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راء و  د٣    أ 

 

 

  وأد  راء 

و���ذ ����ّٰ� �� ��ورِ أ�����  ،إن ا���� ��ّٰ� ����ه و������� و������ه

�� ���ه ا��ّٰ� ��� ��� �� و�� ���� ��� ��دي وأ��� أن �� إ��  ،و����ِت أ������

إ�� ا��ّٰ� ا��ا�� ا���� ا����ر وأ��� أن ���� ���ه ور���� ا������ ا�����ر ��� ا��ّٰ� 

 ا�����ر� ���� و��� آ�� وأ����� ا���رة

�� ��م ����راء و���� ��  ملسو هيلع هللا ىلصأ�� ���! ��� ���� أ��د�� ر��ل ا��ّٰ� 

����� و�����، ور����� و����� ����� �� ا������ وا������ ���� ���� ا������ع ��� 

  ��� �� ���� �����، أ��ل ا��ّٰ� أن ���� ����

  أ�� ا���� ��رف ����د ا������

   



راء و  د٤    أ 

 

  

   راء  مول  رن

 ،��ن ����راءُ �َُ��مُ ��َ� ر���نَ :���� :-ر�� ا��ّٰ� ����  - ����� ��  ۞

   ����١ءَ أ����و��  ،���� ��َل ر���نَ ��ن �� ��ءَ ��م

 ���أ�� ����م ��م ����راء ملسو هيلع هللا ىلص��ن ر��لُ ا��ّٰ�  :و�� روا�� ����

  ��٢ا������

و��ن  ،�َ�َْ� أن �ُْ��ََض ر���نُ ����ا �����ن ����راءَ  :�ى ����و�� أ�

 ُ ُ ��� ا������ �� ��ء أن  :ملسو هيلع هللا ىلص����: ���� �ُ�َِض ر���نُ ��ل ر��لُ ا��ّٰ�  ،���� �ُْ��َ�

�ُ�ْ�ُ�ْ�َ�ْ�َ   ������٣َ� ��ْ�َُ��ْ�ُ، و�� ��ء أن ���ُ�َ�ُ �

َ ����ُ� ���� �� ا�������، و��ن  :و�� أ��ى ���� ��ن ��مُ ����راء

ُ �� ا������� ملسو هيلع هللا ىلصر��لُ ا��ّٰ�  ����  ،وأ�� ������ ،���� �َ�ِمَ ا������ ���� ،����ُ�

 َ   ��٤و�� ��ء ���َ�� ،��� ��ء ���� ،�ُ�ِض ر���نُ ��ك ����راء

                                                           

يَن ِمْن {صحيح البخاري، َباُب   -١ ِ
�

 ا�
َ

ِتَب َ�
ُ
َما ك

َ
يَاُم ك ُم ا�ص�

ُ
يْ�

َ
ِتَب َعل

ُ
يَن آَمنُوا ك ِ

�
َها ا�

�
�
َ
يَا �

 
َ
ون

ُ
ت�ق

َ
ْم �

ُ
�

�
َعل

َ
ْم ل

ُ
بِْل�

َ
 .٤٥٠٤] رقم: ١٨٣[البقرة:  }�

 .٢٠٠١صحيح البخاري، باب صيام يوم عاشوراء رقم:  -٢

َر ا�ََراَم {تعاىل:  صحيح البخاري، باب قول اهللا -٣
ْ
ه

�
اِس َوا�ش

�
َت ا�ََراَم ِ�يَاًما �ِلن

ْ
 اَ�ي

َ
َبة

ْ
ع

َ
ُ ا�ك  ا��

َ
َجَعل

َي 
ْ
ْ َوا�َهد

َ
� 

�
ل

ُ
 بِ�

َ  ا��
�
ن

َ
رِْض َوأ

َ
َمَواِت َوَما ِ� األ ُم َما ِ� ا�س�

َ
ل
ْ
ع

َ
� َ

�
 ا�

�
ن

َ
ُموا أ

َ
ل
ْ
 ِ�َع

َ
�ِك

َ
 ذ

َ
ئِد

َ
ال

َ
رقم:  }ٍء َعِليمٌ َوالق

١٥٩٢. 

 .٢٠٠٢صحيح البخاري، باب صيام يوم عاشوراء رقم:  -٤



راء و  د٥    أ 

 

َ �� ا������� :و�� أ��ى �� أ��َ ر��ُل  ،أن ����� ���� ���مُ ����راء

و��  ،�� ��ء ���� :ملسو هيلع هللا ىلص���ل ر��لُ ا��ّٰ�  ،��� �ُ�َِض ر���نُ  ،������ ملسو هيلع هللا ىلصا��ّٰ� 

�ْ�ِ��ُْ�ْ�َ   ����٥ءَ �

أن أ�ْ�َ ا�������ِ ����ا  :-ر�� ا��ّٰ� �����  -�� ��� ا��ّٰ� �� ��� ۞ 

 َ ���� وا������ن ��َ� أن �ُْ��ََض  ملسو هيلع هللا ىلصوأّن� ر��َل ا��ّٰ�  ،�����ن ��مَ ����راء

ن ����راءَ ��م �� أ��ِم ا��ّٰ� :ملسو هيلع هللا ىلص���� ا�ْ�ُ�َِض ر���نُ ��ل ر��لُ ا��ّٰ�  ،ر���نُ   ،إ�

  ����������٦ ��ء 

َ ��� ا����ِّ  :و�� روا�� ��ل ���ل: ذاكَ ��م ��ن  ،��مُ ����راء ملسو هيلع هللا ىلصذُ�ِ�

  ��٧و�� ��ء �����  ،��� ��ء ���� ،����ُ� أ��ُ ا�������

َ وأ�� ������ ملسو هيلع هللا ىلص��مَ ر��لُ ا��ّٰ�  :و�����ري ��ل ���� �ُ�َِض  ،����راء

�� أن ��ا�َ� َ��ْ�َ�ُ�  ،ر���نُ ��ك    ��٨و��ن ���ُ ا��ّٰ� �� ����� إ�

ُ ��� أ�  :، و��لو����� ��� ا������ �ْ����� ُ ن ����َ� ، و�� ��ه َ�ّ�� ���� أ�

 �ُ�ْ�َ�َ�ْ�َ ��٩�  

��  ملسو هيلع هللا ىلص��ل: ��ن ر��لُ ا��ّٰ�  :-ر�� ا��ّٰ� ���  -�� ���� �� ���ة ۞  ���

���� و��  ����م ��م ����راء، و����� ����، و������ُ�� ���ه، ���� �ُ�َِض ر���نُ �� ���

  �������١٠ و�� �������� ���ه�

                                                           

 .١١٢٥صحيح مسلم، باب صوم يوم عاشوراء رقم:  -٥

 .١١٢٦رقم:  باب صوم يوم عاشوراءصحيح مسلم،  -٦

 .١١٢٦صحيح مسلم، باب صوم يوم عاشوراء رقم:  -٧

 .١٨٩٢صحيح البخاري، باب وجوب صوم رمَضان... رقم:  -٨

 .١١٢٦رقم: عاشوراء صحيح مسلم، باب صوم يوم  -٩

 .١١٢٨رقم: عاشوراء صحيح مسلم، باب صوم يوم  -١٠



راء و  د٦    أ 

 

