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اللآلالض؛؛ة٣

القيمة
الؤحيمالرحمن الثه بم 

أُيالتاسيئات وهمن نا شرورأنفمن باش ونمد ودستغفره وفتعينه نحهده ش الحمد إن 
أنوأشهد اش، إلا إله لا أن وأشهد له هادى فلا يضلل ومن له مضل فلا اض يهدء من 

ورموله«عبده محمدا 

:وبعد 

خمرلمون الماحمع الي الشرعية الآ-صةام أصول من اكاق الأصل ش المرية المنة فان 
ولاالأخر، عن أحدهما ينفك لا متلازمان، والقر1ن فش بياته، قاسا أصلا اعتبارها 
الكريم،القرآن عل أمينة وش المة. بدون منهله من والاستفادة القران فهم يمهكن 
شاء.ما ثاء من القرآن ق لقال المنة تاًكن ولولم 

بالفضللها الشهود الأول القرون ق لها قيض بان الإسلامية الأمة  ojjbص ،، ٧١أنعم وقد 
أفواهمن فالتقطوها ، الطهرة المرية المنة لخدمة أنمسها ندبتا مختارة ؤصفرة ممتازة نحبة 

أعمانهم،ؤأفنرا أموالهم، ذللثا محيل ي وبدلوا حامليها، صدور من وحمعوها سامعيها، 
الكريم.،نبينا تراث صتط الق العديدة الضخمة الولفات تدوين ذللث، أثر من ن فك؛ 

والتكريم.والمكر تعال، الله نصوان بدللثا فاستحقوا 
:الأفاق ق اشتهرت الق الصنفان نكتكم ومجن 

لم.ملالمحيح الجامع للبخاري. الصحيح الحامع 
داود.أي سنن ١لرطى. جامع 
ماحه.ابن سهنا الم..اؤا. ء،ازا 

وأيلم ومالبخاري المتة والكتس، عموما السنة بدواوين الإسلام علماء اهتم وقد 
سندافائقة عناية بها وعنوا باكا اهتماما حمؤصا ماحه وابن اق والنوالترمذي داود 

واختمارا.وحمحا وتعليقا وسمحا وترتيبا تهذيبا و ىف.بهلا ؤحففنا ومتنا 

أصحاب•تخريجها ض اتفؤ؛ الق للأحاديث، العلم أهل حع العناية، تللث، محفل١هر ومن 
)التوؤ(تالله زحمه الأنثر ابن( الإمام الحلين( العمل، بهذا قام ص فأول، المنة، الكتب، 
ماللئ،للأمام "١^^■ عن أنه غير "؛ الرسول أحاديث، ل الأصول "جامع كتابه ؤ، ا--ا"ه( 



القدعة

فإنهمالمحيثئن من التاحرين بجلاف المم،رمين، منهج س الستة الكتب ق الله رخمه 
عندهم*عرفا ؤصار هدا عل العلم أهل قجرى ماجه ابن محن لوا ي■ ش١ 

سنة؟ا'لأه(،)المتوق مغلمهناي الدين علاء الخافقل الإمام المؤضؤع هدا ق القوا الدين ومن 
بأحاديثاكض لكنه ."، المعصوم الممهش كلام من المنفلوم "الدرر باسم كتابا فالق 

غيرها.دون شل الأذ$ام 
علميهاتفق مما الحقاحل بام"صحح كتابا الخلف عواد الدكتور ألف العاصرين ومن 

إذافمثلا الأحاديث، عد ق المحدئثن عثر المألوفة اللمريقة بملك لم لكنه الستة" الأئمة 
الحا-يثهذا لمقل وورد الستة الكتب من شل كتب أربعة ي صج\في{ عن حديث ورد 
عندالحديث هدا لايعد الحال هدا فش الستة، الكتب من كتابئن ق أحر صحاي عن 

وفقمحتلمان حديثان هما بل الستة، الكتب أصحاب بجريجها *ض اتقق مما المحييين 
علاتفق مما وعدهما واحد.ا حد.يثا الحد.يتثن هدين الدكتور جعل بينعا الحدتين، منهج 

الستة.الكتب أصحاب بجريجها 
علاتفق الق الأحاديث يتضمن كتاب تأليف إل باقية زالت لا الحاجة ت ك! هدا فعل 

الحدتين.منهج مجراعاْ مع الستة، الكتب أصحاب بجريجها 
العليالمدينة "،ركز رعاية نحى الحليل العمل هذا ق اهم فبأن علمينا اش من وقد 

عليهاتفق فيما المضيئة "اللأك وأّمينا0 الكتاب هدا بتاليف والمنة" الكتاب لخدمة 
.لته ١ الكتب اصحايب 

اشاباديجاكال:سااتيخاي الكتاب: مهج 

صحايعن إحراجه ض الستة الكتب أصحاب اتفق ما الكتاب هدا ي أدرجتا ^١ 
هوكما أحر، حديثا يعد واحدا- اللمففل ؛ان وإن الصحابي- احتلمف فإذا واحد، 
ايفائيء ئشالئغ.ان '• فال: اش حدث ذلك مثال الحدثين. عند المقرر 

أيبرواية أحيحه فانه الرمدي إلا أنى برواية الستة الكتب ق مؤحود فالحديث ". 
الكتاب.هدا ق نضعه فلم الدرداء، 

ترتيبا.الكتب احن لأنه لم مصحب^ ترسب وفق مؤحنؤعيا مجرتيه لأحادس ١ ه ٢ 
البخاريمآن عل الأحاديث ق واعتمدنا البخاري لففل هو الكتاب ق المسي اللففل ه٣ 

التون«ق لتحريه 

إذااكابمن من دونه من نذكر وقد للاختصار، الصحاي بذكر السند من ١كتفين١ ه٤ 



اكبتةاللأل - ٥

•الخ^س0ءا سماق امضاه 

كتابهق حمع قد لكونه فواد للشيخ والمرجان" "اللؤلؤ كاب من كيرا امدنا 
بعضالمؤلف عل استدركنا ذلك وح لم. ومالخاري •تخريجها ض اتفق الؤ، الأحاديث 
كابه.ق عنه فاتت قد الق الأحاديث 

يل:ما الكتاب هذا من المضرة والفوائد 
وومسلم الخاري الأعلام الستة أصله نحرج ض أجع ما الكتاب هدا ق ؛حمعنا ؟١ 

كلاممن يؤجل صحح أصح لكونه ، الإمام ماجه وابن اق والنوالترمذي أمداول 
وسام>عليه اثاثه صل الصطش 

عليهاتفق ما بجففل أولا سد.أ أن فعليه الستة د-واوين يجففل أن أراد من أن شك وولأ ؟٢ 
نمالبخاري، به انفؤد ما يجفقل نم الشيخان، عليه اتفق ما يجففل نم الستة، الأئمة 
أوالصح>حئن عل الأربعة الأنة من كل زيادات يجفثل ثم ملم، به انفرد ما يجففل 
ا.أحده

به.والاعتناء به والانتفاع وقراءته تد.اوله مهل مختصر الكتاب ^٣ 
تهذيبقناة رئيس ملك، 'ذامران الكريم الأخ من بمشورة الفكرة هد0 بذور بذرت وقد 

والعملوذشرها الستة خدمة عل حؤصا وزال•® حنا قيولأ منه وتقبل حيرا الله فجراه 
•عليها 

حانظوالشيخ خان الله سعد خمد الشيخ الباحتين الفضلاء الإخوة أشكر الأخثر وق 
بطونمن ونحريها الأحاد-يث جع ق كبمثرا جهدا بدلوا الذين نور عبدافه والشيخ أحمد 

.لحزاء حير١ اللممين ؤعن عنا اطه فجراهم المحدثين منهج وفق وترتيبها الستة الدواوين 
دوركبثرلها والسنة الكتاب لخدمة العلى المدينة إدارة"هر5ز أذكرأن أن أود الختام وق 

المركزهد.ا عل القائمين الإخوة رفق أن عرؤحل الله فامال ونمره، الكتاب هذا اليف تق 
الباركةجهودهم ق لهم ويبارك نبيه. سنة وكر د-ينه لخدمة فيه و١لعاماJإن وموبار.يه 
وقلرصاه خالصا ويجعله المبارك العمل هذا منا يتقبل وأن ويرض، يجب لما ويوفقهم 

بجيب؟سميع إنه بنون، ولا مال ينفع لا يوم حسناتنا ميزان 

صفدرعثمان 
والسنةالكتاب لأذ.مة العلص اكيأة مركز مديرر 



الإيانكتاب 
م

الإسلاموشراغ الشهاددين إل الدعاء باب 

ظط يش ;ن محاذ ه اق نئول لأل قثاسهلأو: \لي ئن <١ 
أذُاذئهلم!و جة4لم ،إذ! م أنز من1 تئاِق 1كن:"إنك !ئ 

tiuljثك أطاعوا ٥^٢ محإل ١^٧؛ زئوو محماJا وأن الله إلا إثة لا أل يiهاJوا 
ئإِنوط ثزم م حمز م ئن ١^ أف 
تنحيضدمحه عل1هلم محزص قد ١^ أف هأحإنئلم بد]الخ، 1ك أطاعوا 

3^"محإثاك بدلك لك أطاعوا هي محإل ممزائهي عو هري أعقائهم مى 
حجاباش وبئ بينه ليس قإيه المفللوم يعوم واس أموائم 

حيثالفقراء ق وترد الأغنياء من الصدقة أ-محذ وارسا 
.١٤٩٦كاوا،رنمالحديث 

الزكاةكاب  البخاريصحيم 

الأسلأم،رقموثراتع الشهادت^ن إل الدعاء دارسا 
.١٩الحديث 

كتابالإي،ان لممصحيم 

.١٥٨٤الحديث، اومة،رنم الزكاة ق ، |ارء الزكاةكاب  دازد-تزش 

الصدقة،ق المال حار أحد كراهة ق حاء ما يات 
.٦٢٥الحديث، رقم 

الزكاةكاب 

هالله رسول عن 
التزمدىجامع 

١٢ ٤٢٠٥الحديث، اركاْ،رنم ا وحورس، دارس الزكاةكاب  الشاثىمنن 

١١ الحديث، الزكاء،رقم فرض بائح  الزكاةكتاب  ماجهابن سنن 



الناسبقتال الأمر باب 
اشرسول محمد اممه إلا إله لا يقولوا حتى 

ث\5رهأبو ولكف اش. رمول يوئإ لما محال؛ فهد هريرم م  ٢
ال1اس؟مانز كس عنه: النة رصي عثر ممال العرُب مذ كمر مذ وكمر 

٦^٠لا؛له مولوا خش الثاز  jjlilأذ "أمزت ١^ نئول دال زئد 
اش"عل وحثاثه يحمه إلا ومشه ماله مص عصنأ ممد هاثا يثذ ادلة 

النالخق الزكاة ءاِو نالزكاة الئلأة ;ئ وق نذ َلأداظن زانثه ممال: 
قللمانلأهلم ه اش زئوو إل ءى كانوا ةنائا ننقوق لز ناش 
متدن اه مخ ئد أذ إلا ص نا ئزاض ظ: انثة نصي ئثر ئال شيا 

:فرفه،محكأنهُائئ.

.١ ٤ ٠ ٠ ،  ١٣٩٩الحديث الزك1ة،ر»م وجوب باب  الزكاةمحاب  الخارىصحم 

صاش إلا إله لا يقولوا حش الاس يمال الأم باب 
٠٠٢ الحديث اف،رفم رصول 

كتابالإي،ال لممصحم 

٠١٥٥٦رثمالحديث  الزكاةكتاب  داودش ض 
إلهلا يقولوا حش انس أقاتل أن رن جاء ما باب 

.٢٦٠٧إلأاض،رةمالحديث 
ىابالإي،^jعن

هاض رسول 
الترمذيجاُع 

.٢٤٤٣الحديث الزكاهءرقم ي باب  الزكاةكاب  النامحىسنن 

ض،إلا إله لا تال عمن الص باب 
.٣٩٢٧الحديث رنم 

الفتنكاب  ماجهابن سنن 



محابالإي،ان

الإيإنشعب باب 

شنةومتوف بقع "الإبجان ماو؛ اي. م  ٣
الإي،اء؛آ"•بى ئغئ والياء 

>٩ الخديث الإيإن،ر؛م أمور ياي  ممابالإ؛ٍان الميارىصحح 

١٣٥الحديث الإيءان،ر؛م ثعت باس  ىاب،الإيان JLa؟

• ٤٦٧٦الحديث الإرجاء،ر؛م رد ق  ١٠٠يا المةكتاب 

ونيادتهالإيإن اسكإل ماجاءق ياي 
.٢٦١٤الحديث ونقمان4،رةم 

ممابالإيانءن
اض.رمول، 

اار٠دىجا،ع 

٠)ا •٥ ٠ ٠ ٥ الح،ءيث الإيءان،ر؛م ، شعذكر  ٠٠
كتابالإي،انو

شرائعه النماو،محنن 

٠٥٧الحديث، الإيان،رنم ق باى  ماجهابن مقدمة  ماجهابن مس 



اللآلالض؛ة

وهزالأنصار من زم عل ص ه اش زثوو صز.أو اثن وعن ؟٤ 
دعههإلالخثاءمنالإدنانيثقلأحاْقالخياءممال،رتولاش 

٤.٢ الخديث الإبجان،رنم من الخاء ياي  كتابالإي،ان المغارىصحح 

.٣٦الحديث الإبجان،رنم ، ثعياي  ئابالإي،ان ملمصحح 

.٤٧٩٠الحدث ،رقم الحياء ق ياي  الأدبمحاب  داودش متن 

الإيإن،من الحياء أن جاء ما ياي 
.٢٦١٥الحديث رنم 

ممابالإيانءن
هالله رسول  الترمذيجامع 

٥. ٠٣٣الحدث ،ر»م الحياء ياب  كتابالإ؛ءان
وشرائعه النارسن 

.٥٨الحديث الإبجان،رقم ل ياي  ماجهابن مقدمة  ماجهستزاين 



ونفيهالعاصي الإيإن نقصان بيان باب 
كإلهنفى إرادة عل بالمعصية المتلبس عن 

٠٠٠ّ م •؟ 0 دمءذيري، الراي، "لاقنحأ اي.؛ ئاو قال؛ ه ^٠ م 4ض ٥

اثز!محيياسمبج:محانئنثؤِسم'نلأ:ي،لإةثلإ 
ٌ،،م؛ مَ 
•مؤبن -ص 

صاح؛ه،إذن بغر التهبي باى 
.٢٤٧٥الخدث رقم 

٣محاب 
اغمِءء،ا، 

البخاريصحح 

عنوميه ياياصى الإيإن نقصان بيان ياى 
كإله،نقى إرادة عل بالصي؛ن اليس 

#٥٧الحديث رقم 
ىابالإبجان لممصحم 

ونقصانه،الإي،ان نيادة عل الدليل ياي 
رقم

ىاباJة داودأي من 

مؤمن،وص الزام، لايزق جاء ما ياب 
.٢٦٢٥الحديثرقم 

عنالإيان ، كتامح
هاف رسول  الترمذيجا*ع 

.٤٨٧٠يام،تعظيمالرتان،رقمالحديث  ^٥٠كتان 
السارق الناتىصتن 

.٣٩٣٦الحديث الهىعناوهثان،رقم باب  الفنكاب  ماجهابن منن 



وتنميقيالعطية والمن الإزار إسبال تحريم غلظ بيان باب 
يوماممه يكلمهم لا الدين الثلاثة وبيان بالحلف السلعة 

أليمعذاب ولهم يزكيهم ولا إلهم يفلر ولا القيامة 
١^لآتظئ4لم "ئلأة ه: اشِ زئول ئال تال: ه ؤنأ و \ ٦

بالزيقماء شل عل وجل أيم؛ عداب وثم ولاثرتجهم القيامة يوم 
ماأعطا0 إذ لوثاه، إلا لأتايعه إماما بايع ورجل السبيل، ابى منه يمغ 
هحلفنالعصر، بعد سلنة رجلا يبايع ورجل له، لمْيف وإلا له ول يريد 
-يا".وإ°أش1 قاحدها، مصدقه، وكدا ^١ -يا أعطن لمد بادئه 

للينيا،إلا سايعه لا رجلا بايع من بام—، 
.٧١٢١٢الحدث رقم  الأحكامكتاب  البخاريصحيح 

يانملةوالمن الإزار إسبال نجريم غلظ بتان باب 
الالدين وبيان بالحلف الية وتفيق 

ولاإليهم يفلر ولا القيامة يوم اف يكلمهم 
.١٠٨ث الحل، رقم أليم، ^١>-، ولم يزكيهم 

ئابالإي،أن طميبح 

.١٠٤٧٤بابفيمعالأء،رنمسث  البيؤعممات 
الإجارة، اووارّ داؤ؛■أبي( سنن 

الحديثالعة،رفم نكث، ق جاء ما ياى 
١٥٩٥.

عنالمر ، كنام
الت4هرسول 

الرمل.ىجامع 

البيع،ق للخل،يعة الواج، الحلف، ؛١>، 
.٤٤٦٢الحديث، رنم  البيؤعيات  ائيالنمتن 

الثراءق الأيان كراهية ق جاء ما باب، 
٠٢٢٠٧واويع،رنمالحدث  التجارارتاكتان  ماجهابن سنن 



١٢ىبالإيان

وأننفسه الأتان قتل تحريم غلظ باب 
وأنهالنار ق به عدب بشئ ه نفقتل من 

ميةنفس إلا الخة يدخل لا 

قمجي يذ ردى قال؛ ه امحث عن ه ئريرْ م  ٧
ّءقش ومذ آبدا محقا ئدا حاليا فته يردى جقثم ثاو و ئهو منة 
ومنأبدا فيها مح1دا حاليا جهنم ثار ِفي يتحثاه يد0 لب مئه منه ممتل 

حالياجهنم ثاو لب ثطنه ؤب تتا محا يده ل؟ مححديدته ُحديدة ثقته محتل 
ظJافتهاأثدا

منهمحاق ومما يه والدواء الم نرس ، راءس
.٥٧٧٨والخبث،رسمالحدث 

الهلبكتان  الخارىصحح 

قتلْن وأن نفسه الإنسان قتل تحريم غلظ يائ، 
الحنةيدخل لا وأنه النار ل به عدس سئ ه نف

٠١٠٩الحديث مسالمة،ردم نفى إلا 
كتابالإي،ان لممصحم 

 j٣٨٧٢الأدؤيةاالكروءة،رةمالحدث باب. الهلبكتاب  يائيأبا سنن 
غره،أو م به نقنتل نمن جاء ما باب 
.٢٠ ٤٤الحدث رقم 

عم*العد كتان 
١؛؛^^ل( رمو  الرْطوىجامع 

ه،نفثل من عل الصلاة ترلث. ياي 
٠١٩٦٥ادرث رقم 

الحناتزكتان  النسائيمتن 

الخبيثر،الدواء عن النهى باب 
.٣٤٦٠الحدث رقم 

الطبكتاب  ماجهابن منن 



اكةاللأ١٣١

ألحدثه الشجرة أصحاب من وكاي، فهد الصحاك بن ابت ث ٨
يبجن ١^^٢ عي ث قز غنف 1او:"نن ق اف؛ زئوو 
الدمحاِفي بثي؛ منة قو ومذ ينلك لا محا ئدر آدم ابن عل وليس 
بكمرمؤمنا هدف ومن كمتله بجو مومثا لعذ ومن القيامة يوم به عيب 

بجزكظه".

واللعن،الهاب من ينهى ما باب 
رقم

الأدبمماب،  الخارىصحم 

منوأن ه نفالإنسان قتل تحريم غلظ بات 
الوأنه النار ق  4jعدى سيء ه نفقتل 

لمة،م. نم الأ الحنة , يدخا 
كتابالإ;ءان مسالمصحيم 

غروبملة يالراءة الحلف ق حاء ما بات 
الإسلأم،رقماسيهآم.

كتابالأيءان
والنذور

يائيش سنن 

يكفر،أحاْ رمى نمن جاء ما بات 
.٢٦٣٦الهدث رقم 

ىابالإي،انعن
هاش رسول، 

الترمذيجامع 

الحديث،وملك،،رقم لا فإ النير باى 
٣٨١٣.

كتابالأي،ان
والنذور

ّنىالساتيى

الإسلام،ضر بملة حلمؤ من بات 
رقمالحديئ،خا،«آا كتاباaكفارات، ماجهابن سنن 



كابالإي،ان

النفسحديث عن الله نحاوز باب 
تستقر1 إذا يالقلب والخواهلر 

زنزنث.لأم ١^ 'آن :  JUه:زئ خم:نأ \و ص ٩4 
.أو به لمْثعمل ما أنمها، به حدثت أو 

.٦٦٦٤الحديث الأيإن،رءم ق ناسا حنث إذا باب 
ىابالأي،ال

والدور
البخاريصمم 

يالملوالحواطر القس حديث عن اش تحاوز محاب 
.١٢٧الحدثإذالم-ستمر،ربىا

ىابالإبا0 لممصحم 

.٢٢٠٩الحديث بالطلأق،رءم الوسوسة ق ياي  الطلاقمحاب  داودش سنن 

إمرأته،يهللاق ه نقمحدث ممن جاء ما باب 
.١١٨٣الحديث رقم 

الطلاقمماب 

عنواللعان 
رسول

الرماJىجامع 

.٣٤٣٥الحديث ه،رنم نفق ؤللق من باب  الطلاقمحاب  النساشمنن 

يه،يتكلم ولر ه نفق ؤللق من باب 
؟٢٠٤٠الحديث رقم 

الطلاقمحاب  ماجهابن منن 



١٥

محمدنبيط برسالة الإيإن وجوب باب 
بملتهالملل ونسخ الناس حمح إل 

أبزان ١٥ه:"ثلأق اش زثوو ئاو ثاو: ئومىف4 م 4ض ١  ٠
الطوكوالعبد  Wjبمثد وآمن ت آش الكتاب أئل مى رجز 

محادتياأمة عنده كاثش ورجل مواله وحى تعال الله حى أدى إدا 
هإهفتزوجها أعممها م يعليمها محأخس وعئمها يائيتها يأحنس 

دويامحا كاذ؛زكن ئد ي، شر أغواكيا ةامئ: ئاJ أ-مانم 
jl .الدك

. ٩٧الحديث وأهااه،رقم أمته الرجل تعليم ياي  العلممماب  البخاريصحح 

خمحإل محمده نيتا برسالة الإيإن وحوي، ح بائ
.١٥٤ايدين، ،رنم يملنه الملل ونم الناس 

ياب،

الإي،ان
ملمصحعم 

يتزوجها،ثم أمته يعق الرجل j باب 
.٢٠٠٣الحديث رنم 

ئابظالمكاح دازدش منن 

ذس،ق الفضل ق جاء ما يات 
٠١١١٦الحديث رنم  لمولعن 

اص
الترمذيجامع 

يتزوجها،ثم جاريته الرجل عتق باب 
.٣٣٤٤الحديث رقم 

اللكحىاب، النسائيسنن 

يتزوجها،نم أمته يعق الرجل باب 
.١٩٥٦الحديث، رقم 

النكاحمحابح  ماجهابن منن 



الطهارةكتاب 

والمي وصوء و باب 

مذة ئدعا ق البن ومحوء عذ ثيل( ه ويد بن الم عي هعو\ ١ ١ 
يديهئعثل ١^^ من يدم عل هأكمأ اللمي وضوء كم فتوصأ ماء 

عرفامتثملان واستشر واستتمق فمفسمفمن لأور ا ق ثمده ادخل مم طيا 
مقم المن إل مثت؛ن يديه عتو ئأ ثلاثا وجهة يثنو يدم أذحل يم 

رجليهعسل نم واحد٥ مث0 وأدبر تيإ قأيّل رأنه همتح يده أيحل 
اكئ.إل 

.١  ٨٦الحديث الكمين،رم إل الرجالن غل بام،  الوضوء، كام البخاريصحح 

.٢٣٥الحديث الني.،رقم وضوء ل باب  الهلهارةا كتارّ لممصحيح 

.١١٨الحديث ه،رقم الني ومحوء صفة ياى  الهلهارةكتان  دازدأي، نن ّ

وبعضهمرتين، وصوئه يعفى يتوضأ فيمن بامح< 
.^١٤الحدث ثلأتا،رنم 

الطهارةكتاب 

عنرّول الرمدىجامع 

b'L  ٠^١٩ الحديث الغ.ل،رقم حد الهلهارةكتان  الساتىمنن 

.٤٣٤الحديث الرأس،ر؛ام مح ل جاء ما ، ياي
الهلهارةكتاى 

وسننها
ماجهابن سنن 



اللأوالفث

السواكباب 

قلأنق أ0 '٧ ئال: ه اش نتوJ أف ه _؛ أير 4ض ١ ٢ 
ضلا؛م نع الثاس قل أن ام 

.٨٨٧الحديث الحمعة،رنم يوم السواك ياى  كتاباست البخاريصحح 

.٢٥٢الحديث واك،رقم الباب  الخلهارةكتاب  لممصحم 

.٤٦الحديث الواك،رقم وار<  الطهارةكاب  يائيسنزش 

١٢٢بابماحاءلاوواك،رذمالحديث 
الطهارةكتاب 

اننهرسول عن 
ه

الترمذيجامع 

للمائم،السواك ق الرحمة اب 
٧.الحديث رقم 

الهلهارةا كتاُ ائيالنمتن 

.٢٨٧الحديث واك،رفم ابال العلهارةكتاف 

وسنها
ماجهابن سنن 



١٨ت=ِت --- -- =^-آ الطهارة كتاب 

الفطرةخصال باب 

حمسأن حمس القطنه محاوت . الئئ عن ه هريره أبط  ١٣
وهصالأظمار ووملسلم الإبط وثق والإنتحداد الختان الفطنة مى 

الشارب

. ٥٨٨٩الحديث الشارر<،رتم قص )اى  كتابال0س البخاريصحيم 

.٢  ٥٧الحديث الفطرة،رنم خصال ، را>ء الطهارة، كتاي لممصحم 

.٤١ ٩٨الحديث |<،رآم الشارااأحد ق ياب  الترجلكتاب  ٧١٥ش سن 

الحديثالأظفار،رنم تقليم ق جاء ما ياس 
٢٧٥٦.

الأديىعنىار>
اشهرسول 

الزمدىجاهع 

٩.الحديث الأ-محتان،رنم الفطرة ذكر  الطهارةكتاب  المائيمنتن 

.٢٩٢الحديث الفءلرة،رةم باب 
الطهارةكتاب 

وسنها
ماجهابن سنن 



اللآلاك-ة

الاطاةات 

الغائطئاوث"إذا أف ه الاقاري أثوب \و ١ ٤ 
أثومحاو أن شزدوا نَلكن زلا الظ ئ1ئاوا هلا 

هننحرفالقبله قبل بنت مزاحيص هوجدثا الشام ممدمنا أيوب! 
ثعال.الله وئنتعفؤ 

والمثرق،رنمالشام وأهل المدية أهل قبلة ياُ—، 
.٣٩٤الحدث 

الصلاةكتامح،  البخاريصحيم 

.٢٦٤الحدث الأظاة،رفم باب  الطهارةكاب  لممصحم 

الحاحه،رةّمتضاء عند استمال كراهة محات 
٩.الحديث 

الطهارةكتان  داودأي سن 

V ^،J  أوبول،بغاممل الملة اسمال عن النهى ق
٠٨رنمالحليئ٠ 

الطهارةكاب 

رسولعن  الترمذيجاٌع 

الحاحه،ردمءنا٠ الملة اسديار عن النهى أارّا 
.اددت١٢

اكلهارةكناي،  اتىالنسنن 

والول،ر؛نمبالغاتهل القبلة استقال عن النهى محاى 
الحد؛ثملما

التلهارةكااّح 

وسننها ماجهابن سنن 



الطهارةمحاب 

قزأيفحمصه يت ى هن هاو:ازمئ عنز.١ بن ،^ ١١عد ض 4 ١ ٥ 
الثأم.ئنئي ١^٥، ئنتدبز خاجئ بمفي ه الئذ 

مننب الني.وما أزواج يون ق جاء ما ياب 
.٣١٠٢الموتإوهن،رقمالحدث 

فرصب مما 

الخص
الحارىصحم 

.٢٦٦بابالأسطاة،رنمالجث  الطهارةكتاب  لممصحم 

.١ ٢ الحدث ذلك،رقم ق الرحمة )ام،  الطهارةكتاب  داودش سنن 

.١ ١ الحديث ذلك،رةم ق الرحمة من حاء ما باي—، 
الطهارة، كتاُ

رسولم، 
الق.

الترمذيجامع 

.٢٣الحديث اووت،رءم ق ذلك ق الرحمة باب  الهلهارةكتان  النائيمتن 

دونؤإياحته ، الكنفق دللث، ق الرحمة ، يا).
.٣٢٢الصحارى،رقمالحدث 

الهلهارةكتان 

وسنها ماجهابن سنن 



Jbui الفج

الاستنجاءعن النهى باب 

أخدكب^ "^١ و: ١^ زئوو ئال ئال: ه قادة أف ١ ٦ 
يثمثحولا ُيميته ذكزه يثس قلا -فلأء اأش ^^١ الإثاء ِفي يتئز محلا 

بالمن،الاستنجاء عن النهى ياي 
.١٥٣الحديث رقم 

الوضوءكاب  الحارك،صحم 

باليمن،الاستنجاء عن النهى ياى 
.٢٦٧الحديث رقم  الهلهارةكتاب  ملممحم 

الأستراء،ق المن الدكر مس كراهية ياما 
١.٣ الخث رقم  الطهارةكتاب  داودش ض 

باليمن،الاستنجاء كراهة ق ج بام
.١ ٥ الحدث رقم 

كتابالْلهارة

اض.رسول عن 
الترمدىجامع 

بالمن،الاستنجاء عن النهى بامر 
.٤ ٧ الحديث رقم 

الطهارةكتاب،  ائيالنسنن 

والاستنجاءالن.كريالمن مس كراهة يان 
٠٠٣١ الحديث راليمبن،رقم 

الهلهارةكتاب 

وسننها ماجهابن سنن 



٢٢الطهارةكتاب 

وغم،الهلهور ق المن باب 

ؤ4'وظب؛ افي؟ل هبمجتت ةاذة>هةاثئ:لكن!ئ 4ص  ١٧
كله.شأنه زو وطهوره 

١٠ ١لحدسث٨٦ والعسل،رئم الوصوء وغ اكمو*إ يامت  الوصوءكتامّح  البخاريصحح 

•٢٦٨الحديث و'هماره،ردم الطهور ل اليمن باى  الطهارةكتاب  مسلمصحم 

 _L ٠٤١٤٠الحديث الأنتعال،رةم ق اللباسكتاب  داودأي سن 

الطهور،ق اليمن من ستحت ما باي، 
٠٦٠٨الحديث، ريم 

عنالحمعة كتامح، 

هافه رسول 
الرمدىجامع 

٠٤٢١الحديث، الطهور،ردم ل اليمن بام—، 
الخلكتاب 

والتيمم
النساهمط

٠٤٠١الحديّا الوصوء،رمحم ؤ، المر*، امت 
الطهارةكتامت 

وسنتها
ماجهابن سنن 



اللآ,لاكث٢٣

\-لخ3ووآعل المسح باب 

ممْ  ثمثال فهتع اش عد بى جرير رأث فال ا-لثارث بن محام ١ ٨ 
صح. السل رأيت همال؛ قسئل هصل محام ثم حميه عل ومسح ثوصا 

موثدا.

.٣٨٧الخدث الخماف،رءم ق الصلاة يام،  الصلاةكتاس  البخاريصحيح 

.٢٧٢الحدث الخفين،رق؛ عل الح يامح،  الطهارةكتا؛،  لممصحم 

.١٥٤الحديث الخفس،رةم عل الم يامر  الطهارةكتاب،  داودابى سنن 

. ٩٣الحديث الخفان،رءم عل المح ياما 
اظهارةكتاب، 

الله.رسول عن 
الترمذيجامع 

٠٧٧٤الحديث الخفان،رةم ق الصلاة ، يايس القبلةكتاب  اليائيمنن 

.٥  ٤٣الحدث، الخفين،رةم عل المم ق جاء ما يامج 
الهلهارةكتامح 

وسنها
ماجهابن ّتن 



٢٤الطهارةكتاب 

ذئا  P  مء JG (.م iic. ' \}بيُاو:أنى ه 4ض ١ ٩ 
ْمو فتوصأ.بناء فجئته بناء 

.٢٢٤الحدث وغاعدا،ر»م نات،ا البول باب  الوصوءكناس  الخارىصحح 

.٢  ٧٣الحدث الخفان،رنم عل المح وارسا  الطهارةكتان  لممصحم 

.٢٣الحدث قائ،ا،ر»م البول باب  الهلهارةكتان  داودأي( منن 

ذلك،ق الرحمة ق حاء ما ذ )ائ
.١٣الحدث رقم 

الهلهارةكتان 

عر،رسرل
اف.

الترمذيجاُع 

١١ ٨ الحدث، ذلاوث،،رنم ترك ق الرحمة باس  الهلهارةكتان  النسائيمنن 

٠٣٠٥الحدث، تاثإ،رنم البول ق ماحاء ف ُاي
اللهارةكتان 

وسننها
ماجهابن سن 



٢٥

ممْ  I،JL^تفر ق ليلة ذات ه اليي ْع دال'كث ه المعرة عن ه ٢ ٠ 
لض ثواوى حس يمنى راحلته عى نزو هنق!دعلم ماء؟ أمعك 
وعلتهويديه وجهه شل الإدارْ علته محاقزعئ جاء م اللتل تواد 

مذأحرجه حس منها ذراعيه مج أف بمثبع ملم صوف مذ جبه 
حمتهلأيرغ أخويئ ثم برأبمه مسح يم ذراعيه شل امة أنمل 
علي.نمخ ئاهزتأن" أذحقه ئإو "دعه مماوت 

الغزو،ق الصوف جبة لبس بائح 
.٥٧٩٩الحدث رقم 

__كابح  الخارىصحح 

٠٢٧٤الحدث الحمن،رنم عل الم باب  الهلهارةكان  مسلمصحيم 

.١٥١الحليث، الخفين،رقم عل المح بامحح  الهلهارةكنامج  دازدش سنن 

ظاهرهما،الحفن عل المسح ق بايت 
. ٩٨الحديث، رقم 

الهلهارةكامح 

ءنرّرل
اض^

التر٠ذىحا«ع 

.١٢٥الحال؛يث، الخفن،رقم عل المح ح بائ الهلهارةح كامح النسائيمنن 

ءا.4اt و؛/.رآه\ه.. ءل الرحل!...:•ن .، أال 
.٣٨٩الحديث، رقم 

الهلهارةكامح، 

وسها ماجهابن ّس 



٢٦الطهارةئ1ب 

الكلبولؤخ حكم باب 

امميشرب "إذا مال: ه ١^ زئول إو ماJ: ه أف ٢ ١ 
.ن1عا'ملهعسنه لب 

lj.< » الإنسان،ثعر به يغل الذي ائاء
.١٧٢الحديث رقم 

الوضوءه كتام البخاريصحم 

.٢٧٩الحدث الكاو،،رثم ولوغ حكم باب  الطهارةيات  مسلمصحم 

.٧٣الحديث الكال،ر3م بزر الونحوء ات  الهلهارةكتان  ّسأتجاداؤد

.٩ ١ الحديث الكال،رقم محور ق جاء ما ات 
الهلهارةكناب 

سولرص 
اض.

الرمذىجامع 

.٦٤الحديث الكال،رةم محور باب  الطهارةمماس  ءالنساي منن 

الكلم،،ولؤخ من الإناء غل ياي 
٠٣٦٤الحدث رقم 

الطهارةكتاب 

ومحنتها ماجهّساين 



٢٧

الراكداناء ق البول عن الهي باب 

الما؛ِفي أحدكم يثولن "لا محال؛ . اي عن ه ئريرْ إي ٢ ٢ 
"•محي يمحل يم ؛بري لا الذي الدائم 

.٢٣٩ابمللالأءانماتم،رمسث  الوضوء، كنام البخاريصحح 

باب

.٢٨٢الحديث رقم 
الطهارةكتان  لممصح|م 

.٦٩باباوولفيالاءاراىو،رمادث  الهلهارةكناس  داودبا أض 

الراكد،كراهة باب 
.٦٨الحديث رنم 

الهلهارةكتاى 

مارسرل
٠١

الرمدىجاح 

٠٥٨الحديث الداوم،رنم الماء ، يام التلمهارةكتاب  ءالمهام منن 

الراكد،اثء ق البول عن المهى باب 
.٣٤٤الحديث، رقم 

الهلهارءكتان 

وسها
ماجهابن سنن 



٢٨الطهارةكتاب 

غسلهوكيفية الرصيع الطفل بول حكم باب 

الئنامإأ:اكل ضر ه ان أثئ أبا محص ين مس أم  ٢٣
يدعاوبه عل مال حجره اش.ِفي ونوو هأجلثة و. اش زئوو إل 

ولمْيعاله.مصحه يأء 

.٢٢٣اس افان،رقم بول باب  الوصوءكتان  البخاريصحح 

غله،وكيفية الرصيع الطفل بول حكم ياي 
.٢٨٧الحديث رقم 

الطهارة، كتاي لممصحح 

الثومخ،بميت الصثى ُول بات 
١٣٧٤الحدث رقم 

الطهارةكتان  يائيش سن 

يطعم،أن مل الغلام بول نضح ق جاء ما ، يامح
١٧١الحديث رقم 

التلهارةكتات 

رسولعن 
الق.

الارمال.ىجامع 

عام،بولالصالدىتيأكل١yباب 
.٣٠٢الحدث رقم 

الطهارةكتان  ائيالنمنن 

يطعم،لر الذي المسي بول ق حاء ما ، ياي
.٥٢٤الهديث، رقم 

الطهارةكتاب 
وسنها

ماجهابن ستن 



٢٩

الي>تةم باب 

ج;ي تنس ُن اياثة أنيل قائغ:كئ ءس ؛آ4ض 
ثويه.ق الماء بخ وإف الصلاة إل محرج 

منيصيب ما وغل وفركه الني غل باب 
الخدثا،آأآ.الرأة،رةم  الوضوءكتان  الخارىصحم 

.٢٨٩الحديث النى،رقم حكم باب  الطهارةكتاب  لممصحم 

.٣٧٣اضس>،رأمالحا.د,ش٠اانى>اُ  الطهارةكتامح،  داودش منن 

.١١٧الحديث ااثورا،رنم من المتى غل باب 
عنالطهارة كتان 

الله.رسول 
الرطىجامع 

.٢٩٤الحديث الثور<،رآم من المتى غل  الطهارةكتاى  المائيّنن 

.٥٣٦الحدث الثورا،رفم بمب المنى باى 
الطهارةكتاب 

وسننها
ماجهبن اض 



الطهارةكتاب 

غسالهوكيفية الدم نجاسة باب 

إخداناأزأنت قالت: الض. ائز1ة أنزاةهائاون:بمت 4ض ٢ ٥ 
بالخاءي P "ئ ضيع؟ لإف ١^ j محض 
"•محؤ ومحل 

.٢٢٧ُابغلانمم،رذمالحدث  الوضوء|ا كتار الخارىصحم 

■٢ ٩ ١ الح.يث غاله،رثم وكمة الدم نجاسة ياي  الهلهارةكتان  لممصحيم 

حضها،ق ه تلالدى موما تعل افيراة )1^ 
.٣٦٠الحدث رقم  اكلهارةكتان  يائيأي سنن 

الثوب،من الحيض دم غل ق جاء ما يات 
.١٣٨الحدث رقم 

عنالهلهارة كتان 
اش^رسول 

الترضجاح 

الحدثإ،ردم الثورء، مالحض دم ، يائ
٢٩٣.

العلهارةكتاب  الياؤىسنن 

٠٦٢٩الحدث رقم 
الطهارةكتاب 

ومننها
ماجهابن سنن 



٣١

نجامةعل الدليل باب 
منهالامتبمراء ووجوب البول 

وبمو:انقاو:"إجا ه . ١^٠ ماس.ئاو:و م <ض  ٢٦
الاخئزأثا ^٧ ٠١من بمي لا ظ\و 1طمحا أثا ير و بمدبان زئ 
كلق معزر ضؤوا )ِهشمها رطبه جريده أحد ثم بانييمة يمنى )؛ ١٥
عنهقائث  J: "_4ماهدا؟ معك لمَ اقثه رئول ^١ هالوا! احد٥ وم 

تالمْ:تا".

.٢١٨الحديث البول،ر؛م غل ق حاء ما ياما  الوضوء، كام البخاريصحيح 

الامتراءووجوم، البول نجاسة عل الدليل يام، 
.٢٩٢الحديث، منه،رنم 

الطهارة، كتامح لممصحم 

٢.* الحاJيثؤ البول،رنم من الامتراء يامح،  الطهارة، كتامح داودأي سنن 

٠^١.الحديث، الول،رءم ق التثد.يل يام،  الطهارةكتام، 

اف.رسول عن 
الرمذىجامع 

١٠٣ الحال.يح، الول،رئم عن التتزْ يام،  الطهارةكتامح،  النماهم^متن 

.٣٤١^الحديث، الول،رفيا ق النشيط. ؛،>_،  الطهارةكتاب، 
وسننها ماجهابن ّس 



الخيصكتاب 

الإزارفوق الحائفس ماشرة باب 

تنرjُأتاذ غائضا قائغ |ذا إتحداى قابمةهاقا'ث;كائغ 4ض  ٢٧
ءا'ث:تانزئا نئ ءبم؛ها ئزر j ي أذ أصنا تايزئا أذ اش. 

٩'.بميك ه ائ ص ئإ إن;؛ بمبك ذ\بخأ 

٠.٣ ٢ الحديث الحاوص،رفم مباشرة ، ياي الحصىكتان  البخاريصحح 

الإزار،فوق الحاثص ماشرة ياي 
.٢٩٣الحديث رقم 

الحيض، كتاُ لممصحم 

الح،إع،دون ما منها يمي، الرجل ل ، ياي
.٢٧٣الحدث رقم 

ئابالءلهارة داودأي منن 

الحائقس،مباشرة ق جاء ما ياس 
؛١٣٢الحدث رقم 

الطهارةكتان 

رسولعن 
٠١

ال^رطىجاسمر 

.٢٨٦الحديث الأتفى،رقم ماشرة ياي  الطهارةكتاى  الناشسنن 

حاتما،كاك إذا امرأته من للرجل ما بام، 
.٦٣٥الحدث رقم 

الطهارةكتان 

وسننها
ماجهابن سنن 



اللألالض؛ة٣٣

الحنابهغسل ق الماء من المستحب القدر باب 
حالةو واحد إظء ل والرأة الرحل وفل 

الأحربفضل أحدهما وغل واحدة 

واحدإناء مذ M وامحق أنا أمحل دالش:كت  ٢٨
المنى.له ماو محدح من 

ءكَْ ْم م ْ

.٢٥٠الحديث امرأتبم،رقم الرجل،ع غل ياب الغل كتاب الخاري صحيح 

الحضكتاب الم مصحح 

يائياف سنن 

الترمذيجامع 

النسائيسنن 

الحنابةغل ق افناء من المستحب القدر باب 
واحدةحالة ق واجد إناء ل وا،لرأة الرجل وغل 
.٣١٩الحديث الآخر،رقم بفضل أحدهما وغل 

ماجهابن ّس 

العلهارةكتاب 

كتابال0س

ءنرّول
٠١

الغل،ق يجزئ الدى الماء مقدار ق باب 
.٢٣٨الحدبث، رقم 

الطهارةكتاب 

الطهارةكتاب 

وسنها

الشمر،وانحاذ الحمة ق جاء مجا باب 
.١٧٥٥الحدث رنم 

الاءمن الرجل به يكتفي الدى باربذُالقدر أ
.٢٢٨الحدث للغل،رءم 

واحد،إناء من يغتسلان والمرأة الرجل باب 
.٣٧٦الحدث رقم !

ا

._ا



٣٤الحيضكتاب 

الحايفىغل جواز باب 
سورهاوطهارة وترجيله زوجها رأس 

فيهالقرآن وقراءة حجرها ق والأتكاء 

محاورووهو زأنة أة شي الئ. عابمهائاوغ:كال عى 4 ٢ ٩ 
حائض.وأنا يارجلمه ا1نجي.، 

العتكف،رأس ترجل الحائغى يات 
٠٢٠٢٨الحديث رقم 

ممابالأءذكاف البخاريصحيح 

دترجملهزوجها رأس الخاتض غل جواز باب 
وقراءةحجرها ق والأتكاء مررها وطهارة 

.٢٩٧القرآنذه،رنمالحديث 
الحيضكناس  مسالمصحيح 

لأجته،الست يدحل ادjتكف ، ؛1>>
.٢٤٦٩الحديث رقم  الصومكتان  يائيش سنن 

لا؟،ادذكفنحرجسأم باب 
٠٨٠٤الحديث رقم 

عنالصوم كتان 
اف.رمحول 

الآJطىجامع 

زوجها،رأص الحاتض غل باب 
.٢٧٥الحديث رنم 

الهلهارةكناس  النائيمحس 

k jlj  ىJ۵الجد،من الثيء تتناول الأ
.٦٣٣الحديث رقم 

الهلهارةنحات 

وسننها ماجهابن سنن 



٣٥

الديباب 

اشننول أنال أذ ظنس ^١^ نيلأ 1\ذ:ؤنئ ه فئ 4ض ٣ ٠ 
١^^"."محيه ممال: ماله ؤ لاين ١ ئى المقداد ت أمن م. 

الغلمن ادمجأن ْن إلا الوضوء ير ر من باب 
.١٧٨والدبر،رقمالحديث 

الوصوءكتان  البخاريصحح 

.٣٠٣الحدث الذى،رنم باى  الحيضكاى  لممصحيم 

١٢٠٧الحديث الدى،ر؛إم ق ياى  الطهارةكتات  داودش منن 

.١١٤الحديث وا،لذى،رقم الى ل جاء ما باب 
عنالطهارة كناي 

اللهرسول 
الترمذيجاهع 

عنالوصرء يقص لا وما الوصوء يقض ما باب 
.١  ٥٧الحديث الدى،ر3م  الطهارةكناي  الشاتىسن 

.٥٠٤الحديث المدى،رءم من الومحوء باب 
الهلهارةكاى 

وسها
ماجهابن سنن 



٣٦الحيضكتاب 

واستحبابالحنب نوم جواز باب 
أنأراد إذا الفرج وغسل له الوصوء 

بجامعأو ينام أو يشرب أو ياكل 

١؛>^اش. زئول نال بن صز ئم.|ل ابن ص ٣ ١ 
يب".نئن 1ؤتش° ١^ تزئأ أ1\ ئال:"محا يب؟ زئز أت 

٠٢٨٧الحديث الخنم،رقإ زم ياس  الغسلكتان  البخاريصحبم 

لهالوصوء راسبات الخف نوم جواز اس 
وءسلمجإذاأراد

•٣٠٦الحديث أوبجاُع،رأم ينام 
الح؛صكتاُ،  مسلمصحم 

.٢٢١الحديث ينام،رءم الخن، ق ُار<  الطهارةكتاب  دازدش سنن 

أنأراد إذا للجف الوضوء ق حاء ما قف 
.١٢٠الحديث يتام،رانم 

الطهارةكتاب 

رسولعن 
الترمذيجامع 

ينام،رةمأن أراد إذا ، الحنوضوء ، باي
الحدثا،هأ.

