








ا:وخالفي فاسلاه انملز قان إذا ياء U باث - ١٨٥

حدظقال؛ غئ، غمزوئن حفص صبماأئو [ ٤١١]
ثغ1وئة،زهئؤئ-ن حدثئا ئال: الئالمي، ذاوي أنو 
فيالقي. قغ فنا دال؛ ؛؛L._ - ءن ، ١^ ١^، ءن 

اءقارمن ه; الهي قال مطر' ءأصاتثا سفرإ 
ريش فليصلي 

الئلج،وأبي وتئرة، غتر، ابن غن محفاا.اناب؛ 
•نقرة بن الرحمن وغبي أمحي' غن 

صجخ.خشذ حدث يام دث خ: 
الجناعيص المنوي في العلم أهو رحصى وقد 

أحمديمول وبه والطين، المطر في واليمعب 
ؤإشحاق.



















هدامن عريب حديث •عائشة حدث ت قالِإمحبمثى 
أهلبمش فته ثم فد زياد بن ومحرم ■ الوجه 

الباسصخه•
،٢^؛ حدقنا قال؛ عئلأن، ئن ييامحمود [ ٤١٧]

عن، إئخاى أبي عن ، الثووي شقيان حدقثا ت قال 
عننفان، أبي بن عشة عى راؤع، بن المشيب 
صشمن ر؛ ه؛ الله زتول قال قالت؛ أم-محنته 

مس ك نيئ ركنه محزم ولبمإبمئي ^٢ في 
نقيقا،ورمحن الظهر، قيل أزبما الجثة: 

العشاء،بمد وزكغئئن الخنرب، يجد وزثغثن 
.'٠ العداوُ صلاة قنل وزكغثئن 

.الصبح صلاة ت الغداة صلاة ( ١ ) 























بنمحمد يمتصل؛ ليس الثدثآ هدا ؤإشثاد 

بمصهم• فش ئ بمتغ لم المحي إبرامحم 
بنمحمد غن ممد، ئن شعد غن ، الحديث هدا 

أصحوهدا قبما، فزأئ حزغ ه القي أن إئزامم، 
•تعيد بن تغد عن العزيز' غي ٢■؛^، ثن 

القضظئ بمد اعادفها فى طء U ئاث - ١٩٨

غنهمام، حيفنا قال؛ عامح، عمروبن حدقنإ 
عىئهيك، بن بشير عن أس، النشربن عن ، فقائم 

يصللم ررمن الله.: زئول ق1ل قال; قرينة أبي 
.الئس؛'ئهلغ تغيما قكصئؤما المجر ركعش 



هدامن لامءةإلأ عريب حديث هدا : ?أا؛إمحؤيئ 
الويه.

فعلة.أقة غمز ائن عن زوي وقد 
تمولويه العل»ا، م بغض ■بمد هدا على والعمل 

يإئخاق،ؤأ-حمد، والشافعي، الثوري، نفان 
وابزاكارك•

هماععن الحديث هدا زوئ أحدا نغنم ولا • قال 
ئروتنغامإصتي.إلا صسمسا 

أش،المربن غن قثادة، حديث بن والئئروث 
الشيض هريرة، أبي عس ، ئهيل4 ص بيتر غن 
قيلالمج صلاة بمن زكعه أذرك ارمن ال: ق. 

.الصخ(اأذرك ممد الئشش طلغ أن 



اهيسول عذ الخلأة ايواس 

اممهرفنق الازم فى ظ؛ U ئاث -  ١٩٩

حدوث1قال؛ أبوغامر، حديثا ت قال يئداز، صإمحا [ ٤٢٦]
صقره،بن ءاص»إ عن إسحاق، أيي عن شقتان، 

غنغلتيقال;كاناشفيهصكلي
•رمحن زثغدها أرتعا، 

محثق.وأم غائئة، غن : مق'اوثائ 
■خدكخشن، خدث ٣، خيط قاومحمحت 

غنالله، غيد بن غلق شال قال؛ انمئار، أبوتم 
قفلئعرث ثقا قال؛ شقتان غن معيد، ئن يخى 

الخاوث.خديث غلق فمنة غاص»إبن خدث 
أصحابمن العلم أقل أم ■بمد هدا غلى واكل 





•محالخابممحظق،ؤظئ 

أم-بات ٢٠١

الختكؤالله غيد ئث الوارث تجد صبما [ ٤٢٨]
غنالئنازك، ئن، الثه محي أمحرق! قال: الثزوزي، 

غائئة،غن فشق، ئن الر محي غن ، الخدا؛ تحالد 
أنمحهكانأذاتمصأزبماكوم

.تعدها هن صلا 

وائيو<إقما ، عريث حشّن حديق هدا وائفي؟يئ؛ 
نواةولد ٠ الويه هدا من المثازك ابن حدث من 





