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هاث زقوو فى اثفلأة أنواث ٢- 

واشؤر مذ اآذلأْ فى«وافس غاء U باث ١- 
الؤ-محننغط خدنا ل«ْا[صبماهنائئامي،قال: 

بنالخارّب بن الرحمن عبد غن الرئاد، أبى ابن 
'ء؛اث بن حآمحم بن حكم غن زمحغة، أبي بن غثاثن 

أخترييقال: طعج، محرئن بن نابع أختزيي قال: 
امحسقال:»همابئغثاس،أن 

جصينهما الأولى قي الظهر فض ، الين 
ب'ءشلانياك'٢لpضانم>

•الزوال بعد يكون الذي الظل • الفيء ا ١ ر 
النعل.مور أحد ت الشراك )٢( 



المعربصر ئم ظم، بمتن سء كز كاف جثن 
صرئم القائم، زأيهنر اثنس وجيب جين 

جينالفجر صر تم ، الأمقُ" غاب حين العشاء 
وصرالمائع، غلى الشام وخرم الفجر نرق 
ثانحين الظهر القانتة اٌ 

لكنحين الغقز صر تم الغفربالأم، لوقت 
لوقتهالمعرب صر م •؛ هب فيء محو هل 

ئكيهب حين الأجنة العشاء صر م ، الأوو 
الازض،أنفرت جين الفخ صر ئم الم، 

وكهدا محمد.، نا فقال؛ جيريل إلي النفث ثم 
وغابت.غربت، الشمس وجئت ( ١ ) 
الشمس.مغيب بعل ثرى التي الحمرة I الشفق ( ٢) 



مديننين محما زالومث بمن؛نلك، الأيء 
■الوقثتزا' 

'موتى وأثي ' ؤمحبمً هريرة، أبي عن : متيا)ئاب 
حرج،بن وعمرو وجابر، تمحي، وش منغود، زر 

وأش■والتنا؛، 
حدثنا؛ محال ، قونص ئن محمد ين أحثي صبنا [ ١٥١]

^شتنس،قالتأمحنيسمسمح
عنمحتال، بن وهب أجيزني ت قال حتثن، ائن 

ررأهيىهواَل: اله زئوو غث اله، ئد يايرئن 
يخعثاه،عباس ابن حديث ثحو فيكر ، ءا . . . جئريل 

■الآس؛أ الضر لوهب رر ٠ فيه قدثر وثم 



ئنعطاء نواة قد الموامت في جابر وحديث 
يابرعن اومحر، وأبو ديئاو، وعئروبن وتاج، أبي 
وهبنمحوحدث • • الني.• ض ، الل؛ محب ابن 

محكبمان،محيابر،ضامحه•

•حشن حديث محاس ابن 4يت حث 

حديثالثوامت في فيء أصح محمد؛ وقال 
جابرضال؟تيه

ثئد1ث ٢- 

ءئصثل بن محمد حدقا I نال ، هئاد صبما [ ١٥٢]
قال:هريرة أبي عن صايج، أبي عن الاعئش، عن 
وإنوآجرا، أولا للفلاة ررإف ه: الله زشول قال 



،القثش ئرول حين الظهر صلاة وقت أول 

أولزإ0 الخضر، وفت تدحز حين وهتها وآخر 
وقهاآجر وإل وقتها، ندحل جين الخضر وقب 
المعربوهت أول رإو الئمش، نضمر حين 
يغيبجين وقتها آجر ؤإل الئنش، تغرب جين 

يغثجين الأجرة الخفاء وقت أول نإئ الأهق، 
وإنالمحل، يتنجس جين وقيها آجر وإن الاهق، 

آجرتمإل الفجر، يطلغ جين القجر وقت أول 
.الئمشء طي جين وهتها 
اشبنصرو•مح-ض ^؛؛ ١٥١^؛

.الظهيرة بعد السماء وسط عن تحركها • الشمس زوال آ ١ 



حديثت تمول محمدا شمعت ئ)هبئ: 

محمدحدث من أصح القوافيت في مجاهد عن 
ئنمحمد وحديث الآعم-ش، غن هصيل، ابن 

امحصثل.ن ^^د 
غنأضامة، أبو حديثا ت محال هثاد، صبمتا ا ١  ٥٣]

مجاهدغن الأعمش، غن الفراوي، أبيإشءحاق 
محيثر. . . وآخزاأولا للفلاة إن يقال؛ كان محال؛ 

ثحوةالأعمش غن محيل، مط محمد ثحوحدث 
يمعناه.

