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 . باُب ما يَقوُل على وُضوئه -1
" كفى.  يستحب أن يقول يف أّوله: "ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهحيِم" وإن قال "بِاْسِم اَّللِه

قال أصحابنا: فإن ترك التسمية يف أّول الوضوء أتى هبا يف أثنائه. فإن تركها حىت فرغ فقد فات حملها فال يأيت هبا ووضوءه  
 عمًدا أو سهًوا. هذا مذهبنا ومذهب مجاهري العلماء.صحيح، سواء تركها 

ديثًا ـــــــوء حــــــــالتسمية يف الوض م يفـــــــال: ال أعلــــــــة، ثبت عن أْحد بن حنبل رْحه هللا أنه قـــــــاء يف التسمية أحاديث ضعيفـــــــوج 
 . 39                                   اً .    ثابت

---------- 
 .            .42فيه شيء عن النيّب  ئوأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم جي -2

---------- 
إذا مسع املؤذن أو املقيم وهو يصلي مل جيبه يف الصالة ، فإذا سلم منها أجابه كما جييبه من ال يصلي ، فلو أجابه يف الصالة   -3

اخلالء ال جييبه يف احلال ، فإذا خرج أجابه ، فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح  كره ومل تبطل صالته ، وهكذا إذا مسعه وهو على
تفوت ،  أو يقرأ حديثا أو علما آخر أو غري ذلك ، فإنه يقطع مجيع هذا ، وجييب املؤذن ، مث يعود إىل ما كان فيه ، ألن اإلجابة

 . 56اً .     وما هو فيه ال يفوت غالب
---------- 

أن  ...اعلم أن مذهب أهل احلق من احملدثني والفقهاء واملتكلمني من الصحابة والتابعني (  والشر ليس إليك  ) وله ق -4
مجيع الكائنات خريها وشرها ، نفعها وضرها كلها من هللا سبحانه وتعاىل ، وبإرادته وتقديره ، وإذا ثبت هذا فال بد من تأويل 

 هذا احلديث ، فذكر العلماء فيه أجوبة :
 .والشر ال يتقرب به إليك وهو أشهرها قاله النضر بن مشيل واألئمة بعده : معناه :  :أحدها  
 .إليك ، إمنا يصعد الكلم الطيب  ال يصعدوالثاين :  

 .ا خالق اخلنازير وإن كان خالقها يا خالق الشر وإن كان خالقه ، كما ال يقال : ي ال يضاف إليك أدبا ، فال يقال : والثالث :
 . 67يئاً عبثاً .          بالنسبة إىل حكمتك ، فإنك ال ختلق ش اً ليس شر :  والرابع 

---------- 
اللهم إين ظلمت نفسي علمين دعاء أدعو به يف صاليت ، قال : قل : :  : أنه قال لرسول هللا  ن أيب بكر الصديق ع -5

 . اً ...ظلما كثري 
بالباء املوحدة  ، وكالمها ًا ( كبري  ): ثلثة يف معظم الروايات ، ويف بعض روايات مسلم بالثاء املًا ( ظلما كثري ) هكذا ضبطناه 

 ( .اً كبري اً  ظلما كثري ) حسن ، فينبغي أن جيمع بينهما فيقال 
ستدالل ر الصالة ، وهو اـــــــــوقد احتج البخاري يف " صحيحه " ، والبيهقي ، وغريمها من األئمة هبذا احلديث على الدعاء يف آخ

                                       . 96    ن.ــــــــان الدعاء يف الصالة هذا املوطــــــيعم مجيعها ، ومن مظ( يف صاليت )  صحيح ، فإن قوله 
---------- 

وذ بك من شر ومليكه ، أشهد أن ال إله إال أنت ، أعيء اللهم فاطر السموات واألرض ، عامل الغيب والشهادة رب كل ش -6
 . ... نفسي وشر الشيطان وشركه

 روي على وجهني : ( وشركه )  له قو 
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 : بكسر الشني مع إسكان الراء من اإلشراك : أي : ما يدعو إليه ويوسوس به من اإلشراك باهلل تعاىل. أظهرمها وأشهرمها
 . 109.           كه بفتح الشني والراء : أي : حبائله ومصايده َشَر والثاين : 

