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 حمبة الرسول عليه الصالة والسالم: •
ل, أو هنى عن  أال تفع  وسلم بشيء, ونفسك هتوى ليههللا ع صلى سولر الر & إذا أم
س فمعناه أن الرسول صلى هللا عليه  خالفت النف سك هتوى أن تفعله, مث  شيء, ونف

 إليك من نفسك. وسلم أحبُّ 
يف   والسالم  الصالة  عليه  الرسول  ملتابعة  استحضاراً  ازداد  اإلنسان كلما كان   &

   .لرسولته لحمبزداد أعماله وأخالقه فإنه ت
.وكذلك  العبادات..  لصالة والصيام وغريها منوء واالوض  لو كنت تستشعر عند&  

الفاضلة  ابألخالق  للناس  معاملتك  متأس    يف  أنك  إليهم  عليه    واإلحسان  ابلرسول 
 . لكان ذلك ينمي حمبتك له الصالة والسالم 

 حالوة اإلميان:  •
ي &   له حالوة, وليست حالوة حسية  ب قهذو اإلميان  و نلساا  معنوية  ة  الو لكنها حه, 

  الصدر ابإلسالم, والطمأنينة, وما أشبه  ان, وانشراح, وهو التلذذ ابإلمييذوقها بقلبه
   ذلك مما يكاد اإلنسان يعجز عن تصويره.
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 : وزايدته اإلميان  •
املعرفة ابهلل قوي اإل&   بهكلما قويت  املبنية  :املراد  لكن  , ميان  بة  على احمل...املعرفة 

من هللا عز  االحرتام  يم و ظ لتعوا هذه  وجل واحرتامواهليبة  وتعاىل  هي    جنابه سبحانه 
   .اإلميان  يف تزيد  اليت
ألن    & إمياننا,  نقوى  املعىن:  ساعة"  نؤمن  بنا  اجلس  عنه:"  هللا  رضي  معاذ  قول 

  اإلنسان قد يغفل, فإذا جلس إليه أخوه وتباحثا يف آايت هللا تعاىل الكونية والشرعية
   هنما.إمياداد اآلخر موعظة از  منهما علىاحد و كل رد  أو و 

يز  أن  أردت  إذا  إميا&  التفكُّر يف آايت هللانكداد  من  فأكثر  والكونية,  الشرعية     ,
واحرص على أن تصطحب أانساً    حلة خبشوع وحضور قلب,اوأكثر من األعمال الص 

 نسيت. أهل خري يُرشدونك إذا غويت, ويهدونك إذا ضللت, ويُذكرونك إذا 
ميان, ويقوى به, ويطمئن به القلب, وينشرح اإلبه   وصفاته يزيد  هللا  أبمساء   ملعلا&  

 له الصدر, وهلذا كان أفضل من تعلم فقه أفعال العباد.
& جيب على اإلنسان أن حيرص غاية احلرص على دخول اإلميان يف قلبه فال يكن  

 دائماً ...هللاذكر تك بلك وذقلب يف وارج بل حاول أن تدخله إميانك إميان حلقوم كاخل
 احلياء:   •
 ستحىي منه.و فعل أو مساع ما ي سان عند قول أنفسية تعرتى اإلنء: صفة يا& احل

ولكنه جنب    ,وليس حبياء إميان   ,احلياء الذي مينعك من طلب العلم حياء مذموم  &
 د.حملمو مدوح ا, وأما احلياء الذي مينعك مما خيالف املروءة والشرع فهو احلياء املوخور

نعك من  , واحلياء الذي ميحياء من هللا تعاىل   رع لذي مينعك من خمالفة الشياء ا احل  &
 ءة حياء من الناس, وهو أيضاً حممود. و خمالفة املر 
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 كثرة االستغفار:   •
من  &   وفلتات  إنسان  ما  وجهه  على صفحات  تعاىل  أظهرها هللا  إال  معصية  يفعل 

ى ما حصل  يُفلت, فيقول كلمة تدل عل  فقد   هللا رمحه  لسانه كما قال احلسن البصري  
 ر دائماً من استغفار هللا تعاىل. املعصية, وهلذا ينبغي لإلنسان أن يكث  منه من
 تكرار املطلب ولو كان املطلوب منه قد رفض:  •

رة  م  ب ولو كان املطلوب منه قد رفض, ألنه ُرمبار املطلوز له أن يكر   سان جي & اإلن
أخرى يق  امتنع  الذي  سان اإلن  يُراجع  ,بعد  مث  نفسه,  وهذا  بيُراجع  الطلب,  هذا  ل 

 ء مشاهد. شي
 :ليكمااإلحسان إىل اخلدم وامل •

نه  ن خادم أو رقيق أو ما أشبه ذلك, فإت يده موه ت & ينبغي لإلنسان إذا كان أخ
يُ  أن  له  يغلبهينبغي  ما  يُكلفه  يلبس, وال  مما  ويُلبسه  ما ال    طعمه مما أيكل,  _ أي: 

 م احلميدة. وهذه من خصال اإلسال عنه,فليُ  ه كلففإن   يطيق _
 وف من حبوط العمل:  اخل •

ط العمل إما  و ال يشعر, وحبو خياف من حبوط العمل وه& جيب على اإلنسان أن  
وإ تعاىل دإبعجاب  هللا  على  العبادالل   فعل  وإذا  فعلت,,  وقال:  نفسه,  يف  تعاىل    ة 

 . ئة ُتبط هبا عند املوازنةل سياعمأو أب أو برايء  يُقارهنا, فيفسدها, صليت, تصدقت,
 :عليه يف دينه ودنياهرر ضما هو لإلنسان   الشيطان  نيز ت •

اء  شيفالشيطان ُيصور األ رر عليه يف دينه ودنياهض& قد يُزي ن لإلنسان أحياانً مبا هو 
انتهاكها, ويقول: هذه   مباحة طيبة, ويُهو  ن على اإلنسان  اليت هي حمارم هللا أبشياء 

    ذا. ول: انظر غريك يفعل كذا وك وابب التوبة مفتوح, أو يق ,وتب فعل لة, اسه
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   ه احلق:يسر لن يوفق للحق, ويُ م •
عة ال اتبعة, وصار  ل النصوص متبو  صادقًة, وجعمن أعطاه هللا علماً وفهماً ونيةً   &

ويُيس ر له  حق,  لق ليُوف  قالبه وجوارحه وأقواله يتطلب الدليل, فهذا يف الغالب بقلبه و 
 ل إليه.احلق حىت يص

 يئة أو حسنة فلم يعملها: من هم  بس •
ى املعصية, وبذل ما يستطيع للوصول إليها, ولكن عجز,  نسان عل& إذا حرص اإل

  وال فرق. وكذلك من همَّ ابحلسنة وسعى هلا سعيها, ولكنها, وزر عامل  فإنه يُكتب له
 مل يُدرك ُكتب له أجرها كاماًل.  

 يف اجمللس:  سان ن اإل قعود •
ن  كأ  ُمعد لهعد حيث ينتهي به اجمللس ما مل يكن هناك جملس  نسان أن يق ينبغي لإل &

الرجل من كبار القوم,  له مكان يف صدر اجمللس, فال   يكون  أبس أن يتخطى   وُأعد  
 .لس حيث ينتهى به اجمللسصدر اجمللس أما إذا مل يكن كذلك فإنه جي يصل إىل حىت 
 عات: لطامل اعند نفس عمسايرة ال •

يان  اإلنس  & مكون  قد  أول  فيه  ويشتد  نفسه  على  فيشق  اخلري,  يف  رغبة  ا  عنده 
 نه يستمرفإ ىن مث بعد ذلك ميل ويكسل, أما إذا ساير نفسه من أول األمر اهلُوي ,ليفع

 ليلة القدر: •
يف  أهنا  & ليلة القدر ال تُعلم عينها, وليست يف ليلة ُمعينة دائماً, بل هي تتنقل, إال  

 األواخر من رمضان.  لعشرا
 ف من النفس نصااإل •

 تب أن يُعاملك به. اإلنصاف من النفس: ان تُعامل غريك مبا  &
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 رفعة العلماء الناصحني لعباد هللا: •
   يف العلم الناصحني لعباد هللا جندهم بني الناس يف القمة الراسخني  العلماءأن  جند  &  

احلح  حيث  من  ذلكالغىن  أو  سحبوإن كانوا  دون  هللايرفعههللا  لكن      وجل    م  عز 
   بعلمهم
 العلم املمدوح:  •

فيها مدح العلم والثناء على أهله إمنا يراد هبا العلم الشرعي,   يتال  & كل النصوص
 ة إليه فله حكمه.وسيلوما كان  
 طرق العلم: •

وهذا  لطرق, وإما من كتاب,  شيخ, وهذا أقرب ا& طرق العلم...متعددة: إما من  
 طريق العوام.   مل مشهور, وهذا معاانة, وإما من عج إىل ا حيت

 تقلى العلم عن الشيوخ:  •
الت أبل&  الشيخ  العلم والتأصيل  غلقي عن  تقعيد مسائل  للتناول, ألن    ,يف  وأقرب 

مث    عند من كل وجه,  العلوم  أطراف  فتجده قد مجع  الطالب,  عند  ليس  ما  الشيخ 
  ر للطالب كثرياً.يس   يُ ذا  أن ه  الطالب انضجة, وال شكيلقيها إىل  

 التلقي من الكتب: •
التلق عناء ك   ي&  إىل  حيتاج  فهذا  الكتب  يُدرك  من  حىت  طويلة  مثابرة  وإىل  بري, 

" قيل:  يدرك, وقد  ما  دلي  اإلنسان  "  من كان  من صوابه  أكثر  له كتابه كان خطؤه 
 وليس املعىن أنه ال يصيب, لكن خُيطئ كثرياً.  

 الفقه يف الدين:  •
كحمه وأسراره.هم أحكأي: ف م فيههو الفه  لدينايف ه لفق & ا  امه وح 
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 هللا تعاىل الفقه يف الدين:  البشارة ملن رزقه •
يفقه يف الدين ((...يف    رد: )) من يُ & قوله النيب صلى هللا عليه وسلم هللا به خرياً 

فتكون هذه من   اً ري ه خب  راد ألدين أن هللا تعاىل الفقه يف اتعاىل  بشارة ملن رزقه هللا  هذا
 ن.ل ُبشرى املؤمعاج
 التعلم اجلاد:  •

نسان كأنه طبق طعام, بل هو التعلم, وأيضاً التعلم  أييت هكذا هدية لإل& ليس العلم 
بعضه  تك أيك للعلم  طع, وال ابلتعلم املُتماوت, ويقال: اجعل كل  اجلاد ال ابلتعلم املتق

 ه. علم فاتك العلم كلوإن جعلت بعضك لل
 ناقشة للعلم:واملرة ذاك ملا •
ال واملبد    &  العلم,  تفظ  املذاكرة  واملناقشة, ألن  فهم    ناقشةمن...املذاكرة  تفتح 

يستط  حىت  األدلةياإلنسان,  يعرف  أن  منهاع  األحكام  ويستنتج  ويعرف كيف ,   ,
 اهبة واملتعارضة, وهذا أمر جُمرب.يتخلص من األشياء املتش 

 : تضيع العلم •
 ة به.  هده, وعدم املباالإمهاله, وعدم تعا  :ولاأل :مورون أبعلم يكتضيع ال& 

لكنه ال يعمل به, وهذا   ظه,ويتحف  برتك العمل به, فهو ال يهمله, بل يتعاهده,  الثان:
   يعترب مضيعاً للعلم, ألنه مل يستفد منه.

 الرابنيون:  •
  &  " قبل  الرابن يُقال:  العلم  بصغار  الناس  يرىب  أنه   الذي  يعين    م عل   يُ   الذي  كباره" 

الرابن: اجلامع بني العلم والرتبية, وأنه مأخوذ من الرتبية,  وقيل  ...,يئاً اس شيئاً فشالن
 . رتبيةلرابنيون هم الذين مجعوا بني العلم وال, فاوهذا أصح
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 للصغار: حفظ القرآن  •
أن حيفظوا كتاب هللا, ألن حفظ & حنن حنثُّ  الصغار على  لكتاب هللا يف    حال  هم 

 ن يف أذهاهنم.إىل بقاء القرآي يُؤدر غالص
 العامل وسعة الصدر:  •

ض عليه فقيل له: أنت  إذا اعرتُ رحًحب الصدر    & ينبغي للعامل أن يكون واسع الصدر
: أن هذا من ابب الصرب  السبب األولبني:  وذلك لسب  ,تفعل كذا, وغريك ال يفعل!

 للرجل. اسمن الن ة: أن هذا جُيب احملبالسبب الثان على أذى الناس. 
 . هلل صحوالن العمل •

..واإلنسان اخلري والربكة.   فاعلم أن هللا عز وجل سيجعل فيه& كل شيء تفعله هلل
 ر هللا قبول قوله للناس, وأخذوا به. إذا نصح هلل ولرسوله يسَّ 

 تنة:عدم إجابة من يسأل إذا كان حيصل ابإلجابة شر وف •
اإل سائل,&  جُييب كل  أن  يلزمه  ال  ي  نسان  قد  املكو بل  من  تن  ال  ما  نبغي  سائل 

كان حيصل ابإلجابة عليه فتنة أو شر وبالء, أو علم أن السائل    عليه, كما لو اإلجابة  
 احلق.  وال يريد شقاق, عنات واإلإلإمنا يريد ا
 التكبري:  •

  نه اإلنسان تعجب موعند الذي ي وعند الذي يسوء & التكبري يكون عند الذي يُسرُّ 
   علونه هلواً.فا ي يسرُّ فهذا إمنجاء ما ا لناس إذايق بعض تصفوأما  
   كلما اشتدت بك األمور فانتظر الفرج •

ب اشتدت  فإنه  & كلما  وجل,  عز  بيده  شدهتا  ممن كانت  الفرج  فانتظر  األمور  ك 
 سوف يُنزل لك الفرج.
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 يوجب التشويش على الناس:التحذير من كل كالم  •
م, لئال تقع اس وإاثرهتش على النالتشوي  جبالم يُو ك & هلذا دائماً حنن حُنذر من كل  

أول احلرب شرارة _ كما يقول الناس _ كالم, مث ينمو ويزداد حىت يبقى الفنت, ألن  
 اإلنسان أعمى ما يدري ما فعله. 

   لسالم:ا •
فليس هذا من اإلسالم, بل هو نقص يف إسالمه,    م إال على من عرف سل   & من مل يُ 

وز ابتداؤهم ابلسالم,  من ال جي    من ذلك:ويستثىن  ...من عرف  على  م واإلنسان ُيسل   
    مثل: اليهود, والنصارى, وكذلك بقية الكفار.

 احلسد:   •
حىت للكافر,    وال جيوز احلسد  ريكراهة ما أنعم هللا به على الغ  سداحل الصحيح أن  &  

ذا  هألنك تكره ما أنعم هللا به على    , ألن احلسد فيه نوع اعرتاض على قضاء وقدره
    ن.سااإلن

 : البيت احلرام ُسل  ط عليه من ينقضه حجراً حجراً لناس هذا ا امتهن ا إذ •
يف    & إذا امتهن أهل مكة هذه الكعبة املشرفة وصاروا يبارزون هللا تعاىل ابلعصيان 

فيه:  هذا املكان امل الذي قال هللا  فيه إبحلاد بظلم نذقه من عذاب  ﴿عظم  يرد  ومن 
 ليه من ينقضه حجراً حجراً ُسل  ط ع يت احلرامهذا البس هن الناتفإذا ام[25ح:]احل ﴾مألي

  عز وجل ابلقلب واللسان:ذكر هللا •
ال ينفعك بل  ال تكن إذا ذكرت هللا تذكر هللا بلسانك وقلبك غافل, فهذا الذكر  &  

فإذا قلت ال إله إال هللا فاجعلها   ألن أهم شيء هو ذكر هللا ابلقلب  هللا ابلقلباذكر  
 حىت متوت على اليقني إبذن هللا.  س ابللسان لقلب, وليع إىل ارجب وتلقلاتنبع من 
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 :  كرنعمة اإلسالم واهلداية تتاج إىل شُ  •
الصا   & لألعمال  مث  أواًل  لإلسالم  تعاىل  هللا  وفقك  عن  إذا  ضل   من  فانظر  حلة 

  ج ك تتا يأن هذا نعمة من هللا علاإلسالم, وانظر فسق من فسق عن أمر ربه تعرف  
   .ُشكر ىل إ

 بة األمراء الفساق أبدب واحرتام:اطخم •
خماطبة   ُفس اقاً  ولو  األمراء  خماطبة  عنه صحايب,  حاال&  رضي هللا  فأبو شريح  رتام, 

مع ذلك يناديه هذا الصحايب يقول: وعمرو بن سعيد ليس بصحايب, بل هو فاسق, و 
 ائذن يل أيها األمري ! وهذا أدب.  

 ري املعروفة:اي عالسالم ابملو  ه الصالةمقدار صاع النيب علي •
عليه&   النيب صلى هللا  غراماً    صاع  وأربعون  عندان: كيلوان  املعروفة  وسلم ابملعايري 

الد جن, وذ الرزين, أي:  الفقهاء _ يف  بـُر  لك أبن توضع  ابلرُب    ناً _ كما وصف  دحج  اً 
   إانء, وتزنه, فإذا جاء هذا املقدار من الوزن فهو صاع.

  صحيح:أثر غري •
ما هنا سؤال&   مل ا طُرد من اجلنة وهبط إىل األرض  هذه األ  صحة   :  إبليس  ثر: أن 

اخلالء, قال: رب   اجعل يل صواتً, قال: صوتك  قال: رب اجعل يل بيتاً, فقال: بيتك
 مصائدك النساء. اجلواب: ال يصح. د, قال:املزمار, قال: رب   اجعل يل مصائ 

 ه: بقدر ال تكره ما قدر هللا, وتفاءل  •
فال [  19]النساء:  ﴾اً وجيعل هللا فيه خريا كثري   شيئاً   أن تكرهوا  سىفع﴿  ال هللا:ق  &

قد ر هللا ما  مع    تكره  نفسك  اجعل  ولكن  فيه خري كثري,  ويكون  تكرهه  رمبا  ألنك 
      تعاىل, وتفاءل بقدره, فسيجعل هللا لك اخلري الكثريوارضح مبا أراد هللا القضاء والقدر 
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 عدوى: ال •
ألن   ,ويشقُّ عليها هذا هو اخلطأ  يُتعب نفسه...ان لكن كون اإلنس  تهعدوى اثبال  &

سل م   إذا  الناس  يدهبعض  يغسل  ذهب  إنسان  اليد    عليه  هذه  يف  يكون  أن  خوفاً 
   والوسواس. فكون اإلنسان يتحرز إىل هذا احلد يلحق نفسه املشقة  جرثومة تضرُّ 

 : قحلعليه ا لرافضة أيخذون أبهوائهم ال مبا دلا •
من الغرائب أال يروا جواز املسح على اخلفني مع أن من رواته علي بن  ...فضةالرا  &

عندهم األئمة  إمام  وهو  عنه  هللا  رضي  طالب  أي  ,أيب  أهنم  على  يدل  خذون  فهذا 
      ية.اداهل  ال مبا دل عليه احلق نسأل هللا لنا وهلم ,أبهوائهم
 اخلضر: •

ليس  قته كسائر الناس, وأنه   و يف  منه ُعد  وأ  نبياً,  اخلضر...الذي يظهر يل أنه ليس  &
 .أن بعض العلماء األفاضل يرى أنه موجود موجوداً اآلن, والعجيب 

   :الوجهالنوم عن  حمس •
فإذا    & النوم عندك,  يطري  أن  يوجب  الوجه, ألن ذلك  النوم عن  مشروعية مسح 

   قمت فامسح النوم عند وجهك, جتد نشاطاً.
 :لنهاررى يف اتُ   مت النجو كسوف كلي للشمس فصار  •

[ وسبعني  ثالثة  عام  يف  أدركت  تُرى  1373&  النجوم  وصارت  هـ[ كسوفاً كلياً, 
 ابلنهار, وأوقد الناس املصابيح يف البيوت, ألنه صارت ظلمة. 

 ننا:ختلفنا لعدم متسكنا بدي •
& كنا قادة العامل يف العلم والسياسة وسائر األمور, حىت ختلفنا بسبب عدم التمسك  

 ؤخرة, لسنا وال يف الوسط, ألننا أتخران عن التمسك بديننا مُ أمًة  ان اآلن صر و , دينلاب
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 ابن رجب:  األربعون النووية وشرحها للحافظ •
هللا, وشرُحُه من أوسع ما رأيته على    ية احلافظ ابن رجب رمحه األربعني النوو   & شرح

الصغري, ألهنا   الصيبظها  حيف  ة, ك خري وبر األربعون النووية فيها  وية, وهذه  األربعني النو 
 به, واستفاد منها بعد الكرب.حفظها نقشت يف قل سهلة, فإذا 

 األحرف السبعة:  •
اليت كانت العرب يف عهد الرسول صلى هللا عليه   عة: هي اللهجات& األحرف السب

ق  وهذا قد يعو ...بُكلفة  وسلم يتكلمون هبا, ال يستطيع اإلنسان أن يُغري  هلجته إال
 رف. حأ عل القرآن على سبعةجُ ... هلم يف اإلسالم فرتغيباً رآن, الق فهم عن  الناس
 مضي الزمن بسرعة على النائم وامليت:  •

الذي أماته هللا  ف...هائلةبسرعة    زمنميضى عليه ال ...اإلنسان يف النوم ويف املوت  &
  قربلم يف افكيف إذا ان  يوماً أو بعض يوم  تلبث  قال   كم لبثت  ئة عام مث بعثه قال له م

 ات ظ ؟ سوف متضى عليه الدهور وكأهنا حلنعيمها ابب إىل اجلنة أيتيه من تح له د فُ وق
 الزوجني: من أسباب املودة واحملبة بني •

كان  بل    , تساله مع امرأته ال أبس بهغوضوء الرجل مع امرأته ال أبس به وكذلك ا &  
من    هذا  أن   .وال شكالنيب صلى هللا عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إانء واحد..

 . طهارتهيف املودة واحملبة بني الزوجني أن يكون كل منهما يشارك اآلخر  أسباب
  ابحلمى: لى املريض صب  املاء على املغمى عليه وع  •

& ينبغي أن ُيصبَّ على املغمى عليه ماء, من أجل أن يصحو, وهذا مستعمل, كما  
املريض يُيص  ابحلمى  أن  أن  املاء من أجل  اق  اد, كمربُ ُب عليه  الصالة   عليه  لنيبال 

 والسالم: )) احلمى من فيح جهنم, فأبردوها ابملاء ((
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لم النيب صلى هللا عليه وسلم. •  ح 
يُعنفه, ومل  &   مل  ثوبه  الذي ابل على  الصيب  عليه وسلم فهذا  النيب صلى هللا  لم  ح 

ي جن سنا؟! وإمنا  لذنا هذا اضرمت لرك هللا فيكم, كيف أحيُعنف أهله, ومل يقل: ال اب
 سكت, ودعا مباء إلزالة املفسدة.

 تواضع النيب صلى هللا عليه وسلم:  •
من التواضع, حيث    أكرب _& النيب صلى هللا عليه وسلم على جانب كبري _ بل  

   إليه ابلصبيان, وجُيلسهم يف حجره عليه الصالة والسالم. ؤتىيُ 
 :وأبوال اإلبل ي بشرب ألبان التداو  •
يب صلى هللا عليه وسلم بلقاح, وأن يشربوا من أبواهلا وألباهنا (( هل  لنأمرهم ا  & ))

الناس   وقد كان  خُيلط,  أنه  املعروف  خيلط؟  أو  وحده  والبول  وحده  اللنب  يشربون 
 ن بذلك, وأكثر من يتداوى به من ُيصاب بداء البطن.و يتداو 
 من آداب النوم:   •

اإلنسان   & ينام  أن  النوم:  آداب  ط   من  وذعلى  ألن   لكهارة,  عرضة  النائم  ألن 
يتوفاه هللا عز وجل...ويتأكد ذلك إذا جامع اإلنسان أهله أال ينام إال على طهارة  

   طجاع على الشق   األمين.ولو ُوضوءاً على األقل...والسنة االض
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 دين: يف ال يف طلب العلم والفقه  من السؤال  عدم احلياء •
& ال ينبغي أن تستحىي من العلم. لكن بعض الناس يستحىي أن يسأل خشية أن  

مث يسكت وال  ...ذهنه!  يكون األمر واضحاً مث يقول الناس: ما أغفل هذا! وما أبلد
 .لعل هذا الذي يظنه واضحاً مشكل على كثري من الطلبة, وهذا غلط  يدري

إذا كان ُمضحكاً    فنقول حكاً ؤال مضأخاف أن يكون هذا الس  ناس يقول& بعض ال
 .يُؤثر عليهم يف علمهم ويف أخالقهم إذا كان ال فأدخل السرور على إخوانك

 املال  اكتساب ع يف الزاهد والور  •
الذي يكسب  ف  ,والورع ترك ما يضر يف اآلخرة  ,الزهد نرك ما ال ينفع يف اآلخرة  &

مباح  ,بورعاملال بطريق حمرم ليس   فهذا  ...,فيهما يك  وعنده  ,والذي يكسبه بطريق 
 . ة فهذا زاهدتفع به يف اآلخر والذي يرتك املال إال ما ين ,بزاهدولكنه ليس   ,متورع
 : قةدمن فوائد الص  •

كما يُطفئ املاء النار, والصدقة من فوائدها أهنا تدفع ميتة    & الصدقة ُتطفئ اخلطيئة
م القيامة كما  بها يو , والصدقة تكون ظاًل على صاحةفتكون سبباً حلسن اخلامت   السوء

 )) كل امرئ يف ظل صدقته حىت يفصل بني الناس((  ة والسالمقال النيب عليه الصال
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 زوجته:  من أسباب املودة بني الرجل وبني •
حيث كانت    & وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  من  عنها  هللا  رضي  عائشة  قرب 

لم  وس  يههللا علصلى    انها عنا خرياً حيث أكرمت نبيه رضي هللا عنها وجزاتباشر تطيب
   وهذا ال شك من اخلصال احلميدة, ومما يوجب قوة املودة بني الرجل وبني زوجته

فاً سهاًل ليناً يتنزل معهم إىل املستوى الذي  & ينبغي لإلنسان مع أهله أن يكون لطي
   هم عليه.  

هو    االذي ينامان عليه (( وهذ د, لقوله: )) على الفراش & فراش املرأة وزوجها واح
, خالفاً للمرتفني التالفني الذين يد عون أن  ةلف ألكمل واألقرب لألسنة واألفضل واال

  املرأة تكون يف فراش وحدها, والرجل يف فراش وجده.
   والفخر به:  ابلدين  زعتزااال •

نعم أان   ارضه فيه أحد يقولإذا ع   به& الواجب أن يكون اإلنسان معتزاً بدينه فخزراً 
الكلمات ابلنسبة للكافر كأهنا رصاص يف صدره  مثل هذه    أن   علم يول  أان مؤمن   مسلم 

 و إذا خرجت من قلب  خملص  ألن الكلمة إذا خرجت من قلب خملص اهنار العد
 اترك الصالة كافر:  •

إذا  ار ! قُلنا: ك الصالة كافر كان كثري من الناس كف  & إن قال قائل: إذا قلنا: إن اتر 
 وصلوا.   قلنا: إن تركها كفر ارتدع الناس,

ر للتيسري من ال خيطر على البال أن يفعل •  :هللا قد يُيس  
ر موسى عليه   ر للتيسري من ال خيطر على البال أن يفعل, فإن هللا يحس   & هللا قد يُيس  

عل هللا  فرض  ماذا  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  سأل  حىت  والسالم  وعلى    هيالصالة 
 ؟ فقال: كذا وكذا. أمته
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 ما يف نفسه:يج عابلتفر  يبح للصا السم •
بكاءه يقتضي  ما  الصيب  أصاب  إذا  يبكي   ,&  سوف    ,وتركته  البكاء  بعد  فإنه 

نفسه, وإذا كبته يبقى متغلقاً, نعم قد يسكت    يستأنس ويتسع صدره, ألنه فرج عن
 .مل يُفرج عنهغلقاً, ألن الذي يف نفسه ف من الضرب, لكنه يبقى متوخياويوافق 
  :روح حركة القلب بال  •

جاجة وخرجت روحها وشققت بطنها وإذا قلبها ينبض مر ة مع جانب  قد ذحبت د& 
قد  ب اآلخر ألن القلب فيه مضحة تدفع الدم وشيء يستقبل الدم و اناجلومر ة مع  

 .روجدت هذا بعد أن ماتت وبردت فاهلل على كل شيء قدي
 ن حضور الناس يوم العيد: خلري مرجاء ا  •

  اخلري  وليشهدن   له صلى هللا عليه وسلم لقو   م العيد و ي لناسايُرجى اخلري من حضور  &
وذلك أن املسلمني جيتمعون ألداء صالة تُعترب شكر هلل عز وجل على ما أنعم به من  

 ىضحألالفطر ومن إمتام العشر األوائل من ذي احلجة يف عيد ا إمتام الصيام يف عيد 
 قريب منه:اإلنسان قد يبحث عن شيء وهو   •

   ... دقيقاً وهو قريب منه وهذا جيرى يف حياتناحبثاً  يء الش ن عيبحث   نسان قداإل& 
بن   يقولون: كان يطلب ولده ويبحث عنه وهو على كتفه...وحدثين شيخنا  والعامة 

   عصاي معي بيدي وكنت أقلب األرض أحبث عنها سعدي رمحه هللا قال: كنت
 غريه  كان مبيصليها   حىت خرج وقتها فاألفضل أن  يف مكان  عن صالة مان نم •

أن يصلى يف غريه, ألن يف مكان فينبغي له    إذا انم عن صالة الفجرن...اإلنسا&  
طلعت   حىت  الفجر  صالة  عن  انم  إذا  فمثاًل:  الشيطان,  فيه  حضره  األول  املكان 

 صلى يف غرفة أخرى. الشمس فهذا تقول: األفضل أن تُ 
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 : اهبته يا متام حمبة هللا سبحانه وتعاىل للصالة, وعن •
& تبني من النصوص متام حمبة هللا سبحانه وتعاىل للصالة, وعنايته هبا, حيث فرضها 
مخسني صالة يف كل يوم وليلة, مث مبراجعة النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إايه  

   ان.قال: إهنا مخس ابلفعل, ومخسون يف امليز 
 :كل  ما أهلى عن الطاعة أو متامها فهو فتنة •

, فأخاف  ) كنُت أنظر إىل علمها وأان يف الصالة)ى هللا عليه وسلم:  لص يب  نلقال ا&  
كل  ما أهلى عن الطاعة أو  ...يف هذا احلديث دليل على فوائد, منها:...(أن تفتنين(

 ( ( فأخاف أن تفتنين )متامها فهو فتنة, يُؤخذ من قوله: )
 جامة:حلا •

د  ُسنة  احلجامة  هلمسألة:    & هي  السنن    وليست  ,ثان لا  :اجلواب  ؟ءاو أو  من 
  هبا  من احتاج إليها فهي ُسنة تداوى  بل نقول  ,احتجموا  وبة حىت نقول للناسملطلا

   م.سالالو  الصالة عليهالنيب 
الدم, ويتأثر  عإذا ا  إن اإلنسان قيل يل:    & به  يهيج  فإنه جاء وقت احلجامة  تادها 

  , وأما من مل يعتدها فال يضره فقدها. حيتجم حىت
 ألذى,  لتكون ليت ليسرى هي ا ا •

إذا  &   فنقول:  بيمينه,  أنفه  أمسك  استنثر  إذا  الناس  بعض  أن  األدب  سوء  من 
 مسك األنف ابليسار من أجل أنه إذا حصل أذى يكون يف اليد اليسرى استنثرت فأ

 :لاوالرج ساوى مناهج النساء تتال  •
ال  ما    الرجال  مناهج   نمل, ألن  اوالرج  اوى مناهج النساءقاً أن تتس نرى إطال & ال

   اج إليه النساء, ومن مناهج النساء ما ال حيتاج إليه الرجال, أو تكون حاجتهم أقلتت 
 ـ[19]ـــــــــــــــــــــ



 غتسال أو الوضوء: إىل اال ادرة اجلنب مب •
  والغسل أفضل   ا ابلوضوء,ما ابلغسل, وإمإلنسان اجلنب...األفضل أن يبادر إ & ا

حية, وألنه إذا تتطهر متكنت  الص  يةإليه من الناح  اط البدن ألنه أسرع يف إعادة نش 
 مة يغتسل وهذه فائدة مه حىت املالئكة من القرب منه, واملالئكة ال تقرب من اجلنب

 األانشيد اإلسالمية:  •
اإلس األانشيد  لكن&  منها,  مانع  فال  حمذور  فيها  يكن  مل  إذا  إهنا    المية  يل:  قيل 

املُ  نغمات كنغمات  , وإن  تولت إىل  ُمط غنني  فإذا كان األمر  ر فيها أصوااتً  بًة وفاتنًة, 
 كذلك قلنا مبنعها. 

