ه»ندددال:هه ددد هأيبههريدددرنه (22)
ملد م،ها  ناُسهأنهجي د هيَدَدُسه  د هخاصدرتهههااع ف ه تفقه  يه.«هراًهتلِهخُم ه

أنهذعدددددكهِف دددددُ ه»ه:ايفهاعبخددددداريه ددددد ه ائشدددددةهروددددد ها هت ددددداىله نهدددددا
 .«اعيهود

إلا قُللللللد م العشللللللاء »نددددددال:هههأنهرسددددددولها هه دددددد هأ دددددد ه (22)
  تفقه  يه.ه«دُءوا به قب  أ  ُتَصُلوا المغربفاب
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هه د ه ائشدةهرود ها هت دداىله نهداهناعدت:هسدأعُتهرسددولها هه (22)
ُهللَو اخللتَلٌس يختلسلله الشلليطا  » دد ها عتفددايفهيفهاعلدد ن،هفدددال:ه

 رااسهاعبخاري.ه«من صَلة العبد

إلا كللا  أحللدكم فللي »:ههنددال:هنددالهرسددولها هه دد هأ دد ه (23)
بَُّه فَل يبصقنَّ بين يديه وال عن يميبه، ولكن علن الصَلة فف ه يباني ر 

 .«أو تح  َقَدِمهِ » تفقه  يههايفهراايةهه«شماله تح  َقَدِمهِ 
نددال:هكددانهنددراٌ هع ائشددةهرودد ها هت دداىله نهددا،هسددرتيفههها ندده (33)

ا قرامِك هل ا، فف له ال أميطي عبَّ »ه:هاعن ه ههجا به يتها،هفدالههلاه
.هااتدََّفَدددداه  ددد هرااسهاعبخددداريه«تيتلللعال تصلللاويره تعلللر  للللي فلللي صلللَل

فف هلللللا ألهتبلللللي علللللن »لدددددِديد َلهاهيفهنلدددددةهأ ب ا يدددددةهأيبهجهدددددم،هافيددددده:ه
 .«صَلتي

ه (33) ه  همسرن هجا ر   ها هه:ناله هرسول ليبتهّينًّ »ه:هنال
ه«أقواٌم يرفعو  أبصارهم إلى السماء في الصَلة أوال ترِنُ  إليهم

 رااسه د م.ه

ههناعت:همس تهرسولها هه  ه ائشةهرو ها هت اىله نهااه (36)
رااسه«هالطعام، وال وهو يدافعه األخبالا  ال صَلة بح رة»يدول:ه
 . د م

التَّالاؤب من الشيطا ، »نال:هههأنهاعن هه  هأيبههريرنهه (30)
 رااسه د م.ه«ففلا تالاءب أحدكم فليكظم ما استطا 

 باُب المساند 

قاتلللللل  اهلل »:ههنددددددال:هنددددددالهرسددددددولها هه دددددد هأيبههريددددددرنهه (33)
 تفددددقه  يددددههازاده ددددد مهه«اليهللللود اتخلللل وا قبللللور أ بيللللائهم مسللللاند

.هاهلمددددداه ددددد هلدددددديثه ائشدددددةهروددددد ها هت ددددداىله نهدددددا:ه«والبصلللللار »
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.ه«كللا وا إلا مللات فلليهم الرَُّنللُ  الصللالح ببللوا علللى قبللره مسلل دا  »
 .«أول ك شرار الخلق»ه:افيه

خدي ً ،هف دتءيفهِ َرجدٍ ههه  ثهاعند ه»نال:هه  هأيبههريرنه (33)
 ،هاحلديثه تفقه يه.« داريةه  هسواِرهاملد دهفر طوس

هحبدَّد»نال:هها نهه (32)  هَحد َهانهينشددهيفهاملدد د،هفدَهأنه مدره درَّ
  تفقه  يه.«هندهكنتهأ شدهفيه،هافيهه  ههوهخريه نكه:إعيه.هفدال

مللن سللم  رنللَل  يبشللد »:ههنددال:هنددالهرسددولها هها نددهه (32)
لمسللاند لللم ضللالة فللي المسلل د فليقلل : ال ردَّهللا اهلل عليللك فللف  ا

 رااسه د م.ه«تُلْبَن له ا

صددديبهسددد دهيدددو هأُه» ددد ه ائشدددةهروددد ها هت ددداىله نهددداهناعدددت:ه (32)
 دد ههسيفهاملددد د،هعي ددودهخيمددةٌههها ندددق،هفضددربه  يددههرسددولها ه

  تفقه  يه.«هنريب

ههرأيدددددتهرسدددددولها ه»ناعدددددت:ههروددددد ها هت ددددداىله نهددددداها نهدددددا (33)
 تفدددقهه.احلدددديث«هيددددرتا،هاأ ددداهأ ظدددرهإىلهاحلبشدددِةهي  بدددونهيفهاملدددد د

   يه.

ءهكدانههلداهانهاعيددًنهسدودإ»هرو ها هت اىله نهاهناعدت:ها نها (333)
  تفقه  يه.«هخباٌءهيفهاملد د،هفكا تهتأتي ،هفتحد،ه ندي

الُبصلللللاق فلللللي »:ههندددددال:هندددددالهرسدددددولها هه ددددد هأ ددددد ه (333)
ُبها   تفقه  يه.ه«المس د خطي ٌة وكفارتها دفلْ

إلا دخللللل  » :هندددددال:هندددددالهرسدددددولها هه ددددد هأيبهنتدددددادنه (336)
  تفقه  يه.ه«ُيصل ي ركعتين تىأحدكم المس د فَل ي لي ح

 الصَلة  باب ِصَفةُ 
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إلا قملللللل  إلللللللى »نددددددال:ههه،هأنهاعندددددد ه دددددد هأيبههريددددددرنه (330)
قلرأ ملا تيسلر استقب  القبللة فكبلر،  لم االصَلة ف سبك الوضوء،  م 

رف  حتى تعتدل ارك  حتى تطم ن راكعا ،  م امعك من القره ،  م 
رف  حتلى تطمل ن نالسلا ، اس د حتى تطم ن ساندا   م ا قائما   م

أخرجههه«فع  في صَلتك كلهااس د حتى تطم ن ساندا ،  م ا م 
 اعبخاري.ه

إذاههههرأيدتهرسدولها ه»،هندال:ه  هأيبهتيدهاعدا ديه (333)
هج  هيديههلذاه نكبيه،هاإذاهرك هأ ك هيديهه  هركبتيههمثههلدره ك َّ

هي ددودهكدد لهفددداٍره كا دده،هفددإذاهسدد دهسددتوىهلددىتافددإذاهرفدد هرأسددهههسُهظهددره
او هيديدههغدريه فدرتشها هنا ضدهما،هااسدتدب ه دأطرافهأصدا  هرج يدهه

،ها لددددبهىاعدب ددددة،هاإذاهج دددد هيفهاعددددرك تنيهج دددد ه  دددد هرج ددددههاعيدددددره
 هرج ددددههاعيدددددرى،ها لددددبهاعيمددددىن،هاإذاهج دددد هيفهاعرك ددددةهاألخددددرينهندددددَّه

 أخرجههاعبخاري.«هاألخرى،هان ده   ه د دته

أ ههكانهإذاههه،ه  هرسولها هأيبهطاعبهه  ه   ه   (333)
هنال: هاعل ن هإىل ِإ  ي َونَّْهُ  َوْنِهَي لِلَِّ ي َفَطَر السََّماَواِت ]هنا 

ه}األ  ا :َواأَلْرَ  َحِبيف ا َوَما أَ َا ِمَن الُمْشرِِكينَ  ه91[ إلى  -ه.{
اللهم أ   المِلُك ال إله إال أ  ، أ   ]ِمَن الُمْسِلِميَن[ قوله: 

هذعكهيفهه«إلى هخره - ربي وأ ا عبد  رااسه د م،هايفهراايةهعُههإن 
 ص نهاع ي .

إذاهكدد هع لددد نهههنددال:هكدددانهرسددولها هه دد هأيبههريددرنه (332)
اللهللم باعللد بيبللي »عتههفدددال:هأنددول:هأسددكتههنيهددًةهنبدد هأنهيدددرأ،هفددد

وبللين خطايللاي، كمللا باعللدت بللين المشللرق والمغللرب، اللهللم  قبللي 
بقى الاللوب األبليض ملن اللد ي اللهلم أغسللبي من خطاياي، كما ي
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ه تفقه  يه.ه«من خطاياي بالماء والاللج والبرد
ههكانهرسولها ه»ه:  ه ائشةهرو ها هت اىله نهاهناعت (332)

،هاكانه[الَحْمُد هلل َرب  الَعاَلِمينَ ]هيدتفتحهاعل نه اعتكبري،هااعدراءن
هرك هملهُيشِخصهرأسههاملهيلو ه،هاعك ه نيهذعكهاه هرف هإذا كانهإذا

ه  ه هرأسه هرف  هاإذا هنائماً، هيدتوي هلىت هيد د همل هاعركوع ه   رأسه
هاعيدرىه هيفرشهرج ُه هاكان هلىتهيدتويهجاعداً، هيد د همل اعد ود
هيفرتشه هأن هاينه  هاعشيطان، ه دبة ه   هينه  هاكان اينلبهاعيمىن،

ه هذرا يه ه اعتد يمهافرتاشاعرج  هاعل ن هخيتم هاكان أخرجههه«اعدب ،
 . د م،هاعهه   هُه

كانهيرفد ههههأنهاعن ه»ه:  ها  ه مرهرو ها هت اىله نهما (332)
يديددههلددذاه نكبيددههإذاهافتددتحهاعلدد نهاإذاهكدد هع ركددوع،هاإذاهرفدد هرأسددهه

حنوهلدديثههاملد مه  ه اعكه  هاحلوير،ه تفقه  يه.ه«ه  هاعركوع
 «.لىتهحياذيههبماهفراعهأذ يه»ا  ه مر،هعك هنال:ه

ال »:ههلهرسدددولها هندددال:هنددداه ددد ه بدددادنه ددد هاعلدددا ته (333)
  تفقه  يه.ه«صَلة لمن لم يقرأ ب م القره 

هأ  ه (333)   هاعن هه هأن هيفتتحونهه هكا وا ها مر ه كٍر اأ ا
ه د هالَحْمُد هلل َرب  الَعاَلِمينَ ]هاعل ن ه  يه[ هه. تفق ه ها ه د م زاد
 .دراءنها هيفهآخرهااعيفهأاله[هِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ]هيذكران

يلد  ه نداهفيددرأهههكانهرسدولها ه»ه:نالهأيبهنتادنه  ه (333)
نيه فاحتدددددةهاعكتدددددابهاسدددددورتني،هيددددديفهاعظهدددددرهااع لدددددرهيفهاعدددددرك تنيهاألاع

ايدددم ناهاآليددةهأليا دداً،هايطددولهاعرك ددةهاألاىلهايدددرأهيفهاآلخددرينيه فاحتددةه
  تفقه  يه.«هاعكتاب

هيفههاهحنُرزهنيا هرسولها هنال:هُكنَّهه  هأيبهس يدها دريه (336)
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هندر هاعظهر ه   هاألاعيني هاعرك تني هيف هنيا ُه هفحرز ا هااع لر، هاعظهر
ه[ه}اعد دن( تَلْبعِي ُ 1الم)] هايفهاألُه{1-8: هاعننلفه  ه، خرينيهندر

نيه  هاعظهر،هااأُلخرينيهيرهخنيه  هاع لر،ه   هندرهاألُهيذعك،هايفهاألاع
 رااسه د م.«ه   هاعننلفه  هذعك

يفههأيددددره»ههلها هندددال:همس دددُتهرسدددوهه ددد هجبدددريه ددد ه ط دددمه (330)
  تفقه  يه.«هاملغربه اعطور

ه (333) هكانهرسولها هه  هأيبههريرن هنال: هيفهص نهه يدرأ
هاجلم ة هيو  ه( تَلْبعِي ُ 1الم)]هاعف ر َهْ  أََتى َعَلى ]اهاعد دن،[

 .ه تفقه  يهه{1[ه}ا: دان:اإِلْ َسا ِ 

ه  ها  ه باسهرو ها هت اىله نهماهنال:هندالهرسدولها ه (333)
وإ للي  هيللُ  أ  أقللرأ القللره  راكعللا  أو سللاندا  ف مللا الركللو  أال »:ه

أ   فعظمللوا فيلله الللرَّبَّ وأّمللا السلل ود فانتهللدوا فللي الللدعاء، فقمللنٌ 
 رااسه د م.ه«يست اب لكم

ههكددانهرسدددولها ههه: دد ه ائشدددةهرودد ها هت ددداىله نهدداهناعدددت (332)
سللبحا ك اللهللم رببللا وبحمللد ، اللهللم » :يدددولهيفهركو ددههاسدد ودس

  تفقه  يه.ه«لي غفرا

إذاهندددددا هإىلهههكدددددانهرسددددولها ه»نددددال:هه دددد هأيبههريدددددرنه (332)
سم  اهلل لمن »اعل نهيك هلنيهيدو ،همثهيك هلنيهيرك همثهيدول:ه

رببلا وللك » :،هلنيهيرف هصد بهه د هاعركدوعهمثهيددولهاهدوهندائم«حمده
سدده،همثهأ،همثهيكدد هلددنيهيهددويهسدداجداً،همثهيكدد هلددنيهيرفدد هره«الحمللد

يكدد هلددنيهيرفدد ،همثهيف دد هذعددكهيفهاعلدد نهك هددا،هيكدد هلددنيهيددد د،ه
  تفقه  يه.ه«ايك هلنيهيدو ه  هاعلنتنيه  دهاجل وس
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إذاهرفدد هههنددال:هكددانهرسددولها هه دد هأيبهسدد يدها دددريه (332)
السلللموات  اللهلللم رببلللا للللك الحملللد مللل ءَ »رأسدددهه ددد هاعركدددوعهندددال:ه

واألر ، وم َء ما ش   ملن شليء بعلد أهل  الالبلاء والم لد، أحلق 
ال مللا   لمللا أعطيلل  وال اللهللم  –وكلبللا لللك عبللد  –ال العبللد مللا قلل

 رااسه د م.ه«معطي لما مبع ، وال يبفُ  لا ال د مبك ال د

ه  ها  ه باسهرو ها هت اىله نهماهنال:هندالهرسدولها ه (333)
اأشداره يدددسهإىلهه-أ  أسل د علللى سلبعة أعظللم عللى ال بهللة  تُ ِملرْ أُ »:ه

  تفقه  يه.ه«القدمينوأطراف  والركبتين -أ فههااعيدي ه

كانهإذاهص َّ هاسد دههههأنهاعن ه»ه  هحبينةهه بدا ه   (363)
  تفقه  يه.ه«ه ه نيهيديههلىتهيبداه يا هإ طيهفرَّه

إلا »:ههنددددال:هنددددالهرسددددولها هه دددد هاعدددد اءه دددد ه ددددازبه (363)
 رااسه د م.هه«رف  مرفقيكاس دت ف   كفيك، و 

 ،هفدإذاهُيلد نهههأ دههرأىهاعند ه»ه:  ه اعكه د هاحلدوير،ه (366)
رااسه«هكددددددانهيفهاتددددددٍره دددددد هصدددددد تههملهيددددددنهض،هلددددددىتهيدددددددتوىهنا ددددددداًه

 اعبخاري.

نندددتهشدددهراًه  ددددهاعركدددوعهيدددد وهههأنهاعنددد ه:ه» ددد هأ ددد ه (360)
  تفقه  يه.«ه   هألياٍءه  هألياٍءهاع رب،همثهتركه

كانههههأنهرسولها ه:ه»  ها  ه مرهرو ها هت اىله نهما (363)
ركبتددههاعيدددرى،هااعيمددىنه  دد ههإذاهن دددهع تشددهدهاودد هيدددُسهاعيدددرىه  دد 

رااسه ددد مهايفه«هاعيمددىن،ها ددددهل لدداًهامخدددنيهاأشدداره إصددب ههاعدددبا ة
 .«شاره اعيتهت  ها:هبا أك هاهاههههُهانبضهأصا  »راايةهعه:ه

ه:فدددالههنددال:هاعتفددتهإعيندداهرسددولها هه دد ه ددد ودها دد ه (363)
إلا صلللللَّى أحللللدكم فليقلللل  التحيللللات هلل والصلللللوات والطيبللللات، »



 

 البدر التمام بما صح
 

19 

عليلك أيهلا الببلي ورحملة اهلل وبركاتله، السللَلم عليبلا وعللى  السَلم
عبلللاد اهلل الصلللالحين، أشلللهد أ  ال إلللله إال اهلل وأشلللهد أ  محملللدا  

 تفددقهه«فيللدعوه، عبللده ورسللوله  للم ليتخيللر مللن الللدعاء أع بلله إليلل
 نهمداهت داىلهاملد مه  ها د ه بداسهرود ها هه  يه،هااع ف هع بخاري.
التحيللللات المباركللللات »ُمندددداهاعتشددددهد:هيُ  نهههنددددال:هكددددانهرسددددولها ه
 إىلهآخرس.ه«الصلوات الطيبات هلل

ندددال:هنددداله شدددريه ددد هسددد د:هيددداهه ددد هأيبه دددد ودهاأل لددداريه (362)
  يددك،هفكيدفه لد  ه  يدك؟هفدددكت؟هه دد نمأ ر داها هأنه،هرسدولها 

اللهللم صلل   علللى محمللد ، وعلللى هل محمللد، كمللا »:همثهنددال:هنوعددوا
  علللى محمللد وعلللى هل محمللد، كمللا صلللي  علللى إبللراهيم، وبللار 

بارك  على إبراهيم في العالمين إ لك حميلٌد م يلد، والسلَلم كملا 
 رااسه د م.ه«علمتم

إلا تشللللللهد »:ههنددددددال:هنددددددالهرسددددددولها هه دددددد هأيبههريددددددرنه (362)
، يقلللول اللهلللم إ لللي أعلللول بلللك ملللن أحلللدكم فليسلللتع  بلللاهلل ملللن أربللل 

ت، وملن ع اب نهبم ومن ع اب القبر، ومن فتبة المحيلا والمملا
إلا فلر  » تفدقه  يده،هايفهراايدةهملدد م:هه«شر فتبة المسيح اللدنال

 .«أحدكم من التشهد األخير
  مد هد داءه:ههأ دههندالهعرسدولها هه  هأيبه كرهاعلديقه (362)

اللهلم إ لي ظلمل   فسلي ظلملا  كاليلرا ،  :قل »لد نهندال:هاعأدُ وه ههيفه
رحمبللي، ا، و لللي مغفللرة  مللن عبللد  أ لل  فللاغفر وال يغفللر اللل  وب إال

  تفقه  يه.ه«إ ك أ   الغفور الرحيم

كددددانهيدددددولهيفهُد ُددددرهكدددد ههههأنهاعندددد هه دددد هاملغددددرينه دددد هشدددد بةه (363)
ال إله إال اهلل، وحده ال شلريك لله، لله المللك، ولله »:هص نه كتو ة
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الحمد، وهو على ك  شيء  قلدير، اللهلم ال ملا   لملا أعطيل  وال 
  تفقه  يه.« ال دُ لما مبع ، وال يبف  لا ال د  مبك  يمعط

يت وذههبد َّهكانههههأنهرسولها هه  هس ده  هأيبهانابه (303)
اللهللم إ للي أعللول بللك مللن البخلل ، وأعللول بللك مللن »ُد دُددَرهكدد هصدد ن:ه

، وأعول بك من أ  أرد إلى أرلل العمر، وأعول بك من فتبة الُ بن
 رااسهاعبخاري.« الد يا، وأعول بك من ع اب القبر

إذاها لدددددرفه ددددد هههسدددددولها هكددددانهرههه:نددددداله دددد هلو دددددانه (303)
اللهم أ   السَلم ومبك السلَلم، »ه:انال،هستغفرها هل لاًهاص تهه

 رااسه د م.ه«يا لا ال َلل واإلكرام  تبارك

ملْن سلبح اهلل ُدبُلر  »ندال:ههه  هرسدولها هه  هأيبههريرنه (306)
 َل لللا  و َل لللين، وحملللد اهلل  َل لللا و َل لللين وكبلللر اهلل  َل لللا   كللل  صلللَلة  

ال إلله إال اهلل وحلده  :ين، فتللك تسل  تسلعو ، وقلال تملام الم لةو َل 
عللى كل  شليء  قلدير غفلرت هو ال شريك له، له الملك وله الحمد و 

 دد م.هيفهراايدةهأخددرى:ههرااسه«لله خطايلاه وللو كا ل ، مالل  زبلد البحلر
 .  هلديثهك به  ه  رنهه«أ  التكبير أرب  و َل و »
وا صللُ »:ههسدولها هنال:هنالهرهه  ه اعكه  هاحلوير،ه (300)

 رااسهاعبخاري.ه«صل يكما رأيُتُمو ي أُ 

 دد ه مددرانه ددد هللددنيهروددد ها هت دداىله نهمددداهنددال:هندددالهره (303)
صللل   قائملللا ، فلللف  للللم تسلللتط  فقاعلللدا ، فلللف  للللم » :هرسدددولها ه

، وإال ف وم هرااسهاعبخاري.ه«تستط  فعلى نب  
 باب س ود السهو وغيره
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صدد َّ ههبددمهاعظهددرهههأنهاعندد ه»هنددال:ه دد ه بدددها ه دد هحبينددةه (303)
ني،هاملهجي دددد هفدددددا هاعندددداسه  دددده،هلددددىتهإذاهنضدددد هيددددفدددددا هيفهاعددددرك تنيهاألاع

هاهددوهجدداع هاسدد دهسدد دهتددنيهنبدد هأنهاعلدد نهاا تظددرهاعندداسهتددد يمههكدد َّه
ايفهراايددددةههأخرجددددههاعبخدددداريها ددددد م،هااع فدددد هع بخدددداري«هميددددد م،همثهسدددد َّه

هدهاعندداسه  دده،ه كددانه دداهيفهكدد هسدد دنهاهددوهجدداع هاسدد يكدد نه»ملددد م:ه
 .« د ه  هاجل وس

إلدددددىهصدددد  هههصدددد َّ هاعندددد ه»نددددال:هه دددد هأيبههريددددرنه (302)
هرك تددني،همثهسدد م،همثهنددا هإىلهخشددبةهيفه دددد هاملددد د،هفوودد ه اع شدد ن

مدددداس،هاخددددر ه يدددددُسه  يهدددداهايفهاعدددددو هأ ددددوه كددددرهاُ مددددر،هفها دددداس،هأنهيك
ذاههههسدددر انهاعنددداس،هفدددداعوا:هأنلدددريفهاعلددد ن،هارجدددٌ هيدددد وسهاعنددد 

لللم »يدداهرسددولها هأ ددديتهأ هنلددريفهاعلدد ن؟هفدددال:هه:اعيدددي ،هفدددال
،هنددال:ه  دد هنددده ددديت،هفلدد َّ هرك تددنيهمثهسدد م،همثهه«أ للي ولللم تقصللر

،همثهاود هرأسدهه،هفد ده ل هس ودسهأاهأطولهمثهرف هرأسدههفكد َّهك َّه
 تفددقه  يدده،ه«هفكد هفددد ده لدد هسد ودسهأاهأطددول،همثهرفدد هرأسدههاكدد َّه

ايفهاعلدددحيحنيه«هصددد نهاع لدددر»بخددداريهايفهراايدددةه دددد م:هااع فددد هع 
   م.ه:ناعواه«أحٌق ما يقول»ه:ألصحا هههفدالهاعن ه

إلا »:ههندددددال:هندددددالهرسدددددولها هه ددددد هأيبهسددددد يدها ددددددريه (302)
كم صلللَّى أ َل للا  أم أربعللا ؟ فليطللرح شللك أحللدكم فللي صللَلة فلللم يللدِر 

يسلللم،  الشلك، وليللبِن عللى مللا اسللتيقن،  لم يسلل د سل دتين قبلل  أ 
وإ  كللا  صلللَّى تمامللا  كا تللا  تهفللف  كللا  صلللَّى خمسللا  شللفعن للله صللَل

 رااسه د م.ه«ترغيما  للشيطا 

،هف مداهسد َّمهنيد ههصد َّ هرسدولها هه:نداله دد ودها  ه  ه (302)
نددداعوا:هه«وملللا لا ؟»ه:يددداهرسدددولها هألدددد،هيفهاعلددد نهشددد ءٌ؟هنددداله:عددده
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ةهفدد دهسد دتني،همثهص يتهكدذاهاكدذاهندال:هفلدىنهرج يده،هااسدتدب هاعدب د
إ لله لللو حللد  فللي الصللَلة شلليٌء »م،همثهأنبدد ه  يندداه وجهددههفدددال:هسدد َّه

أ بللل تكم بللله، ولكلللن إ ملللا أ لللا بشلللر ملللالُلُكم، أ سلللى كملللا تبسلللو ، فلللفلا 
 سللي  فلل كرو ي، وإلا شللك أحللدكم فللي صللَلته فليتحللر الصللواب، 

 تفدددقه  يدددههايفهراايدددةهع بخددداري:هه«فليلللتم عليللله  لللم ليسللل د سللل دتين
سد دهسدد د هههأنهاعند ه»املدد م:ه« م يسللم  للم يسل دفليلتم،  ل»

 .«اعدهوه  دهاعد  هااعك  
ه (303) ه  هرسولها هه  هأيبههريرن هس د ا هنال: ِإَلا ]هيفه

َرْأ بِاْسِم رَب كَ ]اه[هالسََّماُء اْ َشقَّ ْ   رااسه د م.ه[اقلْ

عيدته  هه[ص]:ه  ها  ه باسهرو ها هت اىله نهماهنال (333)
ه هاند هاعد ود، ه زائم ها  هرسول هرأيُت هفيهاه هيد د رااسه«

 اعبخاري.

سددددد ده»ههنهاعنددددد هإهروددددد ها هت ددددداىله نهمددددداهندددددال:ها نددددده (333)
 رااسهاعبخاري.«ه اعن م

اعددن م،هههنددرأيُفه  دد هاعندد ه»نددال:هه دد هزيددده دد هلا ددته (336)
  تفقه  يه.«هف مهيد دهفيها

ه اعددد ود،هفمدد هه؛أيهدداهاعندداسهايدد»نددال:هه دد ه مددره (330) إ دداهمنددرُّ
 رااسهاعبخاري.«ها  هملهيد دهف هإمثه  يهس دهفددهأصاب،ه

 باُب صَلة التطوُ  

 :هنددددال:هنددددالهرهاعندددد هه دددد هر ي ددددةه دددد هك ددددبهاألسدددد م ه (333)
« أو غيللر للللك؟» :أسدداعكه رافدتددكهيفهاجلنددة،هفدددالهفد ددت:« سلل »

رااسهه«ي علللى  فسللك بكالللرة السلل ودفلل عب  »فد ددُت:ههددوهذاكهنددال:ه
  د م.
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لفظدته د هاعند ه»ه:نداله  ها  ه مرهرو ها هت اىله نهمدا (333)
شدددرهرك دددايفهرك تدددنيهنبددد هاعظهدددر،هارك تدددنيه  ددددهاهارك تدددنيه  ددددههه 

«هاملغددربهيفه يتددده،هارك تدددنيه  دددهاع شددداءهيفه يتددده،هارك تددنيهنبددد هاعلُّدددبح
.هاملددد م:ه«ارك تددنيه  دددهاجلم ددةهيفه يتدده» تفددقه  يددههايفهراايددةههلمددا:ه

 .«خفيفتنيهكانهإذاهط  هاعف ره هيل ن هإ هرك تني»
ههملهيكددد هاعنددد ه»ه: ددد ه ائشدددةهروددد ها هت ددداىله نهددداهناعدددت (332)

 تفدددقه«ه  ددد هشددد ٍءه ددد هاعنوافددد هأشددددهت اهدددداًه ندددهه  ددد هرك ددديتهاعف دددر
 «.ركعتا الف ر خير من الد يا وما فيها»املد م:هه  يه.

مس ددتهه: دد هأ هلبيبددةهأ هاملدد  ننيهرودد ها هت دداىله نهدداهناعددت (332)
ة ركعللة فللي يللوم وليلللة مللن صلللَّى ا بتللي عشللر » :يدددولههرسددولها ه

 .«تطوعا  »ه:رااسه د مهايفهراايةه«له بهنَّ بيٌ  في ال بة يبُب
صللُلوا قبلل  »ه:نددالهه دد هاعندد هه دد ه بدددها ه دد ه غفدد ه (332)

، «لملللن شلللاء»ه:مثهندددالهيفهاعل لدددةه«المغلللرب، صلللُلوا قبللل  المغلللرب
 ددد ههرااسهاعبخددداريهاملدددد مه دد هأ ددد ه«ةكراهيددةهأنهيتخدددذهاهاعنددداسهُسددنَّه

كندداه لدد ن هرك تددنيه  دددهغددرابهاعشددم هاكددانهاعندد ه»ه:نددالهه اعددك
يرا ا،هف مهيأ ر اهاملهينهناهه.» 

خيفدفهههكدانهاعند ه»ه:  ه ائشةهرو ها هت اىله نهداهناعدت (333)
 تفدقه«هندرأه دأ هاعكتدابااعرك تنيهاع تنيهنب هص نهاعلدبح،هلدىتهإاهأندوله

   يه.

ُقْ  يَا ]هنرأهيفهرك يتهاعف رههأنهاعن هه  هأيبههريرنه (333)
 رااسه د م.ه[ُقْ  ُهَو اهللُ َأَحدٌ ]هاه[أَيُلَها الَكاِفُرو َ 

إذاهههكددانهاعندد ه»ه: دد ه ائشددةهرودد ها هت دداىله نهدداهناعددت (333)
 رااسهاعبخاري.«هوط  ه   هشِدههاألمي اص َّ هرك يتهاعف ره
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ه  ها د ه مدرهرود ها هت داىله نهمداهندال:هندالهرسدولها ه (336)
ففلا خشي أحدكم الصلبح صللَّى ركعلة  ،ىصَلة اللي  مالبى مالب»:ه

  تفقه  يه.ه«واحدة، توتر له ما قد صلى

أف ل  الصلَلة »:ههنال:هنالهرسولها هه  هأيبههريرنه (330)
 أخرجهه د م.« بعد الفري ة، صَلة اللي 

ه  ه ائشةهرو ها هت اىله نهاهناعت:ه اهكدانهرسدولها ه (333)
 ددة،هيلدد  هأر  دداً،ه.هيزيددهيفهر ضددانها هيفهغددريسه  دد هإلددىه شددرنهرك

فدددد هتدددددأله دددد هُلدددددٍنه َّهاطددددوهل َّهمثهيلدددد  هأر  دددداً،هفدددد هتدددددأله دددد ه
لددِنه َّهاطددوهل َّ،همثهيلد  هل لدداً،هناعدته ائشددةهفد دت:هيدداهرسددولها ه

ه«يا عائشة إ  عيبيَّ تباملا  وال يبلام قلبلي»أتناُ هنب هأنهتوتر؟هندال:ه
هداهكدانهيلد  ه د هايفهراايةههلمداه نهداهرود ها هت داىله نه تفقه  يه.

اع يددد ه شدددرهرك دددايفهايدددوتره دددد دنهايركددد هرك ددديتهاعف دددرهفت دددكهلددد ،ه
  شرن.

ُيلد ن ههها نهاهرو ها هت اىله نهاهناعت:هكانهرسدولها ه (333)
  هاع ي هل ،ه شرنهرك ة،هيوتره  هذعكهخبم ،ه هجي  هيفهشد ٍءه

 إ هيفهآخرها.

اتددره دد هكدد هاع يدد هندددهأ»ا نهدداهرودد ها هت دداىله نهدداهناعددت:ه (332)
  تفقه  يه.«هحراا ته هاترُُسهإىلهاعدَّهههرسولها ه

  ه بدها ه  ه مراه  هاع ابهرو ها هت داىله نهمداهندال:ه (332)
يللا عبللد اهلل ال تكلن ماللل  فلَل ، كللا  يقللوم »ه:هندالهرهرسدولها ه

  تفقه  يه.ه«من اللي  فتر  قيام اللي 

:هندددددالههاعنددددد ههأناهمددددد ددددد ها ددددد ه مدددددرهروددددد ها هت ددددداىله نه (332)
  تفقه  يه.ه«نعُلوا هخر صَلتكم باللي  وترا  ا»
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أوتللُروا قبلل  »نددال:هههأنهاعندد هه دد هأيبهسدد يدها دددريه (333)
 رااسه د م.« أ  تصبحوا

مللن خللاف أ  ال »:ههنددال:هنددالهرسددولها هه دد هجددا ره (323)
وملن طمل  أ  يقلوم هخلره فليلوتر ه، يقوم من هخر اللي  فليلوتر أولل

رااسهه«هودٌة وللللك أف لل هخللر الليلل ، فللف  صللَلة هخللر الليلل  مشلل
  د م.

ههكدانهرسدولها ه»ه:  ه ائشةهرود ها هت داىله نهداهناعدت (323)
رودد هرااسه ددد مهاعددهه نهدداه«هيلدد ن هاعضُّددح هأر  دداً،هايزيددده دداهشدداءها 

ُيلد ن هاعضُّدح ؟هههأهنداهُسدئ ت:ههد هكدانهرسدولها ها هت اىله نهداه
:ه داها هت داىله نهدارود ههاعدهه نهداه. هإ هأنهجي َءه د ه غيبدهه:ناعت

هيل ن هس دنهاعضُّح هننُّ،هاإاهألسبنُحها.ههرأيتهرسولها ه
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 باُب صَلة ال ماعة واإلمامة

نددال:ههه دد ه مددرهرودد ها هت دداىله نهمدداهأنهرسددولها ها دد ه (326)
ه«صللَلة ال ماعللة أف لل  مللن صللَلة الفلل   بسللب  وعشللرين درنللة»

اكدددذاهه«نلللعءا   بخملللي وعشلللرين»اهلمددداه ددد هأيبههريدددرن:هه. تفدددقه  يددده
 .ه«درنة»ه:،هانالا دريهع بخاريه  هأيبهس يد

واللل ي  فسللي »نددال:هههأنهرسددولها ه،ه دد هأيبههريددرنه (320)
مر بالصَلة فييل  هحتط   م بيده لقد همم  أ  همر بحط  فيُ 

مللر رنللَل  فيلليم البللاس  للم أخللالل إلللى رنللال  ال يشللهدو  هلهللا،  للم 
بيده لو يعللم أحلدهم الصَلة ف حرق عليهم بيوتهم، وال ي  فسي 

 تفددقهه«مللاتين حسللبتين لشللهد العشللاءأ لله ي للد عرقللا  سللميبا  أو ِمرْ 
   يه،هااع ف هع بخاريه

أ قللل  الصلللَلة عللللى ».ههندددال:هندددالهرسدددولها هها ندددهه (323)
المبلللافقين صلللَلة العشلللاء وصلللَلة الف لللر، وللللو يعلملللو  ملللا فيهملللا 

ه تفقه  يه.هه«ألتوهما ولو حبوا
رجٌ هأ م هفددال:هيداهرسدولها هههنال:هأت هاعن هها نهه (323)

ه:هد داسهفددالإ ههعي هرهنائٌدهيدوُداهإىلهاملد د،هفرخصهعههف ماهاىلَّه
رااسه« ف نللل » :ندددال:ه  دددم،هندددال «هللل  تسلللم  البلللداء بالصلللَلة؟»

  د م.

