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           ـنما وفُِسنرِ أَنورن شذً بِاِهللا موعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحِهللا ن دإِنَّ احلَم

لْ فَال هلضي نمو لَّ لَهضاُهللا فَال م هدهي نا منالمأَع ئَاتيس لَه ياد.  
وأَشـهد أَنَّ محمـداً عبـده       ُهللا وحده ال شرِيك لَه ،       وأَشهد أَنْ ال إِلَه إِالّ ا     

لُهوسرو.  
    َی  ا َأیَُّھ  ا الَّ  ِذیَن آَمُن  وْا اتَُّق  وْا الّل  َھ َح  قَّ ُتَقاِت  ِھ َوَال َتُم  وُتنَّ ِإالَّ َوَأن  ُتم

   مُّْسِلُموَن
  .] 102ان سورة آل عمر[

            َیا َأیَُّھ ا النَّ اُس اتَُّق وْا َربَُّك ُم الَّ ِذي َخَلَقُك م مِّ ن نَّْف ٍس َواِح َدٍة َوَخَل َق
وْا الّل  َھ الَّ  ِذي ـَساء َواتَُّق  ـ  ًرا َوِنـی  ـِاًال َكثـِمْنَھ  ا َزْوَجَھ  ا َوَب  ثَّ ِمْنُھَم  ا ِرَج   

  .]1: سورة النساء [ ُكْم َرِقیًباـْیاَم ِإنَّ الّلَھ َكاَن َعَلـِھ َواَألْرَحــوَن ِبـَتَساَءُل
    َی  ا َأیَُّھ  ا الَّ  ِذیَن آَمُن  وا اتَُّق  وا اللَّ  َھ َوُقوُل  وا َقْوًل  ا َس  ِدیًدا ُی  ْصِلْح َلُك  ْم

َأْعَم  اَلُكْم َوَیْغِف  ْر َلُك  ْم ُذُن  وَبُكْم َوَم  ن ُیِط  ْع اللَّ  َھ َوَرُس  وَلُھ َفَق  ْد َف  اَز َف  ْوًزا   
   .]71ـ  70:سورة األحزاب [ َعِظیًما

دعا بأَم ...  
          دمحم يديِ هاهلَد ريخاِهللا و ابتك ثياحلَد قدفَإِنَّ أَص)    ـهلَيلَّى اُهللا عص

  لَّمسو هلَى آلعـاللَةٌ          ) وض ةعكُلَّ بِدةٌ وعبِد ثَةدحكُلَّ ما وهثَاتدحرِ مواُألم رشو
 اللَةكُلَّ ضارِوي النف.   
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 ِلَیْعُبُدوِن ِإلَّا َواْلِإنَس اْلِجنَّ َخَلْقُت َوَما]56: الذاريات[.  
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من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد1
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من توضأ حنو وضوئي هذا2 .  



3()صلوا كما رأيتموين أصلي(.  



                                                        
 ).رواه مسلم) (1(
 ).متفق عليه() 2(
 ).البخاري() 3(
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خذوا عين مناسككم4



 َحَسَنٌة ُأْسَوٌة اللَِّھ َرُسوِل ِفي َلُكْم َكاَن َلَقْد ]21: حزاباأل[. 
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اهللا شاء نإ

                                                        
 ) .صححه األلباين يف اإلرواء() 4(
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 اْلَخِبیُر  اللَِّطیُف َوُھَو َخَلَق َمْن َیْعَلُم َأَلا]14: امللك.[ 
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)5 (ى ابن القيم اجلوزية127-109: الصالة وحكم تاركها  
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6) تفـسري القـرطيب   (، و )310-8/268: أضواء البيان (، و )332-1/364: زاد املعاد :

 األجوبة النافعة للشيخ األلباين(و، )18/96-120
 ). للشيخ سليمان علي اجلعربي3-2: أعياد اإلسالم: (كتاب) 7(
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   أحكام العيدين جلعفر (، و) زاهركتاب العيدين ألمحد بن أيب  (، و )لعيدين البن أيب الدنيا
حتفة العيدين لعبـدالكرمي ابـن حممـد    (، و)صالة العيدين للحسني بن إمساعيل احملاملي(، و)بن حممد الفريايب 