كتابالأهارة ائيالنسنن 

وضوء0يتوضأ حتى الحنت ينام لا ئال من ياد< 
. ٥٨٥الحديث لالصلأة،ر3م 

الطهارةكتاب 

وسننها
ماجهابن سنن 



٣٧

وبمائه هل طوف كاف ه افي ض محقهأف  viiJuأنس;ن  ٣٢
يموة.بمع يومئد وله الواحدة اللثله 

واحد،غل ق تائه عل طاف هن يايط 
٠٥٢١٥الخديث رنم 

ىابالكاح البخاريصحح 

لهالوصوء واستحسان الحنت نوم جواز يات 
1لك1رضب|وأرادأن وغل

.٣٠٩الحديث أوثباهع،رقم ينام 
 V>1^^الحيض طمييح 

.٢١٨الحديث يعود،رنم الخن، ق ُاد-ا  الطهارةكتان  داودأنج، سنن 

بغلنسائه عل يطوف الرجل ل جاء ما بات 
٠١٤٠الحديث واحل.،رنم 

الطهارةكتان 

اف.رصول عن 
الترمذيجامع 

وأزواجه،النكاح ق ه افه رسول أمر ذكر بات 
٠٣١٩٨الحديث رنم  كتابالكاح ائيالنّنن 

غلانائه حح من يختل نيمن جاء ما بات 
٠٥٨٨الحديث واحدا،رثم 

ممابائهارة
وسننها

ماجهابن سن 



٣٨الحيضكتاب 

ا-بمايةغل صفة باب 

irx  ئسهئو: ض ضJU ،ه٧^ _ ه: نبموئ ؛
سمينهصسإا يم ، فعسلهإ ليثه، عل وصبب بوُب، ٠^٠^ ^، 

عنلها،م محمنحها، الأوص، سده هصزب محعسل شإله، عل 
ءَِ َ مِ ْ َ ِ َِِْ ْ  َ

راممهعل صب ثم وذراعيه، وجهه وغسل واستنشق، همضمصى 

يأخذه،يلم ثوبا محثاولته يدمه، هعثل سحي، ثأ جنده، عل وأياض 
ثئزظضثد:ه.ئانط1ق 

الخناة،رنمعن الغل ض اليدين مض باب 
.٢٧٦الحديث 

الغلكاب  الخارىصحم 

.٣١٧الحديث الحاية،رقم غل صفة ار_ا  الحفيكتاب  لممصحم 

١٢٤٥الحديث الخنابة،رةم س الغل ق ياس  الْلهارةكتاب  داودأبا سنن 

الحديثالحابة،رثم من الغل ق جاء ما ياص 
١٠٣.

الطهارةكاب 
م.رسول عن 

الترمذيجامع 

يغتسلالذي الكان غر ق غل باى 
.٢٥٣الحديث نه،رذم 

الطهارةكاب  المسائيمتن 

الحديثالخنادة،رقم من الغسل ق ماجاء ، )ام
٥٧٣.

العلهارةكثان 

وسننها
'-ساينماجّ



٣٩

وصلاتباوغسلها المستحا^ باب 

ه١^، إل خيش م نق ئاطثه داوغ:بمت خاتتأه  ٣٤
ممالالفلاة؟ أمأيغ أطئث محلا إق اش ننول ؛1 ممائت: 
حنصثكأملل قإدا بحيص وليس عزى دلك إيا هت"لأ، اممه رمول 
م:ثئال قال: ضل" ثم الدم قئك داعسل أوث ^١ ١^٤ قدعي 

الونق"•دلك ء بجي حر صلاة، وكز ثوصض "ئم 

.٢٢٨الحدث الدم،رةم غل باب  الوصوءكتان  البخاريصحيح 

وصلاتها،وغسلها الستحاصة )ات 
٠٣٣٣الحديث ريم 

الحيضكتاى  ملممحم 

تغخلا أدبرت إذا الخيمة أن روى من ياي-، 
.٢٨٢الحدث الصلأة،رقم 

الهلهارةكتان  ّسشداؤد

٠١٢٥ايدثر ،رقم التحامه ق ياي، 
عنالهلهارة كتاى 

اض^رسول 
الترمذيجامع 

.٢١٢الحدث الأماء،رفم ذكر باب  الهلهارةكتان  ائيالنسن 

عدتئد التي التحامه ق حاء ما ؛اص، 
الدم،يتمرما أن نل أقرائها أيام 
٠٦٢١.يث الحلرنم 

الهلهارة، كتاُ

وسها
ماجهابن سن 



الحيضكتاب 

نعاشيبمث حسنه أم أو . ١^  ٣٥
جتو(ئ"هدا قمال: وثتسو، أف ه1صها دبك، عن اش. زئول محتألت 
صلاة.لكل ثعتسل حائت 

.٣٢٧الحديث الأسحامحة،رةم عرق باب  الحضكتاي،  الحارىصحح 

وصلاتها،وغسلها المتحاصة ياي، 

.٣٣٤الحديث رقم 
الحيضإ كتاُ لمممجحم 

صلاة،لكل تغتل المتحاصة ان روى من ج يام
.٢٩١الحديث رقم 

كتابالءلهارة يائيأنج، سن 

كلعنلم تغتل اما الستحاصه ق جاء ما ياي، 
.١٢٩الحديث، صلاة،رقم 

ئابالطهارة

اف.رّول عن 
الترمذيجامع 

الحيض،من الاغتسال ذكر ياي، 
رنمالحديثم«آّ

الهلهارة، كتامح المائيمنن 

الدمعليها احتلهن إذا التحاصة ق جاء ما اي، 
.٦٢٦الحديث، حيضها،رقم أيام عل مف، فلم 

الهلهارةكتاب 

وسننها
ماجهابن سنن 



اللآلالف_تة٤١

الصومقضاء وجوب باب 
الصلاةدون الحائض عل 

^١ضلاي إخدانا ه:أمى لغائشه محانت اذزأة أو ئت1ذة ' ٨٣٦
يهيامرثا هلا البي. ْع ثجيص كثا أب؟ أحرووية همالتات طهزت،؟ 

ه1لث،هلأئة.أن 

الصلاة،الخائض تقخى لا باب 
.٣٢١الحديث رقم  الحيضكتاب  الخارىصصح 

دونالخاتص عل الصوم قضاء ، وحويباب 
.٣٣٥الحديث الصلأة،رءم  الحيضمماب،  لممصح.ءح 

الحديث،الصلأة،رنم ممخى لا الحائض ق باب 
٢٦٢.

الطهارةمماهم،  داودش سن 

الصلأة،رقمتقضى لا أنها الحائض ق حاء ما باب 
٠١٣٠الحدث 

الهلهارةياهمح 

اللهرسول عن 
الاJطىجامع 

ايديث،الحائهمر،رذم عن الصلاة مقوط باب 
٣٨٢.

الحيضكاب 
والامحتحاصة

الناهمطمستن 

الحديث،الصلاة،رقم تقفي لا الحائقى باب 
٦٣١.

الطهارةمماهم؛ 

وسننها ماجهابن ّس 



٤٢الحيضمحاب 

ونحوهينومب الغسسل سّر يالب 

هانثب ننوJ ذب!ل م.لأف ن),و-مإ أم 4ض  ٣٧
عليهئتلئت ت قانت مره ائثته وقاطتة تعقيل قوجدته المح عام 

بأم"مزحتا مماوت طال-ا أف لنت هانئ أم أنا مملث! هذه مذ ثاو! 
يوبلط مك>ما ركعات ثنان يصل محام غسيه من محنغ دلما هايئ 
ثدزيلا دا;ل أنئ أر انن زر اض زئول ;ا محك: ائصزف محقا زان 
وب م ص. ٠ ٌ ْم ٠  ِ

—ءَ ر —تى أر ابن رعم ١^،؛ رسول يا محك؛ اُصزء1ا محلما راحد 
أميا أجرت من أجزئا محي ادله.؛ رسول قال هبترْ ابذ هلال أجنيه 

٠

صحى.وذاك هانئت أم هاك هانئ 

يه،رنمملتحفا الواحد الثوب ق الصلاة |اى 
.٣٥٧الحديث 

الصلاةكتاب  البخاريصحيم 

الحديثونحو0،رثم بثوب الغنسل تستر د1ى 
٣٣٦.

الحيضممات  ملمصح؛م 

.١٢٩١الحديث الضحى،رفم صلاة باب  الصلاةكتاب  يائيأبا سنن 
الحديثالضحى،رفم صلاة ل حاء ما بات 
٤٧٤.

الوتركننات  الترضجامع 

الحديثال،رقم الأءتعد الأستار ذكر باب 
٢٢٥.

الهلهارةكتان  اتىالنسنن 

الغل،رقمعند الاستتار ق حاء ما بات 
.٦١٤الحديث 

التممكتان  ماجهابن سنن 



اللأوالضث٤٣

النارمت مما الوخ^وء يا 

يمضثفنؤا مرب . الله رسول عثارسهاأل ابن  ٣٨
ثئال:"ألوئذتإا".

.٢١١
الوضوءكاُا  البخاريصحيم 

الحديثالت1ر،رءم ت مما الوصوء نخ ياي 
٣٥٨.

الحفسكتان  لممصحم 

.١٩٦الحديث الاون،رقم من الوضوء ق و1ما  الطهارةكاب  يائيش متن 

.٨٩الحديث الاون،رةم من اكؤمضة باب 
عنالطهارة كتان 

هاطه رمول 
الترمديجامع 

الهلهارةكتان  النسائيصتن 

٠٤٩٨

الطهارةكتاب 

وسننها
ماجهابن سن 



٤٤الحيضكتاب 

يالدياغاليتة حلول طهارة باب 

ئولأةأغطبجا ئ شاة ه الض جسهاثاو:نخد ١^، ا،ّآ4ض 
!يئاثوا: حلدثا'، انقم ه:"ثلأ ١^، ئاو \ذثوج من ثنونة 

أكلها".ظئاو:''إمحاخثم 

ه،الني أزواج موال عل الصدنة باب 
.١٤٩٢الحدث رقم  الزكاةمحاب  الخارىصحم 

المتةجلود ْلهارة ياي—، 
؛٣٦٣الحدث رقم  الحيضكتاب  لمء؛

؛٤١٢•الحديث، ال؛ة،رنم ، أمق —١ باي  الاباصمماب  يائيأي متن 

،دبغت، إذا التة جلود ل جاء ما دارّه 
.١٧٢٧الحدث رنم 

اللباسمحاب 
افرسول، عن  الأزمذىجامع 

.٤٢٣٥بابجلودافة،رنملجث  الهمعىاد_، 
والعترة

اي،النسنن 

دJغت،،إذا الية جلود لبس بائس، 
.٣٦١٠الحدث رنم  كتابالواس ماجهابن سن 



اللآفيا.كثت٤٥

التيممباب 

إلوجل جاة ئال؛ أمحه ص أبزى بن اوحمن عد بن تجد ٤ ٠ 
ءث;نقال ي!_؟ ٣ أبب  jiقال: افظاُب صت;ن 

ظإأئش قاما وأيث آنا نغر ئَفي أثا ثدكر أم؛ ا-ئاد-س،ت بن لعمر ثابر 
١:٠^ قاJ ه ؛، iiJ^ محك وأثاأنا محل 
فيه،زمغ الازص بكمه ه الض محزب ^١" :كمك كال "إما 

ومحه•وجهه يجا منح ثم 

الحديثفه،ا؟،رقم يشخ عل اليمم باب 
٣٣٨.

التممح كتاُ البخاريصحح 

.٣٦٨الحديث ال؛ي«م،رنم ، يا١١ الحيضح كتاُ مسلمصحيح 

.٣٢٢الحديث، التمم،رنم ، ياي الطهارةممابح  يائيأي سنن 

.١٤٤الحديث، التٍمم،رءم ق جاء ما بائح 
اّارةمحاب 

اضرصول، عن 
ه

الترمذيجاح 

.٣١١الحديث، الحمر،رةم ق الشمم باس  الهلهارةكناس  الناشسنن 

واحدة،رنمصرية الشمم ل جاء ما ياي 
.٥٦٩الحديحإ 

الهلهارةكامح 

وسننها
ماجهابن سنن 



الحضمحاب 

ينجسلا الملم أن عل الدليل باب 

وهوالمدينة طريق بعض ق لمه س السل أذ فهغ هزيزه م ٤ ١ 
يثآ محق أين : ؛UJ؛، Ifنأ يذم، ثُ ئانخس يب 

:طهانة عتر ي ث1ا أجابمالف أف ثكونئ محت ئ1و: 
بجل".لا \ثم }ن ١^ "ئبماف 

ينجس،لا اللم وأن الحنت عرق يان 
.٢٨٣الحديث رقم 

الخلمحاب  الخارىصحم 

نص،لا لم المأن عل الدليل ياى 
.٣٧١الحديث رقم 

الحيضكتامح،  لممصحيم 

.٢٣١الحديث مافءع،رةم .، الخنق وار<  الطهارةكناي  يائيم ض 

الحس،،مصافحة ق حاء ما ، يائ
.١٢١رقمانخث 

الطهارةكتان 

اطهرّعول عن 
قه
ؤقم

اارطىجامع 

ومحالته،، الحنممامة يات 

.٢٦٩رغمادث 
الطهارةكتاب  التهاشمنن 

.٥٣٤اكي.ث، ا-لحا،رئم ممافحة با>ّ| 
الطهارةىاد_، 

وسننها ماجهابن سن 



٤٧

الخلاءدخول أراد إذا يقول ما باب 

"الJلإإJقال: ذخل إذا ه المذ كاو قال: ه أنس 4ض  ٤٢
أئوذباكينامح،ثانيث'/

الخلاء،عند الدعام ، بامح

.٦٣٢٢الحدث رقم 
الدءوا>|تحكتا'ّج  البخاريصحح 

الخلاء،يحول أراد إذا يقول ما ُادح 
.٣٧٥الحدث رنم 

الحيض، ئاي لممصحح 

الخلاء،يحل إذا ارجل يقول ما بات 
٤.الحليثا رقم 

الطهارةياب،  يائيش سنن 

الخلاء،دخل إذا يقول ما ياى 
٠٦الحديث، رقم 

عنالهلهارة يان 
افرسول  الترمذيجامع 

الخلاء،دخول عند القول ، واد|

١١٩الحديث، رقم 
ئاب،الْلهارة ائيالنسنن 

الخلاء،دخل إذا الرجل يقول ما ياي 
.٢٩٨الحدث رقم 

الطهارة، كتاي

وسنها
ماجهابن سنن 



الصلاةكتان 
م

الإقامةوإيتار الأذان بشفع الأم باب 

ال؛هوذندكزوا ذ\ئؤتى الءت داو:ذكئوا ه أنس 4ض  ٤٣
الإيانه.ثويز ثأل الاذاف بمثع أف يلأو ئأمن ناكنى، 

.٦٠٣الحديث الأذان،رءم يدء يامح،  الأذانمحاب  الخارىصحم 

الإقامة،ؤإيار الأذان بشفع الأم باب 
.٣٧٨الحديث رقم 

الصلاةكتاي،  لممصحم 

.٥٠٨الحل.يث الإئامة،رقم ق ا ؛اُء الصلاةكتان  داودأي سنن 

الإقامة،إفراد ق جاء U باب 
.١٩٣الهدبث، رقم 

عنالصلاة كتام، 
هاض رسول 

الرمدىجامع 

.٦٢٧الحليثv الأذان،رثم تثشة باس  الأذانمحاب  ائيالنسن 

٠٧٢٩الحديث الإقاْة،رةم إفراد باب 
الأذانمحاب 

فيهوالسة  ماجهابن سنن 



٤٩

سمعهلن الوذن قول مثل القول استحثاب باب 
الوسيلةله يال ثم النيء عل يصل ثم 

سممماو:"إذا ه اش ننول :أف ه ائدري نعيد \و  '٤٨ ٤ 
.المرين يقول ما مثل هقولوا الداء 

المنادى،ميع إذا يقول ما ياي 
٠٦١١الحديث رنم  الأذانمحاب  الخارىصحم 

لنالوذن قول مثل القول استحيا^ باى 
لهيسأل ثم الني. عل يصل ثم سمعه 

.٣٨٣الحدث الوسلأ،رذم 
الصلأ٥، كتاُ لمممجحم 

ا،لوذن،س«ع إذا يقول ما بات 
.٥٢٢الحديث رقم  الصلاةكتان  يائيش منن 

االؤذن،أذن إذا يقول ما باق 
.٢٠٨الح.يث رقم 

عنالصلاة كناي 
افه.رسول 

الترمذيحامع 

الحديثالوذن،رئم يقول ما مثل القول باب 
٦٧٣.

الأذانكتاب  ائيالنمنن 

الحديثاالؤنن،رقم أذن إذا يقال ما بات 
٧٢٠.

الأذانكتاب 
فيهوالمنة  ماجهابن سنن 



الصلاةكتان 

ْعا.لنكبين حدو اليدين رفع استحباب باب 
الرمعمن ارفع وق واركوع الإحرام نيرة 

السجودمن رفع إذا يفعله لا وأنه 
ِفيئام إذا زئول زأثت ئن اش عد 4عذ  ٤٥

يكرحين دلك معل ولكف مكنه حذو يكوثا حر يديه وثع الصلاة 
لمنالئذ وةئول-'نثغ الركوع من وأنة رئخ إدا دلك وبمعل للركوع 

الثجود.ق ذلك ينعل ولا حميم 

ربع،يإذا ربع ؤإذا ير إذا اليدين ربع باب 
.٧٣٦الحديث رقم  الأذانئاب،  البخاريصحح 

حدواليدين رغ استحسان -١^ '
الربعدفا واركوع الإحرام مرة *ع 
منربع إذا يفعله لا وأنه اركوع من 

.٣٩٠الجودرقمالحديث 

الصلاةح كتاُ منمصحح 

الحديثالملأة،رفم ق اليدين رغ بات 
٧٢١.

الصلاةكتان 

تفريعأبواب 
الصلاةاستقتا-ع 

دازدش سنن 

ايديث،الركوع،رنم عند الوين رغ بات 
٠٢٥٥

عنالصلاة كتان 
افهرسول،  الترمذيجامع 

الحديث،الصلأة،رنم افتتاح ق العمل  ١٠٠١١
٨٧٦.

الافتتاحكتاب،  ائيالنمنن 

منرأسه رغ ؤإذا ركع إذا اليدين رغ باب، 
٠٨٥٨الحJيث، الركوعارنم 

الصلاةإقامة كتان 

فيهاوالسنة  ماجهابن سنن 



٥١

محسنل؛ إذا وأنه ركعة كل ق الفامحة قراءة وجوب باب 
غيرهامن له تيسر ما قرأ تعلمها أمكنه ولا الفامحة 

jئ ضلأة ثاو:"لأ ه اش زئوو ه1ل الئامت نن ثاذة ٤ ٦ 
^^^".٠١ئ بما بمزأ 

الصلواتق والمأموم للإمام القراءة وجون باب 
ومافها محهر دما والفر الحضر ل كلها 

.٧٥٦الحدث رقم نحاك، 
الأذانمحاب  البخاريصحم 

إذاوأته ركعة كل ق الفاتحة قراءة وجوُس، وارسا 
لهتسر قرأما تعلمها أمك،؛ه ولا الفاتحة محن لر 

.٣٩٤الحديث غرهاءرقم من 
الصلاةكتاب  لممصحم 

الكتان،ماتحة صلاته ق القراءة ترك من يات 
٠٨٢٢الحديث رقم  الصلاةكتاب  يائيأي سنن 

sjL  ا،رنمالكتارسبفاتحة إلا صلاة لا أنه جاء ما
٠٢٤٧الحديث 

عنالصلاة كتاب 
هافه رمحول 

الزمدىجامع 

الصلأة،رقمق الكتام، فاتحة قراءة إمحاى ، يامح
٠٩١٠الحدث 

الافتتاحكتاب  ائيالنمحسنن 

١٨٣٧ث ١^٠ الإمام،رقم حلف، القراءة ، يائ
إقامةكتاب 

والسنةالصلاة 

فيها

ماجهابن تن ّ



٥٢الصلاةكتان 

اشووئوو قصل الننحد لحل زجلا فهتدأل هريرم أنج(  ٤٧
لمْهإثاك محصل ارُثخ له• ممال علته محتلم محجاء المنجد ئاحيه في ِس 

يصللمْ محإثك يصل ارجع وعليك محثال؛ نلم يم محصل محرجع نحز 
اْلنصوةمحأنبخ الئلأة إق ك ئاو:"إذا ه1ممني، الثاة: ل محال 
 Pالئزآن ئ ضك ثبمز ء ثامحنأ محكو الملة ^ ١ P ^خر١

:لهئنخر ١^ P ئ1ج سو خر نأتك انثخ P زابما ثلهئن 
نفثنلحر انيد P خالنا زنكن ثري لجز ١^ P ناجدا 
•كلها صلاتك ق دلك امحعل يم محاجا سري خر ارع ثم ناجيا 

الحديثالأيإن،رفم ق ناسا حنث إذا باس 
٦٦٦٧.

والذورىابالأي،ان  البخاريصحح 

وأتهركعة كل ق المانحة ثراءة وجوى ياب 
Uترأ تعلمها امكه ولا الفاتحة محن لر إذا 

٠٣٩٧الحديث غرهاءرقم من له تسر 
الصلاةكتان  لممصحح 

الركؤعق صلبه يقيم لا من صلاة باب 
.٨٥٦الحديث والجودارفم  الصلاةكتان  داودأن سن 

الحديثالصلاهءرقم وصف ق ماجاء >ار< 
٣٠٣.

عنالصلاة كتان 
هاض ول حمر 

الترمذيجامع 

سالحي. الأوإا،رءم التكسرة قرصن محان 
٨٨٤.

كتابالأذتاح التساشسنن 

.١٠٦٠الحديث الملأة،رنم إتمام >ات 
الصلاةإقامة كتاب 

فيهاوالة  ماجهابن سنن 



اللألاك_ة٥٣

اليسمالةمحهر لا قال من حجة باب 

يفتتحوفوعم.لكموا مكر وآبا . البي أل ه أش  ٤٨
الشئ<._ ؤ\لأو ب الفلاة 

.٧٤٣الحديث التكبر،رةم  Jbuيقول ما بات  الأذانكتاب  البخاريصحيح 

بالس«ااة،رنمبجهر لا ثال من حجة باب 
.٣٩٩الحديث 

الصلاةكتامح  لّممصحح 

اماش دوحم الخهر ير ل( من باب 
.٧٨٢الحديث الؤحيمه،رنم 

الهلأةكتاب  يائيأي منن 

شرىؤ\-فنو ؟ بالقراءة افتتاح ق بات 
الحديثآ"؛آ.الشئس 

عنالصلاة كتان 
هاش رسول 

الترمذيجامع 

اللإورة،ر؛لممل الكتاى بفانحة اليداءة بات 
الحديثم«ه.

كتابالأفتتاح النسائيسنن 

.٨١٣الحديث الةراءة،ر؛إم افتتاح بات 
الصلاةإقامة كتاب 

فيهاوالسنة  ماجهابن منن 



٥٤الصلاةكتان 

الصلاةي التشهد باب 

١^^٥:خ ث ^١ ئ ئال: ًه ن1نند ن ١^ همد 4ض ٤ ٩ 
مكامحزقل الثلأم ك خل الثلأم مْ ثل اش قل الثلأم 
مماو:بوجهه عي أنل البل ائصزف يلما ويلان محلان عل الثلأم 

التحثاتهليمل! الصلاة، ق \->دلمأ جلس محإذا الثلأم هو ادئة إف 
ؤ:نكامماش ززئ ١^؛، أي هئ الثلأ؛ ثالءdئ الئLلنائ ثف 

مأضاب ^، يال ^١ قإنئ \كث\يأ ١^ هماد زش ^١ الثلأم 
محثداأف زيأ ١^ إلا \ذ لا أذ أشيد نالآنض: ء ١^١ و ضالح همد 

٠ساء' ما الكلام مذ بعد يثحمن م ورسوثه هميه 

تعان،اف اسإء من اسم السلام ياى 
.٦٢٣٠الحديث رقم 

الأسدانكتان  البخاريصحم 

.٤٠٢الحدث اكلأة،رنم ق التنهد يات  الصلاةكتاب  ملمصحم 

.٩٦٨الحدث التثهاو،رنم باس  الصلاةكتاب  يائيش ض 

jIj ، ٢٨٩الحدث التثهد،رنم ق حاء ما.
عنالصلاة كتاب 

هاف رسول 
الترمذيجامع 

.١١٦٨الحدث الأول؟،رذم التشهد كف ياب  التطبيقكتاب  ائيالنمتن 

.٨٩٩الحديث ااتشهل،رنم ق حاء ما اى 
الصلاةإقامة كتاب 

مهاوالسنة  ماجهابن سنن 



القبةاللأل ٥٥

التشهدمد المي^^ عل الصلاة باب 

ألاقال: محن؛ ن قنن لمحق : Jliثل م لن الث-م ت 4ص ٥ ■ 
ممال؛ي هائيها بل البل من نسمنتها هديه لك، أندي 

أئنظه؛ الئلأة محق ١^ ننول ;i ممتا: اش. زئول ن1لن1 
علصز هولواث"آلوهم هال: ^^٢ سئم محق ع1ث1ا هد الله هإل اكت 
حميدإنلئج إبراهيم آل وعق إبراهيم عق صليش ي محمد آل وعل محمد 
وعلإبرامحم عل بارتق محا قم آل وعل ثم عل بارك امحم تجد 

محيي".حميد إيك إبراهيم آل 

.٣٣٧٠الحديث باب،رقم 
أحادثكتان 

الأساء
البخاريصحيح 

التشهد،رةمبعد ه الض عل الصلاة باب 
.٤٠٦الحديث 

الصلاةكتاو_،  لممصحح 

بعدالتثهاللأ،رةمه الني عل الصلاة باى 
.٩٧٦الحديث 

الصلاةكتاى  دالاش ض 

الني.،رنمعل الصلاة صفة ق حاء ها باب 
.٤٨٣الحديث 

عنالصلاة كتان 
اف.رمول 

الترمذيجامع 

.١  ٢٨٨الحديث آحر،رنم نؤع ، ؛اي السهوكتاى  النائيمنن 

الحل.ثالض.،رنم عل الصلاة ، يائ
٩٠٤.

ص,س'

السنة٠ الصلاة 

فه؛
ماجهابن سنن 



٥٦الصلاةكتام 

والتأسوانمصد التسمح باب 

قإلهأئنوا، الإمام، أمن إدا دال1 س اللمي أل ه هميرْ أ؛ء، ٥ ١ 
.دسه من مدم م، له غفر اللأئ٤ة ثامتن يأمينه امى وض 

.٧٨٠الحديث راكأم؛ن،رنم الإمام جهر بايا  الأذانكتاب  الخارىصحح 

.٤١٠الحديث واكأم؛ن،رقم والتحميد التميع ياى  الصلاةكتان  لممصحم 

٠٩٣٦الإمام،رآمالحديث التأسوراء باب  الملأةكتاب  داودم سنن 

١٢٥٠الحديث التأس،رءم فضل ق حاء ما اى  عنالملأة كتاب 
اش.رسول 

الهرمذىجامع 

.٩٢٨الحديث يآمين،رذم الإمام جهر باد-ا  الافتتاحكتاب  النسائيمحس 

١٨٠١الحديث يآمان،رقم الحهر 
إقامةكتاب 

الصلاة

فهاوالسنة 
ماجهابن منن 



اللألالض؛ة٥٧

بالإمامائتإم باب 

هصيغهزتا، ركب و. افي رموو هال؛أل ه مالك بن آنس ٥ ٢ 
هاعد،زهو الصاوات، مى ضوع' هصل الأيمن، شمه هجحس عنه، 

به،ليوثم الإمام جعل أئنا مال،• اصزف هلما قعودا، وراءه هصثثا 
هازهثوا،زهخ، زإذا هازكنوا زكع، هإذا مائا، ممئوا هاجا، ضل هإذا 
ضلزإذا امحد، نلك زينا قولوا: حمدة، ين ادلة نجع قال،: زإذا 

هاوأبموذ". هضإوا خالتا، ضر زإذا تائا، دذثوا هاجا، 
يلونا"هذثوا خالنا ضر هزمح:"هاذا امحهي: iال، ١^: ضد أثو 
والناسخالتا، البي. دبلذ بمن نل يم الثديم، مرصه ِفي هو 

فعلمذ هالاحر، بالأخر يوحد وإيقا يالتعود، يأمرهم ئأ قياما، حلمة 

الحديثده،رقم ليوتم الإمام جعل إما باب 
٦٨٩.

الأذانمماب  البخاريصحح 

.٤١١الحويث الآموم،الإمام،رقم امام ، باي الصلاةكتان  لممصحح 

الحويثءعود،رءم من يصل الإمام ياي 
٠٦٠١

الصلاةكتان  يائيش سنن 

فصلواقاعدا الإئ، صل إذا جاء U باب 
.١٣٦ الحد.يث قعوداءرقم 

الصلاةكتان 

اضرسول عن  الترمدىجامع 



٥٨الصلاةكتان 

الحديثقاعداءرقم يصل بالإمام الإمام يان 
٨٣٢.

الإمامة، كتاُ ائيالنمحتن 

به،رءملّزتم الإمام جعل إن،ا ي جاء ما باب 
.١٢٣٨الحديث 

إقامةكتاب 

الصلاة

فيهاوالمنة 
ماجهابن ّس 



٥٩

وتصفثقالرجل محح باب 
الصلاةق شيئ نامإ إذا ا،لرأة 

ِْءِ  ٧^'ص قال:''التملح ه اي ئنإن0،ض \و 4ض  ٥٣
لقاء".

ْ .ُ

.١٢٠٣الخا،دث لاشاء،رقا اا:م,ف„ق ,، -اُ 
كتابانمل

لصلاةال 
الحارىصحم 

شنئنابم،ا إذا الرأة وتمفتق الرجل سنح باب 
.٤٢٢الخديث لصلأة،رنم اق 

الصلأةكتان  لممصحح 

.٩٣٩الحديث الصلأة،ر؛إم ق التصفيق باب  الصلاةكتاى  داودش سنن 

والتصفيقللرجال اكبح أن جاء ما باب 
.٣٦٩الحديث للشاء،رذم 

عنالصلاة كتاى 

اف.رصول 
الأJمذىجاْع 

.١٢٠٨الحديث الصلأء،رنم ق المحفيق بامر  الهوكتان  اكائىمنن 

والصفيقالصلاة ق للرجال التسبيح ياي 

٠١٠٣٤الحديث اء،رقم لان

الصلاةإقامة كتاب 

مهاوالسنة 
ماجهابن سنن 



الصلاةكان 

الإمامسبق عن المهي باب 
ونحوهماسجود أو بركوع 

ُمو0ِّم  ٠ الآو أحدكم محنى أما قالث ه اليي عن ه هريرْ ؛٧ ٥ ٤ 

أوحماو وأس وأنة اه نحز أف الإنام مل وأنة رثخ إدا ١^ ئثى 
^1^'.ئوهُضة كبمواه 

الإمام،مل رأسه ربع من إثم باب 
.٦٩١الحديث رقم 

الأذانكتاب  البخاريصحح 

أومجودبرمع الإمام تق معن النهي باب 
.٤٢٧الحJيث رنم وتحوهما، 

الصلاةكتان  لممصحيم 

مله،أوضع الإمام تل يرغ التثديدفيمن بات 
٠٦٢٣الحديث رقم 

الصلاةكتان  يائيسنزش 

تلرأسه يرغ الذي ل التشديد ق جاء ما يات 
.٥٨٢الحديث رقم الإمام، 

عنالحمعة كتان 
هافه رسول 

الترمدىجاح 

.٨٢٨الحديث الإمام،رقم مادرة يات  الإمامةكاب  النائيسن 

والجود،بالركؤع الإمام بق أن النهى بات 
١٩٦١الح.ين، رقم 

إقامةكاب 

والسةالصلاة 

فيها

ماجهابن سنن 



فالأولالأول وفضل وإقامتها الصفوف تسوية باب 
إليهاوالمسابقة الأول الصم، عل والازدحام منها 

الإماممن وتقريبهم الفضل أول وتقديم 
مُ

صقوإمخأ1تثول امحي قال يقول* يشتره بن النمان ٥٥
وجويئم"■الله؛ئ ليثابس أو 

ووعدها،ر3مالإقامة عند الصفوف سوية يان 
٠٧١٧الحديث 

الأذانمحاب  البخاريصحح 

فالأولالأول وفضل ؤإقامتها الصفوف تسوية وارسا 
إليهاوالمسافة الأول الصف عل والازدحام منها 

الإمام،رذممن الفضل أول وتقديم 
.٤٣٦الحديث 

اك.لأةكتار،  مسالمصحح 

الصلاةكتاس 

.٦٦٣الحديث الصفوف،رنم توية بائر  أبوابتفريع 
الصفوف

داودأي سنن 

الصلاةكتان 

.٢٢٧الحدث المفوف،رقم إقامة ق حاء U باب  افرسول عن 
ه

الترمذيجامع 

.٨١٠الحديث الصفوف،رةم الإمام يقوم كيف باى  الإمامةمحاب  ام،السمتن 

.٩٩٤رار١إقامةالصموف،رقمالحديث 
إقامةكاب 

الصلاة

فيهاوالسنة 
ماجهابن سن 



٦٢الصلاةكناي 

يرتبل؛ إذا المساجد إل اء المخروج باب 
ُدتنحرج لا وأما القط عله 

أدنإ!وانزأة انئأذئت "!ذ! ه الض انن 4ض  ٠٦
بمتنها".ئلأ اكجد 

المجدإل الخروج ق زوجها الرأة اصتئدان ياي 
.٥٢٣٨ادالث وءاره،ردم  المكاحكتاب  البخاريصحم 

عليهيرس لر إذا الماجد إل الماء حروج ياي 
٤٤٢الحديث م3لي؛ة،رةم نحرم لا وأما نتة  الصلاةكتان  لممصحم 

المجد،ر؛لمإل الماء حردج ل جاء ّْا ياب 
٥٦٦الحديث 

الصلاةكتان  دازدأي سنن 

المساجد،رقمإل الماء حروج ل جاء ما ياب 
.٥٧٠الحديث 

عنالحمعة كتان 
افرسول 

الرمدىجا*ع 

اتامنمن المساء مغ عن النهى باب 
٠.٧ ٦ الحدث الماجد،رءم  اجدالمكتان  المائيسنن 

علوالتغليذل. اطه رسول حديث تعظيم ياي 
.١ ٦ الحديث عارصه،رقم من 

ماجهاين مقدمة  ماجهابن سنن 



٦٣

الصحق القراءه باب 

0.؛َ ةِ  وهونمعته الخاوث بث الثقل أم عباس.هالت|ف ابن  ٥٧
بقراءتك\ؤ°>تي كد بى يا واف، عزداهمماJشت مزأ!ؤواكنسلت 

لخا مزأ ه اش رنول من تجت نا لاخث إبجا الئوزة فذْ 
المعرب.

.٧٦٣الخدث ا،رقم الغرمحق القراءة ياي—،  الأذان,ياب، 

.٤٦٢الخويث الهم،رنم ق القراءة  ١١١يا الصلاة، كتامح سي؛صحم 

١ .٨١٠الحديث، ا،لغررا،رنم ق القراءة قدر  ١١١ الصلاةكتاهم،  داودش منن 

٠٣٠٨الحديث، ،،رتم الغرمق القراءة ق ، ياي عنالصلاة  ١٠١كت1 
هاف رمول، 

الترمذيجامع 

يا،لرسلأُتؤ،اينرمؤ ق القراءة ، ١١١
. ٩٨٦الحديثج رنم  ممارحالأذتاح الناشسن 

١٠٨٣ الحديث، ج،رنم ا.لغررصلاة ق القراءة دادسا 
إقامةمحاب 
والسنةالصلاة 

فيها
ّساينماجه



الصلاةمحاى 

العشاءق القراءة باب 

والزيتوزه^والأتن بمرأ' ه البي ّنمعت محال• التراءه عن ه  ٥٨
قزاءة.أو منه صوما أحس أحدا نمصى وما العشاء، ِق 

UL  ٧٦٩الحديث ااعثاء،رنم ق القراءة. الأذانكتاب  البخاريصحيح 

.٤٦٤الحديث ااعث.اء،رآم ق القراءة بانمر  الصلاةكتاب  ملمصهمح 

الحديثالسفر،رقم ق الصلاة قراءة قصر باى 
١٢٢١.

الصلاةكتان 

صلاةتفرح 
فرال

يائيش سنن 

العث.اء،رقمصلاة ق القراءة ق حاء ما ياي 
١٣١٠الحدث 

عنالصلاة كتاس 
هاف رمول 

الرمدىجامع 

العشاءصلاة من الأول الركعة ق القراءة راد_، 
١١٠الحويث الآحرة،رقم  ٠١ الافتتاحكتاب  التهايىمنن 

الحويثالعثاء،رقم صلاة ق القراءة ياي، 
٨١٠٤.

إقامةكتاب 

والسنةالصلاة 

فتها

ماجهابن سنن 



القبةاللأل 

الني.،بغ بمز لكن جبوه ن معاذ ١^^ عبد بن جابر 4ص ٥ ٩ 
رجلفتجور داJت المزه، جم ممزأ الصلأْ، جإ ثلثل هزمه 1ق يم 

ذلكملمع منافق، إثه ت مماو معادا، دلك، هبنع حممه، صالآْ هصل 
شثا،شل هزم إى ١^، ننول  l: :Jمماه ١^، ثم الزيز، 
فتجوزت،المزه، ممزأ الثارحه، بنا صل معادا زإف ينواصحنا، وئنقي 
\ؤ\:- ثلأثا - أنث، مماذ، ":١ ١^، قال ئثافق، ف أ٣ 

وثحزها".الأعل زبلئج انم ونبح وصحاها واكنن 

جاهلا،أو متأولأ ذللئ، قال من إكفار ير لر من باى 
.٦١٠الحديث،! رقم 

الأدبمحاب  البخاريصحيم 

.٤٦٥الخديثخ العث.اء،رنم ل القراءة ، ُا١١ الصلاةكتامح،  لممصحيم 

.٧٩٠الحديث، اكلأة،رنم نحفيف، ق باس  صلاةكتا؛،  يائيش ض 

يومثم الغريقة يمل الدى ق جاء ما باب 
الحويثجما/هذلك،رنم بعد الماص 

جكتامحس

هاث رسول، 
الترمذيجامع 

والآموم،الإمام نة احتلاف، بات 
.٨١٠٥الح.يثا رنم 

ىابالإماُة المساتىسنن 

.٨١٠٦الحديث، الع.؛واء،رقم صلاة ق القراءة بات 
الصالةإناُة كتاب 

فهاوالسنة  ماجهابن سنن 



٦٦الصلاةكتان 

كفعن والنهى السجود أعضاء باب 
الصلاةق الرأس وعقص والثوب الشعر 

هلأشمحد 1ذ "1ِ>ئ ائذ محال م1و: فاسه ائن ض ٦4 
والرتجثن•واليدين أيفه عل بيدْ وأمان ا-لإهة، عل أعفثم مبمة 

yJjUاقاب نكث زلا افدء لأ>اف 

،مْ

.٨١٢الحديث الأنف،رمم عل الجود امح،  الأذانمحاب  البخاريصحم 

الشعركف عن والنهى الجود أعضاء باس 
الصلاة،ق الرأس وعقص والثوب 

٠٤٩٠الحيث، رمم 
الصلاةكتان  لممصحح 

.٨٨٩الحويث السجود،رقم أعضاء باس  الصلاةكتان  داودنج، أض 

أعضاء،صّعة عل الجود ل جاء ما يات 
.٢٧٣الحوبث، رنم 

عنالصلاة كتان 
اض.رسول، 

الترمذيجامع 

الأنف،عل الجود بات 
.١٠٩٦الحويث، رقم 

الطبيقتمات  ائي،النسنن 

.٨٨٤الحJسث، السجود،رقم بات 
اقامةممات 

والسنةالصلاة 
فيها

ماجهابن سنن 





٦٨الصلاةكتان 

الصلسترة باب 

أدممن حمزاء مة ق الله. ونول رأيت  ijuححثه.أل  ٦٢
داكيبتدرونا الناس ورأيت . ١^،؛ رثوو وصوء أحد بلالا ورأيت 

مناحد صنا منه )محسب إ ومن يه كنث^ صنا منه اصاتب فمن الوصوء 
حلةق و. البي دجرغ قركرها عتره أحد بلألأ وأيت ثم صاحبه يد بلل 

والدوابالناس ورأيت وكعتي والناس العتزة إل صل؛ مث-متا ^١؛ 
العنرةثدي مح، مذ ثئروف 

.٣٧٦الأحمر،رقم الثوب ل الصلاة باب  الصلاةكناي  البخاريصحيم 

.٥٠٣الحدث المل،رءم سرة سا رار الم.الآةكناس  لممصحم 

olj  ٥٢٠الحديث أذانه،رنم ق يستدير الوذن ق. الصلاةكناس  داودش سنن 

عندالأذن ق الإصع إدحال ق حاء ما اب 
.١٩٧الحدث رقم الأذان، 

عنالصلاة كتان 

هالله ول مر 
الرمدىجامع 

.١٣٧الهدث الوصوء،رنم بفضل الأنمماع باب  الطهارةكتاب  الماتىمنن 

١.٧ ١ الحدث الأذان،رفم ق الة باب 
الأذانكتاب 

فيهوالمنة 
سسا^ن٠اجه



٦٩

أثانحمار عق زامحا :أملئ  Jliعثاس.أنئ بن اش عند 4عن  ٦٣
يمنىثمالناس يصن، . الله ررصول الاحتلام ثاهزت ئد يوميي وأثا 
(jIjSiiوأرنلئ منزلئ الصفئ بعص يدي بئ محمزرت جدار عز إل 

.1حتهو ذك محن ئاب الئف و نئخiئ تزلإ 

.٤  ٩٣الحديث حلفه،رةم من سترة الإمام سترة يامح-،  الصلاةكتاس  البخاريصحيح 

.٥٠٤الحديث الصل،رئم سترة يام!  الصلاةكتان  ملمصحم 

.٧١٥الحويث الصلأة،رثم معير لا الح،ار قال من ، ياي الصلاةكناي  يائيش سنن 

؟٣٣٧الحدين< ثىء،رقم ١لصلأة يقعي لا جاء ما بايط 
عنالصلاة كتاى 

.اه رمول 
الترءدىحاْع 

ينيكن لر إذا يقعي لا وما الصلاة معي ما ذكر يايج 
.٧٥٢الحديث >>ترة،رآم اكل يدي 

القباةكتان  ائيالنسنن 

.٩٤٧الحديثا الصلأة،رنم يقطع م؛ ؛١٧ 
كابإق\ئ

والستةالصلاة 

فيها

ماجهابن منن 



الصلاةنحاس 

الممليدي بتن المار مع باب 

u؛lلن بما بيم م 1زتاون!ق بن زد أف تيد بن م 4ض ٦ ٤ 
جهنم!أبو محمال القصل؟ يدي ( JUالماو ق . اش وو رم من نجع 

ثكاذظه ، ٣١؛ئ:أي  juji'م:م اش زئوُل قاو 
أذريلا : ٣١أثو ئال بم:ه"، ثئ بمث أذ من ئ خوا أزبجن مف أف 

ننة.أو >؛لإةوا أو يوما أربع؛ر( أيال 

الحديثالمل،رفم يدي ين إثم باب 
٥١٠.

الصلاةكتام  البخاريصحيم 

الحديثااكل،رءم يدي بين المار مع بامحر 
٥٠٧.

الصلاةكتان  لممصحأأم 

المصل،يدي بين المرور من عنه ينهى ما باب 
٠٧٠١الحدث رقم 

الصلاةكتان  يائيأي سنن 

المصل،يدي بين المرور كراهية ل جاء ما باى 
آ"ّآ"آبالحدث رقم 

عنالصلاة كتاب 

اف.رسول 
الارمالىجامع 

وبينالمصل يدي بين المرور ل التشديد ، ياي
.٧٥٦الحدث رنم مرته، 

القلةكتاب  النائيمتن 

الحدثالصل،ر3م يدي بين المرور باب 
٩٤٥.

إقامةكتاب 

والةالصلاة 

مها

ماجهابن سنن 



اللأوالضبت

هلبومح^ؤهه واحد يح ف ل الهب\د٥ امحب 

ثولساق يصل اش. رمول رأيت هال! ه سلمه \لي بن عثر ٦ ٥ 
عاتميه.عل طرقته واصعا ملئه أم بيت ق به مئثملأ واحد 

ءه،ردمملتحفا الواحد الثوى ق الصلاة ياي 
.٣٥٦الحدث 

الصلاةكتان  البخاريصحيم 

له،رنموصفة واحد ثوى ل الصلاة باى 
,٥١٧الحديث 

الصلاةكتان  لممصحيم 

الحديثنهءونم يمل ما أثواى •؛؛^٤ باى 
٦٢٨.

الصلاةكتاب  داودش ض 

الواحد،رومالثوى ق الصلاة ق حاء ما ياي 
,٣٣٩الحديث 

عنالصلاة كتاب 

هاض رسول 
الترمذيجامع 

الحديثالواحد،رمم الثوب ق الصلاة ياب 
٧٦٤.

