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 إعداد 
 د. وليد بن عبدالرمحن احلمدان 



 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة
أمحده السالم،   القدوس  امللك  املنان  الكرمي  الرمحن،  الرحيم  هلل  مساوئ    احلمد  ومن  وأشكره،  شأنه  جل 

أعمايل استغفره،  وأصلي وأسلم على أشرف خلقه  وخامت رسله صلوات هللا وسالمه عليه وعلى أصحابه 
ومن اهتدى هبديه واسنت بسنته  إىل يوم الدين، أما بعد: فهذا كتاب"منتقى األخبار" جملد الدين أيب الربكات  

اإل شيخ  جد  احلراين  تيمية  ابن  تيمية  عبدالسالم  ابن  عبدالسالم  بن  احلليم  عبد  ابن  أمحد  الدين  تقي  سالم 
 وهو أحد كبار شيوخ املذهب احلنبلي وهو صاحب كتاب "احملرر" يف الفقه احلنبلي. 

وقد جعلت العمل عليه امتدادا للعمل على خمتصر الصحيحي، فجردت املنتقى من أحاديث الصحيحي 
أحاد من  جمردا  البلوغ  زوائد  إليه  الصحيحي  وأضفت  إضافة  يث  النية  اهلادي"  ويف  عبد  ابن  "حمرر  زوائد 

عن الصحابة رضوان هللا عليهم ألن من    إليه ما صح من اآلثر  يفاألحكام، مث أض  ليكتمل عقد أحاديث 
 أهل العلم من حيتج أبقواهلم أو يرى أهنا ذات أثر يف الرتجيح بي األقوال.,  

 وقد ميزت اإلضافات: 
 أصل املنتقى له اللون األسود:   -1
 للون األمحراباملنتقى  على زايدات البلوغ  -2
 تعليقايت وزايدايت وضعته بي معقوفتي ]...[   -3

   ويرفعين به أعايل اجلنان ويتقبله مين إنه هو السميع العليم ويرضا عين ينفع بهوهللا أسال أن 
 
 
 

 كتاب الطهارة
 أبواب املياه 

 ابب طهورية ماء البحر وغريه
اَي    ]صح[ .1 فَ َقاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  رَُجٌل  َسَأَل  قَاَل:  َعنُه   ُ اَّلله َي  َرضي ُهَريَرَة  َأيبي  َعن 

شَنا، َأفَ نَ تَ َوضه  ن تَ َوضهأََّن بيهي َعطي ، فَإي ن املَاءي ُل َمَعَنا الَقلييَل مي اءي الَبحري؟ فَ َقاَل  أُ، بيَ َرُسوَل اَّللهي إَّنه نَرَكُب الَبحَر، َوََنمي
ُ َعَليهي َوَسلهَم: »ُهَو الطهُهوُر َماُؤُه، احليلُّ َميتَ ُتُه«. َرَواُه اخلَمَسُة. َوقَاَل ال يٌث  َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله : َهَذا َحدي يُّ ذي مي رتِي

يٌح.   َحَسٌن َصحي
 وي[]ورواه مالك وصححه البخاري وابن خزمية وابن منده وابن املنذر والبغ

 
 ابب: زوال تطهريه 



ن اجلََنابٍَة« .  ]غري حمفوظ[   .2 ُل فييهي مي ، َوََل يَغَتسي ائيمي وأَلمَحَد َوَأيب َداُود: »ََل يَ ُبوَلنه َأَحدُُكم يفي املَاءي الده
 ]َعن َأيبي ُهَريَرَة مرفوعا[.  

حمفوظ[   .3 عَ ]غري  بني  دي  حُمَمه بني  اَّللهي  َعبدي  َعن  الثهورييِي  ُسفَياَن  ابني  َعن  ُمَعوِيذي  بينُت  الرُّبَ يِيُع  ثَتيني  َحده قييٍل 
ُ َعَليهي َوَسله  ُ َعَليهي َوَسلهَم َوفييهي: َوَمَسَح َصلهى اَّلله ِي َصلهى اَّلله يَث ُوُضوءي النهبي ن  َعفَراَء َفذََكَر َحدي َا بَقيَي مي َم رَأَسُه بي

َُؤخِي  ، َبَدَأ بي يهي َمرهَتيي . َرَواُه َأمَحُد، َوأَبُو َداُود خُمَتَصراا  َوُضوئيهي يفي َيدي َيتيهي، َوَغَسَل ريجَليهي َثاَلًثا َثاَلًثا ريهي، مثُه َردهُه إىَل ََّنصي
ذي  مي ن َفضلي َماٍء َكاَن يف يده. قَاَل الرتِي ُ َعَليهي َوَسلهَم َمَسَح رَأَسُه مي : َعبُد هللا َوَلفظُُه: إنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله   يُّ

وَ  َأمَحُد  : َكاَن  الُبَخارييُّ َوقَاَل  هي  فظي حي قيَبلي  ن  مي بَعُضُهم  فييهي  َتَكلهَم  َوَلكين  َصُدوٌق،  َعقييٍل  بني  دي  حُمَمه إيسَحاُق  بُن 
يثيهي.   َدي وَن ِبي يُّ حَيَتجُّ  َواحلَُميدي

 اَبُب َما َجاَء يفي َفضلي َطُهوري املَرَأةي 
الغيفَ   ]ض[  .4 َعمٍرو  بني  احلََكمي  الرهُجُل َعن  يَ تَ َوضهأَ  َأن  هَنَى  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  َأنه  ؛  ارييِي

يٌث َحَسٌن. يُّ َهَذا َحدي ذي مي ]وقال البيهقي يف سننه: قال البخاري:  بيَفضلي َطُهوري املَرَأةي. َرَواُه اخلَمَسُة َوقَاَل الرتِي
   تفق احلفاظ على تضعيفه[حديث احلكم ليس بصحيح. وقال النووي: ا

وعن رجل صحب النب صلى هللا عليه وسلم قال: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تغتسل  )  .5
صحيح.( وإسناده  والنسائي  داود  أبو  أخرجه  مجيعا.  وليغرتفا  املرأة  بفضل  الرجل  أو  الرجل  بفضل    املرأة 

 ]وعن أمحد أن األحاديث يف هذا الباب مضطربة[. 
ُّ    ]ض[ .6 النهبي َفَجاَء  َجفَنٍة  يفي  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َأزَواجي  بَعُض  اغَتَسَل  قَاَل:  َعبهاٍس  ابني  َعن 

َل، فَ َقاَلت َلُه: اَي َرُسوَل اَّللهي إيِني ُكنت ُجنُ باا، ف َ  نَها َأو يَغَتسي ُ َعَليهي َوَسلهَم لييَ تَ َوضهأَ مي : »إنه املَاَء ََل  َقالَ َصلهى اَّلله
وَ  َأمَحُد  وَرَواُه  يٌح..  َصحي َحَسٌن  يٌث  َحدي َوقَاَل   ، يُّ ذي مي َوالرتِي َوالنهَسائييُّ  َداُود  َوأَبُو  َأمَحُد  َرَواُه  َماَجه  ُُينيُب«.  ابُن 

ن اجلَنَ  ُ َعَليهي َوَسلهَم تَ َوضهأَ بيَفضلي ُغسليَها مي  ابَةي. بلفظ: َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
. قال اجملد يف املنتقى:   ]أعله أمحد بكونه من حديث مساك عن عكرمة وأبنه روي عن عكرمة مرسالا

 وأكثر أهل العلم على الرخصة يف فضل طهور املرأة واألخبار بذلك أصح.[ 
 اَبُب ُحكمي املَاءي إَذا ََلقَتُه النهَجاَسةُ 

َي بيئٌر يُلَقى فييَها  َعن َأيبي َسعييٍد اخلُدرييِي قَاَل: قييَل:    ]صح[ .7 ن بيئري ُبَضاَعَة َوهي اَي َرُسوَل اَّللهي أَتَ تَ َوضهأُ مي
ُ َعَليهي َوَسلهَم: »املَاُء َطُهوٌر ََل يُ نَ  ؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ُ ُسُه َشيٌء«. َرَواُه  احليَيُض َوحُلُوُم الكياَلبي َوالنهنتن جِي

يٌح. َويفي ريَوايٍَة َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوا يُث بيئري ُبَضاَعَة َصحي يٌث َحَسٌن، َوقَاَل َأمَحُد بُن َحنَبٍل: َحدي يُّ َوقَاَل: َحدي ذي مي لرتِي
، َوحَلُم ا َي بيئٌر ُتطَرُح فييَها حَمَاييُض النِيَساءي ن بيئري ُبَضاَعَة َوهي َمَحَد َوَأيبي َداُود: إنهُه ُيستَ َقى َلك مي ، َوَعذي ألي ُر  لكياَلبي

ُسُه َشيٌء«. ُ َعَليهي َوَسلهَم: »إنه املَاَء َطُهوٌر ََل يُ َنجِي ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ]وصححه ابن معي وابن النهاسي
 حزم[

]ض[ )عن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال: قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" إن املاء   .8
ما  إَل  شيء  ينجسه  َل  ]وأمحد    طهور  حامت(  أبو  وضعفه  ماجه  ابن  أخرجه  ولونه"  وطعمه  رحيه  على  غلب 



 والشافعي والدارقطين والبيهقي.[ 
ُ َعَليهي َوَسلهَم َوُهَو َيسَأُل  ]صح[   .9 عت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َوَعن َعبدي اَّللهي بني ُعَمَر بني اخلَطهابي قَاَل: مسَي

قُ لهتَ  املَاُء  »إَذا َكاَن  فَ َقاَل:   ، َوابِي َوالده َباعي  السِي ن  مي يَ ُنوبُُه  َوَما  اأَلرضي  ن  مي لَفاَلةي  ابي َيُكوُن  املَاءي  لَ َعن  ل  يي  حَيمي  
َشيٌء«.   سُه  يُ َنجِي »َل  َمَحَد:  ألي َوريَوايٍَة  َماَجه  ابني  َلفظي  َويفي  اخلَمَسُة،  َرَواُه  والشافعي  اخلََبَث«.  أمحد  ]صححه 

د ابن معي أحد أسانيده وضعفه ابن عبد الرب ونقل عن إمساعيل القاضي رده له   والدارقطين وأبو عبيد، وجوه
 والكالم فيه[.

 هليرِي اَبُب ُسؤري ا
َعَليَها  ]صح[   .10 َدَخَل  قَ َتاَدَة  َأاَب  َأنه  قَ َتاَدَة:  َأيبي  ابني  ََتَت  وََكاَنت  َماليٍك  بني  بينتي َكعبي  َعن َكبَشَة 

نُه، قَاَلت َكبَشُة: فَ َرآيني  ََّنَء َحَّته َشريَبت مي نُه فََأصَغى هَلَا اإلي رهٌة َتشَرُب مي ُر،   أَنظُ َفَسَكَبت َلُه َوُضوءاا، َفَجاَءت هي
قَاَل: َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  إنه  فَ َقاَل:  نَ َعم،  فَ َقَلت:  ي؟  َأخي ابَنَة  اَي  أََتعَجبيَي  لَيَست    فَ َقاَل:  َا  »إهنه

: َحدي  يُّ ذي مي «. َرَواُه اخلَمَسُة َوقَاَل الرتِي ن الطهوهافيَي َعَليُكم َوالطهوهافَاتي َا مي يٌح  بيَنَجٍس، إهنه )صححه  يٌث َحَسٌن َصحي
 ]وصححه البخاري والعقيلي والدارقطين[.   ابن خزمية(.

ََّنَء َحَّته َتشَرَب مثُه  .11 ُ َعَليهي َوَسلهَم أَنهُه َكاَن ُيصغيي إىَل اهليرهةي اإلي ِي َصلهى اَّلله  يَ تَ َوضهأُ  َعن َعائيَشَة؛ َعن النهبي
  .ِ ارَُقطيني  بيَفضليَها. َرَواُه الده

، وهو على راحلته، ولعاهبا   []ض .12 عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا النب صلى هللا عليه وسلم بًنا
 ]فيه شهر بن حوشب ضعيف[.  يسيل على كتفي". أخرجه أمحد، والرتمذي وصححه.

 اَبُب احَلتِي َوالَقرصي َوالَعفوي َعن األثر بعدمها 
يُض  َعن َأيبي ُهَريَرَة؛ َأنه َخوَلَة بينَت َيَسارٍ  ]ض[ .13 ٌد َوَأََّن َأحي  قَاَلت: اَي َرُسوَل اَّللهي لَيَس يلي إَله َثوٌب َواحي

أَثَ ُرهُ  ََيُرج  َل  إن  اَّللهي  َرُسوَل  اَي  قَاَلت:  فييهي«.  َصلِيي  مثُه  مي  الده َع  َموضي ليي  فَاغسي َطُهرت  َذا  »فَإي قَاَل:  قَاَل:  فييهي  ؟ 
من   سنده ضعيف]أخرجه الرتمذي وسنده ضعيف[ ]  اُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود.»َيكفييك املَاُء َوََل َيُضرُّك أَثَ ُرُه« َروَ 

 محد وأبو داود[. أأجل ابن هليعة وليس هو عند الرتمذي، رواه 
ن َل َيذَهب أَثَ ُرهُ  .14 ُلُه، فَإي ُم؟ فَ َقاَلت: َتغسي يُب ثَوهَبَا الده   َعن ُمَعاَذَة قَاَلت: َسأَلت َعائيَشَة َعن احلَائيضي ُيصي

َثاَلثَ  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسولي  نَد  عي يُض  َأحي َوَلَقد ُكنُت  قَاَلت:  ُصفَرٍة  ن  مي بيَشيٍء  ُه  َحيَفلتُ َغريِي َضاٍت   
. َرَواُه أَبُو َداُود.   ُل يلي َثوابا يعاا ََل َأغسي  مجَي

زَاَلةي النهَجاَسة  ي املَاءي إليي  اَبُب تَ َعيُّ
لَيَها، قَاَل:  َعن َعبدي هللا بني ُعَمَر؛ َأنه َأاَب ثَعَلَبَة قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َأفتيَنا يفي آنيَيةي املَُجوسي إَذا ُاضطُريرََّن إ .15

ملَاءي َواطُبُخوا فييَها« َرَواُه َأمَحُد.»إَذا  ُلوَها ابي  ُاضطُريرمُت إلَيَها فَاغسي
ُقُدوري  .16 يفي  فَ َنطُبُخ  الكيَتابي  َأهلي  َقوٍم  رضي  أبَي إَّنه  هللا؛  َرُسوَل  اَي  قَاَل:  أَنهُه  ُّ؛  اخلَُشيني ثَعَلَبَة  َأيبي  م َوَعن  هي

اَّللهي  َرُسوُل  فَ َقاَل  م  آنيَيتيهي يفي  َرَواُه    َوَنشَرُب   .» ملَاءي ابي فَارَحُضوَها  َغريََها  َتَيُدوا  َل  »إن  َوَسلهَم:  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى 
يٌح. َوالرهحُض: الَغسُل.   يُّ َوقَاَل: َحَسٌن َصحي ذي مي  الرتِي



يُبُه النهَجاَسةُ   اَبُب َما َجاَء يفي َأسَفلي النهعلي ُتصي
َاَب   َعن َأيبي ُهَريَرَة َأنه َرُسوَل اَّللهي  .17 نه الرتُّ َئ َأَحدُكم بيَنعليه اأَلَذى فَإي ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »إَذا َوطي َصلهى اَّلله

َاُب«. َرَوامُهَا أَبُو َداُود.  ُفهيهي َفَطُهوُرمُهَا الرتُّ  َلُه َطُهوٌر«، َويفي َلفٍظ: »إَذا َوطيَئ اأَلَذى ِبي
ه َصلهى   .18 َد َفلَيقليب نَعَليهي َولَينظُر  َوَعن َأيبي َسعييٍد َأنه النهبي ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »إَذا َجاَء َأَحدُكم املَسجي اَّلله

َما«. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود.   أَلرضي مثُه ليُيَصلِي فييهي ن رََأى َخبَ ثاا َفلَيمَسحُه ابي َما فَإي  فييهي
 اَبُب َنضحي َبولي الُغاَلمي إَذا َل يُطَعم

يعي يُنَضُح َوَبو َعن َعلي  .19 ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »َبوُل الُغاَلمي الرهضي ُل يِي بني َأيبي طَاليٍب َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
ذي  مي َوالرتِي َأمَحُد  َرَواُه  يعاا.  مجَي اَل  ُغسي طَعيَما  َذا  فَإي يُطَعَما  َل  َما  َوَهَذا  قَاَل قَ َتاَدَة:  يُغَسُل«  يٌث   يُّ اجلَارييَةي  َحدي َوقَاَل: 

 َحَسٌن. 
َعَليهي    ]صح[ .20  ُ اَّلله َصلهى   ُّ النهبي قَاَل  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسولي  مي  َخادي محي  السه َأيبي  َعن 

«. َرَواُه أَبُو َداُود َوالنه  ن َبولي الُغاَلمي ن َبولي اجلَارييَةي َويُ َرشُّ مي ]قواه البيهقي،    َسائييُّ َوابُن َماَجه. َوَسلهَم: »يُغَسُل مي
 قال يف التلخيص: رجح البخاري صحته وكذا الدارقطين[ 

ُ َعَليهي َوَسلهَم بيُغاَلٍم فَ َباَل َعَليهي فََأَمَر   .21 ُّ َصلهى اَّلله َ النهبي يهةي قَاَلت: ُأيتي َ َعن أُمِي ُكرٍز اخلَُزاعي َح، َوُأيتي بيهي فَ ُنضي
َارييٍَة فَ َبالَ  ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل:  ِبي ه َصلهى اَّلله َل. َرَواُه َأمَحُد. وَعن أُمِي ُكرٍز َأنه النهبي »َبوُل الُغاَلمي  ت َعَليهي فََأَمَر بيهي فَ ُغسي

 يُنَضُح، َوَبوُل اجلَارييَةي يُغَسُل«. َرَواُه ابُن َماَجه. 
ُ َعَليهي َوَسلهَم َعن أُمِي الَفضلي لَُبابََة بينتي احلَاريثي قَاَلت: ابَ  .22 ِي َصلهى اَّلله جري النهبي َل احلَُسُي بُن َعلييٍِ يفي حي

ن بَولي الذه  َا يُنَضُح مي َلُه، فَ َقاَل: »إَّنه يني َثوَبَك َوالَبس َثوابا َغريَُه َحَّته َأغسي َكري َويُغَسُل  فَ ُقلت: اَي َرُسوَل اَّللهي َأعطي
ن َبولي األُنَثى«. َرَواُه َأمحَ   ُد َوأَبُو َداُود َوابُن َماَجه.  مي

 اَبُب َما َجاَء يفي املَذيي 
َفذََكرت   .23 غتيَساَل  اَلي نُه  مي ُأكثيُر  وَُكنت  َوَعَناءا  ةا  ده شي املَذيي  ن  مي أَلَقى  قَاَل: ُكنت  ُحَنيٍف  بني  َسهلي  َعن 

َا ُيَ  ُ َعَليهي َوَسلهَم، فَ َقاَل: »إَّنه ن َذليَك الُوُضوُء«، فَ ُقلت: اَي َرُسوَل هللا؛ َكيَف  َذليَك ليَرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله زييك مي
ن َماٍء فَ َتنَضَح بيهي َثوَبك َحيُث تَ َرى أَنهُه َقد َأَصابَ  نُه؟ قَاَل: »َيكفييك َأن ََتُخَذ َكفًّا مي يُب َثويبي مي َا ُيصي نُه«.  بي  مي

. َوقَاَل:   يُّ ذي مي ن  َرَواُه أَبُو َداُود َوابُن َماَجه َوالرتِي يٌح. َوَرَواُه األَثَرُم َوَلفظُُه قَاَل: ُكنت أَلَقى مي يٌث َحَسٌن َصحي َحدي
ُ َعَليهي َوَسلهَم َفذََكرت َذليَك َلُه، فَ َقاَل: »َُيزييك َأن ََتُخَذ َحفنَ  ه َصلهى اَّلله ن َماٍء َفرَتُشه  املَذيي َعَناءا فَأَتَيت النهبي ةا مي

 َعَليهي«. 
ُل  َوَعن َعَليِي بني أَ  .24 َمَحَد َوَأيبي َداُود: »يَغسي اءا...احلديث متفق عليه، َوألي يبي طَاليٍب قَاَل: ُكنت رَُجالا َمذه

 ذََكَرُه َوأُنثَ َييهي َويَ تَ َوضهُأ«. 
ُ َعَليهي َوَسلهَم َعن املَاءي َيُكوُن بَعَد املَ  .25 ، فَ َقاَل:  َعن َعبدي اَّللهي بني َسعٍد قَاَل: َسأَلت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله اءي

أَ  ليلصهاَلةي«. َرَواُه  ُوُضوَءك  َوتَ َوضهأ  َوأُنثَ َييك  َفرَجك  َذليَك  ن  مي ُل  فَ َتغسي ي  َفحٍل مُيذي وَُكلُّ   ، املَذيي ن  مي بُو  »َذليَك 
 َداُود. 



