












اسنناب ب
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تمهيد:

اض>ض وهي الرسولت بما يراد الئق أطلخت إذا الثثت: 
ؤإنراراتهوأنعاله — —ه أقواله فهي ومعاملاته، وأحلاقه عباداته ق عاليها كان 
الطريقة.فهي عام بشكل الثنة هي هده 

الإلزام•وجه عل لص الشارع أمريه ما كل عل الئق: الفقهائ ويطلق 
فهيالأتية صفحاتنا ق الرادة وهي تاركه يعاقب ولا فاعله يثاب الذي وهو 

تاركه.يعاف ولا فاعله ؤيثاب تركه عل فعله يرجح عمل 

إلىيقرب ^•5، يرال "•••دما ربه؛ عن يرويه فنا الني مال 
لهيمر الذي ومره يه يسئغ الإي ننعه كئئ أحببته قإدا أحبه حمر بالثواقل 

انثعاذفوض لأغطثئن نأش وأ0 تبما اليبمثي نرجلن تبما يطش اكي ؤبمْ 
البخاريرواْ 

(روا«اوخارى)آآ-هأ•(.





٩اسنن باب 

اسةالأين

الديكصوت ّملع عند فضله *ن اف سؤال 
الكلجاالحإروناح ميق محملع عتد من والامتعاذة 

صياحنمنم ®إدا ئالت ~ ه الشي أن عنه- اض -رصي هريرة أي عن 
الخهاريق ثإذانيم ه، قإٍاذك محنك بن الهَ محانألوا الئ:كت 

ا.وْسالمر البخاري رواه أنتطاوااا رأى محإنه الئتطان باقيبى 
الجار،.يق *نإذاتينم قوله؛ 

٠الكلألت، جابر•"ونياخ حديث من والحاكم وأبوداود ائي النزاد 

صاليق:

وامحتنمارهمالدعاء عل اللائكة رجاء ءسيه عياصن• القاصي قال بمب 

والإحلاص،.ونهادتبمم 

وّوستهوشر الشيطان ثر من نحثى ئا بالتعوذ الأمر ءوغاتدة أيضات ونال 

أ.،،وذلك، j اف ذLلجأإل 

نزولعل دلالة الحدين، ق ءمحيل انمود: عون ق آبائي الظيم ال ق* 

(.٢٧٢٩^)( ٣٣٠٣الخاوي))ا(ووا، 
رايدرك•j والحاكم ( ٥١)٣• داود وأبو ( ١٠٧٧٨)ااهمى» ل اكاثي رواء )٢( 

(.١١r٨٧١(وا■ءدj•االع|>٧٨٧•



•سشرةءمنهيات __«|دثرة 

نزولوعل الوقت ذلك ل الوعاء مستحب الملاح أهل حضور عند الرحمة 
التعوذ؛؛.فيستحب العصية أهل رؤية عند الغضب 

ذكروهو ديك ،اجع )الديكة( الأحوذى! تحفة ق الماركفورى ال قه 
يئط.فانه الليل الوقت معرفته من لخره ليت حميمة وللديك الدجاجة 

يكادلا وبعدم الفجر قبل صباحه ويوال يتفاوت يكاد لا تة-؛هلا فتها أصواته 

أ.هقصرا؛ أم الليل طال سواء بمش 



١١ اسنن باب 

سلامأي عند الصافحة واستحباب اكبمسان عل اللام 

وقال;علبجم، ئنلم صثان عل م *أئن عنن؛ اس زنحى مالك نن آنس عذ 
ضء-:مظ« اي ثان 

أنمل محا نين أي محاقخان فمان ممي بن »u الض قال 
الألبان!.وصححه داود أبو رواه ثفرقا،ا 

نعم٠١قال؛ ه البل أصحامت، ز الصائحه "أثاب لأص: قلت قتادة: قال 
،■الخارتماُ رواه 

التعفق:

وامتثالالشريعة أداب عل الصغر مند تعويدهم الصبيان عل اللام ق  ٩٢

الخاب•لن وملوك التواضع عل القس حل الصبيان عل اللام ق ه 

•شل ، تعرفمن عل اللام يكون أن الصغرى الساعة علامامتؤ ن مه 

إداالئاعة أشزاط مى اءاف قال: -ه- الني أن عود مابن حدث ل جاء 

(.٢٢١٠(وبم)٦٢٤٧)١(روا٠الخارى)
أبوداود)'ااآأه(.);ا(رواْ 

)'؟(رراْاوخاري)'اآ-أآا■(.



عتتشوةءعيهيات •|دثو« منن ١ ٢

الألباق.وصححه ، أحير رواْ الترقة* عل التحغ ثايت 
الماعهيدي هلمع "أن الأئاف وصححه ، أحيل عناد أحرى رواية ل وحاء 

;نلمالخاتي«.
ماذلك ودليل وبركاته( اض ورحمة علكم )اللام للملأم صفة نفل أ* 

الئلأمت مماو الجلي وهوِفي ه افي رسول عل مر رجلا أل هريرة• أبو رواْ 
اممهوزحمه ظآفإ الئلأم قال: آحر رحل ئئث حث11ت« »عنز طال: نصأ 
وتنكاله١^ ورحمه عليئم الئلأم قال: رجلآحر ثمر حستهاا "عنرون قال: 

صحح.الألباق وقال الرذي رواه حنته، اثلائوذ 
الضمابن ذكره )وبركاته( إل سلامه ينتهي أن -و.~ الني هدي كان و٠ 
المعاد.زناد 

)ا(رواْأحاو)ه0ا"ا(.

.(Y-A-iO^^jCY)
)'ا(رراْالترطى)ا'ااأ-مآ(.



١٣السس اب ب

ثاس

الرليحول محي اكنك 

رداهُ الثواك بدأ بيه يحل إدا اي. *١٤ محها اض رنحي عاتشه عذ 

اوعليق:

القولعل الزوال بعد للهانم حتى الأوغات جيع ق السواك ن ي٠ 
محصوصة.مواصع ق سيته وتاكد الصحح 

حدث.مائة من أكثر عليه والخن، السواك بيان ق رد و٠ 

لعل؟تمم ، L^l*ةالت -ه- الني أن أنس عن ا الخاريل عند اء ح* 
.١^٠

طيبعدة السواك ،روق المعاد؛ زاد ق اض— —رخمه القيم ابن ال قه 

العدة،ؤبمح بالحفر، ويذم، الصر وقبلمو اللغم ؤيقعير اللثة، ؤيشد الغم، 
ؤينثعلالكلام محاري ويبل العلمعام هضم عل ريعض المرُت،، ويصفي 

الملائكة،ويعجسا الرم،، ويرصي الرم، ويطرد والصلاة، والذكر للقراءة 
،ا.لخنامت، ا ويكثر 

وهي؛أحرى مواصع وهناك الواك تأكد مواصع من موضع ن.ا ه# 

(.Tor)\(رواْماوم)
)؛ر(رواْاوخارى)سار(.



سيرةه«انهي،ت •|دذٌة سنن 

~الّثي قال نالت♦ عنها" الد ~رصي عائثة عن الفم، رائحة تنثر عند — ١ 

صحيحهق تعليقا البخاري رواه ^^،٠ مزصاه للمم ثطهتْ ارالئواك I —س 
وأخمدائي النورواه الجزم بميغة 

علأئؤ أن >الولأ -س- الني قال قال: هريرة أي عن الصلاة، محي ٢- 

اا-..لآمرنجإيالسواكأحمد ئد حاء ارق الللحديث الوصوء محي — ٣ 
كلعند ُالواك ٠... الخرم بصيغة تعليقآ وللبخاري وضوء٠٠ كل ْغ 

شاكر.أحمد صححه وصوءو 

العلم(.أهل جهور عند المضمضة )ومحله 
منئام إدا ااّ؛ي. ٠^١ذ قال* حذيفة لحديث، النوم، من الاشاه عند ~ ٤ 
عليهمتفق ^١^^١^١١ قاه يثرص الثتل 

طزقأئواهئم ®إن قالت الني أن عل عن القرآن، قراءة ئد - ه 
ْاحةرآ،؛ابن رواه بالئؤاك« لكزآن 

للخاتم،واليابس الرطب، سواك باب، الخرم، كتاب صحيأحه، ل تعليقا التخاري رواه )١( 
وأحد)٧(؟ائي)٥( النووصاله 

(٢٥٢٠م)JL(و.٨٨٧)٢(رواْاJخارى)
روا،<أحمد)'اا1ه(ّ)٣( 

لنمانم.واليابس الرطب، سواك باب الخرم، كتاب صحيحه، ل تعليقا البخاري رواه ( ٤ ) 
(.٢٠٥(.سالم)٢٤٦)٥(رواْاJخارى)

)1(رواْا؛نب)لا،أل(.



