








يهيائف

ِ_ءرمحامحأمحسيِ
وصحبهآله وعل محمد نبينا عل لام والوالصلاة العافن، رب الحمدف 

الدين•يوم إل سنته واتح اهتدى:٢ديه وس 

ثيعرت

مهنالعايمق ممايمرحم تقييدْ يتم ما ■م العالإء عند التأليف مناهج من فان 
ونيراننحارب من انمر من يكون وما الخواطر، تمليه وما الخلمية، امم ومدارم

لهاتتسميتهم واختلفت الحياة، ق حم مرلتا 

)الولالحنل عميل بن عل أبوالوفاء فعل كا )الفنون( يسميها: من ضنهم 
الير)الفنون(.سةماهه-(فيكتا؛ه 

علبن الرحمن عبد أبوالفرج فعل ك،ا الخاطر( )صيد يسميها: من ومنهم 
الخاطر(.)صيد كتابه ل —( ٠٥ ٩٧منة )المتول الحوزي ابن 

الحارثيحن بن محمد الدين حاء فعل ك،ا )المخلاة( يسميها: من ومنهم 
)المخلاة(.كتابه ق ه(  ١٠٢١منة )المتوق الهمذاق الخمل 

حمدونبن الحز بن محمد أبوالمعال فعل كا )التذكرة( يسميها؛ من ومنهم 
الحمدونية(.)التذكرة كتابه ق آآءه( منة )المتوق 

مة)المتول هارون اللام عبد فعل ك،ا )كناثة( يسميها: من ومنهم 
الزائر(.)كناثة كتابه ي ( ٠١ ٤٠٨



الفوائدلطائف 

الخارثيحسن بن محمد الدين -باء فعل كإ )الكشكول( يسميها: من ومنهم 
)الكثكول(.كابه ي م( ١ ٠ ٢ ١ سة )ايوق افداق العامل 

المعروفبكر أي بن محمد الدين شس فعل كا )الفوائد( يسميها؛ من ومنهم 
بنالرحمن عيد والشخ الفوائد(، )بداغ وكتابه )الفوائد( كتابه ق الحوننة قيم بابن 

الأوابد(،واقتناص الفوائد )محمؤع كتابه ق ه(  ١٣٧٦منة )المتوق السعدي ناصر 
فرائدمن )المنتقى كتابه ق ه(  ١٤٢١سمنة )المتوق العتيمن صالح بن محمد والشيخ 

متنوعةفوائد ق مصنفة كتب أما ومحمعها ميات، التمن ذلك غم إل الفوائد(• 
مرنة.وغر 

ونوادرفوائد من ي يمر ما تقييد ل الحمر من مبكرة مرحلة ق بدأت وقد 
منهاعندي فاجتهع ذلك، أوغبمر أوالصحف أوالمجلات الكتب من سواء 

هال.ْل قيد مما إحراجه يراد لما باكورة الكتاب، هذا إصدار ؤياق كئجرة، من•كرات 

•المذكرات 

الشرعيةالعلوم ق فوائد من ما متتوعة الكتاب، هدا فوائل. جاءت وند 
والطم.،والفالك، العربية اللغة كتكإ وق والفقه، والحديث، ثر والتفمالعقيا-ه من 

توُيقمع الحياة، ق والخبرات والتجاربج الحكم وق والأدب،، والشعر والتاريغ 
•مراحعها إل الكتم.، من المتقولة الفوائد 

أمكرفريقئم الكتابؤ، هذا لإحراج وتتبرْ إعانته عل محال الله وأحمد 
بذلوهما عل الهدى( منارات وقفؤ ة )مومحبنا الخاصى العلمي المكتسج ق العمل 

يجعلألت، تعاق الله وأمال، الكتاب،، هذ.ا لهلماعة الفنية يالحوانم.، يتعلق جهودفيإ من 



اثفوائدثطائف 

الذيالعلم من محعله وأن الكتاب هذا ق يبارك وأن الكريم، لوجهه حالصة النية 
به.يتل 

وملم.وصحبه ^٥ وعل محمد سنا عل اض وصل 

كتبه

الخثلأنتركي بن سمي، 

كباراسلماءعضوهيئة 

السعودية، UjjjlI)امال؛كة اق 

4jlj__JIكلية ق والأستاذ 

الإسلاميةمعود بن محمي، الإمام بجامعة 

٥١٤٣٧الأوثى جمادى امياض٣٢ 









الفوائدلطائف 

ثدييانسي شحط ف1ددة| ١' 

النيةراشرمحل ق_الت بنية؟ الحديث كتبت ! ^٥١٥أحمد ام للإمأبوداود ال ف
ولكنحمبإئتجذه((لا/شديد، 

اتهدايصأقسام فائدة: ٢- 

قسمين;إش تنقسم الهداية 

مذ؛ؤإةثلأم«ديى محاق؛ الله نول ق الرادة وص وتوفيق، إلهام هداية ~ ١ 
بحيولا يرزق ولا لانحلق فكا هئتائ، الله بمحممة وهي [، ٥٦القفن:ل 4 لمحبك 
اف.إلا بمدي فلا اض إلا ؤيمت 

ؤنإئلىلمأوئإقفنماق: اض قول ق الذكورة وهي ؤإرشاد، دلالة هداية ٢- 
للخالق،اد ؤإرثتعليم له من وكل الأبناء فيملكها [ ٠٢مخطّسميملاوةفي؛ 

أولادنا،هع نتعامل فعندما ولهذا ا؛ م[ر ]اوققاء؛ أمغاه يهدميى ايمه ؤو-،تلإآةلم 
لهمهفثاق افه أل ونوالإرشاد، الدلالة هداية أسبايح لهم نبذل أن ينبغي أوغرهم، 

والخوفيق.الإلهام هداية 

اتتصعلى اثحإى تقديم بسبب ؤقعت شبهت أؤل فادداة< ٣' 

استبدادهومصدرها افه، لعنه إبليس شبهة ت الخليقة ق ونمت شبهة أول 
التييالادة تكثاره وامحالأمر، معارضة ق الهوى واختياره النص، مقابلة ل بالرأي 

الشبهةهذه من وانثعيت العلن، وهي ، ٤۴٥١^آدم مائة عل النار وهي منها، خلق 

 /T("٠ ءالادابالشرعية .)(.٢٤٦للمعيي)ص: »ضاللطيفادان«، )٢( ٤





الفوائدلطائف 

هدهتشهد وكإ المحقات، بوجودهذه منه وامسفدت بمثوا، ّمسميعا قادرا 

_،من والأرض الموات ق ذرة من فإ الكاب، يمحقان ئاشة شهادة الكلمة 
إلبالحاجة نمها عل شاهدة وهى إلا ونيات، وحيوان وقمر من وثوكوكمس، 

صفةإل يل ه، نفأعضاء من عفو إل الإنان ينظر لا بل وقدرها، دبرها مدبر 
نامحلمةؤيراها إلا اختياره، يغثر قه—را عليه تحرى التي حالاته من وحالة صفاته من 

ا.ومدبرها لخالقها بالشهادة 

ظثد،ة،سدلأذلاثتوحيد- ٧ 

لهم:فقال ققاق، الباري وجود عن م—ألوه الزنادقة بعض أن حنيفة أبير عن 
كالوءةالبحر ق فينة مأن ل ذكروا عنه، أمرقدأحبرت ل مفكر فاق لعوق 

تذهبذللثح مع وهي يوقها، ولا محرمها أحد وليس التاجر، محن أنولغ فيها 
حيناوسبر منها، تتخلص حتى العذلام، الأمواج ومحرقا بنمها، وبر وتجيء 

فقال!عاقل، يقوله لا ثيء هذا فقالوا؛ أحد. يسوقها أن غير من بنمها، ماءت 
منعليه اشتمالت^ وما فل، والالعلوي العال؛ من فيها يا الموجودات هذه ومحك»أ 

علوأملموا الحق إل ورجعوا القوم نهتج إ صانعإ لها ليس المحكمة الأشياء 

الأميرأنواع س فاددة< ٨' 

شرعا،ولا كوئا لا >__، أنه يثبت، ول؛ ي—،، مأنه ثيء ق اعتقد من كل )إن 

(.١٣٧)ا/ للغزال راكدالأض«، )١( 
ممر«)ا/ي\،ا(.)؟(اضرابن 





لطائفالث>ائد

إلصعيف مراج سب دون ؤآؤلإتوقت3 الرب جال إل تجه لكان الشخص، ذللت، 
ورحتهوندرته وكلامه وبمرْ وسمعه وعلمه سبماهث، قوته وكيلك الشمس، جرم 

صفاته..(وسائر وجودْ وحكمته 

الأعفتُاسرس هاذدةأ - ١٢

مواعانتفاء رمع أعملي به سل ؤإذا أجاب، به دعي إذا الأعظم اه م ام
بأنه)الحيعشم؛ن بن محمد الشح •وجزم • نمتنه• ل اختلف وقد الإجابة( 
هقتاقأسإئه من )... تال الحسنى، الأسإء حح إليه ترمع لكونه القيوم،؛ 

أعهلى،به سئل ؤإذا أجاب به دعي إذا الذي الأعفلم اطه وهواسم القيوم( رالخي 
فهوالقيوم أما زوال، ولايلحقها ءا"م، سمها ب حياة حياته، ق الكامل فهوالحي 

علوهوالقائم آخر، معنى وللقيوم حلقه. حح عن فاستغنى بشمه، تام الد.ي 
ثباتولا له قيام لا اممه، مضطرإل فإنه والأرض، الموات ق ما فكل فرْ، 

إلا؛اف^أ٢ا.وجود ولا 

و)اممتور()اسى مصي بين اتمه هاذد،ة< - ١٣

عنؤيتجاوز يمحوالسيئات، وهوالني )العفو( الحسنى: الله اسماء من 
الر،عن يتبئ الغفران فإن منه؛ أ؛الخر ولكنه )الغفور( من وهوتريب العاصي، 

الرأم•من والمحوأببغ المحو، عن والعفويشئ 

١(. ٠٨٢القيم)٣; )؛(االصواءقارّلأن«،لأين 
(. ١٣٨)٦/ الشخء ورسائل فتاوى امحمؤع )٢( 
(.١ ٤ ٠ ا/ الحسء) أسإءاف معاق شرح ل الالقصدالأمني )٣( 



الفوائدلطائف 

اسدض ؛ا-هذدة{ 

القلوبنحوه وتصمد سؤدده، ق كمل لذي ا اليد الصمد. الصمدC )اش 
ولهداله؛ الخميال٥ الأوصاف وكثرة الخيرفيه، خصال لكثرة وذللث، والرهبة؛ بالرغبة 

فهوسؤدده، كمل الذي اليد المميت عباست ين عبداممه متهم اللف جهور قال 
حكمته،كملت، الذي الحكيم فدرته، كملت، الذي القادر علمه، كمل الذي المالم 

—1العبياء من — قال ومن جوده، كمل الذي الجواد رحته، كملت، الذي الرحيم 
الكإل(،صفاُتإ فيه اجتمع.ت، فهوالذي يناقض، لا فقوله له، جوف لا الذي )إنه 

ولأجوفله(راا.

اثرضىيممضاءواممJرهذاوة< - ١٥

عنفثل صحلئ،، اسه مات لما أنه عياض بن الفضيل منانبج ل ذكر 
اممهورمول( بقضائه، أرضى أن فأحثست، بقضاء، قضى محاق الله إن فة—الت لث،؟ ذل

أكملرسولوهدي عيناْ، ودمعت، بكى إبراهيم ابنه مات لما 
له!قيل لما فإنه الهلمفل، رحمة وبين ٥^،، ريه بقضاء الرضي بين جع فإنه وأفضل، 

والفضيلالرحماء* عباده من الله يرحم ؤإُا رحمة، *هذْ قال؛ الله؟ رسول يا هذا ما 
للولد.الرحمة وبكاء الرب، بقضاء للرضا يتسع فلم الأمرين، بتن الجمع عن ضاق 

ا.خئهثا١قثل تيمية ابن سيخه عن القيم ابن نقله 

(,١٠ ٢٧ jxالسعادة،)دار امفتاح )١( 
)آ(»انحفةانيدود«،لأيناشم)ا/1ءا(.



الفوائدلطائف 

الإيهانقوة على اثوساومىدص |اض،ت «طلهانئة، - ١٦

إذاالسالم تفر لا ذلك، أوغبمر الله بدايتج متعلقة وساوس س لم البجدْ ما 
هريرةأي عن لم مصحح ق حاء وقد مدافعتها، ل ه نفوحاهد عنها، أعرض 
ناأنفق نجد إنا ذألوْت ىلإئأسه؛< الني أصحاب، من ناس حاء ^١)(؛ رْ.بمثئ 

نعم.قالواI وجدذموهل؟،ا *وقئ ت فقال به. يتكلم أن ا أحدنيتعاظم ما 
الكلاماستعظامكم *معنا٥ت النووي قال الإبمازا،. هيؤيح ررذاك 

فضلاُه النهلق ومن منه الخوف ونية هدا تحظام امفإن الإيإن، هوصرح به 
الريبةعنه وانتفت، محقتا، تكإلأ امالإيان استكمل لمن يكون إنإ اعتقاده، عن 

واككوك«أاا.

مدفخ٥،^^ قؤل، حكم قاتلة، -  ١٧
ابقحمدون قابلته منها الراد لأن صدفه(؛ فلأيا تقول؛)قابلت، أن ل حرج لا 

حرجل٢،.المعنى هدا ل وليس اللقاء، عل أواتفاق وعد 
اتتاصرؤسؤهبصد اتتسهي حكم قاتلة، - ١٨

به،التعبيد حاز هممائ، الله عل يإطلاق الأمحإء من دل ما أن الصحيح 
العم(،الهادى(،)عبد )عبد المغني(، )همد الاصر(، ت)عبد مثل تغييره، يلزم ولا 

)ءتدالما%،.

١(.٥ ٤ رأ/ لمء معل النووي "نرح )١( 
(.٤٨٠رقم)٠ قوى والإفتاء،ا، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة ®فتناوى )٢( 
٦(./ عشمتن)١ ابن ائل ممن التدؤينء، »نمرات )٣( 



اثفوائدلطائف 

اسعش الإهسام حضُ هذد|ة| ~  ١٩

يفعللا واش أوت وكذا، كذا يكون لا واش ان! الإنيقول أن اش، عل الإمام 
نومن:وهوعل وكذا، كذا اه 

•عبه إيإنه وتوم ءغ؛ول باش المم ثقة نوة عليه الخامل يكون أن )أحدهما(؛ 
*ربتوله.٠^<؛ ودليله جائز، فهذا بثيء، اش إلزامه وعدم بضعفه اعترافه 

لأبره*لا،.الله على لوأهسم بالأبواب أغبرمدهؤخ أشمت 

يستحقوأنه بالنفس، الغروروالإعجاب عليه الحامل ماكان الثاني(: رالتؤع 

كانرحلا أن ذللث، ودليل للعمل، محطا وفديكون محرم، فهدا وكذا، كذا اش عل 
ألاعلي يتألى الذي ذا امن عكيثل: اش فقال لفلان، اش لايغفر واش فال: عابدا 

،لسلك(لواحسكت، له هدغممت ن؟ 

ؤبمسيحيؤن()إسارإضأ!يود، يقال؛ لا ،ةأ هاذ،ل- ٢٠

ونماص()يهود ؤإضا 

الكتابق ورد بإ يمون ؤإنإ ولا)إمراتيليون( يحيون( )مجال: لأين

رسائله:ق زبخئ\ذت4 محمود آل زيد ابن عيداش الشيح قال ورتهود( والسنة)نصارى( 
الصحابةنول من ولا ء؛ئإغئلقأةاأ؛(، اش رمول سة ولأل اش كتاب ل يشت )لر 

الضعفاءوالخاملزا،افضل باب والآداب٠، رالروالملة كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه )١( 
اصححسلم«)أ/؛آ'أ(،يرذم]أآأ؟[.

منالإنسان نقط عن رالهي باب والآداب•، والصالة ارالم كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه )٢( 
(.٢٦٢١(،يرiم)٢٠٢٣/٤ص«،بحسالم)رحة 

(.٧٨ءث؛مينا()T/ ابن فتأوى »ءءموع )٣( 



الفوائدلطائف 

إناالم%|مححان، وتمتهم نمصارى، القه ّإهم ؤإب دااه^ان، النصارى مه ن
ا.رإمرائيل(ل اليهود تسمية كحدويث، قريب، عهد من حدئت، 

اتيوماصايى سد اثذى الإئجيل أنواع قاتلة: -  ٢١

يوحنا٢— )متى( إنجيل — ١ أناجيلI أربعة النصاؤى: بأيدي التي الأناجيلر 
ؤإنايح، السميريا لر و)مرقس( )لوقا( أن عل متفقون وهم مرقس، ~ ٤ لوقا ٣" 
كتبهاإنا الإنجيل، مونيا يالتي الأربعة اكالأت هده وأن و)يوحنا( )متى( رآه 

عنبلغها المسيح أن ولا اممه، كلام أنيا فيها يدكروا فلم المسح، رفع بعدأن هؤلأء 
وذكرواومعجزاته، أفعاله من وأشياء اليح، كلام من أشياء فيها نقلوا بل اممه، 

الحديثأهل مايرؤيه حتى من فكانت، ورأوه، منه محمعوه ما لرينقلواكل أبم 
قرآنارى.لست، التي وأفعاله أقواله من النبي عن والغازي بر وال

اتجديدايام بقدوم اتتهست هاذدةاح،كم - ٢٢

بمعنىمشروعة، لست، ولكنها ا، -بمبأس لا اُبديل العام بقدوم التهنئة 
فعلوهلو لكن بعصا، بحضكم تينئ أن لكم ن يإنه ت س للنا نقول( لا ا أنن

خثرعام يكون أن له الثه يال، أن الحديد، بالعام هنأه إذا ه لؤيتيغي أس، بفلا 
الأمورمن ولبستا العادية، الأمور ص وهي التهنئة، فترد هش ومن وبركة، 

التحدةل٣،.

)\()\إ٦\٦(.

لأينبب)؛/آاا(.الصحيح، )آآ(الخواب، 
(•٩٣)عثيم؛ن ابن لاشخ الفتوحاا، الباب ؛القاء )٣( 



الفوائدلطائف 

ب»4لأك«انبتت تسميص حكم قائد٥١ - ٢٣

دراملأك((؟البنت مية تحكم عن وهمح4 العثيم_ين محمد الشيح ئل م
لفعلموافقة نؤع ذلك ق أن كإ ب؛—ا؛ مى يتفلا ملائك، مفرد ملأك الت فق

إثثاه^٠ ٥١بمد ٠^ ألمكث ؤو->ثوأ اف بنات االلأJكة: تسمية الكفارو 
دعوانمى بزا 

اثاور3إىِتيايتتا قوأل< حكم - ٢٤

قدومعد الثركة( )زارتنا قول! حكم ما ؛ ٥٤١٥^؛الخي٠ين محمد الشخ مسل 
والفضل،العلم أهل من الزائر لكون انحوية؛ الركة يقصد كان )إن ت فاحاب، زائر؟ 

فمحرم(أى.حية، بركة يقصد كان ؤإن فجائز، نفع بزيارته فيحصل 

باثهسبصتاثتسسح حكم فائدة، - ٢٥

التسبيح.عدد لضبهل. وميلة محرد لأنها به؛ لابأس بايييحة: التسبيح 
ونحوه!الخرز من نظام ق محعل بإ )الشسح ز؛و4أذئ4.' تيمية ابن الإمام فال 

غثرفهوحن النية، فته نت، أحئذا يكرهه، ل؛ من ومنهم كرهه، من لناس اس 
.موْ(ام.

ونال:الج( ق سام:)_ ^، jjlالخز، j ار_وطىآئانا اق سوند 
الذكرعد جواز س الغ — الخالق ص ولا اللف من لا — أحد عن ينقل )ولر 

مكروها(دلك ق يرون ولا تها، يعدونه أكثرهم كان بل بحة، بال

٢(.)٢ سالة اكدوين«، ءثمرات )٢( (. ٥٣٩)ايالة التدوين" »نمات ( ١ ) 
(.٣٥٨)أ(»نلالأوطار«،س.ولكف>آ/ (. ٢٢/ ١٦ر٣(»مح٠وعاكاوى«)



الموانئلطائف 

انهالحب بسبب ؤقع انبيع أؤل - ٢٦

حنالدنيا، يب بميزهم وكان الخوارج، فتنة الإسلام ق ونمت، بدعة أول 
يعدلب أنه الفاسدة عقولهم ق رأوا فكانيم حنين، غنائم ^^وأةأنح اف رسول مم 

لهفقال تعدل، لر فاك اعدل، —! وهوذوالخويمرة ~ مايلهم فقال مة، لقاق 
املعلى أيامنتي اعدل، أكن لم إن وخسرت،، خبت، القد ^^محا<نحت افه رمحول 

فقال!فتله، ق افه رمحول من عمر امحتاذن الرجل، ول ظإ • تامنوني® ولا الأيبمى، 

معصلاته أحدكم محقر قوم ~ ه جنمن أي* ~ هذا صئضئ من نحرج فانه رردعه 
يمرقكا الدين من يمرقون قراءتبمم، ْع وقراءه صيامهم، مع وصيامه صلاتهم، 

الرميةا(لاا.من السهم 

الابتداعأسباب فائدة: - ٢٧

أقواماأحرج الذي السبب ق فكريت، أف إحواف اعلموا يخ،اس' بعلة ابن قال 
أفئدمم،عل البلية باب وفح والشناعة، البدعة واصتلرهمإل والخإعة، السنة من 

وجهين:من ذك فوجدت بصرمم، عن الحق نور وحجب، 

العاهليفر ولا يغني، لا عإ الوال وكثرة والتنقير، الثحن، رأحدهما( 

فهمه•المؤمن ينفع ولا جهله، 

صحبتهالقلوب د ونففتنته، نومن لا من ة محالو)الثاني( 

)ا(»تفراينممر«)أ/«ا(.
(.٣٩٠الكرى«)ا/)؟(»الإبم 



الفوائدلطائف 

اتبدعحطوؤة هذدةا - ٢٨

ركعمن،الفجرأكثرمن طلؤع بعد رجلايمل رأى رأنه • المسيب بن معيد عن 
ijL؛الصلاة؟ عل الله يعدبتي محمد أبا يا فنهاْ، مجود والالركؤع فيها يكثر 

اوسة(لا٢.حلاف عل يعيبك ولكن لا، 

اسعآهل ع،هاثطِ؛ ح1ْورة فاواوةأ - ٢٩

دميإ،وكان نة، الأهل منهج عل ومحدثا فقيها كان حلمان، بن عمران 
وأصرفهاانزوحها مت وفال الخوارج، مذه، عل ا لكنهحيلة، امرأة فرأى 

الخوارج،مذهب إل وصرفته هي، عله فأثريت، ننة، المسأهل مذهب إل 
ابتليتئد وأنا فشكرمحت،، أعلمت، الث( لأنالحنة؛ ق وأنست، ا أنله؛ تقول مث، وكان

ضمت>'<.

اتيدعحكايهي عى تحالثيراثسإم، فاثوةأ - ٣٠

قيلقها لا لخلسائه، محكها فلا سدعة، سمع رمن الثوري سفيان قال 

قلوتبمم،•

التحدير،هذا عل السلف، )أكثر فقال: اكولة هذه عل قمحذأممئ الذمي وعلق 
حهلافة(أّا،.والشبه صعيفة، القلوب أن يرون 

(.٤٦٦•)ا(ااونالكمى»،بي)آ/ 
)آ(اسراءلأماكلأء«)؛/؛؛آ(.

