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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة                                        

احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني, نبينا حممد 
  المة ق العتعلي  من  فهذه بعض الفوائد املختارة  ...أما بعد:وعلى آله وأصحابه أمجعني

  وهذه الفوائد   ,هللا  محه ر   مسلم حيح اإلمام  ص, على  رمحه هللا  العثيمني  صاحل  د بن حمم
أن ينفع هبا   الكري   ثالثة أسطر, أسأل هللا  خمتصرة ال تتجاوز الفائدة الواحدةئد  فوا

   اجلميع
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 ( 222( إىل رقم )1رقم )  من األحاديث  :اجمللد األول
 
 
 
 
  

   الصحيحان:  •
رمحه هللا, وقد اتفق    بخاري لاإلمام ا  أحسن من   الرتتيب اإلمام مسلم رمحه هللا يف  &  

يف    العلماءجلُّ   أحسُن  مسلماً  وأن  مسلم,  من  أصحُّ  البخاري  أن  على  رمحهم هللا 
   الصناعة, وإذا اتفق اإلمامان على حديث فناهيك به صحة.

 حيح اإلمام مسلم:صتراجم كتاب  •
أاعل&   ولكن  م  هللا  رمحه  مسلم  اإلمام  صنيع  من  ليست  صهنالرتاجم  من  نع  ا 

 مام النووي رمحة هللا عليه الشراح, وأحسن الرتاجم اليت هلذا الكتاب, هي تراجم اإل
 عمال:  العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل األ •

ابحلديث الضعيف ولو يف  م اإلمام مسلم رمحه هللا أنه ال يرى العمل  كال  ظاهر...&
وهذا القول جدير  هللا,    مهمحذهب إىل هذا كثري من العلماء ر ضائل األعمال...وقد  ف

 ابلضعيف مطلقاً حىت يف فضائل األعمال. وقالوا: ال ينبغي العمل أبن يكون صحيحاً 
 األحاديث املوضوعة:  املؤلفات يف   •

انظر ا فيها جملدات  الناس ألف  لئ,  لآل& املوضوعات من األحاديث كثرية وبعض 
   ن ما يكون.سحكثري, والفوائد اجملموعة من أ  ريمهاغجملموعة و فوائد اوال
 [4]ــــــــــــ
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    النقل عن أهل العلم:   يف  التحرز •
...ليس كالكذب على غريهم وهلذا جيب  & الكذب على أهل العلم يف أمر الشريعة

ف يُنالتحرز  أحد  يما  فإذا كذب  األنبياء,  العلماء ورثة  العلم, ألن  أهل  على  قل عن 
 . لمسو هللا عليه عامل يف أمر شرعي, فإنه يكون كاذابً إىل إرث النيب صلى 

 ور: ة األملى والع اخلروج •
ابلسالح   اخلروج  بل  فقط,  اخلروج ابلسالح  هو  ليس  األمور  والة  على  اخلروج   &

لكن  ...سان....ووابلل ابلسالح  اخلروج  هو  املعىن  أن  تظن  فال  أطلق  إذا  اخلروج 
 اخلروج. غاية ح هو الساخلروج ابل
 ثبات على احلق والوصول إىل الصواب: سؤال هللا دائماً ال •

الثبات على احلق والوصول إىل الصواب  هللا دائماً  يسأل    سان أن ن جيب على اإل  &
:  , منهيل ابالستفتاح املشهوريستفتح صالة الل  صلى هللا عليه وسلم    وقد كان النيب

 .هتدي من تشاء إىل صراط مستقيماهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك, إنك 
 أشراط الساعة:   •

هللا رمحهم  العلماء  ألف  وال  &  يفرسالكتب  يف    أشراط   ائل  وردت  لكن  الساعة, 
أشراط الساعة أحاديث ِضعاف من حيث السند, إال أهنا من حيث الواقع قوية, ألن 

 الواقع يصدقها, ويشهد هلا, وهلذا جيب االحرتاس.
 حصر األشياء أدعى للحفظ: •

(( وهذا    & قال صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: )) آمركم أبربع, وأهناكم عن أربع
تعلحُ من   الر سن  األشياء,يم  حبصر  وذلك  والسالم,  الصالة  عليه  حصر    سول  ألن 

 األشياء أدعى للِحفظ. 
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 يحة هلل ولرسوله:النص •
والرجا والتذلل واخلضوع  له  اإلخالص  النصيحة هلل: هي  الظن وغري  &  ء وإحسان 

هللا  ل صلى  سو النصيحة للر   ا جيب على املرء أن يعتقده حنو ربه عز وجل. أما ذلك مم
 ليه وسلم فبتصديق أخباره وامتثال أمره وحمبته, والدفاع عن شريعته.ع

 الذين يبغضون الصحابة: •
عنهم الصحابة رضي هللا  يبغضون  الذين  أن هللا    القوم  ويلعنوهم ال شك  ويسبوهنم 

ألت يبغضهم  هللاعاىل  بغض  عالمة  وهذه  األنصار  ويبغضون  املهاجرين  يبغضون    هنم 
 يف مجيع مساعيهم. يوفقواذا مل هلتعاىل هلم و 

 السائل يكون معلماً:  •
هناك مسألة حيتاج الناس إىل علمها, أن يسأل عنها حىت  ينبغي لطالب العلم إذا كان  

 ماً.  ذلك معل ِ ينفع الناس بذلك _ وإن كان هو يعلمها _ ويكون ب
  كثرة الكالم:  •

وهلذا قيل من  راته,  كثر عثت  دث به, فإنه ت اً  & كون اإلنسان مهذاراً وكل ما مسع شيئ
 رب ومشاهد.وهذا شيء جم ر سقطُه,كالمه كثُ كثر  
 احللم واألانة:  •

  & احللم: يعين أال يسرع ابلعقوبة, واألانة أال يسرع يف احلكم على األشياء, بل يتأن 
 ني خلق بذين اخللقتوينبغي لإلنسان أن ي...اىل حيب هذين اخللقني سبحانه وتعوهللا فيها

 :   عينك& أقرَّ هللا
& قول الناس اآلن _ إذا قدم القادم _ ) أقرَّ هللا عينك ( معناه: أدحل هللا عليك 

 السرور حىت ال ينزل الدمع من العني, ألن العني إذا بردت مل ينزل منها الدمُع.
 [6]ـــــــــــــ
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 مل يزده هللا إال قلة: ماله دعوى كاذبة ليتكثر هبامن ادعى  •
يزداد هبا ماله فإن هللا ال يزيده هبا ة من أجل أن  ان دعوى كاذبإذا ادعى اإلنس&  

  إال قلة, وليس املراد قلة العدد بل قد يكثر العدد...لكن املراد بذلك: القلة املعنوية 
 . فال يدخل عليه هذا املال إال ُسحتاً يعين: أهنا تنزع الربكة من ماله,  

 و البهائم: ُسلُ  •
تصرب الكرام, وإما أن تسلو ُسلَّو  إما أن  : إنك عند املصيبة:  & قال بعض السلف

سُ البهائم. يسلو  البهائم..وكيف  قامت  و   ؟ُلو  ولدها  فقدت  إذا  البهيمة  أن  اجلواب 
  ملصيبةنسان عند ا وهكذا اإل إىل وقت طويل مث تسكت كأهنا مل تصب بشيء...تطلبه
 األجر عند املصائب:ب احتسامعىن  •

قابل إذا  املصائب  احتس&  اإلنسان ابلصرب دون  لذنوبه  ها  األجر صارت كفارة  اب 
يعتقد يف    حتساب أن ىن االمع احتساب األجر صارت...أجراً وثواابً. ومع  وإن صرب

 .ه بهما ظن  ...نفسه أن هذا الصرب سوف يثاب عليه, فيحسن الظن ابهلل فيعطيه هللا
 الصرب على أقدار هللا املؤملة وانتظار الفرج: •

الص امل& وجوب  تعاىل  أقدار هللا  األايم رب على  مع  ازدادت األذية  ؤملة, وأنه كلما 
النيب صلى هللا  فإن  الفرج,  أجراً, وثواابً, وتكفري لسيئاته, ولينتظر  إال  يزيد  فإنه ال 

 الكرب (( عليه وعلى آله وسلم قال: )) وأن الفرج مع
 نقص اإلميان:أسباب  •

 & سبب نُقصان اإلميان ثالثة:  
ترك الطاعات.    الثاين:أو الشرعية.    الكونيةعراض عن التفكر يف آايت هللااإل  األول:

 .عل املعاصيف  الثالث:
 [7]ــــــــــــــ
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 اإلميان ولني القلب:  •
لرِق  & اإل إذاة القلميان سبب  الرجل  فتجُد  فإنه    ب, وهذا هو املشاهد,  كان مؤمناً 

    القلب.يكون لني  
 طرق احملبة:  •

اهلدية توجب  ...فشاء السالم, وأقرهبا وأسهلها وأيسرها: إ  & طرق احملبة كثرية, من
 , وُحسن اخلُُلق يوجب احملبةاحملبة, كذلك مساعدة اإلنسان ابلبدن توجب احملبة

 حقوق العباد: من التوبة  •
منها بد  ال  العباد  حقوق  إذا    ,&  توبة  لكن  أن  اتب  وجل  عز  هللا  فلعل  نصوحاً, 

الذي ظلمه, ال  يتحمل عنه   العبد  إذا كان ال ميسيمحق  كنه استحالله, وإال فإن  ا 
 الواجب إيصال احلقوق إىل أهلها يف الدنيا.

 طعم ال ينساه املريض: لعيادة املريض  •
الرجل    ليعلم أن لعيادة املريض طعماً ال ينساه املريض, فتجده يتذكر عيادة هذا  &

املريض  قلب  وبقاؤها يف  مرضه, وطعمها  ال  له يف  الزايرة  من طعم  يقوم هبا  يت  أكثر 
    اإلنسان للمجاملة, وهذا شيء جمرب.

   يف القلب: عالمة وجود بالء  •
ال أنه  قلبك  من  رأيت  إذا  يطم&  وال  يستقر  وال  املنكر,  يستنكر  للمعروف  ,  ئن 

 فاعلم أن يف قلبك بالًء, فحاول أن تصلحه. 
 ة القلب السليم: معال •

ابملعروف يفرح  قلبك  رأيت  إذا  ويك  &  إليه,  ويرشد  عنه,  ره  ويفعله  ويبتعد  املنكر 
 إايكم كذلك.فاعلم أنه قلب سليم, نسأل هللا أن جيعلنا و 
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 األعمال الصاحلة تمي اإلنسان من الفنت:   •
فنت, ألن هللا سبحانه وتعاىل  & املبادرة ابألعمال الصاحلة تكون محاية لإلنسان من ال

 عَبَده.يب من أقبل عليه و ي ال 
 خرياً:امت دا تكرار الشفاعة م •

& بعض الناس إذا توسط لشخص جبلب منفعة أو بدفع مضرة, توسط مرة واحدة  
تقبل شفاعت مل  يف    فنقول  األمريدع    ه...فإن  تنجح  مل  إذا  فلعلك  هذا خرياً  دام  ما 

 شفاعُته, مث مع التكرار قُبلت. من إنسان شفع, ورُدت  تنجح يف الثانية, وكم األوىل 
 صيب مبصيبة:الذي أُ ان إدخال السرور على اإلنس  •

& ينبغي لإلنسان إذا رأى شخصاً منزعجاً مبصيبة أو غريها, أن يقول له: أبشر, فإن  
الفرج مع الكرب, وإن مع العسر يسراً, أبشر, فإن ثواب هللا عظيم, فإن ثواب هذا  

 صدره.  صيبتك, وما أشبه ذلك, فُيدخل عليه السرور, حىت يراتحأعظم من م
 : نتمن الف احلذر  •

له أن   & ينبغي  ألن اإلنسان قد يبتلى ...حيذر, وال يعجب مبا هو عليه...اإلنسان 
لي وقال: أان لن أأتثر حىت لو جالست من جالست من الناس, أو  وكم من إنسان ابتُ 

  يف دينه, والعياذ ابهلل. مث بعد هذا يفنت سأفرت إىل بالد الكفر, وما أشبه ذلك,
حيرت   علىالواجب  &   أن  مناإلنسان  املنحرفة  ا  ز  الكتب  مطالعة  سيما  وال  لفنت, 

, ألن بعض الناس يقرأ هذا الكتاب, وهو يقول: أنظُر ما عنده, فإذا  فكرايً أو ُخلقياً 
    به يعصف به يف اهلاوية. 

 مام ابن القيم:القصيدة امليمية لإل  •
 ة مفيدة جداً, وعظية, وحُكمية. دي& قص

                         [9]ـــــــــــــــــ
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 ( 376( إىل رقم )223األحاديث من رقم ) :ثاين اجمللد ال
 
 
 
 
 

 قاعدة انفعه يف كل أبواب العلم:  •
القاع اليت  & خالصة  أبواب العدة  أو  تنفعك يف كل  لم أن من فعل احملظور انسياً, 

فال   مكرهاً,  أو  املأمورجاهاًل,  ترك  من  وأما  عليه,  فعل  شيء  من  بد  ه ولو كان  فال 
 جاهاًل.انسياً, أو 

نسيان أو جهل, فإنه يسقط عنه اإلمث, وإذا سقط  & احملظور إذا فعله اإلنسان لعذر  
 .على ذلك اإلمث سقط احلكم املرتتب 

 ان: الطهارة نوع •
 ابلطهارة القلبية  & الطهارة نوعان: طهارة قلب, وطهارة بدن....جيب علينا أن نعتين

ألن الطهارة القلبية من كل رجس هي األصل, سواء   هارة احلسية,ط أكثر مما نعتين ابل 
   فيما يتعلق مبعاملة اخلالق, أو ما يتعلق مبعاملة املخلوق.