١٥اسنن باب 

اماباه4ادسإت 

القبوري؛ن الغى عند التعالن خل 

وحاثفه اض ننول أماثي أثا يما محال؛ }. ام ننول مول بجم عذ 
*يات قال ئنلأن عش المثور تى يمثي رجل ئإذا ظن؛ ه افب رمول من 

.اضِ ننول نزف ء ١^ فظن حك« اخالغ زنحك اتكن ثاجن 
والذهبي.حجر ابن وصححه ؛ داودأ أبو رواْ يزره خلنهنا 

اوتعا1يق:

القبرر.ين باكال المثي كراهة الحديث ل أو 

نميتدبر رردمن داود'• أبا سنن شرح محا اف*" -رحمه الحوذية القيم ابن محال 
أنعلم عليه وااوءلء الشور عل والأتكاء اشر عل الحلوس عن ؤ.- الني 

—الني وأجمر رؤؤسهم محوق بالنعال يوطأ أن لكانبما احتراما كان إن،ا النهي 
ملالجلوس من حثي القاب نحرق لحى الحنن؛ عل الجلوس "أو - ه 
فلاهذا'. وعل . بالتعالء.القبور بن المثي س أحف هذا أن ومعلوم ^٠؛ ٥١١

والزربول*•والمداس والخمجم النعل بض فرفا 

(.٣٢١٢أبوداود)• رواء )١( 
•٢(.٤٤(ران؛ي)L٩٧١ام))٢(رو١ْم



مننيرفي«|نهي،ت ٠ ميدض سن ١ ٦

المنور*أذئوطأ ص ئس اقو. رثوو ®أن ثت ال ت٠ 
والأفضلالتق حلاف بالنعال القبور بين ®المثي عثبمين؛ ابن تال 
القرةل يكون أن إما لحاجة إلا القبور بين مشى إذا تعاليه عناير أن للأنان 

أوالحذاء يلثس أن به بأس فلا الرجل يؤذي حمى أو حرارة شدة أو شوك 
أ.مالقبور* بين به يمثى 

الألبال.وصححه ١( • ٥ الترمذي)٢ وا0 ر( 



١٧اسنن باب 

او|،ثةاارخا|طأ

الينيعدشرب ااكسمة 

رواهذتهاء له ررإن ثمصمص لثا ثي_ب ه التي أن ماس بن اض 

النعييق:

اللبنمن للمضمضة العلة يان الحدث أول اف~ ~رمه حجر ابن ال ت٠ 

أ.ميمم" ثيء كل من استحبابها عل فيدل 
عالت4اا•ع يدور االحكم لقاعدة يمم له طعام كل بعد المضمضة ستحب يه 

الدّم.علة ،ع تدور المضمضة فاستحباب 

ارواْاوخارى)ااآ(.



سشرةيمانهي،ت م|دثو٠ صنن 

السةاسدط

الثيابمن اليياصن لسس 

ئإيالثاص يالأئم رالبموا؛_ اض رسول نال نال؛ هماص ابن عن 
•والترمذي وأبوداود أحد رواه موياثم* مها وئنوا يابئم ح؛و ثى 

التعييق:

حاءه، يلبالني. كان فقد الثياب، من الأبيض لبس استحباب يه فه 
ئوبوعلتؤ هت البي "آتيت قال• ذر أبا أن البخاري عند 

عنبيض، يابإ وعليهكأ أحد غزوة ل شاركا ملكتن و. الني رأى قد و٠ 
ماغلأنرجلان ومعث أحد ثوم . اف رثول، ُررأيت ت قال قاص أن بن سعد 
ووادعل^ل٣ا متفق دلا:ث مز زأتمحأ نا القثال ثأثد بمص يثاب ا حمئ 

وميكائل*.جتريل *يعي سعدت قال لم م

البيهيء.الثياب فضيلة ءفيه ت الحديث هازا شرح ؤ، النووي قال 

(.١٣٤ وأحمد)٦ ( ٣٨٧٨دآرد)وأبو ( ٥٣٢٢والناتي)( ٩٩٤التر.ذي)رواْ )١( 
(.٩٤(وتم)٠٨٢٧)٢(رواْاJخارى)
(.٢٣•٤(رلم)٦•٥٤)٣(روا٠الخارى)



١٩اسنن ||ب 

او«1باةاسة 

الكرصجود 

أبورواْ ناجيا* ئوحر بر آمر آئاه إدا اكان س؛ المي أن بكرة أي عن 
داود

يسرب*نصة وجرد عند الشكر سجود سنيه عل الحديث هذا دل ي٠ 

مفتتحةفالصلاة صلاة ليست لأتيا طهارة لها يشترحل لا أنه لصحح اه 
بالتسليم.رختتمة بالتكبثر 

يدلما الشكر سجود أحاديث ق )وليس الأوؤنارت نيل ل الشوكاق تال 

أ.مالتكيثر( عل 

البشرصوت مسمع حنن كعب سجود ُروفي المعادت زاد ق القيم ابن تال 

المتجددةالنعم عند الشكر سجود وهو الصحابة عادة كانت تلك أن ظاهر دليل 
الكذابمسيلمة تتل جاءه لما الصديق بكر أبو سجد وند المتدنعة، والشم 

حين.ؤ افه رسول وسجد الخوارج ل مقتولأ الثدية يا وجد لما عل وسجد 
شلحنن وسجد عثرا  ١٦٢عليه افه صل مرة عليه صل من أنه مريل بشره 

دارد)،يبمآ(.أبو ارراْ 



سخر•رميهيات •يوم• __ 

عدوعمعل له جند بفلفر نشرم بشتر وأتاه مرات تلاث نهم اش فشس لأمته 
ساجدأ،.فخر فقام ءنها~ افه ~رصي عائشة حجر ل ورأسه 



اسنباب 

افي أح؛ك إو زاش: أحبه لن تقول آن 

لأجثكإي واش تناد ايا وثاو: سد؛ أحد الص. أو حل نن ئئاذ ن ع■ 
علأم امحم هول• صلاة ؤل دير ق لاثدعى كناي يا أوصيك محالت ل؛ش 
والنسائيأبوداود رواه عبادتك* وحنن وئتقرك ذكرك 
اشرئول *يا ت قال رجل له نثر اتير. عند كا0 رجلا اف أنس ى ع■ 

Ji  ٤^١ لأحي :Jهاو: سه، ؛_، ناو: لا، هال; آآمحك هاJi أحث
أبوداودل٢ا.رواْ له* أحتم الذي أحك : هاJ ؛، ٥١ق

تحك*أيه قكحثزه أحاة الرجل أحب *إدا الممب.نالت عن المداد اعن 
وال؛زمدىأم.أبوداود رواه 

التعليق:

إقتقول: أن اش ق شخمأ أحست، إذا التق من أنه الأحاديث، دل ت٠ 
أحباائ،فياف.

أحدآأحسا من أن مه لأحلثا( إل )واش الممود: عون صاحب، ال ت٠ 

٢(.١ ٦ ١ واحد)٤ ١( ٥ ٢ داود)٢ ام روا. )١( 
)آ(روا.امداود)ه'أاه(.

x٢٣٩٢(والتر•ذي)٥١٢٤روا،أبودارد))٣( 



•تفرةرعيهيات •يدثوة سنن ٢ ٢

الحبة.انلهأر له يستحب 

النيأن موسى أبي( حديث من الصحيحتن ل حاء انمة 3، الأدلة ن م٠ 
أحباال١،.تى خ ءالزم ال: ته 

افه*إن — اف رسول، نال نادت هريرة أي( عن لم مصحح ن( و■ 

محامحبممحمحمأمحاِومنح>لأصألأ
ظفيُ

وجديه ثن ثن ٠^^، ه الض تال نال! أس عن الصحيحض ون، 
بجن؛اوءاد...ناذتحئام؛لأئؤفأ

ياف ر*بئثظئيم الني. تال تاوت يريرة أي عن المحيض ■دل 
.علته( ^٥١ علته اجتننا اممي ق محاثا ورجلان إلاظله... لاظو يوم ظله 

التحائونئتال؛ اممه ا'مال( ت نال ه الّكا أن معاذ عن الرمدتم( عنل. و■ 

داقهداء*•الثثوذ منابربذئدرنيتم نم لأي جل 
•نبثءم,صمحج..رفيملأ"اناكيهت،ل: 

صا-اا-(ومالم)اأا■؟(.رراْالخارتم، 
ام)ا-أهآ(.رواْم

(. ٤٣)لم وم( ١٥)الخاوي رواه 
رُاْالخاري)'ا-آ-(و.اوم)ام-ا(.

رواءالشطى)-ا'مآل(.

(.١٧٧٩)مالك موطأ رواه 



٢١٢اسنن ،|ب 

قِفيوازآحا زجلا ه»أن المي عن ش،y^ عن ا مام١١صحح اوق 
فيئم1و ريي آنن ثاو عش أش م تثى تدرجتؤ عق ه اف، ئأزصد أحرى قني 

ثويئوَلأنينمآبِو
ذٍؤاا.أحسه ثإ آحبك ئد اس ان إثك اممي رنول جئ( مال دجل عر ام 

اررا،مالم)يآ0أ(.



سيرةومنهيات ٠ •|دغو سن 

اسةاسط

الأيمنالخشسا عل والرم الرم، نل الوضوء 

فتوصأثضحنك أسث ®إدا ه الني نال  ijliعازب بن الراء عن 
شي؛_أنشت ١^ ذم ١^ ثئك عل اضشخ م للخلأة ثصوءَك 
منجاولا ملجأ لا ورعته!لتك رهنه إل؛اك ظهرى دالحات إلبمن ^۶؛، دموصن 

متمئ قال أرتك اثذى وسك أنزك الذى ^١^ آمنتج <؛، ٥١آلا منك 
؛•عليه؛ متفق موو* آحز؛،١ ثاجعتيأ الفطنة عق 

التعليق:

بواجبة.ليت نحة ممهمة نن مثلاث الحديث، هدا ل النووي! قال محو 

لأنالوضوء ذلك كفاْ متوصأ كان نان النوم إرادة عند الوضوء إحداهات 
وأبعدلووياه أصدق وليكون ليلته، ق يموُت، أن محافة ؤلهارة عل النوم القصود 

إياه.وترويعه منامه ق به الشيطان تلعب من 

أسميعولأنه التيامن محب كان ه الّكا لأن الأبمن الشم، عل النوم الثانية• 
إلالأشاْ.

