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^^ام1ضامبؤ

وندونا"وحطيبا "إماما دلك عل ومذ الامجاع• بمجرد لا جاد، نمتل 
.لعال— اف ~رخمه وفاته حس 

U ١٣٩٨عام)إل ه(  ١٣٧٤عام)من اممذ الي ئوئت\و الشج مذ 
لخامعةالتابعة يالمصيم، الدين وأصول الشريثة كلك ه التييئس إل انتقل عندما 
ثعال~.اش "رحمة وفاته حص فيها أمتادا وظل الإصلاث، نعود ن محثد الإمام 

ورمقالاُلإ مواسم ل الهوى، والمسجد الحرام المجد ق يدرس وكال 
دعال~.اض ~رخمة وفاته حى •( ٠١٤٠٢)عام مند الصيهكن، والإحازات 

فهوثناغسونجاحه، جودته مريدي، تنلييئ أسلوب اضُ~ ~رخمة وللشيخ 
مطمثومس عاليه :؛ثة والمحاصرات الدروس ؤيلقي أسئلتهم، ؤتظ طلابه 
الناس.إل ومييبه للعلم بهمْ مبتهجا واثقة، 

آثاره

منعاما خمسإرر من أكثز حلال دعال~ افه ~رخمه العظيمة جهوده ظهنت 
ؤإلقاءوالتوجيه والإرشاد والوعظ والتدييس العلم ثني ق والبدل العهلاء 

ومال—ئنحاثه اطب إل والدعوة الحاصرات 

العنيدبالتاصل التي والأجوبة، المتاوى ونحرير بالتأليم،، امحم ولقد 
والثتاوىوالحاصرات والرسائل التكتس، من العشرات له وصدرت الرص؛ن، 
تجفاش الئن-ك الثاظت لتآلاف صدت ي والمقالات، واللقاءات والحطب 
المرآيمجر ل العلميه؛ ودروسه الإذاعة وبراجه ؤباءايؤ وحطبة محاصراته 

والمفلوماتوالمنون الشؤية، واليتم الثريم، للحاوث المتميزة والثزوحات التكري٠إ، 
والنحوية.الشزعك لعلوم اق 



ا1ث«؛فيسدبذسإلع ادلأ|ة الثهخ نددأ•سوأهذصات 
0

افه-وخمد محضيلتئ ورها الش والتوجيهات والمحواط ؤإنفادا 
وكاءايه؛ومحتاواْ، وحهلبه، ومحاصراته، ويرويه، ووماتبه، لفاته، مؤ لنئر دعاق~ 
وثوفيقه—افه —بعون الخنيان امتحن صالح ين محمد انشغ موثة موم 

تتا.والعناية العلمية آثارْ كاثة لإحراج المئوولك وثرب بواجب 
سكةعل حاص موئ له أنشئ تعال- افه -رخمة رجيهاته عل وبناء 
ومديمثعال—، افه —بعون اثرجوة المائدة ثعميم أجل ثن ا، الدوؤر المعلومات 

الصنتية.والتنجيلأت الولفات مى العلمنة آثار0 خميع 
وحنودءالأحرى:أفاثن 

والإُّاٌؤوالئأيب الئدريس يالات ل، المتيرؤ اُبمهوؤ يلك جايب إل 
أعإلالشح لمضيلمة كاف وثعاق— —مبحانه افه إل والدعوة والامحتاء وا-قلاية 

ه(١ ٤ ٠ عام)٧ من الثعودية، العرق الملكة العلإءفي تمار ميتة ف موا ع "
وفاته.حص 

قالإملامثة، نعود بن محمد الإمام بجامعة البلثي المجلس ِفي ضوا ع "
،؛اه(.-، ١٣٩٨اليراع)العام 

بنمحمد الإمام جامعة بهمع الدين(، وأصول الئربمة كلمه يبس ضواِفي ع ا
فيها.العقيدة لقسم وري؛نا المصيم، الإٌلأميةؤ، محوي 

والتاهجالخطط لخنه عضوية ل شارك العلمي( يدييجه؛المنهي ثمة آخر ق و "
فيها.الممررة الفئب مى عددا وألما العلمك، للمعاهل. 

www.binothairneen.com (١)



اساناسءهمصامجام|ساسمنجآ 

حزوفاتهعام)أا،ّآاه( من الحج، ض ِفي -لواوعك -ناِفي حت ■
والشاعر،م\5ة ومحاصراتِق دروتا يلقي كاف حيث ممال"، الله ~وخمه 

الئرعثة.والأحأكام المائل 
عاميأسيسها مند عنيزْ ا-قريه ا3كروم \ذفز'\زأ محفيظ جعيه أس ر ا

حروفاته.اه(  ٤٠٥)
متنوعةفئات عل النعودك العريية المملكة داحل عديدة محاصرات لمى أ ٠

وإّلأإة وثراكن ض،وامحمحاصراتيائفعوممات 
'٠٤١^٠١١س محتلمة جهات 

أحكامحول النتسرين أمثلة عل محيثوف الذين الكبار المملكة ضء ن م "
الملمكةِق الإذاعك ^١٠^ ١١عبت ودللث، وثريعه، عقيدة وأصوله؛ الدين 

\بيازعل ;زنانج)نوث الئنودثة، الترث 
ومثايهه.ومكاسه مهامه الثايلمن؛ أمثلة عل للاجابة مته در ث ٠
وسويه.وصهريه أسبوعيه ءئلوله، عالم.يه لقاءار>ت، ئب ر ٠

الئنودثة.العرث الملكة ل صدت الى الؤماُت، من الثديي ل شارك 
ؤإرثادهمالطلأُب بوحه اعتى الوغلإ واباب الربء.ي بجم؛السلوك خ و "

استiهلاءلمعل وعمو ومحصيله، العلم طن، ق اجاد المنهج ئلموك إل 
•بأمورهم والاهتام المتعددة، أمثلتهم ومحمل ثعلسمهم عل والصبر 

وبالأبالر وأبوايته الخر ميادين ِفي عديدْ أتمالط الإه~ ~رِئه بلئبخ و ٠
يتهم،والعمود الويائق، وكتابة حوائجهم والثنيِفي الناس، إل الإحسان 
ؤإحلاص.ؤ، بصل قز النصيحة ؤإمداء 







ر'»رمابرضُزءسنرثض بمرذمحنإمحء 
ضضقلَ

لمء\غحرأخمرمحٌرلإمحاسمرئمحنيبى ءمز،ا؛بلار(محمادكم 
 Iب/رسمسممإ>١^^٠١٧ صليبمءره منبماُ/<>ة زC/  Lالمحآم

ادو(ُ]زإغيميدح أاوي<صلٍهورلأ(1مى اسد5أءااّتبم، أى 
ربيبادءمج(صرقل?)ختاى 
دترلَرأربسب لهل،ضبعا رَولم 

 Uايتا0إزتألم/(ررلأض0 اءءاَصٌاقرمَآدىاضءب م\
تتا3لندزبمنمض(لممابفأ ممرإرسانتمحأمام\ رتتئبا/مة6 

نطلاناذناسيممعضنب^نم
uf  لإربم،ووصبمت اممتاب إلمتاممل ١

ءاسءيافرسارءإرلتسمرامأن١ادماد ت ط 
طممنُثلإعثاتءادمءآمأءرسمرمخ را1نءد(صغا،رءي( 

^^مدمارأضتلأعح\> رمماضصصرع صنمف 
ءمحم؛رمحيلشت،؟راعم»ءهامحهم اكتتُذذرسمع رآى ريُف؟ 

بجu٧U١ومحتجمهابمري.ءامحار 
سمحُربمًُئسبَُمءم مدءن 

ءأدراقمصِ،م؛(طى/سسربنم 
اررءادم>محرء٥*،منى



'أ:بإ م. ر إ^٧ ١٠٠^^
 f\يةرب^ُ َمإلأخم\سسج/ض الز/بَه رمَ زاِإجبم

•۶V - ِ رصأل اُ ينئرريمسامطي.ُطض 

ءعجَءنحِمحلمحمح|
/١^١^سرامئمخبسورةنح ضسممم?ج•

رءأءمحم>إلأرد
ءيدل/طفممحبي
انِءإوصيمزئلإا

رمَم ۶١ض،اجبم 
ء-?الانرلا>ءبمرص 

١٠٠امءاامُإبرا\مممحمإزمتج محتارأسذخم امِاأ؛اهناامحخ 
ئلإاُتدصسف

أهغ\ن،ءء'اتمكمءزماك1دء|،ءااهأ مءاكاُق ٠ غ ص٩^ 

«„سحةتمحمح
صناميهواسء,

.مهيتيآ1ل 
َميلأرجآمرتجا رمهللوستمم1محة 

ا\(ء*هt ري >؟ rA»Hv41م

^لاصاخا،ستيم،لإاشيز(رصاس3أس



!قيمة

منياش ويعوذ إليه، وتوب ونتغفره، وستعينه، وأحةده، ف، الحمد إن 
هاديفلا يضلل ومن له، مضل فلا افه ثردْ من أعإلنا، سيئات ومن نا أنفشرور 

ورسولهعبده محمدا أن وأشهد له، مريك لا وحد0 اف، إلا إله لا أن واشهد له، 
سليثا•وملم الدين يوم إل بإحسان بمهم ومن وأصحابه آله وعل عليه افه صل 

أمابعد!

وهوالكتاب عليه وأنزل، الحي، ودين باقدى محمدا. بعث، تعال اممه فإن 
منأن وأنم رسوله، وءلاعة يهئاعتته عباده افه وأمر التف، وهي والحآكمة القرآن، 

قسواء ه به حاء مجا مول، العباد عل وأوجب، افه، أءلاع فمد الرسول، ئبيأ 
محبال1د:ن اكدرين هما بدلك والئنة الكاب فكان الئك، ل أم الياب 

والحكم:U•الرجوعلليهcا، 
يعضهمالسلمون ثتاياله ومعز، لفظا متوايزا ثملا إلينا مل تعال اطه وكتاب 

العالم.حراب عند برئحه افه يأدن أن ؤإل الأل، حتى نزوله مند يعص عن 
بهلريقونهالت، التواتر، بعلريق نقل!، فقد الكتاب، إليناثمل تتمل فلم الثك أما 
الاحادبهلريق منها والمتقول، القرآن، كتواتر ليس التواتر بهلريق منها والمتقول، الاحاد، 

نتوصؤع،هو ما ومنه صعيف، هو ما ومنه حتن، هو مجا ومنه صحيح، هو ما منه 
والوضعالضعيف، وأما العمالية، الأحكام يه ئثست، ؛ثا كلاهما والحتن والصحح 



_سمامإء

لمنإلا روايتها تجوز ولا الأحار، من حثر ولا الأحكام، من حكم :U بجت فلا 
و>الحاله،ارأا.

الحثإل النل،اءُ امحاج والوصوعة اشيفة الأخار محم ها لكن ولع 
ناليمةأنس عل الثرع؛ة الأحكام ليوا ذلك، من المئ. إل نجاف ما 

منولكن الأحاديث، نحريج كتب ذللث، ق فألفوا القيامة، يوم لهم حجة مكون 
الذيالير( الرافم أحاديث، شمحرج الخ؛تر )الثلمحيص كتاب رآبمت، ما أحض 

ال؛اري(،)قح صاحب الثافص العنقلأئ حجر بن عئ بن أخمد الحافظ ألمه 
والحديث،كتب، ل النافعة العظيمة ا،لولفاُت، مجن وغرهما اأرام(، و)ثلوغ 

-محزا.واثسلمان الإسلام عن وحزام اش رحمه وغمهما، 
أحاديكعرج كهذا الحنومحاب الذم، أهل لأصحابا لولكن أتمو وكنن، 

أو)ثنحالستمخ( زاد ثنح المرع رالردم، مثل الحنابلة كئب، من الداولة ال،كت-إ 
لهمن فامتعنت، ذللث،، من ثيء عل أعر ل؛ ولكني الإفع(، )ثنح أو المتهى( 

المربع(رالرنٌما أحاديث، عرج ل محصرة كتابة عل وهوافه والمرة الحول 
زمننا.ق العلم أهل متأحرى من ممر عند التداول الكتاب لأنه حاصة؛ ازفوعق 

أنتعال افه من راحيا إحواتنا، يدي ب؛ن ودوفيمه~ الاه ~بعون أقدمه أنا وها 
إنهيه، وايلم؛ن يفعتي وأن سمعه، ولا فيه، يياء لا ف، حالصا عمل بجعل 

ال،ش،نصالإ تن محثد 
غمالناف ق ماجة ابن أزاد أن ثنته عن ١ ج ٢ ٤ ص٦ أزادالماد، ل ^ ١٥القيم؛ذكرابن ، ١١

رالولف(صحيحة. 





_هضاميء

•وجوةهمة*را؛ 
ئاس;1اطهآذمؤلأتج٣- 
*ملمورواْ صحيح*. ،احثن وقال؛ ؛ واذؤيذ$أأأحد رواه الحديث هدا 

رولأئماا؛آا.قوله؛ بدون الماتة• يوم رأثانيئولدآدم وأبوداوديامظ؛ 
وشنهها.حطيه ق بعد( ب)اما يأق لكن ه أنه الراع؛ الحديث ~ ٤ 

بالتتع.معلوم الحديث هدا 
النيئرلكن قال؛ الد عبد بن جابر عن مسلم رواْ ما الحطب ل به جاءت فمثا 

جنسمذر كأنه حش غصته واشتد صوقه، وعلا عناه، ^^، ٠١حطب إذا 
١١اف...كثاب الحديث حر يإو بند، ®آما ؤيقول؛ وماثاكم،ا، راصبم5م يقول؛ 

قصةل عاسه عن الصحيحين ق أحزحا0 ما الخطي، شبه ق به حاءت ومما 
®أمابندلهاقال؛ ثم عليه، وأش اطه فحمد الناس ق قام اليي. أن وفيه بريرْ، 

.ا الخاويث،ا . . . ^١١ ٥١كثايت، ه ليتمن، ثروطا يئrرطول رجال بال 
)ا(شراينممر)ا"/\آآ؛(.

إمراتيل،بتي محورة وس باب القرآن، تفر كتاب و\ذو>وذي.' ٢(، )v/ احد الإمام أحرجه )٢( 
أيحدث من )خ*ّآ؛(؛ رقم الشفاعة، ذكر باب الزهد، كتاب ت ماجه وابن (، ٣١ ٤٨)رنم 

خ؛.بمتإ.الخيري معيد 
وأبوداويت٢(،  ٢٧٨)رنم الخلائق، جع عل نيتاس تفضل باب الفضائل، كتاب مسالم؛ احرجه )٣( 

أيحاوينر من (، ٤  ٦٧٣)رقم والسلام، الصلاة عليهم الأسياء بض اكمد ؤ، باب السنة، كتاب 
خ.بمئ.هريرة 

(.٨٦٧)رقم لطة، وا-الصلاة ثنفيف باب الخمعة، كتاب ت ملم أحرجه ( ٤ ) 
وملم،٢(، ١ )٨٦ رقم تحل، لا الح ل شروطا اشرط إذا باب اليؤع، كتاب اJخارىت أحرجه )٥( 

رقم)إ*ها/خ(.أعتق، إن،االولاءلن باب العتق، كتاب 



الكناسممن 

ثثثُءوقنابمدة زنا ^١ لأ:اق الخابز: الحد؛ث ٥- 
ربخم•

حدثا، مالكار بن أس عن والممدي والبخاري أحمد رواْ الحديث هدا 
الحجاج.من وحدوا ما إليه شكوا حن أنس به 

نربموْ اكوي إلا زمان 1ق لا ياب الفتن، كاب والخارى: (، ١  ١٧أحد)f/ الإمام حرجه أا 
٢(.٢ ٠ رقم)٦ الفن، كاب والترمذي: ٧(، ٠ رقم)٨٦ ئه، 



اس،دصهمصءايديهامُساّ

مماباسه1رة
حتة2صثص

7تآمصت\

ماءآجن.من يوصأ أنه. I الأوو الحديث - ٦ 

اللفظ.حدا أجيم لر الحديث هدا 
٢•الحثا؛ر ماعه ماءه كأن ثر من ثوصا المنر. أن يروى )الغني( وق 

حديثعل الكلام ق ذكر م النير، لابن وعراه ا )التلخيص(؛ ل وذكره 
محشر،أي! آجن؛ باء بأحد أصابه الذي الدم من وجهه غسل الني. أن ثان 

وقالترواْاصقم.
عيمللر* رواية؛ وق ثيء، ينجسه لمْ قلتي اتاء بلغ إذا الئاق؛ الحديث ٧" 

الحث.

والسمييأبوداود وهم ا )البموغ(ر ق كا الأربمه أ-محترجه الحديث هدا 
ا.وأحميا هؤلاءالأربعه وهم ة الحناأ-؛محه ا،وفي)التممى(ا ٠اجة١ والشائروابن 

)ا(الغنى)ا/أآا(.
\خم)\إا\-0\(.)آ(اكالخٍص 

ااهمىلاوهقي)ا/هآأ(.المن الحير)ا/م\(،واظر:التلخيص )٣( 
)؛(بلوغالرامرقم)0(.

الطهارة،كتاب والترمذي: (، ٦٣رغم)، tliiسجى ما باب الطهارة، كتاب داود: أبو أحرجه )٥( 
محابماجه: وابن (، ٠٢)رقم الماء، 3، التويت باب الطهارة، كتاب والماتي: )٧٦(، رنم 

عمرابن حائينا من (، ٥١٧)رقم يتجس، الذي الماء مقدار بابا ومننها، الهلهارة 
)آ(اكضرنم)إا(.

الإماماحمل)آ/آا(.)٧(أحرجه 



سِئب|صأ

)مذيبل القيم ابن فيه وأطنب مرفوعا، تصحيحه ل العاتإء احتتف ومحي 
جهةومن ومتا، سندا اصطرايه جهة من ومعلول شاد ءإنه وقال! ا الثنن(؛ 

ابريالحجاج وأبا الدين ثقي والشيح تشه ل البتهقي وأن موفومحا، روايته 
اصطرابه.ويى ا الزيالابير ئيه وأطال وقفهء، رجحوا 

ا1اة\/-الخاد؛ئاكاث:إئ 
وأصحابوأحمد الشافم أحزجه ومحي ماعه، بئر هوحديث، الحديث، هذا 

اف،زموو يا مل: محال: تعيد ش حديث، من والثهةئر٠ا والحاكي والدازمحطى الثنن 
فقاووالقز؟ الكلأب ولحوم الحمى فيها ترثش وهئ بماعه بئر من أتتزئأ 

أ>إناآا؛طهوقلأممنجآ«.زسولاهه: 
وأعثهالممذي، وحثنه ا، حزمر وابن ممن بن وتحيى ٢ أحمدر صححه ومحي 

/(*)كذاي)الأسس(ر*ا.القطان١ى. ا؛ن 

اينالممءلضبيداود)ا/ص.)\(ح\ب■ 
(.٢٦٢/١)٢(اJنامىبي)
رمض_،الراة)ا/؛'ا(.

رنمبماعن، بثر ل حاء ما باب الطهارة، محاب داود: وأبو (، ٣١)م/ أحد الإمام أخرجه )٤( 
اني•والن(، ٦٦)رنم ثيء، ينجه لا ائاء أن جاء ما باب الطهارة، كتاب والرماوي; (، ٦٦)

رابنتها، و'الaلهارة كتاب ماجه؛ وابن (، ٣٢٦)رقم بضاعة، بتر ذكر باب الطهارة، كتاب 
واووارقطنى)ا/ا<آ(،راّوالثاضفيافاو)ا/اآرقمهم(، (، ٥١٩ا.واض،رنم)
الحاظلاسص)ا/ما(ساكم.>ا/؛(،وءزاْ 

اكني)ا/-آ(.)ه(انظر: 
)آ(االحل)ا/هها(.

X٣•٣-٩•٨/٣)٧(ب؛انالو٠موالإءام)
)اا(التالخصانير)ا/ما-؛ا(.



اسقاممءهمصامجاضساّنجآ 

شهأز ومحه م غلب نا م،آإلأ نيئة َلأ هاة ال الراغ: الحديث ٩- 
محَمح.

اللون.ذكر بدون الدارمملي ورواه ا، ماجه ابن أحزجه الحديث هذا 
المحي.عن *يروى ب ر الشافعي قال متروك، وهو سند بن وفدين وفته 

هذايئت ررلأ الداردطير وقال متنه®، الحديث أهل يشت لا وجه من 
الحدث((.

صعيفه((.عل المحدثون ءامق الثووي وقال 
صحيحةمنيا، صعيفة هى لكن الامسثناء، رواية ثضعيف والمراد ةلت،ت 

أورقئاثجس.أو محلما بالنجاسة التغؤ أن عل العلياء لإحماع حكتا؛ 
هجز.بقلأل القلي نحصيمى ورود الخامسI الحديث، ~ ١ ٠ 

ابنحديث، من رواه ٠ ■ءدير ابن أن ٢ )التلخيص(ر ل ذكره الحديث، هذا 
بنالخرة إساده ول ثتيءٌ((، لإبمبمة تجن قلأل من محن الماة يغ ءاذا غئز: 

وقالالحدث((، عل ئوتمنا ؟كن »لم الم: قال الحدث، ئذكر وهو صقلأس، 
اهّحديثه((ر*؛ عامة عل ءلايابع عدي: ابن 

خهقبمتن.أمامة أي حديث من (، ٥٢١رنم)الخياض، باب الطهارة، كتاب ماجه; ابن أحرجه )١( 
الدارةطى)ا/اّآ(.)أ(أحرحه 

٢(.٦ ٠ / الّيهقي)١ عنه أحرجه )٣( 
(.٢٧٤/١٢الاJارممي))؛(علل 

)ه(ادجموع)ا/'اا(.
ا،فر)ا/«\(.)ا"(اكلخص 
()A/١٨الضعفاء )ما(اتكاملفي 

(.٨٣الضعفاء)٨; ق الكامل )٨( 



ئر،اربيرأ

٠٠ُ ءَ 

 0—
الئمالذىلأتجي،ماا-سثاسز:لأمحلإأظئلموث؛ 

شزبنت.
إفوقال؛ فيه، بامظ: ٠ )التمى(ُ ق وذكره ؛ الخإ-كار^٢٧٠ الخديئ هدا 

اهمنه، يشل ؛^ ١١؛^؛ ٥٧١وثمفل الثخاري لمظ 
طهووالرأة.مصل الرجل يتوصأ أن ه الني  Jrالسابع؛ الحديث " ١٢
والJاثيابن أن إلا الخمار'؛ إل )اكفى(رأا ل ماْ الحديث هدا 

ررئضاأنأة((رْ/قالأ:

بصحيح.ليس أنه اليخاري عن المحسى ثننه ل ؛ اتيهسرومل 
الثجلبثقل اأزأْ ثشل أن *_ ت بلئظ يحوم حديثا آ رالبلوغ(ا ل وذكر 

كتابت لم وم(، ٢٣٩رنم)الدائم، ال،* ق الول، باب الوضوء، كتاب اJخ١رىت أحرجه )١( 
باباكلهارة، كتاب وأبوداود: (، ٢٨٢)رثم الراكد، الماء j الول ص ص باب الخلهارة، 

الراكد،الماء j اليول كراب باب اللمهارة، كتاب والترمذي: (، ٦٩رنم)الراكل، الماء ل الول 
الطهارة،كتاب ماجه: وابن (، ٥٧رنم)الدائم، الماء باب الْلهارة، كتاب والنسافيت رنم)٨٦(، 

ختهبمتن.*ريرة أبير حديث، من ٣(، ٤ رقم)٤ الراكل، الماء ل الرل، عن الهي، باب 
(.١٥)٢(ادتفىرقم)

المتفىرنم)٩(.)٣( 
بفضل]الوضوء ذلك، عن الهي، باب الءل٠ار٠، كتاب وأبوداود: (، ٦٦/ )ْ أحد الإمام أحرجه )٤( 

(،٦٤رقم)المرأة، ؤلهور نفل كرامة ل باب الْلهارة، كتاب والترمذي: (، رقم)٢٨المرأة[، 
هبمئ.ممروالغفاري بن الخكم حديثا من 

ماجه؛وابن (، ٣٤٣)رقم المرأة، وضوء فضل عن الهي، باب المياه، كتاب النسائي: أحرجه )٥( 
(.٣٧٣رقم)المرأة[، بفضل ]الوضوء ذس عن الهي باب الئلمهارة، كتاب 

(.١٩١/١)٦(اJنامرى)
رقم)٧(.المرام بلمؤخ )٧( 



ؤإسنادهوالشاتثر، أبوداود ءرواْ وئالت جينا"، وتنرفا الرأة، بمقل أوالرجل 
صححء.

اه.حجة عل أعله لن اقف ولر ثقات، ٠رإنناده ؛1 الباري(آ رفح وق 
ض:لأ:شلككلمفىام

ا.ؤو\إةتا ابن أيقا الخاليثاأ-؛مجه هدا 
أفمل يائيي محنجل ومه من موفز انتيمظ إدا ت التابع الخديث — ١ ٤ 

كىالأ:ذرىأين:ائ،:نة.
العلاتعدد يذكر ولر ا، الثخاري١ أيما روا0 الحديث، هدا 

منأحدؤم ا،سمظ ®إدا ماجه وابن والمحمدي داود أبو وأحرجه 
اقو«رءا.

جالاةمحوسمآ.
•)٧( رنم الاُب هذا من الثاف الحديث، ق مجق 

)ا(ذحالادي)ا/"'آ(.
ي:وابن (، ٢٨٣رقم)الرص، ائاء j الاغتال عن الهي باب، اسهارة، ممابح سلم: آحرجه )٢( 

زء.بمن.أيٍرعريرة حديث، من ٦(، • رغم)٠ اليائم، االاء ل ينغص الخن-، باب، الطهارة، كتاب، 
العلهارة،كتاب، وملم: (، ١ رنم)٢٦ ونزا، الأستج،ار ياب، الوضوء، كتاب، البخاري: أحرجه )٣( 

رقمثلائا، غسلها قيل الإناء ق نجاصتها ق المشكوك يده وغثره التوصئ غمس كراهة باب 
ة.بمث،رترة أبا حديث من (، ٢٧٨)

رقميسلها، أن نل الإناء ل يادْ يدخل الرجل ل باب الطهارة، كتاب، داود: أبو أخرجه )٤( 
(،٢٤)رنم منامه، من أحدكم استمظ إذا حاء محا باب، ال3لهارة، كتاب، والرمدي: (، ١٠٣)

(.٣٩٣رقم)ئاء4، من ستيقظ الرجل باب، الْلهارة، كتاب، ماجه: وابن 



هباا1اه،رأ)إاساسم(

UjVIuU؟

——

علوالقصة الدم، أواذ؛ا محريم ل عامه الأحبار أن الأول؛ الخدينر — ١ ٦ 
الشاء.

منها؛أحايين،، عدة يضمن هدا 

آتهِو ثشزثوا ®لا قال؛ الص. أن .بمنة الث،ان بن حدبمه عن - أ 
ا'لآين؛•اك ويمِفي قإي ْخبج؛ا، رلاتمحداي ُاكئي، الدب 

:محءفر'ا.
القصةآته ق يشرب ^^، ١٠قال؛ الى. أن ده.بمها شه أم عن ب~ 

؛.محجِوشنازهأ<،محضهر 
ؤالفصة،<.الدمن، رراJدييأآكلأويشزبفيإداء ودل»أ؛ 

سلسالاالثنت، مكال فاقت اذكنر ه الثي ينح أن ااثاف■ الحادبث٠ " ١٧
5ر،ذئة•
الشارح.قال ك،ا البمارذرم رواه الحدث هدا 

الياسكتاب لم؛ وم(، ٥٦٣٣)رنم الفضة، آنية باب الأشربة، كتاب البخاري؛ أحرحه )١( 
(.٢٠ ٦٧رقم)والنساء، الرحال، عل والفضة الذم، إناء استمال، تحريم باب والأشربة، 

باباللأس، كتاب لم؛ وم(، ٥٦٣٤رنم)الفضة، بابآنية الأثرية، كتاب الخاري: أ-محرجه )٢( 
٢(. ٠٦٥رقم)والفضة، الذهب أواق استمالر تحريم 

حديثمن ٣(، '١ رنم)٩ الني.، ليع من ذكر  ١٠باب الخمس، زض كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
ة؛هبمن.أنس 



^^قامإء_زجتا _ _

دبك،من فيه أوإئاء أوقصة دمت، إثاء ثي_بِق من • الثالث الخديث — ١ ٨ 
جهنم•ثاو محنجرِفيثطنه ؛إي 

مقال.رسد.ْ وق الثهسر؛، أيقا أحزحه الحديث، هذا 
امزأةمزادة مى ثوصووا وأصحاثه . المتر أن الواع؛ الحديث، - ١٩

ئئركة.

الصمددأمح_، ، ١٢٠٠^كتاب، ق مطولا ال4خاريرآا أحرجه الخديث هذا 
الآء.من يقفيه السلم وصوء الطيب؛ 

غرها.من حلي فيها يراد كيثرة ؤربة الرادة فائدة! 

خ؛ءأؤءتن•حمض بن عمران حديث، س (، ٣٤)٤ رمم الخارتم،ت أحرجه )٢، 



هبااواايرأ)طب،ا؛أسب،ء(

وابا1،(،تسء

أحدمحميحل إدا آدم ني وعووات ايس بئذ ترما ،؛ JjSlالخديث؛— ٢٠
.٠٥١بنم بمول■ أذ اأتؤن؛م* 

)الحاحق ورمز أيصا، أحاJأ١ا اشظ هذا ثحو أ-محزجه الحديث هذا 
الأَبلأرئقال أي. إماذْ يس الوو: وتول ر٢ا، ص_ 

الرمذيتول مغلطاي وصعق ثراهد، له صحح الحديث لكن تال، ك،ا هو 
يوجهعيهم مهلعون غر منيم ق من حح لأن ذلك؛ يوجب ما ادوي لا وتال؛ 

اه.مصيتاه لكان صحح إمناده تاثلت لوتال بل الوجوه، مجن 

الحديثالثاو:الأهأإوأئوديثمن١٠^،ثالإ١ئث.- ٢١
أيقابمغا-اء،اعةاْا.الحديثأحزجه هذا 

وابن٦(، ٠ رقم)٦ الخلاء، دخول صد النسب من ماذكر باب الغر، مماب الر٠اJىت أخر-بم )١( 
علحاويث، من (، ٢٩٧رنم)الخلاء، دخل إذا ارجل يقول ما باب الهلهارة، كتاب ماجه؛ 

أحد.للإمام رقم)آا"ا'أ( الممر، الخامع ق ادسوءلي وعزاء ثأ.بمءد• 
)آ(الخا.عاكمر،رنمرآا-ا"؛<.

٦(.٠ رنم)٦ الخلاء، عنددخول سب النمن ذكر ما باب الفر، كتاب الر٠اJىت منن )٣( 
الإرداءرقم)*؛،(•>إ(اطد: 

الخ؛ص،ئاب ومسلم؛ ١(،  ٤٢رقم)الخلاء، عد يقول ما باب الوضوء، كتاب المحاري؛ )0(أخرجه 
إذاالرجل مايتول باب الطهارة، كتاب وأبوداود؛ (، ٣٧٥رنم)الخلاء، إذاأراددخول مامول باب 

)٥(،رنم الخلاء، دخل إذا يقول ما باب الهلهارة، كناب والترمذي؛ )٤(، رنم الخلاء، دخل 
الطهارة،محاب ماج4ت وابن ١(، )٩ رقم الخلاء، دخول ءد القول باب الطهارة، مماب واكارت 

اضحديث من ٢(، )٨٩ رقم الخلاء، إذادخل الرجل يقول  ١٠باب 



^^^ا،اميؤ

علسند ا ١^^^١ ورواه الني*، ُئثم أئله• ل ا متصورر بن سعيد وزاد 
الخثثابن يافث أعود اف، ئنم يقولوات الخلاء يحلم ءإدا .اتظ.' مسلم ثرط 

دا'ق؛ايّءا'ُ'
إياللهم يقوون أف مريقه لحل إدا احدكم بمجز لا الثالئ؛ الحديث — ٢٢

الرجيم•الشيطان النجس الئجس مى بك أعود 
ئ-بمرأا.ابن إل ل)الغنى(رى عزاه الحديث هذا 

إذالكن ه الذ أن ي د ابن ص ل)الأذلكر(اْا النووي وذمحْ 
انئبنهالخبث اشى اائجس بن بك أعود إي ءاللهم هاوت الخلاء يحل 

الاJءاءر٦ا.محاب والط؛رالأل الثم ابن رواه وقال: الئجم«، الئبمان 
عفزاناك.قال: الخلاء من حتج الض.إذا كان الراخ: الحديث - ٢٣
إلااكئا*ا.ل)اثش(ر*اللخسة ماْ الحديث هذا

(.jd(T<{'/y\البدر )ا(انظر: 
•)أ(اطر:تحالارى)ا/؛؛آ( 

)"آ(اكني)ا/إما>(.
حديثمن (، ٢٩٩)رقم الخلاء، يحل إذا الرجل يقول ما باب الطهارة، كتاب ت ماجه ابن أحرجه ( ٤ ) 

ة.بمنئ•أمامة أي، 
(.٦٨)ه(الأذلكررنم)

حديثمن ٢(، )٥ رثم والللة اليوم عمل ن، ني الوابن (، ٣٦٧)رنم الدياء ل الطراق أحرجه )٦( 
ا؛نعمرةهنءا•
)٧(اكفىرقم)٦٧(.

منحرج إذا الرجل يمول ما باب الهلهارة، كناب داويت وأبو (، ١٥٥)X/ أحد الإمام أحرجه )٨( 
وابن)٧(، رنم الخلاء، من حرج إذا يمول ما باب الْلهارة، كتاب ت والترمذي ٣(، ر٠ رقم الخلاء، 
رء؛.بمها.ءاوث.ة حديث، من ٣(،  ٠٠)رقم الخلاء، من إذاحرج مايمول باب الْلهارة، كتاب ماجه؛ 



وابنحزيمة ابن صححه وقد امثاء، يدون للحمة ٢ )الثالوغ(ر ق وعزاه 
اوغثرهم•والووير حبال 

فبامحد قال: اؤقلأء من ترج إذا الشن لكن الخاص: الحديث - ٢٤
وعامافي•الأدى عر أدهب الدي 

المتذ«ريروصثثه در، أي حديث من أيقا ٠ السابير رواْ الحديث هدا 
ا.الصغار(ر ق)الحامع لصحته رمز الئيوطئ لكن رواته، لصغمح وغيره؛ 

ئلتدأخلمغ ^١ ئكدأم.< أعدكي ^١ اسز: ١^^، - ٢٥
بالثنزى.

،ماجه وابن واارمدي داود وأبو وملم أحد أيصا رواه الحديث، هدا 
كتابل فيه كيلك، وهو أيصا، الثخاري إل الكبثر(ر*ا )الحامع ق عزاه بل 

)ا(بلوغارامرنموهك
للنددىوالجموع (، ١٤٤٤)دغم حان ابن وصحح (، ٩٠)رغم حزبمة ابن صحح )٢( 

.(٧٥/Y)
حديثامن ٣(، ٠ )١ رقم الخلاء، من حرج إذا يقول، ما بابه الطهارة، كتاب ماحا،ت ابن أحرحه )٣( 

ة.بمثئ•ذر أثى حدث من (، ٩٨٢)٥ رقم الكم_ى ق اش النوأحرجه ظ^بمئ، أنى 
)أ(انذلر:ضالقد.رساوى)ه/أأا(.

(.٤٦٦ رقم)٩ الممر، الخامع انظرت )٥( 
بالثمال،فليبدأ حلع ؤإذا فليدأ؛الم؛ن انتعل إذا باب وازبة، اللماس كتاب أحرجه»سلمت )٦( 

رقمالأنىُال،، j باب اللباس، محاب داود: وأبو (، ٢٨٣)Y/أحد والإزم (، ٢٠٧٩)رقم 
(،١٧٧٩)ريم انممل، إذا يدأ رجل باي جاء U باب اللباس، محاب والترمذي: ٤(،  ١٣٩)

العجمق والءلرايى (، ٣٦١٦)رنم وخلعها، العال( لبس باب اللباس، ياب ماجه: وابن 
غ.بمئ.*ريرة اي( حدبث، من (، ٤٨الممررقم)

(.٣.٤/١)٧(انظر:نصالقاJير)



اساداسءنيضءاييامقمسنجآ 

ءالينصبدل والئهال، ٠اليمين >لتظ.' لكنه المسرى، يناله بمنع باب ا، الأتاسر 
بدلاااُترغاا ولففل! والمنزيء، 

معرنة أمل محرج إل يعرى لا الحديث أن العلم أهل صنيع اطزد سه! 
ؤجمتادد4والصنم، الحديث،، لدرحة هضم هدا لأن منه؛ اقوى هو من وجود 
إلالحديث، هدا عزا حيث، العلم أهل صنع من اطرد ما هنا صنيعه ق حالم، 

اممرانا.مجن رنيه هوأقوى مما وغ،رهما الصحيصن ق أنه مع ا \}طإز\وآأ 
وافالمزى، عل محئ أن . اممه رسول أمرنا الساعت الحديث، — ٢٦

البمى•تجب 

ا.)الثاإوغ(ر ق منيه صعق، الحديث، هدا 

ُرفيالحازٌي• قال أبته، م، ئدبج، بك، من، رجل عن، أنه )التلمص(را؛ وو 
عتتْاا,الباب ل يعلم ولا يعزفح، لا من إننادْ 

لأ:راةأءد.يخيث، الفضاء ق تعد المن.كان أن الثامن: الحدط، - ٢٧
لحزانطلق التراز أراد إذا ركاو بمقل: داودرْا أبو أحزلحه الحدث، هدا 

عنيثواري حى ،رمانطلمى المنية: حديث، من ا الصحيحبزر وق أحد،ا، يرام لا 

(.٥٨٥٥رقم)الهرى، نعله يننع بابه اللباس، كتاب، الي*ءارتم،٠ )١(أحرجه 
رنم)٣٧(.الأوسط انمحم ل الطراق )٢(أحرجه 

)م(باووغارامرنم)إ•؛(.
ا-فر)ا/؟ما(.)إ(اكالخص 

جائرثمحنهقعحاريث، س رنم)٢(، نقاءالحاجة، عند النخل باب ال،لهارة، كتاب أبوداولت أحرجه )٥( 
كابوملم: (، ٣٦٣)رقم الثامة، الحة ق الصلاة باب الصلاة، كاب الخاري: أخرجه )٦( 

(.٢٧٤رقم)الحضن، عل المح باب الهلهارة، 



0ممو،اسدأ)ااو،الإت1ء(
س

قفي

ح\-ئاكائ:ينىالغاطص.
منإننادْ وق ؛، حباذروابى ماجة وابن أحمد أيفا رواْ الحديث هذا 

ض.اختلس 

صإذا:اَلممكلممحممتوك.
الألبان،قاله محهول، راو إسناده وق أيصا، ا داودر أبو رواه الحديث هدا 
الألبان.مؤلفات من داود( أي نس ق)صعيف حديث وهوأول، 

 ٠٣ -Ljl^I ، ئالإيدوة5لأ؛ا.باوأحوثب ^١ عشز: الحادي
)المراسيل(،ل داود وأبو واليهقي ماجة ابن أيقا رواْ الحديث هدا 
ق)الصعماء(رآ؛.والعمزأ 

شخوئال، صعيف*، أنه عل *امقوا آ: المهدب(ر رثرح ف، النووي قال 
ُه«.الأم ق الحدث، >رلم;صخ ايننبمأ4اْ؛: الإملأم 

(،رقم)٥٣الخلاء، j الأستار باب ايلهارة، محاب وأبوداود: (، ١٣٧ احد)Y/ الإمام أخرحه )١( 
(،١٤١٠رنم)حبان وابن (، ٣٣٧رنم)والول،، للغائط الارتياد ؛اب، الطهارة، كتاب، ماجه: وابن 
هريرةأبا ديث حس 

)٣(،رقم لبوله، يتبوأ الرحل باب، اسهارة، كتاب، وأبوداود: (، ٣٩٦احمد)أ/ الإهام أحرجه ):١( 
الآثعركا.بمنه•عوس أي حديث من 

رقمالولر، يعد الاسراء بابر الهلهارة، كتاب، ماجه: وابن (، ٣٤٧)؛/أحمد الإمام أحرجه )٣( 
والب؛هةي)ا/ماا(،.نحدث،(، ٣٨١/٣)أآم(،وأبوداودفيالراّيلرقم)إ(،ص)

الءاف،ءنأيه•يزداد بن مم، 
)إ(ادبموع)أ/اه(.

)ه(محموعاكاوى)اآ/%-ا(.



~~؛~يثؤ

محول،ومحو يبينه يكرم أحدكم ينسكن لا عشزت الثاق الحديث — ٣١
تثمينه.الخلاء مى يتمئح زلا 

الذيوال^ذظ أأماءل، له لكن اأؤلن0، قال كإ ا عاJه١١مممق الحديث هدا 
مسلم.لمظ سا اأولفذكزه 

إغائ_طالقيه نلأ:نتفيلوا الغاتط أجر إذا عم: اكالث الحديئ - ٣٢
نلأتل،ثلأصوثا،محمماأنمحول

ا.١^۶٠١ أيصايمة رواه الحديث هدا 

الأنشاة.بماله.الامتلحازنأ الحديثالراخعشز: - ٣٣
ئالماءا،ينتتحي الوستجم.رم الماين: بعدقول المؤلف ذكزه الحديث هدا

مقولا.أزء لر لكي ييتهإ، نجمع كان النئ. أن أراد أنه يحتمل 
وغرهماا ١ الصحيحين ق ثات وهدا فمط، باتاء الأسنجاء أراد أنه ومحمل 

وعلامأنا هأحل الخلاء يدحل افه. رسول ءكاو قال: خ.بمنن مالك بن انس عن 
لم-وم(، ١  ٥٣)رقم اليمان، الامحتثجاء عن النهي اب، الوصوء، كتاب البخاري: أحرجه )١( 

•ة.بمن قتادة أي حدث من ٢(، رقم)٧٦ الاسجاء٠الي٠ان، عن الهي باب الطهارة، كتاب 
اللهارة،كتاب لم: وم(، ٣٩٤رقم)الدية، أهل قبلا باب الصلاة، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

قفاءعند القبلة اسقيالا كراهية باب الطهارة، كتاب وأبوداود: (، ٢٦٤رقم)الامتطابة، باب 
أويول،،بغائط القبلة اسقيال، عن الهي ل باب الطهارة، كتاب والرمن.ي: رنم)٩(، الحاجة، 

(،٢١)رقم الحاجة، عند القثلة امتدبار عن الهي باب الطهارة، كتاب والناني: )٨(، رقم 
أيوبأي حديث، من (، ٣١٣)رقم بالحجارة، الامتجاء باب اللهارة، كتاب محاجه: وابن 

ق؛ئقبمثد.الأنصاري 
لم:وم(، ١٥٢رقم)الاصتثجاء، ق الاء •ع العنزة خمل باب الوصوء، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

(.٢٧١رنم)اكرز، من باتاء الاستنجاء باب الطهارة، كتاب 



uUS  (ارئ،أرأuU )الإسنعاء

ّ)ي(^
ممدالولف إليه أثار الذي عاثشه حديث وأما بالماءء. ثنتتجي ماء من إداوْ دُحؤي 

أنأزواجغن ®٧ قالتت عاتثه عن الرمذير٢ا عند ولمثله ؛، النابير أه رواْ 
معلمه((.اممه.كاف ومول ؤإف انشصهم، قإق بائاء، يئتليثوا 

يتوصأ.ئإ يكنه، يغسل عثرت الخامش الحديث - ٤٣ 
حلحورئ.ابن قاله هداالحديئلم:نيبوااسلهمجرمسأدض، 

1آؤنذترراهم؛ل ال4حاويت ولففل مجكاارْ؛، وائصخ ®يوصأ ت ملم ولفغل 
نظر.فيه عيه للمثممق ساقه الذي اللفظ فعزوالمؤلف ومصأا(رأا؛ 

٤(.رقم)٦ باس، الاسجاء باب الخلهارة، مماب والنمائي: (، ٩٥ ١٦أحد)الإمام أ-محرجه )١( 
١(.رقم)٩ باناء، الاستنجاء باب الطهارة، كتاب أحرجه )٢( 
رقما،لدي، من الوضوء ينقض لا وما الوضوء ينقض ما باب الطهارة، كتاب ت ائي النأحرجه )٣( 

للصلاة!(.وضوءه ؤيتوضأ مذاكره، اايغسل ؛لفظت خ.بمئ، المداد  v^JL>من (، ١  ٥٣)
الخجم>ا/ا-«لإ(.)؛(التلخص 

خهؤبمثئ.عل حديث، رفم)م'م/بمل(،من المدى، باب الهلهارة، كتاب ت لم م( ٥ ) 
واغلاتوضأ ت بلفظ (، ٢٦٩)رنم منه، والوضوء المدي غل باب الغل، كتاب الخاري! )٦( 

ذكرك«.



الربعامدض ميع خمأ اساذالتع 

uU  اثوضوءوسم اثسواك
حت2ةصحم
/ستتمءءءءت\

نيغلم:رذاشئكالإني- ٣٥
مذارمحرئ مرفوعات أض حديث بمتروا ب ولكم افح، من ماحوذ هذا 
إشادْ^ ١١حض: ابن قال والداريطئ، الٍهقئرن رواه لأضاخ،، اص 

آه.ض>اشا<ا »لأأزى القد-ؤرم: الصياة وقال ظر«رى، 
بالمياه،هانتاثوا صنتم ررإدا حدث: من إستادا أصح وهو شواهد، وله 

حدثاعتبار ذلك تقتفى الأصحاب، به استدل وقد ٠• بالمثى*ر ستاؤوا ولا 
ال1واكبالإتا.

ثلائا،وكمه وجهه فنسل ماء، من إكوز دعا ررأنه ة؛ءممؤبمثئت عئ وعن 
ررهكداوقال: وفته: الحديث،، ته•••® 3، أصابعه بعص محاذحل ثلائا، وممصمص 

سوكباب ق)اثش(ر٦ا: عليه ويرحم ٠، أحمدر أحرجه افب. عي وصوء لكف 
الضمضة.عند بأصثعه المتوضئ 

أنسحديث، من (، ٤ ٠ / اليهقي)١ أحرجه )١( 
ا-فر)ا/خاا(.)\(اكاخص 

)"آ(اونوالأحكام)ا/ص.
)Y/؛«Y(،والدارممي (، ٣٦٩٦رثم )؛/AU، واممراف (، ٢١٣٧)رنم الزار أخرجه )٤( 

ظ^ةتق.عل حديثؤ )؛/؛U؟(،_ واليهقي 
١(.٥ ٨ / )١ أمد الإمام أ"مجه )٥( 

(.١٢٨))ا-(اكنىروم 



uLiS  ،اروسوءااوأ،ي1هاوسي، اسه1رةرباو

l ،L_rn :_.صمحةِيمصاةلأئب
وحثنها حبايآر وابن والحاكم الشاش دكر~ من ~ْع رواْ الحديث هدا 

٢.ر صحيحة® ررأمانيدْ I النووي قال و، 

واليايسالؤطب مواك باب الصيام، كتاب ق ثعليثا البمحاوي وذكره 
للصائم.

ض،ثلأ؛شاكواباس.
حجرتابن وقال وصعفاْ، ا الل.ارقطير التيهس مع أ-محزجه الحل.يث هذ.ا 

جدا،،.ارصعيف العراقئرر}' وقال ا، صعيم،اار ررإساده 
لحئدبإسناد اممرالأري رررزى ^٢(: ٠ )التلخيص()صزآ و قال فائدة: 

قال:صائم؟ وأنا أآiتوك جبل• بى معاد مألت قال: عنآ بن الرحمن عبد عن 
عثةالماس؛كزهويه إن قلت: عشق• أو عدوه قال: النهاو؟ أي قلت: نعم. 

بحَن اّب يّت أًأيب الصائم همم ررلخلوف قال: اش رسول إن ويقولون: 
رنم)٥(،السواك، ق الرغيب باب الطهارة، كتاب، ائي; والن(، ٤٧أحمد)ا*/الإمام أحرجه )١( 

عانثةحل.يث، من (، ١٠رقم)٧٦ حبان وابن 
(.٣٩٤/١)٢(درحالة)

(.٢٦٧/١)٣(ادج٠وع)
(.٣١المنحاري)م )؛(صحح 

علوعن ة.تقمرنوءا، حاب حدث من (، ٢٧٤واليهقي)؛/ ٢(، ٠ ٤ )٥(الدارنطتي)أ/ 
رمح.ةثلموةوئا.

(.١٠٢/١)٦(اسصاير)
)'ا(اظر:ذصاكدير)ا/ه؟م•

(.١٣٣رنم٧٠)ا>(ادجمامر).آ/ 



اسمنيصءاءامجام1ضٌ

ينتنواأن يأمرهم بالذي كان رما بالئواك، أمنهم لمد اش، ئ1حال قال; النك<،، 
اه.ثؤ« فيه ثل _؛، الختر من ذلك ق ما عندا، أفواههم 

ثبجد لا ائكءتلأ؛ نن "إلا يزاد: )صأاا:اج\(: )١^١؛،( ل رذي 
بيعيادة عن ارخمن، عيد أي عن حتى، بن ؟ز رواية من اشجوئ أ-محزجه بدا. 

اه.الرصاعين،ا من وهو لويثق، اك اظنه الرحمن وأبوعبد سى، 

سثهماغتشضامحض1لأه- ٣٨
^؛٠؛، حثالار ا؛ن وصححه ٠، داودر وأبو أحمد أيفآ أحزجه الحديث، ٥^١ 

اضطراب.صناده إق 

ثالئؤاك،وظ الح؟اة، ١^: ثنن من أزيإ - ٣٩
ؤاقكاح.

الثيوطئورمز عريب،*، *حنن وءالث ا والرمذير أحمد رواْ الحديث، هدا 
في)الحاحاسر(رئثه.

وبهول■صعيف سنده ل داولت أيى شايح محمود ابن وقال ٠، الألبازر وضعمه 

كتابت والترمذي (، ٤١٥٩رقم)الترجل، كتاب داويت وأبو )؛/٦٨(، أحد الإمام أحرجه )١( 
بابالزنة، كاب والماتي: (، ١  ٧٥رقم)٦ غثا، إلا الترجل ص ص ق جاء U باب الياس، 
قنؤؤبمئ.مغفل بن اف عبد حديث من ٥(، ٠ ٥ رقم)٥ غثا، الترجل 

رنم)إمإه(.حبان ابن صحح )٢( 
رقمالتزلج، قفل ل جاء ما باب النكاح، كاب والترمذي؛ (، ٤٢١أحمد)ه/ الإمام أحرجه )٣( 

رْ.بمتن.الأنصاري أيوب أي حديث، من (، ١٠٨)•
(.٩١٩رنم)الممر، )؛(الجامع 

)ه(الإرواء)ه¥(.



نقا٠ ادا>اهرسذا'>دء* اسهادأرباب ؛ناس 

)صا٦ُ؛ج١(.المدير( )مص ق مله 

الُراشأه:قال »الخناء«، دل »_« بلفظ: الخديث هذا نوى فائدة: 
الختانء.والصواب: غلط، اروكلأهما 

ص)اقدي(ام ق الثم ابن ونقل )الأالخيص(رى، و وهوكيلك ملق: 
الأنياةواونه ،، jlkتن؛. الخاJj ١^١٠^؛ لأن ^؛ ١٠٣١١هو ٥^١ أن ١!؟؛، 
وملم•عليهم اش صل 

كلثلاثا ورا من كز ق يكتحل كان النل. أن السادس: الخديئ - ٤ ٠ 
اك.بالأس تام أن مل مملة 

صعق.راو وفيه وحئنه، ' والرمدير ماجه ابن أيصا رواه الحديث هذا 

قأخمد لففل رايته لمقل وأقزب اعلاه، الذكور بالثمفل الحدث أجد لر سه: 
ينام،أذ مل ليلة كل بالإلمد يكتحل كان الني. ارأن هّارجا(: )المسند()ص؛ 

. ١٠ل أميا ثلاثه •عم كل ِل يكتحل وكاذ 
وضلحرم حهم، محس حلقي حئنش ء الل4لم ص-' الحدث - ٤ ١ 

)ا(اظر:ذضاكلير)ا/آآأ(.
)مأ(اكااخٍصاض)ا/«اا(.

(.٢٣١)٣(زادالعاد)؛/
رمموغثرْ، السعوط ل جاء ما باب الطب، مماب والترمذي: (، ٤٣٥ )١/ أحد الإمام احرجه )٤( 

ماسابن حديث من (، ٣٤ ٩٩رنم)وترا، اممحل من باب الطب، مماب ماجه: وابن ٢(، ٠  ٤٨)
خ؛ؤهبمثمحابنحرْ.



سم،امبء_

ئهات((.*نواتي }^^١ وقال ا، حباذر وابن مردؤيه ابن رواْ الحديث هدا 
بناية:فيكرم ١^٣... ١^٠ محاب و »ثئذا و)الأذكار(اى: اووي وقال 

ا1زآة.ق النفر سبه وكان أؤل*، ق ف® ارالحند 

بيوُ،ثلأثنوءَئممح
امما،عله.استر 

وأعلها، ما■جهر وابن ل)العلل( أيناأبوداودوالرمذي رواه الحديث هدا 
»لأأعأوء\X\: وقال ثىءٌ«، فيه أحمدرم»لأ:ذئ وقال يالأمظعر٦ا، البماري 

®إسناده؛: رالتالوغ(رق وقال صحيحا*، حديثا الوصوء— ق —يعي لتنمية اق 
صعيف®.

رب®،نقال إسادئ و ®الحمع وقال: )ائش(رآا، و شاهدا له وذكر 
علثدل م؛ مها محدث الأحاديث، محمؤع أن *والظاهر : ٠١ق)التالخيص(ر وقال 

خ.بمدعود مابن حدث من ٩(، ٥ رنم)٩ حبان ابن صحيح )١( 
(.٢٧٥والترهب)٢! )آ(الترءيب 

(.٩١٣)•آ(الأذلكررقم)
بمصا(،سحوثضي.

رنمالوصوء، عل التسمية ق باب الهلهارة، كتاب داود! وأبو (، ٤١٨)؟/احد الإمام أحرجه )٥( 
من(، ٣٩٩)رقم الوضوء، ق التسمية ق حاء ما باب العلهارة، كتاب ماجه! وابن (، ١٠١)

(.١ )٧ رقم العلل j الرمدي أحرجه ؤإيا هبمن عريرة أي حديث 
(.١٧)اليرسر.نى،رنم العلل )ا-(انذلر! 

٣(./ )١ u_ ابن ورواية (، ٣٨١الكومح)Y/ رواية المائل )٧( 
)ح(؛لوغالرامرنم)هأ(.

(.١٦٨)ه(ادتفىرنم)
(١٢٨/١٠)>١(التلخيصانير)



ممباسيرة)بمباسماكوضامخء(

١^قاله® الّثي. أن لنا ثبت ثيبه• أبى بن أبوبكر وقال أصلا، له أن 
ئواهدْ.صححه؛محرم ولعله صحيح®، راإّناده ! الألبان وقال 

يمنمامح.اقأمح،محإقمح
الله.ؤرسول اركاف قالت هقهقنئ اض حديث من عليه مممق الحديث هدا 

ا!ومسلمر ولأحمد ا، و•ءاتقه®١ أدسه رربهى لثظ؛ وق ؛، ^؛؛؛®١ ضووه و2نموب 
أذنيه®.أنماف، إل سعره راكاف 

٩(.)٠ رنم داود أي سن صحيح )١( 
بابالفضائل، كتاب ت لم وم(، ٥٩٠٣)رنم الخعد، باب الياس، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 

(.٩٥/ )AVnرقم الني. فر صفة 
بابالفضائل، كتاب ت لم وم(، ٥٩٠٥)رقم ابعد، باب اللباس، كتاب ت البخاري أحرجه )٣( 

صفةفرالميه،رفمسأ/؛و(.
رقم.، الشي نعر صفة باب الفضائل، كتاب ت وملم ١(،  ١٣)"آ/أحمد الإمام أحرجه )٤( 



اميعامءس اء1عوه ميج اسادالتوي 

حح222ئح

الثلأة.زض تغ الومحوء رض ت الأوو الحدث - ٤ ٤ 
الوصوءكناب ترجة ثنح ق الباري( رثع ي أشار.إليه الحديث هدا 

(٣٣٠ الزهري،عن شغد، بن رئدين رواية من إنه وتالت اللفية( ط. ^١ ٠٢٥
خلا بالوّم، عليه نزوله عنند التثي. علمه ■جمييل أن عل يدل له وسياقه 
ا.ماجة١ ابن فألير_ا-ح عليه• رصه لا فمط لياْ علمه أنه وعل الصلاة، زض 

مدنثة،وهي المائدة ثورة ق الوضوءكان رض فإن مشكل، الحديث، وهدا 
وأهل)التدرك(رم ي الحاكأ ئال ولدك ايمحرة، مل كان الصلاة ورض 

آيةيزول مل ؟قن ب الوضوء أن رعم من عل اود دليل إل حاجة الثنة:م 
مندوبا.كان الهجرة مل بأنه بعضهم وجرم المائدة، 

ذكرلع الملاح( ط. الوول(لاشولإ)صم ول)ناب 
كانالوضوء أن عل الحل.يذ، دل المائدة، آية نزول ذكر وفيه الئئم حدث 
منووقع ماء. غم عل نزولهم امتظوا ولهدا الأية؛ نزول مل عليهم وا؟؛ا 

الناسحثنت ثديدءوتال؛ لكزهالكزه أنه ماوقع)يعنيرث عائشه حق ق بكي أي 
وتلاذة(.

حديث•ن (، ٤٦٢رقم)الوصوء، بمد الضح ل جاء ما باب الطهارة، محاب ت ماجه ابن آحرجه )١( 
حارثةبن نيئ 

>أ(ادتالرك)ا/"اأا<.



0ا iSimjمرضالويوءubعتاباسهارأر
مندتحل إ الني. أن الغازي أهل جح عند معلوم '• لإ عثد ابن ئال 

ْعلكن الومحوء مرض بأن الثيوح جرم ثم بوصوة، إلا الصلاة عليه فرصت 
.٣١واش يمخه، الصلاة مزض 

التأس.من  j\yh\الثاق: الحدث - ٤ ٥ 
عله؛وله إلا محلويق من وما طرما، ٠ ق)التالخيص(ر له ذكر الحديث، هدا 

واهيه*.كلها *^j، ا! حرمر ابن قال ولدللث، 
العلطءؤمن الطزق، كثرة يتجثر لا ير صنمها *إن آ؛ الصلأحر ابن ومال 

منحمنه،ثلضمنصده«.

اشيفتل لا وصوء هدا وقال(ت الوضوء ربا الني. أن الثالث،ت الحديث، " ٤٦

بعصاا،.بعصها يشد طزق *له ا.' الثلأم(ر )نبل ق نال الحديث، هدا 
للاحتجاج،منه يتهص لاأظنه ، مقاو إستاده *ق ات الأوطار(ر )ئيل ل وقال 

لتنض،شاهدا بعصها وجعل طرق من فأحرجه الناحرين بعص فيه حلط وقد 
اه.س ق الحدث ٥^١-^ ذكز، ١^^ وليس 

)ا(اكهد)ا،ا/ا،يأك
)آا(اسصاض)؛/«آا-ا1؛(.

الحل)؟/هه(.)٣( 
)؛(اظر:نلالأوطار)؛/"آ«آا(.

)ه(ّلاللأم)؛/اما(.
(.١٨٠)ا-(نٍلالأوْلار)ا/



سذاسمهمهريجّعثامحضاسمنجآ 

مدرلمعه قدمه ظهر ول رجلا رأى الني. أن اراع؛ الحديث -  ٤٧
الومحوء.يعيد اذ فأمنْ ١^٧٤، منها لر الدرهم 

؛.أبوداودر أما رواْ الحدث هدا 

؛.صحح،ال مؤي ارجيد كثثر• ابن ومال ا، جيد٠١ ٠رإستاد٥ أحدت ومال 
وصوءك((,دآخسن ررارج بلمظ؛ •سلمر؛؛ عند شاهد وله 

م؛-اسض:إيالآماوداص.
قماها إلا المعتمدة الكتب اصحاب حح أحزحه صحيح الحديث هدا 

عنه.قدحئحاْ ٢ ومحال التخاوي الشنخن أن ْع )الموطأ( 
امحس،إبراهيم بن محمد عن الأنصاري، نعيد بن محص عل إسناده ومدار 

إلاتندا يصح ولا رْجقبمة، الخطاُت، بن عمر عن اللميتي، وماص بن علمقمه عن 
هبمه.عمت رواية من 

استطعتم.ما منه ئأيوا بأمر امرمحم إدا الادس؛ الحديث، — ٤ ٩ 
٢.أحمدر أما رواه الحديث هدا 

(، ١٧٥)رقم الوضوء، تفريق باب الطهارة، كتاب وأبودارين (، ٤٢٤/ Jl^I (Tالإمام أحرحه )١( 
النيأصحاب ;عض عن معدان بن حالي ٍريق من 

لأبنس)ا/^(.الغي )آ(اظر: 
(.٥٠ممر)•T/ابن شر )٣( 
(،٢٤٣رقم)الطهارة، محل أجزاء حح اسيعاب وجوب باب المنهارة، كتاب مسالم: أحرجم )٤( 

رمح؛ؤقةقت.عمر حديث من 
الإمارة،كتاب ومسلم! (، رقم)١ الوحي، بدء كان كف باب الوحي، بدء كتاب البخاري: أحرجه )٥( 

ذظققنٌ'.الخطاب عمربن حديث، من (، ١٩ ٠٧رقم)،،، الأعإل؛(JL>اإنإ نوله باب 
اه.،رسول بمن الاقتداء باب الاعتصام، كتاب والبخاري: ٢(،  ٤٧أحمد)T/ الإمام أخرجه )٦( 



(3>الوهوءوسفتع(هر1ض اسمادءرباب تناب 
وأشهد!ة، لا وحده اش، إلا إله لا أن أشهد الاعأ الحديث ٥ ٠

ورسوله.عطدْ محمدا أل 

٢.وأبوداود وأحمد ملم رواْ الحديث هدا 

حديثعن (،  ١٣٣٧رقم)العمر، ل مرة الخج فرض باب لج' اُكتاب ت لم وم(، ٧٢٨٨رقم)
نء.بمثئ.هريرة أي 

الوصوء،عب التحب الذكر ياب الطهارة، كتامه ت لم وم(، ١ ٩ / أحد)١ الإمام أحرج* ، ١ ■ 
من(، ١٦٩رقم)توصأ، إذا الرجل يقول ما باب الهلهارة، كتاب، داويت وأبو (، ٢٣٤رقم)

تمحبينئ.عمر حديث 



سداصهمضجأحادثامغضاّ

ئبصحاسيبي
_سد2ةصِيِ
/ستمص3ا

^^مص،زِيزمثه
ماجهوابن والناش أحمد أيصا رواه الحديث هدا 

والننش.الحوربي عل متح أنه. ١^^،؛ الحديث - ٥ ٢ 
ائائئ.الخثسةرىإلأ الحديثأحزجهأيقابمثه هدا 

بنالرحمن عبد رروكان داولت أبو قال شعبه، بن اينيإ حديث من وهو 
فمط؛الخمين عل المسح المغ؛؛رة حديث من العروق، لأن به®؛ محدث لا مهدي 

،)الدراية( ق كإ أحمد الإمام منهم حماعة الحدث هدا صعق ولدلااثا 
بإالحديث، أعل رروقد ا! الألبازر نال ٢، حباذر كابن صححه من العلمإء ومن 

اه,يقدح® لا 

رقمالخفين، عل المسح ق التوفت باب الطهارة، كتاب ت لم وم(، ٩٦)\إ أحمد الإمام أخرجه )١، 
(،١٢٨)رثم للمشم، الخنين عل المح ق التومت، باب الطهارة، مماب والمائي: (، ٢٧٦)

عن(، ٥٥٢رمم)والمافر، للقيم المح ق التوست، ق جاء ما باب الهلهارة، كتاب ماجه: وابن 
خ.ةتئ.عل حديث، 

رنمالجوربع،' عل المح باب الهلهارة، كتاب داويت وأبو (، ٢٥٢/)؛ أحمد الإمام أخرجه ( ٢١
وابن(، ٩٩)رقم والتعلين، الخورض عل المح ل باب اكلهارة، كتاب والرمدىت (، ١٥٩)

(,٥٥٩)رنم والتعلين، الخوربين عل المح ق جاء ما باب العلمهارة، كتاب ماجه! 
الدراة)ا/أخ(.)٣( 

(.١٣٣٨)رقم )أ(صححا؛نجان 
)ْ(الإرواءرمم)0ا(.



0ه1اأ،ار|صارأ)واباسإاصي(

الوفير.عل الجي.مسح أن الثالث؛ الحديث — ٥٣
وأحرجه؛، الحاكم؛ وصححه والسمدي داود أبو أيصا رواه الحديث هدا 

الأمر.بالمغل؛ ٠ ثنته؛ ق منصور بن معيد 

والعامة.ا-ؤم؛ن عل مسح الني. أن الراع• الحديث — ٥٤
بتاصيهارفمثح الغ،؛رة؛^al.؛ حديث من ا مسلمر أيصا أ-محزجه الحديث هدا 

واامأن«.اليامة وعل 

علينصب أو ؤينضد يتيمم اذ ؟كفيه كاف إيا الخامس؛ الحديث، — ٥٥
جنده.نائز وينسل علنها وينثح حرمه جرحه 

ررإثاكايريكفيهُت داودر أيى ق ولفظه ا، الدازيهلي؛ أيصا رواه الحديثا هدا 
شائنوينيل علتها، ينتح نم خرمه، طوي عل يتجب أو دبلهر بجثم أف 

ومالراؤيه، عل ا احتلافومنه صعيفا، منيم أن ٠ الثالؤخ؛ ق وذكر جنده،،، 
فرواهالأوزار وحالفه بامي، وليس حزيق بن الزبيُ به تفند الدازنلىا*ا: 

الصواب.وهو ماس، ابن عن عْلاة، عن 

(،١  ٠٣رقم)الخضن، عل الح باب الطهارة، كتاب وأبوداويت (، ١٥أحمد)\ا الإمام أحرجه )١( 
ق.بمنت-بلال حديث من (،  ١٧"والحاكم)١/ 

١(.١ • ا"مرقمأ • اممراف)ا/ الأمأيضا: بلفظ >تآ(أحرحه 
والرمدمح،•(، )٤^١٢رنم والمامة، الناصة عل المح باب الهلهارة، كتاب ث ملم أحرجه )٣( 

١(.٠ رنم)٠ العمامة، عل السح ل جاء ما باب الهلهأرة، كتاب 
غ.بمتااا.جابربنعبدازله حديث )٤(سنالدارممي)ا/هخا(،من 

(.٣٣٦رقم)يتيمم، الجروح ل باب الطهارة، كتاب أبوداود: أحرجه )٥( 
)أ(؛الوغالرامرةم)أما(.

)تما(,ذنالدارتطنى)ا/هها(.



اسانامتءهمصايدثام1ساّنجم 

ذكرعباس ابن عن هدْ عطاء رواية ق بمع ررول—م آت )التلخيص(ر ق تال 
للت؛ئمب.
منا السهمي؛ ورواْ تالت ا )الدراية(؛ عل المدق هاشم اش س ثعليق ول 

تال:أن إل لأ. س لأيثتءنالمئسفيسا وقال: وصثفه، >ق عدة 
اه.الأ-حكامء لاكيت«ها صعيفة رواية والشمم— الئنل ي؛ن "يعني؛ ا"بمع فروايه 

الشجة.صاحب حديث الادست الحديث — ٥٦

(.٥٥برقم)عاليه الكلام ومحبي الباب، هن.ا عن الخامس هوالحديث هدا 

أرتعونءفيه 'شء؛ المنح من للبي ل ليس أحمدت عن الشايح تول دّأيهت 
ررفيهقال: أحد عن )المغنى(ا؛ا ل لكن نرفوعة((، أما فلاهئ٥ الص. عن لحديثا 

وءموا،ا.وما الشي. إل رمعوا ما ه، اممه رمحول أصحاُس، عن حديثا اربعون 

مرفوعهالصحابة عن حديثا أرثعون *مه أحمدت عن ق)التئخص(أْأ وكدلالئ، 
ئساهل.من ؤمحة\إدق الشاؤح كلام ل ما يعرف ؤبدلك وموتونهء، 

خمسهذكر ا الدايةار أحاديث نحرج ق الراية اريصب ق رأيت ثم 
إلتها•ومردها ه الني عن حديثا 

ا-فر)ا/اأآ(.)ا(اسص 
)مآ(الدراة)ا/؛ه(.

والآثار)آ/ا؛(.المن سرثة )٣( 
)؛(ا،كي)ا/أ«أ(.

)ه(اسص
)أ(صبالراية)ا/آأا(.



US  بtjb  الوسوء(نوام

H اثوضوءاب ب

s هعج
وئا.قاة ه أنه ه الحديث -  ٥٧
داودوأبو أحمد أيصا ورواه ، )الغض( ق كإ الأثرم أيما رواْ الحديث هدا 
لأظن((.ررثاء كظهؤلأءت،لكن والنسائي 

موملا مضطرب راإستادْ ا! ال؛يهسا فقال تصحيحه؛ ق العلياء احتلف وقد 
حثير؛ر*جوده الرمديت وقال ممحل®، صحح ،لإسادْ مند0ت ابن وقال حجة®، به 

ثزطه،ا.اعل الحاكرر وقال أحمد، وكذاقال هذااوادسا®، ثيءق وهوأصح العلم، 
وكيلك،أحمد، رواية إل فتوصأ® ررماء لمقل؛ )النتقى( صاحس، عزا ينبيه؛ 

ا.الصيام(ر )حقيقة الة رّؤ، ثيمثه ابن الإسلام شخ عزاه 
الرمديلمقل وأما ذللثخ، ق الوهم أصل و؛يرن( *وهووهم® • الأليايىر قال 

بعضها؛وق فتوصأ®، ،قاء بعضها؛ فمي غتلمة، فيه الثثح أن شاكر أمد عن فثل 
)ا(اإلخي)ا/أ'*؛؛(.

رقمعامدا، ء يتقي الصائم يابه الصوم، ياب، داود: وأبو (، ٤٤٩)،"/ أحد الإمام أخرجه )٢( 
والمائيرنم)٧٨(، والرعاف،، القيء من الوضوء بامح اكلهارء، ياب، والرمحدى: (، ٢٣٨)١ 
خ؛هيةتئ.الدرداء أي حديث، من ٣(، ١ ١ رنم)٦ امرى، لمن اق 

١(.٤ ٤ )؛/ الكثرى والمن (، ٠٣٥ - ٦٣٤ )Y/ الخلافيان )٣( 
)أ(افدرك)ا/ا"آ؛(.

(.٢٤٣)ْ(اكفىرقم)
)ا'(محمعاكاركا)هأ/آأأ(.

(.١٤٨/١)٧(الإرواء)



_سمبء
٦٧٣

*قاءرواة؛ ءإن قال ثإ فتوصأ*، فأئطز *ياء بعضهات وق يأئطز*، *تاء 
وصوء0ا( aJصتت *انا آحرها: ق لأن مصأ،ا؛ رهاء وواية! ناقص لا 3أءطزا 

أعلم،ا.والله وثموصأ، أفطن أنه فمعناها يعيي 
ؤزئا.محنى؛ الم وكاة الئ الحديث - ٠٨
قنال ، ماجة وابن والدارقطى داود أبو أيما رواه الحديث هدا 
أخمدتوقال ، بالموي* *ليس ث أبوحاتم وقال صنف*، إسناد0 اوق ؛ ٠ )اوثالوغ(ر 

معاويه،ا.حديث من وأثبت ®هوأقوى 
إليهأشار الذي معاؤيه وحديث ، والئووي الصلاح وابن النذري وحسنه 

راوإساده وق  ١٠٠١^^انت3ل1ق اكنان ثامت هإدا الم، وكاء اراأعإن أحمدت 
صعق.

إوظمس من كظ؛ وق علثوصأ. دكزْ ص من اكالثإ الحJيث - ٥ ٩ 
الث-هس؛وقال ٠، والأريعه١ أحمد أيثا رواه الأول باللفظ الحديث هدا 

رنمالنوم، عن الوصوء ل باب اكلهارة، كتاب داود! وابر ١(، ١ ١ / )ا أحد الإمام أحرحه )١( 
(،١ ٦ ١ ١/ ) والدارتطني (، ٤٧٧)رنم النوم، من الوضوء باب الطهارة، كتاب ما->هت وابن (، ٢٠٣)

ة.بمئ.طالب أبي( بن عل حديث من 
)أ(؛الوغالرامرقم)«اِ(.

(.٥٦٣-٥٦١الخدث)ا/ علل )٣( 
ا.فر)ا/ا/•؟(.ادبموع)آ/خا(،واسص )؛(انظر: 

رقمالذكر، ص من الوضوء باب العلهارة، كتاب داود: وأبو (، ٤٠٢)آ"/أحمد الإمام أحرحه )٥( 
كتابوالناني: (، رقم)٢٨الاJكر، ص من الوضوء باب اكلهارة، كتاب والترمذي: (، ١٨١)

الوضوءباب الطهارة، كتاب ما-٩٠: وابن (، ٤٤٧)رقم الاJكر، مس من الوضوء باب الغل، 
٣٤المني)١/ j والثافص (، ٥٨رقم  ٤٢الموطأ)١/ j ومالك، (، ٤٧٩رقم)الذكر، مص من 

نيتهبمتها.صفوان بنتا يسرة حديثا من (، ٨٧رقم 



0(بابنواتض١^٠٠٠٠ الطهارة) عتاب 
-ث-ت

ا،اواد_،،ار ق ثيء راهواصح \جخ\وؤ؛.' وقال ؛، كلهمءربرواته الشيخان ءراحثج 
ثايت،،.®صحيح ؛1 الدارةطير وقال 

أحمدرروصشه )الض(رْا: و قال والأثزم، اشائ،رئ رواة الثاف وبالقظ 
عمروبنحديث من والتيهس أحمد ووواة المحمدي عند شاهد وله ٢، وأبوررعها<ر 

ررهو)أي:الثخاري: عن ي)العلل(ر*آ المحمدي قال جدْرى، عن أبيه، عن ئعيب، 
صحيح®.عندي المدكور( شعيب عمروبن حديث 

وليسواحد حديث ق اiلكورين الثفظير^ أن الشارح كلام ءلاهر نجيه• 
بنتحبيبه أم حديث من والثال صفوال، ينتر بسره حديث من الأول بل كد-لائ،، 

صميال.أي 

وجبقد ملأ لوثة ليس لي إل بيده ألفى من الراغ؛ الحدث " ٠٦ 

قوذكزه اكنف، ذكزه الذي باللمظ ا )التتةى(ر ق ذكره الخديث، هدا 

)ا(الخلأذات)آ/أ"اأ(.

١(.٢ ٩ / الرمدي)١ جامع انظرن )٢( 
)"آ(شالدارممي)ا/أ؛ا(.

بنتبرة من (، ٤٤٤رقم)الذكر، مس من الوصوء باب الغل، كتاب، ت ائي النأحرجه )٤( 
قهبمه•صفوان 

)ه(اكفىرنم)تماهآذ
التلخيصاضر)ا/يا٢(.انظر: )٦( 
(.١٣٢ا/ واليهقي) (، ٢٢٣أحد)y/ الإمام أخرجه )٧( 
رنم)ْه(.المر، العلل )٨( 

(.٢٥٨رقم))ا،(التفى 



اس1ذاسمنيصةاءامجاّلساٌ)جآ 
رواهوقد الحدث، مجؤ...ا< إل يده 1حدتىا أهص ررإدا ت يلمظ ٠ )اكلخيص(ر 

وابنالإ عيد وابن الحايتز وصححه والدازمملى والثهص الشافص أيما 
حثاذرى.

لحميأكل الوصوء مص ق حديثان ت والسادس الخامس الحدو|ن، — ٦٢، ١٦ 
الإبل•

»مصؤواقال: الئ. أن ولفظه: الراء، حديث، أحدهما: الحدثان؛ هدا 
وامحمديداود وأبو أحمد رواْ العم® لحوم مذ توصووا ولا الإبل، لحوم مذ 

صحيحأنه الحديث، عد\ء يين حلاها أر رالم ت وقال( ؛، حزيمهروابذ ماجه وابن 
سجهةالقل((.

آنتوصأالمي سأل، رحلا أن ولففله: سمرة بن جابر حديث والثاف• 
ررثعم،قال،: الإيل؟ لحوم من آنتوصأ قال،: ثئتإا<، ررإذ قال،: الغنم؟ لحوم من 

ا.ر وملم أحمد رواه الإبل® لحوم مذ ثوصأ 
صوئاأومحيرمحا.يس-ئغ حى لايمجوف • الساع الحديث، —  ٦٣

)ا(اكلخصمح)ا/؟اآك
(،١١١٨)حيان وابن ^٨٨(،  ٣٤)ا/ مسد، j والشاض (، ٣٣٣)Y/أحد م أخرجه )٢( 

الممهيد>تم\ا/هها-1\،ا(،محدالترj وابن )\/TY\(, والمهقي والدارئطك،)\إلأأ\ه 
كهههتنئ,هريرة أي حدث من ٣(، ١ رم/ والامتدكار 

رنمالإبل، لحوم من الوضوء باب الطهارة، كتاب، وأبوداويت ٣(،  ٠٣/ )أ أحد الإمام أحرجه )٣( 
ماجه•وابن ، ٢٨١)رنم الإبل، لحوم من الوضوء باب الطهارة، كتاب، والترمذي! (، ١٨٤)

(.رقم)٢٣حزيمة، وابن (، ٤٩٤رقم)الإبل، لحوم من الوضوء 3، جاء ما باب العلهارة، كتاب 
•( ٠٣٦ ر رنم الإبل، لحوم من الوضوء باب الحيض، كتاب ت لم وم(، ٨٦)ه/ احمد الإمام أحرجه ( ٤ ) 



©الوسوء(نواهض باب ) ij_lتناب 
•ا إلا اياعة بمي؟ أيثا أحرجه الحديث هذا 

أنهإليه نحيل الرجل البي. إل شكا رجلا أن الحديث هدا مسب فاتدْث 
الحدث.ارلأينصرف...اا الصلاة ق المإء نجد 

الكلام.يه اضَمحخ إلاأف صلاة لألثت الواف الثامن: الحديث - ٦٤
وابنحزيمه وابن وصححه والحاكم المحمدي أيثا رواْ الحديث هذا 
جثازاى•

ا،الصلاح وابن والنوى والمنذري والبيهس الشاش وممه رجح وتد 
ابنعن ثابت هو لكن الشي.، عن ُلأبجغ ابن الإسلام شيح وتال 

يكرهابروايه النئ. عن مرفؤع شاهد له لكن اه. مرفوعا؛؛ روي وقد هماس، 
وموقوئا.مرفوعا صحح أنه ٢ ١^١^١^ وذكر وصححها، ؛ ق)التلخيص(ر

حسالشك من يتوصأ لا من ياب الوصوء، كتاب (، ٤٠)أ/ أحد الإمام أحرجه )١( 
تمالعلهاره تمن من أن عل الدليل باب الخيض، مماب الم: وم(، ١٣٧)رثم يتيقن، 
(،١٧٦)رقم الحدث، j شك إذا باب الطهارة، محاب داود: وأبو (، ٣٦١)رنم شالث،...، 

الطهارة،ئاب ماجه: وابن (، ١٦٠)رنم الرح، *ن الوضوء باب الطهارة، كتاب والغاثي: 
رء؛؛هءثت,االازق نيل. بن عبداض حليلإث.ا من (، ٥١٣رقم)حاو.ث، من لاوضوءإلا باب 

حزبمة،وابن (، ٩٦رقم)• العلواف، ق الكلام ل حاء ما باب ا-ني، كتاب الترمذي: احرحه )٢( 
^(،سحدثاينتماسنها•

(.٢٢٥الحبثر)١; والتلخيص (، ٦٦الجموع)A انظر: )٣( 
(ب٢٧٤/٢١)٤(ءموعالفتاوى)

الح؛ثر)ا/هأآ(.)ه(التالخٍص 
)آ(الإرواء)ا/ا/0ا(.



الربعااردس اء1عيه م اساذالتع 

ب1بام،،و
_ت3777/م
*مسآمءءم^

ناصخائكن ؤإذلر ئانيل، الهاة شنث إذا ١^: الحديث - ٦٥
يلاثئتسل.

الحدث،الهاة. لحدك »إذا بمقل: )اثتفى(ااا و ذكزْ الحديث هدا 
داثدر؟اوالأثنم.ش وماْإل ١^، ل)الني(رأابمقل وذي 

ترتيبمن اج\( ص'آه  ٨٤٧برقم)رالمنممى( المسندبمقل ثرتيب ق وذكره 
٨٦٨)رقم آحز بمظ طريما له ذكر ثم صحيح،١، راإساده وقال؛ شاكر، أحمد 
صحيح®.ءإسادْ أيصا: وقال ، اج٦٢٢ ص٠ 

والقاموس.النهاية ق قاله ذممه، الماء: تضح فائدة؛ 
أنالني فأمزْ أملم، عاصم بن مس أن الئانىت الحديث، — ٦ ٦ 
تجل•

ماجه.ايى إلا ا ر الحنة يقثة أيقا ا-؛محه الحديث، هدا 

)ا(اكضرقم0؟\(.

طالبأبا بن عل حديث من ٢(، • رقم)٦ المدى، ل باب الطهارة، كتاب داويت أبو أخرجه )٣( 
ة.بمئ.

بالغل،نؤمر سلم الرجل ل باب الهلهارة، كتاب داويت وأبو ٦(، ١ )م/ أحمد الإمام أخرجه )٤( 
(،٦٠٥رقم)الرجل، يلمم عندما الاغتسال ل باب الممر، كتاب والترمذي؛ (، ٣٥٥)رقم 
١(.رقم)٨٨ أّ-لم، إذا الكافر غل باب العلهارة، كتاب اني؛ والن



0هابادمارةرراب،اصل(

٠•ر الم ابن وصححه آ، حزيْهر وابن حثاف ابن 3موجه 
فقالثإمه، إملأم قصة ل أحمد عند هنور0 أب حديث من شاهد وله 
ءنردْأذشو؛دارادهبوابهإل(حاثطمحمح المءق.ت 

المت.غنل من يغتسل أن أبوهتير0 أمر ت الثالث الحديث — ٦ ٧ 

ماجهوابن والرمذي أبوداود أيصا رواه الحديث هدا 

وقال، يصح؛، ارلأ الديني; وابن أحمد فقال ولعه، صحة ق اختلف وقد 
أنأحواله امرأ طرقه لكثرْ ®وهو حجر; ابن ئ1ل ٢، وممهءا ®الأشته البخاري; 

؛،الألبازروصححه ^١-^، ٠ )التالخيص(ر ق عليه وأطال حثنا((، يكون 
ثواهد.له وذكر 

الإعاء.من هاغثنل أنه الراخ; الحديث - ٦٨
قالت;رْ؛ئيبمها عايشه حديث، من وهو ، أحمد أيصا رواه الحديث، هدا 

(.١٢٤٠رنم)حبان، وابن ٢(، 0 رقم)٤ ابنحزيمة، )١(أخرجه 
التلخيصاِفر)أ/آمآا(.)؟(انظر: 

•٣(.الإيمأحمد)آ/؛ )٣(أخرجه 
رنمالست،، غل من الغل ق بابؤ الحتاثز، كتاب وأبوداود؛ (، ٢٧٢)أ/ أخمد الإمام أخرجه )٤( 

وابن(، ٩ رقم)٣٩ الست،، غل من الغل ل جاء ما باب الخناتز، كتاب والرمذي؛ ٣(، ١ ٦ ر١ 
(.١٤ ٦٣رقم)الستؤ، غل ل جاء ما باب الخنائز، كتاب ماجه؛ 
(.٢٤العللالكبم]لز.ذي,أرقم)٥ )٥(اننلر؛ 

(.٣٩٧/١)٦(التارخالك؛^ر)
j(\/j.\xyTA؛)لأ(اسص 

)اِ(الإرواءرنم)أأا(.
)آ(افد)أ/اهأ(.



اساداددءنيضةاءاسا'>ُضاّنبمك 

اض.رسول يا يمظرونك ئب لا، فمما: الناز؟«، »أصل فقال: لئئ. اص 
عليه،فأغص تنوء ذهب ثم فاغتثل، ففعلنا، الغصب،،، ز ماء ي ررصعوا فقال: 

فقال:افد. رسول يا يتظرونك ئز لا، فظا: الناص؟،،، ررأصل فقال: فاق أم 
الحديشر١ا.فاغتثل...ففعلنا، الغصب،، ®صنوايماءِفي 

دنهعتل ايابة ص اغتثل إذا الض. كان الخاص: الحديث - ٦٩
اروىفد أنه ظن إذا حتى يديه شعره نحلل ثم للصلاة، وصوءْ وثوصآ ثلائا 

جسّده.سائر غسل ثم مراج، ثلاث عليه الماء أقاصي بسريه 
دأاجابة ص امحل إذا »كاو البماري: ولففل عفدرم، ثممق الحدمم، هدا 

-بمافيحلل الماء ق اصاب٠نه حل ين. ثإ للصلاة، يتوصأ كإ يتوصأ ثم يديه، فعسل 
جلدهعل الماء يفيفى ثم بيديه، غرف ثلاث رأيه عل يصب ثم سعرْ، أصول 
المؤلم،اذكر الذي بالثقفل العنل باب ق الص٠بحين ل أجيم ولر كله،ا، 

قالثامن يعحبه كان البي أن ايادس: الحديث، — ٧٠
ظهورْ.

يعجبهه الّ؛ي ُكان بلمقغل: عليه مممق حديث، ص ، طرفالحديث، هذا 
ا١كله،ا مأنه وق وءثهورْ ورجله ثثلمه ق التيمن 

كتابوسالم؛ (، ٦٨٧رغم)يه، ليوتم الإمام جعل إن،ا ياب الأذان، كتاب الخاري• أخرجه  ٢١١
(.٤١٨رقم)عير، له عرض إذا الإمام استخلاف باب الصلاة، 

كتابلم: وم(، ٢٤٨)رقم الغل، نل الومحوء باب الخل، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
ة.بمها.عاسة حديثا من ٣(، ١ رقم)٦ الختابة، غل صفة باب الخيص، 

لم:وم(، ١٦٨)رقم والخل، الوضوء ق التيمن باب الوضوء، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
•ةأ.بمها ء١سة حديثا من (، ٢٦٨رقم)وغره، الهلهور ق التيمن باب الطهارة، كتاب 



ممسالمارأ)باو،اسل(

أوبمزبأن:اكل أراد إذا للخب الض. رخص اس: الحديث - ١٧ 
للصلاه.وصوءْ يتوصأ أن 

ينام؛،.)رأو وزادت وصححه ا والأرمذير أحمد رواه الحديث هذا 
وليسعائثه، مسند من الحدث هدا — تعال اممه رحه — ا1ؤلف جعل د؛بيهت 

منعائثه وحديث ٠، )اثتةى(ر ل ي يابر بن مار مسند من هو وإن،ا كيلك، 
تامأو :أكل أن فأراد يمحا كان إذا ه الض »كان ولفظه: قوله من لا بمله 

وصأ«رم.

همشلوهوجنب ينام أن أراد إذا ه الني كان الثابن• الحديث، " ٧٢
للصلاة.وصوءه وثوصأ 

الح،اعةربقثه أيصا أخزجه الحديث هدا 

أشألحدكبأنالكنأأزادأذبموذمحؤزئأتنياإذا اك١بع: الحديث - ٧٣
للعود.أنشط فانه الحاكم: وزاد ونحوءا. 

الأكلj لأجب الرحمة و باب الفر، كتاب والترض: (، ٠٣٢ 0إ م أحر-بم، )١( 
ق.بمة-يامر مارين حديث، رذم)ماا"،،من إذاتوصأ، والنوم 

صجح.حن حديث حدا قال 
)آ(اكفىرم)1م\(.

٣(.٠ رنم)٥ له، الرصوء واصتحباب الحب توم جواز باب الحيفى، كتاب ت ملم أحرجه )٣( 
رقمبمام، بموخاثم الحب باب الغل، كتاب والمخاري: (، ٣٦)A أحد الإمام أخرجه )٤( 

٣(،٠ )٥ رنم له، الوصوء واستحباب الخنب نوم جوار باب الحيمحن، كتاب ومسلم• (، ٢٨٨)
بابالطهارة، كتاب واس: (، ٢٢٢)رنم يأكل، الخب، باب الطهارة، كتاب داود: وأبو 

يناملا تال محن باب الطهارة، كتاب ماجه: وابن ٢(،  ٥٨)رقم ينام، أن أراد إذا اّينب وصوء 
رْتءجوبمهأ,عائشة حديث من (، ٥٨٤رقم)يتوصأ، حش الحنب 



الوبءام|س تميج امحتإي الييان نهآ 

رواهاالحاكم وزيادة الثخاري، إلا ؛ الحء١عةر يمه أيصا رواه الحديث هدا 
•؛؛>،"'•دائن أيئاالثبمي 

الوضوءواستحباب الحب نوم جواز باب الحض، كتاب لم؛ وم٢(، ٨ أحمد)V/ الإمام أحرجه ( ١ر 
(،٢٢٠)رنم يعود، أن أراد جلن الوضوء باب الهلهارة، كتاب داود: وأبو (، ٣٠٨)رقم له، 

كتابت والنسائي (، ١٤١)رقم توضأ، يعود أن أراد إذا جاء ما باب الهلهارة، كتاب والرمدىت 
الحبل باب الطهارة، كتاب ماجه؛ وابن (، ٢٦٢رقم)يعود، أن أراد إذا الحب ل باب الهلهارة، 

ئء.بمتئ.الخيري سعيد أي حديث من (، ٥٨١رقم)^توضأ، العود أراد إذا 
حبان،ابن )آ(صحح 



uUS (ال،،هارةuU )اصم

واو،اس«م

وطهورا.من>حاوا الازص يإ جعلغ الأول؛ الخل«يث " ٤٧ 
جائر.حديث من ٢ عاJهر مممق حديث من طزف الحديث ^ا 
محزبنأ ثكدا، تدك قول أذ ممك لكف إي الئاف: الحديث -  ٧٥

ووجهه•اصنوظاهركب عل الئإل مسح يم صربهواجده• الاوض يديه 
ذكتْالدي والثقظ ئظفة، بألفاظ وغير0 أحد أيصا رواه الحديث هن>ا 

مسلم.ألفاظ أحد سا اأؤلف
فأجبحاجة يابرق ماربى بعث الشي. أن الحديث هدا سبب هائيه؛ 

فقال؛للبت. ذلك ذكر P الداة، تنئ ك،ا الشد ل صئ اس بجد ول؛ 
١يكفيك...؛ثان ١^١ رر  لحديق.٠ 

ساستوإمحالألهمئنابرى■
وسقوصفته، الوصوء فروض من الحامي الحد،يث( من حلزف الحل.ي.ثا هذ.ا 

(.٤٨برقم)

رقموطهورا، مجدا الأرض ل حعلت، ه الشي نول باب الصلاة، كتاب اJخارى: أحرجه )١( 
(.٥٢١رنم)الصلاة، ومواضع ّ الساحالكتاب ومسالم: (، ٤٣٨)

(،٣٤٧)رقم ضربة، التيمم باب التيمم، كتاب والخاري: (، ٣٨١)ا/ أحد الإمام أخرجه )٢( 
لجت.بمئ.مسعود ابن حاويث من (، ٣٦٨)رقم التيمم، باب الخيص، كتاب ومجسالمت 



اساهصهمسمّدثاّوماٌ

واو،|زاءاإااسسا

تجلامذماءأوذنوبامذماء.بوله أؤيقواعل ت الأوو الحديث —  ٧٧

الح،اعةراا.أيضامه زؤام الحديث هدا

قالناس فتناوله السجد ق فيال قام أعراسأ أن الحديث هدا سب هانئة؛ 
ماء،مذ آويتوبا ماء مذ تجلا بنك عل وهرموا *يعوم الشئ فقال الرجر، 

ولم*ست؛وامتثريذه.بضم هزي 
أحدا.معنا ولجأ ولا ومحثدا، ازخمي ال1هلم مال: هوالل،ي الأعرابأ ومدا 

اه.ورسول السجد آعراي يحل ^ ١٥هريرة أي عن ا داويا أنجا ثنن ل كا 
النئفقال انضومما الممأ قال: فقوم جالس 

إليه...الناس فأسنع السجد، ناحية ق بال أن يلبث ل! ثم واستاء، نحجرت لمد ١٠
صححء.حديث هدا ١١ومال: اذ/يلإذئ ودوام الحديث، 

اص،j ايول عل س صب باب الوضوء، مماب والخاري: (، ٢٨٢أحو)A الإ-ام ا-مجبم < )١ 
و\ير»ذي.'(، ٣٨٠)رقم الول، مسها الأرض ياب الهلهارة، محاب داود: وأبو (، ٢٢ر' رقم 

باباكلهارة، كاب (، ١٤٧رقم)الأرض، بميب الول ماجاءؤ، باب اكلهارة، كاب 
كم،الول،، بمسها الأرض باب الهلهارة، كاب •اجه: وابن (، ٥٦رنم)االا٠، ل المقست، ترك 

مريرةأي حادبث، من ٥(، ٢ رقم)٩ تشل، 
(.٣٨رقم)٠ انجول، بمسها الأرض باب الطهارة، كاب داويت أي صتن )٢( 

قال١(.والانى  ٤٧رقم)الأرض، بميب الول ل جاء  ١٠باب الْلهارة، كاب اارمال>ىث )٣(جا*ع 
ة.بمم(عنأضينمالك، ١٤٨_،،رقم)Jbاارطىعنهذلك،مو-



0(ايتجاسات ازالأت باب اسمارأ) تناب 

مغحن دعاه الشتر. أن مالك بنر انمير حدث من، ٠ ر ملم صحيح ول 
هيإء المدر، ولا اثوو هدا مذ مح،ث لاضنيأ الناجي هذه ااإ0 وتالت أوله من 

ه.رموواض اكزآن«أويغال وقراءة مجغوو->ذ لذي 
أولاهنتتعا يكئسلة مد£ب إئاء ال^كلبق ولإ إدا اكاق؛ الحديث —  ٧٨

بالرامسؤ.

لكن،مسلم، ألفاظ بعص ١^^، ولثظ ٠، ١^^^١ أيصا رواه الحديث هذا 
للراب.ذكر اللقظ هدا ق وليس، ، ٥١٠^٥،،  ١١نيادة؛ لمسلم مغل لل 

نبنا.الآوجارسا بعلل أبرئا الثالث،• الحديث، — ٧٩
بصيغةعمر ابن، عن، ٠ رالغض( ل ونمله عليه، كلم من، أجد ا الحديث، هذا 
يدكرلر الصحيحة الأحاديثه لأن صحته؛ عدم ل يظهر والذي يعزه، ولر التمريفى 

فمي،السؤال، عن، والحواب، البيان مقام ق أنبا ،ع اتكاوحأ، غثرثجاسة ق العدد فيها 
إلامرأة حاءُت، قالت! ههبتيو بكر أي دستإ أسإء عن، وغرهما ا الصحيحزر 

نمررنحته، قال؛ يصع؟ كيم، الحيفح،، دم من، ثويا يمسب، إحدانا فمالت،! ه الض 
قه الى لثه واجبا العدد كان ولو يه؛'، تمحل نم ثتصخه، ثم بالماء، مرصه 

الحاجة،ولت، عن، ثاحيرهما حواز وعدم عليه واليان الئليغ لوجوب الحال؛ هذه 
(*٢٨٥)رنم وغيره، الول غل وجوب ياب الطهارة، كتاب ت ملم صحح ، ١ ر 

(،١٧٢)رنم الإنسان، شعر يه يصل الذي الماء باب الوصرء، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
قظهبمقءريرْ أنج، حدبث، من (، ٢٧٩)رقم الكلب،، ولؤغ حكم باب، الهلهارة، كتابه ت لم وم

)•آ(اكي)ا/-إ(.
يابالخلهارة، كتاب وملم: (، ٢٢٧رقم)الدم، ل، غباب الوضوء، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

(.٢٩١رقم)غسله، وكيفية الدم نجاسة 
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الصلاة®لكثت قال; غ.بمها عمر ابن حديث من ا وأبوداودر أحمد الإمام روى وند 
يرلفلم مراج، نبغ البول من واشل مرات، نبغ ابمابة من والئنل حمستن، 

منوالعنل مث0، التول من والعنل حمتا، الصلاة جعلت حتى يأل ه النئ 
وقدجابر، ين ايوب إننادْ ررول ات الهدب(ر )مزح ق النووي قال ؛^0<،، ا-إقتابة 

أحمدقال ج٨( ١٨١ص٥٨٨٤)رقم المسند ثرتيب وق تضعيفه((، ق امحلفوا 
حديثهاريثمه جابرت بن ايوب ل ا أحمدر عن ومل صحح((، ارإمنادْ شاكر؛ 
وملجزحا، يدكرفه فلم )الكبثر(أ؛ا ق البماري وترحمه الصدق((، أهل حدث 

صعيف.أنه ا النسابير عن 
الصحائفإن غمحأ ثرفوع لأنه الخدبث،، هدا عل الكلام ذكزلم، إنا نجيه: 

الزهع.حكم فلمه يحوهما أو بينا• أو أمرنا قال؛ إذا 
لاقيز.اومن الراغ: الخدث - ٨ ٠ 

ا.الحديث،رواْأيقابقيةا-إقاءةر هل«ا

٢(. ٤٧رقم)الخاية، من الخل ق باب الطهارة، تاب وأبوداود: (، ١ ٠ ٩ أحد)Y/ الإمام أحرجه )١( 
):((ادبموع)؟/اههلم

اض(.عبد انه رواية أ/ ٤ رقم)٣٩ الرجال،، ومعرفة العلل )٣( 
)أ(اكارخاعم)ا/«اأ(.

٢(.رقم)٥ اني، للنوالروكون الضعفاء )٥( 
السوقق ؤيعئي بجرج الجب باب الخل، كتاب (، ٢٣٥)t/ أحمد الإمام أحرج* )٦، 

(،٣٧رقم)١ بمص، لا السلم أن عل الدلل باب الجض، محاب وسالم: (، ٢٨٥رقم)وضرْ، 
بابالملهارة، كتاب واورمذي: (، ٢٣١رقم)بمانح، الجب، ل ياب الْلهارة، كتاب داود: وأبو 

وبالته،الجب مماسة باب الهلهارة، كتاب والنسائي: (، ١٢١رقم)الجس،، مماقحة ل جاء ما 
أيٍرحدين، من (، ٥٣٤)رقم الجنمه، مصافحة باب الهلهارة، ياب ماجه: وابن (، ٢٦٩)رقم 

ق؛أقمحه•هريرة 



ممد،اسيرأ)بمس|زالأاسط(

فثفزبواالصدقة بإبل يلحقوا أن العريثتن أمر ه أنه ت الخامس الحديث - ٨١
سرابموألٍا.

ا.^^١ وفيه اكلهم، ا"إقءاعةر رواه الحديث هذا 
الأيخرؤجادى ل إما الهجرة، من مت سه العرييتن هؤلاء قدوم كان فائدْت 

منالحميع عل العرئن فإطلاق محل، من ثلاثة ومعهم أربعه وكانوا أوشواو، 
التغب_،.باب 

ماض.، تّوو ي بن ائ ١^ محت المادز: الحدبث -  ٨٢
ديصليه.يذهب 

يميمياصيفي)مح(رء؛اللفظ^ الحديثبJا ،^١ 
باب،،.رحمة ق ذكزْ ؤإنإ البخاري، يمنيه ارل؛ ا•' الأوطار(ر مرحه)سل ل قال 
والدواب،الإبل، أبوال باب، الوصوء، كتاب والخاري؛ (، ١٩٨)مأحمد الإمام أحرجه )١( 

رنموارتدين، ادءاريين حكم باب امة، القكتاب ومسلم! (، ٢٣٣)رنم ومرابضها، والغنم 
كتابوالترمذي: (، ٤٤٣٦ ر رقم الخاربة، ق حاء U باب الخدود، كتاب وأبوداود: (، ١  ٦٧)١ 

بابالدم، تحريم كتاب اني: والن(، )٢٧رقم لهمه، يوكل ما بول ق حاء ما باب الطهارة، 
اليذ،كتاب محاجه: وابن ٤(، ٠  ٢٥رقم)4، أل:اا جردا ؤإد٠-ا ءءء؛ل• اش نول تأييل 

خ.ءتن.ماللث، ين أنس حديث، من (، ٣٥• رقم)٣ الإبل، أبوال باب 
ومرابضها،والغنم والدواب، الإبل، أبوال باب، الوضوء، محاب الخاري• صحح ل القصة انظر )٢( 

(.٢٣٣رقم)
وأبوداود:(، ٢٨٨رقم)المي، الطهارة، كتاب ومنم: (، ١٢٥الإدمأحمد)٦; أحرجه )٣( 

التيق باب الْلهارة، كتاب والترمذي: (، ٣٧٢)رقم الثوب، يصس، التي باب الطهارة، كتاب 
(،٢٩٦رقم)الثوب، من التي فرلث. باب الطهارة، كتاب والنسائي: (، ١١٦رقم)الثوب، بمسب، 

نمحهبمئثا.عاسة حديث، من (، ٥٣٩رقم)الثوب، من التي فرك ل باب العلهارة، كتاب ماجه: وابن 
)أ(اكضرقم)اإ(.

(.٧٤/١)٥(نءلالأوطار)



اساداسءنيضجاءامجسمضص

كيلكوليس مسندا، رواه البخاري أن عليه مممق الزلف قول ظاخو ثتبيه! 
وثزحه.ك،اءبم،ْن)اكى( 

الضأو يمفي ائ طهاية عل الخدين، يذا ١^ امتدلأل فلماهر فائدة: 
بثره لأيه الخى؛ هو وهدا ونجاسة، ؤلهاره المقلات ■حيث، من هكعثره 

نمه،عل الدليل قام U إلا البمرية، الأمر ل م ض، U طه ي بجت 
البل.مملامحت، )رإل اتت،: ثعمسل مصل ق الولف، قول صعق ثموف ويه 

عليه.دليل لا فإثه ءلاهر0«، 

ه".وممة ثقي ال^ة كال ؛^١ : ١٣١^^، - ٨٣
رقم)٧(.الطهارة كتاب، من الثال هوالحدين، الحدين، هدا 

رجس®•ررإي حيثرت الخئريوم قوله.3، الثامن؛ "الحد>سث، ٨٤
وغيره.أحمد أيصا رواه الحدين، هدا 

(،٤١)٨٩ رنم حيمِ، غزوة باب الغازي، كتاب والخاري: (، ١٢١)xj أحمد الإمام أحرجه ت١( 
ينأنص حل.سث، من (، ١٩٤٠رقم)الإنميه، الخمر لحم أكل تحريم باب الصيد، كتاب ■ لم وم

نْءأجبمئ.مالك 



uLiS  (اسهارةub  إزالة)اسو

و1و،اسو

—هئ و— 

ءَُ.  م أونصفه.بدينار الحائض( واطئ )أي؛ يتصدق الأووت الحديث - ٨٥

قالعناء اختلف وقي. ٠، والدازههلنىر ة الحئيمه أيصا رواه الحديث هدا 
به((،لأحدنا ثايتا الحاليث )؛لوكان ات الشاقتير فقال مرفوعا، الحديث هدا صحة 
جدارا،ممر ومتنه الحديث، هدا إنناد ل ارالاصطراب، آ! )التلخيص( ق وقال 
منهمحماعة، ين، الحل. صحح ولكن بايفاقهم، صعيفج أنه الحي  I١١ النووي وقال 

منأحثنه ررما آ! أحمدر الإمام وقال ا، العيدءار دقيق وابن المطاف وابن الحاكم 
نعلم،ا.قال! إليه؟ يدهس، قيل! حديث،أ 

وأدثْثصححه، ق المول اكهثان ابن أمعن وهد ١١؛؛ رالتلخيص(ُ ل قال 
منفيه به احتجوا قد حديث، من م وهوالصواب((، الإمام ق وقوام دقيق، ابن 

(،٢٦٤رقم)ص، قإنان اب الخلهارة، كاب وأبوداود: (، ٢٢٩أحمد)ا/ ام أئرحه )١( 
كابوالنماتي: و(امآا(،  ١٣٦رنم)ذلك، ق الكفارة ل حاء U باب الطهارة، كاب والترمذي: 

كتابعاجه: وابن (، ٢٨٩)رقم حمضتها، حال( ل حليلته أتى من عل محب ما باب الهلهارة، 
غ.ءتبج.عباس ابن حديث، من ٦(، ٤ رنم)٠ حائفا، أتى من كفارة ق باب الهلهارة، 

)أ(الأملالشاض)آ/؟مأ(.
الخبير)ا/م؟أ(.)٣(التلخيص 

(.١٥٣أ(،والإلأم؛أحادبث،الأيم،رفم)
التالخيصاضر)ا/مهأ(.)آ(انظر:

الح؛ر)ا/مهأ(.)لأ(التلخيص 



الوبعامرض أحاديه تميج اساذاييع 

ونحوهما.٠ الممحزر وحديث ا بضاعهر ثر كحديث هذا ق أكومما الاختلاف 
غرهاصعق إل به ياسمر الصحيحة،١. الئوااة ررهكذا داود! أي قول هائية! 

اثدكورةواوواية اصطراب، أو صعق من ععلو لا التي الأحرى الؤوايات من 
سوىله 4وج ول( البخاوي به فامزد مقتء إلا اسبحتن ق >؛^ محثج وواتبما كل 

عليه.تهمبع قد واجد حديث 
سيئا.الطهر بعد والكدر0 الصمرة لاثعد كنا الثاي! الحديث — ٨٦

ثرحمتهلكن الطهر®، ءبعد قوله! بدون ٠ التخارير أيصا رواْ الحديث هذا 
ا-لإص.ايام غير ق والكدرة الصفرة باب قال! حيث صحتها تشيرإل للحديث 
ذلكعن غ افن فاك اششت لحسه أم أن الثالث! الحديث - ٨٧

صلاة.كل عند ثغتسل فكاثت يغتسل، أن فأمنها 
هولففلءو ذي الذي والكل وغثثْ، أحمدرءا أيضا رواه الحدث هذا 

)٦٦(،رقم بتربقامة، ق جاء ما باب الطهارة، كتاب وأبوداود; (، ١٥)"Y/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
كتابوالنسائي; )٦٦(، رنم ثيء، يتجه لا ا،لاء أن جاء  ١٠باب اكلهارة، كتاب والرمال،ى; 

جهبمتئ.الخادري محعياد أي حديث، من (، ٣٢رقم)٦ بثربقامة، ذكر باب الماه، 
)٣٦(،رقم ^ء، بمص U باب اللهارة، محاب داود; وأبو )آ/ا،آ(، أحمد الإمام أحرجه )٢( 

كتابوالنسائي; (، )^١٦رقم ثيء، ينجه لا ا،لاء أن جاء  ١٠باب اللهارة، كتاب والرمدي; 
الالاأ،ى ائاء مقدار باب اكلهارة، كتاب ماجه; وابن (، ٠٢رقم)االاء، ل التومت، باب الهلهارة، 
ة.بممحا.ممر ابن حديثا رقم)ياه(،ءن بمص، 

وأبو(، ٣٢رقم)٦ الحيض، أيام ضر ق والكدرة الصفرة باب الحيض، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 
حديث،من رقم)٧'٣(، الطهر، يعد والصفرة اممورة ترى الرأة ل باب الهلهارة، كتاب داود; 

خ.بمها.مهلية أم 
(،٣٢٧رقم)الامتحاصة، عرق باب الحيض، كتاب والخاري: (، ٨٣)٦/ أخمد الإمام أخرحه )٤( 

ماسة.حد.يثا مجن (، ٣٣٤رقم)وصلاتها، وعالها التحاصة باب الحيضن، كتاب لم. وم



0ممساس،ادة)ئد،إذساس(

وقيشل*، أن اف1مهاقوله: بعد هداءنيى« ١٠*فقال: زاد: لكن الثخاري، 
أنحبيبه ام أمز اليي. أن جهاب ابن يذم ُلم قال• الليث عن ا ر مسلم صحح 
هي®,فعلته ء مي ولكنه صلاة، كل عند ثغتسل 

للثاصةالاعتكاف باب ل ^١( ١ _( )فح ق دم فائدة: 
نيادة:ْع يل فيإ يلحصهن ه الشي عهد ل المستحامحات عدد 

وضرهما.ا الصحيحزر ق حديثها أيحتنش، بتت فاطمه ~ ١ 

صحح.حمس وقال: أ والرمذير أحمد رواه حديثها جحش، لتت حمته ٢" 
آحرون٠وصححه ا، الثخاJير وحئنه 

وضرهما.الصحمحن ق حديعها ححععى، بنت حببه ام ٣" 

الأوءلار(ر*':ق)سل قال ا، النسابير رواْ حال.يثها جحش، بح، ؤيتب ٤— 
فحمةئستحاصامحت،، كلهن الثلاث ححس بنايت، فكون وعليه ثقايت،®، *رواته 

•( ٦٣؟م رنم)٤ وصلاما، وصالها التحاضة باب الحيض، كتاب لم: مصحيح )١( 
بابالحيض، كتاب لم: وم(، ٢٢٨رنم)اناوم، غل باب الوضوء، كتاب البخاري: أحرحه )٢( 

عائشة)جقفيؤم.حدأيعثا من (، ٣٣٣رقم)وصلاما، وغلها المتحاصة 
(،١٢٨رقم)الستحاصة، ق باب الْلهارة، كتاب والرمذي: (، ١٣٨ أحد)٦/ الإمام أحرجه )٣( 

ة.بمثا•جحش ينتأ حمنة حديث، من 
(.١٢٨رقم)المتحاضة، ل باب الطهارة، كتاب الر٠البى: جاعع انظر- )٤( 
الحيض،كتاب ومسلم: (، ٣٢١رقم)^الأستحاصة، عرق باب الحيض، كتاب البخاري: أحرحه )٥( 

عايشهحديت عن (، ٤٣٣ ) رقم وصّلأب، وهمسالها الستحاصة باُب 
رقمجعت، إذا وغسلها الصلأتن بين المستحاصة *م باب الخيفى، كتاب الساتيت أحرجه )٦( 

كههه'جحش ينت، نينب حديث، من (، ١٣٦ ) 
ص(نيلالأوطار)ا/أمم(.



سمثمحيو

افرموو روحها وليب عوف، بن الرحمن عد وذشا -صنه وأم طلحه، روجها 

أوواجبعض أن البمارير١ا صحح ففي ه، المذ روج شه ام ٥- 
الوحؤهذا من ا متصورر بن نعيد وروى مستحاصة، وهى معه اعكمت الني. 

شه.أم ١٣!
ققال المنثب، ين العلاء ذكزها الني.، روج رمعه بنت تؤدة ٦" 
ويكرثعليثا، الوجه هدا من ٠ داودر أبو ذكز0 حدث وهو ت قلت  ١٠ا! )اكح(ر 
مزصولأء.أ-؛مجه ابن أن ا ال؛يهسأ 

صالحأي بن سهيل رواية من الدازولىر*ا حكاه عنين، ث أساء ٧- 
عنالزهري،عنعروة،عنها•

•٠ أبوداوذر ذكرها مهيل، بنت نهلة ٨" 

عائثةحوت من (، ٣٠)٩ رقم المستحاصة، اعتكاف باب الحض، محاب اJخارىت أ-محرجه )١( 
.بمءا•

)؟(اظر;نٍلالأوطار)ة/؟ام.
رمذحابريرا/اا؛(.

(.٢٨١)رقم ث حاو ؛*LJ تتحاض، الراة ل باب الطهارة، كتاب داود؛ أي سن ( ٤ ) 
>ه(المنامرى)ا/همآمآ(ا

اممرىيي>ا/هممآ(،ونيانرى)ا/اا؛(.المن )!(انظر: 
ست،ناطمأ اف رسول يا قالتؤ: قالت،: عمى ست، أماء •عن وب: (، ٢١٥الدارظي)ا/سن )^١( 

ا١امتمهست< ح؛يثن أي 
(،٢٩٥رقم)غلا، له،ا وتضل الصلاتين بين نجمع تال س باب الطهارة، كاب داود؛ أي سن )٨( 

رمح.بمها.عاتشة حديث، من 



ممساا*هادة)وابإهلأاس(

٢.وغازهر التيهس ذكزها مرثي، أمإءينت ٩— 

٠.٠قJهر ابن ؤهو\'حعنلأن، بنت بادية " ١٠
هح—و— 

(.٣٣٠)ا(النالضى)ا/
)أ(اظر:ثحابرى)ا/أا؛(•



اس1ذالأعنيصجاءامجام1ضاّ

مماب،اته،لأة

ُء ابمراجص هي الإنراء ليلة الإنراء( ليلان )ءرضت ا،لؤلف: هول فائدة: 
الهجرةمل ذلك وكان اقس، الصلوات رصت النراج وق الصحيح، عل 

أقوالوفيه ؛، ١^^١ جرم وبه وغيره، ا منير ابن وهوقول الصحيح، عل يسك 
الباري(رم'لق)فح ذكزها عشره س1غ أحتر 

بالعداةركعتان التعثة أول من قرض أنه العلياء بعض فدكر ا-ثئس غم وأما 
نصتما وأول اهئس، قبل ثيء مزض بعدم وجرمآ•حرون يالغتي، وركعتان 
الحصرصلاة ق فزيد الئي.، هاجر حتى ركعتتن الرباعية كانت الحس 

وغيره.٠ البخاري١ صحيح ق الثمركعا صلاة وأقثت وجعلت،أربعا، 
يكنها.إدا ينتصلمها أوثمنها صلاة ص ثام من الأول؛ الحديث، -  ٨٨
مسلمق أ-جاو.0 ولر النسيان، نسألة ق ؛ الحعاءة١ ثمه أيقا رواْ الحديث، هدا 

)ا(اسقاتالكبحى)ا/آما(.

)أ(حلأءةالأحكام)ا'/مآ؛أ(.
)مثحالارى)ما/م•؟(.

لم:وم(، ٣٥رقم)٠ الأمراء، ق الصلاة ثرصنن، كيف باب الصلاة، كتاب اJخارى؛ أحرجه )٤( 
عاسةحديث من (، ٦٨٥رقم)ونمرها، السافرين صلاة باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب 

ت.ءها.
١٠)y/ أحد الإمام أحرجه )٥(  فليصلصلاة نى من باب الملأة، ءواقيت، كتاب والبخاري: (، ٠

(،٦٨٤)رقم القانتة، الصلاة نماء باب الساحاو، كتاب وملم: (، ٥٩٧)رقم ذكر، إذا 
الصلاة،كتاب والترمذي: (، ٤٤٢)رقم الصلاة، عن نام من ق باب الصلاة، كتاب وأبوداود: 



آذهئازي عنها ثام آن صلاة سى ررمن إتظ.' مه ذكزه الذي بالئمظ 
لكزهاا<.إدا يصليها 

واصربوهلمستثن، نع أساء وِ بالصلاة ^١٤^٢ منوا اكاقت الحدث — ٨٩
•المحاجع ينهمِفي ^^١ بمفر، علتها 

أحمدأآآ؛رررواْ وقال؛ م<ثاككما،، ُرموا بمظ؛ أ )ائتممى(ر ق ذكره الحديث هذا 
اللمفلنمن أعم وهو أولأدمحا«، ا١موا ؛ داؤد؛رأي ق رأيته والذي داود*، وأبو 

—أي!حديثه مجن ا الح١كلمر ٠أ•حزحه ا؛ الأوطار(ر )نيل ق قال والحديث الذكونين، 
تزْبن ١^ حديث من بنحوْ والدارمحلي والمحذي محب- ابن عمرو 

رباطرق وله حنن، ؤإستادْ اه الممرقة* يذكر ولر جدْرا"ا، عن أبيه، عن ا-بجى، 
•لغمه الصحيح درجة إل ببما يصل 

بنعمرو بن اش مد بن محمد بن محب ابذ هو محب ن عمرو ءائدْت 
الاحتجاجعل العناء وأكؤ عمرو، وأبوْ اممه هوعد هؤلاء من فالصحايأ العاص، 

نيبمن باب الوابت، ئ1ب والناني: (،  ١٧٨)رنم الصلاة، ينمى الرجل ل جاء ما اب ب =
(،٦٩٥رنم)أونسها، الصلاة عن نام من باب الصلاة، كاب ماجه.' وابن ٦(،  ١٣رمم)صلاة، 

رْ؛هيئن.مالك بن أنس حديث، من 
)ا(اكشرقم)بما؛(.

•ة.بمثعا العاص عمروبن بن عبداف حديث، من (، ١٨•)Y/ أحمد مستد )٢( 
عبدافحديث، من (، ٤٩٥)رقم بالصلاة، الغلام يؤمر متى باب الصلاة، كاب داود: أي سنن )٣( 

هبمعا.العاص عمروبن ابن 
)أ(نلالأوًلار)ا/؟أم(.