 اليت ليس فيها سكان إنذار: يف األماكن  صلاخلسوفات اليت ت  •
إذا كانت  اليت تصل أحياانً يف بعض البالد تُعدُّ من عذاب هللا ؟    سوفات اخل & هل  
واح  بعيدة ليس  معروف أهلها ابلظلم فهي من العذاب, وأما إذا كانت يف ن  يف قرية 

 ها سكان فال, ولكنها إنذار.يف
 : مالطفة من يكون بينك وبينه غضب حىت يزول غضبه وما يف قلبه •

يقال أن أحب كنية إىل علي   (ُقم أاب تراب م أاب تراب قُ ) قوله عليه الصالة والسالم&
النيب علهذه الكنية    رضي هللا عنه  الصالة والسالم كناه هبألن    يف هذا احلديث  ايه 

 .من يكون بينك وبينه غضب حىت يزول غضبه وما يف قلبه دليل على مالطفة
 خروج الزوج من املنزل إذا غاضب زوجته:  •

  & الرجل إذا غاضب زوجته فال أبس أن خيرج من البيت...ألن النيب صلى هللا عليه
 عليه وسلم حني غاضبته  رضي هللا عنه, وألنه صلى هللا وسلم أقرَّ علي بن أيب طالب

   وانعزل يف مشربة له. ,وجاته انفرد عنهنز 
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 :الس الذكرخطورة ترك اجللوس يف جم  •
أما  ) و   وسلم وعلى آله  لقوله صلى هللا عليه   الس الذكر& خطورة ترك اجللوس يف جم

كر ومل يكن هناك  لإلنسان إذا مر  حبلقة ذ هللا عنه ( وأنه ينبغي  ضاآلخر فأعرض فأعر 
 هللا عنه.  ضعرض, فأعر حىت ال يكون ممن أشغل أهم أن جيلس, 

  املساجد البعيدة عن الرتف والزخرفة: شوع يف الصالة يفاخل •
املرتفة كخشوعهم  &   املساجد  هذه  يف  الناس  أان  هل خشوع  األوىل؟  املساجد  يف 

شك أن املكان األول أخشع لإلنسان وقد    جربت هذا وهذا, أما اعتبار املكان فال
 ...لكن جيد اإلنسان لذة وخشوعاً.صغري ليس فيه إال سراج كنا أنيت إىل املسجد 

 :روج اإلنسان أبهله إىل املنتزهاتخ •
أال يكون  خ& جواز   بشرط  املنتزهات, لكن  إىل  اإلنسان أبهله  هناك حمذور,  روج 

ذهب لُنرو ح عن أنفسنا, ونشهد ما كان  فإذا مل يكن هناك حمذور, وقالوا: نريد أن ن
 أبس بذلك.ال مباحاً من اللعب ف

 لكافر إذا رُجي إسالمه:إكرام ا •
النيب صلى هللا ع ُمل ك, وهلذا ملا أكرم  إذا ُأكر م  الكري  ليه وسلم مثامة  & اإلنسان 

وأسلم فدل ذلك على إن إكرام    واغتسل  امة( ذهب )أطلقوا مثُ رضي هللا عنه وقالوا:  
  ى اإلسالم.أن هذا من ابب التأليف علفر إذا رُجي إسالمه فال أبس به, و الكا
 : اإلسالم يف املسجد من السُّنة إعالن  •

الناس اليوم إذا أسلم  إعالن اإلسالم يف املسجد من السُّنة, وعلى هذا فما يفعله   &
الكافر جيء به إىل املسجد وأعلن إسالمه فيه يكون له أصل يف السنة, وهو حديث  

 امة بن أاثل رضي هللا عنه مثُ 
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 وما انتهك من احلرمات:أمر الدين  فات من البكاء على ما   •
& جواز البكاء على ما فات من أمر الدين وعلى ما نتهك من احلرمات أيضاً...وال 
شك أن كل إنسان يف قلبه حياة إذا رأى انتهاك احملرمات أو تضيع الواجبات ال شك  

 مل, وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبكى. أنه سيتأ
 : نصح الوالد حبكمة ولني •

صح والدك ولكن استعمل احلكمة واللني...وال تقل: اي رجل! اتق & الواجب أن تن
ربك,   لكن قل كما  هللا, وخف  يليق  العمل؟ فهذا ال  تعمل هذا  إبراهيم  كيف  قال 

 ن حمرتماً م الوالد جيب أن يكو عليه الصالة والسالم: " اي أبت " كالم لطيف, ألن مقا
 نكر:نهى عن الفحشاء واملالصالة اليت ت •

ذلك  واملراد ب  ,تنهى عن الفحشاء واملنكر وتعني اإلنسان على التقوى...& الصالة
فأما صالة اجلوارح اليت هي صالة أغلب    ,اليت جيتمع عليها القلب واجلوارح  الصالة

   رواملنكوهي أهنا تنهى عن الفحشاء   عظيمةال الناس اليوم فإنه ال حيصل هبا هذه املزية 
   عض:العلم بعضهم يف ب الضرر يف تكلم طلبة •

العلم الذين صار    بني طلبة  & جمتمعنا اليوم مع األسف يُفكك بعضه بعضاً وال سيما
أصبح  به...حىت  يتكلمون  ما  وألذ  به  ينطقون  ما  أحلى  هو  بعض  بعضهم يف  كالم 

 من تسلط العوام عليهم, وال شك يف ضرر هذا. طلبه العلم بعضهم مع بعض أشد  
 أخيه ونشره:  أ  خبط  فرح املسلماحلذر من  •

أو بيان    ,ابالعتذار عنه& إذا حصل خطأ من أحدهم حاول أن يدرأ هذا اخلطأ إما  
  فهذا من صفات املنافقني يطري به يف اآلفاق أما أن يفرح خبطأ أخيه مث ...أخبط ليس  أنه

 نشرونه بني الناس. فإىل هللا املشتكىيفرحون بزلل املؤمنني وي والعياذ ابهلل فهم الذين
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 الغناء:  •
الشر  م, ألنه دعوة إىل الغناء احلايل فهو حرا&   مث هو مصحوب    الفساد والفتنة,و  

 ابآلت اللهو كاملوسيقى وما أشبهها.
 تاب انفع مفيد لطالب العلم: ك  •

  &  " اإلسالم....كتابه  الرمحشيخ  أولياء  بني  "الفرقان  الشيطان  وأولياء  هذا ن   ...
 .ماملفيد لطالب العل  الكتاب النافع

 املسجد ماشياً ابحلضور إىل  اإلنسان القادر صيحةن •
املش على  القادر  اإلنسان  أنصح  املسجد ميشى  ي&  إىل  أييت  املش  ,أن  فيه    يألن 

 يارة حصل عليه ضرر.ة للبدن, وإذا تعود اإلنسان أال يسري إال بسفائدة كبري 
 : كراهة النوم قبل العشاء •

الع   & قبل  النوم  إمنا هو ألجل أشكراهة  يستغرق يف  اء  أن  فإما  إذا انم  اإلنسان  ن 
النوم فال يقوم وإما أن يقطع نومه فيكون يف ذلك الغحلحق والقلق, ألن كثرياً من الناس  

   أرق أيضاً. إذا قام قبل أن يشبع من النوم صار معه غحلحق وقلق, وُرمبا 
 حديث اإلنسان مع أهله:  •

ئتالف األسرة, وإدخال  صلحة عظيمة, وهي ام.فيه  ..& حديث اإلنسان مع أهله
   السرور عليها, وإعطاء النفوس حريتها يف مثل هذا احلديث.

 أتخري السحور: •
من   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  فراغ  بني  ليس  ألنه  السحور,  أتخري  األفضل   &

الصال, وبني دخو سحوره آيل وقت  قدر مخسني  إال  تكون ة  آية  عشر    ة, ومخسون 
 ر اآلية: املتوسط.مقدا واملعترب يف  ,دقائق أو أقل
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 : (947( إىل رقم )603األحاديث من رقم ): لثاجمللد الثا
 
 
 
 
 

 ه:مما جيلب احملبة واملودة بني الزوج وزوجت •
يساعد   يكون يف البيت يف خدمة أهله, أيالنيب عليه الصالة والسالم أنه اضع & تو 

النيب   هدى  مع كونه  وهذا  ذلك  وغري  وتنظيف  تغسيل  من  البيت  ينوب  فيما  أهله 
 صلى هللا عليه وسلم هو أقوى ما يكون جلباً للمودة واحملبة بني الرجل وأهله. 

يت, ويكون معها, فإهنا ُتبُّه الب  يف شؤون الزوجة أبن زوجها يساعدها  & إذا شعرت  
,   الغالب أن يرتفعوا عن هذا األمر, فإذا تواضعأكثر بال شك, ألن عادة الرجال يف

 وصار يساعد زوجته, صار يف هذا جلب للمودة واحملبة.
إانء   من  عنها  يغتسل هو وعائشة رضي هللا  الصالة والسالم  عليه  الرسول  & كان 

 اس ُجفاة.ر النهذا مما جيلب املودة, لكن أكث دع يل, فكل   يل,دع  قول:وتواحد, 
 ذكر هللا عز وجل:  •

 . & ذكر هللا تعاىل غذاء ملن هو أنس له
تعاىل: تعاىل,    [9معة:]اجل  ﴾  إىل ذكر  هللا  ﴿  & قوله  يفيد أن اخلطبة من ذكر هللا 

اىل, ألن ع هللا تيمه  وتعل مه من ذكر  ونستفيد من هذا فائدة مهمة, وهي أن العلم تعل 
    تعل م له.عليم للعلم, و اخلطبة ما هي إال ت
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 حديث ال يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم:  •
استووا فإن هللا ال ينظر إىل الصف األعوج" ليس بصحيح  "  قول بعض الناس:  &  

 وهو حديث ال أصل له, ومل يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
    :على شيء يسري ارإلفط ون ااألحسن يف حال الصيام أن يك •

فمنهم من يُفطر على متر يسري وماء أو قهوة, وخيرج   فون عند اإلفطارس خيتل& النا
الصالة وهذا   ينبغي إىل  أنه ال  يُدرك اجلماعة, وال من جهة  أنه  أحسن ال من جهة 

   لئها ألن هذا ضرر عليها إذا كانت املعدة خالية أن يفجأها مب لإلنسان  
 الشياطني: •

...ال أبس به إذا ُعل مح املقصود, أي: أهنم يثة (ح اخلبألروا ني بـــ ) اطالشيا  & تسمية
 أرواح, ألهنم ال يرون فقط وإال فهم أجسام أيكلون ويشربون.

و & حرص الشيطان على إهلاء اإلنسان يف صالته عن ذكر هللا تعاىل, ألن ذكر هللا ه
القلب,ذ   الصال  كر  صارت  يوسوس  وصار  القلب  سرح  جسماً فإذا  روح,   ة  بال 
   روح. الص أن تكون صالة بين آدم جسماً بان حير الشيط و 

 الدين حيل  املشاكل النفسية واالجتماعية: •
& الدين...كل مشكالت الدنيا حلَّها, لكن قد ال يتيسر لإلنسان احلل  إما لذنوب  

  ةنفسي  ال ميكن أن تُوجد مشكلة    أان واثق أبنهأصاهبا, أو جلهل, أو لغري ذلك, وإال ف
 لدين حلُّها. ا ة إال ويفاجتماعي وال

& الدين اإلسالمي وهلل احلمد مل يدع اإلنسان يف قلق أبداً, لكن املسألة تتاج إىل 
بن سعدي رمحه هللا كتاب امسه " الوسائل املفيدة يف  عبدالرمحن    إميان وعلم ولشيخنا
 املشاكل" يع مج حيل كتاب آخر مثله امسه: " الدين اإلسالمي  احلياة السعيدة", وله
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 والقدر واألمراض النفسية: ء عدم الرضا ابلقضا  •
& من عنده ضعف إميان إذا جاءت األمور على خالف ما يريد فإنه يتكدر ويندم,  

فعلتويقول ما  ليتين  تعرتيه  :  مث  ذلك,  أشبه  وما  لكان كذا,  أفعل كذا  مل  ولو   ,
 مراض النفسية واهلواجس األ

 السنة: وع إىل الكتاب و لرجا دة يف احلياة السعي •
الكتاب والسنة, حىت    & الدين اإلسالمي:  إىل  أن يرجع دائماً  العلم  لطالب  ينبغي 

أو    من ذكر    من عمل صاحلاً   ﴿تعاىل:  : قال هللا  حيىي حياة سعيدة, وهذا يف القرآن 
   [97]النحل: ﴾ ةً طيب أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً 

   س القصري:لبا لا  على د البنات الصغرياتتعو  ال  •
ن نُعو د البنات الصغار اللباس الذي يكون إىل الركبة, أو رمبا إىل نصف غي أينب & ال

الفخذ, ألن هذا ينزع منهن احلياء, وأيلفن هذا النوع من اللباس إذا كربن, وإن كن  
 ذ. و شيء من الفخأن يبدو منهن الساق أيف وقت الصغر ال حرج 

 اخلشوع يف الصالة: •
ا ايف ع  و خلش&  مطلوب  أمر  ل   لصالة  ألنه  شك,  هو  بال  فما  وروحها,  الصالة  ب 

اخلشوع ؟ نقول: اخلشوع عبارة عن حضور القلب يف الصالة مع سكون األطراف,  
 أي: عدم حركتها....وخشوع القلب أهم من خشوع األطراف. 

 تسلية من ُأصيب مبصيبة: •
خري له, وكذلك    وهي  اءألشي& ينبغي لإلنسان أن ُيسلي من رآه متأذايً بشيء من ا

ُأص وأن  من  ُيسليه,  أن  له  ينبغي  فإنه  عليه  قد حزن وشقت  أنه  ورأى  مبصيبة,  يب 
 من هو أكثر منك مصيبة وأعظم منك, وما أشبه ذلك. ول: انظر إىل يق
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 :ال اختالط بني الرجال والنساء حىت يف العبادات  •
للفتنكل هذا إبع  ,تبادالعحىت يف ا  ال اختالط بني الرجال والنساء   &   ,ة والشر  اداً 

خري  و   وشرها آخرها  خري صفوف الرجال أوهلا)  :وهلذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم
 .لبعد آخر النساء عن الرجال...وهذه اخلريية  وشرها أوهلا( صفوف النساء آخرها 

دة, فما  عبامع أهنا  & من مبادئ اإلسالم أال خيتلط الرجال ابلنساء, هذا يف الصالة  
مبن   إىل ظنكم  يدعو  أو  ال  يُرخص  على  اختالط  الشبان  ابلفتيان  الشاابت  فتيات 

 فإن هذا وهللا مما ينايف دين اإلسالم, وليس من اإلسالم يف شيء.  الدراسة ؟ يكراس
 ائل املرتكب هنياً ابإلنكار: عدم جماهبة الس  •

  جُتابه ابإلنكار,  هنياً, فال   يسألك شيئاً من األشياء, وهو مرتكبلو جاء إنسان  &  
 سؤاله, مث إذا رأيت أن املقام يسهل معه اإلنكار فافعل.  بل أجبه أواًل عن

 يوان:د اإلنسان ألصوات احليلتق •
& ال ينبغي لإلنسان أن يتشبه ابحليوان...ومن مث نعرف أن تقليد أصوات احليوان ال  

الد    أذان  لإلنسان, كتقليد  أينبغي  الكاليكة,  نباح  هنيق  و  أو  احلمري...فالتشبه  ب, 
 .تفضيالً  على كثري مما خلق هللا من بين آدم الذي فضله ابحليوان ال ينبغي

 من البدع:  •
من البدع,  وهذا  . قال: صلوا صالة مودع,  لوا& بعض الناس إذا قال: استووا, اعتد

 وهل هو أعظم موعظة من الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟ ! لكن هذا من التنط ع. 
 ل املسؤول:مع مراعاة حا طلوبم  لعلماؤال الس •

عند&   لكن  مطلوب,  العلم  فارمحه,  سؤال  تعب  أو  ملَّ  قد  املسؤول  أن  تشعر  ما 
 واسأله يف وقت آخر.
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   :ضتنبيه على غلط حم •
اإلسالم   شيخ  اختيارات  يف  ما ُكتب  على  تنبيه  هنا  هللا&  رمحه  تيمية  وال "  :  ابن 

ابلذكر   اجلهر  الصالة ُيستحب  خم"  عقب  غلط  وهذا  والصواب  ,  العبارة:  ض,  يف 
   صححها.ويستحب ", فمن عنده نسخة على هذا الوجه فليُ "

 : شر بني األمة  االختالف واخلالف •
واخلالف  االختالف  األمة  &  يف    حىت,  شر  بني  القنوت  أن  يرى  أمحد  اإلمام  أن 

فإنه يتابع الفجر  يقنت يف  ائتم مبن  إذا  ى دعائه,  له, ويُؤمن عالفجر بدعة, ويقول: 
  كل ذلك من أجل عدم لالختالف.  يرى أنه بدعة,وهو 
 ساء: تسوية الرجال ابلن •

بتسوية  &   الرجال عليهن, ويقولون  يعرتفن بفضل  اليوم إال أهنن ال  النساء  ال ضرَّ 
مة هللا عز وجل أن تعرتف  الرجال والنساء, هلذا ضاعت النساء...وهلذا كان من نع

 مبنزلته اليت أنزله هللا فيها.  ن يعرتف الرجلهللا فيها, وأ اليت أنزهلااملرأة مبنزلتها 
 ي مبا ال يدخل اجلوف و االتد •

ال يدخل جوفك فهو أحسن, ألن الذي  & إذا أمكنك أن تتداوي ابلشيء الذي  
اعفات, ال سيما يف األدوية الكيماوية, وأما ما كان  ضيدخل اجلوف قد يكون له م

 ن قليلة. ن ُقد ر تكو رجاً فاملضاعفات فيه إاخ
   اإلجابة يوم اجلمعة:  ساعةوقت ل أرجي •

& خنتار أن أرجى ساعة هي ما بني جميء اإلمام يوم اجلمعة إىل أن تُقضى الصالة,  
تني, أو بني األذان فينبغي لإلنسان يف هذا الوقت أن يغتنم الدعاء, سواء بني اخلطب

 لتشهد جدتني أو يف الوس بني السو يف اجلأ , أويف السجود يف الصالةاألوىل  واخلطبة
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  ويُتأس ى أال يدع شيئاً من السنن: من يُقتدى به رص ح •
ويُ   & به  يُقتدى  ممن  إذا كنت  أنه  على  السنن,  احرص  من  شيئاً  تدع  أال  تأسَّى 

 تركتها لكان ذلك ُحجة للعامي أن يرتكها. و خصوصاً أمام الناس, ألنك ل
 رأس: مداوة ال  •

فائه إبذن هللا, أو , فإن هذا من أسباب شهتعصب  ا آملك أن وة الرأس إذمن مدا&  
 ب., وهذا جُمرَّ على األقل يُهون وجُعه

 تقدي الوظائف الدينية على الوظائف الدنيوية من أسباب الربكة: •
& اإلنسان إذا قد م الوظائف الدينية _ وهي عمل اآلخرة _ على الوظائف الدنيوية  

 تعاىل إىل طلب الرزق بعد  ث أرشد هللا دنيوي, حيكة العمل الفإن ذلك من أسباب بر 
 ة.انقضاء الصال

   :سيةواحل  أبسلحتهم املعنوية لمسلمنيل الكفار مهامجة  •
& يودُّ الذين كفروا أن نغفل عن أخالقنا وعقيدتنا حىت يهامجوان أبخالقهم الفاسدة  

الكفار    يقظة لعدوان دهم املنحرفة ولذلك جيب على األمة اإلسالمية أن تكون  ئ وعقا
ي ة.ابلنسبة لألسلحة احل  ن ذ ريحح أن يكونوا , كما جيب ملعنويةألسلحة ااب  س  

 التكبري عند ارتفاع الطائرة, والتسبيح عند هبوطها: •
, ومن ذلك: إذا استقلت الطائرة من  & اإلنسان املسافر كلما صعد نشز  اً فإنه يُكرب  

أهنا  يعين  استقالهلا  ألن   , فكرب   إذكم  ارتفعت,  املطار  أهنا  عنا  هبطت  يف  ا  الزول  د 
 املطار فإنك ُتسب ح.
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 اجلهر ابلتكبري:  •
ل عمل مشروع  من حولك فإنه يكون سراً, ألن ك    يُؤذي& إذا كان اجلهر ابلتكبري

م  خرج إىل أصحابه وه  عليه وسلميب صلى هللاألن الن حيصل فيه التشويش فهو ممنوع
 ُيسروا  أن وأمرهم  ءة()ال يؤذين بعضكم بعضاً يف القرا  يصلون وجيهرون ابلقراءة فقال

 عدم التعجل يف اإلنكار: •
ما درج علي أز ه الناس, ومشوا علي&  تتعجل يف ه من  إنكاره, بل    منة متطاولة, فال 

العل ُرمبا يكون عندهم من  تُنكر,    ليس   م ماأتمل, ألنه  عندك, وأان لست أقول: ال 
    وإمنا أقول: ال تتعجل, بل أتن, واطلب األدلة, ووزان بينها, واحبث.

لصواب  هور العلماء إىل ا & ما كان عليه مجهور العماء فال ُتسرع يف إنكاره, ألن مج
و ال ختالفهم, بل خالفهم إذا  أقول: ال تردَّ عليهم, أقرب من األقل....وأان لست  أ

 ع. ابن احلق, لكن أتن  يف املوضو 
 املعازف:  •

به السنة...ال   & ما جاءت  منها إال  ُيستثىن  املعازف مجيعها حرام, وال  أن  األصل 
 جه واحد ه إال و آالت العزف إال الدف, والدف: هو ) الطار( الذي ليس ل جيوز من
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 حفظ السلف الصاحل للوقت:  •
  لف الصلواتخفُيكرب   ىن...ويكثر من هذاهما يُكرب مب& كان ابن عمر رضي هللا عن

ويف   فراشه  وممشاوعلى  وجملسه  الصاحل    ه,فسطاطه  السلف  على حفظ  يدل  وهذا 
 للوقت, وأنه ال يضيع وقت من أوقاهتم إال وقد شغلوه بذكر هللا. 

 : , وللوترفجرة اللصالإيقاظ األهل  •
آخر الليل ألنه أفضل    م يف& اإلنسان ينبغي له أن حيث أهله على أن يكون وتره

وتر آخر الليل وأوترت أول الليل فال يوقظها إال  لكن إذا كان يشق على املرأة أن تُ 
 الليل. يف آخر مشقة فاألفضل أن يوقظها فتوتر لصالة الفجر وأما إذا مل يكن هناك 

   :خروج النساء •
االنساء األب&   الصحاكار يلزمن  بة رضي  لبيوت وال خيرجن, وهذا هو أدب نساء 

يت من مل يعرف حكم وأي  قبل أن تنفتح علينا الدنياهللا عنهن, وهو أيضاً أدب النساء  
 حىت جعلوا الشاابت خيرجن يف األسواق وال يُبالني هبذا. هذا احلياء ولزوم البيوت

بُد  &   إىل   ال  خرجت  إذا  هل  للمرأة  يكون  أن  مبنزلة  جلباب  االسوق  واجللباب:   ,
تر  ال  وأهنا  البيت  العباءة,  بثياب  تحص فُ ج  ورقبتها, اليت  املرأة: كتفيها,  حجم   

 وخصرها, وما أشبه ذلك. 
 رج املرأة غري ُمتطيبة وال ُمتربجة, ويقيها هللا الشر . خت & 

 متريض املرأة للرجل: •
للم  جيوز  أن  &  الرجل...لكن  رأة  الضرو مُتر  ض  األول:  يوجد  بشرطني:  مل  فإذا  رة, 
للرجال تؤم  الثان:  مُمرض  الفتنأن  الفتنة فالتمريض حرام...فيختار  ن  فإن مل تؤمن  ة, 

   كبار السن االيت ال خيشى منهن الفتنة.مرضة إذا دعت احلاجة إليها من  أن تكون امل
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 الكسوف:  •
 ت أسباهبا.عز وجل لعقوبة انعقد من هللا& الكسوف إنذار 

من الناس, وبكاًء شديد,   & ُكن ا يف زمن مضى إذا حدث الكسوف جتد رهبُة عظيمة
املساجد خاشعني إىل  أمر عادي,وخيرجون  فأصبح وكأنه  اآلن  أما  متذللني,  بسبب     

 نشر أخباره قبل أن يقع. 
الكسوف...حدث   فلعل  &  يدرينا  نعظمه, وما  أن  ؟   قوبة ع العظيم جيب  أن    قريبة 

هللا  ون فساد يف األرض, أو ما أشبه ذلك, ألن النيب صلى  زل, أو أن يكتكون زال
   عليه وسلم يقول: )) خُيوف هللا هبما عباده ((

وإن   نرى أن صالة الكسوف فرض كفاية إذا قام هبا من يكفى سقط عن الباقني&  
ايت  زوجل ينذران هبذه اآلهللا ع  تركها الناس كلهم أمثوا كلهم, ألنه ال ميكن أن يكون 

 .رها وعدم اكرتاث إبنذ...سوء أدب مع هللا ا...هذا على األقل فيهمث نبقى على فرشن
 والصالة, والصدقة.  ,والتكبري  ,دعاءقع الكسوف أُم رح أبربعة أشياء: ال& إذا و 

لصالة يف الكسوف, حىت أن بعض الناس  وسلم كان يطيل ا  هعليهللا  & النيب صلى  
 من طول القيام.  شى عليه يُغ

 لياًل:ا كثرياً وضحكوا قو الناس عظمة هللا جل وعال لبكعلم  لو ي •
ما يعلم الرسول عليه الصالة والسالم من عظمة هللا وجالله وعقوبته    يعلمون   & لو 

   ياًل.  يبكون كثرياً ويضحكون قلوغري ذلك, لكان الناس 
 الطراطيع: •

واجب   & ت  منعها  وتزعجهألهنا  الناس  يفأحيا  م ؤذي  اإلانً  أن  ريد  وال   ينام نسان 
 ان مكمث ينزل يف أي    إىل فوق ألن بعضها يطري ُرمبا ُتسبب حرائقو  يستطيع النوم منها
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 احلصر عن الثوب ليصيبه املطر: •
ويقول: ) ألنه    ثوبه حىت يصيبه املطرالرسول صلى هللا عليه وسلم كان حيسر عن   &

بربه (  النيب صلى هللاة حمشد  من ا  وهذ  حديث عهد  أبة  أن   عليه وسلم هلل  ن حُيبَّ 
 هو املطر.ميسه أحدث األشياء ابخللق, و 

 : الزالزل املعنوية •
األرض فتكثر زال  & املراد ابلزالزل: زالزل   ) الزالزل  ) وتكثر  األرض يف  قوله:  زل 
  كون  تليتا  زالزل تشمل الزالزل املعنويةالبعيد, وميكن أن يقال إن الكان القريب و امل

  .لفكر اخلبيث وأييت ما هو أخبث منه وأشرُّ املنحرفة فيأيت ا ابألفكار الرديئة
   ه فتنة: عن دين هللا فإن كل ما يصدُّ  •

& قوله صلى هللا عليه وسلم : ) وتظهر الفنت ( الفنت: مجع فتنة, وهي عامة تشمل  
العقيدة  الفنت ما يصدُّ  ويف األموال, وكلُّ   ,ويف األخالق  ,يف   عز وجل هللاين  د  عن 

 ها. فنت ُمتعددة من أخالق وأفكار وعقائد وغري  ة...وقد ظهرت اآلن فإنه فتن
 عذاب القرب:  •

من كانت ذنوبه  ..., ورمبا تتصل ابلبدن هو على الروح يف األصل  & عذاب القرب....
ينقطع, ومن كانت ذنوب فإنه ال يدوم, وإمنا يعذب قدر ذنوبه, مث  , أو  كثرية  ه يسرية 

 . الساعةعذَّب إىل أن تقوم فالظاهر أنه يدوم, ويُ  ,افراً كان ك 
 ذلك, كما كشف ذلك للرسول  شف هللا تعاىل , ولكن قد يكصل عدم مساعه& األ

ا  ن, وما يعذابن يف كبري! أم ابربين, فقال: ) إهنما ليعذصلى هللا عليه وسلم حني مر  بق 
 .يمةلنمأحدمها فكان ال يسترت من البول, وأما اآلخر فكان ميشي اب

 انر جهنم ورهم إىل هم قد ينقلون من قب& املعذبون يف قبور 
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 الستفهام: ض العلم بصيغة ار ع •
يث  م ليكون ذلك أحضر لقلبه حيغة االستفهاص& ينبغي للُمعل  م أن يعرض العلم ب

عليه وسلم يعلم أهنم  أن النيب صلى هللا    وممعلو   (؟هل تدرون ماذا قال ربكم  قال: )
   ذلك أنبه هلم.جل أن يكون غة االستفهام من أذلك, لكنه أتى بصين ب لمو يع ال

   :فجر اجلمعةصالة  يف  كاملتني  واإلنسان ة السجدة قراءة سور  •
من الناس من يقرأ نصف سورة السجدة, ونصف سورة ) هل أتى( وهذا...غلط  &  

ن بك  يك  مل   وإن   بن كان بك قدرة على أن تقرأ السورتني مجيعاً فهذا املطلو إ...فيقال
 لة فال ينبغي.أما أن تشطر سنة ثبت كام  را من غريمها ما استطعت واق قدرة فاتق هللا 

 :اخلروج على األئمة أوله كالم وآخره سهام •
اخلروج على األئمة أوله كالم وآخره سهام, وال مانع أن نقول: إن الكالم الذي  &  

نقول: إنه   أن  الصدور على األئمة  ايغار  العلم, وهلذرجيخايُؤدي إىل  اء: إن  ا قال 
 ل خارجي. والسالم: "اعدل " إنه أو  قال للرسول عليه الصالةالذي  
 : ُيشدد على بعض الناس قدراً إذا صار يزيد على املشروع يف العبادة •

& ُيشدد على بعض الناس قدراً إذا صار يزيد على املشروع يف العبادة, كالذي يزيد  
  لوساوس ا عليه فُيلقي يف قلوبه لغالب ُيشد  د هللايف ا يف الوضوء على ثالث مرات فإنه 

   على نعمه د هللامحوا...ساعتني فعليك برخصة هللاو أ ساعة يتوضأ حىت يبقى شك وال
 شاط اإلنسان وطيب نفسه: & أتثري العمل الصاحل على ن 

فأصبح نشيطاً طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس  عليه الصالة والسالم )  قوله&
رء وطيب  اً حىت على نشاط املاحل وأن له أتثري على فضل العمل الصدليل  كسالن(  

   سان يف نفسه وعزمه وهلذا قال: كسالن عمل الصاحل يؤثر على اإلننفسه وأن عدم ال
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 زايدة صححها شيخنا السلفي ابن ابز:  •
مثىن)  لفظ  & مثىن  الليل  عليهصالة  فمتفق   )( زايدة    فهي كلمة   (والنهار...وأما 

هللااختل رمحهم  احلفاظ  زايدهتاف  يف  أنكرها    من  صححهاومنه  فمنهم  من  وممن    م 
 إن هذه الزايدة صحيحة   البن ابز رمحه هللا فإنه قشيخنا السلفي عبدالعزيز  اصححه
 :إلنسان الصاحلاألمة اإلسالمية تدعو ل •

  لسالماهتم: " ااإلنسان إذا كان صاحلاً فإن كل األمة اإلسالمية تدعو له يف صلو &  
 هللا الصاحلني" جعلين وإايكم من الصاحلني.علينا وعلى عباد 

 االستخارة:  •
 الشيء الذي ال يشك فيه, وال يرتدد فال استخارة.& 

..وكم : إذا بقي مرتدداً بعد االستخارة فلُيعدها مرة أخرى.& قال العلماء رمحهم هللا
 مرات لظاهر أنه يكرر ثالث يكرر ذلك من مرة ؟ نقول: ا

له شيء بعد االستخارة أنه يشاور ذوي الرأي الذين مجعوا  أنه إذا مل يتبني  ظاهر  ال  &
 ني الدين واألمانة واحملبة هلذا الشخص. ب

 النيب صلى هللا عليه وسلم: حجرة •
عائشة رضي هللا آله وسلم, ألن  عليه وعلى  النيب صلى هللا  عنها  & صغر حجرة   

 له وسلم.هللا عليه وعلى آ  صلىقبلة النيبكانت إذا اضطجعت متدُّ رجليها يف 
 لشيطان: االستعمال الدائم لألوراد الشرعية لتحفظنا من ا  •

أتقى عباد هللا فما    الشيطان قد يعرض ألتقى عباد هللا & ُيسلط على  وإذا كان قد 
اليت تمينا من  مبن دونه    ابلك الشرعية  األوراد  أن نستعمل دائماً  لنا  ينبغي  ولذلك 

 .الشيطان 
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 س:النا  مع  الدعابةة كثر  •
 ذلك  بُّ يف موضع ال ت   هنكميتال ينبغي أن ُتكثر الدعابة مع شخص, ألنه ُرمبا    &

بينكما,   ال كلفة  أنه  اعتاد  ألنه  _  فيه,  العادة  على   _ مكان  يف  معك  ميزح  فُرمبا 
د.  واملقام مقام ج 

 من مات فتغري وجهه إىل أحسن فيدل على أنه ُبشر ابجلنة: •
يتغري وجهه, لكإذا ماألنسان    & يتغري وجهه إىل  ات  ن بعض األموات كما ُحدثنا 

وهذا أحسن ابجلنة,  بُ   ,  موته  عند  ر  ُبش   أنه  على  يدل  فإنه  خري ,  أثر  شرى  زال  وما 
 البشارة على وجهه حىت خرجت روحه. 

