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 تيلوف

 السووضيجالل الدين لعالمة ا

 هـ 199تـ

 رمحه اهلل

 

 اعتنى به

 حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب

 غفر اهلل له ولوالديه ودشاخيه وللمسلمني
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بسم اهلل الرمحن الرحوم  

احلمد هلل خالق األزمنة والفصول, والصالة والسالم عذ شودىا حممد خر 

 ورشول, ىبي 

هذا جزء ألفته يف فصل الشتاء معتز, ضمنته ما ورد فوه من احلديث النبوي 

 واألثر.

   

أخزتني أم الفضل بنت حممد القدد بقراءيت علوها 

 أىا أبو ادعايل عبد اهلل بن عمر وأبو العباس أمحد بن احلسن قاال:

 أىا أم اخلر بنت عيل

 باس الدمشقي قاال:ن وأبو العاأىا أبو الطاهر بن غزو

 أىا أبو القاشم البوصري

 عن أيب عبد اهلل النحوي

 أىا أبو عبد اهلل القضاعي
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 أىا أبو حممد عبد الرمحن بن عمر التجوبي

 أىا أبو الطاهر ادديني

 أىا يوىس بن عبد األعذ

 ثنا عبد اهلل بن وهب

 أخزين عمرو بن احلارث

 عن دراج

 عن أيب اهلوثم

 هلل عنه قال:عن أيب شعود ريض ا

 قال رشول اهلل صذ اهلل علوه وشلم:

 الشتاء ربوع ادًمن.

 هذا حديث حسن, 
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أخرجه اإلمام أمحد يف )مسنده( عن حسن هو ابن موشى عن ابن هلوعة عن  

 دراج به, فوقع لنا بدال له عالوا.

 وأبو شعود هو اخلدري, واشمه: شعد بن مالك, 

 لعتواري, وأبو اهلوثم اشمه: شلوامن بن عمرو ا

 ودراج يكنى: أبا السمح, ويقال: اشمه: عبد الرمحن, واشم أبوه: شمعان.

واختلف فوه, فقال عباس: شيلت حيوى بن معني عن حديث دراج عن أيب 

 اهلوثم عن أيب شعود فقال: ما كان هكذا هبذا اإلشناد, فلوس به بيس.

 وقال: دراج ثقة, وأبو اهلوثم ثقة.

 حوح.هذا إشناد ص وقال مرًة:

 وقال عثامن بن شعود: صدوق, ولوس بذاك.

 وقال أمحد: حديثه منكر.

 وقال أبو داود: أحاديثه مستقومة إال ما كان عن أيب اهلوثم عن أيب شعود.
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 وقال النسائي: لوس بالقوي.

 وقال أبو حاتم: يف حديثه ضعف.

 وقال الدارقطني: ضعوف.

 وقال مرًة: مسوك.

ازي: قال ابن معني: دراج ثقة, فقال: ما هو وقال ابن عدي: قول لفضلك الر

 بثقة, وال كرامة.

قال ابن عدي: ومما ينكر من أحاديثه: الشتاء ربوه ادًمن, وأصدق الرؤيا 

 باألشحار, والسباع حرام, وأصواء أخر.
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 أخزىا صوخنا صوخ اإلشالم أبو البقاء علم الدين بن أيب حفص البلقوني

 إجازة

 الفضل بن احلسني, وأيب احلسن بن أيب بكر قاال: عن احلافظني أيب

 أخزىا حممد بن إشامعول احلموي

 ح

وأخزين عالوا أبو عبد اهلل حممد بن مقبل يف كتابه إيلَّ من حلب 

 عن أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب عمر قاال:

 أىا الفخر بن البخاري, قال الثاين: إجازة

 عن أيب الفتح الفراوي

 عبد اهلل الفاردأىا أبو 

 أىا أبو بكر البوهقي

 أىا أبو عبد اهلل احلافظ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب

 ثنا حممد بن إشحاق

 ثنا أبو األشود

 ثنا ابن هلوعة

 دساضعن 

 عٓ أتٟ ا١ٌٙصُ

 عٓ أتٟ عع١ذ اٌخذسٞ سضٟ اهلل عٕٗ لاي:

 لاي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ:

 اسٖ فصاَ, ٚطاي ١ٌٍٗ فماَ.اٌشراء ست١ع اٌّؤِٓ, لصش ٔٙ

أخشظٗ أتٛ ٠عٍٝ اٌّٛصٍٟ فٟ )ِغٕذٖ( عٓ ص١٘ش عٓ ؼغٓ تٓ ِٛعٝ 

 عٓ اتٓ ١ٌٙعح.
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 ٟأخثشٟٔ ش١خٕا اإلِاَ ذمٟ اٌذ٠ٓ أؼّذ تٓ ِؽّذ اٌشّٕٟ تمشاءذ

 ع١ٍٗ

 أٔا عثذ اهلل تٓ عٍٟ اٌىٕأٟ

 أٔا أتٛ اٌؽشَ اٌمالٔغٟ

 .تىش تٓ أ٠ٛبأٔثا ِؤٔغح خاذْٛ تٕد اٌٍّه اٌعادي أتٟ 

 غ

ٟٚورة إٌٟ عا١ٌا أتٛ عثذ اهلل اٌؽٍث 

 عٓ اٌصالغ اٌّمذعٟ

 أْ أتا اٌؽغٓ تٓ عثذ اٌٛاؼذ أخثشٖ لاال:

 أٔثا عف١فح تٕد أؼّذ اٌفاسفا١ٔح إظاصًج

 أٔثا فاطّح تٕد عثذ اهلل اٌعٛصدا١ٔح

 أٔا أتٛ تىش تٓ س٠زٖ

 أٔا أتٛ اٌماعُ اٌطثشأٟ فٟ )اٌّععُ اٌصغ١ش(:

 ٌعض٠ض تٓ ع١ٍّاْ اٌؽشٍِٟ األٔطاوٟؼذشٕا عثذ ا

 شٕا ٠عمٛب تٓ وعة اٌؽٍثٟ

 شٕا ا١ٌٌٛذ تٓ ِغٍُ

 عٓ عع١ذ تٓ تش١ش

 عٓ لرادج
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 عٓ أٔظ سضٟ اهلل عٕٗ لاي:

 لاي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ:

 اٌصَٛ فٟ اٌشراء اٌغ١ّٕح اٌثاسدج.

   

:ٚتٗ إٌٝ اٌطثشأٟ لاي 

 ا١ٌٌٛذ. ٌُ ٠شٖٚ عٓ لرادج إال عع١ذ, ذفشد تٗ

 لٍد: ٚعع١ذ ٚشمٗ شعثح.

 ٚلاي اٌز٘ثٟ: ف١ٗ ١ٌٓ.

 ٚلاي إٌغائٟ: ضع١ف.

 ٚلاي اتٓ ؼثاْ: فاؼش اٌخطأ.

 ٚا١ٌٌٛذ شمح, ٌىٕٗ ِذٌظ, ٚلذ عٕعٕٗ.

 ٌٍٚؽذ٠س شا٘ذ.

   

ٟٚتاإلعٕاد اٌّاضٟ إٌٝ أتٟ ِؽّذ اٌرع١ث 

 أٔا أتٛ اٌؽغٓ شعثح تٓ اٌفضً اٌرغٍثٟ

 شٕا تشش تٓ ِٛعٝ

 ١ُأٔا أتٛ ٔع
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 شٕا عف١اْ

 عٓ أتٟ إعؽاق

 عٓ ١ّٔش تٓ عش٠ة

 سؼّٗ اهلل لاي: عٓ عاِش تٓ ِغعٛد

 لاي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ:

 اٌصَٛ فٟ اٌشراء اٌغ١ّٕح اٌثاسدج.