أ.هعماله. خاتمة لتآنون تعال اض ذكر الثالثة: 

(.٢٧١الم)•وس( ١٦٣ ١ الخاوي) وا، را 



٢٠اسنن اب ب

آما:المن من *

®إداعال؛ افه. رمول أن عديرة أي لحديث النوم عند الفراش نفض ~ ١ 
افءا.ولثتم تبما ئنتمص إياي؛ ^ ١٥ئلثأحدنزاشي إل آحدثم آوى 

»تفقءاوهلُ

يفعللكن كإ مرات ثلاث حد* وسح والإخلاص ايوذمحن قراءة ٢" 
للودزا.؛أةاسمرمىساذمصب.

اروا،اوخادي)-س(ص)إالأآ(.



•سضو ي«1نهيات 4انهم« منن ٢ ٦

اسةاسمة.بًُ 

اككرثهذا المسافر )ودع 

اشرسول ودعني ك،ا أودعك طإ عمر ابن ل قال ئال: نزعة عن 
وأحملداود أبو رواه عملك* وحواسم وأماسك دسك اف ®أنموؤع 

الألبان.وصححه ، والترمدى١ 

التعليق:

الذكر.-بذا المسافر يوثع أن ن ي٠ 
ديك.محفظ أن اض من أطلب أي: دسك،( اف اسودع )ص 
الل.ىوماله متهم نحلمه ومن أهله ههنا الأمانة الخطاب؛(؛ قال وأمانتك،( )٠ 
الوداعمع الدين ذكر وجرى معناهما ز ومن ووكيله أميته ويتحففله يودعه 

'سبيافيكون والتمثج المتمة فيه يميثه وفد وخطر خوف موضع فر اللأن 
—٠١١فيها• والتوفيق بالون له فدعا بالدين النعلقة الأمور يعص لإهمال 

ودائعه(تضع لا الذي اض رأمتودءكأ للمويع: السافر يقول أن ن ي٠ 

ماهمذسءنمح.ُ"

(.٢٨٢٦ماجه)وابن ٤( ٥ ١ واحد)• ( ٣٤ ٤٣والترض)( ٠٢٦ ١ ٢، ٦ داود)•• ابر رواء )١( 
(.٢٨٢٠ص)وابن ١( •  ٣٤•الكيرى«)٢ ق والماتي ٤( • ٣ ، ٣٥٨احمد)٢; دوام )٢( 



٢٧اسنن اب ب

عقرالسه 

ِفيتحخالإنأنحلر>...محإواأثبم الني.قال: أن بكرة ي أص 
لمومالبخاري رواه اثقتوتث® إلا بيته ق الرء صلاه الصلاة 

اتتعليق:

ثتخدوهاولا بيؤتثكم صلأذكمِفي مذ "اجعلوا مرفوعا؛ عمر ابن عن ■م' 
ومسلملمالبخاري رواه بورا" 
ؤإحراجالرياء عن أبعد ذلك لأن البت ل النافلت صلاة استحباب ؛؛؛- 
للصلاة.محلا لت، القبور فإن بالقبور سبيها كونه البيت، 

بيتهق له ثسا ّلا الذي والهلوع السنن عامة يصل وكان الضم؛ ابن قال ؛أب 
أ.هرالبتة المجد ق فعلها أنه عنه يقل لر فإنه المغرب ستة سي،ا لا 

بيتهق الغرب بعد الريتن الرحل يصل أن والثنة أحمدت الإمام قال ؛>؛" 

اوخارى)ا-آ/>(وطم)احي(.)ا(وواْ 
(.UUU)■؟(^!^:،)؟•؟؛(^)



•سخر رميهيات مندثدة سنن  ٢٨

مقرةايسة 

عندسقوطها،اللقمة ورفع مسحها، اليدقيل ولعق أصاح، بثلاثة الأكل 
وأكلهاأذى من بما ما وأططة 

أصاخبثلاث يا"كل ه افي رسول، ٠ر'اقانى نال،؛ أيه عن ماللث، بن كعب عن 
داودلوأبو وأحمد ملم رواه أنثنثحهاا' ميل يده ويلعق 

بالنديليده ينتح قلا طماثا؛ أحد*كم أكل ®إذا عباس ابن حديث، وق 
ومسلملاالخاوي رواء أوينعمهاء يلعمها حس 

التعليق:

الأصاعبلص أمر ه البي أل جابر" حديث ف، جاءيت، ذللث، من العلة و٠ 
ميمرواْ ه ق ئدرون لا *اّفم ريال• والص٠حثة 

هدالكن • • أصاح. بثلاث ياكل أن ان للأنينبغي ®أنه عجمن ابن ال، ت# 
ثلاثفيه يكفي لا الدي الهلعام أما أصاح ثلاث فيه يكفي الدي لعلعام ال 

•بام" تأكل أن بأس فلا الأرز مثل أصاح 
بهافتدى من وأكل ه أكله الأكل فأنفع ••• ٠٠النه~ ~رحمه القيم ابن اله ن٠ 

وأحد)آ"آا"آ"آ(.( ٣٨٤٨)داود وش ٢( • )٢٣لم مروا، ( )١ 
•٢(.الم)١٣(وم٥٤٥)٢(رواْالخارى)\•

الم)آآ>آ(.)آ(رواْس



٢٩اسنن اب ب

الثلاثء.بالأصابع 

يولجابر حديث ل جاءت منها والحكمة سنة، أصابعه ه الّكا ص ل٠ 
اوئ«.آثه »َلأممثونِفي ء-; المي 

الطعامعند إنرازات تفرز اش- ~ياذن الأنامل أن الأطباء بعض كر ذه 
اييدة.ق الطعام هضم عل تمن 

وأنوشربه أكله ق حتى مشاركته ق ؤيرف الأسان يلازم الشيطان ن إ# 
لاوش؛هلان.حرمان فيه عنها الأذى إماطة بعد الساقطة اللممة أكل 

ميفيإ أو أصابعه عل بقي أوفيإ الإنسان أكله فيإ تكون ند الركة ن أ# 
السافهلة.اللقمة أوق لصعحفة ال 



سيرفت ومنهي مندثوة سنن ٣ >

عقرةارسمح 

مغنإدا ئالمحن مكيأ أحدئم ائثمل "إدا ه؛قال ثالت هريرة ش عن 
اJخاريرواْ مغ« رآحزمحا تمل أدثإ الينز ليكن ثكدأ 

لموم

التعليق:

كلل بالمس الواءة ثب يالحديث: هذا j اف- -رحمه النووي ال ته 

والخفالنعل كلبس ذلك ونحو والفلاءة والزينة التكريم باب من كان ما 

ونتفالشارب ونص وترجيله الرأس وحلق والكم والراويل والمداس 
ويحولوالتيمم والغل والوصوء الأظافر وتقليم والأكتحال والمواك الإبهل 

الحنةالدفع أنولع س وضرها الصدفة وينع الخلاء من والخروج المجد 
المابق.هوصد ما كل ل بالمسار البداءة ويستحب ونحوذلك الأشياء وتناول 

٢(.• وملم)٧٩ ( ٥٨٥٦الخاوي)رواء :١( 



٣١اسنن ،|ب 

هقرأ ١٥٥٧ايث١^

رواهثلاثا* اكزاُت، ز تتممس ه اف رموو أثاذ نالت مالك بن أنس عن 
رلم؛ ومالخاري 

دآنرأ"•وأبرأ أردى ُإدث قال• الني أن لم موعند 
ااأروى«.قوله: بدل »أخنأاا داودأم: أب وعد 

التعليق:

خالتممسؤإلأ خارجه اكفس ثم الشارب فم عن الإناء إبعاد به اراد وه 

_•منهي لإناء اق 

أومّالا بريا مريا هنيئآ يصر أنه راوالعتى الفتح ل حجر ابن ال نه 
علوأقوى للعطش أقمع أنه ذلك من و؛}خذ أذى، أو عطاش أو مرض من 

أ.مالمعدة* وبرئ الأعضاء صعق ل صررأ وأنل الهضم 
فيه،عن القدح إبانته ثلاثا، الشراب ل اكفس وطريقة القيم؛ ابن ال، ن٠ 

*إداالأخر الحدث به مصرحآ جاء كإ الشراب إل يعود ثم خارجه، وتنفسه 

٢(.•  ٢٨لم)وم٥(  ٦٣الخارى)١ روا، )١( 
(.Y-YA>منم )آ(روا. 