أن ا����َ� �َ� ��� د�� ��� ��� ا��ّٰ�  :�� ����� �� ��� ا�����۞ 

 َ ن ا��َ�مَ ��مُ  ،�� أ�� ��� ا����� :���ل ،��� ����د� و�� �َْ��� ��م ����راء إ�

��ن  ،���� ��َل ر���نُ �ُ�كَ  ،����راء، ���ل: �� ��ن �َُ��مُ ��� أن �َ��َِل ر���ن

  ����١١َ� ����ا ��ْ��َ�� 

�� أ�� ��ل ،و����� ���ه ن ���ل  ملسو هيلع هللا ىلص��ن ���� ����� ر��لُ ا��ّٰ�  :إ� ��� أ�

  ��١٢ ���� ��ل ر���نُ ����� ،ر���نُ 

د�� ا����� ��� ��� ا��ّٰ� ��م ����راء  :و�� �� أ��ى �����ا ��ل

  ��١٣ �� �ُ�ِك� ،��� ����� :��ل ،إ�� ���� :���ل ،���ل: ادْنُ ��ُ�ْ 

�� �� أ�� ����ن �����  :�� ���� �� ��� ا�����۞  أ�� ��� ���و

ّ�  :و�� ���� ا����ري -���� �� �َْ��� �َ�ِ�َ�� ����� ��م ����راء  ،�������� ��م ��

�� ا������ :��� ا����� ���ل - ��ا  :���ل ملسو هيلع هللا ىلصأ�� ����ؤ�� ؟ ���ُ� ر��َل ا��ّٰ�  ،�� أ�

�� ���� ،��م ����راء، و�� ���� ا��ّٰ� ����� ����� و�� ��ء  ،��� ��ء ���� ،وأ�

��ِ��ُْ�ْ�َ � �١٤�  

ّن� ر��َل ا��ّٰ�  :-ر�� ا��ّٰ� ���  -�� ���� �� ا����ع ۞  أ�� ر���  ملسو هيلع هللا ىلصأ�

ْن أذِّْن �� ا���س :�� أ��� َ�ْ�َ�ُْ� ���� ���� :أ� � �ََ� و�� �� ��� أ��  ،�� ��ن أ�

  ��١٥ �����، ��ن ا���م ��مُ ����راء�

                                                           

 .١١٢٧رقم: عاشوراء صحيح مسلم، باب صوم يوم  -١١

 .١١٢٧رقم: عاشوراء صحيح مسلم، باب صوم يوم  -١٢

 .١١٢٧رقم: عاشوراء صحيح مسلم، باب صوم يوم  -١٣

. وصحيح مسلم، باب صوم يوم ٢٠٠٣رقم: عاشوراء صحيح البخاري، باب صيام يوم  -١٤

 .١١٢٩رقم: عاشوراء 

 .٢٠٠٧رقم: عاشوراء صحيح البخاري، باب صيام يوم  -١٥



راء و  د٧    أ 

 

َ أ�� ر��َل ا��ّٰ�  :�� ��� ا����� �� �����۞   ملسو هيلع هللا ىلص�� ��� أن أْ��َ�

� ������ و��ل أ�� داود :��ل ،�� :ُ���ُ� ����� ��ا ؟ ����ا :���ل �ّ �ا ��� �ّ ���� ��مَ  :���ِ�

  ������١٦راء�

ِّذ ۞  �َ�ُ� �ِ�� �ِّ�َ� �ّ  ملسو هيلع هللا ىلصأر�� ر��لُ ا��ّٰ�  :���� :-ر�� ا��ّٰ� ����  -�� ا��

�� �ُ�ى ا�����ر ا��� ��ل ا������ ّ�  :��اة ����راء إ� �� ��ن أ��� ����� ���ُ��

 ُ �َ���، ���� ���� �ّ ّ�� ��� ذ�� ����� و���ِّ�ُ�  ،و�� ��ن �ُْ��ِ�ا ����� �ُ�� �َ�َ�����

��ر َ �� ا��ِ�� ،و���� إ�� ا����� ،ا�ّ�ِ ��� �ّ ��ذا ��� أ����  ،����� ��� ا��

  ��١٧ ��� ���ن ا�����ر� ،أ������� إ��ه

��ذا  ،و���ُ� ��� ا�����َ �� ا����، ����� �� ���� :��ل ،و�� أ��ى ���ه

 َ ��� �ّ �ا ���َ��� ،������ ا����مَ أ������� ا�� �ّ �ِ �ُ � ��� ��� ���ِ��ُ � �١٨�  

��� ���م  :��ل :-ر�� ا��ّٰ� ���  -�� ��� �� ��� �� ���دة ۞ 

ُ  ،���� ��ل ر���ن ،و��دِّي ز��ة ا���� ،����راء و�� �ُ�ْ�  ،�� �ُ��َ� �� :و���� ا����ة

  ��١٩ و��� ������ ،���

��م  ملسو هيلع هللا ىلص��ل ر��ل ا��ّٰ�  :��ل :-ر�� ا��ّٰ� ���  -�� ���� �� ���� ۞ 

 :و��� �� �� ���، ��ل ،��� �� ��م :أ�ِ�ْ�ُ� أ�� أ�َ� ا���مَ ؟ �����ا :����راء

�ا ���� ����� �ّ �ِ� �ا ���� ������ ،��� �� أ�� ا��َ�ُوض ��ْ�ُ�ِ�ّ� وا����ا إ�
�٢٠�  

                                                           

 . ٢٤٤٩ب ىف فضل صومه، رقم: سنن أيب داود، با -١٦

 .١١٣٦صحيح مسلم، باب من أكل يف عاشوراء فليكف بقية يومه, رقم:  -١٧

 .١١٣٦صحيح مسلم، باب من أكل يف عاشوراء فليكف بقية يومه, رقم:  -١٨

سنن النسائي، إذا طهرت احلائض أو قدم املسافر يف رمضان هل يصوم بقية يومه، رقم:  -١٩

٢٣٢٠. 

 .٢٥٠٦باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، رقم:  سنن النسائي، -٢٠



راء و  د٨    أ 

 

��  :-ر��� ا��ّٰ�  - �� ���� �� أ�� ۞  ���� أن ��� �� ا����ب أر�� إ�

ن �����ا� ،أن ��ا ��مُ ����راء :ا���رث �� ���م ��� أ�   ����٢١ُْ� وأ�ُ� أ�

    راء

أ���  :� ملسو هيلع هللا ىلص�� أ�� ����ة � ر�� ا��ّٰ� ��� � ��ل: ��ل ر��ل ا��ّٰ� � ۞ 

��� ���ة ا�����   ��٢٢ ا����م ��� ر���ن ��� ا��ّٰ� ا����م وأ��� ا����ة ��� ا���

أ�� ��� ا�� ���س، و��� �� ���م ��م  :�� ���� ا��ّٰ� �� أ�� ����۞ 

��م ���� �َْ��ُ� �َ��� ��� ا����م  ملسو هيلع هللا ىلص�� ���ُ� �أن� ر��َل ا��ّٰ�  :����راء؟ ���ل

