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نفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا مـن يهـده أ ونعـوذ بـاهللا مـن شـرورونستغفره  ةهللا حنمده ونستعين احلمد إن
اهللا وحــده ال شــريك لــه واشــهد أن حممــداً  إالالــه  إالاهللا فــال مضــل لــه ومــن يضــلل فــال هــادي لــه واشــهد 

   ))مسلمون وأنتم إال تموتن وال تقاته حق اهللا اتقوا آمنوا الذين ياأيها(( عبده ورسوله 
  .] ١٠٢عمران سورة آل [
اهللا واتقـوا ونسـاء كثيـرا  رجـاال منهمـا وبـث زوجهـا منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس ياأيها 
  .]١: سورة النساء [  رقيبا عليكم كان  اهللا إن واألرحام به تساءلون الذي
فقـد ورسـوله اهللا يطـع ومـن ذنـوبكم لكـم ويغفـر أعمـالكم لكم يصلح سديدا قوال وقولوا اهللا اتقوا آمنوا الذين ياأيها 

  . ]٧١ـ  ٧٠:سورة األحزاب [ عظيما فوزا فاز
ْعدُ    ... َأمَّا بـَ

ا وكل حمدثة بدعة  فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثا
  .وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار




]٥٦: الذاريات[ . 






 

من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
 


 

من توضأ نحو وضوئي هذا٢ .  


٣()صلوا كما رأيتموني أصلي(.  

                                                        
 ).رواه مسلم) (١(
 ).متفق عليه() ٢(



       

 

٣ 



خذوا عني مناسككم٤



 ]٢١: حزاباأل[. 










–





اهللا شاء نإ














  
  

  
 


 

                                                                                                                                                                                                   
 ).البخاري() ٣(
 ) .صححه األلباين يف اإلرواء() ٤(



  

 

٤ 

 


]١٤: امللك.[ 









































                                                        
)٥ (ى ابن القيم اجلوزية ١٢٧-١٠٩: الصالة وحكم تاركها 
)األجوبة النافعة للشيخ األلباين(، و)١٢٠-١٨/٩٦: تفسري القرطيب(و، )٣١٠-٨/٢٦٨: أضواء البيان(، و)٣٣٢-١/٣٦٤: زاد املعاد 
 ).للشيخ سليمان علي اجلعربي ٣-٢: أعياد اإلسالم: (كتاب) ٧(



       

 

٥ 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
كتـاب العيـدين (، و)لعيـدين البـن أيب الـدنيا

ـــــن حممـــــد الفريـــــايب(، و)ألمحـــــد بـــــن أيب زاهـــــر ـــــل احملـــــاملي(، و)أحكـــــام العيـــــدين جلعفـــــر ب حتفـــــة العيـــــدين لعبـــــدالكرمي ابـــــن حممـــــد (، و)صـــــالة العيـــــدين للحســـــني بـــــن إمساعي
  ).............السمعاين



  

 

٦ 

 
 


عــرايب بــن األا

٩



١٠


 
 

 يومـان لكـم ان( :قـال المدينـة  النبـي قـدم فلمـا فيهمـا يلعبـون يومـان الجاهليـة ألهـل كـان :قـال مالك بن أنس عن
  . ١١)األضحى ويوم الفطر يوم منهما يراخ بهما اهللا أبدلكم وقد فيهما تلعبون


١٢


















                                                        
 ) .٣١٩/  ٣: لسان العرب() ٩(
  ) . ١٦٥/ ٢: حاشية ابن عابدين() ١٠(





٨: أعياد اإلسالم( 
ــــو داود٢٣٥ – ١٧٨ – ١٠٣/ ٣: أخرجــــه أمحــــد( )١١( ــــاين يف١٠٩٨: ، والبغــــوي١٧٩/  ٣: ، والنســــائى١١٣٤: ، وأب ــــث : ، وصــــححه الشــــيخ األلب سلســــلة األحادي

 ).  ٢٠٢١: الصحيحة
ى العظيم آباديعون املعبود 
  ) .١١٩/ ٦: الفتح الرباين( )١٣(



       

 

٧ 

 
 


١٤

دعهمـا
 يـا أبـا

١٥بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا


١٦















١٧














                                                        
 
