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HADİS-1 DERSİ 
KÜTÜB-İ SİTTE’DEN SEÇME HADİSLER 

Doç. Dr. Bekir TATLI 

 

 SÜNENÜ EBÎ DÂVUD (NİKÂH/EDEB) 

 

ََماِليَ  َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ  .1 َا َوِليََسبيَها َوِلي َْربٍَع ليَماِلي يي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل تُ ْنَكُح النييَساُء ِلي يني ا َعْن النَّبي ينيَها فَاْظَفْر بيَذاتي الديي َوليدي

 َتريَبْت يََداكَ 

 

ثَ يييًبا قَاَل قَاَل ِلي َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم أَتَ َزوَّْجَت قُ ْلُت نَ َعْم قَاَل بيْكًرا َأْم ثَ يييًبا فَ ُقْلُت  َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي قَالَ  .2

ََ َأَفََل بيْكٌر ُتََل  ُب بُ َها َوُتََلعي  عي

 

ٍس قَاَل َغريي  َعْن اْبني َعبَّاٍس قَالَ  .3 يي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقاَل إينَّ اْمَرَأِتي ََل ََتَْنُع يََد ََلمي ُُ َأْن َجاَء رَُجٌل إيََل النَّبي ا ََ بْ َها قَاَل َأ

َا ي قَاَل فَاْسَتْمتيْع ِبي بَ َعَها نَ ْفسي  تَ ت ْ

 

يي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقاَل إيّنيي َأَصْبُت اْمَرَأًة َذاَت َحَسٍب َوََجَاٍل َوإي  َمْعقيلي ْبني َيَساٍر قَالَ َعْن  .4 ن ََّها ََل تَليُد َجاَء رَُجٌل إيََل النَّبي

ّنيي ُمَكاثيٌر بيُكْم اِْلَُممَ َأفَأَتَ َزوَُّجَها قَاَل ََل ُثَّ َأََتُه الثَّانيَيَة فَ نَ َهاُه ُثَّ َأََتُه الثَّ   اليثََة فَ َقاَل تَ َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَإي

 

هي  .5 َة بَغييٌّ  َعْن َعْمريو ْبني ُشَعْيٍب َعْن أَبييهي َعْن َجديي َكَّ َة وََكاَن ِبي ُل اِْلََساَرى ِبيَكَّ يُ َقاُل َِلَا َأنَّ َمْرثََد ْبَن َأِبي َمْرثٍَد اْلغََنوييَّ َكاَن ََيْمي

يي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ ُقْلُت ََي َرُسوَل اَّللَّي أَ  ْئُت إيََل النَّبي يَقَتُه قَاَل جي  ْنكيُح َعَناَق قَاَل َفَسَكَت َعّنيي فَ نَ َزَلتْ َعَناُق وََكاَنْت َصدي

انِيَةُ ََل يَْنِكُحهَا إَِلَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرك    فَ َقَرَأَها َعَليَّ َوقَاَل ََل تَ ْنكيْحَهاَفَدَعاّني  َوالزَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َمْن َأْعَتَق َجارييَ َتُه َوتَ َزوََّجَها َكاَن َلُه َأْجَراني  َعْن َأِبي ُموَسى قَالَ  .6  قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 

7.  ٍَ ُ َعَلْيهي وَ  َعْن أََنسي ْبني َمالي َّ َصلَّى اَّللَّ َقَها َصَداقَ َهاَأنَّ النَّبي ت ْ  َسلََّم َأْعَتَق َصفييََّة َوَجَعَل عي

 

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  .8 يي َصلَّى اَّللَّ ْن اْلويََلَدةي  َعْن َعائيَشَة َزْوجي النَّبي ْن الرََّضاَعةي َما ََيُْرُم مي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل ََيُْرُم مي َّ َصلَّى اَّللَّ  َأنَّ النَّبي

 

