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 المقرأ لمسابقة الحديث
 حديث بسند تام 011

 
 البخاري كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي

ثَ َنا َُميحِدي   َحدَّ ثَ َنا َقالَ  الز بَ يحِ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  اْلح َيانُ  َحدَّ ثَ َنا َقالَ  ُسفح َنحَصارِي   َسِعيد   بحنُ  ََيحَي  َحدَّ  اْلح
بَ َرِن  َقالَ   بحنَ  ُعَمرَ  َسَِعحتُ  يَ ُقولُ  اللَّيحِثيَّ  َوقَّاص   بحنَ  َعلحَقَمةَ  َسَِعَ  أَنَّهُ  الت َّيحِمي   اِهيمَ ِإب حرَ  بحنُ  ُمَُمَّدُ  َأخح

طَّابِ   :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسَِعحتُ  َقالَ  الحِمنحَبِ  َعَلى َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  اْلَح
1 

َا َعحَمالُ  ِإَّنَّ َا الن ِّيَّاتِ بِ  اْلح َرتُهُ  َكاَنتح  َفَمنح  نَ َوى َما امحرِئ   ِلُكلِّ  َوِإَّنَّ  ِإَل  َأوح  ُيِصيبُ َها ُدن حَيا ِإَل  ِهجح
رَأَة   َرتُهُ  يَ نحِكُحَها امح  ِإَليحهِ  َهاَجرَ  َما ِإَل  َفِهجح

I/6/1 

 

 البخاري كتاب اإليمان باب دعاءكم وإيمانكم
ثَ َنا ُعبَ يحُد اللَِّه بحُن  رَِمَة بحِن َخاِلد  َعنح ابحِن َحدَّ َياَن َعنح ِعكح بَ َرنَا َحنحظََلُة بحُن َأِب ُسفح ُموَسى َقاَل َأخح

 2 :ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن حُهَما َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلَّمَ 

ََلُم َعَلى ََخحس  َشَهاَدِة َأنح ََل ِإَلَه إِ  سح َلَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَُمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َوِإَقاِم الصَََّلِة َوِإيَتاِء ُبِِنَ اْلحِ
جِّ َوَصوحِم َرَمَضانَ   الزََّكاِة َواْلَح

I/12/8 

 

 البخاري كتاب اإليمان باب حالوة اإليمان
ثَ َنا ثَ َنا َقالَ  الحُمثَ ّنَّ  بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ ثَ َنا َقالَ  الث ََّقِفي   الحَوهَّابِ  َعبحدُ  َحدَّ  َعنح  ِقََلبَةَ  َأِب  َعنح  أَي وبُ  َحدَّ

 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َماِلك   بحنِ  أََنسِ 
3 

ميَانِ  َحََلَوةَ  َوَجدَ  ِفيهِ  ُكنَّ  َمنح  َثََلث    َيُِبَّ  َوَأنح  ِسَواُُهَا ِمَّا هِ ِإَليح  َأَحبَّ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َيُكونَ  َأنح  اْلحِ
َرهَ  َوَأنح  لِلَّهِ  ِإَلَّ  َيُِب هُ  ََل  الحَمرحءَ  َرهُ  َكَما الحُكفحرِ  ِف  يَ ُعودَ  َأنح  َيكح  النَّارِ  ِف  يُ قحَذفَ  َأنح  َيكح

I/12/16 

 

الغضب في الموعظة والتعليم إذا 
 البخاري كتاب علمال باب رأى ما يكره

ثَ َنا بَ َرنَا َقالَ  َكِثي   بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ َيانُ  َأخح  َأِب  َعنح  َحازِم   َأِب  بحنِ  قَ يحسِ  َعنح  َخاِلد   َأِب  ابحنِ  َعنح  ُسفح
ُعود   َنحَصارِيِّ  َمسح  َفَما ُفََلن   بَِنا يَُطوِّلُ  ِمَّا الصَََّلةَ  أُدحرِكُ  َأَكادُ  ََل  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َرُجل   َقالَ  َقالَ  اْلح

 :فَ َقالَ  يَ وحِمِئذ   ِمنح  َغَضًبا َأَشدَّ  َموحِعَظة   ِف  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى ِبَّ النَّ  رَأَيحتُ 
4 

 َوَذا َوالضَِّعيفَ  الحَمرِيضَ  ِفيِهمح  َفِإنَّ  فَ لحُيَخفِّفح  بِالنَّاسِ  َصلَّى َفَمنح  ُمنَ فُِّرونَ  ِإنَُّكمح  النَّاسُ  أَي  َها
َاَجةِ   اْلح

I/66/09 



2 
 

 

سلم المسلمون من  المسلم من
 البخاري كتاب اإليمان باب لسانه ويده

ثَ َنا ثَ َنا َقالَ  ِإيَاس   َأِب  بحنُ  آَدمُ  َحدَّ َاِعيلَ  السََّفرِ  َأِب  بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  ُشعحَبةُ  َحدَّ  َأِب  بحنِ  َوِإَسح
ر و بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  الشَّعحِبِّ  َعنح  َخاِلد    َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعن حُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  َعمح
 :َقالَ 

5 

ِلمُ  ِلُمونَ  َسِلمَ  َمنح  الحُمسح  I/11/19 َعنحهُ  اللَّهُ  نَ َهى َما َهَجرَ  َمنح  َوالحُمَهاِجرُ  َوَيِدهِ  ِلَسانِهِ  ِمنح  الحُمسح
  

 البخاري كتاب العلم باب العلم والعظة بالليل
ثَ َنا بَ َرنَا َقةُ َصدَ  َحدَّ َنةَ  ابحنُ  َأخح رِيِّ  َعنح  َمعحَمر   َعنح  ُعيَ ي ح ر و َسَلَمةَ  أُمِّ  َعنح  ِهنحد   َعنح  الز هح  َوََيحَي  َوَعمح

رِيِّ  َعنح  َسِعيد   بحنِ  تَ ي حَقظَ  َقاَلتح  َسَلَمةَ  أُمِّ  َعنح  ِهنحد   َعنح  الز هح  َذاتَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   اسح
 :فَ َقالَ  َلة  َلي ح 

6 

ََزاِئنِ  ِمنح  فُِتحَ  َوَماَذا الحِفَتِ  ِمنح  اللَّي حَلةَ  أُنحزِلَ  َماَذا اللَّهِ  ُسبحَحانَ  َجرِ  َصَواِحَباتِ  أَيحِقظُوا اْلح  فَ ُربَّ  اْلُح
ن حَيا ِف  َكاِسَية   ِخرَةِ  ِف  َعارِيَة   الد   اْلح

I/89/221 

 

من جلس في المسجد تنتظر 
 دالصالة وفضل المساج

 البخاري كتاب األذان باب

ثَ َنا َلَمةَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ َعحرَجِ  َعنح  الزِّنَادِ  َأِب  َعنح  َماِلك   َعنح  َمسح  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  اْلح
 7 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى

هُ  ِف  امَ دَ  َما َأَحدُِكمح  َعَلى ُتَصلِّي الحَمََلِئَكةُ   ََل  ارحََححهُ  اللَُّهمَّ  َلهُ  اغحِفرح  اللَُّهمَّ  َُيحِدثح  لَح  َما ُمَصَلَّ
ِلهِ  ِإَل  يَ ن حَقِلبَ  َأنح  مَيحنَ ُعهُ  ََل  ََتحِبُسهُ  الصَََّلةُ  َداَمتح  َما َصََلة   ِف  َأَحدُُكمح  يَ َزالُ   الصَََّلةُ  ِإَلَّ  َأهح

I/696/610 

 

فضل الوضوء والغر المحجلون من 
 البخاري كتاب الوضوء باب آثار الوضوء

ثَ َنا ثَ َنا َقالَ  بَُكيح   بحنُ  ََيحَي  َحدَّ  نُ َعيحم   َعنح  ِهََلل   َأِب  بحنِ  َسِعيدِ  َعنح  َخاِلد   َعنح  اللَّيحثُ  َحدَّ
ِمرِ  رِ  َعَلى ُهَري حَرةَ  َأِب  َمعَ  َرِقيتُ  َقالَ  الحُمجح ِجدِ  َظهح  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِعحتُ  ِإنِّ  فَ َقالَ  فَ تَ َوضَّأَ  الحَمسح

  يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ 
8 

َعوحنَ  أُمَِّت  ِإنَّ  َتطَاعَ  َفَمنح  الحُوُضوءِ  آثَارِ  ِمنح  ُمَُجَِّليَ  ُغرًّا الحِقَياَمةِ  يَ وحمَ  يُدح  ُغرََّتهُ  يُِطيلَ  َأنح  ِمنحُكمح  اسح
َعلح   فَ لحيَ فح

I/02/266 
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 البخاري كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم
ثَ َنا بَ َرنَا َقالَ  يُوُسفَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ  َأنَّ  َعاِئَشةَ  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  ُعرحَوةَ  بحنِ  ِهَشامِ  َعنح  َماِلك   َأخح
 9  :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ 

َهبَ  ّتَّ حَ  فَ لحيَ رحُقدح  ُيَصلِّي َوُهوَ  َأَحدُُكمح  نَ َعسَ  ِإَذا  َوُهوَ  َصلَّى ِإَذا َأَحدَُكمح  َفِإنَّ  الن َّوحمُ  َعنحهُ  يَذح
رِي ََل  نَاِعس   تَ غحِفرُ  َلَعلَّهُ  َيدح  نَ فحَسهُ  فَ َيُسب   َيسح

I/211/121 

 

 البخاري كتاب اإليمان باب عالمة المنافق
ثَ َنا ثَ َنا َقالَ  الرَّبِيعِ  أَبُو ُسَليحَمانُ  َحدَّ َاِعيلُ  َحدَّ ثَ َنا َقالَ  َجعحَفر   نُ بح  ِإَسح  َأِب  بحنِ  َماِلكِ  بحنُ  نَاِفعُ  َحدَّ
 10 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  ُسَهيحل   أَبُو َعاِمر  

َلفَ  َوَعدَ  َوِإَذا َكَذبَ  َحدَّثَ  ِإَذا َثََلث   الحُمَناِفقِ  آيَةُ   I/66/66 َخانَ  اؤحُتُِنَ  َذاَوإِ  َأخح
 

 البخاري كتاب اإليمان باب إطعام الطعام من اإلسالم
ثَ َنا ُرو َحدَّ ثَ َنا َقالَ  َخاِلد   بحنُ  َعمح يحِ  َأِب  َعنح  يَزِيدَ  َعنح  اللَّيحثُ  َحدَّ ر و بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  اْلَح  َعمح
ََلمِ  َأي   َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى ِبَّ النَّ  َسَألَ  َرُجًَل  َأنَّ  َعن حُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  سح  11 :َقالَ  َخي حر   اْلحِ

 I/16/11 تَ عحِرفح  لَح  َوَمنح  َعَرفحتَ  َمنح  َعَلى السَََّلمَ  َوتَ قحرَأُ  الطََّعامَ  تُطحِعمُ 
 

