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 .ب النهي عن المسألةمن يرد اهللا به خيراً، ومسلم، كتاب الزكاة، با: باب، كتاب العلم،  البخاري  (1)
  .العبادةما جاء في فضل الفقه على : الحث على طلب العلم، والترميذي، كتاب العلم، باب: بابداود، كتاب العلم،  أبو   (2)

  .معايش الدنيا على سبيل الرأي من وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره : باب  الفضائل،مسلم من كتاب  أخرجه  (1)
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  .ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته:  بابمسلم، كتاب الوصية ،  أخرجه  (1)
  . النهي عن المسألة: يرد اهللا به خيراً ومسلم، كتاب الزكاة، باب من: كتاب العلم، باب البخاري،  (1)

  فضل : باب االغتباط في العلم والحكمة، ومسلم ، كتاب الصالة ، باب العلم،البخاري ، كتاب  أخرجه)  ١(
  .ويعلمهيقوم بالقرآن  من      
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  مثل مابعث به النبي : فضل من علم وعمل ، ومسلم، كتاب الفضائل ، باب: باب العلم،البخاري ، كتاب  أخرجه   )٢(

  .والعلمالهدى  من
  . فضل االجتماع على تالوة القرآن: باب  ،مسلم ، كتاب الدعوات  أخرجه  (1)
  .١٣تخريجه ص  تقدم  (2)
  . قبول توبة القاتل: باب ما ذكر من بني إسرائيل ، ومسلم، كتاب التوبة، باب األنبياء،بخاري، كتاب ال أخرجها  (1)
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: بابوابن ماجه، المقدمة، . طلب العلم لغير اهللا تعالى: ، وأبوداود ، كتاب العلم، باب٣٣٨ص  ٢اإلمام أحمد ج  أخرجـه  (1)

، قال ٥٤٣ص  ٨ج))  المصنف(( في  شيبة، وابن أبي ١٦٠ص  ١ج )) ركالمستد(( االنتفاع بالعلم والعمل به، والحاكم في 
 . حديث صحيح سنده ثقات: الحاكم 
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  ما ذكر عن بني إسرائيل: ، باب األنبياءالبخاري، كتاب  أخرجه  (1)
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س كان النا: عن سهل بن سعد قال: (( وضع اليمنى على اليسرى، ولفظه: باب الصالة،البخاري، كتاب صفة  أخرجه  (1)

  )).الصالةأن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في  يؤمرون
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  .فضل الوضوء:  بابمسلم، كتاب الوضوء ،  أخرجه  (1)
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الدعاء  فيالدعاء والصالة من الليل ، ومسلم، كتاب صالة المسافرين، باب الترغيب : باب التهجد،البخاري، كتاب  أخرجه   (1)

  . والذكر في آخر الليل
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  .نقض األحكام الباطلة ، ورد محدثات األمور: بابمسلم، كتاب األقضية،  واهر  (1)

  باب أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، ومسلم، كتاب اإليمان،   : باب اإليمان،البخاري، كتاب  رواه  (1)
  :باب          
  . على أن من خصال اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه من الخير الدليل         

 –عن عبداهللا بن عمر : ونصة. األمر بالوفاء ببيعة الخلفاء األول فاألول : باب اإلمارة،مسلم، كتاب  رواه    )٢( )٢(
سفر فنزلنا منزالً فمنا من يصلح خباءه ومنـا من ينتصل،  في كنا مع رسـول اهللا : قال –رضي اهللا عنهما 

أنه : (( فقال ة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول اهللا الصال:  منادي رسول اهللا  ناديومنـا من هو في جشره إذا 
شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه  وينذرهملم يكن نبي قبلي إال كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 

  . =تنكرونها وأمورجعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بالْ 
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فمن ! هذه هذه : وتجيء الفتنة فيقول المؤمن تنكشفهذه مهلكتي ثم : ؤمنوتجيء فتن يدقق بعضاً وتجيء الفتنة فيقول الم= 

منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه  فلتأتهأحب أن يزحزح عن الناس ويدخل الجنة 
  )). فاضربوا عنق اآلخر يديه وثمرة قلبه فليطعمه إن استطاع، فإن جاء آخر  صفقةإماماً فأعطاه  بايعومن .
إن من أحبكم أحسنكم (( ما جاء في معالي األخالق ، واإلمام أحمد يلفظ : ، باب والصلةالترمذي، كتاب البر  أخرجه   (1) 