 دد هفددرٍسهف حددشهشدددههههسدددنهاعندد هه:ندداله دد هأ دد ه (322)
،هفلد يناهاألمي هفدخ ناه  يهه  ودسهفحضريفهاعل ن،هفلد َّ ه نداهنا دداًه

عل  اإلملام ليليتم بله، إ ملا نُ »ه:اراءُسهن وداً،هف ماهنضد هاعلد ن،هندال
رفعوا وإلا افلللفلا كبَّلللر فكبلللروا وإلا سللل د، فاسلللُ دوا، وإلا رفللل  فللل
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ا ربّبللا ولللك الحمللد، وإلا صلللى و قللال: سللم  اهلل لمللن حمللده، فقوللل
 أخرجههاعبخاريها د م.هه«قاعدا ، فصُلوا قعودا  أنمعين

رأىهيفهههأنهرسدددددددددددولها هها ددددددددددددريه ددددددددددد هأيبهسددددددددددد يده (322)
ه«تُموا بي، ولي تمَّ بُكم من بعلدكمائْ تقدموا، فَ » :أصحا ههتأخراًهفدال

 رااسه د م.

ل دددددرًنهههلت دددددرهرسدددددولها هاندددددالهه ددددد هزيدددددده ددددد هلا دددددته (322)
خملَّددفًةهفلدد َّ هفيهددا،هفتتبدد هإعيددههرجدداٌلهاجدداُءااهيلدد ونه لدد ته،هاحلددديثه

  تفقه  يه.ه«إال المكتوبة أف   صَلة المرء في بيته»ه:افيه

ه (323) هجا ر   هه هفطوَّهنال: هاع شاء، ه أصحا ه ه  اُذ لهص َّ 
هفدالهاعن ه ه  يهم، إلا أمم   أتريد أ  تكو  يا معال فتَّا ا  »ه

ِ هَاُوَحاَها]بل الباس فاقرأ   ا[هَسب ِح اْسَم رَب َك اأَلْعَلى]اهه[َااعشَّم 
َرْأ بِاْسِم رَب َك الَِّ ي َخَلَق[ ه ]اقلْ   يه،ه تفقهه«[َواللَّْيِ  ِإَلا يَلْغَشى]ا

 ااع ف هملد م.

 دد ه ائشددةهرودد ها هت دداىله نهددا،هيفهنلددةهصدد نهرسددولها ه (323)
اعناسهاهوه ريض،هناعت:هف اءهلىتهج  ه  هيدارهأيبه كر،ههه 

فكددانهيلدد  ه اعندداسهجاعددداًهاأ ددوه كددرهنائمدداًهيدتددديهأ ددوه كددره لدد نه
  كر،ه تفقه  يه.هايدتديهاعناسه ل نهأيبههاعن ه

إلا أمَّ أحللدكم البللاس »ه:نددالههأنهاعندد هه دد هأيبههريددرنه (323)
فْلُيخفل فلف  فليهم الصَّلغير والكبيلر وال لعيل ولا الحانلة، فلفلا 

ه تفقه  يه.ه«صلَّى وحده فليص  كيل شاء
ندال:هندالهأيبهجئدتكمه د ه نددهاعند ههه  ه مراه د هسد مة (326)
أحللدكم وليلليمكم  فللفلا ح للرت الصللَلة فليلليل »ه:لددداً،هنددالهه
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،هفددد واهه:نداله« لا  هأكالركم قر  فنظدرااهف دمهيكد هألددهأكلدرهنرآ داًه د ن
هأاهسب هسنني  رااسهاعبخاري.ه.اأ اها ُ هستن

يلليم القللوم »:ههنددال:هنددالهرسددولها هه دد ها دد ه ددد وده (320)
أقللرؤهم لكتللاب اهلل تعللالى، فللف  كللا وا فللي القللراءة سللواء  فلل علمهم 

بة سلواء  ف قللدمهم ه للرة فللف  كللا وا فللي لُسللبة، فللف  كللا وا فللي ابالُسل
الرَُّنلُ   نَّ مَّ يُ وال يَلل« سلبا  »هدهايفهراايدةدده، اله رة سواء  ف قدمهم ِسْلما  

رااسهه«في سللطا ه، وال يقعلد فلي بيتله عللى تكرمتله إال بفل له الرَُّن َ 
  د م.

خيلللر صلللفوف »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هأيبههريدددرنه (323)
، وخيللر صللفوف البسللاء هخرهللا وشللرها هللاالرنللال أولهللا وشللرها هخر 

 رااسه د م.ه«أولها

صد َّيته د هرسدوله» د ها د ه بداسهرود ها هت داىله نهمداهندال:ه (323)
 رأسد ه د ههه  هيددارس،هفأخدذهرسدولها ههذايفهعي ٍةهفدمتهها ه

  تفقه  يه.«هارائ ،هف    ه  هميينه

فدمددتهأ دداهايتدديٌمهه،هصدد َّ هرسددولها ه»نددال:هه دد هأ دد ه (322)
  تفقه  يههااع ف هع بخاري.«هاأ هُسَ ي ٍمهخ فناخ فهه

هدوهراكد ،هفركد هنبد هأنهههأ هها تهد هإىلهاعند ههه  هأيبه كرن (322)
فددالهعدههاعند هههإىلهاعلفهاذكرهذعكهع ن هه يل هإىلهاعلف،همثه ش

رااسهاعبخاري.هه«زاد  اهللُ حرصا ، وال تُعدْ »هه 

م اإلقامللة إلا سلمعت» :ندالهه،ه د هاعندد ه د هأيبههريدرنه (322)
فامشلوا إللى الصلَلة، وعللليكم السَّلِكيَبُة والوقلار، وال ُتسلرعوا، فمللا 

  تفقه  يههااع ف هع بخاري.ه«أدركتم فصُلوا وما فاتكم ف تُموا
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 باُب صَلة المسافر والمريض
أاله دددداهفروددددته» دددد ه ائشددددةهرودددد ها هت دددداىله نهدددداهناعددددت:ه (323)

ددد  تفدددقه«هصددد ُنهاحلضدددرمتَّدددتهفر،هاأُهاعلددد نهرك تدددان،هفدددأنرَّيفهصددد نهاعدَّ
دد فره  دد ه  يددههاع بخدداري:همثههدداجر،هفُفِروددتهأر  دداًهاأنددريفهصدد ُنهاعدَّ

 األال.

إذاهخددددر ه دددددريََنهههكددددانهرسددددولها ه»نددددال:هه دددد هأ دددد ه (323)
 رااسه د م.«هل لةهأ ياٍلهأاهل لةهفراسخهص َّ هرك تني

 دددد هاملدينددددةهإىلهههخرجنددداه دددد هرسدددولها ه»ه:نددددالها ندددهه (323)
،ه تفدقه  يده«هتنيهرك تني،هلىتهرج ناهإىلهاملدينة كةهفكانهيل  هرك 

 ااع ف هع بخاري.

ههأندددا هاعنددد ه» دد ها ددد ه بددداسهروددد ها هت ددداىله نهمددداهندددال:ه (326)
رااسه«ه،هتددددددد ةه شددددددرهيو دددددداًهةمبكدددددد»ايفهعفددددددٍ ه«هتددددددد ةه شددددددرهيدلددددددر

 اعبخاري.

إذاهارحتددد هنبددد هأنهههكدددانهرسدددولها ه»ه:نددداله ددد هأ دددٍ ه (320)
تهاع لدر،همثه دزلهف مد ه ينهمدا،هفدإنهإىلهاندرهاعظهدرهتزيغهاعشم ،هأخَّه

  تفقه  يه.«هزاغتهاعشم هنب هأنهيرحت هص َّ هاعظهرهمثهركب

يفهغددزانهههخرجندداه دد هاعندد ه»ه:ندداله دد ه  دداذه دد هجبدد ه (323)
 رااسه د م.ه«هتبوكهفكانهيل  هاعظهرهااع لرهمجي اًه

  ه مدرانه د هللدنيهرود ها هت داىله نهمداهندال:هكا دتهيبه (323)
قائمللا  فللف  لللم  صلل   » دد هاعلدد ن،هفدددال:ههه واسددرُيهفدددأعتهاعندد ه

 رااسهاعبخاري.ه«تستط  فقاعدا ، فف  لم تستط  فعلى نب ِ 

 باُب الُ ُمَعةِ 
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 دد ه مددر،هاأيبههريددرنهرودد ها هت دداىله ددنهم،هأهنمدداهمس دداها دد ه (322)
ليبتهللينَّ أقللواٌم عللن ودِعِهللم »يدددوله  دد هأ ددواده ندد س:هههرسددولها ه

« عللى قللوبهم  لم ليكلو ن ملن الغلافلينالُ ُمعات، أو ليختمنَّ اهلل 
 رااسه د م.

ههاه لد  ه د هرسدولها هكنَّد»ه:نداله  هسد مةه د هاألكدوعه (322)
 تفدقه  يده،هااع فد ه«هاجلم ة،همثه نلرفهاعي هع حيطانهظ ُّه دتظ ه ده

دُ ه  دههإذاهزاعدتهاعشدم ،همثه رجد ،ه»ع بخاريهايفهعفدٍ هملدد م:ه كنداهجُنَمن
 «. تتَّبُ هاعف ءَه

 ها ه تغددددَّىهإ ه ددداهُكنَّددداه دينددد»ندددال:ههسددد ٍدهه ددد هسددده ه ددد  (322)
  تفقه  يههااع ف هملد م.«ه  دهاجلم ة

كدددانهخيطدددبهنائمددداًهف ددداءيفههههأنهاعنددد ه»:هه ددد هجدددا ره (323)
«هلندداه شددرنهرجدد ًها ددرٌيه دد هاعشددا هفا فتدد هاعندداسهإعيهددا،هلددىتهملهيبددقهإ ه

 رااسه د م.

هكددانهخيطددبهنائمدداًهمثهههأنهاعندد ه»:ه دد هجددا ره دد همسددرنه (333)
جي  همثهيدو هفيخطبهنائماً،هفم هأ بأكهأ ههكدانهخيطدبهجاعدداًهفدددهه

 رااسه د م.ه«هكذب

إذاهخطدددبهأتدددرَّيفهههندددال:هكدددانهرسدددولها هه ددد هجدددا ره (333)
جدددديشهيدددددول:هه يندددداسها دددد هصددددوته،هااشددددتدَّهغضددددُبُههلددددىتهكأ ددددهه نددددذر

أمللا بعللُد، فللف  خيللر الحللدي  كتللاب »ايدددول:ه«هصددبحكمها ددداكم»
محد اتها، وك  بدعلة   ي محمد ، وشر األموراهلل، وخير الهدي هد

يددددو هههكا ددددتهخطبددددةهاعندددد ه»هرااسه ددددد مهايفهراايددددةهعدددده:ه«ضللللَللة
«هاجلم دةهحيمدددها هايلد ه  يددههمثهيدددوله  د هإلددرهذعددكهاندده دد هصددوته
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مللن يهللِد اهلل فلل  م لل  للله ومللن ي للل  فللَل هللادي » :ايفهراايددةهعدده
 .«له
نددددال:همس ددددتهههرودددد ها هت دددداىله نهمدددداه دددد ه مدددداره دددد هياسددددر (336)

إ  طللول صللَلة الرنلل  وقصللر خطبتلله َمِ بَّللٌة »يدددول:هههرسددولها ه
 رااسه د م.« همن فقه

ه (330) هناعت: هرو ها هت اىله نها ه نتهلارلة ههشا  هأ ن  اه»  
هإ ه  هعدانهرسولها هه[ق َوالُقْرَهِ  الَمِ يدِ ]هأخذيفُه يدرأهاههه

 رااسه د مه«ك همُجُ ٍةه   هاملن هإذاهخطبهاعناس

إلا قللللللللل  » :نددددددددالههأنهرسددددددددولها ههأيبههريددددددددرنهه دددددددد  (333)
رااسهه«لصللاحبك أ صلل ، يللوم ال معللة واإلمللام يخطلل  فقللد لغللوت

 اعبخاريها د م.ه

خيطبهههنال:هدخ هرُجٌ هيو هاجلم ة،هااعن هه  هجا ره (333)
  تفقه  يه.ه«ُقم فص  ركعتين»ه:نال:ه ،هناله؟«صلي »ه:فدال

هأكانهيدره»ههعن ه  ها  ه باسهرو ها هت اىله نهماهأنها (332)
اعهه  هاعن مانههرااسه د م.«هيفهص نهاجلم ةهسورنهاجلم ةهااملنافدني

[هَسب ِح اْسَم رَب َك اأَلْعَلى]ه  ه شريهكانهيدرأهيفهاع يدي هايفهاجلم ة
ه.[َهْ  أَتَاَ  َحِديُ  الَغاِشَيةِ ]ها
إلا صللللللَّى »:ههندددددالهرسدددددولها ه:هنددددداله ددددد هأيبههريدددددرنه (332)

 رااسه د مه.ه«فليص  بعدها أربعا  أحدكم ال معة 

نددالهرودد ها هت دداىله نهمدداهه دد هاعدددائبه دد هيزيدددهأنه  اايددة (332)
إذاهصد يتهاجلم دةهفد هتِلد هاه لد نهلدىتهتدتك مهأاهَّتدر ،هفدإنه»عه:ه

أ ر اه ذعك:هأنه ه وص هص نه ل نهلىته دتك مهأاهههرسولها ه
 رااسه د م.«هخنر 
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غتسلل ، امللن » :ههنددال:هنددالهرسددولها ه دد هأيبههريددرنه (333)
ملام ملن  م أتى ال معة فصلَّى ما ُقدَّر له،  م أ ص  حتى يفر  اإل

فر له ما بيبه وبين ال معة األخر  وف ل  خطبته،  م يصلى معه غُ 
 رااسه د م.ه« َل ة أيام

فيلللله »ذكددددرهيددددو هاجلم ددددةهفدددددال:هههأنهرسددددولها هها نددددهه (633)
هلل علع ونل  ساعٌة ال يوافقها عبلٌد مسللم وهلو قلائم يصللي يسل ل ا

 تفدقه  يدههايفهراايدةهملدد مهه.اأشداره يددسهيد نُ هداه«شي ا  إال عطلاه إيلاه
 .«وهي ساعة خفيفة»
 :يدددولهه دد هأ يدههندال:همس ددتهرسدولها هه د هأيبه دردنه (633)
 رااسه د م.ه«هي ما بين أ  ي لي اإلمام إلى أ  تق ي الصَلة»

 باب صَلة الخوف

يدو هههصد َّ ه د هاعند ه  هصاحله  هخدوَّايفهرتدهها ،ه مَّد ه (636)
هجدددداسَهته  دددده،هاطائفددددًةهاِه أنهطائفددددًةهصدددد»ذايفهاعرنندددداعهصدددد نها ددددوف:ه

هفلدددد َّ ه اعددددذي ه  ددددههرك ددددًة،همثهلبددددتهنائمدددداًهاأمتُّددددواهأل فدددددهم،همثه اعُ دددددان
،هاجدداءيف،هاعطائفددةهاألخددرىهفلدد َّ ههبددمها لددرفوا،هفلددفُّواهاِه جدداَسهاع ددُدان

 تفدقه«هواهأل فدهمهمثهسد َّمههبدماعرك ةهاعيته ديت،همثهلبتهجاعداً،هاأمتُّه
   يه،هاهذاهعف ه د م.

غددزايُفه دد هرسددولهه: دد ها دد ه مددرهرودد ها هت دداىله نهمدداهنددال (630)
،هفلدددددففناهمهفددددددا هرسدددددولها ههها ه ،ههِنبَدددددَ هجندددددٍدهفوازينددددداهاع دددددُداَّ

فلد َّ ه ندا،هفدا دتهطائفدةه  ده،هاأنب دتهطائفدةه  د هاع ددا،هاركد همبد ه
رفواه كانهاعطائفةهاعيتهملهُتل ن،هف داُءااه َّ ههاس دهس دتني،همثها ل

فرك ههبمهرك ة،هاس دهس دتني،همثهس َّمهفدا هك هاالدٍده دنهم،هفركد ه
  تفقه  يههااعف هع بخاري.«هعنفدههرك ًةهاس دهس دتني
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صد نها دوف،هههنالهشهِديُفه  هرسدولها هه  هجا ره (633)
ه ينناها نيهفلففناهصفني،هصفهخ فهرسولها ه هاعدب ِة،ه،هااع ُداُّ

هاعندد ه ،هاك َّ دداهمجي دداً،همثهركدد ،هارك ندداهمجي دداًهمثهرفدد هرأسددهه دد ههفكدد َّ
اعركدددوع،هارف نددداهمجي دددداًهمثهاحنددددره اعددددد ود،هااعلدددفهاعددددذيهي يدددههانددددا ه

هيفهحندددرهاع دددداهف  اهنضددد هاعدددد ودهندددا هاعلدددفهاعدددذيهمددداعلدددفهاملددد خرَّ
ل،همثهسدد د،هاسدد ده  ددههاعلددفهاألاهه:ايفهراايددةهي يدده،هفددذكرهاحلددديث.

األالهاتددددد هاعلدددفههف مددداهندددا واهسددد دهاعلدددفهاعلددداا،همثهتدددأخرهاعلدددف
رااسه«همناهمجي دددداًهسددد َّهاهههمهاعنددد هاعلددداا،هاذكدددره ل ددده،هايفهآخدددرس:همثهسددد َّه

  د م.

 باب صَلة العيدين

 هيغدُداهيدو هاعفطدرهههكدانهرسدولها ه»ندال:هه  هأ  ه (633)
 أخرجههاعبخاري.«هلىتهيأك همترايفهيأك ه ُّهِاترايفٍه

هر َه دددداهأنهخُن ددددر هأُ ِه»هت دددداىله نهدددداهناعدددت:ه ه طيددددةهروددد ها  ددد هأ (632)
اع واتدددقهااحلددديضهيفهاع يددددي هيشدددهدانها دددريهاد دددونهاملدددد منيهات تدددزله

  تفقه  يه.«ه ُضهاملل َّهاحلُيَّه

كددانهرسددولها ه»ه: دد ها دد ه مددرهرودد ها هت دداىله نهمدداهنددال (632)
تفقه  يه.«هاأ وه كرها مرهُيَل ُّونهاع يدي هنب ها طبةهه  

خدددر هههأنهرسدددولها ه»ه: ددد ها ددد ه بددداسهروددد ها ه نهمدددا (632)
أخرجهه«هيو هأوح هأاهفطٍر،هفل َّ هرك تني،هملهُيل هنب هاها ه  دها

 اعبخاريها د م.ه

مله»  ها  ه باس،هاجا ره  ه بدها هرو ها ه دنهم،هندا :ه (633)
 .رااسهاعبخاري«هيك هي ذنهيو هاعفطرها هيو هاألوح 
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خيددر هيددو هههكددانهاعندد ه»ال:هنددهها دددريه دد هأيبهسدد يد (633)
،هاأالهشد ٍءهيبددأه دههاعلد ن،همثهينلدرفه اعفطرهااألوح هإىلهاملل َّه

«هفدددي ظهمهايدددأ رهمه–ااعنددداسه  ددد هصدددفوفهمهه–فيددددو ه دا ددد هاعنددداسه
  تفقه  يه.

ه (633) هاع يل  هاانٍد هأيب   هه ه»نال: هاعن  هكان هيفهه يدرأ
تَلَرَب ِ ]ها[هق]هاألوح هااعفطره د  أخرجهه د م.«ه[اقلْ

إذاهكددانهيددو هاع يدددهههكددانهرسددولها ه»نددال:هه دد هجددا ره (636)
 أخرجههاعبخاريه«هخاعفهاعطريق

 باب صَلة الكسوف

نددال:ها كدددفتهاعشددم ه  دد ه هدددهه دد هاملغددرينه دد هشدد بةه (630)
ا كددددفتهاعشدددم هه:يدددو ه دددايفهإ دددراهيم،هفددددالهاعنددداسههرسدددولها ه

ن إ  الشمي والقمر هيتا  م»:ههِعَمويفهإ راهيم،هفدالهرسولها ه
هيللات اهلل، ال يبكسللفا  لمللوت أحللد  وال لحياتلله، فللفلا رأيتموهمللا 

 تفقه  يده.هايفهراايدةهع بخداري:هه«فادعوا اهلل وصُلوا، حتى تبكشل
فصلُلوا وادعلوا، »ه:اع بخداريه د هلدديثهأيبه كدرنه.«حتى تب للي»

 .«حتى يبكشل ما بكم
جهددددرهيفهههأنهاعندددد ه»ه: دددد ه ائشددددةهرودددد ها هت دددداىله نهددددا (633)

كددددددوفه دراءتددددده،هفلددددد َّ هأر ددددد هرك دددددايف،هيفهرك تدددددني،هاأر ددددد هصددددد نهاع
 تفددقه  يدده،هاهددذاهعفدد ه ددد مهايفهراايددةهعدده:هفب ددثه ناديدداًه«هسدد دايفٍه
 «.اعل ُنهجا  ة»ه:ينادي

اخنددددددفته» ددددد ها ددددد ه بددددداسهروددددد ها هت ددددداىله نهمددددداهندددددال:ه (633)
فلد  ،هفددا هنيا دداًهطدوي ًهحندواًه دد هههاعشدمُ ه  د ه هددهرسددولها ه

درن،همثهركد هركو داًهطدوي ًهمثهرفد هفددا هنيا داًهطدويً ،هاهدوهنراءنهسورنهاعب
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دانهاعديا هاألال،همثهرك هركو اًهطوي ًهاهوهدانهاعركدوعهاألال،همثهرفد ه
«هرأسدده،همثهسدد د،همثها لددرف،هاندددهاجن ددتهاعشددم ،هفخطددبهاعندداس

 تفدددقه  يددده،هااع فددد هع بخددداريهايفهراايدددةهملدددد م:هصددد َّ هلدددنيهكددددفته
 لد هذعدكهاعدههها  ه   ههأر  هس دايٍف.هاعشم همثااهرك ايفهيف

هرك ايفه أر  هس دايف.هص َّ هه  هجا ره هستَّ
 باب صَلة االستسقاء

يدتدددددد هههخددددر هاعندددد ه»نددددال:هه دددد ه بدددددا ه دددد هزيددددٍده (632)
 رااسهاعبخاري.ه«ه هرك تنياص َّه»ه:ايفهراايةه نه«هلهرداءسُهالوَّه

هه،هأنهرُجدد ًهدخدد هاملددد دهيددو هاجلم ددةهااعندد ه دد هأ دد ه (632)
ددد ب هندددائمهخيطدددبهفددددالهيددداهرسدددولها !هه كدددتهاأل دددوالهاا دط دددتهاعدُّ

اللهلم أغالبلا اللهلم أغالبلا، اللهلم »:هفادُعها هيُغيلُناهفرف هيديه،همثهندال
  تفقه  يه.هه.فذكرهاحلديث،هافيههاعد اءه إ داكهاه«أغالبا

 دد ههكددانهإذاهنحطددواهاستدددد ه اع بدداسه،هأنه مددرها نددهه (632)
 ددداهكنددداه دتددددد هإعيدددكه نبينددداهفتدددددينا،هاإ ددداهإاع هدددمه» بدددداملط بهاندددال:ه

 .رااسهاعبخاري«ه توس هإعيكه  مَّه بيناهفاسدناهفيددون
،ه طددٌرهنددالههأصددا ناهاحندد ه دد هرسددولها ه»نددال:هها نددهه (633)

رااسهه«إ ه حديُ  عهد  بربه»ه:فحدرهلو ههلىتهأصا هه  هاملطرهاندال
  د م.

إذاهرأىههكددانههها دد ه ائشددةهرودد ها هت دداىله نهدداهأنهاعندد ه (663)
 .اعبخاريهأخرجهه«اللهم صي با   افعا  » :املطرهنال

ستدددد هفأشدداره ظهددرهكفيددههإىلهاههنهاعندد هإ»ه دد هأ دد ه (663)
 أخرجهه د م.«هاعدماء
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 اس باُب اللب

لبي الحرير في الد يا   ه»ه:نالههأنهاعن هه  ه مره (666)
 أخرجههاعبخاريها د م.هه«لم يلبسه في اآلخرة

هنددد ه»ندددال:ها هت ددداىله نهمددداه ددد هاعيمدددانهروددد هه ددد هلذيفدددة (660)
أنه شدددربهيفهآ يدددةهاعدددذهبهااعفضدددة،هاأنه أكددد هفيهدددا،هههرسددولها ه

 رااسهاعبخاري.ه«ا  هعب هاحلريرهااعديبا هاأنهجن  ه  يه

 دد هعددب هاحلريددرهإ ههههندد هرسددولها ه»ه:ندداله دد ه مددره (663)
  تفقه  يههااع ف هملد م.«ه وو هأصب نيهأاهل ،هأاهأر  

ددههعندد هأنها»:ه دد هأ دد ه (663) صهع بدددهاعددرت ه دد ه ددوفهرخَّ
  تفقه  يه.«هااعز ريهيفهنميصهاحلريرهيفهسفر،ه  هلكٍةهكا تههبما

ُل َّددددةهههكدددددااهاعندددد ُّه»نددددال:هه دددد ه  دددد ه دددد هأيبهطاعددددبه (662)
فيهددددددا،هفرأيدددددتهاعغضدددددبهيفهاجهدددددده،هفشدددددددتهاه ددددددنيههسدددددرياء،هفخرجدددددت

  تفقه  يه،هاهذاهعف ه د م.ه« دائ 

هنددد ه ددد هههرسدددولها هأنه»:هه ددد هأيبهطاعدددبه ددد ه  ددد  (662)
 لفر

ُ
هاامل  رااسه د م.«هعُبِ هاعددن ن

رو ها هت داىله نهمداهندال:ه  هاع ابه  ه بدها ه  ه مراه (662)
هاعنددد ه» ه«أُملللك أمرتلللك بهللل ا؟لدددو نيه  لدددفري هفددددال:هههرأىه  ددد َّ

 رااسه د م.
هذسه»  هأمساءه نتهأيبه كرهرو ها هت اىله نهما.هفداعت:ه (663)
إرَّهُجبَّةهطياعدةهِكدراا يةههلاهعبنةهديبا ههفأخرجتههةهرسولها هبَّهجُه

 ائشةهرو ها ههذسهكا ته ندهه:افر جيهاه كفوفنيه اعديبا هفداعت
ي بُدها،هفنح ههه نهاهلىتهنبضتهف ماهنبضت،هنبضتها،هاكانهاعن ه

 أخرجهه د م.«هع مرو هيدتشف ههباه غدُ ها
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 عبائاب ال كت
أحلدكم  ينَّ ال يتمبل:ه»هرسولها ههنال:هناله  هأ  هه (603)

الموت ل ر  عل به، فف  كا  ال بد متمبيا ، فليقل : اللهلم أحيبلي، 
 تفدقهه«ي ل  الوفلاة خيلرا  ل لاما كا   الحيلاة خيلرا  ل لي وتلوفبي ملا ك

 .  يه
اأيبههريرنهرود ها هت داىله نهمداهندا :هها دريه  هأيبهس يد (603)

 راسه د م.ه« إله إال اهلللقبوا موتاكم ال»ه:هنالهرسولها ه

هه  هأ هس مةهرو ها هت اىله نهاهناعت:هدخ هرسولها ه (606)
إ  الروح إلا قبض »س مةهاندهشقه لرسهفأغمضه،همثهنال:ه   هأيبه

على أ فسكم  اال تدعو » اسه  هأه ه،هفدال:ههفض  «أتبعه البصر
هه«بخير، فف  المَلئكة تيمن على ما تقولو  إال هنال: اللهم »مث
فسح له في قبره افر ألبي سلمة وارف  درنته في المهديين و اغ

 .رااسه د مه«و ور له فيه، واخلفه في عقبه
لنيهتويف،هههأنهاعن ه»ه:  ه ائشةهرو ها هت اىله نها (600)

  تفقه  يه.«هُس ن ه  دهِلَ س

هناعت:ها نها (603) ه كرهاعلديقه»هرو ها هت اىله نها هأنهأ ا
 رااسهاعبخاري.«ه  ده وتهههنبَّ هاعن ه

،هنالهيفهه  ها  ه باسهرو ها هت اىله نهما،هأنهاعن ه (603)
اغسلوه بماء وسدر، وكفبوه في »ه:اعذيهسدنه  هرال ته،هفمايف

  تفقه  يه.ه« وبين

ههدخ ه  يناهاعن هه:  هأ ه طيةهرو ها هت اىله نهاهناعت (602)
للك، اغسلَبها  َل ا  أو خمسا  أو أكالر من »فدال:هاحن ه غد ها نتهه
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كافورا  أو شي ا  من    إ  رأيتنَّ للك، بماء وسدر، وانعلَن في األخيرة
 تفقهه«اها إيّ هَ ر لَ شعِ أَ  :فدالهوسُهد هاسهفأعد هإعيناهلِهف ماهفرغناهآذ َّهه.كافور

ايفهعف ه« ابدأ  بمياميبها ومواض  الوضوء فيها»ه:  يههايفهرااية
 .«هاف لقيباها خلف  ،ف فر ا شعرها  َل ة قرو » ع بخاري:

هه هرسولها هُكفنه»  ه ائشةهرو ها هت اىله نهاهناعت:ه (602)
هكُه ه   هألوابه يضهسحوعيه هل لة هرسفيف هنميصها ه، اعي هفيها

  تفقه  يه.«ه ما ة

 بدددا ه دد هه دد ها دد ه مددرهرودد ها هت دداىله نهمدداهنددالهملدداهتددويف (602)
ه، أعطبي قميصك أكفبه فيل»ه:فدالهه نههإىلهرسولها هاُأيبهجاءه

  تفقه  يه.ه«ه إياهف عطا

إلا كفن أحلدكم أخلاه » :هنال:هنالهرسولهه  هجا ره (603)
 هرااسه د م.« فْليحسن كفبه

جيم ه نيهاعرج نيه  هنت  هههنال:هنالهكانهاعن ههها نه (633)
فيدد دههيفه ،« هللقر  أيهم أكالر أخ ا  »:هُألدهيفهلوبهاالدهمثهيدول

 اع حدهاملهيغد واهاملهيل ه  يهمهرااسهاعبخاري.

 رمجهداهيفهههن هنلدةهاعغا ديدةهاعديتهأ درهاعند هه ريدنهه   (633)
 رااسه د م.ه«هفنتمثهأُ رههباهفل َّ ه  يهاهادُه»اعز اهنال:ه

 رجد هنتد ه فددههههُأ هاعند ه»:هنداله  هجدا ره د همسدرنه (636)
 .رااسه د م«ه  يههل نهف مهيُه،همبََشاِنصَه

ل:هندداهنهاعدديتهكا ددتهتُدددمهاملددد دأيفهنلددةهاملددرهه دد هأيبههريددرنه (630)
ه«أفللَل كبللتم هل تمللو ي»:هفددداعواه اتددتهفدددالههفدددأله نهدداهاعندد ه»

فللللدلوه فصلللللَّى ا، دلللللو ي علللللى قبرهللل»ه:رااهأ رهدددداهفددددالفكدددأهنمهصدددغَّه
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إ  هلل ه القبللور مملللوءة »ه: تفددقه  يدده.هازاده ددد م:همثهندداله«عليهللا
 «.هظلمة على أهلها وإ  اهلل يبورها لهم بصَلتي عليهم

  دددد هاعن اشدددد هيفهاعيددددو ه»ه:هنهاعندددد هأه دددد هأيبههريددددرنه (633)
ه  يددههأر  ددا «هاعددذيه ددايفهفيددههاخددر ههبددمهإىلهامللدد  هفلددفههبددمهاكدد َّ

  تفقه  يه.

هه دد ها دد ه بدداسهرودد ها هت دداىله نهمدداهنددال:همس ددتهاعندد ه (633)
 ما من رن  مسلم يملوت فيقلوم عللى نبازتله أربعلو  رنلَل  »ه:يدول

 .رااسه د مه«ال يشركو  باهلل شي ا إال شفَّعهم اهلل فيه
  دد هههصدد يتهاراءهاعندد ه»نددال:هه دد همسددرنه دد هجندددبه (632)
  تفقه  يه.«ه رانه اتتهيفه فاسهاهفدا هاسطهاا

اا هعددددددهصدددد َّ ه»ه: دددد ه ائشددددةهرودددد ها هت دددداىله نهدددداهناعددددت (632)
 رااسه د م.«ه   ها  ه يضاءهيفهاملد دههرسولها ه

ه»ه: دد ه بدددهاعددرت ه دد هأيبهعي دد هنددال (632) كددانهزيددده دد هأرنددمهيكدد َّ
ه  ددد هجندددازنهمخدددداًهأاههائز ددداهأر  ددداًه  ددد هجن كدددانههه:.هفددددأعتههفددددال دددههكددد َّ
 رااسه د م.ه«ههايك نهههرسولها ه

ص يتهخ فها  ه»ه:ناله  هط حةه  ه بدا ه  ه وفه (633)
رااسه«هنةهنددداهُسدددأفاحتدددةهاعكتدددابهفددددالهعت  مدددواههأ بددداسه  ددد هجندددازنهفددددره

 اعبخاري.