(.١٢٦ للدهي)U/ الملأء«، أعلام ءاسر )٣( 



القوائددْلائف 

امميهمهذدةاحقثَ؛ - ٣١

الخلالو؛ن الذي هوالثيء شال: لآنئآهعن)اّة( أحد الإمام مثل 

بكوؤعمرأبي اوآلآده،رحب نعليعراتسلف  ٠٥٠۵٥- ٣٢

بكرأي حب أولادهم يعلمون صالحوالسالف كان أنس! ين مالك نال 
القرآنمن السورة يعلمون كإ وعمر، 

اممهداء•_ أهضل اثمديهؤى  ٠٥۵٥- ٣٣

هفتاقق؛اش ئال نزلع، بلا الشهداء من أفضل الصديقون زبخئ\ذو4أ القيم ابن قال 
ؤألئإداءؤأتيدشن آفتثن تن أئم.٤^٠٢ أنم أؤ؛0 ثع ؤآؤزددأؤللإلثا أقع ّ ش دؤ 

الدكرأم.و الشهداء عل الصدضن فقدم [ ٦٩]الثنائ: 

اكمرؤهضلهحقيشت هئد|ةع - ٣٤

بخالقللتخالق يوفقه أن الإنس—ان، عل -ها اطه يتمم الش النعم أعفلم من 
أمحث^رتيه؛محب فقال؛ الخالق، ثهدا اتصف من محب بأنه اش احثر وقد الصثر، 
منأوسع ولا حيرا عطاء أحد أعطي ررما جإغئ؟سمح؛ الني ؤيقول [. ١٤٦]أأةةإ!ئ:

اسر«ل؛ا.

)أ(»تارخدص«،لأينئم)؛أ/سم.)ا(»الورع«)ص:ي؛(. 
(.٩٨)ص: )م»الروح« 

لم،م*صحيح والصبر،، اكُفف، افضل باب رالزكاة،، كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه )٤( 
(٧١rبرةم]٩/٢،)١٠٥٣.]



الفوائدلطائف 

وابوارحالتشكي، عن واللسان الخنع، عن النفس حس الصبر؛ وحقيقة 
المحرمة.الأفعال عن 

المصائبوالصرعل العصية، والصرعن <، ۶٧٥١١عل الصر إل م ؤينق
العبد.تصسب، التي 

اللهعلى التوكل فضل هذاوة> - ٣٥

مامنأضىالأمابهمbJلج اش، ل عص 
كافيه،أي حبه، اض فإن وعدوامم؛ وظلمهم الخالق أذى من لابمليق العبدما 

كالحرمه، بد لا أذى إلا ولابمر0 لحدوْ، فيه فلاطمع وواقيه، كافيه افه كان ومن 
أبدا(را؛.فلايكون مراده، منه بإيبلغ يضره وأماأن والعطش، والردوالخؤع 

الممسرحال الناس مهماتب فاذاوة< -  ٣٦

مراتبا:اييع على الصيبة حال الناس 

أوعليه، الله قدره مما ويغتاظ ربه، عل يخط- كان يالقيبا، مواء اكسسخهل.، — ١ 
الخيوب،وثق الخدود، كالهلم أويالخوارح، والثبور، بالويل كالدعاء ان، باللم
الواجب.للصر مناف حرام هدا وكل ذللمثا، أشبه وما 

ولكنوقوعه، وهويكره يتحمله لكنه عليه، ثقيل الثيء هدا أن فيرى الصر، ٢~ 
واجبا.وهاوا خهل، المن إيإنه نحميه 

سواء،وعدمها وجودها يكون بحيث بالمصييه، الإنسان يرصى بان الرضا، ٣" 

وليمت،تحبة، م وهده تقيلا، خملا لها يتحمل ولا وحولها، عليه يثق فلا 

اهمائاو«)"آ/م؛"ا(.)ا(«دانع 



الفواJاJلطائق_ا

الصيبةلأن ظاهر؛ قبلها الش الرنة وبتن بينها والفرق الراجح، عل بواجمة 
لكنعاليه، صعبة فالمصسة قبلها، أماالتي هذا، الرصاعند وعدمهامراءق 

صرعليها.

مصيبة،من أصابه ما عل يشكراممه بأن وذك ب،، الراتوهوأعل الشكر، — ٤ 
وهذهثوابه، لزيادة وربإ سيئاته، لتكضر بب، سالمصيبة هذه أن عرفج حيث، 
مستحثةأا،.كذلك، 

الأسلأمعد،رقيح قوة محي ' ٣٧

أوحديث،بآية مطل بمج لا أنه رألتزم تنمية ابن الأس—لأم شخ قال 
تلميذهعنه نقله قوله( نقيض عل يدل ما الدليل ذللث، إلاوق باطله، عل صحيح، 

•١^^٢، حائي ل القيم ابن 
يؤحي(ض هيه _ ly)^3؛هذالأةامحصى - ٣٨

•[ ٢٩]لقؤؤ: مألت بين بج، نه ومتث، مةقهُ ^^١ همماق؛ اطه قول 
•[ ١٢:رؤوثاهمت مجهاسكايى >مندث، -آ:بمرزألإآ ت وقوله 
^.^؛٤صفاته من صفة وهي حياته، هي اش افه روح هنا بالروح القمود ليس 

التثريف،بابج محن اممه إل وأصيمت، ع،قل، افه عنلمقها المقصودروح ؤإنإ العلمإء، 
الس_لمين ٤١٥٢يإسحايث واطه وتحوذللثؤ، اش وييت، الله، ناقة ك؛ فهي والتكريم، 

سؤلاحوفصمد هوأحد بل ان، وبدناكالإنهوروحا ليس والنصارى، واليهود 
.٩

(.٧٧/ ١ )٠ محمد الشخ فتاوى ءامحمؤع )١( 
(.١٩٦)م(ءالخوابابح|،لأينبم)؛/ )آآ()ا/أآءأ(. 





فؤائد





الفوائدلطائف 

اتمقهتعلر أصيم فاذاوة< - ٣٩

جنازة،شهدمحت، أق الفقه، تعلمي محسب كان ^ ١٥حزم)؛ابن أبومحمد قال 
تحيةمحصل قم رجل! ل محقال السجد، تحية أصل ولي فجلتا، الجد فدخلتا 
الصلاةمن رجعنا فلمإ ركعمن، وصلمت، فقمتح منة، ٢ ٦ بلغت، قد وكنت، الجد، 

ليساجلس، ل! فقيل الجد، تحية ادرلتا فبالجد، دحلت، انة، الحنعل 

للأستاذوقلت، حزنت،، وقد فانصرفت، قال؛ العصر. بعد وكان صلاة، تؤ وقذا 

وأعلمتهفقصدته، قال! لحون. بن اطه عبد أبى الفقيه دار عل دلي اف! ربالذي 
وعلعليه قراءق وتتايعت، عليه به فدأُتا ماللئج، أ موحنعل فدلي جرى، بإ 

اثمقهعلم فضل - ٤٠

علمالفقه، ثمرة تامل ومن تمرته، إل الفلر الثيء فضيلة عل دليل أعقل—م 
قكان وإن أبدا، الخلائق عل بالْمه فاقوا ايواهب؛، أرباب، فان العلوم، أقفل أنه 

قمبررا رأينا وكم أوباللغة، أو؛الحديث، بالقرآن منه هوأعلم من أحدهم زمن 
معفلمالشيخوخة مع إ يعرفلا اللغة، أوق الممسير أوق الحديث، أوق القرآن علم 

يكونألا للفقيه ينبغي أنه عل صلاته، ل محتاجه ما علم جهل وربإ ال~رع، أحكام 
يركزنم بحفل، علم كل من يأخذ بل فقيها، يكون لا فإنه العلوم، باقي عن أجننا 

،٠والآخرةأ اكنيا عز فانه الفقه، عل 

صا/ا،ا،ااالشلأءأ،لالذص )>(اسرأءلأم 
؛١٢٠لأبنالخوزي)ص: الخاطر•، •صيد )٢( 



الفوائدلطائف 

دعواهثعرنسهع انحس يكذه ادعى.ا محي ، ٥٠۵٥' ٤١
وادعىالخروب، بعد الشمس كمت، )إذا الثيمين محمد الشح قال 

ضرهدم دعواه فإن كرفها، قبل فيه الشمس غابت، بلد ق هالا القمر رؤية أحد 
كانإن ْتوحا المدعي فيكون الحال، هذه مثل ي يرى لا الهلال بان للقطع شولة؛ 

ادعىمن »أن هذا: ق مفيدة قاعدة ،اء الالذكر وقد ثقة. يكن لر إن وكاذبا ثقة، 
دعواهءرتسمع لر الحس، يكذبه ما 

)إك<الإل 4رإتب هئاوة< - ٤٢

ستا:الإدراك مراس، 

جازما.إدراكا هوعليه، ما عل الثيء إدراك اللم الأؤمح،؛ 
بالكلية.الإدراك وهوعدم السميط، الحهل الثانية؛ 
هوعليه.ما عنالف، وجه عل الثيء وهوإدراك الركب، الحهل الثالثة؛ 
راجح.ضد احتإل مع الثيء وهوإدراك الوهم، الرابعة؛ 

مساو.احتإل ْع الثيء وهوإدراك الشلث،، الخامسة: 
٢.مرجوحل صد احتإل مع الثيء وهوإدراك الظن، السادسة؛ 

،^٥٥١٥فقهيؤت قاعدة هاذدةأ -  ٤٣

مراعاتهكانت، الخيادة بذات يتعلق كان إذا الفضل )أن الفيدة؛ القواعد من 
أومكاتبا(.بزمانها يتعلق الذي الفضل من أول 

٢(. ٩٧/ ١ )٦ عثمن• ابن الشخ ورماتل ناوي «محموع ( )١ 
(.١٨يمن)ص; لأن الأصل٠، ثلاثة ءشرح 



ءءحز[وامموائد لطائف 
قفلياسة اغتناما رمضان؛ ق زكاته إحراج السالم عادة من كان إذا مناصا: 

زكاته؛تعجيل غالأفضل حائي، شهر ق شديدة حاجة شرمحاج أتام لكن الزمان، 
الفشرل١ا.هذا حاجة لد 

ta_-tt  ،< مالأحطاءامماضت

عندغلأنه امضوء: ق اممامة عندبعض الأخطاءالشائعة من 
غيرالوضوء وهدا الكفن، غل ؤيرك والرشن، الدراعقن يغل اليدين 

الوضوءأعضاء من ندراكييرا ترك تل لكونه الصلاة؛ معه ولاتصح صحيح، 
الضمضة()نل الوضوء أول ق ل-،ا وغسله غل، بدون الكمان( )وهما 

فروضهومن الدي الرتيب تحقق لعدم الوجه؛ بعدغل لها غعن بجزئ لا 
الوضوء.

اثبولمن عته سش U هذدةأ - ٤٥

حالتحن:ق اليول هطرات عن يسى 

المستمنا يكون أن ~ ١ 

يه.معلوم ونت، له يكون ألا 
أوإذامعلوم وقت< بعد اثلاءه عل اعتاد قد كان أماإن للمشقة، عنه فيعفى 

ا.بتذئر١٢أن فعليه محلوات، مشى 

(.٢٩٦/٦ام:•صاب،لأينصن)
١(.٩ ر١/ ءثٍم؛ن* ابن مسائل من التدؤين *ثمرات )٢( 



الفوائدلطائف 

اتداقُاس،ث طىصاحب يجب  ١٠هاذدةأ-  ٤٦

أوبول محلى به كمن الدائم الحدث صاحب أن الفقهاء بعمى يرى 
قعايشة بحديث وسسدترن صلاة، كل لوثت يتوصأ أن عليه محب ايستحاصة، 

لكلتوضئي ءثم لها؛ قال ؤرإغئأاسمح النص أن وفيها حيش، أى بشت، فاحلمة قصة 
ذلكق يثبت لر لأنه بواجب؛ وليس تحب م ذلك أن آحرون ؤيرى ،. ١ ل صلاة، 

فهيصلاة® لكل توضئي الم أمارواية الث—اؤع، ذلك، لمن بجب ولوكان ثيء، 
حديثأحرج لما قإنه صححه، ق لم مالإمام ذلك وقدأثارإل غيرمحفوظة، 

تركناه(،حرف، نيادة خماد حديث، )ول نال؛ الزيادة، هده بدون المدكور عائشة 

رجب،؛ابن الحافهل نال صلاة®. لكل توصئي ثم  ١٠الذكورة الزيادة بدلك، ؤيعني 
رالز؛ثر(أ بن عروة قول من الحديث، ق مدرجة )الوضوء( لففلة أن )الصواب 

هداوعل العيبن محمد الثسخ رجحه وهد الراجح، هوالقول وهذا 
ذللثجله تمصبإ يؤإنما صلاة، لكل يتوضأ أن عليه لابجبا الدائم الحدث فصاحب، 

الدائم.غيرحدثه احر بحدث وضوؤء يتممفى لر ما 

^رادهاهبنضراكسليو،

القيءوكدا غيرالميل؛ن( )من الدم حروج اءأن الفقهأقوال من الأظهر 
الوضوء،نقمى عل يدل ظاهر دليل يرد لر لأنه هعللما؛ الوضوء لأينقضى ونحوهما 

البخاري*اصحبح الدم*، اغل اب برالوصوء*، كتاب صححه، ق البخاري أحرجه ( ١ ) 
[.١٢٢٨])ا/هه(،برقم 

)آ(|ذحابري*،لأينحجر)ا/ه؛؛(.



اتفواثدلطائف 

تقدير((را/فعل ررقاءفتوضأ ه؛ؤاسمح أنه أماحديث اءالطهارة، بقوالأصل 
تحريإذا الفعل لأن القيء؛ لخروج الوصوء اسمتحياب عليه مايدل غاية فان ثبوته، 

ا.الأ>س>تماب،ل يفيد الأمر من 

حف؟فوق حف تبس عند اتهسح يكؤى كيف فائدة{ - ٤٨

ث،،الحل قبل كان فإن المح، معه يمح وجه عل ، حفعل حما لبس إذا 
أنهوالأقرب، العلمإء، ٧^، حلاف فمحل الحدمث، بعد كان ؤإن اق، للفوقفالحكم 

ألحلأنه عليه يصدق لأنه عليه؛ يمح أن له جاز طهارة، عل الفوقاف لبس إذا 
لكنطاهرتين،ارم/ أدخلتهما ارفإني الّكا قال وقد طاهرنتن، رجليه 
ؤإنإعليه، يمسح لا فإنه محدث، وهو الفوقاق لبس لو أما للتحتاق، المدة تكون 

لالتحتاق عل والمح حلعه يلزمه 

؛^،؟UUfellعلى المسح محله يبدأ فائدهامحنى - ٤٩

لست،فإذا الحدث،، بعد مح أول من تبدأ الحفن عل المح مدة أن ت الأقرب، 
هوالحصر وصوء يكون للحصر، توصأُت، ثم الفلهر، يعد مثلا ست، وأحدئالخما، 

الرجليمح أن المح ق والمسنة نحلمحه، الثاق العصر جاء فإذا المح، مدة أول 
اازهازىأاسن  ١٠القيء من ه\ف>واثء باب الطهارة، أبواب سنه، ل الرمدى أحرجه )١( 

)٧٨(.بشار)ا/ه؛ل(،ُرءم دت،ت 
(.١٧ءالخاراتاس،سري)ص: )٢(انظر: 

صحيح ١٠ءلاهمتاناا، وهما رجليه أدخل ءإذا باب راالومحّوءاا، كتاب صحيحه، ل البخاري أخرجه )٣( 
عل•رالمح باب ارالطهارة(ا، كتاب صحيحه، ق لم وم[، ٢٠٦]برقم ٥(، ٢ / البخاري،)١ 

(.YU(،^^)؛Yrامح«،اابحطا«)ا/•
(.٢٥٧/١)٤(ااالثرحالمع«)



اثفوائدلطائف ؛ثتك؛أأأج^زَِِ 
فابدقواتوضاتم، *إدا ؤوخث4اجةشت لقوله بالمرى؛ والتسري اليمنى، باليد اليمنى 

الل صحح بإمناد السنن أهل أحرجه بميامنكم؛؛ 

انمضاتْلهرض علامات هاذاJةا - ٥٠

امؤين:بأحد تكون الحيض الطهرمن علامة 

فيكونالخيفى انتهاء عند ارأة من نحرج أييفى وهوسائل البيضاء. القمة ~ ١ 
الماء.خميع س محرج لا ممه الحيض، انمهاء عل كالعلأمة 

بانقطاعمنتفلمة عادة لها يكون إلاأن فاكثر، وليلة بوم ك؛ الدم اع انقهل■ "٢ 
بازبن العزيز عي—د ش—يخنا أفتى وبدلك —ا. ح فتعمل مع—؛ن، وقت، ق الدم 

اليومعن نقمن متى الدم انقهلاع أن )يتوجه رحمعآدلذت قا.اْة ابن الوفق قال 
نهله.من عل الغل إبجاب ومحا أحرى، دظخ مرة بجري الدم لأن بطهر؛ ملس 

إلتلتمتؤ ولا حلهرا —اعة س الدم انقظع لوجعلنا ولأننا حرج..، اعة مبعد اعة م
الدمكون لا هدا فحل حيض، لها يستقر لا أن إل أفقي الدم، من بعدم ما 

عائما،فيآحر انقطاعه يكون أن مثل عليه، يدل ما ترى إلاأن طهرا، يوم من أثل 
البيضاء(لص.القمة ترى أو 

برتم٧(، • داويا)!/ ش ااّن الأنممال،، رق باب محاب،الاواس«، ت، ل أبوداود أحرحه ( )١ 
ابنرسن الومحرء،، ق رالتيمن باب وسها؛٠، رالطهارة أبواب سنه، ق عاجه وابن [، ٤ ١ ٤ ١ ت 

[.٤٠٢(،؛رقإ]٢٥٩/١الأرنؤوًل)uجه٠ت;
■١( ١ )١/ عل المح ل باز ابن الشح ®فتاوى ينظر• )٢( 

)ى»الض«)ا'/\<ا،م.



الفوائدلطائف 

اثوصؤءعى اممسل يجثئ ض فائدة< - ٥١

محزئ،فلا اكرد غل أما الوصوء، نوى إذا الوضوء عن يجزئ الخنابة غل 
والحدثحدث، عن يكن ر لأنه وذلك الوضوء؛ عن لايجزئ الحمعة غل وكدا 

وصلالحمعة ل بغالحدث لريرتفع ؤإذا حدث، عن الهلهاره كاJت، إذا يرتع إنإ 
رءلهنال يعيدها فإنه وضوء، بغير الحمعة الإنسان 

اتمؤأتتي4مح حكم فاواوة< -  ٥٢

اتمساقالبماءبمج4ع كان إذا 

علالمرأة محاق اق، الفبمجمع الماء )لوكان ر؛تهأإثقت قيامة ابن الموفق قال 
الماء،إل القي لها يجل لا بل عليها، ولاإعادة تتيمم، ا أنهفالصحيح منهم نمها 

مرضمن لنمها وحفظا بدله، لها المباح مالها، من لالقاليل حففئا التيمم لها وقدأبح 
أوناطؤمء،بمءظأونى("ا.

اثقؤآناسوص  ٥٥۶١^حكم فائدة! - ٥٣

الأدلةق ليس لأنه الكريم؛ القرآن قراءة للحائض مجوز أنه الأرجح 
الخم،أن الصبين ففي ذللثج• عل يدل ما فيها بل ذللث،، يمنع ما 

تطوقغيرالأ الحاج يفعل ا مرءافعلي ت الحج ل حاضت، لما لعائشة قال 

ألاغير الحاج يفعل ما تفعل أن فامرها للبخاري! رواية وق تْلهؤي® حض بالييتؤ 

(.٦٩عيمض)Y/ بن صد للشيخ الشهري،، »الالقاء يطر: )١( 
)أ(ااادفي(ا)؛/ها*أ(.



الفوائدلطائف 

عليدل فهذا الحاج، أعال أقفل من القرآن وقراءة ،. تمل١ ولا باليت تْلوف 
حديثوأما اكحف. غجرمس من لكن القرآن، قراءة لها اء والفالحائض أن 

شيئاالجنب ولا الحائض يقرا رالأ قال! أنه المى عن ظ^;ءغئ عمر ابن 
٢.،ر صعيفحديث، فهو . القرآن،، من 

تلْلهر؟علامخ والكدية \كطوؤ1 تكؤى متى فائدةا ' ٥٤

رأتهاإذا يالإفرازات( مى مان)وهي ا،لرأة من نحرج المح، والكدرة الصفرة 
إذاأما الحيض، من فهي أوبعدم، الحيض بدم أومتصالة الحيض، أيام المرأة 

قالرأة رأت رإذا قدامة ابن ا،لوفق قال ثيئا، تعد فلا الطهر، بعد كانت، 
نصبه. يعتد لر حيضها، أيام بعد رأته ؤإن حيض، فهو كدرة أو صفرة عادتها ام أي

ءدهأحمل(ل؛ا.

الطوافإلا كلها اائ، ا،لنا>مالخائض امفي باب؛ •الخج'، كتاب صححه، ق البخاري أحرجه )١( 
٣(،٠ )٥ (، ٦٨/ ١ ) اابخ١رى٠ •صحح الصفاوا،لروْ'ا، غجروضوء عل عى ؤإذامحبالست،، 

والتمتعالخج إفراد يجوز وأنه الإحرام، وجوم ّبيان بابإ ارالحج®، كتاب صحيحه، ق لم وم
٠١لم مصحح  ١٠، ١١كه نمن القارن يمل ومتى العمرة، عل الحج إدخال وجواز والقرآن، 

[.١٢١١(،برقمل٨٧٣/٢)
لايقرآنأم—،ا والحائض ب، الخنل جاء ما  ٠٠باب الهلهارة، أبواب سه، ل الترمذي أحرجه ( ٢ ) 

أبوابسه، ق ماجه وابن [، ١٣١]برثم (، ١ ٩ ٤ / ١ ) بثار ت.' الترمذي* ارس—نن القران*، 
(،٦^١٣/ ١ ) الارنووؤل ئ—،• ماجه* ابن 'من جنابة*، ثعرة كل 'نحت باب وسهاُ، *العلهارة 

؛رقم]0ا<ه[.
(.٤٥٩)٦ر باز* ابن فتاوى رايجمؤع ينظر■ ( ٣١

)أ(ارالض<ا)ا/ممم(.





الفوائدلطائف 

اتؤضؤءفي الأعضاء حعه،ردثك هائلة! - ٥٨

الوضوء،ق بفرض ليس والأعضاء البدن دللقؤ أن : ۶٣١قول من الصحيح 
بمبوأن يعمه، حتى بدنه عل ا،لاء الخسب، يفيض أن فيجركا الخنابة، غل ولأن، 

ليغأن الخنابة غل ق ينبغي لكنه الماء، يعمها حش الوضوء اء أعضعل الماء 
علالماء يفيض ثم للصلاة، وصوئه مثل يتوضأ نم النجامة، من فرجه عل ما أولا 

٢.يعمهل حتى حده سائر 

اتقبلتأسهلطؤيقصثتحديد فاددأةا -  ٥٩

وقتالمشرفة الكعبة عل الشمس تتعامد عام كل يوليومن ١ مايوواُ ٢ ٨ ق 
أسهلوهذه المكرمة، مكة عرض لخهل اويا مالثمس ميل ويكون الشمس، زوال 

هوستقيلمه وما الوقح،، هذا ق عينيلث، يخن مس الالقبلة،)اجعل لتحديد ؤلريقة 

قرونمن الفلاهرة هذه إل نبه قد المساامين فقهاء بحض أن والحجسب، القثلة(، ■من 
قه(  ٩٥٤سة المالكي)المتوق الحتلماب الفقيه المثال بيل معل ومنهم محلويلة، 

الخليل(.كتابه)مواهب 

اثبمتقولالأذان احابت حكم فائي،ة! - ٦٠

ؤصراصسجلاثهواء عن 

الصلاةيود ب كان إذا اشرة مبالهواء عل صوته المنقول المؤذن إجابة تهمع 
يقول!فالمؤذن بمل، لر لمن نداء لأنه الإجابة؛ تشرع فلا الصلاة أدى إذا أما بعد، 
قالمؤذن إجابة مع فلا جلا، مكان إذا وأما صل، قد وهذا الصلاة، عل حي 

(.٣٢٢٥رقم: )قوى باز ابن الشح برت1ة للأذاء«، الداتمة اللجنت امحاوى )١( 



الموائدلطائف 

لأذانمؤع موثيء صوت، حكاية هو ؤإنإ حقيقيا، أذايا ليس لأنه الحال؛ هذه 
أوغائب.ميت لرجل المجل الأذان هذا يكون وقد مابق، 

ات4غري،؟صلاة ؤقت يخلج مض هذدأة< - ٦١

الأحر،الشفق يغيبوبة العشاء صلاة وقت ؤيدحل الغرب صلاة ونت نحرج 
يراؤحبمده مس الغرومحب يعد عوديه( الالعربمه المملكه )ق قي الجب ؤيع

الغربما؛ين جعل فقد القرى أم تقويم ل وأما دقيقة، ١ و\ محاعة إل اية ّما؛؛ن 
ينبغيهن.ا وعل النامحى، عل التومحة باب من العام، حليلة ونصف اعة سوالعشاء 

إلالغرب صلاة أخرن فربإ البيوت، ق اء الثوخاصة المألة، هذه إل التنبيه 
الوقت،.ق زلن ما أنه منهن ظئا العشاء؛ أذان قبيل 

اثستفي تلصلأة النست احذ مشؤؤعيهمي فاو،وةا - ٦٢

أخدلأن وحده؛ بيته ق يمل الصل ولوكان الصلاة ق الزينة أخذ يثرع 
عمرابن ال نولهذا الماسي؛ نغلر لأجل وليس محتال، اغ لحق الصلاة ل الزينة 

كنت،الماس إل لوخرجتؤ أرأيت الرأس• حاسر يصل رآْ لما ناغ لغلامه 
البيتجj ازفلة صلاة ل حش له، يتجمل أن أحق قافه قال: لا. قال: هكن.ا؟ نحرج 
٠را؛ه واجل احن ق لمصّل والنوم• البت ايح يل بل. يان له يسع 

تلصلأةاسلل اتلحى فاواوة> - ٦٣

ذللث،س ويتثتى الصلاة، معه تيعلل الفاتحة سورة ق للمعنى الحل اللحن 

ممرابن الحافظ نحرجيهإ...قال لشارب >يآصنلآه ل ظاءّ الصاد إبدال 
الضادبين ا متحرير الإخلال يغتفر أنه العلياء مذاهب، من )الصحيح 



١^١^لطائف ََِ 
يليهاوما اللسان حافة أول من تخرجها الضاد أن وذلك محرجيهإ، لقرب والفناء 

ق.فنتفر العليا.. الثنايا وأطراف اللسان طرف من الغناء ومخرج الأفراس، من 
اتإلأحدهمامكانالآحرلمنلأبميوذك(لاا.