رواه : (( وقال)) مجمع الزوائد((، والهيثمي في ٣٦٦ص  ١٢جـ ))  السنةشرح (( ، والبغوي في  ١٨٩ص  ٢ جـ))  خلقاً
  )).أحمد رجال الصحيح رجالوأحمد والطبراني 
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  :صب الماء على البول في المسجد ، ومسلم كتاب الطهارة، باب : باب  الوضوءالبخاري، كتاب  أخرجه  (1)
  .غسل البول وجوب    
  . تحريم الكالم في الصالة: الصالة، باب ومواضعمسلم، كتاب المساجد  أخرجه  (2)
  .م خاتم الذهب على الرجالتحري:  بابمسلم ، كتاب اللباس،  أخرجه  (3)
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، وابن ماجه ، ] ٢٤٩٩[ برقم  ٥٦٩ص  ٤جـ  القيامة،صفة : والترمذي، كتاب  ١٩٨ص  ٣أحمد جـ  اإلمام  أخرجه  (1)

، وأبو ٩٢ص  ٥جـ )) شرح السنة((في التوبة، والبغوي في : كتاب الرقاق، باب  والدارسيذكر التوبة ، : كتاب الزهد، باب
ولم يخرجاه ، قال  اإلسنادحديث صحيح : ((، وقال٢٧٣جـ )) المستدرك(( والحاكم في  ٣٣٢جـ )) الحلية (( في  نعيم

  . ١٢٠ص  ٢ج )) إسناده قوي : (( العجلوني



                   



    

 

 

 









 

 

 

 

 

 

              



––

 



                

 

 





 

 ––

 

                                                
  تشبيك األصابع في المسجد وغيره، ومسلم، كتاب البر والصلة، : باب  المساجد،البخاري، كتاب  رواه  (1)
  .تعاضدهم تراحم المؤمنين وتعاطفهم و: باب     

  .٣٧تخريجه ص  تقدم  (2)
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  . أمره كله خير المؤمنمسلم، كتاب الزهد،  رواه  (1)  
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  . مسلم ، كتاب الزهد  رواه  (1)
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  .فضل إسباغ الوضوء على المكاره : بابمسلم، كتاب الطهارة ،  رواه  (1)
  . الدين يسر : باب اإليمان،البخاري ، كتاب  رواه  (1)
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  .الجمعةتاب الترمذي، ك أخرجه  (1)
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  الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات : بابمسلم، كتاب الطهارة  أخرجه  (1)
  . بينهن ما اجتنبت الكبائر لما     

  .، ومسلم، كتاب الحج العمرةالبخاري، كتاب  أخرجه  (2)
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  . ن وعلى الذكرفضل االجتماع على تالوة القرآ: بابمسلم، كتاب الدعوات،  أخرجه  (3)
  . االنبساط إلى الناس:  األدبالبخاري ، كتاب  أخرجه  (1)
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  جواز النافلة قائماً أو  : ومسلم، كتاب صالة المسافرين وقرها، باب الصالة،البخاري، كتاب تقصير  أخرجه  (1)
 . قاعداً    
   الحجكتاب الحج باب فرض   ومسم االقتداء بسنن رسول اهللا : باب االعتصام،البخاري، كتاب  أخرجه  (2)
  . في العمر مرة    
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  الطيرة ، والظن، والحسد ، فإذا تطيرت فال ترجع، وإذا   : منهن أحد يسلمثالثة ال : (( الحديث نص  (1)

   ٢١٣ص  ١٠جـ )) فتح البار(( ابن حجر في  الحافظذكره )) فال تبغ، وإذا ظننت فال تحقق  حسدت
  )) الشعب(( له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في لكنل هذا مرسل أو معض:(( عنه وقال