�� ��ا ا���م �� ��ا ا����  ،إ�   ��٢٣ر���ن �  :���� -و�� ���ا إ�

�� ا�� ����� �� ���� ا��ّٰ� �� أ�� �و�� ���� ���� ا��ّٰ� �� ���� 

�� ��ا ا���م ملسو هيلع هللا ىلص����� �� رأ�ُ� ا����ّ�  �� ��� ���ه إ� ى ���م ��م �ّ�� �ّ ��مَ  :����

  ������٢٤ ��� ر���ن�  -و��ا ا����  ،����راء

���م  :��ل ملسو هيلع هللا ىلصأن ا����ّ�  :-ر�� ا��ّٰ� ���  -�� أ�� ���دة ا�����ري ۞ 

�َ ا��� �����  :��م ����راء �ّ �� أ�ْ�َِ�ُ� ��� ا��ّٰ� أن ���ِّ� ا��� إ�
�٢٥�  

َ  ملسو هيلع هللا ىلصأ�� ر��لُ ا��ّٰ�  :��ل �� ��� ا��ّٰ� �� ���س:۞   :���م ��م ����راء

  �����٢٦مَ� ا������ 

                                                           

 .٦٦٤رواية حييى الليثي، باب صيام يوم عاشوراء، رقم:   -موطأ مالك  -٢١

 .١١٦٣صحيح مسلم، باب فضل صوم املحرم، رقم:  -٢٢

 .١١٣٢صحيح مسلم، باب من أكل يف عاشوراء فليكف بقية يومه, رقم:  -٢٣

 .٢٠٠٦رقم: عاشوراء صحيح البخاري، باب صيام يوم  -٢٤

 .٧٥٢اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، باب ما جاء يف احلث عىل صوم يوم عاشوراء، رقم:  -٢٥

 .٧٥٥اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو ، رقم:  -٢٦



راء و  د٩    أ 

 

ا أ اب     ء و  إذا ن 
     أ اون

��ن ��مُ ����راءَ  :��ل :-ر�� ا��ّٰ� ���  -�� أ�� ���� ا�����ي ۞ 

�ِ�ُهُ ���ا ،���� �ُ�ّ�ِ�ُ�ُ ا����دُ    ������٢٧ه أ����  :ملسو هيلع هللا ىلص���ل ر��لُ ا��ّٰ�  ،و�ّ��

َ  :و�� روا�� �ِ�ُو�َ�ُ ���ا ،��ن أ��ُ ����َ �����ن ��مَ ����راء ُ��ِ�ُ�ن  ،�َّ�� � و

�� و��رَ�َ��   �������٢٨ه أ����  :ملسو هيلع هللا ىلص���ل ر��لُ ا��ّٰ�  ،���ء�� ��� �ُ�ِ�ّ�

و�ذا أ��س ��  ،ا������ ملسو هيلع هللا ىلصو�� روا�� ا�� ���� ا��ّٰ� ا���ان�: د�� ا���� 

������� ،ا����د �����ن ����راء ��� أ�� ������ ����  :ملسو هيلع هللا ىلص���ل ا����  ،و

 �������٢٩�  

 ملسو هيلع هللا ىلص�َ�ِمَ ر��لُ ا��ّٰ�  :��ل :-ر�� ا��ّٰ� �����  -�� ��� ا��ّٰ� �� ���س ۞ 

 َ �  ،�� ��ا ؟ ����ا: ���ا� ��م ���� :���ل ،��أى ا����دَ ���مُ ����راء ،ا������ �ّ ��َ

��ا��� �� ��وِّ�� ُ ��� ���� و��� إ�  ،أ�� أ�ّ�� ����� ������ :���ل ،����� ،ا��ّٰ�

  ��٣٠وأ�� �������  ملسو هيلع هللا ىلص����َ�ُ 

��ا ��م ����،  :�� ��ا ا���م ا��ي ������� ؟ ����ا :���ل ��� :و�� روا��

ق ��� ����ن و���� ،أْ��َ� ا��ّٰ�ُ ��� ���� و���� ����  ،����� ���� ���ا ،و��ّ�

 ُ ���� أ�� وأو�� ����� ����، ����� ر��لُ ا��ّٰ�  :ملسو هيلع هللا ىلص���ل ر��لُ ا��ّٰ�  ،����ُ�

    ��٣١وأ�� �������   ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .١١٣١رقم: عاشوراء صحيح مسلم، باب صوم يوم  -٢٧

 .١١٣١رقم: عاشوراء صحيح مسلم، باب صوم يوم  -٢٨

 .٣٩٤٢صحيح البخاري، باب إتيان اليهود النبي حني قدم املدينة, رقم:  -٢٩

 .٢٠٠٤رقم: عاشوراء صحيح البخاري، باب صيام يوم  -٣٠

 .٣٣٩٧صحيح البخاري، باب قول اهللا عز وجل: وهل أتاك حديث موسى, رقم:  -٣١



راء و  د١٠    أ 

 

   ������٣٢ ����� ������ ���  :و��� ،و�� أ��ى ���� ذ��

 با أ و ا  ا   

 :ملسو هيلع هللا ىلص��ل ر��ل ا��ّٰ�  :��ل :-ر�� ا��ّٰ� �����  -�� ��� ا��ّٰ� �� ���س ۞ 

�� ���� �����َّ�� ا������ ����   ����٣٣م ����راء�  :��� ���ُ� إ�

 ،وأ�� ������ ،��م ����راء ملسو هيلع هللا ىلص��� ��م ر��ُل ا��ّٰ�  :و�� روا�� ��ل

: ��ذا ملسو هيلع هللا ىلصإ�� ��م �ُ�ّ�ِ�� ا����د وا����رى ���ل ر��لُ ا��ّٰ�  ،����ا: �� ر��ل ا��ّٰ�

��� ��ت ا���م ا����� ���  ،��ُ� ا���م ا����� -إن ��ء ا��ّٰ�  -��ن ا���مُ ا����� 

  ���٣٤ ملسو هيلع هللا ىلص�ُ�ُ�ِّ�َ ر��لُ ا��ّٰ� 

�  :و�� روا�� ا���َ� �� ا����ج ��ل ا����� إ�� ا�� ���س و�� �ُ��ّ�ِ

ذا رأ�َ� ���ل ا����م  :أ����� �� ��م ����راء ؟ ���ل :رداءه �� ز��م، ����ُ  إ�

����  :�����  ��ل ملسو هيلع هللا ىلص���: ���ا ��ن ����  ،وأْ��ِْ� ��مَ ا����� ����� ،����ُدْ 

�٣٥�  

�����ا  ،����ا ا����� وا����� :���� ا�� ���س ���ل :و�� روا�� ��ل

  ��٣٦ا����د�

                                                           

 .١١٣١رقم: عاشوراء صحيح مسلم، باب صوم يوم  -٣٢

 .١١٣٤رقم: عاشوراء يوم يصام يف صحيح مسلم، باب أي  -٣٣

 .١١٣٤رقم: عاشوراء صحيح مسلم، باب أي يوم يصام يف  -٣٤

 .١١٣٤رقم: عاشوراء صحيح مسلم، باب أي يوم يصام يف  -٣٥

 .٨٦٦٥السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي، باب صوم يوم التاسع، رقم:  -٣٦



راء و  د١١    أ 

 