الئثاجبن والخشن ميع بن أحمد صبما [ ١٥٤]
واحد،المغى — موتى ئن مخمد ئن وأحمد الثرار 

غنالأزرق، يوشفث بن إشخاق حدقنا محالوا؛ 









زأحمد،الشافعي، تقول وبه التابعين. من بمدهم 
•الفجر بصلاة التعليس ئئتحقون ت ؤإشءمح1يى 

 -٤ U U uU الإغفإرباممغرفى ;؛

وهو— عيية حسدقنا ت ال قكذمحاهناد، ؛1 ١  ٥٦]
ئنغامم غن إنخاق، ئخقدئن غن ئلبمان، ابن 

بنرابع عن ، يب بن مححموب ض ، قثاذه بن عمر 
تيمول الله زشول شبهت ؛ ال قحديج 

,أعثنم قإية يالفجر، ررأنفزوا 
•وبلال ■؛ وجابر ، أئلْ أبي ن غ؛ 

غنالحدث هدا والثوري ئعته رزئ وفذ 
أئصا،عجلان ثن ئحئذ ونواة إسحاق، ئن محمد 

■قئاذة عترتن ئن غام غن 



محن٣،؛^ حديج ئن واؤع حدث ت
•صئحث^ 

أصحابمن العئم أهل من واحد عثز زأئ وهد 
ويهالفجر، بضلأة الإسفار القئ.والثامن 

وأحمد،الشافعي، وقال الثوري. سمتان تقول 
يثثهلا القجر بجح أن الإئفار٠ مش ؤإشخاى؛ 

٠الصلاة ثأحير الإئفار مش أن هزوا ولم فيه، 
 -٥jU ؛ U بالغإهراممسو فى ؛ظء

شقتاث،غن وكثغ، حديثا آ قال هناد، يبما [ ١  ٥٧]
عنالأنود، غن غزإئزامم، يتئر، تن حكم غن 

لأظهرأفدثغجيلأ كان أحدا زأث ما ك: Isغائئة 
•قتر ض ولا م، ش من ولا ه، الله ئوو زض 



وحئايط،الله، غبي يابرنن غن وفياكأذأ: 

وأس،ثابت، بن وزيد ئنئود، واش ' بزرة وأبي 
تمنه•بن وجابر 

•حشن حديث عايسة ديث حت 

الئؤرأصمحاب من العف؛ أهل امحازة وهوالذي 
•بغدهم من وه 

ئغتهولدثكلم ؛ تعيي• بن يخئ قال غلي؛ فال 
غنروئ الذي حلم أجل بن محر بن م أي 
ولهالئاض نال ارمن اي.■ ض منعوؤ' ابن 
ئئثان،لة وروئ تحص؛ قال ا<. . .يعيه.ما 

ؤم:وجمس:ائا.وزائدة، 



عنمحر، بن حكم عن روق وقد محمد؛ فال 
خدسبم،محي،ضمحهفى

مجتواص-
حدثظقال؛ \ذوف\يع، علي بن المحسن صرتنا [ ١  ٠٨]

الرفري،غن مثمر، أحثزنا ■' قال الرواق، عبد 
قال:أنينىأملأس،أنز>لشه

•الشمس زالت جين الظهر صر 
صحيح.حديث هدا 

انغزبمدة فى الغلفو يأحبر فى ظء U فان - ٦ 

غنالليث، خئثئأ ال; قة، محنصبما ١[ ٠ ]٩ 
ملمة،وأيي المتشتب ئن معيد غن شهاب، ابن 
امتدارإذا ه: اللب ننول قال قال؛ ئزيزة أبي غى 



منانمر شدة فاو الصلاة، غن نأتردوا الخر 
ءج'ا*جءئم"•

عمر'وابن ذر' زأبي تجي' أبي عى ؛ نفيإإ4اب■ 
موتى،وش أمحي، عى صموان' بن والقاسم والممحر؛' 

عباس،وأش-واش 
وردفيمحمح'ضامحهنيطا'ولأبمح■
•محْجةيىنسمح 

الظهرصلاة ثأييز العلم أهل من امحاوقوم وقد 
وأحمد،النيازك، ابن وهوفول الخر، شدة في 

الظهربصلاة الإثزاد إقئا ؛ قال• ؤإشحاق 

وفورانه.الحر سهلؤع ت لفيح ا١ 



نتجانقاث'اءممضص،ئ'قا
قومه،ننجد فى يصر والذي وحدة المضر 

الحر.شدة فى الصلاة نوحر ألا لة أحب ؛الذي 
فىالظهر تأجير إل يشت س وٌمح ت فااِإزمحق 

ذهبقا وأما ٠ يالأت_اع وأمثة هوأولمي الءحر شدة 
البمدمن نقاب لمن الرحصة أن الشافعي، إيه 

تدلما در أيي حدث في قإن ، الناس غلى والقشمة 
شبجفىقالمح،قالألوذؤ:محالخ

قالالظهر، بصلاة بلال فأين ضمر، في القي. 
»نادلأل،رئ،تمرئ«تضكانالقؤ.: 