 اَبُب َما َجاَء يفي املينيِي 
َعَليهي   .26  ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسولي  َثوبي  ن  مي ه  امليني َأفُرُك  عنها[: ُكنت  هللا  رضي  ]َعائيَشَة  عنها  وللدارقطين 

ُلُه إَذا َكاَن َرطباا.   ا َوَأغسي  َوَسلهَم إَذا َكاَن اَيبيسا
َعن .27 َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى   ُّ النهبي ُسئيَل  قَاَل:  َعبهاٍس  ابني  ُهَو    َعن  َا  »إَّنه فَ َقاَل:  الثهوَب،  يُب  ُيصي املينيِي 

َوقَا  ِ ارَُقطيني الده َرَواُه  َرٍة«.  ِبييذخي َأو  ِبييرَقٍة  ََتَسَحُه  َأن  َيكفييك  َا  َوإيَّنه  ، َوالُبَصاقي املَُخاطي  َنزيَلةي  َغرُي بي يَرَفعُه  َل  َل: 
حاق إمام خمرهج عنه يف الصحيحي، فيقبل رفعه  إيسَحاَق اأَلزَرقي َعن َشرييٍك.قلت: وهذا َل يضر ، ألن إس

 وزايدته. 
نفيَصالي  َلي ملَوتي َوََل َشَعُرُه َوَأجَزاُؤُه ابي يه املُسليَم ََل يَنُجُس ابي  اَبٌب يفي َأنه اآلَدمي

ُ َعَليهي َوَسلهَم َأن حَيليَق احلَجه  .28 ا َأرَاَد َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله اُم رَأَسُه َأَخَذ أَبُو طَلَحَة بيَشعري  َعن أََنٍس قَاَل: َلمه
هي، فََأَخَذ َشعَرُه َفَجاَء بيهي إىَل أُمِي ُسَليٍم، قَاَل: وََكاَنت أُمُّ ُسَليٍم َتُدوفُُه يفي  هي بيَيدي قهي رَأسي يبيَها. َرَواُه َأمَحُد.  َأَحدي شي  طي

؛ أَنههُ  .29 ُب اأَلَذاني ُ َعَليهي َوَسلهَم َعنَد املَنَحري َورَُجٌل َوَعن َعبدي اَّللهي بني زَيٍد َوُهَو َصاحي ه َصلهى اَّلله َد النهبي  َشهي
ُ َعَليهي َوسَ  َبُه، َفَحَلَق َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله بُه َشيٌء َوََل َصاحي ي فَ َلم ُيصي ُم َأَضاحي ن قُ َريٍش َوُهَو يَقسي لهَم رَأَسُه يفي  مي

َوَقَسَم   نُه،  مي فََأعطَاُه  َلَمخُضوٌب َثوبيهي  نَدََّن  عي َشعُرُه  َوإينهُه  قَاَل:  َبُه،  َصاحي فََأعَطى  َأظَفارَُه  َوقَ لهَم  ريَجاٍل،  َعَلى  نُه  مي
. َرَواُه َأمَحُد   حلينهاءي َوالَكتمي  ابي

يلدي َما ََل يُؤَكُل حَلُمهُ  نتيَفاعي ِبي  اَبُب النههيي َعن اَلي
. َرَواُه  َعن َأيبي املَلييحي بني ُأَساَمَة؛ َعن أَبيي .30 َباعي ُ َعَليهي َوَسلهَم هَنَى َعن ُجُلودي السِي هي؛ َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله

يُّ َوزَاَد: َأن تُفرَتََش.  ذي مي  َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوالنهَسائييُّ َوالرتِي
ِي  .31 النهبي َأصَحابي  ن  مي لينَ َفٍر  قَاَل  أَنهُه  ُسفَياَن؛  َأيبي  بني  ُمَعاوييََة  َأنه  َوَعن  أََتعَلُموَن  َوَسلهَم:  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى   

ُ َعَليهي َوَسلهَم هَنَى َعن ُجُلودي النُُّموري َأن يُرَكَب َعَليَها؟ قَاُلوا: اللهُهمه نَ َعم . َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
َأهَنَى اَّللهَ  دُُكم  أُنشي َمَحَد:  َوألي نَ َعم،    َداُود،  قَاُلوا:  النُُّموري؟  ُصَففي  رُُكوبي  َعن  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل 

 قَاَل: َوَأََّن َأشَهُد. 
ُدَك هللا؛ َهل َتعَلُم َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّللهُ  .32 ي َكريَب أَنهُه قَاَل ليُمَعاوييََة: أُنشي    َعَليهي َوَعن امليقَدامي بني َمعدي

 . َباعي َوالرُُّكوبي َعَليَها؟ قَاَل: نَ َعم. َرَواُه أَبُو َداُود َوالنهَسائييُّ  َوَسلهَم هَنَى َعن لُبسي ُجُلودي السِي
َهبي وَ  .33 ُ َعَليهي َوَسلهَم َعن احلَرييري َوالذه ي َكريَب قَاَل: هَنَى َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله   َمَياثيري َوَعن امليقَدامي بني َمعدي

 النُُّموري. َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ  
لُد   .34 جي فييَها  رُفَقةا  املاََلئيَكُة  َتصَحُب  »ََل  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َعن  ُهَريَرَة  َأيبي  َّنَيٍر«.  َوَعن 

 َرَواُه أَبُو َداُود. 
ريي الدِي   ابغ اَبُب َما َجاَء يفي َتطهي

َمَحَد: فَ َقاَل َرُسوُل اَّللهي َعن ابني   .35 َق َعَلى ُموََلٍة ليَميُمونََة بيَشاٍة َفَماَتت... َويفي َلفٍظ ألي َعبهاٍس قَاَل: ُتُصدِي
تنبيه وهذا  ذََكاتُُه«.  نهُه  فَإي َدبَغُتُموُه؟!  َأََل  َا؟  ِبييَهاهبي انتَ َفعُتم  »َأََل  َوَسلهَم:  َعَليهي   ُ اَّلله الدابغ    :َصلهى  أن  إَّنا  على 



 ِ ارَُقطيني الده َرَواُه  َوالَقَرُظ.  املَاُء  ُرَها  يَُطهِي  :ِ ارَُقطيني َوالده َمَحَد  ألي ريَوايٍَة  .َويفي  الذكاة  فيه  تعمل  فيما  َغرييهي يعمل  َمَع   
َحاٌح. قال إسحاق عن النضر بن  ُُشَيل:إَّنا يقال: اإلهاب جللد مايؤكل حلمه.   هي َأَسانييُد صي  َوقَاَل: َهذي

ُُلودي املَيَتةي إَذا ُدبيَغت. َرَواهُ عَ   ]صح[ .36 ُ َعَليهي َوَسلهَم َأَمَر َأن يُنتَ َفَع ِبي ه َصلهى اَّلله اخلَمَسُة   ن َعائيَشَة َأنه النهبي
ُ َعَليهي َوَسلهَم َعن ُجُلودي املَيَتةي فَ َقاَل: ُّ َصلهى اَّلله : ُسئيَل النهبي . َوليلنهَسائييِي يه ذي مي ارَُقطينيِي    إَله الرتِي اَبُغَها ذََكاُُتَا«. َوليلده »دي

 ِ ارَُقطيني اَبُغُه«. قَاَل الده مٍي دي ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »َطُهوُر ُكلِي َأدي ِي َصلهى اَّلله  إسَناُدُه ُكلُُّهم ثيَقاٌت.  :َعنَها؛ َعن النهبي
غ جلود امليتة طهورها"، صححه عن سلمة بن احملبق قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "داب .37

]ورواه أبو داود عن سلمة ولفظه:"دابغها طهورها"، ولفظ ابن حبان: "ذكاة األدمي دابغه" ولفظ ابن حبان.
 النسائي عن عائشة كاللفظي[. 

لدي املَيَتةي َوإين ُدبيغ  اَبُب ََتريميي َأكلي جي
اَة،  َعن ابني َعبهاٍس قَاَل: َماَتت َشاٌة ليَسوَدةي بينتي زَ  .38 َمَعَة فَ َقاَلت: اَي َرُسوَل اَّللهي َماَتت ُفاَلنَُة َتعيني الشه

 ُ َعَليهي َوَسلهَم:  فَ َقاَل: فَ َلوََل َأَخذمُت َمسَكَها، قَاُلوا: َأََنُخُذ َمسَك َشاٍة َقد َماَتت؟ فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُ تَ َعاىَل: »ُقل ََل  َا قَاَل اَّلله ا    إَّنه ٍم َيطَعُمُه إَله َأن َيُكوَن َميَتةا َأو َدماا َمسُفوحا َي إيَله حُمَرهماا َعَلى طَاعي ُد فييَما ُأوحي َأجي

نزييٍر« َوأَنُتم ََل َتطَعُمونَُه، َأن َتدبُ ُغوُه فَ َتنَتفيُعوا بيهي. فََأرَسَلت إلَيَها َفَسَلَخت َمسَكَها َفَدب َ  ََذت  َأو حَلَم خي َغتُه فَاَّته
يٍح. مي  نَدَها. َرَواُه َأمَحُد ِبييسَناٍد َصحي  نُه قيربَةا َحَّته ََّتَرهَقت عي

اَبغي  ريي الدِي  اَبُب َما َجاَء يفي َنسخي َتطهي
ُ َعَليهي َوَسلهَم قَبَل َوفَاتيهي بيَشهٍر:  .39   »َأن ََل   َعن َعبدي اَّللهي بني ُعَكيٍم قَاَل: َكَتَب إلَيَنا َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

َة َغرُي َأمَحَد َوَأيبي َدا نُهم املُده ن املَيَتةي ِبييَهاٍب َوََل َعَصٍب«. َرَواُه اخلَمَسُة، َوَل يَذُكر مي :  تَنَتفيُعوا مي يُّ ذي مي ُود قَاَل الرتِي
َوَسلهَم َكَتَب   َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  إنه   : ارَُقطينيِي َوليلده َحَسٌن،  يٌث  َحدي صُت  َهَذا  رَخه ُجَهيَنَة:»إيِني ُكنُت  إىَل 

ن املَيَتةي ِبييَهاٍب َوََل َعَصٍب«. َوليلبُ  َذا َجاءَُكم كيَتايبي َهَذا َفاَل تَنَتفيُعوا مي َخارييِي يفي ََتريَييهي  َلُكم يفي ُجُلودي املَيَتةي، فَإي
ن جُ  ثَ َنا َمشَيَخٌة لََنا مي م »َأن ََل َعن َعبدي اَّللهي بني ُعَكيٍم قَاَل: َحده ُ َعَليهي َوَسلهَم َكَتَب إلَيهي ه َصلهى اَّلله َهيَنَة َأنه النهبي

ن املَيَتةي بيَشيٍء«.    تَنَتفيُعوا مي
 أَبَواُب اأَلَوايني 

ي َيشَرُب يفي إََّنءي فيضهٍة: »َكَأَّنهَ  .40 ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل يفي الهذي ِي َصلهى اَّلله ُر يفي َبطنيهي َعن َعائيَشَة َعن النهبي ا ُُيَرجي
 ََّنراا«. َرَواُه َأمَحُد َوابُن َماَجه. 

ريي الفيضهةي   اَبُب النههيي َعن التهضبييبي هبييَما إَله بيَيسي
إََّنءٍ  .41 َأو  فيضهٍة  َأو  َذَهٍب  إََّنٍء  يفي  َشريَب  »َمن  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َأنه  ُعَمَر  ابني  فييهي    َعن 

[ .ِ ارَُقطيني ُر يفي َبطنيهي ََّنَر َجَهنهَم« َرَواُه الده َا ُُيَرجي َّنه ن َذليَك فَإي  والبيهقي، وقال البيهقي: املشهور موقوف.[  َشيٌء مي
ُ َعَليهي َوَسلهَم في  .42 ِي َصلهى اَّلله نَد أََنٍس َقَدَح النهبي : قَاَل: رَأَيُت عي ٍم اأَلحَولي َمَحَد َعن َعاصي  يهي َضبهُة فيضهٍة. َوألي

 اَبُب الرُّخَصةي يفي آنيَيةي الصُّفري َوَنوه
ن ُصفٍر. َرَوا .43 َضٍب مي ُ َعَليهي َوَسلهَم َكاَن يَ تَ َوضهأُ يفي خمي ُه  َعن زَيَنَب بينتي َجحش: َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله



 َأمَحُد. 
 اَبُب آنيَيةي الُكفهاري 

َصلهى   .44 اَّللهي  َرُسولي  َمَع  نَ َغُزوا  »ُكنها  قَاَل:  اَّللهي  َعبدي  بني  َجابيري  آنيَيةي  َعن  ن  مي يُب  فَ ُنصي َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله
م. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود. َا َوََل يَعييُب َذليَك َعَليهي م فَ َنسَتمتيُع هبي  املُشريكيَي َوَأسقيَيتيهي

َوإيهنهُ  .45 الكيَتابي  َأهلي  َأرُض  َأرَضَنا  إنه  قَاَل:  ثَعَلَبَة  َأيبي  َوَعن  َداُود  َوَأيبي  َمَحَد  اخلينزييري  َوألي حَلم  ََيُكُلوَن  م 
َواطبُ  ملَاءي  ابي فَارَحُضوَها  َغريََها  َتَيُدوا  َل  »إن  قَاَل:  م؟  َوُقُدوريهي م  نيَيتيهي ِبي َنصَنُع  َفَكيَف  اخلَمَر  فييَها  َوَيشَربُوَن  ُخوا 

ُ َعَليهي َوسَ  يِي قَاَل: ُسئيَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ذي مي ، قَاَل: »أَنُقوَها َغسالا  َواشَربُوا«. َوليلرتِي لهَم َعن ُقُدوري املَُجوسي
 َواطُبُخوا فييَها«. 

فَأَ  .46 َسنيَخٍة  َوإيَهاَلٍة  َشعيرٍي  ُخبزي  إىَل  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َدَعا  ايًّ  يَ ُهودي َأنه  أََنٍس:  َرَواُه  َوَعن  َجابَُه. 
 َأمَحدُ 

 أَبَواُب َأحَكامي التهَخلِيي 
ند ُدُخوله َوُخُروجه  اَبُب َما يَ ُقوُل املَُتَخلِيي عي

47. .» ن اخلُبثي َواخلََبائيثي    َوليَسعييدي بني َمنُصوٍر يفي ُسَننيهي َكاَن يَ ُقوُل: »بيسمي اَّللهي اللهُهمه إيِني َأُعوُذ بيَك مي
 اَبُب َتركي استيصَحابي َما فييهي ذيكُر اَّللهي 

اَّللهُ  .48 َي  َرضي َعائيَشَة  قَاَل:  َوَعن  اخَلاَلءي  ن  مي َخَرَج  إَذا  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى   ُّ النهبي قَاَلت: َكاَن  َعنَها   
 ُغفَراَنَك. َرَواُه اخلَمَسُة إَله النهَسائيِي.

َخَرجَ ]ض[ .49 إَذا  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى   ُّ النهبي قَاَل: َكاَن  َعنُه   ُ اَّلله َي  َرضي أََنٍس  قَاَل:    َوَعن  اخَلاَلءي  ن  مي
« َرَواُه ابُن َماَجه.   ي َأذَهَب َعينِي اأَلَذى َوَعافَايني ]فيه إمساعيل بن موسى ضعيف، وجاء موقوفا  »احلَمُد َّلليهي الهذي

 عند ابن أيب شيبة. قال الدارقطين: هو أصح ا.ه  وحسنه ابن حجر يف نتائج األفكار[. 
ُ َعَليهي َوَسلهَم إَذا َدَخَل اخَلاَلَء نَ زََع َخاََتَُه. َرَواُه اخلَمَسُة َعن أََنس قَاَل: َكاَن النه   ]مرسل[ .50 ُّ َصلهى اَّلله بي

اَّللهي«.   َرُسوُل  ٌد  حُمَمه َخاَتَيهي َكاَن:  نَقَش  »َأنه  َصحه  َوَقد   . يُّ ذي مي الرتِي َحُه  َوَصحه َأمَحَد  وقال:  إَله  داود؛  أبو  ]أنكره 
 لنسائي: غري حمفوظ، وكذا الدار قطين[. الوهم فيه من مهام. وقال ا

ستيَتاري ليلتهَخلِيي يفي الَفَضاءي  بَعادي َواَلي  اَبُب اإلي
ُ َعَليهي َوَسلهَم يَ ُقوُل: »ََل ََيُرُج الرهُجاَلني َيضرياَبني ]مرسل[ .51 ه َصلهى اَّلله عُت النهبي َعن َأيبي َسعييٍد قَاَل: مسَي

َفيي َعوَرَُتُمَ  نه اَّللهَ مَيُقُت َعَلى َذليَك« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوابن َماَجه الغَائيَط َكاشي ًَثني فَإي ]أعله أبوداود  ا يَ َتَحده
 ابإلرسال وكذا أعله البيهقي بذلك[.  

]معلول[عن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إذا تغوط الرهُجاَلني  .52
نه هللا تعاىل مَيُقُت َعَلى َذليَك« رواه أمحد وصحح ابن السكن    فليتوار ًَث فَإي كل منهما عن صاحبه وَل يَ َتَحده

 وابن القطان وهو معلول.  
ُ َعَليهي َوَسلهَم يفي َسَفٍر َفَكاَن ََل ََييتي الرَبَاَز َحَّته يَ  .53 ِي َصلهى اَّلله  َفاَل غييبَ َعن َجابيٍر قَاَل: َخَرجَنا َمَع النهبي



َيبي َداُود: َكاَن إَذا َأرَاَد الرَبَاَز انطََلَق َحَّته ََل يَ َراُه َأَحٌد.    يُ َرى. َرَواُه ابُن َماَجه، َوألي
ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »َمن أََتى الغَائيَط َفلَيس  ]ض[  .54 ِي َصلهى اَّلله ُ َعنُه َعن النهبي َي اَّلله َترتي  َوَعن َأيبي ُهَريَرَة َرضي

دي َبيني آَدَم، َمن ف َ فَ  ََقاعي يطَاَن يَلَعُب بي نه الشه ن رَمٍل َفلَيسَتدبيرُه فَإي ن َل ُيَيد إَله َأن َُيَمَع َكثييباا مي َعَل فَ َقد َأحَسَن،  إي
احلرباين   ]فيه أبو سعيد احلرباين جمهول، وعنه حصيَوَمن ََل َفاَل َحَرَج«. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوابُن َماَجه.  

 جمهول أيضاا[. 
 اَبُب هَني املَُتَخلِيي َعن استيقَبالي القيبَلةي َواستيداَبريَها

َا َأََّن َلُكم بيَ  .55 ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »إَّنه ُ َعنُه َعن َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله َي اَّلله نزيَلةي الَواليدي َعن َأيبي ُهَريَرَة َرضي
أَ  َذا  فَإي بيَثاَلثَةي ُأَعلِيُمُكم،  ََيُمُر  وََكاَن  ينيهي،  بيَيمي ب  َيسَتطي َوََل  َيسَتدبيرَها  َوََل  القيبَلَة  َيسَتقبيُل  َفاَل  الغَائيَط  َأَحدُُكم    َتى 

أَلحَجاري.   َمَحَد فييهي اأَلمُر ابي  َأحَجاٍر َويَنَهى َعن الرهوثَةي َوالرِيمهةي«، َولَيَس ألي
ُ َعَليهي َوَسلهَم َأن َنسَتقبيَل القيبَلَة بيَبوٍل  َعن َجابيري بني َعبدي اَّللهي َرضي  .56 ُّ َصلهى اَّلله ُ َعنُه قَاَل: هَنَى النهبي َي اَّلله

 ]صححه البخاري[ فَ َرأَيُتُه قَبَل َأن يُقَبَض بيَعاٍم َيسَتقبيُلَها. َرَواُه اخلَمَسُة إَله النهَسائيِي. 
قَاَلت: .57 َعنَها   ُ اَّلله َي  َرضي َعائيَشَة  َأن   َعن  َيكَرُهوَن  ا  ََّنسا َأنه  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  ليَرُسولي  ذُكيَر 

م فَ َقاَل: َأو َقد فَ َعُلوَها َحوِيُلوا َمقَعَديتي قيَبَل القيبَلةي. َرَواُه َأمَحُد َوابنُ  هي  َماَجه. َيسَتقبيُلوا القيبَلَة بيُفُروجي
َلَتُه ُمسَتقبيَل القيبَلةي يَ ُبوُل إلَيَها فَ ُقلُت: َأاَب َعبدي  َوَعن َمرَواَن اأَلصَفري قَاَل: رَأَ  .58 يُت ابَن ُعَمَر َأََّنَخ رَاحي

َوَبيَ  بَيَنَك  َذا َكاَن  الَفَضاءي فَإي يفي  َهَذا  َعن  هنُيَي  َا  إَّنه بَ َلى،  فَ َقاَل:  َذليَك  َعن  هنُيَي  َقد  أَلَيَس  َشيٌء    الرهمَحني  القيبَلةي 
 . َس. َرَواُه أَبُو َداُود َيسرُتَُك َفاَل أبَ 

 
 اَبُب ارتيَيادي املََكاني الرهخوي َوَما يُكَرُه التهَخلِيي فييهي 

ُ َعَليهي َوَسلهَم إىَل َدَمٍث إىَل َجنبي َحائيٍط فَ َباَل، َوقَالَ  .59 :  َعن َأيبي ُموَسى قَاَل: َماَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 َفلرَيَتد ليَبوليهي. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود. إَذا اَبَل َأَحدُُكم 

ُ َعَليهي َوَسلهَم َأن يُ َباَل يفي اجلُ  .60 َس قَاَل: هَنَى َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله حري«  َعن قَ َتاَدَة َعن َعبدي اَّللهي بني َسرجي
ن الَبولي يفي اجلُحري؟ قَاَل: يُ َقالُ  . َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ َوأَبُو َداُود.قَاُلوا. ليَقَتاَدَة: َما يُكَرُه مي َا َمَساكيُن اجلينِي  : إهنه

َعلَ  .61  ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  قَاَل:  قَاَل:  َعنُه:   ُ اَّلله َي  َرضي َجَبٍل  بني  ُمَعاذي  َعن  احليمرَيييِي  َسعييٍد  َأيبي  يهي  َعن 
َن الثهاَلَث: الربََ  « َرَواُه أَبُو َداُود َوابُن َماَجه َوقَاَل: ُهَو  َوَسلهَم: »ات هُقوا املاََلعي لِي اَز يفي املََواريدي َوقَاريَعةي الطهرييقي َوالظِي

 ُمرَسٌل 
طريق  .62 يف  يتخلى  الذي  اللعاني:  "اتقوا  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال:  هريرة  أيب  عن 

 الناس، أو ظلهم". رواه مسلم. 
 ]أبو سعيد احلمريي ل يسمع من معاذ[.  ذ: "واملوارد". وزاد أبو داود عن معا ]ض[  .63
 وألمحد عن ابن عباس: "أو نقع ماء"، وفيهما ضعف.  ]ض[  .64
وأخرج الطرباين: "النهي عن َتت األشجار املثمرة، وضفة النهر اجلاري". من حديث ابن    ]ض[  .65



 عمر بسند ضعيف. 
ا .66 َصلهى  ِي  النهبي َعن  املَُغفهلي  بني  اَّللهي  َعبدي  مثُه َعن  هي  ُمسَتَحمِي يفي  َأَحدُُكم  يَ ُبوَلنه  »ََل  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ َّلله

َمَحدَ  نُه«. َرَواُه اخلَمَسة َلكينه َقولُُه: " مثُه يَ تَ َوضهأُ فييهي ". ألي نه َعامهَة الويسَواسي مي   َوَأيبي َداُود فَ َقط.يَ تَ َوضهأُ فييهي فَإي
  ليلَحاَجةي اَبُب الَبولي يفي اأَلَوايني 

يَداٍن َتَ  .67 ن عي ُ َعَليهي َوَسلهَم َقَدٌح مي ِي َصلهى اَّلله َها قَاَلت: َكاَن ليلنهبي َت َسرييريهي  َعن أَُميَمَة بينتي رَقييَقَة َعن أُمِي
  . . َرَواُه أَبُو َداُود َوالنهَسائييُّ للهيلي  يَ ُبوُل فييهي ابي

قَ  .68 َعنَها   ُ اَّلله َي  َرضي َعائيَشَة  َلَقد  َوَعن   ، َعلييٍِ إىَل  َأوَصى  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي إنه  يَ ُقوُلوَن:  اَلت: 
ىَل َمن َأوَصى؟ َرَواُه النهَسائيِي. اخنَنَ َثت: أَ  لطهستي لييَ ُبوَل فييَها، فَاخنَنَ َثت نَفُسُه َوَما َشُعرُت؛ فَإي ي انَكَسَرت  َدَعا ابي

 َوانثَ َنت.
ااَبُب َما َجا  َء يفي الَبولي قَائيما

ُ َعَليهي َوَسلهَم اَبَل قَائي  .69 َثُكم َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ُ َعنَها قَاَلت: َمن َحده َي اَّلله ا َفاَل َعن َعائيَشَة َرضي ما
ا. َرَواُه اخلَمَسُة إَله َأاَب َداُود، َوقَاَل الرتِي  ُقوُه، َما َكاَن يَ ُبوُل إَله َجاليسا : ُهَو َأحَسُن َشيٍء يفي َهَذا الَبابي  ُتَصدِي يُّ ذي مي

 .  َوَأَصحُّ
ا. َرَواُه ابُن َماجَ  .70 ُ َعَليهي َوَسلهَم َأن يَ ُبوَل الرهُجُل قَائيما  ه.  َوَعن َجابيٍر قَاَل: هَنَى َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

حلََجري َأو املَاءي  ستينَجاءي ابي  اَبُب ُوُجوبي اَلي
ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: إَذا َذَهَب َأَحدُُكم إىَل الغَ َعن   .71 ُ َعنَها َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َي اَّلله ائيطي َعائيَشَة َرضي

ِ وَ  ارَُقطيني َا ََتزيي َعنُه. َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ َوأَبُو َداُود َوالده هنه ب بيَثاَلثَةي َأحَجاٍر فَإي يٌح  َفلَيسَتطي قَاَل: إسَناُدُه َصحي
 َحَسٌن. 

نه َعامهَة َعَذابي الَقربي   ]ض[  .72 ، فَإي ن الَبولي ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »تَ نَ زهُهوا مي ِي َصلهى اَّلله   َوَعن أََنٍس َعن النهبي
  .ِ ارَُقطيني نُه«. َرَواُه الده حيح ، ورواه  ]عن أيب هريرة من طريقي قال عن إحدامها: مرسل، وعن األخرى: ص مي

ما[   وهو  به.  َلأبس  وقال:  رفعه،  عباس  ابن  صحيح  عن  وهو  البول".  من  القرب  عذاب  "أكثر  للحاكم: 
 وقال أبو حامت: ابطل، أي رفعه[. . ]وقال الدارقطين يف العلل: يشبه أن يكون املوقوف أصح اإلسناد.