اممسانغيارتefءرlيذ^ س اتماتحم الهصلي حكم ؛ا*~فاوداةا 

قالفاتحة قرأ المصل أن لو ولهن،ا ان؛ النبتحريك إلا قراءة القراءة لاتعتبر 

غثرمن ه نفق القرآن يقرأ من وكدا صلاته، تصح لر لسانه، تحريك غثر من ه نف
عمنالعثيم؛ن محمد الشيح سئل وقد التلاوة، أحر لأيوجر اللسان، تحريلث، 

أحرإلا له ليس فاحابت أحرالتلاوة؟ له محصل فهل الفلر، بمجرد المصحف، يقرأ 
،.تلأوةل ليس وعمله المحق،، ق النفلر 

باتمجى)اسضوا مصي هددة< -  ٦٥

حديث،٠ للأجرا، اعفلم فانه بالفجر، رءأس—مؤوا النبي نول 
صحيح.

كانت،حتى بالفجر، يغلى كان أنه ظخثهيخهإي، الخم، م، استفاض قد لكن 
ويفرالغلي، من أحد يعرفهن ما بمروطهن، متلفعان، الومنان،، اء نتنصرف 

القراءةأطيلوا أي: منها. بالخروج الإسفار أراد أنه احدهما: الحديث،؛وحه،زت ذللث، 
مائةإل آية فيها؛الست؛ن يقرأ كان الخم، فإن قرين، ممنها غذرجأ.ا حتمح، 

حزب.نصفه نحو آية، 

(.٤٢اس«،لأينممر)ا/ )ا(»تفرالقرآن 
(.٥٩٦)مسألة اكدوينا< ٠نمرا>ت، )٢( 



لفوائد|١ لطائف 

فانالظن؛ غلبة مع يمل فلا ويغلهر، الفجر __ أن أراد أنه التائي: والوجه 
علاليوم ذلك قدمها فانه مزدلفة، يوم إلا التبن بعد يمل كان ^قأقي؛ئ، النبي 

,)١(.
عاديهعر 

اثحاضراتوقت ياتقلهرفي الإبؤأد حكم > ٥^٠٥- ٦٦

ارإذاقال! ئلجثءائسنح النبي أن نؤؤقؤبمثق، هريرة أي عن المحبين، ق حاء 
يفلهروالدي جهنمءارأ،. قيح الحرمن شدة فإن بالصلاة؛ فابردوا الحر، اشتد 

علةلأتياء الحاصر؛ الوقت، ق التميد مكيفامحت، وحوي ْع لأتشرع الإيراد محنة أن 
الغاء!الحر( ئدة )فإن قوله! ! العيني؛^٥١٥قال الحر، سدة وهى يالإبراد، الأمر 

الحر(لم.شدة هي! بالإبراد الأمر علة أن أراد لكحليل، 
التيالبلاد ل الإيراد لأيشرع أنه ^٥^١٥ تيمية اين الإسلام يح شذكر وقد 

بردواالحرفأ اشتد ررإذا قال! الّمحا —رأن ب ذلك وعلل ا، قيهم لا 
الحر(ل؛/يشتد لا وهناك بالصلاة...« 

لايثتدفانه ا،لكيفامت،، وحول مع الحاصر وقتتا ق الماحي ق هذا مثل ونقول 
هذهفإن نة؛ للمهجرا ذلك ق إن ولايقال! الإيراد، حينئذ فلا الحر، ا فيه

(.Y٩٨/٢ ) سية، ان ضاوى رمحمؤع )١( 
الخرء،شدة ق الظهر ءالإبراد باب الصلاة،، ءمواقت كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٢( 

اابحاوخاري«)ا/ما؛(،برقا]ممه[.
(.٣٤١/للبي)٧ القارى«، »عمدة )٣( 

«أ(.)أ(راشرحاسوة«)إ/«



الفوائدلْلائف 

الردة."ونحوأول مكيفات، فيها توجد لا التي الأماكن ق تطبيقها يمكن الة 
ذلك.

هاتهقضاءU عند جهراتمسبوق ح،كير فائدة{ -  ٦٧

والأسرار،الخهر بئن فهومحثر الخهرية، الصلاة ل مافاته بوق القضاء عند 

إذايالقراءة يجهر كان أنه خهقبممحأ عمر ابن عن ناغ عن الموطأ ق مالك أحرج وقد 
)برئاسة(،  ٩٨ ١٠)للأفتاء الدائمة اللجة فتاوى ل وحاء الصلاة، من سيء فاته 

الشخاين؛ا0؛

ايرضةاتجهري يجؤزب هل الفجر، صلاة من ركمة فاتتتي إذا 

الأخيرة؟

منحوللث، من عل يشوش لا جهزا القرآن من تيسر وما الفاتحة تقرأ ج: 
الإمام.مع فاظلخ، التي الركعة قضاء ق المصين 

تلسمرعسافص أمل فائدة: - ٦٨

الشيخقال تقريتا، كم ٨ ٠ أي برئ ٤ للسفر مسافة أقل أن الفقهاء خمهور يرى 
بيوموهوالتحدد العلم أهل جهور قررْ ما )الصواب ز؛وئ\ذص1 از بعبدالعزيزبن 

العلم،أهل أكثر عليه هوالذي وهدا كيلوتقريتا، بنحوث،انين ذللث، ويقدر وليلة، 
اممهرمول نة وبالله بدين الناس أعلم وهم قتئقبمه الصحابة عن حاء وهوالذي 

مكةإل حدة من يذهب من الفر برخص يترخص فلا هذا وعل 

(.٢٦٧»محموعذاوىاص«)آا/ 



لفوائد١ لهيايف 

عمرانأول إل حدة عمران آخر من افة الماب )حكم ٨ ٠ من أتل لتكوما مثلا؛ 
•القصر مساقة دون هي حالتا والخؤج الرياض ب؛ن ما المسافة وهكذا مكة( 

يهمجع؟هل ناسيا، الأؤل اتتقهد ص قام مي، -  ٦٩

لأير-أعأنه قيامه، بعد ولريذكرإلأ نامتا، الأول التنهد من قام إذا أنه الأقرب 
ا،يجلس فلا قائنا استتم رر•••فإن I المنيرة لحدين، القراءة؛ ق يشرع ولولر 

Iفنقول مقصود( ركن الفقهاءت)القراءة بعض وقول القراءة، ل إذاث/ٍع —ل• ولمية
إلوصوله يعد إلا يخكرها لر إذا الواجبات بقية ولأن مقصود، ركن القيام وكدللث، 

ببماليأق ركنها إل يعود ولا تمهل فإما يعل•ها، اللي الركن 

الأيلاتتقهد اتتبيهي اتصلاهعلى ٌثاووعي\/\ فاذال،ةا - ٧٠

وأماالعل،اء، باتفاق الشهدالأمحر ق مشروعة عل الصلاة 
كذ.لك؛مشروعة أبا والأقرب ذلك، ق العلعاء فا احتاJفقد الأول، لشهد اق 

يارمولت قيل أنه رمحهةنن عجرة بن كب حديث ومنها الواردة، الأدلة لعموم 
علصل اللهم ررقولوا: قال: ،؟ iLipنصل لكيف عيك لم نكف ا عرفناه 

الأخير،اكشهد ق ذلك اجعلوا يقل! ول؛ ا, محمد آل وعل محمد 

®سنوهوجالسء، هل• يتثأن ني ®من باب ®الصلاة®، كتاب سنه، ي أبوداود أخرجه )١( 
ا(.مآتماأآ(،يرنم)ا-ا«شداود«)\/

(.٣٥)صرت للسعدي الخاJةا، •الحارات ينظرت )٢( 
صحح^_؛،؛_^؛^®، النم، عل، ®الصلاة باب •الدعوات؛، كتاب صحيحه، ل البخاري أخرجه )٣( 

النيعل الصلاة باب الصلاة، كاب صححه، ق لم وم(، ٦٣٥٧برنم)(، ٧٧)a/ البخاري 
(.٤٠٦(،برقم)٥٣٠ )١/ ملم؛ ®صحح التشهد، بعّد 



الفوائدلطائف 

شيخناإحة حمالقول هدا احتار وقد والأحثر، الأول التشهد يثمل أته عل فدل 
الأول؛التشهد ق أيضا مشروعيتها )الصحيح ال! وفهئوقك باز ين العزيز عبد 

ذلك(لق الواردة الأحاديث لعموم 

اتسحدتيىاتاJعاءبيى فائدأةا - ٧١

عليهالزيادة وعدم ورد، بإ التقيد المجدشن بتن الدعاء ق الأفضل 
فيتخرمهللق، فانه اللام قبيل الأنم التشهد وق جود الق انمءاء )بخلاف 

اغفرل؛؛رارب جدتين! البين انمءاء ق والوارد أعجبه( ما انمءاء من 
يكررها.

اتسهوسجؤد فادال،ةا - ٧٢

أوبعده؟اثسلأم هوقيل هل 

يعدم؟أم الملام قبل هو هل هو! السجود موضع ق العالإء احتلفط 
بازبن العزيز عبد يخا شمإحة واختاره أحمد، الإمام إليه هوماذهب والرا-ح 

المحيورد اللذين الوضعين ق إلا الملام، قبل هوكله المجود وهوأن زِءهانثق، 
وهما!الملام، يعد يكونيإ 

الركعامت،.عدد ق صلاته من نقص عن ملم ذا إه 

خلن.وغلبة تحر الشك ْع وكان شك ذا إه 

(.Y-y)ا(»محموعظوىاص«)ا؛/ 
ءمستنوصجود0أا، ركوعه ق الرجل يقول ®ما باب ءالصلأة®، كتاب سننه، ق داود أبو أحرجه )٢( 



الفوائدثطاص 

اثمكأر؟اتسهوها سجؤد نسي ثم م،لأت4 هي هاد،وةاإذاسها - ٧٢

أتىقريبا ذكره فإن يسجد، أن ني ثم سهو، مجود الصل عل وحب إذا 
عشمينبن محمد الشيخ قال عنه، ويسقهل صحيحة فصلاته الفصل، ?!ال ؤإن به، 

إلايتذكر لو1ا كإ سقهل الفصل محئاو ؤإن سجد، قريب زمن ل ذكر )إن ؛ ٥١٥٤؛
قطالمجدفيإل لايرجع فإنه الجد، من حرج وكإإذا ، ■ محلويلمة. بعدمدة 

Vt - اثملاح؟هوعلامخآعش، هل، اتجيهج؛ عي، أثراتسجود فاذدةأ

يحدثهاالش العلامة ان ؤرد مل عثيمين بن محمد الشيخ سئل 

الصالحين؟علامات، من الجبهة ق السجود 

قيكون ؤإنإهوالنورالذي الصالحين، علامات، هذامجن ليس فاجاب،: 

الوجه،ق الجود ييه يالأثرالذي أمحا ذللث،، الصدرومجاأميه وانشراح الوجه، 
وجهق لاتفلهر وفد الحالي، لرقة الفرائض إلا لايصلون من وجو0 ق فمدتظهر 

الجودرأ/صليل ممرا يصل من 

أهمل؟اثثائيح؛ اذتظاراءج4ام\ت يكهن محش هاذد،ة: - ٧٥

ترجووكنت، الأمحرة، الركعة من الركؤع مجن الإمام وقدرفع حاعة أتيت، إذا 
الإمام،يسلم حش ؤإنعاتتتثلر الإمام، مع ألاتدخل فالأفضل جديدة، وجود•حاعة 
إنإتدركالخإعة فإن أجرالحإعة؛ ءأذاتضمن لأنك الحديدة؛ الخإعة وتدخل،ع 

(.٣٩٧)ا(»الثرحانمعا)م 
)ما/ا'ما(.الشيخ* )آ(اامحموعكاوىورساهم 



اثفوائدلطائف 

منرضة ادرك امن الني لقول العناء؛ أظهرأقوال ل ركعة بإدراك 
أدركلايكون ركعة، يدرك ل؛ من أن فمفهومه الصلأة،لم ادرك فقد الصلاة، 
،.٢١ي فكدا ركعة، بادراك إلا لأممرك الخمعة أن وك،ا الصلاة، 

تلمطواتصلأتيى بيى يجوزاتجهع متى هائلة! - ٧٦

الطرعندنزول والعشاء المغرب وين والعصر، الفلهر ين الخمع لاي-ثرع 
حطبةل الني استسقى ولما الخمع، برك والمسقة الحرج وجود عند إلا 

^لىلجسنحكانصطلةأيام
الناسدنيا عل أثر المهلر هذا لنزول يكون أن الثقة وحوي علامة ومن بؤع، الأم
التجارية،المحلات بعض ؤإغلاق ١^^١^٤، ق والسيارات الناس حركة قلة من 

ونحوذلك.المطر بسب بيوتم الناس س كم ولزوم 

الثلهروايصرتيمطرسى اتجمع حكم فائدة! - ٧٧

اض،يتقوا أن احد المسسأئمة )عل زِأثئاالثثت از ببن العزيز عبد الشيح قال 
مهلروحاء جد، مفيها عتوه الحارة فإذاكاك الشرعي، الحكم يتحروا وأن 

الصلاتين،بن بالخْع بأس فلا الأرض ق سيول أو عليهم، ويثق الناس يؤذي 
كبزا،حلامحا فيه لأن أحوهل؛ فركه والعصر الغلهر أما والعشاء، الغرب ستا ولا 

سخروجا ذلك ترك والأحوط الأول لكن صح؛ والفلهر العصر ين جع ولو 

ركُة،،الصلاة من أدرك امن باب الصلاة!، اموامت، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه ( ١ ) 
»_باب ءالصلاهء، كتاب صحيحه، ل لم وم[، ٥٨'؛؛(،برذمت' )ا/'البخاري! اصحيح 

أ(،برمم)ي'اُ(. ٢٣/ ١ ) ملم! ااصحٍح الصلاة!، نالك، أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك 
(.١ ٠ ٤ / ا )٥ __! ابن الشخ ورماتل فتاوى "جمؤع يطر•  ٢٢ر



١لفوادد|لطائف 

الواجبحال كل لخن التخلص، ق هل أمالمهار لأن ذلك؛ ق الثديي الخلاف 
يتأملوا،بل الخمع، ق يترعوا وألا الأمر، ق يتفلروا أن المسجد وأعيان الأئمة عل 
ذاإيجْع،حارتم ل متتابع أومطر اكلرقات،، ق الثقة فيها بية علة هاك كان فان 

هذاهوالمشروع(لا٢.محإلأترك، 
اتج4عؤتوقت بدائم هاذدة< - ٧٨

لهذاؤيدل العلياء، خماهثر قول ق الشس بزوال الخمعة صلاة وقتر يبتدئ 

الخمعةيهل ^تواقسمحكان الّكا أن أنس عن البخاري صحيح ل ماحاء 
الثمي.تميل ح؛ن 

الشمس(.رالتتا إدا الخمعة وقت، رباب ت يقوله دلك، عل البحاري بوب وقد 

فيها؛الخلاف وقؤع مع ألة المسءءذْ البخاري ررجزم حجرت ابن الحاففو قال 
يحئفلا الصلاة، من جزء والخهلبة اه، ءندْ«رىا المخالمذ دليل لضعف، 

الزوال،قبل الخمعة صل ومن الزوال، بعد إلا الدخول ~ هذا عل بناء — للخمليس، 

العناء.أكثر عند صحيحة غير فصلاته 

اتجهعمحصايص من فائدة: -  ٧٩

قيلبس أن تح.-، يأنه الخمعة، خصائص من أن لآتهآنئئ1 القيم ابن ذكر 
هدمنؤئدّوأزبمكر هائ١^ت اطه لقول عليها؛ يقدر التي الثياب أحن إليها الذهاب 
باختلافنحتلما الثياب وأحسن هذا، ق وردمحت، ولأحاديث، [. ٣١:]اويإبم٤ متميه 

/١ )٦ باز ين العزيز عبد الشخ ماحة دروس ( ١ ) 
٣٨٧.)



الفوائدلميائف 

الزينة؛من الح المثلبى أن — عودية الالعريية المالكة ق — عرفنا وق الأعراف، 
لمنه لبنة الفمن هذا وعل ونحوه، كالزواج الهامة بات المنامق يلبس ولذا 
الخمعة.يوم الجامع للمجد ذهب، 

الإجابمأسباب اتدعاءس قبل انميشن قاتلة: -  ٨٠

إلحرج إذا يحمذآثئ تنمية ابن الإسلام شخ )شاهدُت، القيم ابن قال 
وسمعتهمزا، ؤلمريقه ق به فيتصدق غره أو خبز من الست، ق وحد ما يأخذ الجمعة 
فالصدقة^^ابج؛ءمح، الله رسول مناجاة يدي ب؛ن بالصدقة أمر الله كان إذا ت يقول 

بالفض؛اإة(روأول أقمل محتال الله متاحاة يدي ين 

اتجيعماذتظارصلأة عتي، الأعمال اهضل فاتدة: - ٨١

)ركعتتنمثنى مثنى تصل أن الجمعة لصلاة تذهب، عندما به ماتشتغل أفضل 
أحبهي الصلاة فإن تقريبا( دقائق ع بالزوال )قبل الهي، وقت إل ركعت؛ن( 

ذكروقد غرها، ق محتمع لا ما العبادات، من فيها ومحتمع هتاقل الله إل العمل 
والليلةاليوم ق الفريضة غر من تطوعا يمل كان أنه أحمد الإمام رحمة تق 

بهيقتدي الأحكام عمدة صاحب، المقدمحى الغني عبد الحافظ وكان ركعة، ئلاثمئة 
فىذلان،.

(.٣٩٠)ا(ازاداس«)؛/ 
اصحيحلوثنيا•، الصلاة افضل باب الصلاة•، •موامت، كتاب صحّحه، ل البخاري أحرجه )٢( 

كونُبيان اب ب•الإي،اذا•، كتاب صحيحه، ق لم وما(،يرنمتم؛أه[،  ١٢ا/ البخاري•) 
[.]٥٨برقم <، ٩٠)ا/ الم« مصحح  ١٠الأع،ال،«، باق الإي،ان 



الفوائدلطائف 

غيرسليمص اتصلأة الاقنمارعش حكم فاواوة> - ٨٢

غثرمن هكستح المي عل الصلاة عل الاقمحار كراهة عل العناء نص 
طموأء؛ثأهاؤصث_ىةنه ال! فقحميما، ما ا أمرنفد ^1^، افه لأن تسليم؛ 

لاص٦ْ[ر١،.

اتسلأمقبيل اث4شروءّ الأدعيص س فاثلة! - ٨٣

قماحاء لام، القبيل الأخبمر الشهد ق تقال أن يشئ التي الأدعية من 
قأدعوبه دعاء علمني اض رمول يا قال: أنه دمح.ءثن الصديق بكر أبى حديث، 

إلايغفرالدنوبء ولا كثين!، ظلنا نفسي ظلمت رني اءاللهم قرت قاوت ق، الص 

رالغفبىرالرمماا إلكاأنت مغفرة، عندك من فاغفرلي أنت، 

واتسجؤداترء^وع سس س فاددة< - ٨٤

سبحاك ١١التسبيح! من فراغه بعد ومجوده ركوعه ل اكل يقول أن المنة 
رْءممؤعها،عائشة عن المحيحض ق حاء نا اغفرل®؛ اللهم وبحمدك ا ربناللهم 

ؤيناسبحامااللهم  ١١ومجوده! ركوعه ق يقول ظلإث4إبجىإوي النبي كان قالتا! 
اغفرلى*ل'اا.اللهم ؤيحمدلث،، 

٤(.٤ ٩ / ملم•)١ صحيح عل النووي راشرح بظر• آ ١ ١ 
البخاري•*صحح اللام•، قبل ءالدياء باب ءالأدان•، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٢( 

والاستنفار®،والتوبة والدعاء والذكر كتاب صحيحه، ق لم وم[، ٤٨٣ ت برقم (، ١٦٦/ )١ 
[.٠٢٧ ]٥ برقم ٢(،  ٠٧٨مسلم•)أ/ وصحيح بالذكر•، الصويته حمقى واستحباب باب 

البخاري•وصحح الركؤع•، ق والدعاء باب والصلاة•، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٣( 
الركؤعق يمال وما اب بوالصلاة•، كتاب صحيحه، ق الم ومس[، ٤٧٩ ] برقم (، ١  ٥٨/ )١ 

لمه)ا/"هم(،يرنم]أخأ[.والجودر،وصححم



الفوائدلطائف 1ئلأجوَِ 
اتملأةهي الاثئلاق حكم فائدص - ٨٥

يومالغرب صلاة ق النبوي بالمجد حمل لما الفقهي الظر حول فائدة 
يالغرب صلاة الخديفي عل الشيخ مملع حيث ه، ١  ٤٣٢♦ا/ / Ynبت ال

ولعلهحديد، من الصلاة واستأنف وتوصأ ذهب ثم كر، بعدما الموي الجد 
الإمام،صلاة ببطلان الآموم صلاة تبطل حيث الحنابلة، عند الذهب عل اعتمد 

أحدتخلف يالحال هده ق الإمام أن إل العلمإء أكثر وذهب تخلأف، امحفلا 
لماخ.بمنن عمر أن له ؤيدل الراجح، هوالقول وهدا الصلاة، حم ليتم الامومين؛ 

بمحضرذلك وكان الصلاة، حم قاتم فقدمه عوف، بن الرحمن عبد بيد أحد محنمن 
كالإحماع.فكان الصحابة من 

الوقتلحول سافربعال نص قصراكلأة حكم فائدة: - ٨٦

يصل،أن فبل ارتحل ثم البلد، ق وهو الصلاة وفت، السافر عل يحل إذا 
•الحمهور وهوقول العلإء، قول أصح ق البلد معمور غادر إذا القصر له ثرع 
الثانية،ونت، أول الثانية، وقت يحول قبل البلد قدم ثم الفر، ق وقصر جع ؤإذا 

ْعالثانية صل فإن الشرعي، الوجه عل الصلاة أدى قد زكونه الإعادة؛ لرتلزمه 
.^١٢له صارت الاس، 

اتصسغيقيا يع اثخسوف ومع إذا ي،ر»ر ما بيان فائدة: -  ٨٧

صلاةعل الغرب صلاة تقديم فالأول الشمس، غروب مع القمر حسف إذا 
غروببعد أنه ومعلوم الليل، القمر طهلان أن من الفقهاء ذكره لما الخوف؛ 

•٧( ٠ ص- ، ٦٤العيد الإسلامية البحوث )محلة باز ابن الشخ فتاوى من )١( 



موائد11لطائف 

الأوياتببقية مقارنة نميرنسيتا الغرب ونت ولأن باتا، الإصغار لازال الشمس 
له.فيحتاط 

اممي،رض اثكسؤق صلاة هذاوة| -  ٨٨

لقولكاسفة؛ الثمى رؤية من يتحقق حتى الكسوف صلاة لأتشرع 
لحياته،ولا احد شون ينكسفأن والقمرلا الشمس ارن ءزلجتؤليخمحإ<ئ؛،؛ البي 

بالصلاةالأمر فعلق فصلوا«لا،. رايتمؤهما فإذا الله، مزايات ايتان ولكنهما 
صلاةتثرع فلا الثمس، رؤية من يمنع غيم فلووجد وعله كامضن، برؤيتها 

الكسوف.