أر�� �� ��� �َ�َ�ُ�ّ��  :���� :-ر�� ا��ّٰ� �����  - ��� ���  �� ����۞ 

��م �� �� ��� ،وا���� ،���م ����راء :ملسو هيلع هللا ىلصا����ّ�  ور����ن ��� ا�����  ،و����� أ�

�٣٧�  

  دا    ه أو  راء   ن ا
   راء ون ذ  آ   أ  أ اب

����ا ��م  :��ل ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� :�� ا�� ���س ��ل۞ 

  ������٣٨راء و �����ا ا����د ����ا ���� ���� أو ���ه ����� 

و�� روا��: ����ا ��م ����راء و�����ا ��� ا����د و����ا ���� ���ً� 

   ��٣٩ ����ا ���� ���� و���ه �����و�� روا�� ا�� ���ان:  أو���ه ���ً��

���� و��� � ���� �� أ�� و��ل ا������: رواه أ��� وا���ار و��۞ 

، و��ل أ���: ��٤١ و�� ���� ���ء ����، و�� و��، و��ل: �����٤٠م

  ��٤٢و�� ��� ا���� و����� ���� 

                                                           

سنن النسائي، كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر وذكر اختالف الناقلني للخرب يف ذلك،  -٣٧

 .٢٤١٦رقم: 

األمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما خمالفة لفعل اليهود  :صحيح ابن خزيمة، باب -٣٨

 .٢٠٩٥يف صوم عاشوراء، رقم: 

. ومسند اإلمام ٨٦٦٧التاسع، رقم: السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي، باب صوم يوم  -٣٩

. ومسند البزار، مسند ٢١٥٤أمحد بن حنبل، مسند عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام، رقم: 

 .٥٢٣٨ابن عباس ريض اهللا عنهام، رقم: 

، حتت رقم ٣/٢٢٤جممع الزوائد ومنبع الفوائد، باب الصوم قبل يوم عاشوراء وبعده: -٤٠

 .٥١٣٤احلديث: 



راء و  د١٢    أ 

 

  ���� �� ��� ا����� ا�� أ�� ����

و�� ��� ا����� ا���ل ��� ���ل: ، و��� ���م ���ء ���� �� ������

��ل أ��� �� ��� ا��ّٰ� ا�����: ��ن �����  ���وق إ��م ��� ا���� و�� و��

��ت، وأ��  ��و��، ���� ���، ���� ا�����، ��ر�� �����، ��أ ���� ���ة ا��

زر��: ��� ����ى �� ���ن ��ل أ���: ����ب ا������ و��ل ����: �� رأ�� 

أ��أ �� ����� و��ل ���� ا����ن: ��� ا���� ��ا� و��ل ا�� ����: ��� 

��� ��اك� و��ل ا�� ����: ��� �����ى� و��ل أ�� أ��� ا�����: ���� أ��د��� ����

و��ل أ��� �� ����: ��ن أ��� أ�� ا������ و��ل: ���� زا��ة �� ا�� أ�� ���� 

���ل: ذاك أ��� ا���س� و��ل ��� �� ا�����: ���� أ�� ���� ���ل: �� و�� 

أ��ل ��� ����ّٰ�، و�� أ�� ا����ء أ�� أ��� �� د�� ا��ّٰ� و�� أ��أ ����ب ا��ّٰ�، و�� 

   ����٤٣ ا����ال �� ا�� أ�� ����� ��� ���� ����� ؟ ��ل ذاك ر�� ����ر� 

و��ل ا������ي: رواه ���د وأ��� �� ���� وا������ ���� ����، ۞ 

���� �� ����د �� ��� ����� ���� ���� �� أ�� ���� �� ���� ���� �� أ�� ����، 

��ل: "��� ���� ����ن  ملسو هيلع هللا ىلص� و��ا ا�����ي و����: أن ر��ل ا��ّٰ� �٢٢٢٥/٢ ���

   ������٤٤،: ��م ����راء"� -����م ��م ���� أو ��م ���ه

                                                                                                                                       

، حتت رقم احلديث: ٢/١٢٢د ومنبع الفوائد، باب رفع اليدين يف الصالة: جممع الزوائ -٤١

٢٥٩٣. 

 .٦٠٥٠، حتت رقم احلديث: ٤/٤٣جممع الزوائد ومنبع الفوائد، باب ذكاة اجلنني:  -٤٢

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن عبدالرمحن [عو] بن أيب ليىل االنصاري الكوىف:  -٤٣

 .٧٨٢٥، رقم الرتمجة: ٣/٦١٣

إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة للعاامة أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل البوصريي،  -٤٤

 .٣/٨١باب صوم يوم عاشوراء:



راء و  د١٣    أ 

 

و�� روا�� �������:  :���٨٠٤ :ا�������و��ل ا�� ا����� ا������ ا����ي ۞ 

و�� �� روا�� ����ا ��م ����راء و�����ا ��� ا����د ����ا ���� ���� و���ه ����، 

�� �� ��س ��، و��ل ا�� ��ِ�� ��٤٥داود �� ��� ا������ ، ��ل ا�� ��ي: ���ي أ�

�� �� ���ب إ�ّ�� ���ث ����� وا��، ���: �� �� ���� ا�� ��ي ��ّة  ر�� أ� أ�

��د��   ���٤٦أ�

و��ل ا����� ا�� ��� �� ا������: ����: ��� ��� إ�� ���� ۞ 

ا���ِ��، ���� �� ���� ا�� ���س �� و���� ��� ورواه ا������ ��  ������

��� �� ا�� ��ّ�س ����: ��� ���� إ��  �� ���� �� داود �� ���ّ �� أ� روا�� ا�� أ�

و���� و�� ��م ا���ِ�� ���� ����ن ����م ��م ���� أو ��م ���ه ��م ����راء� 

����� ا������ط  ���� ر��� و�� �� ا����ل ��� �����ن ������ن �� ا�� ���س أ�

���� ا����� ا���ِ��� و������� ������ ا����د ��ّ��� �� �����ن إ�ّ� ���� وا��ا ���� 

ا����، وا������ن ��� ��ل ا��  ��ا �� �� ��� ا���ِ�� ا���� �� ��م ا���دي ���

��ّ�س ������ن و��ا ا����س ا��ي ذ��ه ����ل ��� �� ����ع �� روا��� و�� 

                                                           

: وهذا احلديث قد ٥٢٣٨قال البزار يف مسنده، مسند ابن عباس ريض اهللا عنهام، حتت رقم:  -٤٥

ِن عباس وال عن غري ابن عباس أن روي َعن ابِن عباس من وجوه ، والَ َنْعَلُم روي َعن اب

النَّبيَّ صىل اهللا عليه وسلم أمر أن يصام قبله يوما وبعده يوما إالَّ يف حديث داود بن عيل عن 

: ٥٢٣٢أبيه ، َعن ابِن عباس ، وقد تقدم ذكرنا لداود...وقال عن داود فيام تقدم حتت رقم: 

ديث عىل أنه ال يتوهم عليه إالَّ الصدق ، وداود بن عيل كان يف نسبه عال ومل يكن بالقوي يف احل

 ، وقال: خيطىء. "الثقات"َوإنَّام يكتب حديثه ما مل يروه غريه.اه. وذكره ابن حبان يف 

 .١٠١٧، حتت الرقم: ٢/١٠٩حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج، باب صوم التطوع: -٤٦