ه  ددد هه هرسدددولها هصددد َّه»ه:نددداله ددد ه دددوفه ددد ه اعدددكه (633)
رحملله وعافلله واعللل االلهللم اغفللر للله و »جنددازنهفحفظددته دد هد ائدده:ه

ه عبلله وأكللرم  عللله ووسلل  مدخللله واغسللله بالمللاء والللاللج والبللرد و ق لل
من الخطايا كما  قي  الالوب األبيض من الد ي وأبدلله دارا خيلرا  
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فتبة القبر وعل اب  هِ قِ من داره وأهَل  خيرا  من أهله وأدخله ال بة وَ 
 د م.رااسه ه«البار

إذاهصددد َّ ه  ددد هههكدددانهرسدددولها ههه:نددداله ددد هأيبههريدددرنه (633)
اللهللم اغفللر لحيبللا وميتبللا وشللاهد ا وغائببللا وصللغير ا »ه:جنددازنهيدددول

ا ف حيلله علللى اإلسللَلم وكبير للا و لكر للا وأ الا للا اللهللم مللن أحييتلله مبَّلل
ا فتوفه على اإليملا  اللهلم ال تحرمبلا أنلره وال تفتبلا ومن توفيته مبَّ 

 سه د م.هرااه«بعده

أسرعوا بال بلازة فلف  »ه:نالهه  هاعن هه  هأيبههريرنه (636)
وإ  تلللُك سللللو  لللللك فشللللر ه، تلللُك صلللالحة فخيللللر تقلللدمو ها إليلللل

  تفقه  يه.هه«ت عو ه عن رقابكم

من شهد ال بازة حتلى »:ههنال:هنالهرسولها هها نهه (630)
 «ى عليهللا َفلللُه قيللراط، ومللن شللِهدها حتللى تُللدفن فللله قيراطللا لَّ ُيَصلل
ه تفددقه  يددده.ه«مالللل  ال بلللين العظيمللين» :ها دداهاعدرياطددان؟هنددال:هنيدد

ملللن تبللل  نبلللازة »اع بخددداري:هه«حلللدحتلللى توضللل  فلللي اللَّ »املدددد م:ه
عليهللا ويفللر  مللن  ىمسلللم إيما للا  واحتسللابا ، وكللا  معهللا حتللى يصلللَّ 

 «.دفبها، فف ه يرن  بقيراطين، ك  قيراط  مال  نب  أحد

تبددداعهاهُنينددداه ددد ه»ه:ت ددد هأ ه طيدددةهروددد ها هت ددداىله نهددداهناعددد (633)
  تفقه  يه.«هاجلنائزهاملهيُ ز ه  ينا

إلا » نددددددال:ههأنهرسددددددولها ههها دددددددريه دددددد هأيبهسدددددد يد (633)
 تفددقهه«رأيللتم ال بللازة فقومللوا، فمللن تبعهللا فللَل ي لللي حتللى توضلل 

   يه.

أحلِددُدااهرهحلددداًهاا لددُبواه»،هنددال:ه دد هسدد ده دد هأيبهانددابه (632)
 رااسه د م.ه«ه هاع نبه لباًهكماهُصِنَ ه رسولهاه   َّه
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هندال:هندالهرسدولها ههنه  هاحُلليبهاألسد م هد  ه ري (632)
 رااسه د م.ه« هيتكم عن زيارة القبور، فُعوروها»:ه

أخدذه  ينداهرسدوله:ه»ناعدته  هأ ه طيدةهرود ها هت داىله نهدا (632)
  تفقه  يه.«هأنه ه نو هها ه

نددددال:ههه دددد ها دددد ه مددددرهرودددد ها هت دددداىله نهمدددداه دددد هاعندددد ه (633)
  تفقه  يه.ه«ب في قبره بما  يح عليهُ  يع َّ المي  »

تددف هارسدولها هههشهديُفه نتداًهع ند ه»:هناله  هأ  ه (623)
رااسهاعبخاري.ه«جاعُ ه ندهاعد ،هفرأيته ينيههتد  انهه 

نددال:ههرودد ها هت دداىله نهمدداهنه دد هأ يددههد دد هسدد يمانه دد ه ريدد (623)
وعدددددددوا:هي  مهدددددددمهإذاهخرجدددددددواهإىلهاملددددددددا ر،هأنهيدههكدددددددانهرسدددددددولها ه

السَلم على أهل  اللديار ملن المليمبين والمسللمين، وإ لا إ  شلاء »
 رااسه د م.« اهلل بكم الحقو ،  س ل اهلل لبا ولكم العافيلة

:ههندالهرسددولها هه: د ه ائشدةهرود ها هت داىله نهداهناعدت (626)
 رااسهاعبخاري.ه«ال تسبوا األموات فف هم قد أف وا إلى ما قدموا»

    ه
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 ةاكتاب العَّكَ 
  ددددثههه دددد ها دددد ه بدددداسهرودددد ها هت دددداىله نهمدددداهأنهاعندددد ه (620)

إ  اهلل قلللللد افتلللللر  »إىلهاعددددديم ،هفدددددذكرهاحلدددددديثهافيددددده:ههُ  ددددداذاًه
ه«عليهم صدقة  في أموالهم تيخ  ملن أغبيلائهم فتلرد عللى فقلرائهم

 . تفقه  يه،هااع ف هع بخاري
كتددبهعدده:ههددذسهفريضددةهههاعلددديقهأنهأ دداه كددره دد هأ دد ه (623)

  ددد هاملدددد مني،هااعددديتهأ دددرها ههبددداههههاهرسدددولها هاعلددددنة،هاعددديتهفروددد
يفهكددد همخدددٍ هه:داهنددداهاعغَدددَنُمههيفهأر دددٍ ها شدددري ه ددد ها: ددد هفمدددا»رسدددوعه:ه

شددان،هفددإذاه  غددتهمخددداًها شددري هإىلهمخددٍ هال لددني،هففيهدداه نددتهخمدداٍ ه
فدددإذاه  غدددتهسدددتاًهال لدددنيهإىلهمخددد هه،أ لددد هفدددإنهملهتكددد هفدددا  هعبدددونهذكدددرٌه

فددإذاه  غددتهسددتاًهاأر  ددنيهإىلهسددتنيهففيهدداهه،عبددونهأ لدد هاأر  ددنيهففيهدداه نددت
فددإذاه  غددتهاالدددنهاسددتنيهإىلهمخددٍ هاسددب ني،هففيهدداهه،دَّدةهطرانددةهاجلمدد لِه

اسددب نيهإىلهتددد نيهففيهدداه نتدداهعبددون،هفددإذاه  غددتههجذ ددة،هفددإذاه  غددتهسددتاًه
اجلمددد .هفدددإذاهه،تدددانهطرانتددداإلددددىهاتدددد ني.هإىله شدددري ها ئدددٍةهففيهددداهلد ه

فدد هكدد هأر  ددنيه نددتهعبددون،هايفهكدد همخدددنيهفا ئددة،ههزاديفه  دد ه شددري 
لدددة.ها دد هملهيكدد ه  ددههإ هأر دد ه دد ها: دد ،هف ددي هفيهدداهصدددنة،هإ هأنه

اهايفهصدنةهاعغنمهيفهسائمتهاهإذاهكا دتهأر  دنيهإىله شدري ها ئدةهيشاءهرهبُّه
شدداٍن،هشدداٌنهفددإذاهزاديفه  دد ه شددري ها ئددٍةهإىله ددائتني،هففيهدداهشدداتان،هفددإذاه

 ئدددٍة،هففيهدداهلددد ،هشدددياٍس،هفدددإذاهزاديفه  ددد هههإىلهلددد ،زاديفه  دد ه دددائتني
 هأر  ددنيه ددفددإذاهكا ددتهسددائمةهاعر ُجدد ه انلددةهه.ل مثائددةهففدد هكدد ه ائددٍةهشددانٌه

ددا،ها هجيمدد ،ه ددنيه تفددرق،هشددانًه ،هشدداًنهف ددي هفيهدداهصدددنة،هإ هأنهيشدداءهرهبُّ
ا هيفدددددرقه دددددنيهجمتم ،خشددددديةهاعلددددددنةها ددددداهكدددددانه ددددد هخ يطدددددني،هفإهنُمددددداه

وية،ها هخيدر هيفهاعلددنةههر دة،ها هذايفه دوار،ها هماه اعدَّهيرتاج انه ينه
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ُلدنق،هايفهاعرننَِةهر  هاع ُه
كد هإ هتدد نيهيشدر،هفدإنهملهتيٌ هإ هأنهيشاءهامل

دد اها دد ه  غددته ندددُسه دد ها: دد ها ئددة،هف ددي هفيهدداهصدددنة،هإ هأنهيشدداءهرهبُّ
صدنةهاجلذ ة،هاعيدته ندسهجذ ُة،هاعيدته ندسهجذ ُة،ها نددسهلددةه

نهاستيددددرتاهعددده،هأاه شدددري هإدبددد ه ندددههاحلِدَّدددُة،هاجي ددد ه  هددداهشددداتنيهفإهنددداهتُه
ة،ها نددسهاجلذ دة،هد دة،هاعي ه ندسهاحلِهد ها  ه  غته ندسهصدنةهاحلِهه،درمهاًه
لدددنُق،ه شددري هدرمهدداًهأاهشدداتنيفإهندداهتُه

ُ
رااسه«هدبدد ه نددههاجلذ ددة،هاي طيددههامل

 اعبخاري.

للللليي علللللى »:ههنددددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هأيبههريدددرنه (623)
املدددد م:ههرااسهاعبخددداري.ه«المسللللم فلللي عبلللده وال فلللي فرسللله صلللدقة

 .«ليي في العبد صدقة إال صدقة الفطر»
إذاهأتاُسهههنال:هكانهرسولها ههه  ه بدا ه  هأيبهأاىف (622)

  تفقه  يه.ه«اللهم ص   عليهم»ه:نوٌ ه لدنتهمهنال

ه (622) هجا ر   ها هه هرسول   ه هه ليي فيما دو  »نال:
صدقة وليي فيما دو  خمي  لود  من اإلب  الَوِرِق  اق  منخمي أو 

ٍ  من التمر صدقة ٍِ ٍِ  ٍ  ٍ  ٍ  ٍ ه«صدقة وليي فيما دو  خمسة أوُسق 
ه  هلديثهأيبهس يد هاعه ليي فيما دو  خمسة أو ساق من »:

 اأص هلديثهأيبهس يد.ه تفقه  يه.ه«تمر وال ح   صدقة

يما ف»نال:ههه  هاعن هه  هسامله  ه بدا ه  هأ يهه (622)
، أو كا  عالريا  العشر، وفيما ُسقي بالبَّ ح سق  السماء والعيو 

 رااسهاعبخاري.ه« صل العشر

وفلللللي الر كلللللاز »ندددددال:هههأنهرسدددددولها هه ددددد هأيبههريدددددرنه (623)
  تفقه  يه.« الُخُميُ 
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 رِ ُب َصَدَقِة الِفطابَ 
فددر هرسددولها ه» دد ها دد ه مددرهرودد ها هت دداىله نهمدداهنددال:ه (623)
هزكانهاعفطدرهصدا اًههه  د همتدٍر،هأاهصدا اًه د هشد ري،ه  د هاع بددهااحلُدرن

ااعذكرهااأل ل هااعلغريهااعكبري،ه  هاملد مني،هاأ رههباهأنهتد دَّىهنبد ه
  تفقه  يه.«هخرا هاعناسهإىلهاعل ن

اه  طيهدداهيفهز دد هاعندد هكنَّدد»نددال:هه دد هأيبهسدد يدها دددريه (623)
صدا اًهصا اًه  هط ا ،هأاهصا اًه  همتدر،هأاهصدا اًه د هشد ريهأاههه

ندددالهأ دددوه«هأاهصدددا اًه ددد هأندددن»ه:ايفهراايدددةه تفدددقه  يددده.«ه ددد هز يدددب
هاهأ اهف هأزاُلهأخرجههكماهكنتهأخرجدههيفهز د هرسدولها هس يدهأ َّه

. 
 وُ بَاُب َصَدَقِة التَّط

سبعة يظّلهم اهلُل في »ه:نالهه  هاعن هه  هأيبههريرنه (626)
ٌ  تصدق ورنُ  :افيهه-احلديثهفذكر-ظله يوم ال ظ  إال ظُله 

  تفقه  يه.ه«بصدقة  ف خفاها، حتى ال تعلم شماله ما تبفق يميُبهُ 

ه (620) هلزا  ه   هاعن هه  هلكيم   ه اليد العليا »ه:ناله
الُسفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كا  عن خيٌر من اليد 

 تفقه  يههه«اهلل غبهِ ه اهلل ومن يستغِن يُ فَّ يع ظهر غبى، ومن يستعفل
 خاري.ااع ف هع ب

إلا »:هه ددد ه ائشدددةهروددد ها هت ددداىله نهددداهناعدددت:هندددالهاعنددد ه (623)
أ فق  المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كلا  لهلا أنرهلا بملا أ فقل ، 

، وللخللاز  ماللل  للللك ال يللبق  بع للهم ولعونهللا أنللُرُه بمللا اكتسلل 
  تفقه  يه.ه«من أنر بعض شي ا  
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 ودهنال:هجاءيفهزينبها رأُنها  ه ده  هأيبهس يدها دريه (623)
 هر ه:هياهرسولها هإ َّكهأ ريفهاعيو ه اعلدنة،هاكانه نديهُل نهفداعت

فأرديُفهأنهأتلدقه ه،هفز مها  ه د ودهأ ههااعدسهألقه  هتلدنته
صدق ابن مسعود، زونك وولد  أحق »ه:ه هه  يهمهفدالهاعن ه

 رااسهاعبخاري.ه«من تصدقِ  به عليهم

هالهرسولها ه  ها  ه مرهرو ها هت اىله نهماهنال:هن (622)
ال يعال الرن  يس ل الباس، حتى ي تي يوم القيامة، وليي في »:ه

  تفقه  يه.ه«ونهه مععة لحم

ه (622) ههريرن هأيب   هه ها  هرسول هنال ههنال: ل  َمْن س»:
« ، فف ما يس ل نمرا ، فليستق  أو ليستكالرالباس أموالهم تكالرا  

 رااسه د م.

ه (622) هاع وا  ه   هاعز ري   ه هاعن  ه   ،ه أل  ي خ  : »لناه
أحدكم حبله، في تي بحعمة الحط  على ظهره، فيبيعها، فيكل 

رااسهه«بها ونهه، خيٌر له من أ  يس ل الباس أعطوه أو مبعوه
 اعبخاري.

 م الصََّدقاتُب ِقسابَ 

ه (623) :ههنال:هنالهرسولها هه  هنبيلةه  هخمارقهاهل رن
لة فحل  إ  المس لة ال تحُ  إال ألحد  َل ة: رن  تحم  حما»

له المس لة حتى يصيبها  م يمسك، ورن  أصابته نائحة 
من عيش،  نتاح  ماله، فحلَّ  له المس لُة حتى يصي  ِقواما  ا

من قومه:لقد  ا ورن  أصابته فاقة، حتى يقوم  َل ة من لوي الحِ 
ما  من الة حتى يصي  ِقو    له المسأصاب  فَل ا  فاقة، فحلَّ 
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يا قبيصة ُسحٌ  ي كله صاحبه  عيش فما سواهُن من المس لة
 رااسه د م. «ُسحتا  

ه  هاحلار،ه (623) هنالهرسولهه  ه بدهاملط به  هر ي ة نال:
ه هها  إ  الصدقة ال تببغي آلل محمد إ ما هي أوساخ »:

رااسهه«وإ ها ال تحُ  لمحمد وال آلِل محمد» :ايفهرااية« الباس
  د م.

 فددانهنددال:ه شدديتهأ دداها لمددانه دد هه دد هجبددريه دد ه ط ددمه (623)
فد نا:هياهرسولها هأ طيته د هاملط دبه د همُخُدِ هخيد هههإىلهاعن ه

إ ملللا ببلللو »:ههاتركتندددا،هاحنددد هاهدددمهمبنزعدددٍةهاالددددن،هفددددالهرسدددولها ه
 رااسهاعبخاري.ه«المطل  وببو هاشم شيٌء واحدٌ 

هههأنهرسدددولها ههه ددد هسدددامله ددد ه بددددا ه ددد ه مدددره ددد هأ يددده (626)
خلللل ه »طددددههأفدددددره دددد ،هفيدددددول:هاع طدددداء،هفيدددددولهأ هكددددانهي طدددد ه مددددر

فتمولللله، أو تصلللدق بللله، وملللا نلللاء  ملللن هللل ا الملللال، وأ للل  غيلللر 
 رااسه د م.«هفَل تتبعه  فسك مشرف  وال سائ   فخ ه وماال  

     
ه
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 امابُ الص يَ ِكتَ 
ه (620) ههريرن هأيب   هه ها  هرسول هنال ال تقدَُّموا : »هنال:

« صوما  فليصمه، إال رُنٌ  كا  يصوم رم ا  بصوم يوم وال يومين
  تفقه  يه.

هنال:همس تهرسولها ه (623)   ها  ه مرهرو ها هت اىله نهما
إلا رأيتموه فصوموا، وإلا رأيتموه ف فطروا، فف  غمَّ »يدول:ههه

فف  ُأغمي عليكم فاقدُروا » تفقه  يههاملد م:هه«عليكم فاقدروا له
هه«له  َل ين أيبههاعههيفهلديث«ف كملوا العدَّة  َل ين»اع بخاري:

 «.ف كمُلوا عّدة شعبا   َل ين»ه:هريرن

هه  ه ائشةهرو ها هت اىله نهاهناعت:هدخ ه  يناهاعن ه (623)
،هفف ي إلا  صائمن نا:ه ،هنال:هه  عبدكم شيء؟ »ذايفهيوٍ هفدال:ه

هأُه هفد نا: هآخر، هيو ًا هأتا ا هههديَهمث هفدال: هلي ، أريبيه فلقد عنا
 رااسه د م.ه«أصبحُ  صائما ، ف ك 

هه  هس دهرو ها هت اىله نهما،هأنهرسولها هه  هسه  (622)
  تفقه  يه.ه«ال يعال الباس بخير ما ع َُّلوا الفطر»نال:ه

تسحروا فف  في »:ههنال:هنالهرسولها هه  هأ  ه (622)
  تفقه  يه.ه«الُسحوِر بَلرََكة  

الهفدالهصَه  هاعوِهههنال:ههن هرسولها هه  هأيبههريرنه (622)
وأيكم ماللي؟ »نال:ه،هتواص هياهرسولها هَرُجٌ ه  هاملد مني:هفإ ك

ه  هاعوصالهه«إ ي أبي  يطعمبي ربي ويسقيبي هأنهينتهوا هأ وا ف مَّا
هفدال هاهل ل، هرأاا همث هيو اً، همث هيو اً، لو ت خَّر الهَلل » :ااص ههبم

نِك ههلمهلنيهأ واهأنهينتُهوا«.هلعدتكم
ُ
  تفقه  يه.هه.كامل



 

 البدر التمام بما صح
 

59 

لم يد  قول العور من »:ههنال:هنالهرسولها هها نهه (623)
ه«والعم  به وال ه ، فليي هلل حانلة في أ  يد  طعامه وشرابه

 رااسهاعبخاري.

يُدبنُ هههكانهاعن ه»ه: نهاهناعتهت اىله  ه ائشةهرو ها  (633)
 تفقه  يه،ه«ه،هاعكنههكانهأ  ككمه:ر هاهوهصائمهاهوهصائمهايباشر

 «.يفهر ضان»ه:ااع ف هملد مهازادهيفهرااية

لت مهاههأنهاعن ه»اسهرو ها هت اىله نهماه  ها  ه ب (633)
 رااسهاعبخاري.«هاهوهحمر ،هاالت مهاهوهصائم

من  سي وهو »:ههنال:هنالهرسولها هه  هأيبههريرنه (636)
ه«صائم، ف ك  أو شرب، فليتم صومه فف ما أطعمه اهلل وسقاه

  تفقه  يه.

خر ه ا هاعفتحهإىلهههأنهرسولها ه»هنال:ه  هجا ره (630)
ر ضانهفلا هلىته  غهكراعهاعغميم،هفلا هاعناس،همثهد اهه كة،هيف

إعيه،هفشرب،همثهني هعهه  دهذعك:ه ددٍ ه  ه اٍءهفرفَ دُههلىته ظرهاعناسه
هأول ك العصاة أول ك العصاةإنه  ضهاعناسهندهصا .هفدال:ه ايفه«.

إنهاعناسهندهشقه  يهمهاعليا ،هاإمناهينتظرانهفيماه»عف هفدي هعه:ه
 رااسه د م.ه«  ه اٍءه  دهاع لرهفشربهف  ت،هفد اه دد ٍه

أ ههنال:هياهرسولها ،هإاهه  هتزنه  ه مراهاألس م ه (633)
هنونه   هاعليا هيفهاعدَّه هجُهأِجُدهيب  نا ؟هفدالهرسولها هفرهفه ه   َّ

هي رخصة من اهلل، فمن أخ  بها فحسن ومن أح  أ  »:هه
 رااسهاعبخاريها د م.ه«باح عليهيصوم فَل نُ 

ه (633) هأيب ه   هههريرن هاعن  هإىل هَرُجٌ  هجاء هنال: فدال:هه
نال:هان ُته   ها رأ هه«وما أهلكك؟» :ه كتهياهرسولها هنال
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فه  »نال:ه هنال:هه«ه  ت ُد ما تعتق رقبلة؟»يفهر ضانهفدال:ه
فه  ت ُد ما »ه:ناله.نال:ه ه«تستطي  أ  تصوم شهرين متتابعين؟

  رٍقهفيهههه هاعن هأُهنال:ه ،همثهج  ،هفه«تطعم ستين مسكيبا ؟
فدال:هأ   هأفدره نا؟هفماه نيه ه تيهاهه«تصدق به ا»متر،هفدال:ه

لىته ديفهأ يا ُههمثهنال:هههأه ه يٍتهألو هإعيهه نا،هفضحكهاعن ه
 .هأخرجههاعبخاريها د م« له  ف طعمه أهلكا»
هههأنهاعندد ه»ه: دد ه ائشددةهاأ هسدد مةهرودد ها هت دداىله نهمددا (632)

 تفددددقه  يدددده،هازاده«ه دددد همجدددداع،همثهيغتددددد هايلددددو كددددانهيلددددبحهجنبدددداًه
  د مهيفهلديثهأ هس مة:ها هيدض .

ملللن »ندددال:ههه ددد ه ائشدددةهروددد ها هت ددداىله نهددداهأنهاعنددد ه (632)
  تفقه  يه. «مات وعليه صيام صام عبه وليه

 بَاُب صوم التََّطْو  وما  ُهي عن َصْوِمه
 هُسدددئهه ددد هأيبهنتدددادنهروددد ها هت ددداىله نددده،هأنهرسدددولها ه (632)

اُسددئ ه «بة الماضيلللة والباقيلللةيكفللر السَّلل» دد هصددو هيددو ه رفددة،هنددال:ه
اُسددئ ه دد هه«بلللة الماضلليةيكفللر السَّ » دد هصددو هيددو ه اشددوراءهفدددال:ه

 لعَل للك يوم ُولدت فيله، وبُعاللُ  فيله، وأُ »لنني،هفدال:هصو هيو ها:
 رااسه د م.ه«عليَّ فيه

: نددالهه دد هأيبهأيددوبهرودد ها هت دداىله ندده،هأنهرسددولها ه (633)
« من صلام رم لا ،  لم أتبعله ستللا  ملن شلوال، كلا  كصليام اللدهر»

 رااسه د م.
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ما ملن :ه»هنال:هنالهرسولها ههه  هأيبهس يدها دري (033)
عبد  يصوم يوما  في سلبي  اهلل إال باعلد اهلل بل لك اليلوم علن ونهله 

  تفقه  يههااع ف هملد م.ه«البار سبعين خريفا  

ههكدانهرسدولها ه»اهناعدت:ه  ه ائشةهرود ها هت داىله نهد (033)
يلدددو هلدددىته ددددوله هيفطدددر،هايفطدددرهلدددىته ددددوله هيلدددو ،ها ددداهرأيدددته
رسدددولها هاسدددتكم هصددديا هشدددهرهندددنهإ هر ضدددان،ها ددداهرأيتدددههيفهشدددهره

  تفقه  يههااع ف هملد م.«هأكلره نههصيا اًهيفهش بان

ال َيِحللُ  للمللرأة  »نددال:هههأنهرسددولها هه دد هأيبههريددرنه (036)
  تفقه  يههااع ف هع بخاري.ه«ونها شاِهٌد إال بفل هأ  تصوم، وز 

هنددددد ه ددددد هههأنهرسدددددولها ه»:ه ددددد هأيبهسددددد يدها ددددددريه (030)
  تفقه  يه.«هصيا هيو ني:هيو هاعفطرهايو هاعنحر

أيللللللام »:ههنددددددال:هنددددددالهرسدددددولها ههبيشددددددةهاهلُددددددذره ددددد ه ُه (033)
 رااسه د م.ه«التشريق أيام أك  وشرب ولكِر اهلل ععَّ ون 

 مدرهرودد ها هت داىله ددنهمهندا :هملهيُددرخصهيفهه د ه ائشدةهاا دد  (033)
 رااسهاعبخاري.«هإ همل هملهجيدهاهلديهأيا هاعتشريقهأنهُيلم 

ال تخصلللللوا ليللللللة »نددددال:ههه ددددد هاعنددددد هه دددد هأيبههريدددددرنه (032)
ال معة بقيام، ملن بلين الليلالي وال تخصلوا يلوم ال معلة بصليام ملن 

  د م.رااسهه«بين األيام، إال أ  يكو  في صوم يصومه أحدكم

ال َيُصومنَّ أحلدكم يلوم »:ههنال:هنالهرسولها هها نهه (032)
  تفقه  يه.ه«ال معة، إال أ  يصوم يوما  قبله، أو يوما  بعده

رود ها هت داىله نهمداهندال:ههاه د هاع داب  ه بدا ه  ه مدره (032)
 تفدقه  يدههاملدد مه د هه«ال صام من صام األبد»:ههنالهرسدولها ه
 .«وال أفطلرال صام »ه:أيبهنتادنه  ف 
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 اِم رَم ا ْعَتكَاف وِقيَ بَاُب اال

مللن قللام رم للا  »ه:نددالههأنهرسددولها هه د هأيبههريددرنه (033)
  تفقه  يه.« إيما ا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ل به

ه-هإذاهدخ هاع شرههناعت:هكانهرسولها هه  ه ائشةه (033)
«هأه ددههشدددَّه ئددزرُسهاأليدداهعي ددُههاأيددد ه-أيهاع شددرهاألخددريُنه دد هر ضددان

  تفقه  يه.

إذاهأرادهأنهههكدانهاعند ههه: نهاهرود ها هت داىله نهداهناعدتاه (033)
  تفقه  يه.«هي تكفهص َّ هاعف ر،همثهدخ ه  تكفه

،هكانهي تكفهاع شرههأنهاعن ههرو ها هت اىله نهاه نهااه (036)
هاجدد ،همثها تكددفهأزااُجددُهه دد ههسُهاألااخددره دد هر ضددانهلددىتهتوفددا ا ه ددزَّ

 . تفقه  يه«ه  ِدسِه
.ههناعددت:هإنهكددانهرسددولها ههرودد ها هت دداىله نهدداه نهددااه (030)

هرأُسددددُهه فأرجن ُددددُه،هاكددددانه هيدددددخ هه–اهددددوهيفهاملددددد دهه–عيُدددددِخُ ه  دددد َّ
  تفقه  يه،هااع ف هع بخاري.«هاعبيتهإ هحلاجٍةهإذاهكانه  تكفاًه

  ها  ه مدرهرود ها هت داىله نهمدا،هأنهرجدا ًه د هأصدحابه (033)
درهيفهاملنددا هيفهاعدددب هاألااخددرهفدددالهرسددولها هأُرااهعي ددةهاعدددههاعندد ه
أر  ُرؤيلللاكم قلللد تواطللل ت فلللي السلللب  األواخلللر، فملللن كلللا  »:هه

  تفقه  يه.« متحريها فليتحرها في السب  األواخر

ال »:ههنددددال:هنددددالهرسددددولها هه دددد هأيبهسدددد يدها دددددريه (033)
المس د الحرام، ومسل دي  :تشُدوا الر حال إال إلى  َل ة مساند

  تفقه  يه.ه«والمس د األقصىه ا 

      ه
ه
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 جْ كِتاُب الحَ 
 بَاُب َفِ يلة َوبَياُ  من ُفر  َعَلْيهِ 

ه (032) ههريرن هأيب   هه ها  هرسول هأن هه العمرة إلى »نال:
ه«العمرة كفارٌة لما بيبهما، والحج المبُروُر ليي له نعاٌء إال ال بلة

  تفقه  يه.

ها ه (032) هرو  ه ائشة هناعتهت اىله نها   ها ،هأهنا هرسول هيا :
ه هنال هجناهد؟ هأف  هاأل مال، هأفض  هاجلهاد ال، لكن أف   » رى

 .رااسهاعبخاريه«ال هاد حُج مبرور
ه  ها  ه باسهرو ها هت اىله نهما،هأنهاعن ه (032) عد هركباًهه

ه اعرَّالاءِه ناعوا:هاملد مون،هفداعوا:ه  هأ ت؟هنال:ه« من القوم؟»ه:فدال،
هَل ؟هنال:هفرف تهإعيهها رأه«رسول اهلل» هفداعت:هأهلذا هصبياً،  عم، »ٌن

 .رااسه د مه«ولك أنر
ه (033) هنال:ا نه ه نهما هت اىل ها  ه باسهههرو  ه   هاعفض  كان

ف اءيفها رأنه  هخل م،هف   هاعفض هينظرهههرديفهرسولها ه
هاعن ه هاج   هإعيه، هاتنظر هإعيها، هاعشقهه هإىل هاعفض  يلرفهاجه
ها  هرسول هيا هفداعت: هه،األخر هفريضة هاحَل نهإن هيف ه بادس ه    ا 

هأف هاعرال ة ه    هيلبت ه  هكبرياً، هشيخًا هأيب هنال:هأأدركت ه نه؟ ُل ُّ
  تفقه  يه.هااع ف هع بخاري.«هاذعكهيفهل َّةهاعوداعه« عم»

ه (063) ها نه أنها رأنه  هجهينةهجاءيفهإىلهرو ها هت اىله نهما
ه هاعن  ه اتت،ه هلىت هحُت َّ هف م هحُت َّ، ه ذريفهأن هأ   هإن هفداعت:

ه هنال: ه نها؟  عم، ُح َّي عبها، أرأي  لو كا  على أمَِّك »أفاُل َّ
 رااسهاعبخاري.ه«أحق بالوفاء ،ق وا اهلل فاهللا؟ !ديُن أكبِ  قاضية  
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خيطدبهههندال:همس دتهرسدولها ههرو ها هت داىله نهمداها نه (063)
بللللامرأة  إال ومعهللللا لو محللللرم، وال تسللللافر  ال يخلللللو  رنلللل »يدددددول:ه

فددددددالهرجدددددٌ :هيددددداهرسدددددولها هإنها دددددرأ ه« محلللللرم الملللللرأة إال مللللل  لي
ا طلللللق »ه:كتتبددددتهيفهغددددزانهكددددذاهاكددددذا،هنددددالاهخرجددددتهلاجدددددة،هاهإاه

  تفقه  يههااع ف هملد م.ه«فُحجَّ م  امرأتك

أيهلللا »فددددالهههندددال:هخطبنددداهرسدددولها هه ددد هأيبههريدددرنه (066)
هفدالهرُجٌ :هأُك َّه ا هيداه«فر  اهلل عليكم الَحجَّ، فحُ واالباس: قد 

للو قلل : »:ههلىتهناهلاهل لاً،هفددالهرسدولها ه،هرسولها ؟هفدكت
لرو لللي ملللا تلللركتكم، فف ملللا »مثهندددال:هه« ، ولملللا اسلللتطعُتمبللل علللم، لون

عللى أ بيلائهم، فلفلا  هلك من كا  قلبلكم بكاللرة سليالهم واخلتَلفهم
أمللللرتكم بشلللليء  فلللل ُتوا مبلللله مللللا اسللللتطعتم وإلا  هيللللتكم عللللن شلللليء 

 .ا د مرااسهاعبخاريهه«فدعوه
  بَاُب الَمواقي

هتَهانَّددددهه دددد ها دددد ه بدددداسهرودددد ها هت دددداىله نهمدددداهأنهاعندددد ه (060)
أله هاملدينةهذاهاحلُ يفة،هاأله هاعشدا هاجُلحفدةهاألهد هجنددهندرنهاملندازل،ه

ممد هأرادهه د هغدريهأه ِهد َّههأله هاعيم هي م م،هُه َّههلُ َّهامل هأت ه  يه َّهاه
أ شدأ،هلدىتهأهد ه كدةهاحل هااع مرن،ها د هكدانهدانهذعدكهفمد هليدثه

ذايفههتَهنَّددددأنه مددددرههددددوهاعددددذيهاَه»ايفهصددددحيحهاعبخددددارين:ه«ه دددد ه كددددة
  تفقه  يه.«.ه رقٍه

 هبَاُب وُنوه اإلْحرَام وِصَفتُ 
خرجندداه دد هرسددولها هه: نهدداهناعددتها هت دداىل دد ه ائشددةهرودد ه (063)
اه دد هأهدد َّهحبدد ،ه دد هأهدد َّهحبدد ها مددرن،ها نَّددهفمنَّددا ددا هل ددةهاعددوداع،ههه
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  مددرٍنهفحدد َّه ندددهنداِ ددِه،هاأ دداهه َّدداه دد هأهدد َّهأ دداحل نهفهها هاأهدد َّهرسددوله
«ه ُّدوهلدىتهكدانهيدو هاعنحدرحب  ،هأاهمج ه دنيهاحلد هااع مدرنهف دمهحيِهه  هأه َّه

 . تفقه  يه
 رَام وما يتعلق بهبَاُب اإلحْ 

 داهأهد َّهرسدولها ه» نهماهنال:هت اىله  ها  ه مرهرو ها ه (063)
يه.ه تفق«هإ ه  ه ندهاملد دهه   

ُسددئ ههه نهمدداهأنهرسددولها ههت دداىله دد ها دد ه مددرهرودد ها  (062)
ال يلللبي القمللي ، وال العمللائم، وال »ه: دد هاعليددابهنددال دداهي ددب ها ددر ه

وال الخفللللاف، إال أحلللللٌد ال ي للللد  عللللللين ، السللللراويَلت، وال البلللللرا ي
وال تلبسللوا شللي ا  مللن ، فليلللبي الخفللين وليقطعهمللا أسللف  مللن الكعبللين

  تفقه  يههااع ف هملد م.ه«الععفرا  وال الورسُ  الالياب مسَّهُ 

كندتهأطيدبهرسدوله»ناعدت:ههرو ها هت اىله نهاه  ه ائشة (062)
 تفددقه«ه:لرا ددههنبدد هأنهحيددر ،هاحل نددههنبدد هأنهيطددوفه اعبيددتهها ه
   يه.