---------- 
فقد  ،الشمس رجاء مصادفة ساعة اإلجابة ويستحب اإلكثار من الدعاء يف مجيع يوم اجلمعة من طلوع الفجر إىل غروب -7

عد طلوع الشمس وقيل : بعد الزوال، ، وقيل : ببعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ، فقيل : هياختلف فيها على أقوال كثرية
 ري ذلك.، وقيل غوقيل : بعد العصر

،  الذي ال جيوز غريه : ما ثبت يف " صحيح مسلم " ، عن أيب موسى األشعري ، عن رسول هللا والصحيح بل الصواب 
 . 117ة .                              على املنرب إىل أن يسلم من الصالأهنا ما بني جلوس اإلمام 

---------- 
اآليتان من آخر سورة البقرة ، من قرأ )  قال : قال رسول هللا  ي البدري األنصار " الصحيحني " عن أيب مسعود ويف  -8

 :اختلف العلماء يف معىن كفتاه  ( .هبما يف ليلة كفتاه 
 .فقيل : من اآلفات يف ليلته  

 وقيل : كفتاه من قيام ليلته.
 . 122                        قلت : وجيوز أن يراد األمران.

---------- 
من  )حفظها ، هكذا فسره البخاري واألكثرون ، ويؤيده أن يف رواية يف الصحيح ( أي :  دخل اجلنةأحصاها من )  ومعىن -9

وقيل : معناه : من عرف معانيها وآمن هبا ، وقيل : معناه من أطاقها حبسن الرعاية هلا وختلق مبا ميكنه من  (حفظها دخل اجلنة 
 . 137                            العمل مبعانيها ، وهللا أعلم.

---------- 
، وهذا ليس  هكذا قاله أصحابنا ، وهو مشهور عن السلف  ،قراءة القرآن يف املصحف أفضل من القراءة من حفظه  -10

على إطالقه ، بل إن كان القارئ من حفظه حيصل له من التدبر والتفكر ومجع القلب والبصر أكثر مما حيصل من املصحف ، 
 . 144      ، وهذا مراد السلف.اءة من احلفظ أفضل ، وإن استويا ، فمن املصحف أفضل فالقر 

---------- 
جيوز أن يقول : سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة العنكبوت، وكذلك الباقي، وال كراهة يف ذلك، وقال  -11

، والصواب األول، كر فيها النساء، وكذلك الباقي، واليت يذ فيها البقرة : السورة اليت تذكر ، وإمنا يقالبعض السلف : يكره ذلك
، وكذلك عن صرأكثر من أن حت ، واألحاديث فيه عن رسول هللا اء املسلمني من سلف األمة وخلفهاوهو قول مجاهري علم
 . 146م .                            الصحابة فمن بعده
---------- 

سائر األنبياء واملالئكة ، وكذلك أمجع من يعتد به على جوازها واستحباهبا على  ة على نبينا حممد أمجعوا على الصال -12
  .استقالالً 

 فاجلمهور على أنه ال يصلى عليهم ابتداء ، فال يقال : أبو بكر صلى هللا عليه وسلم. : وأما غري األنبياء
 :واختلف يف هذا املنع 
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 .هو حرام فقال بعض أصحابنا :  
 .مكروه كراهة تنزيه وقال أكثرهم :  
 . أنه خالف األوىل وليس مكروها وذهب كثري منهم إىل 

 . 159    أنه مكروه كراهة تنزيه ألنه شعار أهل البدع ، وقد هنينا عن شعارهم. والصحيح الذي عليه األكثرون
---------- 

 ( . ...ال يتمنني أحدكم املوت من ضر أصابه )  قوله  -13
، مل  ، لفساد الزمان وحنو ذلك على دينه ، فإن متىن املوت خوفاً  : هذا إذا متىن لضر وحنوه العلماء من أصحابنا وغريهم قال

 . 184                                      يكره.
---------- 

 ا ، بل هي مؤولة.األحاديث الصحيحة : أن امليت يعذب ببكاء أهله عليه ، فليست على ظاهرها وإطالقه أما -14
أهنا حممولة على أن يكون له سبب يف البكاء ، إما بأن يكون  -وهللا أعلم  -أظهرها واختلف العلماء يف تأويلها على أقوال : 

