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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة 

لني, نبينا حممد رساحلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء وامل
فمما ال خيفي أن كتاب صحيح اإلمام مسلم   وعلى آله وأصحابه أمجعني...أما بعد: 

قي ا هللا, وقد لاب صحيح اإلمام البخاري, رمحهم أصح كتب السنة النبوية, بعد كت
فقد شرحه كثريون, ومن أشهر شروحه شرح اإلمام النووي من العلماء اهتماماً كثريا,  

ع  قع ف و د  وقرمحه هللا,   التأويالت,  العالمة حممد بن صاحل فا هللا عنه,  بعض  قال 
رة ف ابب الصفات انظر مثاًل شرحه  من األشاع النووي رمحه هللا " العثيمني رمحه هللا: 

ع  الرجل  أن  نشكُّ  فإننا ال  ذلك  الصفات, ومع  يؤول  امل على صحيح مسلم جتده 
احلمي املقامات  من  وله  بعلمه,  هللا  نفع  مو دة  خملص,  اجلليلة  يوجد اآلاثر  أن  عزَّ  ا 

مة ديث, ومن عاللغريه, ال ف احلديث, وال ف الفقه, وال ف اللغة, وال ف رجال احل
 "..القبول له أن مؤلفاته ُمنتشرة مقبولة يقرؤها الصغري والكبري

مددن    طبناسددتمددن اسددتنباف الفوائددد, فقددد    شددرحه  ف  اإلمددام النددووي رمحدده هللا  أكثددرقددد  و 
كعددب  حديث توبددة    من و   [118-17/116] مخسني فائدة.أكثر من ك فإلحديث ا
[  102-17/100ثالثددني فائدددة.]أكثددر مددن  , رضددي هللا عددنهم,  وصدداحبيه  ,بددن مالددك

فالفوائدددد ف    [144-10/142ة]ثالثدددني فائدددد  ,حدددديث بريدددرة رضدددي هللا عنهدددا  مدددن و 
ثدددة  الز ثحرصددد, أن تكدددون خمتصدددرة, ال تت ددداو كتابددده كثدددرية, وقدددد انتقيددد, شدددي اً منهدددا,  

مددن    نقددلوقددد ذكددرت اجلددزء, والصددفحة الددف نقلدد, كددل فائدددة منهددا, علمدداً أ  أأسددطر,  
 .م1983هد,  1403عام طبعة دار الفكر,    ح النووي,صحيح مسلم بشر  كتاب:

 لمني بتك الفوائد.ينفعين وإخوا  املسأسأل هللا الكرمي أن  
 (3)دددددددددددددددددددددد 



 الصالة: •
 الصالة نور:
ا  مدد كنكددر, ويدددي إص الصددواب,  اء واملعاصددي, وتنهددى عددن الفحشدد نع من املمتا معناه أهن
القيامة, وقيل: تكون نددوراً    راً لصاحبها يوميل: يكون أجرها نو قو ه, لنور يستضاء بأن ا

مددن مل يصددل.    علددى وجهدده البهددا  ددالفكون ف الدنيا  لقيامة, ويم ايو  هجهو ى ظاهراً عل 
[3/101] 

 إقامة الصالة:معىن  
هددا,  علي  ظددةفاادامتهددا واحأندده  ه قددوالن, أحددد ا:  الصددالة, فقيددل: فيدد ة  ىن إقامدد عدد ا موأمدد 
 [1/163مها على وجهها.]امتا :  والثا

 من صلى الصبح فهو ذمة هللا:
 [5/158].األمانل: يوق  ن,هنا: الضما  قيل الذمة

 بدعة صالة الرغائب:
  هنددا بدعددةفإ  عهددا,ت وخم  قاتددل هللا واضددعهاسددمى الرغائددب,  بتدعددة الددف تهددذه الصددالة امل

اعددة  مجنف  د صدد وقدد  ظدداهرة, كددراتمن امنكرة من البدع, الف هي ضاللة وجهالددة, وفيهدد 
   [8/20.]عهاومبتد  ,وتضليل مصليها ,ف تقبيحها  ,فات نفيسةاألئمة مصن  من 

 :ميالكر   نقرآلا •
 آل عمران:سورة البقرة, و اوين: هر الز 
( قددالوا تيتددا    آل عمددرن  ةة, وسددور ر لبقدد قددرأوا الزهددراوين اصددلى هللا عليدده وسددلم: ) ا لهقو 

 [6/89.]ظيم أجر اوع  ,الزهراوين لنور ا, وهدايتهما
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 :لبقرةورة امن آخر سن  يتااآل
ة كفتدداه (   ليلدد رأ ددا فن ق, مدد قرةبالرة  آخر سو لم: ) اآليتان من سو قوله صلى هللا عليه 
طان, وقيددل: مددن اآلفددات, و تمددل  الشددي  ن : مدد قيددام الليددل, وقيددل  قيددل: معندداه كفتدداه مددن 

 [6/91اجلميع.]
 أول عشر آايت من سورة الكهف:

مددن  رة الكهددف عصددم  ايت مددن أول سددو عشددر آحفظ من  عليه وسلم: ) هللاقوله صلى 
ها مل يفدد   تدددبر   ت, فمددن آلايوا  ئددب,اع ال  سددبب ذلددك: مددا ف أو ددا مددن   لقيدد الدددجال(  
 [6/93ابلدجال.]

    العيدين:, و" ق والقرآن اجمليد " فعة "االس  ,تبقراءة " اقف  كمةاحل
ملتا عليدده مددن  اشددت  ملددا  كمددة ف قراءيمدداحلا  :ءتسن القراءة هبما ف العيدددين, قددال العلمددا

لنددا   بددروز ا بيهوتشدد , نيذبملكدد القرون املاضية, واهالك ا خبار ابلبعث, واالخبار عن ألا
 [6/182.]رتشمن دراجمن األجداث كأهنم هم للبعث, وخروجهم  ز و يد بب علل 

 ذاق قيه:قراءة القرآن على احل
القددار     كددان  لددم بدده والفضددل, وإنالع  استحباب قددراءة القددرآن علددى احلددذاق فيدده, وأهددل

 [6/86وء عليه.بقر ضل من املأف
 :القرآنلقراءة   االستماع

حباب طلددب  ها, وتدددبرها, واسددتالبكدداء عنددد ددا, و  االصددغاءراءة و الق اعستم استحباب ا
  [6/88ءته بنفسه.]والتدبر من قرايستمع له, وهو أبلغ ف التفهم لريه  غ من القراءة 
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 :علملا •
 فضل العلم وشرفه:
  اداتوأهم أنواع اخلددري, وآكددد العبدد  عاتوأجّل الطا ربالق ضلفأاالشتغال ابلعلم من 

س  فدد ألنه أصددحاب اوالددتمكن فيدد كدده  درا إ  ر فوأوص ما أنفق, فيه نفائس األوقات, وشدد 
 [1/3.]به املسارعون إص اخلرياتالهتمام لزكيات وابدر إص اا
 نفع:األالعلوم ف  األنفع من ختيار ا
 [11/85نفع.]ألفاع  نفألعلوم اه ينبغي أن خيتار من الأن  هيف

 :ه وتعاص سبحانهلل رعيشطلب العلم ال
  ف  اً رطشدد ا  ذهدد ان  ه هللا تعدداص, وإن كدد قصددد بدده وجدد أن يبشددرف  الشددرعي شتغال ابلعلمالا
ض  هل فيدده بعدد اسدد لكوندده قددد يتاملسدد لة بدده,  ء يقيدون هذهدة العلماة, لكن عاادعبل ك

 [17/21وحنوهم.]ل عنه بعض املبتدئني ويغفالنا ,  
 :املالع •
 ه:منم أعل  وهذ العامل العلم ممن أخ
  عىهددو أعلددم مندده, ويسدد ن  ممدد ه  أن أيخددذ  ,عظدديم  لمبحمن العلم  وإن كان   املللعحب يست

   [15/137]ه.ل إليه ف حتصي
 هو أعلم منه:السائل ملن   إرشاد العامل
ل  السددائ  شدددير   نأ  ,بدده  إذا سدد ل عددن شدديء, ويعددرف أن غددريه أعلددم مندده  للعددامليسددتحب  

ابلفضددل ألهلدده,    االنصدداف واالعددتاف  كنصدديحة, ويتضددمن مددع ذلدد لدددين الاإن  , فدد إليدده
 [3/176] [6/120]  نظروا  [6/29والتواضع.]
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 به على ورعه وتقواه:دل ال أعلم, يست  مل:قول العا
قول ال أعلم, وأن ذلك ال ينقصه, بل يستدل ن ي, أ ل عما ال يعلم سذا  إ  عامل ل ي لنبغي

 [ 158/ 1.]مهوتقواه, ووفور عل  , عهر و   به على 
  امهم:هأف ختبارالطالب ال  ىل عل سائامل  العامل  ءقاإل

.  الفكددريددرغبهم ف  هم, و مهددافأصددحابه, ليختددب  املسدد لة علددى أ  امللعدد قدداء ااسددتحباب إل
[17/154] 
 :اً ادعن  أو  فافاً استخ  اهل إذا مل أيت ابملخالفةجلابفق الر 

ملخالفددة  أيت اب  ء, إذا ملإيددذاغري تعنيددف, وال  ن م ,هوتعليمه ما يلزم ,فيه الرفق ابجلاهل
ينبغددي    [4/108]مالطفتهو ل  اهجلفيه الرفق ابملتعلم وا [3/191]عناداً  أو تخفافاً اس

  ويدنيدددده مندددده ليددددتمكن مددددن سددددؤاله غددددري هائددددب وال منقددددبض  يرفددددق ابلسددددائل  أن  للعددددامل
[1/160]  
  على املتعلم واحتمال كثرة مسائله:صبال

 [2/79قريراته.]سائله, وتاحتمال كثرة معلى من...يعلمه, و   مل عامل...وفيه صب
 ل:لقو اب  مف النفس من التعلي  ليم ابلفعل أوقعتعال
قع ف الددنفس مددن القددول, ويثبدد, ف احلفددظ  فإنه أو   ,للفعاب يم ابلوصفتعل باب الحاست

 [4/4.]أعلم وهللا  ما ال يثب, ابلقول.
 واابً:ص مو وع إص ما يقوله له االتباع إن كان قرجال

, ورأى بعض أتباعه خالفدده, أندده   مطلقاً إذا رأى شي اً ام والكبريث أن اإلماحلدي ف هذا
بع هددو  لتدداه الدد أن مددا قافيدده, فددإن ظهددر لدده    نظددرن يعرضدده علددى املتبددوع, ليينبغددي للتددابع أ

  [1/238ف عرض, له.]إليه, وإال بني للتابع جواب الشبهة الجع ب ر الصوا
 (7دددددددددددددددد)



 استعانة العامل ببعض أصحابه:
 [1/195ضرين والفهم عنه, ببعض أصحابه.]تفهيم احلا فامل  الع ستعانةا  يهف

 ه:تفقد العامل أصحاب
  مدددن غددداب مدددنهم.م أن يتفقدددد أصدددحابه, ويسدددأل ع لعدددامل وكبدددري القدددو ل  بغدددينددده ينه أوفيددد 
[2/134] 

 أصحابه:ضحك العامل حبضرة 
 خيددر   ملو م أنددس,  يددنهوب  هفيدده أندده ال ض  بضددحك العددامل حبضددرة أصددحابه, إذا كددان بيندد 

  [3/65.]لمروءة تركاً لبضحكه إص حد يعدّ 
 طالب العلم: •

 :أخذ العلم عمن كان عنده
  مددرمددا أخددذ ع ذ عندده, كملددأخو ا  مددن   لفضدد اآلخددذ أ  ولددو كددان ,هعنددد نان كدد علم عم الذ أخ
  [10/93]صاري.ناألهذا عن  
 م:العل  سور جمالضحناوب ف الت
إذا مل    ور العلددماوب ف حضدد واسددتحباب التندد العلددم,  لس  جمددا  اب حضددورحباسددت  اذهدد   ف

 [10/86بنفسه.] ضور احلاحداً و   للك يتيسر
 م:لعل ب ال املذاكرة ف ط

بددل أايمدداً,    سدداعات  فددظواحل  نفع من املطالعةاذق الفن ساعة أاكرة حمذو  ةر كاملذا كثرة 
  قلبددهغددري متفددع علددى صدداحبه ب  اإلفددادةأو    سددتفادةاال  صدداف قاصددداً نإلا  رايً ولدديكن متحدد 
 حمفوظاته  تزكوو جلميلة فبذا ينمو علمه  خماطباً له ابلعبارة ا...كغري ذلوال ب  وال بكالمه

[1/48] 
 (8ددددددددددددددددد)



 ماء:السة العل ف جملظتنلا
متطهددراً  السددة شدديخه, فيكددون  استحب العلماء لطالب العلم أن  سن حاله ف حالددة جم

كريهددددة,  لددددروائح الاألظفدددار, وإزالددددة ا  ا, وقددددصإبزالتهدددد   مورملدددأاإبزالددددة الشددددعور    ,ظفددداً متن
   [4/66]لماء.لععلم واالل الفإن ذلك من إج ة, وغري ذلك,هاملكرو ملالبس وا
 علم:ف ال  حثةابملاو ة  ظر املنا

  ل,وفيدده جددواز مندداظرة املفضددولني حبضددرة الفاضدد فيدده جددواز املندداظرة واملباحثددة ف العلددم,  
 [4/9امامهم وكبريهم.]  ومناظرة األصحاب حبضرة

 عرف الكبري:إذا مل ي صغريال  التلميذ  ةابجإ
  أن  فهدداعر ذي يالدد   غريصدد لل فينبغددي  عددرف الكبددار املسدد لة,  الكبددار, لكددن إذا مل ي وقريفيه تدد 