   

 ٓأٔثأ١ٔٗ عا١ٌا تذسظر١ٓ أتٛ عثذ اهلل اٌؽٍثٟ تاٌغٕذ اٌّاضٟ إٌٝ ات

 س٠زٖ لاي:

 أٔا اٌطثشأٟ فٟ )اٌىث١ش(:

 تٓ عثذ اٌعض٠ضشٕا عٍٟ 

 شٕا أتٛ ٔع١ُ تٗ.

أخشظٗ اٌرشِزٞ عٓ تٕذاس عٓ ٠ؽ١ٝ تٓ عع١ذ عٓ عف١اْ تٗ, فٛلع ٌٕا 

تذال ٌٗ عا١ٌا تذسظر١ٓ, ٚلاي: ٘زا ؼذ٠س ِشعً, عاِش ٌُ ٠ذسن إٌثٟ 

 صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ.

 ٚلاي ٠ؽ١ٝ تٓ ِع١ٓ: ١ٌظ ٌٗ صؽثح, ٚ٘ٛ ظّؽٟ.

 ٚلاي أتٛ داٚد: عأٌد أؼّذ تٓ ؼٕثً: ً٘ ٌٗ صؽثح؟, فماي: ال أدسٞ.

 ٚروشٖ اتٓ ؼثاْ فٟ اٌراتع١ٓ ِٓ وراب )اٌصماخ(.
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:)ٚلاي أؼّذ فٟ )اٌض٘ذ 

 شٕا ع١ٍّاْ تٓ داٚد

 شٕا شعثح

 عٓ ع١ٍّاْ اٌر١ّٟ

 عٓ أتٟ عصّاْ إٌٙذٞ لاي:

 لاي عّش تٓ اٌخطاب سضٟ اهلل عٕٗ:

 ذ٠ٓ.اٌشراء غ١ّٕح اٌعات

   

أخثشذٕٟ عض٠ضج تٕد ِؽّذ اٌّصش٠ح إرٔا 

 عٓ أتٟ اٌفشض اٌغضٞ

 أٔا ِؽّذ تٓ غاٌٟ

 أٔا أتٛ اٌفشض اٌؽشأٟ

 غ

ِٟٚأٔثأٟٔ عا١ٌا ِؽّذ تٓ أتٟ ِؽّذ اٌشا 

 عٓ ِؽّذ تٓ أؼّذ تٓ إتشا١ُ٘

 أْ عٍٟ تٓ أؼّذ تٓ عثذ اٌٛاؼذ أخثشٖ والّ٘ا
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 عٓ أتٟ اٌّىاسَ اتٓ اٌٍثاْ

 ؽذادأٔا أتٛ عٍٟ اٌ

 أٔا أتٛ ٔع١ُ فٟ )اٌؽ١ٍح(:

 ؼذشٕا عثذ اهلل تٓ ِؽّذ ِٓ أصً وراتٗ

 شٕا ِؽّذ تٓ صوش٠ا

 ؼذشٕا عّش تٓ ٠ؽ١ٝ

 شٕا شعثح تٓ اٌؽعاض

 عٓ شٛس تٓ ٠ض٠ذ

 عٓ خاٌذ تٓ ِعذاْ

 عٓ ِعار تٓ ظثً سضٟ اهلل عٕٗ لاي:

 لاي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ:

ْ اهلل ذعاٌٝ خٍك آدَ ع١ٍٗ لٍٛب تٕٟ آدَ ذ١ٍٓ فٟ اٌشراء, ٚرٌه أل

 اٌصالج ٚاٌغالَ ِٓ ط١ٓ, ٚاٌط١ٓ ١ٍ٠ٓ فٟ اٌشراء.