مرة.بعل مرة القصد ت والأنياب التوب ( ١ ) 



ييإنيالأثر،وثاترا
البعد.من تقابوا أن يحتاجون لا 

مح\قال:طتاأثوداؤد،
عنالخشن، مهاجرأيي غن سعته، أئتأئا ت شال 
ثانالله. رئول أف ، ذو أبي عن وف، بن رئي 
»أئرئ؛ا،(؛ _iJميم، فأزاذأن بلال، تفروقغئ قي 
فير؛أبرئ الله.؛ زئول ممال يقيم، أن أزاد ثم 

أقامثم ، التل-ولأل؛ ييء رأينا حقي • قال ، الظهرأ؛ 
منالخر شدة ررإو ه؛ الله زشول ممال محلى، 

الصلاة؛؛.غن فأتردوا جهنم، هيج 
•صحح حسن حديت هدا ; قاللدئيى 

الجال.دون وهي الأرض، من ارتفع. ما التلول: )١( 



الضرشبل فى غاء ما ئاث ٧- 

عناللط، حدقا ال: كيه،قصبما [ ١٦١]
٠قالت أيها عائشة، غن عزوة، غن قهات، ائن 

حجريهافى والئس الخضز الله. زشول صش 
•حجريها من الهيء تظهر لم 

وناجوجابر، أروظ، وأيي أس، عن : و|ااوئائ،

دأ:محءرم ض. غن ، أبما راج ئ'ءن 'وئرو 
ولاتصح.الخر، 

صحيح.حشن حديث غائئة حديث ت فاا؛إؤؤيئ 
أصحابمن اللم أقل بغص امحازة وقوالدي 
منغود،ين الله وغبي عمر، منهم؛ ، القي. 



الثامحن؛ص واجد وعير وأنش، وعائشة، 
وبه. ثأييزها وكرهوا الغتئر، صلاة مجيل 

وأخنن،والشافعؤ، امحازك، اثن الم ط ممول 
.وإسحاق 

تم،لاو:حدمحاإساظلأ
ضلحل أئد الرحمن، عيب بن الغلاء ض يغفر، 

منائضزف حين ياليضزة ذارْ في نالك تن أش 
فصلواهوقوا ت قمال التنجد، يخب وذازة الظهر، 

فقال;ائصرهثا فلقا فصلئقا، قئئا قال: الغمز، 
الئثافق،صلا، ءطك الليه:موو: نقول تمت 
فزنيبمص 'قائش إذاحتى الئمتن تنقب تجلس 



إلامها الله لاذم أزبما شفر قام الئطازرأُ 
ءللأ(ا.

صحخ.حشن حديث هدا : قائبج4بمح 
اثعفرنأنيو فى طء ما ^ ٨- 

صا[>ظحئم،قال:أضلاىاصل
عنئلئكة، أبى ابن عن أيون، عن علية، ابن 

ع:ثانزئوواشهأسسمة
مئئ.للعصر ثغجيلأ أفد وأيتم مققم، للظهر 

يزيج،ابن عن الحدث هدا روق قد وت 
.ثحوة ، تنقة أم عن ، ملئكة أيي ش اض 

ذلك.غير وقيل وجانباه، رأمحه ناحيتا ت قرتا ( ١ ) 









اهرسوو م الصلاة ابواب 

أونممهء.الثتل، ئلث إلئ العشاء ينحروا أذ 
الله،محي بن وجابر شنزة، جابربن عن ؤفيول£اإ1: 

بمنوريد تعيد، وأبى عباس، وابن برذة، ور 
عئر•وابن حابي، 

محنحدث غريرة أبي دث حت 
صحيح.

أصحابمن العن، أمحرأئل امحازة الذي زئو 
•الأجرة العشاء صلاة يآجيز والقايعين؛ ه اي 

ؤإنحاق.أحمل، تقول وبه 
الثقل.واJراد: الشدة، )١(المشقة: 



لوجاه1ناولآط

١٢ - U uU  اساءفبل ٠^ ئزاهبة فى ياء
يعذهإأ واضرر 

هثيم،حديثا ت قال مسج، ئن أحمد كيبما [ ١٦٨]
غئادبنوحديئا أحمد؛ فال عوث. أحثزئا قال؛ 

الش،ؤإضئص-بائاد،غو:
المنهالهوأئو ب تلائ بن تثاو غن ، عوف ن ع~ 

محلإ،محر:>رةقال:كانمحهمحة
تغدها.والحديث العشاء فتل الوم 

قشغود،بن الله ومحي عائئه، محن وفي'اكاب: 

■وأم 
•سمح محن حديث بزنة أيي حديث قالنزبجيى: 

.بالليل الحدسثا ت المر ( ١ ) 



،العشاء صلاة قئل الوم العل؛ أهل أفر كرة وقد 
بمنالله ئد وفال • بنشهم دلك بمي ويحص 
وزخضالكراهية. غش الاخاديث أثم امحازك: 