  ).............السمعاين
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عـرايب  بـن األ ا
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 ) .319 / 3: لسان العرب() 9(
   ) .165 /2: حاشية ابن عابدين() 10(
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8: أعياد اإلسالم( 
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 قـدم  فلما فيهما يلعبون يومان اجلاهلية ألهل كان :قال cمالك بن أنس عن
 خريا ما اهللا مأبدلك وقد فيهما تلعبون يومان لكم ان( :قال املدينة d النيب
   .11)األضحى ويوم الفطر يوم منهما
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: ، والبغوي 179 / 3: ، والنسائى 1134: ، وأبو داود  235 – 178 – 103 /3: أخرجه أمحد ( )11(

  ). 2021: سلسلة األحاديث الصحيحة: ، وصححه الشيخ األلباين يف1098
12ى العظيم آباديعون املعبود3485 
  ) .119 /6: الفتح الرباين( )13(
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دعهمــا
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يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا15
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146182 
) 892: رواه مسلم(و) 3931( و) 3530(و ) 2907و  ) 987(و  ) 952(،   )949(البخاري  ) 15(
. 
16) ابن األثري اجلزري (ى  ) 139/ 1: النهاية( 
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  ) . 443 /2: فتح الباري) (17(
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إمنا هذه لباس من ال خالق له
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ا حاجتك تبيعها أو تصيب18
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 )2068(ومسلم ) 2619( و ) 2104(و ) 948( و ) 886: (البخاري) 18(
  ).181 / 3: حاشية السندي على النسائي() 19(
 ) .439 / 2: فتح الباري( )20(
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22) :1279: السلسلة الصحيحة (  
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إال املسجد احلرامجدي هذا أفضل من الف صالة فيما سواهصالة يف مس 
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 ).3/187: النسائي(و) 889: مسلم(و) 956: البخاري) (23(
 ).1394: مسلم(و )1190: ريالبخا) (24(
 ).2/283: املدخل) (25(
26

  ).2/230: املغين) (27(
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 .للرملي)  :2/375اية احملتاج) (28(
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 ) .986: البخاري( )29(
  .)4/314: شرح السنة: (، وانظر كالم اإلمام البغوي يف)449 / 1:  املعادزاد() 30(
  ).77 / 2: روضة احملبني() 31(
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  ).1/164: صحيح سنن الترمذي: وحسنه الشيخ األلباين يف( )32(
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] 185 :البقرة [
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كتاب صالة العيدين، بإسناد صحيح لكنه مرسل، لكن      : املصنف، واحملاملي يف  : رواه ابن أيب شيبة يف    () 33(

  ) 170: السلسلة الصحيحة ()واهد يتقوى اله ش
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رسالة مفردة  ) رمحه اهللا (وللشيخ العالمة محود التوجيري      ) 121 / 1: سلسلة األحاديث الصحيحة  () 34(

  ..يف إنكار هذا التكبري اجلماعي، وهي مطبوعة
  ) 72 – 71 / 2: سبل السالم ( ) 220 /24: حمموع الفتاوى() 35(
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36 11   ، 12   ، 13   ،     ذي احلجة )
.  

 . ) 650 :إرواء الغليل: (.الدار قطين وابن أيب شيبة وغريهم بسند صحيح ) 37(
 ) .صحيح() 168 / 2: ابن أيب شيبة) (38(
 ) .صحيح  ( ) 315 / 3: البيهقي) 39(
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 ).1754: ابن ماجة(و ) 543: الترمذي(و) 953: البخاري( )40(
  ).447 / 2: فتح الباري() 41(
 ) 352 / 5: أمحـد (و ) 375 / 1: الـدارمي (و) 1756: ماجـة ابـن   (و) 542: الترمذي() 42(

. 
 ) . 1/441(زاد املعاد ) 43(
   ).357 /3:  نيل األوطار() 44(
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 ).2/371: املغين(: وانظر) 45(
46) 448 /2: فتح الباري ( 



  

 

26 

9 
 

 v
47



4 8

v
d


 v

c

v49

d 50





                                                        
 ) 5754: عبد الرزاق(و ) 73: الشافعي(و ) 177 / 1: مالك() 47(
 ) 104 / 2) (إرواء الغليل    ( ) 2و1 /127: يايبالفر( )48(

