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ائِرةِ   كلمُة الدَّ

 َربِّ العالميَن، وَأشَهُد َأْن ال إِلَه إال اهلُل َوحَدهُ 
ِ
الحمُد هلل

د   ُسوُلُه، صلَّى اهلُل َعبُدُه ورَ  اال َشِريَك َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

 وسلََّم َعَليِه وَعَلى آلِِه َوَصحبِِه َأْجَمِعيَن، َوَبعُد:

يف  اِرَقِة  بِالشَّ اِإلسالمِيَِّة  ؤوِن  الشُّ َدائَرِة  رَساَلِة  مِْن  فاْنطِالًقا 
ِة  ائَِرِة بِإِعَداِد َمادَّ تثِقيِف المجتمع، َفَقْد َقاَم قِْسُم الَوعِظ بِالدَّ

هذا اِإلْصَداِر:
“ سلسلة كنوز العلم المجموعة األولى”

عٍة سَبق َنشُرها يف ورقات التقويم  وهو عبارة عن فوائَد متنوِّ

وترتيبها يف هذا الكتاب على أبواب  الهجري، وتم جمعها 

مختلفة، يف فنون متعددة. 
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ٍد  واْمتِثاال   ال َيْشُكُر اهلَل َمْن ال : »ملسو هيلع هللا ىلصلَِقوِل َنبِيِّنا ُمَحمَّ

َنْدُعو اهلَل َأْن َيحَفَظ ُوالَة َأمِرنا على ، َفإِنَّنا (1)«َيْشُكُر الناَس 

عاِة، وِرَعاَيتِهم الَبالَِغِة  عوِة والدُّ َدعِمِهُم المتَواِصِل للدَّ

نَنا  ، وَنسَأُلُه تعالى َأْن َيحَفَظ َعَلينا ِدينَنَا، وَأْن ُيَؤمِّ
ِ
لُِبيوِت اهلل

رو قاَم، َر واألسيف َأْوطانِنا، وأْن يدَفَع عنَّا الوباَء والَبالَء والشُّ

 َذلَِك والقادُر َعَليِه، َوَصّلى اهلُل َوَسلََّم َعلى َنبِيِّنا 
ُّ
إِنَُّه َولِي

ٍد َوَعلى آلِِه َوَصْحبِه َأْجَمِعين.  ُمَحمَّ

 

* * * 

                       
 ( رواه البخاري يف األدب المفرد وأحمد يف المسند.1)
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 الباب األول: القرآن الكريم

 

ِۡنُهۡم فَإِۡن َءانَۡستُم حمس   [6]النساء: ىجسرُۡشٗدا م 

فَإِۡن حمس  تفسير قوله تعالى:يف ــ ــ قال سعيد بن جبير 
ِۡنُهۡم َءانَۡسُتم   اظ  يف دينهم وحف ايعني: صالح  »وهم األيتام: ىجسرُۡشٗدام 

 (2/216) ابن كثيرتفسير   «. ألموالهم

 

ِمۡرَت حمس
ُ
[112]هود: ىجسفَٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ

االستقامة كلمة جامعة تعني: سلوك الطريق المستقيم، وذلك 

 اهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها. بفعل الطاعات كلها الظ

االستقامة هي السداد واإلصابة يف : »ــ ــ وقال ابن القيم 

 . «األقوال واألفعال واألحوال والنيات، فتكون هلل وباهلل وعلى أمر اهلل

 ( 2/105مدارج السالكين )
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ۡحَسُن َعَملٗاۚ حمس
َ
يُُّكۡم أ

َ
 [2]الملك: ىجسلَِيۡبلَُوُكۡم أ

ل يتطلب شرطين هما: اإلخالص ومتابعة السنة، العمل المقبو

 يف تفسير قوله تعالى: ــ ــ وقال الفضيل بن عياض 

ۡحَسُن َعَملٗاۚ حمس
َ
يُُّكۡم أ

َ
هو أخلصه وأصوبه، »: ىجسلَِيۡبلَُوُكۡم أ

 «.والخالص أن يكون هلل، والصواب أن يكون على السنة

 (2/88مدارج السالكين )

ُ  فَٱتَّبُِعونِي ُيحۡبِۡبُكمُ حمس   ىجسٱَّللَّ

َ فَٱتَّبُِعونِي ُيۡحبِبۡ ُكنُتۡم قُۡل إِن حمس قال اهلل تعالى:  ُكُم ُتحِبُّوَن ٱَّللَّ
ُ َغُفورٞ رَِّحيمٞ  ُ َوَيۡغِفۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚ َوٱَّللَّ  ]آل عمران[. ىجس ٣١ٱَّللَّ

ميع يف جملسو هيلع هللا ىلص الشرح: إن عالمة صدق محبتكم اهلل؛ اتِّباع رسوله 

 فعاله، يف الظاهر والباطن.  أحواله، يف أقواله وأ

وهبذه اآلية يوزن جميع الَخْلق، فعلى حسب حظهم من اتِّباع 

 يكون حبهم هلل تعالى. ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
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ۡهلِهِۦۚ ٱلَۡمۡكُر َولَا َيحِيُق حمس
َ
َّا بِأ ي ُِئ إِل  [43:فاطر] ىجسٱلسَّ

يُق َولَا َيحِ حمسيف تفسير قول اهلل تعالى:  ــ ــ قال ابن كثير 
ۡهلِهِۦۚ  ٱلَۡمۡكرُ 

َ
َّا بِأ ي ُِئ إِل أي: وما يعود وبال ذلك إال عليهم » : ىجسٱلسَّ

   «.أنفسهم دون غيرهم

 (6/559) ابن كثيرتفسير 

 عليه السالمدعاء أّيوب 

رَۡحُم حمس: تعالىقال 
َ
نَت أ

َ
رُّ َوأ نَِي ٱلضُّ ن ِي َمسَّ

َ
ۥٓ أ يُّوَب إِذۡ نَاَدٰى َربَُّه

َ
َوأ

ِٰحمِيَن   [.83 :األنبياء] ىجس ٨٣ٱلرَّ

يف هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر  جمعفائدة: 

والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة يف التملق له، واإلقرار له 

 ،بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه

 اه. شفت عنه بلوومتى وجد المبتلى هذه كُ  ،وشدة حاجته هو وفقره

 (201)ص الفوائد
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 وجوب الوفاء بالعهود

يَۡمَٰن حمسقال تعالى:  
َ
ۡم َولَا تَنُقُضواْ ٱلۡأ ِ إَِذا َعَٰهدتُّ ۡوفُواْ بَِعۡهِد ٱَّللَّ

َ
َوأ

َ َيۡعلَُم َما  َ َعلَۡيُكۡم َكفِيلًاۚ إِنَّ ٱَّللَّ َبۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم ٱَّللَّ
 .[91النحل: ] ىجس٩١َتۡفَعلُوَن 

يع العهود سواء مما عاهد به ربه الشرح: وجوب الوفاء بجم

وه فال تنقض، من العبادات والنذور أو مما يكون بين المتعاقدين

 .وقد جعلتم اهلل عليكم كفيال  

 

نِيبُٓواْ إِلَٰي َرب ُِكمۡ حمس
َ
 [54]الّزمر: ىجسَوأ

ــ  ــ  التوبة والرجوع إلى اهلل، وقال ابن زيد :اإلنابة هي

نِيُبوٓ حمسيف تفسير قوله تعالى: 
َ
ْ إِلَٰي َرب ُِكمۡ َوأ لى الرجوع إ» :أي ىجسا

، أال تراه يقول: -من الذنوب  – الطاعة والنزوع عما كانوا عليه

            .«[31]الروم: ىجسُمنِيبِيَن إِلَۡيهِ َوٱتَُّقوهُ حمس

 (20/231) تفسير الطربي
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َمد  معنى الصَّ

َحٌد حمسقال اهلل تعالى: 
َ
ُ أ َمُد  ١قُۡل ُهَو ٱَّللَّ ُ ٱلصَّ لَۡم يَلِۡد  ٢ٱَّللَّ

َحُدُۢ  ٣َولَۡم يُولَۡد 
َ
َُّهۥ ُكُفًوا أ  [.4-1: ]اإلخالص ىجس٤َولَۡم يَُكن ل

الصمد هو السيد الذي قد كمل يف سؤدده، »:  قال ابن عباس

والشريف الذي قد كمل يف شرفه، والعظيم الذي قد كمل يف عظمته، 

 والحليم الذي قد كمل يف حلمه، والعليم الذي قد كمل يف علمه،

والحكيم الذي قد كمل يف حكمـــته وهو الذي قد كمل يف أنواع 

الشــرف والسؤدد، وهو اهلل سبحانه، هذه صفته ال تنبغي إال له، ليس 

          .«له كفء، وليس كمثله شيء، سبحان اهلل الواحد القهار

 (8/528ر )تفسير القرآن العظيم البن كثي

 

  [74]الفرقان:  ىجساًماإِمَ لِۡلُمتَّقِيَن َوٱۡجَعلۡنَا حمس

 دىهتَ ليُ  هدى، أئمة اجعلنا: »تفسيرها يف  عباس ابن قال

  .ضاللة أئمة تجعلنا وال بنا،

 (13/248) فتح الباري
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نَۡعِٰم حمس
َ
ۖٗ َوِإنَّ لَُكۡم فِي ٱلۡأ   [21]المؤمنون: ىجسلَعِبَۡرٗة

 يفِ  َلُكمْ  َوإِنَّ ﴿ :تعالى قوله تفسير يف ــ ــ  كثير ابن قال

 يةآ والغنم والبقر اإلبل يف الناس أيها لكم إنَّ : »﴾َلِعْبَرة   ْنَعامِ اأْلَ 

 .«ولطفه ورحمته وقدرته خالقها حكمة على وداللة

 (4/580) كثير ابن تفسير    

 

ِ حمس    [238]البقرة: ىجسَقٰنِتِيَن َوقُوُمواْ َّلِلَّ

لزوم الطاعة مع الخضوع، وقيل: طول القيام،  :القنوت هو

 .ءوقيل: الدعا

من القنوت: الركوع والخشوع، »: ــ ــ  قال مجاهد

 .«وغض البصر، وخفض الجناح من رهبة اهلل

 (3/262)شرح السنة للبغوي 
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  [59]مريم: ىجسَغيًّايَلَۡقۡوَن فََسوَۡف حمس

لَٰوةَ حمس  :تعالى اهلل قال َضاُعواْ ٱلصَّ
َ
فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخۡلٌف أ

َهَوِٰت   َبُعواْ ٱلشَّ  ابن قال  [،59]مريم:  ىجس ٥٩َغيًّا يَۡلَقۡوَن فََسۡوَف  َوٱتَّ

 » : مسعود
ُّ
 .«الطعم خبيث القعر بعيد جهنم يف وادٍ  الَغي

 ( 3/135) كثير ابن فسيرت

 

ۖٗ وََجآَءُكُم حمس ِذيُر  [37]فاطر: ىجسٱلنَّ

وََجآَءُكُم حمس: تعالى قوله تفسير يف ــ ــ  القرطبي قال
 ٗۖ ِذيُر : عباس ابن وقال الرسول،: وقيل القرآن، هو :يرالنذ» : ىجسٱلنَّ

 .«واألقارب األهل موت: النذير وقيل الشيب، هو النذير

 (354-14/353) القرطبي تفسير
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  [55]الفرقان:  ىجس٥٥َظِهيٗرا َرب ِهِۦ عَلَٰى وَكَاَن ٱلۡكَافُِر حمس

 ماأ ربه، وعدو وشيطانه وهواه نفسه على اهلل، مع ادائم   المؤمن

  .ربه على وهواه ونفسه شيطانه مع ادائم   فهو فرالكا

 .  «اهلل معصية على الشيطان يظاهر»: ــ ــ  مجاهد قال

 (6/107تفسير ابن كثير )

ِر حمس ِ   [34]الحج:  ىجسٱلُۡمۡخبِتِينَ َوبَش 

  .والتواضع التخشع :وقيل اإلنابة، :هو اإلخبات

ر  :بأهنم ﴾ٱلُۡمۡخبِتِينَ ﴿ كلمة  عباس ابن وَفسَّ

 ،«المطمئنين إلى اهلل عز وجل»وقال مجاهد:  .«المتواضعون»

 المصلُّون هم»: النخعي وقال ،«الخاشعين»: األخفش وقال

          .«المخلصون

 (5/386) البغويتفسير 
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ىجسَوٱۡبَتُغٓواْ إِلَۡيهِ ٱلۡوَِسيلَةَ حمس  

ْ حمس: تعالى اهلل قال َِّذيَن َءاَمُنوا َها ٱل يُّ
َ
أ ْ َيَٰٓ َ ٱتَُّقوا ْ إِلَۡيهِ ٱَّللَّ َوٱۡبَتُغٓوا

[.35:المائدة] ىجسٱلۡوَِسيلَةَ 

:بذلك -ثناؤه جّل - يعني: »ــ ــ  الطربي جرير ابن قال

 الثواب من ووعدَ  أخربهم فيما ورسوله اهلل صدقوا الذين أيها يا

ْ ﴿ العقاب من وأوعد ُقوا َ ٱتَّ أمركم فيما اهلل أجيبوا: يقول ﴾ٱَّللَّ

 مربك وتصديقكم إيمانكم وحققوا ذلك، يف هل بالطاعة وهناكم

ْ إِلَۡيهِ ٱلۡوَِسيلَةَ ﴿ أعمالكم، من بالصالح ونبيكم :قولي ﴾َوٱۡبَتُغٓوا

 «.يرضيه بما بالعمل إليه القربة واطلبوا

 (403-8/402تفسير الطربي )

نَُّكم حمس ِ َولَا َيُغرَّ [33]لقمان:  ىجسٱلَۡغُرورُ بِٱَّللَّ

 إلنسانا َيُغرُّ  ما كل هو :وقيل الشيطان، وفه الغين بفتح :الَغرور

 .ذلك وغير وشهوة وجاه مال من
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 لخطأا تزيين :كذلك ويعني الباطل، هو الغين بضم :الُغرور أما

 .صواب بأنه

 (359ص) المفردات

 (251ص) التعاريف مهمات على التوقيف

 

* * * 



 الباب الثاين: الحديث الشريف

 قبض العلم من عالمات الساعة

قال: سمعت رسول اهلل  عبد اهلل بن عمرو بن العاص  عن

ن ينتزعه من العباد، ولك اإنَّ اهلل ال يقبض العلم انتزاع  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص

ناس اتخذ ال ايقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم ُيْبِق عالم  

   «.، فُسئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلواجهاال   ارؤوس  

 متفق عليه

 صورةالمنالطائفة 

 طائفة يزال ال»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن المغيرة بن شعبة 

 . «ظاهرون وهم اهلل أمر يأتيهم حتى ظاهرين، متيأُ  من

 رواه البخاري 

بأمر اهلل هنا: الريح التي تقبض روح كل َمن يف قلبه  المقصود

 شيء من اإليمان، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة.
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 خير متاع الدنيا

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عبد اهلل بن عمرو بن العاص  عن

 «.الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»

 رواه مسلم 

 م العلم لغير اهللعاقبة من تعلَّ 

 امن تعلَّم علم  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  عن أبي هريرة  

ا ُيبتغى به وجه اهلل، ال يتعلَّمه إال لُيصيب به عرض   الدنيا، لم  من اممَّ

  «. يجد َعْرف الجنة يوم القيامة

 وأحمد أخرجه أبو داود وابن ماجه        

 هو ريحها الطيب.«: َعْرف الجنة»
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د لها دينها؟  من يجدِّ

إنَّ اهلل يبعث لهذه » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن أبي هريرة 

د لها دينها  «. األمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّ

  رواه أبو داود

الشرح: التجديد ال يعني استحداث دين جديد، ولكنه إحياء 

للسنن التي درست، والمعالم التي انطمست، ونشر للعلم 

 الصحيح، ونصر للحق.