 [17/154قو ا.]ي
 عامل:ؤال ال سالتلطف ف
ي  بغددد وفيددده أنددده ين  [6/165ارتددده وسدددؤاله للعدددامل.]لسدددائل ف عبحباب تلطدددف افيددده اسدددت

علدددى سدددبيل    عددداملمراجعدددة الفيددده جدددواز  [1/160ف سدددؤاله.]  برفدددق ن يسدددأل  سدددائل ألل 
 [2/79وانظر]  [1/196]له ف جواب ال يشق عليه  العتذار ليتلطفاالستشاد وا

  صل اجلواب لل ميع:أن    أجل  من   هشيء يعلم   ن ل ع السؤا
عنهددا,  ن  لو سددأم ضهل اجمللس حاجددة إص مسدد لة ال يلس العامل إذا عل ينبغي ملن حضر جم

 [1/160]عنها, ليحصل اجلواب لل ميع.هو   أن يسأل
 ال يعرفه ليعمل به:  عما  العامل والفاضل سؤال

  لمدد عمدده, فيعندده, ليعل   ن يسددألهأه,  فيدده أن املفضددول إذا رأى مددن الفاضددل شددي اً ال يعرفدد 
 [6/196ريه.]علمه غ به, وي
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 :مل يظهر له املعىنإذا    , واملراجعةالسؤال
ب علددى  عتدد   ال  [9/124ا أييت بدده.]مر بشيٍء ال يفهم مراده, يسأل عنه, ليعلم مدد من أ

  هفيدد و   [1/196واب, وحنددو هددذه العبددارة.]جلدد ذا قددال للعددامل أوضددح   اطالددب العلددم إ
 [2/67معناه.]ذا مل يظهر له  له إ...فيما قااملالع  لماملتع  مراجعة
 للمعتاد:خمالفاً    هعل عما فالعامل   سؤال

مدددن    عتدددادملاو   ,هتددد طريقن  روف, ومددد ينبغدددي للتدددابع إذا رأى مدددن املتبدددوع شدددي اً خيدددالف املعددد 
  ممدداى التابع مددن متبوعدده تبسددماً أو غددريه,  رأ  إذا  [6/120]بلطف عنه  هاله, أن يسألح
 [4/113أله عن سببه.]ن يستحب له أر, يسأم ثو دى حضتيق

 :خالف العادة مبا تركه  عاملتذكري ال
ندده, أو  ليفعلدده, أو يعتددذر ع  عددادة,ال فمبددا تركدده خددال عبددو تملع اابلتدد فيه استحباب تذكري ا

 [9/26ابه, وأن خمالفته للعادة سببها كذا, وكذا.]يبني وجه صو 
 شر العلم:ن

 [11/14]ملعىن.كرهه    من  هم, وإن كرهنن, ونشر العل سلغ اتبليب اماالهتم ف هذا 
 [11/85يضاح]يف واإلوالتصن  ميعل تلاب  هيثتور ف تغيب لاو العلم    ةفيه فضيل 
 بادة:عالالعمل و  •
 ري ينقطع:ثكقليل دائم خري من  عمل  
ري  ثدد كالدددائم خددرياً مددن الوإمنددا كددان القليددل    قطددع,ينقليلدده الدددائم خددري مددن كثددري  ...العمل
القبددال  ااإلخددالو و والنيددة و   بددةاقر ملوار  ة والددذكبدددوام القليددل تدددوم الطاعدد ن  أل,  عنقطدد امل

.  لكثددرينقطددع الددى املع يددث يزيددد  حب  الدددائمثمددر القليددل  وتعدداص, وي  علددى اخلددالق سددبحانه
[6/71]     

 (10)ددددددددددددددددد 



 :ةلعبادف ا ثوابالة كثر اب  أسب
يكالع  ف  ضلوالف  ابو الث ببادة  أر ثكثر  النصب   ي ال الذصب  الند  راواملقة,  فن ال  وة 
    [8/152].نفقةكذا الالشرع, و   ه يذم

 القصد ف العبادة:
مددا    دة إالل مددن العبدداأن ال  تمدد  لإلنسانغي ينبعبادة, وأنه ال ف فيه احلث على القصد

 [6/23.]افظ عليهيق الدوام عليه, مث  يط
 حلة:إخفاء األعمال الصا

ص,  عددات  هللااملشدداق ف طاعددة  د مددن  العبدد ده  يكابدد   وماالصاحلة,  ل اء األعمااستحباب إخف
والتنبيدده علددى    يء,كددم ذلددك الشدد حن  ثددل بيددام  لحة,ملصدد   مددن ذلددك إال   اً وال يظهددر شددي

  .بددذلكبددار  د للسددلف مددن األخوجدد   مددال  مدد وحنددو ذلددك, وعلددى هددذا    االقتددداء بدده فيدده,
[12/198]  

 :ةع طاصار    تعاصجه هللاو به قصد   إذااملباح العمل 
علددى    التقددوى  يةبن  لك.وذلك كاأل..ويثاب عليه  صار طاعة به وجه هللاصد قا ذإاح املب
  وجاريتددده  هتمتاع بزوجتددد شددديطاً, واالسددد ن  دةاص العبددد ليقدددوم إ  سدددتاحة, والندددوم لالهللا  ةعددد طا

    [11/77]  .اً صاحل  ولداً   لصا وليحضي حقهقيلم و رااحل  عن   بصرهو نفسه   ليكف
 ة:ار مإلواية  واللا •
 :وص يية فالل الوالمن سأ
,  العمددل  لكلددذ  ايددةن فيدده كفوال تكددو   ,صاعدد تمددن هللا    كون معه إعانةية ال يالل الو من سأ
و  لبدده, أنددا مددن طعمل وص   ندد ) ال:  , و ددذا قددال صددلى هللا عليدده وسددلميددوصال    أنغددي  فينب

   [11/116].(  يهعل حرو 
 (11دددددددددددددد)



 ة:الوالي سأل  يوص من يه أنه الاحلكمة ف
...وإذا مل  ,وال تكددون معدده إعانددةليهددا,  , أندده يوكددل إيددةالوالسددأل    ن مدد   صو يدد   ه الأندد  ةكم احل
ن فيدده يمددة للطالددب واحلددريص,  ء, وأللكفيوص غري ا والمل يكن كف اً,  عانةه إمع ن كت

   [12/208م.]عل وهللا أ
 ت:الوالاي ناباجت

مددة  قياال  هنددا يددوموإانددة,  ا أموإهندد ف,  يعضدد م: ) اي أاب ذر إنددك   عليدده وسددل صددلى هللاقولدده  
  صددل عظدديمث أحلددديا اهددذ  ا(ى الددذي عليدده فيهدد مددن أخددذها حبقهددا وأد مددة إالنداو زى خ

  ة.الواليدد ئف تلددك  ظددابو قيددام  يدده ضددعف عددن الن فملددن كدداسدديما    ال  الايتف اجتندداب الددو 
[12/210] 
 يم:أجر عظله  عدل فكان أهالً للوالية و   ن م

ث  يدددد دحااأل  رت بددددهافتظدددد   ,ميظدددد ع ل  فلدددده فضدددد وعدددددل فيهددددا,   للواليددددة,  ن أهددددالً مددددن كددددا
ور, وغددري  مددن ندد بر  منددا  ىل , واحلديث: املقسطني ع ظلهم هللاسبعة يكحديث صحيحة,  ال
  [12/210]لك.ذ

 , وعلى الرفقة:لى اجليوش ع التأمري
  أن  ينبغدددي  , وأندددهيدددهره وهن, وينقدددادون ألمددد طهاضدددبي  مدددن أمدددريا  د  ددد بددد   فيددده أن اجليدددوش ال
نددا  وإن قلددوا  ال  ن مدد   حب للرفقددةسددت: ويوالاقدد   فضددلهم,هم, أو مددن أيكون األمددري أفضددل 

 [13/84قادوا له.], وينعليهمبعضهم ا  يؤمرو   أن
 الذنوب واملعاصي: •

 قوبة املعنوية:للع سبباملخاصمة  
 [8/63وية.]بة املعنبب للعقو , وأهنا سعة مذمومةز نااصمة واملن املخوفيه أ
 (12دددددددددددددددددددد)



 :غري معروف ةكبري حّد ال
ع بوصددف أنددواع مددن املعاصددي  بددل ورد ف الشددر   ,روفبددرية غددري معدد حدددَّ الك  الصددحيح أن

بددائر,  كو مشددتملة علددى صددغائر  نددواع مل توصددف, وهددي  أع ضهنا صددغائر, و ئر, وأنوا ضهنا كبا
 [2/86, خمافة أن يكون من الكبائر.]واحلكمة أن يكون العبد ممتنعاً من مجيعها

 إلصرار:ابة الصغرية تكون كبري 
:  اإلصددراربددن عبدالسددالم  الشددي   قددال ا[6/208]علهددا كبددريةة جيلصددغري علددى ا  اإلصددرار
وإذا    الكبددريةاشددعار مرتكددب  ديندده,  شددعر بقلددة مباالتدده بيندده الصددغرية تكددراراً  تكددرر مأن ت

   [2/87ر ]مبا يشعر به أصغر الكبائ  جمموعهااجتمع, صغائر خمتلفة األنواع يشعر 
 :لذنوبح ابأق  من   املكس
لبدددات  مطا  لكثدددرةلدددك  وذ  ,اتقددد وبوامل  ,واملعاصدددي  ,أقدددبح الدددذنوب  ملكدددس مدددن فيددده أن ا

مددوا م بغددري  أ  خددذألنددا , و ندده, وانتهاكدده ا  لدده, وظالمددايم عنددده, وتكددرر ذلددك مالنددا
   [11/203.]ههاا ف غري وجوصرفها, حقه
 ك العام:لهالسبب ل ملعاصياظهور  
بث إذا كثر  صل ا ددالك  , الظاهر أنه املعاصي مطلقاً....ومعىن احلديث أن اخلاخلبث
   [18/4]صاحلون.ن هناك  ان كوإ  العام,
 دعاء:ال •
 ء:نسان بنفسه ف الدعاء اإلابتدا

 [15/144.]اءسه ف الدع نسان بنففيه استحباب ابتداء اإل
 لبكة: واني ابخلريالدعاء للزوج
 [9/207الزوجني.]  والبكة لكل واحد من  عاء ابخلريالداب  فيه استحب
 (13ددددددددددددددددددددد)



 :, وملن سيفعلعةاط  وأ, خرياً   لفع ملن و   للمحسن,  عاءالد
 [10/53.]ي أم العلق, ابلداع سواء ت,  ةع طا  وأ, ن فعل خرياً فيه الدعاء مل

  [14/14.]اً ري خواخلادم, وملن سيفعل    محسن,لل ء  ادع ال  فيه
 [5/185روف أن يدعو لفاعله.]ه معستحب ملن ُصِنَع إليأنه ي  هوفي

 :الدنيا ة فعقوبل التع يعدم الدعاء ب
 [17/13قوبة.]الع  يلبتع   اءدع ال  هي عن نحلديث الاذا ف ه
 كة فيهما:املال والولد مع الب ء بكثرة الدعا

 [5/164ما.]بكة فيهال, والولد, مع الفيه جواز الدعاء بكثرة امل
 احلزن والبكاء: •
  عة هللا:ختلف عن طا  من   على  بكاءزن والاحل

    والثددواب اجلزيددل  العظدديم  للفضوعلى فوات ا هكى حزانً على قومب موسى عليه السالم
كمددا    , وعمل النا  به, كان له مثل أجددورهمعا إص خريفإن من د طاعةالعن بتخلفهم 
 [2/224]واتهعلى ف زنو   ومثل هذا يبكي عليه  يحةاألحاديث الصحجاءت به 

 :على املريض  واحلزن  كاءالب
  هددي رمحددة  بددل  ,درقرضا ابللف الذلك ال خي  احلزن, وأنلبكاء على املريض و فيه جواز ا
و  وحنددد   والثبدددور,  والويدددل  والنياحدددة,املدددذموم النددددب    ا, وإمنددد ادهلدددوب عبددد هللا ف قجعلهدددا  
   [15/75ل.]قول الباطمن الذلك, 

 ه:ولد  احلزن والبكاء لسوء حال
  الددده, وحزنددده وبكددداؤه لسدددوء حالددده.حسدددن  سدددروره حبولدددده, و فيددده شدددفقة الوالدددد علدددى  

[2/219] 
 (14دددددددددددددددددددددددد)



 عند وقوع معصية منه:  اإلنسان  ءاكب
 [17/100صية.]مع  استحباب بكائه على نفسه إذا وقع, منه

 :مور بدايرهالبكاء عند املر اخلوف و ملني و لظااالعتبار مبصارع ا
  فخلدددو وا  ....ذابالعددد ضدددع  امو و   د املدددرور بدددداير الظددداملني,قبدددة عنددد املراعلدددى    احلدددثفيددده  
 [18/111لك.]من ذ  تعيذ ابهللسن يومبصارعهم, وأ  بار هبم,عتء, واالوالبكا
 ئب واالبتالء:املصا •
  واالبتالء:اء هللاأولي
...وقدددد جيدددري علددديهم  لباً,د غائالشدددداب  ندددد ابدددتالئهمع ار   جيعدددل ألوليائددده خمددد   تعددداص  هللا
  [16/108.]لطفاً اً  م, فيكون حوا م, ويذيبة ف أايدت ز وقاشدائد بعض األلا

 ها:قتمش  ,قل   تكفري اخلطااي مبصائب الدنيا وإن
  .قتها, مشددد إن قلددد و ومهدددا,  دنيا و صدددائب الددد م ومواألسدددقا  ضمدددراابأل  طددداايفدددري اخلكت
اته, ورافددع  , وذلك مكفر سي أهله أو ماله  وأ  نهدف ب اآلالم كثري  املؤمن  [16/128]