(.٣٧٢٧)أبوداود روا، )٣( 



•تض«وعدهي،ت م،دثوة سنن  ٣٢

ابنأحرجه _» عن الإناء j لمن ومحن المدح، يثئصِو ئلأ أحدثم ثرب 
صحح.ؤإمسنادْ ، ماجة 

(.riYU)o-uابن :ا(رواْ 



٣٣اسنن ،|ب 

مقر؟ا1|ءااسة السة 

مرةالشييح 

آذءآتنجر -ه-.' اف رمول نال تاوت وناص أي بن معد عن 
تنثح3ال حنني؟ الص هلجب ثيص نائل ننأك حشني الص يوم كل يكسب 

منملُرواه حط؛؛ياا الم عنت أو؛ئط حنتي ١^٠ له يث،قتن، سسيحة ما؛ه 
اثتطيق:

لأنحنة( ألف له )تكتج، الأ-حوذي; تحفة شرح ل الباركفوري ال ت# 
تعال!بقوله القران ق افلوعودة اكاعفق أقل وهو أمثالها بعثر الواحدة الحسنه 

ؤثأس,ممولآنئهها، ١ ٦ ٠ ]الأنمام: أئثت K >ش 
[.٢٦١]القرة: 

ذلالئ،:أمثلة ومن عليه محافغل ذكر يومه ل له بجعل الإنسان أن لقصود ا٠ 

حطنترة مائه يوم ز وحني؛ اممي نحال قال ®مى ~هؤ~ الني تال ~ ١ 
ومسلملاJخارى رواْ البخر® رد بثل ثائغ يإف حطاياة 

بملأشذله،لهاممكالنيء- آ-قال 
عنرعدل له مث؛ ما؛ه يوم و مدير ثيء ثل عق يهو الحند دله 

(.٢٦٩٨لم)م)ا(روا. 
اوم)\هأأ(.)أ(رواْاوخارى>ه-أآ(وم





٣٥اسنن باب 

٥^٠اواطد،،ة اُسأ 

الخمعةصلاة إل الشكم 

»تنفول; -ه- الد رّرل سمعت تال; اكسي أوص بن أوص ين 
الإتامخ ُئنا ر؛أ:>ئن وض م:وُابمئن ناكJ ك غثي:٣ 

أبورواه ومامها* صيامها أجر تسه عمل حطوة بتتمل له 'كار وناثالإ قانتئغ 
٠.والتِْذق؛ داود 

التعليق؛

والتبك،ر،)الاغتسال، وهي الخمسة الأمور هذه قعا ■ ٣٠أففلمة فيه ءا؛- 
له(.والإنصات الإمام، من والدنو الجد، إل والني 

اليوم!ذ٧نا ز السنن ن مه 

يوم^؛٤٣ أفشل "lo الني قالف -,.-إ الني عل الصلاة - ١ 
أحمدرواه ءإآ« مموص4 صلأو،كلم ؟ Jpفه الصلاة من عو أكثروا الخننة... 

افصل صلاه عق صل من ٌدإثه لم معند وجاء ، والنسائي داود وأبو 
ءاوته-ياعشزا«.

)\(روا،أمداود)هإم(رالترطي)1\<؛(.
(.١  ٤٣٧ ) ائى والم( ١٥٣١):اود وأبو ( ١  ٥٧٢)٩ أحد رواْ ( ٢) 

لم)؛ا/آ(.رم(رراْ.



سمرةومنهيات مثوفرة منن  ٣٦

يومل الكهف نورة يرأ الّكا قال الكهف، سورة قراءة ٢" 
الحاكم؛رواْ الخنعتم* ت؛ن ما النور مى له أصاء الخئعة، 
أماالأقوال وأرجح الساعة؟ هدم ض الط،اء واختلف الإجاة، اعة ٣- 

ألنثاعه الخمعة ز ®إل أخمد رواْ الذي للحديث اليوم من ساعة آخر 
النفز،.وهمن .. منيم• عبد يواممها 

هداورجح الحننة؛؛ مى ساعة آحر ®ئالثموها والناني داود أيي( وعند 
أذمحل ما "مي مرمى أب حدث من ، مسامل عند وحاء القيم، ابن القول 

ءنلزاوامإلأنئىاثلأة«.
والتوك.والتطيب التتظف أيضا الممتن ومن ~ ٤ 

(.٢٤٩ات،)م/ j وايهقي ( ٣٣٤•التدرك•)٩ ل الحاكم دوام )١( 
)آ(روا،احد)ااا7(.

(. ١٣٨٩)واكاتي ( ١ •  ٤٨)داود ام روا، )٣( 
>أ(رراْمالم)م0م(.



٣٧اسنن |ب ،

عقوةاسس اسم 

الجلسمفارين نل السلام إلقاء 

المجلسإل أحدثم انتهى *إدا ت ~و.~ اش رسول نال نال؛ هريرة أبي( عن 

حدثالأياق وقال والرمذيُه يائي أم رداه يى ئآحؤ الأيل 
صحح.حن 

التعليق:

أنأراد فإذا لم يفإنه الجلي عل لحل إذا الرجل أن الحديث هدا ل ه 
.viUJjأمر الني لأن لم ينإنه المجلس وقاريا وقام ينصرف 

الااثىعل الراكسه I مريرة أي حديث من الصحيحين ق حاء ؛؛؛■ 

ثىثاقب الناص أول ®jj اض رسول قال قالت الاهل( أمامة أبي( وعن 
داودأبو رواه إالثلأماا ثدأهم 

^٢٧• )٦ دام.ذي ( ْ ٢ • )٨ داود أم رواء ( ١ ) 
)آ(دواْاوخاري)آأآا-(وثا)-1اآ(.

(.٠٢٧ )٣ والترذي < ٦٢٣)١ الخاري رواء )٣( 
(.٥١٩٧د١ُد)أم )؛(رواء 



منتشرةرميهيات مندثرة سنن  ٣٨

آمجايتدأتلتمان الرحلان فف•' يارثول 'ريل أماته عذم الترمذي وروى 
حسنلا،.حدث هذا الترمذي قال أزَلأمحالأضِممال« ثاو: بالثلأم؟ 
منالناس محر أولا فتقول  ١١ت الصالحين رياض نرح ل عشمين ابن قال 

لقيهمن يدأ الحلق أشرف وهو الض كان وقد باللام الناس يبدأ 
أصغرولوكان صاحبك قبل لم تالذي أنت تكون أن عل فاحرصن باللام 

يدوهممن بافه التاس وأول باللام يدرهم من الناس حثر لأن منك 
فابدأإذن ذلك محب كاكا افد؟ عد الناس أول ذكون أن محب فهل باللام 

الأثى.عل يلم الراكب أن المي ذكر ثم باللام الناس 

اروا،امطى)؛ا<أأ(.



٣٩اسنن |ب ،

اثثامندهدةادس4 

الاستخارةصلاة 

كناكئها الأمور ل الإنتحاره يعلمنا اممي وو رم كاو قال؛ جابر عن 
عزمذ وئتؤلمإ ءل؛نع آحاJآكلمثالأمر هم ارإدا مول؛ آن المز م>ذ الئورْ يعلئنا 

مذوأنالك وأنتئدرك يعلمك أنتخرك إل اللهم لثل نم المريقة 
ئإذ١^ اثو-س علام ؤأإث اغلي زلا ذظإ أثدز زلا شن فإنك قفلك 

jأز قال زآجك انري غاجل j ل مح:ا ئت نث لإ الأم هدا تم كنت 
محةفيممكليفاهلمثأ0محم دض 
وآجلهري عاجل j قال أن ري دعاية دتناثى لينف ذ ل فئ أثه ئم 

رالخاري١ رواْ مرصنف كال حط الخي-ز لذ ؤاiدز قاصرءنيعئه 
او،عا1يق:

ك،اأصحابه يعلمها كان —ه— الني لأن الاستخارة صلاة أهمية "؛٩ 
القرآن.من السورة يعلمهم 

بالاتفاق.منة الاستخارة لاة صه 

خاصة.قراءة لها ليس الاستخارة لاة صه 

:ا(روا،اوخارى)-آملأ(.



سشوفوء|ذٌي،ت •دوئدة سنن 

إذليقل( )ثم لقوله الأرجح القول عل اللام يعد الاستخارة دعاء ل حم٠ 
الركعت؛ن.يعد ءلامرْ 

لأماالصحيح القول عل الهي وقت ل حتى الأوقات جع ل فعل ت* 
قالالنهي وقت ل تخير يفلا وامع الوقت كان إذا لكن الأسباب ذوات من 
وقتق تخير يأن له محوز فلا واسعا الأمر فيه كان ما ررأما ابن 

ص■■

آدماين سعادة امن النك، قال فقد آدم بني سعادة من ما ا٠ 
احدرواء اف* اسحارة ركه آدم اي اؤ؛ 

الخالقاستخار من ندم لأما ! اض— —رحمه تيمية اين الإسلام سيخ ال قص 

أمرْاا.ل وتثبت الخلوقن وشاور 

الاستخارةأعاد مرددأ ويفي الاستخارة يعد لثيء صدره ينثرح لر ذا إ٠ 
والملاح.الرأي أهل ذلك يعد يناور ي~ين لر فإذا وثالثة ثانية مرة 

دعادعا إذا أنه البي. عادة لأن مرات ثلاث تخير ي٠ ■£بى\ ابن قال 
دعاء((.والاستخارة ثلاثآ 

،٤٤٧)أحد واه را 



١٤ اسنن اب ب

التاسلأهفوةارسة 

شهركل من أيام ثلاثت صوم 

ثلاثه*نهر مقل صم؛_  ٠٠~هؤ~• اش رسول تال قال• عمرو بن عداف عن 
(١)ءاJهل١ا.متفق الدئر<ا صيام دلك يإد أمثالها عنزة حنك لكالأكل قإل أيام 

~اض رسول تال تالت ذر أب لحديث الميفى الأيام تكون أن ويستحب ٠

زمنيوة ثأز:خ ثلاث صب ثلاثا الم من س  ١٩٠٠ص
حن.حديث وثال الرمدي رواه ءنزْاا 
اقورئول كال ١٠ت السنن؛لمقل أصحاب عند ملحان بن تتادة حديث وه 

ئنؤداJ عثرة وحز عنزة وأزج عنزة ثلاث البمن ئمحرم أ0 أمرثا ي. 
مخكالد،هم«ص.

هحيل *أوصال تالت هريرة أي حديث من المحيحض ل جاء 

محام«.أذ مز أؤتز وأف اللهض وركم م ؤل من أيام ثلاثؤ صتام بثلاث: 

(.١١٥٩لم)وم١(  ٩٧٥الخاوي)ورام ( ١> 
)آآ(رواْالآرثى)اا-'\(.