  هـ .  أ
  فال تبغوا، وإذا ظننتم فال تحققوا، وإذا تطيرتم حسدتمإذا : (( ابن عبدالبر في التمهيد بلفظ وأخرجه  
  ))فتوكلواوعلى اهللا  فامضوا     
  فما المخرج منهن يا رسول : لحسد ، قيلوالظن ، وا الطيرة،: ثالث لم يسلم منهم أحد: (( آخر وبلفظ     
  .١٢٥ص  ٦جـ )) تحقق، وإذا حسدتم فال تبغوا  فالإذا تطيرت فال ترجع، وإذا ظننت : قال اهللا     
  ))   الطيرة، والحسد ، وسوء الظن : الزمات ألمتي ثالثة: بلفظ )) الكبير (( الطبراني في  أخرجه     
  اهللا ، وإذا   فاستغفرإذا حسدت : ((  وسلم عليهاهللا  صلىل اهللا ممن هن فيه ؟ قال وما يذهبهن يارسو: رجل  فقال     
  .٨٢٥٨ص  ٣ جـ))  فال تحقق، وإذا طيرت فامض  ظننت     
  صورة (( ١٩١ص  ٤ابن كثير جـ  وتفسير،  ١٠٤ص  ١كشف الخفاء للعجلوني جـ : وانظر     
  )).الحجرات     





              

 

                




 



 

 




  

 

 





 



 

             



 

 

 

 

                                                
)) المصنف (( في لبس شـهرة، وابن أبي شيبة في : ، وأبو داود، كتاب اللباس، باب  ٥ص  ٥اإلمام أحمد جـ  أخرجـه  (1)

ـ  ٨٠ص  ٦جـ )) التمهيد(( ، وابن عبد البر في ٢٧١ص  ١٠جـ )) مجمع الزوائد (( ، والهيثمي في ٣١٣ص  ٥جـ 
)) فه بعضهم وبقية رجاله ثقات وثقه غير واحد وضع وقدرواه الطبراني في األوسط وفيه على بن غراب : (( قلل الهيثمي

بعد ذكر  –، وقال ابن حجر ٣٣١ص  ٥جـ  الفتاوى))   إسناده جيد: (( اهللا تعالي رحمه –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية . 
منيب ال يعرف اسمه، وفي اإلسناد عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في  وأبوحسن من هذا الوجه ((  -: الحديث 
، ٦/٩٧الباري  فتح)) طريق األوزاعي عن سعيد بن جبلة  مند مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة شاه ولهتوثيقه، 

رقم )) المسند(( وصححه أحمد شاكر . حسنوأشار إلى أنه  ١/٥٩٠)) الجامع الصغير (( وقد ذكره السيوطي في 
٥١١٤ .(  

  ه ما يحب لنفسه، ومسلم، كتاب اإليمان، من اإليمان أن يحب ألخي: باب اإليمان،البخاري، كتاب  أخرجه  (1)
  .أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه اإليمانالدليل على أن من خصال : باب    
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  .تحريم الكبر وبيانه: بابمسلم، كتاب اإليمان،  أخرجه  (1)
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  صر ن: أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، ومسلم كتاب البر والصلة، باب: باب المظالمالبخاري، كتاب  أخرجه  (1)

  .مظلوماًظالماً أو  األخ     
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 . فجمعت هاهنا على وجه االختصار –جزاه اهللا خيراً  – شيخناالكتب سئل عنها فضيلة  هذه  (1)
  ،    ٧٣ص ) رياض الصالحين( ، وحسنه النووي في )٢٣١٨(والترمذي  ،) ٢٠١-١(اإلمام أحمد  أخرجه  (1)
  ). ١٧٣٧) المسند( أحمد شاكر  وصححه    
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  ١٣تخريجه ص  تقدم  (1)
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class=Section2>  

 

              

                 

               







 

 

 

              

 

 





 



 

              

                                                
نفسه  تاقتاستحباب النكاح لمن : كتاب النكاح، باب سلم،الترغيب في النكاح، وم: باب  النكاح،البخاري، كتاب  أخرجه  (1)
  .إليه
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  . بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون: بابمسلم، كتاب اإليمان،  رواه  (1)

   
  ١١٣تخريجه ص  تقدم  (1)
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له كتاب يهود،  فتعلمت أمرني رسول اهللا : قال زيد بن ثابت: قال  - :زيد بن ثابت  ابنيعني  –عن خارجه :  ونصه  (1)

حتى حذفته، فكنت أكتب له إذا كتب  شهريمر بي إال نصف  فلم  ،فتعلمته))    آمن يهود على كتابي ماواهللا  إني: (( وقال
، ١٨٦ص  ٥رواية حديث أهل الكتاب، واإلمام أحمد جـ  :كتاب العلم، باب داود،أبو  أخرجه ))وأقرأ له إذا كُتب إليه