 :ذا كان يف ذلك مصلحةمقاطعة املتكلم إ •
جد  أحداً يعظ يف املسرأيت  لو  مثاًل  ذا كان يف ذلك مصلحة, ف & مقاطعة املتكلم إ

أن تتكلم ابحلق, وال يُقال إن  ورأيته يتكلم أبشياء غري صحيحة, فلك أن تقاطعه, و 
 هبذا نصرة املتكلم مبنعه من أن يتكلم بباطل. صود م ألن املقهذا عدوان على املُتكل   

 إذا أخطأ فيجب أن يلتمس له العذر:  السنة  العامل الذي ُعر فح بنصر •
سنة قامع للبدعة حريص على إقامة الشريعة  ر لل  أنه انصفح د ُعر  العامل ق  & إذا كان 

ل من أخطأ يف اجتهاده, أ فإنه جيب أن يُلتمس له العذر, ونقول ليس هو أو إذا أخط 
 جيوز إطالقاً أن جنعل من خطئه ُسلماً للقدح فيه, هذا هو الواجب.وال 

 كون كفارًة وأجراً: املصائب تكون كفارًة, وت •
أو غريه ينقسم إىل قسمني:    غم  وأنسان من هم  ما يصيب اإلو  ائباملص  م أن اعل&  

.  ن كفارة وهذا حيصل سواء لإلنسان سواء احتسب األجر أم مل حيتسبكو ي  األول:
 ., وذلك فيما احتسب األجر من هللا عز وجليكون كفارًة وأجراً  الثان:
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 النقاب: •
رأينا   فإذا...أن مننعه فلنااء فيه  النس أينا توسع النقاب ال شك يف جوازه لكن إذا ر  &

وتُوسعه حىت تُرى العني واجلفن واحلاجب   فتح نقابنيبل ت قاباملرأة ال تقتصر على الن
    عني, فإننا حينئذ مننعه.والوجنتان, وأيضاً بعض النساء تكحل ال

 حفر اإلنسان قربه قبل موته:  •
أن هذا ليس من    األول:مور:  لة ألة املُسبال جيوز لإلنسان أن حيفر قربه يف املقرب &  

  لثالث اأن املقربة املسبلة ملن سبق كاملساجد.   ن:الثاهدى الصحابة رضي هللا عنهم.  
 أنه ال يعلم أنه سيموت يف هذا املكان.

 إعداد اإلنسان لكفنه قبل موته:  •
أيضاً  البدع  من  إعد &  الصحابة رضي هللا :  أن ميوت, ألن  قبل  لكفنه  اإلنسان   اد 

 عله. فنيب صلى هللا عليه وسلم مل يه, وكذلك الفعلو  عنهم ما
 : إنه موفق لرمحة اخلالق عز وجلة اخللق فمن ُوف ق لرمح •

إنه موفق لرمحة اخلالق عز وجل لقوله صلى هللا عليه وسلم  & من ُوف ق لرمحة اخللق ف
  ن لق وأرمحة اخل وهلذا ينبغي لك أن تُعو  د قلبك على . وإمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء

    عليها  أحواهلم اليت هم فرتمحهم وتقدر  أو أهلكأنت   اخللق كأمنا أصابكجتعل ما يف
 البكاء: •

تنفيساً    البكاءيف  تى على اإلنسان ما يُوجب البكاء فينبغي أن يبكى, ألن  & إذا أ
 .عن النفس, وإذا مل يبك  بقي مهموماً 

ء, لكي ال  ته من البكاي هنماتركه يقضقيل: ينبغي إذا بكي الصيب أال ُتسكته بل  &  
   يبقى يف نفسه شيء من التحسر.
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   ة:لفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيميا ة النساء للقبور يفر عن زاي كتابة جيدة •
أنه مجع " زوَّ &   تيمية رمحه هللا ذكر  ابن  الزائرات, ال    ارات"شيخ اإلسالم  ابعتبار 

فعليه مبا كتبه شيخ اإلسالم رمحه  ذه املسألة  يف ه  ومن العلمر الزايرة املكررة,  ابعتبا
   د جتدها يف غريه.[ فإنه كتب كتابًة جيدًة ال تكا24/343فتاوى]هللا يف ال
 شق اجليوب ولطم اخلدود عند املصائب: •

اجل  & من كبائر  شقَّ  املصائب  عند  اجلاهلية  بدعوى  والدعاء  اخلدود,  ولطم  يوب, 
    ال من فاعل كبرية.ال يتربأ إ  وسلم هللا عليه الذنوب, ألن النيب صلى 

 ئب: صاالصالة اليت تنسي امل •
تعاىل   & املصائب ابلصرب    ﴾ ةاستعينوا ابلصرب والصالو   ﴿  :قوله  استعينوا على  أي 

حبيث خيشع    ,الصالة اليت تكون صلة بني العبد وبني هللا  والصالة لكن املراد حقيقةً 
 .ال تفيد اإلنسان  ة فقط فهذهياحلرك فإنه بذلك ينسى املصيبة, أما الصالة  ...,قلبه

 عند املريض: البكاء  •
وأال يظهر أنه يبكي, ألنه إذا   جيب على اإلنسان أن يتصربعند املريض...  كاءالب&  

  ألن املريض قد ضعفت نفسه...وكل شيء حزانً ومرضاً  يزدادسض يهذا فإن املر فعل 
 يوجه إليه  ينبغي أن  ا هه مب, واملقصود من عيادة املريض تقويته, وتسليته, وتوجييُزعجه
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 ة: العبادفرح اإلنسان مبدح الناس له بعد فعل  •
, بل هذا من   علم& ا أن كون اإلنسان يفرح مبدح الناس له بعد فعل العبادة ال يضرُّ

الرايُء   يُقارن  أن  الضرر  لكن  بعبادته,  عليه  يُثنون  الناس  أن  املؤمن:  ُبشرى  عاجل 
.عبادة إما سابقاً ال  , أو ألثنائها, أما بعد فواهتا فال يضرُّ

 نشاط اإلنسان لعمل اخلري مع اجلماعة:  •
؟  فهل هذا من الرايء  اانً ينشط اإلنسان لعمل اخلري مع اجلماعةائل: أحيال قق  إن &  
الرايء بل هو داخل يف قوله   ال  قلنا  يقتدي بغريه, ليس من  صلى هللا    كون اإلنسان 

 ( ) من سن  يف اإلسالم ُسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده وسلم:  عليه
 ه: ب ا تصدق إلنسان إذاال يقبل من   اخلبيث الكسب •
ا اخللكس&  ب  ثيبب  أو  به كله,  تصدق  إذا  اإلنسان  من  يُقبل  بعضه, ألن هللا ال 

 طيب ال يقبل إال طيباً.  
 الصدقة ولو ابلشيء القليل تقي من النار:  •

صلى هللا  قي من النار كما جاء يف احلديث عن النيب لشيء القليل ت & الصدقة ولو اب
 ( النار ملاءُ ا  ئُ ما يطفعليه وسلم ) والصدقة ُتطفئ اخلطيئة ك 
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 بيت النيب عليه الصالة والسالم ال يوجد فيه إال مترة واحدة: •
سيما بيت عائشة    وال_  بيت النيب عليه الصالة والسالم أفضل البيوت وأشرفها    &

الص عنها  و د رضي هللا   _ الصديق  بنت  يُ يقة  ال  واحدة,مع ذلك  مترة  إال  فيه    وجد 
 حنن من هذا ؟  فأين 
 لتوفيق: من عالمة ا •

, تنُّ إىل  ُمعلقاً يف املساجد, إن خرجت صار القلب يف املسجد  ان قلبكإذا ك   &
   توفيق.املسجد, وتنتظر بشغف حضور الصالة األخرى, فهذا من عالمة ال

 :مل صاحل يتقرَّب به العبد إىل ربه فهو صدقةكل ع •
يف  ما  صدق  مل صاحل يتقرَّب به العبد إىل ربه فهو صدقة, ألنه يدل  على  & كل ع

 ان وحمبة العمل. ه من اإلميقلب
 عزول عن الرجال:م صف النساء األول أفضل إذا كان مكاهنن  •

ء, حبيث تكون النساء يف مكان  & إذا كان املسجد قد ُعز لح فيه الرجال عن النسا
 ول أفضل من الصف األخري.آخر, فالصف األ

 فتنة الرجل يف أهله:  •
الة, ويشغلوا ابله عن  , وعن الصر هللاذك   ه عن& من فتنة الرجل يف أهله: أن يصدو 

 أمور اآلخرة. 
 : إذا أسلمأعمال الكافر السيئة والصاحلة  •

قل للذين كفروا    ﴿   م كما قال هللاسالم الكافر فأعماله السيئة ميحوها اإلإذا أسل&  
سل قد  ما  هلم  يغفر  ينتهوا  من  [38]األنفال:  ﴾فإن  املتعدية  الصاحلة  أعماله  وأما 

 مت على ما سلف من خري( أسل) وال تضيع لقوله كتب لهه تفإن حم لة ر صدقة أو ص 
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 لحف على املنفق: اخلح  •
قائ&   قال  جيدإذا  املنفقني ال  ليل: جند بعض  اخلحلحف  قلنا:  املال  ون خلفاً!  س هو 

قل ,   ولو  ابلعيش  ورضاه  القلب,  واطمئنان  الباقي,  املال  يف  الربكة  بل  أيتيه,  الذي 
 ف. خللمن افكل هذا 

 :كل املال بغري حقه كالذي أيكل وال يشبعي أيالذ •
يشبع,  &   بغري حقه كالذي أيكل وال  املال  فيه هنمةً الذي أيكل  أخذ  فتجد   على 

م هنمًة  عهبع, والعياذ ابهلل, واعترب هذا آبكلي الراب, فإن مأكله, ولكنه ال يشاملال و 
 . ةعظيمة على طلب الراب حىت لو كانوا ذوي أموال طائل

 ة: عن املسألاف تعفالسا •
أن   فالواجب  وإال  القصوى,  الضرورة  عند  إال  واجب  املسألة  عن  االستعفاف   &

ذل   املسألة  املسألة, ألن  عن  اإلنسان  واستعانة  يستعف  عز وجل,  بغري هللا  وتعل ق 
 أنه جاء يسأل إنساانً! بغريه, وما أكثر ندم اإلنسان إذا ذكر يوماً من األايم

ا استعف  اليوم  ...ضلأف  فهو ان  إلنس& كلما  يف  أنه ال أيكل  فرض  لو  وأنزه حىت 
 ه  ل يف قو ؤالء وهلذا امتدح هللا تعاىل ه   بل يبقى عزيزاً   واحدًة فال يسألوالليلة إال وجبةً 

   ﴾ إحلافاً  م بسيماهم ال يسألون الناسح هُ تعرفُـ  ف  من التعفُ   أغنياءح  اجلاهلُ  مُ هُ حيسبُـ ﴿
وعلو مكانة,    عزة النفس   وجر  ب جتد...فعلفا  ئاً يناس ش& كلما أمكنك أال تسأل ال

 ه.واحرتاماً من الناس إذا كففت عن الناس, إال ما هو حق لك تريد التنبيه علي
 واهلدية: ,اهلبةو  ,الصدقة •

قصد هبا التقرب إىل هللا تعاىل مع نفع املتصدق عليه, واهلبة يُراد هبا  يُ   :& الصدقة
    والتحبب إىل املُهدي إليه.دد ا التو نفع املوهوب له, واهلدية: يُراد هب
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 دعوة الظامل: •
ال الولد ملاظ & دعوة  أن  فلو  أماً,  أو  أابً  ال    غري مستجابة, حىت ولو كان  علم  طلب 

   ال تطلب العلم وهي ال تتاج إليه...وطلب العلم فدعت عليه فإن اي بين  هوقالت أم 
 ابنها ظاملة.  عوهتا علىبددعوهتا ال تستجاب بل يُنكر عليها ألهنا 

 احلكمة يف جعل بعض النصوص متشاهبة:   •
ه  ناحاالمتحان ليعلم سب  متشاهبةً أن هللا عز وجل جيعل بعض النصوص    & احلكمة من 

فأما الذين يف قلوهبم زيغ    ﴿  :ن يريد احلق كما قال عز وجلوتعاىل من يريد الفتنة مم
 للفتنة طلباً  :أي [7:ن مرا]آل ع ﴾  ه لفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتوي 

 التمر مفيد:  •
& التمر ُمفيد للنفساء, وللصيب أول ما يصل إىل معدته, ومفيد للصائم أيضاً أول  

 طش, فالنخلة شجرة مباركة طيبة. بعد اجلوع والععدته مل إىل ما يص
 :احلج •

دهم ال  فعل, وهلذا جت عند أكثر الناس كأنه ليس بعبادة, وإمنا أعمال تُ خاصة  & احلج 
هتمون مبسألة األذية للغري, وال مبسألة اخلشوع, حىت يف خميماهتم يف مىن لو دخلت  ي

  عليهم وجدهتم كأهنم يف نزهة.
مة إبخالص هلل, وأتس برسول هللا صلى هللا عظيوا هذه املشاعر الاس إذا أت& جتد الن

 للحج. اً لذيذاً الناس من قبُل حني كانوا جيدون طعم لواسأ وسلم يزداد إمياهنمعليه 
& جيب أن يوطن اإلنسان نفسه أنه يف عبادة, وأن هذه املشقة اليت أتتيه يف العبادة  

إال   هي  وتكفري ما  لدرجاته,  ع  لسيئاته   رفعة  املواألجر  قدر  النيب    شقةلى  قال  كما 
 نفقتك أو نصبك( رسالم لعائشة رضي هللا عنها ) ولكنها على قد و عليه صلى هللا 
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 طية املرأة لوجهها:  وجوب تغ •
على   الدالة  والنظرية  والنبوية  القرآنية  األدلة  من  املُحكم  إىل  الرجوع  الواجب   &

املر  تغطية  املعىن, واحلمد  أة وجهها, ولنا يف هذا رسالة صغوجوب  رية احلجم, كثرية 
   ا فلريجع.أن يرجع إليه هلل, فمن أحب  

جلميل اجلذاب, واسرتي الر  جل  ا الوجه ا& كيف يُعقل أن نقول للمرأة: اكشفي هذ
 القبيحة ؟! ال ميكن أن أتيت الشريعة هبذا.  

ما  ...ألن النساء  ن من حاهلا اليومالكشف للوجه هي اآلن أت  ت& األمم اليت أابح
فق وليتها تبقي  اقتصرن على الوجه...بل بدأت تكشف الرأس والرقبة واليد إىل املر 

 ....ن التجميل كاملكياج وتمري الشفاهه شيئاً مالوجه على حاله بل ُتضفي علي
 نه نُز عح من الصدور واملصاحف: ع القرآن الكري إذا أعرض الناس •

الكري  القرآن  الناس عن...كالم هللا  &  نُز عح من املصاحف  إذا أعرض  إعراضاً ُكلياً  ه 
القرآن  من  املصاحف حرف  يف  الناس وليس  وأصبح  الصدور    ,والصدور  يف  وليس 

   وم ميتهنونهققى بني وهو أعظم من أن يب ,وذلك ألهنم امتهنوهن القرآن حرف م
 : فيهدمها الكعبةقتني على يلسو تسليط ذي ا •

الكعبة...تسل السو &  ذي  ميييط  مكة  أهل  فألن  قلوهبم    ,تهنوهناقتني  يف  يبقي  وال 
ا  فإذا وصلت احلال هبذ   ال لعبادة الرمحن  ويكون احلج إليها كاحلج إىل اآلاثر حرمة هلا
 ني.  قتيالسو فسلط عليه ذو  , ملعظم إىل هذه اإلهانة صار بقاؤه بينهم إهانة لهالبيت ا
 املغفرة والرمحة: •

نافع, ودفع املضار, واملغفرة  ة هي جلب املاملغفرة, ألن الرمحالرمحة تدخل فيها  &  
 دفع املضار, فالرمحة أبلغ. 
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 أخطأ:  ابملغفرة والرمحة ألخيه إذا املسلم دعاء •
لإلنسان أن يدعو ألخيه إذا أخطأ ابلرمحة واملغفرة وما أشبه ذلك, خالفاً    ينبغي&  

ليه, وال يسأل عورات إخوانه, وينشرها, وال يرتحم عملا يفعله بعض الناس حيث يتبع 
   هللا له الرمحة.

 العمرة بعد احلج:   •
أييت    فراغ احلجسلمني اليوم مع األسف الشديد جتده بعد  & إذا نظران إىل حال امل

تلف ماله, وُيضيق على إخوانه, وخيالف  بعمرة, وكل  يوم أييت بعمرة, فيُتعب نفسه, ويُ 
 عليه وسلم وأصحابه. هدي النيب صلى هللا 

 ذهب: أرة تسرق الالف •
الذهب, وهذا جربناه عندان   فأرة من األذية فمن ذلك أهنا تسرق ال خيفي ما يف ال&  

م للنساء وحبثنا عنه فإذا يف اجلدار شق, وكان    ن اخلوامت يف البيت, فقد فقدان خامتاً 
   الشق.عندي علم أبهنا تسرق الذهب, فكربان الشق, ووجدان اخلامت يف هذا 
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 وضع مكان للمسجد يف خمططات املساكن: •
وسلم أول ما بدأ ببناء املسجد, فيؤخذ منه: أنه جيب على  هللا عليه     صلى& النيب

  للمسجد قبل كل شيء.الذين خُيططون املساكن يف بالد اإلسالم أن يضعوا مكاانً 
 املدينة النبوية: •
 يف املدينة أعظم من إظهارها يف غريها.  هار البدعظ& ا
 ع كما ميوع امللح يف املاء , فيمو ي إنسان يكيد للمدينة فإن كيده سيكون يف حنره& أ
   :سلم إىل هللامن األعمال اليت يتقرب هبا امل •

أن  & أراد  إذا  اإلنسان  أن  احلاضر  الوقت  يف  يف  نرى  يقدمه  بشيء  إىل هللا  يتقرب 
يء من أعمال  يف حياته فيكون ببناء مسجد أو ُكُتب ينتفع هبا املسلمون أو ش  حياته

 الرب   
 يته: يه رعارعاية من يكون عل لمن أمه  •

& من أمهل رعاية من يكون عليه رعايته استبدَّ هبا الذئب إذا كانت غنماً, أو العدو  
 غري غنم.  من شياطني اإلنس واجلن إذا كانت 
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 : ال تستهن مبعصية والة األمور •
..ويرتتب على معصيتهم من معصية هللا.ال تستهن مبعصية والة األمور, ألن ذلك    &

يكون كل  إنسان يركب رأسه, ما حيصل به انتثار نظام    ختالف وأن االى و فوضمن ال 
   اخللق الذين تت هذه الوالية. 

 هتا: منع النفس من نيل شهوا •
فق واليسر واخلري يف منعها  ...ال مشقة قيه, بل الر منع النفوس من نيل شهواهتا  &  

اف أضعاف  أضع   ن و مة ملا يفضي ذلك من املفاسد العظيمة اليت تكمن شهواهتا احملر 
 ما حيصل منها من اللذة العاجلة الزائلة. 

 سؤال الناس مرض سرطان: •
وهو   اخلطرية,  األمراض  من  الناس  سؤال  تعود  سر   مرض&  إذا  ُيشفى,  ال  طان 

اإلنسان على سؤال الناس انفتح عليه ابب ال ميكن أن يسد ه, وهلذا جاء يف احلديث  
   فتح هللا عليه ابب فقر ( إال  ة ) ال يفتح اإلنساُن على نفسه ابب مسأل

 ءها أدى هللا عنه: الناس يريد أدا أموال  من أخذ •
دي عنه, إما يف الدنيا  ًة فاهلل تعاىل يُؤ أي شيء أيخذه من الناس إذا كانت نيته طيب &

ر عليه فيويف فإن هللا يُؤدى ... حىت ولو مات وعليه حق للناس وإما يف اآلخرة أبن يُيس  
 . حبيث يرضى صاحب احلق فُيعطيه ثواابً ورفعة درجات ةالصاحل  عنه من غري أعماله

 :هللا ا تلفهها أإتالفالناس يريد  أموال  من أخذ •
إما    تالف ن أخذ يُريد إتالفها أتلفه هللا ( وهذا اإلالة والسالم ) م& قوله عليه الص

  وتسلط  يف اآلخرة وإما يف الدنيا أبن يقدر هللا تعاىل ألمواله أشياء متحقها كاحلرائق,
   وتعرتى أهله حىت تنفذ أمواله, وما أشبه ذلك. ,وكأمراض تعرتيه ,الظلمة عليها

 [46]ـــــــــــ



 عما يعظهم به:يدوا س أن حي تذير من للنا •
ق بصرياً إ  ﴿عز وجل:    هللا  لا&  مسيعاً  من هللا  ﴾ن هللا كان  تذير  أن    هذا  للناس 

فاهلل   ابلقول  حادوا  إن  فإهنم  به,  يعظهم  عما  فاهلل  اوإن ح  مسيع,حييدوا  ابلفعل  دوا 
 بصري.
 : الغالب من كثر ماله قلَّ علمه ألن دنياه تُلهيه •

ماله قلَّ علمه &   ا  الغالب من كثر  تُلهيه وكثري من    لناس جندهم كانوا يف ألن دنياه 
أمواهلم   فلما كثرت  الكثرية  الصاحلة  واألعمال  والثبات  االستقامة  حال  على  األول 

 أغرهتم...ورمبا كانوا ال حيبون لكن رغماً عنهم ُتكرههم الدنيا على أن ينصاعوا هلا. 
 :ة عظيمة جداً تكتب مباء الذهبعظ مو  •

ظاهرك ابلعلم  جداً, قال: إن هللا قد زي ن  اً موعظةً  انفعًة  & وعظ أحد السلف عامل
الناس وشرفاً وجاهاً والعمل, وجعل لك م تزين ابطنك, نزلة بني  , فاحرص على أن 

 ة عظيمة جداً تكتب مباء الذهب.عظ ليكون لك عند هللا منزلة وجاه. وهذه مو 
 :اب مغفرة هللاأسب التجاوز عن املوسر والتخفيف عن املعسر من  •

فيتجوز عن املوسر ويتساهل معه  & ينبغي لإلنسان إذا كان يطلب الناس أن يصرب,  
فف عن املعسر فيسقط عنه وهذا  وخي ...ففي اليوم الثان   فإذا مل يُعط يف اليوم األول

 عنه خفف هللاخفف عن عباد هللا  ماألن اجلزاء من جنس العمل فك... بب ملغفرة هللاس
 أتثري البيئة واخللطة: •

نزلوا اببيال&   ملا  املهاجرين  فإن  تُؤثر,  ألنصار أخذت نساؤهم من أدب  ئة واخللطة 
وكانت األنصار    ,عنهموُكنَّ يف األول ال يتكلمن مع أزواجهن وال يراج ,ارنساء األنص

 من ذلك.  على العكس 
 [ 47]ــــــــــــ



 نصح الرجل ابنته بشأن زوجها: •
 , ر رضي هللا عنهن زوجها, ألن عمفيما يتعلق بشأ  & ينبغي للرجل أن ينصح ابنته

حفصة ابنته  عنهاهللا   رضي  ,نصح  هللا    ,  رسول  بشأن  يتعلق  عليه  فيما  هللا  صلى 
 وسلم.
 املستقيم:اإلنسان على العاصي و اإلنسان داق النعم على  إغ •

, وقد أغدق هللا عليه النعم, فاعلم أن هللا قد عجل  & إذا رأيت اإلنسان يعصى هللا
د أنعم هللا عليه  وقأما إذا رأيته مستقيماً    ته الدنيا واستدرجه بنعمه, ايحاته يف  بي   له ط

  شكور حليم. فهذا من ابب اجملازاة على عمله, ألن هللا
 الرافضة اخلبثاء الذين يسبون عائشة رضي هللا عنها سباً عظيماً: •

ولون  & الرافضة اخلبثاء عليهم لعنة هللا الذين يقولون يف عائشة رضي هللا عنها ما يق
لصالة والسالم حق قدره وإال فلو  ا  ويسبوهنا سباً عظيماً فهم ما قدروا الرسول عليه 

 . لسالم حق قدره ما ذهبوا يبغضون أحب نسائه إليهقدروا الرسول عليه الصالة وا
 الغالب أن الرعية تصلح:ربُّ األسرة إذا كان صاحلاً ف •

للرعية, صالح  الراعي  صالح  يستلزم  ...و &  الراعي  الرعيصالح  وأما  ةصالح   ,
يكون و  فقد  فربُّ العكس  يكون,  الرعية    قد ال  أن  فالغالب  إذا كان صاحلاً  األسرة 

 تصلح 
 عالج العني: •

العني فيها عالج شرعي وعالج عادي, أما العالج الشرعي فأن يتوضأ العائن, مث  &  
وأم  به,  ويتمسح  رأسه وظهره,  على  ُيصبُّ  املعان,  ميعطي  فكلُّ  العادي  العالج  ا  ا 

 و من ريقه. أأيخذ من عرقه وهذا جُمرب أن اعتاده الناس وجربوه, 
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 :ال جيوز أن يُقال للفاسق والكافر: "سيد" •
للفاسق والكافر: "سيد" ال&   يُقال  أن  على وجه اإلطالق وال على وجه   ال جيوز 

قول: هذا سيدهم  اإلضافة اللهم إال إذا رأينا فاسقاً أقل  فسقاً ممن دونه فيجوز أن ن
 فهذا ال جيوز. اسقاً بسيد ففنضيفه إىل هؤالء الفاسقني...أما أن نصف  

 جاءت من الغربيني:ف األنثى ابلسيدة وص •
ما جاءت تسمية السيدة إال من الغربيني الذين ُيسودون النساء ويرون أن السيادة  &

إمنا كان هذا  للمرأة على الرجل, وما كان الصحابة يقولون: قالت السيدة عائشة...و 
 كتاب يتابعوهنم يف هذا تقليداً أعمى.لبعد أن استعمر الكفار بالد املسلمني وصار ا 
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 اللطيف •
قدره,  علمه, ولطيف يف    طيف يفأي: ل  ﴾إن هللا لطيف خبري﴿قوله عز وجل:  &  

يف وأما اللط   ال خيفي عليه شيء  ف يف العلم فهو إدراك األمور اخلفية جداً فأما اللطي
 ء عنهم. قحدحره فهو اإلحسان إىل اخللف, ودفع السو يف 

 فعل األسباب ال ينايف التوكل:  •
ى هللا  لها علليت تصل هبا النجاة مع قوة توك هاجر...ما تركت العمل ابألسباب ا  &

تقل:   مل  معتمدة علىعز وجل  فإما منوت    إن  الصيب,  عند  هللا عز وجل, سأجلس 
   سُّ أحداً.ها تُ مجيعاً أو ننجو مجيعاً, بل ذهبت تتطلب لعل

 : لرفعة تكون سبباً لاملصائب أحياانً  •
فكرت يف التاريخ ما وجدت أحد ُأصيب    & املصائب أحياانً تكون سبباً للرفعة, ولو 

عيد فقد ُأصيب املسلمون  ببوما قصة احلديبية عن ا إال كان ذلك له رفعة,  ت هللايف ذا
 عة ُأصيبت فكانت هلا رف....وكذلك عائشة  يف ذات هللا لكنها كانت هلم رفعة 

ن  هنا تكو فإواالحتساب,    ة يف ذات هللا, وقابلها ابلصرب ُأصيب مبصيب& كل إنسان  
 له رفعًة. 
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 الفرحان فرحان:  •
فرحا الفرح  فرح&  بنعمة هللا  ابإلنسا  يُؤديبطر    ن:  وفرح سرور  نعمة,  إىل كفر  ن 

إىل شكرها, فالثان ال أبس به, وقد يكون حمموداً إذا  سبحانه وتعاىل يؤدي ابإلنسان  
 موداً.  ن املفروح به حمكا

 :فضيلة العمل تكون مبوافقته السنة ال بكثرته •
الناس  إن  , فهمم  أمر  العمل تكون مبوافقته السنة ال بكثرته, وهو فضيلة  &   بعض 

نفسه أب من كثرة ُيشقُّ على  أفضل  السنة  اتباع  بل  للسنة, وليس هكذا,  مر خمالف 
 شقته.العمل وم
 رمحة اجملرم بعقوبته:  •

ع يف  ألن  مصلح&  ومصلحة قوبته   , له  له:    تني  املصلحتان  فأما  للمسلمني  عامة 
  وأما  ى نفسهنه علا يعيألن هذأهنا ردع له يف املستقبل,    الثانية:ري...أنه تكف  فاألوىل:

 املصلحة العامة فهي ردع ألمثاله الذين تدثهم أنفسهم هبذه اجلناية أال يفعلوها. 
 :عنهماحلدود  طعوب إسقامن ظلم الش  •

من  إسقاالش  ظلم   &  جمرم  احلدود    ط عوب  عن  احلد  ُأسقط  أنه  فرض  عنهم...فلو 
ت واحداً واحد فإمنا ر  ان لن  ذا اجل , فهعاملاً   _ على فرض أن هذا رمحة_ وظلمتمح 

   ن حُيد  ث نفسه مبثل سيقدم, فليس فيه رمحة ال للجان وال للخلق.يرتدع...وغريه مم
 :ء العذابيسومهم سو هللا تعاىل إذا عصاه اخللق سلط عليهم من  •

اإلسالمية ممن ال حيك األراضي  بعض  الذين سلطوا على  هؤالء  بشريعة  &  هللا  مون 
فإن هللا تعاىل  جبت البالاي اليت تكون عليهم, و قد أ , فهيفهذه أبسباب ذنوب الرعااي

 ء العذاب, والعياذ ابهلل. إذا عصاه اخللق سلط عليهم من يسومهم سو 
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 اشلة: عروبة فراية ال •
ر  وال&  فاشلة,  العروبة  لوائها  كميُ   اية  تت  تضمُّ  دامت  ما  سعادة  هلا  يقوم  أن  ن 

والنصران واجملوسي الدعوة  عالشيو و   اليهودي  تكون  أن  العروبة ولكن جيب  ي ابسم 
 ؤالء الذين ما رأينا منهم إال شراً.  إىل اإلسالم ابسم اإلسالم حىت خيرج من ا ه

 فإذا وقعوا فيها قاموا هبا:  ,ية قبل الوقوع فيهاكراهية اإلمرة والوال •
اموا  ق   فيهاوا  الذين يكرهوهنا, لكنهم إذا وقع  :مرة والوالية من خري الناس فيها& اإل

فوا ما حيصل هلم من إقامة العدل, وإصالح األمة, ومحاية  ألهنم عر , فأحبوها, مبا جيب
 .  رهوهنا بعد الوقوعامللة, فال يك

 كون كذا: م الساعة حىت يو لصالة والسالم: ال تقول عليه ا بقول الرساملراد   •
فهل    (  كذاون  ال تقوم الساعة حىت يك  )  :إذا قال الرسول عليه الصالة والسالم  &

الساعةأنه من أشر   معىن ذلك  املعىن  , اط  بد أن يكون قبل قيام الساع  أو    ة؟أنه ال 
   الساعةأشراط على أنه من لُّ ال يدو املراد أنه ال بد أن يكون قبل قيام الساعة اجلواب 
    صاحب أخالق فاضلة:  يتغري ويصري  كن أن مي اخللق يئ اإلنسان س •

اخلل اإلنسان سيء  قد يكون  أومب   لكنهق,  &  الطيبني  الناس  والقراءة    عاشرة  ابلعلم 
أح عليه  ومعرفة  وتعاىل  سبحانه  هللا  ومينُّ  يتحول,  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  وال 

 ويتعودها, حىت يزول عنه هذا األمر.ابألخالق الفاضلة 
 احلياء طبيعي ومكتسب: •

وهلذا   حيياً ون  ...طبيعة وُمكتسب, حيصل بتهذيب اإلنسان أخالقه حىت يك& احلياء
  أول أمره فارهاً ال يستحىي وال يُبايل, مث إذا رزقه هللا علماً وفهماً جتد بعض الناس يف  

   الناس.  صار حيياً يضبط نفسه, وال يقول ما خيجله عند
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 سالم:  اليهود لن ننتصر عليهم إال بوصف اإل •
إلسالم, ال ابسم  ابسم اون  ؤالء اليهود الذين ُنسلط به عليهم هو أن يكقتالنا هل  &

مسأ وهذه  ن  لةالعروبة,  أن  ميكن  ال  وأننا  نعرفها,  أن  هبذا  نينبغي  إال  عليهم  تصر 
 الوصف: وصف اإلسالم.

 :ه وسلمليصلى هللا ع فراسة النيب  •
ن يُعارضين القرآن كل سنة  جربيل كا ه وسلم لقوله: ) إن صلى هللا علي& فراسة النيب 

مرت العام  عارضين  وإنه  أُ   ني,مرة,  فإن    راهوال  األمر كذلك,  وكان  أجلي(  إال حضر 
  الرسول صلى هللا عليه وسلم ُتويف قبل متام السنة.

 وزوجته:مما جيلب املودة بني الزوج  •
 سالم, وال لى فخذ امرأته, كما فعل النيب عليه الصالة والاإلنسان ع  & جواز نوم

أن  املروءة....كما  أو خالف  الدانءة  من  هذا  فهذ  يُعدُّ  الزوج    يه جلب ا  بني  مودة 
 وزوجته أن ينام على فخذها. 