 البخاري كتاب الوضوءا باب صّب الماء على البول في المسجد
ثَ َنا بَ َرنَا الَ قَ  الحَيَمانِ  أَبُو َحدَّ رِيِّ  َعنح  ُشَعيحب   َأخح بَ َرِن  قَالَ  الز هح  ُعتحَبةَ  بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  بحنُ  اللَّهِ  ُعبَ يحدُ  َأخح

ُعود   بحنِ  ِجدِ  ِف  فَ َبالَ  َأعحَراِبي  َقامَ  َقالَ  ُهَري حَرةَ  أَبَا َأنَّ  َمسح  َصلَّى النَِّب   ََلُمح  فَ َقالَ  النَّاسُ  فَ تَ َناَوَلهُ  الحَمسح
 : َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ 

12 

ًَل  بَ وحِلهِ  َعَلى َوَهرِيُقوا َدُعوهُ  َا َماء   ِمنح  َذنُوبًا َأوح  َماء   ِمنح  َسجح َعثُوا وَلَح  ُمَيسِّرِينَ  بُِعثحُتمح  َفِإَّنَّ  تُ ب ح
 ُمَعسِّرِينَ 

I/211/119 

 

 البخاري كتاب صالةال باب المرور في المسجد
ثَ َنا َاِعيلَ إِ  بحنُ  ُموَسى َحدَّ ثَ َنا َقالَ  َسح ثَ َنا قَالَ  الحَواِحدِ  َعبحدُ  َحدَّ  َقالَ  اللَّهِ  َعبحدِ  بحنُ  بُ رحَدةَ  أَبُو َحدَّ
 13 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  بُ رحَدةَ  أَبَا َسَِعحتُ 

ء   ِف  َمرَّ  َمنح  َواقِ  َأوح  َمَساِجِدنَا ِمنح  َشيح ِلًما ِبَكفِّهِ  يَ عحِقرح  ََل  ِنَصاَِلَا َعَلى فَ لحَيأحُخذح  بَِنبحل   َناَأسح  I/118/211 ُمسح
 



4 
 

 البخاري كتاب الزكاة باب إنفاق المال في حقه
ثَ َنا ثَ َنا الحُمثَ ّنَّ  بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ َاِعيلَ  َعنح  ََيحَي  َحدَّ َثِِن  قَالَ  ِإَسح ُعود   ابحنِ  َعنح  قَ يحس   َحدَّ  يَ َرضِ  َمسح

 :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِعحتُ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ 
14 

ِ  ِف  ِإَلَّ  َحَسدَ  ََل  قِّ  ِف  َهَلَكِتهِ  َعَلى َفَسلََّطهُ  َماًَل  اللَّهُ  آتَاهُ  َرُجل   اث حَنتَ يح  اللَّهُ  آتَاهُ  َوَرُجل   اْلَح
َمةً   I/699/2290 لُِّمَهاَويُ عَ  ِِبَا يَ قحِضي فَ ُهوَ  ِحكح

 

دِ  َوَسبِّحح   الشَّمحسِ  طُُلوعِ  قَ بحلَ  َربِّكَ  ِِبَمح
 البخاري كتاب تفسير القرآن باب الحُغُروبِ  َوقَ بحلَ 

ثَ َنا َحاقُ  َحدَّ َاِعيلَ  َعنح  َجرِير   َعنح  ِإب حَراِهيمَ  بحنُ  ِإسح  َعبحدِ  بحنِ  َجرِيرِ  َعنح  َحازِم   َأِب  بحنِ  قَ يحسِ  َعنح  ِإَسح
َلةً  ُجُلوًسا ُكنَّا َقالَ  هِ اللَّ  َرةَ  َأرحَبعَ  َلي حَلةَ  الحَقَمرِ  ِإَل  فَ َنَظرَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َمعَ  َلي ح  َعشح

 :فَ َقالَ 
15 

يَِتهِ  ِف  ُتَضاُمونَ  ََل  َهَذا تَ َروحنَ  َكَما َربَُّكمح  َستَ َروحنَ  ِإنَُّكمح  َتَطعحُتمح  َفِإنح  ُرؤح  َعَلى تُ غحَلُبوا ََل  َأنح  اسح
دِ  َوَسبِّحح  قَ رَأَ  ُثَّ  َفاف حَعُلوا ُغُروِِبَا َوقَ بحلَ  الشَّمحسِ  طُُلوعِ  قَ بحلَ  َصََلة    الشَّمحسِ  طُُلوعِ  قَ بحلَ  رَبِّكَ  ِِبَمح

 الحُغُروبِ  َوقَ بحلَ 
III/394/4851 

 

ال تُتحّرى الصالُة قبل قروب 
 البخاري كتاب مواقيت الصالة باب الشمس

ثَ َناحَ  ثَ َنا َقالَ  اللَّهِ  َعبحدِ  بحنُ  الحَعزِيزِ  َعبحدُ  دَّ  َقالَ  ِشَهاب   ابحنِ  َعنح  َصاِلح   َعنح  َسعحد   بحنُ  ِإب حَراِهيمُ  َحدَّ
بَ َرِن  ُنحَدِعي   يَزِيدَ  بحنُ  َعطَاءُ  َأخح رِيَّ  َسِعيد   أَبَا َسَِعَ  أَنَّهُ  اْلح ُدح  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسَِعحتُ  يَ ُقولُ  اْلح

 :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ 
16 

 I/182/186 الشَّمحسُ  تَِغيبَ  َحّتَّ  الحَعصحرِ  بَ عحدَ  َصََلةَ  َوََل  الشَّمحسُ  تَ رحَتِفعَ  َحّتَّ  الص بححِ  بَ عحدَ  َصََلةَ  ََل 
 

 البخاري كتاب ذاناأل باب فضل صالة الفجر جماعة
ثَ َنا ثَ َناحَ  َقالَ  الحَعََلءِ  بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ  َأِب  َعنح  بُ رحَدةَ  َأِب  َعنح  اللَّهِ  َعبحدِ  بحنِ  بُ َريحدِ  َعنح  أَُساَمةَ  أَبُو دَّ
  :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   َقالَ  َقالَ  ُموَسى

17 

ًرا النَّاسِ  َأعحَظمُ   َمعَ  ُيَصلِّيَ َها َحّتَّ  الصَََّلةَ  رُ يَ نحَتظِ  َوالَِّذي َِمحًشى َفَأب حَعُدُهمح  أَب حَعُدُهمح  الصَََّلةِ  ِف  َأجح
َمامِ  ًرا َأعحَظمُ  اْلحِ  I/692/612   يَ َنامُ  ُثَّ  ُيَصلِّي الَِّذي ِمنح  َأجح
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من صام رمضان إيمانا واحتسابا 
 ونية

 البخاري كتاب الصوم باب

ثَ َنا ِلمُ  َحدَّ ثَ َنا ِإب حَراِهيمَ  بحنُ  ُمسح ثَ َنا ِهَشام   َحدَّ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  َسَلَمةَ  َأِب  َعنح  ََيحَي  َحدَّ
 18 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ 

رِ  َلي حَلةَ  َقامَ  َمنح  ِتَسابًا ِإميَانًا الحَقدح  ِإميَانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َوَمنح  َذنحِبهِ  ِمنح  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواحح
ِتسَ  مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  ابًاَواحح  َذنحِبهِ  ِمنح  تَ َقدَّ

II/16/1092 

 

ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد 
 مسلم كتاب الوصية باب وفاته

ثَ َنا ر   َوابحنُ  َسِعيد   ابحنَ  يَ عحِِن  َوقُ تَ يحَبةُ  أَي وبَ  بحنُ  ََيحَي  َحدَّ ثَ َنا َقاُلوا ُحجح  َجعحَفر   ابحنُ  ُهوَ  ِإَسحَِعيلُ  َحدَّ
 19 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  الحَعََلءِ  َعنح 

نحَسانُ  َماتَ  ِإَذا  َأوح  ِبهِ  يُ نحتَ َفعُ  ِعلحم   َأوح  َجارِيَة   َصَدَقة   ِمنح  ِإَلَّ  َثََلثَة   ِمنح  ِإَلَّ  َعَمُلهُ  َعنحهُ  ان حَقَطعَ  اْلحِ
ُعو َصاِلح   َوَلد    َلهُ  َيدح

III/06/1
662 

 

 البخاري كتاب ذاناأل باب إقامة الصّف من تمام الصالة
ثَ َنا ثَ َنا َقالَ  الحَولِيدِ  أَبُو َحدَّ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َماِلك   بحنِ  أََنسِ  َعنح  قَ َتاَدةَ  َعنح  ُشعحَبةُ  َحدَّ
 20 :َقالَ  َوَسلَّمَ 

ِويَةَ  َفِإنَّ  َفُكمح ُصُفو  َسو وا  I/610/616 الصَََّلةِ  ِإَقاَمةِ  ِمنح  الص ُفوفِ  َتسح
 

 البخاري كتاب جمعةال باب الساعة التي في يوم الجمعة
ثَ َنا َلَمةَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ َعحرَجِ  َعنح  الزِّنَادِ  َأِب  َعنح  َماِلك   َعنح  َمسح  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  اْلح
ُُمَعةِ  يَ وحمَ  ذََكرَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى  21 :فَ َقالَ  اْلح

ِلم   َعبحد   يُ َواِفُقَها ََل  َساَعة   ِفيهِ  َألُ  ُيَصلِّي َقاِئم   َوُهوَ  ُمسح  َوَأَشارَ  ِإيَّاهُ  َأعحطَاهُ  ِإَلَّ  َشيحًئا تَ َعاَل  اللَّهَ  َيسح
 يُ َقلُِّلَها بَِيِدهِ 

I/290/061 

 

 البخاري كتاب تقصير الصالة باب في كم يقصر الصالُة ؟
ثَ َنا  ثَ َنا َقالَ  آَدمُ  َحدَّ ثَ َنا َقالَ  ِذئحب   َأِب  ابحنُ  َحدَّ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  الحَمقحبُِي   َسِعيد   َحدَّ

 :لَّمَ َوسَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   َقالَ  َقالَ  َعن حُهَما اللَّهُ  َرِضيَ 
22 

رَأَة   َيَِل   ََل  ِخرِ  َوالحيَ وحمِ  بِاللَّهِ  تُ ؤحِمنُ  َِلمح  I/262/2988  ُحرحَمة   َمَعَها َليحسَ  َوَلي حَلة   يَ وحم   َمِسيَةَ  ُتَساِفرَ  َأنح  اْلح
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إذا لم يُِطْق قاعدا صّلى على 
 البخاري كتاب تقصير الصالة باب جنب

ثَ َنا َمانَ  بحنِ  ِإب حَراِهيمَ  َعنح  لَّهِ ال َعبحدِ  َعنح  َعبحَدانُ  َحدَّ َثِِن  َقالَ  َطهح ُ  َحدَّ َسيح ِتبُ  اْلُح  ابحنِ  َعنح  الحُمكح
َرانَ  َعنح  بُ َريحَدةَ   اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َفَسأَلحتُ  بَ َواِسيُ  ِب  َكاَنتح  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُحَصيح   بحنِ  ِعمح
 :َقالَ ف َ  الصَََّلةِ  َعنح  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ 