زئمان.في العشاء صلاة قئل الرح في تنشهم 
بمداضر في اثمرحفة ش خاء U يان - ١٣

قعاؤته،أبو ■حدقنا ت قال ميع، بن أحمد صبما [ ١٦٩]
غنغلممه، غن إبمزاهم، غن الأنمس، غن 
تنمرالله. زشول كان قال؛ الحطاب ئن غمز 

نغهما.وأثا المنلمن أنر مى الائر في بكر أبي مغ 
بنوأوس غغرو، بمن الله غيد غن أ تقاليا'ت 

•حقين بن وعمران حدبمة، 

حشن.خديث غنز محديث - فالإمحآه؛ 



عنالله، عبيد ن الخننمن الحديث هدا زوئ وقد 

بماليتجي، من ريل عن علفتة، عن إ.دزامحم، 
الثىعن عكر، عن قض، ابن أو؛ س فبمى لة؛ 
طويلة.قصة فى المحدث هدا . .ه.
اشق.أصحاب من العلم أهل احثلنت وقد 

الأجرة،العشاء بغد الثمر في بغدهم ومن والتابعى 
الأجنة،العشاء صلاة بغد الشمر منهم قوم محكرة 

لائدومأ العلم مئش في كان إذا بغشهم ونحض 
•الرمحة غلى المحديث وأكثر المحوايج، من منق 

سضاقتيهقال:»لآصللأِسل
قرء.أومنا 



١٤ -uU  القفلض الأوو وفث فى ظء ظ

النمي؛،لأض:ث،قل:[>^أبوغثار ١٧].
نمربن اللب تجد عى ' موسى بن الفصل حدمحا 

-مزوة أم غمتي غن عغام، ئن القائم غن الثمري، 
تيي-قالغ:فلاش4

لأووءرالفلأة قال: اْلأغتاوأففز؟ أي و: 
•٠٠وقها 

تغموبحديثا ميع،مال: بن أحقد يبما [ ١٧١]
ناِع'غن نمر، بن اللي ص غى ، ١^■؛^، الولخب ابث 
ررالونغالله.• ننول مال مال؛ نمر بن اض 

الأخروالوثئ، الله، رصزائ الصلاة من الأول 
.غهوالثي<ا



وغائثة،عقر، وابن < ء4تي غى ت ممح؛اإئاب 
•مشغول واش 

وهب،بث اله غثي حدثنا م: قثط، صبما [ ١٧٢]
بنمحقي عن الجبمي، الله تجئ■ بمن سمحي عن 
بمنتجئ عن أمحب، عن طاَلب' أبي ش تجئ ش عمن 

ثلاثغلمؤ، رربا لئ: ه أن؛]!ؤ طاِل، أبي 
حصرت،إدا والجنازه اث، إذا الصلاة ت لاثوحزفأ 

والأم١اإذا
ص:حدثأمموةلأ:زوئإلآضضث

عندووششنيد1يي العمري، عقر ئن اله تجد 
■لها زوج لا الي • الأيم ا ١ ل 

والمساوي.الطير واممفؤ: الكفء )٢( 







افضوفلاة j_ غذ الفهؤ فى ؛؛اء U دأت - ١٥

غنئاى،اللئث، حدثئا قال: [صبماهشة، ١٧٠]
صلاةتقوتة فال:»الذي اي. غن عقر، ثن اض 

.؛(( ١١٧وئاأهلة ؤتر محكاثما الخفر 
■ئغامحئة ئن وثوم ، محبمْ غن ُفيا.إئاب؛ 

غنأمحه، نالم،غن غذ أبما، موأ نواة وقد 
ام،.-

الإضاغرها إذا امملاق ضل في U دأذ( - ١٦

حديثات هال الثضري، قوض ئن قخئئ كيبما [ ١٧٦]
الجوني،عمران ش غن امحق، نلبماف بن يغمز 

نقصهم.ت أهله وتر ( ١ ) 





\شإففو%هي الاوش والصلاة الإقاج، مغ بمامب 
■؛و2]£وص\وي.

■■؛__، بن الملك عتل انقة؛ الجويي يئراف وأبو 
امملأةفذ النقم في ظ، U بات - ١٧

غنالأنصاري، زثاج ئن الئه عه غن ، ثابت 
أبيةئاذة،قال:ذموامحهمهإض

ا،إثقارُإدقثيسقيالقؤممردطُ الصلاة،ممال٠
نامأؤ صلاة أ-نحدثم سي فإذا البمظة، في المربط 

.دثزئ((غئها،محص1هاإدا 
الشء.ي الضم : القريط )١( 



لقءاو؛تيبمنلأبجمح

وعمرانمحرئم، وأيي ننغود، اى ض : )ورص 
يحفة،وأيي قطعع، ئن ويشر حمين، ابن 

بخر،وذي القمري، أمة وعقروى تعيد، وأبي 
■البجابي أج ائ وهو•' بحئر، ذي نيفال؛ 

حثعنحديث قتادة أبي وحديث ; واوزإدغب؛ئ 
صحخ.