 إبطال اإلسالم للتشاؤم

ال عدوى وال طيرة وال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أبي هريرة 

 متفق عليه«. هامة وال صفر

ؤم من شهر صفر، وإبطال من فوائد الحديث: النهي عن التشا

ما كان عليه أهل الجاهلية من ذلك، وجاء النص فيه بالنفي دون 
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النهي ألنه أبلغ؛ ألن النفي يدل على بطالن ذلك وعدم تأثيره، 

 والنهي إنما يدل على المنع منه. 

 (3/280مفتاح دار السعادة )   

 وأعجز الناس أبخل الناس

إنَّ أبخل الناس من »ل: قا ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن أبي هريرة  

 «. بخل بالسالم، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء

 رواه ابن حبان 

 جامعة نبوية وصية

من يأخذ عنَّي هذه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن أبي هريرة  

 هريرة: فقال أبو  «الكلمات فيعمل هبن أو ُيعلِّم َمن يعمل هبن؟

م ق المحاراتَّ »قال:  اخمس   دَّ أنا يا رسول اهلل، فأخذ بيدي وعَ  :قلت

تكن أعبد الناس، وارض بما قسم اهلل لك تكن أغنى الناس، 
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، وأحب للناس ما تحب لنفسك اوأحسن إلى جارك تكن مؤمن  

 .«، وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلباتكن مسلم  

 اه الرتمذي وابن ماجهرو                   

 االبتالء سبب لتكفير الخطايا

ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن أبي سعيد وأبي هريرة 

يصيب المؤمن من نصٍب وال وصٍب وال همٍّ وال حزٍن وال غمٍّ 

ر اهلل هبا من خطاياه  اري رواه البخ«.        حتى الشـوكة يشاكها إال كفَّ

 وفاء للزوجة حتى بعد موتها

 فأقبل ملسو هيلع هللا ىلصقالت: دخلت امرأة سوداء على النبي  عن عائشة 

عليها )أي: اهتم بشأهنا وأكرمها( فقلت: يا رسول اهلل، أقبلت على 

إهنا كانت تأتينا أيام خديجة، »هذه السوداء هذا اإلقبال؟! فقال: 

 رواه الحاكم          «. وإن حسن العهد من اإليمان
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 احذروا الظلم

 ادعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجر  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  

              «.  سهففجوره على نف

  بإسناد حسن رواه أحمد 

 هال فتفتح السماء إلى تصعد المظلوم دعوة : الدرداء أبو قال

ا: السماء أبواب  اليتيم وبكاء المظلوم ودعوة إياكم، وقال أيض 

         .نيام والناس بالليل يسريان فإهنما

 (618/ 8) االستذكار

 ينالمرأة الصالحة نصف الدِّ 

من رزقه اهلل امرأة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  س عن أن

 .«صالحة؛ فقد أعانه على شطر دينه، فلَيتَّق اهلل يف الشطر الباقي

 رواه الطرباين يف األوسط والحاكم
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 اهلل بغير الحلف عن النهي

 وبروا، باهلل، احلفوا: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  عمر ابن عن

 .  «به إال ُيحلف أن يكره اهلل فإن واصدقوا؛

  الحلية يف نعيم أبو رواه

 استقم ثم باهلل آمنت قل

 قل ،اهلل رسول يا :قلت: قال  الثقفي اهلل عبد بن سفيان عن

 اهللب آمنت :قل: »قال بعدك، اأحد   عنه أسأل ال قوال   اإلسالم يف لي

  مسلم رواه               .«استقم ثم

 النار أهل من صنفان 

 أهل من صنفان: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول الق: قال  هريرة أبي عن

 اس،الن هبا يضربون البقر كأذناب سياط معهم قوم: أرهما لم النار

 كأسنمة رؤوسهن مائالت مميالت عاريات كاسيات ونساء
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 ريحها وإن ريحها، يجدن وال الجنة يدخلن ال المائلة، البخت

               .  «وكذا كذا مسيرة من لتوجد

 مسلم رواه

 الناس بين قضىيُ  ما لأوَّ 

 ما لأوَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  مسعود بن اهلل عبد عن 

  مسلم رواه              . «الدماء يف القيامة يوم الناس بين قضىيُ 

 ما لأوَّ  أهناو ،النفس التي حّرم اهلل قتلها أمر تغليظ فيه الحديث

 .لِعظم أمرها القيامة يوم الناس بين فيه قضىيُ 

 يده عمل من يأكل نبي

 أحد أكل ما: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  يكرب معد بن المقدام عن

 عليه- داود اهلل نبي وإن يده، عمل من يأكل أن من اخير   قط اطعام  

 البخاري رواه      .  «يده عمل من يأكل كان -والسالم الصالة
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 المسجد أوتاد

 اأوتاد   للمساجد إنَّ : »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  هريرة أبي عن

 وإن عادوهم، مرضوا وإن يفتقدوهنم، غابوا إن جلساؤهم، الئكةالم

: خصال ثالث على المسجد جليس: قال ثم أعانوهم، حاجة يف كانوا

    .«منتظرة رحمة أو حكمة كلمة أو مستفاد أخ

 أحمد رواه

 الشر ومفاتيح الخير مفاتيح

 الخير هذا إنَّ : »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  سعد بن سهل عن

 افتاح  م اهلل جعله لعبد فطوبى مفاتيح، الخزائن ولتلك خزائن،

 االق  مغ للشر امفتاح   اهلل جعله لعبد وويل للشر، امغالق   للخير

          . «للخير

 ه ماج ابن رواه 
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 اإليمان عالمات منالسرور بالحسنة 

 اإليمان؟ ما اهلل، رسول يا: رجل   قال: قال  أمامة أبي عن 

 يا: لقا ،«مؤمن فأنت سيئتك، ساءتكو حسنتك، تكسرَّ  إذا: »قال

 .  «فدعه شيء   نفسك يف حاك إذا: »قال اإلثم؟ فما اهلل، رسول

 حبان وابن أحمد رواه

الترهيب من أخذ الربا

َ َوَذُرواْ َما حمس: تعالى اهلل قال َِّذيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱَّللَّ َها ٱل يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ؤۡ  ْ إِن ُكنُتم مُّ ا َِبوَٰٓ َذنُواْ  ٢٧٨ِمنِيَن بَِقَي ِمَن ٱلر 
ۡ
ْ فَأ َّۡم َتۡفَعلُوا فَإِن ل

ۡمَوٰلُِكۡم ِبحَۡرٖب 
َ
ِ َورَُسولِهۖۦِٗ َوِإن تُبُۡتۡم فَلَُكۡم ُرُءوُس أ َِن ٱَّللَّ م 

ىجس٢٧٩لَا َتۡظلُِموَن َولَا ُتۡظلَُموَن 
[279-278البقرة: سورة ]
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 مْن أحبَّ لقاَء اهلل

 َتَباَركَ  اهللُ  َقاَل » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  هريرة أبي عن

 لَِقاِئي، َكِرهَ  َوإَِذا لَِقاَءُه، َأْحَبْبُت  لَِقائِي َعْبِدي َأَحبَّ  إَِذا: َوَتَعاَلى

 .«لَِقاَءهُ  َكِرْهُت 

 الموطأ يف مالك رواه

 األمر لوالة والطاعة السمع

 السمع عليك: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  هريرة أبي عن

 .   «عليك وأثرة ،ومكرهك ومنشطك ،ركويس عسرك يف والطاعة

 عليه متفق

 يشق فيما األمر والة طاعة يوجب الحديث هذا: الشرح

 االستئثار :وهي «وأثرة. »بمعصية ليس مما النفوس وتكرهه

 اختص وإن وأطيعوا اسمعوا :أي الدنيا بأمور واالختصاص

 . عندهم مما حقكم يوصلوكم ولم بالدنيا األمراء
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 األحوال جميع يف والطاعة السمع على ثيح الحديث وهذا

 فإن ،، ولزوم جماعتهمالمسلمين كلمة اجتماع على احرص  

 .ودنياهم دينهم يف أحوالهم لفساد سبب الخالف

 ترك اإلفراط يف محبة اآلخرين وبغضهم

 اهون   حبيبك أحبب: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  هريرة أبي عن

 ما، اهون   بغيضك وأبغض ما، ايوم   بغيضك يكون أن عسى ما،

 . «ما ايوم   حبيبك يكون أن عسى

 الرتمذي رواه

  الصحابة سبِّ  تحريمُ 

 سبَّ  من: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  عباس ابن عن 

   .   «أجمعين والناس والمالئكة اهلل لعنة فعليه أصحابي

  الطرباين رواه
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 تعالى اهلل يف والبغض الحب

 ؛هلل ومنع هلل وأعطى هلل، وأبغض هلل أحب من: »ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال

 داود أبو رواه          .«اإليمان استكمل فقد

 العمل إتقان فضل

 إذا يحب  اهلل إنَّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  عائشة عن 

 .  «نهتقِ يُ  أن عمال   أحدكم عمل

 والطرباين يعلي وأبو البيهقي رواه

اف إتيان تحريم  الَعرَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ملسو هيلع هللا ىلص لنبيا أزواج بعض عن صفية عن نافع عن

 نأربعي صالة له قبلتُ  لم ؛شيء عن فسأله اعراف   أتى من: »قال

   . «ليلة

  مسلم رواه
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ــ  األثير ابن قال هان،الكُ  جملة من افالعرَّ  :«اعراف  : »الشرح

 استأثر وقد الغيب، ملْ عِ  عييدَّ  الذي المنجم :افالعرَّ : »ــ 

 هو :افالعرَّ : »غيرهو ــ ــ  الخطابي وقال ،«به تعالى اهلل

 .«ونحوهما الضالة ومكان المسروق مكان معرفة يتعاطى الذي

 يعنيك ال ما اترك

 سنُح  من: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  علي بن حسين عن 

 . «يعنيه ال ما تركه المرء إسالم

  الرتمذيو رواه أحمد

 دواء داء   لكل

 إال اء  د اهلل أنزل ما: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  هريرة أبي عن

                             .«شفاء   له أنزل

 البخاريرواه  
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 تعالى اهلل إجالل من

 من إن: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  األشعري موسى أبي عن

 غير القرآنِ  وحاملِ  المسلم، الشيبة ذي إكرامَ  تعالى اهلل إجالل

 .«المقسط السلطان ذي وإكرامَ  عنه، والجايف فيه الغالي

  داودو أب رواه

 .الحد ومجاوزة التشدد وهو الغلو من: «الغالي»

  .عنه البعيد :أي «عنه الجايف»

 .العادل: «المقسط»

 واألمهات باآلباء الحلف عن النهي

 م،بآبائك تحلفوا ال: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  هريرة أبي عن

 إال اتحلفو وال باهلل، إال تحلفوا وال باألنداد، وال بأمهاتكم، وال

 والنسائي داود أبو رواه      . «صادقون أنتمو

  األصنام واألوثان. :أي «األنداد»
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يْ  من التحذير  بنية عدم السداد نالدَّ

 ان  يْ دَ  تديَّن رجل ماأيُّ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  صهيب عن

  . «اسارق   اهلل لقي ؛اهإيَّ  يهفِّ وَ يُ  ال أن مجمع وهو

  البيهقيرواه 

 باِدْر بالّصدقة

 ،تعجزين ىأنَّ  آدم ابن يا: تعالى اهلل قال: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال

يتك إذا حتى هذا؟ مثل من خلقتك وقد لتك َسوَّ  ينب مشيت وعدَّ

 ذاإ حتى ومنعت، فجمعت -شكوى- وئيد منك ولألرض ُبردتين

   .!«؟ الصدقة أوانُ  وأنَّى أتصدق،: قلت الرتاقي بلغت

 المستدرك يف الحاكم رواه
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  الصحابة تحريُم سبِّ 

ال تُسبُّوا أصحابي؛ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن أبي هريرة 

ما أدرك ُمدَّ  افوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب  

 رواه مسلم                «. أحدهم وال نصيفه

 الضاللة على األمة تجتمع ال

 على أمتي تجتمع لن: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  عمر ابن عن

 .«الجماعة على اهلل يد فإن بالجماعة، فعليكم ،اأبد   لضاللةا

 الكبير يف الطرباينرواه 

 أحبَّ  من مع المرء

 المرء: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  األشعري موسى أبي عن

                  .«أحب من مع

 البخاريرواه 
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 اتَكبُّر   ثوبه جرَّ  من إثم

اهلل ينظر ال: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  عمر بن اهلل عبد عن

. «خيالء ثوبه َجرَّ  من إلى

 مسلم رواه

 كريم ِغر   المؤمن

 كريم، ِغر   المؤمن: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رســول أن  هريرة أبي عن

  .«لئيم ِخب   والفاجر

 رواه أبو داود والرتمذي

 نُ َس َح  بالناس، الظن نُ َس َح  الصدر، سليم : هوالِغرُّ : «ِغر  »

 .األمور بيجرِّ  لم فكأنه اطن،الب

ار هو الِخبُّ : «ِخب  » اع المكَّ  .الخبيث الَخدَّ
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 بالقرآن التمسك أهمية

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول علينا خرج: قال  الخزاعي شريح أبي عن

 «؟اهلل رسول وأين اهلل إال إله ال أن تشهدون أليس ،أبشروا: »فقال

 وطرفه اهلل، بيد طرفه سبب، القرآن هذا إنَّ : »قال. بلى: قالوا

  .«اأبد   هبعد هتلكوا ولن تضلوا لن فإنكم به، فتمسكوا بأيديكم،

 الكبيرالمعجم  يف الطرباين رواه

* * *
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 لثالث: األدعية واألذكارالباب ا

 الدعاء على ثالثة أقسام

 أن تسأل اهلل بأسمائه وصفاته.  -1

 عبد الفقيرأن تسأله بحاجتك وفقرك وُذلِّك فتقول: أنا ال -2

 المسكين الذليل المستجير ونحو ذلك. 