   

:ٚتٗ إٌٝ أتٟ ٔع١ُ لاي 

ذفشد تشفعٗ عٓ شعثح عّش تٓ ٠ؽ١ٝ, ٚ٘ٛ ِرشٚن اٌؽذ٠س, ٚاٌصؽ١ػ 

 .ِٓ لٛي خاٌذ, ؼذز تٗ اتٓ أتٟ داٚد عٓ اتٓ صوش٠ا
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أخثشٟٔ ش١خٕا ش١خ اإلعالَ اٌثٍم١ٕٟ شفا٘ا 

 عّش تٓ ِؽّذ اٌثاٌغٟ عٓ

 أٔثأٔا ِؽّذ تٓ أتٟ تىش تٓ أؼّذ تٓ عثذ اٌذائُ

 عٓ ظذٖ

 عٓ ِغعٛد تٓ عث١ذ اهلل

 أٔا عثذ اٌٛ٘اب تٓ اٌّثاسن األّٔاطٟ

 أٔا أتٛ اٌفضً تٓ خ١شْٚ

 أٔا أتٛ عٍٟ تٓ شاراْ

 أٔا دعٍط تٓ أؼّذ

 ؼذشٕا ِؽّذ تٓ عٍٟ اٌصائغ

 شٕا عع١ذ تٓ ِٕصٛس

 لاي: شٕا أتٛ ِعا٠ٚح

 األعّش عٓ

 عٓ إتشا١ُ٘

 عٓ عثذ اهلل لاي:

 لصش أ٠اَ اٌشراء فٟ طٛي ١ٌٍٗ, ٚلصش ١ًٌ اٌص١ف فٟ طٛي ٔٙاسٖ.

 ٘زا إعٕاد صؽ١ػ.
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:ٚتٗ إٌٝ عع١ذ تٓ ِٕصٛس 

 شٕا أتٛ ِعشش

عٓ ِؽّذ تٓ وعة فٟ لٌٛٗ ذعاٌٝ: ٠ٌٛط ا١ًٌٍ فٟ إٌٙاس ٠ٌٚٛط إٌٙاس 

 . لاي:1فٟ ا١ًٌٍ

ٙاس اٌص١ف, ِٚٓ ٔٙاس اٌص١ف فٟ ١ًٌ ٠ذخً ِٓ ١ًٌ اٌشراء فٟ ٔ

 اٌشراء.

   

:ٗٚتٗ إ١ٌ 

 ؼذشٕا أتٛ ِعا٠ٚح

 عٓ األعّش

 عٓ أتٟ ظث١اْ

 .2عٓ اتٓ عثاط فٟ لٌٛٗ ذعاٌٝ: سب اٌّششل١ٓ ٚسب اٌّغشت١ٓ

 لاي:

ٌٍشّظ ِطٍع فٟ اٌشراء, ِٚغشب فٟ اٌشراء, ِٚطٍع فٟ اٌص١ف, 

غشتٙا فٟ ِٚغشب فٟ اٌص١ف, غ١ش ِطٍعٙا فٟ اٌشراء, ٚغ١ش ِ

 اٌشراء.

                                                           

1
 (69)اٌؽط: 

2
 (97)اٌشؼّٓ:  
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:)ٚتاإلعٕاد اٌّاضٟ إٌٝ اٌطثشأٟ فٟ )اٌىث١ش 

 ؼذشٕا أؼّذ تٓ داٚد اٌّىٟ

 ؼذشٕا أؼّذ تٓ عث١ذ اهلل اٌغذأٟ

 ؼذشٕا اٌّعٍٝ تٓ ١ِّْٛ

 عٓ ِطش اٌٛساق

 عٓ ِعا٘ذ

 سضٟ اهلل عّٕٙا لاي: عٓ اتٓ عثاط

 لاي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ:

اب اٌشراء سؼًّح ٌّا ٠ذخً عٍٝ فمشاء اٌّؤ١ِٕٓ إْ اٌّالئىح ٌرفشغ تز٘

 ِٓ اٌشذج.

 ِعٍٝ تٓ ١ِّْٛ: ِرشٚن.

