












الأاو(لا،[.ثى شدة ئكوا أثل، لم 
أنهتعلم لا ونحن يجوز فلا ؤإلأ به، للنا وصدق حق أيه ذ"لم كثا فإن 

الثابتالحديث ني إلا يكون لا ومحيا العدول، الثقات برواية إلا وصدق، حق 
آحرتحديث وفي وصدق، حق انه نعلم فلا الئعيفا الحديث أما .، عنه 
الكاذين(لآ،,أحد نهز كدب، أئه يرى وحدي«ث، عى حدث، )من 

غينأو صحيح أنة يروي نجما ثالث )نكذ حبان؛ ابن الإمام ينول 
•المر(صا.ه داجلفىمحذا صحيح:

.ىاعبن ينز )نكم، حجرت ابن الحانفل تال كما ومول 
ؤتكفييغني ما الشحيحة اض. رسول وسنة جأ؛ا افه كتاب ؛ني إذآ 

والمنةالحمد وله - الضعيفة الأحاديث عن ؤيني ؤنففي 
.،( رنقيمه عن ئعل الحديث صحح )في ه،؛ المبارك ابن الإمام تال 

اشترمحلواالأعمال غضاتل في الضعيف بالحديث، العمل أجازوا والذين 
شروطا:لدلك 

منجيرأ(.)أي شديد غير الصعم، يكون أن - ١ 
عام.أصل نحستا عندرجا الفعيفا المحديث، يكون أن - ٢ 

وابن( ٢٣٧)والدارمي له، والسل ( ٢٢٠٣٢ردنم: مند، ني أحمد الإمام أخرجه )١( 
صنحوند به. محه تاللخ، نن كنس، عن إمحاق، بن محمد طريق من كلهم ( )٥٣ماجه 

ئصحإصحاق ابن توع رند • الحديث، إصناد ثحى أحد عند بالثحديحح إسحاق ابن 
الموءوءات>كتاب( مقدمة رابع: ف. والحمد متواتر والحديثه اش. بحمد الحاديح، 

- ٠١)ا/ه وصحابيه صحابي وسعٍن نمان عن فغدروا، الجوزي ابن للإمام 
الئحاية،من شن عن روا، فقد الثلراتي سليمان القاسم أبو الحافغل ورسالة (. ١٣•

اعلم.واه التقا. ومنام الحلي محلي تحقيق 
المحح.مقدمة في سلم أخرجه )٢( 
حٍان)ا/ا،(.ابن ^ام المجروحين ممان، )٣( 
١١( ٦ ٠ )صى ا البيع أصول ٠ءلم كتاب هاحت، عته ئتله )٤( 
القيم.صد بأنه اللغة في الصحيح عرف، ولوللثج صعيمه، آي بقيه! نعتي )٥( 





نفائلني الواردة الصّحيحة الأحاديث في ينظر الذي أن والحتيمت 
نالعلينا منح بابا بذلك د ونالضعيفة، تلك عن تغني أنها يجد الأعمال 
الضعيف،الحديث هل تمييز ني يضاع الذي الونت عن فضلا إليه، بحاجة 
إلىبحاجة فنحن لا؟ أم السابقة للشرومحل مطابق الأعمال فضاتل في المروي 

الحاجة.أيو الونت >ارالا 

كثيرأجعل الأعمال فضائل في الضعيف ؛الحل.يث، العمل إجازة أن كما 
الواعظأد الخطيب يسمعون لأنهم المعيق الحديث برواية يتهينون العامة من 

مقاميكون لا ند لأنه - يبين أن درن ضعفه إلى ؤيثير الضعيف الحديث يروي 
فيإلا يروى لا الضعيف أن الناس من للعامة - إليه ية بالنبيانه 

فينتجوالعقاتد الأ>تكام في به الأحاو يجوز لا وأنه بعضهم عند الأعمال فضائل 
روايةفي حؤج لا أنه - العلم طلة يعفى وريما - الناس عامة يعتقد أن ذللئا عن 

وهذاالحديث، نحعفا إلى ونشير نبين لمتا ما حال كل على الضعيف الحديث، 
الضعيف.الحديث، برواية يتهين س أكثر لحل منه الذي الاب، 

فأقول:واكحقيق، التخرج بين الممريث، يعدم يتعلق ما وأما 
إلىالعزو أو الحديث،، فيها روي التي الحديث، كتب ذكر هو اكًريج• 

أو( )٠٧الترمذي رواه الحاشية: في المخرج يقول كأن الحديث، أئمة س إمام 
(.٤٦٠)ماجه ابن رواه 

المثالمبيل على — الترمذي لأن صعقه؛ أو الحل.يح، صحة بعك، لا وهذا 
وكازلكالضعيف، ومحنها الصحح منها كثيرة أحاديث، سنه في روى - الحمر لا 

عداما الحاويح،ا كتبإ أصحاب ص وغيرهم داود، وأبو والنسائي، ماجه، ابن 
كللأن ؛ لم( مأو البخاري )رواه نول• فيهما يكفي واللذان ومسلم البخاري 

١صعحيحة أحاديث، لم موصحح البخاري صعحح في مجا 
الحديثهصحة على يدل لا ُالتخر.يج آحر، شيء والتحقيق شيء فالتخرج 

عفه.ضس 

فيالمونحؤع هال.ا حول الألباني المحدث الشيخ يقول ماذا فلتر 
٩





































يقرضمن له، فأغفر متغفر من عل عليه؟ فأتوب تام، من هل سؤله؟ فأععليه 
الفللوم.عتر الوفي المدوم غير الش 

مجنعتيق ألفؤ ألف الإفطار عند رمضان مهر من ليلة كل في تعالى وش 
اّر،من محيق أف ألف مها ساعة كل في أعتق \بٌ■ ليلة كان فإذا اّر، 
تعالىاش أعتق رمضان مهر مجن يوم آحر كان فإذا العذاب، استوجبوا ند كلهم 

افأمر النير ليلة كان فإذا أحره، إلى الشهر أول، من اعتق ما بعدد اليوم ذللث، ني 
فيركزْأحضر لواء ومعه الأرض( إلمح، الملائكة م>< كبمة م، نييعل •مرل( تعالمح، 
ليلةفي إلا ينئرهما لا جناحان محنها جناح، مائة ست، وله الكعبة ظهر على 

الملائكةجبريل ؤيبثؤ والغرب، الشرق فيجاوزان الليلة تللثؤ فينشرهما القدر، 
ؤيومتونؤبمافمحونهم وذاكر، وممل وناعد نائم كل على فيسلمون الأمة هده ني 

الملائكةمعشر يا جبريل نائي الفجر طلع فإذا الفجر، يعللع حتؤر يعانهم علمح، 
مناالمزمنتنأ حوائج مح، تعالمح، اش صغ ما ■مريل يا الرمز،، الرمل 

رجلأربعة: إلا لهم وغفر عنهم وعفا إليهم نغلر تعالى اف إن نيقول؛ أحمد؟ امة 
الصارم.وهو ومشاحن رحم، وناطع والديه، وعاقا الخمر، مدمن 

الفعلرغداة كان فإذا الجائزة، ليلة الليلة ■طلث، سميت، الفلر ليلة كان فإذا 
علىؤيقومون الأرض، إلى فيهبعلون البلاد كل في الملائكة نعالهم، اش سعث، 
والإنسالجن إلا اش حلق من جمح يسمعه فينالون؛موُت، المكل؛،، أفواه 

العقيم،ؤيغفر الجزيل(، يعطهم( كريم رب إلهم( احرجوا أحمد أمة يا بولون؛ 
الأجيرجزاء ما ملائكتهمي يا للملائكة؛ تعالى اش يقول، مصلاهم في برزوا فإذا 
أنيأشهدكم فإني فيقول: أ-مْ، يوفى أن جزازه نيفولونت عمله؟ عمل إذا 

ياؤيقول؛ ومغفرتهم،، رصاتهم( ونيامهم رمضان شهر صيامهم من( ثوايهم جعلت، 
إلالأحرتكم جمعكم في شيثا اليوم تسألوني لا وجلالهم، فوعزتهم، سلونهم( همادي 

ماعثراتكم عليكم لأمترن وعزتي لكم، ننلري، إلا لدنياكم ولا أعفكم 
المحدود،أصحاب ييتم، بين أفضحكم ولا أحنيكم لا وءزتهم( رانبتموني، 

وتستبشرالخلأتكة فتفرح عنكم، ورصيتؤ أرصيتموني ند لكم مغفورا انصرفوا 
رمضان(.شهر من أفهلروا إذا الأمة هذه تءالء، اش يعهلهم، بما 

٢٧





أنمي على آلت نإني )آمين( ت يقولوا أن رمضان شهر صائمو دعا كلما وان 
رملهان(.نهر صائم دعوة أرد لا 

مات رحل نقال رمضان(. شهر أناموا ما تخزى لن أمتي رإل - ٤ ٤ 
عملمن نيه، المحارم )إنتهاف سال رمحضان؟. نهر إضاعة ني حزبهم 

وملائكتهونمه رمضان، شهر مه رثعالى ثارق افه يتمل لم شرب، أو زئى ستة 
لهفليس رمضان شهر بدرك أن تل مات فإن الحول، من مثله إلى والتموات 

١٠نيه ئضاعف الحتناتر فإل رمضان شهر ناموا ازر، بها يتقي حنة اش عد 
السنان(.وكدللئ، مراه، في تضاعف، لا 

النئبل(•رمضان نهر إلى يديه بين مجا يكمر رمضان )نهر -  ٤٥
منأفضل كان افه م؛ل في رمضان شهر من واحدأ يوما رابهل رمن -  ٤٦

.(.. مقلدة. بينة ألف، متمائت من وأفضل رقبة ألم، ستمائة 

00000

ضبم،.بمنه: ير- - ٤ ٤
'ا/الذارنيي علل >أ/ص\< الكامل الإماملي شيوخ ثعجم انظر: 
الزوائد*ا/، Y٦٩٧/\ك\ني ؛لردض ،  wyofy)ابمن( للأمبهاني اكرغمج ، ١٩١٥
ففانل،  ١٥• Y/rالحرين ، Y٨٨١٠/تامة  iVAr\/حاتم أبي ابن عالل ، ٤٧٩٧

،Y • المنعم( )عبد شامن لابن رمجضان نقاتل ، Y • )ز>يرى( ثامن لأبن رمجضان 
١٤٩٤١المر!رعت ، ٨٢٩ذحيرة 

.ثعهف، ؛ درجه . ٤٥
٠١٢٧٧٠الموّوعت ، Y'Yالل.سا ايي لاين رمقان نماتل ؛ا؛ُ\، صعمِإ انظر؛ 

مجوضؤغ.درجه: -  ٤٦
\ا\-0\■.الأشواق ثارع انظر: 

٢٩



رمضانأداب باب . ٢

رالريحةوالنرج والقناديل بالتجميص اجد المهده )تعاهدوا —  ٤٧
رمضان(.ني والكسوة والأيام يالتلعام أهلكم على والثومح الطية 

وثعار،تيارق اه أسماء من اسم رمضان فإف رمجضان، مولوا )لا —  ٤٨
رمضان(.نهر : تولواولكن 

صنعتولا رمضان، ويمت رمضان، )صمت، ت أحدكم يقرلى )لا —  ٤٩
العننام،وئنالى سارق اه أسماء من اسم رمضان نإل وكن.ا( كادا رمضان ني 

١لمشهوره( كتايه في رئعالى تارق ربكم تال كما رمضان( )سهر : قولواولكن 
جاءإذا الكلمات هرلأء تعلمتا س )كان تال: >ه الصامت، بن عبادة عن — ٥ ٠ 
متنتلأ،(.مني وتسلمه لي رمضان ونلم رممان من سلمني ،اللهم : احاJنا تقرئ أن رمضان 

٤٧

٤٨

ضاممح.درجته. 

١. Y/ ١0نزيه ، ٣٧-ذكرة، ٨٤الفوائد ، Y٢٢٥٧/الفردوس ، ٦٥الكلماتهالوجزات انظر: 
عوضؤغ.درجه: 

،Y0\U/Uالكامل ، ١١٥٧/٢ونعيقه الأذكار صمح ، ١١٣٩اسوع انظر: 
،٧٣٤/١حاتم أيي لأبن العلل الجموع ، ٤١١٣/'الفتح ؛/U؛Y، ميزان 

أ/مها،-سنيه ، ٩٨، Y٩٧/لألئ •١، ٧/٤ترتيب •٧، نذكر؛ ، ٢٥١الفواند 
تخريج،  Y٤٧٤/ والذاكر الأباطل ،  ٢٧تجة رسالة ،  ٥٧٠ترس، ،  ١٣• مخالفات، 
، ١٦٧/٢اتماني ،  ١٢البديعان ، ٣١• ا/ كثير ابن ، ٢٨٣٩/٤الإحياء أحادبث، 

.١٣٤ Y/ حجر ابن موموص ، ٣٣٣٤المن زوائد 
ضيف.درجه; - ٤٩

المنور؛، ٢٨٣٩؛/الإحياء تخريج ، ٩٨/٢لألئ ، Y٥٥١/البسام الروض اتفلر: 
٠١٢٠الماثي صعيف، ، ٥٢٣داود أبي صعيف، ، ٦٣٦٧صعيف ، ٣١٠

ضهن،.درجه: - ٥ ٠
.١٠٨الإحيار ، ٢٤٢٧٧كم ، ٢٨٠الخناء كشف  ٦٨١٦! للطرانى  ٠١٠٠٧١انظر: 

٣'



غمامةفي القيامة يوم يجيء رمجضان ني العبد يصومه يوم كل )إف — ٥ ١
.حمراء( ياقوتة من ياب ألف مبعون له در من نمر الغمامة تلك ني نور من 

أساسهاحمراء ياقوتة من كلها حنانا نني وثعالى ثبارق اش )إف -  ٠٢
انرمجض ثبر صام لمن ينبت جنال تلك - نال أن إلى - بالدعب سكت وأعاليها 

الفطر(.يوم لأمحلها اض يهبها 
علميهصك يعلعمون ومم النوم جالس إذا العنائم الرجل رإف -  ٠٣
تفطروا(.حى الملائكة 

سحرمجكموأذيبوا لحومكم وأفنوا والنْلش بالجؤع أجسادكم رأبلوا —  ٥٤
الخة(.فى والكافور بالمسك مهحشرة طيبة لحوما تتبدلون 

إلهلا أن شهادة ت له مجهم لا مجن حاب وقل أمحهم عثرة )الإسلام —  ٥٥

حدأ.ضسص درجته: - ٥ ١ 
؟،T-o/TAالكير ني اتجراني ، ٢٦)الممرر( الديا أبي لأبن رمضان نماتل انظر: 

٠٦٣الخلان تحذير 

•هوضيع درجته؛ -  ٥٢
ممز،  ١٩)المصور( الدنيا ابي لأبن رهفان تحانل انئلر: 

ضيف.يرجته: -  ٥٣

٣;الزواند  U٦٣٩٥/الأوسط ، ٤٢١الكبير الجامع من الموصومة الأحاديث، انظر: 
٥٢٢٥.

شمينإ.درجته: - ٤ه 

ا/الأجار فرئيس ٤، الأزمر والجا*ع اتجتر الجاُع من الموصومة الأحاديث، انخلر؛ 
.١٨٨لألئ ذيل ، ١٣٧الموسومة ، ١٠أرجز ، ٢٦٤آ/نزيه •هم<ت،.ق، 

الخدأيث(.دذ،ع انمروذي ادم من )حامل، وقاع راو هيم بل ضمنؤ درجته: -  ٥٥

٣١



وصالزلكة؛ واكاك: الخطرة، وص الصلاة؛ واكانLن: الخالة، وص اش؛ إلا 
الشريعة،وهي الحج؛ ة؛ والخامالجنة، وهي الخرم؛ والرابعة• الخهرة' 

الوناء،وهر بالعرون،؛ الأمر ت وايايعة المروة، وهو الجهاد؛ • ادمة وان
الألفة،وعي الخماعة؛ والتاس١٠ةت الخجة، وهي الخكر؛ عن الّهب، والثامنة• 

الخممة(.وعي الهنامة؛ والخاشرة: 

توطدأ-؛مر أن إمرابل بك، ص ض إلي، أدحمح، دتعالمح، بارك الد رإل -  ٥٦
•أجرء( وأعثلمتا جسمه اصحمتا إلا وجهي ايتغاء يوما عبديصوم لتس أنه 

يافهال،؛ دونها. تختلج أن وإنالث الجنة بطريق ءدلئ، أسامة )يا —  ٠٧
الهواحرفي ءالنلخأ س؛ فقال، الطريق؟. ذاك يه تقي ما امؤع محا اه رسول، 
بالصوم٠(.عليلاه أسامة يا النساء، لذاة عن التمس وحبس 

إلىوالبادرة الوصوء إسباغ حقا؛ ءذؤون\ كان فيه كن من )ست، —  ٠٨
بالخيف،الأعداء وقتل الخر، سدة في انموم وكثرة لجن بوم في انملأة 
محقا(.كنت، ؤإن المراء وترك المصيبة، على والخبر 

والديلث،،و؛ن واعتمر، رمضان، وصم الزكاة، وأد الصلاة، )أنم —  ٠٩
الحق•ع وزل المنكر، عن وائت بالمعروف، وأمر الصيف، وأقر رحملتا، وصل 
ّزال( حث 

،١  ١١٩٥٨/١ الكبير اليراني ،  ٤٦الكير الجامع من المرمحرمة الأحاديث، نفلر: ا ً
)أماو(/ْ«ا.١ وايرائال ؛/"T،، ممز ا/أ'ا، الزوالأو 

ضمن،.درجته؛ -  ٥٦
،٢٠ا/•الندب الأحاديث، جا،ع ، ١٥٧١_، صب ص انءلر: 

_xم \كب 
عجاههل.اسادْ اني ت درجتبم . ٥٧

.٣٤٤امملر;مةابحث، 
حيا.ضهغط ت درجته -  ٥٨

الديلمي.، ٤٣٥٣٨الكنز ، ٤٦٥٦الجامع ، ٣٢٤٦_، ا*>: 
ضمن،.درجته؛ -  ٥٩

أا\0\ت.المممرك ، ١٠٨٢محب، امملر: 

٣٢



•يمي( حتى الملائكة عليه صلت الفاطر عده أكل إذا )القائم ء  ٦٠

مجركاآ•ترص )الصوم -  ٦١

هاش سيل ني يوما صام فكأنما ملم امرئ إملأك شهد )من -  ٦٢
اشسيل ني يوما صام ا فكأنلم مامرئ حتان شهد ومن بعماثة، بواليوم 
واليوماه مسيل في يوما صام فكأنما مريضا عاد ومن سعمائة، واليوم 

واليوماه مبيل في يرما صام فكأنما الجمعة يوم اغتل ومن بسبعمائة، 
.سعماة( 

منوالغل رمضان وصوم والزكاة الصلاة ت أربعا حلقه اض )صمن -  ٦٣
ألث؟؛ئء ؤء اش• نال الك، السرائر، وهن الجنابة، 

أهلأن لو ما بصومه له كان محتسبا؛ رمحضان محن يوما صام )محن —  ٦٤
يطلبلا وسرايا طعاما لأوسعهم تنقضي أن إلى الدنيا كانت، مذ اجتمعوا الدنيا 

منتجا الجنة أمحل إلى 

هو1الد يسأل، لم هق اش وجه إلا يريد ما صباحا أربعين صام )من -  ٦٠
الأشثا 

منخر-يمسي( رحتيا قوله وأأردادْ ضمنا، درجتم; - '٦ 
،٣٥٢٥نمق ، ١٢٧الترذي صنم، ، ١٣٤٤٧انرسوئ ، ٣٧/١\ض ك اظر: 

.٧٦الخلان تحذير ،  ١٣٣٢النمنة 
م،،وبم،.; در-،0 . ٦١

٠٠٢ ؛/ حنان ابن أحاديث، ب جزء ت اتقلر 
ضبمج..درجه:  ٦٢

.٤٣٠١٩الكز ا/«ه0، ١^١^، مثارع انيلر: 
موضؤع.يرجم: .  ٦٣

.٢٩٤٢الكز ، ٣٨١٧الئع؛؛ة ، ٣٥٩٤نمق !ظر: 
ضهف.درجتم; . ٦٤

.١٢٣٧٢٩٠^، ٤٧٨0/٣الزواتدالكير لي النياتي انئلر: 
ضعيف._در-؛ته: ٦٥

.A٢٤١٦٣/كز املر: 

٣٣















للأشر(.ومن>ب للعررق ت محمنإل بالتوم )عليكم —  ٩٥
منالإسلام، أص _،_ Lpثلاثة؛ الذين ونواعد الإسلام لءرى ~  ٩٦

والصلاةاش، إلا إله لا أن شهادة الدم: حلال كانر بما نهو منهي واحدة ترك 
رمضان(.وصوم العكتوبة، 
أحؤعو؛ك؛ فرددتها وكنوزها؛ الدنيا حزاتن مفاتح علي )عرضت —  ٩٧

جم،(.إذا إليلث، وأتفمغ ثمعت، إذا أحمدك يوما، وأشبع يوما 
عننئل أنه.و لمقل.: وني الصائمون(. هم )السائحون —  ٩٨

القائمون(.)هم نقال: النائحين، 
يومني والصوم ياليف، افه أعداء جهاد الخير: من حمال )ت —  ٩٩

أ/مض ، ١٣٤٥٩اووّوءة ، ٥١٢٥الجامع ، ٣٥٣٠س ، ٢٩٤ساف نظر: ا =
٦!السام الزوض .< \اا'\الضوم ث ، ٣٨٢٤٨الفردوس ، ٦٥٣الضيفة ، ٥١٢٥

.X'Oالمثور ، ٥٤٦
صمف..درجته؛  ٩٥

.^٦٩١٢ضعيف ، ٥٥٤•الجامع ، ٥٥٤٠نص؛/انظر: 
ضعيف,درجته; -  ٩٦

أبو^ rio/Tبمالي أبو ، ٣٦٩٦ضعيف، ايوامم ا/؛ه، الضيفة انظر: 
.٢٨٦٣/٣اJءلاJب، ، ٣٩٦المة تام ، ١٢٠; المالي المنمي )أد( ، ٢٣٤٩/٤؛عر 

صمغ،ا.درجته: ^١٩ 

ATWflإتحان، الإحياء تضج انظر: 
ضمف,يرجتء; .  ٩٨

T/النم، آ/ه؟ي، الإحياء نخربج ، ١٢٤٩٠الموسوعة ، ٣٢٨٢ذحير؛ انظر: 
الضعناء، ٢٣٥/٢الختيرك ، ٣٠٣٨للشعب الجامع '\\, OA/U Jالزراى، ٣٥٧٨

\إالصوم يته الدارثيي علل ، ٣٣٣٠ضعيف ، ٦٣٨٨الكامل ، ٣٩٠\ا 
٦!الأخار نردوس ، ٣٥٧٥٨الفردوس ، ٢٣٩/٣الطاو_، الكيير ، ١٦٧

٠٤٦٥٣الجامع ، ١٠١المراثي \\مت.3.< 
ضهنؤ..درجته:  ٩٩

الفردوس، ٤٦٥٣الجامع ، ٢٥٦٩؛/الإحياء تخرج  AX\I\الإلهي المحثن، انظر: 
الئانب، ٣٢٤٣ليم، ، ٤٦٥٣؛/ئيص ُتج.ق، ٣٣٠٣٨الأحبار نردوس ، ٣٤٨٤

٠٤٣٥٣٥المحتز ، ٣٣٧٨



الصلاةوتبكير محق، وأتت المراء وترك المصية، عند الصر وحن الصيف، 
الثتاء(.أيام ني الوضوء وحن الغم، يوم في 

.الدم( بوائق ومن النار من جتة الصيام قاف )صوموا — ١ ٠ ٠ 
ازر(.من حصينة جنت )الصيام ء ١ ٠ ١ 

نه(.بياء لا _)الئيام  ١٠٢
الصبر(.يصم، )الصيام - ١ "ار 

الفار(.يعد كالكار رمضان بعد )الصائم  ٠١٠٤

أحرهمن ينقص أن غير من أجره مثل له كان صائما نئلر )من - ١ ٠ ٥ 

ضيف.درحته; - ١ ٠ * 
اكسر iiU\/الخرم ث ، ٣٥٠٢صعيف أ/ا'ه'ه، مص ، ٥٠٠٩الجامع انفلر: 
.١٣٤١٨اور.رءة ، ٩٥٨

ضيف.درحته: - ١ ٠ ١ 

،٣٥٧٧صب، ، ٥٧/١الضرم نفه  iTi-x("/متناب أ/؟اه، نيص انفلر: 
.١٣٦١٢اووّبرءة 

حدأ.ضيف درحته: -  ١٠٢
، ٣٤٧٢; الأحوذي تحنة ، ١٣٣٢ U/ لسبح الجامع ،  ١٨٩٤الغتح؛/ انللر: 

صعين،، ٥٢٠٢الجائع ، ١٧٢/١اائل.محية الأحاديث، جامع ، ١٣٦١٥اكر>رءة 
حجرابن موّرص ، ٩٢الخراسل ، ٣٨١٨٨الفردوس ا/؟ه، الخرم سه ، ٣٥٨٠