  . الذهبي ووافقه ))صحيح حديث ((: ، وقال٧٥ص  ١ جـ ))المستدرك (( فيوالحاكم 
 وقال ((: الحكام وهل يجوز ترجمان واحد بقوله ترجمة:  باب  األحكام،علقـه البخاري في صحيحه، كتاب  والحديث     

وأقرأته كتبهم  كتبه، أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي  أمره بن ثابت أن النبي  بن زيد بن ثابت عن زيد خارجة
  .٥٤٣ص  ١ جـ  اإلصابة: وانظر. ))إذا كتبوا إليه
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 جـ ))الزوائد مجمع ((في المحقرات، والهيثمي في : ، والدارمي، كتاب الرقاق ، باب٤٠٢اإلمام أحمد جـ ص  أخرجه   (1)

  . )) الصحيحرجال  رجاله( (: ، وقال ١٩٠ص  ١٠
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  .ذكر الدجال وصفة ما معه: كتاب الفتن، باب مسلم،من حديث طويل أخرجه  جزء  (1)
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  . نسيان القرآن: باب القرآن،البخاري، كتاب فضائل  أخرجه  (1)
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  ).٢٩(، ومسلم، كتاب اإليمان ) ١٣٩٥( الزكاةالبخاري، كتاب  أخرجه  (1)
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 وأحكامهم،قول لمحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا ، ومسلم، كتاب صفات المنافقين : ابب العلم،البخاري، كتب  أخرجه  )١(
)) فحدثوني ما هي ؟  المسلمورقها،وأنها مثل  يسقط الإن من الشجر شجرة (( ولفظه . مثل المؤمن مثل النخلة: باب

يا رسول  هيحدثنا ما : قالوا ثم  النخلة فاستصيبت أنهاووقع في نفسي : فوق الناس في شجر البوادي، قال عبد اهللا
  )).هي النخلة: (( اهللا ؟ قال
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: باب  الصالة،، كتاب  يصالة التسبيح، والترمذ: أبو داود، كتاب الصالة ، باب أخرجهصالة التسبيح  حديث )١(

  . التسبيح
صالة التسبيح، : بباما جاء في صالة التسبيح، وابن خزيمة، كتاب التطوع ، : إقامة الصالة، باب  ماجة،كتاب وابن

(( ، والطبراني في ١٥٦ص   ٤ جـ)) شرح السنة (( ، والبغوي في ٥١ص  ٣جـ )) السنن(( والبيهقي في 
من  القلبفي : (( قال ابن خزيمة )) حديث غريب من حديث أبي رافع: (( ، قال الترمذي٢٤٣ص  ١٢جـ )) الكبير

 ٢روياة ابنه عبد اهللا جـ  –أحمد  اإلماممسائل )) ة التسبيحلم تثبت عندي صال: (( وقال اإلمام أحمد )) إسناده شيء
  .١٠٥ص  ١جـ  –رواية النيسابوري  –أحمد  اإلماممسائل )) إسناده ضعيف: (( ، وقال أيضا٢٩٥ًص 



 

 

              

 

 



  





 

 



 

             

   

 

              

                

 

 
                                                                                                                                                            

أن صالة  عنديوالذي يترجح : (( فقال –حفظه اهللا ورعاه  –فيها شيخنا العالمة محمد بن عثيمين  القولفصل  وقد
  : ست بسنة وأن خبرها ضعيف وذلك من وجوهالتسبيح لي

  . في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل تثبت به مشروعيتها األصلأن : أوال
  . مضطر فقد اختلف فيه على عدة أوجه حديثهاأن : الثاني
أحمد على  اإلمامص ن: (( قال شيخ اإلسالم –رحمهم اهللا تعالى  –أحد من العلماء وأئمة السلف  يستحبهاأنها لم :الثالث

  )). عنها بالكلية يسمواأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم : قال. كراهيتها ولم يستحبها إمام
ولخروجها عن  فائدتهالو كانت هذه الصالة مشروعة لنقلت لألمة نقالً ال ريب فيه واشتهرت بينهم لعظم  أنها:  الرابع

هذا التخيير بحيث تفعل في كل يوم أو أسبوع  فيهانعلم عبادة يخير  جنس الصلوات بل وعن جنس العبادات ، فإننا ال
أو في العمر مرة فلما كانت عظيمة الفائدة خارجة عن جنس الصلوات ولم  مرةمرة أو في الشهر مرة أو في السنة 