ال يَللْبِكُح »ندال:هههأنهرسدولها هه  ه لمانه  ه فدانه (062)
  د م.رااسه« المحرم وال يُلْبِكُح، وال يخُط َ 

يفهنلددِةهصدديدسهاحلمددارهاعولشدد ،هاهددوههه–ه دد هأيبهنتددادنه (063)
هل  »ه:ألصدحا ههاكدا واهحمدر نيههنال:هفدالهرسدولها هه–غريهحمر ه

فكلللوا مللا » ندداعوا:ه هنددال:« مللبكم أحللٌد أَمللَرُه أو أشللار إليلله بشلليء؟
  تفقه  يه.« بقي من لحمه
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ههأ ددددههأُهدددددىهعرسددددولها هه دددد هاعلدددد به دددد هجلا ددددةهاع يلدددد ه (003)
إ للا لللم  للرده »ه:فددردَّسه  يددههاندداله،ان واءهأاه ددودَّهاهددوه دداألهاراًهالشددياًهتدد

  تفقه  يه.ه«عليه إال أ ا ُحرم

:هه نهداهناعدت:هندالهرسددولها ههت داىله د ه ائشدةهرود ها  (003)
و  ،ن فلللي  الحلللرم: العقلللربلْ قلللتلَ لهلللنَّ فاسلللق يُ اللللدواب كُ خملللي ملللن »

   يه.ه تفق« الكل  العقورة، و الف ر و  ،و الغراب، الحدأة

لددت مها»هه نهمدداهأنهاعند هت داىله د ها دد ه بداسهرودد ها ه (006)
  تفقه  يه.ه«هاهوهحمر 

ههندددددال:هتُِ  دددددُتهإىلهرسدددددولها هه ددددد هك دددددبه ددددد ه  دددددرنه (000)
ما كبل  ُأر  الونل  بللك بلك ملا »ه:ااعدم هيتنالره   هاجه ،هفدال

فصللم  َل للة أيللام، أو أطعللم سللتة »ه:ن ددت:ه هنداله«أر  أت لد شللاة؟
  تفقه  يه.ه«مسكين  صل صا مساكين لك  

نال:هملاهفدتحها ه  د هرسدوعهه كدة،هندا هرسدولهه  هأيبههريرنه (003)
إ  اهلل تعلللللالى »ه:ا ،هاألدددددىنه  يددددده،همثهندددددالهيفهاعنددددداس،هفحمددددددهها ه

تِحل َّ للم    عليها رسلوله والمليمبين، وإ هلاحبي عن مكة الفي  وسلَّ 
  ِحللر، وإ هللا لللن تَ   لللي سللاعة  مللن  هللاِحلَّللألحللد  كللا  قبلللي، وإ مللا أُ 

وال يختلي شوكها، وال يِحُ  سلاقطُتها ، ألحد  بعدي، فَل يبفر صيدها
:هإ هفدددالهاع بدداسه«إال لُمبشللد  ومللن قُتلل  للله قتيللٌ  فهللو بخيللر البظللرين

إالّ »ا:ذخددددددر،هيدددددداهرسددددددولها هفإ دددددداهجن  ددددددههيفهنبور دددددداها يوتنددددددا،هفدددددددال:ه
  تفقه  يه.ه«اإللخر

ه:ندددالهه،هأنهرسدددولها ه ددد ه بددددا ه ددد هزيدددده ددد ه اصدددمه (003)
، ودعللا ألهلهللا، وإ للي حّرمللُ  المديبللة كمللا ةحللرَّم مكلل إ  إبللراهيم»



 

 البدر التمام بما صح
 

67 

حللرَّم إبللراهيم مكللة، وإ للي دعللوُت فللي صللاعها ومللد ها بماللل  مللا دعللا 
  تفقه  يه.ه«به إبراهيم أله  مكة

:ههنددددددال:هنددددددالهرسددددددولها هه دددددد هأيبهطاعددددددبهه  دددددد ه  دددددد (002)
  د م.هرااس« المديبة حراٌم بين عير  إلى  ور»

 َفة الحّج وُدُخول مّكةبَاُب صِ 
ل َّهفخرجنداه  ده،هلدىتهإذاههه،هأنهرسولها ه  هجا ره (002)

غتسلللللللي، ا»مددددددي هفدددددددال:هأتيندددددداهذاهاحل يفددددددةهفوعددددددديفهأمسدددددداءه نددددددته ُه
يفهاملدددد د،همثهههاصددد  هرسدددولها هه«واسلللتالفري باللللوب وأحرملللي

لبيك »ركبهاعدلواء،هلىتهإذاهاستويفه هه   هاعبيداءهأه َّه اعتوليد:ه
اللهلم لبيلك، لبيلك ال شلريك للك، لبيلك، إ  الحملد والبعملة لللك 

لدددىتهإذاهأتينددداهاعبيدددتهاسدددت مهاعدددرك ،هفر ددد هه«والمللللك، ال شلللريك للللك
ل لددداًها شددد هأر  ددداً،همثهأتددد ه ددددا هإ دددراهيمهفلددد َّ همثهرجددد هإىلهاعدددرك ،ه

ِإ َّ »ه:فاست مه،همثهخر ه  هاعبابهإىلهاعلفا،هف مداهد داه د هاعلدفاهندرأ
فرن هاعلفاهلىتهه«أبدأُ بما بدأ اهلل به ا َوٱْلَمْرَوَة ِمن َشَعاِئِر ٱللَّهِ ٱلصَّفَ 

ددد ال إلللله إال اهلل » :ُس،هاندددالدها هاكددد َّهرأىهاعبيدددت،هفاسدددتدب هاعدب دددةهفولَّ
وحللده، ال شللريك للله، للله الملللك وللله الحمللد وهللو علللى كلل  شلليء  

 ال إللللله إال اهلل وحللللده، أ  للللع وعللللدُه و صللللر عبللللدُه، وهللللعم ،قللللدير
ناله ل ههذاهلد ،ه درايٍف،همثه دزلهاههذعكمثهد اه نيه« األحعاب وحدهُ 

ندددد اسهيفه طددد هاعدددواديهسددد  ،هه ددد هاعلدددفاهإىلهاملدددران،هلدددىتهإذاها لدددبت
لدددىتهإذاهصددد د اه شددد هإىلهاملدددران،هفف ددد ه  ددد هاملدددرانهكمددداهف ددد ه  ددد ه
اعلددفا.هفددذكرهاحلددديث،هافيدده:هف مدداهكددانهيددو هاعرتايددةهتوجهددواهإىله ددىن،ه

فل َّ ههباهاعظهرهااع لرهااملغربهااع شاءهااعف ر،همثهههاركبهاعن ه
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 كثهن يً هلىتهط  تهاعشم ،هفأجازهلدىتهأتد ه رفدة،هفوجددهاعدبَّدةه
ندهودر تهعدهه نمدرن،هفندزلههبدا،هلدىتهإذاهزاغدتهاعشدم هأ دره اعدلدواءه

نهمثهأندا ،هفلد َّ هفُرل تهعه،هفدأت ه طد هاعدواديهفخطدبهاعنداس،همثهأذَّه
لدددىتههركدددب هاع لدددر،هاملهيلددد نه ينهمددداهشددديئاً،همثهاعظهددر،همثهأندددا هفلددد َّه

أتدد هاملونددف،هف  دد ه طدد ه انتددههاعدلددواءهإىلهاعلددخرايف،هاج دد هجبدد ه
املشانه نيهيديه،هااستدب هاعدب ة،هف دمهيدزلهاانفداًهلدىتهغر دتهاعشدم ،ه
اذهبدتهاعلدفرنهن دي ًهلدىتهإذاهغدابهاعددربهدفد ،هانددهشدنقهع دلددواءه

أيهلا »رل ه،هايدوله يدسهاعيمدىن:ههاعز ا ،هلىتهإنهرأسهاهعيليبه ورك
 ههلداهن دي ًهلدىتهتلد د،هلدىتهخدأرهه،هاك ماهأت هجدب ًه«الباس السكيبة

أتددد هاملزدعفدددة،هفلددد َّ ههبددداهاملغدددربهااع شددداءه دددأذاٍنهاالدددٍدهاإندددا تني،هامله
ودط  هلددىتهط د هاعف درهفلدد َّ هاعف درهلددنيهاحه ينهمداهشدديئاً،همثهيددبنه
ه ركددددبهلددددىتهأتدددد هاملشدددد رهاحلددددرا ،ههعددددههاعلددددبح،ه ددددأذانهاإنا ددددة،همثهتبددددنيَّ

فاسددتدب هاعدب ددة،هفددد اهاكدد ،هاه دد ،هف ددمهيددزلهاانفدداًهلددىتهأسددفرهجددداً،ه
دد ٍر،هفحددركهن ددي ًهمثهفدددف هنبدد هأنهتط دد هاعشددم ،هلددىتهأتدد ه طدد هحُمَدن

س كهاعطريقهاعوسط هاعيتهَّتر ه   هاجلمرنهاعك ى،هلىتهأتد هاجلمدرنه
 هكد هللدانه نهدا،هيكد ه ده،اعيته ندهاعش رن،هفر اهاه دب هللديايف

ف،هر ددد ه ددد ه طددد هاعدددواديهمثها لدددرفهإىلهاملنحدددر،هذ لددد هللددد ها ددد
«هفأفا هإىلهاعبيدتهفلد َّ همبكدةهاعظهدرههفنحر،همثهركبهرسولها ه

 رااسه د م.

 حلللرت هاُهبلللا، »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هجدددا ره (002)
ومبى كلها مبحر، فا حروا في رحالكم، ووقف  هاهبا وعرفلة كلهلا 

 رااسه د م.ه«ف  هاهبا ونم  كلها موقلموقل، ووق
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ملدداهجدداءهإىلهههأنهاعندد ه»:ه نهددات دداىله دد ه ائشددةهرودد ها ه (003)
  تفقه  يه.«ه كةهدخ هاه  هأ  هاهاخر ه  هأسف ها

أ ددههكددانه هيدددد ه كددةهإ ه»ه:ا دد ها دد ه مددرهرودد ها ه نهمددا (033)
«هه ددايفه ددذيهطددوى،هلددىتهيلددبحهايغتددد هايددذكرهذعددكه دد هاعندد ه

  تفقه  يه.

هأ درهمهاعندد ه»نددال:هرود ها هت دداىله نهمداهها د ه بدداسه د  (033)
 . تفقه  يهه.«:هأنهير  واهل لةهأشواٍطهاميشواهأر  اًه اه نيهاعركنني

أ دددههكدددانهإذاهطدددافه»ه: نهمددداهت ددداىله ددد ها ددد ه مدددرهروددد ها  (036)
هل لدداً،ها شدد هأر  دداًه رأيددته»ايفهراايددة:هه.« اعبيددتهاعطددوافهاألالهخددبَّ

احلدد نهأاهاع مددرنهأاله دداهيدددد هفإ ددههيددد  هإذاهطددافهيفهههرسددولها ه
  تفقه  يه.«هل لةهأطوافه اعبيتهاميش هأر  ة

ملهأَرهرسددولها ه»نددال:هه نهمدداهت دداىله نددهها دد ه مددرهرودد ها  (030)
رااسه د م.«هيدت مه  هاعبيتهغريهاعركننيهاعيما ينيهه 

إاهأ  دمهأ دكهل دره ه»ه:أ دههنبَّد هاحل درهانداله  ه مره (033)
 تفدقه«ه تدكبَّه كه داهندَهدبنهيُهههعو هأاهرأيتهرسولها ها هتنف هاههتضر
   يه.

يطدوفه اعبيدتهههرأيدتهرسدولها ه»نال:هه  هأيبهاعطفي ه (033)
 رااسه د م.«ه ها   مبح ٍ هَ َ ُه،هايدبَّههايدت مهاعرك 

ُِهددد ُّهفددد هيُهنَّددد ِههكدددانهيُهددد ُّه»ندددال:هه ددد هأ ددد ه (032)
ره  يددده،هنَكددداهامل

  تفقه  يه.«هره  يهنكَههف هيُهاهاملك نهه نَّهايك نه

هه  لدد هاعندد ه» نهمدداهنددال:هت دداىله دد ها دد ه بدداسهرودد ها ه (032)
  تفقه  يه.«ه  همجٍ ه  ي ٍهه-يفهاعض فِةهه:أاهناله-هيفهاعلدََّد ِه
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اسدددتأذ تهسدددودنه»:ه نهددداهناعدددتهت ددداىله ددد ه ائشدددةهروددد ها  (032)
ت د هلدي دةهه–عي ةهاملزدعفة:هأنهتدف هنب ُه،هاكا تهلبطدةهههرسولها ه

  تفقه  يه.«هفأذنههلاه–

إنهاملشركنيهكا واه هيفيضدونهلدىتهتط د ه»نال:هه  ه مره (033)
خاعفهم،هفأفا هنبد هأنهههاعشم .هايدوعون:هأشرقهلبريهاإنهاعن ه

 رااسهاعبخاري.«هتط  هاعشم 

مله» نهمهندا :هت اىله  ها  ه باسهاأسا ةه  هزيدهرو ها ه (033)
 رااسهاعبخاري.ه«هلىتهر  همجرنهاع دبة ّبنهيُهههيزلهاعن ه

أ ددههج دد هاعبيددته دد هيدددارسها ددىنه دد ه»:ه دد ه ددد ودها دد ه (033)
ميينه،هار  هاجلمرنه دب هلليايف،هانال:ههذاه دا هاعذيهأ زعته  يهه

  تفقه  يه.«هسورنهاعبدرن

اجلمددرنهيددو هاعنحددرهههَر دد هرسددولها ه»نددال:هه دد هجددا ره (036)
 رااسه د م.«هُوح ،هاأ اه  دهذعكهفإذاهزاعتهاعشم 

أ ددههكددانهير دد هاجلمددرنه»ه: نهمدداهت دداىلهرهرودد ها  دد ها دد ه مدد (030)
ه  ددددد هألددددرهكددددد هللدددداٍن،همثهيتددددددد ،همثهكدددد نهاعددددد ياه دددددب هللددددديايف،هيُه

 ،هفيددددو هفيددددتدب هاعدب دددة،همثهيدددد وهايرفددد هيديدددههايددددو هطدددوي ًهمثهددددهِهيُه
 ،هايدددو ه ددتدب هاعدب ددةهددهِهير د هاعوسدط ،همثهيأخددذهذايفهاعشدمالهفيُه

يً ،همثهير د همجدرنهذايفهاع دبدةه د ه طد همثهيد وهفريف هيديدههايددو هطدوه
اعدددواديها هيددددفه نهدددا،همثهينلدددرف،هفيددددول:ههكدددذاهرأيدددتهرسدددولها ه

رااسهاعبخاري.«هيف  ههه 

اللهللم »ه:نددالههأنهرسددولها هرودد ها هت دداىله نهمدداهها ندده (033)
ه:ندددداعوا:هااملدلددددري هيدددداهرسددددولها هنددددالهيفهاعلاعلددددةه«رحللللم المحلقللللينا

  تفقه  يه.« والمقصرين»
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أنهه: نهمدات داىله  ه بددها ه د ه مدراه د هاع دابهرود ها ه (033)
رجٌ هملهه:انفهيفهل ةهاعوداع،هف   واهيدأعو ه،هفدالههرسولها ه

اجدداءهآخددر،هه«لبللح وال حللرجا»ه:أشدد ر،هفح دددتهنبدد هأنهأذ ددح.هنددال
فمددداهه«ارم وال حلللرج»ه:ملهأشددد ر،هفنحدددريفهنبددد هأنهأر ددد هنددداله:فددددال

هإ هنال:هدن ها هأُهُسئ هيو ئٍذه  هش ءهنُه  تفدقهه«افع  وال حلرج»خرن
   يه.

حنددددرهنبدددد هأنهههأنهرسددددولها ه»ه دددد هاملِدددددوره دددد هخمر ددددةه (032)
 رااسهاعبخاري.«هحي ق،هاأ رهأصحا هه ذعك

أنهاع بددددددداسه ددددددد ه»ه: نهمدددددددات ددددددداىله ددددددد ها ددددددد ه مدددددددرهروددددددد ها ه (032)
أنهيبيدتهمبكدةهعيداره دىن،ه د هأجد ههها ههذنهرسدولأ بداملط بهاست

  تفقه  يه.«هذنهعهسدايتههفأ

«هيددو هاعنحددرههخطبندداهرسددولها ه»نددال:هه دد هأيبه كددرنه (032)
  تفقه  يه.ه.احلديث

ندددددالههلدددددا:ههه نهددددداهأنهاعنددددد هت ددددداىله ددددد ه ائشدددددةهروددددد ها ه (033)
للك » طوافلِك فللي البيل  وسللعيِك بلين الصللفا والملروة يكفيللك لح  

 رااسه د م.ه«وعمرِتك

ملغدددربهصددد َّ هاعظهدددرهااع لدددرهااههأنهاعنددد ه»:ه ددد هأ ددد ه (023)
رااسه«هااع شدداء،همثهرندددهرندددًنه ا لَّددب،همثهركددبهإىلهاعبيددتهفطددافه دده

 اعبخاري.

ه– نهدداهأهندداهملهتكدد هتف دد هذعددكهت دداىله دد ه ائشددةهرودد ها ه (023)
أل ددددههكددددانهههإمندددداه زعددددههرسددددولها ه»ه:اتدددددوله–أيهاعنددددزاله دددداأل طحه
 رااسه د م.«ه نزِ ًهأمسحه راجه
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أ ددرهاعندداسهأنه»هنددال: نهمدداهت دداىله دد ها دد ه بدداسهرودد ها ه (026)
  تفقه  يه.«ه  هاحلائضهفَهفنهيكونهآخره هدهمه اعبيتهإ هأ ههخُه

 بَاُب الفَوات واإلحَصارِ 
للرهرسدولهندهأُه» نهماهنال:هت اىله  ها  ه باسهرو ها ه (020)

،هفح ددقهرأسدده،هاجدددا  ه ددداَءُسهاحندددرههديدده،هلدددىتها تمددره ا ددداًهها ه
 رااسهاعبخاري.«هنا  ًه

  د ههه نهداهناعدت:هدخد هاعند هت داىلهه  ه ائشةهرو ها  (023)
ودددبا ةه ندددتهاعدددز ريه ددد ه بددددهاملط دددبهفداعدددت:هيددداهرسدددولها ،هإاهأُريدددده

لللي و » : احلددد ،هاأ ددداهشددداكيةهفددددالهاعنددد ه َمَحللللي  شلللترطي أ َّ اُح َّ
  تفقه  يه.ه«حي  حبستبي

    ه
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 كتاب البيو 
 باب شروطه وما  ُهي َعْبهُ 

يددوله ددا هاعفدتح،هاهددوهههأ ددههمسد هرسددولها هه د هجدا ره (023)
هإ  اهلل حللللرم بيلللل  الخمللللر والميتللللة، والخبعيللللر، واألصللللبام،»ه:مبكددددة

ددد ف ،هفديددد :هيددداهرسدددولها ،هأرأيدددتهشدددحو هامليتدددة،هفإهنددداهُتط ددد ههبددداهاعدُّ
مثهه«ال، هللو حللرام»هبدداهاجل ددود،هايدتلددبُحههبدداهاعندداس؟هفدددال:هه ُههَّهداتُدد

ا لملاهلل تعلالى  قاتل  اهلل اليهلود، إ » ندهذعدك:هههنالهرسولها ه
  تفقه  يه.ه«حرم عليهم شحومها نملوه،  م باعوه فاكلوا  مبهُ 

 ددد ه»هنددد هههأنهرسدددولها هه ددد هأيبه دددد ودهاأل لددداريه (022)
  تفقه  يه.«همث هاعك ب،ها هرهاعبغ هال وانهاعكاه 

بُه.ه،هفدأرادهأنهيددينهايَد  هأ ههكانه   همجٍ هعههنددهأَهه  هجا ره (022)
ر،هاودددر ههفددددارهسدددرياًهملهيددددره ل ددده،هها،هفدددد ه هندددندددالهف ِحدددد هاع

 تُددددهه أانيدددددة،هبفه«بعبيلللله»ن ددددت:ه .همثهنددددال:هه«بعبيلللله ب وقيللللة: »فدددددال
نددداهمثندده،همثهفت  دههإىلهأه دد ،هف مداه  غددتهأتيتدهه اجلمدد ههااشدرتطت

أترا للي مللا كسللتك ألخلل  نملللك؟ »ه:رج ددُتهفأرسدد هيفهألددريهفدددال
 عدياقهملد م. تفقه  يههاهذاها« خ  نملك ودراِهمك فهو لك

أ تدقهرجد ه نَّداه بدداًهعدهه د هُد ُدٍرهاملهيكد هعدهه»ندال:ههها نه (022)
  تفقه  يه.«هفبا هُههه اٌلهغريس.هفد اه ههاعن ه

ان دددتهيفهمسددد ،هفماتدددتههأنهفدددأرنًههه ددد ه يمو دددةهزا هاعنددد ه (023)
رااسه« ألقوهللا ومللا حولهللا وكلللوه» نهدداهفدددال:هههئ هاعندد هفيدده،هفُددد
 اعبخاري.

رهااعك بهنوَّه  همث هاعدَّههل:هسأعتهجا راًه  هأيبهاعز ريهناه (023)
 رااسه د م.«ه  هذعكههزجرهاعن ه»فدال:ه
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 نهاهناعت:هجاءت ه ريرُن.هفداعت:ههت اىله  ه ائشةهرو ها  (023)
ه:انيدة،هفدأ يني .هفد دتإاهكاتبتهأه  ه   هتد هأااٍق،هيفهك ه ا هأُه

بته ريدرنههاههلمهايكونها ؤكهرهف  دُت،هفدذهإنهألبهأه كهأنهأُ دَّه
إىلهأه ها،هفداعتههلم:هفدأ واه  يهدا،هف داءيفه د ه نددهم،هارسدولها ه

إ هأنهيكدددونههفدددأ وا رودددتهذعدددكه  ددديهمهجددداع .هفداعدددت:هإاهنددددههه
اعند ههرو ها هت داىله نهداه ائشةه،هفأخ يفهاعو ءههلم.هفدم هاعن ه

ه«خ يها واشترطي لهم الوالء، فف ما اللوالُء لملن أعتلق»:هفدالهه
يفهاعنددداس،ههه نهددا،همثهندددا هرسدددولها ههت ددداىله ددته ائشدددةهروددد ها فف 

أمللا بعللد، فمللا بللال رنللال  يشللترطو  »:ه  يددههمثهنددالهفحمدددها هاألددىن
شللروطا  ليسلل  فللي كتللاب اهلل تعللالى؟ مللا كللا  مللن شللرط للليي فللي  
كتاب اهلل فهو باطُ ، وإ  كا  م ة شرط، ق اُء اهلل أحلُق، وشلرط 

 تفددقه  يدده،هااع فدد هع بخدداريهه«الء لمللن أعتللقاهلل أو  للق، وإ مللا الللو 
 «.اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الوالء»ه:ا نده د مهنال

«ه  ه ي هفض هاملداءهههن هرسولها ه»نال:هه  هجا ره (026)
 «.ا  ه ي هورابهاجلم »ه:رااسه د مهازادهيفهرااية

هههن هرسولها ه»اهنال:هم نههت اىله  ها  ه مرهرو ها  (020)
 رااسهاعبخاري.«هفح   ه دبهاع

هن ه  ه يد هلبد هاحلب دة،هاكدانه»ههأنهرسولها ههها نه (023)
 هيبتاعهاجلزارهإىلهأنهتنت هاعنانةهمثهج ي اًهيبتا ههأه هاجلاه ية:هكانهاعره

  تفقه  يه.هااع ف هع بخاري.«هتنت هاعيتهيفه طنها

 ددد ه يددد هاحللدددانههههنددد هرسدددولها ه»ندددال:هه ددد هأيبههريدددرنه (023)
 رااسه د م.ه«ا  ه ي هاعغرر
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ملللن اشلللتر  طعاملللا  فلللَل »ندددال:هههأنهرسدددولها هها ندددهه (022)
 رااسه د م.ه«يبعه حتى يكتاله

هههندد هرسددولها ه» نهمدداهنددال:ههت دداىله دد ها دد ه مددرهرودد ها  (022)
  تفقه  يه.«ه  هاعن ش

 دددددد ها ان ددددددة،ههههندددددد هرسددددددولها ه»ه:ندددددداله دددددد هأ دددددد ه (022)
 سهاعبخاري.راا«هاورن،هاامل  دةهااملنا ذن،هااملزا نةخاامل

 نهمداهندال:هنددالههت داىلهسه د ها د ه بداسهرود ها اه د هطدااه (023)
ن ته  د هه«بي  حاضٌر لبادي، وال ا َ كبَ ال تلُقوا الرُ »:ههرسولها ه

ه.اًهرهنددال:ه هيكددونهعددههمسددداه«بيلل  حاضللر لبللاد؟يوال »  بداس:ه دداهنوعدده
  تفقه  يه،هااع ف هع بخاري.

ال تلُقللللللوا »ه:هنددددددال:هنددددددالهرسددددددولها هه دددددد هأيبههريددددددرنه (023)
 ووق فهللالُسلل هُ لدُ ي للال للل ، فمللن تُلُلقَّللي فاشللُتري مبلله، فللفلا أتللى سَ 

 رااسه د م.ه«بالخيار

أنهيبي هلاودرهعبداٍد،ها ههههن هرسولها ه»ه:نالها نهه (023)
تناجشددددوا،ها هيبيدددد هاعرجدددد ه  دددد ه يدددد هأخيدددده،ها هخيطددددبه  دددد هخطبددددةه

 تفددقه  يدده.ه«هئهدداا هتدددألهاملددرأنهطدد قهأختهدداهعتكفددأه دداهيفهإ ا،هأخيدده
 ه.«أخيهوِ ه   هسَههمُهد ِهمُهداعه هَيُدم ه»املد م:ه

ال »ندددددال:ههه دددد هرسددددولها هه دددد ه  مددددره دددد ه بددددددها ه (026)
 رااسه د م.ه«إال خاطيءٌ  رُ حتكِ يَ 

ال تصللللروا اإلبلللل  »نددددال:ههه دددد هاعندددد هه دددد هأيبههريددددرنه (020)
بخيلر البظلرين بعلد أ  يحلبهلا إ  شلاء والغبم فمن ابتاعهلا بعلد فهلو 

فهلو »:ه تفدقه  يده.هاملدد مه«ها، وإ  شاء ردها وصاعا  من تملرأمسك
 ؟«بالخيار  َل ة أيام
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هدَّه دريُههداهفَهفردَّهه دةًهفَّه  هاشدرتىهشداًنهحمَُه»ه:ناله  ه د ودها  ه (023)
 رااسهاعبخاري.«  هاهصا اًه

   هص ٍنه  هط دا .هه رَّهههأنهرسولها هه  هأيبههريرنه (023)
ُسهفيهددا.هفناعددته مللا هلل ا يللا صللاح  »ه: دد ًهفدددال ههُهصددا  ُهأفأدخدد هي ددد 

أفللَل نعلتلله فللوق » :نددالهأصددا تُههاعدددماُءهيدداهرسددولها .هنددالهالطعللام؟
هرااسه د م.ه«الطعام كي يراه الباس؟ من غش فليي مبي  

 ارباب الخي
ه:ندالههاه د هرسدولها همد نهت داىله  ها  ه مرهرو ها ه (022)
تفرقلا وكا لا للم ي إلا تباي  الرنَل ، فك  واحلد  مبهملا بالخيلار ملا»

ر أحدهما اآلخلر، فلف  خيَّلر أحلدهما اآلخلر فتبايعلا خي  نميعا ، أو يُ 
عللللى لللللك فقلللد ونللل  البيللل  وإ  تفرقلللا  بعلللد أ  تبايعلللا وللللم يتلللر  

ه تفقه  يه،هااع ف هملد م.ه«واحد مبهما البي  فقد ون  البي 
 نهمدداهنددال:هذكددرهرُجددٌ هعرسددولههت دداىلها ه دد ها دد ه مددرهرودد  (022)

 تفدقهه«َلبلةخِ  إلا بايع  فق  ال» :دعهيفهاعبيوعهفددالأ ههخيهها ه
   يه.
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 ر بَابَاُب ال
ه،آكد هاعر دا،ها وك دهههع د هرسدولها ه»نال:هه  هجا ره (022)

 رااسه د م.« هم سواءُ » :اكاتبه،هاشاهديه،هانال

ه (023) ها دري هس يد هأيب   ه هاعن  هأن ،ه ال تبيعوا » :ناله
وا بع ها على بعض، وال بمال ، وال ُتِشقُ  ال ه  بال ه  إال مالَل  

على بعض، وال  تبيعوا الورق بالورق إال مالَل بمال ، وال ُتِشفُوا بع ها
ه تفقه  يه.ه«تبيعوا مبها غائبا  ببانع

ه (033) هاعلا ت ه   ه بادن   هه ها  هرسول هنال :ههنال:
، والشعير » ال ه  بال ه ، والف ة بالف ة، والبُر بالبُلر 

لملُح بالملِح، مالَل  بمال ، سواء  بسواء ، بالشعير، والتمر بالتَّمر وا
يدا  بيد، ففلا اختلف  ه ه األصباف فبيعوا كيل ش تم، إلا كا  

هرااسه د م.ه«يدا  بيد
ه (033) ههريرن هأيب   هه ها  هرسول هنال ههنال: ال ه  »:

بال ه  وز ا  بوز ، مالَل  بمال ، والف ة بالف ة وز ا  بوز ، مالَل  
هرااسه د م.ه«ربا   بمال ، فمن زاد أو استعاد فهو

هأنهت اىله  هأيبهس يدها دريهاأيبههريرنهرو ها ه (036)  نهما
است م هرُجً ه   هخي ،هف اءسه تمرهجنيب،هفدالهههرسولها ه
ههرسولها ه هرسولههتمر خيبر هك ا؟  ُ كُ أَ »: هاا هيا فدال:ه .

هفداله ه اعل لة هااعلا ني ه اعلا ني ههذا ه   هاعلاع هعنأخذ هإ ا ا ،
ال تفع  ب  ال م  بالدَّراهم،  م ابت  بالدراهم »:ههولها هرس

هه.يفهامليزانه ل هذعكه:اناله«نبيبا   هاملد م ه  يه، وك لك » تفق
ه.«الميعا 
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 د ه يد هاعلد نه د ههههند هرسدولها ه»ندال:هه  هجا ره (030)
هرااسه د م.ه.«اعتمرهاعيته هي  مه كي هاه اعكي هاملدمَّ ه  هاعتمر

ههإاهكندتهأمسدُ هرسدولها ه»ندال:ههدها ه  ه  مدره د ه بد (033)
رااسهه.«اكانهط ا ناهيو ئٍذهاعش ريه«مالَل  بمال  الطعام بالطعام»يدول:ه
ه د م.

يددو هخيدد هندد دنه ددال ههاشددرتيتنددال:هه دد هفضدداعةه دد ه بيددده (033)
لد ها شرهديناراً،هفيهاهذهدٌبهاخدرٌزهففلد تها،هفوجدديفهفيهداهأكلدره د ه

 « تُبللاُ  حتللى تُفصَّلل ال»فدددال:ههههديندداراً،هفددذكريفهذعددكهع ندد ه شددر
هرااسه د م.

هههن هرسولها ه» نهماهنال:ههت اىله  ها  ه مرهرو ها  (032)
  هاملزا نةهأنهيبي همثرهلائطدههإنهكدانهخند ًه تمدرهكديً ،هاإنهكدانهكر داًه
أنهيبي ددهه ز يددبهكدديً ،هاإنهكددانهزر دداًهأنهيبي ددهه كيدد هط ددا ،ههندد ه دد ه

  تفقه  يه.ه«هذعكهك نه

 اب الرخصة في العرايا، وبي  األصول والالمار ب
ددَصهيفهاع رايدداهههأنهرسددولها ه»:ه دد هزيددده دد هلا ددته (032) رخَّ

رخدصهيفهاع ريدةهيأخدذهاه» تفدقه  يدههاملدد م:ه«هأنهتُباعهخبرصهاهكي ًه
 «.أه هاعبيتهخبرصهاهمتراًهيأك وهناهُرطباًه

يفه يددد هاع رايددداههخدددصَّهههأنهرسدددولها ه»:ه ددد هأيبههريدددرنه (032)
«هصدددهاه ددد هاعتمدددر،هفيمدددداهدانهمخددددةهأاهسدددٍق،هأاهيفهمخددددةهأاسددددقخبره

ه تفقه  يه.
هههن هرسولها ه»ه:  ها  ه مرهرو ها هت اىله نهماهنال (033)

بتداع
ُ
 تفدقه  يده.ه«ه  ه يد هاعلمدارهلدىتهيبدداهصد لها،ههند هاعبدائ هاامل

ه«.اكانهإذاهُسِئ ه  هص لهاهنال:هلىتهتذهبه اهتها»ه:ايفهرااية
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.هتَدز ُهدوَهههن ه  ه يد هاعلمدارهلدىتههاعن ههأن»ه:  هأ  ه (333)
 تفددددقه  يدددده،هااع فدددد هه«تْحمللللاُر وتصللللفار»هه:ا؟هنددددالَهددددوُهه ه :ها دددداهزَهيددددن

ه.يع بخاره
لللللو بعلللل  مللللن »:ههنددددال:هنددددالهرسددددولها هه دددد هجددددا ره (333)

أخيك تملرا  ف صلابتُه نائحلُة، فلَل يِحلُ  للك أ  ت خل  مبله شلي ا  بلَم 
ههايفهراايدةهعده:هأنهاعند ههرااسه دد م. «ت خ  مال أخيك بغير حق؟

 أ ره وو هاجلوائح.

