
ْمٍر عظيمٍ  صلى هللا عليه   - . وإْن َسَكَت َسَكَت على مثل ذلك، قال: فسكت النيب فاِحَشٍة كيف يصَنُع؟ إْن تَكلََّم تَكلََّم 
ُه فقال: إنَّ الَّذى سألُتَك عْنُه قد ابُتِليُت ِبِه. فأنزل هللاُ عزَّ وجلَّ هؤالِء  -وسلم  َ فلم جيبه، قال: فلمَّا كان بعد ذلك َأ

ِت يف ُسورَِة النُّوِر {َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواجَ  ُهْم} فتالهن عليه ووَعظَُه وذكََّرُه وأخربَُه أنَّ عذاَب الدنيا أهَوُن من َعَذاِب  اآلَ
حلقِّ ما كذبُت عليها، مثَُّ َدَعاَها َوَوَعظَها وذكََّرَها وأخربََها أنَّ َعَذاَب الدُّني ا أهَوُن من َعَذاِب اآلِخَرِة، قال: َال، والذي بعَثَك 

لرجل فشهد َأْرَبَع شهاداٍت  إنَُّه ملن الصادقني، واخلامسة أنَّ اآلِخَرِة. قالت: َال، والذي  حلق إنَُّه لكاِذٌب، فَبَدأ  بـََعَثَك 
ملرأِة فشهَدْت َأْربََع شهاَداٍت  ِإنَُّه َلِمَن الكاذِبَني. واخلاِمسَ  ُة َأنَّ َغَضَب هللا  لَعَنه هللا عليه إْن كان من الكاذبني. مث َثىنَّ 

  يها إن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقَني مثَُّ فـَرََّق بينُهَما. عل
 __________  

ب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأته ومل ينو الطالق 3) كتاب الطالق ( 18) ( 1100/  2) مسلم: ( 1( رقم    -) 
)19 .(  
  ). 21) األحزاب: (2(
  ). 4رقم (   -) كتاب اللعان  19) (1131  - 1130/  2) مسلم: ( 3(
  (أيفرق). ) مسلم: 4(
  ) أن: ليست يف (د). 5(
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بَشريِك بن سحماء،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عبَّاس، أنَّ ِهالل بن أُميََّة َقَذَف امرأتَُه عنَد النيبِّ 1البخاري (
حُد على امرأتِِه رجًال  ) يف َظهرك" قال:  رسول هللا! إذا رأى أ2: "البيِّنة أو حدٌّ (-صلى هللا عليه وسلم  - فقال النيب 

) يف ظهرك " فقال هالٌل: والذي  2يقول: "البينُة وإالَّ َحدٌّ (  - صلى هللا عليه وسلم  -يَنطلُق يَلتمس البّينة؟ فجعل النيب 
حلقِّ إّينِ َلصادق، َفليُنزلنَّ هللا ما ُيربُِّئ ظهري من احلدِّ، فنزل جربيُل عليه السالم وأنزل هللا ( عليه {َوالَِّذيَن يـَْرُموَن  ) 3بَعَثَك 

فأرسَل إليها فجاء هالٌل   -صلى هللا عليه وسلم  - ) وانصرف النيب 4َأْزَواَجُهْم} فقرأ حىت بلغ {ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقَني} (
ِئب؟ مث  -صلى هللا عليه وسلم  -فَشِهَد، والنيبُّ   )  5قامت املرأة (يقول: إنَّ هللا يعلُم أنَّ أحدَكما كاِذب، فهل منكما 

ا َموِجبة. َّ   فشَهدت، فلما كانت عند اخلامسة وقُفوها وقالوا: إ
ا ترِجع، مث قالت: ال َأفضُح قومي ساِئَر اليوم، فمضت. فقال النيب  صلى  - قال ابن عباس: فتلكَّأت ونكَصت حىت ظننَّا أ

اإلليتني َخَدجلَّ الّساقني فهو لَشريِك بن سحماء" فجاءت  : "أبِصروها، فإْن جاءت به أكحَل الَعينني، سابَغ - هللا عليه وسلم 
  : "لوال ما َمضى من كتاب هللا لكان يل وهلا َشأن".- صلى هللا عليه وسلم  - به كذلك، فقال النيب 

َب هللا عليهم - )، عن ابن عباس، قال: َجاَء ِهالُل بن أُميَّة 6أبو داود ( )،  7شاء (إىل أهله ع -وُهَو أحُد الثالثة الذين 
  فوجد عند أهِلِه رُجًال، فرأى 

 __________  
َِّ ِإنَُّه 3) كتاب التفسري ( 65) (304  - 303/ 8) البخاري: (1( ِ َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْربََع َشَهاَداٍت  ب {َوَيْدرَأُ َعنـْ  (

  ). 4747رقم (  -َلِمَن اْلَكاِذِبَني} 
لنصب. 2(   ) (ف، د): حًدا 



  الكرمي: ليس يف األصل. ) االسم3(
  ). 6) النور: (4(
  ) (املرأة): ليست يف البخاري. 5(
ب يف اللعان  27) كتاب الطالق (7) (689  - 688/ 2) أبو داود: (6(   ). 2256رقم (   -) 
  ) أبو داود: (فجاء من أرضِه عشًيا). 7(
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ذنيه ( َع  ، فقال:  رسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ا على رُسوِل هللا )، حىت أصبح، مث َغدَ 2)، فلم يهْجُه (1بعينيِه ومسَِ
ذينَّ، فَكرَِه رُسوُل هللا  ما   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا! إّينِ جْئُت أهلي ِعشاًء فوجدُت عندهم رجًال، فرَأيُت بعيينَّ ومسعُت 

  حلديث.جاء به، واشتدَّ عليه، فنزلت {َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم} وذكر ا
)، ومن  3بينهما، وقضى أال يُدعى ولُدها َألب، وال يُرمى وال تُرمى (  - صلى هللا عليه وسلم   - ويف آخره، فـََفرََّق رُسوُل هللا 

ما يفرتقان من غري طالق، وال ُمتوَىف عنها.    رماها أو رمى ولَدها فعليه احلّد، وقضى أال بيت هلا عليه وال ُقوت من أجل أ
ءْت بِه ُأصْيهب َأرْيِصح أُثْيبٍج َمحَْش الساقني فهو هلالل ابن أُمية، وإن جاءت به أْوَرق جعًدا ُمجالًيا خَدجلَّ  وقال: "إْن جا

َ الساقني سابغ اإلليتني، فقال رسول هللا     -الّساقني سابغ اِإلليتني، فهو للذي رُِمَيت به" فجاءت به أورق جعًدا ُمجاليا خدجلَّ
  "لوال األميان لكان يل وهلا شأن". : -صلى هللا عليه وسلم 

  قال عرمة: فكان بعد ذلك أمريًا على مصر، وما يُدعى ألب. 
، فقال َلُه: أرأيَت  عاصُم لو أنَّ  4مسلم (  )، عن َسْهل بن سْعٍد، أنَّ ُعوميًرا العجالين، َجاَء إىل َعاِصِم ابن َعِديٍّ األنَصاِريِّ

ُلونَُه؟ أم كيف يفعُل؟ َفَسْل يل َعْن ذِلَك  َعاِصُم رسوَل هللا رجًال وَجَد مع اْمَرأتِِه رَُجًال، أي صلى هللا عليه وسلم   -قتـُُلُه، فتقتـُ
َا، حىت َكُربَ  -صلى هللا عليه وسلم  -َفَكرَِه رُسوُل هللا  - صلى هللا عليه وسلم   -. فسأل عاصٌم رُسوَل هللا - َ ملساِئَل وَعا

َع من رُسول هللا ، فلمَّا رََجَع عاِصٌم إىل أْهِلِه َجاَءُه عوميٌر، فقال:  عاصم! ماذا -صلى هللا عليه وسلم  - على عاصم ما مسَِ
  ؟ قال عاِصمٌ -صلى هللا عليه وسلم  - قال لك رُسوُل هللا 
 __________  

لتثنية. 1( ذنه)، ويف نسخة    ) أبو داود: (فرأى بعينه، ومسع 
  رجل ومل ينفره. ) فلم يهْجُه: أي مل يزعج هالل ذلك ال2(
  ) أبو داود: (وال ُترمى وال يُرمى ولدها).3(
  ). 1رقم (   -) كتاب اللعان  19) ( 1129/  2) مسلم: ( 4(
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ِْتين خبري، َقْد َكرَِه رُسوُل هللا  املْسأَلُة اليت سأْلُتُه عنها. قال عومير: وهللا! ال أنتهى حىت   -صلى هللا عليه وسلم  -لُعوميٍر: مل 
َوَسَط النَّاَس. فقال:  رُسوَل هللا! أرأيَت رُجًال وجد  -صلى هللا عليه وسلم  -ُه عنها. فأقْـَبَل ُعومير حىت أََتى رُسوَل هللا  أسألُ 



ُلونَُه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول هللا  ُلُه فتقتـُ ) فيك ويف  1: "قد أُنزل (-صلى هللا عليه وسلم  -مع امرأتِه رَُجًال أيقتـُ
ا".  صاِحَبِتَك،   فاذهب فَْأِت 

َ مع النَّاس، عند رُسوِل هللا  ، فلمَّا فـََرَغا قال عوميٌر: َكَذْبُت عليها،  َرُسوَل -صلى هللا عليه وسلم  -قال سهل: فـََتَالَعَنا وَأ
ُمَرُه رسول هللا   ، قبل أْن    . - صلى هللا عليه وسلم  -ِهللا، إنَّ أْمَسْكتـَُها، فطلَّقها ثالً

) التفريق بني ُكلِّ 4: "ذلكم ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، فقال رسول هللا 3)، فتالعنا يف املسجد (2ق آخر (ويف طري
 ."   ُمَتَالِعَنْنيِ
  ) هلا. 8) وَتِرُث ِمْنُه ما فرض هللا ( 7) اىل أُمَِّه، مث َجَرِت السُّنَُّة أنَُّه يرث منها (6)، قال سهل: فكان ابنـَُها ( 5ويف آخر ( 
بينهما، وقال: "ال  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سهل وذكر هذا احلديث، قال: فتالعنا، ففرق رسول هللا 9 (الدارقطين

  جيتمعان أبًدا".
  ) جيتمعان أبًدا.11)، عن سهل: مضِت السُّنَّة بعُد يف املتالِعَنْني أن يفّرق بينهما مث ال (10وقال أبو داود ( 

 __________  
  ) مسلم: (نزل). 1(
  ). 3رقم (   -مسلم: نفس الكتاب السابق ) 2(
  ) مسلم: (فتالعنا يف املسجد، وأ شاهد). 3(
  ) مسلم: (ذاكم). 4(
  ). 2رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب السابق 5(
  ) مسلم: (فكان ابنها يدعى).6(
  ) مسلم: (أنه ورثها وترث منه). 7(
  ) اإلسم الكرمي: ليس يف (د).8(
  . ) 115رقم (  -) 275/  3) السنن: ( 9(
ب يف اللعان 27) كتاب الطالق ( 7) ( 683/  2) أبو داود: ( 10(   ). 2250رقم (   -) 
  ) ف: (فما) مكان (مث ال).11(
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  ، قال لعاصم بن عدى: "أْمِسك املرأة عندك حىت تلد". - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ النيب  1وعن سهل (
" فـََوَضعْت (-صلى هللا عليه وسلم   -  )، عن ابن عباس، يف هذا قال: فقال رسول هللا2مسلم (  ْ ) َشِبيًها  3: "اللُهَم َبنيِّ
لس: أِهَي اليت قال رسول هللا 4لذي (  صلى هللا عليه وسلم  -) ذكر َزْوُجَها أنَُّه وَجد ِعْنَدَها. فقال رجل ِالبِن عبَّاٍس يف ا

  ال ابُن عبَّاٍس: َال. تِْلَك اْمَرَأٌة كانت ُتْظِهُر يف اإلْسَالِم السُّوَء.: "َلْو َرَمجُْت أحًدا بغِري بيَِّنٍة َرَمجُْت َهِذِه؟ " فق-
للُمَتَالِعَنْنيِ: "ِحَساُبُكَما على ِهللا. أَحدُُكما َكاِذٌب. ال   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 5وعن ابن عمر (

َها" قال:  رُسوَل ِهللا! ماِيل؟ قال : "ال َماَل َلَك، إْن ُكْنَت َصَدقَت عليها فـَُهَو ِمبَا اْسَتْحَلْلت ِمْن فـَْرِجَها وإْن  َسِبيَل َلَك عليـْ
َها". 6ُكْنَت َكَذْبَت عليها َفَذلك (   ) أَبـَْعُد َلَك ِمنـْ

ْن يـََتالَعَنا َأْن َيَضَع َيَدُه عند  أَمَر رَُجًال حَني َأَمَر املُتالعَنْنيِ أَ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عبَّاٍس، أنَّ النَِّيبَّ 7النسائي ( 



ا ُموِجَبٌة". َّ   اخلَاِمَسِة على ِفيِه وقال: "إ
صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عبد هللا بن مسعود، وذكر حديث املتالعنْني، قال: فذَهَبْت لِتَـْلَعَن، فقال هلا النيب 8مسلم ( 

  : "َمه" فَأَبْت فـََلَعَنْت. -
 __________  

  ). 2246رقم (  - : نفس الكتاب والباب السابقني ) أبو داود1(
  ).12رقم (   -) كتاب اللعان  19) ( 1134/  2) مسلم: ( 2(
  ) (ف): (فوضعته). 3(
لرجل الذي. . .). 4(   ) مسلم: (
  ). 5رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب السابق 5(
  ) مسلم: (فذاك). 6(
ب األمر بوضع40) كتاب الطالق ( 27) (175/  6) النسائي: (7( رقم   -اليد على يف املتالعنني عند اخلامسة   ) 
)3472 .(  
  ).10رقم (   -) كتاب اللعان  19) ( 1133/  2) مسلم: ( 8(
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صلى هللا عليه   - ، َففرََّق رُسوُل ِهللا -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رُجًال َالَعَن امراتُُه على َعْهِد رُسوِل هللا 1وعن ابِن عمر (
ُمِِّه. بينَـُهما -وسلم  ِ   وَأْحلََق الَوَلَد 

َع النيب 2أبو داود ( ): "أّميا امرأة  4) ( 3يقول حني نزلت آية املالعنة ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أنَُّه مسَِ
ينظر إليِه  ُأْدَخَلْت على قوم من ليس منهم، فليست من هللا يف شيٍء، ولن يُدخلها هللا جنَّتُه، وأميا رجل جَحد ولده وهو 

  احتجب هللا منه وفَضَحُه على رؤوِس األولني واآلخرين".
  

  ب فيمن عرَّض بنفي الولد 
َ رُسوَل هللا! إنَّ اْمَرأِيت َوَلَدْت ُغالًما - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، أنَّ أعرابًيا أتى رُسوَل ِهللا 5مسلم (  ، فقال: 

َا؟ " قال: ُمحٌْر،  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال َلُه النيب َأْسَوَد. وإّينِ أَْنَكْرتُُه،  ُ : "هل َلَك من إبل؟ " قال: نـََعْم، قال: َما أَْلوا
: "فأّىنِ ُهَو؟ " قال: َلَعلَُّه  رُسوَل ِهللا!  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: "فـََهْل ِفيَها من َأْوَرَق؟ " قال: نعم، قال رسول هللا 

  : "وهذا لعلَُّه يكون نـََزَعُه ِعْرٌق لَُه".-صلى هللا عليه وسلم   - ِعْرْق َلُه. فقال له النيب  َيُكوُن نـََزَعهُ 
ْص له يف االنتفاء منُه. 6زاد البخاري (    )، ومل يـَُرخِّ

 __________  
  ). 8رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب السابق 1(
ب التغل 26) كتاب الطالق: (7) (696  - 695/ 2) أبو داود: (2(   )، وسنده ضعيف.2263رقم (   - يظ يف االنتفاء ) 
  ) هذه اجلملة ليست يف (ف).3(
  ) أبو داود: (املتالعنني). 4(



  ).20رقم (   -) كتاب اللعان  19) ( 2/ 1137) مسلم: ( 5(
لكتاب والسنة ( 96) ( 309/  13) البخاري: (6( صٍل مبني  12) كتاب اإلعتصام  ب من شبَّة أصًال معلوًما  رقم   -) 
)7314 .(  
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  ب الولد للفراش
َا قالت: اْخَتَصَم َسْعُد ْبُن أِيب َوقَّاص وَعْبُد بُن زَْمَعَة ِيف ُغالم، فقال سعٌد: َهذا  رُسوَل هللاِ 1مسلم (  َّ ! ابُن  )، عن عاِئشَة أ

ُنُه. انظر إىل َشَبِهِه وقال عب َبة بن أيب وقَّاٍص، َعِهَد إيلَّ أنَُّه ابـْ د هللا بُن زَْمَعَة: َهَذا َأِخي،  َرُسوَل ِهللا! ُوِلَد َعلى ِفَراِش َأِخي، ُعتـْ
َبَة. فقال: "ُهَو َلَك  َعْبُد، الولد    -صلى هللا عليه وسلم  -أيب، من َولِيدتِِه. فـََنَظَر َرُسوُل ِهللا  إىل َشَبِهه، فرأى َشبَـًها بـَيًِّنا بُعتـْ

  ُه  سوَدُة بنت زَْمَعَة" فلم يـََر سودة قطُّ. للفراِش وللعاِهِر احلَجُر، واحتجيب ِمنَ 
  ): "هو لك، هو أخوك،  عبُد بن زمعة". 2وقال البخاري (

ملدينة.    اسم هذا الغالم عبد الرمحن، وأمُّه امرأة ميانية، وله عقب 
  

  ب
ا خلالَِتها، وقال: "اخلالُة   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن الرباء بن عازب، يف قصة ابنة محزة، أنَّ النيب 3البخاري ( قضى 

  مبنزلة األم".
  

  ب
ذات يوم مسرورًا، فقال: " عائشُة، أمل   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة، قالت: دخل عليَّ رُسوُل ِهللا  4مسلم ( 

  ترى أنَّ ُجمَززًا املُْدجليَّ 
 __________  

ب الولد10) كتاب الرضاع (17) ( 1080/  2) مسلم: ( 1(   ). 36رقم ( -للفراش وتوقي الشبهات   ) 
ب.  53) كتاب املغازى ( 64) ( 618/ 7) البخاري: (2(   ). 4303رقم ( -) 
ب كيف يكتب (هذا ما صاحل فالن ابن فالن، فالن بن 6) كتاب الصلح ( 53) (358  - 357/ 5) البخاري: (3(  (

  ). 2699رقم ( -فالن" 
حلاق القائف الولد رقم ( ) 11) كتاب الرضاع (17) ( 1082/  2) مسلم: ( 4(   ). 39ب العمل 
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) عليهما قطيفٌة، قد غطََّيا ُرُؤَسُهما وبدْت أقداُمُهما، فقال: إنَّ هِذِه األقداَم بعُضَها من  1دخَل عليَّ فرأى أَساَمَة وزيًدا و (
  بْعٍض".



  ). 3بياض ( )، وكان أسامة أسود شديد السواد وكان زيد أبيض شديد ال2قال أبو داود ( 
  

  ب يف عدة املتوّىف عنها واإلحداد ونفقة املطلقة
ا ذكرت ذلك لرسول هللا 4مسلم (  ا نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأ صلى هللا عليه وسلم   -)، عن ُسبيعه األسلمية، أ

  ). 5، فأمرها أن تزوّج (-
فع، عن زينب بنِت أيب سلمَة، قالت: دخلُت ع 6مسلم (    -صلى هللا عليه وسلم   - لى ُأمِّ حبيبَة زوج النيب )، عن محيد بن 

َ أبوها أبو سفياَن. فدعت أُمُّ حبيبَة بطيٍب فيه ُصْفَرٌة َخُلوٌق ( ) أو غريُه، فدَهَنْت منُه جاريًة، مث مسَّْت بعارضيها  7حني تُويفِّ
لطِّيب من حاجٍة، غري أّينِ مسعُت رسول هللا 8( يقول على املنرب: "ال ِحيلُّ   -هللا عليه وسلم صلى  -). مث قالت: وهللا مايل 

المرأٍة ُتؤمُن  واليوِم اآلخر حتُِدُّ على ميٍِّت فوق ثالٍث، إالَّ على زوٍج، أربعة أشهر وعشًرا" قالت زينب: مث دخلُت على  
لطبب من حاجٍة  غري أين مسعت  زينَب بنت جحش حني ُتويف أخوها، فدعت بطيب فمست منه، مث قالت: وهللا مايل 

  رسول هللا 
 __________  

  ) (و) ليست يف (د). 1(
ب يف القافة 31) كتاب الطالق (7) ( 699/ 2) أبو داود: (2(   ). 2267رقم (   -) 
  ) (شديد البياض): ليست يف أيب داود. 3(
ب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل8) كتاب الطالق ( 18) ( 1122/  2) مسلم: ( 4( رقم   - ) 
)56 .(  
  ) (د): تتزوج.5(
ب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة وحترميه يف غري ذلك، 9) كتاب الطالق ( 18) (1125  - 1123/  2) مسلم: ( 6(  (

م    ). 58رقم (  -إال ثالثة أ
  ) (خلوق): طيب خملوط. 7(
  صورة اإلحداد. ) (بعارضيها): أي جانبا وجهها، فوق الذقن إىل ما دون األذن وإمنا فعلت هذا لدفع8(
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يقول، على املنرب: "ال حيل المرأٍة تُؤِمُن  واليوِم اآلخر، حتُِدُّ على ميٍِّت فوق ثالٍث، إالَّ على   -صلى هللا عليه وسلم  -
  - سلم صلى هللا عليه و  -) أم سلمة تقول: جاءت امرأة إىل النيب 1زوٍج، أربعَة أشُهٍر وعشًرا" قالت زينب: مسعُت أمي ( 

: -صلى هللا عليه وسلم  -فقالت:  رسول هللا إنَّ ابنيت توّىف عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكُحُلَها؟ فقال رسول هللا 
، كلُّ ذلك يقول: "ال" -"ال" مث قال: "إمنا هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن يف اجلاهلية ترمى   -مرتني أو ثالً

  ل". لبعرِة على رأس احلو 
لبعرِة على رأس احلول؟ فقالت زينب: كانت املرأة إذا تويف زوجها (  )، دخلت ِحفًشا  2قال محيد: فقلت لزينب: وما ترمي 

ا سنة، مث تـُْؤتى بدابٍة، محار أو شاٍة أو طٍري، فتفتض به ( 3( ا، ومل متس طيًبا وال شيًئا، حىت متُرَّ  )،  4)، ولبست شر ثيا
ا، مث تراجع بعُد، ما شاءْت من طيب وغريه ( فقلما تفتض بشيٍء إال   ). 5مات، مث خترج فتعطى بعرًة فرتمى 



قال: "ال ِحتدُّ امرأٌة على ميٍت فوق ثالٍث، إال على زوج، أربعة   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 6وعن أم عطية (
ال تكتِحُل، وال متسُّ طيًبا، إالَّ إذا َطُهَرْت، نـُْبَذًة من ُقْسٍط أو  )، و 7أشهٍر وعشًرا، وال تلَبُس ثوً مصبوًغا إالَّ ثوَب عْصٍب ( 

  ) ". 8أظفاٍر (
 __________  

  ) أمي: ليست يف األصل. 1(
  ) مسلم: (إذا تويف عنها زوجها). 2(
  ) (حفًشا): بيًتا صغريًا حقريًا قريب السمك. 3(
  ) (فتفتض به): قال مالك: أي متسح به جلدها. 4(
  ِه. ) (د): أو غري 5(
  ). 66رقم ( -) نفس الكتاب والباب السابقني  1127/  2) مسلم: ( 6(
) (إال ثوب َعْصٍب): العصب من الثياب ما عصب غزله قبل أن ينسج كالربود، قاله اخلطايب، وقال النووي: هو برود  7(

، مث تنسج، ومعىن احلديث النهي عن مجيع الثياب املصبوغة   للزينة، إال ثوب العصب. اليمن حيصب غزهلا، مث يصبغ معصوً
) (نبذة من قسط أو أظفار) النبذة: القطعة والشيء اليسري، وأما القسط واألظفار: نوعان معروفان من البخور، وليا من  8(

  مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من احليض إلزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، ال للتطيب. 
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  ال متَتِشُط".): "و 1زاد النسائي ( 
ت أيب داود (    )، بدل عصب "إال مغسوًال". 2ويف بعض روا

قال: "املتوىف  - صلى هللا عليه وسلم  -، عن النيب -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أم سلمة زوج النيب 3وذكر أبو داود (
  ب وال تكتحل".) وال احللي، وال ختتض4عنها زوجها ال تلبس املَُعْصفر من الثياب، وال املُمشََّقة ( 

سكىن وال نفقة.   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثالً فلم جيعل هلا رسول هللا 5مسلم ( 
: "إذا حللِت فآذنيين" فآذنتُه، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد،  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: قال يل رسول هللا 

) ال مال له، وأما أبو جهم، فرجل ضرَّاب للنساء.  6: "أمَّا معاوية فرجل ترٌب (-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
: "طاعة ِهللا وطاعُة -صلى هللا عليه وسلم  - ) " فقالت بيدها هكذا: أساَمُة! أساَمُة! فقال هلا رسول هللا 7ولكن أسامة (

  رسوله خري لِك" فتزوجُتُه فاغتَبْطُت.
)، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال. أرسل مروان إىل فاطمَة، فسأهلا، فأخربته، وذكر هذا اخلرب، قالت:  8(أبو داود 

  فقال: "ال نفقة لك إال أن تكوين حامًال".  -صلى هللا عليه وسلم  -فأتت رسول هللا  
  )، عن فاطمة بنت قيس، يف هذا اخلرب قالت: فأتيت9الدارقطين (

 __________  
  ). 3534رقم ( -) ما جتتنب احلادة من الثياب املصبغة  64) كتاب الطالق ( 27) (203/  6النسائي: () 1(
ا 46) كتاب الطالق (7) ( 726/ 2) أبو داود: (2( ب فيما جتتنبه املعتدة يف عد   ). 2302رقم ( - ) 
  ). 2304رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 3(



  ملشق وهو يشبه املغرة. ) (املمشقة): ما صبغ 4(
ب املطلقة ثالً ال نفقة هلا 6) كتاب الطالق ( 18) ( 1119/  2) مسلم: ( 5(   ). 47رقم (   -) 
  ) (ترب): أي فقري. 6(
  ) مسلم: (ولكن أسامة بن زيد).7(
ب يف نفقة املبتوتة 39) كتاب الطالق (7) ( 716/ 2) أبو داود: (8(   ).2290رقم ( - ) 
  ).22/  4(  ) سنن الدارقطين:9(
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، فذكرت ذلك له قالت: فلم جيعل يل سكىن وال نفقة، وقال: "إمنا السكىن والنفقة ملن -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
  ) الرجعة". 1ملك ( 

  ) أيًضا.2وخرجه النسائي (
  -صلى هللا عليه وسلم  -وسنة نبينا   -عز وجل-)، عن األسود بن يزيد، قال: قال عمر: ال نرتك كتاب هللا 3مسلم ( 

{َال ُختْرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوِِنَّ َوَال َخيُْرْجَن  - َعزَّ َوَجلَّ -)، هلا السكىن والنفقُة. قال هللا 4لقول امرأٍة. ال ندري أحفظت أم نسيت ( 
َِْتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيَِّنٍة} (   ).5ِإالَّ َأْن 

  أن تذكر هذا احلديث. ) خري،7)، قالت: ما ِلَفاطمَة (6وعن عائشة (
، فأمرها فتحوََّلْت. 8وعن فاطمة ( ، وأخاُف أن يـُْقَتَحَم عليَّ   ) أيًضا، قالت: قلُت:  رسول هللا! زوجي طلََّقين ثالً

) إىل سعيد بن املسيب، فقلت: فاطمُة بنت قيس  10)، عن ميمون بن ِمْهران، قال: قدمُت املدينة فُدفعُت (9أبو داود (
ا كانت لسنة، فوضعت على يد ابن أم مكتوم األعمى.طُلِّقت فخر    جت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأٌة فتنت الناس، إ

 __________  
  ) (د): ميلك، وكذا (ف). 1(
  ).3552رقم ( - ) نفقة احلامل املبتوتة 73) كتاب الطالق ( 27) (210/  6) النسائي: (2(
ب املطلقة ثالً ال نفقة هلا 6( ) كتاب الطالق 18) (1119  - 1118/  2) مسلم: ( 3(   ). 46رقم (   -) 
  ) مسلم: (لعلها حفظت أو نسيت). 4(
  ). 1) الطالق: (5(
  ). 52رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ) مسلم: (ما لفاطمة بنت قيس).7(
  ). 53رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 8(
ب من أنكر ذلك على فاطمة 40) كتاب الطالق (7) (720  - 719/ 2) أبو داود: (9(   ). 2296رقم ( -) 
لبناء للمجهول: أي انتهيُت إليه. 10(   ) (َفُدفعُت إليه) 
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  - ) خنلها، فزجرها رجل أن ختُرَج، فأتت النيب 2)، عن جابر بن عبد هللا قال: طُلَقْت خاليت، فأرادت أن َجتُدَّ (1مسلم ( 
  فقال: "بلى، َفُجدِّي خنَلِك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معُروفًا".  -  صلى هللا عليه وسلم

ا جاءت إىل رسول   -أخت أيب سعيد اخلدري -)، عن زينب بنت كعب بن ُعْجَرَة، عن الُفَريـَْعِة بنت مالك 3أبو داود ( أ
ها خرج يف طلب أعُبٍد له أَبَقوا، حىت إذا  تسأله أْن ترجع إىل أهلها يف بين ُخدرة، فإنَّ زوج  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

أن أرجع إىل أهلي، فإّىنِ مل يرتكين يف مسكن  -صلى هللا عليه وسلم  - كانوا بطرف الَقُدوم حلقهم فقتُلُوُه، فسألُت رُسول هللا 
و يف املسجد،  : "نعم" فخرجُت حىت إذا كنت يف احلجرِة، أ-صلى هللا عليه وسلم  -ميلكُه وال نفقة، فقال رسول هللا 

دعاين، أو أمر يب فُدعيت لُه، قال: "كيف قلِت؟ " فرددُت عليه الِقصَّة اليت ذكرت من شأن زوجي، فقال: "امكثى يف  
) أرسل إّيل فسألين عن 4بيتك حىت يبلغ الكتاُب أجلُه" قالت: فاعتددت فيِه أربعة أشهر وعشًرا، قالت: فلما كان عثمان (

  ). 5اتبعُه (ذلك، فأخربتُُه فقضى به و 
  ) وقال: حديٌث حسٌن صحيٌح. 6ذكره الرتمذي (

لعدالة ( 7وقال علّي بن أمحد ( )،  8): زينب هذه جمهولة ومل يرو حديثها غُري سعد بن إسحاق بن كعب وهو غري مشهور 
  مالك وغريه يقول فيه: 

 __________  
ب جواز خروج املعتدة ا7) كتاب الطالق ( 18) ( 1121/  2) مسلم: ( 1(   ). 55رقم (  -لبائن ) 
  ) (اجلداد): صرام النخل، وهو قطع مثرها. 2(
ب يف املتوىف عنها تنتقل  44) كتاب الطالق (7) (724  - 723/ 2) أبو داود: (3(   ). 2300رقم ( -) 
  ) أبو داود: (عثمان بن عفان).4(
  ) أبو داود: (فاتبعه وقضى به).5(
ب ما جاء أين تعتد املتوىف عنها زوجها 23(  ) كتاب الطالق11) (509  -  508/  3) الرتمذي: (6( رقم   - ) 
)1204 .(  
  ). 302/  10) احمللى البن حزم: ( 7(
ذيب التهذيب: (8( / 3) كيف وقد وثقه ابن معني والنسائي والدارقطين وصاحل جزرة وابن حبان والعجلي وغريهم. انظر: 

466 .(  
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  ). 1إسحاق بن سعد، وسفيان يقول: سعيد (
  أبو عمر يف هذا احلديث: حديٌث مشهور معروف عند علماء احلجاز والعراق.  وقال

وليس يف كالم أيب عمر ما يضاد القول األول، فقد قال أبو عمر يف حديث: "إذا اختلف املتبايعان" أنه حديث حمفوظ، عن 
و الطهور ماؤه" وذكر أن ابن مسعود مشهور أصل عند مجاعة العلماء وهو ذكر أنه منقطع وتكلم يف إسناد حديث: "ه

لقبول وقد قال يف غريمها مثل هذا.    العلماء تلقوه 
ا عند أهلها" فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول هللا 2أبو داود (  -َعزَّ َوَجلَّ -)، عن ابن عباس، قال: ُنِسَخْت هذه اآلية "عد

  {َغْريَ ِإْخَراٍج}.



 __________  
لك وغريه يقولون: سعد، والزهرى يقول عن ابن لكعب ابن عجرة، فبطل  ) يف احمللى: فسفيان يقول: سعيد، وما1(

  إال ما ليس يف إسناده جمهول وال ضعيف. -صلى هللا عليه وسلم  - اإلحتجاج به إذ ال حيل أن يؤخذ عن رسول هللا 
ب من رأى التحول 45) كتاب الطالق (7) ( 725/ 2) أبو داود: (2(   ). 2301رقم ( - ) 
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  البيوع كتاب 
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم وصلى هللا على سيد حممد وآله وسلم    ). 1(  -ِبْسِم ا

  
  ب كراهية مالزمة األسواق وما يؤمر به التجار وما حيذرون منه وما يرغبون فيه. 

طعَت، َأوََّل َمْن يدُخُل : "ال تكوَننَّ إن است-صلى هللا عليه وسلم  - )، عن سلمان الفارسي، قال: قال رسول هللا 2البزار (
ا ينصب رايَتُه". ا معركُة الشيطان، و   السُّوَق، وال آخر من خيرُج منها، فإ

إىل املَُصلَّى، فرأى النَّاَس يتبايـَُعون، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن رِفَاَعَة بن رافع، أَنَُّه خرج مع النيب 3الرتمذي ( 
ورفعوا أعناقـَُهْم وأبصارُهْم إليِه. فقال: "إنَّ التُّجَّار يُبَعثُوَن  -صلى هللا عليه وسلم  -وا ِلَرُسوِل هللا " معشر التُّجاِر" فاستجابُ 

  يوم القيامِة ُفجَّارًا إال من اتقى َهللا وبرَّ وَصَدَق".
  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.

)، مع النبيني  5: "التاجر الصدوق املسلم (- وسلم  صلى هللا عليه -)، عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا  4الدارقطين (
  والصديقني والشهداء يوم القيامِة".

ْلَعِة، َممَْحَقٌة للّرِْبِح".  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، قال: مسعُت رسول هللا 6مسلم (    يقول: "احلَِلُف منفقٌة للسِّ
 __________  

  ) البسملة والصالة ليست يف (د، ف). 1(
) كتاب  44) ( 1906/  4)، وقد أخرجه موقوفا مسلٌم يف (77/  4) رواه البزار، والطرباين حنوه كما يف جممع الزوائد (2(

ب من فضائل أم سلمة 16فضائل الصحابة (   ). 2451) ( 100رقم ( - ) 
ب ما جاء يف التجار وتسمية النيب 4) كتاب البيوع ( 12) (515/  3) الرتمذي: (3( هم   -يه وسلم  صلى هللا عل  - )    -إ

  ). 1210رقم ( 
  ). 7/  3) الدارقطين: ( 4(
  ) الدارقطين: (الصدوق األمني املسلم). 5(
ب النهي عن احللف يف البيع 27) كتاب املساقاة (22) ( 1228/  3) مسلم: ( 6(   ). 131رقم (  -) 
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ٌ،   - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: مسعُت رسول هللا 1وعن النعمان بن بشري (  ٌ وإنَّ احلرام َبنيِّ يقول: "إنَّ احلالل بنيِّ
َهاِت اْسَتربََأ ِلِدينِه وِعْرِضِه، ومن وق ُهَما ُمْشَتِبَهاٌت ال يـَْعَلُمُهنَّ كثٌري من النَّاِس، َفَمِن اتـََقى الشُّبـُ ع يف الشُّبـَُهاِت وقع يف  وبينـَ

  أَال وِإنَّ ِلُكلِّ  ) يُوِشُك أْن يـَْرَتَع فيِه،2احلرام، كالرَّاعي حول احلمى ( 
َسَدْت، فسد اجلَسُد  َمِلٍك َمحًى، أَال ِوإنَّ ِمحَى ِهللا َحمَارُِمُه. أال ِوإنَّ يف اَجلَسِد ُمضغًة، إذا َصَلَحْت َصَلَح اجلَسُد ُكلُُّه وإذا فَ 

  ُكلُُّه. َأَال وهي الَقْلُب". 
) طََعاٍم، فأدخل يده فيها، فنالت أصابُِعُه  4 على ُصْربَِة (مرَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 3وعن أيب هريرة ( 

كى يـََراُه النَّاُس؟  بَلًال، فقال: "ما هذا  َصاِحَب الطَّعاِم" قال: أصابـَْتُه السََّماُء  رسول ِهللا، قال: "أفال َجَعْلَتُه فـَْوَق الطََّعاِم  
 ."   من غشَّ فليس ِمينِّ

، وُموِكَلُه وكاتَِبُه وَشاِهَدْيِه، وقال: "ُهْم  - صلى هللا عليه وسلم  - ل: لََعَن رسول هللا )، قا 5وعن جابر بن عبد هللا ( آِكَل الرَِّ
  َسَواٌء".

فقال: " َمْعَشَر التُّجَّاِر! إنَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن قيس بن أيب َغَرزََة، قال: خرج علينا رسول هللا 6الرتمذي ( 
لصََّدَقِة". الشيطان واِإلْمثَ  َعُكْم    حيُضَراِن البيَع، فُشوبُوا بـَيـْ

  قال: هذا حديث َحَسٌن صحيٌح.
 __________  

ب أخذ احلالل وترك الشبهات 20) كتاب املساقاة (22) ( 1219/  3) مسلم: ( 1(   ). 107رقم (   -) 
  ) مسلم: (كالراعي يرعى حول احلمى). 2(
ب 43) كتاب اإلميان ( 1) ( 99/  1) مسلم: ( 3( رقم    -: "من غشنا فليس منا" -صلى هللا عليه وسلم  -قول النيب  ) 
)164 .(  
موعة من الطعام، مسيت صربة إلفراغ بعضها على بعض. 4(   ) صربة طعام: قال األزهرى: الصربة: الكومة ا
ب لعن آكل الر ومؤكله 19) كتاب املساقاة (22) ( 1219/  3) مسلم: ( 5(   ). 106رقم (   -) 
ب ما جاء يف التجار وتسمية النيب 4) كتاب البيوع ( 12) (514/  3( ) الرتمذي: 6( هم   -صلى هللا عليه وسلم   - )    -إ

  ). 1208رقم ( 
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َع، وإذا   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، أنَّ رسول هللا 1البخاري ( َ قال: "رَِحَم هللا رجًال َمسًْحا إذا 
  ) ". 2َضى (اْشرتى، وإذا اقْـتَ 

  ) ". 3زاد أبو بكر البزار: "وإذا اقتضى (
  قال: "امسح ُيسمح لك".  -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن النيب 4وقال عن ابن عباس ( 

  
  ب يف التسعري وبيع املزايدة 

ْعُر َفَسَعر لنا، قال: "إن هللا ُهَو املُ 5أبو داود ( َسعُِّر، القاِبُض الباِسُط  )، عن أنس قال: قال الناس:  رسول هللا! غال السِّ
  )، مبظلمة يف دم وال مال". 6الرازق، إين ألرجو أْن ألقى هللا وليس أحد منكم يُطالبين ( 



َتاَع أو   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر، عن رسول هللا 7النسائي (  قال: "ال يبيُع الرَُّجُل على بْيع أخيه حىت يـَبـْ
  َيَذَر". 

  "إال الغنائم واملواريث".  )،8زاد الدارَقطين (
 __________  

ب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع 16) كتاب البيوع ( 34) ( 359/ 4) البخاري: (1(   ). 2076رقم ( - ) 
  ) أي طلب حقه بسهولة وعدم إحلاف. 2(
بغري مطل، كما  ) كذا يف أصول األحكام الصغرى والوسطى، ولعل الصواب: "وإذا قضى": أي أعطى الذي عليه بسهولة 3(

ت.   يف بعض الروا
) وفيه عنعنة الوليد بن  2233)، والعجيب أن العالمة أمحد شاكر صححه يف شرحه ( 248/ 1) ورواه أمحد يف املسند ( 4(

  مسلم وابن ُجريج ومها مدلسان!.
ب يف التسعري 51) كتاب البيوع واإلجارات ( 17) ( 731/ 3) أبو داود: (5(   ). 3451رقم (  - ) 
  د): (يطالبين منكم). ) (6(
ب بيع الرجل على بيع أخيه 20) كتاب البيوع ( 44) (258/  7) النسائي: (7(   ). 4504رقم ( - ) 
  ). 11/  3) الدارقطين: ( 8(
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  ب النهي عن بيع املالمسة، واملنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان، والتصرية، وأن يبيع حاضٌر لباٍد. 
ى رسول هللا )، عن أيب سعي1مسلم (  ى َعِن املُالَمَسِة   -صلى هللا عليه وسلم  -د اخلدري، قال  عن بيعتني ولِْبَسَتْنيِ،: 

لنـََّهاِر، وال يـَْقِلُبُه إال بذلك، واملُ  لليل أو    ناَبَذُة: َأْن ينِبَذ الرَُّجلُ واملَُناَبَذِة يف البيع، واملُالَمَسُة َلْمُس الرُجِل ثوب اآلَخِر بيِدِه 
َعُهَما عن غري نظٍر وال تراٍض.    إىل الرَُّجِل بثوِبِه وينِبَذ اآلَخُر ِإلْيه ثْوبَُه، ويكون ذلك بيـْ

ى رسول هللا 2وعن أيب هريرة (    عن بيِع اَحلَصاِة، وعن بيع الَغَرِر. -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: 
َلِة. )، قال: كان َأْهُل اجلاهليَِّة يتبايـَُعوَن حلَْ 3وعن ابن عمر (   َم اجلَُزور إىل َحَبِل احلَبـَ

  عن ذِلَك.  -صلى هللا عليه وسلم   -وحبل احلَبـََلِة أن تـُْنتَج النَّاقَُة مث َحتِْمَل اليت نُِتَجْت، فنهاُهْم رسول هللا 
  

وال يَبْع بعُضُكْم على بيع   )،5قال: "ال يـُتـََلَقى الرُّْكَباُن للبيع ( -صلى هللا عليه وسلم   -)، أنَّ الرسول هللا 4وعن أيب هريرة ( 
َها فإن بعٍض وال تناَجْشوا وال يَبْع حاِضٌر لباٍد، وال ُتصرُّوا اِإلِبل والَغَنَم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبِري النََّظَرْيِن، بعد أ ْن َحيْلُبـَ

  رضيها َأْمَسَكَها ِوإْن َسِخطَها رَدََّها وَصاًعا من َمتٍْر". 
 __________  

ب إبطال بيع املالمسة واملنابذة 1) كتاب البيوع ( 21) ( 1152/  3) مسلم: ( 1(   ). 3رقم (  -) 
ب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر 2) كتاب البيوع ( 21) ( 1153/  3) مسلم: ( 2(   ). 4رقم (   -) 
ب حترمي بيع حبل احلبلة 3) كتاب البيوع ( 21) ( 1154/  3) مسلم: ( 3(   ). 6رقم (   -) 



ب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه  4) كتاب البيوع ( 21) ( 1154  /3) مسلم: ( 4(   ). 11رقم (   -) 
  ) مسلم: (لبيٍع). 5(
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ٍم، فإن َردََّها، رّد َمَعَها  2قال: "من اشرتى شاًة ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 1وعنه ( خليار ثالثََة أ ) ُمَصرَّاًة فهو 
  اَء". صاًعا من طعام، ال َمسْرَ 

  ) ". 4)، "من متر ال مسراء (3ويف آخر ( 
)  8) فاشرتى ( 7) فمن تلقَّى (6قال: "ال تـََلَقُوا اجلََلَب (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا 5مسلم ( 

خليار".    ِمْنُه، فإذا أََتى َسيُِّدُه السُّوَق، فهو 
ُه أْو َأَخاُه.   -  عليه وسلم صلى هللا -)، عن أنس، أنَّ النيب 9النسائي (  َ َى َأْن يَِبيَع حاضٌر لباٍد، وإن كان َأ َ  

  
  ب الكيل، والنهي أن يبيع أحٌد طعاًما اشرتاه حىت يستوفيه وينقله 

 َلُكْم فيه  قال: "ِكيُلوا طََعاَمكْم يـَُباَركْ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن اِملْقَداِم بِن َمْعِدي َكِرَب، عن النيب 10البخاري (
)11 ." (  

  قال:  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 12مسلم ( 
 __________  

ب حكم بيع املصراة 7) كتاب البيوع ( 21) (1158/ 3) (مسلم: ( 1(   ). 25رقم (   -) 
  ) (شاة) ليست يف (ف). 2(
  ). 26رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
ي احلنطة، وحمىن قوله "ال مسراء" أي ال تتعني السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت  ) مسراء: أ 4(

  البلد، يكفي. 
ب حترمي تلقي اجللب 5) كتاب البيوع ( 21) ( 1157/  3) مسلم: ( 5(   ). 17رقم (   -) 
  ) اجللب: هو كل ما جيلب للبيع. 6(
  ) مسلم: (فمن تلقاه). 7(
  رتى). ) (ف): (واش8(
  ). 4492رقم ( - ) بيع احلاضر للبادي 17) كتاب البيوع ( 44) (256/  7) النسائي: (9(
ب ما يستحب من الكيل  52) كتاب البيوع (34) ( 404/  5) البخاري: ( 10(   ). 2128رقم (  -) 
  ) (فيه): ليست يف البخاري. 11(
ب بطالن بيع املبيع ق 8) كتاب البيوع (21) ( 1162/ 3) مسلم: (12(   ). 39رقم ( - بل القبض  ) 
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  "َمِن اشرتى طعاًما فال يَِبْعُه حىت َيكَتاَلُه". 
  ى أن يبيع أحٌد طعاًما اشرتاُه بكيٍل حىت يستوفيه.  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر، أنَّ الرسول هللا 1أبو داود (

قال: "من اشرتى طعاًما، فال يِبْعُه حىت يستوِفيُه   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أنَّ رسول هللا 2مسلم ( 
  ويقبضه".

  قال: "من اشرتى طعاًما فال يِبْعُه حىت يستوفيه".  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 3وعنه (
  حىت ننُقَلُه من مكانِِه. أْن نِبيَعُه  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: وُكنَّا نشرتي الطعام من الرُّْكَباِن جزافًا، فنها رسول هللا  

م كانوا ُيْضَربُوَن على َعْهِد الرسول 4وعنه ( َّ ) جزافًا، أن يبيُعوُه يف  5إذا اشرتوا الطعام ( - صلى هللا عليه وسلم  - )، أ
  مَكانِِه حىت ُحيَّوُِلوُه. 

  ) يف رواية، إىل رَِحاِهلِْم. 6زاد (
ُْم كانوا يشرت 7وقال البخاري ( َّ   -صلى هللا عليه وسلم  -ون الطََّعاَم من الرُّْكَباِن على َعْهِد رسول هللا )، عن ابن عمر، أ

َقل (    ) حيث يـَُباُع الطََّعاُم.8فيبعُث عليهم من مينَـُعُهْم أْن يبيُعوُه حيُث اْشَرتَْوه حىت يـُنـْ
 __________  

ب يف بيع الطعام ق67) كتاب البيوع واإلجارات ( 17) ( 762/ 3) أبو داود: (1(   ). 3495رقم (   -بل أن يستويف ) 
ب بطالن بيع املبيع قبل القبض 8) كتاب البيوع ( 21) ( 1161/  3) مسلم: ( 2(   ). 35رقم (  -) 
  ). 34رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ). 37رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
  ) مسلم: (طعاًما). 5(
  ). 38رقم ( - السابقني  ) مسلم: نفس الكتاب والباب6(
ب ما ذكر يف األسواق  49) كتاب البيوع ( 34) ( 398/ 4) البخاري: (7(   ). 2123رقم (  -) 
  ) البخاري: (ينقلوه). 8(
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. ي عنها، وفيه ذكر الصرف والر والعرا ُ   ب ذكر بيوع 
ى رسول هللا 1النسائي (  عن بَيِع املغاِمن حىت تـُْقَسَم، وعن احلََباَىل َأْن   -  صلى هللا عليه وسلم - )، عن ابن عباس، قال: 

َباِع.  ٍب من السِّ   يُوطَْأَن حىت يضْعَن ما يف بطوِِنَّ، وعن َحلِْم ُكلِّ ذي 
نَّوِر؟ فقال: زََجَر رسول هللا 2مسلم (    - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب الزبري، قال: سألُت جابًرا عن مثَِن الَكْلِب والسِّ

  ن ذِلَك. ع
قال: "ال حيَِلُّ َسَلٌف وبيٌع، وال َشْرطَان يف بيٍع،   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عبد هللا بن عمر، أنَّ رسول هللا 3الرتمذي ( 

  وال رِْبُح ما َملْ ُيْضَمُن، وال بـَْيُع ما ليس ِعْنَدَك". 
  قال: هذا حديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

د، قال:  4أبو داود ( بت، قال: كان 5كان عروة بن الزبري حيدُِّث عن سهل ابن أيب َحْثَمة ()، عن أيب الز )، عن زيد بن 
  ) 7)، وحضر تقاضيهم قال املبتاع: أصاب (6الناُس يتبايعون الثمار قبل َأْن يبدو صالحها، فإذا َجدَّ الناُس (



 __________  
  ). 4645رقم ( - تقسم  ) بيع املغامن قبل أن79) كتاب البيوع ( 44) (301/  7) النسائي: (1(
ب حترمي مثن الكلب، وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع  9) كتاب املساقاة (22) ( 1199/  3) مسلم: ( 2(  (

  ). 42رقم ( - السنور 
ب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك 19) كتاب البيوع ( 12) (536  -  535/  3) الرتمذي: (3(   ).1234رقم ( - ) 
ب يف بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها 23) كتاب البيوع واإلجارات (17) (669  - 668/ 3(  ) أبو داود:4( رقم  - ) 
)3372 .(  

  ). 2193رقم (   -) 460/  4وأخرجه البخاري: ( 
  ) (أيب): ليست يف األصل. 5(
  ) جد الناس: أي قطعوا الثمار. 6(
  ) أبو داود: (قد أصاب). 7(
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ا، فلما كثرت خصومُتهم عند النيب  1 ُقشام، وأصابُه ُمَراض ( الثمر الدَُّماُن، وَأصابَةُ  صلى هللا عليه   -)، عاهات حيتجُّون 
ا": "فِإمَّا ال، فال تبتاعوا الثَّمرَة حىت يبُدو صالحها" لكثرة   - صلى هللا عليه وسلم  - ، قال النيب -وسلم  "كاملشورة ُيشري 

  خصومتهم واختالفهم.
ي البائع   -صلى هللا عليه وسلم  - أنَّ رسول هللا  )، عن ابن عمر،2مسلم (  َى عن بْيِع الثََّمِر حىت يبُدو َصَالُحَها،  َ

  ). 3واملشرتي ( 
: "ال تبَتاُعوا الثََّمَر حىت يبُدو َصَالحها وتذهب عنها اآلفُة" قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 4وعنه (

  ُصْفَرتُه.بدّو صالُحُه ُمحَْرتُُه و 
َْمَن الَعاَهة،   -صلى هللا عليه وسلم  -) أنَّ رسول هللا  5وعنه ( ، و َيضَّ ُبِل حىت تـَبـْ ى عن بيع النَّْخِل حىت يـَْزُهَو وعن السُّنـْ

  ى البائِع َواملُشرتى. 
ى النيب 6البخاري ( َقَح، قال: وما ُتْشَقح؟ قال: حتَمارُّ  َأْن تَباع الثََّمَرُة حىت ُتشْ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن جابر قال: 

  وتْصَفارُّ ويـُؤَْكُل منها.
لدينار والدرهم (7زاد النسائي (  . 8)، وأن تباع إال  َ   ) ورخََّص يف الَعَرا

  ى عن بيع العنِب حىت َيْسَودَّ وعن بيع احلّب حىت يشتد.   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أنس، َأنَّ النيب 9أبو داود (
____ ______  

) الدمان: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه، والقشام: هو أن ينتقص مثر النخل قبل أن يصر بلًحا، واِملراض: داء يقع يف  1(
  الثمرة فتهلك. 

ب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع 13) كتاب البيوع ( 21) ( 1165/  3) مسلم: ( 2( رقم   -) 
)49 .(  
ى ا3(   لبائع واملبتاع).) مسلم: (



  ). 51رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
  ). 50رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
ب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها 85) كتاب البيوع ( 34) ( 460/ 4) البخاري: (6(   ). 2196رقم (   -) 
  ). 4523رقم ( -لثمر قبل أن يبدو صالحه  ) بيع ا28) كتاب البيوع ( 44) (263/  7) النسائي: (7(
لدينار والدراهم).8( نري والدراهم)، ويف (ف): ( لد   ) النسائي: (
ب يف بيع الثمار قبل أن يبدو = 23) كتاب البيوع واإلجارات ( 17) ( 668/ 3) أبو داود: (9(  (  
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ى رسول هللا 1مسلم (    عن املَُزابـََنَة.  -وسلم صلى هللا عليه  - )، عن ابن عمر، قال: 
لِعَنِب َكْيًال، وُكلِّ َمثٍَر ِخبَْرَصِه.  لتَّْمِر، وبيع الزَّبِيِب    واملزابَنُة بـَْيُع َمثَِر النَّْخِل 

حلنطَِة َكيًال.2زاد يف أخرى (   )، وبيع الزَّرَْع 
ى رُسوُل ِهللا 3البخاري (   ). 4خاضرة (عن امل -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس، قال: 

ى النيبُّ 5مسلم (  نني (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن جابر، قال:    ). 6عن بيع متر السِّ
ى رُسوُل هللا 7البخاري (   ). 8عن َعْسِب الَفْحل ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، قال: 

ى رُسوُل هللا  9الدارقطين (   صلى هللا  -)، عن أيب سعيد اخلدري، قال: 
__ ________  

  ). 3371رقم ( - = صالحها 
لتمر إال يف العرا 14) كتاب البيوع ( 21) ( 1171/  3) مسلم: ( 1( ب حترمي بيع الرطب    ). 74رقم (   -) 
  ). 73رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
ب بيع املخاضرِة.  93) كتاب البيوع ( 34) ( 472/ 4) البخاري: (3( ى رسول هللا )، ول2207رقم (   -)    - فظه: "

  عن احملاقلة واملخاضرة واملالمسة واملنابذة واملزابنة" وقد ذكره عبد احلق يف الوسطى عن ابن عباس!.  - صلى هللا عليه وسلم 
  ) (املخاضرة): املراد بيع الثمار واحلبوب قبل أن يبدو صالحها.4(
ب كراء األرض17) كتاب البيوع ( 21) ( 1178/  3) مسلم: ( 5(   ). 101رقم (   - ) 
ى عنه ألنه غرر، وبيع ما مل ُخيلق. 6(   ) (بيع السنني): هو أن ييع مثرة خنله ألكثر من سنة، 
ب عسب الفحل 21) كتاب اإلجارة (37) ( 539/ 4) البخاري: (7(   ).2284رقم ( -) 
يؤخذ عليه، وبيعه وإجارته حرام؛   ) (عْسب الفحل): ماؤه فرًسا كان أو بعريًا، أو غريمها، وأراد النهي عن الكراء الذي8(

  ألنه غري متقوم وال معلوم وال مقدور على تسليمه.
  ). 195) رقم (47/  3) الدارقطين: ( 9(
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  ).2)، وعن َقِفيِز الطِّحَّان (1عن عْسب الفحل ( - عليه وسلم 
عن َعْسِب الَفْحِل، فـَنَـَهاُه  -ى هللا عليه وسلم صل -)، عن أنس بن مالك، أن رَُجًال من ِكَالٍب َسَأل رُسوَل ِهللا 3الرتمذي ( 

  ). 4عن ذلك ( 
َّ نُطِرُق الَفْحَل فـَُنْكَرُم (    )، فَرخَّص له يف الكرامِة. قال: هذا حديٌث حسٌن غريٌب. 5قال:  رسول هللا! إ

ى رُسوُل هللا  6مسلم (  )، وعن بيع  7اِب اجلمل ( عن بيَع ِضرَ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، قال: 
ى رُسوُل هللا    . - صلى هللا عليه وسلم  - املَاِء واَألرِض لُِتْحَرَث. فعن ذلك 

َباَع ِبِه الَكَألُ ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 8وعن أيب هريرة (    ) ". 9: "ال يُباع فضُل املَاِء لِيـُ
 __________  

ُى عن عسيب1( الفحل). والعسب والعسيب لغتان، وقد تعقبه ابن القطان، وقال: إين تتبعته يف كتاب   ) الدارقطين: (
ى عن عسب الفحل وقفيز الطحان" مبنًيا للمفعول، فإن قيل: لعله   ُ ت فلم أجده إال هكذا: " الدارقطين من كل الروا

يه، ولعل من يبلغه يرى غري ما يراه من ذلك فإمنا يقبل  يعتقد ما يقوله الصحايب مرفوًعا، قلنا: إمنا عليه أن يقل لنا روايته ال رأ
  فعله ال قوله. 

  ) (قفيز الطحان): هو أن يستأجر رجًال ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه. 2(
ب ما جاء يف كراهية عسب الفحل 45) كتاب البيوع ( 12) (573/  3) الرتمذي: (3(   ). 1274(رقم   -) 
  ) (عن ذلك): ليس يف الرتمذي. 4(
هول أي يعطينا صاحب األنثى شيًئا بطريق اهلدية والكرامة ال على سبيل املعارضة (فرخص 5( ) (فنكرم): بصيغة املتكلم ا

  له يف الكرامة) أي يف قبول اهلدية دون الكراء.
ب حترمي بيع فضل 8) كتاب املساقاة (22) ( 1197/  3) مسلم: ( 6( لفالة )    ). 35رقم (  -املاء الذي يكون 
لنهي ما يؤخذ عليه من األجرة، ال عن نفس الضراب. 7(   ) هو نزوه على األنثى، واملراد 
  ). 38رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 8(
لفالة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كأل9( ليس عنده ماء إال هذا،  ) املعىن: أن تكون ِإلنسان بئر مملوكة له 

فال ميكن أصحاب املواشي رعيه إال إذا حصل هلم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا املاء للماشية، وجيب  
بذله بال عوض؛ ألنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكأل خوفًا على مواشيهم من العطش، ويكون منحه املاء مانًعا 

  من رعي الكأل.
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): "ثالثة أ َخْصمُهم يوم القيامة: رجٌل 2(  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 1البخاري (
ع حرا مث أكل ( 3أعطى يب مثَُّ َغَدر (    ) مثنه، ورجٌل اْستأجر أجريًا فاستوىف منه ومل يُعِطِه َأْجَره". 4)، ورجٌل 

حليوان، نسيئة.  - صلى هللا عليه وسلم   -باس أن النيب )، عن ابن ع5البزار (   ي عن بيع احليوان 
ى النيب 6الرتمذي (    عن بيعتني يف بيعة.  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، قال: 

  قال: حديٌث حسن صحيح. 
ع - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  7أبو داود ( بيعتني يف بيعٍة فله أو كسهما أو  : "من 



."   الر
  )، يف تفسري هذا احلديث عن بعض أهل العلم، قالوا: 8قال الرتمذي (

 __________  
ع حًرا 106) كتاب البيوع ( 34) ( 487/ 4) البخاري: (1( ب إمث من  ). ورواه يف اِإلجارة برقم  7227رقم (   -) 
)2270 .(  
  لوسطى، أما يف البخاري، فمرفوع إىل هللا جلَّ وعال، قال هللا: ثالثة. . . .. ) كذا يف أصول األحكام الصغرى وا2(
، مث نقضه.3(   ) أي عاهد عهًدا، وحلف عليه 
  ) البخاري: (حًرا فأكل). 4(
) رواه البزار والطحاوي وابن حبان والدارقطين، وقال ابن حجر: رجاله ثقات إال أنه اختلف يف وصله وإرساله، فرجح  5(

) وابن ماجة:  4620) والنسائي: (1237) الرتمذي: ( 3356خاري وغري واحد إرساله. انتهى ورواه أبو داود: (الب
  . -رضي هللا عنهما  -) من حديث ُمسرة، ويف الباب عن جابر وابن عمر  2270(
ب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة 18) كتاب البيوع ( 12) (533/  3) الرتمذي: (6(   ). 1231رقم (  -) 
ع بيعتني 55) كتاب البيوع واإلجارات (17) (739  - 738/ 3) أبو داود: (7( ب فيمن    ). 3461رقم (   -) 
  ). 1231رقم ( -) هذا التفسري جاء بعد احلديث 8(
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) البيعتني فإذا فارَقُه  1(  بَيعتني يف بيعٍة، َأْن يقول: أبِيُعَك هذا الثوب بنقٍد بعشرٍة وبنسيَئة بعشريَن، وال يُفارقُُه على إحدى
س إذا كانت الُعقدُة على واحدة منُهما، وقال عن الشافعي  2على إحدامها ( : هو أْن يقول أبيعَك  -رمحه هللا-)، فال 

) عن بيٍع بغري مثن  4) بكذا على أن تبيعين ُغَالَمَك بكذا، فإذا وجب يل ُغَالُمَك َوَجَب لك داري، وهذا تفارق ( 3َداِري (
  م وال يدري كلُّ واحٍد منهما على ما وقعت َصفَقُتُه. معلو 

) من 6: "ال تُباع الصُّْربَُة (-صلى هللا عليه وسلم  - ) عن أيب الزبري، مسع جابر بن عبد هللا، قال: قال رسول هللا 5النسائي ( 
لكيِل من الطَّعام املسمى ( لصُّربَِة من الطعاِم وال الصُّربة من الطعام    ".  ) 7الطعاِم 

ى رسول هللا  8مسلم (  لَكْيِل   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر، قال:  عن بْيِع الصُّْربَِة من التَّْمِر، ال يـُْعَلُم َمِكيَلُتها 
  املَُسمَّى من التَّْمِر. 

ى رسول هللا 9وعنه ( َيا، ورخََّص يف   عن املَُحاقـََلِة واملُزابـََنِة واملَُعاَوَمةِ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال:  واملَُخابـََرِة، وعن الثـُّنـْ
) َ   ). 10الَعَرا

 __________  
  ) الرتمذي: (أحد). 1(
  ) الرتمذي: (أحدمها). 2(
  ) الرتمذي: (داري هذه بكذا).3(
  ) الرتمذي: (يُفارق). 4(
لصربة من الطعام 38) كتاب البيوع ( 44) (270/  7) النسائي: (5(   ). 4548(  رقم -) بيع الصربة من الطعام 



تمع كالكومة ومجعها صرب.6(   ) الصربة: هي الطعام ا
لكيل املسمى من الطعام). 7(   ) النسائي: (
هولة القدر بتمر 9) كتاب البيوع ( 21) ( 1162/  3) مسلم: ( 8( ب حترمي بيع صربة التمر ا   ). 42رقم ( - ) 
  ). 85رقم ( - واملزابنة  ) النهي عن احملاقلة16) كتاب البيوع ( 21) ( 1175/  3) مسلم: ( 9(
  ) (احملاقلة): بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة. 10(

لتمر.    (املزابنة): بيع الرطب على رؤوس األشجار 
  (املخابرة): كراء األرض ببعض اخلارج منها من الزرع.

  (الثنيا): هو أن يستثىن يف عقد البيع شيء جمهول كقوله: بعتك هذه الصربة إال بعضها. = 
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َيا إالَّ َأْن تـُْعَلم. 1وقال النسائي (    )، وعن الثـُّنـْ
  واملعاومة: هي بيع السنني. 

َع رسول هللا 2مسلم (  يقول عام الفتح وهو مبكة: "ِإنَّ َهللا وَرُسوَلُه  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، أنَُّه مسَِ
ا اجلُُلُود  َحرََّم بـَْيَع اخلمر وامليتِة، واخلنزير واألصَنام ا السُُّفُن ويُدهن  " فقيل:  رسول هللا! أرايَت ُشُحوَم امليَتِة فإنَُّه يُْطَلى 

ا النَّاُس؟ فقال: "ال. هو حرام" مث قال رسول هللا  عند ذلك: "قَاَتَل هللاُ اليَـُهوَد، إنَّ   - صلى هللا عليه وسلم  -وَيْسَتْصِبُح 
  هللا ملا

ُعوُه فَأكُلوا َمثََنُه". حرََّم عليهم ُشُحوَمهَ  َ   ا َأْمجُلوُه مثَُّ 
: "وإنَّ هللا إذا حرم على قوم أكل شيٍء حرَّم عليهم  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس، عن النيب 3زاد أبو داود ( 

  مثَنه". 
حّرم اخلمر ومثنها، وحرَّم   قال: "إن هللا -صلى هللا عليه وسلم  -) أيًضا عن أيب هريرة، أن رسول هللا  4وخرج أبو داود ( 

  امليتة ومثنها، وحرَّم اخلنزير ومثنه".
  صلى هللا  -)، عن أيب سعيد اخلدري، قال: مسعُت رسول هللا 5مسلم ( 

 __________  
، وهو أن من ال خنل له لتمر رخص يف جلة املزابنة يف العرا ى عن املزابة وهو بيع الثمر يف رؤوس النخل  ): ملا   = (العرا
من ذوي احلاجة يْدرك الرطب وال نقد بيده يشرتي به الرطب لعياله، وال خنل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته  
متر، فيجيء إىل صاحب النخل فيقول له: بعين مثر خنلة أو خنلتني خبرصها من التمر، فيحطه ذلك الفاضل من التمر بثمر  

  رخص فيه إذا كان دون مخسة أوسق.تلك النخالت ليصيب من ُرطبها مع الناس، ف 
  ). 4633رقم ( - ) النهي عن بيع الثنيا حىت تعلم 74) كتاب البيوع ( 44) (296/  7) النسائي: (1(
ب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزور واألصنام 13) كتاب املساقاة (22) ( 1207/  3) مسلم: ( 2(   ). 71رقم ( -) 
ب يف مثن اخلمر وامليتة  66يوع واإلجارات ( ) كتاب الب 17) ( 758/ 3) أبو داود: (3(   ). 3488رقم ( -) 
  ). 3485رقم (  -) نفس الكتاب والباب السابقني 4(
ب حترمي بيع اخلمر 12) كتاب املساقاة (22) ( 1205/  3) مسلم: ( 5(   ). 67رقم (   -) 
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ملديَنِة يقول: " أيـَُّها النَّاُس! إنَّ هللاَ  - عليه وسلم  خلَْمِر، ولعلَّ َهللا َسيـُْنِزُل فيها أمًرا. فمن كان ِعْنَدُه منها  َخيْطُب   يـَُعرُِّض 
َتِفْع بِِه" قال: فما لبثنا إال يسريًا حىت قال النيب  ْلَيِبْعُه َوْليَـنـْ : "إن هللا حرََّم اخلَْمر فمن أدركْتُه -صلى هللا عليه وسلم  -شيٌء فـَ

  ال َيْشَرٌب وال يَبْع" فاستَقَبَل الناس مبا كان عندهم منها، يف طريق املديَنِة، َفَسَفُكوَها. هِذِه اآليَُة وعْنَدُه منها شيٌء ف
صلى هللا   -رَاويَة مخر، فقال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -) هللا 2)، أنَّ رُجًال أهدى ِلَرُسوِل ( 1وعن ابن عباس (

، فقال له رسول هللا : "هل علمَت أنَّ هللا قد حّرمها؟ - عليه وسلم  ً : "مبا  -صلى هللا عليه وسلم   - قال: ال. َفَسارَّ إنسا
َا َحرََّم بَيعَها" قال: ففتح الرجل املَزادة (3َساَرْرَتُه؟ " فقال: أمرتُُه ببيعها (  ) حىت ذهب ما  4). فقال: "إنَّ الذي َحرََّم ُشْرَ

  فيها. 
ى رسول هللا5البخاري ( عن َمثَِن الدَّم، ومثِن الَكْلِب، وَكْسِب اَألَمِة،   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب جحيفة، قال: 

َ وُموِكَلُه ولََعَن املَُصوَِّر.    ولََعَن الواِمشََة واملُْستَـْوِمشََة، وآكل اَلرِّ
 الَبِغيِّ َوُحْلَواِن الَكاِهِن  ى عن َمثَِن الَكْلِب، وَمْهرِ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب مسعود، َأنَّ رسول هللا 6مسلم ( 

)7 .(  
ى رسول هللا 8أبو داود (   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، قال: 

 __________  
  ). 68رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ) (ف): (إىل رسول هللا). 2(
  ) (ف): (أن يبيعها). 3(
  ) مسلم: (املزاد). 4(
ب مثن الكلب 113) كتاب البيوع ( 34) ( 497/ 4) البخاري: (5(   ). 2238رقم (   -) 
ب حترمي مثن الكلب وحلوان الكاهن 9) كتاب املساقاة (22) ( 1198/  3) مسلم: ( 6(   ). 39رقم (   -) 
  ) (حلوان الكاهن): ما يعطاه على كهانته. 7(
ب يف أمثان الكال65) كتاب البيوع واإلجارات ( 17) ( 754/ 3) أبو داود: (8(   ). 3482رقم (   -ب  ) 
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. ً   عن مثن الكلِب، وإن جاء يطلب مثن الكلب، فامأل كّفُه ترا
  )، عن عمر بن اخلطاب َأنَّهُّ َمحََل على فـََرٍس يف سبيل ِهللا فـََوَجَدُه عند صاِحبِه، وقد َأضاَعُه، وكان قلِيَل املَاِل فأرَادَ 1مسلم ( 

)  2فذكر ذلك َلُه فقال: "ال َتْشَرتِِه وإْن ُأْعِطيَتُه بدرهم، وإن مثل ( - ى هللا عليه وسلم صل  - َأْن َيْشَرتِيَُه فأتى رسول هللا 
  العاِئِد يف صدقتِه كمَثِل الَكْلِب يـَُعوُد يف قـَْيئِه. 

  رواه سفيان بن عيينة وقال: "ال تشرته وال شيًئا من نتاجه" هكذا يف املسند. 
  ينة، وقال: "دعها حىت توافيك وأوالدها مجيًعا". رواه املزين، عن الشافعي، عن سفيان بن عي



،   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سهل بن أيب َحْثَمَة، أنَّ رسول هللا 3مسلم (  لتَّْمِر، وقال: "ذِلَك الرَِّ ى عن بيع التَّْمِر 
َا ُرطًَبا.  تلك املُزابـََنُة" إال إنَُّه رَخََّص يف بيع الَعرِيَِّة، النَّْخَلِة والنَّْخَلتني  ُكُلوَ   َُْخُذَها َأْهُل البيِت ِخبَْرِصَها َمتًرا 

َ ِخبَْرِصَها فيما ُدوَن مخسِة أوسٍق أو يف  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رُسوَل هللا 4وعن أيب هريرة (  ، رخََّص يف بيع الَعَرا
  مخسة.

  على  - ى هللا عليه وسلم صل - )، قال: َجاَء َعْبٌد فباَيَع النيبَّ 6) ( 5وعن جابر (
 __________  

لتمر إال يف العرا 14) كتاب البيوع ( 21) ( 1170/  3) مسلم: ( 1( ب حترمي بيع الرطب    ). 67رقم (   -) 
  ) مسلم: (فإنَّ مثل). 2(
ب كراهة شراء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق 1) كتاب اهلبات ( 24) ( 1239/  3) مسلم: ( 3(   ). 2رقم (   -) 
  ). 71رقم ( - : نفس الكتاب والباب السابقني ) مسلم4(
ب، مسلم، عن جابر بن عبد هللا. . . .). 5(   ) (ف): (
حليوان 23) كتاب املساقاة (22) ( 1225/  3) مسلم: ( 6( ب جواز بيع احليوان    ). 123رقم (  -) 
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: "ِبْعِنيِه" فاشرتَاُه ِبَعْبدْيِن َأْسَوَدْيِن، مث  -صلى هللا عليه وسلم   - ال له النيب اِهلْجَرِة، ومل َيْشُعْر أَنَُّه َعْبٌد. فجاء سيُِّدُه يُرِيُدُه، فق
  مل يـَُبايع أحًدا بـَْعُد حىت َيْسأَلُه: "أَعْبٌد ُهَو؟ ". 

لذهب، والفِ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: مسعُت رُسوَل هللا 1وعن عبادة بن الصامت (  َهى عن بـَْيِع الذََّهِب  ضَِّة يـَنـْ
ًنا بع  ِملْلِح إال َسَواًء بسواٍء، َعيـْ لتَّْمِر، واِملْلِح  لشَِّعِري، والتَّْمِر  لُربِّ، والشَِّعِري    ِني، فمن زاد أو اْزَداَد فـََقد أْرىب.لفضة، والُربِّ 

لّذَهِب، والِفضَُّة -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 2وعنه ( ِ لُربِّ، والشَِّعُري  : "الّذَهُب  لِفضَِّة، والُربُّ 
مللِح، ِمْثًال مبثٍل، َسَواًء بسواٍء، يًدا بيٍد، فإذا اختلفت هذه األْصَناُف، فَ  لتَّْمِر، وامللِح  ُتم إذا  لشَِّعِري، والتَّْمُر  ِبيُعوا كيف ِشئـْ

  كان َيًدا بيٍد". 
لذهِب، ِتْربَُها وَعْينها،   -صلى هللا عليه وسلم  -  )، عن عبادة بن الصامت، َأنَّ رسول هللا3أبو داود ( قال: "الذهُب 

لرب ُمْدٌي مبُْدٍي ( لفضِة تْربُها وعينها، والرب  لتمر ُمْدٌي مبُْدي، وامللح  4والفضة  لشعري ُمْدٌي ُمبْدي، والتمر  )، والشعري 
س لفضة والفضة أكثرمها يًدا بيد، وأما النسيئة فال، وال   مللح ُمْدٌي مبُْدٍي فمن زاد أو اْزداد فقد َأْرىب، وال  ببيع الذهب 

لشعري والشعري أكثرُمها يًدا بيد، وأما نسيئة فال".   س ببيع الرب 
لشعري والشعري أكثرهم" يروى موقوفًا. س ببيع الرب    قوله: "ال 

  : - صلى هللا عليه وسلم - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 5مسلم ( 
 __________  

لورق نقًدا 5) كتاب املساقاة (22) ( 1210/  3) مسلم: ( 1( ب الصرف وبيع الذهب    ). 80رقم (  -) 
  ). 81رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
ب يف الصرف 12) كتاب البيوع واإلجارات ( 17) ( 643/ 3) أبو داود: (3(   ). 3349رقم (  -) 



  معروفًا ببالد الشام ومصر.) املدي: مكيال كان 4(
لورق نقًدا 15) كتاب املساقاة (22) ( 1212/  3) مسلم: ( 5( ب الصرف وبيع الذهب    ). 84رقم (   -) 
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 ." لفضِة، وزً بوزٍن ِمْثًال مبثٍل، فمن زاد أو استزاد فهو ر لذهب، وزً بوزن، ِمْثًال مبثِل، والفضة    "الذهب 
)  2) "، "وال تبيعوا منها شيًئا (1يف هذا احلديث: "سواء بسواء (  -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب   زاد، عن أيب سعيد،

  ) ". 3غائًِبا بناجٍز ( 
لشَِّعِري،  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 4وعن أيب هريرة (  حلِْنطَِة، والشَِّعُري  لتَّْمِر، واحلنطَُة  : "التَّْمُر 

  ملْلِح، ِمْثًال مبثل َيًدا بيٍد، فمن زَاَد أو اْستَـَزاَد فقد أْرىب إال ما اْختَـَلَفْت أَْلَوانُُه".  وامللحُ 
لُرب،  - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 5وعن أيب سعيد اخلدري (  لِفضَِّة، والُربُّ  لّذَهِب والِفضَُّة  : "الذََّهُب 

لشَِّعري،  ِمللِح مْثًال مبْثٍل، يًدا بيٍد، فمن زَاَد أِو استزاد فقد َأْرىب، اآلِخُذ واملُعطي فيه َسوَ والشَِّعُري  لتَّْمِر، واِمللُح    اٌء". والتَّْمُر 
َدَة  )، عن معمر بن عبد هللا أنَُّه أرسل غالَمُه بَصاِع َقْمٍح قال: ِبْعُه مثَّ اْشَرتِ بِِه َشعريًا، َفَذَهَب الُغَالُم فأَ 6مسلم (  َخَذ َصاًعا وِز

خذنَّ إالَّ مثًال  مبثٍل، فإين كنُت  بـَْعِض َصاع، فلمَّا جاء َمْعمًرا َأْخَربَْه بذلك، فقال له معمر: ِملَ فعْلَت ذلك؟ اْنطَِلْق فـَُردَُّه، وال 
ئٍذ الشَِّعَري، ِقيَل: فإنَُّه ليس ِمبِثِله، قال:  ) " وكان طََعاُمَنا يومِ 7يقول: "الطََّعاُم مثًال مبثٍل ( -صلى هللا عليه وسلم  -أَمسُع النيب 

  ). 8إّينِ َأخاُف َأْن ُيَضارَع (
 __________  

ب الر 14) كتاب املساقاة (22) ( 1209/  3) مسلم: ( 1(   ). 77رقم ( -) 
  ) (شيًئا): ليست يف مسلم. 2(
  ). 75رقم (  -) نفس الكتاب والباب السابقني 3(
لورق نقًدا 15تاب املساقاة () ك22) ( 1211/  3) مسلم: ( 4( ب صرف وبيع الذهب    ). 83رقم (  -) 
  ). 82رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
ب بيع الطعام مثًال مبثل 18) كتاب املساقاة (22) ( 1214/  3) مسلم: ( 6(   ). 93رقم ( - ) 
لطعام).7(   ) مسلم: (الطعام 
  ) يضارع: أي يشابه ويشارك.8(

)2/682 (  

  

وُهَو خبيَربَ بقالَدٍة فيها َخَرٌز وذهٌب وهي من املغامن  - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: ُأِيتَ رسول هللا 1وعن فضالة بن عبيد (
لذهب الذي يف الِقَالَدِة فُنزَِع َوْحَدُه، مث قال هلم رسول هللا: "الذَّهب   - صلى هللا عليه وسلم  -)، فََأَمَر رسول هللا  2(

  وز بوزٍن".  لذهب
ْثَينْ َعَشَر ديَنارًا فيها َذَهٌب وَخَرٌز فـََفصَّْلتـَُها، فوجدت فيها أكثر من اثين عشر  3وعنه ( )، قال: اشرتيُت يوم خيَرب قالَدًة 



  فقال: "ال تـَُباُع حىت تـَُفصََّل".  - صلى هللا عليه وسلم  - دينارًا فذكرت ذلك للنيب 
  حلجارَة، قال: "ال، حىت متيز بينهما".)، إمنا أردُت ا4زاد الدارقطين (

  ). 6)، احلجارة. يف رواية ( 5وكذا عند أيب داود (
  )، التجارة. وزاد، قال: فردَّه حىت ميز بينهما.7ويف رواية أخرى ( 

ا؟ : "من أين هذ-صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اخلدري، قال: جاء بالل بتمر بـَْرّينِ فقال له رسول هللا 8مسلم ( 
  - فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -" فقال بالل: َمتٌْر كان عند َرِديٌء فَِبْعُت ِمْنُه صاعني بصاٍع، ِلَمطَعِم النيب 

، ال تفعل ولكن إذا أردت أْن تْشَرتَِي التَّْمَر، فِبْعُه ببيع آخر، مث اْشَرتِ بِ  - صلى هللا عليه وسلم    ه". عند ذلك: "َأوَّه عُني الرَِّ
 __________  

ب بيع القالدة فيها خرز وذهب 17) كتاب املساقاة (22) ( 1213/  3) مسلم: ( 1(   ). 89رقم ( -) 
  ) (د، ف): (الغنائم). ويف مسلم: (من املغامن تباع). 2(
  ). 90رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ). 3/  3) الدارقطين: ( 4(
لدراهم 13اب البيوع واإلجارات ( ) كت17) ( 647/ 3) أبو داود: (5( ب يف حلية السيف تباع    ). 3351رقم ( -) 
  ) (يف رواية): ليست يف (ف).6(
  ) املصدر السابق. 7(
ب بيع الطعام مثًال مبثل 18) كتاب املساقاة (22) ( 1215/  3) مسلم: ( 8(   ). 96رقم ( - ) 
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مبْثٍل، وبيُعوا هذا، واشرتوا بَِثَمِنِه من هذا، وكذلك اِمليزاُن" خرجه من حديث أيب   )، "ال تفعُلوا وَلِكْن ِمْثًال 1وقال يف أخرى (
  هريرة وأيب سعيد. 