وينقلونه  بهعلى أنه ال أصل لها وذلك إن ما خرج عن نظائره وعظمت فائدته فإن الناس سيهتمون  تنقلتشتهر ولم 
بينهم شيوعا ظاهرا فلما لم يكن هذا  ويشيعويشيع بينهم شيوعاً ظاهراً وعظمت فائدته فإن الناس سيهتمون به وينقلونه 

اهللا  حمهر –يستحبها أحد من األئمة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  لمفي هذه الصالة علم أنها ليست مشروعة ولذلك 
لم يثبت مما  عماه من النوافل الخير والبركة لم أراد المزيد وهو في غني بما ثبت يثبت مشروعيت فيماوأن  –تعالى 

من مجموع الفتاوى لفضيلته، في فتاوى  نقالً –حفظه اهللا ورعاه  –انتهى كالمه )) فيه خالف وشبهة واهللا المستعان 
  . اهللا تعالى نشره يسرصالة التطوع، : الفقه، كتاب الصالة، باب
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  .٣/٢٨لفضيلة شيخنا  " مجموع الفتاوى" تفصيل هذه المسألة في  انظر  (1)
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  . طيبةتمرة أو كلمة  بشقالحث على الصدقة ولو : باب الزكاة،مسلم، كتاب  أخرجه    )١( )١(
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 الضحى،استحباب صالة : صيام البيض، ومسلم ، كتاب صالة المسافرين، باب: الصيام، باب كتابأخرجه البخاري، ) ١(

  " .الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وركعتيصيام ثالثة أيام من كل شهر : ي خليلي صلى اهللا عليه وسلم بثالثأوصان: "ولفظه







 

 

 




 

             






                   

 

 

 

              

 

         



 

 

 

 



              



    

              

 

 

                                                
  .النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكيف يرد عليهم : باب  السالم،مسلم ، كتاب  رواه (1)       )١( )١(
)٢( )٢(     

النهي عن ابتداء أهل : ، مسلم، كتاب السالم، بابالرفق في األمر كله: باب األداب،البخاري، كتاب  أخرجه (2)
  .بالسالم وكيف يرد عليهم الكتاب
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  ).٣١٦-١(والحاكم  ،) ٣٥٧٠(الترمذي  أخرجه)  ١( (1)

   



             

  

  



 

 

 

 





          



               

 

 

 



 

                

 



 

 

 

 

                 

               



 





 



 

 

 




                  





 

              

                 

 






 

 

 

                  

 

         





  

   

    )           

               




 

                                                
 .طالق الثالث: ، باب  الطالقمسلم ، كتاب  أخرجه)  ١( (1)
  .حد الخمر : ، باب  الحدودمسلم ، كتاب  أخرجه)  ٢( (2)

   
 .أخذ الحالل وترك الشبهات : ، باب  المساقاةفضل من استبرأ لدينه، ومسلم، كتاب : بخاري، كتاب اإليمان ، باب أخرجه ال) ١( (1)
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: وإيماء ، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب  راكباًصالة الطالب والمطلوب : أخرجه البخاري، كتاب صالة الخوف ، باب ) ١([3]٢ (1)

  .المبادرة بالغزو
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 ).٤٧٥٩(مد القراءة: في فضائل القرآن، باب) ١( (1)
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  .٢/١٦٨أخرجه اإلمام أحمد ) ١( (1)
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 . ١٣صتقدم تخريجه صلى اهللا عليه وسلم  ) ١( (1)
   

 .بيان أجر الحاكم إذا اجتهد : كتاب األقضية، باب ومسلم،أجر الحاكم إذا اجتهد، : أخرجه البخاري، كتاب االعتصام، باب ) ١( (1)
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  .أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، وابن ماجة في المقدمة  )١( [4]٣ (1)

  .قضاء الصالة الفائتة : بابمسلم، كتاب المساجد ، ) ٢(  (2)
   



               



             

       


   


 

 

 

 

                  



                






 

 

 

 

              



 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                
 .الخطبة أيام منى: أخرجه البخاري ، كتاب الحج، باب) ١( [5]٤ (1)

  .٥/١٨٣أخرجه اإلمام أحمد ) ٢(  (2)
   