حطبهي؟اوكسوف ثصلاه يشؤع هل فاذاوه< - ٨٩

الخمهورهونول والأقرب الكسوف؟ لصلاة حهلية تحب هل الفقهاء اختلف 

إالحال،مناميه توجيهية كلمة بعدها يلقي المسجدأن لإمام ييغي لكن لانجب، أما 
بالميقثلإسك.اقداء 

اتبؤداجل من اتصلأتين بين اتجمع حكم : ٥^٠٥-  ٩٠

النبوة،زمن موجودة كانت قد الرد شدة فان الرد، شدة لمجرد الخمع لايشيع 
يأقكان الل.ى الرد يكون وربا ، ٢٤عرض خْل عل تقع ^*؟^٥،؛<؛، الّك، ومدينة 

الخزيرةل الأقل عل حالتا ياق الذي الرد من الأحيان من ممر ق أشد الموة زمن 
جاءوقد واحد، ثوب محوي منهم الواحد لايماللثا الناس س ممر وكان العربية، 

عهدعل ثوبان له كان )أينا قال! ئئقبممحا عثداض بن جابر عن البخاري حيح صل 
نحرمحه.سق )١( 



شدةصهمهسخكملأجل مءتست؟!(لاا.وْع 
واللأبسبالتيفئة ا عاليهالتغلب يمكن البرد شدة إن ثم واحدة! ولومرة برد ال

بأمرآخرمصحوبا البرد كان إذا ما ذلك من ويستثنى ونحوذلك، الناسبة الشتوية 
ونحوالغزيرة الأمؤلمار أو الشديدة العواصم، مثل شديد، حرج معه الناس يلحق 
الخمع.بجواز يمال، أن الحال، هده ق فيمكن ذلائ،، 

اتصلأةفي الصتين دث4يض حكم مائل2: - ٩١

الصلاة!ق العيبن تغميض لحكم ذكره معرض ق القيم ابن فال، 
كانؤإن فهوأفضل، بالخشؤع، نحل لا العن تفتيح كان إن ال،! يقأن )المحواب 

عليهيشوض( مما أوغرْ واكزؤيؤ، الزخرفة من قبلته j، لما الخشؤع وبن بينه نحول، 
إلأقرب الحال، هذا 3، تحبابه ؛اسوالقول، فطنا، التغميض يكرم لا لث، فهنالقلبه، 

ر؛الكراهةل القول، من ومقاصده الشؤع أصول، 

اتكؤسيعلى بصلي ص ساقت كيضت فأودةا - ٩٢

عليقعد من رامصافة® تكون كين، زِكةآئئ! عشمن بن محمد الشخ ئل س
برحليهلا بمقعدته، فاحاب! الصلاة؟ ل الصفج، ق كرسي 

ءصحٍحالصلاة((، ق القفا الإزارعل عقد  ١٠تاب ااالصلأة،ا، ىاُِج صحيحه، ل البخاري أحرجه ( )١ 
اوخاري«)ا/'،م(،برقم]ماهما[.

)آآ(«زاداس«)ا/أهلإ(.

(.١٤٨)سألا التدوين" »ن،رات، )٣( 



الفوائدلطائف 

هود|ةاعواشعدع1ءالأسخاؤة- ٩٢

اللامقبل الاستخارة دعاء هل ; ^٥١٥از ببن العزيز عبد الشيخ ثل م
الاستخارة:حديث ق ءكيآصْأسم لقوله أفضل؛ اللام يعد فقال: بعده؟ أم 

متقيو)ثم( ا. ١ استخيرك...ا،ل إني اللهم ليقل؛ لم رضيتين، •••فليركع رر 
الدعاءعل الركعت؛ن وميم اللام، بحد إلا الصلاة تتم ولا والتراحي، التريب 

سنمالإحا؛ةلآا/

٩٤ - tةJاJاثتؤيم؛صلاة فا

التوبة(صلاة مى: ركعتتن)ونؤيصل يتوضأ أن ذنب ل ونع لمض ين 
قال:البي أن ئمحقممقبمتئ الصديق بكر \لي لخديث، فتاق؛ افه ؤيمتغفر 

غفراللهإلا ؤيستغفرالله، ركعتين يصلي ثم فيتوضأ يإنيا يذنب مسلم من راما 

ٍذكثواأشَصوأ

ءصححالاستخارة•، عند •الدهماء باب •الدعوات•، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه ( ١ ) 
)ح/اار(،يردم]\س[.المخاري• 

(.٥٥)ه/ البانية• الدروس من العلمة •الفوائد )٢( 
ت;داود• اير ءض الاستغفار•، ءق باب القرآن، فقاتل أبواب سنه، ل داود أبو أخرجه )٣( 

قجاء  ١٠٠١٠باب الصلاة، أبواب محنته، ق والترمذي [، ١٥٢١]برقم ( ٠٦٣ )آ/ الأرنووط 
•حديثو؛والات آ. ٤ ٠ ]٦ برقم ٥(، ٢ ٤ / ١ ) بشار ت. الترمذي• •سنن التوبة•، عند الصلاة 
•حمن• 

(.٩٩قداية)؟/ لأبن ااالض« )؛(بمفلر:



ثطالفاثفوائد

اممواؤلقتؤت جض ض ايممش هانئص - ٩٥

امكيع>، امفع بعد 

قاكازلة قنوت جعل ق الحكمة أن ظهرل ؛ ٥١٢٥^حجر ابن الحافظ قال 
كونما )أقرب بت كإ الإجابة، الجودمفلتة أن السجود■ع دون الاعتدال، 
النازلةقنومحت، مجن الطلوب أن ت الأمربالدعاءفه وث؛ويت، وهومحاجي(، ربه العيدمن 

.٢١ولو؛التأ٠ينلالدعاء ق الإمام ا،لآموم يشارك أن 

اتهساجدهي اثسؤال اثسؤإءمحي عتع هاذدة| -  ٩٦

يوجبدليلاشرعيإ أعلم لا از بعيدالعزيزبن الشيح محإحة قال 
يمغفإنه بفق؛ر، ولبى كداب أنه عالم إلاإذا المسجد، ق السؤال من الفقيو متح 

سذلكأم

امحصليىأهام اممتايات متاديق حضرؤضع هاذدة| - ٩٧

مناديلمن النفايات لوصع صناديق اكبملن أمام اجد المبحخى ل يومع 
الشيخوتدمحسنل اكل، تيلة القدرعن الأمربإزالة ماوردمن وهدايتاق ونحوها، 
والهيتقززمنه القس لأن ذللث،؛ لاأرى فقال: ذللث، عن ;^١٥ ع؛يمين محمدبن 

محهشدُدلم.

)؛(•اثحابرى«)أ/؛بمإ(.
: ١٧٢*ا/ ومقالات.نضءة«)• ذأوى اصرع )٢( 
١(. ٥٣سألا)اكدرُن• *نمران )٣( 



لفوائد١ لطائف 

اتجتاؤةتصلأة حضوراتنساء حكم ، ٥٠٥٥- ٩٨

ههسكاليي أزواج صل وقد الجنائز، عل للصلاة الماء بحضور لابأس 
عيمينبن محمل الشيح تل موقد وقاص أيى عدبن مازة جنعل 

يتبعنلا ولكن فأحاب،ث)حائز، الخنازة؟ صلاة اء الثحضور حكم ما 
الخازة(لم

صلاةفائدة، - ٩٩

محيفعلها والأفضل وقتها، أول ق الضحى صلاة هي الإشراق صلاة 
تومضحين الأوابين راصلأة الخم، لقول الرمضاء؛ واشتداد الضحى 

الضحىصلاة وأثل الرمضاء. عليها تشتد أي: ترسض، ومعنى . ارراا الفم،
٢.ل ركعتين كل س لم يأن والأفضل الأصح، عل لأكثرها حد ولا ركعتان، 

)ص(سوية في اثتلاؤة سجدة هائلة، - ١ ٠ ٠ 

مسورةس ( ٢٤)رقم الأية عند الملأوة سجود مشروعية ق العلمإء احتلم، 
اوثسخآل ق[. ٢٤:]هؤث ؤأدآي-،ه ؤحزنآنجا ظسةئمز،> نكه ٢^١ داررد ُؤوءلر( )ص( 
أوالصلاة ز المسالم قرأها إذا فيها جود ال)السنة باز بن العزيز محي 

ءصحيحالجد،، ق الحنانة عل ءالصلأة اب يءالحنائزء، كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه ( ١ؤ 
ارا'1(،برذم]مآ[.سام،<)آ/ 

[.١ ت٨٨ التدوينا؛ ارثمرات )٢( 
الفصال،،ترمض حين الأوا؛؛ن اصلأة اب براكلأة،، كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه )٣( 

[.٧٤٨]لم«)>/ه>ه(،برذم »اصمحم
(.٣٨٩/ ا ابنباز،)١ الشخ ناوي امحموع )٤( 



الفوائدلطاثق ََِ 
وقد. ٢١١فيها(بمجد لأ؛ءهءنبجت)رأيتعاس ابن لقول خارجها؛ 

\مآ[رآا.لالمحقزب: ثتأه ثثولآشثننه عئة؛جلثاش قال 

 ١ ٠ ١ -^iSjiJ  اثسوائفيبيى اتيأ4وهم ؤقوف حمو

لأنالصفوف؛ قطعن إذا رالأعمدة( واري البن بالماموم^ن وقوف يكرم 
منالتراص الصافة ل المهللوب ولأن السواري ين الصلاة يتوقون كانوا الصحابة 

هذافات الصفوف، شير موار هناك كان فإذا واحدا، صما الناس يكون أن أجل 
ذللث،فإن صيما، والسعجد ة كم الخإعة كانت، أن بذللث، إل احتج فإن القمود، 

المجد.خارج وقوفهم من حم السجد ل السواري بن وقوفهم لأن به؛ باس لا 
اتجتايرعلى فيها يصلى التي اتمساجد تتبع حكم فاذد،ةا - ١  ٠٢

الصلاةفإن }دخ؛ر\ت.< المارعة من الخنائز عل فيها يصل التي اجد المتمع 
أننمحهبمئ هريرة أتجا عن الصحبمحن ل جاء وقد عقلتم، ا فضلهالحنانة عل 

حتىتبعها ومن ، قيراط، فله حنانة على صلى ررمن قال؛ الله رمول 

سقال؛ الحديث، هذا عمر ابن 4^ ونا احدأر مثل، أصغرهما قيراطان، فله تدفن 
الحناتز.بتعدد تتعدد القراريهل أن نة الوظاهر ، كثيرة قراريهن ل فرطنا 

إنهالأييب ذا داود عدنا رواذكر باب الأس—اءا، •أحاديث، مماب صحيحه، ق البخاري أخرجه )١( 
اآ؛(،ُرةم]آ'؛؛ما.أواب«،»صمحالخارى«)أ/ 

٧(.٠ V/ بانا؛)٠ ابن الشخ فتاوى لامحمؤع )٢( 
البخارىْءصحح تدفن®، حتى انتظر أرمن باب ءرالحنائز®، كتاب صحيحه، ل البخاري أخرجه )٣( 

الخنائزعل الصلاة ءافضل باب ءالخنائزء، كتاب صحيحه، ق لم وم[،  ١٣٢]٥ )آ/٧٨(، 
ل٩٤٥(،برقم]٦٥٢/٢سحسلم«)



الفوائدلطائف 

واثليلماتيوم في اثتبي يه فائدة{ - ١  ٠٣

محافظكان ركعة، أربعون والنهار، بالليل الرام، ^^نمحك الّ؛ي، ورد مجٌوع 
بالليل،قيامه عثرة ؤإحدى رانية، منة عشرة واثتتا فرصا، عشر بُة داما عليها 

أنللعبد فينبض راتّ،، غر فعارض ذللئ، عل زاد وما ركعة، أربعون والمجمؤع 
لمنالباب فتح وأعجل الإجابة أمرع هما المات، إل داؤا الورد هذا عل يواظب 

رمرْل١ أربعئن وليلة يوم كل يقرعه 
اثصلأةفي الاسؤاهص جلسص ح،كءر فائدة: - ١ ٠ ٤ 

الائراحةجلسة حكم ق )الصواب : ;؟٥١٥عيي الالرحمن عبد الثبخ هال 
بهتحتمع الذي وهو ونحوه، عاجز من محتاجها من حق ق إلا لأنس أنيا لصلاة ال 

بعضهم،ذكرها وقد يذكروها، لمر الخم، لصلاة الواصفن فاكثر الأدلة، 
الأصولي؛نوعند فهوالصواب، الموص بجمع الحمل فيه محصل فول وكل 

أولكان الشرعية، والأدلة الروايات الخمع؛؛ن أمكن متى أنه ~ عليه المتفق ك— 
.الأحر( دون باحدها أوالعمل المخ دعوى من 

اممائبعلى الصلاة حكم فائدة: ١-  ٠٥

ببلدات مإن الغائّ_ا أن الصواب : ;؟٥٢٥تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
النجاثى؛عل الجي صل كمما الغائب،، صلاة عليه صل فيه عليه يصل لر 

صلاةعليه يمل ب مات حيث، عليه صل ؤإن عليه، يصل ول؛ الكفار مات؛؛ن لأنه 

(.٣٢٧)ا(اا3اداس«)ا/
(.٤٦)ص؛ كصّمةة السائل عن السعدية )٢( 



الفوائدلطائف 

علصل ^ث؛يثسك واليي عليه، المس—J_ بصلاة سقط قد الفرض لأن الغائب؛ 
سةل١ا.وتركه وفعله وتركه، الغاب، 

انمامحيىالاسكاءدهاء همة< 

قالصحابة طب، وفد لفح، العن ماثور المحا-فن بدعاء الاسسقاء 

رْ.بمنمعاوية عهد ول ;?.بمه، قوا فلهم يشقي أن العباس س عمر عهد 
فقامالأموي؟ بن يريد أين وقال• اس، قي؛النيتمعاوية فخرج الناس قحهل 

قوا،وصالترس مثل صحابة فثارت، ففعل، بالناس، يتقي أن منه وحللس، يزيد 
•عيينة ابن فال بمم، قى يّتبامم يوصفون أُبمم نجئ الرواة بعفر تراحم ول 

حبانابن وقال حابر• بن ؤيزيد عجلان ابن تيإت يتقى صالحان رحلان حدثنا 

افهستثمقى ان الامسقاء اراد إدا ام للأممايستحم، يكر )باب، ٠ حيحه صل 
للامتسقاءمحار أن فينبغي هنا ومن ،، لدللث،( الدعاء استجابة رجاء بالصالحن 

دعوتم.إجابة ترجى ممن والتقوى بالويع عرفوا من بالاس 

سكاءآماه(بعذب انمت )إن ا حديث معنى هاداوة> - ١  ٠٧

قوللايعارضر . عاليه،' أهله سكاء بمدي، إزاكت، ءت 

المبتحإن فالهسنحلميقل: [• ١٦٤:هفيjمحآؤنممحهلص هئاك: اش 

(.٥٢• المم)ا/ لأبن «زاداس«، )١( 
XW'MC()

البخاري®صحيح  ٠٠اريض،، عند ®البكاء باب ®الخنائز®، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٣( 
 /t(٨٤ ،)(١٣٠٤ ،)ب ®افلستح باب ®الخنائر®، كتاب صحي،حه، ق لم ومjعليه®،أهاله ببكاء يعا

المهر\/خم1(،)7؟ه(.»صءيحم



الفوائدلطائف 

العيابفإن العقاب، من أعم والعذاب ايعذب* قال،! بل عليه، أهاله ببكاء يعاقب 
النيفان السب، ذلالث، عل له عقابا ذللث، كان بسب تأل( من كل وليس هوالأل(، 

روشرابه،، طعامه احدكهإ بمنع الساد، من راالس_فرقْأ،وة قال! طمحثواتفج<ئي 
دب،عل هوعقابا وليس عذابا، الممر مي ف

اثيلنيىلاستقبال اثميت اهل اجتماع حكم فاذاJةا - ١  ٠٨

تومعغر من لكن به، لاباس المعزين تقثال لاممكان ل الميتؤ أهل ؛"؟؛؛،!ع 
النيلقول محلحام؛ لهم بمنع أن والمسه ونحوها، ومرادثاُت، ولائم ؤإقامة 

أبوداود!قال يشغلهها<ارم/ ما أناهي( فقد جعفرْلعاما، لأل ررابعثوا هيسئي.' 
آ.ه-م(ل يعملون ولا لح*ا، )يعمل قال! الين،؟ عل العلعام عن ثل مأحمد مهت، م

أنهوالأقرب الحلمإء، لبعض فهوقول الاحتلغ محرد ينكر الناس بعض كون أما 
معهوالوقوف الصاب وحر التكافل من شرعتا مقصدا محقق لكونه به؛ أس بلا 

،اصحيحالعياب،،، من قهلعة فر اب،؛البءالحج؛،، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )١( 
مناااسمرقطعة باب الالإمارْا،، كتاب مححيحه، ق ومسالم ح(،برقملا'خا[، )v/ اJخارىاا 
(،١٥٢٦)v/  ٠١لم م®صحيح ثسغالهاا، قفاء بعد أهله إل افر المتعجيل واستحباب العذاب، 

؛رةم]يآبما[.
(.٣٧•ا؛نت؛ميت«)؛أ/ )آ(»محموعذاوى 

بنعبداف حدينه من أحمعجن، محهم اف رصي البيت، ندأهل مند، الأحدل الإمام أحرجه )٣( 
والترمذي[، ١٧٥١]برقم (، ٢٨٠الرسالة)٣! ط: أخمد، ند مغؤقتن، طالب، أيٍر بن جعفر 

بشارت.' الترمذي،، ®سنن السنج،،، لأهل بمنع الضام ل جاء ®ما باب الخناتز، أبواب ننه، سل 
إليبعن، الطعام ق جاء اما باب الخناتز، كتاب سننه، ق ماجه وابن [، ٩٩٨]برقم ٣(، ١ ٤ )آ/ 
ماجه•)ا/لاه(،؛رمم]ُاآا[.ابن ®سنن الميت،•، أهل 

(.١٩٠داود•)ص: ش ائل ®م)٤( 



الفوائدلطائف 

الينلأهل الطعام وصنعة الاجتعلغ نعد ،اكنا جريرت حديث أما الصبة، شدة ومت 
فقال!أحمد الإمام عنه وقدسئل صعيف، لكنه ماجه، ابن رواه فقد ،. الياحةاا١ من 

الحديثسل٢/uأرىلهدا

ات4رأيضعيادة عند تستامل( )*ا مؤدا حكم فاددةا - ١  ٠٩

يعودعندما الأشخاص بعض قول عن باز بن العزيز عبد الشيح مثل 
الناسمن فلأيا أن يسمع عندما الأشخاص بعض وقول تتاهل( )ما المرضى؛ أحد 

علاعتراض لأنه محوز؛ لا اللفظ )هذا فاجابج! تاهل؟ بما وافه يقول! مريص، 
ويقدرهيقضيه فيإ البالغة الحكمة وله عباده، بأحوال أعلم وهوتبماثة تبمائة، افه 

يقول!أن المشروع ؤإنإ ذللئ،. وغثر وفقر غنى ومن ومرض، صحة من عباده عل 
ا.الهليبة(ل الألفاظ من ونحوذلك اممه، وشفاه اممه عافاه 

اتبمحتضرعتل )يس( سوية قؤاؤة >امحكير فائدة: - ١ ١ ٠ 

عنديس قراءة حكم عن لآأتئأئله از ببن ءبل.العزيز الشيخ مإحة سئل 
الم،؟

عمروبنبن اث مل حدين، من الصحابة، من الكثرين ند مني، المق أحم،و الإمام أحرجه )١( 
سه،ل ماجه وابن )اا/ه"ه(،؛رنمله'ها'[، الرمحالة ط! ندأ-همد مصنبممحا، العاص 
ابن'سن الهلعام•، وصنعة المست، أمل إل الاجتيلع عن الهي ل جاء 'ما باب •الخناتز•، كتاب 

ماحهأ)ا/؛اه(،برفمل'ااا-\[.
(.٢٩٢داود،)ص: اتلأبي، )آ(ءم

<.٤٢١)م(اامحموعفتاوىالشخاا)م/ 



١^١^لطائف 

عندص،الايعني موتاكم رراقروواعل صعق! فيه حديث )حاءق فقال! 
الحديث،صحة لعدم الصحح؛ عل تسن فلا ا، محعيفالحديث ولكن الحتضرين، 

دليل،إل محتاج منة بأنها الحاكم لكن فاستحبها، صحته ظن العلم أهل وبعض 
التحقيق(أهل عند صعيمؤ والحديث، 

شيغا؟هوموت هل اندماغي انمون فائدة: - ١ ١ ١ 

منوكثير اء، والأطبالحاصرين اء الفقهبين كبير حيل مثار الدماغ موت، 
موئا،لايعتيرونه فأكثرهم المعاصرون الفقهاء وأما حقيقتا، موئا يعتيرونه اء الأطب

)بمفلمةالدول الفقه فمجمع المجمعان، احتلف، ذللئح وعل موئا، يعتيره من ومنهم 
الإسلامي(العال؛ )برابعلة الفقهي والجمع حقيقيا، موئا يعتره الإسلامي( التعاون 
الروحهومفارقة والدي ~ الثرعي بالمعنى موئا ليس بأنه والقائلون موئا، لايعتيره 
المحاق،ان كالإنوصغطه، حرارته درجة دماغتا الميتح إن يقولون! ~ للجد 

تفارقلر روحه أن عل تدل وغيرها القرائن وهذه ويتعرى..الخ، ؤيتغوط ؤيتبول 
نباتيةحياة هذه حياته يقولون! الشرعي، بالمعنى موت بأنه والقائلون بعل-، حده 

قصصمن يذكر وما الحياة، له رحعت، دماغثا مات من أن يعلم ولا الأجهزة، عل 
التشخيص.ق جهنأ إل ترجع فهي ذا، هق 

الرسالةت ط أحد مد سار، بن معقل حدبث، من الصريثن، - مسنل افد، ل أحمد الإمام أحرجه )١( 
اس،عد رالقراءة باب، ^•، ١٠كتاب، ت، ق داود وأبو ٢[، ٣• ٠ ١ ] يرقم (، ٤  ١٧)م/ 

«ننأبيداود،ا)ما\'ا(،؛رقا]اأام.
)مآا/ماا،(.ضاوىومقالات،,۶^ »ءموع )٢( 



الفوائدلطائف 

ثمائم؟س اتميكس عى الإدطس اجهؤة يجوزيفع هل قائدة، - ١  ١٢

علركبت الذي الريض أن الإ>س_لأميت برابطة الفقهي الجمع قرر 
تعهللأدماغه وءلائفا حيع تعهللت إذا ا رفعهمحرز الإنعاشت أجهزة حمه 
رجعةلا التعطل أن خبراء اختصاصن اء أطبثلاثة من لحنة قررت إذا تراس-ا، 

لكنالمركبة، الأجهزة بفعل آلتا، يعملان يزالان لا والتنفس القاJتا كان ؤإن فيه، 
هذهرفع بحد تاما نومما والقلب، التقى توقف إذا إلا شرعا، بموته محكم لا 

الأجهزْأأ

كان)إذا عودية! الالحربية المالكة ق ،اء العالار كثهبثة قرار ل وجاء 

أطباءثلاثة من بقرار فيجوز شفاؤه، يرجى ولا الدماغي، الل مصانا؛الث_المريض 
يعلمحتى بموته الحكم لامحون لكن عته، الإنعاش أحهزة رفع فأكثر، متخصصبن 

قعلميه يحتمد فلا الدماغ، موت أما موته، عل الدالة القلماهرة ات بالعلامذلك 
بموته(لأا.الحكم 

dJlUفي باتدفى اتميت ؤصيص إنقاذ حضُ فاذدةا - ١  ١٣

مقيتإيكون الناس بحقن أن عن باز بن عبدالحزيز الشخ محإحة سئل 
الورثةيلزم هل ت ه رأيقلل مق بدفنه يوصى وفاته وقل دائمة، إقامة دينة مق 

بلداكانت، إذا فيها مات التي بللْ ق دفنه )الشرؤع فأجاب! الوصية؟ بهذه اء الوف
بنقلمه؛أوصى من وصية تنفيذ الورثة يلزم ولا غبرها، إل نقله ا>حوآ ولا إسلامية، 

العاشرة.الدورة من الثاف القرار )١( 
قذئأئ4(.ياز بن العزيز عيد الشيخ )برئاسة (، ١٩٠)رنم العاناء تمار هيئة قرار )٢( 



الفوائدتطائف 

ذلكق ونا الأمة، ملف عليه درج ما نحالف ذلك ولأن ذللث،؛ عل الدليل لعدم 
سالكاوفة(لاآ.