فحدثته مبا صنعت، فقال: "انطلق فرده على   -صلى هللا عليه وسلم  -البزار، عن بالل يف هذا احلديث، قال: فأتيت النيب 
لتمر مثًال مبثل".    صاحبه وخذ مترك، التمر 

  بتمر، ويف آخره "ردوه على صاحبه".  -صلى هللا عليه وسلم  -ك خّرجُه، عن أنس، قال: أيت النيب وكذل
  

  ب البيع اخليار 
خلياِر ما مل يتفرَّقَا، فإن َصَدقَا وبيـََّنا  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن حكيم بن ِحَزاٍم، عن النيب 2مسلم (  ، قال: "البَـيَِّعاِن 

َ وَكَتما حمَُِق ( بُوِررَك َهلُما يف ب   ) بركة بيعهما".3يِعهَما، وإن َكَذ
"فإن  - )، خيتار ثالَث ِمَراٍر 5)، وذكر هذا احلديث من رواية ّمهام بن حيىي، قال مهام: جدُت يف كتايب (4وقال البخاري (

َ وَكَتماَ فعسى أْن يـَْرَحبَا ِرًحبا،   وُميِْحَقا برَكَة بيعهما".  َصَدقَا وبـَيـََّنا بورك هلما يف بيعِهَما، وإن َكَذ
خليار ما  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر، عن رسول هللا 6مسلم (  ، قال: "إذا تـََباَيَع الرَُّجالِن فُكلُّ واِحٍد منهما 

 ُ   مل يتفرَّقَا، وكا مجيًعا، أو خيريِّ
 __________  



  ). 94رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
ب الصدق يف البيع والبيان 11) كتاب البيوع ( 21) ( 1164/  3م: ( ) مسل2(   ). 47رقم ( - ) 
  ) مسلم: (حمقت). 3(
خليار هل جيوز البيع 46) كتاب البيوع ( 34) ( 391/ 4) البخاري: (4( ب إذا كان البائع    ). 2114رقم (   -) 
  ) (ف): (كتاب). 5(
ب ثب 10) كتاب البيوع ( 21) ( 1163/  3) مسلم: ( 6( لس للمتابيعني )    ). 44رقم (   -وت خيار ا
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) على ذلك، فقد وجب البيُع، وإْن تفرَّقا بعد أن تبايعا ومل يرتك واحٌد  1أحدمها اآلخر، فإن خري أحدمها اآلخر فتبايـََعا ( 
  ) ".2منهما البيع، فقد وجب (

فع (  يع (  -يعين ابن عمر-): فكان 3قال    يُِقيَلُه قام فمشى ُهنَـْيهًة مث رجع إليه. )، رجًال فأراد أال 4إذا 
  

  ب
على اهلجرِة، ومل يشعر أنَُّه عبد فجاء  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا قال: جاء عبٌد فبايع النيب  5مسلم ( 

أحًدا بعُد حىت يسأله:   : "بعنيه" فاشرتاه بعبدين أسودين، مث مل يبايع-صلى هللا عليه وسلم   - سيده يريده، فقال له النيب 
  "أعبد هو؟ ". 

  
  ب التجارة مع املشركني وأهل الكتاب 

صلى هللا  - ثالثني ومئة، فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، قال: كنا مع النيب  6مسلم ( 
)،  7فُعِجَن، مث جاء رجل مشرٌك ُمْشَعانِّ (: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه، - عليه وسلم 

  : أم هبٌة؟ ". -أو قال-: "أبيٌع أم عطيٌَّة -صلى هللا عليه وسلم  -طويل بغنم يسوقها، فقال النيب 
 __________  

  ) (د، ف): (وتبايعا). 1(
  ) مسلم: (فقد وجب البيع).2(
  ). 45رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ع). ) (ف): (4(
  ) مسلم: سبق خترجيُه. هذا احلديث ساقط من نسخة (د). 5(
ب إكرام الضيف وفضل إيثاره 32) كتاب األشربة (36) ( 1627/  3) مسلم: ( 6(   ). 175رقم ( -) 
  ) مشعان: منتفش الشعر ومتفرقه. 7(
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  ) أن ُيشوى. 1ِبَسَواد البطِن (  -يه وسلم صلى هللا عل  -قال: ال، بل بيٌع، فاشرتى منه شاًة، فُصِنَعْت وأمر رسول هللا  
) من سواد بطنها، إن كان 2ُحزَّة ( - صلى هللا عليه وسلم  -قال: وأميُ هللا، ما من الثََّالِثَني وِماَئٍة إالَّ حزَّ لَُه رسول هللا  

  شاهًدا أعطاُه، وإن كان غائًبا َخَبَأ َلُه. 
  وفضل يف القصعتني، فخملُتُه على البعري أو كما قال. قال: وجعل قصعتني، فأكلنا منهما أمجعون، وشبعنا

  من يهوديٍّ طعاًما بنسيئٍة فََأعطَاُه ِدْرًعا َلُه، رَْهًنا.  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت: اشرتى رسول هللا 3وعن عائشة (
  

  ب يف احلكرة ووضع اجلواِئح 
: "من اْحَتَكَر فـَُهَو  - صلى هللا عليه وسلم  - ال رسول هللا )، عن سعيد بن املسيب، عن معمر بن عبد هللا، قال: ق4مسلم ( 

  خاِطٌئ" فقيل لسعيد: فِإنَّك َحتَْتِكُر؟ قال سعيٌد: إنَّ َمْعَمًرا الذي كان ُحيَدُِّث هذا احلديث كان ِحيْتِكُر.
  َأَمَر بوضع اجلواِئح.  -صلى هللا عليه وسلم   - )، أنَّ النيب 5وعن جابر بن عبد هللا (

خذ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 6(وعنه  : "لو ِبْعَت من أِخيَك َمثًَرا فأصابـَْتُه جاِئَحٌة فال حيَِلُّ لك أْن 
؟ ".  َُْخُذ مال أِخيَك بغري حقٍّ   ِمْنُه شيًئا، مب 

 __________  
  ) سواد البطن: الكبد. 1(
  حزة، حزة من سواد بطها).  -صلى هللا عليه وسلم   -  ) حزة: القطعة من اللحم، ويف مسلم: (حز له رسول هللا2(
ب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر 24) كتاب املساقاة (22) ( 1226/  3) مسلم: ( 3(   ). 124رقم (   -) 
ب حترمي اإلحتكار يف األقوات 26) كتاب املساقاة (22) ( 1227/  3) مسلم: ( 4(   ). 129رقم (  -) 
ب وضع اجلوائح 3املساقاة ( ) كتاب22) ( 1191/  3) مسلم: ( 5(   ). 10رقم (   -) 
  ). 14رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
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  ب
  : "من أقال مسلًما أقاله هللا عثرَتُه". - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  1أبو داود (

  
  ب يف الشركة واملضاربة

لُث الشريكني ما مل َخيُْن أحدمها   -صلى هللا عليه وسلم  - يب هريرة، عن النيب )، عن أ2أبو داود ( قال: "إنَّ هللا يقول: أ 
  ) ". 3صاحبه، فإذا خانَُه خرجت من بينهم ( 

ْدِهِن  : "مثُل القائِم على ُحُدوِد ِهللا واملُ -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن النعمان بن بشري، قال: قال رسول هللا 4الرتمذي ( 
فيها كمثِل قوٍم استهموا على سفينٍة يف البحِر فأصاَب بعضهم أعالها وأصاَب بعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها  

 يصعدون فيستُقون املاء فيصبُّوَن على الذين يف َأْعَالَها، فقال الذين يف َأعَالَها: ال نَدُعُكْم تصَعدون فتؤذوننا، فقال الذين يف
ُقبُـ    ) أسفلها فنستِقي فإن أخُذوا على أيديهم فمنُعوُهم جنوا مجيًعا وإْن تركوهم غرِقوا مجيًعا". 5َها يف ( أسفلها: نـَنـْ

  قال: حديٌث حسٌن صحيٌح. 



ر، عن عروة بن أيب اجلعد، قال: َدَفعَ 6وعن أيب لَبيٍد (   )، ِلَمازََة بن َزَّ
 __________  

ب يف فضل اإلقالة 54ات ( ) كتاب البيوع واإلجار 17) ( 738/ 4) أبو داود: (1(   ). 3460رقم (  -) 
ب يف الشركة 27) كتاب البيوع واإلجارات ( 17) ( 677/ 4) أبو داود: (2(   ). 3383رقم (  -) 
  ) أبو داود: (بينهما)، وكذا (ف). 3(
ب منه 12) كتاب الفنت (34) (408/  4) الرتمذي: (4(   ). 2173رقم (   -) 
  ) الرتمذي: (من). 5(
ب  34) كتاب البيوع ( 12) (559/  3) الرتمذي: (6(   ). 1258رقم ( - ) 
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لشَّاِة والدينار   -صلى هللا عليه وسلم   -النيب  دينارًا ألشرتي َلُه شاًة، فاشرتيُت له شاتني، فبعت إحَداُمها بديناٍر، وَجْئت 
َرَك هللاُ لك يف صفقة مييِنَك". ) لُه ما كان من َأمره فقا1، َفذََكَر (-صلى هللا عليه وسلم  -إىل رسول هللا  َ   ل: "

  ) فكان من أكثر أْهِل الُكوفِة ماًال. 2فكان بعد ذلك خيرُج إىل ُكَناَسِة الُكوَفة فريَبُح الّرِْبَح الَعِظيم ( 
  أبو َلبيد أثىن عليه أمحد بن حنبل ثناء حسًنا. 

  - صلى هللا عليه وسلم  -دثون عن عروَة، أن النيب )، عن شبيِب بن َغْرَقَدَة، قال: مسعُت احليَّ يتح3أخرجه البخاري ( 
  أعطاُه دينارًا. فذكر احلديث. 

  
  ب يف الشروط 

َا  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، قال: مسعُت رسول هللا 4مسلم (  يقول: "من ابـَْتاَع خنًال بعد أْن ُتؤبَّر فثمرُ
َتاُع، و  َعَها إالَّ أن يشِرتَط املُبـْ َ َعُه إال أن يشِرتَط املُبَتاُع". ِللَّذي  َ   من ابتاع عبًدا فمالُُه للذي 

وقد أْعَيا بعريي، فـََنَخَسُه فـََوَثَب، َفُكْنُت بعد ذلك أمسك   -صلى هللا عليه وسلم   - )، قال: أتى َعَلى النيب 5وعن جابر (
فقال: "بعنيه"، فبعُتُه منه خبَْمِس أواٍق،  -  عليه وسلم صلى هللا -) ِخطَاَمُه ِألْمسََع حديَثُه، فما أْقِدُر علْيِه، فلحقين النيب 6(

)،  8) إىل املدينة" فلما قدمت املدينة َأتيُتُه بِِه، فزاَدِين أوقيًة (7قال: قلُت: على أنَّ يل َظْهَرُه إىل املدينِة، قال: "ولك َظْهُرُه ( 
  مث وَهَبُه ِيل. 

 __________  
  ) (ف): (فذكرت). 1(
  ِظم).) الرتمذي: (العَ 2(
ب  28) كتاب املناقب (61) ( 731/ 6) البخاري: (3(   ). 3642رقم ( -) 
ع خنًال عليها مثر 15) كتاب البيوع ( 21) ( 1173/  3) مسلم: ( 4( ب من    ). 80رقم (  - ) 
ب بيع البعري واستثناء ركوبه 21) كتاب املساقاة (22) ( 1223/  3) مسلم: ( 5(   ). 113رقم ( - ) 
  ) مسلم: (أحبس). 6(



  ) (ف): (ظهره يل). 7(
  ) مسلم: (فزادين ُوِقيًَّة). 8(
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  ب يف السََّلم
لثمر السنتِني والثالَث،   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس، قال: َقِدَم رسول هللا 1البخاري ( املديَنَة وهم ُيْسِلفون 

  ىل أجل َمْعُلوٍم". فقال: "من َأْسَلَف يف شيٍء فِفي َكْيل معُلوٍم ووزن معُلوم إ
)، عن عبد هللا بن أيب أوىف، قال: كنا ُنْسِلُف نبيَط أهل الشَّاِم يف احلنطِة والشعري والزَّيِت يف  2وعن حممد بن أيب املُجاِلد (

  كيٍل معُلوم إىل أجٍل معلوم. قلُت: إىل من كان أْصُلُه ِعْندُه؟ قال: ما ُكنَّا نسأهلم عن ذلك. 
  ىل قوم ما هو عندهم. )، إ3وقال أبو داود ( 

  ومل يقل ما كنَّا نسأهلم. 
  

  ب
)، فـََقِدَمْت عليه ِإِبٌل من ِإِبل  5ْسَتْسَلَف من رُجٍل َبْكًرا ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب رافع، َأنَّ رسول هللا 4مسلم ( 

ُه إنَّ الصََّدَقِة، فأمر أ راِفٍع أْن يقضي الرجل َبْكَرُه، فـََرَجَع إليِه أبو رافع، ف َّ عًيا، فقال: "أْعِطِه إ قال: مل أجد فيها إال ِخَيارًا َرَ
  ِخَياَر النَّاِس َأْحَسنـُُهْم َقَضاًء".

 __________  
ب السلم يف وزن معلوم 2) كتاب السلم ( 35) ( 501/ 4) البخاري: (1(   ). 2240رقم (   -) 
ب السلم3) كتاب السلم ( 35) (503  - 502/ 4) البخاري: (2( ،  2244رقم (   -إىل من ليس عنده أصل  ) 

2245 .(  
ب يف السلف 57) كتاب البيوع واإلجارات (17) (743  - 742/ 3) أبو داود: (3(   ). 3464رقم ( -) 
ب من استسلف شيًئا فقضى خريًا منه 22) كتاب املساقاة (22) ( 1224/  3) مسلم: ( 4(   ). 118رقم ( - ) 
  ) بكرا: الفىت من اإلبل. 5(
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".  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس، عن النيب 1النسائي (    قال: "السََّلُف يف َحَبِل احلَبَـَلة ِرً
  

  ب يف الرهن 
، وَلَنبُ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 2البخاري ( : "الظَّْهُر يرَكُب بنفقِتِه إذا كان َمْرُهوً
، وعلى الذي يـَرَْكُب ويشَرُب النفقُة". الدَّرِّ ُيْشرَ    ُب بنفقِتِه إذا كان َمْرُهوً



: "ال -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سعيد بن املسّيب وأيب سلمة، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا  3قاسم بن أصبغ (
  )، الرهُن ملن رهَنُه، له ُغْنُمُه وعليه ُغْرُمُه". 4يـُْغَلُق الرهُن (

   عن سعيد، ورُِفع عنه يف هذا اِإلسناد ويف غريه، ورفعه صحيح. رُوي مرسًال 
  

  ب يف احلوالة 
قال: "َمْطُل الَغِين ظُْلٌم، وإذا أُْتبَع أحدكم على َمِليٍء   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا 5مسلم ( 
َبْع (    ) ". 6َفليَـتـْ

  نا جلوًسا عند النيب)، عن سلمة بن األكوع، قال: ك7البخاري (
 __________  

  ). 4622رقم (   -) بيع حبل احلبلة 67) كتاب البيوع ( 44) (293/  7) النسائي: (1(
ب الرهن مركوب وحملوب  4) كتاب الرهن (48) ( 170/ 5) البخاري: (2(   ). 2512رقم (  -) 
) واحلاكم 33/  3أخرجه الدارقطين (). و 430/ 6) أخرجه من طريق قاسم بن أصبغ أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد ( 3(
  ) وغريمها. 51/  2(
ن إذا يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل اجلاهلية، أن الراهن إذا يؤد ما عليه يف الوقت املعني  4( ) يعين ال يستحقه املر

ن الرهن، فأبطله اإلسالم.   ملك املر
ب حترمي مطل ال7) كتاب املساقاة (22) ( 1197/  3) مسلم: ( 5(   ). 33رقم ( -غين وصحة احلوالة ) 
لدين الذي له على موسر فليحتل. 6(   ) معناه إذا أحيل 
ب إن أحال دين امليت على رجل جاز 3) كتاب احلوالة (38) ( 545/ 4) البخاري: (7(   ). 2289رقم ( - ) 
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ه َديٌن؟ " قالوا: ال، قال: "فهل ترك شيًئا؟ "!  إذ ُأِيت جبنازٍَة، قالوا: صلِّ عليها، فقال: "هل علي -صلى هللا عليه وسلم  -
قالوا: ال فصلَّى عليِه، مث ُأيت جبنازٍة أخرى فقالوا:  رُسول هللا صلِّ عليها، قال: "هل عليه ديٌن؟ " قيل: نعم، قال: "فهل  

نري، فصلَّى عليها ( لثالثة فقالوا؟ صلِّ عليها 1ترك شيًئا؟ " قالوا: ثالثَة د قال: "هل ترَك شيًئا؟ " قالوا: ال، قال:   )، مث ُأيتَ 
نري، قال: "صلُّوا على صاِحِبُكْم". قال أبو قتادة: صلِّ عليه  رسول هللا وعليَّ َديـْنُُه 2"هل ( ) عليه ديٌن؟ " قالوا: ثالثَة د

  فصلَّى علْيِه. 
  

  ب
صلى هللا عليه وسلم   -مَة قال: مسعُت رسول هللا )، عن إمساعيل بن عيَّاش، عن ُشَرحِبيل بن مسلم، عن َأيب أُما3الرتمذي ( 

) يف ُخْطَبِتِه عام حجة الوداع: "ِإنَّ هللا قد أعطى لُكلِّ ذي حق حقَُّه، فال وصيََّة لوارث، الولد للفراش وللعاهر  4يقول (  -
ُم على هللا، ومن ادََّعى إىل غري أبيِه أو انتمى إىل غري مواليِه، فعليه  ُ ) إىل يوم القيامِة، ال  5لعنُة هللا التابعة (اَحلَجُر، وحسا

ذن زوجها" قيل:  رسول هللا وال الطعام؟ قال: "ذلك أفضُل َأموالَِنا" مث قال: "العاريُة  6تـُْنِفُق املرأة (  ) من بيت زوِجها إالَّ 
  ُمَؤدَّاٌة واِملْنَحُة َمْرُدوَدٌة والدَّين مقضيٌّ والزَِّعيُم َغارٌِم".



  باب، عن عمرو بن خارجة وهو حديٌث حسٌن صحيٌح.قال: ويف ال
 __________  

  ) (ف): (عليه). 1(
  ) البخاري: (فهل). 2(
ب ما جاء ال وصية لوارث 5) كتاب الوصا ( 31) (377  -  376/  4) الرتمذي: (3(   ). 2120رقم (   -) 
  ) (يقول): ليست يف الرتمذي. 4(
  ) (التابعة): ليست يف (ف). 5(
  ة). ) الرتمذي: (امرأ6(
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)  2كان يبتاع ويف ُعقدتِِه (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس بن مالك، أن رجًال على عهد رسول هللا 1أبو داود (
فقالوا:  نيبَّ هللا اْحُجْر على فالن فإنَُّه يبتاع ويف ُعقدته ضعف، فدعاه   - صلى هللا عليه وسلم   -َضعٌف، فأتى أهُلُه نيبَّ هللا 

صلى هللا عليه وسلم   - فنهاه عن البيع، فقال:  نيب هللا إّينِ ال أصرب عن البيع، فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم   -النيب 
رك للبيع فقل: هاَء وهاَء ( -   ) ". 4) وال ِخَالبَة (3: "ِإْن كنت غري 

  ُه. اسم هذا الرجل: ُمنقذ بن عمرو أصابته آمٌة يف رْأسِه فكسرت لسانَُه، ونزعت عقلَ 
يعت فقل: ال ِخالبة وأنت ِيف كل  - صلى هللا عليه وسلم  - )، وذكر أن النيب 5ذكره البخاري يف التاريخ ( قال له: "إذا 

خليار ثالث ليال".   سلعة ابتعتها 
ى رسول هللا 6أبو داود (   عن كسب اِإلماء. - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، قال: 

  حىت يـُْعلم من أين هو.  )، 7زاد يف طريق أخرى ( 
  . -صلى هللا عليه وسلم  - ) عن رافع بن خدج عن النيب 8خّرجه (

 __________  
ب يف الرجل يقول يف البيع "ال ِخالبة" 68) كتاب البيوع واإلجارات ( 17) ( 767/ 3) أبو داود: (1( رقم   - ) 
)3501 .(  
  ) عقدته ضعف: أي يف رأيه ونظره يف مصاحل نفسه. 2(
  (هاء هاء). ) (ف): 3(
ملد والقصر مبعىن خذ، واملد أفصح وأشهر، (وال خالبة): يعين ال خداع. 4(   ) (هاء وهاء): 
  ).17/ 8) التاريخ الكبري: (5(
ب يف كسب اإلماء 40) كتاب البيوع واإلجارات ( 17) ( 709/ 3) أبو داود: (6(   ). 3425رقم (   -) 
  ). 3427م ( رق - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ) من حديث أيب هريرة. 2283) (538/ 4) (ف): (خرجه البخاري)، وقد أخرجه البخاري (8(

)2/692 (  



  

صلى هللا عليه   -عبٌد لبين بـََياَضَة، فأعطاُه النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، قال: َحَجَم النيب  1مسلم ( 
  . - صلى هللا عليه وسلم  -ه من َضرِيَبِتِه، ولو كان ُسحًتا مل يـُْعِطِه النيب  َأْجَرُه وكلَّم َسيَِّدُه فخفََّف عن -وسلم 

َبَة، أمر لَُه رسول هللا   بصاعني من طعاٍم، وكانت ضريبته ثالثة آصع فخفف  -صلى هللا عليه وسلم  -اسم هذا العبد: أبو طَيـْ
  عنه صاٌع. 
ً ِخّرِيًتا   - عليه وسلم صلى هللا -)، عن عائشة، قالت: استأَجَر رسول هللا  2البخاري ( وأبو بكٍر رُجًال من بين الدِّيل، هاد

ُمها براِحلتيهما ُصْبَح ثالٍث. 4) وهو على ديِن كّفار قريش، فَدفعا إليه راحلَتيهما وواعَداُه غاَر ثوٍر بعد ثالٍث (3(   ) فأ
  

  ب يف الديون واإلستقراض 
) قال: "من أخذ أموال الناس يُريُد أداءَها، أدى هللا  6(  - عليه وسلم صلى هللا - )، عن أيب هريرة، عن النيب 5البخاري (

  ) يريد إتالفها أتلَفُه هللا". 7عْنُه، ومن أخذها ( 
قال: "ال ختُِيفوا األنُفس بَعَد أْمِنَها" قالوا:    - صلى هللا عليه وسلم  - أبو جعفر الطربي عن عقبة بن عامر، أنَّ رسول هللا 

  ذاك؟ قال: "الدين". رسول هللا! وما
  ). 8خرجه أبو جعفر الطحاوي أيًضا، واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده (

 __________  
ب حل أجرة احلجامة  11) كتاب املساقاة (22) ( 1205/  3) مسلم: ( 1(   ).66رقم (  -) 
ب إذا استأجر أجريا 4) كتاب اإلجارة (37) ( 518/ 4) البخاري: (2(   ).2264رقم ( - ) 
هلداية.) ها3(   د خريتا: أي ماهًرا 
  ) البخاري: (بعد ثالث ليال).4(
ب من أخذ أموال الناس يريد أداءها 2) كتاب اإلستقراض ( 43) (66/ 5) البخاري: (5(   ). 2387رقم (  -) 
  ) سقطت من (ف). - صلى هللا عليه وسلم  -) (عن النيب 6(
  ) البخاري: (ومن أخذ يريد).7(
  ). والطرباين يف الكبري: = 355/  5) والبيهقي يف السنن: (146/  4نده: () وأخرجه أمحد يف مس8(
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أربعني ألًفا   - صلى هللا عليه وسلم  - ) مىن نيب هللا 2)، عن عبد هللا بن أيب ربيعة املخزومّي، قال: استسلف (1النسائي ( 
رك هللاُ لك يف أهِلَك وماِلَك،    إمنا جزاُء السََّلِف احلمُد واألداء".فجاَءُه َماٌل فدفعه إيلَّ وقال: "

ُه هللا ماًال، فقال له (3مسلم (  ): ماذا َعِملَت يف الدنيا؟ (قال: {َوَال  4)، عن ُحذيفَة قال: "ُأِيتَ هللاُ بعبٍد من عباده آ
ُج النَّاَس وكان من ُخُلقى اجل ََّ َحِديثًا} قال:  رب! آتيتِىن مالك فُكْنُت إ )، فكنُت أتيسَُّر على املُوِسِر  5َواُز ( َيْكُتُموَن ا

) ِمْنَك، جتاوزوا عن عبدي" فقال ُعْقَبُة بن َعاِمٍر، وأبو مسعوٍد األنصاِريُّ:  6وأُْنِظُر املُْعِسَر، فقال هللا تعاىل: أ أحقُّ بذلك ( 
  . -صلى هللا عليه وسلم  -هكذا مسعَناُه من ِيف رسول هللا  



يقول: "من سرَُّه أن ينِجيُه هللاُ من ُكَرِب يْوِم  -صلى هللا عليه وسلم  -ل: إّينِ مسعُت رسول هللا )، عن أيب قتادة، قا7مسلم ( 
  القياَمِة فلُينَـفِّْس عن ُمْعِسٍر أو يضع َعْنُه.

يف   - ه وسلم صلى هللا علي  -)، أنَُّه تقاضى ابن أيب َحْدَرٍد َديـًْنا كان لَُه علْيِه يف َعْهِد رسول هللا 8وعن كعب بن مالك (
َعَها رسول هللا  َُما حىت مسَِ ُ صلى  - وهو يف بيِتِه، فخرج إلْيِهَما رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم  - املسِجِد، فارتفعت أصوا

دى كعب بن مالك 9حىت َكَشَف ِسْجَف ( - هللا عليه وسلم    ) ُحْجرتِِه، و
 __________  

  ). وأبو يعلى وغريهم.906) ( 328/ 17= (
  ). 4683رقم (   -) اإلستقراض 97) كتاب البيوع ( 44) (317/  4لنسائي: () ا1(
  ) النسائي: (استقرض). 2(
ب فضل إنظار املعسر 6) كتاب املساقاة (22) ( 1195/  3) مسلم: ( 3(   ).29رقم ( - ) 
  ) (له): ليست يف (ف). 4(
  ) اجلواز: أي التسامح والتساهل يف البيع واالقتضاء. 5(
  ) مسلم: (بذا). 6(
  ). 32رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
ب استحباب الوضع من الدين  4) كتاب املساقاة (22) ( 1192/  3) مسلم: ( 8(   ). 20رقم (   -) 
  ) سجف: أي سرتها. 9(
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َك، قال كعٌب: قد فعلُت،  رسول هللا  ) أْن َضِع الشَّْطَر من َدْينِ 1فقال: " كعُب! " فقال: لَبـَّْيَك!  رُسوَل هللا فَأشاَر ِإلْيِه ( 
  : "قم فاْقِضه". -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 

َع رسول هللا 2البخاري ( ُما (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عاِئشَة قالت: مسَِ ُ لباِب، عاليٍة أصوا ) وإذا 3صوَت ُخصوم 
  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول: وِهللا ال َأفَعُل، فخرج عليهما رسول هللا  أحدمها َيْسَتوِضُع اآلخر ويسَرتِفُقُه يف شيٍء، وهو 

 .   فقال: "أين املَُتَأىلَّ على هللا ال يـَْفعُل املعروَف؟ " فقال: أ  رسول هللا فلُه أيُّ ذلك أحبَّ
يف ِمثَاٍر ابـَْتاَعَها، فكثر   - صلى هللا عليه وسلم - )، عن أيب سعيد اخلدري قال: ُأِصيَب رُجٌل يف عهد رسول هللا 4مسلم ( 

: "تصدَُّقوا عليه" فتصدََّق النَّاُس علْيِه فلم يبُلْغ ذلك َوفَاَء َديِْنِه فقال رسول  - صلى هللا عليه وسلم  -َديـُْنُه، فقال رسول هللا 
  ): "خُذوا ما وجدُمت وليس لكم إال ذلك". 5ِلُغَرَمائه (  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

ُه قُِتل يوم أحٍد شهيًدا وعليِه َديٌن (6البخاري (  - )، فاشتد الُغَرَماُء يف حُقوِقِهم فأتيُت النيب 7)، عن جابر بن عبد هللا أنَّ أ
  - صلى هللا عليه وسلم  -) َأْن يقبَـُلوا َمثََر حاِئِطي، وُحيَلِّلوا أيب، فَأََبوأ، فلم يـُْعِطهم النيب 8فسأهلم ( - صلى هللا عليه وسلم 

ُتهم َوبَِقي لنا من حاِئطِ  ا فقضيـْ ُ لربكة َفَجَدْد ي وقال: "سنغُدو عليك" فغدا علينا حني َأَصَبَح فطاف يف النخِل َوَدَعا يف مثرها 
  َمتْرَِها. 

 __________  
  ) مسلم: (إليه بيده). 1(



لصلح  10) كتاب الصلح (53) ( 362/ 5) البخاري: (2( ب هل يشري اِإلمام    ). 2705رقم ( -) 
م).3( ُ   ) البخاري: (أصوا
ب استحباب الوضع من الدين  4) كتاب املساقاة (22) ( 1191/  3) مسلم: ( 4(   ). 18رقم (   -) 
  ) (لغرمائه): ليست يف (د، ف).5(
ب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز 8) كتاب اإلستقراض ( 43) (72/ 5) البخاري: (6(   ). 2395رقم ( - ) 
  (ف). ) (وعليه دين): ليست يف 7(
  ) (فسأهلم): ساقطة من األصل وكذا (ف، د). 8(
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)، فقاَل: "َدعُوُه  2فََأغَلَظ َلُه، فهمَّ أصحابُُه به ( - صلى هللا عليه وسلم  - )، َأنَّ رجًال تقاضى رسول هللا 1وعن أيب هريرة ( 
ُه"، ق َّ ُه، 3الوا: ال جنُد إالَّ أْفَضَل من ِسنِِّه، قال: "اشرتوه ( فإَن لصاِحِب احلقِّ َمَقاًال، واشرتُوا َلُه بعريًا فَأْعُطوُه إ َّ ) فَأْعُطوُه إ

  فِإنَّ خريَُكْم أحسُنُكم قضاًء". 
لرَُّجِل امليِِّت، عليِه الدَّيُن ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، َأنَّ رسول هللا 4مسلم (  ) فَيْسأُل: "هل 5، كان يـُْؤَتى 

)؟ " فإن ُحدِّث أنَُّه ترك وفاًء، صلى علْيه وإال قال: "صلوا على صاحبِكم" فلمَّا فـََتَح هللاُ َعلْيِه الُفُتوَح 6 قضاًء ( تـََرَك ِلَديِْنهِ 
ملُؤِمنَني من أَنـُْفِسِهْم فمن تـُُوىفِّ وعليِه َدْيٌن فعليَّ قضاُؤُه، ومن ترك ماًال فَلورثَِتِه ( َ َأْوَىل    ) ". 7قال: "َأ

  
  ب

: "الشُّْفَعُة يف ُكلِّ ِشْرٍك يف أْرٍض أْو رَْبع  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، قال: قال رسول هللا 8( مسلم 
  ) أو حاِئٍط ال يصُلح أن يِبيَع حىت يَعرَض على شريكِه فيْأُخَذ أو يدع، فإْن أيب فشريُكُه أَحقُّ بِِه حىت يـُْؤِذنَُه". 9(

) يُنَتظُر ِبِه إْن كان 11: "اجلاُر َأحقُّ بُشْفَعِتِه، و ( - صلى هللا عليه وسلم  - ر، قال: قال رسول هللا )، عن جاب10الرتمذي ( 
  غائًبا، إذا كان طريُقُهما واحًدا".

 __________  
ب استقراض اإلبل  4) كتاب اإلستقراض ( 43) (69/ 5) البخاري: (1(   ). 2390رقم (  -) 
  ) البخاري: (فهم به أصحابه).2(
  ) (ف): (اشرتوا).3(
ب من ترك ماًال فلورثته  4) كتاب القضاء ( 23) ( 1237/  3) مسلم: ( 4(   ).14رقم (  -) 
  ) (ف): (دين). 5(
  ) مسلم: (من قضاء). 6(
  ) مسلم: (فهو لورثتِه). 7(
ب الشفعة 28) كتاب املساقاة (22) ( 1229/  3) مسلم: ( 8(   ). 135رقم (   -) 
  ) (ف): (ربع أو أرض). 9(



ب ما جاء يف الشفعة للغائب  32) كتاب األحكام (13) ( 651/ 3لرتمذي: ( ) ا10(   ). 1369رقم ( -) 
  ) (و): ليست يف الرتمذي.11(
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  ) ". 2يقول: "اجلار أحق بصقبه ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب رافع، قال: مسعت النيب  1البخاري (
الشُّْفَعَة يف كل ما مل يـُْقَسْم، فإذا وقعت احلُدوُد   -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: َجَعل رسول هللا  3وعن أيب هريرة ( 

  وُصّرِفت الُطُرق فال ُشفَعَة.
)، ُجِعل َعْرُضُه َسْبَع  5: "إذا اختَلْفُتم يف الطرق (-صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 4مسلم ( 
  أْذرٍُع".

  
". )، عن عائشة 6البخاري ( ً ما مْنِك    قالْت: قلُت  رسول هللا! إنَّ ِيل َجارَْيِن، فإىل َأيِّهما ُأْهِدي؟ قال: "إىل َأَقِر

  ب
  قال: "ال َميَْنُع أَحدُُكْم َجارَُه أن يـَْغِرَز خَشبة يف ِجَدارِِه".  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا 7مسلم ( 

ا بني أكتاِفُكْم (مث يقوُل أبو هرير    ). 8ة: مايل أراُكْم عنها ُمْعِرضني؟ وهللا ألرِمَنيَّ 
ْعُه". 9وقال أبو داود (    )، "إذا استأذن أحدُكم أخاه َأن يـَْغرز خشبًة يف جداره فال مينـَ

 __________  
ب احتيال العامل ليهدى له 15) كتاب احليل (90) ( 365/  12) البخاري: (1(   ). 6980رقم (  -) 
لشفعة ممن ليس جبار.  ) 2(   البخاري: (بسقبه) وكذا (ف)، لغتان ومعناه: القرب واملقصود هنا أن اجلار أحق 
ب الشركة يف األرضني وغريها 8) كتاب الشركة ( 47) ( 158/ 5) البخاري: (3( ) من حديث جابر بن  2495رقم (  -) 

  عبد هللا وليس من حديث أيب هريرة.
ب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 31تاب املساقاة () ك22) ( 1232/  3) مسلم: ( 4(   ). 143رقم (   - ) 
  ) مسلم: (يف الطريق) وكذا (د، ف). 5(
هلدية 16) كتاب اهلبة ( 51) ( 260/ 5) البخاري: (6( ب مبن يبدأ    ). 2595رقم ( - ) 
ب غرز اخلشب يف جدار اجلار  29) كتاب املساقاة (22) ( 1230/  3) مسلم: ( 7(   ). 136رقم (   -) 
ا.8( لتقريع  ا بينكم، وأوجعكم  ا أكتافكم: أي أصرح    ) ألرمني 
  ). 3634رقم ( -) أبواب من القضاء 31) كتاب األقضية ( 18) (49/ 4) أبو داود: (9(
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  ب فيمن َغَصَب أرًضا ويف إحياء املوات والِغراَسة واملزارعة وكراء األرض وما يتعلق بذلك 
)  2قال: "من اقتطع شربًا من األرض ظلًما، طوََّقُه ( -صلى هللا عليه وسلم  -يد بن زيد، أَن رسول هللا  )، عن سع1مسلم ( 



ُه يوم القيامِة من َسبع أَرِضَني". َّ   هللا إ
ا  4قال: "من أْعَمَر َأْرًضا ميتة (  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عاِئشة، عن النيب 3البخاري ( ) ليست ألحد فهو أحق 

)5 .(  
  : "من أحيا أرًضا ميتًة فهى له ولْيَس لِعرٍق ظاٍمل حق". -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سعيد بن زيد، عن النيب 6النسائي ( 

  : "ال متنعوا َفْضَل املاِء لتمنَـُعوا بِِه الَكَأل". -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 7مسلم ( 
ا النخل، فقال األنصاريُّ: َسّرِح 9 بن الزبري، أنَّ رجًال خاصم الزبَري ()، عن عبد هللا8مسلم (  ) يف ِشَراِج احلرِة اليت َيْسُقوَن 

، فأىب    املاء َميرُّ
 __________  

ب حترمي الظلم وغصب األرض 30) كتاب املساقاة (32) ( 1230/  1) مسلم: ( 1(   ). 137رقم (   -) 
  ) طّوقه: أب مجله طوقًا يف عنقه.2(
ً  15) كتاب احلرث واملزارعة (41) (23/ 5) البخاري: (3( ب من أحيا أرًضا موا   ). 2335رقم ( -) 
  ) (ميتة): ليست يف البخاري. 4(
ا): ليست يف البخاري. 5( ) (  
  ). 9/ 4) خرجه يف الكربى، كتاب إحياء املوات كذا عزاه املزي يف التحفة: ( 6(
لفالة 8قاة () كتاب املسا22) ( 1198/  3) مسلم: ( 7( ب حترمي بيع فضل املاء الذي يكون    ). 37رقم (  -) 
ب وجوب اتباعه 36) كتاب الفضائل ( 43) (1830  - 1829/  4) مسلم: ( 8( رقم   - صلى هللا عليه وسلم  - ) 
)129 .(  
  ).-صلى هللا عليه وسلم  -) مسلم: (أن رجًال من األنصار خاصم الزبري عند رسول هللا 9(
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):  2للزبري ( -صلى هللا عليه وسلم  -، فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -)، فاختصُموا عند رسول هللا 1يهم ( عل
  "اسق  زُبري مث َأْرِسِل املاء إىل َجاِرَك" فغضب األنصاريُّ، فقال:  رسول هللا! أْن كان ابن عمَِّتَك، فتلوَّن وْجهُ 

) إىل اِجلْدِر" قال الزبري: وهللا إّينِ  3مث قال: " زبري اسق مثَُّ احبس املاء حىت يطلع ( -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
  ) هِذِه اآلية نزلت يف ذلك {َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن}.4ألحِسُب أن (

)، وقال: "ال ِمحَى، إال   7) (6َمجَى النَِّقيَع (  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن الصَّعب بن َجثَّاَمة، أنَّ النيب 5أبو داود (
  ) ". 8ولرُسولِه (

  وقال علي بن عبد العزيز يف املنتخب: َمحَى النقيع خليل املسلمني ترعى فيه. 
، قال: "ال يـَْغِرُس مسلٌم َغْرًسا، وال يزرُع زرًعا، فيأكل -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، أنَّ النيب 9مسلم ( 

   وال دابٌة وال شيٌء، إال كانت لَُه َصَدقٌة".ِمْنُه إنسانٌ 
  قال: "ال يقوَلنَّ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 10وعن أيب هريرة ( 

 __________  
  ) (عليهم): ليست يف (ف).1(



  ) (للزبري): ليست يف (ف). 2(
  ) مسلم: (حىت يرجع). 3(
  ) (أن): ليست يف مسلم، وليست يف األحكام الوسطى. 4(
ب يف األرض حيميها اِإلمام أو الرجل 39) كتاب اخلراج واإلمارة ( 14) ( 461/ 3بو داود: () أ5(   ). 3084رقم (  -) 
اهدين فال يرعاه غريها، وهو موضع قرب من املدينة، كان يستنقع فيه املاء،  6( ) النقيع: موضع محاه لنعم الفيء وخيل ا

  أي جيتمع.
  ) (ف): (البقيع). 7(
  ) وكلمة (لرسوله): ليست يف أيب داود. -َعزَّ َوَجلَّ -إال هللا ) أبو داود: (8(
ب فضل الغرس والزرع 2) كتاب املساقاة (22) ( 1188/  3) مسلم: ( 9(   ).8رقم (  -) 
ب كراهة تسمية العنب كرًما 2) كتاب األلفاظ من األدب (40) ( 1763/ 4) مسلم: (10(   ). 9رقم ( -) 
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  ) الكرم قلُب املؤِمن". 2فإنَّ ()  1أحدُكم الَكْرُم (
  )، "ولكن قولوا َحَدائق األعناب". 3زاد أبو داود ( 

َلة" (يعين:   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن واِئل بن ُحجر، عن النيب 4مسلم (  قال: "ال تقولوا: الَكْرُم ولكن قولوا: احلبـْ
  العنب).

قال: "من اقتىن كلًبا ليس بكلِب صيٍد وال ماشيٍة وال أرض،   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول هللا 5وعن أيب هريرة ( 
ُقُص من أْجرِِه كل يوم (    ) قرياطَاِن". 6فإنَُّه يـَنـْ

ُل الِكَالِب؟ " مث   -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: َأمَر رسول هللا 7وعن ابن املَُغفَّل ( ُهلُم وَ بقْتِل الِكَالِب، مث قال: "ما 
  م والصيد والزرع.رَخص يف َكْلِب الغن

: "لوال أنَّ الِكَالِب أُمٌَّة من األُمِم ألَمرُت  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن املَُغفَّل أيًضا، قال: قال رسول هللا 8النسائي ( 
)  9من أجورهم (بقتلها فاقتلوا منها األسوَد البهيم، وأميا قوم اختذوا كلًبا ليس بكلِب َحْرٍث أو صيٍد أو ماشيٍة فإنَُّه يـَنـُْقص 

  ) ِقريَاٌط". 10كلَّ يوم (
 __________  

سم  1( ) قيل: ُمسي الَكْرم َكْرًما، ألن اخلمر املتخذة منه حتث على السخاء والكَرم، فاشتقوا له منه امسًا، فكره أن يسمى 
  مأخوذ من الكَرم، وجعل املؤمن أوىل به، يُقال رجل َكَرم أي كرمي.

  ) مسلم: (فإمنا). 2(
  ). 4974رقم ( -ب يف الكرم   -كتاب السنة - ) 294/ 4داود: ( ) أبو3(
ب كراهة تسمية العنب كرًما 2) كتاب األلفاظ من األدب ( 40) ( 1764/  4) مسلم: ( 4(   ). 11رقم (   -) 
ب األمر بقتل الكالب 10) كتاب املساقاة (22) ( 1203/  3) مسلم: ( 5(   ). 57رقم ( - ) 
  ) مسلم: (قرياطان، كل يوم).6(
ب حكم ولوغ الكلب 27) كتاب الطهارة (2) (235/  1) مسلم: ( 7(   ). 93رقم (   -) 



ئح ( 42) (185/  7) النسائي: (8(   ). 4280رقم (   -) صفة الكالب اليت أمر بقتلها 10) كتاب الصيد والذ
  ) النسائي: (من أجره). 9(
  ) (كلَّ يوم): ليس يف (ف).10(
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دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها، على أْن يـَْعَتِمُلوَها   -صلى هللا عليه وسلم  - ول هللا )، عن ابن عمر، أنَّ رس1مسلم ( 
  شطر مثرها.  - صلى هللا عليه وسلم  -) لرسول هللا 2من أمواِهلِْم وأن (
صلى هللا عليه   - ) أيًضا، أنَّ عمر بن اخلطاب أْجَلى اليهود والنََّصاَرى من أرض احلجاِز، وأنَّ رسول هللا 3وعن ابن عمر (

ملَّا ظهر على خيرب أرأَد إخراج اليُهود منها، وكانت األْرُض حني ُظِهَر عليها َِِّ ولرُسوِلِه وللمسلمني، فأراد إخراج   -وسلم 
ا، على أْن يكفوا خنلها (  -صلى هللا عليه وسلم  -اليُهود منها فسألِت اليهود رسول هللا  ثََّمِر،  ) وهلم نصف ال4أن يُقرَُّهْم 

َنا"] ( 5: "نقرُّكم (- صلى هللا عليه وسلم  - [فقال هلم رسول هللا  ) أجالهم عمر 8) حىت ( 7) فقّرو (6) على ذلك ما ِشئـْ
  إىل تـَْيَماَء وأرحياء.

اُه وال  قال: "من كانت َلُه أرض فليزَرْعَها أو لُيزرِْعَها أخَ  -صلى هللا عليه وسلم   - )، أنَّ النيب 9وعن جابر بن عبد هللا (
  يُْكرَِها".

: "من كانت َلُه أرض فليْزَرعَها أو ليـُْزرِْعَها أَخاُه، فإن  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا  10وعن أيب هريرة ( 
  أيب فلُيْمِسْك َأْرَضُه". 
 __________  

ب املساقاة واملعاملة جبزء من الثم1) كتاب املساقاة (22) ( 1187/  3) مسلم: ( 1(   ). 5رقم (  -ر والزرع ) 
  ) (أن): ليست يف مسلم. 2(
  ). 6رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ) مسلم: (أن يكفوا عملها).4(
ا.5(   ) مسلم: نقركم 
  ) املعكوفني ليس يف (ف). 6(
ا. 7(   ) مسلم: فقروا 
  ) (ف): (فقرو على ذلك).8(
  ). 92رقم (   -ب كراء األرض  ) 17) كتاب البيوع ( 21) ( 1177/  3) مسلم: ( 9(
  ). 102رقم (   -) نفس الكتاب والباب السابقني 10(
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ن أهَل الدَّاِر، أن رسول هللا 2)، أَنَُّه قال لعبد هللا بن عمر: مسعُت عمِّيِّ (وكا شهدا! ( 1وعن رافع بن خديج (  َ ) بدرًا) ُحيدِّ
  -صلى هللا عليه وسلم  -قال عبد هللا: لقد ُكنُت أعلُم يف عهد رسول هللا  فهي عن ِكَراِء األرض، - صلَّى هللا عليه وسلم 

أحدث يف ذلك شيًئا مل يكن َعِلَمُه فرتك   -صلى هللا عليه وسلم  -أن األرض ُتْكَرى مث خشَي عبد هللا أن يكون رسول هللا 
  ِكَراَء األرِض. 

ين ُظَهْري بن رافع (وهو عمُّه) فقال: 3وعنه ( ى رسول هللا  )، قال: أ عن أمر كان بنا رَاِفًقا،  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد 
فهو حقٌّ، قال: سألين: "كيف تصنُعون مبحاِقِلُكم؟ "   -صلى هللا عليه وسلم  - ) قال رسول هللا 4فقلُت: وما ذاك؟ ما (

  زَرُعوَها َأو أْزرُِعوَها أو أْمِسُكوها". )، قال: "فال تفعُلوا، ا5قلُت: نْؤاجُرَها على الّربيع واألوساق من التمر والشعري ( 
أتى بين حارثَة، فرأى زْرًعا يف أرض ُظَهٍري،   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رافع بن خديج، أنَّ رسول هللا 6أبو داود (

، قال: " فخذوا فقال: "ما أحسن زرَع ُظهري" فقالوا: ليس لُظهري، قال: "أليس أرض ظُهري؟ " قالوا: بلى، ولكنَُّه زرْع فالن
  زرعكم ورّدوا عليه النـََّفَقة" قال رافع: فأخذ زرعنا وردْد إليه النفقة. 

  )، "أربيتما فُردَّ األرض على أهلها وخذ نفقتك".7ويف أخرى ( 
  )، عن رافع بن خديج، قال: كنَّا أكثر أْهِل املدينِة حقًال،8البخاري (

 __________  
  ). 112رقم ( - سابقني ) مسلم: نفس الكتاب والباب ال1(
  ) (ف): (وكان شهد). 2(
لطعام 18) كتاب البيوع ( 21) ( 1182/  3) مسلم: ( 3( ب كراء األرض    ). 114رقم (  -) 
  ) (ف): (قال: ما قال). 4(
  ) مسلم: (نؤاجرها  رسول هللا على الربيع أو األوسق من التمر أو الشعري). 5(
ب يف التشديد يف ذلك 32البيوع واإلجارات () كتاب 17) (691  - 690/ 3) أبو داود: (6(   ). 3399رقم (   -) 
  ). 3402رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
ب ما يكره من الشروط يف املزارعة 12) كتاب احلرث واملزارعة (41) (20 -  19/ 5) البخاري: (8( رقم   - ) 
)2332 .(  
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صلى هللا عليه   - ويقول: هِذِه الِقْطَعُة يل وهِذِه لك، فُرمبا أخرجت ِذِه ومل ُختْرْج ِذِه، فنهاهم النيب  وكان أَحدَ ُيْكِري أرَضُه، 
  . -وسلم 

لَوِرق ( 1وقال مسلم (   ) فلم ينهنا. 2)، أمَّا 
ى النيب 3وقال (   ) ". 4أن يُؤَخَذ لألرض حٌظ أو أجٌر (  - صلى هللا عليه وسلم  -): عن جابر، "

تـَزُّ َزْرًعا، فقال: "ملن هذه؟ " فقالوا:   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، أن النيب 5البخاري ( خرج إىل أرض 
ُخَذ عليها أجًرا معلوًما". - صلى هللا عليه وسلم  - اكرتاها فالٌن، فقال النيب  ُه، كان خريًا َلُه من أن  َّ   : "أما إنَُّه لو منحها إ

ى رسول هللا )، عن حنظلة بن ق6مسلم (    -صلى هللا عليه وسلم  -يس أنَُّه سأل رافع بن َخِديٍج عن ِكَراء األرض؟ فقال: 
لذهب والَوِرِق ( َس ( 7عن ِكَراِء األرض؟، قال: فقلُت: أ لذهب والَوِرق فال    ). 8)؟ قال: أمَّا 



) من َمثٍر أو زرع، وكان  10ا ُخترج ( خيرب بشطر م -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: أعطى رسول هللا  9وعن ابن عمر (
  يُعطى أزواَجُه كل سنٍة مائََة وسق،

 __________  
لذهب والورق 19) كتاب البيوع ( 21) ( 1183/  3) مسلم: ( 1( ب كراء األرض    ). 117رقم (  -) 
  ) مسلم: (أما الورق). 2(
  ). 90رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ظ). ) مسلم: (أجر أو ح4(
ب فضل املنيحة 35) كتاب اهلبة ( 51) ( 288/ 5) البخاري: (5(   ). 2634رقم (   -) 
لذهب والورق 19) كتاب البيوع ( 21) ( 1183/  3) مسلم: ( 6( ب كراء األرض    ). 115رقم (  -) 
لذهب أو الورق).7(   ) (ف): (
س به). 8(   ) مسلم: (فال 
  ). 2رقم (  -ب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع ) 1) كتاب املساقاة (22) ( 1186/  3) مسلم: ( 9(
  ) مسلم: (خيرج) ويف (د، ف): (خيرج منها من). 10(
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أن يـُْقِطَع  - صلى هللا عليه وسلم   - مثانني وسًقا من متر وعشرين وسًقا من شعٍري، فلمَّا َوِىلَ عمر قسم خيرب، َخريَّ أزواَج النيب 
)، فاختلفن فمنهن من اختار األرض واملاء ومنهن من اختار األوساق، وكانت 1اء، أو يضمن هلن األْوَصاَق (َهلُنَّ األرَض وامل

  عائشة وحفصُة ممن اختار األرض واملاء. 
: اقسم بيننا وبَني إخوانَِنا، النَّخيل قال: "  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، قال: قالت األنصار للنىب  2البخاري (

ْعَنا وَأطَْعَنا.   ال " فقاُلوا: تْكفو املؤونة وُنْشرُككْم يف الثََّمَرِة، قاُلوا: مسَِ
: "اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم  -صلى هللا عليه وسلم   - )، قال: قال رسول هللا 3البزار، عن عروة بن أيب اجلعد (

  )، والغنم بركة".4القيامة، األجر واملغنم (
  بل عز أهلها". زاد الطحاوي، "واإل

قال: "ما بعث هللا نبيا إال َرَعى الغنم" فقال أصحابه:   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 5البخاري (
  وأنَت؟، قال: "نعم ُكنُت أرعاها على قـََرارِيَط ألهل مكة". 

 __________  
  ) مسلم: (كل عام). 1(
ب إذا قال اكفين مؤونة النخل وغريه وتشركين يف الثمر 5ملزارعة () كتاب احلرث وا41) (11/ 5) البخاري: (2(  (-  

  ). 2325رقم ( 
صلى هللا   -؛ يف (د، ف) وصوب األول ابن املديين، وهو الذي أرسله النيب  -أو عروة بن اجلعد-) عروة بن أيب اجلعد 3(

خاري وغريه، وكان فيمن حضر فتوح الشام  ليشرتى الشاة بدينار، فاشرتى به شاتني، واحلديث شهور يف الب - عليه وسلم 
  ). 469/ 2ونزهلا، مث سريه عثمان إىل الكوفة، وحديثه عند أهلها. انظر اإلصابة: (



  ) (واألجر واملغنم): ليست يف (د، ف). 4(
ب رعى الغنم على قراريط  2) كتاب اإلجارة (37) ( 516/ 4) البخاري: (5(   ). 2262رقم (   -) 
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  . والُعْمَرى واهلبة واهلدية والضيافة والعاريةب يف احلبس
يستْأِمُرُه فيها، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: أَصاَب ُعمر أرًضا خبيرب، فأتى رسول هللا 1مسلم ( 

مرين (  ل: "إن شئَت َحَبْسَت أْصَلَها  )؟ قا 2رسول هللا! إّينِ أصبُت أرًضا خبيرب، مل ُأِصْب ماًال قطُّ هو أنفُس عندي منُه فما 
ا".   وتصدْقَت 

ا ال تباع وال توهب وال تورث ( ا عمر أ   ). 3قال فتصدَّق 
ُكَل قال فتصدََّق عمر يف الُفقراِء ويف الُقْرىب ويف الّرِقَاِب ويف سبيِل ِهللا وابن السبيل، والضَّيف ال ُجَناَح على من َولَِيها أَ  ن 

ملعروِف أو يُطْ    ِعَم صديًقا، غْريَ متموٍِّل فيه. منها 
ا رُجل أعَمَر رَُجًال ُعْمَرى (   -وسلم  - صلى هللا عليه  -)، أن رسول هللا 4وعن جابر بن عبد هللا ( ) لُه وِلَعِقِبِه  5قال: "أميُّ

َا ِلَمْن ُأْعِطيَـَها وعقبه ( َّ ا ال6فقال: أعطيُتَكَها وَعِقَبَك ما بَِقَي منكم أَحٌد، فإ تـَْرِجُع إىل َصاِحَبها من َأْجِل أنَُّه أعطى   )، وأ
  عطاًء وقـََعْت ِفيِه املََوارِيُث". 

ا الُعْمَرى اليت أَجاَز رسول هللا  7وعنه ( أن يـَُقوَل: ِهى َلَك ولَِعِقِبَك، فأمَّا إذا قال: هي  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال ِإمنَّ
ا تـَْرِجُع إىل    َلَك ما ِعْشَت، فإ

  .َصاِحِبَها
 __________  

ب الوقف 4) كتاب الوصية ( 25) ( 1255/  3) مسلم: ( 1(   ). 15رقم ( -) 
مرين به). 2(   ) مسلم: (فما 
  ) مسلم: (أنه ال يياع أصلها وال بيتاع وال يورث وال يوهب).3(
ب العمرى 4) كتاب اهلبات ( 24) ( 1245/  3) مسلم: ( 4(   ). 22رقم (   -) 
ر ُعمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمرى، فإذا مات عادت إيلَّ، وكذا كانوا يفعلون يف  ) (العمرى) يقال: أعمرته الدا5(

ت على ذلك   اجلاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيًئا أو أرتبه يف حياته فهر لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروا
  ... قاله ابن األثري. 

  ) (وعقبه): ليست يف مسلم.6(
  ). 23رقم (   -ملوضع السابق ) مسلم: نفس ا7(
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  قال معمٌر: وبذلك كان الزهري يـُْفِيت. 
ُه بعض املَْوِهبة ( 2)، قال َحدََّثِين النـُّْعَماُن بُن بشٍري، إنَّ أُمَُّه ابنة (1وعن الشعب ( َ ) من َماِلِه البنها،  3) َرَواَحَة سأَلْت أ

ا سنًة مث بدا َلُه، فقالت: ال أرض4فالتوى (  على ما َوَهْبَت البين،  -صلى هللا عليه وسلم  - ) رسول هللا 5ى حىت ُتْشِهَد ( ) 
) رواحة 6فقال:  رسول هللا! إنَّ أُمَّ هذا ابنة (  - صلى هللا عليه وسلم  - فأخذ أيب بيدي وأ يومئٍذ ُغَالٌم، فأتى رسول هللا 

: " بشري ألك َوَلٌد ِسوى هذا؟ "  -صلى هللا عليه وسلم  -  أعَجَبها أْن ُأشهدك على الذي َوَهْبُت البنها، فقال رسول هللا
  ) ال أْشَهُد على َجْوٍر". 8) َوَهْبَت َلُه مثل هذا؟ " قال: ال، قال: "فال ُتْشِهْدِين إًذا، فإين ( 7قال: نعم، قال: "كلهم (

". )، "فُكلَُّهْم َأعطَْيَت مثل ما أعطيَتُه؟ " قال: ال، قال: "فلي9ويف طريق آخر (   س َيْصُلح هذا، وإّينِ ال أشَهُد إالَّ على حقٍّ
)، "أشهد على هذا غريي" مث قال: "أيُسرَُّك أن يكونوا إليك ي الِربِّ َسَواٌء؟ " قال: بلى, قال: "فال  10ويف طريق أخرى (

  إًذا".
  ) هذا بوَلِدَك ُكلُِّهْم؟ " قال: ال، قال: "اتُقوا 12)، "فعلت ( 11ويف آخر ( 

 __________  
ب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة 3) كتاب اهلبات ( 24) ( 1243/  3) مسلم: ( 1(   ). 14رقم (   -) 
  ) مسلم: (بنت). 2(
  ) مسلم: (املوهوبة). 3(
  ) أي مطلها سنة. 4(
  ) (ف): (يشهد). 5(
  ) مسلم: (بنت). 6(
  ) مسلم: (أكلهم) ويف (ف): (فكلهم). 7(
  ) (ف): فال تشهدين، إين. 8(
  ). وهو من رواية جابر.19رقم ( - الكتاب والباب السابقني ) مسلم: نفس 9(
  ). 17رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 10(
  ). 13رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 11(
  ) مسلم: (أفعلت). 12(
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  ) أوالدكم" فـََرَجَع أيب فردَّ تِْلَك الصََّدَقَة.1هللا واعِدُلوا بني (
  )، أنه عليه السالم أمره بردِّها. 2يف أخرى ( و 

ا أعتقْت وليدًة ومل تستأِذِن النيب  3البخاري ( َّ فلمَّا كان يْوُمَها الذي َيُدوُر عليها   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ميمونة أ
نعم، قال: "أما إنك لو أعطْيِتَها أْخوالِك،  ِفيِه، قالْت: أشَعْرَت  رسول هللا أّينِ اعتْقُت َولِيَديت؟، قال: "أو فـََعلِت؟ " قالت: 

  كان أْعظََم ِألَجِرَك".
) يف هبته كالكلب  5: "لَْيَس لَنا َمَثُل السَّْوِء، العائد ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا  4وعن ابن عباس (

  ) يف قيِئِه. 6يعود (



قال: "ال حيَِلُّ لرجٍل يـُْعِطى عطيًَّة مث يرجع فيها،   -  عليه وسلم صلى هللا -)، عن ابن عمر وابن عباس، عن النيب 7النسائي ( 
  عاد يف قَيِئِه.  إالَّ الواِلَد فيما يـُْعِطي َوَلَدُه، ومثُل الذي يُعطي عطيًَّة مث يرِجُع فيها، َكَمَثِل الكلب َأَكَل حىت إذا َشبَع قَاَء مثَّ 

قال: "لو ُدعيُت إىل ِذرَاٍع أو ُكَراٍع ألجبت، ولو أْهِدَي إىل   - عليه وسلم صلى هللا - )، عن أيب هريرة، عن النيب 8البخاري (
  ِذراٌع أو ُكراٌع َلَقبْلُت". 

 __________  
  ) مسلم: (يف). 1(
  ). 12رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
ب هبة املرأة لغري زوجها 15) كتاب اهلبة ( 51) ( 257/ 5) البخاري: (3(   ). 2592(رقم   - ) 
  ). 2622رقم (  -) ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته 30) كتاب اهلبة ( 51) (278  - 277/ 5) البخاري: (4(
  ) البخاري: (الذي يعود). 5(
  ) البخاري: (يرجع). 6(
  ). 3690رقم ( - ) رجوع الوالد فيما يعطي ولده 2) كتاب اهلبة ( 32) (265/  6) النسائي: (7(
ب القليل من اهلبة 2) كتاب اهلبة ( 51) ( 236/ 5) البخاري: (8(   ). 2568رقم (   -) 
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  ) "يـَْقَبُل اهلِديََّة ويُِثيب عليها". 2[(-صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت: كان رسول هللا 1وعن عائشة (
صلى   -ان يتقدم النيب  ) َصْعٍب، وك5) وكان على َبْكٍر (4(  -صلى هللا عليه وسلم  - )، أنه كان مع النيب 3وعن ابن عمر (
صلى هللا   - )، فقال َلُه النيب 6َأَحٌد (  - صلى هللا عليه وسلم  -فيُقوُل أَبُوُه:  عبد هللا ال يتقدَُّم النيب   - هللا عليه وسلم 

  : "بْعِنيِه" قال: هو لك، فاشرتَاُه، مث قال: "هو لك  عبَد هللا فاصنع ِبِه ما ِشئَت".- عليه وسلم 
قة، فقال: "أسلمَت؟ "فقلت: ال، فقال  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عياض بن محار، قال: أهديُت للنيب 7أبٍو داود (
ِيُت عن زَْبِد ( -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا  ُ   ) املشركني" هذا كان قبل غزوة تبوك.8: "إين 

تبُوَك، وأهدى َمِلُك أَيـَْلَة   -صلى هللا عليه وسلم  -  )، عن أيب ُمحَيد السَّاعدي، قال: غزو مع رسول هللا9وذكر البخاري (
  ). 11) فكساه بـُْرًدا وكتب له بِبْحرِهم (10بـَْغَلًة ( -صلى هللا عليه وسلم   - للنيب 

 __________  
ب املكافأة يف اهلبة 11) كتاب اهلبة ( 51) ( 249/ 5) البخاري: (1(   ). 2585رقم ( - ) 
  ي حني تغليق املعقوفتني. ) من هنا سقط يف األصل وينته2(
ب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق  25) كتاب اهلبة ( 51) ( 269/ 5) البخاري: (3(   ). 2610رقم (   -) 
  ) البخاري: (يف سفر). 4(
  ) البخاري: (لعمر صعب). 5(
  ) (أحد): ليست يف (ف). 6(
رقم   -ب يف اِإلمام يقبل هدا من املشركني ) 35) كتاب اخلراج واإلمارة والفيء (14) ( 442/ 3) أبو داود: (7(
)3057 .(  



  ) الزبد: العطاء.8(
ب إذا وادع اِإلمام ملك القرية 2) كتاب اجلزية واملوادعة (58) ( 308/ 6) البخاري: (9(   ). 3161رقم ( -) 
  ) البخاري: (بغلة بيضاء) وكذا (ف). 10(
  ) أي بقريتهم. 11(

)2/708 (  

  

: "ليلُة الضيف حق على كل  -صلى هللا عليه وسلم  -م بن معدي كرب، قال: قال رسول هللا )، عن املقدا1أبو داود (
  ) وإن شاء ترك".2مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضاه ( 

: "أميا رجل أضاف قوًما فأصبح الضيف حمروًما فإن نصره حق  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 3وعنه (
خذوا ( عل   ) من زرِعِه وماِلِه".5) بِِقرى ليلته (4ى كل مسلم حىت 

  -)، عن عقبة بن عامر، قال: قلنا  رسول هللا إنك تبعثنا فننزل بقوم فال يَقُرونـََنا فما ترى؟ فقال لنا رسول هللا 6مسلم ( 
) فخذوا منهم حقَّ الضيف 7فاقَبلوا، فإن مل يفَعُلوا (: "إن نـََزْلُتْم بقوم فََأمُروا لكم مبا ينبغي ِللضَّيف، -صلى هللا عليه وسلم 

  الذي ينبغي َهلُْم". 
َي وأْبَصَرْت عيناَي حني تكلََّم رسول هللا 9) شريٍح العدوي ( 8وعن أيب ( َ َعْت ُأُذ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنه قال: مسَِ

ِ واليوم اآلخر فلُيْكرِم ضيَفُه جائز  تُه" قالوا: وما جائَزتُُه  رسول هللا؟ قال: "يوُمُه وليلُتُه والضيافة  فقال: "من كان يُؤِمُن 
م، فمن كان وراء ذلك فهو صدقة عليه" وقال: "من كان يؤمن  واليوم اآلخر فليَـُقل خريًا أو لِيْصُمْت.   ثالثة أ

  : "الضياَفُة ثالثةُ -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 10وعنه (
 ___ _______  

ب ما جاء يف الضيافة  5) كتاب األطعمة ( 21) ( 129/ 4) أبو داود: (1(   ). 3750رقم (   -) 
  ) أبو داود: (اقتضى). 2(
  ). 3751رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
خذ). 4(   ) (ف) (
خذ بقرى ليلة).5(   ) أبو داود: (
  ). 17رقم (   -ب الضيافة وحنوها ) 3) كتاب اللقطة (31) ( 1353/  3) مسلم: ( 6(
  ) (ف) (يقبلوا). 7(
  ) سقطت من (ف). 8(
  ). 14رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 9(
  ). 15رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 10(
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م وجائزتُُه يوم وليلة، وال حيلُّ لرجل مسلم أن يقيم عند أِخيِه حىت يـُْؤمثَُه" ق  الوا:  رسول هللا! وكيف يـُْؤِمثُُه؟ قال: "يُقيُم  أ
  عنَدُه وال شيَء َلُه يـَْقرِيِه ِبِه". 

)؟  2)، عن مالك بن نضلة، قال: قلُت:  رسول هللا الرجل َأُمرُّ ِبِه فال يـَْقرِيىن وال ُيضيُِّفِىن فَيُمرُّ ِىب أفأجزيه ( 1الرتمذي ( 
ثياب، قال: "هل لك من ماٍل؟ " قلت: من ُكلِّ املال قد أعطاين هللا من اِإلبل والغنم،  قال: " ال، َأْقرِه" قال: ورآين َرثَّ ال

  قال: "فلُريَ عليك". 
  قال: حديٌث حسٌن صحيٌح. 

ِِذنِِه، أِحيبُّ  4قال: "ال َحيُْلَنبَّ أَحٌد ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر أن رسول هللا 3مسلم (  ) ماشيَة أَحٍد إالَّ 
تَـَقَل طعاُمُه؟ فإمنا َختُْزُن هلم ُضُروُع مواشيهم أطِعَمتَـُهْم فال حيلَنبَّ أَحدُ   أحٌد ماشيَة أحٍد  ُكْم أن تؤتى مشربـَُتُه فُتْكَسَر ِخَزانـَُتُه، فيـُنـْ

ذنِِه".    إال 
الت: ارفع بصرك  )، فق6)، عن أمين احلبشي، قال: دخلُت على عاِئَشَة وعليها ِدرُْع ِقطر مثنه مخسة الدراهم (5البخاري (

  ) تْزهى أن تـَْلَبَسُه يف البيت، وقد كان يل منهن ِدرٌْع على عهد رسول هللا7إىل جارَِيِيت، انظر إليها، فإنه ( 
 __________  

ب ما جاء يف اإلحسان والعفو 63) كتاب الرب والصلة (28) (320/  4) الرتمذي: (1(   ). 2006رقم (   -) 
  : (أفأجازيه). ) الرتمذي: (أفأقريه). ويف (ف)2(
ب حترمي حلب املاشية بغري إذن مالكها 2) كتاب اللقطة (31). (1352/  3) مسلم: ( 3(   ). 13رقم (   -) 
  ) (ف): (أحدكم). 4(
ب اإلستعارة للعروس عند البناء 34) كتاب اهلبة ( 51) ( 286/ 5) البخاري: (5(   ). 2628رقم (  -) 
  ) البخاري: (دراهم). 6(
ا تزهى.) (ف): إىل جارييت ف7(   إ
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ُ (  -صلى هللا عليه وسلم  - ملدينِة إال أرسلْت إيلَّ تستعريُه (1فما كانت امرأٌة تـَُقنيَّ  (2 .(  
)  4: "إذا أتْتك رسلي فادفع إليهم ( -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن يعلي بن أُمية، قال: قال يل رسول هللا 3أبو داود (

  لُت:  رسول هللا، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال: "بل مؤداة". ثالثني درًعا وثالثني بعريًا" فق
  

  ب يف الوصا والفرائض
قال: "ما حق امريٍء ُمْسِلٍم لَُه شيٌء يُرِيُد أن يوِصَي ِفيِه،   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر أن رسول هللا 5مسلم ( 

  ". يَِبيُت ليَلَتني إال ووِصيُِّتُه مكتوبٌَة عندهُ 
يف حجَِّة الوَداِع من وجٍع َأْشَفْيُت ِمْنُه على   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: عاَدين رسول هللا 6وعن سعد بن أيب وقاص ( 

)  8) ما ترى من الوَجع، وأ ُذو ماَل وال يَرُِثين إال ابنٌة ِيل واحَدة، أفأتصدَُّق بثلثي ( 7املوِت فقلت:  رسول هللا بلغ مىن ( 
 قال: "ال" قلُت: أفأتصدق بشطرِِه؟ قال: "ال، الثـُُلُث والثـُُّلُث كثري، إنك إن َتَذْر ورثَتَك أغنياء خٌري من أن تذرَُهْم َعاَلةً ماِيل؟ 

ا، 9يتكفَُّفوَن النَّاَس، ولسَت تـُْنِفُق نفقًة فتبتغي (  ا وْجَه ِهللا، إالَّ ُأِجْرَت   (  



 __________  
  ) تقني: أي تزين. 1(
  لتستعريه. ) (ف): 2(
ب يف تضمني العارية 90) كتاب البيوع واإلجارات ( 17) ( 826/ 3) أبو داود: (3(   ). 3566رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (فأعطهم).4(
  ). 1رقم (   -) كتاب الوصية 25) ( 1249/  3) مسلم: ( 5(
لثلث 1) كتاب الوصية ( 25) ( 1250/  3) مسلم: ( 6( ب الوصية    ). 5رقم (   -) 
  ين ما)، ويف (ف): (بلغ يب). ) مسلم: (بلغ7(
  ) (ف): (مبايل). 8(
  ) مسلم: (تبتغي) وكذا (ف).9(
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) يف ِيف امرأِتَك" قال: قلت:  رسول هللا! ُأَخلَُّف بعد أصحايب؟، قال: "إنك لن ُختَلََّف فتعمل عمًال  1حىت اللقمة جتعلها ( 
) بك أقواٌم وُيَضرَّ بك آخرون، اللهم أْمِض  2َك ُختَلَُّف حىت يُنتفع (تبتغى به وجه هللا إال ازددَت به درجًة ورفعًة، ولعلَّ 

م، لكِن البائس سعُد بن َخْوَلَة".  ُْم وال تـَُردَُّهْم على أعقا   ألصحايب هجرَ
َ مبكََّة. -صلى هللا عليه وسلم  -قال: رثى َلُه رسول هللا    من أن ُتويفِّ

َ َذرٍّ إّينِ أراك ضعيًفا وإّينِ أِحبُّ لك ما أحب لِنـَْفِسي،  -  عليه وسلم صلى هللا -)، أنَّ رسول هللا 3وعن أيب ذر ( قال: " أ
َمََّرَن على اثنني وال تـََولََّنيَّ مال يَِتيٍم".  َ   ال 

)، وال 5عند موتِِه دينارًا وال درمهاً ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عمرو بن احلارث، قال: ما تـََرَك رسول هللا 4البخاري (
  عبًدا وال أَمًة، وال شيًئا، إال بغَلَتُه البيضاء وِسالَحُه وأرًضا َجَعَلها َصَدَقًة. 

) ورثِىت دينارًا وال درًمها، ما تركُت بعد  7قال: "ال يقَتِسُم (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 6وعن أيب هريرة ( 
  نفقِة نسائي ومؤنِة عاملي فهو صدقٌة".

  - صلى هللا عليه وسلم  -، عن النيب -رضي هللا عنها   -عن عائشة   )، 8مسلم ( 
 __________  

  ) (ف): (اليت. جتعلها). 1(
  ) مسلم: (ينفع). 2(
ب كراهة اإلمارة بغري ضرورة 4) كتاب اإلمارة (33) (1458  - 1457/  3) مسلم: ( 3(   ). 17رقم (   -) 
ب الو 1) كتاب الوصا (55) ( 419/ 5) البخاري: (4(   ). 2739رقم ( -صا ) 
  ) البخاري: (درًمها وال دينارًا).5(
ب نفقة القيم للوقف  32) كتاب الوصا (55) ( 476/ 5) البخاري: (6(   ). 2776رقم (   -) 
  ) البخاري: (تقتسم). 7(



ب قول النيب  16) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1381/  3) مسلم: ( 8( كنا "ال نورث ما تر  -صلى هللا عليه وسلم  -) 
  ). 54رقم (   -صدقة" 
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  ) صدقة". 1قال: "ال نُوَرُث ما تركنا فهو ( 
  : "ال يتوارث أهل ملتني". -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 2وعن أسامة بن زيد (

  قال: "ال يَِرُث املسلُم الكاِفَر،  - صلى هللا عليه وسلم  - )، أن النيب 3وعنه (
  لم". ) املس4وال الكافر (

) أوىل بِه يف الدنيا واآلخرة،  6قال: "ما من مؤمٍن إال أ (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة أن النيب 5البخاري (
ُتُه من   ا مؤمن مات وترك ماًال فلريِْثُه عصبـَ ْلُمْؤِمِنْنيَ ِمْن َأنـُْفِسِهْم} فَأميُّ ِ ترك ديًنا أو   كانوا، ومناقرُءوا إن شئتم {اْلنَِّيبُّ َأْوَىل 

  َضَياًعا فليأِتِين فأ َمْوَالُه". 
هلها، فما بقى ِألُوَىل (- صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  -)، عن ابن عباس، قال 7مسلم (  )  8: "أْحلُِقوا الَفَراِئَض 

  رجل ذََكٍر".
صلى هللا عليه  -دخل عليَّ رسول هللا  )، قال: حدثين حممد بن املنكدر، قال: مسعت جابر بن عبد هللا يقول:9وعن شعبة (

وأ مريٌض ال َأْعِقُل، فتوضأ فصبُّوا عَليَّ من َوُضوئه فعقلُت، فقلت:  رسول هللا! إمنا يرثين كاللٌة فنزلت آيُة   -وسلم 
  ). 10املرياِث (

 __________  
  ) (فهو): ليست يف مسلم. 1(
ذ اللفظ النسائي يف الكربى. 2(   ) رواه 
  ).1رقم (  -) كتاب الفرائض  23) ( 1233/  3( ) مسلم: 3(
  ) مسلم: (وال يرث الكافر).4(
ب الصالة على من ترك ديًنا  11) كتاب اإلستقراض ( 43) (75/ 5) البخاري: (5(   ). 2399رقم ( -) 
)6.(   ) البخاري: (وأ
هلها 1) كتاب الفرائض (23) ( 1233/  3) مسلم: ( 7( ب أحلقوا الفرائض    ). 2رقم (  - ) 
  ) مسلم: (فهو ألوىل) وكذا (ف). 8(
ب مرياث الكاللة 2) كتاب الفرائض (23) ( 1235/  3) مسلم: ( 9(   ). 8رقم ( -) 
  ) (ف): (آية الكاللة). 10(
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ُ يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكَاللَِة} قال: هكذا أُنزلت.  َّ   فقلُت حملمد بن املنكدر: {َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل ا
ُ ِيف َأْوَالدُِكْم ِللذََّكِر ِمْثُل  )، 1وعن ابن جرج ( َّ عن حممد بن املنكدر، عن جابر يف هذا احلديث، قال: فنزلت {يُوِصيُكُم ا
  َحظِّ اْألُنـْثـََيْنيِ}. 

  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن عمر بن اخلطاب خطَب يوم اجلمعة، فذكر نيب هللا 2وعن معدان بن أيب طلحة اليعمري ( 
يف   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: إّينِ ال أدُع بعدي شيًئا أَهمَّ عندي من الَكَالَلِة، ما راجعُت رسول هللا  وذكر أ بكر مث 

ِْصَبِعِه يف صدري وقال: " ُعمر! أال تْكِفيك  شيء ما راجعُتُه يف الكاللِة، وما أغلظ يل يف شيٍء ما أغلظ يل ِفيِه، حىت طعن 
ا من يقرأ القرآن، ومن ال يقرأ القرآن. آيُة الصَّْيِف اليت يف آخر سو    رة النساء؟ " وإن أِعْش َأْقِض فيها بقضيٍة يقضى 

  )، قال: آخر آيٍة أُنزلت، آيُة الكاللَِة َوآخر ُسورٍَة أُنزلت براَءُة. 3وعن الرباء بن عازب ( 
بنتيها من4الرتمذي (  ، -صلى هللا عليه وسلم   - سعٍد إىل النيب  )، عن جابر بن عبد هللا قال: جاءت امرَأُة سعد بن الرَّبيع 

ن ابنتا سعد بن الربيع، قُِتَل أبومها معك ( ) إالَّ  7) وال تـُْنَكَحاِن! (6)، وإنَّ عمَُّهما أخذ ماهلما (5فقالت:  رسول هللا! ها
إىل عمِّهما فقال:   -يه وسلم صلى هللا عل -َوَهلَُما مال، قال: "يقضي هللا يف ذلك"] فنزلت آية املرياِث، فبعث رسول هللا  

  "َأْعِط ابنيت سعٍد الثلثني وأْعِط أمهما الثُّمن وما بقي فهو لك".
 __________  

  ). 6رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ). 9رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
ب آخر آية أن3) كتاب الفرائض (23) ( 1236/  3) مسلم: ( 3(   ). 11رقم ( - زلت ) 
ب ما جاء يف مرياث البنات 3) كتاب الفرائض (30) (361/  4) الرتمذي: (4(   ). 2092رقم (  -) 
  ) الرتمذي: (معك يوم أحد شهيًدا). 5(
  ) الرتمذي: (ما هلما فلم يدع هلما ماًال). 6(
  ) (ف): (ينكحان). 7(
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  قال: هذا حديث صحيح. 
) وابنِة ابن وأخٍت؟، فقال: للبنت النصف ولألخت  2حبيل قال: ُسئل أبو موسى عن بنت ( )، عن ُهَزيل بن شر 1البخاري (

النصف، وائت ابن مسعوٍد فسيتابعىن، فسئل ابن مسعود وُأخِرب بقول أيب موسى، فقال: لقد ضللُت إًذا، وما أ من  
) السدس تكملَة الثلثني، وما  3بنِة االبن (للبنت النصف وال -صلى هللا عليه وسلم   -املهتدين، أقضى فيها مبا قضى النيب 

ه بقول ابن مسعود فقال: ال تسألوين مادام هذا احلَْربُ فيكم.    بقَي فلألخِت، فأتينا أ موسى فأخرب
) امراة  6كتب إليه أن يُورِّث (  -صلى هللا عليه وسلم   -)، أنَّ رسول هللا 5)، عن الضحاك بن سفيان الكالىب ( 4الرتمذي ( 

  ) من ِديِة زوجها. قال: هذا حديث حسٌن صحيح. 7ٍم (َأَشيْ 
  قال أبو عمر وذكر حديث الضحاك: هو حديث صحيح عند مجاعة العلماء معموٌل به. 