 [17/153ته.]لدرجا
 :الدنيا س ن املؤمن 

بفعددل  لددف  ك, مهددةيا مددن الشددهوات احرمددة, واملكرو وع ف الدددنمسدد ون ممندد   كددل مددؤمن 
ص لدده مددن  نقلددب إص مددا أعدددَّ هللا تعدداهددذا, وا  مددن   احاسددت   تافددإذا مدد   طاعددات الشدداقة,ال

 [18/93النقصان.] من  لصةاة اخلالراحو ائم,  النعيم الد
 اخلري: •
 اخلري:أفعال  يء من  ار شقتعدم اح

 [10/224ة.]والرمحالسعادة,  لعله سبب فخلري,  عال اأف من يءٍ ش تقر  ال
 (15د)د دددددددددددددددد 



 ري:اخل  من  ا فاتالتأسف على م
 [17/100عله.]ن فه كاأسف أناملت , ومتىنرياخل  ما فات من  التأسف على

 التغيب ف فعل اخلري:
 له شي اً من دالئله لينشطه.  أن يذكرف خري,   رغب غريه  يستحب ملن 

 عدو:لا •
 عدو:لاء الق كمة ف النهي عن متيناحل

  علدددى الدددنفس,  لاكددد تواال ددداب,  ع رة اإلصدددو   مدددن   هفيددد   اعددددو ِلمددد لااء  لقددد   هندددي عدددن متدددىن
  ينصددره, وألندده  بُغددي عليدده أنملددن    عدداص تهللاوقددد ضددمن  , وع بغدديوالوثوق ابلقددوة, وهددو ندد 

   [12/45]احلزم.ياف, و حتالخيالف ا  قاره, وهذااحت, و م ابلعدوهتمااال ن قلةيتضم 
 :لغفلةاو   رةلغا وق, إلغارة على العدوا

د الصددبح, ألندده وقدد,  ندد ع   رالنهدداا أول  يستحب كوهن ودالع رة علىاغ اإل ث أنف احلدي
 [12/165تا  إليه.] يضيء  م النهار ملا  كثرهم, مثلة أغريم, وعف
 و:العد  االحتا  من 

  .احلاجدددة  ضدددعف مو   اإل دددال  زم, وتدددركحلددد ن العددددو, واألخدددذ اب  مددد االحدددتا  جدددواز  فيددده
[15/182] 

 ء:تااإلف •
 ابه: أصحاملفف  اورةمش
 [11/216]  .سهحاضري جمل و  ,هأصحابفف  ملا...رةو مشا  ستحبابفيه ا

 ال يعلم:فف عن اجلواب إذا كان  توقف امل
   [8/78 يعلمه.]أمسك عن جواهبا حىت  ألةسم املاملفف إذا مل يعلم حك

 (16دددددددددددددد)



 لسائل:ا سأل اضكثر مم إجابة املفف
  إص  ف اجلدددواب  هضددم يأن    غدددري مددا سددأل  لسددائل حاجددة إصرأى اب  امفددف إذيسددتحب لل 

تددا  إليدده  يء آخر  ن هناك شوكا ,املفف إذا س ل عن شيءٍ [13/169]هول عنملس ا
   [4/108].ويكون هذا من النصيحة  هل  يستحب له أن يذكره  عنه  ومل يسأله  لالسائ
 :ةنصيحال •
 به:سان صاحناإلة  حينص
 [10/79خرة.]اآل فع فف ذلك ما هو أندميه  تقحبه, و نسان صااإليحة  نص  فيه
 [10/107ه]عليذلك هها, وتكرار  مصلحته, وإن كر ص  سان إحباب إرشاد اإلناست

 [11/3م]هالمسلمني ف دينهم ودنيل  ف احلديث بذل النصيحة
 الفضل:  أهل  نصيحةول  قب
 ها حممودة.وأن عاقبتم, اريإص إش  ادنقيواال  ضل,الف  ول نصيحة أهلبق
 :نصيحةلا  ف  األدب  لماعتاس
ا  لم: " مدد يدده وسدد  عل لى هللاكقولدده صدد   ,ةيل املوعظدد ومج شرة,ن العسوح ,دبال األستعم ا

شددرف بعيندده,  الحب  جدده صددايواومل  , ف كتدداب هللا "  اً ليسدد وططون شددر شددت أقددوام ي  ابل
 [10/144.]يهوشناعة عل   ,ه, من غري فضحيةولغري  صل له,   ألن املقصود

 ورة:املشا •
 :فةح واملعر اللصوا  للفضمشاورة أهل ا

 [4/76][9/92]ةاملهم األمور  ف  ام أهل الفضل واملعرفةماإل  باب مشاورةاستح
  لدددددكابقة ف ذالسددددد هدددددل  ة, تقددددددمي أأي ف األمدددددور احلادثددددد ورة أهدددددل العلدددددم والدددددر مشدددددا
  [7/85وه الطاعات.]صدقات ووجف كيفية ال  ة أهل العلم اور مش[14/212]

 (17ددددددددددددددددد)



  دقاء:واألصاألهل    مشاورة
 [17/117من األمور.]ه وأصدقائه فيما ينو به ل هوأه  بطانت  لرجلة امشاور 

 ابملصلحة:إلشارة  االسؤال عن األحوال, و 
  .صددداحلهممبم  ة علددديهشدددار إلاو   م, ن أحدددواحابه عددد صددد ألكبدددري  اسدددتحباب سدددؤال الرجدددل ا

[11/34] 
 مصلحته: ظهرت فعل ماشاور من  
ت  ر هدد مث صدداحب األمددر يفعددل مددا ظيقددول كددل مددنهم مددا عنددده,    غددي للمتشدداورين أنينب
فددإن    شددار عليدده بدده مطلقدداً, بددل يتأملدده,فيه أن الفاضل ال يقبل ما يُ  [4/76.]هصلحتم
 [2/181مصلحته مل يعمل به.]ظهر مل ت
 :رةو د املشايه عناإلنسان مبا فكر  ذ 
ن  ال يكددو , و صدديحةلددب النة, وطشدداور امل  كر اإلنسان مبا فيدده عندددذ ه دليل على جواز في
 [10/97.]واجبةلاحة  النصي  من   رمة, بلذا من الغيبة احه

 :تربية األبناء •
 ت:ى الطاعاعل  غارمترين الص

 [8/14الطاعات, وتعويدهم العبادات.]رين الصبيان على  احلديث مت هذاف 
 [3/143تحب أن يعوك الصيب السواك ليعتاده.]سي

 :همبتومداع  األطفالفة  طمال
اضددع مددع  و تالحباب  واسددت  طفدداً,اعبتدده رمحدده لدده, ولومديب,  الصدد   ب مالطفددةه اسددتحبافيدد 

,  بددذلكن, وأتنيسددهم, وإكددرام آابئهددم  مالطفددة الصددبيا ذاوف ه [15/193ل.]األطفا
 [5/162]وجواز املزح.

 (18ددددددددددددددددددد)



 نه:ة ابسان بن ابنسرور اإل
 [17/154ه.]سرور اإلنسان بن ابة ولده, وحسن فهم ه  في

 :نكروالنهي عن امل  األمر ابملعروف •
 :به وجل أن يعتين زف حتصيل رضا هللا ع   يع سااآلخرة والينبغي لطالب  

أن  ذوا علددى يددد الظددامل أوشددك  وإذا مل أيخدد   الطدداحل,و   اب الصدداخإذا كثر اخلبث عّم العق
عي ف حتصيل رضا هللا عز وجددل  آلخرة والسانبغي لطالب امهم اله تعاص بعقابه...فييع

  وخيلددص نيتدده.  ه,د ذهددب معظمدد وال سدديما وقدد   م,بدداب, فددإن نفعدده عظدديأن يعتددين هبددذا ال
[2/25]    

 :ل احلالاآلمر والناهي أن يكون كام ال يشتف ف
بددل عليدده األمددر وإن كددان خمددالً مبددا  ...احلالاآلمر والندداهي أن يكددون كامددل   ف فال يشت 

ه أن أيمددر نفسدده وينهاهددا  إنه جيددب عليدد ى عنه, فهين مباأيمر به, والنهي وإن كان متلبساً 
     [2/23؟]الل ابآلخريف يباح اإلخكضحد ا  ّل ذا أخه, فإوأيمر غريه وينها
 ن املنكر:ملعروف والنهي ع الرفق ف األمر اب
والندددداهي عددددن املنكددددر, أن يرفددددق ليكددددون أقددددرب إص حتصدددديل  عددددروف,  ينبغددددي لابمددددر ابمل

عددظ أخدداه سددراً فقددد نصددحه   عندده: مددن و افعي رضددي هللااملطلددوب, فقددد قددال اإلمددام الشدد 
 [2/24انه.]ه وشفضحفقد   النيةوزانه, ومن وعظه ع 

 ن:واللسا  ر ابليدكاسان عن االنإلنز ا ا ع ذإ  ابلقلب  املنكر  كراهة
رض كفايددة, فددإن  ندده فدد العلمدداء علددى أ  عكددر, أمجدد ن املنعدد  يوالنهدد  القيام ابألمر ابملعروف,

انه,  ه, ولسدد نكددار بيددداال  ريه, سددقطلددى غدد لدده, أو ع علددى نفسدده, أو ما  خدداف مددن ذلددك
 [12/230]بقلبه.ه  تب, كراهووج
 (19ددددددد)دددد دد د د 



 الفتنة: •
 النا  عند الف , وتسكينهم:  العامل وعظ

لفددد ,  رة, أن يسدددكن الندددا  عندددد ااع, وذي الشدددهلرجدددل العظددديم املطددد ينبغدددي للعدددامل, وا
 [2/107ح  م الدالئل.]ظهم, ويوضويع

 ن الف :احلث على املبادرة ابألعمال الصاحلة قبل تعذرها مبا يقع م
األعمددال الصدداحلة قبددل تعددذرها, واالشددتغال عنهددا  املبددادرة إص  لى  ث احلثُّ ع معىن احلدي
  تاكمددددة, كددددتاكم ظددددالم الليددددل املظلددددم الغلة املتكدددداثرة املدث مددددن القدددد  الشددددامبددددا  دددد 
 [2/133]املقمر.
 :فتنةالعبادة ف الفضل  
ن  فيدده, أعبددادة  فضددل ال  سددبب كثددرةر النددا , و الفتنددة, واخددتالف أمددو هنددا  ر   د اب دد املددرا
 [18/88يتفرغ  ا إال أفراد.] النها, و غلون ع , ويشن عنهافلو يغ  لنا ا

 الفتنة:و  الضرر,  شي منهكتم ما خي
ضرر فيدده, والفتنددة, ممددا  شي الما خ  كتم  ل على أنهه دليضي رايض رمحه هللا: فيقال القا
 [1/229]ل كل واحد, وذلك فيما ليس حتته عمل.له عقال  تم 
 :نةالفتتقع   الل  صية هللاة األمراء ف غري معموافق
  .الفتندددة  لكلمدددة, وتقدددعفدددرق اف غدددري معصدددية, لددد ال تت  راءاألمددد   وافقدددةلدددى مث ع احلددد   فيددده
[5/148] 

 ة:لزوجياحلياة ا •
 وجها:احل ليتز الصجل  لى الر أة نفسها ع ض املر ر ع 
 [9/212جها.]ليتزو   رجل الصاحلعلى ال  رأة نفسهاتحباب عرض املاس  فيه
 (20ددددددددددددد)



 دين:ات الذبظفر  ال
ر  اظفنها فدد  ا ولديوجلما  سبهاا ا وحل: ملكح املرأة ألربعسلم: ) تنليه و ى هللا ع ل صه لقو 
  ,ربددعال األهددذه اخلصدد   ندو م يقصدد فددإهن  ,ادة  ف العدد اعلدده الندد ا يفب مبدد دين( أخدد لدد ت ابددذا

 [10/51ات الدين]تشد بذأيها املسفاظفر أن,   ,دين وآخرها عندهم ذات ال
 نكاح الشابة:

رغددددب ف  وأ  , وأطيددددب نكهددددة,اً سددددتمتاع  ا.ألددددذُّ ألهنا...ة  بشدددداال  نكدددداححباب  تسدددد يدددده اف
,  ل منظددراً مجدد حمادثددة, وأ  وأفكددهة,  عشددر   ن أحسدد اح, و لنكدد صددود اذي هددو مقالدد   تاعسددتم الا
   [9/174زوجها األخالق الف يرتضيها.] ودهاأن يع وأقرب إص  لمساً,لني موأ

 األهل:و   وجة,الز  علىالسالم 
ا يتكددب عندده  , وهددذا ممدد وأهلدده,  أتددهامر ى  علدد   لمسدد أن ي  منزلدده  أتددى  لإلنسددان إذاحب  يسددت
 [9/225.]ملتفني, انين اجلاهل مكثري 
 م:عن حا  هلرجل أهل ل اسؤا

تسددتحي أن تبتددد   فجددة  رأة حااملدد  نفددس  رمبددا كاندد, فف   م,لدده عددن حدداهسددؤال الرجددل أ
 [9/230ا.]اجتهانبسط, لذكر ح  فإذا سأ اهبا, 

 :لهاعن ح البي, خولهالزو  بعد دجة سؤال الزو 
 [9/230].لكوحنو ذ دخوله: كيف حالك ؟لرجل عقب  قال لأن يُ حب ستي
   :للشرعخمالفة   ي اً فيهد رؤية شعن  رنكااإل

 [8/179ينها.]ص ف دنها من نقجته ما رآه ملى زو الرجل ع   رفيه انكا
 :اومضاحكته  جتهعبة الزو  زو مال
 [10/53.]ةعشر سن ال, وحاه ا, ومضاحكت  طفتهلرجل امرأته, ومالعبة االفيه م
 (21ددددددددددددد)