)ه(افدرك)ا/يها(.
والرمدي:(، ٤٩٤)رقم بالصلاة، الغلام يومحر متى باب الصلاة، كاب داود: أبو أحرجه )٦( 

(.٠٢٣ والدارتطتى)١/ (، ٤٠٧رنم)بالصلاة، الصي يؤمر متى جاء ما باب الصلاة، كاب 



^^1صاميو

بىأحمل رارأيت ؛ت ^١ ٧٠٠١١هال جيم، عن أبيه، عن سنيب، بن عمرو برواية 
تحتجونأصحابنا وعامه عثد وأبا راهويه بن ؤإسحاى المديى بن وعئ حثل 

البخاري!قال ا1سلمين<ا، من أحد تركه ما جده عن أبيه، عن معيب، بن بتنيو 
يعدهم!ا،.الناس ررمثن 

عنك-)ايوب، أنه راهويه بن اسحاق عن ا )اثدي(ر ي المم ابى وذكز 
علالامحاق الحدبث،(اى )ض ممابه ي الخاكأ وحم محن(، ابن عن ي، 
عنأبيه، عن شعسب،، يى )عمزو أن إل المحدثين يعفى وذهب، حديثه، صحة 
فالخديث،عمرو عل يعود كان إن حده ق الضمير بأن معللا بحجة ليس حده( 

فهوشعسب، أبيه عل يحول كان ؤإن صحابا' غتر وهو محمد جده لأن مرتل؛ 
عليعود الضمير بأن وأحسب، يدركه، وهولر عمرو' بى الله عبد جده لأن مشؤع؛ 

بأنذللق، بعضهم وعلل عمرو، بن افه عبد حدْ من شعسب، تملغ صح وقد أبيه، 
منالؤواية تمع فكيف، محلولة، علة وهدم صحيقة، س كاست، عمرو رواية 

اثاه«؟ر (م رراكتبوا فقال! بالكتابة حديثه قدأمربحفظ س والتي الصحيفة 
الأجلاءعند صحيحة جده عن عنأبيه، سعسبا، عمروبن رواية أن والحاصل! 

لكترةالكتاب،؛ ثزط من ؟كن ب ؤإن ذلك عل هنا سهنا ؤإنا الحديث،، علياء من 
مرورْ•

)ا(اكارخامر)أ/آإس؛مِ
)!؛(زاداس)ه/ها/'؛(.

المستدرك)؛/؛•؛(.اننلمر: )٣( 
لم!وم(، ٢٤٣٤)رقم مكة، أهل لقطة تعرف كيف،  c-jIjاللقطة، كتاب، البخاري! أخرجه )٤( 

ظهه'.هريرة ش حدين، رفم)ههم؛(،من مكة، تحريم باب اتحج' كتاب 



ِممبسمسءا__

مقدووما وآحئ الاماثه، ديقم مذ مقدوو ما أول الثاJثVت الخدث — ٠٩ 
الصلأ0.

f .ًِ..١١... . ,ا/) مقدوذما *وآخر قوله! دون الصغير( )الخامع ق ذكزْ الحديث هدا 
الخلاء،بن الهلب ءب ائبمئر٣ا: قال ص، ورو سراورى وماْ الثلأة«، 

وقارصحح،،، ت الألبان وقال ثقات،ا،، رحاله وثقية له، يرجم من جد أب 
منيزيغ ما *أول بلمظ: اأؤلف ذكز0 الدي للحديث شاهد أيصا )الحامع(رْا 

اف«عند له حلاي لا مصل ورب الصلاة، دينهم مذ يمي ما وآخر اْلأماثه، الناس 
شرحالمدير )فيض وق ا، لصنمه١ الثيوح ورح ا-وىم رواه 

هدايروى لا : العمق وعن ٢، واممرازر التيهص أيما رواه أنه ا الحاهع(ر 
ااإنهحسن،ا.؛تالألبايىر وقال اه. يستا, وجه من افليث، 

(.٢٨٢٠^)الممر، مع )ا(ا.بم 
ن.بمئ•أرس بن شداد  V^.J^من ٧(، ١ رقإ؟غ  ٣٥اممراق)U/ أحرجه )٢( 

)م(صعالزوائد)؛/ْأل(.
(.١٧٣٩)؛(اللأةاكسترقا)

(.٢٨١٩رغم)الممر، )ْ(الحا.ع 
ثايت،بن نيئ حديث من (، ١ ٢  ٦٨)رمم الأصول،، نوادر ق الترماJى^ الخكم أحرجه )٦( 
(.٢٨١٩)رقم الممر، الخامع )٧( 

(.٨٨القدير)٣; ص(فص 
من(، ٤٨٩٢رنم)الإي،ان، ثم، ق والمهقي (، ٣٨٧رنم)الممر، العجم اممرانر )٩(أحرجه 
ظهقنن.امحلأب بن عمر حاوينؤ 

)'ا(الضعفاءالير)أ/ه؟ه(.
(.٢٥٧٥رقم)الخاْع صحح ( ١١)



اليوضالربءاحاديث تميع م اليياذامحتع 

،j^ub

ر؟حءةءءتت\

الخانة.الأاسأغثائا:زم أطزو الألأل:الحديث - ١٩ 
؛.ماجهر وابن أخمد أيصا رواْ الحديث هدا 

محي؛^■51؛،مموذن الئلأة لحضزُت إذا الئاي: الحديث - ٩٢
ص

ا.أحمدر أيفا رواْ الحديث هدا 

س:لأؤذذَهالحاثىإ.
منكرعيسى بن المسيرا إستاده وق ، ماجه ابن أيصا رواه الحديث هدا 
،لحننه ق)الحامع( الثيوءلث، رمز وف، ا، وأبوررعلار حائم أبو قاله الحديث، 

(،٣٨٧رقم)الأذان، يضل باب انملأة، كتاب لم؛ وم(، ٩٥أخمد)؛/ الإمام أحرجه )١( 
صفيانأي بن معاؤية حدبن، من (، ٧٢رقم)٥ الأذان، قفل باب الأذان، ياب ماجه؛ وابن 

خ؛ئلبمنمح.
مؤذنالسفر ق ليؤذن يال؛ من باب الأذان، كتاب والبخاري؛ (، ٤٣٦احمد)م الإمام أحرجه )٢( 

حديثامن (، ٦٧٤رقم)أحق،الإمامة، من باب الماجاد، كتاب وملم؛ (، ٦٢٨رقم)واحد، 
;ْء^بمل.الخويرث ين مالك 

كتابماجه؛ وابن (، ٥٩٠)رنم ؛١لإئءة، أحق من باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٣( 
•هماس ابن حديث، من (، ٧٢)٦ رقم الأذان، فضل باب الأذان، 

(.٦٠)م )؛(الخرحواك،ديل 
(.٧٠٣٣)رقم الصغر، الخامع )٥( 



\ملإَ/

ولثودذتثلم، حى علام محم يودذ "لا آحر وجه من الرراقر١؛ عد ورواْ 
ابمهور•وصعقه الثاذهم٠ر٢؛ ومه نحمح( أ؛ى بن إبرامم وفته خيارثم"، محم 

جله.عتره حمس لكن بلال أذاق أن الراح* الحديث " ٩٤
ثابت®اصحح ابن وقال ا، أحمدوأبوداودر رواه الحديث هدا
النوممن ثم الصلاة ق محذوره أيى حديث الخامز! الحديث - ٩٥
المجر.لاة صل 

ابنوصححه ٢ حباذر وابن والنسائي داود أبو أيصا روا0 الحديث مدا 
ير^واينءزمص•

حديثمن ورد وقد افويب، الئوم® من حبو ®الصلاة قول! يش 
وابنوالمحبذي أحمد أحرجه أبما يلأل حا.يث ومن سق، كإ محدورة \لي 

قال:الفلاح. عل حمآ ]ضر: ل \ؤ1)أ ئال \د-\ »ين أنز: وش ْا.بماعا، 

)ا(.صفب.الرزاق)ا/ي\ر؛(.
٢(.الحدث)ص:مأ واختلاف (، ١٧٣الشاض)١/ سند )٢( 
من(، ٤٩٩رغم)الأذان، كف اب الصلاة، كاب وأبود\ود■ (، ٤٢احد)؛/ الإ.از أخرجه )٣( 

خ؛هيبمثئ.نيل. ين اطه عباو حديث 
(.١٩٧)إ(صمحابنءزبمة،)ا/م؟ا 

(،٥٠٠)رقم الأذان، كف، باب الصلاة، كاب داود: وأبو ٤(،  ٠٨)م/أحمد الإمام أخرجه )٥( 
١(. ٦٨٢رقم)حبان، وا؛ن ٦(،  ٤٧رقم)الفجر، أذان ق القوسح باب الأذان، كاب والا5ي; 

(.٣٨٥رقم)محزيعة، ابن صحح )٦( 
الحل)م.ها(.)٧( 
الفجر،ل الصب ل حاء ما باب، الصلاة، كاب والر٠الىت ١(، ٤ احل)٦! الإمام أخرجه )٨( 

بلالحديث، من (، ٧١رنم)٥ الأذان، j الة باب الأذان، كاب ماجه: وابن ١(، رنم)٨٩ 
هتن.



_^^محامبء

عمرتابن وقال صحح®، ®إسادْ ات اويهسر قال ا، ١^٣٠١ من حير الصلاة 
النوممى حتر الصلاه الملاح: عل حل الصلاة، عل حل يعدا الأول الأذاذ رركاف 

ا.حثن*ر ومنيه ١٠ق)التالخيص(ت قال ا، مريئزار 

jأملم اجنحل، المزثل مم بى أنس محذوره أي اسم آحرى؛ فاتده 
•بثأكه مؤذنا وجعله الأذاف ه الني وعلمه يإن، عام حنم من الني. مرجع 

يه.ممى حل الأذال اعاد محدوره ابا أل الادست الخدينؤ — ٩٦
»كاقال: أخد، الإمام كلام ذكر ح؛ن ل)الغنى(رْأ إلا أجيم لر الحديث هدا 

أبومحذورهفجاء قال: محذوره أي مل أدل رجلا رأيت قال: رفح بن اش مد روى 
الصداتيحارمث، بن زياد حديث هذا يعارض لكن الأئرم، احرجه أقام® ثم فأدف، 
فقاليقيم، أف ُلأل فأراد فأدنت،، المجر، لصلاة اودف أن اض. رسول أمرق قال: 

داوذوأبو أحمد رواْ ميم® يهو ^ ٥١ومي أذل، قد صدآء أحا ®إل الثي 
معيدبن محص صعقه وقد الإءريةل، حديث، من يعرف ررإث،ا وقال: ا والرمذير 

مقاربجهو ؤتمول: امرْ، يقوي ٠ إس،اتملر بى محمد ورأيت وغثره، ا المطازر 

x٤٢٣/١(،ومح)٣٨٦خزث،رما)ابن )ا(أ-محرجه 
)ما(المنالكثرى)ا/ّاآإ(.

(.٤٢٣/١•٦(،واّ)مالآ٠ار،رنم)٢٨)مأ-م-بم 
x٣٦١/١)٤(اسصس)

أحر،ؤيقيم يؤذن الرجل ل باب انملأة، كتاب وأبوداويت (، ١٦٩)؛/أحد الإمام أحزجه )٦( 
(.١٩٩)رنم يقيم، نهر أذن من أن جاء ما باب الصلاة، كتاب والترهذي.' (، ٥١٤)رنم 

(.٢٢الخرحوصللأينفيحانم)ْ/٤')٧(اظر:
قوالإرشاد (، ١٩٩)رقم يقيم، نهو أذن من أن حاء محا باب الصلاة، كتاب الرمذى؛ جامع )٨( 

ءال،اءالحأوبث،سل)ا/مأإ(.معرفة 



نجاصو،اسدأاباب،الآناذ( 

لكنؤإن أدن، من نجم بل الأذان، لاتجد )؛ ٧١أن الحديث، هذا وظاهئ الحديث،*، 
وافهغثوالراتسر، 

امابن يولف حس واقربوا ^١ ٤٥بلتل يولف بلالا إف الساع• الحديث ~ ٩٧
مآكتوم.

•وغيُْ أحمد أيما رواه الحديثج هدا 

وجعثل:ُلأل فيأذان ١^، بياذ عن ثت فائدة: 
المحيي٢؛•إلا الح،اعه رواْ 3ائةقلمرمةظنا:ها« 

الحديثأهل أكز فعند أيه، واسم مكتوم ام ابن اسم ي اختلف أحزى: قائده 
ومال:افه عبد ®الثهور ا: ممرر ابن وقال ا، اور عبد ابن ماله مس، بن عمزو 

بجرمهالتحي. وكان ئدمحإ، اسلم عامري ئرثي وهو أعلمء، وافه عمرو، 
بدريعد فعص بمبرا لكن عثرة ثلاث، استحلفه محيل: الدية، عل ؤتستخلفه 

الدية.ق وماُت، رجع بل وقتل: -بما، واسشهد القادسية، سهد سست،ن، 

بجرْ،من له كان إذا الأعمى أذان باب، الأذان، كتاب، والخارىت ٩(، )T/ أحد الإمام أحرجه )١( 
ونمالفجر، بمللؤع محمل الصوم ف، الدخول، أن بيان باب، الصيام، كتاب، لم; وم٦(، ١ رقم)٧ 

•ة.بمت؛ةا عمر ابن حديث، من (، ١٠)٢٩ 
رقمالفجر، نل الأذان باب، الأذان، ئاب والخارى: (، ٣٨٦)ا/أحمد الإمام أخرجه )٢( 

رنمالفجر، طلؤع محصل الصوم ؤ، الدخول، أن بيان باب، الصيام، ياب، لم: وم(، ٦٢)١ 
كتابااني؛ والن(، ٢٣٤٧)رقم الحور، ومت، بابط الصوم، كتاب، داود: وأبو (، ١ ٠  ٩٣)

جاءما ياي، الصيام، كتاب، ماجه: وابن (، ٦٤١رنم)الصلاة، وفح غجر ل الأذان باب، الأذان، 
ة.بمتد.معود ابن حديثه من (،  ١٦٩٦رقم)الجور، أخجر تل 

(.٩٩v)٣(الأمتي٠ُاب،)٣/
والمن)آ/خمإ-هحإ(.اس )إ(جاْع 



اسذاسءهمصةاءامجالوءضاٌ

mئسش«طاثهلأة 

-e^e -ء
؛JUثم الخئس الصلوات ق الشي. أم ( ؟،-iJأن الأول• الحديث — ٩٨

ملأك.من الأساء وئغ ٠^١ محمد، يا 
صححء،ءحنس ،! Jlijوالرمدير داود وأبو أخمد رواه الحل>يث هدا 
٠•اووابن عند وابى والحابم( جبال وابن حريمه ابن وصححه 
الحاويث،،،امضعزب ا: أخمدر قال الزناد أبير بن الرحمن عبد ناد0 إّول 

٠ماJاكر وومه *صعيف®، ت الأشاقشر ومحال 
الحديث®،رءمروك ؛؛ أحمدرقال عثاش، بن الحارث بن الرحمن عبد أيصا وفه 

هداق يوح قد ولكثه ،امة®، اتتندر ابن ومحال ^٠، ١٠٥٠ا؛ ممزر ابن وقال 
الحديث.

(،٣٩٣)رقم الوامت،، j باب الصلاة، ى1ب داود: وأبو (، ٣٣٣/١)أحد الإuم أحرجه )١( 
عباسابن حدث من (، ١٤٩رنم)الصلاة، مواتيت، ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والرطىت 
صحح.حن حاويث الرمدي: نال، رْ.بمّبج. 

والتلخص(، YA/A)واكهيد )ا/م؟ا(، والتدرك (، ٣٢٥)رنم حزبمة، ابن صحح )٢( 
ا.لر)ا/م'«م(.

(.٢٥٢الخرحواسول)ه/ اظر: )٣( 
)؛(انذلر:ولالأوطار)ا/أ'\م(.

(•٩٣الخوزى)آ/لابن والتروكرن الضعفاء )ه(انظر: 
(•٩٢الخوزى)A لأبن وسض0 الضعفاء انثر: )٦( 
(.٣٨; ١٧الكال)ويزب الثالث،(، الفر ٣; ١ ٤ )٢; ش لأبن الكٍير اكاريح انثر: )٧( 

(.٤٨٣)خ(اسقات،امرى)'\/ 



نمآممباسلأأ)إابق>عطاسلأة( 

الخديث،ممل لكو تندرا؛: ابن يال عباد، ابن وهو مم بن مي ومه 
بحديثه.محجوز ولا 

هذاق إلا ءلأ:وخد الإرى: عد ابن قال وواك« امحاء زمحت ررثدا وقوله: 
وبعضهمخاصة، أوقا؛ا للأنبياء لأن صحتها؛ عدم والظاهر ممتؤ: ا-ثديثاا، 

صلاثن.سوى عليهم ليس 

يتوصأ.حش إداأحدث أحدكي صلأ0 افه لايقبل الثال• الحديث " ٩٩
؛.أخمدرأيصا رواه الحديث هذا 

سث،اكالث،:أ;تردوا؛اش
الثخاري:ق ويتمته ا، ما•جةر وابن والثسانى البخاري رواه الحديث هذا 

جهنم«.يح من الحئ شده ررقإف 
عامهعل بز الراجي اي j اوجل بمل لا الراغ: الحديث - ١ ٠ ١ 

ئ.منة 

(.٥٠١اهمى)ي/)؛(الطمات 
(TU/A>J_1(Y.)

طهور،شر صلاة تقبل لا باب الوضوء، كتاب واJخاريت ؛"؛(، a/t)أحد الإمام أحرجه )٣( 
حدينامن (، ٢٢)٥ رقم لالصلأْ، الطهارة وجوب باب الطهارة، مماب ت وملم (، ١٣٥)رقم 
خ.ةتئ.مريرة أي 

وابن(، ٥٣٨)رنم الخر، شدة ل بالظهر الإيراد باب الصلاة، مواف، كتاب البخارىت أحرجه )٤( 
الخيريصعيد أي حدين، عن (، )٩^١٦رنم الحر، شدة ل الإيرادبالظهر باب الصلاة، كتاب ماجه؛ 

حدبث،من (، ٥٠١)رقم الحر، اشتد بالظهرإذا الإيراد باب الوامت،، كتاب ت اتئ النواحرجه 
الأشعري.قنن.موس أيى 



اسدادتءهمسماحمطام|ماٌ\يتم  يتان— 

ثقارببلفظ م ١^!^،، مال كا وئسبماره البخاري رواْ الحدث هذا 
علشز ض !ي  Jfi-jU؛.محو ،لا البمارذ: فلفظ ١^، ي ذ٢ 

منهعاتمه عل رالتس ت مسلم ولخفل بالإهراد، »عاوةه« لخظ: وق ثيء«، عامته 

ئْ•الرجل يش أل الئي.  ijrالخابس؛ الحديث - ١٠٢
)المستدرك(ق الحاك؛ا واحزحه ماجه، ابن نحنْ أحرج الحديث هذا 

•صمفٌ مفيال ين عسل فيه لكن ثزطهإ، عل ٠رصحح ونالت 
يوبا.ولا ثعزا أكم، لا الادست الحديث، — ١ ٠ ٣ 

ررأمرتقوله.• من ٥ وهو^٠١وغثرْ، ا أبوداودر أيصا رواه الحديث هذا 
أغظ؛«.نتعؤ عق أنجد أو 

•مهوبنهم بقوم يثبه من • الساح الحديث —  ١٠٤
داوداْ؛.أحمدوأي إل ق)ابمكاة(ر؛ا ماْ الحدث ٥^١ 

(،٣٥٩رغم)ءام؛بم، عل الواحدفليجعل اكوب، ل صل إذا باب، الصلاة، كتاب، اJخارىت أخرجه )١( 
هههقنئ•عريرة أبى حديث، من ٥(، ١ رقم)٦ واحد، ثوب، ل الصلاة باب، الصلاة، محابج ومسلم: 
والخاكم)ا/مهمآ(،(، ٩٦٦اكلأة،باب>كرْوالصلأة،رقم)إقامة محاب ماجه: ض )٢(أخرجه 

الشيخان.ثرط عل صحح هذاحديث، الحاكم: قال يجعيبمد. هريرة أي حدسثح مجن 
كابلم: وم٨(، ١ )٦ رقم الصلاة، ق ثؤيه يكف، لا باب الأذان، كاب البخاري: أخرجه )٣( 

كتاب،وأبوداود: (، ٤٩٠رقم)واكوب، الشعر كف عن والهي الجود أعضاء باب الصلاة، 
ة.بم؛؛ا•صاس ابن حدسث، من (، ٨٨٩رقم)الجود، أعضاء باب الصلاة، 

X١٢٤٦/٢)٤(ذةاةاكابح)
٤(،• رقم)١٣الشهرة، ليس ق باب اللباس، كاب وأبوداود: ٥(، • )Y/ أحد الإمام أحرجه )٥( 

ق.بممح.عمر ابن حديث، من 



ةتاب،اسدة)بإو،قوإوطاسمة(

قوقال كه، ورمز ٠ والطترانار داود أي إل ا الصغير(؛ )الخامع وق 
جئال،ا،ررسنده }' سميه؛ ابن الإسلام شيخ وقال حنن،١، ارسنده أن )الفح(ر 

الحمدية(،السة ط. )ص٢٨—٣٨، المستقيم( المحرامحل )اقتضاء ق عليه وثكلمم 
صحيح،،.ؤإنتادْ وأبوداود، أحمد رررواْ ز' )الفروع(ر ق وقال 

ي<ُمحلأءَلمْ:ماشآتي.
داشُإكيماكاثة(والخدِث،رواْلصاهيرآا، هدا

ينع.وأف الصورة عن نش النئ. أن ١^^ الحديث - ١ ٠ ٦ 
قمتها!وغيرهما، الصحيحن ق أحاديث بمعناه ورديت، الحل.ين( هدا 

هذهيصنعول الدين ررإة قال! الني. أن خ.بمتمحا عمر ابن حديث ~ ١ 
ا.ر ألحيوامالحكم،، لهم' بمال القياْة الصوريعئ<بودايوم 

(.٨٥٩٣)رقم الصغر، )ا(الخامع 
خ.بمتئ.١^١^، بن حديقة حديث من (، ٨٣٢٧)رنم الأوسط، انمحم ل الطراق أحرجه )٢( 

•( ٢٧١/١٠)٣(قحاUري)
(.٣٣١)أ(محمعاكأوى)هآ/

(.٨٥الفرؤع)آ/ وتصحيح )٠(الفرؤع 
رنمحيلأء، غير من إزاره جر من باب اللباس، كتاب والبخارىت (، ٦٧)Y/ أحد الإمام أحرجه )٦( 

داويتوأبو ٢(،  ٠٨٥)رقم حيلأء، الثوب جر تحريم باب اللباس، كتاب ت لم وم(، ٥٧٨٤)
ماباب اللباس، كتاب ٤(،  ٠٨٥)رقم الإزار، إسال ق حاء ما باب اللباس، كتاب 

رنمالإزار، جر ق التغليظ باب الزينة، كتاب واإنسائيت (، ١  ٠٧٣ ) رقم الإزار، جر كراهية ل جاء 
حدثمن (، ٣٥٦٩)رنم الخيلاء، من شه جر من باب اللباس، كتاب ماجه؛ وابن (، ٥٣٢٧)

ا؛نعمرهبمة.
ومساومت(، ٥٩٥١)رقم القيامة، يوم الصورين عياب باب اللباس، كتاب البخاريت أحرجه )٧( 

٢(.١ ٠ )٨ رقم الحيوان، صورة تصوير تحريم باب اللباس، كتاب 



الدبءاموض أحاديه تميج التوي البيان نجا 
قرامالثت وق افه. زسوو عئ يحل قالت: يخممقبمها عايشه حديئ ٢- 

عياباالناس أشد مذ ررإث وقال؛ مهكة الئتي ناول م وجهة، فتألوف صوو، فيه 
٠.عليهإر مممق الصور® هذه يصوروذ الذيذ القيامة يوم 

قلم°ينبمث الدئيا ق لبنه من هإل ا-ميز، ^^١ لا العاشئ! الخاJث — ١ ٠ ٧ 
الاحزة.

ا.أيصاأحمدر رواه الحديث هدا 

أصبممترصع إلا الحرير لبمى عذ بى عثز: الحائي الحديث، ١-  ٠٨
أربعة.أو ثلاثة أو 

صا٣'إلابجاعةشإلأاصل٤ا.٥^١ 
المعمر.عن اوجاو تش الشذ. أن عشز: الثان الحديث - ١ ٠ ٩ 

(،٦١٠٩رقم)اش، لأمر والشدة الغضب من يجوز ما باب الأدب، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
٢(.١ ٠ رقم)٧ صورة، ولا كلب فيه يبا اللأتكة تدخل لا باب ال0س، كتاب لم: وم

ومسلم:(، ٥٨٣٤رقم)لالرحال، وافراثه الخرير لبس باب اللباس' كتاب البخاري: أخرجه )٢( 
٢(،٠ )٩٦ رقم والماء، الرجال عل والفضة الذهب يء امتعال تحريم باب الابس، كتاب 

ؤهبمته.الأءلاب عمربن ديثإ حس 
نمح.بمنمح.الي؛ان بن حديقة حدث س (، ٠٣٩ أحمد)م/ بنحوْ: وأخرجه 

اكشرمم)ههه(.)٣( 
والفضةالذهب إناء اّستمال تحريم باب اللماس، كتاب ومسالم: ٥(، ١ أحمد)١/ الإمام أترجه )٤( 

الخرير،لبس ل جاء ما باب اللباس، كتاب داود: وأبو ٢(،  ٠٦٩)رقم والماء، الرجال عل 
(،١٧٢)١ رقم والذهب، الخرير j جاء ما باب اممياس، كتاب والترطي: ٤(، ٠  ٤٢)رمم 

الحريرليس باب الخهاد، كتاب ماجه: وابن (، ٩٥٥٢)رنم الكبرى، الخن ل والنسائي 
ئْ.بمتئ.الخطاب ين عمر حديث، محن (، ٢٨٢رقم)٠ الحرب، ي والديباج 



يث،ةتابااسلأأ)،ابهميءلاسدئ( 

والبيذيداود أي إل أيصا ٠ الصغثر(ل )الحائع ق عزاه الحديث هدا 

يوفالدن بزعمرة خاص الئزغمر عن الثهي أن البخاري صنع ظاير نجيه• 
يعديرجم ثم الحدث، وذكر للرجال، التزعفر عن الئهي باب قال* حنث الثيايت،، 

ثوتاالمحرم يلمس أف ءش ت حديث، وذكر المزعمر، اكوُت، باب بموله• اياب 
با،وممالممييد من أحد *ومد }' )الفح(ر ق قال بزعفنان،ا، أو يونس مصبوعا 

اه.للحلأو« المزعفر الثوُب لبس جوار 

منه.المتر ءذارسا عام4 هإف النول، مى ئتزهوا عثز؛ الئالث، الحديث " ١١٠

اررواهوقال؛ رراّتتزهوااا يلمنغل؛ )التلخيص( ق ذك_نه الحديث هدا 
منالمم عدامسر ررأكؤ ماجه؛ وابن وأخمد وللمحاكم له لمقل ول ٠، الدارهطنياار 

حننهشواهد له ذكر يم ريعه؛l^•، إن فقال؛ ا أبوحاتم اوأعله نال؛ ، البول® 
(.٩٥ ١٦)رنم )ا(الخاءعالمغم، 

ومسلم:(، ٥٨٤٦)رقم للرحال، التزعفر عن النهي باب اللماس، كتاب أحرجه )٢( 
لباب الرجل، كتاب دأبوداولت (، ٢١٠١رنم)ايتزعفر، عن الرجل مي باب الياس، كتاب 

عفرالم كراهية ل جاء ما باب الأدب، كتاب والترمذي: ٤(،  ١٧٩)رقم للرجال، الخلوق 
رقمللمحرم، الزعفران باب الج، مناسك، كتاب ائي: والن(، ٢٨١رقم)٥ للرجال، والخلوة، 

لآ.بمئ.ماللث، بن أنى حديث من (، ٠٢٧ )٨ 
ابرى).ا/ه.'أ(.فتح )٠١( 

(.١٨٧/١ا-فر))؛(التلخيص 
رء؛ؤوبمتئ.هريرة أي حدث من (، ٢١٠١٠/ الدارقطني)١ أحرجه )٥( 
رقمالبول، j التشديد باب اللهارة، كتاب ،: urUوابن (، ١٠٨٩)أ/احمد الإمام أحرجه )٦( 

هريرةن.ةن.(،سحلثأي ١٨٣/١(،واUكم)٢٢ترث٠ش)١/'٢'
(JLp(u (،٥٥٨/٦٠الحديث.)



_سماميء

ءاوئوات الخاكم١ وراية اعن )البموغ(ل ق وقال ثقات، اوواله الخنن؛ عن وئرنلأ 
صحيحالإنتاد<.

والجررْ،اوبلة، مواطن؛ شبمه ل ؛(وأفنجل عثر؛ الرايغ الحديث " ١١١
اه.ظهرين وقوى الإي، وتعاطن والخءم، الطريي، وتارعي والمحو، 

إنتادْق لأن وصعقه؛ ا ١^٠^٠^ أرواْ ات رالبلوغ،أ ق مال الحديث هدا 
حداء،صعق ١٠}' )التألمص(ل ق تال جتتره®، بن ؤيد 

وهماوالشري صالح بن اش عبد منيها مي ماجة ابن رواية وأما 
صممان.

اهني؛؛قالخابزءم:اهاكيهصلفي الحدّث ١-  ١٢
ؤ\ضإ\ح'\لحو.

التايهن*،اشودين *يئن ا؛ )اكش(ر ق ولقظه ا، ۶^٠١ ثكق الحديث هدا 

أماليهق الواعظ محمعون وابن ٢(، )٣٩ رقم الفردوس، وصم، ق حسب ين ا،لللث، صد أخرجه ( ١ ) 
(٢٩٦.)

(.١٠٣))آ(بالوغاإلرامر؛م 
)م(ادتدرك)ل/محا(.

)؛(بلوغا،لرامرتم)أ؛آ(.
س(، ٣٤٦)رنم وب، إليه يمل ما كراب ق جاء ما باب الصلاة، كتاب الرمدىت متن )ْ( 

ة.؛بمت؛ئا.عمر ابن حديث، 
j(\/J'\XTAU؛)أ(اسص 

توملم (، ٤٦٨)رنم ساجد، والللكمة والغلق الأبواب باب الصلاة، كتاب اوخ1ريت أحرجه )٧( 
عمرابن حاليث، من (،  ١٣٢)٩ رنم لغيره، للحاج الكب لحول استحباب باب الحج، كتاب 

.بمتألأؤ
(.٦٢٢)٨(التضرقم)



■0هاب،اسلأأ)و1بقرعطاسثأ(
يحك®.إذا يساوك ص ١^١ريني ®بى ا: لقظ وق 

سألعمن ابى أن حماعة غر ل الثوارى د؛ن الصلاة باب ل أيما وفيه 
ضزعمودا اؤه تعن عئودا جئو قال: س؟ الئئ صع »ما حنج: حنن بلالا 

البيتوكان وراءه®، أعمدة وثلاثه يمينه، عن ®عمودين ! مالكر وقال يمينه®، 
صل.ثم اءما.ة، ممة عل يومئد 

البخاريصحح ق كإ المح عزؤة ق هدا س الشنر يحول كان فائدة؛ 
وغثرْ•

كمتالتتي. ®أن ٢• وُّسإمر البخاري مند عباس ابن حدث ل جاء ثيه: 
قا-قح كناب ل )الفتح()ص٨٦؛ج"؟( ق قال فيه®، يصل وب البستن، احي ول 

لأئرين؛عره يفي عل بلال إثتات بميم رُلُه الكمه؛ ثواجي ل كر من باب 
لأسامهتارْ ثمه أسند ؤإنا يوتئن.، الني. •ع ؟كن ب عباس ابن أن أحدهما؛ 

وقدشادة، رواية ل إلا معهم كان المصل أن يس-؛؛، ب أنه مع المصل، لأحيه وتارة 
وغرم،عندأحمدراآ عمرعنه ابن رواية من امامه عن فيها صلاته إساُت، وقع 

ناف،وغث0 مست أنه جهة من ئلأل رواية فثر■ي ذللثج، ل عنه الرواية فتعارصتا 
ميحصا.اه. مى® من عل واحتلئن الإثبات، ق عليه كنتلف ل؛ أنه جهة ؤمن 

رنممصل، إيرامم مقام من واءلل.وا تعال اف قول باب الصلاة، كتاب، صحح )١( 
(٣٩٧.)

(,٥٠)٥ رنم غيرخماعة، ق السواري بان الصلاة ياب، الصلاة، كتاب، الب٠حاريت صحيح )٢( 
كتاب،الم؛ وم(، ١٦٠١)رقم الكب، نواحي ق كير محن بابه الخج، كتاب، الخارىت احرحه )٣( 

،.٥٠٥)رنم وغيره، للحاج الكب لحول امتحيابه ياي، الح^، 
)أ(احرحهالإئمأحمد)آ/م(.



الربعام1ض تميج التوي اسان نها 

ت.11النالاعإو ق عشز: اسش الحديث - ١  ١٣

.( ٤٨برنم)وصفه الوضوء فروض باب من هوالخاثس الحديث هدا 
ابنفجاء وحدْ، يتهجد قام س الشي أن عثرت الماخ الحديث — ١ ١ ٤ 

ه•الني به فصل معه فأ>م عباس 
ضرُوفٍه وغثثهما، الشازرأ؛ رواْ الحديث هدا 

لوالناس الئي. مجاء صل ؟كر أبا أل عثر• الثاس الحديث " ١١٥
ى.يصل وميم الصقن، ق وممن حش فتحثص الصلاة 

ا.وأبوداودأ أخمد أيصا رواْ الحديث هدا 

وهمعوف بن عمرو بني إل ذهب الني. أل الحديث هذا سبب فائدة: 
ررإذلبلال• الظهر)وقال صل أف بعد وذلك، بينهم، لتصلح مباء الأوس س بطن 

حاءالعمز حصزيت، فل، ملثصل؛الناص*(، بكر أبا يئن ولمْآُت، الصلاة حصزمحت، 
محل،؟5ر أبو فممدم م، قال: ي؟ محتل؛اةس وقال: ؟5ر \و إل بلال 
الناس،محص الصم،، ق وم، حش شحلص الصلاة، ق والناس الثئر. مجاء 

كابوملم: (، ٦٣١٦رنم)باللل، انب إذا الدكاء باب الدعوات، كتاب الممحاري: أخرجه )١( 
عباسابن حدث من ^١(، ٦٣)رقم وقيامه، الليل صلاة ل الدعاء باب السافرين، صلاة 

(.٦٣١رنم)٦ بالاليل، انتبه إذا الدعاء باب الدعوات، كاب البخاري: صحح j اس املر )٢( 
فجاءانس ل؛ؤم ^ س باب الأذان، كاب والمخاري: (، ٣٣١)ْ/ أحمد الإل أحرجه )٣( 

احوإذا -م يصل من الخ،اعة مليم باب الصلاة، كاب ومسالم: (، ٦٨٤رقم)الأول، الإمام 
مجن(، ٩٤٠)رنم الصلاة، ق التصفيق باب الصلاة، كاب داود: وأبو (، ٤٢رقم)١ الإمام، 
زأ.بمتمح.الساعدي معد بن سهل حديثا 



نجاهاباسلأةرو1بهم1ااسلأأ( 

اف،فحمد يديه ابويكر فرخ مكاثك®، امكئ ،رأن افه.ت ومحول اثب فأثار س، 
لانثوى حى بكر أبو اصتأحز يم دلك، من ه افه رسول يه امز0 ما عل 

وأخمدالبخاوي رواه الحدث، انحزف... م فصل، س الني وميم الصفث، 
فلأحمد.اكوسآن بل ما إلا 

فجاءالناص لوم دخل ص باب الأذان، كاب والخاري: (، ٣٣٢)ْ/ أحد الإمام حرجم أ١ 
تأخرإذا  fcبمل س الح،اءة ممدبم باب الصلاة، كاب لم: وم(، ٦٨٤رمم)الأول، الإمام 

اعديانسعد ين مهل حديث من (، ٤٢١رقم)الإمام، 



اسدالأءهمصجاء1جاورعمٌ

ءبابْمةاضة 
m -G^B— ٧

قامتقد امحيم: قول عند يقوم كان س الني أن الأول؛ الخدين - ١ ١ ٦
الصلأة.

بلال:قال الي.إذا »كان بلفظ: الزوائد(رآ؛ ل)محئغ ذي الحديث هدا 
طريقمن ٢ )الكب،؛ر(ر ق \ذ0م\زأ ®وواه وقال؛ محكمء، مض الصلاة. قامت قد 

للإهضا؛االهدب(م )شرح ل وعراه جدا*، وهوصعيف فروخ، بن حجاج 
٠،معينبمعفهر بن يز وكان ؤوغ-< بى حجاج إلا يرينه لا الب؛هؤي؛ قال وقال؛ 
اه.هداء الحجاج جرح عل امقوا قلت؛ 

باا-الحدثاكاق:زءامح.
١^^١٣محرم،ورواة هدا 

للزار.١(  ٠٣)Y/ ل وءزاْ ٥(، )Y/ ازوس محع ( )١ 
هبمآلأ.ارق أبي( بن عداش حديث من (، ٣٣٧)١ رنم الزار، أحرجه ، ٢١
(.٢٥٤-٢٥٣/٣الج٠وع)( ٣١

(.٨٦الدوري)أ/ رواية ًعع، ابن( تاؤخ ، ٥١
(،)١٦رنم الومحوء، زض باب الطهارة، كتاب داويت وأبو (، ١  ٢٣ر١/ أحمد الإمام أحرجه ( ٦١

كابعاجه: وابن رقم)٣(، الطهور، الملأ0 مفتاح أن( حاء ما باب الطهارة، كتاب ت والترمذي 
أبيرطالببن عل حديث، من (، ٢٧٥)رقم الطهور، الصلاة ؛اب،فتاح الaل٠ارة، 

وأحن.الباب هدا ؤ، ثيء أصح الحديث، عل.ا الترمدي؛ تال، 
(.٢٠٦رقم٧٠/١الثاضj،ادد)أخرجه ( ٧١



نهاممبااسثأروااا،ءفاتاستأا 

البانماهذا ق ثيء أصح ا١هذا الارمديت وقال ٠، ^^١ ١١وحثنه وصححه 
)التلخيص(ل عله طول ومحي ، ٠١الأصح وقالت ٠ حباذر ابن وأعله وأحثن،ا، 

افكب؛ر،وعنرينها اكلهور، الصلاة ٠لممتاح ومما٠هت طزف، الخديث هذا سه؛ 
وىمحااصاُ

دنهزئغ الئلأة إل قام إذا اممه. ومول لكل الثالث: الحديث - ١  ١٨
يكو.م مكتثؤ، حذو يتكوئا حش 

٢.أخمدر أصا وواْ ث الحل هذا 

بامحثواللمي. بع جهر بكر أبا أف الراع: الحديث — ١ ١ ٩ 
الأئو؛:بو<•يبميع 

أمزمزنه مزض ق التئ. ررأن وقصته؛ ا، أحمدر أيقا رواه الحديث هدا 
محربمادى فمج الغلهر، صلاة ل والناس حمه فوجد بالناس، أبوتكر يصل أف 

رء.بمن■الخيري معيد أي حديث من إ الحاكم)\ أحرجه و =
حديثب وأشهرإسناد نحرجاْ، ولر لم، مشرط عل الإستاد صحح حديث عذا الحاكم: قال 
حديثص أعرضا قد والشيخان عل، عن الحفية، ابن محمد عن عمل، بن محمد بن اش عبد 
أصلا.عقل ابن 

)ا(حلأصةالأذكام)>/هأم.
المارقنني بن مداش رواية من لكن ( ٢٨٩)أ/ ايجروحض ل الحدث هذا حبان ابن أعل )٢( 

ت.ءئن.
ا.فر)ا/آسابمما(.)•آ(اسص 

(،٧٣٨)رقم يديه، يرفع أين إل باب، الأذان، كتاب، والخاري؛ (، ١ • ٠ )T/ احد الإمام أحرجه ( ٤ ) 
ابنحديث، من (، ٣٩)٠ رنم ايكسن، حدو اليدين رفع استحباب، ؛اب، الصلاة، كتاب، لم; وم

عمر

هيأ.عائثة حديث من (، ٤٢٢ احد)!/ الأئ، أحرجه )٥( 



سم؛إمبق

ياية،عن ؟كر م جنح إل جلس حس يجبمتمحا طالح م ين وعئ الثس 
ينجعهميي يأب؛، بمتدون والناس . باللمي تاقا بمل، أيوم ءكال 

ا.ر عليه قاعدامممق اا؛ه. ووصول 

محتالشإل عل اليم؛ن وضع الثق مذ ت الخامس الحديث — ١ ٢ ٠ 
وقيها^sكما٠، عل الأئئ اوضع ت يلقظ ا ق)ائ؛ش(ر ذكزْ الحديث هدا 

اصعيف؛ ^^١١٠٠٠وتال ؛، أحداضعثه الئف}أ إمحاى بن عيدالرحن 
عنةيصح ع أنه يعلم أذ بجي ُ؛دا ا• الألايىر وتال ثظئ،، ،، ٠٠٠ات اشحارير وقال 
الصدر،.عؤ عل لوصع ا. 

عندالنص. عن الخديث يه صح الثرى عل اشص اليد وصع ؤثؤ'' 
حجراُيي وائل حديث من وغهمة نلم 

حديثمجته أنل رى وهوكإ ^١، عل حدث ةفي4 الئؤ؛ وصعهإمحت أما 
صدئة*عل البمرى بميم عل اشص يدْ وصع . ام *أف حجر؛ ين وابل 

توملم (، ٧١٢)رقم الإمام، تكأ؛ر الناس آصح من باب الأذان، كتاب ١^١^؛ احرجه )١( 
عالثةحديث س ٤(،  ١٨)رنم عذر، له عرمر إذا الإمام اسخلأف باب انملأة، كتاب 

.بمءأ•
)أ(اكضرنم)«لآ(.

يضرم(.الروذى )ه•؛/دواة رنم الرجال، ومعر؛ة العلل )"١، 
XT\T/Y)_l\(l)

)ه(التادخادكب)ه/ههآ(.
اكي.)ا/هاآ(.صلاة صفة )أ(اءل 

رقمالإحرام' تمجيرة بعد الري عل المص يدء رصع باب الصلاة، كتاب ملم؛ أخرجه )٧( 
(٤٠١.)



مماباسلأأرداب،ساتاسلأأ(

وصححه.ا حري٠هر ابن رواه 

وبحندك،اللهم مسحاثك موله! الئي. انغاح المادس* الحديث " ١٢١
ؤزلأ.ذٌ\مِ لحدك، ؤ:نال ثتانك 

إننادْ*رحاو ٠؛ ق)التالخيص(ر ن1ل ا، الخمسةر م1ه أيئا رواه الحديث هذا 
يكنهننفوة\، يصح لا بأنه والدازدطىر؛ا الحاكم وجزم ابمبيي ب لكن ثقات، 
منمممخمع بإسناد عمن عن مسلمرأ؛ أ-محرجه وقال؛ ؛ ل)الدراية(رحجر ابن عنها 

قوله،<.

يقم،__؛؟، مندله يمنأالفانحه كاف الني. أن السابع؛ الحديث، " ١٢٢
عئدثولإ•

أمنينتثضمى الحديثف هذا 
^^^١عائثة حاويث، وفيه و]عراثرا، قراءته ه الئي ثرمحل أحدهما! 

منها«أطوو من أطول، ثكوف حش ^٥٠١ الئورْ بمرأ الني. ءلكل قالت،؛ 
(.٤٧٩)رثم حزبمة، ابن أخرجه )١( 
سحانكالأسنتاح رأى س باب الصلاة، محاب داود: وأبو (، ٦٩>*ا/ احد الإمام أخرجه )٢( 

رقمالصلاة، افتاح عند يقول ما باب الصلاة، كتاب والترمذي: (، ٧٧٥رقم)وبحمدك، اللهم 
(،٨٩٩)رقم القراءة، و؛ين الصلاة افتتاح الذكر؛؛ن باب الافتتاح، كتاب والنساتي: ٢(،  ٤٢)

صعيدأي حدين، من (، ٨٠)٤ رقم الصلاة، افتتاح باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن 
هنئ.الخدرتم، 

\ضو)\إ1\1آ.التلخص )٣( 
(.٢٣٥/١(،وادxدرك)١٤٢/٢الدارم))((علل 

(.١٣٠)ه(الدراية)ا/
(.٣٩٩رقم)بالمالة، بجهر لا قال من حجة باب الصلاة، كتاب لم: مصحح )٦( 



البياذادتءهمضءاييام1مٌنها 

انسعن ؛ الثخاريرصحيح وق وهاعدا، هاج النافالة جواز باب ل ٠  ١٢٠٢رواْ 
افب،يمد الثحم. الرحمن اممه سم عرأ؛ يم مدا، ه الثني محاءْ ُُلكدش قال• ة؛.بمتة 

الرحيم®*ييئد الرم، وبمد 
يمطعالبي. ُركاف سالمة• أم حديث وفيه آية، كل عند وقوفه. الثاق• 

والمحدذرم•بملإلإ«رواةأخلوأبوداود 
صأنام.ويىاشةفىلإمح

رواهاثغرمحت،. ق الأعراف سورة . الثي قراءة من مأخوذ الحديث هدا 
ا.حينار الثكئتم٠ ق فث؛ها حزيمه: وابن الئا,بي وق ا، البخارير 

المريقة.ق كله المران قراءة لمْيئو أثه التابع• الحديث، " ١٢٤
عانهإي المعيقة الأدلة من وهو والامتمراء، التتح من ماخود الحل.ينا هد«ا 

علمه.إليه ئغ بإ أحد ائستدو أن 
لإيكوحنالئلأة إل قام الثئ.؛٤؛^إذا كاف الماثل: الحديث، - ١ ٢ ٠ 

:>لإ•
(.٧٣٣)رثم وقاءالا، يائإ النافلة جواز باب ايافرين، صلاة كتاب ت ملم صحيح ( ١ ) 
(.٥ • ٤ )ا■ رقم القراءة، مد باب القرآن، فضائل كتاب الخاري؛ صحح ( ٢) 

•٤(،٠ )١ رنم والقراءا>ت،، الخروف، محاب داود: وأبو ٣(، ٠ ٢ )ا*/ احد الإمام أحرجه )٣( 
(.٢٩٢٧رنم)الكتاب، فاتحة j باب القراءات،، كتاب والترض: 

ثابت،بن نيئ ث حل. من (، ٧٦٤رقم)الغرب، ق القراءة باب الأذان، كتاب الخارى؛ أحرجه ، ٤١

حزيمة،وابن (، ٩٩١رقم)بالمص، المب 3، القراءة باب الافتتاح، كتاب ت اتئ أحرجه'الن، ٥١
(.٥١٨رقم)



0؛؛تاا!ااسلأأ)وابمسةسأ(
ت

وعثئْ.٠ أحمدر أيما رواه الحديث هدا 

كثإالصلاة ق يهمث لكن رمح.بمئ هريرْ أبا ررأف ا• ر مسلم صحح ول 
اشءارير٢ا:صحح وي دلك«، معز لكذ ه التئ أف ومحدث وويع، حمص 

نإذاقام، نإذا ووئع، حمض كز ل يكمث المقام عند وحلا زأيئ نال؛ عكرمه *عذ 
وعن،، sUام لا س اشر صلاه تلمك أونس ت مماو عباس ابن ثاحآرت وصع، 

وناموولمع حمض كز ل يكمن البي. *وأث قال؛ همحة مسعود ابن 
روصححه والبيدي والئا,بي أخمد رواه وقعودا؛ 

رثغ:ذيالئلأة ام الض.إذا رأت عم: الأدى الحديث - ١  ٢٦
رأنة.وثعدما أفت؛؛، أراد ؤإذا منكسه، محاذي حى 

يمعناما أمدر أيصا رواه الحديث هدا 

الجود،س لأم إذا الض باب، الأذان، محاب والمخاري: (، ٤٥٤)أ/ أخمد الإمام أخرجه )١( 
رقمالصلاة، ق وربع خفض كل 3، التير إنات باب الصلاة، كتاب ومسلم: (، ٧٨٩)رقم 

رمح؛.ةتت.هريرة اي حديث، من (، ٢٨"آ/٩٢)
رنمالصلاة، ق ورغ خفض كل ق التكيثر إثيامتح باب الصلاة، كتاب ملم: صحح )٢( 

(.)y؟؟/١٣

(.٧٨٧رنم)الجود، ق التكبٍر إتمام باب الأذان، كتاب الخاري: صحح )٣( 
الركوعمحي النير j حاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي: (، ٣٨٦)ا/ احد ام أخرجه )٤( 

رقمالجود، من الرفر عند النير باب التهلق، كتاب والنسائي: ٢(،  ٥٣)رقم والجود، 

صحح.حن حديثإ الترطي: تال 
رقمالنيرة، ق اليدين رير باب الأذان، كتاب والبخاري: )آ/خ(، احمد الإمام أخرجه )٥( 

من(، ٣٩)٠ رقم المتين، حدو اليدين رغ اسحباب باب الصلاة، كتاب لم: وم(، ٧٣٥)
هبمعا.عمر ابن حديثا 



_سم؛إيديءزوآ __ 

\لثكوا.حال، ال؛دين ؛ juالممليؤر سخ عثرث اكاي الحديث ~ ١  ٢٧
أيجشئ، إل رصلنت امثل ين مصعب عن عليه مممق الحديث هدا 

ءن4،قتجحا مناله كنا وهال،؛ فنهاي مخدي، ي،رإ وصننهإ يم كمي، يني ثطمت 
■الركبُ أيديناعل، وأمرناأذثصع 

الهزياطنمحؤنماؤ،بايإخدى شه:محاينمحكالآا 
الزقلممير نحالف وهذا اشحدين، ي؛ن وجنلهط الأحرى، الكث 

ثوىركع إذا وكان بمل، الئثي. رأيت عثرث الثالث الحديث٠ — ١  ٢٨
لأنممث.اثاء عليه لوصثع حى فهن، 

وابنأخمد سأه ؤيد، بن طلحة فيه ا؛ ق)التالخيص(ر هال، الحديث، هذا 
صعيمؤ.وبعضها حثن بعضها شواهد له يكز ثم ا، الوصعر إل الديي 

سحاذركوعه! ق يقوله كاف الئتي. أن عثرت الرابع الحديث، " ١٢٩

من?لزق وهو الثتمذي، وصححه ا، الخءّهل أيصا زواه الحديث، هذا 

(،٧٩٠)ر»م الركوع، ل الركب، عل الأكف وضع ياب الأذان، ممام، الخاوي: أخر-بم )١( 
(•٠٣٠رقم)الركب،، عل الأيدي وضع باب، الصلاة، الساجدومواضع مماب ومسالم؛ 

)آ(هحالاري)آ/ميآ(،وسلالأوءلار)أ/سمأ(.
اسصاضر)ا/؛م؛(.)٣( 

اروذيوء؛ر،<،وخمانالأءتاوال)آ/آمم^/رواة ٢٦٩>٤<ال٠اللدسمحاارجال،رتم)
قالقراءة مملؤيل اسماب باب السارين، صلاة كتاب ومالم: (، ٣٨٢أمد)م/ الإمام أخرجه )٥( 

ومجود0،ركوعه ق الرجل يتول، ما باب الصلاة، كتاب وأبوداود؛ (، ٧٧٢رقم)الليل، صلاة 
رقموالسجود، الركؤع ل التبيح ق جاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي؛ (، ٨٧١)رقم 



عاوااسلأأربمبء،فاتاسلأأ(

التل.صلاة ق حديقة حديث 

عندؤيديه رأته يرئح لكن . الثي أن عشر؛ الخامس الخديث — ١٣٠

اأردم)ا"اا(.البامح-، هداعثزمن الحائي هذاهوالحديث 
منالرئع عند يقول لكف . الني أن عشز؛ السادس الحدث — ١٣١

خمدة.1ن افث نبع ١^^٤؛ 
اوغزهما.ر وملم الثخاري رواه الحديث هدا 

اثألوفوهوحلاف ا، )اثيع(ر إل الحديث هذا الولف عزا ثنييه؛ 
دوما؛لن يعرى أن يتبني فلا الصحيحين ل الحديث لكن إذا فإنه الحدقن، عند 
مرسه.الحديث هضم يستلزم لأته 

يقولوا؛خمدْ. لن اش تجع الإمام• قال إدا عثر؛ الساخ الحديث - ١٣١٢
ن؛ثاثلكالخند.

أخمدرأيصا رواْ الحديث هدا 

إقامةئاب ماجه: وابن (، ١ ٠ ٤ رقم)٦ الركؤع، ق الدكر باب الطسق، كتاب ائي: والم(، ٢٦٢) =
(.٨٨٨رقم)والجود، الركؤع ل التسيح باب الصلاة، 

كتابلم؛ وم(، ٧٣٥)رنم التكبثرة، ق ١^^؛ رغ باب الأذان، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
•هؤؤبمتة عمد ابن حديث عن (، ٣٩رنم)٠ حذوالتكسن، اليدين رفع امتحياب باب الصلاة، 

)لإ(افنعفيشرحاكع)ا/آبمم(.
(،٧٣٤)رقم التكبتر، إمحاب باب الأذان، كتاب والبخاري: (، ١٣٤ )أ/ أحمد الإمام أحرجه )٣( 

*ريرةأيا حديث من ٤(، ٠ )٩ رقم والتامن، والتحميد التسمح باب الصلاة، كتاب ومسالم: 
.تق.



اسذادتءيضءاءامجامُساٌ

~ولأأعظم تبعة عل يجد أن س الثني أمر عثرت الثامن الحديث ■" ١  ٣٣
والرجلتن•والركبتم، واليدين، ا-بمهة، دوبا~ت ولا ثغرا تكفئ 

احرى.الفاظ وله ا، أخمدر أيصا رواْ الحديث هدا 

\ؤو>تي.م أمة أبخع' ئ لحلأة لا عم: التابع الحدث -  ١٣٤
؛1الدارءطي١ *قال وقال! ا الأوءلار(ر )سل ق شحوم ذكزه الحديث هدا 
مرتلا،.عكرمه عن الصواب 

ذكزهالذي بالثمفل معود ابن يشهد حديث العشرول! الحديث — ١٣٥
\ؤوث.

١^٧١٠؛.أيصامئ أ>جه الحديث هدا 
الصلاةق يقال أذ أمز . الثي أن والعئرون؛ الحاوي الحديث ~  ١٣٦

خميدإنك إ:ناملم آل م طت ء ي آل زم ي م ضل امحلم قؤه: 
تجد.حمد إ;زيإمح آي 

رنمالصلاة، ق ثوبه يكفؤ لا باب الأذان، كتاب واJخاريت (، ٢٧٩)\/أحم،. الإمام أحرجه )١( 
رنموالثوب، الشعر كف عن والنهي الجود اعضإء باب الصلاة، كتاب لم: وم(، ٨١٦)

ة.بمتمح.هماس ابن حارث من (، ٤ ٩ )٠ 
«ما(.)آ(نيلالأوطار)أ/'

الدارممي)ا/خ؛م(.منن )٣( 
(،٨٣١رقم)الأخرة، j التشهد باب الأذان، كتاب والخاري: ١^٢أحد)ا/لأآإ(، )إ(أحرجه 
بابالصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٤٠٢)رقم الصلاة، ق التثّهد باب الصلاة، كتاب ومسلم: 
ائي:والن(، ٢٨٩رنم)اسهد، ق جاء ما باب الصلاة، كتاب والرمذى: (، ٩٦٨رقم)التشهد، 

بابالصلاة، اقامة كتاب ماجه: وابن (، ١١٦٢رقم)الأول،، التث-هد كيف، باب التطيق، كتاب 
(.٨٩٩رقم)التشهد، ل جاء ما 



اسلأو(سدت  wU)J)_lهاب 

فقاو:١^^٢؛ إلا القظ -^١ ١^^١٠ بمة أيفا أحزجه الخديث هدا 
ررالأهممك«.^^^اشل:

مداش رسول يا قالواI رةئ^بمه الصحابه أن الخديث هدا محبب ٠ائدةت 
•<،محمد. عق صل الثهم >اءولوات قال؛ الصلأ0؟ في!، عثك، الثلأم كس علمنا 

الحديش.

التندلم.ومحليلها والعئرون: اكاق الحديث ~  ١٣٧
١(. ١٧برقم)البايت، هدا ل الثاق الحديث، من حلزف الحديث، هدا 

•••مل••

قيةاخلاز الالتفات( )أي: ص واسرون: اكالث، الحديث - ١٣٨
ال٠بد..صلاة من الننطان 

والنسانيروأبوداود أحمد أيصا وواْ الحديث، هدا 

رقمالمي. عل الصلاة باب الدعوات، كتاب والخارى: ٢(، ٤ ١ أحمد)إ/ ام أخرجه )١( 
وأبو(، ٤٠٦)رقم التنهد، بمد ه المي عل الصلاة باب الصلاة، محاب وملم: (، ٦٣٥٧)

محاب،واكاتي: (، ٩٧٦)رقم التنهد، بمد الني. عل اكلأ*ة باب الصلاة، كتاب داود: 
بابالصلاة، اقامة كتاب 4احهت وابن (، ١  ٢٨٧)رقم ه، الٌم، عيا الصلاة كتف باب السهو، 
رء؛.بمئئ.عجرة ين كعب، حديث، رفم)؛'بم(،من .، الني عل الصلاة 

(.٤٨٣رقم)الني. عل الصلاة وصفة جاء U باب الوتر، كتاب الترمذي: أخرجه )٢( 
(.٧٨٥التفىرفم))٣( 
(،٧٥)١ رقم الصلاة، ل الالتفات ياب الأذان، مماب والمخاري: (، V٧٠/ أحمد الإمام أخرجه )٤( 

ماباب الفر، كتاب والترمدي: (، ٩١٠رقم)الصلاة، ق الالتفات باب الصلاة، محاب وأبوداويت 
jالالتفات j التنديد باب هو، الكتاب والنماثي: ٥(، ٩ )٠ رقم الصلاة، j الالتفات j ذكر 

غته^بمتها.عاتثة حديث، من (، ١١رنم)٦٩ الصلاة، 



الدبءامحدض تضج التوي اساذ نق( 
قالتلمت عن الثني سألت محققبمها عانته أن ا-ثديث سبب 

ا-اثديث..٠ ارهواحتلأس.. ؤقاذ.' الصلاة 

الثإءؤضاوهزإل اوإنويأ أقوام بال ما والعئرول؛ الرابع الخديث " ١٣٩
صأزَصأبماثم.

٢*والمحيذير ْسإءأ إلا الجاعة بقيه أيصا رواْ الخديث هذا 
معهلا الئجود مى رأسك رهنت إدا والعشرونىت الخامس الخديث — ١ ٤ ٠ 

ء:ضامم4.
وهدمحمد، أبو العلاء إسناده ررق الأوءلار(ا}' ق)سل قال الحديث هدا 

؛ملمصحح وق حنن'ا، يعضها ثواهد ®له هالتات اه. امحبمة،ا بعفى صعقه 
عيداأبو وهثزها الثأهلانا،، عمه عن ينهى كان الثي. أن عايشه ررعن 

قوله،٠ ق)الخلأصة(ر النووي عن ٠ الراية(ر ل)يصب مل ولذا بالإيحاء؛ وضره 
يعيعائشه، حديث، إلا صحح حديث، الإهعاء عن الئهي ل ليس الحماءل■ت قال 

الشنطان(وعمية ض ثنهى ®زكال هولها: 

الصلاة،j اب إل المر رنع باب الأذان، محاب والحادي: ١(،  ٠٩/٣أحد)الإمام أخرحه )١( 
كتابوالناني: (، ٩١٣)رثم الصلاة، ق الفلر باب الصلاة، كتاب داود: وأبو ٥^١(، )٠ رنم 

إقامةكتاب ماجه: وابن ١(، ١ رقم)٣٩ الصلاة، ق الماء إل المحر رغ عن الهي ياب الهو، 
خ.ةثئ.مالك، بن أنس حديثج من (، ١٠٤٤رنم)الصلاة، ل الخشؤع ياب الصلاة، 

)أ(تءلالأوطار):ا/«آآم(.
(٤٠ رهمم)٨٩ به، وبجم به يفتتح وما الصلاة صفة ثيع ما باب الصلاة، كتاب ملم: أحرجه )٣( 

)هشب\س)\ا'\ي.
)ه(نصبالراية)آ/آه(.

)ا"(خلأصةالأحكام)ا/خا؛(.



0ةت1دااسلأةرئ،استاسلأة(

jنجلز ان الض. ش الادزواص ئ - ١٤١
يد0.عل وهومنتمي الصلاة 

فهومحالمحعنه، آ هووانندرير ونكث، ؛ أبوداودر أيصا زواه الخديث هذا 
الأنطار(رى.)لإل ي فاله به، للاختجاج 

يبمطولا الثجود، ق اعتدلوا والعشرو)؛: السائع الخدينر - ١ ٤ ٢ 

ا-إقإءةر؛.بقية أيصا وواه افديث هدا 

جوارحه.-فثنت هدا يلب لوحثع والعشروذ• الثامن الحديث ~ ١  ٤٣
حشصعقه عل عمرومممق بن ماثان وفيه ، المنمذي رواء الحديث هذا 

كتابق يميه ابن الإملأم شخ ذكزه وقد الحديث،،؛، يضع أنه عل ررأخمعوا قيل؛ 
قولس ١( رصاُه وذكزْ يرفعه جازئا الإسلامي( اذكتب ط. رص٣٢، رالإيان( 

jاليد عل الامح،اد كراهة باب الصلاة، كتاب داود: وأبو  i(\iU/X)أحد الإuم أحرجه )١( 
عمرابن حديث، من (، ٩٩٢)رقم الصلاة، 

داود)ا/خهئ(.)آ(غتصرسنأبي، 
(.٣٩٠الأوْلاد)أ/ نل )٣( 

الجود،j ذراعيه يفترش لا باب الأذان، محاب والممحاري: (، ١١٥)م/ أحمد الإمام )؛(أحرجه 
داود:وأبو (، ٤٩٣)رنم الجود، ق الامحدال باب الصلاة، كتاب لم: وم(، ٨٢٢)رنم 

قجاء باب الصلاة، كتاب والترمذي: (، ٨٩١)^رقم الجود، صفة باب الصلاة، كتاب 
رقمالجود، ق الاعتدال باب التهلبيق، كتاب والنسائي: (، )٦^١٢رقم الجود، ق الاعتدال 

من(، ٨٩٢)رقم الجود، ق الاعتدال باب الصلاة، اقامان كتاب ماجه: وابن (، ١١١٠)
خهقبمه.، iULبن،أنس حديث، 

هريرةأبئ حديث من رقم)*اما(،)إاأا(، نوادرالأصول، ق الترمذي الحكيم أحرجه )٥( 
خ؛ئخبمئ.



اسنالأءنيضةاحاسسمساٌ

أنهالعراقي قال كا ررائعروف وقاوت ق \لألإ[زأ وثعمبه الصحابة، يعص 
رقموالوقوفة( الصحيفة الأحاديث )منلة ق وقال المسسس،®، بن تعيد ل هن من 

اه.ومقهلوعا(( بل موهوها، صعيف منقوعا، موصؤع لثديث ارها-(! ١١٠)

متحصزا.الرحل يصل أن ه الثي مى والبئرون• التابع الخدين، " ١٤٤
ذكرهالذي واللفظ ماجذر؛، ايى إلا الخإعة ثمة أيصا أحزحه الحديث، هذا 

ررمتحصزااا.يدل ا١محتصزااا أنه إلا ملم لفظ الموثق 
الصلاة.وأدث،ي أصايعلث، تثنئ لا الثلاثون! الحدث — ١ ٤ ٥ 

^^؛؛،،Ljرمل وهد عئ، صاحب الأعؤؤ الحارث إسناده ق الحديث هدا 
صنف،((.حديثه ررق حجرأ؛! ابن وهال رركدابء، ؛! ر الديني ابن وقال 

ارليسقال! ومرة بأس؛؛، به ررليس قال؛ فيه النسابير؛ قول واحتلفح 
لثوي®.يا 

أضانهشبم، قد زيلا نأى الضه أن والثلاثون: الحادي الحديث - ١  ٤٦
لألأة،ممثجام،.بير؛(أصامهّ

رقمالصلاة، j الحصر باب الصلاة، j العمل كاب والحادي: (، ٣٩٩)Y/أحمد الإت،( أحرجه )١( 
داود؛وأبو (، ٥٤٥)رنم الصلاة، ق الاختمار كراهة باب اجد، المكتاب لم؛ وم(، ١٢٢)٠ 

قجاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدي; (، ٩٤١)^رنم محتمرا، يصل الرجل باب الصلاة، كتاب 
الصلاة،ق التخمر عن النهي باب الافتتاح، كاب اثي؛ والن(، ٣٨٣رقم)الاختمار، عن النهي 

نمحهيبمتئ؟هريرة أي حديث من (، ٨٩رمم)٠ 
(.٤٣٥الاعتدال)ا/ (،وميزان ١٨١لأبنالحوذي))/الضعفاءوالتروكون انم؛ )٢( 

١(. ٠٢٩)م(-ضبالتهذب_،رقم)
(.٤٣٥))/ الاعتدال وميزان ١(، ١ رقم)١ والتروكون، الضعفاء )٤( 



0ةت1ساسلأأرواسسةسأ(

لهلآئدووأ.أ ق)القريب(راا: قال عمرو، بى علقمه إمنادْ ق الخديغ هذا 
عرائب*.

مأحدثم ثوصأ ررإدا الولث: ذكزه الازي ا-إثديث ق اتيمذي كظ سبيه: 
يالثمفلفيه اجدْ ولر صلاة(،، ز هإثه يدنه ث؛ن يفككتر قلا الصلاة إل عامدا حؤج 
١^.ذكزْ ١^ 

يدافعةوهو ولا طعام، بحصزة صلاة لا والثلاثون: الثاق الخديثر - ١  ٤٧
الآخثان.

وأبوداودأحمد أيصا رواه ا-لخليث هدا 

طعام.بحفرة الصلاة عن الش من مدم ما والئلاثون؛ الثالث الحديث - ١  ٤٨
١(. ٤٧برقم)الباب هدا من والثلاثون هوالثاف الحديث هذا 

ثرب.رب والثلاثون: الراع الحديث " ١٤٩
الفصلق آ )اإشكاة(ر ق وجدمحت، لكن اللمظ، بيذا اجده لر اهليثا هذا 

له:يقال لنا علاما أن متمه أم عن الصلاة ق العمل من تحور لا ما باب من الثاق 
االرمذير زواْ ؤخهلث،« رب ^١ ١٠النئر فمال مح. تجد ^١ أيتح. 
العلم•أنل بعمحن صعمه أبوحمرة وميمون بذاك،، ليس ،اإستادْ وقال: 

(.٤  ٠٦٨ ) رقم التهذيب تقريب ( ١ ) 
اكلعام،بحضرة الصلاة كراهة محاب الماحي، كتاب ت ومسالم (، ٤٣/٦)أحمد الإمام أحرجه )٢( 

حدثمن (، رقم)٩٨حاقن، رم الرحل أيصل باب، الهلهارة، ئاب وأبوداود: (، ٥٦٠رثم)
ة.بمءا•عاتثة 

المايح)ا/ا*ا"ا(.مثكاة )٣( 
(.٣٨رقم)١ الصلاة، ق النفخ كراهية ل جاء ما باب، الصلاة، كتاب الرمالىت أحرجه )٤( 



الدبءامءض احاديث تميج م اسذالتع نهو 
قيامهمن ركعة ق هزأ النئ. أن والثلاثون: الخامز الحدث -  ١٥٠

•والناء عمران وال بالمرة 

ارانهوفيه: ا، حديفهر حديث من والنسابي ومسلمأ أحمد رواه الحديث هذا 
مثؤإذا نبح، سبيح فيها ياية مر إذا مرسلا، عمرال ( jTالياء، م محزأالمرة، 

وعود؛ا.ثعوذ مر ؤإذا سأل، محنوال 

ألحدادص قلا بمر أم كان إدا والثلاثون: اسز الحدث، - ١ ٥ ١ 
اأمرين•معه يإف ٥^١^ آبى قإل يديه، ص يئؤ 

منإلا الح،أعة وروى ؛، مالحة١ وابن أحمد رواهأيقا الحديث، هدا 
أخدالناس؛أزاد من ثيءيحوي إق ١-^^ صل ررإذا ي■' تمد أي حديث 

يق،ىمئان((رم.

باصابعه.الأي يعقد الثني. رأيت والئلاثون• الماع الحديث، — ١  ٥٢
القراءةتطويل استحباب باب المسافرين، صلاة كتاب ومسالم: (، ٣٩٧أحد)ه/الإمام أحرحه )١( 

رمموالركؤع، القيام تسوية باب الليل، نيام كتاب والناني: (، ٧٧٢)رقم الليل، لاة صل 
(١٦٦٤.)

رنماكل، يدي بان ا،لار مغ باب الصلاة، كتاب لم: وم(، ٨٦)Y/ أحمل الإمام أحرجه )٢( 
ابنحدث من (، ٩٥٥رغم)اسمملعت، ما ادرأ باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن (، ٥٠٦)

ة.بمتمحا•عمر 
رقميديه، بض مر من الصل يرد باب الصلاة، كتاب والبخاري؛ (، ٣٤)Y/ أحمد الإمام أحرجه )٣( 

كتابوأبوداود؛ (، ٥٠٥رمم)المل، ياري االاربتن مغ باب الصلاة، كتاب لم؛ وم(، ٥٠)٩ 
القبلة،كتاب والنسائي؛ ٧(،  ٠٠)رمم يديه، بير1، الممر عن يدرأ أن المصل يؤمر ما باب الصلاة، 

إمامةكتاب ماجه؛ وابن (، ٧٥٧)رنم سرته، وين المصل يدي بين المرور ل التشديد باب 
(.٩٥٤رقم)استطعت،، ما ادرأ باب الصلاة، 



هناساسلأة)إ،بساتاسدأ(

يئمظ؛حديظ ؛ الصغثر(ر )الخاؤع ق ورأيت اللفظ، بدا أحده لر الحديث هدا 
بنعمرو بن اف عيد حديث من ١^^١^ رواه الصلاة® ق الأي يعد ®لكف 

لصعقه.الثيوطئر ورمز ٠، العاءسر 
ئوو، فلز ضلأة ضل الض. أة والثلاثون: الثامن الحدين، - ١  ٥٣
نقنك؟ي قال: م، محال: نتثا؟ أطث، لأي: ظ ١^ 

الأزطار،•)تل ل قال ا، حباذر وابن الحاكم أيئا رواْ الخدين، هدا 
ثقات،®إسناده ءورحال 

o\\oi -\ ،سأنك والأزنمن: الحادي إل والثلاثون النابغ الحدث
لعائثة.الباب، وفتح أمامه، وخمل الصلاة، وهول بإزارْ التحث 
ارزأيث،قال: حجر بن وائل عن ٢ مسلمر صحيح ق الأول فالحديث، - ١ ٥ ٤ 

يدهوصع م بثوبه، اكحم، ثم كين، الصلأة ق يحز حى يديه زمع الشل. 
الئوب،ثى بمْ أحرج يركع أف أراد ®يآثأ وفه؛ الحديث، .® البمزى.. عل البمى 

يأرمحام
وهوبمل كال اض. ومول ®أن متاده: أب عن الثاق والحديث، — ١  ٥٥

قامهإذا الربع، بن العاص  L^ijاطب.ومول نت، ريثأ، بئث، أمامه حامل 
(.٧١٠٨)ا(الخا.عاسر،رفيا)

(.١٤٤٨٦رقا0٧٧/١٣)٢(الجمهم)
■مال'وابن (' ٠٣٩  ٧١رمم الصلاة' ل الإمام عل الفتح باب، الصلاة، كتاب، دارين أبو أحرجه )٣( 

•ئهفبمما عمر ابن حديث، من (، ٢٢٤٢)رغم 
رإ(نيلالأوطار)أ/بمم\'آ(.

(.٤٠١)رقم الإحرام، بعدنيرة المسرى عل اليمنى يدْ وضع باب، الصلاة، كتاب، مالم؛ أحرجه ( ٥ ) 



©
اسقمنيصجّعثاشسص

حديثمن له لقظ وق لمسلم، واللئظ ا، عاJهر مممق وصعها،ا تجد ثإذا حمالها، 
القجود^^٥٠من وقع ؤإذا وصعها، وكع قإذا عاتقه، عل ®وهي لأد0'' قم 

يصلالص. ولكن هالت: ;.بمها عائشه عن الثالث والحديث - ١  ٠٦

ووصمتمقامه. إل وجع م ل، فتح حص ئثشى قجئث، معلى، واياب البنت 3، 
السمدي.وحثنه أ، ٠اجة١ ابن إلا الخنسه زواه الملة® ق الباب أن 

الصلأوتق الأفوش يمئل أص أنه. والأزسوزت الئال الحديث، ~ ١  ٥٧
والعمزب.الحثة 

يصححه،الرمدي عن ومل ا، الخْمهر بقيه أيقا أحزجه الحديث، هدا 
وصححها والح١كم١ صحيحه، ق حثاو< ابن أيصا ®وأحرجه الأوءلار(ر؛؛ )نيل ق ئال 

اه.الصحة® إل به ولر حتن، أنه الرمدي نسخ ق الذي إن وئالت 

(،٠١٦)رقم الصلاة، ق عض عل صغيرة جاية حل إذا باب الصلاة، كتاب الممحاري؛ ائرجه )١( 
(.٥٤٣رقم)الصلاة، ل الصبيان جوازحمل باب الساجد، كتاب وملم: 

 )٢( Cانمل باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٣١)،•/ أحمد ام أخر.؛ j ،(،٩٢٢رقم)الصلاة
(،٦٠)١ رقم التطؤع، صلاة ق والعمل التي من بجون ما باب الغر، كتاب والترمذي: 

(.١٢٠٦رقم)يسيرة، حش الميالة أمام الثي باب السهو، كتاب اش: والن
غرسإ.حسن حديئ، الترمال؛ي: قال، 

(،٩٢١رقم)الصلاة، ق انمل باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٢٣٣٨أحمد)الأئ، اخرجه )٣( 
ممابوالناش: (، ٣٩رقم)٠ الصلاة، ق الأسودين ثل ق جاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي: 

١٠باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١٢٠رقم)٢ الصلاة، ق والعقرب الخية هل باب السهو، 
خ.بمث.عربرة حا>يثاأي من (، ١ ٢ ٤ رنم)٠ الصلاة، ق والعقرب الختة قتل جاء3، 

صحيح.حن حاويث الترطي: قالر 
)أ(نءلالأوطار)آ/أهم(.

والخاكم)ا/أه؟(.رقم)اهمأ(، حبان، ابن )ْ(أخرج4 
ولرءنرجا0.صحيح، حديث ماوا الحاكم: قاله 



مماوااسلأأ)واداساسمة(

ولصحيح• حس أنه ؛ ١^^ ابن نرح عليها التي اشغة ل بل يلئ؛ 
أنهالبي بمرؤ إحدى ررحدسني قال! عمر ابن حديث من ملم صحح 

قال؛والخية®، والخراُب وا"اىلياْ والعمرب والمايإ العقوو الكف بمئل يأمر كاف 
الدواب.من يتله وغيره للمحرم يدب ما باب ق ذكرْ أيمحا، الصلاة ول 

الصلاة.ق أمامه حمل أته. والأوبعون! الثالث الحديث — ١  ٥٨

(.١٥٥)برقم الياُب هذا من الأربعون الحديث هو هذا 
صلح؛ن عنه ويزل النم صعد أنه. والأربعوزت امّابع الحديث " ١٥٩

ظه.

النيأن كههقتئ نعد بن سهل عن ا الصحيحبزأ ق أحرحاه الحديث هذا 
١^^،نزل ئأ زلإ، نأ عؤه، زهن فكم م ول ١^ عل م حه 

إماالناس ررياآثبما قال! اوصزء1، فلتإ مغ، لحى عاد ثم معه، الناس فنجدوسجد 
ولتنثئواغق«.هثلئه1اثامابي، 

وهويصل.لعائشة الباب فح س أنه والأربعون• الخامس الحديث — ١ ٦ * 
(.١٥)٦ رقم اياب هذا من والأربعون هوالحاوي الحديث هذا 

مالكسوف، صلاة ق ه داحرْ والأربعون؛ السادس الحديثر " ١٦١
ءُْ َ 

عوده.

)ا(ءارصةالأحوذى)مآ/ا،ما(.
١٢٠)رنم الدواب، من قتله وغيره للمحرم يندب ما باب الحج، كتاب مسلمت صحح )٢(  ٠.)
الساجد،كتاب ت ومسلم (، ٩١٧)رقم النثر، عل الخطية ياب الخمعة، كتاب البخارىت أحرجه )"١( 

(.٥٤٤)رقم الصلاة، ي والختلوتثن الخطوة جواز باب 



اسازااسءهمصجاءايسضٌ\آثل/ 

محتمزا.ا اليخارير أ-؛محه الحديث هذا 

*ثمت وفيه الكسوف صلاة ماى ٠، ظ^بمنئر جابر حديث من ملم ورواْ 
ثمالثاء، إل انتهى حص ت لمظ وق انتهيا*، حش حلمه الصفوف وثأحريت، ثأحر 
قدإلا دوء1ووثه ثيء من *ما تاو،ت أن إل مقامه ق قام حش منة الناس وميم مدم 
أققاقه رأيتموف ح؛وا ودلكم بالئار جيء لمد هميه، صلاق ل رآيته 

مدمنزأيتئرف حتف ودلئم بابؤ جيء ررم قال• أن إل لمجها؛ا بن محيى 
لتتظئواثمرها من أئناوو أو  jLjfوآنا يدي مدذت وقد مقامي، ؤب نمت، حس 

إوه،ئأبمافيأنلأأص(.
منالأول ل :>أ كان المن. أن والأنث٠من: اياغ الخدث -  ١٦٢

وقاJقرة، سورة من ه إينا أزد ثمآ إش ،ئي ؤ^٠١ تعالت قوله المجر ركتمب 
متام ًْفثز ؤءكأنيألكم عمراف: آل j الثانية 

ا.أبوداودر أيصا الحويث،أخزحه هدا 

ثليحلإئي إذا والأنثمن: الثامن الحدث، - ١٦٣
 Jاشاء.ومحمق الئحا

 ١( C ١ ٠  ٥٢رنم)جاعة، الكسوف صلاة بابح الكسوف، كتاب البخاري• أحرجه ،C ابنحديث من
ق؛هبمنعا•ماص 

الخئةأمر من الكسوف صلاة ق . الّم، ءل-ا عرض ما باب الكسوف، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 
رةم)؛«ا،(.وافار، 

سةركعي استحباب ياب المانرين، صلاة كتاب ومالم; (، ٢٣٠/ )ا أحمد الإمام أحرجه )٣( 
حديثمن (، ١٢٥٩)رمم نحمفهإ، ق باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٧٢٧)رنم الفجر، 

ة؛هءتءا.عباس ابن 



هابااسلأأ)داواسةاسة(

وأقزبوالنسادير؛، داود وأبو ومسلم البخاري بمعناه رواْ الحديث هذا 
اوجاومكج الصلاة ميءلب يابئم ررإدا داود؛ لأب لمظ المؤلف للمظ ألفاظهم 
فثصلحهنما يأي الإمام باب الأحكام ي للثخاري ولمظ النثاء،ا، ولتصمح 

.النناء،< ولثصمح الئجال هلثثئح أمئ يابقم رءإدا بتهم؛ 
سممئ،ؤئاهُس.

يعي)قّآ( الصغثر(ر )الحاى ق له ورمر الصحيحى ل الحديث هدا 
أحنخ4ئهاينمابمرم.

•فيدفنها قدمه أرمحت سار0 عن وليبصق الخمسون. الحدمت " ١٦٥

ليخاريرْا»مدفنها« قوله: إلا وثبأرى أحمد أيصا أ>جه الحديث هدا 
فمط.

لم؛وم(، ٢٦٩رنم)"الناس، ض الإصلاح ق جاء ما باب، الملح، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
كتاب،وأبوداود؛ (، ٤٢١رقم)الإمام، تأحر إذا ببمم بمل من ا"نجاءة تقديم باب، الصلاة، كتاب، 

استخلافبابج الإمامة، كتاب، والنسائي؛ (، ٩٤١رنم)الصلاة، ق التصفيق ياي، الصلاة، 
ر.بمتعا.الساعدي سعاو بن سهل حديث من ^١(، ٩٢رنم)"غاب،، إذا الإمام 
(.١٠٢٠٩رقم)الصغر، )آ(الحامع 

كتاب،لم؛ وم(، ٤١٥رقم)المجد، ق البزاق كفارة ؛اب، الصلاة، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٠١( 
لباب، الصلاة، كتاب، وأبوداود؛ (، ٥٥٢رقم)المجد، ل البصاق عن الهي باب اجد، الم

قالبزاق كراهية ق ؛اب، السفر، كتاب، والترمذيث (، رقم)٥^١٤المجد، ق البزاق كراهية 
من(، ٧٢١٠رنم)الممجد، ق البصاق باب اجد، المكتاب، والماتي؛ (، ٥٧٢رقم)الجد، 
رمح.ءته.بن.اللت، أنس حلوّث، 

المج،؛•،ق البصاق عن الهي باب اجد، المكتاب ومسلم؛ (، ٢٦٦أحمد)U/الإمام أحرجه )٤( 
خ.ءثه.هريرة أي حديث من ٥(، ٥ رقم)٠ 

(.٤١٦رقم)المجد، ق النخامة دفن باب، الصلاة، كتاب، البخاري؛ صحيح )٥( 



اميعاموض أحاديه تميج اليهاذالتوه 

ثلاة،إل مهنو أحدكم صل إدا والخمسون: الحادي الحديث - ١٦٦
و4°س

ققاله الصحيح، وحال رجاله وبقية عجلأل، بن محمد فيه الخديث هدا 
قالبخاري وذكره ا، وابن أحمد ويمه عجلأل بن ومحمد ٠، الأوطار(ر )نيل 

قما يالثزة للأمر يشهد لكن متابعه، ومسلم ٠، ثعليئار له وروى ا، )الصعفاء(ر 
أمزالعيد يوم حرج إذا كان ه الثي ررأن صر• ابن حديث من الصحيحتن 

لدبك بمعل وكال وراءْ، والناس إليها محل يديه ,yu قتوصع بالخربة 
سعدبن سهل حديث من أيقا الصححن ق ما منها للديو ويشهد ٠. الثمر«ر 

شاة®ممث الخيار وبس اممه. رسول مصل بتن رركاف ت قال 
موحرةمثل يديه نب؛ أحدكم وصع إدا والحنون! الئاق الحديث ~ ١  ٦٧

.ر ماجة وابن يمعناه أحمد أيصا رواه الحديث هدا 

)ا(نٍلالأوطار)مه(.
صالح(.ابنه رواية / ١ ٦ ٤ )٨ رقم أحمد، الإمام ومسائل (، ١٩٥)م/ الدوري رواية معتز ابن تاؤيح ( ٢ ) 

(.٣٨٧٧رقم)الضعفاء، ديوان انفلر: )٣( 
(.٧٢)A/ (، ٧١البخاري)A/ صحح انفلر: )٤( 
تلم وم(، ٤٩٤)رقم حلفه، من مرة الإمام مرة باب الصلاة، كتاب ت البخاري أحرجه )٥( 

(.٥٠١رقم)المصل، مزة باب الصلاة، كتاب 
رقموالسرة، المصل بتن يكون أن ييغي كم قدر باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه )٦( 

(؟٥٠٨رقم)المرة، من دنوالمصل باب الصلاة، كتاب، وملم: (، ٤٩٦)
وابن(، ٤٩٩رقم)الممل، صرة بابج الصلاة، كتاب، لم: وم(، ١ ٦ ١ / )١ أحمد الإمام أحرجه )٧( 

عبيداثبن طلحة حديث، من (، ٩٤)٠ رقم الممل، ير ما ؛اب، الصالة، إقامة كتاب، ماجه: 
ظثبمئن.



الملأة(ست  wUاسدأرتناب 

الخربة.إل صلائه. ت والخمسون الئاك الحديث — ١  ٦٨

الباُب.هذا من والخنس؛ن الحائي الحديث عل الكلام صني ستق الحلءيث هدا 

الثم.إل صل اله. والخنوزت الراح الحديث — ١ ٦ ٩ 
كاف. النئ أن أمح.بممحا عمن ابن عن مسلرراا أيقا زواه الحديث ٥^١ 

حطا.هكحط عصا معه لمْ؟كرا لإل والخموزت الخامس الحديث — ١ ٧ ٠ 
وصححها، وال؛يهقير وصححه حبال وابن ماجة أبمّاابى رواه الحديث هدا

صصوقالفيوشالآزطا%:أحمتوائامحرُ 
اه.وغيُهم؛ا ٢ والبمير والشافعي عثته بن سفيال صعقه إل أثار ١٠

ذاتالني. مع صلت حديفه؛ عن والحنون السائس الحديث - ١ ٧ ١ 
يهاياية مر لإدا ('' JMأف إل مصي ثم التة، عند يركع ت فملئ المرة، فاثح تلة 

يعود.بتعوذ مر نإذا سأل، رئؤال مئ ^١ ثبح، سبيح 
كتابلم! وم(، ٥٠٧رقم)واوع؛ر، الراحلة إل الصلاة باب الصلاة، كتاب اJخارى: أحرجه ( ١ر 

(.٥٠٢رقم)الصل، مرة باب الصلاة، 
رقمعصا، محي إ إذا الحل باب الصلاة، مماب داود: وأبو >Y/(<؛Y(، أخمد الأئ، أحرجه )٢( 

رقمحمان، وابن (، ٩٤٣رنم)الصل، سر ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن (، ٦٨٩)
ميرةو.بمل••ي!ل(،ُنحاوتفي )لآمآ(،والمهش)أ/ 

ا;ثلر;درحالزركثيى)\/هأا(.)٣( 
)أ(بالوغالرامرقم)أم؟(.

)ه(نيلالأوطار)م/خ(.
)أ/م؟ا(،اكر والبدر (، ٥٢٠)\/ الأحكام وحلاصة (، ١٨٤)\اداود ش متن انذلر: )٦( 

(.٥١٨ا/الجر) والتلخيص 



سمُ،امبؤ

(.١٥٠)برقم الباب هذا من والئلأيون هوالخامس الخدو.ثا هدا 

افكو.محريمها والخموزت الساع الخديث —  ١٧٢
(.١١٧)برقم الباُب هذا من هوالثاف الخديث هذا 

بمامحهزينة م ر.لأنلو ئ ضلأة لا والخسوف: الثامن الحديث - ١٧٣
اإكت1اسا.

؛رماجه لأبن لكثها ركعة®، كل *ق قوله: بدون ا الخإ■ءةر رواه الحدين، هذا 
وقوسورة®. بالخني. ركعة كل بمرأِق لمْ لف صلاه ررلأ بلقفل؛ صعيم، سند 

^JI^،ارائنل وقال؛ المران أم يفزأ أف أمرْ س الّتي أن صلأيه ل الّيع حديث 
؛٠وأبوداودرأحمد رواْ كلها® لأتلث، صق 

نكعةر؛اكل ق اتمحاب مانحة كان ه أنه البماري ضحح ق وبث، 

للإمامالقراءة وجوب باب الأذان، كتاب واJخارى; (، ٤٣١ )ه/ أض الإمام أحرجه )١( 
(،٣٩٤)رقم ركعة، كل j الفاتحة نراءة وجوب باب الصلاة، كتاب وملم: (، ٧٥٦)رقم 

والرطىت(، ٨٢رنم)٢ الكتاب، بفاتحة صلاته ق القراءة ترك من باب الصلاة، كتاب وأبوداود: 
الافتتاح،كتاب والمار: ٢(،  ٤٧رنم)الكتاب، بفاتحة إلا صلاة لا أنه جاء U باب الصلاة، كتاب 

بابالصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن (، ٩١٠)رقم الصلاة، ق الكتاب فاتحة قراءة إمحاب باب 
ره.ءثقاالمامت، بن مادة حدين، من (، ٨٣٧رقم)الإمام، حلم، القراءة 

أيحدث من (، ٨٣٩رقم)الإمام، حلف القراءة باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: ابن أحرجه )٢( 
رمح.ءثئ.الخيري معيد 

قصله يقيم لا من صلاة باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٠٣٤ )؛/ أحمد الإمام أحرجه )٣( 
ظنبمثد.الررنمح، رابح بن رفاعآ حدينا من (، ٨٥٩رقم)والسجود، الركؤع 

خهبمن.قتادة أي ^، Jbمن-(، ٧٥٩)رقم الفلهر، ق القراءة باب الأذان، كتاب الخاري؛ صحيح ( ٤ ) 



اسدأ(سة باب اسلأو) هاب 

ررطواءرأمحفمح،<رن•وقال: 
فنلعل أنه.داوم والخنوزت التابع الحدث —  ٤١٧

عنينمل لر حيث ائي. لصلاة الواصفون مله مما مأحوذ الحديث هدا 
تركه.الرسول. أن منهم أحد 

ن1ثمتيأضل.كإ ضأوا الئتون: الحديث -  ١٧٥
بنمالك حديث من طزف وهو ، والبخاوي أحمد رواْ الحديث هدا 
ينماعشرين عئدة فأقننا ممماربوو، تنه ويحن . الئل إل آتيا الحويرث! 

عمنمّألنا أئثا افتهننا قي. انا ظن قل، وفيما، رح، س افب ومول وكاف وليله، 
وعلموهميهم مأيئوا أهليفم إل ررارجصا قنال؛ هأحم؛ناْ، بندنا ركنا 

الخديثا.أصل...« رآيتئوف وصلوا'ك،ا ومروئم 
الثبمة.الأنحاء قل الثجود والئتون: الحائي الحديث -  ١٧٦
(.١٣٣رقم)^، ٧١هدا من عثز الثامن هوالحديث هدا 

لمْالئجود من زك زقغ إذا الثئ. كان والئتون: الثاف الحديث -  ١٧٧
قاعدا*يستوي حز بمسجد 

الصلأْه^ي1اتمج الشل رركان الطويليت عائشه حديث من محلزف الحديث هدا 
الحوزاءأبا بأن وأعل ؛، وأبوداودرومسلم أهمد رواْ وقد الحديث،، بالكبير•••® 

الخويرث.بن مالك حديث من (، ١٦٣ ) رقم افر، للمالأذان باب الأذان، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
(.٦٣رقم)١ للمافر، الأذان باب الأذان، محاب والخاري: (، ٥٣أحد)ه/ الإئ.( أحرجه )٢( 
(،٤٩٨رقم)الصلاة، صفة محمع  ١٠باب الصلاة، كتاب لم: وم(، ٣١أحمد)٦! الإمام أحرجه )٣( 

(.٧٨٣رنم)الرحيم(، الرحمن اطه الجهر؛)بم ير لر من باب الصلاة، كتاب وأبوداود: 



اسانا^همسماء1دثاشضاٌ

منها،،.ررولمتسثع ا.' الإر عبد ابن محال عايشه، عن رواه 
محفل•صلاته ل، أحدكم محمد إدا والثتوزت الثالث، الحديث، -  ١٧٨

اش11تش.

؛.أحمدر أيقا رواه الحديث، هدا 

علالصلاة ق عجوة بن كعّت، حديث، والئتون: الراع الحديث -  ١٧٩
اتيهُس.

•(  ١٣٦برقم)الباُب هذا من والعشرون هوالحائي الحديث، هذا 

مرتمه•الصلاة يصل كان الني. أن ت والئثوو الخامس الحديث، — ١ ٨ ٠ 
محي\لي حديث، ومنها المن؛.، لصلاة الواصفة الأحاديث، من معلوم هدا 

الني.،يصلاه أعلمئم آنا ه'' الشي أصحاب، من عثرة ق قال أنه رْ.بميق 
حإمحاذي حس يديه ولع الصلاة إل قام إذا و. الئئر الكا0 قال: فاعرض، قالوا! 

يركعيم عك-' :U بماذي حك، يديه ويرثغ يكمث يم بمرأ، يم يم.ءوط منكسه، 
وأنةيرلإ يم يمح، ولا زأثة يصب ملأ ينتدو نأ ركقه، عل راحثه وبجع 
ثممعتدلا، منكتله -هإ محاذي حى يديه يرح ثم حمد0اا، ئ افه ررشخ فيمول! 
ويفتحجنبيه عن يديه شجال ساجدا الأرض إل ثايي يم أقو،،، ررافه يقول! 
حشيغتدئ، م عثها، فمعد البمزى رجله ؤيثنح، رأته يزمع م رجله، أصابع 

)\(اكمهٍاو)<\/ه•؟(.
(،٨٣١رمم)^؛، ١١ق ص باب الأذان، كاب واJخارك،: ٤(، )ا/ما أحد ام ب )٢( 

عودمابن حديث من (، ٤ ٠ ر٢ ريم الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، كاب لم: وم



_«(ست اسلأأ)ااب هاب 

ويثنيويريع أكبث®، ®الق يقول؛ ثم ينجد، م مغتدلأ، موصعه ي عظم كو يرجع 
مموصعه، إل عصي كل يزجع حر يعتدل م علنها، فغني الثنزى رجله 

هكذاصدقت قالوا؛ الخديث، دلك،...اا مثل الثانية \لثض< ق يصح ثم ينهض، 
وقالمعناه، ماجه١ وابن المحمدي وروى ٠، والدارمير أبوداود رواْ يصل• كاو 

علصحح ®إستاده ا.' الأJال١ وقال صحح®، حنن حدين، *هذا الومن>يث 
شزطثسلم«.

ضلاتهى ١^ ظ؛ الض. أن والئتون؛ اسز الحديث - ١٨١
ب)نم(.مرئيه الصلأْ 

منبرواياته هنا وسدكره وغيرهما، ومسلم البخاري رواه الحديث هذا 
فيحلالمسجد النئ. ذحل قاوت هريرة أي ص وثزحه، البخاري 

وللنسابيأالنجد. ناحت ل جالمر والني. تحر؛ ابن رواية )ول ٠ رجزا 
صلاها: ثنأر أي )ولابن فصل حولة( ونحن طلحه؛ أي بن إنحاى رواية من 
(.١٣٩٦رقم)والدارمي، (، ٧٣رقم)٠ الصلاة، افتاح باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أحرجه )١( 
تماجه وابن (، ٣٠)٤ رنم الصلاة، وصف ق حاء ما باب الصلاة، كتاب الترمدي: أحرجه )٢( 

(.١٠٦١رنم)الصلاة، إتمام باب الصلاة، إقامة كتاب 
(.٧٢داودرiم)•ّتنفي صحح )٣( 
تلم وم(، ٧٥٧)رقم واثأموم، للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

هريرةأي حديث من (، ٣٩٧)رقم ركعة، كل ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 
هته.

)الولم،(بنرانع. حلاد الرجلت هذا اسم )٥( 
من١(،  ١٣٦)رقم الجود، ل الذكر ترك ق الرحمة باب التطبيق، كتاب الماثي: منن )٦( 

رانعبن رفاعة حديث، 
٥(•٥ سة)آ/٢ أي ابن مصنم، )٧( 



اسذامنيسإائجاسمساّ)تقق؛( 
سجودها.ولا وكوعيا لم°يتلم حممه 

محبما يدري ولا صلاته j يزمئه والني. ا•' للنساي رواية ول 
»انجغفقال: اللام، ائ. ّ رث س، ام ض ط؛ حاء م مبجا(، 
محل®ازجغ فقال؛ امحي.، عل ملم جاء ثم محل نحل®، لمُ محإنك محل 
فقالشني. أخين محا بالحق بمك وش _■ أ، دأللمْنخلاا بم، 
انمملم الوضوء، قأسخ رواية؛ ظئأ)ول الصلاة إل منت، *إدا الص 
١٩أو المران بأم ا؛ داودر )ولأي المزآن بن معلن، يثر ما اقرأ ثم مكم(، الماق 

حررواية؛ )ول متدل حر ازثغ ثم راكعا، نفثن حر لإؤا ثم شئت،(، 
إسحاؤوأحزحها ثلم، شرط عل وهي حرتقص• ث ٠٢١ماجةولابن ئنتوي. 

الطمأنينةذا5ئ ارءثستإ ُ: )اكح(ر ق قال ا، اسامهر أي عن مسثدْ ق راهويه ابن 
ازمغثم شاجت.ا، ئطمئن حر انجد م ماتا، الئنخ؛ن،،( ثزط عل لاعتدال اق 

صلايكل ديك ايٌل، ثم ناجيا، ثطمئن حر انجد ثم حالنا، طثئن حر 
روايته•من ليس المونين يئن وما ٠، الثخارير رواة ئها؛، 

رآم)إامآا(.الصلاة، عمل من ُابجزي أتل باب المهر، كتاب المائي• سن )١( 
رنموالمجود، الركؤع ق صله شم لا من صلاة باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 

(٨٥٩.)

عريرةأي حديث، من (، ١٠٦٠)رنم الصلاة، إتمام باب الصلاة، إقامة كتاب أبوداود! أحرجه )٣( 
زهتئ.

(.٣٧٢المناممرى^_)Y/ر؛(ذكرعاابنحجرفيتحابرى)آ/هلأآ(،وانظر: 
)ه(كحابرى)آ/هيآ(.

(،٧٩٣رنم)بالاعادة، ركوعه يتم لا الذي الني. أمر باب الأذان، كتاب المخاري: صحح )٦( 
ة.بمتن.هريرة أي حدبث، من 



(m)ةت1و،اسلأةردابساتسمة(

التنليم.محامها ت والنون الماح الخديث — ١  ٨٢

(،١٣٧)برقم الباب هذا من والجئرون الثاق الحديث هو الحديث هدا 
نحم*وكاف ءاوش<أ عن مسلم صحح وق التنيم*، Lمظت وسبق 

اأؤلم،.ذكزه الذي الثمظ وهوبثعتى ٠، الصلأ٥ياشدمار 
واشحميد.والتنمح اف5بيو والئثون! الثامن الخدين، — ١  ٨٣
النئرك1ل قال: هنيرْ أي عن ا ومسلأإا والبخاري أحمد رواه الحديث، هذا 

افث ٤٣#مول: ثأ ^"5؛، ثكوحن م موم، أكوحن الئثلأة قام}ل ^١ و. 
ثمالخندا؛، ولك رررتنا وهوقاتم• يقول يم الركعة، من صلة يرير حنن ده® محئ 

دمساجدا، :يؤي حع، يهمث ثم وأته، حير1،يندع نم.ثء* ساجدا، يزي حن ممر 
كلهاالصلاة ق دلكؤ ينعل ثم نأته، ح؛واأوؤأ مميمث ثم ساجدا، تزي مموجني( 

ابموس(•بمد اٍ مل، يقوم جم( 
رأيتمؤقأصل•كإ صلوا والنون: التامع الحديث، —  ١٨٤
(.١٧٥برقم)الاُب، هذا من السوي( هوالحليث٠ الحديث هذا 

الآوJ(.بالتثهد الأم الئ1عون: الخديث١ —  ١٨٥
إناقاوت لآ.محئ معود ابن حديث( من ا والنسائرر أحمد روا0 الحديث، هذا 

٤(.رقم)٨٩ به، وبمم به ومايمح الصلاة صفة مابجمع باب الصلاة، كتاب ت ملم أحرحه )١( 
السجود،من عام إذا النير باب الأذان،، محاب والخاري: (، ٤٥٤)Y/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 

رقمالصلاة، ق ورفع حفص كل j، التير إنايت، باب الصلاة، محاب ومسالم: (، ٧٨٩)رقم 
(٢٨/٣٩٢.)

ىبس،بابضاّدالأول،رذمصااذ)٣( 



قالالخديث، ف...ا، التحيات يئولوا؛ زمحتت؛ن ثل ز سدم ررإدا قاوت محثدا. 
اه.ثئاتء وحالها حينها طرق ررولة ر' الأوطار(ر نيل )ل 

نظث،وفيه عباس، ابن حدث إل بالتشهد الأم ^^١٥ عزا ينية؛ 
قم ابن ته ق ٢^١(: الراية()ص، )نمب ق قال فقذ 

١^١(:)الدراية()هر\ه ق وقال منعود«، ابن تع ق وهو الخمتع آلفاظهم 
اه.عثاساا ابن تع ق ذلك يمع ول؛ معود، ابن ثض فهول الأمر ررأما 

)ا(نلالأوطار)\/؛ام.



اسهو(ةت1وااسلأةر0با،جوع 

اد^هوسجود 

ذ_ت22صي/

اخدمكيد.نقا إذا الحديثاس: - ١٨٦
نحدمرو.قلنثجد أحدكم سي ررإدا ت يلمظ ا ر مسلم رواْ الحديث هدا 

محلننلجدصلاته مصَفي أو الرجل زاد ئإدا الثال• الحديث - ١٨٧

صلاته،٠.ررق قوله! فيه أجد م لكن ؛، ر ملم رواْ الحديث هذا 
إنكمالوا: الهو فو حمنا، ضل الض. أن الثاِث: الحديث - ١٨٨

تثم.ثم تجدي، تجد ثإ مامuل، حمئا، صقث، 
ألفاظأحد الولما ذكزْ الذي واللمفل بمعناه، ٠ الحءا■ءهر رواْ الحديث هذا 

شبم.

من(، ٩٤)'اماْ/ رقم والجودله، الصلاة الهول باب، اياجد، كتاب أحرجه )١( 
خ.بمئئ.مسعود ابن حديث 

من(، ٩٦رقم له، والجود الصلاة ق هو الباب الساحاد.، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
رْ.بمن.عود مابن حاديث 

١(، ٢٢٦)رقم حما، صل إذا باب الهو، كتاب والبخاري: ٤(، را/خأ أحمد الإuم أحرجه )٣( 
كتابداود؛ وأبو (، ٥٧٢)رمم له، والجود الصلاة ل السهو باب اناجد، كتاب ومسالم؛ 
مجدقل جاء محا باب الصلاة، كتاب والترمذي؛ (، ١٠٢٢)رقم حمسا، صل إذا باب الصلاة، 

صلمن يفعل ما باب الهو، كتاب ائي؛ والن(، ٣٩٢)رقم والكلام، اللام بحنّ السهو 
سام،ومو حمسا الظهر صل من باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ١٢٥٩)رقم حمسا، 
ظ^بمتئ.عود مابن ين، حل. من (، ١٢٠٥رقم)



_سم،إمبء( ١٢٦٠)

ناشئان.الخطإ ض لأم ض الرابع: ١^ -  ١٨٩
والبيهسوالط؛راف والداومطى حثال وابن ماجة ابى رواه الخديئ هذا 
؛:الألبانإروقال عريب<،، ررصحح الحاكئي: وقال ؛، النوويروحشنه ا والخاكلمر 
ا-ثديثثزح ي ؛ رجب؛ ابن بنها اتىّثر اسول وقد ^٠٠؛ ءصحح 

وقالجدا، فانكزه عنه ا أحمدر صتل وقد النوؤية(، من واكلاث؛ن اكايع 
ا:يقرر محمدبن وقال اه• |نناد0® ولايشت لايصح الحديث، ®هدا ؛: رأبوحاتم 

شله®.محج إمناد له ارلمس 
اممه®إن وشظ: ؛، أمءرص ^ ١٥٤^٥١ررإو بامظ؛ الحديث، هدا روي سنه• 

٠،ا'لأةة®؛ هد0 عن افه ®رقع بلمفل: ثصر بن محمد وذكره ا، أم®؛ عى وصع 
الكتس،حميع ق أرها ررعفي® وأما؛ ®وصغ®، أو ررنحاور® بلمظ؛ الروايات وأكؤ 

الرؤية(.رالأرتعتن عل رجيا ابن وثرح لديناكالتلخيصن الوجودة 

رنمحبان، وابن (، ٢٠٤٥رنم)والناّي، الكرم طلاق باب الطلاق، كتاب ماجه; ابن أحرجه )١( 
\<\(،A/Y)والحاكم (، ١٧٠)؛/ والدارممي ١(،  ١٢٧٤رقم)١\إس والطراف (، ٧٢ ١٩)

قهنمحا.هماس ابن حديئ، من هّآ(، ٦ )U/ واليهقي 
كمحرجاه.ولآ الشيحن، شرط عل صحح حدبثإ هد.ا الحاكم: قال، 

.(YnU/Y)^l(Y)
(.٦٢٩٢رنم)'الثؤكاة )٠١( 

(.١٠٦١اسوالحكم)أ/)؛(جامع 
(.١١٠٦ )Y/ والحكم العلوم جامع انظرن )٥( 

(.١١٧-١١٥/٤)٦(ءاللادادبث١)
(.Y'Y'Aالروزى)_:مر بن لحمد الفقهاء اخلأف )٧( 

(.٧٢١٩)رقم حبان، )خ(لفظاين 
٢(.٠ ٤ رقم)٥ وم، الكرم طلاق باب اممدق، كتاب ماجه: ابن لفظ )٩( 

؟(.)^A-YTالفقهاء احتلأن، ( ١٠)



نت،ممااا،اسلأأردااااسءيعاّء( 

أماسدا، والراد الصحة حث من الحديث مربه مى مما عرمث ثان؛ ثنييه 
الثلاثةهذه مع الإئم ١^٠١٤ عل المران لدلالة فصحيح والحكم المعص حيث من 

تنحكدنؤ وقوله مدنآأوأح،قأئاه، ئواذناإن لا ^^؛١ كقولهتعال؛ 
,الآJAإلإي1نيه ثثل»ان رهلثت• يفرء مذ بمنيإيشوءإلأ مى إش 

التدين.ذي قصة الخامست الحديث — ١ ٩ ٠ 

قال!رمحأ.بمئ مير0 أي عن وعترهما وملم الخاري وواها القصة هدم 
وقدالعضر، ؤإما الفلهر إما ت )يعص العثى صلأي إحدى . اممب وصول بما صل 
إلقام م وكتى، من فتلإ العنز(، أما وبعئهم الفلمهئ، أما الرواة بحص جرم 

اشزيدة ووصع عصبال، كآئة عانها فاةكا الحد، مقدم ق معروضة حثبة 
التنرى،كمه ظهر عل الأيمرإ حد0 ووصع أصادعه، ثى وسثك، الثنزى، عف 

أبوالقوم وق الصلاة. ئمحرت يقولوذت المنجد أبوارس، مّن الثزعان وحنحت 
•اليدين دو ت له يمال طول يديه ق رجل الموم ول بمكل،اْ، أل يهابا وعمر بكر 

ولم°أنس ارر .؛ الني فمال الصلاة؟ محصزت أم أنسسث، اممب رسول يا محمال؛ 
فتقدميعم• فقالوا• اليدين؟؛'، ذو يقول ُرأق،ا فقال؛ ئسيث،، محي بل فقالت تمصز®، 

رأتهرح ثإ اءلول، أو مجوده ممل وتجد كبت ثم تلم، ثم ترك، ما فصل 
ثمتألوْ مب؛ا وكبت، رأته رمحع لم أطول، أن سجوده ممل وتجد كبت ثم وكبت، 
مّلم.ثم قال. حصتن بن عمران أذ أيشت، فيمول. تلم. 

هميرْ•أيى عل لا بن؛؟_ محمي عل يعود ررتألوه* قوله؛ 3، والهاء 

(،٤٨٢)رقم وغيره، السجد ق الأصاع ت؛نيك باب الصلاة، كتاب البخاري* أخرجه )١( 
(.٥٧٣)رقم له، والسجود الصلاة ق السهو باب الساجد، كتاب وسLلمت 



كلاممن ^ مها بملح لا سْ ضلأى إف الادز: الخدبئ - ١ ٩ ١

طرفوهو ا، والسهقير حبال وابن والسائي أحمد أبما وواه الحديث هدا 
أنابينا معاؤيه؛ال؛ عن ملم عند وسياقه الثلس، الحكم بن معاؤيه حديث من 

فزمافيافه. أتغ1\ ت فملئ الثوم مى وجل عطس إي اف. وو رم نغ أصل 
بمربوقثجعلوا إئ؛ دنظئول خصب ما أماه، وامحل فهنئ؛ اؤص\و؛رب، الموم 

آهرّوو ضل فو ثكئ، لكر مموني زوثني قو أئخاذهب، قل أيتم 
كهزقما فواممب منه، ملكا الحس بعده ولا مله مذو رايت ما وأمي ض أب؛، م. 
كلاممن ي بجا يفلح لا ص هذْ »إن قاو: شثم، زلا نحزم زلا 

الحدث... قالأوكإ ائقزآنا< زئزاءه زالككببمز التنبيح هز إيإ الناس، 
الدكور.الحديث السابع! الخديث، — ١  ٩٢
•( ١٩١)يرمم الباُب هذا من سائس الهوالحديث هدا 

تك!مواالبمين وذا وصن ثكر وأبا ه ، ٧١١أن ١^: الحدث - ١٩٢'
وثثزاةلضلأتيلم.

(.١٩٠برمم)الباب هدا من الخامس هوالحديث هدا 

التدينر،ذي موى الثي. ُع الكلجم( ثمن الذكور الحدث ق ليس س؛هت 
إليهإ.الكلام اأؤلم، نسية ق ملينطز اذت5لإْ، هابا وعمر بكر أبا أن وفيه 
رقمالصلاة، ق الكلام تحريم باب، اياجد، كتاب، ومالم: (، ٤٤٧)ه/أحد الإمام أخرجه )١( 

توالناني (، ٩٣رنم)٠ الصلاة، ق العاطم، تثمين، بابج الصلاة، كتاب، داويت وأبو (، ٥٣٧)
واJهقي(، ٢٢٤٨)رنم حبان، وابن (، ١٢١٨)رنم الصلاة، j الكلام باب، السهو، كتاب، 

رآ/بم؛آ(.



0كت1س|سلأةرئبصداّو(

الثلأم،يعد نعود ابن عل اللام الض.زث أن التابع: الخدث - ١  ٩٤
منالصلاة.أي: 

معودابن عن الصححتن ق وأصله داودرا؛، أبو رواه الحالJث هذا 
فوانبمِسشوإقي، _■ نطأقوام.j نحا نال: 
الئلأةي قيث نحاطأ يانّول؛ه فنا: ، I4i؛قد نك، 

لئثلأا<.آلصلأة اا|ول !؛^ ١١ممال عفن. ذولأ  .ءىَى'بِ--ِ وءم' 'حما _U ِيرا• مرد 

بعدلهظا معود ابن عل الثلأم زد و. الشل أن ا.قدث ١ هن ق قائده: 
وهوه اف برمول ®منون مال؛ صهيب عن عمر ابن حديث ول الثلأم، 

وق، إشاز٥  cJliأيه إلا أعنم لا وةال: إشارة عن هزئ مشق يمحل، 
ا>داومأمعود: ابن عن وللثهس ٠، ثابحسدْاار النئ.كاف ررأو ئلأل: حا.يث 

بالإشارة.وهويصل الئلأم يرد أنه الأحادسث، هده ممي ا؛ وزأيه(ار 

مسعودابن حدين، عن رنم)أأه(، الصلاة، ل السلام رد باب، الصلاة، كتاب، أبوداويت أحرجه )١( 
قهثه.

رلمالصلاة، ل الكلام من منه ينهى ما ؛اب، الصلاة، ق العمل كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
(.٥٣٨رقم)الصلاة، ق الكلام تحريم باب، الماجد، كاب لم: وم(، ١١٩٩)

كتابهوالرمدى؛ (، "١٩)٥ رنم الصلاة، ق اللام رد باب الصلاة، كاب داود؛ أبو أحرجه )٣( 
ردباب السهو، كتاب والناني؛ (، ٣٦٧)رنم الصلاة، ل الإشارة ق جاء ما باب الصلاة، 
يسلمالممل باب الصلاة، إقامة كاب ماجه; وابن (، ١١)٦٨ رقم الصلاة، ق بالإثارة اللام 

(.١٠١٧رقم)يرد، كيف، عليه 
حديثمن (، ٣٦٨)رقم الصلاة، ل الإشارة ق جاء محا باب الصلاة، كاب الر.الىت أحرجه )٤( 

ا؛نءمرظيبم؛؛ا.
صحيح.حن حديثا الرمدى: ، ١١٠

(.١r٦)٥(السنالكثرىيهفى)٢/•



^^0امإءٍزإأأَ 

لكنإن أن الثلأم يعان ود أته مسعود ابن حديث وي؛ن ينها وا-إقتع 
ردالانتظار ثري لكن ؤإن بالإشاية، هثه رة اكو انتظار ثري لا ٠ائا اكئم 

الثلأم.يعد Jمظا عانه 
افهزسوو مى مدحلأن ل لكن رء.بمتتت عئ محوو العاقر! الحديث — ١  ٩٠

ي'ثحح وهويصل عليه يحلن فإذا والنهاو، الليل ب. 
ومتنه،قإنناد٥ غتلم« التيهس! وعال ا، السكي؛ ابن صححه الحديث هدا 

وابناشائي ومه ص، ين اه عبد عل ومداره تنلحح. ونل: ثح. فمل: 
البماري:دهنظترم.ح!الآا،وقال 
عنمحه فقيل: فيه، علته ٠واخلث )التلخيص(: ق قال مره، وصعقه 

علآ-ونلتعنلضيأا•
•••فنل•*•

ئاج:ثأ  jjjاوص من آلحدفي قام إذا عض: الحائي الحديث - ١٩٦

وهوصعيفا-إكص جابر عل ومداره ا، أحدا أيصا أحزجه الحديث هدا 

)ا(اظر:اسصمح)>/ماهك
<.٥١٤الامحدال)٢; منان وانظر: ٣(، ٠ )>،/ حان لاين الثتات )٢( 
اكار؛خالكأ؛ر)ه/؛اأ(.)٣( 

الخ؛؛ي)ا/ماه(.)أ(اسص 
بمهدومرجالى،ان ني مجن ياب الصلاة، كناب وأيوداود: ٢(،  ٥٣/ أحمدرأ الإمام احرجه  ٢٠١

رقمصاما، اثنتين من تام نمن جاء ما ياب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١ • رقم)٦٣
قمة)،.KK.بن اكره حديثه من ، ٢١٢٠٨)



ةت1بااسلأأ)واسمجمداّو(

بنومز طهإذ بن إيراهم تاتته ؛الكن ٠؛ ١لآلائ' قال بمتديثع، تحج لا جدا 
كلامه.اه. ص1ححاا فالحديث ا، اأعاق(ر )ثزح ق الطحاوي عند الربيع 

الثهؤ.نجود س الثى بمل عثر• الثاف الحديث ~ ١  ٩٧
انامبهدا من الثالث وهو مسعود، ابن حديت ق منه سبق الحديب هدا 

هدامن الخامس وهو اليدين، لي قصة ق هريره أيإ حديث ول ،، ١ )٨٨ برقم 
•( ١ ٩ ٠ ) برقم الباب 

النهي.سجود س أمره عثرت الحويث — ١  ٩٨
—١ )٦٨ برثم الباب هذا من والثاف الأول الحديثان فيه ثبي الحديث هذا 

١٨٧.)

الثلأم.قتل الثهؤ نجود وورد عثر؛ الرابع الحديث - ١ ٩ ٩ 
توقوله ه اشمث ذم من وود الحديث هذا 

أل١٠نمح.بمنئ1 بكينه ابن الله عبد عن وغيوم البخاري رواء ما فنله• فمي 
تجدصلاثة قمحي إي ينهإ، عئلز لمْ الفلهر مى استن من قام ه الني 

تجدشينجد التناو_ثأ دل كر ١١رواية؛ ؤق آ، دنكءر بند تلم ثم تجدم، 
بجخاوز،لإبمب

(.٣٨٨الإرواءر»م))ا(اظر:
)أ(شرح.مانالآم>ا/'أأ(.

٢I ٢ رثم)٥ الهو، j جاء U محاب المخاري: أ-ئترجه )٣( 
!٢٢٤)رقم الهو، ق جاء ما كتاب اJخارىت أحرجه ( ٤ ) 



ج،مبو^

اممهنموو قال قال! نمح.بمئئ نعيد أي عن وملم أحمد وواه ما قوله! يمن 
الشاكمفيزح وظ أم ثلاثا ضل كم قام:ذر مه j آخدم شك »إذا و0: 

ا.أؤربملماار مل ت%ووؤو؛1 ينجد ئم انتٍمرر، ما عق ولسن 
٢٠ السلام.الثهويعد سجود ورود عشز؛ الخامش الحديث — ٠

أيما•وقوله الني. فغل ْن ورد الحدث هدا 
١(.٩ برقم)٠ الدين ذي قصة و سق ما فنله: قمن 

أنظغقتئ محوي ابن حوث من البيذي إلا الحإعة رواه ما هؤله؛ ومن 
ملثحثصلاته ز ١•^^ نك ®ثادا وفيه! حمنا، الظهر 7ئم صل س الني 

شبم:كظ وق شبمت؛ن«رأا، لبمجد ئأ صلإ، نأ عث، ٥^ الئزاب 
الصواب«.إل دلك أقرب ررملظز 

له،والجود الصلاة ق هو الباب الساجد، كتاب ومسلم; (، ٧٢)T/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
رنم)ابْ(.

كان،حسن< الشالة نحو التوجه باب الصلاة، كتاب والخاري: (، ٣٧٩)\/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 
وأبو(، ٠٧٢)رقم له، والجود الصلاة السهوق باب الساجد، كتاب لم; وم(، ٤٠١)رنم 

بابالسهو، كتاب والنسائي; (، ١٠٢)•رنم حما، صل إذا باب الصلاة، كتاب داود; 
صلاته١، شلث، فم', جاء ما اى الصلاة، اقامة ، كتامحماجه; اد', ء،،لفع)آلآا(،ا التح 

فتحرىالصواب،رنم)أآ^(.