إذ أتتُه امرأٌة فقالت: إّينِ   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن بُريدة بن حصيب قال: بينا أ جالٌس عند رسول هللا 8مسلم ( 
ا ماتت قال: فقال: "وجب أجُرِك، وردَّها عليِك املرياُث" فقالت:  رسول هللا إنه كان عليها تصدَّْقُت على أُمِّي جب َّ اريٍة: ِوإ



ي عنها".  ا مل حتج قطُّ، أفأُحجُّ عنها؟ قال: "ُحجِّ ِّ   صوُم شهٍر، أفأصوم عنها؟ قال: "ُصومى عنها" قالت: إ
 __________  

ب مرياث ابنة ابن مع ابنة 8ض () كتاب الفرائ85) ( 18/  12) البخاري: (1(   ). 6736رقم (  - ) 
  ) البخاري: (ابنة). 2(
  ) (ف): (لبنت االبن). 3(
ب ما جاء يف مرياث املرأة من دية زوجها 18) كتاب الفرائض (30) (371/  4) الرتمذي: (4(   ). 2110رقم ( - ) 
  ) (الكاليب): ليست يف (د، ف) ويف (د): (الضحاك بن قيس).5(
  ي: (ورث). وكذا (ف).) الرتمذ6(
  ) الرتمذي: (أشيم الضبايب). 7(
ب قضاء الصيام عن امليت 27) كتاب الصيام (13) (805/  2) مسلم: ( 8(   ). 157رقم (   -) 
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  ب يف األقضية والشهادات 
  ِس فقد ُذبح بغري سكني".قال: "من ُجِعَل قاضًيا بني النَّا -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 1أبو داود (
: "القضاُة ثالثة: اثنان يف النار وواحٌد يف اجلّنة، رجٌل -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن بريدة قال: قال رسول هللا 2النسائي ( 

عرف احلّق فقضى به فهو يف اجلّنة، ورجل عرف احلّق فلم يقض به، وجار يف احلكم فهو يف النار، ورجل مل يعرف احلق  
  ناس على جهل فهو يف النار". فقضى لل
) مع القاضي ما مل َجيُْر، فإذا 4: "هللا (-صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عبد هللا بن أيب أوىف قال: قال رسول هللا 3الرتمذي ( 

  َجاَر ختلَّى عنُه وَلزَِمُه الشيطاُن". 
  اِشي واملرتشي.الرَّ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: لعن رسول هللا 5وعن عبد هللا بن عمرو (

  قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح.
) فأهدى له هدية  7أنه قال: "من شفع ألخيه شفاعة ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب أمامة، عن النيب 6أبو داود (

ً عظيًما   عليها، فقبلها فقد أتى 
 __________  

ب يف طلب ال1) أول كتاب األقضية (18) ( 5/ 4) أبو داود: (1(   ). 3572رقم (   -قضاء ) 
  ). 5922رقم ( -) ذكر ما أعد هللا تعاىل للحاكم اجلاهل 4) كتاب القضاء ( 51) (461/  3) النسائي يف الكربى: (2(
ب ما جاء يف اِإلمام العادل  4) كتاب األحكام ( 13) (618/  3) الرتمذي: (3(   ). 1330رقم (  -) 
  ) الرتمذي: (إن هللا). 4(
ب األحكام (13) (623/  3) الرتمذي: (5( ب ما جاء يف الراشي واملرتشي يف احلكم 9)    ). 1337رقم ( -) 
ب يف اهلدية لقضاء احلاجة 84) كتاب البيوع واإلجارات ( 17) ( 810/ 3) أبو داود: (6(   ). 3541رقم (  -) 
  ) أبو داود: (بشفاعة). 7(
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 ."   من أبواب الرِّ
َع رسول هللا )، عن عمرو بن العاص، أَنَّهُ 1مسلم (  يقول: "إذا َحَكم احلاِكُم فاجتهد مث أصاَب   -صلى هللا عليه وسلم  - مسَِ

  ) فأخطأ فله أجر". 3) فلُه أجران، وإذا حكم ( 2(
)، قال: سألُت القاسم بن حممد عن رُجٍل لَُه مساكن فأوصى بثُلث كلِّ مسكن منها؟ قال: ُجيَمُع  4وعن سعد بن إبراهيم (

): "من عمل عمًال ليس 5قال (  -صلى هللا عليه وسلم  -سكن واحد، مثَّ قال: أخربتىن عائشُة أنَّ رسول هللا ذلك ُكلُُّه يف م
  ) أمُرَ فهو َردٌّ". 6عليِه ( 

  يقول: "ال حيكم أَحٌد بني اثنني وهو َغْضَباُن".  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: مسعت رسول هللا  7وعن أيب بكرة ( 
  وال يقضنيَّ أحٌد يف َقضاٍء بقضاءين". )، "8زاد النسائي ( 

: "إنكم ختتصمون إيلَّ ولعلَّ بعضكم أن يكوَن -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أم سلمة قالت: قال رسول هللا 9مسلم ( 
خذه، فإمنَّ  )  10ا أقطُع َلُه ( أْحلَن حبجتِه من بعٍض، فأقضى َلُه على حنٍو ممَّا أمسُع منُه فمن قطَْعُت لَُه من حق أخيِه شيًئا فال 

  قطعة من النار". 
 __________  

ب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد 6) كتاب األقضية (30) ( 1342/  3) مسلم: ( 1(   ). 15رقم (  -) 
  ) (ف): (مث اجتهد فأصاب).2(
  ) مسلم: (حكم فاجتهد مث أخطأ).3(
ب نقض األحكام الباطلة 8) كتاب األقضية (30) ( 1343/  3) مسلم: ( 4(   ). 18رقم ( - ) 
  ) (ف): (يقول). 5(
  ) (ف): (فيه). 6(
ب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 7) كتاب األقضية (30)، (1342/  3) مسلم: ( 7(   ). 16رقم (   -) 
  ). 5421رقم ( -) النهي عن أن يقضى يف قضاء بقضائني 32) كتاب آداب القضاه ( 49) (247/  8) النسائي: (8(
حلجة  3األقضية () كتاب 30) ( 1337/  3) مسلم: ( 9( لظاهر واللحن  ب احلكم    ). 4رقم ( -) 
  ) مسلم: (له به). 10(

)2/717 (  

  

بِن   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  1وعن أيب هريرة (  ِن معُهما ابناُمها، جاء الذئُب فذهب  َ قال: "بينما امرأ
بنك أنت، و  بنك، فتَحاكَمَتا إىل داود إْحَداُمهَا، فقالت هذه لصاِحَبِتها: إمنَّا ذهب  ا ذهب  عليه   - قالت األخرى: إمنَّ

لسكِّني أشقُُّه بينكما، فقالت  3فقضى به للكربى، فخرجَتا على ُسليمان بن داود ( -) 2السالم ( ُه فقال: ائتوين  ) فأخربَ
  ) هو ابنها فقضى به للصغرى". 5) هللا إمنا ( 4الصغرى: ال، يرمحك ( 

)، فوجد الرجُل الذي اشرتى  7: "اشرتى رجٌل من رُجٍل عقارًا ( -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  )، قال: قال6وعنه (



العقاَر يف َعَقارِِه جرًَّة فيها ذهب، فقال له الذي اشرتى العقار: خذ ذهبك مىنِّ إمنا اشرتيُت منك األرض ومل أَبـَْتْع منك  
ا بعُتَك 8الذهب، وقال ( األرض وما فيها، قال: فتحاكما إىل رُجٍل، فقال الذي حتاكما إليه: ألكما  ) الذي شرى األرض: إمنَّ

) على أنفسكما منُه  10) الُغالَم اجلاريَة وأنفقا ( 9ولٌد؟ فقال أحدمها يل غالٌم، وقال اآلخر: يل جاريٌة، قال: أنكحا (
  وتصدَّقا".

  ال: "الصلح جائز بني املسلمني". ق -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، عن النيب 11الدارقطين (
  وهذا صحيح اِإلسناد. 

 __________  
تهدين 10) كتاب األقضية (30) ( 1344/  3) مسلم: ( 1( ب بيان اختالف ا   ). 20رقم (  -) 
  ) (عليه السالم): ليس يف مسلم. 2(
  ) مسلم: (عليهما السالم). 3(
  ) (ف): (ويرمحك). 4(
  ) (إمنا): ليست يف مسلم. 5(
ب استحباب إصالح احلاكم بني اخلصمني 11) كتاب األقضية (30) ( 1345/  3(  ) مسلم: 6(   ). 21رقم ( -) 
  ) مسلم: (عقارًا له). 7(
  ) مسلم: (فقال). 8(
  ) مسلم: (أنكحوا)، ويف (ف): (أنكح). 9(
  ) مسلم: (أنفقوا). 10(
  ). 97رقم ( - ) 27/ 3) الدارقطين: (11(
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): "من َحالْت شفاعُتُه دون حٍد من  2(  - صلى هللا عليه وسلم  - عمر قال: قال رسول هللا   )، عن عبد هللا بن 1أبو داود (
طل وهو يعلم ( )، ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه،  4)، مل يزل يف سخِط هللا ( 3حدود هللا، فقد ضاٌد هللا، ومن خاَصَم يف 

  ) اخلبال حىت خيرج مما قال". 5أسكنُه هللا ردغة ( 
لت: قال رسول هللا )، عن ع6مسلم (    : "إنَّ أبغض الرجال إىل هللا األَلدُّ اَخلِصُم". -صلى هللا عليه وسلم  -ائشة 
َع   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن شهاب، عن أيب بكر بن عبد الرمحن أن رسول هللا 7مالك ( َ ا رَُجلى  قال: "َأميُّ
َ 8متاعا ( )  9َعُه من مثِنِه شيًئا، فوَجَدُه بعيِنِه فُهو أحقُّ ِبِه، ِوإن مات الشرتي () فأفلس الذي ابـَْتاَعُه ومل يقبِض الذي 

  ) الُغَرَماِء.10فصاِحُب املتاِع أْسَوة (
)، من طريق إمساعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أيب بكر بن  11هكذا رواه مالك مرسًال، ووصله أبو داود ( 

  ) من 12حنوه، قال: "فإن كان قضى ( -صلى هللا عليه وسلم  - يب عبد الرمحن، عن أيب هريرة، عن الن
 __________  

ب فيمن يعني على خصومة من غري أن يعلم أمرها 14) كتاب األقضية ( 18) (23/ 4) أبو داود: (1( رقم   - ) 
)3597 .(  



  ): سقطت من (ف). - صلى هللا عليه وسلم  -) (قال رسول هللا  2(
  ) أبو داود: (وهو يعلمه). 3(
  ) أبو داود: (حىت ينزع عنه).4(
ا عصارة أهل النار. 5(   ) (ردغة): الوحل الشديد ومعناها هنا أ
ب يف األلد اخلصم 2) كتاب العلم (47) ( 2054/  4) مسلم: ( 6(   ). 5رقم (  -) 
ب ما جاء يف إفالس الغرمي 42) كتاب البيوع ( 31) (678/  2) املوطأ: (7(   ). 87رقم (   -) 
ع 8(   رجًال متاًعا). ) (ف): (
  ) املوطأ: (وإن مات الذي ابتاعه).9(
  ) املوطأ: (فيه أسوة). 10(
ب يف الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه 76) كتاب البيوع واإلجارات (17) (793 -  792/  3) أبو داود: ( 11(  (

  ). 3522رقم ( -
  ) أبو داود: (قضاه). 12(
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ة الغرماء، وأميا امريء هلك وعنده متاع امريء بعينه اقتضى منه شيًئا أو مل يقتض فهو  ) أسو 1مثنها شيًئا فما بقي فهو ( 
  أسوة الغرماء". 

  وإمساعيل بن عياش حديثه عن الشاميني صحيح، ذكره حيىي بن معني وغريه. 
  والزبيدي: هو حممد بن الوليد شاميٌّ محصيٌّ.

: "من أدرك َماَلُه بعيِنِه عند رُجٍل قد أفلس (أو  - عليه وسلم صلى هللا - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 2مسلم ( 
  إنسان قد أفلس) فهو أحق ِبِه من غريِِه". 

عند إْحَدى أمهات املؤمنني، فأرسلْت: بقْصَعٍة فيها طعام  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: كان النيب 3النسائي ( 
الكسرتني فضمَّ إحَداُمها إىل   -صلى هللا عليه وسلم  -سرت، فأخذ النيب  فضربْت َيَد الرسوِل فسقَطِت القصعُة فاْنكَ 

) بقصعتها اليت يف بيتها،  5) " فأكلوا فأمر حىت جاء ( 4األخرى فجعل جيمع فيها الطعام ويقوُل: "غارْت أُمُُّكم فكلوا (
ا.   فدفع القصعة الصحيحة إىل الرسول وترك املكسورة يف بيت اليت كسر

  ) أيًضا.6ري ( خرجه البخا
ٍء". - صلى هللا عليه وسلم  -) يف هذا احلديث، فقال النيب 7وقال الرتمذي (  ٌء    : "طعاٌم بطعاٍم، وإ

  وقال: حديث حسٌن صحيٌح. 
 __________  

  ) أبو داود: (هو). 1(
عه عد املشرتى 5) كتاب املساقاة ( 22) ( 1193/  3) مسلم (2( ب من أدرك ما    ). 22رقم (  -) 
ب الغرية 4) كتاب عشرة النساء (36) ( 70/  7لنسائي: () ا3(   ). 3155رقم ( - ) 
  ) النسائي: (كلوا). 4(



  ) النسائي: (فأمسك حىت جاءت)، ويف (د، ف): (فأمر حىت جاءت). 5(
ب الغرية 107) كتاب األحكام ( 67) ( 230/ 9) البخاري: (6(   ). 5225رقم ( - ) 
ب ما جاء فيمن يكسر له الشيء 23ام ( ) كتاب األحك13) (640/  3) الرتمذي: (7(   ). 1359رقم (   -) 
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  قضى بيمٍني وشاهٍد.  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس أن رسول هللا 1مسلم ( 
س ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن النيب  2وعن ابن عباس ( ) ِدَماَء رجاٍل  3قال: "لو يُعطى الناس بدعواُهم، الدَّعى أ

  َهلُْم، ولكنَّ اليمني على املُدََّعى عليِه". وأموا
ه رُجالن خيتصمان يف أرٍض، فقال   - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: ُكْنُت عند رسول هللا 4وعن وائل بن ُحجر ( فأ

  ) الكندي، وخصُمهُ 5أحدمها: إنَّ هذا انتزى على أرضي  رُسول هللا يف اجلاهليَِّة (وهو امرُؤ القيس بن عابس (
  ربيعة بن عبدان). 

ا يعين مبايل (   ) ". 7)، قال: "ليس لك ِإالَّ ذلك (6قال: "بيِّنُتَك" قال: ليس يل بيِّنٌة، قال: "مييُنُه" قال: إًذا يذهُب 
  : "من اقتطع أرًضا ظاِلًما لَِقَي هللا وُهو عليه غضبان".-صلى هللا عليه وسلم  -قال: فلمَّا قام لَيْحِلَف، قال رسول هللا 

  )، ربيعة بن َعْيَداَن.8ويف روايَة (
  ) يف هذا احلديث، قال:  رسول هللا إنَُّه فاجر، ليس9وقال أبو داود ( 

 __________  
ليمني والشاهد 2) كتاب األقضية (30) ( 1337/  3) مسلم: ( 1( ب القضاء    ). 3رقم ( -) 
ب اليمني على امل1) كتاب األقضية (30) ( 1336/  3) مسلم: ( 2(   ). 1رقم ( - دعى عليه ) 
س). 3(   ) مسلم: (
لنار 61) كتاب اإلميان ( 1) (124/  1) مسلم: ( 4( ب وعيد من اقتطع حق مسلم ميني فاجرة    ). 224رقم ( - ) 
  ) (ف): (ابن عياش). 5(
  ) (يعين مبايل): ليست يف مسلم. 6(
  ) مسلم. (ذاك). 7(
  ) املصدر السابق. 8(
ب الرجل حيلف على علمه فيما غاب عنه 26كتاب األقضية ()  18) (43 -  42/ 4) أبو داود: (9( رقم    -) 
)3623 .(  
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  )، ليَس يتورع من شيء قال: "ليس لك منه إال ذلك" وذكر احلديث.1يُبايل ما َحَلَف عليه ( 
  )، فقال الكندي: "هي أرُضه".2وزاد من حديث األشعث بن قيس (



أيُّ النَّاِس خٌري؟ قال: "قرِين، مث الذين   - صلى هللا عليه وسلم   -ُسِئَل رسول هللا )، عن عبد هللا بن مسعود قال: 3مسلم ( 
م، مث جييُء قوٌم تـَْبُدُر شهاَدُة أحِدِهم مييَنُه، وتبُدُر مييُنه (  ُم، مث الذين يلو   ) شهادَتُه". 4يلوَ

  قال إبراهيم النخعي: كانوا ينهوننا وحنن غلمان عن الَعْهِد والشهادات. 
م  -صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ رسول هللا 5عن عمران بن حصني (و  م مث الذين يلوَ قال: "إنَّ خريكم قرين مث الذين يُلوَ
)6 ." (  

: "مث يكون قوم يشَهُدوَن وال   -صلى هللا عليه وسلم   -قال عواُن: فال أدري أقال رسول هللا  بعد قرنِِه مرتني أو ثالً
َمُن". ُيستشَهُدون وخيُونُ    ون وال يُؤمتنون، ويـَْنِذُرون وال يُوُفون ويظهر فيهُم السِّ

  قال: "أال  -صلى هللا عليه وسلم  - )، أن النيب 7وعن زيد بن خالد اجلُهين (
يت بشهادتِِه قبل أن ُيْسْأُهلَا".    ُأْخِربُُكْم خبِري الشُّهَداِء، الذي 

  قال:  -هللا عليه وسلم صلى  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 8أبو داود (
 __________  

  ) (عليه): ليس يف أيب داود. 1(
ا ماًال ألحد 2) كتاب األميان والنذور (16) ( 566/ 3) أبو داود: (2( ب فيمن حلف مييًنا ليقتطع    ).3244رقم ( - ) 
م 52) كتاب فضائل الصحابة (44) ( 1963/  4) مسلم: ( 3( ب فضل الصحابة مث الذين يلو   ). 211م ( رق  -) 
  ) (ف): (وتبدر شهاد شهادته).4(
  ). 214رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
م). 6(   ) مسلم: (مث الذين يلو
ب بيان خري الشهود 9) كتاب األقضية (30) ( 1344/  3) مسلم: ( 7(   ). 19رقم (   -) 
ب شهادة البدوي عل17) كتاب األقضية ( 18) (26/ 4) أبو داود: (8(   ). 3602رقم ( - ى أهل األمصار ) 
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  ) شهادة َبَدوي على صاحب قريٍة". 1"ال جتوز ( 
ِ، وعقوُق الواِلَدْيِن   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: ُسِئَل رسول هللا 2البخاري ( َعِن الَكَبائِر فقال: "اِإلشراُك 

  وقـَْتُل النـَّْفس وشهادُة الزُّور". 
ا )، 3أبو داود ( رض ليس  عن ابن عباس قال: خرج رجل من بين َسْهٍم مع متيم الداري وعدي بن َبدَّاء، فمات السهمى 

لذهب، فأحلفهما رسول هللا 4مسلم، فلما قدموا ( مث ُوِجَد   - صلى هللا عليه وسلم  - ) برتكِتِه فقُدوا جاَم ِفضٍَّة ُخموًَّصا 
ما وأنَّ ): اشرتيناه من متيم و 5اجلام مبكة، فقال (  عدي فقام رجالن مجن أولياء السَّهمى فحلفا َلَشَهادتنا أحُق من شهاد

  ) ...} اآلية. 6اجلام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم {َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بـَْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم ( 
  ) أيًضا.7خرجه البخاري ( 

) هذه ومل جيد أحًدا من املسلمني حضر َيْشَهد 9ًال من املسلمني حضرْتُه الوفاُة بَدُقوقاء ()، عن الشعيب، أنَّ رج8أبو داود (
  ) األشعري فأخرباه وقدما برتكته11) على وصيته، فأشهد رجلني من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا (10(

 __________  



  ) (ف): (ال تُقبُل). 1(
  ). 2653رقم (  - ) ما قيل يف شهادة الزور 10ت ( ) كتاب الشهادا52) ( 309/ 5) البخاري: (2(
لسفر 19) كتاب األقضية ( 18) (30/ 4) أبو داود: (3( ب شهادة أهل الذمة يف الوصيف    ). 3606رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (قدما). 4(
  ) أبو داود: (فقالوا)، وكذا (ف). 5(
  ) (ف): (إذا حضر أحدكم املوت). 6(
ب قول هللا 35اب الوصا () كت55) ( 480/ 5) البخاري: (7( {َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بـَْيِنُكْم ...}  -َعزَّ َوَجلَّ -) 

  ). 2780رقم ( 
ب شهادة أهل الذمة ويف الوصية يف السفر 19) كتاب األقضية ( 18) (28/ 4) أبو داود: (8(   ). 3605رقم ( - ) 
  ) بدقوقاء: بلد بني بغداد وإربل.9(
  داود: (ُيشهده).  ) أبو 10(
  ) أبو داود: (أبو موسى األشعري). 11(
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فأحَلَفُهما بعد    -صلى هللا عليه وسلم  -ووصيته. فقال األشعري: هذا أمر مل يكن بعد الذي كان يف عهد رسول هللا 
ما. 1العصر، وهللا ( ، فأمضى شهاد   ) ما خا وال كذ

)،  3ل:  عبُد األعلى،  سعيد بن أيب َعُروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أيب بُردة ( )، قال:  عمرو بن علّي، قا2النسائي ( 
يف دابٍَّة ليس لواحٍد منهما بيِّنٌة، فقضى  - صلى هللا عليه وسلم   -عن أبيه، عن أيب موسى، أنَّ رجلني اختصما إىل رسول هللا  

  ) بينُهما بِنصفني. 4به (
  قال: إسناد جيد. 

يف متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال   - صلى هللا عليه وسلم   -يب هريرة، أن رجلني اختصما إىل النيب )، عن أ5أبو داود (
  ) ". 7) أحبا ذاك أو كرها (6: "استهما على اليمنب ما كا (-صلى هللا عليه وسلم   -النيب 

اليمَني أو استحباها فليستهما عليها  قال: "إذا كره اإلثنان  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول هللا 8وعن أيب هريرة ( 
)9 ." (  

 __________  
)1 .( ا لوصية الرجل وتركته)، ويف (ف): ( ما خا   ) أبو داود: ( ما خا وال كذ وال بدال وال كتما وال غريا وإ
). هو معمول  5424رقم ( -) القضاء فيمن مل تكن له بينة  35) كتاب آداب القضاة ( 49) (248/  8) النسائي: (2(

  عند أهل احلديث. 
  ) (ف): (بريدة). 3(
ا بينهما نصفني.4(   ) النسائي: فقضى 
ب الرجلني يدَّعيان شيًئا وليست هلما بينه 22) كتاب األقضية ( 18) (39/ 4) أبو داود: (5(   ). 3616رقم (   -) 
  ) أبو داود: (كان).6(



  ) (ف): (أو كرهاه). 7(
ب الرجلني يدعيان شيئا وليست هلما بينة 22تاب األقضية ( ) ك18) (39/ 4) أبو داود: (8(   ). 3617رقم (   -) 
  ) (عليها): ليست يف (ف). 9(

)2/724 (  

  

َنهم يف   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، أن النيب 1البخاري ( عرض على قوٍم اليمني فأسرعوا، فََأَمَر أْن ُيسَهَم بـَيـْ
  الَيمِني أيهم َحيِْلُف.

قال: "من اقتطع حق امرٍئ ُمسِلٍم بيميِنِه فقد   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب أمامة احلارثي، أن رسول هللا 2(  مسلم
  أوجب هللاُ َلُه النَّاَر وحرَّم عليه اجلنََّة" فاقال َلُه رجٌل: ِوإن كان شيًئا يسريًا  رسول هللا، قال: "وإْن َقِضيًبا

  من أراك".
  

  لضوالب يف اللقطة وا
. -صلى هللا عليه وسلم   -)، أنَّ رسول هللا 4)، عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي ( 3مسلم (    ى عن لَُقطَِة احلاجِّ

  ) ما مل يـَُعّرِفْـَها". 6قال: "من آوى َضالًَّة فهو ضالٌّ (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول أدته 5وعن زيد بن خالد (
عن اللَُّقطَِة فقال: "َعّرِفْـَها سنًة، مث اعرف وَِكاَءَها وِعَفاَصَها مث  -صلى هللا عليه وسلم   -ل هللا )، أنَّ رجًال سأل رسو 7وعنه (

ا فأدَِّها إليه" فقال:  رسول هللا فضالَُّة الغنم؟، فقال: "ُخْذَها فإمنا هي لك أو ألخيك أو  8استنفق (  ا فإن جاَء رُّ  (
  ُة اِإلبل؟ قال: فغِضبَ للذِّئب" قال:  رسول هللا فضالَّ 

 __________  
ب إذا تسارع قوم يف اليمني 24) كتاب الشهادات ( 52) ( 337/ 5) البخاري: (1(   ). 2674رقم ( - ) 
ب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني  61) كتاب اإلميان ( 1) (122/  1) مسلم: ( 2(   ). 218رقم ( - ) 
ب يف 1) كتاب اللقطة (31) (135/  3) مسلم: ( 3(   ). 11لقطة احلاج رقم ( ) 
  ) (ف، د): (التميمي). 4(
  ). 12رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
لضال هنا: املفارق للصواب. 6(   ) املراد 
  ). 2رقم (  -) كتاب اللقطة  31) ( 1348/  3) مسلم: ( 7(
  ) أي متلكها مث أنفقها على نفسك. 8(
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حىت امحرَّْت وجنتاُه (أو امحر وجهه) مث قال: "مالك وهلا؟ معها ِحَذاُؤَها وِسَقاُؤَها حىت   -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
ا".    يلقاها رُّ



)، الذهب أو الَوِرِق؟ فقال: "اعرف وَِكاَءَها 2عن اللَُّقطَِة (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: ُسِئَل رسول هللا 1وعنه (
  مل تـُْعَرْف فاستنفقها ولتكن وديعًة عندك، فإن جاء طالُِبها يوًما من الدَّْهِر فأدَِّها إليِه". وِعَفاَصَها مث عّرِفْـَها سنًة فإن 

ا". وسأَلُه عن   ُكُل الشجر حىت جيدها رُّ وسأله عن ضالة اِإلبل؟ فقال: "مالك وهلا؟ دعها معها ِحَذاؤها وسقاؤها َترُِد املاء و
  ك أو للذئب". الشاة؟ فقال: "خذها فإمنا هي لك أو ألخي

ُه وإال َفِهَي َلَك".3ويف أخرى (  َّ   )، "فإن جاء صاحبها فـََعَرَف ِعَفاَصَها وَعَدَدَها َووَِكاَءَها فأعطها إ
)، عن شعبة، عن سلَمَة بن ُكَهْيل، قال: مسعُت ُسويد بن َغْفَلَة قال: ُكْنُت مع سلمان بن ربيعَة وزيد بن ُصوحاَن 4البخاري (

َسوطًا، قاال يل: أَلِقِه، فقلت: ال ولكىنِّ إْن َوَجْدُت َصاِحَبُه وإالَّ اسَتمتعُت به، فلمَّا رجعنا َحَجْجَنا، فمررُت   يف غزاٍة، فوجدت 
) فأتْيُت  5(  -صلى هللا عليه وسلم  -ملدينِة، فسألُت ُأيبَّ بن كعب قال: وجدُت ُصرًَّة فيها مائُة ديناٍر على عهد رسول هللا 

)، فقال: "عرفْـَها حوًال" فعرفتها حوًال مث  6فقال: "َعرفْـَها حوًال" فعرَّفْـُتها حْوًال مث أتيُته (  -هللا عليه وسلم  صلى - ا النيب 
ا". 7أتيُتُه فقال: "عّرِفْـَها حوًال (  َا َووَِكاَءَها ووَعاَءَها فإن جاَء صاِحُبها وإالَّ استمتع  َ   ) " مث أتيته الرابعة فقال: "اعرف ِعدَّ

 ___ _______  
  ). 5) املصدر السابق: (1(
  ) (ف): (لقطة). 2(
  ). 6) املصدر السابق: (3(
خذ اللقطة 10) كتاب اللقطة (45) ( 110/ 5) البخاري: (4( ب هل    ). 2437رقم ( - ) 
  فيها مائة دينار).  - صلى هللا عليه وسلم  -) البخاري: (على عهد النيب 5(
  ) البخاري: (أتيت). 6(
  رفتها حوًال). ) البخاري: (فع7(
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  ) أحوال أو حوًال واحًدا. يعين لقي سلمة. 1ويف طريق أخرى، عن شعبة قال: فلقيُته بعُد مبكَة فقال: ال أدري ثالثُة (
  )، قال شسعبة: فسمعُتُه بـَْعَد عشر سنني يُقوُل: عّرِفْـَها عاًما واِحًدا.2وقال مسلم يف بعض طرقه ( 

  إال فهي كسبيل مالك". )، "و 3ويف بعض طرقه أيًضا (
اشعي ( 4النسائي (  قال: "من أخذ لقطة فلُيشهد    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 5)، عن عياض بن محار ا

ا، وإن مل جييء صاحبها ( ) وإال 6ذوي عدل وليحفظ عفاصها، ووكاءها، وال يكتم وال يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق 
  شاء". فهو مال هللا يؤتيه من ي

بتمَرة يف الطريق فقال: "َلْوال أّىنِ أخاُف أن   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس بن مالك، قال: مرَّ النيب 7البخاري (
َها".    تكون من الصََّدَقِة ألكلتـُ

  
  ب يف العتق وصحبة املماليك 

) بكلِّ ُعْضٍو  9رقبًة أعتَق هللاُ منها (، قال: "من أعتق -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، عن رسول هللا 8مسلم ( 
  ) ُعضًوا من أعضائِِه من النَّاِر، حىت فـَْرَجُه ِبَفْرِجِه". 10منه ( 



 __________  
  ) البخاري: (أثالثة). 1(
  ). 9رقم (  -) كتاب اللقطة  31) ( 1350/  3) مسلم: ( 2(
  ). 10رقم ( - ) املصدر السابق 3(
  ). 250/  8ملزِى يف التحفة ( ) رواه النسائي يف الكربى كذا عزاه ا4(
اشعي): ليست يف (ف).5(   ) (ا
  ) (صاحبها): ليست يف (ف).6(
ب إذا وجد مترة يف الطريق 6) كتاب اللقطة (45) ( 103/ 5) البخاري: (7(   ). 2431رقم ( - ) 
  ). 21رقم ( - ) كتاب فضل العتق 5) كتاب العتق ( 20) ( 1147/  2) مسلم: ( 8(
  م، وكذا (ف، د). ) (منها): ليست يف مسل9(
  ) مسلم: (منها). 10(
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)، قال: قلُت:  رُسوَل ِهللا! أيُّ األعماِل أفَضُل؟ قال: "اِإلميان  واجلهاد يف سبييِه " قال: قلت: أيُّ  1وعن أيب ذر (
عْل؛ قال: "تُِعُني َصانًِعا أو َتْصَنُع َألْخَرَق" قال:  الرقَاِب َأْفَضُل؟ قال: "انَفُسَها ِعْنَد َأهِلَها وَأكثُرَها مثًنا" قال: قلت: فإْن مل أف

ا صدقٌة منك على نـَْفِسَك".    قلت:  رسول هللا أرايَت إْن َضُعْفُت عن بعِض الَعمِل؟ قال: "َتُكفُّ شرَّك عن النَّاِس فإ
ًدا إالَّ أن جيده مملوًكا فيشرتيَُه  : "ال جيزى َوَلٌد والِ -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 2وعن أيب هريرة ( 

  فيعتقه". 
: "من أعتق ِشرًْكا َلُه يف عبٍد، فكاَن َلُه ماٌل يبلغ مثن  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 3وعن ابن عمر (

  فقد عتق منُه ما عتَق".  العبِد، ُقوَم عليه ِقيَمَة الَعْدِل فََأْعَطي ُشركاَءُه ِحَصَصُهْم وَعَتَق عليه العبُد، ِوإالَّ 
) َلُه يف عْبٍد فخالُصُه يف َمالِِه، إْن  6): "من أعتق َشِقًصا (5قال ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 4وعن أيب هريرة! (

  ) الَعْبُد غري َمْشُقوٍق َعَلْيِه". 7كان َلُه َماٌل، فإْن مل َيُكْن َلُه ماٌل، اْسُتْسِعَي (
  هذا احلديث يُروى من قول قتادَة ذكر ذِلَك شعبُة وهشاُم ومهاٌم عن قتادة. ِذْكُر اإلستسعاء يف 

ما أخرجاه مسنًدا عن أيب َعُروبة وجرير عن 8وأما البخاري (   ) ومسلم فإ
 __________  

  ). 136رقم ( -) بيان كون اإلميان  أفضل األعمال 36) كتاب اإلميان ( 1) ( 89/  1) مسلم: ( 1(
ب فضل عتق الوالد 6) كتاب العتق ( 20) ( 1148/  2) مسلم: ( 2(  ( -  )25 .(  
  ). 1رقم ( - ) كتاب العتق 20) ( 1139/  2) مسلم: ( 3(
ب من أعتق شركا له يف عبد 12) كتاب األميان (27) (1288  - 1287/  3) مسلم: ( 4(   ). 54رقم (   -) 
  ) (قال): سقطت من (ف). 5(
  ) مسلم: (شقيًصا)، هي لغتان وهو النصيب. 6(
  أي أن ُيكلَّف العبد اإلكتساب حىت حيصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق. ) 7(



ب إذا أعتق نصيًبا يف عبٍد، وليس له مال استِسعى العبد غَري  5) كتاب العتق ( 49) (186  - 185/ 5) البخاري: (8(  (
  ). 2527)، ( 2526رقم (   -مشقوق عليه، على حنو الكتابة 
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بع جريًرا وابن أيب َعُروبة حجاج -صلى هللا عليه وسلم  -نضر بن أنس، عن بشري، عن أيب هريرة، عن النيب قتادة، عن ال  ،
ن، وموسى بن خلٍف (   ). 1بن حجاج، وأ

- صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ضمرة، عن سفيان، عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا 2النسائي ( 
ن ضمرة تفّرد به ومل يتابع عليه.  : "من ملك ذا   رحٍم حمرم فقد عتق "عللوا هذا احلديث 

) احلديث عّلة فيه، ألن ضمرة ثقة، واحلديث صحيح إذا أسنده ثقة، وال  3وقال بعض املتأخرين: ليس انفراد ضمرة هلذا (
  يضرُُّه انفراده به، وال إرساُل من أرسله، وال توقيف من وقَفُه. 

م رسول هللا  5ران بن ُحصني أنَّ رجًال أعتق ِستََّة مملوكني ()، عن عم4مسلم (    -) عند موتِِه مل يكن لَُه ماٌل غريُُهم، فدعا 
  َفَجزََّأُهْم مث أقرع بينَـُهم، فأعتق اثنني، وأَرقَّ َأْربـََعًة، وقال َلُه قوًال شديًدا. - صلى هللا عليه وسلم 

ن لعاِئَشَة ُغالٌم وجاريٌة زوٌج قالت: فأردُت أن ُأعتقِهما فذكرُت ذلك لرسول هللا )، عن القاسِم بن حممد، قال: كا6النسائي ( 
لرجل قبل املرأة". -صلى هللا عليه وسلم  - فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -   : "إْن أعتقتهما فابدأي 

  )، عن عروة بن الزبري، أنَّ حكيم بن ِحَزام أعتق يف اجلاهلية 7البخاري (
________ __  

ذا أن يرد على من زعم أن اإلستسعاء يف هذا احلديث غري حمفوظ، وأن سعيد ابن أيب عروبه تفرد به. 1(   ) أراد عبد احلق 
  ). 2323/  5) رواه النسائي يف العتق يف الكربى، كذا عزاه املزي يف التحفة: (2(
ذا). 3(   ) (ف، د): (
ب م 12) كتاب األميان (27) ( 1288/  3) مسلم: ( 4(   ). 56رقم ( - ن أعتق شركا له يف عبد ) 
  ) مسلم: (مملوكني له). 5(
) , وهو يف الكربى  3446رقم (   -) خيار اململوكني يعتقان 28) كتاب الطالق ( 27) رواه النسائي بنحوه يف الصغرى: ( 6(
  ). 5639) برقم ( 363/  3(
ب عتق املشرك 12) كتاب العتق ( 49) ( 200/ 5) البخاري: (7(   ). 2538رقم (   -) 
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صلى هللا عليه  -مائة رقبٍة، وَمحََل علي مائة بعري، فلما أسلم َمحََل على مائِة بعري وأعتق ماَئَة رقبة، قال: فسألُت رسول هللا  
ا  -وسلم  ا-قلُت:  رسول هللا! أرايُت أشياَء ُكْنُت أصنُعَها يف اجلاهلية، كنت أحتنَُّث    - هللا فقال رسول  - يعين أَتَربَُّر 

  ) من خري". 1: "أسلمت على ما أسلفت ( -صلى هللا عليه وسلم 
) على تسع أواٍق يف كل عام ُأوِقية فأعينيِىن، قالت عائشة: إْن 3)، قالت: جاءت بريرة فقالت: إين كاتبت ( 2وعن عائشة (



ًة ( بت إىل أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إّينِ قد ) وأعِتَقِك فعلُت، ويكون والؤِك ِيل، فذه4َأَحبَّ أهُلِك أن أُعدََّها هلم َعدَّ
فسألين   -صلى هللا عليه وسلم  - ) فسمع بذلك رسول هللا 6) عليهم، فأبَوا إالَّ َأنَّ يكون هلم الوالُء ( 5عرضُت ذلك! (

صلى هللا   - م رسول هللا ) واشرتطي َهلُُم الوالَء، فإَن الوالء ملن أعتق" قالت عائشة: فقا7فأخربتُُه فقال: "ُخذيها وأعتقيها (
ُل رجاٍل منكم يشرتطون ُشروطًا ليست (  - عليه وسلم  ) يف ِكَتاِب  8يف النَّاس فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: "أمَّا بعُد، فما 

ا شرٍط كان ليس يف كتاب ِهللا  -َعزَّ َوَجلَّ -ِهللا؟  طٌل، وإْن كان ِماَئَة شرط - ) 9( -َعزَّ َوَجلَّ -فأميُّ ، فقضاُء هللا َأحقُّ  فهو 
ُل رجاٍل منكم يقوُل أحدهم: َأعِتْق  ُفالن والوالء يل ( َ ا الوالُء ملن َأعَتَق". 10وَشْرُط َهللا ِأوَثُق، ما    )، إمنَّ

 __________  
  ) البخاري: (على ما سلف لك)، وكذا (د). 1(
ب استعانة وسؤال الن3) كتاب املكاتب (50) ( 225/ 5) البخاري: (2(   ). 2563رقم (   -اس ) 
  ) البخاري: (كاتبت أهلى). 3(
  ) البخاري: (عدة واحدة)، ويف (ف): (عًدا فأعتقك). 4(
  ) (ذلك): ليست يف (د، ف)،5(
  ) البخاري: (الوالء هلم). 6(
  ) البخاري: (فأعتقيها). 7(
  ) ويف (ف): (ليس). 8(
  ): ليست يف البخاري وكذا (ف). -َعزَّ َوَجلَّ -) (9(
  (وِيل الوالء).) البخاري: 10(
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  )، ففعلت عائشة.2) (1زاد يف آخر ( 
  )، أنَّ بريرة مل تكن قضت من كتابتها شيًئا. 3وعنها يف هذا احلديث (

  ى عن بيِع الَوَالِء وعن ِهَبِتِه.  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أنَّ رسول هللا 4مسلم ( 
: "إذا كان ِعْنَد ُمكاَتِب إحداُكنَّ َما يُؤدِّي،  -صلى هللا عليه وسلم  - ل هللا )، عن أم سلمة قالت: قال رسو 5الرتمذي ( 

  فْلَتْحَتِجْب ِمْنُه". 
  قال: حديٌث حسٌن صحيٌح. 

أنه قال: "املَُكاَتُب يـَْعِتُق منه   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن علي بن أيب طالب، وابن عباس، عن رسول هللا 6النسائي ( 
  ى، ويـَُقاُم عليه احلدُّ ِبَقْدِر ما َعَتَق ِمْنُه، وَيِرُث بَِقْدِر ما َعَتَق ِمْنُه". ) بقدر ما َأدَّ 7(

صلى هللا   - )، فبلغ ذِلَك رسول هللا 9)، عن جابر بن عبد هللا، قال: َأْعَتَق رَُجٌل من بين ُعْذرََة عبًدا َلُه عن ُدبٍُر ( 8مسلم ( 
؟ " فاشرتاه نُعيُم بن عبد هللا العدويُّ بثمان) ماٌل غريُُه" فق10فقال: "لك ( - عليه وسلم    ال: َال، فقال: "من يشرتيِه مينِّ

 __________  
ب الشروط يف الوالء 13) كتاب الشروط (54) ( 384/ 5) البخاري: (1(   ). 2729رقم (   -) 
  ) (زاد يف آخر): ليست يف (ف). 2(



ب ما جيوز م2) كتاب املكاتب (50) ( 222/ 5) البخاري: (3(   ). 2561رقم ( - ن شروط املكاتب ) 
ب النهي عن بيع الوالء وهبته 3) كتاب العتق ( 20) ( 1145/  2) مسلم: ( 4(   ). 16رقم (  -) 
ب ما جاء يف املكاتب إذا كاد عنده ما يؤدي 35) كتاب البيوع ( 12) (562/  3) الرتمذي: (5(   ). 1261رقم ( - ) 
  ). 4811رقم (   -) دية املكاتب 39،  38) كتاب القسامة ( 45) ( 46/  8) النسائي: (6(
  ) (منه): ليست يف النسائي. 7(
لنفس ... 13) كتاب الزكاة ( 12) (693 -  692/  2) مسلم: ( 8( ب االبتداء يف النفقة    ). 41رقم ( - ) 
  ) أي علق عتقه مبوته. 9(
  ) مسلم: (ألك) وكذا (د، ف). 10(
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ا إىل (  َفدفَعها إليِه، مث قال: "اْبَدْأ بنْفِسَك فتصدَّْق عليها، فإن   -صلى هللا عليه وسلم  -) رسول هللا 1مئة ِدْرَهٍم، فجاء 
) َفَضَل عن ِذي قرابَِتَك شيٌء فهَكَذا وهكذا"  2) َفَضَل عن َأهِلَك شيٌء َفِلِذي َقرابَِتَك، فإْن (2َفَضَل شيٌء َفِألْهِلَك، فإْن (

  اِلَك.يقوُل: فـََبْنيَ َيَدْيَك وعن مييِنَك وعن ِمشَ 
لرََّبَذِة، وعليه بـُْرٌد وعلى ُغَالِمِه ِمثْـُلُه، فقلت (3وعن املَْعُروِر بن ُسَوْيٍد (  يب َذرٍّ  ):  أ ذرٍّ، لو َمجَْعَت  4)، قال: َمَرْرَ 

ِه فشكاِين إىل النيب )، فقال: ِإنَُّه كان بيىن وبني رَُجلي من إْخَواِين َكَالٌم، وكانت أُمُُّه أعج5بينهما لكانت ُحلًَّة ( ُمِّ ِ ْتُُه  ميًَّة، فعريَّ
)، هم  6فقال: " أ َذرٍّ إنَِّك امرؤ ِفيَك جاِهِليٌَّة ( -صلى هللا عليه وسلم  -، فلِقيُت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -

ُْكُلوَن، وَألِبُسوُهْم ممَّا  تـَْلَبُسوَن، وال ُتَكلُِّفوُهْم ما يـَْغِلبـُُهْم، فإن كلَّْفُتُموُهْم  إخوانكم جعلهم هللا حتت أَْيِديُكْم، فأْطِعُموُهْم ِممَّا 
  فَأِعيُنوُهْم". 
: "من الَءَمُكْم من ممُلوِكيُكْم فأْطِعُموُه مما  -صلى هللا من عليه وسلم  - )، عن أيب ذر، قال: قال رسول هللا 7أبو داود (

بُوا َخْلَق هللا". 8كلون، واْكُسوُه ِممَّا تكتسون وَمن مل يالئِْمُكْم (   ) منهم فبيُعوُه وال تـَُعذِّ
: "إذا صنع ألحدكم َخاِدُمُه طََعاَمة مث جاَءُه ِبِه وقد  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 9مسلم ( 

ْقِعْدُه َمَعُه، فليأكل،    َوِيلَ َحرَُّه وُدَخانَُه فليـُ
 __________  

  . ) (إىل): ليست يف مسلم1(
  ) (ف): (وإن). 2(
كل رقم (10) كتاب األميان (27) ( 1282/  3) مسلم: ( 3( ب إطعام اململوك مما   (38 .(  
  ) مسلم: (فقلنا). 4(
ن، وال تطلق على ثوب واحد. 5(   ) إمنا قال ذلك ألن احللة عند العرب ثو
ه وأمَّ 6(   ُه، قال:  أ ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية). ) زاد مسلم: (قلت:  رمول ِهللا! من َسبَّ الّرَِجاَل سبُّوا أ
  ). 5161رقم (  -ب يف حق اململوك  - كتاب األدب   -) 341/ 4) أبو داود: (7(
  ) يف األصل: (ومن الءمكم) ويف (د، ف): (ال يالئمكم). 8(
كل 10) كتاب األميان (27) ( 1284/  3) مسلم: ( 9( ب إطعام اململوك مما    ). 42رقم (  -) 
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  ) َأْكَلًة أو َأْكَلَتِني". 2) فليضع ِمْنُه يف يده ( 1فإن كان الطََّعاُم َمْشُفوًها قليًال (
  قال: يعين لقمًة أو لقمتني. 

)، أنَّ ابن عمر َدَعا بغالٍم َلُه فرأى بظهرِِه أثًرا، فقال لَُه: أوجْعُتَك؟ قال: ال، قال: فأنت عتيٌق، قال: 3وعن زاذان أيب عمر (
يقول: "من   - صلى هللا عليه وسلم  -ا من األرض فقال: مايل فيه من األجر ما يزُن هذا ِإّينِ مسعُت رسول هللا مث أخذ شيئً 

تِِه فإن كفارته أْن يعتقه". 5) حدا (4ضرب ُغالمه (   ) مل 
  ): "من لطم عبده" مل يذكر احلّد. 6ويف رواية (

) قبيل الظُّْهِر فصلَّْيُت خلف أيب فدَعاُه ودعاين، مثَّ 8َهَرْبت، مث جئُت ( )، قال: لطمُت َمْوًىل لنا فَـ 7يل عن معاوية بن سويد ( 
)  10ليس لنا خادٌم إال ( -صلى هللا عليه وسلم  -) مْنُه فـََعَفا مث قال: كنَّا بين ُمَقرٍِّن على عهد رسول هللا 9قال: امتثل (

فقال: "أعتقوها" قالوا: ليس هلم خاِدٌم غريُها قال:   -صلى هللا عليه وسلم  - واحدٌة فلطمها أحُد فبلغ ذلك النيب 
  ) استغنوا عنها فلُيَخلُّوا سبيلها". 11"فليستخِدُموها فإن ( 

 __________  
  ) (قليًال): ليست يف (ف). 1(
  ) مسلم: (يف يده منه) وكذا (د). 2(
ب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبد8) كتاب األميان (27) ( 1378/  3) مسلم: ( 3(   ). 30رقم ( - ه ) 
  ) مسلم: (غالًما له). 4(
  ) مسلم: (أو لطمه). 5(
  ) املصدر السابق. 6(
  ). 31رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ) (ف): (فهربت، فجئت). 8(
  ) أي عاقبه قصاًصا. 9(
  ) مسلم: (إال خادم). 10(
  ) مسلم: (فإذا). 11(
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لزِّىن أقام ( -صلى هللا عليه وسلم  - لقاسم )، قال: قال أبو ا1وعن أيب هريرة (  ) عليه احلدِّ يوم  2: "من قذف مملوَكُه 
  القيامِة إالَّ أن يكوَن كما قال".

لَعْرج   -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أمساء بنت أيب بكر قالت: خرجنا مع رسول هللا 3أبو داود ( ُحجَّاًجا حىت إذا كنا 
وجلسُت   -صلى هللا عليه وسلم  - ونزلنا، فجلسْت عائشة إىل جنب رسول هللا  -يه وسلم صلى هللا عل -نزل رسول هللا  
)  6واحدة مع غالم أيب بكر ( - صلى هللا عليه وسلم  -) أيب بكر وزَِماَلُة رسول هللا 5) وكانت زَِمالَة (4إىل جنب أيب (



بعريك؟ قال: أضللته البارحة فقال أبو بكر: بعٌري  فجلس أبو بكر ينتظر أن يطُلع عليه، فطلع وليس معه بعريه، قال: أين 
) يقول: "انظروا إىل هذا احملرم ما يصنع" فلم يزد 7يتبسَّم ( -صلى هللا عليه وسلم  -واحٌد ُتِضلُّه؟ فطَِفق يضربه ورسول هللا 

  على أن يقول: "انظروا إىل هذا احملرم ما يصنع" ويتبسَّم. -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
)، كلُكْم عبيُد  9قال: "ال يقولن أحدُُكْم: عبدي، أميت ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 8مسلم ( 

  هللا وكلُّ نساِئُكْم ِإَماُء ِهللا ولكن ليَـُقْل: غالمي وَجارَِيِيت وفَتاَي وفتاِيت". 
 __________  

ب 9) كتاب األميان (27) ( 1282/  3) مسلم: ( 1( لزين )    ). 37رقم (   -التغليظ على من قذف مملوكه 
  ) مسلم: (يُقام) ويف (ف): (أقيم). 2(
ب احملرم يؤدب غالمه 30) كتاب املناسك (5) ( 407/ 2) أبو داود ( 3(   ). 1818رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (أيب بكر). 4(
  ) الزاملة: هي البعري الذي حيمل عليه الطعام واملتاع.5(
  يب بكر). ) أبو داود: (أل6(
  ) أبو داود: (يبتسم). 7(
ب حكم إطالق لفظة العبد واألمة واملوىل والسيد 3) كتاب األلفاظ من األدب ( 40) ( 1764/  4) مسلم: ( 8( رقم  - ) 
)13 .(  
  ) مسلم: (وأميت). 9(
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 وأحسن ِعباَدَة ِهللا، فله أجُرُه  ) إذا نصح لسيِّدهِ 2قال: "العبُد (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 1وعن ابن عمر (
  مرتني".

ا َعْبٍد َأَبَق فقد َبرَِئْت منُه الذِّمَُّة". -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 3وعن جرير (   : " َأميُّ
  

  ب يف األميان والنذور 
بيه ، أنَُّه َأْدَرَك عُ -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر، عن رسول هللا 4مسلم (  مر بن اخلطاب يف رَْكٍب وعمر حيِلُف 

ِئُكْم فمن كان حالًِفا فليحِلْف  أو  5: " أال إنَّ هللا ( - صلى هللا عليه وسلم  -فناَداُهْم رسول هللا  ) ينهاُكْم َأْن ْحتِلُفوا 
  لَِيْصُمْت".
ألْنَداِد،  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 6النسائي (  ُمََّهاِتُكْم وال  ِئُكْم وال  : "ال حتلفوا 

  )  إالَّ وأنتم صادقون".7وال حتِلُفوا ( 
) بن عبيدة، قال: مسع ابُن عمر رجًال حيلف: ال والكعبِة، فقال له ابن عمر: إين مسعت رسول  9)، عن سعد ( 8أبو داود (

  لَف بغري ِهللا فقد أشرك".يقول: "َمْن حَ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
 __________  

ب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده 11) كتاب األميان (27) ( 1284/  3) مسلم: ( 1(   ). 43رقم ( - ) 



  ) مسلم: (إن العبد). 2(
ب تسمية  31) كتاب اإلميان ( 1) ( 83/  1) مسلم: ( 3(   ). 123رقم (   -العبد اآلبق كافرا   -) 
ب اليت عن احللف بغري هللا تعاىل 1األميان ( ) كتاب 27) (1267/ 3) (4(   ).3رقم ( - ) 
  ).- َعزَّ َوَجلَّ -) مسلم: (هللا 5(
ألمهات 6) كتاب األميان والنذور ( 35) (5/  7) النسائي: (6(   ).3769رقم (   -) احللف 
  ) النسائي: (وال حتلفوا إال  وال حتلفوا). 7(
ء  5ان والنذور () كتاب األمي16) ( 570/ 3) أبو داود: (8( آل ب يف كراهية احللف    ). 3251رقم ( -) 
  ) (ف): (سعيد). 9(
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ً فهو  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 1وعن بُريدة ( : "من حلف فقال إّينِ بريٌء من اإلسالم فإْن كان كاذ
  كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إىل اِإلسالم ساملًا". 

ألمانة فليس مّنا". -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 2نه (وع   : "من حلف 
بت بن الضَّحَّاِك، قال: قال النيب 3مسلم (  ً  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن  : "من حلف مبلٍَّة ِسوى اِإلسالم َكاِذ

ِر جهنَّم". متعمًدا، فهو كما قال، ومن قتل نفَسُه بشيٍء َعذَّبَُه هللاُ بِِه  َ   يف 
ِت فليقل: ال  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 4وعن أيب هريرة (  لالَّ : "من حلف منكم، فقال يف حلِفِه: 

  ِإَلَه إال هللاُ ومن قال لصاِحِبِه: تَعاَل أُقَاِمْرَك فليَـَتَصدَّْق". 
  ): "فليتصدق بشيٌء".5ويف رواية (

  لالت والعزى". ): "من حلف 5وىف أخرى ( 
للَّْغِو ِيف َأْميَاِنُكْم} (6البخاري ( ِ  ُ َّ   ) 7)، عن عاشة {َال يـَُؤاِخذُُكُم ا

 __________  
لرباءة ومبلة غري اإلسالم 9) كتاب األميان والنذور (16) ( 574/ 3) أبو داود: (1( ب ما جاء يف احللف  رقم    -) 
)3258 .(  
ألمانة  6األميان والنذور () كتاب 16) ( 571/ 3) أبو داود: (2( ب يف كراهة احللف    ). 3253رقم ( -) 
ب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه بشيء عذب به يف النار  47) كتاب اإلميان ( 1) (105/  1) مسلم: ( 3( رقم    -) 
)177 .(  
لالت والعزى 2) كتاب األميان (27) (1268  - 1267/  3) مسلم: ( 4( ب من حلف    ). 5رقم ( - ) 
  مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني.  ) 5(
للَّْغِو ِيف َأْميَاِنُكْم ...} 14) كتاب األميان والنذور ( 83) ( 556/  11) البخاري: (6( ِ  ُ َّ ب {َال يـَُؤاِخذُُكُم ا رقم   - ) 
)6663 .(  
  ). 225) (يف أميانكم): ليست يف البخاري، واآلية من سورة البقرة (7(
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  ) وهللا.1يف قوله: ال وهللا، بلى (قالت: أُنزلت 
) الرجل يف بيتِه، َكال وهللا، وبـََلى  3قال: "هو قول (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة، أنَّ رسول هللا 2أبو داود (

  وِهللا".
  رواه اجلماعة عن عائشة قوهلا. 

ن حلف على ميني فقال إن شاَء هللاُ، فهو  قال: "م -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أنَّ رسول هللا 4النسائي ( 
  ) ". 6) وإن شاء تـََرَك (5خلَِياِر ِإْن شاء مضى (

  ). 8): "وإن شاء ترك غري حنث"] (7[يف آخر (
قال: "قال ُسليمان بن داُوَد: ألطوَفنَّ الليَلَة على ِتْسِعَني   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب هريرة، عن النيب 9مسلم ( 
يت بفارٍس يـَُقاِتُل يف سبيل ِهللا، فقال َلُه َصاحُبُه: قل: إْن شاء هللاُ، فلم يقل: إن شاء هللا، فطاف عليِهنَّ مجيعً امرأًة،   ا،  ُكلَّها 

فلم حتمل مهن إال امرأٌة واِحَدٌة فجاَءْت بشق رُجٍل، واْميُ الذي نفس حممد بيده لو قال: إن شاء هللا جلاَهُدوا يف سبيل هللا  
  ً أْمجَُعوَن".فـُْرَسا

  )، "لو قال: إْن شاء هللاُ، مل َحيَْنْث، وكان َدرًَكا حلاَجِتِه". 10ويف أخرى ( 
 __________  

  ) البخاري: (وبلى). 1(
ب لغو اليمني  7) كتاب األميان والنذور (16) ( 571/ 3) أبو داود: (2(   ). 3254رقم (   -) 
  ) أبو داود: (كالم).3(
  ). 3830رقم ( - ) اإلستثناء 39كتاب األميان والنذور ( )  35) ( 25/  7) النسائي: (4(
  ) النسائي: (أمضى) وكذا (د). 5(
  ) (ف): (ترك غري حنث). 6(
  ). 3793رقم (   -) من حلف فاستثىن  18) كتاب األميان والنذور ( 35) ( 12/  7) النسائي: (7(
  ) ما بني املعقوفتني ليس يف (ف). 8(
ب اإلستثناء  5( ) كتاب األميان 27) ( 1276/  3) مسلم: ( 9(   ). 25رقم (   -) 
  ). 24رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 10(
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)  2يف رهٍط من األشعريِّني نسَتْحِمُلُه، فقال: "وهللا ما (  -صلى هللا عليه وسلم   - )، قال: أتينا النيب 1وعن أيب موسى ( 
ُلُكْم َعَلْيِه" قال: فلبث بٍل، فأمر لنا بثالث َذوٍد ُغرِّ الذَُّرى ( أمحلكم وال عندي ما أمحِْ )، فلما انطلقنا 3نا ما شاء هللاُ، مث ُأيت 

نستحمله، فحلف أال حيملنا، مث   -صلى هللا عليه وسلم  -قلنا (أو قال بعضنا لبعٍض): ال يُبارك هللاُ لََنا، أتينا رسول هللا  
، وِهللا! إن شاَء هللاُ، ال أْحِلُف على ميٍني مث أرى خريًا ): "ما أ َمحَْلتُ 4َمحَلنا، فأتوه فأخربُوُه، فقال ( كْم ولكَن هللاَ َمحََلُكْم، وإّينِ



  منها، إالَّ كفَّرُت مييين وأتيُت الذي هو خٌري". 
) خريًا  6: "إذا حلف أحدُُكْم على اليمني، فرأى (-صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 5وعن عديٍّ بن حامت ( 

  َها، فليكفِّْرَها وْلَيأِت الذي هو خٌري". ِمنْـ 
ُموا، فأتى   -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: َأْعَتَم رجٌل ِعنَد النيب 7وعن أيب هريرة (  بَيَة قد  مث رَجَع إىل َأْهِلِه فـََوَجَد الصِّ

بية ( 8( كل من أجل الصِّ فذكر   -صلى هللا عليه وسلم  -أتى رسول هللا  )، مث بدا َلُه فأَكَل، ف9) أْهُلُه بطَعاِمِه، فَحلَف أالَّ 
َا ولُيَكفِّْر ميينه"  - صلى هللا عليه وسلم  -ذلك لُه، فقال رسول هللا  ِ : "من َحَلَف على ميني فـََرأى غريها خريًا منها، فليأ

)10 .(  
 __________  

ب ندب من حلف مييًنا فرأى غريها  3) كتاب األميان (27) ( 1268/  3) مسلم: ( 1( يت الذي هو خري  )  خريًا منها أن 
  ). 7رقم ( -
  ) مسلم: (ال). 2(
) الذود من اإلبل: ما بني الثالث إىل العشر واملراد ثالث إبل من الذود والغر: البيض مجع األغر وهو األبيض، والذرى 3(

  مجع ذروة وهو أعلى الشيء أي السنام. 
  ) (فقال): سقطت من األصل.4(
  ). 17رقم ( - باب السابقني ) مسلم: نفس الكتاب وال5(
  ) (ف): (فرأى غريها خريًا منها). 6(
  ). 11رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
ه). 8(   ) مسلم: (فأ
  ) مسلم: (صبيته). 9(
  ) (ف): (عن ميينه). 10(
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 أحدُُكْم بيِميِنِه يف أْهِلِه، آَمثُ َلُه عند هللا : "وهللا ألن يـََلجَّ -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 1وعن أيب هريرة ( 
  ) ". 2من أن يـُْعِطَي كفَّارَتَُه الَِّيت فرض هللاُ َلُه (

  : "اليمُني على نِيَّة املُْسَتْحِلِف". -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 3وعنه (
، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -اء أعرايب إىل النيب )، قال: ج5)، عن الشعيب، عن عبد هللا بن عمرو (4البخاري (

" قال: مث ماذا؟ قال: "مث عقوق الوالدين" قال: مث َماذا؟ قال: "اليمني الَغموس"   رسول هللا ما الكبائر؟ قال: "اِإلشراك 
ا (    ) مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب". 6قلُت: وما اليمُني الَغموس؟ قال: "الذي يقتطُع 

  برار املُقِسم.   -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: أمر النيب  7الرباء بن عازب ( عن
ا ُيْسَتْخَرُج -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن ابن عمر، عن النيب 8مسلم (  ِْتى خبري، وإمنَّ ى عن النَّْذِر وقال: " إنَُّه ال  ، أنَُّه 

  ِبِه ِمن الَبِخيِل". 
  : كانت ثَِقيُف ُحلَفاَء لبين ُعَقْيٍل،)، قال9وعن عمران بن حصني (



 __________  
ب النهي عن اِإلصرار على اليمني 6) كتاب األميان (27) ( 1276/  3) مسلم: ( 1(   ). 26رقم (   - ) 
  ) (له): ليست يف مسلم. 2(
ب ميني احلالف على نية املستحلف 4) كتاب األميان (27) ( 1274/  3) مسلم: ( 3(   ). 21رقم ( - ) 
ب إمث من أشرك  وعقوبته 1) كتاب استتابة املرتدين ( 88) ( 276/  12اري: () البخ4(   ). 6920رقم ( - ) 
  ) (ف): (عبد هللا بن عمر). 5(
ا): ليست يف البخاري. 6( ) (  
ِِ 9) كتاب األميان والنذر (83) ( 549/  11) البخاري: (7( َِّ َجْهَد َأْميَا ِ ب قول هللا تعاىل {َوَأْقَسُموا  ْم} رقم  ) 
)6654 .(  
ب النهي عن النذر 2) كتاب النذر (26) ( 1261/  3) مسلم: ( 8(   ). 4رقم (   -) 
ب ال وفاء لنذر يف معصية هللا 3) كتاب النذور (26) (1263  - 1262/  3) مسلم: ( 9(   ). 8رقم ( -) 
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  -صلى هللا عليه وسلم   -وأَسَر أصحاُب رُسول هللا  -سلم صلى هللا عليه و  -فأَسَرْت ثقيُف رُجَلْنيِ من أْصَحاِب رُسوِل ِهللا 
ِق، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  -)، فأتى عليه رسول هللا 1رُجًال من بين ُعَقْيٍل، وأصابُوا َمَعُه الَعْضَباَء ( وهو يف الَوَ

ه فقال: "ما شأنك؟ " فقال: ِمبَ أَخْذَتِين؟ وِمبَ َأَخْذَت َساِبقَ  )؟ فقال (إعظاًما لذلك): "أخذتك جبرِيَرِة 2َة احلاجِّ (حممد! فأ
رحيًما   -صلى هللا عليه وسلم  -):  حممد!  حممد! وكان رسول هللا  3ُحَلَفاِئَك ثِقيَف" مثَّ انصرف عنه فناَداُه، فقال (

وانَت متِْلُك أْمرَك، أفْـَلْحَت ُكلَّ الَفالِح" مث انصرف  رَِقيًقا. فـََرَجَع إليِه فقال: "ما شأُنَك؟ " قال: إّينِ ُمْسِلٌم فقال: "لو قـُْلتَـَها
ُه فقال: "ما شأُنَك؟ " قال: إّينِ جاِئٌع فأطِعْمِىن، وظمآُن فاسِقِين، قال: "هذه حاَجُتك َ "  فناَداُه فقال:  حممد!  حممد! فأ

لرَّجلني.    فـَُفِدَي 
ِق، وكان القوُم يُرُحيوَن نـََعَمُهم بني يدي بـُُيوِِْم،  قال: وُأِسَرت امرأٌة من األنصاِر، وُأصيبت الَعْضبَ  اُء، فكانت املرأة يف الوَ

ق فأتت اِإلِبَل فجعلت إذا َدَنْت من البعري َرَغا َفَرتَكْتُه حىت تنتِهي إىل الَعْضَباِء، فلم ترغ  4فانطلقت ( ) ذاَت ليلٍة ِمَن الو
قٌة ُمنَـوََّقٌة (  ا وانطلقت ()، فقعدْت يف َعُجزِهَ 5و ُْم، قال: وَنَذَرْت ِِِ 6ا مث زجر ا، فطلُبوها فأعجزْ  - َعزَّ َوَجلَّ -)، فنذروا 

قُة رسول هللا  -) 7( َا فلما قدمت املدينة رآها النَّاُس فقالوا: العضباُء،  اها هللاُ عليها لَتَـْنَحرَّ صلى هللا عليه وسلم   -إن جنَّ
َا نذرت إن جنَّ - َّ ا، فأتوا رسول هللا 7(  -َعزَّ َوَجلَّ -اها هللا ، فقالت: إ فذكروا  -صلى هللا عليه وسلم  - ) عليها لتنحرَّ

َا، ال وفَاَء لنذر يف مع اَها هللاُ عليها لَتَـْنَحَرَّ َا َنَذَرْت َِّ إْن جنَّ صيٍة وال فيما ال ميِلُك  ذلك َلُه، فقال: "سبحان ِهللا! بئسما َجَزْ
  الَعْبُد". 

 __________  
قة جنيبة كانت لرجل من بين عقيل، مث انتقلت إىل رسول هللا 1(   . -صلى هللا عليه وسلم  -) وهي 
ا كانت ال تسبق. 2( ا العضباء، فإ   ) أراد 
  ) (فقال): ليست يف (ف). 3(
  ) مسلم: (فانفلتت). 4(



  ) أي مذللة. 5(
  ) مسلم: (فانطلقت) وكذا (د). 6(
  ليست يف مسلم. ): -َعزَّ َوَجلَّ -) (7(
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بت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول هللا 1أبو داود ( أْن ينحر ِإبًال بُِبوانة  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن 
  -) إّينِ نذرت أن أَحنر ِإبًال ببَوانََة، فقال رسول هللا 3فقال:  رسول هللا ( - صلى هللا عليه وسلم  - )، فأتى رسول هللا 2(

ن اجلاهلية يـُْعَبُد؟ " قالوا: ال، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ "  -صلى هللا عليه وسلم  : "هل كان فيها وتن من أو
: "َأوِف بَنْذِرَك، فإنَّه ال وفاء لنذر يف معصيِة هللا، وال فيما ال ميلك ابن  -صلى هللا عليه وسلم   - قالوا: ال، فقال رسول هللا 

  آدم".
قال: "من نذَر أن يطيع هللا فلُيطعه، ومن نذر أن يَعصي هللا  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عائشة، عن النيب 4( البخاري

  ) فال يعصه". 5(
)  7قال: "من نذر نذرًا مل ُيسّمه فكفارتُُه كفَّارة ميني ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، أن رسول هللا  6أبو داود (

  يطيُقه فكفارتُُه كفارة ميني، ومن نذر نذرًا أطاقه فليِف به".  ومن نذر نذرًا ال 
  ) ". 9قال: "كفَّارَُة النَّْذِر كفارَُة َميٍني ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ُعقَبَة بن عامر، عن رسول هللا 8مسلم ( 

 __________  
ب ما يؤمر به م27) كتاب األميان والنذور (16) ( 607/ 3) أبو داود: (1( لنذر رقم ( )    ). 3313ن الوفاء 
  ) بوانة: هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقيل بفتح الباء. 2(
  ) ( رسول هللا): ليست يف أيب داود.3(
لنذر  27) كتاب األميان والنذور ( 83) ( 589/  11) البخاري: (4( ب إمث من ال يفى    ). 6696رقم ( -) 
  ) البخاري: (يعصيه). 5(
ب من نذر نذرًا ال يطيقه  30) كتاب األميان والنذور (16) ( 614/ 3بو داود: () أ6(   ). 3322رقم ( -) 
  ) أبو داود: (ومن نذر نذرًا يف معصية فكفارته كفارة ميني). 7(
ب كفارة النذر 5) كتاب النذر (26) ( 1265/  3) مسلم: ( 8(   ). 13رقم (   -) 
  ) مسلم: (اليمني). 9(
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صلى هللا عليه   -)، قال: نذَرْت ُأْخِيت أْن متشي إىل بيِت ِهللا حافيًة فأمرتين أن أْستَـْفِيت هلا رسول هللا 1يًضا (وعن عقبة أ
ُتُه فقال: "لَِتْمشِ  -وسلم    فاستفتَـيـْ

  َوْلَرتَْكْب".



َّ 2وقال أبو داود (  ا ال تطيق ذلك،  )، عن ابن عباس يف هذا احلديث، أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن حتج ماشية وأ
  : "إنَّ هللا لغينٌّ عن مشي أختك فلرتكب، ولتـُْهِد َبَدنة".-صلى هللا عليه وسلم  - فقال النيب 

)  4: "إن هللا ال يصنع بشقاء أختك شيًئا، فلتُحجَّ راكبًة وتكفر (-صلى هللا عليه وسلم  -)، فقال النيب  3ويف لفظ اخر ( 
  عن ميينها". 

م" وليس فيه ِذكُر اهلَْدي. 6ئي ()، والنسا5وعند أيب داود (   )، يف هذا احلديث أيًضا: "ولتصم ثالثة أ
ُل هذا؟ " قاُلوا:  8رأى شيًخا يُهادَي ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس، أن النيب 7مسلم (  ْيِه، فقال: "ما  ) بني ابـْنـَ

  لَغِينٌّ" وأَمَرُه أن يـَرَْكَب. عن تعذيب هذا نـَْفَسهُ  -َعزَّ َوَجلَّ - نذر أْن ميشي، قال: "إنَّ هللا 
)، عن جابر بن عبد هللا، أن رجًال قام يوم الفتح، فقال:  رسول هللا! إين نذرت  إْن فتح هللا عليك مكة، أن 9أبو داود (

  أصلي يف بيت املقدس
 __________  

ب من نذر أن ميشي إىل الكعبة 4) كتاب النذر (26) ( 1264/  3) مسلم: ( 1(   ). 11( رقم  - ) 
ب من رأى عليه كفارة إذا كان يف معصية 23) كتاب األميان والنذور (16) ( 601/ 3) أبو دازد: ( 2( رقم   -) 
)3303 .(  
  ). 3295رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ) أبو داود: (ولتكفر). 4(
  ). 3293رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ). 3815رقم (   -) إذا حلفت املرأة لتمشي حافية غري خمتمرة 33) كتاب األميان والنذور ( 35) ( 20/  7ائي: () النس6(
ب من نذر أن ميشى إىل الكعبة 4) كتاب النذر (26) ( 1263/  3) مسلم: ( 7(   ). 9رقم ( - ) 
  ) معناه ميشى بينهما، متوكًئا عليهما، من ضعف به. 8(
ب من نذر أن يصلى يف بيت املقدس 24كتاب األميان والنذور ()  16) ( 602/ 3) أبو داود: (9(   ). 3305رقم (   -) 
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  ) ". 1ركعتني، قال: "صلِّ هاهنا" مث أعاد عليه فقال: "صَل هاهنا" مث أعاد عليه، فقال: "فشأنك إًذا (
و برجٍل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو  خيطب إذا ه -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، قال: بَيَنا النيب  2البخاري (

) فليتكلم 3: "ُمروه ( -صلى هللا عليه وسلم  -إسرائيل َنَذَر أن يقوم وال يقُعَد، وال يسَتظلَّ، وال يتكلَم، ويصوَم، فقال النيب  
  وليستظل وليقعد وليتمَّ صوَمُه". 

صلى  - ) يف نذٍر فتناوله النيب 5َرُجٍل يقود رجًال ( بِ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، قال: مرَّ النيب 4النسائي ( 
  فقطَعُه قال: إنه َنذٌر.  - هللا عليه وسلم 
لكعبِة يقود  7( - يعين برجل-مّر   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، أنَّ النيب 6وله يف أخرى ( ) وهو يطوُف 

ً ِخبَزاَمٍة (8(   بَِيِدِه مث َأَمَرُه أن يقوَده بيدِه.  -هللا عليه وسلم صلى  -) يف أنِفِه فقطعُه النيب 9) انسا
  ) أيًضا. 10خرجه البخاري ( 

)، عن ابن عمر، أن عمر قال:  رُسول هللا! إّينِ نذرُت يف اجلاهليَِّة أن أعتكف ليلًة يف املسجد احلرام، قال:  11مسلم ( 



  "فأوف بنذِرَك". 
 __________  

  ) أبو داود: (شأنك إذن). 1(
ب النذر فيما ال ميلك ويف معصية 31) كتاب األميان والنذور ( 83) ( 594/  11اري: () البخ2(   ). 6704رقم (   -) 
  ) البخاري: (مره). 3(
  ). 2921رقم (   -) الكالم يف الطواف 135) كتاب مناسك احلج (24) (222/  5) النسائي: (4(
  ) النسائي: (يقوده الرجل بشيء ذكره). 5(
  ).2920رقم (   -الباب السابقني  ) النسائي: نفس الكتاب و 6(
  ) (يعين برجل): ليست يف النسائي. 7(
نسان يقوده). 8(   ) النسائي: (
  ) اِخلزامة: هي حلقة من شعر جتعل يف أحد جانيب منخري البعري. 9(
ب النذر فيما ال ميلك ويف معصية 31) كتاب األميان والنذور ( 83) (594/ 11) البخاري: ( 10(   ). 6703رقم (   -) 
ب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 7) كتاب األميان ( 27) ( 1277/ 3) مسلم: (11(   ). 27رقم (   -) 

)2/743 (  

  

ت واحلدود   كتاب الد
َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم وصلى هللا على سيد حممد وكل آله وصحبه وسلم    ) 1] ( -[ِبْسِم ا

  
َأنُه قال: "إنَّ الزمان قِد استدار كهيئِتِه يوم خلق هللا   -ليه وسلم  صلى هللا ع -)، عن أيب بكرة، عن النيب 2مسلم ( 

َنُة اثنا َعَشَر شهًرا، منها َأربَعٌة ُحُرٌم، ثالٌث ( ) متوالياٌت: ُذو القعدة وُذو احلجة، واحملرَُّم، ورََجٌب  3السموات واألرَض. السَّ
؟ " قلنا: هللا ورسوله أعَلُم. قال: فسكَت حىت ظَنَـنَّا أَنَُّه  شهُر ُمَضر، الذي بني ُمجادى وشعبان" مث قال: "أّي شهر هذا 

يِه بغري اِمسِه، قال: "أليس َذا اِحلجَِّة؟ " قلنا: بلى، قال: "فأي بلٍد هذا؟ " قلنا: هللا ورسولُُه أعلم. قال: فسَكَت حىت  سيسمِّ
ال: "فأيُّ يوم هذا؟ " قلنا: هللا ورسولُُه أعلم. قال:  )؟ " قلنا: بلى، ق4ظننا أنه سيسميِه بغري اِمسِه، قال: "أليس البلدَة (

اَلُكْم  فسَكَت حىت ظننَّا َأنَُّه سيسميِه بغري اِمسِه، قال: "أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى  رُسوَل هللا، قال: "فإّن ِدَماءَُكْم وَأمو 
بَلدُِكْم هذا، يف شهركم هذا وستْلَقْوَن ربَُّكْم  ) كحرمة يوِمُكْم هذا، يف 5(قال: وأحسُبُه قال) وأعراَضُكْم عليكم حرام (

) يضرب بعضكم رِقَاَب بعٍض، أال لِيـُبَـلِِّغ الشاِهُد الغائب، فلعل  7) بعِدي ُكفَّارًا ( 6فيْسأَُلُكْم عن أعماِلُكْم فال ترِجُعنَّ (
َعُه" مث قال: "أال هل بلغتُ 8بـَْعَض من يـُبَـّلُغُه يكون أوعى َله (   ؟ ". ) من بعض من مسَِ

 __________  
  ) ما بني املعكوفني ليس يف (د، ف). 1(
ب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال 9) كتاب القسامة (28) ( 1305/  3) مسلم: ( 2(   ). 29رقم (  -) 
  ) مسلم: (ثالثة). 3(
  ) (ف): (البلدة احلرام). 4(



  ) مسلم: (حرام عليكم). 5(
  ) (ف): (ترجعوا). 6(
  ). ) مسلم: (أو ضالًال 7(
  ) (له): ليست يف (ف). 8(
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  )، "وأعراضكم" من غري شك. 1وىف أخرى ( 
من   -صلى هللا عليه وسلم  -)، وأىب سلمة بن عبد الرمحن، عن رجل من أصحاب النيب 2وعن سليمان بن يسار ( 
   اجلاهليَِّة. ) يف4) على ما كانت ( 3أقرَّ الَقَساَمَة ( -صلى هللا عليه وسلم  -األنصاِر، أنَّ رسول هللا  

م،  5وعن سهل بن أيب حثمة ( )، عن رجال من ُكَربَاء قوِمِه، أن عبد هللا بن سهل وُحمَيِّصَة خرجا إىل خيرب، من جهٍد أصا
قالوا:   )، فأتى يـَُهوَد فقال: أنتم وِهللا قتلُتموُه،6فَأَتى ُحميَّصة فَأخرب أنَّ عبد هللا ابن سهل قد قُِتَل وُطرَِح يف عٍني أو فقٍري (

محن بن  وِهللا ما قتلَناُه، مث أقْـَبَل حىت قِدَم على قومه، فذكَر هلم ذلك، مث أقبل هو وأخُوُه ُحَويَِّصُة، وهو َأْكَربُ منُه، وعبد الر 
  سهٍل، فذهب ُحميَِّصة ليتكلََّم، وهو الذي كان خبيرب. 

ْ. كَ  - صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا  ْ ( ِلُمَحيَِّصَة: "َكربِّ نَّ) فتكلَّم ُحويَِّصُة، مث تكلم ُحميَِّصُة، فقال 7ربِّ ) " (يريد السِّ
ذنوا ( 8: "إًما أن َيُدوا ( -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا  ) رسول  10) حبرٍب؟ " فكتب إليهم ( 9) َصاِحبُكم، وإمَّا أن 

َّ وهللا ما قتلَنا  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  ِحلُويَِّصَة   - صلى هللا عليه وسلم  - ُه، فقال رسول هللا يف ذلك فكتَـُبوا: إ
  وُحميَِّصَة وعبد الرمحن: 

 __________  
  ). 30رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
ب القسامة 1) كتاب القسامة (28) ( 1295/  3) مسلم: ( 2(   ). 7رقم (   -) 
ياء الدم مخسون نفًرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيًال ) الَقسامة: اليمني كالقسم، وحقيقها أن يقسم من أول3(

  بني قوم ومل يعرف قاتله. 
  ) مسلم: (على ما كانت عليه).4(
  ). 6رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ) الفقري هنا: البئر القريب القعر، الواسعة الفم.6(
  حميصة كرب حميصة). - ه وسلم صلى هللا علب -) (ف): (فقال له رسول هللا 7(
  ) أي يدفعوا إليكم ديته. 8(
  ) مسلم: (يـُْؤِذنُوا) وكذا (د، ف). 9(
  إليهم).  - صلى هللا عليه وسلم  -) مسلم: (رسول هللا 10(
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  -ُه رسول هللا ) لكم يهود؟ " قالوا: ليُسوا مبسلمني، فـََوادَ 1"أحتلفون وتستحقون َدَم صاحبكم؟ " قالوا: ال، قال: "فتحِلُف (
قٍة حىت ُأدخلت عليهم الدَّار.  - صلى هللا عليه وسلم   - من عنده، فبعث إليهم رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم    مائة 

قٌة محراُء.    فقال سهل: فلقد رََكَضْتِين منها 
ذكرا احلديث وفيه: فقال رسول هللا  )، ورافع بن خديج، أن ُحمَيَِّصَة وعبد ِهللا بن سهٍل انطلقا ِقَبَل خيَرب، ف2وعن سهل (

ُهْم فُيْدَفُع ِبُرمَِّتِه" قالوا: َأْمٌر مل نشهْده كيف حنِلُف عليه (-صلي هللا عليه وسلم  )؟  3: "يـُْقِسُم مخُسوَن ِمْنُكْم على رَُجٍل ِمنـْ
ُهْم؟ " وذكر احلديث.  ْميَاِن َمخِْسَني ِمنـْ   قال: "فُتْربُِئُكم يـَُهوُد 

)، مث كتب: "أنَُّه ال حيلُّ  5على ُكلِّ َبطٍن ُعُقوَلُه ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: كتب النيب 4د هللا (وعن جابر بن عب
  ) َمْوَىل رَُجٍل ُمْسِلٍم بغِري إذنِِه" مثَّ ُأخربُت أنه لَعَن يف صحيَفِتِه َمْن فعل ذلك. 7) أْن يتواَىل (6(

) فقال:  9إذ َجاَء رُجٌل يُقوُد آَخَر بِِنْسَعٍة! ( - صلى هللا عليه وسلم  - مع النيب )، قال: إّينِ لقاِعٌد 8وعن وائل بن ُحْجر (
  : "أقتْلَتُه؟ " فقال: إنَُّه لو مل يـَْعرتف أقمُت عليه -صلى هللا عليه وسلم  -رُسوَل ِهللا! هذا قتل أخي فقال رسول هللا 

 __________  
  ) (ف): (حتلف). 1(
  ). 2رقم ( - ب السابقني ) مسلم: نفس الكتاب والبا 2(
  ) (عليه): ليست يف مسلم. 3(
ب حترمي تويل العتيق غري مواليه 4) كتاب العتق ( 20) ( 1146/  2) مسلم: ( 4(   ). 17رقم (  -) 
ت. 5(   ) العقول: هي الد
  ) مسلم: (ال حيل ملسلم). 6(
  ) يتواىل: أي أن ينسب إيل نفسه موىل رجل مسلم أي معتقه.7(
لقتل ومتكني وّيل القتيل من القصاص 10) كتاب القسامة (28) ( 1307/  3) مسلم: ( 8( ب صحة اإلقرار  رقم   - ) 
)32 .(  
ا. 9(   ) (بنسعة): هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده 
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لفأِس  ) فسبَّ 2) أ وهو َخنَْتِبُط شَجرة (1البينة) قال: نعم قتلُته، قال: "كيف قتلَتُه؟ " قال: كنت ( ِىن فأغَضَبِىن فضربُتُه 
يِه عن نْفِسَك؟ " قال: َما ِيل َماٌل  -صلى هللا عليه وسلم   -) فقتلُتُه، فقال َلُه النيب 3على قرنِِه (  : "هل لك من شيء تؤدِّ

إليه بنسعِتِه وقال: )، فرمى 5) إال ِكَسائي وفأِسي، قال: "َفَرتى قـَْوَمَك يشرتُوَنَك؟ " قال: أ أهوُن على قومى من َذلك (4(
: "إْن قتَلُه فهو ِمثْـُلُه " فرجع -صلى هللا عليه وسلم   -) " فانطلق به الرَُّجُل، فلمَّا وّىل قال رسول هللا 6"ُدونك َصاِحَبَك ( 

ْمِرَك فقال رسول هللا   : "أما  - عليه وسلم صلى هللا -فقال:  رسول هللا إنَُّه بلغين َأنََّك قلت: "إْن قتَلُه فهو مثُلُه" وأخذتُُه 
مثك وإِمث صاِحبَك؟ " قال:  رسول هللا! (لعّله قال) بلى. قال: "فإنَّ ذلك كذلك" (  ) قال: فرمى بِنْسَعِتِه  7تريد أن يـَُبوَء 

  وخلَّى سبيَلُه. 
:  -صلى هللا عليه وسلم  -)،يف هذا احلديث، قال: فانطلق به ويف عنِقِه ِنْسَعٌة َجيُّرَها فلما أدبر، قال رسول هللا 8وعنه (

  فخلَّى عنُه.  -صلى هللا عليه وسلم  -"القاِتُل واملقُتوُل يف النَّاِر" فأتى رجٌل الرُجَل فقال له مقالَة رسول هللا 



)  10إذ جئ برجل قاتل يف عنقه نسعة (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن وائل أيًضا، قال: ُكْنُت عند النيب 9أبو داود (
   املقتول فقال: "أتعفو؟ " فقال: ال، قال: "أفتأخذ الدية؟ " قال: ال، قال: "أفتقتل؟ " قال: فدعا ويلَّ 

 __________  
  ) (كنت): سقطت من (ف).1(
  ) مسلم: (من شجرة)، وكذا (د). 2(
  ) (على قرنه): أي على جانب رأسه، وهي غري موجودة يف (ف). 3(
  ) (مال). ليست يف (ف). 4(
  ) مسلم: (ذاك). 5(
  (وصاحبك).  ) (ف): 6(
  ) مسلم: (ذاك كذاك).7(
  ). 33رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 8(
ت (33) ( 638/ 4) أبو داود: (9( حلفر يف الدم 3) كتاب الد مر  ب اِإلمام    ). 4499رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (النسعة). 10(
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قال: ال، قال: "أفتأخذ الدية؟ " قال: ال، قال: "أفتقتل؟ " قال:   قال: نعم، قال: "اذهب به" فلما وىل، قال: "أتعفو؟ " 
مثه وإمث صاحبه" قال: فعفا عنه، قال: فأ   نعم، قال: "اذهب به" فلما كان يف الرابعة قال: "أما إنك إن عفوت عنه يبوء 

  رأيُتُه جير النسعة. 
قال له: "أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس   - يه وسلم صلى هللا عل -) يف هذا احلديث، أن النيب 1وعن أيب داود أيًضا (

  )؟ " قال: ال. 2جتمع ديته (
صلى هللا عليه   -فُرِفع ذلك إىل النيب  - صلى هللا عليه وسلم   - )، قال: قُتل رَجٌل على عهد رسول هللا 3وعن أيب هريرة ( 

صلى هللا عليه   - ا أردُت قتلُه، فقال رسول هللا ) إىل ويلِّ املقتول، فقال القاتل:  رسول هللا! وهللا م4فدفعه ( -وسلم 
للَويل: "أما إنَُّه إن كان صادقًا مث قتلَتُه دخلَت النَّار" قال: فخلَّى سبيَلُه، قال: وكان مكتوفًا بِنْسَعٍة، فخرج جير   -وسلم 

  ) النَّسعة. 5ِنْسَعَتُه فسمي ذا ( 
: "أال ِإنَّكم  معشر ُخَزاَعَة قتلُتْم هذا القتيَل من  -ه وسلم صلى هللا علي -)، قال: قال رسول هللا 6وعن أيب شريح (

خذوا العقَل وبني أن يقتلوا" (   ). 7ُهذيل، وإّينِ عاِقُلُه فمن قُتل لَُه بعد مقاليت هِذِه قتيٌل فأهُلُه بني ِخريََتْنيِ: بني أن 
  تقدم ملسلم يف كتاب احلج، التخيري بني القود والدية.