(.١٩٨(ه)٥•١٧(واينص)٧•٢٤٣٢(واuش)٢٤٤٩داود)أبو )'ا(وواْ 
(.٧٢١وملم)( ١٩٨١رواءالخاوي))٤( 



سضو•ت ومنهي مندفوة سنن ٤ ٢

البيض.-يا الراد أن يفلهر الذي حجر؛ ابن الخاففل ئال 

~النبي أن الصحيحين ل مريرة أبى حديثا الصيام ضل ل جاء ءأ 
 Mوقلأ"ا ١^ دك 4 ءإِة الئتام إلا ة آذم انن عم م افُ »قاو ال: ئ

لخلوفيده محثد مس والذي • • جث• دالصيام أمثالها بمننرة ®والخسنه رواية؛ 
أتضإدا لالص-اتم النك ييح مى افب عمم. أطسن، الصائم ئم 

١^١^١يعنر اروالحسنث ٢ ر رواية،سلم ق وجاء بصيامه*، مخ رثث لؤي ثإدا مخ 
•لأُ أجري وأنا 4 دإّن إلأالصّوم صنف ّّبجالإ إل 

عثرالثالثv وهي البيض أيام هي الثلاثة اسحباب، النووي؛ ال ق٠ 
عثر.والخامس عثر والرابع 

(.١١٠١وطم)( ١٩٠٤> المغاري دوام )١( 
)'ا(رواْممم)اهاا(.



٣٤ سنن I اب ب

الجلصبكفارة الجلس حتم 

مماولثطن يه ئر محلى ل جلس ارمي قال نال؛ هريرة أنجا عن 
إلاإوك ذ\وت فجلأكِ أك لا؛ثن؛لا زبمدك ن؛ثا نبماثك موم: أن مز 
٢.داودأ وأبو أحمد ;وا0 محقه ل 'قاد ما له عفز 

أكإلا إلت لا 1ن أثلا وبسك الئلأ »نجاناك \ذزطي وعد 
إيك،،؛^؛.زأون أنتنفئك 

اسيو،ً

وكانهم محالق لهم تربص الناس إصلأل عل حريصا الشيطان كان لما ؛٩ 

أدرانمن حم علق ما عنهم تكفر كلمإت لهم 'ثئ حث بمادْ رووفا القّ 
ر،»االحل

إذاكان الرسول أن عائنة حديث ص وأحمد ائي التروى إ؛ي 

®إنفقال: الكلمإت عن عائثة قالته بكلمإت تكلم صل أو محلما حلس 
لةثئازة ثار دلك بغر ئكلمم وإ0 القيامة يوم إل علبجى طابتا ثان حير 

٤(. ٨٥٧وأبوداود)١( > ٠  ٤٣أحد)روا، )١( 
(.٣٤٣٣)أ(دواْالس،ذى)

رواْاواش)؛؛؟ئ(وأخمد)هآ\،آآ(.)٣( 



سشرةءمذٌي،ت مندقوة سنن 

ثمبإثك«.سبشاءلمثبمكأظزك 
نوي(.)سده حجرت ابن الحافظ قال 



٥٤ امحسات 

uU؛uL d،،U

تبمهيد:

عنهالهي كان إذا وذلك جازما طلبا تركه طلب ما هو ءنهت النهي 
يثابوهذا وغ^رها؛ والكذب، والغيبة، الوالدين، كعقوق التحريم يقتفي 

طلباتركه الثاؤع طلب ما هو عنه الهي يكون أو فاعله، ويعاقب امتثالا تاركه 

وهذاالإناء؛ ق كالتنفس الكراهة متقي عنه الهي كان إذا وذلك جازم، غثر 
فاعله.يعاني، ولا تاركه يثاب 

بأمرأمنئ،كأا وإدا ئاجتنثوْ محيء عن لمعأ رر...هإذا الشي قال، 
ءليهر١ا.متفق ما منه هاتوا 

(.١٣٣٧)وسالم ( ٧٢٨٨)الخاوي رئاء )٢( 





٧٤ |محذه،_ات اب ب

السجديعدالأذانمن الخريج 

قثاماiؤذن يأذن نزيزة م تخ اشد »ئائئوئافي قال: اضثاء \لي عن 
يمالاشد من حنج حش تجزة مزي-نة م يآثتت بمثى اشد مى وجو 

لممرواه را الثامم أنا عصى ممد هدا أما آبوهريرة 
التعليق:

الأذانبعد المجد من الخروج بجرم أنه عل الحديث ببمدا العلمإء استدل ءة 
للكراهةالهي أن إل العلم أهل بعض ورجح لعذر، إلا الصلاة تلزمه لمن 

الوومحا•ورجحه 

يريدلكن bن حش بجرج أن لايبني حال كل لاوعل عيمازت ابن ال ق٠ 
الثاقالمجد ق يكون أن مثل: نرعى لب إلا آحر مجد ل يمل أن 

الجدمن قراءة أحن الثال المسجد يكون أو عليها يصل أن يريد جنازة 

أنمن بأس لا قول فهنا الشرعية الأسباب من ذللث، أشبه ما أو فيه هو الدي 

أ.هنحرج،؛.

المجدس الخروج محوز لا أته عل رريدل الأحولى: تحفة صاحب، قال ؛،' 

أ.مصرورة؛،. له ليس بمن محصوص لكنه فيه، أذن بعدما 

(.٦٥٥لم)مرواه )١( 



سضوةيمدهي،*ت| ميدثو• سنن  ٤٨

إذنبددن الحديث ساع دعن المنام رويا j الكدب عن الهي 

أفئم لم'برْ بحلم نحلم مذ ٠٠-ه- المي نال قال؛ عثاس ابن عن 
أنثارهوف له دئم قزم حديث إل انتنغ دمن يسل، يلذ ثعينت؛ز( ب؛ث بمقد 

أذوكلم عيب صورة صور ومذ القيامة، يوم الأنلم—، أذنه ِفي صب بنه يؤردف 
٠•١'rخازJ>١ رواْ بناج'ا■ وليس محها ينفح 

التعليق:

الذنوب.كبائر من الرؤيا ق الكذب أن عل الخديث، هذا دل ءو 

أنهاممه عل كذب التام ق الكذب *لأن الفتح- ل حجر ابن الحافظ ال قه 
ؤتعال! لقوله المخلوة\ن، عل الكذب من أشد افه عل والكذب يره، إ ما أرام 

كانؤإيممأ -؛ ١٨]هوئ-ت ه رابمن هل أكيىث>كديرأ ألأنهند ؤيمود 
منكان وما القئة«ء^ جزأبن »الئوثا لحديث، اممه عل كذبا ايام ذ الكذب 

أ.ه ٠٥^٥١قيل من فهو البوة أجراء 

فلاراضيا كان من وأما ذللث، كارهون وهم القوم حديثا ا'ّتاع ريم حت. 
لحديثه.تمع نفلا والكره الرضي ل حاله جهلتا من أما الهي ل يدخل 

'\(.)ا(رواْالخارى)م>؛-

اام)'آا-آأ(.)آ(رراْم



٩٤ ارضهب|ت باب 

حجر.ابن الحافظ ورجحه 

منالحزاء لأن الانك كارهون وهم قوم لحديث المستمع أذن ل صب ي٠ 
العمل.جنس 

مت ونل الرصاص، خالص ونل: المذاب، الرصاص هو قط؛ لأك ا* 

القصدير.

كنالأرس،زع يريد لا أنه عل القرينة دلت من الأّت،إع وعيد ل دخل ي٠ 
القرائنمن وغيرها أحل يمعه لا حش التمت ومن الباب وأءلق المنزل دخل 

الدالة.



منتضر٠رمنهيات مندثرة منن 

ائهيمممس

الماحيل والثراء البيع عن الهي 

النجدj يناغ آذ يح تذ دآبمم ُ!دا نال؛ ~ه" الني أن هريرة أا-ا عن 
ا.رواه نحارلأفاا اف أرح لأ يقولوا 

اثتعليق:

لهدا.تض م فهي الساجد j والنراء السع ثبوز لا ٠ 

فليقلالجد ل بيتلع أو يبيع مع ■من أن ه الّكا نة لتباعا ا٠ 
غواو0اذاا.اف "لاأرح له؛ 

القاعاتأو يالمجد الالحقة الخالات أو الغرف ز والثراء لبيع اه 
الإعلانولا والثراء الميع ثبوز ءلأ الدائمة: اللجة نالت للصلاة، الخصصة 

قالوتد للمجد تابعة كانت إذا للصلاة الخصصة القاعة ق البضائع عن 

نحانتك،«افُ أزح لأ ممولوا النجد يناغِفي أن يبع ثن  fj:b"!ذا : الني 
حكمفلها الجد سور ل داحلة كانت، فان تفصيل؛ فميها الغرف وأما تا؛ ونال

ولوالمسجد محور حارج كانتذ إن أما القاعة، ل كالقول فيها والقول الجد 
تسكنهالدى - الني ستا لأن الجد حكم لها فليس فيه أبواحا كاستط 
.الجد١٠حكم له كن ولر الممجد ل بابه كان عنها~ اممه ~رصي عائشة 

ارراْالتز.ذى)اأآ-ا\(.



ام،نماتباب 

اثرابعضن النهي 

واحدةالئىبمل 

واجدةثنل ؤب احدثم ينثي *لأ تال؛ اغ رسول أن هريرة آبا عن 
لمأُومالخارى رواْ حمنا*• لمحلك أن حمنا همحا 

التعليق:

تال!اش رسول أن هريرة أيا حديث ق جاءت ذلك من لعلة اه 

الاثارأىحكل ق اممحاوي أحرجه الؤاحاوة« يالم بمبي الشبمان »إن 
الألباق.وصححة 

واحدمداس أو واحد حف أو واحدة نعل ق المثي يكره الووي؛ ال نه 
أ.مإلألُذر.