ئب،اسلأورإابءلأأاص(

^_uLjء

ء

محيالئوف ضلأة رك ه الض أن يم ل؛ أنه الألأل: الحديث - ٢٠١
منبها-وجوؤ 

لم:مغفيمدامهاشوف فإن الواؤع، من نعلوم الحديث هدا 
قرمحن أو رمح تحؤ ارتفاعها يعد صحي السئس كسمت واحده، مئ؛ إلا 

النصابن إبراهمم مات يوم ايجرة من عئر مخه الأول وبتع ْن وبئرين يعؤ 
صلاهصل س المل أن وضرهما ا الصحيحزر ي ثت وقد ابنه، عن رصي و. 

•يومئذ الكسموف 

الحياثا.وييع أختايا يستسقي كان س ايه الثال- الحديث — ٢ ٠ ٢ 
أمرينIيضمن الخدين، هدا 

^bJبن افه محي فعي الامسسقاء، صلاة الئي إقامة أحدهما؛ 
واستقلظهره، الناس إل فحول قال؛ يستسقي حرج يوم الئي. *رأيئ قال- 

أحدرواه بالقراءة® فيهإ جهر ركعمح، صل ثم رداءه، حول، نم يدعو، الؤبله 
والبمارذرُ

كتابت وملم (، ١٠٤٤)رنم الكرف، ق الصدئة باب الكرف، كتاب اليخاري؛ أحرجه ( ١ر 
ق.بمءا.ءاJثة حدبم، من ٩(، ٠ ١ ) رقم الكرف، محلاه باب الكرف،، 

ضه الني حول كف باب الاتقاء، كتاب والخاري: (، ٣٩رإ/ أحد الإمام أخرجه )٢( 
إلالأس،رفم)ه؛ا'ا(.



اس،دادتءهمصامجار>عضاّنقتا 
الصحيحينق ثاُت وهو الأستنيء، صلاة إقامه الشتر. رك الثال؛ 

ال؛وبرسول يا ا-لإمعة يوم أعرابأ *جاة قال: نْ.بم؛ه اضر عن، وضرهما 
وزئعالض،سبمنه:ذعو، ٠;^ وئكازز العيال، وه، _، هت، 
مطننا(ا.حز الجد من، حزجنا فإ ،; Jliيدعون، معه ايثم الناس 

الئاثالحديث - ٢٠٣
؛.أحمد أيصا رواه الخدين، هدا 

ركعهعشره إحدى بالليل يصل س اممه رسول كال ١^^؛ الخدين، — ٢ ٠ ٤ 
لألكزئ؛ن،محبراجدة•

المحدذرى•إلا الح،اعه رواْ الحدث هدا 
ضللا نبع أو بحص يوتر الني. كاف ت الخامس الحدث ٢- ٠ ٥ 

ولأكلأم.سلام سهن 

ا.النساةءُ،وابن،م1حهر أيص٠ا الحدين،رواْ هد! 

رقمالأسماء، ق الإمام مع أيتهم الناس رقع باب الأسماء، كتاب اJخارىث احرحه )١( 
(.٨٩٧رنم)الامتتاء، j الدياء باب الأسماء، صلاة كتاب لم: وم(، ١٠٢٩)

مثىمثتى الليل صلاة باب ايافرينر، صلاة كتاب وملم: (، ٥١)Y/أحد الإمام أحرجه )٢( 
ة.بممح•عمر ابن حديث، س رقم)آهي(، الليل، آخر من ركعآ والوتر 

(،٩٩٤)رنم الوتر، ل جاء  ١٠باب الوتر، كتاب والخارىت (، ٧٤)ا"/ أحد الإمام أخرجه )٣( 
بابالصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٧٣٦رنم)اليل، صلاة باب السافرين، صلاة كتاب وملم: 

 jبالصلاة،الأئمة الؤذن^ن ليذان باب الأذان، كتاب والمائير: (، ١٣٣٦)رنم الأيل، لاة ص
(، ١٣٥٨رقم)،، jJLiljيصل كم ل جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن (، ٦٨٥رقم)

رأ.بمها.حديثإعائثة منر 
رقمخمن، الوتر كيف باب الأيل، قيام كتاب وازئي،: (، ٢٩٠)٦; أحمد الإمام أحرجه )٤( 



0اسلأأ)وابسلأأاممء( ٠١٠هنا
تت

منمسلم صحح ق لكن فيه، أره ولر مسلم، إل ا-اثدين عزا ثنيه". 
منيؤتر ركعه عشرة ثلاث الليل من يصل الني. اءلكن قالت! عانته حديث 

للإيتارشاهد فهذا ٠، آ-؛مهىاا ق إلا منهن ميء ل بجلس لا بحمى دلك 
الئغلموأحده اض. وو رم أمس ®فلنا قالت! عنها مسلم صحح وق بالخنس، 

بنبع*أودر وفيه؛ ؛نخؤْ، ا واشائ،ر داود وأبو أحمد ورواه آ، بنبع*ر أور 
شاهدفهذا السابعة®، ق إلا ولمْيثلم والسايعة، السائمة ق إلا لمّعئلز ركعات 
يسع.للأيتار 

الثامة،3، إلا فيها محلمز لا زكعات بمع ؤيتل اسز! ٢'-الحديث، ٠ ٦ 
يقعدثإ التامعه، فيصل يقوم نم يلم، ولا وينهض ويدعوْ، ومحمده اف، تذكر 
ينمعناه.سلنا سل؛؛ نؤ ويدعوه، ومحمده ، ٧١١١فيذكر 

ا.والنسابير وأبوداود وملم احمد رواْ الحديث، هذا 
وانيهريرة أيى رواية من الركؤع بعد المنون السابع! الحديث، ٢—  ٠٧

واينعثاس•

وسع،ومع رخمس بثلاث الوتر ل حاء ما باب الصلاة، اقامت كتاب ماجه: وابن (، ١٧١٤) =
خ.بمأا.محالمة أم حدسث، ص \ه  ١٩٦رقم)

(.٧٣٧رنم)الليل، صلاة باب السائرين، صلاة كتاب •سالمت أحرحه )١( 
(.٧٤٦رقم)الليل، صلاة جاُع باب السارين، صلاة كتاب الم؛ مأحرحه )٢( 
(، ١٣٤رنم)٢ الليل، صلاة j باب الصلاة، محاب داود: وأبو (، ٠٣احد)٦;م أحرح4 )٣( 

(.١٧١٩رنم)الوتربع، كتف باب الليل، قيام كتاب اني: والن
رنمالليل، صلاة جاُع باب السافرين، صلاة كتاب ومسلم: ١(،  ٦٨أحماو)آ/الإمام أخرجه )٤( 

ناممماب والمائي: (، ١٣٤٣رنم)اللل، صلاة ق باب الصلاة، ئاب داود: وأبو (، ٧٤٦)
لحاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن (،  ١٧٢رقم)٠ بتع، الوتر كن، باب الليل، 

•قهفبمثا عائشة حدث من (، ١١٩١رنم)وتع، ومع وخمس الوتربثلاث 



_سم،اميءنئؤئآ 

أحاديثIثلاثة إل الإشاره الحديث هدا لضمي 
ارادإذا كان الني. أن والبمرير؛ احمد فرواْ هريره، ش حديث فأما 

الدهارتجع ئال؛ إذا تال فربا الرمع بعد قنت احد اويدعوعل يدعولأحد أن 
ينمحسينثموماشين

واجعلهاممحر، عل وطيلئ ائدذ اللهم الؤمضذ، مذ كنه؛ بيعه، يم 
ذلك.وبجهر ت تال يوض®، مستن'كسي مإ 

بندئهرا ثت . الني أن عنه ا الخارى١ فرواه أئس حديث وأما 
ومحلوهم.^١۶ عزصوا الدين وهم ئثم بي من أحياء يدعوعل الركؤع 

الني.أن ا والأكمر وأيوداود أخمد عنه فرواْ عثاس، ١^، حديث وأما 
إذاصلاة كل دُن والصح والعشاء والغيب والعصر الظهر ق متنابثا شهرا قت 
تثمبمي من حئ عل عليهم يدعو الآ■حرة الركعة من خمدة« لذ اطه ارتجع تال: 
حلمه.تن ؤثوئن وعب ودكوان رغو عل 

السي.محنت المريضة، ق المنون ق وردت إنا الأحاديث هدم تنمة؛ 
عنيصح ر١لم عبداا؛هت اينه ووايه أمدق فمال ^^ ١١تنون فأما ركه، فهراثم فيها 

بمصبن محمد وماله ا، ثيءءر بعده أو الركؤع مل الإو قنوت ي التي. 
رقمالأموتيء، س لك لمي باب الضر، ئاب، واليخاري: (، ٢٥٥أحد)T/ \م أ-م-بم )١( 

(.٣١٧٠رقم) عهدا، نكث، س عل الإمام دعاء باب الخنين، كتاب ١^٠١^؛ أخرجه )٢( 
رقمالصلوامتؤ، ق اكومت، >,_، Ijالصلاة، ئاب، داود؛ وأيو (، ١٣٠ )ا/ أحمال الإمام أخرجه ( ٣١

)م؛إا(،والحاكم)ا/همرآ(ب
)،(ءاءلالإئمأمد،رقم)ممرواةسمداش(.



0تتاد،اسلأأ)و1و،ءلأأاص،ء(
س

ولكنثيء، الئذ. عن فيه يزوى ®ليس ممالت الإر، ل المتون عن الكحاو 
محهرالإ'نحفظ التيررم: ابن وقال الثنه«راا، إل الثق من ن.تئ:ص غئن كان 
سنده*.ساثه م ا ابن رواه حديث ازرإلال ل قش نه أ. 

•مح.لكنآكفيمحلكاؤكوع 
فيهيصح ارلأ أحمد؛ وقال البيهقير؛، وصعمه ماجه ابن رواه الحديث هدا 

ملهءعناث فقال: ١^^٤ قل ازتر و المنون عن ونل ا، س*ر الئي عن ثيء 
واخلأص<<رُه النئ أصحايت، لفعل به بأس لا وبعدم 

سافه ومول علمني قال؛ عئ ين الحض عن التابع؛ الحديث ٢" ٠ ٩ 
عامت،ممن وعاقني هديت، فنمن اهبنج، اللهم ١^^٠؛ متوُي ل اقولهن يات 

مضىهإنك ممشت،، نا ثؤ وقى أعيث، محا ل وباوك تولين، منن وثولمب 
زةثاركث خاديق، نن بجز زلا ثاَل4ن، تن دل لا إنه ءث،، محي زلا 

ؤمماو4غ.

ءادوت،«،من يعر ®ولا قوله؛ يوف ؛ الخئسةربقثه أيصا أحرجه الحديث، هدا 

(.٣٢٣/ المعاد)١ وزاد اف(، عد ابد رواية رنم)U^ أحمد، الإمام ائل مانظر: )١( 
)آ(زادالعاد)ا/مآم(.

(،١  ١٨٢رنم)وبعدم، الركؤع نل القنوت ل جاء ما باب، الصلاة، إنامة كتاب، ماجه: ابن أحرجه )٣( 
نء.ءثئ.كمِح بن أي حديث، من 

(،١١رقم)٢٨ و؛حا.0، الركؤع نل القنوت ق جاء ما بابج الصلاة، إقامة مماب، ماجه؛ ابن أحرجه )٤( 
رمبمتئ.كعب بن ش حدث من (، ٤ ٠ واليهقي)م 

اف(.عبد ابمه رواية / rrrرقم)أحمد، الإف، سائل )٥( 
اه(.عد ابنه رواية / rrrرقم)أحمد، الإمام مسائل )٦( 
(،١٤٢٥رقم)الوتر، ل القنوت ؛اب، الصلاة، كتاب، أحمد)ا/هها(،وأ؛وداود؛ الإمام أحرجه )ما( 



اسناسنءمسمامجاسمضس)قن( 
السي؛؛عل اف رروصل الناتئ،؛ وزاد ررسار'كت®، ئبل؛ ارئؤحادك'ا النيذي؛ زاد 

ونثدهائضيع.»تناثث((، بعد: 

فليس،نظر، فيه محمدا؛ عل اف ءوصل الثانج،؛ وواية ق الزلف قول ثتييه؛ 
اضرروصل بلمظ؛ للشاتئ، عزاه ففي،)اكلخص(را؛ النساثئ،، نش، ق كيلك هو 

ووهمولا)وآله(، فته؛)ونلم( ولا هدا، عتر الئنن، ل ررليس وقال؛ الصُُ، عل 
السلعل اش ؛روصل بلمظ؛ اتئ، النإل فعزاه ٢، رالأحكام(ر ق الءلمّي الحث، 

اهمحثد«« 

لكنهاي، افُعل »وصل بمظ: الناتئ، إل الممر٢ا ابن، وعزاه قلت،: 
اللميررعل بلقظ؛ الثتوٌلي حاشية عليها اش اني الثّس نسخة ق وجدته 

قالقنوت حديث اعني،؛ الخدين،؛ هدا سند ؛ الألبازرصحح ثان• نجيه 
سنين،ثإن الثي. موت ح؛ن له كان الحض، كنن ٠ حباذر ابن وأعله الإئر، 

د،انفابن، الحديث،، صحة ق قادحة عير العله وهذه هدا الهي.، يعلمه ف،كيفإ 
محوتهيوم سلمه عمروبن، كان وقد التعليم إليه يوجه أن يمكن مميز بنتن 

قيامكتاب، ت اش، والن(، ٤٦٤)رنم الوتر، ل اكوتا ل جاء ما ياب، الوتر' ياب، الرمدى؛ و —
لحاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن، (، ١٧٤٥)رنم الوتر، ل الدياء باب الليإ،، 

(.١ ١ )٨٧ رقم الوتر، ل القنويت، 
الجير)ا/خ؛؛(.)ا(اكوخمر، 

التلخيصا-فر)ا/ح؛؛(.)أ(اظر: 
(.٣٢٤)م(زاداس)ا/

(.٤٢٩رقم))؛(الإرواء 
(.٦٣٤اكر)م/البدر )ه(انذلر: 



0مم1ب،اسلأأرداد،سلأةاصمع(
صححق ذلك ثتث كإ ^١٧ أكوهم لكن لأنه متى؛ مت أو سع ابن وهو 

البمارذرُ

وقال٠، عادئثا،ر من يثر ررولأ البيهص؛ رواية ؛ ١^٠^١ صعق ثالث؛ ثنمة 
ذكرم هوتحرض. )التالخيص(أْ؛ث ق قال لكن ١^^. هد0 ثنيت لر ٢! الرهعآر ابن 

جداعاتا سندا فيها لنمه ماى يم أيقا، ٠ الهل؛وايىر رواها وقالت البيهقي سمد 
الخديث.ي ثاسه الزياده هد0 أن ذلك قبل يكر قد ولكن يالمع، متصلا 

إو<اللهم ودرْت آحر ق يقول لكن . الئي أن العاير؛ الحديث ٢" ١ ٠ 
ساءأحصى لا منك، ؤبلئ، عقوتك، مى ويعموك سحطاك،، من برصاك أعود 

الحاكلمرئوالألالأأ؟لاقسهاىوءشه الحدث،أ>خه هدا 

عمرابن حديث من (، ٦٩٢)رمم والول، العد إمامة باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
;مبمعا•

)؟(خلأصةالأحكام)ا/تماهأ(.
اوهقي)أ/بم«أ(.)٣(أحرجها 

المه>'آ/ا؛آ(.)؛(كفاية 
)ه(اكالخيصاكر)ا/بم؛؛(.

(.٢٧٠رقرا  ٧٣/٣)٦(ادُجمامر)
(،١٤٢٧)رقم الوتر، ل المتون باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ٩٦/ )١ أحمد الإمام أحرجه )٧( 

اللل،قيام كتاب I اني والن(، ٣٥٦٦)رقم الوتر، دعاء ق باب الدعوات، كتاب والترمذي؛ 
قالقنوت ق جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ١٧٤٧)رقم الوتر، ل الدعاء باب 

غريب.حسن حديث، ت الترمذي قال، خو^بمتق. لب  ٧٠أي بن عل حديث، من (، ١١٧٩)رقم الوتر، 
ولرئمحرجاْ.الإستاد، صحح حديث، هذا قال؛ ٣(. ٠ ٦ / ا ) التتدرك )٨( 

)ه(الإرواءرقم)«م؛(.



اسدالأءهمسمّسام|مٌ( ١٣٠١

وأعوذعقوتك، من »وبم3اوك \ص: لخظ )اكض(لأا ق ذكز نجة: 
.مساقوعوحلاف ثث،اا، بك 

لايضعدوالأرض الثهاء يئ موثوق الدعاء عشزث الخادي الخديث — ٢ ١ ١ 

محالهإذا هدا مثل \لأا ابن قال لكن ص، عل تزهوف الحديث هدا 
)الحاحق وذكره الرلمع، حقم له ؛؟ون أي* اه• ربا. إلا ؟ون لا عمر 

وعزاهبسوء، محثدوآل عل يضل حى اي عن يئجوب *الدعاء يالقفل؛ الصضر(رى 
ا.الألايىر وصعقه اورمز-محنته، )الثواب(ر ق الشح لأي 

مرفوعادموتوئ،عئ عن أحرجه الثلارى )المض(رأاأن وذكرصاحب 
يصللا ذغنة من »ما يالقظ: المر. عل الصلاة محل كتاب ل وذكرثحوْ 

رموم نالآنض،ام ١^١؛ تئ ته س !لا ئص . لي ام 
صعما.

(.٩٣٧))ا(اكفىرقا 
(.٢٧٣)أ(عارمحةالأ-مذي>آ/ 

رقم.، المحي عل الصلاة فضل ل جاء ما باب الوتر، كتاب الر«ذيت أخرجه والخديث 
قؤهبمت.الخطاب بن عم -حدث من (، ٤٨٦)

)م(الخا.عاستي،رتم)أ1آأ(.
ة.بمه.الخطاب بن عص حدث من ٣(، ١ ) إوائد0 العلوق ابن الل؛فل حذا أخرجه ( ٤ ) 

)ه(س،الخا.عرتم)آ«.م(.
القدير)مم؛ه(.)1(ذص 

وه؟أا(. ١٤٧٤اّقسالإبجان،رقم))٧(أخرجه 
بنمعيد حدث من (، )٤٧رقم الني.، عل الصلاة فضل ق النامي أخرجهل'ماءءل  ٢٨)

موهوفا•ايميب 



رج(ممب،اسلأأ)واب،هلأةاص(
ل؛الوئء ي زيغ:1J، إذا ه اش زسول لكن عثز: الئاف الحدث ٢- ١ ٢ 

هطهاخمبمحء،1وبم
وق\دفي)\لملوأ\ا:اشيرأ؛ومثْ، وضثفه الحلثزواْأبماامحبمإ هدا 

يأئهيقفي ومحموعها وغيوه ٢ داوذأ أب عند عثاس ابن حديث منها ئواهد ارله 
■حسنأاءحدتما 

ركعه.؛ jJjhs;زمضاف ق يمحل لكن أنه. مثر• الثالث الحديث — ٢ ١ ٣ 
يمحل ررلكو بلفظ: اوهقنرْا عن )اكلخص(ائ و ذكزْ الحدث هدا 

منهأبو به ر١Jمد البيهقئ: قال والوئز®، زكعه عشرين حماعة عر ق رمضاف 
الحديث؛،،ررمروك ٠؛ )الممريب(ر ق وقال صعيف،،، وهو عثإف، بن إبراهيم 

اقط((.ررمح٠; الحوزحايىر وقال 

قالذي عائئه حديث الحدث هذا عارض رروقد ا: )الفح(ر ق قال 

(،٣٣٨٦)رقم الدعاء، عثر الأيدي رفع ق حاء محا باب، الدءواات١، كتاب، الترمذي; أحرجه )١( 
لآ.قثئ.الخطاب، ين عمر حدين، محن (، ٥٣٦)١/ والحاكم 
(.٤٦٢)ا/حلأصةالأع١م ي النووي وصعقه 

(.٤٦٤)٢(بلوغا،لرام)ص:
(.١٤٨٥رقم)الدعاء، باب، الصلاة، كتابه أبوداود; أحرجه )٣( 

الطريقوهدا واهية، كلها يب بن محمل• عن وجه غير من الحديث، هذا روي داود; أبو قال 
أيضا.صعيمؤ وهو أمثالها، 

(.٤٥/٢)٤(التالخصاير)
(٤٩٦/٢ّ)٥(النالك،رى)

(.٢١٥رقم)التهديب،، ممريس، )٦( 
^١(؟رقم)٠ الرحال، أحوال )^١( 

ص(نحالارى)أ/أْأ(.



الذيعايثه وحديث غرها، من تلا س الص بحال أعلم كونيا مع الصحيحتن 
قلا وكعه عشرة إحدى عل الليل قيام ق يزيد لا الئي. أن هو إليه أثار 

.؛ ٤^٥١٠١ ل ولا زمضاو 
ناوالزاؤيح( )أي: ٍثلأئ الشن. أن عم: الراخ الحديث ٢- ١ ٤ 
مرضأن حشيت إف وقاوت الشهر باقل سه ق وصل يأحر يم معه، محلوها 

ئهإمحزواءا.
ثلاث.الليال وعدد ؛، أحمدرأيئا رواه الحاويث هذا 

ثلاثا.الليالي عدد وكان المسجد، ق ه الني صلاه كالث، قائده: 
تامثك كتب ينصرف حش الإمام مام؛غ س عثر• الخامس الحديث، ٢- ١ ٥ 

تلؤ.
الصحح.رحال إمحتادْ ورحال ؛، الخمسةلُمة أيصا رواه الحديث، هذا 

يقمفلم ه البل لإ صمنا قال: أبودر رواه ما ١^٠يث، هذا منس، قائده: 
اصءبكاكس^م،س،

(،١١ ٤٧رقم)وضره، رممان ق بالليل الني. نام باب التهجد، كتاب الخاركات أحرجه ا ر١ 
.( ٧١٠٨)رقم الني.، ركعاين، وعدد الليل صلاة باب السافرين، صلاة كتاب ومسلم! 

رمضان،قام من فضل ؛Ij_، الراؤيح، صلاة كتاب والبخاري! ١(،  ٦٩)أ/ أحمد الإمام أحرحه )٢( 
وهوالراؤيح،رمضان نيام ق الرم، باب المسافرين، صلاة كتاب ومسالم! ٢(،  ٠١٢)رقم 
•ءائق.بمها حدين، من (، ٧٦١)رقم 

رقمرمضان، شهر قيام ل باب الملأة، كتاب داود! وأبو (، ١٥٩)ه/أحمد الإمام أحرجه )٣( 
ار!والن(، ٨٠٦)رقم شهررمضان، قيام ق حاء ما باب الصوم، مماب والرطى! (، ١٣٧٥)

بابالصلاة، إقامة كتاب ماجه! وابن (، ١٦٠٥)رقم رمضان، شهر قيام باب الليل، ة؛ام كتاب 
خ.بمثئ.الغفاري ذر أيٍر حديث، من (، ١  ٣٢٧)رقم رمضان، شهر قيام ل جاء ما 



ممب،اسلأأ)بمب،سلأةاسرع(

اش،زسول ا ظ: الم ثطئ ذب ض بما قام الخامه لكنت فو ب:قرط ل'
تامق محب ينصرن حس الإمام ثغ مام مى ®إلك ت فقال هذه؟ لشتا ميه لوملثا 

أهلهودعا الثاكة ق ينا فصل الشهر، من ثلاث بش حى بنا يقم لر يم ليلؤ®، 
الثحور.والملأح1 الملاح، يموثنا أن حشينا حص بنا فقام والناس ونساءه 

ورا.بالليل صلاتكم آحر اجعلوا عثرت السادس الخديثف - ٢ ١ ٦ 

ك،اي)اكفى(اى.ح ا.اةاءة!لاا؛ن ثئ ]ت الحدط،ئواْ هدا 
اهوسول عن حفثلت، عمرت ابن قول عشر؛ السابح ١^>^، — ٢١٧

بيته،ق المغرُب بعد وركعتجت، بعدها، وركعى الظهر، مل وكعتم( ركعات،ت عثر 
الخديث،.المجر... مل وركعتي سه، ق العشاء بعد وركعتم 

أحدالؤلم، ذكزْ الذي واللمفل ألفاظ، وله أحميري، أيما رواه الحديث( هذا 
١^١^١٤؛.ألفاظ 

أقدالثداؤل من ّىة عل الثي. م ب عثر؛ الئامى الحدث ٢-  ١٨
المجر.رمحم عؤ؛ منه ثعاهلا 

(،٩٩٨)رقم وترا، صلاته ليجعلاحر باب، الوتر، كتاب، والبخاري؛ ٢(، ٠ )Y/ احد الإمام أحرجه ر١( 
ك-ابجداود؛ وأبو (، ٧٥)١ رنم مس، مش الليل صلاة بابج المارين، صلاة كناب، ومسالم؛ 
الليلصلاة ان، جاء ما ؛اي، الصلاة، كتاب، والرمدي؛ ١(،  ٤٣٨)رنم الوتر، وقت، ق باب، الصلاة، 

حديثمن (، ١  ٦٨٢)رقم الوتر، وف، باب، الأيل، قيام كاب، وص؛ (، ٤٣٧)رقم مش، مشى 
ا؛نءمرهبمما•

)آ(المضرقم)همه(.
(،١١٨رنم)•الرك٠تنذلالفلهر، باب، التهجد، والخارى؛ئاب أحمل)آ/٣٧(، الإمام )٣(أحرجه 

(.٧٢٩رقم)وهاع،ءا، ناما النافاة جواز بابج المسايرين، صلاة كناي، ومسالم؛ 
(.١١٨)•رقم الغلهر، نل الركعت؛ن ؛اب، التهجد، كثاي، الخارى؛ صحح )٤( 



ا.أحمدر أيما رواْ الحديث هدا 

المجرمع المجر ركعش مضى ه الثني أل عثر• التامع الحديث —  ٢١٩
نيا•نام حر، 

٧y - َ-َ ِرما ءى رََِ س آر رءس 

أحمدوروى ا،  ١٥العدافصل الصلاة أقيمت، م ثجدص، صل يم فتوصأ، 
َ. ص مِئةأَ ء َ سِ َمَع.. Jالصلأةبلال أدف م قال! المجر، صلأة عن يومهم قصة ق محتاد٥ أي عن ومّللم 

ذكرهيوم، كل يصنم كاف كا فصنم العدا0 صل يث زكعي، . ، ٥١رموث، فصل 
في)اكفى(م.

الظهرقبل اللتين ممى . الحم، أف البئروف• الحديث — ٢٢٠
العصر.بعد 

قال!ايصزف، فلنأ وف،ت يصليهإ، رأيته ثم العصي، بعد الثكعتم٠ ثعني؛ نيإ؛ 
رقمالفجر، ركعش ماهاو باب، اكهجاو، كتاب، والبخاري; (، ٤٣)ا*/أحد الإمام أحرحه )١( 

(،٧٢٤)رنم الفجر، محسة ركعتي اصتحباب يابج المسافرين، صلاة كتاب، ومسلم; ١(،  ١٦٩)
لجهنبمها•سثج حد من 

(،٦٨٠)رقم الفاقة، الصلاة قضاء باب الماجد، كاب وسلم; (، ٤٢٨)؟/أحمد الإuم أحرجه )٢( 
(.٦٢٣رقم)الصلاة، من الفائت بمفى كف باب الوامن،، كاب والنسائي; 

اكشرفم)هخ؛(.)٣( 
صلاةكاب وملم; (، ٤٣٧٠)رقم المس، عبد وند باب الغازي، كاب البخاري; أحرجه )٤( 

(.٨٣)٤ رقم بماليهإ، كان الكن الركتن معرفة باب المسافرين، 



ممب،اسدأ)واو،ءلأأاص(

0
ك»َِ i  ء المتسعتد مىثى ئاس اش فإل العصر، مد الركشن عن نأك أب ر يئن 'ريا 

وكداالفتحر، مل \إثف\0 هما هاى اومحتن ح\ك ذوالموثق نجه: 
المحرابعل ذوهما وقد ي، ط أو تلا أنه والذلاهر نزح)الإقاع(را؛، ذول 

العمر®.بعد الفئهر بعد الركعى *وممى فقال: ٠ رح)المنتهى(؛ ثق 
إدائنماله سب أو ازئر عن نام مذ والؤئرون؛ الخاوي الحديث " ٢٢١

أصحأودُْ.
ثسبأو وئر0 عن ثام ارمن ؛ داودرأبو أمبما أ-؛ضحه الحدث هدا 

٠ر الحاكم وأحزحه صحيح®، ررؤإسنائه الأوءلار(ر}' ل)نيل قال يكره®، إدا هليصله 
امحذذرى>تي ررإسناد الأوطار(ر^: )نتل ق وقال اثخإن«، ثزط ررض وقال: 

محعفإ®.

رع(ملمصحيح وق وئرا، صمته عل يقصى الوئر أن الحديث، ظاهر فانية: 

القاع)f/؟؛(.)ر(كثاف 
)أ(شرح.تهىالإرادات)ا/م؛أ(.

كتابوالرعذي; (، ١٤٣١)رنم الوتر، يعد الدعاء ق باب، الصلاة، كتاب، أبوداويت أحرجه )٣( 
الخيريمعيل أي حدث من (، ٤٦٥)رنم اه، أويتالوتر عن ينام الرجل ؤا جاء ٌا باب الوتر، 

)؛(نيلالأوطار)م/هه(.
)ه(التدرك)ا/آ'م(.

)آ(نءلالأوطار)ما،ه(.
(.٤٦٥رنم)اه، أويتالوتر عن ينام الرجل ل جاء ما باب الوتر، كتاب الرمدي؛ جامع )٧( 
(.٧٤رقم)٦ اللمل، صلاة جامع باب ارين، المصلاة كتاب، لم؛ مأحرجه )٨( 



اسناسمهمميةايياا>ؤضاسم)ج( 
منصل وجع أن نوم المحل محام من ئ إذا كان المن. أن ثنحؤبمتأ عائشه عن 

محكونيزكعة يشمع ولكن بصمته، ازر يمفي لا فظاهئ٥ ركعه، عشره ثتي النهاو 
صمته.عل إؤؤ قضاء لحديث معارصا 

~يعييتيقول الإسلام سغ سمعت  ١٠)ص؛ياجا(ت العاد( )زاد ل مال 
كتحثةفهو محثه لموات، يقصى؛ لا ازر أن عل دليل فيه عايشه-: حديث عن 

وصمحت،الليل انمقى فإذا ورا، المحل صلاة آخر يمون أن به اقصود لأن السجد؛ 
اه.موقعهء الوئر لم*يي الئح 

أنهإحداها علل* عدة الحديث رالهدا وقال؛ الدكور داود أيى حديث يكر ثم 
أنهفيه الصحيح أن الثانية صعيف، وهو أسل؛؛ ين نيد بن الثحن عبد رواية من 

وذكرالمرسل، ت يعني أصح• هذا الرمن-يت قال :< الي عن أيه، عن له مرسل 
الأوطار(.كلام)ثتل ق ما يعلم ويال*للثا ثالثه، علمه 

المحل.صلاه اق5توبة بند الصلاة أمقل والعشرون: القاق الحديث — ٢ ٢ ٢ 
الض.أن ولقفلهم البمارذرا؛، إلا الحاعة ثمه أيصا زؤام الحدث هدا 

الرلي«.^ «الئلأةو مال: اأكتوبة؟ بعد أفصل الفلاة أي ثئل: 
نامكاف داثذ لحلأة الفلاة أمضل والعشرون: الئالث، الحدث - ٢٢٣

 fتدنه/شتفومممهئا

(Cأحد الإمام أحرجه  ١/T(٣٠٣ ،) :(،١١٦٣)رنم الحرم، صوم ضل باب، الصيام، ياب، وسالم
بابالصلاة، كتاب والرمذي: (، ٢٤٢٩رنم)الحرم، صوم ل باب الصوم، كتاب وأبوداود: 

اللل،صلاة ضل باب الليل، قيام كاب والماتي: (، ٤٣٨رقم)الأيل، صلاة كل ل حاء ما 
حديث،من (، ^٤٢١١رقم)الخرم، أشهر صيام باب الصيام، كتاب محاجه: وابن (، ١٦١٣رقم)

;ههته.عريرة أي 



ةىد،اسلأةروابسلأأاممع(

)اكفى(رى:ق كا ولفظهم ؛، المحمدي١١ابجاعة!لا الخديث هذا 
داودا<.صلاه اممي إل الصلاة ر>أحب 

؛مأمأ-الخديثاراغضون:
بذكرها،ا ةر ا-قمورواه ررالنهارءا، ذكرت بدون ا الحءاعةر رواه الحديث هذا 
ررالمهار((ررذكئ: )الع1ل(رْ؛: ي الدازJلني فقال تنحيحها، j النلماة وامحلف 

)علومق الحاكم أيصا وقاله ررخظأ((، ا! التسائثرر وقال ومم،ا، لحديث اق 
الحدث(رم.

رقمالحر، محي نام من باب التهجد، كتاب والخارىت (، ١٦٠)V/أحمل الإمام أحرجه )١( 
داود:وأبو (، ١١٥٩)رقم الدهر، صوم عن الهي باب الصيام، كتاب وملم: ١(، )١"١١ 

بابالليل، قيام كتاب والنسائي: (، ٢٤٤٨رقم)يوم، وقهر يوم صوم ل باب الصوم، كتاب 
حاءما باب الصيام، كتاب ماجه: وابن (، ١ "١٦ رقم)٠ بالليل، ءقيآلثثمُ داود القّ ني صلاة ذكر 

ظ^بمما.العاص عمروبن بن محدافه حديث رقم)'اا؟ا(،من ، داوديام صل 
)أا(اكضرقم)؛هبم(.

(،٩٩٠)رقم الوتر، ي حاء U باب ارتر، كتاب والمخاري: •"١(، )Y/ أحمد ١^٣ أحرحه )"١( 
كتابوأبوداود: (، ٧٤رقم)٩ متى، متى الليل صلاة باب المسافرين، صلاة كتاب لم: وم

أنحاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي: (، ؟١ TYرقم)٦ متى، متى الليل صلاة باب الصلاة، 
رقماللمل، صلاة كيف باب الأيل، قيام كتاب والنمائى: (، ٤٦٠٧رقم)متى، مشى الأيل صلاة 

(،"١١ ١ رقم)٩ ركتن، الأيل صلاة ي حاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب uحه: وابن (،  ١٦٦٨)
عمرابن حديث من 

(،١٢٩٥)رقم الهار، صلاة ل باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٢٦/ )Y أحمد الإمام أحرجه )٤( 
والنسائي:(، ٥٩٧)رقم مثنى، متى والهار الليل صلاة أن باب السفر، كتاب والترمذي: 

بابالصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١٦٦٦رقم)الأيل، صلاة كيف باب الليل، نيام كتاب 
هقؤهه.عمر ابن حدين، من (،  ١٢٠٢٢رقم)متى، مشى والهار الأيل صلاة ل جاء ما 

(.٢٩٢٧)ه(ءشالدارقطي،رقم)
١(. ٦٦٦رقم)الأيل، صلاة كم، باب الأيل، قيام كتاب النمائي: سن )٦( 
الخدين،)مإ:خه(.علوم معرفة )٧( 



سممبء_

اممههمد بن عئ سوى عمر ابن عن أحد يدكرْ ®لر ا•' اور همد ابن وقال 
وقالده،ا، محج ولا هذا حديثه يضعف ٢ معتزر ابن وكان عليه، وأنكروه البارش 

صلاهفيه يذكروا فلم عمن، ابن عن الثقات رواه ما ررالصحح ؛1 الأرمدير 
مسلم،يه احتج البارش وعئ صحح، حديث ^١ ٥١١الثهسأ؛أ; وقال الهار«، 
ا؛ا-ئابيأ وقال عنه، ئثل لع ٢ البخارير صححه وقد تمبولةاا، الثقة من والزيادة 
مرفوعاتوالناش أبوداود أحزحه شاهد وله متل،ا، أن الثقة من الزيادة ررنسل 

.الئلأةتش؛ش^ا.
أربعاالظهر مل يصل كاف ه أنه والعشرون؛ الخامز الخدث - ٢٢٥

إستادوق ، رمحئ^بمته عق عن ينحوه واتيمذي الساش رواه الحديث هذا 
محثجلا الصمئ معت_، بن عنتية ماجه وابن داوذ أبا عند ايوب أبا حديثا 

.؛ هوصعيمار أبوداود! وقال بحديثه، 

)ا(اك<ه؛د)ما/هخاذ
الممهد)'آا/هما(،واودراض)أ/ههمذ)٢(انظر: 

٥(.رقم)٧٩ مشى، مثنى والنهار الليل محلاه أن بابح الفر، كتامح الرماوي: حا«ع )٣( 
X٢٨٨/٢الهقىر>٤(نحتصرحلأفان٠

)ه(انظر:معرنةالنوالآ'ث1ر)ة/^(.
(.٢٧٨/١>٦(٠عالماJطن)

المننل والنسائي (، ١٢٩٦)رقم النهار، صلاة ق باب، الصلاة، كتاب، داود: أبو أحرجه )٧( 
ظ^بمئن.وداعة أيٍإ بن ا،لءإل_، حديث من (، ٦١٩رنم)الكبرى، 

والنسائي:(، ٤٢٤)رقم الفلهر، قبل الأربع ل حاء ما بابف الصلاة، كتاب، الترمذي: أحرجه )٨( 
(.٨٧٥رنم)العصر، قبل الصلاة باب، الإمامة، كتاب، 

ماجه:وابن (، ١  ٢٧رقم)٠ وبعدها، الثلهر قبل الأربع ياب، الصلاة، كتابه داود: أبو أحرجه )٩( 
١(.١  ٥٧رقم)الظهر، قبل اركعانط الأربع ل جاء U ؛اب، الصلاة، إقامة كتاب، 



0صبماسلأأ)ّسلأأاممء(
س

وليسالني.، فنل من رواْ داود أبا أن الوثب صنع اهر ظي 
لهنمنح ثنلم يهن آشش الظهر مل ررأزبع بلثظ: قوله من رواة  Ubكيلك، 
الولف.قال كإ فنله من فرواه ماجه ابن أما الثهاءء، آبواب 

ضلزنن أقل، محن تاج ضل نن والمشردن: المادز الحدث - ٢٢٦
داعدا3لةننفاماكايم.

يلهثاج ضل رروس وتمامه: ٠، ا-إق،اءةر بقثة أيقا أ-؛محه ا-لخديث هذا 
اكاأميا(.أجر نصف 

الخسنعن منك ابن نمله وقد مضطجعا، التئل جواز عل يدل وهو 
بعثسواختاره ، أخمد عن هائ ابن ونمله حتن. هومدهب وقال: ، التصري 

؛.للشانمةرالأصح وهو ٠، الأصحابر 
لم،ومالبخاري رواه ما أي؛ عليه؛ الثثق إل الخدين، ، الؤلمأعزا ميه: 

بلمتججهيو)اضرآا.
بالإيإء،صلاة باب الصلاة، تضر كتاب واJخاريت (، ٤٣٥)إ/ أحد الإمام أحرجه )١( 

كتابوالر•ذىت (، ٩٠١)رنم القاعد، صلاة ق باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ١١١٦)رنم 
اني؛والن(، )١^١٣رنم القاتم، صلاة من النمم، عل القاعد صلاة أن حاء ما باب الصلاة، 

كتاب؛ ٠٢١٠وابن (، ١٦٦٠)رقم النائم، صلاة عل القاعد صلاة فضل باب الليل، نام كتاب 
عمرانحديث، من (، ١٢٣١)رقم القائم، صلاة من الضم، عل القاعد صلاة باب الصلاة، إتامة 

;ء؛.بمثمح.حمين ابن 
)أ(الكت،ءلالحرر)ا/سم(.

انظر٣( 
أ(انظر
ه(انظر

'إ(.الفروع)آ/-
النروع)أ/"أ(.

ردصةالطالين)؛/ا،ّلأ(•
رقم)إخا<(.آ(اكض 



الربءاضوض اء1عيه تميج اساذالتوي 

ثلاثةصام حيل.ثلاث: \يج والعشرون: الماخ الحديث - ٢٢٧
^1؛.أئ مو أؤيز زأذ الصض، ووكم شهر، م من أئ1م 

ا.اJخارىر أيصا رواه الحديث هذا 

ركمعل يداوم ؟كن ل! . أنه والعئروزت الثامن الخدث - ٢٢٨
الصحي.

علمحمل حيث وبقيها يإساما الواردة الأحاديث من مأحوذ الحديث هذا 
قالت:رؤ.بمها عائثه عن الصححن ففي أحرى، ويدعها ناره ينعلها كاف أنه 

عنشهاب ابن عن )الوطأ( وق الصحي®، شبمه يصل الشل. زأيلم، رءما 
وملمأحمد وروى ، هط،، الصحي سحه اللهرمول مبح ررما عنها• عروة 
اشُ(رم،; Li Uؤثزد زكعات أزح \لأنى رركان قاَلش: عها 
المول: حى الصحي يصل افه. رسول رركاف قال: يمحهبمثة تمي أن وعن 

ا،عريباار ررحثن وقال: الحممذي زؤام يصليها® لا مول: حش ويدعها يدعها. 
محاْاطهالننو.

رقمالبيض، أيام صيام باب الصّوم، كتاب والبخاري; •؛(، Y/Y)أحد الإمام أحرجه )١( 
من٧(، Y )١ رنم الضحى، صلاة اسحباب باب السافرين، صلاة كتاب ومسالم; (، ١  ٩٨)١ 

هريرة;ء؛.ءتنّأي حدين، 
)آ(موطأمالالث،)ا/هارذماأ(.

صلاةاستحباب باب السافرين، صلاة كتاب ومسلم; )اُ/ه؛ا(، أمد الإمام أحرجه )٣( 
٧(.١ رنم)٩ الضحى، 

٤(.رقم)٧٧ الضحى، صلاة ق جاء ما باب الوتر، كتاب الترمذي; أحرجه )٤( 
غريب.حسن حديث الرمذيت قال 

)ه(الإرواء،رنم)،ا"إ(.



جءَهاساسلأأ)بمسلأأارممء(  نجنات ننن

٢٢٩ - ،L_ زمحتتان.القض ضلأة 1دل أف والعشرون: اكا-لخ
٢(. ٢٧برمم)المايب هذا من والعشرون السابع هوالخديث هذا 

نبمهزكعات ث،ابي الفتح عام امحق.صل أن الثلاثون؛ الحدث - ٢٣٠
الصحي.

يفي)اض(رهإلاسنوممرمهذا 

ينكلنمح،ينفيمواأؤلفا:اْ
الالح،اءة•

أوجه:ثلاثة عل نستعمل)ثإن( فايدة: 
وماكتة،مفتوحه الياء إثبات فيها فيجوز عثر، سمر منكبه وكوف أن الأول: 

وهتحها،النون كنر مع وتحوز عشرْ، ويإئ امرأة، عشره ياي فتقول: 
عشره.وثاق عثرة، ثان فتقول: 

المنقوص،إعراب وتعزب لحن، وحذفها الياء فنمى مضافه، كون أن الئاي: 
ننوة.بثاق ومززت، نوة، ناي ورايت نوة، ثاف هذْ فممول: 

فتقول:المنقوص، إءرابا فتعزب مضافة، ولا مزكثة غير ثكون أن الئالثه: 
هتحهاالنصب حال ق وتحوز ثان، ومررت ثان، وهذْ ثانيا، النساء من رأيتا 

)ا(اكفىرتمصآ(.
رقمالفر، j الضحى صلاة باب التهجد، محاب وانخاري: (، ٣٤٢)ا/ أحد الإمام )آ(أحرجه 

من(، ٣٣٦)رقم الضحى، صلاة استحباب باب السافرين، صلاة كتاب ساامت وم١(،  ١٧٦)
ه؛ققبمه•ءلال-< أي بنت هانئ أم حديث 

(.١٢٩٠رقم)الضحى، صلاة باب الصلاة، كتاب داود: أيٍر )٣(سن 



_^^ضامبءرآأ|أآ ^

وهدمثإيا، رأيت فممولت النون، عل ؤإعراببما الياء، حذف بقلة ويجوز دّوين، بلا 
ثان•ومرنت ثاف، 

ممانية،والخاء بالياء فكون ^١ كان إذا أثا ئزها، اشدود كان إذا هذا 
العدد.أساء من غرها عن نحشفح ولا 

فيهاالثورة عيا :>؟ الئئ. كان والخلاثون: الحائي الحديث -  ٢٣١
لحتهته.موصعا نجدأشونا ما حش معه وسجد متجد الئجدة 

ا.أيقاأخمدا رواه الحديث، هدا

فمزأأضحايه، من م إل \و أنة. والخلاثون: الخاف الحديث، - ٢٣٢
ولونجدث،إمامنا كنت، إثك • فقال، افه. رمول ثظرإل ثم مجدة، منهم رحل 

مجدنا.

مرسلاكونه وهوهع ا، )ا،لراّمل(ا ق أبوداود أيصا احزحه الحديث، هدا 
٢آنجا ائ وروى وهوضعيف، الرهري عن اشافري الرحمن مد بن درْ فيه 

مرتّل*.إلاأنه ثقاُتؤ اارحاله ٠! )الفح(ا ق قال، بإسناد ثحوْ 
خئبه أنتيؤ أتام إذا ائئ. أن والخلاثون: الخالثف الحدث، - ٢٣٣

ماجدا.

جودل صجد من باب القرآن، سجود كتاب واJخارىت )آ/ماا(، أحد الإعام أخرجه  ٢١)
حدينؤمن ، ٢٥٧٥رنم)التلاوة، سجود باب المساجد، كتاب ت لم وم(، ١  ٠٧٥رنم)القارئ، 

ا؛نءمرهبممح.
 j٢٣٥٩رنم١  ٢٢منيم)١/ )٢(أخرجهالشاض ، jرقم)الراميل، وأبوداودXWUJ٧٦

٤(. ١٨ثسة)م أي ابن مجمنف، )٣( 
)؛(نتحالاري)أ/أهه(.



ئساسلأأربابْ،لأأاسرعر

صعمهالعزيز عبد بن ؟كاو وفيه ٠، ةر ا-اقنبقية أيقا رواه ا-اثديث هذا 
صالح٠^٥؛ ومحال بش؛، حديثه ليس ؛* مرْر معم ابن وقال وغثره، العميرار 

الحديث.

منله الحاكم يصحح من سا الؤلفنمله ما ولعل صعق، فيها ثواهد وله 
بإستادالزاء حديك من الشكر نجدة حديث حاء ءمحد •' المندري وقال أجلها، 

. ١١مالك بن ئب حديث لمن صحح، 

ورمز٠ )الأوسهل(ر ق \ذ2م\زآ إل ا الصغار(ر )الحاْع ق هزاه الحديث هذا 
فيهبأن وعيره اشسر*؛ أعله محقد محال، كإ ليمل  ١٠فقالت ا ر الشارح ويعمه لحننه، 

همنسواهداا، ١اله ؛ )الميزان( ق محال لكن المتن، صعيم، وهو منس، بن إمإعيل 
حننأنه أراد كاأولف حننه أءلiر٠ ومن لذاته، صعيف أنه أراد صنفه أحللق 

(،٢٧٧)٤ رقم الشكر، مجود ق واد_، الخهاد، كتاب، وأبوداويت (، ٤ ٥ )ه/ أحد الإمام أحرجه )١( 
إثامةكتابج ماجه؛ وابن (، ١  ٥٧٨)رنم الشكر، مجدة ق جاء ما بابط الر، كتاب، والرمذي• 

نفيعبكرة أي حدسثؤ من (، ١٣٩٤)رنم الشكر، عتد والجدة الصلاة ق حاء مجا بايف الصلاة، 
عرسح.حن حديثح الرمذ>يت قال، الخارمث، ابن 

)؟(الضعفاءالك؛؛و)ا/أها(.
٤(.لابزشحاتم)آ/ح• الخرحواسJيل )٣(انثلر: 

داود)أ/اُه(.ي سن خمر )٤( 
(.٧٤٣رنم)المحنجر، )ه(الخا.ع 

قؤؤبمئات.مريرة أي حل.ين، من ٨(، ١ رقم)٦ الأوط، العجم )٦( 
(.٣٩٨/١)٧(ذصالقدير)

)ح(صعالزوامم)آ/حاآ(.
(.١٦١)آ(لنالزان)؟/



^^ُ،امبء_زبملك 

تعيدأي حدث من هممن ق ليت ما بمارصن لا الخدث هذا ثتييه• 
الشص،حمرثرب العضر بندصلاة صلاه ررلا قال: الشئر. أن رء.بمتة الخيري 

متعلقالم، أن أفاد حيث ا، الشساار ثطغ حس المجر صلاة بند صلاه ولا 
النهيخمل يمكن ولأنه أصح؛ الحديث هدا لأن المجر؛ بطلؤع لا الصلاة بفعل 

مويائلإلأمامحرلأضام.
أذاف. ^ ثقانا تاهات ثلاث والثلاثون: الخامز الحديث - ٢٣٠

دجثذرجع، حى ثازعه الشمس ثطلع حنن موثاثا محهى مأر وأف محس، نحلا 
ينرب•حى للعروب السمس يصم، وحنن ثزول حى الطهيثة هائم يقوم 

،lJu  خاري إلا الح،اعة أيضاثمئ رواْ صJ٢؛.ا
الئنز،تقع لحر اشتر لا والثلاثون: اسز الحديث - ٢٣٦

كصرءرشباكس.
ثعددة.ألفاظ وله وعره، أحمدر أيقا رواه الحدين، هدا 

صلاةكتاب لم: وم(، ١٨٦٤)رقم النساء، حج باب الصيد، جزاء كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
(.٨٢١رقم)^مها، الصلاة عن مي التي الأوقات باب السافرين، 

عنمي اش الأوقات باب افرين، المصلاة كتاب وملم: (، ١٥٢)؛/ أحد الإمام أحرجه )٢( 
وعندالثمن طالؤع عند الدفن باب الجنائز، كاب داود: وأبو (، ٨٣١)رنم غيها، الصلاة 
عندالجنازة عل الصلاة كراب ق حاء ما باب الجاتز، كتاب والترمذي: (، ٣١٩٢رقم)غروحا، 

ميخالتي الساعات باب ا،لوامتا، كتاب والنسابي: (،  ١٠٣٠رنم)عروحا، وعند المن ءلاأوع 
يصللا اش الأوقات ل جاء ما باب ايتائز، كتاب ماجه: وابن (، ٥٦٠رقم)فتها، الصلاة عن 
هئ.الجهي عامر بن عمة حديث، من (، ١ ٥ ١ رقم)٩ يدفن، ولا المن، عل فيها 

(،١٨٦٤رقم)الماء، حج باب الصيد، حزاء كتاب والخاري: أحمد)٢!٣٧(، الإمام أخرجه )٣( 
من(، ٨٢٧)رقم فيها، الصلاة عن مي التي الأوقات باب المافرين، صلاة كتاب لم: وم

الخيري)AK.9.معيد أب حديث، 



ه،اباسلأأرئياطأاىرع؛

اشزحنثقهن الئلأة ض الم والثلاثون: الاغ الحدث - ٢٣٧

برقمالبامت، هذا من والثلاثن الأمس الحديث من محلزف الحديث هذا 
:٢٣٥.)

قالسس شرؤع عند الصلأة لحكم الحديث تيذا ا1ولف استدل ثتسه: 
لكيفيه، الشرؤع لا إليه اثل للغروبخ التضئف فإن نظر، وفيه يم، حى العروب، 

عمتبن اش عبد عن البخاري صحح ق ما ذكزها التي المسالة حكم ق مته أصتح 
الئلأةخنىمميذ،«رن.الئضهدpوا اتيهقال:رلإذاعان،خاجمث، ت.بممحأن 
إذامكثها سنقا ٍنلأةأز ض نام نن والثلاثون: الثامن الحدث - ٢٣٨

يكنها.

أ٠أحمدر أيصا رواه الحديث، هذا 

وليسالبماري، و ثاث اوم ذكر أن عله ئممق ا1ؤك، قول >ثلاهث نبيه: 
بماممحهيو)اسى(رأ؛.كذللث،،:لهومنأفراد 

كتابلم: وم(، ٣٢٧٢)رنم و-بمودْ، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب اJخاريت أحرحه )١( 
(.٧٢)٩ رقم فيها، الصلاة عن مي الش الأوقات باب السافرين' صلاة 

فليصلصلاة ني عن باب الصلاة، موامت، كتاب واJخارىت (، ١٠٠أحل.)T/ الإمام أحرجه )٢( 
من(، ٦٨٤)رقم الفائتة، الصلاة فضاء باب الساحئ-، كتاب ت لم وم(، ٥٩٧)رقم ذكر، إذا 

زمح.بمنقمالك، بن أس حدين، 
الخمعوانظر: (، ٥٣١ / ٦٨٤)رقم الفائتة، الصلاة قضاء باب الساجد، كتاب لم: مصحح )٣( 

(.٥٧٧الصحيحين)؟/بين 
(.٣٣١/١انير))؛(التلخيص 



سمامبء_

،pjك خدا طاف أخدا ممثثوا َلأ والثلاثون: التابع الحديث - ٢٣٩
أولتل ثى شاء ناعة أيه محه 

الحاعة»تواْ )اكش(راأ: و قال ؤ الخسة، بمة أيثا زؤام الحديث هدا 
لريزؤؤ.ثسلقا بأن ا حجرق)التالخيص(ر اين ويعميه ٠، إلاالثخاري*ا 

نتجدرخافإئأاثج ق لانحثلأإذاطي الأرثعون: الحديث، -  ٢٤٠
لكإثاغله.هإيا تظز محقا خماعة 

السمدي:وقال ا، ماخهر ابن إلا الخسة يمة أيقا أحزحه الخديث، هازا 
ىلكن وواته، بعض بجهالة وأعل الثكنرْ؛، ابن وصححه صحيحء، راحثن 
العثة.هد0 روال، ا ١ حيابن الحاففل 

)ا(اكنىرفم)^ا،(.
رقمالعصر، بعد الطواف باب، اياسلئ،، كتاب، داويت وأبو (، ٨٠)أ/ أحد الإمام أخرجه )٢( 

ارإوالن(، ٨٦٨)رقم العصر، يعل. الصلاة ق جاء ما باب، الخج، كتاب، والر٠دىت (، ١٨٩٤)
كتاب،ماجه! وابن (، ٥٨٠)رقم بمكة، كلها الساءااتإ ق الصلاة إباحة باب، ا،لوامتح، كتاب، 
حديث،من (، ١٢٥٤)رقم ونتح، كل ق بمكة الصلاة ل الرحمة ق جاء ما بابح الصلاة، إتامة 

ج؛؛ربنمهلعملآهتن.
التالخصالجر)ا/ا؛مأ-أ؛')(.)-١( 
أدركثم منزله ل صل نمن باب الصلاة، كتاب، وأبوداود! (، ١ ٦ * )٤/ أحمد الإمام أخرجه )٤( 

يصلارجل ل جاء ما باب الصلاة، كتاب، والرمذي: )هماْ(، رقم معهم، يمل الخ،اءة 
الخ،اعةمع الفجر اعادة باُب الإئ،ة، كتاب، والنمار: ٢(، ١ )٩ رقم الخ،اعة، يدرك نم رحيم 

خ؛هبمنئ.العامري الأموي بن يزيد حديث، من (، ٨٥٨رقم)وطء، صل لن 
(.٦٢اكلخيصا-فر)أ/ انظر: )٥( 

الحم)آ/أآ(.)٦(التالخ؛ص 



هت1بااسلأأ)واسسلأأايجائ(

ئداهلأةاسس

اكدت22ص 
رت؟مهءءءتح~

المجر،وصلاه العشاء صلاة الناشز عل صلاة امل الأول،؛ الحديث  ٢٤١
م_1؛، آمن أف محئث ولمد حبوا، ولو لأيومحا فيهنا ما ينلئوف ولو 
مومإل حف مذ حزم معهم لوءي نمب آط؛-د، يم بالءس، بند زجلا آمر 

وغره.ا أخمدر أيصا رواه الحديث هدا 

؛.۶^١٢

ومشرينبمنح المل صلاة عل مضل اُنجاعؤ ررصلأة لمغله؛ الحديث هدا 
مجه«.

^١.ثبمزئ،والآزضتجا 
٧(.برقم)٤ الثمم باب من الأوو الحديث من طزف الحديث، هدا 

،.٥١ئيأخإ،إل أممز ك1و زنا ١^١؛؛؛ الحدث، ٢- ٤ ٤ 
٠.الحديث،أحزجهأيقاالنسانىوابن ط؛

(،٦٥٧رغم)الخ،اعة، العثاءق كل باب، الأذان،، كتاب واJخارىت (، ٤ ٢ ٤ أحمد)y/ الإمام أحرجه ( ١١
;يهنبمتن,*ريرة حدبثاأي من ٦(، ٥ ١ ١ رنم الخ،اعة، صلاة ضل باب الساجد، كتاب وملم؛ 

الماجد،كتاب لم: وم(، ٦٤٥رنم)الخاعة، صلاة ضل باب الأذالتؤ، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 
(.٦٥رقم)٠ الخ،اعة، صلاة ضل باب 

رقمالخإعة، صلاة نخل ق باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١ ٤ ٠ )ه/ أص الإمام أحرجه ^ ٣١
كتابوابنU-؛U،: (، ٨٤٣رقم)انمن، كازا الخاعةإذا باب الإuءن، كتاب والماتي: (، ٥٥٤)



سم،لمبؤ

صحته،؛إل المديىربن عئ وأثار ا، ر الكن وابى والعمتل؛ الحاكم وصححه 
إلالحديث يه يرش شاهد له لكن واصطراب، جهالة إسناده ررق ؛ت الألبازر وقال 
ائتن«.دزجة 

الصتح،اطب.يوما رمول بنا صل قال! كنب بن أنأ عن الحديث هدا ثت«ةت 
*إنقال: لا. »أشاسهلأن؟«قالوا: قال: لا. قالوا: »أداهاوءلأن؟«، قال: نق؛ فو 

هلآشوخا ^ U صون ه اقاضن، عل أثم \ص هالإن 
■مناءلالثم،وإِنض

حوصلاه وخد.ة، صلاته بى أرش الرجل لإ الرجل صلاه دأن لابمدزي، 
اله«بإل أحث أكمههن ؤما'كاJ الثجل، مغ مىصلاته أرش الرجش 

وغوْ.ا أخمدر أيصا شحوم رواه الحديث هدا 
لأ:ؤشاوبجل:ضبجإهب

؛١أبوداودررواْ الح.يث هدا 

رء.بم؛ن.كعب بن أي حديث من (، ٧٩رنم)٠ حامة، ق الصلاة كل باب لساجد، ا —
(.٥٥)Y/ الحير والتالخص ٢(،  ٤٧ا/ ) والمدرك (، ٤٧٧)T/الير الضعفاء )١( 

(.١٩٧/٤ادبمرعسووى))آ(انفلر: 
اكايح)ا/هم(.مشكاة )٣( 
كتابت وملم (، ٦٥١رنم)جاعة، ق الفجر صلاة نفل باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه )٤( 

الأشعريموصى أي حديث، من (، ٦٦٢)رقم اجد، المإل اشنا كثرة كل باب اجد، الم
ههبمن•هريرة أي حديث، من ؛(، ya/t)أحل بنحوْ وأحرجه خ،.بمثه، 

الأنصاريعود مش حديث، من بالإمامة، أحق من باب الصلاة، كتاب (،  ٥٨أبوداويت)Y أحرجه ( )٥ 
ن.قات.



0ه1ساسلأأ)>اسسلأةاسئ(

ولألأهله، ل الرجل الرجز يئس ررلأ بمظ• وئيم أحمد تحوم وروى 
مكِو:ضإترمح«رُ

بنالرحن وعيد :كر \و بمل والثامن: الأئ الحديث ؛UA-Y -Y؛
يمسطسام.فقال:أظا.

إيثن حد ثفمن هدا 

^^هما:طلأةر:شداضطعابمحس.
(.١ ١ )٥ برقم الصلاة ئروط من عثر الثامن الحديث ل ونبي 

رْ؛هبمثئشعبه ين الغ^رة فش عوف، بن الرحمن عبد صلاة الثاف• ٢"  ٤٨

الاسعمد م وصوءة، ويكر فتترر سوك، عرؤة ل . الئي ُع نحلت قال' 
الرحمنعبد ئئأ فلتا الأمحرْ، اوكعه الناس مع فصل 7أم، يصل الرحمن وعبد 

أحثئم»دد فقاو: علتهم أمل مصاها فاثإ صلاته، يم س اف وو رم قام 
ءاJهر٢ا.مممق لوقتها• الملام صلواأن يغبطهم ؤأصنم« 
حم،فصل إليه، فأومأ يتأحت يهب ررفاثاأحس؛النيى. لمسلم: رواية ول 

الثكعهالنيثا«.فواطإقاممح.وس،مىوا 
صتقأجل من بالناس ضل إنا بكر أبا أن الموثق امتدلأل ظاهن شه: 

إذابالئلأة كر أبا آأئز أن ام.ج بأئر ضل ؤإنا كيلك، ولمل الزن،، 
ومها•حصل 

باب.نأحقبالإمائ،رم)ميآآاحي، المأحماو)؛/ا'آا(،وسالم:ىاب الإمام )ا(أحر-بم 
الخ،اعةمديم باب الصلاة، كتاب ت لم وم(، ٤٤٢١)رنم الغازى، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 

(•٢٧٤)رف! الإ،ام، ناس ^١ ١٠٣سبمل 



الزبياا>عض تضج اساذالتوي )؛هل( 
الحدبجا،كلأ ل ®أحسسماا الئي هول أن الزلف كلام ظاهر ثان• يئيه 

فمط•عوف بن ام عد بمة هوj ث كذلك، ولهز 
اشجيو ث؛نت أس دإِذ ؤزهتها، الئلأة ٍنل اكابع: الحديث - ٢٤٩

أصل.محلا صئتئ إق مو: ولا هصز، 
له:هال M الض أن هثئ م أي ض ^ ١٣١أيضا زؤام ١^ هدا 

وقتها؟،،ص ااصلأ٥ أوينحرون الصلأ٥ يميتون ١^١٤ علتإك  ١٥]اث رركتم 
ئكثإما هصل، معهم أدركتها قإل يوهتها، الصلاه ررصل قال: ثأمرق؟ قإ ثاث; 

ررهإوأحرى: ول مصلء، النحد ز وأنث الصلاة أيمت ®هإذ ووايؤ• ول يافله®، 
والئيايى ٥^١ وذكز أصل«، هلا طث مد إو تم: دلا محل تنهي أذزكك 

)اكض(رى.
امحتوة.ذاب هلا الئلأة أيتت إذا المائل: الحديث - ٢٥٠
م.البخاري إلا الحإعة بمة أيضا تواْ الحديث هدا 

وقتهاعن الصلاة تأمحر كرامة باب ساجد، الكتاب ت لم وم(، ١ ٥ ٩ أحمد)م/ الإمام أحرجه ر١( 
الخ،اعة،ح وقتها بعدذماب الصلاة إعادة باب الإمامة، كتاب ت ائى والن(، ٦٤رقم)٨ الختار، 

(.٨٥٩رقم)
رأ(الضرنم>«حإ(.

بعدنافلة ق الشرؤع كراهة باب السافرين، صلاة مماب لم: وم(، ٤ ٥ ٥ / أحمد)Y الإمام أحرجه )٣( 
ركعييصل ولر الإمام أدرك إذا باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٧١)• رقم الوذن، شرؤع 

إلاصلاة فلا الصلاة أقيمت، إذا حاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدي؛ (، ١  ٢٦٦رقم)الفجر، 
رقمالإقامة، هد الصلاة من يكرم ما باب الإئ4ة، كتاب والنماتي: (، ٤٢١)رقم المكتوبة، 

إلاصلاة فلا الصلاة أنمت، إذا ق جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب •L-^؛ وابن (، ٨٦٥)
رء؛.بمئ,هريرة ش حديث من (، ١١٥١)رقم المكتوبة، 



؟ت1و،اسلأأ)بمد،سلأأاابم1مت(

ممدأذوكالركؤغ مذأذوك عثر؛ الحائي الحدث - ٢٥١
تجودوحن الصلاة إل جثم 'رإدا بامظ؛ ا )التفى(ر j( ذكرْ الحديث هدا 
قوهوكيلك الصلأةا<، أذرك ممد \ذئقو* أذرك ومن نقا، دئدوها ولا د\نجدوا 

قفكفر ١^، ذي الدي بالقظ )الغني(رم'ا ق وأونئْ ، ٢٢داثئرأي نش 
ذلك.

ا-لخدث«ااآ،ررمنكر اشحاري; فال اثدي، ناياف ش بن نجي سندْ وق 
-حمالابن وومه ٠، حدينهءر يكتب بامي، ليس الحديث حاتم؛ أبو وقال 

قزاءه,له الإمام ممراءه إمام له كاف مذ عثر• اكاق الحدث — ٢ ٥ ٢ 
ولداصعيف؛ وهو الحعس جابر وفه ا، ماجهر ابن أيصا وواه الحديث هدا 

قممر ابن وقال افاظ،ا، نجع عند ®صعيف الحديث؛ هدا عن ٢ ق)الفتح( قال 
هُُ*الني عن منها ثيء ولايصح محلوق، من الحديث هدا *روي • )زفرْ( 

(.١٠٦٨رنم))ا(اكفى 
(،٨٩٣رنم)بمنع، كيف محاجيا الإمام درك الرجل ل باب الصلاة، كتاب، أبوداود؛ أحرجه )٢( 

ذيجهنئ.مير0 أي حديث، من 
الض>ا/ما"م(.)٣( 

منانالأمحدال،>؛/مخم(.)؛(انظر: 
)ه(الخرحواكُاديل)بم/هها(.

٢(.١ ٦ ا/ ) والمدرك ٦(، ٠ ٤ حبان)U/ لابن الممات، )٦( 
فأنصتوا،الإمام قرأ إذا باب الصلاة، إقامة ممابح ماجه: وابن (، ٣٣٩أحد)r/ الإمام أحرجه )٧( 

•ة.بممح همداش جابربن حديث، مجن (، ٨٥ر٠ رنم 
ص(غحالارى)آ/آأآ(.

)ه(تفرابنممبم)ا/هأ(.



_^^^؛اميء

أفالإنام P، زأنة ;زلإ اثدي نحش ك عشز: الئاث الخديث -  ٢٥٣
حماو•صووْ صووثث أويئعل خمار زأس رأتة اممه محوو 

بمثئأما نواْ الخدن هذا 

ثلبمف.لأاس ٣ لخل إذا عم: الراخ الحديث - ٢٥٤
هوورواه ؛، ٥^^٥١ أي حديث من ماجه ابى إلا الخإعة زواه الحديث هدا 

؛.العاصرأي بن عثإل حدث من 
الأول.الزممة ل الض.يوو كاف عم: الحامز الحدث - ٢٥٥
اوكعيق ،ريطول يامظ؛ )التقى( ق وهو ؛، أحمدرأيصا رواه الحديث هدا 

نلرأسه رفع من إثم باب الأذان، كتاب والخاري: (، ٢٧١)Y/ أحد الأئ، أخرجم )١( 
داود:وأبو (، ٤٢٧)رقم الإمام، سق عن النهي باب الصلاة، كتاب لم: وم(، ٦٩١)رقم 

والرطى:(، ٦٢٣)رقم ناله، يضع أو الإمام قبل ثرلمع بن التشدد باب الصلاة، كتاب 
والنسائي:(، ٥٨٢رقم)الإمام، نل رأصه يرغ الدى ل التثاا«يد ق حاء ما باب السفر، كتاب 
أنالنهي باب الصلاة، إقامة كتاب وابن.احم: (، ٨٢٨رقم)الإمام، مبايرة باب الإمامة، كتاب 
رمح.بمن.عريرة أي حديث، من (، ٩٦رنم)١ والجود، بالركؤع الإمام سق 

شاء،ما فلطرل ه لفصل إذا باب الأذان، كتاب والخاري: (، ٤٨٦)y/أحمل الإمام أ-محرجه )٢( 
(،٤٦٧)رنم تمام، ق الملأة بتخفيف الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب لم: وم(، ٧٠٣)رقم 

بابالصلاة، كتاب والترمذي: (، ٧٩رنم)٤ الصلاة، نحفيفه ق باب الصلاة، كتاب وأبوداود: 
علU باب الإمامة، كتاب والناني: (، ٢٣٦)رقم فليخفف،، الاس أحدكم أم إذا حاء ما 

(.٨٢٣رقم)الخفيف،، من الإمام 
(.٩٨٨رقم)فاليخففج، قوما أم من باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: ابن احرحم )٣( 
الكتاب،يفاتحة الأحريتن j يقرأ باب الأذان، كتاب والخاري: (، ٣٨٣)؛/أحمد الإمام أخرجه )٤( 

حديت،من (، ٤٠١رقم)والعمر، الظهر ق القراءة باب الصلاة، كتاب ومسالم: (، ٧٧٦رقم)
;ْ.ءثن.ايرقتادة 



0ةتإب،اسلأة)واداملأةاسءات(
ت

خنويونس افب، نتاجي افب إناة قنوا لا عم: ايادز الحديث - ٢٥٦
ملأت•ويحرص لهن، 

خمررديومحن يوله: بدون ونسبأرأ؛ الخاري أيقا أ>جه الحديث هدا 
بإستادنحوها ولاوط؛والر؛ ا، صحيحهر ق حزيمه ابن الزيادة هده وأحرج ، ٠٠لهى 

ولهاأ، داودر وش أخمد رواية من هي ثقلان٠٠ ُروفيحرجن وقوله؛ حتن، بإنناد 
ط؛تااا.نس محلا ا1ئألآو إحداُقن نهدت ءادا بلمفل: ا ئسإمأ عند شاهد 

•••فصل••

وكانوا قإف اش، يجاب ؛ Ujytالثن؛ :إم عثز: سخ الحديث - ٢٥٧
كانواهإل هجن؛، هأئدمهم سواء الق، كائواِق لإل بالقغ، مأعلمهم سواء القزاءة 

تناةنأنوث4أب1ا.ِفيافمة 
)ا(اكفىرفم)اامأ(.

الخمعةيشهد لر من عل عل باب الحمعة، كتاب والخارىت (، ٧٦)أ/ أحد الإمام أحرجه  ٢٢)
النساءحروج باب الصلاة، كتاب ومسالم؛ ٩(، ٠ ٠ ر رقم وعثرهم، والصثيان النساء من غل 

لحاء مجا باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو (، ٤٤٢)رنم نتتأ، عليه يرتب، لر إذا الجد إل 
ة.بمما•عمر ابن حديثا من (، ٥ )٧٦ رنم الجد، إل النساء خوبتآ 

رقم)؛حآا(.حزيمة، ابن صحح )٣( 
)؛(ال،جمالأومءل،رفم)اا؛مآ(.

إلالنساء حروج ق حاء ما باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو (، ٤٣٨)t/ أحمد الإمام أحرجه )٥( 
خ.بمنن.*ريرة أي حديث، من ْ(، رقم)٥٦المجد، 

رقمفتنة، عاليه يترب لم إذا الجد إل النساء حرؤج باب الصلاة، كتاب مسالم؛ أحرجه )٦( 
رجهبم،اا•عود مابن امرأة زينب، حديثؤ من (، ٤٤٢)



الدبءاارأم احاديه تضيج اسادامحتوم ر-3ل( 
ررينا((.بدل ثمظ; وق ؛، أيصاأخمدروواه الحديث هذا 

زكؤثمحإأ:لإىإ.حهأ-الحديئالئامحني 
المتونوالحديث (، برقم)٢٩الأذان باب من الثان الحديث هو الحديث هدا 

(.١٧٥برقم)منصفةاكلأْ 

معددياحتإل بينهإ ٠ المرئئرر وجع القنية، بأمظ. الحديث، هدا وود ثسيه: 
التعدد،عدم والأصل واحل.، الحديثين خزج لأن صعيمح؛ وهو الوفادة، 
ورفيمهمالكا فلعل جينا، كانوا الثمر ق لمهم أذو ص أييم الحمع ل والأول 

المحمن اه. تأكيدا. به أوصاهم ما بعص عثهإ فأعاد ثوديعه، إل عاذا 
أحباركتاب الصدوق، الواحد حم إجازة ق حاء ما باب رص٦٣لج٣١(، 

افرللنالأذان باب ق ١ج٢( ١ )_T ق الث تعدد اتئد وكدللث، الأحاد، 
جاعئ.كانوا إذا 

ثدثواهزئازلامدثوثا.بمهآ-الحدي1هاكابخني: 
واتزاورأ؛،والءيائ لحدي ابن إل اسر(رى ق)الحامع ةزاْ الخدث، هدا 

لصحته.وزنن 

(،٦٧٣رنم)بالامامة، أحق من باب الساجد، محاب لم: وم(، ١ ٢ ١ )؛/ أحمد م أحرجه ( ١> 
}?.tMالأنصاري عود مأي حديث، من 

شرحطم)^بم(.)؟(الفهم 
(.١٦١ (،)• ٦١اأ(،)ا،• )٨• رقم اسر، )م(ابا.ع 

خ؛ئيبمنن.طاو_، أبٍر بن عل حدين، من (، ٤ ٦ ٥ ) رقم الزار، أحرجه ( ٤ ) 
لج؛.بمتئ.هريرة أي حديث، من (، ١٦٢/٥)عدي ان وأحرجه 



عت1دااسلأت)بارإاسلأأاسئ(

صحح،بإساد أ-محزجه ا الرراقار همد أن آ حجرا ابن عن ؛ ^^١ ومل؛٠٧
قطريه خمنت وقد )صآ"ُلج'؛أ(، )التلخيص( ق ئال شواهد وله مرثل، لكنه 

يزءير•

لايزثناوجلالرجوِفيمحهولالنلطانه•-الحديثالمشردن؛ ٢٦٠
٢(.٤ )٦ برقم البامح—٠ هدا من السائس ق عليه الكلام متق ا-قديئ هدا 

أحق. tjLi؛La؛Jlكون من نتق ما والعئروزت الحادي الحديث " ٢٦١
قالهالسابق الباك، هن«ا من العشرين الحدث الولف به يعني، الحديث هدا 
(^٢٦٠•)

Jfئو-من وفتهم المن؛ اوجل أم إدا والعفروزت الئاف الحديث - ٢٦٢
قلمْثزالوا منة 

منوحلمه زجل الموم أم ررإدا بلمظ• ا رسالته١ ل أحمد ذكزه الحديث هدا 
ئنتلمة،النتخ أو بالعتي رواه المؤلما فلعل اه. ممال® ِفي لمْيزالوامنه اقفل هو 

اشعتامحت، هوأهزأ مذ ؤفيهم قوما أم رمن بلمظ• ا المحغثر(ر )الخائ ق ذكزْ وقد 
قوعراه لفنمه، ورمز ا ١ للعمل وعزاه المامة®، يوم إل ممال لمْيزلي وأءLJلم 

)ا(ذصاصر)أ/ااْ(.
(•٥٣٠)آ(ذحالارى)ا*/

حثمة،أي بن سليإن حديث من (، ٥ ٤ / ١ راشد)١ بن معمر جامع ل عدالرزاق أخرجه )٣( 
مرملا.

اكي)^ا""اا(.)إ(اظر: 
(.٨٥ ٢٩رقم)المغم، الخاسمر )٥( 
عمرابن حديث من ٦(، ٤ ١ رثم)١ الكبثر، الضعفاء )٦( 



اسذ(ادتءمصامجسسّ)قئ( 
قالفي)الزان(رم:سترائو)ص(رموب )جعاهمس(ااا 

محفوظ®ءيرُ ررحدث المير؛ت وقال ٠، ررمحهول®ر الحق! عبد وقال ومف#، ررلأ 
\ز\صوأ\تآ%يما-'ا-سثاسضون:لأمس 

ونمه.نوطه قاف ئلطان بمهرْ اذ ثوماإلا ماحر ولا 
الحديث،منكر العدوى، التميمي محمد ين الله عيد إسناده ق الحديث هدا 

به®الاحتجاج تحوز ®لا حبال! ابن قال بالوصع، بعفهم ووماه 
صعيف.حاوعال، بن ريي بن عتر أيقا وفيه 

الثحل.ثوم لا اأنأ0 أف والعشرون! ١^^ الخديثا — ٢ ٦ ٤ 
(.٢٦٣)برقم هذا قبل هوالسابق الحديث هذا 

مدموالا والعشرون! الخامس الحدث -  ٢٦٥

به!فاأراد صح ؤإن حاله، عل أقف ولم الؤلفن، يعره لم الحديث هذا 
الصلاةق أما ومعرفة، خبمرة إل عئتاج ونحوها؛ثا والتدبير الثأي ق مدموهم لا 

عهدق دنمه يوم كان الحرمي سلمه عمروبى أن ا صحح ق ثبث، فمد 

)\(\نظو:مجح\قو\ئد)^إأه.
■عمر ابن حدث من ٤(،  ٥٨٢رقم)الأوسط، العجم )٢( 
(.٣٦٣)A/ الزان ا0 ول(، ٣٢الامحدال،)إ/ه منان )٣( 

)إ(الأحكامالوّطى)ا/أآم(.
(.٢٨١امر)أ/الضعفاء )٥( 
)آ/٩(.الجروحض )٦( 
عمرة.بمتعا.ابن حديث من (، ٦٩٢العٍل-والول،رنم)؛اب،إمامة كتاب،الأذان، أاحرحبمالمحاري؛ )^١( 



ةت،ب،اسثأرطبسلأأاسئ(

شاكوهو تته ق . الثي صل والعئروزت السادس الحديث - ٢٦٦
ق\ذ(.'ايصزف يلنأ اجلئوا، أن فأشاوإليهم قياما، يوم وراءه وصل حالتا فصل 

أحمئوف.حلوتا يصلوا حالتا صل ؤإدا قوله؛ إل • • به• ليويم الإمام جبل إما 
صليإذا ^١، ومحغ يإذا ^^٠^١، زثغ ررلإذا تمائه: الحدث هدا 

^جمالأظئ٦لأائاتير١؛.
قاعدا،موته مزض ق صل اقل. أن والمنرون! الساع الحديث، - ٢٦٧

تاما.حلمه والأاس أيوم وصل 
يصلبكر آبا ررمروا قال! الئي. أن وفته■ ؛، أحمدر أيصا رواه الحليثا هذا 
بينيائي فمج حمه ثسه ق الّثي. وجد الصلاة أثناء ي كاف فلقأ بالناس،؛، 

اممه.ورسول قاجا يصل يكر أبو وكاف يكر، أي سار عن جلل حر رجلين 
ولثخارير٢ا:والماز_J^، ام.، بمدي^ومبملأة ^١ يئز 

بكروأبو يالماس، يصل الئي. رركاف ٠• وللمُ الفلهر؛؛، صلاة ق دللث، ررأة 
بمهأمح<ا.

كابت لم وع(، ٦٨٨رقم)به، ليوتم الإمام جعل إن،ا باب الأذان، كاب اابخارىت أحرجه )١( 
صّلالإمام باب الصلاة، كاب وأبوداويت (، ٤١٢رنم)بالإمام، ا،لآموم امام باب الصلاة، 

ليوتمالإمام جعل إن،ا ل جاء ما باب الصلاة، إقامة كاب ماجه؛ وابن ٦(، ٠ رنم)٥ قعود، من 
١(.^١٩ الصلاة،)Y/ كتاب الترمذي: وعالقه . ١٠٠عانثة حدث من (، ١  ٢١٠٧رقم)به، 

الماصؤياتم بالإمام يأتم ارجل باب الأذان، كاب والخارىت (، ٣٤)٦/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 
رقمعذر، له عرض إذا الإمام استحلاف، باب الصلاة، كتاب ت لم وم(، ٧١٣رنم)باجيأموم، 

•ءائث-ةدجقبمثا حديث من (، ٤١٨)
(.٦٨٧رقم)به، الإمام جعل بابإن،ا الأذان، كتاب الخاري: أحرجه )٣( 
(.٩٦؛/ ١ رقم)٨ عذر، له عرض إذا الإمام استخلاف، باب الصلاة، كتاب مسالم: أحرجه )٤( 



^تيايوبء__^^١^ 
صلاثهاعاد الثوم ا*؛قب صل إدا والعئرون• الئابن الحديث " ٢٦٨

ًنلأثم.

٢الأوطار(ر )نيل ل ذكرثحوْ لكن أجيم، وب حال اعرف لا الحديث هدا 
وعزاْمحي®، أجرأبجم وصرة عم عل وهو بقوم الإمام صل •إدا بلنظ؛ 

أيقاإسناده وق مروك، وهو معيد، بن حويبمر إسناده ق وقال،؛ ا للدارمحليرر 
اه.امهلاع® 

الألحنث.الثيل نحي أن ثة. والمقرون: التابع الحديث -  ٢٦٩
دنح؛.بممحعباس ابن حديث س وغرهما ؛ الصحيح؛زرق ثابت، الحديث، هدا 

إلاومعهادومحزم،يائرأه رجل ررلأنحلوو يقول؛ نحطب السي. تمنت ئال؛ 
حزحترامراي؛، إل اش، رمحول يا فهال،؛ رحل فقام نحزمءا، ذي إلا؛غ الراة تسافر ولأ 

ارهائشقنمؤئغامزأيك((.قال(ت وكدا. لعرؤْكن.ا اكسبتإ ؤإف حاجه 
الفلاة.س افن تع اشاةكنبمهدل أف اكلاثون: الحدثخ - ٠٢٧

لأ؟ظقبمها•سلمه ام حديث، ومنه وغرهما، ٠ الصحيحين؛ ق واو.ت، الحديث، هدا 
يسيرامكانه ؤ، وهويم؛كث، سليمه يمضى ح؛ن النساء قام تلمم إذا افي. ®كاف 
أفمل النساt يئمحرمح لم كال أف؛٧٠، ٣- -وافه ءى قاJتإ: يقوم. أف مل 

في•عازب بن الراء حديث س (، ٣٦٣/ الدارممي)١ أخرجه )٢( 
رنمحاجة، امرأته نخرجت جيش ل اكتب من باب والمر، الخهاد كتاب الخاريت أحرجه )٣( 

(.١٣٤١)رنم وغيره، حج إل همرم ْع الرأة سفر باب الخج، كتاب ت وملم ٣(،  ٠٠٦)
كتابوملم! (، ٥٧٨)رنم الفجر، وك باب الصلاة، مواقيت كتاب البخاري؛ أحرجه )٤( 

كههي.عائشة حديثي مجن ٦(، ٤ )٥ رقم بالصح، التبكير استحباب باب الماجد، 



ممو،اسلأةاواد،ه،لأةاربمإئ(

؛•وابخاريرأحمد رواْ الرجال® يدوكهى 
ابمدالآئضزطلأبلمآذاثم:الحائي ام\مأ-الخديئ 

كاوهول.له وهم هوم ؤإمام تاحط، عليها وووجها باين وامرأة يزجع، حى 
صعمهويد عريب؛١، راحس وقال؛ ؛ ١لرمديرباخراجه انثزد الحديث هذا 

علالمحن ق وقال بعصا، بعصها يموي شواهد له لكن ؛، وائق٠يراليهقي 
كانت،ؤإن للتحريم، يتتهص لا لصعقها الأحبار رروكأف الماله؛ هدم ق الءمر 

وجوبيقتفى ظاهزه صعيم، بحز ستدل كإ الكراهة عل تبا فتتيل ثمتضيه 
١^الأمر. ذلك يديية ءل أمر 

أ3زؤئي.الخزم توم والثلاثون: ١^ الحديث - ٢٧٢
(.٢٥٧برثم)١^١٠^، هذا من عثر الماح ي شى الحديث، هذا 

م.قلقوا هلا ءي الإتام يل ق والثلاثون: الثالث، الحدث، -  ٢٧٣
اوغجوهما.الشتخازأ تحوم وروى ا، أحمدوأبوداودر رواْ الحديث، هذا

الرحال،حلف النساء صلاة بابح الأذان، كتاب، والبخاريت (، ٢٩٦)أ/ أحمد الإمام أحرجه )١آ 
(.٨٧٠ريم) 

من(، ٣٦رقم)٠ كارهون، له وهم قوما أم فيمن جاء ما باب الصلاة، كتاب، الممدىت أحرجه )٢( 
غريب،.حن حدث ت الرمدى قال الياهل أمامة أي حديث 

اممرى)م/م؟ا(.المن )٣( 
المحررعل >؛(الكت 

رقمقعود، من يصل الإمام باب الصلاة، كتاب، داويت وأبو (، ٤٣١ )Y/ أحمد الإمام أحرجه )٥( 
رمح.بمئ.هريرة أرِا حدبئ، من (، ٦٠)٣ 

كتاب،لم; وم(، ٧٢٢)رقم الصلاة، تمام من اس، إقامة باب، الأذان، كتاب، الخاري: )٦( 
رظ^بمئ.هريرة لمب حديث، من (، ٤١٤رقم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



اساثادتءهمضءايدثاموضاّ

■•••فطنإ•• 

ة1مالفلاة إل قام إذا ام.كاو أف والثلاثون: الراغ الحديث - ٢٧٤
أضحالإلحش/

أحادث،عدة ق القتر. فنل من، مشهور معروف الحدث هدا 
ياية،ص ممئمى لجثت لبحل قام اقي ُراف دق.بمنئ• جابر حديث منها• 
عنفقام صحر بن -صاو جاة P ثمينؤ، عن أقامتي حس يأدارنج، يدي ثأحد 
مسلمرواه حش،ا أقامنا حسر ليلعنا حيتا، ثايديتا يأحد ^^، افب رمحول بمار 

وأبرداودأُ
علثمهكذ صل رمح.بمنة مسعود ابنر أف والثلاثون! الأمس الحديث " ٢٧٠

افتر.ض.رأنئ، ثكدا وثالت والأموي 
بنثارون إمنادْ ول ابمعناه، أيقاأبوداوذوالشائئرر رواه الحديث، هذا 

ا.معتزر أحمدوابن وومه بعضهم، فيه ثكلم عنرْ، 
هداويمؤ الصحيح أن والنووير٠ا والذرى الإ عيد ابن يكز شه: 

الحدث.

٣(، ٠١٠رنم)المر، ابى ونمة الطوأور، جابر حديث بابج دالرتاتق، النعي كتاب مسلمت أخرجه )١( 
(.٦٣٤رنم)به، يتزر صيقا الثوب كان إذا باب الصلاة، كتاب وأبوداويت 

كٍف،فوم0،ثلاثة كانوا إذا باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٤٢٤أحمد)ا/ الإمام أخرجه )٢( 
(.٧٩٩رقم)ثلاثة، كانوا إذا الإمام موقف باب الإمامة، كتاب والماتي: ٦(،  ١٣يقم)

١(.٠ ١ م الك،ال،)٠ ومد.نمإ (، ٢^١٤افه)؟/ مد رواية الرجال ومعرفة العال}، انظر: )٣( 
(.٢٩٢وايبموع)؛/داود)ا/يام(، )؛(التمه؛د)ا/لأآأ(،ومحرص،في 



ةتاباسدأ)باو،سلأأاسمائ(

ثلاثمن ملم ق ®هو ونال؛ ؛ ق)الدراية(رحجر ابن وئد 
ترمعه«.ثالثها طزق 

YVU-YVn - ابنأدان البن. أة والثلاثون: والماغ انادز الحديث
اوْإلبميثؤ•عنيوجابرا عباس 

حديين؛مس الحديث هدا 

البنمع ®صثث ا؛ الرام(ر )بلؤخ ل ك،ا ولفظه عباس، ابن حديئ أحدهما؛ 
مممقصمح*ا محض ورض من برأبى ثأحد سا^، ص شئ، اتوة ذه 

عثه.

برنماياب هذا من والثلاثئن الرابح صمن 3، ونبق جابر، حديئ ثابجهاث 
(٢٧٤.)

الصقن.حلم، لمزي صلاة لا والثلاثون؛ الثامن الحديث، - ٢٧٨
أنوسببه الصف(ا، حلم لتمري صلاة ارلأ بلمظ؛ معروف الحديث هدا 
لة؛فقاو< الرجل، اصرفن حش قرصن الصفث، حلفن يصل رجلا رأى المى. 
أحدرأ؛،الإمجام حثنه وقد الصم،«، حلفن نممرد صلاة هلا صلائك، راانص٠ل 

٠.معروفون® ثقات ®رواته الناس؛ سد ابن ونال 

ينحالرمع ل الركب عل الأيدي وصع إل الن،-ب باب المساحي، كتاب ت ملم صحيح )٢( 
اسءق،رةم)؛مْ(.

)مبالوغالرامرنم)أاأ(.
)إ(اسصس)أ/ملأ-هص.

(.٢٢٠)ه(اظر:نٍلالأوطار)م 



اسنالأءهمصةائبمسضاسم)ة؟( 
حلفنيصل وجلا وأي . الئي أن واكلاثوزت التابع الحديث — ٢٧٩

الصلأْ.يعيد أف ،٠^٥ المس، 

أصحابررأحرجه ا•' )اكح(ر وق ا، داودر أبو أيصا رواه الحديث هذا 
١^وغثزهما® ٠ حزيمهر وابن أحمد وصححه ٠، الئنزا 

المس.حلم، الرأة صلاة ق انس حديث، الأربعون؛ الحديث، — ٢٨٠

ائي.ءرأف فيها؛ قمة وفيه ؛، ماحةرابى إلا الحإعه أحرجه ايديث، هدا 
■حمحم® المزأْ وقامت ورائه، مذ والشم أس وتام قام 

وامحى•مثكمأولوالأحلام صي والأربعون؛ الحادي الحديث - ٢٨١
خلف،وحد، يمل الرحل باب، الصلاة، مماب داود: وأبو , UyU/l)أحمد الإمام أحر.بم )١( 

وحدْ،الصف، خلف، الصلاة ق حاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدي: (، ٦٨٢رنم)الصف، 
رنموحده، الصم، حلف، الرجل صلاة بابا الصلاة، إنامة كتاب ماجه؛ وابن (، ٢٣١)رنم 

(١٠ ;أ.ءث4.منتد بن وابمة حدسثح مجن (، ٠٤
)آ(كحاواري)أ/حا'أ(.

(،٦٨٢)رقم الصم،، حلف وحده يصل الرجل باب الصلاة، كتاب داود: ابر أحرجبم )٣( 
ماجه؛وابن (، ٢٣رقم)١ وحده، الصفؤ حلم، الصلاة ل حاء ما باب الصلاة، كتاب والرطى: 

وابصةحديث، من (، ١ • ٠ رقم)٤ وحده، الصف، حلف، الرجل صلاة باب الصلاة، إنامة كتاب 
نء.ءثئ.معبد ابن 

١(. ٥٧رقم)٠ حزيمة، ابن وصحح اش(، عبد اسه إ/رواية  ٠٣رقم)أحمد، الإمام ائل م)٤( 
رقمالحصير، عل الصلاة باب الصلاة، كتاب والبخاري: (، ١٣١)X/ أحمد الإمام أحرجه )٥( 

كتاب،وأبوداود: (، ٦٥٨رقم)الا٠لة، ل الح؛اعة جواز باب اجد، المكتاب لم: وم(، ٣٨)٠ 
ماباب الصلاة، كتاب والترمذي: (، ٦١٢)رقم يقومون، كن، لأ'ة كانوا إذا باب الصلاة، 

إذابابح الإمامة، كتاب اني: والن(، ٢٣٤)رقم ساء، والنالرحال ومعه يمحل الرجل ل جاء 
كانوا'لأثةواءرأة،رقم)ا«خ(.



عاساسلأة)دابجاسائ(

اثدين®ثم آحرْت ول ٢، ماجةر وابن والئساتي أخمد أيفا رواه الحديث هدا 
يثوم؛'•الإ؛ن م يلوم، 

اممه.أحرهى لحيث من أحروهى والأربمون• اكاق الحديث " ٢٨٢
صم0في)ض(١ييخ\ولجحثهدا 

الرزاقعيد عند وهو مرفوعا، أجده ®لر ات )اللراة(ر ق حجر ابن وقال 
النوةلدلائل عزاه من ووهم ٠، موقوهار معود ابن حديث من والهمايى 

اه.مرفوعا® لل؛يهص 

رنين•إل الحقائق( )كنوز ل عزاْ الناوي ورأث 
الدينم بملوذ اشَ إف والأربمون: الثالث الحديث -  ٢٨٣

الصفوف.ي۵بمالورا 

®ورجالهات الأوءلار(ر ل)نيل قال ؛، ماجةروابن أبوداود رواه الحديث هدا 
اه.المال® من هشام بن معاؤيه ل ما عل الصحيح رجال 

م

(،٤٣٢رغم)الصفوف، تسوية باب الصلاة، كتاب ت لم وم(، ١ ٢ ٢ أ/ أحمد) الإمام أحرجه )١( 
كتابت اني والن(، ٦٧٤رغم)الإمام، يل أن يتح-، من باب الملأة، كتاب داويت وأبو 

بابالصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن '٨(، رقم)٧ ياليه، الذي ثم الإمام يل من باب الإمامة، 
نْ.ةتئ.الأنصاري عود مأبير حديث، من (، ٩٧٦رقم)الإمام، يل أن يتحب، من 

(.١٤٩/٢)٢(الض)

والطراز)٩!(، ١  ٤٩الرزاق)٣; عبد )؛(أحرث 
وابن(، ٦٧٦)رقم الصف، ق الإمام يل أن يتحب من باب الصلاة، كتاب أبوداود! أحرجه )٥( 

عائشةحديث من (، ٩٩٥)رقم الصنوف، إقامة باب الصلاة، إقامة كتاب ماجهت 
(.٢٢0/٣)٦(نلالأوْلار)



يصحندا صل من أل من مدم ما والأربمون'• الراح الحديث -  ٢٨٤
صلائه.

(.٢٧٨)برقم السائق الباُب هذا من والثلاثون هوالثامن الحريث هدا 

ولاثعد.حرصا اش زادك والأدبموزت الخامس الحديث - ٢٨٥

والسايوأبوداود أحمد أيقا رواه الحديث هذا 

الرواياتحمح ل صتطناْ *ولاثئد® ا>ةولهت الباري(رآ؛ت )فتح ل قال دائد0ت 
بشمروي أنه المصابيح ثزاح بعص وحش النول، من النتن وصلم أؤله بمح 
اه.الإعادة® من الةيرا وكسر ائله 

.١^^٠١من المهملة النتن بنكون روي ررأته أ؛ اللأم(ر )نبل وق 
مصبمضمن ولأنه الروايات؛ أم عليه لأن اول؛ التوي من وكويه تاث؛ 

الصمت،قل الزمع ؤإل الندو، إل التزد عن المهل حيح،يشنل الأحزين اللمنظتن 
ذكرها.بعدم الإعادة عدم وسقمن 

رقمالخف، دون ركع إذا باب الأذان، محاب والمخاري: (، )ه/٩٣أحد الإل أخرجه )١( 
(،٦٨٣)رنم الصم،، خالف وحده يصل الرحل باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٧٨٣)

بنبكرة أبب ■ئ.يث، من (، ٨٧١)رقم الصم،، دون الركؤع باب الإمامة، كتاب اني! والن
ة.بمنئ•الحارث 

)أ(تحالارى)آ/بمأآآ(.
(.٣٧٧/١)٣(ملاللأم)



تتاو،اسلأةرواد،ه>لأأاس(

 ُ ٠ ٠ ٠ ٠*

قيقونس ملأ الثوم الرجل أم إدا والأربموزت السادس الحديث — ٢٨٦
ةك[غلم.من أرمع مكان 

الألبازتقال ولذلك محهول؛ راو وفيه ا، داودر أبو رواه الحديث هذا 
ا.سااار صعيف®إستاده 

•وصع يوم أول ق المتم عل صلاته ت والأربمون المائع الحديث — ٢  ٨٧
م

(.١٥٩)برقم وسبى الصلاة، صمة ق والأربعون هوالراح الحديث هذا 
ابن®جزم )ص٩٩نجX(.' )الفتح( ل قال المثر؟ صع مش احىم،ت فائدة! 

وكانفيه، الداري ومميم العباس لذكر نظر؛ وفيه المائعة، الئنة ق بأنه ؛ منير 
ابنوجرم ينع، تسه مميم وقدوم ماز، تّّة آحر ل المح بعد العباس قدوم 

قالإمك حدث ق وزد ،نا نقو، وفيه ي وتق كان بأنه التجارام 
أنكادوا حر والخزنج الأوس الحيان فثار هالت،! ٢ عائشه١ عن الصح؛ح؛ن 

علحمل فإذ سكتوا. حر فحمصهم فنزل النم، عل . اه وومول، يمثلوا 
ثلاثحاله عل الثر يزل ولم° قال! نمى، مما فهوأصح ؤإلأ المم ذكر ل التجوز 

من٥(، )٨٩ رقم القوم، مكان من أرفع مكانا يقوم الإمام باب الملام، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
نغ.بمتما.الييان بن حديقة حدين، 

)■آ(ذكاةامحايح)ا/ي؛م.
(.٢١٥/١)٣(اyتاث،الكمى)

(.٩ )ص!٦ اددينة أحبار ق الثميتة الل.رة ( ٤ ) 
الم!وم(، ٢٦٦)١ رنم يعفا، بعضهن النساء تعديل باب الثهادايت،، كتاب البخاري! أحرجه )٥( 

(.٠٢٧٧ ) رقم الأفالث،، حدت باب التوبة، كتاب 



(vn )سمقمحبو

عنمل يم انمله. من لوحات سئ ثعاؤته حلأية ق مروان نائم حس درحات 
الديةتجد احوق أن إل ث أصئ ما إلا ذبك ض امثئث أنه النئاررا؛ ابن 
متتنه منوا اليمن صاحب انظمئ فجدد فاحرق، مئة ومت وحسئن أوع نة 

مانذكر، م1لإ فأنيو ستئن، عثم بعد متوا محترس أرنل يم مئة، وحمسينّوط 
أيقامكه إل أرتل وكان حديدا، منوا مئة ود،ان عشرين نة الؤيد ا،لألث، أرسل 

مناه. عملها، صالح له اطه ثكز مئة، وثان عئرْ يانج، سله جديدا ثنوا 
مئتره.طول أن الئجار ابن عن ثقلا الهجرة()صه'؟'اأ( ول)معالر )الفتح(• 
أعلم.واممه أصابع، وثلاثة وقز ذراعان 

فيهضل ائدي نمامه ق الإنام يمز لا والأزمون: الثامن الحديث - ٢٨٨
عنه.يثحى حس اثكتوبه 

ا.أبوداودر عليه سه انقظع وفيه ؛، الخل،يث،رواْأيمحاابنماحةرهدا 
ممدانإلا لآمثد طي إذا ه الض كاف والأزترن: التابع الحديث - ٢٨٩

زالإكزام.ااقلأJ يا تانكت،;ا الثلأم، ثمنك، ١^؛، أن الأهأ مول: مآ 
واينوالمحمدي أحمد أيفآ أحرجه الحديث ٠^٠١ 

الدرةالتجةقأخاراس)١(انفر: 
كتابماجه: وابن ٦(، ١ رنم)٦ مكانه، ق يتطؤع الإمام باب الصلاة، كتاب أبوداود: أخرجه )٢( 

حديث،س ١(،  ٤٢٨)رنم ا،لكنوبة، تمل صث، النافالة صلاة ق جاء ما باب الصلاة، إقامة 
ح.بمتن.ثمة بن اكرة 

شعبة.بن الخرة يدرك لر الخراسال عطاء ٦(: ١ رنم)٦ السنن، ق أبوداود قال، )٣( 
الصلاةبعد الوم اسماب باب اياجد، كتاب ومسالم: (، ٢٣٥)h أحمد م أخرجه )٤( 

كناماجه: وابن ( ٢٩٨رقم)سلم، إذا يقول ما باب الصلاة، كتاب والرملءى: (، ٥٩٢رقم)
رمحهؤع؛ه.عاسة حديث، محن (، ٩٢رقم)٤ التساليم، بعد يقال ما باب الصلاة، إتامة 

ه،

'ئ،



نجل(تت1باسلأت)و،سسلأأاس( 

بمدقليلا ينمحول كانوا وأصحاب ه الثى أف الخمسون؛ الحديث — ٢٩٠
ف/شرف ١^ 

(.٢٧٠)برقم الباف هدا من الثلاقن الخديث صمن ق تسق الحديث هذا 

بالإنمزاف.سمقوبي لا والخنسوبي؛ الحادي الحديث — ٢٩١

أنسعن وهو ١^٥—، احتقره وئل. ٢، اش-ابير أيصا أ-؛محه الحديث هدا 
علياأمل الصلاة ممى ظإ يوم، ذات . اممب ومول بنا صل قال؛ دْ.قنئ 
ولابالثيود، ولا ملأ \ج' إف الناز »محا فقال؛ بزلحهه 
هام »أل بلفظ؛ دائدر٢؛ أبو ونواة !_، بالإنياف...« لا زم 
الصلاة*.من انصرافه مل يصرفوا أو وما٠^؛ الصلاة، عل -يثهز 

الوتوف)يمني؛ هدا ثممي كثا انس؛ قول والحنون؛ الثاق الحديث، — ٢٩٢
:الئي عهد عل السواري( ب؛ن 

فيهكلم راو وفيه وحشه، ٢ والرملي١ أحل. أيصا أ-؛مجه الحديث، هدا 
عليهآحرون.ورد بعصهم، 

السهو،كتاب ت ائى والن(، ٤٢٦رقم)الإمام، سق عن الهي باب الصلاة، كتاب ْام؛ أحرحه )١( 
(.١٣٦٣رثم)الصلاة، من بالانصراف الإمام مبادرة عن الهي باب 

(.٦٢رقم)٤ الإمام، نل يتصرف نمن باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 
رنمالسواري، ين الصفوف باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو (، ١٣١)م/ أحل. الإمام أحرجه )٣( 

(،٢٢٩رنم)السواري، بن الصفح كرامة ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدي: (، ٦٧٣)
(.٨٢رنم)١ السواري، بن الصم، باب الإمامة، كتاب ائى: والن
حن.حديث، الآرمد.يت ئال، 



ضقك ترض لء ه ١^٠ أن و\ص■ اكالث الخديث - ٢٩٣
اثس.قلثصل بي أيا ت وماو النحد 

وعيره.ا أحمدر أيصا رواه الحديث هدا 
أيام،دلأو4 وكاف نؤته مرض ق السجد« عن . الئي —، ٠٤٥٤كان فانية؛ 

صلواتالأثتم^ يوم صض ويول الخميس، يوم ظهئ معهم صلاها صلاة ؤآحؤ 
صلاه.عشرين لحياته. ق بالناس بجر أف صلاه ؛كانم، عليه، وسلامه اه 

اياعهبرك العير ل حءأئسمح،ت والخمسون: الراغ الخديث، - ٢٩٤
الطعام.لحصرة 

الفلاةوقب التشاء وخخ »إذا بلقظ: اليخاري٢؛ رواة الحديث هدا 
ايينظ؛®إداخصرالثناء...®إلآتمْرياندووايالنناء،،،وزواهمسلمر 

امسلمر وقدزواه ااsحتثم(، أحي. العاو.ربثداس دليل ، ١٠٥٠^يدم ب نجيه• 
ثدافئهص ولا طثام ة ث صلاة »لأ قال: الشئ. أن زه عاكشه عن 

الآغثان«ا

انسراتم بالإمام يأتم الرجل باب الأذان، كتاب واوخ1ري: (، ٣٤)٦; أحد الاط، أخر-بم )١( 
رقمطر، له عرض اذا الإمام استخلاف باب الصلاة، كتاب ت لم وم(، ٧١٣)رنم يافلآموم، 

ة.بمأتا.عائشة حديث من (، ٤ ١ )٨ 
(.٥٤رقم)٣٦ عثّاته، عن إذاحمرالعشاءفلايعجل باب الأ٠لعمة، مماب الخاري: أحرجه )٢( 
0(٠رقم)٧٥ الطعام، بحضرة الصلاة كراعة باب الماجد، كتاب ملم؛ أحرجه )٣( 
(.٥٦٠رقم)الهلعام، بحضرة الصلاة كراعة باب الماجد، كتاب ت ملم أحرجه )٤( 



^ممد،اسلأةرواسملأأاسط(
س

الثلةق ثطد:دئ الثئ.,ض لكف والهون: الخاص الحديث - ٢٩٥
لم.J^Jوحاصلواق اواأطيرِةإ الباودة 

نقيانحدسا الصثاح، بن محمد حدثنا فقال: ؛ ما-جهرابن مافه الحديث هدا 
محادثةمائي ^ اض رمول ركاف قال: عم ابن عن نابع، عن أيوب، عن عينه، ابن 
نفهفساق رءالئلم«، ق طوا اوح: ذات الئاودة الثلة أو اشمحْ لثلة ال 

\.ؤف.لساق نحالف 
ثآثئ،اكال الشئ عن عمن ابن حديث من الصحيحين ق وأحنحا0 

الثلةول ١^٥٠ الثلة ل رخ؛لمحا ل صلوا بائي؛ بالصلاة باؤي الاؤى 
بالسفر•فقتده السفراا، ق المهلؤة 

ذاتباودة الليلة بكون مقيل لكنه بالثمر، مقيد غر آحز لمظ ق وأحرحاْ 
نطررى.

افاسهد يلث،: رءإدا مطر: يوم ق أودنه ءال، أنه لأ؛.بمنمحا عباس ابن وعن 
الازفكأة دل:طوافىثثو:قي«، ء. دلأقز:لحئم اض. ننول محثدا 

ي*ني•ثني حثو هو مذ ذا فعل فمد يا، من اتعجبوف فقال: ذلك، امتتكروا 
ؤالد.حض«الثن كنشواِق أحرجئم أ0 ؤإق عومه، الحئعه »إيى النذ 

(.٩٣٧رمم)الطرة، ؛< JLUlق الخ،اعة باب الصلاة، اثامت كتاب ما-بمت ابن أحرجه )١( 
صلاةى1ب لم: وه(، ٦٣٢)رق؛ للسان، الأذان باب الأذان، محاب الخاري: أخرجه )٢( 

(.٦٩٧رقم)الطر، j الرحال j الصلاة باب افانرين، 
وسالم!(، ٩٠١)رقم الطر، ق الحمعة بجمر لر إن الرحمة باب الخمعة، كتاب الممحاري! أحرجه )٣( 

(.٦٩٩)رقم الهلر، ق الرحال ق الصلاة باب السانرين، صلاة كتاب 



ا،>بءالهموم اماريه تههميج التوم اساذ 

واو،هلأةاهلالآعاتاد
حء2صذسم

رتآمءءءى"ب

ألإذ ئاعدا، ضل لمْ:ثتي ^ ئاجا، ارص بمز الأزل: الحديث - ٢٩٦
يصلأف ينشئ لمُ لإو وكوعه، من أحمص ئجوده وجعل أومأ ينجد أف بئقؤإ 

ؤربجُئنظما نل ب:ثتي لإذ الملة، ئنشل امحن لحنه قل ضل قاعدا 

ابنصثمه ثيد، بن حنقأ إنناده ®ق ا؛ ق)ااتلخيمحل(ر قال الحديث هدا 
حديثهدا ؛: ١^^١٢وقال وهومتروك، العزن الخن؛ن بن والحس ا، الدسر 

اه.ضعيفا،ا 

^س:لإولإبم؛أننأ/ح.
أثار؛ )الفروع(رصاحب أن إلا اتكتّا من لدي فيإ راجده الحديثر هدا 

لعدموهومتجه؛ ؛عوقه الإياء نجب لا خماعة كلام *وظاهر قال؛ حيث صنفه إل 
الحديث،ذكر ثإ ا، ^^٥١ الماحي ركريا رواه بإ احج قد القاصي كان ؤإن لوته، 

فيه:وليس ترفوعا، طالت، ش بن عئ عن وضرْ الدارئطيرا'ا ورواة ونال: 
اض)؛/«اإ(.)؛(التلخيص 

(.١٢٩رنم)المدبمي، لأبن سة أيا ابن سؤالان )٢( 
x٣١٦/٤الج٠وع))٣( 

0(موع)م'ئ.
(.٧٠الفروع)م )ه(اظر:

)ا"(سنالوارءطتي)آ/آ((.



مم1باسلأأرب1بملأأاعلاسمر(

يالطن؛-،؛يالإيإء القول أدلة عن المحتار ق وقال صعيم،، ؤإستاده و2و3؛اا، *أومأ 
اه.التامل® عند صنفها ينمى ولا صنفها، وييان ذكرها يطول صعيفة 

وهوعلوأصحابه هو مضيق إل المى. انتهى الئاث الحديث - ٢٩٨
الويلفأم الصلاة، فحصرت منهم، أسمو من والبله ، ٢٠٠٥^من والثاء راحلته، 

منأحمص الثجود بجثل لياء/' -يني: ى فصل ام. مدم نأ وأقام، فأدذ 

•المحبذي وقال ا، والدازةطير المحيذي أبما أحرجه الحديث، هذا 
،الثودي وحسثه ، الحق عبد وصححه الرياح، بن عمرو به لقرئ غريبا، 

؛•ال؛يهقيروصعقه المعادآراُ؛، ل)زاد صحته ل المم ابن وتردد 
-•مل••

^راخ:أنام.دانمضمصمح.
عمرابن حدين، مجنهات أوجه، عدة من س ام عن ثايق ايديث، هدا 

بكروأبا زكعتي، عل ١^!^ ق ثنيي لا وكاذ . ١^، *صحيتج قال: ى.بممح 

(.Y«Uالخور)_:صل )ا(الكت 
قالدابة عل الصلاة j جاء باب.L الصلاة، محاب والترذي: (، ١  ٧٣أخمد)؛/ الإمام أخرجم )٢( 

ة؛ؤهبمثئ.مرة بن يعل حدبث، من (، ٠٣٨ والدارممي)١/ (، ٤ ١ رقم)١ وا،لطر، الطن 
٤(.١ رنم)١ واكلر، الطن j الدابة عل الصلاة j جاء U باب الصلاة، محاب الترمذي: جامع )٣( 

الأحكامالوطى)آ/ا؛(.)إ(انذلر;
جيد.بإستاد الترمذي رواه ونال،؛ (، ١٠٦الجمؤع)٣/ )٥( 

)1(زادادُاد)ا/ا،ه؛(.
)ما(النالضك،)آآ/ي(.



_سموامبء

ا.عليه؛ مممق كيلك® وعثإو وعمن 
انم.-سالخاص:ك.إىلكلضزإذا٠٣٠

أفر»لأ ١^٣؛; قال!بن . ١^ أسفار نير من نأحوذ ١^.؛^، هذا 
ق)المتع(عنه مله اآدJنة، من خروجه بعد إلا أنفاره من ثيء ق مصر التي. 

وأقزه((.

خلثضل إذا الماي إممام ي ع؛اس ابن قول المادز: الحديث - ٣٠١
المم:صائ.

نلمق ®واصلمه ت )التلخيص( ق قال حك،، مرفؤع الحديث هذا 
تعلمْأذو إذا ج إذاكئ أضن كس لإاس: لابن ثلث بك: وائاتيرْا 

قال:نمحثئهأبيام.«.الإم؟ 
الحجة،ذي من رابعة ضييحه قدم الني. أن الساعت الحدين، ٣— ٠ ٢ 

لمالثامن، اليوم ق الصح وصل والساع، والسادس والخامس الرابع 7أا فأقام 
علعزم أي: أجع، وقد الأيام، هذه ل الصلاه بممحر وكاف مض، إل حرج 

إقانتها.

رقمونلها، الملأة دير المر ل يمملؤع لر من باب الصلاة، تقصير كتاب أحرجه )١( 
(.٦٨٩رقم)السافرين، صلاة باب السافرين، صلاة محاب ت لم وم(، ١١٠٢)

)أ(الأوسءل)أ/.ال(.
الارى)آ/آأه(.نتح )٣( 

ا-فر)آ/بمبم(.)ة(اكإخص 
كتابت اني والن(، ٦٨٨)رنم المافرين، صلاة باب افرين، الممجلاة كتاب لم؛ مأحرجه )٥( 

١(.٤  ٤٣رنم)الصلاة؛ذكة، باب الصلاة، تقصير 



هاساسلأأ)داسء،لأ2ا،لاصار(

الأيام،مصل فيهإ وليس ٢، بمعنا٥ر ومسلم التخاري وواه الحديث هدا 
رقمالباب ل )الزكة( كاب j منا عثاس وابن جابر عن الخاري أحرجه وقد 

مهلنالحجة ذي من رابعة صييحه واصحابه الثني ُقيم بلمظ• ( ١٥)
؛الخح...«الحدثرم.

^ئامثوكنىينيوتاممزس.'*ا،م-الحديئاكاين:أن 
ابنوصححه ا.( والبيهقئرر حبال وابن داود أبو أيئا رواه الحديث هدا 

أنه]لا ثقائ ، ٧٧٠)اولوغ(رْا: j قال باومال، أعل وقد والنووذائ، لحزم 
اه.وصاله،ا ق احتلمن 

..•فنل•..

أنقل ارمحو إذا عزوةت؛وك ق ^كاف الض أن التابع: الحديث - ٣٠٤
بعدارمحو ئذا حينا، فملمها النضر إل محنتها حى الظهز أحر الشمس ثزيغ 

ايربق ذلك يفتل وكان مار، مم حميتا والتضز الظهر صل الشمس رع أن 
والعشاء.

لم؛وم(، ١٥٦٤رقم)يالخج، والإيراد والإقران التمتع ياب الخج، كتاب البخاري• أحرجه ، ١١
ة.بممحا.عباس ابن حدت من (، ١ ٢ ٤ رقم)٠ الخج، أشهر ل العمرة جواز باب الحج، كتاب 

٢(.0 ٠ )٥ رقم واJدن، الهدى ق الاشراك باب الثركأن، كتاب اJخارىت أحرحه )٢( 
يقصر،العدو بأرض أنام إذا باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٢٩٥)م أحد الإمام أحرجه )٣( 

افهمد بن جابر حدث من (، ١  ٥٢والمهقي)م (، ٢٧٤)٩ رنم حان، وابن (، ١  ٢٣٥)رقم 
ن.تعا.

)؛(الحل)ه/هأ-1؟(،والجموع)؛/اأم(.
)ْ(بالوغاإلرامرقم)آم؛(.



سمء،اميؤ^
٦٢٠٢

وأعله؛، والداوةطىر وا-لحاكلم حبال وابن أخمل أيفا رواْ الحديث هدا 
قائم.حد.دث الممديم م ق وليس منكر، حويث هذا ات أبوداودأ ونال الحاكم، 

جابر.حديث من ا ر ملم صحح ق ثبث ممل عزفه، '؛؛ع غثر ل مرادْ ولعل 
ضالحديث،، هدا j اخلث ٠^، قال: نأ ي)اثدي(رئ المم ابن وذكزْ 

علؤإمناله كالحاكم، مزصوعا وجعله فيه، قادح لمن محثن، لمن له، •شحح 
عليهوحكمه الحاكلم قاله ما يكر تإ عجيية، بعلة نيئ لكن الصحح، ثرط 

وقال;آحز طريئا له ويكر مسلم، غر بالوصع عليه وحكمه قال! ثم بالوضع، 
أيصا.ا الأJايىر صححه وقد كلامه، اه. دزى،ا هداإمتادكإ 

معناه.انس عن العاثرت الحل.يثا ٣" ٠ ٥ 

عنلمظه فإن وجه، كل من مله الذي ١^٠^٠١ نعى ل ليس الحديث، هذا 
أحزالشص رخ أن مل ارتحل إذا اف. يمول ®كاف تال؛ ماللف بن أنس 

يريلأن مو الشمس ناعت، فإذ بينها، فجمح رل ثم النضر، ومت، إل الطهز 
رنماكلأتين، بين الج*ع باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٢٤١احد)م/الإمام أحرجه )١، 

وابنْ(، ٥٣رنم)الصلاتين، بين اب*ع ل جاء ٌا باب الغر، كتاب واارمذكا• (، ١٢٢٠)
الخدبث،)ص:ا<ا١-عالوم .مرj 0 والحاكم (، ٣٩٢>ا/ والدارممي ١(،  ٤٥٨رقم)جان، 

هبمتئ.جل بن معاذ حديث، من (، ١ ٢ ٠ 
حا.نعالله علة له نعرنإ لا والتن الإصناد وهوشاذ ثهاُت،، أئمة رواته حديث، هذا الحاكم! تال، 

تتسةايديث،إلا هدا يرو ولر داود: أي قول( المن، j والدي (، ١٠٢الحم)أ/التلخص انفلر؛ )٢( 
وحد0.

(.١٢١٨)رقم ه، المح، حجة باب ا"لج' كتاب ملم• أحرجه )٣( 
)؛(زادسد)ا/هه؛(.

رقم)؛؛ه(.)ه(الإرواء 



0كتاباسلأأ)؛ابسلأةاصصار(

موافقفهو دحوْ، وغتره ا ومسلمر الثخاري، كظ هذا ركب® يم الفلهز صل 
فمط.التأحثر ■ق ل نيله للحدث 

ققال اجمع، عدم زكنر® ثم الظهر ارصل قوله؛ ظاهر فإن التقديم جع أما 
لكنمها، ذق j ي الئلأى تحح;ئ لا ك »وثضاْ )الفتح(رم: 

تثرل كاف إذا كان فقال: شابه عن الحديث هذا راصيهر٢ا بن إمخاؤ ززى 
•اومحو ثم جينا والعفر الظهر صل الشمس فزالت 

إنحاى،عن يه الفريابير مؤد تإ شابه، عن إنحاى؛دللئ، قرئ واعل 
اه.حافظان® إمامان فإما بقادح ذللث، وليس 

مطر،ولا حوف ؤز من بح الني. أف عثر؛ الحادي الحديث، ٣" ٠ ٦ 
تثر.ولا حنق غثر من رواية: وق 

إلاالجاعة بمنه أيقا رواْ مطرا ولا حوفج عر *مى يلمفل؛ الحديث، هدا 
تئر«زلا عي.حنذv رمن ثقظ: وأثا ل)اكةى(رْ؛، كا ماخةر؛أ وابن البخاري 

رخأن تل ارتحل إذا العمر إل النلهر يؤخر باب، الصلاة، تقصر محاب الخاري: أحرحه )١( 
لالملأس بض الحمع جواز ؛اب، ارين، المصلاة محاب لم: وم(، ١١١١)رقم الشص، 

ر»م)٤•٧(.الفر، 
)أ(نحابرى>^ممه(.

