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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة 

األنبياء واملرسلني, نبينا حممد   أشرف  احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على 
من أهم   إلمام مالك رمحه هللا,ا  موطأ  ال خيفى أنف  وأصحابه أمجعني...أما بعد:   وعلى 

اإلمام ابن فشرحه كثريون, منهم:    ,العلماء  ناية من ع لقي    وقد  دواوين السنة النبوية, 
بكر أيب    مام واإل  ( 474واإلمام أيب الوليد سليمان الباجي ) ت    (463عبدالرب ) ت  

 ( 1014واإلمام القاري ) ت    (911وطي ) ت  يواإلمام الس  ( 543ت  بن العريب )
 رمحهم هللا مجيعاً.   ( 1176( والدهلوي )  1122والزرقاين ) ت  

وطأ  امل التمهيد ملا يف  ن أفضل تلك الشروح: شرح اإلمام ابن عبدالرب, املسمى "  وم
 رمحه هللا: نة, يقول  لفه يف ثالثني سوقد أن املعاين واألسانيد "  م

ــــ ـ مهـــــــــين واملفرج  ـــــ قيل ذهــــــوص          مسري فؤادي منذ ثالثني حجة   ي ـ
 لم ـــــــــــوالعقه  ـــــــمبا يف معانيه من الف         بيكم ن  كالم    فيهلكم بسطت  

 إىل الرب والتقوى وينهى عن الظلم          وفيه من اآلداب ما يهتدي به 
يلم و  شر مما  يف  الزلل  : حهس  من  النفس  تربئة  هللا: رمح  قال,  عدم  أدي  ه  ت وقد 

اجتهادي يف أتويل حديث هذا الباب كله ومل آل, وما أبرئ نفسي, وفوق كل ذي 
واحلمد   هللا: وقد ذكرن ه رمح لاق,  تواضعال:  ومما يلمس كذلك   [ 6/384]  علم عليم 

الفطر م  هلل معىن  يف  العلماء  من  بلغنا  املا  يولد  اليت  ذلك او   هاعليولود  ة  من  خرتن 
و   أصحه األثر  جهة  اجتهادن,النمن  مببلغ  مل   ظر  ما  ذلك  من  يدرك  أن  غرين  ولعل 

علمنا, في   يبلغه  العلماء  من  يشاء  ملن  يفتح  و فإن هللا  يشاء,  عمما  يشاء, حيجبه   ن 
 [ 6/419]جلالل واإلكرام.للخالق ذي ا  ويصح الكمال  لربية,العجز يف اليبني  

ــــ ـــــــــــ   ( 3)ـــــ



 ما يلي:  شرحه  مميزاتمن  و 
 : وصص نال  بنياجلمع  

قولن ال ي  ):  رض قوله عليه السالمازعم قوم أن يف هذا احلديث ما يعقال رمحه هللا:  
س ) وإال أصبح خبيث النفس ( ولي:  لقوله يف هذا احلديث  (   س أحدكم خبثت نف

لتلك ية راه نفسه, ك ذلك عندي كذلك, ألن النهي إمنا ورد عن إضافة املرء ذلك إىل 
نفسه, واحلديث الثاين إمنا هو خرب عن حال من مل إىل    ضافهااللفظة وتشاؤماً هلا إذا أ

ث النفس, ذماً لفعله, وعيباً له, ييذكر هللا يف ليله, وال توضأ وال صلى, فأصبح خب
علم من شأن أهل ال  وجه, فال معىن أن جيعال متعارضني, ألن  ولكل واحد من اخلربين 

جي  أن ش علو ال  معار ا  السنة  من  وال  القرآن,  من  ليئاً  مضاً  إىل شيء  وجدوا  ما  نها 
 [34/ 7ريج الوجوه هلا سبيالً.]استعماهلا وخت
 الرواة:  أوهامالتنبيه على  

قالت: قدمُت مكة وأن حائض, فلم أطف ابلبيت, وال هللا عنها,    شة رضيعن عائ
 ) افعلي :  فقال  ,سلمه و هللا علي  فشكوت ذلك إىل رسول هللا صلى  بني الصفا واملروة

 أن ال تطويف ابلبيت, وال بني الصفا واملروة, حىت تطهري (   غري اج,ما يفعل احل
ه يف  مالك  عن  حيىي  قال  غ هكذا   " احلديث,  تطويفذا  ال  أن  بني   ري  وال  ابلبيت, 

 , حىت تطهري." الصفا واملروة
" ومل يذكروا:   .يحىت تطهر   ,ة املوطأ: " غري أن ال تطويف ابلبيتوقال غريه من روا

الصفا وامل وال بني" املوطأ  ذكوال    روة "  يف هذا احلديث: " وال بني ر أحد من رواة 
واملروة حيىي  " .  الصفا  علمت,   , غري  _   فيما  منه   عندي  وهو  وهم  أعلموهللا   _    .

[7/164]    
 ( 4)ـــــــــــــــــــ 



  من أخطأ مع االعتذار له:  قول  رد  
عليه  صلى هللا  هللا   نه, أن رسولرضي هللا ع   هريرة  يث أيبشرحه حلد  قال رمحه هللا يف 

لصاح قلت  إذا   ( قال:  أنصت وسلم  خي   بك  لغو واإلمام  فقد  عن ت.(  طب,  روى 
جبري بن  وسعيد  بردة,    ,الشعيب  وأيب  اخلطبةوالنخعي,  يتكلمون يف  إال أهنم كانوا   ,
للقرآ اإلمام  قراءة  إال  حني  ذهبوا  خاصة, كلهم  اخلطبة  يف  إنصات  ن  لل  , نآقر إال 

 [ 204اف:]األعر  ( نا لعلكم ترحمواستمعوا له وأنصتوقرئ القرآن ف  ذا وإ  لقوله: )
وأحسن  هذا الباب,  ة يفور عند أهل العلم ابلسنة النبوية املذك   دودمر   وفعلهم ذلك

   [7/25أحواهلم أن يقال إهنم مل يبلغهم احلديث يف ذلك.]
 مثالً   ب ابلزبيب يف جواز بيع العن , صحابهنيفة وأح   ه هللا: ومل خيتلف قول أيبوقال رمح 

ي ول أهنم لو علموا هنملستعان _ والذي أقفهذا خالف السنة الثابتة _ وهللا ا  مبثل.
 [7/119], وثبت عندهم ما خالفوهصاً ه وسلم عن ذلك نلي  صلى هللا عرسول هللا

 التسليم ملا جاء يف النصوص: 
 ها: نأشياء, ممن ذلك   رمحه هللا  وقد جاء يف شرحه 

ابن , وهللا أعلم كيف يعقد اهللا عليه وسلم  كذا كما قال صلى وه  * لشيطان رأس 
 [ 7/32.]؟  آدم

شي  * البهيم  األسود  الكلب  أن  املضرة روى  من  قريب  املنافع,  بعيد  أي  طان, 
إىل ما وإمنا ينتهى فيها  ,  إليها بقياس  وال يوصل  ,ذه أمور ال تدرك بنظرواألذى, وه

  [5/326]وسلم.   عليه هللاجاء عنه صلى  
وقد روى قتادة عن أنس يف امليت حني يقرب أنه يسمع خلق نعاهلم إذا ولوا عنه   *