راء و  د١٤    أ 

 

�� ذ�� �� ���� ���� ا�� ��ّ�س ��ل ��ن ا�� رو �� ا�� أ� ى ا������ �� ��

ن ������  ��ا�� ������ ����� أ�   �����٤٧س ���م ����راء ����� و

 ابت واا   

إ��� ��م ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و  :و�� ا����� ��� ا���س ��ا و��ل

إ�� ��م ا������ ����  :��� ا������ �� ��� ر��� ا��ول ���� ���ل ا�� ���س

ا����د ����� ��م ����راء ؟ و��� إ���ل آ�� و�� أ�� �� ��� �� ا������� �� 

���� ���� ���م ��م ����راء �� ا������� و��ن ����  :���� ����� أ��� ����

و ا����م ����� ���� ���� إ�� ا������ ���� وأ�� ������ ���� ��ض ���  ا����ة

  � ��� ��ء ���� و�� ��ء ����� :ر���ن ��ل

و�� �� ��� �� ا������� أن ا����� �� ��� د�� ���  و����ل آ��:   

أو���  :�� أ�� ���� ادن إ�� ا���اء ���ل :��� ا��ّٰ� �� ����د و�� ����ى ���ل

إ���  :و�� �� ؟ ��ل :و�� ��ري �� ��م ����راء ؟ ��ل :�راء ؟ ���لا���م ��م ���

�� ��م ��ن ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ����� ��� أن ���ل ر���ن ���� ��ل 

ر���ن ����� و�� روى ���� �� ����� �� ا�� ���س أن ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� 

� ر��ل ا��ّٰ� إ�� ��م ����� � :���� و ��� ��� ��م ��م ����راء وأ�� ������ ����ا

إذا ��ن ا���م ا����� إن � :ا����د وا����رى ���ل ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ���

��� ��ت ا���م ا����� ��� ���� ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ�  ���ء ا��ّٰ� ���� ا���م ا�����

 ���� و ���، ���ا ��� أن ���� وا���� ������ ��� و���� ���م و����� ا�����م ���

                                                           

، حتت الرقم: ٢/٤٦٢طوع:التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، باب صوم الت -٤٧

٩٣١. 



راء و  د١٥    أ 

 

أن ذ�� ��ن ��� ����� ا������ �� إن ا�� ����د أ��� أن ��م ����راء ��ك 

��ك ����  :�����ن و��ا ������ ���� ا�� ���س ا�����ر و�� ���� أن ���ل

�� �� أ�� ����ن ���� ر��ل ا��ّٰ�  ���� �� ���ض ��� ��� �� ا������� �� ���و

���� ا��ّٰ� ����� ����� وأ�� ���� ��ا ��م ����راء و�� � :��� ا��ّٰ� ���� و ��� ���ل

�� إ��� ��� ��ا ��� ا���� �����  ���� ��ء ����� و�� ��ء ������   و���و

و�� أن ����� روى �� ����� �� ��� ا��ّٰ� �� ���س أ��  و����ل آ��:

 :إن ��ا ا���م ����� ا����د وا����رى ��ل :��� ��� ����ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ���

��� ��ت ا���م ا����� ��� ���� ر��ل ا��ّٰ�  �إن ���� إ�� ���� ������ ا������

ا�����  :��� ا��ّٰ� ���� و ��� �� روى ���� �� ����� �� ا���� �� ا����ج ��ل

أ����� �� ��م ����راء  :إ�� ا�� ���س و�� ����� رداءه �� ز��م ���� ��

���ا ��ن  :����� ����� ���إذا رأ�� ���ل ا����م ����د وأ��� ��م ا :���ل

  ����  :ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ����� ؟ ��ل

و�� أن ���� إن ��ن وا��� ���و�� �� أول ا�����م ���  و����ل آ��:

������ ������ و�� ��ت ����� ا���� �� �� ا���� و�ن �� ��� ���� ���� أ�� 

� �� و��ه ����دة أ�� ���� �����م ا�����ك �� ��ن أ�� ؟ ��� �� ا����� وا���

ا����م أ�� �� ��ن ��� ��� أن ���م ���� ���� و��ا إ��� ���ن �� ا��ا�� 

���� ��ض ر���ن ��ك ����راء وا������� �� ���ك  :و��� ��� ��ل ا�� ����د

و�� أن ا�� ���س ��� ��م ����راء ��م ا����� وأ��� أن ���ا  :؟ و����ل آ��

�� و ��� و�� ا��ي روى �� ا���� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ��ن ����� ��� ا��ّٰ� ��

ذ��ه أ���  �����ا ��م ����راء و�����ا ا����د ����ا ���� ���� أو ���� ���ه� :��



راء و  د١٦    أ 

 

 �أ���� ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ���م ����راء ��م ا������ :و�� ا��ي روى

  ذ��ه ا�����ي�

�����اب �� ��ه ا�������ت ���ن  :و��ل ا�� ا���� ر��� ا��ّٰ� �����۞ 

: و�� أ�� ��� ��م ا������ و���� �����ن ا��ّٰ� و�����ه و������: أ�� ا�����ل ا��ول

��م ����راء ���� ��� أن ��م ��و�� و���� ������� ���� إ��� ��م ��م ا������ 

�� ر��� ا��ول ���� ���ة و���� أول ���� ���� ����ع ا���� �� ا���م ا����� 

�ي ��ن ��� ��و�� ا������ و�� ��� و�� ���� ��ا إن ��ن ���ب أ�� ا����ب ا�

���ن ا���م  �� ���� ������� ا������� و�ن ��ن �������� زال ا�����ل ������� و

ا��ي ��� ا��ّٰ� ��� ���� �� ��م ����راء �� أول ا����م ����� أ�� ا����ب 

�� ر��� ا��ول و��م أ�� ا����ب  ������ر ا������ ��ا�� ذ�� ���م ا���� ا������

إ��� �� ����ب ��� ا���� و��م ا������� إ��� �� ������ ا������ و���� ���� 

��� أ�� �����  ملسو هيلع هللا ىلصو���� �� ����� �� ا����� �� وا�� أو ����� ���ل ا���� 

�� �� ����� ��ا ا���م و�� ������ و�� أ���وا ������  ���� ���� ��� ��ه ا��و��

� ا���� ا������ ��� أ��� ا����ري �� ����� ����� ��ن ����ه �� ��� ��ورا�� �

   �� ا���� ����� ��� ا������

و�� أن ����� ���� ���م ����راء �� ا�������  وأ�� ا�����ل ا�����:

و��ن ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ����� ��� ر�� أن ����� ���� ���� ��ا 

�� و���� �� ���م ������ و���� إ��� ����ا ���ون ا���م و����ا ����ن ا������ �

������� ���ن ����� ���� ا����م ���� ��م ا���� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ا������ 

������� ������ ��� �����ا �� ا���م ا��ي ��� ا��ّٰ�  :و���� �����ن ذ�� ا���م و

 �� �������� أ�� ���� :��� ���� و���� �� ����ن ���ل ��� ا��ّٰ� ���� و ���



راء و  د١٧    أ 

 

����� وأ�� ������ �����ا ������� و�����ا وأ��� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� أ�� وأ��� 