(.٥٨٣انفلر:ذحالارى)أ/)٠١( 
لاكلأت؛ن ين الحمع باب ايانرين، صلاة كاب لم: وم(، ١٠٥٤)\إ أحمد الإمام احرحه )٤( 

رثم)ااآا(،الملأتن، ين الح»ع باب الصلاة، كاب وأبوداود: (، ٥ ٤ U/ ٠ رنم)٥ الخضر، 
كاباني: والن(، ١ رقم)^١٨ الملأت؛ن، ب؛ن الجمع ل جاء ما باب الصلاة، كاب والترمذي: 

ة.بمثعا•عباس ابن حديثر من ٦(،  ٠٢رنم)الخمر، ل الصلاتين بين الجمع باب الوامتج، 
(.١١٧٨)ه(اكفىرةم)



^^،امبء__

عاوه«رآ؛.ءئممق ل)اسص(رُ فقال 

للثائ.ابمع خوار عم: الثاف الحديث ٣- ٠ ٧ 

ميت®إذ امتحضت: وقد ححس بتت لخمته نوله هو الحديث هدا 
خميعا،واضز الظهز نحلى ئم فشين الشئز ومحل الفلهز أذئوحرى عل 
الخلاصب؛ن ذحبيئ يشين م العناء، وسحل الئرب وحري ئم 

ابنورواْ وصححاْ، ا وأحمد داود أبو رواه الحديث، داهعل...اا 
اوخاريرْ؛.وحئته والأكلمرء؛، الدانئطني وم 

تلةو والعثاء ١^ ئ جغ ه الئ أن عشن: الئالث، الحديث، - ٣ ٠ ٨ 
ثعلزة.

٣(.٠ برقم)٦ اJاد، هذا من عم ل ثي ما له الحدث،بمهد هذا 
التقديم.بع ق يعني: معاذ، حديث، عشز: الراخ الحديثج ٣" ٠ ٩ 

٣(. ٠٤برقم)اياُب هذا من التابع 3، ّبد، الحديث هذا 

ا.فر)آ/؛«ا(.)ا(اكلخص 
كتابالم؛ وم(، ١١٧٤رقم)الكتوبة، بعد يتطؤع لر من باب التهجد، كتاب الخارتم،• أحرجه ا ٢ ١ 

٧(.٠ رنم)٥ الخضر، ق الصلاتين بين الحع باب السارين، صلاة 
تيعالحيضة 1؛lJ:، إذا قال، من باب الطهارة، كتاب وأبوداويت (، ٤٣٩)آ"/ أخمد الإمام أحرجه )٣، 

الصلاتينبين نحعع أما التحامحة ق باب الهلهارة، كتاب والرمذىت (، ٢٨٧)رقم الصلاة، 
١(. ٢٨رنم)واحد، بغل 

صحيح.حن حديثا الرمليت قالي 
(،٦٢٧)رنم مستحاصة، ايتاJدت، إذا البكر ق جاء ما باب الهلهارة، كتاب ماجه: ابن أحرجه )٤( 

(.١٧٢(،واخكم)ا/ ٢١٤والدارممي)ا/ 
٢(. ٢٦الترمذي)١/ جامع انظرت )ْ( 



جاممباسلأأربمطتسصار( 

•••فنل•*•

صمتطائفة أن بذات . صلاته عثر! الخامش الخاديث ٣— ١ ٠ 
وأتمواماج بت يم وكعه، معه بالي فصل العدو، وجاه وممت وطائفه معه، 

نئمفصل الأحرى الطائفه وجاءت العدو، وجاه وصموا انحزقوا م امؤإ 
يإ،لإطإى.

٠.ر ماجه ابى إلا ا-إق،اعة يمه أيصا أحزحه الحديث هذا 

الخوف!صلاة من الئحوه بحص ذكر ق سمه: 

الخوف،صلاة ه افه رموو مع رءشهدت قال! هؤهتنئ جابر عن الأول: 
يمحميعا، الثي. فكمث القبلؤ، ومح، ببما والعدو حلمه، صمين فصمنا 

يالثجودائحدر م حميعا، وزهعتا مى رأسه زخ م حميعا، وزكعنا ركع 
الئي.ممى فلثا العدو، ثحر ق الأحئ الصم، وقام يليه، الذي والصم، 
مدمثم وقاموا، بالثجود الموحر الصم، انحدر يليه، الذي والصم، القجود 

ريعلم حميعا، وركعتا الئتي. ركع يم افأي الصم، وثأحز ١^^ 
وقاميليه، الذي والصم بالسجود انحدر ثم حميعا، ورهنتا الزكؤع من رأسه 

يليهالذي الثجود؛الصم، اذي. ممى فل، العدو، ثحر ق المنحر الصم 

رنمالريع، ذات غزوة باب الغازي، كتاب والخارىت (، ٣٧٠)ه/ أحمد الإمام أحرجه !١( 
كتابوأبوداويت (، ٨٤٢رقم)الخوف، صلاة باب السافرين، صلاة كتاب ت لم وم(، ٤١٢٩)

والترمذي•(، ١  ٢٣٨رقم)ركعة، هم لأنفأنموا نائإ ونت، ركعة صل إذا قال من باب الصلاة، 
رقمالخوف، صلاة كتاب ائي؛ والن(، ٥٦١رقم)^الخوف، صلاة ق جاء ما باب الفر، محاب 

خوان.بن صالح منحل،يثا ١(،  ٥٣١)^



اساذالأءهمضجأحايامُضس
يهنان^ 

رواهحيتاُ وسلمنا س الئي سلم ثم مجدوا، بالثجود الموحر الصس انحدو 
أ-ءترنبء'",

 :)Jبإحدىا>قوذإ صلاة ه النئ ررصل قال: 5محهنمح عمن ابن عن اكا
مقامق وقاموا انصرفوا م للعدو، مواجهه الأحرى والطاتفة زكعه، الطائمتم٠ 
سلم،وىُه،ثم الني. حم صل اوككثم وحاء العدو، عل ^؛٧ أصحاكم 

٠.عاJهر مممق ركعه،، وهؤلاء ركعه هؤلاء مضى ثم 
سلمواثم ركعة، اميأ أمموا الثانية الهلائفة ررأل مسعود: ابن حديث وق 

ابورواه سلموا® ثم ركعة، لأمسهم فصلوا مقامهم ق أولتك ورج ويهجوا، 
IT\

٠ّ'رله 

أصحابهمن بطائفة صل الئي. رُأن ){.نتيو'' الأة همد بن جابر عن الئالث،؛ 
٢•النسابىر رواْ سلم® ثم زكعتى، يالآحرين صر م سخأ.( م زكعتى، 

نأحزوا،م ركنتي، بaلاتفة صل . الشل ®أف أيصات حائر عن ١^١^؛ 
متفقركعتان® ؤللموم أربع س للثي فكامث، ركعش، الأحرى بالطائفة وصل 

ْ(ر 1 .عليه 

رنمالخوف، صلاة باب ارين، المصلاة كتاب ومسلم؛ أحد الإمام أحرجه )١( 

صلاةى1ب و٠ام: ٤(،  ١٣٣رنم)الرقاع، ذات غزوة باب النازي، محاب الخاري: أحرجه )٢( 
(.٨٣٩رقم)الخوف، صلاة باب المسافرين، 

(.١٢٤٤رقم)لم، ينم رممة < ٥٧٠بكل يصل قال من باب الصلاة، كتاب أبوداود؛ أحرجه )٣( 
(١٠ ٠  ٥٢رقم)الخوف، صلاة محاب المائي: أحرجه )٤( 
صلاةكتاب وملم؛ ٤(،  ١٣٦رقم)الرئع، ذات غزوة باب الغازي، كتاب الخارى• أحرجه )٥( 

(.٨٤٣رقم)الخوف، صلاة باب السافرين، 



ممب،اسلأأ)وابسلأأا*لاسمر(

النيكصلأة الخوف صلاة ق جإ صل ®أيه حديغه! عن الخامس! 
،والناي داود أبو رواة ورمقوا® زكعه، وجولأء ركعه جولا؟ فصل .، 

ولالحصرأربعا، ق ه سكم عل الصلاة افث »مض عباس ابن وقال 
والشايوأبوداود وملم احمد رواه ركعة® الخوف ول ركعى، الثمر 

(،١٢٤٦ريم)يقضون، ولا رية طائفة يكل يمل غال من راب كتاب،!لصلاة، أيوداود: أ-محرحبم )١( 
١(. ٥٣•رقم> الخوف، صلاة ممابه والمائي: 

رنمافانرين، صلاة باب ايارين، صلاة كتاب لم: وم)ا/مإآ(، أحد الإuم أخرجه )٢( 
رقميقضون، ولا ركُة طائفة يكل يصل قال من ؛اب، الصلاة، كتاب، داود: وأيو (، ٦٨٧)
١(. ٥٣٢رقم)الخوف، صلاة كتاب، والمائي: (، ١٢٤٧)



اسثصهمضعاء1عطامؤسص

طو،اسس

—

أنبعه;إلا حاعة ق مسلم كل عل واجب ■ص اجمعه الألو؛ لخديث ا ٣

وقال، ٠٢العراشرمنهم خماعه، وصححه ا الخاكلم١١أبما أحزحه الخديئ هدا 
لرطارئا أن وهو بالإزسال أعل وقد قطم، وحال من ممات اروجاله الألالأر٢ا: 

عندحجة المحاي ومرنل صحايأ، طارقا بأن وأجيب افي.، من يمع 
العله«.فزالت موسى أي عن طارق موصولاعن قدرواْ الحاكم وبان ابمهور، 

بملفالإ وعيْ للخج ياي كاذ M الض أن الثاف: الحديث - ٣١٢
ابمة.

حديثمن ا ر مسلم صحح وق والامتقراء، بالتح معلوم الحديث هدا 
العصز،مصل أقام ثم الظهر، فصل أقام ®ثم قال؛ س الشي لحج صمة ل جابر 

يومذلك ولكن عرفه، ق يمض' 

حديثمن ١(،  ٠٦٧رنم)والرأة، لالممإوك الخمعة باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه ، ١١

ت<،سس>قينبب،صفيمصالآصني
شبا.ت سمع و!؛ س الني ندرأى شهاب بن طارق أبويائي: مال 

(.٢٧٠)أ(اظر:نلالأوطار)م 
(.٩٧٨رنم)داود ش صحح ( ٣١

(.١٢١٨رنم)الّماه، حجة ياب الحج' كتاب لم• مأحرجه ا ٤ ١ 



ئوأاسلأ2)؛اباد(

^١^٥.همد م م4 لا ابمه أف اكاِث الخدث ٣- ١ ٣ 
٣(. ١١برقم)السابق الباب هذا من الأول اهديث هو الحديث هذا 

المدينة،أنل إل عم؛و بى مصعب الئي. بعش الرابع• الحديث ٣" ١ ٤ 
بالمي"يّأي•*ؤنئ جعة وكاثتأول وكانواأربعئذ، جعتبمم ا"إئئعة يوم كاف فلنأ 

عقراثى كانوا ُوإنأم ا•' الطزائ؛ عن ؛ ق)التلخيص(؛ ذكزه الحديث هذا 
اه.وهوصعيف® الأحصر، أبٍإ بن محائ إننادْ وق قال; رجلا، 

لويافإ أربض كل ل ال القثة مصت جابرت قول الخامس• الحديث ٣" ١ ٠ 
بمهوأني٤وبم

الرحمن،عبد بن العزيز عبد إستاده وق ، الثيهس أيصا رواه الحديث هذا 
الدازدولنيروقال أوتنصوعة«، كذب فإما أحاديثه عل »اصربا أحدر؛ا: قال 

ثمة®.ليسل ١١!النابي وقال الحديث®، ارمنsكئ 

يأمرهمولمْ ائي.، حول، العربر مائل كايئ، السادست الحديث، " ١١٠ ٦ 
ابمه.حا،ثعنى: 

الحم)آ/هاا(.)ا(اسص 
ذمبا-دن هٌ'■ الأنماري عود م)ي حديث من رةمس(،  ٢٦٧اممراف)مال/ أخرجه )٢( 

العدد.

^ا(،سحرتجايرينتمداشنها•
اممه(.عبد ابنه رواية ه/ ٤ ١ رقم)٩ الرحال، ومعرنة العلل )٤( 

والتروكون)آ/؟آل(.)؛،(الضعفاء 
(.٣٩رنم)٤ والروكون، الضعغاء )٦( 



سم،اميء_

»فالمتكذيقال: ي)اسص(راا، الامتراءكإ تآخوذمن الحديث هدا 
اآلونة،ا.مسجو إلا فيه بحثغ مكان المدينة 

ياصه.بتي حث© ق جع من أوو ررارة بى أممد أن السايع؛ الحديث ٣- ١ ٧ 
قالوصححه، ٠ والبيهسا حبال وابن ماجه ابن أيما أحرجه الحديث هدا 

إمحاى،محثدبن إسادْ ق ا: الأوطار(ر وق)نيل حس. ناذْ وإّ؛؛ حجررابن 
فزالغباشمحديث، مهبمزحا عنه اليهقنا رواْ وقد ثقة، إمحاى بن ومحمد هلت،؛ 

يكرإذا إمحاى ابن ؛؛ ال؛يهفىرعن ا الراية(ر )نمحب ذ ئال يدليه، حوف علمه 
ثزطعل إنه ا؛ الحاك،؛ قول وأما الإسناد، استقام ثقه عنه الراوي وكان سإعه، 
اهر.متامهء إلا مسلم له بحرج ولر إسحايى، ابن عل مداوم قإن فمردود؛ مل»ا• 

^سابمةظدأذركاد.
معلولة،محلرقه وجيع ا، والدارمطير ماجه ابن أيقا رواْ الحديث، هدا 

وممه.الدازممي وصوب، 

ا.فر)آ/ااا(.)ا(اسص 
إقامةكتاب ت ماجه وابن (، ١٠٦٩رنم)القرى، ل الخمعة باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 

ه(،والدادتطي)؟/ ٧(، ٠  ١٣رنم)حان، واين (، ١ • رنم)٢٨ الجمعة، زض ف، ياب انملأة، 
هثن.مالك بن كعب حديث، من (، ١ -٧٧  ١٧٦دالمهقي)٣; 

التلخيص)٣( 
(.٢٧٤)أ(ن؛لالأوءلار)م/

)ْ(مبالراية)آ/حها(.
(.١٧٧/0)أ<المناعرى

(.٢٨١/١)٧(التدرك)
(،١ ١  ٢٣رقم)رممة، الجمعة من أدرك ممن جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: ابن أخرجه )٨( 

عمرابن حديث، من (، ١٣)Y/ والدارممي 



^ءتاباسدأر؛إباد( 

الصلأ0«أذنك ممد الصلاة من نكعه أذنك ررمن قوله محه وتحي ملق: 
وغثرْ*ا الخارير رواه 

•ثوى ما امرئ تكل ناي النابح• الحديث ٣" ١ ٩ 
برقمالسائق الوصوء مروض من الخامس الحديث من طزف الحديث هدا 

(٤٨.)

يفصلقائم وهو حطبي عنتب س الني كان العابر• الحديث - ٠٣٢
بجلوس•قثا 

الحإعةيمه أيقا وواه الحديث هذا 

فئؤض( د)امحد فته تدأ لا كلام كل عم: الحديث - ١٣٢
أخدم.

١(.ر برقم السابق الحطبة أحاديث من الأوو هوالحديث الحديث هدا 
ندوالناش.الض كاف عم: اكاق ١^^، - ٣٢٢

(،٥٨٠)رغم ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، موافت، محاب الخاري: أ-محبم )١( 
*ريرةش حا-يث من ٦(،  ٠٧رقم)الصلاة، من ركعة أدرك من باب الماحي، كتاب دم-اامت 

الخمعة،يوم الخطت؛ن ب؛ن القعدة باب الخمحة، محاب والخارىت (، ٣٥)T/ أحد الإمام أخرجه )٢( 
رغمالحلمة، من مهيأ وما الصلاة نل الحطيمن ذكر باب الخمعة، مماب لم; وم(، ٩٢٨)رغم 

والترمذي؛١(، ٠ )٢٩ رقم المدر، صعد إذا الخلموس باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٨٦)١ 
الحمعة،كتاب والمائي؛ ٥(، ٠ )٦ رقم الحطيتين، بين الحلوس ق حاء ما باب الحمعة، كتاب 

١٠باب الصلاة، إغامة كتاب ماحه؛ وابن ١(، ٤ ١ )٦ رقم بالخلوس، الخطتين بين الفصل باب 
•;أ؛ؤققبمما عمر ابن حديث، من رقم)م*لل(، الحمحة، يوم الخطبة ل حاء 



^^محيميئ

والمحيدذرا؛•كاْأبمابمالجاضهابموي هذا 
ا-ةمعة1باب ق ملم ق ثمظه لكن مسلم، إل الحدث الولث عزا ئتس4ت 

»مزأاكزآلتمالأازو
مي.عل حطب، الثي. أل مثر؛ الئالث، الحديث، — ٣٢٣
منالبخاري صحح ففي وغرهما، ا المحيحيزر ق ^، jIjالحديث، هدا 

جاءارثى فقاو؛ النم عل عئطن، العي. ٌتجنت قال• ههبمنهر عمر ابن حديب 
هأكنتسلاا.الحئعة إل 

الوم.ضعد الض.إذا لكف عم: الراخ الحدث، - ٤٣٢
٠■الأثرمر رواء وقد وهوصعيف، لهيعه ابن إسناده ق الحديث، هدا 

أيصا.تلا من عتناء عن ثحوه ؛ الرراقرعبد وروى 

وقال؛بوجهه الناس ءانتقبل وفيه؛ مرسلا، السعي عن ا سسهر }ي وابن 

مهإوما الصلاة نل الخطتن ذكر باب الخمعأن، كتاب ت وملم (، ٨٦)أ/ احد الإمام أحرجه )١( 
رقمقوس، عل نحيا الرجل بابا الصلاة، كتاب داود؛ وأبو (، ٨٦٢رنم)ة، الخالمن 

(،١٤ ١٨رنم)والذكرمها، الثاب الخطة j القراءة باب الخمعة، محاب والمائي: (، ١١٠١)
حديث،من (، ١١٠٦رقم)الخمعة، يوم الخطة ق حاء محا باب الصلاة، إقامت كتاب ماجه; وابن 
سمرة.بممحا.بن جابر 

الخمعة،كتاب لم: وم٩(، ١ )٩ رقم اكر، عل الخطة باب اسن، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 
رقم)أإخ/آ(.

الض)أ/آاآ(.)٣(انظر: 
همدالرزاق)ّ\/أهاد)أ(.مغ، 

نية)أ/٩^١(.أن ابن مصنفح )٥( 



0هن1باسلأ2رأاد،ادا

المنأن سءناينمحساينمحرم رروفي ئلفي)نلالأوطا%:
النازانتمي فإذا ضعي، ايء عد ض ض طي انم بن ى إذا ن كل. 

بنمحتكا إستاده ول ، والبيهقي اممراي أيئا وأحرجه ساا، مم تلمم بوجهه 
ا.حثاذر وابن عدي ابن صعمه الأنصاري، افد عد 

صايم ضعي إذا نحلز الئئ. لكذ عثز: الخامز الحديث -  ٣٢٥
:نئاأؤذن،لإ:ضأث.

(٦) ،الحاكمنحوه ورواْ ، ١^^ قال مقال، وب اشري، ب الحويث ا
اه.آ* أبوداودر صعقه تلام، بن مصش_، إستاده وق أن ق)ااتالخيص(ر فال 

ارلكل I،J(iوءم0، البخاري عد يزيد ين الساست، حديث يعقده لكن 
اش.وربيول4ُإذابجالإلكمضتيفىمحن-وو 

ثلالثالث الأداة زاد ازز وكو محاق خلافة ق لكد فو زهته، ولن 
ايئعةالأداة:زم ءلكن فقوله: واحد«، ي ثوذن و. لم ولإ:قذ ١^١؛، 

)ا(ن؛لالأوطار)مأ/«ام.
(J-_(Y.)Y،؛T'/>؛(

(.٢٠٥والهي)T/ (، ٦٦٧٧)الأوط انمبمم j الطران ب )٣( 
١(.Y ١ )Y/ والجروحض Y(،  ٥٢"اللك،ل)>،/ )٤( 

(.١٧داود)Y/)ْ(خصرسنفي 
اينءمر;ظهبمئمح.حديث من (، ٢٨٣)ا/الحاكم ر٦(احرح٠ 

بجرجاْ•دنا الإسناد، صحح حديثا مذا الحاكم; قال 
(.١Y٧اد٠ير)Y/التلخيص )٧( 
(.٣٧٧)رقم ّؤالأتالآحوىلأبيداود، )٨( 
•٩( ١ رقم)Y الحمعة، يوم الأذان واب< الخمعة، كتاب الخاري; أحرجه )٩( 



الربءامدس احاديه تميج اساذالتوض 

ئلأو»للكل لأحمدرُ لخظ وو الأَذان، محي الإ.ام يلوم نجد خم« ^١ أه 
ردا؛•١^^٩ ئئ اد 

rYU-fYn اظتمبئ ا-إمز نم: والمابغ عم المادز -الحديث
فتها•والقيام 

(.٠٣٢ ) برقم ١^١٧ هذا من العام ل عليه التكلأم نسى الحديث هدا 

أوموسثيب عل حهكه ل يشد س اليي أن عثر: الثامن الحديث " ٣٢٨
أوغنا.

ولحنن، ؤإستادْ )التلخيص( ق قال ؛، أحمدرأيصا وواه الحديث، هازا 
صححهوقد وموه، والأكثرون فيه، محتلمح الصيت، أبو فراس بى شهاب، إصنادْ 

ا.واين الثكن ابن 

اعتإداءعنزته عل يشد حهلت، إذا كان الني. ارأن مرسلات عطاء وعن 
٠وهوصعيق، نائم، أي بن ليث، وفيه أ، ١ الناقص أ-محزجه 

الثلاثة!عل يشد كان الني.ؤ أن الاستدلال ق ا،لولف صنيع ظاهر يتثيه: 
الموسذكر ولا ^_،، JJذكئ الحديثا ق وليس والعصا، والموس، الثتج^، 

)ا(ماوأحد)ّآ/هأأ(.
رنمنوس، عل نحف الرجل باب الصلاة، كتاب داردت وأبو ٢(،  ١٢أخمد)؛/الإمام أحرجه )٢( 

تيقؤمقنئ.الكلفي حزن بن الحكم حديث، من (، ١ ٠  ٩٦)
التلخص)٣( 
(.١٢٩>آ/ الجم التلخص وانظر: (، ١ ٤  ٠٢رنم)حزبمة، ابن صحح )٤( 

)ه(.ستلاكاضرا/0؛ارقمآأ؛(.



^^^الإمتوجا__

ررولمًتكذ)الهدي(رم ق المم ١^؛ قال الشاق،، عل أحدهما ذكز بل •حميعا، والعما 
يقخدأن مبل عصا أو موس عل يعثمل كاف وإد،ا غثرْ، ولا سئما بيدْ يأحذ 

سم،يرهاه كان أنه النم انحاذ بعد ولا سم،، عل اعتمد أنه عنه نحمظ ولر الم، 
ملحصا.اه. غارْ« ولا دنس ولا 

وجهه.تلقاة بمصي لكن ه الض أن عشن: اكابغ الحديث -  ٩٣٢
(،٣٢برقم)٤ البايت، هذا ص عثر الرابع الحديث، ضنن ق مدم الحديث، هدا 

ئّولاشهطاذذمحظهْارواةأطرىصحأوؤؤقال:لكن 
لقاله ماُته، ورحاله هزم، ندين وكأنه وجهه ق ذلك، ، يعرفحش اممه بأيام 

)التسس(رم.

صحتحوق إليهم، كان وجهه أن عل دلثل وجهه ل ذلك يعرفون وكوئبمم 
ياة...«اولم، مم، إذا ائ. »لكن قال: اهِ عد بن حار عن  ٢٠٣

أيصا.إليهم لكن وجهه أن عل وهويدل الحديث،، 
حطن،.إذا إلته الصحابة انحراف، العشرون: الحديثؤ — ٠٣٣

متصلارءأرجوأنكوو وقال: ا ماجةر ابن رواه الحديث، هذا 

)ا(زاداس)ا/إا؛-هائ(.
(.١٦٧/١)٢(أحر-بمالإuمأحد)

(.١١٩/٢اسصاض))٣( 
(.٨٦٧)رنم والخطبة، الصلاة نحفيف باب الخمعة، كتاب ت ملم احرجه ( ٤ ) 

وصنحطب،الإمام اصتقبال ق حاء ما باب فيها، والمنة الصلوات إقامة كتاب ماجه: ابن أخرجه )ه( 
رّلأ.أيه عن ثابت، بن عدي رذم)آ"ّااا(،منءريق 

اسصض)أ/آآا(.!نظر: )٦( 



الدبءامدم اء،عيه تميج اساذايتإم 

ثيء.الياُب، هذا ق يصح لا وقالت صعيف يند ا الرمذير تحوم وأحرج 
اه.حزيمه® ابن عند \إة؛\ء حدث من شاهد وثن ُت التاJوغر ق قال 

'كالإ•إماعاا.ا١وهدا آت النذرا ابن قال وا-ئف، اللف عمل وعليه 
الئيحصرة ل معل لأيه المرمؤع؛ من هذا جعلنا إنا ت سين 

ئثنةحطسه ؤنصر الرجل صلاة محلول والعنرون* الحائي الحديث —  ٣٣١
اخو.وافصزوا الصلاة مأطلوا ممهه، من 

ا.أيقاأحمدر رواه الحديث هذا

-^;١.ابمة ق مزأ كاف الض. أة والعشرون: الثاق الحديث - ٣٣٢
بلفغل:ئزنرة ش عن وائاءبيرْا البماري إلا الح،اعه نواة الحديث هذا 
ونإعهوالمتافةار(، ا->ثمعة بثوري أي: ا-إثئعه® ق -ئإ بمرأ ه الثني ®مّجعت 

الحهرباكراةة.عل يدل 

حديثمن ٥(، • رنم)٩ حطب، إذا الإمام استقبال باب الخمعة، كناب أحرجه )١( 
رءع^بمئل•مسعود بن عبداف 

رقم)اماإ(.)أ(؛الوغالرام 

رنموالخطبة، الصلاة نحفم، باب الخمعة، كاب ت لم وم(، ٢٦٣)أ/أحد الإمام أحرجه )٤( 
ماررء.ءئئ.حديث، ؛(،_ u/ai)؟

رقمالخمعة، صلاة ق يقرأ ما باب الخمعة، كاب ت لم وم(، ٤٢٩)Y/أحمد الإمام أحرجه )٥( 
^(A\^N /٦١ ،) والرمذي;(، ١١٢٤)رقم الخمعة، ق به يقرأ ما باب الصلاة، كاب داويت وأبو

إتامةكاب ماجه! وابن (، ٥١٩)رقم الخمعة، صلاة ق القراءة ق جاء ما باب الخمعة، كاب 
 i(.١١١٨رقم)الخمعة، يوم الصلاة ق القراءة ل جاء ما باب فيها، والسنة الصلوارنت



ها|أ،اسثأرد،وااست(

بابمةابمة ل مزأ لكف الني. أن والعشرون; اس الحديث - ٣٣٣
والناشز.

عباسابن لحديث س ٠ والنسانىر داود وأبو أحمد أيصا وواه الحديث هدا 

ابمعةثجر ل مزأ كاف الني. أف والعشرون; الرابع الحديث - ٣٣٤
>،آلإمتيه•وؤدلأف الجيم، ٧(^ o ح 

حديثس داود وأي، للرمدى لكثه ا، الح،1عةأ بقية أيقا رواْ الحديث هدا 
ثقات•ورواثث دلك*، اؤيديم وزاد;  ٦١٣١ورواة عثاس، ابن 

رنمالخمعة، يوم ق يقرأ ما ياب الخمعة، كتاب لم; وم(، ٠٣٤ / )ا أحد الإمام أحرجه )١( 
(،١ ٠ رنم)٥٧ الخمعة، يوم المح صلاة ق يقرأ ما باب الصلاة، كتاب داود: وأبو ٦(، ٤ / ٨٧٩ر

(.١٤٢١رنم)واياكن، الخمعة بررة الخمعة صلاة ق القراءة باب الخمعة، كتاب والنسائي: 
يومالفجر صلاة ل يقرأ ما باب الخمعة، محاب واJخارىت (، ٤٣٠)Y/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 

(،٦٥/AA)•رقم الخمعة، يوم يقرأ ما باب الخمعة، كتاب ومسالم: (، ٨٩١)رنم الخمعة، 
ماجه;وابن (، ٩٥٥)رقم الجمعة، يوم المح ق القراءة باب الصلاة، صفة كتاب والنسائي: 

(،٨٢٣رقم)الجمعة، يوم الملأة ل القراءة ق جاء ما باب فيها، والسنة الصلوات إقامة كتاب 
بنمصعب حديث من (، ٨٢٢رقم)أيضا، ماجه ابن وأحرجه هريرة.بمه، أبير حديث، من 
مسعودبن اف عبد حدين، من (، ٨٢ورقم)٤ أيه.بمة، ن عذ 

يقرأ ١٠باب الجمعة، كتاب ومسلم: ٣(، ٠  ٧/١)أحمد الإمام فأحرجه عباس: ابن حديث، أما 
يومالمح صلاة ل يقرأ محا باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٦٤)؟UA/ رقم ايمحة، يوم 

رقمايمحة، صلاة ق القراءة ق جاء ما باب الجمعة، كتاب والترمذي: (، ١٠٧٤رقم)الجمعة، 
رقمواياققان، الجمعة بسورة الجمعة صلاة ل القراءة باب الجمعة، كتاب والنسائي: (، ٥٢٠)

يومالصلاة ل القراءة ل جاء مجا باب قيها، والمة الصلوات إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١ ٤ ٢ )١ 
ايمعة،رقم)اأخ(.

(.٩٨٦،رقم١٧٨/٢!لعجماسر))٣( 



الوبعاموض احاديه تميج الهتإم اساذ زإ؛إا 

ا-لإمعهيمموا ب وأصحابه الئي. أل واليئرول• الخامس الخديث — ٣٣٥
فيأكمح؛ىموصع•

بنيكثر عن ا داودر أي مراسيل وق الأستمراء، من مأحوذ الحديث هدا 
تأذينأهلها يتع س الني مسجد ْع احي مسعة المدينة ق كاف اله الأثج 

منممجد ق يصلون يآكن ررولمْ ت محنى بن محنى زاد ماجيهم• ل محلول يلأو 
قالتنهس أحزحه .،، افي مجد ي إلا الحمعه— —يعني1 الماحي تلك 

.،١^٢
عائشهعن ا اJخارير صحح ق كإ افي. ْع العوال أهل صلاة ويؤيدْ 

الحديث.والعوال...١، منازفلم من الخمعة يوم يتتابون الناس رركاف قالت؛ 

املمةكنتصلفيتي.ص أن ض تختلث ررلأ التد.را،ا: \ئ 
ألحداأم ررلأ وقال: الم.«، حد ش ي إلا الراشدين الحلفاء بمد ي و. 
مم؟ق جعتي ارأّي أحمد؛ للأمام الأثرم وقال عتلهاءا،، غير الحئعة بتعداد قال 

ظ((ص.قال؛لأأعلأ٢^١ 
ْعبلد ق الإملأم ق أحدثت جيحة ررأول ؛؛ بغالاد(رق)تاؤخ الخنليب قال 

علحويا مسجل. بتاء عر من الخلافة دار ق المعتضد ايام ق المل.يمة الحمعه قيام 

)ل(الراسلرقم)ها(.
(.٣٩٢)\(ممفةالمنوالأ'ار)ل/

(.٩٠٢رقم)نحب، من وعل الخمعة نزني أين من باب الخمعة، كتاب \رخ\وي.' أحرجه )٣( 
)ل(الأوسْل)ل/خأا(.

لأبيمل)ص:م«ا(.الأحكاماسلان؛ة )ه(انذلر: 
•١(  ٠٩/١)٦(تاؤخبغداد)



(3>ةت1وااسلأة)واو،است(
اه.ذه« ومع مسجد العتضد أيام ل بنن، ئإ ؤمئى، د،انين تنه وذلك مسه، 

٠.اكالخمر،ر من، ملحصا 

ابمةبمو يمل كاف . الي، أن والعشرون: الادز الحدث - ٣٣٦
زكئي.

الح،اعةرى.أيقابمه زواه الحديث هذا 
ابمةبمد يتل كاف . الثن، أف والعشرون: الاغ الحوث، - ٣٣٧

وكعات.ستا 

ررإمنادهالعراةئ،ت وقال ؛، والنذريرداود أبو عنه رسكتا الحديث، هذا 
وكعتي،فصل مدم الحمعه فصل بمآ5ه كاف إذا عمر ابن ررأف ولمظه: صحح®، 

فصلبنته إل وخ يم الحمعه، صل بالدية كاف ؤإذا أوبنا، فصل مدم مم 
بمتلاممه رسول كاف فهال،: له فقين، السجد، ق يتل، ولم ركعتي، 

دلالئط«.

هدا.^٠،^؛ ^ jf،5لووالعشرون: الئامن، الحديث، — ٣٣٨

(.١١٣/٢اض))١(اكاخ؛م،
رقمومالها، الخمعة بعد الصلاة باب الخمعة، كتاب والبخارىت (، ١ ١ )y/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 

كتابداويت وأبو (، ٧٢/ aat)رقم الخمعة، يعد الصلاة باب الخمعة، كتاب ومسالمث (، ٩٣٧)
قحاء ما باب الخمعة، كتاب والرمل،ىت ١(،  ١٢٧)رقم الخمعة، يعد الصلاة باب الصلاة، 
رقمالخمحة، بعد الإمام صلاة باب الخمعة، كتاب ت ائب، والن(، ٥٢١)رقم الخمعة، قل، الصلاة 

الخمعة،بحد الصلاة ق جاء ما باب فيها، والسة الصااوا'ت، إقامة كتاب ماجه! وابن، ( ١٤ ٢٧)
هبمه.عمر ابن، حديث، م، (، ١  ١٣)١ رقم 

داودأبى ونحتمر (، ١١٣٠)رقم الخمعة، بعد الصلاة باب الصلاة، كتاب داود: أبو أحرجه )٣( 
.(yo/y)



الدبةالُوض احاديه تميج م اساذائت؛ 

)ائتفى(رآا.ق قاله عاليهر١ا، مممق الخديئ هذا 

أويتطقرابمة، يوم وجو يشل لا التابع الحديث - ٣٣٩
صيوى علا عرج، نأ ائزأته، طب من ؤيثز ويدمى، طهر، مى انتهلاغ نا 

وصسه ما  aJعفن إلا الإنام ض إدا يئصئ م له، كتن، ظ مز م اسم٠، 
الأخرى.ابمة 

أيصا.أحمدرى ١^، ي)اكقيى(رآا ماْ ١^ ٥^١ 
ارأوار،بدوت بالواو ررويتطه-ر® ُلمظت ا الثخاري١ ذكن0 الحدث ٥^١ سسهت 

بجبثذ "ليس بدل؛ بجه® طب مذ بمز أو دخنه مذ ررييدهذ وض 
انزأ;ه«.

بذُرأوبس ■ داودر أي( عند عمر ابن حديث، ق أن ا ق)الفتح(ر ذكر تكن 
طبائنأته،ا.

الخدثصمن:نمحّمم.- ٣٤٠
ومسالجمتؤ يوم الخنل منها• أحاديث،، عدة بمعناه ورد الحديث هدا 

تلم وم(، ٩ ٠ رنم)٣ نحب، من وعل الخمعة تؤتى أين من باب الخمعت، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
٦(.a/  ٤٧رنم)الخمعة، غل وجوب باب الخمعة، كتاب 

(.٣١٨)٢(ئتفىالأخار>ص:٢•١-٣•١،رقم
الأخار>ص:حهأ،رفم\أ\ا(.متقى )٣( 

احاو)ْ/حبأ(.الإمام )أ(أحرجه 
رأ.بمئن.ساليان حديث من (، ٨٨٣رنم)للجممة، الدهن باب الخمعان، كتاب ت البخاري )٥( 

(.٣٧٢)ا-(نحاوارى)آ/
بنافه عبد حديث من (، ٣٤٧)رنم لاجمعة، الخل ق باب الطهارة، كتاب أبوداود; أحرجه )٧( 

•صروق.بمتمحا 



0ممب،اسلأةرداباسات(

ورحالها أخمدر رواه الخدث، .،١ ثيابؤ.. أحنن مذ ونس ءئد0، 'كاذ إذ طيب مذ 
ممائ.

ؤآأ:زكن.ئسىواكلأثون:نض - ٣٤١
من!تطعة الحدث هدا 

^ص:محئززاكل،نبجنائن،نض- ٣٤٢
تنهأجئ نحلوها حطوة لأكل له لكف يالإ، ولمْ محانتتغ الإمام مذ رديا ينكب، ولمْ 

ماجةر٢؛وابن اني والثالمحمدي أيصا وواْ ومد ومحاثها• صثامها، عمل 
؛.١^١٣وته 

ابمؤ:زم ل الكيف ثورة م؛ نذ والثلاثون: اكالث، الخدطه - ٣٤٣
كلةمذاشنا:محاص•

بنونعيي الدارس، ورواه مرفوعا، ٠ الخاكم؛ أيصا رواه الخدين، هدا 
اسه(،،ررهو ا: القيمر ابن وقال أصح®، رروقفه ؛: النسابيرقال موقوها، ا متصورر 

(.٤٢٠)ا(أخر-بمالإمامأحد)ه/
(،٣٤رثم)٥ للجمعت، الغل ق باب الهلهارة، كتاب وأبوداويت ٩(، / )؛ أمد الإمام أحرجه )٢( 

كتابث اني والن(، ٤٩٦رقم)الخمعة، يوم الغل يضل باب الخمعة، كاب والترمذي؛ 
والةالصلوات إيامت كاب عاجه؛ وابن (، ١  ٣٨رقم)١ ا-لح»اأة، يوم غل قفل باب الخمعة، 

ق؛هئ.أوص بن أوس حدين، من (، ١ ٠ رقم)٧٨ الخمعة، يوم الغل j حاء ما باب مها، 
(.١٣٨٨رقم ٣، ١ ١ ا/ اكايح) ذكاة )٣( 

)؛(افدرك)آ/مأم(.
ِرنم)آآ7م(،والمناممرىيي)مبمأآ(.

ا.فر)آ/آ؛\(.التلخص )٦(انثلر: 
)ي(زادال،ُاد)ا/خيم(.



اه.الومحف، أحواله وأحنن نظر، ويعه ءق I ٠ ممرر ابن وقال 

رامحنهوليس ذ؛ه، للرأي جال لا صحاي نول لأيه الريع؛ محم وله ت نلق 
أح•مح1 الإّرابمات ص أحذ يم 

ابمه.حمن:محواءيناص:زم الراغ الحديث - ٣٤٤
ثواهدله لكن مقال، إسادْ وق ؛، الرمذير إلا الخنه رواْ الحديث هذا 

عده.

رجلاالمتثرراى وئوعل الثئ. أل الخامزوالثلاثون: الحديث -  ٣٤٠
آدث.ممد اخلز ظ\ذ.' الناس رقانر يتحهر 

حزيمهابن وصححه أ والناسر داود أبو أيمحا رواْ الحديث هدا 
وغيره.

يقدح®.لا بإ ؛ ابن-^٢١ ءوصعمه ات ق)التالخيص(ر قال 

)ا(تفراينممر)ه/آمآا(.
الجمعة،وليلة الجمعة يوم غفل باب الصلاة، كتاب داولت وأبو أخمد)؛/٨(، الإمام أحرجه )٢( 

رنمايمعة، يوم ه الحم، عل الصلاة إكثار باب الجمعة، كتاب ث اني والن١(، ٠  ٤٧رنم)
(،١ ٠ رقم)٥٨ الجمعة، فضل 3، باب مها، والمة الصلوات، إقامة محاب ماجه: وابن (، ١٣٧٤)

أوسبن أوص حديث من 
الجمعة،يوم الناس رقاب غذًلي، باب الصلاة، كتاب وأبوداولت (، ١٨٨أحمد)؛/الإمام أحرجه )٣( 

الشرعل والإمام الناس رقاب تحلي، ص الهي، باب الجمعة، كتاب ت اني والن(، ١ ١ ١ )٨ رقم 
رْ.بمئئ.ر ببن افه عبد حديث، س (، ١٣٩٩رقم)الجمعة، يوم 

(.١٨١١رقم)حزيمة ابن صحح )٤( 
)ه(التلخ؛ص

(.)٦(ادءل)٥/•٧-١٧



0ه1و،اسلأأاواد،اسة(
مقعدهمن أخاه الرحل يقيم أن مى والثلاثون• السادس الحديث " ٣٤٦
ومحزمه•

أحمدرأيصا روا0 الحديث هدا 

أنهظاهرْ ٠ )التلخيص(؛ ق ثاله ٠ااس٠ءوا٠ مولت ولكن االؤلفت قول تييه•' 
مرفوعا.جابر عن ا ومسلمر أحمد رواه هوحديث بل كيلك، وليس بحيث ليس 

مهوإليه رجع يم محكه، مذ محام مذ والثلاثون؛ اياح الحديث، — ٣٤٧
أ"م،به•

ا.أحمدر أيصا رواه الحديث، هدا 

حتجوعد الحمعة يوم موكز جاء إدا والثلاثون؛ الثامن الحديث — ٣٤٨
محها•ولبمجور مسلم؛ وزاد ؛، رعله مممن، زكعتم(• مليصل الإمام 

الخمعةيوم أخا، الرجل شم لا باب اس، محاب والخارى: (، ٢٩٥أحد)م الإمام أحرجه )١( 
موصعه،من الإنسان إقامة تحريم باب اللام، كتاب ت لم وم(، ٩١١)رنم مكانه، ق ؤيقعد 

ن.ءثمح.عمر ابن حدبث، من ٢(، رنم)^١^١١ 
الخجم)آ/0أا(.)آ(اكاخص 

موضعهمن الإنسان إقامة تحريم باب الإياب، محاب ومسلم: (، ٢٩٥أحمد)T/ الإمام أحرجه )"١( 
الأحالدىصإوه،رقمصياأ/«'آ(.

كآبجاٌتانزالئامقؤ باب الامتياز، كتاب والبخاري: (، ٢٦١٠)٢;أحمد الإمام )٤(أحرجه 
بابالإياب، كتاب لم: وم(، ٦٢٧)• رقم ه، صم أثث بمتج ةس؛رأ أذءيوأ فيم• عشمأ ذم 

ابنحديث، من (، ٢٩أ/١٧٧)رقم إليه، سق الان.ى الماح موضعه من الإنسان إقامة تحريم 
عمر

رقمحفيفت؛ن، ركعتين فاليمل نحلمح والإمام جاء من باب الخمعة، كتاب البخاري: أحرجه )٥( 
حاوينرمن (، ٥٩/٨٧٥)رقم عني،، والإمام التحية باب الخمعة، كتاب لم: وم(، ٩٣١)

ق؛هعنمح.الد عبد بن جابر 



_سمامإء)؟؟>( 

أحملأيقا نحوها روى ملم ونيادة ، أحمد أما رواه الخدث هذا 
٢١)داودوأبو 

ملألخا زنن '^1، ممد ضه. ئال: نن والثلاثون: التابح الحديث - ٣٤٩
ص.

لكنمحروح، وآحر راومحهول إستادْ وق ا أبوداودأ أيصا رواه الحديث هدا 
ررإدامرفوعا؛ هريرْ أيى حديث من ٠ ما•جة١ ابن إلا الحإعة رواه ما منها شواهد؛ له 

وأثو>خاا.ممد نحلب والإمام أئصث• الخ٠عؤت يوم لصاحبك ئك 
هو.وكلمة نائلا كلم السي. أف الأربمون• الحديث — ٠٣٥

لحلرحلا أل ا حزيمهر وابن والبيهض اي والنأحمد أحزحه الحديث هدا 
إثه؛الثكو0،الناس فأومأ الساعه؟ متى ممال؛ ا-إقئعة يوم نحلب والشي. 

(.٣١٦/٣أخمد)الإمام )ا(اخر-بم 
نحطب،رالإمام الرجل إذايحل باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ٣٨٩أحد)r/ الإمام أحر-بم )٢( 

£.sci.جابر حديث ر»م)ي؛؛ا(،عن 
من(، ١ ٠ ٥ )١ رنم الخمعة، فضل باب الصلاة، كتاب وأبوداود؛ (، ٩٣)١/ أمد الإمام أحرجه )٣( 

رمح.ءتئ.عل حديث، 
والإماماس يوم الإنصات باب اس، محاب والخاري: (، ٤٧٤)Y/ أحمد الإمام أحرجه )٤( 

رنمالخطة، ق الخمعة يوم الإنصات ق باب الخمعة، مماب ومسالم: (، ٩٣٤)رقم ءنطب، 
 ١(AO  ١١إ ،) :والترمذي:(، ١١١٢رقم)نحف، والإمام الكلام باب الصلاة، كتاب وأبوداود

كتاباني: والن(، ٥١٢)رقم نحي،، والإمام الكلام كراميت ق جاء ما باب الخمعة، كتاب 
الصلواتإتامة كتاب ماجه: ابن وأيضا (، ١٤٠١)رنم الخمعة، يوم الإنصات باب الخمعة، 
(.١١١٠مها)والإنصات للخطة الأمت،إع ماجاءق باب فيها، والسة 

الكثرىوالسن (، ٥٨٤٢)رنم لينماثي الكوى والمن (، ١٦٧)مأس الإمام احرجم )0( 
(.١٧٩٦(،وصححانحزيمةرقم)٢٢١لليهتي)م/



ممو،اسلأأرواو،است(

0
قال:وةا؟« آغدذث راس الثاك: و ه الض له فقال الكلام، وأعاد بمد فلي 

نجلبو. والني رجز ولحل أحسثاا، مذ مغ ارأك قال؛ ورسوله• اطه حب 
ئممقنئن(، نحل م ئال: لا. قال: »طت؟« M الض فقال فجم 
.،١^

رقمحمفت؛ن، رممتن صل محق والإعام جاء من باب الخمعة، كاب اJخارىت أحرجه !١( 
حديثمن (، ٥٥/ ٨٧٥)رنم محل،، والإمام التحية باب الخمعة، كتاب ت وملم (، ٩٣١)

زأ.بمتمح.اش صد بن جابر 



اسد^همممُيةاءايامغضس

ه22صحَ
رتتم2ةهى*

العيد.ضلأة عل .لكنثداوم ١^، أف الحديث\لأئو■ - ١٣٥
صلاةأول أن اكاؤيح أهل ذكر وقد الامحسمراء، من مأخوذ الحديث هذا 

صليت١٠نمرة! بن جابر وقال الهجرة، من الثانية الئنه ق كاثت أقامها. عيد 
وملمأحمد رواه إقامة؛؛ ولا أذان بضر مرس ولا مرة غيو العيد . الني مع 

داودرُوأبو 
٤١٠٧١يند إلا العيد لر' الني أف الئاق! الحديث — ٣٥٢

•الاسسم%ى 

اهعبد عن ٠ ماجهر وابن ثقات، بإسناد داود أبو معناه روى الحديث هدا 
؛؛اثاوقال؛ الإمام إبطاء فأنكر أواصحى فطر عيد يوم الناس مع خرج أنه بمي ابن 
)ا"قلأصة(اآا:ق النووي قال الثسيحء، حس وذلك هذْ. اعثا ّفزعنا نل كنا 

•مسالمء صرط عل صحثح ءإماده 

كتابق التناء حنن بن أحمد عنل. جنيين، عن )التلخبس(أاا ق وذكر 
داويتوأبو ٧(، / aau)رقم العيدين، صلاة كتاب ت لم وم(، ٩١)م/ أحاJ الإمام أخرجه )١( 

(.١١ ٤٨العيدين)ق التك؛،ر باب الصلاة، كتاب 
ماجم؛وابن ١(،  ١١٠٥)رنم العيد، إل الخروج وقت، باب الصلاة، كتاب داود! أبو أخرجه )٢( 

(. ١١٣ )نم\ رنم العيدين، صلاة وقت، ق باب فيها، والة الصالوايت، كتاب 
(.٢٩١٥(رقم>A٢٧-A٢٦/٢)٣(خلأصتالأخكام>

(.١٦١)٤(التالخيصاضر)٢/م



0ممب،اسلأأ)واداسلأأاسبج(

وءم(،قيد عل والشمس الفطر ين؛ بما يصل الني. رركاف تال؛ الأصاحي 
ومح®•يد عل والأصحى 
الهلالحاووالآحرالنهارفشهدواأيارأئا ^^١ ٧١-الحديثالثاث: ٣٥٣

عدامجرجوا وأف يربهم، بن بميردا أف الناس الني فأمن بالأمس، 
•لعيدهم 

حثاذاابن وأحرجه ا، إلا الحنة بمه أما أحزجه الحديث هدا 
)بلوغق والحافظ ، ٢٢والخطابي لحزم، واين ١^،، واين ١^، ١^٠ وصشحه 

ا;رام(رء،والآبلأرْ،.
المصل•إل والأصحى المز ل تخرج س الني كاف الراح؛ الحديث -  ٤٣٥

ههبمثن•سعيي■ أي رواية وهوس المولث، قال كإ ا ^؛،١ مممق الحديث، هدا 
عجلأن حزم بن عمرو إل كتب ه النئ أف الخامس: الحديث - ٣٥٥
الناس•ويكر الفطر، وم الأصحى، 

يومهمن للعن• الإمام نحرج لر إذا باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ٥٧)م/ أحد الإمام أخرجه )١( 
منالب-ين إل الخريج باب العيا-ين، صلاة كتاب والتاني: ١(، ١  ٥٧)رقم الغد، من نحرج 
رنمايلأل،، رؤية عل الشهادة ل جاء ما باب الصيام، كتاب ماجه: وابن (، ١ ٥  ٥٧رنم)الغد، 

خ.بمث،و.له عمومة عن أنس بن عمم حديث من (، ١٦٥٣)
عمم.عن وليس له عمومة عن مالك بن أنس عن (، ٣٤٥٦حبان)ابن صحيح )٢( 
(.١٢١٢ ا/ المن) ومعال؛ (، ٩٢والحل)ه/ (، ٢١٨٩رقم)( ٣٣٩ألأوط)إ/)٣( 

)؛(؛لوغالرامر»م)؛خأ(.
(.٦٣٤،١•٢/٣الغليل))ه(إرواء 

ومسلم:(، ٩٥٦)رقم متر، بضر المصل إل الخروج باب الهين، كاب البخاري: أخرجه )٦( 
٩(.إ ٨٨٩رقم)العيدين، صلاة كاب 



الربءامدم احاديث تميج ايتإم اسان 

محمدبن إبراهيم وص احرى علة وفيه المؤلف، قال كإ مرنل الحديث هدا 

قاصلأ له أر ®لر" ات البيهسر قال الحمهور، عند صعيف وهو الشافص، شخ 
•حومُ ثن عمرو حديث 

ولابمير، حس الفطر يوم تخرج لا الني. كاف اياط'' الحديث، - ٣٥٦

الفطريوم يعدو *لا ولمظهت ٠ اشحارير أيصا صدره روى الحديث هدا 
جبالوابى والمحذي، ماجة، ابن عجزْ وروى ورا•، ؤئآمحن ممرات يأم لحى 

منأصحثه«.®مأم : ٢٤أحمدروزاد والحاكلمر٢ا، 
صالأم:زمهمدالآضضبج.- ٣٥٧
(.٣٥٦)برقم قبله فيإ قنرمحه متق الحديث هدا 

الثني.حارج العيد يمل كاذ س الثي أف الئابن• الحدبث، — ٣٥٨
(.٤٣٥ ) برقم وسبق الياد_ا، هدا من هوالراح الحديث، هدا 

العيدماسا.إل محرج أف الثق مى ١^^؛ الحدث — ٩٣٥

(.٢٨٢الكترى)م )ا(المن 
حديثمن (، ٩٥٣رقم)الخروج، تبل الفطر يوم الأكل باُ—< الع؛اوين، كتاب البخاري: أخرجه )٢( 

عاجه؛وابن ٥(، ٤ )٢ رقم الخروج، نل الفهلر يوم الأكل باب العيدين، محاب أخرحه'الرمذىت )٣( 
(،٢٨١٢رقم)حيان: وابن (، ١٧٥٦رقم)نحرج، أن نل الفطر يوم الأكل باب الصيام، محاب 

رء؛.بمئ.أنس حديث، من (، ٢٩٣والحاكم:)١/ 
الإمامأحاو)ه/أهم(.)إ(أخرجه 



تتابااسلأة)د1و،سلأأاسبج(

الأعووالحاوث وفيه ؛، ر ماجه ابن أيصا ورواْ اذةويذؤأ-< حثنه الحديث هذا 
ررلأ؛; رزرعه أبو وقال أ، اأديير بن وعئ الثميص، وأبوإسحاى الشعئ، كدبه 

صعيفة.ئواهد وللحدمإ نحج؛ه،ا، 

إلالط يدم ^ امحق. لكن الخاشئ: الخديئ - ٣٦•
الصلأ٥.ثيءيدأبه فأوو المصل، 

اواد_،هذا من الرابع ل صدرْ ومحبي '، الثخارير أيصا رواه الحديث، هذا 
برقم)؛هم.

ذالأم ثزذة ؤشز ؛^ ٠٠٢١كاف م: الحائي الحديث - ٣٦١
العيدئزوابمي.

وق١^^، ذكر بدون ؛ •حزيمهروابن البيهقى أيقا احرجه الحديث، هذا 
عإمهوعليه الناس حطن، الثني. رُأف حريث• عمروبن عن ٠ ر مسلم صحيح 
ابمة.باب ق ق)اكلخيص(رة ذكزْ تؤدة 

العيدفييومظههإ؛شألالثئ.واني -اددث٠اكاقعث>: ٣٦٢
كتابماجه! وابن (، ٥٣٠)رنم العيد، يوم المثي ل باب العيدين، كتاب الرمدى! أحرجه )١( 

حديثمن (، ١٢ ٩٦)رنم ماشيا، العيد إل الخروج ق جاء ما باب فيها، والسنة الخبملوات إقامة 
ذمه'.عل 

)آ(انز:تآد؛بالك،ال،)ه/م؛آ(.
انفلر:مدس،امال،)ْ/بم؛؟ء)٣( 

(.٩٥٦)رقم منبر، شر المصل إل الخروج باب العيدين، كتاب البخاري! أحرجه ( ٤ ) 
(.١٤١الممر)؟/ التلخيص واطر: (، ٣٦آ/ التمهيد)٤ ل الثر عد وابن ٢(،  ٤٧البيهقي)٣; )٥( 
(٤٥٣/١٣٥٩ّ)رقم إحرام، بغثر مكة يحول جواز باب ا-ني، كتاب لم! مأحرجه )٦( 
(.١٤٠/٢الح؛ثر)التلخيص )٧( 



ٍ^^يمحامبءنوم 

اليي.حج صفة ق ٠ ر مسلم عند جابر حديث من معلوم الحديث هدا 
ه'حجه وصفوا من جع وكذلك العيد، صل أنه يدكر وب حجه، ماى حيث، 

حالف،العيد إل خزج إذا و. البل ائ عثز: الثالث، الحديث، - ٣٦٣
الطريمح،•

وابنداود وأبو والمحمدي وأحد مسلم أيقا نحوه رواه الحديث، هدا 
مابمر٢ا.

•ا-فلة مل العيد يصل ج^كال الني أن عثر• الراخ الحديثر — ٤٣٦
داولأ}أيا إلا الحاعة بمه أيضا زؤام ^، ٠٥٠١هدا 

لكبيرةعشره اثتي عيد ق كبز الثني أف عثر؛ الخامس الحديث، — ٣٦٥
الاحرة.ق وحثا الأول ل سبعا 

١(. ٤٧;١٢ ١٨رقم)اض.، حجة باب الحج، كاب سالم: )١(أخرجه 
طريقل العيد إل الخروج باب الصلاة، كاب داود: وأبو ١(، ٠ )Y/٩ أحد الإمام أخرجه )٢( 

إل،ه الم، باب انمدين(، كتاب ١^^،؛ وذكرْ (، ١ ١ )٥٦ رغم طريت،، j ليرجع 
كتاب•اجه؛ ابن وأحرجه (، ٥٤١)رنم حدين، بعد أخر، طربج، من لرجوعه طريهم، j المد 
ء؛دْ،من، دالرجيع طرينا من البد يوم الخريج ف، جاء ما باب مها، والستة الصلواهمتا إغامة 

ة؛ئنبممح.عمر ابن حدينؤ من (، ١ ٢ رنم)٩٩ 
جابرحدبنا من العيد، يوم ربع إذا الطريق خالما من باب المدين، كاب الخاري• وأحرجه 

رنمالخمعة، بعد الخطية باب العيدين، كاب البخاري: أخرجه (، ١ ٢ / )Y أحمد احرج،'الإمام )٣( 
بابالعيدين، كاب والرمذي: /٨(، aaa)رقم العيدين، صلاة كاب وملم: (، ٩٦٤)

العيدينصلاة باب البدين، صلاة كاب ائي: والن(، ٥٣رنم)١ الخطية، نل العيدين مجلاة 
قجاء U باب فيها، والمة الصالوات، إلأمة كاب ماجه: وابن (، ١٥٦٤)رنم الخطية، نيل 

ئ.بمعا.عمر ابن حديث، من (، ١  ٢٧٦رقم)العيدين، صلاة 



يتآمماوااسلأة)0بطةاستي( 

مبمححه،البخاري عن ا \}ؤيذؤأأ ومل ؛، ماجذرابن أيصا رواه الحديث هدا 
صائ((.ررإسناده ا; ١^١٥^١ وقال 

الكم.مع دنه كانثرلإ ائت. أف عم: اسش الحديث - ٣٦٦
محاهيل.إسناده وق ؛، وأبوداودراحمد وواْ الحديث هدا 

انمد:دنق بجهث؛القراءَة الض. كان عم: اياخ الحديث - ٣٦٧
والأنتنماء.

ق-بما يقرأ س النتي كان التي الثورة يمنن من ثبت ما يؤيده الحديث هذا 
بمالونه!كانوا أتبمم ٧ ول؛ بمألوْ، أف إلا ببما علموا ما سر كان لو إذ العيدين؛ 

بالأمرلأحزوا الأيات بعص ؤسمعهم يجر كان ولو الله• رسول يا قرأت ماذا 
صلاةق ررالحهر ن.بمثة؛ عئ وقال جهرا، يقرأ كان أنه يوهم من حويا وجهه عل 

صعيف.ند ب؛ ^١^ ٥١١رواه الثنة،، من العيدين 

بؤ:لجأتتانمدين الثمن.كاف:>أفي أف م: الثامن -الحديث ٣٦٨
4.ألثث ■ثديث أثنك أ'لآءه ره 

قحاء ما باب مها، والمنة الصلوات إقامة كتاب ماحهت وابن (، T١٨٠/ ) أحد الإمام أحرجه )١( 
العاصبن عمرو بن اف عبد حديث من (، ١  ٢٧٨)رنم العيدين، صلاة ق الإمام يمو كم 

لآهم١.
(.١٥٣)آ(العاولامر)ص:م(رنم)

(.٦٥٠الغفارلساق)؟/ فتح انثلر: )٣( 
من(، ٧٢٥)اليدين رغ باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٣١)؛/اُ أحمد الإمام أحرجه )٤( 

قؤمحفبمتئ.حجر بن وائل حديثا 
)ه(ال،ُجمالأوّءل)؛/هآأ(.



اسنالأ؛همضةاءامجام1سسنمآ 

إلاايإعه وروى ا، ؟١ ثي 1رى وابن الهلزاي أيقا رواه الحديث هدا 
بشير•بن اشإن حدث من بمإ القراءة ا الثخارير 

•اليوم هدا الثواو(ِق عن ١^^٠^١ عثز؛ التامع الحدث —  ٩٣٦
ناؤع،عن تعتر، ابى رواية من والدازهطير٢ا اليهص ذ>و-يم الحدث هل-ا 

هداق »أعتوهلم وقال: الفطر زكاة س اف رسوو فرض عمر ابن عن 
ققاله صعيف، معشر وأبو اليوم®، هد'ا طواف م( ررأعنوهم رواية• ول اليوم®، 

رواهوقد للم، الريادة هدْ عزو ل ا الزهأر ابن ®وهم وءالات ا الأوطار(ر )نيل 
سعيي•®.وأي وعايشه عمر ابن حديث من ؛ الطماترل تثد ابن 

قفكظن العيي•، حطة ق و. قاله أنه اّتلءلأله ق المزلف كلام ظاهر ئجيه؛ 
ذلك.ثبوت 

منكثثرا الأصحى حطبه ق ذكر الئي. أل البئرون• الحديث — ٠٣٧
تأحاديث، تفض هدا الحكامها 

س(، ٦٧٧٣رم ، ١  ٨٣واممراق)U/ ٢(، ٢ ١ ث)؛/ ى وابن ٧(، أحد)ه/ الإمام أحرجه ( ١ر 
زيخهقنئ'سهرة حديث 

رنمالخمعة، صلاة ق يقرأ ما باب الخمعة، كتاب ت لم م(، ٢٧١)أ/ أحمد الإمحام أحرجه )٢( 
(aua /٦٢ ،) :الر٠ذىترنم)أآاا(، الخمعة، ق به يمرأ  ١٠باب الصلاة، كتاب وأبوداود

ذكرالحمعة، كتاب ت اني والن(، ٥٣٣)رنم العيدين، ق القراءة باب العيدين، أبواب 
كتابماجه• وابن (، ١٤٢٤رقم)الجمعة، صلاة ق القراءة ق يثير بن النعإن عل الاختلاف 

رقم)اخأا(.العيدين، صلاة ق القراءة ماجاءل باب مها، والسنة الصلوات إنامة 
(.١٥٢الدارممي)٢; وسن (، ١  ٧٥اممدى)؛/ المن )٣( 

)؛(نيلالأوْلار)؛/خاأ(.
)ه(ئرصةالأحوذى)مآما(.

(.٢٤A)٦(اUيقاتاممرى)١/



(اسلأة)هتاب 

وءيه1( ٣٥)٤ برقم البايت، هذا من الرابع ي ومي معيد، ابط حديث ~ ١ 
صفوفهمعل يلوس والناس الناس ثقاي مقوم صلاته- من ت يتصرف،-يعي ررثم 

وثأئرهم«.ؤثوصيهم معقلهم 
حطثتاالبخاري: ولمظ أ، اامحإعهر رواه وقد عازب، بن الإا:ء حديث، ٢" 

كثحز،رى ثم صل أ0 هدا يومثا بؤ بدأ ما أدل ررإن قال• الئحر يوم الّثي. 
عجأنههولخم هإثإ يصل أو مر دج ومي ئ>نتنا، أصاب، همد دنكؤ يعز همي 

صمساسمونجء...«ادش
ثحزكاف س . الثني فأمر وفيه• ا ر وملم أحمد رواه جابر حديث، ٣— 

آحز.بنحر يعيده أف مله 
م

فأمنحطن، م النحر، يوم صل . النئ ®أف انس عن البانم، وق 
البخاري^.صيرو\ه 

ثمحطن،، م النحر، يوم الني. صل اتجلت اممه عيد بن ينديت، وعن 
(،٩٦٨)رقم انمي، التكثرإل باب، انمدين، ياب، والخارتم،: (، ٢٨١)أ/أحمد الإمام أحرجه )١( 

وأبوداود؛)اأبما/ي(، رنم وقتها، ياب، الحيوان، من يوكل وما والذبائح الصيد كتاب، لم؛ وم
كناب،والترمذي؛ (، ٢٨٠)• رنم الضحية، ق المن من محرز ما بابج الأضاحي، ممابط 

الضحيةذبح باب، الضحايا، كتاب، والناش؛ (، ١٥٠)٨ رقم الصلاة، يعد الذيح ؛اب، الأضاحي، 
الأضاحي،كتاب، وضرْ؛ خ.ءنن أنس حديئ، من ماجه ابن وأحرجه (، ٤٣٩٥)الإمام، نل 
اكلأة،رنم)اهام-؛هام(.نل الأضحية ذبح عن ^لهي ؛اب، 

باب،الحيوان، من يوكل وما والذياتح الصيد كتاب، ومسلم؛ (، ٢٩٤)م/ أخمد الإمام أحرجه )٢( 
ّنالأضحية،رفم)؛1؟ا/؛ا(.

عنالإمام مثل ؤإذا العيد حطبة ق والماس الإمام كلام باب، العيدين، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٣( 
(.٩٨٤)رقم وعومحلم،، ثيء 



الدبءاليوم  ٥٥١٢١تغليج اسادالتوي 

محدحلمْيلح دس مكاثبمأ، أحرى ئليئ.ي؛ يملأ أذ مز دح ااس وقالث دح 
ا.رواه اف،ا بانم 

الأصحه.أحكام ذكر تعيد أي حديث ق اجد لر ت لنبيه 
قال:الئلأة س همع ئ ه ام أف والعشرون: الحائي الحديث - ٣٧١

يدهبأن أحب وقى هلحيز، شحطك يبلس أذ أحب دس حطب ر>إوا 
دكدهب«.

مرتل.ونالا: ؛ ابيروالنّأبوداود أيقبما رواه الحديث هدا 
محلالعيد، ثزم حتج س الض أف والعشرون: الثاو الحديث -  ٣٧٢

محلم^يصولأبمهما.
١^^٢٢.بب أيقا رواه الحديث هدا 

عنالإمام سل ؤإذا انمل. حهلبة ل والناس الإمام كلام باب المدين، كتاب الخاري• أحرجه ، ر١ 
(.٩٨٥رقم)ثيءوعوعنطب،، 

صلاةكتاب ت ائي والن(، ١١٥٥رقم)للخطا، الخلوص باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 
إقامةكتاب ت عاجه وابن (، ١  ٥٧رقم)١ للعيدين، الخهلة ل الخلوس التخيتر؛؛ن باب البدين، 
عداضحدث س رقم)*آأا( الصلاة، بعد الخطبة انتaلار ل حاء ما باب فيها، والسنة الصلوات 

السائبابن 
وبعدها،العيد تبل الصلاة باب العيدين، كتاب وال؛خارىت (، ٣٥٥)ا/أحد الإمام أحرجه )٣( 

رقموبم٠ا، العيل• قبل الصلاة ترك باب العيدين، صلاة كتاب وملم؛ (، ٩٨٩)رنم 
والرمدي؛(، ١١ ٥٩)رنم العيدين، بحد الصلاة باب الصلاة، محاب وأبوداويت (، ١٣/ ٨٨٤)

صلاةكتاب واكاتي؛ (، ٥٣٧)رنم ، Ujuولا؛العيد تبل صلاة لا باب العيدين، كتاب 
الصلواتإقامة كتاب ٠احهت وابن (، ١٥٨٧)ويعدها، العياوين تبل الصلاة باب العيدين، 

عباسابن حديث من (، ١ آأ ٩ ١ ) رقم و؛عاوها، العيد نيل الصلاة ق حاء ما باب فيها، والسنة 
زهبمة.



تنابااسلأأرئبسلأأاسووذ(

0
اثنهلكلص1لأف ضو0: الثالث الحديث - ٣٧٣

ثءُ'ءءُ
بممر•لم 

ماوأتل ط اللهج:زم ضل بلقظ: )الخي(رن و ذكزْ الحديث هدا 
التشريق،أيام آخر من العضر إل التكبيَ ومد أكوء، اف أمحث ®اف ت لقال زجهه 
اف،إلا إله لا أمحو اف أكم ءاف بعضها: وق مجن ٠ الدار3طنيأ أ-؛مجه 

ثمربن عمرو وفيه ا، ال؛يهقير أيصا ورواه اه• الحندار وقب أمحث اف أمحث واف 
التهقي؛نال مابط، بن الرحمن ■مي• عن وهوصعيف، ابمئ، جابر عن متروك، 

»الأ4تخيه«.
كدللخ،:ض::مول كاف ه الض أة والعشرون: الراخ الحديث - ٣٧٤

الحظو«.ثزفِ وافُأكوافُأتي افُ، إلا لاإله ررافُأكوافُأتي 
)شرحق قال (، ٣٧٣)برقم قبله ابق ايالحديث من محلزفه الخدين، هدا 
ئدقلنا: س،، صعيفوهو الخعص ثيد بن جابر عل مداره قتل• *فإن ٢• الإقناع(ر 

منجابر ل يتكلم لر ٠: أخمدر قال ه وناهيلث، ورماه والثوري سب عنه روى 
أقوىمرفؤع حديث، السألة هد0 ق ليس أنه عل لزأيه، فيه ^٠؛ وإن،ا حديثه 
وهومروك.ثمر، عمروبن فيه أن سبق لكن اه• أجلمهء من ليرك منه إسنادا 

(.٢٩٢/٢)١(الغنى)
)أ(ضالاوارةطنى)آ/«ه(.

امى)مهام.المن )٣( 
)إ(كشافاكاع)آ/حه(.

)ه(اظر:سناللترم)ا/هص،



ا^همميةاىياّلسامبء

وابهلأةاما(4ه
؛صحتتة22ص_

ر؟ءسمحمت\

الشهورة.الsكنوفلأسق صلاة فعل الأوو،ت الحديث " ٣٧٥
الكثيرة.الآحاديث ق سيأق مما معلوم الحديث هدا 

^جلإسإلاسممامؤلإلأالاز.
أخمدأيصا رواْ الحلويث هدا 

اثن.j الذكورة ائقة ض الكرف ضلأة بمل الثاث: الحديث - ٣٧٧
•عباس وابن عائشه حديث من عليه مممق الحديث هذا 

قراءةفائرأ وراءه، الناس وصثئ وكمن، قام، فمالت،I عائشه حديث، فأما 
ربمافيرخمده اف نجع ١١وقاو(ت رأسه رخ ثم طويلا، ركوعا فرخ كمت ثم طويله، 

كمتثم الأول، القراءة منر أذنهم، وهي طويله ثراءْ فاقرأ قام ثم الحندء، وللئ، 
زنتاحمده ظ اف ^ ٣١١قال،ت ئإ الأوو، الركؤع من هوأدنى طويلا ركوعا فركع 
أرعاسكثل حى ذللث، مثل الأحرى الركعة ق فعل ثم سجد، ثم الحنت.®، وللث، 

لجامعة بالصلاة النداء باب الكرف، كتاب ت والبخاري( (، ٨٧/٦)!■?LJ الإمام أحرحه )١( 
ءلأةالكرف،رغم)ا«ه/م.باب الكرف، نحاب ؛: JL.J(، ١ ٠ ٤ رقم)٦ الكرف، 

(،١٠٤٦)رقم الكرف، j( جامعة بالصلاة الداء باب الكرف، كتاب اJخارىا; أحرجه )٢( 
ة.بمءا،ء\وشق حدمث، من (، ١٠ه/  ٠١)رقم الكسوف، صلاة باب الكسوف، كتاب ت ومنم 

توملم ١(،  ٠٥٢)رنم خماعة، الكسوف صلاة باب الكسوف، كتاب اليخارى،ت وأحرجه 
حديث،من رنم الكرف، صلاة j( الٌء،. عل عرض ما باب الكرف، كتاب 

هبمثءا.ماس ابن 



ةىد،اسلأة)باو،>،لأأامود(

الناسفحطب نام ثم يتصرف، أن قل الشمس وانجلت تجدان وأرع ركعات 
وجلعر اف آيات من أي1ن والثم الشص ٢)؛ تال: م هوأنلأ، بإ اممب عل فأتى 

ض،لإذازكومحادامعواإلاس.
سورةمن ثحوا طويلا نياما قام رراثه. فقال: عباس ابن حديث وأما 

الأول،القيام يوف وهو طويلا قياما مقام رح يم طويلا، ركوعا ركع يم الثرة، 
وهزطويلا قيانا قام م نجد، م الأول، الأكؤتا يوف وهو طويلا ركوعا كع رم 

يقامزئع م الأول، الأصا يوف وهو طويلا ركوعا ركع يم الأول، القيام يوف 
الركؤعيوف وئز طويلا ركوعا ركع يم الأول، القيام يوف وهو طويلا قياما 

افن®.رايتمدللث،يادكزوا ®مإدا وفيه: الحديث، منجد...٠ الأول، 
اُقطبة•دول الغوف،( صلاة ثبما)أي: امز اثهه الخديث،الراع: —  ٣٧٨

برثمييأه الحدينؤ ل نبي وقد المحوف، بصلاة الأمر مئن الحاوي.ثا هال.ا 
بث،لكن الأحاديث،، ق يدكر لر لأنه لها؛ الأمر؛ا-اتهلة عدم وثصمن (، ٣٧٧)

3،حجر ابن قال العوارض، اخلب، من وهي فنله من ثابته فاحلبه حطن،، أنه 
التو®.صعد بأنه روايتهم ل ؛ والنسابيرحثاف وابن »وصئخأخمد ٢: )الاوراية(ر 

بكم.ما يتكشم، حش وادعوا يصلوا الخامس: الحديث، — ٣٧٩

أحمدأيصا رواه الحديث، هذا 

صلاةمد اكر عل القعود باب الكسوف، كتاب راص: (، ٣٥٤أحد)n/ الإ.ام أحرث )٢( 
(.٢٨٤رثم)٠ حبان ابن وصحيح مبمها، عانثة حديث من (، ١ ٤  ٩٩رنم)الكسوف، 

الشمس،كسوف ق الصلاة باب الكرف، كتاب البخاري; أحرحه (، ٣٧ره/ أحمل الإمام أحرجه )٣( 



_سمحاميء( )٠١٢

تعود.أي عن والصواب نعود، ابن عن الولأن ذكزْ ت تنسه 
Jلآيات.لم*يصل الشي. أن الادست الخاوي،ث، — ٠٣٨

الأنتئراء.من مأحوذ الحديحا هدا 

قاه ويكرم السي.، عن الأحاديث به ثوارت ممد الثمي انشقاق أما 
قريشتأل حتن ينتن حس ينحؤ الهجرة ثل •وكان ا1 )الفتح(ر ق قال القرآت،، 

القم«.انشقاق افئ.أذرممح^ 
يقال؛أل عصمت إذا هيوت|ا عند . الئي أنر فمال الرياح موب وأما 

ثرمامى طئ، وأعوذ بؤ، أرسالئ وح؛رما لها وح؛رما ح؛رةا أنألك إي ررالثهم 
؛راللهميقول؛ كان أنه ؤيدكر ا، ر ■سلم رواه  ١١عه أري1وئا ما وثر فيها ما وثر 

بمؤلأىتياربم(ام.اطنحاثحهولأىتلهامحابم، 

اتيدياْا)الأذكا%:ثىافيىاب اشيفيىاب ةقال وأثاالصواءؤ 
؛Jliاوعدوالصواعيرصوُت، إذاشخ كان الني عمرأن عن بإسنادصعق 

بمذبم،وءاذاثلذض.
رقمجاممة، الصلاة الكسوف يصلأة النداء ذكر ياب الكسوف، ئاب ت وملم (، ١٠ ٤١)نم ر =

ةأ.بمأو•عائثة حديث من ٢(، ١ و/ ١ )١ 
را<دخابرى>آ"/آمأأ(.

رنمافيلر، والمح واكيم الريح التعوذعندرؤية إب الأّتسااء، صلاة كتاب ملمت أحرجه )٢، 
ة.ةها'مخشة حاديث من (، ١٠

(١١0٢'٢،٢١Y/'١١الكأ٠يسراني))مآ(متدبييعل>أ/اإمأ(،واسم 
)هص)\أ\'ى.

(.٣٤٠)٠ رنم الرعد، معع إذا مايتول باب الاءواأت،، كتاب الرطيت ا-محرجه رْ( 



عااإ،اسلأةرإااإ،ءلأأامود(

ه.أمز ولا النكرف صلاة صل الني. أن الأحاديث هدم ل وليس 
تجدان.بازغ زكعات بث ضل س الثذ أن الاغ: الحديث - ١٣٨

عنوقال ا البيهقىر أيما وأحرجه داود، وأبو أحمد أيثا رواْ الحديث هدا 
الشامرأا^إنهئ«.

ضلىنثكوعاتلأزلحثجJك.- ٣٨٢
٠!حثايزر ابن وقال ؛، والنسابير داود وأبو أحمد أيصا رواه الحديث هذا 

منه،سننه ول؛ طاوس، عن ثانيا أيا بن •نيا وواية من لأنه بصحيح؛ا؛ ارليس 
فوممه.الأحول ثاثإن حالفه وقد يالتي.ليس، وهومعروف 

ضزكعة كل ل ص ضل ائت. أل اكا-لخ: الحديث - ٣٨٣
^،١ونجد ت ركوعا 

٠،وال؛يهصر والحاكم وأبوداود، أحدق)المسند(، بن اف عيد رواه الحديث، هذا 

الني.jعل عرض U باب الكسوف، كتاب وسالم: (, X\y IX)أحد الإمام أحرجه )١( 
رنمركعات، أرع تال، من باب الصلاة، كتان أبوداود: )ااه/اأا، رنم الكرف، صلاة 

(.٣٢٧ jxالكثرى)والسنن خ.بمتمح، افه محي بن جابر حديث، من (، ١ ١ )٨٧ 
(.١٦٨)آ(الأم)يم 

مازركع إنه قال: من ذكر باب الكرف، كتاب وسالم: (، ٣٤٦)\/ أحمد الإ1م أحرجه )٣( 
ركعات،أنج نال من باب الصلاة، كتاب وأبوداود: ٩(، • رقم)٨ مجدات، ارع ل ركعات 

من(، ١٤٦٨)رقم الكسوف، صلاة كف، باب الكرف، كتاب والغاني: ١(،  ١٨٣)رقم 
خ.بمن؛؛ا.عباس ابن حديث 
حيان)ي/ب؟(.ض )؛(صحح 

أرعقال من باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١٣٤)ه/ المسند نواتي ل اش عيد أحرجه )٥( 
(.١١ ٨٢) الكبرى والسنن ة.بم؛نحا، كعب بن ر حديث من (، ١١ ٨٢رنم) ركعات، 



ج،ايدبؤجم 

jLij !) وفيهثقويته، لا ا-لخليث يقصد ُمث1ه، الث1خان نحج لر إسناد هذا
الخمفل((.ّسيئ ا! الملأسر قال الرازي• ماهاف بن اطه عبد بن عيسى 

وصالخوف صلاة ق الأول الصفة ذكر بعد ؛ ر الميم ابن قال فاتااأةت 
علصلاها أته روي ®وقد قال! تجدان، وأرع ركوعات أرع ل ركعتان 
الا والثافمرأ واليخاري أحد كالإمام الأئمة كبار ولكن أحرى، صفات 

قوحده عايثه الأحد؛حديثا ٠ سخنار واحتيار غلتئا، وينونه ذللثا يصححون 
ويمول!الأحاديث، من حالمه ما كل يصعق وكان وئجودان، ركوعان ركعة كل 
ملحصا.اه. ع1لطاا هى 

إبراهيمابنه مايث، يوم ه النثي عهد ق السمي كسوف كاف أحرى• فاثدة 
الفطامقبل ومات< المهنية، مائية ئزيته من الهجرة من ثان سنه ؤلد ومد دةأ.بمئ، 

قوقيل؛ الأول• ربح ل قيل• العاشرة، السنة ق يلحا، أو ونحف—، تنة عن 
أورايعه،الشهر، عاشر ل مالت، فقيل! احتلموا ثم الحجة• ذي ل و٠تلت رمضاو• 
الموافقالثلاثاء يوم ق كان اثه المتأخرين الفالكيين بعفس حمق وقد عثر٠• أوراع 

• ٣٦٣٢منه بائر منالهجرة\/آ ١ ٠ منه تزال  ٢٩

-؟خ؛ك)\(اكيفياساء)أ/به،
)؟(زادسد)ا/مأهأ(.

ادبموع)ه/ح؛ك)٣(انظر: 
الفقهة)ص:؟؛إ(.)أ(الأخيارات 



ءت1دااسلأأ)بمسجالإتتاء(

uU صلأءالإثسء

تت222صبم
/ِتآمصت_ا

يعواية إل ي تشقي ه امحق ختخ الأول: الحديث -  ٣٨٤
باليراءؤ•فتها جهر ركمح( صل رداءةئم وحول 

٠ق)النتفى(ل وذكزْ ؛، والنساتيروأبوداود، أحمد، أما رواه الخدين، هدا 
بالقراءة.الخهر لريدكر ْسسلءأ إن وقال؛ رداءْاا حول *ثم بلهظ؛ 

العيد.ثة الأنتنقاء تثئ الثاو: الحديث - ٣٨٥

*فصلبلفظ: ؛ )التتفى(رق ذكزه لكن اللمظ، حدا أجده لر الحويث، هدا 
والنسابي،أحمد، رواه وقال؛ العيد* ق يصل كإ ركعش اممه.— رسول —يض،؛ 

وقال؛*، الثنزأوأصحابا أحمد، *رواه ا: )التالخيص(ر ق وقال ؛، ماحهروابن 

الأسماء،ق بالقراءة الخهر باب الأسماء، كتاب (، أحد)أ/٩٣الإمام أحرجه )١( 
الصلاة،كتاب داود; وأبو )أبمح/إ(، رنم الاستقاء، صلاة كتاب وسالم; (، ١٠٢٤)رنم 
بابالأستماء، كتاب اني; والن(، ١١ ٦٢رقم)ومربعها، الأسماء صلاة أبواب  ٤٦•؛؛،باب 

تءاه^بمثق.عمه عن تميم ين عباد حديث، من (، ١٥١رنم)٩ الدعام، بعد الصلاة 
رقم)أإما(.)أ(ءتضالأخار)ص;أأم( 

(٠ ١٣٤٧رقم)( ٣٢الأخار)ص;ه متقى )٣( 
رقمالاستياء، صلاة كم، باب الأسماء، كتاب والمائي; (، ٠٢٣ ا/ أحمد) الإمام أحرجه )٤( 

الامتماء،صلاة ق جاء ما باب فيها، نة والالمالوايت، إقامة كتاب ماجه; وابن (، ١٥٢١)
رأ.بممح•ابنهماس منحديث، (، ١٢٦٩رقم)

(.٠٢٠ ، ١٩٣)ه(التلخصانير)أ/
الأستماء،صلاة أبواب •؛٥؛؛؛ باب الصلاة، كتاب داود; وأبو (، ٠٢٣ )ا/ أمد الإمام أحرجه )٦( 

كتابوالنسائي; (، ٥٥٨الامحتماء،)صلاة باب الفر، كتاب والترمذي; (، ١١٦٥)رقم 



انمد«.j ضج ك،ا الأنتنقاء ق ٍثج \1غذجم ،اإئَلذظ ض\~لحن: و
س:ضوتيهمحيبجس.- ٣٨٦
عوانهأبو أيما صححه وقد (، ٣٨٥)برقم قبله السابق هو الحديث هذا 

واينح؛انرى.
ويلانملأن فتلاحى اكدر بليلة لأحبمري حزحتر الحديث، — ٣٨٧

همس•

رالحرجت،بلفظ؛ وملم أحمد ورواْ اللئظ، بيدا ؛ اش>طريررواه الحديث، هذا 
بجااثطانيا«رئ.

اض:دمةالثائملأرأ.الحدث، - ٣٨٨
تنئ»اثلأقَلأ ترفوئا: ئزئرة أبو رزى ص اللفظ، ٠^١ أنة لر ، Lj^Iهذ! 

رواهالحدين، اأظلوم...اا ودعوه العائل،، والإمام مطر، حى الصائم دغوتبم: 
ا.قصء>بحهر وابنحثال وابنحريمه، والرمذيوحشه، أحمد، 

ااصلوات<إتامة كتاب، ماح4ت وابن (، ١٠٢١)رنم الاسقاء، صلاة كم، باب، لأسماء، ا =
ة.بمن؛ئا.عباس ابن حديثح من (، ١٢٦٩)رقم الأسماء، صلاة ق جاء ما ياب، مها، نة وال

)ا(التاررك)ا/أآ'آ(.
ابن-ب0)سي.ءواة)؛أهآ(،وّحح )أ(مدبي 

٢(،٠  ٢١٠رنم)اّس، لتلاحي اكدر ليالت سرنت رفع باب، التراييح، صلاة محاب، اليخاري، أخرجه )"١( 
نيؤؤبهنئ.المامتج بن عبادة حاويث، من 

صبماكدروالحث،ضشهاريان
خ؛.بمنن.معدالخيري آبى حديث، محن (، ٢١١ا/^ ١٦١)^رقم 'للها، أوتارت٠ وأرجى ملها 

(،٣٠٩٨)رقم العفووالعاب، باب، الدعوايته، كتاب، والرمدىت )؟/ْ؛؛(، أحد الإمام أخرجه )٥( 
(.١٠٤ ٢٨)رنم حان ابن وصحح (، ١٠٠ ٩٨)رقم خزيمة ابن وصحح 



uL،S  (اسلأةyU  سلأةالإضقإء)0

خر٣١خءلافمحلأيذَمئمة: 
الصائم،اردغوه ولل؛يهقذاآُت ^■^٤٠٠، حر ذائتاو حربجر، ^؛ ٠٤٧بمج، 

والزانم،زالثاي«.

ماٍثامموثلأ للأنتنقاء الض. خزج اسز: الخديث - ٣٨٩
قفزها.محا 

ومسق(، ٣٨٥)برقم ١^١^، هدا من الثاف الحديث من محلزف الحديث هذا 
محاك.نحره 

>رْثلللأ«،بدل ررةشدلأ« بآمظ؛ ٠ و)الغى(ا ق)المتقى( ذكزه الحديث هذا ثنيئ•' 
.١^١٠٠وهوكدلك،وثتي 

خطةمن أكثز الأنشثاء الض.لمًظبمو أة : ٣١الحدث - ٠٣٩
واحدة.

افه.وموو صلاة فيها وصمث، التي الأحاديث، من مأخوذ الحديث، هدا 
حاحب،Jالا ح؛رر ينشتي حرج الئي. أن عائثه حديث، مثل الامسنقاء 

جدبثكوئم ُرإثثم قال■ ثم ■؛،؛؟j(، الله وحمد مكر، المر عل فمعد الشمس، 
علأمل ُ؛م وفيه• الحديث،، عئكم•••'؛ رمانه إبان عى الطر واتسخار دياركم 

)ا(سثواوزار)آ/ماأ(.
)آآ(النالكبمكا)*ا/هإم.

واكي)أ/هامأ(.(، ١٣٤٧^، ٣٢٥)٣(.ضالأخار)ص:
عباسابن حديث من (، ٥٥٨)رقم الامتقاء، صلاة باب المر، كتاب، الرمنايت أحرجه )٤( 

ة.بمنة.



جيد®.إسناده عريب حديث ١٠ومحال! أبوداود رواه ركعى،* وصل فنزل الناس 

طاش.فيالأساءيذغواس- ٣٩١
•، ٣٨٥)برثم السابق الباب هال«ا من هوالثال الحديث هدا 

قإلا س من ي ق دي لاثرمع الض. كاو التابع: الحديث - ٣٩٢
ث.باطن وكاو;زمعلحنىيرى الاتقاء، 

ا.أخمدر أيصا رواه الخويث هال.ا 

ءتاصا؛ واثسندر وملم الثخاري ق الدي إبطيه® ®باطن قوله؛ سيه: 
إبش«.

غيردعاء كل ق الرمحع ثش الأديثا هذ.ا )الفتح(: ق قال قائده: 
ممدمومحي الاتقاء، غر ق اوهع j الثأتة بالأحاديث ثعازض وهو الاتقاء 

أحاديث،،عده فيها وماق الدعواُت،، كناي، ق برخمة الصنفح أفندها وقل كثيرة، أتيا 
الوذللث، روثه، ثقي عل انس حديث، وخمل أول بيا العمل أن إل بعضهم فدم، 
الحنعلأجل الذكور أنس حديثه تأؤيل إل آحرون وذم، غم"،، رؤية نفل يستلزم 

يرىءحى محوله: عليه ؤيدل، البلح، الرح إما محصوصة صفة عل القي محمل بأن 
إيإالدعاء ق الدين رع ق وردمحت، الي الأحاديث، غالب، أن ويؤيادْ إبط؛هُ، بياض 

(.١١١رنم)"٢^الأسماء، ق الوين رغ باب الصلاة، كتاب أبوداويت )١( 
(.٢٨٢):ا(أحرحهالإئمأحد)م 

سماء،بابرغالإءامسقالأمتتاء،
رنمالأسماء، ل بالدعاء اليدين رغ باب الاستسقاء، صلاة كتاب وملم؛ (، ١٠١٠١رقم)

(٨٩٥.)



 lu،؛s (اسدأuU )سلأأالأضتاء

جهةإل همٌُها زاد الامتسقاء عند وكأنه الدعاء، عند وتنلجإ اليدين مد به المراد 
رواهلما ذلك ق الدين صفة ؤإما إبطيه• بياص حيثي.yS{ وبه حادتاه، حتى وجهه 
إلكمه بظهر فأثار امتنقى س افه وصول أن انس• عن ثابت، وواية من مسلم 

وحعليديه ومد هكدا يستنقي كان أيصات أنس حديث، من ا داودر ولأي الماء، 
الفتحر٢'ا.من اه. حىزأنغياصإظه« بموثأامماظ،الأرص 

ا-محلبةق الدعاء ق اوهمع علم، الحديث، هن-ا ل ام، عنل ليخن ملث• 
سواءيديه فيرّي الاصتنماء ق إلا الهلية ق دعائه من ثيء ق يديه يري لا أي؛ 

أع1لم.واف الأنتنقاء، صلاة حطبة ق أم الحمعة صلاة حهلبة ق استنمحى 
ضابيسماثاءفيسالأياء.

من٠ أخمدر وأحرج ٠، داودر وأبو أحمد بمعناه أيصا وواه الخديثا هدا 
إليه،كميه باطن جذل سأل إذا كان النثي. أن أبثه عن الساتب بن حلاد حديث، 

)تلق فاله مشهور، مقال فيه ليعه ابن وفيه إليه، ظاهرهما جعل استعاد ؤإذا 
•الأوطار(ا٦ا 

رنمالأسماء، ل باليهماء اليدين رفع ياب الأسماء، صلاة كتابه مسالمت أحرجه )١( 
(A،\o /.)٧

(.١١٧١)الأسماء، ق اليادين رنع باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 
)مآ(فحابرى)أ/تماا0-خاه(.

jبالدعام اليدين ربع ؛اب، الأسماء، صلاة ئاب لم: وم(، ١  orأحد)م الإمام أحرجه )٤( 
رقمالأسنمقاء، ق اليدين ربع باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو ٧(، إ ٨٩٥١رنم الاستسقاء، 

احمد)؛/ا-ه(.الإمام )ه(احرجه 
>ا-(نيلالأوطار)ة/*اا(.



هرث سا نمثا محظ انقثا الأهأ عثز: الحادي الحديث - ٤٣٩ 
وحمةسما ^^ ١١اأمانط؛ر(، مى محعلثا ولا ااعث اسقأا داجا، طبقا عاما نحا 

منوالبلاد العباد إف اللهم عرق،، ولا هدم، ولا بلاء، ولا عدايب،، تفيا لا 
لناوأدر الززغ، ألالآإأونه ئا زالئناك نابج ١^ 
عنااوي اللهم بركاتك، من علينا وأئزل الثناء، بزكات مى واسقنا الصنغ، 
الئهمعترك، أحد يكثمة لا ما اثبلأء من عنا واكشذ والعري، واجهد، ايؤغ، 

مدزاتا.ثوأا ١^١^ قأزسل عفازا كئغ إنك نظفثك إنا 
)الأم(را'ي الشافص ررذكزْ وقال: )اكاإخمل(ره ق ذكزنحؤْ ١^ ٥^١ 

اه.مصنفاته،، ق الييهس وصله ولا إسناد، عل له يقف ول؛ ثعليما، 

كلعاته!من موصولا ماتيثر افه يحول وسندكئ 

ثكومُرإككم قال،؛ يم عَقجل اش وحمد فكمت المو صعد افي. أف ~ ١ 
أفوجل عر اف وقد عئآكم، رمانؤ إبان ض الؤأر وانتئحار ديار'كم جدب، 
اكالميت>يبث ِف ،،^،؟؛_UJ محال؛ ثإ لكم،،، ينتأ>سثاا 1بي ووعدكم ثدعوْ 
اممهأئن اللهم يريد، ما يمنل افه إلا إله لا التينلآ«يم _متي تثيك ه أنير آمحتئش 

يثاخنزَئأنزك ^٣امحاi،ملظثاص 
حثي.إسناده غريب وةالت ا أبوداوذر رواه جم® وبلاعاإل لنا 

)ا(اسصاني)أ/>«\(.
(.٢٥١/١)٢(الأم)

١(. ١٧٣الأسماء)ي اليدين رفع باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٣( 



ه1و،اسلأأ)ئسسلأأالأسناء(

0
الثكزرم؛ ٢٠١وصححه والحاكلمر١ا ف حث وابن أبوعوانه ومت->ه 

نمثارثاانقثاهمظ ررالأهم ٢-أنمح.ساوساشَلإقال: 
ثقات.ووحاله ا ماجه؛ ابن وائث،اأحزحه عم عاجلا عأودا طما ثريئا 

رواةاثغ« بمدك زم زحنك، زام ثيما:شك، بماذك انق *اللهم ٣- 
مرنلأ.٠ ^١١ ١٠ورواْ ا، أبوداود١ 

البجم١^١ ررالبجأ كظ: وق انقغا«، البجأ ١^١ البجم ١^١ *البجم ٤- 
؛.١^١^١٦رواْ أءثنا« البجأ ١^١ 

مصزاثطئ ه افه رسول نع وئحن أصابنا عثرت الثاق الخديث " ٣٩٥
عهدحدث *لأنه فهاوت هذا؟ صنت لم فملنات الهلر، مى أصابه حش ثوبه 

.٠١بزيه 

؛٠وأبوداودرأحمد هذا رواه ا-إثديث ٥^٠١ 

آ(،ومحاينجان)اهه(،بمرك)ا/مآم.
اض)\/هها(.التلخص )آ(اظر: 

رثمالأسماء، ق اكءاء ق حاء ما باب فيها، والة الصلوات إقامة كتاب ما-بمت ابن أحرجه )٣( 
خ.بمئ؛؛ا.هماص ابن حديث من (، ١  ٢٧)٠ 

عمروبنحديث من (، ١١الامتقاء)٦^١ ق اليدين رغ باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٤( 
;نحهبمه.جلْ عن أبيه عن شعيب 

)ه(ا،لوطآ)ا/«ا،ا،رفما،أ((.
حديثمن (، ١٠ ١١٠)رقم الأسماء، ق الرداء تحويل باب الحمعة، كتاب البخارىت أحرجه )٦( 

همحئ.أنس 
الأسنمماء،j الدط. باب الاستسقاء، صلاة كتاب لم: وم(، ١١٠١٠)م أخمد الإ^ أحرجه )٧( 

حديث،من (، ٥١٠٠رنم)ايلر، ق جاء ما باب الأدب، كتاب داود: وأبو (، ١١٠/ ٨٩٨رنم)
ظقبمثن.أنس 



منيممريةائيام1ضاٌنهت( 
مقؤناشُءونا بناهاثديبمه اخزيوا الحديثالثاثعشز: - ٣٩٦

له.

قال:حاوضضلأيص١^٢؛ عن ي)اقذي(را؛ ذو، سا 
بنويزيد الخديث، وذكر قال•■• الوادي سال إذا كان ه الني أن الهاد بن يزيد 
مرملفالحديث اكادعين، صغار من الهاد بن أمامه بن الله عبد ابن هو الهاد 

الإمامقال فقد محص أيى ين إبراهيم كان فإف الثافص، شخ لحهالة وصعيف؛ 
فٍه«.ينالك؛لأء ئنثرل؛ا قويئا رركان أخدرم: 

الاكامم امحأ ي زلا ٠ ال1هأ عض: ٣ ١^ - ٣٩٧
الشجر.ومنابت الأودية، وبطون والفلزاب، 
ومرهما.٢ ومسللمر اJخاري رواه الحديث هذا 

(.٤٦٠)أ(زاداس)ا/وه؛- 
xror-٢٥١)\(الأم)\/

(.١٨٦امال)؟/ مذب انظر: )٣( 
محاب.سلم: ١(، ٠  ١٣رقم)الاتقاء، j الرداء ضل باب الخمعة، كاب الخاوي: أحرح4 )٤( 

أنىحديث من ٩(، / ٨٩١)مرقم الاستقاء، ق JالاJءاء اليدين رفع باب الامتناء، صلاة 
خهبمتن.



ه1بماتجالز

هاباسثو

الدات.ئالآثو:محثواينذيثاذم - ٣٩٨
tJlA  واينوالنسابي، وامحبذي، أحمد، إل ا )التالخٍص(ا ق عزا0 الحديث

الإرسال،؛ الداوقطيرر وأعثه ا الثكزر وابن والحاكم حبان ابن وصححه ا، »اجةر 
ممرة،.سواهد وو4 حس، إستاده قإن صحيح ءهوحديث ا؛ الألاىر وتال 

اصالحديث - ٣٩٩

أحاديث؛عدة ثصمى الحديث هدا 

ا.ثتنق اريمحن* ررءيادْ وذكرمنها؛ حس*، اثنل، عل اثنل، احن ~ ١ 
اكئ.ثفقال همرثر- ^١^ اتاممض؟ا، فقال: عادافئ.رجلا ٢- 

(.٢٠٧)ا(اسصاض)آ/
رقمالدن، ذم j جاء ياب.ا الزس، مماب والر.ذي: (، ٢٩٢)٨ أحد م ب )٢( 

محابراين (، ١٨٢٤)رقم الوت، ذي كرة باب ا.بمائز، محاب رافاثي: (، ٢٣٠٧)
أيا*ريرةحديث س (، ٤٢٥٨)رقم له، والاتداد ١^!.؛، ذر باب الزمحد، 

غريب.حن حل>سث،  l.jiAالر،ذىت ناو 
(.٣٢١/٤(،والخاكم)٢٩٩٢اينحان،رقم)صحح )٣( 

ولرءنرجا0.سلم، شرط عل صحح حديث عدا الخاكم؛ قال 
(.٣٩)؛(علل 

(.٥٠٤•شكاةاكابح)١/ )ه( 
اللام،كاب يسلم: (، ١٢٤رقم)٠ الخاو، ياتاع الأمر باب الجاتز، كاب الخاري: أحرجه )٦( 

(.٢١رقم)٢٦ اللام، رد للمسلم السالم حق من باب 



^^ييمحمحبئ( ٢٢٢)

مريصائش ®إدا الني قال ثم أ-خه"، إل محبمئ ثر نحر عئنْ كاذ ارس 
قالمره ين صفوان ®فيه ا.' الألبازر قال ؛، »و\-إةت^ اين رواه ملثنطؤ« ثقا أحدكم 

الحافظرم:َئامحثو

فمعدهثعوذْ ١^، ءأتاة ننرض، النئ. تخدم بمرئي علام كان - ٣ 
فمجالقاسم، أيا أؤ فقال: محده، وهو أسه إل يظن »أنللما<، فقال: زأمه محي 

ولأي؛، \رثخ\وؤأارواه النار؛، مى امدْ الن«ى فث ارالخند وهويقول؛ الثى. 
داثئرْا:هريِسالأار،<.

®*كتصوقال؛ "صنه عل يده فوصع الأنمار من رجلا س النتي عاد ~ ٤ 
صعيفح.عبيده بن موسى وفيه ٠، والبرارر الطزاي رواه ثمدك؟اا 

ئزهزفن؟،،)ثرمدين(لك راما فقال؛ السائءا أم عل الثي. لحل ه~ 
يصامحلإيودم،ظ>ضمقال: ااصلأبازكافُفها. قالت،: 

ثيءاص.الكتيخثاس(ارواْ 

ابنحديث من ١(،  ٤٣٩رقم)الريص، عيادة ل حاء محا باب الخناتز، كتاب ماجه: ابن أخرجه )١( 
ة.ءئمحا.ءاس 

>آ(ثكاةالما؛؛ح)ا/اه؛-'،ه(.
)م(مِباكهذيب،رةم)مإآ؟ك

أنىحديث من (، ١٣٠٦)رقم فإن، الصبي أسلم إذا باب ابناتز، كتاب البخاري• أحرجه )٤( 
خ.بمئ.مالك ابن 

(.٣٠٩٥رقم)الدس، عيادة ل باب الخنائز، مماب أبوداود: أخرجه )٥( 
الفارمحىسيإن حديث من رقمهحلاُ(،  ٢٦٩)آ/ واممراق (، ٢٥١٢)رقم البزار، أحرجه )٦( 

زء؛.بمئه.
من(، ٢٥٧٥)رقم مرمحى، من بمسه ذٍا ا،لومن ثواب باب الخناتز، كتاب ملم: أحرجه )٧( 

قجلبمما.مداف بن جابر حدينا 



^ابمايزم__

اض.ثاء إذ طهور بأس لا وقول؛ الريض سد الأحد اكالث؛ الحديث — ٤ ٠ ٠ 
حديثي؛ممن الحديث هذا 

؛١^٠^ روى لكن الثذ.، فنل من أجيم ولر المريفن، يد ١^؟■^> - ١ 
-أومال؛جيهتؤ عل يده أحدثم أذبمغ رس عيادة ارتام رمعه؛ أمامه أيى عن 
.ليسارإ'ساده وقال؛ هوء، *كيس منأله — يده عل 

صححق ثائت وهو اف؛؛، ثاء إذ طهور بأس ررلأ للمريض؛ يقول أن — ٢ 
اف،،.قاء إذ طهور بأس ارلا فقال؛ يعوده رجل عل لحل ه الئي أن ٠ ١^،^ 

أحله.ق للمريض ينمس يأذ الأمر ت الرابع الحديث — ٤ ٠ ١ 
فنموامريض عل يحلم  ١٩١١ولفظه! ، أيصا رواْ الحديث هدا 

النوويصعقه صعيف، ثكنه مثهء، ويه1بن نسا يزد لا دلك هإق أجله، ق إه 
•ابموزي ابن وقال لزار، ررفته ٠؛ )الفتح(ر ق وقال ؛ )المروع(روصاحب 

،وئالفي)انيان(رى:»ككر«.

(.٢٧٣رقم)١ اكانحة، j ح1ء ما باب والاداب، الأسدان كاب الترمذي: أحرجه )١( 
بالقوى.ليس إسناد هذا الترمذي؛ تال 

حديثس (، ١٣٦ رقم)٦ الإسلام، ق الشوة علامات ياب الناب، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
يجبممحا.عباس ابن 

عيادةj جاء ما باب اياتز، كناب ماجه: وابن .٢(، رنم)٧٨ الطب، ئاب الترمذي: أحرجه )٣( 
خ.بمننبالخيري سعيد أي حديث، من (، ١  ٤٣٨رقم)ا،لريض، 

^ئالأعام،رفم)إ؛آم(،واينطلحفيالخروع)م>أآ(.
(.١٢١)ه(ذحاواري)»ا/ 

(.١٤٥٩اكاب،رتم))أ(العالل 
)ي(ميزانالأمحدال)؛/



(yu)

ييتفه يوصى ميء لة نسلم ائرئ حى ما الخامس؛ الخديث " ٤٠٢
َمجإلأثثُمأبم.

الخإعةريمه أيصا أ-؛محه الحديث هذا 

ثاسز:َمحاص؛م:لأإمحبجاش/
اشخاريرُإلا الخاعة بمه أيضا رواْ الحديث هدا 

)يس(.مامئوا الأخ: الحديث - ٤ ٠ ٤ 
وروىوصححه، ا حباذا وابن والمسائي ماجه ابن أيصا رواه الحديث هدا 

والحهالإوالاضطراب.بالزق ه،محاظهايناشثاناْا نحزم 

وصيةهؤ الم لقول الوصايا باب الوصايا، كتاب واJخارىت (، ٥٧)Y/ أحد الإمام أحرجه )١( 
محابوأبوداود: (، ١٦٢٧رنم)الوصب، محاب وسالم: (، ٢٧٣٨رنم)ءندْ، الرجل.كتوبة 

باب،الخنائز، كتاب، والترمذي: (، ٢٨٦٢رنم)الوصية، من به يؤمر ما ل جاء ما باب الوصايا، 
تأخرق الكراهية باب الوصايا، كتاب، ائي: والن(، ٩٧٤)رقم الوصية، عل الخثح ق حاء ما 

(،٢٦٩٩)رقم الوصية، عل الحث، باب الوصا؛ا، كتاب، ماجه: وابن (، ٣٦١٥)رقم الوصية، 
ر.بمما•عمر ابن حديثا مجن 

رقماف، إلا إله لا الوني ناشز بابه الجام، كاب، وسالم: )م/م(، أحمد الإمام أحرجه )٢( 
ا-لحائز،كتاب، والترمذي: (، ٣١١٧)رقم التكن، j باب، الخاتن، كتاب، داود: وأبو (، ٩١٦)

تاكنباب الخناتز، كتاب، والنسائي: (، ٩٧٦)رقم الوين،، عند الريص تلقين ل جاء ما باب 
رقماش، إلا إله لا اليتؤ تلقين ق جاء ما باب، الخنائز، كتاب، ماجه: وابن (، ١  ٨٢رنم)٦ اليتج، 

رء.بمتق.الخيري سعيد أي >u_، من (، ١ ٤ ٤ )٥ 
المسق اني والن(، ٣١٢١)رقم الستؤ، عند القراءة يابؤ الخناتز، كاب، داود: أبو أحرجه )٣( 

إذاالريص عتد يقال فيإ جاء L باب الجاتز، كتاب ماجه: وابن ١(،  ٠٨٤٦)رنم الكبرى، 
;مح.بمتئ.ار يبن معقل حديث، من ٣(، ٠ ٠ رقم)٢ حيان، وابن (، ١٤٤٨رقم)حضر، 

(.٢٦/٥)؛(صنيأحمد)
)ه(؛يانالوهموالإ:آام)ه/ه؛(.



خ0اَ

لقثتا^

)الأذلكر(اآ؛.ق النووي وصعقه الإسناد*، *صعيف ات الدازمحطير وقال 

محهول*.وكلاهما أيه عن يالنهدي وليس أبوعثإف ارفيه ٠؛ الألبازر وقال 

عتبهبن أيوب عل ومداره ٢، والحاكم؛ النسابى أيصا أ-محزجه الحديث، هدا 
عنا والييهس؛ الحاكم رواه شاهد له لكن فيه، عليه احتلم، وقد وهوصعيمج، 

البئفقال احتضن، إذا القبلة إل يوجه أن معرور بى ادواء أن ثتاده أي 
قعزاه لكن عنه، وسكث، ق)التالنمى(؛أا ذكزه الفطنة*، >رأصابا ^٥^^; 

اكرتوجيه ق أعالإ لا »ءئحح قال: أنه محه ونم الحاكم؛ص، إل )الدراية(؛^ 
غره*.

امحتكه»إن وقال: نشه أبا أعض ه الض أف التابع: الحدش، - ٤ ٠ ٦ 
مولو0«.ثا عل يومنوذ 

(.٢١٢التلخيصاامر)أ/ )ا(اظر:
رذم)هأأ(.)أ(الأذلكر، 

(.٥٠٩)'آ(مشكاةاسج)ا/
(،٢٨٧٥)رقم الت؛م، مال أكل ل التشديد ل حاء ما باب الوصايا، كتاب داويت أبو احرحه )٤( 

حديثمن (، ٥ ٩ / والحاكم)١ رقم)آا*أ(، الكبار، ذكر باب الدم، تحريم كتاب واانساةيت 
خ.ئن.ثتادة بن عمم 

(.٣٨٤واليهقيرم/ (، ٣٥٣/١الحاكم>)٥(أخرجه 
١الحديث، هن.ا غم القبلة الحضرإل توجه ق أعلم و.لأ صحيح، حديث، هدا الحاكم- تال 

•٢(.٨/٢)٦(التلخ؛صالحيم)
ص(الدراة>ا/خأأ-بمآأ(ّ

)خ(ادتدرك)ا/مهم(.



اسنادتةهمصاساا>عضّ)ق؟( 
الزلف.احتصزه وتد وغثرْ، ا أبوداودر أما رواه الحديث هدا 

جمْ•^٠ نجي يوئ، حئن س الني أل العاشرت الحديث - ٤ ٠ ٧ 
وغيره.؛ أخمدر أيصا وواه الحديث هدا 

ظهراقلص محس أل منلم ييفة يتبغي لا عثرت الحائي الحديث - ٤ ٠ ٨ 
أهله.

ذلك.أجل من ٠ الألب^يىر وصعثه راومحهول، فيه لحديث ١ ٥^١ 
عنه.يممى لحى يدينه معلمة الومن مس عثرت الثاق الحديث " ٤٠٩
ول؛، الألبازر وصححه ؛ والدار٠ير ماجه ابن أيصا رواه الحديث هدا 

وهوالرحمن، عبد بن نلمه أي بى عمر إلا ثقات إسناده ا الأوطار(؛ )نيل 
نجئ•صدوق 

كتابداويت وأبو (، ٩١٩)رنم والين،، الريص عند يقال ما باب الخناتز، كتاب ملم؛ احرحه ( ١ ) 
ملمةأم حديث، من (، ٣١ ١٥)رنم الكلام، من الست، عند يقال أن يتحي،  ١٠باب الحناتر، 

.بمها.
رقموالثملة، والخ،رة الروي باب اللباس، كتاب والخاري• ١(، )آ*/ما١ أحمد الإمام أحرجه )٢( 

ة.بمءا•عاسة حديث، س (، ٩٤٢)رقم البت،، نجية باب الخناتز، كتاب ت لم وم(، ٥٨١٤)
(.٥١•١/ ) الصابح مشكاة )٣( 

رقمحبها، وكرامية بالخنازة التعجيل باب الخنائز، كتاب داولت أبو احرجه والخدين، 
جنبمتد.وحوح بن الحمن حدينج س ٣(، ١ ٥ )٩ 

قالأن4 . الحم، عن جاء ما باب الجنائز، كتاب والرمل«ىإ ٥(، ٠ ٨ / )Y أحمد الإمام أحرجه )٤( 
الدين،ل التشا.يد باب المدقان،، كتاب ؛ ٠٩ما-وابن (، ١ ٠ )٨^١ رقم بار.ينه، معلقة لوس اص 
؛ء.بمنن.عريرة ابى حدينح من ٢(،  ٦٣٣)رقم والدارس، ٢(، ٤  ١٣)رقم 

(.٨٨٠)Y/ المابح مشكاة )٥( 
(.٣٠)آ(نيلالأوطار)؛/ 



عب|تجنإلز

٠*''**ضلانيعسلا،يه 

ثوبيه.ومدووكفنوهِق بإء اعسلوه عثزت اكالن، الحديث — ٤ ١ ٠ 
الحإعةيقثة أيصا رواه الحديث هدا 

اضُ.قاو: طواهوئن ٣^>: الحديث - ٤ ١ ١ 
أومروكي.كدايين عل ومداره صعيف إستاده الحديث هدا 

ءترsاائي.عث1ةائاة ١^؛ ١^١٠^٢ أة عشز: الأص الحدث - ٤ ١ ٢ 
بعترنزة•
غثلتهأنه البث عد لأبن ا )الأستيعاب(ر ق ورأيت احده، لر الحديثر ^١ 

غثلهالذي إن محيل: راوةد قال: م صغثر، نرير عل يها من وحل ثردة، ام 
المصلينهماس(و

اأملي>سا.ق و هو ظل إلقاء عشز: السائس الحديث، — ٤  ١٣
وغرم.البخاري ل راسأ< الحديث، هدا 

رنمعات، إذا الحرم سة باب الصيد، حزاء كتاب رالخاري• ٢(، ١ ٥ / أحد)١ الإمام أحرجه )١( 
كتابوأبوداولت (، ١ ٢ ٠ رقم)٦ إذامات، بالحرم مايفعل باب الحج، كتاب رمسالمت (، ١٨٥١)

حاءما باب الحج، كتاب والر٠دكات (، ٣٢٣٨رقم)به، يصغ كيف يموت الحرم باب الحناتز، 
إذاالحرم يكقن كف باب الحناتز، كتاب ت اني والن(، ٩٥١رقم)إحرامه، ق يموت لحرم ال 

حديثامن ٣(،  ٠٨٤)رقم يموٌتا، ايحرم ثاب الناصك، كتاب ماجه! وابن (، ١٩٠٤)رقم مات، 
تماسهبم،آا.ابن 

)آ(الأتُاب))/آ'ه(.
(،٢٤٠)رقم حيفة، أو ثدر الصل ظهر عل ألقي إذا باب الوضوء، كتاب اJخاريت أحرجه )٣( 

ابنحديث، من (، ١١^٩٤رنم)المثرين، أذى الني.من لقي  ١٠باب الحياد، كتاب ومسلم: 
رء؛.بمئ,مسعود 



اسبا^همصعاء1يامُساٌ

قألقوا والدين رحلا، تسمن يدر ق ا،لمكين من المتل عدد لكن قانية! 
نم عن الخارتمارا؛ صحح ض ممط، وه وئرين أربعه ثنهم الثيب 
رجلاوعلمرين أزبعة بدر يوم أمر الثي. ُأف ههئمحات طلحه أي عن ماك 

الحدث،خث...، حسث بدر أطواء من ل فقذفوا فريش صناديد من 
وأحوْهشام بن جهل وأبو الوليد واه ربيعه بن ومحه ربيعه بن محه و؛نهم 

)اكح(رى.ل دوم هشام، بن العاصي 
منها.الوصوء ومواصع يتتامنها ابدأل عسر! المائع الحديث، ~ ٤ ١ ٤ 

قالك،ا كلهم ا الح،اءهر رواه وقد محلويل، حديث، من الحديث، هدا 
.١^^٠

روايةق كا الربيع، بن العاص أنج، امرأْ ريب هدْ باكه الراد فائدْ! 
ثانمنة أوو ل الربيع بن العاص أنج، عند ماست، وقد بناته، أكمث وهي ا مسلم؛ 

قالساعدها، ومن عطة لأم ءابدأو« قوله! j والخهلاب الهجرة، من 
فدكزغيرها، ثلامث، معها حصرن اللاق التنوة سمية من ل اوثع ؛ الفح، رق 

(.٣٩٧٦)رنم جهل، أيٍ( قل بابه الغازي، كناب، الخارىت صحثح )١( 
(.٣٠٢)آ(كحالارى)يم 

والغل،الوضوء ق التيمن باب، الوضوء، كتاب، والمحاري: ٤(،  ٠٨)آ/أحد الإمام أحرجه )٣( 
محابداود: وأبو (، ٩٣٩)رنم اليتؤ، غل j باب، الجنائز، كاب لم: وم(، ١٦٧)رنم 

غلق جاء محا باب الجائز، كاب والر٠دىت ٣(، ١ ٤ ر٥ لنم الثتا، غل كيف، باب الجائز' 
رقممنه، الوضوء ومواضع البتر ميامن باب الجائز، كاب والناش: (، ٩٩٠)رقم اليتؤ، 

حديثمجن (، ١٤٠٩)رقم البتر، غل ق جاء  ١٠باب الجائز، كاب ماجه: وابن (، ١٨٨٤)
•أمءْليةةأ.بمها 

(.٤٠/ ٩٣٩رقم)البت،، وغل باب الجائز، كاب لم؛ مصحيح )٤( 
)ْ(كحالارى)مخأا(.



نجاممباسلن 

قانفبنت وليل ، ^٥٤١٠٣عبد بنث وصفيه عنيس ينش أّمإء 
1ماا.ذلك أتبماحصنت شيئايومئ!ل نلم أم حديث من ّ ١^^١^١ أوووى 

بم؛امنها.ابدأل يمض•' السابق الحديث عثر؛ الثامى الحديث " ٤١٥
٤(.١ ٤ ) برقم مله هوالسابق الحديث هذا 

حلمها.وألمناه ترون يلاثه شرها يصمنيا عثر؛ التامغ الحديث — ٤ ١ ٦ 
حلمهاء.اوألمتاه قوله؛ دون ٠ ئسلمرورواْ ا، أيصاأحدررواْ هذاالحديث 

تحةطو0،ولا يوبته، وصدر، نإء اعسلوْ العشرون؛ الحديث، — ٤  ١٧
اكانةئلثا.نلأكثوازك،وبمث،:زم 

(.٤١٠برقم)ّبو( الباب هدا من طر هوالثالث الحديث، هذا 
احد.ذهأمهداء ق أمر ه الئي أن والبئردن• الحادي الحديث، " ٤١٨

ددماهلموبسثي.
نيادةوفيه ٠، وابن»و\-يم°ا والحممذي والناش التخاري رواه الحديث، هذا 

)ا(الجمهم)هآ/؛آارمإ«م.
رنمحالفها، ا،لرأة شعر يلقى باب الجنائز، كتاب والبخاري• ، ٢٤ ٠٨أحمد)آ/الإمام أحرجه  ٢٢)

هيتئ.عملية أم حديث، عن (، ١٢)٣٦ 
٤(.١ رنم)وي/ الم،، غل ق باب، الجائز، ياب، سالم: أحرجم )٣( 

كتاب،وأبوداود: (، ١٣٤١)^رقم اللحد، ي بميم من باب الجائز، كتاب الخاري• أحرجه ، ٤١
الصلاةترك عاجاءل باب الجائز، كتاب، والرمدي: ٣(، ١ رقم)٨٣ يغل، اكهيد ؛ابرق الجائز، 

باب،تركالصلأةطهم،رقم)ه0وا(،واينالجاتز، واكافي:ئ1ب، ءلالشهياو،رقم)أم«ا(، 
جابرحديث، من (، ١٠١٤رقم)ودفنهم، الشهداء عل الصلاة ق جاء  ١٠باب، الجائز، كتاب، ماجه: 

غ.بم؛آا.عيداش ابن 



سممحبو

علتهم.يمل لر أته وهي ا1ؤوم، حيفها 
محوومذ شهيد، ثهو دينه يوف هتو مذ والعشرون: اكاق الحديث - ٤ ١ ٩ 

يهوأخيه يوف محو ومذ شهيد، مهو ناله ذوق محو ونذ شهيد، ثهو دمه يوف 
ٌَ

شهيد.