 من األمرين. اأن تسأل حاجتك وال تذكر واحد   -3

فإذا جمع  ،والثاين أكمل من الثالث ،فاألول أكمل من الثاين

 الدعاء األمور الثالثة كان أكمل. 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوهذه عامة أدعية النبي 

 الدعاء وأفضل كرالذِّ  أفضل

 ،اهلل إال إله ال كرالذِّ  أفضل: »لقا ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  جابر عن

 ماجه ابن رواه        .«هلل الحمد الدعاء وأفضل
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 الدعاء آداب من

 فليعزم أحدكم دعا إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  أنس عن

 رهمستك ال اهلل فإن فأعطني، شئَت  إن اللهم: يقول وال المسألة،

            . «له

 ومسلم البخاري رواه

 فاراالستغ سيد

 أن االستغفار، سيد: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  أوس بن شداد عن

 وأنا ك،عبد وأنا يخلقتن أنت، إال إله ال يرب أنت اللهم: العبد يقول

 أبوء صنعت، ما شر من بك أعوذ استطعت، ما ووعدك عهدك على

، بنعمتك لك
ّ
 إال لذنوبا يغفر ال فإنه لي؛ فاغفر بذنبي، وأبوء علي

 .«أنت

 البخاريرواه 
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 الصالة بعد األذكار

  .(مرات 3) اهلل استغفر -

 الجالل ذا يا تباركت السالم ومنك السالم أنت اللهم -

 .واإلكرام

 وهو الحمد وله الملك له له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال -

 لهو النعمة له إياه، إال نعبد ال اهلل، إال إله ال قدير، شيء كل على

 كره لوو الدين له مخلصين اهلل إال إله ال الحسن، الثناء وله الفضل

 .الكافرون

 إال إله ال ،(33) أكرب اهلل ،(33) هلل الحمد ،(33) اهلل سبحان -

 شيء كل على وهو الحمد وله الملك له له، شريك ال وحده اهلل

 .قدير

 .الكرسي آية -

 .والمعوذتين اإلخالص سورة -
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 البيت من خرجت إذا يقال ما

 بيته من الرجل خرج إذا: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  أنس عن 

 يقال .باهلل إال قوة وال حول ال اهلل، على توكلت اهلل، بسم: فقال

 . «الشيطان عنه وتنّحى ووقيت، وكفيت هديت حسبك،: له

 والنسائي والرتمذي داود أبو رواه

 مهجورة سنن

 نحي أصبح إذا يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كان: قالت  سلمة أم عن

 .«ال  متقبَّ  وعمال   ،اطيب   اورزق   ،انافع   اعلم   أسألك إين اللهم: »يسلِّم

 أحمد رواه
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 الكرب دعاء

 ال: »الكرب عند يقول كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل نبي أن  عباس ابن عن 

 إله ال ،العظيم العرش رب اهلل إال إله ال ،الحليم العظيم اهلل إال إله

 .                                                                   «يمالكر العرش ورب األرض ورب السماوات رب اهلل إال

 البخاري رواه

 

* * * 
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 اآلداب الشرعيةالباب الرابع: 

 ما أحوجنا إلى األدب

نحن إلى قليل من األدب: »ــ ــ قال عبد اهلل بن المبارك 

  « )*(. أحوج منَّا إلى كثير من العلم

أدب المرء عنوان سعادته: »ــ ــ  وقال ابن القيم

 « )**(.وفالحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره

 (2/368مدارج السالكين ) )**( (2/356مدارج السالكين ))*( 

المؤمن آلف مألوف

ق األلفة، وبين لُ األخالق واإليمان قرينان، والعالقة بين ُخ  

يألف ويؤلف، المؤمن »: ملسو هيلع هللا ىلصاإليمان عالقة وثيقة؛ قال رسول اهلل 

  «.وخير الناس أنفعهم ،وال خير فيمن ال يألف وال يؤلف

رواه الطرباين يف المعجم األوسط 
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 سنن االستيقاظ من النوم

مسح أثر النوم عن الوجه باليد: وقد نص على االستحباب  -1

لس فج ملسو هيلع هللا ىلصفاستيقظ رسول اهلل »النووي وابن حجر؛ لحديث: 

 لم.رواه مس« يمسح النوم عن وجهه بيده

الحمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه »الدعاء المأثور:  -2

 رواه البخاري.« النشور

 «إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك ملسو هيلع هللا ىلصكان »السواك:  -3

 .متفق عليه

دواتفقَّ   هوا قبل أن ُتَسوَّ

دواتفقَّ »:  قال عمر بن الخطاب . وقال أبو «هوا قبل أن ُتَسوَّ

وبعد أن »: ــ ــ  بن إسماعيل البخارياهلل محمد  عبد

دوا، وقد تعلَّ   .«يف كرب سنِّهم ملسو هيلع هللا ىلصم أصحاب النبي ُتَسوَّ

 (1/171) إرشاد الساري
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 ربانيين كونوا

 أنه حكمته ومن فقه،و علمٍ  وصاحب حكمة صاحب الربَّاينُّ

 .لعم وحسن وبصيرة علم عن عليهم وييسر بالمدعوين يتدرج

 :ويقال ،«فقهاء حلماء أي: انيينرب كونوا: » عباس ابن قال

 . كباره قبل العلم بصغار الناس يربِّ يُ  الذي اينالربَّ 

 صحيح البخاري

 الناس أعبد تكن اَوِرع   كن

 الحرام، يف الوقوع من الحذر شديد المؤمن يكون أن ينبغي

 المؤمن فإن لذا واحدة؛ بزلة تبدأ والسقوط االنحدار فمرحلة

 ال ما إلى يريبك ما دع» وشبهة شك مجرد فيه ما كل يرتك الَوِرع

 .«يريبك

 بأس ال ما يدع حتى المتقين من يكون أن العبد يبلغ ال: »وقيل

 .«بأس به مما احذر   به
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 األلفة أسباب من

 صدر يف الود لك يثبتن ثالث»:  الخطاب بن عمر قال

 أحبب وتدعوه المجلس، يف له وتوسع بالسالم، تبدأه أن: أخيك

 .«يهإل األسماء

 (1/51)واألدب  اللغة يف الكامل

 !عجيب ِحْلم

 من الشاتم فرغ فلما ساكت، وهو  حاتم بن عديَّ  رجل شتم

 يأيت أن قبل لفقُ  شيء عندك بقي كان إن: »عديُّ  له قال مقالته،

 .«يرضوا لم لسيدهم هذا تقول سمعوك إن فإهنم الحي؛ شباب

 (183)صالقاصدين منهاج مختصر
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 اهلل إلى الرجال أبغض

 لمنافقا أما الصالح، إلى يسابق الفيئة سريع ن،ليِّ  نهيِّ  المؤمن

 يف واالحتيال الحق عن الميل هو والفجور فجر، خاصم إذا فإنه

 .«الخصم األلد اهلل إلى الرجال أبغض: »ملسو هيلع هللا ىلص النبي يقول لذا رده؛

 . الخصومة كثير ،العوج شديد :بأنه ــ ــ  حجر ابن رهوفسَّ 

 (8/188) الباري فتح

 الناس أشكر تكن اَقنِع   كن

 يلهث وال الناس، أيدي يف ما إلى يتطلع ال برزقه، يقنع المؤمن

 تعس» المرء تستعبد هبا التعلق شدة ألن والشهوات؛ اللذات وراء

                                                                                           رواه البخاري   .    «الدرهم وعبد الدنيا عبد

 هلقول دونه كان من حال إلى المرء ينظر أن القناعة أسباب ومن

 هو من إلى تنظروا وال منكم أسفل هو من إلى انظروا» :ملسو هيلع هللا ىلص

 رواه مسلم .«عليكم اهلل نعمة تزدروا ال أن أجدر فهو ،فوقكم
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 بالشمال والشرب األكل عن النهي

 أحدكم أكل إذا: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  عمر ابن عن 

 يأكل انالشيط فإن بيمينه، فليشرب شرب وإذا ،بيمينه فليأكل

 مسلم رواه               . «بشماله ويشرب ،بشماله

 ألكلا ألن بيمينه؛ ويشرب يأكل أن المسلم على يجب: الشرح

 طاءاألخ ومن والكفار، بالشيطان تشبه فيه بالشمال والشرب

 لكي شمالبال يشربون ثم باليمين يأكلون أهنم البعض عند الشائعة

 إنهف شراب معها وجبة يأكل كان إذا والبعض الشرب، إناء يتسخ ال

 .للسنة مخالف ذلك وكل باليسار، ويشرب باليمين يأكل

 !!يرث أن الجارُ  كاد

 جربيل يوصيني زال ما: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  عائشة عن

    . «سيورثه أنه ظننت حتى بالجار

 هعلي متفق
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 اهلل نم بأمر يأتيني أن توقعت :«سيورثه أنه ظننت: »الشرح

 ام كثرة من وذلك أقربائه؛ كأحد جاره من اوارث   الجار يجعل تعالى

 .إليه واإلحسان حقوقه حفظ يف شدد

 بالمكافئ الواصل ليس

 الواصل ليس: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  عمرو بن اهلل عبد عن

 .                                                                        «وصلها رحمه َعتُقطِ  إذا الذي الواصل ولكن بالمكافئ،

 رواه أبو داود

 الحسنة األسوة

 االقتداء هي :الحسنة واألسوة وسيئة، حسنة: نوعان األسوة

 موراأل بمعالي يتعلق ما كل يف والصالح والفضل الخير بأهل

 لمذمومةا المسالك يف السير :فتعني السيئة األسوة أما وفضائلها،

 (6-5ص) القدوة يف ونماذج مبادئ.                    السوء أهل باعواتِّ 
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 الكلمة خطر

 ليتكلم العبد إنَّ : »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  هريرة أبي عن

 لمشرقا بين ما أبعد النار يف هبا يهوي ؛فيها ما يتبين ما بالكلمة

 عليه تفقم                                   .                «والمغرب

 ،قبحها يف يتفكر وال يتدبرها ال :معناه «فيها ما يتبين ما: »الشرح

 .ذلك ونحو إضرار من عليها يرتتب ما يخاف وال

 !!عجيب سخاء  

: ايوم    جعفر بن اهلل عبد عمهما البن والحسينُ  الحسنُ  قال

  هللا إن ،وأمي أنتما بأبي :فقال! المال بذل يف أسرفت قد إنك»

دين   يتفضل أن عوَّ
َّ
دته ،علي َل  أن وعوَّ  أن خاففأ ده،يعب على أتفضَّ

 !!«. عادته عني فيقطع العادة، أقطع

 (1/115الكامل يف اللغة واألدب )
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 جار وخير صاحب خير

 خير: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  عمرو بن اهلل عبد عن

 رهمخي اهلل عند الجيران وخير ،لصاحبه خيرهم اهلل عند األصحاب

 أحمدالرتمذي و رواه           . «لجاره

 نفسه يملك من القوي

 الشديد ليس: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  هريرة أبي عن

َرعة  .«الغضب عند نفسه يملك الذي الشديد إنما ،بالصُّ

 الشيخان رواه

 اسر   النصيحة

 وعظه ومن انه،ز فقد اسر   أخاه وعظ من: » الدرداء أم قالت

 .«شانه فقد عالنية

 (49ص) لللخالَّ  المنكر عن والنهي بالمعروف األمر



48 

 الغيبة عقوبة

 بي َعَرج لما: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  مالك بن أنس عن

 وجوههم يخمشون نحاس من أظفار لهم بقومٍ  مررُت  ربي

 الذين هؤالء: قال جربيل؟ يا هؤالء من: فقلت وصدورهم،

 .  «أعراضهم يف ويقعون الناس، لحوم يأكلون

 أحمدو رواه أبو داود

 بلسانه أسلم من معشر يا

 أسلم من معشر يا: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  عمر ابن عن 

 ُتَعيِّروهم وال المسلمين تؤذوا ال قلبه، يف اإليمان يدخل ولم بلسانه

 اهلل بعيتت المسلم أخيه عورة تتبع من فإنه عوراهتم؛ تتبعوا وال

 .«رحله جوف يف ولو يفضحه عورته اهلل تتبع ومن ته،عور

 رواه الرتمذي 
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 أمانة أطفالنا

فإّن قلوهبم نقية، وأذهاهنم  ،اآلباء واألمهات عند أمانة األطفال

 نياالد يف واوسعد عليه، وانشأ واعتادوه؛ الخير ُعلِّموا إنْ  ،صافية

ي هبم وا، وشقوهلك شقوا وألفوه؛ رالّش  ُعلِّموا وإن واآلخرة،

آباؤهم وَمن حولهم، وصيانتهم تكون بالتعليم والتأديب على 

    محاسن األخالق. 

 األبناء تربية يف األخطاء من

 .بحضورهم النابية الكلمات ترديد -1

 .يف المعاملة بعض على بعضهم تفضيل -2

 .عدم معرفة َمْن ُيجالسون، وَمن ُيصاحبون -3

 .ادائم   بالقسوة معاملتهم -4

 .عقاهبم دعن بالخطأ إخبارهم عدم -5

 .اآلخرين أمام إهانتهم -6
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 الخائنة واليد األمينة اليد

 : المعري العالء أبو قال

   يْت دِ فُ ( *) َعْسَجدٍ  ئينمِ  بخمسِ  يد

 دينار ربع يف طعْت قُ  بالها ما      

 الفضة من درهم خمسمئة اليد دية أنّ  كيف الشاعر يتساءل

 رقس إذا قطعتُ  اليد هذه بال ما( اهبي  ذ ادينار   خمسين تساوي وهي)

 .الذهب من دينار ربع اإلنسان

 :ــ ــ فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي 

  وأرخصها أغالها، األمانة زُّ عِ 

 الباري حكمة فافهم الخيانةِ  ُذلُّ    

 الذهب هو :الَعْسجد( *)  

 (1/231فيض القدير )
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 الصيام آداب من

 قول يدع لم من: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ــــولرس أن  هريرة أبي عن

 .                                   «وشرابه طعامه يدع أن يف حاجة هلل فليس ،به والعمل الزور

 رواه البخاري

 الفطر تعجيل استحباب

ين يزال ال: »ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  هريرة أبي عن ل ما اظاهر   الدِّ  عجَّ

 .                                   «ونيؤخر والنصارى اليهود ألن الفطر؛ الناس

  والحاكم داود أبو رواه

 الفالح أسباب من

 من أفلح قد» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  عمرو بن اهلل عبد عن

 .  «آتاه بما اهلل وقنَّعه ،اكفاف   ورزق م،أسلَ 

  مسلم رواه



52 

 الحكيم لقمان وصايا من

 :البنه لقمان قال

 :مواطن ثالثة يف إال ُيعرفون ال ثالثة»

 ،الحرب يف إال الشجاع وال، الغضب عند إال الحليم ُيعرف ال

 «. ...إليه الحاجة عند إال أخاك َتعرف وال

 إذا فإنك والضجر، والكسل إياك بني، يا: »اأيض   له وقال

 . «حق على تصرب لم ضجرت وإذا ،احق   تؤدّ  لم كسلت

 (2/49) والتبيين البيان

 !!غيرك؟ ابريد   الشيطان دوَج  أما

:فقال شتمك، افالن   إنَّ : ــ ــ  ُمنَبِّه بن لوهب رجل قال

 .!!«غيرك ابريد   الشيطان وجد أما»