الصلاةغن تتام الويل في العلع أهز احظت وفد 
وقت■تجر في وهو تدثر أؤ هتنققظ ها، تئنا أر 

همالعروبها، عنت■ أؤ الشثس طلؤع عنت■ صلاة 
■iLpكان ؤإن يكز، أر انقمثل إدا يصليها بمصهم؛ 

،أحمت، قول رهؤ عروبها، علمي أر الشمس طلؤع 



ه■■اث رسوو عز اسلأء ؛بواس 

طلغحثي بمر لا •' بغشهم وفال ■ ؤاشحاق 
.يعرت أؤ الئّئس 

الفلاةبض انرمحل فى ياء U بات - ١٨

■حديثامغاذ،قالا؛ بن وبئر محه صبما [ ١٧٨]
اللهزئول قال فال؛ أش عن قئاذة، عن أبوغواثة، 

•يكنهاار إدا فلبمليها صلاه سي محن ١١ه؛ 
وقالأاي؛:ضمة،ؤفيئاذو

•صحيح حنن حديئ أش ديث حت 
الريلفي قال أثق طالتا أبي بن علي عن ليزوظ 

أؤوني، في ذكزها محا محئئ بمئها ت الصلاة نئتى 
ؤأحت_د،الئافعق وهوفول • وقت عير في 









أئوذاويحديثا قال؛ عئلأن، تن مخئود صتنا [ ١٨٢]
ينطلحة بن محقي عن النشر، وأئو الطثالمي 
الليغيب غن ' الهمداي ٌرْ غن رمحب، غن محرب، 

رنولالئهه:»هلأةقال فال: قنغود ابن 
٠الخضر؛ا صلاه الوسطى 

صحح.حدث هدا ِااءمحؤمح؛ 
وحقحة،وءاي_شة، غلئ، غن ■ ثفي'اإئايا 

■ؤأبيئ>محْ،لشقانمتنمحة 
الله:تجد بن غلق فال محقي: قال ءأ)نإمحفب-ئ: 

ومحيصبغخشن، حديث تمنه غن الخشن حديث 
منه.



ع^;;ق»ع
الونطىصلاة في تمرة حدث وثالإمحءب؛ى؛ 

•حسن ا حدي

الثمي.أصحاب من اليلغاء أنحر وهويول 
صلاةوعائثة؛ قات ئن زند وفال وعيرهم. 

•نمر وابن ءباس ابن وقال ■ اطهر صلاه الونش 
الصج.صلاة الونش صلاة 

حدقتافال: القش، ئخئدئل حدقناأئوئوشئ 
قالقال: الشهيد، بن خب عن أنس، بن قريش 

شبغمئن الخشن نل ئرين: ببن محقي لي 
ضمنةبن تمغقه ت قفال قشالتق؛ ؟ اقغقيفة حديث 

يدب•ابن 



عنإئغامحل، بن فخئد وأحمض فالإذمحى؛ 
محتنءبماللبتنامح'محمحسأس

الحديث.يهدا 

تئزةمن المحتن وتملع ت علي قال ت محمد قال 
المحديث.بهيا واحثج صحيح، 

اقفغووبغي اثسر يقف اتفلأة كراهية فى حاء ما ناث ' ٢١

هشم،حدمحا ت فال ميع، بى كدنحاأخذ [ ١٨٣]
قادةغن زاذان، ابن ت وهو قنصوز، أنحرثا ت فال 
'سماثت قال نحاس ابن ض الخالية، أبو أنحزثا ٠ قال 
مه ض أصاب ئ ص خز 

اللهزشول أن — إلى أحثهم من وكان "" الحطاب 
اوضتيشسماسةطو



عزتحش الخصر تغد الصلاة وعن الشمس، 
الشم.

ضعد،وأبي قنثود، وابن ، ٣، عث ت ثتيا؛ثات؛ 
وسمرةعمر، واس هريرة، وأبي عابر' س ومحق 

ثان،بن وئيد الأكؤع، بن وشلئه يندب، اتن 
والصنابمحتي، عمزاء ئن ومعاذ عمرو، بن الثي وعي 

بنوكف وعائشة، ~ الإي. ين بمغ لم زِ 
بنؤتئض عبمه، بن وعمرو أقاتة، وأبي يرم' 
ومغاؤتة.أمحقه، 