23 

َتِطعح  لَح  َفِإنح  َقاِئًما َصلِّ  َتِطعح  لَح  َفِإنح  فَ َقاِعًدا َتسح  I/268/2226 َجنحب   فَ َعَلى َتسح
 

بيان ان اإلسالم بدأ غربيا وسيعود 
 مسلم كتاب اإليمان باب غريبا وانه يأرز بين المسجدين

َثِِن  َعحرَجُ  َسهحل   بحنُ  َوالحَفضحلُ  رَاِفع   بحنُ  ُمَُمَّدُ  وَحدَّ ثَ َنا َقاََل  اْلح ثَ َنا َسوَّار   بحنُ  َشَبابَةُ  َحدَّ  َعاِصم   َحدَّ
 24 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  ُعَمرَ  ابحنِ  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  الحُعَمرِي   ُمَُمَّد   ابحنُ  َوُهوَ 

ََلمَ  ِإنَّ  سح َ  يَأحرِزُ  َوُهوَ  َبَدأَ  َكَما اَغرِيبً  َوَسيَ ُعودُ  َغرِيًبا َبَدأَ  اْلحِ ِجَديحنِ  بَ يح َيَّةُ  تَأحرِزُ  َكَما الحَمسح  ِف  اْلح
رَِها  ُجحح

I/226/126 

 

 البخاري كتاب تهجدال باب الدعاء في الصالة من آخر الليل
ثَ َنا َلَمةَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ ََغرِّ  اللَّهِ  َعبحدِ  َوَأِب  َسَلَمةَ  َأِب  َعنح  ِشَهاب   ابحنِ  َعنح  َماِلك   َعنح  َمسح  اْلح

 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح 
25 

َماءِ  ِإَل  َلي حَلة   ُكلَّ  َوتَ َعاَل  تَ َباَركَ  َرب  َنا يَ نحزِلُ  ن حَيا السَّ ِخرُ  اللَّيحلِ  ثُ ُلثُ  يَ ب حَقى ِحيَ  الد   َمنح  يَ ُقولُ  اْلح
ُعوِن  َتِجيبَ  َيدح أَُلِِن  َمنح  َلهُ  َفَأسح تَ غحِفُرِن  َمنح  َفُأعحِطَيهُ  َيسح  I/202/2221 َلهُ  َفَأغحِفرَ  َيسح

 

 البخاري كتاب تهجدال باب التطوّع في البيت
ثَ َنا َعحَلى َعبحدُ  َحدَّ ثَ َنا ََحَّاد   بحنُ  اْلح  ُعَمرَ  ابحنِ  َعنح  نَاِفع   َعنح  اللَّهِ  بَ يحدِ َوعُ  أَي وبَ  َعنح  ُوَهيحب   َحدَّ
 26  :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  َعن حُهَما اللَّهُ  َرِضيَ 

َعُلوا  I/196/2286 قُ ُبورًا تَ تَِّخُذوَها َوََل  َصََلِتُكمح  ِمنح  بُ ُيوِتُكمح  ِف  اجح
 

َنا أُْنِزلَ  اَومَ  بِاللَّهِ  آَمنَّا ُقوُلوا  البخاري كتاب كتاب تفسير القرآن باب ِإَلي ْ
ثَ َنا ثَ َنا َبشَّار   بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ بَ َرنَا ُعَمرَ  بحنُ  ُعثحَمانُ  َحدَّ  َكِثي   َأِب  بحنِ  ََيحَي  َعنح  الحُمَباَركِ  بحنُ  َعِلي   َأخح

َرانِيَّةِ  الت َّوحَراةَ  يَ قحَرُءونَ  الحِكَتابِ  َأهحلُ  َكانَ  َقالَ  هُ َعنح  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  َسَلَمةَ  َأِب  َعنح   27 بِالحِعب ح
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ََلمِ  ِْلَهحلِ  بِالحَعَربِيَّةِ  َويُ َفسُِّرونَ َها سح  :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  اْلحِ
ُقوا ََل  بُوُهمح  َوََل  الحِكَتابِ  َأهحلَ  ُتَصدِّ َنا أُنحزِلَ  َوَما بِاللَّهِ  آَمنَّا} وُلواَوقُ  ُتَكذِّ يَةَ  {ِإَلي ح  III/312/4485 اْلح

 

 البخاري كتاب الجنائز باب تسبفضل من مات له ولد فاح
ثَ َنا ثَ َنا َمعحَمر   أَبُو َحدَّ ثَ َنا الحَواِرثِ  َعبحدُ  َحدَّ  َقالَ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  أََنس   َعنح  الحَعزِيزِ  َعبحدُ  َحدَّ

 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب  
28 

ِلم   ِمنح  النَّاسِ  ِمنح  َما ِنحثَ  يَ ب حُلُغوا لَح  َثََلث   َلهُ  يُ تَ َوّفَّ  ُمسح َنَّةَ  اللَّهُ  أَدحَخَلهُ  ِإَلَّ  اْلح َِتهِ  ِبَفضحلِ  اْلح  َرَحح
 ِإيَّاُهمح 

I/169/2128 

 

 ريالبخا كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل
ثَ َنا َرانُ  َحدَّ ثَ َنا َقالَ  َميحَسَرةَ  بحنُ  ِعمح  َقالَ  َقالَ  َماِلك   بحنِ  أََنسِ  َعنح  الت َّيَّاحِ  َأِب  َعنح  الحَواِرثِ  َعبحدُ  َحدَّ
 29 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ 

َراطِ  ِمنح  ِإنَّ  هحلُ  َويَ ثحُبتَ  الحِعلحمُ  يُ رحَفعَ  َأنح  السَّاَعةِ  َأشح َربَ  اْلَح رُ  َويُشح مح  I/61/89 الزِّنَا َوَيظحَهرَ  اْلَح
 

 البخاري كتاب الجنائز باب اْلُجُيوبَ  َمْن َشقَّ  ِمنَّا َلْيسَ 
ثَ َنا ثَ َنا نُ َعيحم   أَبُو َحدَّ َيانُ  َحدَّ ثَ َنا ُسفح ُروق   َعنح  ِإب حَراِهيمَ  َعنح  الحَياِمي   زُبَ يحد   َحدَّ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  َمسح
 30 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   َقالَ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ 

ُُدودَ  َلَطمَ  َمنح  ِمنَّا َليحسَ  ُُيوبَ  َوَشقَّ  اْلح َاِهِليَّةِ  ِبَدعحَوى َوَدَعا اْلح  I/120/2102 اْلح
 

 البخاري كتاب الكسوف باب الصالة فى كسوف الشمس
ثَ َنا ثَ َنا َقالَ  َعبَّاد   بحنُ  ِشَهابُ  َحدَّ َاِعيلَ  َعنح  َُحَيحد   بحنُ  ِإب حَراِهيمُ  َحدَّ  أَبَا َسَِعحتُ  َقالَ  قَ يحس   َعنح  ِإَسح
ُعود    31 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   َقالَ  يَ ُقولُ  َمسح

 َفِإَذا اللَّهِ  آيَاتِ  ِمنح  آيَ َتانِ  َوَلِكن َُّهَما النَّاسِ  ِمنح  َأَحد   ِلَموحتِ  يَ نحَكِسَفانِ  ََل  َوالحَقَمرَ  الشَّمحسَ  ِإنَّ 
 َفَصل وا فَ ُقوُموا رَأَي حُتُموُُهَا

I/212/1922 

 
 

 البخاري كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده
ثَ َنا بَ َرنَا ُموَسى بحنُ  ِإب حَراِهيمُ  َحدَّ  الحِمقحَدامِ  َعنح  َمعحَدانَ  بحنِ  َخاِلدِ  َعنح  ثَ وحر   َعنح  يُوُنسَ  بحنُ  ِعيَسى َأخح
 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ 

32 
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 السَََّلم َعَليحهِ  َداُودَ  اللَّهِ  َنِبَّ  َوِإنَّ  َيِدهِ  َعَملِ  ِمنح  يَأحُكلَ  َأنح  ِمنح  َخي حًرا َقط   َطَعاًما َأَحد   َأَكلَ  َما
 َيِدهِ  َعَملِ  ِمنح  يَأحُكلُ  َكانَ 

II/219/
1961 

 

 البخاري كتاب الجنائز باب السرعة بالِجنازة
ثَ َنا ثَ َنا اللَّهِ  َعبحدِ  بحنُ  َعِلي   َحدَّ َيانُ  َحدَّ رِيِّ  ِمنح  َحِفظحَناهُ  َقالَ  ُسفح  َعنح  الحُمَسيَّبِ  بحنِ  َسِعيدِ  َعنح  الز هح

 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب 
33 

رُِعوا َِناَزةِ  َأسح ُمونَ َها َفَخي حر   َصاِْلَةً  َتكُ  َفِإنح  بِاْلح  َعنح  َتَضُعونَهُ  َفَشري  َذِلكَ  ِسَوى َيكُ  َوِإنح  تُ َقدِّ
 رَِقاِبُكمح 

I/516/2621 

 

َرُءوا َلَفْت عليه َما اْلُقْرآنَ  اق ْ  ائْ ت َ
 البخاري كتاب ائل القرآنفض باب قُ ُلوبُُكمْ 

ثَ َنا ثَ َنا الن  عحَمانِ  أَبُو َحدَّ َرانَ  َأِب  َعنح  ََحَّاد   َحدَّ وحِنِّ  ِعمح  النَِّبِّ  َعنح  اللَّهِ  َعبحدِ  بحنِ  ُجنحَدبِ  َعنح  اْلَح
 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى

34 

ُتمح  َذاَفإِ  قُ ُلوبُُكمح  ائ حتَ َلَفتح  َما الحُقرحآنَ  اق حَرُءوا تَ َلفح  III/588/5060 َعنحهُ  فَ ُقوُموا اخح
 

 البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في قاتل النفس
ثَ َنا ثَ َنا ُمَسدَّد   َحدَّ ثَ َنا ُزرَيحع   بحنُ  يَزِيدُ  َحدَّ  َرِضيَ  الضَّحَّاكِ  بحنِ  ثَاِبتِ  َعنح  ِقََلبَةَ  َأِب  َعنح  َخاِلد   َحدَّ

  :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ 
35 

ََلمِ  َغيحِ  ِبِلَّة   َحَلفَ  َمنح  سح  ِبهِ  ُعذِّبَ  ِِبَِديَدة   نَ فحَسهُ  قَ َتلَ  َوَمنح  َقالَ  َكَما فَ ُهوَ  ُمتَ َعمًِّدا َكاِذبًا اْلحِ
 I/166/2666 َجَهنَّمَ  نَارِ  ِف 

 