 [ 7/345]كيفها وإمنا فيها االتباع والتسليم.مدبرين, وهذه أمور ال يستطاع على ت
 ( 5)ـــــــــــــــــ 



 سنة النيب علية الصالة والسالم:ثبتت    رد أقوال الرجال إذا
....يقولون: إن أكثر أهل العلمالكلب يف اإلنء:   شرح حديث ولوغ  يفه هللا قال رمح 

,....ويف املسألة قول اثن روي عن اإلنء يغسل من ولوغ الكلب, سبع مرات ابملاء
مرات,الزهري ثالث  يغسل  قال:  حنيفة ,  أبو  قال  اثلث,  قول  املسألة  ....ويف 

   سل بال حد.غ وأصحابه والثوري والليث بن سعد: ي
قد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا ما يرد قول هؤالء, فال   و عمر:قال أب

 [480_7/479وجه لالشتغال به.]
لفوائد اليت فيها يرى استنباط ا من األحاديث, لكنه اليستنبط الفوائد  شرحهيف هو و 

وأكثروا من الناس إليه,    قد سبق كثري  :الكالم يف حديث بريرة:  ه هللامح قال ر   بعد,  
وأتى مبا ليس له معىن, كقول   خلطم من جود, ومنهم من  من االستنباط, فمنه  يهف

, وفيه قبول اهلدية بعد الغضب, يه إابحة البكاء يف احملبة لبكاء زوج بريرة: ف بعضهم
وفيه إابحة سؤال الرجل عما يراه يف بيته   وفيه إابحة أكل املرأة ما حتب دون بعلها,

  [8/218]  معىن.القول الذي ليس له   ذاه ثل من م  كثري   إىل   طعام,  من
عبدالرب  وشرح ابن  يس    اإلمام  وقد  الكثري,  الشيء  الفوائد  من  الكرمي فيه  هللا  ر 

د ثالثة أسطر, وقد فوائد خمتصرة, ال تتجاوز الفائدة الواح  جعلتهافانتقيت بعضها, و 
الطبعة األوىل عي  مرجعلماً أين    , الصفحة  ,جلزءاب  هاوضعم  فائدةذكرت يف هناية كل  

 . نانب لريوت,  بم( لدار إحياء الرتاث العريب,  2000هـ( )1420عام )
 . أن ينفعين واجلميع بتلك الفوائد  أسأل  هللا الكرميوهذا  

 
 

ــــ ـ   ( 6)ـــــــــــ



 علية الصالة والسالم: هللا   رسولسنة   •
 :, ال يف قول غريه وسلمصلى هللا عليه    النيب   لو جة يف قحلا

وسلم, إال النيب صلى هللا عليه  ك,  قوله ويرت ق هللا إال هو يؤخذ من  لخليس أحد من  
غريه   يس يف قول ول  أو عمالً,  وله, إال ما تركه هو ونسخه, قوالً  يرتك من قالفإنه  
 [7/416من خالفها] وأهنا حجة على  احلجة عند االختالف السنة [1/131]ةحج

 : يه وسلمعل   صلى هللا   أدب رسول هللا كله يف اتباع    اخلريالربكة و 
 الف السنة اء وخسأدأ يف انتعاله بشماله, فقد احدة, أو بو  خف من مشى يف نعل أو 

ابلنهي  سبو  إذا كان  صنع  والاع ئما  مع   ملاً,  عليه  لب  حيرم  نعذلك  خفه, لاس  وال  ه 
 . وامتثال أمره  ول هللاب رسكله يف أتباع أد  لربكة واخلريأن يعود, فا  نه ال ينبغي له كول
[6/440]    

 : تهقطت عدالبغري أتويل س  الف السنةخ  من
 [7/119هم.]تلسقطت عدال  بغري أتويل,لو خالفوا السنة جهاراً  

 لسنة: خالف ا  فعل  العذاب على 
وع بعد طلوع الفجر, والسجود بعد طل لركوع  كثر االً يملسيب أنه رأى رج بن اعن ا

ال, ولكن يعذبك  على الصالة ؟ قال:  أيعذبين هللا  مد حمالفجر, فنهاه, فقال: اي أاب  
 [7/264على خالف السنة.]

 أتديب األبناء عند خمالفة السنة: 
: ى هللا عليه وسلم ن النيب صل زينب بنت كعب بن عجرة عن أيب سعيد اخلدري أ  نع 

ماحر  حرم شجرها  م  وأنه  املدينة,  بيت  ال  يعض  بني  قالتأن  أبو  د,  فكان  زينب:   :
    [7/309.]رسل الصيدب بنيه إذا صادوا فيها, ويسعيد يضر 

ــــ ـــــــــــــــ   ( 7)ـ



 : الصالة •
 ة وإن مل يصل يف الصف األول أفضل ممن أتخر وصلى فيه: من بكر إىل الصال

الصالة, وإن مل يصل يف الصف األول   ال أعلم خالفاً بني العلماء أن من بكر وانتظر 
تـ أف ممن  الصف  ضل  إىل  ختطى  مث  ويفاألولأخر  يوض  ,  ما  فضل هذا  معىن  لك  ح 
 [8/123هللا أعلم.]دم. و والتق  ه ليإ  كورأنه ورد من أجل البصف األول  ال

 : كهما شغل القلب عن الصالة, وعن خشوعها, ومتام ما جيب فيها, فواجب تر 
ومتام ما جيب يف احلديث دليل على أن ما شغل القلب عن الصالة, وعن خشوعها,  

تر  فواجب  متفب  اجوو   كه,فيها,  وقلبه  إال  املرء  يصلي  ال  ليكو لصالتهرغ  أن  ن , 
 [ 8/190فيق.]ا. وابهلل التو عليهبالً ها مقمتيقظاً في

 من أكثر من الصالة ُعِرَف هبا:
( من أهل الصالة فمن كان )  إىل قوله أال ترى سب إليهون ُعرف به من شيء ر كثمن أ

 [3/307ا.]نسب إليه يريد من أكثر منها  
 : العلمطلب   •

 : مالعل ب  طل ل  ضف
الئكة تضع م _ ألن املوهللا أعل  _ ل, وإمنا صار كذلك اعم طلب العلم من أفضل األ 

 [7/32أجنحتها له ابلدعاء واالستغفار.]
 : هلل عز وجل  ملطلب الع

  [9/8ء هللا.]شا يكفيه إن  فالقليل    من طلب العلم للعمل, وأراد به هللا,
 : دين   لمالع

 [ 1/63].عمن أتخذوا دينكم  روادين انظالعلم    هذاإن    : قال اإلمام مالك رمحه هللا
 ( 8ـــــ)ــــــــــ 



 : أربعةال يؤخذ العلم من  
عة, ويؤخذ من سوى ذلك, ال يؤخذ ن أربعلم م الخذ ال أيهللا:  ه رمح اإلمام مالك  الق

واه, وال من كذاب يكذب ه  ناس إىلعو الوى يد وال يؤخذ من صاحب ه  من سفيه, 
م, وسل   عليهصلى هللا  اديث رسول هللان ال يتهم على أحلناس وإن كايف أحاديث ا

 [ 1/74].حيدث  رف ماان ال يعكإذا    عبادة, وصالح و   له فضل ن شيخ  م وال
 : نهع العلم   ؤخذة من يوصال  يف هدي   نظرال
إىل ليأخذوا عنه, نظروا أتوا الرجل  , قال: كانوا إذارية, عن إبراهيمعن املغشيم ن هع 