 الصدقة برهان:  •
قول   &(( (( ال  ه:  برهان  صاحبها  صدقة  إميان  على  دليل  بذل  ...أي  الصدقة  ألن 

و  للنفوس,  حمبوب  املال...شيٍء  هو  ومعلو هو  ملا  إال  حمبوابً  يبذل  ال  اإلنسان  أن  م 
 , وهذا يتضمن التصديق التام بثواب الصدقة.أحب
 [10]ــــــــــــــ
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 الصرب ضياء  •
  كل  ن ألن إلنساقل حبس النفس على اثحبس النفس, وما أ ( الصرب الصرب ضياء)& 

أن   حيب  والضواحد  ضياء,  جعله  وهلذا  حرة,  تكون  أن  نفسه  يتضمن  تكون  ياء 
   ج إىل تعب. احلرارة والضياء...ووجه قولنا إنه حار, ألنه ثقيل على النفس حيتا  :شيئني
 الصالة نور:  •

سلم: )) الصالة نور (( فهي نور يف الوجه, ويف القلب, ويف  & قوله صلى هللا عليه و 
الرسول  امةالقي  ويوم  القرب, ألن  عليه,  هللا  آله   صلى  فقال:   وعلى  أطلق  وسلم 

 نور ((  الةالص))
 انتظار الصالة بعد الصالة:   •

لبدن فيبقى يف مكان صالته حىت أتيت  & االنتظار يكون ابلبدن ويكون ابلقلب, أما ا
فيكون   القلب  وأما  األخرى,  الصالة  الصالة  ينتظر  هو  إذا  صالة  من  انتهى  كلما 

 ه. ...وهذا دليل على إمياندي ربه ألنه حيب الصالة؟ ليقف بني يأتيت مىت  ألخرىا
 : الشيطان يفعل األفعال وال حنسُّ به •

 أن نا ولكننا ال حنسُّ مييبيت على خياش  و & الشيطان يفعل األفعال وال حنسُّ به فه
  شياطنيت عليه ذر ة ألحسسنا هبا, لكن عامل الأحد جثم على اخليشوم, مع أنه لو دبَّ 

 ...وإن كنا نؤمن بذلك, ألنه حق. ه أنه خفي.اجلن األصل فيمل وعا
 ح صالة الليل بركعتني خفيفتني: تا فتا •

يبيت على اخليشوم  الشيطان كما  يعقد على قافيته ثالث    &  فإنه  إذا انم اإلنسان 
وإذا عقدة عقد تبسه عن العمل الصاحل فإذا ذكر هللا احنلت ُعقدة وإذا توضأ احنلت 

 خفيفتني  بركعتنيوهلذا كان ينبغي لإلنسان يف قيام الليل أن يبدأه لثة الثا...تاحنل صلى
 [ 11]ــــــــــــــــ



 12 

 فتح أبواب اجلنة الثمانية: •
له   فتُيسر  األبواب,  هذه  أعمال  له  تُيسر  أنه  الثمانية:  اجلنة  أبواب  فتح  معىن   &

 ب. جلهاد, وغري ذلك من األبواالصالة, والصيام, والصدقة, وا 
 ابلربكة:  للصبيان الدعاء  •

يؤتى وسلم  آله  عليه وعلى  النيب صلى هللا  عليهم,    & كان  فُيرب ك  يعين: ابلصبيان 
   هي اخلري الكثري الثابت  الربكة:و يدعو هلم ابلربكة, فيقول: اللهم ابرك فيه. 

 : صالةالك عند اسو ال •
  وك نتني تس& إذا كان اإلنسان يصلي عدة ركعات انفلة مثاًل فهل كل ما سلم من اث

ت ي هللا عنهما ابلظاهر أنه يكفى األول ألن ابن عباس رضا  ول؟ فنقولفى األأم يك
 عند النيب صلى هللا عليه وسلم مل يذكر من حديثه أنه تسوك إال مرًة واحدة.

 اقتناء الكالب: •
  أن. .. & من غريب ما يذكر يف موضوع اقتناء الكالب...كما يذكر عن بعض الكفار

 ﴾ اخلبيثاُت للخبيثني﴿نهم ُيصدق قول هللا: وهذا العمل م...لصابون سله اببعضهم يغ
     هلذا احليوان الذي هو أجنس احليواانت يدل على جناستهم. فهملوال شك أن إِ [ 26:]النور

:  ا منوإ الشارب ال حيلق  •  يقص 
( دليل على أن الشارب ال حيلق وإمنا  قصُّ الشارب  )& قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 لوق أمجل, ولذلك نرى حيلقونه حيصل هلم شيء من التشوية.  حم غريبقاءه  يقص, ألن 
 أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها كفر: ف قذ •

العلماء _ فيما أعلم _ أن من قذف عائشة رضي هللا عنها مبا برأها هللا   & أمجع 
 منه, فإنه كافر مرتد, ألنه مكذب للقرآن بال شك.
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 سان وهناك من هو أعلم منه:نيسأل اإلالورع عندما   •
أن حييل إىل من    ن هو أعلم منه فال شك أن الورع & اإلنسان إذا سئل ويف البلد م

منه أعلم  حقه  هو  احلق  لصاحب  وإعطاء  للخطأ  يتوقف    ,جتنباً  قد  الوجوب  لكن 
 اإلنسان فيه, نظراً ألن الذي أحيل عليه ليس معصوماً, فقد يطئ وقد يصيب. 

 ر بكل مساحة: غاطاء الصمقابلة أخ •
حسن خلق  ه...يف احلديث  فبال علييت بصيب  صلى هللا عليه وسلم...أ  & رسول هللا 

ا ابل عليه الصيب, ومل يدع  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حيث مل يغضب مل
 عليه, ومل ينهره, بل قابل ذلك بكل مساحة عليه الصالة والسالم. 

 تركه: ا ل عليهميعذابن يف قربيهما يف أمر يسه •
ما يعذابن يف كبري, أما أحدمها  & مر  رسول هللا على قربين فقال: ) إهنما ليعذابن و 

 له صلى هللا عليه وسلم ( قو وأما اآلخر فكان ال يسترت من بوله فكان ميشي ابلنميمة,
 ابه.)ما يعذابن يف كبري( أي ال يعذابن يف أمر شاق عليهما بل يسهل عليهما اجتن

 :م احليضتعلم أحكا •
والِعد والصيام,  ابلصالة,  تتعلق  أحكام كثرية  احليض...له  وهلذا  &  ذلك,  وغري  د, 

 تقنها بقدر املستطاع.حيسن ابإلنسان أن يفهم أحكام احليض وي
& يذكر أن بعض طلبة العلم ملا قرأ ما كتبه الفقهاء يف احليض عن املتحرية والشاكة,  

ف عن  عجز  فكأنه  ذلك,  أشبه  الوما  هذا  فقبابهم  ال   ال,  حنن  شيخ  اي  لشيخه: 
  فأرحنا منه شرعاً.حنيض, فقد أراحنا هللا منه قدراً, 

النساء أعلم ابحليض من الرجال, كما تقدم...عن بعض السلف أنه  & الغالب أن  
 ل. اكان ُيسأل عن احليض, فيقول: النساء أعلم من الرج
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 السؤال مفتاح العلم:   •
مب أدركت العلم؟ قال:    يل البن عباس رضي هللا عنهق  د السؤال مفتاح العلم, وق&  
ينبغي لإلنسان أن يستحي من    ان سؤول, وقلٍب عقول, وبدن بلس  غري ملول, فال 

 احلق أبداً, بل يسأل عن كل ما يشكل عليه. 
 التعليم ابلفعل ألنه أبلغ:  •

تعليم ال ابلقول, ألنه أبلغ, وألن  ينبغي لإلنسان أن يعلم الناس ابلفعل كما يعلمهم& 
 ل يف الذهن, حىت ال ينساه.ابلفعل حيصل به فهم املعىن, وارتسام صورة الفع 

 تبكى ألهنا ترتك الصالة: •
, ألهنا كانت ال يم هللا هنداً! لو مسعت هبذه الفتيا وهللا إن كانت لتبك ح& قوله: " ير 

ة  اضحا _ وهللا أعلم _ كانت تظن أن االستهذه امرأة معروفة عندهم وكأهن",   ُتصلي
 متنع الصالة, فكانت تبكى, ألهنا ترتك الصالة. 

 الربكة يف وقت اإلنسان وعمله: لعجت هللا  ذكر كثرة •
  اإلنسان إذا وفقه هللا لكثرة الذكر ابرك هللا هللا له يف وقته وابرك له يف عمله...&  

  رعليه, وليس ذك إذا عرف أن هللا يبارك له يف وقته بسبب ذكره لربه, فليداوم  والعبد
 مه على هذا. للسان, بل ذكر القلب...نسأل هللا أن يعيننا مبنه وكر ا

 من أسباب مس  اجلن:  •
& ال أستبعد أن كثرة مس  اجلن _ يف الوقت احلاضر _ من أسباب الغفلة عن ذكر 

 هللا تعاىل يف مواضع الذكر.
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 ( 684( إىل رقم )377األحاديث من رقم ) :لثاجمللد الثا
 
 
 
 
 

 : أو جهالً  أتويالً   وأ من فعله اجتهاداً   ال يوبخ لكن ,إنكار املنكر •
النيب   إىل سرية  انظر  مبنية&  أهنا  والسالم...جتد  الصالة  من  عليه  فعل    على...أن 

 املنكر اجتهاداً أو أتويالً أو جهاًل فإنه ال يُوبخ وال يؤنب, ولكن يُهدى إىل احلق. 
ي  مل  املسجد  يف  ابل  الذي  األعرايب  هذه  &  إن   (( وقال:  بلطف,  دعا  بل  وخبه, 

وجل ل  لحصتال    املساجد  عز  هللا  لذكر  هي  إمنا  القذر,  وال  البول  هذا  من  شيٍء 
 كما قال.والصالة وقراءة القرآن (( أو  

وخبه, فقال معاوية: فبأيب هو وأمي, ما رأيت معلماً  & الذي تكلم وهو يصلي...مل ي
ا  أحسن تعليماً منه وهللا ما كهرين وال هنرين وإمنا قال ) إن هذه الصالة ال يصلح فيه

   كالم الناس إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن( أو كما قال.  من ءشي
إىل  أرشده  لكن  يوخبه,  مل   _ رمضان  هنار  يف  جمامع  وهو   _ اتئباً  جاء  الذي   &

ألهله, فذهب إىل أهله مسروراً, وقد كفر هللا  أعطاه متراً طعاماً  الصواب, ويف النهاية  
 اً.م اطع زقمَّته, وقد رُ قد برِأت ذعنه, و 

& ينبغي أن نعلم الناس ابللطف واللني, حىت نريهم مساحة اإلسالم, إذ بعض الناس  
 ...وهذا غلط!إنكار املنكر ويف إقامة املعروفويف   الدعوة إىل هللا  يف يستعمل العنف
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 :اء الفاتةأمس •
الفاتة... القرآن"...واإلنسان &  النيب صلى عليه وسلم "أم  تدبرها وجد    مساها  إذا 

أأهن الا  القرآن حقاً قرآن حقاً م  أم  القيم رمح  , وهي  ابن  وانظر كالم  ه هللا  بال شك, 
 جاب.عب العليها يف أول : مدارج السالكني " جتد العج

,  يقف على أمسائها& للفاتة أمساء, منها: " الفاتة ", " أم القرآن ", ومن أراد أن  
  تقان " للسيوطي.فلرياجع " اإل

 مة عجيبة:لك  •
يقول:  عيينة رمحه هللا   بن   ن سفيايقول  &   من فسد من علمائنا ففيه   كلمة عجيبة, 

من   شبه  ففيه  ُعبادان  من  فسد  ومن  وتركوه,  احلق  علموا  ألهنم  اليهود,  من  شبه 
 النصارى, ألهنم أرادوا احلق فضلوا عنه. 

 كيد النساء:  •
إذا اعتصم اإلنسا  & كان  جل, و ان ابهلل عز و ملرأة كيدها عظيم, لكن كيدها يزول 

    تعاىل يهيئ له األسباب اليت تميه من كيد النساء.  به, فإن هللاوايً ق
 وضع املسجل لألذان يف الدوائر احلكومية: •

الظهر! وهذا ال يصلح, ألن  الدوائر احلكومية اآلن تضع املسجل ألذان  & بعض 
 صوت ماٍض.  هذا حكاية

   : امتةت منه وحسن اخل على اإلنسان يف املرض الذي ميو  تشديد ال •
ات  اإلنسان إذا كان معروفاً ابلصالح وُشدد عليه املرض الذي م...أن  ميفههل    &
وقد ابتلي الرسول    ة؟ فاجلواب: رمبا يدل على هذايدل على حسن اخلامت  أن هذا  فيه

  ألن مقام الصرب مقال عال.عليه الصالة والسالم ليتم له مقام الصرب 
 [16]ـــــــــــ
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 : بقلو ل قت ام تفر األجسارقوا إذا تفالناس  •
األوىل يف حق الذين يكونون يف مكان واحد أن جيتمع بعضهم إىل بعض, سواء &  

تفرقوا   إذا  الناس  ألن  يتفرقوا,  ال  وأن  ذلك,  غري  أو  العلم  أو  القرآن  حلقة  يف 
 ألجسام تفرقت القلوب.اب

 السجود املنفرد عن الصالة: •
بدون مسألة:  &   سجد  اإلنسان  أن  يف   لو  يدعو  وجلس    يالً و ط ود  السج  صالة 

ردة عن الصالة؟ اجلواب: إن هذا مبتدع, ألن السجود املنفرد ال يكون والسجدة منف
 . التالوة أو الشكر وما سوى ذلك فال بد أن يكون يف نفس الصالةإال لسبب وهو  

 ك آباثر الصاحلني:  الترب  •
ن حيح ألاحلني" فهذا ليس بصول الشارح رمحه هللا تعاىل " ففيه التربك آباثر الص& ق

أن الصحابة رضي هللا عنهم   ذاهل  صلى هللا عليه وسلم ويدلُّ   ن خصائص النيبا مذه
 .والفقهاء ,الكرباء وفيهم ,الصاحلنيما كانوا يفعلون هذا فيما بينهم مع أن فيهم 

 مع الكلم:احلكمة من إعطاء الرسول عليه الصالة والسالم جوا •
عليه الرسول صلى هللا  الك  &  ُأعطي جوامع  مماحلكلم, و وسلم    ن ذلك _ وهللاة 

ميكن   حىت  فردية,  جزئية  مسائل  ال  وضوابط  قواعد  الشريعة  هذه  لتكون   _ أعلم 
 تبين املسائل اجلزئية على هذه الكلمات اجلوامع. آلخر األمة أن 

 املال والشرف يُفسد الدِ ين:حرص اإلنسان على  •
النيب صلى هللا ع  ما ذئبان & جاء يف احلديث عن  يف    سالر ان أجائع  ليه وسلم: )) 

 أبفسد هلا من حرص املرء على املال والشرف لدينه(( يعين: أن حرص اإلنسان  مٍ غن
 ين كما يفسد ذئبان جائعان أرسال يف غنم.على املال والشرف يُفسد الد ِ 

  [17]ــــــــــــــ



 18 

 الفرق بني الكاهن والعراف:  •
كذا    اذإن و سيك ثاًل:يقول لك م ات يف املستقبل,يرب عن املغيب الذيهو & الكاهن 

هذا كاهن نقول:  فوكذا,  العر اف,  خبالف  ولو كانت  ,  املغيبات  عن  ُيرب  العراف 
    حاضرة أو ماضية. 