.        رسالة يحمل الذي الشخص هو: الربيد

 (184)ص القاصدين منهاج مختصر



53 

 القرآن ننسى ال حتى

 أن بغيين ،أو لبعض ُسَوٍر منه اهلل لكتاب الحافظ المسلم إن

 أبي عنف ما حفظه، ينسى ال حتى والمراجعة القراءة على يداوم

 يدهب نفسي فوالذي القران؛ تعاهدوا: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  موسى

ي   أشدُّ  لهو  .«ُعُقلها يف اإلبل من اَتفصِّ

 رواه الشيخان

ي  »  .اوتخلُّص   ات  تفلُّ  :أي «اَتفصِّ

 مجندة جنود األرواح

 هذا إن: »فقال ،رجال    اسعب ابن رأى: قال مجاهد عن

 جنود واألرواح ألحبه، إين: »الق علمك؟ وما قالوا ،«ليحبني

 .«اختلف منها تناكر وما ائتلف، منها تعارف فما مجندة،

 (154ص) حبان البن الفضالء ونزهة العقالء روضة
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ر األعضاء  اللسان ُتَكفِّ

 هأعضاء فإن آدم ابن أصبح إذا: »قال  الخدري سعيد أبي عن

ر  وإن قمنا،است استقمت إن فإنك فينا، اهلل اتق: تقول اللسان ُتَكفِّ

 .«ناجْ َج اعوَ  َت جْ َج اعوَ 

ر»  .ألمره وتخضع له تذل: «اللسان ُتَكفِّ

   الرتمذيو أحمدرواه                 

 النساء مع قلُ الُخ  سنُح 

 المؤمنين أكمل: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  هريرة أبي عن

 . «اخلق   لنسائهم خياركم وخياركم ،اخلق   مأحسنه اإيمان  

 حبان وابن الرتمذي رواه
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 الزوج حق مظَ عِ 

 أن اأحد   اآمر   كنت لو: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  هريرة أبي عن

 .                                 «لزوجها تسجد أن المرأة ألمرت ألحد، يسجد

 وأحمد ماجه وابن والرتمذي داود أبو رواه

 لةجَّ عَ مُ  عقوبات

 عقوبتهما النجّ عَ مُ  بابان: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  أنس عن

 مستدركه يف الحاكمرواه   .«والعقوق البغي: الدنيا يف

 إسالمية آداب

 نوم فأعيذوه، باهلل استعاذ من: »ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال  عمر ابن عن

 اوف  معر إليكم صنع ومن فأجيبوه، دعاكم ومن فأعطوه، باهلل سأل

 قد كمأن تروا حتى له فادعوا تكافئونه ما تجدوا لم نفإ فكافئوه،

 والنسائي داود أبو رواه    .«كافأتموه
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 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عليهن قسمأ ثالثة

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  األنماري سعد بن عمرو كبشة أبي عن

 مال نقص ما فاحفظوه، احديث   وُأحدثكم عليهن ُأقسم ثالثة  : »قال

 اهب اهلل زاده إال عليها فصرب ة  مظلم عبد   ُظلِم وال صدقة، من عبد

 .«فقر باب عليه اهلل فتح إال مسألةٍ  باب عبد   فتح وال ،اعز  

  الرتمذي رواه    

نُ  االستعاذة   الغضب ُتَسكِّ

 الرجل غضب إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  هريرة أبي عن

 .«غضبه سكن باهلل، أعوذ: فقال

 الكامل يف عدي ابن رواه

  



57 

 اعقلة العقل ضي

ضياع العالم أن يكون بال : »ــ ــ قال اإلمام الشافعي 

إخوان، وضياع الجاهل قلة عقله، وأضيع منهما من واخى من ال 

 (10/42) سير أعالم النبالء           «.عقل له

 اال تكن فضولي  

اإلنسان الفضولي ناقص العقل والمروءة والذوق؛ يشغل نفسه 

النميمة، ت غيره، وقد يقع يف الغيبة وبغير ما يعنيه، فيضيع وقته ووق

 .«من ُحْسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه»:  ملسو هيلع هللا ىلصلذا قال رسول اهلل

 رواه الرتمذي 

 تقلَّ  وإن الهدية قبول استحباب

 ذراع أو ُكراع إلى دعيُت  لو: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  أنس عن

  أهدي ولو ألجبت،
َّ
  رواه أحمد        .«لقبلت ُكراع أو ذراع إلي
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جل من الساق أسفل هو: الُكراع  ويف والغنم، البقر يف الرِّ

 وقبول يسير، شيء إلى ولو الدعوة إجابة استحباب الحديث

 .للقلوب تأليف من ذلك يف لما قلَّت؛ مهما الهدية

 الداعية ال ينتصر لنفسه

عن اآلمر بالمعروف  ــ ــ سئل اإلمام أحمد بن حنبل  

يأمر بالرفق »بغي أن يأمر؟ قال: والناهي عن المنكر، كيف ين

والخضوع، ثم قال: إن أسمعوه ما يكره ال يغضب، فيكون يريد أن 

 .«ينتصر لنفسه

 (28ص)ل  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخالَّ 

 الجماعة الزم

 ما: فقال ، عباس ابن لقي أنه الحنفي، الوليد بن ماكِس  عن

 يف ليناع ويعتدون ونناويشتم يظلموننا علينا سالطين يف تقول
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 :أي .«الجماعة الجماعة أعطهم، ال،: »قال نمنعهم؟ أال صدقاتنا،

 .إغراء أسلوب وهو الجماعة، الزم

 (2/285) للسيوطي المنثور الدر

 الصحي رْج والَح  اإلسالم

 رجس الطاعون: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  زيد بن أسامة عن

 الف بأرض به سمعتم فإذا ،إسرائيل بني على رسلأُ  -عذاب :أي-

 .«منه افرار   تخرجوا فال هبا وأنتم بأرض وقع وإذا عليه، تقدموا

 مسلم رواه

 !للبائع والثمن البيت

 لسوقا يف التي داره عقبة بن خالد من عامر بن اهلل عبد اشرتى

 فقال خالد، أهل بكاء سمع الليل كان فلما درهم، ألف بتسعين
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 ائتهم غالم، يا: »قال دارهم، ىعل يبكون: قال لهؤالء؟ ما: ألهله

 .«!!اجميع   لهم والمال الدار أن فأعلمهم

 (203)ص للمقدسي القاصدين منهاج مختصر

 الرياء عالج

 مائهألس لةوالمفصِّ  اهلل، لعظمة نةالمبيِّ  النصوص يف النظر -1

 . وصفاته

 . المخلصين لعباده الدائم النعيم من اهلل هأعدَّ  ما معرفة -2

 . الرياء نم الخوف -3

 . العمل كتمان -4

 . مدحهم أو الناس ذم إلى االلتفات عدم -5

 . اإلخالص اهلل يرزقه بأن الدعاء -6

 . والمتقين المخلصين من الخير أهل مصاحبة -7
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 البالء َكّفارة للمسلم على الصبر

 بالمؤمن البالء يزال ما: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  هريرة أبي عن

 .«ئةخطي عليه وما اهلل يلقى حتى وماله دهوول نفسه يف والمؤمنة

 الرتمذي رواه  

 النهي عن سب الحمى

مالك تزفرين؟ »فقال:   على أم السائب ملسو هيلع هللا ىلصدخل رسول اهلل 

ال بارك اهلل فيها، فقال: ال تسبي الحمى؛ فإهنا  فقالت: الحمى،

 .   «تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد

  رواه مسلم

 مذمومال الجدل

 لىإ الوصول إلى ترمي التي الهادفة والمحاورة العلمي النقاش

 اناإلنس يتعنَّت حين لكن عليه، الحرص ينبغي محمود أمر الحق
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 بالباطل ويجادل الدليل عليه قام الذي الحق ويرفض ويكابر

 الصدور يمأل الذي المذموم الجدال هو هذا فإن لرأيه، امتعصب  

: الق أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن صح لهذا اهية،بالكر النفوس ويشحن احقد  

 .«الجدل أوتوا إال عليه كانوا هدى   بعد قوم ضلَّ  ما»

  الرتمذي رواه

 !مداهنة ليست المداراة

 للناس، الجناح خفض :وتعني المؤمنين، أخالق من ةاالمدار

 عن النهي يف وبالفاسق التعليم، يف بالجاهل والرفق الكلمة، ولين

  .األلفة سبابأ أقوى من ، وهيعلهفِ 

 الفاسق، معاشرة :وتعني م،محرَّ  ذميم قلُ ُخ  فهي المداهنة أما

 .عليه إنكار غير من فيه هو بما الرضا وإظهار

والمداراة: ترك شيء من الدنيا ألجل اآلخرة، والمداهنة: ترك 

  شيء من الدين ألجل الدنيا، والعياذ باهلل.



 بالقدر اإليمان

 وحلوه وباطنه، وظاهره ثيره،وك وقليله ،وشره خيره القدر

 اهلل من وآخره وأوله وسيئه، وحسنه ومكروهه، ومحبوبه وُمّره،

ره، اوقدر   عباده، على قضاه قضاء    مشيئة منهم واحد يعدو وال قدَّ

 .قضاءه يجاوز وال ، اهلل

 أحمد لإلمام السنة

 اصادق   يكون ال امالنمَّ 

 قلَت و يفَّ وقعَت  كأن نيغَ بلَ : لرجل الملك عبد بن سليمان قال 

 أخربين الذي إن: سليمان فقال ،فعلُت  ما: الرجل فقال وكذا، كذا

: سليمان فقال ،اصادق   امالنمَّ  يكون ال: الرجل فقال صادق،

 .بسالم اذهب صدقت،

 (175)ص القاصرين منهاج مختصر

 63 
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 أن المجلس ارةكفَّ : » قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  هريرة أبي عن

 أنت، إال إله ال أن أشهد وبحمدك، اللهم سبحانك: العبد يقول

 . «إليك وأتوب ستغفركأ

 رواه أبو داود والرتمذي

 والغرور الثقة بين الفرق

 أمر ام فعل قد باهلل الواثق: »-رحمه اهلل– القيم ابناإلمام  قال

 المغرتُّو وتزكيتها، وتنميتها ثمرته طلوع يف باهلل ووثق به، اهلل

ط دق العاجز  صحُّ ت إنما والثقة باهلل، واثق أنه وزعم به، أمر فيما فرَّ

 .«المجهود بذل بعد

(2/129) السالكين مدارج

ارة المجلس  كفَّ
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 الطيب خير

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن - عنه اهلل رضي - حصين بن عمران عن 

 طيب وخير لونه، وخفي ريحه ظهر ما الرجال طيب خير إنَّ » :قال

 . «ريحه وخفي لونه ظهر ما النساء

 رواه الرتمذي  

 

* * * 



  



 الزهد والرقائقالباب الخامس: 

حقيقة الزهد وثمرته

ـ قال اإلمام مالك  الزهد يف الدنيا: طيب المكسب،: »ــ ـ

 «. وقَِصر األمل

 «.وما زهد أحد يف الدنيا إال أنطقه اهلل بالحكمة»وقال: 

 (69، 2/64) ترتيب المدارك وتقريب المسالك

 قسوة القلب

وة هي الغلظ والصالبة، والقسوة يف القلب ذهاب اللين القس

ال و اوالرحمة والخشوع منه، والقلب القاسي هو الذي ال يعي خير  

ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة » يفعله، وقال مالك بن دينار:

 .«قلب، وما غضب اهلل على قوم إال نزع الرحمة من قلوهبم

 (15/248) تفسير القرطبي

 6٧ 
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 !!ولةَمهُ  أوقات

 تسمع لم وليلتان يومان: »ــ ــ  البصري الحسن قال

 قبلها، ليلة تبت ولم القبور أهل مع تبيت ليلة: قط بمثلهن الخالئق

 إما تعالى اهلل من البشير يأتيك ويوم القيامة، يوم صبيحتها وليلة

ا كتابك تعطى ويوم النار، أو بالجنة ا بيمينك إمَّ  «.بشمالك وإمَّ

 (1/310البن كثير ) فتن والمالحمالنهاية يف ال

 الحقيقي الغنى

 كثرة عن الغنى ليس: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  هريرة أبي عن

 عليه متفق   . «النفس غنى الغنى ولكن ض،رَ العَ 

 نع ويكفه اإلنسان نفس يمأل الذي الحقيقي أي: «الغنى»

 .غيره حاجة

 هيصيب ما أو ونحوها، األمتعة من الدنيا حطام :«ضرَ العَ  كثرة»

 .الدنيا حظوظ من اإلنسان
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 حقيقة اإليمان

ليس اإليمان بالتحلِّي وال »: ــ ــ  قال الحسن البصري

 اولكن ما وقر يف القلوب وصدقته األعمال، من قال حسن   ،بالتمنِّي

ه اهلل عليه  .«وعمل غير صالح ردَّ

 (42ص)اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي 

 االعتدال ميزان

 حسناُته كثرت من أن ،اأيض   والحكمة الشرع دقواع من

، تأثير   اإلسالم يف له وكان وعظمت،  ال ما منه ملحتَ يُ  فإنه ظاهر 

 ةالمعصي فإن غيره، عن ىعفَ يُ  ال ما عنه ىعفَ يُ و غيره، من ملحتَ يُ 

 الماء بخالف الخبث، يحمل لم قلتين بلغ إذا والماء خبث،

 .خبث أدنى يحتمل ال فإنه القليل،

 (1/176) السعادة دار احمفت
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 الشهوات من التحذير

 عليكم أخشى إنما: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  برزة أبي عن  

  شهوات
ِّ
 .  «الهوى ومضالت ،وفروجكم ،بطونكم يف الغي

 والطرباين والبزار أحمد رواه 

 النعيم من النفس يُب طِ 

 يف كنا: قال عمه عن أبيه عن خبيب بن اهلل عبد بن معاذ عن

 نراك :بعضنا له فقال ماء، أثر رأسه وعلى ملسو هيلع هللا ىلص النبي جاءف مجلس،

 ذكر يف القوم أفاض ثم. هلل والحمد أجل،: فقال النفس، طيب اليوم

 خير اتقى لمن والصحة اتقى، لمن نىبالغِ  بأس ال: »فقال نى،الغِ 

 .  «النعيم من النفس يُب وطِ  الغنى، من

 والحاكم ماجه ابن رواه
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 النهي ابارتك من أعظم األمر ترك

عند األمر ترك: »ــ ــ  التسرتي اهلل عبد بن سهل قال

  آدم ألن النهي؛ ارتكاب من أعظم اهلل
َ
 الشجرة، من األكل عن ُنِهي

 فلم دم،آل يسجد أن ُأمر فقد إبليس، أما عليه، اهلل فتاب ؛منها فأكل

 .«عليه يتب فلم يسجد؛

 (173ص) القيم البن الفوائد 

 خاتمةال سنُح  عالمات من

 من: »فقال صدري إلى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أسندت: قال  حذيفة عن