اخلالء أن نقعد على    وعن سراقة بن مالك قال: "علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  ]ض[ .73
 ]يف إسناده جماهيل[. اليسرى، وننصب اليمًن". رواه البيهقي بسند ضعيف. 

وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا ابل أحدكم ]ض[   .74
ضعيف. بسند  ماجه  ابن  رواه  مرات".  ثالث  ذكره  ألبيه    فلينثر  وليس  جمهوَلن،  وأبوه  هو  حامت:  أبو  ]قال 

 صحبة[. 
ستيجَماري بيُدوني الثهاَلثَةي اأَلحَجاري   اَبُب النههيي َعن اَلي

َروَ  .75  .» َثاَلًثا ر  َفلَيسَتجمي َأَحدُُكم  اسَتجَمَر  »إَذا  قَاَل:  َوَسلهَم:  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َأنه  َجابيٍر  اُه َوَعن 
 َأمَحُد.



ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »َمن اسَتجَمَر َفلُيوتير، َمن فَ َعَل فَ َقد َأحسَ  .76 ِي َصلهى اَّلله َن،  َوَعن َأيبي ُهَريَرَة َعن النهبي
 َوَمن ََل َفاَل َحَرَج«. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوابُن َماَجه.  

َا اَبٌب يفي إحلَاقي َما َكاَن يفي َمعًَن اأَلحجَ   اري هبي
ستيطَابَةي فَ َقاَل: بيَثاَلثَةي أَ  .77 ُ َعَليهي َوَسلهَم ُسئيَل َعن اَلي ه َصلهى اَّلله حَجاٍر لَيَس  َعن ُخَزميََة بني ًَثبيٍت »َأنه النهبي

يٌع«. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوابُن َماَجه.  فييَها رَجي
يَعيني النه  .78 »َأَمَرََّن  قَاَل:  َسلَماَن  لَيَس َوَعن  َأحَجاٍر  َثاَلثَةي  بيُدوني  َنكَتفيَي  َأن ََل  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  بي

يٌع َوََل َعظٌم«. َرَواُه َأمَحُد َوابُن َماَجه.   فييَها رَجي
لرهوثي َوالرِيمهةي  ستيجَماري ابي  اَبُب النههيي َعن اَلي

ه َصله   ]ض[  .79 َُما َوَعن َأيبي ُهَريَرَة »َأنه النهبي ُ َعَليهي َوَسلهَم هَنَى َأن ُيسَتنَجى بيَروٍث َأو بيَعظٍم َوقَاَل: إهنه ى اَّلله
يٌح.   ِ َوقَاَل: إسَناُدُه َصحي ارَُقطيني «. َرَواُه الده َراني  ]وأعله ابن عدي[. ََل يَُطهِي

 اَبُب َما ََل ُيسَتنَجى بيهي ليَنَجاَستيهي 
ُ َعَليهي َوَسلهَم الغَائيَط فَأََمَريني َأن آتيَيُه بيَثاَلثَةي َأحَجاٍر فَ َوَجدُت  َعن ابني َمسُعوٍد قَاَل: »أََتى النه  .80 ُّ َصلهى اَّلله بي

َا فََأَخَذ احلََجَريني َوأَلَقى الرهوثََة، وَ  د فََأَخذُت َروثَةا فَأَتَيُتُه هبي هي ريكٌس«.  َحَجَريني َوالَتَمسُت الثهاليَث فَ َلم َأجي قَاَل: َهذي
ََجٍر "  َرَوا يُّ َوالنهَسائييُّ َوزَاَد فييهي َأمَحُد يفي ريَوايٍَة َلُه " ائتييني ِبي ذي مي  ُه َأمَحُد َوالُبَخارييُّ َوالرتِي

ملَاءي  ستينَجاءي ابي  اَبُب اَلي
بطرقه[  ] .81 »نَ َزَلت  صحيح  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َعن  ُهَريَرَة  َأيبي  َأهلي َعن  يفي  اآليَُة  هي  َهذي

ملَاءي  ابي َيسَتنُجوَن  قَاَل: َكانُوا  رييَن«  املُطههِي حيُيبُّ   ُ َوَاَّلله ُروا  يَ َتَطهه َأن  حيُيبُّوَن  ريَجاٌل  »فييهي  هي    قُ َباَء:  َهذي م  فييهي فَ نَ َزَلت 
يُّ َوابُن َماَجه. ذي مي  صححه ابن خزمية. اآليَُة«. َرَواُه أَبُو َداُود َوالرتِي

وعن ابن عباس أن النب صلى هللا عليه وسلم سأل أهل قباء، فقالوا: إَّن نتبع احلجارة املاء.    ]ض[  .82
   رواه البزار بسند ضعيف.

 
ستينَجاءي َعَلى الُوُضوءي  َمةي اَلي  اَبُب ُوُجوبي َتقدي

ُ َعَليهي َوَسلهَم َعن ُسَليَماَن بني َيَساٍر قَاَل: َأرَسَل َعلييُّ بُن َأيبي طَاليٍب امليقَداَد إىَل َرُسو  .83 لي اَّللهي َصلهى اَّلله
ُل ذََكَرُه مثُه يَ ت َ  ُ َعَليهي َوَسلهَم: يَغسي  َوضهأُ. َرَواُه النهَسائيِي. َيسأَلُُه َعن الرهُجلي ُيَيُد املَذَي، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

َواكي َوُسَنني الفيطَرةي   أَبَواُب السِي
نَدهُ اَبُب احَلثِي َعلَ  ُد عي َواكي َوذيكري َما يَ َتَأكه  ى السِي

َواُك َمطَهَرٌة ليلَفمي مَ  .84 ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »السِي ه َصلهى اَّلله ُ َعنَها َأنه النهبي َي اَّلله رَضاٌة للرب«.  َعن َعائيَشَة َرضي
 َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ َوُهَو ليلُبَخارييِي َتعلييٌق.  

رتُ َوَعن زَ  .85 ُ َعَليهي َوَسلهَم: »َلوََل َأن َأُشقه َعَلى أُمهِتي أَلَخه   يدي بني َخاليٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
يُّ َوصَ  ذي مي نَد ُكلِي َصاَلٍة«. َرَواُه َأمَحُد َوالرتِي َواكي عي لسِي حَ َصاَلَة العيَشاءي إىَل ثُ ُلثي اللهيلي َوأَلََمرُُتُم ابي  ُه.حه



أَلََمرُُتُم ]صح[   .86 أُمهِتي  َعَلى  َأُشقه  َأن  »َلوََل  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َعن  ُهَريَرَة  َأيبي  َوَعن 
َمَع   َواكي  لسِي ابي »أَلََمرُُتُم  َمَحَد:  ألي ريَوايٍَة  َويفي  اجلََماَعُة،  َرَواُه  َصاَلٍة«.  نَد ُكلِي  عي َواكي  لسِي َوليلُبَخارييِي  ابي ُوُضوٍء«،  ُكلِي 

نَد ُكلِي ُوُضوٍء ". قَاَل: َويُرَوى ََنُوُه َعن َجابيٍر َوزَيدي بني َخاليٍد َعن النه  َواكي عي لسِي ُ  َتعلييٌق: " أَلََمرُُتُم ابي ِي َصلهى اَّلله بي
 ابن وهب[.]أخرجه مالك موقوفاا ورواه مجاعة عن مالك مرفوعاا كالشافعي و   َعَليهي َوَسلهَم.

87.  . ن اللهيلي َواكي إَذا ُقمَنا مي لسِي  َوليلنهَسائييِي َعن ُحَذيَفَة قَاَل: ُكنها نُؤَمُر ابي
ُ َعَليهي َوَسلهَم َكاَن ََل يَرُقُد لَيالا َوََل هَنَا .88 ه َصلهى اَّلله ُ َعنَها »َأنه النهبي َي اَّلله راا فَ َيسَتيقيُظ إَله  َوَعن َعائيَشَة َرضي
 َك«. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود  َتَسوه 

نَد املَضَمَضةي  صُبعيهي عي ئي أبُي كي املُتَ َوضِي  اَبُب َتَسوُّ
، فَأَ  .89 ن َماٍء فَ َغَسَل َوجَهُه وََكفهيهي َثاَلًثا َوَتََضَمَض َثاَلًثا دَخَل »َعن َعلييِي بني َأيبي طَاليٍب أَنهُه َدَعا بيُكوٍز مي

َدةا، َوذََكَر اَبقيَي احلَدي بَعَض   ، َوَمَسَح رَأَسُه َواحي رَاَعيهي َثاَلًثا ، َوَغَسَل ذي يثي َوقَاَل:  َأَصابيعيهي يفي فييهي، َواسَتنَشَق َثاَلًثا
ُ َعَليهي َوَسلهَم« َرَواُه َأمَحُد.  ِي اَّللهي َصلهى اَّلله  َهَكَذا َكاَن ُوُضوُء َنبي

َواكي ليلصهائيمي   اَبُب السِي
ُك َوُهَو صَ  .90 ي يُ َتَسوه ُ َعَليهي َوَسلهَم َما ََل ُأحصي ري بني رَبييَعَة قَاَل: رَأَيُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ائيٌم. َعن َعامي

يٌث َحَسٌن.  يُّ َوقَاَل: َحدي ذي مي  َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوالرتِي
ُ َعنَها قَاَلت: قَالَ  .91 َي اَّلله َصالي الصهائيمي َوَعن َعائيَشَة َرضي ن َخريي خي ُ َعَليهي َوَسلهَم: »مي  َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

َرُه.  َهاري َوآخي : َوقَاَل ابُن ُعَمَر: َيسَتاُك َأوهَل الن ه َواُك«. َرَواُه ابُن َماَجه، قَاَل الُبَخارييُّ  السِي
 اَبُب ُسَنني الفيطَرةي 

 اَبُب اخليَتاني  
ُ َعَليهي  َعن ابني ُجَريٍج قَا .92 ِي َصلهى اَّلله هي أَنهُه َجاَء إىَل النهبي ُت َعن ُعثَيمي بني ُكَليٍب َعن أَبييهي َعن َجدِي َل: ُأخربي

النه  َأنه  َمَعُه  آَخُر  َوَأخرَبيني  قَاَل:  احليق،  يَ ُقوُل  الُكفري«  َشعَر  َعنَك  »أَلقي  قَاَل:  َأسَلمت،  َقد  فَ َقاَل:  ه  َوَسلهَم  بي
«. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود.َصلهى اَّللهُ  َخَر: »أَلقي َعنَك َشعَر الُكفري َواخَتنتي   َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: آلي

اريبي َوإيعَفاءي اللِيحَيةي   اَبُب َأخذي الشه
ُ َعَليهي َوَسلهَم: »َمن َل ََيُخذ   .93 نها«.  َعن زَيدي بني َأرَقَم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ن َشاريبيهي فَ َليَس مي مي

يٌح.  يٌث: َصحي يُّ َوقَاَل َحدي ذي مي  َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ َوالرتِي
يبي   اَبُب َكَراَهةي نَتفي الشه

ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »ََل تَنتيُفوا ا .94 ه َصلهى اَّلله هي َأنه النهبي نهُه َعن َعمريو بني ُشَعيٍب َعن أَبييهي َعن َجدِي يَب فَإي لشه
َا َدرَ  َا َحَسَنةا َورَفَ َعُه هبي ُ َلُه هبي ساَلمي إَله َكَتَب اَّلله يُب َشيَبةا يفي اإلي ن ُمسليٍم َيشي ، َما مي َا  نُوُر املُسليمي َجةا َوَحطه َعنُه هبي

يَئةا«. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود.  َخطي
حلينهاءي َوالكَ  يبي ابي َواد اَبُب َتغييريي الشه َا وََكَراَهةي السه  َتمي َوََنويمهي

ُ َعَليهي َوَسلهَم فَ قَ  .95 َضابي َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله ريييَن قَاَل: ُسئيَل أََنُس بُن َماليٍك َعن خي دي بني سي اَل:  َعن حُمَمه



رياا وَ  ُ َعَليهي َوَسلهَم َل َيُكن َشاَب إَله َيسي .  إنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله حلينهاءي َوالَكَتمي َلكينه َأاَب َبكٍر َوُعَمَر بَعَدُه َخضهَبا ابي
ُ َعَليهي   يبي ُقَحاَفَة إىَل َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله َفٌق َعَليهي، َوزَاَد َأمَحُد: قَاَل: َوَجاَء أَبُو َبكٍر أبَي َة  ُمت ه َوَسلهَم َيوَم فَتحي َمكه

ُلُه مثُه َوَضَعُه َبيَ  َيبي بَ حَيمي ُ َعَليهي َوَسلهَم ألي ُ َعَليهي َوَسلهَم، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله كٍر:   َيَدي َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله
يَ ُتُه َورَأُسُه َكالث هغَاَمةي بَ يَ  َيبي َبكٍر، فََأسَلَم َوحلي يَخ يفي بَيتيهي أَلَتَيَناُه«. َتكريَمةا ألي ضاا، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللهي  ا»َلو َأقَررت الشه

َواَد«.   ُومُهَا َوَجنِيُبوُه السه ُ َعَليهي َوَسلهَم: »َغريِي  َصلهى اَّلله
ِي َصله  .96 ن َشعري النهبي ى  َوَعن ُعثَماَن بني َعبدي اَّللهي بني َموَهٍب قَاَل: َدَخلَنا َعَلى أُمِي َسَلَمَة فََأخَرَجت إلَيَنا مي

ُ َعَليهي َوَسله  حلينهاءي َوابي اَّلله . َرَواُه َأمَحُد َوابُن َماَجه َوالُبَخارييُّ َوَل َيذُكر ابي حلينهاءي َوالَكَتمي َذا ُهَو خَمُضوٌب ابي .  َم فَإي  لَكَتمي
بتييهَة   .97 السِي النِيَعاَل  يَلَبُس  َوَسلهَم َكاَن  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َأنه  ُعَمَر  ابني  َعن  ََّنفيٍع  يَ َتُه  َوَعن  حلي َوُيَصفِيُر 

لَورسي َوالزهعَفَراني وََكاَن ابُن ُعَمَر يَفَعُل، َذليَك. َرَواُه أَبُو َداُود َوالنهَسائييُّ    ابي
مُت بيهي َهَذا الشه  .98 ُ َعَليهي َوَسلهَم: »إنه َأحَسَن َما َغريه نهاُء  يَب احلي َوَعن َأيبي َذرٍِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

يُّ   ذي مي َحُه الرتِي  َوالَكَتُم«. َرَواُه اخلَمَسُة َوَصحه
فَ َقاَل:   .99  ، حلينهاءي ابي َخضهَب  َقد  رَُجٌل  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َعَلى  َمره  قَاَل:  َعبهاٍس  ابني  »َما  َوَعن 

حلينهاءي َوالكَ  ن َهَذا«. َفَمره آَخُر، َوَقد َخضهَب  َأحَسَن َهَذا«، َفَمره آَخُر َقد َخضهَب ابي ، فَ َقاَل: »َهَذا َأحَسُن مي َتمي
ن َهَذا ُكلِيهي«. َرَواُه أَبُو َداُود َوابُن َماَجه.   لصُّفَرةي، فَ َقاَل: »َهَذا َأحَسُن مي  ابي

حلي  .100 ُب ابي ُ َعَليهي َوَسلهَم ََيضي ُّ َصلهى اَّلله نهاءي َوالَكَتمي َكاَن َشعُرُه يَبُلُغ َكتيَفيهي َأو َوَعن َأيبي رَمَثَة قَاَل: َكاَن النهبي
ُ َعَليهي وَ  ه َصلهى اَّلله َمَحَد َوالنهَسائييُّ َوَأيبي َداُود: أَتَيت النهبي ٌة  َمنكيَبيهي. َرَواُه َأمَحُد، َويفي َلفٍظ ألي َسلهَم َمَع َأيبي َوَلُه ليمه

لَعيي  نهاٍء. َردٌع ابي ن حي َا َردٌع مي ن َدٍم َأو زَعَفَراٍن.   هبي  املُهَمَلةي: َأي َلطٌخ يُ َقاُل بيهي َردٌع مي
رييهي  هي َواستيحَبابي َتقصي عري َوإيكَرامي َاذي الشه  اَبُب َجَوازي اَّتِي

الَوفرَ  .101 َفوَق  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسولي  َشعُر  قَاَلت: َكاَن  َعنَها   ُ اَّلله َي  َرضي َعائيَشَة  َوُدوَن َعن  ةي 
 . يُّ ذي مي َحُه الرتِي ةي. َرَواُه اخلَمَسُة إَله النهَسائيِي َوَصحه  اجلُمه

ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »َمن َكاَن لَُه َشعٌر َفلُيكريمُه« َرَواُه أَبُ  .102 ه َصلهى اَّلله  و َداُود.  َوَعن َأيبي ُهَريَرَة َأنه النهبي
بًّا. َرَواُه اخلَمَسُة َوَعن َعبدي اَّللهي بني املَُغفه  .103 لي إَله غي َجُّ ُ َعَليهي َوَسلهَم َعن الرته لي قَاَل: هَنَى َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

  . يُّ ذي مي َحُه الرتِي  إَله ابَن َماَجه َوَصحه
ُ عَ  .104 ه َصلهى اَّلله َن إلَيَها،  َوَعن َأيبي قَ َتاَدَة: أَنهُه َكاَنت َلُه مُجهٌة َضخَمٌة َفَسَأَل النهبي َليهي َوَسلهَم، فََأَمَرُه َأن حُيسي

َل ُكله َيوٍم. َرَواُه النهَسائيِي.  َوَأن َيرَتَجه
َيةي الَقزَعي َوالرُّخَصةي يفي َحلقي الرهأس  اَبُب َما َجاَء يفي َكَراهي

ُ َعَليهي َوَسلهَم رََأى   .105 ه َصلهى اَّلله هي َوتَ َرَك بَعَضُه، فَ نَ َهاُهم َوَعن ابني ُعَمَر؛ َأنه النهبي َصبييًّا َقد َحَلَق بَعَض رَأسي
يٍح.   َعن َذليَك، َوقَاَل: »احليُقوا ُكلهُه َأو َذُروا ُكلهُه« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوالنهَسائييُّ ِبييسَناٍد َصحي

اَّللهُ  .106 َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  َأنه  َجعَفٍر؛  بني  اَّللهي  َعبدي  مثُه  َوَعن  ََيتييَ ُهم  َأن  َثاَلًثا  َجعَفٍر  آَل  َأمَهَل  َوَسلهَم  َعَليهي   
يَء بيَنا َكأَن هَنا َأفُرٌخ   ي«، قَاَل: َفجي ، اُدُعوا يلي َبيني َأخي ي بَعَد الَيومي فَ َقاَل: »اُدُعوا  َأََتُهم، فَ َقاَل: »ََل تَبُكوا َعَلى َأخي



قي  حلاله يَء ابي َق« قَاَل: َفجي   َفَحَلَق رُُءوَسَنا.« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوالنهَسائييُّ  يلي احلاله
ن اكَتَحَل َفلُيوتير َمن فَ َعَل فَ َقد أَ  .107 ُ َعَليهي َوَسلهَم: »مي حَسَن  َعن َأيبي ُهَريَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 ُود َوابُن َماَجه.َوَمن ََل َفاَل َحَرَج«. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َدا
ثَ  .108 لَيَلٍة  نَها ُكله  مي ُل  َيكَتحي ُمكَحَلٌة  َلُه  َوَسلهَم َكاَنت  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َأنه  َعبهاٍس؛  ابني  يفي  َوَعن  اَلثَةا 

َيك »َكاَن  َوَلفظُُه  َوَأمَحُد،  يُّ  ذي مي َوالرتِي َماَجه  ابُن  هي«. َرَواُه  َهذي يفي  َوَثاَلثَةا  هي  يَ َناَم  َهذي َأن  قَبَل  لَيَلٍة  مثيدي ُكله  إلي ابي ُل  َتحي
ُل يفي ُكلِي َعٍي َثاَلثََة َأمَياٍل«.    وََكاَن َيكَتحي

ي .109 َوالطِي النِيَساُء  نَيا  الدُّ ن  مي إيَله  ُحبِيَب   :« َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّلله  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أََنٍس  ُب َوَعن 
 يني يفي الصهاَلةي« َرَواُه النهَسائيِي. َوُجعيَلت قُ رهُة َعي

َوسَ  .110 َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  َأَكاَن  َعنَها   ُ اَّلله َي  َرضي َعائيَشَة  َسأَلُت  قَاَل:  َعلييٍِ  بني  دي  حُمَمه لهَم َوَعن 
 َرَواُه النهَسائيِي َوالُبَخارييُّ يفي ََتريَييهي. يَ َتطَيهُب؟ قَاَلت: نَ َعم بيذيَكارَةي الطِييبي امليسكي َوالَعنرَبي. 

يَب الرِيَجالي َما َظَهَر ريحُيُه َوَخفي  .111 ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل »: إنه طي ِي َصلهى اَّلله َي َلونُُه،  َوَعن َأيبي ُهَريَرَة َعن النهبي
يُب النِيَساءي َما َظَهَر َلونُُه َوَخفيَي ريحُيُه«. يٌث َحَسٌن.  َرَواُه  \َوطي يُّ َوقَاَل: َحدي ذي مي  النهَسائيِي َوالرتِي

لنُّورَةي   اَبُب اَلطاَلءي ابي
لنُّ  .112 ُ َعَليهي َوَسلهَم َكاَن إَذا َأطَلى َبَدَأ بيَعورَتيهي َفَطاَلَها ابي ه َصلهى اَّلله هي  َعن أُمِي َسَلَمَة؛ َأنه النهبي ورَةي َوَسائيَر َجَسدي

 َماَجه.  َأهُلُه. َرَواُه ابُن 
هي َوُسَننيهي  َفةي الُوُضوءي َفرضي  أَبَواُب صي

َيةي ليلُوُضوءي   اَبُب التهسمي
ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل : »ََل َصاَلَة ليَمن ََل ُوُضوَء َلُه َوََل ُوُضوءَ   ]ض[ .113 ِي َصلهى اَّلله  َعن َأيبي ُهَريَرَة َعن النهبي

َمَحَد  ليَمن ََل َيذُكُر اسَم اَّللهي َعَليهي«. رَ  يثي  ]والرتمذي[  َواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوابُن َماَجه، َوألي ن َحدي َوابني َماَجه مي
[ َقرييٌب،  َمَقاٌل  َها  َأَسانييدي يفي  يُع  َواجلَمي ثُلُه،  مي َسعييٍد  َوَأيبي  زَيٍد  بني  شيَسعييدي  فيه  يثبت  َل  أمحد:  َوقَاَل  قال   ].

َهذَ  يفي  َشيٍء  َأحَسُن   : َوُسئيَل  الُبَخارييُّ زَيٍد،  بني  َسعييدي  يَث:  َحدي يَعيني  الرهمَحني  َعبدي  بني  َراَبحي  يُث  َحدي الَبابي  ا 
يَث َأيبي َسعييٍد.   َيةي؟ َفذََكَر َحدي يٍث َأَصحُّ يفي التهسمي  إيسَحاَق بُن رَاهَويهي َأيُّ َحدي

املاء ويقول "توضؤوا ]أخرج أمحد والنسائي عند أنس رضي هللا عنه وفيه قصة، وفيه: فوضع يده يف   .114
 ابسم هللا"، قال البيهقي: هذا أصح ما ورد يف التسمية[. 

]عن رابح بن عبد الرمحن عن جدته عن أبيها سعيد  وللرتمذي عن سعيد بن زيد، وأيب سعيد َنوه،   .115
بن زيد، قال البخاري: أحسن شيء يف هذا الباب حديث رابح. وقال أمحد: َل أعلم فيه حديثا صحيحا،  

شي منكر  أقوى  ربيح  البخاري:  سعيد،قال  أيب  عن  رواه  وربيح  ا.ه   ربيح.  عن  زيد  بن  حديث كثري  فيه  ء 
 احلديث.[. 