اثهيتعلى اثصلأة قبل اتتمنيم حكم هذاوة< -  ١١٤

علالصلاة مل الروح خروج حنن من يمع ز محدودة، أيام له لمس العزاء 
مازا،أو ليلا ذلك، كان مواء ا،لطهر، الث/ع 3، حد لغايته وليس وبعدها، البت 

غرذللثهأوق المقبرة، أوق المجد أوق التلريق أوق البت ل ذللت، كان ومواء 

اتسائلإعطاء ييع هش فاثJةا ' ١١٥

محاللحي أنه علم ؤإن بملي، أن فينبغي فقبر أنه علم إن للمإل السال 
أنهفالأصل حاله، جهل إن أما المختصة، للجهة أمره ؤيرفع يوبخ، بل يعش، فلا 

-٢ْ[.٢٤صصهلامحاج:
مجدناق وقف .ما ).. از ببن العزيز عد الشخ مإحة مؤذن وذكر 
ءليه(رّأا.وتصدق إلا أل يمائل 

انميشنست هي الؤحؤع حكم فاثوةأ - ١  ١٦

الصدقةق وشرع مقدر، بإل الصدقة لونوى ان الأنأن عل الإخماع انعقد 
بباةيهلالصدقة تلزمه لر بعضه فاحرج به 

(.٢٠/  ١٣متنوعة®)ومقالات فتاوى ارمحمؤع )١( 
(.٣٦٣)A/ باز ابن للشٍخ سوؤة® ومقالات فتاوى امحموع )٢( 
(. ١٧٢)ص؛ فامم لابن ){نإه باز بن •ب.العزيز الشخ مماحة ترجة ، ٣١

قدامة)؛/مه؛(ّ)إ(»اكي«،لأ؛ن 



الفوائدلطائف 

واثمؤؤعثلأصو|ل اينكاة إعطاء حكم فاود|ةا - ١  ١٧

مقل،ؤإن للولد ولا علوا، ؤإن للوالدين النسب، لعمودي الزكاة نملي لا 

فيجوزهذا، وعل . إليه الزكاة دير يجوز متهم، يورث لا فمن الأقارب سائر أما 
هدايرث للزكاة الداي يكون ألا بنرؤل النضرة أوالأحت، المضر للأخ الزكاة دفع 
منوليس ماله حر من عليه النفقة فالواجس، يرثه كان فإن لوماتا، الأحت أو الأخ 

الزكاة.

تلأستعمالاتهعد اسمي ؤكاة فاJاJةاحكم - ١١٨

لازكاةصال،فدبأئراسإلأنه 

وجوبإل الحنفية وذهب والحابلة، والشافعية المالكية من الحمهور وهوقول فيه، 

هو.والأقرب كتينّ. المكحديث، الرؤية الأحاديث، بعض إل تنادا اسفيه الزكاة 
أماوالامتعإل، للمنية يعد فيإ لانحس، الزكاة أن الثريعة قاعدة لأن الحمهور؛ فول 

قلايصح الترمذي قال صعيفة، فهي أحاديث،، من الحفية ه بتدل اسما 

اثمقيرححبمان حيرس اممتي إعطاء فائدة، ١-  ١٩

بينة،بلا الزكاة من يعش أن مجوز فإنه بالخى، يعرف، ل( من الفقر ادعى إذا 
أعهليتكإمستتإ رءإن قالت حلميين، رآهما فلمإ رحلان النبي أل سوقد 
لايجدونقد الفقراء من كثيرا ولأن ،. ر ١، مكتس، لقوى ولا لغني، فيها حفل ولا 

-ْ(.)ا(ااكي«)آ/ا،
ندمالتكا^نءاثمحل؛نح، أتيا رجلغ، حدث من الث—ام؛ين، ند مند، الل أخمل الإمام أحرجه )٢( 

(.١٧٩٧٢(،برقم)٤٨٦/ Y٩الرسالة)أحمد،ْل: 



الفوائدلطائف 

ؤإعطاءالزكاة، من حرمامم إل ذلك لأيي بالبينة فلوطولبوا لفقرهم، اديتة البينة 
مماناسرل١،.من ض انمي 
انتقديح؛انهيا هقدارؤكاة على اتتعؤق كيضِت فائدة، -  ١٢٠

لك؛مج ( ٤٠)عل فاقسمه نقدى، مبلغ أي زكاة مقدار تعرف أن أردت إذا 
=٤ ٠ ب ألم، )مئة آخر! مثال 'ا( ء= ءةب*ة •♦)مثلا! اشرة مبمقدارالزكاة 

٢٥٠ ٠.)

اتهدير،سؤكاةأبيهاثؤتد احت حكم فائدة، - ١٢١

القولنأظهر ق أبيه زكاة من ياحد جازأن له، وفاء ولا دين الولو عل كان إذا 
الولداحتاج فإذا ماعداْ أما خاصة، الدين سداد ل وهدا وغبمره، أخمد دمِّخ مق 

•الزكاة من وليس ماله، حر من عليه ينفق أن أبيه عل فيجب 

المجاجل ممتقيرس اينكاة حضردفع قاتلة، - ١٢٢

لأنلامحون؛ أنه والأقرب ليحج، لفقثر الزكاة دغ حكم ق العالياء احتلفج 
بقيةؤيزاحم به ليحج مالأ الزكاة من ياحل. فلا تطاعة، الامبعدم معذور الفئثر 
نِءهآلئئالعثيم؛ن محمد الشخ أفتى وبنحوهدا الزكاة، أصناف 

الأسهمؤكاة فائدة، - ١٢٣

يزكيهاأن عليه فيجس، فيهاؤيشتري، سح أي! مضاربا، للامهم ا،لالائ، إذاكان 

(.٥٧٣/ YA)تيمية ابن فتاوى* ُجموع يُّلر■ ، ١١
(.٩٢)؛،Y/ لابزتمة »محموعاك1وىأ، )٢( 
عث؛مان.ابن ائل ممحن التدويزا ®ثمرات )٣( 



المواتيلطائف 

والثراء،مت؛منا)لأيتاجرفيهابالبع كان وأماإن الحول، بقيمتهاعندتمام ستة كل 
النركة،زكاة فتكمي أونحو٥^،( اح الأربمن ادة الإفلغرض عندْ أبقاها بل 

العوديةالعربية المالكة ق اهمة الم)والثركات أحرى مرة يزكيها أن ولايلزمه 
الثركةلأمجكانت إذا والدخل(.وأ،ا الزكاة جميجة إل الزكوات يدفع ملزمة 
الزكوي.الوعاء من حصته يزكي أن فتلزمه الزكاة 

سهر4حر|رهي اسإم الإكثارمى استحباب فا1تاوة1 - ١٢٤

عنمسلم صحح ق جاء ئا محرم؛ شهر ق التطؤع صيام من الإكثار يستحب 
شهريمصانبعد الصيام ارافضل نال؛ ءءلخق؟اجظمح، الني أن هريرة أي 

ائأدرمااشهرالله 

عاشويإءيوم صيام حكم هاذاوة< - ١٢٥

بفرضالوجوب نح ثم رمضان، صوم فرض قبل واجبا عاشوراء صوم كان 
الصحيحينق ماجاء لذلك، ؤيدل الاستحباب، عل الحكم وبقي رمضان، صيام 
أمرثم الخاهلية، ق عاثوراء يوم تصوم قريثاكانت، )أن عائشةعن 

نالرمضان، شهر فرض فلمإ رمضان، فرض حتى بصيامه ظلخثواقأة<مح اض رمول 

تؤكه،شاء ومن صامه شاء ارمز ءتوإءقألج؛ظمحت 

الم ماصحيح الحرم*، صوم اضل اب بااكياما، كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه ( ١ ) 
)آ/اأا\ِ(،يرةم]*اا"ا\[.

الخاري*'صحح ءاش_وراءا، يوم 'صيام باب 'الصوم•، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٢( 
 /V(٤٤ ،) عاشوراء*،يوم باب'صوم 'الصيام*، كتاب صحيحه، ق ومسالم (، ٢٠٠٢)برقم

الم«)أ/أهلأ(،يرآم)هآاا(.»ءحيحم



الفوائدلطائف 

عاشويإءيؤم صام هذاJةافضل - ١٢٦

عاشؤراء،يوم ااصي1م مال! الله رمول أن رغ؛.بمئئ قتادة أي عن 
أوقبله، يوم بمام أن والسسة / ر الش يكفرالسنة أن الله على أحتسم، 

قابلإلى بقيت، لئن ١٠البي لقول اليهود؛ لمخالفة تحقيما بعده؛ يوم 
التأسع((لأصومن 

ففيففلمه، ؤيتحرى عاشوراء، صيام عل ممرا نحرص الني كان 
صياميتحرى الني رأيت *ما قال؛ لأ.بممح هماس ابن عن الصحيحض 

عاشوراء؛،يوم اليوم هذا إلا غثرْ، عل قفله يوم 

انمطالأصلضاِهت هثوةأ - ١٢٧

يأتونناا ناص)إن عاتثة حديث، عقب وغيره المحرر صاحمتح قال 
٢!وكلو١ا٠ر عليه انتم ،اسموا قال لا، أم عليه أسموا ندرى لا باللحم 

وصومشهر كل من أيام ثلاثة صيام ُاام>تحياب، بابه ءالصيامء، كتامب صحيحه، ق ملم أخرحه )١( 
برفم]'؛ا"ا؛[.٨(،  ١٨لم•)Y/ مرصحيح والخميساا، والأنمن وعاشوراع عرفة يوم 

الم<ماصحح عاشرراءا، j يمام يوم اش ;اب، محاب،الصيام،، صححه، ق لم مأحرجه )٢( 
 /Y(٧٩٨ ،).]برفم]لمااا

اJخارى٠اصحح ءاشوراء،ط يوم اصيام باب ٠الصوم،، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٣( 
 /T(٤٤ ،) ٦ برقم( • • Y ،)ءاشوراء٠،يوم اصيام باب كتاب،الصيام،، صحيحه، ق لم وم

لم،)آ/يآي(،؛رقم]أماا[.اصححم
ت!ماجه، ابن اضن الدح،، عند مية باب،التالذباتح، أبواب متنه، ل ماجه ابن أحرجه ( ٤ ) 

الأرنؤوًل)؛/مأ؛م(،؛رذمت؛ي\ص.



الفوائدلطائف 

أنإل والس—لأمة الصحة عل نحمل والأفعال التصرفات أن عل دليل وهو ررقالوات 
الفساداالاا.عل دليل يقوم 

العائلاتفي أجود اصالكيؤت فاذاJةا*يهب - ١٢٨

القواعدإل وأقرب الأربعة، المذاهب أحوي البيؤع أبواب ق المالكية مذهب 
لماللث، )أصول تيمية ابن الإسلام سخ قال الحملة، ق الشرعية والأصول 

يقالتكان الذي المسبي، بن سعيد عن ذللمثف أحد فانه غره؛ أصول ْن أحول اليؤع 
ؤإبراهيملث،، المنامل الناس أفقه ءهلاء كان كإ البيؤع. ق اس النهوأفقه 

٢•كله(ل لدللئ، أحمعهم والحز الصلاة، ل أفتههم المخما( )أي 
١٢٩ - Jالائتمانيطامات استخدام حكم فاذدة

إذااسخدامها جواز ق لأإثن5ال والمامزكارد( القينا )مثل الائتإن بهناقات 

وإن،ارصيد، عنده تخدمهاليس م أن غثرمغطاة)أي أماإذاكانت، مغء؛لاة، كانت، 
ربويةفواتي لايشرط اJنكا كان إذا اسخدامها فيجوز طريقها( عن اJنالثV يقرصه 

فواتيدير يشرط اJنلث، كان إذا أما الجانية، الممإح قرة انقضاء بعد العميل، عل 
هداق صدر وقد تخدامها، اسيجوز فلا المجانية، ابياح فرة انقضاء يعد ربوية 

قرارمحْعاكقهالإسلأسص.

X١٦٥/١)١(»الآداباكرب«)
٢(.٩ / ٢٦)تنمية ابن الإملأم لشخ ءمحمؤع )٢( 

(.١٠٨))م(الهماررقم 



اثفواثدلطائف 

_A،(ض )سنيي 

يشرىأن وهي العينة، يع كنها! النهي ورد التي بيعة ل محعستن المقصود 
اكصودةوهي نقدا، منه بأقل منه اش—تراها من عل يبعها ثم موجل، بثمن اللمعة 
بيع؛ق شرطن عن بالنهي كذلك المقصودة وهي صفقة، ل صففن عن بالنهي 

ومنفهومشرومحل، به الوفاء عل تثارءلا لأمإ ه؛ نفالعقد عل يهللمق الشرمحل فإن 
المزأممديج، ل القيم ابن الإمام المسألة هذه عن تكلم من أحسن 

باتممكاتتاجيراسهي فائدة، - ١٣١

محمعقرار ل وحاء حائزة، وصور ممنوعة صور له بالتمليك المنتهي التاحبر 
محتلفانعقدان يرد أن المنع: نحابتل عثرة: الثانية دورته ل الدول الإسلامي الفقه 

عقدينوجود الخوان: ونحابتل واحد، زمن ق واحدة -من عل واحد قت ول 

عقدبحد البح عقد إبرام يكون يحيث زمانا، الأحر عن منها كل تقل يمنفصلين 
فعلية،الإجارة تكون وأن الإجارة، مدة نبماية ق وعد؛التمليلئ، أووجود الإجارة، 
*للمبع ساترة ولت، 

اتجراضاتشرط حضر قاتلة، - ١٣٢

)الشرمحل(: ١٢الدورة)من ١( ٠ ٩ الدول)رقم الفقهي المجمع قرار ل جاء 
لهشرؤل من يس—تحقه الذي التعويض تقدير عل المتعاقدين بين اتفاق هو: الخزائي 

تنفيذه،ق أوناحر به، التزم ما الأحر الهلرف، ينفذ لر إذا يلحقه، الذي الضرر عن 
دينا؛فيها الأصل الالتزام يكون الني العقود عدا ما المالية، العقود خمع ل وبجون 

(.٤٠٧)ا،/ داود« أى سن »ماند_، )١( 



المواقدلطائف اثإدكجبحجبلإََِ 
القاولأتعقود ق الحزاش الشرط محوز هدا عل وبناء الصرح، الريا من هذا فإن 

١٠اكاول عل فيحتب للمقاول، بالنسة  أجليعد تاحير يوم كل عن مثلا، ٠ 
•تأخير. يوم كل عن غرامة الاستقدام مكتب عل ومحب عاليه، يتفقان محدد 

سدادعن الدين تأخر سس، يالمميط، البح ق ابزائي الشرط بجون ولا وهكذا، 
أوال،اطلة.الإعسار، يسبب مواءكان التبقية، الأماط 

الأبيضاتذمب حضر : ٥٠۵٥- ١٢٣

أحكامياخذ فهل الأييفى، يالذهب مايمي الذهب محلات ق الأن يوجد 
)المعروف(؟الأصفر الذهب 

علالأييفحر الذهب يهللق الحواب! 

ولذا)الأصفر( الذهب لأيأحذحكم وهذا اJلأتين، معدن عل يطلق الأول؛ 
للرجال.جائز ه فلب

البلأتينمن يهلبقة مطليا يكون ولكنه الأصفر، الذهب عل يهللق الثاني: 
عيارحب عل أوتقل تزيد أوغيره، ارالبلأديوماا مائة من معينة ية بنأومحلوطا 
وهذاللرجال، ه لبيجوز فلا )المعروف(، الأصفر الذهب حكم فحكمه الذهب، 
الذهب.محلات ق المعروف هوالمشهور الإطلاق 

اتحقؤقمحمؤظص الأسرط^ي حذ^،رذسج فاJاJها -  ١٣٤

محفوظةالكمبيوتر أشرطة نح ماحكم )؟ئه'.' محمد الشيخ ثل م
الحقوق؟



^^"^^^^^^٠١٠١١١١٠١،الفوائد لطائف 
لكنإن أما بأس، فلا الثخْي تعإل للاملكن إن أنه ذرا0 الذي فاجاب: 

تكلفهامرق قد التح أن علما إذا وكيلك ب يضر لأنه محرز؛ فلا للامحار 
•، الحرمل الاحتكار من نؤع مرمعة بأسعار يعه ق الاستمرار لأن فيجوز؛ 

ؤتعجل()ضع حكعر.سانح؛ ه1تاوةأ -  ١٢٥

ونمى)الحفلة( وتسست حالا، يعضه الزجل الدين عن الصالحة مسألة 
مقدارهع_لآحرددن ان لإنيكون مثالها؛أن وتعجل(، صع ألة )مت كيلك 
هداسداد ل عجل ١<! ؤيقول، يأتيه أشهر ّتة وبعد ّنة، بمد تحل مثلا ألفا خمسون 

الأربعةفالذاهب حكمها ل الفقهاء احتلف وقد آلاف، ة مخعنك وأصع الدين 
حائزة،أما الثاق؛ والقول( منحها، عل ~ والحنابلة والشافعية والمالكية لحنفية ا— 

وابنسعدي وابن القيم وابن تيمية ابن الإسلام شيخ اختارها أحمد عن وهورواية 
ابنحديثا القول، هذا أدلة ومن هوالأقرب، القول، وهدا نحمهإلثة، عجبن وابن باز 

قالوا!الضر يني بمود بجرج أن ءءةئ؛1جةمح افه رمول، أراد )لما قال،؛ زأ.بممحا عباس 
)رحالالقيم؛ ابن قال وتعجالوااال٢،. ا>صعوا قال! تحل، لر الماس عل ديونا لما إن 

(،٢٤٩/١بب.اصسسسِي«)
برغم(، ٤٦٦)ّآ/ الوارقطس« اسنن ااو_وعا، محاب سنه، ل والدراضي ٨[، ١ ]٧ برقم 

،المستدركراشل■، معمربن حد؛ث وأما كتاب االمستاوركا، ق والحاكم ٢(،  ٩٨٣)
الإسنادصحيح حديث، امدا وغال; [، ٢٣٢]٥ برقم (، ٦١رأ/للحاكم اكأءيح_ينا عل 

الدراثْلك،•ونال • بمةُ ليس العزيز وعبد صعيم، االزنج_ي الذمي؛ ال ونولرينرجاه•. 
صيئأنه إلا ثمة حالي بن لم مصعيف، الحففل وهوسيئ حالي بن لم مإسادْ ل ،اصهنرب 

الحديثج،.عدا ل اصطرب وفد الحمفل، 



الفوائدلطائف 

واحتجالشافعي عنه روى فقيه وهوثمة حالي بن بمسالم صعق وقد ثقات، إستاده 
اله 

اتجاذزواس>»راتتأمين هثوة< - ١٣٦

والتأمئنالتجاري التتامين بين التفريق إل المعاصرين اء الفقهحمهور ذهب 
والغررالحهالة عل اشتتإله أبرزها! من لعلمل التجاري؛ التأمين فمنعوا التتحاوق، 
التتعاول.التتأمين وأجازوا الفاحش، 

اث«صا)يذافي سيب حكارتسواو فاثدة: - ١٢٧

بةبت يكون ؤإنإ مقهلؤع، المقاربة؛٠٢^ ق المضارب نصيب تحديد محوز لا 
ونحوذلك،./* ٣ ٠ أو ./ ٢ ٠ ك مئوية بة أوبنونحوذلك، أوالثلث كالرع مائعة 

العالمبرابطة الفقهي المجمع قراراتر من (، ١ ٤ )ه/ ( )٩٧رقم القرار ق حاء وقد 
منمعينا مقدارا المال لرب الضارب محدد أن الضاربة ق محوز )لا الإسلامي! 

والفرقبفائدة..، فرصا مححالها ولأنه المضاربة، حقيقة مح يتنال ا هاو لأن المال؛ 
الضاربيد ق المال هوأن بفائدة، والقرض المضاربة بين يفصل الذي الحوهري 

بينعليها، متفق مائعة، بنسبة يقم والربح أوقصر، تعدى إلاإذا يضمنه لا أمانة، 
المال(.ورب الضارب 

السحبفي مموحوأل بمص تموش حطه فائدة< - ١٣٨

أوأكثرريالأت ١ ٠ أو ٥ بقيمة الة رّسال بإرمالثركاُت، يعص عروض 
اليانصيبمن تعتير الحوائز من ونحوذلك، يارايتتا مسعل ّؤح.س، ق للدخول 



الفوائدلطائف 

تحتفيدخل والغرم، الغنم يتردديئن فيها يدخل من لأن وذلك الحرم؛ والسر 
باuطل.الأل أكل من فيها ول! المر، قاعدة 

باتتقسيطاثبيع حكم هودة< -  ١٣٩

كانتإذا فمثلا التقسيط، لأجل الملعة ثمن ل ولونيد جائز بالتئيهل الح 
وقدذلل، حار الفا دات\ن لمستن بالتقسسط وو«عءنتإ الفا، خمن نقدا جارة المقيمة 

مقابلالدين بعض الدائن يمط أن الدة ويجوزأثناء جوازم، عل الإخميع حكي 
عنالمدين تأخر إذا أنه عل الاتفاق ويجوز وتعجل(، صع الدين)مسالة تعجيل 
ومدامعزا، الدين يكن لر ما تحقة المع الأقساط بقية فتحل قسءل، أي مداد 
الدولالإسلامي الفقه يجمع فرار صدر 

اتم،رفهي ات4اواغ ممض استلأم حكم فاذ،وةا - ١ ٤ ٠ 

٥٠)مبلغ لصرف ثخمى يمتاج عندما  (٤٠٠)منه أنل إلا يجد ولا مثلا( ٠ 
١٠)الباش تلم ؤيياحدها، أن له فهل  العلمإء؛بعض ذلك، من مغ بعد؟ فيعا ( ٠
الصارفةينوى أن بشرط آخرون وأجازذلك التقي، ١^^ ل المقابض تحقق لعدم 

هووهدا صاحبه، عند وديعة أو أمانة أنه فينوى التبقي وأما القبوض، لبالغ اق 
هدا.مايشبه عل الحنابلة فقهاء يعفى نمى وقد الأقرب، 

ابوكهملاسمدصن حكم 

منهد.ية لأما جاري؛ حساب، عنده لديه كان لن البنالئ، هلءايا قبول يجوز لا 
البنوكبعض أن عن عثيمن ين محمد الشيح سئل وقد مقرض، إل مقترض 

)ا(ماررفم)؛ه(.