 جيازيك هللا عليه إبدخال السرور عليك: ى أخيكال السرور علإدخ •
ل ما    ,ن يُبشره بهيسرُّه من رؤاي صاحلة أو غريها أ  & ينبغي لإلنسان إذا علم ألخيه ما 

إال   ل السرور على أخيكخدواعلم أنك ال تُ   ,ال السرور على أخيهلك من إدخيف ذ
 رك صدإما أن يُيسر من يدخل السرور عليك أو أن يشرح لك  ليه بسرور هللا عجازاك 
 من فضائل عمر رضي هللا عنه:  •

_أي:  من فضائل عمر رضي هللا عنه: أن الشيطان يهرب منه, فإذا سلك فجاً  &  
به اجلنُّ, مع  شر قد يها آخر, وهذا يدلنا على أن البسلك طريقاً طريقًا_ فالشيطان ي 

 الذي خياف من اجلين.  ابلعكس, فاإلنسيُّ هو املعروف أن األمر أن 
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 املال: •
إىل هللا عز وجل صار خري شيء, كما جاء يف    ما يقرب& املال...إن وفق العبد في

ن  (( الصحيح:  الصاحلُ احلديث  املاُل  الصاحلعم  للمرء  وعدواانً    ((    زاده كرباً  وإن 
   فيه, صار خسارة عظيمة. , ومنع ما جيب وظلماً 
 النمل ميشي على خط  واحد:  •

قال فتعجبت, لكن  بنفسي مرًة مناًل ميشي على خط واحد,  أان شاهدت  إهنا  &  وا: 
مشيها   يف  يشمُّ إبذن    –تفرز  ال  الرائحة  وهذه  رائحة,  هلا  أشياء   _ هم,    ها هللا  إال 

   حد.وهلذا كانوا على خط وا فيمشون على هذه الرائحة,
 :نيا إال لضعف اإلميان الدلو عال ت •

لو  ع شته القلوب فكل شيء يرخص عند اإلنسان, وال ت& اإلميان إذا خالطت بشا
ان فإن الدنيا ال تكون شيئاً عند اإلنسان  أما إذا قوي اإلمي  ميان الدنيا إال لضعف اإل

 . أبداً 
 الروافض ومعاوية رضي هللا عنه:  •

معاوية   عنه...اخلبثاء&  ويلعنونهفرون بصحبالروافض...يك  رضي هللا  أن  ته  .. حىت 
من شيوخهم...وتكلمت  سجال ...   عه يف مت شيخاً  عنهما   على ومعاوية رضي هللا 

    فرتكته ولو أن علي قادن إىل النار لتبعته معاوية قادن إىل اجلنة ما تبعتهفقال: لو أن 
 من البدع:   •

نقول:   قلنا  عليه وسلم,قال سيدان حممد صلى هللا& كوننا كلما  أ    سيدان  بو  قال 
. هذا من البدع اليت جاء هبا املتأخرون, بكر, قال سيدان عمر, قالت السيدة عائشة

 يح البخاري رمحه هللا, وما كان الصحابة يفعلون هذا.  حوهلذا ال جتد هذا يف ص
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 :سأل هللا أن يفرج لكاصلي, و ف عليك األمر إذا أشتد •
ملن حزبه ينبغي  أن   &  الرسو ميصلي, ك   األمر  يف ل صلى هللا  ا كان  عل  عليه وسلم 

 فإنك تصلي, وتسأل هللا أن يفرج لك.  عليك األمر , فإذا أشتدضاً ذلك أي
 ة:كامه الشرعية والقدرياخللق مع هللا يف أححسن  •

لإلسالم وال يرده    خلُُلق مع هللا يف أحكامه الشرعية أن يشرح صدر اإلنسان سن اح&
وإن كانت نواهي تركها   على الوجه املطلوب وأداهاواستبشر  فرح هبا فإن كنت أوامر

   س للحريةهذا تضيق وهذا حب نفسه ومل يقل يف  صدره اُمسلماً لذلك ومل يضق هب
,  ه القدرية فهو أن يرضى بقضاء هللا وقدره, ويصرب& ُحسن اخللق مع هللا يف أحكام
   وُيسل م, وحيتسب, وما أشبه ذلك.

 الصرب: •
الصرب أسبا  &  فاصربوا حىت ب  من   (( وسلم:  عليه  لقوله صلى هللا  احلوض  ورود 

 ((تلقون على احلوض
و  الصالة  عليه  ابلرسول  ونتسلى  نتأسى  أن  جيب  هللا,  &  يف  أوذي  فإنه  السالم, 

 وصرب, واحتسب, فكانت العاقبة له. 
 الغرية بني النساء:  •

فال    اء بينهنافت النسص ..ومهما ت& الغرية بني النساء تدخل على العاقلة وغريها.
 . بد من غرية, لكن جيب على املرأة إذا غارت أال أتمث 

 روية اللنب يف املنام:  •
فإذا رأى اإلنسان أنه يشرب لبناً أو   ...ام فإنه خري,نسان يف املن& اللنب إذا رآه اإل

 ا يدلُّ على خري, وعلى علم وإميان, ألن هذا هو الفطرة.يسقى لبناً فإن هذ
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 اهلجرة عن بالد الكفار:  •
إذا كان اإلنسان أيمن على دينه _ ك  العلم  م&  أبن يستطيع إظهار    _ا قال أهل 

وجه كا على  به  ويتمتع  بال  دينه,   _ األفضل  وإن كان  جتب,  ال  اهلجرة  فإن  مل, 
  , لكن الوجوب شيء, واألفضلية شيء آخر.شك_ أن يُهاجر عن بالد الكفر

 غفلة:  ل الت أهاعبادات أهل احلزم وعباد •
,...وهلذا يقول أهل  .قد يقلب العادات عبادات بسبب النية الصادقة.& اإلخالص.

هل الغفلة عباداهتم  ادات _ يعين ابلنية _ وأ : " أهل احلزم عاداهتم عبالسري والسلوك
 .عادات " , ألنه يصلى ويوم على العادة, وهذا صحيح

 متفرقات: •
 رأة من األنبياء.جد ام ال يو & الصحيح الذي عليه اجلمهور: أنه 

وهم, وهم  فمسمى واحد, وأما اجلن فهم ذرية الشيطان, هو أب   & الشيطان وإبليس
 ذريته.

   .هللناس أتقاهم أعقل ال &
ويتكلم بُفحش    كلف الفحش حش الذي يتفواملُت  ,& الفاحش الذي طبعه الفحش

 وغلظة 
عين, فأان ال  م أالله  , أي: املستعان " مجلة خربية مبعىن الطلبملة " هللا& هذه اجل

 أستعني إال بك أنت.  
نسان يف اإلقبال على هللا سبحانه وتعاىل وحمبته & املصيبة عبارة عن جتديد نشاط اإل

 .وتعظيمه
 ها واحد.  & الظاهر أن املناقب والفضائل معنا
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 . حل& كثرة املال ليست هي السعادة, إمنا السعادة ابإلميان والعمل الصا
 & يقولون: إن بكاء احلُزن دمعه حار, وبُكاء الفرح دمعه ابرد. 

يُ  إذا دع& هللا جل وعال  للمضطر حىت ولو كان كافراً, ال سيما  إليه,  فرج  اه وجلأ 
 فإن هللا تعاىل جييبه. 

 & ليت الناس...كانت أخالقهم كلها كرمية, لكانوا يدعون إىل اإلسالم بدون سالح
 املغيبات يف املستقبل. ن & الكاهن الذي خيرب ع

 " مرحباً " أصلها من الرحبة, وهي: املكان الواسع. & 
, ويُقال هلا:  أة من أفسق عباد هللا, أتيت امر اع ُجزافاً باأللقاب عندان اآلن رخيصة تُ &  

 السيدة فالنة ! 
& الشهادة اآلن صارت رخيصة تُعطى لكل من قُتل, فلو قُت ل على قومية أو على  

 شهيداً.   أي شيء صار
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 ربط هللا على القلوب: •
يربط مل  إذا  القلوب  تطمئهللا    &  تطري, وال  فإهنا  عليها وشدها  عليها  ربط  فإذا  ن, 

 ﴾ ط على قـُُلوبكمولريب   ﴿وأوثقها استقرت وهدأت, لقوله: 
 ابملنطق: البالء موكل •

قال: " إن الكري لو   , انظر كيف البالء موكل ابملنطق ! فإنه  & كعب بن األشرف
حىت , وأجاب ابختياره   طعنةدعي إىل طعنة بليل  ألجاب " وطابق متاماً فقد ُدعي إىل 

 ابقاً للواقع.طعن, فتأمل كيف عربَّ هبذا التعبري الذي كان مط 
 من أسباب إزالة األرق:   •

قظة بيد هللا سبحانه وتعاىل, فإذا أرقت ليلة من الليايل فافزع إىل هللا عز  ي& النوم وال
 . األرق , فإن هذا من أسباب إزالةنوماً هادئً نيمك وجل بذكره وسؤاله أن يُ 

 نساء العرب حىت املشركات كًن يسرتن سوقهن: •
( مجع ساق ) قد   يف اجلبل, رفعن عن سوقهن  ن قوله: ) حىت رأيت النساء يشتدد& 

راد ابلنساء: نساء املشركني, ويف هذا دليل على أنه كان من عادة  بدت خالهلن ( وامل
   هنا., بل يسرت ال يكشفن عن سوقهنَّ نساء العرب حىت املشركات أهنم 
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  احلزن: واالحتساب عند  ربكر عند السرور, والصشال •
, هذا حيُّ القلب, إال أنه  ما حُيزنهحيزن إذا جاءه  & الذي ُيسرُّ إذا جاءه ما يسرُّه, و 

ألشر  وظيفة أن يشكر هللا عز وجل على هذه النعمة وال جيعل هذا سبباً ل ن إذا ُسر  فإ
 مور ال تدوم وأن كل شيء يتغري أن األوإذا حزن يصرب وحيتسب األجر ويعلم  لبطروا

 األمن عند املخاوف: •
من البالء أن يكون  و   املخاوف,& من نعمة هللا على اإلنسام أن جيعل قلبه آمنا يف  

 اإلنسان مرعوابً.
عليه   الرسول  قوله  معىن  وهو  آمناً,  يكون  الفزع  اإلنسان حني  أن  اإلميان:  من   &

 عايت ((آمن رو صالة والسالم يف احلديث الصحيح: )) ال
 :من خصائص مين  أهنا مثل رحم األُنثى •

ا رحم  مثل  أهنا  مين   خصائص  من  إن  العلم:  أهل  بعض  قال  محلت  &  إن  ألُنثى, 
محل وإن  بركة  بواحد كفاه,  من  وهذا  بثالثة كفاهم,  محلت  وإن  ابثنني كفامها,  ت 

 له يف املساحة. املكان أن يتسع ملا ال يتسع له مث 
 : حممودةشركني األشعار يف هجاء امل •

النيب صلى هللا عليه وسلم هبا, وألن  & األشعار يف هجاء املشركني حممودة. ألمر 
ار اليت قيلت يف بدر ويف ُأحد ويف غريمها بقيت إىل اآلن, ففي  األشع  ى, فإن ذلك يبق

 هذا: دليل على أن من الفضل أن يُهجى املشركون. 
 يقللوا نسل املسلمني: لمني حياولون أن داء املسأع •

ألهنم ال يُريدون أن    والد,ء املسلمني حياولون من املسلمني أن يُقللوا من األ& أعدا 
  ذلك, ويُرغبون يف قلة األوالدا جتدهم يُرغ  بون يف العزل وأشباه يكثر املسلمون, فلهذ
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 للذنوب: غري املؤمناملؤمن و رؤية  •
ف  آاثرها, وهي جديرة أبن خيا  عظيمة, وخياف منها ومن   ن يرى أن الذنوب& املؤم

اآل ويفعل  عظيماً,  وإن كان  الذنب  يفعل  بل  يبايل,  ال  املؤمن  وغري  خر, منها, 
  والثالث, والرابع, وال يهتم.

& غري املؤمن ال يبايل عصى هللا أو مل يعصه, لكن املؤمن هو الذي تضيق به األرض  
 ة قذى يف عينه. عند معصيته ربه, ويرى أن املعصي

 " ال حول وال قوة إال ابهلل "  ةالعظيم الكلمة •
ال حول" أي: ال   اء: "هذه الكلمة العظيمة " ال حول وال قوة إال ابهلل " قال العلم

تنفيذ حيلة " إال ابهلل", وقال بعضهم: "  لة.  حي ال حول" أي: ال " وال قوة" على 
 .قان يان متفحول "إال ابهلل" واملعنتول من حال إىل حال, " وال قوة" على هذا الت 

من كن وجه كوهنا كنزاً  على  &  املرء  هبا  يستعني  استعانة,  اجلنة....ألهنا كلمة  وز 
ن اإلنسان يستعني هبا على شؤون العبادة اليت  ا كانت كلمة استعانة فإ..فإذشؤونه,.

 يتوصل هبا إىل اجلنة.  
 السكينة: •

..والقلب  الفزع...واالرتياح وعدم ثبات.مأنينة وال& السكينة من السكون, وهي الط 
إذا سكن واطمأن أمكنه أن يتصور األمور على حقائقها, وأن يُدبر شؤونه خبالف ما  

  نه ال يتصرف التصرف الذي ينبغي.عاً خائفاً مذعوراً, فإان فز إذا ك 
 أسباب اختالف العلماء:  •

العلماء وجدت أن من خالف الصواب ال   إذا تدبرت مجيع اختالف  خيرج عن  & 
   مور الثالثة: سوء الفهم, أو قصور العلم, أو سوء القصد. واحد من هذه األ
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 متفرقات: •
   ويفرح.يُنشطُّ  & املطر 

 نوا. الشيطان, ليحزن الذين آم  لب أن الرؤاي املزعجة تكون من& الغا
 & إذا حصل الظلم نزعت الربكة.

 عادة فال شك أهنا عذاب.& الرايح العاتية اليت ما جرت هبا ال 
تى هبا للتعجب مما وقع, سواء كان مما يستحسن  ؤ ه الكلمة ي& " سبحان هللا " هذ

 أو مما يستقبح.
 : هي الكالم املقرون ابإلنذار والتحذير.املوعظة& 

 فني, ولو مع مصلحتهما.راب حرام ولو مع رضا الطر & ال
 ومن االستغفار.  ينبغي لإلنسان يف آخر عمره أن يكثر من التوبة, & 
إذا  النو   & االستعام  به  على  قصد  ُمباح  نة  شيء  وهكذا كل  عبادة,  العبادة كان 

 يكون طاعة.   يُقصد به التقوى على الطاعة
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 تفسري القرآن الكري: •
أج  & من  القرآن  العلتفسري  تفسل  ألنه  وأمهها,  وتبيني وم  عز وجل,  لكالم هللا  ري 

حىت يتعلموها    فإهنم ال يتجاوزن عشر آايت  ,ملعناه, وهذه طريقة السلف رمحهم هللا
 العلم والعمل, فالذي ينبغي لنا أن نعتين بتفسري كالم هللا عز وجل.وما فيها من 

قسم يفسرون ابألثر  سمني:  م هللا عز وجل ينقسمون إىل ق & اعلم أن املفسرين لكال
عن   ابملنقول  رمحأي:  وابن كثري  جرير  ابن  مثل:  يفسرون    هما السلف,  وقسم  هللا, 

    م.الزخمشري وغريه, وهؤالء هم الذي خيشي منهابألثر ابلنظر, مثل: 
 قصة غري صحيحة:  •

تعاىل:   قوله  تفسري  اليت وردت يف  القصة  له شركاء    ﴿ &  فلما آاتمها صاحلا جعال 
ألن   صحيحة, ب  وأهنا نزلت يف آدم وحواء, ليست [  190األعراف:]  ﴾ مهافيما آات

    شجرةتلك القصة متضمنة للشرك, والشرك أعظم من املعصية أبكل ال 
   الصدق يف حمبة هللا عز وجل: •

وإذا    ,ألن كل حمبوب مطلوب  ,& إذا صدقت حمبتك هلل عز وجل صدق طلبك له
 وتقوم بعبادته, فتنال حمبته. حسننك ستُ  أن حُيبك, ألإنه ال بُد  بك لربك ف ق طلصد
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 القلب السليم: •
خلايل من الشهوات,   شك وهو ادد عنده وال& القلب السليم هو املوقن الذي ال تر 

له وإرادته وقصده كله هو احلق,  فال يوجد عنده شهوة وميل إىل خالف احلق, بل مي
 ذلك. ا إىل فعنده توكل صادق, واستعانة, ورجاء, وخوف, وحمبة, وتعظيم, وم

 كتاب ينصح الشيخ بقراءته:  •
ئد قلَّ أن جتدها  فوا...يعلم هللا أن فيه  أان أنصح بقراءة كتاب " القواعد املثلى "  &

  جمموعة, نعم هي موجودة يف الكتب, لكن قل  أن جتدها جمموعة, وهو موضوع مهم,
    ؟اف فيهوكيف نتصر   ,ألنه يف ذات هللا وأمسائه وصفاته, ويف داللة الكتاب والسنة

 الة األمور:و  •
وما   األرض,  يف  فساداً  يكون  ما  أشد  من  األمور  والة  على  التمرد  أن  اعلم   &

 الفنت والبالء يف هذه األزمنة إال بسبب التمرد على والة األمور.حصلت 
إذ ...إال  , ولكننا مأمورون بطاعته وعدم منابذته...& ويل األمر كغريه خيطئ وُيصيب

بواحرأينا منه كف  برهان فحينئذ جتب منابذته وإزالته من مكانه    ان فيه من هللا اً عندراً 
 سبياًل بشرط أن يكون هلم مقدرة على قتاله  مننيألن هللا لن جيعل للكافرين على املؤ 

به على اخللق من أخذ    ى& لو فسق بشرب مخر, أو زىن, أو غريه, أو بظلم يتعد
 الصرب والطاعة.علينا أو حبس, أو غري ذلك, فإن الواجب , أو ضرب, مال

 السفر إىل بالد الكفار:  •
:  لغريها _ إال بشروط ثالثةى أنه ال جيوز السفر إىل بالد الكفر _ للدراسة وال  ر & ن

حاجة أو  األول: علم يدفع به الشبهات. الثان: دين حيميه من الشهوات. الثالث:  
 خطر. , ألنه وز السفرهذه الشروط ال جي ضرورة تدعو إىل السفر. وبدون 
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 غالب أنه يتعب ويكون يف عناء: من أراد حقه من الناس كامالً فال  •
ى أقسام: فمنهم من يريد من غريه أن يعطيه احلق  ملعاملة الناس عل& الناس ابلنسبة 

بل العفو,  يقبل  وال  احلق كام  كاماًل,  والغالب  يريد  يعياًل,  ال  أنه  هذا  مع  على  ش 
  عناء, ويرى أن الناس مقصرون يف حقه. ئماً يف الناس, وأنه يتعب, ويكون دا

 من عفا عن الناس سل مح من القلق والتعب:  •
شيء ال يهمه,  ذ من بين آدم ما عفا وتيسر, وإن قصَّر أحد يف  من أيخالناس  من  &  

قص   الناس, و وال كأنه  مع  يعيش  الذي  هو  القلق, ومنر يف شيء, وهذا  من    يسلم 
 .التعب الفكري

 ه الرايء: لى نفسع ال أيمن اإلنسان  •
ى نفسه, ألن القلوب أعماهلا خفية وصعبة,  اإلنسان ال ينبغي أن أيمن النفاق عل  &

  ,أو حمبة ظهور  ,ما يكون, فال أتمن على نفسك النفاق برايءاإلخالص من أصعب  و 
    ا أشبه ذلك.أو م
   :قلوب املؤمنني تلني إذا وعظت •

إذا قسا القلب صار    ر, لكنألثتلني إذا وعظت, ويظهر عليها اقلوب املؤمنني  &  
نسان إذا مل يتأثر  , ومل يتأثر والعياذ ابهلل. وهلذا نقول إن اإلوةً كاحلجارة أو أشد قس 

 . رقةً ليناً و ه قسوًة, فإذا الن هلا علم أن يف قلبة ابملوعظة فليعلم أن يف قلب
 ار ماء عينه:غ اقبه هللا أبن أع •

من  ف  ﴿  ل ملا قال هللا عز وجل:ة الرجقص  فيها حماولة, كما يف ال ينفع    عقوبة هللا  &
املعاول, فأص  [30لك:امل]  ﴾معنيأيتيكم مباء    به  ماء عينه, غبح وقد  قال: أتيت   ار 

 فال ينفع فيه املعول, نسأل هللا السالمة. 
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 : ما وصف هللا به نفسه ُمقيدا  فإنه يُقي د •
ما &   أن  فإ  اعلم  ُمقيدا   نفسه  به  لكن  يُقي دنه  وصف هللا  فال نصف هللا ابملنتقم,   ,

امل اجملرمني.تننقول:  من  قال  قم  وجل  كما  عز  ُمنتقمون ان  إ  ﴿  :هللا  اجملرمني  من    ﴾ 
 [ 22سجدة:ال]

 االبتالء من هللا عز وجل لعبده: •
ابألحكام  يبتليه  الشرعية كذلك  ابألحكام  اإلنسان  يبتلى  وجل كما  عز  هللا   &

ليختربه, حىت بلغت األمور منه    ,ب أو بالايئ و مصاأض  رازل ابإلنسان أم القدرية, فين
 ء الفرج. كل مبلغ, ومل يبق إال فرج هللا عز وجل جا

 من أجل  أن ينفروا الناس منهم:أهل اخلري بصفات العيب  املنافقون يصفون  •
فات العيب  & املنافقون يف كل زمان ومكان, يقولون عن أهل اخلري, ويصفوهنم بص

 لكن هللا عز وجل يقول يف القرآن الكري: ناس منهم, و لروا افينن والنقص, من أجل أ
 [ 38ج:احل] ﴾رو ا إن هللا ال حيب كل خوان كفإن هللا يدافع عن الذين آمنو  ﴿

 الزكاة تُنمي األخالق واألعمال واملال: •
تطهرهم﴿&   صدقة  أمواهلم  من  الرذيلة  يعين  ﴾ُخذ  األخالق     ...البخلومنها  من 

ت  ﴾اهب  وتُزكيهم﴿والشح,   أأي:  فإن  نمي  وأمواهلم,  وأخالقهم  بل  وإمياهنم,  عماهلم 
 حق الناس ابلكرماء الباذلني تليف  األخالق تنمي وكذلكالزكاة تنمى املال ابلربكة, 

 لق:كتاب جيد يف الرد على القول بتحري الذهب احمل •
تاب  ل بتحري الذهب احمللق يف ك رد الشيخ إمساعيل األنصاري رمحه هللا على القو &  
جيداً رد اً   عليهاعلمياً  وردَّ  واألحاديث  ابألسانيد  وأتى  ال  . ,  على  ابلتحري ورد   قول 
  ه هللا.الشيخ ابن ابز رمح أيضاً 
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 احلذر من التشدد يف الدين وتكفري املسلمني: •
ولو خالفه يف أدىن  & احلذر من التشدد يف الدين وأن اإلنسان يرى أن غريه كافر  

يوجد من بعض الفئات وأن الواجب على اإلنسان أن يتسع قلبه وأن يعلم  شيء كما  
 ء فال يُكف  ر إال من قام الدليل على تكفريه. عت كل شيرمحته وسأن هللا عز وجل 

 االهتمام برضى هللا سبحانه وتعاىل: •
 سبحانه وتعاىل  & على اإلنسان أال يهتم برضى الناس أو غضبهم بل يهتم برضى هللا

يُ  الناس عنه, والذي يُغضب هللا لرضى    يضر فالذي  أن يرضى  مآله إىل  هللا سيكون 
 يه, ويكون رضا الناس عنه غضباً.  ىل يحقل ب القلوب علاس مآله أن هللا تعاالن

 وفق من اعترب ابملصائب للماضي واملستقبل:امل •
س مترُّ  األن كثرياً من الن  ب عرباً هللا جيعل له يف املصائأن    ن نعمة هللا على العبدم  &

املصائب هبا  به  يعترب  ال  امل  ,لكن  به  مرت  إذا  الذي  هو  هبا  واملوفق  اعترب  صائب 
 . واملستقبل ضيللما

لقوله    إال بسبب ذنوب ارتكبتهاهبذه املصيبة    ما ُأصبت   فيقول   & يعترب هبا للماضي:
  يُفكر يف نفسه: ما هو نئذ  وحي   ﴾ما أصابكم من ُمصيبة  فبما كسبت أيديكمو ﴿  تعاىل 

   ةله توبوما هي األمور اليت ال أزال ُمطالباً هبا ومل أفعلها؟ فُيوجب ذلك   حصل يالذ
للمويعترب  &   تربيةً   ,  ستقبلهبا  ُأصيبله  فتكون  فإذا   ,    _    _ من  مثاًل  بشيء 

من   مبصيبة  سُيصاب  أنه  يعرف  ألنه  الشيء,  هذا  يتجنب  املستقبل  ففي  األشياء 
   أجله.
اليت ُتصيب اإلنسان هياملصا&   أما من ماتت قلوهبم فال  م  ئب  واعظ للمعتربين, 

 يهتمون هبذا.
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 دراج: ن االستاحلذر م •
ى  فرت   ل , لكن أحياان ال تُعجل له العقوبة يف الدنياعج   أن يُ   & من نعمة هللا على العبد 

است وهذا  تزداد,  النعم  ولكن  املعاصي,  يف  ُمستمرين  وجدت  الناس  فكلما  دراج, 
 . فرينالكااملسلمني أو ا, واملعاصي تكثر فهو استدراج, سواء يف رت م تالنع

 كفار:د عن االختالط ابلالبع •
ابلكفار االختالط  عن  الُبعد  على  التنبيه  إىل  &  تؤدي  ورمبا  تُؤثر,  املخالطة  ألن   ,

 نفرة من الكفار. املودة واحملبة, ولو مل يكن فيها إال أن االختالط تزول به الغرية وال
  س _ يف األول قبل أن ينتشر الكفار يف بالدان _ إذا مسعوا لفظ الكافرنا & كان ال

بعض الناس يطلب ودهم وحمبتهم, ويركن إليهم,   هم, أما اآلن فإن رمبا تقشعر جلود
 وأينس هبم, ويضحك إليهم, والعياذ ابهلل, وُرمبا يُقدمهم على املسلمني.

 لسالم: من قصة يوسف عليه الصالة وافوائد كثرية مستنبطة  •
  ...كتب شيخنا...بن سعدي رمحه هللا رسالة...ذكر فيها فوائد كثريةورة يوسف& س

ومراجعتها تفيد طالب العلم يف كيفية   ستنبطة من قصة يوسف"فوائد كثرية ماها "مس..
 وفيها أشياء تنفع القضاة   فوائد مهمةالفوائد   وهذه . ..استنباط املسائل من الدالئل

 التحذير من الرتف: •
واتبع الذين    ﴿  رتف, وأنه سبب لوقوع اإلنسان يف الظلم, لقوله: ال تحذير من  ل& ا

والغالب أن املرتفني هم التالفون, كما قال هللا  [  116]هود:  ﴾ فوا فيهظلموا ما أتر 
     [45]الواقعة: ﴾إهنم كانوا قبل ذلك مرتفني ﴿ تعاىل يف سورة الواقعة:

إتراف القلب, وإخصابه ابلعلم    ينظر إىل   ا & العاقل ال ينظر إىل إتراف البدن, وإمن
 واإلميان.
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   : ة قد تكون تنبيهاً وهى املكر الرؤ  •
ألن اإلنسان    فتسر اإلنسان ابعتبار نتائجها   ميكن أن تكون الرؤى املكروهة تنبيهاً &

بهه  أحياانً قد يتلبس مبعصية, أو أبكل مال  ألحد أو بظلم ألحد ويرى يف الرؤاي ما ين
 .ايهبذه الرؤ  يف نفسه بل قد حيمد هللا أن نبهه على هذا األمر   تكون مكروهة فهذه ال
 عظمة القرآن الكري:  •

  وهذا يشمل عظمته يف اللفظ, وعظمته يف املعىن ﴾والقرآن العظيم ﴿ قوله تعاىل: &
.  أي يف أحكامه وأخباره, وعظمته يف آاثره اليت بقيت..  وعظمته يف املنهاج والسلوك

 . لتأثري إذا مسعه اإلنسان فالبد أن يتأثر بهعظمته يف او 
 : ن فيها للصربالضراء نعمة إذا وفق اإلنسا •

لضراء, فإنه  حبصول السراء واندفاع ا   عليه  تعاىل & كما أن اإلنسان يذكر نعمة هللا  
عليه تعاىل  نعمة هللا  الضراء   يذكر  فيها    حبصول  اإلنسان  وفق  إذا  نعمة  الضراء  ألن 

 ودرجات.يف حد   ذاهتا تكفري للسيئات, مث إن صرب صار فيها أجر  للصرب فهي 
 :وجهاد دةعبا ونشره العلم طلب  •

تستمع  نت  ك فإذا  ...ال ينبغي أن يُعيقه النصب والتعب عن طلب العلم,اإلنسان  &  
ُتسجله أو تكتبه أو تراجعه, فال تظن  هذا جمرد مراجعة أو جمرد كتابة, أو  إىل علم أو  
   ادهبل نشره عب, جمرد استماع

شه إذا كان  & احلقيقة أن طالب العلم من حني يقوم من الليل إىل أن يرجع إىل فرا
إذ إنه بني استماع إىل العلم أو كتابة له أو  طالب علم حقاً فإنه يف عبادة ويف جهاد,  

 هاد يف سبيل هللا. مذاكرة له أو حبث  فيه, وكلُّ هذا من اجل
 طريقه.& من طلب العلم يس ر هللا له 
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 الزان: الغناء بريد  •
الزان  "قيل:  &   بريد  الغناء  إذا    "  إن  يقول:  الفجار  بعض  إن  وهذا صحيح, حىت 

 أردت أن تُلقي إليك الفتاة بزمامها فغن   هلا. 
 اخلطبة التأثري على من خُيطب فيهم: املقصود من  •

  ىت يلينوا للحقطب فيهم, حعلى من خي ؤث ر اإلنساُن  املقصود من اخلطبة هو أن يُ &  
فإذا النت  [  28]الرعد:  ﴾  الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر هللا  ﴿  قال هللا تعاىل:

 , فال حاجة إىل اإلطالة.القلوب وذرفت العيون فقد حصل املقصود
 :اإلنسان  دي  ن  كلما ازدادت النعم كان ذلك أخطر على •

 ين.د   من حيُث الت النعم كان ذلك أخطر على اإلنسان كلما ازداد&  
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 : ( 4977( إىل رقم )4730)األحاديث من رقم  :عاشراجمللد ال
 
 
 
 
 
 مرض نفسي: •

ال    أبعد عين    فكل من دان منه يقول [  79]طه:  ﴾ أن تقول ال مساس  ﴿قوله تعاىل &  
اسة بيين  متسين, وهذا أشدُّ من األجرب, ألنه هو بنفسه يقول: ال مساس, أي: ال ممُ 

 جل.وهذا مرض نفسي, ولكنه ُعقوبة من هللا عز و  وبينك, أبع د عين وأُبعد عنك,
  :همالذي خيالط الناس ويصرب أذاهم خري من الذي ال خيالط  •

, وال حيبُّ أن انزوائياً ال حيبُّ املخالطة مع الناس رجاًل انطوائياً  س يكون & بعض النا
يقربوا حوله, وخري الناس من خيالط الناس فينتفع منهم وينتفعون منه, والذي خيالط  

 هم وال يصرب على أذاهم.خيالط أذاهم خري من الذي ال  على الناس ويصرب
 : أهوال يوم القيامة جتعل الناس تضيع عقوهلم •

  أي أن أحواهلم كحال   ,حىت ترى الناس سكارى  ,امة تضيع عقوهلميوم القيالناس  &  
أي ما هناك مخر شربوها حىت سكروا منها   [2]احلج:﴾وما هم بسكارى﴿  السكارى

 أصبحوا كأهنم سكارى لعظيمة فمما رأوه من األهوال ا ﴾ن عذاب هللا شديدولك﴿
ئن ال حمالة,...نسأل هللا أن  يوم كاا ال& جيب علينا أن نستعد له ما استطعنا, ألن هذ 

 من أهوال, وأن جيعلنا وإايكم من السعداء فيه. يعيننا وإايكم على ما فيه 
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 العزلة:  •
من االنتفاع منهم, فقد    ن اإلنسان من نفع الناس, وال& إذا فسد الزمان, ومل يتمك

ترك  يقال إىل  العزلة  هذه  ُتؤدي  أال  بشرط  لكن  وأفضل,  خري  العزلة  إن    واجب: 
 أو ما أشبه ذلك مما جيب فيه االجتماع مع الناس.  ةعة أو اجلمع اجلما
 يس ر: حصول ماالتصفيق عند التكبري وليس  •

ما يعجبه ويسره  &   فيقول: هللا أكرب,إذا حصل لإلنسان  أي هللا أعظم    فإنه يكرب 
ا  ا مسعت ومما أعجبين, وهذا خالف ما يفعله بعض الناس إذا مسعوا م شأانً وأجل  مم

 فقوا كأهنم الديكة, وهذا ليس مبشروع, وإمنا يشرع التكبري.جبهم صيع
   الرتف: •

وا بنعم ال تتمتع  لست أقولو   عن الرتف ما أمكنهالذي ينبغي لإلنسان أن يتباعد  &  
عندما  ...كما هي حال كثري من الناس...لكن ال جتعلوها أكرب مهكمهللا بل متتعوا هبا  

 والرتفيه  واإلرفاه  فالرت  وعن تهوكثر جتده يتحدث عن املال  يتحدثون 
أنفع    اليت  املنتزهات واأللعاب&   الناس عما هو  تُلهي  أن  فيها  منها, ورمبا  أقل ما 

 ما أشبه ذلكهم عن األمور الواجبة, و يهتُل
يف  األشياء  هذه  خ&  من  أهنا  ظين  والنصارى    اليهود  من  األعداء  خطط  من  طط 

ين   هلم  قح ل  مبا خُ   تغلواويشت  ه وا لخلق  ما سوا  يفتحون على الشعوب ابب اإلرفاه حىت 
   وقد قيل: إن يف الرتف التلف  هم أن حيققوا هذه األمورويكون أكرب مه  له  عما ُخل ُقوا 

...أصبحت اآلن ال دنيا يف امللذاتبالداً كانت تُعترب زهرة ال  ُنشاهد...& يف عصران
ع إىل  رجال يأ  قوي   أيمن اإلنسان فيها على نفسه أن خيرج وإذا خرج فعنده احتمال

 ات.نتبه هلذه اإلرشادناقها من دماء أهلها ولكن قلوبنا قاسية ال سو بيته وسألت أ
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 : جور من أسباب ظلمة القلبوالف, من أسباب نور القلب العفة  •
القلب  العفة&   نور  أسباب  ولذلك كان  من  القلب  ظلمة  أسباب  من  ...والفجور 