ِتي قَاَل فََأفْ َعُل َماَذا قَاَلْت فَ تَ ْنكيُحَها  ْنتي أُميي َسَلَمَة َعْن أُميي َسَلَمةَ َعْن زَيْ َنَب بي  .9 َْ ََ ِفي ُأ َأنَّ أُمَّ َحبييَبَة قَاَلْت ََي َرُسوَل اَّللَّي َهْل َل

ََ َوَأحَ  ََ قَاَلْت َلْسُت ِبيُْخليَيٍة بي َي قَاَلْت نَ َعْم قَاَل َأَوُتُيبيينَي َذلي َت َْ ن ََّها ََل ُتَيلُّ ِلي قَاَل ُأ ِتي قَاَل فَإي َْ ْْيٍ ُأ ََ بُّ َمْن َشريَكّني ِفي 

ٌر بيْنَت َأِبي َسَلَمَة قَاَل بيْنتَ  ََّ زَُهي ْ ََ ََتُْطُب ُدرََّة َأْو ُذرََّة َش ُْت أَنَّ ِبي َْ  أُميي َسَلَمَة قَاَلْت نَ َعْم قَاَل َأَما َواَّللَّي َلْو لَْ  قَاَلْت فَ َواَّللَّي َلَقْد ُأ

ْن الرََّضاَعةي َأْرَضَعْتّني َوَأََبَها ثُ َويْ َبُة فَ  ي مي َي ْجريي َما َحلَّْت ِلي إين ََّها ابْ َنُة َأ َواتيُكنَّ َتُكْن رَبييَبِتي ِفي حي ََ  ََل تَ ْعريْضَن َعَليَّ بَ َناتيُكنَّ َوََل َأ

 

َها قَاَلتْ  .10 َي اَّللَُّ َعن ْ َل َعَليَّ َأفْ َلُح  َعْن َعائيَشَة َرضي ََ َي قَاَلْت قُ ْلُت َد ّنيي َوَأََن َعمُّ ييَن مي ْنُه قَاَل َتْسَتِتي ْبُن َأِبي اْلُقَعْيسي فَاْستَ تَ ْرُت مي

 ََ ْعّني الرَُّجُل َفَد َا َأْرَضَعْتّني اْلَمْرَأُة َوَلْ يُ ْرضي ي قَاَلْت إيَّنَّ َي َي اْمَرَأُة َأ ْن أَْيَن قَاَل َأْرَضَعْت لَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَّي صَ مي

َي  َي فَ ْلَيليْج َعَلْي ثْ ُتُه فَ َقاَل إينَُّه َعمُّ  َفَحدَّ

 

َاَجٍة فَ ُقلْ   قَاَل أََنسٌ  .11 ُلًقا فََأْرَسَلّني يَ ْوًما ِلي َُ ْن َأْحَسني النَّاسي  ِفي ُت َواَّللَّي ََل َأْذَهُب وَ َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم مي

ُّ اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل َفَخَرْجُت َحَّتَّ َأُمرَّ  ي َأْن َأْذَهَب ليَما َأَمَرّني بيهي َنبي وقي نَ ْفسي َياٍن َوُهْم يَ ْلَعُبوَن ِفي السُّ ب ْ َعَلى صي

َذا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم قَابيٌض بيَقَفاَي مي  ََ فَإي َُ فَ َقاَل ََي أُنَ ْيُس اْذَهْب َحْيُث َأَمْرُت ْن َورَائيي فَ َنظَْرُت إيلَْيهي َوُهَو َيْضَح

نينَي  نينَي َأْو تيْسَع سي َدْمُتُه َسْبَع سي ََ َ  َما َعليْمُت قَاَل ليَشْيٍء َصنَ ْعتُ قُ ْلُت نَ َعْم َأََن َأْذَهُب ََي َرُسوَل اَّللَّي قَاَل أََنٌس َواَّللَّي َلَقْد  لي

 فَ َعْلَت َكَذا وََكَذا َوََل ليَشْيٍء تَ رَْكُت َهَلَّ فَ َعْلَت َكَذا وََكَذا
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يَنةي َوَأََن ُغََلٌم لَْيَس ُكلُّ َأْمريي َكمَ  َعْن أََنٍس قَالَ  .12 ْلَمدي نينَي َبي َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َعْشَر سي َدْمُت النَّبي بي َأْن ََ ي َصاحي ا َيْشَتهي