 اريالبخ كتاب تفسير القرآن باب سورة عبسى وتولى
ثَ َنا ثَ َنا آَدمُ  َحدَّ ثَ َنا ُشعحَبةُ  َحدَّ  ِهَشام   بحنِ  َسعحدِ  َعنح  َُيَدِّثُ  َأوحّفَ  بحنَ  ُزرَاَرةَ  َسَِعحتُ  َقالَ  قَ َتاَدةُ  َحدَّ

 36 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعاِئَشةَ  َعنح 

 َوُهوَ  يَ قحرَأُ  الَِّذي َوَمَثلُ  الحبَ َرَرةِ  الحِكَرامِ  السََّفَرةِ  َمعَ  َلهُ  اِفظ  حَ  َوُهوَ  الحُقرحآنَ  يَ قحرَأُ  الَِّذي َمَثلُ 
َرانِ  فَ َلهُ  َشِديد   َعَليحهِ  َوُهوَ  يَ تَ َعاَهُدهُ   َأجح

III/536/4937 

 

إستحباب صالة النافلة في بيته 
 وجوازها في المسجد

 مسلم كتاب صالة المسافرين وقصرها باب
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ثَ َنا ثَ َنا َسِعيد   بحنُ  ةُ قُ تَ يحبَ  َحدَّ  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  ُسَهيحل   َعنح  الحَقارِي   الرََّححَنِ  َعبحدِ  ابحنُ  َوُهوَ  يَ عحُقوبُ  َحدَّ
 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَري حَرةَ  َأِب 

37 

 I/116/689 الحبَ َقَرةِ  ُسورَةُ  ِفيهِ  تُ قحرَأُ  الَِّذي الحبَ يحتِ  ِمنح  نحِفرُ ي َ  الشَّيحطَانَ  ِإنَّ  َمَقاِبرَ  بُ ُيوَتُكمح  ََتحَعُلوا ََل 
 

 البخاري كتاب فضائل القرآن باب إستذكار القرآن وتعاهده
ثَ َنا ثَ َنا َعرحَعَرةَ  بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ  نَِّب  ال َقالَ  َقالَ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  َواِئل   َأِب  َعنح  َمنحُصور   َعنح  ُشعحَبةُ  َحدَّ
 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى

38 

َتذحِكُروا نُسِّيَ  َبلح  وََكيحتَ  َكيحتَ  آيَةَ  َنِسيتُ  يَ ُقولَ  َأنح  ِْلََحِدِهمح  َما بِئحسَ   َأَشد   َفِإنَّهُ  الحُقرحآنَ  َواسح
 الن ََّعمِ  ِمنح  الرَِّجالِ  ُصُدورِ  ِمنح  تَ َفصًِّيا

III/579/5032 

 

 البخاري كتاب إليمانا باب امور اإليمان
ثَ َنا ُعحِفي   ُمَُمَّد   بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ ثَ َنا َقالَ  اْلح ثَ َنا َقالَ  الحَعَقِدي   َعاِمر   أَبُو َحدَّ  ِبََلل   بحنُ  ُسَليحَمانُ  َحدَّ

 َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  َصاِلح   َأِب  َعنح  ِديَنار   بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح 
 :َقالَ  َوَسلَّمَ 

39 

ميَانُ  ََياءُ  ُشعحَبةً  َوِست ونَ  ِبضحع   اْلحِ ميَانِ  ِمنح  ُشعحَبة   َواْلح  I/21/9 اْلحِ
 

حب الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 من اإليمان

 البخاري كتاب اإليمان باب

ثَ َنا ب َ  َقالَ  الحَيَمانِ  أَبُو َحدَّ ثَ َنا َقالَ  ُشَعيحب   َرنَاَأخح َعحرَجِ  َعنح  الزِّنَادِ  أَبُو َحدَّ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  اْلح
 40 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعنحهُ  اللَّهُ 

 I/24/14 َوَوَلِدهِ  َواِلِدهِ  ِمنح  يحهِ ِإلَ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحّتَّ  َأَحدُُكمح  يُ ؤحِمنُ  ََل  بَِيِدهِ  نَ فحِسي فَ َوالَِّذي
 

 البخاري كتاب الصالة باب تشبيك األصابع فى المسجد
ثَ َنا دُ  َحدَّ ثَ َنا َقالَ  ََيحَي  بحنُ  َخَلَّ َيانُ  َحدَّ  َجدِّهِ  َعنح  بُ رحَدةَ  َأِب  بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  بحنِ  بُ رحَدةَ  َأِب  َعنح  ُسفح

 41 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  ُموَسى َأِب  َعنح 

َيانِ  لِلحُمؤحِمنِ  الحُمؤحِمنَ  ِإنَّ   I/241/481 َأَصاِبَعهُ  َوَشبَّكَ  بَ عحًضا بَ عحُضهُ  َيُشد   َكالحبُ ن ح
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 البخاري كتاب زكاةال باب دقى من كسب طيبالصَّ 
ثَ َنا ثَ َنا رِ النَّضح  أَبَا َسَِعَ  ُمِني   بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ  َعنح  ِديَنار   بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  ابحنُ  ُهوَ  الرََّححَنِ  َعبحدُ  َحدَّ

  :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  َصاِلح   َأِب  َعنح  أَبِيهِ 
42 

لِ  َتَصدَّقَ  َمنح   ُثَّ  بَِيِميِنهِ  يَ تَ َقب َُّلَها اللَّهَ  َوِإنَّ  الطَّيِّبَ  ِإَلَّ  اللَّهُ  يَ قحَبلُ  َوََل  طَيِّب   سحب  كَ  ِمنح  َُتحرَة   ِبَعدح
ََبلِ  ِمثحلَ  َتُكونَ  َحّتَّ  فَ ُلوَّهُ  َأَحدُُكمح  يُ َرِبِّ  َكَما ِلَصاِحِبهِ  يُ َربِّيَها  I/696/1229 اْلح

 

ما يُنهى من الطِّيب للمحرم 
 البخاري كتاب صيدجزاء ال باب والمحرمة

ثَ َنا ثَ َنا قُ تَ يحَبةُ  َحدَّ َكمِ  َعنح  َمنحُصور   َعنح  َجرِير   َحدَّ  َرِضيَ  َعبَّاس   ابحنِ  َعنح  ُجبَ يح   بحنِ  َسِعيدِ  َعنح  اْلَح
 َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  لَّهُ ال َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  ِبهِ  َفُأِتَ  فَ َقتَ َلتحهُ  نَاقَ ُتهُ  ُُمحرِم   ِبَرُجل   َوَقَصتح  َقالَ  َعن حُهَما اللَّهُ 

 :فَ َقالَ 
43 

 II/62/1860 يُِهل   يُ ب حَعثُ  َفِإنَّهُ  ِطيًبا تُ َقرِّبُوهُ  َوََل  رَأحَسهُ  تُ َغط وا َوََل  وََكفُِّنوهُ  اغحِسُلوهُ 
 

ليس في الليل : لوصال ومن قالا
 البخاري كتاب صومال باب صيام

ثَ َنا َثِِن  َقالَ  ُمَسدَّد   َحدَّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  أََنس   َعنح  قَ َتاَدةُ  َحدََّثِِن  َقالَ  ُشعحَبةَ  َعنح  ََيحَي  َحدَّ
 44 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ 

َقى أُطحَعمُ  ِإنِّ  ِمنحُكمح  َكَأَحد   َلسحتُ  َقالَ  تُ َواِصلُ  ِإنَّكَ  َقاُلوا تُ َواِصُلوا ََل   أُطحَعمُ  أَبِيتُ  ِإنِّ  َأوح  َوأُسح
َقى  َوأُسح

II/79/1961 

 

 البخاري كتاب صومال  باب شعبان صوم
ثَ َنا بَ َرنَا يُوُسفَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنح  َسَلَمةَ  َأِب  َعنح  النَّضحرِ  َأِب  َعنح  َماِلك   َأخح
 :َقاَلتح  َعن حَها

45 

 ََل  نَ ُقولَ  َحّتَّ  َويُ فحِطرُ  يُ فحِطرُ  ََل  نَ ُقولَ  َحّتَّ  َيُصومُ  َوَسلَّمَ  َليحهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ 
َملَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  رَأَيحتُ  َفَما َيُصومُ  َتكح ر   ِصَيامَ  اسح  رَأَي حُتهُ  َوَما َرَمَضانَ  ِإَلَّ  َشهح

ثَ رَ   َشعحَبانَ  ِف  ِمنحهُ  ِصَياًما َأكح
II/81/1960 
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 البخاري كتاب البيوع باب من احب البسط في الرزق
ثَ َنا ثَ َنا الحِكرحَماِن   يَ عحُقوبَ  َأِب  بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ ثَ َنا َحسَّانُ  َحدَّ رِي   ُهوَ  ُمَُمَّد   َقالَ  يُوُنسُ  َحدَّ  الز هح

 :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  ُسولَ رَ  َسَِعحتُ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َماِلك   بحنِ  أََنسِ  َعنح 
46 

 II/118/2067 َرَِحَهُ  فَ لحَيِصلح  أَثَرِهِ  ِف  َلهُ  يُ نحَسأَ  َأوح  ِرزحِقهِ  ِف  َلهُ  يُ بحَسطَ  َأنح  َسرَّهُ  َمنح 
 

 البخاري كتاب صومال باب صيام ايام الِبْيض
ثَ َنا ثَ َنا َمعحَمر   أَبُو َحدَّ ثَ َنا الحَواِرثِ  َعبحدُ  َحدَّ َثِِن  َقالَ  الت َّيَّاحِ  أَبُو َحدَّ  َأِب  َعنح  ُعثحَمانَ  أَبُو َحدَّ
 :َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ 

47 

ر   ُكلِّ  ِمنح  أَيَّام   َثََلثَةِ  ِصَيامِ  بَِثََلث   َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى َخِليِلي َأوحَصاِن  َعَتح  َشهح  َورَكح
 II/86/2082 أَنَامَ  َأنح  قَ بحلَ  أُوتِرَ  َوَأنح  َحىالض  

 

 البخاري كتاب األدب باب عقوق الوالدين من الكبائر
ثَ َنا ثَ َنا َحفحص   بحنُ  َسعحدُ  َحدَّ  بحنِ  الحُمِغيَةِ  َعنح  َورَّاد   َعنح  الحُمَسيَّبِ  َعنح  َمنحُصور   َعنح  َشيحَبانُ  َحدَّ
 48 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  للَّهُ ا َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  ُشعحَبةَ 

ُمََّهاتِ  ُعُقوقَ  َعَليحُكمح  َحرَّمَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ًعا اْلح  وََكث حَرةَ  َوَقالَ  ِقيلَ  َلُكمح  وََكرِهَ  الحبَ َناتِ  َوَوأحدَ  َوَهاتِ  َوَمن ح
 الحَمالِ  َوِإَضاَعةَ  الس َؤالِ 

IV/138/5975 

 