 
 ).2/370: املغين() 49(
 ورواه أيـضا يف     ،س وشيخه ومها ضعيفان   لِّغن املُ ببارة  ه ج  إسناد ويف) 1315: سنن ابن ماجة  : (يف) 50(
)1316( وفيه يوسف بن خالد السكذبه غري واحد يت،م. 
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 ).1291:ابن ماجة(و)3/193: النسائي(و )537: الترمذي(و) 989: البخاري() 51(
  ).2/443: زاد املعاد) (52(
 ).2/476: فتح الباري) (53(
 ).317-4/316: شرح السنة() 54(
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  ). فما بعد-2/166: حاشية ابن عابدين: انظر) 55(
  ).23/161: جمموع الفتاوى) (56(
  ).43-42: وعظة احلسنةامل: وعنه صديق حسن خان يف) 57(
ــارى ) 58( ــسلم(، و)1652( و)981(و) 980 (و) 974(و) 971(و ) 351(و ) 324(البخ : م

 .)رضي اهللا عنها ( من حديث أم عطية)890



       

 

29 











59

d

6 0

344










                                                        
)59 (   حه ديثى c
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  ).يف يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من اجلمعة، وإنا جممعوناجتمع (

 )
)  وسـنده  ) 1311: ابن ماجـة  (و) 1073: رواه أبو داود
  ).24/212: جمموع الفتاوى(، و)2/358: املغين: (، وانظرحسن

)60 () :142 / 1: الروضة الندية( و ) 383 – 382 /3: نيل األوطار ( . 
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61) :1 33 / 2: النهاية(و ) 457 /2: فتح الباري ( 
، 1317: ، وابـن ماجـة    1135: وصله أبـو داود   (، و   )2/456: صحيحه: علقه البخاري يف  () 62(

  .وإسناده صحيح) 3/282: ، والبيهقي1/295: واحلاكم
 ) .442 / 1: زاد املعاد) (63(
 ).44 / 43:  املوعظة احلسنة) (64(
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 ).278: منهاج املسلم) (65(
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  ).32 5: الترمذى(و) 1148: ابوداود(و) 887: رواه مسلم( )66(
 ). 886: مسلم(، و)960: البخاري) (67(
 ).1/442: زاد املعاد) (68(
 ).2/67: سبل السالم) (69(
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v
                                                        

: شرح معاين اآلثـار   : الطحاوي يف ( و )1/37: أمحد(و) 3/200: البيهقي(و) 3/183: النسائي) (70(
  .ده صحيحسن و)1/421
.       وإسناده صحيح) 3/287: البيهقي( و)6/70: أمحد(و) 1280: ابن ماجة(و) 1150: أبوداود(  )71(


 

 ) 2/180: أمحد(، و )1278: ابن ماجة (، و )1152: أبو داود (
d




)112-3/108: إرواء الغليل (  
   ابن القـيم ) : زاد املعـاد :

1/443-444 ( 
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3291c




                                                        
 . ) 221-24/220: الفتاوىجمموع : () 4/309: شرح السنة) (72(
 ).114-3/112: إرواء الغليل: (انظر لزاما) 73(
 ) . 1/441: زاد املعاد) (74(
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    ِق َواْلُق ْرآِن اْلَمِجی د ]1: ق[

اْلَقَمُر َوانَشقَّ السَّاَعُة اْقَتَرَبِت]1: القمر[75  
ِِّح اْس َم َربِّ َك اْل َأْعَلى   َسب  ] 1: األعلـى[     َھ ْل َأَت اَك َح ِدیُث

  76]1: الغاشية[ اْلَغاِشَیِة


7 7
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عن ابن واقـد    ) 1282: ابن ماجة (، و )534: الترمذي(، و ) 8413: النسائي(و) 891: مسلم) (75(

 .c الليثي
 .cنعمان بن بشري من حديث ال) 1281: ابن ماجة(، و)533: الترمذي(، و )878: مسلم) (76(
، )1/443: زاد املعــاد) (77(