الإنسانينتعل أن ®كراهة الصالخين1 رياض ثرح ل عبحئ ابن ال ن٠ 
jيلبس لا يمي جيما، تحفها أن إما بل واحدة حفا يلس أو واحدة برجل 

جيعا؛ا.ينعلها أن وأما شيثا الرجل؛ن 

نىولهدا أيضأ الثنة من والإحتفاء الثنة من العال لص أن ليعلم وه 
عبيدبن فضالة حديث ز جاء كا أحيانآ بالإحتفاء وأمر الإرفاه ~ه~ الك، 

٢(.•  ٩٧ر._انم)( ٥٨٥٥روا،الخاري))١( 
^١١٥٧ساوي))أ(روا«ثكلالآثار 



ضتثويوء|نهي،س •يوثرة منن ٥ ٢

يمثيأن أحيانا ينغي لكن بذلك بأس لا العال يلبس ان والإنداود، أي عند 
الثنت.هانْ ليظهر الاس بين حانيآ 

أعلمواف ذلك ووجه واحدة: بغل الثي عن المهي j عشمتن ابن ال ت* 
الرحلنإحدى تنعل لا الناس ل حتى بالعدل جاء الإّلأس الدين هذا أن 

نصنلذلك سعل لر الخي الثانية الرجل عل جور فه هذا لأن الأحرى وتترك 
جاءولهدا الأحرى( لإصلاح العناء)ولو نال نعل ل المثي عن اش 

الأحرىبملإ حص يب~ءا ئلأ أحدثم شنع اشبع ®إدا هريرة أبي( ديث حل 
مبمهايا<ارواه^^١

(.٢٠٩٨الم):ا(رراْم



٥٣،باا«ذه،_ات ب

امحهإهن4اثأءاص
اك٠رتينب؛ن الخزان 

الرجلبمتآذذ آذ إلا الإقران ض ُش ه ام رنول أف عمر ابن عن 
رل لم ومالبخاري رواه آحا،* منتكم 

التعليق:

الحإعة.»ع الأكل عند تمرة إل تمرة يضم هوأن القرازت ؤيقال! لإقران، ا٠ 
ممرأالطعام كان إذا وكذلك يقرن أن بأس فلا به خاصا الطعام كان ذا إ٠ 

بممثسلعنمنص•

 ٠^ ،j الكراهة...عل أو التحريم عل الهي هذا ل *واختلفوا الووى؛
برضاهم،إلا حرام فالقران بينهم مشركا الطعام كان فان الممصيل، والصواب 

بحثحال، قرينة من الصريح مقام يقوم أوبجا به يتمرهمهم رصامحم ومحمل 
ؤإنحرام، فهو رضاهم ل شلث، ومتى به، يرضون أمم قويا ظنا أو يقينا يعلم 
رضاهبغم يزن فان وحال.ْ، رصاه اشترط لأحدهم أو لغرهم الطعام كان 

ممرأكان ؤإن لتاوتيم، يقرن لا أن فحن تلة العلعام ق كان ؤإن فحرام... 
وترلثالأكل ق التائب مهللقا الأدب مر بقرانه، بأس فلا عنهم يفضل ؛حين، 

(روا،



سشرةءمذهي،س •يوئوة سن  ٠٤

أ.مءترجالآ...اا يكون أن إلا الشره، 



٥٥||بيلهبات ياب 

ُ ت

مداسدسالنهي 

عنهالنهي ابلوس 

الظهر.حلف المرى اليد رصع - ١ 

وئدهكدا جائز وآنا س 1ش رسول يي( مر ثال! سويد بن الثريد عن 
ئندة»؟_؛J ممال يدي ال؛ه عل واثكأت ظهرى حلم، اليزى يدي وصم، 

الألبان.وصححه وأبوداود أحمد رواه علبجم" الئضويت، 

التعليق:

ماإلا الحلوص من يكره ولا المحالحض! رياض نرح ل عثتمتن ابن ال قه 

حلمؤمحن المسرى يده بجمل بأن عليهم المغضوب، قعدة بانه ~ه~ الض وصفه 
وصفهاالفاا.ة هذه فان عليها ويتكئ الأرض عل الكف، بطن وبجعل ظهره 

وراءمن كلمتيهإ اليدين وضع أمالو علميهم- الغضوب، قعدة اما المي 
—أءه بأس- فلا اليمنى اليد وضع ولو بأس فلا علميها واتكأ ءلهرْ 

والشمس.الفلل بض الحلموس - ٢ 

الئتسز أخوؤب ثاى "إدا القاسم أبو فال قال; هريرة آب عن 
أحمدرواه ئلمممء الظل ل دبنضه الئتس ل بنضة وصار الفلمل عنت يملص 

:١٨٩٦٠وأحد)( ٤٨٤٨هءارد)أبو دوام ;١( 



منتشر٠وميهيات 4ثودو٠ منن 

الألبال.وصححه ، داودأ وأبو 
ابنرراْ واشي* القش يأن معد آذ ش . الم *أن بريدة وعن 

الألباق.وصححه ، ل ماجة 

التعليق:

وارت؛ع.انحسر لص؛ ت٠ 

النيأصحاب من رجل عن ، أحيل ند مل جاءت ذلك من الحكمة و٠ 
افبمان«بمش وتال زالفش »أناتي.ئزآننحدش:لأض 

الألباق.وصححه 

إلمنه فلتحول أي )فليقم(: داود أيٍر سنن شرح انمود عون ل ال ت* 
فندالمقعد ذك تعد إذا الإنسان لأن شمسا أو نللأ كله يكون آحر مكان 

يعللأن والأول نيل، كذا المنقادين، الوثرين من البدن حال لأخلاق مزاجه 

أ.هالشبلمان. محلس بأنه الشارع علله بإ 

(.٤٨٢داود)١ رام ( ٨٧٥١٢احد)روا، ( ١> 
ايناض)أآي-ا(.>آ(روا« 

الأرض.من إذااصضكن الشص محوء القح: وثوله؛ (، ١٤٩٩٥احمد)روا، )٣( 



٠٧امنهمات باب 

عئا4اسوعالنهي 

مآالأكل 

*لاعندْ! لرجل قال اقو. وسول عنل كنن ناوت أنه جحيفة أنى عن 

رواْئمحآ* دأثا آَكل 

ايعاليق:

شقيهأحد عل يميل أو عليه يعتمد محيء عل لكن سواءا مكروه لاتكاء اه 

أدعليدْ•

العجموملوك الخبابرة فعل من الهينة هذه أن ذلك ل الكراهة جه وه 
وابنالمعاد 3اد ل المم ابن ذمْ اسام. من الإكثار يريد من ة جلوهي 

الفتح.ل حجر 

ب،عل الاتكاء أحدئ: أنوغ ثلاثة عل الاتكاء القيم: ابن ال ف٠ 
وجاءأ.م بالأحرى. وأكله يديه إحدى عل الاتكاء والثالث: الترح، الثال: 

ابنفاله الأكل. جلوس ق المتحبة الممات من الترع أن الإةناع تاب كل 
•عث.مين,

ادوا0الخارى)بما'"اه(.



منتضوةرمنهيات مندثوة سن  ٥٨

افاضهته النهي 

الحاجةقضاء أناء الكلام 

رواهعل؛هاا ^٥ ٣ مثئم يثرو اض. دونوو مر دجلا ررأف عمر ابن عن 

التعليق:

أنولعمن كان نؤع بأي الحاجة نقاء عل الكلام يكره النووي• ال قه 
أ.مالضرورة. موضع كله هذا من ويتثنى الكلام، 
يستحقلا الحال هده j اللم أن عل دلالة هذا ق انمود: عون ل ال قه 
عليه.متفق وهذا وقال! النووي ورجحه جوابا• 

ارواْ.سالم)'/>•؟(.



i  t ٩٥ ا1هذه،_ات ب

النهإمنه
الطعامعيب 

ئثانتهى إدا ثان قط طعاما افي. رسول عاب ررما قال؛ هريرة أي عن 
٢.وم1مل اJخاري رواه تزكك® كرهث ووف أكلن 

رقيق،حامض، الملح، قليل مالح كقوك؛ الطعام وعتب الووى؛ ال قه 
ا.موتحوذلك. ناصح غثر غليغل، 

الحزنالصاع قلب عل يدخل الطعام عتب أن أعلم واش الّهي، وعلة ءه 
الباب.ط؛ —ه— الني فد رهناه أعده الذي لكونه والألم 

•٢(.٣ْ٦٤(ولم)١٢'(رJاْالخارى)



•سدوءرم،نهس سثر• منن 

عنااتاس|ثرالنهي 
ئائأالأكووالشرب 

بمي:محك ثاذة ئال ئء اي ض ثز الض. »أن أنس: عن 
مسلمرواه وآخث* ثؤ دلك محاو: ئالأكل 

التعليق:

الأنه منها: عديدْ آفات قاتأ وللشرب ١٠— اش —رحمه القيم ابن ال ت٠ 
ؤيتزلالأعضاء عل الكيد تقمه حتى المعدة ق يستقر ولا التام الري به محمل 
النفوذويممع ويشوشها حرارتبما سرد أن منه فيخشى المعدة إل واحدة برعت 

يالشارب"•بمر هدا وقلل تدريج بغر البدن أمقل إل 
المعتادهديه هدا تاعدأ الشرب هديه من وكان : افه— —رحمه أيما قال وه 
بلطاتفة: ونالت للنهي، نامخ هدا ءلاتفة: ئاك قانأ... ثرب أنه عنه وصح 

الءلاJفة: ونالت الأول، وترك للإشارة بل للتحريم ليس الهي أن *7؛ن 
يقونوهم زمزم إل جاء فإنه للحاجة قاتأ شرب إنإ فإنه أملئ بينها تعارض 

الحاجةموضع كان وهدا نائم وهو فشرب الدلو فناولوه فاستقى منها 

القعودمن يمغ لعير وجوازه قائا الشرب عن الهي، المسالة هده ل والمحح 

)ا(رراْدم)أأ'أ(.