 ) .٨٩٢: رواه مسلم(و) ٣٩٣١( و) ٣٥٣٠(و ) ٢٩٠٧و ) ٩٨٧(و ) ٩٥٢(، ) ٩٤٩(البخاري ) ١٥(
 )ابن األثري اجلزري (ى )  ١٣٩/ ١: النهاية( 
  ) . ٤٤٣/ ٢: فتح الباري) (١٧(



  

 

٨ 







إنما هذه لباس من ال خالق له







تبيعها أو تصيب بها حاجتك١٨




١٩


٢٠



٢١








٢٢









                                                        
 )٢٠٦٨(ومسلم ) ٢٦١٩( و)  ٢١٠٤(و ) ٩٤٨( و ) ٨٨٦: (البخاري) ١٨(
 ). ١٨١/  ٣: حاشية السندي على النسائي() ١٩(
 ) .٤٣٩/  ٢: فتح الباري( )٢٠(
 
) :١٢٧٩: السلسلة الصحيحة  ( 



       

 

٩ 

 
 


٢٣



إال المسجد الحرام جدي هذا أفضل من الف صالة فيما سواهصالة في مس

٢٤
٢٥




٢٧






٢٨


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ).٣/١٨٧: النسائي(و) ٨٨٩: مسلم(و) ٩٥٦: البخاري) (٢٣(
 ).١٣٩٤: مسلم(و )١١٩٠: البخاري) (٢٤(
 ).٢/٢٨٣: املدخل) (٢٥(

  ).٢/٢٣٠: املغين) (٢٧(
 .للرملي) ٢/٣٧٥: اية احملتاج) (٢٨(



  

 

١٠ 

 
 

 
٢٩







٣٠
)  

٣١






 
–



 













                                                        
 ) .٩٨٦: البخاري( )٢٩(
 . )٤/٣١٤: شرح السنة: (، وانظر كالم اإلمام البغوي يف)٤٤٩/  ١: زاد املعاد() ٣٠(
 ). ٧٧/  ٢: روضة احملبني() ٣١(
  ).١/١٦٤: صحيح سنن الرتمذي: وحسنه الشيخ األلباين يف( )٣٢(



       

 

١١ 


 
 


] ١٨٥ :البقرة [







٣٣





–





)


















                                                        
ــاكتـاب صــالة العيـدين، بإ: املصـنف، واحملــاملي يف: رواه ابـن أيب شــيبة يف() ٣٣( : السلســلة الصــحيحة( )ســناد صـحيح لكنــه مرسـل، لكــن لـه شــواهد يتقـوى 

١٧٠  ( 
  ..رسالة مفردة يف إنكار هذا التكبري اجلماعي، وهي مطبوعة) رمحه اهللا(وللشيخ العالمة محود التوجيري )  ١٢١/  ١: سلسلة األحاديث الصحيحة() ٣٤(
 )  ٧٢ – ٧١/  ٢: سبل السالم( )  ٢٢٠/ ٢٤: حمموع الفتاوى() ٣٥(



  

 

١٢ 


٣٦


 
٣٧




٣٨
 

٣٩











 
 

٤٠



٤١




٤٢



٤٣

                                                        
 ١٣،  ١٢،  ١١  ،  ذي احلجة)

 . 
 .)  ٦٥٠: إرواء الغليل: (.حيح الدار قطين وابن أيب شيبة وغريهم بسند ص) ٣٧(
 ) .صحيح() ١٦٨/  ٢: ابن أيب شيبة) (٣٨(
 ) .صحيح ( )  ٣١٥/  ٣: البيهقي) ٣٩(
 ).١٧٥٤: ابن ماجة(و)  ٥٤٣: الرتمذي(و) ٩٥٣: البخاري( )٤٠(
 ). ٤٤٧/  ٢: فتح الباري() ٤١(
 .)  ٣٥٢/  ٥: أمحد(و)  ٣٧٥/  ١: الدارمي(و) ١٧٥٦ :ماجةابن (و) ٥٤٢: الرتمذي() ٤٢(



       

 

١٣ 






٤٦







 
 

 ٤٧







 