الفوائدلطائف 

فهلعود•.الخ® دهن ُُبخور، مثل• قيمة هدايا ®الودع؛ن® كبار بعضي ُإساء تقوم 
حرقرض لأنه الربا؛ من )نولها فأجاب: عليهم؟ يردها أم منها، ؤيتخلص يملها 

اكخلص(أبتية يأخذها ولا لهم، تعزيزا يردها أن وأرى نفعا• 
اّلاثدين بماة سةا -  ١٤٢

بوجوبهوالقول والأقرب الموجل، الدين زكاة حكم ق الطإء اختلف 
الزكاةفيه نحرج الذي العام ربح مع الدين أصل ؤيزكى الموجل، الدين ل الزكاة 

برابطةالإملامي الفقهي المجمع قرار صدر وبهذا اللاحقة، الأعوام اح أربدون 
الإسلامي.العال؛ 

اثبممقوداثنييتتهلوضا اثبمدة < ٥٠۵١٥- ١٤٣

عنهيعل؛ فلم محرم انقطع الذي المفقود ينتظرفيها التي المدة ق الفقهاء اختلف 
لاجتهادالمفقود فيها ينتظر اش المدة تحديد ق ير"؛ع أنه والأقرب موت، ولا حياة 

العال؛برابهلة الإسلامي الفقهي الجمع ؤيرى لأنتظارْ، أجلا ؤيضرب اصي، الق
أربععن تزيد ولا سنة عن تقل ألا يتبغي الحاصر الوقت، ق الملوة هذه أن الإسلامي 

اتتختيصبطاقات س الاستقالة حكير هائد،ةأ - ١٤٤

محصليأخذها من تحفيض، بهياقات عن والشركات ات المومبعض تعلن 
مجانية،كانت، فإن محددة، جهات لدى والخدمات، الغ عل تحقيقات عل 

(.٤١٠مسالة)اكووين« »ثصات )١( 
وانمشرين.الثانية الدورة من الثان القرار )٢( 



الفوائدلطائف 

الغرر،من عليه تشتمل لما وذلك محرمة؛ فانيا برسوم، كانت إن أما تما، أس بنلأ 
الفقهيالجمع من ثرار صدربذلك وقد الغرر، بيع عن ئابمةلسمح الني نس وند 

العالمالإسلأسأا،.براطة 

انتقديصا1سيووت على طرأيصِاهسوق اهضل فاذدة< - ١  ٤٥

الومععدم •ع المص—ارف من النقدية اليولة عل للحصول طريقة أفضل 
التملكلوصوح وذلك الباحة؛ الشركات هم آمق التورق الشرعية• لحاذير اق 

ب•واس والشص 

وا1تثهيطالإقاية قطع حكم هذدةأ - ١٤٦

تصرئانائيالركبة يتصرف أن محرم الدول؛ الإملأس الفقه قراربيع ق جاء 
الرعةالحمراء، الإشارة قطع ذلك! ومن غالتا، أوبغارْ بنمه الإصرار إل يفضي 

المثروعة،غبي والطاردات )الممحيط( باليارة تعراض الامالفرطة، الكبرة 

الفراى.محه يشأ إهمالا الركبة أوقيادة صيانة ل الإهمال 

اأ4تذىراتتوه قاتلة، -  ١٤٧

لعةميشرى أن منه ؤيطلب لصرف، العميل ياق أن الضرمضاه: التؤيق 
العميليوكل ثم موحل، بثمن عليه ييعها نم أومعادن( أونحاس )كحييي 
وقدنقدية، يولة ممن ماراد للحميل لم ويثالشا، طرف عل بيعها ل المصرف 

\(.A/Y)؛()زار 
)أ()دارر؛م)م\ا،؛()*؛/؛آآ(.



الفوائدذذلأجوِِ 
الدول(الإملامي الفقه ومحمع الإسلامي الفقه )محمع الجمعان اتفق 
يكتنفهولما الثلاثية، بالعينة وشبهه الربا، عل التحايل من فيه لما تحريمه؛ عل 

ثمالثراء، ثم بالشراء، وعد أوراق عل العميل يوقع أن فبمجرد الصورية، من 
لوصطولكن منها، أكثر ذمته ق رب سولة، من أراد ما عل محصل التوكل، 

وتعينهاتملكها بعد إلا سلحا يييع لا الصرف أن من يتحقق بأن الصارف ق التورق 
العميليمآكى وأن الثلاثية، العينة ق تدخل لا حتى الأول للمٍائع السانمة تعود وألا 
وتزولالنفلم بالتورق حينئد باس فلا لوأراد، ثرائها بعد لحة الق لتصرف اس 

>م.الحاذيرالتيلأحاإها بدلك 

١tA - اتهبءفي امحؤع حضر فاذدأةا

النيلقول له؛ الوهوب يقبضها أن يحل الهثة ق الرجؤع محوز لا 
ققيئها<يهبتهكاممبمميءتمبمود راليسلداسلاكوء،اسنم 

الترمذي،عند الأخر للحديث، لولد0؛ هته ق الرحؤع فله الوالد ذللث، س ويتثنى 
الهبة،له الوهوب يقبض لر إذا وكذا يعطيولده*لأ،، فيما ائوايد إلا ...  ١٠وفيه! 

العلم.أهل أكثر قول ل الرجؤع فلملواهب 

الرحلباب'هبة ا'، عليهوضالهاوالتحريض •الهبة كتاب صححه، ل البخاري أحرجه )١( 
صحيحه،ق ومسلم ٢[،  ٥٨٩]برقم (، ١  ٥٨)ّ؛/ البخاري' •صحح لزوجها'، والرأة لامرأته، 

لم'م•صحئح عليه'، تصدق ممن يه تصدق ما ان الأتشراء •كراهة باب •الهسات'، كتاب 
)ّ؛/آّاآا(،؛رفمل*آا"ل[.

ال،رمدى'•سن الهبة'، ل الرجؤع ل جاء 'ما باب الييؤع، أبواب سنه، ق الرمذي أحرجه ( ٢) 
؛نار)آ/*؛حه(،؛رةم]حا''؛ا[.ت:



١لفوائدلطائف 

اممقيشتآحكام س هذدة< - ١  ٤٩

أمافقط، الساع اليوم ق نميته عند الذكر الهلفل رأس حلق نة البانت ابن 
بومتذبح بعقيقته مرتهن غلام *يكل لقوله ها؛ رأممحلق فلا الأنثى 
ويسمىا(ر|ءالق سابعه 

اتتساءعتي، اثعيؤة هذاوة< - ١٥٠

الغيرةمن سبق هومما للض عائشة )مغاصبة عياض! القاصى قال 
مالكقال حتى منها، انفكاكهن لعدم الأحكام؛ ممرمن ق اء للنمحها عفي التي 

جهةعل بالفاحشة زوجها قدفت إذا الخد عنها يشل الدينة1 عل،اء من وغثرْ 

النية("ا.

ايننىوثل استلحاق فاتاJةا -  ١٥١

لزوج،فراثا حا الزق كانت فإن الزنى، من ولده الزاف استلحق إذا 

به،يلحق فلا يلاعن أن إلا بالزوج يلحق ؤإنإ بع، بالإج بالزاف الولد يلحق فلا 
وذهبكدللث،، به لأيلحق أنه يرون اء الفقهفجمهور لزوج فراثا تكن ل؛ إذا وأما 

بجهعاأ؛ثذ،القيم وابن تنمية ابن الإسلام شيح واختاره به، يلحق أنه إل العل،اء بعض 
جريجقصة القيم ابن ذكرها التي الاستدلال لطائف ومن الراجح، وهوالقول 

قال!إ أبوك؟ من ياغلأم بالراعي! أمه زنت الذي للغلام قال جرمحا رءأن العابد! 

)؛(االقاءاقعاسن«،س1ر)؛/أأ(.
x٢٦٧/١)٢(»الآدابliثرب«)



امموص

له،أنا يكون أن يمح أنه عل فدل )الزاي(، الراعي أباه فجعل • الراعي،* فلأن 
الكاوب(أأ/فيه لائمكن اف من )وهذا القيمت ابن فال زانيا، كونه مع 

ادهاءه،رإثى اتوصؤل قبل باتتؤيم ايهدؤد سقوإْل هذدأةأ - ١٥٢

فالأقرب،الإمام، إل يرفع ان تبل الخمر أوثرب، أوالمرنة الرنى من تاب من 
ا.القدرةر تبل تابوا إذا يالإخماع، الحار؛؛ن عن يسقط كإ عنه، يسقط الحد أن 

واتكيراثضحب هي ائنماص حضعر هذدةأ -  ١٥٣

إلبعضهم فذما ونحوهما واللطم الضرب ق القصاص ل العناء اخلف، 
وذم،حيقح، بدون الاستيفاء إمكان لعدم تعزيز؛ بل قصاص، فيها لايكون أنه 

)ست،! ٥١٥٤تيمية؛ابن الإسلام شخ قال فيها، القصاص مشروعية إل آخرون 
بهوحاءمحت، والتاإع؛ن، الصحاية من وغيرهم الراسيين الخلفاء فيهاعن القصاص 

كانؤإن وغيره، كأحمد الأيمهن من واحد غير عليه ونمى الله رمول سنة 

هووالأول التعزير، فيه يرى بل هذا، مثل ل القصاص لايرى الفقهاء من كنتر 
الصحيح..(رأ،,

صحح•ثله، حانثافليض باب'إذامدم والغم،'، اا،لظالم كتاب صححه، ل الخاري أحرجه )١( 
(،وصزصحس،مماب،أالروسوالآداب،'،

برقم(، ١  ٩٧٦)أ/لم' ماصحح وصرما'، بالصلاة التطؤع عل يرالوانمين تقديم ٠ اب ب

الشم)ْ/أآأ(.اس'،لأين •زاد )٢( 
(.١٨١"Y/ ٤ ) تنمية لابن الفتاوى'، امحمؤع )٢١( 

(.١٣ ١٢)؛(»محموعالفتاوى«>أ*ا/آأ



الفوائدلطائف 

اتضحولعى حضعراءيسواستهاذ^ هذ،وة< - ١٥٤

والعصائر،الغانية ات والثروبوالألبان، والمعلبات الأدؤية، من كثير 
قرةحفنلها عل ومساعدة مدية، كإدة الك«حولا، من حدا ييرة به نلها يضاف 

حداييرة بة النهدْ إن إذ الشرعية؛ الناحية من تناولها ق لاحرج وهدم محلويلة، 
الكير.الماء ق ونمت، إذا البيرة، كالتجامة فهي ومتهلمكة، 

الشاربيكن ب المائع، ق تهالكت، امإذا )الخمر إحمقآسء1 تنمية ابن الإمام نال 
فالمقصود،. حراماار فقليله اسنكوكثيره  ١٠٠٠حديث، أما . للخمر( ثارتا لها 
لودحسثا هليلة ؤإنإ ممتهلمكة، ليمتج فيه الكحول ية نالذي القليل المكر به 

الكحولبة نمجاذكرمن أما يكر، ولول؛ قليله بحرم كر، لشربه من أكشر 
ولهدالريكر؛ منها الإنسان لوأكثر فإنه والعليان، الأدؤية بعض ل حدا البيرة 

مطلما.تناولها ق حرج فلا 

فقيميمث لا هئ،وة< - ١٥٥

اءث)إن بقول! يمينه فرن للحل—م،، احتاج إذا الفقيه لأن فقيه(؛ )لامحنعث، 
ليحنم،، لم الله، ء ش، رن فمال: حلف، من  ٠٠ؤلإغثقصظٍ؛(؛ النبي نال وقد اش( 

(.٢٤٢)ا(ااكاوىالكمى«؛لأينتجن)؛/ 
ئ.بمتمح،ممر بن اش عد حاويث، من الصحابة، من ا،لكثرين نل. مالمسد، ل أحد الإمام أحرجه )٢( 

ْ[.٦٤٨(،برتمل٤٦٤/٩ار-الة)٠ندسط:
اضناوم؛نا، تثناءق ءالامباب والنذورا، االأي،ان أو)اكتاب سنه، أبوداودق أحرجه )٣( 

الندور،أبواب صنه، ق والترمذي (، ٣٢٦برقم)١ (، ١  ٦٢الأرنووط)ه/ رت،ت داودر أب 
يرتم(، ١٦٠)T/ ار يثت.' الترمان.ي، اضن اليم؛نء، ق الاستثناء ق جاء اما باب والأيءانُ، 

(١٥٣٢.)



لطائفاثفوائد

امرأةتسعين عل الليلة قال لم1 عفييألق^م■ مليإن )أن البخاري! صحح وق 
امرأةإلا تلد م فلاممه، شاء إن يقل• ولر اش، سيل ق يقاتل غلاما، امرأة كل تلد 

دوك1لكان الل4، شاء إن رالوقال: صلإغةبماجةينح! اممه رسول فقال إنسان( شق واحدة 

رونميحس،ل لحاجته 

هذ،وة:ماراكيجداشالأت- ١٥٦

١٠الدية مقدار  ديةهوتقدير بالريالأت الدية لمقدار وآحرتقدير الإبل، من ٠ 

٤٠ب وشبهه العمد القتل  ٣٠ب الخهلمأ والقتل ألف، ٠  ألفج.٠ 

بثيرالأسوداتشيب حاك،رصيغ هداوةأ - ١٥١^

عنالصحيحين ق حاء لما الأموي(؛ )بغير الثسبج صبغ يمتحبج 
لايصبغونارى اليهودوالنممارإن فال: ؤوغصةأمح البي أن غ.بمنق، هريرة أبى 

إفأبا• فقال، ندخضبا، لنا جار حاء أحمدت الإمام ابن صالح قال ٢. فخالفوهمءل 
٦•فا/ح نة المن شنئا بحي الرجل لأوى 

ا؛ىُ،ذعل اليلة لأؤلوفن الرجل؛ ُمل باب ارالكاح٠، كتاب صحيحه، ل الخاري أحرجه )١( 
صفيسيحه،ىاب»الأنمان«،باب

١(. ٦٥يرقم)٤ (،  ١٢٧٥اصحيح.الم«)r/ »الأسشاء«، 
(،١٦١البخاري•)U/ اصحح أالخضاب•، باب •اللباس•، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٢( 

المح•،ل اليهود غالفة اق باب والزينة•، كتاب'اللماس صحيحه، ق لم وم[، ٥٨٩٩]برنم 
٢[.١ • ]"١ برثم (، ١  ٦٦٣الم«)r/ م•صحح 

(.١٣٣٥/ للذهص)١ البلاء•، أعلام اسر )٣( 



الفوائدلطائف 

اتيسرى؟اثيد اوفي اتيهتى اثيد في اتسامم مميس فاود،ةاهل ~  ١٥٨

أنيظهر الذي المسرى؟ اليد أوق اليمنى اليد ل الس-اعة لبس أفضل ابمإ 
صحوقد أحرى، أمور ل يه للأسف1ع يلبس وقد للتنين، يلبس فقد لكلخاتم الساعة 

قالعلياء اختلف وقد اليرى، اليد وق اليمنى اليد ق نحم ^^4لإءأةنحأنه الثي، عن 
)وينلهرقال! حيث حجر ابن الحاففل ماذكرْ ذللث،، ق مافيل وأحسن بينها، التوفيق 

ؤإنأقفل، فاليم^ن يه، لااتزين اللبس كان فان القصد، ، باختلأفنحتلف ذللث، ن أل 
وكذاياليمين، منها تناوله ومحمل فيها، كالمويع لأنه أول؛ فاليسار به، للتختم كان 

الونت،،معرفة محرد الساعة لبس من الغرض كان فإن هذا، وعل فيها(لا/ وصعه 
أنفالأفضل بلمها، التزين المقصود كان ؤإن اليرى، اليد ق تكون أن فالأفضل 

اليمنى.اليد ق تكون 

اتصتاصماممؤش استحدام حكم هذد|ة| - ١٥٩

الصناعيةالرموش استخدام الحاضر! الوقت، ق اء النبعض عند انتثر مما 

قحاء وقد فيه، الشارع ثدي الذي الوصل ق لدخوله وهومحرم؛ التزين، بغرض 
فقالت،!هث4اقأة<نح الني إل امرأة )حاءت، قالت،! ئة.بمها إء أمعن الصحيحين 

رالعنفقال،! أفاصله؟ شعرها فتمزق حصبة أصابتها عريسا ابنة ل إن افة رمول( يا 
الواصلةوالستوصلةا(،الند 

)ا('نحابرى«)«؛/'اأ"؛(.
الخاري،اصحح الشعر•، ق رالوصل باب االاواس•، كتاب صب0، ل البخاري أخرجه )٢( 

فعل٠نحريم اب بوالزينة•، •اللباس كتاب صحيحه، ق الم ومسا، ٥  ٩٣٣يرتم!(، ١٦٥)م\/ 
حالقوالنيران والتفالجات والتنمصة والنامصة والستوشمة والواشمة والستوصلة الواصلة 

(.٢١٢٢(،يرقأ)١٦٧٦/٣^ححِ«)



المواتيلطائف 

لأماتحوز؛ لا الصناعية رالرموش نِذئأاددث• عثسمين ابن محمد الشخ وقال 
وادتوصلأن(راا.وقدلخناضهساتراطة ■فوصلسممأس، 

الهدسانمس حكُ هذاوة< ' ١٦٠

للساءبسرمن:وغيرائلوتة اللوثة ايدسات بليص باس لا 

العئن•عل صرر مها يكون لا أن ~ ١ 
الخيوازأى.عيون ألاتثبه ٢"" 

سعر)أسيعي امؤاة حا9اىرقص هذداة1 ~  ١٦١

تتشبهوألا بالرحل، تنتبه ألا بشرط ها رأّسثعر من تقص أن للمرأة محوز 
تال؛الرحمن عبد بن سلة أي عن لم مصحح ق ماحاء لهدا ؤيدل بالكافرالتا، 

،.٣١كالوفرة* تكون حتى رؤؤسهن من يأحدن قوبمؤسمح البي أزواج *كان 
وصلإلثسةالأذن(رمشعرالرأسإذا )الوفرة: 

١٦٢  - t4سعااىسإضام اتيعيى )ة كث هي يجنئ هل هذدة

؟١٠٣٥^يكمي 4أ 

كيناميطعم أن ولابجزئ اكئن، معثرة إطعام من لابد المتن مارة كق 

١(.٠ سأ الدرب• عل )>(,طر: 
٢(.(.م:اذاوىمرضانمربا،سن)أأ/ 

الخنابة،غل ل ائاء س التب •القدر باب •الخ؛صا، كتاب صح؛حا<، ل لم مأخرجه )٣( 
•صححالأحر•، يقفل أحدهما وغل واحدة، حالة ق واحد اء إنق وارأْ الرحل ل وغ

)إ("الهاية«،لأينالأثير)ه/ا<«مآ(.



اثموائدلطائف 

العدداشرمحل ققاق اض لأن يوم؛ كل عليه ولوردد0 العثرة، مايكفى واحدا 
العزيزعد شيخا أفش وبنحوذك ا،لبماقء: ] مأنيةتيه عثتؤ ؤقةننمحلتثام 

،.١١٥١٥^باز اين 
١٦٢ - tضاثسهادة ءهت4ار، هذدة

^٥^٨٠^١٠.؛مه7 ي«ءغتتها ومن ألثهثندْ ثكتثوأ هقتاق؛اض ول نق 
الخاصةالعقوبة لوحود الذنوب؛ كبائر من الشهادة كتإن أن عل دلالة [ ٢٨٣]اليقة:

حمي،أمر الشهادة لأن القالب،؛ إل الإثم أصاف ؤإنإ ءكئ»ه، ؤءابم وهي ببما 
القاو_جلآ/إل راجع هنا فالأمر حا بملم ولا يكتمها قد فالإنسان 

اسمانسن حضر هاتية! - ١٦٤

فعله؟ثم غضب،، حالة شيئاوهوق الأيسل، حلف، من ماحكم ،: ^١١
أولأيتإللقؤمايقول، معها لايدري بحيث غضب، شدة ل كان مجن الجواب،: 

يتإلاان٠حميما الغضب، كان ؤإذا كفارة، تلزمه فلا الملجأ، شه يكون بل ه، نفمعها 
يم؛نكفارة فعليه ه، نفمعه 

استه،على المائة قاتلة، - ١٦٥

عللا الحالف، عل فالكفارة نسمه مر لر فإن كذا، ليفعلن غيره عل حلم، من 
شيئاليفعلن أوصديقه ولدم عل كإلوحلفه الفقهاء، عندعامة عليه المحلوف 
،لا/الحالفعل فالكفارة ولريفعله، 

لابن؛،؛؛__.المرة، صورة شر )٢( (. ١٣٧ )ه/ النحا ورماتل فتاوى 'محمؤع  ٢١١
(.٨٤! ٦٣والإذاءأ)العلب للحوث الدانمة اللجة افتاوى )٣( 

(,٢٠٦/ ١ ) ابن الإسلام شخ فتاوى ُرمحموع ينظر• ، ٤ ر 



الفوائدلطائف 

اثحاجحاتقول حواص مى فائدة: - ١٦٦

القولخواص من فإن المس—ائل، من مسالة ق العلياء ين الخلاف وقؤع عند 
الشرعية،الأصول عل ائاله موانفسامحل تهليقه، وسهولة فهمه، سهولة الراجمح! 

صعوبةغالبا ~ ا،لرجؤح القول حواصن ومن عليه، الوادرة تثناءات الاموقلة 
علانبنائه أوعدم امحلراد، أوعدم تناقض فيه يوحد وقد تهلبيقه، وصعوبة فهمه 
ا.أ عليه الواردة الأسثناءاص، أوكثرة عليه، متفق أصل 

٠٠٠

(.١٥١عدى)صت للالخلية"، ءالمختارات )١( 



حديستفوائد 





ذ-حؤًًءء)كيالفوائد لطاس 

دؤنآخرعلم ا1تواترهئ هذد،ة| - ١٦٧

دونمتواترة أشياء القراء نمد الأمة، جع إل يمحل أن التواتر شرط من ليس 
الحدقنوعند القراء، يدرتبما لا ألمتهم، عن متواترة ائل مالفقهاء وعند غيرهم، 

النحاةوعند فقط، ظنا أوأفادمم الفقهاء، ممها مسيكون لا ئد متواترة، أحاديث، 
ؤإنإعلمه، من عل حجة علعا جهل من وليس اللغويون، وكدللث، ئهلعية، ائل م

اجهلولايقال( تعلم، لا كنت، إن العلم أهل ومل تعلم، ت للجاهل يمال، 
•ا-طم>".