البمدادي،
الئايؤ،الممسق يوشت ين الله عند حدمح! قال؛ 

الخلاءأحتزني فال؛ حئيل، بن الهيثم حديثا • قال 
عنالرحمن، عيد أبي القاسم غن الحارث، ابن 

حسيةأم أحيي نمت • قال شقتان، أبي بن غقشة 
الله.رشول تمت ثئول؛ الثي. رؤج 

الظهرقبل ركعات أنبع غلى حاقظ ارس بمول؛ 
.١^١^٠ غلى الله حرمة نغدفا، وأزج 

منعريي حضن صحح حديث دا هت 
الويه.هدا 

نكش:ؤ-محثن، الغلي ابن هؤ والقائم 
بنحالي بن الرحمن عي وهوقولي الرحمن، أباءي 













عِاض ررسمر ض اثصلأو ابواب 
اسرببغد رقهات اضئوذ فضل فى طء u -باب ٢٠٠

ةخئانسامحل^؛[>محاأدوثزنِج،;ض: 
الحناب،ين زيد حديثا ت قال اقاكوفي، الهمياني 

بنيخص غى حنحع، أبي بى غمز خديظ مال'• 
مالمال؛ عنأِبيهريرة ش"قمحر،عنأييتلمة، 

بلالمعرب تعد صش ارس ت الله زثول 
لةينوءغدلن هقكلإمحماينهق لم ركعات 

.ضنه،ا عشره ئش يعتاده 

قالظصؤممرويضغابمة،غنمحه
زكعهعشرس المغرب تعد صش لاس ت قال 

تتىالئهلةنئتاءىاكة،ل
المئل.العدل: (





أياث رسوو عن اكلأة ابواب 

يئش،الغئرب وبمد زمحين، وتعدها رمحن، 
•الفجربنمحن ومحل رمحن، العشاء وبغي 

زفيألأانأ:ءنءإتي،ؤمحض

غائشهعن ، فشق بن الله عند حديث ت قالنإئيى 
٠حسمن حدسا 

سىفني انقل فلاه 1بي خاء U ناث - ٢٠٧

ناج،عن اللط، حدثثا :  Jliكثة، يبما [ ٤٣٩]
ررمخةشضانىض،ضمه1ةقاو:

هإذاحمثالصتخدأوتزُأُيواجذة،متىتئى، 
.وئراآء صلاتك آخر واجعل 

مفردة.ركعة صلاته آخر ي يصلي أن I الصلاة يتار إا 



نتياكاتلمحمومحس
.صحيح حثن •حديث عثز ابن حديث ت ئااِإبجءبنى 

المصلاة الخوأ؛أن ؤاكJشمماعئدم 
المبارك،وابن التروي، شفتان وهوقول قش، قش 

ؤاشحاى.وأحمد، والشافعي، 
القلصلاة قفل فى ط. ما فاث -  ٢٠٨

عنعوائه، أنو حدقثأ I فال هثتته، صبما [ ٤٤٠]
الهيري،محدسءبمالرنم،

ررأنفله؛ الله ننول فال مال؛ هريزة أبي عن 
،اننخئ؛ الله فهر زمصال شهر بمد الصيام 
•الشل؛؛ صلاه القريصة يجد الصلاة وأئصل 



•أناقة وأبي وبلال، جابر، عن ُتياإئاب؛ 
•ختن حديث هريزْ أبي حديث قالإقءه؛ 

بنيغمز إياس،وهو؛ بن لجغمز انمة؛ وأبوبئر 
وخسة■أبي 

وفضفى طء U بان - ٢٠٩

تقال الآئضاري، موسى بن صبماإمحاق [ ٤٤١]
بنتعيد غن مال-ك، حديثا فال؛ مغن، خدفظ 

أئةأغبزة، أئة ملمة، أد غن ائممئري، تعيد أبى 
فىالله ننول صلاة كاثث 'قتم، غايئه؛ عال 

فىتزيد ننول؛لله. كان ما ؛ ممالث، ؟ نمقان 
زمحنة؛ء-شرة رنقانولأفىءيرْض1ئ-ئ 



أ0وامحسةذ

يموْلولهى، خنيهن غن سأل قلا أزبثا، بملي 
تموطولهن، خنيهن غن ئئأل قلا أزثئا، بمر 
الله،يازئول ممك: غايشه: _LJc قلايا، نصلى 

غبمئ}ن غاظ، رر:ا ممال: أ توتر؟ أن يل م أتنا 
•قلى" زلايئام ئئامان 

■صجمح محن بثا حب دا هت 

حدقتاقال؛ \بنح\وئ، موسى ئن إمحاق صبما ٤[  ٤٢]
،ثهار_، اثن غن قالث، حدقنا قال: عينتي، ثن مغن 
ثانالله زئول أن غابمة، غن غزوة، غى 