 جهو ابتغاء يوما صام ومن الجنة، دخل هبا له ختم اهلل إال إله ال قال

 ختم اهلل وجه ابتغاء بصدقة تصدق ومن الجنة، دخل به له ختم اهلل

 . «الجنة دخل هبا له

 أحمد رواه
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 اعذاب   النار أهل أهون

 النار أهل أدنى إنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ولرس قال  هريرة أبي عن

 .«دماغه منها يغلي نار؛ من نعالن له يجعل الذي: اعذاب  

  حبان ابن رواه

 من بحال فكيف اعذاب   النار أهل أقل حال هذا كان إذا: تعليق

 !!ذلك؟ فوق عذابه

 الناُس  سخط وإن اهللَ  ضِ أرْ 

 بن محمدإلى  ــ ــ  الثوري سعيد بن سفيان كتب 

سالم  عليك، فإنِّي أحمُد إليَك اهلَل : »ذئب أبي بن منالرح عبد

، ف
ِ
 كفاك اهلل اتقيت ك إنِ إنّ الذي ال إلَه إاّل هو، وُأوصيَك بتقوى اهلل

 . «اشيئ   اهلل من عنك غنوايُ  مل الناس اتقيت وإن الناس،

 (7/68حلية األولياء ألبي نعيم )
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 األمم وزوال المعاصي

بْ  ُمرَّ  قربص فتحت لما»: قال أبيه عن جبير ابن عن  على يبالسَّ

 أعزَّ  ذيال اليوم هذا مثل يف تبكي: له فقلت فبكى، ، الدرداء أبي

 إذ رةظاه قاهرة األمة هذه بينا جبير، يا: قال وأهله؟ اإلسالم فيه اهلل

 .«عصوه هم إذا اهلل على العباد أهون ما ترى، ما فلقوا اهلل، عصوا

 (2/335) النبالء أعالم سير

 المعاصي مصادر

: أبواب ثالثة من النار الناس دخل: »ــ ــ  القيم ابن قال

 ديمتق أورثت شهوة وباب اهلل، دين يف اشك   أورثت شبهة باب

 على العدوان أورث غضب وباب ومرضاته، طاعته على الهوى

 .«خلقه

 (59ص) القيم البن الفوائد
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 القرآن هجر

 سماعه وهجر ه،ب اإليمان هجر منه: أنواع القرآن هجر

 ه،ب والتداوي االستشفاء وهجر وتفهمه، تدبره وهجر وتالوته،

 الهجر وبعض إليه، والتحاكم تحكيمه وهجر به، العمل وهجر

 !!بعض من أهون

 (124ص) القيم البن الفوائد

 

 اهلل شكر من العبادة يف االجتهاد

 حتى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ىصلَّ : قال  شعبة بن المغيرة عن

 من تقدم ما لك غفر وقد هذا أَتَكلَُّف : له فقيل ه،قدما انتفخت

 . «اشكور   اعبد   أكون أفال: »قال! تأخر؟ وما ذنبك

 ومسلم البخاري رواه
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 البن آدم!! اعجب  

البن آدم، يتكرب،  اعجب  : »ــ ــ قال األحنف بن قيس 

  «.وقد خرج من مجرى البول مرتين

 (201التواضع والخمول البن أبي الدنيا )

 متى يعم اهلل بعقابه؟

 رأوا إذا الناس إنَّ : »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  بكر أبي عن

 رواه أحمد    .«بعقابه يعمهم أن اهلل أوشك يغيرونه، وال المنكر

 !بالقبول العبرة

 مني تقبل اهلل أن أعلم ألن» :قال ــ ــ  عبيد بن فضالة عن

  أحبُّ  حبة مثقال
َّ
إِنََّما حمس: يقول تعالى هألن فيها؛ وما الدنيا من إلي

ُ َيَتَقبَّ    «.[27]المائدة: ىجسٱلُۡمتَِّقينَ ِمَن ُل ٱَّللَّ

 (3/116) النبالء أعالم سير
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 من حبائل إبليس األهواءالعمل ب

 نوب،بالذ آدم بني أهلكُت : قال إبليس نَّ أ: »جاء يف بعض اآلثار

 ثثُت ب ذلك رأيُت  فلما ،«اهلل إال إله ال»وبـ باالستغفار وأهلكوين

 أهنم يحسبون ألهنم ؛يتوبون وال ذنبونيُ  فهم األهواء، فيهم

 .«اصنع   يحسنون

 (1/142) القيم البن السعادة دار مفتاح

 ينالدِّ  يف اإلمامة

وََجَعۡلَنا حمس :تعالى قال ين،الدِّ  يف اإلمامة تنال واليقين بالصرب
ٗة ِمۡنُهۡم  ئِمَّ

َ
ْۖٗ أ ا َصبَُروا ۡمرِنَا لَمَّ

َ
ْ أَـِبَيٰتَِنا يُوقُِنونَ  َيۡهُدوَن بِأ  ىجسوََكانُوا

 [.24: السجدة]

 أحد يؤت لم فإنه ؛والمعافاة اليقين اهلل والُ َس : »الحديث ويف

 . «المعافاة من اخير   اليقين بعد

 رواه الطيالسي 
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 !!نصفان اإليمان

 واليقين اإليمان، نصف الشكر»: ــ ــ  الشعبي قال

 (1/371) للسيوطي المنثور الدر           .           «هكلُّ  اإليمان

 يوجب مغفرة الذنوب التوحيد

 هلل هوإخالُص  العبدِ  توحيدُ  لكمُ  إنْ »: ــ ــ  رجب ابن قال

 لسانهو بقلبه أو وجوارحه، ولسانه بقلبه :كلها بشروطه وقام ،فيه

 ومنعه ،كلها الذنوب من سلف ما مغفرة ذلك أوجب ؛الموت عند

                 أسباب المغفرة البن رجب         «.        يةبالكل النار دخول من

 والرجاء الخوف بين المؤمن

 يف والرجاء اهلل من الخوف بين يجمع أن المؤمن على ينبغي

نَا ٱلَۡغُفوُر ٱلرَِّحيُم ِعَبادِٓي َنب ِئۡ حمس: تعالى قال رحمته؛
َ
ن ِيٓ أ

َ
نَّ  ٤٩أ

َ
۞ َوأ

 ۡ لِيُم َعَذابِي ُهَو ٱلَۡعَذاُب ٱل
َ
 .[الحجر]سورة  ىجس ٥٠أ
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وينبغي تغليب الخوف يف حال الصحة ليجتهد المسلم يف 

 يجبف األجل، بدنو واإلحساس المرض حال يفالعمل، أما 

 اهلل رسول أن  أنسويشهد لذلك حديث  ،الرجاء جانب تغليب

 بجنَّتِه طمع ما العقوبة من اهلل عند ما المؤمن يعلم لو: »قال ملسو هيلع هللا ىلص

حمة من اهلل عند ما الكافر يعلم ولو أحد، . «أحد جنَّتِه من قنط ما الرَّ

 (444)ص الصالحين رياض

أركان اإليمان باألسماء الحسنى

اإليمان باالسم. -1

اإليمان بما دل عليه االسم من المعنى. -2

اإليمان بما يتعلق به من اآلثار. -3

 وسعت رحمته كلَّ شيء، ،فنؤمن بأنَّ اهلل رحيم ذو رحمة

ويرحم عباده، قدير ذو قدرة، ويقدر على كل شيء، غفور ذو 

  ويغفر لعباده.  ،مغفرة

 (1/208) عقيدة المسلم يف ضوء الكتاب والسنة
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 الصالة لب الخشوع

 ما وآخر الخشوع، دينكم من تفقدون ما أول»:  حذيفة قال

 نأ ويوشك فيه، خير ال صلٍّ مُ  بَّ ورُ  الصالة، دينكم من تفقدون

 «.اخاشع   فيهم ترى فال مسجدال تدخل

 (4/516المستدرك للحاكم )

 عملك الصالح ينفعك حيثما كنت

ما من عبد وال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   عن النعمان بن بشير 

 ء: اّل ِخ ة إال وله ثالثة أَ مَ أَ 

 ذ ما شئت ودع ما شئت؛ فذلك ماله.  فخليل يقول: أنا معك فخُ  -

تركتك؛ فذلك  ِك لِ اب المَ وخليل يقول: أنا معك فإذا أتيت ب -

 خدمه وأهله.  

وخليل يقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت؛ فذلك  -

 رواه الطرباين يف الكبير     .«عمله
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 المؤمن سجن الدنيا

 سجن الدنيا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  هريرة أبي عن

 مسلم رواه              .              «الكافر وجنة المؤمن

 ،المحرمات من الدنيا يف ممنوع مؤمن كل أن اهمعن: الشرح

 دأع ما وجد مات فإذا ،التي قد تشق عليه الطاعات بفعل مكلف

 ،صاتغِّ المنَ  من الخالصة والراحة الدائم النعيم من له تعالى اهلل

 يرهوتكد قلته مع الدنيا، يف حصل ما ذلك من له فإنما الكافر وأما

 .األبد وشقاء الدائم ابالعذ إلى صار مات فإذا بالمنغصات،

 نعمة ينالدِّ  على الثبات

 َقلبِي َثبْت  الُقلوِب  ُمقلَب  َيااللهم : »ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعاء من كان

   . «ِدينِك َعلى

 رواه البخاري يف األدب المفرد
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 يف ةالطاع على المسلم يصرب أن ينالدِّ  على الثبات صور ومن

 واألعمال الطاعات على يداوم وأن والشدة، الفتنة أوقات

 .قلَّ  وإن أدومه تعالى اهلل إلى العمل وأحب ،الصالحات

 الصالة الصالة

يا ابن آدم! أي شيء يعز : »ــ ــ قال الحسن البصري 

عليك من دينك إذا هانت عليك صالتك وأنت أول ما تسأل عنها 

 (28)ص الكبائر للذهبي    «.يوم القيامة

 مفسدتان للمرء أو للديِّنفتنة 

ما ذئبان »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ــب بن مالك عن كع

رسال يف غنم، بأفسد لها من حرص المرء على المال جائعان، أُ 

 .«والشرف لدينه

 رواه أحمد
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 اهلل نعرف كيف

 القرآن يف عباده يدعو تعالى الربُّ : »ــ ــ  القيِّم ابن قال

 الةد فإهنا مفعوالته، يف النظر: أحدهما: طريقين من معرفته إلى

 يف رالتفك هو: والثاين الصفات، على دالة واألفعال األفعال، على

 . «وتدبرها آياته

 (40ص) القيم البن الفوائد

 الخاتمة حسن اهلل نسأل

 الزمن ليعمل الرجل إنَّ : »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  هريرة أبي عن

 وإن النار، أهل بعمل عمله له ُيختم ثم ،الجنة أهل بعمل الطويل

 عمله له ُيختم ثم ،النار أهل بعمل الطويل الزمن ليعمل الرجل

 .«الجنة أهل بعمل

  مسلم صحيح
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 خمس قبل اخمس   اغتنم

: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن -عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن 

 قبل وصحتك موتك، قبل حياتك: خمس قبل اخمس   اغتنم»

 قبل وغناك هرمك، قبل وشبابك شغلك، قبل وفراغك سقمك،

 . «فقرك

 مستدركه يف الحاكم اهرو 

 الخاتمة وسوء الذنوب

اد أبي بن العزيز عبد قال  عند رجال   حضرت: -رحمه اهلل– روَّ

ن الموت  فركا هو: قال ما آخر يف فقال «اهلل إال إله ال» الشهادة ُيَلقَّ

 .خمر مدمن هو فإذا عنه، فسألت: قال. ذلك على ومات تقول، بما

 .«أوقعته التي هي فإهنا لذنوبا اتقوا: »يقول العزيز عبد وكان

   الطرباين رواه
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 ملسو هيلع هللا ىلص دينالزاهِ  إمام

المدينة مدِ قَ  منذ ملسو هيلع هللا ىلص محمد آل شبع ما»: قالت  عائشة عن

 .«قبض حتى اتباع   ليال ثالث رٍّ بُ  طعام من

 اهلل رسول فِراش كان»: قالت - عنها اهلل رضي - اوعنها أيض  

 .«ليف من وحشوه مدَ أَ  من ملسو هيلع هللا ىلص

 البخاري رواهما 

 .  مدبوغ جلد :«مدَ أَ »

 .النخيل قشر :«ليف»

* * *
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 فضائل األعمالالباب السادس: 

 األذان فضل

 ؛سنة عشرة اثنتي أذن من: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  عمر ابن عن 

 وبكل ة،حسن ستون يوم كل يف بتأذينه له وكتب الجنة، له وجبت

 .  «حسنة ثالثون إقامة

 والحاكم والدارقطني ماجه ابن رواه

 يف جماعة والفجر العشاء صالتي فضل

 من: »يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمعت: قال  عفان بن عثمان عن

 صبحال ىصلَّ  ومن ،الليل نصف قام فكأنما جماعة يف العشاء ىصلَّ 

 . «كله الليل ىصلَّ  فكأنما جماعة يف

 مسلم رواه
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 اإلمام خلف التأمين فضل يف جاء ما

نَ  إذا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن أبي هريرة  نُوا؛ اإلَمامُ  أمَّ  فأمِّ

م ما لهُ  ُغِفر المالئكةِ  تأمِينَ  تأمِينُهُ  واَفَق  َمن فإِنَّهُ   . «هِ ذْنب مِن َتقدَّ

 الموطأ يف مالك رواه

 البيوت يف النافلة صالة فضل

 أيما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سألت: قال  مسعود بن اهلل عبد عن

 إلى ترى أال: »قال سجد؟الم يف الصالة أو بيتي، يف الصالة: أفضل

 إل أحب بيتي يف يأصلِّ  فألن المسجد، من أقربه ما بيتي
َّ
 أن من ي

              .                                                                                                                            «مكتوبة صالة تكون أن إال المسجد، يف يأصلِّ 

 أحمد رواه
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 الصدقة ثمرات من

 . النار من صاحبها تقي -1

 . الخطيئة إلطفاء سبب -2

 . القيامة يوم صاحبها هبا يستظل ظال   لها أن -3

 . الرّب  غضب تطفئ أهنا -4

 . القبور حر أهلها عن تطفئ أهنا -5

 الليل قيام ثمرات

 بقيام يكمعل: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  الباهلي أمامة أبي عن

 رةومكف ربكم، إلى وقربة قبلكم، الصالحين دأب فإنه الليل؛

    .                                   «اإلثم عن ومنهاة للسيئات،

 الرتمذي رواه 
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 الوتر فضل

 لكنو المكتوبة، كصالتكم بحتم ليس الوتر: قال  علي عن

 أهل اي فأوتروا وتر،ال يحب ر،تْ وِ  اهلل إن: »وقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول َسنَّه

 الرتمذي رواه            .«القرآن

 الفجر ةنَّ ُس  ركعتي فضل

 خير   الفجر ركعتا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قالت  عائشة عن

 . «فيها وما الدنيا من

 مسلم رواه

 الفجر ُسنّة ركعتي يف يقرأ ما

 يف يقرأ فكان ،اشهر   ملسو هيلع هللا ىلص النبي رمقُت : قال  عمر ابن عن

 «. دأح اهلل هو قل»و« الكافرون أيها يا قل: »الفجر قبل الركعتين

 حبان ابن رواه
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 القرآن حفظ يثبت الليل قيام