هي ليَنومي اللهيل  اَبُب استيحَبابي َغسلي الَيَديني قَبَل املَضَمَضةي َوََتكييدي
ُ َعَلي .116 هي َوَسلهَم تَ َوضهَأ فَاسَتوَكَف َثاَلًثا َأي  َعن َأوسي بني َأوٍس الث هَقفييِي قَاَل: رَأَيت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله



  .  َغَسَل َكفهيهي. َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ
هي َفاَل  .117 ن َنومي ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل:»إَذا اسَتيَقَظ َأَحدُُكم مي س   َوَعن َأيبي ُهَريَرَة َأنه َرُسوَل اَّلله َصلهى اَّلله يَغمي

َلَها نهُه ََل يَدريي أَيَن اَبَتت َيُدُه«. َرَواُه اجلََماَعُة إَله َأنه الُبَخارييه َل َيذُكر الَعَدَد، َويفي لَ  َيَدُه َحَّته يَغسي فظي  َثاَلًثا فَإي
 .» ن اللهيلي يِي َوابني َماَجه »إَذا اسَتيَقَظ َأَحدُُكم مي ذي مي  الرتِي

ُ َعَليهي  .118 ه َصلهى اَّلله ل َيَدُه  َوَعن ابني ُعَمَر َأنه النهبي هي َفاَل يُدخي ن َمَنامي  َوَسلهَم قَاَل:»إَذا اسَتيَقَظ َأَحدُُكم مي
نهُه ََل َيدريي أَيَن اَبَتت َيُدُه َأو أَيَن طَاَفت َيُدُه«. َرَواُه الده  َل َثاَلَث َمرهاٍت فَإي ََّنءي َحَّته يَغسي ِ َوقَاَل:  يفي اإلي ارَُقطيني

 إسَناٌد َحَسٌن. 
ستينَشاقي اَبُب املَضَمَضةي    َواَلي

هي الُيسَرى، فَ َفَعَل َهَذا   .119 ُ َعنُه: أَنهُه َدَعا بيَوُضوٍء فَ َتَمضَمَض َواسَتنَشَق َونَ َفَر بيَيدي َي اَّلله َثاَلًثا َعن َعلييٍِ َرضي
  . ُ َعَليهي َوَسلهَم. َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ ِي اَّللهي َصلهى اَّلله  مثُه قَاَل: َهَذا طُُهوُر َنبي

عل  ]صح[ .120 ميضمض وعن   ، ثالًثا واستنثر  وسلم  عليه  هللا  صلى  َتضمض  مث  الوضوء:  صفة  يف  ي 
 ويستنثر من الكف الذي َيخذ منه املاء". أخرجه أبو داود والنسائي. 

َعَليهي  .121  ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  َأَمَر  ُهَريَرَة:  َأيبي  َعن  اٍر  َعمه َأيبي  بني  اري  َعمه َعن  َسَلَمَة  بني  مَحهادي  َوَسلهَم    َوَعن 
.ِ ارَُقطيني . َرَواُه الده ستينَشاقي ملَضَمَضةي َواَلي  ابي

وسلم   ]ض[  .122 عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  رأيت  قال:  جده  عن  أبيه،  عن  مصرف،  بن  طلحة  وعن 
ضعيف.   ِبسناد  داود  أبو  أخرجه  واَلستنشاق.  املضمضة  بي  ضعف،  يفصل  فيه  سليم  أيب  بن  ليث  ]فيه 

 يم: َل يعرف جلده صحبة[. وطلحة بن مصرف قال ابن الق
َا َعَلى َغسلي الَوجهي َوالَيَديني  رييمهي  اَبُب َما َجاَء يفي َجَوازي ََتخي

ُ َعَليهي َوَسلهَم بيَوُضوٍء فَ تَ َوضهَأ فَ َغَسلَ  .123 َ َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ي َكريَب قَاَل: ُأيتي  َكفهيهي َعن امليقَدامي بن َمعيدي
رَاَعيهي َثاَلًثا َثاَلًثا مثُه َمضَمَض َواسَتنَشَق َثاَلًثا َثاَلًثا  ، مثُه َغَسَل ذي ، َوَغَسَل َوجَهُه َثاَلًثا هي َوُأُذنَيهي  َثاَلًثا ، مثُه َمَسَح بيَرأسي

  . نَ ُهَما.« َرَواُه أَبُو َداُود َوَأمَحُد َوزَاَد: َوَغَسَل ريجَليهي َثاَلًثا َثاَلًثا َرمُهَا َواَبطي  ظَاهي
دي بني َعقييٍل َعن الرُّ  .124 بَ يِيعي بينتي ُمَعوِيذي  َوَعن الَعبهاسي بني يَزييَد َعن ُسفَياَن بني ُعَييَنَة َعن َعبدي اَّللهي بني حُمَمه

اَّللهي َصلهى ليَرُسولي  الَوُضوَء  ُأخريُج  َهَذا ُكنُت  يفي  فَ َقاَلت:  إََّنءا،  إيَله  فََأخَرَجت  أَتَيتَها  قَاَل:  َعفَراَء  َعَليهي    ابني   ُ اَّلله
يَ تَ َوضهأُ   مثُه   ، َثاَلًثا َلُهَما  يُدخي َأن  قَبَل  َيَديهي  ُل  فَ َيغسي فَ َيبَدأُ  ُق  َوَسلهَم،  َوَيسَتنشي ُض  ميَُضمي مثُه   ، َثاَلًثا َوجَهُه  ُل  فَ َيغسي

ُل ريجَليهي. قَاَل الَعبهاُس بُن يَ  هي ُمقبيالا َوُمدبيراا، مثُه يَغسي ُل َيَديهي، مثُه مَيَسُح بيَرأسي ، مثُه يَغسي هي املَرَأُة الهِتي  َثاَلًثا زييَد: َهذي
ُ َعلَ  ِي َصلهى اَّلله َثت َعن النهبي َث بيهي َأهُل َبدٍر  َحده ، َوَقد َحده ستينَشاقي لَوجهي قَبَل املَضَمَضةي َواَلي يهي َوَسلهَم أَنهُه َبَدَأ ابي

 ِ ارَُقطيني ستينَشاقي قَبَل الَوجهي َوالنهاُس َعَليهي، َرَواُه الده ملَضَمَضةي َواَلي نُهم ُعثَماُن َوَعلييٌّ أَنهُه َبَدَأ ابي  .  مي
ستينَشاقي  اَبُب املَُباَلَغةي   يفي اَلي

، قَاَل: »َأسبيغ الُوُضوَء،    ]صح[ .125 يني َعن الُوُضوءي َة قَاَل: قُلت: اَي َرُسوَل هللا؛ َأخربي ََ َعن َلقييطي بني َصربي
يُّ  ذي مي َحُه الرتِي ا«. َرَواُه اخلَمَسُة َوَصحه ستينَشاقي إَله َأن َتُكوَن َصائيما ، َواَبليغ يفي اَلي وابن خزمية    َوَخلِيل َبَي اأَلَصابيعي



   ]والبغوي وابن القطان وابن حجر[.
« َرَوا .126 ُ َعَليهي َوَسلهَم: »اسَتنثيُروا َمرهَتيي اَبليَغَتيي َأو َثاَلًثا ِي َصلهى اَّلله ُه َأمَحُد َوأَبُو َوَعن ابني َعبهاٍس َعن النهبي

 َداُود َوابُن َماَجه.  
 اَبُب استيحَبابي ََّتلييلي اللِيحَيةي 

مي عَ ]ض[   .127 اَلرتي َرَواُه  يَ َتُه.  حلي َُيَلِيُل  َوَسلهَم َكاَن  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َأنه  َعنُه   ُ اَّلله َي  َرضي ُعثَماَن  يُّ  ن  ذي
َحُه   خزمية.  َوَصحه ابن  شيء  وصححه  اللحية  َّتليل  يف  ليس  حامت:  وأبو  أمحد  وقال  البخاري،  ]وحسنه 
 صحيح[. 

ََتتَ  .128 فََأدَخَلُه  َماٍء  ن  مي َأَخَذ َكفًّا  تَ َوضهأَ  إَذا  َوَسلهَم َكاَن  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َأنه  أََنٍس؛  َحَنكيهي  َوَعن   
يَ َتُه َوقَاَل: َهَكَذا َأَمَريني َريبِي َعزه َوَجله. َرَواُه أَبُو َداُود.    َفَخلهَل بيهي حلي

ن ُغُضوني الَوجهي بيزياَيَدٍة َمااَبُب تَ َعاُهدي املَاقَ  َا مي  يي َوَغرييمهي
قَا .129  ، َثاَلًثا  ، َثاَلًثا َفذََكَر  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسولي  ُوُضوَء  َوَصَف  أَنهُه  أَُماَمَة؛  َأيبي  وََكاَن َعن  َل: 

. َرَواُه َأمَحُد.   يَ تَ َعاَهُد املَاَقيي
ُ َعنُهَما قَاَل: اَي ابَن َعبهاٍس عباس َأََل أَتَ َوضهأُ َلَك ُوُضوَء َرُسولي  َوَعن ابني َعبهاٍس؛ َأنه  .130 َي اَّلله  َعلييًّا َرضي

ي قَاَل: فَ َوَضَع إََّنءا فَ َغَسَل َيَديهي، مثُه مَ  ُ َعَليهي َوَسلهَم؟ قُلت: بَ َلى فيَداَك َأيبي َوأُمِي ضَمَض َواسَتنَشَق اَّللهي َصلهى اَّلله
ث َواسَتنث َ  ن ُأُذنَيهي قَاَل: مثُه َعاَد يفي مي لي َذليَك َثاَلًثا مثُه  َر، مثُه َأَخَذ بيَيَديهي َفَصكه هبييَما َوجَهُه َوأَلَقَم إهبَاَميهي َما َأقَبَل مي

هي مثُه  يُل َعَلى َوجهي َيتيهي مثُه َأرَسَلَها َتسي هي الُيمًَن فََأفَرَغَها َعَلى ََّنصي  َغَسَل َيَدُه الُيمًَن إىَل امليرَفقي َثاَلًثا  َأَخَذ َكفًّا بيَيدي
.« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود. ثَل َذليَك َوذََكَر بَقييهَة الُوُضوءي  مثُه َيَدُه اأُلخَرى مي

 اَبُب َغسلي الَيَديني َمَع امليرفَ َقيي َوإيطَاَلةي الُغرهةي 
ُ َعنُه أَنهُه قَالَ  .131 َي اَّلله ُ َعَليهي َوَسلهَم  َعن ُعثَماَن َرضي : َهُلمه أَتَ َوضهأُ َلُكم ُوُضوَء َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله

هي، مثُه َأَمره بيَيَديهي َعَلى ُأُذنَيهي  ، مثُه َمَسَح بيَرأسي َيتيهي، مثُه َغَسَل    فَ َغَسَل َوجَهُه َوَيَديهي َحَّته َمسه َأطَرافي الَعُضَديني َوحلي
ِ.ريجَليهي. َرَواُه ا ارَُقطيني  لده

وعن عبد هللا بن زيد: أن النب صلى هللا عليه وسلم أيت بثلثي مد، فجعل يدلك ذراعيه.    ]صح[ .132
 ]لفظ أمحد: توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك[.  أخرجه أمحد وصححه ابن خزمية.

على    ]ض[  .133 املاء  أدار  توضأ  إذا  وسلم  عليه  هللا  صلى  النب  "كان  قال:  هللا  عبد  بن  جابر  وعن 
 مرفقيه". أخرجه الدارقطين ِبسناد ضعيف. 

 اَبُب ََترييكي اخلَامتَي َوََّتلييلي اأَلَصابيعي َوَدلكي َما حَيَتاُج إىَل َدلكٍ 
ابنُ  .134 َرَواُه  َخاََتَُه.  َحرهَك  تَ َوضهأَ  إَذا  َوَسلهَم َكاَن  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  َأنه  رَافيٍع  َأيبي  َماَجه    َعن 

ِ. َوالده   ارَُقطيني
يََديَك   .135 َأَصابيَع  َفَخلِيل  تَ َوضهأت  »إَذا  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  َأنه  َعبهاٍس  ابني  َوَعن 

. يُّ ذي مي  ]حسنه البخاري[ َوريجَليَك.« َرَواُه َأمَحُد َوابُن َماَجه َوالرتِي



اٍد قَاَل: رَأَ  .136 ُ َعَليهي َوَسلهَم إَذا تَ َوضهَأ َخلهَل َأَصابيَع ريجَليهي  َوَعن املُسَتوريدي بني َشده يت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
 ]وصححه ابن القطان[ِبيينَصرهي. َرَواُه اخلَمَسُة إَله َأمَحَد  

ُ َعَليهي َوَسلهَم تَ َوضه  .137 ه َصلهى اَّلله ٍم؛ َأنه النهبي َأ َفَجَعَل يَ ُقوُل َهَكَذا يَدُلُك.  َوَعن َعبدي اَّللهي بني زَيدي بني َعاصي
 َرَواُه َأمَحُد.

هي  َفتيهي َوَما َجاَء يفي َمسحي بَعضي  اَبُب َمسحي الرهأسي ُكلِيهي َوصي
هي  .138 بيَرأسي َوَمَسَح  نَدَها  عي تَ َوضهَأ  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  َأنه  ُمَعوِيٍذ؛  بينتي  الرُّبَ يِيعي  فَ َعن  َمَسَح ؛ 

عَر َعن َهيَئتيهي. َرَواُه َأمَحدُ  عري ََل حُيَرِيُك الشه َيٍة ليُمنَصبِي الشه عري ُكله ََّنحي ن َفوقي الشه َوأَبُو َداُود، َويفي    الرهأَس ُكلهُه مي
َما ُذنَيهي كيلَتيهي َوأبُي هي  مي َُقده بي مثُه  ريهي  َُؤخه بي َبَدَأ  َمرهَتيي  هي  بيَرأسي َمَسَح  يُّ   َلفٍظ:  ذي مي َوالرتِي َداُود  أَبُو  َرَواُه  َوبُُطوهنييَم.  َا  ظُُهوريمهي

يٌث َحَسٌن.   َوقَاََل: َحدي
َماَمٌة قيطرييهٌة فََأدخَ  .139 ُ َعَليهي َوَسلهَم يَ تَ َوضهأُ َوَعَليهي عي َل َيَدُه ََتَت َوَعن أََنٍس قَاَل: رَأَيت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله

هي َوَل يَنُقض العيَماَمَة. َرَواُه أَبُو َداُود.   َم رَأسي هي العيَماَمةي َفَمَسَح ُمَقده  َنظٌَر[.  ]قال ابن حجر: يفي إسَنادي
وعن عبد هللا بن عمرو يف صفة الوضوء قال: مث مسح صلى هللا عليه وسلم برأسه، وأدخل ]صح[   .140

 إصبعيه السباحتي يف أذنيه، ومسح ِبهباميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزمية. 
 اَبُب َهل ُيَسنُّ َتكَراُر َمسحي الرهأسي َأم ََل 

ُ َعنُه تَ َوضهَأ، فَ َغَسَل َكفهيهي َحَّته أَنَقامُهَا، مثُه َمضَمَض    ]صح[ .141 َي اَّلله َعن َأيبي َحبهَة قَاَل: رَأَيت َعلييًّا َرضي
هي َمرهةا، مثُه َغَسَل َقدَ  ، َوَمَسَح بيَرأسي رَاَعيهي َثاَلًثا ، َوَغَسَل َوجَهُه َثاَلًثا َوذي ، مثُه    َميهي َثاَلًثا َواسَتنَشَق َثاَلًثا إىَل الَكعَبيي

يُّ َوصَ  ذي مي ُ َعَليهي َوَسلهَم« َرَواُه الرتِي َحُه.  قَاَل: َأحَببُت َأن ُأريَيُكم َكيَف َكاَن طُُهوُر َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله والنسائي  حه
   ِبسناد صحيح، بل قال الرتمذي: إنه أصح شيء يف الباب.

عَ  .142  ُ اَّلله َي  َرضي َعبهاٍس  ابني  َفذََكر  َوَعن  يَ تَ َوضهأُ،  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّلله  َرُسوَل  رََأى  أَنهُه  حريص  نُه 
َدةا. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود. هي َوُأُذنَيهي َمسَحةا َواحي ، َوَمَسَح بيَرأسي يَث ُكلهُه َثاَلًثا َثاَلًثا  احلَدي

َي اَّللهُ  .143 َيبي َداُود َعن ُعثَماَن َرضي ُ َعَليهي    َوألي ثَل َذليَك قَاَل: َهَكَذا َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َعنُه أَنهُه تَ َوضهأَ مي
 َوَسلهَم يَ تَ َوضهأُ.  

َائيهي  َُما مُيَسَحاني بي ن الرهأسي َوَأهنه  اَبُب َأنه اأُلُذَنيي مي
َعنهُ  .144  ُ اَّلله َي  َرضي ابني َعبهاٍس  يُث  َحدي َذليَك  يفي  َسَبَق  ُ  َقد  اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َعن  َوجٍه  َغريي  ن  مي َماَجه  بني  َوَلي  

.» ن الرهأسي  َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »اأُلُذََّنني مي
ُن فَ َتَمضَمضَ  .145 ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »إَذا تَ َوضهَأ الَعبُد املُؤمي ه َصلهى اَّلله ؛ َأنه النهبي َخَرَجت    َوَعن الصَُّناِبيييِي

ُأذُ اخلَطَ  ن  مي ََّتُرَج  َحَّته  هي  رَأسي ن  مي اخلَطَااَي  َخَرَجت  هي  بيَرأسي َمَسَح  َذا  »فَإي َوفييهي:  يَث،  احلَدي َوذََكَر  فييهي«  ن  مي نَيهي«  ااَي 
 َرَواُه َماليٌك َوالنهَسائييُّ َوابُن َماَجه.

َما نيهي ري اأُلُذَنيي َواَبطي  اَبُب َمسحي ظَاهي
يُّ  َعن ابني َعبهاٍس؛ َأنه النه  .146 ذي مي َما. َرَواُه الرتِي نيهي َا َواَبطي ريمهي هي َوُأُذنَيهي ظَاهي ُ َعَليهي َوَسلهَم َمَسَح بيَرأسي ه َصلهى اَّلله بي



َحُه.   َوَصحه
َرمُهَا ِبييهبَاَميهي.  .147 ملُسَبَحَتيي َوظَاهي نَ ُهَما ابي هي َوُأُذنَيهي اَبطي : َمَسَح بيَرأسي  َوليلنهَسائييِي
 بن زيد: أنه رأى النب صلى هللا عليه وسلم َيخذ ألذنيه ماء خالف املاء الذي  وعن عبد هللا  ]ض[ .148

أخذ لرأسه". أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه باء غري فضل يديه، وهو  
 ]قال البيهقي: أصح من الذي قبله[. احملفوظ. 

ن الره  َُما مي  أسي اَبُب َمسحي الصُّدَغيي َوَأهنه
هي  .149 ُ َعَليهي َوَسلهَم تَ َوضهَأ َفَمَسَح بيَرأسي َوَمَسَح َما   َعن الرُّبَ يِيعي بينتي ُمَعوِيٍذ قَاَلت: رَأَيت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله

. َوقَا يُّ ذي مي َدةا. َرَواُه أَبُو َداُود َوالرتِي نُه َوَما َأدبَ َر َوُصدَغيهي َوُأُذنَيهي َمرهةا َواحي يٌث َحَسٌن. ]مداره على  َأقَبَل مي ََل: َحدي
 ابن عقيل[

 اَبُب َمسحي الُعُنقي 
ُ َعَليهي َوَسلهَم ميَ  .150 هي أَنهُه رََأى َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َسُح  َعن لَيٍث َعن طَلَحَة بني ُمَصرِيٍف َعن أَبييهي َعن َجدِي

. َرَواُه َأمَحُد.   مي الُعُنقي ن ُمَقده  رَأَسُه َحَّته بَ َلَغ الَقَذاَل َوَما يَلييهي مي
 ةي اَبُب َجَوازي املَسحي َعَلى العيَمامَ 

اجلََماعَ  .151 َرَواُه  َواخليَماري.«  اخلُفهيي  َعَلى  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  َمَسَح  قَاَل:  بياَلٍل  إَله  َوَعن  ُة 
ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »امَسحُ  ه َصلهى اَّلله َمَحَد: َأنه النهبي  وا َعَلى اخلُفهيي َواخليَماري«.الُبَخارييه َوَأاَب َداُود َويفي ريَوايٍَة ألي

ُ َعَليهي َوَسلهَم َوَمَسَح َعَلى اخلُفهيي َوا .152 لعيَماَمةي«. َوَعن املُغيريَةي بني ُشعَبَة قَاَل: تَ َوضهَأ َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
َحُه.  يُّ َوَصحه ذي مي  َرَواُه الرتِي

َوُهَو يُرييُد َأن ََيَلَع ُخفهيهي، فََأَمَرُه َسلَماُن َأن مَيَسَح َعَلى ُخفهيهي    َوَعن َسلَماَن؛ أَنهُه رََأى رَُجالا َقد َأحَدثَ  .153
َاريهي  ُ َعَليهي َوَسلهَم مَيَسُح َعَلى ُخفهيهي َوَعَلى ِخي َماَمتيهي َوقَاَل: رَأَيت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله  . َوَعَلى عي

ُ َعَليهي َوَسلهَم تَ َوضهأَ َوَمَسَح َعَلى اخلُفهيي َواخليَماري. َرَوامُهَا    َوَعن َثواَبَن قَاَل: رَأَيت َرُسوَل اَّللهي  .154 َصلهى اَّلله
 َأمَحُد. 

مُ   ]ض[  .155 َقدي ا  فَ َلمه الرَبُد  فََأَصاهَبُم  َسرييهةا  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  »بَ َعَث  قَاَل:  َثواَبَن  وا  َوَعن 
َصله  ِي  النهبي الَعَصائيبي َعَلى  َعَلى  مَيَسُحوا  َأن  فََأَمَرُهم  الرَبدي  ن  مي َأَصاهَبُم  َما  إلَيهي  َشَكوا  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله ى 

ُي: اخليَفاُف.   «. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود. الَعَصائيُب: الَعَمائيُم، َوالتهَساخي يي ]فيه انقطاع، راشد بن سعد  َوالتهَساخي
 وابن، قاله أمحد وأبو حامت[.  ل يسمع من ث

 اَبُب َغسلي الرِيجَليي َوبَ َياُن أَنهُه الَفرضُ 
مَيَسه   .156 َوَل  تَ َوضهُئوا  َقوماا  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  رََأى  قَاَل:  اَّللهي  َعبدي  بني  َجابيري  َأعَقاهَبُم َعن 

ن النهاري« َرَواُه َأمَحُد. املَاُء، فَ َقاَل: »َويٌل   ليأَلعَقابي مي
ليأَلعَقابي  .157 »َويٌل  يَ ُقوُل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  عُت  مسَي قَاَل:  احلَاريثي  بني  اَّللهي  َعبدي  ،  َوَعن 

.ِ ارَُقطيني ن النهاري«. َرَواُه َأمَحُد َوالده  َوبُُطوني اأَلقَدامي مي



ُ َعَليهي َوَسلهَم  َوَعن َجرييري ب .158 ِي َصلهى اَّلله ني َحازيٍم َعن قَ َتاَدَة َعن أََنسي بني َماليٍك، »َأنه رَُجالا َجاَء إىَل النهبي
وَ  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  َلُه  فَ َقاَل  الظُّفري،  عي  َموضي ثَل  مي هي  َقَدمي َظهري  َعَلى  َوتَ َرَك  تَ َوضهَأ،  ارجي َوَقد  ع َسلهَم: 

ِ: َوقَاَل: تَ َفرهَد بيهي َجرييُر بُن َحازيٍم َعن قَ َتادَ  ارَُقطيني ن ُوُضوَءَك«. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوالده  َة َوُهَو ثيَقٌة. فََأحسي
   ]له شاهد عند مسلم عن عمر[

، ويف قدمه مثل الظفر ل يصبه املاء،  .159 فقال:    وعن أنس قال: رأى النب صلى هللا عليه وسلم رجالا
 ]أعله بتفرد ابن وهب عن جرير عن قتادة[.  "ارجع فأحسن وضوءك". أخرجه أبو داود والنسائي. 