منهايوتز زممه، غئزة إمحذئ الثمل بمن بمر 
•امحن شمه غش اصطجخ منها قنع قإذا بواجدة، 





قالثنىدالدزءصضض;يم
•ونحات 

ب؛محشميوْ،ؤبجتنحانم،ؤاسم
اتنءباس■

عريبحننمع حديث عائشة حديث ت قاز؛إذعيبئ 

الوٌ.منهدا

.هدا ثحؤ نمش ض ، الورى شقيان ونواة [ ٤٤٦]

حيىحدقنا ت فال ، عتلان ين محمود يدلك صبما 
.الأنمش ض ، شقيان غن ، آدم ابن 

صلاة؛ي الئي. ض روي ما وأكثر ت قاللمحآب؛ئ 







اث؛يرسوو مذ الصلاة الواس 

_دءونينالذي يا فن الملث أنا نمول؛ الأول 
الذييا فن فاغطتق سأش الذي يا س لئ، ءآنثج؛ب 
يضيءحئى ثذلك بذال فلا له قانيز .ثؤإو/تي 

٠الميز(( 

شمحب'وأبي طالب، أبي م عفي عن ؛ نقول؛اإإ
مشغول،وابن ئطعثر، ويتئرنن الجهي، ورقاعه 

•الغاص أبي بن وعثماف ، الدزذا؛ نأيي 
ثشممحْحبةحسمح•

غنكمحرة، أوخه بن المحدث محيا روق وقد 
م:وة،ضامحه1ةقال:»بجلافيازك

ووص■



باشلالقراءة في حاء U فان - ٢١٣

تحيىحدنثا ت قال عتلان، ئن مخمود صيا [ ٤٥٠]
غنتمكة، بن حماذ حدقتا فال؛ إنحاق، اش 

غنالاصاري، نتاج بن الله غني غن اكائ، ثان 
بكترزن  ١١بكر؛ لأبي قال ام. أن قثاذه، أيي 

صال;، صؤتك؛، من ئحفص وأئث ئفزأ، وأئث 
وقال، قليلأ؛ا وازغ ت قال ، ثاجث قن أئمثت إر 

ئزفحوأدسثا ، شر! وأئث يك مررت رر لغمن؛ 
وألمزدالوئثانُأ' أوثمظ إئي ت ال قص-ونك؛آ، 

٠قليلا(( احفص  ١١قال:الشتطان، 

*نومه ق بمستغرق ليس الذي النائم الوسنان' )١( 



اه؛؛كرسوو ص الصلاة ب زلوا 

وأنس،هانئ، وأم عائقة، عن وق'اوقاب؛ 
•عباس تننة، وأم 

صحح،عوئب حديث ءثاذْ أيي حديث قالزمحيد: 
ملمة،تن حماد عى إشحاق، س نحى أمثدة قإنما 

،قابت عن ، الخديث هدا رووا إثما الثاس وأكهئ 
•ئرشل • زباج بن اللي غي غى 

ينارامحن اللط، حدثنا قال: محه، صبما ٤[ ْ ]١ 
سألتقال: قيس أيي ر الله عه عن صالج، ابن 

الهق.يالم؟قراءة كانت محقت عائشة: 
بالقزاءة،أضؤ  L^Jضل، كان قد ذلك ثل ققاك; 
فييغل الذي لله المحمي فمك؛ يهز، وربما 
مغه.الأتر 





صلابممررأقمحل فال: ه الئي ض قات، ئن زند 
فىئئوبجاإلأاص>و

بتمحمحمحاكقب'وجاترس
غقر،زائن غريرة، وأبي قيد، نأبى اللي، عبي 

حاليبن وريد شصي، ين الله وعند وعائشة، 
اليهى•

■محي ٣■^، قابمي بن رثي ،؛، i4ت"؛؛ذائمح4بمح 
قوضمحزواة الحدث؛ هدا رواته في امحلموا وقد 

محسمحأبيم،ضشام
بغضهم.وأرممة مزمحوعا، 





اوراو،مضع

اإووو'أ'؟-أبواب 
قفلفي ظء ئ ١- 

غنتغد، تن اللط حدثنا فال; ي، حزمحا [ ٤٠٠]
وص،راشد ش الر عبب عن متب، أبي بن يزيد 
ننحاوية غن وص،  ٠٢أبي بن الر علي غن 