الزىن سواء كان ابلعني القلب  أو ابرجل  لأو اب  أتثري  أو ابلفرج على  أو ابللسان  ليد 
   نور القلب أبلغ. على ة, وأتثري العفلقلب أعظم من أتثريه من غريهوعلى نور ا 

 سلمة لوجهها:وجوب تغطية امل •
كان  ا: " فخمرت وجهي جبلبايب " وقد ذكرت أن هذا  وجوب تغطية الوجه, لقوهل  &

فسر لآلية, كأنه بذلك فسَّرت  املُ نها  ع  هللا  , وهذا من فعلها رضيعد نزول احلجابب
    عز وجل به. احلجاب الذي أمر هللا

 احلجاب أبلغ يف تطهري القلوب: •
أطهُر  ﴿&   وقُـ ذلكم  :    ﴾نُلوهبلُقُلوبكم  منه  لنجاسة  أن  ُعل مح  احلجاب موجب  ترك 

إىل   أقرب  احلجاب  التطهري كان عدم  أبلغ يف  احلجاب  إذا كان وجود  القلب, ألنه 
 اسة. نجث والالتلو 
 :الوعيد الشديد ملن أحب إشاعة الفاحشة فكيف مبن أشاعها بنفسه؟ •

 مؤمل,   أي:  ﴾  أليم  عذابهلم    ﴿& الذين حيبون أن تشيع الفاحش يف الذين آمنوا  
وهذا الوعيد من هللا عز وجل ملن حُيبُّ أن تشيع الفاحشة يف    ﴾آلخرةاا و يف الدني﴿

   املؤمنني, فكيف مبن أشاعها بنفسه ؟ ! 
 ة:أتربج أهانوا املر ور والالسفة دعا •

يف   الكفر  يكونوا كأُمة  أن  اإلسالم  أمة  من  يريدون  الذين  والتربج  السفور  دعاة   &
حرروا املرأة    أهنمبذلك  هن, ويدعون  جهن وعدم احتشام اختالط النساء ابلرجال وترب 

 ع, وأذهبوا حياءها الذي ُجبلت عليه. يف الواقأهانوها وأكرموها, ولكنهم 
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 ماتت الغرية من قلوب بعضنا:  •
ماتت الغرية من قلوب بعضنا وصران نرى أعداء هللا ميشون بني أيدينا وكأهنم أولياء  &

.مؤمن ابهلل ورجل...ملحد ولو فتشت عن قلبه لرمبا  إلنسان بني رجل..هللا ال يفرق ا
 مل يف العمنه  ألنه كما يدعي أعرف  ضل...الكافر على املسلم ده بعض األحيان يفجت 

 هتوين املصيبة على من ُأصيب هبا: •
  قالت   ألن أم عائشة رضي هللا عنها& ينبغي لإلنسان أن يُهون األمر على املصاب,  

_    بب, وأنه قلما تكون امرأة وضيئة _ أي حسنةوذكرت الس  عليك,  هون   اي بنية
   .اهتعين: إال تكلمن في رن عليها,حُيبها, وهلا ضرائر إال كث  رجل  وعند
 سنة الرسول عليه الصالة والسالم إيذاء له:الفة خم •

صلى هللا عليه وسلم. ويف هذا الزمن ال ميكن   & ال حيل  لنا أبداً أن نؤذي رسول هللا
نؤذأ شخصياً,  ن  ألن لكن  يه  له,  إيذاء  سنته  وخمالفة  يتأذ  خمالفته  الشريعة    ىهذه 

 ا.افقتهرسول هللا عليه الصالة والسالم مبخالفتها, ويفرح مبو 
   :وف والوجلاخل •

السلف كان إن  يقال:  يبلغ&  أن  أشهر  ستة  هللا  فيسألون  رمضان,  يصومون  هم  وا 
, الً يكون خائفاً وج  فاإلنسان جيب أن   رمضان, مث يسألون ستة أشهر أن يتقبله منهم,

    ظن  ابهلل, ولكنه سوء ظن  بنفسه.ال سوءح 
 : فارقة الدنيال عليه مجلنة سهً املسلم إذا ُبشر اب •

ال شك    حنن نتوالكم يف الدنيا ويف اآلخرة  إذا بشر ابجلنة وقالت املالئكة  نسان إلا  &
ل إىل ا بشر أبنه سريت أن هذه بشارة عظيمة تسهل خروج الروح من البدن, ألنه إذ

 هؤالءاللهم اجعلنا من   فتنقاد ء أكمل وأحسن من الدنيا سُهل عليه مفارقة الدنيا شي
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 :نسان يف حماجته وعقلهقراءة القرآن تزيد اإل •
& قراءة القرآن تزيد اإلنسان يف حماجته وعقله, ألن عائشة رضي هللا عنها تعللت  

  من القرآن.أ كثرياً سن, وأهنا مل تقر أبمرين: أهنا حديثة ال
 من يشمئز من احلق وينفر منه:   •

ابل منه ويكرهه, ويرضى  وينفر  احلق  من  يشمئز  إنسان  ففيه  & كل  به  باطل ويفرح 
 ه من هؤالء املشركني الذين إذا ذكر هللا وحده امشأزت قلوهبمشب

 ة الكفار: ظإغا •
ن نغيظ الكفار  أنه يُطلب من ا أيُفيد فائدة عظيمًة, وهو    ﴾ليغيظ هبم الكفار  ﴿&  

وحنن مأمورون   فإن غيظهم إذالل هلم وإعمال للهم والغم يف نفوسهم بكل ما نستطيع
 ﴾ميب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهاي أيها الن﴿: ال هللابذلك بل قد ق 

ُمنفذون   ابلدين,  متمسكون  أننا  إبظهار  نغيظهم  وأن  &  أقوايء,  وأننا  ألحكامه, 
آب اإلسالميةنتمسك  من  دابنا  متسك  فكل  يغيظهم,  هذا  فإن  الدينية,  وعقائدان   ,

 هم وحيزهنم. ظ يغي قيقي وليس اإلسالم املدعى...فإن هذا احلاملسلم ابإلسالم 
 خوة إنسانية فاألخوة احلقيقية أخوة الدين: ال إ •

الغ  زالت  احلاضر  الوقت  يف  املسلمني  بني  الكفار  ملا كثر  وهان  &  النفوس  من  رية 
يتكاألم أصبحوا  حىت  األخوة  ر  وجعل  هذا  هللا  حما  وقد  اإلنسانية,  ابألخوة  لمون 

 يةا مل تكن األخوة الديناحلقيقية أخوة الدين حىت القرابة القريبة تنتفي إذ
 الكلمة العظيمة: •

القلب   إذا دخلت يف  العظيمة,  الكلمة  إله إال هللا " هذه  انفتح, وانشرح  & " ال 
 بصرُه, وإذا أصابت األصم  مسع احلق األعمى عن احلق أللحق, وإذا أصابت اإلنسان 
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 :بني ملن دونهكلما كان اإلنسان أتقى هلل تبني له احلق أكثر مما يت •
له احلق, وكلما كان  & من طُ  يتبني  فإنه ال  الذنوب  قلبه  قلبه ورانت على  ب عح على 

 من كان أصدق وأكثر  ....وكلُّ ملن دونهاإلنسان أتقى هلل تبني له احلق أكثر مما يتبني  
 أمانة فهو إىل احلق أقرُب.  

 :لزم من يغتنم كل أقواله وأفعاله وجيعلها هلل عز وجا املؤمن احل •
ازم ميكن أن يتبتل إىل ربه يف كل شيء, يف أكله وشربه ولباسه  & اإلنسان املؤمن احل

لكانت  الغفلة  ولوال  وخروجه,  ال   ودخوله  جدا  ي   الغنيمة كبرية  أن  هلا,  غتنم هناية 
 .اإلنسان كل أقواله وأفعاله, وجيعلها هلل عز وجل

 ل به: موالع ر هللا له حفظه وفهمهمن تذكر ابلقرآن واتعظ به يس   •
يُ  أن  أردت  إذا  يف  &  ويبقى  لفظه,  عليك  يسهل  حبيث  لفظاً  القرآن  لك  هللا  يسر 

يُ  وأن  القر نفسك,  لك  يُيسر  وأن  ومعىن,  فهماً  القرآن  لك  عماًل, ويسهل  آيسر  ن 
 ليك تطبيقه, فاجعله ذكراً لك, وتذكر به. ع

 علم الكالم علم جدل: •
حُيولوا أن  يريدون  فقط,  جدل  علم  هو  الكالم  علم  الكت  &  على  املبين  اب  العلم 

عقاًل, و  يدعونه  ما  على  مبين  علم  إىل  هذام والسنة  يف    ع  هو  عقالً  يدعونه  فالذي 
 احلقيقة وهم, ال عقل. 

 : واإلنسان املسروراإلنسان العبوس  •
يعود كئيباً  فرمبا  اإلنسان  رآه  إذا  العبوس  اإلنسان  يكون  &  الذي  اإلنسان  لكن   ,

مسروراً وجه دائماً  إذف مستبشراً    ه  املغموم  اإلنسان  النيب  إن  وهلذا كان  ُيسرُّ,  رآه  ا 
 صلى هللا عليه وسلم دائم البشر كثري التبسم, من رآه ُيسرُّ به. 
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 ورة عظيمة: س •
السورة  & سو  الواقعة...هذه  إذا أتملها اإلنسان,    عظيمةسورة  رة  السور  من أعظم 

 . وعظة لكانت كافيةمل لو مل ينزل يف القرآن إال هذه السورة يف ا
 سيما يف الوجه إما حسية وإما معنويه:ال •

وجوه  ﴿&   يف  إما    ﴾  همسيماهم  واملعنوية  معنوية,  أو  حسية,  إهنا  السيما...إما 
 ور الوجه.  لتواضع, وإما بناب

 النفس املطمئنة:   •
املطمئنة   النفس  املوت, ومطمئنة يف&  عند  الدنيا, ومطمئنة  احلساب,    مطمئنة يف 

 .هللا هلا, ومرضية عند هللا عز وجلة عن نفسها, وعن ثواب يألنه راض
 اإلنسان له نفس أتمر ابخلري ونفس أتمره ابلسوء:  •

اب أتمره  نفس  له  إما  اإلنسان  أتم&  نفس  أو  هي  خلري,  لوامة  نفس  ومث   ابلسوء,  ره 
وصف للنفسني مجيعاً, فاللوامة إن كانت يف النفس املطمئنة فهي تلومها على فعل  

 هي تلومها على فعل اخلري. ت يف األخرى فوإن كان ,الشر   
 العني: •

هي عبارة عن انفعاالت نفسية خبيثة, خترج من هذه  & العني اليت تصيب اإلنسان  
 دف الذي توجهت إليه فتصيبه, نسأل هللا العافية. اخلبيثة إىل اهل النفس
 احلاسد:  •

 .لقلة عقل اإلنسان وقلة دينه & احلسد ال أييت 
أحرقت قلبه, وكل نعمة يُنعم    , انُر حسده قدأذى, ويف همًّ, ويف غمًّ   احلاسد يف&  
 , ويتعذب هبا. هبا على غريه يتأمل هلا أتملاً شديداً هللا 
 [ 76]ـــــــــــــــــــــــ



 قات:متفر  •
ة, حىت  جة عالي& هللا تعاىل يبتلى العبد, لينال بذلك درجة الصابرين, ألن الصرب در 

 معه.  استحق الصرب أن يكون هللا
الق  إذا تدبرت  العلم واملعرفة ما ال خيطر  &  فيه من كنوز  رآن وأتملت فيه وجدت 

 .& الصغري يكون كبرياً مبا معه من العلم على ابلك.
 أخص  من التوبة, ألن " أانب " مبعىن: رجع, رجوعاً كامالً مع اإلقبال & اإلانبة فهي 

 تأسف واألسف واحلزن.& احلسرة هو الندم وشدة ال
. من استوزه. ه يقويمُس ي الوزير ألن &  & يقال: فالن رزين, أي: ثقيل عاقل متأن  

 زع بركته. وتنيزيد ماله إال فشالً  راب الذي يدخل على آخذه ال& ال
إذا اختلف النحويون يف مسألة فخذ ابألسهل, فتتبع الرخص يف عدة عندي:  القا&  

 الفسق.  النحو ال يوجب
ا اململف&  األرض  هي  التفاؤل, كأه ازُة:  ابب  من  مفازًة  ومسيت  فاز    ن لكة,  الرجل 

 ابلنجاة منها.
دوران    & الشمس هي اليت تدور على األرض, فيختلف هبذا الليل والنهار, ويُقال:

 نستطيع أن ننكره أو نثبته. األرض ال 
ف عح, فإن من  وعماًل رُ هجروه تالوًة  & يف آخر الزمان إذا أعرض الناس عن القرآن و 

رح  ساعة أن يرفعل أشراط ا  ة العافينسأل هللا   القرآن من الصدور ومن املصاحف إذا ُهج 
 ريب من منتصف الليل. & أذكار املساء تكون من العصر إىل ق

من  &   بداًل  الفكرية  اليهود  ابلقوى  احتلوها  العسكرية  ابلقوة  بالدان  حيتلوا  أن 
 .من شباب املسلمني اُ ثري السافلة, حىت أفسدوا ك الفاسدة, واملناهج  
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 :الكري  القرآن  •
سمع  مسعه, لكن ملن كان له قلب أو ألقى ال من لى ن: أنه يؤثر ع & من فضائل القرآ

 . وهو شهيد
   أبداً.   ء عنهي& القرآن ُيستغىن به عن كل شيء, وال ُيستغىن بش

ى هللا اإلنسان القرآن, وعل مه معانيه, ووفق لتصديقه, والعمل به, فهذا  & إذا أعط 
ون القرآن  ؤ قر ا يوإمن ا غافلون وأكثر الناس عن هذ  يعدله شيء من الدنيا أبداً   الذي ال

 . وه على أنه غنيمة فهذا قليلب التربك وطلب الثواب يف قراءته أما أن يقرؤ ن ابم
الناس لفظ كتاب هللا عزوجل العزيز, أو يدرسهم تفسريه هو خري   الذي يدرس   &

 الناس.
      فظه اإلنسان كان ذلك أشد إمياانً وإيقاانً.ح كلما...ن ظهر قلبع حفظ القرآن & 

 ت:آلايوا ترديد السور  •
& ال أبس أن يردد اإلنسان سورة من القرآن تُعجبه إم ا يف معناها, أو يف أسلوهبا...  

إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن   ﴿تعاىل:    كما ردد النيب صلى هللا عليه وسلم قول هللا
 [ 118ئدة:]املا ﴾ متغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكي
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 : ياءة آية الكرساحلرص على قر  •
قراءة آية الكرسي, وأنه نسيها ليلة من   أنه كان حيرص على  ملؤذنني & حدثين أحد ا

ن شر املخلوقات األخرى  ذلك على أن هذه اآلية تنفع حىت م  ...فدلَّ الليايل فُلدغح 
   غري شيطان اجلن. 

 نعمة العلم:  •
لن  & إذا وفقه هللا عز وجل  العبد  نعمة هللا على  أكرب  من  ية خالصة, وحبًّ  العلم 

 . هللاشريعة للخري, ونشر ل
 : لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ةب مفيدكت •

قل  ﴿جواب أهل العلم واإلميان عن أن  رمحه هللا...كتاابً مساه  ألف شيخ اإلسالم  &  
القرآن "  ﴾هو هللا أحد   , وفيه فوائد عظيمة  ,...جملد لطيف ليس كثرياً تعدل ثلث 

   .هه الستفاد منطالب العلم راجع تتعلق ابلتوحيد, لو أن 
كتاب عظيم, لو تيسر أن يلخص هذا الكتاب لنفع, وتبني    منهاج السنة " " هتاب& ك 

 فيه جهل الرافضة, وسفههم, وتلخيص الذهيب رمحه هللا ليس بشيء. 
 ن إال مع احلاجة القصوى: ال يستقرض اإلنسا •

ها, فتجد  ن عليهم األمر فيوها  االستقراض ابًتلي الناس أو كثري منهم هبا  لة مسأ  &
وال شك أن هذا من سوء التصرف   ذهب يستقرض...تاج ألمور كماليةاح لو  سان اإلن

    والذي ينبغي لإلنسان أال يستقرض أبداً إال مع احلاجة القصوى اليت ال بد منها
 فاهتم:  ثناء العلماء على مصن •

العلماء ر  ما زال  ينتفع هبا, ال  , من أجلنفاهتممحهم هللا يُثنون على ُمص&   من  أن 
 س.على النا  هباوا فخر أجل أن ي
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 املعسر إذا تزوج فإن هللا يعنيه من فضله:  •
حدثين ثقة أنه  اإلنسان إذا تزوج وهو معسر فإن هللا تعاىل يُعنيه من فضله...وقد    &

زاد دخله, وملا  وارد كثرت عليه, و ي ابلداللة, وملا تزوج رأى املكان داًلاًل يبيع ويشرت 
 . ثر وأكثرأك  ذلك أى لد ابنه عبدهللا ر و 

 ساء عظيمة:فتنة الن •
  على اإلنسان التقي والفاسق, والعامل واجلاهل,   خلد& فتنة النساء عظيمة, ألهنا ت

نفسه   يف  ليس  الفتنة,  هذه  درء  على  احلرص  غاية  حيرص  أن  اإلنسان  على  فيجب 
 فحسب, بل حىت يف جمتمعه. 

 والتربج: توعية دعاة السفور •
وتربجها وخمالطتها   فور املرأةالذين يدعون إىل س  قومال  لئكعلينا أن نُبصر أو & جيب  

نبني إذا  واملستقبل هلم أن هذا هدم لألخالق واألداين  للرجال وأن  الشعوب  , ألن 
     جبابرة اخللق. أمام....أصبحت ال قيمة هلا وأصبحت ذليلة..أصبحت هبيمة

 : تزوج املرأة نفسهاال  •
القر د  & أن ل   على  ن   آن  تزوج  ال  الويل.    وأن ا,  فسهاملرأة  هو  ابلتزويج  املخاطب 

نكاح   ال   (( وسلم:  عليه  هللا  صلى  النيب  قال  ذلك,  على  السنة  دل ت  إال كذلك 
  ((بويل 
نفسها  & املرأة  تزوج  أال  يقضي  الصحيح  قاص  النظر  املرأة  النظر ال وذلك ألن  رة 

ال  تعرف يُرقق  الكفء من غريه, وألهنا سريعة  القولعاطفة, لو  ت  قادان  اإلنسان هلا 
 ليه بسهولة, وألنه ليس عندها بُعُد نظر, فتخدع, واملسألة ليست هينة.إ

 ب الوالية يف النكاح الكتاب والسنة والنظر الصحيح.و األدلة على وج& 
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  يف حفالت الزواج: ياتغنإحضار امل  •
مكربات  ن  علو .الفاسقات يُغنني وجي ..تون ابملغنيات& ما يفعله بعض الناس الذين أي

وأ ترميه  فهذا ال شك يف  أنعم  الصوت  الذي  فإن  بكفرها,  نعمة هللا  مقابلة  من  نه 
 ! وهل هذا إال سفه ؟!؟ عليكم ابلزواج كيف تُبارزونه ابملعصية

 الشرعة " ظهور الزوج والزوجة أمام النساء "  •
اً أمام  الزوج والزوجة مجيع  جلشرعة " حيث خير ما يسمونه " ا يف قصور األفراح...&  

فإهنم البيوت,  يف  وال  جيوز,  ال  هذا  فإن  ابلزوج  ضي  النساء,  وأيتون  منصة,  عون 
    , وحنذر منه.والزوجة أمام الناس, وهذا خطأ عظيم

 االستغناء عن حفالت األفراح: •
أان أرى   ما&  فيها    أن االستغناء عن هذه األفراح أحسن بكثري, ألهنا غالباً  يكون 

يكك مجع   وُرمبا  متعب,  حصل  ثري  فلو  فائدة  بدون  تذهب  أطعمة كثرية,  فيه  ون 
 االستغناء عنها لكان أحسن.

 القلوب هلا أتثري على األجساد: •
أنت  , وقلت له:  على أحد املرضى  لى األجساد, فلو دخلت & القلوب هلا أتثري ع

ل  خشر, ولو دويستب  اليوم طيب, ووجهك أحسن مما قبل, لكان خيفف عليه املرض
 داد مرضه. وقال: أنت اليوم أسوأ من أمس, فإنه يز آخر على شخص آخر, 

 : سخ البغضاء من القلبجماهدة النفس مل •
اولت ذلك فهذا  حملسلمني, وإذا  & حاول أن متسح البغضاء من قلبك إلخوانك ا

إصالح   إىل  ألن  أقرب  النفس  على  جداً  ثقيلة  تُبغضه  من  مناصحة  ألن  املسلمني 
 ة يف قلبك سهل عليك مناصحته. لكن إذا أبقيت املود.قلبك ينفر منه..
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 الربكة اليت جيعلها هللا تعاىل على يد اإلنسان:  •
فع الناس بعلمه...الربكة يف أخالقه,  إال انت& الربكة يف علمه حبيث ال جيلس جملساً  

حسنه.. أخالقه  تكون  به....حبيث  الناس  من  الربكةفيقتدي  فكم  املال  سان  إن  يف 
 . قد ينتفع الناس هباعنده مال قليل...

 املالئكة تتأذى من شرب الدخان: •
ي اإلنسان أن & ال ينبغي لنا أن نسعى إىل شيء يكون فيه طرد املالئكة, وهلذا هن

يدخل املساجد اليت هي أماكن املالئكة وهو قد أكل بصاًل أو ثوماً أو شيئاً مما تكره 
 ئكة تتأذى من شرب الدخان رائحة دخان فإن املال ئحة لك إذا كانت الراكذ...وتهرائح
  :ال تستعجل يف الطالق ولو طلبته الزوجة •

أنت    ...فيقولتقول طلقين...جاملرأة ضعيفة يف التفكري...وهلذا أحياان متسك ابلزو   &
إذا    يد الثانية فيقول أنت طالق فتقول أريد الثالثة فيقول أنت طالق مث ر طالق فتقول أ 

   عن هذا. ون دائماً أييت أانس يستفت...و تولول وتبكى حزانت وقامت قال ذلك صرخ
 يان حىت يقبلوا النصح والتوجيه:ع الصباملزاح والضحك م •

أهلنا فمعىن ذلك أنه جيب علينا أن نالحظهم وأن أنمرهم  & إذا كنا مسؤولني عن  
  نفسه إىل   أن ينزل اإلنسان   ...فمع الصبيان مثاًل ال أبس اهم عن املنكرهابملعروف ونن

 ويقبلون منهويشرح الصدر   وهذا يفتح نفوسهم له...هم ويضحكزح مععقوهلم وأن مي
 زوجة حصوصاً:هل عموماً ومع الإحسان العشرة مع األ •

ينبغي لإلنسان أن حيسن العشرة مع أهله عموماً, ومع زوجته خصوصاً, ألن هذا  &  
  نه يحتعب ويُتعبعشرة, فإا إذا كان سيء اليسبب حياًة سعيدًة غري مكدرة, خبالف م

 وكل شيء يُوجب احملبة بني الزوجني وهو مباح فهو خري.....
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 االختالط له أتثري عظيم: •
ريش  ط ابلناس ال بد أن يؤثر يف اإلنسان فيأخذ من طبعائهم, فإن نساء ق& االختال

األنصار نساء  من  الرجال  ,أخذن  يغلنب  األوال  ,وصرن  رجال  أن  أيضاً   شك  نصار 
 فصار هلم شيء من الكلمة ابلنسبة للزوجات. ,ينهاجر خذوا من رجال املأ

 زون:إدخال السرور على احمل •
ينبغي لإلنسا السرور على من رآه حمزوانً, ألن عمر رضي هللا عنه &  يُدخل  أن   ن 

الفرح,    أنس اي رسول هللا ؟ أي: آيت حبديث أُنس يؤنس ويُدخلاستأذن, قال: أست
 ال.  وسلم أذن له, ألنه مل يقل:عليه لرسول صلى هللا حلزن, وكأن اويُزيل ا 
 أسباب كثرة الزان:  •

وجل,  عز  ابهلل  اإلميان  قلة  املال.  منها: كثرة  ألسباب كثرية,  تكون  الزان  & كثرة 
أعظم   من  وهذا  وجوههن ,  النساء  وكشف  التربج  الصحيح.  النكاح  عن  العزوف 

 أسبابه.
 متفرقات: •

يكتم,    & ال  نشره,العلم  ع   واألصل  من  مسعت  قفإذا  فائدة  امل  منه  أو كتبت  واًل 
 فانشرها. 

عنها: فسرتن   عائشة رضي هللا  لقول  الرجال,  أن تتجب عن  املرأة  & جيب على 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 دوام الطاعة هلل عز وجل. & القنوت, 
  احلج.  ال سيما السفر إىل العلم والفضل و  مصاحبة أهلإلنسان  & ينبغي ل
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 تقليل الطعام والشراب: •
وأضر من ذلك إدخال الطعام  ضرر على اإلنسان...لطعام  اعلم أن ملء البطن اب&  

الطعام... ط  برتَّ كلما  و على  وخف  امع اإلنسان  وشرابه  هذا ف كاه  بكثري  ن  , أفضل 
 وأسهل يف العالج.... وأيضا  كلما فل ت األنواع فهو أقل يف األمراض, وأنفع للبدن 

 كل متكئاً: ألا •
ق الرسول  ا&  م: ))مسالال و   الصالة  عليهل  الذالغالألن    ((اً  تكئال آكل  أن  ي  ب 

 معه  اً يكون مسرتحياً معتمداً, ويُكثر من األكل, على أنه رمبا يكون أحياانً ئكأيكل مت
 , ومل يهتم هلذه النعمة, ومل يقابلها مبا ينبغي أن تقابل به.طرسةكربايء وغ
 ئد البساطة يف املأكول وامللبوس واملسكون: من فوا •

وامللبوس واملسكون كان أقرب إىل   ملأكوليف اطة  & ال شك أنه كلما حصلت البسا
 وأبعد عن تعلق القلب أبمور الدنيا. اخلشوع, 
 ه:فيما ال فائدة منعدم إضاعة الوقت  •

ال كالم مُيأل به الفراغ فقط, فاألفضل أن  إذا ُدعيت إىل وليمة وانتهيت ومل يبق إ&  
 . منهادة تنصرف وأن تقوم, ألن بقاءك يف هذه اخلال مضيعة وقت ال فائ 
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 األكل والشرب:عند   عز وجل هللاار نعمة عشاست •
كذلك...وليتنا نشعر  لعشاء  , وعلى ادة أصنافعم له على الغذاء  & اإلنسان يقد

األكل   من  انتهينا  إذا  فنحمده  وإحسان,  منه  وفضل  وجل  عز  هللا  من  نعم  أبهنا 
 ا يف غفلة عن هذا. والشرب, بل كثري من  

 هو عليه من قلة ذات اليد: م وما  لسالوا عليه الصالةتذكر حال النيب  •
اإل املوائد  .عليه...إنسان..&  هذه  وضعت  من كلبني  ذا  وفيها  أن    يديه  صنف 

يتذكر حال النيب عليه الصالة والسالم وما هو عليه من اجلوع وقلة ذات اليد ومع  
    وسالمه عليه., صلوات هللا هذا صابر
 التعوذ من اهلم واحلزن:  •

ه يقول: اجعلين أنسى ما مضى وال أحزن زن" كأنواحل  ماهلن  ك م& " اللهم أعوذ ب
د منه ألن  ما يتعلق بعملي احلاضر الذي الب  إال  اً ابملستقبلواجعلين ال أهتم كثري   عليه

 فرمبا تضيع عليه مصاحله احلاضرة.. .خيطط للمستقبل البعيد ويتعب نفسه ...اإلنسان 
 التعوذ من البخل واجلنب: •

أعوذ   اللهم   " وا المن  بك  &  البخل:  بخل  اإلنسان  جلنب"  يبذل  فال  الشح ابملال, 
ث يطلب له  فس, فال يبذل نفسه حياجلنب: الشح ابلناملال حيث كان حُيمد بذله, و 

 بذل النفس, وسواء كان ذلك يف قتال أو نصيحة أو ما أشبه ذلك.
 الرطب من أحسن الطعام للنفساء:  •

كر األطباء  ذ   ﴾اا جنييك رطبعلقط  تسا وهزي إليك جبذع النخلة  ﴿قوله تعاىل:    &
و  كل الرطب, وهذا هما يكون للمرأة املاحض _ يعين النفساء _ أ  أحسنمن  أن  

 ملري رضي هللا عنها هذه النخلة.   الظاهر, ألن هللا تعاىل يس ر
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 تكرار الشفاعة:  •
  ب, لطلن افما دامت املسألة فيها رجاء فينبغي أن يكرر اإلنساتكرار الشفاعة...  &

حلاح يقرتن ابحلال ما يُوجب ترك اإلحلاح, فهذا شيء آخر, إمنا األصل أن اإلن  إال أ
   ال يُعدُّ مذمة, ألن اإلنسان إمنا يُلحُّ لغريه. يف الشفاعة 

 محد هللا عز وجل بعد الفراغ من الطعام:   •
فيه,    اً ارك مب  طيباً عليه الصالة والسالم إذا رفع مائدته قال " احلمد هلل كثرياً  & النيب  

من طعامه أن    مما ينبغي لإلنسان إذا فرغ   ربنا   عنه   ستغينوال مُ   وال مودع    في   كغري م
 النيب  كفى لكن األفضل أن يقول ما قاله   احلمد هللوإن اقتصر وقال  ل هذا الذكريقو 

 :واتقواإذا صربوا  الغلبة للمؤمنني مهما طال الزمان  •
ان, وكل  كافر فهو جند ُد الشيط جنو   ن ثاوالن,  مها جنوُد الرمح: أحدلدينا ُجندين  &

عز وجل:  ...للشيطان, الغالبون إن جندان  ﴿قال هللا  هلم  لكن    [173]الصافات:   ﴾ 
    حنتاج إىل صرب, وإال فستكون الغلبة للمؤمنني مهما طال الزمان إذا صربوا واتقوا. 

 هما قالوا وتزينوا:هلل عز وجل وأعداء لنا مالكفار أعداء  •
الذ ه...ال  رواين كف&  أن  أعداء هلل عز وجلننسى  هم  لنا, كما  أعداء  فال    ,ؤالء 

لس إال وهم  ف هما قالوا, ومهما تزينوا, ووهللا ال يعطوننا النا خرياً أبداً موهللا يُريدون ب
 .أن أيخذوا مًنا فلسني أو ديناراً   ون يؤمل

 :ون الكالب لغري حاجةتنبيه من يقتن •
يقلد الذي  القوم  الكالب بر يف االكفون ا & سفه أولئك  دون حاجة...ينبغي  قتناء 

العلم   الن  أن إذا علموا  لطلبة  من  لأحداً  اقتىن كلباً  ينبوه أن هذا اس  أن  غريه حاجه 
 رياطان...و...كل يوم ينقص من أجره قحرام.
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 اجلراد:  •
ما  ك ر,  البح& هنا فائدة: قال بعض العلماء: إن اجلراد يتولد من الز بد الذي يقذفه  

فاهلل    ه, وقال بعضهم: إنه خنرة حوت, فيخرج منها هذا الشيء,لد الذابب وغري يتو 
 أعلم به. 
 وقيت اهلجري إىل التوقيت امليالدي:العدول عن الت •

& يعترب انتقال املسلمني من التاريخ اإلسالمي اهلجري العريب اإلهلي إىل هذا التاريخ  
ت يعترب  الباطل  وليس  الومهي  ا  يُعتربو م,  بتقدقهقراً,  وليس  أن  تبعية,  مع  ستقاللية 

 أمة.  ملسلم جيب أن يستقل بشخصه, وأن يكون ا
بنا _ وحنن مسلمون_ أن ننسى أشهراً وضعها خالقنا لنا, وأن ننسى    & هل يليق

ابُتدأت منها هذه األشهر هي من أعظم املناسبات اإلسالمية, وهي هجرة املصطفى  
 سف حمزن.؟ هذا وهللا مؤ ابً لغريانانذ كون أنأن أجل صلوات هللا وسالمه عليه, من 

, وأنه عبارة عن  امليالدي حرام  جري إىل التوقيت& أرى أن العدول عن التوقيت اهل
لم هللا  إذابة الشخصية اإلسالمية يف إطار ما يسمونه ابلعاملية اليت ظنوها أكرب مما ع

 هذا يومنا  ىل طاب إاخل ر بن ا اختاره زعماء املسلمني للمسلمني من عهد عمممعباده و 
 التعصب الديين: •

بنا, مع أننا ما تعصَّ   : التعصب الديين,& من العجيب أن بعض الناس ينفر من كلمة
الدين دي له حنن, ألن هذا  ن ربنا ورهبم, جيب ولكن هم الذين ختلفوا عم ا نتعصب 

 عليهم أن يتمسكوا به. 
نؤمن أبنه&   لديننا, ألننا  نتعصب  أننا  نفخر  دين  جو  عز  هللا  دين  حنن  وأنه ال  ل, 

 .للبشرية سواه
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 والشراب:ألكل الفرق بني ا •
أي: علك _ فهو مما يؤكل, وما ال    _   غ: أن ما كان حيتاج إىل مضبينهما  & الفرق

لكنه   مُيضغ,  ألنه  شراب,  ابلدخان  يُعرف  وما  والعسل,  واملاء  فاللنب  شراب,  فهو 
  حرام.
 : يةاالقتصاداألمة  •

ال أمة مالية, والفرق بينهما ظاهر, فإن األمة    ن أمة اقتصادية و كأن ن..جب.الوا&  
...أما األمة االقتصادية فهي تعرف أين تضع  ال لكنها تُبذر بغري فائدةاملالية كثرية امل

 املال كما تعرف من أين أتخذ املال؟  
بني الصادر والوارد, ح إذا    ده, وجت ىت يعرف ما هو عليه& جتد الرجل يوازن دائماً 

ليم ه, لكن على وجه ساملال يف يده قل  إنفاقه, وإذا كثُر املال يف يده اتسع إنفاق  ل  ق
 ال يكون فيه تبذير. 