ني يفي الُوُضوءي  َيمُّ  اَبُب الت ه
ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »إَذا لَبيسُتم، َوإيَذا    ]معلول[   212 ه َصلهى اَّلله ُ َعنُه َأنه النهبي َي اَّلله َعن َأيبي ُهَريَرَة َرضي

نيُكم«. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود.  اَيمي   لفظ ابن ماجه: "إذا توضأمت فابدأوا بيامنكم"تَ َوضهأمُت فَابَدُءوا أبَي
 َمرهةا َوَمرهَتيي َوَثاَلًثا وََكَراَهةي َما َجاَوزََها اَبُب الُوُضوءي 

َوَسله  .160 َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسولي  إىَل   ٌّ َأعَرايبي َجاَء  قَاَل:  هي،  َجدِي َعن  أَبييهي  َعن  ُشَعيٍب  بني  َعمريو  َم  َوَعن 
، َوقَاَل:: »َهذَ  ى َوظََلَم«.  َيسأَلُُه َعن الُوُضوءي فََأرَاُه َثاَلًثا َثاَلًثا ا الُوُضوُء، َفَمن زَاَد َعَلى َهَذا فَ َقد َأَساَء َوتَ َعده

 َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ َوابُن َماَجه.
ن ُوُضوئيهي   اَبُب َما يَ ُقوُل إَذا فَ رََغ مي

ُ عَ  .161 ُ َعنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َي اَّلله ن َأَحٍد  َعن ُعَمَر بني اخلَطهابي َرضي نُكم مي َليهي َوَسلهَم: »َما مي
ُ َوحَدُه ََل َشرييَك َلُه َوَأشَهُد َأنه   ا َعبُدُه َوَرُسولُُه  يَ تَ َوضهأُ فَ ُيسبيُغ الُوُضوَء، مثُه يَ ُقوُل: َأشَهُد َأن ََل إَلَه إَله اَّلله دا حُمَمه

َمَحَد َوَأيبي َداُود إَله فُتيَحت َلُه أَبَواُب اجلَنهةي الثهَمانيَيةي، َيدخُ  ن أَي َُّها َشاَء«. َرَواُه َأمَحُد َوُمسليٌم َوأَبُو َداُود. َوألي ُل مي
يَث.   َماءي فَ َقاَل...«. َوَساَق احلَدي  يفي ريَوايٍَة: »َمن تَ َوضهأَ فََأحَسَن الُوُضوَء مثُه رََفَع َنَظَرُه إىَل السه

و  .162 التوابي،  من  اجعلين  "اللهم  الرتمذي:  املتطهرين". وزاد  من  إسناده  اجعلين  يف  الرتمذي:    ا]قال 
 اضطراب وَل يصح[. 

 اَبُب املَُواََلةي يفي الُوُضوءي 
اَّللهُ  .163 َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  َأنه  َوَسلهَم؛  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َأزَواجي  بَعضي  َعن  َمعَداُن،  بني  َخاليدي  َعَليهي  َعن   

رَُجالا   رََأى  َعَليهي َوَسلهَم   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  فََأَمَرُه  املَاُء،  بَها  ُيصي َل   ، رَهمي الدِي َقدَر  ُلمَعٌة  هي  َقَدمي َظهري  يفي    ُيَصلِيي 
َهَذا  َمَحَد:  ألي قُلُت  األَثَرُم  قَاَل  َوالصهاَلَة.  َوزَاَد:  َداُود  َوأَبُو  َأمَحُد  َرَواُه  الُوُضوَء.  يُعييَد  َأن  َجيِيٌد؟  إسنَ   َوَسلهَم  اُدُه 

 قَاَل: َجيِيٌد.  
 اَبُب َجَوازي املَُعاَونَةي يفي الُوُضوء 

َواحَلَضري   .164 َفري  السه يفي  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َعَلى  املَاَء  قَاَل: َصَببُت  اٍل،  َعسه بني  َصفَواَن  يفي  َعن 
. َرَواُه ابُن َماَجه.   الُوُضوءي

يلي بَعدَ   الُوُضوءي َوالُغسلي  اَبُب امليندي
ُ َعَليهي َوَسلهَم يفي َمنزيليَنا، فََأَمَر َلُه َسعٌد بيغُ  .165 َع َعن قَيسي بني َسعٍد قَاَل: زَاَرََّن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله سٍل فَ ُوضي



لَحَفةا َمصُبوَغةا بيَزعَفَراٍن، َأو َورٍس  َا. َرَواُه َأمَحُد َوابُن َماَجه َوأَبُو َداُود.َلُه فَاغَتَسَل، مثُه ََّنَوَلُه مي  فَاشَتَمَل هبي
 أَبَواُب املَسحي َعَلى اخلُفهيي  

يهتيهي   اَبٌب يفي َشرعي
ُ َعَليهي َوَسلهَم يفي َسَفٍر فَ َقَضى َحاَجَتُه، مثُه  .166 ِي َصلهى اَّلله َأ  تَ َوضه َوَعن املُغيريَةي بني ُشعَبَة قَاَل: ُكنت َمَع النهبي

ََذا َأَمَريني َريبِي َعزه َوَجله  يت ، هبي يت؟ قَاَل: »َبل َأنَت َنسي «. َرَواُه َوَمَسَح َعَلى ُخفهيهي، قُلت: اَي َرُسوَل اَّللهي أََنسي
 . نُه َوَقوَلا ا فيعالا مي : َرَوى املَسَح َسبُعوَن نَفسا  َأمَحُد َوأَبُو َداُود. َوقَاَل احَلَسُن الَبصرييُّ

يعاا اَبُب   املَسحي َعَلى املُوَقيي َوَعَلى اجلَورََبيي َوالنهعَليي مجَي
ُ َعَليهي َوَسلهَم مَيَسُح َعَلى املُوَقيي َواخليَماري. َرَواُه َأمحَ  .167 َيبي  َعن بياَلٍل قَاَل: رَأَيت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ُد، َوألي

ي َحاَجَتُه فَآتييهي  َماَمتيهي َوُموقَيهي.   َداُود: َكاَن ََيُرُج يَقضي ملَاءي فَ يَ تَ َوضهأُ َومَيَسُح َعَلى عي  ابي
ُ َعَليهي َوَسلهَم يَ ُقوُل: »ام .168 عت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َسُحوا َوليَسعييدي بني َمنُصوٍر يفي ُسَننيهي َعن بياَلٍل قَاَل: مسَي

 .» يفي َواملُوقي  َعَلى النهصي
. َرَواُه   َوَعن املُغيريَةي بني ُشعَبةَ  .169 ُ َعَليهي َوَسلهَم تَ َوضهَأ َوَمَسَح َعَلى اجلَورََبيي َوالنهعَليي َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله

 . يُّ ذي مي َحُه الرتِي  اخلَمَسُة إَله النهَسائيِي َوَصحه
َاطي الطهَهارَةي قَبَل اللُّبسي   اَبُب اشرتي

رٍي فََأفَرغت َعَليهي    َعن املُغيريَةي بني ُشعَبَة قَاَل: ُكنت  .170 ُ َعَليهي َوَسلهَم َذاَت لَيَلٍة يفي َمسي ِي َصلهى اَّلله َمَع النهبي
َنزيَع ُخفهيهي، فَ َقاَل: »َدعُهَما   هي مثُه َأهَويت ألي رَاَعيهي َوَمَسَح بيَرأسي َداَوةي فَ َغَسَل َوجَهُه َوَغَسَل ذي ن اإلي يِني َأدَخلتُ ُهَما  مي فَإي

  » َرَتيي يِني َأدَخلت الَقَدَميي اخلُفهيي َومُهَا طَاطَاهي َيبي َداُود: »دَع اخلُفهيي فَإي َفٌق َعَليهي، َوألي َما. ُمت ه «،  َفَمَسَح َعَليهي َرََتني هي
َما.   َفَمَسَح َعَليهي

؟ قَاَل: »نَ َعم، إَذا َأدَخَلُهَما  َوَعن املُغيريَةي بني ُشعَبَة قَاَل: قُلَنا: اَي َرُسوَل هللا؛ َأمَيَسُح َأَحُدََّن َعَلى اخلُفهيي  .171
هي.  يُّ يفي ُمسَندي « َرَواُه احلَُميدي َرََتني  َومُهَا طَاهي

ُ َعَليهي َوَسلهَم تَ َوضهأَ َوَمَسَح َعَلى ُخفهيهي،  .172 فَ ُقلت:    َوَعن َأيبي ُهَريَرَة رضي هللا عنه؛ َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
«. َرَواُه َأمَحُد.اَي َرُسوَل اَّللهي ريجَليك  َرََتني لُهَما؟ قَاَل: »إيِني َأدَخلتهَما َومُهَا طَاهي  َل َتغسي

ُ َعَليهي َوَسلهَم َأن ََّنَسَح َعَلى اخلُفهيي  ]صح[   .173 ه َصلهى اَّلله اٍل قَاَل: َأَمَرََّن يَعيني النهبي َوَعن َصفَواَن بني َعسه
ن َغائيٍط َوََل َبوٍل َوََل َنوٍم إَذا ََنُن َأدَخلَنامُهَا َعَلى طُهٍر َثاَل  ًثا إَذا َساَفرََّن َوَيوماا َولَيَلةا إَذا َأَقمَنا، َوََل خَنَلَعُهَما مي

. سَنادي يُح اإلي : ُهَو َصحي ن َجَنابٍَة. َرَواُه َأمَحُد َوابُن ُخَزميََة، َوقَاَل اخلَطهايبيِي ]وصححه الرتمذي،   َوََل خَنَلَعُهَما إَله مي
 بخاري: أحسن شيء يف هذا الباب[  ونقل عن ال

َص   ]صح بشواهده[  .174 ُ َعَليهي َوَسلهَم أَنهُه رَخه ِي َصلهى اَّلله َوَعن َعبدي الرهمَحني بني َأيبي َبكَرَة َعن أَبييهي »َعن النهبي
رَ  ، َوليلُمقييمي َيوماا َولَيَلةا إَذا َتَطهه نه ٍم َولََياليييهي َما«. َرَواُه األَثَرُم يفي    ليلُمَسافيري َثاَلثََة َأايه فَ َلبيَس ُخفهيهي َأن مَيَسَح َعَليهي

  . سَنادي اإلي يُح  َصحي ُهَو   : اخلَطهايبيِي قَاَل   ،ِ ارَُقطيني َوالده ُخَزميََة  َوابُن  وحسنه  ُسَننيهي  واخلطايب  الشافعي  ]صححه 
 البخاري[.  



بس خفيه فليمسح عليهما، عن عمر موقوفاا وأنس مرفوعاا: "إذا توضأ أحدكم ول  ]صح موقوفا[ .175
  وليصل فيهما، وَل َيلعهما إن شاء إَل من اجلنابة". أخرجه الدارقطين، واحلاكم وصححه.

ةي املَسحي   اَبُب َتوقييتي ُمده
اخلُفهيي   .176 َعَلى  املَسحي  َعن  ُسئيَل  أَنهُه  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َعن  ًَثبيٍت  بني  ُخَزميََة  فَ َقاَل:  َوَعن 

يُّ  ذي مي نه َوليلُمقييمي َيوٌم َولَيَلٌة« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوالرتِي ٍم َولََياليييهي َحُه.  »ليلُمَسافيري َثاَلثَُة َأايه   َوَصحه
مارة أنه قال: اي رسول هللا أمسح على اخلفي؟ قال: "نعم"، قال: يوماا؟ قال:    ]ض[  .177 وعن أيبٍِ بني عي

قال: ويومي؟ قال: "نعم"، قال: وثالثة أايم؟ قال: "نعم، وما شئت". أخرجه أبوداود، وقال: ليس  "نعم"،  
 ]ضعفه أمحد والبخاري والدارقطين[  ابلقوي.

 اَبُب اختيَصاصي املَسحي بيَظهري اخُلفِ 
َأسفَ   ]صح[ .178 َلَكاَن  لرهأيي  ابي يُن  الدِي َلو َكاَن  قَاَل:  َعنُه   ُ اَّلله َي  َرضي َعلييٍِ  ن  َعن  مي ملَسحي  ابي َأوىَل  اخُلفِي  ُل 

ري ُخفهيهي. َرَواُه أَبُو َداُود   ُ َعَليهي َوَسلهَم مَيَسُح َعَلى ظَاهي ِ.  َأعاَلُه، َلَقد رَأَيت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ارَُقطيني أخرجه  َوالده
 ]وصححه ابن حجر يف التلخيص[. أبو داود ِبسناد حسن 

. َرَواُه  َوَعن املُغيريَةي بني ُشعبَ  .179 ُ َعَليهي َوَسلهَم مَيَسُح َعَلى ظُُهوري اخلُفهيي َة قَاَل: رَأَيت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
يٌث َحَسٌن.   َا، َوقَاَل: َحدي ريمهي يُّ َوَلفظُُه: َعَلى اخلُفهيي َعَلى ظَاهي ذي مي  َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوالرتِي

اءي بني َحيَوَة َعن َورهاٍد َكاتيب املُغيريَةي بني ُشعَبَة َعن املُغيريَةي بني ُشعَبَة؛  َوَعن َثوري بني يَزييَد َعن رَجَ   ]ض[ .180
وَ  النهَسائيِي،  إَله  اخلَمَسُة  َرَواُه  َوَأسَفَلُه.  اخُلفه  َأعَلى  َمَسَح  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َهَذا  َأنه   : يُّ ذي مي الرتِي قَاَل 

َمعُلو  يٌث  فَ َقاََل:  َحدي يثي  احلَدي َهَذا  َعن  ا  دا َوحُمَمه ُزرَعَة  َأاَب  َوَسأَلت  ُمسليٍم،  بني  الَولييدي  َغرُي  ثَوٍر  َعن  ُيسنيدُه  َل  ٌل 
يٍح. ]و   . ضعفه أمحد وأبو حامت[لَيَس بيَصحي

 أَبَواُب نَ َواقيضي الُوُضوءي 
بييلي  ن السه خلَاريجي مي  اَبُب الُوُضوءي ابي

ن اخلَ  بييَليي اَبُب الُوُضوءي مي ن َغريي السه سي مي  اريجي النهجي
ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَء فَ تَ َوضهأَ. ف َ   ]ض[ .181 ه َصلهى اَّلله ؛ َأنه النهبي رَداءي َلقييت  َعن َمعَداَن بني َأيبي طَلَحَة َعن َأيبي الده

َمشَق َفذََكرت َلُه َذليَك، فَ َقاَل: َصَدَق َأََّن َصَبب دي دي يُّ َوقَاَل:  َثواَبَن يفي َمسجي ذي مي ت َلُه َوُضوَءُه. َرَواُه َأمَحُد َوالرتِي
 .  ُهَو َأَصحُّ َشيٍء يفي َهَذا الَبابي

عن ثوابن وأيب الدرداء عن النب صلى هللا عليه وسلم: أنه قاء فتوضأ. أخرجه الرتمذي وأخرجه ] .182
به   تقوم  وَل  مضطرب  احلديث  هذا  إسناد  البيهقي:  قال  فأفطر.  قاء  بلفظ:  ألمحد:  أمحد  قيل  اه   حجة. 

 حديث ثوابن ثبت عندك؟ قال: نعم. اه  من املغين[. 
ُ َعنَها قَاَلت:    ]ض[  .183 َي اَّلله يَل بني َعيهاٍش َعن ابني ُجَريٍج َعن ابني َأيبي ُمَليَكَة َعن َعائيَشَة َرضي َوَعن إمسَاعي

ُ َعَليهي َوَسلهَم: »َمن َأَصابَهُ   َقيٌء َأو رَُعاٌف َأو قَ َلٌس َأو َمذٌي َفلَينَصريف َفليَ تَ َوضهأ، مثُه  قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ن َأص ِ َوقَاَل: احلُفهاُظ مي ارَُقطيني َحابي ابني ُجَريٍج  ليَينبي َعَلى َصاَلتيهي َوُهَو يفي َذليَك ََل يَ َتَكلهُم«. َرَواُه ابُن َماَجه َوالده



أَبييهي  َعن  ُجَريٍج  ابني  َعن  .  يَرُوونَُه  ُمرَسالا َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي وأعله   َعن  الشافعي،    الدارقطين ]ضعفه 
ابإلرسال، وقال أبو حامت: هذا خطأ؛ عن ابن جريج مرسالا ا.ه  أي الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن 

   النب صلى هللا عليه وسلم[.
َعَلى   ]ض[  .184 يَزيد  َوَل  يَ تَ َوضهأ،  َوَل  َفَصلهى  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  احَتَجَم  قَاَل:  أََنٍس  َوَعن 

ِ. وليهنه  ارَُقطيني هي. َرَواُه الده    ]وقال: وقفه أبو املغرية عن األوزاعي وهو الصواب[.َغسلي حَمَامجيي
سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "َييت أحدكم الشيطان وعن ابن عباس أن ر   ]صح بشواهده[  .185

يسمع   حَّت  ينصرف  فال  ذلك  وجد  فإذا  حيدث،  ول  أحدث  أنه  إليه  فيخيل  مقعدته  يف  فينفخ  صالته،  يف 
، أو ُيد رحياا". أخرجه البزار.   صوَتا

أحدثت،    ]ض[  .186 إنك  فقال:  الشيطان،  أحدكم  جاء  "إذا  سعيد مرفوعاا:  أيب  عن  فليقل: وللحاكم 
 كذبت". وأخرجه ابن حبان بلفظ: "فليقل يف نفسه". 

نُه َعَلى إحَدى َحاََلتي الصهاَلةي  ريي مي ن النهومي ََل الَيسي  اَبُب الُوُضوءي مي
َسَفرا   ]صح[ .187 إَذا ُكنها  ََيُمُرََّن  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  قَاَل: َكاَن  اٍل  َعسه بني  َصفَواَن  َأن  َعن  ا 

ن َغائيٍط َوَبوٍل َوَنوٍم. َرَواُه َأمحَ  ن َجَنابٍَة َلكين مي نه إَله مي ٍم َولََياليييهي َفافَ َنا َثاَلثََة َأايه يُّ  ََل نَنزيَع خي ذي مي ُد َوالنهَسائييُّ َوالرتِي
َحُه.   ]قال البخاري: أحسن شيء يف هذا الباب[. َوَصحه

هي َفَمن ََّنَم َفليَ تَ َوضهأ«  َوَعن َعلييٍِ قَاَل: قَاَل َرُسولُ   ]ض[ .188 ُ َعَليهي َوَسلهَم: »الَعُي ويَكاُء السه  اَّللهي َصلهى اَّلله
 َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوابُن َماَجه.

َذا ََّنَمت ال   ]ض[  .189 هي، فَإي َعيَناني  َوَعن ُمَعاوييََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي صلى هللا عليه وسلم: »الَعُي ويَكاُء السه
يثي َعلي  بُري، َوُسئيَل َأمَحُد َعن َحدي َلَقةي الدُّ هي: اسٌم حلي ِ. السه ارَُقطيني يٍِ َوُمَعاوييََة يفي  اسَتطَلَق الويَكاُء«. َرَواُه َأمَحُد َوالده

يُث َعلييٍِ أَثَبُت َوَأقَوى.   ]قال أبو حامت: ليسا بقويي[. َذليَك، فَ َقاَل: َحدي
َرَة َحَّته ََّتفيَق َوَعن أََنٍس قَاَل:   .190 ُروَن العيَشاَء اآلخي ُ َعَليهي َوَسلهَم يَنَتظي »َكاَن َأصَحاُب َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله

 ]وأصله يف مسلم بلفظ: ينامون مث يصلون فال يتوضؤون.. رُُءوُسُهم مثُه ُيَصلُّوَن َوََل يَ تَ َوضهُئوَن«. َرَواُه أَبُو َداُود.  
ُ َعَليهي َوَسلهَم  َوَعن يَزييَد بني عَ  .191 ه َصلهى اَّلله بدي الرهمَحني َعن قَ َتاَدَة َعن َأيبي الَعاليَيةي َعن ابني َعبهاٍس َأنه النهبي

ُلُه« َرَواُه َأمَحدُ  نهُه إَذا اضَطَجَع اسرَتَخت َمَفاصي َع فَإي ا ُوُضوٌء َحَّته َيضَطجي دا   ، َويَزييدُ قَاَل: »لَيَس َعَلى َمن ََّنَم َساجي
رَساليهي، قَ  ِي َهَذا إليي اََليني يَث الده ُّ قَاَل َأمَحُد: ََل أَبَس بيهي. قُلت: َوَقد َضعهَف بَعُضُهم َحدي اََليني َا  ُهَو الده اَل ُشعَبُة: إَّنه

نَها. يَث َفذََكَرَها َولَيَس َهَذا مي ن َأيبي الَعاليَيةي َأربَ َعَة َأَحادي َع قَ َتاَدَة مي  مسَي
عن ابن عباس مرفوعاا: "إَّنا الوضوء على من َّنم مضطجعاا". ويف إسناده ضعف وأليب داود    ]ض[  .192
 ]أنكره أمحد وأبو داود[. أيضاا.

ن َمسِي املَرَأةي   اَبُب الُوُضوءي مي
ُموا {، َوُقريَئ }َأو َلَمسُتم{ َوَعن مُ  .193 ُ تَ َعاىَل: } َأوََلَمسُتم النِيَساَء فَ َلم َتَيُدوا َماءا فَ تَ َيمه َعاذي بني  قَاَل اَّلله

ُ َعَليهي َوَسلهَم رَُجٌل فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َما تَ ُقوُل يفي رَُجٍل لَ  ه َصلهى اَّلله قيَي امَرَأةا يَعريفُ َها فَ َليَس  َجَبٍل قَاَل: أََتى النهبي



ُُيَا َل  أَنهُه  َغرَي  نَها  مي َأََتُه  َقد  إَله  َشيئاا  امَرأَتيهي  ن  مي الرهُجُل  الصهاَلَة ََييتي  }َوَأقيم  اآليََة:  هي  َهذي  ُ اَّلله فَأَنَزَل  قَاَل:  عَها؟  مي
مثُه  »تَ َوضهأ  َوَسلهَم:  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى   ُّ النهبي َلُه  فَ َقاَل  اآليََة.   } اللهيلي  ن  مي ا  َوزَُلفا َهاري  الن ه َأمَحُد  َطَريَف  َرَواُه   » َصلِي  

 .ِ ارَُقطيني  َوالده
إبَراهي   ]ض[ .194 يُ َقبِيُل  َوَعن  َوَسلهَم َكاَن  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َأنه  َعنَها؛   ُ اَّلله َي  َرضي َعائيَشَة  َعن  يِي  التهيمي يَم 

إب ُمرَسٌل.  ُهَو  َداُود:  أَبُو  قَاَل   ، َوالنهَسائييُّ َداُود  أَبُو  َرَواُه  يَ تَ َوضهأُ.  َوََل  ُيَصلِيي  مثُه  هي  َأزَواجي الته بَعَض  يُم  َل  َراهي يُّ  يمي
  . ُمرَسالا َوإين َكاَن  يثي  احلَدي َهَذا  ن  مي َأحَسُن  الَبابي  َهَذا  يفي  لَيَس  النهَسائيِي:  َوقَاَل  َعائيَشَة.  ن  مي ]ضعفه  َيسَمع 

 البخاري وقال: حبيب بن أيب ًثبت ل يسمع منها، وضعفه حيىي القطان والرتمذي[.
ُ َعنَها قَاَلت: .195 َي اَّلله ُ َعَليهي َوَسلهَم لَُيَصلِيي َوإييِني َلُمعرَتيَضٌة    َوَعن َعائيَشَة َرضي إن َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

يني بيريجليهي. َرَواُه النهَسائيِي.   َاَض اجليَنازَةي َحَّته إَذا َأرَاَد َأن يُوتيَر َمسه  َبَي َيَديهي اعرتي
ن َلمسي الُقُبلي   اَبُب الُوُضوءي مي

ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »َمن َمسه ذََكَرُه َفاَل ُيَصلِيي َحَّته   ]صح[ .196 ه َصلهى اَّلله  َعن ُبسَرَة بينتي َصفَواَن َأنه النهبي
، َويفي   : ُهَو َأَصحُّ َشيٍء يفي َهَذا الَبابي . َوقَاَل الُبَخارييُّ يُّ ذي مي َحُه الرتِي َمَحَد  ريوَ يَ تَ َوضهَأ«. َرَواُه اخلَمَسُة َوَصحه ايٍَة ألي

َمسه  َمن  »َويَ تَ َوضهأُ  يَ ُقوُل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  َعت  مسَي َا  َأهنه ُبسَرَة  َعن  َوَهَذا  َوالنهَسائييُّ  الذهَكَر«،   
هي َوذََكَر َغرييهي.    ]وصححه أمحد وابن معي والدارقطين[. َيشَمُل ذََكَر نَفسي

َحبي  .197 أُمِي  َفليَ تَ َوضهأ« َوَعن  َفرَجُه  َمسه  »َمن  يَ ُقوُل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  عت  مسَي قَاَلت:  يَبَة 
َحُه َأمَحُد َوأَبُو ُزرَعَة.  َرَواُه ابُن َماَجه َواألَثَرُم َوَصحه

ه َصلهى اَّللهُ  .198 ُ َعنُه َأنه النهبي َي اَّلله هي إىَل ذََكريهي لَيَس    َوَعن َأيبي ُهَريَرَة َرضي َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »َمن َأفَضى بيَيدي
رٌت فَ َقد َوَجَب َعَليهي الُوُضوُء« َرَواُه َأمَحُد.   ُدونَُه سي

َا رَُجٍل َمسه  .199 ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »َأميُّ ِي َصلهى اَّلله هي َعن النهبي َفرَجُه    َوَعن َعمريو بني ُشَعيٍب َعن أَبييهي َعن َجدِي
ت َفرَجَها َفلتَ تَ َوضهأ«. َرَواُه َأمَحُد.  َا امَرَأٍة َمسه  َفليَ تَ َوضهأ، َوَأميُّ

يف    ]مقارب[  .200 ذكره  ميس  الرجل  قال:  أو  ذكري،  مسست  رجل:  قال  قال:  علي  بن  طلق  وعن 
اخلمسة أخرجه  منك".  بضعة  هو  إَّنا  "َل،  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النب  فقال  الوضوء؟  أعليه  ،  الصالة، 

]ضعفه الشافعي وأبو زرعة وأبو حامت   وصححة ابن حبان، وقال ابن املديين: هو أحسن من حديث بسرة.
 والدارقطين والبيهقي[.