 .رفع العلم وقبضه : باب العلم،يف يقبض العلم، ومسلم، كتاب ك: أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب) ١( [6]٥ (1)
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 .٩٣تقدم تخريجه صلى اهللا عليه وسلم  ) ١( (1)
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 . ١٥٤تقدم تخريجه ص) ١( (1)
  .الجهادأخرجه البخاري ، كتاب الجهاد، ومسلم ، كتاب ) ١( (1)
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 .األمراءتأمير اإلمام : أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب) ١( (1)
  .١٧٦صتقدم تخريجه ) ٢(  (2)
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  .١٧٦تقدم تخريجه ص) ١( (1)

   





 

               

 

     

               





 

              





               





              



 

 

         

 

 

 



 

 



 







 



               

 

 

 

 

 

 







   

 



                 



 










 





 

 

 

                                                
 ).٣٩٧٣(ماجة، وابن ٣/٤١٣أخرجه اإلمام أحمد ) ١( (1)
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 )

                                                
 ).٤٤ـ ٤٢(، وابن ماجة )٢٦٧٦(، والترمذي )٤٦٠٧(، وأبو داود )١٢٧ـ  ٤/١٢٦(أخرجه اإلمام أحمد) ١( (1)

   



                

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 

               

 

               

 

               

                  

                   









 






 

                                                
 .١٧٨تقدم تخريجه ص) ١( (1)
  . ١٧٨تقدم تخريجه ص ) ١(  (1)
صلى اهللا عليه  اهللاالقتداء بسنن رسول : كسوة الكعبة، وفي كتاب االعتصام، باب:، كتاب الحج، باب البخاري خرجهأ) ١(  (1)

  .وسلم










 







 

 

                                                
  .٢٠٤تقدم تخريجه ص  ) ١(  (1)
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: ، ومسلم كتاب الفضائل، باب وسلمصفة النبي صلى اهللا عليه : أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب) ١( (1)

  .لآلثامصلى اهللا عليه وسلم مباعدته 
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فضل إعانة الغازي في سبيل : ومسلم ، كتاب اإلمارة، باب بخير،فضل من جهز غازياً أو خلفه : رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب) ١( (1)
 .اهللا 

   
 .١٨٩المرفوعة ص واألسرار، ١/٣٢٥، وكشف الخفاء ١١٠أنظر الدرر المنتثرة للسيوطي، ص) ١( (1)
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  .١٣تقدم تخريجه ص) ١([8]٦ (1)
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 .١٦٠تقدم تخرجيه ص) ١( [9]٧ (1)

  .١٦٠صتقدم تخريجه ) ٢(  (2)
   

 .باب فضل الرفق البر،أخرجه مسلم، كتاب ) ١(ـ [10]٨ (1)
  .سير وترك التنفيربالتي األمر: ، ومسلم، كتاب الجهاد، باب. . ."يسروا:"قوله عليه الصالة والسالم: باب األدب،أخرجه البخاري، كتاب ) ٢(  (2)
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 .٢٠٤تقدم تخريجه ص) ١( (1)
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  .واإلسالمبيان أركان اإليمان : أخرجه مسلم ، كتاب اإليمان، باب) ١( (1)
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 .حسن الخلق: كتاب األدب، باب داود،أخرجه أبو ) ١( (1)

   







 

     





 

 

 

 

                 





                






               

               

 

     

 

 

 

 

 

              

                



                                                
 ).١٠٧(أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، برقم ) ١( [11]٩ (1)

   



              

 

    

  

 

 

 

               



 

 

 

 

 



 

 

 



 





 

                 

 

                

 



                  





 

 

 

 

            



               



 



  

                 

               





 

               



   

 





 



 

             



 







 





 







 



 

    

 



 

 





 

 

 

  



 

 



 
 

 

 

 







                



 



 

 

 

 

 










 



                



 



 

                                                
، وأبي داود ٤/٢٠٦واإلمام أحمد  ـاألمر باإليمان باهللا تعالى ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ـ مختصر : إليمان، باب ا كتابأخرجه مسلم، ) ١( [1]١٠ (1)

)٥٥٢٥.( 
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 .إلخ ... إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه : كتاب بدء الخلق، باب البخاري،أخرجه ) ١( (1)

   
أدنى أهل الجنة : كتاب اإليمان، باب ومسلم،، . . .)إنا أرسلنا نحواً إلى قومه :( اء، باب قوله تعالىالبخاري، كتاب األنبي أخرجهجزء من حديث ) ١( (1)

 .منزالً
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     )          