ممال؛ه، اله نقول غينا حزج • قال أية حدافه 
تمبمةمحنيمسم

صلاةبمن منا لغم الله حننه الوم، ؛ القنم'" 
.الفجرا<نطلغ أذ إلى العشاء 

مقرئة.ركية صلاته آخر ق أن ت الصلاة إيتار )١( 
.قيمة وأعلاها خيارها ت وحمرها الإبل، ت العم حمر )٢( 



غئرو،بمن الله وعبد ئزيزة، أبي عث ت ء1إاكاب 
القي.•صاحب الغفاري بصرة ؤأ.بي وبدنية، 

حدثحدافه بن حارية دث حت 
•أبي"؛محب بن يزيد •خب؛ي ثن إلا مرقه لا عرت، 

صال؛المحدث، هدا في المحييين ئغص وهم وقد 
وأبوبضرة• وهم وهو ، ١^؛-^، رابي بث الله عبد 

ضوسدر،زمحلهم'طوي الغفاري 
ذلأبي أجي ابن 

بغيم'١؛فئض النثر أذ ظ؛ غا ناث ٢" 

تا'ْ؛[>محاأممحف،وال:طمحاأضنيلأ
عنءاص_»إينمحدفثإألوإسمحاى، قال; ئاش، 

الواجب.أو اللازم • الحتم )١( 



نخونمبممحئح يش الوتز قال: غئ عن فقرة، 
إيالثة٠٠قال؛ ه الله زئول تى ولكي المكتوثة، 

.المزأزا؛أهل يا قأؤتزوا الوئز، يجب دير 
•ءأاس واى ٌتعود■؛ وابن عثر، ابن ض ٠ محا.كاب 

حشن.حديث غلق حديث : لإللإ!ص 

عنأييإئحاق،وعترة، ال-ؤري ئمحان ت'ا٤ْ؛اوروئ 
لنشالوتز قال: غلئ غن صنرة، تن عام غن 

تمنهاتسنه ولكن الثكثوئة، الصلاة ثهيئة يختح 

حدقنأمحيالؤ-محئنئثقال: بمدار، 
شقان.غن مهدي، 





































خدفثات ال قئلأن، ع—بن محمود صبما [ ٤٧٣]
عنيرج، ابن ا أحترثمال؛ الرراق، عتذ 

غىعمر، ابن عن ئاى، عن نوني، ش شيقان 
ذهبممد الميز طلغ ررإدا ■' فال ه الله زئول 

•الفجر؛١ طلؤئ قتل قأرزوا والدم، المحل لا؛ صص 
علىH شرد فد نؤتى بن زشلبمان : ؛لالإه 

اللفظ.هذا 

ijjjj  صلاةيمد وئر فال:»لا أة ، ٠ الئق غن
الصجءل

يقولوبه الطم، أشل من واجد عير وهوفول 
تعدالوئز لايرون ؛ ؤإئ—حاق وأحمد، الشافعي، 

.الصبج صلاة 





القي.أصحاب بن العف( أهل بمص ومحال 
منقام ثم نام، نم الض، أوو ض اوئر إذا وعترهم؛ 

وئزة،' ١ ر ولانمص لة، ندا محا بمر قإثة اللئل آجر 
الئزري،ئئثان وئوقول كان. ما عش وئزة محتنغ 

وهداان، ؤأحئ_الئتازك، وابن أنس، بن ومالك 
لدالقي. أن وجه عتر من روي محي لأيه أصح؛ 
الإئر.تغذ صر 

حمادئنحدمحأ قال؛ بمار، مختمدبن [صبما ٤٧٥]
غنالمزائى، موشى بن متمون غن ، مشغدْ 

كانالقي. أن تلمه، غىأم أمه، غن الخشن، 
•رمحن الدر بمن بمر 

الإطاك)١(القض:







ءهممءثومحٍاهم،محصسم
قالفال: نالك بن أنى عن مالك، ئن أش 

غئزقينئي الض صل نز ٠> ه اللي زشول 
.\ذ>وهاافي يهب ز قفزا له الله تى زكغه 

ئنونحم وأبيئريره، ' هايئ أم عن : ُفي'اكابي 
بنوعيه أمامه، وأتي ' وعايشه ذو، وأبي هقار، 

تعد،وأبي أزنئ، أبي وابن الئلمجي، عبمب 
•عباس وابن ' أرقم ز وني 

لاممرقةعريب حدث أش حديث : قارامح؛بج 
■الوجه هدا مى إلا 











ئنالئي عتد عن مجاهد، غن الجزري، فلإب؟ غثي 
أنتعد أزيغا بمر كان الله. ننول أن الشاب، 

ئمعنّاغه ؛؛إمحا ت وقال الظهر، قبل الئمس ثرول 
فيهابى يصغي أق وآحب ا الشقاء أبواب محتها 

.غملصالإآ؛

٠أيوجإ وش عظ ن غ؛ 
حدثالشاب بن الله غثي حدط : فيغيئ 

■عريب حشن 

زنحاتأ3ع بمر كان أدٌ ه، امح، ض وروي 
تغذالئواو،لأبماهنيي.