.١٣٢الفتح؛/هأا_ ، ٣٩٤٨
١ضيف حته: در- ١ ٠ ٣ 

٨للفسخ الجاح ، ٣٥٨١صعيف، النهاب مسد ؛/••أه، مض اظر: 
ترم،، ٣٨١٧٨الفردوس ، ٣٨٢ماجه ابن صمن، ،  ١٧٤٥ماجه ابن ، ٣٢٩٩

، ٦١٣٦١ اور،رءة ،  ١١٦٦; رمقبل( كثير ابن ير نف، ١٤٤٠٨)متو( ١^ 
١٨٤الخلان تحذير 

حيا.فيغط درحته: - ١ ٠ ٤
،٣٤٦٢٨لصب،، الجامع ، ٣٥٢٧صعيف  iOxytfiمض ، ٣٩١، لطاتفانئلر؛ 

وءةاوو.، ٣٧٣الإسلام أمل اتحان، ا/مه، الترم نقه ،  ١٦٢الأوناُتط نمائل 
٠١٠٦الخلان تحذير ، ١٣٤٥١

والتمام.اللففل يهنا موضؤع درحته: - ١ ٠ ٥





وأداءوالصيام، والحج، والزكاة، الصلاة، بى؛ يعمل كان ند منهن• واحدة 
الرحم(.وصالة الأمانة، 

إلىاننلروا ت يقول الملأتكة؛ العابد بالناب ييايي تعالى الد )إن — ١  ١٢
أجلي،•من شهوته ترك همدي 

فضنيامه، ونص رمضان صوم ^^٠ ٠١وثنالى سارق اه )إف - ١  ١١٠
ناش،(.لما أو مصي لما كنارة كان ؤيتيتا؛ واحتسابا إيمانا صامه 

جوع،،طال من القيامة يوم رثعالى ئبارف اش من الناس )أقرب — ١ ١ ٤ 
.وءهلثه( 

والمنحر،الفطر والمشرب المعلعم نعتم عن ألون يلا )ثلاثة — ١  ١٥
حتىوالصائم المريض، ت الخلق سوء على يلأمون لا وثلاثة الضيف. وصاحب 

المائل(.والإمام يفطر، 
كانإذا اه تاء إن طعموا نيما حساب عليهم ليس )ثلاثة - ١  ١٦

اسراني،  ١٣٥\إ )أد( الزوائد \، \/Trالزواير ، ٣٢٤٥الجامع محعيف انئلر: 
.٤٦٥٥الجامع لكير ام 

عوضؤع.-درجته:  ١١٢

الجامعآ/ا<آأ، الإحياء تخريج أ/؛آم، إتحاف ، ١٦٨٢الجامع محمف انفلر: 
اليسر٦إ٩^٦، الثاقب نص ، ١٨٤١

ضمف.يرينه; -  ١١٣

عوفين ارحمن همد ند م، U٣٣٤٢/لشب الهاع ، ٤٢الأدنات نمائل انفر: 
٠٤١٩٦الوموض ، ١٥٦٢صمف ، ١٩

موضؤع.-يرجته:  ١١٤
فيومحرمات ال، ٧٦النامي ضر ، ٣٣٤٨النانمة ، ١٦٥ا/النوم ث انئلر: 

.١٤٨الإحياء 

•موضيع درجته؛ - ١ ١ ٥ 
،٢٦٢^١٧ ١١، ٦٤/١الصوم فقه ، ٦٧الوجزات، الكلمات، ، ٢٣٦٣٧كز انفلر: 
التلبراني، ١٢٢٢أ/الإحياء تخريج ، ١٩٨•الضمنه ، ١٦٦/٢-مزيه ، ٧٠■دكرة 

.٩٩، ١٢١لألئ ذيل ، ٨٦٦٥الموموئ أ/ا>هأ، الفردوس 
موضؤع.درحته: - ١ ١ ٦ 

٤٣



اش(.سل ني والمرايط رالمشحر، الهائم،. حلألأ: 
عدوىنهو صبمهن ومن حقا، وليي غهو حفنلهن من )ثلاث - ١  ١٧

والجنابة(.والصيام، الصلاة، ن حقا

أنهنوملث، أحبر أذ إسراتيل: بمي من ني إلى أوحى جق اطه )إن - ١  ١٨
أجره(.وأءفلمّت، جمه أصأءح.تإ إلا وجهي ايتغاء يوعا يصوم مد ليس 

حضاللائكة طيه تصلي تزل لم عنده؛ أكل إذا الصائم )إن - ١  ١٩
ٍلعامه(.من مؤغ 

موامعلى تكتبوا لا أن الحنغلة; إلى ]يوحي[ أوحى اممه )إف -  ١٢*
'■حة(.العصر يعد ميدي 

جامع، ٨٦٨٦وّرعت ال، ٧٣١المتجر ا/ه^، أسار ، ٤٣٢٤٦الكز انظر: 
مص، ٣٥٠٥الجامع ، ٦٣١؟/اسة  iiMo/rالزواند ، ٢٨٣٦/٣٢الماتيد، 

النانرىترغيب ، ١  Y٥٨٢/تو( )مالنانري ترغيب ، ٢٥٨٢صعيف، ، ٣٥ ٠٥م
.١٠٠الخلان تحذير \إ^\ك الأزعر الجاح ، ١٦١٠آ/)ثمان( 

ضمف.درجته: -  ١١٧

ملل، ١٦٣٨الكامل؛/، ٢٥٤٢ضعيف ، ٣٤٢٧؛/فيض ، ٤٣٢٢١ألكز انظر: 
،٣٤٢٧الجامع ، ٨٩٥٦/٩الأوسط .• \\/oAالقوم نفه \، oi\/AالاJارنطني 

.٢١٢٨الأزمر الجامع ، ١٦١٦؟/الزواتد 
ضيف.درجته: - ١ ١ ٨ 

.٤١٦٠اوو.رص ، ١٥٧١صعق ، ١٢٣٥٨٧^انظر: 
ضيف.درجته: - ١ ١ ٩ 

،٢١٨)مرماص( الأعمال ئماتل (، ١٣٣٢) ٥٠٣، ٥٠٢/٣اضيفان انظر: 
الترمذيمعين، ، ١٤٨٣ضعين، ، ١٣٦; انموم فته ، ٧٣٠م الأحكام مختمر 

وموضال، ٣٥٢٢المن زوايو ، ٢٢٤الصيام أحكام من التند الئمح ، ١٢٨
٣٩٨٣.

ماطل.-يرجته:  ١٢٠

الومحوط^، i0rv\/الأحبار فردوص ، ٩١ا/)العبري( المدب الأحاديث، انظر: 
\إميزان ، ٥٧٦ترتيب، ، ٢٦٩المواتي'، ١٤٧/٢تنزيه ، ١٠آ/؛لألئ ، ٢١٩٣;

الموسومان، ٤١الموجزا^، ^، ١٠١٥١، ١٢٥، ١٢٤آ/بغداد  i.\\T\/ان ب، ١٢٦
.١٩٣آ/اووضوط>تح ، ٢٣٦٤٠الكز ، ٤١٥٦، ٤٣٦٦



الملائكةله وتتغفر نح الصائم أن يلأل يا )أشعرت ء  ١٢١
._،( أكل ما 

ولائزحلأ ومتا هرمي يوم اصح أن ه؛ الله رسول )أوصاني -  ١٢٢
٠عيوما( صومك يوم تصح 

صامفإذا نيعودرنه مريضهم يمرض أمض شهر رمضان نهر )إن -  ١٦٣
فرائضهعلى محاففلآ المتمات إلى نعى محليب ونهلره يخب ولم يكذب لم لم ئ

سلخها(.من المة تخرج كما ذنوبه من خرج 

بالأخباريأتيهم الذي ثم خادمهم، اممه سيل ني الخزاة )أفضل -  ١٢٤
الصائم(.منزلة الله عند وأخصهم 

يومحليالأنن وند (، ٨٧٩) ١٦٠، ه/آها الأحا.ب للدكتور يخداد تاريح والي ز —
٠٥٦الخلان تحذير ، ١ ٠ ٤ آ/ لألئ ثي نضعه 

موضؤغ.درجته: - ١ ٢ ١
،^٦/١١٦الزجاجة ممباح ،  ١٧٤٩ماجه ابن سن ، ٨٤الأعمال نماتل انظر: 

،٥٩٥٢صع؛ف ، ١٦٢٨؟/الشم،  i\TT\/Tالشبة ، ٣٨٥ماجه ابن صعيف 
r/دثار( uجه ابن نتن ، ٢٥٨٧٠الكز ، ١ ٠  ٤٣٩الموّؤرعة ، ٣٥٢٣النتن زواند 
ترغس،، ٧/١الصوم نقه ، U٣٣١/؛ لاوثع_، الجاعع ، ٤٥الخلان تحذير ، ٢٢٥

نواتي، ٥٩٥٢ضعيف ،  ١٦٢٨آ/)شمان( منذري ترغيسم، ، ١ ٥ ٩ ٩ ؟/ )متو( منن١ري 
٠١٠٤٣٩الموّوعة ، ٣٥٢٣المن 

موضؤع٠درجه: -  ١٢٢

،٩٣الخلان تحذير ، ٤٩٧٣/٣الزوائد الكير في اتجراني انظر: 
٠٢٦٤/٤الخلة 

ثعهض.درجتم; _  ١٢٣

آ/الخردوص ، ٥٩٥اكرس، معيق ، ١  A٤٧٠ تو( )م ١^ ترغم، انظر: 
ئجالة، ٢٣الأدب، ،  ١١٦-دكرة ، ١٥٥١أ/خفاء ، ١٦٧الئرس، تثمى ، ٣٥٩٢
٠٤٩٢٨الإملاء 

٠ضبم، درجته: - ١ ٢ ٤

ليض، ١٢٨٦الجاح ، ١٠٣٢صعق ، ٥١٧٩٨الزوائد ، ١٦٠٩٨الحرين انظر: 
مثارع، ١٨٧/١البئر ، ١٢٣الحديبة الفواتد الفردوس أ/آخأا، 

اللرانىفىالأو.ط.إر وعزاء ، ١٠٥١٧ممز ، ٤٣٣/١الأشواق 



طيبةأموالكم زكاة وأدوا حمسكم، وأقيموا اه، عبادة )أخلصوا —  ١٢٥
ريكم(.جة ممخلوا بنتكم، وحجوا نهركم، وصوموا أنمكم، يها 

فييجري أن النيaلان نوى نإف التلعام طيب أنفكم )احرموا -  ١٢٦
يه،•الريق 

مابخير تزال لن نإنلث، فاحففلها بوصتة - هم لعلي - )أوصيك —  ١٢١^
والزكاة،الصلاة، علامات ثلاث للمزمن ؤإن علي، يا وصيتي حميت، 

والصيام(.

عليهيقيموا الدم ممتري ادم ابن ُن لتجري الثيْلان )إل ٠  ١٢٨
بالجوع،•

لكموسنشت، رمضان، شهر صيام عليكم غرض تعالى الد )إن -  ١٢٩
ونيأمه( ولJته كيوم ذنوبه من حرج واحتسابا إيم-انا وتامه صامه نمن قيامه، 

٠أمه( ولدته كتوم ذنوبه من حمج واحتسابا إيمانا رمضان صام )من لفغل؛ 

سمغطا-لرجه:  ١٢٥

ا/ابأاا/آ-آا، الزواتد \إ"ك ثيض ، ٣٠٠الجامع ، ٢٤٢معينح انالر: 
جامع، ٢٨٨و/والتعديل الجرح ٩، الوجيز المعجم ْ/آ"أا، حلية أمد( )ط؛ 

الكير.م للطراتي وعزا، ،  ٥٢٥٩ممن ، ٥١ا/ الببر \\^ iT/\rالماند 
•موضيع ت درجته - ١ ٢ ٦ 

النرائد، ٢٤•٢; تننيه لألئ ، •ا/٠٣المومرعات، ، ١٣ارجز انفلر: 
١١٨٧٩/٤اصة \/\أص الأخار يردوس ، ١٦٩

موضؤع,ِيرجم:  ١٢٧

Aلألئ ، ١٨٣/٣اJوصوءاث، ، ٣٣٩٨ممزيه ، ٥٨الموجزات، الكلمات، ١^ 
•٨.النيين تحانّير ، ٤٩اJالضل الير ، ١٠٨٦الأ-راد ، ٧٢٧، ٣٧٣

صحيمةالأءاويثا لها، أصل تلا بالبموم( عاليه )قصبموا نيايأ أما صمْهح. درجته: -  ١٢٨
بلونها.

الجامعصحح ، ٢٥٩الأسرار ،  ١٣٤،  ١٣٣الني. صوم ، ٧٩٨النعغة انتلر: 
1إإتحاف ، ٦٧١/١الإحياء تخريج \-إمفى الشايعية ا/ايآ، حناء ، ١٦٥٨
.٤٦٧٦النتاوي سخرج الحاوي ،  ١٦النوم منامي ، ٣٢٦

سينف.-درجته:  ١٢٩





•طيب( من شيتآ يشم وأن الهائلة، ييع ولا الحور، ييع ولا 
نريالطب من شيثا لمز وتخر يشرب أن نل أكل )من رواية: وني 

الصيام(.
ثصىنلما صائمين، وكانا والعصر الفلهر صلاة صليا رجلين )إ0 —  ١٣٣
يالم نالا؛ مكانه،. يوما واقضيا وصلاتكما وضوءكما )لأءياJا قال; الجي. 

ئلأنا،(.ءاغشا قال اش؟ رمول 
والسر(.الدعن الصائم )تحفه .  ١٣٤
وتحفةؤيذرر، ثيابه وتجمر لحيته تغلف أن الزائر الصائم )تحفة -  ١٣٥

وتذرر(.ثيابها وتجمر رأصها تمشط أن الزائرة الصائمة المرأة 
أنينبغى كان مما وتحميل حدوده وءنف رممان صام )من -  ١٣٦

مله(.ما كمر منه؛ يتحقفل 

،٢٣٢٦٨رءة اور.، ٢٣٩٧٢، ٢٣٩٧١/٨كز الأحLر برئيس 
رالمهتمح،تايخه م، الحاكم إر الكنز لي رمزاه ، ٢٢٨٤آ/الكامل ، ٥٠٩٨ذخيرة 

ص.ع.
.٨٣٥آ/اشيتة ، ٤٨٢\/الراية نم، ان؛لر: 

عوضؤع._درِبم:  ١٣٤

الفردوس، ٢٧٥١الكير٣; ، ٣٢٥٥الجامع ، ١١٨٦/٣الكامل انئلر: 
أل/مزال م/آْاآ، اتيد ايحا،ع ، rr\A/yالأخبار فردوس ، rroo/rمص 
،٨٩٦٨انمامية •٦، الخلان تحذير ، ٣٣٣٣المن زوائد ، ٢٤٠٢ضعيف ، ١٢٣

اكر.ديم/أآا.
موضؤع.درجته: ِ  ١٣©

U/لالثع_، الجامع ، ٢٤٠٣ضعيف، مأ0ص فيض ])، Ay/rالخامل انظر: 
.٠٩الخلان تحذير ، ٢٥٨٦٩الكز ، ١٧٨٩الشث ، ٦٣/١الصوم محه ، ٣٦٧٤

ضيف..درجه:  ١٣٦
المذريترغيب ، ٤٧٩٥/٣الزوائد ، ٥٣الأوتات، فضائل ، ٨١٨٠ !لخب انظر: 

،٣٩٥الث تمام ، ٧١الإلأم ، ٨٣٤٣٣;بنان ١؛^، صحيح ، ٢١٤٥٣;تو( )م 
نمانلء\/\U، الصوم فقه ، ١O'i/r^، الممد ، ٥٩٤/٣٣انمانيد جامع 

٤٨



ويمرهمسمعه وكث ومكون إنصات ني رمضان صام )من —  ١٣٧
ركةركبه نص حتى القامة يوم منه الثه اتترب والكذب؛ الحرام عن وجوارحه 

ص.إبرامم 

ثيست له تتى ومكون إنصات ثي رمضان من يوما صام )من —  ١٣٨
حمراء(.ياقوتة أو حضراء زبرجد من الجنة 

حلأو؛كسا من وشراب محلمام على رمضان ثى صائما ثئلن )محن _  ١٣٩
القدر(.ليلة جبريل عليه وصلى رمضان، شهر ساعات في الملأذكة عليه صلت 

٠صلاة( أربعمائة صلاته في نيد حلال من ثمرة على أفثلر )من — ١ ٤ ٠ 

فخاتلالمنعم( )مد ثامن لأبن رمضان نماتل ، ٣٠)الزمري( ثامن لابن مجضان ر =
.٥٤الخلان تحذير ، ١١)المنصور( ايي لأبن رمضان 

موضوغّ.درجه:  ١٣١^
\/0\\إالصوم ث ا/امأا<، الطالب ، AA1/Tانماب آ/.ا-ا، -نزيه انظر: 

،٥٣الخلان تحذير ، ٢٤٩٤١*الموِوعة ، ٤٧٩٢*ا/الزواند ، ١١٦لألئ ذيل 
.rnfrحجر ض وسوئ 

 ١١*A :ضيف.-درجه
الزوائد، ١٤A٥/٦*البحرين الأوماطأ/وخبا، في الطبراني ;نزيه انظر: 

٠٤٧٩٢*أ/
ضيف.درجه: -  ١٣٩

آ/الزخار ، ٣٣٤ا/الرئاب نح ، ٣٦٦٩/٧لضب الجا.ع ، ٧٣٧اJتجر أنظر: 
،١٥٩٧أ/)سم( المذري ترتب ، ٧٢الأولان لخار ، ٨٦٧الشراني ، ٢٥•١ 

تريه، ١٧٦٣آ/الأصجهاني ترغيب لألئ ، ٦١٦٢/٦اضر يى اسمبرانى 
الكال؛/، ١٣٣٣/٣الشيقة ، ٤٨٩٤مالزوائد ، ١٩٢٨الوضوئت "، ١٥٥٨

الغواتد، ا/٨٣الصوم فقه ، ٥٨)لخمور( الدنيا أيي لأبن رمضان نمار ، ٦٣٨
٠٥١٧/٢الإمجلأء غجالأ ، ٢٥٥١١الوموية ، ٢٦٨

ءعوم،وغ درجه: - ١ ٤ ٠
الموضوuت، ٧٤٢التذكرة معرفة ، ٧٠تذكرة ، ١٠٥٨لألئ انظر: 

،١٣٨اوجز آ/أأا، ان ، ٦٢٣٥٠;نزيه ، ٢٤٣٨اJجروحين ، ٢٧١الفو١لد 
المراني، ٢١مجيزان؛/•، ٥٥الخلان تحذير ، ٢٣٦٠٧اووّوءة ، ٣١٧الخثورة 

.٢٣٥٠٨الكار ، ٧٦١

٤٩



بدونت نفظ وش ثوذء( أو نلما يغتب لم ما مائة ني )الصائم - ١ ٤ ١
يوذة(•رأي 

يغب؛لم ما بمجي أن إلى يصح حين من مائة ثي )الصانم - ١  ٤٢
صومه(.حرق اغتاب ،إذا 

..ر.ت لمغل وني • بخرتها( لم ما جنة الصوم[ ]أو )الصيام — ١  ٤٣
١غيبة( أو يكذب 

القاتم(.شقر -)الغيبة ١٤٤
عاليالجنة له صمنت ثلاثة عن لم فرممان من يوما صام )من ■"  ١٤٠

وفرجه(.وبطه لسانه الثلاث؛ سوى فيه؛ ما 
إلاصائم( )إني فيقول؛ ،يشتم صائما بصبح همتي من )ما "  ١٤٦

حدأ.صمم درجته؛ - ١ ٤ ١ 
،١٣٤٥٤اورّوءان ، ٣٥٢٨، نبي، ٤١لس رالة ه/أآا'ا، الكامل انفلر: 
،AAU/Yشامة ، ١٨٢٩المعينة ، ٧١الإلمام ، ٠١٢٦الجامع ؛/أأاه، فيص 

نصب، ٢٣٠irالدارثيي بملل ، ٣٨٢٥Aالفردوس ، ٧٠الموصومة الأحاديث، 
الصحيفةتبييض ، ١;٤٨الصوم ينه ، ١٣٥الإملأم أمحل إتحاف ، ٤٨٣/٢الراية 

.٧٧الخلان تحذير البمام ١^^ , ٦٦٦٢!الؤّش الأحكام ، ٧٣
عوضؤغ.درجته: - ١ ٤ ٢ 

٦٨٨! ير اكيا/هه، الصوم فف ، ١٤٤٠الشيقة ، ٣٥٢٩معيق انظم: 
.٧٨الخلان تحذير ، ١٣٤٥٧اور.رءة 

حدأ.صمف يرمم: -  ١٤٣
،١٣٦٠٦اووّرءة ، ١٤٤٠المعيقة ، ٩٨الأزعر الخاح ، ٣٥٧٩محسين، انظر: 

الثنننواتي ، ٣٤٣٠ذخيرة ، Y٩٣/حبان ابن احادبمث، ليه جزء ، ٥٨/١الصوم لته 
.٦٥٧الترف ضعيف ، ٣٣٣١

صمما.درجته: - ١ ٤ ٤ 
،٤١٧٦/.الممفاء ، ١٣٦؛/المزان ، ٤٨٨٨الراة لب ، ٣٨١ا/الدراة انظر: 
.Y٣٨٥/ القدير فح قرح 

صّغا.درجت4; - ١ ٤ ٥ 

٠٢٣٧٢٨الكر ش ،ا ساكر، لأبن ينشق تارح انظر: 
ٍصّن،. .درجته:  ١٤٦







بحانكتوكلت، رعليك أفطرت رزنك وعلى صت لك اللهم ش، والحمد 
العليم(.السميع أنت إنك متي تقبل وبحمدك 

لمشيء أو تمرات ثلاث على يفطر أن بمحب . الهي ركان —  ١٥٨
.النار( نصيه 

اشسبيل في النمهة على تضاعف والذكر والصيام الصلاة )إن س  ١٥٩
.صعق( وسيعمائن 

محوره(.وتأح؛ر نملره تعجيل الرجل نقه من )إن -  ١٦٠
الجارك(.الغداء *ذا يقول وكان الليل آحر من )تحروا —  ١٦١
وامعيا نليمل؛ - إفطاره عند بعني - لقمة أول أحدكم لقم )إذا —  ١٦٢

لي(.اغفر المغفرة 
التحريز(.اش ورحم الخل، الأيام ونمم اضر، المحور )بم؛ .  ١٦٣

حالاّضعهف درجته; ِ  ١٥٨

،٣٢٩٢ابرفض0/>؛ه؛، ، ٩٢٢؛/الإرواء ، iAAi/rالزوائد اغر: 
اسافا/أأبم،، ٤٥٤•اس.ع اصسأهبم،^رآاا،

انمرمآ/خ'ه،ش الملي الضد ، ٣٨٣إتحاف  ١٩٩أ/اسص ، ٢٦١الأرطار؛/
rr/\ ، ١١٥الخلان تحذير آ/وهم، حجر اين ص.رئ ،  ١٧٤٢٧ايوصوص.

ضمف..درجه: ١٥٩

.٥٥٩ا/الأشواق »شارع ، ١٤٩٣ضعيف ، ٥٣٧داود أيي صعيف، انظر؛ 
ممهف.حته; در- ١ ٦ ٠ 

•٦٢ُ٦اورّوض ، ٢٠١٠ضعف، اظر: 
١ضعبمه درحته: . ١٦١

الكامل، ٢٤٣٨ذحيرة •^A، اورّوءة ، ١٩٩٦١اكع؛فة ، ٢٤٣٢معيق امملر: 
١١٧٩/٣.