١٦ رميهبات اب ؛

كراهةعل قائآ الثرب عن الهي ومحمل أعلم واش الماب أحاديث محمع لحدا 
أ.مالحريم. عل لا النزيه 

٠Jy > انس j الثربص ض !ذا ان» ض راغث(: ئئ )ديث الأكل
ت،لائلأثل.نابرد.



سشرةرصيات سمة سن  ٦٢

ُء

كٌ

هقوالعادي منه النهي 

كذاالقوم إضحاك 

للذيارويل بمولت اش رسول سمعت تال حيدة بن معاوية عن 

وال؛ر*ّنىأداود أبو رواْ لهُ ويل له ويل الموم بؤ ليفحك د؛آئذب نحدث 
الألباق.وحسنه 

اوتعليق:

الناس.إصحاك تصده لوكان حتى يكذب ش الوعيد الحديث ، ؤء 

يفعلهما الكذب أعفلم ®ومن الصا-لحزت رياض نرح ل عجبن ابن ال قء 
قحاء وقد الناس يضحك أن أجل من لكن كاذبا بالقالة يأق اليوم الناس 

ئكدبحدث ئن ®ؤيل ~ه~•' الرسول فقال هذا عل الوعيد الحديث 
مجنممر عند سهل أمر عل وعيد وهذا لن« ويل لك ويل الثوم يه لمجك 

الماس.

ادتمعودت علما اللمان إن به تحفل الخير قول لسانلئ، عود 

(.٢٣١٥(والترض)٤٩٩داود)• ;١(رراْأبو 







٦٥ا|ضه،طت ؛اب 

ا،نهإءئناّثر
السلمترؤيع 

يإلبمحدد؛ أحيؤ إل أثار ااس -س-ت اض رمول  JUتال: هريرة أي عن 
مسلمرواه وآمه* لأيي أحاء كاذ محاذ يدعن حص ملنئن اللاثئ 

نال:ء- اف رسول أن ليل أي بن همدالرحمن عن داودأى ش سنن ول 
•ننيا٠ آذبرثغ لنلم يل ال* 

التعليق:

تروبعهعن الشديد والنهي المسلم حرمة لأكيد فيه الووى؛ ال ق٠ 

لأنلا؛ أم ولعبآ، هرلأ هذا كان وسواء يؤذيه••• تل• بجا له والتعرمحى وغنويمه، 
أ.ه-حرام* أنه عل يل«ل له ا،للائكة ولعن حال... بكل حرام الملم ترؤح 

فيهولوئزلألا نحوفه.قال ضأنإنئغممةا<(أى 
الإيذاء.أ.همن 

سواءيفعلها أن الإنسان ينهى اللأك أسباب جح إن عثتمتن• ابن ال ت٠ 
حادأأو>لأّأكان 

اام)ا"اآأ(.)ا(روا.م
-هء)آآ(ررا«ابوداود)أ-



منتشوةءمنهيات سوثوة سنن  ٦٦

مقرااخا|س عنه النهي 

المجدل مكانه الرجل وتوطتن السح، وانراش الغراب، كتقر صلاة 

اوماُت،منة ض ه اقو دئوو *rJ تال: شل بن همدالرخمن عن 
أبورواْ المحر؛ا يوطن ء المنجد غفزو الرجل يوطن وآذ الثغ دانياش 
داودل١/

فيضعالجود من الرجل يتمكن لا أن هي الخطابي(• ذالا الئرايب® مرة *٠ 
بأنفهأو بجبهته يمس أن هو فإنإ ماجدآ، يطمتن حص الأرض عل جبهته 

أ.ميرفعه. ثم الطائر كقرة الأرض 
قالهالجود، ق الأرض عل ساعديه يضع أن هو السنع*؛ انياش ٠ُ 

العثود.العون صاحب 

الرجليألف أن هو النمت«: ي المنمي اآكانِو اوجل ثنطن »* 
مثركإل إلا عطنه من يأوي لا كالبعر فيه إلا يصل لا المجد من معلوما مكانا 
الخطابير.ورجحه فيه، إلا ي؛رك لا متاحا وانحده أوطنه ند دمثا 

والمعةوالرياء الشهرة إل يودى ذللثا أن وحكمته حجرث ابن ال، ن٠ 

البعلفتص أيآفات، هدْآفاته وكل والشهوات، والخفلوخل والتقيد؛العادات، 

)ا(رواْأمدارد)ثأا■،/(.



٦٧ا|ءذٌب|ت اب ب

أ.هأمكن. ما إليه أدى عإ 

النيإ نحتص هذا يلازمه الجد ق مجوصعا الرجل إطان عن لهي ا٠ 
متحب.هو بل كراهة فلا فاصلا الكان كان إن أما حاجة ولا فيه قفل 

الودي-ورجحه 



*|نذثرةيمذهي،س ميوثر• سنن  ٦٨

مثراو،،ا1دس هئن النهي 
الزوالج

دلااكياتة يوم افه يئنهم لا ارثلأة المي نال ذر أي عن 
عكاض صل افي زثوو إوف قال أبمإ عياب ذم ثزمحهب نَلأ اؤهب :نؤ 

النبلقال اف رسول يا ئم نس وحيزوا حايوا در ابو قال مرارا ثلاث دثئم 
لممرواه الكاذر>تاا بالخلف سنض والتمؤر والنار 

التعليق:

ومحرمت مفلح ابن قال إحسانا، أو صدقة كان سواءأ العطسة ق المن ريم حته 
•العطنة 3، المن 

أناءسقولت بالعطية يمن أن للأنسان بجون لا فإنه عثيم؛نت ابن ، Ms؛ي 

الناسبين يقول أن مثل مواجهته غير ل أو مواجهته ل ناله سواء كدا، أعطيتلثح 

 iعليه.بذللثح لبمن كدا فلأنا وأعفه كدا فلأنأ أءطيت

لهثواب ولا لطلت، صدقة ولوكاتتج الذنوب كبائر س بالعهلية المن ن أ٠ 

تالبقرْ•ه ؤألاذئ ياتي لا^^١صدثيم؛ ءامتؤأ ائ؛يا ي؛أغتا ؤ تعال قال فيها 
٢٦٤.]

(.١ • )٦ منم روا0 ( ١ ) 



٩٦ امنه؛؛|ت اب ب

هممنن النهي 
الأحسانأومداقة عدحضورالطعام الصلاة عن النهي 

®لات فول اف رسول سمعت ت قالت ءنها~ اف ""رصي عائثة عن 

(١)لممرواه ئوئذجحث دلا الئتام يخنرة صلاة 

التعليق:

فيه،٧ أكله يريد الذي الطعام بحفرة الصلاة اكراهة النووىت ال ت٠ 
وهما؛الأحثن مدافعة •ع وكراهتها الخشؤع. كإل وذهاب به، القالب اشتغال 
ونتحرج تْلهر أو أكل لو بمحيث الوقت( )أي محاق فإذا والغاتط... البول، 

ا•محrرهااا.بجون ولا الوقت، حرمة عل محافنلة حاله عل صل الصلاة، 

(٥٦٠)ملر ;راء ( ١ ؛ 



•تفرةومذٌي|ت •|دثوة سنن 

مقوارثااس عنه النهي 

الحاجةمحاء ل اليمنى اليد استخدام عن النهي 

دثزةيآحدى ئلأ أخوؤب تال رإدا قال: -س- الني عن قتادة أب عن 
عليهمتفق الإياء٠ ولابمكسز يوء؛ؤ دلابمشص ي؛يءيب 

التعليق:

تحريم.لا تنزيه كراهة فمكروه الذكر إمساك أما النووي: ال قه 
بخلافاستطاب ما إلا ببما ي؛اشر فلا اليمنى اليد تكريم الحديث ق ه 

الثّرى•

الإناء.داحل كان ما هو بالتنفس القمؤود ا# 

مننحانة الأدب طريق من هو الإناء ق اكتفى عن والهي الوويت نال 
ذلك.ونحو فيه والفم الأنف من ميء وسقوط ونتنه تقديره 
الغامملأو البول من الحا.ث من الدبر أو القبل تْلهثر هو لاستنجاء: اه 

أومقامها يقوم وما بالحجارة ؤيكون 
فيثامرمكرمة اليمنى لأن باليمين والاستنجاء الذكر محك عن لهي ا٠ 

ئاواليمنى للأذى تقدم فاليرى الأذى مواصع بخلاف الطيبة الواصع بها 
سواه.