القبلةكتاب  النسائيمحنن 

الحديثالواحد،رءم الثوب ق الصلاة يات 
١٠٤٩,

إقامةكتاب 

والمنةالصلاة 

فيها

ماجهابن سنن 



الصلاةومواصع الساجد كتاب 

الركبعل الأيدي وصع إل الدب باب 
المملبيقونسح لركؤع ال 

مُ كفيبئ فطبمث \لي جنب إل صليث يقول نعد بن مصعب ٦ ٦ 
ألوبن؛( عنه منهينا معله كنا ومال؛ م منهانج؛ مخيي بئ صعتهإ وم 

الأنتإ.عل أيدينا ثضع 
الركوع،رقمق اركب عل الأكف رصع باب 

.٧٩الحديث• 
الأذانكتاب  اليخارىصحح 

لارك عل الأيدي وصع إل النيئ—، ياي، 
.٥٣٥الحديث التهلسق،رقم وتم اركؤع 

اجدالما كتاُ

الصلاةومواضع 
مسلمصحهم 

الحديثارىت؛ن،رنم عل الدين ونحع باب 
٨٦٧.

الصلاةكتاى 

أبوابتدع 
جودوالاركوم 

داؤدأي سن 

قاركتن عل اليدين وضع ق جاء ما يامر 
.٢٥٩اركوع،رقمالحديخ، 

موانتكتان 

رسولعن الصلاة 

اش.

الترمذيجامع 

١١٠٣٢بابالتطبتق،رءمالحديث  التْلبيقكتان  الناُىسنن 

الحديثارىتإن،رفم عل اليدين وضع يام، 
٨٧٣.

إناُةكتاب 

والسنةالصلاة 

فتها

ماجهابن سنن 



اللآلالض؛ة٧٣

إباحتهْن كان ما ونسخ الصلاة ق ازكلأم تحريم باب 
له،حاجة ق . ائئه وو رم بعش، اش.دالا؛ عبد بن جابر ٦٧

ظه،نشق 0 ١^ ئمحغ قضئا، زنن زيث ئإ ئانط؛وئئ، 
رموولعل ثمى j( مملئ به، أعلم الئث ٠^١ يشب ذ ئوبع عل، يرد هلم 

هزهغهو هش;ئذَ ظه نشئ، P ه، أ;طاث،  Jiهو زخد آش. 
!^١ممال،؛ عو، هري عليه نلمثv يم ١^^،؛ ١^٥ من أمد ش، يي 

َإلةثن-بجا  aLUم نكان أٍثل" محئ، ٩^ ظك، أثذَ ش نثش 
امحلة•عم 

الحديثرنم الصلاة، ق اللام لايرد بات 
١٢١٧.

قالعمل كتاب، 
الصلاة

البخاري(صحح 

عنكان ما وسخ الصلاة ؤ، الكلام ريم ياي 
٤٥ ٠ الحديث إباحته،رقم 

المّاجن.، كتام

الصلاةومواضع 
ملمصحم 

٩٢٦الحدث الصلاة،رقم ؤ، الملام رد بات  الصلاةكتا؛،  دازدسشأبٍ، 

ماحيث الدابة عل الصلاة ق حاء ما باب 

٣٥١الحدث با<،رنم توجهت، 
عنالصلاة كتامح، 

هافه رسول، 
الترمذي

الصلاة،رنمق بالإشارة رداللأم بائح 
.١١٨٩الحديث، 

هوال، كتام الشاشصتن 

ايديث،يرد،رقم ، كيفعليه سلم الصل ؛ام-،  الصلاةإقامة كتاب، 

فهاوالمنة 
ماجهابن( سنن( 



٧٤الصلاةومواصع المساحد كتاب 

الحصىمسح كراهة باب 
الصلاةق التراب وتسوية 

الرجلل قال . النبي أف مع1قيب1 حدلي قال؛ تنثه \لي  ٦٨
هُ ٠ قواحدهمحاعلأ كنث إذ محال؛ ينجد حيث الراب ينوي 

.١٢٠٧الحديث الصلأة،رةم ق الحمى مم ياى 
زالعمل مماب 

الصلاة
البخاريصحح 

الصلاة،ق الارا>صا وتسوية الحمى مح كراهة ، داُ
.٥٤٦الحديث رقم 

المساحيكتان 

الصلاةومواضع 
لممصحم 

٠٩٤٦الحدث الصلأة،رقم ق الحمى مم ق ءا دارّ الصلاةكتان  داودستزش 

الصلاة،ق الحمى مح كراهية ق جاء ما باس 
.٣٨٠الحديث رقم 

عنالصلاة كتان 

هانله رمول 
الرمذىجامع 

١١ ١  ٩٢اشلدث، مرة،رقم فيه الرحمة باى  هوالكتان  ائيالنمتن 

.١٠٢٦يث، ١^٠ ااصلأة،رفم ق ١^^٠٠ مح ؛١٧ 
إقامةكتاب 

والسنةالصلاة 

فيها

ماجهابن سنن 



Uo

لهوالسجود الصلاة ق السهو باب 

محامإذا "إة : Jli. ١^ زئول أو ه: زو1َ ر  ٦٩
دلكوجد قإدا صل، كم لأيدوي حر عليه قلبس اك1طان، -؟٠١؛ يصل، 

جالمل."وهو تجيش ئنتنجد أحد^١، 

.١ رمم والتطؤع، المرض الهول ياس  هوالكتان  الخارىصحم 

.٣٨٩الحديث رنم له، والجود الصلاة الهوق ، بام
الممجاجدكتاب 

الملأةومواضع 
ملمصحم 

.١٠٣*الحديث ظنه،رنم أكر عل يتم ،! Jliْن بار-ا  الصلاةكتايح  داودش سنن، 

والتهمائ،،الزيادة ق يشك نيمن بائح 
.٣٩٧_^، رقم 

عنالصلاة كناس 
اللهرسول، 

هوال، أووا'«
مدىجامع

.١٢٥٢الحديث رنم التحرتما، بائح  هوكنا'،ال النائيمتن 

اللام،الهوقبل سحيق ق جاء ما ح بائ
.١٢١٧^^،رقم 

ىابإقامق

والسنةالصلاة 

فها

ماجهابن( سنن( 



٧٦الصلاةومواصع الساجد كتاب 

زمحنه اش زثوو َث ئاو:ءنل اين اش همد ٧ ٠

همحىهلما ئعة الناس همام يبلس يلم مام يم الصلوات بعض من 
حالزوهو نجدس هنجد التندم هثل كبت سليته صلأ5ه 

•نلم ثم 

ركعتيمن نام السهوإذا ق جاء ما باب 
.١٢٢٤ا-كويث رنم المريقة، 

الجوؤ كتاي البخاريصحح 

الخدين،له،رنم والجود الملأة السهوق بار< 
٥٧٠.

الساجد، كتاي

الصلاةومواضع 
لممصحح 

الحديثسثبد،رةم ولر سن من نام من باب 
١٠٣٤.

الصلاةكتاي،  يائيش سنن، 

اللأم،رنمنل السهو سحيق ق جاء مجا بائح 
.٣٩١الحدين، 

عنالصلاة كناى 

اض.رسول( 
الارم،وىجامع 

يتشهد،ولر ناسيا اثتت؛ن من قام من يفعل ما >ارا 
٠١٢٢٢رنمادديح، 

الهوكتام  اسم^النمنن 

اءيا،رنماثتتئن من قام نتمن جاء ما بات 
؛١٢٠٧الحدبمث، 

الصلاةإقامة كتاب 

فيهاوالسنة 
ماجهابن، سنن، 



٧٧

i ْم . - هالني اشه:صل عبد قال قال: علقثة عن إبراهيم ٧ ١
رسوليا له: قيل نلم هلما ~ مص أو زاد أدوى لا إبراهيم• ال ق~ 

Oil نكدا،^١ طن ^^١: ذاك؟" "ننا هال: الئلأة ي أخدث ؛
^١أم ئتثا ط؛ تأ نجوتي زنجن الم؛وه ثانقj ينه رض 

آناإء ولكن بي ^^٠٠١ ثيء الم>لأة ^٠؛ حدث ثو إو4 قال: بوجهه 
ِفيأحدكم ثك ؤإدا ثسيت 3إدا ثننول كإ أسى مثلكم بثر 

نخدتقبمبد ثأ ظ؛ ^ ظه ئكأ ١^١^ ئكم ه يء

كانءرقمحث القلة نحو التوجه بات 
.٤٠١الحديث 

الصلاةمماى  الخارىصحم 

له،رتموالجود الص،لأ0 ق المهو محا^ 
.٥٧٢الحديث 

المساحيكتان 

الصلاةومواضع 
ملمصحم 

١١٠٢٠الحويث خما،رءم صل إذا بات  الصلاةكنان  يائيش ض 

السلاميعر هو المجدق ق جاء ما ا وااّ
.١٠٩٢والكلأم،رقمالحديث 

عنالملأة كتائب 

هاض رسول 
الزمدىجامع 

.١٢٤٢بابالتحرى،رءمالحديث  هوالكتان  لمائياض 

.١٢٠٢'الحديث الملأة،رءم الهوق باب 
الصلاةإقامة كتاب 

فهاوالسنة  ماجهابن سن 



٧٨الصلاةومواصع الساجد كتاب 

قاش وثول بنا صل منز0هداو: عن!؛_( سترين ابن 4عن  ٧٢
سميتولكي أبوهريرم تماها م؛وين• ابن قال ~ المي صلاي إحدى 

قمعروصة حشبة إل همام تئم، يم ركعتي، بنا هصل هال! ~ أدا 
١^،هل البمز دة ززضع عفباذ، كاك ظها هاتكا انجد، 

البمرى،كمه ظهر عل الأيمن حده ووصع أصابعه، بئ وسثلت، 
ولالصالآ0؟ هصزت مماثوات ائنجد، أبوامحت، مذ الثزعان وحزجت، 

،طوو يديه ِفي زجل الموم ؤؤط يكث،اْ، أف يهابا وعمر، بكر أبو الموم 
١^؟محزن أم 1نيت ١^، ننول :ا محال: البم:ن، ذو ثئ: مال 

ثب،الي:ن"مماووا: ذو مول "أي مماو: محز" p أش هاو;"لمْ 
أطوو،أو ئجودْ مثل ونجد  jSتأ نلم، ثم ثزك، ما هصل فتميم 

رأتهرمخ ثم أطول،، أو نجوده مم وتجد كي ئأ وكو، زأتة زمخ ثم 
هاJتحصم، بن عمنال أو دستا هيمووت تلم؟ ثم ^^٥؛ ؤئ\ وكي، 

تلم-ثم 

وءارْ،رقمالجد ق الأصاع تقسك ياب 
.٤٨٢الحديث 

الصلاةكتاس  الخارىصحيم 

الحديث،رنم له والجود الصلاة الهوق ياي 
٥٧٣.

المساجد، كناي

الصلاةومواضع  لممصحيم 

١الح.يث الجدتن،رنم البوق باي،  ٠ ٠٨. الصلاةكناي  داودأي سن 



ص ٧٩

الظهرمن الركعتتن ق لم يالرجل ق حاء ما باب 
.٣٩٩الخا،ث والعهر،رقم 

عنالصلاة كتان 
اف.رمول  الترمذيجامع 

ناسياوتكلم،ركعتن من سلم من امايفعل باُ
الخاويث؛؟آآا.رقم 

السهوا كتاُ ائيالنمنن 

ماهاءرقمثلاث أو ثتتن من ملم فيمن باى 
.١٢١٤الحديث 

إقامةمماب 

والستةالصلاة 

مها
ماجهّساين 



الصلاةومواضع الساحل كتاب 

التلاوةمجود باب 

وذاممزأ العتنة صلاة هزيزة أف مع صقغ قاوت نابع أف  ٧٣
أفحلنت فيها نتجدت ق\و(1 هده؟ ^١ محقلت؛ محثجد الثةاءاسمته 

أكاة.خز فيئا أضبي أزاو محلا و. الئابم 

.٧٦٨الحديث الجدة،رفم العثاء ق القراءة ياى  الأذانكتاب  البخاريصحم 

١يا . ٥٧٨الحديث التلاوة،رقم سجود  ٠١
المساجدكتامح، 

الصلاةومواصع  لممصحم 

و>اماه،ا:شه.ث،ه الياة ؤاذاالءودj اى 
٠١٤٠٨الحديث رنم 

الصلاةكتان 

3راءةأيوات 
وتحزمهالقرآن 

وترسله

يائيّنز،ش 

وحلقه الذي ربك بانم ^,١٧ ق السجدة ق ياي—، 
٠٥٧٣صاسه،رنمالخلث 

عنالحمعه كتامؤ 
هاغ رمحول  الترمذيجاعع 

٠ ٩٦٨الحديث ،رنم الفريضة ق السجود يامج  الأفتاحكتاب، النسائيسن 

٠١٠٥٩الحديث ،رقم القران صجود عدد دارأا 
إقامةكتاب، 

والسمةالصلاة 

مها

ماجهابن سنن 



٨١

بوقارالصلاة إتيان امتحباب باب 

سعياإتيانما عن والنهى وسكينة 

أقيمتإدا يقول؛ اقثه ومول نبت قال؛ ٥^^٥٠ \لي  ٧٤
أذنكمهنآ علتكلم ممئوف وأئوها ذ سعن ثاوها قلا الصلأ0 
قا;ئلمزئ ^^١ 

.٩ ' ٨ الحديث الحمعة،رنم إل الثى باب  اضةكتاب  البخاريصحح 

وسكينةلوقار الصلاة إنسان استحباب باب 

•٦٠٢الحديث اعيا،رةم ّإتتاما عن والنهى 
المساحيكتان 

الصلاةومواضع 
لممصحح 

.٥٧٢الحديث الصلأة،رنم إل الص باب  الصلاةكتاى  دازدأبا سنن 

الحديثادجد،رنم إل الثى ق جاء ما باب 
٣٢٧.

عنالصلاة كتان 
هاض رسول 

الزمديجامع 

.٨٦١الحديث اكلأة،رثم إل العي باب  الإمامةكتاب  اشالنسنن 

.٧٧٥الحديث الصلأة،رفم إل الثى باب 
اجدالمكتاب 

والحإعات ماجهابن سنن 



٨٢الصلاةوموآصع الساجد كتاب 

الصلاةمن ركعة أدرك من باب 
الصلاةتك أدرك فقد 

مذركعه أذوك من ت محال . اض وئول أف ه هريرْ أ؛ا  ٧٥
١^٤أذنك قد ١^٥ 

ركعة،الصلاة من أدرك من ياي 
.٥٨٠الحديث رقم 

ت،مواف، كتاي
الصلاة

البخاريصحح 

تلكأدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك من ، يائ
٠٦٠٧الحديث الصلاهءرقم 

الساجع.كتان 

الصلاةومواضع  لممصحيم 

ركعة،الحمعة من أدرك من بامح 
.١١٢١الحديث رقم  الصلاةكتايح  داودأي سن 

ركعة،الحمعة من أدرك فنمن جاء ما ح بائ
.٥٢٤الحديث، رقم 

عنالحمعة ، كتامح
اف.رمحول 

الترمذيجامع 

الصلاة،من ركعة أدرك من ، يام
.٥٥٣رقمالحديث،  ١^١^،كتاب،  النسائيمحسن 

ركعة،الحمحة من أدرك فنمن جاء ما باي—، 
رقمالحديث،؟أاا؛

الصلاةإقامة ، كناي
فيهاوالسنة  ماجهابن سنن 



الضبة_٨٣

''ننمحكمناضقال:. ننولأن ه م:رة م 4ص  ٧٦
منزئ أذنك زنن خ أذنك ممد الئنز ;طلخ أذ ثل زئ 
".٣٠١أذنك ممد اشز ممزب أف هي  ٣١

.٥٧٩الخل.يث ركعة،رقم الفجر من أدرك من باب  مواقتكتاب 
الصلاة

البخاريصحيح 

تلكأدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك من ، وا>س
.٦٠٨الحديث الهلأة،رقم 

اياحدكتاب 

الصلاةومواضع  لمجمصحح 

.٤١٢الحديث العصر،رقم صلاة وقت ق باب  الصلاةكتاب  داودش سن 

أنمل العصر من ركعة أدرك ممن جاء ما باب  عنالصلاة كتاب 
هاض رسول 

الترمذيجاهع 

العصر،من ركعتين أدرك من باب 
.٥١٥الحديث رقم  المواقتكتاب  التماثمىمنن 

والضرورة،العان.ر ق الصلاة وقت اب 
.٦٩٩الحديث رقم 

الصلاةكتاب 

مواقسناألوان 
الصلاة

ماجهبن اض 



٨٤الصلاةومواصع الماجد كتاب 

الخمسةالصلوات أوقات باب 

٧٧ Jكاذيئلإالخمزالتنزذاشه ئاتئهءهأ0ئقو

o>lj  ٥٢٢الحديث وففالها،رءم الصلاة مواقت • ن،مواقكتاف 
الصلاة

الخارىصحيم 

الخمسة،الصلوات أوقات ، ٠١ ١١
.٦١١الحديث رقم 

المساجدكتان 

الصلاةومواصع 
لممصح.ءح 

.٤٠٧الحديث العصر،رقم صلاة وقت ق )ات  الصلاةكتاف  داودأي منن 

العصر،تعجيل ق جاء  ١٠ياي 
.١٥٩الحديث، رقم 

عنالصلاة مماى 
هاف رمحول( 

الترمذيجامع 

.٥٠٥الحليث^ العصر،رقم تعجيل بات  الوانت،يات  النا|سار،متن 

.٦٨٣الحديث، العصر،رقم صلاة ونت، ، ^١١
الصلاة، كتاُ

تؤاق ٥٠ات أيم 

الصلأة

ماجه



المتناللأل ٨٥

الحرشدة ق بالغلهر الإيراد استحثاب باب 
طريقهو الحر ويناله جاعة إل مض يش 

بالئلأةإ}ئغ\ الحث اشتد ه:"إذا ١^، ض ه \و  ٧٨
جهم".ثح من او شده قإف 

الحديثالحر،رقم شدة ق )الظهر الإبراد ، يا)
٥٣٦.

مواقتت،، كناي

المائة
البخاريصحيم 

،لنالحر شدة ق )الظهر الإراد استحيا)، ياي 
طريقه،ق الحر ؤيناله خماعة إل يمحى 

.٦١٥الحديث، رقم 

المساجدممات 

الصلاةومواضع  ؛iJLoصحم 

.٤٠٢الحديث، الفلهر،رقم صلاة وفت، ل ، ياي المائةكان  داؤدش منن 

الحر،شدة ق الظهر احر ق حاء ما يا)، 
.١ م\ه الحديث، رقم 

عنالصلاة كان 
هاض رمول، 

الترمذيجامع 

انتداب،يالظهرإذا الإيراد ؛اب، 
.٥٠٠رقمالحديث، 

الموافن،كاب،  ائيالنمنن 

الحر،شدة ق يالظهر الإيراد يا■، 
٠٦٧٧رقمالحديث، 

الملأ٥ممات 

مواقستتحأوان 
الصلاة

ماجهابن سس 



٨٦الصلاةومواصع المساجد كتاب 

قالظهر تقديم استحباب باب 
الحرة شي، غير ق الوقت أول 

ا>شدة محل ئال:كا ه نابك ;ن 1س  ٧٩

مجدثوبه، بنط الأرض من وجهه يتقن أف أحدثا ينشئ لمْ قإذا 
ظه.

ممء؛ 

للجود،رءمالصلاة ق الثوُس، سط )اما 
.١٢٠٨الحديث 

ى١بانملق
الصلاة

الخارىصحم 

قالوقت أول ق الفلهر تقديم اسحبا٧ باس 
.٦٢٠الحديث الحرارقم سدة غر 

احيالمكتان 

الصلاةومواضع  لممصح،م 

الحديثثويه،رةم عل يجد الرجل بات 
٦٦٠.

الصلاةكنام  ّسشداؤد

علالسجود ق الرحمة عن ذكر ما باى 
.٥٨٤الحديث وال\رد،رقم الحر ل ا الثوءّ

عنالحمعه كتان 
هاف رسول 

الترمذيجامع 

.١١١٦الحديث ا،رفم الثّا>_عل الجود بات  التملقكتاب  النسائيسنن 

والرد،رثمالحر ق الشاي عل الجود يام، 
.١٠٢٠٢الحديث'

كتاب
والسنةالملأة 

فيها

ماجهابن سنن 



يص ٨٧

التغايظباب 
العصرصلاة فويت تق 

العصرصلاه ثفويه هاو:"الذي اش. ننول ئتن.أ0 ابن 4عن ٨ ٠ 
أ1\١^ (زتزث ١^; فد م و\و زه أظ ظ ص 
مالأ.ثه أحدت أو ٥^ ثه قك 

.٥٥٢الحديث ااعصر،رءم فاتته ْن إثم داد-ا  مواقن،كتان 

الصلاة
الخارىصحح 

العمر،صلاة تفويت ق التغلظ ياى 
الحدثآ"آآ•.رنم 

الماحيكتان 

الملأةومواصع 
لممصحيح 

.٤١٤الحديث العمر،رنم صلاة وقت ق يامر  الصلاة، كناي داودش سنن 

المر،صلاة ونت، هوعن الق جاء ما ، يام
.١٧٥الحديث رقم 

عنالصلاة كتان 
.افه رمحول(

الرمذىجامع 

.٨^١٤الحدينؤ السفر،رقم ق العصر صلاة ياي،  الصلاة، كنائ ائيالنمنن 

الحمر،صلاة عل ا،لحاففلة ج يام
٠٦٨٥الحل.يث، رقم  الصلاةكتان  ماجهابن سنن 



٨٨الصلاةومواصع الساجد كتاب 

ه:اض زئول قال الأخزاب :زم كاف لئا محال: ه عئ  ٨١
عابتحض الونطي صلاة عى شعلوئا ثارا وقبوJهلم يوبب اممة ملأ 

الئنز'/

والزلزلة،بالهزيمة المثرين عل الوعاء باب 
.٢٩٣١الحديث رقم 

كتابالحهاد
والمر

البخاريصحم 

العصر،صلاة تقوين ق التغلغل ياى 
.٦٢٧^^،رنم 

الا'>اس، كتام

الصلاةومواضع 
ملم

.٤٠٩الحوسث، العصر،رنم صلاة ونت، ق بائح  الصلاةكتا>،  داودش منن 

.٢٩٨٤الح.ث المرة،رقم سورة ومن يامر 
القرانتضر كتاى 

هاض رسول عن 
الترضجامع 

.٤٧٣الحديث، العمر،رقم صلاة عل الحائلة باب  الصلاةكتان  المائيسن 

٠٦٨٤الحويث، العصر،رقم صلاة عل الحائلة ه يامح الصلاةكتان  ماجهابن متن 



اللآلاك-ة٨٩

وقتهاأول ق بالصبح استحباب باب 
فيهاالقراءة قدر وبيان التغليس وهو 

\لحتغليثل ه اض ننول لكذ ئاوت:إو ه قاشة 
العانس.مذ يعزؤن ما بمروطهى متلمعات النثاء متصرف 

والنلس،ياللل المساجد إل النساء حروج >اما 
,٨٦٧الحدث رقم 

الأذانكاب  البخاريصحيح 

وموقتها أول ل النكربالمسح اسمام، باب 
الحديثذها،رةم القراءة قدر وبيان التغليس 

٦٤٥.

الماجدكتان 

الصلاةومواضع  مسامصحم 

.٤  ٢٣الحديث المسح،رقم وقت ق باب  الصلاةكتان  داودش متن 

الحدثالتغلميس؛الفجر،رقم ق جاء ما باب 
١٥٣.

عنالصلاة كاس 
هالله رسول 

الرمدىجامع 

.٥٤٥الحديث الحضر،رقم ق التغاليس اى  المواقنكان  النائيمنن 

,٦٦٩الحدث اكجر،رقم صلأة ونت 
الصلاةكاب 

مواقكأموات 
الصلاة

ماجهابن ستن 



~ ٩٠- — الصلاة ومواصع الماجد كتاب 

\ؤر>نتجأونز0 أيئ عل وم انا دحلث داو1 نلامه بن نثار هفوا°  ٨٣
 Jيتلكاذ ممال: اككثو:ة؟ ينل ه اش زئول كاف ت قا

يمالعصر ويتل الث-س ئدحص حنن الأُول ددعومثا ١^؛، ^٠؟؛^ ٠١
دالما وثسيت حثه والشص المدينه أقصى ق رحله إل أحددا يرجع 

وكافالعتمه ثدعومتا التي العشاء يوحر أف يستحب وكاف لمعرب اق 
تبئأالعداة صلاة من ينمتل و'5ال بعدها وا-فديثا ملها الئوم يكرم 

المائه.إل ^١ هنة ١^ ؛زف 

.٥٤٧الحديث العصر،رنم وقت ياي-، 
مواقت،ح كتامحّ

الصلاة
البخاريصحم 

رنتهاأول ق بالصح الشكر ، اسحثامياي—، 
ذها،رثمالقراءة قدر وبان وهوالتغاليس 

.٦٤٧الحديث 

المساحو، كتاُ

الملأةومواضع  لممصحيح 

كانوكيف الني. صلاة وقت فا باب 
.٣٩٨الحديث، ماليها،رقم 

الصلاةكتامح،  يائيأي منن 

والمرالعشاء نل النوم كراهية ق حاء ما باُ—٠ 
ؤ١  ٦٨الحديث، رنم بعدها، 

عنالملأة كنا■•، 
هاه رمحول 

الترمذيجامع 

الحا.يث،،،رنم الغررء Jbuالنوم كراهة ياي، 
٥٢٥.

الواقين،ممات  اُىالنتن حم

٠ ٤٦٧ الحديث، اإفلهر،رنم صلاة وفت، ، ياي—
الصلاةممات 

ت،هواقأموات 
الصلاة

ماجهابن تن ّ



٩١

وبيانالحإعة صلاة فضل باب 
محهاالتخلف و التشديد 

علريي ابمتع صائم ت محاو البل. عن ه هريرة إي  ٨٤
أحدكممحإل يرحه، وعتريى حمتا محوقه، ق وصلاته بسه، ق ضلا؛؛ 

حملوهنحث إ الصلاه، إلا يريد لا التحد، وأثى قاحنى، يوصأ ^١ 
وإداالش>:د، حش ح2فيئه، عنه وحط يرحه، خا اقئه رهعه إلا 

عثهيمي ~ وتصل، محبه، كاثت ما ضلأب ق كاف النجد، لحل 
ازحمئ،١^ ثه، اغفز ١^ فيه: ينل اثدي محيه ل دام U - اللائئ 

فه".ظ1ْمحدف 
َءََ س  إ

olj  ٤ ٧^١ الحديث الوق،رقم مجد ق الصلاة. الصلاةكناي،  البخاريصحيم 

التخلفق التشديد وبان الخ،اعة صلاة قفل س، ائ
.٦٤٩الحديث، ءنها،رءم 

الماحي، ياي

الصلاةومواضع 
مسلمصحح 

ين،الحل. اكلأة،رءم إل المثى قفل ق حاء ما ، امح
٥٥٩.

الصلاة، كتامح داودم منن 

.٢١٦الحويث الح،اءة،روم قفل ق جاء ما يا،.، 
الصلاةكتان 

اللهرسول، عن  الترمذيجامع 

.٤  ٨٦الحدين، الح،اءة،رءم صلاة فضل ارّا  الصلاة، كتامح ائيالنسنن 

^٨٦.١الحديث، حماءة،رنم ق الصلاة قفل ، ائس المساحيكتان 

والحإعاين، ماجهابن، سن 



٩٢الصلاةومواضع اجد المكتاب 

لمدديد«ه ثنيي والدي قال؛ اش. ومول أف ه هريرْ أتجط ٨ ٥
زجلاآمن ثم قا محيودوز بالصلاة آمن ثإ محثحطب وحهل_.ا آمن أف محنت 

متىوالدي بيوتبمم عليهم قاحرى وجال إل أحالس يم الناس قيوم 
لبذ-هحظآ مايثن من أو تمينآ عرقا يجد أيه أحدهم يعلم لو يده 

.العشاء 

٠٦٤٤الحدسثه الحعائ،رثم صلاة وجوى يات  الأذانكتاب  الخارىصحح 

التخلفق التشديد ان وبالخإعة صلاة فضل ، يامح
٠٦٥١الحدث عنها،رةم 

المساحدكتان 

الملأةومواضع  لممصحح 

.٥٤٨الحديث الح،اعة،رقم ترك ق التشديد ق باب  الصلاةكتام  داودش منن 

الحدثمحس_،،رنم فلا النداء سمع فمن حاء ما يامج 
٢١٧.

عنالصلاة كتان 

هاض رمحول 
الترمد.ىحامع 

الحديثالحإعة،رقم عن التخلف ق التشديد يات 
٨٤٨.

الإuمتكتاب  النسام،منن 

Utj  الحديثالح،اءة،رقم عن التخلف ق التغليفل
٧٩١.

المساحدكتان 

والحإعات ماجهابن سنن 



اللادالضبت٩٣

بالإمامةأحق من باب 

موصص م ِفي ٠ المحي أبق ه افوفي4ُ بن مالك 4^0  ٨٦
أثايثاإل ذو°ه نأى قئا ذينا نجما ثكال وأ عشرين علمدة ؛1^11 
الصلاةحصزت قإدا وصلوا وعلمو٥^٢ فيهم محكوموا ارجعوا داوأ 

ثث3ثئلم٣ ٣ ئؤزذذ 

واحد،رقممؤذن الفر ق ليؤذن قال من باض< 
الأذانمماب  iالحارة صحح 

.٦٧٤الحديث والإمامة،رءم أحق من ياما  المساحيكتايط 

الصلاةومواصع 
لممصحح 

UIj  ٥٨٩الحديث بالإمامة،رقم أحق من. الصلاةكنام  داودم سنن 

.٢٠٥الحديث الفر،رقم ق الأذان ق حاء ما باب  عنالصلاة كتاى 

وهال؛ه رسول 
الترمذيجامع 

الحل.يثالحضر،رقم ق غره اذان اطلرء اجتزاء وارّا 
٦٣٥.

الأذانكتاب  المائيسن 

. ٩٧٩الحليث والإمامة،رنم أحق من J؛_ 
إقامةكتاب 

والسنةالصلاة 

مها

ماجهابن سنن 



٩٤الصلاةومواصع الساجد كتاب 

الفائتةالصلاة قضاء باب 
قضائهاتعجيل واستنمصاب 

يكزإدا محنيصل صلاه ليي مذ ئال؛ . اللمي ض ه أنس  ٨٧
دكرى<لِالفلاة >نأدم دلك ؛لا قاكئازة لا 

إلايعيد ولا ذكر إذا فليصل صلاة سى نمن ، وار>
.٥٩٧الحديث طكالصلأة،رقإ 

مواقتكتاب 

الصلاة
البخاريصحيم 

تعجيلواستحباى الفائتة الصلاة قضاء باب 
٦٨٤الحديث قضاوها،رقم 

•ايماح. كتاب 

الصلاةومواضع 
مسلمصحيم 

أونسيها،الصلاة عن نام من ق باب 
.٤٤٢الحديث رنم  الصلاةكتاب  سنز،شداؤد

الصلاة،ينسى الرجل ل جاء ما ياي—، 
.١٧٨الحديث، رنم 

عنالصلاة كتا؛، 
اض.رسول، 

الترمذيجامع 

٠٦١٣ايديث، صلأة،رةم نى فيمن ، ؛اي ا.لواقيتاكتاب  المائيسن 

أونبها،الصلاة عن نام من باس 
.٦٩٦رنم 

الصلاة، كتاُ ماجهابن مني( 



وقصرهافرين Lilصلاة كتاب 

وقصرهاالماهرين صلاة باب 

الثمرو يشح أنة ظز اي. صجئئ عنز.ئاو: ابن 4عن  ٨٨ .رهُ ْ 

ذه4.أنزة ١^ زئوو و ٣ لكف ذيث:ؤكد ض ١^ 

jIj  — ، ومنها،الصلاة دُر الفر ق يتْلوع لر من
.١١٠١الخدين، رنم 

تقصركتان 

الملأة
الحارىصحم 

jIj ، الحديث،وقصرها،رقم السافرين صلاة
٦٨٩.

صلاةكتاُّه 

المسافرش
وقصرها

مسلمصحم 

٠١٢٢١٠الحديث، فر،رقم الق التطوع باب  الصلاةكتان  داودش سنن 

.٥٤٤ادد.يثإ المر،رقم ق الممصر ياص 
عنالحمعة كتاهم، 

هالله رّول 
الفرأدوارسا 

الرمذىجامع 

الحويثؤالفر،رثم ق التطؤع ترك ، ياي
١٤٥٨.

تقصركناي 

السفرل الصلاة 
النسائيمنن 

.١٠٧١ايديث، فر،رئم الق المملؤع يائ، 
إقامةكاب 

والمنةالصلاة 

فيها

ماجهابن سنن 



٩٦ونمرهاالسافرين صلاة كتاب 

م م محكانمكة إل المديث مذ المحي. ْع • بمولءحر ه انس  ٨٩
شق؟يه  ٣١محك: اكدث إل زبما خر زئش نكثي يئل 

ماو:أسناةاثنزا.

قصر؟،حتى يمم وكم القصر ق جاء ما ، ياي
•١ ٠ ٨ ١ الخديثج رقم 

تقصركتائ، 

الصلاة
الخارىصحم 

.٦  ٩٣الخديث، ونمرها،رنم السافرين صلاة ار< 
صلاةكتاءّح 

وقصرهاالسافرين 
مسلمص1صم 

.١  ٢٣٣الحديث، السافر؟،رنم يتم متى باب،  الصلاةط كتاُ

السمرصلاة تفريع  داودش منن 

الحادي>ث،تقصرالصلأة،رقم كم ق حاء ما يائه 
٥٤٨.

عنالحمعة كناهم. 
هالد رمول، 
فرالاوواد_، 

الرمذىحامع 

الصلاة،يمثله يقصر الن.ى القام ه ؤام
.١٤٥٢الحديث، رقم 

تقصرح كتاهم

فرالق الصلاة 
النائيمتن 

يبلدة،أنام إذا السافر الصلاة يقصر كم < باا-
.١٠٧٧رقمالحديث، 

الصلاةإقامة محاب 
فهاوالمنة  ماجهبن اض 



٩٧

الدابةعل النافلة صلاة جواز باب 
توجهتحيث لسفر اق 

م_ <ق م.٠  زاحكعل الم و يل ي. لكن نت.ئل: ابن 4ض ٩ ٠ 
علويوتر الخرائص إلا الم صلأْ إمحاء يوبئ به ويهئ ثط 

راحلته.

١٠الحديث الفر،رةم ق الوتر يائس،  ٠ ٠. الوتركتاب  اJح١رىصحم 

حثالمر ق ١^١^ عل النافلة صلاة جوار ياي 
٧٠الحديث توجهتءرقم  ٠.

صلاةى مما 

وقصرهاالمسافرين 
مسلمصج^ااع 

.١٢٢٤الحل.يث والوتر،رثم الراحلة عل التطؤع باب  الصلاةكاب  يائيش ض 

ؤ٢ ٩  ٥٨الحدث القرة،رءم محورة ومن باب 
القرآنتمر كاب 

اض^عزرّول  الترمذيجاُع 

القبلة،رءمغر استقبال فها بجون الص الحال باب 
.٤٩٠الحدث 

الصلاةكتان  النسائيسنن 

١٢٠الحدث الراحلة،رفم عل الوتر ق جاء U باب  ٠. الصلاةإقامة كتان 

فهاوالسنة  ماجهابن سنن 



٩٨ونمرهاالمسانرين صلاة محاب 

الحلوسوكراهة  jiالمسجد تحية استحباب باب 
الأومحاتحمح ي مشروعة وأما صلامإ قبل 

\ثمولمأذخز "إذا هال: ه اش زئول أف ه اضن ث1ئة \لي 4ض ٩ ١ 
عئيز".أذ ثو ^ هوكخ اتحد 

ركتن، SjSiالجد أحدكم يحل إذا باس 
.٤٤٤الحديث محالس،رةم أن نل  الصلاةكناس  البخاريصحيم 

ulj  وكراهةبركعمن المسجد تحية استحيا

حيعق مشروعة وأتبما صلاما قل الجلوس 
.٧١الحديث؛ الأوذات،رءم 

صلاةكناي 

ونمرهاالمسافرين 
نممصحم 

المجد،يحول عند الصلاة ق جاء ما يات 
الصلاةكناس  داذدأي سنن 

نلريرالجد أحدكم يحل إذا حاء ما ، بامح
.٣١٦الحديث ركعت؛ن،رقم 

عنالصلاة كتاب 
هاف رمحول 

الترمذيحا،ع 

ب،الجلوس نل بالصلاة الأمر باس 
.٧٣٠الحديث رقم  الماحيكناس  اشالنمنن 

يري،حش بحلس فلا المجد يحل س باب 
.١٠١٣الحديثرقم 

الصلاةإئاهة كتاب 
فيهاوالسنة  ماجهابن سن 



٩٩

الرانيةمس فضل باب 
عددهنوبيان وبعدهن الفرائض قبل 

الظي،مل نغاي0 نثق ئ،و: ئثزه انن  ٩٢
العشاء،بعد وتجيش المعرب، بعد ونجدش ال2إهر، بعد وتجيش 
يهثقي ثاوعشاءُ، ^>^، ٠١ئ1ثا اكة، بمد نتندبى 

.١ الخاووث'آمأا الكتووة،رنم يعد التطؤع بات  التهجدكتان  البخاريصحح 

وبعدهنالفرائض نل الراتة سنن فضل باب 
٩٧٢ الحدث عددهن،رقم وبتان 

صلاةكتان 

ونصرهاالمسافرين 
لممصحم 

نة،رنمالوركعات، التطؤع أبوان تفريع بات 
الحديث،آهآم

الصلاةكتان  داودأي سنن 

ايديث،المت<،رنم ق يملهإ أنه جاء ما باب 
٤٣٣.

الصلاتكتان 

هاض رسول عن 
الترمذيجامع 

٨٧٣الحديث الذلهر،رفم بعد الصلاة بابج  الإu٠ةكتاب  النائيمنن 

الحديثالحمعة،رنم يعد الصلاة ق جاء ما بات 
١١٣١.

الصلاةإقامة كتاب 
فهاوالسنة  ماجهابن سنن 



ونمرهااغرين المصلاة مماب 

وقاعدااكايلة جواز باب 
قاعداوبعضها محايا الركعة لعض وفعل 

صلاةمذ ء مي ق يمن1 . البي رأيت ما .هالت؛ عائثه  ٩٣
ثلاثوفالئوزة من ظه ص فإذا خابما قزأ لإ إذا خش خالنا الم 

زكخ.^ ١^^^^١٧أن 

وغثره،رمضان ل باللل ه الني قتام باب 
.١١٤٨الحدث رقم 

كتان البخاريصحيح 

بعضوفعل وئاعدا ةائ،ا جواز يار< 
.٧٣١الحدث قاءاوا،ر؛نم وبعضها ناما الركعة 

صلاةكتان 

ونمرهاالمسافرين 
لممصحح 

olj  ٩٥٣الحديث القاعا.،رقم صلاة ق. الصلاةكتاب  يائيأي سنن 

 lv٤٣٧ الحدث ا،رءم جاليتطؤع فيمن ؛.
عنالصلاة كتان 

هاض رسول 
الترمذيجامع 

ثات،اوذكرالصلاة انتتح إذايفعل كتف —' ياي
ذلك،رنمj عائشة عن الانالين اختلاف 
.١٦٤٩الحديث 

اللملقيام كتاب 
النهاروتطوع 

النائيسن 

الحديثءاءدا،رنم صلاة ق ؛١٧ 
١٢٢٧.

الصلاةإقامة كتاب 
فيهاوالسنة  ماجهابن سنن 



الليلو المي. ركعات وعدد الليل صلاة باب 
صحيحةصلاة الركعة وأن ركعة الوتر وأن 

قثزةإخدى ثقل لكف . اشِ زئوو ئاك:1و ه ثاظ 4ض  ٩٤
3دردلك من الثجدة منجد يالقل— صلاته—ثعتى تلك لكثت ركعه، 

1 \yu U ضلأةمز ^ زتزكع زك، تزئخ أف مز لإ حمستن حوىا
• الودن يأتيث حس الأيمن شمه -عق يصطجع م المجر،  oSL^iij

.٩٩٤الحديث الوترارقم ق حاء ما بايا  الوتركتان  الخارىصحم 

المى.ركعات وعدد الليل صلاة باب 
 jصلاةالركعة وأن ركعة الوتر وأن للل ا

.٧٣٦ث الحنو صحيحة،رءم 

صلاةكتان 

ايافرين
ونمرها

مسلمصحح 

٠ ١٣٣٦الحديث اللل،رقم صلاة j باب  الصلاة، ياي يائيبا أض 

١^،^بالاليل،صلاة وصف ق جاء ما باب 
٤٤٠الحديث رقم 

عنالصلاة كناى 
اض.رسول 

الرمدىجامع 

بالصلأة،رنمالأئمة الوذتن ليذان بات 
٠٦٨٥الحنرث 

الأذانمحاب  النائيمنن 

الحديثبالليل،رنم يصل كم ق جاء ما ؛ارسا 
١١٣٥٨

كتاُب،إةاءة

والمةالصلاة 

فها

ماجهابن نن ٌ



١ونمره،السافرين صلاة كتاب  ٠٢

إلورْ واقهى ء اش ونول أوي الم 4ض  ٩٥
الشم.

٠٩٩٦الحديث الرتر،رقم ساعات !ات  الوتركتان  البخاريصحم 

.الشى ركعات وعدد الليل صلاة باب 
صلاةالرية وأن ركعة الوتر وأن للل اي 

.٧٤٥الحديث صحيحة،رفيإ 

صلاةكتاى 

السافرين
ونمرها

.١٤٣٥الحديث الوتر،رءم ونت ق واُسا  الصلاةكناى  داودأي سن 

وآخره،رءمالليل أول من الوتر ق حاء ما باب 
.٤٥٧الحديث 

عنالصلاة كتاى 
.اف رسول 

الوترأموات 
الرمالىجا،ع 

.١٦٨١الحديث الوتر،رنم ونت  ٠٠٠،،
الليلنيام محاب 

النهاروتهلؤع 
النسائيسنن 

الحءيثالالل،رقم الوترآحر ل جاء ما بات 
١١٨٥.

كاىاقامة

والمسنةالصلاة 

مها

ماجهابن سن 



S'Tذلآل\ب\

مممض الليل صلاة باب 
احرالللصن ركئ والوتر 

اللتلصلاة عى ء اش وسول نال رجلا أف عمن. ابن  ٩٦
\ذحةأ-وولإ خثي ئإِذا ض قى ه:"ءتلأة اش ننول 

.صل قد مآ له ثوتر واحد٥ ركعه صل 

.٩٩٠الحديث الوتر،رنم ق حاء ما باس  الوتركتان  البخاريصحح 

آخرمن ركعة والوتر مثنى مثنى الليل صلاة باب 
.٧٤٩اللل،رقمالحدث 

صلاةكتان 

وقمرهاافرين الم
لممصحم 

٠١٣٢٦الحدث مثتى،رثم مثنى الليل صلاة ياي  الصلاةا كتاُ يائيأي سن 

مءتى،رةممثنى الليل صلاة أن جاء ما يات 
.٤٣٧الحدث 

عنالصلاة كتان 
هالله رمول 

الترمذيجامع 

٠١٦٦٧الحدث الليل،رذم صلاة كيف باب 
الليلنام كتاب 

النهارونملوع 
النسمايىمنتن 

الحديثركعتينءدنم الليل صلاة ل جاء ما بات 
١٣٢٠.

الصلاةإقامة كتان 

فيهاوالسنة  ماجهابن منن 



ونمرهااياغرين صلاة كتاب 

قيامق الترغيب باب 
التراويحوهو رمقان 

رءىت؛ثل ُام ُاو;"ش ه انثب ننوJ أذ ه _؛ م 4ض  ٩٧
دسهمى مدم ما ثه عفن واحتناثا 

الإيإن،من رمضان قيام تطؤع ياي 
.٣٧الحدث رقم 

كتابالإبجان الخارىصحم 

التراؤح،وص رمضان نيام ق اورءسا ياما 
.٧٥٩الحدث رنم 

صلاةكتا؛، 

ونمرهاالمسافرين 
مسلم

. ١١٣٧ الحدث رمضان،رقم شهر ^١٢ ق دارّا 
محاتالصلاة كتان 

شهرأبواب مرح 
رمضان

داؤدأي منن 

شهررمضان،فضل ق حاء ما بارّ، يامح 
.٦٨٣الحدث رنم 

عنالصوم كناس 
هاف رسول 

الترمذيجامع 

ايا،واحتإي،انا رمضان ئام من ، ثواماما 
.١٦٠٢الحدث رقم 

اللملقيام مماب 
النهارونملوع 

النسائيمنن 

رمضان،شهر ننام ل جاء ما 
.١٣٢٦الحدث رقم 

الصلاةكابإذامت 
فيهاوالسنة  ماجهابن سنن 



\-0

وقيامهالليل صلاة ق الدعاء باب 

هالثى روج ميموثه عند ليله ثان عثاس.أده بن عد 4عن  ٩٨
الله.ؤرسول واصطجع الوشاية عرض ل ياصطجعغ حالته وهئ 
مللقق أن اقو امحق إذا خض ه اش زثول ثام طوقا j زأظ 

زيههض النزم بمخ نشن ه اضِ زئول اظظ بملل بمدة أز 
ثنإل قام P عءاذ آل ئوزة من افناتلم الآثات الغشز هزأ م ندم 

محقنيعثاس1 ابن محال يصل محام ثم وصوء0 محآحس منها فتوصا معلمه 
علاليمض يده محوصع جسه إل مقنن دهنت م صغ ما مثل محصنعت 

تممركعتم تمم رمحن ثم رمحن مصل شلها البمى ثادنج، وأحد رأبي 
الموئلآتاه حض  ٤۶٧١م أور م ركعتي P ركعتي م ركعتي 

الصتح.محصل حرج تمم حهيفمح( رمحتن مصل ممام 
وغر0،رنمالحدث ُعد القرآن قراءة باى 

.١٨٣الحديث 
الوضوءكتان  الخارىصحيم 

الحديثوقيامهءرقم الليل صلاة ق الدعاء باس 
٧٦٣.

صلاةكتان 

ونمرهاالسافرين 
مسنلمصح^ااج 

ؤ ١٣٦٧الحدث الاول،رةم صلاة ل باب  الصلاةكتان  داودأف سن 
رجل،رذمدمعه مل الرجل ل جاء ما باب 

.٢٣١٣الحدث 

عنالصلاة كتان 
اف.رمول 

الترمذيجامع 

الحديثالمام،رثم يه نفع يما ذكر باس 
١١٦٢٠

الليلقيام كتاب 
الهارونملؤع 

التائيمنن 

الحديثيصل؛الانل،رقم كم ق جاء ما ، ؛امح
١٣٦٣.