٠،حباذر وابن والحاكم القش لأصحاب ق)اكالخ؛ص(لاا عزاه الحديث هدا 
صححا١.ااسدْ }' الألباىر وقال 

هالئي أف العاص بن عمرو بن افه عد حديث من ا الصح؛حينأ ول 
نهيد«.ههز ماله ذوو هتز »من قال: 

يتنغأذ أحد بمتل انز الّتي. أل دالبئردف• الثالئ الحديث " ٤٢٠
بدمائهم.تتا7إم ل يدينوا وأف وا'إءلود، الحديد عنهم 

فيهكلم الواسطذ عاصم ين عئ وفيه ا، أحدر أيصا رواه الحديث هدا 

(.١٥٥)ا(اسصاض)أ/ 
محابوالترض: (، ٤٧٧٢)رقم اللموص، تال j باب المة، محاب داود: أبو أحرجه )٢( 

تحريمكاب ت ائي والنرمم)اآأا(، شهيد، نهو ماله دون ثل فيمن جاء ما باب الدياتا، 
مالهدون ثل من باب الخدود، كاب ماجه: وابن (، ٤٠٩٥رقم)دسه، دون قاتل من باب الدم، 

سعيدحديث، من (، ٢٩٥)أ/والأكم (، ١٠١ ٩٤رنم)حبان، وابن (، ٢٥٨٠ررقم فهوشهند، 
ا؛نزيدهبمئ.

(.١٠٤٧)مآ(ذكاةاكابيح)أ/
تلم وم(، ٢٤٨٠)رقم ماله، دون قاتل من باب والضب، ا،لظالر كتاب اJخارىت أحرجه )٤( 

(.١ ٤ ١ ) رقم صرم...، مال أحد  Jjaiمن أن عل الدليل باب الإنجاز، كاب 
(،٣١٣٤رقم)يغل، الشهيد ق باب الخائن، كاب وأبوداود: ٢(،  ٤٧)١/ أحد الإمام أحرجه )٥( 

حديث،من رقم)هاها(، الشهداءودقهم، عل الملأ٥ ماجاءل باب الخاتن، كاب ماجه: وابن 
ابزصاص.بمنة.



مم1باسادز

قلكن الأوطار(راا، )نيل ق قاله أيمحا مقال وفيه السائس،، بن وعطاء حماعة 
دمائهلما١اااذذئوهلمِفي قال: ام. أن جابر حديث، من ٠ \رخ\و$أا صحح 
علتهمولمينل *أم ت رواية ول ينئنهم، ولم أحد وم يص 

ثللمثغئمحا«.
الشهيد.عل الصلاة رك ق الأحبار والمنرون: الرابع الخدبثؤ —  ١٤٢

منهاتأحاديث،، يقمن الخديث، هدا 

(.٤٢٠برقم)هذا نل السابق والبفرون اكالث، ا-ثديث، يقمنه ما — ١ 

بد.مائهلمودفنوا يمثالوا، لم احي. شهداء ،راق أْ.بمه! انس حديث، ٢" 
وأحرجهغريب• ونالت أ، والرمذير داود وأبو أحمد رواه عليهم،، ينل ولم 

لزالديهؤيدعى علته، ينل الثمط والبئرون• الخامس الحديث، — ٤٢٢
با1ئفتة.

ثزمحدررعل وقال؛ ؛ الحاكلمر وصححه حبال ابن أينا رواه الحديث، هذا 

)ا(ن؛لالأوطار)إ/ص.
(.١٣٤٦)ريم الشهداء، غل ير لر س باب الخناتز، كتاب البخاري• أ"محه )٢( 
(،٣١٣٥رقم)يغل، الثهٍد ق باب الخاتن، محاب داود: وأبو \(، yA/rأحمد)الإuم أحر-بم )٣( 

(.١٠١٦رنم)احدوذكرحمزة، نل ماحاءل باب الخاتن، كتاب والرمذي: 
أنس.حديثه من نعرفه لا غريب، \ حا.يث الرمن.ي: قال 

نحرجاْ.ولر لم، مشرط• عل صحح حدبث، *ذا وتال: ٣(، ٦ ٥ / الستادرك)١ )٤( 
(،٣١٨رقم)•الخانة، أمام الثى باب الحائز، كتاب داود: وأبو ٢(، )أ/حأ أحد الإل،( أحرجه )٥( 

(،سحديث،اكرةينتجنه.٣٣٦٣/١(،واUكم)



ابمز(را؛.رماك)أحكام و \لأ1\}أ وت البماري*، 
واناثىالخنارة، حلم أوله,' حديث من الحديث هداذاتدْت 

منهاء.هريتا سارها وعن يمينها وض وأمامها حنمها منها ماء لحيئ 

قثنته.كفئوة المادزوالمقرون: الحديث -  ٤٢٣
(.٤١٧يرقم)ونبق الاُب، هدا ل التئرين الحديث من طرف الحديث هدا 

يمتصهانأ بن اطه عيد ألبس الني. أو والمئرون؛ السابع الحديث - ٤ ٢ ٤ 
لإماث.

؛.والنسابيرمسلم أيصا وواه الحديث هدا 
ذيل وفاته وكانت النافق، سلول ابن هو اي بن افه بعيد الراد فانية: 

افهعبد ابنه لملب ثطسا ئميمحه الني. ألبثه وإد،ا الهجرة، من ينع تك المنية 
الذيه هميمهعل له ومكافأة الحتائر ق ا البخارير ل ك،ا ذلك مال حئن 
ثميصنإلا يناسه ولر ثوب عليه يكن ولر بدر، ل أميرا به أق حئن لكباس أهداه 

البخاري.شرط عل الإساد صحيح مل.احديث ت الحاكم قال 
)ا(أحكامالحائز)ص:مم\(.

رقميكف، لا أر يكف الذي القميص ق الكفن باب، الخنائز، كتاب الخاري؛ مرج* )٢( 
محابوالمالي: (، ٢٧٧٣)رقم واحكامهم، اياشن صفاُت، محاب الم: وم(، ١٢٧٠)

بواهبن جابر حل.يث، رقم)ا'ها(،من الكفن، ل القميص باب الحناتز، 
(،١٣٥٠)رقم ،،، IaIواللحد الضر من الست، تنرج عل باب الحناتز، كتاب البمحاري• صحيح )٣( 

رأ.بمتمح.عبل.اه بن جابر حدينا من 



مريييب 

لآلثافيابمدفيا0برنم)أ؛ا(.
لاقهUأهطائب 1ئو لكف الض. 1ئ والمثرون: الثامن الخديث - ٤٢٠

ايو ذلك بمد أذرخئ نأ اشثفه، نأ الخان، نأ الدزغ، ثأ الحقا، كلثوم أم 

ثوتايناولنا كمنها معه الا'ب عند النه. ®وومول ءالنات نقيته الحديث، هدا 
والت«حاويث،.صئح لكثه إمحاى محمدبن إستاده ول ثوتاء، 

،ءذتالنأوهو حكيم، بن لوح فيه لأل صعفج؛ فيه ا،لؤلفح: تال إثا فائدة: 
٠.حثالر ابن ومه فمد فيه، 

ابناظه؛4 ®ما )اسص(رْا: ق قال لكن محهول، المطازرى: ابن وقال 
ابنجزم ومد معود، بن عروه >تي من داود وفيه اه. بعلة؛؛ فليس اشثان 
فيه.فينظر غموه يكون أن ومحتمل وهوثمة، عاصم ابن بأنه جبادزر 

ربحل روجها هبمئ عماف بن عثاف روجه هي كلثوم أم أحرى: فائدة 
سنهسعباي، ق عنده وماست، رميه، أمحها موُتإ بعد الجرة من ثلامث، سنه الأول 

الهجرة•من تنع 

حديثمن (، ٣٠ ٠٨رنم)للامحارى، الكسوة باب والمر، الخيال كتاب الخأرىت صحح )١( 
ة.بممح.•مداه بن جابر 

(،٣١ ٥٧رنم)الرأة، ممن j باب الخاتن، كاب وأبوداود: (، ٠٣٨ )n/ احد الإuم احرحه )٢( 
الثممةنام، بنته ليل حديث، من 

 /U(،الممات)(.٥٤١)٣
)إ(؛يانالوهموالإبمام)ه/أه(.

X٢٢٤/٢)٥(اسصس)
(.٢١٧)أ(الحات،لأ؛نحبان)؛/



اسازاا^نيسمامجامُمّ)ق؟( 
-*•د،لضاثةضاث؛ا*''

أزبما•الثجاثي عل الني.كؤت أف والعشروزت التابع الحديث - ٤ ٢ ٦ 
•الح،اعةا بقية أيصا أحزحه الحديث هذا 

فاقةاجالة عل م1 أن اض. زّوو أتزظ الثلاثون: الحديث -  ٤٢٧
الكتاب.

■يس؛بحُُ صعق اسناده ُفي • رالتلخيهى( ل قال الحديث هذا 

وغممهما،نعتن وابن احمد ومه حوثب، بن مز وواية من لأنه محلت: 
قالهوغ2ئهم، وحماد النساسرا'؛ ويه الثهسرْ؛، وصعقه عننر؛٠، ابن وركه 

امحوطئ•

ه،ينفالست، أعل إل يعي الرحل باب الخنائزا كتاب (، ٠٢٣ )Y/ أحد الإمام أحرحبم )١( 
يائي■دأبو ا، ٩ ْ ١ ل رنم الحنانة، عل التكعر ق باب الحناتز، كتاب ت وملم (، ١٢٤٥)ر،م 

والترمذي؛(، ٣٢• )٤ رقم الشرك، بلاد ق بموتر اللم عل الملام ق باب الحنائز، كتاب 
بابابمام، مماب والمائي: ١(، ٠  ٢٢رنم)الخانة، عل الذكر ل حاء U باب الخاتن، كاب 

علالصلاة ل حاء ما باب الحائز، كتاب ماحه: وابن (، ١  ٩٧)١ رقم الخانة، عل الصفوف، 
ظ^ةتئ.عريرة أي حديث، مجن رقم)إمها(، الجاثي، 

)أ(اسصادر>آ/أإأ-آإأ(.
(،١٤)٦٩ رقم الخانة، عل القراءة ل حاء  ١٥باب الخاتن، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه واكينا 

ة.بمتها•أمئريالث،الأنمايثة منحديث، 
أبالأبن داكل-؛ل دابترح (، ١٠١رنم)الرجال، 3، ممن بن بحى زكريا أي كلام من اننلر؛ )٣( 

(.٣٨٣م)؛/
ءدى)ه/هه(.لاين اتكامل )؛(انفلر;

)0(النامرى)أ/أآ(.
(.٥٦اتئ)ص؛ للنوالتروكون الضعفاء )٦( 



خصصاسد' 

يحم ت

جنازةعل صل ة.بممح عباس ايى أن وغيرثْ البخاري وواْ ما ييثهدله 
منة ))^١ وقال:الكاب محزأمامحة 

أذتقراجازة ض الئلأة و الثة أة والثلاثون: الحائي الحدث - ٤٢٨
عليصل ثم مجه، ل الآول"مرا المحبثرْ يعد الكتاب بماتحؤ بمرأ ثم الإمام، 

سلم•ثم للميت، الدعاء وعئلص ه، الئل 
}'ق)الفتح(؛ قال ا، والحاكلم١ الحارود وابن البيهقي أيما أحرجه الحديث، هدا 

إسنادررأن ؛: )التلخيص(؛ ق وذكر التاليمءا، قيه يدكر لر لكنه صحح، اءإسناذْ 
ضيم،،.ل لهب قثج رجاله الحارود ابن 

زعاينا،زثاهدى زنقنإ، لحقا اعفن الئهأ والثلاثون: الثاق الحديث، - ٤٢٩
كزعق وأث ومثواJا، من٠ادنا ملم إياك وانثادا، ودكردا وكب^رJا، وصغ\روا 

نومهما ثومته ومذ والثق، الإسلأم عق ماحهه ^١ أحتته مذ اللهم مديئ، 
ص•

وليسا، والحاكم؛ حبال وابن والسائي أبوداود أيصا احزجه الحديث هدا 

(.١٣٣٥رقم)الجازة، عل اعاب فاتحة قراءة باب الجائز، محاب الخاوي: أ-محرجه )١( 
اآرقماحه(،واينالجرود،رم>'؛ه(،والخاكم)ا/«1م(،

واوض>أ/ا،م(.
مآ.ما_إ.آ(.ابرى)م فتح )٣( 

(.٢٤٧/٢)٤(اسصاثر)
(،٠٣٢ رقم>١ للمت،، الدعاء باب الجائز، مماب وأبوداود: (، ٣٦٨أحد)Y/الإمام أ-محرجه )٥( 

قوالثاني (، ١٠٢٤)رنم الميت، عل الصلاة ق يقول ما باب الجنائز، كتاب والارمدى٠ 
الصلاةل الدعاء ق جاء ما باب الجائز، كتاب ت ماجه وابن ١(،  ٠٨٥٢)رنم الكثرى، المس 



^ُعمحيبئم

لآمحةآ؛ثق،الثاوح إليه أثار كإ هدير® ميء ثل عل ررواث ولا رروالقق® فيه; 
قدلكن يالإرّال، الحديث أعل وهد الإيإن®، عل راقومه أيقا: الحديث ولفظ 
:الثي عن أمحه، عن الأشهل، إبراهيم أي؛، عن متصلا آحز وجه من روي 

عنهواغث زعافه وازحمة أة اعفن ال^هلم والثلاثون: الثاك الحديث -  ٠٤٣
الدوود_،مى ومه والإد، والي بالا:ء واعسلة مدحالة وأوبع يزلة وأكرم 

دارْ،مى حثرا دارا وأبدله الدنس، من الامحص الثوب ينمى كإ والخطايا 
النار.وءداد_، المتر عدايت، مى وأعدم الحئة وأدخله روجه، مذ حثرا 

والبتهقيماجه وابن والساي أخمد أيمحا رواه الحديث هدا 

لحترارروأخلأ قوله: مص فقد وزيادة، مص الماتن ااؤلم، صياق، ق سيه: 
الشارحسه وقد اودوومسا®، ررمن وزاد: دار0®، من لحترا ررودارا قوله: بعد أقله® مذ 
ذلك.عل 

ار1ي)الغني(اى: وق ،، ٠٣١>، لالJعاء دليلا ١^ ض م لفائدة: 
الحديث،ق نبق لكن مؤمت،®، ثي؛ فته وليس أجرأْ أودحؤْ ذكننا مما دعا ميء 

أيحديث س والحاكم)ا/ارهم، (، ٣٠٧٠رنم)حان، وابن ١(،  ٤٩٨رنم)الحانة، ل ع =
تيؤيقنئ.مريرة 

الشيختن،شرط عل صحح حدث هدا افكمت وقال صحح. حن حديثا الرمدىت قال 

رقمالصلاة، ق للمت، الالأءاء باب الحائز، كتاب ت لم وم(، ٢٣)آ/أحماJ الإمام أحزحه )١( 
بابالحائز، كتان، ماجه: وابن ١(،  ٩٨٣رقم)اس، باب الحائز، كتاب وءالمائي: (، ٩٦٣)

عوفحدين، من (، ٤ • / واليهقي)٤ (، ١٥٠٠رقم)الحانة، عل الصلاة ق الال.ءاء ل حاء ما 
خ.بمثئ.مالك، ابن 

(.٣٦٥)آ(اكي)أ/



0—مم|إ،اابم1م
صححوق والرحمة، يالمئفرة يدعولوالدته أنه البايت، هدا من والعلمرين الخامس 

وق، ^^١٠١وثلما 3نطا لنا اجعله ررالثهلم مولت الحنن عن ثعاليما أ الثخاري١ 
منأعدم ^٠^ ١٠صيتر: عل صل وقد قال أنه ئريرْ أي عن ٠ )الموطأ(ر 

اكرُعداُت، 
نسلمهاجانة ق أزام.نل؛ والثلاثون: الراغ الخدلم، - ٤٣١

واحدة.

منتلئا.؛ البيهقيررأيقا أحزحه وقد مرنل الحديث هدا 
أزبثاعثها وكي لجؤب' عل صل النئر. ررأو ئريره؛ أي حديث له ويشهد 

٠واحدة(( تنيمه ومثم 
س1دةتأنمييده ووود الحديث، هدا ل بواجده السلام يقيني ورد فانية• 

شإلهوعن يمنه عن م جنازة، عل صل أنه لإل أب بن اممه همد حديث من 
٠ل)الفروع(ا وعزا اليهسر؛أ، أحرجه ام.يفع® ماوائت رُلأأننيعل وقال؛ 

صححه.وأنه أول أب ابن حديث، من ا الحاكمر إل التنفتى 
رواته*.أحد اكجري إ؛راملم أجل من صعيف، ®إيه ا؛ الألباير وقال 

 /y(صحح\لمخ\وي)(.٨٩)١
^٨١(.٢٢٨)آآ(صطأ.الك،)ا/ 

اس،رسلا.بن عطاء حديث من (،  ٤٣امى)إ/ المن )٣( 
(.٤٣)؛(المناهمى)أ/

(.٣٣٨)ه(الفروع)م/ 
وضبذماسينّ

قنرجاه؟ولر صحح، حال.سثج مل.ا ت الحاكم قال 
الخاتز)ص:ا"آا(.)؟(أحكام 



سم،إميو

هال؛رج.بم؛ة مسعود بن الد عد حديث من ا و\ذ2بو\رأإ البيهس وأحرغ 
علالتسليم إحدائن الناص ركهى مثلهى . اه وصوو كان حلأو ائلاث 
)ءد»غوق جيدا، ءاسنادْ النوويا*ات تال الصلاة،، عل التناليم مثل ا*إثتارة 

مات،.ارجاله ات الزوائد(١ 

اواُؤإالياك، هذا مجن والثلاثين الحائي الحدث ق كإ مطالئا السلام وورد 
(.٤٢٨)يريم 

لخاوينء1ضفيضلأةاجازة.
أتهرغ؛.بمن؛ةا وثيد الخْلاب بن عمر عن الؤيدين صلاة ق مبى الحديث، هل.ا 

معل الكلام ثريا مذ وليس والعند، ا-بمازة ق كك؛رة م ق يدنؤ يرلإ كان 
وقدفيه، للأيهاد محاو ولا صحاذ، فذل لأنه الئ1ع؛ محأ له هذا لكن ارفوع، 

روىلكن _، ابذ نه وقال: الثهقئاْ؛ إل محن أؤ )اسص(ر،؛ ق عزا 
مممرةكل ق يدنه يزثع كان أنه شنرا'ا ابن عن صحيح بند اليهس 

المندر*ا.١^:؛ ق افحاري ورواْ الحنانة، منمحي؛بىات 
صمن:تادام،لأكاةص،.

(.٤٣ا(،واوٍبمي)أ/ ٠ دقم؟ما• ١ ٠ ٠ ا/ )• )ا(أ-؛ر-0اسداو 
(.٢٣٩آمبم(،وادبموع)0/ خلاصةالأحكام)آ/ )٢( 

)م(صعالزوالاو)مأم(.
(.١٧٣)أ(اكلخصاض)آ/
(.٢٩٣)ه(المناهمىر"ا/ 

)ا"(الناهمىر؛/إ؛(ؤ
١(.٠ )٦ رقم الصلاة، ق اليدين رقع )٧( 



حهِممساسل' 

محتا
ق، ٥١زموو ؛L قاثت: عاثشه أن بلفظ: )ادني(رن ي ذي الثدث هدا 

ياثالث،وما محكمي نمعت ررما فقال: النحير. عنإتعص ويمحمى اجتازه، عل أصل 
اخلبين حلاف ذات، وائسأله حال،، ما ادوي ولا يعره ولم علتك*، لفاء ملأ 

العلم.

حدسان:فه اياويث، هدا 

مصلوطب مر إل ائتهى الني. *أف عباس ابن عن الأيون 
بمعناه.٠ والبخارير بلئظه مّلم روا٥ وءأربعا* حلمة وصموا عليه 

المجديقم كاف امرأة أو أسود رجلا أن كهغقتئ هزيرة أبب عن القال: 
الإئثان؟*دلك، منل ررما فمال: يوم ذاُث، فذكره بموى،، ه الئي يعلم ولر فإن، 
فتيواوكذا كذا كاذ إنة قالوا: هآدكئوف؟« قال: اف،. زسوو ا  oUقالوا: 
صححوق ؛، ءلمهرمممق علمه. فصل مثرْ فاني هوْ*، عل رامدلول قال: ثانه، 

امرأة•بأن»ا ا-محلم ُ حري٠هر ابن 
فوهغائ1،، والثل اث تند أم أو والثلاثون: الثامن الحديث، - ٤٣٠

شهئ.ممى وئد علنها صو مدم 
(.٣٦٩)ا(اكي)^ 

الختاتز،كتاب، امث و«ؤ(، ٨٥٧)رقم المان، وصرء باب الأذان، كتاب أخرح، )٢( 
رقإ)أهبم(.الشر، عل الصلاة باب 

رقموالعيدان، والقاوى الخرق والتقاط المجد كنس باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه )٣( 
(.٩٥٦)رقم القبر، عل الخلأة باب الخنائز، كتاب ت وملم (، ٤  ٥٨)

رقم)بمه'آا(.حزبمة، ابن صحح ( ٤ ) 



اماضالوبعتميجالتوم اسان نجتا 
٢^٢٦

ررومومرمسل؛: حجرأابن قال اوهق_ث،أاا، أما أ-تمحه الحديث هذا 
صحيح®.

الئجاثؤ.ي ه الئ ضلأة والثلاثون: التامع الحديث -  ٤٣٦
حديثمن أ اJثنعه١ واحزجه جابر، حديث من ا ؛ aJlpمممق الحديث هدا 

أريععليه وكم؛ حم ممتذ المصل إل عم •مج الني. ®أن وذهت ئريرْ أي 
دكأثرات١.

قالالمية، اللغة ق عطثة ومعناْ: أوأصحمه، صخمه النجاثى ام هائية: 
ملكولمذ ا،لؤمتين• امير السلمين: مالك لذ يمال ١١وآحرون: حالؤليه وابن المْلرزي 
ملكولذ كسرى• المزس• ملك ولذ لتصر• الروم• ملك ومحن الئجاثي• الحبمه: 
نلكولذ التزين• مف>ت ملك ولذ َ?عوط المط؛ ملك ولن خاقان• الرك؛ 
علعنأ فرعوو أن ا تفرْر ل ممر ابن وذكر المل. ي: ملك ولن نح. الثتن: 

والمهقي١(، • رغم)٨٣اضر، عل الصلاة و حاء ئ باب الجائز، مماب الترمذي: احرجه )١( 
صحيح.مرصل وم اليهقير• ئال مرملا• السب معيدبن حديث من (، ٤٨)؛/

(.٢٥٣)أ(اسصالجم)؟/ 
رنمالإمام، حالم، الجازة عل أوثلاثة صفتا صف من باب الجائز، كتاب البخاري: أحرحه )٣( 

(.٩٥٢رنم)الجازة، عل الخير j باب الجائز، محاب ومسالم: (، ١٣١٧)
ه،بتفايت، أيل إل ينس الرجل باب ابتائز، كتاب والبخاري: (، ٠٢٣ أحد)؟/ الإمام أحرجه )٤( 

كتابوأبوداود: (، ٩٥١رقم)الجازة، عل الخير ق باب الجنائز، كتاب لم: وم(، ١٢٤٥رقم)
كتابوالترمن.ي: (، ٣٢٠٤)رقم الشرك، بلاد ل بموُت، اللم عل الصلاة ق باب الجائز، 
بابالجائز، كتاب والناش: ١(،  ٠٢٢)رقم الجازة، عل الخير ق حاء ما باب الجائز، 

علالصلاة ق حاء ما باب الجائز، كتاب محاجه: وابن (، ١٩١)١^رقم الجازة، عل الصنوف 
،•أآرقم؛ا(.(،وuلالث،)١/ ١٥٣٤الج١ثي،رقم)

(.١٦١)ه(تئسراينممر)ا/ 



ممساسغز

ملكمن م عل محئرعلم أن كا و-شموب المالتق من يخرلكفرا ملك ن مم 
لكفنا،اتض تلك لن ولإ القنص، نلك لذ وكنرى لكفوا، الشام ع ووم 

اه.الإثأ،وهزلذهتجا 
ملد،ان تنه وفتل• الأكز، عند الهجرة من تسع رسه النجاثي وفاة وكانت 

أنهالبخاري صحيح وق عليه، صل اليي. لأن زب؛ بلا مّلإا ولكن المئح 
أخئمعل ءصلوا محموموا الخسى( )مذ صالح رجل الثوم ررماث، ال: ق. 

وقال،:فيه مات الذي اليوم ل النجاثي له؛؛ ثعى ؛: روايةروق 
أصحمه*،صالح فه عتد الثوم ا>مارت، ا: مسلمر صحيح وق لأخي،كماا، ٠رانتذفئوا 

فه،والنودية بالصلاح ووصمه له، والاستعمار عليه، بالصلاة وآمذه عاليه، فصلاثه 
ويب•بلا إسلامه عل ناخ دلثل هذا كل للْوثنئن والأحوة 

ذلكفد؛ر حار يوم جهيه من رجل يوق الأزبموزت الخدين، - ٤٣٧
فيهمما رأى فا، العوم، وجوم فتم صاحلأiلما٠، عل ٠اصثوا فمال: س اطه لنّسول 

حرزمن حزرا فيه فوجدنا متاعه فثتئنا اطه«، يل 3، عل صاحنتمم  opفال: 
صئ:س1ويدزمحر،؛.

جابرحديث من (، ٣٨٧٧رقم)الجاثي، موت< ياب، الأمار، منام، كتاب الخاري'. احرجه )١( 
5ه.بمثمحا.عبداه ابن 

أيحديث، من (، ٠٣٨٨ ) رقم الجاثي، موت باب الأمار، منام، كتاب البخاري! أ-محرجه )٢( 
عريرةة؛ءقءثن.

بن،جابر حديث من (، ٩٥٢)رنم الحنانة، عل الكب؛ر ل باب ا-بماتز، كتاب مسلم! أحرحا< )٣( 
Sic£.،jعبداه 

(،٢٧١رقم)•الغلول،، تعفلم ل باب الحهاد، كتاب وأبوداود: (، ١ ١ ٤ )إ/ أحمد الإمام أحرجه )٤( 
الح٠اد،كتاب ماجه: وابن ١(،  ٩٥)٩ رقم غل، من عل الصلاة باب ا-دائز، كتاب والمائي: 

ئؤؤبمد■الخهك، حالي بن نني حدين، من (، ٢٨٤٨رقم)الغلول، باب 



اس،ذ(ا^نيضةافطا'>ُضٌ

وضرْ.ُ الأوطار(ر )نيل ق كإ الصحيح وحاو ناده إّوحاو الحديث هذا 
محتلقد بزحل حاووْ . الئي أف الخالي الحديث " ٤٣٨

محي

}اJخاري١ إلا الحإعة بقثة أيصا زواه الحديث هذا 
يضاءابن نهل عل افه. زموو صل والأربعون: الثاق الحديث -  ٤٣٩

؛.البخاريرإلا الحإعة يمه أيصا أحزحه الحديث هذا 
قإلا يضاء ابن ئهيل عل افه. وموو صل ®ما ملم؛ لمظ ثنية؛ 

اثتجدل تقاة اض م س اه نمول ضل لخد راوافب لفظ: ول اثنجد«، 
اأوJم^.ساقه الذي اللمفل ي فلينظر وأحيه®، ثهيل 

(.٥٨)ا(تلالأوطار)أ/ 
رنمشه، القاتل عل الصلاة ترك باب الحائز، محاب لم: وم(، ٩٢)ه/ أحد الإمام أحرجه )٢( 

(،٣١٨٥)رنم شه، قل س عل يمل لا الإمام باب الحائز، محاب داود: وأبو (، ٩٧٨)
والنسائي:١(، ٠  ٦٨رقم)عليه، يمل ب فه قل ييمن جاء ما باب الحائز، كتاب والترمذي؛ 

الحائز،كتاب ماجه: وابن (، ١  ٩٦)٤ رقم ه، تفقل من عل الصلاة ترك باب الجائز، كتاب 
خ.بمتمحا.سمرة جابربن حدين، من رقم)آ\ها(، القلة، أهل عل الصلاة ق باب 

رقمالجد، j الحانة عل الصلاة باب الحائز، كاب لم: وم(، ٢٦١أحمد)٦! الإمام أخرجه )٣( 
والترمذي:(، ٣١٨٩رقم)السجاو، ق الحنانة عل الصلاة باب الحائز، كتاب وأبوداود: (، ٩٧٣)

الحائز،كتاب والمائي: (، ١  ٠٣٣رقم)المجد، ل افن، عل الصلاة j جاء ما باب الحائز، كتاب 
قجاء ما باب الجنائز، كاب ماجه: وابن (، ١٩٦٧)رقم المجد، ل الجازة عل الصلاة باب 

;ْهلبمتمحا.محمرة جابربن حدين، من (، ١٥١٨)رقم المجد، ق الجائز عل الصلاة 



عاساسلو

ََْمح ٠ .

'**ضللفيض،اس؛اودض*ى

يجوانس،متحمل جنان؛ ايح من والأندمن• الئالث الحديث — ٤ ٤ ٠ 
ملينع.ثاء ؤإل ملثطؤغ، ث-آء إو< ثم النتن، مى لإله الريركلها 

وقا الطيا٢^١ وأبوداود سيبه أي وابن البتهقي أبما أحرجه الحديث هذا 
أبيه.من يسمع ل؛ عبده أبا لأل ٠^^؛ وهو احتلاقح، إسنادْ 

معاذبن سعي. جناره خمل الئي. أف والآنبمل• الراح الحديث " ٤٤١
العمودين•يتذ 

ابنورواه أصحابه، بعض عن صعيف ند ب٢ الث|اهصآ رواه الحدين، ^ا 
والواهديالأشهل، عبنه بض من شيوخ عن حثيه أبا ابن عن الواقدي عن ا نعدر 

مجهويون.تمد بمي وشيوخ الأولأ، ماله ^١>؛،، 
مشئضالحأ ثق، بالحنازة؛ذ أنرئوا والأنثمن: الخامز الحديث - ٤ ٤ ٢ 

رمابكلم.عى مثرثفعويه دلك، سوى ثالث، ؤإف إليه، تمدموثبما 

ا.الح،اعةر بقثة أيصا رواْ الحل>يثا ٥^٠١ 

رقموالطيالمى، (، ١  ٤٧٨رقم)الخنائز، شهود ق حاء ما بابط الخناتز، كتاب، ماحهت ابن أحرجه ر١( 
غ.بمتئ،عود مبن مداش .؛، iJb■من (، ١٩)؛/والمهقي (، ٢٢٤)U/ شيبة أي وابن (، ٠٣٣ ) 

موقوفا*
)أ(الأم)أ/آ«ا--م'ا■(.

(.٣٩٨اسات،امى)م )٣( 
(، ١٣١>ه رمم الرعة؛الجازة، باب الجائز، ئاب، والبخاري: (، ٢٤٠)أ/أحمد م أحرجه )٤( 

بابحالجائز، كتاب، وأبوداود: (، ٩٤٤)رنم الجازة، ق الإمرلع ؛اب، الجائز، كتاب، لم: وم
رنمبالخنازة، الإمرلع ق حاء ما باب الخنائز، كتاب والارمذىت ٣(،  ١٨١)رقم بالحنازة، الإّرإع 



اءاع|وهاميضالرب؛تميع م اسذامحتع 

كانواوعمن ؟كر وابا . ائي أف دالآديمن• المادص الحديث ٤  ٤٣
الحتاؤة.أمام ينشرل 

٠السهةير فرجح ؤإرمحابه، وصله ق وا-حتلث ا، الخمار أحزجه الحديث هذا 
وابنحزم ابن وصححه حافظ، وهونمه عينه بن ئميال رواية من لأيه وصله؛ 

حثازرى.

أصح®.الرسل يرون الحديث *أهل المحمدي• وقال 
\دوضنص إعلأو لايله *إنه عل)اككاة(رءا; حاثته الألالأق وقال 

ومعهمالمشارإليهم، الحإعة حالمه قد الزهري عن أرسله الذي لأن بالإرسال؛ له 
مولها®.تجب زيادة 

الحثارة.حلث والأردمن؛ الماح الحديث، - ٤٤٤
برقماليانم، هذا من والعشرين الخامس الحدث من محلزف الحد«يث هذا 

(٤٢٢.)

•يوصع حى عبلس محلا جنارة ثع مذ والأزبموزت الثامذ الحدث - ٤ ٤ ٥ 

كتابعاجه؛ وابن (، ١٩١٠رنم)بالخنازة، ائرعة باب الجائز' ياب والساني• (، ١٠١٥) ~
رء.ءئنعريرة أي حديث، من (، ١ رنم)^١^١٤ شهودالجائز، ل جاء ما باب الجائز' 

(،٣١٧٩)رنم الخانة، أمام الثى باب الخائن، كاب وأبوداود: (، ١ ٢ ٢ )Y/ أحمد الإمام أخرجم )١( 
كابوالماش: ١(، ٠  ٠٧)رقم الحانة، أمام الثى ل حاء ما باب الجائز، محاب والرمدى؛ 

قحاء ما ياب الحائز، كتاب ماحه: وابن الجازة،رنم)؛؛ها(، من المائي مكان راب الجائز، 
Xfu.jعمر ابن حديث، من (، ١ ٤ رنم)٢٨ الجازة، أمام المثي 

)آ(المناعرى)أ/اآ(.
؛ا"ا-0ا'ا(.والمحل)ه/ (، ٤٣٠ رقم)٦ ابنحمال، )٣(صحح 

(,٥٢٦/ ١ ر المصابيح مشكاة ( ر٤ 



هاباسم

ا.ماجهر ابى إلا ا-إقإعة بقثة أما أ-؛محه ا-قديث هذا 

ملتوعل افب، رربنم بقول• . أمرْ والأوبمون• النابع الحديث " ٤٤٦
للمتر.الست إدخال عند اف® وئول 

اوالخ1كلمر ■حثاف وابن وامحمدي أيمحاأبوداودوالسائي رواْ الحديث هدا 
ذلك.عل الدهبئر وواممه محرجاه®، ولر الشنحين، ثزط- عل ارصحيح وءالت 

الشاتلورجح موقوئا، بعضهم ورواه قالا®، كا اوهو ات الألبايىر تال 
ثمة،رقعه الذي بأن الوف رواية عن ١^١^؛ وأجاب الوص،، ٠ و١لدارءطنير 

مولها.محب منه نياده وهى 

دهiيصؤأم٩ا.
(.٤٠٥برقم)اياب همدا من الثامن 3، مدم الحديث هذا 

حتى JjtAjفلا جتازة نح من باب الخنائز، كتاب والخارتم،■' (، ٨٥)"آ/ أخمد الإمام أحرجه )١، 
داويتوأبو (، ٩٥٩)رقم للجنازة، القيام باب الخنائز، كتاب لم؛ وم(، ١٣١)* رقم توضح، 

قحاء ما باب الخنائز، كتاب والرمدىت (، ٣١١)٣^رقم ،، 3L_Jالقيام باب الختائز، كتاب 
١(، ٩١رقم)٤ بالحازة، الرعة باب الخناتز، كتاب والماتي: ١(، ٠  ٤٣رقم)للخازة، القيام 

ظيبمئئ.الخيري أيطمعيد حديث، من 
قوضع إذا للمبت، الدعاء ق باب الخناتز، كتاب داود؛ وأبو (، ٢٧)Y/أحمد الإمام أحرجه )٢( 

رقمالشر، ايت، أيحل إذا يقول،  ١٠ثاب ابنائز، كتاب والترمذي• (، ٣٢ ١٣)رقم قارْ، 
والحاكم(، ٠٣١ رقم)٩ حبان، وابن ١(،  ٠٨٦رقم)• اممرى، المن j والماتي: (، ١٠٤٦)

هظقبممحا•عمر ابن حالبث، من (، ٣٦٦/ )١ 
كنرحاه.ولم الثيخ،ن، ث.رءل عل يمح حديثا هدا ت الحاكم قال 

الخائز)ص:آها(.)٣(أحكام 
٤(.١ ٠ ٤- ٠ ا/٩ الدارقطص)٢ وعاش ١(،  ٠٨٦وا١  ٠٨٦رقم)٠ الكثرى، )٤(الخن 



الميت،ثبمثص أل مى السي. أن والخنين• الحاوي الحديث " ٤٤٨
ش.ص وأن ظه، يقعد وأذ 

وصححه،ا والرمن«ير داود وأبو والنساتثر أحد أيصا رواْ الحديث هدا 
وغأ،،وأن عليها، يش وأن علنها، ت5ث1، وأذ المور، نحصص أذ اش ولغتله! 

ئن?محهامم(ضضمشُالأكءرى:»واممابة قال 
عليها،تئب وأن المور، تحصص أن ش والحنون.' الئاي الحديث، " ٤٤٩
ذي
٤(. ٤٨يرقم)مله الحديث متى الحديث هدا 

كزنحرة عل أحدكم عقلس لأل والخمسون؛ اكايث، الحديث — ٤ ٠ ٠ 
يبمظم،إقبجمحمحأنمح،إلم•

ا.ماجةر واين والثمائر وأبوداود أحمد أيفا رواه الحديث، هدا 

والتاءاشر نحصيص عن النهي باب الحنائز، كتاب ت وملم (، ٢٩٥)T/ أخمد الإمام أفرجه )١( 
والترمذي:(، ٣٢٢٥رقم)اشر، عل التاء j ياب الخام، كاب داود: وأم (، ٩٧رنم)•عله، 
الختام،كتاب والناش: (، ١٠٥٢رقم)اشور، تحميص كراب ق •اجاء باب الختاو، كاب 

ةأ.بم؛؛ا.ءج.االه بن جابر حديث، من (، ٢٠٢٧رقم)اشر، عل الزيادة باب 
صحيح.حن حديث، مدا الترمذي: تال، 

(.٣٧٠)؟(ادتدرك)ا/ 
اشروانملأةعل الخلوص عن الض باب الخام، كاب وملم: (، ١٣١ )Y/ اخمد الإمام أحرجم )٣( 

(،٣٢٢٨)رنم اشر، عل اشرد كراب ق باب الخام، كاب داود: وأم (، ٩٧١)رنم عله، 
محابوابنماجه: ٢(، ٠  ٤٤رقم)الشور، عل الخلوص j التقييد باب الخام، كاب واس: 

أيحديث، من (، ١  ٥٦٦رنم)عليها، والخلوص الشور عل المثي عن النهي ل جاء  ١٠باب الخام، 
ءريرة.بم؛ه.



عخ

محتاحزم بن عرو وأي النئ. أف والحنون: الراغ الحديث - ٤ ٥ ١ 
علدممماو:»لأ;ؤذْ«.

الباري(عن)فتح ا الأوطار(ر ل)نيل نمله صحيح، إستاده الحديث هدا 
بالميع•أصحابة يدفن ام.كاذ أة والحنون؛ الخامش الحديث — ٤  ٠٢
ؤمنه:بالتواتر، معلوم الحديث هدا 

افوو رم فأتانا العنيد، بقيع ق جنازة ق اركنا عازد_،؛ بن اماء حديثر - ١ 
وأبوأخمد رواه الحدث، الطإت...ا< رووستا عل كاو حولة ويعدنا معد ف. 

داوذرآاوغ،وهما.

لافه. زسوو< فإذا دايتاه، بالبقيع نارا رأينا تْ.بمنق: جابر حديث، ٢" 
أبوداودرواه الخديثر،  ١١الرجل•..ررياولوي يقول* المز 

الئي.لئن عل يدل، التي الأجار والحنون: السادس ايديث، — ٤  ٥٣
وصاتكcاومغ•

منها:أحاديث،، يتضمن الحديث هذا 
*إي؛١٠^؛*،مرير؛: عل وضع ومد لعمز مال أنه رء.بمنق عل حديث — ١ 

الرالة.(ط.^٤٧٦٩٣و'الدثبيالإيمأحمو)بمم/ 
(.٢٢٤)أ(فتحس)ّا/ 

الشر،وعذاب اكر j المألأ ق باب المة، محاب داود: وأبو ٢(،  ٩٥إ/ أحد) الإمام أزجه )٣( 

(.٣١٦٤رنم)ياللل، الدفن j باب الخناثز، كتاب أبوداود؛ )٤(أحرجه 



(٢٤٨)

أنتعكنت ما كثيوا لأي صاحتك؛ نع اش عبملك أذ *لأنجو وواية! وق 
وانطلقتوعتث، بكر وأبو وظف وعتث، بكر وأبو ارمحف يقوون ام. مى 

عليهمنق ممهإ® اه محع1ك، لأزجوأن كنت فإن وعمن®، وأبوبكر 

علتهافجلس ألئس بز باُب عل ولث حع، موصى أنجا حديئ - ٢ 
ئدالقمث فوجد عثإن يحل ثم معه، مجانسا وعثر أبوبكر ويحل س، اف وسول 

مبورهمءررمأولتها ايثب! بن نعيد هال الأحر. الثس مى وجاههم فجلمل ملئ، 

1^،.أن أبوثكر: 1^؛،.، أيزثدمن اخلفوا الصحابه أن ٣- 
أحداحنجه محته* وحمروا فراثه فاحروا • بموت* حث إلا يمدني ُلم قال• 

بعصا.أعضها يقوي طرقكثثرة له لكن انقهلاع، فيه بتند 

مست،كل يدفن كاف الثني أف والخموزت الماع الخديثج — ٤ ٠ ٤ 
ِفيمر•

بالتتح.معلوم الخدين، هدا 
وال؛لأهالأنمن ااادةتوا أحد«ت يوم قوله. والخنوزت الثامن الحديث، — ٤  ٠٠

ذ،مداجب*•

رقمخليلا•، الوكنت، الني.ت نول، باب الحم،.، أصحاب كتاب الخاريت أحرجه ر١( 
(.٢٣٨٩)رنم ظ^بمن، عمر فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب ومسالم! (، ٣٦٧٧)

رنمخليلا•، متخذا الوكتت، الني.ت قول، باب الني.، أصحاب كتاب البخاري! أخرحبم )٢( 
رقمإء؛.بمتن، عفان ين عيرن فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب ومسالم! (، ٣٦٧٤)
(٢٤٠٣.)

ق.بمتئ.الضل.يق بكر أي حديث، من ٧(، / )١ أحد الإمام أخرجه )٣( 



وصححه.والرمذي أحمد أيقا رواه الحدث هذا 

أحدقل من الرجل؛ن بتن نجمع لكن س النص أن ؛ اJخاري١٢صحح ول 
قض رلأحدهما ^١أشم )لأبجلم1كؤآظاٌ، واحد،نأمول: وم 
اللغد.

حمماريس( مها ممرأ اقابر لحل مذ والخموزت التامع الخديث - ٤ ٦ه 
•حسنات مددهم ل وكان يومظن محهم 

موضوعالم؟كن إن بادية عليه الصنف وآثار لمُأجدْ، الحديث هذا 
•الت إل القرب يواب وصول موص الرزت الحويث — ٤  ٠٧
منها؛الحديثثضمىعدةأحاديث، هذا 

هشامابنه فنخر بينة مئة يتحر أن الحاهلية ق ندر وائل بذ العاص أن ~ ١ 
فقال؛ذلك، عن ءت؛لآهيوثؤ النئ، عمرو مأل ستا، حمسين حصته العاص ابن 

ا.أحمدر روا٥ دلك<ا معه عئه مصنت بالتنح؛د أم هلؤ أتوك )رأى 
فقال؛فهر، صوم وعليها مائت،، أمي إف اف رسول يا ةالتأاث امرأة أة — ٢ 

رنمالشهداء، دفن ل حاء ما باب الخهاد، كتاب واازماJىت (، ١٩أخمد)إ/الإمام أحرجه )١( 
حديثس ، ٠٢٢ ١ رنم)• الضر، إماق من يستحب ما باب الحائز، محاب وافاتي: (، ١٧١٣)

هبمن؛ةا•عامر بن هشام 
بنجابر حديث من (،  ١٣٤٧)رقم اللحد، ل يقدم محن باب الحائز، كتاب الخاري; أحرجه )٢( 

مداش
ة.بمء•أس حديث، من (، ١ ١ ٩ )a/ والسان الكشف، تقبره ل اكعلي أحرجه )٣( 

(.١٨١الإئمأحمد)آا/)إ(أحرجه 



اٌاددُض احاديه تميج ب اسذائت؛ 

أخقافِ : JUم قاَلثث أمحق ذنن ررأزاث 
ا.مسلمر رواه بائمصاء؛، 
نحجقلم تحج أف ثدزت أمي إف ائب، رممول يا قاثت! جهينه من امزأة أف ٣" 

دننأمك عر كاو لو أزؤت عنها حجي ررمم ت قاو عنها؟ أفأحج ماثت حش 
ا.اJخاري١٢رواه ُالوقاء« أحئ اة اقصرا داصست؟ أقن 

؛•ا-تيواليغروفتهم وأمته، وعنآله، الشي.لكنيقحيعنه، أن ٤~ 
اشءُ،أشياة: حمسه افن إل ثصوله >، اصءُ أجع الJي فائدة: 
قاماكالخ^، الثابة الذي والواجب والتئق، المملؤع، وصدقة والاستعمار، 

عنووايه )الفروع( ل وذكر ^٤٢، الإحماغ )الإنصاف( ل فثل الثلاع نحج 
بعاومالئصولاْ؛.مالك 

ماآتاهم ممد طعاما جعمر لأل اصنعوا والستون: الحائي الحديث، —  ٤٥٨
يغص.

١^٦٠.إلا الحنة بب أيصا رواه الحيف، هدا 

ابنين، حال من (، ١١٤٨رقم)الين، عن الصيام قضاء باب الصيام، كتاب لم: مأحرجه )١( 
ئئيبمه•عباس 

حديث،من (، ١٨٥٢رنم)ا،ليتؤ، عن والنذور ا*اج باب الصيد، جراء كتاب البخاري. أحرجه )٢( 
هبممحا.عباس ابن 

هنبمتد.رافع أي حديث، من (، ١٣٩ أحمد)،■/ الإمام أحرجه )٣( 
(.iU،(0l«/Y)؟(^

(.٤٢٣)ه(الفروع)م/
رقمالبت،، لأهل الطعام صنعة باب الختاتز، كتاب داويت وأبو ٢(، )ا/ه* أمد الإمام أحرجه )٦( 

ماجه:وابن (، ٩٩٨)رنم بمع، اسام j حاء ما باب ابماتز، كتاب والترمذي: (، ٣١٣٢)
السندق والشافعي (، ١٦١٠)رقم المتؤ، أهل إل يبعن، الطعام ق حاء ما باب الخناتز، كتاب 



هاساسدو

؛.والأليايىر ؛، \ذثما١ ابن وصححه 
زئآؤت م ه الإختاغ نئد  isو\ض: الحديث!_ - ٤٥٩

النياحة.من دقنه يند الطعام 

حك،.وهومرفؤع صحيح، ؤإسنائه ، ماجه ابن أيقا أحزحه الحدين، هدا 
وض:لأظنوالإم.الثالث .ا-،-الحديث 

الصحح.رجال ورجاله ، أبوداود أيصا رواْ الحديث هدا 

'**د،الهمرد1رءاشهو*ى

هزوووها.الموو زياؤة عن مسمحإ كنت ت والنون الراح الحديث - ٤٦١

الحإعةورواه ا، ر والحاكم حبال، وابن داود، أبو أيمحا رواْ الحديث هدا 

ق.بمعا.جعفر بن الد همد حديث من (، ٦٠٢رءم٢١٦/١) =
(.l___(YUn/Y)ا(انذر; 

(.١٠١٥)رقم الحامع وصحح (، ١ الخناتز أحكام ل الألباق حسنه )٢( 
الاحملععن الهي ل جاء ما باب الجنائز، كتاب عاجه؛ وابن ٢(، ٠ ٤ )Y/ أحمد الإمام أحرجه )٣( 

ننحهبمد.الجل، افه مد رأااُا،،عن"ميرين رنم التت، أهل إل 
رقماكر، محي الدح كراهية باب الجائز، كتاب وأبوداود؛ (، ١  ٩٧)"Y/ أحمد الإمام أحرجه )٤( 

(ycCtYYY ، زهق.حدثأض
من(، ١٠٥٤)رقم القيور، نيارة ق الرحمة ق جاء ما باب الجائز، كتاب الترمذي؛ أحرجه )٥( 

الأمالمى؛٠^٥^.بريده حدين، 
(،٩٧٧)رنم أمه، قم نيارة ءؤ؛؛؛بمثال ربه الض. استئذان باب الجار، كتاب لم؛ مأحرجه )٦( 

والحاكم)٠ه'؟ه(، رقم حبان وابن )ا/ها"مآ(، رقم الأوعية، ل باب الأتربة، تمابح وأبوداود؛ 
٣٧٦/١١.^



_سمإمبء

.٠ النت،ار ندو هإي ١^ راووزوا بامظ: هزيرة أي عن م وجه من 
القبوو.روارات لعن افب. رسول أف ت والنون الخامس الحديث — ٤ ٦ ٢ 

وصححه، صحيحه ق حثال وابن ٠، ماجهر ابن أيصا الخديث هدا 

الثلأمالماتزت ولمظ. القبور، نيارة ذكر والستون! السائس الحدسئ، — ٤٦٣
)ضيرحم يقم اف ثاء إذ ؤإي مؤمنتن، دار؛وم عل؛فم 
ولاتقث، ٣١لا  ٣١، ١^١٥٤قاومحم الهَ نال اكأخنين، و٣ 

بموئم،ثاغفزقاوم.
لها؛إة موأكثرها وغره، منم، ق أحاديح، عدة من مأحوذ الحديث، هدا 

مؤمضن،قوم داز علوتمم ررالثلأم عاتثه: حديث، من أحمد عن ق)التةى(رْ؛ ذكزه ما 
محىا،ؤلأئابمىاإآ؛،وءنوإناينشاءاهبمالأحئون، 

يقول،أذ القابي إل حرجوا إذا يعلمهم س افُ يسول لكن تال! نيؤؤبهنئ بريدْ 
(،٩٧٦)رنم نرأمه، نارة ق ءغ؛؛ثل ربه ه الّك، استدان باب ابناتز' كتاب ت ملم أخرجه ( ر١ 

بابالختاتز، كناب ت والنساني (، ٣٢٣٤)رقم المور، نيارة ق باب الخنائز، كتاب وأبوداود؛ 
رقمالمور، نيارة ل جاء ما باب الخنائز، كتاب ت ماجه وابن (، ٢٠٣٤)رنم الثرك، م نيارة 

القبورنيارة كرامة j جاء ما باب الحاتز، محاب والترمذي: (، ٣٣٧أحد)آ/م أحرجه )٢( 
القبور،النساء نيارة عن النهي ؤ، جاء ما باب ابنائز' كتاب ماجه. وابن (، ١٠٥٦)رقم للنساء، 
*ريرة.بمد.أي حديث، من (، ١  ٥٧٦رقم)

(.٣١٧٨رقم)حبان ابن صحح )٣( 
(.٧٧٤الغاJلرنم))((إرواء 

)ه(.نضالأح؛اررقم)(أها(.
٧(.١ أحمد)٦/ الإمام أحرجه )٦( 



هن1بادردالن

افثلأتممشاء إذ ثإيا وائثك1(، المؤمفذ ثى الديار أخل علبجم ررالثلأم قاتلهم؛ 
حديثوق ا، هاحهُ وابن وملم أحمد رواْ العاقه؛، ول،ؤإ لتا افن سأل للأجقو0، 
ا.والمنتأحرينءر ؤمككم، النتئدجرمتا، اف< ررترحم ت آحرلمسلم 

اضكناة إلا شمته أحاة تنزي مسلم من ما والستون؛ السابع الحديث - ٤ ٦ ٤ 
؛نغللص:خماكالأر

ئارةل إلايا •بمئ.ثمقائ الأدطار('": )تل j تال الحديث سا 
ا.^ ومكث )التلخيص( ق الحافظ ذكز0 وقد لنء، فميه 

وةالتيدمعان و'ء1ناه . الئي رأيت والستون؛ الثامن الحديث " ٤٦٥
إل-وأثار غدا يعدب ولكن المن،، يحزن ولا العي بدمع يندب لا افآ إل 

مح~أنيزحم•
وهيقصه فيه وذكز عاايه«أ*ا، رامممق )المتتفى(را"ات ق نال الحديث، هدا 

والدياءالمور هددخول مال ط اب الخائن، كاب وملم: (، ٣٥٣احد)م/ الإمام أخرجه )١( 
رقمالقابر، يمحل إذا يقال ب جاء ما باب الخائن، كاب ماجه: وابن (، ٩٧٤)رقم لأعلها، 

(١٥٤٧.)

ءائثةحدث من (، ٩٧٤رنم)الشور، دخول عند يقال L باب الخاتن، كاب لم: مأحرجه )٢( 
•تنحقمحفبميأ 

من(، ١٦٠١)رقم مصابا، عزى من ثواب 3، جاء ما باب الخائن، كتاب ماجه: ابن أحرجه )٣( 
•;ء؛هبمه الأنصاري حزم بن صري بث، حد 

)إ(نلالأوطار)؛/هاا(.
(.٢٧٦)ه(اسصانير)أ/
١ْ(•٠٢)٦(•ضالأخاررن٠()

كابومسلم: (، ١٣٠)٤ رقم الريض، عند الكاء باب الحائز، كاب البخاري: أخرجه )٧( 
•ةت.بمنبجأ عمر ابن حديث من (، ٩٢)٤ رنم اليت، عل البكاء باب الجنائز، 



الرب؛اماض اء1اايه ميج اسانرالتوم 

محمى؟*ررقد مماثان عشية، ق فوجده هؤهقنئ عباده بى نعد عاد س الئي أن 
قال،تبكوا، بكاءه الثوم رأى فالنا .، اف رصوو فبكى اض• رسولر يا لا فالوات 
ا-لخليث،.العين...٠ بدُع بمدب لا افن أف سنم0 ُألأ 

ا-ةثونا،وثق ا-قدود، ٣ من منا لبمل والستوزت التامع الحوسث، - ٤ ٦ ٦ 
ا-اثاهاك.بدعوى ودعا 

»ئ؛فقءف،«رى.الخيط،ةال،في)اكض(م: هزا 
والثاثة.والحالقة، الصالقة، مى زئ الثي. أف الثبموزت الجدين، ~ ٤  ٦٧
ى)اققى(ا؛ا.ةاله ءف،رى، ئقفق ١^^، هلا 
والمشعه.النائحه، لعن س الئي أف والثبمون• الأدى الجدبث، — ٤  ٦٨

,ُِمُ مظتته،ق ملم ل أجده ول؛ ملم، صحح إل الصغ1، عزاه الخدين، ^ا 
ةزاْالثيوتيرْاإلس،وشداودرآ؛.وقد 

(•١٠٠٧)ا(متفىالأخاررنم)
كتابلم! وم(، ١٢٩٤)رثم الخيوب، ثق من ما ليس باب الخنائز، كتاب البخاري! \>وجه ( ٢) 

من(، ١  ٠٣)رنم الحاهلية، يدعومخا والدعاء الجيوب وشق الخدود صرب تحريم باب الإيمان، 
رْ.بمتئ.عود مبن عبداض حديثإ 

معكا،( ١٢٩٦)رقم الصية، عد الحلق من نهى U باب الجائز، كتاب الممحاري! أحرجه )٣( 
رقمايهاي4، بدعوى والدعاء الجوب وثق الخدود صرب تحريم باب الإيإن، كتاب لم! وم

خ.ءثئ.الأشعري موص أي حديث، محن (، ١ ٠ ٤ ) 
(.١ ْ ٠ )٨ الأخاررنم متقى )٤( 

(.٩٧٣٨)رنم الصغر )ه(ابممع 
من(، ٣١٢٨)رنم الوح، ق باب الجائز، كاب داود! وأبو (، ٦٥)م أحمد الإمام أحرجه )٦( 

نء؛هءتئ.الخيري مهياو أي حليثا 



(m)مم1و،اس1لذ

عنالعول، عطثه بن امحن بن محمد ررمحيه القدير(; )فيض صاحب وقال 
اهدرا؛.صعفاءء وكلهم جدْ، عن أبيه، 

أيعن ونمل صعيئه، كلها وقال; شواهد ا )التلخيص(' ق له وذكر 
استنكاره.٢ حاتمُ 

(.٢٧٢/٥)١(ذصاكJض)
)\(YUA/Y)___I.)
(.٥٧٠الحديث)٣; علل )٣( 



الدبعامدض احاديه تضع الييادالتوم 

الزكاةممأب 
ست3237/حم
ر؟حصم\

وض؛الأنيراتراردةفيملكف
لوجوبثشرط لر حيث الزكاة ق الواردة الأحاديث إل ضر الحديث هذا 

نعروفة.وهل والثم، البجغ، الزكاة 

وهوصعيف،الرحال أي بن حارثة وفيه ا، ماحهر ابن أ-ئمحه الحديث هدا 
٠;)اولوغ(ر ق قال ٠، عن والثيهقي وأخمد داود أبو نحوه أيما واحرجه 

صعيقة،ؤلزما )اكاوحيص(ر؛ا ق له وذكز زئعه، ق احتلف وثد حس، وهو 
ووقفه.رقعه، ق واحتلائا 

س:ذيناضأخقبمثاء.
الذيالباب من التي الحديث صمن ق رقم)٢( دحوْ ٌّّبوا الحديث، هذا 

قاله؛رةم)يه؛(.

عاتثةحدث من (، ١٧٩٢)رقم مالأ، اسماي من ؛اب< الزكاة، كتاب -؛t4 ;>uابن أحرجه )١( 
ن.بمثا.

١(، ٥٧٣رقم)اس، زكاة j باب الزكاة، محاب وأبوداود: ١(، أحد>ا/خ؛ الإم >آ(أحرح4 
واوهقي>؛/ْه(.

)'آ(بالوغالرامرنم)ه-أ(.
(.U«o/Y_))؛(اكلخص 



















































ؤ؛وسمىأ( 

وثئواص، بمو »إتما س: الثئ فقال واحدة، شزلإ ونب ونحن وتزكثا، ئه 
الثنزرق وهو ٢ الشافصر روا0 \,فف ذكزه الذي والثقظ واحد«، ثيء هاشم 
والعتيمة.السء مم إاُسا ق ا )التاوخيص(ر ق قاله أيصا، 

•بنهم الموم نول أف • الماح الخدث " ٥٢١
حبالوابن حزيمه، ابى وآحزجه ماحةر٤؛، ابن إلا ة ا،قئأبماثمه أحزحه 

ا.وص1ححاْر 

شقاإف وقوله؛ ا-ئدين الرجمح، الئي. اكامى؛ الحديث - ٥٢٢
هنلأطبجاِمح،وَلأنييص•

والثاني،وأبوداود، أحمد، رواه ؛ ومزحه )التقى( ق قال الحديث هذا 
والداننمئر٧؛.

(.١٣٤ للمهقي)٦; الكبرى اض ^ ٤(،  ١٣رقم ١ ٢ ٦ )Y/ مند )١( 
اني•والن٢(،  ٩٨)٠ رنم الخمس، نم مواصع بيان ق باب الخراج، كتاب داود; أبو أخرجه )٢( 

(.٤١٣٧النيء،رقم)نم كتاب 
التلخصالحبي>مياآ(.)٣( 
رقمهاشم، بمي عل انمدنة باب الزكاة، كتاب داود: وأبو ١(، ٠ )!/ أحد الإمام أخرجه )٤( 

بيتهوأعل . للمأ الخدنة كراهية ل جاء ما باب الزكاة، كتاب والترمذي: (، ١٦٥)•
من(، ٢٦١٢)رقم منهم، القوم مول باب الزكاة، كتاب اني: والن(، ٦٥٧)رقم ومواليه، 

خ.بمته.راير ش بث، حال 
(.٣٢٩٣حياذرقم))ه(اخرحهاينءزيمةرقم)؛؛آآ(،واين 

)ا"(ضالأخاررقم)؛خْا(،نلالأوطار)؛/آخا(.
رقمالخدنة، نجن بمطي من باب الزكاة، كتاب داود: وأبو (، ٢٢٤)أ/ احمد الإمام أخرجه )٧( 

والدارممي(، ٢٥٩٨)رقم اتكتس،، القوى مالة باب الزكاة، محاب والمائي: (، ١٦٣٣)
 /Y( ١ ١ ٩ ،) رجلع،•ءن الخيار بن عدى بن افه صيد حديثا من





نجؤاتت1اإ،ادزث1أ)و1با،لالزئأ( 

(،٤ )٨٩ برقم البملر زكاة باب من الناف الحديث ق نحوْ مدم الحديث هدا 
ا,والنسابير أبوداود، أيقا رواه وقد 

الفمه،همر ااالئكا وفيه: عمن ابن حدث من النيذي إلا الئتة ورواه 
وارثملينمج«رى.

^^ثنيمشتيأو؛ءش:مومح.
؛،وال؛ثهقيروالحاكم، والّاني، وأبوداود، رواهأحمد، الحديث هدا 
الحاكلم.وصححه 

مو4«.ينلك عمى تجس أذ بالمرءإمحا ررّكمى بلمغلت ا مسلما ورواْ 
كله.بإله صدقته ق الصديق قصة عثر؛ الرابع الحديث — ٥ ٢ ٨ 

قال؛عمن عن صحح حنن وقال؛ آ والر٠ذير أبوداود، رواها القصه هد0 

كتابت اني والث(، ١  ٦٧٦)رقم ماله، من عنرج الرجل باب الزكاة، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ) 
جهبمد.ءريرْ ش حديث رقم)أ'آه؛آ(،من غنى، ظهر عن الصيغة باب الزكاة، 

ومسالم:(، ١٤٢٩)رغم غش، ظهر عن إلا صدقة لا باب الزكاة، مماب الخاري: أخرجه )٢( 
كتابداود: وأبو ١(، • )٣٣رغم الفل، اليد من محر العب اليد أن بيان باب الزكاة، محاب 

رقمالفل، اليد باب الزكاة، كتاب والثاني: (، ١٦٤٨)رقم الامتعفاف، ق باب الزكاة، 

١(، ٦٩٢رغم)الرحم، صلة ق باب الزكاة، كتاب وأبوداود: (، ١٦• )أ/ أحمد ام أحرجه )٣( 
حديثمن (، ٤٦٧)U/والمهقي ٤(،  ١٥)ا/ والحاكم (، ٩١٣٢)رقم الكثرى ل واناتي 

صروئء.بمعا.بن اف مد 
(.٩٩٦رقم)واسوك، العيال عل الفقة نضل باب الزكاة، كتاب لم: مأحرجه )٤( 
(،١  ٦٧٨رقم)ماله[، من ثنرج ]الرجل ذلك، ق الرحمة ق باب الزكاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٥( 

(.٣٦٧٥رنم)اياقب، ئاب والترمذي: 



سمميز

أنمقاتزم مملت: مالأ، عندي ذلك ووافق يتصدق أن ه اش رسول أمرنا 
أمنتررى : اض زّمول فقال مال، يصف فحئت، قال؛ يوما، تمتة بفرإذ أبا 

أمنتى ثكر ه »يا فقال: أبوتكرفلئعتْ وأر ذل. شت،: لأخللث،؟،• 
أندا.ثيء إل لاأسمه ;،; jiورسوثه. كإ أبمت فقال؛ لآئلك؟اا 



عتاو،اسم

السام،Lu ؛ ء
m—

لريمحه•وأنمروا لريخه، صونوا الأيل؛ الخديئ - ٩٥٢
وصوما.ومسلأر؛، الثخاري، رواْ الحديث هدا 

حشيصوموا محلا يوما وعئزول ينع الشهئ إي الئاق؛ الحديث — ٥٣٠
.aJداثدزو١ عأوتمم عم ؛إذ روْ، حش مطروا زلا الهلأJ، روا 

وصنم.ا اJخارير نحوه وروى ا، وأخمدر ثلم، رواه الحديث هدا 
اننبمولود: الهلأو رزا أذ الثاص آئزاط من اكالئ،: الحديث - ٥٣١

ولإن.

أوالثاعة اقرامح، >رمن بلمظ: ؛ الصغر(ر)الحاعع ق ذكزْ الحديث هذا 
بي(رْأورومم.يزى 

برؤمحؤ*صوموا الرابع: الحديث —  ٥٣٢

١(، ٩٠رقم)٩ فصوموا*، اللأل، رأيتم ^١ ١٠الُء،:٠ *دل باب الصوم' كاب البخاري• أخرجه ر١( 
أيحديثا من (، ١٠٨١)رقم الهلال، لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كاب ت وملم 

ريرة.بمتن.
والإمام(، ١٠٨٠)رقم الهلال، لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب ت لم مأحرجه ( ٢ ) 

خٍؤبمة.عمر ابن حديث، من ٠(، )آ/ أمل. 
(.١٩٠١)^رقم فصوموا*، الهلال رأيتم •إذا ه■' الُء، قلل باب الصوم' كاب الخاوي• أخرجه )٣( 

اسررقم)آأااا(.)؛(الخامع 
ظ^بمتن.أس حاويث، من (، )٦^١"١٩رقم الأومط. العجم )٥( 



^^وضاميوس( ٢٨٦)

(.٥٢٩)برقم السابق الباُب هدا ل الأول الحديث من طرف الحديث هن«ا 
المي.يآحإرت الناس تراءى عمر• ابن عن ت الخامس الحديث — ٠٣٣

الناسوأمر هصام، رأيته أف 
عنمحمد بن مروان به مرد وقال• ُ، الدارقْلنير أيما رواْ الحديث هدا 

ا،والمقر وصححاْ، والحاكم ح؛ال، وابن الدارر، ورواه وهومة، وهب ابن 
•■^٢١٢٢ابذ وصححه 

وأئطروا.ئمومجوا، اثنان ثهد ؤإل السادس؛ الحديث —  ٤٥٣
ارمنلإن٠،وزاد؛ ا وأحمدر النسائي، رواه ث حال س طزف الحديث هذا 

عنه.وسكت ؛ راكالخبس(ر ق ذكزه وقد 
يمحىيوم والآص>ى الناس، يقطئ يوم الفطر المابمت الحديث، - ٠٣٥

يإننادشاهد وله وممه، وصوب ا، الJارةaلنىر أيما أحزحه الخا.يث، هدا 

(،٢٣٤)٢ رقم رمضان، هلال، رؤية عل الواحد شهادة ق باب الصوم، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 

واJهفى)\إس(, والحاكم (، ٣٤٤٧)رثم حان وابن (، ١٧٣٣)رقم افارس )أ(؛خرحة 
(٢١٢/٤ .)'

(.٢٣٦)٣(ادءل)ا"/
علالواحد الرحل شهادة نول باب الصيام، محاب والمائي: (، ١٣٢ )؛/ أحد الإمام أترجه )٤( 

أصحابعن الخطاب، بن نيد بن الرحمن عبد طريهم، من ،، ١١٢١ )٦ رقم رمضان، شهر هلال، 

)0(التالخيصاضر)أ/حْم(.
(،٨٠)٢ رقم يكون؟، مص والأضحى الفطر ق حاء ما باب الصوم، كتاب الرمدىت أحرجه )٦( 

دً.بمها.عاتشة حاويث، من (، ٥٢٢ )؟/ واللارثطي 



ا.ماجهر وابن داود، أي عند ثقات 
اليوم.ائناء ق سام من فطر جواز الثامن• الحديث ~  ٥٣٦

مهانأحادث،، طء تنمثن 

فصامالمح عام مآكه إل حرج الني أف جابر• حديث، ~ ١ 
الصيام،عليهم ص قد الناس إن له؛ فقتل معه، الناس وصام اشيم كولع بلغ حتى 

يئظرونوالناس فشربر، العفر بحل. ماء س يمدح فدعا فعلت،. فيإ ينظرون ؤإثم 
العصاة،'را1وككا فقال! صاموا انانا أن نالته يعضهم وصام يعضهم فأفطر إليه، 
أعالأموال س العميم وكراع وصححه، والمحمدي والئساتي، ملم، رواْ 

اأالرنة.

والناسحتم إل اممه رسول ُرحرج قال؛ عباس ابن حل.يث، ٢" 
ماةأو لبن، مذ باناة دعا راحلته عل انتوى فلثا ومفطر، فصائم محلفون 

رواهأمطروا* للصوام؛ المطرون الناس ثطر ثم راحته، أو راحلته، عل فوصنه 
البمارذرم•

مننمثنة ل الغفاري بفره أي ْع ررركبت، قال! جز بن عسي حديث، ٣" 
فقالاليويتج؟ بين ألتستج فملت،1 عداءه، قنب م فدح زمضاف، ق المنطاط 

محابت عاجه وابن (، ٢٣٢ر٤ رقم الهلال، النوم احطآ إذا باب الصوم، كتاب أبوداويت أحرحه )١( 
رمح.بمئ.هريرة أي حدسث، من (، ١  ٦٦)٠ رقم العيد، شهري ق جاء ما باب الصيام، 

(،١١١٤)رمم للمسافر، رمضان شهر ق والفطر الصوم جراز باب الصيام، كتاب ت لم مأحرجه ( )٢ 
ممابت اش والن^١(، ١ )٠ رقم السفر، ق الصوم كراهية ل جاء ما باب الصوم، مماب واار٠الىت 

(.٢٢ ٦٣)رنم السفر، ق الصيام محن يكر0 ما باب الصيام، 
٤(.)^١^١٢ رنم رمضان، ق الفتح غزوة باب اينازي، كتاب الخاري؛ أحرجه )٣( 





0ةت1|،اسا،،
ت

:JUiذاث؛نم ء1بمئ ئل ذم ه البت y حمض: الحائي الحديث - ٥٣٩
لا.قال:؛إقإئقاتء,مثيء؟مما: م

إلب: وزاد البماري'"، إلا ايائ ص ق)اكض(ا" ذثنْ الحديث سا 
ئلمدأصتغتءآيينه تتاحسم، أندي اش يارسول فملتات أتانايوتاآحر، 
'؛ءمٌنماشأىماحضمحمحبمائا؛ن:نءنال: ياةا'؛أةل' 

ح؛شهاُثاء ؤإل أمصاها، ثاء هإو الصدقه، ماله 

قعاشوراء بصوم أمز الني اف عشرت الئال الخدين، ه~ ٤ ٠ 
أتائه.

ممأحادث،قال،تي:مح>هرءا.^١ 
قأدذ أف أن1لم من رجلا ائي. امر قال• الأكوغ بن نشه *ض ولفنله؛ 
يوماليوم نإة مليم، أم لإبجن ومن يوثه، يميه مليم أم لكف مذ أف الناس 

عاشوراء®.

وهوموصعيفزض، ول؛ يطؤع عاشوراء صوم أن المؤلمإ صنع ظاهر لنبيه• 

(.١٦٣٧)ا(سضالأخاررنم)
(،١١٥٤رقم)الزوال، قل النهار عن بشة التانالة صوم جواز باب الصيام، كتاب ت لم مأخرجه )٢( 

والر•LJيت(، ٢٤٥٥رقم)الصيام[، ل النية ]تبييت ذلك، ق الرحمة باب الصوم، كتاب وأبوداويت 
jالية باب الصيام، كاب والناش: (، ٧٣٣رقم)تبييت، شر الطهمع صيام باب الصوم، كاب 

ينماللل، س الصوم فرض j جاء ما باب الصيام، كاب ماجه: وابن (، ٢٣٢٢)رقم الصيام، 

(.١٧١٢الأخ؛اررJم)متض )٣( 
كابوملم: (، ٢٠ ٠٧)رنم عاشوراء، يوم صيام باب الصوم، كاب البخاري: أخرجه )٤( 

(.١١٣٥رقم)يومه، بقية فليكف عاشوراء ل أكل من باب الصيام، 







سم،مبو( ٢٩٢)

قوذكزْ ؛*، حبالُ وابن حريمه، وابن أخمد، وصححه الرمدير؛، إلا الخمه 
ققال والرمديا٠، أحمد ءرواه وئالت حدج، بن راك حدث من ٠ )التقى(ر 

عنرردكر المحمدي• قال ٠، والحاكم١،ر حباف ابن ءروصححه الأوطار(ر؛؛ت )نيل 
سداد؛حديث عن أيصا وقال اه. الاد_،اا هدا ق ثيء أصح هلءا قال؛ أنه أحمد 
ققال مواهدا، له وذكر صححوه، المديتي وابن والبخاري، أحمد، رإن 

•الشي عن أوجه حمسة من بتا إسحاى؛ *قال ؛ ٠ )اقلي(ر 
انتكرئوازنا ثاكان، ٣، ثن لأش نيئ - ٥٤٣

ء.

رررؤعبلمظ؛ الصلاة ئروط ياب، ل ٠ )التالخيص(ر ق ذكزه ايديث، هذا 
والهمايى،والدارمهلتي، حبال، وابن ماجة، ابن رواه وقال؛ إلخ، أممي...؛< عن 

افَ»إن أحدهما: كش له وذكز )الثوزك(ر*ا، ي واداكلم واليهقذ، 

رقمبمتجم، اكاتم ق ياب الصوم، كتاب داويت وأبو (، ١٢٢)؛/أحمد الإمام \خوج4 )١( 
jجاء U باب الصيام، محاب ماجه: وابن (، ٣١٢٧)رقم اممرى j والمائي (، ٢٣٦٩)

(.١  ١٦٨ ) رقم للمائم، الحجامة 
خهبمثئ.حدج بن رانع حدبث، من (، ٣٥٣٥)رقم حيان وابن (، ١  ٤٩٦ ) رقم حزبمة ابن أحرجه ( ٢ ) 

)م(.سفىالأخاررقم)ائآا(.
)؛(نلالآوٍلار)؛/خم1(.

)ه(الحاكم)ا/خآ؛(.
اد«اد)٢/•٦(.)٦(زاد 

ا-بير)ا/ه«ه-«اه(.التلخيص )٧( 
رقمحيان وابن (، ٢٠٤٥)رقم واكامحي، ا،لكره ْللاق باب العللاق، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٨( 

(،١٩٨والحاكم)٢; (، ١٧٠والدارقطي)؛/ ١(،  ١٢٧٤واسراق)١\إسهوفم (، ٧٢ ١٩)
 /U(٣٥٦والييهقي ،) ننحهته.ماص ابن حدبثج عن



اممارأ( ufiiiبمداسمائ اباب *_،، قاب 

الحديث،هدا يصح لا أنه ٠ ر حاتم أب ابن عن نمل ثم ررمحاور٠٠، والثاف• وصع،،، 
اسناده.ست، ولا 

فأنكن٥الحديث، هدا عن أي ررمألت، ا؛ )الع1ل(ر ق أخمد بن اش عيد وقال 
لرجب ابن ونمل مرنلأ*، افي. عن الحسن عن إلا يروى لس ومال؛ جدا، 

عباسابن عن هو إنا مرفوعا، لتس ُهذا فال؛ أخمد أن ا الأوبمن(ر )شرح 

اه.لطئءه،< صحيح فقال; ا )اككاة(ر حاشية ق الألباي عليه وعلق 
فهوصحيحيداك إستاده يكن لر ؤإذ وهو أ، رالأرب5ين(ر ق الثووي حشه ومحي 

المتن•

صومه،مليم أولمونمى فأكل، وهوصائم سي من الراع• الحديث، " ٥٤٤
ونماه.اش أطعمة محإثإ 

الما'نىرآا.إلا الحاعة مه أيضا رواه الحدث هدا 

لأينأبيحاتم)؛/أاا(.ا(العلل 
 __)Y.)الرحالرةم)'أمآا

(.٣٦٢الطوموالخكم)آ/جامع ٣( 
(.٦٢ ٩٣١ف ٠ الماس ؛(مشكاة 

 U١ / آ ر واححم العلوم امع ج،VV-
(.٦٢٩٣رقم)الصائح ؛(مشكاة 

(.)٩٣رنم الترؤة الاربض ٥( 
الوم(، ١  ٩٣٣)رقم ناسا، أوشرب أكل إذا الصائم باب الصوم، كتاب \ؤ%خ\وي.' أحرجه ٦( 

أثعن باب الصوم، كتاب وأبوداويت (، ١١٥٥)رنم وشربه، الناسي أكل باب الصيام، كتاب 
ناسأويشرب يأكل الصائم ق جاء  ١٠باب الصوم، كتاب والر*ذكات (، ٢٣٩٨)رنم ناسيا، 

•(، ١٦١)٣^رقم ناسيا، ايلر فن جاء ما باب الصيام، كتاب ماجه؛ وابن ^١(، ٢١)رقم 
خ.بمتنّمريرة أي حديث، 





 Lu،؛S(اسم u wb  »وحمحااصءااسوم ئيممأم وم

H اتياسمموماصاءس
\ءص72/م®ص 
7_تمءةةتحبلؤصأ 

حشاي، ض( غنبما)أي: امءش أن الأيل: _;-؛، - ٠٤٧
لثح.

مير0.أي عن ؛ داودل أبو زواه إثديث ا-هذا 
)الممروب(ثق وقال عنه، مكتوا عبيد بن الحاوث العنبس أبو إستاده وق 

»نمبول«رى.

عانثة.حدث من ا اوهشر ورواه 

لالمم ان ذكر ممن ض، بن اش يد حديث من أحمدر؛؛ نحرم وأحرج 
فيهما وأجود والشح، الشاب ( juالممريق . الني عن يمح لا أنه ؛ )اقدي(ر 
•عته سكتتوا أنهم العنبس بأبا علله ثم ُريرة، أتجا عن داود أن حديا 

ا.صححءر حنن إسناده ٠ الألبايى1 وقال 
م:أنامسكاوبملوصصاثب

(.٢٣٨٧)رنم ، vjLLilكراهته باب الصوم، مماب أبوداويت أحرجه )١( 
(.٨٢٨٣)رنم التهدب تقريب )٢( 
خئنبمه.عائنة حدث من (، ٢٣٢)؛/ السهقي أحرجه )٣( 

(.١٨٥الإئمأحد)آ/)؛(أحرجه 
الداد)أ/هه-ا"0(ر)ه(زاد 

٢(.رقم)ها"• داود أبي( صحح ( ٦ ) 



١٦٩^)^

ثتيرُقالخفي)ض(اى.هدا 
خاخئه شز ئه  Juiljالزور،  jyلمْبمغ تن الئاث الحديث - ٥٤٩

وثزاثه.طتامه ييغ ذ أق 
وقواuأيرءا، شيا إلا كلهم ليماعة )ائتفى(رم ق ةزاْ الحديث هدا 

الثنن.وأصحاب الثخاري روا0 ا )اكاوخيص(ر 

صائم.امرؤ إق ثايله او احد، ثاممه قإف الراع؛ الحديث — ٠ ٠ ٠ 
)المقى(ر*؛.ق قاله ، ٠٦عاليهرئممق حدث من طزف الحديث هدا 

ئت:الفلاة، إل نما نأ ه الشن تع شمنا الخامز: الحدث، - ٠٥١
ئدريزو.تال: كلمكاوجه،ا؟ 

الصيام،كتاب، وملم؛ (، ١  ٩٢٧)رقم الماشرة باب، الصوم، كتاب، البخاري؛ أخرجه ( ١ ) 
داود؛وأبو (، ١١٠٦)رقم شهوته، نحرك لر من عل محرمة لتر الصوم ل القبلة أن بيان بابه 

لجاء ما باب، الصوم، كتاب، والترمذي؛ (، ٢٣٨٢)رقم للصائم، القبلة بابه الصوم، كتاب، 
رقمللماثم، الملة ل جاء ما ؛اب، الصيام، كتاب، ماجه؛ وابن (، ٧٢٩)رقم الصائم، مياشرة 

عائشةحدسثؤ من (، ١٦٨٤)
)أ(متضالأخاررقم)آْأا(.

الأخ؛اررقم)أْآا(.متض )٣( 
كتاب،داود؛ وأبو (، ١٩٠٣)رقم الزور، نول بيع لر من باب الصوم، كتاب البخاري؛ أخرجه ( ٤ ) 

التشددل جاء  ١٠؛اب، الصوم، كتاب، والترمذي؛ (، ٢٣٦٢)رقم للصائم، الغيبة باب الصوم، 
والرنث،الغيبة ل جاء ما باب الصيام، كتاب، ماجه؛ وابن (، ٧٠٧)رقم للصائم، لغيبة ال 

زء.ءثن.مريرة أن حديث، من (، ١  ٦٨٩)رقم للصائم، 
(.٣٨٥ا-لر)آ/ )ْ(التلخيص 

وملم؛(، ١ ٩ ٠ )٤ رقم شتم، إذا صائم إي يقول هل باب الصوم، كتاب البخاري؛ أخرجه )٦( 
ختهبمنن.مريرة أي حديث، رنم)اهاا(من الصيام، فمل باب الصيام، كتاب 

(.١٦0١)٧(متضالأءباررقم)



0ب،سهماسمومااصا«(

والشسابيرالسعدي أيقا رواْ الحديث هدا 
اكأز.^^عالأاممUطJوا

ومالكوالسمدي أخمد أيصا رواْ الحديث هدا 

قافبملأ، أل مل رطات عل بمطر ه الني كاف الماح؛ الحدث — ٥  ٠٣
ماة•مذ حنوات حنا ممزات لرثتكذ فإذ ممزات، يعل لم'ككذ 

•حتنُ *إستاده الألباي؛ وقال ثقال، وفيه ٠، أحمدر أيصا رواه الحديث هدا 

 ٥ ٥ ٤ - vاثاع.عل الفطئ الئامر٠ت الحلي٠ث

٥(, ٥٣)رقم قيلث الحديث من ؤلزف الحدث هدا 
ث1ءحادلئ،أيزن، رزئك وعل صمت، لك، اللهم التابع؛ الحديث - ٥ ٥ ٥ 

•العليم \ذثئ اJتإ اثلذ مني مبل اللهم وبمحمدك، 
(،١٩٢١)رقم الفجر، وصلاة الحور بض كم تدر يابح الصوم، محاب الخاري: أحرحه )١( 

كتابوالرمن>ىت (، ١ ٠ رقم)^١٩ اتمايه، واكيد الحور شل باب، الصيام، كتاب، وسالم: 
بضما ئ-ر باب الصيام، كتاب، ا5يت والنم\(، ٠ رنم)"١ الحور، تاخثر ل جاء ما بابج الصوم، 
•ثابتا بن نيد حديثا من (، ٢١٥٥رقم)الصبح، صلاة وين الحور 

الصيام،كتابخ ومسلم: ١(،  ٩٥١رقم)/الإفطار، تعجيل بابه الصوم، كتاب، البخاري: أخرجه )٢( 
والترمذي•(، ٣٣١)ه/ أخمد والإمام (، ١٠)٨٩ رقم الإتما،ه، واكيد السحور ضل بابه 

رنم، ٢٨٨الوٍلآ)ا/ق وماللثج (، ٦٩٩رقم)الإسنار، تعجيل ماجاءق ؛اي، الصوم، ئاب، 
جئقمحن.معد بن مهل حديثا من ٦(، 

(،٢٣٥٦)رقم عليه، يفطر ما بابر الصوم، مماب، وأبوداود: (، ١  ٦٤ fT)أمد الإمام أحرجه )٣( 
انسحديثؤ محن (، ٦٩٦رقم)الإفaلار، عليه ماجاءمايتع، باب الصوم، ياب، والترمذي: 

ذهتتم'.
(.٩٢٢رنم))أ(الإرواء 



ارئنحاكت قوله دول رغر0 بن معاذ حاوث من ا داوذأ أبو رواه الخديث هدا 
٠،مرسل*ر صعيف إسناد ٠روهالا الأJايىت قال مرتل، وهو إلخ، ويخمدك•••® 

أبوداود،ورواْ صعيف، بند ا ءباسر ابن حديث من والداوقطي اممرامحا ورواْ 
رردم،وزاد؛ ٠، عمرر ابن حديث من وغرهم والحاكم والدازهطي والنسانى 

ءإسنادْالدازدطى1 قال اش«، ثاء إن الأم وبث العروى، وابمئت الثلثأ، 
الأحاديثهذه وكل صعيف،، بإستاد انس عن الهلزاي ثحوه وروى حتنُ، 

ابنمماب عن )الأذكار( ل ذكر لكن إلح، وحئدك...« ررثبمانك مها: لمز 
ئ،للث، »الثهم قال: أقو الض.إذا كاف قال: ءس ابن عن ؛ الئي٠٦

العل؛ماا.الثميع أنت، مناإيلث، فنمن أهطرثا، ررقك وعل 
رمقافمن الصوم عل يكون كاف عائشة حديث العاثر: الحديث، — ه ٠ ٦ 

اش.رسول ثكان قنباف ل إلا أنميه أل أنتطيع ما 
}الحاءةر بمة أيصا رواْ الحديث، هدا 

(.٢٣٥٨رنم)الإفطار، عن،- القول باب الصوم، كتاب أبوداويت (أحرجه )١ 
الإرواءق به— يتقوى لا مما معنا0 ق ما "•ع حرجته رثي (ت  ٤٠٦)رنم داود أي صمفا ل )٢( 

(.١٨٥)Y/ والدارقلس (، ١  ٠٢٧٢ رقم ١  ٤٦)٢ا/ الير العجم ل الطتراف )م(أ-محرحه 
الكبرىj والنماتي ('، ٢٣٥٧رقم)الإفطار، محي القول باب الصوم، كتاب أبوداود: )أ(أحرجه 
(.٤٢٢/١(،والخاكم)١٨٥/٢(،والدارض)٣٣١٥رقم)

(.٤٧٥ رقم)٩ الأومط العجم الْلرافل )ه(أحرجه 
)آ(الأذكارلأ؛ناليرقم)«خ؛(ؤ

كتابلم: وم(، ١٩٥٠رقم)رمضان، قضاء يقفي متى باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٧( 
تأمحرباب الصوم، كتاب داود: وأبو ١(، ١  ٤٦)رقم شعبان، ل رمضان فضاء باب الصيام، 

رمجضان،فضاء تأحثر ل جاء ما باب الصوم، كتاب والترمذي• (، ٢٣٩٩رقم)رمضان، فضاء 



uLiS  رق٢اامتاء( اسو،اوم ي ؤيسس يم، >،1 رباب اسام

أرإئ فقالت: الثن. إل جائ ؛ ٧١أة عثز: الحائي الحدث - ٥٥٧
.قال؛ عنها؟ افأصوم يدر صوم ماثث 

هئنهماةا«رى.هالا 

وابن(، ١٢٣ )٩ رقم الخائض، عن الصيام وضع ؛اب، الصيام، كتاب والماتي: (، ٧٨٣)يم ر =
١(. ٦٦٩رقم)رمضان، تفاء ق حاء ما باب الصيام، كتاب ماجه; 

(.٣٠٥٧)ا(جعالفوائدرةم)
محابت لم وم(، ١  ٩٥٣)رقم صوم، وعله عات من باب الصوم، محاب البخاري: أحرجه )٢( 

ماباب والنذور، الأبجان كتاب وأبوداود: (، ١ ١  ٤٨رنم)ايت،، عن الصيام قضاء باب الصيام، 
١٠باب الصوم، كتاب والترمذي: (، ٣٣١)٠ رقم وليه، عنه صام صيام وعله مات نمن حاء 
كتابماجه؛ وابن (، ٢٩٢٧رنم)الكبرى ل اني والن٧(، ١ رنم)٦ ايت، عن الصوم ل جاء 

عياسة؛هظآا.ابن حديثا من (، ١٧٥٨رقم)نذر، من صيام وعاليه مات محن باب الصيام، 



الوبءام1ض احاديث تميج اساذالتوي 

وابه،>ماسوع

نبعإل أمثالها الحتظ له آدم ابن عمل كل الأول؛ الخديث - ٥٠٨
يه.وأئاأجزى ل هإيه إلاالصتام تنال! اش يقول صنف، يته 

•؛ الفواتد(ل )جع ل قاله آ، أحزحه صحيح الحديث هذا 
عثر،ثلاثه ئمحم أيام ثلاثه الشهر يى صمث، إدا اكاق؛ الحديث — ٠٥٩

عمر.وخمسه عثز، واريته 

ي1حؤه.٠ النساتير وكذا ا، أحمدر أيصا رواه الحديث هذا 

مرفوعارجرير حديث من المابي وروا0 وصححه، حثالرْا، وابن 

•لم ومرثم)إ'ها(، إذاشتم، صائم إق يهول، هل باب الصوم، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
للصائم،الغية باب الصوم، كتاب وأبوداولت (، ١١٥١)رقم الصيام، فضل باب الصيام، كتاب 
واكاتي:(، ٧٦٤رقم)الصوم، كل j جاء U باب الصوم، كتاب والر.ذى: (، ٢٣٦٣رقم)
قجاء ما باب الصيام، كتاب ماجه؛ وابن (، ٢٢١٤)رقم الصيام، ضل باب الصيام، كاب 
ة.بمنن.هريرة حل،بثإأي من (، ١  ٦٣٨رقم)الصيام، نخل 

(.٢٨٦٧)آ(حعالفوائدرةم)
منأيام ثلاثة صوم ل جاء ما باب الصوم، كتاب وال،رمالىت (، ١  ٦٢)ه/ أحد الإمام أحرجه )٣( 

ة.بمء•الغفاري ذر أي حديث، من (، ٧٦رنم)١ نهر، كل 
صيامق الخم ل طمة بن موص عل الاحتلأن، ذكر باب الصيام، كاب ائي: النأحرجه )٤( 

ثلأتأام.نالثهر،
حيانرنم)هْآم(.ابن أحرجه )٠( 
٢(.٤ ٢ رنم)• شهر، كل من أيام ثلاة يصوم كيف باب الصيام، كاب المائي: أحرجه )٦( 



wUS  نجاا اصمع سوم رباب اسام

.ءو1سادهصحح*ر الحافظ! قال 
تعرضيومان وا-ثميس( الاهن يوم )أي! هما الثاوث،ت الخاويث — ٥٦٠

•صائم وأنا عمل يعرض أف مآحب العايتذ، وب عل الأمأو خيهإ 
هريرةأيى حديث من بمعناه ماحة وابن الرمذي أيما رواْ الحديث هدا 

بهول•رجل إسنادْ ول ، أمامه حدث من والشابي أحد مصاه روى وقد 
؛.)اكلخيص(ر ق عنه وسكت ٠، حزيمهر ابن صححه لكن 

ث5اواثواو مذ ست وأثعة رمماو صام مذ اراع؛ الحديث - ٥٦١
الدم.صام 

لوذكرْ ، والناتذ البخاري إلا الحإعة بقثه أيصا رواه الحديث هدا 
الصحيح.ق اكي وص أسنه،<، ررم ب1مذل: أ )المثفى(ر 

)>(تحالارى)أ/ا"أأ(•
وابن(، ٧٤٧رنم)والخميس، الأثن؛ن يوم صوم ل جاء ما باب الموم، كتاب \ذز»ذي.' أحرجه )٢( 

١(.٧ ٤ رنم)٠ والخميس، الأنمن يوم صيام باب الصيام، كتاب ماجه; 
وأمي،هو الني.بابي صوم باب الصيام، كتاب والنائي: ٢(، ٠ ١ )ه/ أحمد الإمام )٣(أحرجه 

)ه(السسالجر)\/ااإ(.
ردملرمضان، اساعا شوال من أيام ستة صوم استحباب باب الصيام، محاب مسلم: أحرجه )٦( 

والآر٠لى:٢(،  ٤٣٣رثم)شوال، من أيام صتة صوم ل باب الصوم، كتاب وأبوداود: ١(، ١ )٤٦ 
الصيام،كتاب ^ ١٠وابن (، ٧٥٩رقم)شوال، من أيام ستة صيام ق جاء محا باب الصوم، كتاب 

ةهةبم؛ه•أيوب أي حدبنا من (، ١ ٧ ١ رقم)٦ شوال، من أيام ستة صيام باب 
(•١٧٠٣ص(ْتضامحرفا)



ا،>بءاموض اء،ديه تميج اساذالتوي 

•الحرم اض شهر رمقال الص؛امثعل أئقل I الخامس الخديث — ٥٦٢
محامل جاء ما باب ل )التةى(راأ ل ذكرْ حديث من طزف الحديئ هدا 

افبررنهر ئاوت زمضاون؟ بند أمحل الصيام أي بلقظ؛ التهلؤع صلاة من الليل 
الخ،اعئإلأاوخاريرى.الم؛«،وذال:رواْ 

ثإلمللآساضؤالنابمو.- ٥٦٣
ارالعاشزء.بدونذكر؛ ٢ الخديثرواْمسبمر هدا

أويوممله، يوم بصيام َلآمو هابل إل بجت رالئن بلئظ؛ ال؛هقئر؛' ورواْ 
قابلإل بجث يوله.؛»كن ص أن و)اقدى(لْ؛ الق؛م ائ ذو وقد :ص، 

يعظمه.اللهوي إن له؛ قيل حن وذلك العاشر، ثع أي؛ ؛ التامغ« لأصومن 
اثهود«,حالئوا والناشز، التابع ارصومحوا ا؛ رذين١٦وروى 

منافب إل أحث، مهى الصائ النمل ايام من ما المائع؛ الحديث، —  ٤٥٦
)ا(.ضالأخاررقا)أه؟(.

كتابداويت وأبو ١(،  ١٦٣رقم)الحرم، صوم ضل باب المسام، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 
فملل جاء ما باب الصلاة، كتاب والرمذيi ٢(،  ٤٢٩رنم)الحرم، صوم ل باب الصوم، 

اللل،صلاة قفل باب الهار، ومملوع اللل قيام كتاب والمالي: (، ٤٣٨)رقم اللل، صلاة 
حديث،من (، ٤^١١ رقم)٢ الخرم، أشهر صيام باب الصيام، كتاب جهت ١٠وابن (، ١٦١٣رقم)

نههته.هريرة أي 
ابنحديث، من (، ١  ١٣٤)رقم عاشورام، ق يصام يوم أي باب الصيام، كتاب لم: مأ-؛مجه )٣( 

ءباسق.بممح.
اوٍهقي)؛/بحآ(.)؛(أحرجه 

(.٦٨/٢زادالعاد))٥( 
الأم)آ/مام(.لابن انئ1ر:جامعالأصول )آ(



٠اييع صوم ريإب اسمام هاب 

ابهاذقاهِزلأابمدفيسماه؟دال:زلأ الخشن، ثذْالآثام 

؛.١١٣١ئسؤأ,,إلا اجاعئ بمثة أيشا رواه اهدث هدا 
الئنهئئو أف افب عل أحتسب ^٥؟ يوم صيام اكامشرت الخديثر — ٠٦٥

افاممب عل أحتمب إن ءاثوراءت يوم صيام ق ومحال بعده. الي والثنه محتله، اش 
ئتلة.اثى الثنه يكمن 

البمارير٢؛.إلا الجاعئ مه ضاْ نواْ اهديث هدا 
٠٣وقهر؛يوم، بتام الءئيام؛ني ئوأيقل النابغ؛ الخديئ - ٥٦٦
^٥١.٠إل الصبام ررأحث، ر1لئظت ٠ الحإءةر رواه الحديث، هدا 

وأبوداويت(، ٩٦٩رنم)التثريق، أيام ل العمل فضل ياب العيدين، كتاب الخارتم،• أحرجه )١( 
لجاء ما باب الصوم، محاب والرمدي: ٢(،  ٤٣٨)رنم العثر، صرم ل باب الصوم، كتاب 
(، ١٧٢٧رقم)العتر، صيام باب الصيام، كتاب ت ماجه وابن (، ٧٥٧رقم)العتر، أيام ل العمل 

;ة.بمما.ءباس ابن حديثه من 
وأبو(، ١١٦٢)رقم شهر، كل من أيام ثلاثة صيام اسماب باب الصيام، كتاب مسالم! أخرجه ( ٢) 

بابالصوم، كتاب، والترمذي! ٢(،  ٤٢٥)رنم ت3لوءا، الدمر صوم ل باب الصوم، كتاب داود! 
ماجه!وابن (، ٠٢٨ )٩ رقم الكهرى j اتي والن(، ٧٤)٩ رقم عرفة، يوم صوم قفل ل جاء ما 

عيبمتدقتادة أي حديث، من (، ١  ٧٣• ) رقم عرفة، يوم صيام باب الصيام، كتاب 
الصيام،كتاب وسالم! (، ١١٣١)رقم الحر، عند نام من باب الحمعة، كتاب البخاري! أحرجه )٣( 

صومل باب الصوم، كتاب وأبوداود! (، ١ ١  ٥٩)رقم به، تمرر لن الدير صوم عن الهي باب 
عليهداود اممه نى صلاة ذكر باب الليل، قيام كتاب اني! والن(، ٢٤ ٤٨)رقم يوم، يفطر يوم 

السلام،عليه داود صيام ل جاء ما باب الصيام، كتاب ماجه! وابن (، ١  ٠٦٣ ) رقم اللام؛الليل، 
ة؛ئنبممح.العاص عمروبن بن افه تمد حديثؤ من (، ١ ٧ ١ )٢ رقم 



_سممبء^_زوَ 

عليه((.ررمممق ت وقال )رأيصل(( ا1مظت أ )المتقى(؛ ق وذكزْ 

يوم.وبمدْ يوم وملة إلا ا-إثمعة يوم يصوموا لا العاشزت الحديث — ٥  ٦٧
السائقرأ؛.إلا الحاعه رواه الحديث هدا 

واuكأح؛أل ابن أيصا وأ>جه اشائئر؛ا، إلا الحنه رواء الحديث هدا 
ماوك1#قال أبوداودت قال لكن ؛، الثكن؛ ابن وصححه '، والتيهس؛ والطيرّاذ؛ 

وقدمنوخ،ا، أنه داود أبو وادعى أعل؛الاضطراب، وقد كدب، الحديث هدا 
الأيامعن نئلت أتما سلمه ام عن ا والخاكمر حباف وابن والبيهص الناتئ أحرج 

)ا(مضالأخاريم)1ملأا(.
الصيام،كتاب ت لم وم(، ١  ٩٨٥)رقم الحمعة، يوم صوم باب الصوم، كتاب البحارىت أحرجه )٢( 

أنالهي باب الصوم، كتاب داويت وأبو (، ١١٤٤)رنم منفردا، الخععة يوم صيام كراهة باب 
صومكراعية 3، جاء ما باب الصوم، كتاب والرماJىت (، ٢٤٢٠رقم)يصوم، الخمعة يوم نحص 

رقمالخمعة، يوم صيام ق باب الصيام، كتاب ،<: ٢١٠وابن ^١(، ٤٣)رنم وحده، الخمعة يوم 
زْلإؤبمتن.هريرة أي حدين، مجن (، ١ ^١ ٢٣)

سص(آحرص)أ؛أ(فيالحءاكاق.)اخلف()٣( 
البتيوم بجص أن الهي باب الصوم، كتاب داويت وأبو (، u"ia/i)أحمد الإمام أحرجه )٤( 

رقمالثتا، يوم صوم كراهية ل جاء  ١٠باب الصوم، كتاب والرمذي: (، ٢٤٢١رنم)بصوم، 
من(، ^٢٦١١رنم)بت،، اليوم صيام ل حاء ما باب الصيام، كتاب عاجه: وابن ^١(، ٤٤)

بسر}?.ظ■بن اطه مد أنت الص،اء حديثه 
والحاكم(، ٨١٨رقمرئم)0اأ'؟(،واسرانفياشجم حان ابن )ْ(أحرحه 

)\إ0صو\وض0/^'ى.
(.٤١١الحي؛ررأ/"التلخيص )1(انذلرت 

والحاكم)\إ\-ص(، ٣٦١٦رقم)حان وابن (، ٢٧٨٩رقم)الكثرى ق الماتي أحرجه )٧( 
واويهفى)؛/م.م(.



uUS  الأس(سوم اسيامرباب

ذ.'م ولكف والأحد، الثنت يوم ذق\ذن.' صياما، لها أكثز اش. وموو كان التي 
إّمتاده،الحاكم وصحح أحالثهم"، أف أييد محأئا للئنرئ عيد يوما 'رإما 

حزيمهابن أيمحا وصححه 

النهيحديث، بأن ثيميه ابن الإسلام سخ عن )الإنصاف( ق نمل وقد 
النهلبأن الحديش ؛؛ن بعضهم بمع وقد اعلم، وافه منسوخ، أو شاد، ذللث، عن 
الأحد.يوم إل خمعه مع لا إقرائه عن 

أناعض ممد فيه يثالث، الدي اتوم صام مذ عثزت الئاف الحديث، - ٥٦٩
المامم^•

وا؛نحزيمه وا؛ن الرمدي وصححه ا، أخمدر إلا الآم,ه رواْ الحديث هدا 
هكدا؛ البماري:عالiا٠٦وذي والدانثطنيرْ؛، واتهمن  ٣١ورواه ح؛افرأا، 

أخمد.ينثن ولر وصلوه، الخمسة أن ٠ المرام(؛ وق)بلمؤخ ا، وشرجه؛ ل)المتقى( 

(.٢١رنم)^١٦ حزبمة ابن صحيح )١( 
)أ(الإماف)م/ي؛'ا(.

و\ذز*ذي.'(، ٢٣٣٤)رقم الثك، يوم صوم كراهية باب الصوم، كتاب داويت أبو أحرج4 )٣( 
الصيام،كتاب ت اني، والن(، ٦٨٦)رنم الشك، يوم صوم كراهية ق جاء ما باب الصوم، كتاب 

يومصيام ل حاء ما باب الصيام، كتاب ماجه؛ وابن ٢(،  ١٨٨)رقم ١^؛،، يوم صيام باب 
نأ.بمنمحا.يامر بن مار حدث من (، ١٦٤٥)رقم الشك،، 

(.٣٥٨٥)حيان ابن وصحيح رقم)إاها(، حزيمة ابن صحح ( ٤ ) 
رممي،)آ/يْا(،والخاكم)ا/'\آأ-إآأ(،واّ)أ/خ•؟(.)ْ(أحرحه 

رأيتموهؤإذا نصوموا، الهلال رأيتم 'إذا الّم، قول ؛اب الصوم، كتاب الخارك،• علمه )٦( 
فأسلروا«)'ا/يأ(.

)ي(ضالأخاررقم)ه"آآا(،و;يلالأوطار)أ/خآآ(.
(.٦٥١)٨(؛اJوغا،لرامرقم)



اسثاددءنيسمامجامُساٌ

\ذو'ش-ضمج.•بْ-ش؛ئاكاوئءئز: 
؛.وأبوداودر اذ/يذئ أيصا رواه ا-إديث هدا 

زبي،زذكرشظالهميق1امم، ابه-الخاوخالراخني:1اأ 
أحمدربنحؤْ ورواه المؤلما، قال كإ اللئظ مدا ٢ مسإمر رواه الخدث هدا 

أيصا.

لمنإلا بممن أف التئريق ايام لمْيرحصو عثرت الخامس الخدث -  ٠٧٢

}اليخارير لغير لم'أ-جده الحديث ^١ 
وقاو:فآم صاه، أضبمت فاقد أرينه عشز: اص ائالحديث - ٥٧٣

نإلأمصاها، ثاء قإل الصدهه، ماله مى يئرج الرجل متل التْلموع صوم مثل إد،ا 
ثاءحبمها.

الصيامكتاب مجن عثر الحادي الحدين، ق عليه الكلام مدم الحديث، هدا 
برنم)؟مه(.

الصيام،كتاب ت وملم (، ١٩٩٠ريم)الفطر، يوم صوم باب الصوم، كتاب البخاريت أحرجه )١( 
بابالصوم، مماب وأبوداود: (، ١  ١٣١رقم)^الأضحى، ؤيوم الفطر يوم صوم عن النهى باب 

يومالصوم كرامة ل جاء عا باب الصوم، كتاب والرعذي: ٢(، ٤ ١ )٦ رقم العيدين، وم صل 
عمرحديث، من ^١(، رغم)١٧والنحر، الفهلر 

نييثةحديث، من (، ١١٤١رقم)النثريهم،، أيام صوم تحريم باب الصيام، كتاب لم: مأحرجه )٢( 
فهتنالهيل 

)ما(أحرجهالإ.اماحد)ْ/هما(.
عمرابن حديث، من (، ١٩رقم)^١٩ التثريق، أيام صيام باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

ن.بممح.



نمآهاو،اس1مروابصاصع( 

رمقاف.من الأواخر العئر المدري، ل؛أوه محروا عثرت الماع الحديث —  ٤٥٧
ثلهررمحروا وواية• ول وعترهما، ٠، الشيخازر رواْ صحيح الحديث هدا 

ابنعن داود وأبو ونثأ البماري وروى الأواخر®، الئثر من الوتر و المدر 
•؛ زمفاذرمن الأواخر الئع ل شتربما أمر الجي^ أن عمر 

مالة عفز واحتناتا المدرإيإثا، تاثه قام من ءشز1 الثامن الحديث —  ٥٧٥
.٢ ثأحرر وما أحمدث زاد ذنبه. مذ مدم 

ح.ا؛ن إلا الخ،اءة بئ أيضا رواْ الحديث هدا 
روايةمن اانساثير إل ٠ الباري(ُ رفح ل عزاها ئآحزرا ®وما ةوله1 هائيه؛ 

أحمد،أ-محزحها أحز وجه من سلمه أى محلريق من ارووزدت ئال؛ عثنه ين نمياو 

رنمالأواحر، العتر الوترمن الةا،رق ليلة تحرى باب الراؤيح، صلاة كتاب اJخاريت أحرجه ( ١ ) 
عانثةحديث من ١(،  ١٦٩)رنم القدر، ليلة قفل باب الصيام، محاب ومسلم: (، ٢٠٢٠)

ن.ءا.
ومسلم:٢(، ٠  ١٥)رنم القدر، ليلة الماس باب القدر، ليلة نضل كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

روى؛ص باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ١ ١ رنم)٥٦ القدر، ليلة فضل باب الصيام، كتاب 
رقم)ها/ما(.الأواخر، واضع 

ظ^بمئئ.هريرة أبا حديث من (، ٣٨٥أحد)أ/ الإمام أحرجه )٣( 
ومسلم:(، ١ ٩ ٠ رقم)١ واحتسابا، إيانا رمجضان صام س باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

الصلاة،كتاب وأبوداود: (، ٧٦رقم)٠ رمضان، نيام ق الرم، باب سافرين، المصلاة كتاب 
شهرفضل ل جاء ما باب الصوم، كتاب والترمذي: (، ١٣٧٢رقم)رعضان، شهر قيام ق باب 

إياناوصامه رمضان قام س ثواب باب الصيام، كتاب والنسائي: (، ٦٨٣)رقم رمضان، 
واحتابا،رنم)أ.أأ(.
)ه(فتحابري)؛/هاا(.

(.٠٣٤ رقم)٥ الكثرى ق ائي النأحرجه )٦( 



الوبأامدض ميج م اساذائت؛ نؤ؟( 

خمنتهاأحاديث عدة الدنوب من ثأحر وما مدم، ما عفران ق وود وقد قال؛ ثم 
اه.فيكتابمفند<<

وماينلك ين ثدم ما أثن قئ ؤلLUjن تعال؛ قوله عل كثير ابن ير نفول 
حديثل وليس غيره، فيها يشاركه لا التي حصائصه من هدا *إن دأ"رهت 
اه. تأحز، وما ذنبه من تقدم ما له غفر I كغرْ الأعإل ثواب ل صحح 

كاثئلو فإما والأمر بقيامها، ورديت، التي هي الأنتحار هذْ 
المملؤيرب، بمحا، لتأمر ه الني يم ول( فائدْ، لتحربما ه، ل( مرفوعه 

معأدكوف ه: النئ سأل أنه در أي حديث من النسابي روى وقد هيامها، عل 
•٢٢١٠٠٤٥١٠ص(ارل فماَل،ت ربمت؟ ماتوا فإذا الأبناء، 

مممن، تلأُث، ل الأزم النم ل اطثوثا العشرون: الخديث -  ٥٧٧

وصححه؛ا والرمذي١ أخمد رواْ ما لمعناه رأيته ثيء أقرب الحديث هدا 
آخرأو محذ، ثلايث، أو بقتي،، م أو بقع،، نبع أو بنجتذ، ينع ِفي *التمثوها 

وله،.

الأواخرالعئر ل ررالتمسوها مرفوعا؛ عباس ابن عن البحاري، رصحيح وق 
(.Y-^/Vممر)ابن )ل(تفر 

(.٣٤١٣)رقم الكبرى j ائي النرأ(أخر-بم 
(،٧٩٤رنم)القدر، لياة j جاء ما باب الصوم، محاب والترمذي: (، ٣٦>ْ/ أحمد الإمام أ-محرج،< )٣( 

رء؛هبمتئ.بكرة أي حديث، من 



نقع( اصليع سوم  uljاسم) تناب 

؛.سهىا،ر خامة ق ئمى، سابمه ل نس، تاممة المدرق ليله رهضال، من 

العمومحب عمو إيك اللهم مووت والعنرون• الخادي الحديث " ٥٧٨
َءْ.ء عز.عس فا 

السمديإل ا )التالخيص(ر ق وعزاه الولث، ذكز من رواه الحديث هذا 
عنهومكن والزار ا والحاكلم١ ماجة وابن والسابى 

٠0 رِ 

والعافاْوالعافيه، العفو، اممه نالوا والعشروزت الئاق الحديث " ٥٧٩

المعاياة.من حترا متن بمد احد أويط ما الدائنه، 
غريب٠١،ارحنن وقاوت ٠، والرمدير ماجة وابن أحمد رواْ الحديث هدا 

اه.صحيح، أسانيدها أحد جيل من ا النساشر ®ورواه ا؛ المنذرير قال 
الدائمة.العافاة ذكر عليه وهمت، فيا أجد ولر حاشية، ق آ الألبازر وصححه 

(.٢٠٢١^)اكدر، ^٧؛ اب الخور، و0ن كل سرى:ئاب 
)آ>(اسصمح)؟/يا؛(.

كتابوابن،اجه: (، ٣٥ ١٣رقم)الدعوانخ، محاب والترض: (، ١٧١أخمد)٦! الإمام أخرجه )٣( 
(،٧٦٦٥)رقم اممرى j والنماثي (، ٣٨٥٠)رقم والعانة، بالعفو الدعاء باب الدعاع، 

رق.بمها•عاسة حديث من (، ٥٣•والحاكم)١/ 
محابماجه: وابن (، ٣٥٥٨)رقم الدعواثج، محاب والترض: )\إيإ أحد الإمام أخرجه )٤( 

خ.بمئ.يكر أي حديث، من (، ٣٨٤رنم)٩ بالعفووالعانة، الدعاء باب الوعام، 
(.٥١٣٣،رنم ١٣٧/٤والترم،ر)ه(الترمج 
١(.٠  ٦٥٨-١ ٠  ٦٤رقم)٩ امرى j المائي )٦(أخرجه 

(.٣٣٨٧رقم)والترم، الترم، صحح )٧( 



الربعاليوم حاديه أ تميج اليياذايتإم 

واو،الإهتئ1د

ذتت22صيَ
■/سحءصت\

الاعتكاف.عل ١^٠^ مداومة الأوو؛ الحديث — ٠٥٨
منوغيوهما ؛، الثنخازررواه ما أحدها! وجوه عدة من حاء الحديث هدا 

رمقافمن الأواخر العئز يعكف، اممب رمول كاف ١١هالث،! عائشة حديث، 
بعدْاا٠من أزواجه اعككم، ثم اض، دوداْ حض 

معه.الئي. أرواج اعتكاف الثاف• الحديث، — ٠٨١
النترهأف ١١عايثة! عن آ والبمارير أحمد رواه ما عليه يدل الحدبمثط هدا 

وهيمحها والطنئ، والصئرة، الدم يرى وكايث، أزواجه، بن ائرأْ معه اءك5م، 
نمل«.

اعتكافأزواجنيهبمُ.الثاث الحديث، - ٥٨٢
الفوائد(ُ؛ا.ي)جع ي الئة،آ زواْ بو عليه، ثممق ١^ ٥^١ 

•ظهو محاسة حديث من (، ١١٧٢)رقم رمضان، الأواخرمن العشر اءتكاف ياب، الاعتلكف، 
(.١١٣١'٢(،والإطمأحمد)!/ )؟(أخرجهاوخارى:ئاب،الحض،باب،اءكافاكءاصت،رفم)• 

ومّلم:٢(، ٠  ٢٦رنم)الأواخر، العشر j ، ١^٠^١٠باب الامحكاف، كتاب الخاري: أخرجه )٣( 
كتابداويت وأبو ١(،  ١٧٢)رقم رمضان، من الأواخر العشر ١^١؛، باب الاعتكاف،، كتاب 

الاعتكاقح،ل جاء U باب الصوم، كتاب والترمذي: (، ٢٤٦٢رقم)الاعتكاف، باب الصوم، 
ن.ءها.عانثة حدث من (، ٣٣٢رقم)٢ الكرى j ائي والن(، ٧٩رقم)٠ 

(.٣٠٦٩)ة(جعالفوالدرقم)



لن،مماوااسم)بمبالإحاد( 

ايافمحسفيوس•ساراخت
(.٠٥٨ ) برقم السابق الأول ا-محيث من طزف الخديث هدا 

فإيهواحدة، ٠^٥ إلا ومضاف ق الئي.كان اعتكاف جيع الأول• فاثدتازت 
ائسجد،ق أحبثهن فقزن؛ الاعذكاف ق ثتابس ووحاته رأى لما رمقاف ي ركه 

قهرق الاعتكاف ورك مموض، بخياله قامر ءالإيردف؟١١، قال! الأحسه رأى خلنا 
٢،ال؛رمذىر إلا اؤاعة رواه نوال. من الأواحر النفر ل اعئكم، حى رمقاف 

>ااثزعوةاهلأأزاهااا.قال: الأحبته رأى لثا أثه رواية ول 

مالأوسط، العنق م ومضاف، من الأول، العثز الئي. اعكؤف الثانيه؛ 
ررإJاغكفئنيالأثلأصممْامح،لإسالنيا'لأزط،لإقال: 

خاعتكفدكمم1،اا، يعنكم أف أحب يمن اْلأواحر، النثر ق إي ت شل أبق 
\نحواءتكاف ١^ ولر:ذي ءاJهرم، ئممق و)اكفى(رم قال ث، ازز 
،خاعتكففيه مض الذ.ى العام إلا عام كل من أيام عثرة اعذكايه مكال الأول؛ 
الخارير٠ا.كعازواه هريرة أنج( حدين، من ذللئج ومحيصح يوما، جوين 

كتابت الم وع(، ٢٠٤١رقم)شوال، ق الاعتكاف باب الاعتكاف، كتاب اJخ١رىت أحر-بم )١( 
بابالصوم، كتاب وأبوداود؛ (، ١  ١٧٢رقم)الاعتكاف، أراد من يدخل متى باب الاعتكاف، 
رنمالساجد، ق الخٍاء صرب باب الساحل■، كتاب اني؛ والن(، ٢٤٦٤رنم)الاعتكاف، 

محن(، ١٧٧١رقم)الاعتكاف، يبتدئ نمن حاء ما باب الصيام، كتاب ماجه؛ وابن (، ٧٠٩)
عائشة)?.ققترحديث، 

(.١٧٧٤)٢(.ضالأحباررقم)
الصيام،كتاب الم؛ وسرقم)■؟اخ(، الأنف،، عل الجود باب الأذان، كتاب الخاري؛ أخرجه )٣( 

;محئيقثنالخيري معيد أي حديث، من (، ١١)٧٦ رقم القدر، ليالة فضل باب 
(.٢٠٤٤)رقم رمضان، من الأومعد العشر ق الاعتكاف باب الاعتكاف، كتاب البخاري؛ أخرجه ( ٤ ) 



س؛مبء_
٣^٢٦

الخاهلكق ثدرت إي اش وو رم يا قال; عص أف الخامزت الخديث - ٥٨٤
سورك.أوف ه؛ الثي فقاو الخرام. الجد ق تله أغكنت أذ 

٠.الخل،يثرواهأيقاملمواحمدر هذا 
يليطنه.اف، يطع ثدرأل من السادصت الحديث —  ٥٨٥
ندرأذ*وتى وآحرْ• ا، مسلإأ إلا الح،اعه رواه حديث من يزف هدا 

محلاينصه،،.افن ينهى 

•ماثوى ائرئ ممل وإد،ا بالنيات، الآ'مال إيإ الماع؛ الحديث - ٥٨٦
وصمتهالوصوء، فروصن من الأمس ق عليه الكلام صبى الحديث هدا 

(.٤٨رقم)
فإصلاة ألف من نحر هدا منجي.ى ق صلاه اكامزت الحديث — ٥٨٧

الحزام.ّزاةإلأاشجد 
ا.المولمار قال من زواه الحديث هذا 

الأبجان،محاب وميم: ٢(،  ٠٣٢رقم)ل؛لأ، الامحكاف باب الاعتكاف، محاب الخاري: أخرجه )١( 
(.٢٠/٢(،بيالإUمأحاJ)١٦٥٦^Uضلبإذاأطم،رقم)

محابوأبوداود: (، ٦٦٩٦رقم)الخاعة، j النر باب والدور، الأيان كاب الممحاري: أخرجه )٢( 
الدوركاب والترض: (، ٣٢٨٩)رقم اس، j الدر j جاء ما باب والدور، الأبجان 

بابوالدور، الأي،ان كاب والماتي: (، ١٥٢٦رقم)اطه،اوءلُه، يهليع أن ند.ر من باب والأي،ان، 
رنمانمسة، ق الدر باب الكفارايت،، كاب ماجه: وابن (، ٣٨٠٦)رنم اكناعت، ق الار 

هأئفبمها.عائثة حدث من ٢(، ١  ٢٦)
مكةمجل. ل الصلاة قفل باب والدية، مكة مجال ق الصلاة يضل كاب البخاري: أخرجه )٣( 

رقموالدية، مكة بمجدي الصلاة فضل باب الح^، كاب وملم: (، ١١٩٠)رقم والدية، 
اش:والن(، ٣٢٥رقم)أفضل، الساجد أي ق جاء محا باب الصلاة، كاب والترمذي: (، ١٣٩٤)



هناوااس1مرواوااآلآصعادا

ِفي*دصلأْ وزادت جائر، حديث من ناجةر١ا وابن أحمد مثاله روى وقد 
سواه«.فخ ألف مئة من أيصل الحزام اشحد 

•عطاء® عل فيه امحلم، أنه إلا صحح ؤإسنائه ١٠'؛ حجرر ابن نال 
ألف AUjالحزام التحد ق ررالصلاه جابر؛ حديث من عدذأى ابن وعند 

مثةبحمى المدس ين لب والصلاة صلاة، بألم، متحدي والصلأ٥لإ صلاة، 
الدرداءأي حديث، من ا )الكباإر(ر ؤب الطإزاؤأ وروى صعيم،، ؤإمتاذه صلأة#، 
المسجدأي• فيه؛ أما ميمونهت حن أحمد نوى اروتد )الفرؤع(' ل قال نحوه. منقوعا 
الصرصريوقاله حنن، ؤإمتاده وغثرْ، داود أبو ورواْ صلاة، كأش، الأقمى 

المدينةوينحي ألم،، بمثة امءام فالسجل• ثتختا؛ وقال قالت ثم ثفلمه، ؤب 
كلاماه. الئاء® ابن وقاله قال، كدا مئة. بخس الأممى ؤب الصوان، ؤإف يألم،، 

اهمدع'ْا•
المنجدتناجي: ثلاثة إل إلا الزلحال ممد لا التابخ: الحدث، -  ٥٨٨

الآإءش•والنجد هدا، ومنجدي الحزام، 
محاب!٧،*ماجه؛ وابن (، ٦٩٤رقم)ب، والصلاة النم،. مجد ضل باب احي، الماب مم =

*ريرةأبا حديث من (، ١٤٠٤رنم)الخرام، السجد ي الصلاة ضل ق جاء ما باب الصلاة، 
زأ؛وؤبمتن.
الصلاةضل j جاء ما باب، الصلاة، إتامة ياب، وابنماجه: (، ٣٤٣)r/الإ.امأحد )ا(ا.محبم 

والمجدالخرام،روم>أ'إا(.
(.٣٣٠ا.فد)أ/)آ(اسص 

الكاملفياساء>آ/آه(.)٣( 
>إ(انفلر:محعالزوائد)؛/ما(.
>ه(النروع>أ/ههأ-أهئ(.