 [ 1/63]ته, مث أخذوا عنه.صالو   ومسته هديه 
 :املالع •
 م: عل يف ال  اإلمام

إماماً  :  ديبن مه محن  دالر عب  قال يكون  العلم خذ ابلشاأ  من   علماليف  ال  , وال ذ يف 
العلم من روى كل ما إماماً يف  أحد, وال يكون عن كل يف العلم من يروى    إماماً  يكون

 [1/73].مسع
 : لفائدةه ابه إايتداؤ واب لم علم على املتع ال  لعاملطرح ا

 : يرفع به الدرجاتاي و خلطا به ا حو هللا م مبا ي ال أخربكقوله صلى هللا عليه وسلم: ) أ
الو إسبا  املكاره غ  عند  املساجد   ضوء  إىل  اخلطى  الصالة   وكثرة  بعد  الصالة   وانتظار 

 [ 7/335]  ابلفائدة   ؤه إايهوابتدا  م م على املتعل يف هذا احلديث طرح العامل العل (...
 سكت: ي  فله أن,  يهف   اجلواب  ب من ُسئل عن شيء ال جي

وال يب بنعم  , وال جيأن يسكت  جيب اجلواب فيه  الشيء  ن  ع  إذا سئل   ملاعأن الوفيه  
  [2/119]  سكوت.البال, ورب كالم جوابه  

 ( 9ــــــــــــــ)



 : اإلنسان قدر نفسه  ةف ر عم
, فلما اكتفيت قد     إينحىت ظننتُ   اً,ئاً كثري ابن شهاب قال: مسعت من العلم شي   نع 

  [ 4/35يء.]لم شالع   من يس يف يدي  ا لهللا بن عبدهللا بن مسعود, فإذلقيت عبيد
 : دري أ, الطالبهتوريث العامل  

بعده: ال أدري, حىت يكون أصاًل   من ءه  لسايورث ج  عامل أنلل مز: ينبغي  هر ابن  قال  
بن مالك  سئل    مهليثعن ا. و ال أدري  :الق  دهم عما ال يعلمفإذا سئل أح  ,ديهميف أي

  [1/77]أدري.  نها: الوثالثني م  تنيل يف اثنان وأربعني مسألة, فقاس سئل عن مثأن
 : صحة قوله  اتضح خالف إذا  امل   ابلتسليم بصو ا

 اف طو خر عهدها الائض قبل أن يكون آيف صدر احل  اثبت وابن عباس  زيد بنمتارى  
عباابلبي ابن  فقال  تنفرت,  ال ز ال  وق  س  تنفيد:  فدخ   عائشة عل  زيد  لر,  أهلا فس  ى 

 [6/285: ما الكالم إال ما قلت.]فقالت: تنفر, فخرج زيد وهو يبتسم, ويقول 
 نفس: ة التسلي و   حة  طلباً للرااء إىل البساتنيدخول العلم 

دخو   فيه  اإابحة  اللم لعل  والفضالء  ومبساتاء  م نسجاا  ني,  اجلها  م, الكرو   ت نان 
للراحة  غريهو   عز لنفس, وما يوجب شكر هللا الي  ما يسنظر إىل  والج,  ر فوالتا طلباً 

   [158/ 1]عمه.على ن لوج
 :نير من الدخول على السالطذاحل

ه ومعه دينه, فيخرج وما معه من  لطانالسلى العامل ع  رمبا دخل بن عياض ضيلقال الف
 نبل حمحد بن  ويصدقه يف كذبه. ذكر أقال: يدحه يف وجهه,    ذلك  قالوا: كيف  شيء

 أال أصدقهم. قال: وأن أخاف    . هتم, فإن أتيتهم فاصدقهمال أت  عن ابن املبارك قال: 
[8/113] 
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 طالب العلم: هتم    مسائل •
 : العلمو طلب الدنيا  
ة ستفادمن ا  دنيا ينعأن طلب ال  اق " دليل على سو ابألالصفق   عنه  أهلاينقول عمر:  

 [ 2/91]  . موهللا أعل   قل  علمه. و اً هلا ازداد جهالً,  طلبء  املر د  ادوأن كل ما از   لم,الع
 : العمر كله  م ل عب الل طة  استدام

النظري عن   وايةدخل يف ابب ر ىي بن حبان تد بن حيم حم   عن  ديثعة هلذا احلربي  ايةورو 
ن البحث م عليه م ما كان القو  عن الصغري, ويف هذا ما يدلك على  بريالكو   النظري,
 [ 2/60ه.]ندمع به عكل من ط عند   ه,كل  لبه العمردامة طلم, واست عن الع
 :احلديثلفقه و قبل ا  والسمت   األدب
ربيعة   ين إىلوتوجه  صيب  ممين وأنلثياب وتع اكانت أمي تلبسينس:  أنن  الك بقال م

ن قبل أ  به, أدو   ته, فتعلم من مس  يعة, جملس رب  : ائت بيناي :  ن, وتقولأيب عبدالرمح بن  
   [6/ 2قهه.]حديثه, وف   م منتتعل 

 والشقاق: ال يوجب التفرق  سائل العلم  اخلالف يف م 
نة, فال الدايقه وعلوم ائل الف مسون يفلفتكانوا خي  ليه وسلمالنيب صلى هللا ع اب أصح

م ك أب  بعضاً بعضهم  يعيب   قثر  ردِ   ماوله, وخمن  إىل  ا  عنده   الفته  ك, ذل   لسنة يفمن 
 [6/264ذا جيب على كل مسلم.]وهك

 ال ويوجد فيه عيوب: العلم والفضل إمهما بلغ من  ن ساما من إن
كن عيب, وله   وفي فضل, إالال شريف وال ذو  ليس من عامل و  بن املسيب:  دقال سعي
ب نقصه من نقصه ذهكر عيوبه, ومن كان فضله أكثر  تذ   أن   نبغي ين ال س ممن النا

  [ 4/409ه.]للفض
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 م: ًة يف العل السؤال رغب
سأل   جيب ماً مستفهمن  معىن  عن  ابحثاً  نفسه,  عن  اجلهل  ونفي  العلم,  يف  راغباً   

به, أبس  فال  عليه,  الداينة  يف  السؤ   الوقوف  العي  سفشفاء  ومن  غري معنتأل  ال.  اً 
 [117/ 8ه.] حيل قليل سؤاله وال كثري متفقه, وال متعلم, فهذا ال

 ه: ت فال يُلحُّ عليمل فسك ل العاإذا سئ
إذ ....ترك اإلحلاحعلم  لى املت يوجب ع  , عن اجلواب  ملالعا  ن سكوت يه من األدب أفو 

سك  املعهود عن  أن  املرء  قاوت  وهو  عليجلواب  عل اع ه  ادر  دليل  به,  ى كراهية مل 
 [2/119]ؤال.الس

 دته: ُحرم فائمن أغضب عاملاً  
وقلما ,  يما يستأنفن فائدته فماه, وحر غضب  ى العامل خوف إلحلاح عل م على االندفيه  

 مت فائدته. رت  اخ إال غضب عاملأ
 [ 2/119]علما لو رفقت اببن عباس الستخرجت منه  قال أبو سلمة بن عبدالرمحن