أ�� ����� �� ا����د ��ذا ���� ���� ���ا ��ّٰ� ��� أ�� أن ����ي �� �� ا����د 

  ��ع �� ����� ��ع ��� �� �� ������ ������  :�� ���� إذا ����

أن ���� �� ا�������  :؟ ���� �� أ�� ���� أن ���� ���� :��ن ���   

ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ��� ����� ��� �����ا ��م ���� ��� ا��ّٰ� ��� ���� 

و���� وأ��ق ��� ����ن و���� ����� ���� ���ا ��ّٰ� ���� ����� ���ل ر��ل 

����  ����� أ�� وأو�� ����� ���� ����� وأ�� ������ :ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ���

� ��� ذ�� و�� ������ ��� أن ���� ���� ���ا ��ّٰ� ����� ��ا ا���ر إ�� أ���

ا������ ا��ي ��ن �� ��� ا����ة ��زداد �����ا ��� ��� ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� 

أ��  :���� و ��� ���د�� ���دي �� ا�����ر ����� و����ك �� ��ن أ�� وا�����

  ��� ذ�� ���� وأو��� ��� ����� �����ه �

و�� أن ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ��ن ���م  :ا�����ل ا����� وأ��   

��م ����راء ��� أن ���ل ��ض ر���ن ���� ��ل ��ض ر���ن ���� ���ا �� 

���� ا����� ��� إ�� ��ن ����� ��ن ���� ��� ر���ن و����� ����ن ا����وك 

��ل ��� و���� و��ب ���� �� ا������� و����� ��ا و�� �� ���� ���� ا����م 

���  :��� ��� إ�� ���� ������ ا����� أي :إن ا����د ������� :���م و�� ��� ��

��� و�� ر�� أن ��ا ��ن ��  :�����ا ا����د و����ا ���� ���� أو ���� ���ه أي

آ�� ا���� وأ�� �� أول ا���� ���ن ��� ��ا��� أ�� ا����ب ���� �� ���� ��� 

  �� ���ك�  ���ء ���� أن ا�������

���م �� ��ل  إن ���� �� ��� وا��� أ�� ا������ إ�� أن ���ل ���ك ا�������  :و

��ا ���� ��� ا��ّٰ� �� ����د ر�� ا��ّٰ� ��� ��أ�� و���  :��� ��� ������ أو ���ل
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���� ا�����ب ���� و��ا ���� ��ن ا���� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ���� ��� ����� 

� ا������ وا���� ا������ ��� ����� إ�� ��� و���� و�� وأ��� أن ���� ���� ا���

��و ��� ��ف وا�� ������ ��� و��ا�� ���� ���� أن ا��ي ��ك و���� �� 

  ا�������� 

�� ا����� ��� ���� ���� �� ��م ������ و��� ��  :��ن ���    ���� ���و

  ����ض ��

�� وأ�� ا��ن ���  �����اب:    �� ���� �� ��� ا����ار و�� أن ���� ���و

�� ������ ����� ���� �� ����� أن ���ل ��� ��ن وا��� و���  وا�� و�� ���� و��

أن ����� أن ���ن ا���� ���� ��  و��اب ��ن:إن ا��ّٰ� �� ����� ������  :و����

ك ا���� �� ا����ار ا����ن ا����� وا����� ���� ��د�� ا����ب �� ا����� و��

و�� أ�� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� إ��� ��� أن ���ن ����  و��اب ����:ا����ب� 

إن ا��ّٰ� �� ����� ����� و��ا  :وو���� �����دا �� ��� ا���آن و��ل ��� ��ا ����

�� ���� ا����ب ���� ذ�� ��ن ا��ا�� ا��ي ���� ا��ّٰ� ��� ���ده �� �� أ����� 

����� ���  �١٨٣ :ا����ة�} كتب علي�م ا�صيام��� �����: ������� ���� ����� 

ا��ّٰ� ���� و ��� أن ��م ��م ����راء �� ��� دا��� �� ��ا ا������ب ا��ي ���� 

ا��ّٰ� ����� د��� ����� �� ����� أ�� دا�� ���� ���� ا��ّٰ� ����� ��� ����� ��� ��ا 

و��� ا���� ا����� ������ ا��ي ��ر ������ ���ا ا����م ا������ب ���� ��ا أن 

�� إ��� ��� ��ا  ��� ��� ��� ��� وا����ار ��ض ر���ن و��� و��ب ���و

����راء �� وا���� ���وا أ��ه ������ وا���اء ���� و�������ك ��� أ�� ���وا 

ذ�� ��� ��ض ر���ن ��� ����� ا������ و��ض ر���ن ��ن �� ا���� ا������ 

�� ا����ة ����� ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� و�� ��م ��� ر�����ت ��� 
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��� ا���� ������ ���ه ��� ��ول ��ص ر���ن و�� ��� ا�����ر �� ��م 

���� ���ه �� آ�� ا���� ��� ��ض ر���ن و�ن �� ���� ��ا ا����� ������ 

  أ��د�� ا���ب وا������ 

 :���� ���ن ���� و�� ���� ����� ا���� �� ا���� و�� ��ل ��ن ���:   

��  :أن ��ا ا����� ����� ��� �����اب: �� ���م ��� �� ���� ا����م �� ا�����

�� �� ���م ا���� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� أو �� ��ل ���� و����� ؟ ���� ���� 

���� �� ���� ا����� �� ا����ي  ��و��� ����� ���� وا����ي و����ن �� ����� و

و�� رواه  :ا�����ف أ�� ��ل ا�����ي :ور��� ����� وأ��� أ�� ا����� �����ن

�� ا�� ��� ���� و�� أ�� و���� �� ���� ر��� ���� را��� و��ا���  ����

روي و������ وا���� �� ����� ر��� ��ن �� ���� ر���  :و���� ����� أ���

��ن �� ���� ر��� �����م أن ��ا إ��� ���� ��� ��ض ر���ن وذ�� ����� �� 

���� ���� ���� ا���� ����م ��م ����راء وذ�� ����� ��� وا�� و�� ا������ 

����ب ����اء ���م ��م ����راء ���� �� ا����ر ��� ��ض ر���ن و��� ��ض 

ا������ �� ا���� �� ��� و��ب ���� �����ن و���د و��ب ا������ ���ه 

 ���� ��� أ���ب أ�� �����:�� �� �� ����� ��� أن و��ب ���م ��م  و��

���� ���� �� ا����ر ��  و��ب ��م ذ�� ا���م و���اء :����راء ���� أ����

��� ����� ا��ا�� ��ا�� آ�� ���� ��� ا����اء ���� �� ا����ر ��� ����خ� 

:����� ��� و�� أن ا��ا�� ���� ����� وو��ب ����راء إ��� ��� �� ا����ر  و��

و����� ��� ��� ا������ ����� ������ و��� و�� ا����ب وا���� �� و��� ��ن 

�� �� أ���ء ا����ر أ��أ ������ ��� �� ���ق  و�� ����� ����ا ��ا اذا ���� ا����� ����ؤ

��� ����� و�� ���  ���� ���� ���ر�� ������ب وأ��� ��م ��م ����راء و��ه ��
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��ا�� أ�� ا���ق وأ����� إ�� ��ا��� ا���ع و��ا��ه و����� ��ل ا����د�� و����� 

