



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	ذخيرة العقبى
	الجزء السادس
	5كتاب الصلاة
	فرض الصلاة، وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس ابن مالك - رضي الله عنه - واختلاف ألفاظهم فيه
	حديث مالك بن صعصعة: أن النبي صلى اله عليه وسلم قال: (( بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	فائدة
	تنبيهان
	تنبيهان 
	تنبيه
	تنبيه آخر
	تنبيهات
	تنبيه
	مسائل تتعلق بحديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه هذا
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائد الحديث


	حديث أنس بن مالك وابن حزم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : (( فرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة ))
	رجال الإسناد
	لطائف الإسناد
	شرح الحديث 
	تنبيه

	حديث أنس بن مالك : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بداية فوق الحمار ))
	رجال الإسناد
	لطائف الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بحديث أنس رضي الله عنه هذا:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المؤلف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول


	حديث عبد الله بن مسعود قال : (( لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول
	المسألة الرابعة: في فوائده



	باب أين فرضت الصلاة؟
	حديث أنس بن مالك: أن الصلوات فرضت بمكة
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	تنبيه
	المسألة الثالثة: في فوائده



	باب كيف فرضت الصلاة
	حديث عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث

	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول
	المسألة الرابعة: استدلال الحنيفة به على أن القصر في السفر عزيمتة لا رخصة

	حديث عائشة قالت: فرض الله عز وجل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث

	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف
	المسألة الثالثة: أنه مما انفرد به المصنف من بين الكتب السته

	حديث عائشة، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
	رجال الإسناد
	لطائف الإسناد
	تنبيه

	حديث ابن عباس قال: فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه

	أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي
	رجال الإسناد: سته
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده




	باب كم فرضت في اليوم والليلة
	حديث طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث 

	مسائل تتعلق بحديث طلحة رضي الله عنه هذا:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه

	المسألة الرابعة: في فوائده
	المسألة الخامسة: في قوله : ( أفلح إن صدق )
	المسألة السادسة: إثبات الفلاح في عدم النقص واضح
	المسألة السابعة: كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على حلفة
	المسألة الثامنة: أنه لم يذكر الحج في هذا الحديث؟
	المسألة التاسعة: اختلاف العلماء في الشروع في التطوع
	حديث أنس قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات ؟
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث 
	تنبيه


	باب البيعة على الصلوات الخمس
	حديث عوف بن مالك الأشجعي، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول
	المسألة الرابعة: في فوائده



	باب المحافظة على الصلوات الخمس
	حديث عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ))
	رجال هذا الإسناد 
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسالة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسالة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده



	باب فضل الصلوات الخمس
	حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث 
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه مع المصنف
	المسألة الرابعة: في فوائده



	باب الحكم في تارك الصلاة
	حديث بريدة بن الحصيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ))
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه


	حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	المسألة الخامسة: في ذكر أقوال أهل العلم في تارك الصلاة
	تنبيه



	باب المحاسية على الصلاة
	حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إن أول ما يحاسب به العبد يصلاته ))
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الحديث 
	شرح الحديث

	حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته ))
	رجال هذا الإسناد
	تنبيه
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه

	مسائل تتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه
	المسألة الأولى: في درجته 
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أول ما يحاسب به العبد صلاته ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه



	باب ثواب من أقام الصلاة
	حديث أبي الأنصاري، أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الإسناد 
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده



	باب عدد صلاة الظهر في الحضر
	حديث أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسالة الرابعة: في فوائده



	باب صلاة الظهر في السفر
	حديث أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله علية وسلم بالهاجرة
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث 
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه :
	المسألة الرابعة: في فوائده



	باب فضل صلاة العصر
	حديث عمارة بن روييبة قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: (( لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه
	المسألة الرابعة: في فوائده



	باب المحافظة على صلاة العصر
	حديث عائشة: (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	تنبيه
	المسالة الخامسة: في اختلاف العلماء في معنى الصلاة الوسطى

	أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
	المسألة الرابعة: في فوائده:

	تنبيه


	باب من ترك صلاة العصر
	حديث بريدة رضي الله عنه قال: بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	المسألة الخامسة: الاستدلال بهذا الحديث



	باب عدد صلاة العصر في الحضر
	حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر
	رجال الإسناد
	تنبيه
	لطائف الإسناد
	شرح الحديث
	أخبرنا سويد بن نصر ، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن أبي عوانة
	رجال الإسناد
	لطائف الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده




	باب صلاة العصر في السفر
	حديث أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا
	رجال الإسناد
	لطائف الإسناد 
	شرح الحديث
	تنبيه

	حديث نوفل معاوية ، قال: سمعت رسول الله صلى الله يقول : (( من الصلاة صلاة من فاتته . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
	تنبيه:
	المسألة الرابعة: في فوائده


	حديث نوفل بن معاوية يقول : (( صلاة ؛ من فاتته . . . ))
	رجال الإسناد
	شرح الحديث

	حديث معاوية يقول: ((صلاة؛ من فاتته‘ فكأنما وتر أهله وماله ))
	رجال الإسناد


	باب صلاة المغرب
	حديث ابن عمر أنه صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث :
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده



	باب فضل صلاة العشاء
	حديث عائشة قالت: أعتتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث 
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده



	باب صلاة العشاء في السفر
	حديث الحكم بن عتيبة قال: صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا 
	رجال الإسناد
	حديث سعيد بن جبير قال: رأيت عبد الله بن عمر صلى بجمع

	باب فضل صلاة الجماعة
	حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده


	حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( تفضل صلاة الجمع . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه 
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه


	حديث عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها))
	رجال الإسناد


	باب فرض القبلة
	حديث البراء بن عازب قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه


	حديث البراء بن عازب قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس . . . 
	رجال الإسناد خمسة
	لطائف هذا الحديث
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	السألة الخامسة: اختلاف العلماء في كيفية استقباله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس
	المسالة السادسة: اختلاف العلماء حين فرضت الصلاة أولا بمكة
	المسألة السابعة: قول للعلامة القرطبي في آية نسخ القبلة
	المسالة الثامنة: في الحديث دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن
	المسألة التاسعة: في الحديث دليل على جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد
	المسألة العاشرة: قول المازري: اختلفوا في النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على المكلف ؟



	باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة
	حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	تنبيه
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	المسألة الخامسة: أخذ فقهاء الأمصار بمضمون حديث ابن عمر رضي الله عنهما
	المسألة السادسة: إجماع أهل العلم على جواز النافلة على الراحلة في السفر قبل مقصده


	حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسالة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	المسألة الخاممسة: أنه اختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه أية: ( فأينما تولوا فثم وجه الله )


	حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في بعض فوائده
	المسألة الخامسة: اختلاف العلماء فيمن اجتهد في القبلة



	باب الأستبانة الخطأ بعد الاجتهاد
	أخبرنا قتيبة ، عن ملك، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر، قال: بينما الناس بقباء
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في بعض فوائده
	المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء فيمن اجتهد في القبلة



	6كتاب المواقيت
	أول وقت الظهر
	حديث أبي برزة الأسلمي قال: (( كان لا يبالي بعض تأخيرها -يعني العشاء - إلى نصف الليل . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسالة الرابعة: في فوائده
	المسألة الخامسة: قول الحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع علماء المسلمين في كل عصر
	المسألة السادسة: قال النووي رحمه الله: للظهر ثلاثة أوقات


	حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: العلامة ابن أبي البركات بن باطيش وتنبيهه حول معرفة أوقات الصلاة


	حديث خباب ، قال شوكنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسالة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده



	باب تعجيل الظهر في السفر 
	حديث أنس بن مالك، يقول : (( كان االنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لا يرتحل منه . . . ))
	رجال هذا الإسناد
	تنبيه
	لطائف هذا الحديث
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته 
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسالة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسالة الرابعة: استدلال المصنف بالحديث على استحباب التعجيل بصلاة الظهر في السفر 



	تعجيل الظهر في البرد
	حديث عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا خالد بن دينار
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثاية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده



	الإبرار بالظهر إذا اشتد الحر
	حديث أبي هريرة قال: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر . . . ))
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه
	مسألة تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	المسألة الخامسة: اختلاف العلماء في مشروعية الإبراد
	المسألة السادسة: اختلاف أهل العلم في استحباب الإبرار في شدة الحر
	المسألة السابعة: القول على أن لفظ (الصلاة) عام يتناول سائر الصلوات 

	حديث أبي موسى قال: أبردوا بالظهر . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	تنببيه
	تنبيه آخر
	تنبيه آخر


	باب آخر وقت الظهر
	حديث أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( هذا جبريل -عليه السلام- جاءكم يعلمكم دينكم . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسالة الرابعة: في فوائده
	المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في أخر وقت صلاة الظهر


	حديث عبد الله بن مسعود، قال: كان قدر صلاة رسول الله عليه وسلم . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث 
	تنبيه
	تنبيه آخر
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: تقسيم السنة من خلال العلامة ابن باطيش



	أول وقت العصر
	حديث جابر ، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	المسألة الخامسة: قول النووي: إن العصر له خمسة أوقات



	تعجيل العصر
	حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده 
	المسألة الخامسة: اختلاف العلماء في استحباب التعجيل بالعصر
	المسألة السادسة: قول العلامة المباركفوري في تحفته : وقال محمد بن الحسن في الموطأ: تأخير العصر أفضل


	حديث أنس ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الحديث
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأةلى: في درجته
	المسالة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها
	تنبيه
	عجيبة


	حديث أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه
	تنبيه آخر
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه


	حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر . . ))
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه

	حديث أبي أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح هذا الإسناد
	تنبيه
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه


	حديث أنس بن مالك يصلي العصر . . . ))
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه


	باب التشديد في تأخير صلاة العصر
	حديث أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصراف من الظهر
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده


	حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذي تفوته صلاة العصر . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	فائدة نفسية
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسالة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	تنبيه


	حديث ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( الذي تفوته صلاة العصر . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	تنبيه


	آخر وقت العصر
	حديث جابر بن عبد الله، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة . . . 
	رجال هذا الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في آخر وقت العصر



	من أدرك ركعتين من العصر
	حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، . . . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	مسائل تتعلق بهذا الحديث
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم فيمن أدرك ركعة من العصر

	حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أدرك أحدكم أول سجدة . . ))
	رجال الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيه

	حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من أدرك ركعة من صلاة الصبح . . . ))

	حديث أبي مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( نزل جبريل فأمني. . ))
	رجال الإسناد
	لطائف هذا الإسناد
	شرح الحديث
	تنبيهان
	تنبيه
	تنبيه
	تنبيه آخر
	مسائل تتعلق بهذا الحديث:
	المسألة الأولى: في درجته
	المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له
	المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه
	المسألة الرابعة: في فوائده
	تنبيه



	فهارس الجزء السادس
	فهارس أسماء الرواة
	ثانيا: فهارس موضوعات الجزء السادس