 عداوة الشيطان أهل اخلري:  •
وأهل    ,جتد بينهم معاداة يف كثري من األحيان   ,انظروا عداوة الشيطان أهل اخلري  &

وا تكاتفوا ألغضبلو    خلريأهل االشيطان و اعد ألهنم يرضون  بينهم تكاتف وتس   الشر
 واحدة  هلم كلمةونوا  الشيطان فلذلك حيرش بينهم ويلقي العداوة بينهم من أحل أال تك

 : له رائحة كريهة فإنه ال جيوز أن حيضر املسجدإذا كان شارب الدخان   •
ه...ويقاس  رحي ة  & هنُي اإلنسان أن حيضر املساجد وقد أكل من الثوم وذلك لكراه

فإنه ال جيوز أن حيضر    كان   إذا  ,ذلك  علىخان  الدُّ  له رائحة كريهة  الدخان  شارب 
   ني, وهلم أن يرجوه من املسجد.املسجد, ألنه يؤذي املالئكة ويؤذي املصل

 رجال الشورى: •
& جيب أن يكون رجال الشورى من أهل اخلري والصالح...فال يؤتى ابلشورى من  

 . خطأهذا غلط و  الدول,ض  بع كما يوجد يف الربملاانت يف  كلِ  ما هبَّ ودبَّ 
& الواجب أن يكون أهل الشورى ممن اتصفوا بثالثة أمور: األول: العلم, والثاين:  

 اإلميان ويتبعه األمانة, والثالث: البصرية يف أحوال األمة واخلربة.  
هم يف  ن وأوىل, ألن عمر رضي هللا عنه حصر سرجال الشورى كان أح  & كلما قل  

..ألن  عليه وسلم وهو راض عنهم.ول هللا صلى هللا  رس  نهمستة, وفيهم من تويف ع
  كلما صًغر نطاق الدائرة كان أقرب إىل الصواب.
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 يف اإلنس:اجلن دخول  •
  له وسلمعليه وعلى آ& هل اجلن يدخل اإلنس؟ اجلواب: نعم, لقول النيب صلى هللا 

يذاء, ألنه يدحل فيه  إلواب  الدم (( ابلوسوسة  ابن آدم جمرى  شيطان جيري منال  ) إن )
 ويؤذيه, كما هو مشاهد جمرب.

هبا   اليت  اآلايت  من  واإلكثار  وجل,  عز  هللا  ذكر  من  اإلكثار  العلة  هذا  دواء   &
ءة آية الكرسي,  قرا سواس اخلناس, وكذلك أيضاً االستعاذة ابهلل عز وجل من شر الو 

 صبح. ي حىت وال يقربه الشيطان من هللا حافظ ال على اإلنسان ز ال يفإنه 
 :حرص الصحابة رضي هللا عنهمصور من  •

& حرص الصحابة رضي هللا عنهم على التسابق يف اخلري, لقوهلم لرسول هللا صلى  
 هللا عليه وسلم: " ذهب أهل الدثور ابلدرجات العلى والنعيم املقيم " يعين: وحل فوان. 

ول  رس  يهملون عما يشكل علعلى العلم, فيسأ رضي هللا عنهم    & حرص الصحابة 
للع  النظري, بل  العلم  العملي  هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم, لكن ال جملرد  لم 

 املقرون ابلعمل.
 الدخول مع اإلمام على أي حال كان:   •

وإن كان يف السجود  & اإلنسان يدخل مع اإلمام على أي حال كان اإلمام, حىت  
يدخل معه لقوله صلى هللا  ه ن فإ جدتني, أو يف القيام بعد الركوعأو يف اجللوس بني الس 

 فما أدركتم فصلوا (())  عليه وسلم: 
 احلرص على طلب العلم: •

جتهاد, ويقال: أعط العلم ُكل ك ُتدرك بعضه,  & العلم ال بد فيه من حرص وجدًّ وا
 .فإن أعطيته بعضك فاتك كله, وهذا صحيح
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 بكراً:مسجد مضور للاحل •
إىل املسجد حبجة أن الصالة مل تقم بعد وأرى أن    ضور & بعض الناس يتأخر يف احل

ة ما  هذا غلط كلما تقدم اإلنسان للمسجد وصلى فإنه على خري وال يزال يف صال
 املسجد إىل  وأيتونانتظر الصالة وكان من هدي الصحابة رضي هللا عنهم أهنم يبكرون 

 ان:اإلنس وثقلها على خفة الصالة   •
لة عليك فاعلم أن يف قلبك نفاقاً, ألن هذا  يثق  & إذا رأيت من نفسك أن الصالة

ها  من شأن املنافقني, وإذا رأيت من نفسك خفًة إذا أتيت الصالة واستبشاراً بقدوم
 واطمئناانً فيها فاعلم أن هذا دليل على قوة إميانك.

 قرة العني ابلصالة:   •
ابلصال اإلنسان  عني  قرت  إمي& كلما  قوة  على  دلياًل  ذلك  لقو ة كان  اانه,  نيب لل 

 رَُّة عيين يف الصالة (( صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : )) وُجعلت قُـ 
 :اجلماعةصالة يقاس الرجل يف صدق إميانه بشهود  •

يقاس الرجل يف صدق إميانه بشهود اجلماعة, إذا عرف أنه حمافظ على اجلماعات  & 
رٌئي ك ُعلِ  أنه مؤمن, وإذا  فم  النفاق, فقسواًل متخلفاً  يفيه خصلة من  منافقاً  كد  ون 

 خالصاً والعياذ ابهلل, وقد يكون فيه خصلة من املنافقني.
 املشي إىل اجلماعة: فوائد   •

اجلماع إىل  املشي  به  ة&  الثالث:    حيصل  الفوائد  الدرجات,  هذه  ورفعة  احلسنة, 
 وتكفري السيئات.

ت يعد لك يف اجلنة مخس ضيافات,  & كل يوم تغدو إىل املسجد وتروح مخس مرا 
 نعمة كبرية. ,هللواحلمد 
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 وجوب صالة اجلماعة يف املساجد:  •
ض املساجد  يف  جتب  ال  اجلماعة  أبن  القول  على  &  عني  فرض  فهي  جداً,  عيف 

 اإلنسان أن حيضر إىل املسجد إال من عذره هللا.
 الرجوع عن الفتوى: •

  هللارضي  وقد أمر عمر  عن فتواه بل حيمد على ذلك  ال ُيالم اإلنسان إذا رجع  &  
عنك قضاء قضيته ابألمس  عنه أاب موسى األشعري رضي هللا عنها هبذا فقال: ال مين

 . _ فإن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطلمة حنوهاأو كلأن ترجع إىل احلق_ 
 األسواق:  •

كثر فيها اللغط والكالم املنكر, أبغض البالد إىل هللا, ألن األسواق ي...& األسواق
الكذب والغش,هفي  ا يكون ورمب ف  ا  البالد  فهي مواضع معصية,  أبغض  لذلك كانت 

 إىل البالد إىل عز وجل.
 جزاء من يدخل السرور على إخوانه: •

& إدخال السرور على إخوانك من األمور املطلوبة, ألنك تفرحهم, ورمبا يكون من  
سان  ناإلح هللا صدرك دائماً, فإن هللا تعاىل جيازي  جزائك عند هللا عز وجل أن يشر 

 حبسب عمله.
 متفرقات: •

 يف عهده وأمانه. أي: ,ة هللا عز جلر فهو يف ذم  & من صلى الفج
 لشديد من اجلن. يعين: ا املتمرد اخلبيث,  ك& العفريت من اجلن هو الصارم الفتا

فإنه   طاعة هللا  على  العبد  من  إقباالً  الشيطان  رأى  مهامجًة شديهامج& كلما  يدًة  ه 
 كم من شره. ايوإ عظيمًة, أعاذان هللا
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إنس  ا ...يان &  املسائل فرأى يف  نقول:  فكر دائماً يف مسألة من  لرؤاي هذه املسألة, 
 هذا حديث نفس وليس برؤاي. 

  & جدير بكل مؤمن أن يكون حريصاً على العلم من أجل أن يعبد هللا على بصرية,
 .وأن ينفع عباد هللا مبا علمه هللا

   ابلكمال حمبًة وتعظيماً.  ودمحملا ف وص حلمد هو & ا
 صل تشمل فلسطني.& الشام يف األ

, قال:  الفتوى احلموية كالماً عجيباً   آخر   يف & ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
   ف حنوي إنه ما أفسد الدنيا إال نصف متكل م ونصف فقيه ونصف طبيب ونص يقال

ا الدين اإلسالمي حيارب  ملقلق ويوجب عل&  فيه  به أن يطر متسك    نى  ما  ح كل 
 )) فليطرح الشك ولينب على ما استقني ((  القلق, لقوله صلى هللا عليه وسلم: 
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 ( 978( إىل رقم )685األحاديث من رقم ) : رابعاجمللد ال
 
 
 
 
 

 :  والوصفي ل الذايت ر علو هللا عز وجاستشعا •
أنه فوق كل شيء وأنه  األعلى" يف السجود فأنت تستشعر  "سبحان ريب  تقول  ما  عند

بصره,   يف  واألعلى  مسعه,  يف  واألعلى  علمه,  يف  واألعلى  صفاته,  مجيع  يف  األعلى 
 األعلى يف حكمته, واألعلى يف عزته, وهلم جراً.واألعلى يف قدرته, و 

 د: اىل للعبحمبة هللا سبحانه وتع •
للعبد م& حمبة   عالهللا  من رتبة  إال  يناهلا  والتقوى,  الصرب  من:  أتى أبسباهبا  ية, ال   ,

عليه   هللا  هللا صلى  رسول  اتباع  وجيمعها  احملبة,  أسباب  من  ذلك  وغري  واإلحسان, 
 [ 31]آل عمران:  ﴾ُتبون هللا فاتبعوين حٌيببكم هللا إن كنتم ُقل   ﴿ وسلم كما قال تعاىل:
ه مملوءاً مبحبة غري هللا, أو جتد  جتد قلب  , لكنقول: إنه حيب هللا& كم من إنسان ي 

مُ  حمبةً راً شط  قلبه  وحمبةً   ,  أحببت هللا  لغري هللا,    هلل  إذا  لكن  إميانه ويضعف,  فينقص 
 أحبك هللا عز وجل, واجلزاء من جنس العمل. 

آله وسلم ك   & عليه وعلى  لرسول هللا صلى هللا  اتباعاً  أشد  اإلنسان  ان  كلما كان 
 تعاىل.أقرب إىل حمبة هللا 

 حمبة هللا تعاىل ليست ثوابه, بل الثواب من آاثر احملبة. &
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 لقرآن الكري: علق ابمسائل تت •
& هل جيوز التباكي عند قراءة القرآن؟ اجلواب أن نقول: أما البكاء الذي يرِد على  

إنه ُيسرع  حضوراً يف قلبه ف  النفس بدون تكلف فهذا طيب, وكلما كان اإلنسان أكثر
 أن الذي يقرأ مع غفلة ال يبكي. والغالب  إليه البكاء, 

أُنسيت"    " يقول:  بل  نسيت"   " يقول:  ال  القرآن  من  شيئاً  نسي  إذا  اإلنسان   &
  عز وجل.ومعلوم أن الذي أنساه هو هللا

لكونه  & املاهر ابلقرآن هو الذي جييد قراءته إجادًة اتمة, ويسهل عليه النطق به,  
 أتقنه ومهر فيه 

اءة, وهذه الكلمة حُمدثة, ما كان  م ( عند انتهاء القر  العظي& ال يقول: ) صدق هللا 
تأخِ رين, وهلذا ال ينبغي ر اء املوهنا, لكنها ُأحدثت _ وهللا أعلم _ من القُ الناس يقول 
 أن يقوهلا, بل هي بدعة. لإلنسان  

سورة البقرة فإما أن يقال: إنه يدخل  & ما نراه اليوم من سحر الناس الذين يقرؤون  
أو يقال: إهنم ال يقرؤوهنا إبميان, أو ال يقرؤوهنا بتدبر, أو    ﴾ذن هللاإب  إال ﴿له:  يف قو 

 يقرؤوهنا مع شك يف بعض اآلايت.
: ألن هللا أخلصها لنفسه, وإما ألهنا ختلِ ص قارئها من  & تسمى سورة اإلخالص, إما

  تعلق بغري أخلصها هللا لنفسه, فلم يذكر فيها شيئاً ي  ون لألمرين: الشرك, وجيوز أن تك
   التوحيد.صفاته, وهي ختلص قارئها من الشرك, ألن فيها متام 
نه, من أجاده وحصل منه ذلك  & الصواب أن التجويد تسني للفظ فقط, وأنه س

فاقرأ    ,ن تكلفه وصده ذلك عن تدبر القرآن فإنه ال ينبغيوم ,بدون تكلف فهو خري
 .أشبه ذلكا وم....منصوابً بشرط أن ال تلحن أو أن ترفع  طبيعتك على حسب
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 الوثوب عند القيام من النوم: •
: يقوم بسرعة, ألنه إذا  وم, يعينالن& ينبغي لإلنسان أن يثب وثوابً عند القيام من  

صار    حىت لو مسع منبه الساعة  قام بتباطٍؤ رجع فنام, وكثري من الناس إذا قام بتباطؤ 
 النوم. ووثوب طار عنه  وةقام بق ه إذا ...ولكن, مث غفابني اليقظة واملنام