 العشري من الكبائر:  كفران
مددن    إن التوعددد ابلنددارواإلحسددان, مددن الكبددائر, فدد   ر,فيدده أن كفددران العشددري مددن الكبددائ

   [2/66عصية كبرية.]املعالمة كون 
 فراش واحد:  علىته زوج عم الزو  مو ن

ش  فدددرا  مدددا فهماع اجتفدددراد, فف االنذر  حدددد ا عددد كدددن ألإذا مل ي...,م مدددع الزوجدددةو النددد 
  ه.ليددد ي واظدددب ع ذيددده وسدددلم الددد  عل هللاى  ول صدددل سددد فعدددل الر و ظددداهر  هددد , و واحدددد أفضدددل

[14/60] 
 ع:جلما عند ا الطيبستخدام ا

   [15/10اشرة زوجته.]ادته معل.....عند إر رجالل  ,...يتأكد استحبابهالطيب
 :اً صاحلاً مقصد  به ادة إذا نوىيكون عبماع اجل
تعدداص    أمددر هللاالددذي    وفعاشددريا ابملعددر , وموجددةالز حق ى به قضاء ماع عبادة إذا نو اجل
مددن    مجيعدداً   امدد ومنعه  ,أو اعفدداف الزوجددة  ,فسددهفدداف نع ا, أو  حله, أو طلددب ولددد صددابدد 

 [7/92]قاصد الصاحلةذلك من املأو غري  ,م بهأو ا  ر فيهالفكأو   احلرامالنظر إص 
 :أة حرك, شهوتهر   امؤية الزو مجاع الزوجة عند ر 

انددد, لددده,  تددده إن كيأو جار ه  امرأتددد   يت, أن أي, شدددهوتهتحركددد ة فمدددرأى اأب ملدددن ر تحيسددد 
 [9/178]هما هو بصدد لىع   بهل مع قوجيوتسكن نفسه,   هوته,ع شليدف  افليواقعه
 :وغريه,  النهارهله فجل ألمجاع الر 

مبددا ميكددن  غلة  ت, مشدد وإن كاندد   ع ف النهار, وغددريه,لوقا امرأته إص ال لب الرجال ض  بط
قلبدده, وبصددره,    , أو فهف بدندد   ريلتأخاب ة يتضرررجل شهو ى العل  لب,ا غ ألنه رمب, كهتر 

 [9/179]لم. أع وهللا
 (22دددددددددددددد)



 :عند وجود ما يقتضيهمن اللطف ل  يقل الت
هددا  نضن تددع ع   ض عددارضوإذا عددر   ملعاشددرة,سددن احه و طفددة الرجددل زوجتدد مال  تحبابسدد ا

رض, فتسددأل عددن  ذلددك لعددا  أن  فطن هددي, لددتوحنوه و ذلك, يقلل من اللطفأو حن شي اً 
 [17/117سببه فتزيله.]

   الزو :خلقاً يكره ا  فيه ألن  ةزوجال بغضعدم 
, ضن  ضدددياً فيهدددا خلقددداً مر   خلقددداً يكدددره, وجدددد  اجدددد فيهددد إن و ن ال يبغضدددها, ألنددده  نبغدددي أي

  و ذلدددك.و حنددد يقدددة بددده, أفعفيفدددة, أو ر و  , أو مجيلدددة, أةدينددد   لدددق لكنهددداتكدددون شرسدددة اخل
[10/58] 
 بب:سراهة طالقها بال  رأة وكملا  و ع  لىصب ع لا
  لمدداحت, واخالقهددن على عددو  أن, والصب  هليان إحساإل, و مالطفة النساء ديثحل اف

   [10/57متها.]استقع ابن ال يطم أو طالقهن بال سبب,   وكراهة  ضعف عقو ن,
  :, والصديق ساجللي •

 :وأهل اخلري والدين   احلنيصة الجمالسضيلة  ف
علدددم  لع واق والدددور ومكدددارم األخدددالواملدددروة    ل اخلدددريأهددد و   ة الصددداحلنيسددد ه فضددديلة جمالفيددد 
  شدديٍء,  ف كددل الدددين حبة أهددل مصددالى ع  ثُّ يث احلذا احلده ف[16/178.]دبألاو 

 فسدة من جهتهمئقهم, وأيمن املراوحسن ط...قهم,الخيد من أم يستفهألن صاحب
 [4/171]وانظر   [10/52]

 فوائد جمالسة الصاحلني:
جمالتحقا  أهل ب  ند إص  ليا  سةليق  م و كلصاحلني  مانعاً  ذلك  ن م بشيء  التلبس  ن  ن 
 [ 1/158]مهستحياء من  م, وااماً ت احص  ائلنقا

 ( 23ددددددددددددددددددددد)



 ر:الشّ   أهلفراق  ه ر و 
أهددل البدددع,  فيدده ه ددران  [11/212.]راقهمفدد و  ,يعاصهل امل, وأالطة الفساقخمترك 

ومددن   وأهل البدع لشراهل ة أن جمالسالنهي ع [13/106سنة]ق, ومنابذي الوالفسو 
 [16/178.]املذمومةنواع ذلك من األ  أو يكثر ف وره وبطالته, وحنو تاب النا يغ
 واملبطلني:اة  الظلم والبغ لجمالسة أهد عن  بعال
لسدددة  لسدددتهم, وجماظلدددم, والتحدددذير مدددن جماهدددل العدددن أ  اعددددلفقددده: التباحلدددديث مدددن ا  ف

 [18/7] اقبون بهيع اة معقوبيناله , ل ال ملبطلنيمن االبغاة, وحنوهم 
 ة صديقه:من سعى ف عمارة آخر صديق ال

ف    إص نقددص  رتدده, وإن أدى ذلددكحمبدده هددو مددن سددعى ف عمددارة آخصددديق اإلنسددان و 
ه وإن حصل بسبب ذلددك صددورة نفددع  ى ف ذهاب أو نقص آخرتسعه, وعدوه من  دنيا

 [2/24ف دنياه.]
 لشفاعة:ا •
 :إص أصحاب احلقوق الشفاعة

فاعة إص  لشدددد فيهددددا ا[  10/230.]قددددوقب احل أصددددحاعة إصشددددفالا  ثديهددددذا احلدددد   ف
 [10/242منها.]أن خيففوا   ناب احلقوق والديو أصح
 وجها:ز  مع  لبقاءف اجة ص الزو اعة إالشف
 [144-10/143]مع زوجها.  لبقاءف ارأة شفاعة إص املالواز ج

 حرمة:اعة االشف
لددك,  و ذحندد و   حددق,و إبطددال  ل, أابطدد تمدديم  ف ت  كذا الشفاعةدود حرام, و احلفاعة ف  الش
 [16/178.]هي حرامف

 (24دددددددددددددددد)



 قبول الشفاعة:
 [10/230].معصية  غريف  اعةف, وقبول الشقبول الشفاعة ف اخلري  فيه

 :فضائلب و اآد •
 ج املسلمني:قضاء حوائ

, أو  ةوندد عاو م, أأو مددال  ن علددم,مدد  رتيسدد  مبددا مهونفع, ئج املسلمنيوافضل قضاء حفيه 
  قطددعنمللهوف وعون املفيه إعانة ا [17/21, وغري ذلك.]ةصيحلحة, أو نمبص رةاشإ
[17/116]  

 :لبيءا املسلملغيبة عن  رّد ا
اطددل, وهددو مددن مهمددات اآلداب,  تهتددك ف البس مبذي لدديالدد املسلم    غيبةلرّد يل هذا دل

   [5/161]منهوء, وهو بريء  ذكر بس   عمن بّ الذ  فيه [17/89م.]وحقوق اإلسال
 :ضاؤهاقكنه  نه حاجة ال ميم, بل ط  من 

واتً يفهددم السددائل  سددك  ن يسددك,,ؤها أكندده قضدداال مي  ,حاجددةه  يسددتحب ملددن طلبدد, مندد 
  .صددددرحفي  ,املنددددع  إال بصددددريح  مفهدددد الصددددل  ع, إال إذا مل  ندددد ملاب  وال خي لددددهلددددك,  ذمندددده  
[9/212] 

 الزائر: إكرام
  [13/212]هددهجو   ف...حلفددر , وار بقدومددهو سر ر الاوإظه...ضيفحباب إكرام الاست
  [10/107ب.]والشرا ام,يب الطعطامه ب, وإكر لزائرفة اياب ضحبااست

 [5/231] وهليه مرحباً وحناستحباب قول اإلنسان لزائره والوارد ع 
 رب:ترك الض

 [15/84ل]فتكه أفض  حاً لألدبوالدابة وإن كان مباالزوجة واخلادم    ربأن ضفيه  
 (25ددددددددددددددددد)



 ه:ل منضفّد الدين ضر 
ود مددن الددذي عليدده, وهددذا مددن  غددريه, أن يددردَّ أجدد و يددن, مددن قددرض,  يدده دملددن عل   حبتسدد ي

 [5/228ئداً.]الدين زافيه استحباب أداء    [11/37الق.]م األخالسنة, ومكار 
 :نيملبطل عن سفه ا فلغالتا
يدده  عل   مل تتتددبإذا  عددن سددفه املبطلددني,  الفضددل  فددل أهددل  اتغ  حلددديث اسددتحباب هددذا اف

 [14/147املتغافل.]لكيس العاقل هو الفطن : اهللاه  رمح  الشافعيمفسدة, قال 
 :ضع عنهعسر, والو , وإنظار املا تاة احواسم

 [10/218عليه.]ة  دقلصحلّث على ا , ومن عليه دين, واواساة احتا فيه م
ا كددّل الددديلوصددع ع عسر, واامل  فضل إنظار ثيده األحاهذ ف ا بعضدد ن, و ندده, إمددّ ن  ه مدد إمددّ

 [10/224اء.]االقتضحمة ف  ساضل املل, وفو قلي, أكثري
 الرفق ابلضعفاء:

ممدددا    ونم, وتبلددديغهم مدددا يطلبددد مهلضدددعفاء, وإكدددراعلدددى الرفدددق ابث  هدددذا احلدددديث احلددد ف  
 [18/100.]واحتقارهم,  موهبمن كسر قل   ميكن, واحلذر

 :النميمةيقطع , مبا  مع النمام التعامل
نهدداه عددن ذلددك,  : أن يا الثدد   يصدقه  األول: أن ال ليه ستة أمورإليه منيمة فعمن محل, 

ه الغائب السوء. اخلددامس: أن  ن ال يظن ضخي: أ تعاص. الرابعالثالث: أن يبغضه ف هللا
 [2/113]أن ال  كي منيمته عنه.  د :السا ت سس.ال  مله ما حكي له على ال

 فس:ظ النوحظو  ا,الدني اإليثار ضمور
ور الدنيا, وحظددوظ الددنفس,  أمن  م وحنوه ام,لطعابثار ياإلمجع العلماء على فضيلة د أق

 [14/12 أعلم.]اص, وهللا تعألن احلق فيها هلل  ا,يؤثر هب ن الفضل أاألأما القرابت ف
 (26ددددددددددددددددد)



 ه:معلوه  فعي  أنإال ما  ب    يفعل مع النا ال
ن  يدده ( هددذا مدد ن يددؤتى إلالددذي  ددب أ  النددا إص  يدده وسددلم: ) وليددأت  صددلى هللا عل   قولدده
فينبغددي االعتندداء  دة مهمددة  هذه قاع و حكمة,  بديع  ه وسلم, و علي  صلى هللامه امع كل جو 
 [12/233]فعلوه معهي  أن ا  بع النا  إال من ال يفعل مسان يلزم أأن اإلنو , هبا
 :منهستحي ا يمّ ع   لكنايةا

 [1/237]  [12/68]فهمهي  استحباب الكناية عن الوقاع مبا  فيه
 [17/101ا.]ع ابلنساء, وحنوهمتا لفاظ االستيه استحباب الكناايت ف أف

 [4/14]  [8/151.]ستحي منهي  اية عن احليض وحنوه ممافيه استحباب الكن
 الكبار:األدب عند خطاب 

ل, فيقددال: لددو  والسددؤا  كبددار,اب الن آداب خطدد ذا مددن أحسدد لددو أذندد, لنددا, هدد :   مقددو 
أايً  ور   ان صددواابً,فعل, كذا, أو أمرت بكذا, وأشرت بكذا, ومعناه لكددان خددرياً, أو لكدد 

  وهدددذا أمجدددل مدددن قدددو م للكبدددري: افعدددل كدددذا, بصددديغة األمدددرأو مصدددلحة ظددداهرة,  اً  ينددد مت
[1/225]  
 م ":لكبري بقول " اي ع ل الصغري اطبة خم

لدده,    , احتامدداً "  عددم  اي  "ددددد  ب  كبري, خياطب الصعري الاب خطاهبمعرب ف آدهذه عادة ال
   [2/203ورفعاً ملرتبته.]