ضعيف..درجه:  ١٦٢

الزعدني المارك ابن ، ١١٠الإخبار ، ٤٤م الخلية ، ٢٤للغلال الأ.ّالي انظر: 
•القفاعي ، ١٤٠٩

ضعهف.درجته؛ .  ١٦٣

=، ١٣٢٦م الضمنة  ii\/\المرم ثقه ، ٦٦٨٩^الكأ؛ر ، ٢٣٩٨٣كزخ/!طر; 

٥٣





نيامعلى والتيلولأ النهار صيام على الحر بملمام )استعينوا -  ١٦٨
•_

لفظوني يا( وليص نلشحر الصوم على يتقوى أن أحب )من —  ١٦٩
ماء(.على يفعلر )ولا بزيادة؛ 

أنتعفليم يا عنليم يا إزهلاره؛ عند نيقول يصوم لم ممجن )ما — ٠^١١ 
العفليمإلا العنلم اوونب يغفر لا فإنه العظيم الذنب لي اغفر عيرك إله لا إلهي 

عمكم(,علمومحا أمه، ولدته كتوم ذنوبه *ن جرج إلا 
.للرحمن( مرصاة والحور للثيهلان، مخعلة الليل أول )الوتر —  ١٧١

f/الزوائد ^\إ ٦٦\إالبيد حلاصة ، ٢١٠الأثر حن ، A٩١١ التلخيص انتلر: 
المةشرح ، Y-UIالأذكار الكبير ني اللبراني ، ٤٨٩١"

الأذكارصحيح ، Y٥١/المعاد زاد أ/؟اه، الإرواء ، ٤٨•والليلة الموم عمل 
،٩٦الإلمام  iT'TA/ryالسانيد جامع ، Yn/Tالدارسلني أ/"اْه، ومحعينه 

،٤١متسدا عله تكذب لا ، ١  ٠٤، ١ ■٢• الني. صرم ، Y٩١٨/لتجراني الدعاء 
صعيف!"Y، ١ !/ الربانية الغتوحات ، ١١٠الإحبار أ/هه"ا، حجر ابن موسوعة 

•Y-o ،٩.الخلان تحذير ؛
ضعيف.-در-؛ص:  ١٦٨

،٧١ا/• حاتم أيي لأبن الملل .< {<\T<\/Tحزبمة ابن صحح ، ٩٦٠الهجد انظر: 
\,0A>/yمض مذري الرغيب ، ٥٣الدكرة ، ١٧الدر ، ١٢١تمييز ، ٣٣٠حناء 
١/الزجاحة مصباح ، ٨١٦ضعيف ٠  ٩٨٦/١نيفي ، ١١٠٢لمعاصد ، ١١٧٦متى 
؟•ا،الكامل من المائلة الراجم ، ١٥٥ا/الصوم ث \إسم\إ ماجه ابن ، ٦٢٠

،٦٣)المنصور( الدنيا ابي لأبن رمضان فضائل ، ١ ٦  Y٠٨/شعبان منلري الرءس_، 
ماجهابن ضعيف ، ٤٩٤ذحيرة ، ٣٣٥٨المنن زوائد ، Y٣٧٧/الغدبر فح شرح 
.٩١الخلان تحذير ، ١٣٣

ضعيف.-درجت4:  ١٦٩
٦!الكا،ل ، ٣٦Y٨/٧للتعب الجامع ، ٢٠٦التيراتي المجروحين انظر: 

.Y٣٥٧/حجر ابن ُرّرءة ، ٣٧٣١م ان اللم، ٢٢٨٤
موضؤع.درجه: ِ  ١٧٠

ذيل، ٢٢٤٦٨، ٢٢٣٠١الموسومة ، ٥٥تذكرة ، Y٣٣٥/نزيه ، ١٢٨اوجز انظر: 
,١١١الإحيار ، ١٠اسم"ن تحذير ، ١٨١لألئ 

موضؤع..لرجه: ١٧١

٥٥



مما)الصوم لفظ؛ وني حرج( مما وليس لحل مما الإفطار رإنما -  ١٧٢
••( ••حرج مما الوصرء )إنا ت لفظ وفي حرج، مما دل؛س لحل 

اللهمإفطارك؛ ؛عد فقل رمضان شهر في صائما كنت إذا علي )يا -  ١٧٣
كانمن مثل لك افه يكتب أفلرت رزقك وعلى توكلت وعليك صمت لك 

شيء،•أجودهم ص ينقص أن هر من صالما 
)إنلفنل؛ وفي فهلرأ( أعجلهم إلي عبادي أحب ه•' افه )تال -  ١٧٤

.(,.عبادي.أحب 

/؟لئ، ١ ٠ ١ Y/ \ددضدء\ت ،  ١٨٥،  ١٨٤\ا، ١  ٨١٢■الشراني انظر: 
/Y٠٨-نزيه ، ٤٧٦ترف ، ١٧٧ارجز ، ٢٣/Y ، ٢٢ا/ميزان ، ١٦٧النراند،

,٤٨تذكرة 
مولول،.صحيح مر،نوع، صهن، درجته: -  ١٧٢

Y/الكامل ، ٢١٠الأثر حن  iTWT^Uالساند جامع  iMTjlالأرظار انظر: 
١^٠اونْد ، ١١١٤٨الإلهي الكشف ا/مها، الدر خلاما ، ١٩٤
مند، ٤٥٤؛، orAالراية نم، ؛، YY/rالأحوذي تحنة U/؛،، الممود عرن 

الضمنة، ١٥٤٧نمز ، ٢٩٥٨المة شرح ، ١٢٦٥القاصد ، ٤٥٨٣/٤مر أيي 
٩٦١/٢ ، Jواناpرّوعةال، ٤٤٠الير الطالب ، ٣٤٩٧/•ا

الرممييان ، ١١٦٤الناهد مخمر ، ١٣٧.النم، صرم ، ١٠١٣١
.١١٦٧الصرع اللزلز ، ١٣٨٤; الميام مماب، 

ضمف..درب; *١^١١ 

A^o\/الطال، انظر: 
سهف.-در-؛ته:  ١٧٤

الدارلييعر ، ٩٠ا/المجري القدسة الأحاديث، ، ٦٤٩الرمط ضمن، انظر: 
T/ة خزيابن ، ١٤٦ا/الصوم ك ، ٢٢الأرمشة الندسة الأحاديث، ، ١٧٤٤/٩

١;الأوسعل اليراني ، ٤٠٤١صمينه ، ١٦٩/١القدّية الأحاديث، جامع ، ٢٠٦٢
١٤٩ ،^o\r\ <. شرحمص ، ١١٠ميزان؛/، ٢٢٥الخطي الصحيح
!٣٨٨٦; الفلآن مزاري ، ١١١الترمذي ضعيف الكامل ، ١٧٣٣٨النة 

،YYY/Yالإلهي الكشف ، MX/rالأحكام مخممر ، Y٥٧٤/الجسام الروض 
Y/ثعبان مذري ترم، ، ٤٤٧٧٨الفردوس ، ٣٥٠٨، ٣٥٠٧٨حان ابن صحح 
تحذير، ١٥٢٠٣الرّوعة ، ٣٣٦٧الحن نواتي ، ٧٢، ٧١النم. صوم ، ١٦١٨

,١٣الخلان 

٥٦



الصياماحهكام — ٥

أ_المر:
انوعا(.ومأضر مريض عر رمضان بمطر محدق اف )إن —  ١٧٠
وأفطر(.الفر في الصلاة فصر من )خاركم -  ١٧٦
لمقل:وني الحفر( ني كالممعلر فر الني رممان )صانم -  ١٧٧

.(..الفر.في )الصائم 
لمالمقصر ومنا المتم ومنا المفعلر ومنا الصائم فمنا افر ن)كنا س  ١٧٨

المقصر(.عر المتم ولا المفهلر عر الصائم بمب 

١٧٥

١٧٦

ضعيف.درجى،: 

٠١٥٨٥صعيم، ، ١٧٠٦*ع الجا انفلر؛ 
صمف,درجته: 

iywoo/Aكز ، ٦٠٧٢/٤المن ب ، ٢٨٧٢صعيف مض انئلر: 
.٩٢١\س ، ١٧٥٥;حاتم ا؛ي علل ،  ١٣٢الأثر حسن ، ١ ٠  ١٧٧اورّرءه 

سخر.-درجه: ١٧٧

الصومنته ، ٦٤٣اكرغيب ب ، y-w/iالأوطار ا/هآ'ا، الزحار انفلر: 
،١٨٤؛/اكح ، ٦٥٥/٣الأحكام مختمر ، ٢٣٥/٢الوطى، الأحكام , ١٦\ا 

,roA\-/المحلى التلخيص ، ٤٦١Aالراية نصب ، ٣٧٤/١الاJرابم 
ضعيف، U٢٧٢٠/الكامل ، ٧٩٧٤/٤مض ، ١٥٦٧أ/)متر( الترمب.نلري. 

العلل، ٤١لينة رماله ، ٧٥٦/١الخامة ، ٧٠ام الإي، ٤٩٨الضبة ، ٣٤٥٧
الغديرفتح شرح ، U٢٣٩/•المن نهذب ه، ١٧/٢الكت، الدارفيي 

roA/x , ٣٤٠٥الخن ذراني ، ٩١٢/٣الممحتار؛ ، ٣٢١٨العرابي ابن معجم،
الحنغلمن المغني ، ٢٧٩اور-اد، جة ، ١٢٩التحديث، ، ١٣٤٥٢الموسوئ 

•٣٦٥آ/حجر ابن مورمة ، ٢٧٩
موصؤع.درجه: 

٠١٤٢مالبتهقي ،  ١٢٧٢الفتاوى بتخريج الحاوي اممير: 

٥٧

١٧٨



يبمرو•يبمطر ليتم الغر في بمصر )لكن -  ١٧٩
ؤإذاامتشروا أحنوا ؤإذا استغفروا اساءوا إذا الذين أمتي )■حير ~  ١٨٠

وأسلروا(.نصروا مانروا 

أفضل(.نهو صت ؤإن رحمة نهو أفطرت )إن -  ١٨١
امنر(.في امصيام امبر من )ليس -  ١٨٢
أدرى(.حيث رمضان فليصم شح إلى يأوي حمولة له لكث )من —  ١٨٣
ّأفضل( فالصوم صام ومجن فرحمة الفر في - يعي - افهلر )من -  ١٨٤

منكو.ص-؛0; -  ١٧٩

الكنف،  ١٦٢. ١٤٤; ٢٤القاري مجموع ، ٦٦٣;الحكة والأتار الأحاديث اتفلر: 
، ١٧٧٦٩اورسوء،ن ، ٤٥٩٤صعق ، ١٢٣٢القاري تخريج الحاري ، ٤٧١ الإلهي 

.١٩٣٩الرمم؛/الحميريان ، ٢٢٧، ٢٢٦الخلؤبثاس \/أ\ل الماد، زاد 
مأعبما.درح؛بم; - ١٨'

الخبرموافنة ، ٣٦٤آ/حجر ابن موّوئ ، ٢٩•١ محمن، ، ٨٥العرائس انءلر: 
الغر

منكر.فهو مرفوعا اما انس عن *>ءوادا صح مج،؛ -  ١٨١

.١١٤٦انموع اللؤلؤ ، ٢٦٦/٦المجموع ان؛لر: 
اللغفل,مهشا شاذ ت درحته -  ١٨٢

أ/خْ،الإرواء ، ١١٣م•الضعيفة ، ٨٦٤/٢ابي ، ٩١٦/٢التلخبمس انظر: 
الكبيرفي اليراني •٦، ا/ الصوم فته ، ٥٩والتتح الإلزام ، ٢٢٥المني الصحيح 

المومحومة، ١١٧الصحيحة الأحاديث، تنقيح ، ٣٥٧أ/القل.ير فتح ثرح ، ٩٣٨٧ا/
.٦٤٢الترم، ضعن، ، ٢١٣٣٣

ضمغ،.درحته; - ١  ٨٣

صون، ٢٧٠الإسلام أمل إتحاف الأصول جامع ، ١٠١آ/لألئ انظر: 
الضعيفة، ١٥٧•ا/المهل ، ٤٢لليفة رّالة ، ٨٨٤أ/اكامة ، ٢٣٩٣/٧المثري 

المننمختصر ، ٢٣٥آ/الوّطى الأحكام ، ٨٣/٣الضعفاء ، ٩٨١أ/
المننزوائد ، ا/١٣الصوم نفه ، ٢٤٩٨المحلى ، ٩٦الموصومة الأحاديث 

تحذير،  ١٨٦داود أبي ضعيغه ١،  ١٤٥الصتؤع اللؤلؤ ، ٢٦١١٧الموسومة ، ٣٤٠٤
•٩.الخلان 

موعوه،.مسصح مر،ذوع، شاذ صصف درجته: -  ١٨٤
ا/•؟.الصوم نته ، ٩٣٢٨الضعيفة ، ٢٦٦/٦الجموع انظر: 

٥٨



حبالمنل الإثم من عليه تمان جق الد رحمة بنبل لم رمن ""  ١٨٥
عرنة(.

السواك— ب 
صائم(.وم الهار آخر بتاك ك1ن ه اه رّرل )إن -  ١٨٦
ق1لتؤيابه، السواك يرطب تلت.' نعم• ت نال الصائم؟ )أبتاك —  ١٨٧

نعم(.تال: وآخرْ، الهار أول في نلت؛ نعم، 
بالمثي(.ئتاكوا ولا بالخداة ظ-تاما صمم )إذا -  ١٨٨

منحر.درجته! -  ١٨٥

،١٩٤٩الضمنة ، ٥٨٤٤ضعش  iKrMrحمد ين مد ^ ٩٣٦٨الزواتد ص: 
Y/)،تو( منلري ترءس_، ، ١٥٩١^آ/ أيمن المنيري ترغيب ، ١ ٢^١٥ "Y/ الحرين 

٨٠١٥ا■

ياْلل.ت درجته -  ١٨٦

،٤ ٦ ٠ Y/ الراية تصب ، ١ ٤ ٤ / ١ المجروحين ، ٠٢التيسراني ، ١  ٦٩٩١^الخوصوعة اظرت 
شرحكحاكليرأ/؛ه'ا،، ٢٥ا/الصوم نقه ، ١٢٨٢;اليراه الضمنة 

^١.١ الخلان مموير ، '١" ٢ / ١ لمان ، ٤ ٢ ٢ ١/ مزان ، ١٠٤الموثوق على الوقوف 
منخر.درجه؛ -  ١٨١^

'\,Tl\المجروحين ، ٣٦٧الغيراني ، ٣٥٥اكدكر؛ سرقة ، ٢٧٢المواد انذنر: 
،Y٢٠٢/انمارندي أ/ه-ا، لألئ  ١١٩٩٤الموصومة ، ٣٤٦٠; الراية نمت، 

،٦٣الموصومة الآ-ءاديث، ، ٩٥، ٩٤التحديث، أ/آها، تننيه ، ٩١■ا/نهل ال
اكحتيق، Y٣٥٤/المدير يتح شرح ، ٥٥٤الضعاف تخريج  iWifyالوضوءا'ت> 

/Y٦٩الخلان حدير ،  ٣٦٨حجرأ/اين موصومة ، ٤٢٢ا/الكامل ، ١ *  ٩٣،
.Y٨٠/• التلخص الضعفاء ، ١٦٧/١المزان 

صمفّدرجته: -  ١٨٨

،r_/iالكبير ما؛أ، الخن تهذبي، ، Tvr\/اليراة ، ٦٧/١الإرواء ١^ 
،٦.١،صاسف٤١٨/٣اله١ن،٤٦٠/٢نْبالراة•٨/٢،٩اكالخيص 

الجامع، ٥٧٩ضعيف، ، ٢١٣٧/٦الرحارالحر Y/؛'Y، الدارثيي ، ٩٤٥٤الزواتد 
مخالماّتخ، ٤٠١ا/الضّعيفة المير حلاصة  iA\/انموم ثنه ، ٧٣٦
الشرح، ٢١•الأنر حن ، ١٦٥٢الموصومة ، Y٣٥٣/الغدير نتح ثرح ، ١٣٢

.Y٣٦٩/ حجر ابن موصومة ،  ٦٦الخلان تخوير ،  ٥٧٨الكلام تنفح ، ١ ٢ ١ ا/ المتع 

٥٩





والاحتلام(.والقيء، الحجامة، الصائم؛ بمْلرن لا )ثلايث، —  ١٩٣
احتجم(.س ولا احتلم من ولا قاء من بملر )لا .  ١٩٤
يحجم(.أن رمضان قي النهار آحر قي )للصائم -  ١٩٥
من: ققالنارمضان في فة أبو بنا )مر تال؛ مالك بن أنس عن - ١  ٩٦

•س( اف رسول حجمت، نال؛ جئت،، أين 

د-الشالة:

لسانها(.ؤيمص صائم وعو - عائشة يعني - ملها كان الني )أن -  ١٩٧

ضعيف.درجته: - ١  ٩٢

،٩٥٧أ/حممل- بن بد منتخس، ، ٧١الموصومة الأحاديث، ، ٥١آ/ الغتح ا'فلرت 
مخممّر، ١٣٩٦^؛ يعرنة ، ١ ١ • ١ ا/ \ودو حلائ ، ٥٤٣ا/\ّ' الررصة 
المساتجدما/،آ،جامع ، oy'X/Tال اءللإمام الملل ، ٣٢٢٧٢; المن 

،U٢٥٦٧/الكامل آ/آهحا، المنة رح ث ، ٣٦٨/١انمراية أ/مه، المجروحين 
'\,To/yيش أبي محي ، ٤٤٨، ٤٤٦/٢الراية نمب ، ٦٤٤/٣الأحكام مخممر 
تبض، ٨٨٨٨محامة ، ٥٦٦، ٢٤٩٢;الميزان ، ٣٤٨٣الجامع ، ٢٥٦٧صميف 

/X٨٥٦٣الموسومة ، ٣٤٣٢المنن زوالي ، ٧٨•الفتاوى تخريج الخاوي ، ٣٤٨٣،
؟٢٣٩٧;حجر ابن مرسومة ، ١  ١٣الخلان تحذير 

ضعيف.درجته؛ - ١ ٩ ٤ 

مللالراية ضب ، ٢٣٥٩/٧الطن تهذب ، ٢٣٥٩٨المعود مون انئلر: 
الأصولجامع ، ٢٢، ٢٠الخيام رسالة ، ١٩٧٣٨حنيمة ابن ، ٦٩٨/١حاتم أبي 

،١٩٩٣٥الموسومة يعلى أبي ناد مالمنهل 
١١١٦١المطوع الازلؤ ، ٣٤٣٤المحن زوالي ، ٥١٣داود أبي صمف 

ضعبم،.درجته - ١ ٩ ٥

.٢٣٧٢٩/٨كز انظر: 
ضعيف.درجته؛ -  ١٩٦

الزوائدمخمر ، ٧٦١، ٧٥٣/١حاتم أبي لأبن الملل ، ٢١٤المرمذي ملل انظر: 
يعرأبي مد ، ٣١٥٣١;البحرين ، ٥٠م••الزوائد \إ\\'ل الأمتار ، ٧١٧/١

حجرابن مرّومة ، ١١٥؛/الإصابة ، ؛/٨٧الإرواء ، ٩٥٤آآ/الكير 
.٣٨٢آ/

ءضعيف. درحته: -  ١٩٧

























عاشرراء(.يوم يصم لم . \ذبي )أل *_  ٢٤٦
يوموهر الة في يوم صوم إسرائل بني على افترض اه )إن -  ٢٤٧

■طويل الحديث .( . المحرم. من الماشر وهو عاشورا» 
فيهاش، شهر فإنه الحرم فصم رمضان شهر يعد صائمأ كنت )إن —  ٢٤٨

آخرين(.قوم على فته يتوب قوم على نه الله تاب يوم 
•أنتم( نموموه تصومه الأنيياء كانت يوم عاشوراء، يوم )صرموا —  ٢٤٩

أنتم(.نمرموه نيلكم كان نيئ عيد )عاشوراء س ٢ ٥ ٠ 

،٦١٥اكرغيب صعن، ، ٤١٢٨المعينة ، ١ ٠ ٣• آ/ )مم( مننري ترغيب ت نئلر ا =
البحرينأ/آ">ا<، الداني الروض ، ٥١٤٤*ا/الزوامم ، ١٩•المنتهر ، ٤١٢المعيقة 

حجرابن موصومة ، ٢٤٩٧٣مومرعة ، ١٦٦!الصوم فنه ، ١٠٧٦م/
.٢٣، ٢٢\وم- الآuلي 

ضمض،..درب; ٢٤٦

المرملته ، ٦٣٥/٤الدارهطي علل انظر: 
موضؤع..لرب:  ٢٤٧

٦jU iإ٩'\لألئ ، ٢٨٣الأواني ،  ٨١٥٠ نزيه •٤، الموجزات الكلمات انظر: 
٦/المؤخرعات ، ٤٤٣٠المرصرمة ، ٩٦المرقومة ا[أنار ، ٥٨٥ترنين، ، 0١٠١٩إ

.١٧١،  ١٦٨الر-ملي ءاشرداءصيام ، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩
ضصفا..درب:  ٢٤٨

للشم،الجامع هرماص.  ١٩٥، ٢٣٢الأسال فقاتل ، ٦١٤الترغيب _، انظر: 
،١٠٠١أ/)سر( رمِإ.نلري ، ٢٦٧٥م مض ،  ١٦١٤الكامل؛/ ، ٣٤٩٧/٧

جامع، ١٢٠اكرمذي ضمين، ،  ٧٧لناف ، ١ ٢  ٩٨ضعين، ، ١٣٢١٨احمد مد 
أإس.<الزحاد اصد.  ٢٦٧/١، ٦٦٦\/يعالى ابي مد ، ٨٥٣;٢٠الم_ا:جد 

.٥٦٩٦الموصومة ، ٣٥٠٢المن زوائد ، ٦٣المفتين إمام فتاوى 
ضمله،..يرجته: ٢٤٩

٠١٣٤٣٢الموصومة ، ٣٥٠٧خعينح \إ\0، انمرم ث ، ٩٥٥الإرواء اظر: 
٠ضمف درجته: - ٢ ه ٠

،i٣٥٦٠/فيض ،  ٥١م٥١ الزواد ، ١ ٠ ٤ ا/١ الأصتار ، ٦٧٠ا/ مخمرالزواد م: 
٠.٤ أ/٦ حجر ابن موصومة ه، ١ ا/ الخوم فقه ،  ١٣٤١٢٧الموصومة ، ٣٦٧٠ضعيف 

٧٣







حنة(.ثلاثون يوم يكل نله المحرم من يوما صام )من —  ٢٠٨
للت(.وثلاثون يوما ثلاثون حرام شهر )كل —  ٢٠٩

 ٢ ٦ ٠ I يوم، وبعدم يوما نله صوموا اليهود؛ وحالفوا عاشوراء يوم )صوموا•
مجنصم شهر، كل من أيام ثلاثة صم رمضان، انمر شهر )صم -  ٢٦١

واترك(.الحرم من صم واترك، الحرم مجن صم واترك، الحرم 

ترجب د- 

وييوشعبان(. رحب إلا رمضان بعد يصم لم . اش رسول )أن -  ٢٦٢
••( ••شهر صوم يتم )لم • لمقل 

موضؤع._در-بم:  ٢٥٨

ض، ٣٣•/ VY jijUlجامع ، ١ ١  ٠٨٢ا/ ١ الكسر اليراني ، ٨٧٨٢الجاع انظر: 
،Y٣٠/• الثاقب ، ٥٤الإحياء ني الوء.وئت  ii\T\/الضبة  ٢٣/١انمرم 

.٥٦٠٤ضعف ، ٢٤٩٨٤الوّرئ ، ٧١٨الداني الروض 
صهف,درجتم؛ - ٢ ٥ ٩ 

.٤٧؛، Y/Yالممهد ، Y٢١/• الو-ر الأحكام انظر: 
ضعهف.ت درجته - ٢ ٦ * 

،٧٦٨الماد زاد ، ٩٥٦/٣الكامل ، ٥١ئشرراء يوم صيام ، ٣١٨انظر:المثور؛ 
مالزوائد ، ٥٩٤الكلام تنقيح  iOAX^البسام، الروض أ/0\'ك حزبمة ابن 

٢;الأمبهاني الترغيب ، ٨٩الملمة المرأة حجاب ، ٣٥٠٦معيق ، ٥١٣٤
الأحوذيتحفة ، ١٣٨ميزان ، ١٧٢١؛/الأوطار نيل ا/أه'ا، الأّتار ، ١٨٧٢

المرموئأ/ه، الأزمر، الجامع •٥، ا/ الصوم يقه ، ٢٨٧المهني؛/م'آ،، 
فضل iM'/rالصوم كاب ، ٣٤٢•الحفاظ ذحيرة ، ١٣٤٣٢•م؛ما،ام؛ما، 

؟١٦ماشوداء صور 
سبم،.درجته؛ - ٢ ٦ ١ 

داودأبو صعينح ، ٣٧٩ماجه ابن صعيف، ،  ١٣٣٥٨الموصرعة ، ٣٤٩١صعيف ت اتتلر 
.٢٤، ٢٣سن ، ٤٢•٢; حجر ابن ءرّوءة ، ٣٤٩١المن نواي ، ٥٢٦

اذتْلاع.أن؛اع والإسناد منكر درجته؛ -  ٢٦٢

،٢٠٤٧•الو،رءة ، ٤ رحب، شهر نضل ، ٥ ٩ الرنوءة الأثار ، ٦ سيين انظر: 
صون، ١٨الحيران ،داة  iX/i'T/rاكب ، ا/٥٧الصوم نته ، ٥١٥٤مالزواد 
ابنحجرآ/أا؛..وموئ ، ١٣٤الثرع 
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ألفصوم له اش كتب يوما منه صام من عظيم، رجب شهر رإل -  ٢٦٣
.أيام• ثلاثة صام ومن منة، ألفي له اش كب يومين صام ومن سنة، 

الينمن بياصا أشد ءاؤ0 رحب؛ له يقال نهرأ الجنة ني )إن —  ٢٦٤
النهر(.ذلك مجن اه سقاء رحب من يوما صام مجن السل من وأحر 

حلقيوم اه كاب ني شهرأ عثر اثنا اش عند الشهور عدة )إن -  ٢٦٠
يقالوليلك أحد، الأشهر من يقارنه لا رحب حرم، أربعة منها والأرض السموات 

رحاؤإن ألا والمحرم، الحجة وذا ذوالقعدة يعني متواليات وثلاثة الأصم، الله شهر 
امترحبيوما رجب من صام فمن أمتي، شهر ورمضان شهري وشعبان اه شهر 