لاuدعتثاعالإس>إساتممضوالأاسمم4اع ٥^٥ - ١٦٨

ثلاثةعلى ومي للاعتضاد، لا تذكرللأستشهاد، إسرائيل اربتي احب
أقسام؛

صحح.فداك بالصدق(، له ينهي مما بأيدينا، مما صحته علمنا ما )احدها(: 
نحالفه.مما عندنا بإ كديه علمنا ما ورالتاذي(: 

القبيل،هدا من ولا القبيل هذا من لا عيه، كوُت، هومما ورالتالث(: 
عن*حدثوا ءءإغقبمسمحت النبي لقول، حكايته ومحوز ولانكدبه، به، فلانومن 

ديتيل٢،.أمر إل تعود فيه فانية لا مما ذلك، وغالس، حمج*، ولا إسرائير، بتي 

اتجهمتيؤم الإجابهت هددأةاسامهن - ١٦٩

ءال،تىإغثقرقأة<أ؛، اممه رسول( أن ظهقتئ هريرة أيى عن الصحيح؛ن، ؤ، حاء 
اعط^هإلا خيرا، مها اش مسالهرسال ! ٠٥١٠٣لا لساعة الجمست ي ءإن 

)'آ(الفراينهم«)ا/،ا(.)ا(السمأعلأمابم،)'ا/اباك 



الفوائدلطائف 

القيمابن ورجح ،، نولأل ( ٤٣)تحديدها ق حجر ابن الحافظ ذكر وفد إباه،اأاا. 
وعليهلما الأكثر زهوقول وقال! العصر بعد اعة ماحر أنها المحققان من ومير 
الملل،أهل حمح يعغلمها — العصر بعد اءة ّأحر — الساعة وهده الأحاديث، أكثر 

وتبديله،تحريفه ق لم لاغرصى مما وهدا الإجابة، ماعة هي أنها الكتاب، أهل وعند 
مؤمنهم(يه اعترفح وقد 

ؤيد()ا'هرذ،،كار حديث! هذدة| - ١٧٠

صعيفاحديث وهو نيد®، ))أفرصئم حديث،! المشتهرة الأحاديث، من 

منماجه وابن ائي والنوالترمذي أحمد رواه وقد الني عن لابمح 
الحفاظمن م صعقه وقد الحديث،، هذا مه ييع ولر أنس، عن قلأبة أي ؤلريق 

صححهقد كان والألباف حجر، وابن واليهقي البغدادي والخهلس، قطي كالدار 
صحيفإ...رحديثا تيمية! ابن الإسلام شيخ عنه وقال فضعفه، ذللئا عن رجع ثم 

تلمسلاربظهراثصبا1دعاء فضل هاواوة< -  ١٧١

مسلمعبد من ما  ٠٠الله رمول قال قال! رْ؛.بمن الورداء أيى عن 

.قالبمثله® ولئث، آمثن يقول: مللث، ؤأسه وعلى إلا ممثهراممس، يدعولأخيه 

الخمعة*،'صححيوم ل الض س_اءة االباب كاب،الخمعة•، صحيحه، ل البخاري أحرجه ( )١ 
لاش *الساءة باب اا-يمعةا، كاب صحيحه، ق لم وم[، ٩٣٥]برقم (،  ١٣)Y/ البخارى٠ 

[.٨٥٢]برقم ( ٥٨٣)Y/ ملم' اصحيح الحمعة•، يوم 
(.٣٨٤/١)٣(«3اداس|)لأ؛نحجر)أ/ا"ا؛(. )آ(»ذحانريأ 

)إ(»محموعاكلأوىأ)امآ؛آ(.
الدعاماقضز اب بتغفار®، والاموالتوبة والدياء ارالدكر كاب صحيحه، ل لم مأحرجه )٥( 



الفوائدلطائف 

الثافعي،أحدهم عندالحر أدعولهم منة ت يقول حنبل بن أحمد سمعت الموزت 
دعاءأن ولاشك يالدعام، ونحصهم تحبهم أنانا محار أن لم المأحي لك فينبغي 
بالإحاية.حرى اللائكة عليه نومن 

واتوثدات4او اسروكثوة اتدعاءبطوو هئاوةأ -  ١٧٢

تفقالت اش مول إل به أتت أمه أن د?؛ئقبمتق مالك بن أنس عن 
دعواتبثلاث فدعال أنس؛ قال له، اممه قالع نحدمك غلام أنس هذا اض رسول يا 

أكثرمالهرراللهم فال؛ الآح_ره، ل وأرجوالثالثة الدنيا، ق اثتبن منها رأيتر 
أكثرمن أصحن، حنى مال أنس: فال واغمرذذيه« عمره، وأيل يوليه، 
مندفنت، قد حتى ولدي وكثر محرتتن، نة الل يثمر بتاق وصار مالأ الأنصار 

رن.للتاء واشتمن، أهل من اّتحييت، قد حتى عمري وءلال مئة، أكثرمن صلي 
الآحرةا(لاا.فأرجوهاق — الغمرة يعني ~ الثالثة وأما

امنيتستقيح اسوانأت بعض فائدة< - ١٧٢

عليهااجتمع زنت، قد قردة الحاهلية ل اررأيت، قال؛ ميمون عمروبن عن 
لدىموجود الزنا استقباح أن عل يدل وهذا . معهم،، فرحمتها فرحموها قرود 
الحيوانات.بعفس 

[.٢٧٣٢]يرقإ (، ٢٠ ٩٤•سام،)؛/^حح 
النيردعرة باب، اااأالء_وارت،اا، محاب صحيحه، ق المخاري أحرحها القمة، أصل )١( 

للم وم[، ٤٦٣٤ ] برقم (، ٧٥)a/ اوخارى،ا اصحسح ماله،، وبكثرة العمر بهلول( لخادمه 
الم مرْ؛هبمنا،'صحح مالك، بن أنس ممائل باب'ومن كتاب'القفاتل•، صححه، 

)إ/ا'آها(،برقم]اخ؛آ[.
(،٤٤البخاري•)ْ/ 'صحح باب.. الأنصار•، كتاب'منام، صحيحه، ق البخاري أحرجه )٢( 



لط1ئفالفوائد

١٧٤ - Si_ الأخلاقاسرسيئ

وهوأفضلورسوله، اض بحها الش الخصال وهومن الأخلاق، يد صالحلم 
ءلإةثقإسنحالض إل رجل جاء وند العقل، كال عل به تدل ؤيالغيظ، كظم من 

ؤيمكنرا،. الأتغضب* !^ ٥٠فرددمرارا، لاتغضب، ١^ ؛!ءمالت 
البداية،ق الحلم وتكلف بالتدرج لكن حلتا، بمبح أن الغضب مريع للأتان 

الثاقاليوم ول السبب، كان مها يغضب ألا يقرر اعة سالأول اليوم ق فيحدي 
يكتبالوقت مرور وح .وهكذا، ثلاثا. محيلها الثالثا اليوم ول ساعتين، محللها 

الحلم.صفة 

١٧٥ - iةJامحطرننؤل عند اثسس مى هاذا

منامتظع وما وذراعيه رأسه عن ان الأنكمحر الطرأن نزول عند الة 
أصابنا٠الت رء.بمنئ أنس عن لم مصحح ق جاء لما المهلر؛ يصيبه حتى ال.ه، ح

فقلنا•المهلر، من أصابه حتى ثوبه فحر قال! مهلر، ىاغواجة<مح اممه رسول ْع ونحن 
حديثمعنى • هقتاق® بربه عهد حديث ءلأنه قال؛ هذا؟ صنعت لر ايه، رسول يا 

إياْلصبربه بتكوين أى: بربه، عهد 

[^٣٨٤٩.]
الخاري'اصحح الغضب،، من ءالخازر باب االأدبأ، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرحه )١( 

)\ر/\ّأ(،برفمتأااأ[.
لم'ماصحح الاسقاءا، >اادءاءل باب •الاسسقاء•، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٢( 

)آ/هاا"(،برتملا/ا<ا/[.
(.١٩٥)*آ(ادرحالوويءلسلم«)أ/ 



الفواقدلطائف 

اثر،واتباثسس فضل ٥^٠٠ - ١٧٦

بعدوركعتان يعدها وركعتان الظهر قبل أرع لكمة؛ ( ١٢)امواتب السنن 
لممأحرجه ما فضلها ق ورد الفجر، قبل وركعتان العناء يعد وركحتان المغرب، 

ينة عنحدش قال أوص عمروبن عن الم ّبن النعان منءلريق حيحه صل 
*من^^^تأةا؛نحوقولت اف رسول سمعتا تقولت حبيبة أم سممتا قال؛ سنيان \لي 

.قالتالجمة، ي ست، بهن له بض وليلة يوم ق ة' رك٠دعشؤة اثنتي صلى 
ة؛عنبوقال اض رمول من سمحتهن منذ تركتهن فإ حبيبة؛ أم 

منذتركتهن ما أوست بن عمرو ال وقحمية، أم من سمعتهن منذ تركتهن فا 
عمروبنمن سمعتهن منذ تركتهن ما سالر؛ بن النعإن وقال ة، عنبمن ممعتهن 

أوس•

واثسحرالسم س اتيوم ؤقاستاطمينا اتعمل هذا ه1ددة< - ٧^١١

يومكل، تصبح لأمن قال؛ هنقلإسنح الله رمول أن وقاص أي بن معد عن 
أقوالمن .والأظهر سحرا، ولا سم اليوم ذللئ، ي يضؤه لم عجوة، لتمراان؛ا سبع 

لحاء أنه بدليل التمر، أنولع حمح يثمل بل عجوة، بتمر لاكفتص هدا أن العلمإء 
المدينة،أي: ،. لابنتيها؛ار بين مبما ضرات! سبع أكل ®من لم؛ مروايات إحدى 

وبعدهن،الفرائض نل الراتة السن رفضل باب، •الملاهء، كتاب صححه، ل الم عأحرجه ( ١ ) 
[.٧٢٨]برقم ٥(، ٠ ٢ )ا/ لم، مصحح  ١٠ءددهناا، وبيان 

٨(،٠ )U/ البخاري• صحح ١٠ااالرجوْا، باب الالأطعمة٠، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٢( 
لم•ماصحح ممرالدية•، اقفل باب االأشر؛ة•، كتاب صحيحه، ل ومسلم [، ٥٤٤٥]برتم 

•٢[.٤٧(،؛رiم]١٦١٨/٣)
مسلم•صحح  ١١الدينة•، ممر قفل  ١١اب بلأشربة•،  ١١١كتاب صحيحه، ل لم ممأحرجه )٣( 



الفوائدلطائف 

عجوةتمر ذكر أن يرى ;َمحذآهق صعدي ابن ثسخنا )لكن محمد الشيخ قال 
ا.مطالما(ر التمر اكصود وأن التمثيل، محبيل عل 

فائاوة>دع1ءجأ4ع- ١٧٨

البخاريصحح ق ماجاء منها: هثبخهفقئيإيكثر الني لكن التي الأدعية من 
يقول:كثيرا أسمعه فكنت اش رسول أخدم كنت قال: أنس;^^بمته عن 

وصلعوالجبن والبخل والعجزواصل والحزن الهم من بك اعوذ إني اراللهم 

إنالقالب عل والوارد )ا،لكروْ القيم ابن قال ،. ٢١الدينوغلبةاترجالاا
أحدثوقع قد ماض أمر من لكن ؤإن الهم، أحدث يتوقعه مستقبل أمر من لكن 

فهوالعجز،قدرته لعدم لكن إن والفلاح، الخير أساب عن العبد وتحلقا الحزن، 
وانفهوالخبز، ببدنه لكن إن منه الفع وعدم فهوالكسل، إرادته لعدم لكن ؤإن 
الدين،صلع فهومن بحق لكن إن المال، الغثرعل واستيلاء فهوالبخل، بإله لكن 
الرحال(لص.قهر فهومن بباطل لكن ؤإن 

اممياطيوم تلإسان يبقى U هذاوة> - ١٧٩

لهيقي ولا الدنيا، ل به مر بؤس وكل نعيم كل القيامة يوم يني الإنسان 
أهلبأنعم ُريؤدى قالت المي أن لم مصحيح ففي قدمتايداه، ما إلا 

)م/غاا-ا(،برقم]ماإ'أا.
x١٢٣/٥)١(•الثرحالم٠غ«)

اصحيحللخدئ،، غزابمسي رمن يايح رالحيادوالمر*، كتاب صح؛حه، ق الخاري أحرحه )٢( 
ا"آ(،يرذملماا'ارآا.المغارى*)؛/ 

(.0٤٩(»الخوابالكافي«،لأينام)ا/ 



ائفوائدلطائف 

ابزآدميا يمال؛ شم النارسغة، ق فيصبغ القيامة، اريوم الناهل من الدنيا 

بأسدؤيؤتى يارب، واطه لا فيقول؛ قط؟ ذ،ديم مربك هل قط؟ خيرا رأيت مل 
رأيتهل آدم ابن يا له: ؤيقال صبغة، الجنة ق فيصبغ الدذيا، ق بونا اس الن

قط،بوس مامربي يارد،، لأواطه فيقول: قط؟ شدة مربك هل قط؟ بونا 

ذلك،بونايقولان نعيناوأشدهم آدم بني أعفلم فإذاكان ا. ١ قطاال شدة مربي ولا 
شرهما؟!بالك ما 

تمْثراوا...(لا بأن اثسشت إ)ثيست حديث معنى -  ١٨٠

بأناسنة ارليسمت، قال: اممه رمول أن هقؤهقتئ أبيرهريرة عن 
راليينة(ا. شيئا،ار الأيض تتبم، ولا وذمطروا، ذ٠طروا أن السنة ولنكن تمطيوا، لا 

ءاثاخعونألإس؛نهاؤولثدلغدنا محاق؛ اممه قول ومنه والقحط، الخالد_، اي؛ 
ولكنتمطروا، ألا حقيقة والقحط الخدب، ليس الحديث،: ومعنى [.  ١١٢«: ويلؤط ال 

تنبت،فلا الأمهنار، هده من الركة وتننع وتمهلروا، تمعلروا هوأن حقيقة الحدب، 
شيئا.١لأرض 

حديثفي تأملات فائدة{ -  ١٨١

افرسول أن رْ.بمثق وقاص أي بن سعد عن إ الحديث،؟ هدا تامالث، هلا 
قالوا:. ؟٠٠ نةل ح،أدالق، يوم كل يكهب أن ااايعجرأحدضم ال: ^^ءاإ؛،ف

اكارل الدنيا أمل أنعم رصخ باب والنار*، والجة الالقيام-ة محاب صححه، ق لم مأحرجه )١( 
[.٢٨٠٧]برتم (، ٢١٦٢لم*)؛/ ماصحبح ، الخة* بوساق أشدهم وصغ 

ومارمااكJة محكي ءق باب السامة*، وأتراثل ءالض كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٢( 
خآأأ(،برفمتأ«ا،آ[.؛دلالاءة«،ااس؛حسلم«)؛/ 



الفوائدلطائف 

لهفيكتب سبيحة مائة ®يسبح يال؛ ا نة؟ حألف يكب كيف اض يارمول 

٢.خملينهءر الق عنه اويحط حسنة، الق 

١٠اش( )سحان تقول! أن والوقت الحهد من تغرق يم كم  فتكبمرة؟ ٠ 
١٠ا >ه ٠ ١٠حا عنك أومحط نة، ح٠  ٠ ومنيرة،كثبرة الخثر محنرق أ يثة؟ مس٠ 

والوفقمنوممهادتح.

اتدعاءأسع فائدة: - ١٨٢

هوموالفإذا الدعاء، أنفع املتؤ ! ;؛^١٥تيمية ابن الإمحلأم شيخ قال 
دننٍاثهوإءك تثن ؤإ،ك ل الفامحة ق رأيته ثم مرصاته، عل العون اض 

معاذ،هسمحدبرلكذة،فقال:»يا 

ذكركعلح، اعني اللهم تقول؛ ان صلاة دبركل ي لاتدعن لأحبك: إني والله 
هيادتك((وحسن وسكرك 

الله4ظاهرعظ4ات س فائدة: -  ١٨٣

أنلي ®أذن قال! الله رسول أن رْءنبمن؛آا افه عبد بن جابر عن 
مسره Lc_4إش أذنه سأحمة مابين أن العرش حملة من ملك عن أحدث 

التهليلُشل باب تغفارر، والاموالتوبة رالزكروالدياء كتاب صححه، ل الخاري أحرجه ( ١ ) 
[.٢٦ ٩٨]برنم ٢(، ٠  ٧٣)إ/ مسلم، *صحح وا1الءاءاا، بح والت

لأناكم)ا/حلأ(.)آ(|ْدارجالالكتن•، 
داودُأي رضن الامعفارا، اق اب بالاو_ل•، امام أبواب سه، ل داود أبو أحرجه )٣( 

بما(،؛ر؛م]لأآيأ[.الأرنؤوط)يم ت،:



لطائفاكوص

فكيفءغ؛ول اه نحلونات من غلوق عظمة هده ؤإذالكنت / ١  ١٠٣١٥سبعمئة 
الخالق؟!يعنلمة 

حطوؤةاثكدبأة< هأتال-  ١٨٤

بيداينادى بأن ولايمل يغضب، فانه ا ياكداب كبير! لرحل طفل لونال 
فلأنبن )فلأن العالن رب عند يكتب بمن فكيف طفل، من لكن ؤإن الوصف، 

ؤيتحرىليكذب الرجل ؤإن ٠ ا؛ ر صحته عل النفق الخديثح وق كداب(، رجل 
بالصدق،ان إنوصف إذا اكابل وق كذابا••٠، الك هند يكتب حتى الكذب 

ليصدقالرجل ا..ؤإن صديما؟ العاين عندرب يكت-ج بمن فكيف، بمربدلك، 

والابتعادالصدق تحرى فاجعل ، ٠٠٠صديمااطه عتل يكتب حتى الصدق ؤيتحرى 
الحياة..ق لك مبدءا الكذب عن 

اممضبحطوؤة هذدة< - ١٨٥

ان،الإنعل ميئة آثار وله آدم، ابن قلب ل الشيتنان يلقيها حرة الغضب، 
أومرض،غضه، فتله غضه بفن. لر إذا من الناس )_ القيم ابن قال حتى 

الساب،عل يرد أن فأراد سبه، رجلا أن العرب! بعض يذكرعن ك،ا عليه، أوغثي 
الأرنووطت; داويا ش امتن الخهعية•، اق باب الة، كتاب أول سه، أبوداودق أحرجه )١( 

(:)إتادْب(.واظر:١١٦/١٤ىرفي-فرْ)
[.١٠١]الصحيحة• أالللة 

ءانؤاأد4واأكيي ^٤^١ هئتاق؛ اله اقول( باب ءالأدب•، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٢( 
0 )اوخارىأ اصحح الكذب، عن ينهى وما [ ١١٩الصبم؛:] نحأسدقأك.ه جأوأ أقن  /a  ٢،)

وحسنالكاوب 'انح باب والاداب•، والصلة رالم كتاب صحيحه، ل لم وم[، ٦٠٩٤]برقم 
[.٢٦ ٠٧]رنم (، ٢٠ ١٣الما)أ/محالها،اصح؛حموق 



الموائدلطائف إ]ثح^؟أجأكاقِِِِّ 
فقال؛مكن، قد غضبه أن ظن لما يده رغ ثم فمه، عل بيده له حليس لث، فأم

ا.ساعته(ر من ومالت، ا جول ق غضي رددلت، ا قتلتني 
يكونأن لأيلسث، فانه الحالم، ؤيتكلمف غيظه يكظم أن لم المن والطلوب 

قال!أوصني اف، يارمول فقال؛ خءإغثقسنح اض رسول إل رجل جاء وئد حلتا، 
تغحس،<لسم»لأ 

اتمجرصلاة بعد ا1«سجد هي اتجلوس فائدة< -  ١٨٦

قالغداة صلى *من نال؛ ء؛وغثقلجة<مح الله رصول أن رْ.ةته أنس حديث، 
لهكانم؛، ركعتتين، صلى ثم الشمس، ننمللع حتى يذكوالله قعد ثم جماعة، 

ولال،رمليرّا،، أحرجه حديثاصعيمإ، ئمة؛،ا ،؛ L«uوعمرة جرحجة كأ 
طرقوله . بثيء® ليس ررصعيم، مع؛ن؛ ابن فيه قال مل، القهلال أبوظلأل منيم 

محمرةبن جابر حدين، عن لم مصحح ل ماجاء عنه ؤيغني صعيفة، كلها أحرى 
حتىمصلاه ل جلس الفجر، صل ؤلإةنقسمحإذا اطه رسول اركان ال؛ نقتهتق 

الصحبعد الذكر استحبابه )فيه ^٥١^٥؛ الووى قال ،. ٤١نا* حالشص تهللع 
يفعلونبا،م العالوأهل لفج الكان محنة وهذه عذر، لريكن ما جلس—ها وملازمة 

،.الشمس(ر ت3لالح حتى والدعاء الذكر عل الونتج ذللث، ق ؤيقتصرون 
)أآ(سقنحرمحه.(. ٥٤)ا/ العقبان، طلاق j رإغاثأالبمان )١( 
يعدالمجد ق الخالوس محن تحب يما أذكر باب ءالمرء، أبواب سننه، ق الارمن.ي أحرجه )٣( 

[.تا*هه برقم (، ٤٨١)أ/ شاكر ت•' الرمذيء نن امحالثمرر،ا، حتى الصح صلاة 
مصلاهل الخلوس *فضل باب الصلاة•، احيومواضع *المكتاب، صحيحه، ق مسالم أحرجه ( ٤ ) 

[.٦٧)ا/؛1؛(،برئمل• ملم• *صحح احي•، الموفضل بعدالصح، 
(.ا/٩٧)٥ سإ« ض الووي *شرح )٥( 



الفوائدلطائف 

اممعرالإكثارعى ذم فائدة{ - ١٨٧

احدكمجوف ببمتلى ررلأن هال! ^ئؤؤعجش النبي ظ^بمهأن صر ابن عن 
القلبامتلاء عل الحديث ق الذم ومورد ،  ١١٠شعراببمتلى أن من له خير قيحا 

القرآنلكن إذا فأما اش، ذكر وعن القرآن عن فيثغله عليه حتى؛غاو-ا الشعر، من 
هذاعل البخاري بوب ولهذا الشعر؛ مجن ممتلئا جوفه فليس عليه، الغالمن والحلم 

عنيصده حتى الشعر الإنسان عل الغالب يكون أن يكره ما )باب ت بقوله الحديث 
والعاإموالقرآن(رأ،.ذكراض 

اتجنؤتامل ضاهت 4ى هائلة: - ١٨٨

الأرض*ممون ؤوغئواسمحت اش رسول قال ئالت ظهقتئ معيدالخيري أب عن 
قخبنته كمايممااحدكم الجباربيده يتئؤه_اواحدة، خبة القيامة يوم 

.٢٣١|_(( لأهن نزز اسر، 

^)١٢ب اتثتأ تسمي،ت حكم قاتلة: - ١٨٩

وiالث)برة( اسم عن نهمر اض رمول أن ملمة أي بتت نينب عن 

الإنسانعل الغالب يكون أن امايكرم باب رالأدب•، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )١( 
برئم]إْاآ"[،(، ٣٦)a/ البخاري، •صحح والقران،، والعلم ذكراش عن بميم حتى الشعر، 
[.٢٢ ٥٧]برثم (،  ١٧٦٩سلم،)أ/ اصحح ^،،، ١٠كاب صحيحه، ل وملم 

)آ(»فحالباري«)'ا/بم؛ْ(.
اصحيحالقيامت،، يوم الأرض اش ايقبص باب؛ كاب'رالرقاق،، صحيحه، ق البخاري أحرجه )٣( 

والنار.،وابنة القيامة اصفة كاب صحيحه، ل لم وم[، ٦٥٢٠]يرثم (، ١٠٨)a/البخاري، 
[.٢٧٩٢]برتم ٢(، ١ ٥ ١ )؛/ لم، ماصحح الجة،، أمل انزل باب 



الفوائدلطائف 

)بره(من بالمغ أول ورأبرار( ،• ل اليرسكم؛* بأهل اعلم افه ائفسكم} تزكوا الأ 
النصورد التي ءيرة* من تحرذإ أسد محمد الشخ قال 

رجع(لى.لأما تنيرها؛ 
قهرقعبانض اتتطؤع صوم الإكثارص همل ، ٥٠٥٥- ١٩٠

الصحيحقنففي ثعبان، شهر ق التطؤع صيام يكثرمن النثيلكن 
صيامهمن أكثر نمل شهر من صاي أرم قالتت نيقؤههؤ، عاتنة عن 
ذلك،من الحكمة ق واحتلف، . ر قليلا،، إلا كله شعبان بموم لكن شعبان، من 

ضالأفيالمألأ-:)والأولفيسماحاء
قال؛)قلتنيد، بن أم—امة عن حزيمة ابن وصححه ائي النأحرحه ديث حق 
ررذلكقال! شعثان؟ من تصوم ما الشهور من شهر من تصوم أرك لر الله! رمول يا 

ؤبرإلى الأعمال فيه وهوثأهرئرفع ؤيمصان، رجب بين عنه الناس شهريغفل 

وأناصائم((رإ،.عملي يرفع ان فاحب العائين، 

اصحيحمنه•، أحسن اسم إل الاسم رنحويل باب *الأدب•، كتاب صحيحه، ق اJخارى أحرجه )١( 
تماب*امباب *الأداب•، كتاب صحيحه، ق لم وم٦[،  ١٩٢]برقم (، ٤٣)a/ البخاري• 

مسلم•*صحح ونحوهما•، وجويرية نيب إل برة اسم وتغيم حن، إل المح الاسم تغيم 
[.٢١٤٢(،برفم]١٦٨٧)٣; 

٥[.٤ ]١ التدؤين• *نمرات )٢( 
البخاري•**صحيح شعبان•، *صوم باب *الصوم•، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٣( 

 /T(٣٨ ،) لم وم[، ١  ٩٧• ] برقم j ،النيىإبمسثم*صيام باب *الصبام•، محاب صحيحه
برقم٨(، ١ ١ )Y/ لم• م*صحح صوم•، مهراعن لانحل أن واستحباب بررمضان، غل 

)أ(*تحالياري*)ئ/هاآ(.