٤٩
 ٥٠









                                                                                                                                                                                                   
 ) . ١/٤٤١(زاد املعاد ) ٤٣(
  ). ٣٥٧/ ٣:  نيل األوطار() ٤٤(
 ).٢/٣٧١: املغين(: وانظر) ٤٥(
 )٤٤٨/ ٢: فتح الباري ( 
 ) ٥٧٥٤: عبد الرزاق(و ) ٧٣: الشافعي(و)  ١٧٧/  ١: مالك() ٤٧(
 )  ١٠٤/  ٢) (إرواء الغليل ( )  ٢و١/ ١٢٧: الفريايب( )٤٨(
 ).٢/٣٧٠: املغين() ٤٩(
ُ ببارة ه ُج إسناد ويف) ١٣١٥: سنن ابن ماجة: (يف) ٥٠(  .كذبه غري واحد يت،مْ د السَّ وفيه يوسف بن خال )١٣١٦(ورواه أيضا يف  ،س وشيخه ومها ضعيفانلِّ غَ ن امل



  

 

١٤ 

 
 


٥١

٥٢


٥٣


٥٤


 

  























                                                        
 ).١٢٩١:ابن ماجة(و)٣/١٩٣: النسائي(و) ٥٣٧: الرتمذي(و) ٩٨٩: البخاري() ٥١(
  ).٢/٤٤٣: زاد املعاد) (٥٢(
 ).٢/٤٧٦: فتح الباري) (٥٣(
 ).٣١٧-٤/٣١٦: شرح السنة() ٥٤(
  ).فما بعد -٢/١٦٦: حاشية ابن عابدين: انظر) ٥٥(
  ).٢٣/١٦١: جمموع الفتاوى) (٥٦(
  ).٤٣-٤٢: املوعظة احلسنة: وعنه صديق حسن خان يف) ٥٧(
 .)رضي اهللا عنها( من حديث أم عطية )٨٩٠: مسلم(، و)١٦٥٢(و )٩٨١(و) ٩٨٠( و) ٩٧٤(و) ٩٧١(و ) ٣٥١(و ) ٣٢٤(البخارى ) ٥٨(



       

 

١٥ 


٥٩











 

 



٦١







٦٣









 




                                                        
)٥٩ ( حه ديثى    
  ).اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون(

 )) رواه أبـو
  ).٢٤/٢١٢: جمموع الفتاوى(، و)٢/٣٥٨: املغين: (، وانظروسنده حسن) ١٣١١: ابن ماجة(و) ١٠٧٣: داود

)٦٠ () :١٤٢/  ١: الروضة الندية( و)  ٣٨٣ – ٣٨٢/ ٣: نيل األوطار ( . 
) :١ ٣٣/  ٢: النهاية(و)  ٤٥٧/ ٢: فتح الباري ( 
  .وإسناده صحيح) ٣/٢٨٢: ، والبيهقي١/٢٩٥: ، واحلاكم١٣١٧: ، وابن ماجة١١٣٥: داودوصله أبو (، و )٢/٤٥٦: صحيحه: علقه البخاري يف() ٦٢(
 ) .٤٤٢/  ١: زاد املعاد) (٦٣(
 ).٤٤/  ٤٣:  املوعظة احلسنة) (٦٤(
 ).٢٧٨: منهاج املسلم) (٦٥(



  

 

١٦ 







 
 


 )٦٦(


٦٧



٦٨





 

 


٧٠






٧١

                                                        
  ).٣٢ ٥: الرتمذى(و) ١١٤٨: ابوداود(و) ٨٨٧: رواه مسلم( )٦٦(
 ). ٨٨٦: مسلم(، و)٩٦٠: البخاري) (٦٧(
 ).١/٤٤٢: زاد املعاد) (٦٨(
 ).٢/٦٧: سبل السالم) (٦٩(
  .ده صحيحسنو  )١/٤٢١: شرح معاين اآلثار: الطحاوي يف(و )١/٣٧: أمحد(و) ٣/٢٠٠: البيهقي(و) ٣/١٨٣: النسائي) (٧٠(
.       وإسناده صحيح) ٣/٢٨٧: البيهقي(و )٦/٧٠: أمحد(و) ١٢٨٠: ابن ماجة(و) ١١٥٠: أبوداود(  )٧١(