 __________  
  ). 4501رقم (  - أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني  ) 1(
  ) (ف): (ديتك). 2(
  ). 4498رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ) فدفعه: ليست يف (ف). 4(



  ) يف األصل: (ذي). 5(
ت (33) ( 643/ 4) أبو داود: (6( لدية 4) كتاب الد ب ويل العمد يرضى    ). 4504رقم (   -) 
خذوا العقل أو يقتلوا). ) 7(   أبو داود: خريتني (أن 
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أنه قال: "على املُقَتتِلني أن يـَْنَحِجُزوا األول فاألول  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة، عن رسول هللا 1أبو داود (
  )، وإن كانت امرأة".2(

) قال: (ينحجزوا) 3األولياء، وبلغىن عن أيب عبيد (  قال أبو داود: يعين أنَّ عفو النساء يف القتل جائز إذا كانت إحدى
  يكفُّوا عن القود. 

ا إىل   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس، أنَّ امرأة يهوِديًَّة أتت رسول هللا 4مسلم (  بشاٍة مسمُوَمٍة، فأكل منها، فِجَئ 
) 5َك، قال: "ما كان هللاُ لُيَسلَِّطِك على ذلك (فسأهلا عن ذلك؟ فقالت: أرْدُت ألَقْـتـُلَ  -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 

" قال: قاُلوا: أال نقتلَها ( صلى هللا عليه وسلم  -)؟ قال: "ال" قال: فما زلُت أعرُِفها يف َهلَواِت رسول هللا 6" أو قال: "عليَّ
-.  

َلى"7وعن املغرية (  َا بعموِد ُفْسطَاٍط وهي ُحبـْ َ ) فقتلتها، قال: وإحداُمها َحلَْيانِيَّة، قال: 8(  ) بن شعبة قال: ضربت امرأة َضرَّ
ِديََة املقُتوَلِة على َعَصَبِة القاتَِلة، وُغرًَّة ملا يف بطنها، فقال رُجٌل من َعَصَبِة القاتلِة:   -صلى هللا عليه وسلم  - فجعل رسول هللا 

: "أَسْجٌع  - صلى هللا عليه وسلم  - قال رسول هللا )، ف9أنغرم دية من ال أكل وال شرب وال استَهلَّ؟ َفِمْثُل ذلك يُطَّلُّ (
يََة.   َكَسْجع األعراِب" وجعل عليهم الدِّ

 __________  
ت (33) ( 675/ 4) أبو داود: (1( ب عفو النساء عن الدم 16) كتاب الد   ). 4538رقم (   -) 
  ) (ف): األوىل فاألوىل. 2(
  ) يف األصول: (أيب داود). 3(
ب السم 18كتاب السالم (  )39) ( 1721/  4) مسلم: ( 4(   ). 45رقم (   -) 
  ) مسلم: (ذاك). 5(
  ) (ف): (تقتلها). 6(
ب دية اجلنني 11) كتاب القسامة (28) ( 1310/  3) مسلم: ( 7(   ). 37رقم ( - ) 
  ) (وهي حبلى): ليست يف (ف).8(
  ) (ال: يَُطلُّ) أي يهدر وال يضمن.9(
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أن ِديََة جنينها ُغرٌَّة: عبٌد أو ولِيَدٌة، وقضى ِبِديِة   -صلى هللا عليه وسلم  -  )، فقضى رسول هللا1ويف حديث أيب هريرة ( 
  املرأة على عاِقَلِتها وورَّثها ولدها وَمْن معُهْم. 

َا هذا من إْخَواِن الُكهَّاِن" من أجل سجِعِه الذي َسَجَع.    وذكر احلديث ويف آخره، "إمنَّ
ا (   - هللا عليه وسلم صلى  -)، فقَضى النيب 2وقال النسائي (    ). 3يف جنينها بُغرٍَّة وأن تـُْقَتَل 

  خَرجه من حديث َمحَل بن مالك.
صلى هللا  -)، عن سليمان بن كثري، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن رسول هللا 4النسائي ( 

َيا ( - عليه وسلم  يا تكوُن بينه 5قال: "من قُِتَل يف ِعمِّ ) أو بَِعصاً فعقُلُه َعْقُل خطأ، ومن قُِتَل 6م حبجري أو ِبَسْوٍط ( ) أو رمِّ
  ) حال بيَنُه وبيَنُه فعَلْيِه لعنُة ِهللا واملالئكة والَناِس امجعني، ال يـُْقَبُل ِمْنُه َصْرٌف وال َعْدٌل". 7عمدًا فهو قـَْوُد يديه، ومن ( 

  قال: "األصابع َسواٌء َعْشٌر َعْشٌر من اِإلبل".  -وسلم صلى هللا عليه  -)، عن أيب موسى، عن النيب  8أبو داودا (
 __________  

  ). 36رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
ب دية جنني املرأة 40،  39) كتاب القسامة ( 45) ( 47/  8) النسائي: (2(   ). 4816رقم ( - ) 
ا): ليست يف النسائي. 3(   ) (وأن تقتل 
ب من قتل حبجر أو سوط 32،  31) كتاب القسامة ( 45) ( 39/  8) النسائي: (4(   ). 4789رقم ( - ) 
  ) أي يف حالة غري مبينة ال يدرى فيه القاتل وال حال قتله. 5(
  ) النسائي: (سوط). 6(
  ) النسائي: (فقود يده، فمن).7(
ت (33) ( 688/ 4) أبو داود: (8( ت األعضاء 20) كتاب الد ب د   ). 4556رقم ( -) 
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رُس 2قال: "األصابُع َسَواٌء واألسنان َسَواٌء، الثَِّنيَّة ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 1وعن ابن عباس ( ) والضِّ
  سواء، هذه وهذه سواء". 

ام". -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس، عن النيب 3البخاري (   قال: "هذِه وهذِه سواء، يعين اخلنصَر واِإل
َمكََّة قال يف خطبته: "ويف  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، قال: ملاّ افْـَتتح النيب 4ئي ( النسا

  ) مخٌس مخٌس". 5املََواِضِح (
) املكاتب يـُْقَتُل:  7يف ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس رضى هللا عنهما، قال: قضى رسول هللا 6أبو داود (

  ) ِدية احلر وما بقى ِديََة امللوك. 8ما أدَّى كتابَتُه ( يُودِّي
َيَة أو ابْن ( 9مسلم (  ) أميََّة رُجًال، فعضَّ أحُدُمها َصاِحَبُه فانتزع يَدُه من  10)، عن عمران بن ُحصني، قال: قاتل يعلي بن ُمنـْ

فقال: "أيَعضُّ أحدُُكم كما يعض  -لى هللا عليه وسلم ص -) فـَنَـزََع ثنيَتُه (ويف رواية: ثَِنيَـتّـْيِه) فاختصما إىل النيب  11فيِه ( 
  الَفْحُل؟، ال ِديََة َلُه". 
 __________  

  ). 4559رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 1(



  ) (ف): (والثنية). 2(
ت ( 87) ( 235/  12) البخاري: (3( ب دية األصابع 20) كتاب الد   ). 6895رقم ( - ) 
  ). 4852رقم (   -) املواضح 46،  45) كتاب القسامة ( 45) ( 57  /8) النسائي: (4(
  ) أي بياض العظم مثل اجلرح وغريه.5(
ت (33) ( 706/ 4) أبو داود: (6( ب يف دية املكاتب 22) كتاب الد   ). 4581رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (يف دية املكاتب).7(
  ) أبو داود: (من مكاتبته). 8(
ب الصائل على نفس اإلنسان أو عضوه 4القسامة ( ) كتاب28) ( 1300/  3) مسلم: ( 9(   ). 18رقم (   -) 
  ) يف األصل: (أو أمية) وكذا (د، ف). 10(
  ) مسلم: (فمه). 11(
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  )، مث قال: "إْن شئت أن متكنه من يدك فيعَضها مث تنزعها من فيه". 1زاد أبو داود ( 
ً، فاختَصُموا إىل النيب )، عن أنس أنَّ ُأْخُت الربـَيِِّع أمَّ َحارِثَ 2مسلم (  فقال رسول   - صلى هللا عليه وسلم  - َة جرحت إنسا

) من ُفالنَة؟ وِهللا ال يـُْقَتصُّ  5) " فقالت أمُّ الربيِع:  رسول ِهللا أيقَتصُّ (4): "الِقَصاَص ( 3(  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
َها، فقال النيب    أمَّ الربِيِع الِقَصاُص كتاُب ِهللا" قالت: َال. وِهللا ال يقَتصُّ منها  : "ُسْبَحاَن هللاِ - صلى هللا عليه وسلم  - َمنـْ

: "إن من ِعَباِد هللا من لو أْقَسَم على ِهللا  - صلى هللا عليه وسلم  -أبدًا، قال فما زالت حىت قَِبُلوا الديََة فقال رسول هللا 
  َألبـَرَُّه". 

ة، عن أيوب، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن عبد هللا أنَّ رجًال طعن رجًال بقرٍن أبو بكر بن أيب شيبة، عن إمساعيل بن ُعليَّ 
) رجله، وبرئْت 6يستقيد، فقيل له: حىت تربأ، فأيب وَعِجَل واستقاد فعنتت (  - صلى هللا عليه وسلم  - يف ركبته، فأتى النيب 

  - صلى هللا عليه وسلم  -رجل املستقاد منه، فأيت النيب  
  يس لك شيء، إنَّك أبيَت.فقيل له: ل

ن وسفيان، عن عمرو بن دينار عن حممد بن طلحة عن يزيد بن رُكانََة، مْرَسًال، أَن رجًال أتى النيب  صلى هللا  - هذا يرويه أ
  وهو عندهم أصحُّ، على أنَّ الذي أسنَدُه ثقٌة جليٌل وهو ابُن ُعليََّة.  - عليه وسلم 

 __________  
ت (33(  )709/ 4) أبو داود: (1( ب يف الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه 24) كتاب الد   ). 4585رقم ( - ) 
ب إثبات القصاص يف األسنان وما يف معناها 5) كتاب القسامة (28) ( 1303/  2) مسلم: ( 2(   ). 24رقم ( - ) 
  ): سقطت من (ف). -صلى هللا عميه وسلم  -) (فقال رسول هللا  3(
  . ) مسلم: (القصاص القصاص)4(
لتاء (تقتص). 5(   ) يف (ف) يف املوضعني 
  ) (ف): (فغثت). ومعىن (عنتت): عرجت. 6(
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لعفِو.  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس، قال: ما رأيُت رسول هللا 1أبو داود (   رُِفَع إليه شيٌء فيه قصاص إال أمر فيه 
: "ال حيَِل دُم امرئ ُمسلم يشهُد أْن ال -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عبد هللا بن مسعود، قال: قال رسول هللا 2مسلم ( 

ِِْحَدى ثالٍث: الثيُب الزاِن (  لنْفِس، والتَّاِرُك لدينِه املَُفارُق للجماعِة"3إله إال هللا وأّينِ رُسوُل ِهللا، إال    ) والنفُس 
: "ال حيُل دم امرٍئ مسلم  -لى هللا عليه وسلم ص  -)، عن عبيد بن ُعمري، عن عائشة، قالت: قال رسول هللا 4أبو داود (

) ً حدى ثالث: ز َ  5يشهد أْن ال إله إال هللا وأنَّ حممدًا رسول هللا، إال   ً ) بعد إحصان، فإنه يُرجم، ورجٌل خرج حمار
ا".  ْقَتَل    ورسوله فإنه يُقتل أو ُيصَلب، أو يُنفى من األرض، أو يقتل نفساً فيـُ

  قال: "ال يـُْقَتُل مسلٌم بكافر".  - صلى هللا عليه وسلم  -ن علي بن أيب طالب، عن النيب )، ع6البخاري (
دقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنُت أ مل أحرقهم لنهى النيب 7وعن عكرمة ( صلى   -)، قال: أتى علي بز

  : "من بّدل دينه فاقتلوه". -صلى هللا عليه وسلم  -: "ال تعذِّبوا بعذاب هللا" ولقتلتهم لقول النيب - هللا عليه وسلم 
 __________  

ت (33) ( 637/ 4) أبو داود: (1( لعفو يف الدم 3) كتاب الد مر  ب اإلمام    ). 4497رقم (  -) 
ب ما يباح به دم املسلم 6) كتاب القسامة (28) ( 1302/  3) مسلم: ( 2(   ). 25رقم ( - ) 
ا يف السبع كما يف قوله تعاىل:  ) قال النووى: هكذا هو يف النس3( ء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ  خ: الزان من غري 

  {اْلَكِبُري اْلُمتَـَعاِل}، واألشهر يف اللغة أثبات الياء يف كل ذلك. 
ب احلكم فيمن ارتد 1) كتاب احلدود ( 32) (523  - 522/ 4) أبو داود: (4(   ). 4353رقم (  -) 
  ) أبو داود: (رجل زىن). 5(
ت ( 87) ( 272/  12) البخاري: (6( لكافر 31) كتاب الد ب ال يقتل امللم    ). 6915رقم ( - ) 
  ).6922رقم ( - ) كتاب استابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم 88) ( 279/  12) البخاري: (7(
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ساً من ُعَريـَْنَة (1مسلم (  َ )،  3املدينَة، فاجتووها (  -عليه وسلم صلى هللا  -) قدموا على رسول هللا 2)، عن أنس، أنَّ 
ا وأبَواِهلا" ففَعُلوا  - صلى هللا عليه وسلم  - فقال هلم رسول هللا  : "إْن ِشئُتْم أن ختُرُجوا إىل إبِل الصَّدَقِة فتشَربُوا من ألباِ

، فبعث -صلى هللا عليه وسلم   -ول هللا  ) فقتُلوُهم، وارَتدُّوا عن اِإلسالم وَساُقوا َذْوَد رس4فصحُّوا، مث َماُلوا على الرَعاِء ( 
نَـُهْم وترَكُهم يف احلرَِّة حىت ماتُوا. 5( م فـََقَطَع أيديهم وأرجلهم، وَمسََل أْعيـُ   ) يف اثرِهْم فاِتى 

م، قال: فأنزل هللا  - صلى هللا عليه وسلم  -)، يف هذا احلديث: فبعث رسول هللا 6وقال أبو داود (  يف طلبهم قَافة، فأيت 
ََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا} (7( -زَّ َوَجلَّ عَ - َا َجَزاُء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن ا   ). اآلية.8) {ِإمنَّ

ى عن املُْثلة. 9وزاد يف أخرى (   )، مث 
ا َمسََل رسول هللا 10وقال مسلم (   م َمسَُلوا أعُني الّرَِعاِء. أعُني أولئك ألَُّ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس، ِإمنَّ

كان هذا الفعل من هؤالء املرتدين سنة سٍت من اهلجرِة، واسم الراعي: يسار وكان نُوبِياً قطّعوا يديه ورجليه، وغرزوا الشوك 



م رسول هللا    مثل ما فعلوا به.  -صلى هللا عليه وسلم  -يف لسانه وعينيه حىت مات، وأدِخَل املدينة ميتاً، ففعل 
__ ________  

ب حكم احملاربني واملرتدين 2) كتاب القسامة (28) ( 1296/  3) مسلم: ( 1(   ). 9رقم (  - ) 
  ) (عرينة): وهو حي من جبيلة من قحطان.2(
م.3(   ) أي مل تواففهم وكرهوها لسقم أصا
  ) مسلم: (الرعاة). 4(
  فبعث). -صلى هللا عليه وسلم  -) مسلم: (فبلغ ذلك النيب  5(
ب ما جاء يف احملاربة 3) كتاب املالحم (31) ( 532/ 4: () أبو داود6(   ). 4366رقم (  -) 
  ) أبو داود: (تبارك وتعايل). 7(
  ) (فسادًا): ليست يف (ف).8(
  ). 4368رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقنب 9(
ب حكم احملاربني واملرتدين 2) كتاب القسامة ( 28) ( 1298/ 3) مسلم: (10(   ). 14قم (ر  - ) 
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)، عن أنس أنَّ جاريًة ُوجد رأُسَها قد ُرضَّ بني حجرين فسألوها: من صنع هذا بك؟ فالٌن؟ فالٌن؟ حىت ذكروا 1مسلم ( 
ً فأْومأت (  ، فأمر ِبِه رسول هللا 2يُهوِد حلجارِة.  -صلى هللا عليه وسلم  -) برأسها فأِخَذ اليهوِديُّ فأقـَرَّ   أْن يـَُرضَّ رأُسُه 

) رسول 5) قال: مررُت على أيب بكر وهو متغيٌظ على رُجٍل من أصحابِِه، فقلُت:  خليفة (4)، عن أيب بـَْرزًَة (3النسائي ( 
  من هذا الذي تغيَُّظ عليه؟ قال: وِملَ تسأُل؟ قلت: أضِرُب ُعنـَُقُه، قال: فو هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

  . - ) ألحد بعد حممد صلى هللا عليه وسلم 8 مث قال: ما كانت تلك () كلميت غضبهُ 7) ألذهب عظم (6يعين (
يقول: "سيخُرُج يف آخر الزَّماِن قوٌم   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن علي أيب طالب، قال: مسعُت رسول هللا 9مسلم ( 

اِوُز حناجَرُهْم، َميُْرُقوَن من الدِّين كما َميُْرُق أحداُث األسَناِن، ُسفَهاُء األحَالِم، يقولون من خري قول الربيَّة، يقرُأون القرآَن ال جيُ 
ْتِلِهْم أجراً، ملن قتلهم عند هللا يوم القيامِة".   السَّْهُم من الرَِّميَِّة، فإذا لقيتُموُهْها فاقتلوُهْم فإن يف قـَ

  روى خرب اخلوارج، علىٌّ، وجابرٌّ، وأبو سعيد، وسهل بن ُحَنيف وغريهم.
 __________  

حلجر وغريه 3) كتاب القسامة (28) ( 1300/  3م: ( ) مسل1( ب ثبوت القصاص يف القتل    ). 17رقم (   -) 
  ) مسلم: (فأومت). 2(
  ). 4073رقم (   -) ذكر اإلختالف على األعمش يف هذا احلديث 17) كتاب حترمي الدم ( 37) (107/  9) النسائي: (3(
  ) (ف): (أسلمي). 4(
  ) يف األصل: ( خلفة). 5(
  ): ليست يف النسائي.) (يعين6(
  ) (ف): (عظيم). 7(



  ) (تلك): ليست يف النسائي.8(
ب التحريض على قتل اخلوارج 48) كتاب الزكاة (12) (746/  2) مسلم: ( 9(   ). 154رقم (  -) 
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صلى هللا عليه وسلم  -، مث إنَّ النيب -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب رِْمَثة، قال: انطلقُت مع أيب حنو النيب  1أبو داود (
ضاحكاً   - صلى هللا عليه وسلم   -) به، قاْل. فتبسم النيب  2قال أليب: "ابُنَك هذا؟ " قال: إي ورّب الكعبة حقاً أشهد ( -

صلى هللا عليه  - من ثبت شبهي يف أيب، ومن َحِلِف أيب َعلي، مث قال: "أما إنه ال جيىن عليك وال جتىن عليه" وقرأ رسول هللا 
  ) ". 3{وال تزُر وازَوٌة ِوْزَر أخرى} ( -وسلم 

  
  ب حّد الزاين 

ربعِة  4مسلم (  )، عن أيب هريرة، قال: قال سعُد بن ُعَباَدَة:  رسول هللا! لو وجدُت مع أهلى رجالً، مل أمسه حىت آتِى 
حلَق إنْ -صلى هللا عليه وسلم  -ُشَهَداَء؟ قال رسول هللا  لسيِف قبل 5ُكنُت ألَعاجله (  : "نعم" قال: كال، والذي بعثك   (

". - صلى هللا عليه وسلم  -ذلك، قال رسول هللا     : "اَمسُعوا إىل ما يقوُل سّيدُكم إنَُّه لغيوٌر وأ أغري منُه، وهللاُ أغِريُ ِمينِّ
):  7، فقال ( -عليه وسلم )، عن أيب هريرة، وزَْيد بن خالٍد اجلُهىن، أنَّ رُجًال من األعراِب أتى رسوَل هللا صلى هللا 6مسلم ( 

ئَذْن  رُسوَل ِهللا! انُشُدَك هللا إال قضْيَت ِيل بكتاب ِهللا، فقال اخلصُم اآلخر، وهو أفَقُه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب ِهللا، وا
مرأتِِه وِ 8: "قل" قال: إن ابين كان َعِسيفاً (- صلى هللا عليه وسلم  -يل، فقال رسول هللا   إّينِ أْخِربُْت أنَّ ) على هذا فزين 

  على
 __________  

ت (33) ( 635/ 4) أبو داود: (1( ب ال يؤخذ أحد جبريرة أخيه أو أبيه 2) أول كتاب الد   ). 4495رقم (   -) 
  ) أبو داود: إى ورب الكعبة، قال: "حقاً"؟ قال: "أشهد به".2(
  ). 18)، فاطر: (15)، اإلسراء: (164) األنعام: (3(
  ).16رقم (   -) كتاب اللعان  19) ( 1135/  2) مسلم: ( 4(
  ) مسلم: (ألعاجله). 5(
لزين 5) كتاب احلدود (29) ( 1324/  3) مسلم: ( 6( ب من اعرتف على نفسه    ). 25رقم ( - ) 
  ) (ف): (قال). 7(
  ) أي أجريًا. 8(
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وين، أمنا على ابىن َجْلُد ِماَئٍة وتغريُب عام، وأنَّ على امرأِة  ابىن الرَّْجَم فافتدْيُت ِمْنُه مبائَِة شاٍة َوَوليَدٍة، فسألُت أهل العلم فأخربُ 
: "والذي نفسي بيد ألقضني بينكما بكتاِب هللا، الوليَدُة والَغَنُم َردٌّ عليك  - هذا الرَّْجَم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



امرأِة هذا، فإن اعرتَفْت فارُمجها" قال: فغدا عليها فاعرتفْت  )، وعلى اْبِنَك جلُد ِماَئٍة وتغريُب عاِم، واغُد  أنـَْيس على  1(
ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    فُرِمجَْت.  - فأمر 

)، قد جعل هللاُ َهلُنَّ  3: "ُخُذوا عَىن ُخُذوا َعينِّ (- صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا  2وعن عبادة بن الصامت ( 
لِبكْ  لثـَّيَِّب، جْلُد ِماَئٍة والرَّْجُم.سبيًال، الِبْكُر    ِر َجْلُد ِمائٍَة ونفُى سنٍة، والثـَّيُِّب 

ْرِىن، فقال: "وْحيََك   - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: جاء َماِعُز بُن مالٍك إىل النيب 4وعن بريدة ( فقال:  رسول هللا! طهِّ
ْرِين فقال النيب  - ٍد مث َجاَء، فقال:) َهللا وتب ِإليه" قال: فرجع غري بعي5ارجع فاستْغِفِر ( صلى هللا عليه   - رسول هللا! طهِّ

ْرِين فقال النيب -وسلم  صلى   - : "وحيك ارجع فاستغفر هللا وُتب ِإليِه" قال: فرجع غري بعيٍد، مث جاء فقال:  رسول هللا! طهِّ
ُرَك؟ " قال: من -سول هللا صلى هللا عليه وسلم ) ر 6مثَل َذِلَك، حىت إذا كانت الرَّابَعُة، قال (  - هللا عليه وسلم  : "ِفيم اَطهِّ

: "أِبِه جنوٌن؟ " فأخرب أنَُّه ليس مبجنوٍن، فقال: "أَشِرَب مخرًا؟ " فقام رجٌل -صلى هللا عليه وسلم  -الَزىن، فسأل رسول هللا  
"أزَنـَْيَت؟ " قال: نعم، فأمر به فُرجم فكان   : -صلى هللا عليه وسلم  - فاْستنَكَهُه فلم جيد منه ريَح مخٍر، فقال رسول هللا 

  ) الناس فيِه فرقتِني: قاِئلٌ 7(
 __________  

  ) (عليك): ليست يف مسلم.1(
ب حد الزين 3) كتاب احلدود (29) ( 1316/  3) مسلم: ( 2(   ). 12رقم (   -) 
  ) (ف): (خذوا خذوا عين). 3(
ب من اعرت 5) كتاب احلدود (29) ( 1321/  3) مسلم: ( 4( لزين )    ). 22رقم ( - ف على نفسه 
  ) (ف): (استغفر) بغري اإلسم الكرمي.5(
  ) مسلم: (قال له). 6(
  ) (ف): (وكان). 7(
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صلى هللا   - يقول: لقد َهَلَك، لقد أحاطت ِبِه خطيئَـُتُه، وقاِئٌل يقول: ما تـَْوبَة أفضل من توبِة ماعز أنَُّه جاء إىل رسول هللا 
حلجارِة، قال: فلبثُوا بذلك يومني أو ثالثًة، مث جاء رسول هللا  فوضع يَ  - عليه وسلم  صلى هللا   -َدُه يف َيده مثَّ قال: اقتلين 
وهم ُجُلوٌس فسلَّم مثَُّ َجَلَس، فقال: "استغفروا ملاِعِز بن مالك" فقالوا: َغَفر هللا ملاِعِز بن مالك فقال رسول   - عليه وسلم 

ب توبًَة لو ُقِسَمْت بني ( : -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  ُهْم". 1"لقد    ) أمٍَّة لوِسَعتـْ
ْرِين، فقال: "وحيك ارجعى فاستغفري هللا وُتوىي إليِه"  2قال: مث جاَءْتُه امرأٌة من غاِمٍد من األزِد ( )، فقالت:  رسول هللا طهِّ

َلى من الزَىن، فقال: "آنِت؟ "  ) كما َرَدْدَت ماِعَز بن مالٍك، قال:3فقالت: أراك تريُد اْن تـَُردَِّين ( ا ُحبـْ َّ "وما ذاك؟ " قالت: إ
صلى هللا  -قالت: نعم، فقال هلا: "حىت تضعي ما يف بطنِك" قال فكَفَلَها رجٌل من األنصاِر حىت وَضَعْت، قال: فأتى النيب  

وَندَُع وَلَدها صغريًا ليس له من يـُْرِضُعُه"   ) فقال: قد وَضَعِت الغاِمِديَُّة قال: "إذاً ال نـَْرُمجَُها4حني وضعت (  - عليه وسلم 
  فقام رُجل من األنصار فقال: إيلَّ َرَضاُعُه  رسول هللا، فرمجها.

فقال:  رسول هللا! إّينِ قد ظلمُت نفسي وزنيُت   -صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ ماعز بن مالٍك، أتى رسول هللا 5وعنه (
ُه فقال:  رسول هللا إّينِ قد زنيُت، فردَُّه الثانية، فأرَسَل رسول هللا صلى هللا  وإّينِ أريُد َأنَّ ُتطهَرِين فر  دَُّه، فلما كان الغد ا



ساً تنِكرُوَن منه شيئاً؟ " قالوا: ما نعَلُمُه إالَّ وِىفَّ العقِل، من صاِحلِيَنا  6إىل قوِمِه، فقال: "أتعلمون (  - عليه وسلم  ) بعقِلِه 
هُ    الثالثة،  فيما نُرى فأ

 __________  
  ) (د، ف): (على). 1(
  ) (ف): (األسد). 2(
  ) مسلم: (ترددين). 3(
  ) (حني وضعت): ليست يف مسلم. 4(
  ) 23رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ) (ف): تعلمون. 6(
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س به وال بعقِلِه،1فأرسل إليهم أيضاً، فسأهلم (    ) مث أَمَر ِبِه فـَُرِجَم. 2فلما كان الرَّابَِعَة َحفر َلُه (  ) عنه، فأخربوُه أنَُّه ال 
) زنيُت فطهِّرِين وإنَُّه َردَها فلما كان الَغُد قالت:  رسول هللا ِملَ تُرَدين؟ لعلك  3فجاءت الغامِديَُّة فقالت:  رسول هللا! قد (

لصىب يف ِخْرَقٍة،  4ال، فاذهيب حىت تِلِدي" فلما وَلَدت، أتت ( أن ُتردِين كما رَدْدت ماِعزًا، فوِهللا إين حلُْبلى، قال: "إمَّا   (
لصَّيبَّ يف يِدِه ِكْسَرَة ُخْبٍز، قالت:  4) فأرِضِعيِه حىت تـَْفِطِميِه" فلما فطْمتُه أتت (5قالت: هذا قد ولْدتُُه، قال: "فاذهيب (  (

ا فُحِفَر هلا إىل َصْدرَِها وأمر النَّاَس  ) الطعام فدفع الصَّيبَّ 6هذا  نيبَّ هللا قذ فطمُتُه وأكل ( إىل رجل من املسلمني، مثَّ أمر 
صلى هللا عليه   -فرَمجُوها فـَُيقِبل خالد بن الوليد ِحبََجٍر فرمى رأَسَها فـَتَـَنضََّح الدَُّم على َوْجِه خالٍد فسبـََّها َفَسِمَع نيبُّ هللا 

َها فقال: "مهًال  خالِ  -وسلم  َّ ا صاِحُب َمْكس (َسبَُّه إ َبْت توبًة لو  ا  7ُد فوالذي نفسي بيِدِه لقد  ) لُغِفر له" مث أَمَر 
  فصلَّى عليها وُدِفَنت. 

)، وذكر حديث ماعز قال: فانطلقنا ِبِه إىل بَقيِع الَغْرَقِد، قال: فما أوثَقَناُه وال َحَفْرَ َلُه، قال:  8وعن أيب سعيد اخلدري ( 
لَعظ َ ( 9ام (فرميَناُه    ) َخلَفُه، حىت أتى ُعْرَض احلرَِّة فانتصب __________ 10) واملََدِر واخلََزِف، فاشتدَّ واشتَدْد

  ) مسلم: (فسأل). 1(
  ) مسلم: (حفر له حفرة). 2(
  ) مسلم: (إين قد). 3(
  ) مسلم: (أتته). 4(
  ) مسلم: (اذهيب) وكذا (د).5(
  ) مسلم: (وقد أكل). 6(
  ) املكس: اجلباية. 7(
  ). 20رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 8(
لعظم). 9(   ) مسلم: (
) وكذا (د). 10(   ) يف األصل: (واشتدَّ
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) قال:  2خطيباً من الَعِشّى (   -صلى هللا عليه وسلم  -) احلرَِّة حىت َسكَت، قال: مث قام رسول هللا 1لََنا فرميَناُه جبَالِميِد (
ُغَزاًة يف سبيِل هللا ختلَف رجل يف ِعيالَِنا، َلُه نِبيب كنبيب التـَّْيِس، َعَلي أْن ال ُأوَيت بَرُجٍل قد فعل ذلك إال   "أو ُكلَما انطلقنا

  نكَّْلُت ِبِه" قال: فما استغفر له وال سبَُّه. 
ارُه حني مسته احلجارة  فرِ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، وذكر قّصة ماعٍز، قال: فذُِكر لرسول هللا 3النسائي ( 

  قال: "فهال تركتموه". 
  )، من حديث جابر، "فهال تركتموه وجئتموين به". 4وقال أبو داود ( 

) " قال: نعم، قال:  6قال له: "أِنْكَتها؟ ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة يف حديث ماعز، أنَّ النيب 5أبو داود (
) يف املُْكحلة والرشاُء يف البئر؟ " قال: نعم،  7ال: نعم، قال: "كما يغيب اِملْرَوُد ( "حىت َغاَب ذلك منك يف ذلك منها؟ " ق

يت الرجل من أهله (    ) حالًال، قال: فأُِمر ِبِه فرجم. 8قال: "هل تدري ما الزين؟ " قال: نعم أتيت منها حراماً ما 
قال: لعلَك قبَّلَت أو   -صلى هللا عليه وسلم  -) النيب 10)، عن ابن عباس، قال: ملا أتى ماعز بن مالٍك ( 9البخاري (

  َغمْزَت أو نظرت؟ " قال. ال، 
 __________  

  ) أي احلجارة. 1(
  ) (ف): (العشاء). 2(
  ). 28/  11) رواه النسائي يف الرجم يف الكربى، وكذا عزاه املزي يف التحفة: (3(
ب رجم ماعز بن24) كتاب احلدود (32) ( 576/ 4) أبو داود: (4(   ). 4420رقم (  -مالك   ) 
  ).وفيه ضعف. 4428رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ) (ف): (أنكت). 6(
  ) (ف): (اِمليل). 7(
  ) أبو داود: (امرأته). 8(
ب هل يقول اِإلمام للمقرِّ: لعلك ملست أو غمزت 28) كتاب احلدود ( 86) ( 138/  12) البخاري: (9( رقم    -) 
)6824 .(  
  ابن مالك): ليست يف (ف). ) (10(
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  ) قال: فعند ذلك أمر برمجِه. 1قال: نعم (  -ال يكين - رسول هللا، قال: "أِنْكَتها؟ " 
  قال له خريًا، وصلَّى عليه.  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ النيب 2وقال من حديث جابر (

يف املسجد فناَداُه، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم   )، عن أيب هريرة، قال: أتى رجل من املسلمني رسول هللا3مسلم ( 
  رسول هللا! إّينِ زنيُت، وذكر احلديث.



  )؟ " قال: نعم. 4قال له: "أحصنت (  -صلى هللا عليه وسلم  - وفيه، أنَّ النيب 
َلى من الزِّ  -صلى هللا عليه وسلم   - )، أنَّ امرأة من ُجهينة أتت النيب  5وعن عمران بن حصني ( ىن فقالت:  نّىب  وهى ُحبـْ

ا"  6َولِيَّها فقال (  -هللا! أصبُت حدًا فأقْمُه عليَّ، فدعا نيبُّ هللا صلى هللا عليه وسلم  ): "أحسن إليها فإذا وضعت فأتىن 
ا نيبُّ هللا صلى هللا عليه وسلم  ا فـَُرَمجْت مث صّلى عليها فقال له  - ففعل، فأَمَر  ا، مث أمر  ُ ُعمر: تصلِّى  فُشكَّْت عليها ثيا

ُهْم، وهل وجدَت توبًة 7عليها؟  رسول هللا! وزََنْت (  بت توبًة لو ُقِسمْت بني سبعني من أهِل املدينِة لوِسَعتـْ ) فقال: " لقد 
 ِ   ) ". 8( -َعزَّ َوَجلَّ -أفضل من أن جاَدْت بنفسها 

 _______________  
  ) (قال: نعم): ليست يف البخاري.1(
ملصلى 25) كتاب احلدود ( 86) ( 132  /12) البخاري: (2( ب الرجم    ). 6820رقم (   -) 
لزين 5) كتاب احلدود (29) ( 1318/  3) مسلم: ( 3( ب من اعرتف على نفسه    ). 16رقم ( - ) 
  ) مسلم: (هل أحصنت). 4(
  ). 24رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ) (ف): (قال). 6(
  د، ف). ) مسلم: (وقد زنت) وكذا ( 7(
  ) مسلم: ( تعاىل). 8(
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صلى هللا عليه   -ُأيتَ بيُهوِدي ويهوِدية قد زنيا، فانطلق رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ النيب  1وعن ابن عمر (
) وُخنَاِلُف بني  2ممُهما (حىت جاء يُهوَد، فقال: "ما جتدون يف التوراِة على من َزَىن؟ " قالوا: نسوُِّد ُوُجوَهُهما وحنَُ  -وسلم 

ية الرْجِم، َوَضَع الفىت الذي  ا فقرأوها، حىت إذا َمرُّوا  لتوراِة إن كنتم صاقني" فجاؤا  ما، قال: "فأتوا   وجوههما، ويُطاف 
صلى هللا عليه وسلم  - يقرأ يَده على آيِة الرَّْجِم وقرأ ما بني يديـَْها وما َورَاَءَها، فقال له عبُد هللا بن سالم وهو مع رسول هللا

ما رسول هللا -   فُرِمجَا.  -صلى هللا عليه وسلم  - : ُمْرُه فلريفع َيَدُه، فـََرفـََعها، فإذا حتتها آية الرْجِم، فأمر 
  قال عبد هللا: فُكنُت فيمن رمجُهَما، فلقد رأيُتُه يَِقيَها من احلجارِة بنفِسِه. 

صلى هللا عليه   -صبُت عمى ومَعُه رايٌة فقلُت: أين تريد؟ فقال: بعثىن رسول هللا )، عن الرباء بن عازب، قال: أ3النسائي ( 
  إىل رَُجل َنَكَح امرأَة أبِيِه فأمرين أن أْضِرَب ُعنـَُقُه وآُخَذ مالُه.  -وسلم 

َ أيها الناُس أِقيُموا َعَلى أرقَّاِئُكم احلَدَّ، من أحَصن منهم4مسلم (  ومن مل ُحيِْصْن، فإَن أَمًة   )، عن علي بن أيب طالب قاْل: 
َا أن 5زََنْت، فأمَرِىن َأنَّ أْجِلَدَها فإذا هي حديثة (   -صلى هللا عليه وسلم  -لرسول هللا  ُ ) عهٍد بنفاِس، فخشيُت إن أ َجَلْد

َلَها َفذََكْرُت ذلك للنيب    فقال: "أحَسْنَت".  - صلى هللا عليه وسلم   - أقْـتـُ
: "أقيموا  - صلى هللا عليه وسلم  -) من دماِئها فاجِلْدها" مث قال رسول هللا  7ي َجّفت ( ): " فإذا ه6وقال النسائي ( 

  احلدود على ما ملكت أميانكم".
_________________  

ب رجم اليهود، أهل الذمة، يف الزىن  6) كتاب احلدود (29) ( 1326/  3) مسلم: ( 1(   ). 26رقم ( -) 



  ي نسودها، من احلَُمَمة: الفحمة، ومجعها ُمحم.) مسلم: (حنملهما). ومعىن حنممهما: أ2(
ء 58) كتاب النكاح ( 26) (109/  6) النسائي: (3(   ).3332رقم (   -) نكاح ما نكح اآل
خري احلد عن النفساء 7) كتاب احلدود (29) ( 1330/  3) مسلم: ( 4( ب    ). 34رقم (   -) 
  ) مسلم: (حديث). 5(
  ). 448/  7(  -كذا عزاه املزي يف التحفة ) رواه النسائي يف الرجم يف الكربى،  6(
  ) (ف): (َجّفٌة). 7(
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ا حىت تضع".  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن علّي قال: زنت جاريٌة يل فذكرت ذلك للنيب 1النسائي (    فقال: "ال تضر
ها،   يقول: "إذا زََنت -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، قال: مسعُت رسول هللا 2مسلم (  أمُة أحدكم فتبنيَّ ِزَ

َها فليبعها  3فليجِلْدَها احلدَّ وال يـُثـَرِّْب عليها ( )، مثَّ ِإْن زنْت فليجِلدَها احلدَّ، وال يُثرِّْب عليها مث، إن زَنْت الثالثة، فتبنيَّ ِزَ
  ولو حببل من َشَعٍر". 

  
  ب يف القطع

ْقَطُع َيُدُه، ويسرق   -وسلم   صلى هللا عليه - )، عن أيب هريرة، عن النيب 4مسلم (  قال: "لعن هللا الساِرَق يسرق البيَضَة فتـُ
  احلبل فتقَطُع َيُدُه". 

  ): "إْن سرق حبًال، وإْن سرق بيضًة". 5ويف أخرى ( 
  )، قال األعمش: كانوا يرون أنه بيُض احلديد، واحلبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.6وقال البخاري (

  قال: "ال تـُْقَطُع َيُد السَّاِرِق إال يف رُْبِع ديناٍر فصاِعدًا".  -صلى هللا عليه وسلم  -ئشة، عن رسول هللا )، عن عا7مسلم ( 
 __________  

  ) املوضع السابق. 1(
ب رجم اليهود، أهل الذمة، يف الزىن  6) كتاب احلدود (29) ( 1328/  3) مسلم: ( 2(   ). 30رقم ( -) 
  على الذنب. ) الرتيب: هو التوبيخ واللوم 3(
ا 1) كتاب احلدود (29) ( 1314/  3) مسلم: ( 4( ب حد السرقة ونصا   ). 7رقم (   -) 
  ) املوضع السابق. 5(
، عقب حديث رقم ( 7) كتاب احلدود (86) ( 83/  12) البخاري: (6( ب لعن السارق إذا مل ُيسمِّ  (6783 .(  
ب حد السرقة ونص1) كتاب احلدود (29) ( 1312/  3) مسلم: ( 7( ا )    ). 2رقم (   -ا
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  أنه َقَطَع سارِقاً يف ِجمَن قيمُتُه ثالثُة دراهم. - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول هللا 1وعن ابن عمر (
فعاً حدثه، أن عبد هللا بن عمر حدثهم، أنَّ النيب  2أبو داود ( َقَطَع  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن إمساعيل بن أمية، أنَّ 

  ل َسَرَق ترساً من ُصفَِّة النساء مثُنُه ثالثُة دراهم. َيَد رجُ 
يف أدين من مثن   -صلى هللا عليه وسلم  -) تُقطُع يُد السارق يف عهد رسول هللا  4)، عن عائشة قالت: َمل تكن (3البخاري (

ّن: ترس أو َحْجفٍة وكان كل واحٍد منهما ذا مثن.    ا
يف   -صلى هللا عليه وسلم  -) عهد رسول هللا 5وإنَّ يد السارق مل تكن تقطع يف ( زاد أبو بكر بن أيب شيبة يف مسنده عنها: 

  الشيء التاِفِه. 
أن تـُْقَطَع   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: كانت امرأٌة خمزوميٌَّة تستِعُري املتاَع وجتَحُدُه، فأمر النيب 6مسلم ( 

  َيُدَها.
يف غزوِة الفتِح،   - صلى هللا عليه وسلم  -) اليت َسَرقت يف عهد رسول هللا 8شأُن اخلزوميَِّة ()، أنَّ قريشاً أمهَُّهْم 7وعنها (

صلى هللا عليه   -؟ قالوا: من جيرتئ عليه إال أسامة ِحبُّ رسول هللا  -فقالوا: من ُيَكلُِّم فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  صلى هللا عليه  -وََّن وجُه رسول هللا  ؟، فكلََّمُه فيها ُأساَمُة بن زيٍد، فتل-وسلم 

 __________  
  ). 6رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
ب ما يقطع فيه السارق 11) كتاب احلدود (32) ( 548/ 4) أبو داود: (2(   ). 4386رقم ( - ) 
ب قول هللا تعاىل {َوالسَّاِرُق وَ 13) كتاب احلدود (86) ( 99/  12) البخاري: (3( رقم   -السَّارِقَُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما} ) 
)6794 .(  
  ) (تكن): ليست يف البخاري. 4(
  ) (ف): (على). 5(
ب قطع السارق الشريف وغريه 2) كتاب احلدود (29) ( 1316/  3) مسلم: ( 6(   ). 10رقم (  -) 
  ). 9رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ) مسلم: (املرأة). 8(
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، قام رسول هللا  -وسلم    - فقال: "أتشفع يف حّد من حدوِد ِهللا؟ "فقال أسامُة: استغفر يل  رسول هللا، فلما كان العِشىُّ
م كانوا  1فاختطب فأثىن على هللا مبا هو أهُلُه، مث قال: "أما بـَْعُد، فإمنا هلك (  - صلى هللا عليه وسلم  َ ) الذين من قبلكم ا
ُف ترُكوُه، وإذا سرق فيهُم الضَِّعيُف أقاموا عليه احلد، وإّينِ والذي نفسي بيِدِه لو أنَّ فاطمة بنَت حممٍد  إذا سرق فيهم الشري

  سرقت لقطعُت يدها" مث أمر بتلك املرأِة اليت سرقت فُقِطَعْت يدها.
يت بعد ذلك فأرفع حاَجَتها إىل َها بـَْعُد، وتزوَّجت، وكانت  -صلى هللا عليه وسلم   -رسول هللا   قالت عائشة: فحُسَنْت َتوبتـُ

.  
ت يف قصة هذه املرأة، فالذي قال: سرقت، أكثر ممن قال: استعارت.    اختلفت الروا

  



  ب احلد يف اخلمر
لوليِد قد صلَّى الصبح ركعتني، مث قال: أزيدُُكم؟  2مسلم (  )، عن حضني بن املنذر أيب َساَسان، قال: شهدُت عثمان أِتَى 

َا،  3ن: أحُدمها ُمحَْراُن، أنُه َشِرَب اخلمر، وشِهَد آخر، أنَُّه رآه يتقيَّأ (فشهد عليه رجال ) فقال عثمان: إنَُّه مل يتقيأ حىت َشِرَ
) فاجِلْده، فقال احلسن: َولِّ حارَها من توىلَّ قارََّها (فكأنُّه وجد  5):  عليُّ قم فاْجِلْدُه فقال علّي:  حسن قم ( 4فقال (

صلى  -  عبد هللا بن جعفر ُقْم فاْجلده، فجَلَدُه وعلى يـَُعدُّ حىت بلغ أربعني فقال: أْمِسْك مث قال: َجَلَد النيب  عليه) فقال: 
  ) أربعني، وُعمر مثانني، وُكلٌّ ُسنٌَّة وهذا أحبُّ ِإيلَّ. 6أربعني، وأبو بكر ( - هللا عليه وسلم 

 __________  
  ) مسلم: (أهلك) وكذا (ف).1(
ب حد اخلمر 8) كتاب احلدود (29) ( 1331/  3) مسلم: ( 2(   ). 38رقم (   -) 
  ) (ف): (تقيأ). 3(
  ) (ف): (فقال عثمان). 4(
  ) مسلم: (قم  حسن). 5(
  ) مسلم: (وجلد أبو بكر). 6(
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لنِّعاِل واجلريد أربعني.  -صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ النيب 1وعن أنس (   كان يضِرُب يف اخلمِر 
لنعال واجلريد ( -)، أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم 2وعنه ( )، مث َجَلَد أبو بكر أربعني، فلما كان ُعَمر، 3َجَلَد يف اخلمر 

َ النَّاُس من الريِف والُقرى قال: ما ترون يف جلد اخلمِر؟ فقال عبد الرمحن بن عوف: أرى أن جتعلها كأخفِّ احلدود،  وَد
  قال: فجلد عمر مثانني. 

)، فأِجَد ِمْنُه يف  6) على أحٍد حداً فيُموَت فيِه (5، قال: ما ُكنُت ألِقيَم ( -رضي هللا عنه  -)  4علي بن أيب طالب (وعن 
  مل َيُسنَُّه.  -صلى هللا عليه وسلم  -نفسي، إال َصاِحَب اخلمر ألنُه إْن مات َوَديـُْتُه، ألنَّ رسول هللا  

أتَى برجل قد شرَب، فقال: "اضرِبُوُه" قال أبو هريرة:   -صلى هللا عليه وسلم  -  )، عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا7أبو داود (
صلى هللا   - فمنَّا الضارب بيد، والّضارب بنعِلِه والضارب بثوِبِه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخَزاَك هللا! فقال رسول هللا 

  : "ال تـَُقولوا هكذا، ال تُعينوا عليه الشيطان". - عليه وسلم 
ألصحابه: " َبكُتوُه" فأقبلوا عليه   -صلى هللا عليه وسلم  -) الَضرِب، مث قال رسول هللا  9)، بعد ِذْكِر ( 8اد يف أخرى (ز 

  ): ما اتَقْيَت هللا! 10يقولون (
 __________  

  ). 37رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ). 36رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
لنعال واجلريد أربعني). 3( جلريد والنعال) وكذا (د)، ويف (ف): (   ) مسلم: (
  ). 39رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
  ) مسلم: (أقيم). 5(



  ) (فيه): ليست يف (ف). 6(
ب احلد يف اخلمر  36) كتاب احلدود (32) ( 620/ 4) أبو داود: (7(   ).4477رقم (  -) 
  ). 4478رقم (  - الكتاب والباب السابقني  ) أبو داود: نفس8(
  ) (ذكر): ليست يف (ف). 9(
  ) (د، ف): (أما). 10(
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  مث أرسلوه.  -صلى هللا عليه وسلم  - ) استحييت من رسول هللا 2) خشيت هللا! أما (1أما (
  وقال يف آخره: "ولكْن قولوا: اللَّهم اغفر له، اللهم ارمحه".

كان امسه عبد هللا، وكان    -صلى هللا عليه وسلم   -اخلطاب، أنَّ رجًال على عهد رسول هللا )، عن عمر بن 3البخاري (
قد َجَلَدُه يف   - صلى هللا عليه وسلم  - ، وكان النيب -صلى هللا عليه وسلم  -يُلقُب ِمحارًا، وكان ُيضِحُك رسول هللا 

صلى هللا عليه   -: اللهمَّ العنُه، ما أكثر ما يُؤتى به، فقال النيب الشراب، فأتَى به يوماً فأَمَر به فُجِلَد، فقال رجٌل من القوم
  : "ال تلعنوُه فوهللا ما علمُت أنَُّه حيُب هللا ورسوَلُه". -وسلم 

  
  ب

يقول: "ال ُجيْلد أحٌد فوق عشرِة أْسَواٍط،  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب بُرَدة األنصاري، أنُه مسع رسول هللا 4مسلم ( 
  يف حدٍّ من حدوِد هللا".  إال

قال: "رُِفَع القلُم عن ثالثٍة: عن النائِم حىت يستيقظ،   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة أنَّ رسول هللا 5أبو داود (
  وعن املُبَتلى حىت يربأ، وعن الصيب حىت يكرب". 

نون املغلوب على عقِلِه" ومل يقل املُبتلى6وقال يف حديث علّي (   وقال "عن الصيب حىت حيتلم".  ): "عن ا
 __________  

  ) أبو داود: (ما). 1(
  ) أبو داود: (وما). 2(
ب ما يكره من لعن شارب اخلمر وأنه ليس خبارج من امللة 5) كتاب احلدود (86) ( 77/  12) البخاري: (3( رقم   - ) 
)6780 .(  
ب قدر أسواط التعزير 9) كتاب احلدود (29) ( 1332/  3) مسلم: ( 4(   ).40رقم ( - ) 
نون يسرق أو يصيب حدًا 16) كتاب احلدود (32) ( 558/ 4) أبو داود: (5( ب يف ا   ). 4398رقم (  -) 
  ). 4401رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
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  . -رضي هللا عنه   -)، وذكر حديث علّي 1وقال الدارقطين (
لصََّواِب. روايُة من َرَوَى هذا احلديث موقوفاً    على عمر وعلّي بن أيب طالب هي أشَبُه 

  
ئح   ب يف الصيد والذ

: "إذا أرسلَت َكْلَبَك فاذكر اْسَم ِهللا -صلى هللا عليه وسلم  -) رسول هللا  3)، عن عديِّ بن حامت، قال: قال يل (2مسلم ( 
ُكْل ِمْنُه فُكْلُه، فإن َوَجْدَت مع َكْلِبَك كلباً َغْريُه وقد  )، فإْن أْمَسَك َعَلْيَك فأدركَتُه َحياً فَاْذَحبُْه، وإْن أْدرَكْ 4( َ َتُه قد قتل وَملْ 

ُكله (  َ ) فاذكر اسم ِهللا، فإن غاب َعْنَك يوماً فلم جتد 7) رََمْيَت بسهمك ( 6) فإنََّك ال تدري ايهما قـَتـََلُه، فإن (5قـََتَل َفَال 
كل (  ) إال أثـََر َسْهِمَك، فُكْل إْن ِشْئتَ 8(   ). 6وإْن وجدتَُه غرِيقاً يف املَاِء، فال 

  ) سهُمك".10): "فإنَّك فال تدري املاء قتَلُه أم (9ويف أخرى ( 
  ) واذكر اسم هللا". 12) يف هذا احلديث: "فإن أدركَتُه مل يقتل فاذبح (11وقال النسائي ( 

 __________  
  ). 139  -  138/  3) الدارقطين: ( 1(
ئح ( 34) ( 1531/  3) مسلم: ( 2( لكالب املعلمة  1) كتاب الصيد والذ ب الصيد    ). 6رقم ( -) 
  ) ليست يف (ف). 3(
  ) (ف): (اسم هللا عليه). 4(
كل). 5(   ) مسلم: (فال 
  ) مسلم: (إن) وكذا (ف). 6(
  ) مسلم: (سهمك) وكذا (ف).7(
  ) مسلم: (جتد فيه) وكذا (د).8(
  . )7رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 9(
  ) مسلم: (أو). 10(
ئح ( 1) ( 179/ 7) النسائي: ( 11( لتسمية عند الصيد  1) كتاب الصيد والذ   ). 4263رقم (   -) األمر 
  ) (ف): (فاذحبه). 12(
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)؟ فقال: "إذا أصاب  2عن اِملْعَراِض (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عديِّ بن حامت، قال: سألُت رسول هللا 1مسلم ( 
ِه ف كل" وسألُت رسول هللا 4) أصاب بعرِضِه فـََقَتَل فإنُه َوِقيٌذ ( 3ُكْل وإذا ( حبدِّ عن   -صلى هللا عليه وسلم  - ) فال 

ُكْل، فإنه إمنا أمسك على نفِسِه "قلُت:  5الكلب؟ فقال: "إذا أرسلت كلَبَك وذكرت اسم هللا فُكْل، فإْن أكل منه ( ) فال 
كل فإمنا ( فإن َوَجْدُت مع كليب كلباً آخر فال   ) مسَّْيَت على كلبك ومل ُتَسمِّ على غريِِه". 6أدري أيهما أخذُه؟ قال: "فال 

ُكْل ِمْنُه فُكْلُه فإنَّ ذكاَتُه أْخُذُه". 7ويف أخرى (    )، وسألُتُه عن صيد الكلب؟ فقال: "ما أمسك عليك ومل 
   فُكْل". ): "إذا أرسلت كلَبَك املَُعلَّم وذكرت اسم ِهللا عليهِ 8ويف آخر ( 
َّ َأْهُل صيٍد ( 9النسائي (  َ يرمي الصيَد فيِغيُب َعْنُه الليلَة  10)، عن عدي أيضاً، قال: قلُت  رسول ِهللا! إ )، وإنَّ أَحَد



َبُع (   ) األثر 11والليلتني، فـَيَـتـْ
 __________  

ئح (34) (1530  - 1529/  3) مسلم: ( 1( لكالب امل1) كتاب الصيد والذ ب الصيد    ). 3رقم (  - علمة ) 
  ) املعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا يف طرفيها حديدة وقد تكون بغري حديدة. 2(
  ) (ف): (وإن أصابه). 3(
  ) الوقيذ: هو الذي يقتل بغري حمدد، من عصا أو حجر وغريمها.4(
  ) (منه): ليست يف (ف). 5(
  ) (ف): (فإنك إمنا). 6(
  ). 4(رقم  - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ). 1رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 8(
ئح ( 42) (193/  7) النسائي: (9(   ). 4300رقم (   -) يف الذي يرمي الصيد فيغيب عنه 19) كتاب الصيد والذ
  ) النسائي: (الصيد). 10(
  ) النسائي: (فيبتغي) ويف (ف): (فنتبع). 11(
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  ) ". 3) ومل جتد فيِه أثر َسُبٍع وعلمت أن سهمك قـَتـََلُه فُكله ( 2ت السهم فيِه ( ) قال: "إذا وجد1فيجُدُه َميِّتاً (
رض قوم من   - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب ثعلبة اُخلَشّين، قال: أتيُت رسول هللا 4مسلم (   َّ فقلُت:  رُسوَل هللا! إ

كل يف آنيتهم، وأرض صيٍد أصيُد بقوِسى، وأصيدُ  )، فأخربين  5بكليب املَُعلَِّم، أو بكْلِيبَ الذي ليس معّلماً (  أَهل الكتاِب، 
ْرض قوم أهل كتاب ( ُكُلون يف آنَِييِهْم، فإن وجدُمتْ غري آنيتهم  6ما الذي حيل لنا من ذلك؟ قال: "أّما ما ذكرت أنكم   ،(

كلوا ِفيها، فإن ( ْرض صيٍد، فما أَصْبَت بقوِسَك فاذكر اسم ) مل جتدوا فاْغِسُلوَها مث ُكلوا فيها، وأما َما ذكر 7فال  َت أنك 
  فُكْل". ِهللا مثَّ ُكْل، وما أصبَت بكلِبَك املَُعلَِّم فاذكر اسم ِهللا مثَّ ُكْل، وما أصبَت بكلِبَك الذي ليس مبَُعلم، فأدركت ذكاتَُه 

". يف الذي يُْدِرُك صيَدُه بعد ثالثٍ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 8وعنه (   : "فكله ما مل يـُْنِنتْ
ى  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ قريبٍا لعبد ِهللا بن ُمغَفل َخَذَف، قال: فنَهاُه وقال: إنَّ رسول هللا 9وعن سعيد بن جبري (

نَّ وتفَقأُ الَعْنيَ" قال: ا ال تصيُد صيدًا، وال تـَْنَكا عُدوًا ولكنها تْكِسُر السِّ   فعاد فقال:  عن اخلَْذِف، وقال: "إ
 __________  

  ) النسائي: (وسهمه فيه). 1(
  ) (فيه): ليست يف (ف). 2(
  ) النسائي: (فكل) وكذا (د).3(
ئح ( 34) ( 1532/  3) مسلم: ( 4( لكالب املعلمة  1) كتاب الصيد والذ ب الصيد    ). 8رقم ( -) 
  ) مسلم: (مبعلم) وكذا (د). 5(
  هل كتاب). ) مسلم: (من أهل الكتاب) ويف (د): (من أ6(
  ) مسلم: (وإن) وكذا (ف). 7(



ئح ( 34) ( 1532/  3) مسلم: ( 8( ب إذاغاب عنه الصيد مث وجده 2) كتاب الصيد والذ   ). 10رقم (   -) 
ئح ( 34) ( 1548/  3) مسلم: ( 9( حة ما يستعان به على اإلصطياد والعدو وكراهة  10) كتاب الصيد والذ ب إ  (

  ). 56رقم (   -اخلذف 
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ُثَك أنَّ رسول هللا  أح   ى عنه مثَُّ ْختِذُف ال ُأَكلُِّمك أبدًا.  - صلى هللا عليه وسلم  -دِّ
) ما  2)، قال: قلُت:  رسول هللا! إ َالقو الَعُدوِّ غدًا وليست َمَعَنا ُمًدى، قال: "أعجل أو َأرِين (1عن رافع بن َخِديج ( 

ََر الدََّم، وذُِكَر اسم ِهللا ( نُّ فعظٌم، وأما الظُُّفُر فُمَدى احلََبِش (  )، فُكْل،3أ نَّ والظُّفَر، وسأحدثك أمَّا السِّ ) "  4ليس السِّ
ََْب إبٍل وغنٍم فـََندَّ ( :  -صلى هللا عليه وسلم   -) بعٌري، فرَماُه رجٌل بسهم فحَبَسُه، فقال رسول هللا 6) منها ( 5قال: وأصبنا 

  الَوْحِش فإذا غلبُكم منها شيٌء فاصنُعوا به هكذا".  ) كأوابد7"إنَّ هلذه اِإلِبِل أواِبَدا (
  ): "وُكُلوُه". 8زاد احلميديُّ (

خرج يُرِيُد مَكَة وهو حمرٌِم، حىت إذا   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن البَـْهزيِّ (وامسه زيد بن كعب) أنَّ رسول هللا  9مالك (
لرَّْوَحاِء، فإذا محاٌر وحشّى َعِقٌري، فذُِكَر ذل يتَ   - صلى هللا عليه وسلم  -ك لرسول هللا كان  فقال: "دُعوُه فإنَُّه يوِشُك أْن 

ذا اِحلَماِر، 10فقال:  رُسوَل هللا! شأنك (  - صلى هللا عليه وسلم  - صاحُبُه" فجاء البَـْهِزيُّ وهو صاِحُبُه إىل رسول هللا   (
ية (أ بكر فـََقَسَمُه  -صلى هللا عليه وسلم  -فأمر رسول هللا  أل   ) بني 11بني الرفَاِق، مث مضى حىت إذا كان 

 __________  
ر الدم  4) كتاب األضاحي (35) ( 1558/  3) مسلم: ( 1( ب جواز الذبح بكل ما أ   ). 20رقم ( -) 
  ) أرين: أي أعجل لئال تقتلها خنقاً. 2(
  ) (ف): (اسم هللا عليه). 3(
  ) مسلم: (احلبشة). 4(
فرًا. 5(   ) أي شرد وهرب 
  ) (ف): (منا). 6(
  ) هي النفرة والفرار والشرود.7(
  ). 411) مسند احلميدى: ( 8(
ب ما جيوز للمحرم أكله من الصيد 24) كتاب احلج ( 20) (351/  1) املوطأ: (9(   ). 79رقم ( - ) 
  ) املوطأ: (شأنكم) وكذا (د، ف). 10(
  ) موضع أو بئر. 11(
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أَمَر رُجًال  - صلى هللا عليه وسلم   -) يف ظل وفيه َسْهم، فـََزَعَم أن رسول هللا 3ٌيب َحاِقٌف ()، إذا ظ2) والَعْرِج ( 1الرُّويـَْثِة (
  ). 5) أحد من النَّاِس حىت ُجيَاِوزوه ( 4يِقَف عنَدُه ال يَرِيُبُه (

ى رسول هللا 6مسلم (  ٍب من الَسَباِع، وعن -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس قال:  كلِّ ذي ِخمَْلٍب   عن ُكْل ِذي 
  من الطري.

ٍب من الَسَباِع فأكُلُه َحَراٌم".  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  7وعن أيب هريرة (  َ   قال: "ُكلُّ ِذي 
  حلُوَم احلُُمِر األهليَِّة.   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: حرَّم رسول هللا 8وعن أيب ثعلية (

خيَربَ، أصبَنا ُمحُراً خارجا من الَقْريَة فطبخنا منها، فنادى   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  )، قال: ملا فـََتَح رسول9وعن أنس (
ا رْجٌس من عمل الشيطاِن، فُأكِفَئِت  - صلى هللا عليه وسلم  -ُمَناِدي رسول هللا   َهَياِنُكم عنها، فإِّ : أال إّن َهللا ورسوَلُه يـَنـْ

َا لتُفوُر مبا َّ   ِفيها.   القدور مبا فيها، وإ
  حرَّمَ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا  10الرتمذي ( 

 __________  
  ) موضع. 1(
  ) موضع بني احلرمني. 2(
  ) أي واقف منحن، رأسه بني يديه إىل رجليه. 3(
  ) أي ال ميسه وال حيركه وال يهيجه.4(
  ) املوطأ: (جياوزه). 5(
ئح ( ) كتاب ا34) ( 1534/  3) مسلم: ( 6( ب من السباع وكل ذي خملب  3لصيد والذ ب حترمي أكل كل ذي   (-  

  ). 16رقم ( 
  ). 15رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
ئح ( 34) ( 1538/  3) مسلم: ( 8( ب حترمي أكل حلوم اإلنسية  5) كتاب الصيد والذ   ). 23رقم ( -) 
  ). 34رقم ( -قني  ) نفس الكتاب والباب الساب1540/  3) مسلم: ( 9(
ب ما جاء يف حلوم احلمر األهلية  6) كتاب األطعمة (26) ( 224/ 4) الرتمذي: ( 10(   ). 1795رقم ( -) 
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َباِع واملَُجَثمِة (  ٍب من السِّ   ) واحلمار اِإلْنِسيَّ.1يوم خيرب ُكلَّ ذي 
  قال أبو عيسى: هذا حديٌث َحَسٌن صحيٌح. 

ى رسول هللا )، عن جابر بن ع2البخاري ( يوم خيرب عن حلوم احلُمر ورًخَص يف   - صلى هللا عليه وسلم   - بد هللا، قال: 
  حلوم اخليل. 

  )، وأِذَن يف حلوم اخليِل. 3وقال أبو داود ( 
،    -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن ابن ُعمر، أن النيب 4مسلم (  ٌس من أصحاِبِه فيهم َسْعٌد، فأتُوا بَلْحِم ضبٍّ كان َمَعُه 

: "ُكُلوا،  - صلى هللا عليه وسلم  -)، فقال رسول هللا 5إنَه ضبٌّ ( - صلى هللا عليه وسلم   - فنادت امرَأٌة من نساِء النيب 
  فإنَُّه َحَالٌل، ولكنَُّه ليس ِمْن طََعاِمي".



َفْجَنا (6وعن أنس ( نـْ ): فسعْيُت حّىت  10) قال (9غَُبوا ()، َفَسَعْوا علْيِه فـَلَ 8) أرنباً ِمبَرِّ الظْهَراِن (7)، قال: مرر فاْستـَ
ا أ طلحة فذحبها فـََبعَث بورِكَها وفخذيـَْها إيل رسول هللا  َها فأتيُت  ا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أدرْكتـُ  - فأتيُت 

  فَقِبَلُه.  - صلى هللا عليه وسلم 
 __________  

ا 1( ثمة): هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إال أ تكثر يف الطري واألرانب وأشباه ذلك مما جيثم يف األرض: أي   ) (ا
ا.    يلزمها ويلتصق 

ئج والصيد ( 72) ( 565/ 9) البخاري: (2( ب حلوم اخليل 27) كتاب الذ   ). 5520رقم ( - ) 
ب يف أكل حلوم اخليل  26) كتاب األطعمة ( 21) (150  - 149/ 4) أبو داود: (3(   ). 3788رقم ( -) 
ئح (34) (1543  - 1542/  3) مسلم: ( 4( حة الضب 7) كتاب الصيد والذ ب إ   ). 1رقم ( -) 
  ) مسلم: (إنه حلم ضب). 5(
ئح ( 34) ( 1547/  3) مسلم: ( 6( حة األرنب 9) كتاب الصيد والذ ب إ   ). 53رقم (   -) 
)7 .   ) أي أثر ونّفر
  ) موضع قريب من مكة. 8(
  عن أخذها.) أي أعيوا أشد اإلعياء وحتبوا وعجزوا 9(
  ) (قال): ليست يف (د، ف).10(
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ُكُل اجلَراَد.  - صلى هللا عليه وسلم   - )، قال: غزو مع رسول هللا 1وعن عبد هللا بن أيب أوىف (   َسْبَع غزواٍت 
)، أمحُر 3من َبِين تـَْيِم ِهللا (  )، قال: ُكنَّا عند أيب موسى فدعا مباِئدتِِه وعليها َحلُْم دجاج، فدخل رُجلٌ 2وعن زَْهَدم اجلَْرِميِّ (

ملََواِىل، فقال ِلُه: َهُلَم فتلَكأ، فقال: َهُلَم فِإّينِ قد رأيُت رسول هللا    َُْكُل ِمْنُه.   -صلى هللا عليه وسلم  - شِبيٌه 
) هللا  6 حقَِّها سأله ( ) بغري5)، عن عبد هللا هو ابن عمرو بن العاص يرفـَُعُه قال: "من قتل ُعْصُفوراً فما فوقها (4النسائي ( 

) 10) فيأكلها وال يقطع (9): "حقَها أن يذحبها (8) وما حقها؟ قال ( 7عنها يوم القيامِة" قيل:  رسول هللا ( -َعزَّ َوَجلَّ -
ا".    رأسها َفَريْمَي 

َ ُعبيَدَة بن اجلراح، نتَفقى وأمََّر علينا أ - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن جابر بن عبد هللا، قال: بعثنا رسول هللا 11مسلم ( 
ً من متٍر مل جيد (  َ ِجَرا ا؟  12عريًَا لقريش، وزوَد ُتم تصنعون  ) لنا غريَُه، فكان أبو عبيدة يُعطنا مترًة مترًة قال فقلُت: كيف ُكنـْ

  قال: منصُّها كما ميصُّ الصَِّيبُّ، مث نشَرُب عليها من املاِء، فتْكِفيَنا 
 __________  

ئح ( 34) ( 1546/  3: ( ) مسلم1( حة اجلراد 8) كتاب الصيد والذ ب إ   ).52رقم ( - ) 
ب ندب من حلف مييناً فرأى غريها خريًا منها 3) كتاب األميان (27) ( 1270/  3) مسلم: ( 2(   ). 9رقم ( - ) 
  ) (ف): (الالت). 3(
  ). 4445رقم (   -) من قتل عصفورًا بغري حقها 42) كتاب الضحا ( 43) (239/  7) النسائي: (4(
  ) (ف): (فوقعها). 5(



  ) النسائي: (سأل). 6(
  ) لفظ اجلاللة: سقط من األصل.7(
  ) (وما حقها؟ قال): سقطت من (ف). 8(
  ) النسائي: (تذحبها). 9(
  ) النسائي: (تقطع). 10(
ئح ( 34) ( 1535/ 3) مسلم: (11( حة ميتات البحر 4) كتاب الصيد والذ ب إ   ). 17رقم ( - ) 
  (جند). ) (ف): 12(

)2/774 (  

  

ملاِء فنأُكُلُه، قال ( ): وانطلقنا على ساِحل البحر، فرِفَع لنا على  1يومنا إىل اللَّيِل، وُكنَّا َنْضِرُب بعصينا اخلََبَط، مث نـَبـُلُُّه 
: ميتٌة، مث قال: ال بل حنن  ) دابٌَّة ُتْدعى العنرب، قال: قال أبو عبيَدة2ساحل البحر كهيئِة الَكِثيِب الضَّْخِم، فأتيَناُه فإذا هي ( 

ويف سبيل هللا، وقد أضُطرِْرُمت فُكُلوا، قال: فأقمنا عليها شهراً وحنن ثالُث مائٍة   - صلى هللا عليه وسلم  -ُرُسُل رسول هللا 
لِقَالِل الدُّْهَن ونقَتِطُع ِمُنُه الِفَدر كال نَّا، قال: ولقد رأيتـَُنا نغِرتُف من َوْقِب َعْينِه  ثـَّْوِر (أو َكِقَدر الثـَّْوِر) ولقد أَخَذ منَّا  حىت مسَِ
) مث رََحَل أعظم بعٍري معنا، فمرَّ من  3أبو عبيدَة ثالثََة عشر رُجًال فأقْـَعَدُهْم يف وقب عْينه، وأخذ ضلعاً من أضالِعِه فأقامه (

َ من حلَِْمِه وشاِئَق ( )  5فذكر ذلك َلُه ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، فلمَّا قدمنا املدينة أتينا رسول هللا 4حتتها، مث تزوَّْد
صلى هللا عليه   -)؟ " قال: فأرسلنا إىل رسول هللا 6فقال: "هو رزٌق أخرَجُه هللا لكم فهل معُكم من حلِمِه شيٌء فـَُتْطِعُموَ (

  منه فأَكَلُه.  -وسلم 
  ) أيضاً.7قوله: فأكَلُه ذكره البخاري ( 

) الَعشُر وأراد أحدكم أْن يضحيِّ فال َميس  9قال: "إذا َدَخَل (  -صلى هللا عليه وسلم   -  )، عن أم سلمة أنَّ النيب8مسلم ( 
  من شعرِِه وال َبَشرِِه شيئاً". 

  : "من -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا  10ويف لفظ آخر ( 
 __________  

  ) (قال): ليست يف (ف). 1(
  ) (ف): (هو). 2(
  ) مسلم: (فأقامها). 3(
  هو اللحم يؤخذ فيغلى إغالء وال ينضج وحيمل يف األسفار.  ) 4(
  ) (ف): (له ذلك). 5(
  ) (ف): (فتطعموننا). 6(
ب غزوة سيف البحر 65) كتاب املغازى ( 64) ( 678/ 7) البخاري: (7(   ). 4362رقم ( - ) 
ى من دخل عليه عشر ذي احلجة 7) كتاب األضاحي (35) ( 1565/  3) مسلم: ( 8( ب    ). 39رقم (   -) 
  ) مسلم: (دخلت). 9(
  ). 42رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 10(
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ُخذَن من شعرِِه وال من أظَفارِِه شيئاً حىت ُيَضحَى".   كان َلُه ِذْبٌح يذُحبُه فإذا أِهل ِهَالُل ِذي اِحلجِة فال 
ى عنُه رسول هللا  ) بن فْريوٍز قال: قلُت للرباء بن عازب2)، عن ُعبيد (1النسائي (  صلى هللا عليه   -: حدثين ما َكرَِه أو 

 - هكذا بيِدِه، َوَيِدى أقصر من يِد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - ) رسول هللا 3من األضاحي؟ قال: قال ( -وسلم 
ُ َعَورَُها واملريَضةُ 4: "أربع (-صلى هللا عليه وسلم  البُني مرُضَها، والَعْرَجاُء البُني ضَلُعها،   ) ال جتزئ يف األضاحي: العوراُء البنيِّ

  ) " قال: "فإين أكرُه أن يكون نقٌص يف القرن واألذِن".6) اليت ال تـُْنِقى ( 5والَكسري (
  ) َفَدْعُه وال ُحتَّرِْمُه على أَحٍد" 7قال: "ماكرهت ( 
  ) اليت ال تُنِقي" بدل الكسري. 9): "والعجفاء (8ويف طريق أخرى (

)  11أن َنْستشِرَف العني واألُذَن وأن ال ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: أمر رسول هللا 10يب طالب (وعن علي بن أ
َي بَِعوراَء وال مقابـََلٍة (   ). 15) وال َخْرقَاَء ( 14) وال َشْرقَاَء (13) وال ُمَدابـََرٍة ( 12ُنَضحِّ

 __________  
  ). 4370رقم (  -رجاء ) الع6) كتاب الضحا ( 43) (215/  7) النسائي: (1(
  ) (ف): (عقيل). 2(
  قال). -صلى هللا عليه وسلم  -) النسائي: (فإن رسول هللا  3(
  ) النسائي: (أربعة). 4(
  ) النسائي: (كسرية). 5(
  ) (ال تنقي): من أنقى إذا صار ذا نقى أي مخ، فاملعىن اليت ما بقى هلا مخ من غاية العجف.6(
  ) النسائي: (فما كرهت منه).7(
  ).4371رقم (   -النسائي: نفس الكتاب والباب السابقني   ) 8(
  ) (ف): (وال العجفاء)، والعجفاء: املهزولة.9(
  ). 4373رقم ( - ) املدابرة 9) كتاب الضحا (43) ( 216/ 7) النسائي: ( 10(
  ) (ف): وال نضحي.11(
ا شيء مث ترك معلقاً. 12(   ) هي اليت قطع من طرف أذ
ا شيء مث ترك معلقاً. ) هي اليت قطع من مؤخر 13(   ة أذ
  ) هي مشقوقة األذن. 14(
ا ثقب مستدير. 15(   ) هي اليت يف أذ
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  ). 2)، وال برتاء (1ويف أخرى ( 
ى رسول هللا 3وعنه ( ) مبَقابَلة أو مدابـََرة أو شرقاء، أو خرقاء، أو  4أن ُيَضحَّى ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: 



  ). 5جدعاء (
  ى أن ُيَضحَّى بعْضَباء األذن والقرن.  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن علّي أنَّ النيب 6أبو داود (

َا، والشرقاء: اليت ُشقَّ   ا، واملقابلة: ما قطع طرف أذِ األعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، واملدابرة: اليت قطع من مؤخرِّ أذ
ا السمة. ا، واخلرقاء: اليت خترق أذ   أذ

، فأصابين َجذٌَع فقلت:    -صلى هللا عليه وسلم  - ن ُعقبة بن عاِمر، قال: َقَسَم رسول هللا )، ع7مسلم (  َ ِفيَنا َضَحا
  رسوَل ِهللا! إنُه أصاَبِين َجذٌَع فقال: "ضّح ِبِه". 

  ) ". 9فقال: "َضّح به ( - صلى هللا عليه وسلم  - )، فبقى َعُتوٌد فذكَرُه لرسول هللا 8ويف طريق أخرى (
  تود: اجلذَع من املَعِز. والع

  صلى هللا عليه  - ) عن الرباء بن عازب، قال: قال رسول هللا 10مسلم ( 
 __________  

  ). 4372رقم (   -) املقابلة 8) كتاب الضحا ( 43) (216/  7) النسائي: (1(
  ) هي مقطوعة الذنب.2(
  ). 4374رقم (   -) اخلرقاء 10) كتاب الضحا ( 43) (217/  7) النسائي: (3(
  ) النسائي: (نضحى) وكذا (د، ف). 4(
  ) النسائي: (جدعاء، وهي املقطوعة األنف).5(
ب ما يكره من الضحا 6) كتاب الضحا ( 10) ( 238/ 3) أبو داود: (6(   ). 2805رقم (   -) 
ب سن األضحية 2) كتاب األضاحي (35) ( 1556/  3) مسلم: ( 7(   ). 16رقم ( - ) 
  ). 15رقم ( - بقني ) مسلم: نفس الكتاب والباب السا8(
  ) مسلم: (ضح به أنت). 9(
ب وقتها 1) كتاب األضاحي (35) ( 1553/ 3) مسلم: (10(   ). 7رقم ( - ) 
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) ُنَصلِّي مث نـَْرِجُع فـَنَـْنَحُر، فمن فعل ذِلَك فقد أصاب ُسنَـتّـًنا، ومن َذَبَح، 1: "إنَّ أوََّل ما نْبَدْأ بِِه يف يوِمَنا هذا، أن ( -وسلم 
ُمِسنٍَّة  ا هو َحلٌْم َقدََّمُه ِألْهِلِه ليس من النُُّسِك يف شيٍء" وكان أبو بـُْرَدَة بن نَِياٍر قد ذبح، فقال: عندي َجَذعٌة خري من فإمنََّ 

  ) عن أحٍد بعدك". 2فقال: "اذحبها ولن َجتِْزي جذعة (
فقال:  رُسوَل ِهللا إنَّ هذا يوم اللحم فيه   - سلم صلى هللا عليه و  -)، أنَّ خاَلُه أ بردَة ذبح قبل أن يذبح النيب 3وعنه (

: "أِعْد  -صلى هللا عليه وسلم  - )، وإين عجْلُت نسيكِيت ألْطِعَم أهلي وجرياين، وأْهَل َداِري، فقال رسول هللا 4مقروم (
)، وال ُجتزي جذعٌة  5تَـْيَك (ُنُسكاً" فقال:  رسول هللا إن عندى َعَناَق لنب، هي خٌري من شايت حلم، فقال: "هي خري َنِسيكَ 

  عن أحٍد بعدك". 
  )، إن عندي َجَذَعًة من املَْعِز. 6ويف طريق آخر (

لناس، َنظًر   -)، قال: شِهدُت األضحِى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  7وعن ُجْنَدب بن سفيان (  فلمَّا قضى صالتَُه 
َا، ومن مل َيُكْن ذبح فلَيْذَبْح على اسَم ِهللا". إىل غَنم قد ُذِحبَْت، فقال: "من َذَبَح قبل الصَالةِ  َ   ، فليذبح شاًة َمَكا



َتاِن (8وعن شدَّاد بن أوٍس (   ) حفظتـُُهَما عن رسول هللا9)، قال: ثِنـْ
 __________  

  ) (أن): ليس يف مسلم. 1(
  ) (جذعة): ليس يف مسلم، (واجلذعة): ولد الشاة يف السنة الثانية. 2(
  ). 5رقم ( - ب والباب السابقني ) مسلم: نفس الكتا3(
)  49/ 4) كذا يف أصول األحكام الصغرى والوسطى، ويف مسلم: (مكروه)، ورواية (مقروم) ذكرها ابن األثري يف النهاية (4(

وقال: هكذا جاء يف رواية، وقيل: تقديره مقروم اليه، فحذف اجلار. اهـ. وهو من القرم: شدة شهوة اللحم حىت ال يصرب  
  عنه.