••( ••يومين رجب، من صام ومن الأعلى، الفردوس وأسكنه الأتمر الله رصوان 
تماعة كل ني ش فإن رحب شهر ني الاستغفار من )أكثروا -  ٢٦٦

رحب(.صام ص إلا ؛ا-حاها لا مدائن لله ؤإن النار، س عتقاء 

عوضؤع._در-بمبم:  ٢٦٣
،٢٨٩الغواني آ/ي«أ، موصومات ، ٤٧الموجزات الكلمات ، ٢٠نسين انغلر: 
نزيه، ١١٦تذكرة ، ا/٦٨الصوم نته ، ١٨٥•ا/المهل ، ١١٥٨اللألئ 

.٤١٦، ٤١٥آ/حجر ابن موسوعة 
موضؤع.-لربته: ٢٦٤

الحوادثالفردوس \إس الصوم فقه ، ٢٣٢٦الجامع ٤، نيين ١^ 
i/الضمنة ٨، الأوقات فضائل ، ٢٦الأدب ،  ٥٩المرقومة الأثار ،  ١٣٦رالبيع 
مص٣، رجب، فقاتل ، ١٩٠٢ضعين، ، ١٨٤٧/٢)أيمن( أمهاني رميثخ ، ٢٨٩٨

٨مممامة ، ٢٣٢، ٢٢٩^، ٧١المهل ، ١٨٩؛/ميزان ، ٢٣٢٦٨
،١٣٥الشرع صرن ، ٣٥٣أض ، ١٠٥وجب، ما أداء ، ١٦١حديثيه نواتي ، ٩١٢

• ٤١١آ/حجر ابن مرسومة 
موضؤع.-درجه: ٢٦٥

أ/تأزيه \ا0\ل اللألئ  iUw\/الصوم فقه ٧، نيين ، ١٨٥،ا/المنهل انئلر: 
.١٢رجب، شهر فقاتل ، ١١٦٧اكذم؛ ، ١٦٤

4وضوع.-لربته:  ٢٦٦

تذكر؛، ١٢رجب، نماتل ، ٢٢٢أ/-سزيه ، ١٢٦١المواتي ، ٣٣الأدب انفير: 
فيماوالمرجان اللزلز ، ٢٣المجهبؤ إفلهار ، ١٥٧اكءالي.ث، تراعي ، ١١٦الموصومات 

.١٠٦ورد 
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اليومذلك صام نمن رجب من الماح ني نيا )بعثت —  ٢٦٧
.(محمد نيها يعث التي اللتالة روعي ت آحر، ويلفظ شهرأ( متين كفارة كان 
دالعشرين•السابع للة بمي 

أحدمن رما امني شهر ورممان شهرى وشعبان الد شهر )رجب -  ٢٦٨
الحديث..( . بملي. ثم رحب من حميس أول الخميس يصوم 

واحتسابايوما رجب من صام ،من الأصم الد شهر )رجب —  ٢٦٩
الأتمر(.اه رنحران امتوجب 

اهشهر رجب شهر عظيم شهر أظلكم ند إنه الناس أيها )يا -  ٠٢٧
المنفرد)الأصم ت لفنل وني ■( ■ تجاب. ونالخنان نيه تفاعّف الأصم 

نهاره(.وصيام ليله بقيام فعليكم ، . . اه. أقرئه 

سكر.-درجته: ٢٦٧
مااداء ، ٩٠نزيه ، ٢٢"ادج_،إظهار ا/بم\ر، الصوم ثقه ، ٢٦تسن انظر: 

مومهع.-لرجه: ٢٦٨
منالصف ليلة ملمان. حن مشهور ول المنعم مد صمرو تحغيق ٢ ٤ الأدب انظر: 

الآ٠ار، ١٦٨النار ،  ١٨٦ا/٠ النهل المعم تمد يمرو تحقيق  ٢٧وفضلها شمان 
،١٩٠المنمهر ، ٢٤٩الوجيز العجم ، ٢٨والأيام الشهور نفالل ، ٦٢المرنوءة

١٨،٧سن\/\\ض الإحياء تخرج ، ٧٦/١الصيام فته ، ١١٦،١١٥ iWl^اللألئ 
،٤٤١١الجا«ع ، ٤٤١١؛/فيفر ، ٦٥٠تمييز ، ١  ٥٢، ١٥١أ/ تتقيه أمماء، أبو تحقيق 

،٥٩٠ترتيب ، ٢٨٧الغواني  iT'Mضعيف ، ٤٨•الغاصد مختصر ، ٢١ ٤٧الأمرار 
الترعصون ،  ١٧٥از الغ، ٢  ٠٨. ٢ ٠ ٥ A الوصوئت ، ١١٦-اوكر؛ ، ءغا»
٧،الجب الهار ،  ١٧٥اكحدبث، فواعد ، ٧٠٢امض ١ ١ الوضوعة الغواني ،  ١٣٢

.٤١٥، ٤١٤، ٤١٢أ/حجر اين مرموعة  ١٠٠، ٩٩وجسر ما أداء ، ١٢٩المعاني 
•موضؤع -درجته: ٢٦٩

،١٨٠/ الصوم فته ٢، ٠ ٦ أ/ الوضوعامحت، اصماء؛ ابر تحقيق ، ١ ٠ تبيين انظر: 
ابنموسوعة ، ١٥٨اكحديثه فواعد ، ١١رجب فقاتل  ٠٣٨١الغوا0. ،  ٢٣الأدب 
.t\r^بم 

بمرة.منخر درجته: -  ٢٧٠
،١٥٨التحديث، قواعد ، ١٢٦٢التواني ، ١  ١٦ط.كر؛ ،  ١٦٣/٢تريه ، ٢٣تين انظر: 

٤ّ  ٢١٦; حجر ابن موّوءة ، ١١٩اللألئ ذيل ، ٧٢٨٧الرٌوعه ،  ١٩الأدب 
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أيامسعة صام ومن ستة، كميام كان رجب من يرما صام )مجن -  ٢٧٦
رعنالجنة، أبوابا ثمانية له اه نتح ثمانية صام رمن جهنم، أبواب عنه أغلمتؤ 

ومنيعذبه، لم رضوانه له الثه كتجا ومن رضوانه له اه كتبا رجبا نمقا صام 
٠سيرآ( حايأ الأنه حاسه كله رجيا صام 

كله(.رجب، صوم عن )نهى -  ٢٧٧

الجنةتمر من الله اؤلممه يوما وصام رجيا من ليلة أحيى )من —  ٢٧٨
.الجنة. حلل من وكساه 

شهر(.صيام عدل، رحبا صام )من -  ٢٧٩

موضيع.ت -يرحنه  ٢٧٦

الصومفته ، ٢٩٢إ/الآوطار نيل ، ١٧٢النار ، ١٤نبيين انغلر: 
الأرنا،تذآ،نفائل ، ٢٨الأدب ، U٢٥٢٠/سؤ الجامع ، ١٨٦

.*ا/٦٣لمان ، ٤١٤حجر ابن .رموئ ، ٥٣٨٨الكبير 
حيا.مأ،مان، ت درحتع -  ٢٧٧

•٧•٦،محعين، ، ٩٤٧٨/٦فيض ، ٩٤٧٨الجا.ع الماتيد جامع أطر: 
نيل٢، ميزان ٣، تبيين ، ١٥الأويان، نماتل مشاعية ، ١١٣المار 

الجامع، ٦٣١ا/الزجاب مصباح ، ١٠٦٨١•ا/الكبير اللبراتي ، ٢٩٣؛/الأر.لار 
أ/ْح،الشة مجلة والأناد الأحاديث،  iTAM/Tاسب، ، U٣٥٣٣/لدنمثج 

موموئ ٢٧٨٦٠وموئ ال، ٣٤٩٣المنن نواتي ، ١١٢٢وحب، ما أداء ، ١٥الأدب 
^A\Aحجر \ين 

موضؤع.لرجه: -  ٢٧٨

الخان، ١٣٥المرجزات، الكلمات، -\، A/yءوءوئت، ، ١١٧٨اللألئ انفلر: 
زوكرة، ٢٩١الغواني ، ١٥٢آ/-نزيه الصوم فته ٦، رحل فمائل ، ١٧٥
٠١٥٧انمديثه نوامحد ، ٣٩٦الأمرار ، ١١٦

ماطل.-يرجع: ٢٧٩

اللألئ، ٢٠٧٨رءوئ>ت، ال، ٢٩٠الفوائد ، ٨٧/١الصوم نقه ، ٢٨الأدب انفلر: 
الأوطارنيل ، ٦٢٠٨٨المانيد حا.ع ، ٢٢تبيين ، ١٥٨٨نزيه ، ١١٦، ١١٥آ/
ابنموصوئ ٤، المجب، إيلهار ، ٣٥٣أحمد الإ.ام الملل ، ١٧٥الخان ، ٤٢٩٢; 

٠٤١٦٨حجر 
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أدلفي يقرأ ركعات أريع نته وصلى رجب من يوما صام رمن -  ٢٨٠
يرىحش يت لم أحد اش محو نل الثانية الركعة وني الكرمي آية مرة مائة ركعة 

ريتن،•)وصر لمغل؛ وفي الجنة( من مقعدْ 
ثم• • ركعة• عشرة اثنتي رجب من وعشرين سبع ليلة صر لُن ~  ٢٨١

مة(.سين ذنوبه عنه اا،ه حمل صائما أصح 
متينصيام له الد كتب رجب من وعشرين مبع يوم صام )من -  ٢٨٢

بالرسالة(.ه محمد على جمريل نزل يوم أول وهو مهرآ، 
آمتاتعار اممه بعثه لياليه من ليلة ونام رجب من بوما صام )من —  ٢٨٣

•ؤكر، يهلل وعر المراْل عر وم القيامة يوم 
ماءالأبواب على مكتوبة وأيامه الحرم الأمهر مجن )رحب -  ٢٨٤
البابنطق الله بتقوى صومه وجرد يرمحا منه الرجل صام نإذا السائمة، 

الحديث.٠( ٠ ونهلق. 

*اوم،وع.در-بمء; -  ٢٨٠

،٤٣٩الأسرار ، ٦١المرنوئ الآىر ، ٥٢وضرعي الالأحايين، ، ١٦سين اطر: 
١^^،، ١٧١النار آ/هه، اللألئ، آ/مآا، الومحرمات ، ٩٠آ/بمخ، -نزيه 
y٠٤١٤/حجر ابن مرموعة ، ٥٧٨

منخر.-درجته: ٢٨١

،٠٢الوصوعان الأحاديث، ، ١٥٨التحديث، ، ١٨٧/١•المهل ، ١٧نمين اطر: 
انمبمب،إظهار ، ١٣٠٣^، ، Y٩٠/ تنزيه ، ١٩٦الأسرار ، ٦١المرقومة الأتار 

٣٩.

منحر.-درجته: ٢٨٢

العجب،اظهر ، ٢٣٣، ٢٣٢اuءث، ، ٢٩•M بغداد تارخ ، ١٨رجب، سائل اطر: 
Awfrحجر ابن موصرمة ، ١٠٦وجب •ا أداء ، ٢٣

موضؤع.-در-ئ.:  ٢٨٣

.١٥٧التحديثه قوامي ، ١٦٤/٢نزيه ، ١١٦تذكرة اظر: 
موضؤع.-يرجته:  ٢٨٤

y/الأصثهاني ترغيبه ، ١ ٦ y/٤ تنزيه ،  ١٣نجيين ، ١٥٧التحديثح قواعي. اطر: 
حجرابن موسرمآ  iWifyنزيه ، ١٨٥•
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تشعبان - ه
فاغفرمتغفر من هل ماد نائي شعبان من المحق ليلة كان )إذا -  ٢٨٥

زانيةإلا أعطاْ، إلا شيئا احد قق اش سال فلا ناعق؟ سائل من هل له؟ 
مشرك(.أو بفرجها 

ثعبانمن المحق ليلة . اممه رمول )رأيت هم علي حديث —  ٢٨٦
عشرأربعة القرآن بأم نقرأ الفربخ بعد جلس نم ركعة عثرة أربعة نملي قام 
مجتلصنغ )من • تال صنيعه من رايته عما مالته صلاته من مغ فلما • • • مرة 
فانمقبولة، منة عشرين وصيام مبرورة حجة كعشرين له كان رأيت الذي هذا 

٠متقبلة( ومنة ماصبة مة ت متين كصام كان صائما اليوم دلك في أصبح 
نهارها،وصوموا ليلها فقوموا شعبان من المحق ليلة كانت )إذا —  ٢٨٧

منهل مرات; ثلاث ينادى لمناد رمقان شهر من ليلة كل في L الله ؤيقول 
.(..اتل.

ضعيف؟-درجته؛ ٢٨٥

،٢٥الأونات نمائل ، ٣٨٣٦-Y/التعب ، ٦٦ونقاله شعبان من الممف له انئلر: 
٠١٣اليان حن ، ٦٥٣صعق ، ٤٥-ذكرة 

عوضؤع.-درجته: ٢٨٦

،١٣آ/'وصوعامتا ال، ٣٥٥٩٨التحب ،  ٩٣وفصالها شعبان من الصف ليلة انظر؛ 
.١٣٠٣٢ادوّرءة، 1٦٧_^،الثانبآ/خ؟آ، ، ٢٦٠;اللألئ، ، ٩٣٨نزيه

موضؤع.-درجته: ٢٨٧

،٥٨٢ا/الإحياء تخريج ، ٢١٣٢ه/المعيقة ، ٦٢٣الترغيب نمن، انظر: 
ضالترمي، ،  ٤٢م اللجة ناوي \إ^^، السوي - المعينة المدمية الأحاديث، 

ابن، ١١البيان حن ، ٦ ٥ ٢ معيق، ، U٣٥٤٢/الثأعءث، جاعع ، ١٥٢١آ/ تو م
ابنصعيف، ت،اق، ، ١ ٠  ١٤ا/الأحبار نردوس منتاهية ،  ١٣٨٨ماجه 
،٥٩٦الكلام تشح ، ٤٩٦\إ الزجاجة مصباح  iST'A\/الشكاة ، ٢٤٩ماجه 

،٢٦١لعناه، ، ١٢٩، ٣٦٥الحديثية الفوائد ، ٣٨شعبان من الصف ليلة اليزان 
\إالمدمية الأحاديث، جاح ،  ١٨واحكامه ثعبان شهر نفل ، ١٠ ٠٧/١الفردوس 

القاطعالسيف، ، ١٩٤؛/اللدنية اووام، اا،.الحيران هداية ، ٤٥تذكر؛ ، ٢٠٣
١٣٥٢٦المن زوال  ٢٥الشجعان تعليم ، ١٤٩
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ض؛كل •_ أيام د-ثلاثة 
سومبثلاث: اش. رسول رأمرني ت نال ه هردرْ ابي عن -  ٢٩٣

شهر(•كل من أتام ثلاثت لصرم الجمعة يوم والخل الوتر على 
أوصيكبقيت؛ ما تدعهن لا أربع ل حما هريرة؛ أبا يا )أوصيك — ٢ ٩ ٤ 
منأيام ثلاثة بصيام وأوصيك تلغوأوتلهو، ولا إليها وايكرر الجمعة يوم بالخل 

كله(.الليل صليت ؤإن ا تدعهلا الفجر يركض وأوصيك الدعر، صرم فإنه شهر كل 
كنزهن عشر وحمة عشر وأرح عثر ثلاث البيض أيام )صوموا —  ٢٩٥

الدهر(.

يعدلالثاني واليوم ستة، آلاف ثلاثة يعدل يوم أول البيفى؛ )صم ء  ٢٩٦
ستة(.ألف عشرين يعدل الثالث واليوم سنة، آلاف عثرة 

فنال:سواها اعرابي؛أرم، نأتا، . الّحم، مع امشي )كنت —  ٢٩٧
البيض•(.أيام اهلأ !ال؛ صائم، إني تال؛ *هلم• 

البئر، ٠٧او؛ضن إمام كاوي ، ١٦٢ل/الخرم فمه ، ١٧٧٨٨المنة شرح ، ٣٦
٠٦٥٧/٢الرمل.ي ، ١٨٤ا/

تعر.-درجه:  ٢٩٣
.١٣٨المائي صعق، ، ١ • ١ ،/ الإرواء امملر: 

حدأ.صمف درجته؛ - ٢  ٩٤
،١٠٨/٢الكامل ، ٢٧٩٤/٣مض ، ٢١٢٣سف أ/إمها، المعينة انتلر: 

٠١ ١٢٦٨الكامل ، ٦١ا/الخرم ض ، ٣٨٧/١البئر ، ٢٧٩٤الجامع 
صمف.درجته: -  ٢٩٠

.١٣٤٢١الرّرءة \إ\د الخرم نته ، ٣٥٠٣ضعيف امملر: 
موضؤع.يرجم: -  ٢٩٦

،١٤٨نزيه اللألئ ، ٥٨١ترتيب ، ١٩٧٨اJرمرئت ائئلر: 
،١٣٤٠٤، ١٣٤٠٣الخومومة ، ٩٠الرجزات الكلمات، ، ٧١•اوكر؛ ، ٢٧٧الغواني 
٠١٣٣٥٦، ١٣٤٠٥

ضعيف.فرجته: -  ٢٩٧

بغية، ٥١١؛/الدارقطي ملل ، ١٨٠ا/يعر أبو ، ه٧/٩٩٦السانيد جاح امملر: 
اJطاJ،، ١٤٦المائي محعيف ، ٢٠؛/٠ الراية نمت، ، ٣٣٦^؛، ٧١

.٨٧٧٥-  ٨٧٧٣-  ٨٧٦٧المرّرصن 

٨٤



والتوالجمعة الخميس حرام شهر من أيام ثلاثة صام )من —  ٢٩٨
•منتن( عادة ل كتب 

والسبتوالجمعة الخميس حرام شهر كل من أيام ثلاثة صام )من -  ٢٩٩
•سة( )تسعمائة لفظ ونى منة( معماتة عبادة له كتب 

الوتربمرك ولم شهر كل من أيام ثلاثة وصام الضحى صلى )من  ٠٣٠٠
شهيد(.أحر له كب حضر ولا صفر في 

منأيام ثلاثة شهر كل س نقال: الصوم؟ عن أنما اش رسول )يا -  ٣٠١
الماءيتقى كما الإثم من ؤينقى ميتات عشر يكفر يوم كل فإن يصوم أن استطاع 

الثوب(.

ابلآدم يا إليه: اش أوحى الشجرة من وأكل عمى لخا آدم )إن .  ٣٠٢
ثلاثةيوم لي صم إليه: الله فأوحى الملائكة، فبكت مسودأ، فهبهل حواري، من 

سمف..درجته؛  ٢٩٨

،٥٦٤٩ضعيفح ،  v١٥٩١/ البحرين محجمع ، ٩ ١ ١ Y/ حامية ، ٨٧٨٥أ/فيض انتلر؛ 
.١٤٧القاطع الغ، \إ^^إ الصوم لته ، ٣٢الأدب 

باطل._درجه:  ٢٩٩
٢;حاب ، ٥٩•البسام الروض ، ٨٦٩٠ الإحياء تخريج ٣، نبسن انتلر: 
نشهأ/هأا، الميزان ، ٤٤زمرالروض ، ٣٢الأدب ، ١٤رجس، فضائل ، ٩١١

.Us/yحجر ابن ءوّوءة ، ٣٢١المثور؛ \إس الصوم 
١صمن، درجه; . ٣٠٠

،ryy/iالحلية )ّتو( الننري ترغيب، الساند جامع اطر: 
.٣٨٨الترغيب معين، ، ٣٤٤٨/٢الزواد 

صصف،.درجته: - ٣ ٠ ١ 
منانريالترمب، الزوا•uل أ/؟أها، )نو( السانري ترغيب، انظر: 

.٦٢٤الترغيب، خعيفح ، ٦٠دآ/الكبير ايلبراني آ/ههها، )ثعبان( 
موضؤع.يرجته: ٠٣٠٢

الغوانيآ/(ه، -نزيه ، lAr\إ ١^ ، ٢٧٢; هموفوض ، ٤٣٨ترتيب، انظر: 
الموسوية٣^١، الجامع من الموصومة الأحادبثه ، ٣٨٣الإسلام امل إتحال، ، ٢٦٦
.r٣٨١/ لمان ، ٤ ٠ ١ Y/ حجر ابن .رسومة ،  ١٧١

٨٥



يومصام ثم ثلثاه، فابيض عشر أربعة يوم صام نم ثلثه، فابيض فمامه عشر، 
٠أيام نميتا كله فابيفى عشر حمة 

ماله غفر بينهن يوالي أيام ثلاثة حرام شهر كل من صام رمن -  ٣٠٣
.ذنبه( من تقدم 

•وسررءا الشهر رصوموا • •٣٠٤

الأسمع؛م - ز 
الشهرمجن يموم . اش رمحول، )كان ت فالت، ها عاتشة عن -  ٣٠٥

والخميس(.والأربعاء الثلاثاء الأحر الشهر ومن والأنين والأحاد الستا 
حقا،عليك لأعللث، إن لا فقال: الدحر صيام عن الني. )محئل -  ٣٠٦

كله(.الدحر صمتر قد أنت، فإذا والخميس أربعاء ركل يليه والذي رمضان صم 
النار(.من براءة له كتج، والخميس الأربعاء صام رمن —  ٣٠٧

صمف.درجته: - ٣ '٣ 

.١٩١م ازوائد ، Y٥٩٠/السام الروض اتئلر: 
صهف.لرجه; . ٣٠٤

٠١٠٩الخلان تءلّير ، ١٣٤٢٠اووسوءة ،  ٤٨٤الأبايل ، ٥٠٤يداي ايي طبق امملر: 
صهف.يرجته: - ٣ ٠ ٥

الخلص، ٣٤٩٠المن زرا.د ، ٧٤٦اكرمحدي ب ، ٣٧ ٠٣٦الروض ذعر اثئلر: 
 /Y٤٠٤حجر اين مومحرمة ، ٣٨٢\ا اكيذس، ، ٨٢٣، ٨٢٢.

رسهف درحته: - ٣ ٠ ٦ 

معيق، ٥٢٧الُماني نحمف ، ٣٤٨٩و، ١٩١٤س ، ٣٣٣اuحثا بغة انئلر: 
،٥٧٠٤اووّوءة ، ١^٠٢٩٤٣زواند ، ٦٣اسة اكنمهات ، ٦٣٥اكرم، 

.٤٩٦/٢الإملاء عجالأ 
٠ضعيف يرحنه: - ٣ ٠ ٧ 

،٦٢٩اكرمب ب ، ١٢/٣الأزحر الجامع ، Y٥٣٧/١^، اJنمد انئلر: 
أبيمّند ، 0٥٦١١إ'\^ص بملي أبو ، Y٤٧٢/الكامل مأ.آه، الزوائد 

منريترغيب ، ١٥٤٢٨)متو( طرى ترمي، أصد.  ٥٦٣٧، ٥٦٣٦/١٠بملي 
،IA\ا'الضعيفة 'Tا^٦ك انيد ايجامع ، ٧٩٣المجر ، Y١٥٧٣/ثعيان 

ا/اآ.ثالموم
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أيام(.عثرة اش كتب الجمعة يوم صام )_ —  ٣١٣

أياممن عددهن أيام عشرة له اش كتب الجمعة يوم صام )من -  ٤٣١
الدنيا(.أيام تثاكلهن لا الآ-محرة 

ونمدقجنازة وشهد مريضا وعاد صائما الجمعة يوم أصح )من —  ٣١٥
.اوجب( فقد بمدقة 

وشحمكينا واءلعم مريضا وعاد صائما الجمعة يوم أصح )محن —  ٣١٦
•ستة( ارّبعين ذنب يسعه لم جنازة 

وشهدجنازة وشهد مريضا وعاد يومه وصام الجمعة صلى )من —  ٣١٧
.الجنة( له وجثت نكاحآ 
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صمف.ت -درجته ٣١٣

AW/Tا/ْا-أ، \سموص ، ٨٣٣اكذم؛ مرنه انظر: 
منحر.يرجته: -  ٤٣١ 

منرياكرغيب ، ١ ٥  ٤٦/ Y )ستو( منلري اكرم، ،  ٦٣٤الترغيب صعيف ; ١^٠ 
.T١٥٧٧/)ابمن( 

ضعيف.يرجته؛ - ٣ ١ ٥ 

؛0U/n،Aئيض ، ٠٤٣٢صعق ، U٣٥٨١/سب الجامع آ/أ'ا، تنزيه انظر: 
.٩٢١، الكشف-، ٢٣٤٦٦اووّوءه ، ٣٨٦/٣اسم، 

١موضؤع درجته: - ٣ ١ ٦ 
العجم، ٥٤٣١محمن، ، ٦٢•الضعيفة ، ٨٤٥٧٨ثيض ، ١٢٥٤الغراتد انظر: 

U/لب الجاح ، ٢٨٥الأوتات، محاتل ، ٥٢الكت، ، ٤٨٤ترتيب ، ٧٧٥الوجيز 
،٣٨٦٥م اب ، ٩٣٠م الكامل ، ١٠٤-سنيه •١، ٧/٢وضرعاتف ال، ٣٥٨٢

الحقايلذحيرة ، ٢٣٤٦٥الموّوءة ، ١١٤تالكر؛ ، Y/٢٨اللألئ ، ٤٣٤٢٥كنز 
٥١٢٨.