 )أمحـد(، و)١٢٧٨: ابـن ماجـة(، و)١١٥٢: أبـو داود :

٢/١٨٠ ( 


)١١٢-٣/١٠٨: إرواء الغليل (  
  ابن القيم) :٤٤٤-١/٤٤٣: زاد املعاد ( 



       

 

١٧ 






 
٧٤





 




 











]١: ق[
]١: القمر[٧٥ 

]١: األعلى[]١: الغاشية[٧٦ 






 


                                                        
 . ) ٢٢١-٢٤/٢٢٠: جمموع الفتاوى: () ٤/٣٠٩: نةشرح الس) (٧٢(
 ).١١٤-٣/١١٢: إرواء الغليل: (انظر لزاما) ٧٣(
 ) . ١/٤٤١: زاد املعاد) (٧٤(
 . عن ابن واقد الليثي) ١٢٨٢: ابن ماجة(، و)٥٣٤: الرتمذي(، و) ٨٤١٣: النسائي(و) ٨٩١: مسلم) (٧٥(
 .من حديث النعمان بن بشري ) ١٢٨١: ابن ماجة(و ،)٥٣٣: الرتمذي(، و) ٨٧٨: مسلم) (٧٦(
: شـرح مسـلم( ، )١/٤٤٣: زاد املعـاد) (٧٧(
 ).٣/٢٩٧: نيل األوطار(، و)٦/١٨٢
  ) .هندية -١/١٣٤،١٣٥: صحيح البخاري) (٧٨(



  

 

١٨ 






٧٩









٨١



 

  




 

٨٣ 
 ٨٤

٨٥



٨٦




                                                        
 ).هندية -١/١٣٤،١٣٥: صحيح البخاري) (٧٩(
موع( ، )٨٠: شرح تراجم أبواب البخاري) (٨٠(  .  )٢٩-٥/٢٧: ا
 ) . ٢/٢١٢: املغين) (٨١(
)٨٢()٨(كتاب العيدين باب رقم()٢/٤٥٣: فتح الباري (   
 ).٣٤٦-١/٣٣١: أمحد(و) ٨٨٤: مسلم(و) ٩٦٢: البخاري) (٨٣(
 ).٢/١٨٣:النسائي(و) ٥٣١: الرتمذي(و)٨٨٨: مسلم(و)٩٦٣: البخاري) (٨٤(
 ) .٧٩: شرح تراجم أبواب البخاري() ٨٥(
 ) . ٤١١/ ٢: سننه(يف  )٨٦(



       

 

١٩ 

 
  





٨٨







٨٩


٩٠









إنا نخطب، فمن أحبَّ أن يجلس لخطبة فليجلس، ومن أحبَّ أن يذهب فليذهب


٩٢










                                                                                                                                                                                                   
 ).للقاضي ابن العريب املالكي ٦-٣/٣: عارضة األحوذي(، و)لإلمام الشافعي ٢٣٦-٢٣٥/ ١: األم: (وانظر كتاب )٨٧(
 ) .٢٨٠/ ٣: البيهيقي(و) ١٧٨/ ٣: النسائى(و) ٨٨٩: مسلم(و) ٩٥٦: البخاري( )٨٨(
 .وإسناده ضعيف ) ١٢٨٧: برقم() ٨٩(
 ) .  ٤٤٨ـ  ٤٤٧/  ١: زاد املعاد() ٩٠(
 .، وإسناده صحيح )١/٢٩٥: احلاكم(، و)١٢٩٠: ابن ماجة(، و) ١٨٥/  ٣: النسائى(، و) ١١٥٥: أبو داود( )٩١(
 . ).٢٤/٢١٤: وى شيخ اإلسالمجمموع فتا: (، وانظر)٤٤٨/  ١: زاد املعاد() ٩٢(



  

 

٢٠ 

 
 








 ِّمن شاء أن يصلي فليصل



























 

  
٩٤








                                                        

 ).٩٤/ ٢: التلخيص احلبري: (وقد صحح احلديث اإلمام علي بن املديين كما يف) ٩٣(
 ) . ٢٥٣٤/  ٢٤: جمموع الفتاوى( )٩٤(