  (ف): (نسيكتنا). ) 5(
  ). 4رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ). 2رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
ئح ( 34) ( 1548/  3) مسلم: ( 8( حسان الذبح والقتل 11) كتاب الصيد والذ ب األمر    ). 57رقم ( -) 
  ) (ف): (اثنتان). 9(
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َلَة، وإذا ذحبُتْم فأْحِسُنوا الذَّْبَح قا - صلى هللا عليه وسلم  ل: "إنَّ هللا كتب اِإلْحَساَن على ُكلِّ شيٍء، فإذا قتلُتْم فأحِسُنوا الِقتـْ
  ) َذبيحَتُه". 1ولُيِحدَّ أحدُُكم شفرتَُه ولريح (

ُك يف سواٍد، وينظُُر يف سواٍد  أمر بكبش أقَرَن، َيطَأ يف َسَواٍد وَيربُ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، َأنَّ رسول هللا 2وعن عائشة (
ي ِبِه، فقال: " عائشة! هُلمِّى املُديََة" مث قال: "اْشَحِذيَها ِحبََجر" ففعَلْت، مث أخذها وأخذ الكب3( ش  )، فَأِيتَ ِبِه لُيَضحِّ

  ) مث ضحَّى ِبِه.5" ( )، مثَّ قال: "بسم ِهللا، اللُهمَّ تقبَّْل من حممٍَّد وآل ُحمََمٍد ومن أمَِّة ُحمَمَّدٍ 4فأضَجعُه (
كل يف سواٍد.6زاد النسائي (    )، و

) ذحبهما بيِدِه ومسى  8بكْبَشْنيِ أْمَلَحْنيِ أقَرَنْنيِ ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: ضحَّى رسول هللا  7مسلم ( 
  وَكربََّ، ووَضَع رِْجَلُه على ِصَفاِحِهَما.

ملصلى. 10كان ينحر ويذبح (  -صلى هللا عليه وسلم  -  )، عن ابن عمر، أنَّ رسول هللا9البخاري (  (  
 __________  

  ) مسلم: (فلريح). 1(
ب استحباب الضحية 3) كتاب األضاحي (35) ( 1557/  3) مسلم: ( 2(   ). 19رقم ( - ) 
  ) (ف): (وينظر يف سواد ويربك يف سواد). 3(
  ) مسلم: (مث ذحبه). 4(
  ) (ومن أمة حممد): ليست يف (ف). 5(
  أجدها يف النسائي وهى عند أيب داود ولعلها يف الكربى ) مل6(

ب ما يستحب من الضحا 4) كتاب الضحا ( 10) (231/  3أبو داود: (    ). 2796رقم (   -) 



ب استحباب الضحية 6) كتاب األضاحي (35) ( 1556/  3) مسلم: ( 7(   ). 17رقم ( - ) 
  ) (أقرنني): ليست يف (ف). 8(
ملصلى 6) كتاب األضاحي (73) ( 11/  10) البخاري: (9( ب األضحى والنحر    ). 5552رقم (  -) 
  ) البخاري: (يذبح وينحر).10(
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كِلها.  - صلى هللا عليه وسلم   -)، أن امرأة ذحبت شاة حبَجر، فُسِئَل النيب 1وعن كعب بن مالك (   عن ذلك فأمر 
م قالوا:  2أبو داود ( تو ()، عن عروة بن الزبري، عن عائشة أ )  3 رسول هللا، إن هنا أقواما حديثو عهدهم بشرك 

  ) اسم هللا عليها أم ال؟ " قال: "اذكروا أنتم اسم هللا وكلوا". 4بُلْحَماٍن ال ندري أذكروا (
  )، ومل يذكر عائشة.5رواه مالك ( 

ل: "لَعَن هللا من لعن واِلَدُه، ) قا7(  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، عن النيب  6مسلم ( 
ً ولعن هللا من غري َمَناَر األْرض".    ولعن هللا من ذبح لغِري هللا، ولعن هللا من آوى ُحمِْد

  ) أْن يؤكل.9ى عن طعام املُتَـَباريني ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ النيب 8أبو داود (
  عباس. أكثر من رواه مل يذكر ابن

 ________________  
ئح والصيد ( 72) ( 547/ 9) البخاري: (1( ب ذبيحة املرأة واألمة 19) كتاب الذ   ). 5504رقم ( - ) 
ا 13) كتاب التوحيد ( 97) (391/ 13) رواه البخاري: (2( مساء هللا تعاىل واإلستعاذة  ب السؤال  رقم    -) 
)7398 .(  

ب ما جاء يف أكل اللحم اليدرى أذكر اسم هللا عليه 19) كتاب األضاحي (10) (254/  3وهو بنحوه يف أيب داود: (   (
  ). 2729رقم (   -أم ال 

توننا). 3(   ) (ف): (
  ) البخاري: (يذكرون) ويف (ف): (أذُِكَر). 4(
ئح (24) (488/  2) املوطأ: (5( ب ما جاء يف التسمية على الذبيحة 1) كتاب الذ   ). 1رقم (   -) 
ب حترمي الذبح لغري هللا تعاىل 8) كتاب األضاحي (35) ( 1567/  3) مسلم: ( 6(   ). 43رقم ( - ) 
  ): ليست يف (ف). -صلى هللا عليه وسلم  -) (رضي هللا عنه، عن النيب  7(
ب يف طعام املتباريني 7) كتاب األطعمة ( 21) ( 132/ 4) أبو داود: (8(   ). 3754رقم ( - ) 
ن: املتعار 9( ضان بفعلهما، يقال: تبارى الرجالن إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه لريى  ) قال اخلطايب: املتبار

لباطل.  ي عنه من أكل املال  ء واملباهاة، وألنه داخل يف مجلة ما    أيهما يغلب صاحبه، وإمنا كره ذلك ملا فيه من الر
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ى رسول هللا 1أبو داود (   عن ُمَعاقـََرِة األعراب.  -ه وسلم صلى هللا علي - ) عن ابن عباس، قال: 
، -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: َدفَّ أهُل أبياٍت من أهل الباديِة َحْضَرَة األضحى زمْن رسول هللا 2مسلم ( 

ً، وتصدَّقوا (-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا  ا:  رُسوَل  ) بعد ذلك قالو 4) مبا بقى" فلمَّا كان (3: "ادَِّخُروا ثال
ُهْم، وحيملون فيها الَوَدَك فقال رسول هللا  َ : "وما ذاك  - صلى هللا عليه وسلم  - هللا إنَّ النَّاَس يتخذون األْسِقَيَة من ضحا

ْيَت أْن ُتؤَكَل حلوُم األضاحي (5( َ يُتُكْم من أْجِل الدَّافَِّة (6)؟ " قالوا:  َا  وادخروا  ) فُكُلوا7) بعد ثالٍث، فقال: "إمنَّ
  وتصدَُّقوا".

)، قال: مّر ابُن عمر بفتياٍن من قريش قد َنَصُبوا طريًا، وهم يرمونَُه، وقد جعلوا ِلَصاِحب الطِري ُكلَّ 8وعن سعيد بن جبري (
صلى هللا  -خاطئٍة من نـَْبِلِهْم فلمَّا رأوا ابن عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ َلَعن هللا من فعل هذا، إن رسول هللا  

  لََعن من اختَََّذ شيئاً ِفيِه الرُّوُح َغَرضاً.  - عليه وسلم 
ى رسول هللا 9وعن جابر بن عبد هللا (   أْن يـُْقَتل شيٌء من الدََّواب َصْربًا. - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: 

 _______________  
ب ما جاء يف أك14) كتاب األضاحي (10) ( 246/ 3) أبو داود: (1(   ). 2820رقم ( - ل معاقرة األعراب ) 
ب بيان ما كان من النيب عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث  5) كتاب األضاحي (35) ( 1561/  3) مسلم: ( 2( يف  -) 

  ). 28رقم (  -أول اإلسالم 
  ) مسلم: (مث تصدقوا). 3(
  ) (فلما كان): ليست يف (ف).4(
  ) (ف): (ذلك). 5(
)6 .(   ) مسلم: (الضحا
الدافة اليت دفت)، والدافة قوم يسريون مجيعاً سريًا خفيفاً، ودافة األعراب من يرد منهم املصر، واملراد هنا من  ) مسلم: (7(

  ضعفاء األعراب للمواساة. 
ئح (34) (1550  - 1549/  3) مسلم: ( 8( ب النهي عن صرب البهائم 12) كتاب الصيد والذ   ). 59رقم ( - ) 
  بقني. ) مسلم: نفس الكتاب والباب السا9(
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املدينَة وهم َجيُبُّون أسنَمَة اِإلبل ويقطُعون أْلَياِت الَغَنم  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب واقد قال: قِدَم النيب 1الرتمذّي ( 
  فقال: "ما ُقِطَع من البهيمِة وهى حيٌَّة فهى ميَتٌة". 

  قال: هذا حديٌث حسٌن غريٌب.
ياً شديدًا.  - صلى هللا عليه وسلم  - البزار، عن ابن عباس، أنَّ النيب    فهى عن صرب الرُّوح وعن إخصاء البهائِم 

  ) ". 3: "ال فـَرََع وال َعِتريََة (-صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 2مسلم ( 
  الَفرَُع: أوَّل النتاِج كان يُنتج هلم فيذحبونَُه. يعين يذحبونه ألهلتهم.

يُتُكْم عن ُحلُوِم  - صلى هللا عليه وسلم  -) رُجِل من ُهَذيل، عن النيب 5)، عن نـُبَـْيَشَة اخلري (4النسائي (  قال: " إّينِ ُكنُت 
خلري، فكلوا ( 6األضاحي فوق ثالٍث، كي نشبعكم ( ُم أكل وُشْرٍب وذكر  7) فقد جاء هللا  م أ ) وادخروا، وإَن هذه األ



َ كنا8( ِ يف أي شهر ما ( ) "فقال رجل: إ ؟ فقال: "اذحبوا  ُمُر ) كان، وبـَرُّوا  9نْعِرتُ عتريًة يف اجلاهليَِّة، يف رجب فما 
؟ فقال  مر َّ كنَّا نُفرُع فرعاً يف اجلاهليَّة فما    وأطعموا" فقال رجل:  رُسوَل هللا إ

 __________  
ب م4) كتاب األطعمة (18) ( 62/  4) الرتمذي: (1(   ). 1480رقم (  -ا قطع من احلي فهو ميت ) 
ب الفرع والعترية 6) كتاب األضاحي (35) ( 1564/  3) مسلم: ( 2(   ). 38رقم ( - ) 
ذا، 3( ا الرجبية أيضاً، واتفق العلماء على تفسريالعترية  ا يف احلشر األول من رجب، ويسمو ) العترية: ذبيحة كانوا يذحبو

  عترية واجبة.  ومعىن احلديث: ال فرع واجب وال
  ). 4230رقم ( - ) تفسري العترية 2) كتاب الفرع والعترية ( 41) (170/  7) النسائي: (4(
  ) (ف): (اخلريي). 5(
  ) النسائي: (كيما تسعكم). 6(
  ) النسائي: (فكلوا، وادخروا).7(
  ) ويف (ف): (وذكر هللا).-َعزَّ َوَجلَّ -) النسائي: (وذكر هللا 8(
  ) (ما): ليست يف (ف). 9(
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) غَنُمَك حىت إذا استْحَمَل ذَحبَْتُه، وتصدَّْقَت  1: "يف كلِّ سائَِمٍة من الغنم فرٌع تغُذِوُه ( -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
  بلحِمِه على ابن السَّبيِل فإن ذلك هو خٌري". 

  
  ب يف العقيقة 

م دخُلوا على حفصَة بنت 2الرتمذي (  م أن عائشة )، عن يوسف بن َماَهَك، أ عبد الرمحن فسألوها عن العقيقِة؟ فأخرب
ا، أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ن ُمَكاِفئتان (  -أخرب   ) وعن اجلاريِة شاٌة. 3أمرُهْم عن الُغَالِم شا

  قال: حديث حسٌن صحيٌح. 
ً كانت (4زاد النسائي (  ً". 6) أم ( 5): "ال يضركم ذكرا   ) إ

  . -صلى هللا عليه وسلم   - ز، عن النيب خرَّجه عن أم ُكرْ 
قال: "يف الغالم عقيقٌة فأْهرِيُقوا عْنُه َدماً   - صلى هللا عليه وسلم  -)،أن رسول هللا 7وقال عن سلمان بن عامر الضَّيبِّ (

  وأميطُوا عْنُه اَألَذى". 
قال: "ُكل  -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا )، عن قتادَة، عن احلَسن، عن َمسُرَة بن ُجْنُدب، عن رسو 8وعن ابن أيب َعُروبة (

  ) عنه يوم سابِِعِه، وُحيَْلُق رأُسُه وُيَسمَّى".9ُغَالم رهٌني بعقيقِتِه يُذبح ( 
 __________  

  ) (ف): (يغدوا). 1(
ب ما جاء يف العقيقة 16) كتاب األضاحي ( 20) ( 81/  4) الرتمذي: (2(   ). 1513رقم (   -) 
  ) (ف): (شاتني مكافئتني). 3(



  ). 4218  -  4217رقم ( - ) كم يعق عن اجلارية 4) كتاب العقيقة (40) (165/  7) النسائي: (4(
  ) النسائي: (كّن). 5(
  ) (د): (أو). 6(
  ). 4214رقم ( -) العقيقة عن الغالم 2) كتاب العقيقة (40) (164/  7) النسائي: (7(
  ). 4220رقم (   -) مىت يعق 5) كتاب العقيقة (40) (166/  7) النسائي: (8(
  ) النسائي: (تذبح) وكذا (ف).9(
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  مساع احلسن من مسرة حديث العقيقة صحيح. 
  عّق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة".  -صلى هللا عليه وسلم   - ابن أمين، عن أنس "أنَّ النيب  

  
  ب يف اخلتان 

  قد تقّدم يف الطهارة.: "مخس من الفطرة" فذكر فيهن اخلتان و -صلى هللا عليه وسلم  - وقال رسول هللا 
؟  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سعيد بن جبري قال: ُسِئَل ابن عباس: ِمثُل من أنت حني قُبَض رسول هللا  1البخاري (

  قال: أ يومئٍذ خمُتون. 
  ): وكانوا خيِتنون الّرجل حىت يدرك. 2قال (

  - صلى هللا عليه وسلم  -: "اْخَتَنتَ إبراهيُم النيب - صلى هللا عليه وسلم - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 3مسلم ( 
لَقُدوَم" (4(   ). 5) وهو ابن مثاِنَني سنًة 

  
  ب يف األطعمة

  صلى هللا عليه   - )، عن جابر بن عبد هللا، قال: مسعُت رسول هللا 6مسلم ( 
 __________  

ب اخلتان بعد الك51) كتاب اإلستئذان (79) ( 91/  11) البخاري: (1(   ). 6299رقم (   -رب ونتف االبط ) 
  ) (قال): ليست يف (ف). 2(
ب من فضائل إبراهيم اخلليل 41) كتاب الفضائل (43) ( 1839/  4) مسلم: ( 3( رقم   - صلى هللا عليه وسلم   -) 
)151 .(  
  ) مسلم: (عليه السالم). 4(
لشام. 5( لتشديد قرية  لتخفيف آلة النجار، و   ) (القدوم): 
ب فضيلة املواساة يف الطعام القليل 33) كتاب األشربة (36) ( 1630/  3) مسلم: ( 6(   ). 180رقم ( -) 
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  يقول: "طعاُم الواِحد يكفي االثنني، وطعاُم االثنني يكفي األربَعًة، وطعاُم األربعِة َيْكفى الثمانية".  -وسلم 
كُل يف معاٍء  ): "الكا2قال ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  1وعن ابن عمر ( كل يف سْبعِة أمعاء، واملؤمن  فر 

  ) واحٍد".3(
: " أنس إّينِ أريُد الصيام أطعمين شيئاً" فأتيُتُه بتْمٍر،  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: قال رسول هللا 4النسائي ( 

ُكُل معى ٍء فيِه ماٌء وذلك بعدما أذََّن بالل قال: " أنس انظر رْجًال  بت فجاَء، وذَكَر احلديث. وإ   " فدَعْوُت زْيد بن 
وكانت يدي تطيش يف الّصحَفِة  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ُعمر بن أيب سلمة قال: كنُت يف ِحْجر رسول هللا 5مسلم ( 

  فقال: " ُغَالُم، َسّم َهللا وُكْل بيمِنَك، وُكْل ممَّا يَليَك". 
يقول: "إذا دخل الرجل بيَتُه، فذَكَر َهللا عند دُخوِلِه   -صلى هللا عليه وسلم  - النيب  )، أنُه مسع6وعن جابر بن عبد هللا (

) يذكر هللا عند دُخولِِه، قال الشيطان: أدركُتُم  7وعند طعاِمِه قال الشَّيطَاُن: ال مبْيت لكم وال عشاء، وإذا دخَل فلم ( 
  املبيت والعشاء".املبيت وإذا مل يذُكِر هللا عند طََعاِمِه، قال: أدركتم 

  : -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: قال رسول هللا 8الرتمذي ( 
 __________  

كل يف معي واحد 34) كتاب األشربة (36) ( 1631/  3) مسلم: ( 1( ب املؤمن    ). 182رقم ( - ) 
  ) (قال): ليست يف (ف). 2(
  ) مسلم: (معى). 3(
لتسويق والتمر 28م ( ) كتاب الصيا22) (147/  4) النسائي: (4(   ). 2167رقم (   -) السحور 
ب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 13) كتاب األشربة (36) ( 1599/  3) مسلم: ( 5(   ). 108رقم ( -) 
  ). 103رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ) (د، ف): (ومل). 7(
ب ما ج47) كتاب األطعمة ( 26) (254/  4) الرتمذي: (8(   ). 1858رقم (   -اء يف التسمية علي الطعام ) 
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  "إذا أكل أَحدكم طعاماً فَليُقْل بسم هللا، فإن َنِسَى يف أوَّلِه فليُقْل بسم هللا يف أوله وآِخرِه". 
  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.

يأكل بيمِنِه، وإذا شِرب  قال: "إذا أكل أحدكم فل -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أّن رسول هللا 1مسلم ( 
كل بشمالِِه ويشرُب بشماِلِه".   فلَيْشَرْب بَِيمِنِه، فإنَّ الشيطاَن 

  فقال لرجل عنده: "ال آكل وأ ُمتَِّكئ".  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب جحيفة، قال: كنت عند النيب 2البخاري (
  ذكر حديثاً.و   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أنس، عن النيب 3الرتمذي ( 

  قال: "ليتحلَّْق عشرٌة عشرٌة وليأكل كلُّ إنساٍن ممَّا يَليِه". 
  قال: حديٌث حسٌن صحيٌح. 

كل من أعلى   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عّباس، أنَّ النيب 4أبو داود ( قال: "إذا أكل أحدكم طعاماً فال 
  أعالها". الصَّْحَفِة ولكن ليأكل من أسفلها، فإّن الربكة تنزل من 



كل بثالِث أصابع، ويلَعُق يَدُه قْبل أن   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن كعب بن مالٍك قال: "كان رسول هللا  5مسلم ( 
  ميَسَحَها". 

 __________  
ب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 13) كتاب األشربة (36) ( 1598/  3) مسلم: ( 1(   ). 105رقم ( -) 
ب األ كل متكئاً 13) كتاب األطعمة ( 70) ( 451/ 9) البخاري: (2(   ).5399رقم (   -) 
  ). 3218رقم ( - ) ومن سورة األحزاب 34) كتاب تفسر القرآن (48) (333/  5) الرتمذي: (3(
ب ما جاء يف األكل من أعلى الصحفة 18) كتاب األطعمة ( 21) ( 142/ 4) أبو داود: (4(   ). 3772رقم ( -) 
ب استحباب لعق األصابع والقصعة 18اب األشربة () كت36) ( 1605/  3) مسلم: ( 5(   ). 131رقم (   -) 
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كان إذا أكل طعاماً َلَعَق أصابَعُه الثالث، قال: وقال: "إذا سقطت   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا  1وعن أنس (
وأمر أن َنْسُلَت القصَعَة قال: "فإنكم ال تدرون يف أي  لُْقَمُة أَحدِكم فْلُيِمْط عنها األذى، وليأُكْلَها، وال يدعها للشيطاِن" 

  طعامكم الربكة".
: "إذا أكل أَحدُُكم الطعام فال ميسح يده  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا 2النسائي ( 

  ر الطعام فيه الربكة".حىت يَلعقها أو يُلِعَقها، وال يرفع الصحفة حىت يلعقها أو يُلِعقها فإن آخِ 
) 5) فليلعق أصابَِعه فإنَُّه (4قال: "إذا أكل أَحدُُكْم طعاماً ( -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب هريرة، عن النيب 3مسلم ( 

  ال يدري يف أَيَّيِهنَّ الَربََكُة". 
ملنديل  : "إذا أكل -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 6أبو داود ( أَحدُُكم فال َميَْسَحنَّ يدُه 

  حىت يلعقها أو يـُْلِعَقها". 
يقول: "ما َمأل آدمى وعاًء شراً   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ِمقَداِم بن َمْعِدي َكِرب قال: مسعُت رسول هللا 7الرتمذي ( 

  ٌث لطعاِمِه وثـُُلٌث لشرابِِه وثـُُلٌث لِنـََفِسِه". من بطن، حبسب ابن آدم أَكَالٌت يُِقْمَن ُصلَبُه، فإْن كان ال حمالََة فثـُلُ 
  قال: حديٌث حسٌن صحيٌح. 

 __________  
  ). 136رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ). 330/  2(  -) رواه النسائي يف الوليمة يف الكربى، كذا عزاه املزي يف التحفة 2(
ب 18) كتاب األشربة (36) ( 1607/  3) مسلم: ( 3( رقم  -اسحباب لعق األصابع والقصعة وأكل اللقصة الساقطة  ) 
)137 .(  
  ) (طعاماً): ليست يف مسلم.4(
  ) (ف): (ألنه). 5(
ب يف املنديل 21) ( 185/ 4) أبو داود: (6(   ). 3847رقم ( -) كتاب األطعمة 
ب ما جاء يف كراهية كثرة األكل47) كتاب الزهد (37) (510  -  509/  4) الرتمذي: (7(   ). 2380رقم ( - ) 
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م ويف يده َغَمٌر (- صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 1أبو داود ( ) ومل يغسِلُه فأصابَُه  2: "من 
  شيء، فال يـَُلوَمَن إال نفسه". 

ُكَل األْكَلَة فـََيْحَمَدُه  : "إنَّ هللا لريضى عن الع-صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: قال رسول هللا  3مسلم (  بِد 
  َعَلْيها، أو يشرب الشربة فيحمَدُه عليها". 

كان إذا فرَغ من طعاِمِه قال: "احلمد     -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول هللا 4أبو داود (
  الذي أطعمنا وسقا وجعلنا مسلمني". 

صلى  - جاء إىل سعد بن ُعَباَدة، فجاء خببز وزيت، فأكل، مث قال النيب  - عليه وسلم صلى هللا  - )، أنَّ النيب 5وعن أنس (
  : "أْفطًر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم األبراُر، وصلَّْت عليكم املالِئكُة".- هللا عليه وسلم 

إذا اْشتَـَهى شيئاً أكَلُه، وإْن  طعاماً َقط، كان  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة قال: "ما َعاَب رسول هللا 6مسلم ( 
  َكرَِهُه ترَكُه".

يقول: "ال َتلبسوا احلرير، وال الديباَج، وال   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن حذيفة قال: مسعُت رسول هللا 7البخاري (
نيا وهي ( ا هلم يف الدُّ كلوا يف ِصحاِفها، فإ   خرة". ) يف اآل9) لكم ( 8تشربوا يف آنية الذهب والِفضة وال 

 __________  
ب يف غسل اليد من الطعام 54) كتاب األطعمة ( 21) ( 188/ 4) أبو داود: (1(   ). 3852رقم (  -) 
  ) الدسم والزهومة من اللحم.2(
ب استحباب محد هللا تعاىل بعد األكل والشرب 24) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2095/  4) مسلم: ( 3( رقم    -) 
)89 .(  
ب ما يقول الرجل إذا طعم 53) كتاب األطعمة ( 21) ( 187/ 4) أبو داود: (4(   ). 3850رقم (  -) 
ب ما جاء يف الدعاء لرب الطعام 55) كتاب األطعمة ( 21) ( 189/ 4) أبو داود: (5(   ). 3854رقم ( -) 
ب ال يعيب الطعام 35) كتاب األشربة (36) ( 1632/  3) مسلم: ( 6(   ).187رقم (   -) 
ء مفضض 29) كتاب األطعمة ( 70(  )465/ 9) البخاري: (7( ب األكل يف إ   ). 5426رقم ( -) 
  ) (هي): ليست يف (ف). 8(
  ) البخاري: (ولنا يف اآلخرة).9(

)2/788 (  

  

: " إذا ُدعي أحُدم فليجب،  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا، هو ابن مسعود، قال: قال رسول هللا 1النسائي ( 
لربكة".فإن كان مفطرًا فليأكل، و    إْن كان صاِئماً دعا 

  - ، عن النيب - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ُمحيد بن عبد الرمحن احلمريي، عن رجل من أصحاب النيب 2أبو داود (
ما ِجوارَا، وإْن سبق أحدمها  3قال: "إذا اجتمع داعيان ( - صلى هللا عليه وسلم  ً أقر ما  ً، فإن أقر ما  ) فأجب أقر



  الذي سبق".  فأجب
)، عن أيب مسعود األنصاري، قاق: كان رُجٌل من األنصاِر يُقاُل له أبو ُشعيب، وكان له ُغالم حلََّاٌم، فرأى رسول هللا 4مسلم ( 

 فعرف يف وجِهِه اجلوع، فقال لُغَالِمِه: وْحيََك اصنع لنا طعاماً خلمسِة نفر، فإىنِّ أريد أن أدُعَو النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -
َفَدَعاُه َخاِمَس مخسٍة، واتـَّبعُهْم  -صلى هللا عليه وسلم   -َخاِمَس مخسٍة، قال: فصنع مثَُّ أَتى النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -

ذن لَُه وإن شئت رجع" قال: ال، -صلى هللا عليه وسلم  -رُجٌل فلما بلغ الباَب قال النيب  : "إنَّ هذا اتبعنا فإن شئت أْن 
   رُسوَل ِهللا. بل آذن لَُه 
صلى هللا عليه  - فاِرِسيَّاً كان طيَِّب املََرِق فصنع لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -)، أن َجارًا لرسول هللا 5وعن أنس (

، : "ال" فعاد يدُعوهُ -صلى هللا عليه وسلم  -، مث جاء يدُعوُه فقال: "وَهِذِه؟ " لعاِئَشَة، فقال: ال، فقال رسول هللا -وسلم 
  : "وهِذِه؟ " قال: ال، قال -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 

 __________  
  ). 30رقم ( - ) رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة 1(
ب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق 9) كتاب األطعمة ( 21) ( 133/ 4) أبو داود: (2(   ). 3756رقم (   -) 
  ) أبو داود: (الداعيان).3(
ب ما يفعل الضيف إذا تبعه غري من دعاه صاحب الطعام 19) كتاب األشربة (36) ( 1608/  3) مسلم: ( 4( رقم   -) 
)138 .(  
  ). 139رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(

)2/789 (  

  

قال: نعم يف  : "وهِذِه؟ " -صلى هللا عليه وسلم  -: "ال" مث عاد يدُعوُه فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
  الثالثِة، فقاما يتدافَعاِن حىت أتيا منزَلُه. 

يب بكر وعمر فقال: "ما  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: خرج رسول هللا 1وعن أيب هريرة (  ذات يوم أو ليلٍة، فإذا هو 
بيِده، ألْخَرَجين الذي أخرجكما،  أخرجُكَما من بيوِتُكما هذه الساعة؟ " قاال: اجلُوُع.  رسول هللا، قال: "وأ والذي نفسي 

  -قوُموا" فقاموا معه فأيت رجًال من األنصار، فإذا هو ليس يف بيتِه فلما رأتُه املرأُة قالت: مرحباً وأهًال، فقال هلا رسول هللا  
  -  رسول هللا ) فالن؟ " قالت: ذهب يستعذب لنا من املاِء، إْذ جاَء األنصاريُّ فنظًر إىل2: "أين (-صلى هللا عليه وسلم 
وصاحبْيِه مث قال: احلمُد ِِِ، ما أحٌد اليوم أْكَرَم أضيافاً مىن قال: فانطلق فجاَءُهْم بِِعْذٍق فيه ُبْسٌر   - صلى هللا عليه وسلم 

َك واحللُ -صلى هللا عليه وسلم  -)، فقال: ُكُلوا من هذه، وأخد املُْديََة فقال له رسول هللا 3وُرَطٌب ومتر ( َّ وب" فذبح  : "إ
): "لُتسأُلنَّ  5(  - صلى هللا عليه وسلم  -)، فلما أْن شبعوا وَرُووا، قال رسول هللا 4هلم فأكُلوا من الشاِة ومن ذلك الِعْذِق (

  عن هذا النعيِم يوم القيامِة، أخرَجُكْم من بـُُيوِتُكْم اجلُوُع، مثَّ مل ترجعوا حىت أصاَبُكْم هذا النعيم".
صلى هللا   - ، فدخل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -قال: كنُت غالماً أمشى مع رسول هللا )، عن أنس 6البخاري (

ء ( - عليه وسلم  َّ ه بقصعٍة فيها طعام وعليه ُد   -صلى هللا عليه وسلم  -) فجعل رسول هللا  7على غالم َلُه خيّاط، فأ
  يتتبَّعُ 

 __________  



ب جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك 20) كتاب األشربة (36) ( 1609/  3) مسلم: ( 1( رقم   - ) 
)140 .(  
  ) (د، ف): (وأين). 2(
  ) مسلم: (ومتر ورطب). 3(
  ) مسلم: (العذق وشربوا). 4(
  ) مسلم: (أليب بكر وعمر).5(
ب من أضاف رجًال إىل طعام 35) كتاب األطعمة ( 70) ( 473/ 9) البخاري: (6(   ). 5435رقم ( - ) 
  ء: هو القرع. ) الد7(

)2/790 (  

  

ء بعد ما   ء، قال: فلما رأيُت ذلك جعلُت أمجعُه بني يديه، قال: فأقبل الغالُم على عمله قال أنس: ال أزال أحبُّ الدُّ الدُّ
  َصَنَع ما َصنع.  - صلى هللا عليه وسلم  - رأيُت رسول هللا 

َء من حول القصعة (يت - صلى هللا عليه وسلم  -)، فرأيُت رسول هللا 1وقال مسلم ( َّ ): فلم أزل أحب 3)، قال (2تبَُّع الدُّ
ء مذ (   ) يومئذ. 4الد

: " أ ذر إذا طبخت مرقًة، فأكثر ماَءَها وتعاهد -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب ذر، قال رسول هللا 5وقال (
  جريانك".

قصعٌة من ثريٍد وحلم، فتناول الذراع   - عليه وسلم صلى هللا -)، قال: ُوِضَعْت بني يدي رسول هللا 6وعن أيب هريرة ( 
  وكانت أحبَّ الشاِة إلَْيِه. 

قال: "كمَل من الّرِجاِل كثٌري، ومل يكُمْل من   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب موسى األشعري، عن النيب 7البخاري (
  النساء كفضل الثَّرِيِد على ساِئر الطعام". النَِّساِء إالَّ مرمي بنت عمران وآِسية امرأة ِفرعون، وفضُل عائشة على

): ما عند إال َخلٌّ 10) فقالوا ( 9سأل أهله اِإلدام (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، أن النيب 8مسلم ( 
كل ِبِه ويقول: "نعم اِإلدام (    ) اخلل". 9) اخلل، نعم اِإلدام (9فدعا ِبِه، فجعل 

 __________  
ب جواز أكل املرق 21) كتاب األشربة (36) ( 1615/  3م: ( ) مسل1(   ).144رقم ( - ) 
  ) مسلم: (من حوايل الصحفة) ويف (د): (من حول الصحفة).2(
  ) (قال): ليست يف (د). 3(
  ) مسلم: (منذ). 4(
جلارة 42) كتاب الرب والصلة واآلداب (45) ( 2025/  4) مسلم: ( 5( ب الوصية    ). 142رقم (   - ) 
ب أدق أهل اجلنة منزلة فيها 84) كتاب االميان ( 1) (186/  1لم: ( ) مس6(   ) وللحديث بقية. 328رقم (   -) 
ب فضل عائشة 30) كتاب فضائل الصحابة (62) ( 133/ 7) البخاري: (7(   ). 3769رقم ( - رضي هللا عنها  - ) 
ب فضيلة اخلل والتأدم به  30) كتاب األشربة (36) ( 1622/  3) مسلم: ( 8(   ). 166رقم (   -) 



  ) مسلم: (األدم). 9(
  ) (د): (قالوا). 10(

)2/791 (  

  

ُكُل مترًا. 2ُمْقِعياً (   - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: رأيُت النيب 1وعن أنس (  (  
  ) منُه أكًال ذريعاً. 5)، فأكل ( 4بتمٍر فجعل يقِسُمُه وهو ُحمَْتِفٌز ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، أِتَى النيب  3وعنه (

  )، أكًال حثيثاً. 6رواية ( وىف
لرَُّطِب. - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: رأيُت رسول هللا 7وعن عبد هللا بن جعفر (   كل الِقثَّاَء 

لرطب ويقول:  10) الطَّبيْخ (9كل (  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: رأيُت رسول هللا 8أبو داود (  (
  ، وبرد هذا حبرِّ هذا". "نْكِسُر َحّر هذا بربد هذا

)، وكان حيُِبُّ 12فقدمنا مترًا وزُبدًا (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قاال: دخل علينا رسول هللا  11وعن ابين بُسر السَُّلمَيْني ( 
  ). 12التمر والزبد (

 __________  
ب استحباب تواضع اآلكل وصفة قعوده 24) كتاب األشربة (36) ( 1616/  3) مسلم: ( 1(   ). 148رقم ( - ) 
صباً ساقيه. 2(   ) أي جالساً على أليتيه، 
  ). 149رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ) أي مستعجل غري متمكن يف جلوسه وهو مبعىن قوله (مقعياً). 4(
كل). 5(   ) مسلم: (
  ) املصدر السابق. 6(
ب أكل القثاء 23) كتاب األشربة (36) ( 1616/  3) مسلم: ( 7(   ). 147رقم (  -لرطب ) 
ب يف اجلمع بني لونني يف األكل 45) كتاب األطعمة ( 21) ( 176/ 4) أبو داود: (8(   ). 3836رقم ( -) 
كل): (سقطت من األصل).9( ) (  
  ) أبو داود: (البطيخ) وكذا يف (د، ف). 10(
  ). 7338رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 11(
  ومترًا).  ) أبو داود: (زبداً 12(

)2/792 (  

  

بتمر   - صلى هللا عليه وسلم   - ) طلحة، عن أنس بن مالك قال: ُأيت رسول هللا 2) بن عبد هللا بن أيب ( 1وعن إسحق (
  عتيق، فجعل يفتُشُه ُخيْرج السوس منه.

  الذين رووا هذا احلديث مرسالً عن إسحاق أكثر ممن أسنده. 



وضع مترة على كْسَرٍة   -صلى هللا عليه وسلم  - م، قال: رأيت رسول هللا )، عن يوسف بن عبد هللا بن سال3أبو داودا (
  ) وقال: "هذه إداُم هِذِه". 4(

َعزَّ -) من املَّن، الذي أنزل هللا  6: "الَكْمأُة (- صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول هللا  5مسلم ( 
  ) ". 7َعْنيِ ( علي بين إسرائِيل وماؤها ِشَفاُء ال -َوَجلَّ 

  ). والَعَسَل.9حيُِب احللواَء ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت: كان رسول هللا 8وعن عائشة (
ء أحدكم فليْغِمْسُه   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا  10البخاري ( ُب يف إ قال: "إذا وقع الذَ

  ) 11كلَّه، مث لَيطرحُه فإنَّ يف أحد ( 
_ _________  
ب يف تفتيش التمر املسوس عند األكل 43) كتاب األطعمة ( 21) ( 174/ 4) أبو داود: (1(   ). 3832رقم (  -) 
  ) أبو داود: (بن طلحة)، وهو خطأ. 2(
ب التمر 42) كتاب األطعمة ( 21) ( 173/ 4) أبو داود: (3(   ). 3830رقم ( -) 
  أخذ أخذ كسرة من خبز شعري فوضع عليها مترة).  -  صلى هللا عليه وسلم  - ) أبو داود: (رأيت النيب 4(
ا 28) كتاب األشربة (36) ( 1621/  3) مسلم: ( 5( ب فضل الكمأة ومداواة العني    ). 161رقم ( -) 
) (الكمأة): نبات يقال له أيضاً: شحم األرض، يوجد يف الربيع حتت األرض، وهو أصل مستدير كالقلقاس، ال ساق له  6(

  يل إىل الغربة. وال عرق، لونه مي 
  ) (د، ف): (للعني). 7(
ب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ومل ينو الطالق 3) كتاب الطالق ( 18) ( 1101/  2) مسلم: ( 8( )  21رقم (   -) 

  وللحديث بقية. 
  ) (ف): (احللوى). 9(
ء  58) كتاب الطب ( 76) (260/ 10) البخاري: ( 10( ب يف اإل ب إذا وقع الذ   ). 5782رقم ( -) 
  ) البخاري: (إحدى). 11(

)2/793 (  

  

  ) ". 1جناحيِه شفاء ويف اآلخر داء ( 
  )، "ِوإنَُه يتقي جبناحه الذي فيه الداء". 2زاد أبو داود ( 

  .-صلى هللا عليه وسلم   - رواه من حديث ابن عجالن، عن املقربي، عن أيب هريرة، عن النيب 
  

  ب يف األشربة 
) فليشَرْبُه  4: "من شرب منكم النِبيذ (- صلى هللا عليه وسلم  - ل: قال رسول هللا )، عن أيب سعيد اخلدري، قا3مسلم ( 

  زبيباً فردًا، أو متراً فردًا، أو ُبْسرًا فردًا". 
)،  6ى عن خليط التَّْمر والُبسر، وعن َخِليِط التمر والزبيب (  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ نيب هللا 5وعن أيب قتادة (
  ْهِو والرَُّطِب، وقال: "انتبذوا ُكلَّ واِحٍد على ِحَدتِِه".وعن خليط الزَّ 



يُتُكم عن األشرِبَِة إال (-صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 7وعن بريدة بن حصيب (  ) يف ظروف 8: "كنُت 
  األَدِم، فاشربوا يف ُكلِّ ِوَعاٍء، غري أْن ال تشَربُوا ُمْسِكرًا". 

 __________  
  بخاري: (داء ويف اآلخر شفاء).) ال1(
ب يقع يف الطعام 49) حمناب األطعمة (21) ( 182/ 4) أبو داود: (2( ب يف الذ   ). 3844رقم ( -) 
ب كراهة انتباذ التمر والذبيب خملوطني 5) كتاب األشربة (36) ( 1575/  3) مسلم: ( 3(   ). 22رقم (   -) 
  ) مسلم: (النبيذ منكم) وكذا (ف). 4(
  ). 26رقم ( - فس الكتاب والباب السابقني ) مسلم: ن5(
  ) مسلم: (الزبيب والتمر).6(
ب النهي عن اإلنتباذ يف املزفت 6) كتاب األشربة (36) ( 1585/  3) مسلم: ( 7(   ). 65رقم (  -) 
  ) (إال): ليست يف مسلم. 8(

)2/794 (  

  

َبُذ ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: كان رسول هللا 1وعن ابن عباس ( ) لَُه أوََّل الليل، فيشَربُُه، إذا أْصَبَح، يوَمُه  2يـُنـْ
. ذلك، واللَّيَلَة اليت جتى، والَغَد والليلة األخرى، والَغَد إىل الَعْصِر، فَِإْن بقي شيٌء، سَقاُه اخلَاِدَم أو َأَمَر ِبِه َفص   بَّ

كان يصوُم، فتحينُت ِفطرُه بنبيذ صنعُتُه    -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أيب هريرة، قال: علمُت أن رسول هللا 3أبو داود (
ذا احلائط، فإنَّ هذا شراُب من ال يؤمن  واليوم اآلخر". ء، مث أتيته به فإذا هو يَِنشُّ فقال: "اضرب  َّ   يف ُد

َراٌم، ومن شِرَب : "ُكلُّ ُمْسِكٍر ْمخٌر، وكلُّ مسكٍر حَ -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 4مسلم ( 
َا يف اآلِخرِة".  نـَْيا فمات وهو يُْدِمنـَُها، مل يـَُتْب، مل يشَرْ   اخلمر يف الدُّ

عن   - صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ رُجًال َقِدَم من َجْيَشاَن (وجيشان من اليمن) فسأل النيب 5وعن جابر بن عبد هللا (
ْرِضِهْم من الذُّرَِة يـَُقالُ  : "أَو ُمْسِكٌر ُهَو؟ " قال: نعم -صلى هللا عليه وسلم   - َلُه اِملْزُر، فقال له رسول هللا شراب يشربُونَُه 

) السكر أن يسِقَيُه من طيَنِة  6: "كل ُمْسِكٍر حراٌم، إنَّ على ِهللا عهدًا ملن شرب ( -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 
  خلََباِل؟ قال: "َعَرُق أْهِل النَّاِر أو ُعَصارَُة َأْهِل النَّاِر". اخلََباِل" قالوا:  رُسوَل هللا! وما ِطيَنُة ا

يقول: "كل مسكر حراٌم، وما أسكر منه   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: مسعُت رسول هللا 7أبو داود (
  ) فملُء الكف منه حرام".8الَفَرُق (

 __________  
حة النبيذ الذي مل يشتد مسكرًا 9() كتاب األشربة  36) ( 1589/  3) مسلم: ( 1( ب إ   ). 79رقم (   -) 
  ) مسلم: (ينتبذ) وكذا (د). 2(
ب يف النبيذ إذا غلي 12) كتاب األشربة (20) ( 107/ 4) أبو داود: (3(   ). 3716رقم (   -) 
ب بيان أن كل مسكر مخر 7) كتاب األشربة (36) ( 1587/  3) مسلم: ( 4(   ). 73رقم (  -) 
  ). 72رقم ( - لكتاب والباب السابقني ) مسلم: نفس ا5(
  ) مسلم: (يشرب). 6(



ب النهي عن املسكر 5) كتاب األشربة ( 20) (91/ 4) أبو داود: (7(   ).3687رقم (   -) 
  ) هو مكيلة تَسُع ستَة عشر رطًال. 8(

)2/795 (  

  

ردٍة نُعا1وعن َديـَْلم بن اهلْرسع احلمريي ( رض   َّ ً من  ) قال: قلت:  رسول هللا! إ َّ نتَِّخُذ شرا مب فيها عمًال شديدًا، وإ
هذا الَقْمِح نتقوَّى به على أعمالنا وعلى برد بالد فقال: "هل يسكر؟ " قلت: نعم، قال: "فاجتنبوه" قلت: فإن النَّاس  

ركيه، قال: "فإن مل يرتكوه قاتلوهم". 2عند (   ) غري 
ُْم إالَّ الَفِضيُخ: الُبْسُر والتَّْمُر، فإذا  )، عن أنس: كنُت َساِقَي القوِم، يومَ 3مسلم (  ُ ُحّرَِمِت اخلْمُر، يف بيِت أيب طلَحَة وما شرا

ِة،  ُمَناٍد يـَُناِدي فقال: اخرج فانظُر، فخرجُت فإذا املنادي يـَُناِدي: أَال إنَّ اخلمر قد ُحرَمْت، قال: َفَجَرْت يف ِسَكِك املدينَ 
  رِقْـَها، فهرقْـُتها، فذكر احلديث.) فأهْ 4فقال يل أبو طلحة: اخرج ( 

  ُسِئَل عن اخلمر تـُتََّخُذ خًال؟ فقال: "ال".  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ النيب  5وعن أنس أيضاً (
فَشرَب من ِقْربٍَة ُمَعلََّقٍة قاِئماً، فقصُت إىل   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن َكْبَشَة قالت: دَخَل عليَّ رسول هللا  6الرتمذي ( 

  ِفيَها فقطعُتُه. 
  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب.

  زََجَر عن الشُّْرِب قاِئماً. -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن قتاَدَة: عن أمن، أنَّ النيب 7مسلم ( 
 __________  

  ). 3683رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
): ليست يف أيب داود.2(   ) (عند
ب، حترمي اخلمر 1) كتاب األشربة (36) ( 1570/  3) مسلم: ( 3(   ). 3رقم (  -) 
  ) (ف): (فاخرج). 4(
ب حترمي ختليل اخلمر 2) كتاب األشربة (36) ( 1573/  1) مسلم: ( 5(   ). 11رقم ( - ) 
ب ما جاء يف الرخصة يف ذلك 18) كتاب األشربة (27) ( 27014) الرتمذي: (6(   ). 1892رقم (   - ) 
ب كراهية الشرب قائماً 14) كتاب األشربة (36) ( 1600/  3) مسلم: ( 7(   ). 112رقم (   -) 

)2/796 (  

  

  ). 2)، قلنا: فاألْكُل؟ قال: ذلك شرٌّ وأخبثٌّ (1قال قتادة ( 
ى رسول هللا 3وعن أيب سعيد اخلدري (  ) األسِقَيِة أْن ُيشرب من  4عن اختناث ( - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: 

  أفواِهَها.
ً ويقول: "إنَُّه أروى وأبُرأُ وأْمرأُ".6يتنفس يف الشراب (  -صلى هللا عليه وسلم   -ال: كان رسول هللا )، ق5وعن أنس (   ) ثال

ً. 6قال أنس: وأ أتنفس يف الشراِب (   ) ثال



أ قال: "إذا شرب أحدكم فليتنفس ثالث مرات، فإنَُّه أهن -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس، عن رسول هللا 7النسائي ( 
  وأمرأ".
ِء.   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب قتادة أنَّ النيب 8مسلم (  َ   ى أن يـُتَـنَـفَّس يف اِإل
ى عن الئْفِخ يف الشراِب، فقال َلُه رجل:   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب سعيد اخلدري، عن رسول هللا 9مالك ( أنَُّه 

: "فأِبِن القدح عن ِفيَك و  -صلى هللا عليه وسلم   -احد واحد، فقال لَُه رسول هللا  رُسوَل هللا إّينِ ال أْرَوْي من نـََفس و 
  ) تنفَّْس "قال: فإّينِ َأرى الَقَذاَة ِفيِه قال: "فاْهرِقْـَها". 10(

 __________  
  ). 113رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ) مسلم: (ذاك أشر أو أخبث).2(
ب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 13) كتاب األشربة (36( ) 1600/  3) مسلم: ( 3(   ). 111رقم ( -) 
  ) ويف رواية ملسلم: "واختناثها أن يقلب رأسها حىت يشرب منه". 4(
ً خارج  16) كتاب األشربة (36) ( 1602/  3) مسلم: ( 5( ء واستحباب التنفس ثال ب كراهة الننفس يف نفس اإل  (

ء    ). 123رقم ( -اإل
ء).  ) 6(   (ف): (اإل
  ). 446/ 1) رواه النسائي يف الوليمة يف الكرى، كذا عزاه املزي يف التحفة: (7(
ء  16) كتاب األشربة (36) ( 1603/  2) مسلم: ( 8( ب كراهة التنفس يف نفس اإل   ). 121رقم ( -) 
ب النهي ع7(  - صلى هللا عليه وسلم  - ) كتاب صفة النيب 49) (925/  2) املوطأ: (9( ن الشراب يف آنية الفضة ) 

  ). 12رقم (   -والنفخ يف الشراب  
  ) املوطأ: (مث). 10(

)2/797 (  

  

َنا ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس قال: أ رسول هللا  1البخاري ( ) شاة لنا، مثَّ  2يف داِر هذ فاستسقى، فحَلبـْ
ُتُه مين ماء بِئِرَ هذه فأعطيُتُه، وأبو بكٍر عن يسارِهِ  ، وعمر ُجتَاَهُه، وأعرايبٌّ عن ميِشِه، فلما فرَغ قال عمر: هذا أبو بكٍر  ُشبـْ

ُنوا.    فأعطى األعرايبَّ َفْضَلُه مث قال: األميُنوَن اَألْميَُنوَن أال فـََيمِّ
  ). 3قال أنس: فهي ُسنٌَّة فهي ُسنٌَّة (

راٍب فشِرَب ِمْنُه، وعن ميينِه ُغَالم، وعن  ُأِيتَ بش  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سهل بن سعد أنَّ رسول هللا  4مسلم ( 
َْذُن يل أن أْعِطى َهؤَالء؟ فقال: الُغَالُم: ال وِهللا ال ُأوثُر بنصييب ِمْنَك أحدًا.    َيَسارِِه أشَياخ فقال للغالم: "َأ

  يف َيِدِه.  - صلى هللا عليه وسلم  - قال: فَتلَُّه رسول هللا 
ً".  - ) 6يعين (-قال: "إنَّ ساقي القوم آخرهم   -هللا عليه وسلم  - صلى -)، عن النيب  5وعن أيب قتادة (   شر

  كان ُيستَـْعَذُب َلُه املاُء من بـُُيوِت السقيا.   -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عائشة أن النيب 7أبو داود (
  قال قتيبة: هي عني بينها وبني املدينة يومان. 

: "ما أنزل هللا داًء إال أنزل له دواء،  -صلى هللا عليه وسلم   - سول هللا  )، عن عبد هللا بن مسعود قال: قال ر 8النسائي ( 



ا تُرمُّ من كل الشجر". لبان البقر فإ   فعليكم 
 __________  

ب من استسقى 4) كتاب اهلبة ( 51) ( 238/ 5) البخاري: (1(   ). 2571رقم ( - ) 
  ) البخاري: (فحلبنا له). 2(
  ) البخاري: (ثالث مرات). 3(
ب استحباب إدارة املاء واللنب 17) كتاب األشربة (36) ( 1603/  4لم: ( ) مس4(   ). 127رقم ( - ) 
ب قضاء الصالة الفائتة 55) كتاب املساجد ومواضع الصالة (5) (474 -  472/  1) مسلم: ( 5(   ). 311رقم (   -) 
  ) (يعين): ليست يف مسلم وكذا (ف). 6(
ب يف إيكاء اآلنية 22) كتاب األشربة (20) ( 114/ 9) أبو داود: (7(   ).3735رقم ( - ) 
  ). 62/  7) رواه النسائي: يف الوليمة يف الكربى، كذا عزاه املزي يف التحفة: (8(

)2/798 (  

  

َلِة، والشرب (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباس، أنَّ النيب 1الرتمذي (  ) من يف  2ى عن املَُجثََّمِة ولِنب اجلَالَّ
قاِء.   السِّ

  حديٌث حسٌن صحيٌح.  قال:
) األْسِقَيَة،  5) اآلنيَة، وأوْكئوا ( 4قال: "َمخُروا ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا، عن النيب 3البخاري (

ِد فإنَّ الُفَوْيسقَة  ) صبياَنُكم عند املساِء، فإنَّ للجّن انتشارًا وَخْطَفة، وأطفُئوا الصابيح عند الرُّقَا6وأِجيُفوا األبواَب، واْكِفُتوا (
ا اجرتَّت الفتيَلَة فأحرقت أهل البيت". 7(   ) رُمبَّ

) أمسيم 10و (  - : " إذا كان ُجْنُح الليل -صلى هللا عليه وسلم  - ) أيضاً، قال: قال رسول هللا 9)، عن جابر (8مسلم ( 
َياَنُكْم، فإنَّ الشيطان ينتِشُر حينئٍذ، فإذا ذهب ساعٌة من ال - ليل فحلُّوُهْم، واغِلُقوا األبواَب واذُكُروا اسم هللا، فُكفُّوا صبـْ

ً ُمْغلقاً، وأوُْكوا قَرَبُكم، واذُكُروا اسم هللا، وَمخُروا آنِيَـَتُكْم، واذكروا اسم ِهللا، ولو أ ن تـَْعُرُضوا عليها  فإنَّ الشيطان ال يفَتُح 
  شيئاً، وأْطفئوا مصابِيَحُكم". 

 __________  
ا 24) كتاب األطعمة ( 16) (238  /4) الرتمذي: (1( ب ما جاء يف أكل حلوم اجلاللة وألبا   ). 1825رقم (  -) 
  ) الرتمذي: (وعن الشرب). 2(
ب يف ضراب أحدكم 16) كتاب بدء اخللق ( 59) ( 409/ 6) البخاري: (3( ب إذا وقع الذ   ). 3316رقم ( -) 
  ) (مخروا اآلنية): (أي غطوها). 4(
  طوها وشدوها، والوكاء اسم ما يسد به فم القربة.) (وأوكئوا): أي ارب5(
  ) (وأكفتوا): (أي ضموهم إليكم، واملعىن: (امنعوهم من احلركة يف ذلك الوقت. 6(
  ) (الفويسقة): هي الفأرة. 7(
ء 12) كتاب األشربة (36) ( 1595/  3) مسلم: ( 8( ب األمر بتغطية اإل   ).97رقم ( - ) 



  ) (ف): (جابر بن عبد هللا).9(
  ) مسلم: (أو). 10(

)2/799 (  

  

) إذا غابت الشمس، حىت تذهب  2: "ال تـُْرِسُلوا فـََواِشيُكْم ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 1وعنه (
  ) إذا غابت الشمس حّىت تذَهَب فحَمُة الِعَشاِء".4)، فإنَّ الشيطان ينبعث ( 3َفْحَمُة الِعَشاِء (

َنِة ليلًة ينزل    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا )، قال: مسعُت رسول  5وعنه ( َقاَء، فإنَّ يف السَّ ء، وأوُْكوا السِّ يقول: "غطُّوا اإل
ِء".  ء ليس عليه ِغطاٌء، أو ِسَقاٍء ليس عليه وَِكاٌء إال نزل فيه من ذِلَك الَوَ ٌء ال ميُرُّ    فيها َوَ

  . -) األول هو: ُدَجْنَربُ 6كانون (-كانُوَن األوََّل قال الليث بن سعد: األعاجم عند يتـَُّقون ذلك يف  
  قال: "ال ترتُُكوا النَّاَر يف بيوِتُكْم حني تناُموَن".  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن ابن عمر، عن النيب 7مسلم ( 

  
  ب يف اللباس والزينة.

يَّ إزار خِفيٌف، قال: فاْحنَلَّ إزاري ومعى احلجُر، ومل  )، عن املسور بن َخمَْرَمَة قال: أقبْلُت حبجٍر أِمحُلُه ثقيل، وعل8مسلم ( 
: "ارجع إىل ثوبك فُخْذُه وال ْمتُشوا  -صلى هللا عليه وسلم  -أستطع أْن أضَعُه حىت بلغُت ِبِه إىل موِضِعِه، فقال رسول هللا  

  ُعَراًة". 
 __________  

  ). 98رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  : كل شيء منتشر من املال مثل اإلبل والغنم وغريها.) الفواشي2(
قباله وأول ظالمه، ويقال للظلمة اليت بني املغرب والعشاء  3( ) (فحمة العشاء): ظلمتها وسوادها، وفسرها بعضهم هنا 

  الفحمة.
  ) مسلم: (الشياطني تنبعث).4(
  ). 99رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  وكانون). ) (د، ف): (6(
  ). 100رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
ب اإلعتناء حلفظ العورة 19) كتاب احليض (3) (268/  1) مسلم: ( 8(   ). 78رقم ( - ) 
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قال: "ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرٍَّة من   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن النيب 1وعن عبد هللا بن مسعود ( 
)،  2احلقَّ (  ْربٍ" قال رجل: إنَّ الرَُّجَل حيُِبُّ أْن يُكوَن ثوبُُه حسًنا ونعُلُه حسنًة، قال: " إن هللا مجيل حيب اجلمال، الِكْربُ َبَطرُ كِ 

  ) ". 3وَغْمُط النَّاِس (



)  6الًسا رثَّ (ج -صلى هللا عليه وسلم  - ) عند رسول هللا 5) عن مالك بن َنْضلة اجلُشمي، قال: كنت ( 4النَّسائيُّ ( 
ك هللا ماًال فلُريَ أثُرُه عليك ".    الثياِب، فقال: "ألك ماٌل؟ " قلت: نعم  رسول هللا، من ُكلِّ املال، قال: " إذا آ

بسبٍع: بعيادة املريض، واتِّباع اجلنائز،  - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن الرباء بن عازب، قال: أمر رسول هللا  7البخاري (
ى عن وتشميِت ا ى عن الشرب يف الفضَِّة، و لعاطس، ونصر الضعيف، وعون املظلوم، وإفشاء السالم، وإبرار املقسم، و

  ) واِإلستربق. 9)، وعن لبس احلرير والديباج، والِقسَّيِّ ( 8ختتم الذهب، وعن ركوب املياثر (
 __________  

ب حترمي الكرب وبي39) كتاب االميان ( 1) ( 93/  1) مسلم: ( 1(   ). 147رقم ( - انه ) 
  ) (بطر احلق): معناه دفعه وإنكاره ترفًعا وجتربًا.2(
  ) (غمط الناس): احتقارهم. 3(
  ). 5223رقم ( -) اجلالجل 54) كتاب الزينة (48) (180/  8) النسائي: (4(
  ) النسائي: (كنت جالًسا). 5(
  ) النسائي: (فرآين رث). 6(
لرتتيب الذي أورده أبو حممد عبد احلق وها هي مواضعه  ) رواه البخاري يف مواضع كثرية يف صحيحه، غ7( ري أين مل أجده 
]1239  ،2445 ،5175   ,5635 ,5650  ،5838 ،5849  ،5863 ،6222 ،6654 .[  
) (املياثر): مجع مئثرة، وهو وطاء كانت النساء يضعنه ألزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم، ويكون من  8(

  وغريه، وقيل: أغشية للسروج تتخذ من احلرير وغريه. احلرير، ويكون من الصوف
لَقس: موضع من بالد مصر، وهي قرية على ساحل البحر قريية من تنيس  9( حلرير تعمل  ي): هي ثياب مضلعة  ) (الَقسِّ

  و (اإلستربق): غليظ الديباج. 

)2/801 (  

  

  )، وعن لبس احلرير والديباج وأن جيلس عليه. 1وقال يف حديث حذيفة ( 
  ) يف اآلخرة. 3)، من حديث الرباء يف ذكر الفضة، فإنه من شرب فيها يف الدنيا مل يشَرْب فيها (2زاد مسلم (

)، وكان رجًال يـَْغَشى امللوك وُيصُيُب منهم، فقال 5)، رأى عمر ُعطارًِدا التيميَّ يقيُم يف السُّوِق ُحلًَّة ( 4وقال: عن ابن عمر ( 
رسول هللا إّينِ ( 6( ) العرب، إذا قدموا  8يُت ُعطَاِرًدا يقيم يف السوق ُحلَّة ِسَريَاَء، فلو اشرتيتها فلِبْستَـَها ِلَوْفِد ( ) رأ7): 

ا يلبس احلرير يف الدنيا من ال  -صلى هللا عليه وسلم - عليك، وأظنُُّه قال: ولبستها يوم اجلُمعِة، فقال له رسول هللا  : "إمنَّ
ُحبَلٍل ِسَريَاَء، فبعث إىل عمر ُحبلٍَّة، وبعث   -صلى هللا عليه وسلم  -ك أيت رسول هللا خالق له يف اآلخرِة" فلما كان بعد ذل

ها،  إىل ُأسامَة ْبِن زيٍد حبلٍة، وأعطى علي بن أيب طالب ُحلًَّة، وقال: " شقِّْقَها ُمخًُرا بني نساِئَك" قال: فجاء عمر حبلِتِه حيملُ 
ِذِه ا ا إليك  9حللة (فقال:  رسول هللا! بعثَت إيلَّ  ألمس يف ُحلَِّة ُعطَاِرٍد ما قلَت، فقال: "إين مل أبعث  ) وقد قلَت 

ا" وأمَّا أَساَمُة فراح يف حلَِّتِه، فنظر إليه رسول هللا   ا إليك لُتصيب  نظًرا  -صلى هللا عليه وسلم  -لتلَبَسَها، ولكىن بعثُت 
  أنكَر َما صنع، فقال:   قد  - صلى هللا عليه وسلم  - َعَرَف أن رسول هللا 
 __________  

ب افرتاش احلرير 27) كتاب اللباس (77) ( 304/  10) البخاري: (1( ا النيب 5837رقم (   -)  صلى   -)، ولفظه: "



ا، وعن لبس احلرير والديباج، وأن جنلس عليه".  - هللا عليه وسلم  كل    أن نشرب يف آنية الذهب والفضة، وأن 
ء الذهب والفضة 2) كتاب اللباس والزينة ( 37) (636/  3) مسلم: ( 2( ب حترمي استعمال إ   ). 3رقم ( -) 
  ) (فيها): ليست يف مسلم. 3(
  ). 7رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
لسوق حلة سرياء).5(   ) مسلم: (
  ) مسلم: (فقال عمر).6(
  ) (إين): ليست يف (ف). 7(
  . ) مسلم: (لوفود) وكذا (د)8(
  ) (احللة): ليست يف مسلم وكذا (د). 9(

)2/802 (  

  

ا إيلَّ ( ا (1رسول هللا! ما تنظُُر إيلَّ؟ فأنت بعثت  ا إليك لتشقَِّقَها 2)، فقال: "إّينِ مل أبعث  ) إليك لتلبسها، ولكين بعثت 
  مخًرا بني نساِئَك". 
  ). 5) يوم اجلمعة وللَوْفِد ( 4)، فلبستها (3ويف طريق أخرى (

لقز (الس   ). 6رياء: املضلع 
عن لبس احلرير، إال موِضَع ِإصبعِني، أو ثالٍث،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: يف رسول هللا 7وعن عمر بن اخلطاب (

  أو أربع.
نيا، مل يلَبْسُه يف اآلِخَرِة". -صلى هللا عليه وسلم   -) قال: قال رسول هللا 8وعن أنس (   : "من لَِبَس احلرير يف الدُّ

،  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عبد هللا موىل أمساء بنت أيب بكر، عن أمساء قالت: هذه ُجبَُّة رسول هللا 9مسلم ( 
َنٌة ( 10فأَخَرَجْت إيلَّ ُجبََّة طياِلَسٍة، خسروانية ( لديباج، فقالت:  13) ديباج، وفرجيها مكفوفني ( 12) من (11)، هلا لِبـْ  (

يلبسها، فنحن نـَْغِسُلها   -صلى هللا عليه وسلم  -بضت، فلمَّا قُبضت قبْضُتها وكان النيب هِذِه كانت عند عائشة حىت قُ 
ا. 14للمرضى نستشفي (  (  
 __________  

ا). 1(   ) مسلم: (إيلَّ 
ا):: ليست يف مسلم. 2( ) (  
  ). 6رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ) مسلم: (فلبستها للناس). 4(
  لوفدة). ) (ف): (ول5(
لقز):ليست يف (ف) 6( ) (  
  ). 15رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ). 21رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 8(
  ). 10رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 9(



  ) مسلم: (كسروانية)، وهو نسبة إىل كسرى صاحب العراق ملك الفرس.10(
  وهي رقعة يف جيب القميص.) (لبنة): 11(
  ) (من): ليست يف مسلم وكذا (د). 12(
  ) (د , ف): (فرجاها مكفوفان).13(
  ) مسلم: (يستشفي). 14(

)2/803 (  

  

) بن العوَّام يف الُقُمِص  2رخَّص لعبد الرمحن ابن عوف، وللزبري ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا  1وعن أنس (
ما. ويف رواية (احلرير يف السََّفِر،  ما [أو وَجٍع كان  ما] (3من ِحكٍَّة كانت    ) من غري شك. 4)، من حكة كانت 

)، فقال:  6عليَّ ثوبني معصفرين (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: رأى رسول هللا  5وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص ( 
  ) الكفار فال تْلَبْسها". 7"إنَّ هِذِه من لباس (

إىل سعٍد فذكر   -صلى هللا عليه وسلم  -عن عمرو بن ُشَرْحِبيل، عن قيس بن سعد، قال: جاء النيب  )، 8النسائي ( 
ا، كأين أنظر إىل أثر (   ) 9احلديث، وفيه فوضع له ماًء يف َجْفَنٍة فاغتسل، مث أمر مبلحفٍة مصبوغٍة بَوْرٍس فالتحف 

  الَوْرِس يف ُعْكَنِة جنبِه. 
  يث والذي قبَلُه أَصحُّ.اخُتِلَف يف إسناد هذا احلد

  حىت عن املياثر احلمر. - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن الرباء بن عازب، أنَّ رسول هللا 10البخاري (
، عن ابن زرير، أنَّه مسع عليَّ بن أيب 11النسائي (    ) عن أيب أفلح اهلمَداّينِ

 __________  
ب إ3) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1646/  3) مسلم: ( 1(   ). 24رقم ( -حة لبس احلرير للرجل  ) 
  ) مسلم: (الزبري) وكذا (ف).2(
  ). 25رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ) ما بني املعكوفني ليس يف (ف). 4(
ب النهي عن لبس الرجل الثوب املعصفر 4) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1647/  3) مسلم: ( 5(   ). 27رقم ( - ) 
  : أي مصبوغني بعصفر، والعصفر: صبغ أصفر اللون. ) (معصفرين)6(
  ) مسلم: (ثياب). 7(
  ). 324رقم (  -) عمل اليوم والليلة: 8(
  ) (أثر): ليست يف النسائي. 9(
ب امليثرة احلمراء 36) كتاب اللباس ( 77) (319/ 10) البخاري: ( 10(   ). 5849رقم ( - ) 
  ). 5144رقم ( -  الذهب على الرجال ) حترمي40) كتاب الزينة ( 48) ( 160/ 8) النسائي: ( 11(

)2/804 (  

  



أخذ حريًرا يف ميينِه، وأخذ ذهًبا فجعَلُه يف ِمشَاِلِه، مث قال: "إنَّ هذين حراٌم  -صلى هللا عليه وسلم  - طالب قال: إنَّ نيبَّ هللا 
  على ذُُكوِر أُمَِّيت". 

)، 2ال تركبوا اخلزَّ ( - صلى هللا عليه وسلم  - سول هللا )، عن ابن سريين، عن معاوية بن أيب سفيان قال: قال ر 1أبو داود (
  ) ". 3وال النَّمار ( 

  - صلى هللا عليه وسلم   -): وكان معاوية ال يـُتَّهم يف احلديث عن رسول هللا 4قال (
  جلُد منَِري".  قال: "ال َتْصَحُب املالِئكُة رُفقًة فيها -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، عن رسول هللا  5أبو داود (

  ى عن جلود الُسَباع.  - صلى هللا عليه وسلم -)، عن أبيه أسامة بن ُعمري، أنَّ رسول هللا  6وعن أيب املليح ( 
  يروى عن أيب املليح مرسًال. 

اىن رسول هللا 7النَّسائيُّ (    ).8عن لباس املَُفدََّم ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن علّي قال: 
رجًال مربوًعا، بعيد ما بني املنكبني، عظيم  -صلى هللا عليه وسلم  -اء بن عازب قال: كان رسول هللا  )، عن الرب 9مسلم ( 

  . -صلى هللا عليه وسلم  -اجلُمَِّة إىل شحمة ُأذنيه، عليه حلٌَّة محراء، ما رأيُت شيًئا قطُّ أْحَسَن منه 
 __________  

ب43) كتاب اللباس ( 26) ( 372/ 4) أبو داود: (1(   ). 4129رقم ( - يف جلود النمور   ) 
  ) ثياب تنسج من اإلبريسم. 2(
  ) وهي جلود النمور. 3(
  ) (قال): ليست يف (ف). 4(
  ). 4130رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ). 4132رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ). 5173رقم (  -خامت الذهب ) 43) كتاب الزينة (48) (167/  8) النسائي: (7(
  ) أي املشبع محرة. 8(
ب يف صفة النيب 25) كتاب الفضائل (43) ( 1818/  4) مسلم: ( 9(   ). 91رقم (   -صلى هللا عليه وسلم  -) 

)2/805 (  

  

َخَطَب الناس وعليه عمامٌة سوداء، قد أرخى طرفيها   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 1وعن عمرو بن حريث (
  بني كتفْيِه.

  ).3اِحلَربَُة (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: كان أحّب الثياب إىل رسول هللا 2وعن أنس (
قال له: "ِفراٌش ِللرَُّجِل، وفراش ِالمرأتِِه، والثاِلُث   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 4وعن جابر بن عبد هللا (

  للضَّْيِف، والرَّابُع لِلشَّْيطَاِن".
  ) لِيٌف. 6الذي يتِكيُء عليه، من أَدٍم حْشُوُه ( -صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: كان ِوَساُد رسول هللا 5وعن عائشة (

يف بيتِه فرأيُتُه متكًئا على وسادٍة   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن َمسَُرَة قال: دخلُت على رسول هللا 7أبو داود (
  على يسارِِه. 

َْذَت أمناطاً (-صلى هللا عليه وسلم  -جابر بن عبد هللا قال: ملا تزوجُت، قال يل رسول هللا )، عن 8مسلم (  )؟ "  9: "أختَّ



ا ستكوُن". 10قلُت: وَأىنَّ لنا (  َّ   ) أمناٌط؟ قال: " أما إ
، وتقول: قد قال رسول هللا  ا ستكون". -وسلم صلى هللا عليه  -قال جابر: وعند امرأيت منٌَط فأ أقول: حنَِّْيِه عينِّ   : "إ

 __________  
ب جواز دخول مكة بغري إحرام 84) كتاب احلج ( 15) (990/  2) مسلم: ( 1(   ). 453،  452رقم ( - ) 
ب فضل لباس ثياب احلربة 5) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1648/  3) مسلم: ( 2(   ). 33رقم ( - ) 
  ) هي الثياب من الكتان أو القطن املزينة. 3(
ب كراهة ما زاد على احلاجة من الفراش واللباس 8) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1653/  1(  ) مسلم: 4( رقم   - ) 
)41 .(  
ب التواضع يف اللباس 6) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1650/  3) مسلم: ( 5(   ). 37رقم ( - ) 
  حشوها ليف. اليت يتكئ عليها من أدم   -صلى هللا عليه وسلم  -) مسلم: كان وسادة رسول هللا 6(
ب يف الفرش 45) كتاب اللباس ( 26) ( 380/ 4) أبو داود: (7(   ). 4134رقم (  -) 
ب جواز اختاذ األمناط 7) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1650/  3) مسلم: ( 8(   ). 40رقم (  -) 
  ) مجع منط وهو البساط. 9(
  ) (ف): (يل). 10(

)2/806 (  

  

) ُجهينة وأ 2رض (  -صلى هللا عليه وسلم  -قرئ علينا كتاب رسول هللا  )، عن عبد هللا بن عكيم قال:1أبو داود (
هاٍب وال َعصٍب".    غالٌم شاٌب: "أن ال تستمتعوا من امليَتِة 

إلنتفاع جبلود امليتة إذا ُدبغت وقد تقدَّم يف الطهارَِة.   قد صح اخلرب 
قال: "من جرَّ ثوبَُه ُخيالَء، مل ينظِر هللا إليه يوم   -سلم صلى هللا عليه و  - )، عن ابن عمر، أنَّ رسول هللا 3البخاري (
  القيامِة".

: -صلى هللا عليه وسلم   - فقال أبو بكر:  رسول هللا! إن أَحَد ِشقَّي إزاري يسرتخي، إال أن أتعاَهَد ذلك منه، فقال النيب 
  "لسَت ممن يصَنعُه ُخَيالء". 

يقول: " ِإْزرَُة املؤمن إىل أنصاف   -صلى هللا عليه وسلم  -: مسعُت رسول هللا  )، عن أيب سعيد اخلدري، قال4النَّسائيُّ ( 
إىل من جّر ثوبه   -َعزَّ َوَجلَّ -ساقيه، ال جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني، وما أسفل من ذلك ففي النار، ال ينظر هللا 

  َبَطًرا".
قال: "بينما رجل يتبخرت، ميِشى يف بـُْرَدْيِه، قد أعجبته نفُسُه  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب هريرة، عن النيب 5مسلم ( 

  َفَخَسَف هللا ِبِه األرض فهو يتَجْلَجُل فيها إىل يوَم القيامِة". 
  : "من - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 6الرتمذي ( 

 __________  
هاب امليتة ) 42) كتاب اللباس ( 26) ( 370/ 4) أبو داود: (1(   ). 4127رقم (   -ب من روى أن ال ينتفع 
  ) (ف): (يف أرض). 2(



ب من جر إزاره من غري خيالء 2) كتاب اللباس (77) ( 266/  10) البخاري: (3(   ). 5784رقم (  -) 
  ). 391/  3) رواه النسائي يف الكربى كذا عزاه املزي يف التحفة: (4(

ب يف قدر موضع اإلزار  30اب اللباس () كت26) ( 353/  4ورواه بنحوه أبو داود: (   ). 4093رقم ( -) 
ب حترمي التبخرت يف املشي 10) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1653/  4) مسلم: ( 5(   ). 50رقم ( - ) 
ب ما جاء يف جر ذيول النساء 9) كتاب اللباس ( 25) (195/  4) الرتمذي: (6(   ). 1731رقم (  -) 

)2/807 (  

  

) النساُء بُذيُوِهلنَّ؟ قال: "يـُْرِخَني شربًا"  1َء مل ينظُر هللاُ إليه يوَم القيامِة" فقالت أُم َسَلَمَة: فكيف يصنَـْعَن ( جرَّ ثوبَُه ُخَيَال 
  قالت: إًذا تنكِشُف أقداُمُهنَّ، قال: "فُريِْخيَنُه ذراًعا، ال يزدن عليه". 

  قال: حديٌث حسٌن صحيٌح. 
  يف اِإلزار فهو يف القميص.  - صلى هللا عليه وسلم  -سول هللا )، عن ابن عمر قال: ما قال ر 2أبو داود (

ْتزر، فيضع حاشية إزاره من ُمقدَِّمِه على ظهر قدِمِه ( 3وعن عكرمة ( )، ويرفع من ُمّؤخَّره، قلت: ِملَ 4)، أنه رأى ابن عباس 
  تزرها.  -صلى هللا عليه وسلم  -تزر هذه اِإلزرة؟ قال: رأيُت رسول هللا 

  الرجل يلَبُس لِْبَسَة املرأِة، واملرأة تلَبُس لبَسَة الرُجِل. -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: لعن رسول هللا 5يب هريرة ( وعن أ
ى عن اشتمال الصَّمَّاء، واإلْحِتَباِء يف ثوٍب   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن جابر بن عبد هللا، أنَّ رسول هللا 6مسلم ( 

  إحدى رجَلْيِه على األخرى، وهو ُمْستَـْلٍق على ظهرِِه.  واحٍد، وأن يرفع الرجل
الصماء: أن جيعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واإلحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جاِلس ليس  

  على فرجه منه شيء. 
 __________  

  ) (ف): (يصنع). 1(
  ). 4095رقم (  - ب يف قدر موضع اإلزار ) 30) كتاب اللباس ( 26) ( 354/ 4) أبو داود: (2(
  ). 4096رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ) أبو داود: (قدميه). 4(
ب يف لباس النساء 31) كتاب اللباس ( 26) ( 355/ 4) أبو داود: (5(   ). 4098رقم (   -) 
ب يف صنع اإلست21) كتاب اللباس والزينة ( 37) (661/  3) مسلم: ( 6(   ). 72رقم (   -لقاء على الظهر ) 

)2/808 (  

  

  يقول: "ال تدخل املالِئَكُة بيًتا فيِه كلب وال ُصورٌة". -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: مسعُت رسول هللا  1وعن ابن عباس (
  ): "وال ُصورَُة مثاثيَل". 2وقال البخاري (

َلُه، فقال يل رسول هللا )، عن عائشة قالت: كان لنا ِسْرتٌ، فيه ِمتْثَاُل طائٍر، 3مسلم (  صلى   - وكان الدَّاِخُل إذا دخل استقبـَ



  )، فإين ُكلَّما دخلُت فرأيُتُه ذَكْرُت الدنيا" قالْت: وكانت لنا َقِطيَفةٌ 4: "حّويل هذا عىن (- هللا عليه وسلم 
  ُكَنا نقوُل: َعَلمُها َحرِيٌر، فكنا نلَبُسَها. 

) فسرتتُُه على الباب، فلمَّا 6خرج يف َغَزاتِِه، فأخذُت َمنَطًا ( -صلى هللا عليه وسلم  - تعين النيب  -)، قالت: رأيُتُه 5وعنها (
ُمْرَ أن نكُسَو اِحلجَ  ارََة والطَِّني" َقِدَم فرأى النمط، عرفُت الكراِهَيَة يف وجِهِه، فجذبَُه حىت هتَكُه أو َقطََعُه وقال: إنَّ هللاَ مل 

. قالت: فقطعنا ِمْنُه وسادتِني  ما ليًفا، فلم يَعْب ذلك عليَّ   وحشو
ما  -صلى هللا عليه وسلم  -)، يف النُّْمُرقَِة اليت فيها التصاوير، قالت: فأخذتُُه فجعلُتُه ِمرفقِني فكان النيب  7وعنها ( يرتِفُق 

  يف البيِت. 
  )، أنَّ زيد بن خالد اجلهين حدَّثَُه، ومع ُبْسرٍ 8وعن ُبسر بن سعيد ( 

 __________  
ب حترمي صورة احليوان 26) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1665/  3) مسلم: ( 1( )، وهو يف مسلم من  84رقم ( - ) 

  رواية ابن عباس عن أيب طلحة. 
ب إذا قال أحدكم (آمني)  7) حمناب بدء اخللق (59) ( 359/ 6) البخاري: (2(   ). 3225رقم (  -) 
ب حترمي تصوير صورة احليوان 26() كتاب الباس والزينة  37) ( 1666/  3) مسلم: ( 3(   ). 88رقم (   -) 
  ) (يف): ليست يف مسلم. 4(
  ). 87رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
لنمط هنا: بساط ليف له مخل. 6(   ) (منطًا): املراد 
  ). 96رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ). 86رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 8(

)2/809 (  

  

  قال: "ال تدخل املالِئَكُة بيًتا فيه ُصورٌَة". - صلى هللا عليه وسلم  - عبيُد ِهللا اخلوالين، أنَّ أ طلحة حدثَُه، أنَّ رسول هللا 
ُه، فإذا حنن يف بيته بسٍرت فيه تصاوير، فقال لعبيد هللا (  َ ا يف التََّصاوير؟  ): أمل ُحتَدِّثن1قال ُبسر: فمرض زيد بن خالد فُعْد

  قال: إنه قال: إالَّ رقًما يف ثوب، أمل تسمعُه؟ قلت: ال، قال: بلى قد ذكر ذلك. 
رأى خامتًا من ذهٍب يزيد رجل، فنزَعُه فطرَحُه، وقال: "يعمد   - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 2وعن ابن عباس (

ر فيجعلها يزيِدِه" فقيل لل  : خذ خامتك فانتفع -صلى هللا عليه وسلم  -رجل بعد ما ذهب رسول هللا  أحدُكم إىل مجرٍة من 
  . -صلى هللا عليه وسلم  -ِبِه، قال: ال وهللا ال آخذه أبًدا، وقد طرَحُه رسول هللا  

 بكر،  خامتًا من َوِرٍق فكان يف َيِدِه، مث كان يزيد أيب - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر قال: اختذ رسول هللا 3مسلم ( 
  . -حممد رُسوُل هللا   -)، نقُشه 5) يف يد عثمان حّىت وقع منه يف بئر أريٍس (4مث كان يف َيِد عمر، مثَّ (

  )، وكان إذا لبسه جعل فصَُّه مما يلي بطن كفِِّه.6زاد يف طريق آخر (
  )، ومل خيتلف الناس على عثمان حىت سقط اخلامت من يده. 7قال أبو داود ( 

 __________  
  ف): (لعبد هللا اخلوالين). ) (1(



ب حترمي خامت الذهب على الرجال 11) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1655/  3) مسلم: ( 2(   ). 52رقم (   -) 
ب لبس النيب 12) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1656/  3) مسلم: ( 3(   -خامتًا من ورق  -صلى هللا عليه وسلم  - ) 

  ). 54رقم ( 
  (د، ف).  ) مسلم: (مث كان) وكذا4(
  ) بئر أريس: حديقة قرب قباء.5(
  ). 55رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ). 4218) أول كتاب اخلامت، عقب حديث رقم ( 28) كتاب اخلامت (28) ( 425/ 4) أبو داود: (7(

)2/810 (  

  

وقال للناس:   -حممد رسوُل هللا   - فيه  ختذ خاِمتًا من فضٍة، ونقش-صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس أنَّ النيب  1مسلم ( 
ُقْش أحٌد على نقِشِه".  -حممد رسول هللا    -"إّينِ اختذُت خامتًا من فضٍة، ونقشُت فيه    فال ينـْ

  يف هِذِه، وأشار إىل اخلِْنصِر من يِدِه الُيْسَرى.  - صلى هللا عليه وسلم  - ) أيًضا، قال: كان خامت رسول هللا 2وعن أنس (
  يتختم يف ميينِه. - صلى هللا عليه وسلم  -عن عبد هللا بن جعفر قال: كان النيب )، 3الرتمذي ( 

  قال البخاري: هذا أصح شيء ُروي يف هذا الباب. 
اين رسول هللا 4النَّسائيُّ (    عن اخلامت يف الَسَبابَِة والُوْسطى.  - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن علي بن أال طالب قال: 
ُحيبُّ التَّيمَُّن ما استطاع يف شأنِِه كله، يف ُطهورِه،   -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: كان النيب  )، عن عائشة5البخاري (

  وترجُِّلِه وتنعُِّلِه. 
  يَلْبُس النعال اليت لْيس فيها َشَعٌر ويتوضأ فيها.  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: رأيُت النيب 6مسلم ( 

 __________  
ب لبس النيب 12) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1656/  3) مسلم: ( 1(   -خامتًا من ورق  -صلى هللا عليه وسلم  - ) 

  ). 55رقم ( 
ب يف لبس احلامت يف اخلنصر من اليد 16) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1659/  3) مسلم: ( 2(   ). 63رقم (   -) 
ب ما جاء يف لب16) كتاب اللباس ( 20) (200/  4) الرتمذي: (3(   ). 1744رقم ( -س اخلامت يف اليمني  ) 
  ). 5286رقم (  -) موضع اخلامت 79) كتاب الزينة (48) (194/  8) النسائي: (4(
ب التيمن يف دخول املسجد وغريه  47) كتاب الصالة (8) ( 623/ 1) البخاري: (5(   ). 426رقم ( - ) 
ب اإلهالل من حيث تنبعث ال5) كتاب احلج ( 15) (844/  2) مسلم: ( 6(   ). 25رقم (  -راحلة ) 

)2/811 (  

  

  ). 3كان هلا ِقباالِن (   -صلى هللا عليه وسلم  -) النيب  2)، عن أنس، أن فعل (1البخاري (
)، وال َحتَْتِب يف إزاٍر واحٍد"  5قال: "ال متِش يف نعٍل واحدة ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر، أن النيب 4مسلم ( 



  احلديث.
لُيمىن، وإذا َخَلَع فليبدأ    -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا )، أن رس6وعن أيب هريرة (  قال: "إذا انتعل أحدُكْم فليبدأ 

ْنِعْلُهما مجيًعا (  َماِل، وليـُ   ) أو ليخَلْعُهَما مجيًعا". 7لشِّ
  َن فخاِلُفوُهْم". قال: "إنَّ اليهود والنصارى ال يْصبـُُغو  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 8وعن أيب هريرة أيًضا ( 

  -) من شعر النيب 11) بن موهب، قال: دخلُت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرات ( 10)، عن عبد هللا ( 9البخاري (
. - صلى هللا عليه وسلم    خمضوً

حلناء والَكَتم (   )، واِإلسناد واحد. 12زاد ابن أيب خيثمة، 
 __________  

ب قباالن يف فعل 41ة ( ) كتاب الزين77) ( 324/  10) البخاري: (1(   ).5857رقم ( - ) 
إلفراد كما يف األحكام. 2(   ) البخاري: (نعَلي)، ووقع يف رواية الكشمهين 
  ) القبال: هو الزمام وهو السري الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بني إصبعي الرجل. 3(
ب يف منع اإلستلقا21) كتاب اللباس والزينة ( 37) (662/  3) مسلم: ( 4(   ). 73رقم (   -ء على الظهر ) 
  ) مسلم: (واحد). 5(
ب استحباب لبس النعل يف اليمىن أوًال 159) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1660/  3) مسلم: ( 6(   ). 67رقم (  -) 
  ) (مجيًعا): ليست يف (ف). 7(
ب يف خمالفة اليهود يف الصبغ  25) كتاب اللباس والزينة ( 37) (663/  3) مسلم: ( 8(   ). 80رقم ( -) 
ب ما يذكر يف الشيب 66) كتاب اللباس (77) ( 364/  10) البخاري: (9(   ). 5897رقم (   -) 
  ) البخاري: (عن عثمان بن عبد هللا). 10(
  ) للبخارى: (شعًرا). 11(
  ) (الَكَتم): نبات يصبغ به الشعر، يكسر بياضه أو محرته إىل الدمهة. 12(

)2/812 (  

  

ا َردٌْع من (  - صلى هللا عليه وسلم -ل: انطلقُت مع أيب حنو النيب  )، عن أيب رَْمَثَة قا 1أبو داود ( ) 2فإذا هو ذو َوفْـَرٍة، و
  ِحنَّاٍء، وعليه بـُْردان أخضران. 