 م:ه نيافي انكمف قاظ  على إي طوساملت لسالما
اهم, وأندده يكددون  مددن ف معندد   أو  ام,نيدد   ضددع فيددهمو   اظ فالسددالم علددى األيقدد اب  آد  فيدده

  هم., وال يهددوش علددى غددري يددث ُيسددمع األيقدداظحب واملخافتددة, فعرابني ال ,سالماً متوسطاً 
[14/14]  

 (27دددددددددددددددددددددد)



 :إليهم  نساناإل  ساءأ  إذا ضلالفل إص أه  اراالعتذ
 [6/227نسان أدبه معهم.]ا أساء اإلص أهل الفضل إذار إتذع فيه اال
 الطعام: من آداب •
 :األكلقلة  

 [14/25األكل بضده.]ة كثر لرجل, و خالق اكل من حماسن أقلة األ
   :رين أزوادهمسافقة من املخلط الرف
ك,  يكددون أبددر ل  ادهددم,أزو ط  ين خلدد فر اسدد امل  مددن قددة  لرف: يسددتحب لغددريهما, و ابنقال أصح
 [1/223] [13/85]ون بعضكل دضهم ضوأن ال خيتص بعلعشرة, ن ف اوأحس
   القصعة: فلأس ف  بقي مام, و الطعا  من  سقط أكل ماعلى لعق األصابع, و  افظةاح

ه اإلنسددان فيدده  ر  ضدد الددذي  عام  الطأيه البكة(    تدرون فال  ) ه وسلمقوله صلى هللا علي
ف مددا بقددي ف  , أو  ابعهعلى أص  يقفيما بله, أو  كا أفيم   كةالب   ن تلكأ  وال يدري كة,بر 
  ةكدد الب   لتحصددل  هذا كلددهظ على  فينبغي أن  اف ة الساقطة,أو ف اللقم قصعة, فل الأس
[13/206]    

 عدم عيب الطعام:
امللددح, حددامض,    ليددلاحل قه: مدد قولدد تأكدددة, وعيددب الطعددام, كامل  ب الطعددامهددذا مددن آدا

 [14/26ك.]ذل  وحنوضج,  غليظ, غري انرقيق, 
 :مومكار  خالقأ •

 :تقي من مصارع السوء  مكارم األخالق
مصددارع  سددبب للسددالمة مددن    ألخددالق, وخصددال اخلددري,الددى أن مكددارم  ة ع ف هددذا داللدد 
 [2/202السوء.]

 (28دددددددددددد)ددددددد 



 :صفة لألنبياء واألولياء لق اخل  حسن 
عددداص,  تيددداء هللا  و صدددفة أنبهددد صددداحبه, و   فضددديلة  بيدددانلدددق, و خلا  ى حسدددن ّث علددد ه احلددد فيددد 
ة حسددن اخللددف: بددذل املعددروف, وكددف األذى,  يقدد قبصددري: ححلسددن الل اقددا  ه.ليائدد و أو 

 [15/78]وطالقة الوجه.
 العز:العفو و 

فيه وجهددان, أحددد ا: أندده    (  اً و إال عز فعي  هللا عبداً وسلم: ) ما زاد  هعلي قوله صلى هللا
  وكرمدده,  فددو والصددفح سدداد وعظددم ف القلددوب, وزاد عددزمن عددرف ابلععلى ظاهره وأن مدد 

  [141/ 16.]كهناوعزه ة ر خاآل ف  أجرهن املراد   : أثاوال
 :ةانواأللم احل

 [1/189هي التثب,, وترك الع لة.]ف ما األانةالعقل, وأاحللم هو 
 احلياء:

حنددو  نع من التقصري ف حددق ذي احلددق, و , وميقبيحك التر لى ث ع عيبلق حقيقة احلياء خ
 [2/6هذا]
 ق:لصدة افضي
  دق يهددديوإن الصدد ,  فددإن عاقبتدده خددري شقة,ميه كان ف, وإن  متهز ماليلة الصدق, و ضف

 [17/100والب يهدي إص اجلنة.]إص الب,  
 :التواضع والرفعة

فيددده وجهدددان, أحدددد ا:    رفعددده (  إال  هللتواضدددع أحدددد    ا: ) مددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم  لدددهقو 
,  نددهمكا  لّ وجيددُ   نددا فعدده عنددد الوير   واضعه ف القلوب منزلةويثب, له بت   عه ف الدنيا,فر ي

  [16/141ا.]نيدلف اعه  عة فيها بتواضرة, ورفاملراد ثوابه ف اآلخ نالثا : أ
 (29دددددددددددددددددد)



 :ؤانسةوامل  ةالتسلي •
 :هليع مبا يقدر  ته  ومساعد اجم عن سبب ذلكسؤال الو 

به,  عددددن سددددب  أن يسددددأله  وامجدددداً,حبه, ومددددن لدددده حددددق,  يسددددتحب لإلنسددددان إذا رأى صددددا
ل بددده ذلدددك  يدددزو   بطريدددق , أو يدددذكره  هن معددد ز يتحددد   أو,  تهسددداعدمميكدددن    فيسددداعده فيمدددا

 [14/82.]ارضالع
 :يتهتسل و انسته  راد مؤ ن يُ م  ذناستأ
  ,درها يشددددرح صدددد مبدددد   انسددددتهد إزالددددة  دددده, ومؤ إذا رأى صدددداحبه مهمومدددداً وأرا  سدددداناإلن
هللا عندده: اسددتأنس  قددال عمددر رضددي  كمددا    ,ذلددكيسددتأذنه ف  ينبغي لدده أن  , يكشف  هو 

 [10/93]اً.فيزيده  حبه  وافق صاي  الا مب  المن الكمأييت د نه قأل,  هللاسول اي ر 
 :بيبله ح تمن ما  ةتسلي
  عندداه سددواء( مة تظلدده  ا زال, املالئكم, تبكيه  و الصلى هللا عليه وسلم: ) تبكيه أه ولق
هددذا  كرامددة  فقددد حصددل لدده مددن الالئكددة تظلدده, أي:  يدد, عليدده أم ال, فمددا زالدد, املبك

 [16/25]ية  ا.ا تسل  هذفا, و ذعلى ه  بكاءال وغريه فال ينبغي
 حلزين:ة املهموم ايل ست

ه أن  لدد زيندداً, يسددتحب  وماً حمهم   اإلنسان إذا رأى صاحبهثل هذا, وأن ب ماباستحفيه 
   [10/81ب نفسه.]طيله, ويحكه, أو يشغيض امب دثه 

 أتنيس اخلائف:
 [2/202] همة لال, وذكر أسباب السأتنيس من حصل, له خمافة من أمر, وتبشريه

 ن:غضبالمالطفة ا
  [15/182شي إليه الستضائه.]املو  ازحته,من, و اة الغضبالطفم  استحباب
 (30دددددددددددددددددد)



 :نا يشتك فيه مع عموم ال  ,له شيء ثو دحل ن اهتمة ميل تس
علددى بنددات آدم ( هددذا  ا شدديء كتبدده هللا  م ف احلدديض: ) هددذل قولدده صددلى هللا عليدده وسدد 

    [8/146].مها   وختفيف,   ا  تسلية
 :النوم •

 لنوم:ند اع   مستحبة  سنن الث ث
د  عندد   حبة ليسدد, بواجبددة, أحددداها: الوضددوءسددتسددنن مهمددة م  ثيث ثددالداحلدد   هددذا  ف

ن.  األميدد   انيددة: النددوم علددى الشددق ء. الثمتوضدد اً كفدداه ذلددك الوضددو فددإن كددان    إرادة النددوم,
 [17/32له.]ليكون خامتة عم ذكر هللا تعاص   الثالثة:
 رة:اى طهعل النوم   ئدفوا
لعددب  ت  ه, وأبعددد مددن ق لددرؤايدن أصدد ليكددو , و ليلتددهف    افددة أن ميددوترة خمطهدداعلددى    ومالندد 

 [17/32ايه.]ه إالشيطان به ف منامه, وترويع
 على الشق األمين:  ئدة النومفا

 [17/33نتباه.]ألنه أسرع إص االيامن, و ن  ب التام كصلى هللا عليه وسل النيب  ألن 
 ة:الصدق •

 :, قبل نعذرهالصدقةاب درةاملباى  احلث عل 
  [7/96 ]تعذرها.قبل  ملبادرة ابلصدقة, واغتنام إمكاهناااحلث على  

 علها:ن فاإميا  ة برهان علىالصدق
ى إميدددان  صددددقة ح دددة علددد عنددداه: ال( م  الصددددقة برهدددان: )  ى هللا عليددده وسدددلمقولددده صدددل 

لددى  دقته ع دل بصدد سددتمددن تصدددق اها, لكونه ال يعتقدها, فمن فاعلها, فإن املنافق ميتنع
 [3/101]صدق إميانه, وهللا أعلم.

 (31دددددددددددددد)



 ا نقص, صدقة من مال:م
ص  فين ددب نقدد ,  راته املضدد عندد دفع  ويدد  ه,يدد نه يبددارك فا: معناه أ, أحد وجهني ا فيهذكرو 
, صددورته  إن نقصدد والثددا : أندده و   .دةابحلددس والعددامدددرك    ذا, وهدد لبكددة اخلفيددةة ابالصددور 

   [16/141إص أضعاف كثرية.]لنقصه, وزايدة   به جرتب عليب املالثواف  ان  ك
 :, وغنياً اسقاً ذ فلثواب ف الصدقة, وإن كان اآلخاثواب 

ن كددان  , وإالصدددقة  الثددواب فثبددوت  ين, فيدده  , وغدد زانيددةعلى سارق, و حديث املتصدق  
  .دفعهددا إص غددىنزى   صدقة التطددوع, وأمددا الزكدداة فددال جيدد ...هذا فاً,اً, وغنيفاسقاآلخذ 

[7/110] 
 :ليلبه ق  املتصدق ألن  ,صدقةمتناع عن الاال عدم
  يلهددا سددبب للن دداة مددن النددار.ل ق  , وأنلقتها تنع منها ميصدقة, وأنه الى الاحلث عل فيه 
[7/101] 

 أفضل: اإلسرار ف صدقة التطوع
 [7/122]ءالرايوأبعد من  ألنه أقرب إص اإلخالو ر فيها أفضلصدقة التطوع السّ 

 :رلتم الصدقة اب
ب  لصدداحباب التعددريض  اسددتحو ة,  ديدد وا   ه,دادد جدد عندد   ابلتمددر  صدددقةب الااسددتحبه  فيدد 

 [10/108بفعل ذلك.] التمر
 :حبسب املصلحة قةلصدات اخلري عند انوع ف جهالت

, بددل ينفددق  جددوه الددبو خلري, وأنه ال يقتصر على نددوع مددن  صدقة ف وجوه االلى احلث ع 
سدددب   حباخلدددري  هفدددب وجدددو   عهددداينو [ أن  7/73  ضدددر.]خلدددريجدددوه اف كدددل وجددده مدددن و 

 [7/83حة.]املصل 
 (32دددددددددددددددددد)



 :,ملية عن اقالصد
,  عدددهينفه, و يصدددل سدددتحباهبا, وأن ثواهبدددا  وا  ,,دقة عدددن امليددد جدددواز الصددد ث  ديذا احلددد ف هددد 

 [7/90وانظر]  [11/84.]ونلم ليه املسع   , وهذا كله أمجعوينفع املتصدق أيضاً 
 :خطي ةلل تكفرياً   ةالصدق
لعلمدداء:  ا  لقدداتصدددق (  يفل ك  أقامر ه تعال  صاحبل لم: ) من قايه وسل  عل هللاى  ل قوله ص

 [11/107ة.]يهبذه املعص  ف كالمهه  ت تكفرياً خلطيدقة  مر ابلصأ
 :ندفاع الكربا  وأ  ,الصدقة شكراً للنعم

بشدديء  صدددق  يت  ة أناهر أو اندفع, عنه كربددة ظدد هرة, حصل, له نعمة ظا يستحب ملن 
  [17/96.]وانظر   [17/102نه.]إحساى ص عل عا هلل تشكراً  من ماله صاحل
 تب: ك •
 (180) ت  هوييبسل الكتاب
  [1/170...إمام كتب العربية.]كتابه

 (235) ت   وصليلم " لغا  كتاب " األ
ا وضددع  ملدد فإندده  وصددلي, إبراهيم املبن  إسحاقعة, وهو لسخف واخلالرجل...معروف اب

حددىت صدددر    ,مثهدداإ  زود مددن تدد   ض مبددار , مل يدد طيددلألابأمكددن ف تلددك او   , األغددا  ف  بددهكتا
    [11/92درون.]ي  هنم يرون ما الأ  وزعم  ث,أصحاب احلدي  مكتابه بذ

 مسلم: , وصحيح اإلمامبخاريلصحيح اإلمام ا
أيب    مددامني القدددوتني:لإل  أصددح مصددنف ف احلددديث, بددل ف العلددم مطلقدداً الصددحيحان,

, رضددي  لقشددرييحل ددا  اسددني مسددلم بددن اوأيب احل  خدداري,لبإتاعيددل ا  د بددن عبدددهللا حممدد 
 [1/4املؤلفات.] د  ما نظري فوجهللا عنهما, فلم ي

 (33ددددددددددددددددددد)



 :(256) ت   صحيح اإلمام البخاري
ن,  العلمدددداء رمحهددددم هللا علددددى أن أصددددح الكتددددب بعددددد القددددرآن العزيددددز الصددددحيحااتفددددق  

  ائدددر ددا فو أكثو   ,ري أصددحهمالبخدداابلقبول, وكتدداب االبخاري ومسلم, وتلقتهما األمة  
  [1/14]د من البخاريفيقد صّح أن مسلماً كان ممن يستو   وغامضة  ظاهرة عارفوم

 (261صحيح اإلمام مسلم ) ت  
ه علدددى    لدددذي مددنَّ هللا الكددرميالكتدداب الصددحيح ا ولددده احلمددد والنعمددة والفضدددل واملنددة بددِ

مددع  لتحقيددق  واتدددقيق  تيدداف والحقددة االتقددان واالسلك ف هذا الكتدداب طري... املسلمني
  دقددة نظددره.بغددزارة علمدده و   حةف هنايددة مددن احلسددن مصددر   , واإلجياز التاملبليغتصار اخاال
[1/151]  

 ( 403 ت أليب عبدهللا احلليمي ) شعب اإلميان ف تعني  املنها 
  م ف تعددنيالكال..اإلميددان.  شددعب  :رمحدده هللا تعدداص  قددال الشددي  أبددو عمددرو بددن الصددالح