       

 

٢١ 




٩٦










 ٩٧





]٦١ :البقرة[ 


 

 
 




 ُاَلِميَن، الَ َشِريَك َله َ ّلهِ رَبِّ اْلع ِ اتِي ل مَ مَ اَي وَ َ ْحي مَ ُسكِي وَ ُن   ُقْل إِنَّ َصالَتِي وَ
]١٦٢: نعاماأل[ 


٩٨







َنَّ مصالنا ٩٩من كان له سعة ولم يضح فال يقرب
                                                        

)٩٥ (  اجلالل السيوطي )وصول األماين بأصول التهـاين (
 )١/٨١: احلـاوي للفتـاوى () : املصـنوع يف معرفـة احلـديث املوضـوع ى علـي
  ) ٨٥: القاري

 ) .٤٤٦/  ٢: فتح الباري() ٩٦(
) : ٣٢٠/  ٣: هر النقياجلو  ( وه السيوطي) :٨١/  ١: احلاوي  (  ) إسناده حسن. ( 
)٩٨( ) :٣٥٦ - ٣٥٥: منهاج املسلم  ( . 
 .وسنده حسن )  ٢٧٧/ ٤: الدارقطين(، و) ٣١٢٣: ابن ماجة(و ،)  ١/٣٢١: أمحد( )٩٩(



  

 

٢٢ 











عد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح ُ ١٠٠من ذبح قبل أن يصلي فلي








رجبية: أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس، وعتيرة على أهل كل بيت في كل عام أضحية

١٠١
١٠٢




١٠٣




إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي فال يمس من شعره، وال من بشره شيئا١٠٤
١٠٥


١٠٦



                                                        
 ) .٣١٥٢: ابن ماجة(، و)٢٢٤/ ٧: النسائي(، و)١٩٦٠: مسلم(، و)٥٥٦٢: البخاري() ١٠٠(
) ١٩٥/ ١: غريـب احلـديث( أبو عبيد ) ١٠١(

 
 ) .٤/  ١٠: الفتح( :          وقواه احلافظ يف) ٢٧٨٨: أبو داود(، و) ٣١٢٥: ابن ماجة(، و)٢١٥/ ٤: أمحد() ١٠٢(
 ) . ٦٥١ـ  ٦٥٠/  ٨: املغين(و )  ١٠٥ - ١٠٣) (على ثبوت النسخ يف الكتاب والسنةاألدلة املطمئنة ( )  ٣١٧/ ٣: جامع األصول( )١٠٣(
/  ٦: أمحــد(و) ٢٦٦/  ٩: البيهقــي(و) ٣١٤٩: ماجــة وابــن) ١١٢٧: البغــوي(و) . ٢١٢و  ٢١١/  ٧: النســائي(، و)٢٧٩١: أبــو داود(، و)١٩٧٧: مســلم() ١٠٤(

١٨١/ ٤: شـرح معـاين اآلثـار: الطحاوي يف(و) ٢٢٠/  ٤: احلاكم(و)  ٣١١و  ٣٠١/  ٦(و )  ٢٨٩
  . 

)١٠٥ ( ) (  
موع( ) ١٠٦(   ) .٣/  ٨: احمللى(و)  ٣٤٨/  ٤: شرح السنة(و) ٢٨٢/  ٤: مغين احملتاج(و) ٣٠١/  ٨: ا



       

 

٢٣ 


١٠٧








] ٦: املائدة[ .



] []٢٧: التكوير[ .





١٠٩
 :١١٠








١١٢





 





                                                        
  ) . ١٦٤ – ١٦٢/  ٢٣: جمموع الفتاوى( )١٠٧(
 
 ١٦٩ـ  ١٦٨/  ٤: ء الغليلاروا( )٣٨٨٣: ابن ماجة(، و) ٣٥٥و  ٣٢٣و ٢١٤/ ١: أمحد( )١٠٩(
 ) . ١١٤ـ  ١٠٦/  ٩: البناية يف شرح اهلداية(  )١١٠(
وهـو مـن تصـنيف اإلمــام ) ٢٠٤٠ -٢٠٣١/ ٢: كشـف الظنـون: (يف فقـه احلنفيــة، وهـو مـن الكتـب السـائرة يف املـذهب، كمــا يف) اهلدايـة شـرح البدايـة(هـو كتـاب ) ١١١(