 . 196( .  شرح املهذب  )أوصاهم به ، أو غري ذلك ، وقد مجعت كل ذلك أو معظمه يف " كتاب اجلنائز " من 
---------- 

 وإسناده ضعيف.( من عزى مصابا فله مثل أجره ) قال  ، عن النيب  بن مسعود  عن عبد هللا -15
واعلم أن التعزية هي التصبري ، وذكر ما يسلي صاحب امليت ، وخيفف حزنه ، ويهون مصيبته ، وهي مستحبة ، فإهنا مشتملة 

وهذا أحسن ما : )وتعاونوا على الرب والتقوى( ،  يف قول هللا تعاىل وهي داخلة أيضاً (  على األمر باملعروف ، والنهي عن املنكر
 يستدل به يف التعزية.

 العبد يف عون أخيه ". قال : " وهللا يف عون العبد ما كان وثبت يف الصحيح ، أن رسول هللا  
 . 197                               واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده.

---------- 
أرسلت إحدى ) يعزى به ، ما روينا يف " صحيحي البخاري ومسلم " عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال وأحسن ما  -16

يف املوت ، فقال للرسول : ارجع إليها فأخربها أن هلل تعاىل ما أخذ ، وله ما  هلا أو ابناً  إليه تدعوه وختربه أن صبياً  بنات النيب 
 وذكر متام احلديث...... ( ا فلتصرب ولتحتسب عنده بأجل مسمى ، فمره يءأعطى ، وكل ش

قلت : فهذا احلديث من أعظم قواعد اإلسالم ، املشتملة على مهمات كثرية من أصول الدين وفروعه واآلداب والصرب على 
 . 199.                     م واألسقام وغري ذلك من األعراض النوازل كلها ، واهلمو 
---------- 

بقراءة ، وال ًا لسري مع اجلنازة ، فال يرفع صوت: السكوت يف حال ا ما كان عليه السلف  صواب املختارواعلم أن ال -17
ذكر ، وال غري ذلك ، واحلكمة فيه ظاهرة ، وهي أنه أسكن خلاطره ، وأمجع لفكره فيما يتعلق باجلنازة ، وهو املطلوب يف هذا 

 . 210ه .           لفاحلق ، وال تغرتن بكثرة من خيااحلال ، فهذا هو 
---------- 

من مجعهن فقد مجع اإلميان : اإلنصاف من نفسك ، وبذل السالم  : ثالث قال : وقال عمار ، حيح البخاري يف ص -18
 للعامل ، واإلنفاق من اإلقتار.
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 .ات الثالث خريات اآلخرة والدنيا قلت : قد مجع يف هذه الكلم
 تعاىل مجيع حقوقه وما أمره به، وجيتنب مجيع ما هناه عنه، وأن يؤدي للناس حقوقهم، هللايقتضي أن يؤدي إىل  فإن اإلنصاف 

  .نفسه فال يوقعها يف قبيح أصالً  يضاً ، وأن ينصف أوال يطلب ما ليس له
ميتنع بسببه فمعناه جلميع الناس ، فيتضمن أن ال يتكرب على أحد ، وأن ال يكون بينه وبني أحد جفاء  :للعامل  وأما بذل السالم

 من السالم عليه بسببه.
فيقتضي كمال الوثوق باهلل تعاىل والتوكل عليه والشفقة على املسلمني ، إىل غري ذلك ، نسأل هللا :  وأما اإلنفاق من اإلقتار

 . 308            تعاىل الكرمي التوفيق جلميعه.
---------- 

قوم فسلم عليهم سلم  أعادها ثالثا حىت تفهم عنه ، وإذا أتى على أنه كان إذا تكلم بكلمة)  عن النيب  ن أنس ع -19
 اً ( .عليهم ثالث

 . 310اً .            جلمع كثري قلت : وهذا احلديث حممول على ما إذا كان ا
---------- 

م قبل كل كالم ، واألحاديث الصحيحة وعمل سلف األمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة ، السنة أن املسلم يبدأ بالسال -20
 فهذا هو املعتمد يف دليل الفصل.