 )3/297: نيل األوطار(، و)6/182: شرح مسلم.( 
  ) . هندية-1/134،135: صحيح البخاري) (78(
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 ).ة هندي-1/134،135: صحيح البخاري) (79(
  . )29-5/27: اموع (، )80: شرح تراجم أبواب البخاري) (80(
 ) . 2/212: املغين) (81(
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)82()8(كتاب العيدين باب رقم()2/453: فتح الباري (   
 ).346-1/331: أمحد(و) 884: مسلم(و) 962: البخاري) (83(
 ).2/183:النسائي(و) 531: ترمذيال(و)888: مسلم(و)963: البخاري) (84(
 ) .79: شرح تراجم أبواب البخاري() 85(
  ) .411/ 2: سننه( يف )86(
 للقاضي ابن   6-3/3: عارضة األحوذي (، و ) لإلمام الشافعي  236-235/ 1: األم: ( وانظر كتاب  )87(

 ).العريب املالكي
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 ) .280/ 3: قيالبيهي(و) 178/ 3: النسائى(و) 889: مسلم(و) 956: البخاري( )88(
 .وإسناده ضعيف ) 1287: برقم() 89(
  ) . 448 ـ 447 / 1: زاد املعاد() 90(
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أن يذهب فليذ أن جيلس خلطبة فليجلس، ومن أحب هبإنا خنطب، فمن أحب9 1




92
d













                                                        
، )1/295: احلـاكم (، و )1290: ابن ماجـة  (، و  )185 / 3: النسائى(، و  )1155: أبو داود  ()91(

 .وإسناده صحيح 
  .).24/214: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم: (، وانظر)448 / 1: زاد املعاد() 92(
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ِّمن شاء أن يصلي فليصل9 3
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 ).94/ 2: التلخيص احلبري: (وقد صحح احلديث اإلمام علي بن املديين كما يف) 93(
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  ) .2534 / 24: جمموع الفتاوى ()94(
)95 (    اجلالل السيوطي )     وصول األماين بأصول التـهاين (

)  احلاوي
املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع    : () 1/81: للفتاوى

  ) 85: ى علي القاري
 ) .446 / 2: فتح الباري() 96(
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]61 :البقرة[ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
97 ) : 320 / 3: اجلوهر النقي (  ي  وه السيوط) : 81 / 1: احلـاوي (  ) 

 ) .إسناده حسن 
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لَه رِيكالَ ش ،نيالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكسني والَتقُلْ إِنَّ ص  
]162: نعاماأل[ 

d
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مصالنا نمن كان له سعة ومل يضح فال يقرب99
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)98( ) :356 - 355: منهاج املسلم ( .  
 .وسنده حسن  ) 277/ 4: الدارقطين(، و )3123: ابن ماجة( و، ) 1/321: أمحد ()99(
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ا أخرى، ومن مل يذبح فليذبحعد مكامن ذبح قبل أن يصلي فلي100
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       أتدرون ما العترية؟ هذه اليت يقول عنـها        ،   وعترية على أهل كل بيت يف كل عام أضحية
رجبية: اسالن


101

102
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 ) .3152: ابن ماجة(، و)224 /7: النسائي(، و)1960: مسلم(، و)5562: البخاري() 100(
) 195/ 1: غريب احلديث  (أبو عبيد   ) 101(


 

:          وقـواه احلــافظ يف ) 2788: أبــو داود(، و )3125: ابــن ماجـة (، و)215 /4: أمحـد () 102(
 ) .4 / 10: الفتح(
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إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي فال ميس من شعره، وال من بشره شيئا104
105
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) على ثبوت النسخ يف الكتـاب والـسنة  األدلة املطمئنة   ( ) 317 /3: جامع األصول  ()103(
  ) .651 ـ 650 / 8: املغين(و  ) 105 - 103(
) 1127: البغوي(و) . 212 و   211 / 7: النسائي(، و )2791: أبو داود (، و )1977: مسلم() 104(

: احلـاكم (و ) 311 و   301 / 6(و   ) 289 / 6: أمحد(و) 266 / 9: البيهقي(و) 3149:  ماجة وابن
181/ 4: شرح معاين اآلثار  : الطحاوي يف (و) 220 / 4

.   
)105 ()  (  
 / 8: احمللـى (و ) 348 / 4: شرح السنة (و) 282 / 4: مغين احملتاج (و) 301 / 8: اموع( ) 106(
3. (  
   ) .164 – 162 / 23: جمموع الفتاوى( )107(
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فاْغِسُلوْا الصَّالِة ِإَلى ُقْمُتْم ِإَذا آَمُنوْا الَِّذیَن َأیَُّھا َیا ] 6: املائدة[. 