أغرزهدددا فوائدددد كتددداب  , ومدددن  اتنفمصددد   قدددد صدددنف, ف ذلدددكو     لشدددعب يطدددو الهدددذه  
 [2/4]مي.لياحلأليب عبدهللا  ,  املنها 
 (409) ت  املصري  لغين بن سعيددالعبكتاب 

وصدددنف  واحدددد منهدددا,  ن بيعرفددده كدددل إنسدددا  ت وتعريفدددات,يكدددون لإلنسدددان أتددداء وصدددفا
 [13/41.] حسناً صري, ف هذا كتاابً عبدالغين بن سعيد امل  احلافظ
 (458 ت )  لبيقيالنبوة ل  دالئل
  ي, وصددداحبه أيبشاشدد ال  فددالللق  لكالددددالئ  لنبددوة,ئددل ادالب  العلمدداء ف كتددد   ذلددك  عمجدد 

ها  و مشددهور, وأحسددنمبا هدد ريهم, اإلمام احلافظ, وغ  بيهقيكر الأيب بيمي, و عبدهللا احلل 
   [13/215ي.]كتاب البيهق

 (34ددددددددددددددددددد)



 (458ي ) ت القضاء والقدر للبيهق
لصحابة وأهل احلل والعقددد  مجاع اإو ة والسنب الكتا من عيات قطاهرت األدلة القد تظ
لعلمددداء مدددن  ر هللا سدددبحانه وتعددداص, وقدددد أكثدددر اقدددد  السدددلف واخللدددف علدددى اثبدددات  مدددن 

  يالبيهقدد   الفقيدده  ف فيه, ومن أحسن املصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب احلددافظالتصني
[1/155] 

 ( 458هقي ) ت شعب اإلميان للبي
عب  ابدده اجلليددل احلفيددل: كتدداب شدد كتعدداص:  ه هللا تالح رمحدد بن الص رول الشي  أبو عم قا

 [2/4]اإلميان.
 (489ابة أليب مظفر السمعا  ) ت فضائل الصح

قدددددد صدددددنف    ,صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلمة حممدددددد  أمددددد   , أفضدددددلأبدددددو بكدددددر رضدددددي هللا عنددددده
مددن أحسدددنها    وغريهددا  األصددولف    مشددهورة  ,كثددريةف معرفددة رجحاندده أشددياء  ...العلمدداء
  معا .مددد السدد حممنصددور    مددام أيب املظفددرلإل  عددنهم  رضددي هللا  لصددحابةافضددائل      كتدداب

[1/212] 
 (581يب موسى األصبها  ) ت جزء أل
قزعددة أن أاب    : حدثين حممد بن رافددع ثنددا عبدددالرزاق اان ابددن جددريج قددال أخددب  أبددوقوله

لصددواب فيدده  ا...هددذا اإلسناد  ,أخددبهد اخلدددري  أاب سددعيب ا أن ه وحسنا أخنضرة أخب 
  ه ومددا أحسددنه وأجددوده.ى االصددبها  ف اجلددزء الددذي مجعدده فيدد أبددو موسدد  ه وحددررهما حققدد 

[1/193] 
 (676 ذكار للنووي ) تكتاب األ

 [4/82مثله.]كتاب األذكار...ال يستغين متدين عن  
 (35ددددددددددددددددددد)



 (676لنووي ) ت للبخاري اصحيح  شرح 
مشدددتملة علدددى  تكثرات,  الً مسددد مجددد   شدددرحه  عددد, فد مجاري رمحددده هللا, قددد خددد صدددحيح الب

رمي  , را  مددن هللا الكدد حهات, وأان مشددمر ف شددر م بعبددارات وجيددز نفددائس مددن أنددواع العلددو 
   [1/4وانت.]ف إمتامه املع

 الكتب املخرجة على صحيح مسلم:فائدة من  ال
صددحيح مسددلم ف أن  هللا: فهددذه الكتددب املخرجددة تلتحددق بقال الشي  أبددو عمددرو رمحدده  

جددايم ثددالث  لهددا, ويسددتفاد مددن خمر ف خصائصدده ك  تلتحددق بددهإن مل  و ,  لصددحيح ددا تددة ا
  ة.وزايدة ألفدداظ صددحيحة مفيدددرة طرقدده,  ايدة قوة احلديث بكثدد : علو اإلسناد, وز فوائد
[1/26] 

 :والتائبني وبةالت •
 ة:أ ية التوب
 [17/25اآلخرة.] ت سالكي طريق قاماأول مواعد اإلسالم, وهي التوبة أهم ق

 كن وأان :أما   ذنوب من به  ذكر يلتائب ملا  اة  مفارق
  دين لددهاع املسدد  األخددذانلددذنوب, و هبددا االددف أصدداب تحباب مفارقة التائددب املواضددع اس

  ,ريهبددم صددحبة أهددل اخلدد   لديسددتبأن  وا علددى حددا م, و امدد تهم مددا دومقدداطععلددى ذلددك,  
  .وينتفددددع بصددددحبتهم  ,قتدددددى هبددددمن يومدددد   ,والددددورعني  ,ن لمدددداء واملتعبددددديوالع  ,والصددددالح

[17/83] 
 بب توبته:ى سعل   ئبة التاافظحم
تعظدديم    أبلددغ ف  , فهوذلك السبب  بسبب من اخلري, أن  افظ على  ستحب ملن اتبي

 [17/102أعلم.] صدق. وهللاف ال ا فعل كعب, كم هللا  حرمات
 (36دددددددددددد)دددددددددد



 قرب إسالمه, ومن اتب من املعاصي:  ن ف ميأتل
, كلهددم  اصدديمددن اتب مددن املعو   يهم,لدد ع تشددديد  رك الوتدد   ,قددرب إسددالمه  ن مدد ليددف  فيدده أت
 [12/41.]قليالً   ,الً ة قليأنواع الطاع  ف ويدرجون م,ف هبيتلط
 م:الكال •

 نطق به:ال الكالم قبل  دبرت
فددإن ظهددرت    نطقدده, نفسدده, قبددل  أو كددالم, أن يتدددبره فة,  مدد كل اد النطددق بن أر ينبغددي ملدد 
   [18/117.]تكلم, وإال فأمسك  مصلحة

 ار:من الن للن اة ببس ةبالكلمة الطي
فيهددا تطيددب قلددب    النددار, وهددي الكلمددة الددف  سددبب للن دداة مددن   لطيبددةمددة اأن الكل   فيدده

 [7/101مباحة, أو طاعة.]  اإلنسان, إذا كان,
 :خري إال ف الكالم معد
يمسددك  ة فيدده فال فائددد  يبدداح الددذالكددالم امل  أمدداري, فيددتكلم إال  دد سان أن ال  غي لإلننبي

  لددذياالكالم    ك عن ي اإلمسانبغي  [10/58]هو مكرو أ امحر  افة من اجنراره إصخم عنه
  .ال يعنيددده  اركددده مددد ت  رءملددد إسدددالم ا  ومدددن حسدددن   يدددهيعننددده ممدددا ال  أل  روال شددد   فيددده خدددري  لددديس
[12/31]  

 :" عمز , وت" زعم  كلمة
وتددزعم,    ( فقولدده: زعددمقددال: صدددق  هللا تعاص أرسلك  زعم رسولك أنك تزعم أن) :قوله
  ن زعم لدديس خمصوصدداً ابلكددذبلى أع   دليلإايه,  ليه  هللا صلى هللا ع  ديق رسولتصمع 

فيدده    الددذي ال شددك  الصدددقو   القددول احقددق,  أيضدداً ف  ك فيدده, بددل يكددونملشددكو والقددول ا
[1/170]  

 (37دددددددددددددددددددد)



 :, واالهتمام بهلتوكيدهتكرار الكالم املهم 
  فحكمددة  ف (رابف, ذلكددم الددرابالدد رابف, ذلكددم  قولدده صددلى هللا عليدده وسددلم: ) ذلكددم الدد 

كددالم املهددم  ال  تحباب توكيددداسدد [  3/142م شددأنه.]هتمددام بدده, وتعظدديل: لالقيدد ف  رهتكددرا
 [1/196]  وانظر  [7/19يكون أبلغ.], ولفظبتكراره, ليح
 تع اإلنسان:بكل ما  كالمالزجر عن ال
فإندده    ,تددع اإلنسددانالزجر عن التحديث بكددل مددا  ر الف ف الباب ففيها احلديث واآلاث
  خباره مبددا ملما تع فقد كذب إل  , والكذب, فإذا حدث بكلالصدق عادةليسمع ف ا

  [1/75]يكن.
 ابأللفاظ اجلميلة:  الكالم

"    رتك" ضددد   ل:" ومل يقدد رتددك  جا  ," إن كاندد يلددة, كقولددده:  جلم األلفدداظ  يدده اخلطدداب ابوف
  [10/94راهة.]كلة من الضر ا  ا ف لفظهذا, مل  ستعملوالعرب ت
 ة:اخلطب •

 :طبخلا ف "د عبقول: " أما  
ل  ى رسددو , والثندداء عليدده, والصددالة علدد تعدداصبعددد محددد هللا    قددولأن ية  اخلطبدد تحب ف  يسدد 
ليدده   ع صددلى هللا  ندديبلف خطددب اهددذا  تكددرر    وقددد  "  عدددأمددا ب"    موسددل  عليدده  هللا صددلى  هللا
 [17/118نظر ]و   [10/144سلم.]و 
 على موضع عال:بة طاخل  تحباباس
بدددة  وغدددريه, سدددواء خطندددب,  من  مددد   ضدددع عدددالو ماب اخلطبدددة علدددى  يدددل علدددى اسدددتحبه دلفيددد 

  ؤيددتهمالنددا , ور   اعددهإتغ ف  كلما ارتفع كان أبل ري ا, وحكمته أنه  , وغ اجلمعة, والعيد
 [11/170نفوسهم.] مه فع كالقو وو إايه, 
 (38ددددددددددددددددد)



 :عالف الشر ما خي قوعو   دنع  اخلطبة
 ددم    ويبددني ,  لندداطددب اخي  بياندده, أنإص  أو أمر  تا   ة,بدع ع وقو عند  تحب لإلمامسي

  [10/144]ب ما خيالف الشرع.ر على من ارتكوينك, كذلم حك
 لرسائل:املكاتبات وا •

 م:حيمحن الر  الر : ببسم هللاائللرساب واتصدير الكت
 [12/107] فراً.وث إليه كاعاملبوإن كان    رحيمال ن محر الهللا   صدير الكتاب: ببسمت

 تب بنفسه:الكايبدأ السنة أن  
 [12/108]  إص عمرو زيدمن   :فيقول  اتب بنفسهيبدأ الك  أن...لالرسائالسنة ف 

 كاتبات:املف عد " كتابه " أما ب
 [12/109بات.]املكاتف   " عد" أما بت اب  اس
 :ةالرسال  نعنوا
تددب عليدده  يكأن    العنددوان الصددواب  :  "  ابلكتدد اعة ا" صن  كتابه  ر فعفم أبو جاإلماال ق

الصددواب    ا هددوعلددى جمدداز, قددال: هددذ  إال  ,ه, ال لدد ه إليددهندد أللفالن,   بتيكوال  إص فالن,
     [12/108ابعني.]التة و لصحابأكثر العلماء, من االذي عليه  

 :كاتبةف امل  لورعاو ي التوق
 [12/108.]يفرف يفرف, وال  , فالمال الورعواستعة,  تباكمل اي ففيه التوق
 :از, واإلجيالبالغة

  هللا, فددإن قولدده صددلى  بددةاملكات  زلددة فاظ اجلفدد لوحتددرى األ  ,ازسددتحباب البالغددة, واإلجيدد ا
,  غددةالباز, والاإلجيدد وغايددة مددن    ار,ختصدد ن اال, تسددلم( ف هنايددة مدد عليدده وسددلم: ) أسددلم

 [12/108]يس. نتلا  ن بديععا , مع ما فيه مامل عومج
 (39دددددددددددددد)



 والتداوي: ,املريض •
 :ححيض صغر ما جيده ل ذكر املريض

وصددية,  احل, أو  عدداء صدد د  أو  ة,او مدددان:  , مدد حيحصدد لغددرض  ا جيددده  ملددريض مدد ر از ذكدد جوا
التسددخط,  ل  سددبي  علددى  ذلددك مددا كددانيكددره مددن  و ذلك, وإمناوحن عن حاله, أو استفتاء

 [11/76ضه.]مر أجر   ح فه قاد , فإنوحنوه
 الكمأة:بصره بعد كحل عينه مباء  ه إلي عاد
العددني    عددل فجيو   ,ر ماؤهددامطلقاً, فيعصدد   اء للعني شفماءها جمرداً أن اب الصو ...مأةُ لكا
حددل عيندده  فكقيقددة  ه حهددب بصددر ان عمددى وذنددا مددن كدد ف زمان غددريي  رأيدد, أان  وقددد  ,همندد 

  . الدمشدددقيبدددن عبددددهللا  الشدددي  الكمدددال  وهدددو  ليددده بصدددرهعددداد إفشدددفي و كمدددأة  مبددداء ال
[14/5]  
 :واملهموم  نة للمحزونيالتلبستحباب  ا

زن( أي  بعددض احلدد ؤاد املددريض, وتددذهب  لفدد   ةينددة جممدد لتلبه وسددلم: ) اعليدد   قولدده صددلى هللا
   [14/203ون]حز ة للم بينالتل   بابيه استحوف...طهوتنش  معنه ا  وتزيل  دهح فؤاتري

 ب:الثواوأكمل الصرع 
  ه أكمددل ثددواب.ب عليدد ع يثدداالصددر   أن  ىلدد يددل ع دل  ,ندد, تصددرعالددف كاحددديث املددرأة    ف
[16/131] 