، فهو حديث ضعيف( السالم قبل الكالم) قال : قال رسول هللا  وأما احلديث الذي رويناه يف كتاب الرتمذي عن جابر  
 . 316       منكر. قال الرتمذي : هذا حديث

---------- 
ال واعلم أن هذه املصافحة مستحبة عند كل لقاء ، وأما ما اعتاده الناس من املصافحة بعد صاليت الصبح والعصر ، ف -21

 . 334ه .                    أصل له يف الشرع على هذا الوج
---------- 

 ( .اىل حيب العطاس ، ويكره التثاؤب هللا تع إن )قال  عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب . صحيح البخاري يف  -22
قلت : قال العلماء : معناه : أن العطاس سببه حممود ، وهو خفة اجلسم اليت تكون لقلة األخالط وختفيف الغذاء ، وهو أمر 

 . 337   مندوب إليه ، ألنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة ، والتثاؤب بضد ذلك ، وهللا أعلم.
---------- 

ذا عطس ومل حيمد هللا تعاىل ، فقد قدمنا أنه ال يشمت ، وكذا لو ْحد هللا تعاىل ومل يسمعه اإلنسان ال يشمته ، فإن  إ  -23
 أنه يشمته من مسعه دون غريه. فاملختاركانوا مجاعة فسمعه بعضهم دون بعض ، 

، فقيل : يشمته ، ألنه عرف عطاسه  يف تشميت الذين مل يسمعوا احلمد إذا مسعوا تشميت صاحبهم اً وحكى ابن العريب خالف
 وْحده بتشميت غريه ، وقيل : ال ، ألنه مل يسمعه.

 . 343      املختار. يستحب ملن عنده أن يذكره احلمد ، هذا هو واعلم أنه إذا مل حيمد أصالً 
---------- 

 . 350قال سفيان الثوري : من عرف نفسه مل يضره مدح الناس .       -24
---------- 
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الذي عليه مجاهري العلماء من احملدثني  هذا هو الصحيح، امسه عبد هللا بن عثمان ، لقبه عتيق ،  أبو بكر الصديق  -25
 وأهل السري والتواريخ وغريهم.

األول ، واتفق العلماء على أنه لقب  وقيل امسه عتيق ، حكاه احلافظ أبو القاسم ابن عساكر يف كتابه " األطراف " ، والصواب
 .خري

 اً :واختلفوا يف سبب تسميته عتيق
 اً .فمن يومئذ مسي عتيقوقال :  ،أبو بكر عتيق هللا من النار : قال  فروينا عن عائشة رضي هللا عنها من أوجه أن رسول هللا 

 . يعاب به يءنه مل يكن يف نسبه شأل اً مسي عتيقوقال مصعب بن الزبري وغريه من أهل النسب : 
 . 369                                هللا أعلم.وقيل غري ذلك ، و 

---------- 
يا رسول هللا كل صواحيب هلن   )ة يف سنن أيب داود وغريه عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت سانيد الصحيحوينا باألر  -26

 ( . كىن، قال : فاكتين بابنك عبد هللا
 تها أمساء بنت أيب بكر ، وكانت عائشة تكىن أم عبد هللا.قال الراوي : يعين عبد هللا بن الزبري وهو ابن أخ 

 قلت : فهذا هو الصحيح املعروف.
فسماه عبد هللا ، وكناين بأم ًا سقط أسقطت من النيب ) وأما ما رويناه يف كتاب ابن السين عن عائشة رضي هللا عنها قالت 

 . 371                         .فهو حديث ضعيف ، عبد هللا 
---------- 

قال العلماء : املزاح املنهي عنه ، هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه ، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ، ويشغل عن ذكر  -27
 هللا تعاىل والفكر يف مهمات الدين ، ويؤول يف كثري من األوقات إىل اإليذاء ، ويورث األحقاد ، ويسقط املهابة والوقار.