ملن » :ندالهأ دههه  ها  ه مرهرو ها هت اىله نهماه د هاعند ه (336)
بعد أ  تيبَّر، فالمرُتهلا للبلائ  الل ي باعهلا إال أ  يشلترط  بتا   خَل  ا

  تفقه  يه.ه«المبتا 

 م، والقر ، والرَّهنأبواب السَّل
هه هاعنددد هدِه:هنَدددندددالهروددد ها هت ددداىله نهمددداه ددد ها ددد ه بددداس (330)

مللن أسلللل »املدينددة،هاهددمهُيددد ُفونهيفهاعلَّمددارهاعدددنةهااعدددنتني،هفدددال:ه
ه«إلللى أنلل   معلللوم فللي  مللر  فليسلللل فللي كيلل   معلللوم، ووز   معلللوم  

 .«في شيء   لمن أسل» اع بخاري:ه تفقه  يه.
رود ها هت داىلهها بددا ه د هأيبهأاىفهى  ه بدهاعرت ه  هأ زه (333)

اكددانهيأتيندداهأ بدداُطههه لدديبهاملغددا ه دد هرسددولها هاهُكندددَّه» نهمدداهنددا :ه
ايفهراايددددة:هه«.ااعز يددددبه دددد هأ بدددداطهاعشددددا هفُنددددد ُفهمهيفهاحلنطددددةهااعشدددد ري

ااعزيددتهإىلهأجددٍ ه دددمَّ هنيددد :هأكددانههلددمهزرٌع؟هنددا :ه دداهُكندددَّاه دددأهلمه»
 رااسهاعبخاري.«هذعك
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مللللن أخلللل  أمللللوال »ه:نددددالهه هندددد دددد هاعه دددد هأيبههريددددرنه (333)
يريد أداَءها أدَّ  اهلل عبه، ومن أخ ها يريد إتَلفها أتلفه اهلل الباس 
هرااسهاعبخاري.ه«تعالى

  ُ رَكللالظَّْهللُر يُ »:ههنددال:هنددالهرسددولها هه دد هأيبههريددرنه (332)
ببفقتلله إلا كللا  مرهو للا ، ولللبن الللدَّر  يشللرب ببفقتلله إلا كللا  مرهو للا ، 

هرااسهاعبخاري.ه«وعلى ال ي يرك  ويشرب البفقلة
استددددد فه ددددد هرُجددددٍ ه كدددددراً،هههأنهاعنددددد ههيبهرافددددٍ ه دددد هأ (332)

فدد ته  يههإ ٌ ه  هإ  هاعلدنةهفأ رهأ اهراف هأنهيدض هاعرج ه كدرسه
أعطله إيلاه، فلف  خيلار البلاس ه:نداله« هأجددهإ هخيداراًهر ا يدداًه»فداله

 رااسه د م.ه«أحسبهم ق اء  

 رِ  ْ والحَ  لييِ فِ اب التَّ ب
نددددالهمس ندددداهههريددددرنه دددد هأيبه كددددره دددد ه بددددداعرت ه دددد هأيبه (332)

مللن أدر  ماللله بعيبلله عبللد رنلل   قللد أفلللي »ه:يدددولههرسددولها ه
  تفقه  يه.ه«فهو أحق به من غيره

جدددٌ هيفه هددددهرسدددولهرَههصددديبَهندددال:هأُهه ددد هأيبهسددد يدها ددددريه (333)
:هه،هفكلددددرهدينددددههفددددأف  ،هفدددددالهرسددددولها هاٍرها تا هدددداديفهمثَددددهها ه

ملهيب غهذعدكهافداءهدينده،هفددالهدَّقهاعناسه  يه،هاهلفت« تصدقوا عليه»
ه«م إال للللكم وللليي لُكللوا مللا ونللدتُ  ُ ُخلل»ه:هئِدداِه َهرَهعغُهههرسددولها ه
 رااسه د م.

ته   هاعند هوَهُ رِه» نهماهنال:هت اىله  ها  ه مرهرو ها ه (333)
يو هألٍد،هاأ اها  هأر  ه شرنهسنةهف مهجيزئ ،هاُ رودُته  يدههيدو ههه

  تفقه  يه.«هجازاا ندق،هاأ اها  همخ ه شرنهسنًةهفأ
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إ  »:ههنددددال:هنددددالهرسددددولها هه دددد هنبيلددددةه دددد هخمددددارقه (333)
لل  حمالللة، فحللل  للله  المسلل لة ال تِحللُ  إال ألحللد  َل للة: رٌنلل   تحمَّ

نتاحل  االمس لة حتى يصليبها  لم يُمسلك، ورنل   أصلابته نائحلة 
ورُنللل    ،واملللا  ملللن عللليشمالللله فحلللل  لللله المسللل لة حتلللى يصلللي  قِ 

ملللن قوملله: لقلللد  ىَ لل َل للة ملللن لوي الحِ  أصللابته فاقلللُة حتللى يقلللول
 رااسه د م.ه«لة فحل  له المس ةأصاب  فَل ا  فاق

 باب الصلح
ال يمبلل  نللار نللاره أ  »ه:نددالههأنهاعندد هه دد هأيبههريددرنه (336)

مثهيددولهأ دوههريدرن:ه دارهأراكدمه نهداه  رودني؟ه «يغرز خشبة في نلداره
  تفقه  يه.«هأكتافكمههباه نيهاا هألر نيَّه

 ما حوالة وال َّ باب ال
مطلللُ  الغبلللي  :ه»هندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هأيبههريدددرنه (330)

  تفقه  يه. «تب  أحدكم على ملىء  فليتب ظُلم، وإلا أُ 

ههههأنهرسددولها هه د هأيبههريددرنه (333) تددوىفَّ
ُ
كدانهيدد  ه اعرجدد هامل

،هأ دههتدركهفإنهُلدنه«هه هتركهعدينهه  هنضاٍء؟»:هي ،هفيدألُه  يههاعدَّه
ف مدداهفددتحها ه «صللُلوا علللى صللاحبكم»ه:  يدده،هاإ هنددالافدداٌءهصدد َّ ه

أ لللا أوللللى بلللالميمبين ملللن أ فسلللهم، فملللن تلللوف ي » :  يدددههاعفتدددو هندددال
فمللن » :ايفهراايددةهع بخدداريه تفددقه  يدده.ه«وعليلله ديللن فعلللي ق للاُؤه

 .«مات ولم يتر  وفاء  
 ةكة والوكالِر باب الشَّ 

يناره  دددثه  دددهه ددددههأنهرسدددولها ه»ه ددد ه دددرانهاعبدددارن ه (333)
هرااسهاعبخاري.هاحلديث.ه«وحيةيشرتىهعههأُه
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ُ مددددره  دددد ههه  ددددثهرسددددولها ه»نددددال:هه دددد هأيبههريددددرنه (332)
ه تفقه  يه.«هاعلدنة

أنههحنرهل لداًهاسدتنيهاأ دره  يَّداًهههأنهاعن ه»ه  هجا ره (332)
هرااسه د م.«هيذ حهاعبان 

واغللللُد يللللا »   دددد هأيبههريددددرنهيفهنلددددةهاع ددددديفهنددددالهاعندددد ه (332)
  تفقه  يه.هاحلديث.ه«فف  اعترف  فارُنمها ،ة ه امرأا يي على أُ 

 (1)باب الغص 
قتطلل  امللن » :نددالههأنهرسددولها هه دد هسدد يده دد هزيددده (333)

ه«شبرا  من األر  ظلما  طوقُه اهلل إياه يوم القياملة ملن سلب  أرضلين
ه تفقه  يه.

كددانه نددده  ددضه دددائه.هفأرسدد تههههأنهاعندد هه دد هأ دد ه (363)
هلاه دل ٍةهفيهاهط ا هفضدر ته يددهاههإلدىهأ هايفهامل  ننيه  هخاد 

ادفدد هه«او كللل»ه:فكدددريفهاعدلدد ة.هفضددمَّها،هاج دد هفيهدداهاعط ددا هانددال
هرااسهاعبخاريه.«ه هاملكدورنلباعدل ةهاعلحيحةهع رسول،هاه

ندالهيفهخطبتدههيدو هاعنحدرهمبدىنهههأنهاعند هه  هأيبه كرنه (363)
إ  دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم ه ا في شهركم »
  تفقه  يه.ه« ا في بلدكم ه اه

 

 ةعَ فْ باب الشُ 

                              
ه(هنب ههذاهاعباب:ه ابها:نرارها ابهاع اريةهاعي هفيهماهلديثه تفقه  يهه  هاعبخاري1)

ها د مهأاهألدمها.
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هيفهكدد ه دداه اعشددف ةههنضدد هرسددولها ه»نددال:هه دد هجددا ره (366)
 تفددقه  يددههه«رنفتهاعطددرقهفدد هشف دددةملهيددددمهفددإذاهان ددتهاحلدددادهاُصدد
: فللي أر      رْ الشلفعة فلي كلل  ِشل»ه:ااع فد هع بخداريهايفهراايدةه ددد م

، أو حائِ  ،أو رب    .«ى يعر  على شريكهال يصُلُح أ  يبي  حت   
ال لللاُر أحلللُق »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هأيبهرافددد ه (360)
 أخرجههاعبخاري.ه«هِ َسَقبِ بِ 

 (1)ههباب المساقاة واإلنارة
ههأنهرسددددولها ه»ه: نهمدددداهت دددداىله دددد ها دددد ه مددددرهرودددد ها  (363)

ايفهه تفدقه  يده.«ه ا  هأه هخي ه شطره اهخير ه نهاه  همثٍرهأاهزرعٍه
سهأنهيددرهمههبداه  د هأنهيكفدوُسه م هداهاهلدمه لدفهفددأعوه»ايةههلما:هاهره
فددرُّااهه« ُقرُكم بها على للك ما ش با»ههمرهفدالههلمهرسدولها هاعتَّه

دفددد هإىلهههأنهرسدددولها ه».هاملدددد م:ههبدددا،هلدددىتهأج هدددمه مدددره
وهاه  هأ دواهلمهاهلدمهشدطُره ُهيهودهخي هخن َ هخي هاأروهاه   هأنهي تمِه

 «.مثرها

  هههنال:هسأعُتهراف ه  هخدي هههني   هلنظ ةه  ه (363)
 ه ددأسه ددده.هإمندداهكددانهاعنددداسه»كددراِءهاألر ه اعددذهبهااعفضدددة.هفدددال:ه

اأنبددالهاجلددداال،ه  دد هاملاذيا ددايف،هههيدد اجرانه  دد ه هدددهرسددولها ه
ايدد مههدذاهايه دكههدذا.هاملها،هاأشياَءه  هاعزرع،هفيه دكههدذاهايدد ُمههدذ

   و ه ضدمونههفأ اهش ءٌهه، نههرَهجِهع ناسهكراُءهإ ههذا،هف ذعكهزُههيك 
 رااسه د م.«هف ه أسه ه

                              
(هنب ههذاهاعباب:ه ابهاعَدرَا هاعي هفيههلديثه تفقه  يهه  هاعبخاريها د مهأاه1)

هألدمها.
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هنددد ه دددد هههأنهرسدددولها ه»:ه ددد هلا دددته ددد هاعضدددحاكه (362)
 رااسه د م.«ه ةهاأ ره امل اجرنرهاملزا

الدت مهرسدولها ه»ندال:ههرود ها هت داىله نهمداه  ها د ه بداس (362)
رااسه«ههِهِطدددددأجدددددرس،هاعدددددوهكدددددانهلرا ددددداًهملهيُ هاأ طددددد هاعدددددذيهلَ مدددددهُههه

ه.اعبخاري
كسللل  »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هرافددد ه ددد هخددددي ه (362)

هرااسه د م.« ام خبي الح َّ 
قللال اهلل علللع »:ههنددال:هنددالهرسددولها هه دد هأيبههريددرنه (363)

أعطللى بللي  للم غللدر، :  َل للة أ للا خصللمهم يللوم القيامللة رنلل  ونلل 
ف ك   مبه، ورن  است نر أنيرا ، فاستوفى مبه ولم  را  ورن  با  حُ 

هد م.رااسه ه«يعطه أنره
ندال:ههه نهماهأنهرسدولها ههت اىله  ها  ه باسهرو ها  (303)
 أخرجههاعبخاري.ه«إ  أحق ما أخ تم عليه أنرا  كتاب اهلل»

 وات مال اءِ باب إحي
ملن »ه:ندالهه  ه رانه  ه ائشدةهرود ها ه نهداهأنهاعند ه (303)

.هناله ران:هانضد ه دهه مدرهيفه«ليس  ألحد ، فهو أحُق بهاعمَّر أرضا  
 .رااسهاعبخاريه.خ فته

أنهاعلدد به دد هجلا ددةههرودد ها هت دداىله نهمدداه دد ها دد ه بدداس (306)
رااسهه«إال هلل ولرسللللوله ىال ِحملللل»ه:نددددالههاع يلدددد هأخدددد سهأنهاعندددد ه

 اعبخاري.

 اب الوقلب
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إلا ملللات ابللللن » :ندددالههأنهرسدددولها هه ددد هأيبههريدددرنه (300)
هدم ا قط  عبه عملله إال ملن  لَل : صلدقة ناريلة، أو عللم  يبتفل  

هرااسه د م.« له أو ولد  صالح يدعو به،
أروداًههندال:هأصدابه مدرههرود ها هت داىله نهمداه  ها  ه مر (303)

فيهدددا،هفددددالهيددداهرسدددولها ،هإاهأصدددبتههيددددتأ رسههه خبيددد ،هفدددأت هاعنددد
إ  شل   »ه:أرواًهخبي هملهأِصبه داً هندنههدوهأ فد ه ندديه ندههندال

هه هيبدداعهنددال:هفتلدددقههبدداه مددرهأ دده«ق  بهللادَّ حبسلل  أصلللها وتصلل
رىب،هقههبددداه  ددد هاعفددددراءهايفهاعُددددأصددد ها،ها هيدددور،ها هيوهدددب،هفتلددددَّه

ايفهاعرنناب،هايفهسبي ها ،هاا  هاعدبي ،هااعضديفه هجندا ه  د ه د ه
 تفقه«هاعيهاهأنهيأك ه نهاه امل راف،هايط مهصديداًهغريه تموٍله ا ًه

ال يبللا  ق ب صلللها تصللدَّ »ايفهراايددةهاعبخدداري:هه  يدده،هااع فدد هملددد م.
ه«.وال يوه ، ولكن يبفق  مره

هُ َمددَره  دد هاعلدددنةههنددال:ه  ددثهرسددولها هه دد هأيبههريددرنه (303)
ف مَّللا خالللد فقللد احتللبي أدراعلله وأعتللادُه فللي » :افيددهه-هاحلددديثه–

  تفقه  يه.ه«سبي  اهلل

  ةُ باب الِهبَ 
أنهأ دداسهأتدد ه ددهههرودد ها هت دداىله نهمدداه دد هاعن مددانه دد ه شددري (302)

ل:هإاهحن ُتها  ههدذاهغ  داًهكدانهر.هفددالهرسدولهفداههرسولها ه
فدددال:ه ،هفدددالهرسددولها هولللِدَ   حلتلله ماللل  هلل ا؟   َّ ُكللأَ »:هها ه
ايفهعفدددد هفددددا ط قهأيبهإىلهاعندددد هه«رنعللللهاف»:ههعيشددددهدسه  دددد ههه

اتقلوا »ندال:ه .هندال:هه«أفعل  ه ا بوللد  ُكلَّهلم؟»صدنيت.هفدال:ه
ه تفدقه  يده.ه.رجد هأيبهفدردهت دكهاعلددنةفه«اهلل واعدلوا بلين أوالدكلم
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أيسللر  »مثهنددال:ه« ف شللهد علللى هلل ا غيللري»ايفهراايددةهملددد مهنددال:ه
 ه.«فَل إل »نال:هه   نال:ههأ  يكو وا لك في البر سواء؟

:هه نهمدداهنددال:هنددالهاعندد هت دداىله دد ها دد ه بدداسهرودد ها ه (302)
يفهاهه تفدقه  يده.ه« م يعلود فلي قي له ءُ العائُد في هبته كالكل  يقي»

لليي لبلا ماللُ  السلوُء، الل ي يعلوُد فلي هبللته كالكلل  »راايةهع بخاري:ه
 «.يقيُء  م يرن  في قي له

ههكدانهرسدولها ه» نهداهناعدت:هت داىله  ه ائشةهرود ها ه (302)
 رااسهاعبخاري.«هيدب هاهلديدةهايليبه  يها

الُعْمللللَر  ِلمللللْن »:ههنددددال:هنددددالهرسددددولها هه دددد هجددددا ره (303)
أمسلللكوا علللليكم أملللوالكم وال »ملدددد م:هاهه تفدددقه  يددده.ه«وهبللل  لللله

تفسللدوها، فف لله مللن أْعَمللَر ُعْمللَر  فهللي لللل ي أعمرهللا حيللاًّ وميتللا  
َرىهاعيتهأجازهداهرسدولها ه»ايفهعفٍ :هه«ولعقبه أنهيددول:هههإ اهاعُ م 

هدد هعددكهاع لددبكهفأ َّدداهإذاهنددال:ههدد هعددكه دداه شددتهفإهندداهترجدد هإىله
 «.صالبها

يفهسددبي ها ،هفأوددا ُههنددال:هت ددته  دد هفددرٍسههه دد ه مددر (333)
 د هذعدك.هههعتهرسولها هأرخٍص،هفد صالبدُه،هفظننتهأ هه ائُ ُهه

ه تفقه  يه.« همر ال تبتعُه وإ  أعطاكُه بد»فدال:ه
يلللللا  سلللللاء »:ههندددددال:هندددددالهرسدددددولها هه ددددد هأيبههريدددددرنه (333)

ه تفقه  يه.« ٌة ل ارتها ولو ِفرِسَن شاةر المسلمات ال تحقر  نا
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 ةِ لقطباب الُ 
هاعن ههه   هأ  (336) لوال »تمرٍنهيفهاعطريقهفدال:ه ههنال:ه رَّ

ه تفقه  يه.ه«أ ي أخاف أ  تكو  من الصدقة ألكلتها
ههندددالهجددداءهرُجدددٌ هإىلهاعنددد ههه ددد هزيدددده ددد هخاعددددهاجلهددد  (330)

فهلا سبللة، عفاصها ووِكاءها  لم عر   فْ عرِ أَ ».هفدال:هة دطفدأعهه  هاعُّه
هللي  :اعَُّةهاعغددنم؟هنددالنددال:هفضددهفللف  نللاء صللاحبها وإالّ فشلل  ك بهللا،

مالك ولها؟ معها ه:نالهفضاعةها:  ؟هنالهلك أو ألخيك أو لل َّئ 
«هسللقاُؤها وحلل اُؤها، تللرد المللاء، وت كلل  الشلل ر حتللى يلقاهللا ربُهللا

ه تفقه  يه.
و  ضلللالَّة  فهلللو همللن »:ههنددال:هندددالهرسددولها هها نددهه (333)

هرااسه د م.ه«فهاضاُل، ما لم يعر  
ه دد ه بدددهاعددرت ه دد ه  (333) هندد هههأنهاعندد ه»:هلمددانهاعتيمدد ن

هرااسه د م. «  هعدطةهاحلا 
 ضباب الفرائ

:ههندال:هندالهرسدولها هرو ها هت اىله نهمداه  ها  ه باسه (332)
 تفددقهه«، فمللا بقللي فهللو ألولللى رُنلل   لكللر  لِحُقللوا الفللرائض ب هلهللاأ»

ه  يه.
ال يلللرُ  المسللللم »ندددال:هههأنهاعندد هه دد هأسدددا ةه دد هزيدددده (332)

ه تفقه  يه.ه« ير  الكافر المسلمالكافر، وال
فدضددد هه-يفه ندددت،ها ندددتها ددد ،هاأُخدددت-ه ددد ها ددد ه دددد وده (332)

لاللين التكمللة ال –السلدس  االبلن والببلة، البصلل ببةِ لَل»:ههاعن ه
هرااسهاعبخاري.ه« ِ خْ لُ وما بقي فلِ  –
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 اباب الوصاي
نددال:ههه نهمدداهأنهرسددولها ههت دداىله دد ها دد ه مددرهرودد ها  (333)
سللم لله شليء يريلد أ  يوصلي فيله يبيلُ  ليلتلين إال ما حُق املرء  م»
ه تفقه  يه.ه«مكتوبة عبده هُ تُ يَّ صِ وَ وَ 
ندال:هن دتهيداهرسدولها ،هأ داهذاهه  هسد ده د هأيبهاندابه (333)

ه«ال»هتلدددقه لُد ُلدد ه ددار؟هنددالأرهاالدددن،هأفه دداٍل،ها هيددرل هإ ها نددةٌه
 ندددال:ن دددت:هأفأتلددددقه لُد  لِددده؟هه«ال»تلددددقه شدددطرس؟هندددال:هأنُ دددُت:هأف

والاللللل  كاليلللر إ لللك أ  تللل ر ور تلللك أغبيلللاء خيلللٌر ملللن أ   ، الاللللل»
ه تفقه  يه.« و  الباسفُ فَّ ت رهم عالة  يتك

،ههأنهرجددد ًهأتددد هاعنددد ههروددد ها هت ددداىله نهمددداه ددد ه ائشدددة (333)
هددداهعدددوهنُّه،هاأظُهاهاملهتُدددوبِههَهُددددف ه دَههت هتَددد ِهفددددال:هيددداهرسدددولها ،هإنهأ ددد هافتُه

 تفددقهه« عللم»  نهددا؟هنددالهتُهن هدَّهَلددجددٌرهإنهتَهأَههاَهدد َه،هأفدَهتلدددَّنت ههت هَمدد َّهكَهتَه
   يههااع ف هملد م.

    ه
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 (1) احكتاب البك
يلا معشلر »ه:هنال:هنالهعنداهرسدولها هه  ه د ودها  ه (336)

اسلللتطا  ملللبكم البلللاءة فليتلللعوج، فف للله أغلللض للبصلللر، الشلللباب، ملللن 
 تفدقهه«فف له لله ونلاءُ  وأحصن للفرج، ومن لم يسلتط  فعليله بالصلوم

ه  يه.
ي لكب ل»َتدها هاألدىنه  يدههاندال:هههأنهاعن هه  هأ  ه (330)

ي، وأ لاُم، وأصلوم وأفطللر، وأتلعوج البسلاُء، فملن رغل  عللن صلل  أ لا أُ 
ه تفقه  يه.ه«سبتي فليي مبي

: »ندال:ههه د هاعند هه  هأيبههريرنه (333) تلبكح الملرأة ألربل  
لمالها، ولحسلبها، ول مالهلا، وللديبها، فلاظفر بل ات اللدين تربل  

ه تفقه  يه.ه«دا ي
ه:نددددددالهعِرُجددددددٍ هتددددددزا ها ددددددرأنههأنهاعندددددد ههه دددددد هأيبههريددددددرن (333)
هرااسه د م.«هاله  فا ظر إليهاه:نال:ه .هناله ظرت إليها؟أ»
ه نهمداهندال:هندالهرسدولها ههت داىله  ها د ه مدرهرود ها  (332)
ُه لَلبلْ يه، حتى يتلُر  الخاطل  قلَ طْبِة أخِ ال يخُطْ  أحدُكم على خِ »:ه

هفقه  يه،هااع ف هع بخاري. ته«أو ي ل  له
نددددال:هجدددداءيِفها ددددرأٌنهإىلهه دددد هسدددده ه دددد هسدددد دهاعدددددا دينه (332)

فداعددت:هيدداهرسددولها ،هجئددتهأَهددُبهعددكه فددد ،هفنظددرهههرسددولها ه
هه ه،همثهطأطأهرسدولها هفل دهاعنظرهفيهاهاصوَّهههإعيهاهرسولها ه

.هفددا هرُجد ٌه  د ههرأسه،هف ماهرأيفهاملرأنهأ ههملهيدضهفيهداهشديئاًهج ددت 
                              

أاههابهاعودي ةهاعي هفيههلديثه تفقه  يهه  هاعبخاريها د م(هنب ههذاهاعكتاب:ه 1)
هألدمها.
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أصددحا ه.هفدددال:هيددداهرسددولها هإنهملهتكددد هعددكههبددداهلاجددُةهفزاجنيهدددا.ه
فدددال:هفدددال:ه هاا هيدداهرسددولها .ههفهلل  عبللد  مللن شلليِء؟»ه:نددال

ب،همثهرجد ،هفددال:ههفدذهله  إلى أهلك، فا ظر ه  ت د شي ا ؟ا»
ا ظلر وللو خاتملا  مللن  :هفددالهرسدولها هه: هاا ه داهاجدديفهشديئاًه

 هاا هيدداهرسددولها ،ها هخامتدداًه دد هه:فدددال َرجدد ،هفددذهب،همثحديللد، 
ف هاه لفه،هفدالهه-نالهسه :ه اعههرداُءهه–لديد.هاعك ههذاهإزاريه

  بللفزار ؟ إ  لَِبْسللتُه لللم يكللن عليهللا مبلله صللبمللا ت»:ههرسددولها ه
،هلدىتهإذاهاعرَُّجد ُهف  د ههشيٌء وإ  لبسْتُه للم يكلن عليلك مبله شليءٌ 

ه،هف َّمداهعدَوعنيداً،هفدأ ره ده،هفدُد  ه ُهههرسدولها ههآسطالهجم ُدُههنا ،هفدره
نداله  د هسدورنهكدذاهاسدورنهكدذاهملالا معلك ملن القلره ؟ »ندال:ههجاءَه

لهل ، ا»نال:ه  دم:هندالههتقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟» دَّدها،هفدال:ه
ايفهه تفقه  يه،هااع فد هملدد م.ه«فقد ملَّكُتكها بما معك من القره 

 «.مها القره ها فعل  كَ تُ نْ وَّ زَ   طلق، قدا»ه:رااية:هنالهعه

ال تُللللْبكَح األي لللُم ».هندددال:ههأنهرسدددولها هه ددد هأيبههريدددرنه (332)
نداعوا:هيداهرسدولها ،هه«كلر حتلى تسلت ل ب، وال تُلبكُح الحتلى تسلت مر

ه تفقه  يه.ه«أ  تسُك َ »اكيفهإذهنا؟هنال:ه
نددددال:هههأنهاعندددد هرودددد ها هت دددداىله نهمدددداهه دددد ها دددد ه بدددداس (333)
ه«ببفسللها مللن ولي هللا والبكللُر تسللت مُر وإل ُهللا سللكوتهاالاليلل  أحللُق »

هرااسه د م.
هنددد ه»ه: دددنهمهندددالت ددداىله ددد ه ددداف ه ددد ها ددد ه مدددرهروددد ها ه (323)

ااعشدددغارهأنهيدددزا هاعرَُّجدددُ ها نتدددهه  ددد هأنهه. ددد هاعشدددغارههرسدددولها ه
ه تفقه  يه.«هقٌه نته،هاعي ه ينهماهصدااخرهيزاجههاآل
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ال ي مللل  بلللين »:هندددالههأنهرسدددولها هه ددد هأيبههريدددرنه (323)
ه تفقه  يه.ه«المرأة وعمتها، وال بين المرأة وخالتها

المحلرُم  حُ بكِ ال يَ »:ههنالهرسولها ه:هناله  ه لمانه (326)
ه.«وال يخط ُ »ايفهراايةهعهههرااسه د م.« حُ وال يُبكِ 

ههتددزا هاعندد ه» دد ها دد ه بدداسهرودد ها هت دداىله نهمدداهنددال:ه (320)
 دد ه يمو ددةه فدددهاهرودد ها ههاملددد مه تفددقه  يدده.«ه يمو ددةهاهددوهحمددر 

ه«.تزاجهاهاهوهل لههأنهاعن ه»ها: نهت اىله
إ  أحللق :ه»هنددال:هنددالهرسددولها هه د ه دبددةه دد ه دا ٍره (323)

ه تفقه  يه.ه«الشروط أ  يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج
 ددا هههصهرسددولها هرخَّد»نددال:ههه د هسدد مةه د هاألكددوع (323)

هرااسه د م.«ه ه نهاأاطاٍسهيفهاملت ةهل لةهأيا ،همثههن
 دد ههههندد هرسددولها ه»نددال:ههه دد هأيبهطاعددبه دد ه  دد  (322)

ه تفقه  يه.«هاملت ةه ا هخي 
هنددد ه ددد ه ت دددةهاعندددداء،ها ددد ه»ه:هأنهرسدددولها هها ندددهه (322)

هد م. أخرجههاعبخاريهاه«هأك هاحُلُمِرهاأله يةهيو هخي 
أنهرسددولهرودد ها هت دداىله نهمدداهه دد هر يدد ه دد هسدد نه دد هأ يددده (322)

إ للي كبلل  أل لل  لكللم فللي االسللتمتا  مللن البسللاء، »:هنددالهها ه
شليٌء  اهلل قد حرم للك إلى يوم القيامة، فمن كا  عبده مبهنَّ  وإ ّ 

هأخرجهه د م.ه«تيتموُهنَّ شي ا  هفلُيخ   سبيلها، وال ت خ وا مما 
قهرُجدددٌ ها رأتدددهه نهددداهناعدددت:هط َّدددت ددداىله ددد ه ائشدددةهروددد ها ه (323)

دهاهنب هأنهيدخ ههبدا،هفدأرادهزاجهداهاألالهمثهط ه،هفتزاجهاهرجٌ ،ل لاًه
حتلللللى ه،ال» ددددد هذعدددددك،هفددددددال:هههأنهيتزاجهدددددا،هفددددددئ هرسدددددولها ه

ه تفقه  يههااع ف هملد م.ه«ها ما لاق األولتِ ي وق اآلخُر من ُعسيلَ 
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 والخيلار باب الكفاءةِ 
ندالههه  هفاطمةه نتهندي هرود ها هت داىله نهداهأنهاعند ه (323)

هسه د م.راا« ا كحي ُأسلاملة»هلا:ه
يفه ريددرنه  دد هرينهُخدد» دد ه ائشددةهرودد ها هت دداىله نهدداهناعددت:ه (323)

 نهدا:ههت داىلهاملدد مه نهداهرود ها ه تفدقه  يده.«هزاجهاهلنيه تدت
هااألالهألبددت.«هرَّاكدانهُلدد»ايفهراايددةه نهددا:ه«.هأنهزاجهداهكددانه بدداًه»

أ ددههكددانه»ه: ندددهاعبخدداريرودد ها هت دداىله نهدداههاصددحه دد ها دد ه بدداس
 «. بدداًه

 اءالبس ةِ رَ شْ عِ  باب
مللن كللا  يلليمن بللاهلل »نددال:ههه دد هاعندد هه دد هأيبههريددرنه (326)

واليلللوم اآلخللر فللَل يلليلي نللاره، واستوصللوا بالبسللاء خيلللرا ، فللف هنَّ 
خلقللن مللن ضللل ، وإ  أعللوج شلليِء فللي ال للل  أعللَله، فللف  لهبلل  

ه«تقيملله كسللرته وإ  تركتلله لللم يللعل أعللوج فاستوصللوا بالبسللاء خيللرا  
فف  استمتع  بهلا اسلتمتع  » هع بخاريهاملد م:ه تفقه  يه،هااع ف

 «.وبها عوٌج، وإ  لهب  تقيمها كسرتها وكسرها طَلقها

ن.هف مددداهندددِد ناهايفهغدددزهههاه ددد هاعنددد هندددال:هكنَّددده ددد هجدددا ره (320)
هي د ه شداءًهه–أمِهُلوا حتى تلدُخُلوا لليَل  »املدينةهذهبناهعندخ هفدال:ه

ايفهراايددةهه تفددقه  يدده.ه«غيبللةالمُ  دَّ اللللة وتسللتحعِ لكللي تمتشلل  الشَّ  –
 .«إلا أطال أحدكم الغيبلة فَل يطرق أهله ليَل  »ع بخاري:ه

إ  »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هأيبهسددد يدها ددددريه (323)
شلللر البلللاس عبلللد اهلل مبعللللة يلللوم القياملللة الرنللل  يف لللي إللللى امرأتللله 

هأخرجهه د م.ه«هاوتف ي إليه،  م يبشر سرَّ 
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إذاهأت هاعرج ها رأتههنال:هكا تهاعيهودهتدول:هه  هجا ره (323)
ِ َساؤُُكْم َحْرٌ  َلُكْم فَْ تُوا ]:هاعوعدهألولهفنزعت  هد رهاهيفهنُدبُ هاهكانه

َحْرَ ُكْم أَ َّى ِشْ ُتْم َوَقد ُموا أِلَ ْلُفِسُكْم َواتلَُّقوا اهلَل َواْعَلُموا أَ َُّكْم ُمََلقُوُه 
ه تفقه  يه،هااع ف هملد م.ه«ه[َوَبش ِر الُمْيِمِبينَ 

:هه نهمداهندال:هندالهرسدولها هت اىله ها  ه باسهرو ها ه  (322)
ببللا إلا أراد أ  يلل تي أهللله قللال: بسللم اهلل اللهللم نب   لللو أ  أحللدكم»

الشيطا  ونب  الشيطا  ملا رزقتبلا، فف له إ  يقلدَّر بيبهملا وللُد فلي 
ه تفقه  يه.ه«للك لم ي رَُّه الشيطا  أبدا  

ا دعلللللا الرنللللل  إل»ندددددال:ههه ددددد هاعنددددد هه ددددد هأيبههريدددددرنه (322)
امرأتلله إلللى فراشلله ف بلل  أ  ت لليَء فبللات غ للبا  لعبتهللا المَلئكللة 

كا  الل ي فلي »ه: تفقه  يه،هااع ف هع بخاريهاملدد مه«حتى تصبح
ه«.السماء ساخطا  عليها حتى يرضى عبها

ع ددددد هههأنهاعنددددد ه»ه: نهمدددددات ددددداىله ددددد ها ددددد ه مدددددرهروددددد ها ه (322)
هقه  يه. تف«هااملدتو ةهاعواص ةهااملدتوص ةهااعوا ة

:هلضدريفهت نهداهناعدت داىله  هجذا دةه ندتهاهدبهرود ها ه (323)
ة يلَلأ  أ هلى علن الغِ  لقد هممل ُ »اهوهيددول:ه اٍسهيفهأُهههرسولها ه

فلَل ي لر لللك  و  أوالدهلميلُلغِ فبظرت فلي اللروم وفلارس، فلفلا هلم يُ 
للِللَك »:ههفدددالهرسددولها هه؟مثهسددأعوسه دد هاع ددزله«أوالدهللم شللي ا  