َ فَ َعْلَت َهَذا َأْو َأَلَّ فَ َعْلَت َهَذا ٍُي َقطُّ َوَما قَاَل ِلي لي  َأُكوَن َعَلْيهي َما قَاَل ِلي فييَها ُأ

 

ٌر َعَلى أَ  َعْن َسْهلي ْبني ُمَعاٍذ َعْن أَبييهي  .13 ْن يُ ْنفيَذُه َدَعاُه اَّللَُّ َعزَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل َمْن َكَظَم َغْيظًا َوُهَو قَادي

ْن اِْلُوري اْلعينيي َما َشاءَ  ُ مي َُه اَّللَّ  َوَجلَّ َعَلى رُُءوسي اْْلَََلئيقي يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َحَّتَّ ُُيَْييي

 

وَن الصُّرَ  َعْن َعْبدي اَّللَّي قَالَ  .14 ي ََل َيْصَرُعُه الرييَجاُل قَاَل ََل َوَلكينَّهُ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َما تَ ُعدُّ َعَة فييُكْم قَاُلوا الَّذي

ْنَد اْلَغَضبي  َُ نَ ْفَسُه عي ي ََيْلي   الَّذي

 

َب َأَحدُُكْم َوُهَو قَائيٌم  َعْن َأِبي َذرٍي قَالَ  .15 ْن َذَهَب َعْنُه اْلَغَضُب إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل لََنا إيَذا َغضي فَ ْلَيْجليْس فَإي

عْ   َوإيَلَّ فَ ْلَيْضَطجي

 

يََّة قَالَ  .16 ْن ال َعْن َعطي ليَق مي َُ ْيطَاني َوإينَّ الشَّْيطَاَن  ْن الشَّ َا ُتْطَفُأ النَّاُر قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم إينَّ اْلَغَضَب مي نَّاري َوإيَّنَّ

لْ  َب َأَحدُُكْم فَ ْليَ تَ َوضَّأْ َبي َذا َغضي  َماءي فَإي

 

َها أَن ََّها قَاَلتْ  .17 َي اَّللَُّ َعن ْ َتاَر أَْيَسَرُُهَا َما لَْ َيُكْن إي  َعْن َعائيَشَة َرضي َْ َ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم ِفي َأْمَرْيني إيَلَّ ا ْييي َُ ْْثًا َما 

ْن َكاَن إيْْثًا   ت َ فَإي هي إيَلَّ َأْن تُ ن ْ ْنُه َوَما انْ تَ َقَم َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم لينَ ْفسي َتقيُم َكاَن أَبْ َعَد النَّاسي مي ََ ُحْرَمُة اَّللَّي تَ َعاََل فَ يَ ن ْ َه

َا  َّلليَّي ِبي
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ُ  َعْن َعائيَشَة قَاَلتْ  .18 ًما َوََل اْمَرَأًة َقطُّ َما َضَرَب َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ادي ََ  َعَلْيهي َوَسلََّم 

 

َها قَاَلتْ  .19 َي اَّللَُّ َعن ْ ْيُء لَْ يَ ُقْل َما ََبُل ُفََلٍن يَ قُ   َعْن َعائيَشَة َرضي ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم إيَذا بَ َلَغُه َعْن الرَُّجلي الشَّ وُل َكاَن النَّبي

  َواٍم يَ ُقوُلوَن َكَذا وََكَذاَوَلكيْن يَ ُقوُل َما ََبُل َأق ْ 

 

ةي اِْلُوََل إيَذا َلْ َتْسَتحي فَافْ َعْل مَ  قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى  َعْن َأِبي َمْسُعوٍد قَالَ  .20 بُ وَّ ْن َكََلمي الن ُّ َّا َأْدَرَك النَّاُس مي ا اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم إينَّ ِمي

ْئتَ   شي