خَضب؟ فقال: مل يبُلِغ اِخلَضاَب   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن سريين قال: سألُت أنًسا هل كان رسول هللا 3مسلم ( 
حلنَّاء والَكَتَم.كان يف حلييِه شعراٌت بِ    يٌض، قال: فقلت َلُه: فكان أبو بكٍر خيِضُب؟ قال: فقال: نعم 

حلناء َحبًْتا ( 4زاد يف طريق أخرى (    ). 5)، واختضب عمر 
بت عن أنس، وذكر عن النيب    أنه مل خيضب. - صلى هللا عليه وسلم  -رواه من حديث 

لسَّواد،  7: "قوم ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 6أبو داود ( ) َخيْضبوَن يف آخر الزماِن 
  كحواِصِل احلمام ال َيرحيون رائحَة اجلنِة". 

)، وكان املشركون يْفُرُقوَن رؤَسُهْم، وكان رسول هللا 9)، عن ابن عباس قال: كان أهُل الكتاب يسدُلوَن أشعارَُهْم (8مسلم ( 
  حيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -



 __________  
ب يف اخلضاب 18) كتاب الرتجل ( 27) ( 416/ 4) أبو داود: (1(   ). 4206رقم (   -) 
  ) أبو داود: (ردُع حناء): أي لطخ من حناء. 2(
ب شيبه 29) كتاب الفضائل (43) ( 1821/  4) مسلم: ( 3(   ). 101رقم ( -صلى هللا عليه وسلم   -) 
  ). 103م (رق - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
  ) (حبتا): أي خالصا مل خيلط بغريه. 5(
ب ما جاء يف خضاب السواد 20) كتاب الرتجل ( 27) ( 418/ 4) أبو داود: (6(   ). 4212رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (يكون قوم). 7(
ب يف سدل النيب 24) كتاب الفضائل (43) ( 1817/  4) مسلم: ( 8(  رقم   -شعره، وفرقه  -صلى هللا عليه وسلم  - ) 
)90 .(  
  ) (ف): (شعورهم).9(

)2/813 (  

  

  صيَتُه مث فرق بْعُد.  -صلى هللا عليه وسلم  - موافـََقَة أْهِل الكتاب فيما مل يـُْؤَمْر بِِه، فسَدَل رسول هللا 
: " اخضبوا  - صلى هللا عليه وسلم  - ، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا -يف التمهيد   - وذكر أبو عمر بن عبد الرب 

  وخالفوا اليهود". وفرقوا 
  وقال يف إسناده: إسناد حسن كلهم ثقات. 

َط ُمَقدَُّم رْأِسِه وحلَْييِه، فكان إذا ادهن مل   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن مسرة قال: كان رسول هللا 1مسلم (  قد مشَِ
َ، وكان كثري شعر اللِّْحَيِة، فقال رجل: وج ، وإذا َشِعَث رْأُسُه تبنيِّ ْ ُهُه مثل السَّْيِف؟ قال: ال، بل مثل الشَّْمِس والَقَمِر، يتبنيَّ

  وكان ُمْسَتِديًرا، ورأيُت اخلامت عند كتفيه مثل بيضِة احلماَمِة ُيْشِبُه َجَسَدُه. 
فقالْت:  رسول هللا! إنَّ ِىل ابنًة   - صلى هللا عليه وسلم - )، قالت: جاءت امرأٌة إىل النيب 2وعن أمساء بنت أيب بكر (

َها َحْصَبٌة فتمزََّق شعُرها، أفأِصُلُه؟ قال: " لعَن هللا الواِصَلَة واملستوِصَلَة". 3ًسا (عرو    ) أصابـَتـْ
  )، أن زوجها أمرين أن أصل يف شعرها، قال: "ال".4زاد البخاري ( 

ى رسول هللا 5النسائي (    ). 6أن حتلق املرأة شعرها ( - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن علي بن أيب طالب قال: 
 __________  

ب شيبه 29) كتاب الفضائل (43) ( 1823/  4) مسلم: ( 1(   ). 109رقم ( -صلى هللا عليه وسلم   -) 
ب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة 33) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1676/  3) مسلم: ( 2(   ). 115رقم ( - ) 
  ) مسلم: (ُعَريًسا). 3(
ب وصل الشعر 83اس () كتاب اللب77) ( 387/  10) البخاري: (4(   )، ولعل عبد احلق ذكره مبعناه!. 5935رقم (  -) 
  ). 5049رقم ( - ) النهي عن حلق املرأة رأسها 4) كتاب الزينة (48) (130/  8) النسائي: (5(
  ) النسائي: (رأسها). 6(



)2/814 (  

  

ه عن  هذا يرويه: مهام بن حيىي، عن قتادة، عن خالس بن عمرو، عن علي، وخالفه هشام الدست وائي ومحاد بن سلمة، فرو
  . -صلى هللا عليه وسلم  -قتادة مرسالً، عن النيب 

)،  3)، وترك بعضه (2رأى صبًيا حلق بعَض شعره (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عمر أن رسول هللا 1النَّسائيُّ ( 
  ) ". 4فنهى عن ذلك وقال: "اتركوه كله، أو احلقوه كله ( 

قال: "لعن هللا الواِصَلَة واملستوِصَلَة، والواِمشََة   -صلى هللا عليه وسلم  -ر أنَّ رسول هللا )، عن ابن عم5مسلم ( 
  واملُْستَـْوِمشََة".

)، عن عبد هللا بن مسعود، لعن هللا الواِمشاِت واملستومشات، واملتـََنمصات، واملتفلِّجات للُحْسن، املغرياِت َخلَق 6البخاري (
  وهو يف كتاب هللا.  -صلى هللا عليه وسلم  - ) رسول هللا 7عنه ( هللا، مايل ال ألعن من ل

فرأى رجًال شَعثًا قد تفرََّق شعره، فقال:   - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن جابر بن عبد هللا قال: أ رسول هللا 8أبو داود (
) ماًء يغسل  10) كان جيد هذا (9ال: "ما ("أَما كان ِجيُد هذا ما يسكُِّن به شعره؟ " ورأى رجًال آخر عليه ثياٌب وِسَخة، فق

  به ثـَْوبَُه". 
 __________  

  ).5048رقم (   -) الرخصة يف حلق الرأس 3) كتاب الزينة (48) (130/  8) النسائي: (1(
  ) النسائي: (رأسه). 2(
  ) النسائي: (بعض). 3(
  ) النسائي: (احلقوا كله أو اتركوه كله).4(
ب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة 33باس والزينه ( ) كتاب الل 37) ( 1677/  3) مسلم: ( 5(   ). 119رقم ( - ) 
ب املستومشة  87) كتاب اللباس (77) ( 393/  10) البخاري: (6(   ). 5948رقم (   -) 
  ) البخاري: (لعن). 7(
ب يف غسل الثوب 17) كتاب اللباس ( 26) ( 332/ 4) أبو داود: (8(   ). 4062رقم (   -) 
  ) أبو داود: (أما). 9(
  ) أبو داود: (هذا جيد). 10(

)2/815 (  

  

: "من ُعرَض عليه ِطيٌب فال يـَُردَُّه فإنُه طَيُِّب الريح  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 1وعن أيب هريرة ( 
  َخفيُف اْحملَمل".

  ): "من ُعرَض عليه رحيان" ومل يذكر الطيب. 2وقال مسلم (
  كان ال يـَُردُّ الطيَب.  -ى هللا عليه وسلم صل -)، عن أنس أنَّ النيب 3البخاري (
َها. 5ُسكَّة (  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس أيًضا، قال: كانت للنيب 4أبو داود (   ) يتطيَُّب ِمنـْ



  قال: "املسك أطيُب الطيب".  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول هللا 6مسلم ( 
ِفع ( لّوة غري ُمطراٍة ()، أن ابن عمر  7وعن  ِة ( 9)، وكافور وكان (8كان إذا استْجَمَر، يستجمر  ) ,  10) يطرُحُه مع األَُلوَّ

  .-صلى هللا عليه وسلم   -قال: هكذا كان يستِجمُر رسول هللا 
  واأللّوة: العود اهلندي الذي يُتبّخر به.

 __________  
ب يف ر 6) كتاب الرتجل ( 27) ( 400/ 4) أبو داود: (1(   ). 4172رقم ( - د الطيب ) 
ب استعمال املسك 5) كتاب األلفاظ من األدب ( 40) ( 1766/  4) مسلم: ( 2(   ). 20رقم ( - ) 
ب من مل يرد الطيب 80) كتاب اللباس (77) ( 383/  10) البخاري: (3(   ). 5929رقم (   -) 
ب ما جاء يف استحباب الطيب 2) كتاب الرتجل ( 27) ( 394/ 4) أبو داود: (4(   ). 4162رقم ( - ) 
  ) هو نوع عزيز من الطيب، وقيل: إنه وعاء فيه طيب جمتمع من أخالط شىت. 5(
ب استعمال املسك 5) كتاب األلفاظ من األدب ( 40) ( 1766/  4) مسلم: ( 6(   ). 19رقم ( - ) 
  ). 21رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ) أي غري خملوطة بغريها من الطيب.8(
  ليست يف (د، ف). ) (كان):9(
  ) (ف): (ألوة). 10(

)2/816 (  

  

ا امرأٍة استعطَرْت فمرَّْت على  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب موسى األشعري، قال: قال رسول هللا  1النَّسائيُّ (  : "أميُّ
  ) فهى زَانَِيٌة".2قوم ليجدوا رحيها ( 

ى رسول هللا 3مسلم (    أن يتزْعَفَر الرَُّجُل.  - صلى هللا عليه وسلم -)، عن أنس قال: 
 __________  

  ). 5126رقم (   -) ما يكره للنساء من الطيب 35) كتاب الزينة (48) (153/  8) النَّسائيُّ: (1(
  ) النسائي: (من رحيها) ويف (ف): (رائحتها). 2(
ى الرجل عن التزعفر  23) كتاب اللباس والزينة ( 37) ( 1663/  3) مسلم: ( 3( ب    ). 77رقم ( -) 

)2/817 (  

  

  ب يف األمساء والكىن
) اسم عند ِهللا رجل تسمَّى  3): "إنَّ أْخَنع (2قال (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 1مسلم ( 

  َمِلَك األمالك، ال مالك إال هللا".
مساء األنبياء، وأحبُّ األمساء   : "تسمَّوا-صلى هللا عليه وسلم  -)، عن وهب اجلشمي قال: قال رسول هللا  4أبو داود (



  إىل هللا عبد هللا، وعبد الرمحن، وأصَدقـَُها حارٌث، ْومهَّاٌم، وأقبحها: َحْرٌب، وُمرَُّة". 
، أربٌع: -َعزَّ َوَجلَّ -: "أحبُّ الكالم إىل هللا - صلى هللا عليه وسلم  -) عن ُمسرَة بن جندب قال: قال رسول هللا 5مسلم ( 

ًحا وال جنيًحا وال ُسبحان هللا، واحل يهنَّ بدْأَت، ال ُتسمِّني ُغالمك يسارًا، وال َرَ ، وال إله إال هللا، وهللا أكُرب، ال يضُرك  مد 
  أفْـَلَح فإنك تقول: أَمثَّ هو؟ فال يكون، "فيقوُل: ال". 

 . ا هنَّ أربع، فال تزيدن عليَّ   إمنَّ
  غّري اسم عاِصَيَة وقال: "أنِت مجيَلُة".  - لم صلى هللا عليه وس -) أن رسول هللا 6عمر ( -وعن ابن

امسها جويرية، وكان يكَرُه أن    - صلى عليه وسلم  -)، قال: كانت ُجويرية امسها برَُّة فحوَّل رسول هللا 7وعن ابن عباس (
  يُقال: خرج من عند بـَرََّة. 

 __________  
ب حترمي التسمي مب4) كتاب اآلداب (38) ( 1688/  3) مسلم: ( 1(   ). 20رقم ( - لك األمالك ) 
  ) (قال): سقطت من (ف). 2(
  ) مبعىن أفجر. 3(
  ).4950رقم (   -ب يف تغيري األمساء  -كتاب األدب    -) 288،287/ 4) أبو داود: (4(
ألمساء القبيحة 2) كتاب األدب (38) ( 1685/  3) مسلم: ( 5( ب كراهة التسمية    ). 12رقم ( - ) 
ب استحباب تغيرب اإلسم القبيح  3األدب ( ) كتاب 38) (686/  3) مسلم: ( 6(   ). 14رقم (  -) 
  ). 16رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(

)2/818 (  

  

صلى هللا عليه   - )، قال: مسَّْيُت ابنيت برَّة، فقالت يل زينب بنت أيب سلمة: إنَّ رسول هللا 1وعن حممد بن عمرو بن عطاء (
هِل الِربِّ  -صلى هللا عليه وسلم   - يُت برََّة: فقال رسول هللا ى عن هذا اإلسم. ومسُِّ  -وسلم  : "ال تزكُّوا أنفَسُكم، هللا أعلم 

  ). 2منكم"، فقالوا: مبا نسميها؟ قال: "زينب" ( 
لبقيع:  أ القاسم!  3وعن أنس ( دى رجٌل رجًال  !  فقال  رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  - فالتفَت النيب  -)، قال: 

، فقال رسول هللا  ا دعوُت فالً مسي وال تكنَّوا بُكنييت". -صلى هللا عليه وسلم  - إّينِ مل أْعِنَك، إمنَّ   : "تسموا 
يدخل علينا، ويل أخ صغري يكىن أ   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أنس بن مالك: قال: كان رسول هللا 4أبو داود (

ذات يوم فرآه حزيًنا، فقال: "ما    -صلى هللا عليه وسلم  -) رسول هللا 6فمات، فدخل () يلعب به، 5عمري، وكان له نـَُغٌر ( 
َ أ ُعمري ما فعل النـَُّغري". 7شأنه؟ "، فقالوا له (   ): مات نـَُغُره فقال: "

بنك عبِد هللا" يعىنِ 8وعن عائشة ( ا قالت:  رسول هللا، ُكلُّ صواحيب هلنَّ ُكَىن قال: "فاْكَتِين   ابن أختها عبد هللا بن  )، أ
  الزبري فكانت ُتكىن أّم عبد هللا.

  - صلى هللا عليه وسلم  -) أنه ملَّا وفد إىل رسول هللا 9وعن هاين بن يزيد (
 __________  

  ). 19رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ) مسلم: (مسوها زينب). 2(



يب القاسم ) 1) كتاب األدب (38) ( 1682/  3) مسلم: ( 3(   ). 1رقم (   - ب النهي عن التكىن 
  ). 4969رقم ( -ب ما جاء يف الرجل يتكىن وليس له ولد   - كتاب األدب   -) 293/ 4) أبو داود: (4(
  ) قيل: هو العصفور، وقيل: حيوان يشبهه أمحر املنقار وقيل: هو البلبل. 5(
  ) أبو داود: (فدخل عليه). 6(
  ): ليست يف أيب داود.7(
  ). 4970رقم ( -ب يف املرأة تكىن  - كتاب األدب   -) 293/ 4و داود: () أب8(
  ).4955رقم (  -ب يف تغيري اإلسم القبيح  - كتاب األدب   -) 289/ 4) أبو داود: (9(

)2/819 (  

  

يب احلكم ( هو احلكم  -َجلَّ َعزَّ وَ -فقال: "إنَّ هللا  - صلى هللا عليه وسلم   -)، فدعاُه رسول هللا 1مع قومه مسعهم يكنونه 
وإليه احلكم، فلم ُتكىن أ احلكم؟ "، قال: إنَّ قومى إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بينهم فرضي ِكَال الفريقني، فقال  

) "فما لك من الَوَلِد؟ " فقال: يل ُشريح ومسلم وعبد هللا،  2: "ما أحسن هذا"، قال ( -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
  هم؟ " قال: قلت شريح، قال: "فأنت أبو ُشريح".قال: "فمن أكرب 

دخل على سعد بن ُعَبادة فقال: "أْي  - صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أسامة بن زيد، يف حديٍث ذكره أنَّ النيب  3مسلم ( 
  سعُد، أمل تسمع ما قال أبو ُحَباب؟ (يريد عبد هللا بن ُأّيب) قال كذا وكذا". قال: اعُف عنه  رسول هللا 

  اْصَفح.و 
  هو عبد هللا بن أيب بن سلول عظيم املنافقني. 

  : " ُبَينَّ". -صلى هللا عليه وسلم  - ) رُسوُل هللا 5)، قال: قال ِيل ( 4وعن أنٍس (
، فإنه إن َيُك (7قال: "ال تقولوا للمنافق (  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن بُريدَة أنَّ النيب 6النسائي (  ) سيدكم  8) سيد
  طُتم ربكم". فقد أسخَ 

 __________  
  ) (ف): ( أ احلكم). 1(
  ) (قال): ليست يف أيب داود.2(
ب يف دعاء النيب 40) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1422/  3) مسلم: ( 3( ، وصربه على - صلى هللا عليه وسلم  - ) 

  ). 116رقم ( - أذى املنافقني 
ب جواز قو 6) كتاب األدب (38) ( 1693/  3) مسلم: ( 4(   ). 31رقم (  -له لغري ابنه:  بينَّ  ) 
  ) (يل): ليست يف (ف). 5(
  ). 244رقم (  -) عمل اليوم والليلة  6(
  ) (ف): (املنافقني). 7(
  ) (ف): (يكن). 8(

)2/820 (  



  

  ب يف السالم واإلستئذان 
) حىت 3ِمُنوا، وال ْتؤِمُنوا ( ) اجلنة حىت تـُؤْ 2قال: "ال تدُخُلّن (  -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن أيب هريرة عن النيب 1مسلم ( 

  حتابُّوا، أَو َال أُدُتُكْم على شيء إذا فعلتُموُه حتاببتم؟ , أفشوا السالم بينكم". 
كم واجللوَس يف الطُّرقاِت" قالوا:  رسول هللا، ما   -صلى هللا عليه وسلم  - ) عن النيب 4وعن أيب سعيد اخلدري (  َّ قال: "إ

الس (- صلى هللا عليه وسلم  -حدُث فيها، قال رسول هللا  لنا بُدُّ من جمالسَنا. نت ) فأعطوا الطريق 5: "فإذا أبيُتم إال ا
لعروف والنهى عن املنكر".    حَقُه"، قالوا: وماحقُه؟ قال: "غضُّ البصر، وكفُّ األذى، وردُّ السالم، واألمر 

صلى هللا عليه   -فسلم عليه، فقال رسول هللا   - يه وسلم صلى هللا عل - )، أنَّ رجًال جاء إىل رسول هللا 6وعن أيب هريرة ( 
  : "وعليك السالم" وذكره احلديث. -وسلم 

) السالم  رسول هللا. 8فقلُت: عليك ( - صلى هللا عليه وسلم  - ) عن جابر بن ُسَليم، قال: لقيُت رسول هللا 7النَّسائيُّ ( 
،   أي هكذا فقل".  قال: "عليك السالم حتية امليت، السالُم عليكم ثالً

 __________  
ب بيان أن ال يدخل اجلنة إال املؤمنون 22) كتاب اإلميان ( 1) ( 74/  1) مسلم: ( 1(   ). 93رقم (  -) 
  ) مسلم: (تدخلون) وكذا (د، ف). 2(
  ) (ف) (تؤمنون). 3(
ب النهي عن اجللوس يف الطرقات 32) كتاب اللباس والزينة (37) ( 1675/  3) مسلم (4(   ). 114رقم (   -) 
لس). 5(   ) مسلم: (ا
ب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة 11) كتاب الصالة (4) (298/  1) مسلم: ( 6(   ). 45رقم ( -) 
  ). 317رقم (  - ) عمل اليوم واليلة 7(
  ) النسائي: (عليكم). 8(

)2/821 (  

  

 على الكبري، واملارُّ على القاِعِد،  قاْل: "ُيَسلِّم الصغريُ  -صلى هللا عليه وسلم  - ): عن أيب هريرة عن النيب 1البخاري (
  والقليُل على الكثري". 

  ): "ُيَسلُِّم الراكب على املاشي". 2ويف طريق آخر (
  قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن َفَضالة بن ُعبيد، عن النيب  3الرتمذي ( 

  "يسلم املاشي على القائم". 
"ُيسلِّم الراكب على املاشي، واملاشى   - صلى هللا عليه وسلم   -  قال: قال رسول هللا -)، عن جابر بن عبد هللا 4البزار (

  واملاشيان أيهما بدأ فهو أفضل".  -على القاعد 
  فمرَّ بصبياٍن فَسلَّم عليهم.  - صلى هللا عليه وسلم  -) عن أنٍس، أنَُّه كان ميشي مع رُسوِل هللا 5مسلم ( 

لس فليسلِّم، وإذا  - ى هللا عليه وسلم صل - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 6أبو داود ( : "إذا انتهى أحدُُكم إىل ا



حق من اآلخرة". 7(   ) أراد أن يقوم فليسلم، فليست األوىل 
قال: "جيزيء عن اجلماعة إذا َمرُّوا أن ُيسلِّم أحدهم،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن النيب 8وعن علي بن أيب طالب (

  أَحُدهم". وجيزيء عن اجللوس أن يُردَّ 
 __________  

ب تسليم القليل على الكثري  4) كتاب اإلستئذان (79) ( 16/  11) البخاري: (1(   ). 6231رقم (  -) 
ب يسلم الراكب على املاشي 5) كتاب اإلستئذان (79) ( 17/  11) البخاري: (2(   ). 6232رقم ( - ) 
ب ما جاء يف14) كتاب اإلستئذان ( 43) ( 59/  5) الرتمذي: (3(   ). 2705رقم (   -تسليم الراكب على املاشي  ) 
  ). 2006رقم ( - ) 420/ 2) كشف األستار: ( 4(
ب استحباب السالم على الصبيان  5) كتاب السالم (39) ( 1708/  4) مسلم: ( 5(   ). 15رقم ( -) 
لس  - كتاب األدب   -) 353/ 4) أبو داود: (6(   ). 5208رقم (   -ب يف السالم إذا قام من ا
  اود: (فإذا). ) أبو د7(
  ). 5210رقم (  -ب ما جاء يف رد الواحد عن اجلماعة  -كتاب األدب   -) 353/ 4) أبو داود ( 8(

)2/822 (  

  

من الليل فُيَسلِّم   - صلى هللا عليه وسلم  - قال: فيجيء رسول هللا  - يف حديٍث  -)، عن املقداد بن األسود 1الرتمذي ( 
  اليقظاَن.تسليًما ال يُوِقظ النائِم، وُيْسِمُع 

  )، أيًضا. 2وذكره مسلم (
  وقال أبو عيسى فيه حديٌث حسٌن صحيٌح. 

) قال: بينما هو حيدث القوم، وكان فيه مَزاٌح، بـَْينما  4)، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن ُأسيد بن حضري (3أبو داودا (
)، قال 8) قال "اْصَطِرب" ( 7ٍد، فقال: أْصِربِْين (يف خاصَرتِِه بعو   - صلى هللا عليه وسلم  -) النيبُّ 6) ُيْضِحُكُهْم فطعن (5(

عن قميصه فاحتَضَنُه وجعل يـَُقبِّل َكْشَحُه. قال:  - صلى هللا عليه وسلم  -إنَّ عليك قميًصا وليس عليَّ قميص، فرفع النيب 
  إمنا أردت هذا  رسول هللا.

  (أْصِربِْين: أِقْدين)، (واصَطِرب: اْسَتِقد). 
فوان بن عسَّاٍل قال: قال يهودٌي لصاحبه: اذهب بنا إىل هذا النيب، فقال صاحبه: ال تُقْل نيب إنُه لو  )، عن ص9الرتمذي ( 

ٍت بينات. فقال هلم: 10فسأله (  -صلى هللا عليه وسلم  -مسعك كان له أربعة أعٍني فأتيا رسول هللا    ) تسع آ
 __________  

  ).2719رقم ( -ب كيف السالم ) 26) كتاب اإلستئذان ( 43) ( 66/  5) الرتمذي: (1(
ب إكرام الضيف وفضل إيثاره 32) كتاب األشربة (36) ( 1625/  3) مسلم: ( 2(   ). 174رقم ( -) 
  ). 5224رقم ( - ب يف قبلة اجلسد  - كتاب األدب   -) 356/ 4) أبو داود: (3(
  ) أبو داود: أسيد بن حضري رجل من األنصار. 4(
  يف (ف): (بيما هو). ) أبو داود: (بينا) وكذا (د) و 5(
  ) أبو داود: (فطعنه) وكذا (د). 6(



  ) (أصربين) أي أقدين من نفسك. 7(
  ) (اصطرب) استقد. 8(
ب ما جاء يف قبلة اليد والرجل 33) كتاب اإلستئذان (43) (73  - 72/  5) الرتمذي: (9(   ). 2733رقم (  -) 
  ) الرتمذي: (فسأاله) وكذا (د، ف). 10(

)2/823 (  

  

. وال ْمتُشوا بربئ إىل ذي سلطان ليْقتَلة،  "ال تشركوا  حلقِّ  شيًئا، وال َتْسرِقوا وال تـَْزنوا وال تقتلوا النفس اليت َحرََّم هللا إال 
، وال تقِذفوا ُحمَْصَنة، وال تولُّوا الِفَرار يوم الزحف، وعليكم خاصًَّة اليهوَد أال تعتُدوا (  كلوا الرَِّ ) يف  1وال تْسَحروا وال 

): إّن داوَد  4) أن تتبعوين؟ " قالوا ( 3) َيَدُه ورجَلُه، وقاال: نشهد أنك نيبٌّ قال: " فما مينعكم (2السبت". قال: فقبـَُّلوا (
َّ خناف إن اتبـَّْعَناَك (   ) أن تقُتلنا اليهود. 5دعا ربه أن ال يزال يف ذريتِه نيب، وإ

  قال: حديٌث حسٌن صحيٌح. 
: " عائشة! هذا جربيل يقرأ عليك السالم"،  -صلى هللا عليه وسلم  - : قال رسول هللا )، عن عائشة قالت6البخاري (

  . - صلى هللا عليه وسلم  -)، تريد رسول هللا 7قالت: قلُت: وعليه السالم ورمحة هللا وبركاتُه، ترى ما ال نرى (
فجاء رجٌل فسلَّم. فقال: السالم   -سلم صلى هللا عليه و  -)، عن عمران بن حصني قال: كنَّا عند النيب 8النَّسائيُّ ( 

) فقال: السالم  9فقال: "عشر"، [مث جلس، مث جاء آخر فسلم (  - صلى هللا عليه وسلم   -عليكم، فردَّ عليه رسول هللا  
) مث جلس، وجاء آخر فقال:  10وقال: "عشرون"] ( -صلى هللا عليه وسلم  -عليكم ورمحة هللا، فردَّ عليه رسول هللا 

  - ليكم ورمحة هللا وبركاته السالم ع
 __________  

  ) (د، ف): (تعدوا).1(
  ) (ف): (فقبال). 2(
  ) (ف): (ما منعكم). 3(
  ) (ف) (فقاال). 4(
  ) الرتمذي: (تبعناك). 5(
ب ذكر املالئكة 6) كتاب بدء اخللق ( 59) ( 352/ 6) البخاري: (6(   ). 352رقم (-) 
  ) البخاري: (أرى). 7(
  ). 337رقم (  -) عمل اليوم والليلة  8(
  ) (فسلم): ليست يف النسائي.9(
  ) ما بني املعكوفتني ليس يف (ف). 10(

)2/824 (  

  



  : وقال: " ثالثون ". - صلى هللا عليه وسلم  -فـََردَّ عليه رسول هللا 
ى رسول هللا 1البخاري (   -  عن كالِمنا وآِيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -) عن كعب بن مالك وذكر حديثه قال: و

فُأَسلِّم عليه فأقول يف نفسي: هل َحرَّك شفتْيه ِبَرد السالم أم ال؟، حىت َكملت مخسون ليلة، وآَذَن  - صلى هللا عليه وسلم 
  ) بتوبِة هللا علينا حني صلى الفجر. 2الناَس (  -صلى هللا عليه وسلم   -النيبُّ 

َمّر مبجلٍس فيه أخالٌط من املسلمني واليهود فَسلََّم   -وسلم  صلى هللا عليه - ) عن ُأَساَمَة بن زيد، أنَّ النيب 3الرتمذي ( 
  عليهم. 

  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
لسَّالِم، وإذا (5قال: "ال تبدؤا اليهود والنصارى ( -صلى هللا عليه وسلم  -) عن أيب هريرة أنَّ رسول هللا 4مسلم (   (6 (

  ". لقيُتم أحَدهم يف طريٍق، فاْضطرُّوُه إىل أضيِقهِ 
: "إنَّ اليهود إذا سلَّموا عليكم يقول أَحُدُهم: السَّاُم  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 7وعن ابن عمر (

  ) عليك". 9فقل: و ( - ) عليكم 8(
 __________  

ب من مل يسلم على من اقرتف ذنًبا 21) كتاب اإلستئذان (79) ( 42/  11) البخاري: (1(   ). 6255رقم ( - ) 
  ) (الناس): ليست يف البخاري. 2(
ب ما جاء يف السالم على جملس فيه املسلمون وغريهم 13) كتاب اإلستئذان ( 43) ( 58/  5) الرتمذي: (3( رقم   -) 
)2702 .(  
لسالم 4) كتاب السالم ( 39) (1707/ 4) سلم: (4( ب النهي عن ابتداء أهل الكتاب    ). 13رقم ( -) 
  ) مسلم: (وال النصارى). 5(
  ) مسلم: (فإذا). 6(
  ). 8رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ) يف احلاشية: (السام: هو املوت). 8(
  ) (و): ليست يف مسلم. 9(

)2/825 (  

  

فقالوا: السَّاُم عليُكم   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت استأذَن رهٌط من اليهود على رسول هللا 1وعن عروة، عن عائشة (
) " عائشة إنَّ هللا حيب الرفق يف األمِر كِلِه" قالت: أو مل تسمع ما  2ة: بْل وعليكم السَّاُم واللعنُة فقال: (فقالت عائش

  قالوا؟ قال: "قد قلُت: وعليكم".
  )، "قد قلُت: عليكم" بغري واو.3ويف رواية (

سى األشعري ُمْغَضًبا. حىت وقف. فقال:  )، قال: كنَّا يف جملٍس عند ُأيبِّ بن كعب فأتى أبو مو 4وعن أيب سعيد اخلدري ( 
: يقول "اإلستئذان ثالث، فإن ُأذن َلَك وإال فارجع"؟ -صلى هللا عليه وسلم  -أنشدكم  هل مسع أحٌد منكم رسول هللا  

َم فدخلُت  قال ُأىب وما ذاَك؟، قال: استأذنُت على عمر بن اخلطاب أْمِس ثالَث مراٍت، فلم يُؤذن يل فرجعُت، مث جئُتُه اليو 
، مث انصرفُت 6) أمس، فأستأذنت ( 5عليه، فأخربتُُه أىنِّ جئُته (   -) مسعناك وحنُن حينئٍذ على شغٍل 7فقال: قد (  -) ثالً



قال: فو ِهللا ألوجعنَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -فلو ما استأذنت حىت يُؤَذَن لك؟ قال: استأذنت كما مسعُت رسول هللا 
  أتيين مبن يشهُد لك على هذا. ظهرك وَبْطَنَك، أو لت

صلى  -قال ُأيبُّ: فو هللا ال يقوم معك إال أحدثـَُنا ِسنَّاً. قم  أ سعيٍد، فقمت حىت أتيُت عمر فقلُت: قد مسعُت رسول هللا 
  يقوُل هذا.  - هللا عليه وسلم 

  ) عن َكَلَدَة بن حنبل، أن صفوان بن أمية بعَثُه بلٍنب ولََبأٍ 8الرتمذي ( 
 _______ ___  

  ). 10رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
  ). -صلى هللا عليه وسلم  -) مسلم: (فقال رسول هللا  2(
  ) مسلم: املوضع السابق. 3(
ب اإلستئذان 7) كتاب اآلداب (38) ( 1694/  3) مسلم: ( 4(   ). 34رقم (   -) 
  ) مسلم: (جئت) وكذا (ف).5(
  ) مسلم: (فسلُت). 6(
  يف (ف). ) (قد): ليست 7(
ب ما جاء يف التسليم قبل اإلستئذان 18) كتاب اإلستئذان (43) (62، 61/ 5) الرتمذي (8(   ). 2710رقم (   -) 

)2/826 (  

  

)  2قال: فدخُلت (  -على الوادي  - صلى هللا عليه وسلم   -والنيب   -صلى هللا عليه وسلم  -) إىل النيب  1ِوضغابيس (
: " ارجع فقل: السالم عليكم أأْدُخُل" وذلك بعدما أسلم  -صلى هللا عليه وسلم  -ومل أسلم ومل أستأذن فقال النيب 

  صفوان.
  قال: هذا حديث حسٌن غريٌب.

  قال: "رسوُل الرجل إىل الرجل إْذنُُه".  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أن رسول هللا 3أبو داود (
فوجد لَبَـَناً يف قدح. فقال: "أ هريرة   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: دخلُت مع رسول هللا4البخاري (

م فأقبلوا، فاستأذنوا، فُأذَن هلم فدخلوا. 5(   ) أْحلق أهَل الصُّفَِّة فادعهم إّيل" فأتيُتهم، فدعو
 قال: فخرج ) فقال: "من هذا! " قلت: أ8فدعوته ( -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: أتيُت النيب 7) عن جابر (6مسلم ( 

 ." ، أ   وهو يقول: "أ
  )، كأنه َكرَِه ذلك. 9ويف رواية (

ب النيب 10وعن سهل بن سعد (  صلى هللا   -ومع رسول هللا   - صلى هللا. عليه وسلم  - )، أن رجًال اطلع يف ُجْحٍر يف 
ا رأَسُه، فلما  - عليه وسلم    ِمْدرى ُحيكُّ 

 __________  
  : صغار القثاءة، وقال أبو عيسى: الضغابيس؛ هو حشيش يؤْكل.) يف حاشية األصل: الضغابيس1(
  ) الرتمذي: (فدخلت عليه) وكذا (د). 2(
ب يف الرجل يُْدَعى أيكون ذلك إذنه   -) 348/ 4) أبو داود: (3(   ). 5189رقم (  -كتاب األدب 



ب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذ14) كتاب اإلستئذان (79) ( 33/  11) البخاري: (4(   ). 6246رقم ( - ن ) 
  ) البخاري: (أ هر). 5(
ب كراهة قول املستأذن أ 8) كتاب اآلداب (38) ( 1697/  3) مسلم: ( 6(   ). 38رقم (  - ) 
  ) (د): (جابر بن عبد هللا). 7(
  ) مسلم: (فدعوت) وكذا (د). 8(
  ). 39) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني رقم ( 9(
ب حترمي النظر يف بيت غريه 9داب ( ) كتاب اآل38) ( 1698/ 3) مسلم: (10(   ). 40رقم ( - ) 

)2/827 (  

  

صلى هللا  - ) لطعنُت به يف عيِنك". وقال رسول هللا 1قال: "لو أعلُم أنك تنُظُرين (  -صلى هللا عليه وسلم  -رآه رسول هللا 
  : "إمنا ُجعل اإلذن من أجِل الَبَصِر". - عليه وسلم 

) أو مشاقص  3فقام إليه مبشقص (  -صلى هللا عليه وسلم  -اطََّلَع يف بعض ُحَجِر النيب   )، أنَّ رجالً 2وعن أنِس بن مالك (
  ) ليطعَنُه. 5َخيِْتُلة ( -صلى هللا عليه وسلم  -) كأين أنظر إىل النيب  4و (  -

م، فقد َحلَّ هل -صلى هللا عليه وسلم  -) عن النيب  6وعن أيب هريرة (  م أن يفقُؤا  قال: "من اطلع يف بيِت قوم بغري إذ
  عيَنُه". 

  
  ب يف العطاس والتثاؤب

ُتوه،  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب موسى قال: مسعُت رسول هللا 7مسلم (  يقول: "إذا عطس أحدكم َفَحِمَد هللا فشمِّ
  ) مل حيَمِد هللا فال ُتشمُتوُه". 8فإن (

قال: "إن هللا حيبُّ الُعطاس، ويكره التَـثَاؤَب، فإذا عطس  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 9البخاري (
  ) هللا كان حًقا على كل مسلم مسعه أن يقول له: يرمحك هللا، وأما التثاؤُب، فإمنا هو 10أحدكم فحِمد (

 __________  
  ) مسلم: (تنتظرين). 1(
  ). 42رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
  ) وهو نصل عريض السهم. 3(
  ) (و): ليست يف (ف). 4(
  ) (خيتله) يراوغه ويستغفله. 5(
  ). 43رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
ب تشميت العاطس 9) كتاب الزهد والرقائق (53) ( 2292/  4) مسلم: ( 7(   ). 54رقم (   -) 
  ) (ف): (وإن). 8(
ب إذا تثاءب فل 128) كتاب األدب ( 78) ( 626/  10) البخاري: (9(   ). 6226يضع يده على فيه رقم ( ) 
  ) البخاري: (ومحد). 10(



)2/828 (  

  

  من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان".
َلُكم".1وقال يف طريق آخر (   ): "فإذا قال له: يرمحك هللا فليقل: يَهِديُكم هللا وُيصلُح 

  هللا لنا ولكم". ): "يغفر 2وقال النسائي ( 
فقال له: "يرَمحَُك هللا" مث  -وعطس رجٌل عنَدُه  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن سلمة بن األكوع، أَنَُّه مسع النيب  3مسلم ( 

  : "الرجل َمزُْكوٌم".-صلى هللا عليه وسلم  -عطس أخرى، فقال رسول هللا  
  )، قال يف الثالثة: "أنت مزكوم". 4وقال الرتمذي ( 

إذا عطس وضع َيَدُه أو ثوبَُه على فيه، وخفَض، أو   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة كان رسول هللا 5( أبو داود
ا صوَتُه.   غضَّ 
  ): غطَّى وجَهُه.6وقال الرتمذي ( 

  وقال: حديث حسٌن صحيٌح. 
  صلى هللا  - )، كان اليهود يتعاطسون عند النيب 8) أيب موسى ( 7وقال: عن (

 __________  
ب إذا عطس كيف يشمت 126) كتاب األدب ( 78) ( 623/  10) البخاري ( 1(   ). 6224رقم (  -) 
  ). 212رقم (  -) عمل اليوم والليلة  2(
ب تشميت العاطس  9) كتاب الزهد والرقائق (53) ( 2293,2292/  4) مسلم: ( 3(   ). 55رقم ( -) 
  ). 2773رقم ( -س ) ما جاءكم يشمت العاط5) كتاب األدب ( 44) ( 79/  5) الرتمذي: (4(
  ). 5029رقم ( -ب يف العطاس  - كتاب األدب   -) 307/ 4) أبو داود: (5(
ب ما جاء يف خفض الصوت وختمري الوجه عند العطاس 6) كتاب األدب ( 44) ( 80/  5) الرتمذي: (6( رقم   -) 
)2745 .(  
  ) (ف): (وقال علي بن أيب موسى). 7(
ب ما جاء كيف تشميت العاطس 3) كتاب األدب ( 44) ( 76/  5) الرتمذي: (8(   ). 2739رقم ( -) 

)2/829 (  

  

لكم". - عليه وسلم    يرجو أن يقول هلم: "يرمحكم هللا" فيقول: "يهديكم هللا ويصلح 
  قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح.

  
  ب

ى بطِنِه، فقال: "إنَّ هذه  ) ُمْضَطِجًعا عل2رجًال ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: رأى رسول هللا 1الرتمذي ( 
  َضْجَعٌة ال ُحيبُّها هللا". 



: وأ جالس هكذا، وقد وضعت يدي  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن الشريد بن سويد قال: َمرَّ يب رسول هللا 3أبو داود (
  قال: أتقُعُد ِقْعَدَة املغضوب عليهم؟ ".  - اليسرى خلف ظهري واتكأت على أْلَيِة يدي 

)، مث جيلس 6) الرَُّجُل الرَُّجَل من جملسه (5قال: "ال يقيمنَّ ( -صلى هللا عليه وسلم   - ابن عمر، عن النيب  )، عن4مسلم ( 
  ) ". 7فيه، ولكن تفسَّحوا وتوسَُّعوا ( 

  قال: "من قام من جملِسِه، مث رجع إليه فهو أحقُّ به".   -صلى هللا عليه وسلم  -) أن رسول هللا 8وعن أيب هريرة ( 
________ __  

ب ما جاء يف كراهية اإلضطجاع على البطن 21) كتاب األدب ( 44) ( 90/  5) الرتمذي: (1(   ). 2768رقم (  -) 
  ) (رجًال): ليست يف الرتمذي. 2(
  ). 4848رقم (   -ب يف اجللسة املكروهة  - كتاب األدب   -) 263/ 4) أبو داود: (3(
ب حترمي 11) كتاب السالم (39) ( 1714/  4) مسلم: ( 4(   ). 28رقم (   -إقامة اإلنسان من موضعه املباح ) 
  ) مسلم: (يقيم). 5(
  ) مسلم: (مقعده). 6(
  ) (ف): (ووسعوا). 7(
ب إذا قام من جملسه مث عاد  12) كتاب السالم (39) ( 1715/  4) مسلم: ( 8(   ). 31رقم ( -) 

)2/830 (  

  

ما هو جالٌس يف املسجِد والنَّاُس َمَعُه، إذ أقبل نفٌر  بين -صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ رسول هللا 1وعن أيب واقد الليثي ( 
صلى هللا عليه وسلم  -وذهب واِحٌد. قال: فوقفا على رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم  -ثالثٌة فأقبل اثنان إىل رسول هللا 

، فأدبر ذاِهًبا. فلما فرغ رسول هللا فأمَّا أحدمها فرأى فـُْرَجًة يف احللقِة فجلس فيها، وأما اآلخر فجلس خلفُهْم وأما الثالث -
قال: " أال اْخِربُُكْم عن النـََّفِر الثالَثَِة، أمَّا أَحُدُهْم فآوى إىل هللا فآَواُه هللا وأمَّا اآلخر فاستحيا،   -صلى هللا عليه وسلم  -

  فاستحيا هللاُ ِمْنُه، وأما اآلخر فأعرض فأعرض هللا َعْنُه".
  ). 3َلَعن من جس يف وسط احللقة (  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  )، عن حذيفة أن2أبو داود (

)، قال: خرج معاوية إىل ابن الزبري وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبري، فقال معاوية البن عامر:  4وعن أيب جملز ( 
) َلُه الّرِجاُل ِقياماً فليتبوَّأ مقعَدُه من  5( يقول: " َمْن أحبَّ أن يتمثل  -صلى هللا عليه وسلم  -اجلس، فإين مسعُت رسول هللا  

  النَّاِر". 
أنه قال، وقد جاء سعد بن معاذ: "قوموا إىل   -صلى هللا عليه وسلم  - ) من حديث أيب سعيد، عن النيب 6وملسلم (

  سيدكم" وقد تقدم احلديث بكامله يف اجلهاد. 
  لى هللا عليه ص  -)، عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا  7مسلم ( 

 __________  
ب من أتى جملًسا فوجد فرجة فجلس فيها 10) كتاب السالم (39) (173/  4) مسلم: ( 1(   ). 26رقم ( - ) 
  ). 4826ب اجللوس وسط احللقة رقم (  - كتاب األدب   -) 258/ 4) أبو داود: (2(
هود:  ) قال: ألنه يستدبر بعضهم بظهره فيؤذيه فيستحق السب واللعن، وأيًضا خي3( م فيؤذيهم. انظر بذل ا طى رقا



)19 /75 .(  
  ).5229رقم ( - ب يف قيام الرجل للرجل  - كتاب األدب   -) 358/ 4) أبو داود: (4(
  ) أبو داود: (ُميثل). 5(
ب جواز قتال من نقض العهد 22) كتاب اجلهاد والسري (32) ( 1388/  3) مسلم: ( 6(   ). 64رقم (   -) 
ب حترمي مناجاة اإلثنني دون الثالث 15) كتاب السالم (39) ( 1718/  4) مسلم: ( 7(   ). 37رقم (  -) 

)2/831 (  

  

لنَّاس من أجل أن َحيْزِنَُه".1: "إذا كنتم ثالثة فال يَتناَجى اثنان ُدون اآلَخر ( -وسلم    )، حىت ختتلطوا 
  

  ب يف ثواب األمراض وما ُيصيب املسلم 
قال: "ال يتمنَّنيَّ أحدُكم املوَت من ُضٍر أصابه، فإْن كان ال  -لى هللا عليه وسلم ص - ) عن أنس عن النيب 2البخاري قوله ( 

  بدَّ فاعًال فْلَيقل: اللهم أحيين ما كانت احلياُة خريًا يل، وتوفَّين إذا كانت الوفاُة خريًا يل". 
) فما فوقها، إال 4َشاُك بشوكٍة ( يقول: "ما من مسلم يُ  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قالت: مسعُت رسول هللا  3وعن عائشة (

ا َخطيَئٌة". 5ُكتبْت ( ا درجة وُحميت عنه    ) له 
  "حىت اهلمَّ يُِهمُُّه". -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن النيب 6ويف حديث أيب هريرة ( 

الًء؟ قال:  : أيُّ الناس أشدُّ ب-صلى هللا عليه وسلم  -) عن سعد بن أيب وقاص. قال: قلت لرسول هللا  7الرتمذي ( 
تَـَلى الرجل    "األنبياء، مث األمثُل فاألمثُل، فيـُبـْ

 __________  
  ) (ف): (دون أحد). 1(
ب متين املريض املوت 19) كتاب املرضى ( 75) ( 132/  10) البخاري: (2(   ). 5671رقم ( - ) 
ب ما جاء يف كفارة املرض 1) كتاب املرضى (75) (107/  10) رواه البخاري بنحوه: ( 3(   ). 5640قم ( ر   -) 

ذا اللفظ: ( ب ثواب املؤمن فيما يصيبه 14) كتاب الرب والصلة واآلداب (45) (1991/  4ورواه مسلم  رقم   - ) 
)46 .(  
  ) مسلم: (شوكة). 4(
  ) مسلم: (كتبت) وكذا (ف).5(
  ي. ). ولعله وهم من املصنف يف نسبته إىل البخار 52رقم (  - ) رواه مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
ب ما جاء يف الصرب على البالء 56) كتاب الزهد (37) (520/  4) الرتمذي: (7(   ). 2398رقم ( - ) 

)2/832 (  

  



لعبدحىت  على حسب ِدينِه، فإن كان ديُنُه ُصلًبا اشتد بالُؤُه، وإن كان يف دينه رِقَّة ابُتِلَي على حسب دينه، فما يربُح البالُء 
  ما عليه خطيئٌة".  ) 1يرتَُكُه ميشي على األرض و (

  قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح.
ملؤمن واملؤِمَنة يف نفِسِه، وولده،  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 2وعن أيب هريرة (  : "ما يزال البالُء 

  ومالِِه، حىت يلقى هللا وما عليه خطيئة". 
  قال هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.

  : "من يُرِد هللا به خريًا ُيِصْب مْنُه". - صلى هللا عليه وسلم  - قال رسول هللا  )، عن أيب هريرة قال:3البخاري (
)  5يقول: "إنَّ هللا قال: إذا ابتليُت عبدي حببيبتيِه مث صرب (   -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: رسول هللا 4وعن أنٍس (

  َعينْيِه.  -عوْضُتُه منهما اجلنة" يريد  
)، ُأرِسَل علي بين  7: "الطاعوُن رجز (- صلى هللا عليه وسلم  -ال: قال رسول هللا  )، عن أسامة بن زيد ق6مسلم ( 

ا فال خترجوا ِفَرارًا  8إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا مسعُتم ِبه يف أرٍض (  رٍض، وأنتم  )، فال تقدموا عليه، وإذا وقع 
  ِمْنُه". 

 __________  
  ) (و): ليست يف الرتمذي. 1(
  ).2399رقم (   -: نفس الكتاب والباب السابقني  ) الرتمذي2(
ب ما جاء يف كفارة املرض 1) كتاب املرضى ( 75) ( 108/  10) البخاري: (3(   ). 5645رقم ( - ) 
ب فضل من ذهب بصره 7) كتاب املرضى ( 75) ( 120/  10) البخاري: (4(   ). 5653رقم (  - ) 
  ) البخاري: (فصرب). 5(
ب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها 32السالم () كتاب 39) ( 1737/  4) مسلم: ( 6(   ). 92رقم (   -) 
  ) مسلم: (رجز أو عذاب). 7(
رض). 8(   ) مسلم: (

)2/833 (  

  

  : "الطَّاُعوُن شهادٌة ِلُكلِّ مسلٍم".-صلى هللا عليه وسلم   -) قال: قال رسول هللا 1وعن أنٍس (
: "أعماُر أميت ما بني ستني إىل سبعني، وأقلهم  - هللا عليه وسلم صلى  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 2الرتمذي ( 

  من ُجيوُز ذلك". 
" قيل: وما هنَّ    -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا 3مسلم (  قال: "حقُّ املسلم على املسلم ستٌّ

تُه، وإذا رسول هللا؟ قال: "إذا لقيته فسلِّم عليِه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا اس تنصَحَك فانصْح له، وإذا عطس َفَحِمد هللا فشمِّ
  مرض فُعْده، وإذا مات فاتَِّبْعُه". 

ن ( : "إنَّ املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف ُخْرَفِة اجلنَِّة، حىت  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول هللا 4وعن ثو
  يرجع".

  اجلنة؟ قال: "َجَناَها". )، قيل:  رسول هللا! وما خرفة5ويف آخر ( 



  من وجٍع كان بعيينَّ.  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن زيد بن أرقم قال: عادين رسول هللا 6أبو داود (
  )، عن أنس بن مالك قال: كان ُغالٌم يهوديٌّ خيُدُم النيب7البخاري (

 __________  
ب بيان الشهداء 51) كتاب اإلمارة (33) ( 1522/  3) مسلم: ( 1(   ). 166رقم (   -) 
ب يف دعاء النيب 102) كتاب الدعوات (49) (517/  5) الرتمذي: (2(   ). 3550رقم ( - صلى هللا عليه وسلم  -) 
ب من حق املسلم للمسلم رد السالم 3) كتاب السالم (39) ( 1704/  5) مسلم: ( 3(   ). 5رقم ( -) 
ب 13) كتاب الرب والصلة واآلداب (45) ( 1989/  4) مسلم: ( 4(   ). 41رقم ( -فضل عيادة املريض ) 
  ). 42رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
ب يف العيادة من الرمد 9) كتاب اجلنائز ( 15) ( 477/ 3) أبو داود: (6(   ). 3102رقم ( - ) 
ب إذا أسلم الصّيب فمات هل يصلى عليه؟ 79) كتاب اجلنائز ( 23) ( 259/ 3) البخاري: (7(   ). 1356رقم ( - ) 

)2/834 (  

  

ُه النيب   -صلى هللا عليه وسلم  - يعوُدُه، فقعَد عند رأسِه، فقال لَُه: "أسلم" فنظر إىل   - صلى هللا عليه وسلم  -فمِرَض، فأ
وهو يقول: "احلمد  الذي أنقَذُه  -صلى هللا عليه وسلم  -)، فأسلَم، فخرج النيب 1أبيه وهو عنَدُه فقال: أِطْع أ القاسم (

  لنار". من ا
  

  ب يف الطب
قال: "لكلِّ داٍء دواٌء، فإذا ُأصيَب دواُء الدَّاِء، برأ    -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن جابر يف عبد هللا، عن النيب 2مسلم ( 

  ذن هللا".
ملاِء، فتصبُُّه يف جيبها ( 3وعن أمساء ( ملرأِة املوُعوَكِة، فتدعو  َا كانت ُتؤتى  َّ صلى هللا عليه   -سول هللا )، وتقول: إن ر 4)، أ

ا من فيِح جهنم".  -وسلم  َّ ملاء"، وقال: " إ   قال: "أبردوها 
) عليه املاء البارد،  7قال: "إذا ُحمَّ أحدكم فـَْلَيُشنَّ (  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس أنَّ رسول هللا 6) (5الطحاوي (

 ."   من السََّحِر ثالً
  قال: "احلُمَّى من فيح جهنم، فأبردوها مباِء زمزم".  -صلى هللا عليه وسلم  - وَل هللا )، قال: إنَّ رس8وعن ابن عباس (

 __________  
  ). - صلى هللا عليه وسلم  -) البخاري: (1(
ب لكل داء دواء 26) كتاب السالم (39) ( 1729/  4) مسلم: ( 2(   ). 69رقم (  -) 
  ). 82رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  جيب القميص: ما ينفتح على النحر. ) 4(
  ) يف األصل: (البخاري). 5(
ر: ( 6(   ). 346/  2) رواه الطحاوي يف مشكل اآل

  ). 183/  1كذا عزاه املزي يف التحفة: (  -ورواه النَّسائيُّ يف الطب يف الكربى 



  ) الطحاوي: (فليصب). 7(
ر: ( 8(   ). 346/ 2) الطحاوي يف مشكل اآل

ب صفة النار 10) كتاب بدء اخللق ( 59) ( 380/ 6والبخارى: (   ). 3261رقم ( - ) 

)2/835 (  

  

  ) أيًضا.1رواه أبو بكر بن أيب شيبة (
مر إذا ُحّم الزبري أن   -صلى هللا عليه وسلم  -) بنت سعيد قالت: كان رسول هللا 2وذكر قاسم بن أصبغ عن أم خالد (

  ُنربِّد له املاء مث نصبَُّه عليِه. 
فقال: إنَّ أخي استطِلَق بطُُه. فقال   - صلى هللا عليه وسلمِ  - يب سعيد اخلدري قال: جاء رجل إىل النيب )، عن أ3مسلم ( 

)، فقال: إيل سقيته فلم يزده إال استطالقا، فقال له  4"اسِقِه عسًال" فسقاه، مث جاء (   -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
صلى هللا   - فقال: لقد سقيُتُه، فلم يزده إال استطالقاً، فقال رسول هللا ثالث مراٍت، فجاء الرابعة فقال: "اسقه عسًال"، 

  ) فسقاه َفَربََأ. 5: "صدَق هللاُ، وكذب بطُن أخيْك"، اسقه عسالً" (- عليه وسلم 
لسَّاَم"،  يقول: "إنَّ يف احلبة السوداء شفاًء من كل داٍء إال ا -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنه مسع رسول هللا 6وعن أيب هريرة ( 
  والسَّاُم: املوت. 

) لفؤاد املريض، ُتْذِهُب  9) َجمَمَّْة (8يقول: "التلبيَنُة ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، قالت مسعُت رسول هللا 7وعن عائشة (
  بعض احلُْزِن".

ين10أبو داود (   )، عن سعد بن أيب وقاص قال: مرضُت مرًضا أ
 __________  

  ). 3724رقم ( -) يف املاء للمحموم 679كتاب الطب (  -) 439/  7ة يف املصنف: ( ) رواه أبو بكر بن أيب شيب1(
  ) (ف): (أم خامد). 2(
ب التداوي بسقي العسل 31) كتاب السالم (39) ( 1736/  4) مسلم: ( 3(   ). 91رقم (  - ) 
  ) مسلم: (جاءه). 4(
  ) (اسقه عسًال): ليست يف مسلم. 5(
حلبة السوداء 29) كتاب السالم (39) ( 1735/  4) مسلم: ( 6( ب التداوي    ). 88رقم (  -) 
ب التلبينة جممة لفؤاد املريض 30) كتاب السالم (39) ( 1736/  4) مسلم: ( 7(   ). 90رقم (  -) 
للنب لبياضها ورقتها. 8(   ) هي حساء من دقيق أو خنالة ومسيت بذلك تشبيًها 
  ) أي تريح الفؤاد وتزيل عنه اهلم.9(
ب يف مترة العجوة 12) كتاب الطب (22) ( 207/  4) أبو داود: ( 10(   ).3875رقم (   -) 

)2/836 (  

  



يُعوُدين، فوضع َيَدُه بني ثدَييَّ حىت وجدت بـَْرَدها على فؤادي، فقال: "إنك رجل مفؤود   -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
اٍت من عجوِة املدينة فليجأُهنَّ بِنَـَواُهنَّ مث  ) فإنه رجل يتطبَُّب، فليأخذ سبع متر 2)، ائت احلارث بن َكَلَدة أخا ثقيٍف ( 1(

نَّ".    لِيَـُلدََّك ِ
يف مرِضِه فأشار أنَّ ال تُلدُّوين. فقلنا كراَهيُة   - صلى هللا عليه وسلم  - ) رسول هللا 4)، عن عائشَة قالت: َلَدْد (3مسلم ( 

  العباس، فإنَُّه مل يشهدكم". املريض للدواء، فلما أفاق، قال: "ال يبقى أحد منكم إال ُلدَّ، غُري 
بن يف على النيب 5وعن أم قيس ( )،  7) عليه من الُعْذرَِة" ( 6وقد أعلْقُت ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، قالت: دخلُت 
ذا العالئي؟، عليكن] ( 9) َتْدَغْرَن (8فقال: " عَالِم (  ، فإن فيه سبعَة أشفيٍة، 10) أوالدُكنَّ [ ذا الُعوِد اهلنديِّ منها ذاُت  ) 

  ) من الُعذرِة، ويـَُلدُّ من ذات اجلنِب". 11اجلنب، وُيْسعُط (
  )، أن طارق بن سويد اجلُعِفيَّ، سأل النيب12وعن وائل بن ُحجر (

 __________  
  ) وهو الذي أصيب فؤاده. 1(
  ) (ف): (بين ثقيف). 2(
للدود 27) كتاب السالم (39) ( 1733/  4) مسلم: ( 3( ب كراهة التداوي    ). 85رقم (  - ) 
صبع وغريها وحينك به. 4(   ) اللدود هو الدواء الذكره يصب يف أحد جانيب فم املريض ويسقاه، أو يدخل 
لعود اهلندي 28) كتاب السالم (39) ( 1734/  4) مسلم: ( 5( ب التداوي    ). 86رقم (   -) 
صبعي ويف (د، ف): (أعقلت). 6(   ) أي عاجلت وجع هلاته 
  احللق يهيج من الدم، يقال يف عالجها: عذرته فهو معذور.  ) (الُعذرة) وجع يف 7(
  ) مسلم: (عالَمْه). 8(
ا ذلك املوضع  9( خذه العذرة فتدخل املرأة فيه أصبعها فرتفع  ألصبع، وذلك أن الصّيب  ) من الدَّغر وهو غمز احللق 

  وتكبسه.
  ) ما بني املعكوفني سقط من (ف). 10(
ْسعط من العذرة) يقال. سعط وأسعطته فاستَعط، واإلسم السَّعوط، وهو ما جيعل من  ) مسلم: (منها ذات اجلنب ي11(

  الدواء يف األنف.
  و (ذات اجلنب) هو التهاب غالف الرئة، فيحدث منه سعال ومحى وخنس يف اجلنب يزداد عند التنفس. 

خلمر 3) كتاب األشربة ( 36) ( 1573/ 3) مسلم: (12( ب حترمي التداوي    ). 12رقم (   -) 

)2/837 (  

  

ا أصنُعها للدواِء، فقال: "إنَُّه ليس بدواٍء ولكنه   -عن اخلمر؟ فنهاُه أو كره أن يصنعها  -صلى هللا عليه وسلم  - فقال: إمنَّ
  داٌء".

ى رسول هللا 1أبو داودا (   عن الدواء اخلبيث. - صلى هللا عليه وسلم  - ) عن أيب هريرة قال: 
،  - صلى هللا عليه وسلم  - : قال رسول هللا )، عن أيب هريرة قال2الرتمذي (  : "العجوُة من اجلنَِّة، وفيها. شفاٌء من السُّمِّ

 ."   والكمأُة من املنِّ وماُؤَها شفاٌء للَعْنيِ



واشتدَّ به وجُعُه قال: "َهرِيقوا َعلىَّ من سبع  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: ملا ثقل رسول هللا 3البخارّي (
مث   - صلى هللا عليه وسلم  -) حلفصة زوج النيب 5) يف ِخمْضٍب ( 4مل ُحتَلْل أوْكيَـُتهنَّ، َلَعلِّي أعهد إىل النَّاس" فُأْجِلَس ( َقرٍب 

  ). 6طفقنا َنُصبُّ عليه حىت طَِفَق ُيشُري إلينا أن قد فعلُنتَّ، مث خرج إىل الصالِة (
: "إنَّ خري ما تداويُتْم ِبِه اِحلَجامُة، والسَُّعوُط،  -  عليه وسلم صلى هللا - ) عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 7الرتمذي ( 
  ) واملَشيُّ". وذكر احلديث.8واللَُّدود (

 __________  
ب يف األدوية املكروهة 11) كتاب الطب ( 22) ( 203/ 4) أبو داود: (1(   ). 3870رقم (  -) 
ب ما جاء يف22) كتاب الطب ( 29) (350/  4) الرتمذي: (2(   ). 2066رقم (  - الكمأة والعجوة ) 
ب الغسل والوضوء يف املخضب 45) كتاب الوضوء ( 4) ( 362/ 1) البخاري: (3(   ). 198رقم ( - ) 
  ) البخاري: (وأجلس) وكذا (د). 4(
  ) (خمضب): املخضب: شبه اِملركن، وهي إجانة تغسل فيها الثياب. 5(
  ) البخاري: (الناس). 6(
ب ما جاء يف السعوط وغريه 9كتاب الطب ( )  29) (340/  4) الرتمذي: (7(   ). 2048رقم (  - ) 
) الرتمذي: (اللدود والسعوط واحلجامة واملشي). والسعوط: كل ما يوضع يف األنف من الدواء، واللدود: الدواء املسقى 8(

  يف أحد لديدي الفم ومها شقاه، واملشي: كل دواء مطلق للبطن كىن به عنه لكثرة املشي إىل الغائط.

)2/838 (  

  

  . -صلى هللا عليه وسلم  -قال: رُِمَي أريبُّ يوم األحزاب على َأكَحِلِه فكَواُه رسول هللا  -)، عن جابر بن عبد هللا 1مسلم ( 
قال: "الشفاء يف ثالثة: يف ُشْرطِة معجم أو َشربِة عسل،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس، عن النيب 2البخاري (

ى أمَّيت عن الكّي". 3وأ (  أو َكّيٍة بنار،   ) أ
  ). 5): "وما أحبُّ أْن أكتوي". خرجه مسلم ( 4ويف حديث جابر بن عبد هللا ( 

ا ِمْن خري  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 6أبو داود ( : "الِبُسوا من ثيابكم البياض فإ
كم، وإن خري أكحا   ). 7ِلُكم اإلِمثُد، يـُْنِبُت الشعر وجيلو البصر" ( ثيابكم، وكفُِّنوا فيها مو

ا عند النوم ثالً يف كل عني ( -صلى هللا عليه وسلم   -وكان لرسول هللا   -) 8زاد الرتمذي (    ). 9ُمْكُحَلة يكتحل 
ال: " اعِرُضوا  )، عن عوف بن مالك، قال: كنَّا نـَْرقى يف اجلاهلية، فقلنا:  رسول هللا! كيف ترى يف ذلك؟، فق10مسلم ( 

  عليَّ رُقَاُكم، ال 
 __________  

ب لكل داء دواء 26) كتاب السالم (39) ( 1730/  4) مسلم: ( 1(   ). 74رقم (  -) 
ب الشفاء يف ثالث 3) كتاب الطب (76) ( 143/  10) البخاري: (2(   ). 5681رقم (   -) 
): ليست يف البخاري.3(   ) (وأ
ب من اكتوى أو كوى غريه 17ب () كتاب الط76) ( 163/  10) البخاري: (4(   ). 5704رقم (  -) 
ب لكل داء دواء 26) كتاب السالم (39) ( 1729/  4) مسلم: ( 5(   ). 71رقم (  -) 



لكحل 14) كتاب الطب ( 22) ( 209/ 4) أبو داود: (6( ب يف األمر    ). 3878رقم (   -) 
ب يف البياض 16) كتاب اللباس ( 26) ( 332/ 4ورواه أيًضا: (   ). 4061م ( رق  -) 

  ) أبو داود: (جيلو البصر وينبت الشعر). 7(
ب ما جاء يف اإلكتحال 23) كتاب اللباس ( 25) (206/  4) الرتمذي: (8(   ). 1757رقم (   -) 
ا كل ليلة ثالتة يف هذه وثالثة يف هذه). 9(   ) الرتمذي: (يكتحل 
لرقى ما مل ي22) كتاب السالم ( 39) ( 1727/ 4) مسلم: (10( س    ). 64رقم ( -كن فيه شرك  ) ال 
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لرَُّقى ما مل يكن فيه شرٌك".   س 
ساً من أصحاِب رسول هللا 1وعن أيب سعيد اخلدري (  كانوا يف سفٍر، فمروا ِحبَي من أحياِء -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ 

احلىِّ لديٌغ أو مصاٌب، فقال رجٌل منهم:  ) هلم: هل فيكم راٍق؟، فإن سيد 2العرب، فاستضافوهم فلم ُيِضيُفوهم، فقالوا (
ه فرقاه بفاِحتِة الكتاب َفَربَأ الرجل، فأعِطَي قطيًعا من غنم، فأىب أن يقبلها، وقال حىت أذكر ذلك لرسول هللا    -نعم، فأ

رَقـَْيُت إال بفاحتة   وهللا ما -فذكر ذلك له، فقال:  رُسوَل هللا   -صلى هللا عليه وسلم   - فأتى النيب  - صلى هللا عليه وسلم 
َا رُقْـَيٌة؟ "، مث قال: "خذوا منهم واضربوا يل بسهٍم معكم".3الكتاب، فتبسَّم وقال: "ما ( َّ   ) أدراك َأ

صلى هللا   - )، من حديث ابن عباس. فقالوا:  رسول هللا أخذ على كتاب هللا أجًرا، فقال رسول هللا 4وقال فيه البخاري (
   ما أخذمت عليه أجًرا كتاُب هللا". : "إنَّ أحقَّ - عليه وسلم 

ملعوذات وينفث، فلمَّا    -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة، أنَّ رسول هللا 5مسلم (  كان إذا اشتكى يقرأ على نفِسِه 
  اشتد وَجُعُه كنُت أقرأ عليه، وأمسح بيده رجاء برَكِتَها. 

  إذا اشتكى منَّا   -صلى هللا عليه وسلم  -) قالت: كان رسول هللا 6وعنها (
  إنساٌن مسَحُه بيمييِه، مث قال: " أذِهِب الَباَس، ربَّ الناِس، واشِف أنت

 __________  
ب جواز أخذ األجرة على الرقية  23) كتاب السالم (39) ( 1727/  4) مسلم: ( 1(   ). 65رقم ( -) 
  ) (ف): (قالوا). 2(
  ) مسلم: (وما). 3(
ب الشروط يف الرقية بفاحتة الكتاب 34ب () كتاب الط76) ( 209/  10) البخاري: (4(   ). 5737رقم (   -) 
ملعوذات والنفث  20) كتاب السالم (39) ( 1723/  4) مسلم: ( 5( ب رقية املريض    ). 51رقم ( -) 
ب استحباب رقية املريض 19) كتاب السالم (39) ( 1721/  4) مسلم: ( 6(   ). 46رقم (  - ) 
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  ك، شفاًء ال يغادر َسَقًما". الشاىف، ال ِشفاء إال شفاو 
) ألصنع به حنو ما كان يصنُع، فانتزع َيدُه من يدي مث  1وثـَُقَل، أخذُت َيَدُه ( - صلى هللا عليه وسلم  - فلما مرض رسول هللا 

  قال: "اللهم اغفر يل واجعلىن مع الرَِّفيِق األعلى" قالت فذهبت أنظر، فإذا هو قد قضي. 
وجًعا، جيَُِدُه يف َجَسد منذ أسلم، فقال   - صلى هللا عليه وسلم  - ، أنه شكا إيل رسول هللا )2وعن عثمان بن أيب العاصي (

ََملُ (-صلى هللا عليه وسلم  -له رسول هللا   ، وقل َسْبَع مراٍت: 3: "َضْع يدّل على الذي  ) من جَسِدَك، وقل بسم هللا ثالً
ر ما أجُد وأحاِذُر".    أعوذ  وُقدرته من شِّ

كما كان  -صلى هللا عليه وسلم  -عن ابن عباس قال: كان النيب  - ) 4خاري (الب يـَُعوُِّذ احلسن واحلسني ويقول: "إنَّ أ
ما إمساعيل وإسحاق: أعوُذ بكلمات هللا التَّامَّة، من كل شيطاٍن وهاّمٍة (   ) ". 6)، ومن كل عٍني الّمٍة ( 5يعوُذ 

فقلُت:  رسول هللا؛   -صلى هللا عليه وسلم  - ن أبيه قال: سألُت رسول هللا )، عن أيب خزاَمَة بن يعمر، ع7الرتمذي ( 
  ) نـَتَِّقيها، هل تُردُّ من قَدِر هللا شيًئا؟ قال: "هي من قدر هللا". 8أرأيت رُقًى َنْسَرتْقيها، ودواًء نتداوى به، وتُقًى ( 

  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
 __________  

  ) مسلم: (بيده). 1(
ب استحباب وضع يده على موضع األمل.24) كتاب السالم (39) ( 1728/  4م: ( ) مسل2(  (  
مل). 3(   ) مسلم: (
ب 10) كتاب أحاديث األنبياء ( 60) ( 470/ 6) البخاري: (4(   ). 3371رقم (  -) 
  ) (اهلامَّة) واحدة اهلوام ذوات السموم، وقيل: كل ما له سم يقتل، فأما ما ال يقتل مسه فيقال5(

م بسوء. له: ا   لسوام، وقيل: املراد كل نسمة 
النسان من جنون وخبل.6(   ) (المة) املراد كل داء وآفة تلم 
ب ما جاء يف الرقى واألدوية 21) كتاب الطب (29) ( 349/  4) الرتمنذي: ( 7(   ). 2065رقم ( -) 
  ) الرتمذي: (وتقاة). 8(

)2/841 (  

  

قال: "ُعِرضت َعليَّ األمم، فرأيت النيبَّ وَمَعُه الرَُّهْيُط،   -عليه وسلم صلى هللا  - )، عن ابن عباس، عن النيب 1مسلم ( 
م أُّمِيت، فقيل يف: هذا موسى وقوُمُه،   والنّيب ومعه الرجل والرجالن، والنيبَّ ليس َمَعُه أحٌد، إذ رُفع يف سواٌد عظيم فظنُت أ

) فإذا سواٌد عظيم، فقيل يل  2ظر إىل األفق اآلخر فنظرت (ولكِن انظر إىل األُفِق، فنظرُت فإذا سواد عظيم، فقيل يل: ان
  هذه أُمَُّتَك، ومعهم سبعون ألًفا يدخلون اجلنة بغري حساٍب وال. عذاب". 

ض فدخل منزَلُه، فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب. فقال بعضهم: فلعلَُّهْم الذين   مث 
، وذكروا 3وقال بعضهم: فلعلهم الذين ُوِلدوا يف اإلسالم، فلم (  - هللا عليه وسلم صلى  -َصِحبوا رسول هللا  ) يشركوا 

فقال: "ما الذي ختوضون فيه؟ ". فأخربوه؛ فقال: "هم الذين ال   - صلى هللا عليه وسلم  -أشياَء. فخرج عليهم رسول هللا 
م يتو  وَن، وعلي ر كلون"، فقام عكاشة بن حمصٍن فقال: ادُع هللا أن جيعلين فهم، فقال: "أنت يـَْرُقون وال َيْسَرتُقوَن وال يتطريَّ

ا عكاشة".   منهم"، مث قام رجل آخر فقال ادع هللا أن جيعلين فهم، فقال: "سبقك 



دة، "وال يكتوون".4يف بعض طرق احلديث (    ) من الز
يت النساء وال 6ُسِحَر، حىت َيرى (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت: كان رسول هللا 5البخاري ( ) أنه كان 

  قال ُسفيان: وهذا أشد - تيهنَّ 
 __________  

ب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة .... رقم (94) كتاب االميان ( 1) (199/  1) مسلم: ( 1(  (374 .(  
  ) (فنظرت): ليست يف مسلم.2(
  ) مسلم: (ومل) وكذا (ف). 3(
  ) وهو من رواية عمران بن حصني.372رقم ( - الكتاب والباب السابقني  ) مسلم: نفس4(
ب هل يستخرج السحر 49) كتاب الطب (76) ( 243/  10) البخاري: (5(   ). 5765رقم (   -) 
  ) البخاري (كان يرى) وكذا (د، ف). 6(

)2/842 (  

  

  ). 1ما يكون من السحر إذا كان كذلك (
ين رجالن، فقعد أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجليَّ،  2د أفتاين فيما استفَتيتُه ( فقال: " عائشة! أعلمِت أنَّ هللا ق )؟، أ

ل الرجل؟ قال: َمطبوب (  )، قال: يف أي 4)، قال: ومن طبَّه، قال: لبيُد بن األعصم (3فقال الذي عند رأسي لآلخر: ما 
  )، يف بئر َذْروان". 8) ذكر حتت رَاعوفٍة (7ٍة ( )، قال: وأين؟ قال: يف ُجف طْلع6)؛ قال: يف ُمشٍط ومشاقة ( 5شيء (

)، وكأن خنَلها رؤس 11) ماَءها نُقاعة احلِناء ( 10) البئر حىت استخرجه، فقال: "هذه البئر اليت ُأريتها، كأن (9قالت فأتى ( 
) على  14ه أن أثري () فقد شفاين، وأكر 13)؟ قال: "أمَّا هللا (12الشياطني"، قال: فاسُتِخرَج، قالت، قلت: أفال تنشرت (

  أحٍد من الناس شًرا". 
 __________  

  ) البخاري: (كذا). 1(
  ) البخاري: (استفتيته به). 2(
  ) (مطبوب) أي مسحور. 3(
  ) البخاري: (لبيد بن أعصم رجل من بين زريق حليف ليهود كان منافًقا).4(
  ) البخاري: (وفيم). 5(
ملشط، وكذا من اللحية، واملشط  ) البخاري: (مشاطة). واملشاطة ما خيرج من الشع6( ر الذي سقط من الرأس إذا سرح 

  معروف، ورواية املشاقة أشبه كما قال ابن حجر، وقيل املشاقة: هي املشاطة بعينها. 
لذكر. 7(   ) (جف طلع) اجلف الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر واألنثى، فلهذا يده 
دة ألف بعد الراء والراعوفة: حجر يوضع على رأس البئر ال  ) البخاري: (رعوفة)، ويف رواية 8( الكشميهين "راعوفة" بز

  يستطاع قلعه يقوم عليه املستقي.
  البئر).  - صلى هللا عليه وسلم   -) البخاري: (فأتى النيب 9(
  ) البخاري: (وكأن). 10(



ء الذي تعجن فيه احلناء. 11(   ) املراد املاء الذي يكون من غسالة اإل
  من النشرة وحيتمل أن يكون من النشر مبعىن اإلخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ "فهال أخرجته".  )12(
  ) البخاري: (أما وهللا). 13(
ب ترك 14( ) قال النووي: خشي من إخراجه وإضاعته ضررًا على املسلمني من تذكر السحر وتعلمه وحنو ذلك، وهو من 

  املصلحة خوف املفسدة. 
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، وكرهت أن  -َعزَّ َوَجلَّ -) بن احلجاج، فقلت:  رسول هللا أفال أحرقْـَتُه؟ قال: "ال، أمَّا أ فقْد عافاين هللا 1مسلم ( وقال
ا فدفنت".    أثري على الناس شًرا، فأمرُت 

سبْقتُه العُني، وإذا  قال: "العني حقٌّ، ولو كان شيء ساَبَق الَقَدَر  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 2وعن ابن عباٍس (
  استـُْغِسْلُتم فاْغِسلوا". 

)، عن الزهري، عن أيب أمامة بن سهل بن ُحنيٍف، أنَُّه قال: رأى عامُر بن ربيعَة سهَل بن ُحنيف يغتسل، فقال: ما 3مالك (
فقيل:  رسول هللا! هل لك  -صلى هللا عليه وسلم   -)، فأتى رسول هللا 5)، فلُِبط بسهٍل (4رأيُت كاليوِم وال ِجْلَد ُخمْبأٍة (

  -يف سهل بن حنيف؟ وهللا ما يرفع رأَسُه، فقال: "هل تتَِّهُموَن لَُه أحًدا؟ " قالوا: نتَِّهُم عامر بن ربيعة، قال: فدعا رسول هللا  
"، فغسل عامر وجهه،  عامًرا فتغيَّظ عليه. وقال: "عالَم يقُتُل أحدكم أخاُه؟، أالَّ بـَرَّكَت. اغتسل لَُه  - صلى هللا عليه وسلم 

ٌس.   ويديه، ومرفقيه، وركبتيه وأطراف رجليه وداِخَلَة إزاره يف قدٍح، مث ُصبَّ عليه، فراح سهٌل مع النَّاس، ليس به 
فغسَّل وجهه وظهور   -صلى هللا عليه وسلم  -) أمره يعين النيب  6ورواه معمر، عن الزهري، عن أيب أمامة، قال فيه: مث ( 

ء من خلفه، عقبيه وغسَّل صد ء، مث أمره فصبَُّه على رأسه، وكفأ اإل ره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه، ظاِهَرُمها يف اإل
  قال: وأمره فحسا منه حسوات؛ فقام مع الركب.