هرااسه د م.ه«الوأُد الخفيُ 
،ههاه  دددزله  ددد ه هددددهرسدددولها هنَّدددكُه»ندددال:هه ددد هجدددا ره (323)

 تفدقه  يده،ه«هااعدرآنهينزلهاعوهكدانهشديئاًهينهد ه ندههعنها داه ندههاعددرآن
ه،هف مهينهناه نه.هاملد م:هفب غهذعكه  ها ه
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كدانهيطدوفه  د ه ددائهه غدد ههههأنهاعند ه»:ه  هأ د ه (323)
هأخرجاسهااع ف هملد م.«هاالدٍه

 داقاب الصَّ ب
ةهاج دد ه تدهدداهأ ددهها تددقهصددفيَّه»هه دد هاعندد هه دد هأ دد ه (326)

ه تفقه  يه.«هصدانها
أ ددددههنددددال:هسددددأعته ائشددددةهه دددد هأيبهسدددد مةه دددد ه بددددداعرت ه (320)

؟هناعدددتهكدددانهه نهددداهكدددمهكدددانهصدددداُقهرسدددولها هت ددداىلهروددد ها ه
؟هندال:هصدانةهألزااجههلنيته شرنهأُه انيدةها شاً.هناعت:هأتدريه داهاعدنشُّ

ائةهدرهددم،هفهددذاهصددداُقهمِهُدددانيدددةهفت ددكهمَخ ه لددفهأُهه .هناعددت:هن ددت:
هرااسه د م.«هألزااجهههرسولها ه
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 ةباب الوليم
  د ه بدداعرت ه د ه دوفههىرأ:ه»هأنهاعند هه د هأ د ه (323)

 درأنه  د هايداهرسدولها هإاهتزاَّجدُتهه:ندالهملا هل ا؟»فرنهفدال:هألرهصُه
 تفددقهه«شللاةلللم ولللو بفبللار  اهلل لللك، أوْ »ازنه ددواٍنه دد هذهددب.هنددال:ه

ه  يههااع ف هملد م.
هندالهرسدولها ه:ه نهمداهندالت داىله  ها د ه مدرهرود ها ه (323)
إلا » تفدقه  يدههاملدد م:هه«إلا ُدعي أحدكم إللى الوليملة فلي تهلا»:ه

ه.«؛ ُعرسا  كا  أو  حوهدعا أحدكم أخاُه فلي  
شلللُر الطعلللام »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هأيبههريدددرنه (322)

عى إليهلا ملن ي باهلا، وملن للم دبُعها ملن ي تيهلا، ويلطعام الوليمة: يُم
هأخرجهه د م.ه«ي   الدعوة فقد عصى اهلل ورسوله

إلا ُدعلللللي أحلللللدكم »:ههندددددال:هندددددالهرسدددددولها هها ندددددهه (322)
أخرجددههه«مطعَ فطللرا  فللليَ ، وكللا  مُ فلي لل ، فللف  كللا  صللائما  فلُيصلل   

اَء فف  َشاء طَِعَم، وإ  شل»،هاعهه  هلديثهجا رهحنوس،هانال:ه د م
 .«َتر 

َمهاعن هههأاعَه»  هصفيَّةه نتهشيبةهرو ها هت اىله نهاهناعت:ه (322)
أخرجههاعبخاري.ه«   ه  ضه دائههمبُدَّي ه  هش ريهه 

ال تل كلوا بالشلمال فلف  »ندال:ههه د هاعند هه  هجا ره (323)
 رااسه د م.ه«الشيطا  ي ك  بالشمال

إلا شلرب أحلدكم فلَل يتلبفي »نال:هههأنهاعن هها نهه (333)
ه تفقه  يه. «اإل اءفي 

اٍلهيدد ددنيهخيدد هااملدينددةهلدد ،هعهه دد هأ دد هنددال:هأنددا هاعندد ه (333)
ة،هفد ويفهاملد منيهإىلهاعيمتههفماهكانهفيهاه د هخبدٍزهيُبىنه  يهه لفيَّه
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ا هحلددم،ها دداهكدددانهفيهدداهإ هأنهأ دددره األ طدداعهفبددددطت،هفددأعد ه  يهددداه
ه تفقه  يههااع ف هع بخاري.«هاعتمرهااألننهااعدم 

  ُ ُكللللهال »:ههنددددال:هنددددالهرسددددولها ههحيفددددةهجُه دددد هأيبه (336)
هرااسهاعبخاري.ه« ا  كِ تَّ مُ 
يللا »ه:هنددالهرهرسددولها هه:ندداله دد هُ َمددَره دد هأيبهَسددَ َمةه (330)

ه تفقه  يه.ه«، وك  مما يليكغَلُم سم  اهلل وك  بيميبك
ط ا داًهندن،ههه اه ابهرسدولها ه»نال:هه  هأيبههريرنه (333)

  تفقه  يه.«هإنهكرهههتركهكانهإذاهاشته هشيئاًهأك ههاه

 باب الَقْسمِ 
ملَّددداهتزاجهددداههه نهددداهأنهاعنددد هت ددداىله ددد هأ هسددد مةهروددد ها ه (333)

ليي بلك عللى أهللك هلواُ ، إ  شل   إ ه »أنا ه ندهاهل لاً،هانال:ه
هرااسه د م.ه«ع  لبسائيعُ  لك سبَّ عُ  لك، وإ  سبَّ سبَّ 
أنهسددددودنه نددددتهز  ددددةه»هرودددد ها هت دددداىله نهددددا:ه دددد ه ائشددددة (332)
«هيدِدُمهع ائشةهيو هاهايو هسدودنهههبتهيو هاهع ائشةهاكانهاعن هاه

  تفقه  يه.

دددَره  ددد ه»ندددال:هه دد هأ ددد ه (332) ددنةهإذاهتدددزا هاعرَّجدددُ هاعِبك   ددد هاعدُّ
اعلينبهأنا ه ندهاهسب اً،همثهَنَددَم،هاإذاهتدزا هاعليندبهأندا ه نددهاهل لداً،ه

ه.ه تفقه  يههااع ف هع بخاري.«مثهَنَدمَه
ههكدانهرسدولها ه»ه: نهداهناعدتت داىله ه  ه ائشةهرود ها (332)

هرااسه د م.«هإذاهص َّ هاع لرهداره   ه دائه،همثهيد وه نُه َّه
كانهيدألهههه نهاهأنهرسولها هت اىله  ه ائشةهرو ها ه (333)

يريدددهيددو ه ائشددة،هفددأذنهعددهههأيللن أ للا غللدا ؟»يفه رودههاعددذيه ددايفهفيدده:ه
هقه  يه. تف«هأزااجههيكونهليثهشاء،هفكانهيفه يته ائشة
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إذاهههكددانهرسددولها ه» نهدداهناعددت:هت دداىلها نهدداهرودد ها ه (333)
 تفدقه«ه ددائه،هفدأيتُه َّهخدر هسدهمهاهخدر ههبداه  دههأرادهسفراًهأنرعه ني

ه  يه.
ال ي لد »ه:هنال:هنالهرسولها هه بدا ه  هز  ةه  ه (333)

هرااسهاعبخاري.« أحكم امرأته نلد العبد
  باب الخلْ 

 نهماهأنها درأنهلا دته د هندي ه اىلهت  ها  ه باسهرو ها ه (336)
،هفداعددت:هيدداهرسددولها هلا ددته دد هنددي ه دداهأ يددبه  يددهههأتددتهاعندد ه

هيفهخ دٍقها هديد هاعكدد هأكدرسهاعكفدرهيفها:سدد  ،هفددالهرسددولها ه
قبلِ  ا»:ههفداعت:ه  م.هفدالهرسدولها ههأتُرد ين عليه حديقته؟»:ه

اأ دددددرسه»ه:هراايدددددةهعدددددهرااسهاعبخددددداري،هايفه«الحديقلللللة وطلقهلللللا تطليقلللللة
 ه.« ط نها

    ه



 
 أدلة األحكاممن 

 

98 

 َلقالط كتاب
اهدد هه-أ ددههط ددقها رأتددهههرودد ها هت دداىله نهمدداه دد ها دد ه مددر (330)

 دددد هههفددددأله مددددرهرسددددولها هههيفه هدددددهرسددددولها هه-لدددائضه
،  للللم حتللللى تطهللللر للللم ليمسللللكها  مللللرُه فليرانعهللللا،»ه:ذعددددك،هفدددددال

  أ    شلاء طللق قبلإتحيض،  م تطهر،  م إ  شاء أمسك بعد، و 
ُة التلي أملر اهلل أ  تطللق لهلا البسلاء ه تفدقه  يده.« يمي فتلك العدَّ

ايفهه«.ُمْره فليرانعها،  م ليطلقها طاهرا  أو حامَل  »ايفهراايةهملد مه
ايفهراايةهملد م،هنالها  هه«.  تطليقهبَ سِ وحُ »ه:راايةهأخرىهع بخاري

أ ددراهههاهأ ددتهط دتهدداهاالدددًنهأاهالنتددني،هفددإنهرسددولها هأ َّدد» مددر:ه
راج هدددداهمثهأ دددددكهاهلددددىتهحتدددديضهليضددددةهأخددددرىهمثهأ ه هدددداهلددددىتهأنهأُه

تطهر،همثهأط دهاهنب هأنهأ دها،هاأ اهأ تهط دتهداهل لداًهفددده لديته
 دد هاندداله»ايفهراايددةهأخددرى:هه.«ر ددكهفيمدداهأ ددركه ددهه دد هطدد قها رأتددك

هاملهيرهددددددداهشددددددديئاً،هاندددددددالهإذاهطُه هدددددددريفهف يط دددددددقهأاه مدددددددر:هفردَّهددددددداه  ددددددد َّ
ه«.عيمدك

كدددانهاعطددد قه» نهمددداهندددال:ههت ددداىله ددد ه بددداسهروددد ها  دد ها (333)
اأيبه كددٍرهاسددنتنيه دد هخ فددةه مددرهطدد قههه  دد ه هدددهرسددولها ه

اعل ،هاالدٌن،هفداله مر:هإنهاعنداسهنددهاسدت   واهيفهأ دٍرهكا دتههلدمه
هرااسه د م.«ه  يهم؟هفأ ضاسه  يهمهف وهأ ضيناسُههفيههأ انٌه

اهلل تعلالى ت لاوز إ  » ندال:هه د هاعند هه  هأيبههريدرنه (333)
ه تفقه  يه.ه«لم تعم  أو تكلم عن أمتي ما حد   به أ فسها ما

إذاهلدرََّ ها رأتدههعدي ه»نال:ههرو ها هت اىله نهماه  ها  ه باس (332)
رااسه«هأسددددوُنهلدددددنةههعكددددمهيفهرسدددولها هه شددد ٍء.هانددددال:هعدددددهكددددان
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إذاهلدددرَّ هاعرجدد ها رأتدددههفهدددوهميدددنيه»ه:املدددد مه ددد ها دد ه بددداسهاعبخدداري.
ه«.كفرهاي
 دتهدخاجلدوِنهملداهأُهها ندةأنه»ه:  ه ائشدةهرود ها هت داىله نهدا (332)

لقللد » ددا ه نددك،هفدددالههذ،هاد دداه نهدداهناعددتهأ ددوهه  دد هرسددولها ه
هرااسهاعبخاري.ه«بعظيم، الحقي ب هلك تِ  ْ عُ 

 ةباب الرنع
 نهمدداهأ ددههملدداهط ددقها رأتددههنددالهت دداىله دد ها دد ه مددرهرودد ها ه (332)

ه تفقه  يه.ه«فليرانعهاُمرُه »ه:عُِ َمرههاعن ه
 ، والظ هار، والكفَّارةباب اإليَلء

إذاه ضددتهأر  ددةه»ه:نددالهمددا نههت دداىله دد ها دد ه مددرهرودد ها  (333)
ددد
ُ
«هورهلدددىتهيط دددق،ها هيدددد ه  يدددههاعطددد قهلدددىتهيط دددقأشدددهٍرهاندددفهامل
هأخرجههاعبخاري.

 ا باب اللع
  ها  ه مرهرو ها هت اىله نهماهنال:هسألهف ن،هفدال:ه (333)

ها  هرسول هألدُهيا هاجد هعو هأرأيتهأن هكيفه، هفالشٍة، ه    ها رأته  ا
ه ل ه هسكتهسكته    هاإن ه ظيم، ه أ ٍر هتك م هتك م هإن يلن ؟

بدُه،هف ماهكانه  دهذعكهأتاُسهفدال:هإنهاعذيهسأعتكه نههذعك،هف مهجيُه
ه  يههاا ظُه،هاندها تُ يته ه،هفأ زلها ه آليايفهيفهسورنهاعنور،هفت ه ُّ

هأنه ذهاذكرس. ه ،هاأخ ُس هنال: هأهونه  ه ذابهاآلخرن: ابهاعد يا
هكذعك،ه هفو ظها هد اها. همث ه  يها، هكذ ت ه ا ه احلق ه  لك ااعذي
ناعت:ه هااعذيه  لكه احلقهإ ههعكاذُب،هفبدأه اعرج ،هفشهدهأر  ه

ه املرأس،همثهفرقه ينهما  رااسه د م.«هشهادايفه ا ،همثهلىنَّ
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هها نه (333) ه نهما هت اىل ها  هرو  ها  هرسول هأن نالهه
ه حسابكما على اهلل، أحدُكما كالٌب، ال سبي  لك »ع مت  نني:

إ  كب  صدق  عليها فهو »ه:نال:هياهرسولها ه ارهفداله«عليها
  كب  ك ب  عليها ف ا  أبعد لك إبما استحلل  من فرنها، و 

ه تفقه  يه.« مبها
أبصروها، فف  ناءت به »ه:نالههأنهاعن هه  هأ  ه (336)

عونها، وإ  ناءت به أكح  نعدا ، فهو لل ي ، فهو لأبيض سبطا  
ه تفقه  يه.« رماها به

ف ماهفرغاه  هه-يفهنلةهاملت  ننيهه-ه  هسه ه  هس ده (330)
دهاهل لاًهت ُ نهماهنال:هكذ ُته  يهاهياهرسولها هإنهأ دكتها.هفط َّه

ه تفقه  يه.ه.هنب هأنهيأ رُسهرسولها ه
ه (333) ههريرن هأيب   هه هرسول هيا هنال: هرجً  ها رأ هأن هإن ا 

هأسودهنال ؟»ه:اعديفهغ  ًا فما :هنال«ه  م»نالههه  لك من إب  
 ىف  »ه:ناله.  مه:نالهه  فيها من أورق؟ :ٌر.هنالتُهه؟هنالألوا ها
هنالهللك؟ ه رق: ه ز ه « فلع  اببك ه ا  ععه عرق»ه:نال:ع  َُّه

ه هملد م: هرااية هايف ه  يه، هينفيه» تفق ه أن هي ر  هيفه«اهو هانال ،
ه«.املهيرخصهعههيفها  تفاءه نه»ه:آخدرس
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 باب العدَّة، واإلحداد
ت داىلهأنهسبي ةهاألسد ميةهرود ها ه،هه  هاملدوره  هخمر ة (333)

،هفاسدتأذ تههأنهه نهاه فدته  دهافاِنهزاجهاه  ياٍل،هف اءيفهاعن ه
أهندداهاودد ته»ايفهعفددٍ :ههرااسهاعبخددداري.«هتددنكح،هفددأذنههلددا،هفنكحددت
 هاه»هايفهعفددٍ هملددد م،هنددالهاعزُّهددريُّ:ه«.ي ددةًه  دددهافدداِنهزاجهدداه ددأر  نيهع

 أسددددداًهأنهتدددددزا هاهددددد هيفهد هددددداهغدددددريهأ دددددهه هيدرهبددددداهزاجهددددداهلدددددىتههىأرَه
ه«.هرتط ه
 نهدداه دد ههت دداىله دد هاعشدد  ه دد هفاطمددةه نددتهنددي هرودد ها  (332)

رااسهه«لليي لهلا سلكن وال  فقله»هندال:ه-يفهاملط دةهل لداًه-ههاعن ه
ه د م.

ال »نددال:ههه نهدداهأنهرسددولها هت دداىله دد هأ ه طيدددةهرودد ها ه (332)
، إال عللى زوج  أربعلة أشلهر  وعشلرا ،  ُتِحدَّ امرأٌة على مي  فلوق  لَل  
، وال تكتحللل ، وال تملللي  وال تللللبي  وبلللا  مصلللبوغا ، إال  لللوب عصللل  

 تفدددق،هاهدددذاهعفددد ه« طيبلللا ، إال إلا طهلللرت  ُبلللدٌة ملللن قسللل   أو أظفلللار  
ه د م.

 ددرأنهناعددت:هيدداهرسددوله نهدداهأنهات دداىله دد هأ هسدد مةهرودد ها ه (332)
ا ،هإنها نيته ايفه نهاهزاُجها،هاندهاشتكته ينهاهأفنكُحُ هدا؟هندال:ه

ه تفقه  يه.ه«ال»
ندددال:هطُ َّددددتهخددداعيت،هفدددأراديفهأنهجتُددددَُّ هخن هدددا،هه ددد هجدددا ره (333)

د ي  خللللك، ُنلللبللللى »فددددال:هههتهاعنددد هتدددفزجرهددداهرجدددٌ هأنهَّتدددر ،هفأ
ه د م.هرااسه«قي أ  تفعلي معروفا  فف ك عسى أ  تصدَّ 
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ن دددتهيددداه»ناعدددت:ههروددد ها هت ددداىله نهددداه ددد هفاطمدددةه ندددتهندددي  (363)
.هفأ رهدددا،هأنهيُههل لددداًهاأخدددافُههرسدددولها ،هإنهزاجددد هط دددد  ددددتحمه  ددد َّ

هرااسه د م.«هفتحوَّعت
ال يبيتن رُنٌ  عبد :ه»هنال:هنالهرسدولها هه  هجا ره (363)

هرااسه د م.ه«امرأة  إال أ  يكو   اِكحا  أو لا محرم
ال »ندال:ههه نهماه  هاعند هت اىلهسهرو ها ه  ها  ه با (366)

هأخرجههاعبخاري.ه«مرأة  إال م  لي محرمايخلو ًّ رنٌ  ب
الولللد للفلرال وللعللاهر »ندال:ههه د هاعندد هه د هأيبههريدرنه (360)

ه تفقه  يه.ه«الح ر
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 ا  بلاب الرَّض
:هه نهداهناعدت:هندالهرسددولها ههت داىله د ه ائشدةهرود ها  (363)
هأخرجهه د م.ه«والمصتا  ال ُتحرَُّم المصَّةُ »
ا ظُلر  »:هه نهاهناعت:هنالهرسولها هت اىلها نهاهرو ها ه (363)

ه تفقه  يه.ه«فف ما الرضاعة من الم اعة من إخوا كن
 نهدداهناعددت:هجدداءيفهسدده ةه نددتهسددهي .هت دداىلها نهدداهرودد ها ه (362)

فداعتهياهرسولها ،هإنهساملاًه وىلهأيبهلذيفةه  ناًهيفه يتندا،هاندده  دغه داه
هرااسه د م.ه«أرضعيه ُتحُرمي عليه» غهاعرجاُل.هفدال.هيب
جدداءهه-أخدداهاعد ددي هه–أنهأف ددحهرودد ها هت دداىله نهدداها نهدداه (362)

فأ يدددتهأنهآذنهعددده،هف مددداهجددداءهه:ناعدددته.يددددتأذنه  يهددداه  ددددهاحل ددداب
هاندددالصدددنأخ تُدددُهه اعدددذيهههرسدددولها ه  : ُتُههفدددأ راهأنهأذنهعدددهه  ددد َّ

ه تفقه  يه.ه«إ ُه عُمكِ »
كدانهفيمداهأ دزله د هاعددرآن:ه» نهاهناعدت:ههت اىلهرو ها ها نها (362)

 شددددرهرودددد ايفه   و ددددايفهحيددددر  ،همثه دددددخ هخبمددددٍ ه   و ددددايف،هفتددددويفه
هرااسه د م.«هاه هفيماهيُدرأه  هاعدرآنههرسولها ه

  د ههأُريددَههه نهمداهأنهاعند ههت داىله  ها  ه باسهرود ها  (363)
أخللي مللن الرضللاعة،  ةإ هللا ال تحللُ  لللي إ هللا اببلل»تددزن.هفدددال:ههةا ندد

ه تفقه  يه.ه«ويحرم من الرضاعة ما يحرم من البس 
هدداب،هإ نددتهأيبههأ ددههتددزا هأ هحيددىهه دد ه دبددةه دد هاحلددار، (303)

 :هفدددددال:هلهاعندددد هأعددددددهأرودددد تكما،هفددددد»ف ددداءيفها ددددرأٌنهفداعددددت:ه
هأخرجههاعبخاري.«ه كحتهزاجاًهغريساهففارنهاه دبة،ههكيل وقد قي 

 اتباب البفق
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 نهاهناعتهدخ تههنده نته تبةههت اىله   ه ائشةهرو ها (303)
.هفداعت:هياهرسولها هإنهه   هرسولها هه- رأُنهأيبهسفيانهاه–

أ اهسفيانهرجٌ هشحيحه هي طي ه  هاعنفدةه اهيكفي هايكف ه  َّ،ه
هيفهذعكه  هجُه هفه ه   َّ ه غريه  مه، ه  ه اعه هأخذيُف نا ؟هإ ه ا

ه ه«فيك وما يكفي ببيكُخ ي من ماله بالمعروف ما يك»فدال:
ه تفقه  يه.

ه (306) ههريرن هأيب   هه ها  هرسول هنال ههنال: للمملو  »:
هرااسه د م.ه«طعامه وكسوته، وال تكلَّل من العم  إال ما يطيق

ه  هاعن هه  هجا ره (300) عليكم  لُهنَّ و »يفهذكرهاعنداء:هه
هأخرجهه د م.ه«بالمعروف هنَّ وكسوتُ  هنَّ رزقُ 

 ةباب الح ا 
نضدد هيفها نددةهتددزنه اعتهدداهههزبهأنهاعندد ه دد هاعدد اءه دد ه ددا (303)

هأخرجههاعبخاري.« الخالُة بمبعلة األم»انال:ه
إلا أتللللللى »:ههنددددددال:هنددددددالهرسددددددولها هه دددددد هأيبههريددددددرنه (303)

فليباولللله لقملللة أو  هأحلللدكم خادُملللُه بطعامللله، فلللف  للللم ي لسللله معللل
ه تفقه  يه،هااع ف هع بخاري.« لقمتين

ه:نددددالههاعندددد ه دددد هرودددد ها هت دددداىله نهمدددداه دددد ها دددد ه مددددره (302)
تها حتلى ماتل ، فلدخل  البلار فيهلا، بُع ب  امرأة في هرة، سل »

سلتها، وال هلي تركتهلا ت كل  ملن حبال هي أطعمتها وسلقتها إل هلي 
  تفقه  يه.ه«خشال األر 

  ه
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 اتكتاب ال باي
ال يحلللُ  دم »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد ها ددد ه دددد وده (302)

وأ للي رسللول اهلل، إال بفحللد   امللر ء  مسلللم يشللهد أ  ال إللله إال اهلل
والتلللللار  لديبللللله المفلللللارق  ، للللَل  الاليللللل  العا لللللي، واللللللبفي بللللالبفي

ه تفقه  يه.ه«لل ماعة
أول مللللا »:ههنددددال:هنددددالهرسددددولها ههه دددد ه ددددد ودا دددد ه (302)

ه تفقه  يه.ه«يق ى بين الباس يوم القيامة في الدماء
نددال:هن ددتهع  دد ههدد ه ندددكمهشدد ٌءه دد ههحيفددةه دد هأيبهجُه (303)

ة،هإ هفهمداًهمندال:ه .هااعدذيهف دقهاحلبدةها درأهاعنددهعددرآن؟اعدول هغدريها
ي طددهها هت دداىلهرجدد ًهيفهاعدددرآن،ها دداهيفههددذسهاعلددحيفةهن ددت:ها دداهيفه

دددد ُه»هددددذسهاعلددددحيفة،هندددداله افكدددداكهاألسددددري،هاأنه هيدتدددد ه ددددد مهه،اع د 
هرااسهاعبخاري.«ه كافر

ه ددنيهل ددري ه»:ه دد هأ دد ه (333) أنهجاريددةهاجدددهرأسددهاهندددهُر َّ
يفهألدىتهذكدرااهيهوديداً،هفأا ده:  هصدن ه دكههدذا؟هفد ن،هفُد نٌهعوها:هأفد
،هفأ رهرسولها ه،هفأُهسهاأ ره أنهير هرأسهه دنيهههِخذهاعيهودي،هفأنرَّ

ه تفقه  يه.هااع ف هملد م.«هل ري 
ته ددددتددددانه دددد ههددددذي ،هفرهأنتت ددددتها رهاه:ندددداله دددد هأيبههريددددرنه (333)

ىلهرسدولها هفدت تهاها اهيفه طنهدا،هفاختلدُمواهإإلدامهاهاألخرىهحب ر،ه
فدضددد هرسدددولها هههه«ةٌ َعبلللٌد أو ليللللد ؛رَّةٌ هلللا غُللليبِ بِ نَ  ةَ يَلللأ  دِ »:هه

انض ه ديةهاملرأنه  د ه ان تهدا.هاارَّلهداهاعددهاها د ه  هدم،هفددالهتَدُ ه
  هاعنا غةهاهلذرُّ:هياهرسولها ،هكيفهيغر ه  ه هشربها هأكد ،ها ه

إ ما هل ا »:هها ههط ُّ،هفدالهرسولسته ،هفمل هذعكهيُهاا هه، طق
ه تفقه  يه.ه.  هأج هس  ههاعذيهس  ه«خوا  الكها إمن 
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كدددددريفهلنيددددةههه– مَّتددددههه-أنهاعر يدددد ه نددددتهاعنضددددرهه دددد هأ دددد ه (336)
هفدأ وا.هفدأتواهرسدولها ههشاع فدو،هفدأ وا،هف رودواهاألرههجارية،هفط بدواهإعيهدا
 اعدلدداب،هفدددالهأ دد ه دد ههه،هفددأ رهرسددولها ه،هفددأ واهإ هاعدلدداب

اعر يدد ؟ه هااعددذيه  لددكه دداحلق،ه ههةُهأتكدددرهلنيَّدده!:هيدداهرسددولها اعنضددر
ه«كتلاب اهلل القصلاص  ،يلا أ لي»:هههاهفددالهرسدولها هتُهنيَّهلتكدره

إ  مللن عبللاد اهلل مللن لللو »ه:هفرودد هاعدددوُ هف فددوا،هفدددالهرسددولها ه
ه تفقه  يه،هااع ف هع بخاري.ه«أقسم على اهلل ألبره

،هِغي ددةًهه  ٌه هُغددتِددنُه» نهمدداهنددال:ههت دداىل دد ها دد ه مددرهرودد ها ه (330)
هأخرجههاعبخاري.«هفداله مر:هعوهاشرتكهفيههأه هصن اءهعدت تهمه ه

يباب   اتالد 
ه:ندددالهه ددد هاعنددد هروددد ها هت ددداىله نهمددداه ددد ها ددد ه بددداسه (333)
هرااسهاعبخاري.ه.ي  ها نلرهاا:هبا ه«ه ه وه ه سواءٌ »

 امةسَ م والقَ الدَّ   باب دعو 
  هرجاٍله  هك اءهنو دههأنه بددههه  هسه ه  هأيبهللمة (333)

ا ه  هسه ،هاحميلةه  ه د ود،هخرجاهإىلهخي ه  هجهدٍدهأصداهبم،ه
فأ هحميلةهفأخ هأنه بدها ه د هسده هنددهنُتد هاطدر هيفه دني،هفدأت ه

أ دتمهاا هنت تمدوس.هنداعوا:هاا ه داهنت نداس،هفأنبد ههدوهاأخدوُسهه:يهودهفددال
حميلدةهعيدتك مهفددالهرسدولها هلويلةها بداعرت ه  هسه ،هفدذهبه

فدتك مهلويلدة،همثهتك دمهحميلدةهفددالههاعدند َّهه:يريدده«ركب ر كب ل»:هه
هإملللا أ  يلللُدوا صلللاحبكم، وإملللا أ  يللل ل وا بحلللرب  »:ههرسدددولها ه

إ دددداهاا ه دددداهنت ندددداس،هفدددددالهحلويلددددةهاحميلددددةهه.فكتددددبهإعدددديهمهيفهذعددددك
ندداعواه« أتحلفللو  وتسللتحقو  دم صللاحبكم؟»ه:ا بددداعرت ه دد هسدده 
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عيددواه دد مني،هفدوداُسهرسدولهه:نداعواه«حلل لكم يهلود؟تف»ه:ناله. 
ف دددددهركضدددت هه:ئدددةه اندددٍةهندددالهسددده ا ددد ه نددددسهفب دددثهإعددديهمه هها ه

ه تفقه  يه.«ه نهاه انٌةهتراءُه
هاعدَهههأنهرسولها ه»:ه  هرج ه  هاأل لار (332)   د ه داههةَها َهدَهأ رَّ

 ددددنيه دددداٍسه دددد ههه ه،هانضدددد ههبدددداهرسددددولهاكا ددددته  يددددههيفهاجلاه يددددة
هرااسه د م.«هاأل لارهيفهنتيٍ هأد وسه   هاعيهود

 البغي ال أه ِ باب قت
ه نهمداهندال:هندالهرسدولها هت داىله  ها د ه مدرهرود ها ه (332)
ه تفقه  يه.ه«اَلح فليي مبَّ من حم  عليبا الس  »:ه
من خرج عن الطاعة، »ندالههه  هاعن هه  هأيبههريرنه (332)

 أخرجهه د م.ه«ميتته ميتُة ناهليةوفارق ال ماعة ومات ف
ه نهاهناعدت:هندالهرسدولها ههت اىلها  هأ هس مةهرو ها  (333)
هرااسه د م.ه«ارا  الف ُة الباغيلةُ لتْقُت  عمَّ »:ه
 :يددولههندال:همس دتهرسدولها هه  ه رف دةه د هشدريحه (333)
أخرجههه«من أتاكم وأمركم نمي  يريد أ  يفرق نماعتكم فاقتلوه»

ه د م.
 ال ا ي، وقت  المرتدباب قتال 

ه (333) هللني ه   ه مران   هأ يَّهه ه   هي    هنات  هرج ًهنال: ه،ة
هفنزعهف ضَّه هصالبه، ههألدمها هلنيَّتُه هاعن  هإىل هفاختلما  :لافده

ه  يه،هه«دية له كما يعُض الفح ؟ الأخاُه  أحدكم  عضُ يَ أ»  تفق
هااع ف هملد م.
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ه (336) هأيبههريرن   هه هاعداسم هأ و هنال ههنال:  أ  ر مأ لو أ َّ »:
، فح فتهطَّ ا لم يكن  عيبهُ  بحصاة ، ففق تَ  ل  عليك بغير إل  

ه تفقه  يه.« باحعليك نُ 
ه نهماهنال:هنالهرسولها ههت اىله  ه باسهرو ها اا  ه (330)
 رااسهاعبخاري.« تلوهقمْن بدَّل ديَبُه فا»ه:

    ه
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 دودكتاب الح
 باُب حدَّ العا ي

ا هت داىله نهمداهأنهه  هأيبههريرنهازيده  هخاعدهاجله هرود  (333)
،هفدددال:هيدداهرسددولها ،هأ شدددكههرجدد ًه دد هاأل ددرابهأتدد هرسددولها ه

ها هإ هنضدددددددددددددددددددديتهره كتددددددددددددددددددددابها هت دددددددددددددددددددداىل،هفدددددددددددددددددددددالهاآلخددددددددددددددددددددر
:ه  دددم،هفدددانضه يننددداه كتدددابها ،هاأذنهر،هفدددداله:-اهدددوهأفددددهه نددده-
ندال:هإنها د هكدانه دديفاًه  د ههدذا،هفدزته ا رأتدههاإاهأخد يفهه«ُق ْ »

ئةهشاٍنهااعيدٍنهفدأعتهأهد هاع  دم،ها ها  هاعرجمهفافتديُته نههمبأنه  
ئدددةهاتغريددبه ددا ،هاأنه  دد ها ددرأِنههدددذاهافددأخ ااهأنه  دد ها دد هج ددده 

بيبكمللا  والَّلل ي  فسللي بيللده، ألق للينَّ »:ههرسددولها هاعددرجم،هفددداله
ئللللة ااببللللك نلللللد م بكتللللاب اهلل، الوليللللدة، والغللللبم رٌد عليللللك، وعلللللى

ه« يي إللى املرأِة هل ا فلف  اعترفل  فارنمهلاُد يا أُ وتغري  عام واغ
ه تفقه  يههاهذاهاع ف هملد م.