& أكثر ما رأينا من قوم أوسع هللا عليهم املال, فأساؤوا التصرف, فافتقروا !! وكم  
 .وجل عز ن تصرفهم استغنوا به عما سوى هللارأينا من أانس ماهلم قليل, لكن حلُس

 اب الزان:بسمن أ •
يفشو ويكثر, وذلك لك أي   )) الزان  )) ويظهر   : قوله  أسبابه, ومن  &  أسبابه:  ثرة 

التربج ابلزينة, وذلك بلبس الثياب اجلميلة, أو بكشف األعضاء الفاتنة كالوجه,    -1
 . االختالط ابلرجال  -2. أو ابلتطيب

 :شرب اخلمر •
يكو &   أنه  أي:   )) اخلمر  ويشرب   (( إىل    املاء   رابن كشقوله:  إشارة  فيه  فيكون 

 ملاء.خلمر كما ُيشرب اكثرته حىت يكون كالشراب املعتاد, فُتشرب ا 
 [ 88]ـــــــــــــ



 تسمية اخلمر بغري امسها:  •
انفتحت  &   هكذا  عنه  قيل  فإذا  الروحي,  اخلمر...الشراب  يسمي  من  الناس  من 

للروح    ر املدم  بيثاخل  النفس له, وحبث عنه اإلنسان, فإذا حبث عنه وإذا هو الشراب 
 د الناس.ن قيمة ترميه عنوالعقل...فُيسمونه بغري امسه ليكون حالاًل, أو لتهو 

 اإلبل:  •
الصالة والسالم يف اإلبل: )) إهنا خلقت من الشياطني (( فليس املعىن  قوله عليه  &  

من انر, وهي خُ  الشيطان خلق  الشيطان, ألن  من  أصلها  ماء...لكن  أهنا  لفت من 
 الشيطان من الغطرسة واألنفة وغري ذلك. ةطبيع ا فيهأن  املعىن
 :فضوالً ميينه وإن كان م  إعطاء الشارب من عن •

مفضواًل, وهلذا أعطى النيب & األوىل للشارب إذا شرب أن يُعطي األمين وإن كان  
ميينه, ومل يُعط  أاب بكر رضي هللا عنه ألنه كان    نصلى هللا عليه وسلم األعرايب ألنه ع

 .ارهن يس ع
 رب قاعداً:شلا فضلاأل •

قائ شرب  فإن  قاعداً,  اإلنسان  يشرب  أن  األفضل  ودل&  حرج,  فال  أن  ماً  يله: 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائماً.

 املصائب:  •
يُكفر هبا عن اخلطااي  اليت ُتصيب اإلنسان   & املصائب ,  من أي نوع من املصائب 

 جزاء يف اآلخرة  ين: جزاء يف الدنيا ءا بد جز عال على اىل وهذا من نعمة هللا سبحانه وتع
فهو إن صرب ومل يفعل منكراً عند املصيبة    هأصابه فهو خري ل  يعلم أن ما...املؤمن&  

 كانت كفارًة له, وإن صرب واحتسب األجر, كفر هللا هبا عنه, ورفعه هبا درجات.
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 :احلسية واملعنوية من األمراض والدواء الشفاء •
التعوذات واألدعية والقرآن و الطريق األولله طريقان:    اء لشفا&   ما أشبه ذلك. : 
دوية الطبيعية اليت ُعلمت, إما ابلوحي كالعسل, كما قال عز وجل: األ  ريق الثان:الط 
 , وهذا كثري جداً. [ وإما ابلتجارب69]النحل: ﴾فيه شفاء للناس ﴿

ن على أمر ليس له أثر  اساإلن   دعتموهو أن ي  ومهي ال حقيقة له   طريق اثلث& هناك  
يط والودعة وما أشبه  لبس احللقة واخلله أثراً, مثل:    لكن بناء على ما تومهه يظنُّ أن 

 ذلك لدفع البالء أو رفعه فهذا ال جيوز ألنه ليس دواًء حسياً وال دواًء شرعياً.
قلبه اإلنسان  داوى  ما  إىل  &  حيتاج  لكنه  وجل,  عز  هللا  من كتاب  أفضل   بشيء 

ا أن  , وأم نه شفاءأب  , واعتقاد  مبعانيه  عز وجل وتدبر   خالص, وتقر ب إىل هللاإباءته  ر ق
 ب, أو يقرأه وهو يف شك من أثره, فهذا ال ينتفع به.يقرأه ليجر 

صل & كل شيء يُفعل لرفع البأس أو السوء إذا مل ينفع أبول مرة فإنه يكرر حىت حي 
 . ريضاملقصود, ومن ذلك: تكرار القراءة على امل

ابلزعفرا  ن & كا القرآن  من  آايت  األوان  يف  يكتبون  السلف  يصبون  بعض  مث  ن, 
 أبس هبا إن شاء هللا, وهي جُمربة.  ا املاء, مث يشربوهنا, وهذه ال عليه

ا بعض  الضعيف&  االستشفاء    يلناس  تُفيد, وأن  القراءات ال  أن هذه  يرون  اإلميان 
الطبيعية احلسية  االستشفاء   ابألمور  من  اآلهب  أقرب  فإن هذه  ايذه  ت ولكنهم ضلوا 

 فال شك أهنا أشدُّ وأسرُع يف إبراء املريض وقارئً فاعالً  اآلايت إذا صادفت حماًل قابالً 
النيب صلى هللا عليه وسلم أبن فيها شفاًء, يستشفى هبا   & احلبة السوداء....أخرب 

 ة.جُمربكثري من الناس حىت من الدودة الزائدة, فإهنا 
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 :العني •
ه, فيخرج منه  يريد اخلري لغري : عبارة عن قوة خفية خترج من قلب حاسد, الالعني &

.صابهذا الشيء اخلبيث, وُيصيب املُ     , وهي حق اثبتة يف الشرع, ويف احلس  
& العني...تصيب احليواانت, وُتصيب اجلماد أيضاً, بل يستطيع صاحب العني أن  

 وقد يؤثر العائن وإن مل يـحرح املعني.  شيء مشاهد وجمرب. ارة, وهذايوقف السي
شيء يقع ال عني وال غريها  بقضاء هللا وقدره, وال  ني ال ُتصيب إال  & اعلم أن الع

 ... فهي سبب  إال ابلقضاء والقدر
ولو   ,العني حق)) كما قال عليه الصالة والسالم:   ,القضاء والقدر ال يسبقه شيء&

وجه اإلنسان إىل شخص ليصيبه ابلعني, ( فلو ت (  ه العنيقتر سبالقد  كان سيء سابق
 صبه.هذا املراد مل تُ يُقدر أن ُتصيب   وهللا تعاىل مل

املُ &   إزالة هذه  يُ الطريق إىل  الرقية, وإما أبن  إما ابلقراءة, وهي  ,  يت ابلعائنؤ صيبة: 
يتناثر من وضوئه, وُيصب على رأس املصابفيتوضأ  ظهره, أو   وعلى  ,, ويؤخذ ما 

 الرُّقي. إن مل يُعرف العائن فال عالج حينئذ إال...إبذن هللايشرب منه, فُيشفى 
  من عقاله. طح ش  اءة من هذه اإلصابة أتيت بلحظة  كبعري نُ & الرب 

 , وال ندري عن صحة ذلك.& يقولون: إنه إذا مات العائن يزول أثر العني
آية    وراد الشرعية, مثل:ن على األ& من األشياء اليت متنع العني, أن حيرص اإلنسا

  كل أحد. ن العني, ومن شر   , وغريمها, فإن ذلك حيميه م الكرسي, واملعوذتني
ابلعني؟ نعم فأحياانً يشاهد املصاُب ابلعني  عرف هبا املصاب  & هل هناك عالمات يُ 

أفعى...وأحيا عليه  ألقى  أو  عليه,  اعتدى  أنه  منامه  الذي  العائن يف  الرجل  يكون  ان 
 .هذا, فعرف أنه أصابته بعينه محه ل   قد تكلم بكالم فعح ابه ابلعنيأص
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 ريض على أمر ال يريده:عدم إجبار امل •
& املريض إذا كان يكره أن يُداوى أو يذهب به إىل املستشفى أو ما أشبه ذلك فإنه  

 ال جيوز أن يفعل به هذا إذا أغمي عليه.  
فإذا أغمي    ,شفىذهبوا به إىل املستاهم أن ي يكون املريض قد هن...بعض الناس&  

  شيء  فيه  سان بغري رضاه...وهذانه تصرف يف اإلن, ألوهذا ال جيوز  ,عليه ذهبوا به
 كذلك لو كان يكره الكي ال يريده, فإنه ال يكوى....من اجلناية على الشخص

ال جُيرب  فإذا كرهه فإنه   ,من طبيعة املريض أن يكره الدواء وإن كان فيه مصلحة له &
 .عليه
 ض: الدعاء للمري •

ان على ذلك, وجل, فيؤجر اإلنس عز  & الدعاء للمريض إحسان إليه, وعبادة هلل
ور  املريض,  على  السرور  إدخال  عليه  يرتتب  فيكون ورمبا  الدعاء,  هبذا  ُيشفى  مبا 

 لإلنسان أجر عظيم. 
 :) كل ما يُلبس( جر الثياب •

د عليه  هللا عليه وسلم توع لنيب صلى  الثوب خيالء من كبائر الذنوب, ألن ا  & جر
 ن كبائر الذنوب.فيه وعيد فإنه م  أمرأبن هللا تعاىل ال ينظر إليه, وكلُّ 

الثوب...أن يكون عن قصد وعلى وجه دائم, لكن ليس خيالء, وإمنا هو   & جر 
له الوعيد الذي هو عدم النظر إليه, ولكن    تبعاً لعادة الناس وأبناء جنسه, فهذا ليس

 الكعبني ففي النار.  , وهو: ما أسفل من عيد اآلخرله الو 
يلبس.. ما  يشمل كل  الثوب  فيكون  &  هذا  يشمل  .وعلى  سبق  فيما  الثياب  جرُّ 

 ., ومثلها العباءات فكلها داخلة يف اسم الثوبالقميص والسراويل والربانس
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   م:التشاؤ  •
  ت الفاسدة البعيدةم والتخيالألنه يفتح على اإلنسان ابب األوها  & هُني عن التطري

التوكل على هللا عز وجل  ويطرد كلما مسع شيئًا   ,هاماألو   علىمتوكاًل  ويكون    ,عنه 
 ر دانشراح الصوهذا يقلق راحة اإلنسان ويُبعده عما ُخل ق له من عبادة هللا ومن  تشاءم 
 هبذا الشيء:  جواز استخدام الغري إذا كان يفرح  •

فهذا ال يُعدُّ    ويفرح به   انً مك يف شيء كان ممنو ته أن خيدأن غريك إذا أمر إذا رأيت    &
لكن يف    إمنا هُني عنه من أجل من ة الناس عليك,  , ألن سؤال الناس من سؤال الناس

   هذه احلال أنت الذي متنُّ على الناس به.
   االضطجاع يف القرب: •

ن ابب  & بعض الناس يذهب إىل املقابر ويضطجع يف القرب, يقول: إن أفعل ذلك م
: اضطجعوا يف  يس بسديد والنيب صلى هللا عليه وسلم مل يقل...نقول: هذا لوعظةامل
 بور فإهنا تذكر اآلخرة, بل قال: )) زوروا القبور((الق

 العربية:  اللغة  •
اطب هبا بداًل عنها فهذا  خاللغة العربية حبيث يُت  غري العربية بدالً عن   ختاذ اللغة ا&  

,  ة األعاجم إذا رطنوا هباضرب الناس على رطان  عنه ييُنهى عنه, وكان عمر رضي هللا 
 اً يف الدين. العربية يكون ضرر ألن تناسي اللغة 

 & ال ميكن فهم القرآن وال السنة متام الفهم إال ملن كان عنده علم ابلعربية.
من أجل أن املخاطب يفهم بغري العربية أكثر    , إذا كان التحدث بغري العربيةلكن  &  

اب يفهم  ؟  ,  لعربيةمما  ذلك  عن  ينهي  احلاجة  فهل  ألن  به,  أبس  ال  هذا  اجلواب: 
 ليه الصالة والسالم: )) هذا سناه ((, وهو مثل قوله عاملخاطب
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   :النساء ينُصُر بعضهن بعضاً  •
ي املرأة األخرى  & قوهلا: " والنساء  املرأة جتادل عن  أن  " أي:  بعضاً  نُصُر بعضهن 

فإذا  تشت  وتساعدها,  ساعدهتا,  جاءت  إليها  يقلن:  كي  وال  بباطل,  أم  حبق  سواء 
 ! لعل األمور ختتلف, هذا هو الغالب على النساء. حتسيب! انظري كذااصربي! ا
 فتح اخلزائن وقسوة القلوب واإلعراض عن هللا عز وجل:  •

الوق أقل  دنيا من  ملا كانوا  تُفتح معها...الناس  الفتنة  فإن  إذا فتحت  ت  & اخلزائن 
  آلن ملا فُتحتداهتم أكثر, وتعلقهم ابهلل أشد , أما اقلوهبم أسلم, وعبا  اضر كانتاحل
 رت القلوب فيها شيء من القسوة واإلعراض عن هللا عز وجل.صا

 مالطفة الصبيان:  •
بن على  رأينا  فلو  الصبيان,  نالطف  أن  لنا  ينبغي  القالدة  &  أنخذ  فإننا  قالدة  ت 

أحسنها ما  شاء هللا!  ما  هذونقول:  و !  طيبة!  نقدُ ه  ال  ه حنن  قدر  الذي  ر  الفرح  ذا 
.اً عظيماً, وهي ك ُيصيبها, فإهنا تفرح فرح    لمات يسرية ال تضرُّ

 نصر املظلوم:  •
  رضه , وذلك بدفع الظلم عنه سواء كان هذا الظلم يف ع  واجبهذا  & نصر املظلوم 

هذا  أو ماله أو أهله, مثال ذلك: إذا كنت يف جملس وأراد أحد أن يغتاب شخصاً ف
 ل. , فتمنع من انتهاك عرضه على األقفع عنهالواجب عليك أن تدام و ظل

 , واملتشبهات ابلرجل: لنساءاب نيهلعن املتشب •
واملم  واملظهر  امللبس  يف  التشبُّه  يشمل  التشبه  تشبه  واملنطق  شى&  من  فكل   ,

ابلنساء يف هذا األمر أو العكس فهو داخل يف اللعنة....واللعن هو الطرد واإلبعاد  
 .عن رمحة هللا
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 ه: جته, ويُقرهبا منفعل اإلنسان كل ما يُقربه إىل زو  •
زوجها    بت هناك فرقاً بني أن تطيب املرأة زوجها, أو يتطيب هو بنفسه, فإذا طي&  

 . ت عنهديكون لو تباع  ما ال ل بني الزوج وزجتهكان يف ذلك جلب املودة واإلدال
 وك له:ة آكل الراب ومُ عقوب •
 الدنيا واآلخرة.  له خاسران يف وُموك  كل الراب & آ
فأما الفقر احلسي  يصابون ابلفلراب  الذين أيكلون ا &   املعنوي,  الفقر  أو  قر احلسي 

فبحيث ال تشبع قلوهبم   وأما الفقر املعنوي...فإن هللا عز وجل ميحق ماله فتأتيه آفات
 غري مسرتيح قلب وهذا الفقري مسرتيح الر احلسي فإن  ن الفقوهذا أشد م...من الدنيا

يستمرئ الراب ويستهني    ألن الغالب الذي   , اً يف الدنياضالراب فإنه خسران أي& موكل  
به الغالب أنه إذا حًل عليه الدين وليس عنده شيء ذهب أيخذ ديناً آخر ابلراب, مث  

 ترتاكم عليه الديون حىت متحق ماله, وهذا شيء جُمرب وُمشاهد.
 تعليق املسلم للصليب: •

نه  كنائسهم, ويُعلقو , وهلذا يتربكون به جيعلونه على  اً تخذونه شعاراً دينينصارى يال&  
   مما يدلُّ على أهنم يتخذونه ديناً وهلذا فتعليق املسلم للصليب ال جيوز على صدورهم 

 الطيب: •
 ن أطيب أنواع الطيب.  & املسك م

ذات    قليللرجل  طيب مهما اشرتيته وكان غالياً  وهو طيب فليس إسرافاً, إال  & ال
شك أنه كلما    يف  الذي أغناه هللا   ول: إنه إسراف يف حقه, أما اإلنسان اليد, فهذا نق

 كان الطيب أطيب فهو أفضل. 
 ي إليه, أو أراد أحد أن يُطي به.ال ينبغي لإلنسان أن يردَّ الطيب, سواء ُأهد & 
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   بعيد ديين: هتنئة الكفار •
ابإلنسان إىل درجة الكفر    بال شك, ورمبا يصل  فهو حرام  إن كانت هتنئة بعيد ديين

أنه قد رضي هبذا الدين والرضا بغري    عار ديين ُمقتضى هتنئتههنئ على شالذي يُ ألن  
   ﴾إن الدين عند هللا اإلسالم﴿ تعاىل هللاألنه تكذيب لقول  دين اإلسالم كفر ابإلسالم

 :متفرقات •
ومأمور كذلك  ابلتوكل,  مأمور  اإلنسان  األ  &  يعتمد أبخذ  ال  لكن  على    سباب, 

 هللا عز وجل. السبب نفسه, بل يعتمد على
 من نعمة هللا أن اإلنسان الذي ينتظر الصالة هو يف صالة وإن مل يكن ُيصلي.& 

  على منكر.أن يُقر أحداً & كلما قوي إميان اإلنسان ابتعد  
 ُيصلي...حيمد هللا.   & إذا عطس اإلنسان وهو 

يف&   يدخل  البداست  هل  ابليمنيحباب  السوااءة  السواك  ك:  ألن  نعم,  نقول:  ؟ 
 ) السواك مطهرة للفم, مرضاة للرب (( )هللا عليه وسلم: , قال النيب صلى طهور

يُزيل احلزن عن اإلنسان  الذي  له أن أييت ابلشيء  ينبغي  يُذهب    ,& اإلنسان  حىت 
 . عنه ما يف نفسه

 حة.  لتسبيح ابألصابع أفضل من عد  ها ابملسب& عد  ا
ا الناس أن  &  امللك    القتل, أو ُتول  السحر أو بعض اخلوامت متنع من  عتقاد بعض 

 عن بعض امللوك...ال أصل له.  
   ويل للشيطان, عدو للرمحن.   فر فهو أولياء الشياطني هم الكفار, فكل كا &

شخ&   جاء  هو  إذا  فهل  ومات,  سيارة,  حادث  له  حصل  والدي  إن  يقول:  ص, 
 يداً, ويكفى هذا.يكون شه رجو أن شهيد ؟ نقول: ن
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  إىل الرتف واإلتراف يف الدنيا فإن مآهلم اهلالك. غفلوا عن طاعة هللا& الناس إذا 
أهدأ    كان أظلم كان   يقولون كلما كان املكان الذي فيه املنام كلما& علماء الطب  

 للنوم.
ون األكرب,  هنم يقدمعليه العلماء أنا  ي أدرك يف الباب من نقدم؟ الذ  & عند الدخول

 هر. وهو الظا
 البعد والورع والزهد.ينبغي لغريه من  للمتقي ما ال& ينبغي 

  إايه. & من ُوفق لرمحة من يستحقون الرمحة فإن ذلك سبب لرمحة هللا
فر القرب قبل أن ميوت فهذا ليس من  ح أو  & ما يفعله بعض الناس من إعداد الكفن

 السنة.
 هو من كبائر الذنوب. الدنيا أو اآلخرة ف  صة يفخا كل ذنب رُت ب عليه عقوبة &  

 حمبوب, كما تكون حبصول املكروه.  عقوبة تكون بفوات& ال
ش&   القلب...وهذا  من  صفحة  الوجه,    يءالوجه  استنار  القلب  ُسر   فإذا  جُمرب, 

 وإذا حزن القلب اسود الوجه واكفهر. 
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 : (6303( إىل رقم )5970األحاديث من رقم ) :عشر لث اجمللد الثا
 
 
 
 
 

 :هللا تعاىل   سبيلمن اجلهاد يف ها  الذب عنها ومحايتيعة و بيان الشر  •
سواء كان ذلك ابللسان    ,كلمة هللابذل النفس يف إعالء  & اجلهاد يف سبيل هللا هو  

سواء كان   أي:  والسنان,  ابلرمح  أو  الشر   لقتالابوالبيان  بيان  فإن  ابلعلم,  يعة  أو 
  اىل.والذب عنها ومحايتها ال شك أنه من اجلهاد يف سبيل هللا تع

لليوم أجلهاد ابلعلم ا& أرى أن ا طلب العلم وعنده  مر الزم, وأن كل من كان أهالً 
استعداد للطلب فإنه جيب عليه أن يقدمه على كل شيء, حفظاً لشريعة هللا من أن  

 تضيع بني أيدي اجلاهلني.
  ىل غريه ما دام يعلم أنهوال يلتفت إ  & ينبغي لطالب العلم أن يثابر على طلب العلم 

وإن كتب فهو  حفظ فهو يف جهادوإن   جهاديف قلب الكتاب فهو  إن  وأنه  على حق
 شك فيه واألمة اإلسالمية حمتاجة يف جهاد, وإن استمع فهو جهاد, فهذا جهاد ال 

 مىت يكون اجلهاد فرض عني:  •
 : أنه يكون فرض عني يف أمور أربعة علماء رمحهم هللاال ذكر& 

 ا حضر صف القتال.إذ -2إذا حاصر بلده العدو.  - 1
 .  إذا احتيج إليه -4 م اإلما ذا استفزهإ-3 
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 كربا يف دار الرعاية:ا  إذوضع الوالدين  •
رب وضعهما يف دار الرعاية...الظاهر أن هذا سيفعل  & بعض الناس إذا بلغ أبواه الك

مثلما ف أوالده  الكرببه  بلغ  إذا  والعياذ ابهلل  الشخص  فكون  أمه  عل آبابئه  أو  أبوه   
 نون.هب ويرمي به يف دار الرعاية كأنه جميذ

  شبهه:و   عموجودة يف املط تعامل مع املوسيقى امللا •
انس من الكفرة  والعياذ ابهلل    ألنه يوجد...& إذا دخلت مطعماً أو شبهه وفيه منكر

انصحه واجعله يسكتها  ...فاذهب و املوسيقى  على  إالواملغرورين ابلكفرة ال أيكلون  
 ارج.اخل  له يف طعامك وكُ  ته فإنه يقبل, فإن أصر فخذغالب أنك إذا نصحوال

 : هكر تاالنبساط مع من  •
اإل قوايً   ان نس&  يكون  أن  له  نفسه  ينبغي  فإنه    على  شخصاً  أن    ينبغيال  لو كره 

طلق له,  يالقيه بوجه عبوس, اللهم يف مقام التأديب, وإال فاألوىل أن ينبسط إليه ويت
   لق.ألن هذا من كمال اخل 

 الق: مع اخل ُحسن اخلُلق •
وقدراً و  فه...قمع اخلال...ق& حسن اخلل به شرعاً  فيما قضى  الصدر  يث  حب   ,سعة 

يقوم ابلشرائع على وجه ال يتكرهها, وال يضيق بعا ذرعاً, ويقابل املصائب ابالنشراح  
   والصرب والرضا ابهلل تعاىل رابً.

 حمبة هللا عز وجل للعبد: سبب  •
[ 31ان:عمر  لآ ] ﴾ بون هللا فاتبعون حيببكم هللاقل إن كنتم ت  ﴿ قال هللا تعاىل:& 

 للعبد, فإذا اتبع العبد رسول هللا صلى هللا عليه  اىل تع هللا    السبب يف حمبة  فهذا هو  
  أحبه هللا عز وجل. وسلم ظاهراً وابطناً 
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 مما يقوي اإلميان احملبة يف هللا:  •
 أن هللا  يف...ومعىن حمبة اإلنسان  ,بُّه إال هللاحيب املرء ال حيُ   & مما يقوي اإلميان أن 

ال ملاله, وال خلُلقه, وال ألي   شيء إال أنه قائم بعبادة هللا   ,اىل ه ألنه قائم أبمر هللا تع ُتبَّ 
 عز وجل فتحبُّه لذلك, فبذلك جتد حالوة اإلميان وطعم اإلميان.

 ب: انقباض النفس عندما يقصر املسلم يف واج •
أنه إذا قصر يف واجب ا عز وجل  & من كرامة هللا ن نفسه غم اً ال  وجد م  إلنسان 

سببه ما  تعاىل    ر قصا  إذف...,يدري  هللا  شرح  من  ألن  منقبضاً,  نفسه  جيد  شيء  يف 
   هذا الصدر صدره لإلسالم فإنه إذا فاته خصله من خصال اإلسالم ال بد أن ينقبض

 الفحشاء واملنكر: •
ك  لذب, مثل الزان واللواط, واملنكر ما دون  من اآلاثم والذنو & الفحشاء ما فُحش 

يقال:  املع   من الكبائر, واملا  إن اصي وإن كان كبريًة, وقد  ما دون  لفحشاء هي  نكر 
 ذلك وهي الصغائر.

 غي:الب •
د   يف معاملة الناس, وهو على نوعني: إما منع ما جيب, وإما  & البغي يعين: جتاوز احل 

ب,  منع ما جي  ه فهو ابغ عليه من النوع األولر حقاً عليه ألخيفعل ما حيرم, فمن أنك
 لنوع الثان.ا  منمن أخيه بغري حق فهو بغي, وهو ن أخذ وم

 نقض السحر:  •
& أحسن ما ينقض به السحر مع األدعية أن ينقض السحر نفسه, أبن يُعثر عليه  

ة  وكيفيمفعوهلا...  يف مكانه ويُفسد أمره, مثلما يُعثر على القنبلة قبل أن تفجر ويبطل
 لكن نشره يكفي. ,أيضاً تريقه نك ي, و : تفرقهفك السحر إذا وجدته...تنشره أي
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 :ملاذا ال يوجه احلاسدون عملهم على الكفار احملاربني •
عل عملهم  احلاسدون  يوجه هؤالء  ال  ملاذا  أدري  ال  ب &  احملاربني  الكفار  من  ى  داًل 

حلروب اليت كانت بني الناس من قبل ال  م, ونرى حىت يف ا صرف شرورهم ضد إخواهن
 صومه. خن يكون له أثر عام ضد عائن أيقدر ال
 العني: دفع من طرق  •

 أجعلك يف حنره & توجد طريقة لدفع عني العائن أنك إذا مررت به تقول: اللهم إن 
له مبظهر الشيء  أن تظهر  أيضاً  تفيدك كثرياً, وهناك  ال    وأعوذ بك من شره, فهذه 

 سدك عليه.ر ال حي العني أن تظهر أمام العائن مبظه.فهذا من درء  حيسدك عليه..
 هجر الفاسق: •

حيلُّ  ال  إل&  هجر   يف  إذا كان  إال  مسلم  الفاسق  ألن  الفاسق,  يهجر  أن  ه  نسان 
  مصلحة فال أبس, واملصلحة أن يزيده اهلجر إقالعاً عن املعصية, وإقبااًل على الطاعة

   ر دواء, وهذا عالج., ألن اهلجا يهجرفهذ وندماً وتسراً, 
 س: ى الناتطهري القلب من احلقد عل •

قلبه من   ينبغي لإلنسان أن يطهر  الناس, وإن آذوه يصرب وحيتسب  &  احلقد على 
اخلُ األجر من هللا عز وجل يُثيبه ويزيده من  له من    , لق, وهللا سبحانه وتعاىل  وميكن 

 األخالق الفاضلة. 
 : ُتل جواظ ُمستكرب عُ ُكلُّ :  ة أهل النارصف •

.  الغليظ اجلايف...ال يلني قاس    تل:الع (كرب ُعُتل جواظ ُمستُكلُّ )  :  ة أهل النارصف &  
بل    وال يريد من أحد أن يناله بسوء   الذي ال يصرب على شيء ألنفته وكربايئه   جلواظ ا

 .واملستكرب: املتعايل على غريه هو جزاع جيزع من كل شيء
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 ء احلسد: من دوا •
مد_ وهو اإلميان   احلوهلل ابله ويضاده _  ه ما يقلح عليه اإلنسان لب  الذي جُ   & احلسد

وأن يعلم أن هللا تعاىل إذا أنعم على غريه نعمة فليس مقتضى ذلك   تعاىل وبقدره,ابهلل 
 أن حيرم احلاسد هذه النعمة, فقد مينُّ هللا تعاىل عليه هبا 

أخيك على  تعاىل  هللا  أنعم  إذا  تكره    &  فال  تتمن  نعمًة  وال  ألخيك,  النعمة  هذه 
عطين أكثر تقول: اللهم أألك من فضلك, وجيوز أن  إن أسم  ولكن قل: الله  زواهلا,

 , تسأل هللا تعاىل أكثر مما أعطى فالانً, هذا من الدواء. مما أعطيت فالانً 
 سباب املسلم:  •

دح  يعين: الق  السبابو أنه فسوق,    وسلم  ذكر النيب صلى هللا عليهسباب املسلم  &  
 ي غيبة.اً مُس  فيه حبضوره, فإن كان غائب

 سنة وإن مل تقبل: لى الشفاعة احلنسان ع إليؤجر ا •
, لكن   ال يلزم أن تُقبل شفاعتك, فقد تُقبل وقد تقبلا شفعت شفاعُة حسنةً & إذ

 د هللا عز وجل األجر اثبت.عن
 التبسم سبب النشراح الصدر:  •

الرضا على  يدلُّ  التبسُّم  الصدر,    &  الصدروانشراح  النشراح  سبب  أيضاً  ,  وهو 
 د.واحلزن, وجرب جت لكآبة ا  , وعدمق النفسوانطال
 عبوساً: ن ثري الضحك وال يكو ال يكون اإلنسان ك  •

ك وال ينبغي ن اإلنسان كثري الضحك لو حدث أدن شيء ضح  & ال ينبغي أن يكو 
اإلنسان يف فإذا ضحك  الوسط  األمور  بل خري  عبوساً  يكون  الضحك  أن  موضع   

  سن األخالقحلبق و ه وأن...ومنشرح  رسع الصدعلى أن الرجل واا الشك دليل فهذ
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 لسيدات على النساء: إطالق ا •
ال & ال يوجد   العلماء  يف القرآن وال يف  التابعني وال  الصحابة وال  سنة وال يف كالم 

 كفار. إطالق السيدات على النساء, ولكن جاءتنا هذه من ال
 ئمة املسلمني:  الصدق مع أ •

راض  ن أععن أعراضهم, أل  الذبُّ و   صحتهم,فهو منا  ملسلمني& الصدق مع أئمة ا
ومن األمراء أشد حرمًة عامة الناس, ملا يرتتب على بغضهم  من العلماء  والة األمور  

 .من النفور منهم وعدم طاعتهم
 راء: تذير طلبة العلم من الوقوع يف هفوات العلماء أو األم •

نهم إن أمكف   ديدهنمجيعلوها  مراء و م أن يتلقفوا هفوات العلماء أو األأحذرهأان    &
هب واملفامهة االتصال  وإال  م  وأن    فهذا  يقدم  أن  يستطيع  إنسان  إىل  اخلري  فليوصلوا 

 . يتكلم دون أن ينشر معايب إخواهنم من املسلمني أمراء كانوا أو علماء أو عامة
 الكذب: •

أبيض يوجد كذب  أسو & ال  فالكذب هلل  أشد  ...د جحيم,  األطفال  الكذب على 
 جية له. على الكذب صار طبيعًة له وسنشأ إذا الطفل ن هم, ألعلى غري  ن الكذبم

أنت أمجل    & اإلنسان ال يكذب حىت على زوجته لكن يُوري يقول مثاًل: أان أحبك,
يُوري يفرحها ويؤددها وإن كان  الذي  الكالم  أشبه ذلك من  يف ذلك    الناس...وما 

   حه.وفيك متدجل فيك أيضاً كذلك: أحسن الرجال, وأنت ر  وهي تقول
 املداهنة: ة و دار ملا •

مااًل من أجل درء شره إنسان أع&   أعطيته  أو  يتقوى إميانه  من أجل أن  طيته ماالً 
 . فهذه مدارة, لكن إذا تركت شيئاً من الدين من أجل إرضائه, فهذه مداهنة
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 وقال:قيل  •
له  , ليس  ائقن على حقاإلنسا  هنيقال (( يعين: كثرة القول الذي ال يب& )) قيل و 

إال   قال فالن هم  الناس,  بني  أن كثرة أن ميشي  يتحقق, وال شك   , وقيل كذا. وال 
   الكالم وكثرة نقل الكالم من أسباب الكذب.

 اإلنسان الذي يؤاخذ الناس بكل شيء  يتعب: •
ذا تكلم أحد أخذه أبسوأ االحتمالني ناس بكل شيء , وإ& اإلنسان الذي يؤاخذ ال

غيتعب  ا  فهذ وجربريهويُتعب  فإن    ,  مثاًل,  الزوجات  أو  األهل  يف  سيما  ال  جتد, 
  أردت أن تاسب على كل دقيق وجليل تعبت, وإن أخذت العفو اسرتحت.