 يمه: وتعللم  العر  نش
 [3/307].مه من أفضل أعمال الربلعلم وتعلير انش  ام مالك:اإلمل  قا

 الدعاء: •
 الدعاء عبادة وخري: 

خريادع ال وعكله  ء  و ,  وهللابادة  عمل,  أج  حسن  يضيع  ع ال  أحسن  من   مالً. ر 
[4/307] 
 عمل: اء والدع ال
 [4/307]وتر  بال مي  راعي بال عمل, كالالدا  يقول:   نتابعني أنه كا ى عن بعض الو ر 
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 الدعاء: ة على  بواظامل
أنه كان يواظب على حزبه من الدعاء    عن أبيه ن عروة,  ن هشام بروى أبو معاوية ع 

 [ 4/308]قرآن.لحزبه من اواظب على  ا يكم 
 وع: الدعاء املسم 

ال   يضاً:وقال أة الدعاء,  لصالة اة, ومثر ر شيء مث  عنه: لكلضي هللا  قال ابن مسعود ر 
 [4/308.]بع ال   مراء, وال , وال سمعء معاديسمع هللا  

 اإلحلاح يف الدعاء: 
إناق يسألوه من فضل   لوا:  أن  عباده  أمر  ولذلك  يسأل,  أن   وقالوا: ال   ه, هللا حيب 

 [ 4/308]وجل. عز  حلاح على أحد إال هللايصلح اإل
 :ءالدعا  تمرار يفس أس واالعدم الي

مورق   د قال  ر العجلي:  يفعوت  فلم   يب  سنة,  عشرين  أأيسيل  ضهايق  حاجة  ومل   , 
  [4/308.]منها

  مره:رة يف ع , ولو مإجابة الدعاء ألهل اإليان
األنبياء ولغري  مستجاابت,  دعوات  نيب  دعواتأي  لكل  يكاد   , مستجاابت  ضاً  وما 

, فإن هللا عز وجل دعوته, ولو مرة يف عمرهخيلو من أن جتب    ان إليل اأحد من أه
 [ 7/48[ ]60غافر:]   (لكم    أستجب  ادعوين   : ) يقول
 اإلفتاء: •

 :العامل  يفيت مىت  
السنن, وك أعظم  العامل  فهم ومعرفة ابلقرآن, واخإذا علم  ذا  قبله من ان  من  تالف 

 [379/ 3يق.]هلل التوف اب وى. و ابلفت  قول جاز له الء,  العلما
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 ي الكبري:دي بني  الصغري   وىفت
ف  إابحة  يد  توى فيه  بني  الكبري,الصغري  ساملاً  ر تأال    ي  أن  احلى  سنة يف الج  جا عل م 

 [4/191]وابن عمر أبوه إىل جانبه.   لصالة,اعجيل  ت, و ةطب صر اخلق
 ه: البكاء ألنه استفيت من ال علم ل

بك؟ زلت  نبة  مصيأ؟    أبكاك  الذي   له ما  فقيل  يبكي,  وماً ت ربيعة يوجد قال مالك:  
نا أحق يفيت ها همن   ض: لبعمن ال علم له, وقال  تفيتاس أبكاين أنه ولكن ل: ال, فقا
 [2/6.]من السارقن سجابل

 :الرؤاي •
 صدق: ايه أكانت رؤ ت نيته,  خلص  من

ويقيخمن   ربه,  عبادة  يف  نيته  حديثه, صدو   ه,ن لصت  رؤ   ق  وإأصدق  ايهكانت  ىل , 
 [ 1/209].أقربلنبوة  ا

 ة. صادقاي د يرى رؤ سق قالكافر والفا
 [210/ 1]    سق. الفالكافر ومن  ة من اادق الصالرؤاي    وقد تكون 

 الرؤاي السيئة: 
السيئة   استعاذ ابهللة ال تضر من  السيئ   ايالرؤ  يساره, والرؤاي  من شرها, ونفث عن 

 [ 8/403حلم وهتويل من الشيطان, وحتزين البن آدم.]
 : الرؤايتعبري  

 الرؤاي إال رب عيال  عب ؟  وة يل د؟ فقال: أابلنب أح   لك  لرؤايا  ه هللا: أيعرب الك رمحملل  قي
حيسنها رأ   من  أ  ىفإن  به خريًا  فليقر مك  ى رأ  وإن  خرب   ليصمت   أو   اً خري   ل وهاً 

[1/211] 
 ( 14ـــــــــــــــــ)



 : سقطن يف حجري  ثالثة أقماررأيت  
بكر: خري  أبو  قال  أقمار سقطن يف حجري,  ثالثة  ًا رأيت, وملا قالت عائشة رأيت 

أبو  قُبض رسول هللا صلى هللا هلا  قال  بيتها,  عليه وسلم ودفن يف  هذا  ب  أحد  كر: 
 [9/173رك, وهو خريها.]أقما

 العني: •
 : تقتل   ارمبذي, و وتؤ ع,  ر صوتحق,    عنيال

عالم يقتل )  الم:  سالو   يف قوله علية الصالة ,...و تصرع, وتؤذي, وتقتلحق, و العني  
(  أ  كمأحد  ر دخاه  العني  أن  على  ق ليل  وكامبا  سبباً تلت,  أ  نت   املنية. سباب  من 

[3/102] 
 مما تكون العني: 

تكإمن  عنيلا مع ا  مع  اإلع  ون  ورمبا  ا  حلسد,اجاب,  قد والرجل  ع   لصاحل   . ائناً يكون 
[5/92]  

  ه:أاب ك إن  وجُيرب على ذل  لذي عانه, ابالغتسال ل  ن ئلعايؤمر ا
مر ألن األعلى ذلك إن أابه,     _ عندي _, وجيربل للذي عانهابالغتسار  العائن يؤم

يضره هو, وال   وال  هو أخ  هينع أخاه ما ينتفع ب  حد أنغي ألوب, وال ينب ته الوجحقيق 
 [3/102]ل عندي.سغالعائل الى  ب عل واج عليه ف وكان اجلاين  ا كان بسببه يما إذس

 بشيٍء:  نسانالتربيك إذا ُأعجب اإل
سن, واحلسد عليه, وهذا ال ابلشيء احل  طباع البشر اإلعجاب على أن  ل  فيه ما يد

على ذلك,   م وسل   هعلي   به رسول هللا صلى هللالك مل يعاتن نفسه, فلذرء م ه امليلك
 [3/102قته.]وسعه وطاكان يف    التربيك, الذيعاتبه على ترك    وإمنا
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 قصة لعائن: 
عيو قال األصمعي: رأيت رجالً  بقرة حتلب,  صوت شخبها, فقال: جبه  فأع  نً, مسع 

هذه  أيته أخر   ؟ن  البقرة,  الفالنية  يقالوا:  عنها, و ور ى  الكتفه  ن  مجيعاً,  هبا   ملورىا 
 ج من عيينوجدت حرارة ختر   يقول: إذا رأيت الشيء يعجبين ه تعمس و ل  قاواملورى عنا.