ممينؤ.-درجته: ٣١٧

، ١٥٢ ٦ م الزواتد ، ١ ٠ ٥ ٠ Y/ الشاميين مد ، ١ • ٠  ٤٣/ ١٣السانيد جاح انظر: 
.٣٢٣٦٩;الأومطلء ، ٧٤٨٤٨الكير اممراني ، ٩١٥٨الحرين مجمع 
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شهرصيام عف وحب ص حامت أيام ثلاثة الخلأم أطاق )إذا -  ٣٢٢
صام(.)إذا لمثل: وني رمضان( 

فامتنعتشيء على فأرادها زوجها إذن بغير صامت امرأة )أيما —  ٣٢٣
الكائر(.من ثلاى علها اش كب عله 

الدعاءفي وابتهل صلاته وكثرت لوته تغثر رمقان يحل إذا )كان —  ٤٣٢
٠منه( وأشفق 

•لخ( ينحتى ثراشه يأت لم نم متزر، شد رمضان يحل إذا )كان —  ٣٢٠
فمرضملك عليهم وكان رمضان شهر صوم النصارى على )كان -  ٣٢٦

اللحمنأكل بعد ملك عليهم كان ثم أيام، عثرة ليزيل اض شفاه لئن فقال: 
مانقال: بعده ملك عليهم كان ثم أيام، ثمانية ليزيد الله شفاه لثن فقال؛ فرجع 

•يوما( حمين فصارت الربيع فى صيامنا ونجعل نتمها أن الأيام هذه مجن يفؤخ 

صمف.-درجه: ٣٢٢
الترانيتذكرة ، ١ ١ م/٦ المجروحين، ، ٤٠\كذضأإ معرئة ، الحري/١٣انظر؛ 

،٢٣٩٥١م ، ٦٥المرصوص الأحاديث، ، ٣٧٢٧ر U٣٣٢٦٢/الشعب جامع ، ٤٢
٠٨٠الخلان تحدير ، ١  ١٨٧المرصرعة 

صمحف..يوص  ٣٦٣
T/الزواتد ، ٢٩٤٦/٣فيض م/بمبمها، البحرين مجمع ، ٢٢٢٥فعجف انظر: 
.٦٤٠الترغس، صعق ، ٥٢٢٠

ضعبمؤ.-درجتم: ٣٢٤

نقه، ٦٧الأونات فضائل ، ٤٣٩٧صعيف ، ٦٦٨١الجاح ، ٦٦٨١ه/فيض انظر: 
الخلانتحذير ، ١٦٣٥٣الموّوءة ، U٣٣٥٣/للشعب الجامع ، أنمرم

صمف.-درجته: ٣٢٥

،٢٢١٦م/حريمة ابن ، ٤٣٩٨صعيف، ، ٦٦٨٠فيض ه/هأيا، الكامل انظر: 
.٢٣٤٦المعينة ، ١٦٣٥٤الموّرصة ، ١٦٩/١الصوم نقه ، U٣٣٥٢/الثبخب جاح 

ضعيف.-درجه:  ٣٢٦

الطبراني، ١٤٩١آ/البحرين مجمع ، ١٥٤المعاني؟/،  ٤٧٧م/الزوص انفلر: 
At'T/iاتكبير 

٩٠



فيلتر بشيء ولكن صلاة دلا صوم بغضل بكر أبو فضلكم رما -  ٣٢٧
سمكم(.)u لخظ: وني نله( 

والميتةوالصيام بالملأة أخاه ينثعل أن أحدكم على )ما —  ٣٢٨
ؤيتثط(.أخاه ؤيرغب اللل أنوم وأنا صائم أنا • ثقول والج والجهاد 

بينفهو استمتع إذا هديا يجد ولم الحج في الأيام صام )من —  ٣٢٩
آخري•من عرفة -رم إلى إحرامكم 

جمعةيوم في منطرأ .  ٠٥ارسول رأيت ما تال؛ عمر ابن رعن —  ٣٣٠
شعباس ابن وعن نط( 

وفيالنهار( نمق وبين بينه ما بالخيار نهر تطوعا صام )من -  ٣٣١
.(.. بالغار. المطوع )الصائم لفظ: 

لأاصللخمرأئوعأ._صجء<:  ٣٢٧
آ/حفاء ، ٨٥/١الأحياء تخرج ، ٨٠١الأصرار ، ١٢٠٠تمييز ، ٢٥١الغماز انفلرت 
،٩٧٠اJئ١مد ، ٩٦٢أ/الضعيفة ، ٤٧٩اللزلؤ  ١٤٤٠-  ٤٤، ٤٣التنكيت ، ١٩٠
.١١١المانمين ض ، ٢٩٩الهة الخة ، ٨٦٩٨الإلهي الكثف ، ١٢٧٠أس 

موضؤع.-درجت،،: ٣٢٨
الكلماتاوجز ، ٧٢٧الفرائد ، ١٥٣/٣اJرنحوUت، ، ٣٣٣٨اللألئ انئلر: 

.١٧٢,■ JX، ٢٨٧أ/تزيّ ، ٩٨٠ترنم، ، ١٢٤
ضعيف,ِدرجته:  ٣٢٩

مالزراتد ، ١٢٥٠آ/الشاميين سند ، ١٣٢٢٢/١٢الكبير في العليراني انفلر: 
الأز،ُرمما.الجامع ، ٠٤٠٨

حدأ.ضعيف درجته: -  ٠٣٣

،0  ٦٨٣ه/ يعلى أبو ،  ١٦٨ / ١ الزواتد مختمر ، ١ ٢ ٢ ٥ م ٠ انيد المجاُع انظر* 
٦!المتاهة ، ٠٢ ١٤٨الزوائد ، ٥٣٩/٢العالي القصد أمد.  ٥٧٠٩/١يعلى أبو 

ذحيرة، ٢١٨١٧،وو.رءة  ٨١١٧٣ التحقيق ، ١٠٧١، ١٠٧٠/١الأمتار ، ٩٠٢
.م٩٤اللجة فتاوى ، ٤٨، ٤٧الجمة احادبث ، ٢١٨١٧الحغايل 

ممهف.درجته: -  ١٣٢

،٦٣٩٥;المجموع آ/؟هه، الكامل ، ١٣٨؛/الإرواء ، ٤١للينة رسالة انئلر: 
،١٠٧٨التذكرة معرفة ، ٢٧٧الييهئي؛/، ٥١٢٣/٤فيض ، ٣٥٢٦ضعيف 

-.٨٦٩٨الومعل الأحكام ت.ق.  TMifrالأحيار فردوس ، ١٩٧أ/الجروحين 
٩١





















مائتله اه كب له تمر ما عنه وتام نمحام بمكة رممان أدرك )من —  ٣٧٠
رنةعتق ليلة وكل رنة عتق يوم يكل له اض وكتب سواه، نما رممان شهر ألف 
•حنة( ليلة كل رني حنة، يوم كل وفي اش، سل في فرس حملان يوم وكل 

المفروضصلوات المحس رمجضان من جمعة آخر في صلى )من —  ٣٧٦
سه(.صلاة من به أخل ما عنه قضت والليلة اليوم في 

كانرمضان ثبر من جمعة آخر في الفريضة من صلاة نفى )من -  ٣٧٧
منة(.صمن إلى عمره في فاته صلاة لكل جايرأ ذللث، 

القاتم(.كالمانم العناعر )ازنم -  ٣٧٨

فكابل•النهار وصيام الليل نيام الناس كايد إذا رنين أبا )يا -  ٣٧٩
.لالم<سلين( الصيحة 

حدأ؛صصف -درجه: ٣٧٥
ا/حاتم ايي لأبن اكلل , rtoofvلكب الجامع ، Y٤٨٢/الإملاء عجالة انئلر: 
لعناف«بإم، آا/ا،ممز ، ٦٦٦ماجه ابن صعيف م/\'آيم، الإيمان شعب ، ٢٠٠
،١٣٥الأعمال ففانل ، ٨٣٢الضبة ، ٥٣٧٥ضعيف ، ١٨٠ا/الصوم ث ، ٢٨٥

أ/أهإا،)مر( .نذرى الرم، ، ١٢٧مخالنان، عرماص.  ٣٩٠الأعمال فقاتل 
،١  Y٤٧٩/)شعبان( اكرغيب.نذري ، ٣٦المنعم عد شاهين ابن رمضان فضائل 
،٨٨الساجد إعلام ، ٣٧٢٩/٣الشعب ، ٣٦الزهيري شاهين؛ ابن رمضان فضانل 

.٣٦الخلان تحذير ، ٢٣١٧٩الوموئ 
•موضؤع -درجته: ٣٧٦

،١٩٢ا/الميم فنه ، ("/AMتنزيه ، ٨٥المرفوعة الأنار ، ١٥٧الغواني انفلر: 
؛١٦٨ ٠١٦٧، ١٦٦Mاللجة ناوي ، ٢٥١٥٩الوّرعة 

له.>، ٠١١(-دريت: ٣٧٧
Y/حناء ، ٥١٩الأّرر ، ٣٥٨المنوع ، ١٤٦٥انى ، ٨٥\ووذوءأ الأنار انظر: 
،٢٦٠١٤، ٦٠١٣الموسوعة ، ٢١٧المنة ثون نني مقاييس ، ٦١٤اللزلز ،  ٥٧٥

٠٨٦الخلان تحذير 
ضامان_<.درجته; -  ٣٧٨

.٥٩٧٨ضعيف، ، ٥٩٧٨فمي ، ٩٢٩٨الجاح ، ١٦٢٢اّش انغلر: 
سيد،.-درجته: ٣٧٩

ؤ١١٧/٢نزيه ، ٨٤٣٧/٥الفردوس ،  ١٨٦الكلمانط ارجز اتغلر: 







اضحيءإجض__ظ
العثرر يض ليلة؛ كل العثاءين بجن يخل لكن الشي. )أن -  ٣٨٦
الأواخر(.

>ىرمضان من الأواخر العشر دخل إذا كان المي. )أن -  ٣٨٧
.محور( عشاءه وجعل النساء واعتزل نراثه 

00000

صمف.ت -يرجم ٣٨٦

.١١•والمة الكاب ش اكر لين ،  ١٣٧الدر طوع ، ٣٤٦لهناف نئلر: ا .
ضمن،.-درجتا،؛  ٣٨٧

الكاّل، T١٣٣١/ الضعغة ، ٣٤٣لطاف 'اا، واوأنالكتاب م اسر ل؛لأن اظر: 
الصومنقه ، ٥٨٣الجامع من رْوءأن ااالأحاديث، ما<'ا'ه، الزواد ، ٠٨٠ ٨ 

الموسومةْ، ٦٤٩/٦الأوسط الي-راني ، ١٦٢٨/٣اوحر؛ض مجمع ٣ْ/١، 
٠٤٩٨الألحايد ، ١٦٨٢٥



القدركالة .

رمقالفم نهن اض يبر كلمايهن وأيامهن كأيامهن لمالهن )أرع -  ٣٨٨
وصباحها،عرنة وليلة وصباحها، المدر ليلة الجزيل مهن ويعْلي الم مه 

وصباحها(.الجمعة وليلة وصباحها، شعثان من النصف وليلة 

ذلك،عن اش شاء ما أر ثبله الناس أعمار أرى . اش رمول )أن —  ٣٨٩
طولمن غيرهم بلغه الذي مثل العمل من بملغوا أن أمته أعمار نقاصر نكأته 
شهر(.ألم، من حير عي الي القدر ليلة اه فأعطاه العمر 

بمبمن رجل M اض لرسول ذكر نال: ها ماس ابن )عن -  ٣٩٠
افرسول نتعجب، شهر ألمإ اض سيل ني عاتقه على السلاح حمل إسرائيل 

وأنالهاأهممالأ الأمم أنمر أمك، جعلت، رب يا فقال؛ لأمته ذللث، وتمنى لذللثؤ 
حملالتي شهر؛ ألف من حير القدر ليلة فقال،؛ القدر ليلة اش فأءطا0 أعمارأ 

صمف.درجته; -  ٣٨٨
ToXM/^ryS-.j^i؛

صمن،.-درجته: ٣٨٩

،٥٣٨آ/التمس ، ٥٧٢مالك، مرؤيايت،  ٢٢٥٤الموسومة.، ٦٠٤الترغببخ صعيمخ انظر: 
تخريجإ/ا-'م، السهقي ، U٣٣٩٥/ سح الجامع ، ١ ٠  ١٧/٣السماوي القح 

٢;ملري)سنو( ترغب ،  ٥٧البدر طلوع ، ٧٢٩و ٧٢٨و ٧٢٧/٢المدونة احادبمث، 
لبلة، ٤ الطع تكميل ، ٣٠٦أ/ المهمي ، ٥٧٢الضير لي ، iUuالإمام موأت ، ١٤٨٣
،٧٨الأوثان، نقاتل ، ١ ٥ ١ ٩ ؛/ ، الكشافاحاديث، تخرج ، ٢٩والمنة الكتاب، في القدر 

.)/rnالراوي تيرب، ،  ٤٨النير للة ، ٣٩٤ ir"{Y/oالأحكام عدة بموائد الإعلام 
صمن،.-درجته: ٣٩٠

-الرول، اّباب، ، ٧٧الأونات، نمانل ، ٣٠والمنة الكتاب ني النير ليلة انقلر: 
،XTj ٢٢الطع تكميل ، M٤٩٠ المنوي ير نف، ٣٠٦؛/المهقي ، ٨٦٤واحدي 

.١٠٨٦١الموسوعة ، ١٥١٩؛/، الكثانأحاديث.، تخرج ، ١٥٠؛/التثريب، محنرح 









١١ .

.النبي اله ؛الجاهامة ني يعتكف أن عليه جعل عمر رأن — ٤ ٠ ٥ 
وصم،(.راعتكف نقال: 

نفه(.على يجعله أن إلا صيام المعتكف على رليس — ٤ * ٦ 
بمرم(.إلا امحكاف -)لا  ٤٠٧

أنضعبمات.روصم( هوله لون صحيح درجته: - ٤ * ٥ 

عون، ٥٥٢الضعاف تخريج ، ٤٦٠، ٤٩٥؛/المغتي ، ٥ ٧ ٤ / ١ الندية الروصة انفلر؛ 
،٩٤٧؟/التلخيص أ/هآها، الكامل ، ٢٨٧آ/اراة ضب ؛،،U/U ،Tالمسود 
،T١٠٣٦/المساح تحفة ه/*اخا، المحلى ، ١٢٥الجلم، •ا/'اهأ، المنهل 

الأرطارنيل آ/ه"اا، الجرار الميل يمآآْأ، افن تهذيب ، ٩٣أ/الدارقيي 
i.r\A/i  ٢٠٣٢إ/الفتح ، ٥٣٣داود ابر نحعيف القدير فتح شرح،
تشحآ/بمأآ، الوّطى الأحكام ، T\r\/الترطي \اص\\رآ/آخاا، الحقيق 

.٣٨٩/٢حجر ابن مّرءة ، ٦٤١الكلام 
موقود.صحيح مرفؤع ضعيف درجت،: - ٤ ٠ ٦ 

تحفةآ/مها، الملام سل ، ٧٦١٦/٥فيض ، ٧٢١بلوغ ، ٢٨٨/١الدراية انظر: 
ٍعيق، i\To/yالجرار الميل ، ١٦٧٧؛/الأديار نيل المحتاج 

شرح، ٢٥٠؟/الوسطى الأحكام ، ١٩١الني. صوم ، ٣٩١؛/المهقي ، ٤٨٩١
،٢١٢٤٢الموسومة ، ٢١١٨٧;التحقيق ، ٤٩٠آ/الراية ض، ، ٣٩٧أ/القدير نح 

.٣٩١، A٣٩٠ حجر ابن موسوعة ، ٤٢اللطيفة 
موقوق.صحيح مرهؤع صعيف، يرحنه: - ٤ ٠ ٧ 

>يق، ٢٤٩٨الوسطى الأحكام ، ١٢٤٠المسرع اللؤلؤ ، ٤٧٦٨افيفة انظر؛ 
،٢٤٧٣ا/داود ابر ، ٣٨٥ا/انمراية ، ١٣٥آ/الجرار الميل ، ٦٧٧الرشد 

اللؤلؤ ٩٧٢٠/٦فيض ، ٤١٠{</\<0د المئض ، ٦١٧٤ضث ، ٢٠أ/. الدارفطس 
نمي، iXl0\/Uالمعود عون يمآه؛أ، الخن تهدب ، ١١٨٨أ/تحقيق ، ١٢٤١
صومء UUU'\/المهل ، ٧٩٨١ه/الفردوس المدرك ، ٤٨٦/٢الراية 

١٠٩









الطلب(.)عن لمغل: وني اكلواف( )عن : لفظ.وني اليوم*( 

شته©نوألإ >ت الأبة: اف.عنءذْ رسول )ثل -  ٤٢٢
المعير((.زكاة ني رأتزلت نال؛ يتق ينم أمم 

يهوديوأنثى، ذكر وتجر، صغير كل عن المطر رمدنة -  ٤٢٣
ثمر(.من صاع أو تمر من صاع أو ثر من صاع ضف ومملوك ونصراني، 

صدنةمن أصحابه يغد>ي حتى الفملر يغدو لا افه. رسول )كان -  ٤٢٤
الفطر(.

ه/الهداة ، ١ ٠ الزكاة ني الممة إخراج تجزى محل رمالا ،  ٥٦٤الكلام نقح اتئلر: 
r/الإرواء ، ١٧٥الهييني،/، ١٥٣٨الدارنيي ، ٢١٨الأوطار،/نيل ، ٧٧٤
\/الجير خلاصة ، ١٢٦!/المجمؤع ^ ١٢١/٦المحلى ، ٦٤٨المرام بلؤخ ، ٨٤٤
تخريج، t٧٠/ المحتاج تحفة ،  ١٣٧/٥الأحكام عمدة بقراني الأعلام ، ١  ٠٨٣

حن، ٣٥٨ iroU\/اليراية ، ٦٠١الرشد >يق ، ٣٨٨الخة نمام ، ٥٠٤الضعاف 
تخرجني الحاوي ، ٦٤؛/اكرس، >ح ، ٤٣٢، ٤٣١آ/الرالأ محب ، ٢٠٠الأثر 

الازلؤ، ١٣١العديث، علوم معرنة ، ١٤٧١^ ٢٧٩٧اورّوءة ، ٢٢٨اضارى 
AT^/Tالقح ، ١٤٢٨حجر اين مّوءة. ، ١١١١انموع 

حيا٠ضممر ت يرحنه - ٤ ٢ ٢
الترغيب، ٣٥٧٧؛/المهيب ، ١١٨٥٦الخوسرعة ، ٦٦٥الترغيب صعيم! ت انظر 

،٤ ^U• المنان ، ١  ١٣٨الضبة ، ١٤٥االأونات، كا'ر ، ١٦١٣؟/تو م •ندرى 
٦٠٢٠٨٠; الكال ، ٢٤٢خزبمة؛/•اين ، م٥٧٣المنح 

حقأ.ضعي،،، يرجته: -  ٤٢٣
r/اللألئ ، ٦٥الموجزات، الكلمات،  ٠١٤٩٨موضوعاته ، ١٢٨/٢-نزيه انذير: 

،٤٩٩٣/٤مص ، ٤٩٩٣الجلأامع، ٣٤٧•ضمن، •٥، •المعاق تخريج ، ٦٩
الأحاديث،،  ٥٢٦ترتب ، ٤٦٢٨الأباطيل ،  ١٧٧الغرائا ، •١ أ/٥ انمار؛الي 

حجرابن صوصوعت ، ١٢ ٩٣٥الموصومة ، ٢  ٩٢آ/ القاوير نتح شرح ،  ٥٣وضرمة ال
/r٢٧.-ب ، ١٤٣.

سصن،٠درحته: -  ٤٢٤

١i  OUإ١ امحوم نته ، ٦٣٨/١الزجاجة مصباح ه٢، ١٨٦/٢٩لانياJ جاع انقلر: 
ماجهابن ، ١٦٥٩٩الموسومة ، ٣٧٨/٣الأحكام مختمر ، u٣٨٨جه ابن غ، عض 

مواد. ١٧٥٥

١١٣



الطريقأبراب على الملامة وشت الفطر عيد يوم كان )إذا -  ٤٢٥
عليهيثيب ثم بالخير يمن كريم، رب إلى الملمين ممثر يا اغدوا ت فنادوا 

وآمحنممفصمتم، النهار بصيام وأمرتم نقمتم، الليل بقيام أمرتم لقد الجزيل، 
لكمغفر ند ربكم إن ألا مناد: نائي صلوا فإذا جوائزكم، فانموا ربكم 

الماءني اليوم ذللنا ليمي الجائزة. يوم فهو رحالكم إلى راشدين فارجعوا 
الجاتزة(.يوم 

الاس(.علمه اعتاد مما والأعياد بالثهور )التهنثت -  ٤٢٦
فقلت،العيد يوم في ه اض رسول لقيت، الأسقع؛ بن واثلة )فال —  ٤٢٧

ومنك،(.منا اش< تقبل نعم ت نال ومنلث، منا الله تقل له' 
نولعن الله.ؤ رسول محألت، ت نال المامت، بن عسادة )همن د  ٤٢٨

٤٢■

ّضمف درجته; - ٤ ٢ ٥
،نذريالضءس< ، ٦٧•الترغب محعد ، ٣٢٢٥آ/الزواند ، ٢٣٧٤٠كزخ/امملر: 

،٦١٧)/الكبير اتجراني ، ١٦٤٦٨شعبان تذري اكرصب، ، ١٦١٨٨)متر( 
.٠٤للخلأل الأزلي ، ٢٤٤، ٢٤٣الإسلام اعل إتحاف ، ٦١٨

مرفوعا.حليتا دلكا ض يصح لم •' درجته 
أض ٩٧اسوع ، ا/٢٣حناء ، ٣٥٣النامي ، ١٤٨الأّرار ، ٤٦٤نميز انئلر: 
المتاسمختمر ، ٨٥١٥الموسوعة ،  ١٣١لمين التحذير ، ٨١از الغ، ٥٢٢

٠٣١٩

موضؤع.درجته: 

الزراتد، ٥٣أآ/أه، الكير الطراني ، ٣١٩٨البييهي ، ٣٣الميدين ملل امملر: 
كشف، ٥١٤١الموسومة ، ٢٦٦السين تنؤير ، ٩٢٨/٢سراني الدءا» ، ٣٢٠٠
.٢٢٧٤أ/الكاُل ، ١٠٢٤الخفاء 

[مانحر. درجه: -  ٤٢٨

٤٢٧



كرمه(.الكايين، أهل سل ذاك نقال: وتتمم؟ منا اش تمل المد ني الناس 
رالممديس(.ياكهلل المدين )نيتوا -  ٤٢٩

باككير(.أهمادكم )نيرا . ٤٣٠
٠ ٤٣١ نتن(٠ٌصام عندي ولكم للمركن حلافا الشرور يوم )صوموا ٠ 
المنبر(.على الأنححى ينوم النعلر محيوم الجمعة يوم يخطب )كان - •  ٤٣٢
عيد• Jb؛،ركعات وت الفهلر عيد بعد ركعة عثر اثنى السنة )_ —  ٤٣٣
الأصص(.
إلى- آصده أثن هو ^؛١٠ بألف ركعة مائة الفعلر ليلة صلى )من -  ٤٣٤

سبين(.أذنب ند كان ؤإن ذنوبه عن ؤيتجاوز - تال أن 

iOtr/yالميزان ، ٣٢٠/٣اJيءتي، ١٤٩آ/المجروحين "٨ \إ .ساب انظر: 
الكلأما-اأ.نقح ، ٤٩٩٠/٤لمان ، ٢٦٦انمن ضير 

موضؤع.درجته: - ٤ ٢ ٩ 
الحالة، ١^،  ٥٤٧المقاصد ، ١ ٤ ٤ ١ ا/ حناء ، ٢ ٠ • اكرغس، تني انءير: 

٠٤ ٠٦الكلام نقح ، ١١٦٥٤الوّوءة ، ٧٨السن ضر ، ٣١٨٣معيق ، ٢٨٨؟/
ضمف.; يرمن -  ٤٣٠

، ١٦١٧)مستو( س الترغيب ، ٠٣٢٠ A الزوائد ، ٦٦٩لترغيب، ضعيف انئلر: 
،٦٩٢تمييز ،  ١١٤٤ ا/ حناء  ٦iVإ^الخالخيص ،  ١٦٤٥أ/)شعبان( الترغيب.نددي 

الجامع، ٣١٨٢ضعيف ، ٤٧٧الثنر؛ ، ٥٤٧المقاصد ، ٥١٤المقاصد مختمر 
مجمعالداني الروض ، ٦٨نيص؛/، ٧٣٣أض ، ri\/\الأزهر 
.١١٦٥٢الموّوض ، ٧٨البين تترير ، ٤٠٦الكلام نقح ، ٩٩٨؟/البحرين 

موضؤع.درحته؛ -  ٤٣١
الصومنقه  iTWiA^الفردوس تاق، ٣٥٦٢/٢الأمحار همدُس انفلر: 
 ^bj-١١٩اللألئ ذيل ، ١٣٤٢٩الموموئ ، ١٦٥٨نزيه ، ١١٩.