فائص:ساضئاسضبيخدث
.صئحح حشن 



وسامح،. أصحاب بن المفهاء أم وهوقول 
حىالصئج صلاة تغد الصلاة ثرئوا أتهم بغدهم؛ 

الثمش،يعرب العصرحى وبغي الشئش، ثطلغ 
المؤلثلأدأسأنصبمئدالظوات قأئا 

.قالغلؤتنابي:قالالفج الخضروبمن 
منقثاذه تئئغ لم سعته؛ قال ت نعيد ئن بمش 

الئؤأن نمر: حدث أئناء: ثلاثه الخاكيإلأ أيي 
هئهئضاصةيجزامضس

الشمش،ثهللغ حش الفج وبحد الشمس، 
ررلأ.صوساتنئاس،ضمح.قال:

،ش" بن بموئش بمن حنر أنا بميل؛ أف لأحب 
,أء فلأيه الحصا٠ رر ; على وحديث 



الفشربند الفلاة في ناء U بات - ٢٢

ئنغطاء غن جرين، حدقنا ت هال صبمامحه، [  ١٨٤]
فال;غئاس ابن عن جتير، بن نعد عن الشايب، 

ضاشقهالإطنبماض؛محكة
تغذمحلاهما الظهر، تغذ الرمحثن ض قشغلة مال 

لهما.بمد لم يم الغصر، 
وميموثة،نقه، نوأم عائشة، غن ; و|ا1لق1ي، 

وقد■ خس حديث ءثاس ابن ديث ح: 
الغضربمد صش أو4 ه، القؤ عن واحد عتؤ زوئ 

غنثهئ أنة غنة؛ زوي ثما يلاث وهدا زمحن، 
وحديثالشمش. ثئرت حى الغصر يجد الصلاة 





٤٨!

منقوم به قال وقد • ذلك َفي وخفة ه القي ض
،ثنيهم ومحن اشق. أصحاب من العلم أهل 

ثرةوقد . ؤإسمحاق ، ؤأ-حمئ ، الئافعي تمول زيه 
أهلاتج(صأصابامحهسم

،الصج الخضروتغد تغد أئشا العلأ0إماكة تندهم 
ونغص، أنس ئن ومالك ، الروي نفياد يمول ؤيه 
.اوكوفة أهل 

العقربفنل الفلاة فى محاء فا فات - ٢٢

ظد،1ال:طتاص،ضبمى
ئنالله عند غن بزييه، بن الله غئد غن الحسن، ابن 

صلأْأذانين ؤ-و ررثئن قال؛ امح،. غن معمل، 
٠فاء،، لمن 



زفياوئات:ءنضاشتنامح.
خدثمعمل بمن الله عبد حديث ؤللإ:تخقز: 

.صءح؛ث^ ح^شن 

فيلالصلاة المحي أصحاب امحك وض 
المعرب،يل الصلاة نغصهم نز فلم القعرب، 

المحي.،أصحاب من واحد عتر عن زوي زفي 
بننزمحش القعرب صلاة يل ثملون كائوا أقهم 

صلامحاإن ت ؤإشحاق أحمد وقال والإمحاقة، الأذان 
الاشتحثاب.غلى عثدشما وهدا قخشن، 

ايقمسيفزب اى اتضرفبل محن زممذ ادزك فيمي ؟ياء فا بان - ٢٤

فال؛مغن، حدقنا ت فال الأئضاري، كيبما [ ١٨٦]
عنأنلم، ليدبمن عن أنس، ئى قالث حدمحا 



اًلآءرج،وض ضعي، بمرئن وغن ، يماو بن غطا؛ 
ارقنالقئ.فال: غن يخدثونئغنأييقرينة، 

فنلأذنطغالئمشممدزكغه أئنكمئالصج 
أذيل زكغه الغضر بمن أذنك زمحن الصيخ، أذرك 

.الغصرآ؛أذرك ممد الئئش ئنرب 
محالئات:غنغائئة.

،ؤإشحاق ، وأحمد ، الشافعي ت أصحائتا تقول ويه 
مثل؛ الغدو لصاجمح يوغب المحدث هدا ومعي 
وندكرقتنشقفل ، نشتاها أؤ الصلاة عن تقام الريل 

•غروبها ؤعأئد الئمسي محللؤع عئد 







تغصوقال يإشءحايى، أحقد، يمول وبه للمرفس، 
ؤ.دهالغطر، في الصلاص نين ثيتع لبلم؛ ام 

يزولم وإسحايى، ؤأ-حمل، الشافعي، تمول 
•الصلاص بجن قجتغ أن بلمرض الشامح، 

آ''اِد1ثئخ1ءبيوغ،ؤالإدانُاا

قال؛الأموي، شعيد بن بمتئ بن سعيد صبما ا ١ ت٩٨ 
عنإسحاق، محمدئن حديثا ت فال أبي، حديثا 
اللهعبد بن محمد عن امحي، إبزامحم بن محقي 

اللهزشول أثث أصتحئا لما ت قال أبيه غن ئيد، ابن 
حؤ،لرؤيا هذو ررإن قفال؛ بالرؤيا، أحثزثه ق. 