] ،27: التكوير[] َیْسَتِقیَم  َأن ِمنُكْم َشاء ِلَمنِإْن ُھَو ِإلَّا ِذْكٌر لِّْلَعاَلِمیَن[. 


1 0 8


d

109


 :
110

                                                        
108 
 )3883: ابــن ماجــة(، و )355 و 323 و214/ 1: أمحــد ()109(

)169 ـ 168 / 4: ليلء الغاروا 
  ) .114 ـ 106 / 9: البناية يف شرح اهلداية(  )110(
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112


d

28101574
3356c


 d









                                                        
: يف فقه احلنفية، وهو من الكتب الـسائرة يف املـذهب، كمـا يف   ) اهلداية شرح البداية(هو كتاب   ) 111(
وهو من تصنيف اإلمام علي بـن أيب بكـر املرغينـاين املتـوىف              ) 2040 -2031/ 2: كشف الظنون (

  ). للكنوي141: الفوائد البهية: (ترمجته يف)  هـ593(سنة
)112 ( ) 844: مسلم ( c

877894919 
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20 
 







 d


من ذبح قبل الصالة فليس من النسك يف شيء،وإمنا هو حلم قدمه ألهله113



 dv




114
c d

إنَّ اجلذع من الضأن يويف ما يويف منه الثين من املعز115

                                                        
   .cن عازبعن الرباء ب) 1961: مسلم(و  ) 5560: البخاري() 113(
114 :317/ 2: زاد املعاد ( .   
  ) .95 ـ  :1/87(، )1592: صحيح اجلامع() 115(



  

 

50 





d

كل أيام التشريق ذبح116
117

v


dv118
d


119

13139







                                                        
: الكامـل : ابـن عـدي يف    (، و  )3854: ابن حبان (و ) 295/ 5: البيهقي(و ) 8/ 4: أمحد() 116(
 بـسند فيـه     cعن أيب سعيد اخلدري   ) الكامل: (، وفيه انقطاع، وله شاهد عند ابن عدي يف        )3/1118

 ) . 3/61: نصب الراية: (ضعيف، فاحلديث حسن إن شاء اهللا، وانظر
(  ،( ي  ) 13 ،   12 ،   11( )117(

 
   ) .219/ 2: زاد املعاد( )118(
 ) .212 و 211 / 7: النسائي(و) 2791: دأبو داو(و) 1977: مسلم() 119(
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1196






d

d


120





1 2 1


d17929268
422


d122

                                                        
و ) 1504: الترمذي(و ) 2805: أبو داود(و   ) 150 و   129 و   127 و   83/ 1: رواه أمحد ( )120(
 .بإسناد حسن cعن علي  ) 224/ 4: احلاكم(و ) 3145: ابن ماجة(و ) 217/ 7: النسائي(
 من حديث علـي   بإسناد حسن)3143: ابن ماجة(، و)4198: الترمذي(، و)2804: أبو داود ()121(
c.  

  .cعن أبن عمر) 3161: ابن ماجة(و ) 213 / 7: النسائي(و) 5552: البخاري() 122(
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d


123
 c

d


1 2 4

cd


1 25




d126






d
127

                                                        
123103 )  ،ذيب التهذيب2 / 217 ( .  
 .، وإسناده حسن  )3147: ابن ماجة(و ) 37/ 2: مالك(و) 1505: الترمذي() 124(
 ) .1966: مسلم(و ) 5565 و 5564 و 5558:(البخاري( )125(
 ) .رضي اهللا عنها(عن عائشة  ) 2792: أبو داود(و ) 1967: مسلم( )126(
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350c





cd




128


d
 d

ن ملاللهم هذا عينمن أميت، وعم يضح 129



1195d

 v
                                                                                                                                

)127 ()556919712812)   رضي اهللا عنها .(
 :10 /25 

  .122-120: اإلعتبار)26ـ 
12831717692743099.  
بالسند الـصحيح   ) 356/ 3: مسند أمحد (و) 1574: سنن الترمذي (و) 2810: سنن أيب داود  () 129(

 .cعن جابر 
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d
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130




d
 من أن ميس امرأة ال حتل لهألن يطعن يف رأس رجل مبخيط من حديد، خري له131





132


d
من تشبه بقوم فهو منهم133




                                                        
130 غـذاء  ( و )220/ 2: احمللى(و) 6: اإلختيارات العلمية (و ) 351 / 10: ريفتح البا

)1/376األلباب  
حكم الدين يف اللحية والتدخني .   