��� ����� ا��ي ��� ����� و����� �� د��ى ا���� � ��� ��ورة و��� ��ه ا���

�� �� ��� �� ������ ����ة �� ��ا�� ا���ع أو ������ ��� ا����ر و�ذا ��ن ا���� 

��� ا��ّٰ� ���� و ��� �� ���� أ�� ���ء ����دة ا����ة ا��� ���ا ����� إ�� ا����� 

ا������� إذ �� ������ و��ب ا����ل ����� �� �� ����� و��ب ��ض ا���م أو 

إ�� ��ك ا������  :���� �� ا���� ���� و���� �� ���� ������ء و�� ���ل�� �

  ا��ا�� إذ و��ب ا������ ���� ����� ����ب ا����� و��ا �� ���� ا����ر� 

��� �� ���ل ��� أ�� �� �� ��ن ����راء  :و�� ر�� أن ��ه ا���

�������� ���� و��ن ���ىء ����� ���� �� ا����ر �� ��� ا���� ������ ����� 

و�� �������� إ��اء ����� ���� �� ا����ر ��ن �������� ����� �� و�ذا زال ا�����ع 

زا�� ��ا��� و������� ��ن إ��اء ا���م ا��ا�� ���� �� ا����ر �� ��� �� ������ت 

���ص ��ا ا���م �� �� ������ت ا���م ا��ا�� وا���م ا��ا�� �� ��ل و���� 

إ�� ��� وا����اء ���� �� ا����ر و���� �� ��ا�� أ��  زال ������ ���� �� ���

��� �� ���ل إن ��م ��م ����راء �� ��� وا���  :ا���م �� ������� وأ�� �� ��

��دة �����ه ������ ���  �� ���� �� ��� ا���� �� و����� ا���� �����اء ا���م وز

���ل ا�� �� إ�� ���  :��د��ن أ�� �������ك و�� ��ا ���� ��ي �� ا����ب و

��ض ر���ن ��ك ����راء و����م أن ا������� �� ���ك ����د�� ا��� ����� 

و����� ������ أن ���ن ا����وك و����، ���ه ��� ��ق ����س �� ذ��� وا��ّٰ� 

  أ���� 

���  :و�� أن ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ��ل وأ�� ا�����ل ا��ا��

أن  :���� ��� ا���م ا����� و��ل ا�� ���س ���� إ�� ���� ������ ا����� وأ��



راء و  د٢١    أ 

 

ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ��ن ���م ا����� ���� ���س روى ��ا و��ا 

و�� ��� ��ا و��ا و�� ����� ������ إذ �� ا����� أن ���م ا����� و���� أ�� إن 

�م ��� إ�� ا���م ا����� ���� أو ���ن ا�� ���س أ��� �� ���� �����ا إ�� �� �

��� ا�����ر �� ذ�� ����ا أي ���� ��ن ���� �� ���  :���� وو�� �� و

  و����� إذا ��� ا���ل و��� �� وا�� �� ا��������� ��� ����� ��� ا������� 

  ��� ���م ��ا�� ��� ��� ������  وأ�� ا�����ل ا�����:   

أ��د وأ��� ��م ا�����  :و�� ��ل ا�� ���س وأ�� ا�����ل ا���دس:

����� ��� ���� ����ع روا��ت ا�� ���س ���� �� زوال ا�����ل و��� ��� ا�� 

�� ا���م ا�����  :���س ���� �� ���� ����راء �� ا���م ا����� �� ��ل ������

وا���� ������ ا����� أن ��م ����راء �� ا���م ا����� ا��ي ���ه ا���س ���� 

� ا����� إ�� ���م ا����� ��� وأ��� أن ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ��م ����راء ��ر�

���� و ��� ��ن ����� ���� ���� أن ���ن ��� ذ�� ��ا��و�� و��� أن ���ن 

�� ��� ا���� �� و���� ���� �� ا������� و��ك ��� ذ�� أ�� �� ا��ي روى 

���� ���ه و�� ا��ي روى ��ّٰ� ���� و ��� أ���� ر��ل ا��ّٰ� ��� ا :����ا ���� ���� و

 ���� ����م ��م ����راء ��م ا����� و�� ��ه ا����ر ��� ���ق ����� ���� و

����� ������٤٨�  
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اراء و    

ا��� ا�����ء ��� أن ��م ��م ����راء ��� و��� ��ا��، وا�����ا �� 

���� أول ا�����م ���ل أ�� ����� ��ن وا���، وا���� أ���ب ا������ ��� 

و���� أ������ أ�� �� ��ل ��� �� ��� ��ع و�� �� وا��� �� �� ��ه ا���� 

دون ذ��  و����� ��ن ����� ا�������ب ���� ��ل ��م ر���ن ��ر ������

ا�������ب، وا����� ��ن وا��� ���ل أ�� ����� و��ل ���ض ��ن ��� ا���� 

���ل ��ن ���� و�� ��ق ��� ������ �� ����، ��ل وا���ض ا������ن ���ا و��� 

  ��٤٩ا�����ع ��� أ�� ��� ���ض إ��� �� ������ 

أر��  ملسو هيلع هللا ىلصو����� �� ا�����ر أ�� ��ن �����  :و��ل ا�� ر�� ا������۞ 

����ت: ��ن ����� ���� و�� ���� ����� ���� ��م ا������ و�� أ�� ا����ب 

������� و��ن ��� ��ا����� ���� �� ���� ��� ����� وأ�� �� وأ�� ����  ������� و

��ض ر���ن ��ك ا������ �� ��م �� آ�� ���ه أن ��� إ��� ���� آ�� ������ 

   ������٥٠ ا����ب و�� ��� ���� �� ��� ا��ر��� 

���� �� ����ع ا����د�� أ�� ��ن وا��� و��ل ا����� ا�� ���: ۞  و

��دة ا������ ��د��  ����ت ا���� ����� �� ���� ا���� ���� �� ز �����اء ا���م �� ز

��د�� ���� ا�����ت أن �� ����� ��� ا�����ل  ���� �� أ�� �������ك �� ز

و���ل �� ����د ا����� �� ���� ��� ��ض ر���ن ��ك ����راء �� ا���� ���� �� 

��ك ا������� �� �� ��ق ��ل ��� أن ا����وك و���� وأ�� ��ل ����� ا����وك 

�� ���� ا������� ��� ���� ���� �� ���� ا������� ��ق و�� ���� ا������� وا���
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���� �� ا����ار ا������م �� ��� �� ��م و���� ��� ا��ّٰ� ���� و ��� ��� ���ل 

��� ��� �� ���� ا����� وا����� و������� �� ���� وأ�� ���� ��� وأي ����� 

  ���٥١ أ��� �� ��ا

"��� ���� إ�� ���� ������ ا�����  :ملسو هيلع هللا ىلص����  و��ل ا����� ا�� ���:۞ 

��ن ���م ا�����، و��ّ ���م ا����� ���ت  ملسو هيلع هللا ىلص���ت ��� ذ��" ���� ���� �� أ�� 