   :عرفهت ال  مع وافد وأنت ليكإ أييت  الذي  نسان السؤال عن اإل •
ينبغي لإلنسان إذا أاته من يعرف ومن ال يعرف, أن يسأل عم ن ال يعرف, ألنه    &

ر األسرار, ويقوم  , وينشقد يكون صديقاً للوافد, وعدواً للمضيف, فيتلقف األخبار
   عك, حىت تعرف أنه صديق أو عدو.ن الذي مابإلضرار, فأنت اسأل م

 الرسول عليه الصالة والسالم: احلرص على معرفة سرية •
عل الرسول  أخالق  معرفة  أحثكم على  الصالة والسالم  &  ملا يف  يه  به  تتأسوا  حىت 

والثواب من هللا عز  سالم,  ذلك من قوة اإلميان, وقوة حمبة الرسول عليه الصالة وال
 وجل. 
 زح:ل املسبيلى كفر عالنطق بكلمة ال •

: إنه مازح, فهذا ال شك أنه يؤاخذ, كما  مة الكفر, مث قاللو نطق إنسان بكل&  
ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أابهلل وآايته ورسوله كنتم  ﴿قال تعاىل: 

   [66_65]التوبة: ﴾ نكمال تعتذروا قد كفرمت بعد إميا  * ن تستهزئو 
 بة:ودة واحملآداب توجب امل  •
إذا )) اي ابن أخي ((...و السن فإنه يقول:  ب من هو دونه يف  سان إذا خاط إلن& ا

ي  أن  ينبغي   اطبأراد  اليت  اآلداب  من  وهذا  عم,  اي  يقول:  منه,  أكرب  هو  من 
  املودة واحملبة والتلطُّف. لإلنسان أن يلتزم هبا, ألهنا توجب
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 عالمات ليلة القدر: •
صدر  األنور, وانشراح  ة فهي: كثرة  ليت تكون يف نفس الليل القدر ا  & عالمات ليلة 

وكذلك   الدعاء,  وحبه  رايح    تكون أيضاً  املؤمن,  فيها  ليس  هادئة,  ليلة  الغالب  يف 
 ء حىت يتسىن للناس أن جيتهدوا يف الصالة والذكر والدعا وال رعود قاصفة... عاصفة 
 الصدى:  •

فهذا حمرم, ألن الصدى"    يسمونه "ما يوجد اآلن مما جعل يف بعض املساجد ف   &
بلغنا _ جيعل احلرف مك ما  رراً, فمثل " املصريررر" وهكذا  هذا الصدى _ حسب 

 بقية احلروف, كلما وقف كرر ما وقف عليه, وهذا زايدة يف كالم هللا عز وجل. 
 غريه:اجملاهر بذنبه قد جىن على نفسه وعلى  •
اجمل يصبح يتحد&  مث  الذنب  يفعل  الذي  به اهر: هو  فهذا قد جين  الن  إىل   ث  اس, 

نفسه, وظلم غريه أيضاً, ألن غريه إذا رأى مثل هذا الرجل يتهاون    على نفسه, وظلم
 ابلواجبات, أو يفعل احملرمات اقتدى به وجترأ.

 التعوذ ابملعوذتنِي:  •
ينبغي لإلنسان    ﴾  أُعوُذ برِب الناسُقل    ﴿  ﴾  ُقل أُعوُذ برِب الفلقٍ   ﴿:  & املعوذتنيِ 

فإنه ما تعوذ أحد  ...السورتني حينما حُيسُّ بعدو يريده أو ما أشبه ذلك, نياتهب أ قر أن ي
 مبثلهما أبداً. 

 الدعاء للميت: •
ميت وأنت تعرف أنه  الدعاء على امليت إذا كان أهاًل لذلك....فإذا ذُِكر عندك  &  

اخلري فرتحَّم   أهل  لذلكفهعليه...من  إىل  حباجة  م و  أحوج  إا يك, ألنه  ا ون  لعمل  ىل 
 . الصاحل
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 الثناء على امليت: •
 عليه خرياً فمن أجل  أن تزرع حمبة الناس له, وإذا أحبوه فإهنم سوف  & كونك تثين

 يدعون له ابلرمحة واملغفرة.
 العلم والفهم:   •

يم خطر عظ علم  بال  فهم  قليلة, وال  ال فهم مثرته الفهم, فالعلم ب& ال بُد  من العلم و 
 ئ كثريًا. حبسب عقله وذوقه, وُيط  على اإلنسان أن يُفيت

 معىن الصمد:  •
أمجُع ما قيل فيه: أنه الكامل يف صفاته, الذي تصمد إليه مجيع    ﴾الصمُد    هللا  ﴿&  

 خملوقاته, أي: تلجأ إليه, وتتاج إليه.
 أصحاب اهلموم والغموم: •

عروف  يف نكٍد وهمٍ  وغمٍ , كما هو م بهم  غال  جتد   من الدنيا & جتد الذين أوتوا شيئاً 
 ت األسعار ونقصاهنا يف السلع, وما أشبه ذلك.عند التجار بتتبعهم زايدا

 من ينفقون أمواهلم يف اللهو واحملرمات. :امث & أشد الناس مه اً وغًما  وإ
 التشبه ابلكفار واالحتفال أبعيادهم: •
ربة...ويتفرع على ذلك: ما  نه قتقدو ا يعوال سيما فيمذر من التشبه ابلكفار,  & احل

الكفار  هو   بعيد  احتفاهلم  من  اجلهالء,  السفهاء  بعض  فعل  من  احلاضر  وقتنا  يف 
 مسس( وغريه فإن هذا حرام بال شك.الكر )

حن  وأن  منقتها  أن  الواجب  وهننئهم, &  األعياد,  هذه  نشاركهم يف  أن  أما  منها,  ذر 
, ونرى أهنم لو أهدوا إليك  ز بال شكو ال جي   هذاف  شهيةة المعونقدم احللوى, واألط

   إذا قبلت اطمأنوا, وقالوا: قد رضي مبا حنن عليه. هبذه املناسبة فال تقبل ألنك  
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 خصائص اجلمعة: •
و &   األحد,  وللنصارى  السبت,  األمة  لليهود  ولهاجلمعةهلذه  خصائص كونية    , 

املعاد " البن القيم رمحه    داجع " زالري فها  د االطالع عليوخصائص شرعية, ومن أرا
     د أجاد فيه وأفاد.هللا, فق
 معة:خطبة اجل •

& األفضل للخطيب أن أييت ابلكالم املوجز البليغ املؤثر, والتطويل املكرر ال فائدة  
منه, وإمنا حيدث امللل والضجر حىت يقوم الناس إىل الصالة وهم يف ملل وكسل, وأن  

 ىت تكون وجيزة بليغة.حاخلطبة إلنسان فقه أن يقصر امن ال
أن  لإلنسان  الفائدة...ينبغي  هبا  وتصل  القلوب,  هبا  تتحرك  خطبة  من  بد  ال   &
يطب خطبة حبيث يقول الناس: ليته استمر, وال يقولوا: هذا أطال ومللنا, واإلنسان  

 يعرف من نفسه قبول الناس خلطبته وكالمه وعدم قبول ذلك.
لناس, والبيان قد يكون  احة حىت جيذب ابيان وفصذا    طيبخلأن يكون ا ي  & ينبغ

 ال النفس عند اخلطبة  عوقد يكون يف صفة األداء وانف   برتكيب اجلمل بعضها إىل بعض
 :ما يشرع التجوز فيه من النوافل •

 .  تية املسجد إذا دخل واإلمام يطب -ما يشرع التجوز فيه من النوافل: أ &
   للتان يفتتح هبما صالة الليل.كعتان ا ج_ الر  (  ركعتا الفجر سنة الفجر ) -ب
     ركعتا الطواف.  -د

 الصدقة من أسباب النجاة من النار: •
& الصدقة سبب للنجاة من النار, ألنه صلى هللا عليه وسلم قال: )) تصدقن فإن  

 أكثركن حطب جهنم(( فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار.
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 هو من الشهداء:  صاعقة فن مات بم •
فهل يكــون هــذا مــن جــنس الــذي ...ة إبنســان فإهنــا ســوف ترقــهقإذا نزلــت صــاع& 

رق النار ويكون من الشهداء؟ نقول: نعم, هذا من الشــهداء, ويكــون هللا قــد مات حب 
  ال إن شاء هللا.أراد له خرياً أن ميوت على هذه احل

 ذاب انعقدت أسبابهمن عيف ختو وف سالك •
ه ســبب, وهــو أن حيــول القمــر بينهــا وبــني األرض هــذا ســبب & كســوف الشــمس لــ 

طبيعــي...لكن هنــاك ســبب شــرعي أعظــم مــن هــذا وهــو مــا أشــار إليــه النــيب صــلى هللا 
 الصالة والسالم أن هللا يوف هبما عباده فتخويف العباد من عذاب انعقدت أسبابه

 :وح من اجلسدروج الر خ ى بعدعني تبقحياة األ •
عــىن انفــتح كأمنــا ينظــر إىل شــيء, وأنــه ينظــر إىل الــروح بصره مب & امليت إذا مات ُشق

 وهــذا )روح اإلنسان( خترج من جسده, والبصر يبقى حي اً ينظر إىل روحه خرجــت منــه
 خروج الروح من اجلسد. عني تبقى بعدقد شهد به الطب احلديث وأن حياة األ

 يهأهله علكاء بب عذاب امليت •
 ببكــاء أهلـــه عليــه ((...الـــذي عــذبُ يُ ) إن امليـــت & قولــه عليــه الصـــالة والســالم: )

اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا, وهــو الصــحيح: أن املــراد ابلعــذاب هنــا اهلــم 
  وما أشبه ذلك, وليس عذاب العقوبة.والغم والتحسُّر, 

 الفخر يف األحساب والطعن يف األنساب: •
احلقيقــة ر اجلاهليــة...الفخر يف نساب والطعن فيها ال شك أنــه مــن أمــ خر ابأل& التفا
 وابإلحسان إىل اخللق, هبذه اخلصال اجلميلة احلميدة, أما أهنم عمل الصاحللابابلعلم و 

 من آل فالن أو من آل فالن أو أنه ال يعرف له نسب فهذا ال يفتخر به!
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 النياحة: •
احلمــام, وهــذا يــدلُّ علــى  برنَــّة وصــوت يشــبه نــوح  علــى امليــت ءبكــاال ياحــة هــي& الن

  وقدره.كمال التحزن والتحسر, وفيه اإلمياء إىل أن هذا النائح مل يرَض بقضاء هللا
 تغري وجه امليت: •

متن أن ينشر العيوب اليت & جيب أن يتار للغاسل أمني عليم...ألن غري األمني ال يؤ 
إن هــذا يــدل علــى فــ  جــه امليــت متغــرياً كاحلــاً مظلمــاً و  رىيــ  ن ..مثــل أجيــدها يف امليت.

 شيء سيئ, نسأل هللا أن حيسن لنا ولكم اخلامتة.
 & بعض الناس إذا مات يستنري وجهه, وجتده مشرقاً أحسن من كونه حي اً. 

 القيام عند رؤية اجلنازة: •
, للمــوت الً ويبــل هتــ  ,ة& اإلنسان مأمور إذا رأى اجلنازة أن يقوم لــيس إكرامــاً للجنــاز 

فرضــنا أن اجلنــازة مــرت ابإلنســان وهــو غافــل حيــدث صــاحبه وتذكرياً للنفس, ألننا لو 
 .وهذا ال ينبغي, ومل يَر للغفلة عنه أبساً, أو ميزح...صار كأنه مل يرفع ابملوت رأساً 

 :ذبح األضاحي أفضل من الصدقة بثمنها •
ة والسالم أمر الالصيه علرسول & ذبح األضاحي أفضل من الصدقة بثمنها, ألن ال

ألنه أنفع للناس ألن ولو كان األفضل التصدق بثمنها لكان أمر به, بذحبها وتفريقها,  
  اإلنسان إذا أعطي الدراهم تصرف فيها كما يشاء خبالف ما إذا كان أعطي اللحم.

 متفرقات: •
 .القدح هالم, أو يوجه إليوز أبداً أن يُ د إذا أخطأ فله أجر, وال جي & اجملته

عوضه على هذا  هللا سبحانه وتعاىل سيأن اإلنسان يشعر أبن    تساب معناه:حاال&  
 , ويثيبه عليه.  العمل
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 .هملراد به: كتاب سيبويأطلق عند النحويني فا & الكتاب إذا  
عليه   قوله  نُ &  اجعلين   (( والسالم:  ((الصالة  وتعاىل    وراً  سبحانه  هللا  أن  معناه: 

 ذله من العلم واهلدى. يبس, ملا ا به النيهدي 
على رمحة    عنوان   ت من نفسك رق ًة وليناً لعباد هللا فأبشر ابخلري, فإن هذا& إذا رأي

 ابلعكس فعاجل نفسك وعو دها الرمحة. هللا إايك, وإن رأيت األمر 
أقرب  & رمحة ال صغار والعطف عليهم واحلنو عليهم, وتطيب خواطرهم, هذه من 

 اليت تُعني اإلنسان على الرمحة. سباب ألاأكرب  األسباب ومن
سيئاته...اإلنسان   & عن  به  يُكفر  ير املرض  واالحتساب  الصرب  ومع  يف  ,  له  فع 

 درجاته, وهذا خري.  
كن, ألن النيب & اإلنسان إذا كان حوله نيام فينبغي أن يفعل الشيء سراً بقدر ما مي

لئال تستيقظ عائشة  الباب    وفتحاً  صلى هللا عليه وسلم فعل كذلك: قام رويداً رويد
 رضي هللا عنها.

سن إليك أن تدعو له,  ..وهكذا يُقال يف كل من أحت.& الدعاء ملن ذكرك مبا نسي
 سواء كان يسمع أو ال يسمع.  