هاعلا ت (333) ه   ه بادن ههه   ها  هرسول هنال :ههنال:
خ وا عبي، خ وا عب ي، فقد نع  اهلل لهن  سبيَل البكر بالبكر »

هرااسه د م.ه«ئة والرنمائة و في سبة  والالي  بالالي  نْلُد مانلد م
أت هرج ه  هاملد منيهرسولها ه»نال:ههه  هأيبههريرنه (332)
ه هإاهز يت،هه–اهوهيفهاملد دهه–ه هرسولها ، هيا هفدال: فناداس

هز يت،ه هإا ها  هرسول هيا هفدال: هاجهه، هت داء هفتنح  فأ ر ه نه
هشهده   ه فدهه هأر  ه رايٍفهف ما هذعكه  يه فأ ر ه نه،هلىتهلىنَّ

«ه »:هناله«بو ؟أبك ن»فدال:هههأر  هشهادايٍفهد اسهرسولها ه
هنال هه:نال« فه  أحصب ؟»: هاعن  هفدال هه  م، الهبوا به »:

ه تفقه  يه.ه«فارنموه
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هِ َزهمل»  ها  ه باسهرو ها هت اىله نهماهنال:هه (332) هأت ه ا ا
ه هاعن  هإىل ه اعك   ه هه هعه: لعلك قبل ، أو غمعت، أو »نال

هرااسهاعبخاري.«هناله ،هياهرسولها ه« ظرت؟
إنها ه  ثه»أ ههخطبهفدال:ههطابه  ه مره  ها ه (332)

ه ه  يه ها  هأ زل هفيما هفكان هاعكتاب، ه  يه هاأ زل ه احلق، يةهآحممدًا
ارمجناه  دس،هههاعرجم.هنرأ اهاهاا يناهاها د ناها،هفرجمهرسولها ه

فأخش هإنهطاله اعناسهز انهأنهيدولهنائٌ :ه اهجندهاعرجمهيفهكتابه
ها  هأ زهلا هفريضٍة ه رتك هفيض وا ها ها ، هكتاب هيف هلق هاعرجم هاإن ،

هزت،هإذاهأُه لل ه  هاعرجالهااعنداء.هإذاهنا تهاعبينةهت اىل:ه   هَ   
ه تفقه  يه.«ها  رتافأاهكانهاحلََبُ هأاه

إلا ز   »يدول:هههنال:همس تهرسولها هه  هأيبههريرنه (333)
ن زِ اها فلي لدها الحدَّ، وال يالرب عليها،  م إ  فتبيَّ  أحدكم ةُ مَ أَ 
ن ب عليها  م إ  ز   الالالالة فتبيَّ ، وال يالر     فلي لدها الحدَّ ز 

ه تفقه  يههاهذاهعف ه د م.« ز اها فليبعها ولو بحب   من شعر  
هههينةهأتتهاعن هأنها رأًنه  هجُهها  ه مرانه  هللنيه (323)
هفأِنمهه   َّ.هه،فداعت:هياه  ها ه-هب  ه  هاعز ااه هلُه- أصبتهلدًَّا

أحسن إليها، ففلا وضع  فائتبي »اعيَّها.هفدال:ههههفد اهرسولها 
تهمثهص َّ هرمِجهته  يهاهلياهبا،همثهأ رههباهفُهفأ رههباهفشكَّهه.فف  ه«بها

هفدال: هز ت؟ ه  ها هاند هيا هأتل  ه  يها ه مر: هفدال ه لقد »   يها
م  بين سبعين من أه  المديبة لوسعتهم وه  سِ تاب  توبة  لو قُ 

هرااسه د م.ه«ت ببفسها هللوندت أف   من أ  ناد
رُجً ه  هأس م،هَارج ًهههرجمهاعن ُّه»نال:هه  هجا رهه (323)

هرااسه د م.«هاا رأنه،  هاعيهود
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أ هههأنهرسولها ه»ه: نهماهت اىله  ه مرهرو ها ا  هه (326)
ها ه هرسول هفا ط ق هز يا، هند ه يهوديهايهودية هيهود،هه لىتهجاء

دهُاجوَهُهماهناعوا:ه دونههن ز ى؟التوراة على مما ت دو  في »فدال:ه
ف توا بالتوراة إ   »ايطافههبماهنال:ههمههاحَنمنُ ُهماهاخناعفه نيهاجوه

يةهاعرجمهاو هتف اؤااههبا،هفدرؤاها،هلىتهإذاه  رُّااه ه«كبتم صادقين
ه هاعرجم، ه   هآية هَيَدُس هاعفىتهاعذيهيدرأ ها ا ه نيهيديها ه ا ه،راءهااهانرأ

يَدسههُ ر ُسهف ريف ه-ههاهوه  هرسولها هه-فدالهعهه بدا ه  هس  ه
ه ها  هرسول ههبما هفأ ر هاعرجم هآية هحتتها هفإذا هفرف ها نالهه،فرمجاه

مجهماهف ددهرأيتههره نهما:هكنتهفيم هت اىله بدا ه  ه مرهرو ها ه
هأخرجههاعبخاريها د م.«هيديهاه  هاحل ارنه نفده

ههرسولها هه  ها  ه باسهرو ها هت اىله نهماهنال:هع  ه (320)
ه هانال: هاعنداء. هااملرتج يفه   هاعرجال، أخرنوهم من »املخنلنيه  

هرااسهاعبخاري.ه«بيوتكم
 باب حد  الق ف

َملللللْن قللللل ف »ه:هندددددال:هندددددالهرسدددددولها هه دددد هأيبههريدددددرنهه (323)
 تفدقهه«يلوم القياملة، إال أ  يكلو  كملا قلال الحلد   عليله مُ اقَ مملوكه يلُ 
ه  يه.

 ةرقالسَّ  باب حد  
:ههناعت:هنالهرسولها ههرو ها هت اىله نهاهشة  ه ائ (323)
 تفقه  يههااع ف هه«ال تقط  يد سارق إال في رب  ديبار فصاعدا  »

ههملد م. هاعبخاري: تقط  يُد السارق في رب  ديبار  »ااع ف 
ه.«فصاعدا  
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نط هيفهجم َّهههأنهاعن ه» نهماههت اىله  ها  ه مرهرو ها  (322)
هه. تفقه  ي«همثنُههل لةهدراهم

ه (322) ههريرن هأيب   هه ها  هرسول هنال هنال: ه لعن اهلل »ه
ه«السارق يسرق البي ة، فتقط  يده، ويسرق الحب  فتقط  يده

ه تفقه  يه.
ها  (322) هرو  ه ائشة ههت اىله   ها  هرسول هأن ه نها نال:هه
هفدالهأتشف  في حد  من حدود اهلل؟» هفخطب، هنا  أيها »ه:مث

كا وا إلا سرق فيهم الباس، إ ما هلك ال ين من قبلكم أ هم  
 تفقه« الشريل تركوه وإلا سرق فيهم ال عيل أقاموا عليه الحدَّ 

هااع ف هملد م. ها هه  يه هرو  ه ائشة ه   هآخر هاجٍه ه   ت اىلهاعه
ه هناعت: ه» نها هاعن  هفأ ر هاجتحدس، هاملتاع هتدت ري ها رأن ههكا ت
ه«. دط هيدها

 سكرارب وبيا  المُ باب حد  الشَّ 
ه  هأ  ه  ه اعكه (323) هأنهاعن ه»: هندهشربهه أ ه رجٍ 

نال:هاهف  ههأ وه كرهف مَّاهكانه مرهه.ا مر،هف  دسهجبريدتنيهحنوهأر  ني
هاحلدادهمثا ون،هفأ ره هه استشارهاعناسهفداله بداعرت ه  ه وف:هأخفَّ

ه تفقه  يه.«ه مر
:هج ده-يفهنلةهاعوعيده  ه دبة-هه  هأيبهطاعبه  ه    (323)

نَّةهسُههوه كرهأر  نيهاج ده مرهمثا ني،هاك ٌهأر  ني،هاج دهأ ههاعن ه
هإرَّه هألبُّ ه،هايفهاحلديث«اهذا هيتديَّه»: هرآس هأ ه هأأنهرجً هشهده  يه

ه«.ا مر،هفداله لمان:هإ َّههملهيتدياسهلىتهشرهبا
ه (323) هأيبههريرن   ها هه هرسول هنال ههنال: إلا ضرب »:

ه تفقه  يه.ه«أحدكم فليتق الونه
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هأ  ه (326)   هه ه»نال: هأ زل ه املدينةهعدد ها ا ها مر ا هحترمي
هأخرجهه د م.«هشرابهيشربهإ ه  همتر

ه (320) هه  ه مر ه  ه»نال: هاه ه  همخدة: ها مر  زلهحترمي
ه«اع نب،هااعتمر،هااع د هااحلنطة،هااعش ري،هاا مر،ه اهخا رهاع د 

ه تفقه  يه.
ه  هاعن ه (323) هرو ها هت اىله نهما، ها  ها  ه مر هنال:ه
هأخرجهه د م.ه«سكر حرامك  مسكر  خمر، وك  م»
ههكانهرسولها ه»ه:  ها  ه باسهرو ها هت اىله نهما (323)

ينبذهعههاعز يبهيفهاعدداء،هفيشر ههيو ه،هااعغد،ها  دهاعغد،هفإذاهكانه
هأخرجهه د م.«ه داُءهاعلاعلةهشر َُههاسداس،هفإنهفض هش ٌءهأهرانهُه

هسويد (322) ه   هطارق هأن هاحلضر  ، هاائ  هت اىلهها   ها  رو 
إ ها ليس  »   ها مرهيلن هاهع دااء،هفدال:ههسألهاعن هه نهما

هأخرجهه د م.ه«بدواء، ولكبها داءٌ 
 ، وحكم الصائ باب التععير

ال »يددددول:هههأ دددههمسددد هاعنددد ههه ددد هأيبه دددردنهاأل لددداريه (322)
ه تفقه  يه.ه«من حدود اهلل ي لد فوق عشرة أسواط  إال في حد  

نديمه  د هألدٍده داهكندتهأل»ه:ندالهه د هأيبهطاعدبه  ه    (322)
«هلدَّاهفيمويفهفأجدهيفه فد ،هإ هشاربها مر،هفإ ههعوه دايفهاديتُدهُه

هأخرجههاعبخاري.

    ه
ه
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 كتاب ال هاد
ملن ملات وللم »:ههندال:هندالهرسدولها هه  هأيبههريدرنه (323)

هرااسه د م.ه«يغُع ولم يحد   فسه به مات على شعبة من  فاق
:هيداهرسدولها ه درىه نهاهأهناهناعتهت اىله  ه ائشةهرو ها  (323)

ال، لكلن أف ل  ال هلاد »اجلهادهأفض هاأل مال،هأفد هجناهدد؟هندال:ه
هرااسهاعبخاري.ه«مبرورٌ  حج  

 نهمددداهندددال:هجددداءهرجددد هإىلهت ددداىله ددد ه مدددرهروددد ها ها ددد هه (323)
 نال:ه  دم،هندال:هوالدا ؟ أحي  »يفهاجلهاد،هفدال:هههيدتأذ ههاعن ه

ه تفقه  يه.ه«ففيهما ف اهد
ه نهماهنال:هندالهرسدولها هت اىلهرو ها ه  ها  ه باسه (326)
ه تفقه  يه.«هةال ه رة بعد الفتح، ولكن نهاد و ي»ه:
ملن »:ههندال:هندالهرسدولها ههه  هأيبه وس هاألشد ري (320)

ه تفقه  يه.ه«قات  لتكو  كلمة اهلل هي العليا فهو في سبي  اهلل
  د ه د هامللدط ق،هاهدمهههأغارهرسولها ه»  ه اف هنال:ه (323)

انهفدتدددد هُ دددددات تهم،هاسددددّبهذراريهددددم،هلدددددل ه ددددذعكه بدددددا ه دددد هغددددارُّه
ه«.اأصابهي  ئٍذهجويرية» تفقه  يه،هافيه:هه.«ر م
:هكدانهندالهرو ها هت اىله نهماه  هس يمانه  ه ُريدنه  هأ يهه (323)

أاصداسه تددوىها ،هامبد ه  دهه د ههرهأ رياًه  د هجديشٍهإذاهأ َّهههرسولها ه
سللم اهلل، فللي سللبي  اهلل، قللاتلوا مللن  بغللعوا ا»ه:املددد منيهخددرياً،همثهنددال

وال تقتلللوا وليللدا ،  لللواوا وال تغللدروا، وال تمال  غللعوا وال تغُلُللاكفللر بللاهلل، 
وإلا لقي  عدو  من المشلركين فلادُعهم إللى  لَل  خصلال، فل يتهن 

لَّ عللبهم، وادعهللم إلللى اإلسلللَلم فللف  أنللابو  إليهللا فاقبلل  مللبهم وُكلل



 

 البدر التمام بما صح
 

005 

ل ملللن دارهلللم إللللى دار عهلللم إللللى التحلللوُ داأنلللابو  فاقبللل  ملللبهم.  لللم 
المهانرين، فف  أبوا فل خبرهم أ هلم يكو لو  كل عراب المسللمين، وال 

شليٌء  إال أ  ي اهلدوا مل  المسللمين،  يءِ يكو  لهم في الغبيمة والف
 ُهلم م ال عيلة، فلف  هلم أنلابو  فاقبل  ملبهم، فلف فف  هلم أبلوا فسللهُ 

اصللرت أهلل  حصللن فلل رادوا أبللوا فاسللتعن عللليهم بللاهلل وقللاتلهم وإلا ح
أ  ت ع  لهم لمة اهلل ولمة  بيه فلَل تفعل  ولكلن انعل  لهلم لمتلك، 

خفلروا لملة اهلل، وإلا أرادو  خفروا لممكم أهو  ملن أ  تُ فف كم إ  تُ 
أ  تبعلهم على حكم اهلل فَل تفع  ب  على حكمك فف لك ال تلدري: 

هأخرجهه د م.ه«أتصيُ  فيهم حكم اهلل أم ال
كدددانهإذاهأرادهغدددزاًنههههأنهاعنددد ه»:هكه ددد هك دددبه ددد ه اعددد (322)
ه تفقه  يه.«هىه غريهاارَّه
 نهمدا:هأنهرسدولها هت داىله  ه بدا ه  هأيبهأاىفهرود ها ه (322)
يفه  ددضهأيا ددههاعدديتهعددد هفيهدداها تظددرهلددىته اعددتهاعشددم ،همثهنددا ههه

أيهللللا البللللاس، ال تتمبللللوا لقللللاء العللللدو، وسلللللوا اهلل »يفهاعندددداسهنددددال:ه
تمللوهم فاصللبروا واعلمللوا أ  ال بللة تحلل  ظللَلل العافيللة، فللفلا لقي

هرااسهاعبخاري.ه«اللهم ُمبعل الكتاب»ه:مثهناله«السيوف
 ددد هههندددال:هُسدددئ هرسدددولها هه ددد هاعلددد به ددد هجلا دددةه (322)

أهدددد هاعدددددَّاره دددد هاملشددددركنيهيُدبَديَّتُددددون،هفيلدددديبونه دددد ه دددددائهمهاذراريهددددم،ه
ه تفقه  يه.ه«هم مبهم» فدال:

ندالهعِرُجدٍ هتب دُههههاهأنهاعند ه نهدت اىله  ه ائشةهرو ها ه (323)
هرااسه د م.ه«ستعين بمشر افلْن  ،رن ا»ه:يفهيو ه درٍه



 
 أدلة األحكاممن 

 

006 

ها رأنًههىرأههأنهاعن ه»رو ها هت اىله نهما:ه  ها  ه مره (333)
ه تفقه  يه.«هيفه  ضه غازيههفأ كرهنت هاعنداءهااعلبيانه دتوعةًه

رااسه«هأهندددمهتبدددارزااهيدددو ه ددددرٍه»:هه ه ددد هأيبهطاعدددب ددد ه  ددد (333)
هي.اعبخاره

لددرَّقهرسددولها ه»همدداهنددال:هن هت دداىله دد ها دد ه مددرهرودد ها  (336)
ه تفقه  يه.«هخن ه  هاعنضريهانط هه
ه:نداله-يفهنلةهنتد هأيبهجهد -ه  ه بداعرت ه  ه وفه (330)

فددأخ اس،هههفا تدددراسه ددديفيهماهلددىتهنددت س،همثها لددرفاهإىلهرسددولها ه
فنظدددرهه:ندددالندددا :ه .هأيكملللا قتلللله؟ هللل  مسلللحتما سللليفيكما »فدددداله

ه دددد بههمل ددداذه ددد ه مدددراه ددد ههفدضددد هه«ا قتللللهلكَلكمللل  :فيهمدددا،هفددددال
ه تفقه  يه.«هاجلمو 

ددههأنهاعندد هه د هأ دد ه (333) املغفددر،هف مدداههرأسددها  دد ههةدخدد ه كَّ
 جددددداءسهرجدددددٌ ،هفددددددال:ها ددددد هخطدددددٍ ه ت  دددددٌقه أسدددددتارهاعك بدددددة،هفددددددال:ه ز ددددده

ه تفقه  يه.ه«اقتلوه»
للو »ه: ددرٍههىأسدارهندالهيفهههأنهاعند هه  هجبريه  ه ط دمه (333)

رااسهه«كا  مطعم بن عدي  حياًّ  م كلمبي في هيالء البتبى لتركتهم لله
هاري.خاعب
ها دريه (332) هأيبهس يد   هه هأاطاٍسه»نال: هيو  هسبايا أصبنا

ه هأزاا ، ههل  هت اىل: ها  هفأ زل هفتحرجوا، هٻچ ههٻه
هأخرجهه د م.ه«چپههپههپههٻههٻ
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لها ه  ددثهرسددوه»:ه نهمدداهنددالهت دداىله دد ها دد ه مددرهرودد ها  (332)
نمدواهإ د ًهكلدرينهفكا دتهُسدهماهُنمه هجندد،هفغَهبَدنِهه-اأ اهفيهم-سريةههه
ه تفقه  يه.«ه  رياًه  رياًههاوه ُهفنه دُهاهه،لىنه شره  رياًها
ههنددمهرسدولها ه»ندال:هرود ها هت داىله نهمداهه  ها د ه مدر (332)

 تفدددددقه  يددددده،هااع فددددد ه«.هسدددددهماًههيدددددو هخيددددد هع فدددددرسهسدددددهمنيهاع راجددددد 
هع بخاري.

ههكدانهرسدولها ه» نهمداهندال:هت اىلهمرهرو ها ه  ها  ه ه (333)
  ددضه دد هيب ددثه دد هاعدددراياهأل فدددهمهخاصددة،هسددوىهندددمةه ا ددةهه ُهنفندديُه

ه تفقه  يه.«هاجليش
ألخللللللرننَّ اليهللللللود »يدددددددول:هههأنهاعندددددد هه دددددد ه مددددددرهه (233)

هرااسه د م.ه«والبصار  من نعيرة العرب، حتى ال أد  إال مسلما  
 هاعنضدريهممداهأفداءها ه  د هنال:هكا تهأ واله ده  ه مرهه (233)

ههجفه  يههاملد مونهخبي ها هركاب،هفكا تهع ن هوهرسوعه،همماهملهيُه
،ها ددداه دددد هجي  دددههيفهاعكدددراعهةسدددنهةخاصدددةهفكدددانهينفدددقه  ددد هأه دددهه فدددد
ه تفقه  يه.«هااعد  ه دنهيفهسبي ها ه زهاج 

يمللللللا قريللللللة أ»نددددددال:هههأنهرسددددددولها هه دددددد هأيبههريددددددرنهه (236)
م فيهلللا فسلللهمكم  فيهلللا، وأيملللا قريلللة عصللل  اهلل أتيتموهلللا فللل قمت

 رااسه د م.«ه م هي لكم هورسوله فف  خمسها هلل ورسول

 د لةباب ال عية والهُ 
ي د هه–أخذهاهههأنهاعن ه»:ه  ه بداعرت ه  ه وفهه (230)

هرااسهاعبخاري.«ه  هجموسهه ره–اجلزيةه
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ال تبللدُءوا اليهللود »ه:نددالههأنهرسددولها هه دد هأيبههريددرنهه (233)
بالسللَلم، وإلا لقيللتم أحللدهم فللي طريللق فاضللطروه إلللى  لبصللار وا

هرااسه د م.ه«أضيقه
خدر ه دا هاحلديبيدةههه  هاملدوره  هخمر دةها دراانهأنهاعند هه (233)

ه ا ما صلح عليه محمد بلن عبلد اهلل »فذكرهاحلديثه طوعه،هافيه:ه
سهي  بن عمرو: على وض  الحرب عشر سبين ي من فيها البلاس، 

اأخددر ه ددد مه  ضددهه دد ههرااسهاعبخدداري.ه«ضويكللل بع للهم عللن بعلل
أ  من ناء ا مبكم للم  لرده علليكم، وملن »افيه:ههلديثهأ  ه

ه:كتدبههدذاهيداهرسدولها ؟هندال فدداعوا:هأه«ا رددتملوه عليبلاناءكم مبَّ 
ا إلللليهم ف بعلللده اهلل، وملللن ناء لللا ملللبهم  علللم، إ للله ملللن لهللل  مبَّللل»

هرااسه د م.ه«فسي ع  اهلل له فرنا  ومخرنا  
ملن »:هندالهه نهماه  هاعن ههت اىله  ه مرهرو ها ا  ه (232)

قتلل  معاهللدا  لللم يللرح رائحللة ال بللة،وإ  ريحهللا ليونللد مللن مسلليرة 
هأخرجههاعبخاري.ه«أربعين عاما  

 ميبق والرَّ باب السَّ 
ههسددا قهاعندد ه»اهنددال:همدد نههت دداىله دد ها دد ه مددرهرودد ها ه (232)

يدةهاعدوداعهاسدا قهودمريف،ه د هاحلفيداء،هاكدانهأ ددهاهلنأُه ا ي هاعيتهندده
ريدددق،هاكددانها ددد هضددمره ددد هاعلنيددةهإىله دددد ده دد هزُه ددنيها يدد هاعددديتهملهتُه
ه تفقه  يه.«ه مرهفيم هسا ق

هه (232) ه  ه ا ر هاهوههنال:همس تهرسولها هه  ه دبة ،
هيدرأ   هاملن ه إ   أالَ » اآلية[هوَأِعُدوا َلُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُلوَّة]:

هرااسه د م.ه«إ  القوة الرمي لقوة الرمي، أالَ إ  ا الرمي، أالَ  القوة



 

 البدر التمام بما صح
 

009 

    ه
ه
ه
ه



 
 أدلة األحكاممن 

 

011 

 ةاب األطعمتك
كللُ  لي  لللاب  ملللن »:هندددالهه ددد هاعندد هه دد هأيبههريددرنه (233)

هرااسه د م.ه«با  ف كله حرامالس  
هندد هرسددولها ه» نهمدداهنددال:ههت دداىله دد ها دد ه بدداسهرودد ها  (233)
ه دد هكدد نهذيه ددابه دد هاعدددباع،ها دد هكدد هذيهخم ددبه دد هاعطددريهه»

هأخرجهه د م.
يدو هخيد ه د هحلدو ههههند هرسدولها ه»ندال:هه  هجدا ره (233)

ه تفقه  يه.«هنهيفهحلو ها ي ذِهاحلمرهاأله ية،هاأَه
ههغزا دداه دد هرسددولها ه»نددال:هه دد هأيبهأاىفه بدددا ه دد ه (236)

ه تفقه  يه.«هسب هغزاايٍفه أك هاجلراد
فذحبهاهفب ثه ورِكهاه»نال:هه-يفهنلةهاألر ب-ه  هأ  ه (230)

ه تفقه  يه.«هفدب هههلها هإىلهرسوه
فأكددد ه ندددههه-هيفهنلدددةهاحلمدددارهاعولشددد ه-ه ددد هأيبهنتدددادنه (233)

ه تفقه  يه.ه.هاعن ه
حنر داه»ه: نهمداهناعدتت داىله  هأمساءه ندتهأيبه كدٍرهرود ها ه (233)

ه تفقه  يه.«هفأك ناسههفرساًههه   ه هدهرسولها ه
هبُّهاعضَّددده َهِكدددأُه» نهمددداهندددال:ههت ددداىله ددد ها ددد ه بددداسهروددد ها  (232)

ه تفقه  يه.«هه   ه ائدنهرسولها ه
 بائحوال َّ  ديباب الصَّ 

ملللن اتخللل   »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هأيبههريدددرنهه (232)
زر  ا للتق  مللن أنللره كلل  يللوم  كلبللا  إال كللل  ماشللية، أو صلليد، أو

ه تفقه  يه.ه«قيراط
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ه ددددد هلدددددا ه (232) إلا »:ههندددددال:هندددددالهرسدددددولها هه ددددد ه ددددددين
ليه فف  أمسك عليك ف دركته حيا  أرسل  كلبك فالكر اسم اهلل ع

  ولم ي ك  مبه فكله، وإ  وندت مل   تَ وإ  أدركته قد قلَ  ،فالبحه
كلبك كلبا  غيلره وقلد قتل  فلَل ت كل ، فف لك ال تلدري أيهملا قتللُه، 
وإ  رمي  سهمك فالكر اسم اهلل فف  غاب عبلك يوملا  فللم ت لد 

مللاء فيلله إال أ للر سللهمك فكلل  إ  شلل  ، وإ  وندتلله غريقللا  فللي ال
ه تفقه  يه،هاهذاهعف ه د م.ه«فَل ت ك 

 دد هصدديدهههنددال:هسددأعتهرسددولها ههه دد هلددا ه دد ه دددي (233)
بحلده فكلل ، وإلا أصلب  بعرضله فقتلل   إلا أصلب »ه:املِ دراِ ،هفددال

هرااسهاعبخاري.ه«، فَل ت ك  ٌ فف ه وقي
إلا رميللل  »ه:ندددالهه ددد هاعنددد ههاُ شددد ه ددد هأيبهل  بدددةه (263)

هأخرجهه د م.ه«لم يبتن فكله مابسهمك، فغاب عبك ف دركته، 
إنه:ه»ه نهاهأنهنو اًهناعواهع ن هت اىله  ه ائشةهرو ها ه (263)

ذكدددرااهاسدددمها ه  يدددههأ ه ؟هفددددال:هأنو ددداًهيأتو نددداه ددداع حم،ه ه ددددري،ه
هرااسهاعبخاري.ه«سُمو اهلل عليه أ تم وكلوه

هند ه د ها دذفهههأنهرسدولها هه  ه بدا ه  ه غفد ه (266)
لإ ها »ه:انال ن، ال تصيد صيدا ، وال تبك  عدوا، ولكبها تكسر الس 

ه تفقه  يه،هااع ف هملد م.ه«وتفق  العين
ال »ه:ندالههاهأنهاعند همد نهت داىله  ها  ه بداسهرود ها ه (260)

هرااسه د م.« تتخ وا شي ا  فيه الروح غرضا  
أنها رأًنهذحبتهشداًنهحب در،هفددئ ه»:ه  هك به  ه اعكه (263)

هرااسهاعبخاري.«هك ها  هذعكهفأ ره أههاعن ه
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مللا أ هللر الللدم »:هنددالهه دد هاعندد هه دد هرافدد ه دد هخدددي ه (263)
ولُكللِر اسللم اهلل عليلله فكلل ، للليي السللن والظفللر أمللا السللن فعظللم، 

ه تفقه  يه.ه«  الحبشةدر فمُ فوأما الظ
أنهيدتدد هشدد ٌءه دد ه»ههنددال:ههندد هرسددولها هه دد هجددا ره (262)

هرااسه د م.«هاعداابهص اًه
إ  اهلل  »ه:هل:هندددالهرسدددولها هنددداهه ددد هشدددداده ددد هأاسِه (262)

وإلا  ة،كت  اإلحسلا  عللى كل  شليء ، فلفلا قتللتم ف حسلبوا القتلل
ه«لبحللتم ف حسللبوا ال بحللة، وليحللدَّ أحللدكم شللفرته وليللرح لبيحتلله

هرااسه د م.



 

 البدر التمام بما صح
 

011 

 يباب األضاح
أ ددددرههه نهددددا،هأنهرسددددولها ههت دددداىله دددد ه ائشددددةهرودددد ها ه (262)

،هاينظددرهيفهسددواٍد،هفددأ ه ددههسددوادٍههيفسددواٍد،هايدد كههيف كددبشهأنددرنهيطددأُه
مثهذحبههمثهنال:ههمثهأخذها،هفأو  هُهه«اشح ي الُمدية»:ه هه َهضحنهعيُه
ه«بسم اهلل، اللهم تقب  من محمد  وهل محمد ، وملن أملة محملد  »

هأخرجهه د م.
شدددهديفهاألودددح ه ددد ه»ه:نددداله ددد هجنددددبه ددد هسدددفيانهه (263)

،هف مددداهنضددد هصددد تهه اعنددداسه ظدددرهإىلهغدددنٍمهنددددهذحبدددتههرسدددولها ه
ملن لبللح قبل  الصلَلة فليلل بح شلاة مكا هلا، ومللن للم يكللن »هفددال:

ه تفقه  يه.ه«لبح فلي بح على اسم اهلل
ال تللللل بحوا إال »ههولها هسدددددندددددال:هندددددالهرهه ددددد هجدددددا ره (203)
رااسهه«عسللللر عللللليكم فتلللل بحوا ن عللللة مللللن ال لللل  ية، إال إ  بّ ِسللللمُ 

ه د م.
أنهههأ ددراهرسددولها ه»نددال:هه دد ه  دد ه دد هأيبهطاعددبه (203)

،هاأنهأندددمهحلو هدداهاهج ودهدداهاج هلدداه  دد هاملددداكنيههِهد ِدد دد ه ُهأنددو ه 
ه تفقه  يه.«هشيئاًه نهاهزارهتاهج ط هيفها هأُه

 دددا هاحلديبيدددةهههحنر ددداه ددد هرسدددولها ه»ندددال:هه ددد هجدددا ره (206)
 رااسه د م.«هاعبد ةه  هسب ٍة،هااعبدرنه  هسب ة

    ه
ه
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 (1) وريما  والباب األكت
أ ددهههه نهمدداه دد هرسددولها ههت دداىل دد ها دد ه مددرهرودد ها ه (200)

ا طددابهيفهركددٍب،ها مددرهحي ددفه أ يدده،هفندداداهمهرسددولههأدركه مددره دد 
إ  اهلل يبهللاكم أ  تحلفللوا بكبللائكم فمللن كللا  حالفللا   أالَ »ه:ها ه

ه تفقه  يه.ه«ل باهلل، أو ليصم لفليح
يميبللك علللى »:ههنددالهرسددولها هه:ندداله دد هأيبههريددرنه (203)

اليملللللللين عللللللللى  يلللللللة » :اايدددددددةايفهره« ملللللللا يصلللللللدقك بللللللله صلللللللاحبك
هأخرجهماه د م.ه«المستحلل

إلا »ه:هندال:هندالهرسدولها هه  ه بددهاعدرت ه د همسدرنه (203)
 ر عن يميبلك وائل حلف  على يمين فرأي  غيرها خيرا  مبها فكف  

فائلل  اللل ي هللو » تفدقه  يدده.هايفهعفدد هع بخداري:هه«اللل ي هللو خيللر
ه«.عن يميبك رخير وكف  

ههكا تهمينيهاعند ههه:نالهما نههىلت اه  ها  ه مرهرو ها  (202)
هرااسهاعبخاري.ه«ال، ومقل  القلوب»
 نهمداهندال:ههت داىلهرو ها   هاع ابه  ه بدها ه  ه مراه (202)

فدددددال:هيدددداهرسددددولها .ه دددداهاعكبددددائر؟هفددددذكرهههجدددداءهأ ددددرايبهإىلهاعندددد ه
افيددههن ددت:ها دداهاعيمددنيهاعغمددوس؟هه«اليمللين الغمللوس»احلددديث،هافيددهه

رااسهه«بهللا ملللال امللريء  مسللللم هللو فيهلللا كلللالبالتللي يقتطللل  »ندداله
ه د م.

                              
(هنب ههذاهاعكتاب:ه ابهاع ديدةهاعي هفيههلديثه تفقه  يهه  هاعبخاريها د مهأاه1)

هألدمها.
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اَل يُلَياِخ ُُكُم ]:ه نهاهيفهنوعههت اىلت اىله  ه ائشةهرو ها ه (202)
«هاا    هناعت:ههوهنولهاعرج :ه هاا .ه[هاهلُل بِاللَّْغِو ِفي أَْيَماِ ُكمْ 

هأخرجههاعبخاري.
إ  هلل تسللعة »ه:ه:هنددال:هنددالهرسددولها ه دد هأيبههريددرنه (203)

ه تفقه  يه.ه«عين اسما  من أحصاها دخ  ال بةوتس
أ ددهههندد ههه دد هاعندد ههرودد ها هت دداىله نهمدداه دد ها دد ه مددر (233)

إ لللله ال يلللل تي بخيللللر وإ مللللا يسللللتخرج بلللله مللللن »ه دددد هاعنددددذر،هانددددال:
ه،ه تفقه  يه.«البخي 

كفلللارة »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد ه دبدددةه ددد ه دددا ره (233)
هرااسه د م.ه«الب ر كفارة يمين

ملللن : »ندددالهه نهدددا،هأنهاعنددد هت ددداىلها هه ددد ه ائشدددةهروددد  (236)
رااسهه« للل ر أ  يطيللل  اهلل فليطعللله، وملللن  للل ر أ  يعصللليه فلللَل يعصللله

هاعبخاري.
رسدولهه:هنال نهماهنالهت اىله  ه مرانه  هللنيهرو ها  (230)

ه«ة اهلل وال فيملا ال يمللك العبلديال وفاء لب ر  في معصل» :هها ه
ه  هلديثهطوي .هأخرجهه د م

نددال:ه ددذريفهأخدديتهرودد ها هت دداىله نهمدداه ددا ره دد ه دبددةه دد ه (233)
ههأنهمتشدددد هإىله يددددتها هلافيددددةهفددددأ رت هأنهاسددددتفيتههلدددداهرسددددولها ه

ه تفقه  يه.ه«لتمِش ولترك »:ههفاستفتيتههفدالهاعن ه
سدد ده دد هه نهمدداهنددال:هاسددتفىتهت دداىله دد ها دد ه بدداسهرودد ها  (233)

نهتدضدددديه.هيفه ددددذرهكددددانه  ددد هأ ددددِههتوفيددددتهنبدددد هأهه بدددادنهرسددددولها ه
ه. تفقه  يهه«عبها هِ ق ِ ا»فدال:ه

ال تشللللد »:هنددددالهه دددد هاعندددد هه دددد هأيبهسدددد يدها دددددريه (232)
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الرحال إال إلى  َل لة مسلاند: مسل د الحلرام، ومسل د األقصلى، 
ه تفقه  يههاع ف هع بخاري.ه«ه ا يومس دِ 

ندددددال:هن دددددت:هيددددداهرسدددددولها ،هإاه دددددذريفهيفههه ددددد ه مدددددره (232)
 تفقهه«أوِف بب ر »ه:دهاحلرا هنالاجلاه يةهأنهأ تكفهعي ةهيفهاملد 

ه.«فاعتكل ليلة  » :  يه.هازادهاعبخاريهيفهراايته

    ه
ه
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 اءق لاب اكت
إ كلللللللللم »:ههندددددددددال:هندددددددددالهرسدددددددددولها هه ددددددددد هأيبههريدددددددددرنه (232)

 داملللة يللللوم القيامللللة، فبعملللل   ستحرصلللو  علللللى اإلمللللارة، وسللللتكو 
هرااسهاعبخاري.ه«المرضعة وب س  الفاطمةُ 

ه:يددددولههههمسددد هرسدددولها هأ ددده ددد ه مدددراه ددد هاع دددابهه (233)
إلا حكلللم الحلللاكم فانتهلللد  لللم أصلللاب فلللله أنلللرا ، وإلا حكلللم »

ه تفقه  يه.ه«فانتهد  م أخط  فله أنر
ال »:هيددددددولههندددددالهمس دددددتهرسدددددولها هه دددد هأيبه كدددددرنهه (233)

ه تفقه  يه.« يحكم أحٌد بين ا بين وهو غ با 
ه نهاهناعدت:هندالهرسدولها ههت اىله  هأ هس مةهرو ها ه (233)
، فلعلل  بع للكم أ  يكللو  ألحللن بح تلله يَّ إ كللم تختِصللمو  إللل»ه:

من بعض، ف ق ي له على  حو ما أسم  مبه، فملن قطعل  لله ملن 
ه تفقه  يه.ه«حق أخيه شي ا  فف ما أقط  له قطعة من البار

لللن يفلللح قللوم ولللوا »:هنددالهه دد هاعندد هه دد هأيبه كددرنه (236)
هرااسهاعبخاري.ه«أمرهم امرأة

 هاداتباب الش
أال »نددددددال:هههأنهاعندددددد ههه دددددد هخاعددددددٍدهاجلهدددددد  دددددد هزيدددددددهه (230)

« قبل  أ  يسل لها تهأخبركم بخير الشهداء؟ هلو الل ي يل تي بشلهاد
هرااسه د م.