[5/93] 
    نفات: مصو   كتب  •

 التأليف: نيف و خالص يف التصإلا
فيه الناس, وعملوا  شرككوقد  "املوطأ" اببعمل هذا الكت فسكشغلت ن  قيل ملالك

 فع يرت  أنه ال   نم علتلال:  وق,  نبذهيه مث  فنظر ف بذلك,  فأيت    اا عملو مبائتوين    فقال  مثله 
 [1/83].ابرآلايف  ب  الكت   فكأمنا ألقيت تلك   ".به وجه هللاريد  ما أ  ا إال من هذ

 ني سنة: يف أربع وطأك املف اإلمام مالأل  
عبدالواحدعمر  قال   األصا  , بن  عرضنحب  ماوزاعي:  على  يف   ك لا   بعني أر   املوطأ 
سنةاب  كت  لقاف,  يوماً  أربعني  يف  أربعنيو ذمتخأ  ألفته  يف  يه   فيه   تفقهون  مالق  اً وم 

[1/79] 
     نس:أبن  ك  موطأ مال  عي يف رأي اإلمام الشاف

ال بما يف اشافعي:  قال  من  صو   عد كتاب هللا أكثرألرض  قال: ما  . و موطأ مالكاابً 
 [1/78]مالك بن أنس. أوطفع من موجل أن   عزكتاب بعد كتاب هللا 

 :الربالعلم وفضله البن عبد  انبيع  كتاب جام
أتينا ال  يف  قوللا  من   وقد  واملتع أدب  فيه كفايةعامل  مبا  "    وشفاء  لم,  يان بيف كتابنا 

 [ 228/ 1" ]لمالع
 ( 16ــــــــــــــ)



 ختتص ابلنساء:  ورمأ •
 ها: لزوم قعر بيت  من أفضل  أةللمر ال شيء  

م ة أفضل من لزو وال شيء للمرأ  حيث خرجن   وهبن  يهن عل   نةالشواب ال تؤمن الفت
وما أظن سقوط ؟ىل املقابرإيف كف ات و هن إىل الصل كره العلماء خروج  لقدو   تهار بيقع

عن اجلمعة  إه فرض  عل   الن  إدليالً  اخلر ى  عن  فيمساكهن  أعلم  عداها  ماوج   . وهللا 
[2/104]  
 ألسواق: خلروج إىل اا  من   ومنهن الفتنة ن عليهن  اللوايت ال يؤم   ع النساءمن
, ظر نالتأمل وال  الرجال والنساء يفول بني  أن حيه  اإلمام جيب علي  ه دليل على أنيف
يف   اخلروج واملشي  من   نهن الفتنة يهن وم نع النساء اللوايت ال يؤمن عل عىن هذا مم يف  و 

   [4/94الرجال.]يث ينظرن إىل  ر واألسواق, وحضوااحل
 :تار املرأة عن عيون الرجالوجوب است
ا هذا  املرأويف  استتار  وجوب  ممن  حلديث  إذا كانت  حظ  ة  فيها  عيون للعني  عن 
 [ 7/99يهن.]لر إظ للن  يف ذلك حترميالرجال, و 

 كاسيات عارايت: 
يات وال يسرت, فهن كاس  لذي يصفيف, افن من الثياب الشيء اخل يلبسأراد اللوايت

 [5/159ت يف احلقيقة.]ارايابالسم ع 
 ال يسرت: للباس اخلفيف الذي  لبس ا

ال  يف اخلفيف  لباس  أن  دليل على  احلديث  الثياب ال   وال يسرت  ذي يصفهذا  من 
  [9/153ما وصف العورة, ومل يسرتها من الرجال.]  كذلك و   للنساء,  جيوز
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 الكالم: •
 : أربعة  يف   الكالم

سأل عن قرأ القرآن, أو تُ و تإمنا الكالم أربعة: أن تذكر هللا, أجالن:  حممد بن عقال  
  [4/136ر ديناك.]ن أمعينك م كلم فيما يتت  , أو بهخرب فتُ   علم

 السكوت:   ن ابخلري أفضل م لكالم  ا
 [ 6/364]للباطمن السكوت, والسكوت خري من الكالم اب  أفضلريالكالم ابخل

ال ن قول اخلري غنيمة, والسكوت سالمة, والغنيمة صمت, ألقول اخلري أفضل من 
 [ 7/389]ر تسلمن شع  تنم, واسكذلك قالوا: قل خرياً تغ ضل من السالمة, وكأف

 كثرة الكالم: 
 [ 7/391]الكالم.  : كانوا يكرهون فضول قال عطاء

 [7/391بحي: من كثر كالمه, كثر خطاايه.]صوقال شفي األ
 قال: قيل و 

وقال   قيل  لهأعل  وهللا   –فمعىن  معىن  ال  مبا  احلديث   :  _ من   ,م  فيه,  فائدة  وال 
اليت أكثرها غي  الناس,  القيل والقال مع   من  ثرب, ومن أكوكذ   , ولغط  , بةأحاديث 

من    العامة يسلم  وال مل  الباطل,  يف  الكذب   اخلوض  من  وال  االغتياب,   . من 
[8/115] 

 الكالم القبيح: 
 [7/37لئام.]سالح ال.لكالم...قبيح ا

 لقبيح: مساع الكالم ا
 [82/ 3],    أو غريه   ,بقبيح, قذفاً كان  ه تعريض ي ع الكالم إذا كان فا وفيه كراهية مس
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 عزلة:ال •
 : ه ل هأو   الشر  تزال  اع 

 وإن كنت شر وأهله بقلبك وعملك,  : اعتزال الزلةعماء القد جعلت طائفة من العل 
يف   تكون مع القوم, فإذا خاضوايف تفسري العزلة: أن    بن املباركقال ا  انيهم.ر بني ظه

  [6/363ت.]غري ذلك فاسكخاضوا يف    نر هللا فخض معهم, وإذك
 : همالطتمع خم  الناس  اعتزال 

وقعوا فيه, وقد حدثت  يما فوقعوا  نبه, فقال: إن الناس قد مل ان ب  بوه ل إىل جاء رج
إنه  ال:  فقال   نفسي أن ال أخالطهم,  نك, وال بد  هلم م  الناس,  البد لك من تفعل, 

  [ 6/363وقاً.]طواتً نمى بصرياً, سك اً, أع ولكن كن فيهم أصم مسيع
 الناس:الناس زمان الفتنة وفساد  اعتزال  

 ال سيما   ء واحلكماءلماعاعة الفضلها مج,  م, والفرار منهماهلتز الناس واع فراد عن  ناال
الفنت  البيت. فقيل له: ملَِ س جيلس يف  كان طاو   [6/360لناس.], وفساد ايف زمن 

 [6/362س.]ااألئمة, وفساد الن  فال: حي تكثر اجللوس يف البيت ؟ فق
 ت: و البي   السكوت ولزومزمان  

  السالمة عذر  وت  مع ظهور فسادهم مل اليو فكيف ابحلا  الناس قدياً من الناس  فر
 [ 6/362]ولزوم البيت  ان السكوتزم  ذاه  فقال   وصيني: أالثور ال رجل لسفيان  ق

 من فوائد العزلة: 
 خلوض يف الغيبة ملا يف جمالستهم من ا ,م م منهعنهم سلموا منه, وسل  من أنى الناس...
عنه:  خلطا  ال عمر بن قط,  اللغنواع  واللغو وأ  اء احة من خلطالعزلة ر اب رضي هللا 

 [ 366_6/361]ل لزوم بيتهجعيب الر عبيدهللا: أقل  ل ن وقال طلحة ب ...السوء
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 متفرقات  •
 يف عبادته: اإلخالص هلل 