   

ّٟٕأخثشٟٔ ش١خٕا اإلِاَ ذمٟ اٌذ٠ٓ اٌش 

 عٓ اٌؽافظ أتٟ اٌفضً اتٓ اٌؽغ١ٓ

 أٔا ِؽّذ تٓ ِؽّذ األد٠ة

 غ

ٚأخثشٟٔ عا١ٌا أتٛ عثذ اهلل اٌم١ُ ِىاذثًح 
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 عٓ أتٟ عثذ اهلل اإلِاَ والّ٘ا

 اٌؽغٓ اٌؽٕثٍٟعٓ أتٟ 

 أٔا أتٛ ععذ اٌصفاس فٟ وراتٗ

 أٔا صا٘ش تٓ طا٘ش

 أٔا اٌث١ٙمٟ فٟ )شعة اإل٠ّاْ(:

 أخثشٔا أتٛ عًٙ تٓ ٔصش٠ٚٗ

 أٔا أتٛ تىش تٓ خٕة

 أٔا ٠ؽ١ٝ تٓ أتٟ طاٌة

 شٕا اٌؽاسز تٓ ِٕصٛس

 شٕا تؽش تٓ و١ٕض

 عٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أتٟ وص١ش

 عٓ ص٠ذ تٓ عالَ

 عٓ أتٟ عالَ

 سضٟ اهلل عٕٗ عٓ إٌثٟ عٓ أتٟ ِاٌه األشعشٞ

 صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚعٍُ لاي:

 عد خصاي ِٓ اٌخ١ش:

 ظٙاد أعذاء اهلل تاٌغ١ف,  -9

 ٚاٌصَٛ فٟ ٠َٛ اٌص١ف,  -2
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 ٚؼغٓ اٌصثش عٕذ اٌّص١ثح,  -3

 ٚذشن اٌّشاء ٚأٔد ِؽك,  -4

 ٚذثى١ش اٌصالج فٟ ٠َٛ اٌغ١ُ,  -5

 ٚؼغٓ اٌٛضٛء فٟ أ٠اَ اٌشراء. -6

   

 ِٓؽّذ تٓ أؼّذ األع١ٛطٟ أخثشٟٔ اٌماضٟ فخش اٌذ٠ٓ ِؽّذ ت

 تمشاءذٟ ع١ٍٗ,

 أٔا عثذ اٌشؼّٓ تٓ أؼّذ

 أٔا أتٛ اٌؽغٓ تٓ لش٠ش

 أٔا اٌؽافظ صوٟ اٌذ٠ٓ عثذ اٌعظ١ُ تٓ عثذ اٌمٛٞ إٌّزسٞ

أٔا أتٛ ِؽّذ تٓ عغاوش فٟ وراتٗ, ٚأتٛ اٌؽغٓ اٌثغٛٞ تمشاءذٟ ع١ٍٗ 

 لاال:

 ٟأٔا اٌغٍف

 أٔا عٍٟ تٓ اٌؽغ١ٓ اٌشتعٟ...فٟ آخش٠ٓ لاٌٛا:

 أٔا أتٛ اٌؽغٓ تٓ ِخٍذ.

 اٌثخرشٞ اتٓ أٔا أتٛ ظعفش

 شٕا ِؽّذ تٓ عثذ اٌٍّه اٌذل١مٟ

 شٕا عٍٟ تٓ اٌؽغٓ تٓ ع١ٍّاْ

 أٔا اتٓ إدس٠ظ
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 عٓ ؼص١ٓ

 عٓ ِعا٘ذ

 عٓ عث١ذ تٓ ع١ّش لاي:

 واْ إرا ظاء اٌشراء لاي:

٠ا أً٘ اٌمشآْ, طاي ١ٌٍىُ ٌمشاءذىُ, فمِٛٛا, ٚلصش إٌٙاس ٌص١اِىُ, 

 فصِٛٛا.

   

 آظش اٌعضء, ٚهلل اٌؽّذ
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 ٔغخح أخشٜ

 

 ٔغخح ساتعح

 

 ٔغخح ساتعح
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