 البخاري كتاب لغصبالمظالم وا باب أعن أخاك ظالما او مظلوما
ثَ َنا ثَ َنا ُمَسدَّد   َحدَّ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  أََنس   َعنح  َُحَيحد   َعنح  ُمعحَتِمر   َحدَّ

 49 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ 

 ظَاِلًما نَ نحُصرُهُ  َفَكيحفَ  َمظحُلوًما ُصرُهُ نَ نح  َهَذا اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َقاُلوا َمظحُلوًما َأوح  ظَاِلًما َأَخاكَ  انحُصرح 
 II/265/2444 َيَديحهِ  فَ وحقَ  َتأحُخذُ  َقالَ 

 

 البخاري كتاب عتكافاإل باب عتكاف في العشر األواخراإل
ثَ َنا ثَ َنا يُوُسفَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ  الز بَ يحِ  بحنِ  ُعرحَوةَ  َعنح  ِشَهاب   ابحنِ  َعنح  ُعَقيحل   َعنح  اللَّيحثُ  َحدَّ

 50 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َزوحجِ  َعن حَها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنح 

رَ  يَ عحَتِكفُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  ََواِخرَ  الحَعشح  ُثَّ  اللَّهُ  تَ َوفَّاهُ  َحّتَّ  َرَمَضانَ  ِمنح  اْلح
 بَ عحِدهِ  ِمنح  َأزحَواُجهُ  اعحَتَكفَ 

II/292/2916 
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 البخاري كتاب المظالم والغصب باب إثم من ظلم شيئا من األرض
ثَ َنا ِلمُ  َحدَّ ثَ َنا ِإب حَراِهيمَ  بحنُ  ُمسح ثَ َنا الحُمَباَركِ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ َبةَ  بحنُ  ُموَسى َحدَّ  َعنح  َسالِ   َعنح  ُعقح

 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   َقالَ  َقالَ  هُ َعنح  اللَّهُ  َرِضيَ  أَبِيهِ 
51 

َرحضِ  ِمنح  َأَخذَ  َمنح   II/268/2454 َأَرِضيَ  َسبحعِ  ِإَل  الحِقَياَمةِ  يَ وحمَ  ِبهِ  ُخِسفَ  َحقِّهِ  ِبَغيحِ  َشيحًئا اْلح
 

 البخاري كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير
ثَ َنا ثَ َنا اللَّهِ  َعبحدِ  بحنُ  َعِلي   َحدَّ ثَ َنا َسِعيد   بحنُ  ََيحَي  َحدَّ َيانُ  َحدَّ َثِِن  َقالَ  ُسفح  َعنح  َمنحُصور   َحدَّ
 َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  َعن حُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاس   ابحنِ  َعنح  طَاُوس   َعنح  ُمَُاِهد  
 :َوَسلَّمَ 

52 

َرةَ  ََل  تُ نحِفرحُتح  َوِإَذا َونِيَّة   ِجَهاد   َوَلِكنح  الحَفتححِ  دَ بَ عح  ِهجح  II/423/2783 َفانحِفُروا اسح
 

 البخاري كتاب أحاديث األنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل
ثَ َنا بَ َرنَا ََمحَلد   بحنُ  الضَّحَّاكُ  َعاِصم   أَبُو َحدَّ َوحزَاِعي   َأخح ثَ َنا اْلح  َأِب  َعنح  ةَ َعِطيَّ  بحنُ  َحسَّانُ  َحدَّ
 53 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  َعمحر و بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  َكبحَشةَ 

ثُوا آيَةً  َوَلوح  َعِنِّ  بَ لُِّغوا َرائِيلَ  َبِِن  َعنح  َوَحدِّ  فَ لحَيَتبَ وَّأح  ُمتَ َعمًِّدا َعَليَّ  َكَذبَ  َوَمنح  َحرَجَ  َوََل  ِإسح
 النَّارِ  ِمنح  َدهُ َمقحعَ 

II/698/3461 

 

 البخاري كتاب أحاديث األنبياء باب حديث الغار
ثَ َنا ثَ َنا زَُهيح   َعنح  يُوُنسَ  بحنُ  َأَححَدُ  َحدَّ ثَ َنا ِحَراش   بحنِ  رِبحِعيِّ  َعنح  َمنحُصور   َحدَّ ُعود   أَبُو َحدَّ  َمسح
َبةُ   54 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   َقالَ  َقالَ  ُعقح

َتحِ  لَح  ِإَذا الن بُ وَّةِ  َكََلمِ  ِمنح  النَّاسُ  أَدحَركَ  ِمَّا ِإنَّ   II/709/6286 ِشئحتَ  َما َفاف حَعلح  َتسح
 

 البخاري كتاب بيوعال باب من لم يباِل ِمن حيث َكَسَب المالَ 
ثَ َنا ثَ َنا آَدمُ  َحدَّ ثَ َنا ِذئحب   َأِب  ابحنُ  َحدَّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  َمقحبُِي  الح  َسِعيد   َحدَّ

 55 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ 

ََللِ  أَِمنَ  ِمنحهُ  َأَخذَ  َما الحَمرحءُ  يُ َباِل  ََل  َزَمان   النَّاسِ  َعَلى يَأحِت  َرامِ  ِمنح  أَمح  اْلَح  II/221/1910 اْلَح
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 البخاري كتاب بيوعال باب رًّاإثم َمن باع حُ 
َثِِن  رُ  َحدَّ ثَ َنا َمرحُحوم   بحنُ  ِبشح َاِعيلَ  َعنح  ُسَليحم   بحنُ  ََيحَي  َحدَّ  َأِب  بحنِ  َسِعيدِ  َعنح  أَُميَّةَ  بحنِ  ِإَسح
  :الَ قَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  َسِعيد  

56 

 ََثََنهُ  َفَأَكلَ  ُحرًّا بَاعَ  َوَرُجل   َغَدرَ  ُثَّ  ِب  َأعحَطى َرُجل   الحِقَياَمةِ  يَ وحمَ  َخصحُمُهمح  أَنَا َثََلثَة   اللَّهُ  َقالَ 
َتأحَجرَ  َوَرُجل   تَ وحّفَ  َأِجيًا اسح َرهُ  يُ عحطِ  وَلَح  ِمنحهُ  َفاسح  II/266/1116 َأجح

 

 البخاري كتاب المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم
ثَ َنا بَ َرنَا َكِثي   بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ َيانُ  َأخح َعحَمشِ  َعنح  ُسفح ُعود   ابحنِ  َعنح  َوهحب   بحنِ  َزيحدِ  َعنح  اْلح  َعنح  َمسح

 57 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ 

قَّ  تُ َؤد ونَ  َقالَ  َتأحُمرُنَا َفَما اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َقاُلوا تُ نحِكُرونَ َها َوأُُمور   أَثَ َرة   َسَتُكونُ   َعَليحُكمح  الَِّذي اْلَح
أَُلونَ   َلُكمح  الَِّذي اللَّهَ  َوَتسح

II/746/3603 

 

 البخاري كتاب تفسير القرآن باب عتل بعد ذلك زنيم
ثَ َنا ثَ َنا نُ َعيحم   أَبُو َحدَّ َيانُ  َحدَّ ُزَاِعيَّ  َوهحب   بحنَ  َحارِثَةَ  َسَِعحتُ  قَالَ  َخاِلد   بحنِ  َمعحَبدِ  َعنح  ُسفح  اْلح

 58 :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِعحتُ  َقالَ 

ِبُُكمح  َأََل  َنَّةِ  ِبَأهحلِ  ُأخح ِبُُكمح  َأََل  َْلَبَ رَّهُ  اللَّهِ  َعَلى أَقحَسمَ  َلوح  ُمَتَضعِّف   َضِعيف   ُكل   اْلح  بَِأهحلِ  ُأخح
ِب   َجوَّاظ   ُعُتل   ُكل   النَّارِ  َتكح  III/526/4918 ُمسح

 

 البخاري كتاب سلمال باب الرهن في السََّلمِ 
َثِِن  ثَ َنا َُمحُبوب   بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ ثَ َنا الحَواِحدِ  َعبحدُ  َحدَّ َعحَمشُ  َحدَّ  ِإب حَراِهيمَ  ِعنحدَ  َتَذاَكرحنَا َقالَ  اْلح
نَ  َثِِن  فَ َقالَ  السََّلفِ  ِف  الرَّهح َودُ  َحدَّ َسح  59 :َعن حَها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنح  اْلح

تَ َرى َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ   ِدرحًعا ِمنحهُ  َوارحتَ َهنَ  َمعحُلوم   َأَجل   ِإَل  َطَعاًما يَ ُهوِدي   ِمنح  اشح
 َحِديد   ِمنح 

II/282/1111 

 

 البخاري كتاب  اإلجارة باب كسب البِغيِّ واإلماءِ 
ثَ َنا رِ  َأِب  َعنح  ِشَهاب   ابحنِ  َعنح  َماِلك   َعنح  َسِعيد   بحنُ  قُ تَ يحَبةُ  َحدَّ  بحنِ  الرََّححَنِ  َعبحدِ  بحنِ  َبكح

َاِرثِ  ُعود   َأِب  َعنح  ِهَشام   بحنِ  اْلح َنحَصارِيِّ  َمسح  60 :َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  اْلح

رِ  الحَكلحبِ  ََثَنِ  َعنح  نَ َهى َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  ىَصلَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   II/206/1161 الحَكاِهنِ  َوُحلحَوانِ  الحَبِغيِّ  َوَمهح
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 البخاري كتاب النفاقات  باب فضل النفقة على األهل
ثَ َنا ثَ َنا قَ َزَعةَ  بحنُ  ََيحَي  َحدَّ  َقالَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  يحثِ الحغَ  َأِب  َعنح  َزيحد   بحنِ  ثَ وحرِ  َعنح  َماِلك   َحدَّ

 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   َقالَ 
61 

َرحَمَلةِ  َعَلى السَّاِعي  III/700/5353 الن ََّهارَ  الصَّاِئمِ  اللَّيحلَ  الحَقاِئمِ  َأوح  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِف  َكالحُمَجاِهدِ  َوالحِمسحِكيِ  اْلح
 

 البخاري كتاب مساقاةال باب بيع الحطب والكإل
ثَ َنا ثَ َنا َأَسد   بحنُ  ُمَعلَّى َحدَّ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  الحَعوَّامِ  بحنِ  الز بَ يحِ  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  ِهَشام   َعنح  ُوَهيحب   َحدَّ

 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح 
62 

ُبًَل  َأَحدُُكمح  يَأحُخذَ  َْلَنح  َههُ  بِهِ  اللَّهُ  فَ َيُكفَّ  فَ َيِبيعَ  َحَطب   ِمنح  ُحزحَمةً  أحُخذَ فَ يَ  َأحح  َأنح  ِمنح  َخي حر   َوجح
َألَ   II/237/2373 ُمِنعَ  أَمح  أُعحِطيَ  النَّاسَ  َيسح

 