 لرجال ال جيوز ملا يف ذلك من الفتنة.حبضرة ا ههاوج& الصواب أن كشف املرأة 
الشكاية, ينبغي لإلنسان أن يكثر من  ب, وال يكون كاملرأة   وحيتسبل يصرب  & ال 

 .ان العاقل الرجل احلازم يتصربنس إلاجاء يشكو, هذا غلط, ف كلما جاء شيء 
& جيب على الرعية إذا دعت احلاجة أن تكتب إىل الراعي أن تكتب إقامة للحجة,  

والذم فإن هللا    وإبراءً  واللوم  االنتقاد  بنية  بنية صاحلة ال  إذا كتب  للذمة, واإلنسان 
   .بركة بتهكتا  جيعل يف
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 الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها, وهو الصحيح عندان& السنن  
إما جب  الذي يرج عن العادة  الغيم  إذا رأى الغيم وال سيما  ينبغي لإلنسان  همته  & 

فينبغي أن ياف منه ألنه قد يكون    الرايح  ك سواده وثقله وإما بقصف رعده وكذلو 
  غضباً.
نسان أن حياول بقدر ما  , فعلى أن اإلقسوة عظيمة يف الواقع  وب قيهالن الق& اآل

 به.يستطيع أن يلني قل
ــة راتبـــة أو &  ــل هـــي خطبـ ــد الصـــالة, وهـ ــالة الكســـوف بعـ ــروعية اخلطبـــة يف صـ مشـ

 والصحيح أهنا خطبة راتبة.,....ف بني العلماء رمحهم هللا؟ يف ذلك خالعارضة
 اً. به أيض & اإلنسان يتسلى بغريه, ويتأسى

يقدم على هللا عــز وجــل علــى أكمــل وجــه يف  املراد بتغسيل امليت هو تنظيفه حىت&  
 النظافة.
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 ( 1176( إىل رقم )979األحاديث من رقم ) :امساجمللد اخل
 
 
 
 
 
 

 الظاهر أن اآلالت الفتاكة سوف تزول:  •
وف تزول....وليس هذا التصور ببعيد, فهذه  س  اآلالت الفتاكة أن هذه    & الظاهر 

, واألشعة الشمسية مثاًل رمبا تتلف,  اآلالت اآلن قائمة على الوقود ) البرتول ( مثالً 
 ولكن مىت يكون هذا ؟ فاهلل أعلم. 

 أكل احلرام وعدم استجابة الدعاء:  •
ليس  حلرام  عياذ ابهلل, وا عاء, والنع إجابة الد& التحذير من أكل احلرام, وأنه سبب مل

هو أن اإلنسان ميشي على الناس يسرق أمواهلم فقط, بل من فرَّط فيما يكافئ عليه  
 . فإن أخذه ما زاد على عمله يعترب حراماً 

& املوظف إذا كان أييت بعد الدوام, ويرج قبل الدوام, فما زاد عن العمل الواقع  
أ  رام, ومن يكون أكل احلتكون مكافأته حراماً, ف ش   غ رام, ومن  كل احل عامل ابلراب 

 ه يكون أكل احلرام, فاملسألة خطرية جداً.وكذب يف بيعه وشرائ
قاء  , كم يدعون هللا تعاىل ابالستسوال جتد إجابة  & جند الناس يدعون هللا تعاىل كثرياً 

   متنع من هذا. ...السبب كثرة أن كثرة أكل احلراموال جتد إجابة؟!
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 :  كل معروف صدقة •
  ,هذا يشمل املعروف املال   ((  كل معروف صدقة   ))  :ه الصالة والسالمه علي& قول
القرآن,   ,والعلمي  ,واجلاهي  ,والبدين  قراءة  الذكر:  أنواع  أيضاً  وغري ذلك, ويشمل 

 واألمر ابملعروف, والنهي عن املنكر, كل هذا معروف. 
 أسباب انشراح الصدر:  بذل املال يف طاعة هللا من  •

اب فائدة    رمحه هللا أن بذلالقيم  ن  & ذكر  انشراح الصدر, وهذه  املال من أسباب 
بذلت   إذا  أنك  من  عظيمة:  فإنه  عز وجل  إىل هللا  يقرب  طاعة هللا وفيما  املال يف 

 الصدر, ذكر هذا يف زاد املعاد. حأسباب انشرا 
 ة ال ينبغي له أن يتهاون يف السنن:اإلنسان القدو  •

س يقتدون به, ففعله هلا كأنه  السنة, ألن النا  أن يدعه  ينبغي ل  & اإلنسان القدوة ال
من الناس ال ينبغي له  إلنسان الذي يوفقه هللا عز وجل, ويرزقه قبواًل  امبلغ عنها, ف

    للناس., ألنه سيكون قدوةً أن يتهاون يف السنن
 اتباع اجلنائز:  •

جلنائز  اتبع ا ا  لكنه إذ  & اإلنسان كلما طال عليه الزمن يف متابعة اجلنائز قسا قلبه,
 اجلنائز يلني القلوب, وحيييها.   فإن اتباع

& اتباع اجلنائز من أفضل األعمال, ألن فيه هذه الفوائد الثالث: االتعاظ, والقيام  
 حبق امليت, والتألف إىل ذويه.

لعلماء رمحهم هللا: ينبغي لإلنسان متبع اجلنائز أال يتحدث يف شيء من أمور  & قال ا
جيعلالدنيا,   التمه   وأن  والتأمل يف حه  الرجل,  فكر  هذا  يشيع  اليوم  وأنه  اله ومآله, 

 وغداً يشيعه الناس حىت يتعظ.
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 من فوائد عيادة املريض:  •
السرور   يدخل  الفوائد...أنه  من  املريض  عيادة  يف  من  &  وكم  املريض,  قلب  على 

ال املريض  هذا  فتجد  املريض!  شفي  مث  مريضاً  عاد  فا  ينساه  إنسان  يذكرها  أبداً, 
  العادية تنسى مع اإلايم. ة, إذ الزايرةهذا غري الزايرة العادي و دائماً, 
 :من عرف قدر الدنيا مل يُهمه املال •

اإلن  & شاب  األكلما  معه  شبَّ  املالمسان  وحب  طوياًل    ل  يعيش  أن  حيبَّ  يعين 
 ما هو خري  ىل إ  لدنيا ولكن اإلنسان الذي يعرف قدر الدنيا ال يُهمُّه ألنه ينتقل من ا

 .ونعيم يص وبالء إىل راحة وطمأنينةغمن كدر وتنفهو ينتقل ....منها إذا كان مؤمناً 
 بعد أن فتحت عليهم زهرة الدنيا:حال الناس اآلن  •

الغالب أنه يكون شراً وهذا هو الواقع, لو رأيت  .الدنيا...  & إذا فتح هللا علينا زهرة
ملال وحاهلم قبل ذلك لوجدت أهنم ا  ر فيهاآلن حال الناس يف هذا الوقت الذي كثُ 
 سن سرية.وأسلم قلوابً, وأح ,قبل ذلك كانوا أشد إقبااًل على الطاعات

 مال نعم الصاحب لصاحبه: •
إذا   نعم الصاحب لصاحبه  الصاحل  املال  ينفقه يف&  الفقري,   سبيل هللا, يكان  عطي 

لك طرق اخلري, هذا  سم, وطالب العلم, ويطبع الكتب وينشرها بني الناس, وي ياليتو 
    الصاحب لصاحبه. منع إنه  ال شك أنه يُغبط على ماله, وهذا مال نقول:

 بصار والقلوب: فنت تعمى األ •
انتقدك بعض   إذا حثثت على طاعة والة األمور  : هذا  الناس, وقال& أآلن عندان 

والسنة, القرآن  يف  به  األمر  جاء  بشيء  أمرت  أنك  مع  يفعل,  وهذا  لكن    يُداهن, 
 لقلوب, نسأل هللا العافية. اليت متوج تُعمي األبصار وانتالف
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 :من أخذ املال بغري حقه •
يُبارك له فيه,& من أ ويكون    حلَّ يف طلب املال, أو استشرف له, مث أخذه فإنه ال 

ميلكه, لكن ال   َذهشيئاً حياًء وخجاًل فإن آخِ   ىعط من أَ ,...و ي أيكل وال يشبعكالذ
     ه خبري إذ إنه ال يبارك له فيه.يعل يدخل

من أخذ املال بغري حقه فإنه يبتلى ابلشُّحِ  كالذي أيكل وال يشبع,  & القاعدة: كلُّ  
 بع ال ينفعه أكله. والذي أيكل وال يش

 يلني القلب: ر بتدباءة القرآن اإلكثار من قر  •
من قراءة  ار  ....فاإلكث& طول األمد يف عدم تالوة القرآن تؤدي إىل قسوة القلب,

 قرؤه بتدبر, ومتهل, وتعرُّف للمعىن.القرآن يلني القلب, لكن ملن ي
 أحسن مصنف يف فوائد الصيام: •

ظ عليها احلاف للصيام فوائد تكلم عليها العلماء رمحهم هللا, ومن أحسن من تكلم& 
  ن رجب رمحه هللا يف كتابه " اللطائف "اب

 ين:  املراد ابلفقه ابلد ِ  •
املراد ابلفقه يف     به خرياً يفقه يف الدين () من يرد هللا  ة والسالملصال& قوله عليه ا

يدخل    بل  الفقهاءوليس املراد الفقه اخلاص الذي يعرفه    الفقه يف الدين كله ...الدين
 ابلدِ ين.  علم احلديث وكل ما يتصللم التفسري و د وععلم والتوحيفيه علم العقائد و 

 :نقصا عدداً ال ينقصان أجراً وإن  •
ملعىن ال ينقصان أجرًا اقوله عليه الصالة والسالم: )) شهر عيٍد ال ينقصان ((  &  
نقصا عدداً, فرمضان إذا كان تسعاً وعشرين فهو كرمضان الذي يكون ثالثني,    وإن 

 ه.ال ينقص أجر وكذلك ذو احلجة 
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 اخلطب مواعظ وفقه وتعليم: •
الناس ابألحكام الفقهية يف اخلُطب, وأن    ذكران ي& من األمور املشروعة أن اإلنس

, وتعليم, وأنه ينبغي لإلنسان اخلطيب  مواعظ, بل مواعظ, وفقهاخلطب ليست جمرد  
   ما يُناسب املقام.يف اخلُطب أن يذُكر 

 خرفة املساجد:  ز  •
الوقت احلاضر, وحيرصون الذين يعمرون املساجد يف  ..يكره زخرفتها....جد& املسا

...جتد بعض الناس ينفق على مسجد  ل طائلة ليسوا على صوابا أبمواعلى زخرفته
 واحد من هذه الزخارف ما لو تركها لكفي مسجدين أو ثالثة. 

أن يبينوا للناس أن عمارة املساجد وتعظيم  سبة  الب العلم يف كل منا& جيب على ط
  ن كأهناي العمارة, وليست الزخرفة حىت تكو , هذه هع الشريعة فيهااملساجد هو اتبا 

 قصور امللوك. 
 الروابط واأللفة: مما يزيد  •

يزيد   مما  هذا  ألن  البلد,  خارج  يتمشون  مثاًل  يرجوا  أن  هلم  ينبغي  األصدقاء   &
واملودةالصحبة,   وم واحملبة,  أ.  رأينا  أا  مع    بلغثراً  برحلة  القيام  يعين  األمر  مثل  من 

 وابط واأللفة. زيد الر ة أو حج أو رحلة عادية...كل هذا يالطلبة سواء كان إىل عمر 
 متفرقات:   •

ري, فابتعد عن كل   لدينه فإنه هو اخل ن عن األموال اليت تكون مثناً  كلما بعد اإلنسا&  
   رمات.  احمل & الصاحل الذي أييت ابلواجبات, ويدع عطاء يكون مثناً لدينك.

 , يعين أعانه عليه. ه هللاعود نفسه على الصرب صرب   إذا & اإلنسان 
 مع القدر لن يعيش عيشًة محيدة.تمش  يمل& يقال: من 
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 ( 1399( إىل رقم )1177األحاديث من رقم ) :سساد لد الاجمل
 
 
 
 
 
 
 

 ماء:مناقشة العل •
ي العامل,نبغ&  أن يبحث مع  يعتقده حقاً  ما يالف ما  إذا رأى من عامل    ي لإلنسان 

بقلبه عليه, يناقشه ويبحث معه,    وأال أيخذ  أن  أو ُيشيع عنه أنه يالف احلق دون 
 ألنه قد يكون عند العامل ما ليس عند هذا الذي ظن خالف احلق.

و  يغضب,  الناس  أمام  انقشته  إذا  العلماء  بعض  عن&  العلماء  يُعرض  وبعض  ك, 
تناق ال  األول  فمثل  صدراً,  أوسع  وبينه, يكون  بينك  انقشه  بل  الناس,  أمام  شه 

 ب هادئ, ألن املقصود الوصول للحق.  وأبسلو 
 بعث الشهيد واجلاج واملعتمر على مات عليه:  •

د يثُعب  وجرحه  القيامة  يوم  يُبعث  الشهيد  ريح  &  والريح  الدم,  لوم  اللون  ماً, 
  على غريهم يف هذا املوقف العظيم. اهدون يتميز اجملاملسك, ل

ن يوم القيامة يقولون: لبيك يف حجهم وعمرهتم يُبعثو   إذا ماتوااج واملعتمرون  ج& احل
 ذي ماتوا عليه.هم الصاحل ال لماراً لعاللهم لبيك" إظه
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 جرب القلوب: •
يقول كلمةً  الناس  من  تُ & كثري  جيربهُ   ال  ولكنه  صاحبه,  على  وهذؤثر  م,  سوء  ا  ن 

علىعشرةِ ال ُمؤثرًة  ورأيتها  منها,  بدَّ  ال  قلت كلمة  إذا  أنك  لك  ينبغي  والذي   ,  
    له السبب حىت يزول ما يف قلبه. صاحبك أن جترب قلبه, وتُبنيِ  

 موقع املشعر احلرام من مزدلفة:  •
& إن قيل أين موقع املشعر احلرام من مزدلفة ؟ فاجلواب: الذي فيه املسجد اآلن  

 ام.َعر احلر شامل هو مكان 
 شرح خطبة وداع النيب صلى هللا عليه وسلم: •

ا والسالم خطب  الصالة  عليه  اخل&  هذه  وقد  لناس  الوداع[  ]خطبة  العظيمة  طبة 
 محيد رمحه هللا يف رسالة صغرية مفيدة.   ن شرحها الشيخ عبدهللا بن حممد ب

 التعليم ابلقول والفعل:   •
لعمرة يف احلج,  ه, وقوله: دخلت ا& يف تشبيك الرسول صلى هللا عليه وسلم أصابع