بيلي  ن حُلُومي اإلي  اَبُب الُوُضوءي مي
الُوُضوءي   .201 َعن  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  ُسئيَل  قَاَل:  َعازيٍب  بني  الرَبَاءي  ؟ َوَعن  بيلي اإلي حُلُومي  ن  مي

نَها"، َوُسئيَل َعن الصهاَلةي يفي   ؟ فَ َقاَل: "ََل تَ َوضهُئوا مي نَها". َوُسئيَل َعن حُلُومي الَغَنمي ،  فَ َقاَل: "تَ َوضهُئوا مي بيلي ُمَباَركي اإلي
يي "، َوُسئيَل َعن الصهاَلةي يفي  َياطي ن الشه َا مي هنه َا  فَ َقاَل: "ََل ُتَصلُّوا فييَها، فَإي هنه ؟ فَ َقاَل: "َصلُّوا فييَها، فَإي  َمَرابيضي الَغَنمي

 بَ رََكٌة« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود.
ف َ  .202 رُي  َيسي اَّللهي  َوَرُسوُل  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  ليَرُسولي   ٌّ َأعَرايبي َعَرَض  قَاَل:  الُغرهةي  ي  ذي اَي  َوَعن  َقاَل: 



هَ َرُسوَل اَّللهي؛ تُ  ن حُلُومي ؛ َأفَ ُنَصلِيي فييَها؟ فَ َقاَل:" ََل "، قَاَل: َأفَ نَ تَ َوضهأُ مي بيلي ا؟  دريُكَنا الصهاَلُة َوََنُن يفي َأعطَاني اإلي
َها؟ قَاَل: "ََل  ن حُلُومي ؟ قَاَل: "نَ َعم"، قَاَل: َأفَ نَ تَ َوضهأُ مي ، َرَواُه َعبُد  «قَاَل: "نَ َعم"، قَاَل: َأفَ ُنَصلِيي يفي َمَرابيضي الَغَنمي

 اَّللهي بُن َأمَحَد يفي ُمسَندي أَبييهي. 
 اَبُب إَُيابي الُوُضوءي ليلصهاَلةي َوالطهَوافي َوَمسِي املُصَحفي 

ُ َعَليهي    ]مرسل قوي[ .203 ه َصلهى اَّلله هي َأنه النهبي دي بني َعمريو بني َحزٍم َعن أَبييهي َعن َجدِي َوَعن َأيبي َبكري بني حُمَمه
ٌر«. َرَواُه األَثَرُم َوالده  ِ، وَ َوَسلهَم: َكَتَب إىَل َأهلي الَيَمني كيَتاابا وََكاَن فييهي:" ََل مَيَسُّ الُقرآَن إَله طَاهي ُهَو ليَماليٍك  ارَُقطيني

ي َكت َ  دي بني َعمريو بني َحزٍم: إنه يفي الكيَتابي الهذي َبُه َرُسوُل اَّللهي  يفي املَُوطهإي ُمرَسالا َعن َعبدي اَّللهي بني َأيبي َبكري بني حُمَمه
ٌر  ُ َعَليهي َوَسلهَم ليَعمريو بني َحزٍم " َأن ََل مَيَسه الُقرآَن إَله طَاهي  ".  َصلهى اَّلله

يثي ابني ُعَمَر، »َوََل مَيَسه املُصَحَف إَله َعَلى    -يَعيني َأمَحَد    -َوقَاَل األَثَرُم: َواحَتجه أَبُو َعبدي اَّللهي   .204 َدي ِبي
عن الزهري عن أيب بكر عن أبيه عن جده، ورواه يونس   -وهو مرتوك-]رواه سليمان بن أرقم  َطَهارٍَة«.  

عبدا ابن  وقواه  مرسال،  الزهري  والعمل عن  ابلقبول  العلماء  تلقاه  قد  هذا  حزم  بن  عمرو  وقال: كتاب  لرب 
   وهو عندهم أشهر وأظهر من اإلسناد الواحد املتصل ا.ه  وثبت أصل الكتاب عند البزار وغريه[.

ه َصلهى .205 ُ َعَليهي َوَسلهَم؛ َأنه النهبي ه َصلهى اَّلله ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل:    َوَعن طَاُوٍس؛ َعن رَُجٍل َقد َأدَرَك النهبي اَّلله
  . َذا طُفُتم فََأقيلُّوا الَكاَلَم«. َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ لَبيتي َصاَلٌة فَإي َا الطهَواُف ابي  »إَّنه

َجليهي   أَبَواُب َما ُيسَتَحبُّ الُوُضوُء ألي
تُه النهاُر َوالرُّخَصُة يفي  ها َمسه   َتركيهي اَبُب استيحَبابي الُوُضوءي ِمي

ا َفصَ  .206 ُ َعَليهي َوَسلهَم َوَمَع َأيبي َبكٍر َوُعَمَر ُخبزاا َوحَلما ِي َصلهى اَّلله لهوا َوَل َوَعن َجابيٍر قَاَل: َأَكلت َمَع النهبي
 يَ تَ َوضهُئوا. َرَواُه َأمَحُد.  

ن َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّللهُ  .207 ُر اأَلمَريني مي تُه النهاُر.  َوَعن َجابيٍر قَاَل: َكاَن آخي ها َمسه  َعَليهي َوَسلهَم َترُك الُوُضوءي ِمي
 .  َرَواُه أَبُو َداُود َوالنهَسائييُّ

 اَبُب َفضلي الُوُضوءي ليُكلِي َصاَلةٍ 
ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »َلوََل َأن َأُشقه َعَلى أُمهِتي أَلََمر  .208 ِي َصلهى اَّلله نَد ُكلِي َصاَلٍة َعن َأيبي ُهَريَرَة َعن النهبي ُتم عي

يٍح.   َواٍك«. َرَواُه َأمَحُد ِبييسَناٍد َصحي  بيُوُضوٍء، َوَمَع ُكلِي ُوُضوٍء بيسي
لُوُضوءي ليُكلِي َصاَلةٍ  .209 َر ابي ُ َعَليهي َوَسلهَم َكاَن أُمي ه َصلهى اَّلله راا َكاَن   َوَعن َعبدي اَّللهي بني َحنظََلَة؛ َأنه النهبي طَاهي

ن َحَدٍث، وَ َأو َغرَي   َع َعنُه الُوُضوُء إَله مي نَد ُكلِي َصاَلٍة، َوُوضي َواكي عي لسِي َر ابي ا ُشقه َذليَك َعَليهي أُمي ٍر، فَ َلمه َكاَن  طَاهي
ةا َعَلى َذليَك، َكاَن يَفَعُلُه َحَّته َماَت. َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود.  َعبُد اَّللهي بُن ُعَمَر يَ َرى َأنه بيهي قُ وه

ُ َعَليهي َوَسلهَم قَ  .210 ه َصلهى اَّلله يُّ ِبييسَناٍد َضعييٍف َعن ابني ُعَمَر؛ َأنه النهبي ذي مي اَل: »َمن  َوَرَوى أَبُو َداُود َوالرتِي
ُ َلُه بيهي َعشَر َحَسَناٍت«.   تَ َوضهَأ َعَلى طُهٍر َكَتَب اَّلله

 َعزه َوَجله َوالرُّخَصةي يفي َتركيهي اَبُب استيحَبابي الطهَهارَةي ليذيكري اَّللهي 
يَ ُرده  .211 فَ َلم  يَ تَ َوضهأُ  َوُهَو  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َعَلى  َسلهَم  أَنهُه  قُنُفٍذ؛  بني  ري  املَُهاجي َحَّته َعن  َعَليهي   



ن ُوُضوئيهي فَ َرده َعَليهي، َوقَاَل:" إنهُه َل مَيَنعيني َأن أَ  رُده َعَليك إَله َأيِني َكريهت َأن َأذُكَر اَّللهَ إَله َعَلى َطَهارٍَة«.  فَ رََغ مي
 َرَواُه َأمَحُد َوابُن َماَجه بيَنحويهي  

 اَبُب استيحَبابي الُوُضوءي ليَمن َأرَاَد النهومَ 
ربي  َجلي اأَلكلي َوالشُّ  َواملَُعاَوَدةي. اَبُب ََتكييدي َذليَك ليلُجُنبي َواستيحَبابي الُوُضوءي َلُه ألي

َص ليلُجُنبي إَذا َأرَاَد َأن ََيُكَل َأو يَ  .212 ُ َعَليهي َوَسلهَم رَخه ه َصلهى اَّلله ٍر َأنه النهبي اري بني اَيسي شَرَب َأو  َوَعن َعمه
َحُه. يُّ َوَصحه ذي مي  يَ َناَم َأن يَ تَ َوضهَأ ُوُضوَءُه ليلصهاَلةي« َرَواُه َأمَحُد َوالرتِي

ُل  َعن َعائيشَ  .213 ُ َعَليهي َوَسلهَم إَذا َأرَاَد َأن ََيُكَل َأو َيشَرَب َوُهَو ُجُنٌب يَغسي ُّ َصلهى اَّلله َة قَاَلت: َكاَن النهبي
 .  َيَديهي مثُه ََيُكُل َوَيشَرُب. َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ

ُّ   ]ض[ ]عن أيب إسحاق عن األسود[ .214 ُ َعَليهي َوَسلهَم إَذا    َعن عائشة أَيضاا قَاَلت: َكاَن النهبي َصلهى اَّلله
يِي  ذي مي َيبي َداُود َوالرتِي َعنَها َكاَن َرُسوُل اَّللهي    َكاَن َلُه َحاَجٌة إىَل َأهليهي َأََتُهم مثُه يَ ُعوُد َوََل مَيَسُّ َماءا. َرَواُه َأمَحُد. َوألي

ميََ  َوََل  ُجُنٌب  َوُهَو  يَ َناُم  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َماءا.  َصلهى  أبو  سُّ  فيه  غلط  ومسلم،  حامت  أبو  وأعله  أمحد  ]ضعفه 
 إسحاق وكان شعبة يتقيه عنه[. 

ُ َعَليهي َوَسلهَم فَ َقاَل: "يفي املَ  .215 ه َصلهى اَّلله اءا، َفَسأَلت النهبي ذيي  َعن َعلييٍِ رضي هللا عنه قَاَل: ُكنت رَُجالا َمذه
َروَ  الُغسُل«.  املينيِي  َويفي  املَاَء  الُوُضوُء  َحَذفت  »إَذا  فَ َقاَل:  َمَحَد  َوألي َحُه.  َوَصحه يُّ  ذي مي َوالرتِي َماَجه  َوابُن  َأمَحُد  اُه 

ل«.  فاا َفاَل َتغَتسي َذا َل َتُكن َحاذي ن اجلََنابَةي، فَإي ل مي  فَاغَتسي
ن التيَقاءي اخليَتاَنيي َوَنسخي الرُّخَصةي فييهي.   اَبُب إَُيابي الُغسلي مي

َعائيشَ  .216 ُشَعبيَها  َوَعن  َبَي  قَ َعَد  »إَذا  َوَسلهَم:  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلت:  َعنَها   ُ اَّلله َي  َرضي َة 
َحُه َوَلف يُّ َوَصحه ذي مي ، مثُه َمسه اخليَتاُن اخليَتاَن فَ َقد َوَجَب الُغسُل«. َرَواُه َأمَحُد َوُمسليٌم َوالرتِي اَوَز  ظُُه:»إَذا جَ اأَلرَبعي

 اخليَتاُن اخليَتاَن َوَجَب الُغسُل«. 
ن املَاءي رُخَصٌة َكاَن َرُسوُل اَّللهي صَ  .217 ُ  َوَعن ُأيبَِي بني َكعٍب قَاَل: إنه الُفتَيا الهِتي َكانُوا يَ ُقوُلوَن: املَاُء مي لهى اَّلله

ساَلمي مثُه َأَمَرََّن ابي  َا يفي َأوهلي اإلي َص هبي َا َكاَن  َعَليهي َوَسلهَم رَخه غتيَسالي بَعَدَها« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود، َويفي َلفٍظ إَّنه َلي
َحُه. يُّ َوَصحه ذي مي ساَلمي مثُه هنُيَي َعنَها. َرَواُه الرتِي ن املَاءي رُخَصٌة يفي َأوهلي اإلي  املَاُء مي

يٍج قَاَل: ََّنَدايني َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّللهُ  .218 ، فَ ُقمت َوَل َوَعن رَافيعي بني َخدي  َعَليهي َوَسلهَم َوَأََّن َعَلى َبطني امَرَأيتي
"، قَاَل رَافيٌع: مثُه َأَمَرََّن َرُسوُل   ن املَاءي اَّللهي َصلهى  أُنزيل، فَاغَتَسلت َوَخَرجت فََأخرَبتُُه، فَ َقاَل: "ََل َعَليك. املَاُء مي

. لُغسلي ُ َعَليهي َوَسلهَم بَعَد َذليَك ابي  َرَواُه َأمَحُد.  اَّلله
مَ  .219 َها  َمَنامي يفي  تَ َرى  املَرَأةي  َعن  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َسأََلت  َا  َأهنه َحكييٍم؛  بينتي  َخوَلَة  يَ َرى  َعن  ا 

 يُنزيَل« َرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ  الرهُجُل، فَ َقاَل: "لَيَس َعَليَها ُغسٌل َحَّته تُنزيَل. َكَما َأنه الرهُجَل لَيَس َعَليهي ُغسٌل َحَّته 
ف َ  َها،  َمَنامي يفي  ََتَتليُم  املَرَأةي  َعن  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َسأََلت  َا  َأهنه َوَلفظُُه:  املَاَء  خُمَتَصراا  رََأت  إَذا  َقاَل: 

ل.    َفلَتغَتسي
ُ َعَليهي َوَسلهَم َعن الرهُجلي ُيَيُد ال .220 ُ َعنَها قَاَلت: ُسئيَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َي اَّلله بَ َلَل َوََل  َوَعن َعائيَشَة َرضي



ُل"، َوَعن الرهُجلي يَ َرى َأن َقد احتَ َلَم، َوََل ُيَيُد البَ َلَل، فَ َقاَل: "ََل  ُغسَل َعَليهي"،    َيذُكُر احتياَلماا، فَ َقاَل: "يَغَتسي
« َروَ  َا النِيَساُء َشَقائيُق الرِيَجالي اُه اخلَمَسُة إَله  فَ َقاَلت أُمُّ ُسَليٍم: املَرَأُة تَ َرى َذليَك َعَليَها الُغسُل؟ قَاَل: "نَ َعم، إَّنه

 النهَسائيِي. 
 اَبُب ُوُجوبي الُغسلي َعَلى الَكافيري إَذا َأسَلمَ 

ٍم أَنههُ  .221 دٍر. َرَواُه اخلَمَسُة    َعن قَيسي بني َعاصي َاٍء َوسي َل بي ُ َعَليهي َوَسلهَم َأن يَغَتسي ُّ َصلهى اَّلله َأسَلَم، فََأَمَرُه النهبي
 إَله ابَن َماَجه.  

ُ َعَليهي َوَسلهَم: اذَهُبوا بيهي  ]غري حمفوظ[ .222 ُّ َصلهى اَّلله إىَل َحائيطي َوَعن َأيبي ُهَريَرَة َأن مُثَاَمَة َأسَلَم فَ َقاَل النهبي
َل. َرَواُه َأمَحُد.   َبيني ُفاَلٍن َفُمُروُه َأن يَغَتسي

 اَبُب ََتريميي القيَراَءةي َعَلى احلَائيضي َواجلُُنبي 
ي َحاَجَتُه، مثُه ََيُرُج   ]ض[ .223 ُ َعَليهي َوَسلهَم يَقضي َعن َعلييٍِ رضي هللا عنه قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ن الُقرآني َشيٌء لَيَس اجلََنابََة. رَ فَ َيقَرأُ   ُزُه مي َا قَاَل: ََل حَيجي َواُه اخلَمَسُة  الُقرآَن، َوََيُكُل َمَعَنا اللهحَم َوََل حَيُجُبُه َوُربه

يِي خُمَتَصٌر: َكاَن يُقريئُ َنا الُقرآَن َعَلى ُكلِي َحاٍل َما َل َيُكن ُجنُ باا، َوقَاَل:   ذي مي يٌح.  َلكينه َلفَظ الرتِي يٌث َحَسٌن َصحي َحدي
   ]ضعفه الشافعي وأمحد من أجل عبد هللا بن سلمة عن علي فيه ضعف[.

ن    ]ض[  .224 ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »ََل يَقَرأُ اجلُُنُب، َوََل احلَائيُض َشيئاا مي ِي َصلهى اَّلله َوَعن ابني ُعَمَر َعن النهبي
ذي  مي َوالرتِي َداُود  أَبُو  َرَواُه   » َماَجه.  الُقرآني َوابُن  غري  يُّ  عن  وروايته  عياش  بن  إمساعيل  حديث    الشاميي ]من 

 ضعيفة وهذا منها[. 
ن الُقرآني   .225 َفَساُء مي ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »ََل َتقَرأُ احلَائيُض َوََل الن ُّ ِي َصلهى اَّلله َشيئاا«.  َوَعن َجابيٍر؛ َعن النهبي

ِ.َرَواُه  ارَُقطيني  الده
جنابة،    ]ض[  .226 شعرة  َتت كل  "إن  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال:  هريرة  أيب  وعن 

]وضعفه الشافعي وأنكره البخاري،وقال    فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر". رواه أبو داود، والرتمذي وضعفاه.
.]  الدارقطين: عن احلسن مرسالا

 و جمهول. وألمحد عن عائشة َنوه، وفيه را ]ض[  .227
ن اللُّبثي فييهي إَله َأن يَ تَ َوضهأ  دي َوَمنعيهي مي  اَبُب الرُّخَصةي يفي اجتيَيازي اجلُُنبي يفي املَسجي

َي َحائيٌض فَ َيَضعُ  .228 ُ َعَليهي َوَسلهَم َيدُخُل َعَلى إحَداََّن َوهي  َوَعن َميُمونََة قَاَلت: َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
جري  َي َحائيٌض«. َرَواُه  رَأَسُه يفي حي دي َوهي ُمَرتيهي فَ َتَضُعَها يفي املَسجي َي َحائيٌض مثُه تَ ُقوُم إحَداََّن ِبي َها فَ َيقَرأُ الُقرآَن َوهي

.  َأمَحُد َوالنهَسائييُّ
دي ُجنُ باا جُمَتازاا« َرَواُه َسعييُد بُن َمنُصو  .229  ٍر يفي ُسَننيهي.  َوَعن َجابيٍر قَاَل »: َكاَن َأَحُدََّن مَيُرُّ يفي املَسجي
دي َوُهم  .230 َوَعن زَيدي بني َأسَلَم قَاَل: »َكاَن َأصَحاُب َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّللهُ َعَليهي َوَسلهَم مَيُشوَن يفي املَسجي

ري    ُجُنٌب«. َرَواُه ابُن املُنذي
ُ َعَليهي َوَسله  ]ض[ .231 َم َوُوُجوُه بُ ُيوتي َأصَحابيهي َشاريَعٌة يفي  َوَعن َعائيَشَة قَاَلت: »َجاَء َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله



ُ َعَليهي َوَسلهَم وَ  ، مثُه َدَخَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله دي هي البُ ُيوَت َعن املَسجي ُهوا َهذي ، فَ َقاَل: َوجِي دي َل َيصَنع الَقوُم املَسجي
م، فَ قَ  م رُخَصٌة َفَخَرَج إلَيهي َد  َشيئاا رََجاَء َأن يَنزيَل فييهي لُّ املَسجي يِني ََل ُأحي دي فَإي هي البُ ُيوَت َعن املَسجي ُهوا َهذي اَل: َوجِي

َائيٍض َوََل ُجُنٍب«. َرَواُه أَبُو َداُود.   [.راوية احلديث ]أعله البخاري يف التاريخ ِبسرة بنت دجاجةحلي
232.   ُ عَلى َوَعن أُمِي َسَلَمَة قَاَلت: »َدَخَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله دي فَ َناَدى أبَي َعَليهي َوَسلهَم َصرَحَة َهَذا املَسجي

ُُنٍب«. َرَواُه ابُن َماَجه. َائيٍض َوََل جلي َد ََل حيَيلُّ حلي  َصوتيهي إنه املَسجي
غَسالٍ   اَبُب َطَوافي اجلُُنبي َعَلى نيَسائيهي بيُغسٍل َوأبَي

ُ َعَليهي وَ  .233 ه َصلهى اَّلله ٍد« َرَواُه اجلََماَعُة إَله َعن أََنٍس »َأنه النهبي َسلهَم َكاَن َيُطوُف َعَلى نيَسائيهي بيُغسٍل َواحي
ٍد   . يفي لَيَلٍة بيُغسٍل َواحي َمَحَد َوالنهَسائييُّ  الُبَخارييه َوألي

َصله  .234 اَّللهي  َرُسوَل  »َأنه  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسولي  َموىَل  رَافيٍع  َأيبي  طَاَف َوَعن  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله ى 
، فَ ُقلت: اَي َرُسوَل اَّللهي َلو اغَتَسلت ُغسالا  نُهنه ُغسالا نَد ُكلِي امَرَأٍة، مي ا،  َعَلى نيَسائيهي يفي لَيَلٍة، فَاغَتَسَل عي دا  َواحي

 فَ َقاَل: َهَذا َأطَهُر َوَأطَيُب« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود. 
  املُسَتَحبهةي  أَبَواُب اأَلغَسالي 

 اَبُب ُغسلي اجلُُمَعةي 
احلسن[  .235 ]وعن  تَ َوضهَأ    ]ض[  »َمن  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  ه  َنبي َأنه  ُجنُدٍب  بني  مَسَُرة  َعن 

يثي َجابيري  ليلُجُمَعةي فَبيَها َونيعَمت، َوَمن اغَتَسَل َفَذليَك َأفَضُل«. َرَواُه اخلَمَسُة إَله ابُن َماجَ  ن َحدي نهُه َرَواُه مي ه فَإي
 من رواية احلسن عن مسرة[.  علته أهنة]رواه الثالثة وأمحد، و بني مَسَُرَة. 