131(    ينظر خترجيه بتوسع يف ،) :     ـ ) ، للـضياء املقدسـي  15: مجزء اتباع الـسنن، رق
 .بتحقيقي

132 :   عارضـة  (، و )5/235: حاشية ابن عابدين  (، و )13/10: شرح النووي على مسلم
  .)6/603: أضواء البيان(، و)7/95: األحوذي

 .  وإسناده حسن cعن ابن عمر) 92 و 50 / 2: أمحد() 133(
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      واحلرير واخلمر واملعازف، وليرتلن أقوام اىل جنب        ليكونن من أميت أقوام يستحلون راحل
ارجع إلينـا غـداً،     :  حلاجة فيقولوا  -يعين الفقري –علم يروح عليهم بسارحة هلم، يأتيهم       

134فيبيتهم اهللا، ويضع العلم، وميسخ آخرين قردة وخنازير اىل يوم القيامة










d

إياكم والدخول على النساء

d

احلمو املوت135



1 3 6




                                                        
  . ، وغريمها)10/221: البيهقي(، و)4039: أبو داود(معلقا و وصله  ) 5590: البخاري ()134(
 cعن عقبة بن عامر  ) 2172: مسلم(و ) 5232: البخاري() 135(
1366/570: املغين 
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     َوَق  ْرَن ِف  ي ُبُی  وِتُكنَّ َوَل  ا َتَب  رَّْجَن َتَب  رَُّج اْلَجاِھِلیَّ  ِة اْل  ُأوَلى َوَأِقْم  َن ال  صََّلاَة َوآِت  یَن
   . ]33: األحزاب[ الزََّكاَة 







d
     يات عاريات مائالت، رؤسهن كأسـنمة      ونساء كاس : ..... صنفان من أهل النار مل أرمها

البخت املائلة، اليدخلن اجلنة، والجيدن رحيها، وإن رحيها لتوجد من مسرية كذا وكذا








                                                        
، )3/351: غريب احلديث (، و )1/448: النهاية: (، وانظر )318/ 1: ق يف غريب احلديث   الفائ ()137(
  .)9/26،27: شرح السنة(و
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138





1 3 9 


:  

 َوَال ُتْسِرُفوْا ِإنَُّھ َال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن ]31: عرافاأل [ و]141: األنعام. [
 

  


َوَال ُتَبذِّْر َتْبِذیًراِإنَّ اْلُمَبذِِّریَن َكاُنوْا ِإْخَواَن الشََّیاِطیِن  ]27، 26: سراءاإل[  . 



d

   سأل عن ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامةوماله من أين اكتـسبه  .... من عند ربه حىت ي
140وفيم أنفقه

                                                        
  .cعن أيب هريرة ) 356 و 223 /2: أمحد(و)  52و ) 2856و ) 2128: مسلم() 138(
)139( ) 267 ـ 258: أحكام اجلنائز (  .   
، وفيـه ضـعف،    cعن ابن مسعود  ) 12/440: تارخيه: اخلطيب يف (، و )27،  26: (الترمذي() 140(

فاحلـديث  ) 10/232: احللية: أيب نعيم يف(، و )1/131: الدارمي( عند   cولكن له شواهد عن أيب برزة     
 . حسن
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1 4 2





d

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه143




                                                        
 ). لعلي حمفوظ135ص : اإلبداع(البن حاج و)1/286: املدخل) (141( 
)142)  وتعليق الشيخ أمحد شاكر علـى  )1/27: معامل السنن (و) 254ص: أحكام اجلنائز ، :
 . )1/103: سنن الترمذي(
) من اخلـري  : (وزادا) 3474: البغوي(و) 115 / 8: النسائي(و) 45: مسلم(و) 13: خاريالب() 143(

 .وإسناده صحيح 
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144






d


145d

d


  




22 








                                                        
)144 ( ) 58: أعياد االسالم ( ) بدع العيدين.  ( 
  .) 521و ) 520: سلسلة االحاديث الضعيفة ( حديث موضوع )145(
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