 القرآن صاحب قام إذا: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  عمر ابن عن 

 .  «نسيهُ رأه يق لم ذاوإ َذكَرُه، والنهار بالليل فقرأه

 السنن الكربى للنسائي

 الليل قيام نية أجر

 عبد من ما: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: لقا  الدرداء أبي عن

 دقةص نومه كان إال عنها فينام الليل من ساعة بقيام نفسه ثحدِّ يُ 

 انحب ابن رواه     «.         نوى ما أجر له وكتب عليه، هبا اهلل تصدق

ر السنة الماضية  صيام يوم عاشوراء يكفِّ

سئل عن صيام يوم  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن أبي قتادة 

ر السنة الماضية»قال: عاشوراء؟ ف  رواه مسلم              «.يكفِّ
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مفضل صوم شهر اهلل   المحرَّ

َياِم َبْعَد : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  عن أبي هريرة  َأْفَضُل الصِّ

الِة َبْعَد اْلَفِريَضِة َصالُة  ُم، َوَأْفَضُل الصَّ  اْلُمَحرَّ
ِ
َرَمَضاَن َشْهُر اهلل

  رواه مسلم                «. اللَّْيلِ 

وفيه تصريح بأنه أفضل الشهور : »ــ ــ قال النووي 

 ( 8/55شرح صحيح مسلم )        «.للصوم

 شوال من الست صيام فضل

 انك شوال من است   وأتبعه رمضان صام من: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال

 وأحمد مسلم رواه    .«الدهر كصوم

 عرفة يوم صيام فضل

 الماضية السنة كفارة رفةع يوم صوم: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال

 األوسطالمعجم  يف الطرباين رواه  .«المستقبلة والسنة
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 عظيم هاثواب أعمال صالحة

 الجنة يف إنَّ : »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  األشعري مالك أبي عن

 اهلل هاأعدَّ  ظاهرها، من وباطنها ،باطنها من ظاهرها رىيُ  اغرف  

 اسوالن بالليل ىوصلَّ  السالم، وأفشى الطعام، أطعم لمن تعالى

       «.                                                                  نيام

 حبان ابن رواه  

 !يسيرة والكلفة وعمرة، حجة

 صالة ىصلَّ  من: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  أمامة أبي عن 

 قام ثم الشمس، تطلع حتى اهلل يذكر جلس ثم جماعة، يف الغداة

 . «وعمرة حجة بأجر انقلب تين،ركع فصلى

   الكبير المعجم يف الطرباين رواه 

 يعني صالة الفجر.«: الغداة صالة »
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 الصابرين ثواب

 ام :تعالى اهلل يقول: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  هريرة أبي عن 

 ثم الدنيا أهل من صفيَّه قبضت إذا جزاء عندي المؤمن لعبدي

            . «الجنة إال احتسبه

 البخاريواه ر

 وكل ألخوا كالولد- له المصايف حبيبه أخذت :«صفيَّه قبضت»

 .بالموت -به ويتعلق اإلنسان يحبه من

 .حدهو تعالى اهلل من األجر وطلب فقده على صرب :«احتسبه»

 فضل إنظار الُمعِسر

ه من: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  قتادة أبي عن  أنْ  سرَّ

   . «عنه يضع أو معسر عن ينفِّسفل ،القيامة يوم من اهلل ينجيه

 مسلمرواه 
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 المعروف صنائعفضل 

 تقي المعروف صنائع: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  أنس عن 

 هم الدنيا يف المعروف وأهل والهلكات، واآلفات السوء مصارع

 رواه الحاكم             .  «اآلخرة يف المعروف أهل

 الرزق مفاتيح من

 .واالستغفار التوبة -1

 .التقوى -2

 .، وترك التواكلتعالى اهلل على التوكل -3

 .الرحم صلة -4

 .الضعفاء إلى اإلحسان -5

 .تعالى اهلل سبيل يف اإلنفاق -6
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 الجنة رياض

 رياض يسكن أن شاء من»: ــ ــ  القيِّم ابناإلمام  قال 

كْ  مجالس فليستوطن الدنيا يف الجنة  .«نةالج رياض فإهنا ؛رالذِّ

 لصيبا الوابل

 العلم فضل

 العلم فضل: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  اليمان بن حذيفة عن

 .  «الورع دينكم وخير العبادة، فضل من خير

 األوسط المعجم يف الطرباينالبزار و رواه

 المصافحة فضل

 يلتقيان مسلمين من ما: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أنَّ   الرباء عن

           «.قافرَّ يت أن قبل من لهما غفر إال ؛فيتصافحان

 رواه أحمد 
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 الناس بين اإلصالح يف الترغيب

 أخربكم أال: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  الدرداء أبي عن 

: الق بلى؟: قالوا «والصدقة؟ والصيام الصالة درجة من بأفضل

 . «الحالقة هي البين ذات فساد فإن البين، ذات إصالح»

 والرتمذي داود أبو رواه

 اهلل جيران

 يوم لينادي اهلل إنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  أنس عن

 ومن نارب: المالئكة فتقول: قال جيراين؟ أين جيراين أين: القيامة

 «. المساجد؟ ارُعمَّ  أين: فيقول يجاورك؟ أن ينبغي

 مسنده يف أسامة أبي بن الحارث رواه
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 التعزية فضل

 يهأب عن حزم بن عمرو ابن محمد بن بكر أبي بن اهلل عبد عن

ي مؤمن من ما: »قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن جده عن  ؛بمصيبة أخاه ُيعزِّ

 .«القيامة يوم الكرامة ُحلل من سبحانه اهلل كساه إال

 ماجه ابن رواه

* * *
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 الشمائل والخصائص النبوية: السابعالباب 

 يف الحديث والكالم ملسو هيلع هللا ىلصهديه 

إذا تكلم، تكلم بكالم  ملسو هيلع هللا ىلص: وكان ــ ــ قال ابن القيم 

طع وال متق مفصل مبين، يعده العاد، ليس هبذر مسرع ال يحفظ،

تتخلله السكتات بين أفراد الكالم، بل هديه فيه أكمل الهدي؛ فعن 

أي  يسرد سردكم هذا ملسو هيلع هللا ىلصما كان رسول اهلل  عائشة أهنا قالت:

 الكالم، وإنما يتكلم بجوامع الكلم، فصل، ال فضول وال تقصير.

 (6/578) البن القيم زاد المعاد

 أشجع الناس

بلغ القمة يف الكمال وقد  ،هو المثل األعلى ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 أشجع الناس؛ قال الرباء بن معرور ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ،البشري الممكن
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 :« اشتد القتال( نتقي به )أي:  :إذا احمر البأس )أي -واهلل-كنا

 .«وإن الشجاع منا للذي يحاذي به (ملسو هيلع هللا ىلصبرسول اهلل 

 صحيح مسلم

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي خصائص من

لت: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  هريرة أبي عن  األنبياء على ُفضِّ

 لي وأحلت بالرعب، ونصرت الكلم، جوامع أعطيت: بست

 إلى وأرسلت ،اومسجد   اطهور   األرض لي وجعلت الغنائم،

 .«النبيون بي وختم كافة، الخلق

  مسلم رواه 

 بعثت» :األخرى الرواية ويف «الكلم جوامع أعطيت: »الشرح

 عجم القرآن، به يعني: ــ ــ  الهروي قال ،«الكلم بجوامع

 كان ملسو هيلع هللا ىلص مهوكال الكثيرة، المعاين منه اليسيرة األلفاظ يف تعالى اهلل

 .المعاين كثير اللفظ قليل بالجوامع
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 الكوثر من اهلل سقانا

 مسيرة حوضي: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  عمرو بن اهلل عبد عن

 وكيزانه المسك، من أطيب وريحه اللبن، من أبيض ماؤه شهر،

 . «اأبد   يظمأ فال منها شرب من السماء، كنجوم

 : أكوابه.«كيزانه»

  البخاري رواه 

 

* * * 
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 : الطب النبويثامنلاالباب 

 والتلبينة السوداء بالحبة التداوي

 فيها السوداء الحبة: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  بريدة أبي عن

رواه البزار     .  «الموت إال داء كل من شفاء  

لفؤاد مجمة لتلبينةا: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  عائشة وعن

 . «الحزن بعض وتذهب المريض،

 رواه البخاري ومسلم

 .الشعير دقيق من حساء :«التلبينة»

 المدينة عجوة بركة

 حتصبَّ  من: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  وقاص أبي بن سعد عن

ه عجوة،لم تمرات بسبع  .   «سحر وال سم   اليوم ذلك يضرَّ

 داود أبو رواه
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 وةوالعج الكمأة فوائد

 الجنة، من العجوة: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  هريرة أبي عن

 . «العين شفاء وماؤها ،المنّ  من والكمأة السم، من شفاء وفيها

 أحمدالرتمذي و رواه

 

* * * 
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 : تراجم األعالم وفضائلهمالتاسعالباب 

 وعمر بكر أبي: الشيخين فضل

 يعرف لم من: »قال ــ ــ  علي بن محمد جعفر أبي عن  

 .  «الصحابة فضائل جهل فقد  وعمر بكر أبي فضل

 الدارقطني رواه 

 أبوبكر؟ سبق بم

 القوم أول كان بكر أبو :ــ ــ  الحنفية ابن لمحمد قيل

 غير يذكر ال حتى وسبق بكر أبو عال فبم: قيل ال،: قال ؟اإسالم  

 .«هللبا لحق حتى أسلم حين اإسالم   أفضلهم كان: »قال بكر؟ أبي

     شيبة أبي البن المصنف
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 !!ورسوله اهلل لهم أبقيت

: عمر فقال تبوك، غزوة يف يتصدقوا أن أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمر

 أبقيت ما :ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال ماله، بنصف فجاء بكر، أبا أسبق اليوم»

: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال عنده ما بكل بكر أبو وأتى مثله،: عمر قال ألهلك؟

 ال: عمر فقال ورسوله، اهلل مله أبقيت: قال ألهلك؟ أبقيت ما

 .«اأبد   شيء إلى أسابقك

 داود رواه أبو

 !تنصفوننا؟ أال

 على األموي الخليفة ــ ــ  مروان بن الملك عبد قال

 بكر بيأ سيرة منا تريدون الرعية؟ معشر يا تنصفوننا أال: »المنرب

! وعمر؟ ربك أبي رعية سيرة فينا وال أنفسكم يف تسيروا ولم وعمر

 . «كلٍّ  على كال   يعين أن اهلل لنسأ

 والتبيين البيان
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 الجنة أهل نساء أفضل

 أهل نساء أفضل: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  عباس ابن عن

 بنت ومريم محمد، بنت وفاطمة خويلد، بنت خديجة الجنة

 .  «فرعون امرأة مزاحم بنت وآسية عمران،

 النسائي لإلمام الصحابة فضائل

 العلماء إنصاف

 اهلل رحمهما - حنبل بن أحمد اإلمام يف الشافعي اإلمام قال 

 أتقى وال أورع اأحد   هبا خلَّفت وما بغداد من خرجت»: -تعالى

 .«حنبل بن أحمد من أعلم وال أفقه وال

 (1/409) اآلداب منظومة شرح األلباب غذاء
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ة عالية وعقل فذ  همَّ

أتحسن : »ملسو هيلع هللا ىلصقال لي رسول اهلل :  قال زيد بن ثابت

 «. ايانية؟ قلت ال، قال: فتعلَّْمها، فتعلَّْمُتها يف سبعة عشر يوم  السر

 (2/429) ءالنبالسير أعالم 

 هـ273 ماجه ابن اإلمام: العلماء سير من

 ننالس كتاب صاحب ماجه، بن يزيد بن محمد اهلل عبد أبو هو

 لىإ الصحابة لدن من كامل وتاريخ حافل تفسير وله المشهورة،

 يسىع ابن ومحمد سيبويه كابن القدماء كبار نهع روى وقد عصره،

 .وغيرهم محمد بن وإسحاق الصفار

  (11/61) كثير البن والنهاية البداية                        
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 هـ776 إسحاق بن خليل: العلماء سير من

 أحد الجندي، إسحاق بن خليل الدين ضياء المودة أبو هو 

 اصين   وكان به، والعمل لعلما بين جمع ممن كان المالكية، أئمة

 البحث، أصيل الذهن، ثاقب التحقيق، أهل من ،انزيه   اعفيف  

 الك،م مذهب يف والفرائض والحديث العربية من فنون يف امشارك  

 «ليلخ مختصر» يسمى المذهب يف امختصر   وألف النقل، صحيح

 اع  فرو فيه وجمع الخالف، عن امجرد   المشهور بيان إلى فيه قصد

 لىع شرح وله يف الحج، منسك وله البليغ، اإليجاز مع اجد   ةكثير

  .مالك ابن ألفية

 (1/357) الديباج المذهب البن فرحون المالكي

 

* * * 



  



 : من روائع الَكِلمالعاشرالباب 

 ينبالدِّ  التمسك يف العزة

 باإلسالم، اهلل فأعزنا أمة، أذل كنا: » الخطاب بن عمر قال

 رواه الحاكم           .«اهلل أذلنا غيره يف العزة ناابتغي فمهما

 الفتنة عليه ُتْؤَمنُ  ال الحيُّ 

 ات،م قد بمن فليستنَّ  امستن   منكم كان من» : مسعود ابن قال

  إن
َّ
 لأفض كانوا محمد، أصحاب أولئك الفتنة، عليه ُتْؤَمنُ  ال الحي

 اهلل اختارهم ،الف  تك وأقلها ،اعلم   وأعمقها ،اقلوب   أبرها: األمة هذه

 لىع واتبعوهم فضلهم، لهم فاعرفوا دينه، وإلقامة نبيه لصحبة

 .«المستقيم الهدى على كانوا فإهنم وسيرهتم، أثرهم

 (1/305حلية األولياء )

 110 
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  قال

ُّ

ك: » طالب أبي بن علي  به تكلمت فإن أسيرك، سرُّ

 .«أسيره صرت

 (295)ص للماوردي والدنيا الدين أدب

 كن على حذر من هؤالء!!