فذلكنقوم، أذ قيل غشنا فمنها رأسك ازفغ م
فيقلأيمالإ وهي زكغة، ثل في دنبموف حمشه 
رمشل دئوبك كانث ولؤ ركعات، أنبع 

ومنتازشولالثؤ، قال: ، لكا< الثق عقرها ءالجأاُ 
أذسثإغ لم ررإذ قال: تزج؟ في لها نمو أن بمتطح 
أذنتثيغ لم فإذ جنغة، في قملها تؤٍم في مولها 
يمولتزل فلم ، شهرا، في فمنها جمعة في ئمولها 

تنؤ«.في فملها ا> قال; حى لق 
حدثمن عريب حديث هذا ت فالنإ؛لآيى 

•موصعبالباديةمحهدملمحر ٠دُلءالج؛ 











١ig^ ظى الفلاة همة في محاء u نات - ٢٠
حدظال: قفلأن، بث نخئود حدمحا [ ٤٨٩]

مغول،نير ومالك وا°لأجلج منغر عن أئوأنامة، 
لتلي،أي بن الرحمن عي عن محق، ئن لحي( اض 
هداالله، رسول تا قلنا; قال; عجزة ئن كعب عن 

عاقك؟الصلاة قمحت 1نعلقنا، غيك الشلأم 
آلوعلى محئد غلئ صل اللهم، • مولوا ٠١قال؛ 

حميدإئلث إئراهم على صثث 'كقا محمد 
"همامحمد آو محمدوعلى عش ونارك مجيد، 
.مجيد،ا حميد إبراجيم عاى تازكث 

عن، ناييه وزادني أسامة؛ أقو قال ؛ محمود قال 
الآض،ضامحا،ضمحالرضمح

•معهم وعتيثا نمول؛ وثحن قال؛ لئثئ، أيي 

























قدألئش نلاج: بن الله محي ممال نجها؟ بمش لا 
الصلاةنئهظز مجلئا جلس إرمن ؛ الله ننول قال 

فهونيالألأة<ا؟كش،قال:محذاق.
طويله.قصة الحديث وفي 

صحح.حدثا وهدا قالنإمحبمش؛ 
بمائشئن ولا بما أنمربي • قول وٌغئى • قال 

الخو،مح،زامحث؛
اسهم.ؤالفلين:

 -٣ U ،j،j  الصمقوم الإساو فى ظء

بنشقتان حدقنا ت قال ، منيع ين أحمد كيلنا [ ٤  ٩٨]
نبغأية أبمه، عن ءنٌتال-»ا، الرئري، عن محئة، 

•قلفسزا؛ الجمعه أش اس ر ؛









ص^:أقئتتء
الصقنبوم المقل قفل في خاء U باث - ٤ 

وكيغ،حدقنا ت قال عيلأن، بن محئوذ صإمحا [ ٥٠٢]
عن-محئه، أبي ئى يخص جناب وأبو ■ شقيان غن 
غنالخاوث، بن يخص غن محنى' بن الله غي 
•قال أؤس بن أوس غن الصقنايي، الاشغب أبي 

الجممحةنوم اعشتز لأمن ه؛ الله زشول قال 
وأئصث،وانّتهغ وذثا ، وابتكر ونآثر وهمثل، 

صيامهاسه أين تخطوها حطوة يكل لة 'فان 
.وئيامه-آا؛ 

اعشتلوكع: قال ت الخديث هدا ?ي محئود قال 
آئزأته.ئووعشل 

الحطجة.أول أدرك ابتكر؛ )١( 





١١١^

نومتوصأ »من ه؛ الله زشول فال قال؛ جندب 
•!٣،؛؛ اعقنل وثمن ؤتغنة، ئها الجمعة 

•وعائشة وأس، ، مثزْ أبي عن دفي'اوقاب: 
صحيح.حشن حديث تمرة ديث ح; 

غنالخديث، هدا قتادة أصحاب تعص زوئ وهد 
ونواةثغفهمعى• نمرة عى الخشن، عن قئاذة، 

قثاذةضام،ضمح.،ئرتل•
أصحابمن ألعل«إ أهل عند هدا عش والعمل 

تومالفشل امحازوا بمدهم: وثمن ه القي 
نومالعتل من ائوصوء يجزئ أن ورأوا الجئغة، 
الجمهة.





و;ج؛وهي1وةذ

ئم، الوصوء ئوصأفاحنن ارمحي الله.؛ زئول 
ئئئهمحا له عفر وأنتث، وانثنغ قذنأ الجمغه أش 

المحيص وس أؤم، ثلالإ ذزتادْ اليمعة زص 
فقاولغا'~'«.