 مرَّن نفسك على عدم العضب: •
  عود نفسه , وهو إذا  الغضب  & اإلنسان ينبغي له أن يكون قوايً ميلك نفسه عند

نفسه  له  وانقادت  اعتاده  إذا  أ  هذا  احل ما  الغضب  لنفسه   ريةأطلق  فإنه سوف    عند 
 . ن نفسك على عدم الغضبوسوف تبقى هذه خصلة كالسجية له, لكم مرَّ  ,يندم
   احلياء: •

  فيه حممودواحلياء    & احلياء: صفة تعرتي اإلنسان متنعه من فعل ما خُيالف املروءة,
فاملذ وفيه   ود  اء احملمما احلي...أما منعك من قول احلق, أو طلب احلق  :موممذموم, 

   ن يستحي اإلنسان أي: حُيجُم عن ما يُنكر شرعاً أو عرفاً.فهو: أ
 السلف الصاحل لذويهم: تعليم •

& سند هذا احلديث دليل على أن السلف الصاحل يستغلون الفرصة يف تعليم ذويهم  
أوالدهم مبا ينفع من  على أهنم حيدثون  مما يدل    ابنتها  ن أم سلمة هيألن الراوي ع

 ه أهل عمه الصالة والسالم وغريها وهكذا ينبغي لإلنسان  عليهللا عن رسول األحاديث
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 االنبساط إىل الناس:  •
الناس إىل  ينبسط  أن  لإلنسان  ينبغي  ينبسط  &  بل  نفسه  على  يزوي  ال    وأن 

هللا عنه " دينك ال تكلمنه " أي: ال  بن مسعود رضي  ل ا ...لكن مثل ما قاويتحدث
 معهم, لكن احفظ دينك.  أنسإليهم واست وتدث ناسسط مع الجترحه, أي: انب

 التجارب: •
 جتارب. & من كان عنده جتارب فهو أقرب للحكمة ممن ليس عنده

 & العامة يقولون: كل جمر ب خري من طبيب. 
 ويف نتائجها ومثراهتا املرتقبة يف معرفة األمور ملكة  هيكون ل  & اإلنسان مع التجارب
ألنه جرب     ر  مرتني(ح يُلدُغ املؤمن من جُ ) الم:  وسل عليه  & قال الرسول صلى هللا 

   فلن يعود إليه مرة أخرى خبالف اجلاهل. هذا اجلُحر فيه حية تلدغ وعرف أن  
, أو ترى  شيء جُتربه وترى أنه ليس فيه مصلحة فإن من احلكمة أن تتجنبه  & كل

 بلملستقه ابفال أتمنومن ذلك اخلداع فإذا خدعك   فإن احلكمة أن تتجنبهةً فيه مضر 
 اخلارق للعادة:  •

اخلارق للعادة إما أن يكون من نيب, أو من ويل, أو من مشعوذ, فإن كان من نيب    &
فهو كرامة ويل  من  وإن كان  آية,  من  فهو  فهو  مشعوذ  من  اخلارُق  جاء  ...وإذا 

   الشياطني.
   لشعراء:ا •

 [ 252_224:راء]الشع  ﴾ن أمل تر أهنم يف كل واد يهيمو   *   ن عراء يتبعهم الغاوو والش﴿&  
فون يف املديح, وجيازفون يف  أي قي كل خوض يتكلمون ويف كل لغو يقولون, وجياز 

 هلجاء, حىت إهنم رمبا رفعوا اإلنسان فوق الثراي أو أنزلوه إىل قعر األرض.ا
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 ب:العر  •
ل  أن  نشك  والفهم و & ال  والشجاعة  واجللد  القوة  غريهم يف  على  مزية  ري  غلعرب 

صاروا أردأ من غريهم وأخس  من غريهم, ألن من   ةفروا هذه النعم إذا ك   لكنذلك,  
 كرها صار أذل وأحقر ممن مل ميزه هللا هبا. مي زه هللا مبزية فلم يقم بش

 الساعة:   •
له أن يسأل ينبغي  ال : مىت& اإلنسان ال  فإن  الساعة,  ساعة قريب, ولكن ليسأل   

 لإلنسان أن يسأله. ينبغي ذي هلا, هذا هو السؤال احلقيقي ال ماذا أعدَّ 
انتهى من    & الساعة يف احلقيقة هي موت اإلنسان, إذا مات اإلنسان فقد قامت,

  , ألن كاًل منهم ماتالدنيا, فال فرق بينه وبني من ميوت آخر الناس
 التثاؤب: •

املؤمن أن   من سل واخلمول, وهللا سبحانه وتعاىل ال حُيبُّ ...يدل على الكؤبالتثا& 
 . مخوالً والً يكون كس

ألن الشيطان هو    ((  من الشيطان   )) صالة والسالم:  & التثاؤب يقول النيب عليه ال
 الذي يكسل اإلنسان وخيمله وجيعله دائماً غري نشيط. 

الرج الشيطان  التثاؤب,& ال ُيشرع قول: أعوذ ابهلل من  اعتاده    يم, عند  ملا  خالفاً 
اجة تدعو إىل بيانه لو  احل   مع أن   كرهالعامة, ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يذ 

 وعاً.كان مشر 
قال    فلريد ُه ما استطاع()  إذا حصل يقول الرسول عليه الصالة والسالم .التثاؤب..&

السفلى أن تعض  على شفتك  يعينك على هذا  العلماء ومما  عضاً  لكن ليس    بعض 
   ه لى فمه ع كن إن عجز فليضع يدل...رق اجللد إمنا هو عض مُيسك الفم فال ينفتحخي 
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 : الكري  املوعظة ابلقرآن  •
مو  ال  يقرأ  &  إنسان  إىل  تتاج  احلقيقة  يف  لكنها  ابلقرآن,  املوعظة  من  أعظم  عظة 

ال يقف عند    م, ألن بعض الناسويرتله حىت يفه  ,زل, يقف عند مواقفهنالقرآن كما أُ 
 وق. ذ املواقف اليت ينبغي أن يقف عليها, فال يظهر للقرآن معىًن وال

 ف املرأة لوجهها: كش •
على كشف   تقتصر  مل  النساء  فإن  الوجوه,  بكشف  للنساء  مسحت  اليت  البالد   &

 الوجوه بل أخرجت الوجوه والرؤوس والرقاب والنحور وما شاء هللا.
 سيما إذا كانت مجيلة شابة _ من أقوى ما  وجهها _ وال  ملرأة ا كشف  & ال شك  أن  
 يها أن تسرت وجهها.أة جيب علن املر أ  , فلذلك ال نشكُّ يدعو إىل الزان

ا كان , وابتفاق املسلمني أن ذلك أوىل هلا, فإذال يضر املرأة إذا سرتت وجهها&  
  عاقل ال خيتار إالتنة, كان كل  هذا أوىل هلا, وكشفه على خطر, وذريعة للبالء والف

 سرت الوجه. 
   :كل إنسان متُر به  السالم •

 على رجل؟ نقول: نعم,  ُيسلم كلما مرَّ   ل, فهلجار & إذا مرَّ اإلنسان يف الطريق ب
فسُيع ُيالقيك  رجل  لإلنسان: كل  قيل  أنه  فرضنا  ولو  السنة,  هي  عشرة  يط هذه  ك 

    فله عشر حسنات.  فكذلك السالم, كلما سل م على أحد  فإنه لن ميلَّ,...دراهم,
 السالم على املُصلي: •

يتشوش, أو أن يرد  اف أن  خ  ن لم اإلنسان على املصلي, إال إ& جيوز للمرء أن ُيس 
 إذا مسع من يقول: السالم  عليه, ألن بعض الناس قد ُيصلي وفيه نوع من الغفلة, مث 

 عليكم, رد  عليه. 
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 أخف نفسك تحنب  للناس:   •
  .وكلما .." فإذا أردت أن تبني فأخف نفسك تحنب  للناسأخف نفسك  " :قول& أان أ

خمُ   كان  ألمرهاإلنسان  أشي  فياً  ظهكون  للناس, ألدَّ  فاهلل  وراً  اإلنسان  يكتم  مهما  نه 
   فإن هللا تعاىل يُظهره ويُبينه. ,من شخص وأنه أخفاه هلل وإذا علم هللا شيئاً  ,يعلمه
 :  القمار •

لبة, حبيث يكون اإلنسان فيها إما غامناً, وإما  مبنية على املغا  : كل معاملة& القمار
املسابقة والتأمني املبين على اإلنسان إما غامن  و ...سريكلها حرام داخلة يف املغارماً, و 

 .غارم فإن هذا من امليسروإما 
 و:الله •

  : القسم األول: هلو ابطل ممنوع مطلقاً وهي األشياء اليتقسمني  & اللهو ينقسم إىل 
نرد والشطرنج وغريها من األلعاب اليت تلهي كثريًا مثل ال عن طاعة هللا اً فيها إهلاء كثري 

 فتقتله, وفائدهتا قليلة, فهذه حرام.وأنت ال ُتسُّ به الوقت ب فيذه
فهذا    , النفسلكنه يروح عن    , ال نفع فيه وال فائدة  : أي  ,: هلو ابطل& القسم الثان 

أو ترك واجأال يتضمن حم  بشرط  ولكن  ,جائز   ,اإلقداماملسابقة على    :مثل  ,برماً 
 كثرياً   ال تلهي...اليت.ياء..ن األشم وما أشبه ذلك  ,واللعب ابلكرة ابلقدم ,واملصارعة

إن أهلت كثرياً عن واجب صارت حراماً كما لو عكف أصحاهبا عليها يف وقت  ف&  
أو   الوقت,  يف  أو  اجلماعة,  مع  الصالة  واجب  بذلك  وتركوا  صلة    أضاعوا الصالة 

 , أو بر الوالدين, أو أضاعوا تشيع جنازة جيب عليهم تشيعها, أو أشبه ذلك. الرحم
أو   لك& وكذ والبغضاء    قعت يف حمرم, أبن كانت سبباً لو  والعداوة  والشتم  للسب 

 . وكما لو أدى إىل كشف األفخاذ يف لعب الكرة فإن هذا يكون حراماً 
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 متفرقات:
 لق مع هللا عز وجل ومع الناس. ملة ومتام اخلُ عاب يعين حسن املاألد& 
 ىل به أرحم.ا  تعهللا م كان  تعاىل أرحكل من كان لعباد هللا&  

م سب فالن وفالن من العلماء أو  & أحذر طلبة العلم أن جيعلوا ديدهنم يف جمالسه
 األمراء. 

 ملال كثُرت الفنت.& كلما كثُر ا
من ُيسبح وهذا  ه فإن اإلنسان إم& عندما حيصل شيء يتعجب  أن  يُكرب وإما  أن  ا 

 خري مما تلقاه الناس من كوهنم ُيصفقون. 
وأضر على    , لى ويل األمر قياماً غري شرعي إال صار أخبث منهع    قام داً & ال جيد أح

 ه, وهذا أمر معلوم للجميع. الشعوب من
يتغري, كن صرحياً ات املسلم أن يكون  & من مس اً يف ظاهرك   صادققلبه كوجهه ال 

 نك, واحلمد هلل ال يفوتك شيء.وابط
 ك.ذل انب وما أشبهمعناه: املزُح والضحك ولني اجل  الدعابة & 

ن بعث احلزن على قدَّر هللا ُحزانً يصحبه السخط هذا من الشيطان, أما احلزن  & إ
 الطبيعي الذي ال يصحبه السخط فهذا ليس من الشيطان.

 , وهذا شيء ُمشاهد ة رمحًة وحناانً جعل هللا يف قلب نسان إذا وفق لرمحة الصغار اإل& 
( فهذه حكمة وهي     ابطلهللا ما خال  ما أكثر احلكم يف الشعر ) أال كُل شيء   &  

 من الشعر. 
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 القلب:  قوة اإلميان وقوة •
قلبه    ان بد ك الع  إميان وي  كلما ق&   نوراً كانت  نور  أقوى  القلب  أقوى, وكلما كان 

القلب ابإلميان   استنار  أقوى...فإذا  لألشياء  مل  رؤيته  ما  العلم  مسائل  من  عليه  فتح 
   يفتحه على من دونه.

 االستغفار: •
وز عنه... ان شيئني: سرت الذنب, والتجطلب املغفرة, واملغفرة تتضم  غفار:& االست

 شيئني: أن يسرت ذنوبك عن الناس,   " فأنت تسأل هللااغفر يل لت: " اللهم  فإذا ق 
   وأن يعفر عنك.

إلي ويتوب  يستغفر هللا  وسلم  عليه  الرسول صلى هللا  إذا كان  فما  &  مرًة  سبعني  ه 
غ املؤكد مخس عشرة مر ًة,  أحصينا ما استغفران يف اليوم والليلة لبل  ابلك بنا حنن؟! لو 

 .فلةن يف غباقي حن لوات, ويف اللصذلك يف أدابر او 
وصلًة ابهلل عز وجل,   ًة وطمأنينةحاإلنسان إذا استغفر بقلبه ولسانه جيد سعًة ورا  &

ن بشرط أن  ي شيء, لكلواء, وال العسل, وال أبال ُتوصف, ال أيكل احل  ةً وجيد لذَّ 
 يكون االستغفار ابلقلب واللسان.
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 :  الدعاء •
ان   حبيث تسأل اإلنس ىل هللاإتجاء  االل  دق ص  األول:أمور:    د فيه منالدعاء ال بُ   &

أال    الثالث:غري مستبعد هلا.    ؤمل اإلجابةأن تدعو وأنت ت  الثان:ربه سؤال مضطر.  
 أن جيتنب التغذي ابحلرام. الرابع:يعتدي يف الدعاء.  

تك أن  أحل  من  نعمة هللا عليك,  من  اإلجابة  الدعاء& عدم سرعة  من  لما  وك   ,ثر 
رفعًة   ازدت  الدعاء  من  هللاأكثرت  ألعند  الدعاء ,  سوف  عبادة  ن  النهاية  ويف   ,

 يستجيب هللا لك. 
يكرر   أن  لإلنسان  ينبغي  ييأس...&  كله خري    الدعاءألن  دعاء هللا عز وجل, وأال 

ياً يف  ولو مل يكن منه إال شعور اإلنسان أنه مفتقر إىل ربه دائماً لكان ذلك كاف  وبركة,
  تعاىل جُييبك. , وهللاالدعاءكلما أصابتك مصيبة أو حاجة فكرر تكراره, ف
 :تعاىل  ذكر هللا •

الذكر النافع هوما كان مبنياً على ذكر القلب, لكن مطلق األجر والثواب حيصل  &  
 ابلقول.

فإن الذكر مبنزلة الروح, والذي ال يذكره    ىي قلبه ابلذكر, عز وجل حي من يذكر هللا&  
واحلي وامليت  لروح,   من اهللا عز وجل, فيكون كاجلسد اخلايل الياً من  قلبه خ  يكون 

 هما فرق عظيم.بين
القلوب حية لكنا   املوفق هو الذي يذكر هللا عز وجل يف كل شيء, ولو كانت   &

 نذكر هللا يف كل شيء.
سقى مباء  يُ العظيم ! شجر    حان هللاسب وأنواع األزهار تقول:  & إذا رأيت األشجار  

    ف.االختالتلف هذا , وخي احدو 
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 ميان ابلقدر:ات اإلمن مثر  •
ا القدر من هللا سلم  ..فإذا علم اإلنسان أن هذ أنه من متام الرضي ابهلل رابً.  -1&  

أال يستعني اإلنسان إال بربه, فال يطلب من    -3التوكل على هللا.   -2األمر إىل هللا.  
   سبحانه وتعاىل. به العون من هللاأحد عوانً, بل يكون طل

 ء: البالم سلى املهل علسمما يُ  •
البالء على األنبياء الصاحلني األمثل فاألمثل, من أجل أن & يشدد  ينالوا من    , مث 

ها اإلنسان هانت عليه  ا أتملدرجات الصرب بقدر ما انهلم من البالء, وهذه مسألة إذ
 .أعلىينال بذلك درجة   علم أنهل عليه البالء, ألنه ياألذايت, وسهُ 

  :لهدية العلم أفضل من هدية املا •
فهذا هدية, ولعمرُ علال&   ن أفضل اهلدااي, ألن ملهللا إنه    م إذا بلغه اإلنسان أحداً 

  ﴾  تلذين أوتوا العلم درجايرفع هللا الذين آمنوا منكم وا  ﴿  ,أفضل من املال  العلم
 هدية املال.  ل منفهدية العلم أفضومل يذكر املال,  [11]اجملادلة:
 الدَّين:  •

احل ينبغي  ما    احلر   رقُّ نه  أل  الد ين,ذر من  &  بقدر  اإلنسان  فليحرص  العزيز,  وذل 
 ين. يستطيع على جتنب الدَّ 

ن الديون الكثرية, من أجل أن يستزيد من  ن بعض الناس ! يستدي& إنك لتعجب م
 يه مضاعفة. ة علاملال, ويتكسب هبا, وأحياانً تكون النتيجة عكسية, وتكون اخلسار 

يستدين من أجل   & أيضاً  الناس  مستوى األغنياء, فيكون    إىل ل  يص  ن أ  جتد بعض 
سيارة أريد  يقول:  لكن  حباجته,  وقامت  سيارة...قد كفته  ي  عنده  ذهب  فخمة...مث 

 يستدين, فهذا سفه. 
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 العتاب اللطيف: •
تعا&   هلم حىت  ﴿ىل:  قوله  أذنت  مل  عنك  لك  عفا هللا  وتعلم  الذين    يتبني  صدقوا 

هللاتعالا  ذه  ملأت[  43]التوبة:  ﴾  الكاذبني قدم  فقد  اللطيف,  على  اب  العفو   
 . يب, فعنا عنه قبل أن يُبدي ما وخبه بهالتأن

 الرقاق:   •
  ثرة الغفلة وك وذلك أن القلب قد يقسو ابملعاصي    ,& الرقاق: ما يرقق القلب ويلينه

قلب يسميها العلماء الرقائق,  اليت توجب رقة ال   فيحتاج إيل شيء يرققه, والنصوص
 نه.تلي, و لبقل األهنا ترقق 

 املال: •
  فإن أخذه بغري حق مل ينفعه ولو صرفه الناس ينقسمون فيه إىل أربعة أقسام...& املال

وإن أخذه بباطل وصرفه يف ابطل   ,وإن أخذه حبق وصرفه يف غري حقه مل ينفعه ,يف حق
 خرياً.   ووضعه يف حق صاروصرفه  وإن أخذه حبق  ,شديف ابطل صار أضر وأ ه رفوص

 ه:فاهيتى ر عل ان سنال يغبط اإل •
الكافر ثواب أعماله يف الدنيا يعطى إايه زايدة يف الدنيا, وتكون الدنيا يف  & يعطى  

ت  ورفاهيًة, وهلذا ال  ونعيماً  رفاهيحقه جنة  اإلنسان على  اغبطه على  غبط  ته: ولكن 
 ل أهنا للكفار. يف الدنيا فاألص عمله الصاحل, أما الرفاهية

 الرجل الصموت: •
رتماً, لكن ال حظ أن الصمت يف غري موضعه جفاء ألن  حم  موت الص  ليعترب الرج&  

وال يتكلم وهذا جفاء  و أكثر أو أقل  أ  بعض الناس صموت جيلس يف املكان ساعة 
   تفيه السكو  ينبغيال كن ال يكثر الكالم ولكن ال يكن أيضاً ساكتاً يف موضع ل
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 : وت املسلمنيجود غري املسلمني يف بيو  •
اوجو &   وللمؤمنني,  د  ولرسوله  هلل  عدوة  فالكافرة  عظيم,  أمر  البيت  يف  لكافرة 

 تك؟بي عل عدواً هلل ورسوله واملؤمنني موجودة يففكيف يليق بك أن جت 
  ا نقتصُّ ما نسمع هبنولو ذ  & وجود غري املسلمني يف بيوت املسلمني خطري جداً,

 بنا الكالم. طال لمنيلس مين هم غري يمة من هؤالء اخلدم الذ من القصص العظ 
 ن:حصائد اللسا •

بكلمة   اإلنسان  يتكلم  ورمبا  اإلنسان  على  يكون  ما  أخطر  من  اللسان  & حصائد 
لك جيب أن حنفظ  واحدة ال يلقي هلا اباًل وهي من غضب هللا هتوي به يف النار, ولذ

 ع. ب ندابً ابلغاً أن حنفظها عم ا ال ينفحرم هللا, ويُند ألسنتنا عما
 :قرها اإلنسان وهي من املهلكاتحي  ليتا ءايمن األش •

& من األشياء اليت حيقرها اإلنسان وهي من املهلكات: غيبة والة األمر من العلماء  
م  يبة غريهم, ألن غيبة والة األمر تُوجب أن خيف  وزهنغأو األمراء فهي أشد غيبة من  

 لناس, وخيف التمرد عليهم.اعتهم عند اوط
 هم:عن ة للناس والعز االختالط اب •

كان االختالط شر على املرء يف دينه, فحينئذ  & االختالط ابلناس أفضل...إال إذا  
خرياً  العزلة  مؤ   تكون  زالت  قلكنها  إذا  أنه  مبعىن  ألن ملا تة  ابلناس  اختلط  وانع 
 . رملعروف والنهي عن املنكاخلري, واألمر ابري كالدعوة إىل خفيه االختالط ابلناس 

نفسه, ورمبا ينفتح عليه يف هذه العزلة أبواب ال  ا على  فيه  طوي اإلنسان العزلة ين&  
 يستطيع سدها من الوساوس والتفكريات السيئة حيت يذهب بذلك دينه ودنياه.

 ل الفتنة خري من االختالط.ا& العزلة يف ح
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 لعبادة:ا •
ال بد فيها من  م, فبة والتعظيدة هي القيام بطاعة هللا عز وجل على وجه احمل& العبا

واعتقاد    , ربهذلًّ يُرضى  فيما  نفسه  عبد هلل ُمسخر ابذل  اإلنسان  يفعل    , أن  أن  ال 
 . العبادة على وجه العادة

 التواضع: •
للح...التواضع, وهو نوعان: تواضع للحق, وتواضع للخلق&   ق يف حق  التواضع 

به وإن    ذ أخ  من املسائل  ةوجل: أن اإلنسان مىت علم ابلشرع يف أي مسأل هللا عز  
 التواضع للخلق فلني اجلانب وعدم العنف.إما و ...خالفت هواه أو ما كان يقوله

 من املطففني: املوظف الذي يبخس الوظيفة حقها  •
 اخلروج, أو  & املوظف الذي يبخس الوظيفة حقها, فيتأخر يف احلضور أو يتعجل يف

لال   تلبسه ابلعمل, وهو  العمل حقه يف حال  وانقصه درمهاً   و يعطى  راتبه    من  حداً 
 لطالب به, فهو أيضاً من املطففني, وهو إذا مل خيلص يف عمله فهو غاش.

 من آداب النوم:  •
ينبغي لإلنسان أن ينام على طُهر...وأن يضطجع على الشق األمين دون األيسر,  &  

ن  ميد رجليه, أو عند رأسه, والنوم على الشق األخلف ظهره, أو عن  ولو كانت القبلة
   حية الطبية.الناأنفع من 
 :الصالة يف الروضة يف املسجد النبوي •

اجلماعة,   صالة  يف  إال  املسجد  بقية  يف  الصالة  من  أفضل  الروضة  يف  الصالة   &
د وزادوه  أفضل منها, ألن الصحابة رضي هللا عنهم ملا قدموا املسجفالصف األول  

 . صلون يف الصف األول, وال يتحرون هذه البقعةيصاروا 
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 الصغار ابلرقة واللني:  عاملةممما يُلني القلوب  •
يُ   ,ن ينبغي له أن يعامل الصغار ابلرقة واللنيااإلنس&   رقق القلوب, ورمبا  ألن هذا 

..إذا مسح  القلوب وترقيقها.فتهم سر عجيب يف تلني  يُدمع العني أحياانً, ففي مالط
 قلب. اليف ري ورقة رأس الصيب حصل يف هذا خري كث

 ن آفات القلوب:ذر ماحل •
ي هالرجل يعمل بعمل أهل اجلنة: يصلي, يزكي, ويصوم, وأيمر ابملعروف وينهذا &  

الء, وهذا البالء يطيح به  ويصل الرحم, لكن نسأل هللا العافية قلبه فيه ب  عن املنكر,
   أهل النار.قت, حىت يكون من يف آخر الو 

 م:  بوره قمع املسلمني يف ملاذا ال يدفن الكفار  •
قبورهم يف  يعذبون  الكفار  ألن  وخُيش&  من  ,  حوهلم  من  يُؤذي  العذاب  هذا  أن  ى 

من جهة األخرىاملسلمني, هذا  ال, واجلهة  مقابر  تتميز  أن  مقابر  : ألجل  كفار عن 
 ليس هلا حرمة. مقابر الكفار...., و بر املسلمني هلا حرمةألن مقا ,املسلمني
 :وأهل الشقاوة أهل السعادة •

السعيد نسأل هللا أن    عادةالس & أهل   السعادة فتجد اإلنسان  لعمل أهل  ييسرون 
ه عمل أهل السعادة, فتسهل عليه الصالة, وتسهل  جيعلين وإايكم منهم يسهل علي

 عليه الصدقة, وتسهل عليه صلة الرحم, ويسهل عليه عمل كل خري.
إذا رأيت أن هللا  فأبشر اب  &  إن  , فخلريقد من عليك...وأن عمل اخلري ميسر لك 

 هذا يدل على أنك من أهل السعادة.
رأيت إذا  مل  &  اخلري  أردت  وإذا  لك,  تيسر  الشر  أردت  ل   األمر...إذا  ك  ليتيسر 

   ب شقياً يُيسَّر لعمل أهل الشقاوة.ألن اإلنسان الذي ُكت   فيجب أن تذر...
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 فتوى: ال •
ية...وهذه مسألة مهمة لطالب  ترب  اً ن عاملاً نظراً وعاملينبغي لطالب العلم أن يكو &  

وال يبايل أفسد الناس هبذه الفتوى أم مل يفسدوا ؟    العلم ألن بعض العلم يفىت مبا يرى 
 علم وهذا ليس بصحيح فإن العامل الرابن هو الذي يرىب الناس ابلعلم وال يضيعهم ابل

 فاؤل:تال •
ا جن &  طيب...لذلك  املُتط لتفاؤل  أن  قري  د  يف  دائماً  املوأ  لق, ين  هللانيلتوك   ن  على     

    ة.املتفائلني جندهم دائماً يف سرور وسعاد
 ن:السفياان •

إ&   أنه  الثوريالغالب  سفيان  فهو  واألحكام  الفقه  سفيان يف ابب  أطلق  ويف  ذا   ,
  مييل إىل العبادة أكثر. عيينة ألن الثان  ان بن ابب الزهد والورع والرقائق فهو سفي

 :االبتالء •
ال&   عليه  واصالالرسول  أشياء كثريةة  يف  هللا  ابتاله  الصالة   لسالم  عليه  وهو 

ما   له  هللا  غفر  قد  أتخروالسالم  وما  ذنبه  من  الصالة    ولكن  تقدم  عليه  الرسول 
 . برينة الصال درجولينا والسالم ُتصيبه املصائب لرفع درجاته 

 جها: اب املرأة إىل زو انتس •
زوجها...ف إىل  املرأة  انتسبت  إذا  أل&  جيوز  ال  الشرعخال  نههذا  ال    ,ف  وإذا كن ا 

 ابلكفار يف الذي ال خُيالف الشرع فكيف ابلذي خُيالفه؟! نقتدى
 :ضدهالشيء يداوى ب •
ب&   يداوى  واحلمى  الشيء  املُرة,  األشياء  بتناول  يُداوى  السكري  فمرض  ضده 

 . ع األدواء ُتداوى بضدها, ألن هذا يكسر هذالبارد, وهكذا مجيُتداوى ابملاء ا 
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 النذر:   •
فون, فُيخشى   & ما أكثر الذين يندمون على ما فعلوا من النذر, مث يتهاونون وال يُو 

ذا  أن يُعقبهم هللا نفاقاً يف قلوهبم إىل يوم يلقونه وهل  :م هذه العقوبةعليهم أن تلَّ هب
 راهة الك  الهعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس كثرياً أبن النذر أقل أحو  من الواجب  أرى

 :عالمة ابن القيملكتاب " الطرق احلكمية " ل  •
يف كتابه:   رمحه هللا  القيم  ابن  ذكر  احلُ "&  القضاة كشريح    كمية"الطرق  بعض  عن 

رمحهما هللا وكل  وغريمه   وإايس  ذكائهم,  من  عجيبة  أشياء  ذكر  أن  ا  له  ينبغي  قاض 
 يرجع إىل هذه القضااي حيت يستنج منها فوائد.

 الضحك: •
يه الصالة والسالم التبسم, ومل حيفظ عنه أنه قهقه, أما  ل عللرسو ضحك ا  & أكثر

هقه حىت تكاد السقوف اليت فوقه تسقط منه فال  ما يفعله بعض الناس إذا ضحك ق
 شك أن هذا خالف املروءة.
لإلنسان وانشراح صدره هذا أمر حُيمد  دلُّ على انبساط  & الضحك املعتاد الذي ي 

 عليه اإلنسان.
 :متفرقات •

 عليه وسلم إذا أصابه ما ُيسرُّ به يقول: )) احلمد هلل الذي بنعمته  هللا صلى  النيب  &  
 ل   حال  ((إذا أصابه ما يكره قال: )) احلمد هلل على كُ تتم الصاحلات (( و 

من الفتنة العظيمة, وهلذا  منهن  فلما حيصل هبن و   النساء  & كون أكثر أهل النار هم
 ( دي فتنة أضر على الرجال من النساءبع ركت ما ت الم: )قال النيب عليه الصالة والس

 د جيد فهو أقوى من احلسن ودون الصحيح.& إذا قيل: إسنا
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  فصوابه  ن حكماً وإن كاد الصواب, فإن كان خرباً فصوابه الصدق,  القول السدي&  
 العدل.  

ا يسرتيح  ملاذا  ال&  ألن  ؟  الكافر  من  األمطارلشجر  ملنع  سبب  واجلدب    كفار 
 طر ماتت. ا املن الشجرة إذا انقطع عنهوالقحط وكل شر, ومعلوم أ

جيب أن تنظر إىل املقابل وهو    نه & إذا رأيت من هو أعلى منك يف املال واخللق فإ
 عاىل.ه وت هللا سبحانمن دونك حىت تعرف بذلك نعمة 

ليس   عليها&  تعتمد  وال  األسباب,  افعل  بل  األسباب,  تدع  أن  التوكل    ,مقتضى 
 جل, واختذ األسباب على أهنا سبب.سباب عز و تمد على مسبب األواع

مونه: الروضة, وهذا ال  & العامة ُيسم ون ما كان خلف اإلمام يف الصف األول يس
 أصل له.

 الغالب.حلمُه, وهذا هو   قلَّ   اإلنسان  جند أنه كلما كثر همُّ & 
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 الدعاء للعاصي: •
زيه, أو هللا  عي عليه مبا يزيدها, فُيقال: هللا خي أن يُد& من فعل معصية فإنه ال ينبغي  

يُعني مما  هذا  فإن  أشبه ذلك,  الشيطان,  يلعنه, وما  عليه  له    اإلنسان هللا  يدعو  بل 
 . ابهلداية, ويقول: اللهم اجعل هذا موعظة له, اللهم انفعه بذلك, وما أشبه هذا

 :قد يفعل املعصية مع حمبته هلل ورسوله سلم امل •
 وهو اهلوى   هناك انزعاً آخرألن    ,مع حمبته هلل ورسولهعل املعصية  فقد ي  الرجل  &

لكنه سرعان ما ينكر هذا    ,ع يف املعصيةه هلل ورسوله فيقمع حمبت  والنفس فقد تغلب
 .بد أن يسعى ملرضاته الفوب إىل ما يرضى هللا ألن من أحب أحداً  يف نفسه مث يؤ 

 اللواط:  •
, وأن عقوبته القتل بكل حال, سواء  انمن الز اللواط أعظم وأقبح  الصحيح أن  &  

اح حبال, وألنه هذا الفرج ال يُبكان الفاعل أو املفعول به حُمصناً أم غري حمصن, ألن  
 ال ميكن التحرز منه.

هنا فائدة: هل يصح تسمية من يفعلون هذه الفاحشة ابللوطية ؟ اجلواب: نعم,  &  
 بة إىل قوم لوط.وهي نس
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   نزوة الشباب: •
نزوات وال أحد ينكر ما يف الشباب من النزوات واألفكار,    , بلزوةه نب ل& الشا

أو بصوته,    تهر : أما بصو تذبهعلى فكر وكل أحد ميكن أن جي ومُيسي    على فكر  بحصيُ 
 أو بيانه, أو أبعماله الظاهرة.

 :الشاب الذي ينشأ يف طاعة هللا •
من   هدى  على  ميشى  هللا...وصار  عبادة  يف  إذا...نشأ  الشاب  هذاهللا,  &    فإن 

ه هللا ال خييب سعيالشاب الذي يظله هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله, والغالب أن  
 فإذا نشأ من صغره يف عبادة هللا فإنه يثبته ويبقيه على ما هو عليه. 