(.٢٦٧:ا(رواْالمخارى)؛ها(وطم)



١٧ امذه،_ات 

ااتا،،،عءسو

الصلموو.ب0.طي 

المحليدي المارنتل ءالوبملم -ه-ت اض رسول مال جهيم أي عن 
عليهمتفق . يمرت؛ن أ0 بى له جمدا أدبجل يؤف أذ ثكا0 عي مادا 

أوسهرآأوصنه.يوما أقال أدرى لا الضر؛ أبو قال 

التطيق:

ببالإثم من علمته ماذا المصل يدي بض المار يعلم لو الحديث معنى ألإ• 

ميفيه وهذا الإثم ذلك ارتكاب عل أربعتن الوقوف لأختار يديه بتن مروره 
ثديي.ووعيد أكيد 

مرصعإل أمامه كان ما هو أعلم واممه ما المقصود \لضإااا.' رائدي  ٩٤
الهي.ل يدخل فلا ذك وراء ما وأما سجوده 

وتعفلميأ.للأمر تفخيا المعدود أحم  ٩٤

;ا(ررا،اوخأرى)'اه(وطم)ي'ه؛



4دذضرةرمنٌيات  ijijjftمنن  ٧٢

ُ i

الأ4يساسراون

ةالغي

آغلمورئوله اف قالوا النيته ما *أثدروذ الني قال هريرة أي عن 
Uف ثان إن قال أهول نا أخي كلآِفي إذ أقزأتت محل محا أخاك ذوك قال 

ا.لم مرواْ قثن؛آقٌُ يؤ لم'يكرا محإذ اعتبثه محمد مول 
التعليق:

لنلمث>؛هياؤكل سنأم؛الرءكترآن تعالت ال ق٠ 
يتناوللا أي الأية! هلْ شر ق ثعلب نال [ ١٢]ألهجران.' ه  ٠٣^^ثنتا 

يايوءه.الغيب بفلهر يعضا بعضكم 

أحيكلخم أكل محرم كعا وأنه الذنوب كبائر من النية أن الحديث هدا ل ٠ 
عرصهل الرمع فكدلك وتتكرمه الأنانية  ٤٣١أكله عن تنفر مما وأنه 

له.ثبيها 

منهاالتوبة ثب وأنه الذنوب كاتر من أما عل والإ^داع القرٌلثي• ال ق٠ 
افه.إل 

أىوكذبا غيبة خنع فالبهتان والبهتازت الغيبة ي؛ن فرق الحديث ق # 

)ا(رواهملمرهحهأ(.



٧٣رمنهبات اب ب

أشد.وهذا المؤمن أحياك عل افتراء 

أظمارئب بقوم مززت ير مج ُلأ ~ه~ اف رسول نال قال• أنس ن ع٠ 
قالجميل يا هولا:؛ س مملف وصد-ورهم وجوههلم بجئئوذ ثحاص مذ 

أبوداولوا،•رواْ ؛؛* ١^١٥٠دبممفِفي اثس نوم الذيذيأظدف هإ.لأء 
صفيةمن حسبك I للمني قلمت ت قالت عائثة عن حذيفة أيي( وعن 

لمز-؟C،"البحر بهاء لومرجئ ثلمه قلت اقذ — قصرة —نعتي وكذا كذا 
ا.داود أبو رواْ 

دانامنتقدا إلا تراه لا الناس بعض إن تيمية؛ ابن الإسلام ثيخ ال قه 
يزكالذباب مثل فهو مثالهما ويذ*كر والأجناس القلوانف نات ح يني 

النفوسرداءة من وهذا والأذى، ابرح عل ويقع والسلامة الرء موصع 
الزاج.اد وف

الغيمة: 'حالسنف أقوال بعيض 

عيبه،ناسيا النامن بعيوب موكلا الرحل رأيتم إذا ت القه عبد بن بكر ال ق٠ 
به.مكر قد أنه فاعلموا 

غفلتمن إلا الناس لعيب تفيغ أحدا أحسب ما عبدافمجت بن عون ال قا 
عزصه.عقالها 

(.٤  ٨٧٨)داود أبو رواه ( ١ ) 
(.٤٨٧٥داود)أبو )آآ(رواه 



منتثرةومذهي،ت م|دثوة سن  ٧٤

الحنةj رحالهم حطوا ند لعلهم أقوام عل لنطعن إنا مض: بن بحى ■نال 
٠محنه مامحي من أكثر 

•العيية حرم افص أن علمت مند منأ اعتبن ما النبيل! عاصم أبو ال ق■ 
الصلاةق ولا الصوم ل العبادة يرون لا وهم اللف أدركنا ةيلت و■ 
الماس.راض عن اص ق ولكن 

ولوالمغتاب يكرهه ما الغير أفهمت ما فحث باللسان محنص لا لغيبة ا٠ 

ماصائر وكذا الكتابة أو اللمز أو الغمز أو الإثارة أو الفعل أو بالمعريص، 

لأنهالغيبة من أعظم هو بل غيبة فهو منيه يمثي كان المقصود إل به يتوصل 
والتفهيم•التمرير ق وأبلغ أعفلم 

الغيبة:من يباح ما 

ومحذررف، ومعم، المتظسنة في سة بغلمي يح الن

منكرإزالة ق الإعانة ؤللب ومن نت تومقأ فومجاهر 

تأسباب لستة نرعى... لغرض الغيثة *تباح النووي• الإمام ال ق٠ 
بىفعل أو فلأن خللمني ت فيقول ... jfJLial؛أن لل٠ظالوم فيجوز ال3لالمت — ١ 
كذا.

 ~Y أوعنه فازجرْ كذا يعمل فلأن فيقول؛ المنكر... تغيير عل الإصتعانة

ذلك.نحو 



٥٧ وءنهب،ت ر اب ب

فهليكذا أوأحي... أبي( أو فلأن ظلمني للمفتي! يقول بان الاستفتاء'. ٣— 
كدا؟له 

الرواةمن المجروحض جرح ومنها الشر من لمتن التحذير ~ ٤ 

يشتريمن رأيت إذا ومنها المشاورة•-• عنل• بعتب الانتحار ومنها والشهود••• 
بقصدلا النصيحة بقصد للممنري تذكره شاربا أو سارقأ عبدأ أو معينآ ثيئآ 

اد.والإفالإيذاء 

ثبوزولا به نبهر بإ ذكره فيجوز بدعته..- أو قه بفمحاهرأ يكون أن ~ ٥ 

آخر.بب بإلا يغثره 

والقصروالأعرج كالأعمس، يلقب معروفا كان فإذا التعريف ٦" 
التعريفأمكن ولو تنقصا، به ذكره ومحرم به تعريفه جاز ونحوها •• والأفطع•

)آ"ا/؟؛ا(.النووي ثرح ١^٢٠١ واف أول كان بغثره 
صينوعرصك موفور وحفلك ص-الم ودينك تحثا أن نا ئثإذا 

ألنوللناس عورات فكلك امرئ عوره به تذكر لا انك سل

أعينللناس عين يا فقل لقوم ممايبا إليك أبدمحت، إن لل وعيت





٧٧الغهوس

اثفهرس

الوضوع

القيمة

السننباب 

الديكصوت س،إع عند فضله من اف موال الأول• المسن 
وساحالحإر متق ّ،إع عند الشيطان من والاصتعاذة 

الكلب

المصافحةتحباب واسالصبيان عل اللام الثانية! السمة 

سلامأي عند 

الزليحول عند الشوك الثالثة: الثنة 

القبورمن المسي عند العالن حير الرابعة• النسة 
اللبنشرت بعد المضمضة الخامة! الستة 

الثيابمن البياض لبس السائمة: الئنة 
الشكرسجود السايعت: السثة 

اطهق أحثك إق اش: ق أحببته لمن تمول أن الثامنة: نة الم

الصضحة

٧

!٣

١٥

\W

١٨

١٩



مسفرةومنهيات مندنرة سنن  ٧٨

الحبعل والنوم النوم، نبل الوصوء التامعت! الثق 
٢٤الأيمن 

٢٦الذكر بزا المام توديع انماشرة: الثق 
٢٧الرل ل المانلة صلاة عشر: الحادة اشق 
فلاليد ولض أصابع، بثلاثة الأكل عثر: الثانية الئنة 

•٦١ما ؤإماطة سقوطها، عند اللهمة ورغ مسحها، 

٢٨سأذىوأكالها 

٣٠التنثل j الثنة عثر: الثالثة الئنة 
٣١ثلاثا' الإناء خارج التض عشر: الرابمة الثثة 
٣٣مرة ييح التعثر: ة الخامالئثة 
٣٥الحمعة صلاة إل التكثر عشر! اد>،ة اوالسنة 

٣٧الجلس مفارقة نل اللام إلقاء عثر: اب٠ة الالئنة 
٣٩الامتخارة صلاة عشر: الثامنة الثئت 
١٤ نهر كل من أيام ثلاثة صوم عفر؛ التاسعة الثئة 
٤٣الجلس بكفارة الجلس حتم العشرون؛ الئنة 

٤٥الثهياُت، باب 

٤٧الأذان بعد المجد من الخروج الأول: عنت ايهل 



٧٩ااغٌدس 

مإعوعن ايام رويا ل الكذب عن الهي الثاو: عنه المنهثر 
٨٤ إذن بدون الحديث 

٠٠اياجد ل والشراء الح عن النهي اكاكت عنه النهي 
٥١واحدة بنعل المثي الراع: عنه النهكأ 

٥٣اكمرتين بين القران الحامست التهيعنه 

٥٥عنه المنهي ابلوس ادس• انعته الّهي 
٥٧الألكما اكهءإسمالماع:

٥٨الحاجة قفاء أثناء الكلام الثامن! عته النهي 
٥٩الطعام عيب التامحع؛ عته الثهي 

٦٠الألكومبقاإ امحطالماهم:

٦٢كدبآ القوم إنححاك عنرت الحائي عنه المنهي 
٦٣القاء أو القربة فم من الشرب عقر؛ الثاف عنه النهي 
إلاانثن بض التفريق عن النهي إ عشر الثالث عته النهي 

٦٤بإذتط 

٦٥لم المترويع عشر• الرابع عته النهي 
وافتراشالغراب، كنقر صلاة عشرا الحامي عته المنهي 

٦٦ الجد ل مكانه الرجل وتوُلغ، السع، 

٦٨انملية ل المن عقر؛ اد'س العنه النهي 




	000
	001
	002