صحيح.حشن حديثا هدا ت ئ1رإآنجبمش 
الضةإلى الستير فى ؛ئء U فان ٦- 

^ممأيىبمئضض^لأمحاري،قال;
غنننؤ، غن ، ئالك، حدقنا قال مغن، حئقنا 

قال؛ه الله ننول أن ، هزيزْ أبي غن ابج، صر 
زاخ'ى،ئم الجناية ئنل الجمعة نوم اصتنل ررمحن 

الصوابص العدول وقيل؛ الكلم، اللغو■' ( ١١ 
كان.وك أي ل أو الفلهر، بعد الم الرياح؛ ، ٢ ١ 















ايبمعةابواب 

وقثأن ت العالم أهل أكثز عليه أجمغ ائبى وقو 
وهوالظهر، كوقت الشمس زالت إذا الجئعة 

ؤإئخاق.وأحمد، الئافعؤ، هول 
قيلصك إذا الجنغة صلاة أن بمصهم وزأئ 
ثجورأنشا.أها الروال 
نزلم كائة الروال. قبل صلاها ومن أحمد؛ وقال 

ءكإءاذْ.
السرض الغطنق فى غاء U د،ث - ١٠

الفلأس،غلى عمروبن أبوحمص صبما [ ٠١١]
كشربث ؤنمحئ غمز بن عتمان حدقثا • قال 

العلاع،ئن معاد حديثا ت فالا الخيري، عشان أثو 
الظهيرة.يعد الماء ومعل عن تحركها ■' الشمس زوال آ ١ ' 



بمةأتوإ؛بجا>محمح

نحطبثمان البق. أن عقر، اى ض عثناؤع، 
أئاةحش الجلمغ حن المقر انخد فلقا جئع، إثئ 

فالومحة'أءنمكن.

تغد،بن وسهل وجابر، أئن، عث ت ءِفيلائابي 
•ملئة وأم عقاس، وابن كف، بن وأيي 

عريبحشن عمر ابن حب!ث : ئال؛امح؟بمح 
صجمح•

أحووهؤ: هوتضري، ، العلاء ومعادبث 
الخلاء.ئروتن أبى 

المعانقة.لالتزام: ا ا



انفسنقنن الجالهس في تاب — ١١

حدفثاقال؛ التصرى، مثعدة بن حمتد حيبما [ ٥١٢]
غمز،بن الله محي حدينا قال؛ الخاوث، بن حالي 

يخطبثان ه القق أن عنز، ابن ض ئاى' عن 
قال؛قتحتك، ثئوم ثم يجلش ثم الجمعة توم 

اليوم.تفعلون مثلما 
الله،تجل وجابربن تجاس، ابن ض : >وفي\]؛[ة 

تمرة•بن وجابر 

الحطشبين يفصل أن اللم أضل زآْ وهوال4ي 
بجلوس•









الجى.ض امحاب هدا مح، ولابجح ت
قيء•

سكوالإْام الزمحل خإء إذا الرممتنن في ظء U باث -  ١٥

ممحُ،قال:طتاظادلأتد،ض
ثبماقال: الله ض بن جائر عن ، ديناو عمروثن 

^لبمئؤمامحغة،إدياءزيل،صال
ررصاقازلإا«.هررمح؟«قالللأ،قال:

•صحح حشن حديث هدا و: 
-حديثاقال؛ غمز، أبي صبمامحمدبن [ ٥١٧]

عنعجلان، بن محمد غن عيتثة، بن ئفثان 
تمحيأبا أن تزج، أبي بمن الله عبي■ بمن محاض 



محامحطب، ومززان الجمعة ذحل الحدري 
صش،حقي فأئ كجلئوة الحرس هجاء بمر، 

ثادواإن الله رجمك صلئا؛ أئثناة، انعرف فلما 
بم،سال:ئمحغلإهميابمضه

نومجاء زيلا ذئرأن لم ه، الله زئوو بن 
والتميهتحطثتوم،' 

حطث.ه والم زكغئثن محر قايرة الجئغة، 
إذازنحش بمر محئق اثن كان عقر؛ أيي ائ قال 
الرحمنأبوعتد وثان ؤإئربه، حعلب، والإمام جاء 

•محاْ المقرئ 

اكا^.الهءظالنْ:ا



ارءو4منابواب 

فالنموفول؛ أبي ابن تمت و؛ 
فيقأقويا ثمة عجلان بن محمد *قان ت ■عينته ابن 

الخدث.