  ).للكنوي ١٤١: الفوائد البهية: (ترمجته يف) هـ ٥٩٣(بكر املرغيناين املتوىف سنةعلي بن أيب 
)١١٢ (  )٨٤٤: مسـلم  (
 



  

 

٢٤ 


 

 



 


قدمه ألهله من ذبح قبل الصالة فليس من النسك في شيء،وإنما هو لحم١١٣



 


١١٤
 
إنَّ الجذع من الضأن يوفي ما يوفي منه الثني من المعز١١٥





كل أيام التشريق ذبح١١٦

١١٧


١١٨


١١٩





                                                        
  . عن الرباء بن عازب) ١٩٦١: مسلم(و )  ٥٥٦٠: البخاري() ١١٣(
 :٣١٧/ ٢: زاد املعاد  ( .  
  ) .٩٥ـ  ١/٨٧: (، )١٥٩٢: صحيح اجلامع() ١١٥(
) الكامـل: (قطـاع، ولـه شـاهد عنـد ابـن عـدي يف، وفيـه ان)٣/١١١٨: الكامـل: ابـن عـدي يف(، و) ٣٨٥٤: ابـن حبـان(و)  ٢٩٥/ ٥: البيهقـي(و)  ٨/ ٤: أمحد() ١١٦(

 ) . ٣/٦١: نصب الراية: (بسند فيه ضعيف، فاحلديث حسن إن شاء اهللا، وانظر عن أيب سعيد اخلدري
  ( ،( ي )  ١٣،  ١٢،  ١١( )١١٧(
  ) . ٢١٩/ ٢: زاد املعاد( )١١٨(
 ) .٢١٢و  ٢١١/  ٧: النسائي(و) ٢٧٩١: أبو داود(و) ١٩٧٧: مسلم() ١١٩(



       

 

٢٥ 













١٢٠







١٢٢


١٢٣
 








١٢٦






١٢٧

                                                        
/ ٤: احلــاكم(و)  ٣١٤٥: ابــن ماجــة(و)  ٢١٧/ ٧: النســائي(و ) ١٥٠٤: الرتمــذي(و)  ٢٨٠٥: أبــو داود(و )  ١٥٠و  ١٢٩و  ١٢٧و  ٨٣/ ١: رواه أمحــد( )١٢٠(

 .بإسناد حسن عن علي )  ٢٢٤
 . من حديث علي  بإسناد حسن) ٣١٤٣: ابن ماجة(، و)٤١٩٨: مذيالرت (، و)٢٨٠٤: أبو داود()١٢١(
 . عن أبن عمر) ٣١٦١: ابن ماجة(و)  ٢١٣/  ٧: النسائي(و) ٥٥٥٢: البخاري() ١٢٢(
  ) ،٢١٧/  ٢ذيب التهذيب  ( . 
 .، وإسناده حسن ) ٣١٤٧: ماجةابن (و)  ٣٧/ ٢: مالك(و) ١٥٠٥: الرتمذي() ١٢٤(
 ) .١٩٦٦: مسلم(و ) ٥٥٦٥و  ٥٥٦٤و  ٥٥٥٨:(البخاري( )١٢٥(
 ) .رضي اهللا عنها(عن عائشة )  ٢٧٩٢: أبو داود(و ) ١٩٦٧: مسلم( )١٢٦(



  

 

٢٦ 










١٢٨


 
وعمَّن لم يضحِّ من أمتياللهم هذا عني ،١٢٩




 
 





 
 

















                                                                                                                                                                                                   
)١٢٧ () )رضـي اهللا عنهـا .(
 :٢٦ـ  ٢٥/ ١٠(١٢٢-١٢٠: اإلعتبار . 
 . 
 .بر بالسند الصحيح عن جا) ٣٥٦/ ٣: مسند أمحد(و) ١٥٧٤: سنن الرتمذي(و) ٢٨١٠: سنن أيب داود() ١٢٩(



       

 