كن على حذر من الكريم: »ــ ــ قال أبو عمرو بن العالء 

إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن 

األحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته، وليس من األدب أن 

تجيب من ال يسألك، أو تسأل من ال يجيبك، أو تحدث من ال 

 «.صت لكين

 (6/409) سير أعالم النبالء

ك أسيُرك!! ِسرُّ
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إن»بواسط، فقال:  ــ ــ خطب خالد بن عبد اهلل القسري 

من عفا  اأكرم الناس من أعطى من ال يرجوه، وأعظم الناس عفو  

 «. عن قدرة، وأوصل الناس من وصل عن قطيعة

 (5/426) سير أعالم النبالء

 فسيوالن البدين العالج أسباب من

فعل :المرض عالجات أعظم ومن: »ــ ــ  القيم ابن قال

 والتوبة اهلل إلى والتضرع والدعاء والذكر واإلحسان الخير

 سببح لكن األدوية، من أعظم وتأثيره الكريم، بالقرآن والتداوي

 .  «وقبولها النفس استعداد

 (1/130) المعاد زاد

أعظم الناس عفو  ا
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أهل السنة ليس لهم مذهب إال اتباع: »ــ ــ قال ابن كثير 

«.الحق، يدورون معه حيث دار

 (4/451السيرة النبوية )

فضل مجالسة العلماء

جالسوا العلماء، فإنكم إن أحسنتم» :ــ ــ قال الشعبي 

حمدوكم، وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم 

  «.لكم نفعوكمموكم، وإن شهدوا يعنفوكم، وإن جهلتم علَّ 

 (1/519البن عبد الرب ) جامع بيان العلم وفضله

أهل السنة يدورون مع الحق 
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 ر!!أمران أحالهما مُ 

االنبساط إلى الناس مجلبة لقرناء : »ــ ــ  الشافعيقال 

السوء، واالنقباض عنهم مكسبة للعداوة، فكن بين المنقبض 

 «.والمنبسط

 (24)ص مناقب الشافعي

 وحدك كنت وإن بالحق استمسك

 وال الحق، سبيل اسلكوا: »ــ ــ  الثوري سفيان قال

 .«أهله قلة من تستوحشوا

 (1/34) للشاطبي االعتصام
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 !هباء إخالص بغير العمل

اقتداء وال إخالص بغير العمل: »ــ ــ  القيم ابن قال

 . «ينفعه وال يثقله رمال   ِجرابه يمأل كالمسافر

 (67)ص القيم البن الفوائد

 الكرامة أعظم

لزوم الكرامة أعظم: »ــ ــ  تيمية ابنخ اإلسالم شي قال

 . «االستقامة

 (2/109) القيم البن السالكين مدارج

ون العلماء  االبتداع يذمُّ

ـ  أنس بن مالك الهجرة دار إمام قال بدعة ابتدع من: »ــ ـ

.        «الرسالة خان ملسو هيلع هللا ىلص امحمد   أن زعم فقد حسنة يراها

 (1/64) للشاطبي اماالعتص
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 فيك يرغب ال فيمن ازهد

ـ  حزم ابن قال فتحصل فيك؛ يزهد فيمن ترغب ال» :ــ ـ

 نم باب فإنه فيك؛ يرغب فيمن تزهد وال ،والخزي الخيبة على

 . «قبيح وهذا اإلحسان، مقارضة وترك الظلم أبواب

 (40)ص النفوس مداواة يف والسير األخالق

 القلوب بعمل العبرة

ل: »ــ ــ  رجب ابن قال على ال القبول، على المعوَّ

 قائم ُربَّ  األبدان، بعمل ال القلوب، بعمل واالعتبار االجتهاد،

 مرحوم نائم من وكم محروم، قائم من كم السهر، قيامه من حظه

 .«فاجر وقلبه قام وهذا ذاكر، وقلبه

 (192ص) البن رجب المعارف لطائف
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نفسه على نةالسُّ  رأمَّ  من»: ــ ــ  الحيري عثمان أبو قال

 نطق نفسه على الهوى رأمَّ  ومن بالحكمة، نطق وفعال   قوال  

 «. ﴾َتْهَتُدوا ُتطِيُعوهُ  َوإِنْ ﴿: تعالى قال بالبدعة،

 (14/64) النبالء أعالم سير

 وعاقبته االستخفاف

بالعلماء استخف من: »ــ ــ  المبارك بن اهلل عبد قال

 استخف ومن دنياه، ذهبت باألمراء استخف ومن آخرته، ذهبت

  (8/408) النبالء أعالم سير .«مروءته ذهبت باإلخوان

باع  من ثمرات االت ِّ
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 والشح الجور عن متولدة والرغبة الرغبة، عن متولد والحسد

 . «والجهل

(60)ص يف مداواة النفوس والسير األخالق

* * * 

قبسات من أقوال السابقين 

 قال ابن حزم – رحمه اهلل –: »القناعة فضيلة مركبة من الجود 

والعدل، والحرص متولد عن الطمع، والطمع متولد عن الحسد، 
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 عشر: أشراط الساعة حاديلالباب ا

 انحسار الفرات عن جبل من ذهب

 حتى الساعة تقوم ال: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  هريرة أبي عن

 كل من فيقتل عليه، الناس يقتتل ذهب من جبل عن الفرات يحسر

 الذي أنا أكون لعلي: منهم رجل كل ويقول وتسعون، تسعة مائة

 ومسلم البخاري رواه            . «أنجو

 فمن ذهب، من كنز عن يحسر أن الفرات يوشك: »رواية ويف

 . «اشيئ   منه يأخذ فال حضره

 تقارب الزمان وقبض العلم وظهور الفتن

 الزمان، يتقارب: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  هريرة أبي عن

ح، ويلقى العلم، ويقبض  وما: قيل الهرج، ويكثر الفتن، وتظهر الشُّ

 ومسلم البخاري رواه          «.القتل: قال الهرج؟
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 ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار

: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن

 ،حمالر وقطيعة ،احشوالتف الفحش يظهر حتى الساعة تقوم ال»

 أحمد رواه              .«المجاورة وسوء

 جرْ الهَ  كثرة

 أتينلي بيده، نفسي والذي: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  هريرة أبي عن

 يدري وال َقَتل، شيء أي يف القاتل يدري ال زمان، الناس على

 .«ُقتِل شيء أي على المقتول

 لهْرجا وما: قالوا الهْرج، يكثر حتى الساعة تقوم ال: »رواية ويف

 ومسلم البخاري رواه       .«القتل: قال ؟اهلل رسول يا

 

* * * 
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 عشر: عيون الشعر ثاينالالباب 

أيُّ الناس تصفو مشاربه؟

ار بن ُبرد:   قال بشَّ

ــ   تب ــا مع مور  ــل األ ــت يف ك كن اإذا   

به عات لذي ال ت قك لم تلق ا  صـــــدي

حد   نه افعش وا فإ خاك  أو صـــــل أ  

هنـــذنــٍب مــرة  ومــجــامــقــارُف  بـــُ  

على القذى اإذا أنت لم تشرب مرار    

 ظمئت، وأي الناس تصــفو مشــاربه

ك هلل  !!ُخَبيب يا درُّ

لجليل ا الصحابي قتل نوفل بن عامر بن الحارث بنو أراد عندما

 :ُخَبيب قال بدر، يوم عامر بن الحارث أباهم قتل لكونه  ُخَبيب
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ــت ــلمام ُل ُأقتَ  حين أبالي فلس س  



 
مصــرعي هلل كان جنب أي على   

يشــــأ وإن اإلله ذات يف وذلك   



 
عزّ مَ مُ  وٍ لْ ِش  أوصـــال على يبارك   

 
 (7/3989) الباري فتح

 األشعار نوادر من

هشــرِّ  من واســتعذ ككالمَ  ْل لِ أقْ   



 
ــالء إنّ   ــب ــعضـــــه ال ــب ــرونُ  ب ــق م  

َغّيهِ  نمِ  واحتفظ لسانك واحفظ   



 
كونَ  حتى  ــه ي ــأن جونُ  ك مســــ  

ْل وَ   له وقل باللســــان، فؤادك كِّ  



 
ــا الــكــالمَ  إنّ   مــوزونُ  عــلــيــكــم  

 
 (85)ص العقالء روضة
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 وعند اهلل منها المخرُج 

 ولربَّ نازلٍة يضيق هبا الفتى

 



 
  وعند اهلل منها المخرُج اذرع ،  

استحكمت  فلما ضاقت 

هاحلقاتُ   

 



 
 ُفرُج ها ال تُ أظنُّ  وكنُت  ،جْت رِ ف  

  

 م الشافعيمن ديوان اإلما

 القلوب وتأليف اإلحسان

 :الشاعر قال

قلوهبم دبتستع الناس إلى أحسن  



 
إحســان اإلنســان اســتعبد فطالما   

  

 للبستي الحكم عنوان ديوان
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 األصحاب؟ من تحب من

 :- اهلل رحمه- الشافعي قال 

موايت كلَّ  اإلخوان من ُأحبُّ   



 
 عن الطرِف  غضيضِ  وكلَّ  

 عثرايت

 
ُأِحبُّه أمر كل يف يوافقني  



 
ممايت وبعد حي ا نيويحفظُ    

هوجدتُّ  قد ليتني هبذا؟ لي فمن   



 
الحســــنات من لي ما فقاسمته   

  الحلية يف نعيم أبو رواه 

 الغنى هي القناعة

 :ــ ــ  الشافعي قال

ــُت  ــاعــة رأي الــغــنــى رأَس  الــقــن  

 

 



 
ــالهــا فصــــرت  ــأذي ـــــك ب ممتس  

ـــال  ـــراين ذا ف ـــى ي ـــه عـــل ـــاب ب  
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مـــنـــهـــمـــك بـــه يـــراين ذا وال   

درهــم بــال اغــنــيــ   فصــــــرت   

 



 
الملــك شــــبــه النــاس على أمرُّ    

 
 

  الشافعي ديوان

 اآلخرين مع التعامل فقه: األشعار نوادر من

 لّما عَفْوُت ولْم أحِقْد على أحدٍ 



 
سي أرحُت   العداواِت  همَّ  من نف  

ي ُأَحيي إنِّي  ـــــــهِ  عْندَ  َعُدوِّ ُرْؤَيتِـ  

 



 
رَّ  عَ ألدف  ــــاِت  عني الشَّ ـــــ بالتحيـ  

انِ  اْلبِشــرَ  وُأْظِهرُ   ْنســَ
ُأْبِغضــهُ  لإِلِ  



 
َمَحبَّــــاِت  َقْلبي ُحشى قدْ  أنْ  كما   

اُس   ــَّ اسِ  َوَداءُ  داء   الن ــَّ ُقْرُبُهمُ  الن  



 
اِت  قطعُ  اعتزالهمُ  ويف  ـــــــودَّ المـ  

 الشافعي ديوان   
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 !!النجاة ترجو: األشعار نوادر من

ــك مول النجــاة ترجو ــا تســــل ســــبيله  



 
ــة إن  ين ف بس على تجري ال الســــ ي ل ا  

على الركوب ينســــيك النعش ركوبك  



 
ــا  ــت م فرسن وم بغــل من تركــب كن  

ـــوم  ـــامـــة ي ـــي ـــق ـــد وال مـــال ال ال ول  



 
ــّ   قرب ةُ وضــــم ل ــــيتُ  ا ــة نس يل لعرس ل ا  

 مباركال بن اهلل عبد ديوان 

 السعيد؟ من

تسعده دنياه الذي السعيد ليس  



 
النار من ينجو الذي السعيد إنَّ    

  

 البن رجب المعارف لطائف
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 الشعر واحة

العباد مزرعة رمضان أتى  



 
الفساد من القلوب لتطهير   

وفعال   قوال   حقوقه فأدِّ    



 
للمـعاد فاتخـــــــــــذه وزادك   

سقاها وما الحبوب زرع فمن   



 
الحصـــــــاد يوم انادم   تأوه   

 رجب البن المعارف لطائف 

 الحقُّ  اإلخاءُ 

 :قال علي 

معك كان من الحق أخاك إن  

 


ـــــه يضــــرُّ  ومن  لينفعــك نفس  

 

 
عك الزمان َرْيُب  إذا ومن صدَّ  

 



ليجمعك شــــمله فيه شــــتت   

 للمناوي فيض القدير 
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 شهر العربيةاأل: الثالث عشرالباب 

 مشهر اهلل المحرَّ 

ي بذلك تأكيد    لتحريمه؛ ألن اوهو أول شهور السنة الهجرية، سمِّ

مه عام   اكانت تنقلب به فتحلُّه عام   العرب ، وُيجمع على اوتحرِّ

محرمات ومحارم ومحاريم، وجاء يف الحديث الصحيح تسميته 

 ه وفضله.  بشهر اهلل، وإضافته إلى اهلل تدل على شرف

م بدء السنة الهجرية  ومن أحداث هذا الشهر: اعتماد شهر محرَّ

المؤمنين عمر بن هـ( بإشارة من عثمان بن عفان ألمير 16سنة )

 الخطاب رضي اهلل عنهما. 

 رجب شهر

 من بذلك سمي الهجرية، السنة شهور من السابع الشهر وهو

: منها ،ااسم   عشر أربعة رجب ولشهر التعظيم، وهو الرتجيب

 .«األصّب  ،األصمّ  ،األسنَّة منصل ،مضر رجب ،رجب ،اهلل شهر»
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 قبيلة اخصوص   الشهر، هذا ُيعظِّمون الجاهليون كان ولقد

ــ  األثير ابن قال ،«ُمَضر رجب: »الحديث يف جاء ولذا ُمَضر،

 ونهُيعظِّم كانوا ألهنم مضر؛ إلى ارجب   أضاف: «النهاية» يف ــ 

وا فكأهنم غيرهم، خالف  .به اختصُّ

 رجب فضل يف ورد ما ضعف

 فضل يف يرد لم: »ــ ــ  العسقالين حجر ابن الحافظ قال

 يف وال ،معين منه شيء صيام يف وال مه،صيا يف وال ،رجب شهر

 .«صحيح حديث فيه مخصوصة ليلة قيام

 (23تبين العجب بما ورد يف شهر رجب )ص

 النار من والعتق رمضان

 كل عند تعالى هلل إنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول قال: قال  جابر عن

 .                                 «ليلة كل يف وذلك النار، من عتقاء فطر

 رواه ابن ماجه 
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 األعمال فيه ترفع شعبان شهر

 تصوم أرك لم ،اهلل رسول يا: قلت: قال  زيد بن أسامة عن

 تغفل شهر ذاك: »قال! شعبان من تصوم ما الشهور من شهر من

 إلى األعمال فيه رفعتُ  شهر وهو ورمضان، رجب بين عنه الناس

 .«صائم وأنا عملي يرفع أن وأحب ،العالمين رب

 النسائي رواه 

 رمضان شهر

 نهأل رمضان ُسّمي الهجرية، السنة شهور من التاسع الشهر وهو

ة وله ويهلكها، يحرقها: أي القرطبي، قاله الذنوب، يرمض  عدَّ

 سيد الصوم، شهر المواساة، شهر الصرب، شهر: »وهي أسماء

 .وأرمضة ورماضين رمضانات على ويجمع ،«الشهور
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 إلى القدر ليلة يف ملةُج  رآنالق نزول: الشهر هذا أحداث من

 شرينوع ثالث نحو يف الوقائع حسب ام  جّ نَ مُ  نزل ثم الدنيا، السماء

 . سنة

 رمضان شهر فضائل

 فرض مبارك، شهر رمضان، شهر أتاكم: »ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول قال

 بوابأ فيه وتغلق الجنة، أبواب فيه تفتح صيامه، عليكم اهلل

 لفأ من خير   هي ليلة   فيهو الشياطين، مردة فيه وتغلُّ  الجحيم،

 أحمد رواه.                                   «ُحرم فقد خيرها ُحرم من شهر،

 الحجة ذي عشر فضل

 .«العشر الدنيا أيام أفضل: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن  جابر عن

      .الحجة ذي عشر يعني

 البزار رواه
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 الحجة ذي من العشر فضيلة من الحكمة

يف السبب أن يظهر والذي: »ــ ــ  حجر بنا الحافظ قال

 وهي فيه، العبادة أمهات اجتماع لمكان الحجة ذي عشر امتياز

 .«غيره يف ذلك يتأتى وال والحج، والصدقة والصيام الصالة

 (2/460) الباري فتح

 التشريق أيام صفة

 ركْ وذِ  وشرب، أكل، أيام التشريق أيام: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال

 .«اهلل

 ممسل رواه

* * *
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 : الطوالع والبروجالرابع عشرالباب 

 طالع الَغفر

الطالع السادس من فصل الخريف، والطالع الثالث من 

الوسمي، يصلح فيه نقل فراخ األشجار والنخيل، يؤمر فيه بالدثار 

، ينهى عن شرب الماء بعد -وهو الثوب الذي يستدفأ به-

ون األترج الهجوع، يسكن النمل باطن األرض، ابتداء تل

 باالصفرار.