الصلاةإقامة كتاف 

فيهاوالسنة  ماجهابن سن 



وقصرهاالسافرين صلاة كتاب 

"١٣اش ص ء !ي. ^ ظسءةقاو; اتن 4ض  ٩٩
الثنزات٣ أت الخنئ لك والأرض، الثموات رب أك الخمن، للث، 

قزلكوالأنض، اكزات نون أنث اقنن ك مهن، ونز والأزش 
3الثاعئخق، والئاز نق، والخئ نق، ولقاولئ الخق، ووغئلئ الخى، 
ألإئ،،3إدائ، ةثةك' 3ءتك انك' وبك أنك، لك  ٣١ئى، 
أحزيت،،وما دثمئ< ما لب قاعفز حا'كنثا، وإلتلث، حاصنث، وبلث، 

مزق"_j<  ٥١'لا ١؛^؟ أك وأعنك، وأنززت 

الثموتحلى الدى ُؤوض تعال اف، قول باى 
٧٣٨٥ثالآنضبا-لإ،سمالحدث  التوحدكتاهم،  البخاريصحح 

وقيامه،الليل صلاة ق الدعاء ، بام
.٧٦٩الحدث رنم 

صلاة، كتامح

ونمرهاافرين الم
لممصحح 

الدعاء،من الصلاة يه يتفتح ما بائه 
.٧٧١الحدث رقم 

الصادةكتامح  داودش مس 

إلاللمل من قام إذا يقول U جاء U باب، 
؛٣٤١٨انملأة،رثمالحدث 

اللعوادتإ، كتامح

اغ.رسول عن 
الرمن.ىجامع 

القيام،يه يشح ما ذكر با١٧ 
.١٦١٩الحديث، رقم 

الليلقيام كتاب 
النهاروتطلع 

المائيسنن 

منالرجل قام إذا الدعاء ق جاء ما ، ياي
.١٣٥٥اااايل،رقمالحدث 

الصلاةإقامة ج كتاُ

فهاوالمسه  ماجهابن سنن 



\'U

قالنافالة صلاة استحباب باب 
المسجدق وجوازها بيته 

مذبثوتفم j اجظوا يادت ه اي ض عمر. ابن ص ١ ٠  ٠
.قبورا يتخذوها ولا صلاتئم 

. ٤٣٢الحديث القابر،رقم ل الصلاة كراهة باب  الصلاةكتام،  الحارىصحم 

لوجوارها يته ق النافلة صلاة امتحماى يات 
المجاو،رفمالجثبيي.

صلاةكتام 

وقمرهاالمسافرين 
طمصحيح 

بته،ق التهلؤع الرجل صلاة ، ياي
.١٠٤٣رنمالحديث،  الصلاةكتان  داودش سنن 

البستج،ق المملؤع صلاة فضل ل جاء ما بائذ 
.٤٥١الحل.يثإ رقم 

عنالصلاة كتان 
هالله رسول 

الترمذيجامع 

قوالقفل البيوت ق الصلاة عل الحث، بامح، 
.١٥٩٨الحوين، ذللث،،رنم 

ىابذامالاJل
النهاريتطوع 

التائيمن 

البتؤ،ق اكلؤع ق جاء ما بات 
١١٣٧٧الخديث، رقم 

الصلاةإقامة كاب 
فيهاوالسنة  ماجهابن سنن 



A'\ونمرهاالسامين صلاة محاب 

القرآنعليه امتجم أو صلاته ق نعس ْن أمر باب 
ذلكعنه يذهب حتى يقعد أو يرقد بأن الذكر أو 

زصأخد"5^ ص تاو:"إئا ه اش زئول ١ ٠ ١ 
عزن! زم ضل ^١ أخدكب هإل النزم قنئ تدب خش ئد هي يتل 

نئنة".قبمئ بمثفث لق درى لا 

النعةمن ير ل( ومن النوم من الومحوء باب 
.٢١٢الحدث وصوءا،رءم الخفقة أو والتعتن  الوضوءكتان  البخاريصحيم 

عليهأواستعجم صلاته ق نمس من أمر ا دارّ
عنها يذهسحتى أويقعد يرني بأن الذكر أو القرآن 

.٧٨٦ذلاك،رنمالحدث 

صلاةكتان 

المسافرين
ونمرها

ملمصحعم 

١١٣١٠الحديث اكلأة،رقم ق النعاس ثمان  الصلاةكتاى  داودأي سنن 

الحديثالنعا>س،رنم عند الصلاة ق جاء ما يات 
٠٣٥٥

الصلاةكتاس 

النهرسول عن 
خمحت
ثم

الر٠ذىجا»ع 

.١  ٦٢الحديث النعا<س،رنم يا)،  كتابالءلهارة ائيالنسنن 

الحديثنعس،رنم إذا المصل ق جاء ما بامح، 
١٣٧٠.

إقامةكتاب 

والسنةالصلاة 

مها

ماجهابن منن 



القرآنحافظ فضيلة باب 

مثل.ت اش وصوو< هاو هاو،ت ه الأفعري مونى أن هعر| ١ ٠ ٢ 
ٌك كَْْ. َ ص ؛"ء ءِ. ؛٠٠ .؛ .<َِ. .؛ُ«جب ؤ .أ.  ٠٠.؛

َء

ثيثطنبجا ثي ربجا الأوجه ممل اكزآل بمزأ الدي ١^ 
ومهاخ رخ َلأ ١^ كفل اكزآف لا؛^١ الدي الئوبن وفل 
ثيربجا ١^ هئل الئزآذ الدى؛^١ الئنافق زنثل ظئ 

ثزا-كللة ممل ١^١١؛ :!;١ لا الدي اكافق نذل ص نميا 
ص'.نمها ثارخ 

.٥٤٢٧بابذكراسم،رنمالحديث  الأسمحاب  الخارىصحيم 

.٧٩٧الحديث القرآن،رذم حانظ. فضلان باب 
صلاةكتان 

المسافرين
وممرها

مسلمصقصم 

٤١  ٠٨٣ الحل>يث محالس،رقم أن يؤمر من ياى  الأدبكاب  يائيش منن 

وغرللقرآن القارئ المؤمن مثل ل جاء ما باب 
٠٢٨٦٥الحديث القارئ،رنم 

عنالأدت كامحت 
هالله رسول 

الترمذيجامع 

ومنانق،مؤمن من القرآن يقرأ الذي مثل ياب 
٠٥٠٣٨الحديث رقم 

ئابالإي،ان
وشرائعه

ائيالنمنن 

وءلمه،رقمالقرآن تعلم من فضل ل باب 
١٢١٤الحديث 

ماجهاين مقدمة  ماجهابن سنن 



.ونمرها المسافرين صلاة كتاب 

فيهاالصلاة عن ض التي الأوقات باب 

i ي ,0 . وأوصاهمصون من وجال عندي نهد قال؛ عباس. ابن \عوا ١  ٠٣
الثّسيئزى حش الصح بعد الصلأُة عى ش ^،^ ١١أف عمر عندي 
يعرب•العصرحص وبعد 

الشمس،ترتني حش الفجر يعد الصلاة يات 
,٥٨١الحديث رنم 

موافتكتان 

الصلاة
البخاريصحيم 

فيها،الصلاة عن مى الش الأوءا١ت، باب 
.٨٢٦الخديث، رنم 

صلاة، كتامح

وقمرهاافرين الم
لممصحم 

مرتفعة،الشمس كانت، إذا فيهإ رحص من يامح، 
.١٢٧٦رنمالخديتؤ 

الصلاة، كتاُ داؤدأي سنن 

الفجر،ويعد العصر يعد الصلاة كراهية ق حاء ما ؛ار| 
. ١٨٣الويث، رنم 

عنالصلاة كتان 
اف.رمحول 

الزمدىجامع 

.٥٦٢الخاوي.ثا رقم المم، يعد الصلاة عن النهى ياي  الواقتفكتان  ائيالنسنن 

العصر،ويحد الفجر يعد الصلاة عن النهى ياي 
.١٢٥٠الخدينؤ رنم 

الصلاةإقامة كتاب 
فيهاوالة  ماجهسزاين 



ا!لألافة١١١

صلاةأذانين كل و؛ن باب 

أذاشكل بئ ه'' الثني ُال همال• ه معمل بن اش عبد ١ ٠ ٤ 
ثاة".الثاف"بن و ئال تإ ضلاة" أذان؛ن كز ءنلأة:؛ن 

الحديثشاء،رءم لن صلاة أذانن كل بتن باب 
٦٢٧.

الأذانكتاب  الخارىصحيح 

jIj ، ٨٣٨الحديث صلأة،رنم أذانن م؛ بتن.
صلاةكتان 

المسافرين
وقصرها

.١  ٢٨٣الحديث الغرب،رقم مل الصلاة باب  الصلاةكتان  داودش منن 

المغرت،رذمنل الصلاة ق جاء ما ياي 
٠١٨٥الحدث 

عنالصلاة كتامح، 
هاف رصول 

الترمذيجامع 

الحديثوالإءامة،،رنم الأذان ين الصلاة باب 
٦٨١.

الأذانكتاب  الناشسن 

الغرب،رفمتبل الركعتين ق حاء ما بات 
.١١٦٢الحديث 

إقامةكتاب 

نةوالالصلاة 

فيها

ماجهابن منن 



!وقصرهاالسافرين صلاة كتاب  ١٢

الخوفصلاة باب 

الطائمىبإحدى صل ه انفه زئوو أذ عسه بن اش عد ١ ٠ ٥ 
أصحاىمقام ِق مماموا ايصزهوا م العدو مواجهه الآحرى والطائمه 

^١ثإلأء هام ئأ ظس م ^ زئ ف كر أوكك نماة أوكك 
\°مهؤلاء ودام رئثتهب 

.٤  ١٣٣الحديث الرقاع،رةم ذات غزوة باب  الغازىكتان  الحارىصحمح 

Li; ، ٨٣٩الحدث الخوف،رقم صلاة.
صلاةكتاُ، 

السافرين
وقصرها

لممصحم 

يسلمثم ركعة طاقة بكل يمل قال من —١ ياي
ركعة،رقملأنفسهم فيصلون صف كل فيقوم 

.١٢٤٣الحدث 

الصلاةا كتاُ داودي أض 

.٥٦٤الحديث الخوف،رفم صلاة ق جاء ما اى 
عنالحمعة كتامح، 

هتاض رسول 
الترمذيجامع 

٠١٥٣٨الحدث رقم 
صلاة، كتا'—

الحوف
المائيسن 

الخوف،صلاة ق جاء ما ، يا'—
.١٢٥٨الحديث رقم 

إقامةكاب 

الصلاة

فيهاوالسنة 
ماجهابن سن 







١١٥

الإنصاتق باب 
الخطبةق الخمعة يوم 

لصاجالخؤقك داو:"إذا اض. زئوو أف ه هزيزْ أف 4عن ١ ٠ ٨ 
قذقك ^۶٣ أنمث ١^؛ :زم 

نحهل،والإمام الخمعة يوم الإنصات اى 
.٩٣٤الحديث رقم  الحمعةكتاب  البخاريصحم 

lj_< ، الخطبة،رنمق الخمعة يوم الإنمات ق
٠٨٥١الحدث 

الحمعةكتاب  لممصحح 

.١١١٢الحديث نحف،رقم والإمام الكلام باب  الصلاةكتاب  داودش ض 

محق،والإمام الكلام كراهية ق حاء ما ياب 
٠٥١٢الحديث رقم 

عنالحمعة كتاب 
هاخ رمول 

ا1اوءل.ىجامع 

الخمعة،يوم للخطبة الإنصات باب 
١٠ ٤ • ٢ الحديث رقم  الحمعةكتاب  اتئالنسن 

لها،والإنصات للخهلبة الإس،إع ق حاء ما باب 
٠١١١٠الحل.يث، رقم 

إقامةكتاب 

الصلاة

ضهاوالسنة 
ماجهابن سن 



تالحمعة كتان 

ملالخطتن ذم باب 
ةالخلمن فيهإ وما الصلاة 

بمومم سن م قاقا بجك M امحق •ثئته،ئاو:ئان انن 4قن ١ • ٩ 
الآ0.^١^' 

.٩٢٠الحديث ن1ئا،رقم الخطة باب  ىابالح٠عة الخارىصحم 

منومافيهإ الصلاة قبل الخهJتين ذكر ياي 
• ١٨٦ الحديث ة،رءم الخال الحممةكتاب  لممصمم 

النر،صعد إدا الحلوصن ياي 
.١٠٩٢الحديث رقم 

الصلاةكتان  داؤد\لي سن 

الخهلتن،ين الحلوس ق حاء ما بات 
.٥٠٦الحديث رنم 

عنالحممة كتان 

هؤاف رسول 
الترمذيجامع 

بالحلوس،الخطتن ُين القمل بات 
.١٤١٦الحديث رقم 

كتابالح٠عة التائيسن 

الحمعة،يوم الخهلبة ق حاء ما بات 
رنمالهديش"ا.اا.

الصلاةإقامة كتان 

فهاوالسنة  ماجهابن سنن 



اللألالفج١١٧

نحطبوالإمام التحية باب 

يئطب!وهو ه اش ونول محال اشءونحءاو،ت عد بن جابر ١ ١  ّ
زمحن''.محل قتخ ئن 1ن بمك 1ظكب خاة 'إذا 

الحديثعثتى،ر3م مثنى التطؤع ق حاء ما باى 
١١٦٦.

التهجدكتان  البخاريصحح 

الحديثءنهل،رنم والإمام التحية راد< 
٨٧٥.

كتابالحسة لممصحم 

نحطب،رقموالإمام الرحل يحل إذا باب 
.١١١٥الحديث 

الصلاةكتان  ّسأبي(داؤد

والإمامالرحل حاء إذا الريس ق جاء ما ، بام
٥١الحديث ،،رءم نحطس ٠.

عنالحمعة كتان 

هاف رسول 
الترمذيجاُع 

عنهل،والإمام حاء لن الحمعة يوم الصلاة ا وااّ
٠١٤٠الحدث رنم  ٠

كتابالح٠عة ائيالنمنن 

والإمامالمسجد يحل نمن جاء ما ياهم، 
.١١١٢محلب،رقمالحدث 

الصلاةإقامة كتاب 
مهاوالسنة  ماجهبن اض 



العLwينصلاة كتاب 
٩۴

لمْمحلص القز هءثل:دنم امحئ أن جس. انن 4ض ١ ١ ١
إنننزبالصدهة هأمزهن بلال ومعه اشاء أتى م بعدها ولا ملها 
وم.حاثيا.خوئإآ المزأه يلقى يكن 

١يا .٩٦٤الحدث العد،رنم  Jbالخطة،، ٠١ المدين ١٠١كنا الخارىصحح 

.٨٨٤الحديث، رقم 
صلاةح كتام

العيدين
ملمصحبمم 

مؤالحد العدارقم صلاة ذ الملأة ، امح
١١٥٩.

الصلاةكتاب  يائيش سنن 

الحاJيث،ولأااُلءا،رقم العد مل صلاة لا ، امح
عنالحمعة كتاب 

هالله رسول 
العدمحنأران 

الرمديجامع 

الحديث،واارا.ها،رةم المدين مل الصلاة  ١٠١١١
١٥٨٧.

صلاةكتاص 

العدين
اتىال،صتن 

الهديح،العدان،رذم صلاة ق حاء  ١٠٠ ١٠١١١
؛ ١٢٧١٠

الصلاةإقامت كتاب 

فهاوالمة  ماجهابن سنن 





الاستسقاءصلاة كت\رط 

٠٤ ُ ينتش،•تمج يوم ه الني ق\ل.'و\آذ ه ويد بن اش عبد« 4ص ١  ١٣
تإرذاء0، حول تإ يدعو، المله وانتمل ٤^٥، الناس إل يحول محال؛ 
؛القراءة•فماجهر رمحن ة صل 

الماص؟،إل ظهر0 ه المى حول كتف ياب، 
.١٠٢٥الحديث رقم 

الأسماءكتان  البخاريصحم 

.٨٩٤الحويث، رقم 
صلاةكتاب 

الأسماء
س«المصحمم 

وتفريعها،الأسماء صلاة أروارا ■؟؛٤ ياي 
.١١٦١الحديثج رقم 

الصلاةكتان  يائيأبا ّس 

الحديث،الأس.قاء،رقم صلاة ق جاء ما اى 
٥٥٦.

عنالحمعة كتاب 

هاف رسول 
الرمئ.ىجاعع 

الوعاءعند الماس إل ظهره الإمام تحويل إ رااس
٠١٥٠٩الحديث لأسماء،رنم اق  الاستسقاءكتاب  النساثىمنن 

.١٢٦٧رقمالحديث، 

إقامةكتاب 

والمةالملأة 

فتها

ماجهابن سن 



الكسوفكتاب 

الكسوفصلاة باب 

هاش زئوو ء و اشز داوغ:خنفت م هاشة ١ ١ ٤ 
١^هاطاَل زكخ نأ المام هأطال قام بالأاس ١^ زئوو محن 

وصالأفوغ محاءل وكع م الأول المام يوف وص امحام مأطال مام ئم 
اكان؛ة١^ \ثةوذلإ1توو قاطاد تجد ثأ اُو ١^ د/و 
الناسيحطب الشمز وهد اُصزف م الأول ق هذنأ  ١٠٠مثل 

الاش ات د1من ثاكنآثان اشز هاوث"إل تأ ش زأش ١^ شد 
وضلواوكثثوا اخ محاذئوا ذلك وأنم ظِدا ي؛اته ولا أخد لموت قنان 

يزنخأذ الله مى أعيرُ ألحد من ما وايثب محمد أمه يا هال؛ ثم ومحيقوا 
هبة^^١ أم نا ثظئون ي ناش محثد أثه أنئه;ا تزج أن مدة 

^١•"نلبخثلم 
.١٠٤٤الحديث الكسوف،رتم ق الصالقبم باس  الكسوفكتان  البخاريصحح 

.٩٠١الحديث الك.وف،رءم صلاة بات  الكسوفكتان  مسالمصحح 

.١  ١١٧٧^^، الكوف،رنم صلاة باب  الصلاةكتان  داودأبا سنن 

٠٥٦١الحريث الكس.وف،ردم صلاة ق يات  عنالحمعة كتاب 
الله.هرمول  الترمذيجامع 

ءاسة'ها،عن منه آخر نؤع بات 
.١٤٧٤الحديث رقم 

الكسوفكتان  النسائيمنن 

الحدثالكسوف،رنم صلاة ل بات 
٠١٢٦٣

المائةإقامة كتاب 
فهاوالسنة  ماجهابن سن 



ا-يائزكتاب 
"تإ؟هذ؛أ م" 

الصدمةأول عند الصيبة عل الصبمر ق باب 
م.ء  مبمد تم بانزاة ه النبي ص قال: ه نالك بن آص 4عن ١ ١ ٥ 

يئصثييصب لمْ ، ؛jilعن، إليك قالش: واصثري الله ايؤي ممال• 
شُتجد ٣ ه ١^٠ :اب فأتن ه ١^، و قا: شز تزئ زْ َو

.الأول الصدمة بمد \ذأءو ممال؛"إدنا أعرهك لمْ ممالت: بواو؛و، 

.١  ٢٨٣الحديث رقم القور، زيارة ، بامح الحتائزكتاب  البخاريصحتم 

الصدمة،أول، عند ااصسة عل الصر ف، ج >ام
.٩٢٦الحديث رنم 

كتابالخنام لممصحم 

.٣١٢٤الحديث الصدمة،رنم عند الصر باب  الحنائزكتاب  داودأء؛_، ّس 

الأوؤ،،الصدمة الصرؤ، أن حاء ما بائح 
. ٩٨٨الحديث، رنم 

الحنائزعنيا،، 
اض.رمحول 

الرمدىسن 

نزولعند والصر ، يالاحتمهايالأمر با>ّح 
١١٨٦٩الحديث، االصسة،رقم  ىابىا-دائز النائيمحنن 

الصسة،عل الصر 3، جاء ما بارّح 
.١٥٩٦الحديث رقم 

الحنائزكتاب  ماجهابن سنن 



اللآلاف؛ن١٢٣

هعالأهاله سكاء يعدن المت د1ر، 

علاش. رئول مر مالئا الثى. روج ه عايشه 4عى ١ ١ ٦ 
jقذن 3آ4 قمحا محقون فئاJ:"!٣ أمحا ةكيةها

َأ،، ٠٠٠

•مرها 

ُ .1

أهلهبكاء يبعض البت )يعدى س الني قول ياي 
.١٢٨٩الحديث سه،رءم من النوم كان (إذا عله  الجائزكتاب  البخاريصحيم 

. ١٩٣ الحديث ءاله،رقم أهله يبكاء ، ئيعن. المت وارسا  الجائزكتايح  لممصحم 

.٣١٢٩الحدث الوح،رةم j باب  الجائزمحاب  يائيأنج، منن 

الميت،عل البكاء ق الرحمة ق حاء ما بائح 
٠الحديث رقم  ١١ ٠٤

عنالجائز محاب 
هاض رمول 

الترمدىجامع 

٠ ١٨٥٦الحديث الت،رقم عل الناحت ، ,١١) الجائزكتاب  اهم،النمتن 

علميه،نيح بإ يعديسر الست، ق حاء ما ، ياي
.١٥٩٥الحديثرقم  الجائزكتآب  ماجهابن مسن 



١٢٤الحاننحاس 

اليتغل ق باب 

ايوت إخدى ئالت: \ٌوك. غلة أم 4ض ١  ١٧
أكوأن ى 1ن تلائا ^١ بالنير قاو:''انيثها . ١^، هانا ه، 
والآلح>ةكازنا-أنشئاينكازرذك زأين بك!ذ ذئ 

ةفإت6احموه، إلثا محألمى آدثاه، محزعثا هلثا فاذش" هزعس ١ ^~ 
حلمها.وألم1ناها قرون، للأيه ثّارها 

حلفها،المرأة ثعر يلني باب 
.١٢٦٣الحدث رقم 

ىابالحائز البخاريصحح 

. ٩٣٩الحدث اب،رءم غل ق باب  الحائزكتاب  لممصحح 

.٣١٤٣اب؟،رنمسثغل كٍف باب  الحائزمحاب  يائيأبا سنن 

 lu( ٩٩٠الهدث الست،،رةم غل ق حاء ما. عنالحائز تماس 
هاف رمول، 

الرمدىجامع 

الميت،غل ق الكافور باب 
.١٨٩٠افديث، رقم 

ىابالحائز ائيالنمنن 

١٠ ٤  ٥٨الحوث< الست،،رقم غل ق حاء ما ؛اي،  الحائزمحاب  ماجهابن منن 



اللألالض؛ة١٢٥

الميتكفن و باب 

هاج\ثب 6نوفيإبؤ-. ننول .١٧ هاشة  ١١٨
عءمه•ولا ممثص فنهى ليي كرنب مى نحوج محمى 

ّصرثمالثياب باب  الجائزمماب  البخاريصحيح 

.٩٤١الحديث الت،رءم كفن ق ياي  الجائزكتان  لممصحيح 

.٣١٥١الحديث الكفن،رقم ق باب  الجائزكتاب  يائيش سنن 

؟٩٩٦الحديث ه،رقم الني كفن ق جاء ما باب 
عنالجائز ياس 

افهرسول 
الرمدىجامع 

.١٨٩٩الحديث ه،رقم الض كفن ياب  الجائزمماس  النائيسن 

.١٤٦٩الحديث ه،رنم الني كفن ل جاء ُّا تاب  الجائزمحاب  ماجهابن منن 



■١٢الحانص

الحنانةالإمر1ع باب 

فإنلأبثازة ئاو:"مئُا اي. ض ه ئن;نة م 4ص ١  ١٩
عنثفعوئه ئثر ديك سوى تك تقدموثناوإن مححبث صالخة ثك 

lj _ ١٣١٥الحديث بالخنازة،رقإ السرعة. الجائزكتاب  البخاريصحح 

.٩٤٤الحديث والحنازة،رئم الإسرلع داُسا  الجائزمحاب  لممصحح 

.٣١٨١الحديث با-لحتازة،رءم الإعر؛ع ياى  الجائزكتاب  داودش سس 

يالحنازة،الامحرنع ق جاء ما يامحر 
٠١٠١٥الحديث رقم 

عنالجائز كتاب 
هافه رسول 

الرمدىجامع 

.١٩١٠الحديث والحنازْ،رثم السرعة ياي  الجائزكتاب  النسائيمتن 

.١ ^١^١٤ الحديث الخناوز،رقم شهود ق جاء ما بادسا  الجائزكتاب  ماجهابن منن 



١٢٧

واتباعهاالخانة عل الصلاة ممل باب 

افنارةشهد ه اشِ زئوو قال قال: ه م ١ ٢ ٠ 
وماقيل؛ قزاطان ثه كاف تدش حس فهد ومن قراط قلمه يصل حص 

انمي'/ا-كلي ئال:"مثو 

Ij،« ، ٥١٣٢ الحدث تدنن،رنم حتى انتظر من . الحنائزكتاب  الخارىصمحح 

واتاعيا،الحنانة عل الصلاة فضل يات 
الحوثهة\،.رقم 

كتابالحائز مسلمصحيح 

وتشسعها،الحائز عل الصلاة فضل ط ياي 
.٣١٦٨الحJثرقم 

كتابالحنائز دازدأي؛( سن 

الحنانة،عل الصلاة فضل ق جاء ما باب 
.١٠٤٠الحديث رنم 

الحنائزكتان 

رسولعن 
هالنم 

الأزمدىجا«ع 

٠١٩٩٤الحديث، جنازة،رقم عإء صل من واى محاب  الحنائزكتان  ائيالنمحنن 

انتظرومن حنازة عل صل من ثواب ل جاء ما باب 
.١٥٣٩الحدث دفنها،رثم 

الحنائزكتاب  ماجهابن سنن 



١٢٨الحادكتان 

الحنانةعل التكبثر ق باب 

ائديالإوم ق النجاثي ثعى اش. رئوو أف ه ئريرْ أي، 4عو(  ١٢١
أنما.وكبت -هغ قصس المصل إل حرج يه مات 

ه،ينفالتت أهل إل ينص الرجل باب 
.١٢٤٥الحديث رقم 

الحناتزممات  البخاريصمم 

.٩٥١الحديث الخناز0،رءم عل التكبر ق بات  كتاب،الحنائز لممصحّح 

بلادق يموت الملم عل الصلاة ق بات 
.١٠٢الحديث؛• اكرك،رفم 

الحنائزىاب،  دازدأيا سنن 

الحنانة،التك.ر ق جاء ما !اس 

.١٠٢٢الحديث رقم 
الحنائزعنكتاب، 

.اف رسول 
الترمذيجامع 

الحنانة،عل الممون، بات 
٠١٩٧١الحديث، رقم 

الحناتزكتان  الساهم،متن 

النجاثى،عل الصالة ق جاء ما بات 
٠١٥١٠٤الحديث، رقم 

كتاب،الحنائز ماجهابن سنن 



١٢٩

القبرعل الصلاة باب 

صتن ئ1و:أنيفي الشص تجت ئال: الئيائ ئجاذ  ١٢٢
منعمرو آبا يا مملئ: علته وصموا صز منبوذ م عل ه السل مع 

اينشاس.مماو: خدنك؟ 

الغلعلهم محت ومتى الصان وضوء ياس 
ودانمدين ا-نجاعة وحضورهم والطهور 

.٨٥٧الخا.وت وصقوفهم،ر3م الخنائز 
الأذانكتاب  اليخارىصحح 

• ٩٥٤الجويث اكر،رنم عل اضلأة بات  الجائزكتاب  لممصحم 

.٣١٩٦الحديث ابمزة،ر،م عل الض باب  كتاب دالاستزأي 

الشر،عل الصلاة ق جاء ما باب 
.١٠٣٧الحديث رنم 

مص كتاب 
هافه رمحول 

الرمدىجامع 

.٢٠٢٤الحديث المر،رنم عل الصلاة بات  ١^>كتاب  ائيالنمنن 

الشر،عل الصلاة ق جاء ما باب 
.١٥٣٠الحديث رقم  كتآب ماجهبن اض 



■١٣الحانمحات 

للجنازةالقيام باب 

:"إذاء اش نقول ئال ئاَل: ه نبنه بن عام ص 4  ١٢٣
أوثقفإ "حش رواية "وق قصأ حص مموموا الخنازه رأيتم 

يوصع

.١٣٠٧الحديث للخازهءرقم القيام باب  الجاوكتاب  الخارك،صحم 

٩٥٨الحديث للجتازة،رقإ القيام بات  الحائزكتاب  لممصحم 

٣. ١٧٢الحديث للخازة،رقم القيام باب  الحائزكتان  داودش منن 

.١٠٤٢الحديث لاإجنازْ،رقا القيام ل جاء عا اس  عنالحائز كتاب 
هاض رسول 

الرطىجا«ع 

.١٩١٦الحديث للجنازة،رقم الأمربالقيام باس  الحائزكتاب  المائيسنن 

.١٥٤٢الحل.يك للجنازه،رنم القيام ل جاء ما بات  الحائزكتاب  ماجهابن سنن 



١٣١

عليهللصلاة الميت من الإمام يقوم أين باب 

امرأةعل و. العي وراء دال*صليغ ه جندُب بن سمره  ١٢٤
ونطها.عليها يمام نماسها ق ماثت 

نفاسها،ق ماس( إذا اء الفعل الصلاة اب( 
.١٣٣١الحديث رقم  ىابالحائز البخاريصحح 

،Ip_4للصلاة الت من الإمام يقوم أين باب 
.٩٦٤الح.ث رقم 

الحاتزكاب  لممصحم 

عله،صل إذا الم، من الإمام يقوم أين باب، 
ب١٣١٩٥لحJيثرنم 

الحائزكان  داودّتز،أبي 

والرأة،الرجل س الإمام يقوم أتن جاء ما باب 
الحويث،هم'اّرقم 

عنالحائز كاب 
اض.رمول 

ال،زمذىحا،ع 

واكاء،الرحال( جنائز اجملع ياي 
١١ ٩^١٩ الح.ي>ث، رنم 

الحاتزىاب  المائيسنن 

علصل( إذا الإمام يقوم أين( 3، جاء ما باب 
الحازة،رنمالحويثمه؛ا. ىابالحاتز ماجهابن، سنن، 



ال-لكةكتان 

حمسدوو فيإ يز • ه ني ا همال يمول• ه نعيد أي؛؛، ه'ةو°1  ١٢٥
حمسيوف محإ وبز صدقه دود حمس يوف محإ وبز صدئه أوا3ا 

ضيقة".أنئق 

.١٤٠٥الحديث وكنز،رنم قلى زكاته أدى ما يام،  الزكاةمحاب  الخارىصحم 

.٩٧٩الحديث رقم  الزكاةكتاب  لممصحم 

.١٥ ٥٨الحديث الزكاة،رنم ب ، نحسما يايج  الزكاةكتاب  يائيأبا سنن 

،،رثموالحورءوالتمر الزيع صدنة ق جاء ما  ١٠٠يا
،^^٦٢٦.

عنالزكاة كتاب 
هالته رمول 

الترمذيجامع 

؛٢٤٤٥الحديث الإبل،رنم زكاة باب  الزكاةكتاب  النارسنن 

الأموال،من الزكاة فه نح، ما يامر 
.١٧٩٣الحديث رنم 

الزكاةكتاب  ماجهابن سنن 



الفج١٣٣

ومحرمهعبده ق الملم عل رلكة لا يامحب 

قالمنلم عل ثلمش I . البي همال مال• ه ئريره أف  ١٢٦
،،تٌ صدقةوغلامه قزمه 

صدقة،فرمه ق السلم عل ليس باى 
الخاوِثما"؛ا.رنم  الزكاةكابح  البخاريمجحيم 

وفرسه،عده ق اللم عل زكاة لا يار< 
.٩٨٢الخدين، رنم  الزكاةكاب  لممصحم 

.١٥٩٥الحديث، الرقيق،رقم صدقة يات  الزكاةكاب  يائيش مس 

صدقة،والرنتق الختل ل ليس جاء ما باب 
٠٦٢٨الهال.يث، رقم 

عنالزكاة كاب 
هاض رمول، 

الترمذيجامع 

.٢٤٦٧الحديث، الخيل،رقم زكاة باب،  الزكاةكاب  سثنالساشم،

.١٨١٢الحديث، والرقيق،رقم الخيل صدقة ، با'— الزكاةكتاب  ماجهانح، منن 



١٣٤الزكاةمحاب 

علالفطر زلكة باب 
والنعرالتمر  ٧٣٠اذسلم\ن 

ضاهاالفطر زلكة اش. زئوو قزض ان ١  ٢٧
والشرواْمح والدي واقر امحد عو ثعثر مذ صاعا أو م مذ 

إلالناس حروج نو ثودى أذ يا وأمر اكمحذ مذ والير 
الصلاة.

.١٥٠٣الحديث الفطر،رنم صدقة فرض ياس  الزكاةكتاب  البخاريصحيم 

والتمر من اللمن عل المطر زكاة ح واد|
.٩٨٤الحديث رنم الشعر،  الزكاةكتاب  لممصبمحم 

الفعلر؟،صدقة ق يودى كم بام، 
.١٦١١الحديث رقم 

كتابالزكاة يائيش سنن 

٦٠٦١^يثر الهاJالفطر،رنم صدقة ق جاء ما < )ام عنالزكاة كتاب 
اف.رسول 

الرمدىجامع 

١يا الصغر،عل رمضان زكاة فرض  ٠١
.٢٥٠٢الحدث رنم  الزكاةكتاب  ائيالنمتن 

.١  ٦٨٢ الحديث الفهلر،رفم صدقة ياي،  الزكاةكتاب  ماجهابن سنن 



اللأفياكثن١٣٥

.الئى رمان ل يعطيها كثا قال• فهد اُلتدري تعيد أي  ١٢٨
منضاها |ن شعثر، من ضاها أز م، ِس ضاها |ن ئنام، مذ ضاقا 

يعدلهدا من مدا أرى هال؛ الثمزاء، وجاءتا معاوية جاء هلما زيسس،، 

ئ.

.١٥٠٨الحديث ا،رءم زومن ص1ع باس  الزكاةمحاب  البخاريصحح 

والشعر،التمر من ايلمن عل الفطر زكاة باد،ا 
. ٩٨٥الحدث رقم 

الزكاةكتاب  مسلمصحح 

الحديثالفطر؟،رقم صدقة j يودى كم باب 
كتابالزكاة داذدأبي( سنن 

. ٦٧٣الحديث الفطر،رمم صدنة ق حاء ما خ بام
الjكاةعنكتاب 

اضرسول، 
الترمذيجامع 

.٢٥١٢الخويمث، الز؛سا،رنم ياُا  الزكاةكتاب  الناتىستن 

.١٨٢٩الحدث الفطر،رغم صدئة باب  الزكاةكتاب  ماجهبن اض 



١٣٦الزكاةكتاب 

سّتامن تصدقت إذا والرأة الأمتن الخازن أجر باب 
العرقأو الصريح بإذنه ممسية غر زوجها 

أممت:"^١ ه اش زتوو قال قالت: ه هائشه 4ض  ١٢٩
أمقتبجا أ-مثا d كاو شدة عي تيها ثتام من اكزأة 

تقصلا ذلك مم نللئازن كب أبزة نلزنجها 
ثثا''.بمص أبز 

ه،بنفولريتاول بالصدقة خادمه أمر امن دارس
الخدثهآآ؛ا.رقم 

الزكاةكتاب  البخاريصحح 

منتصدقت إذا وا،لرأة الأمن الخازن أحر ياي 
أوالعرل،الصرح بإذنه ممدة غر زوجها بيت 
.١٠٢٤الحديث رقم 

الزكاةكتاب  لمجمصحم 

الحديثزوجهارقم بت مجن تتميق ا،لرأة باب 
١٦٨٥.

الزكاةكتاب  دازدسخ:و( 

الها-يثزوجها،رقم بيت من ا،لرأة نفقة ق ياي 
٦٧١.

عنالزكاة كتاب 
هالد رسول 

الترمذيجامع 

الحديثزوجها،رقم ست من ا،لرأة صدقة ياي 
٢٥٣٩.

الزكاةكتاب  النائيمنن 

الحديثزوجهاءرقم مال من للمرأة ما ، يامح
٢٢٩٤.

التجاراتكتان  ماجهابن سن 



الصاكتان 

يومينولا يوم بصوم رمضان يقدموا لا باب 

أم:قدتن "لا قان: ه الين ض ، ٧٠٠؛ ر 4ض  ١٣
صومهيصوم كاف رجل يآقود أل إلأ .y"نؤا أو يوم بصوم رمصال 

ئكلم>كامحم؛/
يوم؛ن،رآمولا يوم بصوم رمضان لايممدم باب  الصومكتان  الخارىصبح 

يوم؛ن،رقمولا يوم بصوم رمضان تهدموا لا ، ؛امح
.١٠٨٢الحديث 

امالمكتايه  لممصحيم 

الحديثبرمضان،رنم ثعبان يصل من ل بامج 
٢٣٣٥.

الصومكناس  داودش سنن 

٦٨٥الحديثصوم،رقم الشهر لاتقدموا جاء ما بايج 
عنالحوم كتاب 

هاض رسول 
الرمن.ىجاح 

بنومحمد ممر أي( بن محي عل الإخلاف ذكر باب 
.٢ ١  ٧٣الحديث ذه،رقم سالمة أى عل عمرو  الصيامكتاب  النائيسنن 

منإلا بصوم رمضان يتقدم أن النهى ق جاء ما باب 
٠١٦٥٠اددJث فوافقه،رةم صوما صام  امالمكتاب  ماجهابن سنن 



١٣٨الخامكتان 

حنبوهو الفجر عله طلع من صوم صحة باب 

ف\و،ووئثانوبثأن ص 4ضةاظثأمطة  ١٣١
بنالرحمن بمي مرواف ومحال ويصوم يمحل ثم أهبه مذ يب وفو 

الدققل ثصثائ م;ئة، محا يا ثممزص داش ب أي 
 Jا-قأثةذي ثجثهع أف لنا مدر م الرحمن عبد ذلك مكرم بكر؛ أبو مما

^١^إق ^^٥ لأف الثحمن؛ عد ممال أرص ئنالاك ئريره لأف و'كادش 
بقاممه مزل مدكن ثك أذي لمْ يه فو أي مثائ ولنلأَ أم؛ لك 

أعلم.وص عباس بن المصل حييتي كيلك ممالت ت سلمه 

،١  ٥٩٢ الحديث جنبا،رقم يصح الصائم ، بائس
١٩٢٦.

الصوم، كتام البخاريصحح 

وهوالفجر عليه طبع من صوم صحة بال، 
.١١٠٩الحديث، إ،رفم حن الصامكتان  لممصحيع 

رمضان،شهر ل جنيا أصح هيمن بات 
.٢١٠٨٨الحديث رقم  المومكتان  دازدش متن 

وهويريدالفجر يدرى الحف 5، جاء ما ياي، 
.٧٧٩الحديث، الموم،رقم 

عنالصوم كتان 
هاث رسول، 

اJزمنؤيجامع 

النار،غرُتج ما الوضوء ترك بات 
.١٨١٠الحديث رقم  الطهارةكتاب،  النسائيسنن 

وهويريدجسا يصح الرجل ق جاء ما باب 
.١٧٠٤،١٧٠١٠الحديث، الصيام،رئم  الصيامكتان  ماجهابن سنن 



١٣٩

الممرق والفطر الصوم ق التخيثر باب 

ئ1والأنشن ض ن محنة أف الئ. زن■؟ ثاشة. ض  ١٣٢
محآشئت قاو:"إو الذ1ام كثتز زلكو ال1فر و أم؛ : . ٧^، 
JU )شئت

الحديثوالإذطار،ر3م الفر ق الصوم بات 
١٩٤٣.

الصومكتان  الخارىصحم 

الفر،رنمق والفطر الصوم ق التخير بات 
.١١٢١الحديث 

المسامكتان  لمجمصحم 

.٢٤٠٢الحديث السفر،رقم ق الصوم بات  الصومكتان  دازدش منن 

الفر،ق الصوم ق الر-حهة ق جاء ما بات 
.٧١١الحديث، رنم 

عنالمحرم كتان 
افرسول 

الترمذيجامع 

ذه،رةمعروة بن هشام عل ، الأ-محلأذذكر يات« 
الحدثه'مآ.

الصيامكتان  ائيالنصتن 

الحليث،الفر،رءم ق الصوم ق حاء ما بات 
١٦٦٢.

المامكتان  ماجهابن سنن 



١٤كتاب

شعبانق رمضان قضاء باب 

^١؛،بذ أ !لفن ئو :فوز قنُل:لكن قابمهءا 4ض  ١٣٣
أو^؛ ١١من الثعل عش• قال ثعبا0 ق }لا أمفي أف أمسطح قمما 

رمضان،تفاء يقفى متى ، يام
.١٩٥٠الحديث رقم 

الصومكتايح  الخارىصحح 

ثعبان،تى رمضان قضاء ياي 

•١ ١ ٤ ٦ الحديث رقم 
المسامح كتاُ هسالمصّحم 

.٢٣٩٩الحديث رمضان،رقم قضاء تأخر بائح  الصومكتان  يائيأبا ّس 

oL  رمضان،قضاء تأخر ق جاء ما
.٧٨٣الحديث رقم 

عنالصوم كتائذ 
اللهرسول 

الترمذيجامع 

و
ق

٩

المسامكناس  النسائيسنن 

رمضان،قضاء ق ماجاء بائح 
الحديثها*ا"ا,رقم 

الهامكتاب  ماجهابن ّس 



الصيامفضل باب 

عتلكل ير0هيقولدالرسولاشه1دالاه!  ١٣٤
ثن؛لكذ ^١ ية نالئنام به أبزي ذ\€ ل هإِنئ الئ؛ام إلا له آدم انن 

إنملثمل:  aIjUأز أحد ناثه لإل ثصحب ولا يزمن محلا أحدكم صوم 
اللهعند أطثب الصائم هم لخالوف بيده محمد مس والدى ص-ائم امرؤ 

ربهلص وإدا همخ أئطر إدا يمرحمحات للصائم المنك ريح مى 

الحديثشتم،رقم إذا صائم إق يقول هل باب  الصومكتان  البخاريصحيح 

.١١٥١الحديث الصيام،رنم ضل ياص  الخامكتاب  لممصحيح 

.٦٣٦٣الحديث لالماتم،رذم النية باب  الصومكتاب  داودش ضن 

الحديثالموم،رمم ضل ل جاء ما ياي 
٧٦٤.

عنانموم كتاب 
هاض رمحول 

الأزطىجامع 

ط؛ز صالح أن عل الأخلاق ذكر باب 
الحديث1اآمآ.الحديث،رفم  الخيامكتاب  الت.ارإمنن 

الحديثالصيام،رنم ضل ق جاء ما بامح، 
١٦٢٠٨.

الخامكتاب  ماجهابن سن 



١٤١٢الصيامكتاب 

رمضانغثر ل المي. صيام باب 
صومعن شهرا بجل لا أن واستمحاب 

القول: خش ؛نوم . ١^ زئوو قاوت:لكل ه ثائشأ  ١٣٥
اظمه اش زثول زأ;ث ء لا:شوم قول: ض ويفطر ثني 
ثامال.ق منه صياما أكثر وأيه وما ومصاف إلا شهر صيام 

.١٩٦٩الحديث ثعان،رنم صوم باس  الصومكتام  الخارىصمحح 

رمضانغر ق ه الض صيام ياص 
صوم،عن شهرا نحل لا أن واستحباب 

٠١١٥٦الحويث رنم 
الص؛امكتان  مسلمصحيح 

ه،الني يصوم كان كتف ياب 
.٢٤٣٤الحديث رنم 

الصومكتاب  دارئش سنن 

الصوم،مرد ق جاء ما سر بام
.٧٦٨الحديثرنم 

عنالصوم كتاب 
هاف رمحول 

الترمذيجامع 

لحراJاةJن ألفاظ اختلاف ذكر باب 
٢١٨٢•الحديث ف<،رقم 

انمامكتان  النسائيسنن 

،الني. صيام ل جاء ما باب 
.١ ١ ٠ الحاويث رنم 

الخيامكتان  ماجهابن سنن 



اللأواكط٤٣

بهتضرر لمن الدهر صوم عن النهى باب 
والتشريقالمدين يفتلمر ر أو حقا به فوت أو 

يوموإئطار يوم صوم تشل وبيان 
.ائثه زنوو ي محال ه العاص بن عمرو بن عبداش 4ض  ١٣٦
i; jيهلت::الثل؟" زئوم النهاز صوم أنك أنم ألمْ آش همد :";ا 

حماعلناك -بمدك محإف وم وقم وأمحطز صم معل محلا محال! اش نمول 
ظاظلث، بززرك زإو طا ظث إززجك زاف kا ظك ليك زاف 
عشزحثنة بكل لك محإل أيام ثلاثه شهر كل صوم أف بحسبك وإف 

ننوليا محاك: عل محقيد محشدذت " كئه الدهر صنام دنك لإل أمثاقا 
ردولا الثلأم عليه داود اش ثى صيام يصم دالت محوه أجد إل اننه 

''صفمحال; الثلأم؟ عليه داود اش ض صيام كاف وما ملئ؛ عليه 
خزنقة يك :القي م: مووبمد اش همد الدنر"محكال 

٠با .١  ٩٧٥الحدث اكّوم،رثم ق الخم حق  ١١ الصومكتان  الخارىصحم 

أوفوتتضرربه الدهرلن صوم ص الهي باب 
وبيانوالتنريق السل-ين يفطر ل! أر حقا به 

الحديثيوم،رذم ؤإفطار يوم صوم تفضيل 
١١٥٩.

١^١٢كتان  ميمصحيم 

تطوعا،الدهر صوم ل باب 
؛YU_I.Yرقم 

الصومكتان  يائيش ضن 



١٤٤=كتاب 

.٠٧٧ الحديث الصوم،رءم مرد ق جاء ما اى  عنالصوم كتاش، 
هافه رسول 

الارطىجامع 

اختلافوذكر ؤإفطاريوم يوم صوم ياى 
عمروين اله، عبد لحر ذلك ق الاقالين ألفاظ 

.٢٣٩٠فه،رقمالحدث 
المسامكتاس  ائيالنصتن 

اللأم،رقمعليه داود صيام ل جاء ما سر ياي
^١١٧١٢^٠.