سممبو_

وغينهما.ا ومسللمر البخاري رواه ا-إثال.يث هاوا 
اف،فتح إذ ثدرت إي اض، رسول يا قال؛ رجلا أف العاثزت الخديث —  ٠٨٩

ث4أ.ضل قال: فاله ها. ضل قال: اقدس، ثت ق أضئ أذ نقه عك 
إدذ.نأيك فقاو: مأله 

•ابن وصححه ا والحاكلمر الثهس أمبما أ-محزجه الخديث هذا 
اأزء;نئظلأ:ض.•بمه-شثسيتيينضبمم 

،وهومرسلا اقثين بن عئ حديث من وأخمد ماللئ، رواه اهدث هذا 
مرسلاإلا يصح لا والدارصلى! والثخاري مع؛ن وابن أحمد الإمام قال الصحح، 

موصولاميرْ }٧ عن والمحمذي ماجه ايذ ورواْ امحمح،رْا، بن عو عن 
مريوعا,)٦('■٠ َْ 

عسجدل الصلاة فضل باب واإأديةا مكة مجد ل الصلاة يضل كتاب اJخارىت مرجه )١( 
مساجد،ثلاثة إل إلا الرحال تند لا باب ايإ، كتاب ت وملم (، ١١رنم)٩٨ والمدينة، عكة 

هريرة؛ء.بمق.أي حديث، من (، ١  ١٠٩١رقم)^
jيمل أن نازر من باب، والدور، الأي،ان مماب، داود: وأبو (، ٣٦٣)T/أخمد الاط، أحر-بم )٢( 

حديثُن (، ٨٢ا/ )٠ واليهقي (، ١٠• ٠or )i/٤ والحاكم •-ا"؟(، )٥ رنم القدس، بت 
حا؛رخ.بمتئ.

(.١١٢الامعلملاح)ص:يان j الاقتراح )٠١( 
(.١٠رقم ٩،  ٠١٠الموطأ)؟/ j ومالك ٢(، • ١ أحمد)ا/ ام أحرجه )٤( 
.٢( ٢—٨٨ ^١٨ / وثب)١ لأبن والحكم العلوم جاُع انظر• رْ( 
قاللسان كفؤ باب الفتن، كتاب ماجه: وابن (، ٢١٠)^١١ رقم الزهد، كتاب الترمدي: أحرجه )٦( 

الفتة،رقم)آ-م\ه"ا(.



ائإئى؛؛٧^ 

مماباس

^ثلم،يجهادلأقاوس
رواهوقد ٢، الرام(ل و)بلوغ )التممى( صاحب إستاده صحح الحديث هدا 

ضذَواأثرى
الحؤوةصزائمحيمموغ.مآ؟ه-الخديئاكانى: 

والثيهقيماجه وابن داود وأبو اانسابى أحمدت غيُ رواه الحديث هدا 
امظ:وضره )التقى(راا و ذكزه لكن 'يإي عل صحح وئالت ٠ ر والحاكم 

حام■بن الأهمع لتوال جوابا ومع حديث من وهوطرف رردهوتطوغ«، 
أحدكمقإف المريقة، اُلج؛ إل يعجلوا الثالث؛ ادث — ٠٩٣

لا•ما يدوى لا 

رمزفانه ، )الحاح(ر ق النيومحلل سوى عليه يكلم من أجد« ب الحديث هدا 
٧(.٠ )٩ الرام وبلوغ (،  ١٧٨٤)رثم الأخار مض )١( 

رغمالنماء، جهاد الحج باب الناسك، كتاب ت ماجه وابن (، ١٦٥)أ"/أحمد الإمام أحرجه ، ٢١
ظ^بمها.عاسة حدث من (، ٢٩٠١)

(،١٧٢١)رقم الحج، يرض باب الناطئؤ، كتاب داويت وأبو )ا/ه0أ(، أحد الإمام أحرجه )"١( 
الناسلث،،كتاب ماجه؛ وابن (، ٢٦٢٠)رنم لج، ا-وجوب باب الحج، مناملثا كتاب ا5ي! والن
ابنحدث من (، ٣٢٦والمهقي)؛/(، ٢٩١"والحاكم)A (، ٢٨٨٦رنم)الحج، فرض باب 

عباس
(.١٧٨٢)٤(مضالأخاررقم)

(.٣٢)٨٩ رقم الصغير اباْع ثرح ل اكوير انظر• )٥( 



الدبعامدض احاديه تميج التوم الييان 

أعلم.واممه راومحهول، فيه شاهد له لكن لصعقه، 
أقدا; sLJI_صبتا ه البي إف رمعت امأْ أف الراع• الخدين، " ٥٩٤

ةاَل:ننلم،ؤلكأخت.عإ؟ 
ا.الحديث،رواْأيقاأحمدوأبوداودوالنسائير هلءا 

والثاحأJه.الزاد نال: اشل؟ U اض زموو يا قل: الخامز: الحديث، - ٠٩٥
علثرطهإ.صحح وقال: ؛، الحاكم؛ أيصا الحديث،أحزحه هال.ا 

الحانظ:قال مرنلاه، الحثن عن متادْ عن *الصوايح وقال: والسهضرآ؛ 
آ:ق)البلؤغ(؛ وقال ؛، وجتاءرإلا ا1ؤصول أزى ولا الحض، إل صحح #ومنيه 

إرساله٠.#الراجح 

منالحديث، ^ا روي وقد الحديث• هدا عل له كلام بعد كثير ابن وقال 
عن)التلخيص( ق ونمل ؛، مقال١٦ل لكن مرفوعة، كلها أحرى طزق 

ذللث،ق الحديث، يست، لا قال: امحه التذ«ر ابن وعن صحيفه، كلها محلزمه أف الحق عبد 

٢(،١ ٩ احد)ا/ والإ^ (،  ١٣٣٦رقم)انمي، ذحج باب الخج، محاب لم: م^ ( ١> 
الخج،ى1ب.تاّلأ، وازني: (، ١٧٣٦رنم)بمج، انمي ق باب ايامك، كاب وأبوداود: 

خ.بمنعا.عباس ابن حديثر من (، ٢٦٤٠رنم)بانمغر، ا-ني باب 
رهتن•حد.بث،أض من ٤(  ٤٢والحاكم)ا/ الدارممي)أ/خا٢(، اخرجه )٢( 
(.٣٣•يقي)؛/ اممرى المن )٣( 

)؛(اسصاضر)أ/مآ؛(.
(.٧١٢)ْ(بالوغالرامرنم)

(.ابنممر)؟/١٧)٦(^^^ 
(.٤٢٣ا.فر)آ/التلخص )٧( 



0التأم مماس 
—

ابىإف اض نمول يا ! cJliحنحم من امزأْ أف السادس! الحدث — ٥٩٦
أئأحجالراحلة، عل أذ ينتهلح لا كبيٌا قيحا ا-لإ ق افب محريضه أذوكتة 

ضُ.-محض هقال:
ا.الحإءةار ارواْ وقال؛ اللفظ، بنحوهذا ا )النتةى(ر ق ذكر0 الحديث هدا 

وجزعل؛ها يدحز ولا محرم، مع آلا امرأْ سافر لا الساع؛ الحدي«ث، — ٠٩٧
إلأبمُمحنم.

ومعهاإلا بامرأة رجل تئلوف ارلأ .انؤ•' ا )اانتفى(ر ل ذكزْ الحديث هدا 
.عLJهر؛؛ متقى وقال! ، محرم؛؛ دو 

)الحاْع(رآاذ ماْ ز ١^^،، ذكره ١^^، بالقظ الخاريرْآ ق أض رم 
.سا؛؟٥١٥الؤلفذكزه الذي باللقفل ٠ وأحمدر للتنضن 

)ا(ُتضالأخاررقإ)اهيا(.
رقمالراحلة، عل اكوين، يتمليع لا عمن الحج باب الصيد، جزاء كتاب البخاري: أحرحه )٢( 

كتابوأبوداود: (، ١  ٣٣رنم)٤ العاجزلزعانة، عن ا-اج باب الحج، كتاب لم؛ وم(، ١٨٥٤)
قجاء ما باب الحج، كتاب والرمذي: (، ١٨٠٩)رنم ءار0، عن محج الرجل باب الناسك،، 

الرأةباب-ج ا-ني، مناملث، كتاب اني: والن(، ٩٢٨)رنم والست،، الكبثر الشخ عن ا"ني 
رقمبمنير، لر إذا الخي عن الخج باب التاملاظ، كتاب ماجه: وابن رقم)اأا'آ(، الرجل، عن 
عباس;؛؛^٥٩^١-ابن حديث، من ٢(، ٩ ٠ )^١ 

(.١٨•الأحباررقم)• منتقى )٣( 
(،٥٢٣٣)رقم محرم، ذي إلا بامرأْ رجل تنلون لا ؛اب، النكاح، كتاب الخاري• أحرجه )٤( 

ابنحديثا محن (، ١٣٤١)رقم وغيره، ج إل محرم مع الرأة محقر باب الحج، كتاب لم: وم
ءٍاسئ؛أإقبمتمح.

١(. ٨٦٢رنم)النساء، حج باب الصيد، جزاء كتاب البخاري: أحرجه )٥( 
)أ(الحا.عاسررقم)اإأما(.

الإمامأحمد)ا/أآآ(.)لأ(أحرجه 



^^محاميء_

إلأذ ندزت اشإلم نمول ا قالت: ١;;^ أف ١^: امهه-الخاويئ 
ائكعق ثوكاو أزأيت عئها، حجي يعم تال' علمها؟ أفأحج ماثغ حص تحج فلم 
بالزئاء.أحق اللآقافبم ١^١ قاصثة، أكلمت دين 

اثحوه.والشاشُ ولأحمد ؛، الثخ1ريأوواْ ا-ثديث هذا 

حديثمن (، ١٨٥٢)رقم الست،، عن والذور ا-ني بابح الصد، جزاء كتاب، ١^١^؛ أخرجه )١( 
ققمحنبمئمحا.هماص ابن 

لرالذي التح عن الحج باب الحج، محاب.ناي، والنماتي: (، ٢٣٩أحمد)ا/ الإمام أخرجه )٢( 
(.٢٦٣٣ءج،رتم)





_^^0امبء

طوافطاف إذا #الشر اااسا ق )التفى(ت بلئظ البخاري ق وجدد4 ولكي 
اليدأعأ'".فراق ين تحزص عل نرج م الم؛ 

وص0

(. ١٧٨٨)رقم العمرة، كتاب اوخ1رىت أ-محرحبم ( ' 





ععضلمبء

مىةّو°خ\ الرض 'عبن يا بما ررهادهب حججت. حين بالست اطمخ ئأ أق 
ض((،ظكَهمم.محضراا.

محرم،أف مو لإحرامه اش. رسوو أطثب كنت اكالنا؛ الخديئ - ٦ ٠ ٣ 
ثطدوأل:ضفمح.

ا.^،؟١ الثتة بنحؤ0 ورواه آ، )الثالوغ(ر ق ناله ٠، •ءاJهر مممق ا-محيث هذا 
هاممب رسول مفارؤ، ق السك وبنص إل انظر كأن الراع؛ الخد«يث — ٦٠٤

محرم•وئو 
أيصا.وغيره ؛ أحمدر رواه ا-اثديث هذا 

-شL،اض:ألاتيهٍدِلإص.٦٠٥

رنمبالست، الطواف إلا كلها النامك، الخائض تقفي باب الحج، كتاب اJخ١ريت أحرجه )١( 
١(.٢  ١٣رنم)الإحرام، وجوم بيان باب الحج، محاب وسلم: (، ١٦٥١)

 )y( خاري؛ أحرجهJالحج،كتاب لم: وم(، ١  ٥٣٩رقم)الإحرام، عند الطم، باب الحج، كتاب ا
١(. ١٨٩رقم)الإحرام، عند للمحرم الطيب باب 

(.٧٣٢)٣(؛الوغالرامرقم)
كتابالم: وع(، ١١^٥٤)رقم الح،ار، رس بعار الطيب باب الحج، كتاب البخاري: أحرجه )٤، 

بابالناصك، كتاب وأبوداود: (، ٣٨/١ ١٨٩رقم)الإحرام، عند لاوّأحرم اليب، باب ا-ني، 
عندالطبي، ق جاء عا باب الحج، كتاب والترمدي: (، ^٤٥١١)رقم الإحرام، عند الهلست، 

تطسذإذا باب والتيمم، الأءتسال، كتاب والمائي: (، ٩١٧)رقم الزيارة، قل الإحلال، 
للرجلمحل ما باب الحج' ساعلتا كتاب ماجه: وابن (، ٤١٧رقم)الهليس،، أثر وبقي واغتل 
الشة،رقم)آاأ-م(.حرة إذارص 

١(، ٥٣٨)رقم الإحرام، عد الق، باب الحج، كتاب والبخاري: (، ٣٨/٦)أحمد م أحرجه )٥( 
عاتثةحديثا من (، ١١٩٠)رقم الإحرام، قز الهليّبا استحباب باب ايإ، كتاب وملم: 
زهها.



حتت

السمديرواه ت وقال ®وامحثل®، وزاد؛ )التلخيص( ق ذكزْ الحدث هذا 
.٠٢العمئروصعقه النيذي، وحشه '، والءلترالر والبيهس والداومملى 

وثنلمر.ورداء و،إرار أحدكم وأيًنيم المادص؛ الحديث ٦- ٠ ٦ 
نائيرجلا أف بآمظ؛ ا )اكوخيص(ر ق ذكزْ حديث من طزف الحديث هذا 
الئئصولا •رلأثم فقال: الناب؟ ِس ام؛ محب نا امحق.؛ 

إلظونا حى ولمطص حمن، محبس ننمحن تجد لإ لإل وينلم، ورداء 
علبند صحيحه ق وأبوعوانه ق)الأوتعل(، المنذر ابن ®رواْ وقال؛ اقكن؛؛نا،، 

افر.فدكرهء الني.قال... أن ث؛ث محتيْ؛ ل المنذر ابن وقال الصحح، ثرط 
صلاة.ذبز هأهل السي أل الماع؛ الحديث —  ٦٠٧
ائنتصزا.الحديثأحزحهأيقابقيها-قئسةر هذا 

عجباعباس: لابن قال أنه جبيّ بن معتد عن مطولا ٢ وأبوداويا أحمد ورواه 
)>(اسصني)أ/«ه؛(.

والط؛راق(، ٨٣رنم)٠ الإحرام، عند الأءتسال، ق جاء ما واب< ايإ، كتاب ااارطيت أحرجه )٢( 
من(، والمهقي)ه/٢٣(، ٢٢٠والدارممي)A (، ٤٨٦٢رقم ، ١٣٥الهمر)م/انمبمم ثم، 

ثان؛ْ؛هبمته.بن نيئ حديث، 
الضعفاءامر)أ/خما(.)٣( 

ا-فر)أ/أهأ(.)إ(اسص 
رنمه، الّم، أحرم ض جاء ُا باب ايأ، كتاب والترمذي• (، ٢٨٥/ )ا أحل. الإمام أحرجه )٥( 

حديث،من (، ٢٧٥رقم)٤ الإعلال، ل العمل باب الحج، مناسلن، كتاب والنائيت (، ٨١)٩ 
ة؛وفبممحا.عباس ابن 

رقمالإحرام، وفت ل باب الهامك، كتاب داؤه.: وأبو (، ٢٦٠)ا/ أحل الإمام أخرجه )٦( 
(١٧٧٠.)



_عضإمير

إد،ابدلك، الناس ®إي؛١^٠٢ فقاوت إهلاله، ق اطه. نمول أصحامحسؤ لاحتلأف، 
صلفلثا حاجا، افه. وصول حرج احتلموا هنالك، فمن واحدْ حجة منه كاستا 

وكئسهمن مغ حئن ياج فأهل محليه، ل أن-صا وكعتم اهفة بذي حي، شل 
دلك،فأذنك أهل ناقة به انتملث، يلتا نكن، م عنه، فحففلوا أئوام منه دلك، فنيع 

•>_ممعوه الا أرميأتون كانوا إد،ا الناس أف ودلك، عنه، نحفظوا أئوام منه 
علعلا فلتا ممى ثم ناقته، به انممللم، حس إد،اأهل فقالوات بمل ناقته به اممملتؤ 

علعلا حس ه افه ومول أهل إنا فقالوا؛ ألوام دلك فأذوك أهل اتدا؟ نزفه 
راحلته،يه انمملت، حنن وأهل مصلاه، ق أوجن، لمد اض وائم البيداء، ثرف، 
تحلولأ٠ والسهْيا الحاكم أيثا وأحرجه الثداء®، ئرف، عل علا حنن واهل 

اه.فيهء وهوءمحتلما ،، حصيفإمائه ®ول ات )التلخيءس(ر ق قال وءءسصزا، 

الأحد؛يوم س الفلهر صلاة هل ه افه رصول يعدها أهل الك، الصلاة فانية! 
صلأن بعد القندة ذي س مل لخمس الئنت، يوم الدية س حرج ه الئي لأف 

•والفلهن واشم والعشاء والغرب، العصر الخلمة يدي فصل أوبنا، بالدينة الظهر 
اه.ضللإخرامزصضرمضش محهأنه 

اكاس:إياالأغةارائ؛اج،.
الخامسالحديث، وصمته الوضوء فروصن ل عليه الكلام مسن الحديث، هذا 

(.٤٨رقم)

الخاكم)؛/اهأ(،والمهقي)ه/ص.)ا(أحر-بم 
ا-دم)أ/ا"هإ(.التلخيص )٢( 
زاداسرآ/ا•؛(.)٣( 



ممبسامر4بالإمام(

حبمش•حيث محل اللهم ومول• وافرطي، حجي، التابع؛ الخدث  ٦٠٩
إلاا-ي،اعه يحزه وروى وغثزه، ا، أخمد؛ أما رواه الحديث هدا 

لكنالصف كلام غثر فتها رايت ما اثي الئوواية أما هماس، ابن عن 
فيه.اجدها ولر ملم، إل عزاها ا وجدت)الغني(ر 

كعلوهاأذ وشعوا ءلافوا، لما أصحابه أمز ه انه العاشؤ؛ الخديث! — ٦ ١ ٠ 
هديا.ناي من إلا عثرة 

متهمالصحابة س حاعة أيصا وغينه أحملءر معناه روى الحدث هذا 
صراحا،بالحج مرخ ونحن س اش وو رم *ع *حزجنا هال،! دْ.بمة نعيد أبو 
وملمأحمد رواه اقدي* ناي مذ إلا عنره تحوو\إ\ اذ أمزثا معه دمنا ق٣ 

•وثأئف؛قوله إحرامه، عل ثبت ه افي أف عثر• الحائي الحديث، " ٦١١
ئزث،نانفلم،محي.

٥(، ٠٨٩رقم)الدين، j الأكفاء باب الكاح، كاب والبخاري: (، ١٦٤أحد)٦; الإُام أخرحء )١( 
من(، ١٢٠٧)رنم ارض، بعذر التحليل الحرم اشتراط جواز باب ا"سم، كاب لم: وم

عائشةق.بمأا.حديث، 
رنمونحوم، ارض يعذر التحلل الحرم اشتراط جواز باب الحأ، كاب لم: مأحرجه )٢( 

والترمذي؛(، ١٧٧٦)رقم الخج، ل الاشتراط باب الناسالث،، كاب داود؛ وأبو (، ١٢٠٨)
الحج،متاملئ، كاب والنسائي؛ (، ٩٤رقم)١ الحج، ل الاشتراط ق جاء ما باب الحج، كاب 

الحج،j الشرط باب اياسالث،، كاب ماجه؛ وابن (، ٢٧٦٦رقم)اشترط، إذا يقول كف باب 
(.٢٩٣٨رقم)

(.٢٦٦/١rالغي))٣( 
(،١  ٦٣٨رقم)القارن، طواف باب الحج، كاب والبخاري؛ (، ١٧٧أحمد)٦/ الإمام أحرجه )٤( 

■عائشة حديث، رقم)ااأا(من الإحرام، وجوه يان ؛اب، الحج، كاب لم؛ وم
(.١٢ ٤٧رقم)العمرة، ق التقصير باب الحج، كاب ومسالم؛ ٥(، أحمد)م/ الإمام أحرجه )٥( 



اسىا^نيضجاحادثاشضاٌ

ثأثفأنه ا!نثق قول لكن وغرهما، ٠، ر الصحيحين ق ثابت ا-يديث هدا 
كلامهولكن وانتهى، ممي أمر عل ليتامث يآكن ب الني. أن فامماهئ نظئ، فيه 

الهديؤؤة1ذئاا،معل ررلولأأو الألفاظ: يعص ق قوله بدليل محقا حثرا .كان 
ولأضلآعونمذس،واهم.

ق)الني(ر''^؛١٥ الختم ؛ين ^ ji؛لض.، يرأم؛ ا-محأف؛لاز _،; 
طوائف!خمس ذللت، ق وهم أنه 

عاليها.وامتص وحدها، بالعمرة لر قال! من إحداها! 

لهاثه.وامقي زخدة، ويالحح ٌ نن الثانية! 
ذلكأن وزخم العمرة، عليه أيحل ثم مفندا، يا■لج لئئ قال! من الثالثة! 

الحال.تاق ق عليها اُلإ ألحل ثم وحدها، بالعمرة لى قال! من الرابعة• 
يمبعد، لهثنه م سزكا، فيه يش ولر مهللما، إحراما أحرم قال• من الخامة! 

وقعليها، والرد والوهم، العلهل، منشأ وبياف الأقوال، ؟١^٠٥ القايلتن أعيار ذكر 
الإمامبه جرم وهوما قاريا، س أحرم أنه يرجح وجها عثر خمسه يكر ذللث، عفون 
تعال.اممه رحمه أحمدرآ؛ 

برت؛'،امند ما أمرى من ارلوامتشاك ه! الض قول، باب اكٌني، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
عاسةحديث من (، ١٢١١)رقم الّكب.، حجة ثاب ايأ' كتاب لم• وم٢^١(، ٢ )٩ رنم 

ظنبمي.
)آ(زاداس)آ/تمااا(.

(.٤١٠٥والإنصاف)"ا/ (، ١ \ r/Tوالدع)(، Y'Y'Oالفروع)0إانظر: )٠١( 



مم1دااإغ1مرب1بالإمام(

شهإوالفرد القارن مخ ق ٠ الصحيحينر نحر عشرت اكابي الحديث — ٦١٢
ْتثقص.لمبميرا العمرة إل 

يرقماليايتؤ هذا من العاشر الحديث، ق عليه الكلام سبى الحديث، هذا 
(٦١٠.)

هالفقال فحاصت،، مثمتعه كانت، عائثه أة عثزت الثالث، الخديث، — ٦١٣
باج.أهل س؛ الله وسول 

٦(.٠ )٢ برقم الباب هذا من الثاف الحديث ق سبى الحديث، هذا 

طهرهاوأما التتعيم، ٠^^-، مكان نرق، عائثه حيض موصبمع كاف فائدة! 

لهلثه،لأثرلأإَلك،.ا،ضو،  ٧١^,II،وف،وفج، 
حديث،من ماجه وابن وأخمد ولالنساتي ٠، الستةر بقيه أيصا روا٥ الحديثإ هذا 

ثعتداحما حما ارلسلثإ انس؛ حديث، من ولليزار ؛، الحؤاار إله >رلثاا1، هريرْت أي 
ومسلم!(، ١٥٦١^)بالخج، والإفراد والإقران التمع باب الخج، كناب الخاركات أحرجه ( )١ 

خ.بميا.عاسة حديث، من (، ١٢١١)رنم الإحرام، وجوه بنان باب الخج، كناب 
الينباب ا"ني، كتاب لم! وم(، ١٥٤٩)رقم التلية، باب اض، كاب اJخارى: أحرجه )٢( 

والترمذي!رءم)آاما(، الية، كيف، باب الناسلث،، كاب داود! وأبو (، ١١٨٤)رنم وصفنها، 
التلية،كف باب الحج، متاصلثا كاب اش! والن(، ٨٢)٥ رقم التلية، ل حاء ما باب ١"^، كاب 

عمرابن حديث من (، ٢٩١٨)رنم الية، باب الا،ائ،، كاب ماجه! وابن (، ^١٢)^١٤رقم 
•رْ.بممح 

(،٢٧٥٢رقم)اكلمه، كف باب الحج، مامك كاب والمائي: (، ١١٠٤ أحد)٨ الإuم أحرجه )٣( 
(.٢٩٢٠رقم)اكلمه، باب الماسلتح، كاب ماجه! وابن 



ذكرأن بعد جابر حديث من ٢ داوذر ولأي ا، ر زممه الدارهطي ورجح ا، ورماا'ر 
الكلاممن ونحوه ااعارج،ا ءدا يزيدونI الناس وكان التئيية، س الأول الصمة 

ابنوكان ُ، بمعنا٥ر وماسللم أحمد ورواه ثقا، يقول ولا ينع اش. ورسول 
زاوياءُإوكزاكل((رْا.زالإث:ئبمياك، رروكزنندك، ئ>:زيد: 

أفأصحاي آمن أل يأمتق حلميل أتاؤ، عثرت الخامس الخديث — ٦١٥
زالى.;زدثواأضزامدالإص 

)الوطأ(ق مالك وأحزحه ؛، ةُ الآنيمه أيصا أحزجه الحديث هدا 
والحاكزواJهضر٧اوصشحوْ.حثال وائ والتافص 

صهو— 

(.٠٦٨ رنم)٣ نيم مق الزار أحرجه )١( 
)مآ(ءاللالوارثطنى)آا/م(.

(.١٨١٣الأّك،ابمماس،رقإ)كاب أحرجهأبوداود: )٣( 
١(.٢ ١ رقم)٨ الي.، حج باب الخج، كاب وسالم: (، ٠٣٢ أحد)X/ الإuم أحرجه )٤( 
١(، ١٨٤رنم)ووثها، وصفها اكلمة باب الحج، كاب وسالم: ٣(، أحمد)Y/ ام أحرجه )ه( 

ماباب ا-ني، كاب والار٠دى: (، ١٨١٢)رقم التالية، كف، باب التاعالث،، كاب داود: وأبو 
وابن(، ٥^١٢رقم)* التلبية، كيف باب منامالئ،، كتاب اني: والن(، ٨٢٦رقم)التلبية، ق جاء 

(.٢٩ ١٨رقم)التلبية، باب الا-اك،، كتاب ماجه: 
(،١٨١٤)رقم التلبية، كيف، باب الناسك،، كتاب داود: وأبو )؛/ْْ(، أحمل الإمام أحرجه )٦( 

كتابوالنائي: (، ٨٢٩)رقم بالتلبية، الصويت، رغ ق جاء ما باب الح^، كتاب والترمذي: 
بابالناملث،، كاب ماجه: وابن (، ^٥٣١٢)رقم بالإهلال(، الصوُت، رغ باب الحج، مجناسلث، 

خ.بمنّحلاد ين السائب، ^J|_، من ٢(،  ٩٢٢رقم)بالتلبية، الموت، رفع 
وابن(، ٤٧٩ رقم ٣، ٠ ٦ / ءتلْ)١ ق والثافص (، ٣٤رقم ، ٣٣٤الوًلآ)١; ق مالك، أحرجه )٧( 

(.٤١/٥(،واّ)٤٥٠/١(،والحاكم)٣٨٠٢حي١ذ٠رقم)







هابالظمرب1و،اسول(

lub _|0ََم
٧جهة 

هوامآداك لعثك ءجرْت بن لكف س قوله الأووت الخديث —  ٠٦٢
أطعمأو أيام، ثلاثه وصم رأسك، احلي ؛ ماو اممه• زموو يا )؛*ب° قاو: زأسث؟ 

ساه.اثساك أو تاين، مث 

مممقونعتاه ا، داودر أي عن اشظ -بدا )التفى(راا ق يكنه ا.قدوث هذا 
وغمهما.الصعمحى ق أحرى ألفاظ وله ٠، ءاJهر 

رأبهبحلق الس. يأمر ويثث، رأسة ممل امة ملم صحح ق هائيه: 
للصرورة.لخاز ؤإلأ الثحية، حلق تع عل مدو م، يوف 

•*•فنل•*•

انك5رهواوما والنمان، ا-قهلإ، عن لأش عقل اكاي: الحديث - ٦٢
م

الكماره،ؤيوحب \مثو°؟.أ يفسد ما باب من اكالث الحديث هو الحديث هدا 
(.٥٤٣رقم)عاليه الكلام وقد،تق 

(.١٨٩٢)١(٠تضالأخاررقا)
رقم)\"هما(.الفدية، ق باب التاصلث،، كتاب أبوداويت أحرجه ( ٢ ) 

الحج،كتاب ت ومسلم (، ٤١٩٠)رقم الحديبية، غزوة باب الغازى، كتاب المحارىت أحرجه )٣( 
("١٢٠١)رقم أذى، به كان إذا للمحرم اإرأس حلق جوار باب 



الوبعامُض اء1ديه تميج امحتوم اسو 

منوهي الحديبية، موضعه ل هديه يحر . ايه الثالث؛ الحدث —  ٢٦٢

اص

منالحل* *بى قوله؛ لكن أيما، عيرهما ورواه ا، عاليه١ مممق الحدث هذا 
١^٢٠٠،ق هو ما ؤمنها الحل، ل هو ما رامئها ا؛ الثافُير وقال ، ١٠٠٥^كلام 
أوابل ابايب ل ه الثي يخر هل العل،اء؛ احتلم، لكن الوائ، هو وهذا 

الغازي؛أهل من غيره وقال ابن وواممه ؛. ١^٢١ ل عتلهاء؛ فقال الحزم؟ 
الخور'"•

افهرسول يا قال؛ الأنشئر جندب بن ناحيه أن ا )الفتح(ر ق ذكز وقد هذا 
ؤلريقمن ٠ ر المائي أحرجه ممعل، الحرم• ل أنخرْ حى بالذي معي ابمث، 

عنآحر وجه من الءلحاويرم وأحرجه ناجيه، عن زاهر، بن محزأة عن إمرابل، 
اه.أبيه. عن ناجيه، عن قال؛ لكن إمرائل، 

كتابت وملم (، ٢٧٠)١ رغم الثرين، •ع الصلح باب الملح، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
عمرابن حديث، من (، ١  ٠٢٣ ) رقم بالإحصار، التحلل جواز بيان باب الخج، 

(.١٧٣)أ(الأم)أ/ 
فيشيةفياس)،أ/آأة(.ابن أحرجه )٣( 

سرةا؛نهشام)آ/ا'ام(.)؛(انفلر: 
)ه(يتحابرى)أ/اا(.

اى5يفياممرىرفم)اآاأ(.)!(أحرجه 
(.٢٤٢/٢)٧(درحمعافىالآ٠ار)



ئت1باالنارمرطبجزاءاسو(

جزاءاسدباب 

^س:ألتيهخنوفياصلإشا.
؛الثخاريروصححه ؛، والحاكلمرحثاف وابن اهمه أحرجه الخديث هذا 

امح«رئ.به مموم ه ®هوخديئ التهس: قال \حم وعد 
اس;غإ.محمسمأبمامحقإ

ثلاثةس ج٢( الومحن()ص١٣٣ل)أعلام المم ائ ذمحْ الحديث هذا 
االوصوعة(ر )الأحاديث ق الألبان وذكزه منهاء، ثيء ست ارلأ وقال؛ طرق، 
حجة®.به موم لا ناد إّهذا وقال؛ ٢ العلم(ر )جامع ق الإ عيد ابن *رواه وقال؛ 

أحمد!وقال ساقهله®، رواية ®هذه وقال؛ ؛، )الإحكام(ر ق حرم ابن ورواْ 
محاب: o-Uوابن (، ٣٨٠)١ رقم الضح، أكل ل باب الأًنمة، كاب داود: أبو أحرجه )١( 

والحاكم(، ٣٩٦٤)رقم حبان وابن (، ٣٠٨٥)رقم الحرم، يصمه الصد حزاء باب اك،، الاّ
والرطى:(، ٣١٨)م أحد الإمام وأحرجه ;?.بمني• جابر حديث، من (، ٤٥٢— ٤٠١/ )ا 

منامككتاب والناني: (، ٨٥١)رنم الحرم، يصبها الضع ق حاء ما باب ا"لح^، كتاب 
الكيس.ذكر فه وليس صيد، الضع أن (؛ ٢٨٣٦رنم)الحرم، يقتله لا ما باب الحج، 

.٥( ٥ رنم)١ الكيم العلل ل الرمل.ى بمته أحرجه )٢( 
(.٥٢٩الحر)أ/ واكلخص (، ٠٣٦ اكر)٦/ والدر (، ٤٧٢والإتبام)م الوهم بيان انظر: )٣( 

(.١٨٣/٥يهقي)الكرى )؛(الن 
(.٥٨رنم))ه(اسلأنافيفة 

؛يانالُالم)آ/هأه(.)٦(^ 
(.٨٢الأح،كام)٦/ أصول ق الإحكام )٧( 



»لأ:جغسامخ«ااا.
سس:ألمحهيمفياشممح.

(.٦٢٣رنم)عليه الكلام ونبق البايبا، هذا من الأوو هوا-قليث هذا 
%آ%-شخهماغ:فياشمح.

^١الصح ءل ولمنله؛ ا، اللاردطنير رواه حديث من طزف الحديث هذا 
.ثمرة((،َوفي١^^٠٤ وق عتاى، الأرس وق ثاْ، الفم وق محس، اذني؛ أصابه 
وقالا، ٠لصدوقا١٤عدي؛ ابن وتال ا، مع؛نرابن ومه همدافه بن الأجلح إستاده 

الذتيرا'ا.محنق إيجاب عمن عن صخ لكن بخدثءرْ؛، *لايجج حاتم؛ أبو 

(.٦٩رقم ، ١  ٤٣ص ندائ) لأبن الخلال علل من اصب انظر: )١( 
(.٢٤٦/٢)٢(سنالاJارثطني)

(.٢٦٩الدوري)T/ ورواية (، UUالدارس)»_:رواية سن ادن تارiح )٣( 
لأينءاوى)آ/.إا(.)؛(الكال 

)ْ(الخرحوالخد,ل)آ/ي؛م(.
)آ(أ-محرجهئسفيالوطأ)ا/إاأ-0اأ،رنم\مآ(.



wUS  ااص ال،1مر

ب1بسداث1مم
حت22مملأك

/تتآسئت^

والاوص،الشهوات حلق يوم ->رْه الثلد ^١ أف الأووت الخديث — ٦٢٧
المائة.^^^ ١١خرام ئهز 

عليهمممق صحيح الحديث هذا 

دواية•ول حشيسها• بمس ولا شجرها، يعصي لا الحديث — ٦٢٨

علي4رآ'.مممق الحديث، هذا 

حسؤها؛ا•بمن ارولأ ^إ؛ 
ئثه.و الأرم رواية من ا )الغني(ر ل وذكزه 

الإذحز.إلا الئاث الحديث -  ٩٦٢
(.٦٢٨)برقم قيله الذ.ى الحديث، من طزف الحدث هذا 

حلاها،محل لا ثور، إل عز بى ما حرام المدينه الرائع'• الحديث، — ٠٦٣
محرم•رجل يغلفن أف إلا ذجرْ مئها مطع أف بملح ولا ، Laصني سمئ زلا 
كتاب،ومسلم; (، ٣١٨٩)رقم والفاجر، للر الغائر إثم باب الخنين، كتاب البخاري: أحرجه ر١( 

هماسابن حدين، من (، ١٣٥٣رنم)وحلاها، وصدها مكة تحريم بابؤ الحج، 
يابالحج، كتاب لم• وم١(،  ١٢)رنم العلم، كتابة باب العالم، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

هريرة؛ء؛.قثغ.أي حدمح رنم)ْْآا(،من وصبيهاوحلاها، مكة تحريم 
(.٣٢)٣(الض)٣/•



اسنادتءيضجامجا'>عماٌ( ٣٢٦)
ا،داودر وأبو أحمد رواه وبامحه ا، عليها؛ مممق منه الأول ا-إثمله اهدث هذا 

الصحيح.رحال ورحاله 

الدينه.حرم صيد ل بجناة نحئم لر الئي. أف الخامس؛ الحديث " ٦٣١
منوأحد مسلم روى لكن والتتح، الأصلية ؛ ١^١٤من أحمد أحد0 هذا 

افبارمعاد ودالت الثجر، معي الذي الض. تلب أنه وماص أي بن تند حديث 
ظهقنئتندا أن ا داود؛ وأبو أحمد وروى اممه.٠٠، زئول ملنه سيئا أرد أف 

الحرم،هذا حرم س الئي إف وقال؛ المدية، حزم ق يصيد وحده رجل يياب سب 
ليسلأنه بجراة؛ ليس هذا لكن تلبه"، همحم سيئا فيه يصيد رلتئوْ ررمى وهال! 
الثيح.ُأحذ التغرير باب هومجن ؤإثإ قيمة، ولا بمثل 

إثااممه نمول يا قالوا: المدسه حزم ثا الني. أف السائس؛ الحديث -  ٦٣٢
ثنا.مزحص أرصنا، عي أرصا ثنتهليع لا ؤإثا يصح، وأصحاب عمل، أصحاب 

محطزلا بمضي، فأثاعقذلالثفلأ وااثثد، زالنانئ ١^^ فقال: 
ثنهاثيء•
به.٣ وافه محيي، الي اتكتب ل أجد0 لر الحديث هذا 

كتابت لم وم(، ٦٧٥)٥ رنم مواليه، من قرأ من إثم باب الفرائض، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
^.tK.عل حاوي.ث، من (، ١  ٠٣٧ ) رنم ادوينة، فضل باب الحج، 

٢(.٠ )٥٣ رقم ا،لدية، تحريم ل باب الناسك،، كتاب وأبوداويت (، ١١٩أحد)ل/الإمام أحرجه ( ٢) 
١(. ٦٨/ أحمد)١ وام (،  ١٣٦رقم)٤ الدية، ففو باب كتاب!لج، لم: مأحرجه )٣( 
،٢٠٣٧رقم)الدية، تحريم ل باب الناسك،، كتاب وأبوداود؛ (،  ٠١٧ أحمد)١/ الإمام أحرجه )٤( 

٢٠٣٨.)



تت1راااسم)وابدموثت(

وابدموس
حتء2صثَ/
رإَعءءءت~~ا

راحلتهوأتاح الصحي، اوأةذ؛ نكه لحل الثي. أن الأنل،ت الحديث - ٦٣٣
عندداُبهممحهحدحو•

لحولأما جابر، حديث من عيره ولا ملم ل بلمظه أجده ل؛ الحديث هدا 
عمر•ابن حديت من وّمره لم مرواه فقد مارا ني 

ابنحديث من فرواه ثييه بتي باب من المسجد دخوله وأما 
صنف®.وفيه نايع، بن افه عبد إساده ارول أن ق)اكااخيص(ر قال عمن، 

أووهم•إتيام المث صنع وق ، ^٣١١٥عن المحورئ ابن وذمحْ 
أمثلها،من والخرؤج أعلاها، من مآكه يحول عل دليلا يدكر ب أنه والعريب 

عمرابن حدين، من الأرمدي إلا الح،اعة رواْ قد أنه مع 

محابوملم• رآم)؛ماْا(، أوليلا، مارامكة لحول اب الج، كتاب الخاري• اأحرجه ١ ل 
(١٠ ٢ ٥ رقم)٩ مكة، لحول إرادة عند حلوى داّ"ي التت اصتحياب باب الحع، 

٤(.٩ رقم)١ الأوسط انمجم ق الهلراق أحرجه )٢( 
اض)آ/؛أإ(.التلخيص )٣( 

(.I_(Y'U/Y)؛(زاد 
الحج،كتاب ت لم وم(، ١  ٥٧٥)رنم مكة؟، يدحل أين من باب الخج، كتاب البخارىت أحرجه )٥( 

بابااناصلث،، كتاب وأبوداولت (، ١٢٥٧)رنم العليا، الثنية من مكة لحول اتماب باب 
رقممكة، يدحل أين مجن باب الحج، منامك كتاب ت والناني (، ١٨٦٦)رنم مكة، يحول 

•Y(  ٩٤)٠ رقم مكة، يحول باب الثامكر، كتاب ماجه! وابن (، ٢٨٦٥)



ٍ^^،اميء

هدا

نعيدإسادْ ول ه، النئ ويى جزج ان يتذ فنا معقل الخديئ هذا 
اتدينوي ق راليس فقال؛ الناقص يشده لر ولصعفه مقال؛ وفيه المداح، سالر ابن 

٠.اه أس>ق،ا، ولا ، ^٥٧٠فلا ثيء البيت روية عند 
ثمنكالثلأم، أن اللهأ الين: رنة محي فوله الثالث: الحدث - ٦٣٠

زمء،^!١، تحظيا، الهت ^١ زذ ال!هلم ئالثلأم، j؟( لح؟ا الثلأم، 
ومحريا،ومبما ثنيا وا■ءثتن٥ حجه ئ وثرمه عظثة من وزذ وبرا، ومهابه، 
وجهه،لكزم بجغي وكا هوأهلة، كا ممرا العالمتن رب، فب الحمد وبرا، ومهابه 

كلم هِ jالخuJ أفلا، لدلك ذذ\و يه، هي ادي ممه زالحشو لحلاله، زعز 
تمر\ذمأ لدلك، جئئك زمد ، ١^١٢يك خج إل دص^، إنك الل4؟ م، 
انث،•إلا إله لا كله ل'؛نؤا واصلح ءّي،، واعف، بي، 

متضمنانه الأمر ولحقيقة مرفؤع، أنه فيه الولف صنع ظاهر الحديث، هدا 

(.٣٣٦)ا(الش)م 
مكنيحلنا ت نال جابر عن جعفر أم، حدينح ثن رواه ُ الخاكما أن ُ ل)التلخ؛ص(ا وحدتا ثم )٢( 

باخمناوأ المجد لحل ثم راحلته، السجد»أناح باب ه الكا فهم، الئعحى، ارماع عند 
)الولف(بالكاء. عيناه وفاصت، فاسلمه، 

]؛[اكلخصاير)؟/'ي؛(.

]أ[التدرك)ا/إ0أ-هه؛(.

(.٤٨٧ رقم ، ٣٣٩/ نيه)١ مj الثاض أفرجه )٣( 
(.a/a)ليوري المجمؤع انثلرت )٤( 



0ءت1واائاامرواسدموةت(

بالثلأم®زنا حقا إل: الثلأم... اث اراللهم طنل.' ومرفوعة، توتوفة /ذأئاو 
•^١٠من هبمه اطُب بن عم عن والسهقئ الحاكم وواْ 

عنالثهس زواه الثانية، ودثا،ا ثهاثه إل؛ اكت،... هدا زذ ااالثهم وقوله؛ 
قالطتراي وزواه كداب، اكلوب نعيد بن محمد وفيه ا، مرنلار مكحول 

الناقصوزواْ كداب، الآكوزي عاصم وفيه مرفوعاُمأا، أسيد بن حديفه مرنل 
(،٦٣٤)برثم السابق الارب هدا من الثاف الحديث من محلزها جريج ابن عن 

يعزْ.ول؛ ؛ ق)الغني(أفقله يكنه ما وأثابمه فيه، الكلام وميم 
بالطواف.يتتدئ كاف ه الئي أن الرابع؛ الحدين، " ٦٣٦
و.الئي بؤ بدأ ء مي أول ررأف ءائشه؛ عن ؛ ق)التتفى(رذكزه الخديلما هدا 

•؛ ءاJيهرمممق واكت،،< ءلاف1، م يوصأ، ١^ هدم حين 
بالحجر.يبتدئ كال ه اللمي أف الخامس؛ الحدين، ~  ٦٣٧
آتىمآكه دل«م ارل-ثا الحديث،؛ ولقظ ٠، والنسابير مسلم زؤام الحدين، هدا 

•أربعا® ومشى ثلاثا، مرمل يمنيه عل مسى ثم فانتلمه، الحجز 
)ا(أنم.بماوهةي)0/صصم.

)أ(أخرجهالمهفىرْ/مك
٣(.٠  ٥٣رقم ،  ١٨١)٣ امر ادُجم ق أحرجه )٣( 

(.٣٣٧)؛(انمي)٣; 
(.١٩٦٦)٥(.ضالأخlررفم)

الحج'كتاب لم؛ ومرقم)اإا"ا(، رصوء، عل الطواف باب الحج، كتاب اJخارىت أحرجه )٦( 
١(. ٢٣٥رنم)الإحرام، عل التاء من ومص يالمت؛ طاف من يلزم ما باب 

كتابت ائي والن(، ١ ٢ ١ رقم)٨ موشح، كلها عرفة أن حاء ما باب الحج، كتاب مسلم؛ أحرجه )٧( 
ظ^بمت•جابر حديثا من ٢(،  ٩٣٩رنم)يقدم، ما أول، يطوف كيف باب الحج، مناملئ، 



_سم،اميء

اللثنمى ساصا اسد ١■^ من ثرل الخجر أف السادس• الخدث " ٦٣٨
آدم.ثني يا حطا موئل 

تقال انه إلا ا صحيحهر ق حزيمه وابن النسانى أيقا وواه الخديث هذا 
شواهد،له وذو واتيهيب(اآ؛ و)اوف ذُه وقد اكئج«، من »أثئ؛؛١^١ 

صححء.احسن الؤكذؤ.' كإقال اأنه للأليابير )المشكاة( نحرج وق 
علتهثمتيه ووضع الخم، انتمل . ائي أل الساعت الخاJيث، —  ٦٣٩

مم،امحث4ا مماو: نكي ١^١^ نن بئثن دإِذا اك، م زه، نكي 
الثآتاُت،.

رالوراية(رْا،ق قاله ثدذرأ؛، واين والئم؛  ٣١أيضا ئواْ الخيط، هذا 
،الخلي>ثإا، رامنكر قال! أنه البخاري عن نقل عون بن محمد وفيه! عنه، وس،كتإ 

الحدي٠ثإ®روالأودي• الثاثي وقال ا، ُليسبمتيةُر معم• ابن وقال 

الأسود،الحجر ضل ل جاء ما باب الحج، كتاب والرمانىت •٣(، ٧ )١/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
وابن(، ٢٩٣٥)رقم الأموي، الحجر ذكر باب الحج، كاب.ناسك والنائي: (، ٨٧٧)رنم 

رج؛بمن؛؛ا.•ماس ابن حديث، من (، ٢٧٣٣رقم)لصحيحه حزيمة 
وايرمبإساورى)آ/هآا(.)؟(الرم، 
(.٢٥٧٧رقم)الصائح )م(ذكاة 

الضعفاءj والعمل (، ٢٩٤٥)رقم الحجر، اسلأم باب الماسك، كاب ماجه: ابن أحرجه )٤( 
(،٤٥٤المندرك)١; j والحاكم هحأ-ا"مأ(، الكامل)j /U عدي وابن ١(،  ١٢الكم)إ/ 

ئهما.عمر ابن حديثا من 
)ه(الدراة)؟/إا(.

(.١٩٧/١الكم)الت١ريح )٦( 
(.٣٨٦الدوري)Y/ برواية معتز ابن تاؤخ )٧( 
(•٨٩الحوذي)y/ لأبن والتروكون والضعفاء (، ٩٢لدنماش)ص: والتروكون الضعفاء )٨( 



مت(ديوو  uIjالتام) عاب 

وثو:أة.الخم، ١^^١^ أف الثامن: الدث، - ٠٦٤
عمنابن حديثا من وأحد ومسللم الثخاري تحو0 روى الأيثا هذا 
ا.لأ.بممحار 

اسازالخم أش مل، بم، عل طاف س افي أف اكابغ• الخدبمث، - ٦٤١
إمحبثىةودْ،وه

علآتى رركثإ بلمظ: ا ق)التممى(ر وذكزه ا، أحير أيصا رواه اهوين، هذا 
®ماوقاو: يده، ول م يده، الخم اسلم أنه الثخاريرأ٢ ق كذلك، وهو ^^،(،، ١١

.مش«.اشِ زموو نأJت، ثئد 
زتفدبمابم،، إيانا الثهأ زاشُأكق، افب سم العاشر: الخدين، - ٦٤٢

iLJi^ ،، اعا بعهدك، ووئاءJو:محمد وثقث-ثك، وا
مالالطواف،، ابتداء ل يقوله وأنه اللقظ، حذا الراقبياْ؛ ذكزه الخددن، ٥^١ 

وحرجها، والنووير المنذري، له يص ومد هكذا، أجده لر التلخص(رآا: )ق 

(،١٦١١رقم)الخجر، تميل باب، الخأ، كتاب، والخارىت ١(، أحمد)"ا/٨* الإعام أحرجه )١( 
(.١٢ ٦٨رنم)الي،انين، الركفن امنلأم استحبابه باب، الحج، كتابه ت الم وع

رممالركن، عند التكبم باب، الحج، كتاب، والبخاري! (، ٢٦٤)ا/أحمد الإمام احرحه )٢( 
خءوبم؛نحا•عباس ابن حديث، من (، ١٦١٢)"

الأخاررفم)هه؟ا(.متض )٠١( 
س(، ١٦١٢)رنم عليه، أتى إذا الركن إل أشار س باب، الخج، محاب البخاري: أحرجه )٤( 

عباس؛هؤجبمتانا.ابن حاويث، 
(.٤٠•)0(اكرحاصر)م 

(؛٤٧٢)آ(اكاوخيصاضر)أ/
(.١٠٥)ي(ادجموع)ح/



١٢^٠١^ عن نحوه ذكر م صعيف، له سد ناجيه ابن محلريق من عاكررأُ ابى 
وافهاطه، »ونم بلمظ: ا عمزر ابن عن تزقويا والطتيائ اتيهص وعن ئرنلأ، 

صحح،،.ررسندْ و؛لالت فمط، أكم،< 

:JUإذاأرادأن:ظلم أنه أيى: خديثه من الثقهئر،ا وززى 
يستلمه،ثم افي.، عل يصل ثم دأيك،اا، لثق واتباعا بكثابك، وثضديما بك، 

ء،ل)اثنازي( الوافدي وزواه 

يسارْ•عذ البنت يبعل الئي. أف عثرت الحائي الحديث - ٦  ٤٣
الكلاموشى البايت،، ^ا من الخامس الخاJدث، صمن ق مدم الحديث هذا 

عاوهرنم)س(.

٦٤٤ " sمن1كككم.عى حدوا عثرت الثال الحليث
د.الئي رايت ةالث جابر عن ٠ واشا؟ير وملم أحد رواه الحديث، هدا 

لاأذري( Jpمنايكئم، ررقآحدواعي ث النخرؤيقوو يوم راحإته عل الحنرْ يرمح( 
.٠ مناس،ككماار عني ارحد.وا لالنسابيت رواية ول هذها<، حجي ثني لالج لعل 

أنبعا.ومثى ثلاثا رمل الثهم،. أف عقرت الئالث، الحديث، — ٦ ٤ ٥ 

 )١( )j (.١٩٦اكر)آ/ الدر ن، اللقن ابن ذمْ يا الهدب، لأحادبمث، نحربجه
)أ(الأم)آآ/آا/ا(.

(.٧٩والمهقي)ه/ (، ٨٦٢رثم)الدظء ن، اممراق أخرجه )٣( 
(لأ١٣٥/٤امر))؛(الضعفاء 

أحددالإمام (، ١٢٩٧)رقم العب، حرة رمي اسماب باب الخج، كتاب •سلمت أخرجه )٥( 
١(. ٩٧رقم)• الجار، رمي j باب اياطث،، كاب وأبوداود: ٣(،  ١٨)م 

٣(.٠ رقم)٢٦ الحرم، اضرواسذللأل الركوبإإا باب الخج، ماملث، كاب اس؛ي; أخرجه )٦( 



0هاد،ائ1.م)واسعمللأ(

أولوالعمرة اُلإ، ل طاف أته.إذا وغثرهما ا الشنخازر رواْ ا-ثلث هذا 
•اومل* ^^١^• ؤ.ط• ؤيملج( أفواط، ثلاثه بمش فإيه مايندم 

الثائ،الزكن أذ:م دغ عم: الراخ !لخديث - ٦٤٦
بمثله.عنز ابن وكاو طوافه، كو و والخم 

مقال،فيه رواد؛ أي بن التزين عبد وفيه أيفا، ا أخمدر رواْ الخويث هدا 
قال:عمر ابن عن عليه مممق وأصله ، القطان وابن وأبوحاتم معئن ابن ومه 

ا^،ئاَلِفي)اص(رْ':محطه
»كالطقنل: ٠ والنسابير داود ]ي وهي.؟X طندة«، كل »ق فيها: ليس بألفاظ 
طافإذا رركاو بلفظ: ؤبماكم وفة((، كل والخثرو ١^^، وكن تجبأ 
واؤكناصوكلطواف«ُ^اه.امحر، اظم لأل: ثح،أو باليت 

•٦( ٤ رقم)١ البامب، هدا من التامع الخدث وانظر 

كتابت لم ومرذم)؛'اُا(، والعمرة، الخج ل الرمل باب الخج، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
عمرابن حديث من (، ١٢٦١)رنم والعمرة، الهلوافج ق الرمل اسماب باب الخج، 

لأ؛هبممح.
رنمالأركان، استلأم باب اياصك، كتاب داود; وأبو )آ/؛اا،هاا(، أحد الإمام أخرجه )٢( 

٢(. ٩٤٧رقم)طواف، كل j الرين استلأم باب الحج، ئاب.ناسك والمائي: (،  ١٨٧٦)
(.١٢-٩'١٢'٨/١٨(،وتمالببامال)٣٩٤/٥^^سل)انظر: )٠١( 
لم•وم(، ١٦٠٩)رقم الءان؛ين، الريغ( إلا يستلم لر من باب الخج، كتاب البخاري; أخرجه )٤( 

(.١٢ ٦٧رقم)العلوانج، ق الي،انيين الركين استلأم استحباب باب الحج، كتاب 
(.٤٧١/٢ا.فر))ه(التالخص 

كتابت اني والن(، ١٨٧٦)رنم الأركان، استلأم باب المناسك، كتاب داود; أبو أخرجه )٦( 
(.٢٩ ٤٧)رقم ٍلواف، كل ل الركنن استلأم باب الحج، محتاسالث، 

(.٤٥٦/١)٧(التدرك)



ج،امبء_

لإ؛ا*-سخاصنيأنتي.طافلكة.

الخممن أشواط >ث1عه أكمل س المي أن المؤلف به يقصد الخديث هدا 
يلكدالنئ. هدي من معروف شمأء وهدا قسا، دلك من يقص لر الخم إل 

عثزالثالث، عمر ابن حديث، أيصا ومنه حديث،، غير ق سبى ومحي التواتر، هؤغ 
إلالخم مجن س الس »زمل وواياته: بعض ل فإن ٦(، ٤ رقم)٥ الا'-v هذا من 

الخبر؛لأثا،لحأزبما«.
َءم م  مناعز حدوا عشر؛ المادص الخديث، — ٦٤٨

(.٦٤٤رنم)البايت، هدا عثرمن الثاف اه،يثإ ق الكلام سبق الخويثف هدا 
٣نيج٦لأي^رائإات،.

الوضوء،خروصى ل الخامس الحديث، ق عليه الكلام سبى الحديث، هذا 
.( ٤٨رنم)وصمته 

والشادروان،الخم وراء من طاف الئي. أة عنر• الثامن الحديث، —  ٠٦٥
مناصع،كلم,حذواعني وةالات 

إلالخم من باليت، طاف وكزتث،أنه. الئفظ، حذا أنة ل؛ الحديث هذا 
(.٦٤٧رقم)الاُبف هذا من عثر الخامس الحديث ؤ، يقدم كا الحجر 

عاتثةعن وغرهما ؛ الصحيحقرففي اليمت،، من الحجر أن عنه وثبت، 
ررينمء.قال؛ هو؟ اليمت، أمي الحجر عن الئي. سألت قالن• ة.بمها 

الخإ،كاب رمالم؛ (، ١٥٨٤رقم)وساما، مكة يضل باب الج، كاب الخاري؛ أحرجه )١آ 
(.١٣٣١رقم)"وباحا، الكمة حدر باب 



0عتاسالنإ،م)ىو،دء4ومآ(
نحت

ه،فعله ظاهر هو لكن صرثئا، أحده فلم الثادروان وراء من ؤلوايه وأما 
رنماليايت، هذا من عثر الثان ل منايككم® عض ارخذوا قوله؛ عل الكلام ومتؤر 

(٦٤٤.)

^نيهبجمحقلمًهووف.اهأ-الخاوثاكابخذز: 
االثكزر ابن وصححه والدازئطي، ٢ الخاك.لمر أيصا نحؤْ رواه الخدين، هذا 

حباتارى•وابن حربمه وابن 
ابنيعني،ت ؛؛ عطاء٠رحديث من إلا مرفوعا ثعرفه ءلأ الرمديت وقال 

ملعنه رواه وقد احتلهل.، أنه إلا صدوى وصناء ؛1 حجررابن قال الساق، 
وؤخوقد موقوف،، سقياذ رواية من أنه الحي لكن الئوري، سفيان اختلاطه 

•والنوويُى والمندري الصلاح وابن والبيهسرا"آ اثئ الئوممه 
عباس،ابن عن ست ؤإنا الثي عن بجغ *ل( • ئالالشيحصالأين 

بالوصوءأمر الثي. أن صعيف ولا صحح بإسناد يفل ولمْ مرفوعا، وروي 
اه.لالطواف« 

عباسابن حديث الحاكم)ا/ههأ(،من أخرجه )١( 
ا.فر)ا/ه(آ'ا(.التالخص )أ(اظر: 

(.٣٨٣٦رقم)حبان ابن وصحح (، ٢٧٣٩رنم)حزبمة ابن صحح )٣( 
(.٩٦٠رنم)الطواف، ل الكلام ق جاء ما بابح ايإ، كتاب الرماJىت سنن )٤( 
(.٤٥٩٢رنم)التهذس؛، مرو_، )٥( 
والمن(، ٢٩٢٢)رقم الطواف، ل الكلام إباحة باب الحج، محاب.ناسالث، المائي: سن )٦( 

لوهفى)0/يلأ(.الكرى 
(.٦٦وايبمرع)أ/ (، ٠٣٧  IXالملاح)لأبن الوسط مذكل شرح )٧( 

(٢٧٤/٢١ّ)٨(ء:٠رعالفتاوى)



سماليبء__( ^١٦٤٣

بنالقائم طريق من ٠ الستدركأ ق رواه الحاكم ررأن ؛•' )الدمص(رول 
تي^^١ لثيه؛ التحُ قال قال؛ عباس ابن عن جبتر، بن نعيد عن ايوب، أنج، 

ه.'الئي قال وقد الصلاة، نل فالطواف واهي إإْلتي؛ن 
بحر®،إلا ينطق لأ يطق ممذ القلق، فيه آبلح افه أ0 إلا الصلاة بْنيله ®الطواف 
سوأصئمها الطرق، أوصح وهدم ثقايتج، فامم قال ك،ا وهو نادْ، إٌوصحح 

التلخيص.س ملحصا اه. إدراجا® فيها أن أطن أق إلا الاصطراب، 

٠٠ ٠ د^ءل ٠ ٠ * 

١^^،ضلأة الح.مبمو اظ؛ ه ام أن العشرون: الحدث، - ٦٥٢
عذااتروجكني.

٠.والنسابيأ وملم أحد رواه الحديث، هدا 
ضالحمد ثلائا: الصفا عل يقوله في،ا والعشرون: الحائي الحديث، —  ٦٥٣

وييث،نحى ١^! وله لك iiاوُ له، لأقريك بمْ الهُ إلا إلهَ لا ما عل 
وحدة^ ١١إلا إله لا مديئ، ثئء كل عف وئؤ م س ثئويتؤ، لا حئ وهر 

ولحده.الأحزاب وهرم عيده، ومر وعدم، صدق له، قريلئ، لا 
اسمله أنه الهلؤيل جابر حديث، ل لكن اللمظ، حدا أجيم لر الحديث، هذا 

)ا(اسصاض)>/أ؟أ(.

(،٠٣٢ )r/ أحد ، UNU(، ١٢١٨رنم)الني. حجة باب الخج، كتاب لم: مأخرجه )٣( 
حاويث،من (، ٢٩٣٩)رنم يقدم، ما أول، يطوف، كيف، باب الحأ، مناسلئج كتاب والناني: 

خ.بمتئ.جابر 



•هت(ديوو  uUالناسك)هناب 

الهد،ة اهك و4 له، اشُثحوةَلأشرك )رلأإلأإلا وقال: ^٥ ٥١ف، القبمه 
وهرمعبمْ، ويصر وءدْ، أجر وحنْ، افه إلا إله لا قدير، ثيء آكل عل وهو 

ا،ر مسلم رواه وت. دلأُثا هذا مثل فقال ذلك، ي؛ن دعا ثم وحنه،ا، الآحران، 
وائاتىبماْرى.أحمد وكذا 

والي ض يد كاو ام. أف والعشرون: الثاو _؛^، - ٦٠٤
\ثج\م/المةإذا 
ورواْنقال، فيه ليل، أي بن الرحمن عبد بن محمد إمحنادْ ق الحديث، هدا 

>ثماكثشماتجز•.ردا%رممئ،بمظ: 
وص0

خؤؤبمثن.جابر حدسث، من (، ١٢١٨)رقم .، الك، حجة باب الخج، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
الطواف،ركض بعد القول باب، الحج، ماسك محاب، والنماتي: (، ٣٢• )م/ أحد الإمام أحرجه )٢( 

يخينئ.(،•نحديثححابر ٢٩٦١رنم)
ابنحديث، من (، ١٨١٧رثم)التلية، المعتمر يقطع متى باب الناسلث،، ياب، داود؛ أبو أحرجه )٣( 

غ.بممح.هماس 



الدبعامدض احادث صج اليياذالتوض 

Hبابسةارءجواسرة 
حَء22هحك

لةأءءأء1مستمصت^ 

بطنعن وازئتوا موقف، ءئث كو الأوو: الحديث - ٦٥٠

فرواهاالثانية أما وعره، أ هسلمر صحيح ق ثاو؛ة الأول ■مملته الحديث هدا 
أخمدكدبه العمري اش عبد بن القامم ناده إمحوق ا، ما->ةر ابن 

عنئشؤع بند وعترهم والإزار؛ والثهس والءمايى حثاف ابن ورواْ 
عرنه،بطن عن ®انسوا بلقظ؛ س عق ابن عن الحاكم ورواْ مطعم، بن جبثر 

ا.واندئواعنبمفىم«ر 
ثقاتبرحال والديلس ا الطآراي وروى ا: )اأوطأ(ر ثزح ق الزرقاي قال 

ومردكثعزة، بطن عن واز;فئوا قزقفت، ئها »عزدات تزفوعا: ءثاس ابن عن 
منم®.ظها نمص محئر، بطن عن وازتقعوا موئفت، ئها 

جابرحديث من (، ١٢١)٨ رنم موص، كلها ءرف4 أل جاء ما باب، الخج، كتاب، مسالم؛ أحرجه ( ١ ) 
هثق.

جامحديثا من (، ٣٠ ١٢)رنم بعرفة، الوقف باب، الناملته، كناي، ماجه! ابن أحرجه )٢( 
هنئ.

(•١ ٦ ٤ للخارى)U/ اصر واكارخ (، ٠٤٨ رنم)٣ افه مد رواية الحلل انظر: )٣( 
(.١٥٨٣رنم  ١٣٨/٢)واسراق (، ٣٨٥٤)رقم حيان وابن (، ٣٤٤٤)رقم الزار أحرجه )٤( 

(.٢٩٦-٢٩٥/٩والمهقي>
(.٤٦١/١)0(أحرجهالخاكم>

٥(.٠ ٦ رأ/ الزرقاني ثرح )٦( 
اسراقلاسماهمر)اا/هاارقمامآاا(.أحرجه )٧( 



ممادااممام)باباساصواسمأ(

الصحوان،إل المصواء ناءته بطن جعل الثي. أف الثاف• الخدين، —  ٦٦٥
اكة.زلختلنهاكاة:ي:ألأ، 

جابرالطويل.حديث، من ٠ مسلمر رواْ الحديث، هذا 

^.Li،َلأ اشُبمة وإلا لا هزفه: الدعاء:زم ق الثاث الخدين، -  ٦٥٧
مزم \ج تدم لابموئ، لحت ذدَ محث،، نحي زلة؛^LJ، اممك،، له لة، 
ثورا،نممح، ول ثورا، بمري ول ثورا، ملبي ل اجعل اللهم مي"ير، ّية كل 

والمحدذرأ؛،أخمد رواه مدين؛؛ ثيء ّكل عل ^ ٠٠ت قوله إل الحديث هذا 
محدْبن موس وفيه ال؛يهسرآ؛ أحرجه وآحرْ وهوصعتف، خد أنجا بن حماد وفه 

أيصا.صعيم، النبذي 

هذه>رأسانيد و؛الت )الأي(ر؛؛ ق وغثره الدعاء هذا المم ابن يكر وقد 
لقن*.فيها الأدعية 

ا-لإ.أدرك ممد بثل ■مئاُتا ادرك من الواع؛ الحديث — ٦٥٨
والتهقمثروصححه والحاكز حبال وابن الخمس—ه أحزحه الحديث، هذا 

جابرحديث من (، ١٢١٨رقم)موشح، كلها عرفة أن جاء ما بابح الحج، كتابا ت لم مأحرجه )١( 
قهمحت.

بنعبدافه حديث، من (، ١٠٥٨٥رقم)الدعوايت،، كتاب، رالرماوى; ٢(، ١ ٠ أحد)Y/ الإمام أحرجه )٢( 
.١٨العاص؛؛؛^؛صروبن 

المناممرى)ه/م\ا)(.)٠١( 
)أ(زاداس)أ/ا،اآ(.





كت1واالنامروابحاصراسمأ(

بمزدكه.ات س الثني أل الماع• الخديث " ٦٦١
ثتقممد مناسك؛تملم،ا ض ررحدوا وأثاث وغتره، ؛ مسإمررواه الحديث هدا 

(.٦٤٤عالu،رتم)الكلام 

صعقةل س ائثر مدم فيمن كنت عباس؛ ابن عن الثامى• الحديث - ٦٦٢

تير®آنا ب1مظ! ا )التممى(ر ق وذكزه '، الحإعآر مه أ-محزجه الحديث، هدا 
لقظمن ليلا الدير ق أصزح وهو أه1ه،ا، صعقة ق اiزدكة ليله الئى. مدم 

ا.فو.

حىالحرام المشعر عند واقثا يزل ل؛ س الثي أف التابع؛ الحدث — ٦٦٣
جدا.أنثن 

داودوأبٍا لمسلم وعزاه ٠ الثوائد(ر رجع ل بطوله ذكره الحديث هدا 
واشائنرْ؛.

جابر؛ه.بمتئ.حدبث، من (، ١ ٢  ١٨)رقم المي.، حجة باب، الحج، كتابه مسلمت أحرجه ا ر١ 
ا-ني،كتاب ومسامت (، ١  ٦٧٨)رقم بليل، أهله صعقة قدم من باب ا*ني، كتاب أحرجه ( ٢ ) 

المناصك،كتاب داويت وأبو (، ١٢)٣٩ رقم وغيرهن، النساء من الصعقة دير تقديم استحباب باب 
منالصعقة تقديم ل جاء ما باب ايأ، كتاب والرمدىت (، ١  ٩٣٩)رنم م، من التعجيل باب 
منازلهمإل والصسيان النماء تقديم باب ا"لج، مناسك كتاب والماني؛ (، ٨٩٢)رنم بليل، مر 

رنمابار، لرص م س تقدم س باب الناّك، كتاب ماجه: وابن (، ٣٠٣٢)رقم بمزدلفة، 

«آ(.)ب(مقىاصررتيا)0'
)؛(جعالفواممرقم)اس(.

الناسك،،كتاب، داويت وأبو (، ١٢١٨)رنم .، الحم، حجة بابه الخج، كتابه ث لم مأحرجه )٥( 



ئليلأ•حرك عم بطن آتى لع ائي. أن العابر■ الحديث " ٦٦٤
أما.ا أخمدأ نحوه وروى ا، مسإمأ زواه الحديث هدا 

•العمؤ جرْ وتى لحى بمي لرول الني. أل عقرت الحادي الحديث - ٦ ٦ ٥ 
٠.ا-إيءةأ بقية أيقا أحزجه الحديث هدا 

الثميوم صلحي اجرْ يربي س الني رأيئ عثرت اكال الحديث -  ٦٦٦
وحده.

روىوند الوضع، ^ا ق مسلم ق أجده لر اللمظ -بمدا الحديث، هدا 
وأماصحى، النحر يزم الحنره الص. هأوش قال: جابر عن كثهم ٠ الح،اعهأ 

د1لمأجده.١^^، كظ وأثا زالت ^١ بعد 

التمةترك باب ا-اج، مناسك كتاب والناني; (، ١٩٠٠)رقم ه، الم، حجة صفة اب ب =
رمح؛جؤءتئ.جابر حديث، من (، ٤^١٢رنم)٠ الإعلال(، عند 

خ؛هءثئ.جابر حديث، من (، ١٢١٨رنم)ه، الني حجة باب لج، ا"كتاب ملم؛ أخرجه )١( 
(.٣٣٢)م أخمد الإمام أخرجه )٢( 
كتابومسلم؛ (، ١٦١)٠^رنم وم، عرفة الزول؛ع( باب ا-ب، كتاب البخاري؛ أخرجه )٣( 

جاء ١٠باب الحج، كتاب داود؛ وأبو (، ١٢٨١)رقم التليه، الحاج إدامة استحباب باب الحج، 
قبالسكينة الأمر باب الخ^، كتاب.ناسلث، اش؛ والن(، ٩١رنم)٨ الح^، ؤ، الية متى 

التالية،الحاج ض باب التاسالاح، كتاب ماجه؛ وابن (، ١٢٠٢٠)رقم عرفة، من الإفاضة 
ههبممحا•الماس بن القمل حدبث، س (، ٠١٢ ٤ رقم)٠ 

بابالحج، كتاب ومسلم؛ الح،ار، رمي باب الحج، كتاب معلما؛ ( ١٧٧البخاري)y/أخرجه )٤( 
الخيار،رمي 3، باب الناّلث،، كتتاب وأبوداود؛ (، ١٢٩٩رقم)الرمي، استحياب وقت، بيان 

(،٨٩٤رقم)ضحى، النحر يوم رمي ل، جاء ما باب الحج، كتاب والترمذي؛ ١(، ^١٩ رقم)١ 
وابن(، ٠١٢  ٦١٢رقم)الحر، يوم العقية خمرة رمي وقت باب الح^، مناسلث، كتاب اني؛ والن

(.٠٦٢  ٥١٢رنم)التشريق، أيام الحيار رمي باب اياماك، كتاب ماجه؛ 



\آأثب/ه1بالنامر0ّهاصواسمأ( 

ا-محنينام عن وءتيْ ملم صحيح ق ست ما )وحده( قول،ت ؤيعارض 
آخدوأحدهما وبلالا أسامه فرأيت الودلع حجة الئي. ُع ءحججت ت قالت 

العمة®بجْ رش حش او مى يمحْ ثوبه رائ والأحئ النذ. ناقة بخهلام 
حاصالصحي ق زمه أف أي؛ النحر؛ يوم عل يعود )وحده( صم؛ر يكون أن إلا 

أعLJلم.وافه وحد0، النخر يزم 
فرمتالنحر ليله مئمه أم أمز س الثي اف عثر؛ الثاJثا الخاديث — ٦  ٦٧

فآفاصت^مصت ئإ المجر، تبل العثبة حرة 
الصحيح،وحاو ورحاله ا، والسهئبير الحاكم أيصا أحزحه الحدث هدا 

قالهو)تلالأوطا%.
أحمدالإمام أنكزْ مكر حديث، أنه ا العاد(ر )زاد ق المم ابن ذكز لكن 

مودة.إلا زوجاته من يد>ي لر وأنه إنكاره، عل أدلة وذكر وغيره، 
صح؛حاا.ررإسناده ٠؛ ق)الدراية(ر حجر ابن وقال 

توله:نيادة أحمد الإمام أنكزه الذي أن كلامه فظاهر ؛ )التلخيص(؛ ق أما 
صلس الئئ لأن اشر؛ يوم به الئبح ضلأة تواته أن الض. أنزها 

بالمزذلْة.يومئذ الصح 

(،٤٦٩والحاكم)١/ ر»م)'؛؛ها(، منم، التعجيل باب اياصك، نحاب أبوداود: )١(أحرجه 
نهه.والهقي)ه/ما(،سحاو.ثئض 

)\(ولالأوط\ر)0/س
(.٢٣٠)مزاداس)أ/

)؛(الاوراة)أ/إ؛ل(.
(.٤٩٢/٢)٠(ااتالخٍصاثر)



_سمحبو

٠،)اكاريح(ر ل البخاري وقواه ٠، والءمازار الداودطني أيصا روا0 اهويث هذا 
•تعال اض رحمهم ؛ حجررابن الحافظ وحسنه آ، حإي(أ وأبر 

الطيب،٣ حو ممد و-ةلذئأ ننسم ^١ عشزت الخامس الحديئ - ٦٦٩
زاةب،هتي؛ص.

إستادهوق ، والبتهقي والدارقطني داود وأبو آّحمد أيقا رواْ الخديث هذا 
السههي؛وقال ومدلس®، صعيف رروهو ؛1 )التالخيص(ر ق محال ارءلا٠، بن ا-اثجاج 

داودأبو ورواه \.فةث.1 ذكزه الذي يالثقفل ا-قدث نوى ومحي عئاوطامم،<، من »أنه 
ذكربدون ٠ عباسر ابن عن ماجه وابن ابي والثهووأحمد ورواه ذكراظق، بدون 

كريرى،لكنأييالأبماع.اشأفا،وث 
تحلل.م محليمصز، عشز؛ السائس الحديث — ٠٦٧

العجمل والطبراف (، ١٩٨٤)رنم والتهمير، الحلق باب الناسك،، كتاب داود! أبو أحرجه ( ١ ) 
.١٨٠ماس ابن ►bJ^، س (، ١٢٧ )Y/ والدارممي (،  ٠١١٠  ١٨رنم ٢، ٥ ٠ ١/ )٢ الكبثر 

عليه.وصكت ( ٤٦إ ٦٦الكسر التارخ ق البخاري أحرجه )٢( 
٢(.٤ ٥ )T/ حاتم أي لأبن الحديث علل )٠١( 

(.٤٩٨الح؛؛ر)آ/)؛(التلخيص 
(،١  ٩٧٨رقم)الخمار، رم ق باب الماساك، كتاب وأبوداود: (، ١  ٤١٠)٦; أخمد الإuم أحرجه )٥( 

 /Y(٢٧٦والدارممي ،) /عانثة.؛٠١.حديث س (،  ١١٠٦والمهقي)ه
)أ(اكلخ؛صالجر)أ/أه؛(.

رعيللمحرم؛عل- بمل ما باب الحج، مناسك كتاب والنسائي: (، ٢٦٠٤أحد)\/الإمام أحرجه )٧( 
العقبة،حمرة رمى إذا للرجل ثمل ما باب الناصلث،، كتاب ماجه؛ وابن (، ٦٠٠٨٤)رقم الح،ار، 

البدرالتتر)آ/هألإ(.)خ(ان،ئلر: 



واسرأااهج سة باب اممام) تناب 
تقثا

قعمر ابن حديث من طرف وص وغيرهما، ٠ الثيخان رواْ الخديث هذا 
والحز•بالمممحثر هدي منه ربجن ض الني. وأمر اشح، قصة 

حرج•ملأ ء مي مل مسئا قدم من عثرت السابع الحديث — ١٦٧
أوأحزهثسا ينكه مذ قدم ®مذ يامظ! ٢ )الحائ(؛ ق ذكزه الحديث هذا 

ورمزلخننه.ءثاس ابن اعن لاسهسر وعزاه هلاثيءعلته®، 
مسلفإ عمروا بن اش عبد كحديث وغيرهما الصحيحئ ق شواهد وله 

وحديث-مغاار؛ا، ولا ®اهنل قال،: إلا أحز ولا ئدم ثيء عن يومثل- ه الني 
فقاو:والتأحم والتقديم وائمي والحلق الدبح 3، له قل ه ام أن عبأص ابن 

ررلأخزج((رْر.
■•#فنل•••

النخر.^يوم اطه رسول، أفاض عثر: الثامذ الحديث، — ٦٧٢
وغثزه.ا أخمدر أيصا رواه الحديث، هذا 

اصإ،كتاب ت لم وم(، ١٦٩١رنم)معه، البدن ماق من باب الخ^، كتاب البخاريت أحرجه )١( 
(.٠١٨ رقم)>، الإقران، j باب 

(.٠٨٩ رنم)٠ لأىو\ني الممر الخاح شرح التنوير وانثلرت الممررنم)'أا'اا(، الخاسمر )٢( 
اصرى)ه/*ا؛ا(.المن )•١( 
تلم ومرنم)٣٨(، وغرعا، الدابة عل وموواقف، المنيا باب العلم، كتاب الخاري• أحرجه )٤( 

(.١٣• رقم)٦ الحر، قيل حاش من باب الخج، كتاب 
ومسالم؛(، رقم)٤٨والرأس، اليد بإشارة المنيا أجاب من باب العالم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٥( 

(.٠١٣ رقم)^١ الحر، قبل حلق من باب الحأ، كتاب 
والإمام(، ١٣٠٨رقم)الحر، يوم الإفاضة ٍلواف استحباب باب الخج، كتاب لم؛ مأحرجه )٦( 

عمرابن حاوين< من ٣(، ٤ Y/ ) أحد 



اجعلهاللهم رمرم■ ماء ثرُب عند يقوله فيإ عثرت التايع الخديث — ٦٧٣
ئني،به واعجل داء، م مذ وشماة وشبما، وؤيا، واسعا، ورزما نافعا، عيا لنا 

حئثاك.مذ واملأه 
رمرم•ماء ئرب إذا عباس ابن قول، س ؛ اللارهطىر رواه الحديث هذا 

ثثثاةبذمذاء«.ؤامثا، زرزما »الل4لمإوصعؤانابما، 
طوائادااأتت عهدهم آخر كوف أذ الناس أمر العنرون* الحديث، —  ٤٦٧

الحائض•المزأْ عن ■حفم، انه إلا 
كوفأذ الناس ررأم ولمظهمات اللمظ، >رالا الصححن ق ليس اهليثا هذا 

بامظ:أبوداود ورواه ٢، الحائضا٠ر المرأة عن حمم، انه إلا باليت،، آخئ 
ا.الطواف؛اكت،اار عهد.ه آحر ؟كوف حى أحد ل ينمن *لا 

بيتك،،هذا اللهم المئترمأ ق يقوله ما والمسرون؛ الحائي الحديث، — ٦٧٥
حلقك،مذ ل شخزت، تا عل خملتحر أئثلث،، وابن عدك وابذ عدك وأنا 

ءإفسش، أيا؛ عل دأعقى محك، إل بيحمتك بلئش حش بلادك ل وتوش 
دارى،سك، عذ نأى أف مل الأل ممذ ^ ^^١، عش مازدذ عر زصيث، محت، 
عنلئج،راغّ_ا ولا ب؛سكإ، ولا بلث،، مستدل عتر ل، أذئت، إذ ،، انمزlJأوان وهدا 

مجوبمفي،زئوض،
الدثاحوي بئ ل وايغ أبؤي، نا طاعتك، وازرمني ئنهمب، وأحيس ديني، 

(.٢٨٨)ا(أحرحهالوارم)\/
بابالحج، كتاب ت لم وم(، ١٧٥٥رقم)، ١^١٤طواف باب الحج، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

لأ.بمنمحا•عباس ابن حديث من (،  ١٣٢٨رقم)الخادمإ، عن وسقوطه الودلع طواف وجوب 
الوداع،رقم)آ.ءم(.باب الناسك، محاب أحرجهأبوداود: )٣( 



جعممساممام)واو،ثاصراسمة( 

مي-ير*ثى؛ كز عل إثك دا"لآ"؛ءرؤ، 
سنده،ولر يقوله أيه أصحاسا بعض عن )ا.لخي(را؛ ل مل ا-قديث هذا 
•ورد تما لا العناء بعض مول من أنه والظاهئ 

مكاتقاوماي؛، بمد مرى فرار حج من والمئرون؛ الئاف الحديث - ٦٧٦
واوفيِفيحياتي•

وزدقما *وأصح ا: ق)التاخيص(ر قال صعيفة، طزقه حيع الحديث هدا 
بنيزين عن رياث، ين مح• صحر أبا طريق من داود وأبو أحمد زؤام ما ذلك 
عقافث زد إلا عئ بملم أحد من ررما مرفوعات هزيره \لي عن نمط، بن ؛^ ١١عبد 

اه.الباب،• ٠ الثهسا صدز الحديث، وبيدا الثلأم®، علته أرد حص روحي 
متره•نيارة ل حديث، عنه. يثين، اب ؛ ابن؛؛٠٤الإملأم شخ ومال 
للئنرة.الحو من الثئ.بالإحرام اثن ايديئ،اكالث،والعفروذ: - ٦٧٧
كونأن بالعمرة بالإحرام أمز المإ. بأن صركئا أجده لر الحديث، هذا 

كئجأن بكر أب بن الرحن عبد الم. أمر يذللث، قصد الؤلم٠ ولثل ١^٠، من 
الإحرامباب من الثاف الحديث، ل ٌبيى وقد بعمرْ، منه لتحرم السعيم إل بحائشه 
(^٦٠٢.)

)؟(التلخيص
٢(.• ٤ رنم)١ المور، نيارة باب ايامك، مماب وأبوداود: (، ٥٢٧أحد)Y/ الإمام أحرجه )-٢( 

امى)ه/هإأ(.رل(اون 
(.Y٩/Y٧)٠(مح٠وعاكاوى>



سم،امبء_

بالأ1ات.الأءو إي والعشرون: الراخ - ٦٧٨
(•٤ برقم)٨ وصمته الوصوء فروض من الخامى ل سبى الحديث هذا 

هزة.اطخ والعشرون: ؟يأ-الحاويئالخامز 
(.٦٥٨رثم)ام هذا س الراح ي عليه الكلام تي الحويث هذا 

الثص.ظئأ افَكب ءإِئ ١^١ والعثرون: المادز الحديث - ٠٦٨
صعيف،ا،لؤثل بن اش عبد وفيه وغترْ، أيفا وواه الحديث هذا 

®إذا: )الفتح(ر ق قال آ، والهل؛رائر حزيمه ابن صحح ق أحرى ؤلريق وله 
كالأولم:ث،ئألهفي)مالأوْلا%.

(،٩٠٧رقم 0ك ١ )\ا المدى بترتيب اك j والثاض (، ٤٢١)\ا أحد الإمام أحرجه )١( 
ة.بمثا.نحراة أي بتت حل.يث من 

والعجمة.بمها، نحراة م بت حسة حدث من (، ^٦٥١٢، ٢٧٦٤)ريم حزيعة ابن صحح )٢( 
دءي.محاس ابن حدث من (، ١ ١  ٤٣٧رقم ،  ١١٨٤; سراف)١ امر 

>م/حا،؛(.>م(ذحابري 
)؛<تلالأوطار)ه/اأ(.



(m)ا)فوانوالإءهرارر ubال،ا،مرتناب 

باباثقواواوالإحه،ار

هئ—و— 

الخؤش:هغاضثينَثم.احأ-الحدثالأؤو:لأ:صث 
ماله يشهد ولكن \ذفيى-< من عندي فيإ اللئظ -يدا أجيم ب الخديث هدا 

(.٦٥٨برقم)مله ااباُبا من الرابع الحديث ي ّي 



اسذ^نيصجائعثااوُضٌ

واد،ااندك،4ا1ساةا

أصحثة.الصأن مى ابتع الأول؛ الحديث — ٦٨٢
تقه،بعضهم ورحاله والهلزي، ؛ والييهقير أخمد أيصا رواه الحديث هدا 
ثواهد.وله مقبول، وبعضهم صدوق، وبعضهم 

بالشاةاض.تضر نمول مد ق ١^ كان اس: الحديث - ٦٨٣
ؤيطعمول.مأكلول يته أهل وص عنه 

ا.ق)اأوطأ(ا وماللث، وصححه، والسمدي ماجة ابن أ-محزجه الحديث هدا 
والثرمالإيل ق نشزك افه نمول أنزا الثالث،: الحين، - ٦٨٤

قتبعة رركل )التتقى(راا؛ ولثظ وغثرْ، ٢ ر مسالم أيقا رواه الخدين، هدا 
دنة«.

الأضاحي،من نحزئ ما باب الأضاحي، كتاب ماجه: وابن (، rnA/n)أحد الإمام أخرجه )١( 
عنهاالروايات بعض وق هلال،، بنت، بلا)، أم حديث، من (، ١٢٧ واليهقي)و/ ٣(،  ١٣٩رنم)

رقمالين، أعل عن نجزي الواحدة الشاة أن حاء ما باب الأضاحي، كتاب الترمذي; أحرجه )٢( 
ومحالك،٣(، ١  ٤٧رنم)أهله، عن بشاة ضحى من باب الأضاحي، كتاب ماجه: وابن (، ١٥٠٥)

;ْأ.بمتئ.الأنصاري أيوب أي حديث، من (، ١٠رنم ، ٤  ٨٦/ )آ 
نههبمتناجابر حديث، من (،  ١١٣ رنم)٨ الهدي، ل الاشتراك باب الحج، كتاب لم; مأخرجه )٣( 

للخاري.ءزوْ التقى ل وزاد 
(.٢٠٧٨)أ(.تضالأخاررقم)



(nV)هادااسم)طباسيوالآسات(

^U،اتئ ال؛يراة الآفا;تي: ذ ثمور لا رج الرائ: س؛ث - ٦٨٠
ينقي.لا اش والعجفاء ظلعها، ال؛يرث والعنح1ء التئ و\.روض؛ 

اوالسهقير والحاكم حمال وابن ة الحنبقية أيما احزحه الحديث هدا 
السمديغيث وواْ وقد ا، والأليازر ا والنووير والحاكم المحمدي وصححه 
أبوداود*به رواْ و؛س يممي®، لا اش ُوالكجّ؛ر بلمي• والثامح، 

دئشموله  U^Lأنه:الإثل j ١^،^ فنل الخامزت الحدث - ٦٨٦
البمزى•

عمنابن حديث من يحوه شاهد وله الصحح، رجال رجاله الحديث هدا 
ُ.فيالصأحيحإنر

الدم،زذكنانباممهظههكل.ناخن" الحدثالمادز: -  ٦٨٧
ا.الحإعهر رواه الحديث هدا 

رنمالضحايا، من ءكر0 ما باب، الضحايا، كناب، داويت وأبو (، ٢٨٤)أ/ أحد الإمام أخرجه )١( 
والماتي:١(،  ٤٩٧رنم)الأضاحي، لامحوزمن U باب، ١^^،، ممابؤ والترمذي: (، ٢٨٠)٢ 

كتابهماجه: وابن (، ٤٣٦٩)رقم العوراء، الأضاحي من عنه مي ما ؛اب، الضحايا، ياب، 
والحاكم(، ٥٩١٩)رقم حبان وابن ٣(،  ١٤٤)رقم به، يضحى أن يكره،  ١٠باب الأضاحي، 

والهي)0/آ؛آ(،سحمنحاوراءهان.
)آ(الجموعص/ههم<

(.١١٤٨الغلورقم)إرواء )٣( 
ايأ،كتاب ومسلم؛ (، ١٧١٣)رقم مقيدة، الإبل نحر باب الحأ، كتاب البخاري؛ احرحه )٤( 

(. ٠١٣٢ ) رقم مقيدة، قياما البدن نحر باب 
رنموالحديد، والروة القصب من الدم أتهر مجا باب والصيد، الدباتح كتاب اليخاريت أحرجه )٥( 

وأبو(، ١  ٩٦٨)رنم الدم، أمر ما يكل الذبح جوار باب الأصاحي، كتاب ت وملم (، ٥٥٠)٣ 
الأحكامكتاب والرمجذىت (، ٢٨٢١)رقم باقروه، الدييحة ق باب الضحايا، كتاب داويت 





لن،هاباممام)طباسيؤالآسيتا 

يمثنررهلأ لسلمت وواية وق ا، إلا اؤاعة دمعتا0 وواه اهديث هدا 
ث1ئا<،.ويشره ثعره، من 

•■••ينل• 

وامحي.الخض عن عق ام. أل العاثر: الحديث - ٦٩١
دقيقوابن الحي عبد وصححه ا، والنسانىر داود أبو رواه الحديث هذا 

وال؛يهقئا؛؛•والحاكم ابىحبال حوْ وأحرج المحدرم، 
وق'قنشا،،، ارك1ثا بعضهات ففي عئهإ؟ عى الئواية! احتلمت هائد1ْ 

كأشمر®.راكنشم بعضها! 

وعنمكافئتان، متقاربتان شاتان الغلام عن عثز؛ الحادي الحديث، — ٦٩٢
شاة.الحاؤية 

ذيعثر عاليه دخل من مي باب الأقاحي، كتاب وءسا1مت (، ٢٨٩)ا*/ أحد الإمام أخرجه )١( 
وصالثر ق تعره محن يأخد الرجل باب الضحايا، كتاب وأبوداود؛ (، ١  ٩٧٧)رنم الحجة، 

أنأراد خلن الشعر أخذ ترك باب الأضاحي، كتاب والرمذىت (، ٢٧٩)١ رنم يضحي، أن يريد 
الأضاحي،كاب محاجه; وابن (، ٤٣٦رقم)١ الضحايا، كاب اتي; والن(، ١٥٢٣رقم)يضحي، 

أمحديث من (، ٣١٤٩رقم)وأفلفارْ، شعره من العثر ق يأخذ فلا يضحي، أن أراد من باب 
ح.بميا.سلمة 

صحح.حن حديثا هدا الرمحذي؛ فال 
العقيقة،كاب والنمائي: (، ٢٨٤)١ رقم العقيقة، j باب الضحايا، كاب داود: أبو أخرجه )٢( 

•ة.عما عاص ابن حديث، من ٤(، ٢ ١ رقم)٩ الحائية، عن يض كم باب 
(.٨٢٨رقم)الأذكام، بأحاديث والإلأم (، ١٤١الوسطى)؛/الأحكام )٣( 
ماللث،بن أنس حديك من (، ٢٩٩)و/الكبرى والسنن (، ٥٣٠٩)رقم حبان، ابن صحيح )٤( 

أيضا.الصحابة من عدد عن ( ٢٣٧/ )؛ المستدرك ق فأمخرجه الحاكم وأما خئنبمعا، 



خيمحمحبو

والحاكمحبال وابن اني والثوصححه، والسمدي أخمد وواه الحديث هدا 
ةقكافمحان«،»ةقاربمان مه: ليس )الممى(رى ق الحديث وهذا والدانئطنير١ا، 

*عنجيم! عن أبيه، عن ثعيب، بن عمرو وحديث عائثه، حديث ق وود ولكن 
،وصححه والسمدي أحمد عاتثهت حديث روى مكافتتان،،، ثاثأن الغلام 

ا.والنساشا أحمدوأبودآود عمرو• وعيث 
ه:زلا يزغ، لا عشز: الئاق الحديث - ٦٩٣

اوءارهما.الش1خانر رواه صحح الحديث هدا 

(،٢٨٣٤)رقم الشقة، ق باب، الضحايا، ئاب، داود: وأبو (، ٣٨١)٦١ احد الإمام أحرجه )١( 
ياب،والمائي: (، ١٥١٦)رقم اطلولود، أذن j الأذان باب، الأص، كايط والر.دى: 

رنمالشقة، ؛اب، الدباتح، كتاب، ماجه: وابن (، ٤٢١٦رنم)الخارية، عن الشقة باب الشقة، 
(،والحاكم٣٩٥/١0(،و؛تبجفيالخلل)٥٣١٣(،)ة١٣٥وابن (، ٣١ ٦٢)

)؛/'\مأ(،منحدبث،امكرزاصةئها.
صحيح.حل.سثج عدا ال،رمانىت نال، 

)أ(اكفى،رقم)ا؛اأ(.
رقمالعقيقة، ق حاء ما باب الأضاحي، كتاب، والرمدي: (، ٣١)٦/ أحمد الإمام أحرجه )٣( 

(١٠١٣.)

صحح.حسن حد.يث، الرمدي: تال، 
(،٢٨٤٢)رقم الشقة، j باب المحاط، ئاي، داود: وأبو (، ١٨٢)٦١ أحمد الإمام أ-محه )٤( 

(.٤٢ ١٢رقم)الشقة، محاب واكاتي: 
بابالأضاحي، كتاب ومسالم: (، ٥٤١)٣^رقم الفؤع، باب العقيقة، كتاب البخاري: أحرجه )٥( 

جقبمتئ.هميرْ أي حديث من (، ١  ٩٧٦رقم)والعتثرة، الهمع 



والآست(اممدي باب اللاسك) تناب 

_u\jS m

ء
يوثا•أوبمول > ٥١تمام الأيل؛ الحدث - ٦٩ ٤

رمزوقد مروك، مدركه ين أيوب وفته ، ^١^؛ ٣١أما رواه الحديث هدا 
لصنمه.؛ ق)الحابع(رالئيوءإثإ 

فجاهل..يفيها اكال؛ الحديث - ٦٩٥

الآولوكان ؛، داودروأبو والثاني البخاري أبما أحرجه الحديث هدا 
لaؤلفبجمعاسرء؛.

ررأحئ; _lJااءهاد، ق النئ. ١<>.^^)، زجلا أن الحديث صبب وكان 
را3مهظنحاهن«.قال:ئال:م. والداك؟(، 

ووالئلأ، البداية. j اوح ام.نم ئهات.ت اكالث: الحديث - ٦٩٦

(٤٣٤ )• رقم \ذش\س سد وي <، ٠٧٦ ^٦ ١  ٥٧)A/ الكبر السم j اممراق أخرحه )١( 
خ.بمئا<.الا*ل أمامآ أي، حدت عن 

رقم)ا1مم(.انمغر، )أا(الخا.ع 
تلم وم(، ٠٣٠ )٤ رنم الأبوين، بإذن الخهاد باب، والسر، ابهات. كتاب، البخاري• أحرجه )٣( 

كتابداويت دأيو ٢،'  ٥٤٩)رنم به، أحق وأما الوالدين بر باب والأداب، والخالة الر كتاب 
ماباب الخهاد، كتاب والر٠دىت (، ٢٠٢٩)رقم كارهان، يغزووأبواه الرجل ل باب الجهاد، 

لالرحمة باب الجهاد، كتاب ت اني والن(، ١  ٦٧)١ رقم أبويه، الغزووترك ل حرج فيمن جاء 
خ.بم؛؛ا.العاص عمروبن بن عبدافه حديثه من ٣(، ١ ٠ )٣ رقم والدان، له لمن التخلممه 

(.١  ١٦٧ ) رقم أبويه، وترك الغزو ل حرج فيمن جاء ٌا باب الجهاد، كتاب ال،رمن*ىت جاهع )٤( 



وابنالخارود ابن وصححه ٢، ماحةر وابن أحمد أيما أحرجه الخديث هذا 
ج؛انيمئلما'ا.

أنهم،يلاثه للفارس حيمت يوم أمهم الئي. أف الراع• الحديث " ٦٩٧
لة.وثهلم لثزمه، نهان 

ألفافل.وله وغيوهما، ٢ وأبوداودر أحمد أيصا رواه الحديث هذا 

الهمس.لغي أم أنه محه المئ.م:رذ أف الخامز: الحديث - ٦٩٨
الأصلإ.أوالعدم الآصالية، واماءة الثتح من مأحود الحديث هذا 

معدهز.عل ثزايا٥^١ ورد ت السادس الحديث — ٦ ٩ ٩ 

قحبال وابن ماجه وابن داود أبو حديث طري فا معناه ووتما لخدث ا هذا 
ءثسهر،،.

الفل،قل الخمس قال قتمن باب، الخهاد، كتاب، داويت وأبو (، ١٦٠)؛/أحمد الإمام أحرجه )١( 
مسالمةحديثاحسابن من (، ٢٨٥٣)رقم باباالفل، الخهاد، كتاب، ماجه؛ وابن (، ٢٧٥)٠ رنم 

والستدرك(، ٤٨٣٥)رقم حبان، ابن وصحح ١(،  ٠٧٩)١(،  ٠٧٨)رنم الخارود، ابن منتقى )٢( 
نحرجاْ.ول؛ الإستاد صحح حديث، هدا الحاكم: نال (. ١٣٣)٢; 

(،٤٢٢٨رقم)خثر، >وة باب، الغازى، كتاب، والمخاري:  iCr/r)أحمد الإمام أخرجه )٣( 
(،١٧٦٢)رقم الحافرين، بين الغنيمة قمة كيفية باب والسثر، الحهاد كتاب ومسلم؛ 

قباب الحهاد، كتاب وأبوداود؛ (، ١٥٥٤رقم)الخيل، مهم ل باب السبر، ك؛ناب والارءدى؛ 
من(، ٢٨٥رقم)٤ الخانم، قمة باب، الحياد، كتاب، ماجه؛ وابن (، ٢٧٣٣رقم)الخيل، مه،ان 
ئئيبمتة.عمر بن ع؛لاله حديثا 

وابن(، ٢٧٥١رقم)العكر، أهل عل ترد السرية ق ؛اب، الحياد، كتابه داود؛ أبو أحرجه )٤( 
بنعبدافه حديث من (، ٢٦٨٥رقم)دماؤهم، تتكافأ المسالمون باب الديايت،، كتاب ماجه؛ 

خهئمحا.العاص عمروبن 



\أ؟لإِه1باممامرواباسيرالآسل( 

علتنئ راام:ث ١^٠ محال طابب: ش روزة ل ^١٠ الإ٠اأ ص وقد 
اه.ك5ثيرئعلممم«اككر، 

•رحلث محرى أذ يثل الإي الئقِفى اع؛ ايالحديث ٧" ٠ ٠ 
وغرم)التلخيص( ق لكن عندي، فيإ اللهظ -أذا اجدْ ل؛ الحديث هذا 

وعمنبكر وأبا ه، اه وسول ررأو جده: عن أبيه، عن شعنب، بن عمرو عن 
،والبيهص والحاكم أبوداود رواْ سهمهاا ومنعوا وصزبوْ، الغال،  ٤٣أحزقوا 

هوعإرْ،اريةالأ اتهست ومحال <، ٤٠ريل ا-لآرامايى محمد بن ومر إسناده وق 
قمحال مزقومحا، زمر عن آحز وجه من أيقا ؛ داودرأبو زؤام ومحي محهولء، وأنه 

الأوطار(رآا.اه)تل رروهوالراحح(( )الفتح(رْا: 
عمرعن والبتهقي والحاكم والمحذي وأبوداود أحمد رواه آحر طرئ وله 

صالحقيه زاصرثوة(اا*آ، ثتاعة هآحرهوا قدعل الئجل وجيم ررإدا ام عن 
عمرابن حديث من (، ٥٩٩٦رقم)صحيحه، ل نأحرحه حان ابن ما أ =

١٦/٦Xْ)١(اطر:شرحالزرىى)
(.٢١)٢(اسصاض)٤/•

(،١٣•)Y/ والحاكم (، ٢٧١٥)رنم الخال، عقوبة ق باب، الحهاد، كتاب، داود; أبو أحرحه )٠١( 
واوٍهفى)ا،/آ-ا(.

رءم)ْاماأم(•الخال، عقوبة ؤب باب الخيال، كناي، أبوداولت أحرجه )٤( 
)ه(ءحالركإ)ا"/سا(.

(.٣٥٣)ا-(ذلالأوطار)؟/
(،٢٧١٣)رقم الخال، عقوبة ق ؛اب، الخهاد، كتاب، وأبوداود؛ (، ٢٢/ )ا أحد الإمام أخرجه )٧( 

(،١٢٧والحاكم)f/ به،رنم)ااُإا(، يمح ما الخال ق جاء ما باب الحدود، كتاب، والرمدى; 
واوهفى)مآ'ا(.

ضعيفا•فهذا اليهقي،ت ونال، الوجه• هدا مجن إلا نعرفه لا غريِإ الحديث، عدا الترمذي: قال 



٣٦٨
اثوبعاميض احادط تميج التوم الييان 

الئلوو،ق تيدا عقجون أصحادنا #عامه ات تال صعيف، محقي: ^؛ ٠١
اه.ليس وهوياطل 

صحتهعدم إل الصحيح ل البخاري وأثار ويمه، أبوداود صح^ وقد 
به،ا.قلت اهديث ءثوصح ؛I الشاذصرقال ثنالفه، ما وأورد 

اكر)٩;والدر ١(،  ٠٣للمهقي)٩; اممرى المن انظر: )١( 
)أ(صمحاوخأري)إ/أى.

٢(.١ \ ١ ٠ اسصاضر)إ/ انظر: )٣( 



مماساهاام)بماسيرالآسئ(

عقداأح|ةواحد1|هاباب 

هعم.محوس من الخزيه احد اله. الأوو؛ الحديث ٧" ٠ ١ 

,؛ وفيه ا، أيفاأحمدوأبوداودوال؛رمدير رواْ الحديث هذا 

ذلكووى رئ، كتاب ٣ كاف المجوس أل إل ه أثاز فائدة: 
كاسأهل كانوا »أتم عئ: عن حض بإضاد ويرس ١^١!، وعد الثافص 

دعاأصح فالثإ أحته، عل فومع الحنر ام؛وهم فثر_ب يمرووثه، وعلم يدوسوثه، 
منوقتل فأطاعوه، بناته اولادْ يمح كال آدم إل وقال؛ فاعطاهم، الئئع أهل 

،ثتيءُ منه ■بمدهم يغ فلم منه يلوب،م ل ما وعل ياببمم عل فألمري حالئه، 
وهورئ، كتاب لهم كان أيه لايصح *إيه )اقدي(ااا: ل المم ان قال لكن 

الخرب،أهل •ع والوادعة الخزية باب ابزية، كتاب والبخاري• (، ١ ٩ ٤ / أحد)١ الإمام أئرجه )١( 
رمالخزية، جباية j الثديي j باب الخراج، محاب داود: وأبو (، ٣١OU)(، ٣١٥٦)رنم 

من١(،  ٥٨١رقم)^الجوس، من الخزية أحد ؤ، جاء عا باب المر، كتاب والرمن*ىت *٣(،  ٤٣)
عوفين عيدالرحن حديث 

عممعاؤية بن لخزء كاتبا كنت، عثدة: بن بجالة نال، (: ٣٠ ٤٣)أبوداود ساتها ك،ا القمة )٢( 
ذيكل بض وفرنوا ساحر، كل اقتلوا نة: بعونه تبل عمر نحاب حاءنا إذ قيس بن الأحق 

منرجل كل يع، د٠رذا ّواحر، ثلاثة يوم فا *قتلتا الزعزمة، عن واتأوهم الجوص من محرم، 
فأكلوافخده، عل البفإ فعرض فدعاهم ممرا طعاما وصنع اش، كتاب ل وحريمه الجوس 

حك،الجوم، من ابزبة أحن• عم يكن وإر الورق،، من بغلغ، أو بغل وفر وألقوا يزمزموا، وب 
هجر.محوس من أحدها اش. رسول، أن عوفح ين ■مدالرحمن شهد 

(•٧٠رةممأ'آإ(،وعدالرناق،)اُ/  ١٣١الثافسفيمعْ)أ/ )٣(أخرجه 
)أ(زادادُاد)ما،ما(.



اه.>سادْاا يصح ولا مثله، يثت لا حدث 

صعقه*وقد ؛: ق)التالخيص(رقال بن سعيد وفيه قلق: 
ابنقال منهي، ذلك بعد هو ثم عنه، اائوايه أستحل لا القطان: محي وقال وغرم، 

ملخصا.اه. الحدث،ا ^ا يصححون لا العلم وأكثرأهل ؛؛ الإرعبد 
••••كز•• 

إحصاهإبعد محجرا قد بيهوديي أمحا الني. أف الثال؛ الخدين، ٧" ٠ ٢ 

٠٠وفيه وغرهما، ا الشنخازر رواه الحديث، هدا 

لقيتمؤإذا بالئلأم، والنصارى اللهوي تدووا لا الثالث: الخدين، — ٧٠٣
فاصءلزوهلمإلأصكها.الطريق و أخذئب 

(.roA/rالحر))ا(اسص 
(.o\،>/rالكبر))آ(اكارخ 

(.١٢٠)٣(اضهٍد)آ/
الخيري،كتاب، ومسالمت (، ٦٨٤)١ رقم الدمن، أهل أحكام باب الحدود، كتاب أ->رحبم )٤( 

;أت.بمتمحا.عمر بن عياراض حديثؤ من (، ١٦٩٩)رنم الزنا، ق الذمة اليهودأهل رجم باب 
منهمرجلا ان، له فذكروا ه، اش رمول، جاءواإل اليهود أن (؛ ١٦٨٤ ) عندالبخاري ك،ا القمة )٥( 

نفضحهمفقالوا؛ الرحم٠ شأن ق التوراة ق نحدون •ما .؛ اش رسول، لهم فقال، زنيا، وامرأة 
أحدهمفوضع فنشروها، بالتوراة فأتوا الرحم، فيها إن كذبتم سلام؛ بن مداه قال، وثبالدون، 

فيهافإذا يد0 فرفع يدك ارفع ملام: بن عبداه له فقال، بعدها، وما قبلها فقرأما الرجم، علآية ياد0 
محيالرجل زأب؛؛، فرحا اهرسول، ب|ءا فأمر الرجم، فيهاآية محمد يا صدق، نالوا؛ الرجم، آية 

الحجارة.يقيها الرأة عل 





سم،؛ميز
٦٠٣

أبوداوداحزجه وءالت اينلو•، بهنظ.' اقل أهل مثراث ل الأوطار( 
اهوحديث i(jUjالئزك، أهل نكاح ثاب ل )الدراية( ل ويكره ، وصححه 

عمنحديث من )الدلأئل(ر؛ا ل والثهض )الأومعل( ل الطإرائ أحرجه مرفؤع 
مهلبن أملم وأحرجه عنرو، بن عائد حديث من ؛ والدارمهلىراظاب، ابن 
اه.-حمل* ين معاذ حديث مجن ا وامط-(ر تاريخ )ل 

يغلو*،®الإسلام بلقظ! الحمل يخراث بانم، ل ؛ الأوطار(ر )ئيل ل وذكره 
ا.وصححه١ والحاكلم داود، أبو احرحه وقال! 

)ا(نلالأوطار)ا"/ا،بن.
(،٢٩١٣)رقم اللكم، المسلم يرث هل باب الفرائض، كتاب يائي؛ أبو بمعناْ؛ أجرجه )٢( 

ةت.بمئ.حبل بن معاذ حديث من ٣(، ٤ ٥ / ٤ ) والحاكم 
ءمحرحا0.^ الإسناد، صحيح حديث هذا الحاكمت قال 

^صرق()آوهْ(،ودلأئلاكوة)أ/سمل
)ْ(ضالاوارمميرم/أهآ(.

(.١٥٥)ص؛)٦(تايخوامط 
)؟(نلالأوطار)ا-/ها/(.

(،٢٩١٣)رقم الكافر، الملم يرث هل باب الفرائض، كت١ب يائي: أبو بذاْ؛ أ-مجه ، ٨١
حبلمعاذبن حديث، من ٣(، ٤ ٠ / ٤ ) والخاكم 

محرجاه.ولر الإسناد، صحح حديث هذا الحاكم؛ نال، 



ممبائام)وابااسيرالأسل(

ةت1باسو
_دتء2صتمم

تراض•عن البح إي الأيل؛ الحدث - ٧ ٠ ٦ 
؛،ابن مله ا، جريرر ابمئ رواه مرمل حدث من طزف الحديث هدا 

إلالصضر( )الحاْع ل وعزاه مرتلء، حديث اهدا قوله؛ من يأكثز يتممه ولر 
اُنماخةر؛اورتزضه.

صحح،.ءانه }' الحامع(ر )صحيح ق الألبان قال لكن 
^ش.ثاس؛شمحهءنمام•

أيصأ.ا الحإعآر مه ا-؛محه الحديث هذا 
والأصنام.والخنزير واثتة الخمر بح حئ؛ افه اف اكاJنت الخديث ٧— ٠ ٨ 

(•٦٣٠)ا('فراسرى)اُ/ 
)آا(تفراينىر)آ/ه"اآآ(.

أ(.00رزم)االممر، الخاح )٣( 
صعيدأي حديث من ٢(،  ١٨٥)رقم الخيار، بح باب النجاران، كتاب «احهت ابن أخرجه )٤( 

قهنن.الخيري 
(.٥٠٢٩)(، ٢٣٢٣)رنم انمسر، الخا.ع صحح )٥( 
(،٢٢٣٧)رنم الكلب،، ثمن باب السؤع، كتاب واJخارىت (، ١١٨)؛/أخمد الإمام أخرجه )٦( 

بابالمع، كتاب وأبوداولت (، ١٥رنم)٧٦ الكلب،، ثمن تحريم باب، المساناة، محاب ومسلم: 
رنمالكلب،، ثمن ل جاء ما باب الييؤع، محاب والترمذي: (، ٣٤٨١)رقم الكلاب، ثإن أق 
وارن(، ٤٢٩٢رقم)، الكلب، ثمن عن التهير باب والذبانح، الصيد كتاب والنساثي: (، ١٢٧٦)

مسعودأي حديث، من ٢(، ١  ٥٩)رقم الكلب،، ثمن عن الهي، باب اكجاراُت،، كتاب ماجه: 
كههه'•الأماري 



^^،محبء_

.٣^١٢هدا 

ثمنه.حرم سيئا حرم إذا افه أف الراح• الحديث ٧" ٠ ٩ 
)المحق قال ٠، وفيه ا، داودر وأبو أحد أ-مجه الحديث هذا 

ررسنئْث.اوثاق(ر؛ا;

ئالخاشَلأئن1مء1دك.- ٧١٠
البيذي؛وقال آ، صحيأحهر ق حباف وابن ا الخمسار رواه الحديث هدا 

صحح®.*إسادْ ؛! )اككاة(ر حاثية ق الألباي وقال صحح®، *حنن 

(،٢٢٣٦رم)والأمام، الة يع باب، ايؤع، كاب والخاري: (، ٤٣٢ احد)r/ الأئ، احرجه )١( 
وأبوداود؛(، ١٥٨١)رنم والأصنام، والخنزير والسة الخمر بح نحريم باب الساتاة، كتاب ت لم وم

حاءما باب ال؛وع، كناب والترمذي؛ (، ٣٤٨٦)رقم واليته، الخمر نمن ل باب الثثؤع، كتاب 
عنالهي باب والترة، الفؤع كاب والنائي؛ (، ١٢)^١٩ رقم والأصنام، اليتة حلود يع بل 

رقمبيعه، محل لا ما باب اكجاراُت،، كاب ماجه؛ وابن (، ٤٢٥٦)رنم اليتة، شحوم الأنمماع 
•ق.بمتعا عبداش ين جابر حديث، من ٢(، ١ )^١٦ 

(،٣٤٨٨رثم)ب١بjث٠نالخ٠روادة، اليؤع، )أ(أحرح4الإئمأحمد)ا/ي؛آ(،وأبوداود:ىاب 
ق.بممح•ماس بن مداض دث حص 

نال:الركن، هد ر-ولاله.حالا رأت عباس: ابن قال (: ٣٤٨٨داود)ك،اءندأبي القمة )٣( 
ذاءو،،االشحوم ءأليهم حرم اش إن -ثلاثا- اليهود، اف ®لعن فقال: الهاء إل بصره نرفع 

نمنه«.عليهم حرم ثيء أكل نوم عل حرم افإذا يإن أماما، يأكلوا 
)؛(اكحالربافى،رقم)أ'خه(.

رقمءندْ، ليس ما ييع الرجل ل باب اليؤع، كتاب وأبوداود: (، ٤٠٢)م/أحمل الإمام أحرجه )٥( 
(،١٢٣٢)رقم ءممْ، ليي U بح كراهة ق حاء U باب اليوع، كاب والترمذي: (، ٣٥)٣• 

التجارايتح،كاب ماجه: وابن (، ٤٦ ١٣رقم)اليانع، عند ليس ما بيع باب اليؤع، كاب والناش: 
هبمن.حزام بن حكيم حدبث، من ٢(،  ١٨١رقم)^عندك، ليس ما بيع عن الهي باب 

(.٤٩٨٥(،)٤٩٨٣جان،رiم)ابن )٦(ّحح 
(.٨٦٧الصائح)آ/ مشكاة )٧( 



هاباممام)بمبسيدالآست(

خن\م/سنقهخنا؛قئقا، رئ اسز: الحديث - ١٧١
رروأوود٠، ل)الظلممص(ر ما سوى كلاما عليه أحد لم الحديث، هدا 
وبصدورها بح عن النهي ي الواردة الأحاديث، ٢ )الخلأفيا>تإ(ر و الثهقئ 

ا.العاد(ر ق)زاد المم ابن وأوردها ١^٢٠. عللهار، 
بيؤتيا.ولامحرى رثاعها ؛؛ Ljلا نكه الساعت الحديث، ٧— ١ ٢ 

وباعها،؛؛ Ljjلا مناخ ررمآكه بلهظ؛ ؛ الصغثر(رق)الحامع أورده الحديث، هذا 
حديثؤمن ثزحه ق قال عمرو، ابن عن هق( له)ك. ورمز بيومتاءا، ئواجز ولا 

هذا•تنايرإمإعيل من ا رالميزان(ر ق وعده صعفوه، اساعذ.' 
ناش.زالكألأ، الاء، ق j^^،: شزكاءُ اكلئون ص' الحديث -  ٧١٣
لكنماات،،ا، #رحاله ُت )اولوغ(ر ق قال ؛، أحمدرأيصا رواْ الحديث، هدا 

 !^lالولف.بلمفل ا )الثكاْ( ق وأورده إلخ، مزكاء...ا، #الناص ذكزه؛

)ا(اسصاض)مه؛ذ

)المولفإ(مرمل. الولف وحديث )٣( 
)؛(زادسد)*ا/اا/"آ-هس.