 دليل على التعليم ابلقول والفعل. 
 الرؤاي الصاحلة:  •

االست يكون  &  قد  اخلطأ,  بيان  وكذلك  الصواب,  إصابة  يف  الصاحلة  ابلرؤاي  ئناس 
وهذه    ,أخطأ  لُّ على أنهفريى يف املنام ما يدُ   ,اإلنسان أخطأ, وظن أنه على صواب

 .وتثبيته له أن يرى يف منامه ما يُؤيد ما فعل من نعمة هللا عز وجل على العبد, 
 متفرقات: •

لواقع, سواء كان عن سهو, أو خطأ, خبالف ا  خبارالكذب يف لسان العرب اإل  &
 أو عمد. 
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 م هللا امرًأ كفَّ الغيبة عن نفسه. ح& ر 
 الوداع.  ه وسلم قد حججن معه يف حجة& كل زوجات الرسول صلى هللا علي

فتح القاف, ويف " احِلجة " كسر احلاء, وجيوز العكس,    الَقعدة " يف "    فصح& األ
 .ح هذالكن األفص

ري وقت احلج جيده  غ& حنن أدركنا يف وقت من األوقات أن اإلنسان إذا ذهب يف  
 طوف ليس معك إال رجل أو رجالن. خالياً, ت

 قامة. ستنه ومروءته, والفاسق من خرج عن االم يف ديالعدل هو الذي استقا &
 . ُتطلق على الصغرية من النساء, وعلى النساء عموماً  & اجلارية 

 طائر شرير يطف اللحم والذهب, ويطف كل شيء أمحر.  "" احلدأةُ & 
العقور الكلب  امل   &  هو  الكلب  به, سواء كان  ميُرُّ  يعقر من  الذي  ار, أو كان  هو 

 ابوالعقر العضُّ ابألني غريه هو املار, 
الصالة والسالم  دائيكون على وضوء    أن   ينبغي لإلنسان   & الرسول عليه  ماً, ألن 

  واصل السري إىل املزدلفة. توضأ وضوءاً خفيفاً, مث 
& خمالفة والة األمور ومنابذهتم ليست ابهلينة, بل ُتولد مفاسد عظيمة, فالقلوب إذا  

    تشتت.  كرهت والة األمور مل متتثل هلا, ف
 حُنسُّ أبن يف طعامنا وشرابنا بركًة ال نُدركها يف  & الذين يسكنون املدينة يقولون: إان

 البالد األخرى. 
يه الصالة والسالم: )) روضة من رايض اجلنة (( يعين أنه مكان لألعمال  & قوله عل

يف  الصاحل  العمل  يكثر  أن  لإلنسان  والقبول...فينبغي  اإلجابة  فيه  تُرجى    الصاحلة 
 املكان. ذلك

                     ـ      [40]ـــــــــــ



 41 

 ( 1510( إىل رقم )1400األحاديث من رقم ) :بعلد السا جملا
 
 
 
 
 
 

 السالم: عز وجل وأمر رسوله عليه الصالة و  ألمر هللا االمتثالرة عدم خطو  •
& ينبغي لإلنسان إذا ورد عليه أمر هللا عز وحل وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم  

يُبادر ابمتثال ذلك فعليه خطر عظيم  أن  يبادر  مل  إذا  قال هللا  ألنه  ونقلب    ﴿:  كما 

 ﴾ نانهم يعمهو ي هم في طغرة ونذرأفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول م
 عقاقري منع احلمل:  •

رأة عقاقري متنع احلمل ؟ نقول: هذا أابحه العلماء رمحهم هللا, لكن  ملا& هل تتخذ  
 عند وجود احلاجة, وبعد إذن الزوج.

  قاقري اليت أتخذها املرأة ملنع احلمل مضرة جداً & مسعنا من أطباء موثوقني أن هذه الع
أ إيقاف احلمل  ا, ال منجل ضررهوعلى هذا متنع من  إأجل  يقاف احلمل يف  , ألن 

 األصل ال أبس به على وجه مؤقت, ال على سبيل الدوام.
ها من  ألهنا ال تدري ما يقابل  ,النساء تستعمل ما مينع احلمل يف أول الزواج& بعض  

  م,الزوج, وهذا ال جيوز, ألن له احلق, وينبغي لإلنسان أن يتفاءل, وأال يُغلَّب الشؤ 
 يف الرجل فمن األصل ال جتيبه ابلزواج.  كةشا ت كان  وإذا
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 فاهية: ر لا •
أن العيشة األوىل خري من هذه  & حنن عشنا حياة الرفاهية, وعشنا ما قبلها...وجدان 

هذه فيها أشياء مرحية للبدن...وفيما سبق ليس األمر هكذا, لكن راحة القلب   بكثري
 عليه اآلن.  مما هو قلب ابهلل عز وجل أكثر بكثريوالطمأنينة وتعلق ال

 املرأة فتنة: •
  &( والسالم:  الصالة  عليه  يف صورة  قوله  وتدبر  شيطان  صورة  يف  تقبل  املرأة  إن 

فتنة املرأة  أن  على  دليل  مقبلةً   سواء  شيطان(  مدبرةً   كانت  )   أو  صورة    وقوله  يف 
 القبيحة من أمجل النساء. ي: يف صورة يُزينها الشيطان حىت يرى اإلنسان أ (شيطان
   :العزاء مون أايقرؤ ن ياء الذيقر  ال •

 يزعمون أهنا للميت ليس  اء الذين أييت هبم اجلهال يف أايم العزاء ليقرؤوا قراءةً القرَّ   &
, أما  رموا من أجر الدنيا واآلخرةخذوهنا حرام عليهم فهم حُ هلم ثواب واألجرة اليت أي

 هلم. ال حيلُّ ه يا فإن هذا املال الذي أخذو أجر اآلخرة فمعلوم, وأما أجر الدن
 ل:ذالعدم تعريض النفس لإل •

فعل ما يكون سبباً إلذالل نفسك سواء كان يف األفعال أو يف األقوال, إايك أن ت&  
ألن   اإلقدام  خري  أقدم  واإلحجام  إذا  لكن  الزمام,  ملك  فقد  أحجم  إذا  اإلنسان 

 ., ومل يتمكن من الرتاجعُملك
 مع الرجال:مجيعاً النساء  اجتماع العائلة  •

ا  & األوريب  العائلة  الطريق  اجتماع  من  إليه  يذهب  الناس  بعض  صار    مجيعاً لذي 
للنساء, فإن هذه عادة منكرة   الرجال, وهم غري حمارم  أواًل: النساء مع  من وجهني 

 .أهنا عادة أوربية خبيثة اثنياً  .االختالط وكشف الوجوه  خمالفتها للدين يف
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 اختيار ذات الدين: •
اع  النيب صلى هللا عليه وسلم    لم&  إبرشاد  الدين اسرتشاداً  اخرتت ذات  إذا  أنك 

مل تكن مجيلًة مجيفإ النيب صلى هللا    , ألنكيةً لن هللا سيجعل من  اسرتشدت إبرشاد 
 .واخرتهتا من أجل ذلك عليه وسلم,

 عز وجل عند ذكره:  الثناء على هللا •
أو " عز وجل", قوله: "تعاىل",  ب  ى هللا عز وجل فينبغي أن يردفه& اإلنسان إذا مس

أو " جل ذكره", أو ما أشبه ذلك كما أنك إذا قلت: قال رسول هللا تتبعه بقولك:  
 صلى هللا عليه وسلم, فاهلل أحق أن يثىن عليه. 

 حبث عن الطالق يف احليض: •
ه املسألة اهلامة فلريجع  .من أراد مزيداً من هذا البحث يف هذ..الطالق يف احليض&  

أجاد    ابإىل كت فقد  القيم,  البن  السنن", كالمها  هتذيب   " وكتاب  املعاد",  زاد   "
 فيهما وأفاد, وما رأيت كالماً أوىف من كالم ابن القيم رمحه هللا يف هذا املوضوع. 

 اإلنسان قد يبتلى مبا يقول: •
 سيئاً, فقد يبتلى به, وهلذا  & اإلنسان قد يبتلى ابلقول إذا قاله, يعين: إذا قال قوالً 

 ول القائل: يق
 طقـــــــملنوكل ابــــــالء مُ ـــــــــــــإن الب     احفظ لسانك أن تقول فتبتلى

 متفرقات:   •
 هم الصغار من الثالثني فأقل.  & الشباب 

...ألن ظهور أفخاذ الشباب  ا ما بني السرة والركبة& الشباب جيب عليهم أن يسرتو 
 ف منه الفتنة.كون حراماً إذا خيي لفتنة ممنوعة شرعاً, حىت املباحفيه فتنة, وا
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للصواب فعليه أن حيمد هللا عز وجل على هذه النعمة, ألن  & إذا وفق اإلنسان إىل  
 كبرية.توفيق هللا إايه للصواب يدلُّ أن هللا أراد هدايته, وهذه نعمة  

 . الفراقفاصرب عليه, وإال فسيكون جاً اعوجاً & كل إنسان ترى أن فيه 
حني وقوع املشاكل, ألن & جواز اعتزال الرجال نساءه يف غرفة خاصة للُبعد عنهم  

 .النيب صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك
 إزالة الغضب واهلم  والغم  عن أخيه. & ينبغي لإلنسان أن حياول 

  هنم عرب ال ألهنم مسلمون اليهود, ألمن تتبع ما جيري بني العرب الذين يقاتلون    &
 والعهود اخلائنة.  وأن اليهود يلعبون عليهم ابلوعود الكاذبة ر بعيد, نصعرف أن ال
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 ( 1729( إىل رقم )1511األحاديث من رقم ): ثامنجمللد الا
 
 
 
 
 
 
 

 تصاد: قر االقراأسباب است •
واستقر  تعاىل هلم الربكة يف بيعهم وشرائهم إذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل هللا&

اقتصاد الناس حيث ال ظلم وال غرر وال راب واستقامت األمور لكن إذا تعامل الناس  
 عز وجل ألن الذي نظ م هذه املعامالت هو هللا مبعامالت حمرمة اختل نظام االقتصاد

 رم: حملالبيع ا •
لظُّلم, والَغَرر, فلو أنت تتبعت البيوع  البيع احملرم يدور على ثالثة أشياء: الراب, وا  &

 املنهي عنها لوجدهتا ال خترج عن هذه األمور الثالثة.
 ح. فإنه حمرم, وال يصل ان إما غامناً أو غارماً ع يابتء فيه َغَرر حبيث يكون امل& كل شي

 ترك التعزير للمصلحة:   •
فاعل الذنب,  _ ترك التعزيز أصلح ل أحياانً _  ب...لكن قد يكون دأر هو الت& التعزي

طيبمثل رجاًل  يكون  أن  إب  :  عليه  مننا  إذا  النفس,  من    فائهعالقلب كري  وإبرائه 
    التعزيز صار ذلك أشد إقبااًل على فعل الطاعات, وترك احملرمات.
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 احلجامة: •
ليست   احلجامة  ا &  بل  إنسان,  إحلجلكل  وفذا كاامة  سببها  وغزارته  ن  الدم  ور 

إذا  تفف,    صارت فإنه  اإلنسان  اعتادها  إذا  سيما  ال  الدواء,  أفضل  من  فتكون 
 اعتادها فال بد أن يفعلها, فإن مل يفعلها أتثر, وكثر عنده اإلغماء والثقل.

  :عدي يُؤجر اإلنسان عليه ولو مل يقصدهاخلري املُت •
املُ  اخلري  اإلت&  يُؤجر  علينساعدي  يقصده,  ه ولو ن  الناس  مل  من    يزرعون   ألن كثرياً 

يف  ويالزروع   ينفعهم  ما  أجل  من  ولكن  والسباع,  الطيور  ألجل  ال  الغرس  غرسون 
 لكن إذا انتفع به غريهم حصل له األجر. حياهتم,
 الراب من أشد احملرمات:  •

ل  اق  ن هللاحىت إ  إال الشرك  يف ذنب غريه & قد جاء من الوعيد على الراب ما مل أيتِ 
ُنوا احلرب  أي: أعل  [927]البقرة:  ﴾   ه ولحبرب من هللا ورس  لوا فأذنوا فإن مل تفع   ﴿

    فهو من أشد  احملرمات, والعياذ ابهلل. ,على هللا ورسوله
 الدنيا يفسدها أربعة:   •

ا _  & قال شيخ اإلسالم رمحه هللا يف كتابه الفتوى احلموية: يقال: إمنا يُفسد الدني
متكأربع  سدها يف   _ كله  دنيا  ال نصف  فقيه, و لم,  ة:  ون  نصف  طبيب,  صف  ونصف 

  حنوي.
 :كلمات جامعٍة واضحة خمتصرة •

وهذه عبارة لو اجتمع   غ,العقل يف القلب وله اتصال ابلدما   :اإلمام أمحد...قال  &
ما استطاعوا إىل هذا    ل هذه العبارة الواضحة املختصرةثاألطباء كلهم على أن أيتوا مب

 خمتصرة. كلمات جامعٍة واضحةه فيوفقه لشاء من خلقمن ي  ...يهبسبياًل لكن هللا
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 االستشارة وإن كان اإلنسان ذا رأي وعلم: •
واألم والعلم  الرأي  ذوي  يستشري  أن  لإلنسان  ينبغي  هو ا&  وإن كان  رأي    نة,  ذا 

ير ,وعلم الذين  املشورات  أهل  من  أنت  وإن كنت  النوائب  عند  غريك  جع  ...شاور 
   ا ال يراه غريه.راهتم, فقد يرى اإلنسان مإليهم يف استشا الناس
 الديَّن:  •

يستقرضجو   & وأن  ابلدَّين,  يشرتى  أن  أي:  ابلدَّين,  األخذ  ذلك,  از  أشبه  وما   ,
ع إال  يفعل  ال  فعل  ولكن  وإذا  والضرورة,  احلاجة  رجع    لرُيهنف ند  مات  إذا  حىت 

   صاحب احلق على الرهن.
 املخطئ واخلاطئ: •

ير املخطئ:  &   الذي  ا هو  تعاىل:  وهذا ال  عمد,غري  خلطأ عن  تكب  لقوله    إمث عليه 
يرتكبه واخلاطئ:    [286]البقرة:  ﴾ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان﴿ الذي  هو 

  [37]احلاقة: ﴾ن ال أيكله إال اخلاطئو ﴿عن عمد, ومنه قوله تبارك وتعاىل: 
 على الورثة:أن يقسم اإلنسان ماله  من اخلطأِ  •

  ي فعله بعض الناس, ألنه ال يدر ي ان ماله على الورثة كما  اإلنس ي أن يقسمال ينبغ  &
أو ال تتغري؟ وال يدري    ل,هل ميوتون قبله, أو ميوت قبلهم؟ وال يدري هل تتغري احلا

 .فرمبا هو يف نفسه حيتاج املال يف املستقبل
   وصية انفعة:  •

  يف  حىت  ملعلا  رشن  رص علىاح  اي ُبين  :  ال ل ق  ,اسلنا  مةا ع  منل  ج ر صاين د أو لق
  ىل إديت  أهو إال    اً دحوا  لساً جمترتك    الو   ,...اءذغ لاأو    ةو هلقا  لس اجمك   سلااجمل

 .  فعةانية صو ا  لك ألهنبذم صيكو أُ أان  و  كذلاين ب أوص ,ةاحدو  ة سألمو   ولجلالسنيا
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   الصدقة اجلارية: •
املساجد  , ألن ء املساجدها: بنالض& الصدقة اجلارية من أوسعها وأعمها وأنفعها وأف

 . ر والربدوقراءة القرآن ودروس العلم ويؤوي الفقراء يف احل صلوات تقام فيه ال
حيفر   املاء حيث  جارية,  & كذلك  فهذه صدقة  الناس,  منها  يشرب  عيناً  اإلنسان 

 وكذلك األربطة _ وهي مساكن لطالب العلم _ وكتب العلم.
 كالم أهل الكالم: •

اذ ابهلل _ بل هو  والعي أقلَّ من بركته _  م, والأهل الكال  من كالم  ر& ال جتد أكث
 ممحوق الربكة, واثبت اخلسارة. 