 البخاري كتاب المرضى  باب ما جاء فى كفارة المرض
ثَ َنا َكمُ  الحَيَمانِ  أَبُو َحدَّ بَ َرنَا نَاِفع   بحنُ  اْلَح رِيِّ  َعنح  يحب  ُشعَ  َأخح بَ َرِن  َقالَ  الز هح  َأنَّ  الز بَ يحِ  بحنُ  ُعرحَوةُ  َأخح
 اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَلتح  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َزوحجَ  َعن حَها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ 

 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ 
63 

ِلمَ الح  ُتِصيبُ  ُمِصيَبة   ِمنح  َما  IV/36/5640 يَُشاُكَها الشَّوحَكةِ  َحّتَّ  َعنحهُ  ِِبَا اللَّهُ  َكفَّرَ  ِإَلَّ  ُمسح
 
 

َأَداَءَها  يُرِيدُ  النَّاسِ  َأْمَوالَ  َأَخذَ  َمنْ 
 البخاري كتاب ستقراض وأداء الديوناإل باب او ِإْتاَلفَ َها

ثَ َنا َُويحسِ  اللَّهِ  َعبحدِ  بحنُ  الحَعزِيزِ  َعبحدُ  َحدَّ ثَ َنا ي  اْلح  َأِب  َعنح  َزيحد   بحنِ  ثَ وحرِ  َعنح  ِبََلل   بحنُ  ُسَليحَمانُ  َحدَّ
 64 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  الحَغيحثِ 

َوالَ  َأَخذَ  َمنح   II/241/2387 اللَّهُ  أَت حَلَفهُ  ِإتحََلفَ َها يُرِيدُ  َأَخذَ  َوَمنح  َعنحهُ  اللَّهُ  أَدَّى أََداَءَها يُرِيدُ  النَّاسِ  أَمح
 

 البخاري كتاب ستقراض وأداء الديوناإل باب الصالة على من ترك دينا
ثَ َنا ثَ َنا ُمَُمَّد   بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ ثَ َنا َعاِمر   أَبُو َحدَّ  َعبحدِ  َعنح  َعِلي   بحنِ  ِهََللِ  َعنح  فُ َليحح   َحدَّ
َرةَ  َأِب  بحنِ  الرََّححَنِ   65 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  َعمح

ن حَيا ِف  ِبهِ  َأوحَل  َوأَنَا ِإَلَّ  ُمؤحِمن   ِمنح  َما ِخَرةِ  الد   ِمنح  بِالحُمؤحِمِنيَ  وحَل أَ  النَِّب   ِشئحُتمح  ِإنح  اق حَرُءوا َواْلح
َا أَن حُفِسِهمح   َضَياًعا َأوح  َدي حًنا تَ َركَ  َوَمنح  َكانُوا َمنح  َعَصَبتُهُ  فَ لحَيِثحهُ  َماًَل  َوتَ َركَ  َماتَ  ُمؤحِمن   َفَأمي 

II/245/2399 
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 َموحََلهُ  َفَأنَا فَ لحَيأحِتِِن 
 

 البخاري كتاب المرضى  باب تمني المريض الموت
ثَ َنا ثَ َنا آَدمُ  َحدَّ ثَ َنا ُشعحَبةُ  َحدَّ  النَِّب   َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َماِلك   بحنِ  أََنسِ  َعنح  الحبُ َناِن   ثَاِبت   َحدَّ
 66 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى

ِيِِن  اللَُّهمَّ  فَ لحيَ ُقلح  َفاِعًَل  بُدَّ  ََل  َكانَ  َفِإنح  َأَصابَهُ  ُضر   ِمنح  الحَموحتَ  َأَحدُُكمح  يَ َتَمن ََّيَّ  ََل   َما َأحح
ََياةُ  َكاَنتح   ِل  َخي حًرا الحَوَفاةُ  َكاَنتح  ِإَذا َوتَ َوفَِِّن  ِل  َخي حًرا اْلح

IV/46/5671 

 

صاص المظالم إذا َوجد ماَل قِ 
 البخاري كتاب مظالم والغصبال باب ظالمه

ثَ َنا ثَ َنا يُوُسفَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ يحِ  َأِب  َعنح  يَزِيدُ  َحدََّثِِن  َقالَ  اللَّيحثُ  َحدَّ َبةَ  َعنح  اْلَح  بحنِ  ُعقح
َعثُ َنا ِإنَّكَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى لِلنَِّبِّ  قُ لحَنا َقالَ  َعاِمر    ِفيهِ  تَ َرى َفَما يَ قحُرونَا ََل  ِبَقوحم   فَ نَ نحزِلُ  تَ ب ح
 :َلَنا فَ َقالَ 

67 

َعُلوا لَح  فَِإنح  َفاق حبَ ُلوا لِلضَّيحفِ  يَ نحَبِغي ِبَا َلُكمح  رَ َفأُمِ  ِبَقوحم   نَ زَلحُتمح  ِإنح   َحقَّ  ِمن حُهمح  َفُخُذوا يَ فح
 II/271/2461 الضَّيحفِ 

 

 بَ ْينَ  ُيْصِلحُ  الَِّذي اْلَكذَّابُ  َلْيسَ 
 البخاري كتاب صلحال باب النَّاسِ 

ثَ َنا ثَ َنا اللَّهِ  َعبحدِ  بحنُ  الحَعزِيزِ  َعبحدُ  َحدَّ  َأنَّ  ِشَهاب   ابحنِ  َعنح  َصاِلح   َعنح  َسعحد   بحنُ  ِإب حَراِهيمُ  َحدَّ
بَ َرهُ  الرََّححَنِ  َعبحدِ  بحنَ  َُحَيحدَ  َبةَ  بِنحتَ  ُكلحثُوم   أُمَّ  أُمَّهُ  َأنَّ  َأخح بَ َرتحهُ  ُعقح  اللَّهِ  َرُسولَ  َسََِعتح  أَن ََّها َأخح
 :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى

68 

َ  ُيصحِلحُ  الَِّذي لحَكذَّابُ ا َليحسَ   II/1367/2692 َخي حًرا يَ ُقولُ  َأوح  َخي حًرا فَ يَ نحِمي النَّاسِ  بَ يح
 

 البخاري كتاب األدب  باب من وصل وصله اهلل
ثَ َنا ثَ َنا ََمحَلد   بحنُ  َخاِلدُ  َحدَّ ثَ َنا ُسَليحَمانُ  َحدَّ  َأِب  َعنح  َصاِلح   َأِب  َعنح  ِديَنار   بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ
 69 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ 

َنة   الرَِّحمَ  ِإنَّ   IV/141/5988 َقَطعحتُهُ  َقَطَعكِ  َوَمنح  َوَصلحُتهُ  َوَصَلكِ  َمنح  اللَّهُ  فَ َقالَ  الرََّححَنِ  ِمنح  َشجح
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ل فضل اإلصالح بين الناس والعد
 بينهم

 البخاري كتاب صلحال باب

ثَ َنا َحاقُ  َحدَّ بَ َرنَا َمنحُصور   بحنُ  ِإسح بَ َرنَا الرَّزَّاقِ  َعبحدُ  َأخح  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  َُهَّام   َعنح  َمعحَمر   َأخح
 70 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّه َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ 

َ  يَ عحِدلُ  الشَّمحسُ  ِفيهِ  َتطحُلعُ  يَ وحم   ُكلَّ  َصَدَقة   َعَليحهِ  النَّاس ِمنح  ىُسََلمَ  ُكل    II/375/2707 َصَدَقة   النَّاسِ  بَ يح
 

الشروط في المهرعند ُعقدة 
 البخاري كتاب شروطال باب النكاح 

ثَ َنا ثَ َنا يُوُسفَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ يحِ  َأِب  َعنح  َحِبيب   َأِب  بحنُ  زِيدُ يَ  َحدََّثِِن  َقالَ  اللَّيحثُ  َحدَّ  اْلَح
َبةَ  َعنح   71 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِمر   بحنِ  ُعقح

َللحُتمح  َما ِبهِ  تُوُفوا َأنح  الش ُروطِ  َأَحق   َتحح  II/382/2721 الحُفُروجَ  ِبهِ  اسح
 

 البخاري كتاب وصاياال باب االوصاي
ثَ َنا بَ َرنَا يُوُسفَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  نَاِفع   َعنح  َماِلك   َأخح
 72  :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعن حُهَما

ِلم   امحرِئ   َحق   َما ء   َلهُ  ُمسح ِ  يَِبيتُ  ِفيهِ  يُوِصي َشيح َلتَ يح ُتوبَة   َوَوِصيَُّتهُ  ِإَلَّ  َلي ح  II/403/2738 ِعنحَدهُ  َمكح
 

وسّمىى النبي صلى اهلل عليه 
 البخاري كتاب لتوحيدا باب الصالَة عمالا  وسلم

َثِِن  ثَ َنا ُسَليحَمانُ  َحدَّ ََسِدي   يَ عحُقوبَ  بحنُ  َعبَّادُ  َحدََّثِِن  و ح الحَولِيدِ  َعنح  ُشعحَبةُ  َحدَّ بَ َرنَا اْلح  َأخح
ر و َأِب  َعنح  الحَعي حَزارِ  بحنِ  الحَولِيدِ  َعنح  الشَّيحَباِنِّ  َعنح  الحَعوَّامِ  بحنُ  َعبَّادُ   ابحنِ  َعنح  الشَّيحَباِنِّ  َعمح

ُعود   َعحَمالِ  َأي   لَّمَ َوسَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَألَ  َرُجًَل  َأنَّ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َمسح  أَفحَضلُ  اْلح
 :َقالَ 

73 

َهادُ  ُثَّ  الحَواِلَديحنِ  َوِبر   ِلَوقحِتَها الصَََّلةُ   IV/660/7534 اللَّهِ  َسِبيلِ  ِف  اْلِح
 

 البخاري كتاب توحيدال باب في المشيئة واإلرادة
ثَ َنا بَ َرنَا الحَيَمانِ  أَبُو َحدَّ رِيِّ  َعنح  ُشَعيحب   َأخح َثِِن حَ  الز هح  أَبَا َأنَّ  الرََّححَنِ  َعبحدِ  بحنُ  َسَلَمةَ  أَبُو دَّ
 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  ُهَري حَرةَ 

74 

َتِبَ  َأنح  اللَّهُ  َشاءَ  ِإنح  َفُأرِيدُ  َدعحَوة   َنِب   ِلُكلِّ   IV/666/6262 ةِ الحِقَيامَ  يَ وحمَ  ِْلُمَِّت  َشَفاَعةً  َدعحَوِت  َأخح
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 البخاري كتاب األدب باب إكرام الضيف وحدمته إياه بنفسه
ثَ َنا ثَ َنا ُمَُمَّد   بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ بَ َرنَا ِهَشام   َحدَّ رِيِّ  َعنح  َمعحَمر   َأخح  َأِب  َعنح  َسَلَمةَ  َأِب  َعنح  الز هح
 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  ىَصلَّ  النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ 