صمته.لوحته؛ -  ٤٣٢

.٢٢٩البين تترير ، ٣١١٠٨الزوائد ، ٩٦٣أ/الضبة اتئير؛ 
لم.اصل لا -درجته؛ ٤٣٣

.٢٣٧٨٩الموموئ ، ١٥١الغواني اتفلر؛ 
•موم،وع يرجته؛ -  ٤٣٤

١٠  ٤٩الفرا'د ،  ٨٩٤ نزيه ،  ٦٠أ/ اللألئ ، ١٣٠٨الموصوئ^، ، ٥٠٩ترتبب اتiلرث 





لهاليس يعنى - مضطرة إلا الخروج ني شيب للنساء )ليس - ٤ ٤ ٠
إلاالطريق من نصيب لهن وليس والمطر، الأضحى العيدين ني إلا - حائم 

الحواشي(.
تموتيوم ثله يمت لم الأضحى وليلة الفعلر ليلة أحيى )من . ٤٤١

.ثام. )من لفظ: وني القلوب( 
تموتيوم تلبه يمت لم تعالى ف با محتالعيد ليلتي تام )من —  ٤٤٢

.أحيى. )من لففل: ونى القلوب، 
وليلةالترؤية، ليلة الجنة؛ له وحبت، الأرح الليالي أحيى )من —  ٤٤٣

الفملر(.وليلة الحر، وليلة عرنة، 

الوسوئ،، JU/Yاكامة ، ١٧•اسين تحذير ، ١١٤•الأسرار ، ٨٣١اكدكرة 
.٥٨الخلان تحذير ، ٢٤٩٥•اور،رصت ، ٧٤٥م4< ، ١٤١٦امش ، ٢٤٩٤٩

حالآ.ضعبم، درجته: - ٤ ٤ ٠ 
.٤٩٢٣محعيفج ، ٤٦٩•الخفاظ ذنمرة .< \A<{fXاتئا.ل ، ١٧٨١؛/الضبة امملر: 

4وضوع.درجته: - ٤ ٤ ١ 
Y/الإحياء تخريج ، ٥٦٤ه/السادة ، إتحان، ١٥٩ا/الأرسعل اليراني انفلر: 

،٤٦٢لطاتف، ، ١٩٩الترس، متقى ، ٧٤٦المتجر ، ١٤•اسديتؤ ، ١  ١٨٧
\إالموم نقه ، ١٥٢الفوائد ، A٣٢٠٢ الزواند أ/أاآا، )متر( .تذري الترمؤ

صعبن،، ٥٢٢، ٥٢١، ٥٢•المعيقة ، ٨٣٤٣٨نيض ، ٨٣٤٣الجامع ، ١٩٤
الموقوف_ JLpالوقوف ؛U/Y ،Yالمعاد زاد ، Y٨٩٨/تامة ، ٥٣٦١

.١٣٩اللعين المات ، ٣٠٨انمض ثؤير ، ٦٢٣١• الموسوية ، ١٠٢
ضعبما.درجته: - ٤  ٤٢

الموصويةالفواك ، ١٩وأحكامه سعبان شهر نماتل ، ٦٦٨اكرغس، ضعينؤ اتئلر: 
تخريجالسانيد جامع ، ٢٦٧٥; التلخيص ، ١  ٤٨الأثر حن ٨، 

ا/ذمذ< أصبهاني التريسط ،  Y١٦١٦/)متو( ُننرى التريسج ،  ١١٨٧/٢الإحياء 
Y/المعاد زاد ، ١٥٢المواتي ، ٥٧٤٢صعيفج ، ٤٧تذي• ، ٧٤٧المتجر ، ٣٦٦

تويرأ/اأه، الضعيفة ، ١٤•اكحديث، ، ٤٧تذكرة ، ١٥•الأرقات فقاتل ، ٢٤٨١
.٢٥٦٧٧الموسوية ، ٣٠٨العنن 

4وضوع.ِدرجته:  ٤٤٣
ً، ١  ١٨٧٨الإحياء تخرج ، ١  ٤٨الأثر حن ،  ٥٦٥،  ٥٦٤ه/ الماد؛ إتحاف انفلر: 

١١٧



وليلةالترؤية، ليلة الجنة؛ له وجبت الخمس الليالي أحيى )من —  ٤٤٤
شعبان(.من الخف وليلة اشلر، وليلة المم، وليلة مiة، 

تتال، أن إلى . . أربعا. العيد صلاة يعد المطر يوم صلى )من —  ٤٤٥
لهؤيغفر الشمس عليه طالعتا ما مثل الأجر من له وكان اليتامى أشح فكأنما 
.منة( حمين ذنوبا 

وآيةحرن، باكل له اه كتت، . . ركعتين.المحر ليلة صلى )من -  ٤٤٦
٠رقبة( متين أعتق وكأنما وعمرة حجة قرأها 

يومءيد.كم يوم تجعلوا فلا وذكرت عيد، يوم الجمعة يوم )إن —  ٤٤٧
بايام(.تخلهلوه أن إلا وذكرت فهلر، يوم اجعالو0 ولكن صيام 

نمقداود وصام والأمحى، المطر يوم إلا الJعر نوح )صام -  ٤٤٨

ّذرياكرغس، ، ٥٨٧الدر مخمر ، ٧٦٦الوجيز السبمم ، Y٧٩٤/الإلهي الكشف 
الضمنة، ٨٣٤٢ا*/نمى ، ٥٣٥٨محعين، ، YiA/Yالساد زاد ، Y١٦١٥/)ستر( 

موّوعة، ١٢٠٧٦/٥كز ، ٢٣٥،/الفرحان، ، ٣٥٩٣٧;الفردوس ، ٥٢٢
توير١نمين٨•٣.، ٢٣١٠٠

عوضوعّ-درجه:  ٤٤٤
U/للشعب الجامع ، y١٦١٥/)متو( منلري الترغيب ، ٦٦٧الترغيب معيق اتقلر: 

مطرياكرغم، ، ٥٢٢الضعيف ، ٣٥٩٣٧;الفردوس ، ٢٣٩\وأءث ، ٣٤٤٠
AT/rاللجة ناوي  i\-\ir/y)شعبان( 

موضؤع.لرجه: -  ٤٤٥
Y/؛؟.صيه ، ٦٢٨ ٤٠١٢٠٧١اJومرئت ، ٥١٠ترس، انظر: 

محوضؤع.-درجه:  ٤٤٦
النواتد، ٩٥٨نزيه ، ٦٢٨اللآلٍأ ، ١٣٤٨اJرصوءات، ، ٥١٢ترب انظر: 
اامر.ّوءةحهاهأ.، ١٥٥

سءف.لرجه: -  ٤٤٧
٠٦١٦٩اورّوءة ، ٢١٦٢٨خزية اين ، ٩٥٩؛/الإروا» ، ٢٠٣١ضعيف !نظر: 

ضعيف.-درج^;  ٤٤٨

ا/الضعيفة ، ١٧٤/١الصوم نقه ، ٥١٨٠٨الزراند ، ٦٢٤الترس، ضعيف انظر: 
كنز، ١ ٥ ٢ ٥ y/ تو( )ممنلري الترغييؤ ، ١٧١٤ماجه ابن  ٠٣٤٦٥، صعيغ، ٤٥٩

.Y٣٥٧٥/الأح؛ار ثردوس ،  ٢٣٩١٦٨

!٨



الدعر(.وأفطر الدهر صام شهر كل من أيام ثلاثة إبرامم وصام الدهر، 
ؤيومالفطر، ؤثوم الجمعة يوم واجب؛ الأيام هدء ني )الغل —  ٤٤٩

•لنوم النحر، 
تلكفي مجد فمن الرهاتح،، فيها اض يعتق رحمة ليلة الفطر )ليلة -  ٠٤٥

منويير صغير مجن رمضان، صام كمن الثواب من له الد كب مجدتين الليلة 
المشرقمن المال ش المطر يوم صلى من ثواب الغد ليثه أنثى، أو ذم 
المغرب(.إلى 

وقلمرة الحمد ركعة كل في يقرأ ركعة محاتة الفْلر ليلة صلى )من —  ١٤٥
.رمضان. شهر منه ؤيتقبل له اض يغفر حش . . اش. هو 

بيتهأهل في شنع إلا ركعات ت العيد ليلة يملي عبد مجن )ما -  ٤٥٢
المار(.له وجت ند كالهم 

يومقلبه يمت، لم شعبان من الصف وليلة العيل. ليلتي أحيى )من ~  ٤٥٣
ّالقلوب( تموت 

صمف٠درحته; - ٤ ٤ ٩ 

،٣٩٢٩ضعيف  iOA'1/lفيض ، ٠٨٠٤الجاسمر ،  ١٤٨١الأ-تحارم/ندرس انظر؛ 
.٢٣السن توير محن ، ٣٤٢٩٧;الاردوص 

•موضؤخ يرحته؛ - ٤ ٠ ٠ 
٠١ ١٣اللألئ ذيل ،  ٢١٤ ٠٧اورّوءه ، ١٢١الكلمات اوجز ، ١٢٧٨نزيه انظر: 

موضوعّدرجه: -  ٤٥١
\رالصوم نته ، ١٣١أ/اJرءوUت ، ٦٨المرiوءة الآ٠ار ، ١٤٩الغواني انظر: 
نزيهاللآلئآ/«آ، ، ١٩٣

•موصمحع -يرجته؛  ٤٠٢
تذكرة، ١١٣اللألئ ذيل ، ١٥٦الغواني ، ١٢٧٨نزيه ، ٦٢٧؛/الفردوس انظر: 

.٢٢٢٤٥الموّوص ، ٤٧
مرسل.ميكر درحته: - ٤  ٥٣

الغابة؛/همأ،اطو ، ٩٢٤٨الخاب ، ٣٩٩٠; الكامل  iX'A/Tالمزان انظر: 
،١٩واجكام ثمان شهر نفانل ،  ٢٩٧الإصابة^ ، ٧٩٨٧.ا/السانينؤجامع 

=تنوير ، ٢٣١١٠وعة الر«، ٤ ١ الشجعان تلح ، ١٤٠تحديث ، ٢٣٥؛/النترحات 

١١٩



وليلةرجب، من ليلة أول دعوة؛ نيها ترد لا ليالي رخمس ~  ٤٠٤
العيد(.وليلتي الجمعة، وليلة ثعبان، من المن، 

ؤيومالست، يوم الأيام من يمرم كان ما أكثر . اش رسول رإن "  ٤٠٠
(.٠٣٣١١٢١أن أريد وأنا للشركين عيد يوما ءإنهما يقول؛ كان الأحد 

أععلراالمملى إلى حرجوا إذا الجوائز يوم النعلر )يوم -  ٤٠٦

الخLزلمن iادرزوا الأرض إلى العيدين ض لمللمع اش )إن -  ٤٥٧^
الرحمة(.تلحقكم 

00000

و\ا/>تماا، ٤٣، iY/rاللجنة فتاوى ، ٢٩٩٦/٢الأحكام حلاصة ، T'Aالسين 
٠٤١٩امملأم تشح 

•موضمحع درجته؛ - أ ٥٤
،YA،>Y_،، ٣٩٥٢الجامع ، ٣٩٥٢/٣نمى ، Y٢٧٩٧/الأحبار فردوس انظر: 

فقاتل، ١  ٣٤٥٢; المعينة ، ٨٣وفضلها ثمان ين المن، ليلة ، ٨٤العرائس 
١١• ١ الجمعة احاديث، ، ١٠١٢٩اووّوءة ٠ ١ ٠ ٥ الأوتاُت، 

ّصهما درحته: - ٤ ٥ ٥

r/حزيمة ابن ، ٣١٠٩٩;الضعيفة ، ٧٩، ٧٨٨المعاد زاد ١، المميحة انظر؛ 
.٣٢لبط الاك؛ءات ، ٣٩، ٣٨الرومحى ذعر ، ٢١٦٧

•)•رسل،( جدأ صمن، درجته: - ٤  ٥٦
.yioi'/Aم ، ٢١المدين ملل انظر: 

«وه،وع.-درجته:  ٤٥٧
التيسير، ١٩١٣الجامع فيمن ، ١٨•٦/٤المعينة •٥، العرائس انظر: 

.١٧٤•، صعين، ٤٣٣٨الوّوءة ، ٢٧٤/١







سة(.وعليكم نربمة علي )الأضحى ء  ٤٦٨
نخرجتبها لأصحي شاة اشتريت تال'. الخيري معيد أبي )عن -  ٤٦٩

بهاأ(.»صح محال: الني. سألت ]لتها ١^ يأحاز 
لمغل:وئي ذلك( يتأني أراد لن المحرم هلال إلى الضحايا )إن .  ٤٧٠

.(.. الشهر. آحر )إل كفل: ول .( . هلال. إل )المحاط 

يرمثي ينحر نحر من اش إلى أحب شيء ني الورق أنفقت )ما -  ٤٧١
عيد(.

وصلاةوالحر، الوتر، تهلؤع: لكم وعن نراممى علي عن )ثلاثة -  ٤٧٢
الضحى(.

سمف.درجته؛ ء  ٤٦٨

،٢٢٨٥صعق ، ٢٩٣٧الضبة ، ٨٧الضحايا ،  ١١٦٧٤ا/١ الكر الطراني اتئلر: 
٠٧٣٩٩المرّرمة 

حيا.ضعيف درجته؛ -  ٤٦٩
حسن، ٦٧٩ماجه ابن صعيغ، ، ١٤٤؛/التلخيص ، ٨٩٧/٢حميد بن ب. اتتلر; 
،١٤ه/• الأوّنار نيل ، ٤٧٦/٢الدية الروضة ا/اا-ا، يعل أبر ، ٠١٤الألر 

٢;اليد حلاصة ، ١٢٨الرمش؛/الأحكام ، ٢٥٤الضحاط ، ١١٢١٨الهدايا 
ابنمومرعن  ٨٣الموصومة ، ٣٨٣البين تنوير ، ٧٦المنتين إمام فتاوى ، ٢٦٩٤

حجره/«آأ.
صمن،..درجته:  ٤٧٠

نمق،، ١٤المتن تنوير ، ٣١٥الضحايا الومض الأحكام انفلر: 
،٣٤•المراسيل ، ٣٧٩٨المحلى ، ٣٧٥/٤الدارتيي ، ٢٩٧/٩البيهتي ، ٣٥٩٥

٠١٣٦٥٤الموسوعة ، ٣٤٦الميتين تتؤير 
حيا.سيف درجته؛ -  ٤٧ ١

،٢٨٢؛/اكادiدي ، ٥٩٣٨؛/\نخو\دو ، ١٦٢٦٨تو م مدري ترغيب أنار: 
فيض، ٧٨٤٥الجاُح ه/اآأ، ، ٦٧٨الترغيب _، أ/؛آه، الضعينة 

،٦٧٧التيراني تذكر؛ الكبير الملبراني {<< ro/yالناهية ، ٧٨٤٠>،/
نيل، ٨٩٣المتجر المجروحين ، ٥٢٤٨الضعيفة ا/خأأ، الكامل 
.٢١٦٤١الموموئ ، ٦٦١المعرة تذكرت ، ٢٠٩٧م/الأو,لار 

سيف.-يرجته:  ٤٧٢

١٢٣



نكنارأت كيف نقال: الأصص يوم المي. إل جريل )جاء -  ٤٧٣
حيرالضأن من الجنع أن محمد يا واعلم ماء، الأمل بها ناص نقاوت محيا 
البقرمن اليد من حير الضأن من الجانع أن محمد يا واعلم المعز، اليد من 

إبرامملقدي؛* ت أنفل وتحار تارك اش علم دلو والإبل، 
المجنونة.ومحي يالثولأء( التضحية عن النهي )حديثا —  ٤٧٤
)خيرلفنل: وش الص( الحالة وحير الكبش الأضحية )حير .  ٤٧٠

.الأضحية. وحير الحلة الكفن 

اليرخلاصة ، ٣٢٩البين ضر ، ٢٩٣٧آسة الإلهي الكشف انظر: 
،٣٤٧٦/٣نمى المياد زاد ، ٣٦١الضعاف تخريج ٩،" المشر ا/آ•!، 

،٨٨الضحايا 0ا0ل الأحوذى تحنة 0/اما، الأوطار نيل المجموع 
٢١١;هالراة ضب  ٣.٢٠0; الد ،  ١١٨وم ٢١٨;اكلخيمى ،  ١١٩١/ الدواة 

U/الكامل ، ٢١أ/انمارفاّني ، ٢٤٣٣أستار \إ'>ص الترك رإ/آ'أ، 
أ/هآما،اكطيق ، ٨٧٠٤وّرعة الأ/؟اآ، النبي ، ٧٧ا/•الخاب ، ٢٦٧•

القديرالفتح شرح الحاكم استدراك مخمر ، ١٩رسالةسة 
والأزرالأحاديث، ، ٧٨٦الكاوي بتخريج الخاوي ، ١٥١٢و ٣٦٣الممتوع اللؤلؤ 

.٤٢٨الخكة ُجاة الإسلام شخ عليها تكلم الي 
صمفؤ.-درجه:  ٤٧٣

،٩٧/١الضعناء ، ٢٧١/٩اليهني ، ٧٠٢٦/٤المدرك , ١٦'٧٨الأّتار انئلر: 
،٩٤٥/٦الحاكم اثدراك مختمر الزوائد \إ0ص الكامل ، ٩٨

١;.يزان ، ٧٥٢٦/٤المدرك ا/؛آ، الضعيفة ، ١١٣المحاا ، ٣٧١٨المحلى 
٠٨٨٠٦الوّرءة ، ٣٦٣العيين ضر ، ٧٢٥

صهف.درجته; - ٤^١٤ 

حسن، ٢١١٣البدر مختمر ، ١٤التلخيص؛/•، ٢٦٦٦أ/البدر خلاصة انظر: 
٠٢٦٢ْ/حجر ابن -وسرعت ، ٢٨١٢٤المرصوص ، ٥٠٩الأثر 

ضعيف..درجته؛  ٤٧٥

المانيدجاٌع )ستر( مننري الترغيب ، ٦٧٨الترغيب صعيف انظر؛ 
نض، ٣٧٢٨المحلى \ر\<0ك أصبهانى الترم، ، ١٥١٧الرمدي ••١، ٨٢/١٣

؟/الخلة •٢، ١٧/٥الكال ، ١٩٦٤اكلخيص؛/, yytyfyاللالم٠ 
٣!المهني ، ٢٨٨١معيق، ، ٢٦٣اكرطي ضعيفؤ ، ٦٩•داود أبو صعينؤ ، ٥٨

البمرعً، ٥٠٩الأثر حن ، ١٦٤٢، ١٦٤١/١الذكاة ، ٦٣٢/١الختامية ، ٤٠٣





عشرة(.عن الأضحى ش )الجزور -  ٤٨٠
جامع(.ممر ني إلا جمعة ولا تثريق )لا -  ٤٨١
الن©< ؟ثن قو ٣ نزك  LJعلي )حديث -  ٤٨٢

ليستإنها قال: ربي بها أمرني التي الحيرة ءذ0 ما لجبريل: ه اش رسول 
كبرت(.إذا يديك ترسر أن للصلاة تحرمت إذا يأمرك ولكنه بنحيرة، 

الضان(.من الجنع الأصأحية نننّئا أو )ننم —  ٤٨٣
أبيكمسنة : JUالأضاحي، هدم ما اش رسول يا )قاب: .  ٤٨٤

ضعيف.درجته: -  ٤٨٠
الكامل، ٣٦١٩الجأ.ع ، ١٠٦٠إ/١^ ، ٢٦٤٩ضعيف ، ٤٣سة رمالا انظر: 

.٩١٢٦الوّوءه ، ٤٤١السن ضر , ytr/yاللؤارتدي \/{<أٌ 
٠موتوها إلا يصح لم درجته: -  ١٤٨

ه/هم،المحلى ، ١٢v٥/١^ ، ١٧٩/٣او؛هقي  iOW/ofrار3اق همد انظر: 
.iالرالأ ض،  \U/r  إ/الكشاف م والآ'ار الأحاديث، تخريج ، ٩١٧٨الضعيفة
١٣٤٧،

حيا.ضعيف درجته: - ٤  ٨٢
٨اJي٠ني ، ٥٣٨، ٢٠٣٧; او_تاورك اوٍاكم ا,iتدراك مختصر انةلر: 

اللألئ، ٩٨٨وضوعاّته ال، ٤٧٢ترتم، ، ١٧٨، ١٧٧/١اJجررحين ، ٧٦، ٧٠
. ٤٥٢ ٨; ممر ابن تنير ، ٤ ٩ اليمان، الكت، ، ١ ٠ ٢ أ/ نزيه ، ٢ ٠ أ/ 

ضعيف.درجته: -  ٤٨٣

٤;الإرواء ، ٣٦٤٨الحلي ، ٤٤٧الترمذي  JU، ٥٠ ١٨المسود ^ انظر: 
،١٥٣٤ه/الأحوذي تحنان ، ١٠٨المحاL ، ٧١٥٩صعينذ ، ٦٤الضعيفة ، ١١٤٣

ره/0/يل اكريبح طرح ، ١٩٥٧؛/التلخيص ، ٧٠٣٧ه/الأحبار نردوص 
؛/آا؟،الراية نصب .ا/آا، ١]^ ، ٢٨٨٨فيض ، ١٤٩٩اكرمذي ، ١٥٣٤
الأثرحن ، ٢٥٨الترمذي ضعيف، ، ٩٣١٨الدراية ، ٦٧٧٥؛/الفردوس ، ٢١٧
ا'/ا*اه،الاندض نح شرح المشكاة ، ١٥٨المسود المالئ، نتح ، ٥٠٨

حجرابن ءو-وءة ، ٢٧٤٤٨اووّوءة ، ٤٤٧الترمذي محلل ، ٧٣المحال 
ضعيف.درجته: -  ٤٨٤

٣،U؟/ ماجه ابن ، ١٣٤ ٦; الحاكم امتيراك مختمر ،  ٦٧٢الترغس، معيفخ انظر: 
آ/)ثعبان( مننبري الترغيبؤ ،  ٠١٦٢ آ/ ^ري)مستو( الترءسإ ،  ٥٩٧الهرة؛/إتحاف 
ه٦/١،٣اكرءسهالأصأاني ، ٥٠٧٥اللبرانيالكبير همالين.سدوهآ، ، ١٦٤٧



؛نالواحنة، شعرة بكل نال؛ اش، رسول يا نيها لنا غما ؛ قالواإبرامم، 
حنة(.الصوف من شعرة يكل تال'. فالموف، 

ونيمصلانا( يحضر فلا يضح نلم يضحي لأن محعة وجد )من —  ٤٨٥
.( . . محعة. له كان )من ت لنقل 

أوصانيفقال؛ عدا، ما ت له فقلت يكبشين يضحي عليا )رأيت —  ٤٨٦
.عنه( أصحي أن افه رسول 

منحجابا له كانت لأصحيته محتسيا ه نفيها ءاسة صحى )من -  ٤٨٧
ان)(.

ا،/اا-آ،او؛4؛ني  ٥٢٧المعينة ا/ا،؛مآ، زغلول الأصبهاني الترقب 
أ/آيآ،المزان ■ا/ه0، اوجررحٍن ، ٥٣٨الذكر؛ مم؛ة ، ٥٥٤المراني -ذكر؛ 

،٢٥٤الترمذي صعيم، ،  ٤٨٣_، 4jllaJه ٣٠٧/٤الضعفاء ، ١  ٠٨٦أ/الزجاجت ممياح 
آ/ا"'يآ،تض اله/هأ،«آ، الأوطار نيل  iT\o/Aالجموع ، ٧٢الحج بيان 

تنؤير، ٥ ٢ ٢ / ٩ لندير ١ نتح ثرح ؛ا/ل'هخا، نن المعرفة ، ١٤٧٦/١الحكاة 
ه/حجر ابن موسوية ، ١٥١٠المنؤع اللزلؤ ، ١٥١٨٠الوسوكة ، ٣٢٤العينين 

٢٥٩.

مرفوعا.ضعيف موقوفا 9سمح درجه: -  ٤٨٥
y/المستدرك ، ٨٥المحال \، yy/iالوسطى الأحكام -\إص انالر:الئتح 

y/اكحتيق ، ١٣٧٤الرام بلوغ \, yyA/y)متو( الترغيب.ننرى ، ٢٣٢، ٢٣١
مم،، ٣٥٧/٧المحلى  i.y frالمعبود الالالث٠ فح ، M٣٨٥ الجموع ،  ١٣٦٨
أ\/المنن معرفة ، ٢٧•٧/٢المتقى ، ٢.٩٦/٥الأوطار نيل ، ٢٠٧/٤الراية 

.<y'yT'\/الدارتعلي ٣؛ , y٦^إ'الجيهقى الملام سل ، ١٨٩٠١
اللزلؤ، ٣٧٧المتين تترم ، ٥٢١؟/القدير فح نرح ، ١٠٨٥٨الزجاي ممباح 

،٤٠٤الرام بلوغ ه/؟هأ، حجر ابن ُووية , y\r/yاكراية ، ١٥٩•الممنوع 
٤٠٥.