إمنا كان يفعله يف نادر من األحوال ملصلحة  يفعله ، فإنه  ألمور فهو املباح الذي كان رسول هللا هذه ا فأما ما سلم من
 . 406ة .  هو سنة مستحبة إذا كان هبذه الصفوتطييب نفس املخاطب ومؤانسته ، وهذا ال منع قطعا ، بل 

---------- 
فية كذا وكذا " قال بعض الرواة : تعين قصرية ، فقال : حسبك من ص ) عن عائشة رضي هللا عنها قالت : قلت للنيب  -28

وأن يل كذا ًا : ما أحب أين حكيت إنسانفقال  اً وحكيت له إنسان" لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته " ، قالت : 
 ( .وكذا 

 .عمه أو رحيه لشدة نتنها وقبحها قلت : مزجته : أي خالطته خمالطة يتغري هبا ط
عن الغيبة أو أعظمها ، وما أعلم شيئا من األحاديث يبلغ يف الذم هلا هذا املبلغ )وما ينطق  ث من أعظم الزواجروهذا احلدي

 . 421              نسأل هللا الكرمي لطفه والعافية من كل مكروه. (عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى
---------- 

 حوال للمصلحة.علم أن الغيبة وإن كانت حمرمة فإهنا تباح يف أا -29
 واجملوز هلا غرض صحيح شرعي ال ميكن الوصول إليه إال هبا ، وهو أحد ستة أسباب.

فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان والقاضي وغريمها ممن له والية أو له قدرة على إنصافه من ظامله ،  األول : التظلم ،
 و ذلك.فيذكر أن فالنا ظلمين ، وفعل يب كذا ، وأخذ يل كذا ، وحن
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عمل كذا ، فيقول ملن يرجو قدرته على إزالة املنكر : فالن ي الثاين : االستعانة على تغيري املنكر ورد العاصي إىل الصواب
 .فازجره عنه ، وحنو ذلك 

خلالص له ذلك ، أم ال ؟ وما طريقي يف ا ، بأن يقول للمفيت : ظلمين ، أيب أو أخي ، أو فالن بكذا ، فهلالثالث : االستفتاء 
 منه وحتصيل حقي ودفع الظلم عين ؟ وحنو ذلك.
، وذلك من وجوه : منها جرح اجملروحني من الرواة للحديث والشهود ، وذلك  الرابع : حتذير املسلمني من الشر ونصيحتهم

يداع ، أو اإلها ما استشارك إنسان يف مصاهرته ، أو مشاركته ، أو إيداعه ومن،  جائز بإمجاع املسلمني ، بل واجب للحاجة
 ك .عنده ، أو معاملته بغري ذل

، أخذ املكس، وجباية األموال ظلما، و الناس ، أو مصادرة، كاجملاهر بشرب اخلمراخلامس : أن يكون جماهرا بفسقه أو بدعته
 ب .به ، وحيرم ذكره بغريه من العيو  وتويل األمور الباطلة ، فيجوز ذكره مبا جياهر

ان اإلنسان معروفا بلقب : كاألعمش ، واألعرج ، واألصم ، واألعمى ، واألحول ، واألفطس ، ، فإذا ك السادس : التعريف
 وغريهم ، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف ، وحيرم إطالقه على جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغريه كان أوىل.

 . 423           فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح هبا الغيبة على ما ذكرناه.
---------- 

لو أكره الكفار مسلما على كلمة الكفر ، فقاهلا وقلبه مطمئن باإلميان ، مل يكفر بنص القرآن وإمجاع املسلمني ، وهل  -30
 صحابنا.األفضل أن يتكلم هبا ليصون نفسه من القتل ؟ فيه مخسة أوجه أل

 مشهورة. ، وفعل الصحابة ه من األحاديث الصحيحةصرب للقتل وال يتكلم بالكفر، ودالئلأن األفضل أن ي الصحيح :
 األفضل أن يتكلم ليصون نفسه من القتل.والثاين : 

إن كان يف بقائه مصلحة للمسلمني ، بأن كان يرجو النكاية يف العدو ، أو القيام بأحكام الشرع ، فاألفضل أن الثالث : و
 يتكلم هبا ، وإن مل يكن كذلك ، فالصرب على القتل أفضل.

 إن كان من العلماء وحنوهم ممن يقتدى هبم ، فاألفضل الصرب لئال يغرت به العوام. والرابع :
 . 446اً . ( وهذا الوجه ضعيف جدأنه جيب عليه التكلم ، لقول هللا تعاىل : )وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكةواخلامس : 

---------- 
تفع قدره عليهم ، ويطلق على الزعيم والفاضل ، ويطلق على احلليم علم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه ، وير ا -31

الذي ال يستفزه غضبه ، ويطلق على الكرمي ، وعلى املالك وعلى الزوج ، وقد جاءت أحاديث كثرية بإطالق سيد على أهل 
 الفضل.