                                                
 .العشاء والصبح في جماعة صالةفضل : فضل العشاء في الجماعة، ومسلم، كتاب المساجد، باب: كتاب األذان، باب البخاري،أخرجه ) ١( (1)

حديث صحيح :"وقال ١٧٥ص ٢جـ" المستدرك"عشرة النساء، والحاكم في : ، والنسائي، كتاب النساء، باب١٢٨ص ٣جـأخرجه اإلمام أحمد ) ٢ (  2)
   .ووافقه الذهبي"على شرط مسلم ولم يخرجاه
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ال ترجعوا :"يه وسلمبيان معنى قول النبي صلى اهللا عل: باب اإليمان،الخطبة أيام منى، ومسلم، كتاب : أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب) ١( [2]١١ (1)
  . . .".بعدي كفاراً 

   
 .تحريم إيذاء الجار: كتاب اإليمان، باب ومسلم،إثم من لم يأمن جاره بوائقه، : بابأخرجه البخاري، كتاب األدب، ) ١( [3]١٢ (1)

 الرقاق،ارمي، كتاب ما جاء في معاشر الناس، والد: ، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب١٥٣ص ٥جـأخرجه اإلمام أحمد ) ٢(  (2)
  .حسن الخلق: باب

   





     )        

  



 

 

}{ 

 

              



 



 

              



 



 

            

)  



                    

                  



 



 








 







 

  

 

 







 






 



              






 

              

             

               

)

               

:  



 

                                                
 .اللقاءاستحباب طالقة الوجه عند : أخرجه مسلم، كتاب البر، باب) ١( [4]١٣ (1)

   
 .٣٠٣ـ٣٠٢ص ٤معاشرة النساء، والهيثمي جـ حسن: ، وبان ماجة، كتاب النكاح، باب٤٧٢ـ٢٥٠ص ٢أخرجه اإلمام أحمد جـ)١( [5]١٤ (1)

  .بر الوالدين وأنهما أحق به: بابمن أحق الناس بحسن الصحبة، ومسلم ، كتاب البر والصلة، : ألدب، بابكتاب ا البخاري،أخرجه ) ٢( (2)








               











 

 

             



 

 

              

 

            

 

               

 

          






 

            

 



 

 

                                                
  ٢٥٦صتقدم تخريجه ) ١( (1)
  .الحذر من الغضب: أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب) ٢( (2)

  .نفسه عند الغضب يملكفضل من : باب الحذر من الغضب، ومسلم، كتاب البر والصلة،: كتاب األدب، باب البخاري،أخرجه ) ٣( (3)
   

 المسك في العطار وبيع: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب) ١( [6]١٥ (1)
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 .الطاعون والطيرة والكهانة: بابحديث الغار، ومسلم، كتاب السالم، : البخاري، كتاب األنبياء، باب) ١((1)



                



              

 



  

 




 )  

    )    

            







) 

 

 



 








 

              ) 

         

               



                 

                                                
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها :باب الطالق،ومسلم، كتاب . ٤: صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الطالق، آية) ٢( (2)

  .الحملبوضع 
   

 .المطلقة ثالثاً ال نفقة لها: صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب)١( (1)
   



  



 

 

                

 

                






                 

                  






               







                



 











              

 

 

 

                                                
 .١٢٨تقدم تخريجه ص (1)

   
 .التيمم: بابالتيمم ضربة، ومسلم، كتاب الحيض، : البخاري، كتاب التيمم، باب  (1)
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الوضوء من القبلة، : ، باب الطهارةالوضوء من القُبلة، والترمذي، كتاب : ، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب٢١٠ص ٦جـ أحمدأخرجه اإلمام  )١( (1)

 والبيهقي، ١٣٨ص ١ترك الوضوء من القبلة، والدار قطني جـ: كتاب الطهارة، باب والنسائي،الوضوء من القبلة، : وابن ماجة، كتاب الطهارة، باب
 .١٢٥ص ١جـ
  .بالغزوالمبادرة : صالة الطالب والمطلوب، ومسلم، كتاب الجهاد، باب: الخوف، باب صالةالبخاري، كتاب ) ٢( (2)
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 .بيع الطعام مثالً بمثل: المساقاة، باب كتابأخرجه مسلم،  (1)
  .صرف وبيع الذهب بالورق نقداً: بابمسلم، كتاب المساقاة،  (2)
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   .ابقالسجزء من الحديث    (3)