ضعيف..درحته:  ٤٨٦
أبيفعين، ، ١٤٦٢/١المذكاة ، ٣٥٨/٤المنة شرح ، ٨٣اق، مد زوائد انغلر: 
.١١٢٦٦الوموئ ، ٦/٣المرد اللك فح ، ٥٩٦داود 

موضؤع..لرمله:  ٤٨٧

،١  ٥٦٢ ؟/ رمستو( متنرى الترغيب، ، ٢٥٢٦٤الوسرعة ، ٦٧٧الترغيب، ضعيفج اطر: 
فيض؛، ٨٨٢٥الجامع ، ٥٢٩الضعيفة ، ٢٧٣٦الخبير الملجرانى ، ٥٩٣٧الزوائد؛/

١٢٧



نيرم ؤإن الدم فإن بدمائها بوا واحتصحوا الناس أيها )يا —  ٤٨٨
•قك( اض حرز ش يقع فإنه الأرض 

.يواحب( وليس يالنحر )أمرت —  ٤٨٩
عندلك يغفر فإنه ناشهديها أصحيتك إلى نومي فاقة )يا —  ٤٩٠

وصتلاف، إن ؤءز ت ونولي صلب، ذب كل دمها من مهلر قعلرة أول، 
أزد;آئأ أيق زد4 ة ملئ، ي @ أتتثة ي k ص َةثاى 

ذلالث،وأهل حاصة بيتاك ولأهل للث، هازا اش رمول يا ت قلت ت عمران قال 
عامة(.للمسلمين يل لا نال: عامة، للملمين أم أنتم 

تقطرقلرة يكل لك نإن ناشهديها أضحيتك إلى نوص ناية )يا -  ٤٩١

/1AAYo ، ؛</الأوطار نيل ، ٢٢٢،/المتدرك ، ٨٩٢المتجر ، ٥١٣الأثر حن
.١٥٣القاطع الم، ،  ١٦٥١ ١٦)ثمان( ^ الترمح ،  ١٢٩

منكر.درجته؛ -  ٤٨٨

أ/الزوائد ،  ١٦٢٤)مض( ضذوي اكرغيج، انفلر ، ٦٧٦اكرغيب سين، انظر: 
الترغيب.نذري،  ١٨٣٩ ١٢البحرين مجمع ، ٨٩١المتجر ،  ٥٢المعيقة ، ٥٩٣٦

.٧٢٩٢الوّوءة ، ٠٣٥ البين ضير ،  ١٦٥• ٨ )ثمان( 
ضعيف,درجته؛ -  ٤٨٩

٠٣٢٩البض ، ١٣٦٧آ/التحقيق انظر؛ 
منكر.-درجته؛  ٤٩٠

الراةض، ، ٧٥٢٤/٤المتيرك ، ٢٩٢٩٧المرّرئ ، ٦٧٤الترم، ضعيف انظر؛ 
١٦المحتاج تحنان ، ١٨٤م، المرين مجمع ، ٢١٣الأونان، سائل ، ٢١٩؛/

U/الكامل )شعبان( .نلري الترغيب،، ٧٠٧٠ ١٩المساند جا.ع ، ١٨٨٦
؛_، ٢٢٢المستدرك؛/، ٦٠٠;١٨الكبير الملرانى  ٦il/^٦>الضمينة ، ٢٤٩٢
.٣٥٠البين ءير ، ٥٦٢١٩القدير نتح شرح ، ٢٨٣/٩الييهقي ، ١٥١٠

منخر.-درجته؛  ٤٩١

١٦)ثعبان( منرى الترغيب، ، ٢٦٨٦/٢الدر حلاصة ، ٦٧٥الترغيب صعبف انظر: 
،٩٤٤، ٩٤٣٨الحاكم استدراك مختمر ، ١٥٩٦٨حاتم أيي لابن الخلل ، ١٦٤٩

،٣٥٥ا/للاصجهاني الترغيب، ، ١٦٢٢/٢)متر( .ناوري الترغيب، ، ١٧٤ضحايا 
،٥٢٨المعيقة ، ٥٩٣٤/٤الزوائد ، ١٢ ٠٢أ/الأمتار ، ٢٠٩٤ه/الأوطار 

=، أ/٧٣المعناء ، ٦٢٨١٥البيهقي ، ٢١٣الأونان، نقاتل ، ٧٥٢٥؛/المستدرك 
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خاصةألما اض، رمحول يا قالت؛ ذنؤبك، من محالف ما لك يغفر أن دمها من 
وللمسيين(.لما يل ت قال وللملمين، لما أر الميت أهل 

الدمإهراق من الد إلى أحب الحر يوم عمل من آدمي عمل  ١٠)-  ٤٩٢
يمكاناه مجن ليع الدم ؤإن رأظلافها وأشعارها يقرونها القيامة يوم لمأتي ؤإنه 
يوماش إلى تقرب )ما ت لفظ رني نما( بها الأرض؛يوا على بقع أن نل 

•C.٠ اش• إلى أحب هو لشيء الحر 

تكونأن إلا يهراق دم من أفضل اليوم هذا ني آدم اين عمل )ما -  ٤٩٣
توصل(.رحما 

حسنان(.شعرة يكل لهاحيا )الأضحية —  ٤٩٤

^،i/Tاليدابة ، Y٢٢٥٥/المطالب  iW^/الميزان ا/\/ب، حميد بض عبد 
نح، ٧١السجة بيان ، ٥١٢الأثر حن \'؛Y/U ،Yالكامل ، ١٩٧١؛/اسص 

اورّرءة، ١٥٣القاطع يف ال، ٢١٩؛/ازاية نصب ، ١١; ١٣السرد المس، 
.٢٦•0إ حجر ابن .رمرص آ/مآه، الإمحلأء عجالة ، ٢٩٢٩٨

ضمف.درجته: -  ٤٩٢

Y/)مثو( المرقب.نذرى ، ٤٤١المرمذي علل ، ٦٧١المرقب ضمن، انغلر: 
، ٤١١٢٤; المة شرح ، ٥٢٦الضعيفة ،  ١٦٤٧/٢مذري)ثعبان( الرم، ،  ١٦١٧

المشكاة، ٧٥٢٣/٤المدرك ، ٩٤٢٨الحاكم امحتدراك مضر ، ٢١٦/٩اليهتي 
المجروحين، ٧١١النيراني تذكرة أ/أمه، الماهية ، ٧٩٤٩/٥ثيض ، ١١٤٧/•

Y/'؛Y،النبس ، ٢٥٣اكرمذى ضعيف ، ٩٩٨اللمان ، ٥٦٩؛/المزان ، ١٥١٣
.١٣•العلب الباحث، ، ٢١٩٤٨المومحوض ، ٣٤٦انمين ترير ه/مهاأا، كر 

سءغ،.جنه: ير - ٤  ٩٣

،)ستر(منذري المرغيب ، ٦٧٣المرغب ضعيف، ، ٢٥٢المعينة انفلر: 
;١١الكبير الفراني ، ٧٩٤٩/٥فيض الزوائد أ/أهآ، المّعينة 

الموسرعة، ٣٤٧المينين تنؤير  iWiA/yمحيخثان مننري الرغيب، ، ١٠٩٤٨
آ/أأهلأالإملاء عجالة ، ٢١٩٤٩

موضؤع.ير-؛؛ته: - ٤  ٩٤
مطريترغيب، ، ١٤٩٣اكرمذي؛/، ٢٥٤الترمذي فعيفه ، ١٠٥•م الضعيفة امملر: 

ضعيف،،  Y١٦١٩/رمهتر( ئال.ري ترغس—، ، ٧٤••المرمرعة ،  Y١٦٤٧/)أيمن( 
أ/آأه.الإملاء عجالة ، ٦٧١الترغيب، 

١٢٩







حاتهة

أردناه.ما اش بحمد تم 
المالحان.تتم بنعمته الذي لثه والحمد 

إليك.وأتوب أتمرك أنت إلا إله لا أن أشهي. وبحمدك اللهم سبحانك 
وسالم.وصمه وآله محمل. نستا على الد وصلى 

لأربعالسبت نهار عمر المباركة الرسالة محاذْ كتابة من الفراغ ونع وند 
وألفوأربعماتة وعشرين نلاث منة الأولى جمادى شهر من حلت وعثرين 

افهعبد بن أحمد وتعالى تبارك مولاه عفو إلى الفقير الضعيف العبد يل. على 
•• • آمض أجممن الملمين ولجمح له الاد غفر السلمي 

00000
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اسادروالراجعفهرس 

الحيمد المرقومة(: الأيار )رمزء؛ الموصومة الأحبار ئي المرنومة الأثار 
محيا،لينان، بيروت، العلمية، الكتب، دار محيزغلول، تحقيق: الالكنوي، 

الجوزتاني،ناكير(: والالأ؛اءليل ررمحزء: والمثاعير والصحاح والعتاكير الأباءليل 
اد.٤١٥ط"ا، الراض، الصعيعي دار النريواتي، الرحمن  JLPتحقيق: 

النالعة(:الأجوبة )رمزء: الجامعة مجد لجنة أثلة من النانعة الأجوبة 
١٤٠ط:ا'، دمشق، الإ-لأُي والكنمح الإصلامية اسة الأuني،  ٠.
الدارنذير، القدوس مبد الجمعة(: أحائينا )رمزه: مال.ية درامة الجمعة أحادينا 
.١٤٠١٧ءذا، الهند، دلهى . ١٤١٢,يا، العالمية، 

)رمزء:النيء وأثرعا البدمة الأمة، مر وحءلر،را والموصرمة الضعيفة الأحاديثج 
،ط١ الإمراء، دار اه، نعمة شاكر اش مبد أبى وحهلرها(: الضعيفة الأحاديث، 

١٤٠٩.<

الضعيفة(:التدّية الأحاديثج )رمز.: والموضومة الضعيفة الأحاديث، 
•> ١٤١٢'ءل.ا، كلل، )^٠١^،، دارالصمحاية العيري، أحمد 

الموضرمة(:الأحاديث، )رمزء: المشرومة الأحكام غي الموصومة الأحاديث، 
>.١٤١٢، ط١ الأااتفح، اينرفين، مكية السعودى، تحقيق: الموصلي، 

تحقيق:الأحكام(: ممدء بنوالي الإملأم )رمزء: الأحكام ممده بفواتي الإملأم 
•١> ِ\ا٤ ، ط١ العاصمة، دار المث.يةح، العزيز ءّد 

الكلماتأوجز او . المكذوبان.الأحاديحج بعض بيان لي الموصومة الأحاديث، 
المنصورة.الإيمان، مكتة مويضة، ملاح الكلمات(: اوجز )رمز.: 

الأحاديثت )رمزه الأزهر والجامع الكجر الجامع من الموصومة الأحاديث، 
،١ ءل بيروت، الإشراق، دار الأصفر، محمد تحقيق: يوؤلي، الالموصومة(: 

١٤٠٩.<
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إتحاف)رمرم• المشتهرة الأحاديث عن حملة على الحفاظ بأحكام الهرة إتحاف 
ه.١٤١٣، ط١ الكويت، الأمي، الإمام عكتة الأثري، مشعل المهرة(: 

الماري(:إرثاد ت )رمزه الحج - الثاني المم الماري عبادة إلى الماري إرشاد 
>.١٤١٢ط؟، الرياض، الجلالض، دار شنرة، إيرامم محمد 
الألباني،تحقيق: الإرواء(: )رمزء: الجيل منار أحادث تخريج ني الخليل إرواء 
^.١٣٩٩ط١، يرون،، الإسلامي، الكب الثارش، زهر 

دارتلعجي، المعُلي عبئ تحقيق: البر، ب■ ابن الاستذكار(: )ر،ز0: الاستذكار 
>.١٤١٤ط١، القايرة، حلب، الوعي، دار يرون،، دمشق، نتيبة، 

الموجود،عبئ تحقيق: الخقلأني، الإصابة(: )رمزه: الصحابة تمييز لي الإصابة 
>.١٤١٥ط١، يرويت،، الملية، الكتب، دار معوض، 

المقطري،عقل الخجب(: إظهار )رُزْ: رجب شهر بيع يبان ؛ى المجبحإظهار 
>.١٤١٦ط١، لمان، حزم، ابن دار 

الكتب،دار الزركشي، الماحي(: إعلام )رمزه: الماحي باحكام الماحي إعلام 
>.١٤١٦ط١، الملمة، 

الخيل،الصديق دار الزعيري، الإلمام(: )رمزه: الصيام وأحكام بآداب الإلمام 
>.١٤١٤ط١، 

كثير،ابن الحثيث،(: الباعثؤ )رمحزْ: الحدين، علوم اختمار شرح الحثبثؤ الياعثف 
>.١٤١٥ط١، الرياصن، الماصة، دار الخميد، عبد جمين هملي تحقيق: 

اش،نين محفوظ تحقيق: البزار، الزخار(: البزار)رمحزء: ناي يملمعرونح ١ الزحار بحر ل١ 
>.١٤٠٩،ط١، يرويت، القرآن، علوم مومة المدينة، والحكم، الملوم مكتة 

أبوتحقيق: الميوض، المايرة(: البدور )رمزه: الأحرة أمور في المافرة البدور 
>.١٤١١ط١، الثقافئة، الكتبج محومة ١لمصري، محمد 
ربحالصديقي، محمد المابد(: بشرى )رمزء: احي المبفضل الخابي■ بشرى 

>.١٤٠٩الطرض، مكتبة المودي، 
تحقيق:الهيثمي، الباحث،(: بغية )رمز،: اسررث، مسند زوائد عن الباحث، بغية 

الهللائع؛دار العاوتي، سعد مّ
بيان)رمزء: العارف لياتفح من الحجة ذي شهر وظانف، في الحجة بيان 

،ط١ القاهرة، المحرمين، مكتثة الأتربي، تحقيق: رحب،، ابن الخلجة(: 
١٤١٣.<
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تحفة٠ ؤرمزْ المرملين ميد كلام من الحمين الحصن بعدة الذاكرين تحفة 
مكتبةالمنعاني، العني محمد محمد يد الت تحقيق الثوكاني، ت الذاكرين( 

الإسلأمة.الدم؛ 
تتحقيق الملقن، لابن المحتاج( تحنة ت )رمزه المهاج أدلة إلى المحتاج تحفة 

*؛اه.ا"، ١ »J مجكن، دارحراء، اللماتي، 
مرعيالرجحان(; تحقيق )رمزءت رمقان من الثلث، يوم بمرم الرححان تحقيق 

٠١ محل العمري، الكريم عيد ت تحقيق ١لحنيالي، المقدمي 
المعدني،ت تحقيق الجوزي، ابن •' التحقيق( ت )رمزه الخلان، أحاديث، ثي التحقيق 

اه.٤١٠، ثل١ يرون المليان، الكنم، دار 

السكيابن الماني الإحياء(: تخرج )رمزْت الدين علوم إحياء أحاديث، ت،مج 
،،.١٤٠٨ٍدا، الرياض، العاصمة، دار الحداد، تحقيق: الزييدى، 

المدونة(;تخريج )رمز،؛ ماللث، الإمام مدونة في الواردة الموية الأحاديث، تخريج 
.١٤٠٦، ٍل١ اللي، البعث، مركز الدرديري، 

أحاديث،تخرج )رمزه; الكثان، ير نففي الوانعة والأئار الأحاديث، تخريج 
،ءل١ حزيمة، ابن دار الرياض، الهلبشي، سلطان تحقيق: الزيلعي، الكثان،(: 

يوطما،ال١^١^٢؛ تديئب )رمزه: النراوي تقريب نرح في الرائي نييب 
>.١٤١٠ٍل؟، الرياض، الكوثر، مكتبة الفرياي، ثيبة أبو تحقيق: 
يوطبا،الالرائي(: تيييب );مزءل النواوي تقريب شرح س الراوي نميب 
..٠١٣٩٩، Y.Uالملمية، الكم، دار بيروت،، 

)رمزه:حبان( لأبن المجروحين كتاب، أحاديث، اطرافج )رمز،: الحفاظ تذكرة 
المميعي،دار الملقي، حدي تحقيق: القيراني، محمل. القيراني(: تذكرة 
>.١٤١٠ط١، 

الخربي،الترايث، إحياء الفتني، طاعر محمد تذكرة(: )رمز،: الوسمعا>تا تن١كرة 
.٠١٣٩٩ط؟، ييروّتف، 
مصطفىتحقيق: الزركشي، التذكرة(: )رمز،: المنتهرة الأحاديث، في التذكرة 

.٠١٤٠٦، ط١ بيروتح، المالخية، الكتب، دار 
المائلة(:التراحم )رمزه: الحدتين ضعفا. محرفة في الكامل من المافهلة التراحم 

١٠١٤١٣ط١، القاعرة، تيمية، ابن مكتبة الخ،يتي، المحسن عبد الفضل أيو 
١٣٧



زغلول،تحقيق: الذمي، ترس(: )رمزء: الجرزي لأبن الموضوعات ترتيب -
>.١٤١٥ٍدا، عكة، اياز، دار مكتة 

الأممال(:نماتل لي الترغيب )رمز•: ذلك لثواب الأعمال نضاتل في الترغيب 
ط\،الجوزي، ابن دار العمري، وأكرم الرعيل صالح تحقيق: ثامس، ابن 

اع.

نلري،الالعغليم عيد الترغببح(: )رمز•: الشريف الحديث من والترعيب لترغيب ا "
>.١٤١٤، ط١ سررت، كير، ابن دار وبديري، رانميار تو م تحقيق: 

المنلري،العفليم عيد الترغيب،(: )رمرم: الشريف، الحديث، من والترمب لترغيب ا -
>.١٤١٥•يا، الرياض، زمزم، دار صالح، أيمن نشت،: 

تحقيق:الأصمهاتي، الترغيب،(: )رمز•: الشريف الحديث، من والترعيبإ الترغيب، 
>.١٤١٤، ط\ الرياض، زمزم، دار صالح، أيمن 

زغلول،الأصهاني، الترغيب،(: )رمرم: الشريف، الحديحج من والترهيب، لترغيب ا "
الخدمات.مؤسسة 

الشجعان(:اليح ت)رمز•: شعبان من التميج بليلة الاحتفال بحكم الشجعان تمليح 
>.١٤١٦ءل.ا، حزم، دارابن عيدالوهاب، محمدبن تحقيق المقملري، عقيل 

محمدتحقيتا: الغوي، الغوي(• ير نف• )رمز• التنزيل( )معالم ابوي ير نف
>.١٤١٤ٍدآ، ية، دار الحرش، وسلمان حيريه وعثمان، المر 

ومحمدالبنا محمد تحقيق: كثير، ابن كثير(: ابن ير نف)رمحز•: العغليم القرآن تنير 
الشعب،.دار غنيم، العزيز رمد عاشور 

تحقيق:كثير، ابن الرادعي(: كثير ابن ير نف)رمز•: الخفليم القرآن ير نف
>.١٤١٤الرياض، الراية، دار الوادعي، 

القادرعبد تحقيق: معاني، المعاني(: ال)رمرم: والقرة الفاتحة محورتي فير ن -
>.١٤١٦عدا، والحكم، العلوم مكنية منصور، 

والإيضاح(:التقييل )رمز،: الحدسثح علوم اختمار شرح والإيضاح لتقييد ا -
.١٤٠١الفكر، دار العراقي، 

محمدالنفع(: تكميل )رمزه: رفع ولا ونق، به يثبتإ لم بما المفع كميل ت -
>.١٤١٠، ط١ الإمحلامية، التومة مكنية اللعليف، عبد 

حجرابن اكلخيص(: )رمز•: المحير الرانعي احاديث، تخريج ن، المير للخيص ا -
ييروت،المعرنة، دار المدني، اثد عيد ت تحقيق العسةلأنى، 

١٣٨



دارالألباني، ت المنة( تام ت )رمزْ المنة( ك )رمرم؛ على التعليق يي المنة نام 
>.١٤٠٩ط"آ، الراية، 

تحذيرت )رمزه رمقان حول الضعيفة الأحاديث، رواية من الخلان تحذير 
^.١٤٢٣.يا، حزم، ابن دار الحائي، الخلان(: 

تعيٍز(ت)رمرم؛ الخدين، س الناس ألمنة على يدور ما الخبيث من الءل؛ب تمييز 
الها>رUw  ،.0،■ابن مكيه ، لحسّت ا محمد تحقق. الل.يبع، ابن 

الكناني،عراق اين ( تنقيه )رمزه؛ الومحوعة الشنيعة لأحبار ١ عن المرفوعي الشريعة تنزيه 
ا*أاير.ٍدآ، يرويت،، العالمة، دارالكتي، ،، ءيداار>اب،المواسلي،دت تحقيق 

النفلا،سة،العارن، دار الخقلأنى، حجر ابن ؛ تهذي—،( )رمزه؛ التهذيب تهذبتا 
>.١٣٢٠الهند، 

ومحمدشاكر أحل. ت تحقق القيم، ابن ؛ المن( تهن.يّتؤ )رمزه؛ المن تهذيب 
.ييروات، المعرفة، دار الفقي، 
الشافعي،الإمام مكتنبة الخاوي، التيسير(: )رعزْ؛ المغير الخا،ع بشرح التيسير 

>.١٤٠٨حلم، الرياض، 

دارالصبايعلي، الهدمية( الأحاديث، جامع )رمزه؛ التيمئة الأحاديثا جاُع 

١القاعرة والنشر، للمحن، العربي 
الجزري،الأثير ابن الأصول(: جامع )رمزْ؛ الرسول، أحادينا ني الأصول جامع 

>.١٣٨٩الخلواتي، مكتبة الأرناؤوءل، القادر عبد تحقيق: 
أبوالترمذي(: )رمزْ: ررْ بن عيي لأبي التنرمذي سنن وير الصحيح الجامع 
الكتسؤدار الباني، عيل. فزاد ومحمد شاكر أحمد تحقيق: اكرمذي، عيسى 

١بيرولتا العالمية، 
حلالالإمام الجامع(: )رمزه: الذير البشير أحاديث، في المغير الجامع 

>.١٤١٠حدا، ييرويت،، العالمية، الكتس، دار اليومحلى، 
تحقيق:البيهقي، الحافظ للشم،(: الجامع )رمزْ: الإيمان لشعّتا الجامع 

>.١٤٠٩ٍلا، الهند، الملقية، الدار حامد، الملي عبد 
الغزي،أحمد الخثيث،(: الخد )رمزه: ليس؛حديث،، محا بيان في الخشبح، الخد 

>.١٤١٢ط١، الراية، دار أيونيي، بكر تحقيق: 

١٣٩









محمدت تحقيق ال|رافي، المدر(؛ ثرح )رمزه؛ القدر ليلة بذكرى الصدر ثرح 
ا،و. ٤١٢ذا، لنان، بيروت الريان، محوسسق حلاق، صبحى 

التركيتحقيق؛ اليمحاري، الهلحارية(ث ؛ )رمز، اليمحاؤية العقيدة شرح 
>.١٤١٥، طم\ الرسالة، سة مؤسوالأرنازو٠ل■، 

العلماءمن جماعات تحقيق؛ الطحاوي، اللحاؤية(؛ ؛ )رمز، العلحاؤية العقيدة ثرح 
.٠١٤٠٨ط٩، الإ،لاس، الكنم، والألباتي، 

العثيمين،محمد ؛ الممغ( الشرح )رمرم؛ المساتفغ زاد على الممأغ لشرح ا -
>.١٤١٦حدا، الريامحن، آمام، مرمة رالمشيقح، الخل أيا تحقيق؛ 

الملاحدار عتر، الدين نور تحقيق؛ الترمذي(؛ علل ؛ )رمز، الترمذي علل شرح 
>؛١٣٩٨ذا، ساعة، 

>.١٣٨٩، ١ »J الهمام، ابن القدير(؛ ثح شرح )رمز،؛ القدير فح رح ث -
شعيت،تحقيق؛ الطحاوي، جعنر أبو مشكل(• شرح ت )رمز• الاثار مشكل رح ش -

>.١٤١٥.يا، الرسالة، الأرنازوطُ، 
انمالخية،الكتّي، دار زغلول، تحقيق؛ الييهقي، ؛ الشعسا( )رمجرء؛ ان الإيعتا ش -

>.١٤١٠، ١ ٍل بيروت، 
الحنبلي،مرعي المدور(؛ شفاء ؛ )رمزء والمور المشاعد نيارة في الصدور فاء ش -

١٢١٩٩٠، ١١١٠المعؤوة، مكتبة 
الأرناددُل'بلجان، ابن ؛ حبان( ابن ؛ )رمحزْ بيان ابن بترتيب حبان ابن صحيح .