ي رضي هللا عنهما املنرب فقال : صعد باحلسن بن عل النيب  ، أن فمن ذلك ما رويناه يف " صحيح البخاري " عن أيب بكرة 
 .إن ابين هذا سيد " 

 :  صار ملا أقبل سعد بن معاذ نقال لأل ، أن رسول هللا " عن أيب سعيد اخلدري وروينا يف "صحيحي البخاري ومسلم
 م .قوموا إىل سيدك

 .أما ما ورد يف النهي و 
 ال تقولوا للمنافق سيد ، فإنه إن)  قال : قال رسول هللا  سناد الصحيح يف " سنن أيب داود " عن بريدة فما رويناه باإل 

 ل ( .فقد أسخطتم ربكم عز وج يك سيداً 
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، إما  خرياً  واجلمع بني هذه األحاديث أنه ال بأس بإطالق فالن سيد ، ويا سيدي ، وشبه ذلك إذا كان املسود فاضالً  قلت :
 ، أو متهما يف دينه ، أو حنو ذلك ، كره له أن يقال سيد. بعلم ، وإما بصالح ، وإما بغري ذلك ، وإن كان فاسقا

 . 448        وقد روينا عن اإلمام أيب سليمان اخلطايب يف " معامل السنن " يف اجلمع بينهما حنو ذلك.
---------- 

 غرب عشاء.حاديث الصحيحة املشهورة يف ذلك ويكره أيضا أن تسمى املتسمى العشاء اآلخرة العتمة ، لأل يكره أن -32
 عتمة ، كحديث : " لو يعلمون ما يف الصبح والعتمة التومها ولو حبوا ".العشاء وأما األحاديث الواردة بتسمية 

 فاجلواب عنها من وجهني :
 أهنا وقعت بيانا لكون النهي ليس للتحرمي ، بل للتنزيه. أحدمها : 

 مساها عشاء. أنه خوطب هبا من خياف أنه يلتبس عليه املراد لو والثاين :
وأما تسمية الصبح غداة فال كراهة فيه على املذهب الصحيح ، وقد كثرت األحاديث الصحيحة يف استعمال غداة ، وذكر 

 . 463شيء .                 من أصحابنا كراهة ذلك ، وليس ب مجاعة
---------- 

الشهر ، واختلف يف كراهته ، فقال مجاعة من من ذلك : صمنا رمضان ، وجاء رمضان ، وما أشبه ذلك إذا أريد به  -33
 املتقدمني : يكره أن يقال رمضان من غري إضافة إىل الشهر ، روي ذلك عن احلسن البصري وجماهد.

ال تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من )  قال : قال رسول هللا  واحتجوا حبديث : رويناه يف سنن البيهقي عن أيب هريرة 
وهذا احلديث ضعيف ضعفه البيهقي ، والضعف عليه ظاهر ، ومل يذكر أحد (  ، ولكن قولوا : شهر رمضان أمساء هللا تعاىل

 رمضان يف أمساء هللا تعاىل ، مع كثرة من صنف فيها.
نه ال  ما ذهب إليه اإلمام أبو عبد هللا البخاري يف " صحيحه " وغري واحد من العلماء احملققني أ - وهللا أعلم -والصواب 

، بل ثبت يف األحاديث جواز ذلك ،  يءن الكراهة ال تثبت إال بالشرع ، ومل يثبت يف كراهته شراهة مطلقا كيفما قال ، ألك
 واألحاديث فيه من " الصحيحني " وغريمها أكثر من أن حتصر.

 ولو تفرغت جلمع ذلك رجوت أن يبلغ أحاديثه مئني ، لكن الغرض حيصل حبديث واحد.
 ... ( .أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار إذا جاء رمضان فتحت  ) وله : قويكفي من ذلك 

 . 475. ( .                 ..رمضان  ال تقدموا) ويف الصحيح 
 

 وهللا أ عمل

 أ خومك

 سلامين بن محمد اللهمييد
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