)ا(بدوالأذانتأوله.



صموئا— أمد —أؤ؛ ٠١قإئة ؛ و بلا مغ فمم 

بالصلاةبلال نداء الحطاب عمربن نبغ فلما ت محال 
زهو، زهونجرإرازْ ه الله رسول إلئ •نحزخ 
لمدبالحي، بمئك والدي الله، زئول تا يمول؛ 
الل-ي.؛زئول فمال قال؛ محال، الذي مثل وأنت 

ة.أينق فدللق الحمد، فلله  ١١

•عمن ابن عن 1ُاا!ئاب؛ 

حننحدث زيد بن الله ءِد حديث : ع١لإمحآه 
صحيح.

•واكذب أحن ومحل؛ وأيلن، أريع اأنيئ؛ 



هاض رسول هن اسلأة ابواب 

غنسعد، ش إبراهيم الخد!ث هدا زوئ وقد 
وأطول،الخدث هدا من أثم إسحاق ئن محمد 
نوم.والاهائه نئى، ئش الأذان قصة فيه ولكز 

ؤيقال:زقه، تجد ابن مؤ؛ رئي بن اللي وعبد 
بجحففا ه الئي عن له نغرف ولا زث، ٍ ابن 
بنالله وعند الأذان. قي الواحد الحديث محيا إلا 

القي.،عن أحادث لة الئانيي م بن ثني 
•لهثا م عموقو■ 

خيفتايال؛ الأشر، أس محأأووخرس 
أحتزئايرج؛ ابن قال ■' هال ئخئد، الخجاجبن 

هدمواحين الئنامول كان •' هال عقر ابن عن ناقع، 





^1[سقثتء^
YV - بات U الأذان،ى اممزءي؛ُا' فى ظء

بمنإبمرامحم حيفنا مال؛ معاذ، >'محابشرتث [ ١٩١]
قال:مخدوزة، أبي بن الملك غتد بن العزيز غني 

أنتخدوزة، أبي غن جمعا، وجدي أبي أحتزيي 
■حزما حزها الأذان غيآ وألمي اللي.ؤأهغدة زئول 

أعدثة: ممك بقز: فال بثلأدانا، قالإبزامم: 
دالتججيج.الأذان توضت غلق؛ 

حديثالأذان في مخدوزه أبي حديث ت1ر؛إنءب؛ئ: 
العقلوعليه زيه، عير بن عنه روي وقذ صحح، 

الئافعق.وهوهول بماكة، 

الله،إلا إله لا أن هد أشقوله; يكرر أن لترحٍ_ع: ا( 
الله.رسول محمدا أن أشهد 



يدظ>محاأ/محص،قال: 
غنالأحول، غامر غن همام، حديئا فال: غمان، 

مخدوزه،أبي غن محيرين، بن اللب عيد ، ^jiنكحول، 
ؤالإقاةةكيته، غشرة تنخ الأذان غلثة ه اي أف 

٠كلمه غئرة شغ 
•صحح حشى حديث دا هث 

٠ماش ئى تمنه اشمه: قحدوزة وأبو 
الأذان،في ه_دا ^ اللم أهل تغص ذهب وقد 

الإقامة.يقرئ أية"كان ٥ محيونأيي غن زوي وقد 
٢٨-U،jLj  الإفاءةأفراد فى ياء

القفؤالوثماب تجد حدثثا قال: ققثة، يمحا [ ١ ]٣٩ 
قلأتة،أبي عن ، الخدا؛ حالي غن رزيع، بن نتزيد 



■؛؛؛اس رسور م الخلاف ابواب 

الادان،تئفغ أن بلال أبر فال؛ مالك بن أش غن 
•الإقامة ويوتر 

نفيا.لئاه؛ضاتننمر•

صحيح.حشن حي-يئ أنى دث ح؛ 
امح،.أصحاب بن العلع م بمتحى قول وهو 

،ؤأ-محمال والشافعق، مالك، يمول وبه والتابعن، 
٠ؤإشخاى 

فقيفثى الإقامة أى في خاء محا قاث - ٢٩

ننعفته -حدقثا ت قال الافج، تعيد أبو صبما [ ١٩٤]
عننرم' عمروبمن عن محلى، أِبي اش عن غابي، 

الئخضتنشش،ضمحسشدد1ال:ئي.