الصيامكتايح  ماجهابن سنن 



الاعتكافكتاب 

معتكفهق الاعتلكف أراد من يدخل متى باب 

\صالنشر هث،ممنو الض لكذ : cJliناشة. 4ض  ١٣٧
ئانث1ذَثه ئأ \خ محز ^ وُ ئمحئ ^0 من 

ريبرأئه ينما حباء هصريت قا هاذثت حباء ثصرب أن عائثه حمصة 
صال!الآحبته رأى البئ؛ه أصخ ملما آحر حباء صربت جحش ابنة 
الاعتكافهيك حن" روق ء:"آلئ ١^، قاو هام ئدا؟" "نا 

شوال.من عئزا ا-عك5م، ثم الشهز دلك 

٢. ٠٣٣الحديث اكاء،رةم اعتكاف باب  الاعتكافكاب  البخاريصحح 

معتكفه،ق الاعتكاف أراد من يدخل متى باب 
.١١٧٣الحديث رقم 

الاعتكافكتاب  لممصه^>.م 

.٢٤٦٤الأءتكاف،رنمالحدث باب  الصومكتان  يائيأبا ّس 

١٠٧٩ الحدث الأءتكاف،رنم ق جاء U باب 
عنالصوم كتاب 

اث^رسول 
ال؛ومن.ىجامع 

الحدياحد،رنم الل الحبمام محبمرُذ يامحا 
٧٠٩.

الماجدكتان  الناتىمتن 

وقضاءالإعتكاف يتدئ من ل ماجاء ١ ياي—
١١٧٧١الأءتكاف،رقمالحدث  الصيامكتاب  ماجهابن سنن 



اكتاى 

م

عمرةأو بحج للمحرم يتاح ما باب 
عليهالطيب تحريم وبيان يباح لا وما 

يكزما ائنه، زئرو ثا مال: وحلا عنز.أو بن ايله عد 4عى  ١٣٨
١^^١،زلا الئئص، "لايز ٠: ض زئوو ئال اقاب؟ من الخرأ 

وع1تي،نجد لأ أحد إلا الخماف ولا ولأ السراويالآت، ولا 
القايمن ظبموا ثلآ اهؤن، من أنفن نلإطيا ئم، ئثيز 

ونس"•أن ةثةالزثتائ شكا 

الثيات،من الحرم يلس لا ما باب 
١٥ ٤٣الحدث رقم 

الحجكتايس،  الخارىصحم 

يباحلا وما عمرة أو يحج للمحرم يباح ما باب 
.١ ١  ٧٧الحديث ءاوه،رفم الدسا تحريم وبيان 

لهحا كتاب  لممصحيم 

UL  ١٨١٢٣الحديث ا،لحرم،رنم يلن ما . المناسكمحاب  داودأبٍر سنن 

ه،لبلامحوزللمحرم ماجاءفي،ا يام، 
.٨٣٣الحدث رنم 

عنالحج كتاب 
هاف رسول 

الترمذيجامع 

بالورسالمبوغة الثياب عن المهي باب 
.٢٦٦٧الحدث الإحرام،رنم j والزعفران 

مناسككناي 

الحج
اميالنسنن 

الثياب،من العحرم ييس ما باب 
الهدثا،آا،آلأرقم  الناسكمحاب  ماجهابن سنن 



١٤٧

يم3ات:نحك ه الض تمنت ق1و: ه ئس اتن  ١٣٩
نتاُ.زئلهز إنانا نجن إ■ نس امحن محيز ائمحن نجب ؛(• 

٦٣■

fُ ِآ 

النعاو؛ن،ثبي لر إذا للمحرم الخفن لبس باس 
.١٨٤١الحا.ث رقم 

جزاءكتان 

الصد
البخاريصحح 

يباحلا وما عمرة أو بحج للمحرم ياح ما ياي-، 
١٠ ١  ٧٨الحاوو،ث، عاله،رثم العل تحريم وبيان  الحجمماب  لممصحح 

.١  ٩٨٢ الحديث الحرم،رةم يلبس ما بائح  اكاسككتاب  داودش سنن 

للمحرموالحقن الراؤيل لبس 3( جاء ما باب، 
.٨٣٤الحديث والعالين،رةم الإزار إذالرثبي 

عنالحج كتان 
هالد رمحول 

الترمذيجامع 

.٥٣٢٥الحديث بابلسالراويل،رنم  كتابالزية النسائيسنن 

إزارااسوامحنلأمحرملذالمثبد باب 
.٢٩٣١أونعالين،رقمالحديث  اداّككتاب  ماجهابن سنن 



١٤٨الحجكتاب 

٠

والعمرةالحج مواقيت باب 

زئولثا ممال: الننجد ق قام وجلا عمن.أل بن اش عد 4عرر ١ ٤ ٠ 
أنز"يل : ه ١^ زئول قاَل مل؟ أن تامنا ون من ١^ 
ثرن"مذ ثجي أهز ويل اهحقة مذ الشام أهز ويل افثئه ذي مذ 

مذامحمن أهز ويل ياوت و. اش رثول أف ويرعموف عمر؛ اثذ وقال 
اشزئوو مذ ثذه لمْأى صن:فوُل: ان :شالإ''نكاو 

الجد،ق والفشا العلم ذكر ياي 
.١٣٣الحديث رقم 

العلمكاب  البخاريصحيم 

والعمرة،الخح مواقستح يامحج 
١. ١٨٢الحويث، رقم 

الحجكاب  ملمصحعح 

.١٧٣٧الحدث ا،لوافت،،رقم ق باب  الماسككاب  داودش سنن 

الأفاق،لأهل الإحرام مامت، ق جاء U باب 
.٨٣١رقم  هاف رسول 

الترمذيجامع 

.٢٦٥٢الحدث الشام،رقم أهل مقان، باب  منامحسككتان 

الحج
النسائيمنن 

الأفاق،موانت،أهل اارّا 
.٢٩١٤الحدث رقم 

الاّاككاب  ماجهابن منن 



اللألال،فة٤٩!

ووقتهاوصفتها التلبية باب 

افهم"ثثاك : و. ادئه زئوو يلب عمن.أف بن اممي عد ١ ٤ ١ 
الناكأاك ك ناشة اخد إف قك ثك شريك لا قك قك 

ك".شريك 

.١٥٤٩الحدث التالة،رةم ياب  الحجمحاب  البخاريصحح 

الحديثوونتها،رنم وصفتها التلبية باس 
١١٨٤.

الحجكتاب  مسالمصحمم 

٠١٨١٢الحويث التالة،رقم كيف بات  الماسككتاب  داودأبا سنن 

.٥٨٢ الحديث الدة،رنم ق جاء ما باى 
عنالحج كتان 

هتالد رسول  الرمدىجامع 

.٢٧٤٨الحديث ؛ابكيفالتاوية؟،رقإ  مناسكفكتان 

الحج
المائيمنن 

٠٢٩١٨اف.يث التاوية،رقم بات  الماسككتاب  ماجهابن سنن 



'١٥الحجكتاب 

الراحلةتنبعث حيث من الإهلال باب 

راحلتهننول عنن.داو:وأيت بن اش عد 4عى ١ ٤ ٢ 
قائثة.به ستري حش يل م افلمه بذي 

اشتعال>:اتنكُابمل 
تشهدزامائسق ج ل كئ 

.١٥١٤الخل.يث ثلمه،رمم 
الححكتان 

صحح

البخاري

الراحااة،رنمسعث حث من الإهلال ياب 
.١١٨٧الحدث 

الحجكتاب  مسلمصأحهأم 

. ١١٧٧ الحدث الإحرام،رقم وقت ق باب  الماسككاب  داودش ض 

،M الني أحرم أى'رصع من جاء ما باب 
٠٨١٨الحديث رقم 

عنالحح كتان 
اف.رسول 

الرطىحامع 

.١٢٧٥٨^٠^ الإهلأل،رنم ق انمل باب 
محكعنا كتان 

الحج
النسائيسنن 

.٢٩١٦الهدث الإحرام،رفم باب  الماسككتاب  ماجهابن سنن 



١٥١

الإحرامعند للمحرم الطيب باب 

ؤاش زئوَل أقي ه امحئ ذ)ظهول ١  ٤٣
نسقشأنبجفتي.

محرمأن اراد إذا يلس وما الإحرام عند الق وا0 
•١  ٥٣٩الحديث ويترجلويدهن،رءم 

الحجئاب  البخاريصحح 

Ulj  الحديثالإحرام،رقم عند للمحرم الهلسا
١١٨٩.

الحجمحاب  طمصحم 

.١ ^١ ٤ ٥ الحديث الإحرام،رءم عند الهف ياس  اياسكمحاب  يائيأب منن 

الزيارة،تبل الإحلال عند الق ق جاء ما ياب 
.٩١٧^^،رقم 

عنالحج كتان 
هالنه رمحول 

الرطيجامع 

الحديثالإحرام،رنم عند الطب إباحة ، ياي
٢٦٨٤.

مناسمككتاى 

الخء
ائيالنمحنن 

.٢٩٢٦الحدث الأحرام،رقا اافع-د اى  النامحككتاب  ماجهابن ّس 



٥٢!الحجكتاب 

للمحرمالصيد تحريم باب 
د1حنما-قديتة، عام م ادط1ويى قاو! قتاد0 \ئا بن الله عند  ١٤٤

.الثى هايطأؤ، يعروْ، عدوا أف . البئر وحدث محرم، ولمْ أصحابئ 
ُحإرأنا لإدا 1؛0زت بعض، إل يعضهم يصحك أصحابه مع آنا ثيي 

ألهابوا >ئم وانتمتت قأسته، هطعتته، عليه، يحملت وحشر، 
ساواقربي أويع .، البئر هطلنتا مت3لإ، أف وحثيثا -قمه مذ هاكلثا 

ثركثاأيذ ملت،؛ الثJ، جوف، غمارِفي محي ثئ ريلا محلقيثا سأرا، رأسثر 
إف١^، زئول ;ا مملت: ١^١، ^ ١٥زنن بمهن، تزكئه ثاو: 0؟ ١^، 

دوثكيمتطعوا أذ ■^،؛^١ هد إنإم ١^٧٥، ورحمه الئلام عليك بمرءوف أهلك 
هاصاه؟منه وعندي وحشر، حمار أصنغ الله، زثوو يا هلث،؛ هانتظزهلم، 

محرموو.وهب "كلوا" ممال، 

١١٨٢ الحديث ونحوْ،رنم الصيد جزاء باب  الصين.جزاء كتان  البخاريصحح 
jIj ، الحدثاالمحرم،رنم الصيد تحريم

١١٩٦.
الحجممات  ملمصحح 

١٨٥٢الحديث للمحرم،رقم الصد لحم ياما  اياسلث،ممات  دازدش سنن، 
للمحرم،رقمالصيد أكنر ل جاء ما بات 

.٨٤٧الحدث 

عن،الحج كتاب 
اف^رسول 

الترمذيجامعر 

للمهييؤالحلال ففطن، المحرم صحالئ، إذ بات 
.٢٨٢٤الحدث ،رنم لا؟ أم أياكله فقتله 

مناصككتان 

الء
الماتراستنر 

الحديثله،رفم يمحي إذلم ذللئ، ل الرحمة بات 
"١٠٠٩١.

اياسكممات  ماجهبن اض 



اللألالضئن١٥٣

أذىبه لكن إذا للمحرم الرأس حلق جواز باب 
قدرهاوبيان لحلقه الفديه ووجوب 

هداق عجز0 بن كعب إل قعدت ت محال معقل بن اش عد  ١٤٥
إلحملت صيام من فديه ص مسألته الكومة منجد يعيي الننجد 
محنه أن أزى محق :"U نبهي قل :تا؛ئ وم ١^^ 

مةأشب أز ام د1تلأة "ئب ماَل: لا محلق: iاة؟" تجد أنا ^١ بك بمغ 
ئهنزلن رأتك واحلى طعام من صاع نصف بنؤي لآكل مساكتن 
عامه.٣ وص حاصه 

cIj  (أدىبه أو مريصا منكم كال ثتس قوله
.٤٥١٧الحديث وأسه(،ر3م من 

تضركتان 

القرآن
القرةسورة 

الخارىصحمم 

بهكان إذا للمحرم الرأس حلق جواز باس 
تادرعا،رفموبيان لحلقه الفدية ووجوب أذى 

.١٢٠١الحدث 

الحجكتاب  ملمصحح 

.١٨٥٦ا-لحويث الفدية،رفم ق بات  الماسككتاب  داودّتنأبي 

.٢  ٩٧٣الحديث المرة،رآم محورة وس بات 
كانماتمسم

رسولعن القرآن  الترمذيجامع 

رأٌه،رفمق القمل يؤذيه المحرم ل باب 
.٢٨٥١الحديث 

مناساشكتان 

الء
النسائيسنن 

.٣٠٧٩الحويث الحصر،رءم فل.ية باى  المامحككتاب  ماجهابن سنن 



١٥٤الحجمحاب 

للمحرمالحجائ جواز باب 

وهومحرمس اش رسوو عباس ابن 4عن  ١٤٦

.١  ٨٣٥الحديث رقم للمحرم، الحجامة ياي  الصيدجزاء كتاو_ا  البخاريصحيم 

للمحرم،الحجامة ،،-ماز واد
.١٢٠١٢الحديث رقم 

الحجكتاب  لممصحيح 

.١  ٨٣٥الحديث، رقم محجم، الحرم ، ياي ىاباداّائ، داودأي سن 

للمحرم،الحجامة ق جاء ما يائ، 
.٨٣٩الحديث، رقم 

عنالحج كتاب 
هاف رسول، 

الترمذيجامع 

.٢٨٤الحاويح،ه للمّحرم،رقم الحجامة ، ياي مناملتجكتان 

الخح
الشاتىسنن 

.٢١٦٢الحديث، رقم الحجام، كسب، باب،  اكجاراُت،محاب  ماجهابن سنن 



١٥٥

ماتإذا بالحرم يفعل ما باب 

عننقع إي بتزئث ؤاقفث نجز ثجا ههاJ: عثاس ابن ^ ١  ٤٧
ومدريناء اعسلوه I س البي همال قأوقصته ت محال أو قومحصته راحاته 
المائةيوم يبمث محإيه رأنه محمزوا ولا تحتلو0 ولا يوبثن ق وكمنوه 

CU".،،مآءء1 

.١٢٦٥ث الخد ثواين،رءم ق الكفن باس  الحنانزياي  البخاريصعحيم 

مات،إذا بالحرم يفعل ما باس 
.١٢٠٦الحديث رنم  الحجكتاب  لممصحم 

به،يمغ كتف يموت الحرم ا باُ
الحديثا/ّاآمأّرنم  كتاسالخاتز دازدش ض 

إحرامه،ق يموت الحرم ق حاء ما باب 
١٩٥١الحديث رقم 

عنالحح كناهم، 
اف.رمول، 

الترمذيجامع 

مات،إذا بالدر المحرم غل بات 
.٢٨٥١*الحدث رقم 

منامككتان 

الحج
النائيمتن 

٣. ٠٨٤الحديث، يموت،رقم الحرم باى  ايالخ،كتاب  ماجهابن سنن 



الحجكتاب 

تعالوقوله الوقوف ق باب 

1يئنامحط1ىضاةرنأ
ْصُ ْ بالمزدلمة،يقفوف دينها داف ومن هريس اكائت عائشة.  ١٤٨

خاةهلئا دمئات، مفرق الوب شاي نكال احل، سنل زكانوا 
مبجانجص ئأ مف؛1، تأ مئات، أذ:أق ٠ ب ١^ أنن الإشلأم 

الناسه.أياض حيث من أفيضوا ثعال• هوله هدلك 

اا1اسه،أئاص حنث من أفموا باب
.٤٥٢٠الحديث رقم 

شركتان 
^١

القرةسورة 
البخاريصحيم 

ثىأمحقوا يم ؤ تحال ونوله الوقوف ق باب 
.١٢١٩الحديث النازه،رقم أئانحن لحنث  الححكتايح  مسلمصحح 

.١٩١٠الحديث الوقوف،عرفة،رنم بارسا  ادأمكىأب  داودستزش 

والدعاءبعرفات الوقوف ق حاء محا ماس 
٠٨٨٤الحديث •|ا،رقم 

عنالحح كتان 
هاف رمول 

الترمذيجامع 

الحويثرعرفة،رقم الدعاء ق الدين رغ اب 
.r'\y

مناسككتان 

الحج
النائيمنن 

.٣٠١٨الحديث ءرفة،رقم هن الا،ني بات  اداّاككتاب  ماجهابن ّس 



اللألالض؛ة١٥٧

الطوافق الرمل استحثاب باب 
الحجق الأول الطواف وق والعمرة 

ممال^وأصحابه اش زئوو عثاس.هال:لهم ابن ١ ٤ ٩ 
هالبي قامرهم يثرب •م وهنهم وفد علبجم مدم إله \ذئلموؤو0■' 

U :زأذ ١^ :;؛^١ أف  \jh  أفبمة ثلمْ اوئن ثئ
ظهب.الإثاءُ ي كلها ١^١٠! أن:تغ\ :أوب 

.١٦٠٢ث الخن. الرمل،رةم بدء لكن كيف يان  الحجكتايح  البخاريصحيم 

وقوالعمرة الطواف ق الرمل امنحاب باب 
.١٢٦٦الحديث الحج،رنم ل الأول الطواف  الحجكتاب  لممصحح 

.١  ٨٨٦الحديث الرعل،رءم ق باى  المامكمماب  داودأب؛، سن 

واروة،الصفا  ljuعي الق حاء ما باب 

.٨٦٣الحديث رقم 
عنالحج كتان 

,هاث رمحول 
الترضجامع 

هالني سص أجلها من التي العلة باب 
.٢٩٤٥الحديث باليت،رةم 

منامككتاى 

الء
المائيسن 

٢. ٩٥٣الحديث اوت،رقم حول الرمل باب  الماسككاب  ماجهابن سن 



١٥٨الحجمحاب 

وغر0لصر عل الطواف جواز باب 
للراكبونحوه بمحجن الحجر واستلأم 

محرعل الوذنع حجة و و. امحق عثاسهقالتطاف ابن ١ ٥ ٠ 
اومحيم•بم؛ئا

الحديثدالحجن،رتم الركن استلأم ياى 
١٦٠٧.

الحجكتاب  البخاريصحيح 

c>lj  واستلأموغره يعر عل العلواف حوار
يلراكب،ونحوه بمحجن الحجر 

.١٢٧٢الحديث رقم 
الحجكتآب  مساإمصحم 

.١  ٨٧٧الحديث الواح_،،رذم الطواف باب  اياسلثحمحاب  سش سنن 

راكبا،الطواف ق حاء ما ياى 

٠٨٦٥الحديث، رقم 
عنالحج كتام، 

هاش رسول، 
الرمدىجامع 

.٧١٣الحديث، الجد،رقم البعر إدحال، ، بامح اال.|ّاحاوكتان  ائيالنسنن 

بمحجنه،الركن استلم من ، بامح
١٢٩٤٨رقمالحديثح  اداّككتاب  ماجهابن سنن 



اللآفيالض؛ة١٥٩

والروةالصفا بان السعى أن بيان باب 
ألإلا الحج يصح لا ركن 

اللههزو أرأيت قا: ممنئ ءا عائشه قال:ناإت عززة  ١٥١
محلااعتمز آو البيت حج محمذ ثعايرايثه من واJمنو٥ الصقا وق ثعال! 
بالصمايطوف لا أف جناح أحد عل ما هواش باه يطوف آذ عليه حناح 

أزلثيا^،١ كانت ثن ثدْ إذ أض ١;^ ئلت:U i يز ئالت: نالزنة 
الآJصارِفي أيزثن ولكنها با يتطوف لا أذ عش حناح لا كادش عش 

عندبمبموثآا كانوا اش الطاغ؛ه ^ بموذ ثنإنوا أذ نز كانوا 
أشواناكزنة دالئئا طوف أذ أثل:ثلإغ ثن إك\و اJظل 

نتلإغ-^١ إنا ١^ زثول ;i قالوا: ذلك ض ه اش زئوو نأُلوا 
والمزوهالصقا وإل ثعال؛ ادية قارل ؟ والمروة الصقا بتن طوف أذ 
اطواف.ؤ اش رسول سس ومحي ه.' عائشة هالن ثانايراشه من 

عبدبن بكر آبا ت أني ثم ب؛ثمحا اطواف يرك أذ لأحد هلسن ب؛نمحا 
أهلمن رحالا نمعت ولمد نمنه كنت ما لعلم قدا إذ قمال؛ الرحمن 

كالوالمناه ط كال بمن عائشة يكزن من إلا الناس أة يدكئول العلم 
ولأُاكت اطواف ئعال ادiة يكز هلما واأمزوة، دالصنا كثهم طويوف 

li^Lطوف '^١ ١^ زئوو ثا ^^١: ^ j٠١ زاكززة الفئا يكز 



الحجكتاب 

مذهي فهو ثدم فالإ ١^١^، أنزو ١^ 0 \وؤشمز0 
واأمنو٥الصما ول ثعال؛ انثة هأرل ؟ والمروة بالصما يطوف أف حرج 

كليهناالمريش ق ثزلث الأيه هذه قأنثع بكر! أبو قال ثعايراد)هه من 
والذيذوالمروة بالصثا يالخاهلك أل؛٥^^١ ونةوجو0 كالوا لذيذ اق 

أمرثعال ١^^ أف أجو مذ الإنلأم ق تئنا أف؛٥^^٠١ ^^١ يم يطوقوف 
0و الطزافذم ظ بمد ذك نُ ض P:ذو!لقث باليت حألطو'\ي 

الثت.

شعائرمن وجعل والمروة الصفا وجوب ياي-، 
.١٦٤٣الخدين، امح،رءم  الحجكتاب  اليخارىصحم 

الركن والمروة الصفا بين العي أن ماز يامحا 
.١  ٢٧٧الحدمث، به،رقم إلا الحج يصح  الححكتان  لممصحم 

;L ، ١٩٠١الخدين، واالروة،رقم الصفا أمر. الماسلثجكتاب  ّسأباداؤد

.٢٩٦٥الحدين، القره،رعم محورة ومن ، يائ
شركتاى 

رّولعن القرآن 
هاض 

الرمدىجامع 

.٢٩٦٨الحدين، والروة،رفم الصفا ذكر باس  مناسككتان 

اض
النهائيمتن 

الحديث،والروة،رءم الصفا السعى؛؛٢^٠ )اى 
٢٩٨٦.

ايامككتاب  ماجهابن ّتن 



الألاكثن١٦١

اليةالحاج إدامة انحباب باب 
الحريوم العقبت حمرة رص ل يشرع حتى 

أئنالفصل هأنم الفصل أنئف ٠ الض أذ باسه ا;ن 4ض ١ ٥ ٢ 
ابمءدش حش تم ؛أنيل 

الحمرةيرمى حتى النحر غداة والتكسر الظلية سر بال
.١  ٦٨٥الحديث الر،ر3م ل والإرتداف 

الححسا كتاد البخاريصحيم 

قيثرع حتى التلثية الحاج إدامة امتحباى بامح، 
.١٢٨١الحد.يث الحر،ر؛لم يوم العقبة حمرة رمى  الحجكتاب  صملمصحيم 

.١٨١٥الحديث التاوية،ر؛نم يقْلح متى باى  الناسكمماس  داودش سنن 

الحديث،رنم الج ل التلبية نقير متى حاء ما ياى 
٩١٨.

عنالحح كتان 
اف'هأرسول 

الزطىحامع 

٠٣ ٠٥٥آلحدت الر،رثم ق التالسة ياب 
مناسككتان 

الخج
ائيالنمنن 

.٣٠٤٠الحديث ااتالسة،رنم الحاج بمير ٌنى باى  المناسككتاب  ماجهابن سنن 



١٦٢الحجكتاب 

وغثرهنالنساء من الصعقة لغ تقديم امتصاب باب 
الناس3حة فل اللل أوام ل ض ل إ س

بمزدلفةالصح يصلوا حتى لغثرهم الكث واستحباب 

محل:1>محئثممحهوئاصل
أهله.صعقة 

ويدعونيالزدلفة فيقفون بليل أهله صعقة قدم من بات 
١٠  ٦٧٨الحديث القمر،رقم غاس إذا ؤيقدم  الحجكتاب  الخارىصحم 

وغرهنالنساء من الصعقة تقديم اسحان »\ى 
التاصزحمة نل الليل أداحر j متى إل مزدلفة من 

المسحمالوا حش لخرهم ا،لكث واستحياى 
.١٢٩٣الحديث بمزدلفة،رقم 

الحجكتاب  طمصحيح 

.١  ٩٣٩الحديث رقم جع، س الممجيل باب  كتابالامك داودسنزش 

يل،جع من الصعقة تقديم ق جاء ما ، باص
.٨٩٢الحدبمك رنم 

عنالخح كتان 
هاف رسولر 

الرمذىجامع 

يمزدلمة،منازلهم إل النساءوالمان اتقديم ا>ء
.٣٠٣٢الحديث رنم 

مناسككتان 

الخح
اشالنصتن 

الجار،لرم، منى إل جع من تقدم من باب 
الحدبث1أ'آ.رقم 

اداّكئاب  ماجهابن سنن 



١٦٣

الواديبهلن من العقبة حمرة رمي باب 
حصاةكل ْع ويكو يساره عن مكة وتكون 

يرصمرآه ه منعود ان خ ج ألا ٧ ن الرش عند 4مح ١ ٥ ٤ 
صومتى يثار؛ عذ الست محجعل حصثات، ينع الكوى ا-بمن0 
التمرة.سورة عليه أيزنئ الذ«ى نمام دالتهدا ثم يمينه، 

عنالبيت فجعل العقبة حرة رمى من باب 
.١٧٤٩الحديث ساره،رءم 

الحجمحاب  الخارىصحم 

وتكونالوادي بطن من العضة حمرة رمي باب 
حصاة،رآمكل مع ؤيكر يساره عن مكة 

الحدث1بمآا.

ىابالحج مسلمصحم 

.١٩٧٤الحديث الح،ار،رءم رمي ل باب  الماسككتاب  دازدأب سنن 

الحديثا"بمءار'رُم ترمى كيف جاء ما باي—، 
٩٠١.

عنالحج كتاب 
هاف رسول 

الترمذيجامع 

العمة،رقمحرة منه ترمى الدى ا،لكان بانمر 
.٣٠٧١الحدث 

مناصللكتان 

الحج
النسائيصنن 

الحديثينم الشة، حمرة ترمى أين من باب 
٣٠٣٠.

الماسككتاب  ماجهابن سنن 





١٦٥

الودلغطواف وجوب باب 
الحايضعن ومقوطه 

يا؛ ٠ اش لزنوو ئالت أبجا اي. ^ هائثأه  ١٥٦
لخا؛" اش. زثوو مال خاصت ئد نجت لمت ضمه 1ل ١^ ننول 
"ئاغئجي".ئال: "مماثوا::j فظن طائئ 1لمْفذ ينا 

الإفاصة،يعد نحص الرأة ياي 
AYT_1رنم  الحيضياس  الحارىصحعح 

عنوسقوطه الوديع طواف وجوب ياى 
.١٢١١الحديث رقم الحائض،  الحجكتاب  لممصعحم 

الإفاصة،يعد محرج الحائمى ياي 
.٢٠ ٠٣^^،رنم  اداّاكىاب  داودش منن 

يعدالإفاصة،تحيض الرأة ق جاء ما يامحر 
.٩٤٣الحدث رقم 

عنالحج كتاب 
هائته رسول، 

الترضجاهع 

يعدالإفاصة،تحيض ارأة ، يارّ
٠٣٩١الحدث رنم 

الحمىكتان 
والامتحاصة

اثىالنسنن 

تويع،أن نل تتمر الحائض ياي، 
١٠٣٠٧٢^٠^رقم  الماسككاب  ماجهابن سنن 



^١٦٦^١

وغرهللحاج الكعبة لحول استحباب باب 
كلهانواحيها ق والدعاء فيها والصلاة 

أتائهئزدفت وهؤ العتح عام الئإ. ق1ل:أمو عنز. ابن ١  ٥٧
هالم اكت عند آناح حش طلحه بن وعخان بلال ومعه المصواء عل 

قالئ هدخز اوب ة لَهفح س " الشاج "امحنا لبجاف: 
خزخئأ طوي ة؛اتا ئث اثاب ص؛ أفاقوا ئأ زئمحاو زيلال زأنانه 
هملثالباب وواء من قاجا يلألأ هوجيت منبهتهم الدخول الناس وابثدر 

القدذئاكودم ذننك يق ضل هقال: ه اش زئول ضل أنن له: 
الئئدم٣ من اكودنن كث ضز نملزنن أئمدة يق فز اكت زكال 

ثلجينمتلك الدي بوجهه وانتمبل ظهره حلفن البيت ثاب وجعل 
الديالتكان وعند ضز فإ أنأنة أو زثسيت هال: ا-بداو وين ينه البيت 
تزتزةحمزاi.فيه ضل 

٠٤٤٠الحلءيث الودا'ع،ردم حجة ياب  ٠ الغازيمماب  البخاريصحح 

٠اسحبا وغرهللحاج الكعبة يحول  ٠١
كلها،نواحيها ق والدعا•، فيها والصلاة 

الخادثا،آ؟ا.رقم 
الححح كتايّ مسالمصحح 

٠٠٢  ٢٣الحديث الكعبة،رءم ق الصلاة باب  كتاباداّالخ، يائيبا أض 
الكعبة،ق الصلاة ق حاء ما ، يام

.٨٧٤الحديث رقم 
عنالهج كتاس 

اض.رسول 
ىالرمل. جامع 

٠٧٤٩الحديث رقم ذللثح، مقدار السح  القبلةكتاب  ائيالنسن 

٠.٣  ٦٣الحويثح الكعة،رئم يحول يايح  اياسككتاب  ماجهابن سن 



اللآلالض؛ة١٦٧

وينايهاالكعبة نقض باب 

أفنزلأ ئاظ، 'آيا ه: ئؤ الش 1ل ئاثت: ءض ١  ٥٨
مافيه هأذحك يهدم، يالبيت، لأمنث، بجاهلئه عهد حديث، هوملئ، 

آمُ -أ  عربيا،وبابا ثريا، بابا بامح،، له وجعلثؤ بالأرض، وألرقته منه، احرج 
داJهدمه، الزبترعل ١^؛، حمو الدي إبراهيم''-ظلك أساس به وعئ، 

ابجر،بى محي وأدحل وبماْ، هدمة، حذ الربتر ابن ونهدت يريد؛ 
ئ:قلت خريت: محال ، الإئو كاتجه حيازة، إ:زاهيلم أناز زأث زمحد 
مكان،إل محأثار الحجز، معه يدحلت، الأف، أريكة محال! موصعه؟ أين 

نحزهاأو أينع ستة الحجر من هحزرث، لحريث؛ قال هنا، ها ممال؛ 

.١  ٥٨٦الحديث وساترا،رةم مكة نضل بات  الحجكتاب  الخارىصحم 

.١  ٣٣٣الحديث وينانهاءرقم الكعة نقص باب  الحجكتاب  مسلمصحم 

.٢٠٢٨الحديث الحجر،رءم ق الصلاة باب  ا،لناككتاب  دازدأبا ضن 

الحديثالحجر،رنم ق الصلاة ق جاء ما باب 
٠٨٧٦

عنالحج كتاب 
هانف رسول 

الترمذيجامع 

.٢٩ ٠٣الحديث الكبن،رقم بماء باب 
منامككتان 

الحج
الساتىسن 

.٢٩٥٥الحديث العلواف،الحجر،رقم بامحر  اياطلقكتاب  ماجهابن سنن 



١٦٨الحجمحاب 

لزمانهالعاجز عن الحج باب 
للموتأو ونحوهما وهرم 

مْ َْ 

زئووزدص المصل كاف قال! عباس. بن اش عد  ١٥٩
وثئظئإليها ينظر المصل هجعل حثعم، من ائرأْ قجاءت ه اش 

ممالتاتالأحر؛ اقق إل المصل وجه يصرفث ه الئ وجم إل، 
شنئام أذزكت افج و عناده م اشِ ثريضة إو اش زنوو ;ا 

خلحةو نذلك "لم" شُ أقأئغ الئاحأة، م لآ:قئ ■^١، 
امحذإ٤■

-١ ٥ ١ ٣ الحديث وفضاله،رنم الحم وجون ات  الحجكتادسا  اليخارىصحيم 

أوونحوهما وهرم لزمانه العاجز عن حيآ بات 
.١٣٣٤الحديث لاووت،رةم 

الحجمحاب  لممصحم 

•١ ٨ ٠ ٩ الحديث ،رنم غره عن بمم الرجل بات  اداّككاب  داودأي منن 

والمت،رةمالكبر الشخ عن الحح ق جاء ما ياى 
الحديثخ\ا<.

عنالحج كان 
هاض رسول  الرمدىجامع 

.٢٦٤١الحديث الرجل،رفم عن المرأة حج ، يائ مناسلثاكتان 

الخح
المائيمتن 

٢٩٠٩الحديث سطع،رذم م إذا الحي عن الحج باب  اياسككاب  ماجهابن سنن 



١٦٩

بعدمنها للمهاجر بمكة الإقامة جواز باب 
زيادةبلا أيام ثلاثة والعمرة الخج فريأ 

"ثلاث: ه اش زئوُل هال هال: امحزمئ-مح بن الخلاء 4ثن ١ ٦ ٠ 
ِلأ1هاجربمامح'/

نكه،قضاء بعد بمكة الهاحر إقامة بار-ا 
.٣٩٣٣الخدث رقم 

إكت1ا،مناق

الأنصار
البخاريصحم 

بعدمنها للمهاجر بمكة الإقامة جواز يام، 
نيادة،بلا أيام ثلاثة والعمرة الح^ نريخ 
.١٣٥٢الحدث رقم 

الحجمماب،  لممصحم 

.٢٠٢٢الحدث الإقامة؛مكة،رقم باب  ىاب،الامالئه داود\لي سن 

الصدربعد بمكة المهاجر يمكث أن جاء ما ، ؛امح
.٩٤٩الحدث ثلائءرثم 

عنالحج كتاب 
هاض رسول، 

الترمذيجامع 

الصلاة،يمثلمه يقمر الن.ى المقام ياى 
.١٤٥٤الحديث، رقم 

تقصركتان 

فرالق الصلاة 
المائيمتن 

بياودة؟،رنمأقام إذا الماقر يقصر كم ، ؛اي
؛١٠٧٣الحديث، 

إقامةكتاب، 

الصلاة

فيهاوالمة 
ماجهابن سن 



الحجكتاب 

وشجرهاوخلاها وصيدها مكة تحريم باب 
الدوامعل كد إلا ولقطتها 

رحلاحزاعة قتلن مأ5ه متح عام أيه مال! فهت، ميز0 ؛ي  ١٦١
!فقال؛ ه اش ننول قام الجاهلية ِفي قم بقتل ليث بتي مذ 
وإمثاألا والمومتثذ رنوثه عليهم ونلط الفيل مآكه عذ حبس اثثة 

مذناعه ل أحك وإمحا ألا بمدي لأخي محل ولا ثل لأحد محل لمْ 
ذةتغ\بمصي زلا شزثقا قفتل لا خزام ثذْ ناش ^^١ ألا ور 
إثااث1نين ميل ثه  jjزنن شد إلا تاقطثها هو زلا 

قال؛شاه أبو ثه! يمال اكن أهل مذ رجل 'قام يقاد وإما يودى 
Pشام" لأي ؛"الإوا ه اش زثوو قال ١^ زثوو ث1 ل اكب 

لنجظ هإتنا الإدحز إلا اطه ننول يا قال محزيش مذ زجل قام 
الإذحز".؛"إلا ه اش ننول قال نمورنا هوتنا 

الظرين،رذمفهوبخثر كل له نل من باب 
.٦٨٨٠الحديث 

الدياتكتان  البخاريصحيم 

وشجرهاوحلاها وصيدها مكة تحريم اس 
الحديثالدوام،روم عل لمنشد إلا ولقطتها 
١٣٥٥.

ا-احكتايح  س|اومصحّءح 



الضبةاللأل ١٧١

.٢ • ١ ٧ الحديث مكة،رةم حرم نحريم بات  كتاباداسلث، داودأبا سس 

القصاصj القتيل ول حكم ق جاء ما باب 
.١٤٠٥الحديث والعفوءرقم 

عنكتان 

هالله رسول 
الترمذيجا«ع 

عفاإذا الدية العمد ناتل من يوحد هل بات 
.٤٧٨٦الحويث القود،رةم عن اكول ول 

امةالقكتاس  المائيسن 

إحدىبئن بالخيار نهو ثل له قل من باب 
.٢٦٢٤ثلأث،رقمالحديث 

الدياتكتان  ماجهابن ستن 



١٧٢الحجكتاب 

إحراميغ؛ر مكة دخول جواز باب 

الخئحقام ذخز ه اش زئول أذ م. م;ن  ١٦٢
متعلىحطل ١؛^ إل محمال؛ زجل جاء ثزعه قلما عمئ ٠Jازامه وعق 

مماو:"اءظوة١^؛ 1نثار 

إحرام،بغر ومكة الخرم يحول بامح، 
.١٨٤٦الخديث رنم 

حزاءكتاُ، 

المد
البخاريصحيم 

إحرام،بغر مكة يحول حواز ياى 
رنمالحالثماهّاا.

الححكناس  لممصحح 

بابقلالأسرولأسرضضالإمخم،
.٢٦٨٥بث، ا-كو رقم 

ىابالخهاد دازدأي؛، سن 

١١ ٦  ٩٣الحديث، الغفر،رثم ق حاء ما بايج 
عنالجهاد مماى 

هاغ رمحول 
اوزمل.ىحامع 

إحرام،يغر مكة يحول ، ؛اي
.٢٨٦٧الحديث، رقم 

ماٌاثجكتان 

الحج
المسارستن 

.٢٨٠٥الحديث، اللأم،رنم رار<  الجهادكتاب  ماجهابن سنن 



١٧٣bUi ،;الفت

وبيانفيها ١^؛،^ ودعاء الدية ضل باب 
حرمهاحدود وبيان وشجرها صيدها وتحريم تحريمها 

صحيمهفيه نتش وعليه آجر من من؛و عل حطب ه عئ  ١٦٣

هدْو  Ujاض، كتاب إلأ مزأ محاب من عندنا U زادو4ِ ممال: طئه، 
من-م؛ فيةا:''اكدظ نإذا الإثل؛ أنناذ فيها: ئإذا قشزثا الشحينه 

نالناصثاكلأآ5ة اش ممه هنثه خدنا فيها أخدث نمن كذا، ل إي 
المنيمينذمة فيه: وإذا عدلأ ولأ صزئا منه انثه يمل لأ أحمعيى، 
ؤالثالآث5ه١^ ثعنه يثه منحا أحم قنن أذJاهلم، -إتا ينعى واحد٥ 

والمحها؛"س "وإدا عدلأ ولا صرئا منه افه يمل لا أمحق؛ والناس 
يمللأ أحعير؛،، والناس والملائكة اقئه لعنه معليه مواليه إدن بعثر مونا 

ولأعدلأ،'.صزقا منه 

العلمق والتتانع التعمق من يكرم ما بائسا 
.٠٧٣ * الحديث، واودع،رذم الدين والغلول 

الاعتصامكتامح، 
تهواليالكتاهم، 

الخارىصحم 

بالركةفيها ه الني ودعاء المدينة فضل بات 
وبيانوشجرها صدها وتحريم تحريمها وبيان 
.١  ٠٣٧ الحديث حرمهاءرقم حدود 

الحجكتاب  لممصحم 

٢.الحليث،؛م• الدية،رذم تحريم j باب  ايامككتاب  داودش سن 



١٧٤الحجمحاب 

إلأوادعى مواله غر تول فمن حاء ما ياى 
غيرأُته،رءم

والهبةالولاء كتاب 

اض^رسول، عن 
الترمذيجامع 

jL ، النفي،ق والإليك الأحرار بين القود
٤٧٣٤اس رقم 

امةالق، كتاي ائيالنمتن 

الخدين،بكافر،رقم مزمن لايمل ا داُ
٢٦٥٨

الديايتؤكتام،  ماجهابن سنن 



كتابالكاح

ووجدإليه ه نفتاقت لن النكاح استحباب باب 
بالصومالموز عن عجز من واشتغال مونه 

كنائق\و: ه ادثه عند مع أنثي أئا ينا قاوت علمنه عى ه  ١٦٤
بنصرأعص قإيه هتتزوج، الثاءة انتطLغ من همال! البي. ْع 

ففإن4ُ ع لمْ:ثئ زنن بمزج ^1^• 

العزاة،رنمه نفعل حاف لن الصوم ياى 
.١٩٠٥الحدث 

الصومكتان  البخاريصحيح 

إليهه نفناقت لن النكاح ، اسحامحياى 
الونعن عجز من واشتغال مونه ووجد 

١٤٠الحديث بالصوم،رقم  ٠.
الكاحكتاب  مسلمصحم 

.٢٠٤٦الهاJيث اإنكاح،رثم عل التحريض بائح  الكاحكتان  دازدش ضن 

ءاوه،رءموالحث التزؤج قفل ق حاء ما بات 
,١٠٨١الحدث 

عنالنكاح كتاب 
هافه رمحول 

الترمذيجامع 

قياموى ر ين محمد عل الاختلاف ذكر بات 
الحديثالصاتم،رقم فضل ل أمامة أى حديث 
٢٢١٠٩.

المسامكتان  الشاتىمتن 

الحديثالكاح،رفم قفل ق حاء ما بات 
١٨٤٥.

كتابالك١ح ماجهابن سن 



١٧٦كاب

الرأةين الحمع تحريم باب 
النكاحق خالتها أو وعمتتها 

المزأةبئ نحمع لا هال! ه اش رثول أف ه هريره م  ١٦٥
،'.نلأ:ئاكزأةثتابجازثها 

عمتها،عل الرأة لا ، يامح
م١ ٠ ٩ الخويث رقم 

الكاحكتاب،  الخارق،صحم 

حالتهاأو وعمتها ا،لرأة  jjuالحمع تحريم ، يائ
.١٤٠٨الحديث، لكاح،رءم اق 

كتاب،الكاح لممصحح 

النساء،من سنهن محمع أن يكره ما اب 
.٢٠ ٦٦الحديث، رقم 

النكاحكتاب  داودستزش 

علولا عمتها عل الرأة تنكح لا جاء ما باس 
.١١٢٥اداJيحإ حالتها،رقم 

كتاباJكاحءن
ساف رمول، 

الترمذيجامع 

وعمتها،ا،لرأة ين الخمع ُاى 
"؟.YAAالحديث، رقم 

كتابالكاح ارىالن،منن 

علولا عمتها عل ارأ؛ تنكح لا باى 
.١٩٢٩الحديث، حالتها،رقم 

النكاحكتاب  ماجهابن سنن 























اللآلالف_ثن١٨٧

بالتمر،نجيء الرجل لجعل نطعا، ويتط يه ثتيجئ ثيء عنده كاف 
دال1الثويى، يكز محي وأحسبه محاوت بالثمن، نجيء الرجل وجعل 

ه.الله رنول وليمه ذكأئتؤ حثتا، مححاّوا 

.١٣٧ الحديث الفخان،رقم ق يدكر ما ياي  الصلاةكتان  البخاريصحح 

يتزوجها،ثم أمته إعتاقه فضيلة بات 
.١٣٦٥الحديث رقم 

النكاحممات  لمم

يتزوجها،ثم أمته يعتق الرجل ق باب، 
١٢٠٥٤الحديث رقم 

النكاحممات  داؤدأي سنن 

يتزوجها،نم الأمة يعتق الرجل ل جاء ما باب، 
.١١١٥الحديث رقم 

عنالنكاح ممات 
هافه رمحول  الرمدىجامع 

الحدثآ؛ّاّآ.التزلجضمحرثم باب  النكاحكاب  الماشمحتن 

يتزوجها،ثم أمته يعتق الرجل باب، 
.١٩٥٧الحويث رقم 

النكاحكاب  ماجهستزابن 



١٨٨ممباللكح

تكححتى لطلقها ثلاثا المطلقة تحل لا باب 
عدتهاوتقضي يفارقها ثم ويطأها غره زوجا 

وأناق اش ننول اكزئ رئاعة انزاة قاظهبمت  ١٧٤
رماعهمحش كنت إن اش، رمول يا ممالتات بكر، أبو وعنده جابنة، 

وإيهالربثر، بن الرش همد بميم قزوجئ طلاقي، قبق يطلقنح، 
منهدبه وأحديتح اقديه، هذ«ْ مثل إلا انيه رسول، يا معه ما واممه 

مالت،؛له، يودف لمْ ُاتاي-، وهو قوثا معيد بن حالي مّؤع جاكاغا، 
ه؟اش نمول عند يه محهؤ عثآ هده ثتهى بكر،ألأ أJا يا حالي: ممال 

انثهرسول قا ممال النثم، عل . انثه رسول يزيد ما وانثه ملأ 
محلتكيدوق حس لأ، رهاعه، رجعى؛ق أذ ثريدير "لعلك ه■' 

.بعد ئتة هصاز عنبمه'' وثدوقي 

. ٥٧٩٢الحديث الهوب،رثم الإزار باب  ىاباللاس البخاريصحيم 

-تكححش لطلقها ثلأ'ا المطلقة نحل لا باب 
عدما،ونقمي يفارقها ثم وي3لأها غر0 زوجا 

.١٤٣٣الحديث رقم 
ىابالكاح م،سلم

تنكحح؛كا زوجها إليها يرجع لا التوتة باب 
الحديثبم،مآ.زوجاضْ،رةم 

الطلاقمحاب  داودأبج سنن 



المنةاللأو ١٨٩

ثلاىامرأته يطلق نمن جاء ما بامح، 
rا،يدخل أن مل مطلقها متزدجهاآخر 

.١١١٨الحديثرنم 

كتابالكاحءن
هالته رسول 

الترمدىجامع 

٩٠ الحديث المة،رنم طلاق باب  ىابالْللأق التمامحىمتن 

فيطلمهافتتزوج ثلاثا امرأته يطلق الرجل ناي 
الأول؟،إل أترجع بما يدخل أن مل 
.١٩١٠٢الحديث رنم 

كتابالشك1ح ماجهابن سن 



'١٩ى\ب\}نك\ح

العزلحكم باب 

بنيعزوة ل اش ومحول نع حزحنا محال! ه محنعيد أتجٍر عن ه  ١٧٥
محافتيتالئث<اء دافته1نا العزب محنى من سبتا داص1نا المصهثلق 

قوقب"U مقال: . زئوو محاك \مح°ذ دي اكز:ة ثوا 
كائنةوهئ إلا اكامة يوم إل كائنة ثثمة من ما معلوا لا أو 

وو؛عنوه، رقيقا الم'—، من مللث، من وام< 
الحديثالا>رية،رنم ومي وفدى وجامع 
٢٥٤٢.