٢٧ 


١٣٠

 ألن يطعـن

١٣١في رأس رجل بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة ال تحل له



١٣٢




من تشبه بقوم فهو منهم١٣٣



 ون الِحرَ والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقـوام الـى جنـب علـم يـروح علـيهم بسـارحة لهـم، يـأتيهم عنـي ي–ليكونن من أمتي أقوام يستحل

يِّتُهم اهللا، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة: لحاجة فيقولوا -الفقير بـَ ُ ، في ١٣٤ارجع إلينا غدًا








إياكم والدخول على النساء


الحمو الموت١٣٥








                                                        
١/٣٧٦غذاء األلباب (و )٢٢٠/ ٢: احمللى(و) ٦: اإلختيارات العلمية(و)  ٣٥١/  ١٠: فتح الباري(

حكم الدين يف اللحية والتدخني  .  
(توسع يف، ينظر خترجيه ب) :بتحقيقي) ، للضياء املقدسي١٥: جزء اتباع السنن، رقم. 
 :٦/٦٠٣: أضواء البيان(، و)٧/٩٥: عارضة األحوذي(، و)٥/٢٣٥: حاشية ابن عابدين(، و)١٣/١٠: شرح النووي على مسلم( . 
 . وإسناده حسن  عن ابن عمر) ٩٢و  ٥٠/  ٢: أمحد() ١٣٣(
 .  ، وغريمها)١٠/٢٢١: البيهقي(، و)٤٠٣٩: أبو داود(معلقا و وصله )  ٥٥٩٠: البخاري( )١٣٤(
 عن عقبة بن عامر )  ٢١٧٢: مسلم(و)  ٥٢٣٢: البخاري() ١٣٥(
٦/٥٧٠: املغين 



  

 

٢٨ 





 ]٣٣: األحـزاب [ 
.  






ونساء كاسيات عاريات مائالت، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، اليدخلن الجنـة، واليجـدن ريحهـا، : ..... صنفان من أهل النار لم أرهما

جد من مسيرة كذا وكذاوإن ريحها لتو 






١٣٨



 


:  

  ]٣١: عرافاأل[ و ]١٤١: األنعام. [
  


 ]٢٧، ٢٦: سراءاإل [  .





 ُسأل عن ول قدما ابن آدم يوم القيامةال تز ١٤٠وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه.... من عند ربه حتى ي




                                                        
 . )٩/٢٦،٢٧: شرح السنة(، و)٣/٣٥١: غريب احلديث(، و)١/٤٤٨: النهاية: (، وانظر)٣١٨/ ١: ق يف غريب احلديثالفائ( )١٣٧(
 . عن أيب هريرة)  ٣٥٦و  ٢٢٣/ ٢: أمحد(و)  ٥٢و ) ٢٨٥٦و ) ٢١٢٨: مسلم() ١٣٨(
)١٣٩(  )٢٦٧ـ  ٢٥٨: أحكام اجلنائز  (  .  
أيب (، و)١/١٣١: الـدارمي(عنـد  عف، ولكن له شواهد عن أيب بـرزة، وفيه ضعن ابن مسعود) ١٢/٤٤٠: تارخيه: اخلطيب يف(، و)٢٧، ٢٦: (الرتمذي() ١٤٠(

 . فاحلديث حسن) ١٠/٢٣٢: احللية: نعيم يف



       

 

٢٩ 
















ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه١٤٣


١٤٤





١٤٥

















                                                        
 ).لعلي حمفوظ ١٣٥ص : اإلبداع(البن حاج و)١/٢٨٦: املدخل) (١٤١( 
)١٤٢ )١/١٠٣: مذيسنن الرت : (، وتعليق الشيخ أمحد شاكر على)١/٢٧: معامل السنن(و) ٢٥٤ص: أحكام اجلنائز( . 
 .وإسناده صحيح ) من اخلري: (وزادا) ٣٤٧٤: البغوي(و) ١١٥/  ٨: النسائي(و) ٤٥: مسلم(و) ١٣: البخاري() ١٤٣(
)١٤٤ (  )٥٨: أعياد االسالم  ( )بدع العيدين.  ( 
 . ) ٥٢١و ) ٥٢٠: سلسلة االحاديث الضعيفة( حديث موضوع  )١٤٥(



  

 

٣٠ 
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