ندال:هندالهرسدولهرود ها هت داىله نهمداهه  ه مدرانه د هللدنيه (233)
للرَُكْم قَلْر ِللي: »ها ه ،  ُللمَّ الَّللِ يَن يَللُللو َلُهْم،  ُللمَّ اَلَّللِ يَن يَللُللو َلُهْم، ِإ َّ َخيلْ
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 ُللمَّ َيُكللوُ  قَلللْوٌم َيْشللَهُدوَ  َواَل ُيْسَتْشللَهُدوَ ، َوَيُخو ُللوَ  َواَل يُلْيَتَمبُللوَ ، 
ه تفقه  يه.ه«َويَلْبُ ُروَ  َواَل يُوُفوَ ، َوَيْظَهُر ِفيِهْم اَلس َمنُ 

 اسدددداًهكددددا واهي خددددذانهإنهأُه»أ ددددههخطددددبهفدددددال:هه دددد ه مددددرهه (233)
،هاإمنددداه أخدددذكمهاإنهاعدددول هنددددها دطددد هه ددداعول هيفه هددددهرسدددولها ه
هرااسهاعبخاري.«هاآلنهمباهظهرهعناه  هأ ماعكم

أال أ ب كم ب كبر »ه:هنال:هنالهاعن هه  هأيبه كرنهه (232)
ه   « الكبائر؟ هناعوا: ههل لاً، هنال: ها  هرسول اإلشرا  باهلل، »يا

هفدال:وعقوق الوالدين  نال:هوقول العور،  الَ أ اج  هاكانه تِكئًا
هرااسهاعبخاري.«هنا:هعيتههسكتفماهزالهيكررُهاهلىتهن 

 باب الدَّعو  والبي بات
للو »:هندالهه نهمداهأنهاعند هت اىله  ها  ه باسهرو ها ه (232)
ٌس دمللاء رنللال وأمللوالهم، ولكللن االبللاس بللدعواهم ألدَّعللى  لل ىعطلليُ 

ه. تفقه  يهه«اليمين على المدَّعى عليه
 دددر ه  ددد هندددوٍ هاعيمدددني،هههأنهاعنددد ه»:ه ددد هأيبههريدددرنه (232)

دددددددوا،هفدددددددأ رهأنهيُهفأسدددددددر  رااسهه«أيهدددددددمهحي دددددددفه؛ يدددددددنهمهيفهاعيمدددددددنيهمَههَهد 
هاعبخاري.

ملللللن »ه:ندددددالههأنهرسدددددولها هه ددددد هأيبهأ ا دددددةهاحلدددددارل ه (233)
عليله  اقتط  حق  امرئ  مسلم بيميبه فقد أون  اهلل له البار، وحرم

وإ   »هفدالهعههرجٌ :هاإنهكانهشيئاًهيدرياًهياهرسدولها ؟هندال:ه«ال بة
هرااسه د م.« ا كا  ق يبا  من أر 
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مللللن » :نددددالههأنهرسددددولها هه دددد هاألشدددد ثه دددد هنددددي ه (223)
حلل على يمين يقتط  بها مال امريء  مسلم هلو فيهلا فل نر لقلي 

ه تفقه  يه.« اهلل وهو عليه غ با 
 َل للللللة ال »:ههنددددددال:هنددددددالهرسددددددولها هه دددددد هأيبههريددددددرنه (223)

 م عل ابٌ هليكلمهم اهلل يوم القيامة، وال يبظر إلليهم وال يلعكيهم، ول
أللليم: رُنللٌ  علللى ف لل  مللاء  بللالفَلة يمبعلله مللن ابللن السللبي ، ورنلل  
باي  رنَل  بسلعة بعلد العصلر فحللل لله بلاهلل ألخل ها بكل ا وكل ا، 
فصدقه، وهو على غير للك، ورنٌ  باي  إماما  ال يبايعله إال لللد يا 

ه تفقه  يه.ه«فف  أعطاه مبها وفى، وإ  لم يعطه مبها لم يلِ 
هاعند هه: نهماهناعتت اىلهه  ه ائشةهرو ها  (226) ههدخد ه  د َّ

أ َّ ُم للللع زا   ألللللم تللللرَ »ه:سدددداريرهاجهدددده،هفدددددالأذايفهيدددو ه دددددراراًهتدددد ُُقه
، وأسللامة بللن زيللد، فقللال ةحار لل بللنا؟  ظللر ه فللا  إلللى زيللد الُمللدِل يُ 

  تفقه  يه.ه«ه ه األقدام بع ها من بعض

    ه
ه
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 قكتاب العت
ا امللر ء  ليُمللأ»ه:ههنددال:هنددالهرسددولها ه دد هأيبههريددرنهه (220)

اهلل بك  ع و  مبله ع لوا  مبله ملن  مسلم أعتق امرأ  مسلما  استبف َ 
ه تفقه  يه.ه«البار

هه (223) :هأيهاع مدددد هأفضددددد ههنددددالهسددددأعتهاعندددد هه دددد هأيبهذرن
ن ددت:هفددأيُّهاعرنددابهأفضددد ؟ههإيمللاٌ  بللاهلل، ونهللاٌد فللي سللبيله» نددال:
ه تفقه  يه.« أغَله  مبا  وأ فسها عبد أهلها:هنال
ه نهمداهندال:هندالهرسدولها هت اىله  ها  ه مرهرو ها هه (223)
من أعتق ِشركا  له في عبد ، فكلا  لله ملال يبللك  ملن العبلد قلو م »ه:

قيمة عدل، ف عطى شركاءُه حصصهم وعتق عليله العبلد، وإال فقلد 
ه تفقه  يه.ه«عتق مبه ما عتق

ال ي عي وللد »:ههنال:هنالهرسولها ههه  هأيبههريرنه (222)
هرااسه د م.« ه إال أ  ي ده مملوكا  فيشتريه فيعتقهوالد

أنهرجدد ًه»رودد ها هت دداىله نهمددا:هها دد ه مددرانه دد هللددنيه (222)
هبدددمههأ تددقهسددتةهمماعيددكهعدددهه نددده وتدده،هملهيكدد هعدددهه دداٌلهغددريهم.هفددد ا

قهأر  دًة،هل لاًهمثهأندرعه يدنهم،هفدأ تقهالندنيهاأرَّهأهم هأهُهف زَّهههرسولها ه
هرااسه د م.«هانالهعههنو ًهشديداًه

إ ملا »ه:ندالهه نهداهأنهرسدولها هت داىله د ه ائشدةهرود ها ه (222)
ه تفقه  يه.ه«الوالُء لمن أعتق

 الولد م  باب المدبَّر، والمكات ، وأُ 
،هأنهرجددد ًه ددد هاأل لدددارهأ تدددقهغ  ددداًهعدددهه ددد ه ددد هجدددا رهه (223)

 دد هيشدددرتيهه»فددددالهههد ددٍرهاملهيكدد هعدددهه دداٌلهغددريس،هفب دددغهذعددكهاعندد ه
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 تفدددقه  يددده.هايفهعفدددٍ ه«ه  ددديمه ددد ه بددددا ه لمامنائدددةهدرهدددمه ددد ؟هفاشدددرتاس
ه«.لتا اف»هع بخاري:

ه ننيهروددد ها  هةهأ هاملددديدددأخددد هجويره- ددد ه مدددراه ددد هاحلدددار،هه (223)
 ندددده وتدددههدرمهددداً،ها ههه ددداهتدددركهرسدددولها ه»ندددال:هه- نهمددداههت ددداىل

هاأرواًهه،ا هأ ة،ها هشيئاً،هإ ه غ تههاعبيضاءهاس لهه،ديناراً،ها ه بداًه
 رااسهاعبخاري.ه«هصدنةهاج  ه

    ه
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  كتاب ال ام
 األدب باب

حلق المسللم »ه:هندال:هندالهرسدولها هه  هأيبههريدرنهه (223)
وإلا  لم سل : إلا لقيتله فسللَّم عليله، وإلا دعلا  ف نبلهُ سعلى الم

استبصللحك فا صللحه، وإلا عطللي فحمللد اهلل فشللمته، وإلا مللر  
هرااسه د م.« وإلا مات فاتبعه فعده،

 ا ظلللروا إللللى»ه:هنددال:هندددالهرسدددولها هه هأيبههريدددرنه دده (226)
مْن هو أسف  مبكم، وال تبظروا إلى من هو فوقكم، فهو أندر أ  

ه تفقه  يه.ه«ال تعدروا  عمة اهلل عليكم
ه دد هاعدد نههها ههلنددال:هسددأعتهرسددوهه دد هاعنددواسه دد همس ددانهه (220)

البلللُر حسلللن الخللللق، واإل لللم ملللا حلللا  فلللي صلللدر  »،هفددددال:هاا:مث
هأخرجهه د م.ه«كره  أ  يطل  عليه الباسو 
إلا كبللتم »ه:ههنددال:هنددالهرسددولها هه دد ها دد ه ددد ودهه (223)

 بللا  دو  اآلخللر، حتللى تختلطللوا بالبللاس، مللن ا َل للة فللَل يتبللانى 
ه تفقه  يههااع ف هملد م.ه«أن  أ  للك يحع ه

هاهندال:هندالهرسدولها همد  ها  ه مرهرو ها هت اىله نهه (223)
مللللن م لسلللله  للللم ي لللللي فيلللله ولكللللن   َ ُنللللالرَّ   ُ ُنللللال يقلللليم الرَّ »:ه

ه تفقه  يه.ه«تفسحوا وتوسعوا
نددال:هنددالهرسددولها هرودد ها هت دداىله نهمدداه دد ها دد ه بدداسهه (222)
إلا أكللل  أحلللدكم طعاملللا  فلللَل يمسلللح يلللده حتلللى يلعقهلللا أو »ه:ه

ه تفقه  يه.« يلعقها
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م لُيسللللللل  »:ههنددددددال:هنددددددالهرسددددددولها هه دددددد هأيبههريددددددرنهه (222)
ه«كبيللر، والمللاُر علللى القاعللد والقليلل  علللى الكاليللرُر علللى اليالصللغ

ه.«والراك  على الماشي» تفقه  يه.هايفهراايةهملد مه
ال »:ههنددال:هنددالهرسددولها ههه دد هأيبهطاعددبه دد ه  دد ه (222)

اليهلللللود والبصلللللار  بالسلللللَلم، وإلا لقيتملللللوهم فلللللي طريلللللق  تبلللللدؤوا
هأخرجهه د م.ه«فاضطروهم إلى أضيقه

إلا عطللي أحللدكم فليقلل : »ه:نددالهه دد هاعندد هها نددههه (223)
الحمللد هلل، وليقلل  للله أخللوه: يرحمللك اهلل، فللفلا قللال للله: يرحمللك 

هأخرجههاعبخاري.« اهلل، فليق  له: يهديكم اهلل ويصلح بالكم
كم ملب أحلد ال يشلربنَّ »:ههنال:هنالهرسدولها هها نههه (223)

هأخرجهه د م.ه«قائما  
إلا ا تعللللل  أحلللللدكم »:ههندددددال:هندددددالهرسدددددولها هها ندددددهه (223)

وإلا  لللع  فليبلللدأ بالشلللمال، وللللتكن اليمبلللى أولهملللا بلللدأ بلللاليمين، فلي
ه تفقه  يه.ه«ع ُ بْ خرهما تلُ هعُ  و بْ تلُ 
ال يمللِش أحللدكم فللي »:ههنددال:هنددالهرسددولها هها نددهه (226)

ه تفقه  يه.ه« ع   واحدة  وليُبِعلُهما نميعا  أو ليخلعهما نميعا  
ه نهمداهندال:هندالهرسدولها ههت داىله  ها د ه مدرهرود ها  (220)
ه تفقه  يه.ه«ال يبظر اهلل إلى من نرَّ  وبه خيَلء»ه:
إلا أكلل  »نددال:هههأنهرسددولها هرودد ها هت دداىله نهمدداها ندهه (223)

أحلللدكم فلي كللل  بيميبللله وإلا شلللرب فليشلللرب بيميبللله فلللف  الشللليطا  
 أخرجهه د م.ه«ي ك  بشماله، ويشرب بشماله

ه



 
 أدلة األحكاممن 

 

011 

 ةباب الِبر  والص ل
مللن أحلل  أ  »ه:ههنددال:هنددالهرسددولها ه دد هأيبههريددرنه (223)

أخرجدههه«لله فلي أ لره، فليصل  رحمله يبس  لله فلي رزقله، وأ  يبسل 
هاعبخاري.

ال »:ههندددددال:هنددددالهرسدددددولها هه دددد هجبددددريه ددددد ه ط ددددمهه (222)
هط هرلم،ه تفقه  يه.اي  هنه«يدخ  ال بة قاط 

إ  اهلل »ه:نددددالههأنهرسددددولها ههه دددد هاملغددددرينه دددد هشدددد بة (222)
ات ومبعا  وهات، وكره لكلم حرم عليكم عقوق األمهات، ووأد البب

ه تفقه  يه.ه«قي  وقال، وكالرة السيال وإضاعة المال
وال ي  فسي بيلده ال »ه:أ ههندالهه  هاعن ههه  هأ   (222)

ه تفقه  يه.ه«ييمن عبٌد حتى يح  ل اره ما ي   لبفسه
:هأيهاعدذ بههعتهرسدولها هأندال:هسده  ها د ه دد وده (223)

يُّ؟هنددال:هأن ددتهمثهه«كوهللو خلقلل أ  ت علل  هلل  للدا  »ه:أ ظددم؟هنددال
أ  » ن دددت:همثهأيُّ؟هنددداله«أ  تقتللل  وللللد  خشلللية أ  ي كللل  معلللك»

ه تفقه  يه.ه«تع ي بحليلة نار 
 نهمددداهأنهت دداىله بدددا ه دد ه مددراه ددد هاع ددابهرودد ها ه دد ه (233)

نيد :هاهدد هه.«ملن الكبللائر شلتُم الرَُّنللِ  والديله»ه:ندالههرسدولها ه
أبلللاه    ، فيسللل ُ ُنللللرَّ  علللم، يسللل  أبلللا ا»يددددبهاعرجددد هااعديددده؟هنددداله

ه تفقه  يه.ه«أمه أمه فيس ُ  ويس ُ 
ال يحلُ  لمسللم »ندال:هههأنهرسدولها هه  هأيبهأيوبه (233)

أ  يه ر أخاه فوق  َل  ليال  يلتقيا ، فيعر  ه ا، ويعر  ه ا 
ه تفقه  يه.« وخيرهما ال ي يبدأُ السَلم



 

 البدر التمام بما صح
 

015 

كلللللُ  معلللللروف »ههندددددال:هندددددالهرسدددددولها هه ددددد هجدددددا ره (236)
هجههاعبخاري.أخرهه«صدقة

ه (230) ال تحقلللر  ملللن »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هأيبهذر 
هرااسه د م.ه«المعروف شي ا ، ولو أ  تلقى أخا  بونه  طلق

إلا طبخللللل  مرقلللللة »:ههندددددال:هندددددالهرسدددددولها هها ندددددهه (233)
هأخرجهه د م.« ف كالر ماءها وتعاهد نيرا ك

ملن  فلي علن »ه:هندال:هندالهرسدولها هه  هأيبههريدرنه (233)
ملللن كلللرب اللللد يا  فلللي اهلل عبللله كربلللة ملللن كلللرب يلللوم  ةبلللمسللللم كر 

القياملة، ومللن يسلر علللى معسللر يسلر اهلل عليلله فلي الللد يا واآلخللرة، 
ستره اهلل في الد يا واآلخرة، واهلل في علو  العبلد  ومن ستر مسلما  

هأخرجهه د م.ه«ما كا  العبد في عو  أخيه
من دل على »ه:هنال:هنالهرسولها هه  ها  ه د وده (232)

هأخرجهه د م.ه«ير فله مال  أنر فاعلهخ
 ور باب العهد وال

 نهمداهندال:همس دتهرسدولههت داىله  هاعن مانه  ه شريهرود ها  (232)
إ  الحللللَلل »ه:-ذ يددددهاعن مددددانه إصددددب يههإىلهأُههاأهددددوى-يدددددولههها ه

كاليلٌر ملن البلاس،   بي ن، والحرام بي ن، وبيبهما مشتبهات، ال يعلمهنَّ 
وملللن وقللل  فلللي  .تبرأ لديبللله وعرضلللهتقلللى الشلللبهات فقلللد اسلللافملللن 

كالراعي يرعلى حلول الحملى يوشلك أ    .الشبهات وق  في الحرام
 وإ  حملى اهلل محارمله، أالَ  ، أالَ ى  أال وإ  لك  ملك حم ،يق  فيه

وإ  فللللي ال سللللد م للللغة إلا صلللللح  صلللللح ال سللللد كلُلللله وإلا 
ه تفقه  يه.ه«وهي القل  فسدت فسد ال سد كله، أالَ 



 
 أدلة األحكاممن 

 

016 

تِعللللي عْبللللُد »ه:هال:هنددددالهرسددددولها هندددده ددد هأيبههريددددرنه (232)
والللللدرهم والقطيفللللة، إ  أعطللللي رضللللي، وإ  لللللم يعلللل  لللللم  الللللديبار

هأخرجههاعبخاري.ه«ير 
هه نهمدداهنددالهأخددذهرسددولها ههت دداىله دد ها دد ه مددرهرودد ها  (233)

اكدانهه«كلن فلي اللد يا ك  لك غريل ، أو علابر سلبي »مبنك هفدال:ه
أ ددددديتهفدددد هتنتظددددرههإذا» نهمدددداهيدددددول:هت دددداىلها دددد ه مددددرهرودددد ها ه

أصبحتهف هتنتظدرهاملدداءهاخدذه د هصدحتكهعدددمك،هاعلبا ،هاإذاه
هأخرجههاعبخاري.«ها  هلياتكهملوتك

ههندددددال:همس دددددتهرسدددددولها ههه ددددد هسددددد ده ددددد هأيبهانددددداب (233)
هأخرجهه د م.ه«إ  اهلل يح  العبد التقي الغبي الخفي»:هيدول

 باب الترهي  من مساوئ األخَلق
لليي الشلديد » :هلهرسولها هنال:هناه  هأيبههريرنهه (233)

 تفددقهه«بالصللرعة وإ مللا الشللديد اللل ي يملللك  فسلله عبللد الغ لل 
ه  يه.

ه نهمداهندال:هندالهرسدولها هت اىله  ها  ه مرهرو ها هه (236)
ه تفقه  يه.ه«الظلم ظلمات يوم القيامة»:ه
تقوا الظلم، فلف  ا»ه:هنال:هنالهرسدولها هه  هجا رهه (230)

واتقلللوا الشلللح فف للله أهللللك ملللن كلللا   يلللوم القياملللة، الظللللم ظلملللاتٌ 
هأخرجهه د م.ه«قبلكم

هيللة المبللافق »ه:هنددال:هنددالهرسددولها هه دد هأيبههريددرنهه (233)
ه«  كللل ب، وإلا وعلللد أخللللل، وإلا ائلللُتمن خلللا  لللَل : إلا حلللدَّ 

وإلا خاصللللم » : تفددددقه  يدددده.هاهلمدددداه دددد هلددددديثه بدددددها ه دددد ه مددددر
ه.«ف ر
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اب سلللب»ه:هندددال:هندددالهرسدددولها هها ددد ها ددد ه دددد ودهه (233)
ه تفقه  يه.ه«المسلم فسوق، وقتاله كفر

 نَّ إيللاكم والظَّلل»ه:هنددالهرسددولها هه:ندداله دد هأيبههريددرنه (232)
ه تفقه  يه.« أك ب الحدي  نَّ فف  الظَّ 

ه:يدددولههنددال:همس ددتهرسددولها هه دد ه  ددد ه دد هيدددارهه (232)
ما من عبد  يسترعيه اهلل رعية يموت يوم يموت وهو غاٌل لرعيتله »

ه تفقه  يه.ه«ال بة إال حرم اهلل عليه
اللهم من وللي ملن »ه:ه  ه ائشةهناعت:هنالهرسدولها هه (232)

هأخرجهه د م.« أمر أمتي شي ا  فشق عليهم فاشقق عليه
إلا قاتللللل  »ه:هندددددالهرسدددددولها هه:نددددداله ددددد هأيبههريدددددرنهه (233)

ه تفقه  يه.« أحدكم فلي تب  الونه
ال »أنهرجددددد ًهندددددالهيددددداهرسدددددولها ،هأاِصددددد هندددددال:هها ندددددهه (233)

هأخرجههاعبخاري.ه«ال تغ  »فردَّدهِ راراً،هانال:ه« تغ  
نددالهرسددولهه: نهدداهناعددتهت دداىله دد هخوعددةهاأل لدداريةهرودد ها  (233)

إ  رناال  يتخوضلو  فلي ملال اهلل بغيلر حلق، فلهلم البلار »:هها ه
ه«.أخرجههاعبخاريهه«يوم القيامة

 :ندداله–فيمدداهيرايددهه دد هر ددههه–هه دد هاعندد هه دد هأيبهذره (236)
رم  الظلم عللى  فسلي، ونعلتله بيلبكم محرملا ، يا عبادي إ ي ح»

هأخرجهه د م.ه«فَل تظالموا
أتلللللدرو  مللللللا »ه:ندددددالههأنهرسدددددولها هه ددددد هأيبههريدددددرنه (230)

نيدد :هه«لكللر  أخللا  بمللا يكللره»ندداعواها هارسددوعههأ  ددم،هنددالهالغيبللة؟ 
إ  كللا  فيلله مللا تقللول فقللد »أفرأيددتهأنهكددانهيفهأخدد ه دداهأنددول؟هندداله

هرااسه د م.ه«فقد بهتهاغتبته، وإ  لم يكن فيه 
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وال  ،ال تحاسلللللللدوا»ههندددددددال:هندددددددالهرسدددددددولها هها ندددددددهه (233)
  بع لللكم عللللى بيللل  بلللوال تباغ لللوا، وال تلللدابروا، وال ي ،تبانشلللوا

بعلض، وكو للوا عبلاد اهلل إخوا للا، المسلللم أخلو المسلللم، ال يظلملله، 
وال يخ للله وال يحقللره، التقللو  هاهبللا، ويشللير إلللى صللدره،  للَل  

ملللن الشلللر أ  يحقلللر أخلللاه المسللللم، كللل   ء   ملللرات، بحسللل  املللر 
هأخرجهه د م.ه«المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، وعرضه

المسللتبا  مللا »ه:هنددالهرسددولها هه:ندداله دد هأيبههريددرنه (233)
هم. أخرجهه ده«لم يعتد المظلوم ما البادئفعلى  قاالَ 

:هه نهداهناعدت:هندالهرسددولها هت داىله د ه ائشدةهرود ها ه (232)
أخرجددددهه« ا قللللدَّموامللللات فللللف هم قللللد أف للللوا إلللللى ال تسللللبوا األمللللو »

هاعبخاري.
ال يلدخ  ال بلة »:ههندال:هندالهرسدولها هه  هلذيفةه (232)

ه تفقه  يه.ه«قتات
:هه دددد ها دددد ه بدددداسهرودددد ها ه نهمدددداهنددددالهنددددالهرسددددولها ه (232)
، وهلم لله كلارهو ، صل  فلي أل يله اآل لك مْن تسمَّ »   حدي  قلوم 

هاري.أخرجههاعبخه.ي  هاعرصاب« يوم القيامة
ين ا ِ لعَّللإ  الَّ »ه:هنددال:هنددالهرسددولها هه دد هأيبهاعدددرداءه (233)

هأخرجهه د م.ه«و  شفعاء، وال شهداء يوم القيامةو ُ كُ ال يَ 
: هندالهرسددولها هه: نهداهناعدتت داىله د ه ائشدةهرود ها ه (263)
 أخرجهه د م.ه«أبغض الرنال إلى اهلل األلُد الخصم»

ه
ه
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 باب الترغي  في مكارم األخَلق
عللللليكم »:ههنددددال:هنددددالهرسددددولها هه ه ددددد وده دددد ها دددد (263)

بالصدق فف  الصدق يهدي إلى البر، وإ  البلر يهلدي إللى ال بلة، 
ومللا يللعال الرنللل  يصللدق ويتحلللر  الصللدق حتلللى يكتلل  عبلللد اهلل 
صللديقا ، وإيللاكم والكلل ب، فللف  الكلل ب يهللدي إلللى الف للور، وإ  
 الف ور يهدي إلى البار وملا يلعال الرنل  يكل ب ويتحلر  الكل ب

ه تفقه  يه.ه«حتى يكت  عبد اهلل ك ابا  
فف   ن  إياكم والظَّ »:هنالههأنهرسولها هه  هأيبههريرنه (266)

ه تفقه  يه.ه«أك ب الحدي  نَّ الظَّ 
يلاكم إ»:ههندال:هندالهرسدولها هه  هأيبهس يدها دريه (260)

عناه ددُّه د هجماعددناههناعوا:هياهرسولها ،ه اه«وال لوس على الطرقات
نداعواها داهه«الطريلق حقله فل عطواف ما إلا أبيلتم »نال:هفيها،هه، تحد

غللللض البصللللر، وكللللل األل ، ورد السللللَلم، واألمللللر »:هلددددده؟هنددددال
ه تفقه  يه.ه«بالمعروف، والبهي عن المبكر

مللن يللرد اهلل بلله »ه:هنددالهرسددولها هه:ندداله دد ه  اايددةهه (263)
ه تفقه  يه.ه«خيرا  يفقهه في الدين

هندال:هندالهرسدولها هه نهمداهت داىله  ها د ه مدرهرود ها  (263)
ه تفقه  يه.ه«الحياُء من اإليما »ه:
إ  »ه:هنال:هنالهرسولها هههاأل لاريه د ودهأيب  ه (262)

صلب  ملا امما أدر  الباس من كَلم الببلوة األوللى: إلا للم تسلتح، ف
ه.اعبخاريأخرجههه«ش  
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المليمن القلوي »:ههنال:هنالهرسولها هه  هأيبههريرنه (262)
حللرص امللن الملليمن ال للعيل وفللي كلل  خيللر،  خيلر وأحلل  إلللى اهلل

علللى مللا يبفعللك واسللتعن بللاهلل، وال تع للع، وإ  أصللابك شلليٌء فللَل 
تقل : لللو أ للي فعللل  كلل ا كللا  كل ا وكلل ا، ولكللن قلل : قللدَّر اهلل ومللا 

هأخرجهه د م.ه«شاء اهلل فع ، فف  لو تفتح عم  الشيطا 
إ  اهلل »:ههنددال:هنددالهرسددولها هه دد ه يددا ه دد هتدداره (262)

إللليَّ أ  تواضللعوا حتللى ال يبغللي أحللٌد علللى أحللد ، وال يفخللر  ىأوحلل
هأخرجهه د م.ه«أحٌد على أحد  

ملللا  قصللل  »:ههندددال:هندددالهرسدددولها هه ددد هأيبههريدددرنه (263)
وما تواضل  أحلٌد هلل  إال ععا   صدقٌة من مال، وما زاد اهلل عبدا  بعفو  

 أخرجهه د م.ه«إال رفعه اهلل تعالى

اللللللدين »ه:هلهرسدددددولها هندددددال:هنددددداه دددد همتددددديمهاعدددددداريه(731)
ه،هن نددددددددددددددددددددددددددددددددا:هملدددددددددددددددددددددددددددددددد ههدددددددددددددددددددددددددددددددد البصلللللللللللللللللللللللللللللللليحة،  َل للللللللللللللللللللللللللللللللا

هلل، ولكتابللللله، ولرسلللللوله، وألئملللللة المسللللللمين ه:يدددداهرسدددددولها ؟هندددددال
هأخرجهه د م.ه«وعامتهم

 باب ال كر والدعاء
ما نلي قوٌم »ه:هنال:نالهرسولها هه  هأيبههريرنه(731)

لرحمة م لسا  ي كرو  اهلل فيه، إال حفتهم المَلئكة وغشيتهم ا
هأخرجهه د م.« ولكرهم اهلل فيمن عبده

من قال: ال »ه:هنال:هنالهرسولها هه  هأيبهأيوبه(732)
إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على  
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ك  شيء  قدير، عشر مرات  كا  كمن أعتق أربعة أ في من ولد 
ه تفقه  يه.ه«إسماعي 

ه(733) ههريرن هأيب   هناله ههنال: ها  ههرسول مْن قال: »:
مال   ئة مرة  حط  عبه خطاياه وإ  كا  اسبحا  اهلل وبحمده م

ه تفقه  يه.هه«زبد البحر
 نهاهناعت:هنالهرهت اىله  هجويريةه نتهاحلار،هرو ها ه(734)

لقد قل  بعد  أرب  كلمات لو ز   بما قلِ  »ه:هرسولها ه
، عدد خلقه، ورضاء م لوز تهنَّ: سبحا  اهلل وبحمدهو مب  الي

هأخرجهه د م.ه« فسه، وز ه عرشه، ومداد كلماته
أح  »ه:هنالهرسولها هه:ناله  همسرنه  هجندبه(735)

بدأت سبحا  اهلل، والحمد  الكَلم إلى اهلل أرب ، ال ي ر  ب يهنَّ 
هأخرجهه د م.ه«هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكبر

يا »:ههرهرسولها ههنال:هنالهه  هأيبه وس هاألش ري(736)
على كبع  من كبوز ال بة؟ ال حول وال  عبداهلل بن قيي أال أدلك

ه تفقه  يه.ه«قوة إال باهلل
هأاسه(737) ه   سيد »ه:هنالهرسولها هه:ناله  هشداد

اللهم أ   ربي ال إله إال أ   خلقتبي،  :أ  يقول العبد االستغفار
بك من  طع  أعولوأ ا عبد ، وأ ا على عهد  ووعد  ما است

لي، فف ه  شر ما صبع ، أبوُء لك ببعمتك عليَّ وأبوء ب  بي فاغفر
هأخرجههاعبخاري.ه«ال يغفر ال  وب إال أ  
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هه نهماهنال:هكانهرسولها هت اىله  ها  ه مرهرو ها ه(738)
اللهم إ ي أعول بك من زوال  عمتك، وتحول عافيتك، »ه:يدول

هرجهه د م.أخه«وف اءة  قمتك، ونمي  سخطك
رببا هتبا »ههنال:هكانهأكلرهُد اِءهرسولها ههه  هأ  (739)

ه تفقه  يه.ه«في الد يا حسبة وفي اآلخرة حسبة وقبا ع اب البار
ه(741) هاألش ري ه وس  هأيب   هه هاعن  هكان هنال: يد و:هه
ونهلي، وإسرافي في أمري وما أ   أعلم لي خطي تي  اللهم اغفر»

، وك   للك لي ند ي وهعلي، وخط ي وعمدي غفرابه مبي، اللهم 
لي ما قدم ، وما أخرت، وما أسررت وما  غفراعبدي، اللهم 

أعلب ُ ، وما أ   أعلم به مبي، أ   المقد م، وأ   الميخر، 
ه تفقه  يه.ه«وأ   على ك  شيء  قدير

اللهم »يدول:هههنال:هكانهرسولها هها  هأيبههريرنه(741)
هو عصمة أمري وأصلح لي د ياي التي  أصلح لي ديبي ال ي

فيها معاشي وأصلح لي هخرتي التي إليها معادي وانع  الحياة 
أخرجههه«نع  الموت راحة لي من ك  شراو  زيادة  لي في ك  خير

ه د م.
ه(742) ههريرن هأيب   هه ها  هرسول هنال كلمتا  »ه:هنال:

يعا : حبيبتا  إلى الرحمن خفيفتا  على اللسا ،  قيلتا  في الم
هرااسهاعبخاريها د م.ه«سبحا  اهلل وبحمده سبحا  اهلل العظيم

    ه
هه
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 ةالخاتم
 الحمد هلل ال ي ببعمته تتم الصالحات

اللهم اغفر لي خطي تي ونهلي وإسرافي في أمري وما أ   أعلم 
 به مبي

 اللهم اغفر لي ند ي وهعلي وخط ي وعمدي وك  للك عبدي
أخرت وما أسررت وما أعلب  وما اللهم اغفر لي ما قدم  وما 

أ   أعلم به مبي أ   المقدم وأ   الميخر وأ   على ك  شيء 
 قدير

 رببا هتبا في الد يا حسبة وفي اآلخرة حسبة وقبا ع اب البار
اللهم ا فعبي بما علَّمتبي وعل مبي ما يبفُعبي وارزقبي علما  يبفُعبي 

 وزد ي علما  
 هلل من حال أه  الباروالحمد هلل على ك  حال وأعول با

سبحا ك اللهم وبحمد  أشهُد أ  ال إله إال أ   أستغفر  وأتوب 
 إليك

وصلى اهلل وسلم وبار  على  بيبا محمد وعلى هله وصحبه 
 أنمعين

 كتبه الفقير إلى عفو ربه القديرهههههههههههههههههههههههههههههههه
هسيفهاعديفأ وهخ ده اصره  هس يده  ههههههههههههههههههههههههههه

هغفرها هعههاهعواعديههامجي هاملد منيهههههههههههههههههههههههههههههه
ههد2/4/1481