��� ذ�� �� �� ��ّ �� �� ��م ا����� ����� ����ه أ�� �� ����� ���� �� ����� 

    ��٥٢إ�� ا���م ا����� إ�� ا������ ��، و��� ������ �����د وا����رى و�� ا��ر��� 

��� ��ا��� أ�� ا����ب ���� �� ���� ���  ملسو هيلع هللا ىلصو��ل أ���: و�� ��ن ۞ 

���� ���� ��� وا���� أ��  ،���ء و�� ���� إذا ��ن ���� ����� ��� أ�� ا��و��ن

���ا �� ذ��،  ،ا�����م أ�� ������ أ�� ا����ب أ��� ��� ��� �� ا�����

�� أ�� �������� ���� ��ن ���ف  ،���� أ�� ����� �������ا���� أو�� و��ل: 

��م ���ه ����� ����   ��٥٣ إ��� ��م ���� و

و��ل أ���: ���م ����راء ��� ���ث ��ا�� اد���� أن ���م و��ه ۞ 

   ��٥٤و���� أن ���م ا����� ��� و���� أن ���م ا����� وا���دى ���, وا��ّٰ� أ���� 

��  �و�����ا ��� ا����د����ا ��م ����راء �و��ل ا����وي �� ا������: ۞ 

ً ���� ا������� �����  ا����ا ��� ��ب ���� و��ن ا����  �����ا ���� ����ً و���ه ����

����� ���� ���� ���� و�� ا����د ������� ����� ���� أو ������د �� �����ر��، 
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��ل ���: ���م ����راء ��� ���ث ��ا�� أد���� أن ���م و��ه و���� أن ���م 

���ا ا����� ������� ������  ���� و���� أن ���م ��� ا����� وا���دي ������ ا�

و���� ��� ���� إ�� ���� ������ ا����� ������� ������ و���� ��� ���� إ�� 

  ��٥٥ �� �� �� ا�� ���س �����د ��������� ������ ا����� ������� ��� ���� 

ا����ط ��م  ����ا ���� ���� و���ه ����, :ملسو هيلع هللا ىلص����  و��ل ا�������:۞ 

����� أ��م ا����� وا����� وا���دي ���، ����ن ��م ����راء ��� ���ث ��ا��: 

ا��و�� ��م ا����� و��ه، وا������ ��م ا����� ���، وا������ ��م ا���دي ��� 

������ �٥٦�  

و���ا ��� ا������� و��ل ���� ���ا����م ا����ر���ري �� ا�����ة: ۞ 

وا����� وا���� ���ا��� ا�����ي ��ا�� ��م ����راء �����، و����ا ��م 

ا����� و���� ���� و���ه ���� أ��� ا���ا�� وأ������ ��ل ا���� ���ا��� �� 

���� ���ه، و�� ��ء ذ�� ��  ���� ���� و ا�����ت: ا����� أن ���م ا����� و

ي ��ا�� ��م ����راء ا����ث ���ا أد���� أن ���و��ل:  �ا������������ أ���

���م ا����� ���، و���� أن ���م ا���دي ��� ��� و���� أن ���م ا����� 

  ��٥٧ �وا�����، و���� ���� ��ه ��ق ا�������� ا��و���� �����ة ا����د�� ����

أن ���م ���� ��م و���ه  :أ����� :و��ل ا�� ا����: ��ا�� ���� �����۞ 

��� ذ�� إ��اد  ��� ذ�� أن ���م ا����� وا����� و���� أ��� ا����د�� و ��م و
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راء و  د٢٥    أ 

 

ا����� �����م� وأ�� إ��اد ا����� ��� ��� ��� ا����ر و��م ���� أ������ و����� 

و�� ���� �� ا���� وا���ع وا��ّٰ� ا����� ����اب� و�� ��� ��� أ�� ا���� ����� 

�� ��� أن ا���� ������ أ�� ا����ب �� ��ه ا����دة �� ا�����ن ���  :آ�� ���ل

إذا  :إ�� ���� ا����� إ�� ا����� أو �������� ��� و���� :وذ�� ���� ���� أ����

����� ا������ ����� ر��ل ا��ّٰ� ��� ا��ّٰ� ���� و  :��ن ا���م ا����� ���� ا�����

��� ا��� ذ������ ��� ��� أن ����� ��اده ���ن ا������ط ��� م ا������ ��� وا���

أ��ب إن ��ء ا��ّٰ� و����ع أ��د�� ا�� ���س ����� ��ل ��ن ���� �� ���� 

أ����  :�����ا ا����د ����ا ���� ���� أو ���� ���ه و���� �� ���� ا�����ي :أ���

��� ا��� ��������    ������٥٨م ����راء ��م ا����� ���� ��� ا���

ا�����ا ��� �� أي ��م ���ل ا�����: �� ا���م ا����� و��ل ا�����: ۞ 

وا������ق ��ل ���� و�� ���� ����ر ا�����ء �� ا������ وا������� و�� ����� 

���� ذ�� إ��� �� ا������ ����� و�� ا������� ���� �� ا����� وا���� 

س وذ�� ا�� ��� ا����ي و�� ا����� ���� وا������ وأ��� و����ق وأ������

�� ا����ك ����راء ا���م  �ا������إ�� أن ����راء �� ا���م ا����� و�� 

���� ����ة ا���� ا������ ��� �� �� ا���م ا����� أو  �ا�����م�و�� ا����� 

����راء  ������ أ�� ا���� ا�������ي�ا���م ا����� أو ا���م ا���دي ��� و�� 

وا���� ��م ���م ا������ �����  ��م ا���دي ��� و��ا ذ��ه ا���� ا����ي

روي ذ�� �� أ�� را�� ���� أ�� ����ة وا�� ����� و�� ���ل ا������ وأ��� 

و����ق وروي �� ا�� ���س أ�� ��ن ���م ا������ ���� أن ����� و��ن ����� 

���� ���ه �� ا���� و���� ا�� ���ب  و��م أ�� إ���ق ����راء ����� أ��م ���� ���� و

                                                           

 .٧٦ صيام التطوع، ص: زاد املعاد يف هدي خري العباد، فصل يف هديه صىل اهللا عليه و سلم يف  ٥٨



راء و  د٢٦    أ 

 

�� ��� و��ل إ��� أ��م ���� و���ه ��ا��� أن ������ و��ا روي �� ا��  �� ��

و��ه  �ا������و��  ���س أ��� أ�� ��ل ����ا ���� ���� و���ه ���� و�����ا ا����د

و��ه ����� إ��اده إ��اد ��م ����راء �����م ���� ا����� ������د و�� ا���ا��: 

  ���٥٩ا������ �����م و�� ����� ������ ���� �� ا����م

وا���� ا������ وا������� ��م ا���دي ���، إن �� ��� ا���ِ��� ۞ 

��ل ا������� ا�����: �� �ّ� ا������ �� ا��م وا�����ء ��� ا�����ب ��م 

  ��٦٠ ا�������

������� ���ي ��ا�� ��م ����راء أر���، أ����� أن ���م ���� ��م ۞ 

��� ذ�� أن ���م ا����� وا�����، و��  و���ه ��م، و�� ا����ط وا�����, و

��� ذ��  ���� ���ه، و ��� ذ�� أن ���م ا����� و ا���� و���� أ��� ا����د��، و

إ��اد ا����� و��ه �����م، و�ن ��ه ����� إ��اده �����م و ���� �� ����� 

  ���� �� ا����م ا������� ؛������

  و��� ا��ّٰ� و��� ��� ����� ���� و��� آ�� و���� أ������وا��ّٰ� أ��� �����اب، 
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سا 
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