 ق ابلنساء:تتعل  مسائل •
 األجانب:  ة وجهها عن الرجالأملر تغطية ا

 [17/116أو غريه.], سواء كان صاحلاً,  نيبنظر األج  ن ها ع وجه أةتغطية املر 
 [17/116يته.]ي: غطعائشة رضي هللا عنها: ) مخرت وجهي ( أقول 
 (40دددددددددددددددد)



 ل:جالر النساء عن ا بعد
رن صددددالة  ذا حضدددد النسدددداء إ  أنه  يدددد وف  [15/81اعدددددة النسدددداء مددددن الرجددددال.]فيدددده مبو 

.  وهحنددددد و   أو فكدددددر  أو نظدددددر  مدددددن فتندددددة  خوفددددداً   ,م يكدددددن مبعدددددزل عدددددنهمهعماالرجدددددال وجمددددد 
[6/172]  

 خرهن:خري صفوف النساء آ
,  الرجددداللبعددددهن عدددن خمالطدددة    فضدددل آخدددر صدددفوف النسددداء احلاضدددرات مدددع الرجدددال

 [4/159]ذلك  وحنوحركايم, وتاع كالمهم,  رؤية   عند موتعلق القلب هب ورؤيتهم,
 املساجد:  إص  ضور النساءحلشروف 

جد هللا ( ال متنددع املسدد د لكددن  اهللا مسدد   ) ال متنعددوا إمدداء  وسددلم :قولدده صددلى هللا عليدده  
ينددة,  ال متز روف ذكرها العلماء مأخوذة مددن األحاديددث, وهددو أن ال تكددون متطيبددة, و بش

  , وحنوهددابةاشدد وال    جددال,وال خمتلطددة ابلر   ب فاخرةال ثياو  اويات خالل يسمع صوال ذ
[4/161] 

 ارايت:كاسيات ع املراد ب
كشددف  تو ا,  بدددهن  ضعدد : تسددت بلوقيدد   اهشددكر مددن    ة هللا عددارايتمددن نعمدد عندداه كاسدديات  م

  [14/110.]بدددهناون  لدد  صددفاً يقيقدد تلددبس ثددوابً ر  :ه, وقيددلبعضه, إظهاراً حبا ددا, وحنددو 
 [17/190]  خرين.مام آلالهتن فعل اخلري واعارايت م الثيابمن   اتكاسي
 متفرقات •

 بيب وقريب:حر طاعة هللا ورسوله على كل ثاإي
 عليه وسددلم, علددى مددودة الصددديق, والقريددب,  ى هللال صة هللا, ورسوله ار طاع وجوب إيث
 [17/100وغري ا.]
 (41ددددددددددددددددد)



 التسليم لكل ما جاء به الشرع:
وال    ر حكمتدده للعقددول,ال تظهدد   ان بعضهه الشرع, وإن كالتسليم لكل ما جاء ب بو وج

ما  ير فددإن صددو   السددفينة  م وخددرقكلهددم كقتددل الغددال  , وقددد ال يفهمونددهثر النددا تفهمه أك
  نهددا ال تظهددر للخلددق., لكنددهكددم بيّ مددر, لدده حِ صددحيحاً ف نفددس األان  وكدد   نكددرصددورة امل

[15/147]  
 ته:رمح  سعة و هللاف لطمن  

ا  وأمددد إص اخلدددري ف كثدددرة,    مدددن الشدددرقدددالب الندددا   انعة رمحتددده  مدددن لطدددف هللا تعددداص وسددد 
 [16/192قلة.]اية الهنالندرة, و  ةر ففي غايالش  ري إصانقالهبم من اخل

 :املؤمنني بعباده  لطف هللامن  
م,  ندددهاع املالئكددة ع اجتمدد بعبدداده املددؤمنني, وتكرمددة  ددم, أن جعددل   تعدداص  هللامددن لطددف  

شددهاديم  ددم  طاعددة رهبددم, فيكددون    لددىع   همع اواجتم يم,  ابادع تهم  م ف أوقات  قومفار 
 [5/132شاهدوه من اخلري.] مبا

 حد:ل أإذا ثبت, السنة فال تتك لقو 
 [8/56, أو كلهم  ا.], أو أكثرهمك لتك بعض النا إذا ثبت, السنن ال تت 

 :تعزير املعتض على السنة
 [4/162ا, برأيه.]فيه تعزير املعتض على السنة, واملعارض  

 ياء عليهم السالم:ض األنبمر  ف احلكمة
ئب  , ومصددددامز املددددرض علدددديهف جددددوا  المه عليهم...احلكمددددةهللا وسدددد صددددلوات    األنبيدددداء

سددلية النددا  هبددم, ولدد ال يفدد  النددا  هبددم, ويعبدددوهنم ملددا يظهددر  دنيا, تكثري أجددرهم, وتال
 [4/136البينات, وهللا أعلم. ] عليهم من املع زات, واآلايت

 (42)دددددددددددددددددددددد 



 :نملغل لسالما  عليهم  ءايبناأل  يةارع  احلكمة ف
فسددددهم  نأليأخددددذوا    مه علدددديهم,الوسدددد   يدددداء صددددلوات هللانبيددددة األقددددالوا واحلكمددددة ف رعا

  أممهددم  ةتها ابلنصدديحة إص سياسدد لددوة, ويتقددوا مددن سياسدد قلددوهبم ابخلى  وتصددف  ضددع,ابلتوا
     [14/6ة, وهللا أعلم.]اب داية, والشفق

 :نآم القر ة والسالالالص  عليه كان خلق رسول هللا
وف  , والوقدد عمددل بددهمعندداه ال  آن (القددر   يدده وسددلمندديب هللا صددلى هللا عل   لددق خإن  قو ددا: ) فدد 

تددددددبره, وحسدددددن  , و ه, وقصصدددددهضمثالددددد   آبدابددددده, واالعتبدددددار  والتدددددأدبعندددددد حددددددوده,  
 [6/29.]هتالوت

 :الة والسالم للذراعالص  ول عليةحب الرس
ها,  , لنضدد ذراعللدد   مليدده وسددل هللا ع   لىتدده صدد حمب  :اصقددال القاضددي عيدداض رمحدده هللا تعدد 

 [3/65ضع األذى.]عن موامذاقها, وبعدها وة حالدة و وسرعة استمرائها, مع زاي
 لغو:عن ال وأهل الفضل  مواضع الصاحلني تنزيه

 ددوى, واللغددو, وحنددوه, وإن مل يكددن  ازه عددن  تندد   ضددل,صدداحلني وأهددل الففيه أن مواضددع ال
 [6/183.]إمث

 أهل الفضل:ان قريبه إذا أذى  نساإل  ةكراه
 .حلقبائعل غري ذلك من اصاحبه وقريبه, إذا أذى أهل الفضل, أو فكراهة اإلنسان  

 :ةاندفع, عنه كرب نعمة أو ت لهمن جتدد كلل ن ةالتهالتبشري و 
عندده  و اندددفع,  ن ددة ملددن جتددددت لدده نعمددة ظدداهرة, أبشددري والتهالتالسددتحباب  يددل  دل  فيدده

وكربددددة    ة حصددددل,نعمدددد   ف كددددلعددددام    بابسددددتحة, وحنددددو ذلددددك, وهددددذا االكربددددة شددددديد
 [17/95لدنيا.]ان, من أمور الدين أو اانكشف, سواء ك
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   لعة:   ربشاملُ  كرامإ
 [17/95]ةداسن, وهي املعتحها, واخللعة أاستحباب إجازة البشري  لعة, وإال بغري 

 ألهم:البداية اب
  أول  بدددداءة ابألهدددم فددداألهم, فإنددده صدددلى هللا عليددده وسدددلم ف حدددديث عتبدددان بددددأفيددده ال

ألم    هث زايرتدد  حددديوفا...اه  دد ه دعدد صددالة ألندد ألن املهددم ال...لصددالة مث أكددلقدومدده اب
  :وانظددددددر[1/245, ألن أم سددددددليم دعتدددددده للطعددددددام.]ألكددددددل, مث صددددددلىأ اببددددددد  سددددددليم

[5/161] 
 ذكر هللا عز وجل ابلقلب:

تعدداص,    هللا  فكددر ف عظمددةجلهددا: الذكددار وأألاأرفددع  ا: وهددود وعددان, أحدد ذكر القلددب ن
األمدددر    ه عنددددكدددر ثدددا : ذ له وأرضددده, اتددد وآايتددده قدددي توا  تددده,و ك, ومل هتددد و , وجب جاللدددهو 

    [17/15ما أشكل عليه.]ي عنه, ويقف ع تك ما هنيأمره, و ي, فيمتثل  والنه
 :" الحول وال قوة إال ابهلل"  قولاملراد بد 
ا هيعلماءلقال  اكل  :  م   ال د  لعب ا  نأو ...يضو فتو م  السستمة   شي اً   ره أمن  ميلك 
حول ال    ل: يهلل, وقابإال    ,خري   ل ف حتصي  ةو ق وال    ,شر  .وقيل: ال حول ف دفع...

 [17/26ة على طاعته إال مبعونته.] قو الو عصمته  بعن معصية هللا إال  
 رفاته:نسان ف تصم لإلمالز هو  , فانالتحذير من الشيط

يدده  نه( فشددأ  مددن   د كل شدديءضر أحدكم عن عليه وسلم: ) إن الشيطان  هللاقوله صلى 
تز  أهددب, و دد يت  أن  فينبغددي  رفاته,سددان ف تصدد لإلنه  مالزمتدد ى  بيدده علدد نتوال  ه,مندد التحددذير  

 .كانمأعلمنا ضنه معنا لنحتز منه حبسب اإل [13/205ا يزينه له.] مبتيعنه, وال م
[17/158] 
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 : من الشيطان  التثاؤب
  واسددتخائه  ئهمتالوا  ثقل البدنون غالباً مع  اؤب يك.والتثيف إليه ألنه يرضيه..أض قيل

د  املدددران الدددذي يددددعو إص الشدددهوات, و يطان ألشددد  الصإه  إضدددافتو لكسدددل,  وميلددده إص ا
  كددل.كددل وإكثددار األف املأ  التوسددع  ذلددك وهددو  منددهب الددذي يتولددد  السددبالتحددذير مددن  

[18/122]  
  م:  تقدمي الطعامهم ظار نتا  اءأثنفعهم  نيا  مبا  حتديث الن

ل  ا حدد ثهم فحتددديقبددل إدراكدده, و   جددواز دعددائهم إليدده, و ع على الطعاماستحباب االجتما 
تنشددط  وسددلم وأصددحابه ممددا  يدده   عل لى هللاصدد   ان أحددوال رسددول هللابيدد   تمدداع مبددا فيددهجاال
 [12/132ة]يبف غ ...ل بعضهميشتغ ر ول النتظامدة اال  قطعلتن.اعه..فو  لسم الن
 :ثتحدي  أن  منه بَ طُلِ  حه ابلصالود لمشه  هو  ماع النا  من ف اجتا وجد ذإ

يث,  داحلدد طلددب مندده  , أن يالصددالح  أو  ,ضددللفف اجلمددع مشددهور ابذا كددان  إ  يسددتحب
لم  يدده وسددد هللا عل   االبتددداء ابحلددديث, كمددا كددان الندديب صددلى  هلدد اسددتحب    او بدد فددإن مل يطل 
 [12/132نهم.]من غري طلب مابلتحديث   يبتديهم
 والفطنة:  ةالسمن
 [17/122.]ع السمن ون مالفطنة قلما تكهللا: ياض رمحه قاضي ع قال ال
 عليه:  فتنةالميل إذا أمن, لى من فعل اجلع   ناءالث
يما عندددد صدددنيعهم  سددد   ضدددل, ال, وسدددائر أهدددل الفشددد عانال  ىلددد ع ب الثنددداء  سدددتحباه ايددد ف
  وهددذا كلدده ف  ب  ددم, ولغددريهم ف االكثددار مددن ذلددك اجلميددليدد غ الت   ن ه مدد فيدد   ملددا  يددلم اجل

وانظددددددددددددددددر:    [12/182]ه إبع ددددددددددددددددابحددددددددددددددددق مددددددددددددددددن أيمددددددددددددددددن الفتنددددددددددددددددة عليدددددددددددددددد 
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 نفسه للحاجة:  إلنساناة  كيتز 
ة  زكيدد عددن ت  النهدديوأمددا    اجددة,للح  حنددوهوالعلددم, و   ضدديلةفلابه  فسدد جددواز ذكددر اإلنسددان ن

  قددد كثددرتإلع دداب و او   بددل للفخددر  ةاجدد ا لغددري حأو مدددحه  هدداملددن زكا  لددنفس فإمنددا هددوا
  .للندددا   مصدددلحة  صددديلو حتاألماثدددل عندددد احلاجدددة كددددفع شدددر عنددده أ  مدددن   تزكيدددة الدددنفس

[16/17]     
 اص:حسان الظن ابهلل تعإر على ضاملُحتتنبيه  
سدددبحانه وتعددداص, وذكدددر آايت    ه ابهللظنددد   تضدددر علدددى إحسددداناح  تنبيدددهاسدددتحباب  فيددده  

حسددن أعمالدده  تعدداص للمسددلمني, وذكددر  الرجاء, وأحاديث العفو, وتبشريه مبددا أعددده هللا  
  [2/138]  عنده, ليحسن ظنه ابهلل تعاص, وميوت عليه.