العتقكتا'سا  اJخارىصحح 

.١  ٤٣٨الحديث الرل،رةم لحكم باب  ىابالكاح لممصحم 

٢. ١٧٢الحديث الرو،رقم j جاء U باب  ىابالكاح داودأي سنن 

الحديث،الزل،رنم كراهية ق حاء ما باب 
١١٣٨.

كتاب

هاف رسول، 
التر٠ذىجامع 

٠٣٣٢٧الحديث العزل،رةم باب  كتابالكاح ائيالنسنن 

١١٩٢٦الحرين، الرل،رقم يائس،  الكاحكتاب  ماجهبن اض 



اكتاب 

الولادةمن نحرم ما الرصاعه من محرم باب 
ه،^؛ ١١■ةاو1ةمولج أو عبد بنت ئوك' 4عى  ١٧٦

؛)؛،111;زيو نزت نمنئ، نأي ع1دثا كاذ الض. أل أخ؛تي: 
قينتأذ)!، رحل هدا انثه رسون، يا محقلت،! عائشة؛ هالت، حمصه يت بق 

اوصاع"من طثه بمأ محلائا "أناة ه: اش زنوو قال مانئ،: حك 
قالعؤ؟ دحل الثصاعة من لعمها حثا هلال كال لو عايشه! قالث، 
،،-- اليلأذ؛ين ءأ U محئ؛ اوقائ إة "محر، : ه اممب ت.مو 

.٢٦٤٦الحديث القاليم،رةم والوت 
الثها؛؟اتمماس  البخاريصحح 

الولأدة،رقممن محرم ما الرضاعة من محرم باب 
.١٤٤٤الحليث 

الرضاعممات  منلمصح.م 

الب،رنممن محرم ما الرضاعة من محرم باب 
.٢٠ ٥٥الحدث 

ىاب١لكاح يائيسز(ابي( 

منمحرم ما الرضاع من محرم جاء ما باب 
.١ ١ ^١٤ الحويث ا،ر3م الت

الرضاعكان 
اضرمول عن  الر٠ذىجامع 

.٣٣ ١٣الحدث الفءل،رقم لن باب  الكاحكاب  النساشمحس 

الب،د؛ذممن محرم ما الرضاع من محرم باب 
١٩٣٧الهدبثا 

النكاحمماب  ماجهابن، سمح، 



١٩٢بع\ر كتاب 

٧٧

الفحلماء من الرصاعة تحريم باب 
النمسأف أخو أئلح فو نتأذو ا ن

و.!؛^ ١١فيه أنت1ذل حض لة آيل لا مم1ئ: الحجاب أثزو بعدما 
أفامزأة أوصعتتى ولكذ أرصعتى هو ليس القعيس أبا أحاْ هإف 

أخاأئأح  ١٧١^ زئول ;ا له: مملئ . اَلني فو مدخل النمس 
هؤالسئ مماو أنتأذثك حش ثة آيل أذ هأيغ انتأدل النمى فا 

ثساوجز إف اش رئول يا قنت: ظك؟" تأذي أذ نقنك :"ننا 
''اْئدفيوُئإِمممماJ: النمس \و \ؤ\أ أزصش دش' لاصش ئن 

اقلةقان شئثاأو.ءمْ تيووا ون 
الحديثغلينا...ه،رنم قيء جفل كاذ 

٤٧٩٦.

القرآنشر كنات 

الأحزامح،محورة 
الثخ١رىصحيم 

الحديثالفحل،رقإ ماء من الرصاعة تحريم يام 
١٤٤٥.

الرصاعكتان  لممصحيح 

٠.٢  ٥٧الحدث الفحل،رفم لن ق باب  الكاحكتاب  داودش سنن 

٠١١٤٨الحديث الضءل،رفم لن ق جاء ما ، بامح
عم*الرص؛ع كتان 

هاف رمحول 
الترمذيجاح 

.١٠٢"الفحل،ر»مالحدث٨١لبن باب  كتابالئكاح الماشمنن 

.١٩٤٨الحديث الفحل،رءم لبن ياُِا  كتابالكاح ماجهابن سن 



١٩٣

الولدالقاف بإلحاق انمل باب 

^ذات;زم ه انثر ذع)؛ ئو قاثئ:ئخز 4ض؛،^٠٥  ١٧٨
UJ،ينأىئو ذئز الثدبئ محزن؛ أن ألم-وي ^؛؛؛1 "ثا : ^وت

أقدامحاوبدت وءونلحا عئا ئد قطمه وعلمحا وريدا ريي بن أشامه 
lJ_ بعض من بعضها الاهدام هذ0 إن (؛.

.٦٧٧١الحديث الماض،رءم باي—،  الفرايفىكتاب  الخارىصحيم 

الحديثالواد،رءم القاف إلحاق العمل ياي 
١٤٥٩.

الرضاعكتان  مسلمصمحمم 

.٢٢٦٧الحديث القافة،رقم ق باب  الخلاقكتاب  داودش سنن 

٠٢ ١٢٩الحديث اكافة،رقم ق جاء U باب  والهبةالولاء كتاب 
هاض رسول عن 

الترمذيجامع 

.٣٤٩٤الحديث ؛ابالقافة،رفم  الخلاقكتاب  النسائيسنن 

الحديثو؛مألأبابالقافة،رقم  الأحكامكتاب  ماجهابن سنن 





الخلاقكتان 

ويرحالف لو وأنه رصاها بغير الحائفى طلاق تحريم ياب ه  ١٨٠
وهئطثق •ءثز.:أه نن اش عد عن برح١سها ويومر الطلاق 

اضرنوو -ئايت، ابن عثئ همثأل انثه. رثوو عهد عل حائص، 
ليكفانأ -ءنقا ئمحاه:"مة اذ4ِ زثوو قال ذلك، ض ٠ 

طنيثاء وإل بعد أمنك ثاء إل ثهلهزيم ئإ محيص ثم يطهر حص 
التائ".ثا نفق أذ ١^ أتن ١^، العدة نئك بمز أذ مل 

>هاالأئإداظئكااله-مال قوو باب 
ه،و\-ذي\\لث0 لخدنهن قظلمؤئن الساء 

٠٥٢٥١الحدث رقم 
كتاباللخق البخاريصحح 

وأتهرصاها بغر الحائض طلاق تحريم بات 
بر-بمتءا،رذمليوم الخلاق ومع خالف لو 

.١٤٧١الحديث 

الطلاقكتاب  لممصحم 

٠٢١٨٢الحديث الة،رفم طلاق ق يامط  الطلاقكتاب  يائيش سنن 

الحديثالة،رنم طلاق ق جاء ما باس 
٠١١٧٦

الطالقكتاب 
عنواللعان 

هافه رسول 
الترمذيجامع 

عزوجل ٠٠٥١أمر الش للعدة الطلاق وقت يام؛ 
٠٣٣٩٠الحديث أنتطالقلهااكاء،رقإ  الطلاقكتاب  النسائيمتن 

٠٢٠٢٢الحديث اوة،رءم طلاق ياب  الخلاقكتاب  ماجهابن سنن 





١٩٧

لخائ "لأَ هاو: ت؟ أنقيك ألأ اش، ننول ؛cJli : 1خنمة إل 
اهمكى.قا: قنت حرمناه، ئمد واش شودة: ثقول محا٧،: قيه 

٥٢٦٨الحديث رنم 
ىاباظلأق الحارىصحم 

ولرامرإته حرم من عل اتممارة وجوب باب 
.١٤٧٤الحديث الطلاق،رنم ينو 

الطلاقئاب  لممصحيم 

٠با ١٣٧ ٥ الحديث العسل،رقم ، شريق  ٠٠ كتابالأثربة داودبا أض 

والعسل،الحلواء ه الني حب ق جاء ما باب 
.١٨٣١الحديث رقم 

الأطعمةكتاب 
اق.رسول عن 

الرمدىجامع 

آخر،وجه عر الآية تأينل باى 
.٣٤٢١الحديث، رنم 

كتابالطلأق النسائيسنن 

.٣٣٢٣الحديث الحلواء،رقم باب  الأطعمةكتاب  ماجهابن سنن 









اللعانكان 

عو''حنابجا ٥£^^: . الئئ عثز.ثداو ابن 4عن  ١٨٤
ئك JUداو:"لأ ئاو:نالي؟ ظها" لك نسو لا كاذب أخدمحا ١^ 
كديتكنت وإذ محن من انتحلك بنا محهو علبها صدك كث آذ 

ك،:ص مداك ظها 

كاذبأحدكإ إن للمتلأين الإمام نول باب 
. ١٥٣ ٢ الحديث تاتب؟،رقم منكا فهل 

الخلاقكاب  البخاريصحيح 

.١٤٩٣الحديث رنم  اللعانكاب  ملمصحم 

.٢٢٥٧الحديث اللعانءرقم ق باب  الطلاقكاب  دازدم سنن 

.١٢٠٣الحديث الااعان،رءم ق جاء ما باد-> 
الخلاقكاب 

عنواللعان 
اض.رمول 

الارمدىجامع 

.٣٤٧٦الحديث اللأع>تين،رقإ ياب  الطلاقكاب  النسائيسنن 

.٢٠ ٦٩الحديث اللعان،ر»م باب  الطلاقكاب  ماجهابن سنن 





العتقكتاب 

اعتى"مذ ئاوت ه اش زئرو عثز.أل بن اش عد  ١٨٦
قينهعش العد م؛ العد، منذ يبمغ ماو ثه هكال عد ق نه  15^"

منهعتق ممد وإلا العد علته وعتى حضت-هلم ئزك1ءه ماعطي عدو 
ناح".

الشركاء،س أوأمة اثت؛ن بن عبئا أعتق إذا بار-ا 
.Y0YY_^،رقم 

العتقكتامح،  الخارىصحم 

.١ ٥ • ١ الحدث رنم  العتقكتان  لممصحم 

الحديثيستسص،رةم لا أنه روى بن ا باُ
٣٩٤٠.

العتق، كتامح داودّننش 

نعتق\ؤجيوا ين يكون العد ق جاء ما بائس، 
.١٣٤٦الخديثه رقم نصيه، أحدهما 

الأحكامكتاب 
اشرسول عن  الترمذيجاُع 

٤١  ٦٩٨الحويث، مال،رنم نر الشركة يائس،  الوعأا كتار المائيسن 

الحديث،عأد،ردم ق له شركا أعتق من يامؤ 
٢٥٢٨.

العتقكتاُء،  ماجهامح، سنن 





الكناية،نسخت، إذا ا،لكات، يح ق ذ بامح
الخدثا،لإا،"آ.رقم 

العتقكتان  يائيأبا مس 

الويت،،عد أويعتق يتصدق الرجل 3، جاء ما باس 
الخديث،؛مااآ.رنم 

الوصاياكاب 
اضرمحول عن  الترمذيجامع 

.٤٦٥٥الخديث، ااكاوّا،رقم بح بات  البيؤعكتاب  اثىالنمحتن 

.٢٥٢١الخديث، ا،لكاوب،،رنم باب،  العتتقكتان  ماجهابن منن 



٢٠٦العتقكتاب 

وبالولاء محع عن المهي باب 

توعى الولاة بح ص ه امحئ ئننهماو:مح اثن 4ض  ١٨٨

. ٦٦٧٥ الحدث مواله،رءم من ترأ من إثم ياس  الفرائضكتايح  الخارىصحح 

وهبه،الولاء بيع عن الهى باب 
.١٥٠٦الحديث، رمم 

التقكتاى  لممصحم 

.٢٩١٩الحدث الولأء،رقم بح ق باب  الفرائضمماب  يائيش سنن 

وهبه،الولاء بح كراهية ق حاء ما يارّا 
٠١٢٣٦الحدثرنم 

عنالبتؤع كتاب 
هاف رمحوو 

الارمذىجامع 

.٤ ٦  ٥٧الحديث، الولأء،رنم ُح ، يام وعالكتاى  النائيسس 

وهبه،الولاء بيع عن الهي باب 
.YU؛U^jJرقم؛-

الفرائضمحاب  ماجهستزابن 



اكتاى 

٦٩٣٢ "

الحلةحل بح نحريم باب 

حلبح عذ ش ه اش رنول عمر.أل بن اش عبد 4ص  ١٨٩
ْء إلالخزوز ؤغ اويل لكف ائاهؤ أفل شايه ثبما ^j، البمة 

طيا.ث؛غالأاقةئلمتقخافيو أن 

.٢١٤٣الحديث الحبلة،رفم وحبل الغرر بح باب  الؤعكتان  الخارىصحم 

.١٥١٤الحديث الحبالة،رثم حل بيع تحريم ، باُس البيوعكتاب  لممصحيم 

؛٠٣٣٨ الحدث الغرر،رنم بح و باب  البيوعكتان  يائيأي سنن 

الحبلة،رةمحبل بيع عن الهي ز حاء ما باب 
.١٢٢٩الحدث

عنامحوع كتاب 
اللهرسول 

الترمذيجاح 

٠٤٦٢٥الحديث دلك،رتم تفسار ات  البيؤعكتان  ائيالنسنن 

وضروعهاالأنعام بطون ق ما ثراء عن الهى باب 
٢١ ١  ٩٧الحل.يث الغادص،رنم وصربة  الجاراتكتاب  ماجهابن سنن 



٢٠٨البيؤغكتاب 

وسومهأحيه بح عل الرجل بح تحريم باب 
اكريةوتحريم المجس وتحريم سومه عل 

١^٥)؛،دالث"لآجمنا ه اض زثول ه:أل ئزئزة \لي  ١٩٠
ود،حاصر يع ولا ثاجئوا، ولا بمص، بح عل بمففم يغ ولا 
|و(كئتلتها، أف بمد اثلزين بحثو يهو ابثاعها وض العم، تحروا ولأ 

ممر"•مى وصاعا ردها تخطها وإذ أئنكها، نصها 

والبقرالإبل بمقل لا أن للا؟ع الهي باب 
.٢١٥٠الحديث محفلة،رنم وكل والغنم  البثؤعكتاب  البخاريصحم 

علوسومه أحيه بح عل الرحل بح تحريم باب 
الصرية،رقموتحريم المص وتحريم سومه 

١٥١٥الحديث 

وعالكتاب  مسامصحهم 

الحديثفكرهها،رقم مصراة استرى من ياب 
٣٤٤٣.

البيؤحمماب 
الإجارةأوواد_ا  يائيش سنن 

.١٢٥١الحديث ا،لصراة،رآم ق جاء ما دامح<  عنؤع الكتاب 
هالنه رسول 

الترمذيجامع 

أحلافيربط وهوأن امحراة عن المهى بامحر 
والثلاثةيومين الحل من وتترك أوالشاة النانة 
لماثيمتها ل مشتربما فتزيد لبن لها يجتمع حتى 
.٤ ٤ الحديث ونها،رنم كثرة من يرى 

المؤعكتامحت  الماتىسنن 

٢ ٢٣٩الحديث الهماة،رقم ُع باب  كتابالتجارات ماجهابن سنن 



اللأوالضة

القبفىقيل المبح بح يطلان باب 

ئشالذي تاسهافوو:"أظ اتن تبنت طاوس.م 4ص  ١٩١
ذلامحاس: ابن قال محص" خش -ى أن الشام فذ ق'محء 

ظ.؛لا ثق؛ م أخث 

ليسما وبح بمص أن نل الطعام بح باب 
.٢١٣٥الحدث ءتلك،رءم 

البيؤعيام  البخاريصحم 

الحديثالشض،رقإ قل الح يع يطلان باى 
١٥٢٥.

البيؤعمماص  لممصحم 

الحديثيتول،رقم أن نل الهلعام يح ق باى 
٣٤٩٦.

البيوعكتاى 
الإحارةايواف  ّسشداود

حتىالعلعام يع كراهة ق حاء ما ُايا 
.١٢٩١الحديث يتوفه،رءم 

عنالبيوع كتاب 
هالله رسول 

الترمدىجامع 

ادا.يثيتوق،رةم أن قبل الهلعام بح ، ياُ
٤٦٠٠.

ؤعالكتان  ؛ائو الننن م

رقمبمص، مال( نل الطعام بع عن النهي باب 
.٢٢٢٧الحدث 

التجاراتكتان  ماجهابن سن 



٢١البيؤعكتاب 

للمسالعانالمحلسى خبمار ثيورا بابا 

ثاع"إذا محال: أنه . افه زئوو عنز.ص ابن 4عن  ١٩٢
بجوأن حمتا ؤوقا أ U يايار بجا ناحب قم اويلأن 

أذبمن ي ثأل انع زيت ممد ذلك ش كابما ؛لاخز 
ْسْ البيعوجب ممد البيع، منهقا واحد ولمْثرك وبايعا 

فقدالع يعد صاحه أحدهما حر إذا ات 
.٢١١٢الحديث السع،رقم وجّا 

الهؤعكتامح،  الخارىصحم 

يعين،الجليحار نوت بات 
.١٥١٠١الحديث رقم  الهؤعكتامح،  لممصحم 

.١٠ ٤٥٤الحديث التايعس،رنم حار ق سا وار الهؤعكتامح، 
الاحارةج أيواي داودأي سن 

يتفرقا،لر ما بالخيار البيعين ق جاء ما ؛امح، 
.١٢٤٥الحديث رقم 

ال؛؛وععنكتاب 
هالله ول مر 

الرمدىجامع 

لفظق نافع عل الاختلاف ذكر ح بائ
٠٤٤٧٢الحديث، حديثه،رقم 

الهؤعكتار<  ائيالنمنن 

يفرقا،لر ما بالخار الهعان بايط 
.٢١٨١رقمالحديث، 

النجارانكتاب،  ماجهابن سن 



الضبةاللأل ٢١

بدوقبل الثار بح عن النهي باب 
القطعشرط بغثر صلأما 

الؤاوبح ص ش ه اض زئول عنز.أذ بن اش عد ١  ٩٣
وامحتاغ•البائ ش صلاحها يدو حز 

صلاحها،يدو أن نل الثإر بح باس 
.٢١٩٤الحديث رقم  وعالكتار<  البخاريصحيح 

بضرصلاحها بدو قبل الثإر بيع عن الهي باب 
. ١٥٣٤شرطاكطع،رممالحدث  وعكتار،ال مسلمصحيح 

يبدوصلاحها،أن المارقبل بيع ق ، ياي
.٣٣٦٧الحدث رقم  البيؤعكتاب،  داودش ض 

يبدوحتى الثمرة ُح كراهة ق جاء ما بات 
.١٢٢٦الحدثصلأحها،رةم 

عنؤع الكتان 
هافه رمول( 

الرمحدىجامع 

يبدوصلاحه،أن قبل الثمر بح بات 
.٤٥١٩الحديث، رنم  البيؤعكتامح،  ائيالنمنن 

يبدوأن قبل الثإر بح عن الهي ياب، 
١٢٢١٤الحديث، صلأحها،ردم  الجارات، كتامح ماجهبن اض 



٢١٢البيؤعكاب 

الرطببتع نحربم باب 
١^j٧ إلا باكم 

لصاجساأوحص س اشد رثول أف ه ؛ابتا بن ريي  ١٩٤
بحرصها•يعها أف امحرية 

الربيبوبح بالثمر التمر بح وهكب الزائنة بح باب 
.٢ ١  ٨٨الحديث العرايا،رءم ويع ُالكرم 

البيؤعمماف  البخاريصحم 

العرايا،رقمق إلا بالتمر انرمل بح نجريم ياي 
.١٥٣٩الحديث 

السؤعمحاب  مسامصئصح 

.٣٣٦٢الحدث العرايا،رقم بع ق باب  الوعكتاب  داودم سنن 

ذلك،رقمق والرحمة العرايا ق جاء ما ياب 
الحليثآ'ما.

عنالبيوع مماب 
هالله رمول 

الرمذىجامع 

.٤  ٥٣٨الحل.يث تمرا،رفم يخرمها العرايا يع ياي  الييؤعكتان  النسائيمتن 

.٢ ٢  ٦٨الحل.ث ءرا،رقم بخرصها العرايا يع  ١٠١١؛ التجاراتمماى  ماجهابن سنن 



٢١٣

اإئناوإ<.عن مى اش. زئول أذ عنز. بن اش عد 4عن ١  ٩٥
محلا.الكزم الزس ث؛غ محلا لألم ١^ يع ثاكزا:ظ: 

ُالطعام،والطعام ُالزير الزى يع يات 
.٢١٧١وقما-وويث  المعكتان  البخاريصحيح 

العرايا،ق إلا يالتمر الوؤل بيع تحريم ياي 
.١٥٤٢الحديث رقم 

الموعكتان  لممصحسم 

.١٣٣٦ الحدث ا،لزابنة،رفم ل باب  وعالكتان  داودش سنن 

ذلل؛،،ق والرحمة اليرايا ق حاء ما ؛ارس، 
١٣٠الحديث رقم  ٠.

ىابالrتوععن
هاف رسول 

الترمذيجامع 

.٤  ٥٣٣الحديث الثمر؛التمر،رنم بح بات  البيؤعكتان  اتىالنمتن 

.٢٢٦٥الحدث وادءائالة،رنم الراية باب  التجاراتكتان  ماجهابن، سنن 



٢١٤السؤعمحاب 

ثمرعليها نخلا باع من باب 

م.>، . "تنيمول: ٠ اش زئول تجئ ئاَل: نحز. انن  ١٩٦

ومنالم؛ثاغ، يشرط أف إلأ 1كيع محثثزي يوثر، أف بمد ثحلأ ابثاغ 
امحاغأف:نزل ي ثاضُ، لأيي قنائة ، JUزنه ^١ ١^٤ 

.أئ س .ب 

،،أَْاُ 

أوقحائط ق أوشري—٠ ممر له يكون الرجل باى 
.٢٣٧٩الحديث نخلءرقم  اقاةالمكتاب  البخاريصحح 

.١٥٤٣الحديث ثمر،رءم عليها نخلا يلع ْن |ا وار السؤعكتان  لممٍح>م 

١٣٤٣٣الحديث طل،رقم وله ياع المد ق باب  اليؤعكتاب 
الإجارةأبواب  أباسن 

ولهوالمع. التأير يعد النخل اتلع ق جاء ما يامح 
٠١٢٤٤الحديث رقم مال، 

الؤعكتان 
اللهرسول عن  الرمدىجامع 

ثمرها،الثّرى ويتثنى أصلها يلع النخل نما ١١
١٤٦٣٥الحدث رقم  اليؤعمماى  النسائيسنن 

مال،له عبل،ا أو موبرا نخلا يلع فيمن جاء ما بانمء 
.٢٢ ١٠الحديث رقم 

التجاران،كتاب  ماجهابن سن 



اللآلالف_ة٢١٥

وصوالزابة ص الهي اب 
لاحهاوصص بدو قبل الثمرة ويع المخابرة 

السنينبيع وهو العاومة بيع 

ذيء'اإئخا:زة ءض الض تياشه:ش خابر;ن  '١٨  ٩٧
إلاباغ لا وأف صلاحها يدو حش اشر يع وض المزاوه وعن 

اوما;ا.٦^٠ ثالاJزفم 

أولحائط ق أوشرمحا ممر له يكون ارجل باب 
.٢٣٨١نخل،رقمالحديث 

المساقاةمماب  البخاريصحم 

وبحالمخابرة وعن والمزابنة المحاتلة عن النهي باب 
وهومعالمعاومة مع وعن بدوصلاحها قل الثمرة 

.١  ٥٣٦الحديث ال؛ن،رءم 
السوعىاُح  •سالمصحح 

.٣٤٠٥الحديث المخابرة،رقم ق ، ياهم وعالكتاهم،  داودش سن 

.١٢٩٠الحديث، الثتياءرفم عن النهى ل جاء ما ؛اهم، 
عنالؤع كناهم، 

هاف رسول 
الرطىجامع 

الحديث،صلأحه،رقم سدو أن قل الثمر مع باهم، 
٤٥٢٣.

البيؤعكثاهمؤ  النائيسن 

.٢٢٦٦الحديث، والمحاذالة،رنم المنابة باب  اكجاران،كاب  ماجهبن اض 



او-وعمحاب 

تمنحالأرض باب 

ئا'ل:"أذنلكذ ئ ه؛آث الض أن ه باس انن  ١٩٨
.معلوما حرجا عليه ياحد أف مذ له حيٌ أحاه أحدكم يمح 

.٢٣٣٠الحديث باب،رقم 
الحرثكتان 

والمزارعة
البخاريصحح 

.١٥٥٠الحديث ثمم،رءم الأرض ياي  الجمعكتاب  صسلمصحم 

.٣٣٨٩الحديثالزارعة،رنم ق باب  الجمع، كنام يائيم سنن 

. ١٣٨٥الحديث الزارعة،رنم س باب  كت1بالأئكام
إض^رسول عن 

^^١١جامع 

عناض ل المختلفة الأحاديث ذكر باب 
ألفاظواخلأف والربع بالثالث الأرض كراء 

.٣٨٧٣الحدث للخر،رنم اّذالان 
الزارءةىاب  اشالنسن 

jIj ، ؛الدهمالسضاء الأرض كراء ق الرحمة،
٢٠ ٤  ٥٧الحديث والفضة،رنم 

الرهونكتان  ماجهابن سنن 



اقاةالمكتاى 

والزنعالثمر من بجزء المساقاة باب 

Uبشز محت هةانز الض ئ>.:أئ ن اشِ ه  ١٩٩
محادوذونق مائه أرواجه بملي ثكال ورع أو ثمر مذ منها ؛ئرج 
البيأرواج لحيت حنيت عمر قسم ئعثر ونى وعئروف ممر ونى 
احتارمن يمنهأ كى ينمي او والأرض الماء مذ كى شيع ذ أق 

•الأرض احثارت عائثه وكاثث الوني احثار من ومئهى الأرض 

الحديثوالثطروحوه،رثم الزارعة اي—، 
٢٣٢٨.

المزارعةمماب  البخاريصحيم 

رالزؤع،الثمر هن يجزء والمعاملة المسائاة دار-ا 
.١٥٥١الحد.يث رنم  الماقاةكتاب  لممصحيم 

الحديثحيرارقم أرض حكم ل جاء ما باب 
٣٠ ٠٨.

الخراجمماب 
والفيءوالإمارة  يائيش ض 

.١  ٣٨٣الحديث الزارعة،رذم ق ذكر ما باب  الأحكاممحاب 
هاه رسول عن 

الترمذيجاسمر 

الزارعة،j المأثورة الألفافل امحلأف ذكر باب 
رنمالحديثا<آا،م.

المزارعةمحاب  اتىالنمنن 

الحديثوالكروم،رنم التخيل معاملة باب 
٢٤٦٧.

الرهونكتاب  ماجهبن اض 



٢١٨الأُاة=كتان 

اكريعند باعه ما أدرك من باب 
فيهالرحؤخ فله أفلس وقد 

تجتمحال 1ن ء اش ننول محال مول: ه  ٤٥م ٢ ٠  ٠
محيإئثان أو وحل عند يعينه ماله أدرك مذ يقول؛ اش. رمول 
•ش يذ بؤ أحي محو أنلز 

قكتاب 

والمرضاليع ق مفلس عند ماله وجد إذا ياى 
.٢٤٠٢الحديث به،رءم فهوأحق والوديعة 

الاستقراض
الل|دونوأداء 

والحجر
والتفليس

البخاريصحح 

أفلسوفد المشترى عد باعه ما أدرك من يار< 
.١٥٥٩الحديث فيه،رءم الدجهمع فله 

اقاةالمكتاب  لممصحيح 

منهمتاعه الرجل فجد يفلس الرجل ل يات 
١٠٣٥ ٩ الحديث ءنده،رفم 

ؤعالكتان 
الإجارةأبواب  داودش سنن 

عندهفيجد  ٠٠٦^؛للرجل أفلس إذا جاء ما ياي 
.١٢٦٢الحديث متاءه،رءم 

عنالؤع كتاى 
هافه رسول 

الترمن.ىجا،ع 

المنيعؤيوجد فتفلس التع ساع الرجل باب 
٤١ ٦^١٦ الحل.يث يعينهءرفم  ؤعالكتان  الشائىسنن 

أفلس،قل. رجل عند يعينه متاعه وجد من ياي 
.٢٣٥٨^^،رقم  الأحكامكتاب  ماجهابن( سنن 





٢٢٠ائ؛الممحاى 

ومهرالكاهن وحلوان الكلب ثمن تحريم باب 
السنوربح عن والنهي امحا 

ثمنعى ش . اش زسوو أذ لقيغ الأيصاري منعود م ٢ ٠ ٢ 
الكاهن.وحلوان البغئ ومهر الكلب 

.٢٢٣٧الحديث الكالب،رءم ثمن باب  البيوع، كتاُ الخارىصحم 

ومهرالكاهن وحلوان الكلب ثمن تحريم بال—ا 
نور،البتع عن والنهي الغي 

.١ ٥  ٦٧الحديث رقم 
المساقاةكتاب  يممصحم 

٣٤٢٨الحديث الكاهن،رفم حلوان ق باب 
ؤعالكتان 
الإجارةأبواب  يائيأيا سنن 

الحديثالبغى،رةم مهر كراهة ق حاء ما ياي 
١١٣٣.

كتابالكاحعن
هالله رمول 

الرمدىجامع 

الحديثالكل،رقم ثمن عن الهي ياب 
٤٢٩٢.

المدكتان 

والل.دادم
المسائىسنن 

وحلوانالبغي ومهر اتكلب ثمن الهى باب 
٠٢١٥٩الحديث الفحل،رئم وص الكاهن 

الجاراتكتان  ماجهابن سنن 



٢٢,

تحريموبيان نسخه وبيان الكلاب بقتل الأمر باب 
ذلكونحو ماشية أو زؤع أو لصيد إلا اقتنائها 

كياأتنك :"نن ه اش زئوُل محاو iاJ: ه \و ٢  ٠٣
ماسةكلن أو ، ■^^٠٠كلب إلا قواط يوم كل عمله من ينقص 

أحدكمشراب ق الذئاب وير إذا ياب 
ولداء جناحيه إحدى ل فإن فليغمه 
.٤٣٣٢ الحديث شفاء،رذم الأخرى 

١^بدء كتاب  البخاريصحتم 

ويياننسخه وبيان الكلاب بقتل الأمر بات 
ونحوماشية أو أوزيع لصيد إلا اقتناثها تحريم 

.١٥٧٥الحديث ذلك،رقم 
اد.اءاةكاب  لممصحم 

وغرْ،رءمللمد الكلب انحاذ ق باب 
.٢٨٤الحديث؛ 

الصيدكاب  يائيش سنن 

منمايقص كلما أماث« من حاء ما ياي 
.١٤٩٠الحل.يث رقم أجرم، 

عنالصد كان 
هالته رسول 

الترمذيجامع 

للحرث،رنمالكلب اك امجق الرحمة ياي 
؛٤٢٨٩^^،

المدكان 

والداتح النسائيصنن 

أوصيد كلب إلا الكلب اقتناء عن المهى ياب 
٠٠٣٢ ٤ الحديث ماشية،رنم أو حرث  الصبيكان  ماجهابن سنن 





اللأوالضئة٢٢٣

الشبهاتوترك الحلال أخد باب 

انثهرسول نمعت يقولت ضوه بن النمان عن ه  ٢٠٥

ممئينلمها لا مثئهات وبتثهقا يئ والخرام بهث الخلال يقول؛ 
ووئخ ومذ وعرصه لدمحه انوأ الئشثهات انمي محض الناس مذ 

للخزوإف ألا يواقعه أف يوشك الخض حول ثرعى كراع الشبجات 
صلمحثإدا مضعه الخثد ق وإل ألا محارمه اش حمى إف ألا ثز ملك 
اكاJيثتي ألا ه الخند محتد منيت ^١ ه ايد طخ 

.٥ ٢ الخدث لدونه،راقم امترأ من فضل  ١٠٠با البخاريصحح 

الحديثالث|سهات،رنم وترك الحلال أحد ، يام
١٥٩٩.

اقاةالممحاب  ملمصحم 

الحديثالثسهات،رثم اجتتاى ق باب 
٣٣٣٠ وعالكتان  داذدستزش 

الحديثالثسهات،رةم ترك ق جاء ما باب 
١٢٠٥.

عنالؤع كتان 
هاض رسول 

الترمن.ىجا،ع 

ا،رنمالكق الثهات اجتناب بات 
الحث"اهإ؛ا

البيؤعكتام  النائيسنن 

االحا.يهارت،رنم ال.عن الوقوف ياي 
١٠٩٨٤.

١^،كتاب  ماجهابن سن 



٢٢٤اقاة=الكتان 

ركوبهواصتثناء العير بح باب 

ؤائ صئ أما قز ت م ئل لكن;سث ئ أه 
َمح

ُ1 يوقكيعنه يال؛ ثم مثله سر ليس سر مار له هدعا مصزبه 
هلئاأهو إل حملانه ثانشئ منته يوية" داو:''دنتيه ئأ دأت:لأ 

قال!إني عل يأزنل ايصزثت ثم ثمنه ومدل ُا-فمل أثيه محدمنا 
نالك".محي ذلك ظثسهش ِلآ-وو ثتئ "ظ 

،،م  ٠٠

مكانإل الدابة ظهر \و\؛، اشترط إذا باب 
.٢٧ ١٨الحديث حاز،رءم يى م

الثروط، كتامح الخارك،صحم 

الحديثركو؛ه،رةم واستاء البعر ُح ياس 
٧١٥.

اقاةالمكتاب  مسلمصحم 

.٣٥٠٥الحديث ييع،رذم ق شرط ل بامح-، 
البيؤعممام 
الإجارةأيواس  داودش منن 

السع،عند الداة ظهر اشتراط ق حاء ما ، يام
.١٢٥٣الحديث رقم 

الإ؛وععنكتاب 
هاض رسول 

الترمذيجامع 

i jL  البحقمح الشرط فيه يكون الح
.٤٦٣٧الحديث رقم والشرط، 

الموعكتان  اشالنسنن 

.٢٢٠٥الحديث الوم،رةم وار<  ماجهابن سن 





■٢٢ائة،المحاُ

الشفعةباب 

مو بالثئعة الني. اش.داو:ص عد بن جائر ٢  ٠٨
شمعه.^ ٨٥الهرى وصزمحت ا-غدود ومحعت محإدا فنم لمْ ما 

فلاالخدود وقعت فإذا م يقلر فيإ الثفعة امحر 
.٢٢٥٧الحديث شفعة،رنم 

الضةكتان  البخاريصحيح 

.١٦٠٨الحديث الث.فعة،رءم باس  الائةمحاب  •ملمصحيح 

١٠٣٥ ٤ الحديث الشفاة،ر3م ق بات 
الييؤعنحات 
الإجارةأبواب  داودم متن 

الهامووقت الحدود حدت إذا حاء ما باس 
٠ ٠١٣٧ الحديث ئشة،رقم فلا 

ىاسالألح5ام
اشرمحول عن  الرمديجامع 

.٤٦٤٦الحديث الشا'ع،رةم سع ياي  البيؤعكتاب  الناتئسن 

الحديثشمأأة،رةم فلا الحدود وقت إذا باب 
٢٤٩٩.

الشفعةيات  ماجهابن سنن 



الفرائضكتاب 

الكلالةمراث باب 

.اللمي مرصامحائاف ؛مرصت موو اش. عد بن جابر عذ ه ٢ ٠ ٩ 
.امحي فتوصا عؤ أعجي مجنامحء< ماشيان ومحا بكر وأبو يعودفي( 

اللهرسول يا مملت؛ ه الئئي لإدا يأيفت عئ وصوءه صب مم 
فللممحبجخمرَثناي؟ ق أض ي نال و أضخ محق 

المراث.اية 

.٥٦٥١الحديث عاوه،ر3م الغص عيادة باب  المرضىكنام  البخاريصحيم 

.١٦١٦الحديث الكلألت،ر3م مراث بات  الفرائضممات  ملمصحم 

.٢  ٨٨٦الحديث ااكلألة،ر؛م ق ياي  الفرائفسكامحت  يائيبا أض 

.٠١٢ ^١٩ الحديث الأ-خوات،رةم مراث يامح« 
الفرائفر؛تتات 

اضرمحول عن 

ه
الرمدىجامع 

الوضوء،بفضل الأنتفاع بات 
؛ ١١٠٨الحديث رقم  الطهارةممات  النائيمحتن 

.٢٧٢٨الحديث ادكلألة،رقم باب  ^١^^١١كتان  ماجهابن سنن 



٢٢٨المراتفسكتاب 

فلورثتهمالأ ترك من باب 

المترليوش لكل و. افد زثوو أف ه ميرْ م ٢ ١  ٠
^أئ خدث لإن م ء وك فظُل"ثل لئ;ئ ام 
قحئنثا  jaصوين:''ئوا ئاو ه \يتضل نئاة 

مىيول محمى أمسهم من بالموسى أوق أثا  ijiiالمتوح عش اطث 
.هلورسه مالأ ثزك رمن هصاوه يعل دينا محرك الموتن 

أنله فليس دينا، مت، عن تكفل من يامر 
.٢ ٢  ٩٨الخديثج رقم ير-«ع،  الكفالةكتاب  البخاريصحيم 

الحديث،فالورثته،رقم مالأ ترك من يامح! 
١٦١٩.

الفرائض، ياي لممصحم 

.٢٩٥٥الحديث الال.رية،ر؛؛م أرزاق ق دارّج 
الخراجمحاب 

والفيءوالإمارة  يائيي أض 

المديون،رنمعل الصلاة ق جاء ما اى 
«'\'ا.الحديث،

عنالجائز كتاب 
هاض رسول  الترمذيجامع 

الحديث،دينءرقم عليه من عل الصلاة  ١٠٠يا
"١٩٦١.

الجائزكتان  النائيسنن 

وعلافه فعل ضياعا أو دينا ترك من ياى 
.٢٤١٥الحديث، رموله،رقم 

الصدقاتكتامح،  ماجهابن سن 



الهاتكتات 

الإنسانشراء كراهة باب 
عليهتصدق ممن به تصدق ما 

قأصاعهالله نبل ق هرس عل حملت يقول1 له عمر عى ه  ٢١١
تالفيإخص يشُ أئ ثظثق أمحئ أن فأزذث عتدة لكن اJدى 
بدنهمأعطاكة وإل صدؤيك ق ثعد ولا ئشري "لا مماو: ه اي 

.مئه ق كالعائد صدمحته ق العائد قإل 

الحديثرنم صدقته؟ الرجل يشترى هل ياي 
١٤٩٠.

الزكاةياب،  الخارىصحيح 

ثمنبه تصدق ما الأسان شراء كراهة ياي—، 
,١٦٢٠الهدين،رقم عليه، تصدق 

الهبات،ممات  لممصح،م 

.١٥ ٩٢"ايديث، صدقته،رقم ييتاع الرجل ياي  الزكاةمماب،  داودأي؛، سنن 

الصدقة،رقمق العود كراهية ق جاء ما ؛اب، 
.٦٦٨الحديث، 

عنالزكاة كتاب، 
هاممه رسوله 

الترمذيجامع 

,٢٦١٥الحدين، المحدقة،رقم شراء يايخ  الزكاةمحاب  اب،النسنن 

هلت؛اع فوجدها لصدقة تصدق من يام، 
.٢١٠٩٢الحديث يثتربما،رةم  الصدقات، كتاُ ماجهابن نن ّ









الوصهكايب 

انرئ"ظ ُال: اش. تئول أذ ءننْءء نن الني ت 4ص ٢ ١ ٠ 
تقم:ةنثصقن ولا ثقق يت في توصى ي لن تنبم 

.٢٧٣٨الحديث الوصاياءرقم باب  الوصاياكتاب  البخاريصحيم 

الحويثيآا"ا.رقم  الوحةكتان  لمجمصحم 

الوصية،رنممن به يؤمر ما ق جاء ما ، بامح
.٢٨٦٢الحديث 

الوماطكتاب  يائيم سنن 

الحديثالوص4،رتم عل الحث ق جاء  ١٠يات 
٩٧٤.

عنالحائز كتاب 

هالته رسول 
الترمذيجامع 

الحديثالوصية،رنم تأخر ق الكراهة >.< ١٠
٠٣٦١٥

الومحاطكتاب  الماتىمتن 

؛٢٦٩٩الحديث الوصة،رنم عل الحث باب  الومحاطكتاب  ماجهابن سن 







الدركتاب 

النيربقضاء الأمر باب 

فهتيالايصاري ئتاذه ئن تند أل عثاس. نن اش عد 4عن ٢  ١٨
"دأكةقفة أذ مل أي قل كاف ي ق النئ انتش 

بند.تنة عي،' مضي أف 

 _L ٦٦٩٨الحديث ندر،رقم وعليه مات من •
ىابالأي،ان

والدور
البخاريصحح 

.١  ٦٣٨الحديث الدر،رقم بقضاء الأمر يات  الذرمحاب  لممصحح 

الحدسالمت،رتم عن النذر ثقاء ق ماز 
٣٣٠٧.

كتابالأي،ان
والدور

'سأب؛،داؤد

اليت،رقاعن الذر قضاء ق جاء ما ج يام
.١٥٤٦الحديث 

النذوركتان 

والأتمازص
هاض رسول 

الترمذيجامع 

الحدسرقم المن، عن الصد.محه قفل ، داُ
٣٦٥٧.

الوصاياكاب  سنالساتي

.٢١٣٢الح>يث نذر،رفم وعليه مجان من ، بائس كتاباJكفارات ماجهابن ّس 





الأيإنمماب 

تعالافه يضر الحلف عن الهي باب 

نعنن أذرك ه اش ننول أف عثز.ت بن اش عد  ٠٢٢
ألينهاكم انلة ألا!ة _1J(I بأبيه ؤئلما ركب ِفي بتّثر وهو اُئاب 

يبمتأن باش ئثبمض خالخا كاف نن ب1داهلم ^^١ 

.٦٦٤٦الحديث يآب1ئكم،رنم نحلفوا لا ياي  كتابالأ؛ءان
والنذور

البخاريصحيم 

تعال،رقمبغراض الحلف عن النهى بام 
.١٦٤٦الحJيث 

ىابالأبجان مسالإ

الحي٠ث،االآباء،رةم الحلف كراهة ق ياب 
؛٣٢٤٩

ىابالأيان
والنذور

يائيم ض 

بغرااتح،رنمالحلف كراهة رارساماحاءق 
.١٥٣٤الحديث 

النذوركتان 

والأمحازعن
هاض رسول 

الترمذيجامع 

.٣٧٦٦الحديث بالآباء،رقم الحلف باب 
كتابالأد،ان

والنذور
ائيالتسنن 

الحديثاش،رتم بغر محلف أن النهى بات 
٢٠٩٤.

الكفاراتكاب  ماجهابن سنن 





٢٤ىابالأي،ان

غرهافرأى يمينا حلف من ندب باب 
يمينهعن ويكفر جمر هو الذي يأق أن منها جمرا 

~،دجاجه يكز ~ هأئ موسى، أى عند كنا محال! رهدم،  ٢٢٢
مماو:إLلطعام، ىوعا0 ١^١^، من لكنه أحمز اش ثم بتي من زجو زعندْ 

صئلألأم م لأآم، فظئث شكا'قدزمح، زأة;أم أو 
"ناشقاو: نشلا، ١^^ من م و ٠ ١^، أثث  jlذَاك، 

إبل،بنهب . الله زموو وأن ، أحممحم ما عإدى وما أحمها، لأ 
ميزد بمص ه يأنز ١^؛^"، ١^ "أن قاJ: ئ مال 

ممتنا:إنه، هم-نما نا، لَلأيازك ضنتا؟ U ^١; انقئثا ثنثا !^، ١١
أنا"كث ئاو: أثيب؟ ، ١٧لا أن ئذأفث ، ١٧أن تأقاك إ؟ا 

يمين،عق لأأ-حين الله شاء إل واقJه وإق ، liOjالله،?رلكن 
زمحثمحا"خن، ص الدى أفت إلا ^L، خ؛تا عوى ئأزى 

لتوابالخص أن عل الدليل ومن |ادا 
.٣١٣٣الحديث اسين،رقم  الحمىفرصي كتان  البخاريصحم 

غرهافرأى يمينا حلف من ندب اب 
م،ينكص خثر هو الذي ياق أن منها خثرا 

•١ ٦ ٤ ٩ الحديث ومنه،رةم 
كتابالأي،ان لممصحم 

،رنممحنث، أن نل يكفر الرحل باب 
.٣٢٧٦الحديث والنذورالأي،ان كتاب  داودأي سنن 

الخديثالدحاج،رنم أكل ل حاء ما ياي 
١٨٢٦.

كتابالأًنمةءن
|شهل رمو  الترمدىجامع 

٠٠٣٧٨ الحديث الحنث،رنم نل الكفارة باب  والنذورالأبجان كتان  النساض،'سن 

حراغرها فرأى يم؛ن عل ا حلفمن باما 
٠٢١الحديث؟• مهاءرفم  الكفاراتمحاب  ماجهابن سنن 



٢٤

أملمإذا فيه يفعل وما الكافر نذر باب 

يامال! أثه فهد افطاب بن عمن عنز.عذ بن اش عند  ٢٢٣
،١^١٢انمجد و ثاو أمحق أذ افاهؤ و لازئ إن اش، زئول 

وته." ثدزك همح"أوف الشث ثه 

اعتكف،إذا صوما عليه ير ب من بات 
.٢٠ ٤٢الحدث رقم 

كتابالإءتكاف البخاريصحيم 

أسلم،إذا نيه يفعل وما الكافر نذر بات 
.١٦٥الح.يث،أ رقم 

j^،كتابالأي ملمصحم 

الإسلام،أدرك ثم الحاهلية ق تذر من بات 
.٣٣٢٥الحدث رقم 

كتاب،الأيان
والذور 'سشداؤد

الحديث،اوذر،رقم وفاء ق جاء ما بات 
١٥٣٩.