(.٨٢ ٠٢رقم)المغثر، الخاْع )٥( 
(٥٦٦/٩ّ)٦(اكويرشرحابمحاسر)

\٢(.T-r\yالأمحالال)ا/)٧( 

من(، ٣٤٧٧رثم)الماء، مغ ق بابح الييؤع، كتاب، وأبوداويت (، ٤٣٦ أحد)ه/ الإمام أخرجه )٨( 
ه•المح، أصحاب من رحل عن خداثى، ش حديث، 

)ا،(باوغالرام،رثم)«مه(.
٩(.٠ )y/٤ الصائح مشكاة ١( ٠ ) 



ابنحديث من أيئا ٠ ماحهر ابن ورواه ا، صحيحءر ءاسناده الألباى! وقال 
ابنصححه وتد مروك، حراش بن اض عبد وفيه حزام*، اروثمته وزادت عباس 

المكن"'■
مدم.لتا قوله؛ التامع؛ الخديثر ٧— ١ ٤ 

(.٧١٣)رقم قبله اكامن محوالخدث، الخديئ، محيا 
العبدثراء عن نص س الني أل العاشر؛ الحديث ٧- ١ ٥ 

قال؛ظ^بمتئ معيد ش عن حومب بن مهر حديث، من طزف الحديث محيا 
صروعهال ما محع وعذ مخ، لحس اهام بطون ل ما ثراء عذ س الني رش 

برا؟وص مشم، لحك، الغانم شراع وص وهوآئ، العبد شراع وص بكتل، إلا 
والبراوماجة وابن أحمد رواه الغائص* صزبة وعن تمص، لحض الصدئات، 

شواهدلبمتحه لكن ممت،: ضعيف«، »إسادْ و)انإوغ(اْا: قال والدازئطنير٠؛، 
صححة.

الفثهر.عل الصوف، بح ص الم عشزت الحائي الحدث ٧- ١ ٦ 
ياغأف ه افه رصول اش قال؛ عتاس ابن حديث من طزف الحد.دث، محيا 

)ا(.شكاة

٢(. ٤٧٢رقم)ثلاث، j شركاء اللمون باب ،، j^lكتاب ماجه: ابن أحرجه )٢( 
١(. ٤٣الحم)٣! واكلخص (، ٧٧ايم)U/ الدر انفلر: )٣( 
بطونق ما شراء عن الهي باب اكجارايت،، كتاب ماجه: وابن (، ٤٢)م أحد الإمام أحرجه )٤( 

١(.٥ والدارم)م/ ٢(، ١ رنم)٦٩ الأنعام، 
)ه(؛لوغالرام،رنم)؛سم(.



ارالآسات اممدي باب ةت1واالناسم) 

وواْي ي سمى أن مع، ل لبى أن محر، عل صوف أؤ بمم، حز نئن 
وليسبه _ اؤهص: قان ووخ، بن عمث إنائه ول ؛، واوهقءق١١الداتو1نى 

بالموي•

وأزمأزممه، ا ل)الدراية(ر حجر ابى ورجح وغثرْ، نع؛نرى ايى ومه لكن 
صحته.عدم ي)ائذى(ر؛؛إل القثم ابن 

زاناثدة.الملأنتة ض الئئ.ش أف الئاوعشز: ؟اما-الخديئ 
أوغره.أحمدر أيصا الحديثأ-؛محه هذا 

الثي.®أة ميرْت أي حديث من البماري إلا كلهم اياعئ روى وقد 
الحصاة«رميع وعن ١^٥، زلإع عش 

نيألام.شضامحانلأأفممإ.
(.٠٣٤ أا(،ومح)ه/ )ا(أ:محهانمبج)م/ 

ال.ورى(.رواية ؛/  ٢٨٩)رقم مض، ابن )أ(تار؛خ 
)م(اكراية)آ/بم؛ا-«ها(.

XUrwro>ه/ (، ٩٧٢ اس)ه/ زآد )٤( 
٢(،١  ٤٦رنم)النابذة، بيع باب البيؤع، كتاب واJخاريت (، ٣٧٩أحل.)؟/الإمام أحرجه )٥( 

الٍوع،كتاب وال،رمنيت رقم)ااها(، والنايخة، ة الملاميع إبطال باب السوع، كتاب ت لم وم
ة،الملامبيع باب اليؤع، كتاب ت والناني (، ١٣١رقم)٠ والمنابذة، ة الملامق حاء ما باب 

رقموالملامسة، النابذة عن الهي ل جاء ما باب اكجارات، كتاب ت ماجه وابن (، ٤٥٠٩رقم)
ظ^بمثه.هميرة أي حديث، من ٢(، ١  ٦٩)

فيهالذي والبح الحصاة، بح بطلان باب اليوع، كاب لم: وم(، ٣٧٦أحد)Y/ الإئم أحرجه )٦( 
والترمذي:(، ٣٣٧٦رقم)الغرر، بح ق باب السوع، كتاب داود: وأبو (، ١٥١٣)رقم غرر، 
محعباب ايتؤع' كتاب والناني؛ (، ١  ٢٣رنم)٠ الغرر، بح كراهية ل جاء ما باب اليؤع، كتاب 

•رقم)؛هاآ( الحماة، بح عن الهي، باب التجارائت،، كتاب ماجه: وابن (، ٤٥١٨رقم)الحصاة، 





كتاد،اممام)وإباسيوالآست،

٠.ماحهر وابى الثخاري إلا ا-إدإعه أ-محزجه 

*٠٠فم|^  ٠٠٠

عللكف الدي م للجمعة الثائ الأذال أف مثر؛ السادس ]نديث — ١٧٢

عليهالكلام وميم ٠، داوذر وأبو والنسابي اشتاري وواه الحديث هذا 
(,٣٢)٥ رنم ا-لحمعة صلاة باب من عثر الخامس الحديث صني 

الفئة.ق الشلاح أفالئئ.شم،يع عتر: الماخ الحديث - ٧٢٢
رواهوقال؛ ؛، jwi،بن عمراف عن ا )التالخبس(ر ق ذكزه الحديث هذا 

وكذلكوصه، والصواب صعيف، وهو ٢، مرفوعار والثهس والبرار عدي ابن 
ا.ذكزْاتغاريماوئاا 

شربدوصلاحها المارمل بح عن الهي باب اليؤع، كتاب وسالم: ٥(، / أحد)Y الإعام أحرجه )١( 
يبدوصلاحها،أن تبل اليار يع ل باب التؤع، كتاب وأبوداود: (، ١  ٥٣٥رنم)القني، شرط 
يبدوصلاحها،حس الثمرة بح كراهية ق حاء ما باب ال؛وع، كتاب والترمذي: (، ٣٣٦٨رنم)

(.٦٠ ٩٨رقم)يبيض، محي النبل بع باب اليؤع، كتاب ت اني والغ(، ١ ٢ ٢ رقم)٦ 
الصلاة،كتاب وأبوداود: ٩(، ١ رقم)٢ الخمعة، يوم الأذان باب الحمعة، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

الخمعة،أذان ق جاء ما باب الحمعة، كتاب والترمديت (، ١ ٠ رقم)٧٨ الخمعة، يوم الداء باب 
محابuجه: وابن (، ١٣٩٢)رنم للجما، الأذان باب _، يآب والماتي: (، ٥١٦رنم)
يزيدبن الساب حديث من ١(،  ١٣٥)رقم الخمعة، يوم الأذان ق جاء ما باب الصلاة، إقامة 

ا.فر)مآ؛(.اكلخيص )٣( 
والبيهقي)ه/بآم(.ءدي)آ/اْ(، اليزار)هخهم(،وا؛ن )أ(أحرجه 

والوقوفاصح.وهم رفعه البيهقي: قال، 
(.٦٣)ه(صححالخاري)م 



الربءامحاض ،^ ٢١اساذالتودتميج \يتم  محيتا

بغض.يع عل تنشفب لايح عشنت اكامى الحديث - ٧٢٣
وغيوهما.٠ الشتخازر رواه حدث من طرف الحديث هذا 

الكاح،كتاب وعسلم؛ (، ٢١٣٩)رغم أحيه، يع عل لاييع باب الٍوع، كتاب الخاركات حرجه أا 
ة.بممح•عم ابن حديث من (، ١٤١٢)رنم أحيه، حطبة عل الخطبة تحريم باب 



ااسّرالآست  wbءت1وااممام) 

uL  اسعمؤ اسروط
ذتتةةصأمم

ر_تمهءءت~\

وانرطخملا الئي. بيغ أته ظهه' جابر عن الأول• الحديث - ٤٧٢
الدية.إل وزْ 

ألفاظ.وله وغمُهما، ا والبخارير أحمد رواه الحديث هدا 
مايع ولا يع، ق مزظان ولا ويع، سلما محل لا اكالت الحديث، — ٥٧٢

بزعثدك.

لمْما رثح *ولا وي-' عمر، ابن عمرولا بن اف عد رواية من الخديثا هدا 
وثزطانويع، ®نلممه، ماجأت لابن وليس آ، الخنسةر يمه زواه وقت. بمتن«، 
•*^،3

ا.حس*ر رامناده الأJايىت وقال ا، والحاكلمر حزيمه ابن صححه وةال 
الدابةقلهر ازتع اشترط إذا باب الشروط، محاب والممحاري: (، ٢٩٩)"Y/ احد الأمام احرجه )١( 

ركوبه،واصثناء المر بيع باب اياقاة، كتاب ت لم وم(، ٢٧ ١٨رقم)حاز، مى ممكان يل 

ءندْ،ليس ما يح الرجل ل ياب اليؤع، كتاب داويت وأبو (، ١٧٤)؟/ أحد الإمام أحرجه )٢( 
(،١٢٣٤)رنم عندك، ماليي بح كراعية ل ماحاء باب ال؛وع، كتاب والتر•LJىت (، ٠٣٥ )٤ رقم 

بابالتجارارت،، كتاب ماجه: وابن (، ٤٦٢٩)رنم و؛يع، طف باب او؛وع، محاب واكائي: 
ئهما.العاص عمروبن بن عيدافه حديث، من ٢(،  ١٨٨رنم)عدك، ليس L بيع عن الهي 

(،واظر:؛لوغارام،رقم)٣•٨(.١٧/٢سرك))٣( 
صحح.المسالم؛ن أنمة من حالة شرط عل حديث، مدا الحاكم: قال 

رنم)ْ'ما(.)؛(إرواءالخلل، 





مماساسمرواباسيوالآسأاا
٢٨٣

منرالأسلنيالثهن النئ عن هريرْ أي حديث من طزف الخدين هذا 
وقال!ا والداوةطير الثافص رواه ه رث* وعلثؤ غنمه، له رهنه؛ الذي صاحبه 

قالصحيحهر٢ا، ق حثاو وابن والبيهقي الحاكم ورواْ متصل، حسن حديث، هدا 
قوقال صعيقة، كثها والسهسرُ؛ الدازمملي ق طرق لأوله ا؛ التلخبمن(ر )ق 

اهد.إرمالهء وغره ؛ داوذر أي عند المحفوظ- أن إلا ثقايتج رحاله •' المراور )بلؤغ 
الإر*ا.عيد وابن الحق عبد صخحه ومد 

فرمعهاعرمهء، وعلميه عنمه اله قوله! ل الؤواْ اختلف ومال! وصله تتيية! 
المسنب،،بن تعيد كلام من ألما ٠ ر وهب ابن بهن يند آخرون، ووممها بعصهم، 

ا-رالراس؛لآأ ل أبوداود به وجرم 

(.٣٢الدارممي)T/ وش رتمما"ْ(، ١ ٦ ٤ الناض)Y/ سند )١( 
(.٢٤٤١)رقم الرعن، يغلق لا باُب، الرهرن، كتاب نحتمرات ماجه ابن عند رالحا-دث، 

(.٣٩اممرى)٦! والن ٥(، ١ والمتدرك)٢; (، ٥٩٣٤رقم)حان، ابن صحح )٢( 
عرجأْ.رلر الشخن شرط عل صحح حديثا هن.ا ت الحاكم قال، 

(.٨٤اضر)٣; )م(اسص 
٤(.٠ - ٣٩الكثرى)ا■/ والمن  drrr^الدارممي)٣; سنن )٤( 

)0(بالوغا،لرام،رةم)أا-خ(.
مرسلا.ايسب، بن سعيد حاويث، من (،  ١٨٧)(،  ١٨٦رقم)ا،لراصيل، ل أبوداود أحرجه )٦( 
(.٢٧٩)T/ الومطى والأحكام (، ٤٢٧-٦٤٢ المهيد)أ/ )٧( 
١(.٠ ٠ )؛/ الأثار معال شرح ل الطحاوي أحرجها وهبؤ ابن رواية )٨( 

(لأ١٨٧(،)١٨٦)٩(الراسل،رقم)



ساذا^مميةاءاجاموساٌ

،او،ام1ر
_اتتءةءهذ~ِ
7تتمصت\

لم°سمث3ا،الخيارما واحدمنهإ ظ؛ \رألجؤبي بايع إذا الأووت الحديث — ٠٧٣
ممدذلك عل فثايعا الاحز حوأحدهما فإذ \لأ-نن، أحدهما قم أو حيعا، وكاذ 

و-بي•
وغينهما.٠ الثنخازر رواْ الحديث هدا 

اكيئوذمشزوطهب.الئاق: -الحديث ٧٣١
أنعوف بن عمرو عن ٠ الرمدي١ رواْ حديث من حلنف الحديث هدا 

أخوأز خلالا، >م صلخا ي ١^، ثئ ^ م ش: . ١^، 
قالخناتا«، أخو أز خلالا، >؛ شزطا إلا عل وانمون خزاثا، 

روايةمن إنه حسثا محيحه ق نونع وقد صحح®، حسن لحدينا ®هدا الرمذيت 
وأبوداولتالناقص فيه فال جدا، قيف وهو هزف عووبن بن افه عيد بن ممر 

ينأزكانصب،رى،وركهمحأى.

رنماليع، وحبا فقد الح بعد صاحه أحدهما خر إذا باب اليؤع، كتاب احرحه )١( 
من(، ١  ٥٣)١ رقم للمتاسن، الجالس حيار نوت باب السؤع، كتاب ت وملم ٢(،  ١١٢)

عمو؛ْ.بمعا.ابن حديث 
رنمالناس، ين المّلح اض.ق رسول عن ذكر ما باب الأحكام، كاب الترمذي; أ-محرحم )٢( 

صحح.حن حدسث، الترمذي: تال خ.بمتم الزق عوفح عمروبن حديث، )؟هما(،س 
(.٢٢٢؟-٢١حيان)Y/ لأبن الجروحن )٣(انفلر: 

عبداه(.اسه رواية أ/  ٩٢٢رنم)الرحال، ومعرفة العلل )٤( 



—تثسرهيأنا 

ووئال ذوئ، نأ ؤةه«، كزة اءمْ »ه حخررُ ابن الحافظ قال لكن 
وهوت قلت إْ.بمة،، هزيره أي حديث من ا حباذر ابن ءوقدصححه ات )اللوغ(ر 

صحح.معناه إلاأف الثني صعيف كاف ؤإن 
أذ:نزطةإلا ص ماله  JUزلة صدا تن:اغ الئالث: الحديث - ٧٣٢

امحاغ■
مسلمأفراد من ٠ ق)ااعمدة(ُ وذكرْ ثسلمر؛؛ الولفن عزاه الحديث هدا 

الثجلباب ق أ-؛مجهأ الثخ١ري أن ق)الئدة(رآ؛ الصنعال ذكز لكن أيذ«ا، 
ئوبزأو بند ثحلأ ايتلغ *من ولفظه؛ يحل، أو حاتط-، ق أوشرب ثمر، له يكون 

بازلهةلةلهشى;اءهإلأأندمحياتيعيأن:محط 
انثاغ(<.يشرط 

أيصا.ماجةر٨؛ ابن رواه وقد ا، ^؛،،١ متثق فالحديث هدا وعل 

رقم)1ص.)ا(بالوغالرام، 
(.٨٧٧رقم)ارام، بلوغ )٢( 
٥(.• ٩ )١ رنم حان، ابن صحيح )٣( 

عبدافحديث من (، ١٥٤٣)رنم ثمر، عليها نخلا بلع من باب ال؛يوع، كتاب ت لم مصحح ( ٤ ) 
ابنع٠رظةبمنمح١•

(.٢٧٣)ه(ىدةالأذك1م،رقم)
(.٧٧الأحكام)؛/ إحكام عل العدة )٦( 
رنمنخل، ل أو حائط ق أوشرب ممر له يكون الرحل باب الساتاة، كتاب الخارىت أحرجه )٧( 

حديثمن (، ١٥ ٤٣)رقم ثمر، عليها نخلا بيع من باب التؤع، كتاب ومسلم• (، ٢٣٧٩)
•ههثعا عمر بن عيداف 

رنممال، له ءآلؤا أو موبرا نخلا بلع ييمن حاء ما باب التجاراتر، كتاب ماجه; ابن سن )٨( 
(٢٢١١.)



سمإمبء__

بالصهان.الخراج الرابع• الخديث " ٧٣٣

ا.الخمسها أ-؛محه الحدث هدا 

وابنوالحاكلم حثاو وابن الحارود وابن حزيمه وابن الرمن،ي وصححه 
١^^وق، ئ ا داود١٤ش نش ق »وله الأوطار(الإا: و)لإل تال ؛، اكطان١٢
ولعل^^،، ٥١١بذاك ليس إستادها أبوداويت تال والثالثة الصحح، رحال رحالهإ 

اه.فيه١١ تمحتلف الشافعي ميح الزيجي حالي بن مسلم فيها أن بسب ذلك 
ملحصا.

العبن.الشارع محليي عدم الخامسI الحديث — ٧٣٤

الأضئ.والندم الأنتزاء من تأمحوذ الحديث هدا 
ش^١ منة ئاشوى سن;قاة اث ;^١ لا السادز: ١^ - ٧٣٥

الثويىعهزبالخ؛ار.

ثمفاستعمله عبدا اشرى فيمن باب البيؤع، كتاب داويت وأبو (، ٤٩أحمد)اُ/ الإمام أخرجه )١( 
ؤيتغلهالعبد يثرى فيمن جاء عا باب البيؤع، كتاب والرطى! (، ٠٣٥ )٨ رقم ءسا، به وجد 

رةم)'؟؛إ(،الخراج؛الفمان، باب الب؛وع، كتاب ت ائي والن(، ١  ٢٨٥)رقم عيبا، به ؤ بجانتم 
عائثةحديث من (، ٢٢٤٣)رنم ؛الضمان، الخراج باب التجاراُت،، كتاب ماجه؛ وابن 

ن.بمءا■
رنمعيبا، به نحد ثم ويستغله العبل. يثري فيمن جاء ما باب الب؛؛وع، كناب الرمذىت جا،ع )٢( 

ومتدرك٤(،  ٩٢٧)رقم حبان، ابن وصحح (، ٦٢٧)رقم الخارود، لأبن والتقى (، ١  ٢٨٥)
٢(.١ ١ )ه/ والإ.اام الومم وبيان (، ١ ٥ ام)م 

الأوطار)ه/أهآ(.نيل )٣( 
(،٠٣٥ )٨ رنم عيبا، به وجد ثم فاصتعمله عبدا اثرى فيمن باب البيؤع، كتاب داولت أي متن ( ٤ ) 

)آ'هم(،)«اهم(.



ممو،ال،امرطساسيوالآسة(

إلاالبمارير١ا.اياعئ بماْ زؤام الخديث هدا 
يحميهو اثاعها ئثن الأم، ولا الإبل، تحروا لا السائعت — ٧٣٦

نض\خص'لإ.هاإنشاةس،نإِنشاةزثثا 
وغيره.ا أحمدأ أيئا رواه الخلي.ث، هدا 

٠ُ ٠ د^ءل ٠ ٠ * 

ينتويه.حش علايبنه طعاما اساغ من الثامن! الحديث — ٧٣٧

ْلئاظيبجاتيديرم.٥^١ 
يهومحموعا حثا الصمثه أدركته ما أف الثنة مضت التايع! الحديث —  ٧٣٨

الشري.مال من 

(،١ ٥ ١ )٩ رنم الخلب، تلقي تحريم باب امحع، كتاب ت لم وم(، ٤٨٧)؟/ أحمد الإمام أحرجه )١( 
جاءما باب ال؛وع، كتاب والترمذي: (، ٣٤٣٧رنم)التلقي، ل باب التؤع، كتاب وأبوداود: 

 j(،٤٥• )١ رقم التلقي، باب _، كتاب والنماثي: (، ١٢٢١)رقم البيوع، تاكي راب ك
أيحدين، من ٢(،  ١٧٨)رقم الخلب، تلقي عن الهي، باب اكجاراتا، كتاب ماجه: وابن 

•ئج؟ه^بمتن هريرة 
الإبل،بمل لا أن لياتع الهي، باب ايتؤع، كتاب والخاري• ٤(، ٦ ٥ أحمد)أ/ الإمام أحرجه )٢( 

من١(، ٥ ١ رقم)٥ أحيه، بيع عل الرجل بح تحريم باب اليؤع، كتاب وملم: (، ٢١٤٨رقم)
نيهيقنت.هريرة أي حديث، 

رقموالعطي،، اياع عل الكتل باب اييؤع، كتاب والخاري؛ (، ٦٣أحمد)أ/الإمام أحرجه )٣( 
وأبويائي•١(،  ٥٢٦رقم)النبض، نل الح بيع بهللأن باب اليؤع، كتاب وملم: (، ٢١٢٦)

بابالثتلع، كتاب والساتي• (، ٣٤ ٩٢رقم)تول، يأن نل العلعام بح ق باب الب؛وع، كتاب 
بحعن الهي، باب الجارالتا، كتاب ماجه: وابن رقم)هآه؛(، يتول، أن تبل الشام بح 

خ؛لإيتبمنمحاّعمر ابن حديث، من (، ٢٢٢٦رقم)يقبض، لر ما نيل الشام 



ٍ^^1ضاميء

ابنعل نونوها معثئا الثخاري ق ذكزْ لكن الرخ، ظايرْ الحديث هذا 
الطحاوي٠ووصاله الالفية(ت ط. i.( نج )ص٦٥ )الفتح( ق قال محوله، من عمر 

•أيه* عمرعن بن افه همد بن حرْ طرض س والداومحر'آ؛ 
محهاكأخي يالدراهم ُالكح الإي يع كنا الماشز: الخديث، - ٧٣٩

مايومها سنر ثوحد أف باس لا ت فقال افه. رسول مالنا وبالعكس، الدنان،؛ز 
يء•دسنا يثريا لم 

وأعل؛، الحاكمروصححه ا، وال؛يهقير ■حثاف ابن أيفا أحرجه الحديث هذا 
القولالشامحم٠ر١ا وعئق ساك«رْا، غة »بثنمنه والثهقئ: المحمذي نال ؛1^_، 

صحته.عل به 

ا!باطسر ابن ومحال بالباء، رواْ وحطأمن بالون، ٠ الخظابآ نال التميع فائدْت 
بالون.أنه والظاهئ صتظه، من ز أب 

(.٦٩/٣)المخادي )ا(أ-؛محه 
(،١٦)إ/الآJار معاي شرح ول (، ٢٥٦)"؟ا/الأيأر مشكل شرح ل اسحاوي أحرجه )٢( 

(.٠٣)م والدارممي 
الدرق،،س الذب اقتضاء ل باب الموع، كتاب وأبوداود: (،  ١٣٩)A أحمد الإمام أخرجه )٣< 

اش:والن(، ١٢٤٢)رثم اكرنح، j حاء باب.L اليوع، محاب والترمذي: (، ٣٣٥٤)رثم 
كابماجه: ؛(•وابن  ٥٨٢رنم)يالفضة، الذم، ؤيح يالذب الفضة يع باب اليؤع، محاب 

ح؛ان،واين (، ٢٢٦٢)رقم الدمر، من والورق، الورق، من الذب اقتضاء باب التجاراُت،، 
رُم).آا،؛(،واوهقي)ه/؛خآ(.

(.٢٨٤الكثرى)ه/ والسنن (، ١٢٤٢رقم)الصرف،، ق جاء ما باب المؤع، كتاب الترمذي: جامع )٥، 
٦(.١ )r/ التلخيصالخبثر انثر: )٦( 

(.٢٦٢/٣الخدبث،))٧(مسه
(.٦١التلخيصالخبثر)r/ انقلر: )٨( 



ه،ب،سمرو1ساسيرالأسة(

الغزمد،،ادهقنرمفي:ني محي حاء ك،ا باياء »م و)اسص(رن: وقال 
المبوزا.فيه اولرككنكثزتإلذاك ا: النوويرتال 

بالصهان.الخراج عقرت الحادي الخادث ٧— ٤ ٠ 

(.٧٣٣رقم)الباب سمممصمففياراعسمسا هدا 
ئاكتل.اقنت نإدا ٣،، بنت إدا عشز: الئاو الحديث ٧- ٤ ١ 

عنالحثن عن والبيهقي ثيه أي وابن الثاقعي أينا رواْ الحدث هذا 
اكن.متلأ"'•

مي«،بعض إل بعشها صأ إذا أزجه من نزصولأ الثهقئ؛»وووي قال 
.حسن١٠راإأساده ؛: الزوائداررمحتع ق وقال 

المامة.يوم عثزثة افه أقال منلنا أئال من عشز: الثالث الحديث ٧— ٤ ٢ 
٠.أبوداود؛ أينا رواه الحديث هال،ا 

(.٦١الحم)م )ا(اسص 
(.١١٣/٨المنوالآ'ار))٢(سرئن

(.٣٩واللغات)م/ الأه مال.يب )٣( 
(،٢٢٣٠^)المجازفة، بح باب النجاران، كتاب ماجه; وابن ٦(، ٢ / )١ أحمد الإمام أحرجه )٤( 

مرفوعا.غهبمن عفان بن ءث،ان حدث من 
(.٢١٢٦)رقم حليث> قل والعش، البائع عل الكل باب ال؛وع، كتاب'. البخاري وعلمه 

هافه رمول تى بلفظ: الخن عن (، ٥٣١ والبيهقي)ه/ (، ٥٦٤ا/ ث،تبة)١ أي ان وأحرجه 
الماعان.نه بجري محي الطعام بح عن 

)ه(صعالزوائدر؛/خبم(.
وابن(، ٣٤٦)٠ رنم الإقالة، فقز ل باب البيؤع، كتاب داود: وأبو (، ٢٥٢ jy)أحمد رواْ )٦( 

خ.ئه.هريرة أي حدبث، محن ٢(، ١  ٩٩رنم)الإنالة، باب التجارات، كتاب عاجه: 





Lj؛؛S ،(النامub )والآسة

الرباواسومباب 
__حة2صحم
مَِإمءءءءت~\

L!_،والر بالقصة، والفصه بالدهب، الدهن، الأويات الحدأسث، — ٧٤٣
يدايد.؛، J_jمثلاُا1لح، واiلح رالثمبالتئر، واش،؛وباشثر، 

سعيد،أي حديث من ا والخارير أحمد إل ؛ )التممى(رق عزاه الخدين، هدا 
ؤانمإينمضاة((.الأحد مْ:»صزاد،أواعادمم.أى 

سد.يدا القال؛ الخدين، ٧— ٤ ٤ 

(.٧٤٣رقم)، ٢٧١هدا من الأزو الحدث، هو الخدثؤ ^،١ 
ورثابالقصة والقصة يورن، وزيا يالدمب، الدهب، الثالث،! الخدين، — ٧٤٠

كئل.؛' AISبالسعر'والئعثو كيل، ؛الإثك؛لأ والإ بووي، 
والفصة،الده_ؤ حكم من ٠ والئسائير وأحمد ملم أحزحه ١لحديث، ٥^١ 

مكايله،١،؛؛ LJأما عل واللمح والتمر والشعثز، المث ررذكز ٢! ابير للئرواية وق 

(.٢٢٣٧)ا(اكفى)
٢(، ١٧٦رقم)بالفضة، القفة بح ب1ب، اليؤع، كتاب واJخارىت (، D٦٦/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 

حديثمن (، ٨٢\/  ٥٨٤)رقم تقدا، الورق الذهب ويح الصرف باب الساقاة، كتاب ومسالمت 
هؤيقنئ.الخيري سعيد أب 

بالورقالذهب وبيع الصرف باب الساقاة، كتاب ت وملم (، ٠٣٢ )ه/ أحمد الإمام أحرجه )٣( 
حديثمن (، ٤٥٦٤)رقم Jالنمر، الثمر بيع اليؤع، كتاب والتسائيت (، ١  ٥٨٧)رنم نقدا، 
خ.بمتئ,الصامت بن عيادة 

هقؤهقنئ'الصامت بن عيادة حدث من (، ٤٥٦٠)رنم بالر، الر بيع التؤع، كتاب اكساشت أحرجه ( ٤ ) 



ا،ربءاا>ُض اءاع؛ث تميج التوي البيان 

اليهس®رواه وة1لت فمط، والبث الدثب حكم حديث ٠ )اكالخٍص(ُ ق وذكر 
مءلأ^محأر.سند 

بحفنا والورن الكتل وجوب ل )أي؛ مدم ما الرابح؛ الحديث - ٧٤٦
•بجنه( 

•( ٧٤)٥ رنم هدا قتل الذي الحديث هو الحديث هدا 
إداشمتم كيث يبيعوا الآفياء ثذ0 امحالمن إدا الخامس! الحديث — ٧٤٧
كاوايدابيد.

٧(، ٤٣)رنم الثاُب هدا من حديث أول السابق عباده هوحديث الحديث هدا 
١^!،'سْالأضاف«.»خاذا ولفظهك،ال)اأض(رم: 

مح:أنام.شض:نياثم.ص.- ٧٤٨
موصولةطرق وله ا، وأبوداودمرسلار الشافص أيصا احزجه الحديث هدا 

بمجمؤعللاحتجاج يكهص أيه عنمى *ولا ا: الأوطار(ر )سل j قال صنف، فيها 
طئةه<ا.

قال:ثالم، الثءJ، ي عن ثئل ه الم أن الماخ: الحديث - ٧٤٩
ةالوا:نني.ءىعنذلأ،.محئصاؤلإ،إذا:بز؟ 

X^A/T\.ير))ا(اسص 
(٢٩١المنامى)ه/)٢( 
(.٢٢٤٣الض))٣( 

اراسلق وأبوداود (، ١  ٦٦الأم)أ/ j والشاض (، ٦٤رق؛  ٦٥0>آ/ مطآ ق مالك أخرجه ( ٤> 
السيب.بن سعيد حديث من (، ١ )٨٧ 

)ه(ذلالأرطار)ه/ائآ(.



نث،سم)طسا^؛|يالآساآ( 

ابنوأحزحه والJاJءطنير٢آ، والثهس ؛ ا-محةامه أحزجه الحديث هذا 
ائو؛سراا.وابن السمدي وصححه وصححوْرم، والحاكم حثاف وان حريمه 

ابتاعهاو■حنر يهب فيها بقلادة أمحا اللمي أف اكامؤرت الحديث — ٠٧٠
يزدهقال: سهيا. عم حص لا الس.؛ فقال دنانتر، أوتبعة دنانثر سعة وحل 

خمء:تنا.
محضالهأف اكاق: واللفظ ؛، داودرأف لمفإى بأحد الؤلما ذكزْ الحديث هذا 

وحرر،يهب فيها دينارا عثر باس حين يوم ئلادْ انسئ قال؛ محي ابن 
فقال؛للشئ. دلك فدكزت دينارا، عثز اس من أكؤ فيها يوحدث، فضلتها 
وصححهر٦؛.والنمذي والئسائي ثلم ورواْ ينمل®، حى رُلأياغ 

المكيالمكيالاiدينه،ثالزائمزاةتقه.-^L،التابع: ٧٥١
(،٣٣٥٩رقم)باكر، اكر j باب، ^؛، JIئاب، وأبوداود: (،  ١٧٥أخمد)ا/ الإ.ام أخرجه )١( 

والنسائي،(، ١٢٢٥رنم)وا،لزابنة، ايحانلة عن النهي ؤ، جاء ما باب ايثؤع، كتاب والترمذي• 
بابجالتجارايت،، كتاب، ماجه: وابن (، ٤٥٤٠)رقم بالري،، اكر امتراء باب الؤع، كتاب، 

خ.ءنن.وناص أي بن سد حدث رنم)؛ا"آآ(،من باكر، الرطب بح 
صحح.حسن حديثا مذا الترمذي: نال، 

الرارثطي)م؟؛(،والهي)ْ/؛هأ(.)؟(أخرجه 
(.٣٨/٢(،والحاكم)٥٠ ٠٣مان،رفم)ابن )٣(أخرجه 

(،١٢٢٥)رنم والزابة، ايحانلة عن النهي 3، جاء ما باب ال؛وع، كتاب الترمذي: جا*ع )٤( 
(.٨٤٨رقم)الرام، بلؤخ وانثلر: 

٠( ٣٣ ٥١رقم)بالدراهم، تييع ه اليفحلية ق باب اليتؤع، كتاب أبوداود: أحرجه )٥( 
وأبوداود:(، ١٥٩١)رنم وذمؤ، خرز مها القلادة بح باب الماناة، كتاب، مسالم: أخرجه )٦( 

البيؤع،كتاب، والترمذي: (، ٣٣٥٢)رقم بالدراهم، الغ، حلية ق باب، الييؤع، كتاب، 
؛اب،ال؛وع، كتاب والمائي: (، ١٢٥٥رقم)وخرز، ذشسا ومها القلادة شراء ؤ، جاء ما باب 

٤(؛ ٥٧٣رقم)ا>ز، فيها القلادة بع 



،داود أبو عنه ومكن والبرار، والسائ داود أبو أحرجه الخديث هدا 
واللاردطير■حثال ا؛ن وصححه ٠، والتذ«رير 
ولرأومرتلا، مكون وهوتابمي عمن بن المإك عد عن ا،لؤلفسا •؛مجه ت سه 

منأحرى ول رواية، ل عمزرا؛ ابن خديث من داود أبو نواْ وقد له، ^•^٠ نن 
؛•ابنءسررواية 

إذاشقي كبم، بثوا الآًئئاف سْ اخلت إذا العاشر: ائدث، - ٧٥٢
سد.يدا كال 

(.٧٤٣رقم)اس \ئو م يادة خديث من >ف هدا 
يأحداذ عمرو بن اممه عبد أمر افي. أف عثر؛ الحائي الحديث، — ٧٥٣

الئدقة.إبل إل دكاذاخد الئدقة، لائص قض 

(،٣٣٤)• رقم الدبة، شال الكيال ه الشي نول ل باب الموع، كتاب داود: أبو أخرحه )١( 
ة.بممحا.عمر ابن حدث من ٢(،  ٥٢٠رقم)انملع، كم باب الزكاة، كتاب والنسائي: 

لفظه.وقالب خ.بممح، عباس ابن حديث، من (، ٤٨٥٤رقم)الند، ل البزارفأخرجه أما 
داود>ْ/ما(.)أ(خصرسننش 

عباسابن حديث من (، ٣٢٨٣رقم)حبان، ابن )٣(أخرجه 
SKC^Bjعمر ابن حديث، )ما/اُآا(،من العلل ل والدارممي 

•عمر ابن عن والمحح الدارممي: نال 
(.٣٣ ٤٠رنم)الدية، مكيال الكيال ه ال؛ي، مل، ق باب اليتيع' كتاب أبوداود؛ أخرجه )٤( 
رنمحديث، عمج الدية، مكيال الكيال البي. قول ل باب البتيع' كتاب داود؛ أبو ذكرها )٥( 

•(٣٣٤.)



0ةت1ساسم)بمباسيرالآسات(

محمدوفيه إستاده، )القح( ق وهوى ، أبوداود أيصا رواه الخديث هذا 
ابزإمحاى.

عمروبنحديث من أوزذْ ال؛يهقير؛ا ®أف ا؛ )اكلخ؛ص(ر ل قال لكن 
وصححه،١.جده، ■عن أبيه، عن سعيب،، 

الحديثالئافعئر؛أفافيهش(صتىامميىلألخابي•- ٧٠٤
لأنهذللثج؛ ق ونونغ أ، الحاكم؛ وصححه الداردطني، وواه ا-هويث، هدا 

•الريدى عبده بن موصم^ فه مرد 

عتره،عن الحدين، هدا \ثموف ولا عندي، عنه الروايه محل ®لا ^؛؛"؛: مال، 
هدايوهنون الحدين، ررأهل ات الثافص؛ وهال، يصح،ا، حديحط هدا ق وليس 

الحديثا«.

•••فنل••-

Uبد.ثئتميدا يالقمةكيم، الدمب، بيعوا الخدين،الئالث،عثرت ~ ٥٥

رثمسة، يالخيوان الخٍوان ق ياب او؛وع، كتاب داويت وأبو (، ١٧١)T/أحد الإمام أحرجه )١( 
ز.بممحا.العاص عمروبن بن عداف حدث س ٧(، ٠ )f/ واكارتطي (، ١٠١٠٥٧)

رتأ(ذحص)أ/ا<اأ(.
١(.-٩ )م٨١ الخبثر اكالخص )٠١( 

)؛(الناممرى)ْ/سآ(.
عمرزهآ.ابن حدث من (، ٧٥)Y/ والحاكم ٧(، ١ ).ا/ الدارممي أحرجه )٥( 

Jli  :ولرنحرجاْ.لم مشرٍل عل صحح حديث هذا الحاكم
(.١٥٢)a/حاتم أي لأبن والتعل.يل الجرح انظر؛ )٦( 
(.٥٢النوالآثار)خ/ مرنة انظر: )٧( 



رمح^_

منمماد لكن4 ثء، ايدا ت فيه وليس يمعناْ، ا أحزحاْر الخدث هدا 
٧(. ٤٧)برقم السابق الباُب همذا من الخامس الخديث 

ُ،ءاثا.ساراخنيالإثارةإلبيو؛ا - ٧٥٦
وحنبي.ملم ُين تفرق لر حث السامة الأدلة من معلوم الحديث هذا 

كاب٢(،  ١٧٥)رنم بالذب، الذعب بح باب اوٍوع، كتاب اJخارىت حرجه أ( 
بننفح بكرة أي حديث رةم)*آها(،س ليا، بالذهب الورق بع عن النهي باب الساتاة، 
خؤهبمد.الحارث 



هاواالنارم)بمباسّوالأست<

ذي2222/ام
/ستيمهصت\

سل

باعهالليي قتزما يربن اذ بند ثحلأ اساغ من الأول؛ الحديث - ٧٥٧
ص.إلأأن:محط 

الحديثق محلزفه عل الكلام ومتق بمنهمر١؛، أيقا أ-محزجه الحديث هدا 
الخيار.باُب من الثالث 

للمسري.الئأبير قبل اشرة أن السابق الحديث مفهوم الئاق؛ الحديث —  ٧٠٨
(.٧٥٧برقم)ئله ايايق الحديث هو الحديث هدا 

ضلاخها؛سألمحهشص:تيصخم:ه 
١^٧^٤•نثى 

الرمليرُإلا أيثا الحاعة بمية وواه الحديث هدا 

رنمنخل، ل أد حائط ل أوشرب ممر له يكون الرجل باب اياتاة، كتاب \يخ\وي.' احرجه )١( 
حديثمن (، ١٥٤٣)رنم ثمر، عليها نخلا بيع من باب البيؤع، كتاب ت وملم (، ٢٣٧٩)

ئ^تبماةأ•صر بن عيداض 
صلاحها،يدو أن قل الثار يع باب ]ض, كاب والمغارى: (، ٦٢أحد)Y/ الإئ، أخرجه )٢( 

لذمصلاحها، بدو تل المار بح عن الهي باب اليؤع، محاب لم: وم(، ٢١٩٤)رنم 
(،٣٣٦٧)رنم يدوصلاحها، أن قل الثإر بع ل باب ااسوع، كاب وأبوداود: (، ١٥٣٤)

كتابعاجه: وابن (، ٤٥١٩رقم)يدوصلاحه، أن قز الثمر بح باب او؛وع، كاب والماتي: 
عمرا؛ز، حدينا من (، ٢٢١٤رقم)يدوصلاحها، أن قل الشمار بح عن الهي باب الجارامحت،، 

رق.بمثعا•



خيمحمحب؛

دعذرم، حس الم بح عن ش س امحق أف ريإ'' الحديث - ٠٧٦
واكري.البائع ثش العاهه؛ ناش الم بح 

ا.ماحةُ وابن الثخاري إلا الحإعة مه أيصا أ-؛محه ا-قديث هدا 
الخواتح.بوصع أمز س الثي اف الخامس؛ الحديث — ١٧٦

ا-ثواجءءوصع بلمظ؛ والنسابي وأبوداود أحد أيصا وواه الحديث هذا 

نلرئو، حس اشرة بح عن ش الثيس أف السائس؛ الحديث - ٧٦٢
اوثضمث.محس قال؛ زهوها؟ وما لأنس؛ 

.^١٢٢م الحديث هدا 

دبموْ-العثب، خمازه  ijrالعي. أف السابع؛ الحديث - ٧٦٣
»ش:نند«.بلفظ: ولكن ١^٤٢، إلا اشه زؤام الحديث هدا 

بدوصلاحها،نل الثإر بيع عن النهي باب اليؤع، كتاب ت وملم ٥(، )Y/ أخمد الإمام أحرجه )١( 
رنمصلاحها، ييدو أن نل الثار يع ل باب البتؤع، كتاب داود• وأبو (، ١٥٣٥)رنم 

رقمصلاحها، يبدو حتى الثمرة يع كراهية ق حاء ما باب الييؤع، كتاب والترمذي• (، ٣٣٦٨)
حديثمن (، ٤٥٥١)رقم يييفن، حتى السنبل بح باب الييؤع، كتاب والسادىت (، ١٢٢٧)

•هبمها عمر ابن 
رقم)أهها(،الخواتح، ونحع باب المساتاة، كتاب ت وملم ٣(، ٠ ٩ أحمد)xf الإمام أحرجه )٢( 

بابالييؤع، كتاب والناتىت (، ٣٣٧٤)رنم التن، يع ق باب اليؤع، كتاب داويت وأبو 
•خ.بمها عيداش ين جابر حديث من (، ٤ ٥ ٢ )٩ رنم الخوانح، وصع 

توملم ٢(، ١  ٩٥)رنم صلاحها، يبدو أن نيل الثار بع باب البتؤع، كتاب اليخاري• أحرجه )٣( 
•ة.بمها مالك ين أنس حديث مجن (، ١٥٥٥)رنم الخواتح، وصع باب الساتاة، كتاب 

يبدوأن تبل الثار بيع ق ياب الييؤع، كتاب داويت وأبو (، ٢٥٠)٢! أحمد الإمام أحرجه )٤( 
يبدوحتى الثمرة يع كراهية ق حاء ما باب الييؤع، كتاب وااترمدىإ (، ٣٣٧رقم)١ صلاحها، 



 Luرالناسم ؛؛uIj  امب/والأسات( اممدي\

.مِمُ.َ ..ء.ْ< ءِ  المصنفذكزه الذي اللممظ از ولمُ وصححه، ا والحاكلمر •حثاف ابن ورواْ 

دُيب•عش الننرة يع عن ش الس. أل ت الثامن الحديث -  ٧٦٤
ألفاظ.وله وع^ثهما، الئ4خاناأا زواه الحديث هدا 

٧٦٠ -JjL.1 ، :^أذ:نترطهإلا ص ولة ناو وُ ^١ ؤغ تن ١
التاغ.

(.٧٥٧)رقم السابق البايت، هذا من الأوو الحديثؤ من طزق، الحدين، هذا 

يدرأن مل الثإر بح عن الهي باب الجارات، محاب ماجه: وابن (، ١ ٢  ٢٨رثم)لاحها، ص =
(.٢٢١٧صلأحها،رءم)

ا؛نحبان،رنم)'آا،ا،؛(،والحاكم)أ/ها(.)ا(أحرجه 
ولرنحرجاه•لم، مشرُل عل صحح حدسثا مذا الحاكم: قال 

ومسلم:٢(،  ١٨٩)رقم الخل، رءوس عل الثمر بح باب اليؤع، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 
جاثربن،حديثا من (، ١ رقم)اُّاه بدوصلاحها، قبل المار بع عن النهي باب، ال؛وع، كتاب، 

عبارافه



الوبعاللوم احاديه تضج اليياذالتع 

السلمباب، 
ذتت22صتََ.

ووزنمعلوم كتل ل يلسلم، ء محي ق أسلث من الأووت الحديث " ٧٦٦
ْنلومإلأجلص•

؛.١^٧^١١هدا 

؟كزا•رجل مذ امثلف س ام أف الئاف: الحدث - ٧٦٧
إبلفجاءئه ت وتمامه ؛، الثخاويرإلا الحإعة يمه أبما أحزحه الحديث هذا 

بجاراجلا إلا الإبل ف لم°أجد إمحا مملت؛ ؟كرم، الرجل أنيئ أف فأمرف الصدقة 
حبمزررمحإو كظ; وق هصاء«، أخشنهم الناس حير مذ هإثه إياْ، ررأعطه ققاذ.' زباعثا، 

الناس،ا.

رنممعلوم، كيل ق اللم باب لم، الكتاب والخارىت (، ٢٢٢)ا/ أحد الإمام أحرجه )١( 
بابالمع، كتاب وأبوداود: (، ١ ٦ ٠ رقم)٤ اللم، باب الماناة، ىأب لم: وم(، ٢٢٤)•
 jحاء ما باب البيوع، مماب والترمذي: (، ٣٤٦٣)رقم لقط، لا j ،امم jالخلمام

وابن(، ٤٦١رنم)٦ المار، ؤ، اللف ياب الث؛وع، كتاب والناني: (، ١٣١١رقم)والتمر، 
عباسابن حدث من (، ٢٢٨)٠ رنم معلوم، كيل ل اللف، باب التجاراُت،، كتاب ماجه: 

ت.قئمحا.

محرافقفى شيثا اسلفط من باب السائاة، كتاب لم: وم(، ٣٩• )آ/ أمد الإمام أحرجه )٢( 
١٦٠رقم)منه،  والترمذي:(، ٣٣٤٦رنم)القضاء، حن ق باب الييؤع، كتاب وأبوداود: (، ٠

بابالبيوع، كتاب والنماتي: (، ١٣١٨)رقم المر، استقراض j جاء U باب البيوع، كتاب 
قاللم باب التجارايتج، كتاب ماجه: وابن (، ٤٦ ١١)^رقم وامحتقراصه، الختوان استسلأف 

راغأيِإ حديث س ٢(،  ٢٨٥رقم)الحيوان، 



هاواائام)بمساسيؤالآسا(

لماخلاما ناثا شرائه ق لا ا-لإوان مرض ل أنه سياقه من عرمت يتثيه• 
ؤتذامت.الولف صنع يوهمه 

ووزنمعلوم كيل دكلم،تي ء مي ق انلث مذ ت الثالث الحديث —  ٧٦٨
م،محمإلمش•

(.٧٦٦)برمم عليه الكلام وميم اواُسا، هذا من هوالأول الحديث هذا 
الثألم.ق العلوم الألحل ائزاط j الراخ: الحديث - ٧٦٩
(.٧٦٦رقم)السائق الباُب هذا من هوالأول الحديث هذا 

يئثنلم،.ميء اسلثفي مذ ت الخامس الحديث — ٠٧٧
(.٧٦٦برقم)السابق هوالألأل الحديث هذا 

فيه.اللم زهاء نكاف رتذو الض. أة المادز: الحديث - ١٧٧
والتتح.الأصلية التواءة مجن مأحوذ الحديث هذا 

ملمضه.الحديثسخ:أوالض.شةذتيالطعام - ٧٧٢
(.٧٣٧رقم)الخيار باب من الثامن الحديث ق عليه الكلام ث؛ق الحديث هذا 

عيْ.ملأ;ضرإةإل ثيء ق تذأنالإ الثامن: الحديث - ٧٧٣
النوئمند بن عهلئه وفيه ؛، ر ماجه وابن داود أبو رواْ الحديث هذا 

كتابت ماجه وابن (، ٣٤٦٨)ريم محول، لا اللف، باب المؤع، كتاب داود؛ أبو حرجه أ ١
صعيدأي حديث من (، ٢٢٨٣)رقم ءارْ، إل مرفه نلأ ثيء ق أملم من باب التجاراُت،، 

الخيري



اس1زااسعنيصجاء1عثابيسس

)^j_ق عاليه الكلام الميم ابن أؤنال وقد ا، الندرير قاله بحديثه، محثج لا 
١)ءساالثنن(  •ج٥( ١

اشثازرواين ا-اس وعبد والبيهس حاق، أبو رروأعئ، ؛• )التلخيص(ل ق قال 
والاصطراب((.بالصعق 

داود)ه/'*آاا(.)ا(محصرّتنش 
(.٦٠الخم)٣; )أ(اكلخص 

(،٢٧٨الوطى)م/ والأحكام (، اممرى)n/٠٣والمن  dMoMifrالحديث)علل )٣( 
(.١٧٣ويا0الوْموالإءام)م 



لآسة( ubالتام) مماب 

ُ َْ

u

m

لكوإلا مرص ثزمحا مسلمإ يمرص مسلم مى ما الأووت الحديث -  ٧٧٤
•_؛ كصديه 

مروك.بنشر ثلتإن وفيه ا، ابن روا0 الحديث هذا 

مسعود«.ابن عل موقوف اثه رروالصواب '؛ الداز3طىر قال 

امحض•ائن. أف الثاف: الخديث - ٧٧٠
منها؛احادث، عدة ق وغرهما ؛ رالصحيحين ق ثاثت الحديث هدا 

(.٧٦٧رقم)السالم باب ق السابق الثاق الحديث — ١ 

االصحيح؛زر ق وهو منه، ا حن فاعطاْ منا امممزض ه الئي أل ٢— 
وعرهما.

مسعودابن حدث عن (، ٢٤٣٠)ريم القرص، اب، المدقات، مماب ماجه: ابن أحرجه )١( 
خ.بمئ.

(.٧٨٩رقم))آ(عاللاووارثطنى، 
(،٢٣٠٥)رنم جاتزة، والغائب، الشاعد وكالة ياب، الوكالة، ممابح الخاري: صحح انظر: )٣( 

أبحديث، من (، ١٦٠١رقم)منه، حيرا فقف^، شيئا امحشلف، من يام، الماتاة، كتامب، ■ لم وم

لم:وم(، ٢٣٠رنم)٥ حائزة، والغائب، الشامي وكالة باب، الوكالة، كتاب، أحرحه'أفءاري: )٤( 
مريرةأي حديث، من (، ١٦٠١)رنم منه، حيرا نقمي شيئا امشالم، من بايج ساقاة، المكتاب، 

;ً؛وؤبمئ.



اساذاادتءنيسامجامعضاّ( ٤٠٥

حولهإل فأزتل عليه لكف دينا سةاصاْ س الئي إل جاء أعرابيا أن ٣" 
رواْمشيتك٠ ممئ يأتم! حص هأءرص؛نا و عندك كاو ®إذ هات ل فقال مس، بنت 

وإ>ءنادهمات.٠، ما-جةر ابن 

٧٧٦  -LjlLI ، :،انتلم،تفيا.الض. أة اكالث
(.٧٦٧رثم)الثلم باب من اكاق الخديث، ق عليه الكلام مدم ا-قديث هدا 

^^٠؛وتال؛ منه، ح؛را يري بكرا انتلث أية. الرائع؛ الخدين، — ٧٧٧
يضاء.أحنثكم 

(،٧٦٧رمم)الثلم بان من اكاق الخديث ل عله  ٣١تدم الحديث هدا 
ألفاظ.وله 

علأوخمله إليه مأهد.ي ءنص.ا أحدكلم أئرص إدا الخامس؛ الحديث، — ٧٧٨
بيلخزى:تثؤ:إثثدإلذللث،ء

والراوي، أخمد صعقه الصم، حمد بن عتبة وفيه جهول فيه الخديث هدا 
جيد®،ؤرسنده دال1 الأليايا أة والعريب صعيم،، وهو عيامحي ين إمحمإعيل عته 
٠•الإيازآر )لعب ل والبيهقي ماجة ابن إل ا )المئكاْ(ر ل عزاْ وقد 

حديثمن (، ٢٤٢٦)رقم سلطان، الخق كاحا_، ،اب، الخدنان، كتاب ماجه؛ ابن أخرجه ( )١ 
خ.بمتئ.الخيري معيد أي 

(.٣٧٠الخرحواسللأينشحانم)أ/)أ(اظر: 
اكايح)آ/>1خ(.)'آ(ثكاة 
الإي،ان،شعب j والمهقي (، ٢٤٣٢رقم)القرض، باب دتات،، انم محاب ابنماجه: )٤(أخرجه 

•جيبمعا ماللث، بن أس ■حديث، من رقم)؛؛اه(، 





الولعاموض أحاديه تميج م ال|تء اساد 

 ٠٠'٠٠*

الاJئزنن تزئونا، لكل إذا بثقته ثزكن القهث الخامز: الحديث -  ٧٨٣
النقمة.ويئزب الذ«ي وعل منهوثا، كال سممته!^١ يئزب 

ثسووافادرا؛.إلا الجاعة أيضا;ته تواْ ^، ٠٥٠١هذا 

رنمومحلوب، مركوب الرهن باب الرهن، مماب والبخاري: (، ٤٧٢أحد)Y/ أخرجه :١( 
البيوع،محاب والترمذي: (، ٣٥٢٦)رقم الرهن، j باب البيوع، محاب داود: وأبو (، ٢٠ ١٢)

مركوبالرهن باب الرهون، كتاب ت ماجه وابن (، ١٢٥٤)رقم بالرهن، الأنتفاع ل جاء ما باب 
ة.بمن-هريرة أي حديث من ٢(، ٤ ٤ ٠ ) رنم ومحلوب، 



مماباسمربمباسماوالأسيات(

،)U_iuu
مص/2222ِذ__؛

الويبعارم.-الحديثالألأو: ٧٨٤
بناساعذ وفيه ، ٠١١٣١إلا أيقا ائ يمه أ>خه الحديث هدا 

بنحاتم طرض من إحداهما النائن؛ عند طريقان وله ناص، عن رواه عياثن 
الهلريق.هده من ا حبال؛ ابن وصححه حزيث، 

ا.الدارسا و-حاتمومهعثإو 
ا،وأبو؛*!،١ ومدالرواق والئابثي أبامحه وابن الدارمحلى أبما وقدرواه 

^^١١.والئحه تمضي، واليتن موداْ، ررالعاريه الحديث؛ ويقيه 

٠٠٠ ٠٠٠

لحد.ق كفاله لا الثان: الحديث - ٧٨٥

رقمالعور، نفخن ق باب اليؤع، كتاب داويت وأبو (، ٢٦٧)ه/أخمد الإمام أحرجه )١( 
وابن(، ١٢٦٥رمم)موداة، العارية أن ق جاء ما باب السوع، كتاب والرمدي؛ (، ٣٥٦٥)

رء.ءقد.الّاهل أمامة أي حادين، من ٢(، ٤ ٠ )٥ رقم الكفالة، باب الصاوقاتأ، محاب ماجه! 
حن.حيينه أمحامة أي حديث، ال،رمد«ىت تال 

.( ٥ • ٩ ٤ ) رنم حبان، وابن ْ(، ٧٥٠رنم)الكبرى، المن ل اتئ النأحرجه ( ٢ ) 
الدارس(.رواية / ٢٨٧)رنم مصن، بن محي تاريخ )٣( 
شيبةأيٍا ابن ومهنق، (، ١٤٨)؛/الرزاق عبد وممف، (، ١٢٢٤)رقم الهليالمي، مند )٤( 

(.٤٠/٣(،وسنالدارتطنى)٦١٩/١٠)



يهول•وب ؛، عا*يروان البتهقي وواْ ا-قديئ هذا 
السهمي®عن ٠؛ الثلأم(ر )نبل وق صعيف®، الوإ>استاده ؛! )الثااوغ(ر ق قال 

ئكر«.أنه 

بنعمرو بن عداش حديث من (، ٧٧/٦)والسهقي ٢(، ٢ )ه/ الكامل ل عدي ابن أحرجه )١( 
العاص.بمنة.

الجهولن،بقية مشايخ من دم عمر، أبى بن عمر محط أبا عن بقية، به تمرد التهمي؛ تال 
منكرة.ورواياته 

(.٨٨٣)رقم )آ(؛الوغارام، 
)م(سلاللأم)^-ه(لأ



رالآسات(اممدي باب ) ا^ام مماب 

ub ٧١٣٥١،

هكغ.مرع عق أثعأحدكم ^^١ ظلم، ١^٠^١ نطل الأول،؛ الخدين، " ٧٨٦
هو\.فةنث ذكزه الذي الثان واللففث ؛، ١■ح١ء^١ ثمه أما رواه الحديث هدا 

سألفاظأجما".
جمح0

(،٢٢٨٧)رقم الخوالة، باب الخوالأت، محاب الخاري: (، ٤٦٥>أ/أحد الإمام أحرجه )١( 
بابالمؤع، كتاب وأبوداويت (، ١٥٦٤)رقم الغني، مطل تحريم باب اياثاة، كتاب ت لم وم
رنمظلم، أنه الغني مطل ؤ، جاء ما باب ال؛وع، كتاب والرمديت (، ٣٣٤٥)رقم كلل، ال 
كتاباجه: وابن (، ٤٦٨٨)رنم الغني، مطل باب اليوع، كتاب والمائي: (، ١٣٠٨)

عريرةأي حديث، من ٢(، ٤ ٠ رنم)٣ الخوالة، باب نات، العمد 
(.٤٦٣مسندأحمد)؟/)٢( 



الوبعالرعض احادث تميج اساذالتوي 

شُ.أة-الخديث\لأئل: ٧٨٧

IJIA  أحدرا؛: الإماأ إليه أثار \ئIU  جابرعزما؛ كلي ه ام
داودوأبو الشنخان نوى لكن عليه، أعثز ول؛ الشطز«، فزصعوا عنه تصعوا 

قدينا حدود آبى ابى ماصى اله مالك بن ئب عن ذلك تشبه قصه ٢ والنسابير 
كثثض إلتها فخرغ الني.ت، نمعهأ حش أصوامح! فازمعن المسجد، 
صعأف بيه قامار اممه. رسول يا لساق، ةلت،ت 'كنس،®، ®ياI فنائي حجزيه سجف 
.داءضها( رريي قال: اطه. نمول يا ظئ قد قلت: دينلئ،. من الشطز 

■••سل••

حلالاحرم صلحا إلا المنلمي، يئ حائز الصلح الثاقت الخدينر — ٧٨٨
خزاتا.أم أز 

(.٧٣رقم)١ الخيار من؛ائت، الثاف الخ.ين، ق علته الكلام مدم اهوين، هدا 
جدارْاعل حقيه يضع أف حارم جار ينثن لا الثالث،؛ الخدين، — ٧٨٩

شئا.محه وضعوا أتم ب وليس ٣(،  ١٣أحمد)م/ الإمام أحرجه )١( 
تلم وم(، ٤٥٧)ر»م الجد، ق واللازمة التقاضي باب الصلاة، محاب الخاري; أحرجه )٢( 

الأقضيه،كتاب داويت وأبو (، ١٥٥٨)رنم الدين، من الوضع امحتحاب باب الماناة، كتاب 
رنمدار0، ق الحاكم حكم باب اكضاة، آداب كتاب ت والناني و٣(، ٩ ر٥ رنم الصالح، ل باب 

٢(. ٤٢٩رنم)واللازمة، الدين ق الحبس باب الصدئات، كتاب ماجه; وابن (، ٥٤٠٨)



©اسي|رالآسات(اممامرباب هاب 
بيأثابميهائاِئرالهدا 

صزاز.ولا صزو، لا الواع؛ الحديث - ٠٧٩

ابنرواْ حنن، حديث وقاوث ا )الأردعين(ر ل الئووي ذكره الحديث هدا 
ولهمرتلا، ا )اأوءثأ(ر ق مالك ورواه مسندا، وغمثهما ا والداردطيأ ماجة 
وقال:خ والحاكلمر الثهص رواه أنه ا وجب١ ابى وذكر بغفا، تعصها يقوي طرق 

يعصهابأن النووي كلام واياد طرقه ذكر ثم مسلم، ثزط عل الإٌناد صحح 
)١^ق ينه وزو ئنت،: به، ا-ثدل أحميري الإمام أن ذكز م بخي.ت 
استي(رُ

أنحارم جار يمع لا باب والغصب، ا،لظالر كتاب والبخاري؛ (، ٢٧٤)t/ أخمد الإمام أحرجه )١، 
الحار،جدار ي الخثسس، غرز باب الساناة، كتاب وملم؛ (، ٢٤ ٦٣رثم)جداره، ق خشبه يغرز 

كتابوالترمذي؛ (، ٣٦٣٤رنم)القضاء، من باب الأقضية، كتاب وأبوداود؛ (، ١ ٦ ٠ رنم)٩ 
كتابماجه؛ وابن (،  ١٣٥٣رقم)خشبا، جاره حاممل عل يفع الرجل ل جاء ما باب الأحكام، 
;ْ؛هبمه.أي،يريرة حديث، من (، ٢٣٣٥)رقم جاره، جدار عل خشبة يفع الرجل تاب الأحكام، 
الوويه،رقم)أم(.)أ(الأر؛من 

والدارسلس(، ٢٣٤١)رقم جاره، يضر ما حقه ل بتي من باب الأحكام، كتاب ماجه؛ ابن أعرجه )٣( 
ءباسن.بممح.ابن حديثه )؛/حأأ(،.ن 

لآ.ءثن.الخيري سعيد أي حديث، )؛/ا/أأ(،من الدارظي وأخرجه 
١^.محي حديث، من ٣(، ١ رقم  ٥٧٤ )U/ ،وطأ.الك، ( ٤ ) 

•٢(.٧/٢انمJوموالحكم))؛،(جامع 
الك،رى)آ/هآ(•(،والمن ٥٧/٢)٦(ادتدرك)

قنرجاه.ولر ملم شرط عل الإسناد صحح حديث، هذا الحاكم؛ نال 
عبدافه(.ابه رواية ا/  ١٧٣)أخمد الإمام ائل م)٧( 
(.٩٨٩٩)رقم المغبر، اباهع )٨( 





0ممساسم)طساس«الآساتا
صت-

ابنوقال المتصل، من أصح ارالمرنل ي ا-قو(ر عبد قال ا )اكلخيص(ر وق 
اه.تنع« سنه ق ذللث، وكان ثابتر، حديث، هو ا! )الأح؛كام(ر ق التئلاع 

يه.يهزأحق محيأئلممف عندإسان مثاعة أدرك نس الرائع؛ الحديث " ٤٧٩
محيآمحمإنثان عد ت  ٥٧أذنك »_ بمظ:الح،اعهرءا نواْ الخيط، هدا 

دههمأحر،بهصمحْ®•

أنبعابن وأنا أحب يزم ائي. عل عرصت الخامس؛ الحديث  ٧٩٥
فأحارفي.سنه عشره خمس ابن وأنا الخندق يوم ومصت١ محزق، فلم سنه عئرْ 

.؛ الخ،اعةربمه أمبما أحزحه الحديث، هذا 

)ا(اسصس)م/أبن.
 )Y((الأحكامالومطىYAU-YAn/r.)
)صت'؟ه(.اضه رسول أنضية )٣( 
مفلس،عند ماله وحد إذا ياب، الاستقراض، كتاب، والبخاري؛ )أ/خهأ(، أحمد الإمام أحرجه )٤( 

(،١٥٥٩)رنم المشري، عند بائه ما أدرك من باب اقاة، المكتاب، وسالم: Y(، ٤ ٠ )Y رقم 
باب،الييؤع، كتاب، والار٠دى: (، ١٣٥ )٩ رنم يفلس، الرحل ل باب التؤع' كتاب وأبوداود؛ 

بابالييؤع، كتاب والنائي: (، ١٢٦٢رقم)متاعه، عنده فيجد غريم للرجل أفلس إذا جاء ما 
متاعهوجد من بابط الأحكام، كتاب، ماجه: وابن (، ٤٦١)٦^رقم فيفلص، البيع يبتلع الرجل 

غئنبمه.هريرة أي حدينر من (، ٢٣٥٨رقم)أقلى، قد رجل عند بعينه 
وسهادترم،الصبيان بلؤغ باب اكهادايتخ، كتاب والبخاري؛ )آ/يا(، أحمد الإمام أحرجه )٥( 

كتابوأبوداود؛ (، ١  ٨٦٨رقم)البلؤغ، من بيان باب الإمارة، كتاب وسالم: (، ٢٦٦٤رقم)
ماباب الأحكام، كتاب والترمذي: ٢(،  ٩٥١رقم)^القاتلة، ق للرجل يمرض متى باب الخراج، 

يللاقيقع متى باب الهللاق، كتاب، اتى: والن(،  ١٣٦)١ رقم والرأة، الرجل بلؤخ حد ل جاء 



الدبءادر1ض احاديه تميج اساذالتوي 

قوله:بعد ررزأأيرتييت« ءنحيحهر١؛: ي حثاف وابن الثهص فيه زاد وقد 
راف1حاؤفيا،.قوله؛ بعد بثمن،٠ ٠^^ أيصا: وزاد محزتي<ا، ارقلم 

حزيمه،؛.ابن رروصححه ا؛ راوالوغ(ر ق قال 
مهولمْينبت ومذ اقاتله، مذ ئهو أست من أف السائس؛ الحديث — ٧٩٦

سبعةأنقعة.قوق من اممه بحكم حكمت لمت. ه؛ اليي فقال الدئية، مذ 
بالعش،مله اiؤلم، ولعل الصحيحن، ق أجاو.ه لر الثمظ حذا الحديث هدا 

لابنإسحاى.أو؛اللفظالدى 

وسشمقاتلتهم، م أذ أخئم ق بلمظ؛ ا )ائتةى(ر ق ذكزه وقد 
ررهصنقلمظ؛ وق اللك<ا، به حكم خ حكئت ررس المش.؛ فقال دراوبجم®، 

عليه.مممق النها' بحكم فيهم 
فيهماليوم حكتث ررلقد لأحمد(؛ ووايه)لعلها ا الأوءلار(ر )نيل ق وذكر 

٠^٠ا؛ إسحاى ابن رواية وق سموات®، شع مؤثم، مذ بؤ حكم الذي اش بمحكم 
أرقعة®.شبمة ئو3، مذ النؤ لحكم محهم حكنث، 

منفكان يزيفله الشي.يوم عل ررمصنا قال؛ المرظي عهليه وعن هذا 

٢(،٥  ٤٣رقم)الحد، ض لامح، من باب الحدود، محاب ماجه: وابن (، ٣٤٣رنم)١ نمي، ا =
عمر؛ق.بممح؟ابن حدين، من 

(.٥٥واليهقي)اُ/ (، ٤٧٢٨رنم)حبان، ابن )١(أحرجه 
(.٨٧٢^))آ(؛لوغالرام، 

(.٣٤٥٨التش،رنم))٣( 
)؛(نلالأوطار)ح/أا■(.

(.٢٤٠)ه(سرةا؛نهشام)آ/



نثهر اسييالآأست  uUالناس) ةت1ّ 

وصححها، ر الخمسة رواه الحديث، بله...،، •ص ينتش ئأ ومن قتل، ائبت 
ابنقال الصمحن®، ثرط ®عل وئالت '، والحاكمر حثال وابن أذؤيذ$أ 

هال®.ءوهوكإ ا.' حجرر 

اضُءثلأةخاميجمار.مل لا الساغ: الحديث - ٧٩٧
حزيمهابن وأحرجه ا، النسابير إلا الخئة بقثة أيمبما ا-؛مجه الحريث ^١ 

بالإرمال.والحاكءرى بالزق، الJانثطنير٦ا وأط والحاكلمرْا، 

سود،ابفيسممجلأبسرنم)إ•؛؛(،
كابت اثي والن(، ١  ٥٨٤رنم)الحكم، عل النزول ق جاء عا باب المر، كتاب والزمدي؛ 

محبلا من باب الحدود، كتاب ت ماجه وابن ٣(،  ٤٣رقم)'المسي، ٍللاق يغ متى باب الهللاق، 
عالمالحاو،رقم)ا؛هأ(.

صحح.حن حدث سا الرماوي؛ قال 
ابنوصحح ١(،  ٥٨٤رنم)الحكم، عل النزول ل جاء ما باب المر، كتاب الرم،ويت جا*ع )٢( 

(.٣٥)T/ الحاكم ومتدرك (، ٤٧٨)• رقم حبان، 
ا-فر)م؛ه-ه؟(.التلخص )٣( 
رنمخمار، بغير تصل افلرأة باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١٥٠)ا"/ أخمد الإمام أحرجه )٤( 

(،٣٧٧رقم)بممار، إلا الحائض صلاة لاتقبل جاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي: (، ٦٤١)
من(، ٦٥٥)رنم بخيار، إلا تمل لر الحاؤية حاضتا إذا باب الطهارة، كتاب ماجه؛ وابن 

رْ؛هنبمها.عاتشة حدو>ثا 
حن.حديثا الترمحاليت قال 

.٢( ٥ ١ / )١ والمتدرك (، ٧٧رقم)٥ حزيمة، ابن صحح )٥( 
ءنرحاْاول؛ لم، مثّرط. عل صحح حديثا هدا الحاكمت قال 

(٣٧٨٠٠رقم))آ(ءاللالدارقطنى، 
مرملا.الحن حاليثا من ٢(، ٥ ١ / المتدرك)١ )٧( 



اس1ز|اسعمصعاء1ياشضس

لكزبجم•ام. وكلأ؛ مول أل الأيل؛ الخديث - ٧٩٨
ذلكتنمن يافع، نطوم الحديث هذا 

وجلالها.جلودها، ؤيقتم علتدنه، يقوم أن طالب أي بى عل دوك؛أه — ١ 
•مممقعلهر١؛ 

jوسق ايجلبجْ، افي.أفمح( وكله حيئ رالإ ش حديئ ٢- 
(.٧٦٧رقم)\دب باب من الثاق الحديث 

٠،الثخارير رواه رمضال، زكاه حمفل ق هريرْ أبا وكل الّثي. أل ٣" 

صحايا.أصحابه بأر| مئنها ع؛ا عامر بى عمه أعش الثني. أف - ٤ 
دا%ا.الح،اعهإلأأ؛ا رواه 

(،٢٢٩٩رثم)وغثرْ، القسة j الثريك، الثريك رلكلة باب الوكالة، محاب الممحارى: أخر-0 )١( 
ءلاو_،أي بن عل حديثا من (، ١ ٣ ١ رقم)٧ الهدي، بلحوم الميتة ل باب ا-لج، كتاب ت لم وم

رء.بمغ.
فهوالموكل نأجازْ شبا الوكيل نترك رحلا وكل إذا باب الوكالة، كتاب الخاري: آعرجه )٢( 

ره.بمثئ.عريرْ أي ث ■ود س (، ١٢٣ رذم)١ جائز، 
نهوالوكل فأجازْ شيثا الوكل غرك رجلا لكل إذا باب الوكالة، كتاب الخادىت صحح ، ٣١

رنم)اامأ(.جائز، 
اكريك،امكفياشة،بابوكالة الوكالة، كتاب الإماماحل)ل/أ؛ا(،والمتارى: رأ(أخر-بم 





الربءاضوض احاديه تميج التوم اليياى 

حديفي1ينفثن الخديث هذا 

االصحيحقر ق ثامن، وهذا الزكاة. لمض له ع، . الثى بٌّئ الأول' 
.عإلهء وأعطاه الصدقة، عل عمر ُاث الثني. *أة وغرهما■ 

اشومحول مصيى عالتنا ررمحدم ححبمه أي فعن للزكاة، المال مريق الثاق؛ 
ثقاتؤإمحتاده ا، ال^رمذي١ رواه ممراتنا® ق فجعلها أعنيائنا، من الصدقة احد ف. 
مقال.ففيه سوار بن اثنث، إلا 

ئازبجا.اغونغ قان ثدا \ز\أ إل أبز ناعي:ا الراخ: الحديث - ١٨٠
،.L^yقامز-؛ا 1اعرقن< 

(.٧٩٨)برقم السابق الباُب هذا ل الأول الحديث، صمن )٥( رقم ثقدم 

-•مل••

)خال(

 •••٠٠•

ال()ح

،اش{ سيل ول والغاربن الرقاب }دذ< تعال• اف نول، باب الزكاة، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
حديثمن (، ٩٨٣)رنم ومنعها، الزكاة تقديم ل باب الزكاة، كتاب ت وملم (، ١٤)٨٦ رقم 
هبمئ.يريرة أي 

رقمالفقراء، ق قرئ الأغنياء من توحد المدية أن جاء ما داب« الزكاة، كتاب، الرمنىت أحرجه )٢( 
حسن.حدين، الارمذيت قال ٦(• ٤ )٩ 



ءتاو،اس>مربمباسيرالآسل/(

uU القرية

ال(نخ

■••فصل•••

ال(رخ

•••نمل••

ونعيأنا اشوكت قال: شمود بن ، ailيد أف الأزو: الحديث - ٨٠٢
أثركأحمد؛ قال ُابثرين، نعد وجاء بثي؛، ومار أنا أجئ فلم بدر، ين؛ ومار 

انقطاع.وف، ؛، والنسابيرماجه وابن داود أبو رواه الحديث هدا 
تند.بخدث احتجاج\م اص: الحديث - ٨٠٣
قتله.المايق اةو.ث هو ا-يليث هذا 

توالتاني (، ٣٣٨٨رقم)هال(، رأس ضر عل الشركة ق باب اليؤع، كتاب داويت أبو حرجه أا 
الشركةباب النجاران، كتاب ماجه: وابن (، ٣٩٣٧رنم)الأبدان، شركت باب ازارية، محاب 

عودمابن حديث، س (، ٢٢٨٨)رنم والضاربة، 



الربءامدض احاديث البياذا(«تعنيتميج 

بابادطد1ة
ذ~تء2صتَِ.

ثىمنها ءئرج ما ثطر حبجن أهل س ام عامل ت الأوو الحديث - ٨ ٠ ٤ 

.٠ الح،اعةر مه أيشا أحزحه الحديث هدا 
باشر،خة أنل ه الض ح خنفر: أبو الثاي: الحديث ٨- ٠ ٥ 

اكلث،يعطون اليوم إل أهلوهم يم عيأ، ثم عثاف، ثم عمر، ثم بكر، أبو ثم 
ارع.أو 

)تهذيبق الميم ابن وكدا معزو، غر ا )المغيي(ر ل ذكزْ الحديث هذا 
القش(.

ٌلابب•أيا بن علا بن امحمح، بن عئ ين هومحمد المذكور أبوجعفر فائدْ؛ 
٦Aحديثحير.الحدثاكالث: ~ ٠

رقمونحوم، اكطر الزارعي باب الزارمة، كتاب واJخارىت ,(( ١٧fyyأحد الإمام احرحه )١( 
رنموالريع، الثمر من بجزء وايياملة الماناة باب الماناة، كتاب ومنم: (، ٢٣٢٨)
كتاب،والرمذى• (، ٣٤٠٨)رقم اتاة، المق باب الثيؤع، كتاب داود: وأبو (، ١٥٥١)

اختلانحباب الزارعان، محاب والماتي: (، ١٣٨٣)رقم الزارعان، j ذكر ما باب الأحكام، 
اسلمعا.لان باب الرعون، كاب طح،«: وابن (، ٣٩٣٠)رقم الزارءان، ل الآثورة الألفاظ 
ابنحديث من ٢(، ٤ رقم)^١٦ والكرم، 

(.٢٩٠)أ(اكي)ه/
(.١٨٤داود)آ/ أي سن مدب )٣( 

جعفر.أي حديث من \(( yoئسة)\\/أي ابن أحرجه والخدين، 





اساز،الأءيسمامجاموسص

طجرانبجلكمحا>احئةا•
ثمةوله ا، أيقاأخمدا وواه ا-لثديث هدا 

لهيني خئ الأجثر انسجار عن ش الئي. أف القاف؛ الحديث ٨" ١ ٠ 
أخزة.

يرسمiJاضح١لأأ«رجاو4رحاو تالفيصاؤواتد(ام ه1ل.ا 
الرراق،وعد البيهقي رواْ وقد اه• أحمب® فيإ نعيد أي من ثنتغ ب اشحص 

•را،لراصيل( ق وأبوداود نيه، مق ؤإمحاق 

•••نمل•*

او()لح

الضرورة،عند الثرين استجار ياب الإجارة، ئاب، واJخارىت (، ١  ٩٨! ٦١أحمد الإمام أحرجه )١( 
عالثةحديث من (، ٢٢رقم)٣٦ 

(.٣٩• رقم)٥ اJخارى، صحح ق انظرها الهجرة، نمة ق وهي )٢( 
(.٩٧/٤>٣(مح٠عالزوائد)

من١(، ٢ ٠ والميقي)I/ (، ١٨١رقم)الراسل، j رأبوداود (، ٢٣٥الرزاق،)٨; مد أحرجه )٤( 
ة.ةثع.الخيري معان أي عن الخص، إبرامم حديث، 

دأمح،سعيد•يئنإبرامم مرسل لص امحهقي،• تال 



ةتاب،اسماطباممّرالآسة(

السبقu،؟، 
مذي2222/ 

عائثه.مابى . الثي أف الأودت الحديث ٨" ١ ١ 
٢واؤهص؛ •حثاف وابن ماجه وابن وافابي الشافص أيصا رواه الحديث هدا 

ررهدهفقال! فشمها، محامها اللحم أنهمها فلنا الأول، المرة ق شمته أما وفيه؛ 
تلئ،<د

ص:الق.صارغبمثضض/
محهول.وفيه ٠، الرمدير أبما أحرجه الحديث هدا 

^ّثا'اذرئفيلآنلالآن>(ا'/

الخهاد،كاب داود: وأبو )\ا\ىح وأحمد (، ٢٧٩)رقم _، المن j الثاض أحرجه )١( 
U-^،:وابن (، ٨٨٩٣)الكثرى المن j والماثي (، ٢٥٧٨)رقم الرحل، عل المز ل باب 

والسهقي(، ٤٦٩١رقم)حّان، وابن (، ١  ٩٧٩رنم)الماء، معاشرة حسن باب النكاح، كاب 
ظ^بمها.عاسة حليثv من (، ١ ٧ / ١ ٠ ) 

الياس،كاب والرمذي؛ ٤(، • )٨٧رنم المائم، ق باب اللباس، كاب داود: أبو أحرجه )٢( 
ركانة.بن محمد حديث، من (، ١  ٧٨٤رنم)القلانس، عل الماتم باب 
بالقائم.ليس ؤإمناله غربمبح حدبئ، هاوا الرماوى: هال( 

فأتىبالبطحاء كان، اش. رسول( أن، جيم، بن سعيد عن ٣(: ٠ رقم)٨ الراسيل، j( ي القصة نص )٣( 
راماءال(: تصارعي؟، أل( ، iJUهل محمد يا له: فقال،: له، أعتز ومعه ركانة أو ركانة، بن يزيد عليه 

للث،هل فقال،: ركانة فقام شاة، فأحد يعني فصرعه الشؤبفصارعه غنمي، س شاة قال،: وأمتياأ، 
رامافقال،: مثالها له فقال،: هؤفصزعه، اش، فصارعه احرتم(، ءال،ت تسمنىاا، راما قال: لعودة؟، ال 

وصعما وافه محمد يا فقال: مرارا، دللئ، ذكر البي.فصرعه.. فصارعه أحرى، قال: 
افهرسول له ودعا فأسلم- ~؛عز،ت صرعك( اليى أنت وٌا الأرض(، أحدإل جحم( 

)إ(نيلالأوٍلارص/إ«ا(ؤ



ديالأنصار;ي من زيلا الأكزع بن ّثئ >ز ائديث - ٨١٣
اش..زموو 

.وفيه ا، أيفاأحدر رواه الخديث هذا 

حافر.أن اوصل، حف، إلأل نتق لا اراع؛ الخديثر — ٨ ١ ٤ 
منا والحاكمر الثافص أيصا وأحرجه ١^٥^، ذكز من زؤام الحديث، هدا 

؛،وحسث ا، العيدر دقيق وابن ■حبال، وابن المطان ابن وصححه طرق، 
يالينف•لص 

رقموضرمحا، قرد ذي غزوة باب والمر، الخهاد كتاب وسالم; (، ٥٢/ أخمد)إ الإمام أ-محرجه )١( 
(،سيثسلمةينامحمعؤ.ةتئ.

وضرما،قرد ذي غزوة باب والمر، الحهاد كتاب لم; مصحيح ق انفلرها حدا، طؤيلة والقصة )٢( 

(،٢٥٧٤)رقم المق، و باب الخهاد، كاب داود; وأبو (، ٤٧٤)Y/احمد الإمام أحرجم )٣( 
الخيل،كتاب والساتي; (، ١٧٠رقم)*والسق، الرهان ق حاء ما باب الخيال، كتاب والترمذي; 

(،٢٨٧٨)رقم والأن، المق باب الخهاد، كتاب ماجه; وابن (، ٣٥٨٥)رقم بق، الباب 
٤٢ ٢٨/مسنده)Y ل والثافعي  رء.ةتن.رثرة أي حديث من (، ١

ّكمفيالدحلإلئابالإكاليل)ص;هه(.وذكره 
١(.٠  ٩٢رقم)والإلام، (، ٣٨٢والإحام)م/ الوهم وييان (، ٤٦٩رقم)٠ ابنحان، صحيح )٤( 
١٧٠رقم)والبق، الرهان ق حاء ما باب الخهاد، كتاب الترمذي; جاهع )٥(  حدثهذا قال،; (، ٠

حسن.



ءتاباممام)بمباسيرالآستا

بمو،سريل

مم—ا 0.0^

ئوديك.حتى أحدت ما الإد هل الأوو; الحديث ٨- ١ ٠ 
همولأس\و\صحمشفيعالحديثقالفي)مح(لأ؛: هدا 
مشهور®.حلاف فه تمرة من الخنن ون،إع '، الحاكمر *صححه ا؛ الأوطار(ر 

تنديه.حتى أحدت ما اتد هل الثاقت الخدين، ٨— ١ ٦ 
(.٨١رقم)٥ اليام—، هدا ق الأول هوالحديث، الحرين، هدا 

لحرأخدُت، تا اتد م به: نمى للأثر قوله الثاث الحدين، - ٨١٧
ءمُمَ 

توليه.

٨(.١ رقم)٥ اوادسا هل>ا من الأول الحدينؤ ق عليه الكلام ونبق 

)ا(اكض،رقا)آآا/'آأ(.
(،٣٥٦١رقم)العور، __ ل باب، ال؛وع، كتاب، داود: رابو (، a/o)احد الإمام أحرجه )٢( 

كتابماجه؛ وابن (، ١٢٦٦رثم)مرداة، العارية أن ق حاء ما باب البيؤع، كتاب وال،رءديت 
قئ^بمن•جندب بن سمرة حديثا من (، ٢٤٠٠رنم)العارية، باب الصدتايتج، 

ولرالخاري، شرط عل الإمناد صحح حدبث، هفوا )أ/يإ(: ق!فدرك تال )٤( 
نحرجاه.



اسذادتوهمصجائياموضاّ

ب1و،اسب

وشجادا، ولا لاعبا، لا أحيه تؤأ أحدكم يأحد لا ؛^j،؛ الخدين، ٨" ١ ٨ 
ئلإدها.أحيه عصا أحد 

اوحثنا0.وااسهقير والمحمدي أحمد أيما أحرجه الحديث، هدا 
اُاار-الخاو.اجاكاو:تشلخزق

والطيالميوالسمذي والناش والدارقطي داود أبو أحزجه الحديثح هذا 
ا.والتقرازر والبيهس ؤإسحاى ثيه أبي( وابن 

علفيه واخلم، يالإزمحال، أعل وقد عروه، حديثإ من ٠ حجرر ابن وحشه 
وحشته.والرمدتم، وأبوداود أمد رواْ وقد كثيرا، احتلاما عروه بن هشام 

رقمالزاج، عل الثيء يأحو س باب الأدب، محاب وأبوداود: ٢(، ٢ ١ أخمد)أ/ الإمام أخر-بم )١( 
(٠٠ ٢(، ١٦٠)رثم مال،ا، يروع أن لم ملمحل لا جاء ما باب الض، كتاب دالرمذتم،• (، ٠٣

خ.بمئ.الكندي صعيد ين يزيد حدين، من (، ٩٢واليهقي)ا*/ 
حنغرست،.تالالترمذي:حديثح 

المتنق ار والن)ا'ما'ما(، رنم الوايتح، إحياء ق باب الخراج، كتاب داود: أبو أحرجه )٢( 
(،١٤٢)I*/ والمهقي (، ٣٥والدارممي)T/ (، ٤٣٦ا/ )١ ثية ئ دان (، ٠٧٣)• رنم اهمتم،، 

مرسلا.الزبير بن عروة حديث من 
(.١٣٧٨)رنم حديث، بعل الرواية عدْ إل الترمذي وأشار 

والا.ارةءلي(، ٧٢٦٧)الأوسهلؤ العجم ق والطراق (، ١٥٤٣)الطالي داود أبو وأحرجه 
ههبمثا.عائشة عن عروة، حدين، )آ/آأا(،4ن واليهتي (، ٢١٧)؛/

)م(باإوغالرام،رقم)ا،بم(.



نجاممو،ائام)بماسيوالآسة( 

أيقا.يالإزمال وأعل ثيد، بن نعيد حديث من ؛ والنساشر 

ء.ي همد ق له نزلك نزأهثق الثالث: الخديئ - ٠٨٢
والدازئطنير١ُ^^٢؛ أ>حه خديث من طزف الحدث هزا 

٠٠ ٠٠٠■

حفظهاالآمراJ أهل عل اف ممى الثي. أل الراع؛ الخديث - ١٨٢
عليهم.مضمون ثهو باللنل أمدت وما ثالنهار، 

الخوائطأهل ض أل ه افب ض ررفثض )التفى(ر؛؛: ل لفق الحدث هدا 
أحمدرواه وقال: أهلهاء، عل ضامن بالقل اآوابى افسدن ما وأف بالنهار، حفظها 

كتابوالترمذي؛ (، ٣٠٧٣)رقم الوات، إحياء ق باب الخراج، كتاب داود; أبو أحرحه )١( 
إحياءمحاب امرى: j والمائي (، ١٣٧٨رقم)الوات، أرض وإحياء ذكر ما باب الأحكام، 

(.٥٧٢رقم)٩ لأحد، ت، ليعينة أرصا أحيا عن باب الوات، 
غرب.حسن ين، حال عدا الترطىت تال 

رقماس؛ن، بض عبدا أعتق إذا باب العتق، كتاب والبخاري• (، ٥٦)ا/احل الإمام أحرجه )٢( 
أنهروى يمن باب العتق، كتاب وأبوداود؛ (، ١ ٥ ٠ رقم)١ العتق، كتاب لم; وم(، ٢٥٢٢)

بضيكون العبد j حاء ما باب الأحكام، كتاب والترمذي: (، ٣٩٤)• رقم يتعى، لا 
وابن(، ٤٦٩٩رقم)الرقيق، ق النركت باب الييؤع، كتاب ائي; والنس(، ١٣٤٦رقم)الرحل؛ن، 

عمرابن حديث من (، ٢٥٢٨)رقم حدمته، واشترط. عيدا اعتق من باب العتق، كتاب ماحه; 
.بما؛ا-

)م(سنالدارممي)؛/مأا(.
(.٢٤٣٠)٤(اكض،رقم)



^سم،امبء_

حبالوابن والداومطتي والنائئ الثافص أيما ورواْ ا، ماحةر وان داود وأبو 
ومعرفةواتحاله، لشؤته يه \ذثاؤتم؛.' قال ؛، والبتهقير والحاكم وصححه، 

رحاله«.

امحا؛وجو محْت ش حديث وو محاو. اوظ الحابس؛ الحديث - ٨٢٢
محاث•

جبار"،ررالرجل بمؤ• ميرْ آبى حديث من ا )اثتتةى(ر ق الحديث هدا 
٢.أبوداودر رواه وئاوت 

لم؛1 الداوiطيروقال ا، النسانىر أيصا وأ-محزجه ؛: الأوطار(رق)نو تال 
مولخار®، ااالعأءماء قالوات ^٠٢ ٤٥الحماظ وحاكه حنيل,( بن غيرنمال يروم 

وهوالصواب.رُالرجل" يذكروا؛ 

الحقظ.وء بمعروف نقيان ات الحطايأر وقال 

رنمقوم، ريع تفد الواثي ياب، الييؤع، كتاب داويت وأبو (، ٢٩٥)ه/ أحمي. الإمام أحرجه )١( 
من(، ٢٣٣٢)رنم الواني، أفدنؤ فيا الحكم باب الأحكام، مماب ماجه: وابن (، ٣٥٧٠)

عازببن الداء حديث 
الدارنطيوسن (، ٥٧٥٣رنم)للنماتي، الكرى المن و (، ٣٥٩رقم١ • UAالثاض)سند )٢( 

 /y(١٥٥ ،) /الكرى والخن (،  ٤٧والمدرك)أ /A(١٣٤ لييهقي.)
(.٢٤٢٩اكض،رقم))٣( 
(،٤٥٩٢رقم)برحالها، تفح الدابة ل باب الدياُت،، كتاب أبوداويت أحرجه )٤( 

)ه(نلالأوطار)ه/سم(.
(٠٧٥٦٠رقم)الكرى، المن )٦( 

(.١٥٢/٣)٧(سنالدارممي)
ص(معالمالن)؛/؟م(ّ



\حهَه1واامم1مرطبماسى|الآ|ست( 

ياث.النماة اسز: -الحديث ٨٢٣

ا.الح،اءةأ احزجه الحديث هدا 

حتجثإ مديه، يأحد أف عمر ابى أمر س البي أف الماع• الحديث — ٤٨٢
وأمزبحصزته، فثمت، الشام من حلثلم، هد الخمر زقاق وفتها المدينة أسواق إل 

أءنحا:هبدوك.

إليهأثار )القل(م: ق وهال ئلألأ، )المض(رى j ذكنْ الحديث هدا 
شفي)اض(رْاولم:ضطيه.

أبومحليمهفيه أحدهما يإننادين رواْ ا أحمدر أن ا الزوائد(؛ )محءغ ق وذكر 
ثقاُت،.رحاله وبقية الموصلإ، مار بن الله عبد ين محمد ويقه 

(،١٤٩٩)رقم الخص، الرلكز ق باب الزكاة، محاب والخارى: (، YYA/Y)أحمد الأمام أحرجه )١( 
داود؛وأبو (، ١٧١)• رقم جبار، والبتر واييدن السماء جرح باب الخدود، كاب لم؛ وم

بابالزكاة، كاب والرمدي؛ (، ٤٥ ٩١٠رقم)جبار، والبتر وايعدن اليماء باب الديا١ت،، كاب 
(،٢٤)٨٩ رقم العين، باب الزكاة، كاب والنسائي! (، ٦٤٢)رقم جبار، جرحها اليماء أن جاء ما 

*ريرةش حديث ٌن ٢(،  ٦٧٢)"رقم الخبار، باب، الديايتج، كاب ماجه؛ وابن 
)آ(اكفى،

)•آ(نلالأوطار)ه/؛ه*آ(.
(.١٢)٣٩ رنم حديث يعد الخمر، بيع ق حاء ما باب الييؤع، كتاب الرمدىت حا،ع ( ٤ ) 

)ه(قحالاري)ه/آمآا(.
)ه/آه~؛ه(.الزوائد محمع )٦( 

(.١٣٢)ي(أحرحهالإيمأحد)آ/



اميءاييوض أحاديه تميج امتوم اساى 

.ه22صحك
7ستآمصت^■

فإذالمْبمسم، ما كل ق بالشمعة ممى الئتي. أل الأيل• الحديث — ٥٨٢
منعه.ملأ الطرق ذجوحتؤ الخو.ود، ومعت 

صاحبذكزه وقد ؛، ما-جهروابن داود أبو أيصا بمعناْ رواه الحديث هذا 
ابنذكز وقد ومسلملم، اشخاري عليه امق ما يذكر بأن ٠^٣ وهو )العمدْ(رآا، 

ذلك.فلبمي نبأ لم;زوْ أنه وغةْ الحنزير٣ا 
الذح.ق وود الثفعة ح؛ر اف الئال■ الحديث " ٦٨٢

محيالئي. أف جابر حديث من ا والئّانىأ مسالم روا٥ هوما الخمث ٥^١ 
يوذفحس محع أف لا تحل لا حائط، أو ربمة منم ل( ثركة كل ل بالثنعة 
ورواهبه. أحي فهو يوذل ولر باعه فإل ترك، ثاء ؤإف احد، ثاء فإف ثريكه، 

النائقوأبوداوذلْاأيق!.

رنممقوم، غم مشاعا والعروض والدور الأرض بح باب ال؛وع، كتاب الخاري؛ أخرجه )١( 
بابانيوع، مماب داود: وأبو (، ١٦ ٠٨رقم)الشفة، باب اياثاة، كتاب وسلم: (، ٢٢١٤)

رنمشفعة، فلا الخاوود وقعن، إذا باب الشفة، كتاب ماجه: وابن (، ٣٥ ١٤)رقم لثقة، اق 
خ.بم؛؛ا.عبداف بن جابر حانين، من (، ٢٤٩٩)

(.٢٨٨رقم)الأحكام، عمدة )٢( 
سلمنحدث،اسٍ؛ن)'أ/م؛(.

السؤع،كتاب والنسائي: ؛"؟ا(، / ١ ٦ ٠ )٨ رقم الثضط، باب المساقاة، كتاب لم: مأحرجه )٤( 
(.٤٦٤٦رقم)الثاع، بيع باب 

ه*ا(.رقم)"١١ الثقة، j باب ابيوع، محاب داود: ي سن )٥( 





ابنوقال يثاتء، ®ليس ات الثهسر وقال له،ا، أصل ®لا '؛ حبازر ابن وقال 
جدا®.®صعيف ا! حجرر 

•)الدراية( ق حجر ابن فقال واسها®، لذ ®اJثمعة الأول؛ الرواية وأما 
لثابت بن ئامم ذكره وكذا مريح، قول •ن ا الررايار عد دكنْ وإد،ا أحده، *لر 

٠اا^دد«<ؤا® غرستإ أواحر 

•••فنل••

ا'*اا/-شثسع:بجثأخم,ٌم.
لهيشهد ولكن ديجءع الموشح ذكز مما أكثن عل فيه أعثز ا-قديثلب هدا 

يالشمعةممى س السل ®أف }' وأبوداودر اتل والنمسلم رواه الذي حديثه ظاهر 
مإفشريكة، يوذف حى محع أن له محل لا حائط، أو زبمة متم لمٌ دم_كة ل كل 

®فهوقوله؛ ظاهر فإن به*، مهوأحي وريؤذ؛ه باعه فإف ترك، ثاء ؤإف أحد، ثاء 
به.باعه الذي بثمنه أنه بهء أحق 

(.١٢٥الحم)٣! التلخيص وانظر: الكلام، عدا بدون ٢(  ٦٦الجروحض)j /Y ذكرْ )١( 
النصهذا الحم التلخيص ل الحافظ نقل وند '١(، )اوإ٨ الكبرى السنن ق؛ بمعناه )٢( 

الحم)'آ/هأا(.التلخيص )٠١( 
)أ(الدراة)آ/*ا،آ(.

(.٨١٠>ه(.منفحمدارزاق)خ/ 
اليؤع،كتاب داود: وأبو (، ١١٠٤ا/ ٦٠٨)رنم الثنعة، باب الماناة، كناب ملم: أحرحه )٦( 

من(، ٤٦٤٦)رقم المثّاع، بح باب اليؤع، كتاب واكا؛ي: (، ١٠٥١٦٠)رنم الشفعة، ق باب 
ة؛ؤوبم،ئا.عبداش بن جابر حاويث 



(m)ممبااسم)بمساسيرالآسيإآ(

أخؤوبتن يته لكن ®من ب1ذظت ٠ أحدر مسند ق صركثا ذلك وحدت م
الريال(.من)القح ١( اجْ الحديث)صل'اه مزاوعة•••® 

—

نيعرصهاسعها أن .فأراد . ّ ٠ وتماعهت •ب-اش ين جائر حديث من (، ٣٨٢)م/ أحان ند م( ١ ; 
الثمن،.بما أحق فهو محاب عل 



امدض'لربإتميجاء1عيه اساذالتوخمؤ 

بابالودس<
__حت؛22صحعس
7س.آأمءستآ

عليه.صةاو< ملأ وديعة أوئغ من الأول؛ الحديث — ٨٣٢
فيإلهيعه ابن وتابعه متروك، وهو الصثاح بن ادر إسناده ق الحديث هدا 

ذالهو)اكالخيص(م،وقداتلأم، ذمْ 
أيص1.

اليالزدائ رذغ ياحز أذ أراد لإ . ^، Jlأن اكان: ب - ٨٣٣
كاننبمِمأ:دثن.

أنفيها والحروف الشره، ق ولا أيمي، ام ترخمة ق أجده لر اهوين، هدا 
فاف4ُأعألإ.أصحابما، إل الودائ وأ طاف ش بن هو خلف هالحن ئا اقوه 

لكيلك ذكزه ي أuها ك ؛ندس عل!اوأم أبمن ؤ .أزدءها ١^؛، وص 
الحديث،.ورص ُ، الإص(ر)صرح 

•••فنز•••

ال()خ

الكيرى)،"/بم،مآ(.)ا(المن 
(.٢١١/٣)الحر 

(.١٨١الوراة)؛ا/)٣( 
(•٧٣)أ(الجروحين)آ/ 

)ه(كثافاكاع)ا،/م\ا؛(.



رالأسأت(اممدي  ubرالناسك تتاس 

ub إحياء
/متت2222
^~\CCZZ/ت 

ثه.يهئ مته أنصا أحيا س الأول؛ الحديث —  ٤٨٣
الألباى؛وقال ا، حباذر وابن النسائي شحوم أيقا أ-حزحه الحدث هذا 

؛.جمدءر رراسادْ 

لأحدلبمن أنصا عمر من ولفعله؛ عائشه، حدث الئاق؛ الحدث — ٨٣٠
ا.والتخاري١ أحمد أيصا رواه وقد جا. قهوأحي 

ملكق ث الخل من مدم ما عموم والراح؛ الثالئ الحدث — ٨٣٧، ٨٣٦
الإمام.إدن وعدم أحياه ما الكافر 

(.٨٣)٤ رقم الياس هدا من الأئل الحديث هما الحديثان هدان 
العامر.ما لئلتج مدم ما عموم الخامس؛ الحديث — ٨٣٨
(.٨٣٤)رقم الباس هدا من الأزل الحديث هو الحديث هدا 

أرضاه j ذكر U باب الأحكام، محاب والترمذي:  dTTA/r)أحمد الإمام أحرجه )١( 
من(، ٠٥٢ رقم)٥ حبان، وابن (، ٥٧٢٤رقم)امرى، j واس (، ١٣٧٩ر»م)الوات، 
•ة؛ؤوبممحا عبداف بن جابر حدين، 

صحح.حن حديثا هدا الترمذي: قال 
(.١٥٥رقم)•إرواءااغاJل، ق وصححه (، ٣٦٩رنم)البخاري، الإمام صحح محممر )٢( 
رقممواتا، أرصا أحيا من باب الزارعة، كتان والبخاري: (، ١٢٠)أ/ أحمد الإمام أحرجه )٣( 

(٢٣٣٥.)



ج،إمبو_

•لة يهئ أرض عل حائطا أحاط من ادست الالحديث — ٨٣٩
و\ذ0جز\}أداود وأبو أحمد ءرواْ ات )اكالخاس(ر ق قال الحديث هدا 

حلفث،منه نإعه صحة وق نمرة، عن أي: عنه؛ الحس حديث من والسهساآا 
ام•جابر* عن طريق من محدرم بى عد ورواْ 

ضمها.والإي ذراعا، حمسون العادي السر حريم أل الساعت الحويث، — ٨٤٠
وقال:ال، بالإرّالدازدطىر؛ا أعل، واأرفوع رى، كإ مرتل الحديئ هذا 

تلاثالزنع بتر رءوحريم وزادت ئرنلأ أ السهقئءر ورواه وهم،،، ممد أسنده ارمن 
ا!)الدراية(ر ق قال صعق، فيها اأزصولة وطزقه نواجيهاء، من ذرنع مثة 

ثقايت،®.ورحاله ؛، )اأراسيل(ر داودق أي عند #واأرنل 
•العميى الأرث بن بلال، الثني.أءءلإ أن الثابن• الحديث " ١٨٤

)الأموال(رم،ق محي ش إل وةزاْ )اأغني(ا*ا ق ذكنْ الحديث هدا 
^٥(.١ )صزه ذكزْ سننه ق منصور ين وتعيل. 

'٣(،رقم)٧٧ الوات، إحياء ق باب اداج، كتاب وأبوداويت (، ١ ٢ ه/ أحمد) الإمام أحرجه )٢( 
(.١٤٨/٦(،وّ)٦٨٦٤رةم٢٥٢/٧واسران)

(.١٠٩٥رنم)حيد، ين عيد ند ممن المنتخب )٣( 
(.٢٢٠)أ(ّننالدارقطني)أ/

>ه(النالكمى)ا/ا(.
)ا-(الدراية)آ/ه؛آ(.

رنم)أ'إ(.)^المراسيل، 
ص(الغني>ْ/وا؛(.

(.٦٧٩)ا<(الأموال،رنم)



رالأسات(ا}م  mUالتام) تتاى 

ايذو-آل يرجع حس الماء احس ثم ربثر، يا انق اكابع• الحديث  ٨٤٢
؛.ر قصة وفيه ا، ا-إق،اعةر أيقايمه أ->تجه الحديث هدا

عنه.ا الثخارير نحو0 روى قد إلخ، • • نظونا. الرهري• وقول 
سشز:أةمحسرضمابي.

عمن.ابن عن لكن ا، حباذا وابى أحد أشأ أحرحه الحديث هذا 
علموصع هنا وازاد الآم، فيه يستقع مكان كل الأصل ق الئيع فائدْت 

الخصانلقح غير وهو أميال، ثانية ل ميل ومدرْ المدينة، من يرثحا عمرين 
المشهور.عل بالمدينة زراره بن أمعل. فيه جع الذي 

المرعى.ل الماس بئ نزك الثئ. أف عثزت الحائي الحديث، - ٨٤٤
رقم)المح( كتاب من المامن الحديث، ل علميه الكلام يقدم الحد.يثا هدا 

(٧١٣.)

(،٢٣٥٩)رقم الأمار، سكر باب اياغاة، كاب والحادي: )إ/٤(، أحو الإمام ا-محرجه )١( 
الأنفب،كاب داود: وأبو (، ٢٣٥٧)رقم اتاص وجوب باب الفضائل، كاب وملم: 

يكون\وجبو ق جاء ما باب الأحكام، كاب والترمذي: (، ٣٦٣٧)رثم القضاء، من باب 
إثارةباب القضاة، آداب كاب والماتي: (، ١٣٦٣)رقم اهء، ق الأحر من أمقل أح^Jما 
اه.،رسول حديث سليم باب الإي،ان، كاب ماجه: وابن (، ٥٤١٦)رنم بالرفق، الحاكم 
ق.بمن؛ئا.حادبث،مداضبنالزبثر (،من ١٥رنم)

(.٢٣٥٩رقم)الأمار، مكر باب اتاة، المكاب الخاري: صحح j القصة انظر )٢( 
(.٢٣٦٢رقم)الكسن، إل الأعل شرب باب اناة، المكاب الممحاري: أخرجه )٣( 
خ.بممحا.عمر ابن حديث، محن (، ٤  ٦٨٣رقم)حبان، وابن (، ١٥٥احد)آ/الإمام أخرجه )٤( 



س1ن^نيضعاء1ياشضامبء

ub^_؛

ذتت22صي/
رتةم2ةةت\■

اللدغ.حديث الأول! الحديث — ٨٤٥
ئ^نبمئاقدري نعيد أف عن ا النساتير إلا اؤاعة رواه هوما الحديث هدا 

منحئ عل رلوا حى محاهروها تمرة ق المى. أصحاب من مر انطلق قال! 
لهقنعوا الحي، ذلك تيد فليغ يضيفوهم، أن فابوا فامتمافوهم العزب، أحياء 
لعلهمثزلوا الدين الرهط لوأسم بعضهم؛ فقال ميء، يتمنه لا ثيء إكل 

وتعنناليغ، تئدنا إن ١^٥^ أيبما يا فقالوا؛ فاتوهم ئيء. بعض عندهم كون أن 
لأوقي،واش إو بعصهم؛ قال ثيء؟ من منكم ألحد عند فهل ينمعه، لا ي بآكل له 

جعلا،لنا ثبعلوا حى لآكم براق، أنا فا تحيونا، فلم امتما>فناىإ لمد وافه ولكن 
الحالن،رب ظه الحمد ؤيقرأ؛ عليه، يتمل فانطلى عنم، من مملع عل فصالحوهم 

جعلهمفأو3وهم محال؛ علة(، )أي؛ محلية به وما يمنى فانطلق عمال، من يشط فكانا 
حممعلوا لا رقى؛ الدي فمال اقتسموا. بعضهم؛ فمال عليه، صالحوهم الدي 

فدكرواامحث. عل فثدموا يأونا، الذي فنظر كاف الذي له فندكر الئئ. نأئ 
لواصرثوا اصئوا أضيم،  jiiwقال؛ م زب؟«، أبا فمال؛»زىبمرئك ذلك،، له 

لشخاري.واللقظ الص.، وصحلئ، نها«، معئم 
(،٢٢٧٦رقم)الرمة، ق يعش ما باب الإجارة، كتاب والبخاري؛ ٢(، أحمد)م الإمام أحرجه )١( 

الب؛وع،كناي، وأبوداود؛ (، ٢٢٠١رنم)الرمة، عل الأجرة جوازأحد باب الملام، كتاب لم؛ وم
علالأجر أحد ي جاء  ١٠باب الطم،، كتاب، والرمدى؛ (، ٣٤ ١٨رقم)الأطاء، كب ل باب 

(.٢١٥٦)رقم أحراإرافى، باب التجارايت،، كن١بط ماجه! وابن ٢(، ٠ ٦ )٤ رقم التعويد، 



0ةت1و،ا1ن1مرئبماسى|الآسة(
ثتتن

خارجمن به حاة إذا اي زد ي ينل الثئ. أة الئاف: الحديث -  ٨٤٦
ا>مدطتا•

لكنا )الدراية(؛ ق ^٥ ٠، ثنبه؛ أيى وابن الرواق عد رواه الحديث هدا 
عنزاثنا أما لإرساله، صعيثا فكون مرتل والحديث، دراهم، وعشره دينارا فيه 

موقويا.عئ عن ا سيه؛ \لي ابن رواه فقد أوالدينار الدرهم 

وضاوب')\\الأى.•؟(، U/A)همدالرزاق )ا(أحرحبم 
XM)ى\ذدو\ط)^ا("

٢(. ١٩٧/ )١ تسة أف ابن مصنف )٣( 



اساذ<اسءهمضجّياموسٌ

__lub

ّح22صذس/
َ/ستآسمصت~~\

يلتقطهوالحبل والسوط العصا ق الثني. وحص الأول؛ الحديث " ٨٤٧
لأ-اوجلبجع 

واحد،غير فيه ثكلم زياد، بن المغيرة وقيه أيصا، ؛ أحمدررواه الحديث هدا 
وحماعه. ٠٢١٣وابن نعتن ابن وومه 

وحياؤهاسماؤها، تعها ولها، ٧£، ما الإبل؛ ضالإ ق الثال الحديثر " ٨٤٨
ريا.بجدها \ذئزحس ويأكل الماء، ثرد 

ا.أيصار وغيره أحمد أحرجه الحديث، هذا 

فقال؛والزرق الدف ئئلائئ.عنسم اكالث،؛ الحديث، -  ٨٤٩
وديعهوذؤأ مانتتممها، إأ5مف قإف سه، ^^4؛ ثم وعماصها، وكاءها اغرف 
خذهافقال؛ الشاة عن وسأله إليه• فادهنها الدهر من يوما طالبها جاء عندك، 

أولاإدس_،.أولأحيك،، للث،، هنر فإد،ا 

بنجابر حدث عن (، ١٧١٧رنم)الممريمج؛اللقطة، باب اللقهلة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
اعنخجيبمتد_!.؛ مرة بن يعل حدث من (  ١٧١"/ )؛ أحمد الإمام وأحرجه ;ة.بمعا• عبداش 

أيامء.ثلاثة فليعرفه ذلك، أوثيه حيلا أو درهما يسيرة، لقعلة التقعل 
(n)J^.lS3l(Y'0؟"/Y'،50-Y.)

منوالدواب الناس نرب باب الساقاة، كتاب والبخارىت ١(، )؛/،"ا أحمد الإمام أحرجه )٣( 
الخهيحالي بن زد حدث من (،  ١٧٢٢رقم)اللقطة، محاب ومسالم: (، YY-UYرنم)الأمار، 

ت.بمن.



هاب،ادامرئساسيوالأسة(

وغيدْ•ا ^١ ١٠ابن أيصا أ-؛محه ا-قديث هذا 
اشرف.حديث الرائع؛ الحديث —  ٠٨٠

(.٨٤)٩ رقم الباك، هذا من الثالث هوالحل.يث الحديث هذا 

الملممهل.ملك ق منق ما عموم الخامس؛ الحديث — ١٨٥

•( ٨٤)٩ رنم الأاُب، هذا من الثالث الحديث هوأيصا الحديث هذا 
وعددها،عفاصها، فذ ثم صاحبها حاء فإل السائس؛ الخديح، - ٨٠٢

لك،.ثس ؤإلأ ئأغطها!ياه، ووكاءها 

الثوريئمياف حديث، من ٠ والنسائئ،ر النيذي أشا الحديث، هذا 

(،رقم)١٩يكره، ما رأى إذا والتعليم الوعنلة ق الغضب باب العلم، كتاب أحرحه )١( 
دايقرالإبل صالة باب الكلة، كتاب ت ماجه وابن >أ'آتم\ا(، رقم اللقطة، كتاب وسالم: 
هينحالدالجنىخ؛أئيبمتن.والغنم، 

وجاء ما باب، الأحكام، ئاب داود: وأبو )"آ؛أِاا/ا،(، رغم i_، ^ طم: اخرجه )٢( 
كعببن أي حدب—، من (، ^١٥)٤٩رقم الكبرى، السنن ل اني والن(، ١٣٧٤)رقم اللقطة، 

خ؛ئجقئق.



اا>بءاموض احاديث تميج م التع اثميهاو 

__lub

حتتة2صِي/
رتتمصت~\

أغثق.ئ الزلأة إي ه: الخدبئ - ٨٥٣
رنمالبيع ق الشروط باب ل السائق الرابع الخديث من ؤلرف ا-قديث هذا 

(٧٢٧.)



 Uw؛S ا باب ر الناسكfJMl })رالآأد،ا،يت

 u_الوقف

انك5تبهثسا عمر هع واى حنن عفب س الئي اف الأول• الحديث " ٤٨٥
كانوم مة، بماء -بما ألمْآت ابن يا اث شك لق ومحال؛ التوراة، من 

يمح•إلا وسعه ما حيا مونى أحي، 
أتاهحض الثي. عن جابر عن ا )اإسكاْ(ر ق إلا أجيم لر الحدث هدا 

ذقالتبعصها ثكتبؤ اذ أفرى تعجبنا تهود من أحادث سمع إثا فقال؛ عمر، 
مة،يفاء تبما جئم لمد والنحارى، اليهود نجوكت، ي أئتم ررأمتهوثوو 

)قعبكتاب، ق والبيهس أحمد رواه اكاعي؛؛ إلا وسنته ما حثا موتى كاذ ولو 
الإ؛ءان(رى.

الحديث،لكن صنف، فيه نعيد بن محالل• وفيه للألبائ؛ ا حاشيتهار ق محال 
ثحزهوذكز وغرهما، واقتوير'٠ فئك\ئ عند ممرة طزمحا له لأو محيي؛ حنن 

يتغؤه اف4 ورسول يقرا، فجعل التوراة من بننخة أش عمر وأن ٢ اادارٌيل 
وعم،افه، عصسس، من بافه أعود فةال،1 . الثي وجه إل، عمر فئظر وجهه، 
رموله•

)ا(ثكاةاسمحح)ا/مآك
(.١٧٥رنم)الإمحان، ثب j واJهقي (، ٣٨٧احد)٣; ام أحرجه )٢( 

المشكاة.حاشية )م(أى 
للهردى)ما"آأ(•الكلام )أ(اظر:ذم 

٤(.٤ رنم)٩ الدارم، سن )٥( 



الربءامرض احادث تميج اساذامحتوي 

■••فمل••

المربى،دوي بثهم هاشم بي نحاور لمْ الني. أف الئاف؛ الحديث - ٨٥٥
ورمممابممح،زئلم:ضزهمةمم

الحديثل نبي فمد هاشم بتي إعطاؤ0 وأما يالتتح، معلوم الخديث هدا 
ُرقم)'أه(.ادسمنيابموكاة ال

..•فنل•..

أغا،نلأثوبثلأثونئ.
قوثه:أن ظايث0 ما ألفاظه بعض ق لكن ا-إتماعهراا، روا0 أصله الحويث هذا 

بعضففي ه، النئ كلام من أنه صرثمحه ما بعضها ل عمرو كلام من ياغ® ارلأ 
ولأيوه4،شن: قال ١^^ أن ١^^ أكاظ 

والحبسبثثرْ، اردص-ديى ا: لاثهسل رواية وق دمئْ«، يئثؤ وممن يورث، ولا 
فقدمم، ذلك قال . ١^٠ أن ا.ئخ وبم5ن ثوت، ولا تبغ لا أضثه، 

ع٠ئءلماقال.

(،٢٧٧٢^)يكب، كيف الوقف باب الوصايا، (بيالإطمأحال)^هه(،والخارى:ئاب 
قحاء ما باب الوصايا، مماب داود: وأبو (، ١٦٣٢)رقم الوقف،، ياب الوصية، كاب لم; وم

ا، ١٣١رقم)٥^الوقف،، ق باب الأحكام، كاب والترمذي; (، ٢٨٧٨رقم)الوقف،، يوقف، الرحل 
كابماجه; وابن (، ٣٥٩٧رقم)الخيس، يكتب كيف الأحياس باب الأحياس، كاب والمائي; 

ءمرخ.بمث؛نحا.ابن حديث، من (، ٢٣٩٦رقم)وقفه، من باب الصدقات، 
(.٢٧٧٢رقم)اليتم،  JUي ممل أن لاوصى U باب الوصايا، كاب الخاري; صحح )٢( 
(.١٦٠النالمى)آ/)٣( 



ةتابائامرطباسيوالآس1ت(

باباسواسس

ؤنمر،إلة، وتiدى ثنيي لكن الس. أل ت الأوو الخدين - ٨٥٧
مول.ولا إبجاب عنه يتمل ولر ومريمها، يأحدئ ئعاية ؤيأمر الصدقات، ؤيفرى 

احاديث،!عدة إل الإشارة الخملة هدم يضمتت 

هال:عيآ.بمه حديئ وفيه إله، وثبمدى يدي كان ه النئ أو - ١ 
قالعصس1، فعزمتإ فينتها، ١^ ؟1 ثعث موام، حله الئي. إل ررأهديث، 

•٠ متفق الخدين،، وجهه...٠ 

الني.أف ميمه حديث، وفيه المدقات، كاف الشنر. أف ٢- 
ومره.ا رواهمسلمر قالله؛»أدلمحصيأتناالصدههقامللث،بما١١ 

قال:حح؛فه أي حديث، وفيه ومرقها، ُأحذها ثعايه يأم كاف اثه ٣— 
فمراتنا..١٠ق فجعلها أعتيائتا، من الصدقه فأحد اش. نمول مصدق علنا ؛رهدم 

حمس*.®حدين، وقال: ٢، رواه الخدين، 

اللباسكتاب لمت ومرقم)إاآأ(، لسها، يكرم ما محيية باب الهبة، كتاب البخ١ريت أحرجه )١( 
'٢(•٧ رنم)١ اللّه-إ، إناء استمإل تحريم باب والنية، 

١(.٠ ٤ رقم)٤ المسالة، له تحل من باب الزكاة، كتاب مسالم: أحرجه )٢( 
رنمالفقراء، ق يرد الأغنياء من توحد الميتة أن جاء ما باب الزكاة، كتاب الرمذي: أحرجه )٣( 

(٦٤٩.)

•حسن حديث الرْذيت تال 



اسذادتءيصجاءاياموساسم

تلكل ذكرْ عدم من مأخوذ وهدا قبول، ولا إمحاب عنه ينقل لر أنه — ٤ 
التتح.فطريقه الأحاديث 

والأستمراء.بالتتح معلوم فهدات 

أولادكم.بئ واعدلوا اممه اموا الثالت الحديث —  ٨٥٨
الئتةإل الموائد(ر؛ )جع ق عراه وقد ألفاظ، له الحديث هدا 

لكضامةمثعودJي.هثه ق ١^ اكالث: الحديث -  ٨٥٩
مثلثنا ارأيس }' والبخاري أحمد وزاد وضوه، ٠ أحمدر أيقا رواه الحديث هدا 

الثنء«.