:؟-ياض رسوو مذ اثملأة أبواب ع

والإقاتةنش، قش الآذان م!'لعلم:تغص قال 
المتازك،واثن الو_ري، تشان فول ربه قش. قض 

الخرقة.وأهل 
هؤ؛قأئنغّى:ضتيثش 

أبجهمن نننغ ولم الخونة، قاصي لتلئ، أيي اتن 
أمح؛•ريل'عن غن يزوى أثل إلا فتئا، 

ا1دزنلُفى ياء U بات *٢- 
قالالمحتن، تن صرثاأحتئ [ ١٩٥]

صاوهؤ؛ اقمتم، غئد حدقتا ت قال أتي، ابن 
المحتنعن قثلم، بن يحص حدقتا قال؛ القفاء 

وظاإ،ضيام،أنزئولاشيقالبمل:
■اكأف )ا(الترّل:

المغثى-خل.دنا 
احث



^لإاكمشو،وإةاكقاظزرأ؛،
الأكلئنغ U قدن زإفاهتك أذانك نتن زاجغل 

دخلمم،واثرثضله،واّ'مإذا 
•دزوني'ا حش مومرا ولا •، حاجي لقصاء 

ئنيوئش حدقثا ت هال حقني، بن عبد صبما ا ١ ]٦٩ 
.جوة . . المنعم. غيد غن محمد، 

]لائغرهة لا حدث هدا ياي ديث حت 
وهوإئثادالمنعم، غني حديث من الويه، هدا من 

■مجهول 

الإسرإع.)ا(الحدر؛
يطنهويعصر الغائط إلى يحتاج الذي • المعتمر ( ٢) 

•ورجه 









®ةاءئلأةسئ

وليسأبيإشحايى، بى إش-هاعل اشمة؛ وأئوإنرائل 
المحدث.أفل عند القوي فويدلك 

فمالثمميرالةوي_،: في العلن أفز امحلس وفد 
الصلاةالمجر؛ أذان في تمول أن التثويث بغضهم؛ 

وأحقد،القثازك، ابن وفوقول ا النوم بن حير 
فوفال؛ هدا، عتر الهويسر في إشمحاى وقال 

قاشقطأس أدن ام.،إذا تغد الناس أخدقق 
الصلاة،قامت قد والإقامة؛ الأذان نتن قال القوم 
الذيوهدا الفلاج، على محي الصلاة، ■تملى حي 
العلم،أفز كرهة الذي التقريب هو إشمحاى قال 

محمةبئذام.،واكيمحزائاكازك





ل0:ءاومم؟امم

فهونقيمأذى مو اذ ظء ما باث "" ٢٢

عنوبملئ، ءبدْ حدفظ قال: هناد، كدمحا [ ١  ٩٩]
نحنجئن ننال عن أشج بن زياد بن الرحمن غبمب 

قال;الفدايق، الحارث ش زياد عن الخصزثي، 
القجر؛صلاة في أزين أن ه الله رسول أقرئي 

٠الله زئول قفال قبميم؛ أن يلأل فازاذ قأدئث، 
.فهويقيما؛أدن ونحى أدل، قد صذاء أحا ر؛إ0 

ضائنغثر•= محالئات 

حديثمن نحريه إثقا زيائ وحزيث : فالنامحبمى 
أهلعند موفعيث والآءرية--ؤ ، الأم؛قؤ، 
،وعيره القطان تعيد بن يحض صعقه الحديث؛ 

ال؛ف\إموؤئ، حدث أكتب لا أحمد؛ ال ق



ئزؤتمول: أئزة، يقوي عتل إننا بن محمد ورأيت 
الحديث.مقارب 

شءذاثأممم؛أنشأذن
■٣.^

وفوءيغتر الأذان كزاهنة فى غا؛ غا باب - ٣٤

الوليدبمنآحتزئا فال؛ حجر، بن علي صبما آأ1 • ٠ ] 
ص،محخمابمةسجم،ضالثمي،ض

.مثوصئا<إلا يؤدن لا رر ه: اي عن هريرة، أيي 
مجمئمح،ق1ل:طمحائداش

قالفال؛ شهاب ابمن عن يوص، ■عن وهب، ابن 
مثوئئ.إلا بالصلاة ثنائي لا هريرة؛ أبو 



بم.ءو.محئ

وحديث، لألأوو المحدث ثن أصح وهدا فاانإمحآ؛تئ: 
ينوهوأصح زهب، اس يزفغة لم ئزبوْ أبي 

منتتمغ لم والزهري شمحي، بن الوليد حديث 
ري-
زصو؛:محر ض الأذان في العلم أغل وامحك 

الئافعؤ،تمول ويه العلم، أمحل تعص هكرمحة 
العلم،أهل بمص ذلك في ورحص ؤإشمحاق، 

•وأحمد المتازك، وابن ئفتاذ، يمول وبه 
بالإيامقأحي ان!؛؛٣ غاء U فات - ٣٥

الؤؤاق،عند حدمحا قال؛ موشى، بن يخئ صتنا [ ٢٠٢]
يمالثبنأحتزني قال; إنراثير، أحترئا قال؛ 
























































































































































































































