والنذورعن
اللهرسول 

الترمذيجامع 

يفي،أن قبل أسلم ثم إذاذل>ر ياب، 
٠٣٨٢الحدث، رقم 

كتاتالأي،ان
والنذور

النسائيمنن 

له،لأو يوم اعتكاف، ق ياى 
٠١٧١٧٢الحدث رقم  الصامكتان  ماجهابن سنن 



٢٤٢

الديربح جواز باب 

ثيثلم• لث ظوئ1 ص الأمار بن تيلأ أد حقه; ياي  ٤٢٢
تنمحب' بني"فاشياة ;م؛؛ قاو;"تذ ه ص ء؛ثة  JUلت 

مطثاموو:عبما ؛ u،ilعد ئن جابز دنهم مالإ يثنان النحام 
أول•عام مات 

الكفارةق واالكاتس< الولد وأم المدر عتق يايح 
.٦٧١٦الحدث الزu،ر٠م ولد وعتق 

كتابكفاران،

الأيان
ءالخارك صحح 

.٩٩٧الحدث الدير،رنم بيع جواز ياب  ى١بالأي،^ن ملمصحح 

.١٠٩٥٧الحديث الدير،رءم ُح ق داُّا  العتقكتان  يائيش سنن 

؟١٢١٩الحل.ث الدير،رنم بح ق جاء ما ، ياي ك-ابايتوعءن
هاف رمحول 

الرمن.ىجامع 

.٢٥٤٦الصدقةأضل؟،رتمالجثأى باب  الزكاةكتاب  النسائيسنن 

.٢ ٥  ١١٠الحدث الدر،رءم باب  العتق< كتام ماجهابن سنن 



واللwياتوالقصاص والمحاردين امة القسس كتاب 

امةالقاف 

وسهلحديج، بن راؤع عل الأنصاو، يثاومول بن بثز عن ه  ٥٢٢
ئنثود;ن نةلَنتيه ن ١^ قد 1ل خوك: ق ضه، ف أن 

لإخناعد هجاء تهل، بن ١^٧٥ عد همتو النحل، ق ها فم حنت، أينه 
مز ص\ ١^'^ إل تنثود اتا نقية ن-متحة نهل بن 

"كم: M الئئ لُ قال اْمحم أضم وكاف اوش ظ ثدأ ضاحن 
ٍثاحهلمالآيصJفيبم الكلام ل؛ي :ض قش: هال ) امحت" 

حمسئن ياي ض\جإطم محال أو هتياهم أستحموف ه•' البي قال 
شنص و :بوئ ^٣ هال: لمْننة أم ١^ ننول م1فلم''فارا::ا 

ملهمن ق اش ونول هزذائب كفان ؤ} اش ننول ثا قالوا: " مم 
١٥منبما هدخك الإ.ر تك من ناقئ داذنiتا تيل: ئاو 

بريبجا".

اتكلأمالأم بدأ ُرامر إكرا،ا باب 
١.٦ ٤  ١Y،n  ٤٣الحدث واوؤال،رءم 

الأدبمحاب  الخارىصحم 

.١٦٦٩الحديث اامامة،ر؛لم )اى  وآلحاربنامة القكتاى 

والدياتوالقصاص 
ملمصحبمّم 







٢٤٦امةالقمماى 

منوغره بالحجر القتل ق القصاص ثبوت باب 
باراهالرحل وقتل الحييات 

أزضاحظها خارة >يغ ئاَل: ه نابك ئن أنس 4ص  ٢٢٧
ءالتي إل ؤا يجيء قال• بمحجر ؛؛۶-^ ئرماها قال؛ 

وأنهاقزهعث محتلك؟ هلأن .I انله رّمول قا ممال ونق زتبما 
اك1إئة:"هلألي ئا هماو نأتها وننن ئلك؟ محلأو محاJ: عانها هأعاذ 

الحجرين".بئ "ممتلئ . اش زئوو يه محدعا وأنها مححمصئ محتلك'' 

الحديثأويعما،رءم )حجر قتل إذا ، ٠١)ا
٦٨٧٧.

الاوام.ثإكتان  الخارىصحيم 

وغرهبايجر القتل ق القصساصى سويت، ، >.١١
الرأة،الرحل وقتل وادتقلأت ا،لحددارت، من 

.١٦٧٢الحديث رقم 

امةالقكتامح، 

وايحارس

والقصاص
والدايتؤ

ممملم

.٤٥٢٩الحديث، القاتل،رقم س يقاد باب  الدLرت٠؛ كتاُ يائيأبا ّس 

ءمخرة،رفمرأمه رضخ فيمن جاء ما باس 
الحديث،؛ه"آاء

عنالد.رارأت، كتاٌت 
اف.رمحول 

الرمدىجامع 

الحليثvللمرأة،رفم الرجل من القود ُات 
٤٧٤٢.

امةالقؤ كتاي النهائيمنن 

الحديثةتل،رفم كإ القاتل من يقتاد بات 
٢٦٦٦.

الدرارتإكتارسه  ماجهبن( اض 



٢٤٧

السلمدم به يباح ما باب 

"لا: . ١^٧٥ زئوو قال قال: منعزدهه نن اممه عد  ٢٢٨
بإخدىإلا اشِ زئول ث1و 1^4 إلا إل لا 1ل بمهد ئنيم ١^ دم تحز 

التاوكالدين من والماوى ١^١^؛، والسب بالممس النئس ثلاث: 

ذاض؛بالقص الثمي ظأ تعال اش قول باب 
ُالئنالأيدؤآثن والأدن الأنف ثالأنف الش 

زننئ' ئيزكئاز؛  AJمدى منذ بمنأص ^١^٧ 
مجبمامحواهصئلماثانونه،يم

.الحديث\/س\•

الل.طتكتان  اليخ١رىصحح 

.١  ٦٧٦الخدث الاام،رفم دم به ياح ما باب 
امةالقيات 

دالمحارض
والداتوالقصاص 

مسلمصحح 

.٤٣٥٢الحديث ارتد،رآم فمن الحكم باس  الحدودكتاب  داودأي منن 

بإحدىإلا لم مامرئ دم بمل لا جاء ما باب 
.١٤٠٢الحل.يث ولأث،رةم 

عنالل.طت كتاب 
هاض رمول 

الترمذيجامع 

الحويثام،رنم الدم يه محل ما ذكر بات  الدممحريم كتاب  ائيالنمنن 

رقمثلاث، ق إلا لم مامرئ دم محل لا باب 
الحديث،؛مهآ.

الحدودكتان  ماجهابن سن 





الضبناللأل ::^ت  ٢٤٩-ت 

قانتشارِ أثه I فهغ عمن عى فه، فب بن اوئي؛ت0  ٢٣٠
يشهدأمه أو عد ة الم . البي المغحه؛محى مماو المزأة إملاص 

ُه.ئفى ه ١^ شهن أن4ُ نشأ ن محن 

الخديث٥رنم المرأة، حنن ، ُا، الويانهكناس  البخاريصحح 

الخطأقتل ق الدية ووجوم، الخت؛ن دية ، يا،
الحديث،الحاق،رنم عاقلة عل العمد وثه 

١٦٨٢.

امةالقكتاب، 
والمحارين
والقصاص

والال.يااّتح

%؛JL•صحم 

.٤٥٦٩الحديث، الحنن،رقم دية ، بامح الديامتج، كنام داودش محن 

٠١٤١١الحديحؤ الحنس،رقم دية ق جاء ما ياي—١ 
كنا؛،

النهرمحول، عن 
ه

الترمذيجا،ع 

.٤٨٢١الحل.يث، رقم المرأة، جتتن دية بامح،  امةالق، كنائ المسانيسن 

.٢  ٦١٠٢'الحديث،الخين،رقم دية باب،  الديايتذكتامح،  ماجهبن اض 



الحدودكتاب 
ه

ونصاحاالسرقة حد باب 

طرع ذ اثن ه:"؛مطع البق قال نالت: ه ئابمة  ٢٣١
صاعدا

نافثلماؤالثارقه ؤؤ1ثرى تعال قول!ض وامح< 
. ٦٧٨٩الحديث وقطع؟،رقم كم وق يهنا؟4 آني  ودلحد ١ كتا'،  الخارىصحم 

.١  ٦٨٤الحديث ونصاما،رقم رقة الحد >ارا  الحدودكنا؛،  لممهمهمحم 

. ٤٣٨٣الحديث الأرق،رقم مه يقطع U باب  الحدودج كت1د داودش سن 

ارق،رقماليد تتخآ كم ق حام ما ، ياي
.١٤٤٥الحديث 

عنالحود مماب 
هاض ول مر  الرمدىجامع 

الحديئ،الزهرى،رقم عل ذكرالأ-محلأف، باب 
٤٩١٤.

قطعؤ كتاي
السارق

الثساشستن 

٢. ٥٨٥الحديث، الارق،رقم حد يا>،  الح-ودكتا؛،  ماجهابن سنن 



٢٥'

محنق ناوق :ذ M الض "نبع صزس: تن انئب •ند 4ض  ٢٣٢
ِ،،َ.سمثأايِِ,  لاثةثئ 

ثاهطعواوالثارقة ^والسارق تعال اش قول دار< 
٦٧٩٨.

الحدودكتاى  البخاريصحيم 

j1j ،_ ١  ٦٨٦الحديث ونصاما،رثم الرقة حد. الحدود، كتامح لمصحمم

.٤٣٨٥الحديث ارق،رقم النه سرمايقطع ياي الحدودمحاق  داودش سنن 

الحديثالارق،رقم يد تنخ كم ق جاء ما باى 
١٤٤٦.

عنالحدود كتاهم، 
هالق رمول 

الهرمذىجاؤع 

يده،قطعت السارق مرقه إذا الن.ى الةا.ر ياهم، 
الحديثي،ه؛ؤرقم 

قطعكتاهم؛ 
السارق

الماشسنن 

.٢٥٨٤الحل.ي>ث، الارق،رقم حد ه باهم  الحدودكناهم!  ماجهابن سنن 



٢٥٢الخدودكتاب 

وغرهالشريف السارق قعي باب 
الحدودق الشفائ عن والهي 

الياكنزومخ ^٥ ٠١ jiiأمثهلم هزث ةائهاأل 
عكثئرئ رمن ممائوات ه اش رئول فيها ؛ tfeومذ قالث نزمحئ 

اشرمّول ممال أنعامه هكلمه س انئه رمول حب زيد بن أنغامه إلا 
أهلكإما قال! تأ قاحمملب قام ئم ادله حدود مذ حد ل أثشفع ه؛ 

محهأنزق ^١ تزكوة الرذ فيهأ تزق ^١ كانوا آقم ١^^ 
تزئثمحثد يت قاًبم أف ي اش ذزنأ افد ظه أ؛اثوا اشذ 
'1^1قشق 

.٣٤٧٥الحديث وارا،رفم  ألحد|ثكتان 

آلأنياء البخاريصحم 

عنوالنهى وغره الشريف السارق ^ ٠٥باى 
.١  ٦٨٨الحديث الحدود،رقم ل الشفاعة  الحوودكتان  لممصحم 

.٤٣٧٣الحديث ذه،رءم يشفع الحد ق باب  الحودا كتاُ داودأي سن 

الح>ود،رقمق يثضر أن كراهة ق حاء ما ياى 
.١٤٣الحديث• 

عنالحدود كتاس 
الله.أرسول 

الرطىجامع 

الزهريلحر الاقلين ألفافل اختلاف ذكر باب 
الحديثعرقت،رءم التي يخزومة ال 

٠٤٨٩٤

قطعكتايت 
ازرق

اشالنسن 

٠٢٥٤٧الحديث الحدود،رءم ق الشفاعة باى  الحدودكتان  ماجهابن سن 







الأقفيةكتاب 

عليهالمدعى عل باب 

إومحكب!و ةثاس. ١؛>، إل ي ئال: ئوئ م انن <ض  ٢٣٦
•عليه المدعى عل امحمتذ أف ص ه الئى 

تةفالونحوه والمرتس الراهن اختلف اإذا باُ
رنمعليه، الدعي عل والمن المدعى عل 

.٢٥١٤الحدث 

الرهنكتاي،  الخارىصحم 

الحديثعاوه،ردم المدعى عل اليمن يات 
٠١٧١١

الأنفيةى1بي  لممصحيم 

الحديثعاوه،رءم المدعى عل اليمن بات 
٠٣٦١٩

الأنفيةكتاب  داودأي سنن 

والمنالمدعى عل المنة أن ق جاء ما يات 
٠١٣٤٢علالدعىسرنمالحدبمك 

الأحكامكتاب 
اللهرمول عن 

الترمذيجامع 

الحديثرنم اليمن، عل الحاكم عظة بات 
٠٥٤٢٥

،vآدادىاد

القضاة
الشاتىمنن 

المدعىعل والمن المدعى عل الينة باب 
.٢٣٢١الحدث رنم علته،  الأحكامكتاب  ماجهابن سنن 







الإمارةكتاب 

قالأمراء طاعة وجوب باب 
العصيةق وتحريمها معصية غر 

نالئئ"!٣ : JUه ١^٠ 4ضبباشبتي  ٢٣٩
بمعصةأمر قإدا بمعصيه يؤمر لمْ ما وكرم أحب محنا المسلم المرء عل 

دلأتنعثلأط1ئ

معصية،تكن لر ما للإمام والطاعة المع بامح، 
.٧١ ٤٤الحديث رقم 

الأحكاممحاب  الخارىصحم 

١وجوبامح  غرمعصيةق الأمراء ءلاءة  ٠٠
.١  ٨٣٩الحديث العصية،رنم ق وتحريمها  ىابالإuرة لممصحم 

.٢٦٢٦الهدث الطاعة،رقم j باب  الحهادكتاب  داودأي ضن 

معميةق لخلوق مة لا جاء ما باى 
الخالق،رنمالحد_ثي،ياا

عنالحهاد كناس 
اض.رسول 

الترمذيجاح 

jL  ،. الخدلم*المءدبِق أدر من •عزاء
٠٤٢٠٦

السمعةكاب  الناشسنن 

الحديثاض،رنم معمة ق طاعة لا ، بارس
٠٢٨٦٤

كابالحهاد *اجهابن سنن 







اللآلالض؛ة٢٦١

وتضماره1الخيل ين المساقة باب 

..ب- ? ُ ئداش اقل ثئق . اخق ونول ناثق ئال: ئثت. ابن ٢ ٤ ٢ 
1ورثىتمقلت — ثيه أمدها وكاذ الخماء من قأرنالها أصمزت 

افيإأ;صئزبهثناه;ئني ثكلملكل؛ئدبمك 
ب؛وائأؤم قلت؛ ززيق بى منجد أمدها وكاف الودلع ثنية من هأرنلها 

فيها•مابق عثر؛ثذ ابن وكاف أوثحوه ميل مال؛ دلك 

الخديثالضمرة،رةم للخيل الق غاية ياي 
٢٨٧٠.

الحهادكتاب 

والممر
الحارىصحح 

وممرها،رنمالخيل يئن السائقة ياى 
١٨٧٠.

كابالإ>ة لممصحح 

٢. ٥٧٥الحديث اوق،ر؛إم ق باب  الحهادكتاب  داودم منن 

الحديثوالمق،رنم الرهان ق جاء ما ياي—، 
١٦٩٩.

صالحياد كتاب 
هائته رمحول 

الترمذيجامع 

.٣٥٨٤الحديث لاسز،رقإ الخيل إصار باس  الخيلكتاب  المائيمنن 

.٢  ٨٧٧الحديث والرهان،رةم بق الياي  الحيادكتاب  ماجهابن ّس 



٢٦٢ىبالإ>ة

والرباطالحهاد فضل باب 

الناسأي اش زئول قل:ا قاو: ه اقدري نعيد \و ٢  ٤٣
؛،،JUjف اش نبل و بجاهي "قومن اش زئوو ممال أكل؟ 

منالأاش زيغ ١^ اضار_،قي من ثق و ئاوث"ئؤمن نن ئأ ئاثوا: 
•سر5 

قوماله ه ينفمجاهد مؤمن الناس أفضل ياي—، 
.٢٧٨٦سلاف،رفم 

الحهادكتاب، 
والسر

البخاريصحيح 

الحويث،والرياط،رقم الخهاد قفل ، ياي
١٨٨٨.

الإمارةكتاب،  لممصحسم 

٠٢٤٨٥الحديث، الحهادءرفم )رامه ق |امحه  الحهادكتاب،  داودش مس 

الحديث،رقم أقفل؟ الناس أى حاء مجا ؛اي-، 
١٦٦٠.

فقائلكتارّه 

رسولعن الجهاد 
اض^

الارمالىجامع 

وماله،ه ينقافه ر ق مجاهد س قفل ، يام
.٣١ ٠٥الحديث، رقم  الخهادكتاس  النائيمتن 

.٣٩٧٨الحديث العزلة،رقم ياب،  الفتنكتاب،  ماجهابن سن 





٢٦٤الإمارةمحاب 

افس لتكون قاتل من باب 
افهبيل ي فهو لعليا اص 

محثاو:ه البن؛ إل وجل جاء هاو: ه الأفعري مونى م  ٢٤٥
حمةزماتل غصنا مائل أخدي قإف اض؟ -يل و القتال نا اش _ تا 

ها;ل"ثن قاJ: هاجا كاJ ك إلا زأنة إل زئخ زئ هاو: زأنة إل هزيع 
اشنبيل ي ه اها ص اش كلأ وقوف 

جالا،رنم liLc•نائم وم مال س ١ يا'—
.١٢٣الحديث 

العلمكتاب  البخاريصحم 

قفهو العليا ص اض كلمة لتكون فاتل من V بام-
.١٩٠٤الحويث اش،رنم سيل  كتابالإuرة سلم

العاليا،رذمعي اش كلمة لتكون قاتل من باب 
،^^٢٥١٧.

كتابالحهاد داودم منن 

ولالدنيا،رفمؤياء يقاتل فيمن جاء ما ياى 
.١٦٤٦الحديث 

نلفضا كتان 

رسولعن الخيال 
هض

الر٠دىجامع 

العاليا،رنمعى اخ كلمة لتكون فاتل من باب 
.٣١٣٦الحديث 

الحهادكناس  المائيسن 

٠٢٧٨٣الحديث القتال،رقم j الب باب  ماجهابن مس 







٢٦٧

الحديثاوحر،رتم ق الغرو فضل ياما 
٢٤٩٠.

الحهادمحابط  داودأي سن 

الحدين،غزوالبحر،رقم ق حاء ما ، يام
١٦٤٥.

فقائلكتان 

رسولعن الجهاد  ال،رمذىجامع 

الحديث،الحر،رفم ق الخهاد فضل ح بام
٣١٧١.

الحهادكتايج  ّام،النسنن 

.٢٧٧٦الحديث، الحر،رنم غزو فضل يامإ  الحهاديانح  ماجهابن سنن 



والديائحالصيد كتاب 
الحيوانمن يوكل ا وم

و

العلمةبالكلاب الصيد باب 

الهونا>!ي؟صد ض . المئر سالئ I ئاو ه حاتم بن 4عر(  ٢٤٨
عىونألش وقيد يهو صه بم أصاب وما مكله يحده أصاب ما ت هال 
0اودكاة ^ ٠١أخئ ئاِل  jkظك أشذ "U ممال: لكإب؟ ات 

وقدمعه أحده يكوف أذ قحشيث عتوه كلبا كلابك أو كنك ذع وجدت 
عيْش تدكزة ^٠ كلبك هل اش  ٢٧٠١ي هاِتما  jsbهلا ثل4ُ 

٠٥٤٧٥الحديث الصال|،رنم عل التمة ُات  الذبائحمماب 
وانميد

البخاريصحح 

١يا الحالي|ثالعال«ة،رفإ ا والكلأا|انمد  ٠٠
٠١٩٢٩

انمدكتان 

وماوالذائح 
الحيوانمن يوكل 

لممصمم 

٠٢٨٤٧الحديث اكيد،رنم ق واُءا  انمدكتان  داودش سن 

الوما الكل صيد من يوكل ما جاء ما باي، 
٠١٤٦٥الحديث يؤكل،رفم 

عنانمد كتان 
هاش رسول 

الرمدىجامع 

الحدثالخيد،رنم عند ُالتمة الأمر ُات 
؛٤٢٦٢"

الخيدكتان 

والد
ائيالنصنن 

أما. ٠٨الحديث الكااب،ر3م صد باب  انمدكتان  ماجهابن سنن 



الفئةاللأو =٢٦٩

م؛إزض إ؛ا اممب ض :ا قاو:ُنق: ه اقني ممن أي ض  ٢٤٩
دهيبمذيى أصد صد ديأذض آمحهم؟ ل أثأم ايجاب أم بمذ 

منما أما دال1 ي؟ يصيح محإ ؛)معلم وبكابي بمعثم نز الذي 
ئاعسلوةاتجدوا أ مها ءأئلوا ثلأ ي ثحJتب ظِل لكتاب ام 

يكليالث،صدت وما  jioاش ا،نلم سك بمن صدت وما مها وكلموا 
ئأذزكتئظم عي بجك صدت ننا ثم اضِ ١^٢ ئدكزت ١^٠٢ 

.٥  ٤٧٨الحدث القوس،ردم صد باى 
الويائحكتان 

والصد
البخاريصحيح 

الحديثالعال«ة،رمإ بالكلامح، الصيد بات 
١٩٣٠.

الصدكتان 

وماوالدمحاح 
الحيوانْن يوكل 

لممصحح 

.٢٨٥٥الحدث الصيد،رنم ق بات  الصيدكتان  داودأي سن 

اممار،ر»مآنية ق الأكل j حاء U باب 
.١٧٩٧الحديث 

الأطعمةكتاب 
اضرسول عن 

ه
الرمذىجامع 

.٤٣٠٣الحديث أض،رفم إذا الصيد باب  الصيركتان 

والدLئم
التائيسنن 

الحديثالشرىن،رنم قدور ق الأكل بات 
٠٢٨٣١

الحهادمحاب  ماجهابن سن 



٢٧٠الحيوانمن يوكل وما والدباتح الصيد كتاب 

نابذي كل أكل تحريم باب 
الطرمن محلب ذي وكل السباع من 

زنوواشء:شصملكذيباي

الحدث؛اع،رءم المن  oljذى كل أكل ، يائ
٥٥٣٠.

الوباتحكتاب 
والصلو

الخارىصهمحم 

ذيوكل السباع من ناب ذي كل أكل تحريم باب 
\لحويثص\.خالبمناسر،رقم 

المبوكناي، 
وماوالدراح 

الحيوانُن يرم 

.٠٣٨ ٢ الحدث الساع،رثم أكل عن المهى باب  الأطعمةكتاب  داودأي سنن 

وذي؛ذاو|ا،ح نائذى كل كراهة ق جاء ما ، واُس
.١٤٧٧الحدث رقم 

الأطعمةكتاب 
اشرسول عن  الرمدىجامع 

. ٥٤٣٢ الحدث ابع،رثم أكل تحريم باب  الصدكتان 

والدبائم
ائيالنسن 

الحدثباع،رقم المن ، نايذى كل أكل ، ؛امح
٣٢٣٢.

الخهادكاب  ماجهابن منن 



٢٧١

البحرميتات إباحة باب 

ساثدة ر خ \ه) يم ٤;^ ثاو: خابره ^ ٢٥١
ثُئاكثا ؛ ٣٠١لة: بماُل ظ نز لمً نقا خونا \4}و ثأم شددا يوئا 
إ\->بو؛فيمحثئ الثاكب همث ■عفثامه من عقلتا عبيده أبو هأحد نهر نصف 

المديةهدمنا قلما كلوا عثدة: أبو هال يقول: خابزا بع أيه الربثو أبو 
كافإل أشئونا ١^ أغزخة رزها "كلوا هئال: ه ]لئن ذلك ذكزنا 

يتلقونوهم الحر مسف غزوة ياي 
الجراحبن أبوهميدة وأبرهم عثرالقرص 

.٤٣٦٢الحدث رقم ه، 
الغازىكتان  البخاريصحح 

الحثاوحر،رنم متات إباحة بات 
١٩٣٥.

والدماحانمد كتان 
الحرانمن يوكل وما 

مسلمصحح 

.٣٨٤* الحديث او.حر،رنم يوات ق بات  الأطعمةكتاب  داودأي سن 

٠٢٤٧٥الحديث ؛ات،رقم 
القامةصفة كتان 

عنوالورع والرئائف 
هاف رسول 

الترمذيجاسر 

. ٤٣٥٣الحدث رنم البحر، متة باب  والدبامالصد كتان  الناُىمن 

،رقمالنبي. أصحاى معيشة بات 
الحيثبمها؛ّ

الزهدكتان  ماجهابن سنن 



٢٧٢الخيرانمن يوكإ وما والذباثح الصيد كتاب 

الخللحوم أم ش باب 

-وأن-ش-ؤ'ينm :اْأآ<ضيايينتياشهنال:شمح 
ا-مثنئصو-ةومام.

٠٥٥٢٠الحديث الخل،رقم لخوم ياي 
الذئاحكتان 

والصد
البخاريصحيم 

ي\بفىأماممادلمتمسث\؛ها.
الصدكتانم! 

وماوالذبائح 
الجوازمن يوم 

ماّمص|>|م 

rvAAالحدث الخل،يم  الأطعمةمماب  يائيش سنن 

الحديثالخيل،رنم لحوم أكل ق جاء ما باب 
١٧٩٣.

الأطعمةمحاب 
هاف رمول عن 

الترعذىجاهع 

الحدثالخلءرنم لحوم وأكل الإذن باب 
٤٣٢٧.

الصدكتان 

والدائم
الشاميمنن 

.٣١٩١الحدث الخل،رقم لحوم باب  الل.باتحكتاب  ماجهابن متن 



اللآلا.فة٢٧٣

الأرنبإباحة باب 

ئ1غثواالخزم مش ١^١٧ بمئ أنثا أشينا ه أنس 4ض ٢  ٥٣
اشزنوو إل غا زبمف طنمه أنا غا ثأثت محاخدبجا هاثنكها 

منهوأكل ت قلت قمله ~ فيه شاك لا لخدنها دالأ قخدنؤا أو يوركها و. 
قبله/بمد: و\و P ب، زأم قال: 

.٢٥٧٢الحديث اكسدارقم هدية نبول ياي، 
الهةكتان 

و9ضلها

ءّالتحرصمحا

البخاريصحيح 

١٠ ٩  ٥٣الحJيث، ،،رثم الأرنإباحة ، بامح
المحيكتان 

وماوالذاح 
لمحوانا م، يوكل 

مسلمصحيح 

.٣٧٩١الحديث الأروح،رذم أكل و ؛اب،  الأطعمةمماب،  دازدأبا منن 

الحديث،الأرنج،رءم أكل ل جاء ما ثاى 
١٧٨٩.

الأطعمةكتاب 
افهمحول ر عن  الترمذيحا«ع 

.٤٣١٢الحديث، الأرنب،،رفم باب،  الصيدكتان 
والداثح المائيسنن 

.٣٢ ٤٣الحديث، الأرنب،،رقم ياب،  الصيدكتان  ماجهابن متن 



الأضاحيكتاب 
مباشرةوذبحها الضحية استحباب باب 

واصروالتسمية توكيل بلا 

م.ة  صلإبمش . الني قال:صش ه أش 4عن  ٢٥٤
صئاحهنا.عل وظ ووصغ وكي ونش يدم دحيا 

,٥٥٦٥الحديث الوبح،رةم عند التكبر يام؛  كتاب
الأضاحي

البخاريصحيم 

توكيليلأ ماشرة ودرحها القحة ح استحماصياي 
٠١٩٦٦الحديث والتكر،رءم والتمة 

كتاب

الأضاحي
لممصحح 

٠٢٧٩٤الهدث المحاياءرقم عن يتى ما ياى  المحاطكتاب  داودأبا سن 

الحديثيكبثين،رفيإ الأضحية ق جاء ما بات 
٠١٤٩٤

كتاب
عنالأضاحي 

هاض رسول 
الترمذيحامم 

٠ ٤١٠٨٧الحدث الكبش،رذم بات  الضحاياكتاب  النائيسنن 

٠١٠١٢٠بابأصاحىرّولاضهيمالحدث  كتاب
الأضاحي ماجهابن ّس 



٢٧٥

الدمأمر ما بكل الذبح جواز باب 
العظاموسائر والغلفر السن إلا 

افثفةذي ٠ الين نع كنا ئال: ه خديج ن زاغ ب<ض  ٢٥٥
أخنثاتj ه يوغ٥٢^١إهنع؛اداو:نكاوالني قاضاب 

محاكفئشبالمدور اللمي ُاّْر القدور ويصبوا ودبحوا يعجلوا الثوم 
و'كالها'عةاهم قطنوه بعثر مها قني بمر اثعنم من عنزة لعدل محنم ثم 
إلقالت ثم ١^ قحبمه بنهم منهم رجل قاهوى سثرْ حيل لثوم اق 

ثكدا".يه ئاءنثئوا عثئلمًبجا محا لكزابد اكهائم/١! َثده 
هال!بالقص_ا؟ أهندبح مدى معنا ولننش عدا العدو ئحاف يرجوأو إدا 

 U'' ^ثالثكز١^؛ م ههتوة ق ١^ اب زذكز ١^٢ ١
١^".هئدى ١^: نأثا الئن:ظ؛ أثا نك ذص 

.٢ ٤  ٨٨الحديث الغنم،رثم قمة ياي  الثركةكتاب  الخارىصحح 

النإلا الدم أمر U بكل الدح جواز باب 
.١  ٩٦٨الحدث ائرآلُفلام،رءم و،والغلفر  الأضاحيكتاب  لممصحح 

.١٢٨٢ الحديث با،لرو0،رءم الدييحة ق بات  الضحاياكتاى  داودأبي( سنن 

.١٤٩١أفدث 
الأحكاممحاب 

عنوالفوائد 
و.افه رسول 

الترمذيجامع 

.٤ ٢ ^١٩ الحديث سوحش،رءم الإسة بات  الصيدكتان 
والديام ائيالنمنتن 

اابدنة،رقمعن الخم من نحزئ كم باب 
الحديث الأضاحيكتاب  ابزاماجهسز،



٢٧٦الأضاحيكاب 

والعت^ر٥\ذ1نوآ باب 

عبجْولا مغ لا محال؛ ه اللمي عن ه ئريرْ أبط  ٢٥٦
ء؛َ َم,َ.َْم |م  رجب'ل واأعمْ لطواغسهم يدبحوثه لكنوا الثاج أول والمع 

.٥ ٤  ٧٣الحديث الفرع،رةم ، دارس العميقة، كامح البخاريصحيح 

.١  ٩٧٦الحديث والسرة،رنم الهمع ياما  الأضاحيمحاب  لممصحح 

.٢  ١٨٣ الحديث العترة،رنم ق يامر  الضحاياكاب  يائيش سنن 

الحدثوالذار0،رقم اافرع ق جاء ما ياب 
١٥١٢.

الأضاحيكاب 
اممهرسول عن 

ه

الآر4ذىحا٠ع 

امأكاى 
والعترة

المائيسن 

١.٣  ٦٨الحديث والترة،رنم القرمة ياس  الذبائحكاب  ماجهابن سن 



الأشرةكتاب 

نحفوالزبيب التمر انتباذ كراهة باب 

زامزام الزس ض ء اي قال:ش ه بائر 4ص  ٢٥٧
نالئطب.

إذاوالتمر البر نحلط لا أن رأى من باب 
إدام،رقمق إدام؛ن محعل لا وأن مكرا كان 

.٥٦٠١الحديث 
كتابالأثرة البخارىصحيم 

ءذالوطن،رةموالزست التمر اشاذ كراهة ياى 
.١٩٨٦الحديث 

الأثريةكتاب  مسلمصح.م 

.٠٣٧ ٣ الحديث الأوْلن،ربىإ ق ياي  الأثريةكتاب  داودم ضن 

والتمر،رنمر الحليهل. ق جاء ما بائح 
الحيث1يخا.

الأثريةكتاب 
اللهرسول عن 

ه

الرمدىجامع 

الحديثوالرءل،رقم الر لحليهل• ياى 
٥٥٥٤.

الأثريةكتاب  ائيالنسن 

.٣٣٩٥الحديث الأوطين،رقم عن المهى باب  الأثريةكتاب  ماجهابن سن 



٢٧٨الأشرةمماب 

مسكركل أن بيان باب 
حرامخمر كل وأن خمر 

التعنئلزضُلاشءض : cJliه ثائثة  ٢٥٨
شزاُب"م : ء اش زئوو مماو بجوثونئ ^>، ٠١أفز ، ٠٣١

أنكزه>اأ".

الحديثالع،رفم وص العسل من الخمر يائ، 
٥٥٨٦.

الأثرةكتاب  البخاريصحم 

حرام،خمر كل وأن خر مكر كل أن بان يات 
.٢٠ ٠١الحديث رقم  الأشرةكتاب  لمحبمجحؤح 

.٣٦٨٢الحديث السكر،رقم عن الهى باب  الأشرةكتاب  داودأبي( منن 

الحديثحرام،رقم مكر كل جاء ما ياى 
٠١٨٦٣

الأشرةكتاب 
اضرمحول عن 

جق
وءء

الترمذيجامع 

الحل.يث>أر1سكر،رقم ثراي، كل تحريم داُا 
.٥٥٩٢

الأشرةكتاب  الماهم،محسن 

.٣٣٨٦الحديث حرام،رقم مكر كل ، با'. الأثرةكتاب  ماجهابن محن 





والزبمئاللباس كتاب 
٩٢

علوالفضة الذهب إناء امتعإل تحريم باب 
علوالحرير الذهب وحاتم والماء الرحال 
ونحوهالعلم وإباحة للنساء وإباحته الرحال 

أصابعأربع عل يزد لر ما للرجل 

ثاتثىلخدمه، عتد كانوا أتم ثل: م ين الثحمن همد ٢ ٦ ٠ 
عيرَن؛يته لولأأر، ومحال؛ به، رماه يدم ق المدح وصع محلما محومي، مماْ 

يمول!س البي ّنمعت ولكي هدا، لمُ'أهعل يقول! كأئه مري، ولا مرة 
زلازالفصة، الأف آج و ثلآمثوا نلآالاوي؛1ج، اي "لأظبموا 

"•الآ:؛>ْ ل وه الدثا ل كم مإِي صلخابجا، ل تأكلوا 

ULj  الحديثممضفس،رقإ إناء ق الأكل
٥٤٢٦.

كتابالأًكة اليخارىصحيم 

٠يا علوالفضة الذم إناء اسمال تحريم  ١٠
علوالحرير الذي وحاتم اء والنالرحال 
ونحومالعالم ؤإباحة اء للنؤإباحته الرحال 
الحديثرقم أصابع، أرع عل يزد مانر للرجل 
٢٠٦٧.

اللماسكاب 

والزينة
سيمصحم 



•ناالآلااي<, --  ٢٨١

رقموالقفة، سر الذهمأنية ق القرى ق بايج 
.٣٧٢٣الحديث 

الأثريةمحاب  دازدأي سنن 

الاJمإآنية ق القرمح كراهية ق حاء ما ياي 
٠١٨٧٨الحدث رقم والفضة، 

الأثريةكتاب 
افهرسول عن  اارمن.ىجامع 

رنمالدياج، لس عن اض ذكر باب 
الحدثا«مه.

الزينةمحاب  النسائيمنن 

الحديثرقم الفضة، آنية ل القرى ياي 
٣٤١٤.

الأثريةكتاب  ماجهابن سنن 



٢٨٢والنيةاللباس محاب 

بنعقه مع وثحن عنن كتاب أثاثا قال؛ النهدي عثناو م 4عى ٢ ٦ ١
بإخني^ ثكدا إلا الخرير ض مى ه زنوواش همدد.أد3بمالأل 

^؛.٠١بمتي أنئ ةبم1ا ئ الإيام  oQjالمحن 

ُ 0ُرث ْ

ماوتدر للرجال الحريروافراشه لس ياب 
٠ ٥٨٢٨الخديث مته،رةم محوز 

ئابال0س الخارىصحم 

علوالفضة الذهت إناء اصتعإل تحريم ياب 
علوالخرير الدما وحاتم والناء الرجال 
ونحوهالعالم ؤإياحة للنساء ؤإياحته الرجال 
أصابع،أربع عل يزد ل( ما للرجل 

الحاليثها"،مآ.رقم 

اللباسمحاب 

والزينة
،JLصحم،

الخرير،لبى ق جاء ما يايخ 
.٤٠ ٤٢الحدث رنم 

ىابالاواس دازدأي منن 

والاوهسا،الحرير ق جاء ما يام، 
.١٧٢١الحدث رنم 

عناللباس مماس 
هاف رمول 

ىالترمل. جامع 

الحرمحر،لى ق الرحمة ، ياي
الحدثأاّآهبرقم  ىابالزبة النائيمتن 

الحرب،ل دالدمحاج الحرير لس باب 
٠٢٨٢٠الحدث رقم  الحهادكناس  ماجهابن سنن 



الألالض؛ة٢٨٣

للرجلالحرير لبس إباحة باب 
نحوهاأو حكة به كان إذا 

والربثرعوف بن الرم لعبد ؛وئض الني. أذ ه أثس  ٢٦٢
■Icrكائت حئه ثئ حرير بذ ص حمو 

.٢٩١٩الحديث ا،ردم الحراءق الحرير يامح—، 
الحهادكناي 

والر
الحارىصعحم 

حكةبه لكن إذا للرحل الحرير لس إباحة يام 
,٢٠٧٦الحديث أوتحوها،رءم 

كتابالاواس

والزينة
مهسلمصحهم 

.٤٠٥٦الحديث اعدر،رةم الحرير لس ق ياي  اا0سكتاب  داودأب، سنن 

قالحرير لبس ق الرحمة ق حاء ما باس 
.١٧٢٢الحديث الحرب،رءم 

ئابالبسعن
هاطة رمول 

الترمذيجامم 

الحديثالحرير،رقم لى ق الرحمة بات 
كتابالزذخ الم*اارغستن 

الحديثالحرير،رةم لبس ذ له رخص من باب 
٣٥٩٢,

الأباسىاب  سنناينْاجا'



٢٨٤ورطالناس كتاب 

وبيانخيلاء الثوب جر تحريم باب 
يستحبوما إليه إرحاوه محوز ما حد 

تحلأء٧َ -م "ثن ئاو: ٠ الين مح.ض ن ١^ مد  ٢٦٣
 jششأخد إو اض، زئوو يا م: أثو هاو المائة" ثزم إل انثة ر ظ

ي"ثنث ١^ M شُ؟ ذلك محاثد أف إلا .تو°ي ^١^ 
تحلأءَ".محنئه 

ُأَْم 

الحديث-محيلأء،رقم غثر من إزاره جر من باب 
٥٧٨٤.

__كتاب  البخاريصحيح 

بجونما حد وبيان خيلاء الثوم-، جر تحريم بات 
•٢ ٠ ٨ ٥ الحديث، يتحإ،رفم وما إليه إرخاؤْ 

ىابال0س

والزينة
لممصحيم 

الحلءي>ث،الإزار،رءم إسبال ل جاء ما بات 
٤٠٨٥.

اللماسكتاب  دازدّسش 

الحديث،الإزار،رأم جر كراهية ل جاء ما بات 
١٧٣٠.

عناللباس كتامج 
هافه رسول  الرمدىجاًع 

الهل.بثإالإزار،رقم جر ق التغلظ ام—، 
٥٣٢٧.

الزينة، كتامح النائينن م

الحل.يث،الخيلأء،ردم من ثوبه جر من ؛ام< 
٣٥٦٩.

كتابالاواس ماجهابن منن 



اللآلالضثن٢٨٥

الذهبحاتم طرح باب 

قصةأو دم، من حاة اقثد س اش ونوو عمز.أل ابن  ٢٦٤
مثيهالناس محاقي اش زنوو محثد فيه ومش كمه ثل ث محصه وجعو 

منخاة اقد ئأ آدا" أص نفاوث"لأ به زنى اثندوثا محي زم د؛وثا 
١^،بمد م ميز صز: ائ  Jliالقصة خزاب الأاز ماقد مئة 
أريس•بئر و محاق بر ومع حى محاذ ثم عمر ثم بوبكر أء 

. ٥٨٦٦الخديث، اافضة،رنم حاتم ياي،  الياسكتاب  الحارىصحمم 

.٢٠٩١الحديث الذمخ،رثم حاتم طرح ياي 
__كتاب 

والربة
ملمصحمم 

الحديث،الخاتم،رفم انحاذ ق جاء محا ، يائ
٤٢١٨.

مكتاب  يائيستزم 

اليمان،رتمق الأتم لس ق جاء ما ، ياي
٠١٧٤١الحويث، 

كتابالاواسءن
هؤ ٠٥١رسول،  الرمذىجاٌع 

.٥١٦٤الحويث، ،،رنم الاوعخاتم ياُت  كتابالزية الناثىمنن 

.٣٦٣٩الأتم،رفم مش باب  الاباصكتاب  ماجهبن اض 



٢٨٦والنيةاللماس محاب 

خاتماب1بفيإنحاذالنى. 
 aاسرإل يكب أن راد أ

J1ثكب أف اي. أنائ لئا ه1و; ,؛؛، ه تن أنس 4ض  ٢٦٠
بنتاء ثانحن قدتا، ؛(•ه إذاكثابم، لن؛_؛J؛ 1إم لت: محل الئُم 
يده.ق يتاصه إل أئظر محكاثإ اش، وّسول محمد ت وثقثه قصة، 

يهأولكت الشئ به ليختم الخاتم إنحاذ اما 
.٥  ٥٨٧ الحديث وغرهم،رنم الكناس أهل إل  ىابال0س الخارىصحح 

يكبأن أراد الني.حاتما،٧ امحاذ ق باب 
.٢٠ ٩٢الحديث إلالعجم،رةم 

الياسمحاب 

والزينة
لممصحيح 

؛٤٢١٤الحدثالخاتم،رفم باب  الحاتممحاب  داودأي ٌس 

.٢٧١الحديث٨ الكتاى،رفم حتم ق جاء ما ياي—، 
الإسثدانممات 

اض.رسول 
الرمدىجامع 

.٥٢٠١الحويث الني.،رقم حاتم صفة ياب  كتابالزية النائيسن 

.٣٦٤الحدين،٠ الخاتم،رنم نقش ياي—،  كتاباللاس ماجهابن سنن 



اللأوالضة٢٨٧

الخواتمطرح و باب 

من ٠CU زنوو د j نأى أنئ ه نابك أنس;ن ٢ ٦ ٦ 
ولبئوها،ورق من الخواتيم اصطنعوا الناس إل ثؤ واحدا، يوما ورق 

حواتيمهم.الناس هطرخ حاممة، ه الله رمول محطرح 

.٥٨٦٨الحديث باب،رقم  اللباسكتاب  البخاريصحح 

.٢ *  ٩٣اذJيث الخواتم،رقم طرح 3، ياب 
اللباسمحاب 

والزينة
لممصحح 

.٤٢٢١الحديث الخاتم،رقم رك ق جاء U باب  اuتممحاب  يائيش سن 

الحديثالفضة،رقم حاتم ف، جاء ٌا ياي 
١٧٣٩.

الأناسكتاب 

رسولعن 

اض.

الرمدىجا'ع 

.٥٢٩١الحديث لسه،رنم وترك الأتم طيح ياي  الزيةكتاب  النساثىسنن 

٤٠٣٦ الحديث١ الأتم،رنم مش ياي  كتابال0س ماجهابن سن 



٢٨٨والزيةالياص كتاب 

اللاثكتتدخل لا باب 

صورةولا كلب فيه بيتا 

ياللائئ ثدخل "َلأ مال: ه الي ض ه، شة م ٢  ٦٧
.''jهمحثلأضةت١يi

أحدكم، شراُق ، y'ljjijiوير إذا ياي 
وقداء حاحه احدي ل فإن ه فالغم

.٣٣٢٢الحديث شفاء،رذم الأحرى 
١^،بدء ىاب  الحارىصحم 

ولاكلب فيه بظ الملائكة تدحل لا باب 
.٢١٠٦الحديث صورء،رقم 

اللماسمحاب 

والزينة
لممصحيم 

.٤ ١  ٥٣الحديث الصور،رفم ق اى  ىابال0س ّننأبي(داؤد

صورةفيه بيتا تدحل لا الملائكة أن حاء ما باى 
.٢٨٠٤الحديث ولأكاو،،رةم 

،الأدا.اءنكتاد
هالله رمحول 

الرمدىحامثر 

فيهبيت يحول من الملائكة باس 
.٤٢٨٢الحديث 5الب،رفم 

الصيدكتان 

والل.اوح
النائيمتن 

٩١٣٦٤ الحديث اليت،رقم ق الصور ياي—٠  ممابال0س سساينٌاجه



٢٨٩

والمستوصلةالواصلة فعل تحريم باب 
والنمقبهوالنامقبه والؤسونمه والوانمه 

تعالاممه خالق والغيرات والتفلجات 

مََ م,٠  زال1؛وه.اواصلة ه المي لثن صن.قال ابن ^ ٠٦٦٨
ثاكزضثالناشثة 

,٥٩٤٠الحديث الموصالة،رقم يات  اللباسممابج  البخاريصحيم 

ووالستوصلة الواصلمة نعل تحريم باى 

وعال،رنماش خالق واينرات والمملجات 
الحدث؛آاما.

البسممابج 

والزينة
يممصحم 

.٤ ١  ٦٨الحديث، الثعر،رنم صلة ق ، ؛1>• الترجلكتاب  داودش سنن 

الحديث،الشعر،رفم مواصلة ق جاء ما بات 
١٧٥٩.