َل َواغتَ  .236 ُ َعَليهي َوَسلهَم يَ ُقوُل: »َمن َغسه عُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َسَل  َوَعن َأوسي بن َأوٍس الث هَقفييِي قَاَل: مسَي
َمامي فَاسَتَمَع َوَل يَلُغ َكاَن َلُه بيُكلِي ُخطَوٍة َعَمُل سَ َيوَم اجلُُمعَ  ن اإلي َر َوابَتَكَر َوَمَشى َوَل يَرَكب َوَدََّن مي َنٍة َأجُر ةي َوَبكه

: " َوَمَشى َوَل يَرَكب "  يُّ ذي مي َها«. َرَواُه اخلَمَسُة َوَل َيذُكر الرتِي َها َوقيَيامي َيامي  صي
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم".  وعن أيب سعيد اخلدري أ .237

 ]إَل الرتمذي[. أخرجه السبعة. 
 اَبُب ُغسلي العييَديني 

ُل َيوَم اجلُُمعَ  .238 ُ َعَليهي َوَسلهَم َكاَن يَغَتسي ه َصلهى اَّلله َوَيوَم ةي،  َعن الَفاكيهي بني َسعٍد وََكاَن َلُه ُصحَبٌة »َأنه النهبي
. َرَواُه َعبُد اَّللهي بُن    ،َعَرَفَة، َوَيوَم الفيطري  مي هي اأَلايه لُغسلي يفي َهذي َوَيوَم النهحري«، وََكاَن الَفاكيُه بُن َسعٍد ََيُمُر َأهَلُه ابي

 َأمَحَد يفي املُسَندي َوابُن َماَجه َوَل َيذُكر اجلُُمَعَة.  
ن َغسلي املَيِيتي   اَبُب الُغسلي مي

مَحََلُه    ]ض[ .239 َوَمن  ل  َفلَيغَتسي َميِيتاا  َل  َغسه »َمن  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي َعن  ُهَريَرَة  َأيبي  َعن 
اُه َمن  َمعنَ   َفليَ تَ َوضهأ«. َرَواُه اخلَمَسُة َوَل َيذُكر ابُن َماَجه الُوُضوَء، َوقَاَل أَبُو َداُود: َهَذا َمنُسوٌخ. َوقَاَل بَعُضُهم:

ن َأجلي الصهاَلةي َعَليهي.   ]وكذا قال    وقال أمحد: َل يصح يف هذا الباب شيء.َأرَاَد مَحَلُه َوُمَتابَ َعَتُه َفليَ تَ َوضهأ مي
 البخاري[.  قال  ابن املديين، وقال أمحد: هو موقوف على أيب هريرة، وكذا



ُ َعنَها    ]ض[ .240 َي اَّلله َوَعن ُمصَعبي بن َشيَبَة َعن طَلقي بني َحبييٍب َعن َعبدي اَّللهي بني الزَُّبريي َعن َعائيَشَة َرضي
َواحليَجاَمةي،   َواجلََنابَةي،  اجلُُمَعةي،  ن  مي َأرَبٍع:  ن  مي »يُغَتَسُل  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي املَيِي َعن  «.  َوَغسلي  تي

ُل. يَغَتسي َوَسلهَم َكاَن  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي إنه  َوَلفظُُه:  َداُود  َوأَبُو   ِ ارَُقطيني َوالده َأمَحُد  َعَلى    َرَواُه  سَناُد  اإلي َوَهَذا 
 . حلَافيظي ابي َوََل  لَقوييِي  ابي لَيَس  َشيَبَة  بُن  ُمصَعُب   :ِ ارَُقطيني الده قَاَل  َلكين  ُمسليٍم  أبو    َشرطي  وضعفه  أمحد  ]أنكره 

 زرعة[.
يقي  .241 دِي الصِي َبكٍر  َأيبي  امَرَأَة  ُعَميٍس  بينَت  َأمسَاَء  َأنه  َحزٍم  بني  َعمريو  ابُن  َوُهَو  َبكٍر  َأيبي  بن  اَّللهي  َعبدي    َوَعن 

رييَن فَ َقالَ  ن املَُهاجي َ مثُه َخَرَجت َفَسأََلت َمن َحَضَرَها مي َي تُ ُويفِي َلت َأاَب َبكٍر حي يُد الرَبدي  َغسه ت: إنه َهَذا يَوٌم َشدي
ن ُغسٍل قَاُلوا: ََل. َرَواُه َماليٌك يفي املَُوطهإي َعنُه.  َوَأََّن َصائيَمٌة فَ َهل َعَليه مي

ةَ  حَرامي َوليلُوُقوفي بيَعَرَفَة َوُدُخولي َمكه  اَبُب الُغسلي ليإلي
ه َصله  ]ض[  .242 يُّ  َعن زَيدي بني ًَثبيٍت أَنهُه رََأى النهبي ذي مي هاَلليهي َواغَتَسَل«. َرَواُه الرتِي ُ َعَليهي َوَسلهَم ََتَرهَد إليي ى اَّلله

   ]وحسنه، فيه عبد هللا بن يعقوب جمهول، عن عبد الرمحن بن أيب الزَّند ضعيف[.
ُ َعَليهي َوَسله  .243 ُ َعنَها قَاَلت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َي اَّلله َم إَذا َأرَاَد َأن حُيريَم َغَسَل  َوَعن َعائيَشَة َرضي

ن زَيٍت َغريي َكثيرٍي«. َرَواُه َأمَحُد. يٍِ َوُأشَناٍن َوَدَهَنُه بيَشيٍء مي َطمي  رَأَسُه ِبي
، َوَيوَم اجلُ  .244 ُل َيوَم العييَديني ُ َوجَهُه َكاَن يَغَتسي ٍد َعن أَبييهي َأنه َعلييًّا َكرهَم اَّلله َعةي، َوَيوَم  مُ َوَعن َجعَفري بني حُمَمه

. افيعييُّ  َعَرَفَة، َوإيَذا َأرَاَد َأن حُيريَم. َرَواُه الشه
َة   .245 َل مثُه َيدُخُل َمكه ى َحَّته ُيصبيَح َويَغَتسي ي ُطوا َة إَله اَبَت بيذي هَنَاراا، َوَعن ابني ُعَمَر أَنهُه َكاَن ََل يَقَدُم َمكه

ُ َعَلي ِي َصلهى اَّلله هي َوَسلهَم أَنهُه فَ َعَلُه«. َأخَرَجُه ُمسليٌم، َوليلُبَخارييِي َمعَناُه َوليَماليٍك يفي املَُوطهإي َعن ََّنفيٍع  َويُذَكُر َعن النهبي
يهَة َعرَ  َة َوليُوُقوفيهي َعشي هي قَبَل َأن حُيريَم َوليُدُخولي َمكه حَرامي ُل إليي  َفَة. َأنه َعبَد اَّللهي بَن ُعَمَر َكاَن يَغَتسي

 سلي املُسَتَحاَضةي ليُكلِي َصاَلةٍ اَبُب غُ 
ُ َعَليهي  .246 ُّ َصلهى اَّلله يَضت زَيَنُب بينُت َجحٍش، فَ َقاَل هَلَا النهبي ُ َعنَها قَاَلت: »ُاسُتحي َي اَّلله  َعن َعائيَشَة َرضي

ليي ليُكلِي َصاَلٍة«. َرَواُه أَبُو َداُود.    َوَسلهَم: اغَتسي
ُ َعَليهي َوَسلهَم  َوَعن َعائيَشَة »َأنه َسهَلَة بي  .247 يَضت فَأََتت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله نَت ُسَهيٍل بني َعمٍرو ُاسُتحي

الظُّ  َبَي  ََتَمَع  َأن  َأَمَرَها  َذليَك  َجَهَدَها  ا  فَ َلمه َصاَلٍة،  نَد ُكلِي  عي لُغسلي  ابي فََأَمَرَها  َذليَك  َعَلى  َوالَعصري َفَسأَلَتُه  هري 
 العيَشاءي بيُغسٍل، َوالصُّبحي بيُغسٍل«بيُغسٍل، َواملَغريبي وَ 

َمَة بينَت َأيبي    ]ض[  .248 َوَعن ُعرَوَة بني الزَُّبريي َعن »َأمسَاَء بينتي ُعَميٍس قَاَلت: قُلُت اَي َرُسوَل اَّللهي إنه فَاطي
ُ عَ  يَضت ُمنُذ َكَذا وََكَذا فَ َلم ُتَصلِي فَ َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله يطَاني ليَتجليس  ُحَبيٍش ُاسُتحي ن الشه َليهي َوَسلهَم: َهَذا مي

ل ليلَمغريبي َوالعي  ا، َوَتغَتسي دا ل ليلظُّهري َوالَعصري ُغسالا َواحي َذا رََأت ُصفَرةا َفوَق املَاءي َفلَتغَتسي رَكٍن فَإي َشاءي ُغسالا  يفي مي
ل ليلَفجري ُغسالا َوتَ تَ َوضهأ فييَما َبَي َذليَك« ا، َوَتغَتسي دا  . َرَواُه أَبُو َداُود. َواحي

َفةي الُغسلي   اَبُب صي
 



ُل بيهي فََأفرََغ َعَلى َيَديهي فَ غَ  .249 ُ َعَليهي َوَسلهَم َماءا يَغَتسي ِي َصلهى اَّلله َسَلُهَما َوَعن َميُمونََة قَاَلت: َوَضعت ليلنهبي
فَ َغَسلَ  َاليهي  ُشي َعَلى  ينيهي  بيَيمي َأفرََغ  مثُه   ، َثاَلًثا َأو  مثُه  َمرهَتيي  َواسَتنَشَق،  َمضَمَض  مثُه   ، أَلرضي ابي َيَدُه  َدَلَك  مثُه  َمَذاكيريَُه   

فَ َغَسَل   هي  َمَقامي ن  مي ى  تَ َنحه مثُه  هي،  َجَسدي َعَلى  َأفرََغ  مثُه   ، َثاَلًثا رَأَسُه  َغَسَل  مثُه  َوَيَديهي،  َوجَهُه  قَاَلت:  َغَسَل  َقَدَميهي. 
.  فَأَتَيُتُه ِبييرَقٍة فَ َلم يُريد يِي نَفُض الَيدي ذي مي َمَحَد َوالرتِي هي«. َرَواُه اجلََماَعُة َولَيَس ألي  َها َوَجَعَل يَنُفُض املَاَء بيَيدي

«. َرَواُه اخلَم  .250 ُ َعَليهي َوَسلهَم ََل يَ تَ َوضهأُ بَعَد الُغسلي  َسُة. َوَعن َعائيَشَة قَاَلت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُ َعَليهي َوَسلهَم فَ َقاَل: َأمها َأََّن  َوَعن ُجَبريي بني  .251 نَد َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله  ُمطعيٍم قَاَل »َتَذاَكرََّن ُغسَل اجلََنابَةي عي

ي« َرَواُه َأمَحُد.   ي، مثُه أُفييُض بَعُد َعَلى َسائيري َجَسدي لَء َكفِيي فََأُصبُّ َعَلى رَأسي  فَآُخُذ مي
ني ال  َهااَبُب تَ َعاُهدي اَبطي ُعوري َوَما َجاَء يفي نَقضي  شُّ

َع  .252 ُ َعَليهي َوَسلهَم يَ ُقوُل »َمن تَ َرَك َموضي عُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ُ َعنُه قَاَل: مسَي َي اَّلله َشَعَرٍة  َعن َعلييٍِ َرضي
ن مثَه َعاَديُت َشع : َفمي ن النهاري، قَاَل َعلييٌّ ُ بيهي َكَذا وََكَذا مي بَها املَاُء فَ َعَل اَّلله ن َجَنابٍَة َل ُيصي ريي« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو  مي

ُ َعنُه ".   َي اَّلله  َداُود، َوزَاَد " وََكاَن َُيُِز َشعَرُه َرضي
مي فييهي  عري ليُغسلي احلَيضي َوتَ تَ بُّعي أَثَري الده  اَبُب استيحَبابي نَقضي الشه

قَا .253 َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي »َأنه  َعائيَشَة  َعن  ُعرَوَة  َشَعَركي َعن  ي  اُنُقضي َحائيضاا:  وََكاَنت  هَلَا  َل 
يٍح.   ليي« َرَواُه ابُن َماَجه ِبييسَناٍد َصحي  َواغَتسي

254.  ، احلَيضي ن  مي ُغسليَها  َعن  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َسأََلت  األَنَصاري  ن  مي امَرَأةا  »َأنه  َعائيَشَة  َوَعن 
ُل مثُه  َا، قَاَل: ُسبَحاَن اَّللهي  فََأَمَرَها َكيَف َتغَتسي ُر هبي َا، قَاَلت: َكيَف أََتَطهه ريي هبي سٍك فَ َتَطهه ن مي ي فيرَصةا مي  قَاَل: ُخذي

غَ   ، يه ذي مي الرتِي إَله  اجلََماَعُة  َرَواُه   » مي الده أَثَ َر  َا  هبي تَ تَ بهعيي  فَ ُقلُت:  إيَله  فَاجَتَذبتُ َها  َا،  هبي ريي  َماجَ َتَطهه ابَن  َأنه  َوَأاَب رَي  ه 
َكةا "    َداُود قَاََل: " فيرَصةا ِمَُسه

 اَبُب َما َجاَء يفي َقدري املَاءي يفي الُغسلي َوالُوُضوءي 
ل .255 ُل ابي ُ َعَليهي َوَسلهَم يَ تَ َوضهأُ ِبييََّنٍء َيُكوُن َرطَليي َويَغَتسي ُّ َصلهى اَّلله « َرَواُه َوَعن أََنٍس قَاَل »َكاَن النهبي صهاعي

 َوأَبُو َداُود. َأمَحدُ 
ثَتيني َعائيَشُة َأنه  .256 ٌد بيَقَدٍح َحَزرتُُه مَثَانيَيَة َأرطَاٍل فَ َقاَل: َحده َ جُمَاهي  َرُسوَل اَّللهي  َوَعن ُموَسى اجلَُهينيِي قَاَل: »ُأيتي

ُل بييثلي َهَذا« َرَواُه النهَسائيِي.  ُ َعَليهي َوَسلهَم َكاَن يَغَتسي  َصلهى اَّلله
الُوُضوءي َوَعن   .257 ن  َومي الصهاُع،  الُغسلي  ن  مي »َُيزيي  َوَسلهَم:  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َجابيٍر 

« َرَواُه َأمَحُد َواألَثَرُم.   املُدُّ
ُ َعَليهي وَ  .258 ه َصلهى اَّلله َاٍء يفي إََّنٍء  َوَعن َعبهادي بني َتَييٍم َعن أُمِي ُعَمارََة بينتي َكعٍب َأنه النهبي َ بي َسلهَم »تَ َوضهَأ فَُأيتي

. « َرَواُه أَبُو َداُود َوالنهَسائييُّ  َقدري ثُ ُلَثي املُدِي
ُ َعَليهي   .259 ُل َأََّن َوَرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ن  َوَعن ُعَبيدي بني ُعَمرٍي َأنه »َعائيَشَة قَاَلت: َلَقد رَأَيُتيني َأغَتسي َوَسلهَم مي

فَ  َومَ َهَذا،  َمرهاٍت  َثاَلَث  ي  بيَيدي ي  رَأسي َعَلى  فَأُفييُض  يعاا  مجَي فييهي  فَ َنشرَُع  ُدونَُه  َأو  الصهاعي  ثُل  مي َموُضوٌع  َتوٌر  َذا  ا  إي
 أَنُقُض يلي َشعراا« َرَواُه النهَسائيِي. 



هي يفي اخلَلَوةي  لي َوَجَوازي ََتَرُّدي ستيَتاري َعن اأَلعُيي لَلُمغَتسي  اَبُب اَلي
َد اَّلله َوأَثًَن عَ َعن يَ  .260 لرَبَازي، َفَصعيَد املينرَبَ َفَحمي ُل ابي َليهي مثُه  عَلى بني أَُميهَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي رََأى رَُجالا يَغَتسي

َذا اغَتَسَل َأَحدُُكم َفلَيسَترتي  رَت، فَإي تِيرٌي حيُيبُّ احلََياَء َوالسه .قَاَل: إنه اَّلله َعزه َوَجله َحيييٌّ سي  « َرَواُه أَبُو َداُود َوالنهَسائييُّ
ُ َعَليهي َوَسلهَم: »إنه ُموَسى بنَ  .261   َوَعن َعلييِي بني زَيٍد َعن أََنسي بني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

اَلُم َكاَن إَذا َأرَاَد َأن َيدُخَل املَاَء َل يُلقي ثَوبَُه َحَّته  مَراَن َعَليهي السه « َرَواُه َأمَحُد. عي   يُ َواريَي َعورََتُه يفي املَاءي
امي   اَبُب َما َجاَء يفي ُدُخولي احلَمه

َّللهي َوالَيومي اآل .262 ُن ابَي ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »َمن َكاَن يُؤمي ن ذُُكوري َعن َأيبي ُهَريَرَة َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ري مي خي
اَم« أُمهِتي َفاَل َيدُخلُ  ن إََّنثي أُمهِتي َفاَل َتدُخُل احلَمه ري مي َّللهي َوالَيومي اآلخي ن ابَي اَم إَله بييئَزٍر، َوَمن َكاَنت ُتؤمي َرَواُه   احلَمه

 َأمَحُد. 
َا َسُتفَتُح لَ  .263 ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »إهنه ُكم َأرُض الَعَجمي َوَعن َعبدي اَّللهي بني َعمٍرو َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله

َها الرِيَجاُل إَله ِبييزَاٍر، َوامنَ ُعوا النِيَسا اَماُت َفاَل َيدُخَلن ه ُدوَن فييَها بُ ُيوَتا يُ َقاَل هَلَا احلَمه َء إَله َمرييَضةا َأو نُ َفَساَء«  َوَسَتجي
 َرَواُه أَبُو َداُود َوابُن َماَجه. 

 كتاب التيمم 
مي اجلُُنبي ليلصه   اَلةي إَذا َل ُيَيد َماءا اَبُب تَ َيمُّ

مي اجلُُنبي َللَجرحي   اَبُب تَ َيمُّ
هي مثُه احتَ َلَم، َفَسَأَل َأصَحا .264 ُه يفي رَأسي نها َحَجٌر َفَشجه بَُه َعن َجابيٍر قَاَل: »َخَرجَنا يفي َسَفٍر فََأَصاَب رَُجالا مي

نَي  َما  فَ َقاُلوا:  ؟  مي َيمُّ الت ه يفي  رُخَصةا  يلي  َتَيُدوَن  ا  َهل  فَ َلمه فَاغَتَسَل َفَماَت،   ، املَاءي َعَلى  ُر  َتقدي َوأَنَت  رُخَصةا  َلك  ُد 
ُ، َأََل  ُ َعَليهي َوَسلهَم َأخرَبَ بيَذليَك، فَ َقاَل: قَ تَ ُلوُه قَ تَ َلُهم اَّلله مَنا َعَلى َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله َسأَُلوا إذ َل يَعَلُموا؟    َقدي

َفاُء العييِي ا َا شي َّنه َل َسائيَر  فَإي هي مثُه مَيَسَح َعَليهي َويَغسي َب َعن َجرحي َر، َأو يَعصي َم َويَعصي َا َكاَن َيكفييهي َأن يَ تَ َيمه َؤاُل، إَّنه لسُّ
 . ارَُقطينيِي هي« َرَواُه أَبُو َداُود َوالده  َجَسدي

عزوجل    ]موقوف[  .265 قوله  يف  عباس  ابن  سفر} وعن  على  أو  مرضى  إذا كانت { وإن كنتم  قال:   ،
لرجل اجلراحة يف سبيل هللا والقروح، فيجنب، فيخاف أن ميوت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطين موقوفاا،  اب

   ]ورجح أبو حامت الوقف[. ورفعه البزار، وصححه ابن خزمية، واحلاكم.
وعن علي قال: "انكسرت إحدى زنديه فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمرين أن   ]ض[  .266

ا.أمسح على اجلبائ    ر". رواه ابن ماجه بسند واه جدا
وعن جابر يف الرجل الذي شج، فاغتسل فمات: "إَّنا كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على    ]ض[  .267

ميسح عليها، ويغسل سائر جسده". رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختالف على   جرحه خرقة، مث 
 رواته.
[ والبيهقي من طريق عمر 128[ وابن اجلارود ]1314[ وابن حبان ]273ورواه ابن خزمية ] .268

بن حفص بن غياث عن أبيه عن الوليد بن عبيد هللا بن أيب رابح أن عطاء عن ابن عباس "أن رجال أجنب  



 يمم طهوراا".يف شتاء فأمر ابلغسل فمات فقال: "ما هلم قتلوه قاتلهم هللا، إَّنا جعل هللا الصعيد أو الت
يتيمم ]ض[   .269 مث  واحدة،  صالة  إَل  ابلتيمم  الرجل  يصلى  َل  أن  السنة  "من  قال:  عباس  ابن  وعن 

ا. ا[.  للصالة األخرى". رواه الدارقطين ِبسناد ضعيف جدا  ]فيه احلسن بن عمارة ضعيف جدا
ُم خَلَوفي الرَبدي   اَبُب اجلُُنبي يَ تَ َيمه

يَدٍة   .270 َشدي اَبريَدٍة  لَيَلٍة  يفي  احتَ َلمُت  قَاَل:  لي  اَلسي السه َذاتي  َغزَوةي  يفي  بُعيَث  ا  َلمه أَنهُه  الَعاصي  بني  َعمريو  َعن 
مَنا عَ  ا َقدي ، فَ َلمه صَحايبي َصاَلَة الصُّبحي مُت مثُه َصلهيُت أبَي ، فََأشَفقُت إنه اغَتَسلُت َأن َأهليَك فَ تَ َيمه ُسولي  َلى رَ الرَبدي

صَحابيَك َوأَنَت ُجُنٌب، فَ قُ  ُ َعَليهي َوَسلهَم ذََكُروا َذليَك َلُه، فَ َقاَل: اَي َعمُرو َصلهيُت أبَي لُت: ذََكرُت  اَّللهي َصلهى اَّلله
ا« يما رَحي بيُكم  اَّللهَ َكاَن  إنه  أَنُفَسُكم  َتقتُ ُلوا  »َوََل  تَ َعاىَل:  اَّللهي  َصله   .َقوَل  مثُه  مُت  اَّلله  فَ تَ َيمه َرُسوُل  َك  َفَضحي يُت، 

  .ِ ارَُقطيني ُ َعَليهي َوَسلهَم َوَل يَ ُقل َشيَئا« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َوالده  َصلهى اَّلله
مي املَاءي   اَبُب الرُّخَصةي يفي اجليَماعي ليَعادي

اَّللهي  .271 َرُسوُل  يلي  فََأَمَر  يَنَة  املَدي اجتَ َويُت  قَاَل:  َذرٍِ  »َأيبي  فييَها،    َعن  َفُكنُت  ِبييبيٍل  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى 
ُ َعَليهي َوَسلهَم فَ ُقلُت: َهَلَك أَبُو َذرٍِ، قَاَل: َما َحاُلَك؟ قَاَل: ُكنُت أَتَ َعره  ه َصلهى اَّلله ُض ليلَجَنابَةي َولَيَس  فَأَتَيُت النهبي