خالص يف عبادته, يف التوحيد, وسائر األعمال كلها اليت يعبد اده اإلهللا حيب من عب
 [8/104ن الشرك.]أو ضرب م  ء شرك رايالألن    كله   ح الرايءهبا, ويف اإلخالص طر 

 والتوكل:   صاإلخال
ه ال يضر وال ينفع, وال يعطي وال ينع على نيدخل يف اإلخالص التوكل على هللا, وأ

 [ 8/104طى, وال معطي ملا منع, ال شريك له.]ملا أع قيقة غريه, ألنه ال مانع  احل
 كذاابً:   يكون  املؤمن ال 

ناه: أن عوم   (  ال   املؤمن كذاابً ؟ فقال: )  ونأيكم:  سل عليه و  صلى هللاقيل لرسول هللا
, هذا د يصدقليه الكذب, حىت ال يكالب عغأنه ال ي, يريد  يكون كذاابً   ال  املؤمن

  [6/123]ق املؤمنني.أخال   ليس من 
 توراة:ال  إىلو   , لعز وج ىل هللاإذلك  هود ونسبة  يكذب ال

فون كذهبم ذلك إىل ويضي   ,ماهت ن على تور وا يكذبو على أهنم كانيف هذا احلديث دليل  
قال  م,وكتاهب  ,رهبم األهنم  أن  التوراة  يف  جيدون  إهنم  وجيلدون,   ,يفضحون  لزنةوا: 

 . صننيحملرجم الزنة ا  نذلك م  راة غري ويف التو   , صنني حم حمصنني كانوا ابلنكاح أو غري 
[5/402] 

 االستشارة يف الزواج: 
ة ما يتزوج ؟ وكذلك للمرأتهله أي  يسميهما  تنيأمر ى دينه يف ا يستشري الرجل من يرض

تتزوج ؟    نيرجل يف   اسأيهما  بغري من  أن يشري   إىل   ار, ألنه أشتشري فيهوللمستشار 
    [ 7/104معاوية.]تذكر له إال أاب جهم, و   امة, وملأس

 ( 20ـــــــــــــــ)



 ن ُاستشري لزمه أن يقول احلق: م
ا لزمه   الغيبة, ألنه مل   حة, وليس ذلك من ابب نصيالق وأداء  لقول ابحل من استشري 
 [7/104فاء غيظ, وال أذى.]زه, وال شيقصد بذلك إىل مل

 نيا: ب اخلروج من الدما يكره مل حيوإن رأى   ء هللا اأحب لق  هاملُحتضر إن رأى ما يسر 
هللا, لسوء   نيا وال لقاءخلروج من الدى ما يكره مل حيب اإذا رأء عند حضور أجله  املر 

رمحته, حلسن ما   إلسراع إىلهللا وااء  لقأحب    حيب  ماا رأى  ذإو ين مما يصري له,  اما ع 
 [ 6/375ين وُبشر به.]عا

 خامتة: حسن  
وهو جيود بنفسه  عمي مصعب قال مسع عامر بن عبدهللا بن الزبري قال الزبري: حدثين

فقال: أمسع داعي   بيدي فقيل له: أنت عليل املسجد يقول: خذوا  يب من  ومنزله قر 
ف أجيبه؟  بيدأخذهللا فال  افدخه  وا  اإلمام ر   الةلص ل يف  مع  مات رمحه كفركع  عة مث 

 [7/256.]هللا
 أمجع آية للرب ومكارم األخالق: 

إن هللا    م األخالق, قوله عز وجل: )رب والفضل ومكار علماء: إن أمجع آية لل لقالت ا

والبغي    يأمر والمنكر  الفحشاء  عن  وينهى  القربى  ذي  وإيتاء  واإلحسان  بالعدل 

 [90]النجل:  (  نيعظكم لعلكم تذكرو
 ائل الذكر: ض فن النيب صلى هللا عليه وسلم يف عأحسن حديث يروى من  
طت ئة مرة, حُ هللا وحبمده يف يوم ما  : ) من قال: سبحانالصالة والسالمعليه    قوله

حديث يروى عن النيب صلى هللا   ا من أحسن لبحر ( هذوإن كانت مثل زبد ا  خطاايه
  [8/126.] فضائل الذكرعليه وسلم يف

 ( 21ـــــــــــــــــ)



 يه وسلم يف فضائل األعمال: ا يروى عن النيب صلى هللا عل م  سنحمن أ
مب):قوله أخربكم  و ي ا  أال  اخلطااي  به  هللا  الدرجاتحو  به  عند يرفع  الوضوء  إسباغ   :

اخلط  ,املكاره الصالوكثرة  وانتظار  املساجد,  إىل  الصال ة  ى  ذا ه   (يثداحل..ة.بعد 
أ  ديثاحل ما  من  الحسن  عن  هللا    نيب يروى  وسلمصلى  األعمال يف   عليه  فضائل    
[7/335] 

 :نه  ُيصب مبه خرياً   هللا د  ر يُ من  
 ب مال أو بذهاد حيزنه,  وت ولمبرض يف جسمه, أو مب  تاله باهللا به خرياً...أراد  من  

ذلك ك  على  فيأجره  عليه,  إذاله,  يشق  له  منه   ويكتب  بكل شيء  صرب واحتسب 
 علم. وهللا أ ملها...ع  ارة لذنوب قد ا كفعملها, أو جيده ي ميزانه مل  حسنات جيدها يف 

[5/115] 
 : يف رمضان  لشياطنيتصفيد ا

لت فيه الشياطني ( أو سلس   فيه الشياطني,صفدت  : ) و  عليه وسلمهللا  له صلىقو 
هللا  فمع  أن  أعلم  وهللا  عندي  أو  فيه   يعصمناه  من أكثر   املسلمني  األغلب  يف  هم 

في إليهم  الشاملعاصي, فال خيلص  إليهمياطني كه  سائر    ما كانوا خيلصون   السنة. يف 
[6/77] 

 ل عليهن قلب مؤمن: غثالث ال ي
, مل هللص الع خالإ  : قلب مؤمن   ليهن عل  لم: ) ثالث ال يغقوله صلى هللا عليه وس 

و  اجلماعة,  يكو   ( األمر  ةوال   ة ناصح م ولزم  ال  أبداً, فمعناه  علياًل  القلب  ال   ن  يعين 
 نصح أوىل األمر و   ا أخلص العمل هلل, ولزم اجلماعة, إذيقوي فيه مرض وال نفاق,  

[6/107]  
 ( 22ـــــــــــــــــــ)



 ن: نقصاد ال ييع  اهر ش
وهذا معناه  (مضان وذو احلجة ن, ر نقصاي عيد ال  وسلم: ) شهراليه  ع هللاصلى   قوله

وهللا أعلمعندن  يف  هنما  أ    ينقصان  تسع وتكف  رجاألال  من  سواء كان  اخلطااي  ري 
 أو من ثالثني.   , شرين وع 

 ضب: ال تغ
القليل  ال تغضب (  : )موسل   هي صلى هللا عل   هقول الكالم  اجلامع لفاظاأل  هذا من   ,

مروءته سلمت  و   غيضه أخزى شيطانه,   ة, ومن كظم د اجلليلوائالفو   ين الكثرية, للمعا
 [ 3/335ودينه.]