75 

ِخرِ  َوالحيَ وحمِ  بِاللَّهِ  يُ ؤحِمنُ  َكانَ  َمنح  رِمح  اْلح َفهُ  فَ لحُيكح ِخرِ  َوالحيَ وحمِ  بِاللَّهِ  يُ ؤحِمنُ  َكانَ  َوَمنح  َضي ح  اْلح
ِخرِ  َوالحيَ وحمِ  بِاللَّهِ  يُ ؤحِمنُ  َكانَ  َوَمنح  َرَِحَهُ  فَ لحَيِصلح   IV/186/6138 لَِيصحُمتح  َأوح  اَخي حرً  فَ لحيَ ُقلح  اْلح

 

من لم يسأل اإلمارة أعانه اهلل 
 البخاري كتاب حكاماأل باب عليها

ثَ َنا ثَ َنا ِمن حَهال   بحنُ  َحجَّاجُ  َحدَّ َسنِ  َعنح  َحازِم   بحنُ  َجرِيرُ  َحدَّ  َقالَ  ََسَُرةَ  بحنِ  الرََّححَنِ  َعبحدِ  َعنح  اْلَح
 76 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   ِل  َقالَ 

َألح  ََل  ََسَُرةَ  بحنَ  الرََّححَنِ  َعبحدَ  يَا َماَرةَ  َتسح أََلة   َعنح  أُعحِطيتَ َها ِإنح  َفِإنَّكَ  اْلحِ  َوِإنح  ِإَلي حَها وُِكلحتَ  َمسح
أََلة   َغيحِ  َعنح  أُعحِطيتَ َها  ِمن حَها َخي حًرا ي حَرَهاغَ  فَ رَأَيحتَ  ميَِي   َعَلى َحَلفحتَ  َوِإَذا َعَلي حَها أُِعنحتَ  َمسح

 َخي حر   ُهوَ  الَِّذي َوأحتِ  مَيِيِنكَ  َعنح  َفَكفِّرح 
IV/528/7146 

 

 البخاري كتاب اإلستئذان باب ال يتناجى اثنان دون الثالث
ثَ َنا بَ َرنَا يُوُسفَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ ثَ َنا و ح َماِلك   َأخح َاِعيلُ  َحدَّ َثِِن  َقالَ  ِإَسح  َعنح  َماِلك   َحدَّ

 77 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  نَاِفع  

 IV/238/6288 الثَّاِلثِ  ُدونَ  اث حَنانِ  يَ تَ َناَجى َفََل  َثََلثَةً  َكانُوا ِإَذا
 

 خاريالب كتاب الدعوات باب استغفارالنبي صلى اهلل عليه وسلم
ثَ َنا بَ َرنَا الحَيَمانِ  أَبُو َحدَّ رِيِّ  َعنح  ُشَعيحب   َأخح بَ َرِن  َقالَ  الز هح  َقالَ  الرََّححَنِ  َعبحدِ  بحنُ  َسَلَمةَ  أَبُو َأخح

 78 :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َسَِعحتُ  ُهَري حَرةَ  أَبُو َقالَ 

ت َ  ِإنِّ  َواللَّهِ  ثَ رَ  الحيَ وحمِ  ِف  ِإَليحهِ  َوأَتُوبُ  اللَّهَ  غحِفرُ َْلَسح  IV/245/6307 َمرَّةً  َسبحِعيَ  ِمنح  َأكح
 

من بلغ ستين سنة فقد أعذر اهلل 
 البخاري كتاب الرقاق باب عليه

ثَ َنا ثَ َنا اللَّهِ  َعبحدِ  بحنُ  َعِلي   َحدَّ َوانَ  أَبُو َحدَّ ثَ نَ  َسِعيد   بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َصفح  ابحنِ  َعنح  يُوُنسُ  اَحدَّ
بَ َرِن  َقالَ  ِشَهاب    َرُسولَ  َسَِعحتُ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  أَبَا َأنَّ  الحُمَسيَّبِ  بحنُ  َسِعيدُ  َأخح

 :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ 
79 
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ِ  ِف  َشابًّا الحَكِبيِ  قَ لحبُ  يَ َزالُ  ََل  ن حَيا بِّ حُ  ِف  اث حَنتَ يح ََملِ  َوطُولِ  الد   IV/281/6420 اْلح
 

 البخاري كتاب الرقاق  باب ما يتقى من فتنة المال
َثِِن  بَ َرنَا يُوُسفَ  بحنُ  ََيحَي  َحدَّ ر   أَبُو َأخح  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  َصاِلح   َأِب  َعنح  َحِصي   َأِب  َعنح  َبكح
 80 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى للَّهِ ا َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ 

يَنارِ  َعبحدُ  َتِعسَ  ِميَصةِ  َوالحَقِطيَفةِ  َوالدِّرحَهمِ  الدِّ  IV/286/6435 يَ رحضَ  لَح  يُ عحطَ  لَح  َوِإنح  َرِضيَ  أُعحِطيَ  ِإنح  َواْلَح
 

 البخاري كتاب الرقاق  باب ما يتقى من فتنة المال
ثَ َنا  َعن حُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاس   ابحنَ  َسَِعحتُ  َقالَ  َعطَاء   َعنح  ُجَريحج   ابحنِ  نح عَ  َعاِصم   أَبُو َحدَّ
 81 :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِعحتُ  يَ ُقولُ 

 الت  َرابُ  ِإَلَّ  آَدمَ  ابحنِ  َجوحفَ  مَيحَلُ  َوََل  ثَالِثًا ََلب حتَ َغى َمال   ِمنح  َواِديَانِ  آَدمَ  َِلبحنِ  َكانَ  َلوح 
 تَابَ  َمنح  َعَلى اللَّهُ  َويَ ُتوبُ 

IV/286/6436 

 

 البخاري كتاب فتنال باب َعَذاباا ِبَقْوم   اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِإَذا
ثَ َنا بَ َرنَا ُعثحَمانَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ بَ َرنَا اللَّهِ  َعبحدُ  َأخح رِيِّ  َعنح  يُوُنسُ  َأخح بَ َرِن  الز هح  بحنُ  ََححَزةُ  َأخح

 اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  يَ ُقولُ  َعن حُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ابحنَ  َسَِعَ  أَنَّهُ  ُعَمرَ  بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ 
 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ 

82 

 IV/516/7108 َأعحَماَلِِمح  َعَلى ابُِعثُو  ُثَّ  ِفيِهمح  َكانَ  َمنح  الحَعَذابُ  َأَصابَ  َعَذابًا ِبَقوحم   اللَّهُ  أَن حَزلَ  ِإَذا
 

ِبطانة اإلمام واهل مشورته البطانُة 
 البخاري كتاب حكاماأل باب الدُّخالءُ 

ثَ َنا بَ َرنَا َأصحَبغُ  َحدَّ بَ َرِن  َوهحب   ابحنُ  َأخح  َأِب  َعنح  َسَلَمةَ  َأِب  َعنح  ِشَهاب   ابحنِ  َعنح  يُوُنسُ  َأخح
رِيِّ  َسِعيد   ُدح   :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  اْلح

83 

َلفَ  َوََل  َنِب   ِمنح  اللَّهُ  بَ َعثَ  َما َتخح  َتأحُمرُهُ  ِبطَانَة   ِبطَانَ َتانِ  َلهُ  َكاَنتح  ِإَلَّ  َخِليَفة   ِمنح  اسح
 IV/547/7198 تَ َعاَل  اللَّهُ  َعَصمَ  َمنح  َفالحَمعحُصومُ  هِ َعَليح  َوََتُض هُ  بِالشَّرِّ  تَأحُمرُهُ  َوِبطَانَة   َعَليحهِ  َوََتُض هُ  بِالحَمعحُروفِ 

 

 البخاري كتاب حكاماأل باب موعظة اإلمام للخصومة
ثَ َنا َلَمةَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ  َعنح  َسَلَمةَ  َأِب  بِنحتِ  َزي حَنبَ  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  ِهَشام   َعنح  َماِلك   َعنح  َمسح

 84 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعن حَها هُ اللَّ  َرِضيَ  َسَلَمةَ  أُمِّ 
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َا نَ  َيُكونَ  َأنح  بَ عحَضُكمح  َوَلَعلَّ  ِإَلَّ  ََتحَتِصُمونَ  َوِإنَُّكمح  َبَشر   أَنَا ِإَّنَّ  بَ عحض   ِمنح  ِِبُجَِّتهِ  َأْلَح
هُ  َفََل  َشيحًئا َأِخيهِ  َحقِّ  ِمنح  هُ لَ  َقَضيحتُ  َفَمنح  َأَسحَعُ  َما ََنحوِ  َعَلى َفَأقحِضي َا يَأحُخذح  َلهُ  أَقحَطعُ  َفِإَّنَّ

 النَّارِ  ِمنح  ِقطحَعةً 
IV/536/7169 

 

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 البخاري كتاب الفتن باب ...سترون

ثَ َنا ثَ َنا ُمَسدَّد   َحدَّ عحدِ  َعنح  الحَواِرثِ  َعبحدُ  َحدَّ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعبَّاس   ابحنِ  َعنح  ء  َرَجا َأِب  َعنح  اْلَح
 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ 

85 

ًرا الس لحطَانِ  ِمنح  َخرَجَ  َمنح  َفِإنَّهُ  فَ لحَيصحِبح  َشيحًئا أَِميِهِ  ِمنح  َكرِهَ  َمنح   IV/502/7053 َجاِهِليَّةً  ِميَتةً  َماتَ  ِشب ح
 

السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن 
 البخاري كتاب األحكام باب ةمعصي

ثَ َنا ثَ َنا ُمَسدَّد   َحدَّ َثِِن  اللَّهِ  ُعبَ يحدِ  َعنح  َسِعيد   بحنُ  ََيحَي  َحدَّ  اللَّهُ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  نَاِفع   َحدَّ
 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ 

86 

عُ  ِلمِ  َمرحءِ الح  َعَلى َوالطَّاَعةُ  السَّمح  ِبَعحِصَية   أُِمرَ  َفِإَذا ِبَعحِصَية   يُ ؤحَمرح  لَح  َما وََكرِهَ  َأَحبَّ  ِفيَما الحُمسح
 طَاَعةَ  َوََل  ََسحعَ  َفََل 

IV/528/7144 

 

أّن النفس }قول اهلل تعالى
 البخاري كتاب دياتال باب {...بالنفس

ثَ َنا ثَ َنا َحفحص   بحنُ  ُعَمرُ  َحدَّ َعحَمشُ  ثَ َناَحدَّ  َأِب  َحدَّ ُروق   َعنح  ُمرَّةَ  بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  اْلح  َعنح  َمسح
 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  اللَّهِ  َعبحدِ 

87 

ِلم   امحرِئ   َدمُ  َيَِل   ََل  َهدُ  ُمسح َدى ِإَلَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َوَأنِّ  اللَّهُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َأنح  َيشح  َثََلث   بِِإحح
  IV/262/6868 لِلحَجَماَعةِ  التَّارِكُ  الدِّينِ  ِمنح  َوالحَمارِقُ  الزَّاِن  َوالث َّيِّبُ  بِالن َّفحسِ  الن َّفحسُ 