بانا  طالع الزُّ

الطالع السابع من فصل الخريف وآخر نجوم الوسمي، يف 

سابع يوم منه يخرج الوسمي وبانتهائه ينتهي الخريف ويدخل 

الشتاء، وتقول العرب: إذا طلعت الزبانا، أحدث الدهر لكل ذي 

 عيال شانا، ولكل ذي ماشية هوانا.
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 هلك وال توانى.وقالوا: كان وكانا، فاجمع أل

 وفيه تكثر العواصف، ومطره ينبت الكمأة )الفقع(.

 معائِ طالع النَّ 

تقول العرب: إذا طلعت النعائم  ،الطالع الرابع من فصل الشتاء

وأيقظ الربد كل نائم، وطال  ،ابيضت البهائم من الصقيع الدائم

حب فيه يست .الليل للقائم، وقصر النهار للصائم، وكربت العمائم

ينهى عن شرب الماء  ،كل حار رطب كالثوم والزنجبيل أكل

 بالليل.  

 ةَد لْ طالع البَ 

الطالع الخامس من طوالع الشتاء، وتقول العرب: إذا طلعت 

 البلدة أخذت الشيخ الرعدة.  ينقل يف آخره أفراخ النخيل. 
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 حابِ الذَّ  ُد عْ َس  طالع

 أةموالك العشب فيه يكثر الشتاء، فصل من السادس الطالع

 األشجار قطع عن ينهى حدته، وانكسار الربد موت أوان ،«الفقع»

 .  واألخشاب

 ُبَلع ُد عْ َس  طالع

 اهلل بإذن األمطار فيه تكثر الشتاء، فصل من السابع الطالع

 التي األيام وهي العجوز؛ أيام تدخل أيام بتسعة طلوعه بعد تعالى،

 .  الحسوم تسمى

 ودعُ السُّ  ُد عْ َس  طالع

 يامأ بقية هي أيامه من األول الثالثة الربيع، من ألولا الطالع

 زهروي ،«الفقع» والكمأة العشب فيه يكثر الحسوم، وهي العجوز

 النت السعود سعد طلع إذا: العرب وتقول الشجر، ويورق الورد،
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 الشمس يف وكره عود، كل واخضر جمود، كل وذاب الجلود،

 . القعود

 يةبِ ْخ األَ  ُد عْ َس  طالع

 القت لزراعة صالحة وأيامه الربيع، من الثاين الطالع

 الثمار، وصالح األشجار نمو وفيه النخيل، وغرس والخضروات

 ونزلت ،األسقية دهنت األخبية سعد طلع إذا: العرب وتقول

 .  األبنية الناس وأخلت األحوية،

 مدَّ قَ المُ  طالع

 انقطاع أوان الثمار، يهلك وبرده الربيع من الثالث الطالع

 السمك أكل عن فيه هنوا ،والزكام الصداع فيه يتحرك بلغم،ال

 .  المالح
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 رخَّ ؤَ المُ  طالع

 فيه يستحسن ،اهلل بإذن مطره ويحمد الربيع، من الرابع الطالع

 البذرة وزرع الثمار، ذوات األشجار وغرس النخل، تلقيح

 . النبق آخر ،الصيفية

 اَش الرِّ  طالع

 فيه وهتب الثريا، تغيب لوعهوبط الربيع، من الخامس الطالع

 يهف يحمد اهلل، بإذن اغزير   مطره يكون الغالب ويف عالية، رياح

 . النخيل غرس

 نيْ طَ رْ الشَّ  طالع

 الشرطان طلع إذا: العرب وتقول الربيع، من السادس الطالع

 رالفقي وبات الجيران، وهتادت األركان، واخضرت الزمان، اعتدل
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 .انوالباذنج والمشمش والتفاح تينال بواكير وبه مكان، كل يف

 . مالح كل أكل عن وينهى

 نيْ طَ البُ  طالع

 يجف يهوف الشمال، رياح فيه وتشتد الربيع، من السابع الطالع

 لزين،ا وظهر الدين اقتضوا البطين، طلع إذا: العرب وتقول العنب،

   .الربيع فصل ينتهي وبانتهائه .العين الصياد واقتضى

 ايّ رَ الثُّ  طالع

 مىوتس الصيف، نجوم وأول الصيف، فصل يف األول الطالع

 الثريا، به فالمراد يضف ولم النجم أطلق وإذا ،اأيض   النجم

 حالجرو برء بسرعة أوانه اشتهر الثمار، عاهات ترتفع بطلوعها

 . طبالر البارد بأكل فيه ينصح الجو، لجفاف تعالى؛ اهلل بإذن
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 انرَ بَ الدَّ  طالع

 قصر هناية وبه الحر، أول وهو الصيف، فصل يف الثاين الطالع

 ضجن أوان هو الريق، على البارد الماء يستحب النهار، وطول الليل

 . الفواكه سائر وتجود أكله، وطيب العنب

 رطانالسَّ  برج

 اجوتحت الشجر، عروق جميع تقف وفيه الصيف، بروج أول

 وخية،ملوال الذرة بذور سوى شيء فيه يرمى وال السقي، كثرة إلى

 .النخل ثمر أول يدرك وفيه

 ةعَ قْ الهَ  طالع

 البحر أهل عند ومشهور الصيف، فصل من الثالث الطالع

 اقع،الو النسر وتشبه الميزان، العامة وتسميها األولى، بالجوزاء

 فيه،  اهلل ذكرها التي الشعرى: أحدهما نيران، نجمان ورجاله
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 يكثرو الحر، ويشتد «السموم» الجاف والهواء النسائم هبوب يكثر

 .النخل بواكر من الرطب

 ةعَ نْ الهَ  طالع

 قيظ،ال زرع اختيارات آخر وبه الصيف، فصل من الرابع الطالع

 ذورالب من شيء فيه يرمى وال الشجر، عروق جميع أوله يف ويقف

 يهف ويشتد األشجار، من شيء فيه يغرس وال والملوخية، الذرة إال

 . األرض باطن يربد وبانتهائه الحر،

 اعرَ الذِّ  طالع

 أهل عند بالمرزم مشهور الصيف، فصل من الخامس الطالع

 للؤلؤا استخراج أوان وهو السماء، يف المجرة تتوسط وفيه البحر،

 الشمس حسرت الذراع طلعت إذا :العرب ويقول البحر، من
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 اع،ق بكل السراب وترقرق الشعاع، األرض يف وأشعلت القناع،

 . سباعوال الظباء وكنست

 رةثْ النَّ  طالع

 ،العامة عند الكليبين وهو الصيف، فصل من السادس الطالع

 ذاإ: العرب وتقول، الثمار إلفساد آفة تظهر منه يوم كل إن ويقال

 خلالن وجني -سواد حمرهتا دخل :أي- البسرة نشأت النثرة طلعت

 ثريك وفيه .قطرة الدر يف يبقى وال حجرة، المواشي وأوت بكرة،

 ؤمروي والقرع، كاإلجاص الرطب البارد أكل فيه ويستحب ،بالرط

 . يابس دبار كل أكل فيه ويجتنب البارد، بالماء غداة كل بالغسل فيه

 سهيل طالع

 عالطال هو الذي- الصيف بروج آخر السنبلة برج من األول هو

 يف جاء وقد الطرفة طالع من واألول -الصيف فصل من السابع
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 وأوسعها النجوم أشهر من وهو عداد،ال مكذب سهيل: المثل

  .الليل يربد وفيه ،اذكر  

 وكثرت الحرفة، بكرت الطرفة طلعت إذا: العرب وتقول

  .الحرفة للضيف وهانت الطرفة،

  .القيل وامتنع الليل، طاب سهيل طلع إذا: وتقول

 :والمراد ،بالليل التمر تلمس سهيل طلع إذا: العامة وتقول

 . نضجه وأوان النخل يف التمر وفرة

 اللوبياو البصل فيه ويزرع الزراعة، سقي من فيه اإلكثار ويجب

 لبلغما يضطرب الرمان، نضج ابتداء وفيه والقت، والسلق والموز

 .  الصيف فصل ينتهي وبه الزكام، ويهيج باألبدان

 ُف رْ الطَّ  طالع

، رمانال فيه ويطيب ،األرض فيه حرثتُ  شاميان، خفيان نجمان

إذا طلعت الطرفه، بّكرت الخرفه، وكثرت الطُّرفه، »: تقول العرب
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 لوعه،ط وقت يف تبكر الثمر أن يريدون. «وهانت للضيف الُكلفه

 ذلك يف الثمر لكثرة للضيف الكلفة وهتون عندهم، رفةالطُّ  وتكثر

 األوالد للفصا الضروع من يستنفضونه الذى اللبن وكثرة الوقت،

 .االّمهات عن

 هةبْ الَج  طالع

 عن وينهى الحر، ينكسر وفيه الخريف، فصل من األول العالط

 تألام إال الجبهة من وادٍ  امتأل ما: قيل وقد السماء، أديم تحت النوم

 . اعشب  

 ةرَ بْ الزُّ  طالع

 ونويك الليل، يربد وفيه الخريف، فصل من الثاين الطالع

 رويكث النهار، يف احار   الطقس ويكون الشمالية، الرياح هبوب

 . األمطار هطول فيه ويندر النخيل، صرام
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 ةفَ رْ الصَّ  طالع

 افالنصر "صرفة" سميت الخريف، فصل من الثالث الطالع

 أنواء أول وهي سقوطها، عند الربد وإقبال طلوعها، عند الحر

 ومي وعاشر» الوسمي أيام دخول وابتداء -اهلل بإذن- النافع المطر

 ينبت. «ايوم   وخمسون اثنان وهو الوسمي، يدخل طلوعها من

 إذا: ويقال واألزهار، األعشاب أنواع وسائر «الفقع» الكمأة مطرها

 .حرفة ذي كل احتال الصرفة طلعت

 اءوَّ العَ  طالع

 الوسمي، يف طالع وأول الخريف، فصل من الرابع الطالع

 حار لك أكل فيه يستحب ،بياضها شدة مع الكمأة مطرة فيه تعظم

 وضرب الهواء، طاب لعواء،ا طلعت إذا: العرب وتقول رطب،

 .اغالب   األغنام تضع وهبا. السقاء وشنن العراء، وكره الخباء،
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 بلْ القَ  طالع

 النهار، وقصر الليل طول غاية وهو الشتاء، فصل من الثاين الطالع

 ب،كالكل الشتاء وجاء العذب، امتنع القلب، طلع إذا: العرب وتقول

 لباردة،ا الرياح وهتب ربدال يشتد وفيه .كرب يف البوادي أهل وصار

 .فيه لخاصية والفلفل والخردل والزنجبيل الثوم ويؤكل

 الميزان برج

 يأخذ مث والنهار، الليل فيه ويتساوى الخريف، فصل بروج أول

 العتدال والشجر؛ النخل صغار يغرس فيه الزيادة، يف الليل

 . للمزروعات الماء من اإلكثار وينبغي الطقس،

 العقرب برج

 حبوب،ال زراعة فيه يستحسن الخريف، فصل من الثاين جالرب

 تطعيم يهف يجري لرطوبته، انظر   السابق؛ الربج من أقل فيه والسقي

 .المماثل الشجر
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 ديالَج  برج

 وطول لنهار،ا قصر وينتهي الربد، فيه يشتد الشتاء، فصل بروج أول

 برودته، ةشد من شيء فيه يغرس ال الزيادة، يف النهار يأخذ حيث الليل،

 .  رطب حار كل فيه يستعمل، والباذنجان البطيخ زرع ابتداء

 ولْ برج الدَّ 

 ،ريحمد فيه غرس النخيل والشج ،الربج الثاين من بروج الشتاء

تلقى فيه بذور  ،ويستحسن فيه تقليم العنب والتين، يشتد فيه الربد

 البامية والبطيخ، وفيه يبدأ جريان الماء يف العود.

 وتالُح  برج

 نم أجود وهي واألشجار، النخل فيه يغرس الشتاء، بروج آخر

 .الحمل برج غرسة
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 الثـــور برج

 ،الحمل رجب يف يزرع ما فيه يزرع ،الربيع بروج من الثاين الربج

 جالرب من أكثر بالسقي ويعتني والنخل الشجر جميع يغرس

 .اديث  ح المغروسة األرض تراب يجف ال أن فيه ويشرتط ،السابق

 زاءوْ الَج  برج

 يضعفو الصفراء، فيه تتحرك الربيع، فصل يف األخير الربج

 لونت فيه يبتدئ ،والسموم الشمال رياح ابتداء البلغم، سلطان

 عفيض البذور من فيه يرمى ما جميع ،األصفر والبطيخ العنب

 . السقي لكثرة ويحتاج ،اجد   نموه

 األســـد برج

 فيه وهتب الحر، فيه يشتد الصيف، بروج من الثاين الربج

 ،واألحمر ،األسود الباذنجان بذور فيه يرمى بحرية، عواصف

 . والجح ،والبصل
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 : األخطاء الشائعةالخامس عشرالباب 

 المصلين أخطاء من

.الصالة يف العينين تغميض  -1

.«الحمد ولك ربنا: »قوله عند ءالسما إلى البصر رفع -2

.والسجود الركوع يف اإلمام مسابقة -3

.اراكع   اإلمام إلدراك والجري اإلسراع -4

.السجود يف الذراعين افرتاش -5

.الصالة يف الطمأنينة عدم -6
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 الصائمين أخطاء من

 مع الصوم على واإلصرار اإلفطار من المرضى بعض تحرج -1

 . أو المرض الشديد المشقة وجود

 وأ األظافر قص أو الشعر، حلق من الصائمين بعض تحرج -2

 سديف ذلك أن بحجة رمضان هنار يف العانة حلق أو اإلبط، نتف

 . الصيام

 . ترك السحور -3

 .من غير عذر النوم عن الصلوات المفروضة -4

ا يف غير طاعة اهلل -5  تضييع األوقات ليال  أو هنار 

 

* * * 
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