   .١٣٨حديث صالة التسبيح تقدم تخريجه ص (1)
والدرامي، . أمهذكاة الجنين ذكاة : ذكاة الجنين، وابن ماجة، كتاب الذبائح، باب: األطعمة، باب كتاب، والترمذي، ٣٩ص ٣اإلمام أحمد جـ  أخرجه (1)

 ٤، والطبراني في الكبير، جـ ١٢٧ص ٤جـ" المستدرك"في  والحاكم، ٣٣٥ص ٩والبيهقي، جـ . ذكاة الجنين ذكاة أمه: كتاب األضاحي، باب
). ١٠٧٧(حبان وابن، ٩٢ص ٧جـ" الحلية"، وأبو نعيم في ٣٥ص ٤جـ" المجمع"، والهيثمي في ١٧٩ص ١٤جـ المصنف، وابن أبي شيبة في ١٩٢ص

رجال الصحيح، وليس فيه غير ابن إسحاق  ورجاله:"١٩٠ص ٤جـ" نصب الراية"وقال الزيلعي في . ،ووافقه الذهبي"صحيح على شرط مسلم"قال الحاكم
له هذا الحديث، وصححه األلباني في  وروى" الضعفاء"بالسماع، فال يحتج به، ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان في  يصرحوهو مدلس ولم 

  .١٤٢ص ٨جـ" اإلرواء"



              

 

 



 








 



 

  



                

 

 

               

 



 



                 



 

              





  

 

 

                                                
  .بكل ما أنهر الدم إال السن والظفر الذبحجواز : األضاحي، باب التسمية على الذبيحة، ومسلم، كتاب: كتاب الذبائح، باب البخاري،أخرجه   (1)
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  .١٣تقدم تخرجه ص) ١(
في الجنة فرجل  لذيواحد في الجنة، واثنان في النار؛ فأما ا: ثالثةالقضاة :"في القاضي يخطئ بلفظ: أخرجه أبو داود، كتاب األقضية، باب)٢(

وهذا أصح :" قال أبو داود" قضى للناس على جهل فهو في النار ورجلفهو في النار،  ورجل عرف الحق فجار في الحكم به،عرف الحق فقضى  
  ".بريدة ابنشيء فيه، يعني حديث 

قاضيان في النار وقاض في الجنة : ثالثةالقضاة :" ما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في القاضي، بلف: باب األحكام،الترمذي، كتاب  وأخرجه
 ابنوأخرجه ".ال يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة وقاض. حق فعلم ذاك فذاك في النار ، رجل قضى بغير

، والطبراني ١١٧، ص ١١٦ص ١٠، والبيهقي جـ٩٤ص ١٠جـ" شرح السنة"الحاكم يجتهد فيصيب الحق، والبغوي في : ماجة، كتاب األحكام، باب
صحيح على شرط  بإسنادحديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وله شاهد :"، وقال٩١ص ٤جـ" المستدرك"في  والحاكم، ٥ص ٢جـ" المعجم الكبير"في 
  " .رجاله ثقات:"قال الهيثمي. ووافقه الذهبي" مسلم
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 .القرآنخيركم من تعلم : البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب) ١( (1)
  .الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيهفضل : باب المسافرين،مسلم، كتاب صالة ) ٢(  (2)
حافظ  فضيلة: فضل القرآن على سائر الكالم، ومسلم، كتاب صالة المسافرين، باب: القرآن، باب فضائلأخرجه البخاري، كتاب ) ٣(  (3)

  .القرآن
  .قراءة القرآن وسورة البقرة: المسافرين، باب صالةأخرجه مسلم، كتاب ) ٤(  (4)

   





 



  

                




 

 

 

 

 

 



            

 



 

 




   

 

 

 

             

 

                  






 

                                                
  .وفاتهما يلحق اإلنسان بعد : ب الوصية، بابأخرجه مسلم، كتا (1)
 .الغنى : الجدة  (1)
  .الغازي إعانةفضل : ومسلم ، كتاب اإلمارة، باب. فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير: باب الجهاد،أخرجه البخاري، كتاب (2)
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 .٢٩٤تقدم تخريجه ص) ١( [13]٢٢ (1)

  .والدعاء الذكرفي ) ٢٧٠٠(رواه مسلم  (2)
  ) .٢٦٧٤(واه مسلم ر  (3)
  .٢٩٦صتقدم تخريجه   (4)



 

 

 

 

 

 

 

 