عناللباس ممات 
هاف رسول،  الترمذيجامع 

.٠٠٩٥الحدJث التوءلة،رنم ، يائ الزبةكتاب،  المائيسن 

.١  ٩٨٧الحديحج والواشمة،رقم الوامسلة بات  كتاتالتكاح ماجهابن سنن 



٢٩٠=- والنية اللباس محاب 

زاكوتثءت\ؤ\ح\ب اطئ _ J:JUه ص ن اشِ ه 4ض  ٢٦٩
ذبكثلغ اش ظق الخوان بكن ؤالأممكات ثاكثممت 

عنكبلعني إيه همالت؛ محجاءت يعقوب أم قا بمال أتي ثى مذ امزأ٥ 
ومنه ^ ٧١رثول لعذ مذ لأألعئ ,ب، همال؛وماوكيت قت ثعنت أثك 

Uفته ء ١^^، نا؛ئذ وأن قد قالت: اض كتاب و ئز 
الثثولاتاكم إوحنآ هزأب: أما وجدتيه قد هرأتيه كنت محال:؛يذ يقول 

هالت:ظ ش ئد قإلأ ئاJ: ئالت::i jانتهواه ظ ^١^ ثتا هئدوة 
ثزنلز ثظزت هدمش ئادظري قادهى قال؛ بمعلوثه أهلك أزى لإئ( 
جامعتها.ما كدبك قال!لوكاثت سيئا حاجتها مذ 

نتاكموما قخدوه الثا|ول اتاكم وما ؤ اد_ا 
.٤٨٨٦الحديث داسهوا؟ه،رءم عنه 

تهم، مكنا 
القرآن

الحشرسورة 
البخاريصحح 

والتوصلتالواصلة فعل تحريم باى 

تعال،اض حلق والمغرات والفلجات 
.٢١٢٥الحديث رقم 

كتاباإاواس

والزينة
منمصحيم 

.٤١٦٩ال.يث الثّعر،رقم صلة ق وارسا  الزجلكتاب  داودش سنن 
uLj  والواثمةوالتوصلة الواصلة ق حاء ما

٠٢٧٨٢الح.يث والمستوسمة،رئم 
عنالأدق كتايط 

هالثه رسول 
الترمذيجامع 

التغلغل،من فيه وما ثلاثا ااءلالقة إحلال ا ارّ
٠٣'٤١٦الحل؛ثرقم  الخلاقكتاب  عالنسائي ّتن 

.١  ٩٨٩الح.يث والواثمة،رنم الواصلة )اى  كتابالةكاح ماجهابن سن 



الملأكتان 

السعلأمرد للمسعلم المسلم حق من بالب 
ةب م ُ  حىت يقول انثه رسول نمعت هال! فهند يزه هن م عى ه  ٠٢٧

الخثائزوائاغ المريض وهماد؛ الثلأم رد حمس؛ المنلم عل المنلم 
العاطسوثئميت الدعوة ؤإجاية 

.١٢٤٠الحديث الحائز،رذم باياع الأص باب  الحائزكتاب  البخاريصحيم 

السلام،رد للملم السلم حق من بات 
.٢١٦٢الحديث رقم  اللامكتاب  لممصحح 

٥.•ما• الحديث انملاس،رقإ j باب  الأدبكتاب  داؤ؛•أي سنن 

العاطس،نشت ق حاء ما يات 
.yvrvالحديث رقم 

عنالأدب كتاب 
هاض رسول 

الرمدىحاهع 

الأموات،ي عن النهى باب 
١. ٩١٠٨الحدتث رقم  الحائزكتان  ائيالنسن 

المريض،عيادة ق حاء ما بات 
.١٤١٠٥الحديث رقم  الحائزكتآب  ماجهابن سنن 



٢٩٢اللامكتاب 

والفألالطيرة باب 
الشؤمفيه يكون وما 

ولافدوى "لأ قال: ه اشِ زئود أف قنت. بن اش همد 4ص  ٢٧١
ثالوا؟ة"اوأة، ي ثلاث: و والشوم وة، 

٧^١^^٣٥ اوولرة،رنم ياي  الطِاكتاى  اليخارىصحيح 

الشؤم،رةمفه يكون وما والفأل الطرة ياى  اللامكتان  لممصحيم 

.٣٩٢٢الحديث الطثرة،رقم ق باب  الهلكناي  داودأي سن 

.٤٢٨٢ الحديث الشوم،رقم ق جاء ما ياب  عنالأدب محاب 
اغ.رمول  الرمذىجاُع 

.٣٥٦٩الحديث الأيل،رقم شرم با'—،  الخلكتاب  ائيالنمنن 

الحديثوالشؤم،رقم اليمن نيه يكون ما ياي 
١٩٩٥.

كتابالكاح ماجهابن منن 



القفائلكتاب 
~ئ ٢^^٠ " " 

وجهاالناس أحسن كان وأنه امي. صفة ق باب 

Uييد وثوها ه اي لكذ قال: ه قاب ن اواء  ٢٧٢
أزثثاظأأخئ\أ ظة و نأك أذنه ثشة شنت:ذيغ ت ^٠ ٠١:ئ 

ب.أختن 

.٣٥٥١الحدث ابصفةالميىه،رقم  ايافكتاب  البخاريصحح 

التاسأحن لكن وأنه المى. صفة ل باب 
٠٢٣٣٧الحدث وجهاءرقم  كتابالفضاتل لممصحم 

.٤ •  ٧٢الحدث ذلك،رةم ق الرحمة ق باس  اللماصمحاب  داودأي سن 

الأحراكوس ق الرحمة ق حاء ما ياى 
.١٧٢٤الحدث لالرحال،رةم 

ىابال0سعن
اف.رسول 

الترضحامع 

.٥٠٦٢الحدث الشعر،رنم انحاذ ا ؛ارس الزبمةكتان  النسائيسنن 

الحدثا،ا،هم.بابوسالأحمرلالرحاسم  ىاباااواس ماجهابن سن 



٢٩٤مماسالخضانل

هاتباعه وجوب باب 

الربثرحاصم الأيصاو من رجلا الرم.أف بن اش عبد  ٢٧٣
\هروإ\ممال النخز غا طوف ش \ؤ\ ثزاج j ه الين عند 

.اممه رسول ممال و. البي جنل ثاحتص، عليه مابى يمر الماء نرح 
الاقاري،شث خارك" إل الخاة أنمو ئأ ى ;ا "أنق للزم: 
"انقم ه اشِ زئوو زيه ق1ئل صتك ان كال أف ممال: 

إوواش الرهرت ايدر"ممال إل يرجع حر الماء احبس ثم وبثر ثا 
َك°حخر لا ^Li، وقلا ذه و نزثث الآ:ئ س لآخسئ 

فحثشتمم4.

.٢٣٦٠ابّكرالأمار،رقمالخاوثهه"آأ،  المساقاةممات  الخارك،صحم 

.٢٣٥٧الحديث ه،رنم اساعه ، وجوياب  الفضائلكان  لممصحيم 

.٣٦٣٧الحديث القضاءءرنم من باب  الأفقيةكاب  يائيش سنن 

منأصقل أحدهما يكون الرجلن ل جاء ما يايج 
.١٣٦٣الحدث الاء،رنم ق الأخر 

ىابالأئ5امعن
هالله رسول 

الترمذيجامع 

.٥٤١٦الحديث بالرني،رنم الحاكم إثارة ، وااس القضاةآيات كان  ائيالنسن 

علوالتغليظ اض رسول حديث تعفليم بات 
١١ ٥ الحل|يث عارصه،رقم من  ماجهاين مقدمة  ماجهابن سن 



الصحاةفضائل كتاب 

عنهااش رصي عائشة فضل ق باب 

ة0  م بمزأظ هدا ثائشه 'م ثا: هال اي. أذ m هائثأ 4ض  ٢٧٤
الما رى وبنكائه، اش ورحمه الثلأم وعلته يماثت: الثلأم" علتك 
٠•الئى تريد أزى، 

.٣٢١٧الحديث الأئكة،رةم ذكر باب  الخلقمحدء ، كتاي الخارىصحم 

.٢٤٤٧الحديث تي،رءم عائشة فضل ق ياي-،  فضائلى مما 
الح.حارة

لممصحم 

اللأم،رةمفرئلث، فلأن يقول الرجل ل ياي  الأدبكتاب 
المملأمأيوامحت  داودأي منن 

.١٣٨٨ الحديث >ه،رقم عائشة قفل من باب  عنالماف كتان 
رسول

الترمذيجامع 

يعص،من أكثر نسائه يعفى الرجل ح، ياي 
الحدث،مها،مؤرقم 

عشرةكتام 
اءالت

التائيمس 

٣٦٩٦الحديث،اللأم،رءم رد ، بامح الأدبكتاب  ماجهابن سن 



والادابوالصلة البر كتاب 

يهأحق وأنها الوالدين بر باب 

ظإقاتيهظنثامحُ
نماهد".هاو:"شهثا ناوداك؟"داو:ننلم قاو:"م لهاد اق 

٣٠الحديث الأبوين،رةم بإذن الحياد باب  ٠٤. الحياد، كتامح
والر

البخاريصحيم 

به،وأضاأحق برالوالدين باب 
الحديثا،؛هه.رقم 

ابرمحاب 
والادابوالملة 

لمممجحم 

كارهان،يغزووأبوا،، الرجل j باب 
الحديث\،ههه.رنم  الحيادكتا|،  دازدش سن 

أبويه،يترك الغزد ي حرج ممن جاء ما باب 
.١١٦٧^^١١ رنم 

عنالحياد محاب 
هاش رسول، 

الر«ن.ىجامع 

والدان،له ،لن ^^٠ ١١ق الرحمة  ٠٠يا)
.٣١ ٠٣^،،^رقم  الحيادكتام،  المائيسس 

أبوان،يغزووله الرحل باب 
.٢٧٨٢الخديث، رقم  الحياد، كتامح ماجهابن سنن 



والاستغفارالوكروالدعاءوالنوة كتاب 

بهنزل لضر ا،لوت تمنى كراهة باب 

يخإأخد بمج؟ :"لا ه الهِ زئول ئال  ijliه أنس  ٢٧٦
Uأخسي ١^ قم: بموت محق د لا )؛، 15ؤ)؛ يه نزل قز ^٠ ٠٣٠١

قخزا الزناة 5انت إذا زثزئي ل -توا الخياة 5انت 

والحياة،والو>تا الدعاع ياى 
.٦٣٥١الحدث رقم  الدعواتكتانما  ابخارىصحح 

clj  به،نزل، لضر ا،لوت تمنى كراهة
.٢  ٠٦٨ الحديث رقم 

الذكركتاب 
والتوبةوالدعاء 

والاستغفار
ملمصحم 

الوت،تمش كراهية 3، باب 
.٣١٠٨الحديث رنم  الحناتزكتاب  أنأبيداؤد،

للموت،التمني عن النهى 3، حاء ما باب 
.^١٩ ١ الحديث، رمم 

كتابالحناتزءن
هاه رصول، 

الترمذيجاح 

.١١٨٢٠^^، ا،لوت،رقم تمنى ياي  الحنانكتان  النسائيسنن 

له،والاستعداد الوت ذكر باب 
.٤٢٦٥الحديث، رمم  الزهد، ياي ماجهابن، سنن، 





التوبةكتاب 

وصاحبيهمالك بن كعب توبة حديث باب 

بنافه عد أف مالك بن كنب بن الله عد بن اوحمن عد ؟وعى  ٢٧٨
كعبتمعن هال! عمى ح؛و( بيه مى هائيكنب وكاف مالك بن كنب 

عىأنحئم، لمْ كنب! هال تيوك قصة، عى ثيثث حى محدث مالك، بى 
ثيثنلم،كنئ، أق عي كوك عزوة ل إلا عزاها عزوة ق . الله رئول 

يريدو. < ٧١رسول حرج إما عئها قلم، أحدا يعاتعب، ولم° بدر روة عل 
شهدتولقد ميعاد ع؛و عل عدوهم وبئ بينهم الله جع ض يرم عثر 
لأف أحب وما الإنلأم عق ثوامنا حئ القثبه ليله س الله ونول مع 
لمْأف من كال مئها الناس قرِفي بدر كاثت وإف بدر منهي ببما 

اجت٠نثvما والله العراة تلك ق عنه محلنث، حئ أبمر ولا أيوى دْل أكذ 
افهومحول و1أي\5ى العزوة بلك ِفي حمنته، حش مط راحلتان مله عدي 

رسولعزاها العزوة تلكر كامث، حش شرها وري إلا عزوْ ريد يس 
هجلكثثرا وعدوا ومقارا بعيدا نمنا وانتمل ثديي حر ق ه اقله 

يريداJدى يوجهه هأحترب عروهم أهبه لتتاهبوا أمرهم للمنلمئ 
ثريخاهظ كثاب، هئ4لم زلا كثئ % الله ننول تغ ناكلئول 



ء؛م ِوبُ :َ.،،ءَ,بث,آًْصض  لم°ما  aJنتنحفى أف ظن إلا يتثثب أف يريد رجل ما كنب؛ قال الديواف 
المحارطابت ج العزوه تلك ه اش ننول وعرا اش وحي فته ينزل 

بمأعدو هطفمغ معه والئن1ئول س اش رثول وتحهر والظلال 
ثزلم عد ئادت انا نصي: ِفي محأيوو شقا ولمْأدض ئارجع معهم أكثر 

والمنلموفاش رسول قاصح الجد بالئاس ائند حص نجاذى 
ثميومئ أن بيوم بميم أبهر ممنئ؛ شقا جهازي مذ أقض و؛(" معه 

عدوتم سثا ولمْأهض هزجنى لأتحهز قضؤ] أذ بعد يعدوت ألخمهم 
العزؤومازط أمزعوا حش ف يزل يلم شثا أقض ؤلمْ زجنف تم 

همحئ؛؛١ذِلاك ل قدن هلب تلث زؤي هأذركهب أنمحj أذ زمحث 
الأو أحرئني فيهم قطنت ه ١^ ننول حروج بمد الأاس و حرجئ 

الصعماءمن ١^ عدر كن رجلا أو القاق عد معموصا رجلا إلا أرى 
الثومل جابس وهو قثال بوك بغ حس . الله رشول يدكرنج، ونأ 

حنشهاقئه رسول يا سلمه؛ بني من رجل قال كعب؟ قل ما تبوك! 
رسوليا والله ثلث ما بثس جبل* بن ّْأناد يمال عطمه ي ويظرْ برذاْ 

سهذلأنحتاشوفزنولاش.
وأمولدب 5dاأثدكئ وطفمئ ممي حصني هاهلا يوجه أيه بلثني قلما 
مبذ رأي بقل؛ي دبك عل وانممتئ عدا؟ نخطه مذ ^٤ بنادا 



الضثةاللأل ت- =ت ٣ ٠ ١

أقوعرمئ الباطن عمب راح محادما أظل محي . اش رسول إف قيق؛ محلما 
آشننول ذتخة صذقئ فأبمئ كدب فه \ه 4ٌَأ 1^ ثن 

ركعيفيه ^١ °^بالننجد بدأ نمر من هدم إدا ولكو 
إلثؤبمدروف مطفموا المحلموو جاء0 دلك يعل ملما للناس جلس 

سانفه ومول منهم ممبل رجلا وينانتذ بقعه وكايوا له وعتلموف 
ئلئانجن اش إل تنل?ش' دوم  'مدانئم نتا:تئلم هلأيبج( 

حرأمنى مجثت لعال مالأ يم المعصس_>ا تبئم تبسم عليه نشغ 
محك؟"اس هد ئن م ظنك؟ "نا ق: M ء :ئ ظط 
أفلزأيث الدثا أهو من عترك عند جنتت ثن والله إق بق مملئ: 

علمتثمد والده ولكر جدلا أعطيث ولمي بعير سحطه مذ ّئأحرج 
ينخطكأذ ١^ لثونكذ عر محه ثرصى كدب حدث اليوم حدسك لئذ 
ال١^٧؛ عمن فته جو لأم  Jiفته عق تجد صدق حدث حدسك وكذ عو 

حسمني أبمز ولا أهوى مط كث ما والله عدر مذ ل كاف ما والله 
حريفضيهمن ممدصدق "أما^١ : ه ١^٧٥ ونوو ممال عنك، ثقلمئ، 

ماوائيه همالوا هاسعوف نلمه يني من رجال وثار هممت، هيلئ، ١^ 
إلاعتدرث٠ ككور، لا أف عجزيث، ولمد هدا مو دثا أدتث، كنثؤ علتناك 
انتعماردقك، كايك، كار٠ هد المثcحلمور٠ إل1ه اعثدز بإ ه الده زئوو 



٠٣ ٢ "-= التوبة كتاب 

ئأكدبأنجع أف أزذئ ض زالوا نا ئزاش ك M ١^ زثوو 
مثنيمالأ رجلان ثعم مالوا؛ أحد؟ مص همدا لقي هل لهم* ملغ يم متى 

الرمحعبن مراوْ مالوا؛ محا من ممنئ؛ لك محل ما مثل ي؛ مقل مك ما 
نهداهد صائم رجلم ل هدكزوا الواقش أميه بن وهلأو العمري 

اشبمىاش. رثوو وش ل دكروخا جنن ممصيت أنوه يهإ بدرا 
ثاوثغمحوا الناس ماجثثا ظ قلق نن بق من الثلاثة أنجا كلاما عن 

حمباندلك عل ملبثنا أعرف ١^؛، هل ما الآرءس مني دتكرتِو، حص 
أنبممحث ؤأماأئا سكتان بيوما و ^^١ مانككاد١ صا->باي مأما ليله 

ِفيوأطوف المنلمئ نع الصلاة هافهد أحرج مكنئ وأجلدهم الثوم 
ولج/فيظه هأطأ M ١^ زئول \و ِوأظ ثككي، ثلأ الأماق 

أمؤآ الثلأم بزي نعتيه هل مني؛ ِفي مامول الصلاة بند محبسه 
}وأثق ضلاق ي أثلئ ءاِذا !; ٥١هأنارمح ثُ ^!١ أضل لإ لا؟ 
ال1امر،جفوة مذ دلك عل طال إدا حم عني أعرصن دحوْ التت ؤإدا 

الناسوأحب عمي ابن وهو هتاده أي، حائط جدار يسورت حص مشيت 
أسدكهتاد0، أبا يآ همنئ; الثلأم عل زد ما هزافه عش نشئ إل 

هنكثمنثدئئ لة معدن هتكت وزنوله؟ ١^؛؛ أج4 ينلئض هل بادله 
صزوليت ^؟١؛، مئاصت نزثولهُأم اقثة هiاJ: مشينة ثة هثدئ 





؛•V"-== التوبة مماب 

٥^^٤كلاث ض ه 
علجالس أيا ثننا توي مى بتت ظهر عل وأيا لتله صبح'حميمتن المجر 

رمحتبجا الازص هو وصائت هوثني س ئد ١^ ذم اش 
بنكعب يا صوته! بأعل نملع جبل عل أول صارخ صوت نممعت 

رسولوآذف محرج جاء قد أف وعرفت ساجدا ئحررت ثال؛ أبثر مالك 
يتئزوتاالناس ئدهب المجر صلأ0 صل حنن عامنا اممه بثوبة الله 

ُنناع زننى رنا زين ززكضإو نتثزوذ صاص يل ويهب 
الذييا؛ي، ئلئا المس بن أنتخ ١^>;؛، نكاذ ا-كل قل ثأزق ؟٣ 

Uثاش يبمزاة إ،مح1 هوي ؛زئ لن ئزقئ يئزي، ئزتن تبث 
اندزنوو إق ثا؛طقئ ئفبجا تز;تي ثانتمئ ^؛؛j غرمحا أنيك 
امميثوتة ثهنك يقولوثا؛ ثيتوبى هويا هويا الناس ث1مافي ثه 

بابزه اض ننول هإدا اكجت ذتحك خر ثنت: ص هث 
وهنانعصاهحني حش بجرول انثه عبيد بن طلحه إلا قام الناس حولة 
كنب!هال لطئحه أئناها ولا صرم المهامين مى رجل إلا ثام ما واش 
وجههوهويبرى ه الثه رسول قال ه اش رسول عل سلمت قلما 

هلئ!ئال! أمك ولدئك مند ع1إاك نر يوم بحبر أبثر الئرور• من 
"وكال١^ عند من تل "لا هال! الله؟ عند من أم ١^،؛ ننول يا عندك أمن 



الضبناللأل  ٣٠٥

ثعرفوكنا محمر قطعه لكثه حص وجهه انساو ئر إذا ه الله رمول 
أنمن  hiاشِ ننول ثا ئلت: دنه ثئ ظنت ت ذبك 

:ه اش زئوو ئال انثه زئوو و\ذ اش إل ضديه س من أنخيغ 
نقصأنيف قإف ئنق: ثك" ثو محن نابك بمش ظك "أنتك 

منوإة بالصدق دجافي إما الله إف الله رصول يا صلت؛ بحيبت الذي 
اكنيىمن أحدا أعلم ما موايثه بقيت ما صدها إلا أحدث لا أف ثوبي 

 Jأخنزمماه افه فظذكنئذبكيض
إل:ضساكدثاممئظذمتدلكثنوJاشه 

JIj ) ه رئوبه عل ايثة وأيرل بقيت محا ايئه ؤمظني لأرجوأف:
مع^?^^١ قوله؛ إل والأدصار4 واذمحبو.نىَ اي علب افه ثاب 

للإنلأمئداق أن ظ بمة من هو ائثة أم نا يزاش i الفدمحن 
هأهلككيسه أكوف لا أذ انئه. يزئوو صدقي مى نني 3، أعظم 

نام الوخل أنزل جتذ كدبوا قال ايثة ئإف كدبوا الديذ هلك محا 
إل4 ١^ ادا يلهأ بالله ؤ-بمهف زثنال؛ كازك ممال لأخي هال 

قلقناوكنا كعب؛ هال النمير؛،ه العوم ض يرصى لا الله ^^jh هوله؛ 
ظمواحى ه ١^٧؛ رئوو منهم مل الدين أوليك أمر عذ الئلاله أتبما 

فيهادثه همي حش أمنJا ه انثه رثول وأرجأ كم وانتعئر مايمهم لة 



التوبةمحاب 

ث١^ ذم ١^^، زيش \هت الثك ص ١^: ئال فيئِلاك 
واعتدَ aJحأم، عمذ أمزثا وإزجاؤ© إيائا هوييمه العروإيإ عن حلثنا 

إدقزثُ''.
ر

 ُْ،،

تعالالغ ونول مالك بن كعت حديث باما 
الحديثه،رآم ء؟ ١^ الثك ؤؤ.ثل 
٤٤١٨.

الغازىمحاب  الخارك،صحم 

وصاحبيه،مالك بن ، كعتوبة حديث -ا بار
.٢٧٦٩الحديث رنم  التوبةكتامح،  لممصحح 

الحديثوالتيات،رنم الهللاق يه عنى فيإ باب 
٠٢٢٠٢

الطلاقكتاب  داودم سنن 

الحديث(،رقم التوبة محورة ومن ) باس 
٣١٠٢.

شركتان 

رسولعن القرآن 
اض.

الرمديجاح 

٠٣٤٢٢الحديث، الحقيبأئك،رنم باب،  الطلاقمحاب  النسائيمحتن 

عندوالجدة الصلاة ق حاء ما باس 
. ١٣٩٣اكم،رنمالحدث، 

إقامةكتاب 
والسنةالصلاة 

مها

ماجهابن سن 



وأهلهانعيمها وصفة الحنة كتاب 
عليهالمار أو الحنة من المسى مقعد عرض باب 

منهوالمعوذ اشر عذاب وإثثات 

المؤمنأمحعد إدا I هاو . اللمي ض ه هارب بن اواء  ٢٧٩
هدبكاش زئوو ^١ نأو  ٥١إلا إثة لا أذ شهد P أق ي ق 

القزلاننزا الذنن افئ ملن:ؤتوغ 

الثابت^،باكول أنوا ١^^؛ اش ثكئ ؤ باب 
.٤٦٩٩الحديث رقم 

الشركتان 

ايراهممحورة 
الخارىصحم 

عليهوالنار الحنة من الت مقعد عرض ياهم، 
الحديث،مته،ر؛إم والتعوذ القر عذاهمء ؤإنايت، 
٢٨٧١.

الخةمحاب 
نعمهاوصفة 

وأهالها
لم•محصحيم 

ااق،ر،رقماكروعداب، ق السألة ق باب 
.٤٧٥٠الهدبمث، 

السنةكنار  يائيش متن 

(،رنماللام عليه إبراهيم محورة )ومن باب 
٠٣١٢٠الحديد 

تضركتاهمغ 

رسول،عن القرآن 
اشس

الترمذيجاعع 

.٢٠٥٦الحديث، اكر،رنم ؤ ءد|اي، باهم الحانمحاب  اشالنمنن 

.٤٢٦٩الحديث واول،ر»م الفر ذكر باب  الزهدكنار  ماجهابن سنن 





اللآلي١لمضثة■-=^- — ٣٠٩

الفهرس

٣القيمة .١ 

٦

٦الإّلأم وشراتع الشيادتض إل اسء باب .١ 
اق...........................٧يمول ص اش إلا إل لا حز اكاص بمال الأمر باب .٢ 

٨'\.؛ابشعبالإبجان 

٠١ كإله.........نفي إرادة عل بالمعصية التلبس عن ونفيه بالمعاصي الإيإن نقمان بيان باب .٤ 
١............١ ..١ ٠ بالخلف.٠ السلعة وتفيق بانملية والمن الإزار إسال تحريم غالظ. بيان باب .٥ 
٢١ ٠ ّ اكار............ ل به ءنّب بنئ ه نفقل من وأن نفه الأتان قل تحريم غلفل باب . ٦ 

١تستقر.اا........اب..اببب........؛ ب إذا والخواءلر؛القاب النفس حديث عن اممه تحاوز ما.؛اب 
٥١ ....... ٠١١٠...بملته الملل ونح الناس حح ^إل محمل. نبينا برماله الإيإن وجوب خ.باب 
١٦الطهارة *ا.كتاب 

١٦المي وضوء j •باب ١
١٧الواك أّباب 

١٨الفعلرة خصال باب ٣. 

١٩أ.؛ابالأتلا؛ة 

٢..ااب.ب...اب..ا..ا..ا....١ ١٠......٠٠٠١١باليم؛ن............ؤ.ب..الأٍتنجاء عن النهي ه*باب 
٢٢وغيره لطهور ١ ل التيمن باب . ٦ 

٢٣الخفين عل المح م\.؛اب 
٢٦ ٠١٠ولوغاعلب.ب......ب....ب.بب..حكم باب ٨.

٢٧الراكد البولفيالاء عن المهي ا<ب؛اب 
٢٨غسله وكيفية الرصح العلفل بول حكم .باب ١ ■

٢٩الني حكم .باب  ١١
٠٣ ٠ ٠ •••• .٠ ١ ١ • .....١ ٠ ٠ ...٠ ٠ ٠ ١ ..١ ...٠ ..٠ ١ .١ ٠ ٠ .........١ ...٠ ٠ غسله وكيفية م الل. نجاسة ياب ٠ ١ ٢



٣١*د د- -ست - - مس 

٣ت..................................١ الأب، ووجوب البول نجاة عل .باب؛_  ١٣

٣١٢الخض محاب .٤ 
٣٢الإزار فوق الخام مانرة .باب ١

٣٣. ٠ ٠ ..٠ ٠ .٠. ٠ واحد إناء ز والمرأة الرجل الخنادةوغسل غل ل الماء من المستحب القدر •باب ٢
٣٤•••••••••• ••• •••• •٠•••• سورها وطهارة وترجيله زوجها رأس الحائض غل جوار ^باب 
٣٥المدى ة.باب 

٣٦.٠....٠....٠.٠أنlكلأراد ١لفرجإذا الوصوءلخومل واستجاب الجنب نوم جواز ه.باب 
٣٨الجنابة غل صفة باب . ٦

٣٩............................................٠٠...٠٠...وصلأتبما وغلها المستحاصة ب.باب 

٤١الصلاة دون الحائض عل الصوم قضاء وجوب باب ٨. 

ونحوهيثوب المغتسل نز باب ٠ ٩

٤٣النار من، مما الوصوء نخ •باب ١ * 
٤٤باليjI*؛ المتة جلود طهارة *باب ١ ١

٤٥الشمم باب .١٢
٤٦\ذذملأض أن الدJلعل باب .١٣

٤٧ةا.باب>مولإذاأراددحولالخلأء 
٤٨الصلاة ه.ىاب 

٤٨الإيامة ؤإتار الأذان بشفع الأم .باب ١
...............ه...ه؛النبيعل يصل ثم سمعه لن المؤذن قول مثل القول استحباب باب • ٢

٥٠والركؤع...................الإحرام تكبثرة ْع المكبتن و حلم• الدين رير استحباب آ.باب  ١
٥١... ٠٠٠ركعة كل ق الفاتحة تراءة وجوب باب . ٤

٥٣بالمسلمة س لا قال من حجة .باب ٥

٥٤٠الصلاة ق التشهد •باب ٦

٥٥التشهد بعد الميهت عل الصلاة ب.باب 

٥٦واكأٌين والتحميد التميع خ.؛اب 



٥٩........................،.،..الصلاة ل شيئ ناتهإ إدا افرأْ وتصفيق الرجل تبيح 'باب ١ *
لنحوهماأوسجود بركؤع الإمام مى ص النهي •باب ١ ١
٦١..............................مها فالأول الأول وقفل وافاْتها الصفوف سوية -باب ١ ٢ 

٦٢..ّ.......يم.ؤ مية ض لا وأما اكة ، uU,ءب ل؛ إذا الماجد إل النماء حروج ءباب  ١٣
٦٣انمح ل القراءة أا.ّاب 

٦٤والعناء القراءة .بأب  ١٥

٦٦ ....... انملأة.. ق الرأس وعقص والثوب الثعر كف عن والنهي الجرد أعضاء -باب ١ ٦
^١٦. ...٠ الخنمن..٠ عن الرشن ورني الأرض عل الكف؛ن ووضح الجود ل الإءثل..ال *باب ما١ 
٦٨اكل.......,،.,..،... سرة .باب  ١٨

i٠ ...٠ i .٠ ................٠ .....٠ الصل.٠ يدي ب؛ن ال.ار مغ باب • ١ ٩  ٧* .٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠
٧١لبسه وصفة واحد ثوب ل الصلاة .باب ٢ ٠ 

٧٢الصلاة ومواصع الماحي .كتاب ٦

٧٢...... ١ ............. التطبيق... ونح الركؤع ل الركب عل الأيدي وصع إل الدب •باب ١
٧٣إباحته.................................... من كان ما ونح الصلاة ق الكلام تحريم *باب ٢

٠٧٤.....................................الصلاة ل التراب وتسوية الخعش مسح كراهة م.باب 

٧٥له والسجود الصلاة ل السهو •باب ٤

٨٠اللأوة سجود •باب ٥

٨١ ٠٠٠....................صهيا إتياما عن وألهى بوقارومكينة الصلاة إتيان استحباب •باب ٦

٨٢......  ٠٠٠...٠٠..........٠٠........الصلاة تلك أدرك محقي الصلاة من ركعة أدرك من ٧.باب 

٨٤الخمسة الصلوات أوتات ؛اب ٠٨

٨٥طريقه....... ق الحر ويناله حاعة إل يمضي طلن الحر شدة ق بالظهر الإبراق- استماب *باب ٩

٨٦٠٠....٠٠....٠٠...٠٠الحر.........شدة غير ل الومحت أول ق الظهر تقديم استحباب •باب ١ ٠
٨٧....٠....٠........٠.٠.i.٠٠......ا....ا...٠...٠....العصر صلاة تفويت ل الغليفل •باب ١ ١

٨٩....... محيها القراءة محير وبيان الغليس وهتهاوهو أول ل بالصبح اكيكثر استحباب •باب ١ ٢
١٩ ............................. ٠٠عنها الخلف ق الشديد وبيان الخإعة صلاة محضل •باب  ١٣





الضبةاللأل  ٣١٣

٩..... ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ .٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الخطبة وشهود الصل إل العيدين ق الماء خروج إباحة ذكر باب •٢ 
٠ الاستقاءصلاة .كتاب ١ ٠  

١ الكسوف.كاب  ١١

١ الكسوفصلاة •باب ١  

٢ الخاتنآا.ىاب ' 

٢.................... . ٠٠٠ *. .*.............i.  الصدمةأول عند المصيبة عل الصبر ل 'باب ١

٣ علتهأهله سكاء يعدب الميت *باب ٢  

٤ .بابفيغلادتم 

0 الميتكفن ق .باب ٤  

٦ بالحازة.بابالإّراع ه 

٠......,٠ .......٠ ٠ ٠ واتباعها الحانة عل الصلاة قفل باب .٦   ٧ ٠٠,٠,,, ٠٠,,٠  ٠٠٠

ي.بابفياككببمرضالحازة

٩ الشرعل الصلاة ر.باب \ 

للمجنازةالقيام •باب ٩  ٠٠

علتهللصلاة الين؛ عن الإمام يقوم أين *باب ١ ٠  ٠١
الزكاة.كاب  ١٣ ٣٢

وفرسههمدْ ل الملم عل زكاة لا 'باب ١  ٠٣

٤ّ ٠  ٠.٠....٠٠٠..................٠.....٠ ٠ والشعير.٠ اكر من الملمن عل الفعلمر زكاة باب •٢ 

٦"................ ممدةعير زوجها بيت من تصدتت إذا والمرأة الأُين الخازن أجر م*؛اب 
الصيام.مماب  ١٤ ٣٧

٧ يومتنولا يوم بموم رمضان مدعوا لا •باب ١  

٠٠٨جتب..٠..٠................................وحو الفجر عليه طلع من صوم صحة باب .٢ 
٩ والفطرفيالفرم.؛اباكمثرفيالصوم 

٠ شعبانق رمضان قضاء .باب ؛ 

١ ٠٠.........................٠٠الصيام........خضل .باب ٥ 



فهرس

١٤٢••••■••••••■•صوم ص ا شم نحل لا أن وامتحاب رمقان ضِ ق ه الني صيام باب ■٦ 
١٤٣■••••■■■■•••■المدين يفطر بهأومت|هحقاأولم تضرر لن الدهر صوم عن النهى ما.باب 
٤١ ٥ الاعذلكف ْا.كتاب 

١٤٥معتكفه ق الاعتكاف أراد من يدحل متى باب •١ 
1١٤٦ا.ئابالخج 

١٤٦...............عليه الهليب تحريم وبيان يتاح لا وما أوعمرْ بحج للمحرم يباح ما •باب ١
١٤٨رالعمرة الخج مواقيت •باب ٢
١٤٩روثها وصفها اممية .باب ٣٠

١٥٠الراحلة تنيعثا حيت! من الإهلال •باب ٤

............................................ا....ا.ا.اهاالإحرام ^حرممحد 

١٥٢للمحرم الصيد تحريم باب '٦ 
١٥٣.....دد.رها وبيان لحلقه الفدية ووجوب أذى به كان إذا للمحرم الرأس حلق جوار ما*باب 
١٥٤للمحرم الحجامة جواز ح.؛اب 

١ ٥٥مجان إذا بالحرم يفعل ما •باب ٩

١٥٦■•■■■■■■■■■■■•.■■■•النازه أئاض خط \يئو'\من -مال>م وقوله الوقوف ل ■باب ١ • 
١ ٥٧الخج.••••.•■....■■■• j الأول الطواف ول والعمرة الطواف ق الرمل امتماب ■باب ١ ١
١٥٨.........للراكب. ونحره بمحجن الحجر واصتلأم وغبره بعثر عل الهلواف جواز •باب ١ ٢ 

١٥٩٠... ٠٠,....... ........ إلابه الحج يصح لا ركن و١الرو٠ الصفا ب؛ن عي الأن بيان •باب ١ ٣
١٦١........... النحر يوم العقيه حمرة رٌي ل يش/يع حتى التالية الحاج إدامة امتحباب •باب ١ ٤
١٦٢............منى إل مزدلفة من وغثرهن الماء من الضحفة دفع تقاإ-يم استحباب •باب ١ ٥

١ ٦٣, ٠٠٠حصاة كل مع ويكبر يساره عن مكة وتكون الوادي بهلن من العقبة حمرة رٌي باب ■ ١ ٦
١٦٤....................... بنمه الدهّاب يريد لا لن الهرم إل الهدى بعث استحباب باب • ١ لأ 

٦١ ٥ ..... ١ . ١ ... ................ ... . .... الحائض. عن وسقوطه الودلع طواف وجوب *باب ١ ٨
١٦٦....كلها نواحيها ل والدعاء فيها والصلاة وغثره للحاج الكعبة لحول استحباب •باب ١ ٩ 
١ ٦٧وبائها الكعبة نقص .باب ٢ ٠
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١٦٨٠••••■•••.•٠•••••٠•••••••••••••للموت أو وجوهما لرما العاجز عن الخج •باب ٢ ١ 
٦١ ٩ • • ٠٠•زيادة بلا أيام ثلاثة والعمرة الخج منها للمهاجر بمكة الإقامة جواز -باب ٢ ٢

١٧٠••••• ٠٠....••الدوام عل لشد إلا وشجرهاوكلتها وحلاها وصيدها مكة تحريم ■باب  ٢٣
١ ٧٢•••••• ٠٠.••إحرامبغر مكة لحول جواز لإءباب ٤
١ ٧٣. ٠ ....٠• .٠ صيدها وتحريم تحريمها وليان باJركة فيها ه النيئ ودعاء الدية فضل •باب ٢ ٥ 

١٧٥النكاح با.كتاب 
١٧٥••••.••••.•■••• ٠٠•.••••.....••••مونه ووجد إليه نفه تاقت لمن النكاح استحباب .باب ١

١٧٦■•.••■•••....••.••••.••••••■••••الكاح• ق حالتها أو الرأةوعمتها J؛j، الحمع تحريم •باب ٢
١ ٧٧حطته وكراهة الحرم نكاح تحريم ٣*باب 

١٧٨••.•.٠•.•...■•••.•..٠٠••••...•.....يترلث• أو ياذن حش حطبةأ->يه عل الخطبة تحريم باب *٤ 
١٧٩وبطلانه الثغار نكاح تحريم *باب ٥
١٨٠النكاح ل بالشروط الوفاء *باب ٦
١٨١٠•••٠..••٠.••..••.•••..•٠•••٠٠•بالسكوت والبكر بالنطق النكاح ل الثيب اصتئدان .باب ٧

١ ٨٢ ٠٠٠٠٠....وممر قليل مجن ذلك وغر حديد وحاتم قرآن تعليم كونه وجواز اكداق \ا.ياب 
....•..•••.••••.••••••••••.••••.....•.•••..••••.•.••ا*مايزوجها ئم أمته إعتاقه فضيلة باب •٩ 
١ ٨٨.... ٠ ...... ٠ يفارقها نم ؤيطأها غره زوجا تنكح حش لطلقها ثلاثا الطلقة تحل لا .باب ١ ٠ 
١٩٠العزل حكم *باب ١ ١ 

١٩١خا.ئابالرصاع 
١٩١الولادة مجن بمرم ما الرصاعة من محرم *باب ١

١ ٩٢الفحل ماء من الرضاعة تحريم أ*باب 
١ ٩٣الولد القاف بإلحاق العمل -؟.باب 

١٩٤البكر نكاح استحباب باب •٤ 
١٩٥الخلاق وا.كتاب 

١٩٥•■■••برحعتها ويومر الطلاق وقع حالف لو وأنه رصاها بغر الحاتص طلاق تحريم •باب ١
١ ٩٦الخلاق يتو ول؛ امرأته حرم من عل الكفارة وجوب آ.واب 



٣١٦- - -= == محس 

١٩٨إلابالب طلأئ لايكون امأتا< تحم أن بجان م.اب 

١٩٩.............................أيام ثلاثة إلا ذلك غم ق وتحريمه الوغاة عدة ق الإحداد وجوب -باب ٤
٢٠١اللعان '؟.محاب •

٢٠١٠ا'آ.ئابانمق 

٢٠٤أعتق لن الولاء إنا •باب ١

٢٠٦وب الولاء بح عن الهي •باب ٢
١٢٠٧^٤ آآا.ئاب 

٢٠٧الحلة حل بح تحريم -باب ١
٢٠٨•■■••••■•المرية•••• وتحريم الجس وتحأّيم سومه عل يسومه أحه بع عل ارجل بع تحريم •باب ٢

٠٢ ٩ المص نل المع بح بطلان rباب 

١٢ ٠ للمتيايمن.••......•••.•.٠.•••.••.••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••• المجلس خيار ليون باب • ٤ 

٢١١القطع شرط بضر حها يوصلا نل الثار يع عن الهي باب •٥ 
٢١٢العرايا j إلا بالمر الرطب بيع تحريم •باب ٦

١٢ ٤ ثمر علمها نخلا  ٤٦من؛م\.؛اب 

٢١٥•••••••••••••••••••••••بدوصلاحها نل الثمرة وبع المخابرة وعن والزابنه الحائلة عن الهي خ.باب 
٢١٦\.؛\ب\لأوض2خ 

٢١٧"ا'ا.كتابالمائاة 

٢١٧والرؤع الأمر من بجزء والعاملمة الماقاة •باب ١
٢١٨نه..•••••••.•••••••••••••••••••••••••••الرحؤع فله أقلمي وقل- النمى عنلد باعه ما ادرك من •باب ٢

١٢ ٩ >،•••••••••••••••••••••••••• عل إذاأحيل نولها الخوالأواسحباب وصم الغي مطل تحريم "أ.باب 

٢٢٠••■••••■■••■■■■■•■■•■■■نور البع ين والهي الغي ومهر الكاهن وحلوان الكلب ثمن تحريم باب •٤ 

٢٢١ونحوذلك...أوماشية أوزيع لصيل• إلا اقناتها تحريم وبيان نسخه وبيان الكلاب بقتل الأمر ■باب ٥
٢٢٢والأصنام والخنزير الخمروالميتة بع تحريم •باب ٦

٢٢٣الثيهات وترك الحلال ٧.باباحد 

٢٢٤ركوبه العموامتثتاء ٨بباببح 





٣١٨ِ ص"- ت ص فهرس 

٢٤٦..........الرأة الرجل ثل ث. والقلأت الحييات من وغيده بالحجر القر ل القصاص ثبوت آباب 

٢٤٧السالم دم يه ياح ما •باب ٤
٢٤٨الحاف..........................ضاسضعاتاة الحنتن دية ٥اباب 

٢٥٠الحدود •مآ.ئاب 

٢٥٠ ١۴٠ونصاالرنة حد •باب ١

٠٢٥٢...٠...........٠.................الحدود ق الشفاعة عن والهي وغيره الشريف السارق تطع -باب ٢
٢٥٣م.بابمنا>فءلشهم1 

٢٥٤جبار والبر والعين العجاء جرح *باب ٤
٢٥٥ام.ىابالأشة 

٢٥٥عليه الدعي عل اليمين •باب ١

٢٥٦بالخجن واللحن بالفلأم الحكم ٢.باب 

٢٥٧وهوغضبان القاصى نقاء ماهة م.باب 
٢٥٨آم.ىابالإئرة 

٢٥٨العصية.....................................ق وتحريمها معصية غيد ل الأمراء ءلاءة وجوب .باب ١

٢٥٩..٠٠١الفتح.........بعد هجرة لا معنى وبيان والحثر وابهاد الإملأم عل مكة فتح يعد المايعت *باب ٢
٢٦•البلوغ سن بيان ٣.باب 

٢٦١وتضميدها الخيل بين السّائقة .باب ٤

٢٦٢والرباط. الحهاد فخل ا؛اب ٥

٢ ٦٣.... .١ ....٠ .١ ..٠ ١ ...١ ١ .١ بخيد أهل ل وحلافته وغيره بمركوب افه سبيل ق الغازى إعانة فضل .باب ٦
 _.U اس ص افه مملمة ككون قاتل من j٢٦٤اممه ميل فهو

٢٦٥..٠٠٠ّا..٠.٠٠الأعإل...ّ....٠....من وغيره الغزو فيه يدخل وأنه بايتة، الأتمال لإن،ا قوله^ ٨•باب 
٢٦٦البحر الغروق فضل .باب ٩

٢٦٨الحيوان س يوكل وئ والدباثح المد م.كتاب 
٢٦٨العلمة بالكلاب الصّيد اا؛اب 

٢٧٠تحر.مأكلكلذينابسابعوكلذيبيساكلثر ألأ؛اب 
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٢٧١البحر سان إباحة م.باب 

٢٧٢الخل لحوم أ.بابفىأكل 
٢٧٣الأرب إباحة ه.؛اب 

٢٧٤ث'*آ.ىابالأصاحي 
٢٧٤. ............................. والتكب؛ر والتسمية توكيل بلا مباشرة وذبحها الضحية اتحباب •باب ١

٢٧٥الفلام.................................وماتر والنكر ن الال.مإلأ أنم ما إكل الذبح جواز ّ
٢٧٦الأرعوانم^رة 

٢٧٧الأتربة ه'آ.كتاب 

٢٧٧محلوطثن والريب اكر اشاذ كرامة •باب ١

٢٧٨حرام خمر كل وأن خمر عر كل أن ييان .باب ٢
٢٨٠آ'آ.كتابالاواسوالزذة 

٨٢ ٠ ٠ الرحال.؟ عل والخرير الذهب وحاتم والنماء الرحال عل والفضة الذهب إناء امتعإل تحريم •باب ١
٢ ٨٣نحوها أو حكة به كان إذا للرجل الخرير لبس إباحة باب •٢ 

٢٨٤يستحب وما إليه إرحاوه يبرز ما حد ربيان حيادء الثوب جر تحريم "؟•باب 
٢٨٥الذهب حاتم ُلوح •باب ٤
٢٨٦العجم إل يكب أن أراد لما حاتما المي^ إتحاذ j ؟باب ٥

٦٢٨٧.بابj>حالخواتم 

٢ ١٨٨ . ١ ٠ ١ .. ١ ٠ ٠ ٠ ١ .. ٠ ٠ ١ . .٠ ٠ ١ . ٠ ١ .٠ ١ .... .٠ ١ .٠ ....٠ .........١ صورة ولا كالب ض

٨٢ ٩ ١ . ١ ٠ والتفلجات.٠ واكممة والنامحة توشمة والوالواشمة واذستوصالة الواصلة فعل تحريم باب • ٨ 
٢٩١اللام .كتاب ٣٧

٢٩١اللام رد للمسلم السلم حق من •باب ١

٢٩٢الثوم ب يكون وما والخال الخيرة أءباب 
٢٩١٢الخمائل خ'آ.كتاب 

٢ ٩٣وجها الاس أحن كان وأنم الني. صفة ل .باب ١
٢٩٣آ.بابوجوباناءه. 



٣٢• —^=- مس

٢٩٥الصحابة فقائل بمم.ىاب 

٢٩٥عنها اض رمحي عائثة فضل ل 'باب ١
٢٩٦•أ.كاباوراواكلأثوالآدات 

٢٩٦به أحق وأنها الوالدين بر •باب ١
٢ ٩٧والاستغفار الدكروالدء١ءواكوة .كتاب ٤ ١

٢ ٩٧به زل ض ارن ض كرامة باب .١ 

٢٩٩اكمذ.نشرالفتنوءمئ آ.باب 
٢٩٩أ؛ّكتابالتوة 

٢٩٩...*•••••.٠٠وصاحبيه....................................مالك بن كعب توبة حديث باب • ١
٣٠٧^ابالجةوشمةباوأuها 

منهوالتعوذ الشر عذاب ؤإثبات عاليه أوالنار الحنة من الت مقعد عرض *باب ١
٣٠٨اعة كتاباكنوأثراطال٠٤٤
٣٠٨••.•..٠٠٠•.البلاء من ايت مكان يكون أن نمنى الرجل بمر الرجل يمر حش الساعة تقوم لا *باب ١

٣٠٩ه؛.الفهرس 