 كحاله عند السرور: اإلنسان عند الغضب ليس   •
فتتعجب    وُتكل مه أحياانً فتجد عنده غلظة  عاملة الرجل...من أحسن الناس م& جتد  
فقد يكون يف   يقدر األمور  ...لكن اإلنسان جيب أن هل يف نفسه علي  شيء؟ وتقول:

 عادته  مبا ليس منرجية ال يعلم هبا هذا املخاطب فيغضب ويعامل ثرات خا اإلنسان ُمؤ 
 قرن األميان ابملشيئة: •

فائداتن: األوىل: أن ذلك سبب لتيسر ما حلف    & يف قول احلالف: " إن شاء هللا " 
لنا   ينبغي  وهلذا  عليه.  فال كفارة  حنث  إذا  أنه  الثاين:  أميا عليه.  نقرن  دائماً  أن  ننا 

 ى هاتني الفائدتني. ابملشيئة حىت حنصل عل
 :ك له يف شيء أكره صاحبه عليهر اخوف اإلنسان من أال يب •

ك له يف شيء أكره صاحبه عليه, مبعىن أن ترج إنساانً  ر اخوف اإلنسان من أال يب&  
رمح العلماء  قال  وهلذا  فيه,  لك  يُبارك  ال  رمبا  فإنه  شيئاً,  يعطيك  إذا أبن  هللا:    هم 

 أو خجاًل حرم عليك قبوله.  حياءً الشيء علمت أن الرجل أهدى إليك 
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 النذر:  •
بنذر, وألن اإلنسان دائماً  & اإل إال  النذر صار ال يسأل هللا  نفسه  إذا عود  نسان 

 ((يندم إذا نذر, وهذا مصداق قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )) إنه ال أييت خبري
أكثر ما  يقفون    &  عتبة كل  الذين  وعلى  عامل,  العلماء  عند كل  يسألون  ابب 

 . م مبا مل يلزمهم هللا بهليتخلصوا من النذر, ألهنم ألزموا أنفسه
 االعتماد على هللا: •

اجعل   بل  القوة,  من  العزم, وال ما يف جسمك  من  قلبك  تعتمد على ما يف  & ال 
يق   , ربك سبحانه وتعاىل حىت ييسر لك األموراعتمادك على   ومن     ﴿ول:  ألن هللا 
 [ 3]الطالق: ﴾   فهو حسبهيتوكل على هللا 

 م ابلديَّن: االهتما •
& أنت إذا اهتممت ابلديَّن, وُكلُّ ما وقع بيدك دفعته للدائن ختلصت منه, وَعِلم  

 يف اآلخرة.  , وإال أنك تُريد األداء فُيؤدي هللا عنك, إما يف الدنياهللا
 الربسام: •

يف كالمه, وهو    فيكون اإلنسان يهذي وُيب طصيب الدماغ,  رض يُ & الربسام: هو م
الفقها  ذكرها  اليت  األمراض  من من  أي:  للموت,  سبباً  يكون  فيما  هللا  رمحهم  ء 

 وفة. األمراض املخُ 
 عدم الغضب: •

إلنسان أن مُيرن نفسه ما استطاع على عدم الغضب, ويتلقى األشياء اليت  & ينبغي ل
من يكون  ال  حىت  بربودة  تصر الغضب...وال  هتغضبه  على  يؤثر  اإلنساف غضب    ن ات 

 ويُؤثر على صحته, فإنه من أكرب أسباب احتقان الدماء يف العروق, وحصول الضغط 
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 من ينكرون على احلكام وال ينكرون على من يعبدون األصنام: •
ه أن  العجب  الشعوب  &  إاثرة  أجل  من  احلكام  يكفروا  أن  حياولون  الذين  ؤالء 

بالدهم من يعبد األصنام من القبور أو  فاسد العظيمة, يرون يف  م, وحصول املهعلي
 غريها, وال جتدهم ينكرون هذا االنكار, مع أهنا شرك حمض واضح. 

 احملاماة: •
ل ينبغي  غري جيد يف  &  إذا كان  ما  احلُ إلنسان  وهذا  عنه,  يُدافع  من  يُوك ل  أن  ج ة 

 يعرف عند الناس اليوم بــــ " احملاماة "  
...وحُيمد على هذا وإن كان  ن ظلموا فهذا جيدامي يُريد أن يدافع عم  إن كان احمل&  

ه من أكرب  سيأخذ عوضاً, أما إذا كان يُريد أن يدافع عم ن وكله حبق أو بباطل فهذ
 املظامل _ والعياذ ابهلل _ وال تلُّ. 

االعرت  يكتب  جتده  أكثرها ابطل, حيث  أن  يرى  احملامني  حلجج  املتأمل  مث  ا&  ض, 
 ابً أم خطًأ, من أجل أن يثبت ما يد عيه. ن كل كتاب سواء كان صواينقل م
 : ى له القاضي بباطل يعلمهالوعيد الشديد على من قض •

رسول صلى هللا ى له القاضي بباطل يعلمه, ألن ال& الوعيد الشديد على من قض
د  أما اآلن فق  , عليه وسلم جعل ذلك قطعًة من انر, لكن إمنا يُدرك حر ها يوم القيامة

 ئس ما اكتسب.ار, بل تكون فسحًة له يف املال, لكن بال تكون قطعًة من الن
 قيل وقال: •

ئدة منه,  & قوله: )) قيل وقال (( فاملراد به شيئان: األول: كالم اللغو الذي ال فا
يل كذا, وال فائدة منه. الثاين: نقل الكالم بغري تثبت أبن  لناس كذا, أو قمثل: قال ا

 بت, وكالمها مذموم. قال فالن: كذا بدون تث  قيل كذا, أو :يقول
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 تفرقات:م •
 ة فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر وسعته, وحمبة الناس لك.  & عليك ابلسماح

سول  وكان الر   سبع مرات,  , مثل )) أعوذ بعزة هللا وقدرته...((& السَّبع معتربة كثرياً 
 هبا.متر العاجية ُيصبح بع مترات من سصلى هللا عليه وسلم أيكل 

& السنة يف عيادة املريض أن تكون حبسب احلاجة, فال يُطيل املُقام عنده إال يرى  
 أنه ُيسرُّ بذلك.

  & يقال: شفاه هللا, وال يُقال: أشفاه هللا, ألن أشفاه هللا, يعين: أهلكه, وشفاه هللا 
 رض.  يعين: أبرأه من امل

 للمسلمني.   ءا دَّ ألِ أعداء & اجملوس 
 واإلبعاد عن رمحة هللا.  & اللعنة: هي الطرد
اهلد قبول  تري  ص &  قلب  انكسر  ولو  حىت  حمرمة  إذا كانت  ميكن  ية  وال  احبها, 

 لإلنسان أن جيامل غريه يف شيء حمرم.
 & دعاء اإلنسان ألبيه وأمه بعد موهتما من عالمة الصالح.  

 ه.  مساٍو ل...& املُعني على اإلمث آمث, و
 كان فالغالب فيه الفشل, فإايك والعجب.   نسان بعمله أي عملإذا ُأعجب اإل &

جب رمحه هللا يف آخر كتابه " القواعد الفقهية " مسائل القرعة من أول  & ذكر ابن ر 
 الفقه إىل آخره, فمن أحب  أن يرجع إليها, فإهنا مفيدة.

فإنه  بينك وبينه,  & كل حديث تُريد به إدخال السرور على أخيك, أو إزالة الوحشة 
 ل خرياً ((: )) فليقلهو خري يدخل يف ق
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 ( 1928( إىل رقم )1730األحاديث من رقم ) :تاسعجمللد الا
 
 
 
 
 
 
 

 وال يف اليوم الثاين عشر:  ز ت قبل الرمي اجلمرا •
وال يف  & رمُي اجلمرات قبل الزوال, اجتهد بعض الناس, وأفىت هلم أن يرموا قبل الز 

اليوم الثاين عشر, لكن هذا غلط, وال يستقيم, ألنه خمالف للسنة...واالجتهاد مع 
 وجود النص الٍغ ال شك فيه.

 ال تتمنوا لقاء العدو: •
ألن اإلنسان ما دام يف عافية    ال تتمنوا لقاء العدو ()  وسلم    & قوله صلى هللا عليه

لقاء قد يكون عن إعجاب ا بنفسه, وأنه شجاع,  فهو يف عافية, وألن متىن  إلنسان 
 وأنه قادر على أن يفتك بعدوه, وهذا سبب للخذالن, ولكن إذا لقي العدو فليصرب

 عندي خري, بداًل من قول: عندي كل خري: •
" عندي كل خري"    قول بعض الناس يف عرفنا   أحسن من" هو  ريخ& قوله: " عندي  

فلتعدل هذه الكلمة    ألنه ال أحد يكون عنده كل خري, ولكن يقول: " عندي خري"
 ويقال بداًل من أن تقول عندي كل خري, قل: عندي خري.  من ألسن الناس,
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 أتخري أسباب النصر:  •
يشاهد  ال  اإلنسان  أن  اخلطأ  من  في  &  النصر,  الظن  أسباب  عز وجل,  سيء   ابهلل 

يُؤخر   قد  تعاىل  هللا  ألن  جيوز,  ال  حلوهذا  هذا  النصر  ليبلو  هو  الكمة,  هل  رجل: 
 صادق صابر, أو غري صابر ؟ 

 ما يقول اإلنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا:   •
لعيش  " لبيك إن ا& كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال

اآل فا   خرة"عيش  رأى وهذه  إذا  يقوهلا  أن  لإلنسان  ينبغي  الدنيا   ئدة  من  يعجبه    ما 
 نفسه  لى هللا عز وجل مث يسلي فيقبل ع  ق هبذا الذي أعجبهنفسه عن التعل ...ليكبح
 النعاس:   •

& النعاس يف احلرب يقولون: إنه دليل على القوة والثبات والطمأنينة, وإنه من هللا  
والنعاس  وجل,  جم  عز  ويف  الصالة  الع يف  من  الس  فهو  هذا,  من  العكس  على  لم 

 وعن الصالة.  ذكر هللا تعاىل الشيطان, يُريد أن يصدَّ اإلنسان عن 
 األمانة:   •

القوة واألمانة, وكون   له يف  أهل  إال وهو  أي عمل  أحد على  يُوىل  أال  األمانة:   &
القيا منه يف  على شيء _ وهناك من هو خري  الشيء _  اإلنسان يول أحداً  م هبذا 

 انة. عترب خييُ 
 املظاهرات السلمية:  •

املظاهرا&   السلمية...أان ال أرى  أبداً,  املظاهرات    املظاهرات كلها شر, ومل  ألن ت 
وإفزاع الناس ورمبا يتسلط املتظاهرون    تكن معروفة يف السلف, وحيصل هبا مضايقات

 . ال نراها إطالقاً على الدكاكني والسيارات مع الفرح والنشوة, فيخصل شر كثري ف
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 التعامل مع والة األمور:   •
علينا هلم ونسأل    ة األمور فإننا نُؤدي ما جيب ا من وال& إذا رأينا األمور اليت ننكره

هللا حقنا وال نقول إننا ال نطيعكم إال إذا أعطيتموان حقنا ألهنم إذا منعوان احلق فقد  
 حلصل فنت ان ذلك  نه لو ك ال نعطيهم حقهم ألولكن ليس ظلمهم مببيح لنا أ ظلموا

و  املال,  وأخذ  الظهر  ضرب  وإن  لإلمام  والطاعة  السمع  وجوب  ظاملاً  إذ&  ا كان 
 حبق فهو حبق., وإن كان قيامةفاحلساب يوم ال 
نسان أن يقول قُلت لإلمام كذا سواء أطاعه أو مل يطعه بل اإلمام له  & ال جيوز لإل

 . ال حاجة إىل أن يعلن هذا للمألهللا, ف م ابتغاء وجهإلماشد اواإلنسان إمنا ير  حرمته,
رآن ُمنزل غري خملوق عند سلطان جائز, علن أبن الق...كان ي& اإلمام أمحد رمحه هللا

إذن    .فُيجرئ الُفس اق عليه  إنه خملوق,  :ويقدح فيه, ويقول: أنت تقول  ذمُّهلكنه ال ي
    , ألن هذا يُضرُّ أكثر مما ينفع. ال جيوز انتقادهم