)ا(جعالفوائد)أ/0مأآ(.
الهبات،كتاب لم: وم(، ٢٥٨٧)رنم الهبة، ي الإشهاد باب الهبة، كتاب الخاري: أيترجه )٢( 

لباب الثيؤع، كتاب داود؛ وأبو (، ١٦٢٣)رنم الهثة، ق الأولاد بعص تفضيل كراهة باب 
لحاء ما باب الأحكام، كتاب والترمذي: (، ٤٣٥ رنم)٤ النحل، ل ولل.ه بعض يقفل الرجل 
رقمالنحل، ل بشتر بن النمان خر باب النحل، كتاب والنسائي: (، ١٣٦٧)رقم الحل، 

المانحدين، من (، ٢٣٧٥رقم)ولده، يتحل الرجل باب الهثات، كتاب ماجه: وابن (، ٣٦٧٢)
يشيرابن 

هبتهق يرجع أن لأحد محل لا باب الهبة، كتاب والخاري: ٢(،  ١٧)ا/ أحمد الإuم أحرجه )٣( 
رقموالهبة، الصدقة ق الرجؤع تحريم باب الهبات، كتاب لم: وم(، ٢٦٢٢)رقم وصدقته، 

ر.بمعا.عباس ابن حديئ، من (، ١  ٦٢٢)
هبتهل يرجع أن لأحد محل لا باب الهبة، كتاب والبخاري: (، ٢١٧/١)أحمد الإمام أحرجه )٤( 

وصدقته،رقم)أأآأ(.



هاسال،إم)طساسيدالآسات(

الوابدإلا قيها ؤو°خ العطيه يعطن أف للرجو محل لا الرابع؛ الحديث - ٠٨٦

وصححاْ.والحاكلمر١ا حثال ابن أيصا أحزحه ا،قدث هدا 
واعلعثاص، وابن عمن ابن حديث من وغم،، ا )الئقى(ر و ذكز0 ممن 
بالإزاو.

به«.فك انحل اَلو : ٢٣الشافنىرقال 
أزلاديرزأة كث، من أكاقي أك؛؛I إئ ص: - ٨٦١

والحاكمصحيحه ق حباف وابن ا اءمةر بقثه امحثأحنحه هدا 

(،٣٥٣٩رنم)الهة، ق الرحؤع باب المؤع، كتاب وأبوداويت (، ٢٣٧/١أحمد)الإمحام أحرجه )١( 
(،٢١٣٢رنم)الهبة، ق الرجؤع كراهية ل جاء ما باب والهبة، الولاء كتاب والترمذي؛ 
محاب^: ١٠وابن (، ٣٦٩)•رنم ولدم، بملي ذ،ا الوالد رجهمع باب الهبة، كتاب والسائي: 

والحاكم٥(، ١  ٢٣رقم)حيان، وابن (، ٢٣٧٧رقم)قيه، رجع ثم ولدم أعطى من باب الهثات(، 
ة.بم،ف•عباس وابن عمر، ابن حديث، من ٤(، ٦ )؟/ 
الإسناد.صحيح حدث هدا الحاكم؛ ونال صحح. حسن حل.وث، هدا الترمذي؛ نال 

(.٢٤٧٦رقم))أ(اكض، 
١(.١-٢٥ ٥ الحديث)ص؛١ اختلاف )٣( 

رنمولده، مال من يأكل ارجل ل باب الب؛وع، كتاب وأبوداود؛ (، ٤١)!/أحمد الإمام أحرجه ( ٤ ) 
رنموك،، مال من يأط الوالد أن حاء ما باب الأحاكام، كثاب والترمذي؛ (، ٣٥٢٨)
كتابماجه؛ وابن (، ٤٤٥رقم)" الكس،، عل الحثؤ باب البيؤع، كتاب اني؛ والث(،  ١٣٥٨)

خ؛هبمه•عائشة حل،دث من رقم)'هآآ(، ولدم، مال محن للرجل ما باب النجاران، 
•حن حديث هدا اكرْذي> تال 

(.٤٥/٢(،وافدرك)٤٢٥٩مان،رم)ره(صحيحاين 
؛نرجاْ*وب الشيخين، شرط عل صحح حديث هدا الخاكمت قال 



_خُضاميء( ٤٤٨)

ضحغ«.»و1سادْ ^١،: ٧١١قال 
لأساك.ومالك أئت ادست الالحديث — ٨٦٢

ابنقال بإسناد جابر حديث من ا ماحةر ابن أحزحه الخديث هذا 
حزيمهوابن وأبوداود، أحمد وأحزحه ثقات. }' الندري؛ وقال صحح. ا.' اشثازر 

اثالأليازأ قال جيم، عن أبيه، عن سعتب، عميوبن حديث من ؛ الحارودر وابن 
#صعحيح

ءمابن وقال ظها®، ست لا توصولأ وجوْ من ®روي الثهقئر*نم وقال 
أثارإلصض«.البخاري^ »إن 

لرولكن أبيه، عل بدين الولي مْلالة الحديث، سسبا أن ا،لولف، يكر دنييهت 
حاةربج أن الحديث ت أن راث، ١^، ك1ها الئواادت، ذكزلم، ؤإى ذلك،، أجد 

إلآب؛كؤاا.ومالك، ^؛_، ت فقال مال. عئتاح يريدأذ أي إف ذقالت س الثي إل 

(.٨٤٤/٢)١(.ثلكةسيح)
٢(.٢ ٩ رقم)١ ولوْ،  JUس للرجل ما باب الجارات، ئ1ب ص: ابن اخرجه )٢( 
١(. ٠٣- ١ • ٢ والإبمام)؛،/ الوهم بيان )٣( 

داود)ه/مما(.)أ(غتمرسنفي 
ولده،مال، من يأكل الرجل  tjباب ال؛وع، كتاب وأبوداويت (، ١٧٩)T/ أحد الإمام أحرجه )ْ( 

(،٢٢٩٢)رقم ولدم،  JUمن للرجل ما باب التجارات، محاب ماجه: وابن (، roT)'رنم 
وا؛نالخارود،رنم)ْهه(.

اكاي؛حر؟/آ،'ا(.)!(مثكاة 
(.٤٨٠اممرى)لأ/المن )٧( 

ص(فحالارى)ْ/ااآ(•
)ه(صحءحالخارى)ميها(.



uUS  !،_)ياءلآا؛،أا؛اأ

؟^١^بثلث ووم عئد ظم' اضَنمتيى لا \و1ط: الخديث - ٨٦٣
بحهإو1هها.

والثهسأحمد ورواه ، ٢١الداردطيربنحيْ أيصا أخزجه الخديث هذا 
صعيفة.وأسانيده ا، والبرارر 

عريرةأي حديث من (، ٢٧٠٩رنم)يالثلث، الوصية باب الوصايا، كتاير ت ماجه ابن أحرجه )١( 
هقن.
ق.بمه.جل بن معاذ حديث من (، ١ ٥ ٠ الدارممى)؛/ وأحرجه 

ي.الدرداء أي حدث من ٤(،  ١٣٣رقم)واليزار، (، ٤٤٠ ١٦أحد)الإمام أحرجه )٢( 
5.بمنه.هريرة أي حديث، من (، ٢٦٩ ١٦ئأحرجه)اليهقي وأما 





نجامماو<اس،مرواباسيُالآس( 

رالأJايىر إستاده وصحح حجرر ابن الحافظ وحثن4 
الوصه.مل بالدين .ممى الس أن الثالث* الحديث " ٨٦٦
ا،ماحةر وابن والبيدي أخمد *رواه ٠؛ ممرر ابى قال الحديث، هدا 
أبابن عئ عن الأعور، الحارُب عن إسحاق، ابن حديث من التفامتر وأصحاب 

ثمالعلم، أهل بعص فيه يكلم الأررث، أن السمدي عن ومل دكهققرب طالس، 
لوقال اعلم*، وافه وبالحسايسؤ، -٦١ معتيا للفرائض حافظا كان لكن دلت،ت قال; 

الإخماعانسد فمد ضعيفا كان ؤإن والأرئ البمارذام *وعممه )اكاوخيص(رْا: 
علزهقمانوى«.

٤(،٠ n/ والدارممي (، ٢٧١٣)رقم لوارث، وصية لا _ الو>ا، ^ ص: ش و =
والمهقي)1/؟اآ(.

(.١٩٧اضر)م/)ا(اسص 
)؟(إرواءالغلل،رقم)هها-ا(.
)م(تفداينممر)آ/"أ(.

سالإخوة مراث j حاء ط باب الفرائض، محاب والترذي: (، ١٣١أخمد)ا/ الإ،ام )٤(اخرجه 
(.٢٧١٥رقم)الوصية، نل ١^^٠ باب الوصايا، كتاب ; ٠٩ما-وابن (، ٢٠٩٤رقم)والأم، الأب 

)ه(اكلخ؛صاضر)مه«أ\.أ(.
البخاري)أ/٥(.صحح )٦( 





us  بLmLUi ^ ( اممدي لأب)والآسالأ

ذتت22صدَّ
7نآبمءءهءتج

النيفأعطاه الماو مى شهآ لاحز أوصى رجلا أف الأوو؛ الحديث - ٨٦٧
ءالثدز•

متروك.وفيه ؛، البزاووالطرايىررواْ الحويث هدا 

او()خ

ابنحدث من (، ٨٣٣٨)رقم الأوط، العجم ق واممراق ٢(، ٠  ٤٧)رقم الجزار، أحرجه 
جيبمثئ.مسعود 



اساذا^همصجاء1عثاشسٌ

القوامهاب 
7ستمست~\

نئبوض،امزو لإى الناس وعثئوثا المزائص، يعلموا الأول! الخدث — ٨٦٨
مصلنى نجدان قلا اسانِفى نجتلما حى وظهرالقس نيمص، العلم ثإف 

:ص

واصطراب،انقعلاع وفيه ؛، والدار٠يرالدارقطي أما أحرجه الحديث هدا 
وهومحهول*•اثجري، جابر بن سلياذ روقيه ا؛ الألباي؛ فال متصلا، روي وفد 

الزلأةئصةاك،.م:
ققال لكن طرقه، بصنف وأعله ا، الثهسر أيما أحزجه الحديث، هدا 

يروىأنه من البيهقي قاله لما وجه ولا صحيح، حدين، رإنه ٠؛ الأوءلار(ر )تل 
منها!واحد عن قال بأسانيد ا )التالخيص(ر ق ويكرم صعيفة*، كلها بأسانيد 
الصحه،ا.إسناده *ظاهز 

(،٢٠٩١)رنم حديث بعد الفرائص، تعاليم ل جاء ما الفرائص، كتاب، الترمذي! أحرجه )١( 
مردمابن حدث من )أ/س(، والحاكم (، ٨١)أ/ والدارممي (، ٢٢٧)رنم دالدارمي 
قهبمثن.

اكاب؛ح)ا/اآ-أبم(.)أ(مشكاة 
ابنحدث س ٢(،  ٩٢ا/ ٠ ) والمهتي (، ١٣٤ )أ/ والحاكم (، ٤  ٩٥)• رنم جان، ابن أخرجه )٣( 

ة.بمعا•صر 
)إ(تلالأوطار)أ/؛ح(.

XX'w-r^yالحتررأ/ التلخص )٥( 



ةت1وااممامرب1ب،اسيرالآس(

٠٨٧ — VثJاJإلح.. . . لأنلها الخزاتص ألحقوا الثالث،؛ الحا
ابىإلا كلهم للجإعة بعضهم وعزاْ ٠، ر وثلم الثخاري رواه الحديث، هذا 
,َْرآ(

.ماجه 

•*•فصل••■

)خال(

ال()خ

■••سل••

يلمن ثتت؛ن جدات، ثلاث ووث . الئي أف الراح• الحديث " ١٨٧
الأم•يل ثى وواحدْ الآُب، 

ترىكإ والحديث ، )الراسل( ق داود أبو أيصا أ-محزجه اهليثا هذا 
ئرنوفهوصعيمؤ.

لم•وم(، ٦٧٣٢)رقم وأعه، أيه من الولد ميراث، بابه الفرائض، كاب البخاري; أحرجه )١( 
ة؛هما.ماس ابن حدث رذم)ْاأا(،من ;أملها، المراتض ألخقوا باب الفرائص، كاب 

وأمه،أيه من الولل- مثداث باب الفرائض، كاب واJخارمح،: (، ٢٩٢>ا/ أحد الاط، أحرجه )٢( 
وأبو(، ١٦١٥)رقم بأهلها، الفرائض ألخقوا باب الفرائض، كاب ومسالم: (، ^١٦)٢٣رنم 

الفرائض،ب، كن، ت والترمذي (، ٢٨٩٨)رنم العصبة، ميراث ل باب الفرائض، كاب داود: 
رزمالعمجة، م؛راث باب الفرائض، محاب ماجه: وابن ٢(، ٠ رقم)٨٩ العصية، ميراث ل باب 

هبممحا.ماس ابن حديث من (، ٢٧٤)٠ 
•( ٩١والدارقطي)؛/ (، ٣٥رقم)٠ الراصيل، ل وأبوداود رقم)٩^١(، مصور، بن سعيد أحرجه )٣( 



-سل-

اككن.تند ائش الض.أحمر أو الخاص: الحديث - ٨٧٢
بناض حمد وفيه ١^٢١، وأحزخه ١^١،، إلا زواْ!ئ الحديث 

والحثنديؤإمحاى أخمد كان لكن فيه، الأئثه ا->تلف ءلاوس، أي بن عميل بن محمد 
ب٠حديثهر٢ا.عشجون 

نيقؤمقنئ'سهيدا أحد ق قتل الث؛يع، بن تعد ئ)تند( الراد فانية: 
ألتيهش؛امتيالأينلإاتي.

؛.ماحذروابن والمحمدي وأبوداود أحمد أيقا أ-؛مجه الحديث هدا 

'**د،لافياض،**'

او()خ

الصلب،.براث و جاء ما باب الفرائص، ئاب وأبوداود: (، ٣٥٢)XI أحد الإمام آحرجه )١( 
وابن(، ٢٠ريم)٢٩ اونا'ت،، ميراث جاءق ما باب الفرائص، كتاب والر•ذىت (، ٢٨٩رغم)١ 
ة.بمنمح.ءٍداش جابرين حارمثؤ من (، ٢٧٢رقم)٠ الهي،، فرائص باب الفرائص، محاب ماجه: 

حاليثاحنصحيح.هذا فا}،الترمذي: 
ولمءنرحاْ.الإسناد صحيح حديث هذا ١^: تال (. ٣٣٣>؛/ الحاكم متدرك )٢( 

الترمذى)ا/ه(.جامع )م(انفلر: 
رنمبنت،، ح الابن ابنة ميراث ؛اب، الفرائص، كتاب والبخاري: (، ٣٨٩/ )ا أمه. الإمام أحرجه  ٢٤)

والترمذي:(، ٢٨٩رنم)٠ الهي،، ميراث ق جاء ما باب الفرائص، كاب داود: وأبو (، ٦٧٣٦)
كتابهماجه؛ وابن ٢(، ٠ رنم)٣٩ الهي،، ابنة الأن«ع ابنة ميراث ي جاء  ١٠باب الفرائص، كتاب 

خ.ئتبعود مان حديث، من (، ٢٧٢رقم)١ الهي،، فرائص باب الفرائص، 



الظمرئباسياوالآسة(هاب 

yiU_lub

دء2صم
رتت؟مءءءىّ

يكر.رجل محلأول بمي ما أهلها، المزائص ألحموا الأوو،ت الحديث - ٤٨٧
•( ٨٧)٠ برقم المرائفى كتاب من الثالث هوالحديث الحديث هذا 

الولأءُإذامح-الحديثاس: ٨٧٥
بابمن الرابع الحديث ل عاثه الكلام مدم حديث من طزف الحديث هدا 

(.٧٢٧الثروْلفيالإعرذم)
•••فنل••*

يكر.رجل جذول بقي ما بأهلها، المزاتص ألحموا الئالث،؛ الحديث -  ٨٧٦
(.٨٧برقم)٠ السابق الفرائض كتاب من هوالثالث الحديث هدا 

المزائصألحموا حدسث،ت إل الإشارة تسق ئا توله ١^١^ الحدث — ٨٧٧
.l^Ab

(.٨٧)٤ رقم اليامب، هذا من الأوو الحديث هو الحديث هذا 







الدبءامدض اء،عيه تميج البياذ 

اوكة،أومحوي هوالصراخ هل الامسهلأل، مص ل اخلاقهم بدليل الظاهر 
الولع.هل الحديث ق مسنا ولوكان 

مرفوعا:عمن عن اتزاورآ؛ رواة حديئا الحتائز ق ق)التلخيص(راا ذكن وقد 
ضعيف.إمائه وفال: اثئاز* الإنتهلأو »إئ 

(.٢٣٣_)Y/)ا(اكالخ؛ص 
ة؛أوبممح.عمر ابن حديث من (، ٠٥٤ )٩ رقم الزار، ند م ٢٢١



راسىوالآسة اداسر أيتاب 

اهود•هاه باب 

ال()خ

١^٠^١٥ باب 

ال()خ



اساذصنيضجايمجار>دضٌ

ااو،»اءواف|نواهو
حء2صبَ

رتتيمءستس^

سأنأنثئ.ضاٌئبجأنهن هبا/-شثالآئو:لأ:رث 
#هوائحفوظ،؛.و٠الت موقوئا، آحر طريق من ا الاJاJقطي١ رواه ا-محيث هذا 

الكافز.ايبأ زلا اك٢، امحافث لأ:رئ الئاق: ائديئ -  ٨٨٠
ا.ا-اثإعةر ثقثة أيصا أ-؛محه الخديث هذا 

ؤإنالدين متحدي إرث ق النصوصى عموم الئالث،؛ الخديث، —  ٨٨١
\صد/ئلإ

منها!أحاديث، عدة عليه يدل ا-اثديثا هذا 
اةكافي((رواةايائرم.الكاياض،ثلأاثم ا-ررلأ:رث، 

)ا(شالدارظي)؛/ه¥(.
الكافرولا الكافر السالم يرث لا باب الفرائض، محاب والخاري: ٢(، • • أخمد)م/ الإمام اخرجه )٢( 

الفرائض،محاب داود: وأبو (، ١٦١)٤ رقم الفرائض، كتاب وسالم: (، ٦٧٦٤رقم)السالم، 
إبطالل حاء ما باب الفرائض، كتاب والترمذي: (، ٢٩٠٩رقم)الكافر، السلم يرث هل باب 

أهلميراث باب الفرائض، كتاب ماحه: وابن (، ٢١٠٧)رقم والكافر، السلم بض اليراث 
نيدبن أسامة حديث من (، ٢٧٢رقم)٩ الشرك، أهل من الإسلام 

الكافرولا الكافر اللم لايرث باب الفرائض، كتاب والخاري: ٢(، ٠ ٠ الإمامأحمد)ه/ أخرجه )٠١( 
الفرائض،كتاب وأبوداود: ١(، ٦ ١ )٤ رنم الفرائض، كتاب وسلم: (، ٦٧٦٤رقم)السلم، 

إبطالق جاء ما باب الفرائض، كتاب والترمذي: (، ٢٩٠٩رقم)الكافر، السلم يرث هل باب 
أهلميراث باب الفرائض، كتاب ماجه: وابن (، ٢١ ٠٧)رقم والكافر، السلم ي؛ن اليراث 

نيئئؤيبمنعا.بن أسامة حديث، من (، ٢٧٢رقم)٩ الشرك، أهل من الإسلام 



0؛تاسالنامرئساسى«الأسة(
تثت

ماجهوابن انح( والئوأبوداود أحمد أحرجه ص" أهل؛قثن يثوارث رُلأ ~ ٢ 
وسندهجد0، عن أيه، عن نمب، بن عمرو حدث من ا الثكزر وابن والدازظى 

ثواهد.ثه والخديث شعيب، عمروبن إل صحثح داود با أل 
كمحصيصلا حيث الورثة أنصباء عل الدالة وأحاديثها اأواريثv آيامت، ٣" 

فتها•

هماخ:لأ:وانئأئوِنيشض.
رنمالبايت، هذا من الثالث، اهلي٠ثv صمن ق عليه الكلام مدم اهديث، هذا 

(٨٨١.)

رقمالكافر، المالم يرث هل باب الفرائض، نحاب وأبوداود: (، ١  ٩٥أسو)T/ م أجرجه '( 
مثراثباب الفرائض، محاب ماجه: وابن (، ٦٣٥رقم)• الكرى، المتن ل والمائي (، ٢٩١١)

بمسأهلمك،رفم)امماأ(،وانمبجرإ/هي(.



اساذالأءنيميجاءايام|ضس

باب«إإوافاسمقة

رت^وءةهت^ّ

ال(:خ

:خال(

ِوهأج-



هناو،امحام)طبا^ايالأسة(

باب4؛؛واهاهتووسس
لتت222صبم
رَإسمءءءرن\

ئالآئو:مِشميٌ.
عمنعن شعيب، عمروبن وواية من النسابي أيقا ا-كيث،مآجه هذا 

ولهوهومشؤع، والثهسرآ؛، وعد والشافص ماجة ابن ورواْ ئة، ئل 
مقال.فيها ئواهد 

الؤلأءُلمفأغتئ•الخادثئاست - ٨٨٤
السابقالبيع ق الشرومحل باب من الرابع الحديث من طرف الحديث هدا 

(.٧٢٧برقم)

اشاةثرث زلا الدش، من المحر لِالزلأء براث الثالث: الحديث - ٨٨٥
منالنمإلأنلأءَشأمح.

.؛ ث1يهرأي ابن أحزجه الحديث، هل.ا 

j ب )١(  v^u  /Y(رم•  ٨٦٧انيًلأ ،)رقمالكبرى، المن ق والمائي ٤(، ٩ وس)١; ١
(٦٣٣٤.)

المدق واكاسي (، ٢٦٤٦رقم)يرثر، لا القاتل باب الديايت،، كتاب ما-بمت ابن احرجه )٢( 
(AA • م١i٩/ ٣٦٦ر(اارزاقLJوء،)٠٢ .)؛(،واوهقيص/حم

والتابعان.الصحابة من عدد عن (، ٣٥—٩ ٣٥٧/ ١ )٦ شيبة أي ابن بنحوه احرجه )٣( 



اساذا^همصجاءادطاشضٌ

مم1و،اثسا

همئسآتقانتأءاثاق؛^■؛،>5^،•ي اهثس: ذا
'قامحامنيتش 'لإه آغتق منيم اترئ وه يئن، ^١ ۵٤قفومته ثو آتني 

ُش،امحذذ"ا ؛ Ijjة« ٤^؛ ئئومى ئز م؛ئزي من ^١•؛؛؛ 
صحح.يإنناد نعتاه ا ها-يئُ وابن اني والثداود وأي حت وه 

أيحديث من (، ١ ٥  ٤٧)رنم أعش، من فضل ق حاء ما باب التدور، كناب م*ذي■' جامع ( ١ ) 
ة.بمثئ.أمامة 

صحح.حن حديث محذا قال 
(،٣٩٦٥رقم)أفضل، الرقاب أي باب انمق، محاب وأبوداود: ١(،  ١٣)؛/أحد الإمام أخرجه )٢( 

ماجه:وابن ٣(،  ١٤٢رقم)ءغو؛ل، الله ميل ل بهم رمى من ثواب باب ابهاد، محاب داكا؟ئ،• 
;ة.بمئئ.ءسة عصروبن حدث من (، ٢٨١٢)رقم الله، سيل ل الرٌي، باب الجهاد' كتاب 



اوالأست اس^  uUاممام) هتاب 

َكيبماس 

الكامسا.بيع ل بريره قصة الأول؛ الحديث — ٨٨٧

برقمالتح ئروحل باب من الرابع الحديث ل عليه الكلام مدم الحديث هدا 
(٧٢٧.)

ماؤ،نن تعال؛ قوله ق قال ه الئي أل الئاف؛ الحديث - ٨٨٨
الخاية.وي قال: ه، ثائن٤لم أشٌ 

كم؛ابن قال يم -زء:ةه-< ؛ حاتمرأي ابى أف ؛ كشررابن ذكزْ الحديث هدا 
أبوعنه وواه كإ عئ عل موقوف اثه والأشثه منكر، ورقعه عريب حديث ااوهدا 

اائاوئ'''قىتأهُاوض مي 

(.٥٠ممر)آ/ ابن شر )١( 
(.١٤٥٠٨^٢٥٨٦)آ(ضراينتيحاتمص/ 

(.١٤٥٠ ٩٣٠٠?٢  ٥٨١^شرم)٨/ ل حاتم أرِإ ابن أحرجه )٠١( 



اساذا^نيمحةاءامجام|ساٌ

,ذء22هحِ
اْءءةه1رب-متصت\ 

•دبرمنه ص متممه ئهي أنثه وطئ مى الأول؛ الخديث — ٨٨٩
واوهضاُالحاكي أيضا الخليئأحزخ4 هدا 
حاعهرجح وقد جدا، صعيف الهاشس اش عيد بن امحق وفيه (، J^Lولا 

ؤهمهعلع٠ن.

هشص:تىسالآنلأبنئو:لأمح
صبجائظمط،لإائثتيغئة.

قوله،من عمر عن ؛ والداردطير )ائوطأ(، ق مابك أحزجه الحديث هدا 
وتال:وموقومحا، ا السهسر ورواه أصح، وهو ؛؛ )اأممى(أق تال 

عمر.عل ومحقه الصحيح 

أيوب<،عن معمئ، أح؛تنا ا؛ الثراقر همد *قال ا؛ )الدراية(ر ق قال تائده؛ 

(،١٢٥ رقم)٥ الأولاد، أمهات باب انمق، محاب ماجه: وابن (، ٠٣٢ أخمد)١/ الإمام أخرجه )١( 
•١٠(،سحدثابر،بم،٣٤٦/١٠^م،)

ولرمحرجاه.الإسناد، صحح حديثا عدا الحاكم: غال 
ر؛ما*(،والدارغطي)؛/؛ما(. ٧٧٦ئلك)آ/)آ(أخرحه 

(.Yl-A)رقم التقى، )٣( 
اممرى)«ا/م؛م(.)؛(المن 

(.٨٨)ه(الدرا؛ة)أ/ 
(.٢٩١)أ(مممم،ءدالرزاق)يم 



نج(تت1ب،ا1نام)طساسيوالأسا( 

ووأيوأيي اجتمع يمول؛ عليا شمت الثل،ائ عسد0 عن سرين، ابن عن 
أصحمن إنناده يبمس• أف بعد رأيت يم بمس، لا أف الأولاد أمهات ق عمر 

اه.الأسانيد(( 



الوبعامدض اء1عيه تميج م اساذاإ«تع 

ه1بائء1ح
\ءءةصب/
7تتمصت~\

ئلثزوجاكاء0 انتطاغ من الثثامسا ئنئز ثا الأوو: الحديث - ١٨٩
وجاء•لت قإيث الصوم معليه لأست>رع ومذ للمزج، وأحصن للبم أعص يإيه 

معودابن عن الحإعهراُ زؤام الحديث هذا 

رواهحديث، ق دللث، حاء وقد بأمته، يثايي الّ؛ي،. أل المؤلف ذكر فائادْ• 
يالقش عن وينهى بالاءْ، يأمر كاف ه الني أن وصححه ؛ حثاواوابذ أحمد 

الماةة«.محهإوصربماي:زم شدتانموو:مثحوا 
زيالقازشقا لهالها لأزيع: المرأة ٣ الئان: الحدث، - ٨٩٢

يداك.ربت، الدين قاظمريذايت، ؤلدينها، 

المحدذرم•إلا ي بمأ أيما أ>حه اءدط هدا 

اسطاعمن الني. ؛^_J، باب، النكاح، كتاب واJخ١ريت (، ٣٧٨أ-صو)ا/الإمحام أحرجه )١( 
رقمالنكاح، استحباب باب النكاح، كتاب الم؛ وم٥(،  ٠٦٠)ريم فاليتزوج، الباءة منكم 

والرمن*يت٢(، ٠  ٤٦رنم)النكاح، عل التحريض باب النكاح، كتاب داويت وأبو (، ١٤٠٠)
بابالنكاح، كتاب اني؛ والن١(،  ٠٨١رنم)التزؤيج، فضل ق حاء ما باب الكاح، كتاب 
رقماثكاح، نفل ق حاء U باب الكاح، كتاب ص: وابن (، ٠٣٢ رقم)٧ النكاح، عل الحث، 

(١٨٤٥.)

;ههيبمتد.ماللث، ين أس حديث، من (، ٤٠٢٨)رقم حبان، وابن (، ٢ ٤ ٥ )م أ-حمو الإمام أحرجه )٢( 
٥(،٠ ٩ رقم)٠ الدين، ل الأكفاء باب النكاح، كتاب والبخاري: (، ٤٢٨أخمد)٢; الإئ، أحرجه )٣( 

النكاح،كتاب وأبوداود: (، ١٤رنم)٦٦ الدين، ذات ٌكااح استحباب باب الرص؛ع، كتاب ومسلم؛ 



0ممو،الظا|م)طساسى،الأس1ت(
تئت-ن

زثلاعبمش.ئلاعثها بكنا بجلا الثاث: الحديث - ٨٩٣
أيصا.؛ الحإءةرمة أحرحه الحدث هدا 

أحدق والدم امئنهد حرام بن اض همد بن جابر كال فايدْ• 
،٧٥١رٌموو لة قاو قلمإ سا، امزأ؛ جابر احرص ف؛وولج أوتسعا، نبعا بات وحلث 

يكرهنسان تنخ ويرك قتل أب؛، افبإف وو رم يا هال،؛ إلخ، •" • ررثلألأكرا• 
قال؛علتهى• وموم ممئطهى امرأْ ولكن متبجن، حزقاء جاينه إلثهن أجع أف 

أنتمحقتر ءلاإعتاي< نثت< )ود باب ق ا صحيحهر ق التخاري ذكزْ ®أصتش® 
كتاب)الغازى(.ل احد( عزوة من ه مثلا 

الآنناءَ:زمبئء ئكاثث قإو< ١^٧ الردود تززجوا الراغ: الحدث -  ٨٩٤
اكانة.

اJاداهدا من الأول الحدث صمن ي إليه الإثارْ مدمت الحديث هدا 
رقم)\س

كراهةباب الكاح، كتاب ائي; والن٢(، ٠  ٤٧)رنم الدين، ذات تزمحيج من به يؤمر ما اب ب ً
(، ١٨٥٨)رنم الدين، ذات تزيج باب النكاح، كتاب »ا-بمت وابن (، ٠٣٢٣ ر رنم الزناة، تزيج 

حدثأبٍرمريرة.بمن.من 
الثعثة،وثمتثعل السة تستحي باب النكاح، كتاب واJخاريت ٣(، ٠ ٨ )t/ أحمد الإمام أحرجه ا )١ 

(،٧١٥)رنم الدين، ذات نكاح اسحباب باب الر٠^٤، كتاب ت لم وم(، ٥٢٤٧)رقم 
النكاح،كتاب والرطىت ٢(، •  ٤٨)رقم الأبكار، تزؤج ل باب النكاح، كتاب وأبوداويت 

الأبكار،نكاح باب النكاح، كتاب ائى1 والن(، ١ ١ ٠ )٠ رنم الأبكار، تزؤيج ق جاء محا باب 
حديث؛من (، ١  ٠٨٦ ) رقم الأبكار، تزؤج باب النكاح، كتاب ماجه؛ وابن (، ١٣٢ )٩ رقم 

افب بن جابر 
٤(.٠  ٥٢رقم)مثلاه، ؛^!آن ^١٠نثت ود باب انلغازي، كتاب البخاري: صحح )٢( 





ممباسم)واباسيرالأست(

•'•ضنحأ•'■

او()خ

٠٠٠• ٠٠

إذي،يهو نكتت هإن مسها، ِفي الثيمه ستأمئ الثامن؛ الحديث — ٨٩٨
و\0°4نبم

•الزوائد، زمحخ ل مال ا، والخاكمر جبال ابن أيقا أحرجه الحديث هذا 
الصحح،.رجال أحمد أرجال 

حشئنكح؛ليكئ ولا ستأم، حى الايم سكح لا التابع؛ الحديث - ٨٩٩
سكتا.أذ دالأ وكسإدتآا؟ ااأوأ، رثول، يا مالواأ ستأدل، 

٢.الحإعةر ثمة أيقا أ-ئمجه الحديث هذا 

الخاريروى وك صداتها. عممها فجعل ه، الننر إل صارت تم الكلي، دلحة إل ارت من =
(.٣٧١^)طولة القمة 

حدثمن (، ١٦٦والحاكم)A ٤(،  ٠٨٥رقم)جان، وابن (، ٣٩٤رإ/ أخمد الإمام أخرجه )١( 
قؤهبمثن•الأشعري موصى أيى 

نحرجاه.ولر الشيخين، شرط عل صحح حديث هدا الحاكم: قال 
(.٢٨٠رآ(صعالزوائد)؛/ 

الكروغثره الأب، يتكح لا باب، النكاح، كتاب والخارىت (، ٤٣٤)آ/ أحمل الإمام أخرجه )٣( 
رقمبالت3لق، اكسر استدان باب الكاح، كتاب لم: وم٠(،  ١٣٦)رقم برصاها، إلا والثيب 

التكاح،كتاب والرمدي؛ (، ٢٠ ٩٢رقم)الامثإر، ق باب الكاح، محاب وأبوداود: (، ١٤١٩)
الكر،إذن باب الكاح، كتاب اني: والن(، ١ ١ ٠ رقم)^١ والثيست،، الكر امتثإر ل جاء ما باب 

بن،حد من (،  ١٨٧١رنم)والسجؤ، الكر اسمار باب الكاح، كتاب ماجه؛ وابن (، ٣٢٦٧رقم)
^يته.هريرة أي 



~~ي؛غ

•••فنل••

ه-شثح:• ٠

قويكر وصححاه، ؛ والخاكلمرحبال ابن أقا أحزجه الخديث هذا 
وقدبالإزمال، وأي قال: ءضاْ، الد؛نيرم وابن المحمدي ررأف )الثلوغ(رأا: 

أوجهبحمة وصله ورجح ا، الثنن(ر )مذيب ق الميم ابن العله هذْ دخ 
الديىوابن كالبخاري بالصحة لروايته وحهكمهم الأئمة ثمححيح أحدها 

اه.٠ حزيمه«ر وابن حثاف وابن والحاكم والمحمدي 
عدماامضت لع نيقؤهبي صلمه أم أل عثر! الحادي الحديث " ٩٠١

أوليانيمن أحد ليس اه رسول يا فقالت! ثئطثها، . اطه رسول إليها أرسل 
ئلم;اصذلك. ثكنة عائث زلا شاهت من يل قاَل: شاهاJا. 

فزدجه•الله: وقول يروج 
أيقاأحمداالحديثأحزجه هذا 

(،٢٠٨٥)رقم الول، j باب الكاح، كتاب داود: وأبو أحمد الإمام أخرجه )١( 
كتابماجه: وابن (، ١١٠١)رنم بول، إلا نكاح لا حاء ما باب النكاح، كتاب والرمذي: 

(،١٧٠)Y/ والحاكم ٤(،  ٠٧٧)رنم حبان، وابن (، ١٨٨١)رقم يول، إلا نكاح لا باب الكاح، 
صحيحة.كلها الأسانيد هذه الحاكم: قال غ؛ئؤةثئ. الأشعري موسى أير حدث من 

(.٩٨٩رقم))آ(؛الوغاارام، 
(.١٣٥; )٠ المنوالآ'ار ومعرفة (، ٤٠١الترمذي)T/ جامع انثلر: )٣( 

-؛U(.Urارن)أ/ )أ(مددب،
للبيهقيالكرى والخن (، ١٧٠)٢; الحاكم ومتدرك ٤(،  ٠٧٧)رقم حيان، ابن صحيح انظر: )٥( 

(.٥٤٣اكر)U/أمأم(،واودر ا/ ا(،وْعرفةاونوالآىر).  ٠٨^/(، YnU)؛/
الابنأمه،رفم)؛همآم(.الكاح،؛ابلنكاح محاب ص: 



مماباممام)بمباسيوالآسة(

سلمه،\لي بن عمر بعمر المراد أف الحديث بيذا المؤلف_1ا استدلال ظاهر شه• 
منين^١-؛، أو مشان لمه حينذاك عمن ابنها لأو وعره؛ ا اكيمر ابن فيه ونظر 

)اقدى(رآ':ق المم ا؛ن وقال ا"قدث، بعئهي أعل، ثم M يروج؟ في 
ايىكاف لأيه ااءطاء<_،؛ بن عمر افه. وسول من زوجها الدي إف قتل• اروقد 

عئها،وافهأطإ«.
..•فنل•..

ثدل.بنو عشز: الئاف الحديث - ٩ ٠ ٢ 

٩٠)رقم الباُب هن>ا من العاشر الحديث ؤ، الكلام شى أوله الحدينر هدا  ٠ )•
قوالثهمث، والدارقطني أحمد رواه فمد ا؛ عدل راوثاهدي فوله! وأما 

محرربن، النه عبد إستادْ وؤ، حصى، بن عمرال عن الحسن، حديث، من )العلل( 
متروك•وهو 

ءإلمقطعا كان ؤإل رروهدا وقال؛ مرتلا الحثن عن الثاقصر؛ رواه وقد 
هزفوعهشواهد الأوطار(لْا ي)لإل له ذو وقد اه. ُه« مولون العلم أكوم 
.بعصا٠١ بعصها يموتم، ررإثه وقال! وموقوفه 

(.١٠٤)؛(زادالماد)؛/
)'؛(زادالمطد)؛/أ،؛-ه•؛(.

(٢٦٦٥رقم)التقى ق الجد وءزاْ م/ه؟؛(، واJهفى الدارممي)*؛/ه؟آ(، أنرجه )٣( 
اش.عبد اسه رواية ل أحد للإمام 
(.٤٣٢-٤٣١/٦)٤(الأم)

(.١٥١)٥(سلالأوًلlر)٦/ 



_سمإميء^

سآؤحأف مس ست قاطنه أص س النئ أف عشز: اكاث الخاوث - ٩ ٠ ٣ 
أمره.وثةه\ زيد بى أم«امه 

قالخديث ممام يكر وقد ا، داوذر وأبو النسانى أيصا ا-محزحه الخديث هدا 
)نمالأحكام(رى.

يدكرولر ٠، ر ثلم أفراد من الئياق -هدا ءإثه ؛: ق)العدة(رالصنعان وقال 
فأنندصاحي)اص( وَ حجرام ابن قال انتقالها، فئة إلا منه البماريرْا 

اه.ا عليه النفق ق حديثها 

كتابوأبوداويت (، ١٤٨٠رقم)لها، مقة لا ثلاثأ الطلقة باب الطلاق، كتاب لم: مأحرجه )١( 
الرأةإذاامتثارت باب الكاح، كتاب والماثي: (، ٢٢٨٤رقم)التو-ة، نفقة ق باب الطلاق، 

مصينت فاطمة حديث، من (، ٤٣٢ رنم)٥ بحرعابجايعلم، بملهاعل رجلامحمن 
رنم)أأم(.الأحكام، عمدة )٢( 

ثلأثالأمقةلها،رقم)«حأا(.الطلقة باب اyلأق، كتاب سلم: )أ(صمح 
حديثمن (، ٥٣٢٥)رقم قيس، بنتا فاطمة نمة باب الهللاق، كتاب البخاري: صحيح )ه( 

زء؛هبمها.عاتثة 
(.٤٧٨)ا"(ثحابرى)ا،/ 



؛تاساممام)واباسيوالآست(

اس1حي الممات باب 

اشط.مى عترم ما الؤص^ع من عرم الأوو؛ الخديث - ٩ ٠ ٤ 
IJLa  ا. ١٧١ا•^،وتم0 أحزحه الخديث

مولأ:محالمنأةوخامحا•
اأرأْسكح أل الثي. *ثش ولمنلهم! الخإعه، شحوم وواْ ا-ثديث هدا 

•حالتهأ® أو عمتها عل 

اجاعهرواْ وحاكيا• الزأْ وي؛ث وعمتها، الرأة مح( نحمع أل رش ء■' ول 
وامحدذرآ؛•ماجة ابن إلا 

يمنك،تربت الشي. قول باب، الأدب،، محاب، (، ١٠٢)اُ/ أحد الإمام أحرجه )١( 
١(،٤  ٤o)رقم الفحل، ماء من الرصاعة تحريم ؛اب، الرصاع، ممابح ومسالم: (، ٦١٥٦)رنم 
(،٢٠٥٥)رنم البء من محرم ما الرصاعة من بجرم باب النكاح، كتاب، داود: وأبو 

(،١١)^١٤ رنم اكسب،، من يرم ما الرصاع من محرم حاء ما باب الرصاع، ياب وال،رءدى: 
اماح،مماب، ما-بم: وابن (، T-T•٠ )٢ رقم الرضاع، من محرم U باب، الكاح، كتاب، والماتي: 

ءائشةخ؛.بمه.حديثؤ من (، ١  ٩٣٧رقم)اكسبإ، من محرم ما الرضاع من محرم باب 
رقمعمتها، عل الرأة تتكح لا ؛اب، الكاح، كتاب، والبخاري: (، ٤٠١أمد)آ/ الإمام أحرجه )٢( 

وأبو(، ١٤٠)٨ رنم وعمتها، اراة ي،ن ابمع نجريم باب النكاح، كتاب، لم: وم(، ٥١١٠)
كتابواكاتي• ٢(، * رنم)٦٦ الماء، من بينهن يجمع أن يكرم ما باب النكاح، كتاب، داود: 

•نمحهيبمن هريرة حدينرأن من (، ٣٢٨٩رقم)وعمتها، ارأْ ي،ن الخعع باب النكاح، 



ائربعاشض اء1ديه تميع م الهياذالتع 

س:لأ:لإمحملآلأصنلأظ4.
رنمالإحرام محظورات باب من الثاق ل علته الكلام مدم اهدث هذا 

(٦١٧.)



ةت1بالن1س)واباسيوالآست(

باس>اوطواسمبياساح
ذتت22صح/
\~zezx/؟_،r

أذوالئغاث الشنار، نكاح ص مى ه الثئ أف الأوو: الخاد.ث - ٩٠٧
مابم،هسةياثاواو

الشنار،مسير الرمذي يذكر ولر أيقا، ٢ اي،اعةر بمية أحرجه الحديث، هذا 
ققاله '، عثهارمممق روايه ق كذللئ، وهو نابع، كلام من جعله داود وأبو 

الشنار؟وما اه رموو يا قالوا! كمس، بن أق عن ٢ \أ3!لإو\وأا وأحتج '، )التقى(ر 
كافؤإن ررؤإمناده ا! حجرر ابن قال سهةا،ا، محياي لا بالرأة الرأة هال،؛ 

٢.الأوءلار(ر )تل ي عنه ذكره اكام® هذا ق به تنتانس لكن صمما 
اض.زئول ;ل؛ا ^^١: اكار؟ا \؛وريشم 1لأ الئاق: الحديث، - ٩٠٨

لا.والئل ١^!^ ١^ ممن ^ذل، 
وملم:٥(، ١ ١ رنم)٢ الشعار، باب الكاح، كتاب والمخاري: ١(، ٩ أحمد)T/ الإمام أحرجه )١( 

بابالنكاح، كتاب وأبوداود: (، ١٤١٥رنم)وبهللأنه، الثغار نكاح تحريم باب النكاح، كتاب 
الشعار،نكاح عن النهي ق حاء ما باب النكاح، كتاب والترمذي: ٢(، • رنم)٤٧لثغار، اق 

كتابماجه: وابن (، ٣٣٣٧رقم)الشعار، ير نفباب النكاح، كتاب والنيائي: (، ١١٢٤رقم)
رمنبم؛؛ا.عمر ابن حديث، من (،  ١٨٨٣رقم)الشعار، عن النهي باب النكاح، 

النكاح،كتاب لم: وم(، ٦٩٦)• رقم النكاح، ق الحلة باب الحل، كتاب البخاري: صحح )٢( 
(.١٥٨/ ٤ ١ رقم)٥ وبمللأنه، الشعار نكاح نجريم باب 

(.٢٦٨٥)٣(اكيى،رقم)
.٤( ٤ رقم)١ المغير، والجم ٣(،  ٥٥٩رقم)الأوط، المعجم )٤( 

(.٣١٩)ه(التلخصاضر)م 
(.١٦٨)٦(نلالأوٍلار)٦/ 



الربعامدض اء،عيه تغييج م اساذالتع نقه 
صعيف،راو وفيه يالإرمال، وأعل ؛، الخاكمر أيشا احزجه الخديث هدا 

والرمديروالنسابي أخمد رواه ممد له، والحلل الحلل اف االس ةووه1 وأما 
التخاري.مرط عل ا العيدر دقتق وابن المطان ابن وصححه وصححه، 

يحلناحئن المح عام باكمحة ه افه رسول أمننا الثالثت الحديث " ٩٠٩
•عنها ثبماثا لحى لمُد*مج يم طه، 

يمعناه.أيصا ا أحمدر أ-محزجه الحديث هذا 
الذيالزن j »واخ؛ث القح: عزوة و ل)اظى(رْا المم ابن تال فائدة: 

العلياءمن طائفة يزل وهذا نير• يوم أحدها: أقوال: أربعة عل التعة فيه حرمث 
وطائفة،ا ءستهر ابن قول وهذا طه• قح عام الثاف؛ وغ؛رْ، ؛ الث-اقُيرمنهم 

المح،بعزوة حشن عزوة لايصال الثاق هو الحميمة ق وهذا حشن. عام والثاJثا: 
ذكنثإ المح، عام حرنت، أنيا والصحيح نهم، وهذا الزدلع. لحجه عام والراح• 

؟\A/Yوالحاكم)(، ١٩٣٦رنم)له، وادءالل الخلل باب، الكاح، ئاب، ماجه: ابن أحرجه )١( 
خ.بمثئ.عامر بن عب حديث، من (، ١٩وه

ولرينرحاه.الإسناد، صحح حديث، من.ا الحاكم: قال( 
له،والخل الخل ق حاء ما ؛اب، الكاح، كتاب، والرمل٠يت (، ٤٤٨)ا/أ-ءاو■ الإمام أحرجه )٢( 

رنمالتغاليفل، من مه وما نلأثا الطاقة إحلال باب، الطلاق،، محاب، وازني: ١(،  ١١٢)٠ رقم 
عود؛ْ؛.بمئ.مابن حديث، من (، ١٣٤ )٦ 

صحح.حن حديح، ^ا الأرمل.ي: نال 
^بمام>؛/أ؛؛(،>0/«آم\(،والأدراحفييانالأصطلأحرص:ا«ا(.

من١(، ٤ ٠ )٦ رقم اكة، نكاح باب، الكاح، كتاب، ومسالم: (، ٤٠٥)٣! أحمد الإمام أحرجه )٤( 
ق.بمثن.الحهتي سره حديث 

(.٤٠٣)©(زاداشادرم 
هلأا-أ'\ا(.؛.مآ(،و.مرنةالمنوالآ'ار)'ا/ الأملالشاسي>أ/ )أ(انذلر:

هم\ا-أماا(.)م\(انظر:معر>ةالمننوالآثار)«ا/ 



ت،ةتابالنام)بمساصيالآس( 

عثازدعثهاه.وا-إقواب مزجحايه 

-'•نمل••

•عممت ج ووجها عل وثمرها بريرْ حديث الرابع؛ الحديث - ٩ ١ ٠ 
(.٧٢٧)رنم التيع ل الشروط ياب من الرابع ل علته الكلام مدم الحديث هدا 
غرءندا،< راولكل بلمظ؛ زؤام فمد أسودا، عدا روجها رروكاف ت توله وأما 

علتهالكلام أطاو وقد ا، ماجةر وابن والمحمدي وأبوداود ومسلم أحمد البماري 
في)اض%.

 ■ • ٠ ٠ ٠■

او()خ

■••فنل••■

او()خ

(،١٥٠٤رغم)لنأعتق، الولاء إن،ا باب العتق، كتاب وسالم: (، ١١٥)ا*/أحمد الإمام أحرجه )١( 
الرضاع،محاب والترمذي: (، YYT-r)"رغم -متق، المملوكة j باب الهللاق، كتاب داود: وأبو 
-متقالأمة خار باب اس!ق، كاب والنماتي: (، ١ ١ 0 )٤ رقم للفراش، الولد أن جاء U اب 

رقمأممت، إذا الأمة خار باب الخلاق، كتاب اجه: وابن (، ١٠٤٥١)"رقم مملوك، وزوجها 
ظ^بمتثا.عى' حديث، من (، Y ٠ ر٦م\ 

من(، ٥٢٨١٠)رقم بريرة، زوج ل ه الم، شفاعة باب الخلاق، كتاب الخاري: وأحرجه 
لآوييبمبج١•هماس ابن حدث 

(.١٥١٠)أ(زاداإلخاد)ه/ 



ائربعاموض احاديه تميج ي الييادائت؛ 

اثمارنكاح باب 

وثأينرضهجر محوس من ايريه الني.أحد أف الأيون الحديث - ٩١١
•لمهم محا يأكاح بميحوف أثأم علبه بأ أثكجهم ق علتهم 

الذمةعمد باُب من الأول الحديث ق مدم ا-لزية، أحد ل الحديث هدا 
٧(.٠ )١ رقم مها وأحلك 

 ٠٠"٠٠"

الوليدبتت وامرايؤ أميه بن صفوال إنلأم ي؛ن كاف الثال• الحديث — ٩١٢
حنيناسهل لحى صفوان وبقي المسح يوم أسلمت سهر من ثحو المنية ابن 

١^عئدة وانقئث .محي ١^، ذإوق أنالإ، م كافت، زم وامحاتث 

رى.كإ وهومرسل ؛، )الطمات(ر ق سعد ابن أيصا اخزجه الحديث هدا 

ثل١^ ييأ الثٍت. مد ي الاز كان الحدث -  ٩١٣
كلإبمدفإذ ١^، ثهذ ١^٥ انقضاء ثل انلي يأبجا  ٣١ثز ثاوأة اوأة، 
ببجا*يعاخ ملأ العدة 

أيصا.وهومرسل -نئجه.أ من لمْأجد الحديث هذا 

من(، ١١)آ/• الدى اممقات j سعد وابن رنم؛أ(،  Oir/Yالوطآ)ق مالك أخرجه :١( 
بلاغا.الزهري حديث 



 Luاكام)واباسيوالآسة(؛؛

واباساى
هحم222__،تت؛

رِخِتممءتتا

ي:ام:ترئس سالأئل:أها
وكذامؤوعه،ا، آسره برئ الككااح ®أعثلم يلمظ! أحد أحزجه الخديث هذا 

ررأحمب1ذظت ا )الآوسط(ر ق وأ-حزحه ٠، الإيإن(ر )سعب ق الثهس 
أبوداودوأ-محزجه صعش، شبل بن الحارث وفيه برئ'ا، أعفلمهى صداقا النساء 

وقدالأزطار(رر )لإل j كذا كزة« الئداق ®لحو بمظ: وصشئه والحاكزرى 
٠،والسهسر والحاكم لأحمد وعزاْ ٠، الصغار(ر )الحامع ق الولف بلض ذكزْ 
اه؛ماروكاا وهو ميمون بن عيسى ررفه ٠ اقسمي قال لكن لصحته، ورمز 

عائثةحدث من (، ٦١٤٦رنم)الإي،ان، شعب ق واليهتي (، ٨٢إ ٦١أحد الإمام أحرجه ، ١١

)آ(انمجمالأوط،رنم)اه؛ه(.
٢(، ١١٧رنم)مات، حتى صدانا سم ولر تزيج فتعن باب النكاح، كتاب داويت أبو أحرجه )٣، 

رمح.بمقن.يامر بن عقبة حديث، من (، ١٨١)Y/والحاكم 
كنرحاه.ولم شرط عل صحيح حديث هدا الخاكمت محال 

)أ(نيلالأوطار>آ/««\-ا«آ(.
(.١١)٧٨ رقم المغير، )ه(الحا0ع 

عائثةحدث من (، YT'0 /U)واJهفى (، ١٧٨والهاكم)أ/(، ٨٢)٦! أحمد الاط، أحرجه )٦( 

(.٢٥٥/٤)٧(مح٠عالزواند)
(.٩٦٢)رقم المغير، الحامع صعيف )٨( 



_^^؛وامبء

وصداييوهم، متة أرع الثى. ثنات صداي( أف الثالت الخدين، " ٩١٥
لوهم•متة حس( روجاته 

خديجي.'يتضمن الحديث، هدا 

لكنأجيم، لر وهدا درهم، مثة أنع س ائي يامتا صداي( أف أحدهما! 
مذامزا0 السي. اصديا ®ما قال(ث عمر عن السميتح( وصححه ا الخمسها أحرج 
•أؤمحه* عفرْ نني مذ اكثر بماته مذ امرأْ ولاأصدمت، نسائه، 

الح،اعهوهذاأحرجه درهم، مثة حمس س النئ زوجاُت، صداي، أف الثان(! 

كدلائ،،وليس المقدار هدا أصدمهذ زوجاته حميع أن الخدين، ظاهر ثنيه• 
حدمحه،بمدي( ولب عممها، صمه أصدئ( فمد ؤإلأ منهذ، للغالي، هو وإد،ا 
الني.عن ظهقنئ النجاثي أصديها ثل لحيسه، أم ولا المقدار، هذا جويرث4 ولا 

ابذحجرر٢ايناته.ذلك عل نثة دزهث؛، آلاف، أزثعه 
(،٢١٠٦)رقم الصداق، باي، الكاح، محاب داود: وأبر (، ٤٠)ا/أحمد الإ،ام أحرحه )١( 

التكاح،كتاب، الي: والن(، ١١١٤رقم)النساء، مهور ق جاء ما بابه التكاح، كتاب، والرمدؤ،ت 
رقمالنماء، صداق باب، النكاح، كتاب، ماجه: وابن (، ٣٣٤٩)رنم الأصدنت، ق المعل ؛اب، 

(١٨٨٧.)

صحح.هداحديثاحن الرمجدى: قال( 
وأبو(، ١٤٢٦)رنم الصداق، باب، النكاح، كتاب، وسلم: (، ٩٣)٦;احد الإمام أحرجه )٢( 

لالقسعل• بابخ النكاح، كتابر والشمائي: ٢(،  ١٠٥)رنم الصداق، بابخ النكاح، كتاب، داود: 
من(، ١٨٨٦)رقم النماء، صداق بابه الدكاح، كتاب، ماجه: وابن (، ٣٣٤٧)رقم الأصدقة، 

عاتثةحديث 

(.٣٨٧الخيير)م/ التلخيص )٣( 



\ثثأآممسا1نامرواساصارالآس|،؛ات( 

أئساعوأزمة عريا ويالأ وعنرون وأويعه مثه الدرهم مئة أرع فائدْ• 
،،Jijjأئس1ع وخمسة عربيا ؤيالأ وخمسون وخمسة مئة الدرهم مئة وبخس ،، ١١٧

يثالأتمثانلأنيعه سعة وكل ميا، ينالا وتانون مثتان درهم مئة تنع وكل 
خالصة.ليه عن 

حديد.من حامما وثو التمز الحديث — ٩ ١ ٦ 

آ.قصةر وفيه ٠، اائتةر جميع الفواواو(را؛ )جع ق عزاْ ا-ثديث هذا 
لمالمران، مى نورة عل رجلا زوج الني. أل ١^١^ الحديث - ٩ ١ ٧ 

ئخمزا.قاو:لأو5وئكبمك 

صعيف.فهو ^؛-،، لا مذ وفيه مرتلا، أيئبما تعيدر؛ا رواة الحديث هدا 

أحرى•بطلاق امزاْ ين؛ح أف لرجل قل لا الحابس• الحديث، " ٩١٨
)ا(جعالفوامم)أ/آ"اا(.

وملم•٥(،  ١٤٩رنم)صداق، وشر المآل عل التزؤج باب الكاح، ئأب الغاري; أحرجه )٢( 
علالتزؤج ل ياب النكاح، محاب داولت وأبو ١(،  ٤٢٥)رقم الصداق، باب الكاح، ئاب 

رنمالماء، مهور ل جاء ما باب الكاح، محاب والترمذي; (، ٢١١١)رقم يعمل، العمل 
وابن"٢(،  ١٠ ١٠٩)رقم القرآن، من سور عل الترؤج باب الكاح، كتاب اني; والن(، ١١١٤)

الماعديصعد بن مهل حديث من (، ١٨٨٩)رقم الماء، صداق باب الكاح، كتاب ماجه; 
•هئجبمنة 

نقالتؤ;امرأة، الض. ائت هبمثان; صهل قال تنتمرة; ( ٥٠٢٩)المغاري صد ك،ا القصة )٣( 
ذ3*سثرجزت ممالا حاجي"، من اء الئن، ررمال ،؛ ١١٥٠ه ولرّؤك ه منها ومت، غد إما 

امامعلئ،فقال; له، حديدا، أأءطهاوروحادامن تال; لااحد، تال; *أصلهاثوبا،، قال; 
القرآن*.من معك، بإ روجمحها *فقد قال; وكذا، كذا قال; القرآن؟* من 

معضلا.مّلأ الضرير، معاؤية أي حدبث، رنم)؟أآ"(،من مصور، بن صعيد سن )٤( 



الربعامحوم تميج ايتإي الييان 
تمحثال^ 

١^،في1ب\ذووطو )اثش(رى j ذكزْ أحدر١ا، رواْ ئ سا 
طلأيىأخيا«رى.١>؛؛ ءلاظ وئؤدْ \}أنج عيه ولأ;ثكئلم 

"*سة*"

او()خ

٠٠٠ ٠٠٠

او()خ

٠٠ ٠٠٠*

منها.أضاب بإ أغطاثا اثدي نلها المادز: الحديث ٩- ١ ٩ 
اضهرواة وقد بإشادهما، والخلالاءا الرقالأ نواْ القظ -^١ الحدث ^ا 

ي51خها;اطل نكاخها ^١ ض شر س ١^١٠ ق بلفظ: اشائ،اْا آلا 
ة.بمتمح•العاص عمروبن بن اض عطل حديث من (،  ١٧٦)y/ أحد الإمام أحرجه )١( 

(Yn<\Y)،i,,،_:J،l(Y.)
(،٢٧٢٣)رقم الكاح، ق الشروط من محوز لا ما باب الثروط، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

عريرهأي حديث من (، ١٥١٥)رغم الخيالة، حبل بيع تحريم باب التهمع، كتاب لم: وم
نقهن.

عاتنةحديث من (، ١٥)يا/العلل ل والدارقهلني (، ٤٠٧٤)رنم حبان، ابن أحرجه )٤( 
.بمه.

(،٢٠٨٣)رقم الول، ل باب الكاح، كاب داود: وأبو (، ٦٦)n/أحمد الإمام أحرجه )٥( 
كابماجه: وابن ١(، ١  ٠٢)رقم بول، إلا نكاح لا جاء ما باب الكاح، كتاب والترمذي: 

•نه.بمءا عاتثة حدين، من (، ١  ٨٧٩رقم)بول، إلا نكاح لا باب النكاح، 
حن.حديث هلبا الترمذي: قال 



جاممباسم)بمساسيُالأست( 

ائتجردامإن هزجها، مى انتحل بئا امحر ملها بما يحو لإو باطن، قكاحها باطل 
حبالوابن عواتة أبو وصححه المنمذي، حثئه )ها؛ وئ لا من وئ يالثلطاو 

نوالفي)انمس(ا'ا:ااايالإناو«.
رجيا.اتشتوبذ امحثب،ا نلها الأخ: ش؛ئ - ٩٢•

(.٩٠١)رقم مله الحديث ل عليه الكلام مدم الحديث هدا 

أيوصتغرج (، ١١٠٢)رنم بول، إلا نكاح لا جاء ما ياب الكاح، محاب الترمذي: حا4ع ر١( 
(•١  ٦٨لإ/ والستدرك) رنم)؛ما'ة(، حبان، ابن وصحح (، ٤٠رقم)٧٣ عوانة، 

ولرعنرجا٥•اكيخ؛ز،، شرط عل صحح حدث ط! الحاكم: نال، 
رنم).إحا(.الخلل، )٢(؛^ 

(.٣٢٤)م(السسالجر)٣; 



اس1نادتوهمضعاءاجاشضص

Hوابوسؤاضس 
—M

أولإْووودثاة.الأول! الخا»يث — ١٩٢
}ا-إقإعهر ا-قاليثأحتجه هذا 

دلما والصواب ميء، أعل الشام أف والأصحاب الولف ظاهركلام يتثيه• 
ربابهذا؛ عل ا )الثفى(ر راجم يمن للعي، ثيء أم أعا الحديئ عله 

مال؛قوله ق داحلة فالوليمة يدويا(، وجوازها دأك؛ر بالشاة الوليمة اسحباب 
ثثاأثث لأي؛ةث، آثأ ءائة مثآ ئثنغى ا؛ىةثر ئدرعذ وثن سمتزث تن درست ى شؤ 

للأء0َءصاسُتدملإاه.
نطعهل وصنه سص صمه عل أولم■ الشل. أف القال؛ الخديثر - ٩ ٢ ٢ 
صغم.

وا1دينهحير ب؛و( اقام اللمي. رُال بالقظ■ ٢ )المتتفى(ر ق ذكزْ ا-ثديث، هدا 
ولا-ثمحبؤ فيهامن ماكاف ؤليمته إل تلمي يدعوت ثصمه، يبى ليال ثلاث 

رنمللمتزوج، يدعى كتف باب النكاح، كتاب واJخارىت (، ١٦٥)رم/ أخمد الإمام أحرجه ( ١ر 
النكاح،كتاب داويت وأبو (، ١٤٢١)^رنم الصداق، باب الكاح، كتاب ت لم وم(، ٥١٥٥)

١(،٠ رقم)٤٩ الوليمة، ق جاء U باب الكاح، كتاب والترمذي: ٢(، ١ ٠ رقم)٩ الهر، نالا باب 
الكاح،كتاب ط-بم: وابن (، ١٢١٠٧٢رقم)•عندالتزرج، المقرة ق باب النكاح، كتاب والمائي: 

خ؛.بمثئ.مالك، بن أس حدث من (، ١٩٠٧رقم)الوليمة، باب 
)ص:أاآ(.)٢(^ 

(.٢٧٢اكض،رiم)٩')٠١( 



\أةإ/اإنامروارإااسيرالأست( ئتاس 

Uj  زالثنن...،زالاهط ؛كئ ^41 قاض قيطش ك\)؛وه\ابأ0°محأض
أ.هر عLJمممق الخدث، 

ويدعىيأتيها، من ينمعها الويمة طعام الطعام ثؤ ت الثالث الحديث — ٩  ٢٣
ورسوله•الله عش قد محب لمْ دس يأباها، من إلتها 

ذصالآعياء لها *يدعى بلئظ؛ وأخمدرآ؛ الثخاري أيئا رواه الحديئ هدا 
لملآ.الثان؛ وهوالثمفل الفمزاءاا، 

الفائد0.وئكئل حاو إلح رريدض...(( قوله'. ق الخنلة ءاتد0ت 
والثالثحى، يوم أول، الوييمه الراع• الحديثر " ٩٢٤

0َسَأصَم 
وسمعه.ؤياء 

طرقهوحح ٠، ^ ١٠وابن والرمدي أحمد داود أي ضر زواه الخديث هدا 
صعقة,

النكاح،كتاب ت لم وم(، ٥٠)٥٨ ريم المراري، انحاذ باب اJكاح، كتاب \لمخ\وي.' أحرجه ( ١ ) 
قؤؤبمته.ماللث، بن أنس حدين، من (،  ١٣٦٥)رنم بتزوجها، ثم أمته إمحاقه فضيلة باب 

افءْى فقئ الل.ءره ترك من باب الكاح، كتاب واJخارىت (، ٤٠٥)Y/ أحد الإمام أحرجه )٢( 
رنمال.ءوة، عل الداعي يإجابة الأمر باب الكاح، كتاب لم: وم٥(،  ١٧٧)رنم ورصوله، 

خ؛ؤبمءثم.عربرة أي حدين، من (، ١  ٤٣٢)
رقمالوليمة، نحب تكم ق باب الأءاع٠ة، كتاب داود: وأبو (، ٢٨)ه/أحمد الإمام أحرجه )٣( 

قئيبمتن•عمان ين زهثر حا-بح، من (، ٣٧٤)٥ 
ابنح،•ين، من ١(، ٠  ٩٧)رقم الوليمة، ق جاء ما باب الكاح، كتاب الرمدي: وأحرجه 

عود;ء.بمن.م
عريرةأب حدين، محن رقم)هابما(، الا.اءي، إجابة باب الكاح، كتاب ماجه: ابن وأحرجه 
قعقبمإد.



اسن|الأءنيصةاحادثامعسصنيصآ 

قصعقه إل وأثاو إساذه«، يصح ارلأ \ؤئخ\وؤأ.' عن الثهساا' وقال 
ا.)التالخيص(ر ق قاله ؛، صححهر 

يوم.ثي الوليمة إجابة ق الخامسI الخديث —  ٠٩٢

(.٩٢٤)رقم الباُب هذا ل الراح هوالحديث الحديث هل.ا 
3ألبمغ،لحاج كاف ءإذ مليجن، ألحدكب يعل إذا اسز: الخديث -  ٩٢٦

ضر'\صأ.ثإذكاو 
ا.ر وملم أحد أيصا رواه الحديث هذا 

يوماؤم م كل ٣.( ويهلما تحوئز دعاكم الماع؛ الحديث - ٩٢٧
تنش.إل نكاثه 

ولم٠ ق)ا،لخي(ر ذكزه وقد الغتب، من عندي فيإ أجي.؛، لم الخديئ هدا 
ِ؛مرا■(

/أي

(.٢٦٠)\(المناهمى)م\/ 
)أ(مححالخارى)يمأآ(•

(.٣٩٦)م(اسصمح)م/ 
رقمالداعي، بإحابة الأمر باب النكاح، كتاب ت لم وم(، o«u/Y)أحد الإمام أحرجه )٤( 

من(، ٢٤٦٠)رنم ولمة، إل يدعى الصائم ق باب الصوم، كتاب داود؛ وأبو (، ١٤٣١)
رء.ءتئ.حديث،أيىمريرة 

(.٢٧٩)ه(اكنى)تم\/
نهوإرساله وع »عوترتل، وقال: والدارقaلنياأ' للمهقي عزاة )اكلخص(اأ' ل وجدته ثم )٦( 

)الولمح(رواته. وهوأحي■ اه. مروك٠ *حميد أب بن محمد لأن صعيفح؛ 

(.٤٠١]ا[اسصهم)م 
الخيري.سمد م حدث من ٢(،  ٦٣)U/ والمهقي (، ١  ٧٧)Y/ الدارممي أحرجه ]٢[ 



0اسىااءلآسة،اسمرطّ ةت1بم 
تثتتن

شاةثإذ ص، شاة هاِذ قؤجث، أخدكب ص إدا ١^: الحديث - ٩٢٨

ءزهوصائلم(ا.وزادت ا، ماجهر وابن وأبوداود ومسلم أحمد وواه الحديث هذا 
لماثئدم.قولهI التابعi الحديث " ٩٢٩

نحرثئه.ونتق اJادت،، هذا من السايع الحديث -يدا يمي 
مغثزا.وحرج نارها ذحل دعوة ع؛ر عل لحل س العاثرت الحديث " ٠٩٣

وفيهمحهول، التصري طارل بن آبان وفيه ٠، داوذر أبو أحرجه الحديث هدا 
بحديثه.محج لا نياد بن درنت 

يقعن.هلا الأحر واليوم بافب يوثن لكف من عثر؛ الحائي الحديث " ٩٣١
الإ.يرذاممةثداثعا

أحمدجابرأحزجه حديث من شاهد له لكن صعيف، إستاده الحديث هذا 
٢.والحاكم١ والرمدي والنسابي 

رقمالداعي، بإجاية الأم باب امماح، مماب وث؛: (، ٣٩٢)م/أحمد الإن،( أحرجه )١( 
وابن(، ٣٧٤٠)رقم الدعرة، إجابة ي جاء ما باب الأطعمة، كتاب داويت وأبو (، ١٤٣٠)

بنجابر حديثا من (، ١٧٥١)رقم وهوصائم، طعام إل دعي من باب الصيام، كتاب ماجه؛ 
ة.بمتمح.عبداف 

ابنحديث، من (، ٣٧٤رقم)١ الدعوة، إجابة ل جاء ما باب الأطعمة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 
ئهبمئعا.عمر 

رقمالخ،ام، يحول ل جاء U باب الأدب، كتاب والترمذي؛ (، ٣٣٩أحمد)٣;\م أحرجه )٣( 
ابنجابر حد؛ث من (، ٢٨٨والحاكم)؛/(، ٦٧٠٨رقم)الكبرى، السنن ل والنسائي (، ٢٨٠)١ 

علصحح حديث هن.ا الحاكم؛ وقال غري،* حن حديث هدا الترمذي؛ قال عيدالثه 
محرجاه.ولر لم، مثرط 



الربإامُض احاديه تميج اساذالتوم 

-جثد،ا.نادْ رروإّأن حجرر ابن قال 

اقكاخ.؟^١ ووكظ: الككاخ. -_L،الثاقعثز:^١ ٩٣٢
وقدصعيف، ؤإسنائه ، والبيهقئ \ذقيوذذإ ينحوه الخديث هذا 

لاتحَف،م•; فه ثا, ٠قال الئثة. (رى اس صاحث)الحامع له أذآ 

■" ضمجمحْ 
٩٣٣ - ،L_ ي ؤا،قتام الخلال ظ:ق نحل عشت: الثالث\ijJij،؛
ِفياقكاح.
وحشهداودر٦ا، أبا إلا احة وبمه الحاكلمرْ؛ أيضا أجنيه ى ٠الا 
المحيي.

(•٢٥٠)ا(نتحالرى)آ/ 
ماجه:وابن ١(،  ٠٨٩)رقم الكاح، إعلان ق حاء ما باب النكاح، كتاب الر أحرجه )٢( 

عائثةحديث من (، ٢٩٠)U/ واJهفى (، ١٨٩٥)رقم الكاح، إعلان باب الكاح، ئاب 
الباب.هدا و حن غرب ، ^JjLهدا الترض: قال ة.بمءآ. 

(.١١٩٨رقم)الصغر، الجامع ( )٠٢
سلمة.أم حدسث، عل وكلامه (، ٥٤٩/ القدير)١ فيض )٤( 
جهبمما.الخمحي حاطب، بن محمد حديث من (،  ١٨٤)Y/ الحاكم أحرجه )٥( 

ولينحرجاه.الإستاد، صحح حديث، هدا الجاكمت قال 
رقمالنكاح، إعلان ق جاء ما باب النكاح، كتاب والرماوي؛ (، ٢٥٩)أ/ أحمد الإمام أحرجه )٦( 

رقماللءc، وصرب ؛الصومت، النكاح إعلان باب النكاح، كتاب ت ائي والن(، ١٠٨٨)
بنمحمد حدين، من (، ١٨٩٦)رقم النكاح، إعلان باب النكاح، كتاب ماجه; وابن )؟!"T"؟(، 

حن؟حاديث، الرمدي؛ قال رمح.بمعاّ الجمحي حاطجإ 



عتاباممامربمباسيارالآست(

ئبهاثرةاسطء
اتك222هحَ

بنائه.يافئ الثي.لكف أف الأووت الخديث — ٩٣٤
عنوغيُهما الشيخان زواه الذي عائشة حديث عليه يدل ا-لخع.يث هدا 

حرجمايتهن أرراجه، بئ أهمغ نمرا عترغ أف أراد إذا النئ. *أف عاتشه: 
نهمهاخجؤام

لاشاة هوا لا الحق؛ من بجنيي لا افهَ أو الثان: الحدث -  ٩٣٥
أعجازهن•
أحدهابأسانيد ررزؤياه اث اiذرير قال الشساشاآا، أيصا زوا٥ الحديث هدا 

اه.حثدا 

١^٢أطاو وقد التحريم، ااقتم؛ي بميد مو\محموعها وله ثلت: 
ءلهفي)الئلخص(ا'ا.

وملم•(، ٢٥٩٣)رنم وعممها، زوجها لغم الرأة هبة باب الهثة، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
رقم)هأ؛آ(.عائشة، نضل ق باب الصحابة، فقائل كتاب 

ءنالمح، باب النكاح، كتاب ماجه؛ وابن (، ٨٩٣٤)رنم الكبحى، السنن ل ائي النأحرجه )٢( 
ة؛هثن•ثايت، بن حزبمة حدين، رةم)أآها(،من أدبارهن، النماءق إتيان 

(.١٩٨)٣(الترغيبوالترم_،)م 
XrsK-r\K)؛(الت،اخيصاقر)٣; 



اسث^همصةائدثاضوضاّ

•••فصل••

الثهماممب، بنم ت محال أهلة يأق حين أحدكم أة الثاوث،ت!ن الخدث — ٩٣٦
ك.امحطائ ١^  jjjملد:دثة ذوه نا المحلأو وجب المحطاف حي 

.١^١٠ا-إقاعةإلأ أيفامه هذا 
مح.ضاتيئديأايلأا.

نعدبن رئيين أيقا وفيه صعيف، حكيم بن الأحوص فيه ا-قديث هذا 
وهوثثة.عدي ين الأعل عبد تابعه لكنه أيصا، صهيف 

؟كونمنه قإل اشاء محامعة عند الكلام محقثزوا لا ت الخامس الحديث —  ٩٣٨
ا>ززاكأدأة.

٢حباثار ابن ومه وميمة ولريعزم، ئيمه عن ا ق)المغني(ل ذكزْ الحديث هذا 
وقال؛١( رقم)٧٩ الصعيفة( الأحاديث ق)سلساله الألباي ذكزْ وقد وهومرتل، 

حزمنكر.وأنه علله، ويكر حدا®، راصعيم، 

وعندحال كل عل التمة باب الوضوء، كتاب والبخاري• ٢،، ١ ٦ / أحمد)ا الإمام أحرجه )١( 
رقمالح،إع، عند يقوله أن نحب يما باب النكاح، كتاب ت لم وم(، ١٤١رقم)، ١^٠١٤

كتابوالرمدىت ٢(، ١ ١• رقم)١ النكاح، جامع ق باب النكاح، كتاب وأبوداود؛ (، ١  ٤١٠٤)
ماباب النكاح، كتاب ماجه؛ وابن (، ١٠رنم)٢٩ أهله، عل لحل إذا يقول ما باب النكاح، 

جهنة.عباس ابن حدث من (، ١ ٩ ١ رنم)٩ أهاله، عاليه يحلن إذا الرجل يقول 
بنعتبة حدث من (، ١٩٢١رقم)الخ،لع، عند الشر باب النكاح، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٢( 

السلسخ.بمتق.عبد 
 )٠١(/U(١٠٠الخي ٠.)

مرملا.ذؤيب بن قيمة من ما(، ٤ / ١ دمشق)^١ تاؤخ عساكرل ابن أحرجه والحديث، 
)ة(الثقان،)ه/ماا"ا(.



والآست( ubالتاسم) ئتاب 

مفىحر يعجلها محلا حاجته يمحى إدا ثم ادست ال— ٩٣٩
خاجما.

قذكزْ إلح، محكندءها...ا< أغله \؛ووؤب جاتغ ®إدا آوثه: ا-قدث هدا 
رالجاَع،،ل الرواق عد إل ؛ الصغثر(ر)الخائع ل وعراْ يعره، ول؛ )المغني(را؛ 

وبميهيتم، ب راو فيه ت الشير قال ا• ثزحهر ق قال ٠، مسند0ر ق يعق وأيى 
ثقات.رجاله 

جرىبجا الروجمأ نحدث ض ش س الشق أف السائغ: الحديث - ٩٤٠
ثبجا•

آبىحديث من وملم أحمد روى لكن الئهي، بلمغل احده لمُ الحديث هدا 
محيالرجل القيامؤ يوم افث عنل مترلأ الناس ثر مذ ررإن قال: الشن. أف تعيد 

والئاثيداود وأبو أحمد وروى برها*، يشر م إليه محي أو الزأة إل 
منهمهو النساء: م ١^^ تال . ١^٠ أو هزيرة أي حديث من ٢ والرمدير 

٣٠)ا(اكي)يم  ٠.)
(.٥٤٩روم)حأْ(،)الممر، الخاْع )٢( 
حدثمن (، ٤٢٧٠)(، ٠٤٢ )١ (، ٤٢٠رقم)٠ بمل، رأبو (، ١٩٤الرزاق)٦; مد أحرجه )٣( 

نههته.مالك، ين أنس 
(.٣٢٦)؛(فضالقدير)ا/
(.٢٩٥)0(صعالزوائد)؛/ 

(١١  ٤٣٧رقم)الرأة، إفشاءم تحريم باب، النكاح، ياب، ومسلم; (، ٦٩)"Xf أحد الإمام أحرجه )٦( 
منيكون ما الرحل ذكر من يكرم ما بابا الذكاح، محاب، وأبوداود: ٥(، ٤ ٠ أحو)آ/ الإمام أحرجه )٧( 

ساء،والالرجال طس، ل جاء ما بابه الأدب،، كاب، والترمذي: ٢(،  ١٧٤)رقم أهله، إصايته 
رقماكاء، وطسا الرحال دّإ الفصل؛؛ن بابج الزية، كابح واكاتي: (، ٢٧٨٧)رقم 

الشاهد•مونحع ين-كرا لر غتمرا والشاتي الترمذي رواه (. ٥١١٨)



اسذا^همصةاءادثام|ماٌ}ق؟( 
ممذ ممو إذ دلك؟ محني مذ م ما تدروذ راهل قال: م ب،ا محدث من 

Siil  منهاوالناسحاجت4 سمى يالثقة كوَرأحدمحاصاحبه وثنطاثؤ ثتطان مثل
محهول•الئاوي وفته بمظثوذإي، 

قواحدا صلا نسائه من اللب. لرسول ثكبئ الثامن• الحديث " ٩٤١
واحدة.لإؤ 

الض»كاذ بلفظ: م عن ثحن،  ٠١البماري إلا الح،اعه أحزج الحديث هدا 
•واحد® بئسل ليلؤ ®3، ا• والثسابير ولأحمد واحد®، بعسل نسائه عل هلون، ي. 

*٠ ٠ اهنم ض ضل ٠ '* 

عندثاأمام ١^ م تزئج إدا \]±£ من ص/' الحديث - ٩٤٢
مم.مم ثلاثا عندها أقام الثيب روج ثإدا ومم، تبعا 

ا.والرمدير أبوداود، أيقا الحل.يثاأحنحه هال.ا 

(،٣٠رنم)٩ الختب، نوم جواز باب الخيص، كتاب ومسالم؛ (، ٢٢٥احيّ)"ا/ الإمام أحرجه )١( 
بابالطهارة، كتاب والترعذي؛ ٢(،  ١٨رنم)يعود، الخنب، ق باب الطهارة، كتاب وأبوداود؛ 

بابالطهارة، كتاب والناني! (، ١٤٠)رقم واحد، يغل ساته عل يطرف، الرجل ل جاء ما 
يخلفن باب اممهارة، كتاب ماجه: وان (، ٢٦٤)رقم الغل، إحداُثخ نل النماء إنان 
(.٥٨٨رقم)غلا، واحدة كل عد 

الخل،إحداث تل النماء إتان باب اظهارة، كتاب والشمائي: (، ٩٩احد)T/ الإمام أحرجه )٢( 
(.٢٦٣رقم)

لم:وم(، ٥٢١٣)رقم البج،، عل البكر تزوج إذا باب الكاح، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
النكاح،كتاب وأبوداود: (، ١٤٦١)رقم واليب،، الكر تستحق ما قدر باب ١^^٤، كتاب 

للبكرمة القق حاء ما باب الكاح، كتاب والرمال.ى: (، ٢١٢٤رقم)البكر، عند القام ق باب 
ماللئ،)?؛هقنئ.ن أنس حديث، من (، ١١٣٩رقم)واليبج، 



ةتاواامماس)بمساسيوالأست(

ثلاثهعندها أقام نلنه أم ثروغ لثأ الّى. أة العاثر• ١■^،"؛^، " ٩٤٣
لكشبمت ؤإل لك، نتجت شنت إذ أهلك، عل هوان يلئ، ليس إثه ت وقال ايام 

■محي لتا متمن 

ا.والداودطنير ماجة وابن أبوداود ومسلم أحمد غز وواه الخديث هدا 

•• ايئيز٠ ي ضل •*٠ 

أيام.ثلاثة هوى نتجرأحا٥ أذ لمنلم محل لا عثرت الحائي الخدين، ٩- ٤ ٤ 
وأبوداوذأحمد رواه الحدين، هدا 

ومسلمالبخاري أحزجه وقد يلغ؛ صحح«، ررومنده ٠؛ الأJالر قال 
دال'ا.ثلاُثؤ راهوى بلمهظ؛ ايون، أي حديث، من 

يصاجئهام اكب• جلد اننأو4 أحدكلم قملي لا عشز؛ الئاق الحديث — ٩ ٤ ٥ 
,فيآ؛ماليوم•

والسج،،الكر تستحق ما ندر باب ، ١^٠٠١٤كتاب ت لم وم(، ٢٩٢)٦/ أحمد الإمام أحرجه ( )١ 
ماجه•وابن رةم)لإأاأ(، الكر، عند القام ل باب الكاح، كتاب داويت وأبو (، ١٤٦٠)رقم 

من(، ٢٨٤)r/ والدارممي (، ١٩١٧رقم)والشب، البكر عل الإص باب الكاح، كتاب 
رة؛ئنبمها.سالمة حديثاأم 

رقملم، الأحاْ ّ؛جر فمن باب الأدب، كتاب داود: وأبو (، ١٤٢ )ه/ أحمد الإمام أحرجه )٢( 
رة.ءنئ.الأنصاري أيوب أبير حديث، من (، ٤٩١١)

(.٧٦٦رنم)٠ الخمر، الخاْع صحح )٣( 
بابوالخلة، الر كتاب لم: وم(، ٦٠٧٧رنم)الهجرة، بأب الأدب، محاب الخاري: أحرجه )٤( 

(.٢٥٦٠رقم)نلأُث،، نوق الهجر تحريم 



اسذاادتءهمصامجاا>ُساٌ)ق؟( 
®ينئيبامظ■ وروياْ منه، الأول ا-بمله ا اشءارير روى الخدث هذا 

ا.ر ينمه؛؛ آخر مى يصاجعها يلتله النتد جند انزآته ليجلد 
ميىتيJةأنؤاط١لأJظ

اض-خدود مذ 

.١١٣٧^إلا الخاعة مة أيقا الخوئأحتلخه هذا 

حديثمن (، ٥٢٠٤)رمم النماء، صرب، من يكره م، ياب، الكاح، كتابإ اJخارى! أحرجه )١( 
خجثبمتن.زمعة ين اممه عد 

كتابت لم وم(، ٤٩٤٢)رثم طق، عن طقا لرين ياب، الضر، كتاب، البخاري; أحرجه )٢( 
زمعين افه عبد حديثا من (، ٢٨٥٥)رقم الخبارون، يدحلها النار ياب نممها، وصمة ابنة 

خ.بمل.
رفوالأدب،، الممزير كم يابح الخدود، ياب، والخاري: (، ٤٥)؛/أحمد أخرجه )٣( 

كتابوايوداود; (، ١٧٠٨رقم)التعزير، أمواط ندر بابؤ الحدود، كتاب، الم; ومس(، ٦٨٥)• 
رذالممزير، ق جاء ما ؛اب، الحدود، كتاب، والرمدى; (، ٤٤٩١رنم)الممزير، ق يابه الحدود، 

يردأيئ حديث، من (، ٢٦٠)١ رقم الممزير، يابح الحدود، كتاب، ماجه; واين (، ١٤٦٣)
:حء:ق'م \. \د 



اسيو1لآسة( uUاسامر ئتاب 

_حةءممذصَ
7تتمهءءى"

منتا م مذ الطلاق روجها تاث اسأة محا الأول؛ الحديث - ٩٤٧

خد((.»إنظدْ ; ^٧١١٢٢وقال ١^^١؛، ث الخديث هدا 

فصل

ارإبم-الحدثانفتولأردذ•

منوالثئ أزهر وفته ؛' ماجةروابذ ائي والثالبيهقي أحرجه الحديث هذا 
ا.الأوطار(ر ل)سل قاله الصحح، رجال من إستاده وبقية مستقيم، صدوق 

ررفأمرهالثني.افيأحدمنهالحديمتهولايزداد((.ا؛ قرالتتفى(ر ولفظه 

(،٢٢٢٦)رقم الخلع، j باب اظلاق، كتاب داود: وأبو )؛،/UU؟(، أخمد ام احرجه )١( 
الطلاق،كتاب ماجه: وابن (، ١  ١٨٧رغم)الختلعاُت،، ق حاء ما باب الطلاق، كتاب والرطىت 

نًء^بمثن؟ثوبان حديثه من ٢(،  ٠٥٥رقم)للمرآة، الخير كراهية باب 
حن.حديث، ٠البا الرمن.ى: قال، 

(.٩٧٨)آ(مشكاةانمايح)؟/ 
كتابوابن.اجه: (، ٣٤٦٣)رقم الخلع، ق حاء ما باب الخلاق، كتاب ازئي: أحرحه )٣( 

y )\إ واليهقي (، ٢٠٥٦)رنم ،، J،llaplما ناحل. المختلعة باب الخلاق،  \T ),) ابنحديث، من
ءباسئ.بمتمح.
(.٢٩٢)إ(نيلالأوطار)آ/ 

(.٢٨٦٨رنم))ه(ادتفى، 



الوبءامءض احادث تميج اساذامتوم نجآ 
اسمهاق اخلث وقد مثامحى، بن قيس بن ثابت امرأة الزأة ثذْ ٠اتدةت 

أن،بن افّ عبد محل• وأبوها ينب• ومحل؛ الأصح، وهو نجله• فقيل؛ أبيها، واسم 
واشأعلم•ومحلغثرذلك، أ؛وْأئأ، ومحل؛ ابنسلول،• 

-••كنإ••-

سس:قميىلذسبم.
رماجة ابن إسناد وق ٠، عدىر وابن \شؤن\وأ أيقا أحزحه لثديث ا-هذا 

ماإمناد0 ق كاف ءؤإل ات الميمر ابن قال يعفا، بعصها يقوي ومحلرقه لهتعه، ابن 
ا.ر قصة الخدث وق الناسء، عمل وعليه يعقده، فيه، 

٠٣٠ ١/ )١ والطبرال (، ٢٠٨١)رنم العبد، حللاق باب، الطلاق، كتاب، ماجه; ابن أحرجه )١( 
عباسابن حديث، عن والدارممي)؛/٧٣(، (، ١  ٠١٨ رنم٠ 

دجأه^بمن•الخهلمي مالك بن عصمة حديثؤ من (، ١٤الكامل)آ"/ ق عدي ابن وأحرجه 
•٢(.طلأقالعبد،رقم)١٨بأب ^اجه:ىاب،اّلأق، ابن )٢(-^ 

(.٢٥٥)م(زاداس)ه/ 
سال:يارّولاف،الني.رجل، تال:أتى محاس، طجه)اا/-آ(:ءنابن )إ(افظهاك،اءءوابن 

تقال:الله.النثر، رصول نمعد تال: وبينها، بيتي يفرق أن وهويريد أمته، زوجتي ميدي إن 
أحدلن الطلاق إما يفرق؛يئهيا، أن يرد ثم أمته، عيده يزمحج أحدكم بال ما الناس، أبما ُيا 

بالساق،.



wUS  اسمرub  ^والآسات(اس

٣١٧٧٥
ّح22ممحك

رتتآمءصت~\^ِ

الآئُل:1ضسوإلاشاسق.
إسنادوق وصححه، ا والخاكلمأ ماجة وابن داود أبو أحزجه الخديث، هذا 

حامأبو ويح وقد مرتلا، ٢ ورواْ مقال، فه نيم بى بج، داود أي 
معلوو.فالحديث اأرصل، ا والسهسر والدارمطني 

لنأخددالثا3،.١^ ج الثاق: الحديث - ١٩٥

(.٩٤٩برقم)مبله اباب من الثايج، الحديث ق مدم الحديث هدا 

j،إعلأؤ،.زلاعتاق طلأى لا اكاJث: الحديث - ٩٥٢
وصححه.٠ والحاكلمر وأبويعل الثهس أيصا الحديثأحزحه ٥^٠١ 

؛•الرازيرحاتم أبو صعقه صالح أبط بن عبيد ين محمد إسناده ق لكن 

كابماجه: وابن ٢(،  ١٧٨)رقم الطلاق، ماهية j، باب الطلاق، محاب، داود: أبو أحرجه )١( 
قءوبمع١•عمر ابن حديث، من (، ١  ٩٦والحاكم)Y/ ٢(، ٠  ١٨رقم)الطلاق، 

ولآنحرحا٥.الإستاد، صحح حديث، هذ.ا الحاكم؛ قال( 
دثار.بن محارب، حديث، أم)م،من )أ(الناممرى)لأ/ 

(.٣٢٢/٧(،وضنامح)٢٢٥/١١٠صالدبج)
رقمغلط، عل المللاق ل ؛اب، الطلاق، كتاب، داود: وأبو (، ٢٧٦/٦)أحد الإمام أحرجه )٤( 

ي*زا،دأبو ، ٢٢ ٠٤٦)رنم والناّي، االكرْ طلاق باب الخللاق، كاب ماجه؛ وابن ٢(، ١  ٩٣)
زهتئ.عائشة حدبث، من (، ٣٥٧والمهقي)U/ (،  ١٩٨)؟/واuكم ٤(، ٤ ٤ رقم)٤ 

(.١٠)ه(الحرحوالتعديل)خ/ 



الوبعاا>لض اماديه تميج التوم اليياذ 

وهاله عاتثة، دثر لم فيهاإلاأثه هو ليس طريق اوهسُاأمن وهرزواه 
)الئكس(ر'/

•••فنل••

•بمراجعتها افي. فأمره زوجته، عمرطلي ابن أل الراح• الخديث ~  ٩٠٣
لالتي الروايات من يعلم كا يمعناه ؛ ا-إقإعةأ حمح أحزجه الخديث هذا 

)ائئفى(ا".

هالله لرسول ذلك عمر فدكر حائض، وهي زوجته طلن عمر ابن أف منها• 
رواةالحإطهالخاريرْ/بملإِهاطاهئا،أؤخاةاا ممال: 

للنى.عمر ذلك فدكر حائض، وص امرأثه ؤللق أيه ر' ءنهر رواية ول 

اونناهمى)ي/يهم.)ا(اظر: 
xiyo-tyi)آ(اكاخصاني)م 

ومسلم;(، ٥٢٠٨رقم)طالق، من باب، الطلاق، كتاب، واJخارى: ٥(، ١ أحمد)Y/ الإمام أحرجه )٣( 
كنابحداود; وأبو (، ١٤٧١)رقم رصاها، شر الخائض طلاق تحريم باب الطلاق، كتاب 

طلاقق جاء ما باب الطلاق، محاب والترمذي; ٢(،  ١٨٥رقم)السنت، طلاق ق باب الطلاق، 
وابن(، ٣٣٩٩رنم)العدة، لخر الخلاق باب الخلاق، محاب والماتي; ١(،  ١٧٥رنم)المة، 
٢(.٠  ٢٢رنم)الة، طلاق باب الطلاق، محاب ماجه; 

(.٢٨٣٧)؛(اكفى،رقم)
رصاها،بغم الحاتض طلاق تحريم باب الخلاق، كتاب وملم; (، ٢٦ fyأحمد)الإمام أحرجه )٥( 

والترمذي;(، ٢١٨١رقم)المنة، طلاق ق باب الطلاق، مماب وأبوداود; (، ٥/١٤٧١رقم)
ماباب الطلاق، كتاب والنسائي; ١(،  ١٧٦رقم)المنة، طلاق ق جاء ما باب الخلاق، كتاب 
الحاملباب الخلاق، كتاب ماجه; وابن (، ٣٣٩٧)رقم حائض، وعي تهللمة طالق إذا يفعل 

(.٢٠٢٣رنم)كٍفتطالق، 
(.٤٩٠رقم)٨ بر، التقكتاب البخاري; صحيح )٦( 



راءل'سات(اممدي باب ر ال؛اسك ةت1ب 

نحضثم ثطهر، حس ببقها م قالت ثم ه الله رسول فيه ختمظ 
افأمر كإ العدة فتلك يمثها، أن ئل فلثطلقها بمللمها أذ لة بدا فإذ ظهر، 
الخإعهأحرحه الشاء،ا لها يطلق أن اممه أمر التي العدة فتلك  ٠١لعقل؛ وق دمالاا، 

محطي،ءإفلأثإلالآنربابم•
و\ؤ\لجب.الأمر ق عمر ابن حديث الخامس؛ الخديث — ٩٥٤

(.٩٥٣)رقم مله الراع هوالخديث الخديث هذا 

امحاح،جد؛ وهزلهن جد، جدص ثلايه السائس• الخدين، — ٩٥٥
والثجعه.والهثلأى، 
اوصححه.والحاكلمر اللارةهJني أيصا أ-محزجه الخالإ.دث هل.ا 

الحديث١١،منكر ٠٠١؛ الثسابير قال أردك، بن حبيب بن الرحمن عبد وفيه 
غ،؛ره.ووتمه 

إذاالني أبما يا تحال اش نول باب اyلأق، محاب والخاري: (، ٦٣)X/أحد الأمام أخرجه )١( 
بغررصاما،الخائض طلاق تحريم باب الهللاق، كتاب ت ومسالم رقم)اهأه(، اء، التطلقتم 

والمائي:٢(،  ١٧٩)رنم الط، طلاق ق باب اممدق، كتاب داود: وأبو ١(،  ٤٧١)رقم 
(،٣٣٩رقم)٠ النماء، U تطلق أن ظ اض أم الش للعدة الطلاق ونت، باب الطلاق، كتاب 
(.٢٠١٩رقم)السنة، طلاق باب الهللاق، كتاب ماجه: وابن 

كتابوالترض: ٢(، ١  ٩٤رقم)انزل، عل الخلاق ق باب الخلاق، كتاب أبوداود: أخرجه )٢( 
الخلاق،كتاب عاجه: وابن ١(،  ١٨٤)رقم الخلاق، ق والهزل الخد ل جاء ما باب الخلاق، 

والحاكم)مأهأ(، والدارممي (، ٢٠٣٩)رقم لأما، راجع أو نكح أو طلق من باب 
 /X(١  ٩٧ ،) خ؛هبمثئ.هريرة أي حاوين، من
الإسناد.صحح حاوين، هدا الحاكم: وقال رب. حن حديث، هذا الترمذي: قال 

مه-؛ه(./ ١٧)٣(انظر:مد,بالك،ال)



الوبعاضوض احادط تميج التوي اسن )تجآ —
وقالغريب«، ارحض ؛ ١^٠^٢٠وقال حسء، *فهو ا■' حجرر ابن قال 

مضوق اه, -بما« بمقوى قد شواهد له لكن صعيف، ®إضادْ ٠؛ الألبايىر 
.ااالثجعة# بدل ٠االعتاقا١ وواياته! 

■٠٠ضللم؛ارممايأت -٠٠ 

ال()خ

-* ٠ اثمؤوجؤ يميم ه لتل ٠ '* 

ال()خ

هم)م)ا(اكلخص 
١٨٤)رقم الطلاق، ق والهزل الخد ل جاء ما باب الطلاق، كتاب الترمذي؛ مع ١٢)٢( 

(.٩٧٩)"ا<ثكاةاكايح)أ/ 



0باسيوالآسة(اممام) تناب 

وابماي|ءتبفباهساسة

او()خ

محيالإس،ءنياضة»

او()ح

او()خ

•٠ باإسقىل فطسه ق فصل ٠ ٠ 

او()خ



اساثا^نيضإاء1دحضسٌ

إابوضقيمسط
حم22صحَ
رستمصتح\

لآلأبمزلأبجمحاَلأ:ج،-شخالأئل:لأمح ٩٥٦
نلأطلأيىمحالأ:نلك.

وقال•ا، واليهقير والبراو ٠ السزا أهل بقية أيقا أحرجه الحديث هذا 
ا.الثأحارير عن وملو>وه وأشهئ*، ازب هدا ق ي أصح *هن 

صئا:»لأمحيىيبمبمح،وروى 
أمحلاه،كيث الثنخن من مشمحر وأنا ونال! وصححه ملك٠١، إلاثني عتق ولا 
بنومعاذ وجابر ماس وابن وعايشه عمن ابن حديث ص ثرطهإ عل صح وقد 

جم•
®لاام. عن نجح ®لا مع؛نت بن نجي عن ٠ )اسص(ر ق ومل 

نكاح((.مل طلاق 

رنمالكاح، نبل الطلاق ق باب الهللاق، كتاب داويت رأبر (، ١ ٩ ٠ )Y/ أحد الإمام أحرجه )١( 
ار:والن١(،  ١٨١رنم)الكاح، قل طلاق لا جاء U باب الطلاق، مماب والترمدي: (، ٢١٩٠)

طلاقلا باب الهللاق، كتاب ماجه: وابن (، ٤٦١٢رقم)الاع، عند ليس ما بح باب التؤع، كاب 
نمحهبجا.العاص عمروبن بن مداش حدث من ٢(، ٠  ٤٧رنم)النكاح، نل 
صحح.حسن الرمدي؛ نال، 

اوهقي)؛/^ا(.وغتمرحلافياثه نلالزار،رقم)أي؛آ(،والنامرى)ب/حام(، )؟(م
(.٤٢٧)T/ والتلخيص (، ١ -٩٩ ١  ٩٨امح)؛/ اظر:خصرحلأفيار،)٣( 

(٤٢٠-•٤١٩/٢)٤(التدرك)
(.٤٢٧)ه(اكالخصاضر)'؟/





ال؛ي،زاادتءني؟ّاءادثاماضٌ

)خاو(

•••فنل•*■

عليه•جث ملأ النه ثاء إذ ممال؛ عليم؛ن حلم، من الخدينؤالثاق؛ ~ ٩٥٧
الشحيح،وحال ووجاله ا"قئةأاا، مه السمدي غثر وواه ا-قدينا هدا 

ه1ءطئوا.زأيئوْ ؤإدا يصوموا، الهلال زأيم إدا الثالث،: الخديث، - ٩٥٨
رقمالصيام كتاب، من الثاق لثديث، ا-ي علته الكلام مدم ا-قديث، هدا 

(٥٣٠.)

كلضفشسوهي•*■-*• 

ال()خ

—

 Iالاّحاء باب، الأمحان، محاب وأبوداود: ١(، ٠ الإمامأحمد)^ خر-بم أ j(٣٢٦٢المين،رفم،)
والنسائي:١(،  ٥٣١رقم)اليمين، ق الاستثناء ق جاء ما ياب، والأي،ان، الل-ور كتاب، والرمن*ى: 

قالأسشاء باب، الكفاران،، محابه وابن (، ٣٨٢٩)رقم الأمشاء، باب الأبجان، محاب 
نة.ءثمحا•عمر ابن حديث، من ٢(، ١ ٠ رقم)٦ المغ(، 



يالآأست(ا  uUايام)هاب 

M اباهأ4يلد،اسفو

فض ء
ت\يخدئل1الأض\جثلذ.

ا•والنيذير ماجه أحمدوابن مسلم غثو رواْ الحديث هدا 

التحى،نة عل الخالق مى باب، الأي،ان، محاب، لم: وم(، ٢٢٨أحد)٢; الإمام حرحم أ ٠
والترمذي:(، ٣٢٥٥رنم)المن، j ادُاريض باب، الأبجان، كاب، وأبوداود: (، ١٦٥٣رنم)
ماجه:وابن (، ١٣٥٤)رقم صاحه، بمدنه ما عل المن أن حاء ما بابج الأحكام، كابح 
غهبمتن.عريرة أي حدين، من (، ٢١٢١رقم)يمينه، ق وري من ؛اب، الكفارات؛، كاب، 



اتربعاميس اء1عيه تميج ي التو اليياذ 

ال()خ

ال(رخ

'**د،لنيادئءائاجؤ*'-

ال()خ

ضااااسؤصوا

ال()خ

وصه



اسيوالآ|تمة(اسامربمب ؟، ٠٧٥

مم1بالإدلأء
ِد22صذسَ

ر؟حهئءءّ

اي(أمح



الدبعاموض حادط ا ت،ميج م ائت؛ اسن 

مم1باص
حت2ءصحم_

7تتآمئهت~\

ال(:خ

فصل*"

بؤ.اف أمنك ما معل حش من-؛ا نلأ الأووت الحديث - ٩ ٦ ٠ 
ا،ر والحاكم الممدي وصححه ا، أحدر إلا الخمه أحزجه الحديث هذا 

وقالا، بالإزمال١ وأبوحاتم الناش أعله لكن ثقات، ®وحاله اأ حجرر ابن مال 
اه.أرسله،ا من إرسال يصر ولا ثقات، رحاله ات جرمر ابن 

فصل

ال(:لح

طباب الخلاق، محاب والر.نى: (، ٢٢٢٣رنم)اكلهار، j باب النخق، كاب أبوداود: أحرجه )١( 
رغمالظهار، باب الخلاق، كاب والساقي: (، ١١٩٩)رنم يكئر، أن نل يراتع ا،لظاهر ق حاء 
حديث،عن ٢(،  ٠٦٥رغم)أن؛كفر، نل بجائع االظاهر باب الخلاق، كاب ماجه: وابن (، ٣٤ ٥٧٦

تماست.بمتعا.ابن 
غرسإ.صحيح حن حديث، \ذزبيزي.' تال 

)آ(افدرك)أ/أ«آ(.
(.٤٤٥)م(اكلخٍصاضر)٣; 

١(. ١٣-١ ١ ٢ الخل.يث،)٤; وعلل (، 0٣٤ رنم)٩ ص ي المحق، كآب اد>تى: )٤( 
)ه(ادحليالآتار)'ا/هه(.



_زجآ_تت1باسمربمساسييالأست( 

*٠٠ ٠٠*

الحديثالثاف:إيالأءلائثات.- ٩٦١
رقموصمته الوضوء ئروض من الخامس ق عليه الكلام مدم الحديغ هدا 

(٤٨.)





ه1باسمربمباسيوالآست(

مماد،اس

—وهئ—

او()خ

•••فنل••

او()خ

•٠٠■••فنذ 

او()خ

•••فنل••

علمحي أف الأخر واليوم يافب يزمن لامرأة محل لا الأول؛ الحديث " ٩٦٦
وعئرا•أقهر أربته روج عل إلا لقال ثلاث موى ميت 

وافبيجفي)امحطأ(را/اهثأجمأةارداوئ هدا 

١٢٨١)رقم زوجها، ضر عل الرأة إحداد ؛اب، الختائز، كتاب، الخاركات حرجه أا 
داويتوأبو ١(، ولأخ؛ ١  ٤٨٦)رقم روجها، عنها التوؤ، عدة انقضاء ياب الطلاق، كتاب ت وملم 

ماباب الخللاق، كتاب والرمذيت (، ٢٢٩٩)رقم زوجها، عها النوق إحداد باب الطلاق، كتاب 
الزينةترك باب الطلاق، كتاب والشاش؛ (، ١١و٦٩  ١١٩٥)رقم روجها، عنها النوق عدة ق جاء 

حسة،وزيب(،٠نحمثأم ١٠٢و١٠١رقم٥٩٦/٢وuلك) iiroTT)اداوة،رقم للحاده 
جحشبنت 



-شثاس:ضمالأحامث٩٦٧
أيصا.عتره ؤمن (، ٩٦٦رقم)ليله السابق ا-اثديث من ممماد العموم هذا 

او()خ



نقهباسم)بمباسيوالأست( 

ُ  00 الإثراءاب ب .
__تتة22مثص_€[ 
ر<ص0ت\لوإؤلإق1 

ولدماءه ينق محلا الأحر والنوم بافب يؤمن كاف مذ الأوو؛ الحديث - ٩٦٨
عثرْ•

والصياءوالداوس شنه أي وابن والaماي النهش أبما أحزجه الحدث هدا 
سواهد.وله ٠، وحثنهر والبوار وصححه، ح؛ال وابن اكدمى 

باقيومي لأحد تحو ®لا بلمفل؛ )التالختص(رآ؛ ق ذكزه الحدث ^١ سه: 
ي•رزغ ماءْ الأحرآذبمقي والنوم 

ررززعي(<.سم(رم؛أى:ش:
محيصحر عثرحابل ولا حرثصع، يوطأحامل لا اكايت الحدث - ٩٦٩

حمه.

٢(،١  ٥٨رقم)السايا، وندء ق باب الكاح، كاب وأبوداود: (، ١ ٠ ٨ إ/ أحد) الإمام احرحه )١( 
(،١١٣١)رقم حامحل، وعي الخ1رة يثري الرحل ل حاء ما باب الكاح، كتاب والترمذي: 

رنمحبان، وابن (، ٢٣١٤رنم)والزار، ٢(،  ٥٢رقم)٠ والدارمحي، ٤(، ٢ ١ شية)ه/ أي وابن 
ثانبن ريينع حديث ُن ٤(، ٤ ٩ واليهقي)ما/ ٤(،  ٤٨٢رقم ٢٦والخلرال)ه/ (، ٤٨٥)• 

•قهتن الأنماري 
حن«حديث، هذا الترمذي: تال، 

(.٤٦٤):ا(اسصاض)م 
(.٩٩٩-٩٩٨)م(ذكاةاكاب؛ح)أ/ 





US ،؛((اللامub )اسيوالآسة

H 1و؛امضاعمم
ر_^حءهءءتجلقأقءأو1 

ازلادة.من عرم نا لإم من عترم الأوو: الخديئ -  ٠٩٧
الشس،اا.*مى I ٠  UUابن ولفظ قال ك،ا ا ا-بيعهر ورام اهديث هذا 

محئس.نعلومات وصعات عئر القرآن• ق أنزل الئاق؛ الحديث — ٩٧١
فتوقمحرمي، معلومات رصعات حمى إل وصار رصعات، حمس للكر من فسح 

ذزلك.عل تّولاش.والأم 
الثمظلكن ٠، والنسابير والسمدي داود أبو أمبما أخرجه الحديث هدا 

المحمدي•لمظ بل ملم، لمظ ليس الؤلما ذكزْ الذي 
نئزنضنات»كافمحاأنرويناكنآن: مرء؛وأ؛وداودوالمائ: ولفظ 

رنميميك، ترن الني. قول باب الأدب، كتاب دالخاري: ٤(، ٤ أحاد)٦١ الإمام أخرجه )١( 
رنمالرْاع، j الماء إل والطر الدخول س محل U باب الكاح، محاب وسالم: (، ٥٢٣٩)
(،٢٠٥٥رقم)الم،، من محرم ما الرضاعة محن خرم باب الكاح، كتاب وأبوداود: (، ١٤٤٤)

(،١١٤٧)رقم الم،، من محرم ما الرصاع من محرم جاء ما باب الرصاع، كتاب والرمذى؛ 
الكاح،محاب ماجه: وابن (، ٣٣٠٣)رنم الرضاع، من محرم ما باب الكاح، كاب والماتي: 

خ؛هبمها.عايثة حديثإ من (، ١  ٩٣٧رقم)المإ، من محرم ما الرضيع من محرم باب 
١(. ٩٣٧رقم)الم،، من خرم ما الرضيع من بجرم باب النكاح، كتاب ماجه؛ ابن منن )٢( 
داود:وأبو (، ١٤٥٢)رقم رضعات،، بخص التحريم باب الرضيع، كتاب مسلم: أخرجه )٣( 

الرضيع،كاب والرمحالي؛ ٢(،  ٠٦٢رنم)رضعايت،، خمس دون ما بجرم مل باب النكاح، كتاب 
القدرباب النكاح، كتاب اني: والنم(،  ١١٥٠)رقم الصتان، ولا المة محرم لا جاء محا باب 

قهبمتثأ•عانثة حديث، من (، ٠٣٣ رقم)٧ الرضاعة، من محرم الذي 
رقمرصعايتج، بخص التحريم باب الرضيع، كتاب لم: مصحح )٤( 



الوبءار>وم تميج امحتءم البياث \أأؤَ 
٦٧٣

فناوص ه اض ومول فتول منلومات، حمس سحن م نحرص• منلومات 
اإتنآ0و

أماتثزل ثم تتنلومات. رصعات عثر المنآن1 لب *يزل مسلم! لفظ وؤب 
معالوماتء.خمس 

ملالآسَ، ثق ننا اوضاعإلا من ي لا الثالث: الحديث - ٩٧٢
الفطام.

روىوقد د^لأنقaiاع، وأعل ا، ر وصححه الحاكم أيصا احزحه الحديث هذا 
ا1جاعه«.من الئصاعه »إتما نرفوعا: عائشه حديث من البيذير٢ا إلا الحاعه 

الحولن،دون الصغر ق إلا نحرم لا الرضاعان أن حاء ما باب ارضخ، كتاب الرمدي; أحرجه )١( 
رنمارام بلؤغ ل الحاكم تصحيح الحافظ ونقل ة.بمها. سالمة أم حديث رفم)أهاا(،من 

حولن،بعد رضع لا قال من باب الكاح، كتاب والخاريت (، ٩٤)آ*/ احد الإمام أحرجه )٢، 
داويتوأبو (، ١٤٥٥رنم)الجامة، من الرضاعة باب الرضع، كتاب ت وملم (، ٥١٠٢)رنم 

القدرباب النكاح، كتاب ت اني والن٢(، ٠  ٥٨)رقم الكبير، رصاعة ق باب النكاح، كتاب 
فمحال،يعد رضع لا باب الكاح، كتاب ماجه! وابن "٢٣(،  ١٢)رنم الرضاعة، من نحرم الذي 

ر؛م)ه؛بما(.



مماباسم)بمباسيوالآساتا

سباسقات

—3حئ—

س-ئالأئل;نصهاينمحس.ص.
صفةل الطويل جابر حديث وهومن ٠، ما■>هر ابن أيصا أحرجه الحديث هدا 

'٠ ٠ الصلة يفقؤ ١^ فسل ٠ ٠ ' 

او()خ

..ءكنإء..

لأنجدئجقشغقال:ميىءا.

صالح،أي عن القارئ عاصم ؤلريق من ا البيهقير أيقا أحرجه الحديث هذا 
٠.وأعثهأبو 

النامحلث،،كتاب داويت وابو (، ١٢١)٨ رنم س، الّثي، حجة باب اُلج، كتاب مسلمت أحرجه ( ١ ) 
افهرسول حجة باب المتامك، كتاب ماجه؛ وابن (، ١٩٠٥)رنم النيئ حجت صفة باب 

هميرةن.بمن.تمابمآ(،واوهفى)يم.صصحد_ثو )آ(أخرحهاكارةطنى)م 
الخديثر؛/ااا-آاا(.علل )٣( 



اسازاالأءهمصامجادل1ماسم

سؤالآهرو،وانما1ياق،

ثآ-محاك،زوك، أثك، ةاَل: ؟ ٥١زئوو أي:ا ئن الأثُل: - ٩٧٥
تو'ئوف^ زا-ث  ikاكي ؤننلأك لخظ: وق زأخاك. 

زكاةمن السابع الخديث ل الأوو حلفه عل الكلام مدم ا-قديث هدا 
؛.أبوداوياممدرواْ أماآحرْ (، ٥٠٣الفطررقم)

يرجمواجب، حق داك يلى الدي ررومولأك يلقظ: ق)التفى(اآ؛ ذكنْ لكن 
•اليم 3، والطيرسامحا البيهقي رواْ وقد مم، بأس لا إسناده ورحاو موصوله®، 

محلكاف دإِئ بق، مكدأ ^١ ٣ لكف ١^١ اكان; ١^ -  ٩٧٦
يرامحه.مء محل كاف لإِل عثاله، محل 

داودوأي وأحمد لمسلم وعزاْ ، الصغير( )الخاح ق ذكزه الخديث هدا 
ؤههنا((.هههئا محل رريإف"كاف وءامهت ؛، والنساتيا

منفعةأبى حديث من ٥(، ١ ٤ )٠ رقم الوالدين، بر ق باب الأدب، مماب داود: أبو احرح4 )١( 
ة؛ظققت.الحنفي 

(.١٧٩/٤(،والهي)٧٨٦رفم٣١/•٢٢بياسران)
رقم)ألح(.الصغر، )إ(الح1.ع 

أملهثم بالنفس النفقة ق الابتداء باب الزكاة، كتاب لم: وم٣(، ٠ ٥ أحمد)"T/ الإمام أحرحه )٥( 
والنائي•(، ٣٩٥٧رغم)ا،لدبر، بيع ق باب العتق، كتاب وأبوداود: (، ٩٩٧رغم)القرابة، ثم 

ة.بممحا•عداه بن جابر حديث من ٤(، ٦  ٥٣رقم)الدبر، يع باب اليؤع، كتاب 



لمح،مماباممام)واساسيوالآسأ!( 

ؤؤووُموي.ئ؟كمك خذى اكالث: الحديث - ٩٧٧
ا.الرإ0ذةا إلا الحإعه رواه الحديث هدا 

•••فنل••

الخمِس ثكك زلا _، طناثه، للطوك الراغ: الحديث -  ٩٧٨
مالابميئ•
ُ.أّللمر ومأحمد أيصا الحديث هذا 

صزار.ولا صزر، لا الخامز: الحدث - ٩٧٩

(.٧٩رنم)٠ الصلح باب من الراح ل عليه الكلام مدم الحديث هذا 

•••فنل••

جوعا،ماست، حض حتنئها هث؛ اصا0ِفي عييت اوادست الحديث، - ٠٩٨
سءاثوِسيثشالآنض.

زاد:أكتها«، هئ >الأ قوله: نل وزاد )التقى(، و ذكزْ الحديث، هذا 

أنسرأة الرجل يفق 1؛ إذا باب، الفقات، محاب والمخاري: (، ٣٩)٦/ أحمد الإمام أخرجه )١( 
(،١٧١)٤ رقم مند، شة باب، الأنضية، كتاب، ت وملم (، ٥٣٦٤)رقم علمه، بغر تآخي 
ائي;والن(، ٣٥٣٢)رنم يده، نحت، من حقه يأخذ الرجل ل بابح التؤع، كتاب داود؛ وأبو 

كتابماجه: وابن (، ٥ ٤ ٢ رنم)٠ عرفه، إذا الغاب، عل الحاكم قضاء باب القضاة، آداب مماب 
خ؛ئنبمها.عانثة حديث من (، ٢٢٩٣رنم)زوجها، مال، من ماللمراة باب التجارات،، 

رقميأكل، كا المازك إطعام باب الأي،ان، كتاب لم: وم unU/r)أحمد الإمام أخرجه )٢( 
هريرةأبى حديث، من ٢(، ١ رقم٥  ٦٦)آ/ متيم ق والشافعي (، ١  ٦٦٢)



اسذادتءيصامجسضسم)قه( 
*sUJ-jSا.ءمممقعاوهراأا<ر الناز<،،وقال: فيها

صزاز.زلا محزن لا سغ: الخديئ - ٩٨١
(.٧٩رقم)٠ التقلح باب من الرائع ق عليه الكلام مدم ا-اثليث هذا 

مقص

الروانمالة،محاب وسلم: (، ٢٣٦٠رقم)الماء، ض نفل باب اياناة، محاب المخارى: اخرجه )١( 
ه؛هبمبجا.عمر ابن حديث من (، ٢٢٤٢رنم)ونحوما، الهرء طي_، تحريم باب 

رنم)ألأأ(.)آ(اكش، 



عت1و،ائنامربمباسييالآسة

اباس1نةب س

H—

لمْسكحي.ما يه أحي آنت الأول؛ الحديث " ٩٨٢
منوهو وصححه، ٠ ر والحاكم والنيهس أحمد أيصا أحزحه الحديث هدا 

جدْ•عن أيه، عن محتإ، بن همرو حدث 
باوثج.الحضالإ ثقوط و الئاف: الحدث - ٩٨٣
(.٩٨٢رقم)البامح-، هدا من الأول هوالحديث الحديث هدا 

•••فنل0••

وأمه.أيه بئ غلاما حم الئي. أف الثالث،؛ الحدين، —  ٤٩٨
٠وااارمدير ماجة، وابن داود وأبو أحمد أيمحا أ-محزجه الخليثا هذا 
وصححه.

(،٢٢٧٦رنم)بالولد، احق من باب، الخلاق، محاب، وأبوداود: (، ١٨٢أحد)٢; الإمام أ-م-بم )١( 
-٥(.٤/٨•٢(،واJ؛هةي)٧/٢والخاكمر

(،٢٢٧٧رقم)بالولد، أحق من باب الخلاق، كتاب وأبوداود: )أ/أإآ(، أحمد الإئ، أحرجه )٢( 
كتابماجه: وابن (، ١٣٥٧)رقم الغلام، قفر ل جاء ما باب الأحكام، كتاب والترمذي: 
ومحمد٢(، ٠ رفمْ  ٦٢رآ/ والنافعي (، ٢٣٥)١ رنم أبويه، ب؛ن الصبي قفر باب الأحكام، 

ديجههق'.هريرة أي حديث من (، ٢٢٧٥رنم)منصور، ابن 
صحح.حس حديث تال 









(m)باسم)بمباسييالآسات(

؛•والبثهةيروالداريطي ماجة وابن وأحمد المحمدي أحرجه الحديث هذا 
ثيء٠.منها يصح لا معلولة أحاديثه *كل • الحي عبد وقال 
ثممطعهء.}' اوهصر وقال 

الزمذيرا'اتوقال واليهقي، ا، الحارودر ابن رروصححه ب ل)اللوغ(ر قال 
اه.مضطرب(( 

يقادابنه يقتل الرجل ل جاء ما باب الديات، كتاب والر»ذىت ٤(، ٩ أحد)١/ الإمام أحرجه ١( 
١٤٠)رنم لا، أم منه  (،٢٦٦٢)رقم بولد0، والد يقتل لا باب الديات، كتاب ت ماجه وابن (، ٠

ة.بمنن.الخaلاب بن ممر حديث محن (، ٣٨)a/ والبيهقي (، ١٤١ fx)والدارممي 
أ(الأحكامااوطى)؛/هِا(.

)A/٨٣(.الكثرى م(المن 
(.١١١؛(؛الوغالرام،رنم)٣^

الخارود)٨٨م١(.ه(.نضا؛ن 
رنمحديث ئل لا، أم منه يقاد ابنه يقتل الرجل ل جاء ما باب الديات، كتاب الارمديت جامع ٦( 
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