  ذكره أبو عمر يف التمهيد يف حديث ابن شهاب عن أيب أمامة.
 __________  

ب السحر 17م ( ) كتاب السال39) (1721  - 1719/  4) مسلم: ( 1(   ).43رقم ( - ) 
ب الطب واملرض والرقى 16) كتاب السالم (39) ( 1719/  4) مسلم: ( 2(   ). 42رقم (  -) 
ب الوضوء من العني 1) كتاب العني (50) (939/  2) املوطأ: (3(   ). 2رقم ( - ) 
  ) املخبأة هي املخدرة املكنونة اليت ال تراها العيون، وال تربز للشمس فتغريها. 4(
  ) املوطأ: (فلبط سهل) واملعىن صرع وسقط على األرض. 5(
  ) (مث) ليست يف (ف). 6(
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  ). 2قال: "ال يُوِرُد ُممْرٌض علي مصح" ( -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب هريرة، عن النيب 1مسلم ( 
هامَة"، فقال أعراىب:  رسول هللا! فما )، وال 4قال: "ال عدوى، وال َصَفَر ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 3وعنه (

َباُء، فيجيء البعُري األجرُب، فيدُخلها (  ا الظِّ ا كلها؟. قال: "فمن أعدى األوََّل؟ ". 5ُل اإلبل تكون يف الرَّْمِل كأ   )، فُيْجِرُ
  

  ب
)، فكأمنا صبغ يده يف  7لنَّرَدِشري (قال: "من لعب  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن بُرَيَدة بن ُحَصيب، أنَّ النيب 6مسلم ( 

  حلم خنزير ودِمِه". 
لنرِد فقد عصى هللا   - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب موسى األشعري، أنَّ رسول هللا  9) ( 8مالك ( قال: "من لعب 

  ورسوله". 
زيِه، فلما انصرف يف بعض مغا - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن بريدة بن ُحصيب، قال: خرج رسول هللا 10الرتمذي ( 

لدُّفِّ    جاءت جارية سوداء، فقالت:  رسول هللا! إّينِ كنت نذرُت إن َردََّك هللا صاحلًا، أْن أضرب بني يديك 
 __________  

ب ال عدوى وال طرية ... 33) كتاب السالم (39) ( 1744/  4) مسلم: ( 1(   ). 105رقم ( - ) 
  ) مسلم: (املصح). 2(
  ). 101رقم ( - الباب السابقني ) مسلم: نفس الكتاب و 3(
يج عند اجلوع، ورمبا قتلت صاحبها. 4(   ) هو دود يف البطن وكانوا يعتقدون، أن يف البطن دابة 
  ) مسلم: (فيدخل فيها). 5(
لنردشري 1) كتاب الشعر ( 41) ( 1770/  4) مسلم: ( 6( ب حترمي اللعب    ). 10رقم (   -) 
  معناه: حلو.  ) أي النرد، وهو اسم عجمي معّرب، وشري 7(
  ) يف األصل: (مسلم). 8(
ب ما جاء يف النرد 2) كتاب الرؤ (52) (958/  2) املوطأ: (9(   ). 6رقم ( - ) 

لنرد  - كتاب األدب   -) 285/ 4رواه أبو داود: (    ). 4938رقم ( - ب يف النهي عن اللعب 
ب يف مناقب عمر بن 18) كتاب املناقب ( 50) ( 580/ 5) الرتمذي: ( 10(   ). 3690رقم (   -اخلطاب ) 
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. فقال هلا رسول هللا  : "إن كنِت نذرِت فاضريب، وإال فال" قال فجعلت تضرُب، فدخل أبو  -صلى هللا عليه وسلم   - وأتغىنَّ
) علي وهي تضِرُب مث دخل عثمان وهي تضِرُب، مث دخل عمر، فألَقِت الدُّفَّ حتت استها،  1بكر وهي تضرب مث دخل ( 

) جالًسا وهي تضرُب، فدخل أبو  2: "إنَّ الشيطان ليخاف منك  عمر، كنت (-صلى هللا عليه وسلم  -هللا  فقال رسول
".3بكر وهي تضرب (   )، فلما دَخْلَت أنت  عمر، ألَقِت الدُّفَّ

  قال: حديث حسٌن صحيٌح غريٌب من حديث بُريَدَة. 
فقال: " عائشة! تعرفني   -صلى هللا عليه وسلم   -رسول هللا )، عن السائب بن يزيد، أنَّ امرأًة جاءت إىل  4النسائي ( 

صلى هللا عليه وسلم  -هذه؟ " قالت: ال،  نّيب هللا قال: "هذه قينُة بين فالن حتبَِّني أن تُغنِّيِك؟ " فغنتها، [فقال رسول هللا 



  ). 5: "نفخ الشيطان يف منخريها"] ( -
  رأى رجًال يتَّبع محامًة فقال: "شيطاٌن يَتبع شيطانة".  -صلى هللا عليه وسلم  -  )؛ عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا6أبو داود (

لبنات عند رسول هللا 7مسلم (  ا كانت تلدين  تيىن صواحيب،  8قالت: وكان (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة أ  (
َُن إيلَّ.  -صلى هللا عليه وسلم  -  فكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -) من رسول هللا 9فكنَّ ينقِمْعَن (    ُيَسرُ

 __________  
  ) (دخل): ليست يف (ف). 1(
  ) الرتمذي: (إين كنت). 2(
  ) الرتمذي: (مث دخل على وهي تضرب، مث دخل عثمان وهي تضرب).3(
ب إطالق الرجل لزوجته استماع الغناء  19) رواه النسائي يف كتاب عشرة النساء (4(   ). 74رقم ( -) 
  ) ما بني املعكوفني ليس يف النسائي. 5(
حلمام  - كتاب األدب   -) 285/ 4) أبو داود: (6(   ). 4940رقم (  -ب يف اللعب 
ب يف فضل عائشة  13) كتاب فضائل الصحابة (44) (1890/ 4) ممسلم: ( 7(   ). 81رقم (  -) 
  ) مسلم: (وكانت) ويف (ف): (ُكنَّ). 8(
  ) (ف، د): (يتقمعن). 9(
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قال: "ال يقل أحدكم: َخبـَُثْت نفِسي، وليقل   - صلى هللا عليه وسلم  - )؛ عن سهل بن حنيف، أنَّ رسول هللا 1مسلم ( 
  ) نفسي". 2َلِقَسْت (

  
  ب

قال: "ال تقولوا: ما شاء هللا وشاء فالن، ولكن قولوا ما  -صلى هللا عليه وسلم  -)؛ عن حذيفة أنَّ رسول هللا 3النَّسائيُّ ( 
  ، مث شاء فالن". شاء هللا

  
  ب

: "اقُتلوا احليَّات كلهن فمن خاف  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عبد هللا بن مسعوٍد قال: قال رسول هللا  4أبو داود (
  َرُهنَّ فليس مين". 

)  7) اليت (6ينهى عن قتل اجلِنَّاِن ( -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب لُبابة األنصاري. قال: مسعُت رسول هللا 5مسلم ( 
ما اللذان خيِطَفان البصر، ويتبعان ( 8يف البيوت، إال األبرت وذا الطُّْفيَـَتْنيِ (    ) ما يف بطون النساء. 9)، فإ

ملدينة جنَّاً قد أسلموا،  -صلى هللا عليه وسلم  -يف حديٍث ذكره وفيه عن النيب  -)  10وعن أيب سعيد اخلدري (  : "إنَّ 
ٍم، ) شيئً 11فإذا رأيتم منها (   ا فآِذنوه ثالثة أ

 __________  
  ). 17رقم (  -) كراهة قول اإلنسان: خبثت نفسي  4) كتاب األلفاظ من األدب وغريها (40) ( 1765/  4) مسلم: ( 1(



  ) أي ضاقت. 2(
  ). 985رقم (  -) عمل اليوم والليلة  3(
  ). 5249رقم ( - ب يف قتل احليات  - كتاب األدب   -) 363/ 4) أبو داود: (4(
ب قتل احليات 37) كتاب السالم (39) ( 1754/  4سلم: ( ) م5(   ). 136رقم (   -) 
  ) (ف): (احليات). 6(
) مسلم: (اجلنان اليت تكون يف). واجلنان هي احليات، مجع جان، وهي احلية الصغرية، وقيل: الدقيقة اخلفيفة، وقيل:  7(

  الدقيقة البيضاء. 
  ظهر احلية. ) (وذو الطُّْفيتني) مها اخلطان األبيضان على 8(
  ) مسلم: (يتتبعان) أي يسقطانه.9(
  ). 139رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 10(
  ) مسلم: (منهم) ويف (ف): (منه). 11(
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  ) فاقتُلوُه، فإمنا هو شيطان.1فإن بدالكم (
  ومسَّاه ُفويسًقا. أَمَر بقتل الوزغ،  -صلى هللا عليه وسلم  -) أنَّ النيب 2وعن سعد بن أيب وقاص ( 

) يف أول ضربٍة، ُكتبت له مائة حسنة، ويف 4قال: "من قتل وزغًة (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  3وعن أيب هريرة ( 
  الثانية، دون ذلك، ويف الثالثة دون ذلك".

فأمر بقرية النمل فُأحرقت،  قال: "إنَّ منلًة قرصت نبًيا من األنبياء،   -صلى هللا عليه وسلم  -) عن رسول هللا 5وعنه (
  ) أُمًَّة من األم تسبُح؟ ". 6فأوحى هللا إليه: َأِيف أْن قرصتك منلٌة أهلكَت (

  ) منلًة واحدة". 8)، "فهالّ (7ويف طريق آخر (
ي عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس، أنَّ النيب 9أبو داود (

  ). 10د، والصَُّرِد (واهلده
  )، عن عبد الرمحن بن عثمان، أنَّ طبيباً ذكر ِضْفَدًعا يف دواءٍ 11النسائي ( 

 __________  
  ) مسلم: (لكم بعد ذلك). 1(
ب استحباب قتل الوزغ 38) كتاب السالم (39) ( 1758/  4) مسلم: ( 2(   ). 144رقم (   -) 
  ). 147رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ) مسلم: (َوَزًغا). 4(
ب النهي عن قتل النمل 39) كتاب السالم (39) ( 1759/  4) مسلم: ( 5(   ). 148رقم (   -) 
  ) (ف): (حرقت). 6(
  ). 149رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ) (ف) (هذا). 8(



  ). 5267رقم ( - ب يف قتل الذر  - كتاب األدب   -) 367/ 4) أبو داود: (9(
  لصُّرد) (طائر ضخم الرأس واملنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود.) (ا10(
ئح ( 42) ( 210/ 7) النسائي: ( 11(   ).4355رقم (  -) الضفدع 36) كتاب الصيد والذ
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  عن قتله.  -صلى هللا عليه وسلم  -) النيب 1فنهاه ( -صلى هللا عليه وسلم  - عند النيب 
  

  ب
فلما رآه، قال: "بئس أخو العشرية،   -صلى هللا عليه وسلم  -ائشة، أنَّ رجًال استأذن على النيب  )، عن ع2البخاري (

يف وجهِه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل، قالت  -صلى هللا عليه وسلم  -وبئس ابن العشرية". فلما جلس، َتطَلق النيب  
فقال: " عائشة! مىت   -تطلقَت يف وجهِه، وانبسطت إليه حني رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، مث - عائشة:  رسول هللا 

  ) إن شرَّ الناس منزلة يوم القيامة، من تركه الناُس اتقاء شّرِه". 3عِهْدِتين فّحاًشا (
  

  ب
لسالح، فإنَُّه ال  -صلى هللا عليه وسلم  - )؛ عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 4مسلم (  : "ال يشري أحدكم إيل أخيه 

  ) يف يده، فيقع يف حفرٍة من النار". 5ي أحدكم لََعلَّ الشيطاَن ينزُِع (يدر 
  -َعزَّ َوَجلَّ -: "إذا قاتل أحدكم أخاُه، فليجتنب الوجه، فإن هللا -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 6وعنه (

  خلق آدم على ُصورتِِه". 
  

  ب
  صلى هللا عليه  - ل هللا )؛ عن املقداد بن عمرو قال: أمر رسو 7مسلم ( 

 __________  
  ) النسائي: (فنهى). 1(
ب مل يكن النيب 38) كتاب األدب ( 78) ( 467/  10) البخاري: (2( رقم    -فاحًشا    -صلى هللا عليه وسلم  -) 
)6032 .(  
  ) البخاري: (فاحًشا). 3(
لسال35) كتاب الرب والصلة (45) ( 2020/  4) مسلم: ( 4( ب النهي عن االشارة    ). 126رقم ( - ح إىل مسلم ) 
  ) (ف): (ينزغ). 5(
ب النهي عن ضرب الوجه 32) كتاب الرب والصلة (45) ( 2017/  4) مسلم: ( 6(   ). 115رقم (   -) 
  ). 69رقم (  -) كتاب الزهد والرقائق 53) ( 2297/  4) مسلم: ( 7(
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اب يف وجوه املداحني (  -وسلم    ). 1أن َحنْثى الرتُّ
أنه ذُِكَر عنَدُه رجٌل، فقال رجٌل:  رسول هللا! ما من رجل بعد   -صلى هللا عليه وسلم  -، عن النيب  )2وعن أيب بكرة ( 

: "وحيك قطعت عنق  -صلى هللا عليه وسلم  - أفضُل ِمنُه يف كذا وكذا، فقال النيبَّ  -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
: "إْن كان أحدكم مادحاً أخاُه ال حمالَة، فليقل: أْحِسُب  -عليه وسلم  صلى هللا - صاِحبك" مراراً يقوُل ذلك، مث قال النيب 

ً إن كان يُرى أنه كذلك، وال ُأزكِّي على هللا أحدًا".    فال
  

  ب
) حبسن الصحبة؟ قال: "أُّمك، مث أُّمك، مث  4من أحق الناٍس ( -)، عن أيب هريرة قال: قال رجٌل:  رسول هللا! 3مسلم ( 
ك ( ك". )، مث أ5أ ك أد   د

قال: "ثالثٌة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة: العاقُّ لوالديه،   -صلى هللا عليه وسلم   -)؛ عن ابن عمر، عن النيب 6البزار (
لرجال، وثالثة ال يدخلن اجلنة: العاق لوالديه، واملنَّاُن عطاءه، ومدمن اخلمر" (   ). 7والدَّيُّوث، واملرأة املرتجلة َتَشبَُّه 

  ) أيضاً. 8جه النسائي (خر 
 __________  

  ) مسلم: (حنثي يف وجوه املداحني الرتاب). 1(
  ). 66رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
ب بر الوالدين 1) كتاب الرب والصلة (45) ( 1974/  4) مسلم: ( 3(   ). 2رقم ( - ) 
  ) (الناس): ليست يف مسلم.4(
  ) مسلم: (أبوك). 5(
  ). 1875رقم ( - ) 372/ 2ر: ( ) كشف األستا 6(
) البزار: (ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن اخلمر واملنان عطاءه، وثالثة ال يدخلون اجلنة: العاق  7(

  لوالديه والديوث والرجلة). 
  ). 2562رقم (  -) املنان مبا أعطى 69) كتاب الزكاة (23) ( 80/  5) النسائي: (8(
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ً يف اِإلسالم غري أبيه، يعَلُم أنَُّه  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن سعد بن أيب وقاص، عن النيب 1مسلم (  قال: "من ادَّعى أ
  غري أبيِه، فاجلنة عليه حراٌم".

وال  : "ال تقاطعوا وال تدابروا، وال تباغُضوا، -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 2مسلم ( 
ً، كما أمركم هللا".   حتاسدوا، وكونوا عباد هللا إخوا

يُقبِّل احلسَن، فقال: إنَّ ِيل عشرة من   -صلى هللا عليه وسلم   - ) أيضاً، أنَّ األقرع بن حابس أبصر النيب 3وعن أيب هريرة ( 
  ال يـَْرَحم ال يـُْرَحم". : "إنَُّه من -صلى هللا عليه وسلم  -الولد ما قـَبـَّْلُت واحدًا منهم. فقال رسول هللا  



) ُأْعِطَي حظَُّه 5قال: "من ُأعِطَي حظَُّه من الرفق، فقد (  -صلى هللا عليه وسلم  - )؛ عن أيب الدرداء عن النيب 4الرتمذي ( 
  ). 6من اخلري، [ومن ُحرِم حظَّه من الّرِْفِق، فقد ُحرِم حظّه من اخلري"] ( 

  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
، أشجِّ َعبِد القيس: "إنَّ فيك خلصلتني   - صلى هللا عليه وسلم  - ن عباس، قال: قال رسول هللا )، عن اب7مسلم (  لألشجِّ

ُة".    حيبهما هللاُ: احللُم، واأل
  صلى هللا عليه  - ) قال: قال رسول هللا 9)؛ عن أيب مسعود (8البخاري (

 __________  
ب بيان حا 27) كتاب اإلميان ( 1) ( 80/  1) مسلم: ( 1(   ). 114رقم ( - ل إميان من رغب عن أبيه ) 
ب حترمي الظن والتجسس 9) كتاب الرب والصلة (45) ( 1986/  4) مسلم: ( 2(   ). 30رقم ( -) 
ب رمحته 15) كتاب الفضائل (43) ( 1808/  4) مسلم: ( 3( رقم    -الصبيان والعيال  -صلى هللا عليه وسلم   -) 
)65 .(  
ب ما جاء يف الرفق  67 والصلة () كتاب الرب 28) (323/  4) الرتمذي: (4(   ). 2013رقم (  -) 
  ) (فقد): ليست يف (ف). 5(
  ) ما بني العكوفني ليس يف (ف).6(
إلميان  تعاىل 6) كتاب اإلميان ( 1) ( 49/  1) مسلم: ( 7( ب األمر    ). 25رقم ( - ) 
ب إذا مل تستحي فاصنع ما 78) كتاب األدب ( 78) ( 539/  10) البخاري: (8(   ). 6120رقم (   -شئت ) 
  ) (ف): (ابن مسعود) وهو خطأ.9(

)2/851 (  

  

  : "ِإنَّ مما أدرك الناُس من كالَم النبوة األوىل؛ إذا مل تستحي فاصنع ما شئت". -وسلم 
َذاُء  : "احلياُء من اِإلميان، واإلمياُن يف اجلنة، والبَ - صلى هللا عليه وسلم  - )؛ عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 1الرتمذي ( 

  ) من اجلفاء، واجلفاء يف النار". 2(
  قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح.

) شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامِة، من  4قال: "ما من (  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أن النيب 3وعن أيب الدرداء ( 
  ) الفاحَش البذيَء". 5خلق حسن، وإنَّ هللا ليبغُض ( 
  قال: حديث حسٌن صحيٌح. 

موالكم، ولكن يسعهم  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 6(البزار   : "إنكم لن تسعوا الناَس 
  منكم بسط الوجه وحسن اخللق". 

لصُّرعِة ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة أنَّ رسول هللا 7مسلم (  َا الشديُد الذي  8قال: "ليس الشديُد  )، إمنَّ
  َسُه عند الغضب".ميلُك نف

 __________  
ب ما جاء يف احلياء 65) كتاب الرب والصلة (28) (321/  4) الرتمذي: (1(   ). 2009رقم (   -) 



  ) (البذاء) الفحش يف القول.2(
  ). 2002رقم (   -) ما جاء يف حسن اخللق 62) كتاب الرب والصلة (28) (319/  4) الرتمذي: (3(
  ) (من): ليست يف الرتمذي. 4(
  ف): (يبغض). ) (5(
  ). 1978رقم ( - ) 408/ 2) كشف األستار: ( 6(
ب فضل من ميلك نفسه عند الغضب 30) كتاب الرب والصلة واآلداب (45) ( 2014/  4) مسلم: ( 7( رقم   - ) 
)107 .(  
كان قد  ) (الصرعة): املبالغ يف الصراع الذي ال يغلب، فنقله إىل الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا ملكها  8(

  قهر أقوى أعدائه، وشّر خصومه.
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"من خزن لسانه، سرت هللا عورتَُه، ومن كف  - صلى هللا عليه وسلم  -أبو بكر بن أيب شيبة، عن أنٍس قال: قال رسول هللا 
  غضبه، كفَّ هللا عنه عذابَُه؛ ومن اعتذر إىل هللا، قَِبَل هللا ُعذرَُه".

قال: "ما نقَصْت صدقٌة من ماٍل، وال زاد هللاُ عبدًا بعفٍو  -صلى هللا عليه وسلم  - سول هللا )؛ عن أيب هريرة، أن ر 1مسلم ( 
  إال ِعزًا، وما تواضع أحٌد  إال رفـََعُه هللاُ". 

  قال: "كّل معروٍف صدقة".  -صلى هللا عليه وسلم  -) عن جابر بن عبد هللا عن النيب  2البخاري (
: "إنَّ هللا يقول يوم القيامِة: أين املتحابون جباليل؟  -صلى هللا عليه وسلم  - ال رسول هللا )، عن أيب هريرة قال: ق3مسلم ( 

  اليوم ُأِظلُّهم يف ِظلِّي، يوم ال ِظلَّ إال ظلِّي". 
يقول: "قال هللا تبارك وتعايل: وجبت حمبَِّىت   - صلى هللا عليه وسلم  - ) عن معاذ بن جبل قال: مسعُت رسول هللا 4مالك (

  ). 5تحابِّني ِيفَّ، واملتجالسني ِيفَّ، واملتباذلني ِيفَّ، واملتزاورين ِيفَّ" (للم
) السوء؛  7قال: "إمنا مثل اجلليس الصاحل وجليس ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب موسى، عن النيب 6مسلم ( 

فخ الكِري، فحاِملُ    كحامل السك و
 __________  

ب استحباب العفو والتواضع 19 والصلة واآلداب () كتاب الرب 45) ( 2001/  4) مسلم: ( 1(   ). 69رقم ( -) 
ب كل معروف صدقة 33) كتاب األدب ( 78) ( 462/  10) البخاري: (2(   ). 6021رقم ( -) 
ب يف فضل احلب يف هللا 12) كتاب الرب والصلة (45) ( 1988/  4) مسلم: ( 3(   ). 37رقم ( - ) 
ب ما جاء يف املتحابني يف هللا 5(  ) كتاب الشعر51) (953/  2) املوطأ: (4(   ). 16رقم ( - ) 
  ) املوطأ: (واملتزاورين يف واملتباذلني يف). 5(
ب استحباب جمالسة الصاحلني 45) كتاب الرب والصلة (45) ( 2026/  4) مسلم: ( 6(   ). 146رقم (   -) 
  ) مسلم: (واجلليس) ويف (د): (جلساء). 7(
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فخ الكري إمَّا أن ُحيرق ثيابك وإمَّا أن جتد منه  1َك ( اِملْسِك إّما أْن ُحيِْذيَ  )، وإما أن تبتاع منه، وإمَّا أن جتد منه رحيًا طيبة، و
  رحياً خبيثًة". 

ا يف   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 2وعن أيب هريرة (  ُ ما فيها، يـَْهِوي  لكلمة، ما يتبنيَّ قال: "إنَّ العبد ليتكلم 
  أبعد ما بني املشِرِق واملغرب".  النَّاِر،

  "سباُب املسلم فسوق، وقتاله كفر".  - صلى هللا عليه وسلم   -) عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا  3البخاري (
ا مل  )، م5قال: "املُْستَـبَّان ما قاال، فَعلى البادئ منهما ( -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا 4مسلم ( 

  يـَْعَتِد املظُلوم". 
ً ( -صلى هللا عليه وسلم  -) أيضاً، أنَّ رسول هللا 6وعن أيب هريرة (    ) ". 7قال: "ال ينبغي لِصدِّيٍق أن يكون لعَّا

م قد أفضوا إيل ما َقدَّموا".-صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عائشة قالت قال النيب 8البخاري (   : "ال َتُسبَّوا األمواَت، فإ
  قال: "ال حيل -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب أيوب، أنَّ رسول هللا 9سلم ( م

 __________  
  ) (حيذيك): أي يعطيك. 1(
ا يف النار  6) كتاب الزهد والرقائق (53) ( 2290/  4) مسلم: ( 2( لكلمة يهوي  ب املتكلم    ). 50رقم (   -) 
  ). 6044رقم ( - ى عن السباب واللعن ) ما ينه44) كتاب األدب ( 78) ( 479/  10) البخاري: (3(
ب النهي عن السباب 18) كتاب الرب والصلة (45) ( 2005/  4) مسلم: ( 4(   ). 68رقم (   -) 
لبادئ منهما، إال أن يتحاوز الثاين قدر  5( ) (منهما): ليست يف مسلم، واملعىن أن إمث السباب الواقع من اثنني خمتص 

  له.  اإلنتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال
ب النهي عن لعن الدواب وغريها 24) كتاب الرب والصلة (45) ( 2005/  4) مسلم: ( 6(   ). 84رقم (   -) 
  ) (ف): (العناً). 7(
ب سكرات املوت  42) كتاب الرقاق ( 81) ( 369/  11) البخاري: (8(   ). 6516رقم (   -) 
ب حترمي اهلجر فوق ث8) كتاب الرب والصلة (45) ( 1984/  4) مسلم: ( 9(   ). 25رقم (  -الث ) 
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لسالم".    ملسلم أن يهُجر أخاُه فوق ثالِث لياٍل، يلتقياِن فيـُْعِرض هذا، ويُعرض هذا، وخريمها الذي يبدأُ 
قال: "تـُْفَتُح أبواب اجلنَِّة يوَم اِإلثنِني، ويوم اخلميس، فيـُْغَفُر    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 1وعن أيب هريرة ( 

ل عبٍد ال ُيشرك  شيئا إال رجًال كانت بيَنُه وبني أخيِه َشْحَناُء، فيقول: أْنظُروا هذين حىت يصطَِلَحا، أنظروا هذين حىت لك
  ) ". 2يصطلحا (

قال: "أتدرون ما الِغيبة؟ " قالوا: هللا ورسوله أعلُم، قال: "ذكُرَك أخاك  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 3وعنه (
َتَُّه".  َ   مبا يكرُه"، قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقوُل؟ قال: "إن كان فيه ما تقوُل فقد اغتبَتُه، وإن مل يكن فيه فقد 

: "ملَّا ُعرِج ِىب مررت بقوم هلم أظفاٌر، من  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا 4أبو داود (



كلون حلوم الناس، ويقعون يف  5ُصُدورهم، فقلُت: من هؤالء  جربيل؟ قال: الذين ( حناٍس خيِمشون وجوههم و   (
  أعراضهم".

  يقول: "ال يدُخُل اجلنََّة منَّاٌم".  -صلى هللا عليه وسلم  - )؛ عن حذيفة، قال: مسعُت رسول هللا 6مسلم ( 
  - صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: قال رسول هللا 7وعن عبد هللا بن مسعود ( 

 __________  
ب النهي عن الشحناء والتهاجر 11) كتاب الرب والصلة (45) ( 1987/  4) مسلم: ( 1(   ). 35رقم (   -) 
  ) مل تكرر يف (ف). 2(
ب حترمي الغيبة 20) كتاب الرب والصلة واآلداب (45) ( 2001/  4) مسلم: ( 3(   ). 70رقم (  -) 
  ). 4878رقم (   -ة ب يف الغيب - كتاب األدب   -) 269/ 4) أبو داود: (4(
  ) أبو داود: (هؤالء الذين). 5(
ب بيان غلظ حترمي النميمة 45) كتاب اإلميان ( 1) (101/  1) مسلم: ( 6(   ). 168رقم (  -) 
ب قبح الكذب 29) كتاب الرب والصلة (45) ( 2013/  4) مسلم: ( 7(   ).105رقم ( - ) 
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دَق يهدي إىل الربِّ،  لصدِق، فإن الصِّ وإن الربَّ يهدي إىل اجلنة، وما يزاُل الرجل يصُدُق ويتحرَّى الصدَق حىت  "عليكم 
كم والكِذَب، فإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إىل النَّاِر، وما يزال الرجُل   يقاً، وإ ُيكتب عند هللا ِصدِّ

 ." ً   يكذب ويتحرَّى الَكِذَب، حىت ُيْكَتَب عند هللا كّذا
قال: "آية املنافق ثالٌث: إذا حدَّث كذب، وإذا َوَعَد أخلف،    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 1رة ( وعن أيب هري

  وإذا ائْـُتِمَن خان". 
  ) "وإن صام وصلَّى، وزعم أنَُّه مسلم". 2زاد يف طريق آخر (

فضل من درجِة الصيام،  : أال أخ- صلى هللا عليه وسلم  -)؛ عن أيب الدرداء قال: قال رسول هللا  3الرتمذي (  ربكم 
  )، والصدقة؟ " قالوا: بلى. قال: "صالُح ذات الَبْني، فإن فساَد ذات البني هي احلالَِقُة".4والصالة (

  قال: هذا حديٌث صحيٌح. 
  ."املؤمُن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعُضُه بعضاً" - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب موسى، قال: قال رسول هللا 5مسلم ( 
لرجِل يوم القيامة، فُيلقى يف   - صلى هللا عليه وسلم  - ) عن أسامة بن زيد قال: مسعُت رسول هللا 6مسلم (  يقول: "يـُْؤَتى 

لرحى، فيجتِمُع إليِه أهُل النَّاِر، فيقولون:  فالن 7النَّاِر، فتنَدِلُق أقَتاُب ( ا كما يدور احلمار    ) بطِنِه، فيدور 
 __________  

ب بيان خصال املنافق  25) كتاب اإلميان ( 1) ( 78/  1م: ( ) مسل1(   ). 107رقم (  -) 
  ). 109رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
ب 56) كتاب صفة القيامة ( 38) (572/  4) الرتمذي: (3(   ). 2509رقم (   -) 
  ) (والصالة): ليست يف (ف).4(
ب تراحم املؤمنني وتعاطفهم 17) كتاب الرب والصلة (45) ( 1999/  4) مسلم: ( 5(   ). 65رقم ( - ) 



ملعروف وال يفعله 7) كتاب الزهد والرقائق (53) ( 2290/  4) مسلم: ( 6( مر  ب عقوبة من    ). 51رقم ( - ) 
  ) (فتندلق أقتاب بطنه) اإلندالق: خروج الشيء من مكانه، واألقتاب األمعاء. 7(
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ملعروف وتن مر  ى عن املنكر وآتِيِه". مالك؟ أمل تكن  ملعروف وال آتِيِه وأ   هى عن املنكر؟. فيقول: بلى قد كنت آُمُر 
جلار حىت ظننُت أنَُّه َسُيورِّثُُه".  -صلى هللا عليه وسلم  -) عن النيب  1وعن أيب هريرة (    قال: "ما زال جربيل يُوصيين 

فل اليتيم له أو لغريِِه، أ وهو كهاتني يف اجلنة "؛ وأشار ماِلٌك : "كا-صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا  2وعنه (
  لسَّبَّابة والُوْسطى.

قال: "السَّاعى علي األرملة، واملسكني،   - صلى هللا عليه وسلم  -)؛ عن صفوان بن ُسَلْيم، يرفـَُعُه إىل النيب 3البخاري (
اهد يف سبيل هللا. أو كالذي يصوُم النهار، ويقوم ا   لليل" ..كا

  : مثله.-صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  4وعن أيب هريرة ( 
) امرأٌة ومعها ابنتان هلا، فسألتين فلم جتد عنِدى شيئاً غري مترٍة واحدٍة، فأعطيُتها  6)، عن عائشة قالت: جاءت (5مسلم ( 

كل منها شيئاً. مث قامت فخ َا فقسمتها بني ابنتيها، ومل  ْ ها، فَأَخَذ َّ صلى هللا عليه   - رجت وابنتاها، فدخل عليَّ النيب إ
"من ابُتِلَي من البنات بشيء، فأحسن إليهنَّ، ُكنَّ له ِسرتًا   -صلى هللا عليه وسلم   - فحدثُتُه حديثها، فقال النيب  -وسلم 

  من النار". 
  : "مرَّ رجلٌ -صلى هللا عليه وسلم  -) قال: قال رسول هللا 7وعن أيب هريرة ( 
________ __  

جلار  42) كتاب الرب والصلة (45) ( 2025/  4) مسلم: ( 1( ب الوصية  ) وهو يف مسلم من رواية ابن 141رقم (  -) 
  عمر.

ب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم  2) كتاب الزهد والرقائق (53) ( 2287/  4) مسلم: ( 2(   ). 42رقم (   -) 
  ). 6006ب الساعي على األرملة رقم ( ) 25) كتاب األدب ( 78) ( 451/  10) البخاري: (3(
  ) البخاري: نفس املوضع السابق. 4(
ب فضل اإلحسان إىل البنات  46) كتاب الرب والصلة (45) ( 2027/  4) مسلم: ( 5(   ). 147رقم ( -) 
  ) مسلم: (جاءتين). 6(
ب فضل إزالة األذى عن الطريق 36) كتاب الرب والصلة (45) ( 2021/  4) مسلم: ( 7(   ). 128(  رقم  -) 

)2/857 (  

  

  بغصن شجرٍة على ظهر طريٍق فقال: وهللا ُألحنََِّنيَّ هذا عن املسلمني، ال يؤذيهم، فُأْدِخل اجلنَّة". 
قال: "بينما رجٌل ميشي بطريٍق، اشتدَّ عليه العطُش، فوَجَد بئراً   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 1وعن أيب هريرة ( 

ُكُل الثـََّرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطِش مثُل الذي   فنزل فيها فشِرَب، مث خرج، فإذا كلٌب يلهث 



، فنزل البئر فمأل ُخفَُّه مث أمسَكُه بِفيِه حىت رَِقَي، فسقى الكلَب، فشكَر هللاُ له، فغفر َلُه". قالوا:  رسول  هللا  كان بلغ مينِّ
  ). 2: "يف كل َكِبٍد َرْطَبٍة أْجٌر" (وإن لنا يف هذه البهائم ألجرًا؟ فقال

  
  ب

: " أيها الناس توبوا إىل ِهللا فإّينِ أتوُب يف  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن اَألَغرِّ املَُزينَّ، قال: قال رسول هللا 3مسلم ( 
  ) مائة مرة ". 4اليوم (

ب  "إ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عائشة قالت: قال رسول هللا 5البخاري ( ب إىل هللا،  نَّ العبد إذا اعرتف بذنبه، مث 
  هللا عليه". 

لليل، ليُتوب ُمِسيُء  -َعزَّ َوَجلَّ -قال: "إنَّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم   - ) عن أيب موسى، عن النيب 6مسلم (  يبُسط يَدُه 
لنهار، ليتوب   النهار، ويبسط يده 

 __________  
ب فضل ساقي البهائم احملرمة وإطعامها 41لسالم () كتاب ا39) ( 1761/  4) مسلم: ( 1(   ). 153رقم (   -) 
  ) معناه يف اإلحسان إىل كل حيوان حي يسقيه وحنوه أجر، وّمسى احلَي ذا كبد رطبة، ألن امليت جيف جسمه وكبده. 2(
ب استحباب اإلستغفار 12) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2075/  4) مسلم: ( 3(   ). 42رقم ( - ) 
  لم: (يف اليوم إليه). ) مس4(
ب"لوال إذ مسعتموه ... " 6(  - ) سورة النور 24) كتاب التفسري (65) ( 308/ 8) البخاري: (5(   ). 4750رقم (   -) 
ب قبول التوبة من الذنوب 5) كتاب التوبة ( 49) ( 2113/  4) مسلم: ( 6(   ). 31رقم (  - ) 
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ا".    ُمِسيء الليِل، حىت تطلع الشمس من مغر
ُ أشد فرحاً بتوبة عبِدِه املؤمن،   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: مسعُت رسول هللا 1ن عبد هللا بن مسعود ( وع يقول: "

) مهلكٍة، معه راحلُتُه عليها طعاُمُه وشرابُُه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حىت أدرَكُه العطُش،  2من رجٍل يف أرض دوِّيٍَّة (
ُم فيه (مث قال: أرجع إىل مكا ) حىت أموَت، فوضع رأسه على ساِعِدِه ليموت، فاستيقظ وعنده  3ين الذي كنت فيه، فأ

  ) زاُدُه وطعاُمُه وشرابُُه. فا أشدُّ فرحاً بتوبِة العبد املؤمن من هذا براحلِتِه وزاِدِه". 4راحلته عليها ( 
قال " أذنب عبٌد ذنباً فقال:   -َعزَّ َوَجلَّ -عن ربه  فيما حيكى  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  5وعن أيب هريرة ( 

لذَّنب، مث عاد فأذنب 6اللهم اغفر يل ذنىب، فقال تبارك وتعاىل: أذنب عبدي ذنباً، علم (  خذ  ً يغفُر الذنب، و ) أنَّ له ر
لذنب  ) ذنباً فعلم أنَّ له رً 8) فقال: أي ربِّ اغفر يل ذنىب، فقال تبارك وتعايل: عبدي أذنب (7( خذ   يغِفُر الذنب، و

خذ   - [مث عاد فأذنب، فقال أي ريبِّ اغفر يل ذنىب، فقال تبارك وتعاىل: أذنب عبدي ذنباً فعلم ً يغفر الذنب و أنَّ له ر
  ) الرابعة "اعمل ما شئت". 10)، اعمل ما شئت فقد غفرُت لك" ال أدري أقال يف الثالثة أو ( 9لذنب] (

 __________  
ب يف احلض على التوبة 1) كتاب التوبة ( 49) ( 2103/  4م: ( ) مسل1(   ). 3رقم (   -) 
  ) (دوية) قال أهل اللغة: األرض القفر والفالة اخلالية، وقال اخلليل: هي املفازة. 2(



  ) (فيه): ليست يف مسلم. 3(
  ) مسلم: (وعليها) 4(
ب قبول التوبة من الذن5) كتاب التوبة ( 49) ( 2112/  4) مسلم: ( 5(   ) 29رقم (  - وب ) 
  ) مسلم: (فعلم) 6(
  ) (ف): (فأذنب ذنبا). 7(
  ) مسلم: (أذنب عبدي ذنباً) وكذا (د). 8(
  ) ما بني املعكوفني ليس يف مسلم. 9(
  ) (ف): (أويف). 10(
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سعني نفساً، قال "كان فيمن كان قبلكم رجٌل قتل تسعًة وت -صلى هللا عليه وسلم  -) أنَّ نيب هللا 1وعن أو سعيٍد اخلدري (
ه فقال: إنَُّه قتل تسعًة وتسعني نفساً فهل له من توبٍة؟، فقال: ال، فقتَلُه   فسأل عن أعلم أهل األرض، فُدلَّ علي راهٍب، فأ
فكمَّل به مائًة، مث سأل عن أعلم أهل األرض، فُدّل على رُجل عاٍمل، فقال: إنَُّه قتل ماَئَة نفٍس، فهل له من توبٍة؟ قال: نعم،  

ساً يعُبُدون هللا فاعُبِد هللا معهم، وال ترجع إىل أرضك، فوم ا ُأ ا ن حيول بيَنُه وبني التَوبِة؟، انطلق إىل أرِض كذا وكذا فإنَّ  َّ إ
ُه املوت، فاختصمت فيه مالئكُة الرَّْمحَِة ومالئكُة العذاِب، فقالت مالئكة   أرُض سوٍء، فاْنطََلق حىت إذا نَصَف الطريُق أ

ئباً ُمقبًال بقِلِبه إىل هللا الرمح ُهْم َمَلٌك يف صورِة 2(  -َعزَّ َوَجلَّ -ِة: جاء  )، وقالت مالئكة العذاِب: إنَُّه مل يعمل خريًا قطُّ، فأ
د،  آدمّي فجعُلوه بينهم، فقال: قيُسوا ما بني األرضني فإىل أيتهما كان أْدىن، فهو َلُه، فقاُسوا فوجدُوه أدىن إىل األرض اليت أرا

  فقبَضْتُه مالئكة الرمحة". 
ى بصدره. ه املوت    قال قتادة: فقال احلسن: ذُِكَر لنا أنَُّه ملّا أ

قال: من عاَدى  -) 4تبارك وتعايل ( - : "إنَّ هللا - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 3البخاري (
حلرب، وما تقرَّب إّىل  ) عبدي يتقرب إيلَّ  6) عليه، وما زال (5عبِدى بشيٍء أحّب إيلَّ مما افرتضُت ( يل َولياً فقد آذنتُه 

  ) مسعه الذي َيسمع8) أحببُتُه كنت (7لنوافل حىت [أحبه، فإذا] ( 
 __________  

ب قبول توبة القاتل 8) كتاب التوبة ( 49) ( 2118/  4) مسلم: ( 1(   ). 46رقم (   -) 
  م. ): ليست يف مسل-َعزَّ َوَجلَّ -) (2(
ب التواضع 38) كتاب الرقاق ( 81) ( 348/  11) البخاري: (3(   ). 6502رقم (   -) 
  ) (تبارك وتعاىل): ليست يف البخاري.4(
  ) البخاري: (افرتضته) وكذا (ف). 5(
  ) البخاري: (وما يزال). 6(
  ) ما بني املعكوفني ليس يف (د، ف). 7(
  ) (د، ف): (فكنت). 8(
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ا (به، وَبصَرُه الذي يُب ا، ورجله اليت ميشي  ) سألين ألعطينَُّه، ولئن استعاذين  2)، ولئن (1صر به، ويَدُه اليت يبطش 
  ألعيذنَُّه، وما ترددُت عن شيٍء أ فاعله تردُّدي عن نفس املؤمن يكره املوَت وأ أكَرُه مساَءَتُه".

وعندي امرأٌة فقال "من هذه؟ "قلت: امرأٌة   - سلم صلى هللا عليه و  -)، عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول هللا 3مسلم ( 
  ُبُه.ال تناُم تصّلي، قال: "عليكم من العمل ما ُتِطيُقون، فوهللا ال ميلُّ هللا حىت متلُّوا "وكان أحبَّ الدِّين إليه ما داوم عليه صاح

َي أحدًا منكم عمله"، قالوا: وال أنت  : "لن يـُْنجِ - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 4البخاري (
، إّال أن يتغمدين هللا برمحِتِه، َسدُِّدوا وقاربوا، واغُدوا ( ) وروحوا، وشيٌء من الدُّْجلِة، والقْصَد  5 رسول هللا؟ قال: "وال أ

ُلُغوا ".    القصَد تـَبـْ
هللا تبارك وتعاىل: أ أغىن الشركاِء عن   : "قال -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 6مسلم ( 

رك، من عمل عمال أشرك فيه معى غريي، تركُتُه وشريكه (   ) ". 7الشِّ
  قال: " لو  -صلى هللا عليه وسلم  -) أيضاً، أنَّ رسول هللا 8وعن أيب هريرة ( 

 __________  
  ) (ف): (عليها)، (د): (به).1(
  ) البخاري: (وإن).2(
ب أمر من نعس يف صالته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر 31) كتاب صالة املسافرين (6) (542/  1) مسلم: ( 3(  (

  ). 221رقم ( - ن يرقد ... 
ب القصد واملداومة على العمل 18) كتاب الرقاق ( 81) ( 300/  11) البخاري: (4(   ). 6463رقم ( -) 
  ) (واغدوا): ليست يف (ف).5(
ب من أشرك يف عمله. غري هللا 5لزهد والرقائق () كتاب ا53) ( 2289/  4) مسلم: ( 6(   ). 46رقم ( -) 
  ) مسلم: (وشركه).7(
ب يف سعة رمحة هللا تعاىل 4) كتاب التوبة ( 49) ( 2109/  4) مسلم: ( 8(   ). 23رقم (   -) 
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  هللا من الرَّمحة ما قنط من جنِتِه أحد".  يعلُم املؤمن ما عند ِهللا من العقوبَِة، ما طمع جبنَِّتِه أحٌد، ولو يعَلُم الكافر ما عند
)، عن عقبة بن عامر قال: قلُت  رسول هللا! ما النجاُة؟ قال: "أمسك عليك لساَنَك وليسعك بيُتَك، وابك  1الرتمذي ( 

  على خطيئِتَك". 
م الرجل قد أعطى  "إذا رأيت - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب خالد، وكانت له صحبة، قال: قال رسول هللا 2البزار (

  ) منه فإنَُّه يْلقى احلكمة".3زهدًا يف الدنيا، وقلة َمْنِطٍق، فاقرتبوا (
أ ذرٍّ، فقال: " أ ذر! أال أدلك على خصلتني؟ مها   -صلى هللا عليه وسلم   -) قال: "لقي رسول هللا 4وعن أنس (

سول هللا، قال: " عليك حبسن اخللق، وطول الصمت؛  خفيفتان على الظهر، وأثقل يف امليزان من غريمها"، قال بلى  ر 



  فوالذي نفسي بيِدِه ما عمل اخلالئق مبثلها". 
  : -صلى هللا عليه وسلم  -) عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 5مسلم ( 

  "إنَّ هللا ال ينُظُر إىل ُصَورُِكْم وأمواِلُكْم، ولكن ينُظُر إىل قلوِبُكْم وأعماِلُكْم".
بن آدم، 7" إنَّ للشيطان َلمًَّة (   -صلى هللا: عليه وسلم  -عن عبد هللا بن مسعود، قال: قال رسول هللا  )، 6الرتمذي (   (

، حلقِّ خلري وتصديٌق  حلق، وأمَّا ملُة املََلِك فإيعاٌد  لشرِّ وتكذيٌب    فمن  وللَمَلِك َلمًَّة، فأمَّا َلّمُة الشيطاِن فإيعاٌد 
 __________  

ب ما جاء يف حفظ اللسان  60) كتاب الزهد (37) (523/  4() الرتمذي: 1(   ). 2406رقم (  -) 
ب الزهد يف الدنيا 1) كتاب الزهد ( 37) (1373/  2) وأخرجه ابن ماجه: (2(   )، وهو ضعيف. 4101رقم ( - ) 
  ) (ف): (فاقربوا). 3(
  ). 3573رقم ( - ) 220/ 4) كشف األستار: ( 4(
ب حترمي ظلم املسلم  10رب والصلة واآلداب () كتاب ال45) ( 1987/  4) مسلم: ( 5(   ). 34رقم ( -) 
ب ومن سورة البقرة 3) كتاب تفسري القرآن (48) (204/  5) الرتمذي: (6(   ). 2988رقم ( - ) 
) (اللمَُّة): اهلمة واخلطرة تقع يف القلب، أراد إملام امللك أو الشيطان به، والقرب منه، فما كان من خطرات اخلري، فهو 7(
  ن امللك، وما كان من خطرات الشر، فهو من الشيطان. قاله ابن األثري. م
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): "الشيطاُن 2) " مث قال (1وجد ذلك فليعلم أنَُّه من هللا فليحمد َهللا، ومن وجد اُألخرى فليتعوَّْذ  من الشيطان ( 
لفحشاء". مركم    يعدكم الفقر و

  قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح غريٌب.
أرأيَت الرجل يعمُل العمَل من اخلري وحيمُدُه الناس   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب ذرٍّ، قيل لرسول هللا 3لم ( مس

قال: "ُربَّ أشعث   - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 4عليِه؟، قال: "تلك عاِجُل ُبشرى املؤمن". وعن أيب هريرة (
ألبواب، لو أقسم على هللا    ألبَّرُه". مدُفوٍع 

) املسلم، ال يظلُمُه وال خيذلُُه وال حيقُرُه، التقوى 6قال: "املسلم أخو (  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 5وعنه (
) أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حراٌم دُمُه  7ها هنا" ويشري إىل صدره ثالث مراٍت "حبسب امرٍئ من الشر أن َحيِْقَر (

  وعرُضُه". ومالُهُ 
  

  ب
ِب اجلنة، فإذا عامَُّة من دخلها  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول هللا  8مسلم (  : "ُقمُت على 

  ) 9املساكني، وإذا أصحاب اجلَدِّ ( 
 __________  

  ) الرتمذي: (الرجيم). 1(
  ) الرتمذي: (قرأ). 2(



ب إذا أثين على الصاحل فهى بشرى 51لة () كتاب الرب والص45) ( 2034/  4) مسلم: ( 3(   ). 166رقم (   -) 
ب فضل الضعفاء واخلاملني 40) كتاب الرب والصلة (45) ( 2024/  4) مسلم: ( 4(   ). 138رقم ( - ) 
ب حترمي ظلم املسلم  10) كتاب الرب والصلة (45) ( 1986/  4) مسلم: ( 5(   ). 32رقم (  -) 
  ) يف األصل: (أخ). 6(
  ) (ف): (خيذل). 7(
ب اكثر أهل اجلنة الفقراء 26) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2096/  4) مسلم: ( 8(   ). 93رقم ( - ) 
ا.9(   ) أي أصحاب البخت واحلظ يف الدنيا والغىن والوجاهة 
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ب النَّاِر فإذا عامَُّة من دخلها م إيل النار، وقمُت علي    النِّساُء".  حمُبوُسون، إال أصحاَب النَّاِر فقد أُِمَر 
يقول: "إنَّ هذا املال َخِضَرٌة ُحْلَوٌة،   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن خولة بنت قيس قالت: مسعُت رسول هللا 1الرتمذي ( 

  ار". لنَّ من أصابَُه حبقِِّه بُوِرَك لَُه فيه، وُربَّ ُمَتَخوٍِّض فيما شاءت به نفُسُه، من مال هللا ورسولِِه، ليس َلُه يوم القيامة إال ا
  قال: حديث حسٌن صحيٌح. 

قال: "قلُب الشيِخ شاٌب على ُحبِّ اثنتني: طُوِل احلياِة،  -صلى هللا عليه وسلم  - )؛ عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا 2مسلم ( 
َن يوم القيامِة  قال: "إنَّ املُْكثرين ُهُم املُِقلُّو  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن النيب 5). وعن أيب ذر (4) " ( 3وحبُّ املَاِل ( 

  ) وِمشَالَُه، وبني يديه ووراَءُه وعِمَل فيه خريًا".8) فنـََفَخ فيه مييَنُه (7)، إال من أعطاُه هللا خريًا ( 6(
بت، عن رسول هللا  قال: "من كانت نيته اآلخرة جع هللا أمَرُه، وجعل  -صلى هللا عليه وسلم  - عبد بن محيد، عن زيد بن 

  ه الدنيا وهي راغمٌة، ومن كانت نيُتُه الدنيا فرََّق هللا أمَرُه وجعل فقَرُه بني عينيه، ومل غناُه يف قلبِه، وأتت
 __________  

ب ما جاء يف أخذ املال  41) كتاب الزهد (37) (507/  4) الرتمذي: (1(   ). 2374رقم (  -) 
ب كراهة احلرص على الدنيا 38) كتاب الزكاة (12) (724/  2) مسلم: ( 2(   ). 114(رقم   - ) 
  ) (ف) (طول احلياة وطول األمل).3(
  ) هذا جماز واستعارة، ومعناه أن قلب الشيخ كامل احلب للمال حمتكم يف ذلك كاحتكام قوة الشباب يف شبابه. 4(
ب الرتغيب يف الصدقة 9) كتاب الزكاة (12) (688/  2) مسلم: ( 5(   ). 33رقم (   -) 
  ) (يوم القيامة): ليست يف (ف).6(
  ًال. ) أي ما7(
  ) (د، ف): (بيمينه). 8(
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  ) ُكِتَب َلُه ". 1تِه من الدنيا إال ما قد ( 
قال"قد أفلح من أسلم، ورُِزَق َكَفافَاً   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، أنَّ رسول هللا  2مسلم ( 

ُه". 3(   )، وقنـََّعُه هللا مبا آ
يقول: "إنَّ املؤمن ليؤجر يف كل شيء إال   - صلى هللا عليه وسلم  - قال: مسعُت رسول هللا البزار، عن خباب بن األرت 

  البناء يف هذا الرتاب". 
: "يدخل فقراء املسلمني اجلنة، قبل أغنيائِِهم  - صلى هللا عليه وسلم  - )؛ عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 4الرتمذي ( 

  بنصف يوم وهو مخسماَئِة عاٍم".
  ) صحيٌح.5حديٌث حسٌن ( قال: هذا
"انظروا إىل َمْن أْسَفل منكم، وال تنظروا إىل من   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 6مسلم ( 

  هو فوَقُكْم، فهو أجَدُر أال تزَدرُوا نعمَة هللا عليكم".
ا لَُه من مالِِه ثالٌث: ما أكل فأَْفَىن، أو  قال "يقوُل العبدُ  - صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 7وعنه ( : مايل، مايل إمنَّ

رُِكُه للناس".9)، ما ( 8لبس فأبلى، أو أعطى، فاقتىن (   ) سوى ذلك فهو ذاِهٌب و
 __________  

  ) (قد): ليست يف (ف). 1(
ب يف الكفاف والقناعة 43) كتاب الزكاة (12) (730/  2) مسلم: ( 2(   ).125رقم ( -) 
  كفاف هو الذي ال يفضل عن الشئ، ويكون بقدر احلاجة إليه. ) ال3(
ب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم  37) كتاب الزهد (37) (449/  4) الرتمذي: (4( رقم   -) 
)2354 .(  
  ) الرتمذي: حديث صحيح. 5(
  ). 9رقم ( -) كتاب الزهد والرقاق 53) ( 2275/  4) مسلم: ( 6(
  ). 4رقم (   -نفس الكتاب السابق ) مسلم: 7(
  ) (فاقتىن) أي ادخر آلخرته، أي ادخر ثوابه. 8(
  ) مسلم: (وما) وكذا (ف). 9(
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) خري، وليس  2"عجباً ألمر املؤمِن، إنَّ أْمَرُه ُكلَُّه له (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 1وعن صهيب (
   سرَّاُء شكر، فكان خريًا لَُه، وإن أصابْتُه ضرَّاُء صرب فكان خريًا له".ذلك ألحٍد إال للمؤمن، إن أصابْتهُ 

قال: "أْعَذَر هللا إىل امرٍئ، أخََّر أجله حىت بـَلََّغُه ستني   -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 3البخاري (
  ). 4سنة" ( 

) على هللا حق  6"لو أنكم كنتم َتوكَُّلوَن ( - ى هللا عليه وسلم صل  -)، عن عمر بن اخلطاب قال: قال رسول هللا 5الرتمذي ( 
ِلِه، لُرزِقْـُتم كما ترزق (  ً".7توكُّ   ) الطري، تغدو ِمخَاصاً وتروح بطا

  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.



يقبُل إال طيباً، وإن  : " أيها الناس إنَّ هللا طيب ال-صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 8مسلم ( 
  ). 9ا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم} (هللا أمر املؤمنني مبا أمر ِبِه املرسلني. قال: {َ َأيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا ِإّينِ مبَِ 

  ) مث ذكر 10} (وقال: {َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْـَناُكمْ 
 __________  

ب املؤمن أمره كله خري  13) كتاب الزهد والرقائق (53) ( 2295/  4) مسلم: ( 1(   ). 64رقم ( -) 
  ) (له): ليست يف مسلم. 2(
ب من بلغ ستني سنة 5) كتاب الرقاق ( 81) ( 243/  11) البخاري: (3(   ). 6419رقم ( - ) 
طول هذه املدة ومل يعتذر، يقال: أعذر الّرُجل إذا بلغ أقصى الغاية من   ) أي مل يبق فيه موضعاً لالعتذار حيث أمهله 4(

  احلذر، وقد يكون أعذر مبعىن عذر.
ب يف التوكل على هللا 33) كتاب الزهد (37) (495/  4) الرتمذي: (5(   ). 3344رقم ( - ) 
  ) (ف): (تتوكلون). 6(
  ) الرتمذي: (يرزق) وكذا (ف).7(
ب قبول الصدقة من الكسب الطيب  19اب الزكاة () كت12) (703/  2) مسلم: ( 8(   ). 65رقم ( -) 
  ). 51) املؤمنون: ( 9(
  ). 172) البقرة: ( 10(
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. ومطعُمُه حرام، ومشربُُه حرام، وملبُسُه حرام، وُغذِ  َي  الرَُّجُل يُِطيُل السفر، أشعث أغرب، ميد يديِه إىل السماء،  ربِّ  ربِّ
  اب لذلك؟ ".حلرام، فأىنَّ يستج

لشََّهَواِت". -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 1وعن أنس بن مالك ( ملكارِِه، وُحفَِّت النَّاُر    : "ُحفَِّت اجلنُة 
  : "الدنيا سجن املؤمن وجنَُّة الكافر". -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 2وعن أيب هريرة ( 

حَُّة -صلى هللا عليه وسلم  - عباس قال: قال رسول هللا )، عن ابن 3البخاري ( : "نِعَمَتان مغبوٌن فيهما كثٌري من النَّاِس: الصِّ
  والفراُغ".
  ). 5"أكثروا ذكر هاِدم اللذات: املوِت" ( - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 4النسائي ( 

ا (  ) عن أيب هريرة أيضا قال: "إذا6مسلم (    ) ".7خرجت ُروُح املؤمن تلقَّاها َمَلكان يصعدان 
  قال محّاد: فذكر من طيب رحيها وذكر املسك. 

قال: "ويقول أهل السماء: ُروٌح طيبٌة جاءت من قبل األرِض، صلى هللا عليِك وعلى جسٍد كنت تعمريَنُه فيـُْنطََلُق به إىل رَبِِّه 
  مث يقول: انطلقوا به 
 __________  

  ). 1رقم ( -) كتاب اجلنة وصفة نعيمها  51) ( 2174/  4: ( ) مسلم1(
  ). 1رقم (  -) كتاب الزهد والرقائق 53) ( 2272/  4) مسلم: ( 2(
ب ما جاء يف الرقاق 1) كتاب الرقاق ( 81) ( 233/  11) البخاري: (3(   ). 6412رقم (   -) 



  ). 1824رقم (   -) كثرة ذكر املوت 3) كتاب اجلائز ( 21) (4/  4) النسائي: (4(
  ) (املوت): ليست يف النسائي.5(
ب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه 17) كتاب اجلنة ( 51) ( 2202/  4) مسلم: ( 6(   ). 75رقم (  -) 
ا). 7(   ) مسلم: (يصعدا
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  إىل آخر األجل". 
أهل السماء: ُروٌح خبيثٌة جاءت   )1ويقول ( -قال محاد وذكر من نتنها وذكر لْعناً  -قال: "وإنَّ الكافر إذا خرجت ُروُحُه 

  ): انطلقوا به إىل آخر األجل".2من قبل األرِض، قال: فيقول ( 
  ) كانت عليه على أنفه هكذا. 3رَْيطًة (  -صلى هللا عليه وسلم  -فردَّ رسول هللا 

لغداة  ) م5قال: "إن أحدكم إذا مات ُعِرض على (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 4وعن ابن عمر ( قَعِدِه 
والعشي، إن كان من أهل اجلنِة، فمن أهل اجلنة، وإن كان من أهل الناِر، فمن أهل النار، يقال: هذا مقعُدَك حىت ييعثك هللا 

  إليِه يوم القيامة". 
ا َنَسَمُة (  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن كعب بن مالك، أن رسول هللا 6مالك ( يـَْعَلُق يف  ) 8) املؤمن طائر (7قال: "إمنِّ

  شجر اجلنة، حىت يرجَعُه هللا إىل جسِدِه يوم يبعثُُه". 
  

  ب
  قال:  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 9النسائي ( 

 __________  
  ) (ف): (فيقول). 1(
  ) مسلم: (فيقال). 2(
  ) هو الثوب الرقيق. 3(
  ). 65رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 4(
  مسلم: (عليه). ) 5(
ب جامع اجلنائز 16) كتاب اجلنائز (16) (240/  1) املوطأ: (6(   ). 49رقم ( - ) 
  ) النسمة: النفس والروح.7(
  ) املوطأ: (طري). 8(
  ). 2078رقم (  -) أرواح املؤمنني  117) كتاب اجلنائز ( 21) (112/  4) النسائي: (9(
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َبِين، وشتمين ابن آدم، ومل يكن ينبغى َلُه أن  2 آدم، ومل يكن ينبغي ( ): كذَّبين ابنُ 1"قال هللا تبارك وتعاىل (  ) لَُه أن يَُكذِّ
يَّ  ّ عّز عليَّ من أوِلِه. وأما شتُمُه إ ي، فقولُه: إين ال ُأِعيُدُه كما بدأتُُه، وليس آخر اخللق  ّ فقولُُه: اختذ   يشتمين، أمَّا تكذيُبُه إ

  الصمُد، مل ألد ومل أولد ومل يكن يل كفوًا أحد".) 3هللا ولدًا، وأ هللا أحٌد (
  ) أيضا.4خرجه البخاري ( 

: "ما بني النفختني أربـَُعوَن"، قالوا:  أ هريرة!  -صلى هللا عليه وسلم  -) عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 5مسلم ( 
) من السماء  7وا: أربعون سنة؟، قال: أَبـَْيُت. "مث ينزل ()، قالوا: أربعون شهرًا؟ قال أُبـَْيُت، قال6أربعون يوماً؟ قال: أَبـَْيُت ( 

  ماء فينبـُُتون كما ينبُت البقُل". 
  ) يـُرَكَُّب اخللق يوم القيامة". 9)، وفيه ( 8قال: "وليس من اإلنسان شيء إال يبلى، إال عظماً واِحدا وهو َعْجُب الذََّنب ( 

  ): "منه ُخِلَق وفيه يـُرَكَُّب".10ويف طريق آخر (
  - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: مسعُت النيب 11جابر بن عبد هللا ( وعن

 __________  
  ). -َعزَّ َوَجلَّ -) النسائي: (1(
  ) (ينبغي): ليست يف (ف). 2(
  ) النسائي: (األحد) وكذا (د). 3(
  ). 4974رقم (  - ) سورة قل هو هللا أحد .. 112) كتاب التفسري (65) ( 611/ 8) البخاري: (4(
ب ما بني النفختني 28) كتاب الفنت (52) ( 2270/  4(  ) مسلم: 5(   ). 141رقم ( - ) 
ن املراد أربعون يوماً أو شهرًا أو سنة.6(   ) أي أبيت أن أجزم 
  ) مسلم: (يـُْنِزل هللا). 7(
مليم، وهو أول ما 8( ) (عجب الذنب) أي العظم اللطيف الذي يف أسفل الصلب، وهو رأس العصعص، ويقال له: عجم، 
  لق من اآلدمي، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب اخللق عليه.خي
  ) مسلم: (منه). 9(
  ). 142رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 10(
ب األمر حبسن الظن  19) كتاب اجلنة (51) ( 2206/ 4) مسلم: (11(   ). 83رقم (  - ) 
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َعُث كلُّ عبٍد على ما مات عليهِ    ". يقول: "يـُبـْ
"ُحيَْشُر الناس يوم القيامة على أرٍض بيضاَء،   - صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 1وعن سهل بن سعد ( 

، ليس فيها َعَلٌم ألحد".    عفراَء، كُقْرَصِة النَّقيِّ
مِة، حفاًة ُعراًة ُغْرًال"  يقول: "ُحيَْشُر النَّاُس يوم القيا -صلى هللا عليه وسلم  -)، قالت: مسعُت رسول هللا  2وعن عائشة (

) مجيعاً، ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال: " عائشة! األْمُر أشدُّ من أن ينظر بعضهم 3قلت:  رسول هللا! الرجال والنساء ( 
  إىل بعٍض". 

  يقول: "ُتْدىن  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: حدثين املقداُد بن عمرو قال: مسعت رسول هللا 4وعن سليم بن عامر (



  الشمس، يوم القيامة، من اخللِق، حىت تكون منهم كمقدار ميٍل".
مليل؟ أمسافة األرض، أو امليل الذي ُتْكَتَحُل ِبه العُني.   قال سليم بن عامر: فوِهللا ما أدري ما يعين 

تيه، ومنهم من يكون  قال: "فيكون الناس على قدر أعماهلم يف الَعَرق، فمنهم من يكون إىل كعبيِه، ومنهم من يكون إىل رُكب
  بيده إىل فيِه.  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل حقويه، ومنهم من يـُْلِجُمُه العرُق إجلاماً"، وأشار رسول هللا  
: "ال تزول قدما عبٍد يوم القيامة،  -صلى هللا عليه وسلم  -قاسم بن أصبغ، عن أيب برزََة األسلمي، قال: قال رسول هللا  

  مره حىت ُيسأل عن أربع، عن ع
 __________  

ب يف البعث والنشور 2) كتاب صفات املنافقني ( 50) ( 2150/  4) مسلم: ( 1(   ). 28رقم (  -) 
ب فناء الدنيا 14) كتاب اجلنة ( 51) ( 2194/  4) مسلم: ( 2(   ). 56رقم ( - ) 
  ) مسلم: (النساء والرجال). 3(
ب يف صفة يوم القيام15) كتاب اجلنة ( 51) ( 2196/  4) مسلم: ( 4(   ). 62رقم ( - ة ) 
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  فيما أفناه، وعن جسده فيما أباله، وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين َكَسَبُه وفيما أنفَقُه".
  ). 1خرجه الرتمذي أيضاً (

  وقال: حديث حسٌن صحيٌح. 
يقوُل يف   - م صلى هللا عليه وسل -)، عن صفوان بن حمرز قال: قال رجٌل البن عمر: كيف مسعَت رسول هللا 2مسلم ( 

)، فيقّرِرُُه بذنوبه، فيقول: هل  4) حىت َيَضَع عليه َكنـََفُه ( 3النجوى؟ قال مسعته يقول "يُْدَىن املؤمن من ربه يوَم القيامة ( 
َا عليك يف الدنيا، وإّينِ أغفرها لك اليوم، فـَيـُْعطى صحيفة حسناتِِه. وأمَّا 5تعرف؟ فيقول: رب (  ) أعرف، قال فإّىنِ قد سرتُ

م على رؤوس اخلالِئِق: هؤالء الذين كذبوا على هللا".   الكفار واملنافقون فيـَُنادى 
: "إّينِ ألعلم آخر أهل اجلنة ُدخوًال اجلنة، وآخر أهل النَّار -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 6وعن أيب ذرٍّ (

وا عليه صغار ُذنُوبه، وارفعوا عنه ِكَبارََها، فتـُْعَرُض عليه ِصغاُر ذنوِبِه،  ُخُروجاً منها، رجٌل يـُْؤَتى به يوم القيامِة، فيقال: اعرض
فُيقال: عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، فيقول: نعم، ال يستطع أن يـُْنِكَر، وهو مشفٌق  

  حسنًة، فيقول ربِّ قد عملت أشياء ال أراها ها هنا".  ): إنَّ لك مكان كل سيئةٍ 7من كبار ذنوبه أن تـُْعَرَض عليِه، فيـَُقاُل (
 __________  

ب يف القيامة رقم (1) كتاب صفة القيامة ( 38) (529/  4) الرتمذي: (1(  (2417 .(  
ب قبول توبة القاتل 8) كتاب التوبة ( 49) ( 2120/  4) مسلم: ( 2(   ). 52رقم (   -) 
  ). - زَّ َوَجلَّ عَ -) مسلم: (يدىن املؤمن يوم القيامة من ربه 3(
  ) هو سرته وعفوه. 4(
  ) مسلم: (أي رب) ويف (د): (رب اغفر) و (رب): ليست يف (ف). 5(
ب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها 84) كتاب اإلميان ( 1) (177/  1) مسلم: ( 6(   ). 314رقم (   -) 
  ) مسلم: (فيقال له). 7(
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  يت بدت نواِجُذُه. ضحك ح - صلى هللا عليه وسلم  - فلقد رأيت رسول هللا 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال "هل ُتَضارُّون يف رؤيِة الشمس يف الظهرية،   -) قال، قالوا  رُسوَل هللا  1وعن أيب هريرة ( 

) يف سحابٍة؟ " قالوا": ال. قال "فهل ُتَضارُّون يف رؤيِة القمر ليلة البدر، ليس يف سحابٍة؟ " قالوا ال. قال "فوالذي  2ليست ( 
)، أمل  4) نفسي بيِدِه ال تضارُّوَن يف رؤية ربكم، إال كما تضارُّون يف رؤيِة أحدمها. قال: فيلقى العبَد فيقول: أي ُفْل ( 3(

ر لك اخليل واِإلبل، وأَذْرَك ترَأس وترَبُع ( ) بلى. قال: فيقول: أفظننت  6)؟ فيقول (5ُأكرمك وُأسوِّْدَك، وُأزوِّجك، وُأسخِّ
؟ في قول: ال. فيقول: فإين أنساك كا نسيتين. مث يلقى الثاين فيقول أي ُفْل، أمل أكرمك، وُأسوِّْدَك، وأزوجك،  أنك ُمَالِقيَّ

). قال: فيقول: أفظننَت أنك ُمَالِقىَّ؟ فيقول: ال. فيقول: 7وأسخر لك اخليل واِإلبل، وأَذْرَك ترأُس وتـَْرَبُع؟ فيقول: بلى ( 
الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول:  رب آمنت بك وبكتاِبَك وبرسلك وصلَّْيُت  ) أنساك كما نسيتين. مث يلقى 8فإّين ( 

  وُصْمُت وتصدَّْقُت ويثين خبٍري ما استطاع فيقول: ها هنا إذًا. 
):  9قال: مث يقال َلُه: اآلن نبعث شاهدًا عليك، ويتفكَُّر يف نفِسِه َمْن ذا الذي يشهُد عليَّ؟ فُيْخَتُم على ِفيِه، ويقال لفخذه (

  انِطِقي، فتنطق فِخُذه وحلمه وعظامه بَِعمِلِه، وذلك لِيـُْعِذَر من نفسه، وذلك املنافق؛ وذلك الذي
 __________  

  ). 16رقم (   -) كتاب الزهد 53) ( 2279/  4) مسلم: ( 1(
  ) (ف): (وليست). 2(
  ) (ف): (والذي). 3(
  ) معناه:  فالن، وهو ترخيم على خالف القياس. 4(
خذ امل5( خذه من الغنيمة وهو ربعها ومعناه: أمل أجعلك رئيساً مطاعاً.) أي  ع الذي كانت ملوك اجلاهلية    ر
  ) (ف): (قال: فيقول). 6(
  ) مسلم: (بلى، أي رب). 7(
  ) (ف): (إين). 8(
  ) مسلم (لفخذه وحلمه وعظامه).9(
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  ) هللا عليه". 1سخط (
قال "أتدرون ما املُْفِلُس؟ " قالوا: املفلس فينا من ال  -صلى هللا عليه وسلم  - أيضاً، أنَّ رسول هللا  -) 2وعن أيب هريرة ( 

يت قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل  يت يوم القيامِة بصالة وصياٍم وزكاٍة، و درهم َلُه وال متاع، قال: "إنَّ املفلس من أُمَّيت: 
 وهذا من حسناتِِه، فإْن فَِنَيْت حسناتُُه قبل أن يـُْقَضى ما  مال هذا، وسفك َدَم هذا، وضرب هذا، فـَيـُْعَطى هذا من حسناتِهِ 

هم َفطُرَِحْت عليِه مث طُرِح يف الناِر".    عليه ُأِخَذ من خطا
"خيُلُص املؤمنون من النار، فُيحبسون  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول هللا  3البخاري (



لنار، فـَيُقصُّ لبعضهم من بعض، مظامل كانت بينهم يف الدنيا، حىت إذا ُهذِّبوا ونُقوا، ُأذن هلم يف دخول على قنطرٍة بني اجلنة وا
  اجلنة، فو الذي نفس حممٍد بيده ألحُدهم أهَدى مبنزِلِه يف اجلنة منه مبنزِلِه كان يف الدنيا". 

"لَتَؤدُّنَّ احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حىت يُقاَد   قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -) عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا 4مسلم ( 
ء".   للشاة اجلْلحاء من الشاة القْر

"من ُحوِسَب، يوم القيامِة، ُعذَِّب". فقلت: أليس قد    -صلى هللا عليه وسلم  - )، قالت: قال رسول هللا 5وعن عائشة (
ً َيِسريًا}؟ فقال: "ليس ذ6قال هللا: {ُحيَاَسُب (   ) 7لك احلساب وإمنا ذلك () ِحَسا
 __________  

  ) مسلم: (يسخط). 1(
ب حترمي الظلم 15) كتاب الرب والصلة (45) ( 1997/  4) مسلم: ( 2(   ). 59رقم (  -) 
ب القصاص يوم القيامة  48) كتاب الرقاق ( 81) ( 403/  11) البخاري: (3(   ). 6535رقم (  -) 
  ). 60رقم (  -ب حترمي الظلم  )15) كتاب الرب والصلة (45) ( 1997/  4) مسلم: ( 4(
ب إثبات احلساب 8) كتاب اجلنة ( 51) ( 2204/  4) مسلم: ( 5(   ). 71رقم ( - ) 
  ). 8: فسوف حياسب) واآلية من سورة اإلنشقاق: (-َعزَّ َوَجلَّ -) مسلم: (قال هللا 6(
  ) مسلم: (ليس ذاك احلساب، إمنا ذاك العرض). 7(
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  ساب يوم القيامِة ُعذِّب". ) احل1العرُض، من نُوِقَش ( 
: "حوضى  - صلى هللا عليه وسلم  - ) قال؟ قال عبد هللا بن عمرو بن العاصي: قال رسول هللا 2وعن ابن أيب ُمَلْيكة ( 

ُه سواٌء، وماؤه أبيض من الورق، ورُحيُه أطيب من املسِك، ِكيزانه ( َ ) شرب  4) كنجوم السماِء؛ فمن ( 3مسريُة شهٍر، وزوا
: "إّينِ على احلوض حىت -صلى هللا عليه وسلم  -ظمأ بعَدُه أبداً" قال: وقالت أمساء ابنة أيب بكر: قال رسول هللا منه فال ي

، ِمينِّ ومن أمَّيت، فيقاُل: أما شعرت ما عملوا بعَدَك؟ وهللاِ  ٌس ُدوين، فأقوُل:  ربِّ  ما  أنظر من َيرُِد عليَّ منكم، وَسُيؤَخُذ ُأ
م".برحوا بعدك يرجعو    ن على أعقا

َّ نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن (    ) نفنت عن ديننا. 5قال: فكان ابن أيب ُمليكة يقول: اللهم إ
ساً يف زمن رسول هللا 6وعن أيب سعيٍد اخلدري (  هل نرى ربنا يوم   - قالوا:  رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ 
لظهرية صحوًا ليس معها سحاب؟ -هللا عليه وسلم  صلى -القيامِة؟ قال رسول هللا  : "نعم. هل تضارُّون يف رؤية الشمس 

وهل تضارُّون يف رؤية القمر اليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب؟ " قالوا: ال  رسول ِهللا، قال"ما تضارُّون يف رؤية ِهللا  
  . تبارك وتعاىل يوم القيامِة، إالَّ كما تضارون يف رؤية أحدمها

  ) كلُّ أُمٍة ما كانت تعُبُد، فال 7إذا كان يوم القيامِة، أذََّن مؤذٌن: لتتبَع ( 
 __________  

  ) (نوقش) أي استْقِصَي عليه.1(
ب إثبات حوض نبينا 9) كتاب الفضائل (43) ( 1794/  4) مسلم: ( 2( رقم   - وصفاته  -صلى هللا عليه وسلم  -) 
)27 .(  



م). 3(   ) مسلم: (وكيزا
  (من). ) (ف): 4(
  ) (ف): (وأن).5(
ب معرفة طريق الرؤية 81) كتاب اإلميان ( 1) (167/  1) مسلم: ( 6(   ). 302رقم ( -) 
  ) مسلم: (ليتبع). 7(
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من األصنام واألنصاِب، إال يتساَقُطوَن يف النَّاِر، حىت إذا مل يبَق إال من   - ) 1( -َعزَّ َوَجلَّ - يبقى أحٌد، كان يعُبُد غري ِهللا  
) أهل الكتاب. فُيدعى اليهود فيقال هلم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنَّا نعبُد ُعَزير بن  2ان يعُبُد َهللا َمْن بـَرٍّ وفاجٍر، وُغربَِّ (ك

هم: أال ) فاسِقَنا. فُيشار إلي4) كذبتم ما اختَََّذ هللاُ من صاحبٍة وال ولٍد. فماذا تبغون؟ قالوا: َعِطْشَنا  رب (3ِهللا. فيقاُل هلم (
ا سراٌب حيِطُم بعضها بعضاً، فيتساقطون يف النَّاِر، مث يُْدَعى (  َّ ) النََّصاَرى، فيقاُل هلم: ما  5َترُِدوَن؟ فيحشرون إيل النار كأ

تبغون؟  كنتم تعبدون؟ قالوا: كنَّا نعُبُد املسيَح بن ِهللا، فيقال هلم: كذبُتم، ما اختذ هللا من صاحبٍة وال ولٍد؛ فيقال هلم: ماذا 
ا سراٌب حيِطُم بعُضها بعضاً، 6قالوا عطشنا،  رب ( َّ ) فاْسِقَنا. قال: فيشار إليهم: أال ترُِدون؟ فيحشرون إىل جهنم كأ

ُهم رب العاملني  ) يف أدىن  7(  -تبارك وتعاىل- فيتساقُطون يف الّناِر، حىت إذا مل ييق إال من كان يعُبُد هللا من بـَرٍّ وفاجٍر، أ
َبُع ( صورٍة من ) كلُّ أمٍة ما كانت تعُبُد. قالوا:  ربنا فارقنا الناس يف الدنيا أفقر ما كنا 8اليت رَّأوُه فيها، قال فما تنتظرون؟ تـَتـْ

إليهم ومل نصاجهم. فيقول: أ ربكم، فيقولون: نعوذ  منك، ال ُنْشِرُك  شيئاً (مرتني أو ثالث) حىت إنَّ بعضهم ليكاد  
ا؟؛ فيقولون: نعم، فـَُيْكَشُف عن ساٍق، فال يبقى من كان يسجد  من   أن ينقلب، فيقول: هل بينكم وبينه آيٌة فتعرفونَُه 

لسجود (   )؛ وال يبقى من كان يسجد __________ 9تلقاِء نفِسِه إال َأِذَن هللا له 
  ) مسلم: (سبحانه). 1(
هم، مجع غابر.2(   ) أي بقا
  كذا (د). ) (هلم): ليست يف مسلم و 3(
  ) مسلم: ( ربنا). 4(
  ) (ف): (فيدعي). 5(
  ) مسلم: ( ربنا). 6(
  ) مسلم: (سبحانه وتعاىل). 7(
  ) (ف): (لتتبع). 8(
  ) (ف): (يف السجود). 9(

)2/875 (  

  



ًء إال جعل هللاُ ظهره طبقًة واحدًة كلما أراد أن يسُجَد خرَّ على قفاُه، مث يرفعون رؤوَسُهْم وقد حت وَّل يف صورتِه اليت اتَّقاًء ور
لِّْم  رََأْوُه فيها أول مرٍة، فيقول: أ ربكم، فيقولون: أنت ربُّنا، مث ُيضرب اجلْسُر على جهنم، وِحتلُّ الشفاَعُة، ويقولون: اللهم سَ 

  َسلِّْم". 
كون بنْجٍد فيها ُشَوْيَكٌة  )، ت2) فيها خطاِطيُف وكالليُب وَحَسَكة ( 1قيل:  رسول هللا! وما اجلْسُر؟ قال: "دحٌض َمَزلٌَّة ( 

)، فناٍج ُمسلٌَّم،  3يقال هلا السَّْعَداُن، فيمر املؤمنون كطرف العِني، وكالربِق، وكالريح، وكالطري، وكأجاويد اخليِل، والرَّكاب (
ر جهنم، حىت إذا خلص املؤمنون من النَّاِر، فوالذي نفسي بيِدِه ما من 4وخمدوٌش ُمْرَسٌل، وُمَكردس ( )  5أحٍد منكم () يف 

ُم الذين يف النار، يقولون: ربَّنا كانوا يُصوُمون معنا 6شدَّ ُمَناَشَدًة  يف استقصاء (  ، من املؤمنني  يوم القيامة إلخوا ) احلقِّ
قد أخذِت الناُر إىل   ) وُحيجُّوَن، فيقال هلم: أخرجوا من عرفُتم، فُتَحرَُّم صورُُهم على النَّار، فيخرجون خلقاً كثرياً 7وُيصلُّون (

): ربنا ما بقى فيها أحٌد ممن أمرتنا ِبِه، فيقول: ارجعوا فمن وجدُمت يف قلِبِه مثقال ِديناٍر 8نصف ساقيِه وإىل ركبتيِه، فيقولون (
ا يف وجدمت يف قلبه  من خٍري، فأخرُجوُه، فـَُيْخرُِجوَن خلقاً كثريًا، مث يقولون: ربنا مل نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا.، مث يقول: ارجعو 

  مثقال نصف دينار من خيري فأخرُجوه، فُيْخرُجون 
 __________  

) الدحض واملزلة مبعىن واحد، وهو املوضع الذي تزل فيه األقدام وال تستقر، ومنه دحضت الشمس أي مالت، وحجة  1(
  داحضة أي ال ثبات هلا. 

  ) مسلم: (حسك). واحلسك شوك صلب من حديد. 2(
  بل.) (الركاب) اإل3(
م ثالثة أقسام: قسم يسلم فال يناله شيء أصًال،:وقسم خيدش مث يرسل فيخلص وقسم 4( ) مسلم: (مكدوس). واملعىن أ

  يكردس ويلقى فيسقط يف جهنم.
  ) مسلم: (ما منكم من أحٍد).5(
  ) (د، ف) (استيفاء). 6(
  ) (د): (يصلون معنا ويصومون).7(
  ) مسلم: (مث يقولون) وكذا (د). 8(
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). مث يقول: ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقاَل ذرٍة من خٍري فأخرُجوُه،  1خلقاً كثريًا، مث يقولون: ربنا مل نذر أحدًا. ِممَّْن أمْرتـََنا ( 
  فُيْخرُِجَون خلقاً كثريًا، مث يقولون: ربنا مل نذر فيها خريًا". 