 

ياأيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا }
 البخاري كتاب  األدب باب {...من الظن

ثَ َنا بَ َرنَا يُوُسفَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ َعحرَجِ  َعنح  الزِّنَادِ  َأِب  َعنح  َماِلك   َأخح  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  اْلح
 88 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعنحهُ  اللَّهُ 

َذبُ  الظَّنَّ  َفِإنَّ  َوالظَّنَّ  ِإيَّاُكمح  ِديثِ  َأكح  IV/165/6066 َوََل  تَ َناَجُشوا َوََل  ََتَسَُّسوا َوََل  ََتَسَُّسوا َوََل  اْلَح
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َوانًا اللَّهِ  ِعَبادَ  وَُكونُوا َتَدابَ ُروا َوََل  تَ َباَغُضوا َوََل  ََتَاَسُدوا  ِإخح
 

 البخاري كتاب التوحيد  باب قول اهلل تعالى ويحذركم اهلل نفسه
ثَ َنا ثَ َنا ِغَياث   بحنِ  َحفحصِ  بحنُ  ُعَمرُ  َحدَّ ثَ َنا َأِب  َحدَّ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  َشِقيق   َعنح  عحَمشُ اْلحَ  َحدَّ

 89 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح 

 ِمنَ  الحَمدححُ  ِإَليحهِ  َأَحبَّ  َأَحد   َوَما الحَفَواِحشَ  َحرَّمَ  َذِلكَ  َأجحلِ  ِمنح  اللَّهِ  ِمنَ  َأغحيَ رُ  َأَحد   ِمنح  َما
 اللَّهِ 

IV/612/7403 

 

 البخاري كتاب  النكاح باب الدين االكفاء فى
ثَ َنا ثَ َنا ُمَسدَّد   َحدَّ َثِِن  َقالَ  اللَّهِ  ُعبَ يحدِ  َعنح  ََيحَي  َحدَّ  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  َسِعيد   َأِب  بحنُ  َسِعيدُ  َحدَّ

 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَري حَرةَ  َأِب 
90 

 III/599/5090 يََداكَ  َترَِبتح  الدِّينِ  ِبَذاتِ  َفاظحَفرح  َوِلِديِنَها َوََجَاَِلَا َوِْلََسِبَها ِلَماَِلَا ِْلَرحَبع   الحَمرحأَةُ  تُ نحَكحُ 
 

 البخاري كتاب  األدب باب ما يُنهى من السِّباب واللعن
ثَ َنا ثَ َنا َمعحَمر   أَبُو َحدَّ ِ  َعنح  الحَواِرثِ  َعبحدُ  َحدَّ َسيح َثِِن  بُ َريحَدةَ  بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  اْلُح  بحنُ  ََيحَي  َحدَّ
َودِ  أَبَا َأنَّ  يَ عحَمرَ  َسح يِليَّ  اْلح ثَهُ  الدِّ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِعَ  أَنَّهُ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َذر   َأِب  َعنح  َحدَّ
 :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ 

91 

رِ  يَ رحِميهِ  َوََل  بِالحُفُسوقِ  َرُجًَل  َرُجل   يَ رحِمي ََل   َصاِحُبهُ  َيُكنح  لَح  ِإنح  َعَليحهِ  ارحَتدَّتح  ِإَلَّ  بِالحُكفح
 َكَذِلكَ 

IV/158/6044 

 

 البخاري كتاب األدب  باب رحمة الناس والبهائم
ثَ َنا ثَ َنا الحَولِيدِ  أَبُو َحدَّ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َماِلك   نِ بح  أََنسِ  َعنح  قَ َتاَدةَ  َعنح  َعَوانَةَ  أَبُو َحدَّ
 :َقالَ  َوَسلَّمَ 

92 

ِلم   ِمنح  َما  IV/148/6012 َصَدَقة   ِبهِ  َلهُ  َكانَ  ِإَلَّ  َدابَّة   َأوح  ِإنحَسان   ِمنحهُ  َفَأَكلَ  َغرحًسا َغَرسَ  ُمسح
 

 البخاري كتاب األدب  باب ِمقة من اهلل تعالىال
ثَ َنا ُرو َحدَّ ثَ َنا َعِلي   بحنُ  َعمح بَ َرِن  َقالَ  ُجَريحج   ابحنِ  َعنح  َعاِصم   أَبُو َحدَّ  َعنح  ُعقحَبةَ  بحنُ  ُموَسى َأخح

 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  ُهَري حَرةَ  َأِب  َعنح  نَاِفع  
93 

ِيلَ  نَاَدى َعبحًدا اللَّهُ  َأَحبَّ  ِإَذا ِيلُ  فَ ُيِحب هُ  َفَأِحبَّهُ  ُفََلنًا ب  َيُِ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِجبح ِيلُ  فَ يُ َناِدي ِجبح  IV/157/6040 ِجبح
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 ِف  الحَقُبولُ  َلهُ  يُوَضعُ  ُثَّ  السََّماءِ  أَهحلُ  فَ ُيِحب هُ  َفَأِحب وهُ  ُفََلنًا َيُِب   اللَّهَ  ِإنَّ  السََّماءِ  َأهحلِ  ِف 
َرحضِ  َأهحلِ   اْلح

 

 البخاري كتاب األدب باب قهإثم من لم يأمن جاره بواي
ثَ َنا ثَ َنا َعِلي   بحنُ  َعاِصمُ  َحدَّ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  ُشَريحح   َأِب  َعنح  َسِعيد   َعنح  ِذئحب   َأِب  ابحنُ  َحدَّ

 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ 
94 

 يَأحَمنُ  ََل  الَِّذي َقالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َوَمنح  لَ ِقي يُ ؤحِمنُ  ََل  َواللَّهِ  يُ ؤحِمنُ  ََل  َواللَّهِ  يُ ؤحِمنُ  ََل  َواللَّهِ 
 بَ َواِيَقهُ  َجارُهُ 

IV/149/6016 

 

 البخاري كتاب األدب باب ال تحقرن جارة لجارتها
ثَ َنا ثَ َنا يُوُسفَ  بحنُ  اللَّهِ  َعبحدُ  َحدَّ ثَ َنا اللَّيحثُ  َحدَّ  ِب أَ  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  الحَمقحبُِي   ُهوَ  َسِعيد   َحدَّ
 95 :يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   َكانَ  َقالَ  ُهَري حَرةَ 

ِلَماتِ  ِنَساءَ  يَا  IV/149/6017 َشاة   ِفرحِسنَ  َوَلوح  ِْلَاَرِِتَا َجاَرة   ََتحِقَرنَّ  ََل  الحُمسح
 

 البخاري كتاب اإلستئذان باب تسليم القليل على الكثير
ثَ َنا َسنِ  أَبُو ُمَقاِتل   بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ بَ َرنَا اْلَح بَ َرنَا اللَّهِ  َعبحدُ  َأخح  َعنح  ُمَنبِّه   بحنِ  َُهَّامِ  َعنح  َمعحَمر   َأخح

 96 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  ُهَري حَرةَ  َأِب 

 IV/219/6231 الحَكِثيِ  َعَلى َوالحَقِليلُ  دِ الحَقاعِ  َعَلى َوالحَمار   الحَكِبيِ  َعَلى الصَِّغيُ  يَُسلِّمُ 
 

 البخاري كتاب اإلستئذان  باب كيف يرد على أهل الذمة السالم
ثَ َنا ثَ َنا َشيحَبةَ  َأِب  بحنُ  ُعثحَمانُ  َحدَّ بَ َرنَا ُهَشيحم   َحدَّ رِ  َأِب  بحنُ  اللَّهِ  ُعبَ يحدُ  َأخح ثَ َنا أََنس   بحنِ  َبكح  َحدَّ

 97 :َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّب   َقالَ  َقالَ  َعنحهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َماِلك   بحنُ  أََنسُ 

 IV/229/6258 َوَعَليحُكمح  فَ ُقوُلوا الحِكَتابِ  َأهحلُ  َعَليحُكمح  َسلَّمَ  ِإَذا
 

 البخاري كتاب دباأل باب بِالحُمَكاِفئِ  الحَواِصلُ  يحسَ لَ 
ثَ َنا بَ َرنَا َكِثي   بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ َيانُ  َأخح َعحَمشِ  َعنح  ُسفح َسنِ  اْلح ر و بحنِ  َواْلَح  ُمَُاِهد   َعنح  َوِفطحر   َعمح

َيانُ  َقالَ  َعمحر و بحنِ  اللَّهِ  َعبحدِ  َعنح  َعحَمشُ  يَ رحفَ عحهُ  لَح  ُسفح  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  ِإَل  اْلح
 :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنح  َوِفطحر   َحَسن   َوَرفَ َعهُ 

98 

 IV/221/1002 َوَصَلَها َرَِحُهُ  ُقِطَعتح  ِإَذا الَِّذي الحَواِصلُ  َوَلِكنح  بِالحُمَكاِفئِ  الحَواِصلُ  َليحسَ 
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 البخاري كتاب طبال باب رقية النبي صلى اهلل عليه وسلم
ثَ َنا ُرو َحدَّ ثَ َنا َعِلي   بحنُ  َعمح ثَ َنا َي ََيح  َحدَّ َيانُ  َحدَّ َثِِن  ُسفح ِلم   َعنح  ُسَليحَمانُ  َحدَّ ُروق   َعنح  ُمسح  َمسح

  :َعن حَها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنح 
99 

ِلهِ  بَ عحضَ  يُ َعوِّذُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  َّن  بَِيِدهِ  مَيحَسحُ  َأهح  َربَّ  اللَُّهمَّ " َويَ ُقولُ  الحُيمح
ِفهِ  الحَباسَ  أَذحِهبح  النَّاسِ   IV/60/1626 "َسَقًما يُ َغاِدرُ  ََل  ِشَفاءً  ِشَفاُؤكَ  ِإَلَّ  ِشَفاءَ  ََل  الشَّاِف  َوأَنحتَ  اشح

 

 البخاري كتاب شربةاأل  باب آنية الفضة
ثَ َنا ثَ َنا الحُمثَ ّنَّ  بحنُ  ُمَُمَّدُ  َحدَّ  َلي حَلى َأِب  ابحنِ  َعنح  ُمَُاِهد   َعنح  َعوحن   ابحنِ  َعنح  َعِدي   َأِب  ابحنُ  َحدَّ

َنا َقالَ   100 :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبَّ  َوذََكرَ  ُحَذي حَفةَ  َمعَ  َخَرجح

َربُوا ََل  رِيرَ  تَ لحَبُسوا َوََل  َوالحِفضَّةِ  الذََّهبِ  آنَِيةِ  ِف  َتشح يَباجَ  اْلَح ن حَياال ِف  ََلُمح  َفِإن ََّها َوالدِّ  ِف  َوَلُكمح  د 
ِخَرةِ   اْلح

IV/32/5633 

 