 ن:حالوة اإلميا
هللا    رضددىف  شددقات  ميددان: اسددتلذاذ الطاعددات, وحتمددل املوة اإلالمعددىن حدد  :علماءقال ال
 [2/13]  ل, ورسوله صلى هللا عليه وسلم, وإيثار ذلك على عرض الدنيا.عز وج

   لضحكتم قليالً: , وبكيتم كثرياً ا أعلم لتعلمون م  لو
وال  هدد , وأقابددهمعندداه: لددو تعلمددون مددن عظددم انتقددام هللا تعدداص مددن أهددل اجلددرائم, وشدددة ع 

ه,  مقددامي هددذا, وف غددري   ف  أيدد,النددار كمددا ر   تددرونا علمدد,, و بعدددها, كمدد امددة, ومددا  يقال
 [6/201ولقّل ضحككم لفكركم فيما علمتموه.]  اً,يتم كثري لبك

 :السواك  فيهابُ حتسيُ  أوقات
ا:  األوقات, ولكددن ف مخسددة أوقددات أشددد اسددتحباابً, أحددده حب ف مجيعالسواك مست

ظ  االسددتيقان, الرابع: عنددد  رآعند قراءة القث:  لثا, الالوضوءلصالة, الثا : عند  عند ا
  [3/143]م.امس: عند تغري الفن النوم, اخلم
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 :أقسام الثةاء ثالشهد
كددام  حن أآلخددرة دو  حرب الكفار, وشهيد ف اقتول فوهو امل  اآلخرةالدنيا و شهيد ف 
, املددرأة  دم, احلريددق ا دد حب  صدداالغريددق,    ,نبطددو ملاطعون, وهددم املددذكورون هنددا]امل الدنيا,
  راً بدمدد تددل  لغنيمددة, أو قُ مددن اغددل    مددن   وهددو  دون اآلخددرة, الدددنيا  شددهيد ف[ و ت جبمددعمتو 
[13/63] 
 ق:دالصا حباملُ 

 [14/10]ما أحبَّ حمبوبه, ويكره ما يكره.أن  بَّ  ب الصادق:من أوصاف اح
 هما:صاحبه ف متاشي  أخذ اإلنسان بيد

 [14/8اشيهما.]ف متاحبه صنسان يد إلذ اأخ جوازه  في
   :راغ البال  او  احلزم, وففوض إص أتة هم ر املاألمو 
  تفددوض إص  البددال  ددا, وال  غا فددر إص أو  احلددزم, و   إالّ   تفددوض  ال  مددة ينبغددي أنهملور امدد األ
  .ويفددددوت كمددددال بددددذل وسددددعه فيدددده  ,ذلددددك يضددددعف عزمدددده  نأل  ,هدددداعلددددق القلددددب بغري تم
[12/52] 

 :ربو املاحلج 
وقيددل  ,  ةاعدد وهددو الط  الب  وذ من مأخ,  إمث ي ال خيالطهاملبور هو الذ أنألشهر األصح ا
  هددول  يعدداود املعاصددي, وقيدد بول أن يرجع خرياً مما كددان, وال  ومن عالمة الق ,هو املقبول

 [9/118داخالن فيما قبلهما] ا, و يهعصم  الذي ال يعقبه ال رايء فيه, وقيلالذي 
 ه:ل شغبعد قضاء  هل هأ إص  رافاملس رجوعتع يل  

مبددا    رال يتددأخشددغله, و اء  ضدد ق  هل, بعدددجوع إص األالر يل  تع ف هذا احلديث استحباب 
 [13/70يس له مبهم.]ل
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 م:اكة الطعب املراد ب
يقوى علددى طاعددة  , و أذىن  م  عاقبته  م, وتسل يةغذلته اما  صل ب لم:هللا أع املراد هنا و

  [13/206ذلك.]وغري    ,صا تعهللا
 :كراً شله   ود, والس ماندفاع النق  وأ ,د النعمعند جتد محد هللا
وحصددول مددا كددان اإلنسددان يتوقددع حصددوله,    د هللا, عنددد جتدددد الددنعم,اب محدد بحفيدده اسددت

  كر بكدددل نعمدددةتحباب سددد ود الشددد سددد ا  [13/182كدددان خيددداف وقوعددده.]مدددا    دفاعنددد وا
 [17/95] ,.اندفعو نقمة ظاهرة  ظاهرة حصل,, أ

 اإلانء:  تغطية فوائد
طان ال  فدددإن الشددديشددديطان,  ال  ن مددد   نته: صددديامنهدددا  ة فوائدددد,غطيددد لتاب  لألمدددر  ذكدددر العلمددداء

ة: صدديانته  ثدد الثال  ,السددنة  مددن الددوابء الددذي ينددزل ليلددة    صدديانته مددن الثانية: كشف غطاء, ي
    [13/183وام]ت, وا احلشرا  من : صيانته , الرابعةقذراتاملو  ,ةالن اس  من 

 سالم:ال  فوائد إفشاء
ألفددددة    ه متكددددن ب املددددودة, وف إفشددددائالسددددالم أول أسددددباب التددددألف, ومفتدددداح اسددددت ال

مللددل, مددع مددا   م من غريهم مددن أهددل ا  هار شعارهم املميزم لبعض, وإظسلمني بعضهامل
 [2/36ات املسلمني.]ظام حرموإع ضع,  االنفس, ولزوم التو ن رايضة  فيه م
 ذل وسعه:طأ إذا بأخ  نوإد ف اجملتهنعال ي
 [12/98تهاد.]وسعه ف االجإذا بذل  خطأ,  وإن أتهد عنيف اجملترك ت  هفي
 ر:راسألاعن    السؤ لا

ندده  كتما ددب    كددان ممددان, فددإن  سددان عددن بعددض أسددرار اإلنسددااإلن  از سددؤالل جلددو فيدده دليدد 
 [11/4 فيذكره.]مه, وإالكت
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 احة:بوات املشهالن  ماإلكثار م عد
لقلددب,  ة, أو يقسددي احرمدد رَّ إص اخمافددة أن جتدد ا,  الكثددار منهدد ا  رهكي....حددةالشددهوات املبا

  , وحنددوفيهددا  فر بتحصدديل الدددنيا للصدد   ءاعددات, أو  ددو  إص االعتندداطلن ال عدد و يشددغأ
 [17/165ذلك.]

 فسقة:لاة  الو على ال   حرمة اخلرو 
  نيظددامل  مني, وإن كددانوا فسددقةسل اع املفحرام إبمج م يهم, وقتارو  عل .اخل..رو مالة األو 
وال خيدددر  عليددده, بدددل    قددده مدددن الطاعدددة,حوفاً, فيعطدددى  ملتدددو  ظاملددداً عسددد كدددان ا  ..وإن..

 [12/228]الحه.إصع شره, و فده, و أذا ف كشف  يتضرع إص هللا تعاص
 ين:الغ  اخلوف من فتنة

ف  و   ,فار إسدد   أو إنفاقدده ف  البطددر, والبخددل حبقددوق املددال,ألشددر و مددن: ا  الغددىنخيدداف ف  
  [17/28.]رمفاخ ف أو ,ابطل

 :, أو تنكدساننإلا  تكدر  اإذ األسباب  عن البحث 
به,  غددي أن يفكددر ف سددب, فينبحنددو ذلددكت وظيفتدده, و دان, أو تنكاإلنسوق,  دركت إذا
, حددىت اسددتخر  الكلددب, وهددو مددن حنددو قددول  يدده وسددلم هندداصددلى هللا عل   يبلندد فعل ا كما
  (بصددرونمذا هددم  إفدد   تددذكرواالشدديطان    ن ئف مدد الذين اتقددوا إذا مسددهم طددا إنعال: )هللا ت
[14/83]  

 عز وجل:   لبالد إص هللا ض ااألسواق أبغ
عليه هللا  صلى  )    قوله  الوسلم:  إصأبغض  الغش, أسو   هللا  بالد  حمل  ألهنا   ) اقها 
واألمي والراب,  واخالفان  واخلداع,  واإلعراض    الكاذبة,  وغري كر هللاذ   عن الوعد,   , 

 [5/171].ذلك
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 ملوعظة:ااد ف االقتص
  يفدددددوت مقصدددددودها.لهدددددا القلدددددوب, فة لددددد ال متف هدددددذا احلدددددديث االقتصددددداد ف املوعظددددد 

[17/164] 
 خاف مفسدة ابستمراره:إذا   ئبهان عزل اإلمام

ندده,  إذا ُشكي إليه انئبدده...وخاف مفسدددة ابسددتمراره ف واليتدده, ووقددوع فتاإلمام  ن  فيه أ
ع  [ مدد  عنددهرضددي هللا  , وقدداوبددن أيب   عنه]يقصددد سددعده عمددر رضددي هللا, و ذا عزلعزله
 [4/176]وأهليته.اليته, و  نه مل يكن فيه خلل, ومل يثب, ما يقدح فأ

 :الغيبة  اهمن أجل   باحأسباب ت
نة علددى تغددري املنكددر ورد  االثددا : االسددتع  الددتظلم,ها:  أحددد  :أسددباب  تة...لسدد اح الغيبةتبدد 

:  مسار. اخلدد ن الشم  لمنيسذير املحت  ستفتاء. الرابع:الا. الثالث:  ص الصوابالعاصي إ
    [16/142]. األعر ك  الساد : التعريف  و بدعتهسقه أفباهراً ون جمأن يك

 :ثحديعة أمجاع آداب اخلري يتفرع من أرب
) مددن كددان  :وسددلم عليه  يب صلى هللاقول الن  عة أحديث:فرع من أرباخلري يت مجاع آداب

ن إسددالم املددرء تركدده  من حسدد ):هلدد وقو   (م,خددرياً أو ليصدد يؤمن ابهلل واليددوم اآلخددر فليقددل  
 لنفسه(  ال يؤمن حدكم حىت  ب ألخيه ما  به):( وقولهال تغضب):وقولهما ال يعنيه(

[2/19] 
 :تنيمر  حرٍ من جُ   املؤمن  ال يلدغ
 [18/125.]يها اثنياً  يقع فالأن يت نبها, ل  جهةمن   ضررالن انله ملينبغي  

 يم:كافل اليت
 [18/113]ة, وغري ذلكتربيب و دية, وأتوكسو   ةفقكافل اليتيم القائم ضموره, من ن
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 السؤال واحد:اختالف اإلجابة مع أن 
 [2/10]ف خري املسلمني الختالف حال السائلني واحلاضرين اجلواب وقع اختالف  

 :هة أخرىف ج ,ف جهة  صرفه ذرتع  الذي  لبّ ا بذل
يسددتحب لدده  ,  هددةجلا  لددكت  عليددهرت  , فتعددذة بددرّ فه ف جهدد صددر ن  سددانإلمددا نددوى اوفيه أن  

 [13/38]نذر.لتزمه ابا مل يل لب, وال يلزمه ذلك ممن ا  رىأخ ذله ف جهةب
 دة:فائ  كرهإذا مل يكن لذ ن املرء ما يقال فيه ست ع ي

 [17/117ة.]ا مل يكن ف ذكره فائدفيه, إذ  اإلنسان ما يقال  ست عن أن ي يستحب
 :مر ا   من  اذةاالستع
أرذل  مدددن الدددرد إص  راد بددده االسدددتعاذة  , فددداملمدددن ا دددرم  لموسددد   هعليددد هللا    ه صدددلىاسدددتعاذت
والفهددم,    بطضدد وال  ,واحلددوا   تالل العقددلفيه مددن اخلددرف, واخدد ا  م  ذلك:  سبب, و العمر
 [17/29بعضها] ل فوالتساه   من الطاعاتعن كثري لع ز, واظرنملعض اه بوتشوي

   ة:سنح ايرؤ ن  ه ممبا را همن ال  ب  نساناإل بارإخ  عدماحلكمة ف 
  هأندد   سددببه مددن حتددب, فإالا  ب هبال ختة نبوبة احلس عليه وسلم ف الرؤاي احهللا ىل قوله ص

فقددد يقددع    هو مبكددر احلسد على تفسددريها    ورمبا محله البغض أ   بمن ما ال   هبا أخب إذا
  [15/18ها]ء تفسري سو   من   كدنل حزن و له ف احلا  يحصلف...على تلك الصفة
 به:أخرى دليل على االعتناء ة بعد  إعطاء اإلنسان مر 

ومل يقددل أوالً    ,شددطالمث    ,أهل اجلنددةثلث  مث    ,اجلنة  ربع أهلله صلى هللا عليه وسلم:  قو 
أن ذلددددك أوقددددع ف نفوسددددهم, وأبلددددغ ف  ي:  سددددنة, وهدددد ح  ائدددددةفلف  ,ةندددد أهددددل اجل  شددددطر

  ودوام مالحظتدده  ,ل على االعتناء بهيلد ,أخرىن مرة بعد إلنساإعطاء اإكرامهم, فإن 
[3/95] 
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 لفهر ا
 فحةالص عاملوضو 
 3    املقدمة
     4    الصالة

 4    القرآن الكرمي
 6    العلم
 6    العامل

 8    طالب العلم
 10    العمل والعبادة
 11    الوالية واإلمارة

 12    الذنوب واملعاصي
 13    الدعاء
 14    ن والبكاءاحلز 

 15    ءاالبتالاملصائب و 
    15     اخلري
 16    العدو
 16    اإلفتاء

 17    النصيحة
 17    املشاورة
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 18    ألبناءتربية ا
 19    األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 20    الفتنة
 20    احلياة الزوجية

 23    اجلليس والصديق 
 24    الشفاعة

 25    آداب وفضائل
 28    آداب الطعاممن  

 28    أخالق ومكارم
 30    التسلية واملؤانسة

 31    النوم
 31    الصدقة
 33    كتب

 36    التوبة والتائبني
 37    الكالم
 38    اخِلطبة

 39    املكاتبات والرسائل
 40    املريض والتداوي

 40    لق ابلنساءمسائل تتع
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 41    متفرقات
 52    فهر   ال
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