 , ملن سئل عن شيء ال يعرفه:  ال علم يل قول:  •
..وإذا .أدري,آداب طالب العلم أنه إذا سئل عن شيء مل يعرفه فليقل: ال  & من  

  ن و ذ يثقنئعن علم حيقال: ال أدري ثقل ميزانه عند الناس, وعرفوا أنه ال يتكلم إال  
 ال علم يل.به أكثر, ويتجهون إليه أكثر, فال يغرُّنك الشيطان أن تقول: ال أدري, أو 

 أدرك ابن عباس رضي هللا عنهما العلم بثالثة أشياء: •
عنهقال  &   عباس رضي هللا  اابن  أدركت  سان سؤول وقلب عقول وبدن  ل بلعلم  : 

, والثان قلب عقولل ما خيفى عليه,  غري ملول, فذكر ثالثة أشياء: كان يسأل عن ك 
 .ذا صار آية يف كل العلوملُّ, وهلأي يفهم وحيفظ, والثالث: بدن غري ملول أي ال مي

 هذه من بركتك: •
أثر    اكون هل& جيوز لإلنسان أن يقول للشخص: هذه من بركتك, لكن بشرط: أن ي
من   مبسألة  جملسه  يف  إما  بركة,  فيه  يكون  قد  اإلنسان  فإن  يُعلمها  حقيقي,  العلم 

 وما أشبه ذلك. بذل ماله للمحتاجني,اضرين, أو ياحل
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 احلذر من النمام:  •
يك كذا,  ف  الن من منَّ إليك من  منك, إذ ال فرق, ورمبا أييت إنسان ويقول: قال ف   &

أيخذ أن  من  لك منك    ألجل  حيذر  أن  اإلنسان  على  وهلذا  الثان,  إىل  هبا  ويطري  مة 
 وال تُلق العداوة. أحد احلديث فليق له: اتق هللا,, وإذا من  إليه النمام
 شخص دليل على أن عمله من كبائر الذنوب:الرباءة من ال •

الشخص فهو دليل على أن هذا   الرباءة من  الشارع  العلم: إذا أطلق  & قال أهل 
ة من  ائر الذنوب, وهو كذلك, ألن الرباءة منه وعيد, وال وعيد إال كبري بك ل من  العم

 وب كبائر الذن
 حقد اجلمل: •
وليس هناك من الدواب شيء أعظم حقداً   عليه, قنيعضُّ من ح ل من األبلح& الف

   ُه اإلنسان عن األنثى, فإنه حيقد عليه ولو بعد حني.من اجلمل, وال سيما إذا رد  
,  نوا جمتمعني على بيع اإلبل فإذا جبمل أيخذ برأس رجل يعضهكا  أهنم  & ذكروا لنا 

به األرض ويربك عليه حىت ابدروا وفكوا الرجل وقالوا له ما  فعه فوق مث يضرب  وير 
 ى.عن أنث مرة قد رددته ...الذي جعله يتسلط عليك من بني الناس؟ فقال أذكر أن 

 : يف املدارس خطأ عظيممنع أتديب الصبيان  •
منع وبل الصبيان    بأتدي  &  اإلسالمية,  ابلرتبية  وإخالل  عظيم,  خطأ  املدارس  يف 

ابلرتبية   فهاالوإخالل  مثان  أو  سنني  سبع  هلم  صغاراً  ال  ؤالجتماعية...إذا كانوا  ء 
   تضربه يف يده صفعًة واحدًة ال ينساها.   يتأدبون مُبجرد القول, لكن

خليزران, حىت أن اليد تكون زرقاء,  اب  يماً بوننا ضرابً عظ نقرأ كانوا يضر & حنن مل ا كن ا  
 وال ينفع بنا إال هذا.  
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 ان ببلوغ األربعني: ج الكامل لإلنس النض •
قال العلماء أي بلغ أربعني ألنه قبل األربعني   كمل  أي ﴾وملا بلغ أشدُه واستوى﴿& 

حىت   الكامل,  النضج  ينضج  حيتا مل  فإنه  والذكاء  العقول  ذوي  من  إولو كان    ىل ج 
   ارب ر بل ال بد من جت اء اإلنسان وفراسته كافياً يف معاانة األمو ك جتارب وليس جمرد ذ 

 ال جيرب املريض على الذهاب إىل الطبيب: •
أان ال ُأريد أن تذهبوا يب إىل الطبيب أو ال أريد أن أتتوا ابلطبيب   ذا قال...إاملريض&

يعاجل فإنه ال جيوز    أىب أن   اذإ  ذلكإيل فإنه ال جيوز أن أيتوا به إليه هو أمري نفسه وك 
 .على هللا عز وجل عن الدواء سان كفاه اعتمادهكم من إن...و العالج رُُه علىإجبا
 ان: حالوة اإلمي •

وة اإلميان له مثرات جليلة ال يدركها  وهي أحلى ما يكون...وحال & اإلميان له حالوة
ا يتصورها  أن  ميكن  وال  احلالوة,  هذه  على  غرسه  بىن  من  فقدها    ن ساإلنإال  الذي 

 الدنيا. أنعم ما يكون يف  وهي حالوة ينسى هبا اإلنسان الدنيا كلها ويرى أنه
   ه يذوق حالوة اإلميان:جتعل عز وجل هلل  هلغري  سلمحمبة امل •

إن    الرجل  هذامة  ما دمت تب الرجل ال تبه إال هلل فإن حمبتك ستكون اتبعة الستقا&
مبنية على هذا  أن حمبتك  عرفت من نفسك    اإذه فاستقام أحببته وإن احنرف...مل تب

 رهه إال هللا فهذا جيعلك تذوق حالوة اإلميان ء إال هلل وال تكاألساس أنك ال تب املر 
 سنة الرمحة: •

أمم عظيمة...  &   أوبئة عظيمة...كان ميوت  فيما سبق تصل  البالد  هذه  كان يف 
تفا وت الرمحة,  العامة سنة  السنة عند  وجل رحم األمُة هبذا    زع  هللاؤاًل أن  سمى هذه 

   لكهمالطاعون وقد وقع يف عدة بيوت فأه
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 أولياء األمور:  •
يف  ور طائفتان من الناس: أولياء األمور يف العلم والبيان, وأولياء األمور & أولياء األم

    السلطة والقدرة.
 الطاعون عذاب وشهادة: •

من مات به يكون شهيداً ؟ قلنا:    ون  ك , وبني& كيف جنمع بني كون الطاعون عذاابً 
   يستحق العذاب كان شهادة.  من الفإذا أصاب  ,أصل الطاعون ُعذب به أمة

  رجة الكمال:به إىل د رتقيتلاالبتالء  •
رجة الكمال,  & هللا عز وجل قد يبتليك أبمر تكرهه, ويشق عليك, لترتقى به إىل د

   لت.  ع مما ف أحسن هللا عز وجل كفيجزي
 عامل مع الناس يُذهب األحقاد والعداوات:تلا يف اإلحسان  •

أت أن  اإلحسان  ما&  الناس  إىل  تعاملوا    يت  املسلمني  أن  إليك...ولو  يُؤيت  أن  تبُّ 
النف يبقى يف  املعاملة فلن  يُ بغضاء أو    وس أحقاد أو هذه  أكثران  عامل  عداوات لكن 

   وإمنا يعمل لنفسه ,هبغري ن أاننياً ال يبايل أبن حُيب أن يستأثر على أخيه, فيكو  الناس
 الشيطان: •

يذكر اإلنسان ما فيه اخلري, بل إذا  خري, وال حيب أن الشيطان ينسي اإلنسان كل & 
 ذكر ما فيه اخلري حاول الشيطان أن يصده عنه. 

أبداً, بل يريد أن ينزل به الغم  با& الشيطان ال يريد من   ن آدم أن يكون مسروراً 
 واحلزن والكسل. 

رف له  هو شيئان: األول: ما حيزن املرء. الثان: ما ال تعطان  لم الذي من الشي& احل
    , وال أب." ويقولون: خذاريف, ال أم هلاميه العامة " خذاريف ساً, ويسرأ
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 الفنت: •
& الفنت: مجع فتنة , وهي: ما يفنت املرء عن دينه. وهي أنواع كثرية منها: الشبهات  

  :ومنها نتفسان حىت يلتبس عليه احلق ابلباطل. فتجده ذا علم لكنه يُ لإلناليت تعرض 
 راد ابلشهوة هنا اهلوى نسان مع علمه بشهوة نفسه واملالشهوات يفنت اإل

به   ما أخرب  يتكالبون عليه, ويؤيد هذا  الناس  للفنت, ألن  املال تكون سبباً  & كثرة 
  سر الفرات عن جبل من ذهبحي ىت  النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا ال تقوم الساعة ح 

 فيتقاتل الناس عليه.
 المة من الفنت والشرور. ني اإلنسان على الس, فإن هذه مما تع& الصالة يف الليل

& الفنت أول ما تبدأ جيد اإلنسان من نفسه خفة يف إضرامها, وجيد أنه يعطي نفسه  
   مل يكن.  أن  , ويتمىنكن يف النهاية يندم ندماً عظيماً شيئاً من احلرية, ول

ن الباطل  على ما هو عليه م& الناس...إذا علموا أن اخلليفة قد ُنصح, ولكنه أصرَّ  
ئ قلوهبم غيضاً وبغضاً له, فكان الصحابة رضي هللا عنهم يرون من  لفإهنم سوف متت

 أن يُكل م سراً, حىت ال تصل فتنة.  املصلحة 
 ة:  البدع واخلروج على األئم •

تتضرَّ  مل  ا  ر &  األئمةالإلساألمة  على  واخلروج  ابلبدعة  إال  الرافضة    , مية  فبدعة 
جانباً  األم ك أفسدت  من  هو  برياً  البدع كما  تطورت  مث  اخلوارج كذلك,  وبدعة  ة, 

   أهل الشأن.  معروف عند
   بركة الصالح: •

& وجود الصاحلني يف اجملتمع يكون سباً ملنعهم من اهلالك, وهذا من بركة الصالح:  
 الناس بسبب هؤالء الصاحلني.  ن ء عأن يدفع هللا السو 
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 :  من صحيح البخاري " ألحكامكتاب ا  "ــــة بـوجوب العناي •
الذي    ال سيما يف هذا الوقت  مهم  رمحه هللا  هذا الكتاب الذي ترجم له البخاري  &

ال فيه  تولوا  فسادكثر  إذا  نراهم  الثائرون على والة األمر والذين  فيه    صاروا...وكثر 
 ك.حىت ال هنلب علينا أن نعتين به وأن حنرر أحكامه  منهم وأخبث فلذلك جي اً شر 

 ر وإن كرهنا ما يعملون:ة والة األمو طاع •
حىت وإن كرهنا ما يعملون بنا أو بغريان, أو ما يعملونه مع هللا, موقفنا    & والة األمور 

نن ولكن  ننابذهم,  وإال  اهلداية,  هلم  هللا  نسأل  أن  األمور:  هذه  مبا  حص امن  هم 
   .لواجبطة أحد, هذا هو اسراً بكتابة, أو سراً مبشافهة, أو بواس نستطيع, سواء

 ة األمور إال إذا أمروا مبعصية: السمع والطاعة لوال •
& الناس قد يكرهون ما أمر به السلطان, ولكن عليهم السمع والطاعة, حىت ولو  

 عة ونشكو األمر إىل هللا افعلينا السمع والط   وغريها   أمر أبخذ األموال وهدم البيوت
 له أن ميتثل.  ية فإنه ال جيوز اإلنسان مبعص مر عز وجل. لكن إذا أُ 

   التحذير من سؤال السلطة واإلمارة: •
عليه   قال  ولكنها كما  عليها,  حيرص  اإلنسان  وأن  اإلمارة  سؤال  من  التحذير   &

, ألن من سأهلا  ا(( أي: ندامة ملن سأهلالصالة والسالم: )) ستكون ندامة يوم القيامة 
 ون اندماً.  يراعي العدل, فيكيف الغالب يُريد اإلمرة والسلطة, وحينئذ ال 

 سهولة القضاء فيما سبق: •
القاضي خيرج من املسجد يتبعه اخلصوم, فيقضي  ...& أدركنا ميشي,  هلم, وهو  أن 

أكثر أو  قضااي  ست  أو  خبمس  جياوز    يقضي  ال  وهو  بيته,  إىل  املسجد  ابب  من 
 , أو مئة مرت, ولكن تغريت األحوال اآلن. اً رت مخسني م
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 الغضب:  •
حي الغضب    & يُلانفعال  مجرة  وهو  االنتقام,  على  قدرته  عند  لإلنسان  قيها  صل 

ابن آدم تنتفخ أوداجه   ,الشيطان يف قلب  وخيتل    ,ويقف شعره  ,يهمر عينوت   ,حىت 
 فكره. 
 بحان مقلب القلوب:سُ  •

ىل...عمرو بن العاص رضي هللا عنهما كان قبل أن ا& القلوب بيد هللا سبحانه وتع
اليسلم حي  يتمكن من  ليقضي عليه, وملا    وسلم  وعلى آله  نيب صلى هللا عليهب أن 

 أسلم كان ال يرفع طرفه إليه, تعظيماً له, وحياًء منه, فسبحان مقلب القلوب. 
 : ابملالالرشوة ال ختتص  •

خت  ال  الرشوة  ابملال&  واجلتص  املال  تشمل  بل  ألن ,  ذلك,  أشبه  وما  واإلدانء  اه 
صل  يُدىل به الدلو إىل البئر, فكل ما تو   , وهو احلبل الذيالرشوة مأخوذة من الرشا

 به اإلنسان إىل احلكم له فهو الرشوة, سواء كان مااًل أو غري مال.
 احملاماة:   •

ال & إذا كان قصد احملامي ابحملاماة الدفاع عن هذا القاصر يف دفاعه, وال يتكلم إ
ابحلجج ولو  , وأييت  غل املالأن يست  د حبق, فهنا ال أبس ابلدخول فيها, وإن كان يري

 ًة فهذا حرام, ومن أكل املال ابلباطل.كانت ابطل
 العربية والعربية:  نيتقارب اللغت •

العرب  اللغة  لغتهم  اليهود  بن  &  زيد  تعلمها  العربية,  اللغة  من  جداً  قريبة  لكنها  ية, 
مها يف   ستة عشر يوماً, قال شيخ اإلسالم رمخه هللا: وإمنا تعلاثبت رضي هللا عنه يف

 القصري, لتقارب اللغتني العربية والعربية. هذا الزمن 
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 :قيقي الذي مل حيرف قد نص  على رسالة الرسولاإلجنيل احل •
  للدعوة إىل النصرانية_ قال يل: إن   _ وهو انئب البااب يف إفريقيا & حدثين أخ أسلم

مد صلى هللا  النص على رسالة حمجنيل, فيها  يف الفاتيكان نسخة قدمية أصلية من اإل
 أخذ منها نسخة لقتلوه. أطلعها أو  لمون أن أحداً يع  ولو  , لكنهم خيفوهنا,عليه وسلم

 فرقة من الرافضة تعلن أاب بكر وعمر وعلي رضي هللا عنهم: •
تلعن أاب بكر وعمر وعلي بن    & الرافضة...رأيت يف كتاب امللل والنحل فرقة منهم

ان معتداين وأما علي فإنه مل أيخذ ابحلق  املبكر وعمر فهما ظ   إما أبو   تقول  أيب طالب
 وكان عليه أال يبايع فلما وافقهما كان مستحقاً للعن وعلى هذا ما بقي أحد. 

 االستشارة:  •
ري من  تشارة استنارة يف الواقع, ألن اإلنسان بشر خيفي عليه كث& ال شك أن االس

بعلم وعل فإذا اجتمعت اآلراء ونوقشت  هللا عز وجل    م _ ال هوى _ فإن األمور, 
 يوفقهم للصواب.

 واحلكام: الصرب على ما جيد املرء من الوالة •
دوانه  وهو معروف بظلمه وع -& أنس بن مالك ملا شكوا إليه ما جيدون من احلجاج

بل قال:  ما أشبه ذلك,    و. أمل يقل: اخرجوا أو اقتلوه أو اغتالوهري حق_  وقتله بغ
 والسالم, وهدي السلف الصاحل. نيب عليه الصالة اصربوا. وهذا هو هدي ال

 متفرقات:   •
ة إن  ن إذا وقع يف شدة أن يلجأ إىل هللا عز وجل ابلوضوء والصال& ينبغي لإلنسا

 الدعاء. أمكنه, وإذا مل ميكن فب
 & العبودية هلل عز وجل من أشرف أوصاف اإلنسان.
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: يف  بعده أشر  منه " أي  كم زمان إال الذي "" ال أييت علي& قول أنس بن مالك:  
 ك األمة وتفرقها. ك  فتسلط الوالة, وت

 رايً عملياً فإنه قليل الربكة.ظ & العلم إذا مل يكن ن
برية من كبائر الذنوب, كقوله صلى  & كل ذنب رُتب عليه االنتفاًء من فاعله, فإنه ك 

 ة هذه اخلصل  يس منا يفسلم: ) من غشنا فليس منا ( يعين: لو هللا عليه 
 رب تدل على أن اإلنسان إذا تفاءل على نفسه بشيء فقد يقع قال الشاعر اجالت&

 ل ابملنطـــــــــــــــــــــــق الء موك بـــإن ال          حذر لسانك أن تقول فتبتلىا
 ذر, وقد يتبادالن. فيما حيُ  ن ما يُؤمل, والعياذ يكو ن في& األصل أن اللياذ يكو 

 هللا فليس بشاكر. صىن عفم, م بطاعة املنعم...القيا& الشكر
 حلة. & إذا رأيت من قلبك فتوراً أو ضعفاً فقو   ذلك ابألعمال الصا

ُسج   إنساانً  أن  الذكرى & ال تظن  له  جيعل  أن هللا عز وجل  من أجل طاعته إال  نح 
  الطيبة, وأتتلف القلوب عليه أكثر. 

 ها هللا عز وجل هلم.لحبطانتهم أن يص  ينبغي لنا إذا دعوان لوالة األمور أن خنصَّ  &
 & العوام هوام, إذا أتيتهم بغري ما يعرفون فيا ويلك منهم, ولكن اصرب عليهم.  
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  :( 7563( إىل رقم )7246األحاديث من رقم ): س عشرساد اجمللد ال
 
 
 
 
 

 الفقه يف الدين:  •
ن (( فيه بشارة ملن  ُه يف الدي به خرياً يفقرد هللاُ ) من يُ قوله صلى هللا عليه وسلم: )&  

به  هدينيف    هللا  ههفق أراد  قد  يُفقهه هللا يف    أن هللا  مل  أن  مفهومه:  من  خرياً, ويؤخذ 
 من مجلة الفقه يف الدين: أن ينشر اإلنسان علمه اعلم أن ..و الدين مل يُرد به خرياً.

ة بل هو  ة كالطهارة والصالعلميالة  شرعي& ليس الفقه يف الدين هو علم األحكام ال
   عام, حىت يف العقائد يعترب العلم هبا فقهاً. 

 من وحي الشيطان: •
اء النيب  ما يتومهه بعض الناس ضعفاء اإلميان اليوم من أن تطبيق الشريعة كما ج  &

صلى هللا عليه وسلم ال يتناسب والعصر, وخيشي من نفور الدول الكافر, فإن ذلك  
  شيطان.من وحي ال

  الناس: , يصلح هللا ما بينك وبنيما بينك وبني هللا  أصلح •
فإنه ال بد أن حيصل من يرضى بعمله ومن ال يرضى  قيادايً    كل إنسان يتوىل شيئاً &  

صلح ما بينه وما بني هللا عز وجل, فإذا أصلح ما  بعمله, ولكن وظيفة اإلنسان أن يُ 
 ناس.بني البينه وبني هللا عز وجل أصلح هللا ما بينه و 
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 احلذر من اتباع سبيل من قبلنا:  •
  ....احلديث() لتتبعن سنن من كان قبلكمعن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  &   

والنكول   الدنيا,  وحب  بغريوذلك كاحلسد,  واحلكم  اجلهاد,  أنعن  ما  هللا,   زل 
 والتحريف...ويتضمن أن تذر األمة من أن تتبع سبيل من قبلها. 

 م: تفاق أهل العلا •
ا فيما  لرس&  العلم, وأال خيتلفوا  أهل  الصالة والسالم حضَّ على...اتفاق  ول عليه 

ذلك   إىل  استطاعوا  ما  الكلمة  اجتماع  حياولوا  وأن  اجتماع بينهم,  يف  ل ما  سبياًل, 
 ائد العظيمة. الكلمة من الفو 

العلماء اختالف  رأوا  إذا  ابلعلماء  يقتدون  الذين  العامة  ع&  قلق  ...حصل  ندهم 
و وحرج ديننقال,  يف  الناس  خيتلف  الصالة  اوا: كيف  عليه  النيب  حثَّ  فلذلك  ؟! 

 الكثرية, ودرء املفاسد.  والسالم على اتفاق أهل العلم, ملا فيه من املصاحل
 اإلفتاء: عند التحرز عند احلديث و  •

 ال حيدث حبديث خيشى منه الضرر أو الشر وإن كان خرياً أ...& اإلنسان ينبغي له أن 
ء يف العلم, وكم من إنسان أفىت فتوى علم  نسان حىت يف اإلفتااإل  رزح& جيب أن يت

 يهم وما أشبه ذلكمث استغل يف القدح ببعض الناس, واالنكار عل على ظاهر السؤال
ل والقال وكثرة الكالم _ جيب عليه أن يتحرز  & اإلنسان _ ال سيما يف زمن القي

 ه من الشر. اوق و له,  ه قته اخلري وفنيترزاً كاماًل, وإذا علم هللا من 
هم, وأن حُيكم عقله على عاطفته, فإن  & التحرز من الرعاع وإال ينقاد اإلنسان مع

يرضيهم  إذا رأى الرعاع يطلبون وراءه ويُزمرون, فيتكلم مبا يظن أنه  بعض الناس يغرت  
 وإن كان فيه مضرة عاجلة أو آجلة. 
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 س يف اخللق والرزق:ت النا و فا وجل يف ت هللا عزمن حكمة  •
خمتلفني يف األرزاق واألشكال واألخالق كمة هللا عز وجل أن يكون العباد  حمن  &  

إن كان   عليهعز وجل  والعقول وكل شيء, حىت يرى اإلنسان قدر نعمة هللا    والفهوم
 الطبقة السفلى. من الطبقة العليا, ويصرب على ما دون ذلك إن كان من 

 دينة: يف امل ر زات اليت تُ املزارا •
: املسجد النبوي, زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم  & املزارات اليت تُزار يف املدينة

قباء  ,وصاحبيه ُأحد  , مسجد  هذه  البقيع, شهداء  مزارات سوى  املدينة  يف  , وليس 
 ل له فكله ال أص...فأما مسجد القبلتني واملساجد السبعة ومسجد الغمامة , اخلمسة
 جلنة: ا ض ضة من رايرو  •
(  روضة من رايض اجلنة منربيبييت و ما بني ) :عليه الصالة والسالم ال رسول هللا& ق
أنه حمل غرس وزرع للعمل الصاحل, فيفيد أنه    :أي  (  روضة من رايض اجلنة  )  :قوله

 من صالة أو ذكر أو قراءة.  املكان ينبغي لإلنسان أن يكثر من العمل الصاحل يف هذا 
 دال: اجل •

إم&   يكون أا  اجلدال  أو اب  ن  الباطل,  احلق وخذالن  لغواً  للنصرة  أو يكون  عكس, 
 حبيث يتجادل اثنان يف أمر ليس حبق وال ابطل, بل هو من اللغو.

& الذي ينبغي لإلنسان ترك اجلدال ما مل يتعني عليه إلثبات حق أو إبطال ابطل, 
 مشاهد.  هو بعض كما  ضها علىوإال فرتك اجلدال أوىل...وأبعد عن محل النفوس بع

أنك إذا جا&   فإنه  اعلم  الباطل,  إثبات احلق وإبطال  دلت صاحبك هلل, من أجل 
وإن كان يف نفسه عليك شيء يف حني اجملادلة فإن هللا تعاىل سوف ميحوه, ألن هذا  

 داخل يف عموم )) من التمس رضا هللا بسخط الناس كفاُه هللا مؤنة الناس( 
 [132]ـــــــــــــــ



 اإلمجاع: •
رجعنال  & مسائل  إىل كت  و  " فقد ذكر  املرسلة  الصواعق   " القيم رمحه هللا  ابن  اب 

عديدة تزيد على العشرين, كلها نقل فيها اإلمجاع, واخلالف فيها اثبت, وهلذا جيب  
   وال ينقل اإلمجاع.على اإلنسان أن يتحرز 

 م جمال واسع يف استنباط األحكام من األدلة:علماء هل •
,  ألدلة ابن القيم رمحه هللاستنبطون األحكام من الذين يالي  من  ن أكثر ما مرَّ ع& م

واس جمااًل  له  من كتابه"فإن  متاماً  ذلك  ويظهر  العباد   عاً  خري  هدى  يف  املعاد  "    زاد 
 ه هللا له قوة يف استنباط األحكام. شيخنا عبدالرمحن بن سعدي رمح  وكذلك
 ف:تفرق الناس عند كثرة اللغط واالختال •

التف ينبغي  عند  &  الك رق  و ثرة  بقي    ,االختالفلغط  لو  إذ  املشكلة,  حيل  هذا  ألن 
املقاتلة,   إىل  يؤدي  وُرمبا  واالختالف,  اللغط  زاد  مكاهنم  يف  من  الناس  فلهذا كان 

 اللغط واالختالف أن يتفرق الناس.احلكمة أنه إذا كثُر 
 ضب: غال •

ن كان ان الرجيم وجلس إط واستعاذ ابهلل من الشي  إذا قوي الغضب من شخص  &
 .دأ غضبه فإن األوىل أن ينصرفهبمل  ن كان جالساً ولكنضطجع إاقفاً واو 

 احلزبية: •
, وهلذا جند  , ألن احلزبية تستلزم اخلالف حتماً & ال جيوز للمسلمني أن يتفرقوا أحزاابً 

 .احلق عندي, واملخالف يل ظامل األحزاب كل حزب مبا لديهم فرُحون, كل يقول:
بل يسري    وأال ينتمي إىل واحدة منها  عتزل كل هذه الفرقأن ي. . . سان نف اإل& موق

   من هذه األحزاب ان كذاعلى ما سار عليه السلف الصاحل بدون أن يقول: أان كذا, أ
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 اجلهمية:   •
بل  ليس هو رأس األمر يف التعطيل    بن صفوان   ن, واجلهم& أتباع اجلهم بن صفوا

نشيطاً  خيل شيمر يف التعط رأس األ بليغاً  ه اجلعد بن درهم, لكن اجلهم كان فصيحاً 
بح املذهب   . ليهإفحرك دعوة التعطيل ونشرها وانظر عليها وجادل فيها فُنس 

 مثرة االميان ابألمساء والصفات تصحيح املسلك:  •
ون عن  هم يتكلمفتجد & مسألة تغيب عن كثري من الذين يتكلمون عن صفات هللا,

تكلمون عما يثمره االعتقاد ابلنسبة هلذه الصفة من األحوال ين ال  ت الصفة, لكاثبا
 املسلكية, وهذه مهمة. 

مس  هذه  ما  &  نعلم  أن  املقصود  ليس  أنه  ابله:  على  جيعلها  أن  لإلنسان  ينبغي  ألة 
من األمساء والصفات, بل املقصود مع ذلك ما يرتتب على هذا    يتعلق ابلعقيدة فقط

 قامة على األمرتواالسيح املسلك, قاد من تصحاالعت
أن   بُدَّ  فال  علماً  بكل شيء  وأنه حميط  العلم,  أن هللا واسع  إذا عرف  اإلنسان   &

 حيمله هذا االعتقاد على االستقامة على أمر هللا. 
ذا علمت أن هللا يعلم كل شيء فإنك ال ُتضمر يف قلبك ما خيالف االستقامة  & إ

 خيالف االستقامة.  افعل متقول وال ت لم ذلك والوأنت تعلم أن هللا يع 
 رمحة الناس والبهائم داللة خري: •

ه ممن رمحهم  إنفليبشر ابخلري, و   اإلنسان الذي جيد يف قلبه رمحًة للناس والبهائم&  
قلبك غلظة على من يستحق الرمحة فيجب عليك  عز وجل....وإذا وجدت يف    هللا

 إىل رمحة. أن تُعاجل هذه الغلظة, وأن ُتوهلا 
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 ثرة األوالد عز وقوة, ودعوة تديد النسل من مكر الكفار: ك  •
القرآن   يف  قال  تعاىل  للرزق, ألن هللا  تضيق  فيه  وليس  لألمة,  عز  األوالد  & كثرة 

 [6]هود: ﴾  رزقهاوما من دابة يف األرض إال على هللا ﴿لكري: ا
الر   & من  أبواابً  لتوكل  يف اهللا    زق, بشرط أن تصدق كلما كثرت األمة فتح هللا هلا 

عندهم صدق   ليس  فهؤالء  اجلوع  من  ميوتون  الذين  الكثرية  األمم  أما هؤالء  عليه, 
 توكل على هللا, وإال فلو صدقوا هلي أ هللا هلم الرزق.

نا نقول: رزقك ورزقهم  الد كثرت طلباهتم, فإنو & ما يقوله بعض الناس: إذا كثر األ
وجل:   عز  هللا  وإايهمحنن    ﴿على  نرزقهم    ﴿    [151ام:األنع]  ﴾ نرزقكم  حنن 

 [ 31اإلسراء:] ﴾ موإايك 
األ هلا, وهلذا جتد  األمة عز وقوة  متأخرة يف    مم& كثرة  هلا هيبة وإن كانت  الكثرية 

 الصناعة من أجل كثرهتا.
أعد حياوله  ما  امل&  النسل   اليوم  سلمنياء  تقليل  خبيثة   من  خطة  فهو  للمسلمني 
وسيلة, إما مبوت املوجود, أو احليلولة   بكل  قضوا على املسلمنيماكرة يريدون أن ي

   دون املعدوم.
 املشاورة: •

ما تبني صالحه فاألمر فيه  ...االستشارة هي تداول الرأي, لينظر يف خري األمرين&  
لصالة والسالم  عليه امل يكن من هدى الرسول واضح, وال حاجة إىل املشاورة, وهلذا 

 اليت تعرض, وال يتبني له فيها شيء.ألمور  يشاور يف اإمنا  أن ُيشاور يف كل قضية,
ليس   من  استشار  إن  ألنه  واخلربة,  األمانة  أمرين:  بني  مجع  من  إال  يستشري  ال   &

 ه بغري قصد. أبمني فقد خيدعه, وإن استشار من ليس عنده خربة فقد يضلُّ 
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   : احملن واملصائب •
  حىت ولو كان   الغاية منه محيدة  نفإ... مصائب  وأن  لعباد من حمما قضى هللا على ا   &

فري السيئات ورفعة الدرجات وزايدة احلسنات  تك...ألن املصابني هبذا هلم... فيه اهلالك
    هللا  إىل  مع الصرب واالحتساب والذين مل يصابوا يتخذون من ذلك عربة فريجعون 

 ع إىل احلق: لذة الرجو  •
اإلنسان   رجوع  ألذَّ  ما  إن &  احلق, حىت  إذ  إىل  وإن كان اإلنسان  احلق  إىل  رجع  ا 

ه األول, ألن هللا  خالف ما يقوله  أواًل جيد يف هذا لذة عظيمة, وكأنه مل يرجع عن قول
 عز وجل فتح على قلبه حيث آمن ابحلق أول ما جاء به.  

 حشة: بذكر هللا تزول الو  •
ذ &   اباإلنسان كلما  معه  وتعاىل  سبحانه  هللا  فإن  ربه  وا كر  والتأييد  لتثبيت لنصر 
تزول  وزوا أن  وأردت  الليل,  يف  استوحشت  إذا  حىت  الوحشة,  عنك, ل  الوحشة 

 ز وجل, ألنك بذكر هللا يهون عندك كل شيء ويتصاغر.فاذكر هللا ع
 إقامة العزاء لألموات: •

العز   & يقيمون  الذي  الناس  لألموات وأيتون  بعض  يقرؤون قرَّ ابلاء  إليهم ...اء   ننعي 
  هما ملخالفة ونقول هذا القارئ الذي قرأ بدر ما حصل من ال أن ننهي إليهم عقوهلم قب

 هبا ثوا مل يصل إىل امليت شيء من  ليس له من أجر من قراءته وإذا مل يكن له أجر
 رؤية هللا جل جالله:  •

هم املؤمنون يرونه يف    اه رؤية رضىير الذي  ...& هللا سبحانه وتعاىل يُرى يوم القيامة
شاء هللا, وأما الكفار اخلُلص فال يرون  اجلنة كما يدخول    ويرونه بعد عرصات القيامة  

 ن عنه فال يرونه. هللا, وأما املنافقون فريون هللا عز وجل يف عرصات القيامة مث حيجبو 
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   :بشرى •
رأيت   إذا  ل&  يسر  قد  هللا  علىأن  وسهلها  العبادات  هذه    نفسك   ك  أن  فاعلم 
العبادات فاعلم أن هذه    عليه يف  قد عس ر هللا  شخص أن هللا أيت من  بشرى, وإذا ر 

 بشرى سوء ألن أهل الشقاوة يُيسرون لعمل أهل الشقاوة.
 متفرقات:   •

 دبر. الترار و ط...التكاإلنسام ملكة االستنبا & الوسائل اليت تنمى عند 
الدخان يؤذي أ البصل فنقول لش&  الدخان: ال تضر إىل املساجدكثر من  ,  ارب 

 للمدخنني أن يرتكوا الدخان.فيها محل   ا لكان وهذه لو طبقناه 
يتعمد   أن  العرب _ وهو  لغة عامة  لغة احلجازين ليس كالكذب يف  الكذب يف   &

 ندهم اخلطأ.خبار خبالف الواقع _ بل الكذب عاإلنسان اإل
ا  ال حول وال قوة إال ابهلل " ألهن  به أمر هام أن يقول: "بغي لإلنسان كلما أصا& ين
   ة استعانة. كلم
عراج...مها على القول الراجح يف ليلة واحدة, لكن ال يعلم مىت كان, اإلسراء وامل  &

 وما اشتهر عند الناس أنه ليلة السابع والعشرين من رجب فال أصل له.  
ان شابعاً, ألن  غ للذكر أكثر مما لو ك & ذكروا أن من فوائد الصيام: أن اإلنسان يتفر 

 لة.الشبع يُوجب الغف
ب من  عجباً  ا&  ضعفاء  الناس  الوفاء  عض  يؤكد  أن  أراد  إذا  الدين  لعقول وضعفاء 

   زي, وسبحان هللا قل: إنه وعد مؤمن وهذا هو الصحيح.ابلوعد قال هذا وعد إجنلي
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