 احلج املربور: 
, فيه, وال فسوقعه, وال رفث  وأما احلج املربور, فقيل: هو الذي ال رايء فيه وال مس

 [8/140ال حالل. وهللا أعلم. وابهلل التوفيق.]مب  ويكون
 : املبعدين عنه  وضاملطرودين عن احل

 فهو من املطرودين عن احلوض   ن به هللا, ومل أيذهللا  اهضمن أحدث يف الدين ما ال ير 
م لهق سبي ر الف مجاعة املسلمني وفخا  املبعدين عنه, وهللا أعلم, وأشدهم طرداً من 

 [ 7/361ضالهلا واملعتزلة.]  تباين   على رقها والروافض  فلى اختالف  مثل اخلوارج ع
 أبعمال مل يعملها:   عز وجل أن امليت ينتفعمن فضل هللا 

...وهذا من فضل هللا على عباده املؤمنني ع امليت هبافي عن امليت...مما ينتاحل صدقة 
ي موهتدركأن  بعد  ع هم  بغري  م  واخلري  الرب  منهمب سمل  يلحق  ,ب  بعمل وال  وزر  هم 
يكنم غريه مل  إن  شر  وال  بهلم    ,  به  فيعمل  يبتدعونه  أو  يسببونه  سبب   عدهم. فيه 

[7/428] 
 ( 23ـــ)ـــــــــــــ 



 ساويهم: وم  اسالنالبحث أو الكشف عن معايب  عدم  
والتطل  ومسالبحث  الناس  ملعايب  أن   اويهم,ب  ألحد  حيل  مل  واسترتت  غابت  إذا 

 [6/373عن خربها.] كشف ي, والاعنهيسأل  
 : هلم إبحسان  ن بعو يها أصحاب حممد والتال مخس كان ع

يقال: مخس كان عليها أصحاب حممد والتابعون هلم إبحسان: قال األو  زاعي: كان 
 ساجد, وتالوة القرآن, واجلهاد يف سبيل هللا. مارة املوع ماعة, واتباع السنة,  لزوم اجل

[8/110] 
 : صحهنمل يكن   صرب والدعاء للسلطان إذاال

ي مل  ي إن  فالص  نصح كن  كن  والدالسلطان,  عن  , عاءرب  ينهون  سب   فإهنم كانوا 
األمراء. عن أنس بن مالك قال: كان األكابر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

 [8/113مراء.]سب األ  عنوسلم ينهوننا 
 ر اخلوارج:فكن  فية مالعا

سفي لقال  قلُت  أنساً صان:  إن  يسار:  بن  قا  دقة  خوارج,  أنكم   نتُ كل:  يزعمون 
 [133/ 6عافاين.], مث إن هللا  ممنه

 والنشاط:  فسب الن قيام الليل وطي
ع احلديث حض   هذا  الل يف  قيام  أنهأليل,  لى  فيه  طيب   ن  نشيطاً   يصبح   . النفس, 

[7/33] 
 :ملسالإفشاء ا

أبو   لقلباهلي يسلم عإمامة اكان  حتية وذمي, ويقول: هي  ي من مسلم  لى كل من 
 [ 6/209ا.]بيننأمساء هللا نفشيه ن  م   واسممتنا,  هل ذمتنا, وأمان ألهل ذأل

 ( 24ـــــــــــــ)



 مجيع أعمال الرب: الواحد يف يف األغلب لإلنسان يفتحال  
يف شيء   , وأن من فتح لهيعهااحد يف مج سان الو نالرب ال يفتح يف األغلب لإل  أعمال
ر كأن أاب بن الناس, و قليل م لا لمجيعهح يف  تفت   غلب, وأنه قدا يف األريهغ   حرممنها  

  [3/307يل.]لقل ن ذلك ام نه  هللا ع   الصديق رضي 
 اختيار الوقت املناسب لعيادة املريض, وعدم اإلطالة عنده:

شدُّ على أهل املريض من مرض صاحبهم, جييئون قال الشعيب: عيادة محقى القرى, أ
 حني عيادة مريض, ويطيلون اجللوس.    غرييف

 [9/296عند املريض]  ديف القعو  أن ال يطيل الرجل  اح: أفضل العيادةبن وضقال ا
 يشبع:  ذم األكول الذي ال

مذمومة, وصفة غري   وأهنا خلة ال يشبع,    الذي  يف هذا احلديث دليل على ذم األكول
 [6/387].ن القلة من األكل أمحد وأفضل, وصاحبها عليها ممدوححممودة, وا

 : به  فَ رِ عُ ٍء  من أكثر من شي
ولكنه ملا كان ...وأيكل  نه كان يصلي وينامأم  معلو قه و عن عاتوله: ال يضع عصاه  وق

ذلك   يكثر إىل  نسبه  النساء  جهل   قد   [ 7/104]  ضرب  وإن  عاملاً  العامل   يسمى 
 لب غ ألمساء ابأل ذه اق ه ستح شياء, وإمنا تن علم أاء, كما يسمى اجلاهل جاهالً وإأشي

[6/251]    
 األرض تطوى ابلليل: 

األ ف ر قوله:  ابلليل,  تطوى  على ض  أقوى  ابلليل  الدابة  إن   _ أعلم  وهللا   _ معناه 
وهلذا ندب إىل يها,  ت قد نلت قوهتا واسرتاحت هنارها, تضاعف مش ناملشي إذا كا

 [ 9/232ا أراد ال شريك له.]سري الليل, وهللا أعلم مب
 ( 25)ـــــــــــــــ 



 : لمظال  يز جيال   يف هللا  غضبال
 [ 4/103من أبغضه.]  ى ظلم, ال حيمله بغضه عل بغض يف هللاوإن أ  فيه أن املؤمنو 

 :اجاحلج
ديثه, وال يذكر ح   نه, وال يؤثرال يروى ع   ناًل أند مجهور العلماء أه اج ع جاحلكان  

 [ 4/185يف الظلم.]  ه, وإفراطه ر خبري, لسوء س
  : ف من النفسصااإلن

, لم عليه وس مر رسول هللا صلى هللامن أ  هذا  لي ع في  : " خه هللامحعمر ر   ل ويف قو 
اف صحيح, وهكذا وانص,  لم مل يع  مااق " اعرتاف منه جبهل  و األس  أهلاين الصفق يف 

    [6/91]مؤمن.  ل على كجيب  
 ر: دقلة اللي
ليل . القدر.يلة  ل هلا  ال    ة .ليس  أ   تعدوهامعينة  إىل  نفال..علم.وهللا  أميل  يف س  أهنا 
بعة اأهنا س  ابن عباس   وعشرين, على ما قال  ة سبعليل  أو رينعشو يلة ثالث  لألغلب  ا

  [ 406-397]/على ذلك  تدل   احصحال  ةبتثاال  ة تبقى وأكثر اآلاثرسابق   متضي, أو
  :ه عقلع يف ُمت  ه ملق يف عد من ص

ا مبه   يصعقله, وملبإال متع  ادقاً ال يكذب,  الرجل ص  ناك   أنس: قلَّ ما  ك بنمال  قال
 [1/76].وف من اهلرم واخل  ب غريه ييص
 ه: وابثقطع  , فينإلنسان فينقطع ال يل اىتح  , د يف العبادةتصااالق