نيَي« َرَواُه َأمَحُد َوأَبُو َداُود َواألَثَرُم َوَهَذا َلفظُُه ُقريبي َماٌء، فَ َقاَل: إنه الصهعييَد طَُهوٌر لي   َمن َل ُيَيد املَاَء َعشَر سي
م  َيمُّ َاطي ُدُخولي الَوقتي ليلت ه  اَبُب اشرتي

»ُجعي  .272 َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هي  َجدِي َعن  أَبييهي  َعن  ُشَعيٍب  بني  َعمريو  يلي  َعن  َلت 
َحت َوَصلهيُت«. ا َوَطُهوراا أَيَنَما َأدرََكتيني الصهاَلُة ََتَسه دا  اأَلرُض َمسجي

ُمهِتي  .273 ُ َعَليهي َوَسلهَم قَاَل: »ُجعيَلت اأَلرُض ُكلَُّها يلي َوألي ا  َوَعن َأيبي أَُماَمَة َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله دا  َمسجي
نَدُه َطُهورُُه« َرَوامُهَا َأمَحُد.  َوَطُهوراا، فَأَيَنَما َأدَر  ُدُه َوعي ن أُمهِتي الصهاَلُة َفعينَدُه َمسجي  َكت رَُجالا مي

َداتي  مي ُدون بَقييهةي اجلَامي َيمُّ َابي ليلت ه ي الرتُّ  اَبُب تَ َعيُّ
ن    رضي هللا عنهَعن َعلييٍِ   .274 يُت َما َل يُعَط َأَحٌد مي ُ َعَليهي َوَسلهَم: »ُأعطي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

َوُجعي  َطُهوراا،  َاُب  الرتُّ يلي  َوُجعيَل  َأمَحَد،  يُت  َومسُِي  ، اأَلرضي َمَفاتييَح  يُت  َوُأعطي  ، لرُّعبي ابي رُت  ُنصي  : أُمهِتي  األَنبيَياءي َلت 
« َروَ   اُه َأمَحُد. َخرَي األَُممي

 
 

مي  َيمُّ َفةي الت ه  اَبُب صي
َوالَيدَ  .275 ليلَوجهي  َضربٌَة   : مي َيمُّ الت ه »يفي  قَاَل  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي َأنه  ٍر  اَيسي بني  اري  َعمه َرَواُه  َعن   » يني

َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي »َأنه   : َلفظي َويفي  َداُود.  َوأَبُو  يُّ  َأمَحُد  ذي مي الرتِي َرَواُه   » َوالَكفهيي ليلَوجهي  مي  َيمُّ لت ه ابي َأَمَرُه  َوَسلهَم   
َحُه.   َوَصحه

ِي   .276 ليلنهبي َذليَك  َفذََكرُت  َوَصلهيُت،  الصهعييدي  يفي  فَ َتَمعهكُت  املَاَء،  ب  ُأصي فَ َلم  »َأجَنبُت  قَاَل:  اٍر  َعمه َوَعن 
فَ َقا َوَسلهَم،  َعَليهي   ُ اَّلله َونَ َفَخ َصلهى  اأَلرَض  بيَكفهيهي  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى   ُّ النهبي َوَضَرَب  َهَكَذا،  َيكفييَك  َا  إَّنه َل: 



َا َكاَن َيكفييَك َأن َتضريَب بيَكفه  َفٌق َعَليهي. َويفي َلفٍظ: »إَّنه َما مثُه َمَسَح هبييَما َوجَهُه وََكفهيهي« ُمت ه ،  فييهي َابي يَك يفي الرتُّ
 .ِ ارَُقطيني « َرَواُه الده َما، مثُه ََتَسُح هبييَما َوجَهَك وََكفهيَك إىَل الرُّصَغيي  مثُه تَنُفُخ فييهي

وعن ابن عمر قال: قال رسو هللا صلى هللا عليه وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه،    ]موقوف[ .277
وقفه. األئمة  وصحح  الدارقطين،  رواه  املرفقي".  إىل  لليدين،  ومالك    وضربة  وهشيم  القطان  حيىي  ]وقفه 

 وصوبه الدارقطين، ورفعه علي بن ظبيان، وهو مرتوك. قال أمحد: منكر[. 
َم يفي َأوهلي الَوقتي َوَصلهى مثُه َوَجَد املَاَء يفي الَوقتي   اَبُب َمن تَ َيمه

اَلني يفي َسَفٍر َفَحَضَرت الصهاَلُة َعن َعطَاءي بني َيَساٍر َعن َأيبي َسعييٍد اخلُدرييِي قَاَل: »َخَرَج رَجُ  ]مرسل[ .278
ا طَيِيباا َفَصلهَيا، مثُه َوَجَدا املَاَء يفي الَوقتي فََأَعاَد َأَحُدمُهَا ال َما َصعييدا ُوُضوَء َوالصهاَلَة، َوَل  َولَيَس َمَعُهَما َماٌء فَ تَ َيمه

ُ َعلَ  نهَة َوَأجَزأَتَك  يُعيد اآلَخُر، مثُه أَتَ َيا َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ي َل يُعيد: َأَصبَت السُّ يهي َوَسلهَم َفذََكَرا َذليَك لَُه، فَ َقاَل ليلهذي
« َرَواُه النهَسائيِي َوأَبُو َداُود َوَهَذا َلفظُهُ  ي تَ َوضهأَ َوَأَعاَد: َلَك اأَلجُر َمرهَتيي ؛ َوَقد َرَواَيُه أَيضاا  َصاَلُتَك؛ َوقَاَل ليلهذي

.  َعن َعطَا ُ َعَليهي َوَسلهَم ُمرَسالا ِي َصلهى اَّلله  ءي بني َيَساٍر َعن النهبي
مي بيويجَداني املَاءي يفي الصهاَلةي َوَغرييَها َيمُّ  اَبُب بُطاَلني الت ه

الطهيِيبَ   ]صح[ .279 الصهعييَد  »إنه  قَاَل:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسوَل  َأنه  َذرٍِ  َأيبي  املُسليمي  َعن  َطُهوُر   
نه َذليَك َخرٌي« َرَواُه َأمَحُد وَ  ُه َبَشَرَتُه فَإي سه َذا َوَجَد املَاَء َفلُيمي نيَي، فَإي َحُه.  َوإين َل ُيَيد املَاَء َعشَر سي يُّ َوَصحه ذي مي الرتِي

 ]وهو املشهور، وصححه أبو حامت، وروي من حديث أيب هريرة[. 
َاأَبَواُب احلَيضي اَبُب بيَنا يَضت َعَلى َعاَدُتي  ءي املُعَتاَدةي إَذا ُاسُتحي

امَرَأةٌ  .280 إيِني  َوَسلهَم:  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  ليَرُسولي  ُحَبيٍش  َأيبي  بينُت  َمُة  فَاطي »قَاَلت  قَاَلت  َعائيَشَة    َعن 
رقٌ  َا َذليَك عي ُ َعَليهي َوَسلهَم: إَّنه حلَيَضةي،   َولَ ُأسَتَحاُض َفاَل َأطُهُر َأفََأدَُع الصهاَلَة؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله يَس ابي

َم َوَصلِيي« َرَواُه الُبَخارييُّ  ليي َعنكي الده َذا َذَهَب َقدرَُها فَاغسي َذا َأقبَ َلت احلَيَضُة فَاترُكيي الصهاَلَة، فَإي  َوالنهَسائييُّ  فَإي
فَ  احلَيَضُة  َأقبَ َلت  َذا  فَإي  " َماَجه  ابَن  إَله  ليلَجَماَعةي  ريَوايٍَة  َويفي  َداُود.  ليي  َوأَبُو  فَاغسي َأدبَ َرت  َذا  فَإي الصهاَلَة،  ي  َدعي

يُّ يفي ريَوايٍَة َوقَاَل: »تَ َوضهئيي ليُكلِي َصاَلٍة َحَّته ُيَييَء َذليَك الَوقتُ  ذي مي َم َوَصلِيي " زَاَد الرتِي « َويفي ريَوايٍَة  َعنكي الده
مي الهِتي كُ  ي الصهاَلَة َقدَر اأَلايه ليي َوَصلِيي ". ليلُبَخارييِي " َوَلكين َدعي َي فييَها، مثُه اغَتسي  نتي َتَييضي

َوَعن َعائيَشَة: »َأنه أُمه َحبييَبَة بينَت َجحٍش الهِتي َكاَنت ََتَت َعبدي الرهمَحني بني َعوٍف َشَكت إىَل َرُسولي   .281
َم، فَ َقاَل هَلَا: اُمُكثيي َقدَر َما كَ  ُ َعَليهي َوَسلهَم الده ُل  اَّللهي َصلهى اَّلله ليي، َفَكاَنت َتغَتسي اَنت ََتبيُسكي َحيَضُتكي مثُه اغَتسي

ر َقدَر قُ ُروئيَها اله  نَد ُكلِي َصاَلٍة« َرَواُه ُمسليٌم، َوَرَواُه َأمَحُد َوالنهَسائييُّ َوَلفظُُهَما قَاَل: " فَلَتنَتظي ِتي َكاَنت َتَييُض عي
نَد ُكلِي َصاَلٍة َوُتَصلِيي ".َفلَترتُك الصهاَلَة مثُه ليَتنظُر َما بَعَد َذلي  ل عي  َك َفلَتغَتسي

َا ُمسَتَحاَضٌة،   .282 ُ َعَليهي َوَسلهَم إهنه ِي َصلهى اَّلله َا قَاَلت ليلنهبي مي َعن »زَيَنَب بينتي َجحشي َأهنه َوَعن الَقاسي
ُر الظُّهَر َوتُ َعجِي  ُل َوتُ َؤخِي َم َأقَرائيَها مثُه َتغَتسي ُل فَ َقاَل: ََتليُس َأايه ُر املَغريَب َوتُ َعجِي ُل َوُتَصلِيي، َوتُ َؤخِي ُل الَعصَر َوَتغَتسي

ُل ليلَفجري« َرَواُه النهَسائيِي. يعاا، َوَتغَتسي َما مجَي ُل َوُتَصلِييهي  العيَشاَء َوَتغَتسي
ُ َعَليهي َوَسلهَم يفي ا .283 َا اسَتفَتت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َم، فَ َقاَل:  »َوَعن أُِم َسَلَمَة َأهنه مَرَأٍة ُُتَراُق الده



لَتغ مثُه  الصهاَلَة،  فَ َتدُع  هري،  الشه ن  مي َوَقدرَُهنه  َتَييَضُهنه  الهِتي َكاَنت  مي  َواأَلايه اللهَيايلي  َقدَر  مثُه  ليَتنظُر  َولَتسَتثفير  ل  َتسي
 . يه ذي مي  ُتَصلِيي« َرَواُه اخلَمَسُة إَله الرتِي

لته   ميييزي اَبُب الَعَملي ابي
ُ َعَليهي    ]ض[ .284 ُّ َصلهى اَّلله َا َكاَنت ُتسَتَحاُض، فَ َقاَل هَلَا النهبي َمَة بينتي َأيبي ُحَبيٍش َأهنه َعن ُعرَوَة َعن »فَاطي

َذا   كيي َعن الصهاَلةي، فَإي َذا َكاَن َكَذليَك فََأمسي نهُه َأسَوُد يُعَرُف، فَإي َكاَن اآلَخُر فَ تَ َوضهئيي  َوَسلهَم: إَذا َكاَن َدُم احلَيَضةي فَإي
  . َوالنهَسائييُّ َداُود  أَبُو  َرَواُه  رٌق«  عي ُهَو  َا  َّنه فَإي على َوَصلِيي  عمرو  بن  حممد  يتابع  ل  وقال:  حامت  أبو  ]واستنكره 

 هذه الرواية[.
تًّا َأو َسبعاا ليَفقدي الَعاَدةي َوالتهميييزي   اَبُب َمن َتَييُض سي

َجح  ]ض[  .285 بينتي  اَّللهي  َعن »مَحَنَة  إىَل َرُسولي  ئُت  َفجي يَدةا َكثيريَةا،  َحيَضةا َشدي ُأسَتَحاُض  قَاَلت ُكنُت  ٍش 
ُُه، فَ َوَجدتُُه يفي بَيتي ُأخِتي زَيَنَب بينتي َجحٍش قَاَلت: قُلُت اَي   ُ َعَليهي َوَسلهَم َأسَتفتييهي َوُأخربي َرُسوَل اَّللهي  َصلهى اَّلله

َحيَضةا َكثيريَ  ُأسَتَحاُض  الُكرُسَف  إيِني  َلكي  أَنَعُت  فَ َقاَل:  َياَم،  َوالصِي الصهاَلَة  َمنَ َعتيني  َقد  فييَها  تَ َرى  َفَما  يَدةا  َشدي ةا 
ن َذليَك، قَالَ  ، قَاَلت: ُهَو َأكثَ ُر مي ي َثوابا ن َذليَك، قَاَل: فَايَّتهيذي َم، قَاَلت: ُهَو َأكثَ ُر مي ُب الده نهُه يُذهي ي،  فَإي مي : فَ تَ َلجه

ن َقوييَت َعَليقَاَلت:   ن اآلَخري، فَإي مَريني أَي ُُّهَما فَ َعلتي فَ َقد َأجَزَأ َعنكي مي ا، فَ َقاَل: َسآُمُركي أبَي َا أَُثجُّ َثجًّ َما فَأَنَت  إَّنه هي
ٍم َأو َسبَعةا يفي  تهَة َأايه ي سي يطَاني فَ َتَحيهضي ن رََكَضاتي الشه هي رَكَضٌة مي َا َهذي ليي  َأعَلُم، فَ َقاَل هَلَا: إَّنه لمي اَّللهي، مثُه اغَتسي  عي

شرييَن لَيَلةا َوأَ  شرييَن لَيَلةا َأو َثاَلًثا َوعي ي  َحَّته إَذا رَأَيتي أَنهكي َقد َطُهرتي َواسَتنَقيتي َفَصلِيي َأربَ عاا َوعي َمَها، َفُصومي ايه
، وََكَذليَك فَافَعليي يفي ُكلِي َشهٍر َكَما َتَييُض ا نه َذليَك جُمزييكي ؛  فَإي نه نه َوطُهريهي هي يَقاتي َحيضي لنِيَساُء وََكَما َيطُهرَن ليمي

يعاا، مجَي َوالَعصَر  الظُّهَر  ُتَصلِيَي  مثُه  ليَي  فَ َتغَتسي الَعصَر  ليي  َوتُ َعجِي الظُّهَر  ريي  تُ َؤخِي َأن  َعَلى  َقويَيت  ريي    َوإين  تُ َؤخِي مثُه 
لييَ  ليي العيَشاَء مثُه َتغَتسي ليَي َمَع الَفجري َوُتَصلِيَي، َفَكَذليَك  املَغريَب َوتُ َعجِي  َوََتَمعيَي َبَي الصهاَلَتيي فَافَعليي، َوَتغَتسي

ُ َعَليهي َوَسلهَم: َوَهَذا َأعَجُب  ي إن َقَدرتي َعَلى َذليَك؛ َوقَاَل َرُسول اَّلله َصلهى اَّلله اأَلمَريني فَافَعليي َوَصلِيي َوُصومي
َحاُه.    إيَله« َرَواُه أَبُو يُّ َوَصحه ذي مي ]هذا لفظ الرتمذي واختلف يف تصحيحه لتفرد عبد هللا بن  َداُود َوَأمَحُد َوالرتِي

حممد بن عقيل به. صححه البخاري والرتمذي، ونقل الرتمذي تصحيح اإلمام أمحد ونقل اخلالل رجوع أمحد 
به واألخذ  وابن    ، إليه  حامت  وأبو  قطين  الدار  وضعفه  شيء،  منه  نفسي  يف  أمحد:  قال  داود  أيب  رواية  ويف 

 منده[. 
 اَبُب الصُّفَرةي َوالُكدرَةي بَعَد الَعاَدةي 

يهَة قَاَلت: ُكنها ََل نَ ُعدُّ الصُّفَرَة َوالُكدرَةَ   ]ض[  .286 َشيئاا« َرَواُه أَبُو َداُود    ]بَعَد الطُّهري[َعن »أُمِي َعطي
 َخارييُّ ََل َيذُكُر بَعَد الطُّهري. َوالبُ 

ُ َعَليهي َوَسلهَم »قَاَل: يفي املَرَأةي الهِتي ت َ  .287 ُ َعنَها َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َي اَّلله َرى  َوَعن َعائيَشَة َرضي
رٌق، َأو قَاَل ُعُروٌق« َرَواُه َأمَحُد َوأَ  َا ُهَو عي  بُو َداُود َوابُن َماَجه.َما يَرييبُ َها بَعَد الطُّهري إَّنه

 اَبُب ُوُضوءي املُسَتَحاَضةي ليُكلِي َصاَلةٍ 
تَ  .288 املُسَتَحاَضةي  يفي  قَاَل  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ه  النهبي »َأنه  هي  َجدِي َعن  أَبييهي  َعن  ًَثبيٍت  بني  يِي  َعدي دُع  َعن 



ُل َوتَ تَ وَ  َم َأقَرائيَها مثُه َتغَتسي يُّ  الصهاَلَة َأايه ذي مي نَد ُكلِي َصاَلٍة َوَتُصوُم َوُتَصلِيي« َرَواُه أَبُو َداُود َوابُن َماَجه َوالرتِي ضهأُ عي
 َوقَاَل: َحَسٌن. 

إيِني  .289 فَ َقاَلت:  َوَسلهَم  َعَليهي   ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي إىَل  ُحَبيٍش  َأيبي  بينُت  َمُة  فَاطي »َجاَءت  قَاَلت:  َعائيَشَة    َوَعن 
ليي َوت َ امَرَأٌة ُأس ، مثُه اغَتسي كي حمَييضي َم  َوضهئيي  َتَحاُض َفاَل َأطُهُر َأفََأدُع الصهاَلَة؟ فَ َقاَل هَلَا: ََل، اجَتنيبي الصهاَلَة َأايه

ريي« َرَواُه َأمَحُد َوابُن َماَجه.  ُم َعَلى احَلصي  ليُكلِي َصاَلٍة، مثُه َصلِيي َوإين َقَطَر الده
نَها اَبُب ََتريميي َوطءي احلَ   ائيضي يفي الَفرجي َوَما يُ َباُح مي

ُ َعَليهي َوَسله  .290 ه َصلهى اَّلله ُ َعَليهي َوَسلهَم »َأنه النهبي ِي َصلهى اَّلله كريَمَة َعن بَعضي َأزَواجي النهبي َم  َوَعن عي
َها َشيئاا« َرَواُه أَبُو دَ  ن احلَائيضي َشيئاا أَلَقى َعَلى َفرجي  اُود. َكاَن إَذا َأرَاَد مي

ن امَرأَتيهي إَذا َكاَنت  .291 ُ َعنَها: َما ليلرهُجلي مي َي اَّلله َوَعن َمسُروقي بني َأجدََع قَاَل: َسأَلُت َعائيَشَة َرضي
 َحائيضاا؟ قَاَلت: ُكلُّ َشيٍء إَله الَفرَج َرَواُه الُبَخارييُّ يفي ََتريَييهي. 

هي »أَنهُه    ]ض[  .292 َزامي بني َحكييٍم َعن َعمِي ُ َعَليهي َوَسلهَم: َما حيَيلُّ  َوَعن حي َسَأَل َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُه ُهَو َعبُد اَّللهي بُن َسع زَاري« َرَواُه أَبُو َداُود، قُلُت َعمُّ َي َحائيٌض؟ قَاَل: َلَك َما َفوَق اإلي ن امَرَأيتي َوهي  ٍد مي

عَ   ]موقوف[ .293  ُ اَّلله َصلهى  ِي  النهبي »َعن  َعبهاٍس  ابني  َي  َعن  َوهي امَرأََتُه  ََييتي  ي  الهذي يفي  َوَسلهَم  َليهي 
يحَ  الصهحي الرِيَوايَُة  َهَكَذا  َداُود:  أَبُو  َوقَاَل  اخلَمَسُة،  َرَواُه  يَناٍر«  دي بينيصفي  َأو  يَناٍر  بيدي ُق  يَ َتَصده قَاَل:  َحائيٌض   " ُة 

يِي »إَذا كَ  ذي مي يَناٍر " َويفي َلفٍظ ليلرتِي يَناٌر َأو نيصُف دي يَناٍر«  دي يَناٌر، َوإين َكاَن َدماا َأصَفَر فَنيصُف دي اَن َدماا َأمَحَر َفدي
ن أَ  يَناراا، فَإي ُ َعَليهي َوَسلهَم َجَعَل يفي احلَائيضي ُتَصاُب دي ه َصلهى اَّلله َمَحَد »َأنه النهبي ُم َويفي ريَوايٍَة ألي َصاهَبَا َوَقد َأدبَ َر الده

ل فَني  ُ َعَليهي َوَسلهَم. َعنَها َوَل َتغَتسي ِي َصلهى اَّلله يَناٍر« ُكلُّ َذليَك َعن النهبي  صُف دي
ي الصهوَم ُدوَن الصهاَلةي   اَبُب احلَائيضي ََل َتُصوُم َوََل ُتَصلِيي َوَتقضي

 اَبب ُسؤري احلَائيضي َوُمَؤاَكَلتيهَ 
ه   .294 ُ َعَليهي َوَسلهَم »َعن ُمَؤاَكَلةي احلَائيضي قَاَل: َواكيلَها«  َوَعن َعبدي اَّللهي بني َسعٍد قَاَل: َسأَلُت النهبي َصلهى اَّلله

 . يُّ ذي مي  َرَواُه َأمَحُد َوالرتِي
 اَبُب َوطءي املُسَتَحاَضةي 

ُعَها ".  .295 َا َكاَنت ُتسَتَحاُض وََكاَن َزوُجَها ُُيَامي كريَمَة َعن مَحَنَة بينتي َجحٍش: " َأهنه  َعن عي
قَ  .296 أَيضاا  َداُود،  َوَعنُه  أَبُو  َرَوامُهَا   " يَغَشاَها  َزوُجَها  وََكاَن  ُتسَتَحاُض  َحبييَبَة  ُأمُّ  " َكاَنت  اَل: 

يحي ُمسليٍم، وََكاَنت مَحَنُة ََتَت طَلَحَة بني ُعَبي  دي اَّللهي.  وََكاَنت أُمُّ َحبييَبَة ََتَت َعبدي الرهمَحني بني َعوٍف َكَذا يفي َصحي
  َأكَثري النِيَفاسي كيَتاُب النِيَفاسي اَببُ 

قَاَلت .297 َسَلَمَة  أُمِي  َعن  يهةي  اأَلزدي َة  َمسه َعن  زياَيٍد  بن  َوامسُُه َكثيرُي  َسهٍل  َأيبي  َعن  اأَلعَلى  َعبدي  بني  َعلييِي   َعن 
وَ  َيوماا  َأربَعيَي  َعَليهي َوَسلهَم   ُ اَّلله َصلهى  اَّللهي  َرُسولي  َعهدي  َعَلى  ََتليُس  َفَساُء  الن ُّ لَورسي  »َكاَنت  ابي ُوُجوَهَنا  َنطليي  ُكنها 

: َعلييُّ بن َعبدي اأَلعَلى ثيَقٌة، َوأَبُو َسهٍل ثيقَ  « َرَواُه اخلَمَسُة إَله النهَسائيِي. َوقَاَل الُبَخارييُّ ن الَكَلفي  ٌة. مي
َفَساءي   اَبُب ُسُقوطي الصهاَلةي َعن الن ُّ



ُ َعَليهي َوَسلهَم   ]ض يسري[  .298 ِي َصلهى اَّلله ن نيَساءي النهبي ُ َعنَها قَاَلت »َكاَنت املَرَأُة مي َي اَّلله َعن أُمِي َسَلَمَة َرضي
ُ َعَليهي َوَسلهَم بيَقَضاءي َصاَلةي النِيفَ  ُّ َصلهى اَّلله « رَ َتقُعُد يفي النِيَفاسي َأربَعيَي لَيَلةا ََل ََيُمُرَها النهبي ]روى  َواُه أَبُو َداُود.  اسي

 الدارمي عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعي يوماا أو َنوها. صحيح اإلسناد[. 
 