>.١٤١٤ا.آ، الرسالة 

الكتب،الأعغلمي، تحقيق؛ ة، حزيابن • حريعة، ابن • )رمزء خزيمة ابن حح ص -
>.١٣٩٥ّزا، بيروت، الإملامي، 

الجامع(؛صحيح ؛ )رمز، الكبير( الفتح ؛ )رمحز. ونيادته الصغير الجامع صحيح 
>.١٤٠٦عوا، بيروت، الإسلامي، الكتب، الشاؤيش، زيير تحقيق؛ الألباني، 
مكتبةالحياتي، المني(؛ المحيح ؛ )رمحن، الصيام أحكام من الند الصحيح 

>.١٤١٤ط؟، التوبة، وذكتبة القيم ابن 
؛وصعيقه( الأذكار صحيح )رمز.؛ النووي للإمام ومحعيفه الأذكار كتاب، صحيح 

>.١٤١٣ i\i,المدية، الأثرية، الغرباء ،كية الهلالي، 
يامض'مرى تحقخ،؛ الغيم، ابن البمب صوم )رمزءت ه الميمب صوم 
>.١٤١٤ًدا، الرياضي، اللام، دار مكتبة 

١٤٣



الرحيلي،محمد ت عاسوراء( صيام ت )رمز0 اليوم بهذا يرتيط وما عاسورا•، صيام 
1\1\ىم، الرسالة، دار 

الثاؤيس،زمحير ت تحقيق الألباني، ت داود( أبو ضعيف • لرمزْ داود أبو صعيف 
ه.١٤١٢,ًلا، الإّلأس،الكب 
الثاؤيس،زهير تحقيق• الألماني، ماجه(• ابن صعيف )رمزه؛ ماجه ابن ضعيف 
،;.١٤٠٨ط١، الإسلامي، المكب 
الكتبالألباني، ضعيف( )رمزه- الكير القح ونياث'ته المغير الجامع ضعيف، 

،;.١٤١٠ق الإسلامي، 
زهيرتحقيق. الألباني، ١ الترمن.ي( ضعيف ررمزه" الترمل•ى سن ضعيف، 

،;.١٤١١هزا، ، يرو;ت، الإسلامي، الكب، الثاؤيس، 
رهيرتحميق. الألسايي، ائي(؛ الن، ضعين،)رمرم؛ اتئ النسنن ، ضعيف•

..٠١٤١١محيا، يثرون الإسلامي، الكب، الث.اويش، 
الطناحىتحقيق؛ بكى، الالشافعية(؛ ءلبق.ا;ت، ؛ )رمزْ الكبرى الشافعية ءليقا;ت، 
.٠١٤١١٠، »JYوالقشر، للعلبامة هجر الحلو، ومحمن. 

إحياءدار الفضل، أبو ؛ التثريِ،( طؤح ت ررمزه القريب صؤح يي التئربتإ ُلرح 
محروت•الصبجٍ،، المّاث 
المرشد،•طربق • لرُزْ رثل• ابن ؛ار•اية أحاديثه تخريج إلى الرثسد طريق 

ؤالمدية الإسلامية، الجامعان مطاع ،، ؛،l،ljJ؛العبد إيراميم ، اللطيفعبد 
محمدالعرائس(؛ ؛ )رمزه الأكوان سيد أحاديث، نفاني في الحان العرائس 

اه. ٤١٥، ١ ط. ييروت، العلميان، الكب، دار العويصة، صلاح تحقيق؛ عيد، ال
ه.١ ٤ ٠ ٥ ؛؛روت> دارالمعرفة، الرازي، حاتم أي ابن ت حاتم( أي ابن ملل ؛ )رمز، الحديث، علل 

تحقيق؛الجوزي، ابن المتناهية(؛ )رمزه؛ الواهية الأحاديث، في المتناهية العلل 
لاهور.المنة، ترحمان إدارة الأرى، رساد 
تحقيق؛الدارقطني، الدارفطني(؛ عم )ر،زْث الغوية الأحاديث، في الواردة الملل 

.١٠١ ٤٠٥، ط١ الرياض، طيبة، دار الملقي، الرحمن معحقوظ 
تحقيق؛حنثل، بن أحمل ؛ احمد( الإمام علل ؛ )رُزْ الرجال، ومعرفة الملل 
.٠١٤٠٨حدا، ييرويته، الإسلامي، المكبؤ عباس، اش وصي 
سالمتحقيق؛ المني، ابن والليلة(؛ اليوم عمل )رمزْت والليلة اليوم عمل 

.٠١٤٠٨ثدا، الثقافية، اتكت_ج ة مؤّالملقى، 



عون،بثير تحقيق: السني، ابن واللاة(: اليوم عمل ررمزه: واللملة اليوم عمل 
\،و.٤٠٧ٍوا، دمثق، البيان، دار 

ائيالمشعيب أحمد اني(: للموالليلة اليوم عمل )رمرم• والليلة اليوم عمل، 
>.١٤٠٧ثام، الرصالة، حمادة، غارون، تحقيق: 

ايومعمل ت أرمز؛ البال •ع ومعاشرته ربه مع ه الحم، ملوك والليلة اليوم عل 
الإملامية،للثتاغت القيالة دار الرز، الرحمن عبد تحقيق•' المي، ابن واللية(: 

بيروت.القرآن، علوم موصسة جدة، 
الحقشمس العليب أبر المعبود(: عون )رمزء: داود أبي منن شرح المعبود عون 

•> ١٣٩٩ءل'أ، لبنان، الفكر، دار عثمان، محمد تحقيق: الرحمن عيد آبادتم،، 
الديننور از(: الغ)رمزه: المنتهرة الأحاديث ني اللماز على الغماز 

>.١٤٠١ط١، اللواء، دار الملقي، عحمد تحقيق: السمهودير، 
الدينتور الغناز(: )رمز،: المشهورات، الموضوعات ني اللماز على الغماز 

.٠١٤٠٦هرا، عكة، الثاز، دار ءْلا، محملو تحقيق: المهودير، 

٠١٤١٤حدا، دارالوطن، المسند، محمل. إ،لامية(: فتاوى ذاوتم(إٌلأمية)رمزْ: 

القيمابن الشين(: إمام فتاوى )رمجزء: العالمين رب ورسول، المفتين إمام فتاوى 
الألم،،مكتبة اكولية، المعراج دار عواد، وطالب، الأرناووط تحقيق: الجونية، 

ها(ا،و.طا،

عليتحقيق: ، خاوي، الالإمام الحاويثية(: الفتاوى )رءزْ: الحديثية الفتاوى 
>.١٤١٦ذا، المأمون، دار رضا، 

أحمداللجطن(: فتاوى )رمز.: والإفناء العلمية للبحو>ثإ الوانمة اللجة فتاوى 
>.١٤١١ذا، الرياض، العاصمة، دار الاؤيش، 

الفتاوى)رمزه: المنكرات والبيع والغيبيات العقائد في المهمات الفتاوى 
الجوزى،،ابن دار الحميد، عبد حين علي، تحقيقا: شلتوت، محمود المهمات(: 

>.١٤١١٢ط١، 

قلاني،العحجر ابن الفتح(: )رمز.: البخارتم، الإمام صحح بشؤح ايارى فتح 
الملقية.الخءليب،،اسبة الباقي عبد تحقيق: 

الفتح)رمزء: الرباني، الفتح أصرار ُزا الأماني، بلؤخ شرحه مع الرباني، الفتح 
اكاعرة.اكهاد؛،، دار أحUJتا، الُ؛اني(: 



المناوئ،ت السماوي( القح )رمزءت البيضاوي أحاديث بتخرج السماوي الفتح -
• ٠٠١٤٠٩ط١، الرياصن، العاصمة، دار السلفي، مجني أحد ت تحقيق 

القدير(؛يح ؛ )رمزء التفسير طم من واليراية الرواية ض بين الجاع الهدير ح ن -
•• ٠١٤١٣محيا، الرياضي، رمرم، دار إبرامم، مياد ت تحقيق الثركاتي، 

الغاري،الصديق ت الوهاب( نتح ث )رمزء الشهاب أحاديث بتخرج الوهاب تح ف -
•^ ١٤٠٨ٍدا، العربية، الهضة مكتة لفي، الي حعاو ت تحقيق 

المديقيالربانية(: الفترحاث، )رمزْ: الواؤية الأذكار على الربانية لفتوحات، ا -
•الإسلامية الكتة الناسي، 

نجر)رمزه: حامد أبي الغزالي صلى الرد ض وعون ا٠د الفجر 
•■ ٠١٤١٢، ١ »J الجديدة، الدوة دار علوش، اللام عبد ت ا>او( ال

نردوصالشهاب)رمزء•' كتاب على المخرج الخهلاب بمأنور الأحبار فردوس 
•■ ٠١٤٠٧ط١، بيروت،، العربي، الكتاب دار الزمرلي، تحقيق: الدبملي، الأحار(: 

دارزغلول، تحقيق: الويملي، الفردوس(: )رءزْ; الخياب بماثرر لفردوس ا _
■ ٠١٤٠٦ط١، العلب، الكتب، 

ممعلغىتحقيق: النابلي، الشهور(: فضالل )رمحزء: والأيام الشهور فضائل 
■ ٠١٤٠٦ٍدا، بيروتؤ، العلمية، الكتب، دار معنا، 

دارحاؤلر، محلا حليل المنورة(: الماوينة فضاتل )رمزء: المنورة المدينة ضائل ف -
•يرون، المران، علوم مرمة حد*ة، القافية، سالفية ال

الذمل تحقيق: ال•نيا، أبي ابن رمضان(: فضائل )رمزء: رمضان ضائل ف -
•■ ٠١٤١٠.< ط\لفإ، الدار الممحور، 

تحقيق:شاهين، ابن رمحان(: شهر فضائل )رمز.: رمضان شهر فمائل 
■■ ٠١٤.٨، ط■١ النار، مكشة الزهيري، 

عمروتحقيق: شاهين، ابن رمضان(: شهر فضاتل )رمز.: رمضان شهر فضائل 
,ٍل١ ططا، ^١^؛،، الصحابة دار المعم، عبد 

شهرفضائل )رمز.: البيع من فيه أحدث ومحا وأحكامه شعبان شهر فضائل 
■■ ٠١٤١٠د٠ياءل، مكة، مكتة الدائم، حن،LJ شعان(: 

سنةالمكتبة العفاني، ٌسيد الصوم(: فقه )رمز.: رمضان وفضل الصوم قه ف -
■■ ٠١٤١٥، .؛■١ بالقاهرة، 



مهمحمدالمواتي(؛ )رمرم• الموصوعة الأح،اديث فى المجموئ المواتي 
ءل'ّا،الإسلامي، المكتب الخعلمص، الرحمن عبد تحقيق؛ الش_وكءانى، 

مرعيالموصومة(؛ الفوائد )رمزه؛ الموصومة الأحاديث غي الموصومة النواثد 
^١٣٩٧ؤوأ، يرون، العرين، دار الصباغ، محمد الكرعي، 

والض—،الغزالة وحديث، الغمامة حليثا ملي الكلام ني فراتي وغيه حديثيه فواتي 
لكادملمان آل ُنءرر تحقيق؛ الجونية، فيم ابن ؛ حديثيه( فوائد ؛ )رمز، وغير، 

•> ١٤١٦،ٍدا الجوزي، ابن دار القسي، 
•يووت المعرفة، در المناوئ، فيض(؛ )رمزه؛ الصغير الجا،ع شرح القدير فيض 

محمدتحقيق؛ المربي، ابن المس(؛ )رمزْ؛ أنس بن ماللث، موطأ شرح في القس 
ام. ٤٠٦، ط١ يرون،، الإصلأس، الخرب، دار افه، ء-د 

محمد؛ التحديث،( قوامي )رمزه؛ الحديثأ مصعللح فنون من التحديثه قوامي 
،ط١ يرومحت،، الخلية، الكتب، دار القاسس، 

معلبعةالفلا٠رى، مقيل بن الرحمن عبد أبو ؛ المغتابه( فيء )رمزه؛ الغتاب، فيء 
>.١٤١٣ذا، الرياض، نر 
رمضان(؛قيام )رمزه؛ فيه المحامة ومثروعية أدائه وكيفية فقاله رمضان نيام 

.٠١٤٠٤ط؛أ، عمان، الإّلا،ية، \ّ■ الأuنى، 
منلجنة تحقيق؛ عدي، ابن الكامل(؛ ؛ )رمز، الرحال ضعفاء في الكامل 

.٠١٤٠٤، ط١ يروين،، الفكر، دار المحتمين، 
الأربعينية(؛القدسية الأحاديث، )رمزه؛ الأربعينية القدسية الأحاديث، كتاب، 

التابعين.،كتة الصحابة، عكتة الأثري، الحومي 
فوانتحقيق؛ القدمي، ؛ الا.ءاء( في الترميبه )رمزه؛ اليمام في الترءب_إ كتاب، 

.٠١٤١٦ذا، حزم، ابن دار نمرر، 
مشهورتحقيق؛ شامة، ابر ؛ البامثإ( ؛ )رمز، والحواديثح البيع إنكار ملي اليامحا 
.٠١٤١٠ط١، الراية، دار ملمان، 

بشيرتحقيؤر؛ شامة، أبو ؛ البامثؤ( ؛ )رمزْ والحواديثح البيع إنكار على الياء.ث، 
.٠١٤١١٢المؤيد، محكتة عيون، 
البدر،بدر تحقيق؛ البيهقي، الكبير(؛ الد.ءواات، ؛ )رمزْ الكثير الدءوارت٠ كتاب، 
.٠١٤١٤، ١ ط ، الكويت، المخهلوطايت، مركز 
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ت)رمزه الناس السنت عر الأحاديث من اشتهر عما الإلاس ومزيل الخفاء كثف 
اْ'أا،ل.ط"آ، العر؛ي، التراث إحياء دار العجلوني، حفاء(ت 

تالصرح( الكشف ت )رمز، التراؤح صلاة ش الصابوني اغلامحل عن الصرح لكنف ا -
"ااإا،و.ؤوا، جدة، الصحابة، مكتية الحميد، ب حن على ت تحقيق 

الرالة،الهدي، المتقي كنز(: )رمحز،: والأغعال الأنوال منن ني العمال كنز 
١٤١٣.^

داريوؤلي، الاللألئ(: )رمحزْ: المرصرعة الأحاديث ني المصنوعة للألئ ا -
ا*إا،و.، *JTيرون، المعرفة، 

القاونجياللؤلؤ(؛ )رمز،: موضع بأصله أر له أصل لا فيما المرصؤع ^١> ١ -
ع.١٤١٥محيا، الإصلامية، البشاتر دار فواززمرلي، ت تحقيق الهلرابلي، 

)رمزْ:المجمؤع في النووي عليها تكلم التي الأحاديث في المصنؤع اللؤلؤ 
ا،د.٤١٧هدا، اليمام، للنشر رمادي الرملي، شومان ابن الممنؤع(؛ اللؤلؤ 
محمدوالمرجان(؛ اللؤلؤ ت )رمزه وشعبان رجب في ورد فيما والمرجان اللؤلؤ 

^١٤١٦، »jyاليمام، للنشر، رمادي العبري، حير 
دارعلى، رصا على ؛ متعمدأ( عليه تكدب، لا )رمز،• متحمدأ عليه تكذب لا  -

.١٤١٨ط١، الصميس، 
.»jYالإمحلا،ي، الكتاب دار حجر، ابن ان(ث ل)رمز،: الميزان ان مل- 
دارومعومحن، الموجود عيد تحقيق: حجر، ابن لسان(: ررمحز،٠ الميزان ان مل- 

^.١٤١٦، ٍل١ يرون، العلمية، الكتب، 
،رجك، ابن لطاتفج(: )رمز،: تف الوقلل من العام لمواسم فبما العارف، طانفج ل -

م. ١١٤١٣، ط دمق، كثر، دارابن الوامى،• تحقيق 
فاروقالقدر(: ليلة )رمز،: الصالح المف وحياة - والمنة المحاب في القير يلة ل -

،;.١٤١٣محيا، يروات،، العلوم، إحياء دار حمادة، 
مليم،عمرو ثعبان(: من الصف، ليلة )رمز،: وفضلها ثعبان من النصف، ليلة 

محوا،قرطان، مؤسسة 

الدمياهلي،الخافغل المتجر(: )رمز،: الصّالح الممل ثواب في الرابح لمتجر ا -
٠٠١٤١٥، ط٦ يرومحتط، حفر، دار دهيش، ين الللث، عيد تحقيق: 

المياءلي،الخافظ التجر(: )رمزْ: المالح الممل ثواب في الراح المتجر -
;.٥١٤١٠ط١، الثقافئة، الكتثإ مومة يصون، محمد تحقيق: 
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تتحقيق العثيمين، محمد رمضان(: مجالس )رنجزْ: رمضان شهر مجالس 
اع. ٤١٦هوا، لف، الأصول عكتان المتمرد، محي ين أشرف 

جان،ابن المجروجن(؛ ت )رمز، والمتروكنن والضعغاء الحدثين من المجردجن 
.٠٠١٤١٢ييررت، المعرفت، دار زايد، محمود ت تحقيق 
)رمزء:الإسلام شخ ميها تكالم التي والآ'ار الأحاديث )٦( الحكة مجالة 

.jjJيرطانا والآ'ار(: الأحاديث 
نمم،تأبي امالي من مجلس ت )رمز، الأمهاني نمم ابي الحائل امالي من مجلس 

\ه.٤١٠ط\، انمحاية، دار غازي، اءل >تحقيق: الأصبهاني، نعيم أبو 
المأمون،دار رصا، علي المجر(: )رمزه: الحر احادبث، تحقيق ر الجر 
ها؛اه.ءلا،دمنق،

تحقيق:الهيثص، الجائل البحرين(: )رمزء: المسبمين زوائد ر الحرين مجمع 
>.١٤١٣ذا، اراض، الرشد، مكب نذير، القدوس مد 

تحقيقالهيثعي، الزوائد(: )رمزء: الرائد بنية مع النوائد ومنح الزوائد مجمع 
>.١٤١٣ط\, اممر، دار الدررش، الد تمد 

)رمز.:الحبير التلخيص ؤيليه المزيز نتح ؤيليه المهيب شرح المجمؤع 
•النووي • المجمؤع( 

تيمية،ابن الفتاوى(• مجعؤع • )رمزء تيمية بن احمد الإسلام شخ فتاوى مجملع 
>.١٤٠٤الشريفين، الخرمين لشؤون العامة الرئامحة فامم، ابن تحقيق: 

٠بيروت الج١ياJت، الأفاق دار المربي، الترامث، إحياء لجتة حزم، ابن الحر(: • الحر)لمز، 
الرياض،المسالم، دار المدحان، رمضان(: مخالفات )رمحز.: رمضان مخالفات 

>.١٤١٤ط٢، 

المدحان،المزيز تمد متتوعة(: مخالفات )رمز.: الأول، القسم متتوعة، مخالفات 
ارداض•طاعدار'بىة،

امثداركمختصر )رمز.: الحاكم مستتدرك عر الدجى المائل امنيراك مخمر 
دارالخميد، وصعد اللميدان اطة تمد تحقيق: الخلقن، الدين سراج الخاكم(: 
>.٠١٤١١ل١، الرياض، الماصة، 
الألمنةعر المشتهرة الأحاديث، محن كثير بيان ر المنة القاصد مختمر 

التربيةمكتبة انمياغ، محمد تحقيق: الزرفاني، القاصال.(: مختصر )رمجز.: 
>؛١٤٠١ٍدا، الخلج، لدول المربي 





فضائلني لام الدار إلى الغرام ومثير العشاق ممايع إلى الأشواق مشايع 
محمدعلي إدييس ت تحقيق النحاس، بن أحمد الأشواق(؛ مشايع )رمرم• الجهاد 

ٍوا،الامحلأب، المثار دار اطنولي، 
المنتهر(؛)رمزه؛ الصحيح والمديل والضعيف المرضؤع الحديث من لمنتهر ا -

ي*؛ا،و.ٍوا، وب، مكتبة الحري، ١لمتعال مد 
الإمحلامي،المكب الألماني، التبريذي، المشكاة(؛ ؛ )رمزْ الماييح شكاة م -

ه*أاه. kTioبيروت، 

اللحام،سمد تحقيق؛ التبريزى، محمد لحام(؛ الشكاة )رمزه؛ المابح شكاة م -
^١٤١١الفكر، دار 

حنعلي تحقيق؛ السيوءلي، الماييح( ؛ )رمز0 التراؤيح صلاة ني المماييح 
اد. ٤٠٦،يا، عمان، عمار، ودار القبس دار الحميد، تمد 

الثومحيري،الزجاجة(؛ مصباح ؛ )رمزء ماجه ابن زوائد فير الزجاجة مصباح 
ا"*لا،و.محنا، الجنان، دار الحومت،، تحقيؤر؛ 

الصنماني،همام بن الرزاق تمل الرزاق(؛ تمد مصنف • ررمزء الرزاق تمل■ صف م -
ّا'أاه.، YJ»؛الإسلامي، الكتب، الأعظمي، الرحمن حبيب إ تحقيق 

تحقيق؛الكي، الهروى الممنؤع(؛ )رءزْ؛ الموصؤع الحديث، معرفة فير الخمنؤع 
\ه.٤٠٤، ITJs ،YJ»الرياض، الرشد، مكتبة أبوغدة، الفتاح تمل 

المقلأتي،حجر ابن ؛ ال0لاو_ج( إ )رمزه الثمانية الخانيد بزوائد العالية لطالب ا -
^.١٤١٤؛يرورت<، المعرفة، دار الأعفلمي، الرحمن حبيثإ 
تحقيهمر؛الخطابي، أحمد المنن(؛ معالم ؛ )رمزء داود ايير سنر شرح المننر سالم 

ط١،؛يرون،، العلمية، الكتب، دار محمد، الملام تمل 
الزركشي،المعتبر(؛ ؛ )رمحزْ والمختمر المنهاج أحاديث، نخريج فير المعتر 
^.١٤٠٤ط\، القرة، الأرقم، دار الملقي، حمدى تحقيؤر؛ 
مكتبةالطحان، محمود تحقيق؛ الهلبراني، الأوسط(؛ ؛ )رمزء الأوس8ل الحجم 

ه*؛ا،و.ط١، الرياض، العارف،، 

•تحقيق اتجرانير، ؛ المجير( • )رمزْ اتجرانير القاسم أبئر للحاففل الكسر لمعجم ا -
ط؟.الملقي، حمدى 

اشعد الوجيز(؛ العجم )رمحزءث المزيز الرسول، احاديثإ من الوجيز العجم 
ط١،، الكتب، عالم ، الجدويب، طه سمير تحقيؤر؛ بوجض، 
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الةسراني،ابن ت التدكرة( معرفة ت )رمزه الموصوعة الأحاديث في التذكرة معرفة 
>.١٤٠٦حوا، و١لأحاثاكامة، الخدمات مركز احمدحيدر، ت تحميق 

دارنلعجي، ت تحقيق البيهني، ت المتن( معرفة )رمرم• والأثار الخن عرفة م -
>.١٤١٢ط\, القاهرة، الوئء، 

الخلو،اثد وعبد التركي اش عبد ت تحقيق ندامة، ابن المغني(: )رمزه: المغني 
>.١٤٠٩محيا، هجر، 

الصديقالمغير(: )رمزه: الصغير الجائع في المرصرعة الأحاديث على لغير ا -
>.١٤٠٢بيروت، الراني، دار الغماري، 

)رمزه:الألمنة على المشتهرة الأحاديث من كثير بيان في الخسنة لمقاصد ا -
ه.؛ا>.ءلا.العربي، الكتاب دار الخثت، تحقيق: الخاوي، المقاصد(: 

)رمزْ:الألمنة على المشتهرة الأحاديث من كثير بيان فى الخنة لقاصد ا -
،١ ٍل مكة، المار، دار الصديق، اش عجي تحقيق: خاوي، الالخماصد(: 

١٤٠٧.<

والمن(:الخانيد حامع )رمرم: سنن لأثوم الهادى والمن الخانيد جاّع قدمة م -
>.١٤١٥بيروت، المكر، دار فلعجي، المعطي عيد تحقيق• كثير، اثن 

الهيثمي،العلي(: المص )رمزه: الموصلي يعلى ابي زوالي يي العلي المغمد 
*>  ١١٤١٣، ط ي.رو'ت العلميه، دارالكتب حسن، صيد ٠ تحقيق 

الشهرزورى،الصلاح(: ابن مقدمة )رمزه: الخديحا علوم في الصلاح ابن قدمة م -
>.١٣٩٨بتروت الخلمية، الكب دار 

تحقيق:القيم، ابن المنار(: )رمزه: والضعيف، الصحيح في الخنيما لنار ا -
>.١٤١٤ءل٦، الإمحلامية، الهلوعات مكبر غلق، ابر الفتاح عبد 

بنعمد حميد(. بن عجي )رُزْ" حميد بن عبد للحاففل المني من لنتخ؛ب ا -
>.١٤١٥ءلا، الكوستا،الأرنم، دار المدوي، مصعلنى تحميق: حميد، 

الترغيبمنتقى )رمرم: الترعثب على واد بما للحبيب الخببعتا تحفة نتقى م -

الماهرة.الخللاغ، دار إسماعيل، مبروك تحميق: المهللأني، والترهيب(* 
تحقيق:الخراتي، الدين مجد المتقى(: ت )رمرم ه المصطفى أحبار من المتقى 

الفمى.مجحمال. 
محمودالمنهل(: )رمزء: داود أبي الإمام نن نرح المورود الذب النهل 
بيروت.العربي، اكارJح مون المكي، 
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