^^لأاب؛محخم،شمحْ'و^لنض
حديثالحدري تجيد أبي حديث : ظل!\اوض' 

ضح■جنن 

يمولؤبه • العل»إ بمضم عند هدا عش والخملر 
إذات تعفهم وهال ؤإتحاى. ؤأ-محمد، الشافعي، 

ولايحش،فإيةيجلس يحطب، والإمام لحل 
والمولائاكوهة، وأهل الثوري، شمثان ُل وهؤ 

الأ/لأضخ.



خايدئئ حدك قال: صبمامحه، [ ٠١٨]
يحلالتضري الخشن رأيت فال؛ المنمي، 

فصش— حهلب والإمام ~ الجمعة التنجدثوم 
•جلس ثم رنحمحن، 

لكدث.اتجاها الخثئ فل إئئا 
الخديث.هدا ه اي عن جابر، عن وهوزوئ 

سكوالإ^ الكلام كراهية فى غاء U يات - ١٦

عنتغد، تق اللث خدئ قال: صبمامحة، ٥[ ١ ]٩ 
عئ، اك4_، بن معد عن الرهري، عن عميل، 

نرممال من  ١١فال الله. ننول أن قرينة، أبي 
لغا«.ممد أنصت، تخطب: والإمام البمب 









الجمعةتوم الحتوة العلم أهل من قوم 'قرة وقد 
منهم:، ظ4؛ ذلك في وزحص يحطث، والإمام 

أحقد،تمول ويه وعنزة، عمر بن الله عيد 
نأتا.تحطب والإمام بالحئوة لايزنان ؤإنءحايى، 

اسرقلى الأندى رفع قزاهة فى غا؛ U دأت - ١٩

هشيم،حدقنا ت محال مشع، بن أحمد صبما [ ٠٢٢]
بنعثازه تمت ت قال ح-اضين، أحيننا ت قال 

فينديه فزيغ تحف، مزوان وبئربن رؤية، 
اليدثقنهاتين الله قح عناؤه: ممال ، الدعاء 

تزيدالله.َؤما ينول رأيت لمد الئصئزئئن، 
.بالثثأتة هفنم وأمأز ، هكذا تموزا أن على 

■صجح حشن حديث هدا ءال!لبجةه؛ 





ضمس>سقال:كاني.:م
إذاوَلضمح.بالحاجة 

حدثمن إلا ثعرية لا حديث هدا : دال؛إنغتي 

زهمتئول؛ محمدا شمت حارح، جريربن 
والصحيحالمحدث، هدا في ح،ازح ئن جرير 

الصلاةأقيمت ت قال أسب غن يابت، غن روي ما 

■الفوِم بمص ثص حى 
خانعبمن وجرين هذا، هؤ والحديث • محمد قال 
•وهوصدوق ، الشيء في يهم وبما 

حدثفي حازح جربرئن زمم ت ئحئد فال 









البمئه الضح فلاة في u^؛ ظء U بات - ٢٢

فريك،أحتزنا فال؛ حجر، ئن علي صبما [ ٠٢٧]
عنالبطين، منبع عن ' رائي بمن مخول عن 

اللينمول كان ت فال عباس ابن غن جتئر، بن معيد 

وميزهيرمالبمةفيمخ5امحر؛ 
■ء أه خل ؤ ؤ الشجية 

■ئريرْ وش مشغول، وائن سغب، عن ُفيا.لقاب؛ 
فالنلسسمئاسحدثص

صجخ•
غنواحد وعتر الثوري، نقيان رزئ وفد 
■مخول 







•حنن حديث هدا ؛ ';!^؛^، ١٥

ورويالعلم، أهل ثغض عند هدا ش واكذ 
الجمعةقثل بملي كان أنق منغود، ئن اللي عتل غن 

ئنء4تي غذ روي ولد أ3بما، وبغلها أزبما 
الجئغةتغذ نقش أن أمز أنة ■ؤ§لتخبم، طال أني 

الث_ؤوى،ئ_ذتان وذمت ا، أزنتم فرمحتن، 
ابنمنتود،وقالإشمحاق؛وابنالئتازكإلئقول 

يإنأوبنا، صل الجمعة توم المنجد في صل إن 
اشقبال واحتج رمحتن، صل محته بمي صل 
محته،في رمحتن اليئغة تغد يمل ائ كه 

وسثامحه:ااسكانيمممايمد
٠أ؛ أريما هلئصّل الخئعة 





ضهنثات تقول عمر، أبى اين ضمغت •
محق،محلىنمحوسببمارأس

نيةالبمعة بمد ندلف فيغذ باب - ٢٥

تس[ضئمح'صمحضسم
غتبمة،غنشقازبن حدثنا قالوا: واحد، وعئز 

البىض ، فرئزْ أيى غن ثلمه، أبج، غى الرفري' 
أذركممد زكغه الصلاة بمن أذنك ررمن ; ل قه 

الصلاة((.