القد  الاإلمام نوع من اخليف    ح&  واقع, ألنه إظهار  روج عليه, وفعال هو خروج يف 
حىت وإن كان اإلمام ُمتصفاً هبذا    لقلوب الناس أن تكره هذه اإلماملقبائحه, ويُوجب  
 ج ابلسيف.نشأ من كالم مث يتوقد حىت يكون اخلرو تومعلوم أن احلرب 

 :  اخلوارج •
ون ستنهللا عليه وعلى آله وسلم, وال يون هبدي الرسول صلى  ...ال يهتد& اخلوارج

يث  ,بسنته ثوار  هم  الذنوإمنا  أبقل  الناس  على  أعظم   وب,ورون  يستبيحون  وهم 
 احلرمات 

  , هادنون الكفارويُ   ,يف وصفهم: إهنم يُقاتلون األبرار  هللا  قال بعض العلماء رمحهم  &
  أعداء اإلسالم. كنهم ال يقاتلون سيوفهم مُحر من دمائهم ول ,ألهنم يقاتلون املسلمني
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 البغاة: قتالمساعدة الرعية اإلمام يف  •
اهلم واخلوارج  رجون على اإلمام جيب على الرعية أن يساعدوا يف قتي & البغاة الذين  

يريد اإلمام يف قتاهلم, ألهنم  يساعدوا  أن  الرعية  أنه جيب على  أوىل يف  ون  من ابب 
 إلصالح فإمنا هم مفسدون يف الواقع. يد اتفريق األمة, حىت لو قالوا: إننا نر 

 املبتدع: •
أو فعلية يتقرب هبا إىل هللا عز وجل فإن   & أي إنسان يبتدع بدعة قولية أو عقدية

! فهو مل يرض ابإلسالم  مضمون هذه البدعة أن الدين انقص, وأنه كمل هبذه البدعة
 اء به النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم. ديناً, بل زاد على ما ج

 الدفاع عن الوطن ألنه وطن إسالمي: •
النية قبل كل شيء, قبل أن    عمل اجلهاد إىل إخالص& ينبغي أن يوجه اجلنود يف  

انووا يف الدفاع عن الوطن أنكم تدافعون عن اإلسالم يف    نقول...تلوا ألجل الوطن ايق
 أما الدفاع من أجل الوطنية فهذه عصبية ,ميأو عن وطنكم ألنه وطن إسال ,وطنكم
 واضع:الت •

الرجيم,  الشيطان  من  ابهلل  فليستعذ  الطلب  حني  بعمله  اإلنسان  ُأعجب  إذا   &
  ليتواضع, ومن تواضع هلل رفعه هللا, نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا وإايكم من املتواضعني,و 

 .فتواضع هلل يرفعك هللا عز وجل
  شهيد: زلمن مات ابلزال •

 ....وصاحب اهلدم ((  ء مخسة:لشهدال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) اقا &
 , سواء كان االهندام بكثرة )) صاحب اهلدم (( أي: الذي ينهدم عليه البيت, فيهلك
    السيول, أم خبلل البيت, أم ابلزالزل, فإنه يكون شهيداً. 
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 متفرقات: •
أو جرااًب  فيه ذهب,  من الغنيمة, مثل: أن جيد جراابً   ئاً تم شي هو أن يك  & الغلول:

 أو ما أشبه ذلك, مث يكتمه, فهذا من كبائر الذنوب.   من طعام,
 نيمة: ما ُأخذ بقتال وما أحلق به من الكفار.& الغ

, أو كان مضافاً إىل بيت املال, كاألموال فرينمن الكا& الفيء: ما ُأخذ بغري قتال  
 ه ذلك.  أشباجملهول أهلها, وما 

ا يبذله  عوض  عن  عبارة  هي  اجلزية:  ب&  يف  لإلقامة  من  لكافر  وحلمايته  الدان, 
 مقابل محايتنا له, ودفاعاً عنه, وهلذا مسيت  االعتداء عليه, فهي _ يف احلقيقة _ يف

   . جزاءكأهنا جُمازاة و   جزية""
وهم  اإلنسان,  حلقوق  حافظون  أبهنم  والغرب  والنصارى  اليهود  اآلن  يفخر   &  

 أفعاهلم وجدت أهنا تكذب أقواهلم.ت  يعون حلقوق اإلنسان يف الواقع, فإذا أتملمض
نوم   & قوله صلى هللا عليه النوم, ومن  وسلم: )) ُقم اي  النومان: كثري  حسن  ان (( 

 ال حقاً.  ُخُلق الرسول عليه الصالة والسالم أنه ميزُح وال يقول إ
زاً, وهذه فائدة ينبغي لإلنسان أن  جائ& اإلخبار ابلواقع ال يقتضي أن يكون الواقع  

هل الرسو "    :اينتبه  به  أخرب  ما  أنه سيكون ليس كل  وسلم  عليه   : يعين  ,ل صلى هللا 
 ".عليه إقراره 

 مات بداٍء يف بطنه على وجه السرعة.  كل من   & املبطون 
 قته وحسن موضوعه فأمسك. & إذا شعرت من نفسك أنك افتتنت بكالم املرأة لر 

 ينشره.انه وتعاىل سوف حخالصة فإن هللا سب ري بنيةت اخل& أنت إذا فعل 
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 ( 2121( إىل رقم )1929يث من رقم )األحاد :عاشراجمللد ال
 
 
 
 
 
 

 د:أكل اجلرا •
ف, وهو حالل, أكل منه الصحابة رضي هللا عنهم مع النيب صلى هللا  عرو راد م & اجل

عليه وسلم يف غزواهتم, وهو ذكر وأنثى, واألنثى طعمها من أحسن ما يكون, وفيها  
 فائدة كبرية للمعدة. 

 اجلراد فارِم ابلدواء" ألنك مستغٍن عنه إذا ظهر "& قد اشتهر عند العوام قوهلم: 
 ة: أكل امليت •

  تة لو أكلها من ليس ُمضطراً إليها لضرته, وإذا أكلها من هو ُمضطر مل تضرهيامل&  
أهنا صارت حالاًل مأذون هبا من قبل هللا عز وجل, وما    ... ووجه ذلك من األثر: 

     . أذوانً به من قبل هللا فلن يكون ضاراً كان م
 ك:حلم السم •

جداً  مفيد  السمك  حلم  عندهم&  من كان  سيما  وال  فدهون كث  ,  خفيف  إرية,  نه 
  [ 14]النحل:  ﴾لتأكلوا منه حلماً طرايً ﴿وقد قال هللا تعاىل:    الدهن إن كان فيه دهن

   فأثىن هللا تعاىل على حلم السمك.
 [57]ـــــــــــــــ



 58 

 م:  الكلب املعل   •
حرام, فانظر: كيف أثر العلم حىت يف   & الكلب املعل م صيده حالل, واجلاهل صيده 

 ال شك يف فضيلة العلماء. علماء, و ل يستفاد من هذا: فضيلة ا! فاحليوان 
 األضحية: •

 حي: مجع أضحية...وهي سنة مؤكدة, يكره للقادر عليها أن يدعها.& األضا
يقتصر على واحدة, لكن إن دعت حاجة   & األضحية....الظاهر أن األفضل أن 

ألن النيب صلى   , ال على نية أهنا أضحية,ة فليذبح أخرىبغيف مس حبيث يكون الناس
 ل بيته إال بواحدة. ه وعن أهله وسلم أكرم اخللق مل ُيضحِ  عنه وعلى آيهللا عل
 فوائد التنفس يف الشراب ثالاثً: •

 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتنفس يف الشراب ثالاثً ويقول   عن أنس قال& 
رأ( أي: يف الشفاء من  . ) وأب ي  وأمرأ( ) إنه أروى( أي: أبلغ يف الر ِ )إنه أروى وأبرأ  

 ملعدة, ونزواًل إىل األمعاء.ش. )وأمرأ( أي: أسهل نفوذاً يف ارار العط ضأ
 احلكمة يف األكل بثالثة أصابع:  •

ميكن   مل  وإذا  السنة,  هو  ذلك  فإن  فليفعل,  أصابع  بثالثة  أيكل  أن  أمكن  إذا   &
ه  ا: دفعاً للشَّر ثالثة أصابه؟ قلنيف أنه أيكل ب  حلكمةا   قيل: ما   فليأكل مبا تيسر. فإن 

   , بل يكفيه األقلُّ وليس هنماً   ع يدل على أنه ليس شرهاً أكله بثالثة أصابهمة ألن والنَّ 
 التمر فيه منافع كثرية: •

& التمر يف احلقيقة حلوى وقوت وغذاء, وفيه منافع كثرية, وال يفسد بطول املدة,  
م لن  متر فإهنكان عند الناس   , فلذلك إذا يزيد طوُل املدة إال ُحسناً ولذةً بل أحياانً ال

  واعو جي 
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 كلما قويت احملبة قوي التأثر:  •
حمبة   من  قلبه  امتأل  اإلنسان كلما  قلدهش&  يٌ   ,خص  الناس  بعض  إن  لد  قحىت 
احملبة قوي  وهذا شيء حمرب, كلما قويت  ...الشخص يف صوته ونطقه من شدة احملبة

 التأثر
مث  األول,  يف  مجياًل  خطِ ي  ع  & كان  لشيخي  سعدي  نبدالرمححملبيت  هللا    بن  رمحه 

قلده, أي أين جعلت خطي رديئاً تقليداً له حملبيت له, مث ملا رأيت أن الناس ال  صرت أ
   ن قراءة خطِ ي قلدت خط ًأ أحسن.  يستطيعو 
 هللا: ة عدم القنوط من رمح •

أ للعبد  ينبغي  الذي  من رمح&  يقنط  عز وجل,   ة ال  من هللا  الفرج  ينتظر  هللا, وأن 
 تعاىل, مث إن الشدة إذا وقعت به جتده  به أجراً عند هللا  ادلفرج عبادة يزدوانتظاره ا

 دائماً يلهج إىل ربه عز وجل ابملعافاة منها, فيكسب هبذا أجراً. 
 عيادة املريض: •

, ألن ليك فاألفضل أن جتلسأيت من املريض السرور بوجودك واالنبساط إ & إذا ر 
العك  رأيت  العالج...وإذا  نصف  املريض  أن  سرور  يريد  أو  يتململ  الرجل  وأن  س 

 يكون أهله عنده أو ما أشبه ذلك فاخرج وال تتأخر. 
 لبس اخلامت: •

 مباح, وليس بسنة. ذ اخلامت ااخت & 
هذا ال  بعض الناس ينقش على خامته " ال إله إال هللا, حممد رسول هللا" للتربك, و &  
 .جيوز

 م ليس ابليمن فقط, بل يف اليمني واليسار. & التختُّ 
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 السالم على من ال يرد السالم:  •
هل ُيسلِ م؟  ية غري مشروعة فسل م عليه ال يرد السالم, أو يردُّه بطر & إذا عِلم أن املُ 

عليه    ذا سلمتاجلواب: ُيسل م, وبعض الناس يتأول برأي من عنده, ويقول: أخشى إ
 مل يرد  فانصحه. ا ذومل يُرد  أن أكون جررته إىل إمث, وهذا غلط, بل سلِ م, وإ

 جر  الثوب: •
   إلزار, والقميص, والعباءة الرجاليةا , و & قوله: )) من جر ثوبه(( يشمل السراويل

أو   إليه...  ينظر  أن هللا ال  يكون خيالء, فعقوبته:  أن  إما:  الكعبني  نزل عن  ما   &
 ار.  ن ما أسفل من الكعبني ففي النإغري اخليالء, ففيه احلديث: يكون ل
 :  ورصتعليق ال •

حيلُّ   وال  حرام,  فهذه  الصورة,  صاحب  تعظيم  هبا  ويُقصد  تُعلق  اليت  الصورة   &
 تعليقها, ألن هذا هو أصل دخول الشرك يف بين آدم. 

تعل التعظ &  لغري  الصور  يعلقون يق  للتذكار كالذين  وإما  للفخر  إما  يف    يم:  صورهم 
 جملسه, فهذا  يف  ا جمالسهم عند التخرج, فيلتقط لنفسه صورًة عند التخرج, مث يضعه

 لكنه دون األول يف اخلطورة, ألن هذا فيه الفخر واخليالء.  حمرم, 
 السفر إىل بالد الكفار للسياحة: •

الكفار, أموال  تنمية  فيه  ما  يفعل  أن  للمسلم  ينبغي  ال  إىل    &  السفر  ذلك  ومن 
   .للسياحةبالدهم 

وعلى    قألخالاوعلى    , واخلطر على العقيدةهذا _ مع ما فيه من إضاعة املال&  
للكفار فائداتن عظيمتان:    حيصلهذا كله  مع    العادات _  تنمية األموال األوىل به   :

 الفرح بكون بالدهم كانت مأوى للسائحني. الثانية:وكثرهتا بكثرة السياح 
 [60]ــــــــــــــ



 61 

 متفرقات: •
  "أراد التوسع يف هذا ابلنسبة للذابئح فعليه بقراءة كتاب " األضحية والذكاة    & من

 يف غريها.  د ال جتده لة كتبناها قدمياً, وفيها تفصيل قرسا وهي
 ن جُيادل من ال عقل له أو من غاب عقله, بل يبتعد. لإلنسان أ& ال ينبغي 

القول   هو  هذا  مصلحة,  أو  حلاجة  إال  مكروه  قائماً  الشرب  هذه  &  يف  الراجح 
 املسألة. 

 & كل من سوى العرب فهو عجم.  
إذ إن حكمة هللا عز     عز وجل,ُمضادة حلكمة هللا  سوادل& صبغ الشيب األبيض اب

كرُب اإلنسان أبيض شعره, فإذا حاول أن يقلبه إىل سواد فهذا ُمضادة  أنه كلما    وجل
 ِلما كان من خلق هللا عز وجل.

رتفني يتخذون صوراً جمسمة من اإلبل والظباء وما  & من العجب أن بعض الناس امل
هم أو من غرورهم ومتام ترفهم حسب  وهذا من جهلهم,  أشبه ذلك يُزينون هبا جمالس

 ما يدعون, وهذا حرام.  
 ت كثرية.اخذا& كتاب " املنجد يف اللغة ", هذا الكتاب عليه مؤ 
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