







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	إرواء الغليل
	الجزء الرابع
	كتاب الصيام
	الصيام لرؤية الهلال ولاإفطار أيضا
	حديث : إن غم عليكم فاقدروا له
	حديث : صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون 
	قيام رمضان يغفر ما تقدم من الذنب
	رؤية الهلال من شاهدين 
	الفدية للكبير الذي لا يستطيع الصوم
	الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا
	الفجر المستطير يمنع السحور والفجر المستطيل لا يمنع السحور
	إذا أقبل الليل أفطر الصائم
	قول : اللهم لك صمنا , عند الإفطار
	دعوة الصائم لا ترد عند إفطاره
	افطار النبي صلى الله عليه وسلم على رطبات أو تمرات أو ماء
	القضاء في الإستقامة
	حديث : ايس من البر الصيام في السفر
	تنبيه : قوله صلى الله عليه وسلم : (( عليكم برخصة الله التي رخص لكم )) هي بقية في الحديث
	تنبيه : وقوع الحديث هكذا : (( ليس من أمبر امصيام في أمسفر . )) في مسند الشافعي
	الافطار في السفر رخصة من الله
	فصل في المفطرات
	أفطر الحاجم والمحجوم
	احتجام النبي وهو صائم 
	حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربة في الصيام
	أمره صلى الله عليه وسلم بالإثمد المروح عند النوم
	لا بأس بذوق الطعام ما لم يدخل الحلق
	من نسي صومه فأكل فقد أطعمه الله
	كفارة من وقع على امرأته وهو صائم
	توقيت القضاء عن رمضان 
	أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود
	الوصية بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر , وركعتي الضحى , والوتر
	صيامه صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس الأن الأعمال تعرض فيهما
	حديث : أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام
	ثواب صوم يوم عرفة وعاشوراء
	صوم يوم التروية كفارة سنة
	تقريع عمر المترجبين
	وقول ابن عمر : صوموا منه وأفطروا
	النهي عن صيام السببت إلا افتراضا
	صيام اليوم المشكوك فيه من العصيان
	النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى 
	أيام منى أيام أكل وشرب
	الصيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

	كتاب الإعتكاف
	اعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى وفاته
	حديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام , ومسجدي هذا , والمسجد الأقصى 
	تفضيل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم
	حديث عائشة : سنة المعتكف عدم الخروج إلا لحاجته

	كتاب الحج
	الحج فريضة
	العمرة في الحج
	الإهلال بالحج والعمرة
	حجة الصبي والعبد المعتق
	السبيل هو الزاد والراحلة
	وجوب التعجيل إلى الحج
	لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله
	جواز الحج عن الغير 
	النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم
	باب الإحرام
	توقيت الإحرام لأهل المشرق العتيق ولأهل العراق ذات عرق
	حديث عائشة عن الإهلال بالعمرة والحج
	سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج بين الصفا والمروة 
	قول علي : اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم
	حديث ضباعة بنت الزبير عن الإحلال في الحبس والمرض
	باب محظورات الإحرام 
	النهي عن لبس العمائم والبرانس
	حديث جابر في حجة النبي لى الله عليه وسلم
	الاغتسال في الإحرام
	تغطية الوجهللنساء واجبة
	حديث أبي قتادة ان اصحابه المحرمين أكلوا من صيده
	كفارة بيض النعام ثمنه في الإحرام
	يحل قتل خمس فواسق في الحل والحرم 
	النهي عن نكاح الإحرام
	باب الفدية 
	فدية حلق الرأس 
	فدية الوطء
	حديث الحل بعد الرمي والحلق إلا بالنساء
	حديث تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله
	الحل بعد قضاء الحج ونحر الهدي والطواف
	كفارة الصيد 
	في الضبع كبش
	وفي الغزال شاة
	وفي اليربوع جفرة
	تحريم مكة يوم خلق السموات والأرض إلى يوم القيامة
	حديث علي في تحريم صيد حرام المدينة
	استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر من قطع الشجر والحشيش فيها
	قول جابر : إن البدنة تقضي عن سبعة
	أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع شياة مكان البدنة
	باب أركان الحج واجباته
	حديث الحج عرفة 
	قول جابر : لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع
	قول النبي صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثفته
	قول ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر
	أمره صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي الحائض أن تنفر بعدما أفاضت وطافت
	قول عائشة : من السنة في الحج الطواف بين الصفاء والمروة
	حديث اسعود , إن الله كتب عليكم السعي
	تنبيه : عزو الحديث لابن ماجه وهم 
	حديث وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغروب
	وقوله : خذوا عني مناسككم
	كان صلى الله علليه وسلم يقدم ضعفهة أهله في الحج
	حديث المكوث بمنى ليالي التشريق
	حديث عائشة في رميه صلى الله عليه وسلم الجمرات
	انه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة
	تخفيفه صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض 
	حديث أمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم
	حديث ان عباس في عمرة النبي وأصحابه
	اهلال النبي عند مسجد ذي الحليفة
	حديث التلبية حتى رمي جمرة العقبة
	حديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم
	فصل في الطواف
	انه صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وقبله وبكى
	حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا
	ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ سعيه بالصفا
	قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
	حديث ابن جابر : ماء زمزم لما شرب له
	الشفاعة لزوار قبره
	تفضيل الصلاة في المسجد النبوي او المسجد الحرام
	حديث أبي الدرداء : الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة
	باب الفوات والإحصار
	حديث ابن عباس مرفوعا : من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة , وعليه الحج من قابل
	حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل بالحديبية من عمرته بعدما منعه الكفار عن البيت
	النحر قبل الحلق
	باب الأضحية
	أضحية النبي عمن لم يضح من أمته
	حديث أم سلمة إن الأضحية قبل الحلق
	فصل في العقيقة
	حديث انه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين
	فائدة : اختلاف الروايات فيما عق به صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما
	تذبح العقيقة عن الغلام في السابع ويسمى فيه ويحلق رأسه
	حديث أنس ان العقيقة من الإبل والبقر
	قوله صلى الله عليه وسلم أهرقوا عنه دما أميطوا عنه الأذى
	حديث : أحب الأسماء عبدالله وعبدالرحمن
	حديث أبي وهب الجشمي مرفوعا : تسموا بأسماء الأنبياء
	حديث أبي هريرة : لا فرع ولا عتيرة

	الفهرس