ذا احل2وكان أبو سعيد اخلدري (  ََّ َال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك  ) يقول: إْن مل ُتصدُِّقوين  ديث فاقرُأوا إْن شئتم: {ِإنَّ ا
  ). 3َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًما} (

ُض قبضًة من النَّار،  "فيقوُل هللاُ َعّز وجلَّ: شفعِت املالئكُة وَشَفَع النبيِّون وشفع املؤمنون، ومل ييق إال أرحم الرامحني، فيقب
ر احلياِة، فيخُرُجوَن كما ٍر يف أفواِه اجلنة يقاُل لَُه  خترج  فُيخرج منها قوماً مل يعملوا خرياً قط قد عاُدوا ُمحَماً فيلقيهم يف 

ا تكون إىل احلََجِر و (4احلبَُّة يف محَِيل السَّْيِل ( ) ُأَصْيِفر وُأخيضر،  6() إىل الشجر، ما يكوَن إىل الشمس يكون 5)، أال ترو
لبادية (7وما يكون منها (  "فيخرجون كاللؤلؤ يف   -) 8) إيل الظل يكون أبيض؟ " فقالوا:  رسول هللا! كأنك كنت ترعى 



م اخلواتيم (   ، مث) بغري عمل َعِمُلُوه وال خٍري قدَّموهُ 10هؤالء ُعتَـَقاُء ِهللا الذين أدخلُهم اجلنة ( -) يعرفهم أهُل اجلنةِ 9رقا
 __________  

  ) (د، ف): (مل نذر ممن أمرتنا أحدًا). 1(
  ) (اخلدري). ليست يف (ف).2(
  ). 4) النساء: (3(
حني، وقيل: هو نبت صغري ينبت يف احلشيش.4( لكسر، بذور البقول وحب الر   ) احلبَه يف محيل السيل: احلبة 

ا  ومحيل السيل: هو ما جييء به السيل من طني أو غثاء وغريه فإ ذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط جمرى السيل فإ
م وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار هلا.  ا سرعة عود أبدا   تنبت يف يوم وليلة، فشبه 

  ) مسلم: (أو). 5(
  ) (يكون): ليست يف (ف). 6(
  ) (منها): ليست يف (ف). 7(
  ) (ف): (يف البادية). 8(
  ) مسلم: (اخلوامت). 9(
  هم هللا اجلنة) وكذا (د). ) مسلم: (أدخل10(
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ُل ِمْن  يقول: ادخلوا اجلنَّة فما رأيتُموُه فهو لكم، فيقولون: ربنا أعطيتنا ما مل تـُْعِط أحدًا من العاملني، فيقول: ِلُكْم ِعْندي َأْفضَ 
  أبدًا". )؟ فيقول: ِرَضاَي فال أسخط عليكم بعَدُه 1َهَذا، فيقولون:  ربنا أيُّ شيٍء أفضل من هذا ( 

ملَّا قضى اخللق كتب عنده فوق    -َعزَّ َوَجلَّ -قال: "إنَّ َهللا  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب هريرة، عن النيب 2مسلم ( 
  عرشِه، إنَّ رمحيت سبقت غضيب".

  ): "إّن رمحيت تغِلُب غضيب". 3ويف طريق آخر (
) بيضاُء، مسك 5عن تُربة اجلنة؟ فقال: "َدْرَمَكٌة ( -يه وسلم صلى هللا عل  - )، أنَّ ابن صيَّاد سأل النيب 4وعن أيب سعيد ( 

  خالص".
) آنيتـُُهما وما فيهما، وجنتان من فضة 7قال: "جنَّتان من ذهب ( - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 6وعن أيب موسى ( 

م، إالَّ ِرَداُء الكرب    ِء على وجهه يف جنَِّة عدٍن".آنيتـُُهما وما فيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل ر
): أعددُت لعبادى  9( -َعزَّ َوَجلَّ -"قال هللا  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 8الرتمذي ( 

  ْخِفي) إْن شئتم {َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما أُ 10الصاحلني ماال عٌني رأْت وال ُأُذٌن مسعت، وال خطر على قلب بشر، اقرأوا ( 
 __________  

  ) (د): (منها). 1(
ب يف سعة رمحة هللا تعاىل. 4) كتاب التوبة (49) ( 2108/  4) مل أجد هذا اللفظ يف مسلم وقد روى حنوه يف: ( 2(  (  
  ). 16رقم (  -) نفس الكتاب والباب السابقني 3(
ب ذكر ابن صياد 19) كتاب الفنت (52) ( 2243/  4) مسلم: ( 4(   ). 93رقم (   -) 



  الدرمك: هو الدقيق احلواري اخلالص البياض. ) 5(
ب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة 80) كتاب اإلميان ( 1) (163/  1) مسلم: ( 6(   ). 296رقم ( - ) 
  ) مسلم: (من فضة .... ، وجنتان من ذهب ....). 7(
ب ومن سورة الواقعة رقم ( 56) كتاب تفسري القرآن. (48) (373/  5) الرتمذي: (8(  (3292 .(  
  ) الرتمذي: (يقول هللا). 9(
  ) الرتمذي: (واقرأوا). 10(
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  ). 1َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجَزاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن} (
نة خٌري  ) وموِضُع َسْوٍط يف اجل2ويف اجلنة شجرة يسري الراِكُب يف ظّلها مائة عاٍم ال يقطَُعها، واقرُأوا إن شئتم: {َوِظلٍّ َممُْدوٍد} (

  ). 3نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر} " ( من الدنيا وما فيها, واقرأوا إن شئتم: {َفَمْن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْجلَنََّة فـََقْد فَاَز َوَما اْحلََياُة الدُّ 
  وقال أبو عيسى: هذا حديث حسٌن صحيٌح. 

قال: "لو أنَّ امرأًة من أهل اجلنة اطََّلَعت إىل أهل األرض    -وسلم   صلى هللا عليه - )، عن أنٍس، عن النيب 4البخاري (
  ) على رأسها خٌري من الدنيا وما فيها". 5ألضاَءْت مابينهما وملألْتُه رحياً، ولَنِصيُفها (

جربيَل إىل اجلنة   قال: "ملَّا خلق هللا اجلنَّة والنَّار، أرسلَ  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، عن النيب 6الرتمذي ( 
ِه،  فقال: انظر إليها وإىل ما أْعَدْدُت ألهِلَها فيها، قال: فجاَءَها ونظر إليها، وإىل ما أعدَّ هللا ألهلها فيها، قال: فـََرَجَع إلي

ملكارِِه، فقال: ارجع إليها فانظر إىل ما ا فُحفَّْت  ا أحٌد إالَّ دخلها، فأمر  أعددت ألهلها فيها،   قال: فـََوِعزَِّتَك ال يسمُع 
ملكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد ِخْفُت أالَّ يدخلها أحد. فقال: اذهب إىل النَّاِر،   فقال: فرجع إليها فإذا هي قد ُحفَّْت 

ا أحٌد ف يدخلها،  فانظر إليها وإىل ما أعددُت ألهلها فيها، فإذا هي يـَرَْكُب بعضها بعضاً، فرجع إليه فقال: وعزَِّتَك ال يسمع 
ا فُحفَّتْ    فأمر 

 __________  
  ). 17) السجدة: (1(
  ). 30) الواقعة: ( 2(
  ). 185) آل عمران: ( 3(
ب احلور العني وصفتهن 6) كتاب اجلهاد والسري ( 56) (19/ 6) البخاري: (4(   ). 2796رقم ( - ) 
  ) النصيف: اخلمار. 5(
ب ما ج21) كتاب صفة احلنة (39) (598/  4) الرتمذي: (6( ملكاره )    ). 2560رقم (   -اء حفت اجلنة 
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  لشهواِت، فقال: ارجع إليها، فرجع إليها فقال: وعزَِّتَك لقد خشيُت أن ال ينجو منها أحد إالَّ دخلها". 
  قال: حديث حسٌن صحيٌح. 

ُعون ألف  : "يُؤَتى جبهنَّ -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عبد هللا بن مسعود، قال: قال رسول هللا 1مسلم (  َم يومئٍذ هلا سبـْ
ا".   زَِماٍم، مع كل زماٍم سبعون ألف َمَلٍك ُجيرُّو

رُُكْم هِذِه اليت يُوِقُد ابن آدم، ُجزٌء من سبعني ُجزءًا من   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 2وعن أيب هريرة (  قال: "
رسول هللا3ر (  ا () جهنم" قالوا: وهللا إْن كانت لكافيًة،  لت علها بتسعٍة وستني جزًءا، ُكلُّها ِمثل  4. قال: "فإ ) ُفضِّ

  َحّرِها". 
نعم أهل الدنيا من أهل النار، يوم  -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: قال رسول هللا 5وعن أنس بن مالك ( : "يؤتى 

؛   القيامِة، فيصبُغ يف النار َصْبغة مث يقال:  ابن آدم! هل رأيت خرياً قط؟ هل ربِّ َمرَّ بك نعيٌم قط؟ فيقوُل: ال، وهللا 
شدِّ الناس بُؤساً يف الدنيا، من أهل اجلنِة، فُيْصَبُغ َصْبغًة يف اجلنِة، فيقال له:  ابن آَدَم هل رأيَت بُؤسا قط؟  هل َمرَّ  ويُؤَتى 

رب، ما َمرَّ يب بـُْؤٌس، وال رأيُت ِشدَّةً     قطٌّ". بك ِشدٌَّة قطُّ؟ فيقول: ال وِهللا 
 __________  

ر جهنم 12) كتاب اجلنة وصفة نعيمها ( 51) ( 2184/  4) مسلم: ( 1( ب يف شدة حر    ). 29رقم ( -) 
  ). 30رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
  ) مسلم: (حّر). 3(
ا). 4(   ) (ف): (إ
ب صبغ أنعم أه12) كتاب صفات املنافقني ( 50) ( 2162/  4) مسلم: ( 5(   ). 55رقم (   -ل الدنيا يف النار  ) 
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ََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ    -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عباس، أنَّ رسوَل هللا 1الرتمذي (  قرأ هذه اآلية: {اتـَُّقوا ا
ُتْم ُمْسِلُموَن} (   ). 2َوأَنـْ

رًة من الزقوم ُقِطرْت يف الدنيا ألفسدْت على أهل الدنيا معاِيَشُهْم،  : "لو أنَّ قط-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 
  ) طعامه". 3فكيف مبن تكون ( 

  قال أبو عيسى: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح. 
ً من َلُه نعالِن -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن النعمان بن بشري، قال: قال رسول هللا 4مسلم (  : "إنَّ أهون أهِل النَّاِر عذا
ٍر، يغلى منهما ( وِشراك ً".5ان من  ُْم عذا ً، وإنَُّه ألهوُ   ) ِدَماُغُه كما يغلي اِملْرجُل، ما يرى أن أحداً أشدُّ ِمْنُه عذا

َعزَّ وجل:  آدم! فيقول: لبّيك  -: "يقول هللا - صلى هللا عليه وسلم  - ) قال: قال رسول هللا 6وعن أيب سعيد اخلدري ( 
يدْيَك، قال: يقوُل: أْخرِْج بعث النار، قال ة وما بعُث النار؟ قال: من كل ألٍف تسعمائٍة وتسعًة وسْعَدْيَك، واخلُري يف 

ِكنَّ َعَذاَب  وتسعني. قال: فذاك حني يشيُب الصغري {َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َمحٍْل َمحَْلَها َوتـََرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َولَ 
َِّ َشِديٌد} ( ُجوَج  8ل: فاشتدَّ ذلك عليهم، فقالوا  رُسوَل هللا! أيُّنا ذلك الرجل؟ فقال () قا7ا ): "أبشروا، فإنَّ من 

  ومأجوج ألٌف ومنكما رجٌل".
 __________  



ب ما جاء يف صفة شراب أهل النار 4) كتاب صفة جهنم ( 40) (609/  4) الرتمذي: (1(   ). 2585رقم ( - ) 
  ). 102) آل عمران: ( 2(
  مذي: (يكون) وكذا (د).) الرت 3(
ً 91) كتاب اإلميان ( 1) (196/  1) مسلم: ( 4( ب أهون أهل النار عذا   ).364رقم (   -) 
  ) (ف): (منها). 5(
ب قوله "يقول هللا آلدم أخرج بعث النار 96) كتاب اإلميان ( 1) (201/  1) مسلم: ( 6(   ). 379رقم ( - ) 
  ). 2) احلج: ( 7(
  ) (ف). (قال). 8(
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] ( -ال: [قال: "والذي نفسي بيِدِه إّينِ ألطمُع أن تكونوا رُْبَع أهِل اجلنة"، فحمد هللا ق ) مث قال: "والذي 1َعزَّ وجل وكربَّ
، مث قال: "والذي نفسي، بيده،  -َعزَّ وجل--) أن تكونوا ثلث أهل اجلنة"، فحمد هللا 2نفسي بيده، إينَّ ألطمُع (  وكرب

) يف  3نوا َشْطَر أهل اجلنِة. إن َمثـََلُكْم يف األمم كمثل الشعرِة البيضاء يف جلد الثـَّْوِر األسوِد، وكالرََّقمِة ( إّينِ ألطمع أن تكو 
  ذراع احلمار". 

ملْوت يوَم القيامِة كأنه كبٌش أَملُح - صلى هللا عليه وسلم  -) أيضاً، قال: قال رسول هللا 4وعن أيب سعيد اخلدري (  : "ُجيَاُء 
بني اجلنِة والنار، فُيقال:  أهل اجلنِة! هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئِبُّوَن وينظرون، ويقولون: نعم، هذا املوت. قال:  فُيوقف 

مث يقال:  أهل النَّار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئِبُّون وينظرون ويقولون: نعم، هذا املوت. قال: فُيؤمر بِِه فُيْذَبح. قال: مث  
  ) موت". 1) موَت، و أهل النار ُخُلوٌد فال ( 5! ُخُلوٌد فال (يقال:  أهل اجلنة 
  ). 6{َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْألَْمُر َوُهْم ِيف َغْفَلٍة َوُهْم َال يـُْؤِمُنوَن} ( -صلى هللا عليه وسلم  - مث قرأ رسول هللا 

نـَْيا.    وأشار بيِدِه إىل الدُّ
 __________  

  املعكوفتني سقط من (ف).  ) ما بني1(
  ) (ف): (ألرجو). 2(
طن عضديه وقيل الرقمة هي الدائرة يف ذراعيه، وقيل: هي اهلنة الناتئة يف ذراع  3( ) الرقمتان يف احلمار مها األثران يف 

  الدابة من داخل.
ب النار يدخلها اجلبارون 13) كتاب اجلنة ( 51) ( 2188/  4) مسلم: ( 4(   ). 40رقم ( -) 
  ف): (بال). ) (5(
  ). 39) مرمي (6(
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  ب يف السعادة والشقاوة واملقادير
وهو الصَّاِدُق املصدوق: "إنَّ أحدَُكم  -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عبد هللا بن مسعود قال: حدَّثنا رسول هللا 1مسلم ( 

ِه (  مثَل ذلك، مث يكون يف ذلك ُمضغًة مثَل ذلك، مث يرِسُل هللا  ) أربعني يوماً، مث يكون يف ذلك علقهً 2ُجيَْمُع َخْلُقُه يف بطن أُمِّ
ربِع كلماٍت: فيكَتُب ا ( 3( ) رزقُه، وأَجلُه وَعَمُلُه، وشقىٌّ أو سعيدٌّ. فو الذي ال إله غريه 4) املََلَك فينُفُخ فيه الرُّوَح، ويُؤَمُر 

 ذراٌع فيسِبُق عليه الكتاُب فيعمُل بعمِل أهل النار، فيدخلها؛  إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكوُن بيَنُه وبينها إال
وإن أحدَكم ليعمُل بعمِل أهل النَّاِر حىت ما يكون بيَنُه وبينها إال ذراٌع فيسبُق عليه الكتاُب، فيعمُل بعمِل أهل اجلنة  

  فيدخُلَها". 
فقعَد وقعد   - صلى هللا عليه وسلم  -؛ فأ رسول هللا  )، قال: ُكنَّا يف جنازٍة يف بقيع الَغْرَقدِ 5وعن علي بن أيب طالب (

) ينُكُت ِمبِْخَصرتِِه مث قال: "ما منكم من أحٍد، ما من نفٍس منفوَسٍة، إَال وقد  7)، فنكَس، مث جعل (6حوَلُه، ومعه ِخمَْصَرٌة (
ا من اجلنة والنَّار، وإالَّ وقد ُكِتَبْت شقيًة أو سعيدًة" قال 8ُكِتَب ( : فقال: رجٌل:  رسول هللا! أفال منكث على كتابنا  ) مكا

وَندَُع العمَل؟ فقال: "من كان من أهل السعادِة، فسيصري إىل َعَمِل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصري إىل  
  عمل أهل الشقاوة". فقال: "اعملوا

 __________  
ب كيفية اخل1) كتاب القدر ( 46) ( 2036/  4) مسلم: ( 1(   ). 1رقم ( - لق اآلدمي ) 
  ) (يف بطن أمه): ليست يف (ف). 2(
  ) مسلم: (مث يـُْرَسُل امللُك). 3(
  ) مسلم: (بكتب). 4(
  ). 6رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ) هو كل ما أخذه اإلنسان بيده واختصره من عصا لطيفة وعكاز لطيف وغريمها.6(
  ) (ف): (فنكس وجعل). 7(
  كتب هللا). ) مسلم: (8(
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) لعمل أهل الشقاوِة" مث قرأ: 1) لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فيـَُيسَّرون (1فكٌل ميسٌَّر أما أهل السعادة فيـَُيسرَّون (
ُرُه لِْلُيْسَرى، َوَأمَّا َمْن خبََِل َواسْ  ْحلُْسَىن، َفَسنـَُيسِّ ِ ُرُه لِْلُعْسَرى}  {فَأَمَّا َمْن َأْعَطى َواتـََّقى، َوَصدََّق  ْحلُْسَىن َفَسنـَُيسِّ ِ تـَْغَىن وََكذََّب 

)2 .(  
يقول "إنَّ قلوَب بين آدم ُكلَّها بني   -صلى هللا عليه وسلم  - ) مسَع رسول هللا 3وعن عبد هللا بن عمرو بن العاصي (

  ِإْصبـََعْنيِ من أصابع الرمحن، َكَقْلٍب واحٍد، ُيَصّرِفُه حيث يشاُء".
  : "اللهم ُمصرَِّف الُقُلوِب، َصرِّف قلوبنا على طاعتك". - صلى هللا عليه وسلم  -هللا مث قال رسول 

"املؤمن القويُّ خٌري وأحبُّ إىل ِهللا من املؤمن الضعيف،   -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 4وعن أيب هريرة ( 
) كذا  5ْز، وإن أصابك شيٌء فال تقل: لوال َأّينِ فعلُت لكان (ويف كل خٌري. احرص على ما ينفُعَك، واستعن  وال تـَْعجَ 

  وكذا، ولكن قل: َقَدُر ِهللا وما شاء فعل، فإنَّ لو تفتُح عمل الشيطان".



ساً من أصحاب رسول هللا  6وعن طاُوٍس (   يقولون: ُكلُّ شيٍء بَقَدٍر. -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: أدركُت 
  صلى هللا عليه  -ن عمر يقول: قال رسول هللا وقال: ومسعُت عبد هللا ب

 __________  
  ) (ف): (فسييسرون).1(
  ). 10  - 5) الليل: (2(
ب تصريف هللا تعاىل القلوب كيف شاء 3) كتاب القدر ( 46) ( 2045/  4) مسلم: ( 3(   ). 17رقم (  -) 
لقوة وترك العجز 8) كتاب القدر ( 46) ( 2052/  4) مسلم: ( 4( ب يف األمر    ). 34رقم ( - ) 
  ) مسلم: (كان ...). 5(
ب كل شيء بقدر 4) كتاب القدر ( 46) ( 2045/  4) مسلم: ( 6(   ). 18رقم ( - ) 
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  ). 1: "ُكلُّ شيء بقدٍر حىت الَعْجز والَكْيُس، أو الَكْيُس والَعْجُز" (-وسلم 
وموسى، فحجَّ آدُم موسى، فقال له موسى:   قال: "حتاجَّ آدم  -صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 2وعن أيب هريرة ( 

) الذي أعطاُه هللاُ ِعْلم كل شيٍء، واصطَفاُه علي 3أنت آدُم الذي أغويت النَّاَس وأخرجتَـُهْم من اجلنة؟، فقال آدم: أنت ( 
  ) على أمٍر ُقدِّر َعليَّ قبل أن ُأْخَلق". 4الناٍس برسالَِتِه؟ قال: نعم، قال: أتلومين (

قال: "ُكِتَب على ابن آَدَم نصيُبُه من الزىن، ُمْدِرٌك ذلك ال حمالَة؛   - صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب  -) 5( وعن أيب هريرة 
ها اخلُطَا، و  ها البطُش، والرجل ز ُه الكالُم واليُد ز ُمهَا اإلستَماُع، واللسان زَ ن ِزَ ُمهَا النظر، واألذ القلب يـَْهَوى العينان ِزَ

 ، بُُه".ويتمىنَّ   وُيَصدُِّق ذلك الفرج وُيكذِّ
) يولد على الفطَرِة، أبواه  7"ما من موُلوٍد إًال و ( -صلى هللا عليه وسلم  - ) أيضا، قال: قال رسول هللا 6وعن أيب هريرة ( 

يمًة مجعاء (8( َتُج البهيمُة  َسانِِه، كما تـُنـْ رانِِه وميجِّ   من َجْدَعاَء؟ ". )، هل حتُِسُّوَن فيها 9) يُهوَِّدانِِه وينصِّ
َها  َِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ   مث يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: {ِفْطَرَت ا

 __________  
ألمور. 1(   ) الكيس ضد العجز، وهو النشاط واحلذق 
ب حجاج آدم وموسى عليهما السالم  2) كتاب القدر ( 46) ( 2043/  4) مسلم: ( 2(   ). 14رقم ( -) 
  ف): (أنت موسى). ) (د، 3(
  ) مسلم: (فتلومين) و (د، ف): (أفتلومين). 4(
ب قَدر على ابن آدم حظه من الزىن  5) كتاب القدر ( 46) ( 2047/  4) مسلم: ( 5(   ). 21رقم ( -) 
ب معىن كل مولود يولد على الفطرة 6) كتاب القدر ( 46) ( 2047/  4) مسلم: ( 6(   ). 22رقم ( - ) 
  ) (و): ليست يف مسلم. 7(
  مسلم: (فأبواه).  ) 8(
) أي جمتمعة األعضاء، سليمة من نقص، ال توجد فيها جدعاء، وهي مقطوعة األذن أو غريها من األعضاء، ومعناه أن  9(

ا.  يمة كاملة األعضاء ال نقص فيها، وإمنا حيدث فيها اجلدع والنقص بعد والد   البهيمة تلد 
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َِّ ...} ا   ). 1آلية ( َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق ا
ا". 2ويف طريٍق أخرى (   ): "حىت تكونوا أنتم جتدعو

  )، فقال رجل:  رسوَل هللا! أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: "هللا أعَلُم مبا كانوا عاملني". 3ويف آخر ( 
َ عنُه ِلَسانُُه". 5)، "ليس من موُلوٍد إالَّ على امللَّة (4ويف آخر (    ) حىت يـَُبنيِّ

: "إنَّ الغالم الذي قَتلُه اخلِضُر طُبَع كافرًا، ولو عاش -صلى هللا عليه وسلم  -ال: قال رسول هللا  )، ق6وعن ابن عباس (
ً وُكْفرًا".    َألرَهَق أبويِه طُغيا

 - إىل: جنازٍة صىب من األنصار، فقلُت:  رسول هللا!   -صلى هللا عليه وسلم  -)، قالت: ُدِعَي رسول هللا 7وعن عائشة (
) ومل يُْدرِْكُه، قال: "أو َغْريَ ذلك  عائشة، إنَّ هللا خلق للجنِة أهًال  8صفوٌر من عصافري اجلنَِّة، مل يعمل السُّوَء (طوىب هلذا عُ 

ئهم".  ئهم؛ وخلق للنار أهالً، خلقهم هلا وهم يف أصالب آ   خلقُهْم هلا وهم يف أصالب آ
قال: "وأما الرجل الطويُل الذي   -يف حديث الرؤ - هللا عليه وسلم  صلى -)؛ عن َمسَُرَة بن ُجْنُدٍب، عن النيب 9البخاري (

  يف الروضة فإنَُّه إبراهيم
 __________  

  ) 30) الروم: (1(
  ). 24رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 2(
  ). 23رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 3(
  ) مسلم: املوضع السابق. 4(
  ذه امللة) وكذا (د). ) مسلم: (على ه5(
  ). 29رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ). 31رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  ) (ف): (سوءًا). 8(
ب تعبري الرؤ بعد صالة الصبح  48) كتاب التعبري ( 91) ( 457/  12) البخاري: (9(   ). 7047رقم ( -) 
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الوِْلَداُن الذين حوَلُه، فكل مولوٍد مات على الفطرة"، فقال بعض املسلمني:  رسول هللا! وأوالد  عليه السالم، وأما 
  "وأوالد املشركني".  - صلى هللا عليه وسلم   -املشركني؟، فقال رسول هللا 

  
  ب

 إليه املدُح من ِهللا  : "ليس أحٌد أحبَّ -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عبد هللا بن مسعود، قال: قال رسول هللا 1مسلم ( 
)، من أجِل ذلك مدح نفَسُه، وليس أحٌد أْغَريَ من ِهللا، من أجل ذلك حرََّم الفواِحَش، وليس أحٌد أحب إليه الُعْذُر  2تعاىل (



  من ِهللا، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرُُّسَل". 
: أ عند ظن عبدي ىب، وأ -َعزَّ َوَجلَّ -"يقول هللا : -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 3وعن أيب هريرة ( 

)  5) ذكرين يف نفِسِه ذكرتُُه يف نفسي وإن ذكرين يف مٍأل ذكرتُُه يف مٍأل، هم خٌري منهم، وإْن تقرَّب إّيل (4َمَعُه إذا ذكرين فإن ( 
ين  عاً، وإْن أ   ميشي أتيُتُه هروَلًة". شربًا تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرَّب إّيل ذراعاً تقربت منه 

قال: "َمَثُل البيت الذي يُذَكُر هللا فيه، والبيِت الذي ال يُْذَكُر هللا  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب 6وعن أيب موسى ( 
  فيِه، مثل احليِّ وامليِِّت". 

  صلى هللا عليه   - )، عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول هللا 7النسائي ( 
 __________  

ب غريِة هللا تعاىل 6) كتاب التوبة ( 49) ( 2114/  4مسلم: (  ) 1(   ). 35رقم ( - ) 
  ).-َعزَّ َوَجلَّ -) مسلم: (من هللا 2(
ب احلث على ذكر هللا تعاىل  1) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2061/  4) مسلم: ( 3(   ). 2رقم ( -) 
  ) مسلم: (وأ معه حني يذكرين، إن ذكرين ....). 4(
  ). ) مسلم: (مينِّ 5(
ب استحباب صالة النافلة يف بيته 29) كتاب صالة املسافرين وقصرها (6) (539/  1) مسلم: ( 6(   ). 211رقم (   -) 
  ). 409رقم (  -) عمل اليوم والليلة  7(
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  ". : "ما من قوٍم جيلسون جملساً، ال يذكرون هللا فيه إالَّ كان عليهم حسرًة يوم القيامة، وإن دخلوا اجلنة -وسلم 
إذا أمسى قال: "أمسينا وأمسى   -صلى هللا عليه وسلم  -، قال: كان رسول هللا  - )؛ عن عبد هللا بن مسعود 1مسلم ( 

ِ، ال إله إال هللا " وحَدُه ال شريك له"؛ أراه قال فيهنَّ: "له امللك وله احلمد، وهو على كل شيٍء قدير،  ، واحلمد  امللُك 
الليلِة، وخري ما بعَدَها، وأعوذ بك من شرِّ هذ الليَلِة، وشرِّ ما بعدها، رب أعوذ بك من الَكَسِل،  ربِّ أسأُلَك خري ما يف هذه 

) أيضاً: "أصبحنا وأصبح امللُك 2وُسوء الكرب، ربِّ أعوذ بك من عذاٍب يف النار، وعذاٍب يف القرب" وإذا أصبح قال ذلك (
."ِ  

قال: "إذا خرج الرجل من بيِتِه فقال: بسم هللا،  - صلى هللا عليه وسلم  -هللا )، عن أنس بن مالك، أنَّ رسول 3أبو داود (
" قال: "يُقال حينئٍذ: ُهديَت وُكفيَت وُوقيت، فتنحَّى له الشيطان (  ) "، قال:  4توكلُت على هللا، ال حول وال قوة إال 

  ) شيطان آخر: كيف لك برجٍل قد ُهِدَي وُكِفَي َوُوِقَي؟ ".5"فيقول (
: "من قال: أشهُد أن ال إله إال هللا وحده  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا 6مسلم ( 

  )، وأن حممدًا عبده ورسولُُه، وأنَّ عيسى عبُد هللا وابن َأَمِتِه، وكلمُتُه ألقاها إىل مرمي وروح منه،7(
 __________  

ب التعوذ من شر ما عمل18لذكر والدعاء ( ) كتاب ا48) ( 2089/  4) مسلم: ( 1(   ). 75رقم ( - ) 
  ) (ذلك): ليست يف (ف). 2(
  ). 5095رقم ( - ب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول  - كتاب األدب   -) 325/ 4) أبو داود: (3(



  ) أبو داود: (فتتنحى له الشياطني) وكذا (د). 4(
  ) أبو داود: (فيقول له) وكذا (د). 5(
ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة 10) كتاب اِإلميان ( 1) ( 57/  1) مسلم: ( 6(   ). 46رقم (   -) 
دة (وحده ال شريك له). 7(   ) كذا يف أصول األحكام الصغرى والوسطى يف مسلم ز
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  . وأنَّ اجلنَّة حق، وأنَّ النَّار حق؛ أدخَلُه هللا من أيِّ أبواب اجلنة الثَّمانَيِة َشاَء"
  )، "أدخلُه هللاُ اجلنة على ما كان من عمٍل".1ويف روايٍة (

قال: "من قال ال إله إال هللاُ وحَدُه ال شريك َلُه له امللك وله   -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 2وعن أيب هريرة ( 
ُكِتَبْت َلُه مائُة حسنٍة، وحمَُِيْت عنه مائة سيئٍة  احلمد وهو على كل شيٍء قدير، يف يوٍم ماَئَة مرٍة، كانت له ِعْدَل عشِر رقاٍب، و 

فضل (3( َِْت أحٌد  ) مما جاَء ِبِه، إالَّ أحٌد َعِمَل أكثر من  4)، وكانت لَُه ِحْرزًا من الشيطاِن، يْوَمُه ذلك، حىت ُميِْسَي، ومل 
ُه ولو كان   ت مثل زََبِد البحر".ذلك. ومن قال سبحان ِهللا وحبمده، يف يوٍم مائة مرة، ُحطَّت خطا

: "كلمتاِن خفيفتاِن على اللسان، ثقيلتان يف  -صلى هللا عليه وسلم  - ) أيضاً، قال: قال رسول هللا 5وعن أيب هريرة ( 
  امليزان، حبيبتان إىل الرمحن: سبحان هللا وحبمِدِه، سبحان هللا العظيم".

، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، : "أل-صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 6وعنه ( ن أقول: سبحان ِهللا، واحلمد 
  أحبُّ إيلَّ ممَّا طلعت عليه الشمس".

  ) عنَد رسول هللا8)، قال:: كنَّا جلوساً ( 7وعن سعد بن أيب وقاص ( 
 __________  

  ) مسلم: املوضع السابق. 1(
ب فضل ا10) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2071/  4) مسلم: ( 2(   ). 28رقم (  -لتهليل والتسبيح والدعاء ) 
  ) (وحميت عنه مائة سيئة): ليست يف (ف). 3(
  ) مسلم: (أفضل). 4(
  ). 31رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ). 32رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 6(
  ). 37رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 7(
  يست يف مسلم.) (جلوساً): ل 8(

)2/889 (  

  

: فقال: "أيعجز أحدُكم أن يكسب كلَّ يوم ألف حسنٍة؟ " فسأله سائل من جلسائِِه، كيف  -صلى هللا عليه وسلم  -
  ) عنه ألُف خطيئٍة". 2) له ألُف حسنٍة، أو حتطُّ (1يْكِسُب أحُد ألَف حسنٍة؟، قال: "يسبِّح مائة تسبيحٍة، فتكتب (



صلى  -: َمرَّ عليها وهي يف مسجٍد، مث َمرَّ النيب - صلى هللا عليه وسلم  -رية بنت احلارث، أنَّ النيب  )، عن ُجوي3الرتمذي ( 
)؟ " فقالت: نعم، فقال هلا: "أال أعلمك  4ا قريباً من نصف النهار، فقال هلا: "ما زلِت على ذلك ( - هللا عليه وسلم 

  كلمات تقولينها: 
  هللا عدد خلِقِه، سبحان هللا عدد خلِقِه. سبحان هللا َعَدَد خلِقِه، سبحان 

  سبحان هللا رضا نفِسِه، سبحان هللا رضا نفِسِه، سبحان هللا رضا نفِسِه. 
  سبحان هللا زِنََة عرِشِه، سبحان هللا زنََة عرِشِه، سبحان هللا زنََة عرِشِه.

  تِِه".سبحان هللا ِمَداَد كلماته، سبحان هللا مداد كلماته، سبحان هللا مداد كلما
  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح.

) يف هذا احلديث: "ما زلِت على احلال اليت فارقْـُتِك عليها؟ " قالت: نعم، قال: "لقد قلُت بعدك أربع  5قال مسلم (
  كلماٍت، ثالَث مرات، لو ُوزَِنْت مبا قـُْلِت منذ اليوم لوزنتهنَّ" وذكر احلديث. 

  : -صلى هللا عليه وسلم  - هللا  )، قال: قال رسول6وعن َمسَُرة بن جندب (
 __________  

  ) مسلم: (فيكتب) وكذا (ف).1(
  ) مسلم: (حيط) وكذا (ف). 2(
ب 104) كتاب الدعوات (49) (519/  5) الرتمذي: (3(   ). 3555رقم (   -) 
  ) الرتمذي: (على حالك). 4(
ب التسبيح أول النهار 19) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2090/  4) مسلم: ( 5(   ). 79رقم (  -) 
ألمساء القبيحة  2) كتاب اآلداب (38) ( 1685/  3) مسلم: ( 6( ب كراهة التسمية    ). 12رقم ( -) 

)2/890 (  

  

، وهللا أكرب، وال إله إال هللا (  يهنَّ بدأت". 1"أحبُّ الكالم إىل هللا أربع: سبحان ِهللا، واحلمد    )؛ ال يُضرَُّك 
: "إنَّ أحبَّ الكالم إىل هللا أن يقوَل  -صلى هللا عليه وسلم   - ود قال: قال رسول هللا  )، عن عبد هللا بن مسع2النسائي ( 

العبُد: سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك، وإنَّ أبغض الكالم إىل هللا، أن يقوَل الرجُل  
  للرجِل: اتِق هللا فيقول: عليَك نفسك". 

: قال: "استكثروا من الباقيات الصاحلات"، قيل: وما  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  )3وعن أيب سعيد اخلدري ( 
، وال حول وال قوة  هي  رسوَل هللا؟ قال: "امللة" قيل  رسوَل هللا وما هي؟ قال: "التكبري، والتهليل، والتسبيح، واحلمد 

."   إال 
قال: "من قال: سبحان هللا العظيِم وحبمِدِه، ُغِرسْت له خنلٌة   -  عليه وسلم  صلى هللا -)، عن جابر، عن النيب 4الرتمذي ( 
  يف اجلنَِّة". 

  ). 5قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح (
: قال: "أال أعلِّمك كلمًة من َكْنٍز من حتت العرش -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب هريرة، عن رسول هللا 6النسائي ( 

  ) ال حول وال قوة إال  7(



 __________  
، وال إله إال هللا، وهللا أكرب). 1(   ) مسلم: (سبحان هللا، واحلمد 
  ). 849رقم (  -) عمل اليوم والليلة  2(
) إىل النسائي يف اليوم والليلة، ومل أجده، وعزاه املنذري أيضاً للنسائي وأمحد  362/ 3) عزاه املزي يف حتفة األشراف (3(

، من حديث درَّاج، عن أيب اهليثم سليمان بن عمرو، عن أيب سعيد، ودراج: صدوق، يف حديثه  وأىب يعلى وابن حبان واحلاكم
  عن أيب اهليثم ضعف، وللحديث شاهد من حديث عثمان والنعمان بن بشري عند أمحد. 

ب 60) كتاب الدعوات (49) (477/  5) الرتمذي: (4(   ). 3464رقم (   -) 
  ) الرتمذي: (حديث حسٌن صحيٌح غريٌب).5(
  ). 13رقم (  -) عمل اليوم والليلة  6(
  ) النسائي: (اجلنَّة) وقال حمقق الكتاب: يف هامش املخطوط (أ) العرش بدل كلمة اجلنة.7(

)2/891 (  

  

  ): أسَلَم عبدي واستسلم". 1يقول هللا (
عل هللا له من كل  : "من لزم االستغفار، ج- صلى هللا عليه وسلم  -)، عن ابن عباٍس، قال: قال رسول هللا 2أبو داود (

  ضيٍق خمرجاً، ومن كل همٍّ فرجاً، ورزَقُه من حيث ال حيتسب". 
: "من قال: سبحان هللا وحبمده، سبحانك  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جبري بن مطعم قال: قال رسول هللا 3النسائي ( 

ت كالطابع يُْطَبُع عليه، ومن قاهلا يف جملس  اللهم وحبمدك ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقاهلا يف جملِس ذكٍر، كان
  ) ". 4لغري كانت كفارته (

  
  ب

)، وصلوا عليَّ فإنَّ  6: "ال جتعلوا بيوتكم قبورًا (- صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 5أبو داود (
  صالتكم تبلغين حيث كنتم". 

  . -صلى هللا عليه وسلم  -
قال: "من ذُِكرُت عنده فليصلِّ عليَّ، ومن صلى علّي  -صلى هللا عليه وسلم  - نس بن مالك أن النيب )، عن أ7النسائي ( 

  مرة، صلى هللا عليه عشرًا". 
  : جاء ذات يومٍ - صلى هللا عليه وسلم  -)، أن رسول هللا 8وعن أيب طلحة ( 

 __________  
  ) لفظ اجلاللة: ليس يف النسائي.1(
ب يف اإلستغفار  361) كتاب الصالة (2) ( 178/ 2) أبو داود: (2(   ).1518رقم (  -) 
  ). 424رقم (  -) عمل اليوم والليلة  3(
  ) (ف): (كفارة له). 4(
رة القبور  100) كتاب املناسك ( 5) ( 534/ 2) أبو داود: (5( ب ز   ). 2042رقم (  -) 



دة: (وال جتعلوا قربي عيدًا). 6(   ) يف أيب داود ز
  ). 61رقم (  -) عمل اليوم والليلة  7(
  ). 1283رقم (   -صلى هللا عليه وسلم  -) فضل التسليم على النيب 47) كتاب السهو ( 13) ( 44/  3) النسائي: (8(

)2/892 (  

  

ين املَلُك، فقال:  حممد! إنَّ ربك   يقول   -َعزَّ َوَجلَّ -والُبْشرى يف وجهه، فقلنا: إ لنرى الُبشرى يف وجهك، قال: "إنَُّه أ
  يك أنَُّه ال ُيصلَّى عليك أحٌد، إال صلَّْيُت عليه عشرًا، وال يُسلِّم عليك أحٌد إال سلَّْمُت عليه عشرًا". َأَما يـُْرض

  
  ب

: "إنَّ َهللا يقول: أ عند ظنِّ عبدي يب، وأ َمَعُه  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 1مسلم ( 
  إذا َدَعاِين". 

قال: "إذا دعا أحدكم فال يقل: اللهم اغفر يل إن شئت،    -صلى هللا عليه وسلم  -)، أنَّ رسول هللا 2(  وعن أيب هريرة
  ). 3ولكن لِيَـْعزِِم املسألة، وْليـُْعظم الرغبة، فإنَّ هللا ال يتعاظمه شيٌء" (

ٍمث، أو قطيعِة رحٍم،   أنه قال: "ال يزاُل يستجاب للعبد ما -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  4وعن أيب هريرة (  مل َيْدُع 
ما مل يستعجل" قيل:  رسول هللا! وما االستعجال؟. قال: "يقوُل: قد دعوُت، وقد دعوُت، فلم َأَر يستجاب ِيل، فيسَتْحِسُر  

  عند ذلك وَيدَُع الدعاء". 
: "ما من مسلم يدعو بدعوة  -م صلى هللا عليه وسل -)، عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا 5أبو بكر بن أو شيبة (

ل له دعوته، وإمَّا أْن يدخرها له ا إحدى ثالث: إّما أن يُعجِّ   ليس فيها إمث وال قطيع رحم، إال أعطاُه هللا 
 __________  

ب فضل الذكر والدعاء 6) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2067/  4) مسلم: ( 1(   ). 19رقم ( -) 
لدعاء 3الذكر والدعاء ( ) كتاب 48) ( 2063/  4) مسلم: ( 2( ب العزم    ).8رقم (  -) 
  ) مسلم: (شيء أعطاُه). 3(
ب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل رقم ( 25) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2096/  4) مسلم: ( 4(  (92 .(  
  ). 710) والبخاري يف األدب ( 92/ 2) والطرباين (493/  1) واحلاكم (18/ 3) ورواه أمحد ( 5(

)2/893 (  

  

  يف اآلخرة، وإمَّا ْان يكفَّ عنه من السوِء مبثلها"، قالوا: إذاً نُكثر  رسول هللا قال: "هللا أكثر".
: "ما من عبٍد مسلٍم يدعو ألخيِه بظهر الغيِب  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب الدرداء قال: قال رسول هللا 1مسلم ( 

  إّال قال امللُك: ولك مبثٍل". 
صلى هللا عليه   -عن عكرمة عن ابن عباٍس قال: اْنُظِر السجَع من الدعاء فاجتنبه، فإّينِ عهدت رسول هللا  )،2البخاري (



  ). 3وأصحابَُه ال يفعلون إال ذلك (  -وسلم 
ً،  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر، أنَّ رسول هللا 4مسلم (  مث  كان إذا استوى على بعريِِه خارجاً إىل سفٍري كربَّ ثال

َّ نسألك يف سفِرَ هذا الِربَّ والتق َّ إىل ربنا ملنقلبون، اللهم إ وى،  قال: "سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما ُكنَّا له مقرنني، وإ
). بعَدُه، اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفُة يف األهل،  5ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفر واطِو َعنَّا (

  ) ". 9)، يف األهل واملال (8)، وسوء املنقلِب (7)، وكآبَِة املنظر ( 6ين أعوذ بك من َوْعثَاِء السفر ( اللهم إ
 __________  

ب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب 23) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2094/  4) مسلم: ( 1(   ). 86رقم (   -) 
ب ما20) كتاب الدعوات ( 80) ( 142/  11) البخاري: (2(   ). 6337رقم ( -يكره من السجع يف الدعاء  ) 
  ) البخاري: (إال ذلك اإلجتناب). 3(
ب ما يقول إذا ركب إىل سفر احلج وغريه 75) كتاب احلج ( 15) (978/  2) مسلم: ( 4(   ). 425رقم (   -) 
  ) (ف): (واطو لنا بعده). 5(
  ) (وعثاء) املشقة والشدة. 6(
  ) (وكآبة) هي تغري النفس من حزن وحنوه. 7(
  ) (املنقلب) املرجع. 8(
  ) مسلم: (يف املال واألهل). 9(

)2/894 (  

  

ئُِبون عابدون، لَربِّنا حامدوَن".   وإذا رجع قاَهلُنَّ وزاد فيهنَّ "آيبون 
  )، ودعوِة املظلوم". 2): "وكآبِة املنقلِب، واحلَْوِر بعد الَكْوِر (1ويف رواية (
صلى هللا   -للرجل إذا أراد سفرًا": اْدُن مين ُأودِّعَك كما كان رسول هللا  )، عن سامل، أنَّ ابن عمر كان يقول3الرتمذي ( 

ُعَنْا. فيقول: "أستَـْودُِع هللا دينك وأمانتك وخواتيم َعَمِلَك".  - عليه وسلم    يـَُودِّ
  ). 4قال: هذا حديث حسٌن صحيٌح (

هللا! إّينِ ُأريد سفرًا فزوِّْدين. قال: "زوََّدَك هللا  رجٌل فقال:  رسول - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: أتى النيب 5وعن أنٍس (
يب أنت وأمي، قال: "ويسََّر لك اخلري حيث ( 6). قال: "وغفر ذنبك". قال: زدين ( 6التقوى" قال: زدين (   ) كنت". 7) 

  قال: هذا حديث حسٌن غريٌب.
ا مسعت رسول هللا  8مسلم (  َّ يقول: "إذا نزل أحدكم منزِالً فليقل:   - سلم صلى هللا عليه و   -)، عن خولة بنت حكيم، أ

  أعوُذ بكلمات ِهللا التامات من 
 __________  

  ) وهو من رواية عبد هللا بن سرجس.426رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 1(
لنون2( : الرجوع من  ) مسلم: (الكون). وهر هكذا يف معظم النسخ من صحيح مسلم، والكون والكور: روايتان، ومعناه 

دة إىل النقص، ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة قيل: معناه: أعوذ بك من فساد األمرر بعد   اإلستقامة أو الز
  صالحها، كفساد العمامة بعد استقامتها. 



ً 44) كتاب الدعوات (49) (466/  5) الرتمذي: (3( ب ما يقول إذا ودع إنسا   ). 3443رقم (  -) 
  حسن صحيح غريب. ) الرتمذي: 4(
ب 45) كتاب الدعوات (49) (466/  5) الرتمذي: (5(   ). 3444رقم (   -) 
  ) (ف) (زودين). 6(
  ) الرتمذي، (حيثما). 7(
ب التعوذ من سوء القضاء 16) كتاب الذكر والدعاء والتوبة (48) ( 2081/  4) مسلم: ( 8(   ). 55رقم ( -) 

)2/895 (  

  

  شيٌء حىت يرحتََِل ِمْنُه".  شرِّ ما َخَلَق، فإنَُّه ال يضرُّهُ 
قال: "إذا أخذت َمْضَجَعك فتوضَّْأ ُوُضوَءَك للصالة. مث   -صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ رسول هللا 1وعن الرباء بن عازب ( 

بًة اضجع على ِشقَِّك األميِن مث قل: اللهم إين أسلمُت وجهي إلَْيَك، وفوُضُت أمري إليك، وأجلأُت ظهرى إليَك، رغبًة وره
) الذي أرسْلَت. واجعلهن من آخر  3)، ال َمَلَجأَ وال منجا منك إالَّ إليك، آمنُت بكتاِبَك الذي أنزلت، وبنبيِّك (2إليك ( 

  ) إْن ُمتَّ من ليلتك، ُمتَّ وأنت على الفطرة". 4كالِمَك، فإنك ( 
ُنَّ ألستذِكَرُهنَّ، فقلُت: آمْنُت برسوِلَك الذي أرسلَت، قا ُ   ل: "ُقْل: آمنت بنبيِّك الذي أرسلت". قال: فردَّْد

مسك أموُت"؛ وإذا    -صلى هللا عليه وسلم  - )، أنَّ النيب 5وعنه ( مسك أحيا و كان، إذا أخذ مضَجعُه، قال: "اللهم 
  استيقظ قال: "احلمد  الذي أحيا بعدما أماتـََنا، وإليه النُُّشوُر". 

إذا عصفت الّرِيُح قال: "اللهم إين أسألَك خريها وخري   -هللا عليه وسلم صلى  - )، قالت: كان رسول هللا 6وعن عائشة (
 َلونُُه،  ما فيها، وخري ما ُأْرسَلْت به، وأعوذ بك من شّرِها وشرِّ ما فيها، وَشرِّ ما أُْرِسَلْت ِبِه" قالت: وإذا ختيَّلِت السماُء، تغريَّ 

)، َفَسأَلْتُه. فقال "َلَعلَُّه  عائشة كا قال  8ه. فَعَرفْت ذلك عائشة ()، ُسرَِّي عن7وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت (
  قوم عادٍ 

 __________  
ب ما يقول عند النوم 17) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2081/  4) مسلم: ( 1(   ). 56رقم ( - ) 
  ) (د): (رهبة: رغبة إليك): هذه اجلملة ليست يف (ف). 2(
  ) (ف): (ورسولك). 3(
  (فإن مت). ) مسلم: 4(
  ). 59رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
ب التعوذ عند رؤية الريح والنعيم 3) كتاب صالة اإلستسقاء ( 9) (616/  2) مسلم: ( 6(   ). 15رقم (   -) 
  ) مسلم: (مطرت) وكذا (د).7(
  ) مسلم: (فعرفت ذلك يف وجهه).8(

)2/896 (  

  



} ({فـََلمَّا رََأْوُه َعاِرًضا ُمْستـَقْ    ). 1ِبَل َأْوِديَِتِهْم قَاُلوا َهَذا َعاِرٌض ُممِْطُرَ
يقول: يف دعائه حني ميسي وحني يصبح:   - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ابن عمر قال: مسعُت رسول هللا 2النسائي ( 

ى وأهلى ومايل؛ اللهم اسرت  "اللهم إّينِ أسالك العافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم إّينِ أسألك العفو والعافية، يف ديىن ودنيا 
)، وآمن روعايت، اللهم احفظي من بني َيَديَّ ومن خلفي، وعن مييين وعن مشايل، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن 3عوريت (

  ُأغَتال من حتيت". 
  قال جبري: هو: اخلسف. 

ِيق احلمري : "إذا مس-صلى هللا عليه وسلم   - )؛ عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا 4أبو داود ( عتم نـَُباح الكالب، و
ُنَّ يـََرْيَن ما ال ترون".5( َّ لليل، فتعوذوا  فإ  (  

ا    -صلى هللا عليه وسلم   - ) عن أيب هريرة، أنَّ النيب 6مسلم (  َّ َيَكِة، فاسألوا َهللا من فضِلِه، فإ ْعُتم صياح الدِّ قال: "إذا مسَِ
يق (  ً".9)، فتعوذوا  من شرِّ ( 8حلمري ( ) ا7رأْت َمَلكاً، وإذا مسعتم  ا رأت شيطَا َّ   ) الشيطان، فإ

  قال: "ال  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن النيب 10وعن جابر بن عبد هللا (
 __________  

  ). 24) األحقاف: ( 1(
  ). 566رقم (  -) عمل اليوم والليلة  2(
  ) (ف): (عورايت). 3(
  ). 5103رقم (   -ب ما جاء يف الديك والبهائم  -  كتاب األدب  -) 327/ 4) أبو داود: (4(
  ) أبو داود: (احلمر) ويف (ف): (احلمار). 5(
ب استحباب الدعاء عند صياح الديك 20) كتاب الذكر والدعاء والتوبة (48) ( 2092/  4) مسلم: ( 6( رقم   - ) 
)82 .(  
اق). 7(   ) (ف): (
  ) مسلم: (احلمار). 8(
  ) (شر): ليست يف مسلم. 9(
ب حديث جابر الطويل 18) كتاب الزهد والرقائق (53) (2304/ 4مسلم ( ) 10(   ). 74رقم ( -) 

)2/897 (  

  

يُب تدعوا علي أنفسكم، وال تدعوا علي أوالدُِكم، وال تدعوا على أمواِلُكْم، ال تـَُواِفُقوا من هللا ساعًة ُيْسأل فيها عطاٌء فَيْسَتجِ 
  لكم".

يعلمنا االستخارة، يف األمور  -بن عبد هللا قال: كان رسول هللا صلى هللا علِمه وسلم  )، عن جابر 1أبو بكر بن أيب شيبة ( 
مر فلُيصلِّ ركعتني من ( 2( )، األمر، ويقول:  4) غري الفريضة، وُيسمِّ (3)؛ يعلمنا السورة من القرآن، قال: "إذا َهمَّ أحدكم 

ضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسأُلَك من ف
رك ( ) يل فيه، وإن كان 5عّالم الغيوب، اللهم إن كان هذا األمُر خرياً ملا يف ديين وعاقبة أمرى فاقدره يل، ويسّرِه يل، مث 

  رضين به".شراً يل يف ديىن وعاقبة أمرى، فاصرفه عينِّ واصرفين عنه، واقدر يل اخلري حيث كان مثَُّ 



  ) أيضاً.6خرجه البخاري ( 
كان يقوُل عند الكرب: "ال إله إال هللاُ العظيم احلليُم، ال إله   -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن ابن عباس، أنَّ النيب 7مسلم ( 

  ) العرش الكرمي".8إال هللا رب العرش العظيم، ال إله إال هللا ربُّ السموات واألرض، ربُّ ( 
  - صلى هللا عليه وسلم  - أيب بكرة قال: قال رسول هللا )، عن 9النسائي ( 

 __________  
رقم   - صلى هللا عليه وسلم  - ) ما كان يدعو به النيب 1614) كتاب الدعاء (1573) ( 285/ 10) املصنف: ( 1(
)9452 .(  
  ) (يف األمور): ليست يف املصنف.2(
  ) (من): ليست يف املصنف.3(
  ) املصنف: (مث يسم). 4(
رك). ) املصن5(   ف (و
ب الدعاء عند اإلستخارة  48) كتاب الدعوات ( 80) ( 187/  11) البخاري: (6(   ). 6382رقم (  -) 
ب دعاء الكرب  21) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2092/  4) مسلم: ( 7(   ). 83رقم (   -) 
  ) مسلم: (ورب). 8(
  ). 651رقم (  -) عمل اليوم والليلة  9(

)2/898 (  

  

   رمحتك أرجو فال تكلين إيل نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كلَّه ال إله إال أنت". "دعوات املكروب: اللهمَّ 
ا يف بطن احلوت:  - صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا  1وعن سعد بن أيب وقاص (  "دعوُة ذي النون إذ دعا 

ا مسل   ) إال استجاب له". 2م يف شيٍء ( ال إله إال أنت سبحانك إّينِ كنُت من الظاملني، فإنَُّه لن يدعَو 
حٍد ( 3ويف طريق آخر (   ) دعا به فـُّرِج عنه". 5) منكم كرٌب أو بالٌء من بالِء الدنيا و (4): "إذا نزل 

إذا رفع يديِه يف الدُّعاء، مل َحيُّطُهَما حيت   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن عمر بن اخلطاب، قال: كان النيب 6الرتمذي ( 
ما وجْ    َهُه. ميسح 

  ). 7قال: هذا حديٌث صحيٌح غريٌب (
يقول: "اللهم أْصِلْح يل ديين الذي هو ِعْصَمُة  -صلى هللا عليه وسلم  -) عن أيب هريرة قال: كان رسول هللا 8مسلم ( 

دًة يل يف ُكلِّ   خٍري، واجعِل  أمري، وأصلح يل ُدنـَْياَي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها َمَعاِدي، واجعل احلياَة ز
  املوت راحًة َيل من كل شرٍّ". 

 __________  
  ). 656رقم (  -) عمل اليوم والليلة  1(
  ) النسائي: (يف شيء قط). 2(
  ). 655رقم (  -) عمل اليوم والليلة  3(
حدكم). 4(   ) النسائي: (برجل). ويف (ف): (



  ) (و): ليست يف النسائي ويف (د): (فدعا). 5(
ب ما جاء يف رفع األيدي عند الدعاء 11) كتاب الدعوات (46) (432/  5) الرتمذي: (6( ). وهو  3386رقم ( -) 

  حديث ضعيف.
  ) (د): حسن صحيح غريب.7(
ب التعوذ من شر ما عمل  18) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2087/  4) مسلم: ( 8(   ). 71رقم ( -) 

)2/899 (  

  

  ب
: "َمَثُل املؤمن الذي يقرأُ القرآن، َمَثُل األُتْـُرجِة،  -هللا عليه وسلم  صلى  - )، عن أيب موسى قال: قال رسول هللا 1مسلم ( 

يقرأُ  رحيها طيٌِّب وطعمها طيب، وَمَثُل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن َمَثُل التَّْمَرِة ال ريح هلا وطعمها ُحْلٌو، ومثل املَُنافق الذي 
، [ومثُل املنافق الذي ال يقرأ القرآن، مثل ( القرآن َمَثُل الرَّْحيَانَِة، رُحيَها طيٌِّب وطعمها  ) احلنظلِة، ليس هلا ريح وطعمها 2ُمرُّ

 ) [   ) ". 3ُمرُّ
  )،"مثل الفاجر" بدل املنافق. 4ويف رواية (

) املؤمن  7) املؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، كاألُتْـُرَجِة طعمها طيٌِّب ورحيها طيِّب، ومثل (6): "مثل (5وقال البخاري (
  ال يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة". الذي

  وذكر احلديث.
: "من نـَفََّس عن ُمْؤِمن ُكْربة من ُكَرب الدنيا، نـَفََّس -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 8مسلم ( 

  الدنيا واآلخرِة، ومن سرت  هللاُ عنه ُكْربًة من ُكَرب يوم القيامِة، ومن َيسََّر علي ُمْعِسر، َيسََّر هللاُ عليه يف 
 __________  

ب فضيلة حافظ القرآن  37) كتاب صالة املسافرين (6) (549/  1) مسلم: ( 1(   ). 243رقم ( -) 
  ) مسلم: (كمثل). 2(
  ) ما بني املعكوفتني ليس يف (ف). 3(
  ) مسلم: (املوضع السابق). 4(
ب إمث36) كتاب فضائل القرآن (66) ( 718/ 8) البخاري: (5(   ). 5059رقم ( -من راءى بقراءة القرآن  ) 
  ) (ف): (مثل األترجة). 6(
  ) (مثل): ليست يف البخاري وكذا (ف). 7(
ب فضل اإلجتماع علي تالوة القرآن 11) كتاب الذكر والدعاء ( 48) ( 2074/  4) مسلم: ( 8(   ). 38رقم ( - ) 

)2/900 (  

  



ِن العبِد ما كان العبُد يف عوِن أِخيِه ومن َسَلَك طريقاً يْلَتِمُس فيه ِعْلماً، َسهََّل ُمْسِلماً، سرته هللا يف الدنيا واآلخرِة، وهللاُ يف عو 
ليهم  هللا لَُه ِبِه طريقاً إىل اجلنَِّة، وما اجتمع قوٌم يف بيٍت من بيوِت ِهللا، يتُلون كتاب ِهللا، ويتدارُسونَُه بينهم، إال نزلت ع

  ملالئَكُة وذكرهم هللا فيمن عنَدُه، ومن بطََّأ به عمُلُه مل ُيْسرِْع به َنَسُبُه". السكيَنُة وغشيتُهُم الرمحُة، وحفتُهم ا
) 2: "من قرأ حرفاً من كتاب هللا فَلُه ( -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا  1الرتمذي ( 

  ) حرف، والم حرف، وميم حرف".3ف (حسنٌة، واحلسنُة بـََعْشِر أمثاِهلَا، ال أقوُل املَ َحْرٌف، أل
  قال: هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب.

ربِّ َحلِِّه  5قال: "جييُء صاحب (  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن النيب  4وعن أيب هريرة (  ) القرآن يوم القيامة فيقول: 
ربِّ زِْدُه فـَيَـْلَبُس ُحلََّة الكراَمِة، َج الكراَمِة، مث يقول:  مث يقول  رب ارَض عنه، فريضى َعْنُه، فيقاُل له اقرأ وارَق،   فـَيَـْلبُس 

  ويُزاد بُكلِّ آيٍة حسنة". 
  ).6قال: هذا حديث صحيح ( 

: "يُقال لصاحب القرآن: اقرأ واْرَتِق،  -صلى هللا عليه وسلم   -)، عن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا 7أبو داود (
  فإنَّ منزلك عند آخر آيٍة تقرؤها".  ورتِّل كما كنت ترتِّل يف الدنيا،

 __________  
ب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن رقم ( 16) كتاب فضائل القرآن (46) (161/  5) الرتمذي: (1(  (2910 .(  
  ) الرتمذي: (فله به). 2(
  ) الرتمذي: (ولكن أِلٌف). 3(
ب 18) كتاب فضائل القرآن (46) (163/  5) الرتمذي: (4(   ). 2915رقم ( - ) 
  ) (صاحب): ليست يف الرتمذي. 5(
  ) الرتمذي: (حسن صحيح) وكذا (د). 6(
ب استحباب الرتتيل يف القرآن  355) كتاب الصالة (2) ( 153/ 2) أبو داود: (7(   ). 1464رقم (  -) 

)2/901 (  

  

  ب يف الرؤ
قرتب الزمان مل تكد تكذب رؤ املؤمن  "إذا ا - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 1البخاري (

  )، ورؤ املؤمن جزٌء من ستٍة وأربعني جزءًا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه ال يكذب". 2(
  ) يف هذا احلديث: "وأصدقكم رؤ أصدقكم حديثاً". 3وقال مسلم (

الشيطاِن، ورؤ ممَّا ُحيَدُِّث املرُء نفَسُه، فإن رأى   ) الصاحلة ُبْشرى من هللا، ورؤ حتزيٌن من4وفيه: "الرؤ ثالٌث: فالرؤ ( 
ا أحدًا (5أحدُُكْم ما يكَرُه، فليَـُقْم ولُيَصلِّ (   ) " وذكر احلديث. 6) وال ُحيَدُِّث 

يقول: "الرؤ الصاحلُة من هللا، فإذا رأي أحدكم  - صلى هللا عليه وسلم  -)، عن أيب قتادة قال: مسعُت رسول هللا 7مسلم ( 
، وإذا ( ا إال من حيُِبُّ ِ من َشرِّ الشيطاِن وشّرَِها،  8ما حيُِبُّ فال ُحيَدُِّث  ً، وليتعوَّْذ  ) رأى ما يكَرُه فليتفل عن َيَسارِِه ثال

ا ال َتُضرُُّه". َّ ا أحدًا، فإ   وال ُحيَدُِّث 
قال: "إذا رأى أحدكم الرؤ يكَرُهَها، فليَـْبُصْق عن  أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن رسول هللا 9وعن جابر بن عبد هللا (



ً، وليتَحوَّْل عن َجْنِبِه الذي كان عليه".  ِ من الشيطاِن ثال   يسارِِه، وليستعذ 
 __________  

ب القيد يف املنام 26) كتاب التعبري ( 91) ( 422/  12) البخاري: (1(   )7017رقم (  -) 
  من تكذب). ) البخاري: (مل تكد رؤ املؤ 2(
  ). 6رقم (   -) كتاب الرؤ 42) ( 1773/  4) مسلم: ( 3(
)4.(   ) مسلم: (الرؤ ثالثة، فرؤ
  ) مسلم: (فليصل). 5(
  ) مسلم. (الناس). 6(
  ). 4رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب السابق 7(
  ) مسلم: (وإن). 8(
  ). 5رقم (   -) مسلم: نفس الكتاب السابق 9(

)2/902 (  

  

َع النيب )، عن أيب سع1البخاري ( يقول: "من رآين فقد رأى احلقَّ، فإنَّ الشيطان ال  - صلى هللا عليه وسلم  - يد اخلدري، مسَِ
  يـََتكوَُّنِين". 

يقول: "من رآين يف املنام َفَسَرياين يف اليقظة، وال يتمثل   -صلى هللا عليه وسلم  - )، قال: مسعُت النيب 2وعن أيب هريرة ( 
  الشيطان يب". 

ا يوم القيامة حىت ينفخ فيها   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ النيب   ) 3وعن ابن عباس ( قال: "من صّور صورة عّذبه هللا 
  وليس بنافخ، ومن حتلَّم ُكلَِّف أن يعقد َشعرية، ومن استمع إىل حديِث قوٍم يفرون به منه، ُصبَّ يف أذنه اآلنك يوم القيامة". 

  يره، ُكلَِّف أن يعقد بني شعريتني". ): "ومن َحتلََّم حبلٍم مل 4ويف طريق آخر (
  

  ب
) أوَُّل من  6: "أ سيُِّد ولد آدم يوم القيامِة، وأ ( -صلى هللا عليه وسلم  -) عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 5مسلم ( 

  ينشقُّ عنه القرب، وأ أول شاِفٍع وأوَّل ُمَشفٍَّع".
  : -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 7وعن جابر بن َمسَُرة (
 __________  

رقم   - يف املنام  -صلى هللا عليه وسلم  -) من رأى النيب  10) كتاب التعبري ( 91) ( 400/  12) البخاري: (1(
)6997 .(  
  ).6993رقم (   -) البخاري: نفس الكتاب والباب السابقني  2(
ب 45) كتاب التعبري (91) (446/  12) رواه البخارِى: بنحوه ( 3(   ). 7042من كذب يف حلمه رقم ( ) 

ذا اللفظ يف أيب داود: (    ). 5024رقم (  - ب ما جاء يف الرؤ  - كتاب األدب   -)  306/  4وهو 
  ) البخاري: نفس الكتاب والباب السابقني. 4(



ب تفضيل نبينا صلي هللا عليه وسلم 2) كتاب الفضائل (43) ( 1782/  4) مسلم: ( 5( م ر ق   -على مجيع اخلالئق   -) 
)3 .(  
): ليست يف مسلم. 6(   ) (أ
ب فضل نسب النيب 1) كتاب الفضائل (43) ( 1782/  4) مسلم: ( 7(   ). 2رقم ( - صلى هللا عيه وسلم  - ) 

)2/903 (  

  

، قبل أن أُبعث، إّينِ ألعرفه اآلن".   "إّينِ ألعرف حجرًا مبكََّة كان ُيَسلُِّم َعليَّ
َّ كنَّا نعدُّها على عهد رسول هللا )، عن عبد هللا مسعود قال: إنَّ 1الرتمذي (  ً، وإ ِت عذا صلى هللا عليه   -ُكم تعدُّون اآل

كل الطعاَم مع النيب  -وسلم    -وحنن نسمع تسببَح الطعام، قال: فأيت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بـَرََكًة، لقد كنا 
: "َحيَّ -صلى هللا عليه وسلم   - من بني أصابِعِه فقال النيب  ٍء، فوضع يده فيه، فجعل املاُء ينبع  - صلى هللا عليه وسلم 

  على الوضوء املبارك، والربكِة من السماء" حىت توضأ ُكلُّنا. 
  قال أبو عيسي: هذا حديث حسٌن صحيٌح. 

 أ بكٍر  قال: "لو كنُت متخذًا خليالً، الختََّْذتُ  - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن عبد هللا بن مسعود، عن النيب 2مسلم ( 
  خليًال، ولكنَُّه أخي وصاحيب، وقد اثَخَذ هللاُ صاحبكم خليًال". 

م يف اجلنة، ولو شهدُت علي العاشر مل آمث، قيل: فكيف  3الرتمذي (  )، عن سعيد بن زيد، أنَّه قال: أشهُد على التسعة أ
ِحَراُء، فإنَُّه ليس عليك إال نيبٌّ، أو صديقٌّ، أو  ِحبَِراَء، فقال: "اثبت -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك؟ قال: كنا مع رسول هللا  

، وأبو بكٍر، وعمُر، وعثماُن، وعليٌّ، وطلحُة، والزبُري،  -صلى هللا عليه وسلم  -شهيٌد" قيل: ومن هم؟ قال: رسول هللا 
 .   وسعٌد، وعبد الرمحن بن عوف، قيل: فمن العاشر؟ قال: أ

  صلى هللا عليه  - ل هللا )، عن أنس بن مالك، قال: قال رسو 4مسلم ( 
 __________  

ب  6) كتاب املناقب (50) (557/  5) الرتمذي: (1(   ). 3633رقم ( - ) 
ب من فضائل أيب بكر الصديق 1) كتاب فضا الصحابة ( 44) ( 1855/  4) مسلم: ( 2(   ). 3رقم (   -) 
ب مناقب سعيد بن زيد 28) كتاب املناقب (50) (609/  5) الرتمذي. (3(   ). 3757( رقم   - ) 
  ). 53رقم (  -) كتاب فضائل الصحابة 44) ( 1881/  4) مسلم: ( 4(

)2/904 (  

  

  : "إنَّ لكلِّ أُمٍَّة أميناً، وإنَّ أِمينَـَنا، أيتـَُها األُمَُّة: أبو عبيدَة بن اجلراح". -وسلم 
ُسبُّوا أصحاِيب، فوالَِّذي نفِسي : "ال تُسبُّوا أصحايب، ال ت-صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 1وعن أيب هريرة ( 

  ) ". 2بيِدِه لو أنَّ أحدَكم أنفق مثل ُأحٍد ذهباً، ما أدرك ُمدَّ أحدهم، وال نِصيفُه ( 
: "إنَّ هللا اختار أصحاىب على العاملني،  -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا  3البزار (



) فجعلهم أصحايب، وقال 4( -يعين أ بكري، وعصَر، وعثماَن، وعلياً -، واختار يل من أصحايب أربعة ِسَوى النبيِّني واملرَسلني
  )، والثاين، والثالث، والرابع". 5يف أصحايب: كلهم خري، واختار أميت على األمم، واختار أميت أربع قرون، األول (

  ذكره موسى بن َسْهٍل وغريُه ومل يقل يعين. 
ٌس يكونون بعِدي، يـََودُّ   -صلى هللا عليه وسلم  - هريرة، أنَّ رسول هللا )، عن أيب 6مسلم (  قال: "من أشدِّ أُمَِّىت ِىل ُحّباً، 

هله وَماِلِه".    أحُدُهْم لو رآِين 
  

  ب
ِدُروا -صلى هللا عليه وسلم   - )، عن أيب هريرة؛ عن النيب 7مسلم (    قال: "

 __________  
ب حترمي سب الصحابة 54تاب فضائل الصحابَه () ك44) ( 1967/  4) مسلم: ( 1(   ). 221رقم ( - ) 
  ) (النصيف): النصف. 2(
  ). 2763رقم ( - ) 288/ 3) كشف األستار: ( 3(
  ) البزار: (رمحهم هللا). 4(
  ) البزار: (القرن األول). 5(
ب فيمن يود رؤية النيب  4) كتاب اجلنة وصفة نعيمها ( 51) ( 2178/  4) مسلم: ( 6( رقم   - عليه وسلم صلى هللا -) 
)12 .(  
ألعمال قبل تظاهر الفنت 51) كتاب اإلميان ( 1) (110/  1) مسلم: ( 7( ب احلث على املبادرة    ). 186رقم ( -) 

)2/905 (  

  

ُه ِبَعَرٍض من  ألعماِل فتناً كقطع الليل املظلم، ُيْصِبُح الرَُّجُل مؤمناً وُميسي كافرًا، أو ُميِْسي مؤمناً ويصبح كاِفرًا، يَِبيُع دينَ 
نـَْيا".    الدُّ

ن، قال: قال رسول هللا 1أبو داود ( : "إن هللا َزَوى يل األرض"؛ أو قال: "إنَّ ريب زوى -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن ثو
ا، وِإّن ُمْلك أميت سيبلغ ما ُزِوَى يل منها، وأعطيُت الكنزين األمحَر واألبيض، وإِ  ىنِّ سألُت  يل األرض، فرأيُت مشارقها ومغار

): 3) بسنٍة بعامٍة، وال ُيسلط عليهم عدوًا، من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وِإّن ريب قال (2ريب ألميت، أال يهلكهم ( 
 حممد، إّينِ إذا قضيُت قضاًء فإنه ال يـَُرّد، وال أهلكهم بسنٍة بعامٍة، وال أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم، فيستبيَح  

قطارها، حىت يكون بعضهم يهلك بعضاً، وحىت يكون بعضهم َيْسيب بيضتهم، ولو اج تمع عليهم من بني أقطارها، أو قال: 
) إىل يوم القيامة، وال تقوم الساعة 4بعضاً، وإمنا أخاف على أميت األئمة املُضلني، وإذا وضع السيف يف أُميت مل يرفع عنها ( 

ملشركني، وحىت 5حىت تلحق قبائل من أُميت (  ن، وإنَُّه سيكون يف أُميت كّذابون ثالثون، كلهم )  تعبد قبائل من أُميت األو
يت أمر  يزعم أنه نّيب، وأ خامت النبيني ال َنّيب بعدى، وال تزال طائفة من أُميت ظاهرين على احلق ال يضرُّهم من خالفهم، حىت 

  هللا".
يقول: "إذا تواَجَه املسلمان بسيفيهما، فالقاِتُل   - عليه وسلم   صلى هللا -)، عن أيب بكرة قال: مسعُت رسول هللا 6مسلم ( 

  واملقتول يف النَّاِر" فقلت، َأو 



 __________  
ب ذكر الفنت ودالئلها 1) كتاب الفنت واملالحم (29) ( 450/ 4) أبو داود: (1(   ). 4252رقم (  -) 
  ) أبو داود: (أن ال يهلكها).2(
  ) أبو داود: (قال يل). 3(
  ): ليست يف (د). ) (عنها4(
  ). (من أميت): ليست يف (د).5(
ب إذا تواجه املسلمان بسيفهما 4) كتاب الفنت وأشراط الساعة (52) ( 2214/  3) مسلم: ( 6(   ). 14رقم ( - ) 

)2/906 (  

  

ل املقتوِل؟ قال: "إنَُّه قد أراد قتل صاِحِبه". 1قيل (   ): هذا القاِتُل، فما 
  قال: "من َمحََل علينا السَالح فليَس ِمنا".  -صلى هللا عليه وسلم  -  رسول هللا )؛ عن ابن عمر، أنَّ 2البخاري (
يقول: "ُكلُّ َذْنٍب عسى هللاُ أْن   -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن معاوية بن أيب سفيان قال: مسعُت رسول هللا 3النسائي ( 

دًا، أِو الرَُّجُل    َميُوُت كاِفرًا". يـَْغِفَرُه إالَّ الرُجُل يقُتُل املؤمن متعمِّ
نـَْيا". -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 4وعن بريدة (   : "قتُل املؤمن أعَظُم عند هللا من زَواِل الدُّ

قال: "ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان،  -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب هريرة، أنَّ رسول هللا 5البخاري (
م رسول هللا، وحيت يُقبض 7) واحدة. وحىت يُبَعث َدجَّالون كّذابون (6 عظيمة، دعوامها ( تكون بينهما مقتلةٌ  )، كلهم يزُعُم أ

يـَُهمَّ   الِعلُم، وتكثر الزالزُل، ويتقاَرَب الزماُن، وتظهَر الفَنتُ، وَيكثَر اهلْرُج وهو القتُل، وحىت يكثَر فيكم املاُل، فَيِفيَض، حىت 
)، وحىت يتطاول الناُس يف البنيان،  8منه صَدقَتُه، وحىت يعرضه فيقول الذي يَِعرُضه عليه: ال َأرَب ِيل فيه (  ربَّ املال من يَقبلُ 

ا، فإذا طلعت ورآها   وحىت ميرَّ الرجُل بقرب الرجل فيقول:  ليتين مكانه، وحىت تطلع الشمس من مغر
 __________  

  د). ) مسلم: (يف النار قيل:  رسول هللا) وكذا ( 1(
ب قول النيب 7) كتاب الفنت (92) ( 26/  13) البخاري: (2(   ). 7070رقم ( -صلى هللا عليه وسلم   -) 
  ). 3984رقم (   -) كتاب حترمي الدماء 37) ( 7/ 81) النسائي: (3(
  ). 3990رقم ( -) تعظيم الدم 2) كتاب حترمي الدماء (37) ( 83/  7) النسائي: (4(
ب 25ب الفنت () كتا92) ( 13/  88) البخاري: (5(   ). 7121رقم (   - ) 
ما). 6(   ) البخاري: (دعو
  ) البخاري: (دجالون كذابون قريب من ثالثني). 7(
  ) البخاري: (به). 8(

)2/907 (  

  



ا خريًا؛ ولتقومّن الساعة وقد  1الناُس أمجعون ( ا مل تكْن آمنت من قبل، أو كسبت يف إميا ) فذلك حني ال ينفع نفساً إميا
نه، ولتقومن الساعة، وقد انصرف الرجل بلنب َلقحته فال يطعمه، ولتقومن   نشر الرجالن ما بينهما فال يتبايعانه وال يطو ثو

  ) حوضه فال يسقى فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إىل فيه فال يطعمها".2الساعة، وهو يُليُط ( 
ا ستكون فٌنت، [أال ُمثّ تكون فٌنت] ( -سلم صلى هللا عليه و  - )، عن أيب بكرَة قال: قال رسول هللا 3مسلم (  َّ )، أال ُمثّ 4: "إ

تكون فٌنت القاعد فيها، خٌري من املاشي فيها، واملاشي فيها خٌري من الساعي إليها؛ أال فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبٌل 
بِلِه، ومن كانت له َغَنٌم فليلحق بغنِمِه، ومن كانت له أرٌض فليلْ  رِضِه" قال: فقال رجٌل:  رسوَل ِهللا أرأيت  فليْلَحْق  َحْق 

)،  6) له إبٌل وال غنم وال أرٌض؟، قال: "يعمد إيل سيِفِه فيُدق. على َحدِِّه حبجٍر، ُمثّ ليْنُج إن استطاع النجاَء (5من مل تكن (
رأيت إن ُأكرهت حىت يـُْنطََلَق ِىب إىل  اللهم هل بلغُت؟، اللهم هل بلغُت؟ اللهم هل بلغُت؟ " قال: قال رجٌل:  رسول هللا! أ

، أو أحد (  ِمثِه وِإمثَِْك ويكوُن من  8) الفئتني، فضربين رجٌل بسيِفِه أو جيُئ َسْهٌم فيقتـُُلِين (7أحد الصَّفَّْنيِ )؟ قال: "يـَُبوء 
  أصحاِب النَّار". 
  : -صلى هللا عليه وسلم  -)، قال: قال رسول هللا 9وعن أيب هريرة ( 

 _________ _  
  ) البخاري: (آمنوا أمجعون). 1(
لطني واملدر فيسد شقوقه ليمأله ويسقي منه دوابه. 2(   ) (يليط حوضه) أي يصلحه 
ب نزول الفنت كمواقع القطر 3) كتاب الفنت (52) ( 2212/  4) مسلم: ( 3(   ). 13رقم (  -) 
  ) ما بني املعكوفتني ليس يف مسلم. 4(
  ) مسلم: (مل يكن). 5(
  ). ) (د): (النجاة 6(
  ) مسلم: (إحدى). 7(
  ) يف األصل: (فيقتلوين). 8(
  ). 10رقم ( - ) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقني 9(

)2/908 (  

  

"ستكوذ فٌنت، القاعد فيها خٌري من القائِِم، والقائُِم فيها خٌري من املاِشي، واملاِشى فيها خٌري من السَّاِعي، من تشرَّف هلا  
ُعْذ ِبِه". )، ومن َوجَ 1َتْسَتْشرِْفُه (   َد فيها ملجئاً فليـَ
: "إنَّ بني َيَدي الساعِة ِفَتناً كِقَطع الليل املظلم، -صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب موسى قال: قال رسول هللا 2أبو داود (

فيها خٌري من  يصبح الرجل فيها مؤمناً، وميسى كافرًا، وُميسي مؤمناً، ويصبح كافرًا، القاعد فيها خٌري من القائم، واملاشى 
حلجارة، فإن ُدِخَل على (  ركم، واضربوا سيوَفكم  رِوا ِقِسيَّكم، وقطُِّعوا أو ) فليكن كخْريِ 4) أحٍد منكم (3الساعى، َفكسِّ

  ابين آدم".
وذكر الفنت، قال أبو ذر: قلت:  رسوَل هللا! أفال آُخُذ سيفي   - صلى هللا عليه وسلم   - )، عن النيب 5وعن أيب ذٍر (

مرين؟ قال: "تلَزُم بيَتَك". قال: فإن ُدِخَل َعَليَّ بيىت؟ قال:  فأ ضعه على عاتقي؟ قال "شارْكَت القوَم إَذْن" قال، قلت: فما 
مثك وإمثه".    "فإْن َخشيت أن يبهرك شعاُع السيف فألِق ثوَبَك على وجِهَك يبوُء 



: "إذا رأيَت النَّاَس مرجت  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا )، عن عبد هللا بن عمرو بن العاصي، قال: قال رسول 6النسائي ( 
عهودهم، وخانت أمانتهم، وكانوا هكذا" وشبََّك بني أصابِعِه، فقمُت إليه، فقلُت له: كيف أصنع عند ذلك  رسول هللا؟  

  جعلين هللا فداك، قال: "الزم بيتك، واملك عليك 
 __________  

  ) أي تقلبه وتصرعه1(
ب يف النهي عن السعي يف الفتنة 2) كتاب الفنت واملالحم (29) ( 457/ 4) أبو داود: (2(   ). 4259رقم ( - ) 
  ) أبو داود: (يعين على ...).3(
  ) (د): (أحدكم). 4(
  ). 4261رقم (  - ) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقني 5(
  ). 205رقم (  -) عمل اليوم والليلة  6(

)2/909 (  

  

مر خاصِة نفسك، ودع عنك أمَر العامة".  لساَنَك، وخذ ما تعرف، ودع    ما تـُْنِكر، وعليلث 
: "يُوِشُك أْن يكون خُري َماِل املسلِم غنماً - صلى هللا عليه وسلم  - )، عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول هللا 1مالك (

ا َشَعَف ( َبُع ِ   ".)، يَِفرُّ ِبِديِنِه من الفنت3) اجلبال ومواِقَع الَقْطِر (2يـَتـْ
  )، َكِهْجَرٍة إيلَّ". 5قال: "الِعَباَدُة يف اهلْرِج ( -صلى هللا عليه وسلم  -)، عن معقل بن يسار، عن النيب 4مسلم ( 

  مت الكتاب حبمد هللا وعونه وصلى هللا على حممد نبيه. 
 __________  

ب ما جاء يف أمر الغنم  6) كتاب اإلستئذان ( 54) (970/  2) املوطأ: (1(   .) 16رقم (   -) 
  ) أي رؤوسها.2(
  ) هو املطر. 3(
ب فضل العبادة يف اهلرج 26) كتاب الفنت وأشراط الساعة (52) ( 2268/  4) مسلم: ( 4(   ). 130رقم (  -) 
ا، وال يتفرغ هلا إال 5( ) اهلرج: الفتنة واختالط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنا ويشتغلون 

  األفراد.
   رب العاملني، وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه أمجعني. واحلمد 

)2/910 (  

  