صحيح.حشن حديث، دا ه• 

واكلضهذابمممسص
زكغةاتيهونيبمإ،قائوا;سأئزق أضمحاب 











الانحاو.من وفج تعيد، أبي غن نفيلل؛\ت': 
عئم، خدثظ فال: قيع، ئ أخئد صبما [ ٥٣٧]

يئغئاة.نغوة زناد، أبي ئن يزيد 
■محن البرا؛"حب-يث •ءب-يئ ت ^١؛^ ١٥

بنإنماعل وزاية ض أختن محح وروابة 

وإظهللأسص:تثض
الحديث.





العبديه يحامحب ما أول أن جاء ما باب  ١٨٩

١١.............................الصلاة القيامة يوم 

وليلةيوم ل صلى فيس جاء ما باب ~ ١ ٩ ٠
منله ما اله من ركعة عشرة ثتتي 

١٣الفضل 

١٥الفضل......من الفجر ركعش ق جاء ما باب " ١٩١
الفجّرركعتي تخفيف ق جاء ما ~باب  ١٩٢

١٦....................................فيهاوالقراءة 

١٧....,الفجر ركعتي بعد الكلام ق جاء ما باب ~ ١  ٩٣
الفجرطلؤح بعد صلاة لا جاء ما باب " ١٩٤

١٨إلاركعمحن 



ركعتيبعد الأصطج1ع ق جاء ما باب — ١ ٩ ٥
٢٠الفجر 

صلاةمحلا الصلاة أقيمت إذا جاء ما باب — ١ ٩ ٦

..............إلأاسوبة.ب..

محيلالركعتان يفوته فيمن جاء ما باب ٠ ١  ٩٧

٢٣............الصبح صلاة يعد يصليهما الفجر 
حللؤعيعد إعادتها ق جاء ما باب - ١  ٩٨

٢٥...........,.,,.,..,....الشمسي 

٢٧,,.,,,,,,,,...الظهر محل الأرج ق جاء ما باب — ١ ٩ ٩
٢٨الفلهر.,.,,,,,,...بعد الركعتين ق جاء ما باب — ٢ ٠ ٠

٢٩ا،آ-بابآخر 





ائيف،وهاسفهوس 

٤٣..................................آخر..منه باب ~ ٢ ١ ١ 

إلىوتعالئ مارك الرب نزول ي 'ا'ِاب ١ ٢
٤٦الرنيامللةتس.بب.....,.........ِالماء 

.سخ؛ّااآ-بابئجاءفيماءةاص..ب.سى.بس,

قالطؤع صلاة قفل ق جاء ما ؟"باب ١ ٤ 

٥٣الوتر.........................فضل ق ْاجاء "باب ١ِ 
٥٤,,,,,,,,,.,,,,,,,,,يحتم ليس الوتر أن جاء ما ياب — ٢

الوتر.,.,,,,,,..,.ا"هقل النوم كرامة ي جاء ما ّآ'~باب 
٥٨,.وآخره اللل أول س الوتر ل جاء ٌا باب ~٤ 
٥٩,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,بمع الوتر ق جاء ما باب س ٥





ا،وضوئتفهرس 

٨٤...........،...,.الحاجة...صلاة ق جاء ما باب — ١ ٧ 

٨٥.,,,,.....,..,..١لأستخارة صلاة ق جاء ما باب — ١ ٨

٨٧التسحصلاة ق جاء ما ياب — ١ ٩
الييعلى الصلاة صفة ق جاء ما باب — ٢ ٠

٩٤ه

الميعلى الصلاة قفل ق جاء ما باب - ٢ ١

اسهبىتبسب......,....ب.سى,,ى,...\،اإ-أدوادا

١٠١.،............,.,.........الجمعة يوم فضل باب — ١ 
يومق ترجئ التي اعأ اني جاء ما باب آس 

١٠٢الجمعة 

١ ٠٦,,,,,,,.,,,الجمعة يوم الاغتسال ق جاء ما باب ٣— 





الرجلجماء إذا الركعض ق جاء ما -باب ١ ٥

١٢٧...............................يخطب والإمام 
والإمامالكلام كراهية ق جاء ما باب — ١ ٦

١٣٢..،....,..الجمعة يوم التخش كراهية ق —باب ١ ٧ 
والإمامالأحياء كراهية ي جاء ما —باب ١ ٨

١٣٣.................................يخطب.......

علىالأيدي رفع كراهية ي جاء ما -باب ١ ٩
١٣٤المثر 

١٣٥...................الجمعة فيأذان جاء ما —باب ٢٠
الإمامنزول بعد الكلام ي جاء ما ٢—باب ١

١٣٥الممر من 