, والسآمةضعف  ككم ال, وأدر ون, حلقكم املللقتطي   ا ال مة  العباد  نكلفتم م مىت تأنتم  
ه وسلم ي هللا عل   حيضهم صلى   لعمل, انقطاع  ال  فانقطع عنكم الثواب   لكم,ع عم قطنوا

 [1/153]  ف عليهاسرال اإلحتتم   ال وس  ربهم أن النفوخي  ائمدلقليل العلى ا
 ( 26ـــــــــــــــ)



 :الفضل  ان خصال جعلت للقم 
نرى ؟ يريدون الفضل.   ام: ما بلغ بك  يل للقمانه أنه قيف موطئه أنه بلغ   لكما  رذك

 [4/135رك ما ال يعنيين.]وتألمانة,  حلديث, وأداء امان: صدق اق ل  فقال
 ى:الرق

ال يدفع  الرقى  أن  ويكشوفيه  هللابالء,  افه  معاجلة  أقوى  من  وهو  به,  ملن   عألوجا  
توفيقي  قالي صحبه   الصريح, وما  الصحيح, والتوفيق  توكلت وهني  عليه  و إال ابهلل, 

 [8/343رب العرش العظيم.]
 اإلسراف:

كل   ال: ألت عمر موىل غفرة عن اإلسراف ما هو ؟ ققال: س  عن إبراهيم بن نشيط, 
 [8/118اعة املال.]وإض   فهو سرفيء أنفقته يف غري طاعة هللاش

 هم: ل ة ووجف الصحابخو 
 , هتم من صالهتم وا ملا فابه انت صلى هللا عليه وسلم حنياب رسول هللاحيف فزع أص 

الدالئ اأوضح  ما كان  على  واإلشفاقلل  الوجل  من  عليه   لرهبم.   وفواخل  قوم 
[2/391] 

 البحر إذا ارتج:كوب  ر   معد
يف   جوهمن الو   ركوبه ألحد بوجه  زمل جيج,  إذا ارتعلم, أن البحر  بني أهل الخالف  ال  

 [ 1/178.]حني ارجتاجه
 قراءة القرآن:   صعقون عند جمالسة من ي عن   ألبناءا  زجر

ين بعد حب أقرانً يصعقون, فقال له: إن بلغ بن الزبري أن ابنه عامر يصبلغ عبدهللا
 [ 7/256أنك جتالسهم أو جعتك ضرابً.]

 ( 27ـــــــــــــــــــ)



 هللا:حدود عين تعدى  الغرية ال ت 
ن أ ه, ويلزمه مع غريته االنقياد حلكم هللا ورسوله, و علي   يور ما حرمح للغ ي الغرية ال تب

 [ 8/94ال يتعدى حدوده, فاهلل ورسوله أغري.]
 وطاعة:   املسلم ولو يف عمل بر  منع أذى  

إىل جنبه, فاحلديث على مصل  إذا مل جيز للتايل املصلي رفع صوته لئال يغلط وخيلط  
عن   ذا هني املسلم إوأحرم و نع  م بذلك وألزم وأ ىلخيلط على املصلي أو مما    يف املسجد 

عم  يف  املسلم  أخيه  يف  ل أذى  فأذاه  الكتاب,  وتالوة  ذلك    الرب ,  حترياً غري   . أشد  
[8/86]  

 والشحناء:  املهاجرة
 يئات اجلسام.والس  من الذنوب العظام,والبغضاء   يه أن املهاجرة والعداوة والشحناءف
[8/98] 

 ل به: مثوالت   , ومساعه,لشعرقول ا
العل  ليس أحد من كبار الصحابة  الشعر...موأهل   ه أو مسع  , ومتثل به  ,إال وقد قال 

وال   فيه فحش وال خىنكان حكمة, أو مباحاً من القول, ومل يكن    اوذلك م  ,ه فرضي
 . ل  مساعه وال قولهال حي  اءفإن كان كذلك فهو واملنشور من الكالم سو   م أذى,ملسل 

[8/239]  
 : ةة, ومعاين كثري يلل كلمات ق السلف:  وال  قمن أ

 [1/63] . ثقة  عن غري ثأو أحد   , علمأن أقول بغري  :اجلهل  بحُ أق  *
 [1/68ء ما شاء.]القال كل من ش  سنادلوال اإل  *
 [1/76].تغر    ال , و الرؤاي تسرُّ   *

 ( 28ـــــــــــــــ)



 [1/95ئاته.]ي س  ه عليتب تك  تكتب للصغري حسناته, وال*  
 [1/161.]لربال ام عأ  ل أفض  منألقارب  اصدقة على  ال  *
 [1/179مبا يسر به نفسه.] خيهه أل سرور ؤمن  امل   مةمن عال  *
 [ 1/316]الفاسق.عاً مودة  نقطااألشياء  اأسرع    *
 [6/363فة الناس, وليكن شغلك يف نفسك.]ر أقل من مع  *
 [ 2/109الس الرجل من ينفعه يف دينه.]جيُ   *
 [6/363.]كه عن انبذ ينك, ف دخرياً يف  ال تستفيد منه  ليس ج كل    *
 [6/364ري من جليس السوء.]ة خلوحد, واليس الصاحل خري من الوحدةاجل  *
 [ 2/108 حيبك الناس وإن كرهوا.]هللاابن آدم اتق     *
 [114/ 2كم.]فسعوا على أنسع هللا عليكم فأوس و إذا    *
 [ 2/203ُه.]ومُ يل   من   م عددقات مل يالص  من توىل تفريق  *
 [3/12]ط.حجة ساقضده  ع قول ال تكلُّ     *
 [3/134عند الغضب.]لك نفسه العاقل من م  *

 [6/362ياً خفياً.] طوىب ملن كان غن*  
 [ 6/210فيها النجاة ملن تبعها.]  سنةلمتثال اا  *
 [7/387من وافقته السنة]جة يف قول  مسألة, كانت احلإذا نزل يف   ختالفالا  *
 [8/24وإخفاء العلم هلكة.],  إخفاء العمل جناة,   *
 [8/74ة صيام النهار, وقيام الليل.]حالسين اكانوا يعدو   *
 [ 8/83حببه إىل خلقه.]  , إذا أحبه هللاو أحبه هللا,   , إذا عمل بطاعة هللاعبد  ال  *
 [ 8/83قه.]ه إىل خل ضبغ   ,غضه هللاإذا أبو غضه هللا,  أب  , ة هللامبعصي  العبد إذا عمل   *
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  [8/154ل البالء.]و ...عند نز الفزع إىل هللا    *
 [8/339تقول أسوأ ما تعلم فيه.]  لم أن ظلم ألخيك املس  *
 [8/339ر.]شجارة ذكر الناس...ابل ارة ذكر هللا, وأخسر التالتجربح  أ  *
 [ 9/313فإذا ظهرت مل تغري ضرت العامة]  اخلطيئة إذا أخفيت مل تضر إال صاحبها*
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 الفهرس
 الصفحة املوضوع
 3    املقدمة

 7    علية الصالة والسالم هللا رسولسنة 
 8    الصالة

 8    طلب العلم
 9    العامل

 11    مسائل هتم طالب العلم
 12    الدعاء
 13    اإلفتاء
 14    الرؤاي
 15    العني

 16    كتب ومصنفات
 17    لنساءاب تصأمور خت
 18    الكالم

 19    ةالعزل
 20    قاتمتفر 

 31    الفهرس
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