الفوائدلطائف 

اتمسليرالأخ ؤحه ض اووساشص فثل قاتلص - ١٩١

شيئاائ،درودف من نحمؤن رالأ الّثي قال قال يخجقنئ ذر أب عن 
علالقلب من الصادرة الخلهبمة البشاشة / طالقاال١ بوجه احاك تلمى ولوأن 
هومشاهد،كإ للقالوب جذابة وهي ووداد، محة من صاحبها يكنه عإ نمر الوجه 

منالخالية البشاشة محرد أما عليه، للمرور ؤإدحال( اللم، لأحيلث، ان فميهاإح
الخالوىر٢،.قليلة فانيا القلب عن المتهللق الوجه 

ؤإكبوأجساناالأم،راتساثيآطولاصادا فائدأةا ' ١٩١'

لهذاؤيدل الأمة، هذ0 من اما، أجوأكر أعإرا، أمحلول كانت، الم—ابقة الأمم 
وعن[، ١٤:]المؤتيأؤهنثذ؛هلمأك،سثؤإلأملمزك<عاثأه توح■ قئاقم، افُ قول 

ذراعا،سون طوله أدم اطه ارخلق ت فال النبي ق.بمنأن هريرة انجا 
تقرينا(،مرا ٣ ٠ طدل ذراعا ٦ ٠ ) الآن*لم. حتى بعده ينقص الخلق يزل فلم 

فانتهىقبله، الذي القرن أهل من أقصر الملول ق نشأته تكون قرن كل أن والمعنى؛ 
هذازماننا إل هصقك النبي زمن من يقع فلم الأمة، هذه إل الملول تناقص 
الشىزمن ق عليه كانوا ما عل الأن الناس بل والقصر، الخلق؛الملول ل تفاوت 

محيالوجه طلاغة راسماب باب والآدابا، والصالة رالجِ محاب صحيحه، ق لم مأحرجه )١( 
]1أآ"ا[.برقم ٢(، •  ٢٦لم،)إ/ مرصحح اللقاء،، 

(.١٤٦مدي)لأبن الفوائد،، رمحموع يفلر: )٢( 
،<J،Pافه صلوات باب الأنساء،، ارأحادينا كاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٣( 

وصفةرالخنة كاب صحيحه، ق لم وم(، ٣٣٢)٦ (، ١ ٣ ١ أ/ البخاري،) رصحيح وذريته،، 
(،٢١ ٨٣/ ر٤ مسلم، رصحيح اسر،، ألئدة مثل أفثدمم أنوام ابنة *يدخل باب نممهاوأهلها،، 

(٢٨٤١.)



الفوائدلطائف 

وقد،، الزمازأ ذلك كقصر وفبرم الزمان، ذلك كعلويل طويلهم 
منخثر فيها العمل التي القدر بليلة أعإرها قصر عن الأمة هده محاق اممه عوض 

شهر.ألف ق العمل 

اتسرصل فصل فايدءا ' ١٩٢

حيلتيبلاول ءيا لبلال: نال المي أن لأ.ةذ هريرة أ؛-، عن 
الجنةاا.ق يدي بين نعليك دف سمعت، فاني الإسلام، ق عملته عمل بارجى 

أومارإلاليل محاعة ق هلهورا أتهلهر ب أق عندي أرجى عملا ءملتأا ما ال: ن
افهأن الفوائد: من الخديئ، هدا ق ،. أصل(ل أن ل كتب ما الهلهور يدللثج صاستا 

ءمiلهلمن العبد ير ما عل المجازاة يعغلم 

ربهوين بينه العبد مر ما عل المجازاة يعفلم افه أن دليل المهلب•)فيه نال 
خبيثةربه وبن العبد بن يكون أن الحال—إء تحك، اسولللك٠ أحد؛ علميه يْللع لا ممّا 

ربهوبين بلال ين حبيئة كانت أما ويدل ريه، عند لنمه يدحرها الهناعق من عمل 
ءنها(ل؛؛.ماله حتى يعرفها ^^ثمحرمحلم الني أن 

محاقعلهه سعص فاذاوة< - ١٩٤

ا..فلمإركباققحم'.' موسى الخضرُع قصة ق د?.بممح عباس ابن حاءعن 

(.٣٧٨سم\وصإ اكرِب«، »>ح )١( 
الصلاةوقفل والنهار، باليل الهلهور باب،اقفل ، ٠Jالالتهجامماب صححه، ق البخاري أخرجه )٢( 

صحيحه،ق لم ومالخ_ارىاا)'آ/مه(،)هأ؛؛(، ،اصحح والنهار،، بالليل الوضوء بعد 
(.٢٤ ٥٨)(، ١ ٩ ١ • )أ/ مسالم، ،اصحيح فضاوبلالباب،رمن >االفضاش،، كتاب 

١(٠ ٤٣الخاري،)٣;لمحيح ابن؛طال، اشرح )٤( (. ١٣٩اوري،)٤; ٠^ )٣( 



ثموائدI ثطائف 

أونقرة، البحر ل فنقر فينة، الحرف عل فوقع عصفور، حاء فينة لال 
هذانقمي ما مثل إلا افه علم من وعلملثا علمي نقءس ما موصى، يا الخضر! له قال 

١١البحر.. من يمنقاره العصفور 

،مذ،اتجن^تمةااثسير

يدخلونزمرة أول اإن اف رمولط قال ت فال ;ء.بمئه هريرة أي عن 
قدري كوكب، أشد على يلونهم الذين ثم المدر، القمرليلة صؤرة على الجنة 

أمشاطهمبمتخطون ولا ينقلون، ولا يتغوطون، ولا يبولون، لا إضاءة، السماء 

خلقعلى الحقرالعين، وأنواجهم الألوة، ومجامرهم السك، ؤرشحهم اكهب، 

ذراعا)ستون . ٢ ١ اكيماءاآ ي ذراعا سون آدم أبيهم صؤية على واحد رحل 
نقرسا(.مرا ٣ ٠ تعادل 

اتتصمتاتدين قائد٥١ - ١٩٦

ادصيحةاا٠اراكين قال! افه رسول أن ظ^بمثئ الل.ارى تميم عن 
،^مةاك،لمينوعاسهماا 

اراكينت فوله وص الخامع-ة! الكلمة هذه فتامل الذهبي الحافغل قال 

)ا(»صححالخارى«ت>*ام[.
تغلوتة•،وأما الحنة صفة ق حاء اما اب بالخلق•، •بدء كتاب صححه، ل البخاري أحرجه )٢( 

نعيمهاوصفة •الحنة كتاب صححه، ل لم وم[، ٣٢ ٤٥](، ١١٨)؛/البخاري• •صحيح 
وأزواجهم•،وصفامم البدر ليلة القمر صورة عل الحنة تدخل زمرة •أول، اب بوأملها•، 

•صحٍحسالمه)إ/هلأاأ(،يرنم]أمحآ[.
لم'م•صحيح الصيحة•، الدين أن •بيان باب •الإيمان•، كتاب صحيحه، ق لم مأحرجه )٣( 

)ا/إي(،؛رُم)0ه(.



الفوائدلط1ئف 

لودعست،وأنت، الدين، ناقص كان وللعامة، وللأئمة ش لرينصح فمن النصيحة®، 
لهؤلأء؟لا،٠فحت متى ل; فقل لغضيت،، الديزااناقص ي~ 

اص.سثمضمحاسس>،قواءة سة، - ١٩٧

امرنيالله ارإن كعب! بن لأي قال الني رأن لأ.بمنئ أنس عن 
عندذكرت، وقد ال! قرانعم® I قال أ لث،؟ لمإق آف قال؛ المر1ن® علبلث، اقرأ ان 

قالحكمة ق )احتلموا الووى؛ قال ،. ءيناه(ل فذرفتإ ®نعم® قال! العالمين؟ا رب 
علالقراءة j ذللثج الأمة تن نأن مسها أن والمختار ش، عل ؤوغثست قراءته 

ا.ذللئ،(ر من أحد يانم، ولا القراءة، آداب ؤيتعلموا والفضل، الإتقان أهل 

اتحبمساتصلوات جمعتا آيتان فائدة< -  ١٩٨

دْ؛نتمؤبم^■ جثث أش ؤمبء>نق تعتائ! الله قول قؤهبمتمحأق اس عبابن عن 
[.١٨نينهمثي0ه]اص:با-

المغرباش.ح\ذييىه الخمس الصلوات الأيتان هاتان ارحمعت، قال! 
ؤنمثئءلهثي0هالعصر صلاة ^^٤١^٠ الصبح صلاة ئلمئخم0ه ٠ؤنمث والعشاء 

أ؛،.الظهر* صلاة 

)ا(رسرأءلأمالملأء€)آأآا/أ'\(.
وئاصزكذنأةءسن لثعق زش نن ه اب ب، رالتمبر، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٢١( 

صححه،ق لم ومالبخاري،)ا'/هم\ا(،برفملا1؟أ[، •اصحح [، ١ ٦ - ١ 0 : البمؤئ ] ^١^^ 
القارئكان ؤإن مه، والخداق الفضل، أهل عل القرآن قراءة "اسحباب باب »الملأة«، محاب 
[.٧٩٩])ا/'هه(،برقم مسالم، القروءعله،،"صحيح من أفضل 

(.٨٩)l/ لم، معل النووي 'رثرح )٣( 
(.آآ/0٤٨ اممري، ارمبر )٤( 



لط1ئفالفوائد

اتبلأء(فاذد،ةاعصى)جهد - ١٩٩

جهدمن الله بءيموذوا نال: ^^^عئ؛، المي عن هريرة أن عن 
بطالابن قال ا. ل الأعداء،( وشماتة القصاء وسوء الشماء، ودرك البلاء 

بحملهله طاقة لا وما مشقة، ئدة من المرء أصاب ما كل البلاء )جهد : ٥١٥٤^
عمرابن عن حاء كإ العسال، وكثرة المال قلمة لث،ث ذلومن دفعه، عل يقدر ولا 

غ.ءتمح(لآا.

واثهمطءمىأذكاراسياح هائلة{ -  ٢٠٠

أوصين شداد عن البخاري صحح ق ماحاء اء: واشياذكارالصباح من 
ئييأنت الاهم تقول: الأستغفاران سيد  ١٠قال: التبي أن ئ^قمحق 

اعوذاستطعت، ما ؤوعدك عهدك على وأنا عيدك، وأنا حلقتتى أنت إلا إله لا 

فانهفاغمرلى وابوءبدنيي، على، بنعمتك تك أبوء صنعت، شرما من بك 

يومهمن فإُت، ا >|موقثا النهار من قالها من قال؛ ا• ر أنت،،، إلا يغفراكذوب، لا 
أنقل فات وهوموقن:أا الليل من قالها ومن الجنة، أهل فهومن يمي، أن بل 

الجنة•أهل فهومن يصح، 

البلاء•،'صححجهد من باق اب'المموذ بكتاب'الدعوات•، صحيحه، ؤ، الخاري أحرجه )١( 
 /A(•٧٥البخاري ،) لم وم[، ٦٣٤٧]برقم j ،والتوبةكتاب'الدكروالدعاء صحيحه

[.٢٧٠٧والأستغفار•،»صححLم«)٤/•٨•٢(،]
)أل(اظر:افحاواريه)لا/لآ؛ل(.

البخاري•تغفار•،'صحح الامباب'فضل كتاب'الدعوات•، صحيحه، ق البخاري أحرجه )٣( 
(nv/A ،).]؛رقملآ«مأ



الفوائدلطائف ؤ»لكلآجج^<مِاّّس 

اتجاسالأدصت هذدةاس - ٢٠١

صححل ماجاء لم؛ المعليها نحرص أن ينبغي الكب الخامعة الأدعية من 
إنيءراللهم يقول؛ كان ظهصسي المب أن ق.بمئ عود مبن اش عبد عن لم م

والعفافوالغنىال١والتقى اثهدى أسالك 

اآعظي4حالأدصت محي - ٢٠٢

ثلاثالجنة اطه سال امن ءءلجنواقآظ؛هثمث اض رمول قال قال؛ أنس عن 
قالتمرات، النارثلاث استجارمن ومن الجنة، أدخله اللهم الجنة: قالت مرات، 

.٢٢١التارءمن أجره اللهم النار؛ 

اثجذبساط اصإد فائدة, - ٢٠٣

فقال؛الجمعة يوم ذكر ؤرلجثيأجةض اف رسول )أن ت.بمثنث هريرة أي عن 
■إياه، ١عه٧مح إلا سسالالكسظ مسانماؤموع^وأ ؛افهساصتلا 

أنباعل يدل تقليلها إل رجب؛)الإشارة ابن الخاففل قال ،. يقللها(ريدْ وأشار 
سر(زمن عن عبارة هى بل رمانية، ساعة ليست 

شررالتعوذمن اب بتغفارا، والاموالدياءوالتوبة رالذكر كتاب صححه، ل لم مأحرجه )١( 
[.١٢٧٢ ل برقم ٢(، ٠  ٨٧لم•)؛/ ماصحيح شرمالريعمل•، ومن ماعمل 

الترمذي••سنن الحنة•، أمار صفة اماجاءق باب الحنة•، اصفة أبواب نته، ق.الترمذ.ي أحرجه )٢( 
سه،كتاباالأتاذة،الأستعاذةسحرj آ، ٢٥٧٢(،؛رنمل٢٨١ت:بثار)؛/ 

صحح.ظ (. ٥٥٢برغم)١ (، ٢٧٩اّننالماش•)A/ اوارأ، 
•)'أ(سقنحربجه 

(.٧٠١)ه/)؛(افتحاوارى« 



الفوائدلطائف 

امائضالأع4ألس أفضل هذدةأ - ٢٠٤

محلفالفرائض بعد الأعإل )أفضل تيمية ابن الإملأم شخ قال 
جوابفيه يمكن فلا أوةاترم، يناسب وما عاليه، يقدرون فيإ الناس باحتلأف 

داما،ذكرافه ملازمة أن ١^١،< ب؛ن مماهوكالإحماع لكن أحد، لكل مفصل جامع 
الذيهريرة أيئ حديث، دل ذللئ، وعل الحملة، ق ه نفبه العبد شغل ما هوأفضل 

ررالذاكرونقال! المقرئون؟ ومن الله، يارمول قالوا! ررسبقالفردون،،، لم! مرواْ 
ا.وامماكرات،ار كثيرا الله 

أوبعده؟اتسلأم قيل هو هل )دبراتصلأة(  ٠٥٠۵٥-  ٢٠٥

لام،البعد فتكون الصلاة، )دبر( تقال التي الأذكار من ماورد )قاعدة( 
الدعاءفمثلا! لام، القل فتكون الصلاة )دبر( تقال التي الأدعية من ورد وما 

ذكركعلى أعتي اللهم تقول؛ صلاة دبركل، ي تدعن رالأ معاذ حديث ل الوارد 
دعاءرلكونه اللام؛ قل يقال إنعا عبادتك،؛. وحسن وشكوك 

فائدة،- ٢٠٦

سال؟إنبما أنم 4ع معلها جبميل 

والإيانالإسلام عن النبي أل ملما الطويل حبحيل ديث حق 
يعلم!كمأتاكم جبريل ارهدا ءكمادثلأْؤئم! قال اعة؟ السؤوأشرامحل والإحان 

(.٠٦٦ ا/ )٠ الفتاوى، ءمحموع )١( 
(.١٦٢٦/١)عشمي لأبن لض،، المحا-رياض ضح  ٠٠انغلرت )٢( 



لط1ئف

مريللكن لما لكن هوالني الحديث هذا ق العلم أن مع ا. ل دسكم،٠ 
هوالعلم،صرأغئأأجةإمح الني جعله الصحابة، تعليم ق مسا فكان أل، سهوالذي 

أنلأجل وهويعلمها؛ مسألة عن الإنسان يسأل أن لابأس انه عل أيصا يدل وهدا 

الاسلى•يعرفها 

هذا{ ٥٠۵٥- ٢٠٧

ايعثم الحديث،، هدا ق الذكرالوارد عل فاحرص الليل، من ارسقذلتا إذا 

لآ.بمنئأنالصامت، بن عبادة عن بالإحابة، حري الحال هذه ق الدعاء فإن يعدم، 
له٣!^، لا وحده الله إلا إله لا فقال: الليل، تعارمن ارمن قال: ىإغ.جه الشي، 

إلهولا اللص، وسبحان لله الحمد قدير، شيء كل وهوعلى الحمد وله اللتئ، له 
اودعا،اغفرلي، اللهم قال: ثم إلاباطص، ولاقوة حول ولا اكبر، وائله إلاالله 

امتيقفل(.تعار: )معنى رص. صلأ)تها، قيلت، وصلى، توضأ فان استحيب،، 

حسشي؟ملايين ثلاثص تكسب كيف : ٥٠۵٥- ٢٠٨

حسنة،ملأيتن ثلاثة من أكثر عل حصالت، تكون أن يرجى القرآن حتمنن، إذا 
اللهرمول عن ذللث، صح كإ أمثاادا، بعشر والهنة حنة، به فله حرمحا، قرأ من فإن 

الإيعاز،عن النبيءمرال"ج؛ريل بام، ارالإيءاناا، كتائب صحيحه، ق البخاري أخرجه ؤ١( 
قلم ومآ، ٥ ٠ ت برقم آ، ١ ٩ / ١ ر الخ١ريا٠ وصحح الس-اعةاا، وعالم والإحان، والإسلام، 

•]٨[ ير؛ذم (، ٣٦)؛/  ٠١لم م®صحح مقدسة، صحيحه، 
(.٢٢١اصن«)T/ محمد الشح ووائل «ذاوى )٢( 
نحريه.سبق )٣( 



الفوائدنطائف 

وستمائتألما ؤعثسون وثلاثة ألف ثلاشائة المؤآن: حموف راوعدد ىٍإغئجيخة«محت 

عاس.عنمحارا،.ابن عن ذلك ك،اروى حرها،ا، ؤواحدوسبعون 

القصم()الأتي صعش - ٢٠٩

إلىالرحال أبغمس اررن ؛ اطه رمول قال دلأ.بمهاقالت؛ عائشة عن 

أحذيحجة عليه احتج كنا الذي الخصومة مديد )الألد: . الخصم،ا الألد الله 
ق^ LJIjهوالخصومة والمذموم بالخصومة، الحاذق والخصم: أحرى، جة حق 

واءلل(لّأا.إئات أو حق رفع 

سفي اثص فضل فاثدة، - ٢١٠

إلاالله، ي رجلان تحاب ارما قال؛ فنئهصسي النه رسول أن يؤهؤقبمته أنس عن 
لصاحبها(رحيا ء،قلأسدهما اللص إلى أحيهما كان 

(.٢٣١للسوطي)ا/ القرآن،، قعترم »الإمما0 انظر: )١( 
ألددم ؤ ةئ؛اق• القه اائ-ول اب بوالغصب،، اااالذل—الم كتاب صحيحه، ي البخاري أخرجه )٢( 

كتابصحيحه، ق لم وماما(،تم\ه؛آ[، )م/ البخاري، لرصعح '٢[، :٤ ]١^^؛ ه الخماوّ 
[.٢٦٦٨]برقم ٢(، ٠ ٥ ٤ )؛/ لم، مالخصم،،«ءحح الألد »في باب رالعلم،، 

(٢١٩/١٦٠)٣(»ثرحالوويءل٠الم٠)
(،٢٨٠عنه،)ص؛ يال، ولا فلاي،اره رجلا أحب ُإذا ياب المرد،، رالأدب ق البخاري أحرجه )٤( 

محرجا— حبان، ابن رصحح ة،، والجالباب؛؛الصحبق صححه، ق حبان وابن [، ٥٤٤]برقم 
^فلرك،،نحاب»الرواكل،،»افلركض

الأحايين،»طلة بنظر: الإساد. صحح وقال،: [، ٧٣٢٣](، ١٨٩للحاكم)٤; الصحبحض، 
ل٤ ٥ • ] المهححهء 



الفواددلطائف 

اتمطميىأطتال س u_ س حكم فائدة: -  ٢١١

منمات من أن عل السلمين علعاء من به يعتد من )أجع النووي قال 
مكلها(لليس لأنه الحنة؛ أهل فهومن المسالمان، أطفال 

اتسبيجفضل فائدة: - ٢١٢

سبحانقال: ررمن ؤرافئءليخق1 افه ول رمقال قالت هريرة أي عن 
البحررانيد مثل كانت ؤإن حطاباه حطت مؤة، مائة يوم ي ؤيحمده الله 
منلك يكون سوكم إ مرة؟ ١ ٠ ٠ وبحمده( افه )سبحان قول منك يستغرق كم 

اثنتييوم كل يبح أبوهريرة كان ا التسبيح؟ عدد ق لوزدت النواب 
وسحةأم/أف عشرة 

بامميؤداتبموعظؤِت تلقي صيص ينبثي فائدةا - ٢١٣

فقاليعوده، أعراي عل لحل ؤرإغسنح الشي )أن ذهيؤآ عباس ابن عن 
تنيرهكميرّ، شيخ عل تفور، حمى هي بل كلأ، قال! اثنه١١، قاء طهؤرإن بأس ررلأ له! 

)أنالهلرال؛ عند رواية ق وحاء رإ،. ( ^١١٠ررفنعم هخثءإجج«نح! الني فقال القبور، 

(٢٠٧/١٦٠ملماا)صحح عل النووي شرح ١١ر١( 
الخاري'صحح  ١١اكسسحاا، قفل  ١١باب ااالاوء_راتاا، كتاب صحيحه، ق الخاري أحرجه )٢( 

 /a(٨٦ ،) بابالصلاة،، ومواضع ا-حد الالمكتاب صححه، ل لم وم٦[،  ٤٠٥]برقم
[.٥٩٧برقم!(، ٤١٨مسالم،)١/ ءصحح صفته،، وبيان الصلاة يعد الذكر ءاتحباب 

(.١٠٠مثرأءلأماكلأء،)إ/١٠)٣(
صحح ١٠الإسلام،، ق النوة علامالت،  ١٠اب بااالنام_،،، كتاب صصحه، ق البخاري أحرجه )٤( 

البخارى«)أ/أ'آ(،يرفم]أاأمأ[.



ا1فوادد_1_ 

أنهعل الحديث هذا )دل حجرت ابن الحافظ قال ميتا(لا،. أصح الذكور الأعرابي( 
بذلك(يذكره من جواب ومحن بالقبول، الموعفلة يتلقى أن( للمرفى ينبغي، 

اثتبوةجذءض اليهبإ فادد،ة< -  ٢١٤

الرؤيايلمب؟! فقال؛)أبالنبوة أحد؟ كل الرؤيا أيعبر مالك؛ الإمام سئل 
التبيفول ؤ، ماجاء البوة! مجن بجزء ومراده . بالبوة( ينمب فلا البوة، من جزء 

أنه،.وذلك اثنبوهءأ من؛ جزءا وأرايعين ستة ض جزء الومن ®يفيا 
فيرى أشهر ستة ذلك؛ قل، وكان نة، ٌوعشرين ثلائا إليه يوحى أقام ؤراغثاءإسمح 

وأريعقن.محتة من جزءا تعادل  ٢٣إل أشهر ستة فنسبة الوحي، المنام 

اثقسط)يحمض معش هددةأ - ٢١٥

فقال؛كلمإت، بخمس ؤيبمءا؛بجظ؛ئ اف رمحول فينا قام قال؛ موسى أبي( عن 
يرفعؤيوفعه، القسط يخفمؤ، ام، ينأن له ينبغي ولا ام، ينلا عغتجل اطه ررإن 

النؤرحجابه اللبل،، عمل النهارقبل وعمل النهار، عمل قبل، النيل عمل، إليه 

حلقه،(من يممؤه إليه انت؛هو، ما وجهه سبحان لأحرقت لوكشمه 

للطبرالالمر" الخعفي،'العجم شرمحيل 'اكينُ، باب الكبر'، رالعجم ل الطران أحرجه )١( 
'"آ(،برذمت-آاآي[.)ي/ا-

)آا(»ذحابرى«)*ا/ا'اا(.

)"آ(»ذحالبأرتم،«)أا/*اأّا(.
البخارتم،'*صحيح الهالخثن'، 'رويا باب ءالتسر'، كاب صححه، ل البخارى، أحرجه ( )٤ 

(،١  ٧٧٣)؛/ ملم' *صحح 'الرؤيا'، كاب صحيحه، ل وملم [، ٦٩٨٣]بريم ٣(، • رآ/ 
.)٦(

قوله•دؤ، بام، لا افه إن ءلهآلثلارت توله باب'ل ارالإي،ان'، كاب صحيحه، ل لم مأحرجه )ه( 



المواتيلطائف 

منيوزن بإ ؤيرفيه التران نحمض هئاق افه أن ؤيرضه{ القسط )يخفض ومعنى 
فشبهتنزيله، يقدر لما تمثيل وهذا النازلة، أرزاقهم من ويوزن المرتفعة، العباد أع،ال 
ا.الميزازل بوزن 

حاضرتباد(سع )لا حانميث< مض هذد|ة< -  ٢١٦

يبع*لا  iJLsهللخثءاسمح الشي أن ظهقتئ هريرة أي عن الصحيحين ل جاء 
غرمن البلد يدخل من ادي: والبالبلد، ق القيم والحاضر: ٢. ١ اد* حاضرلب

له)لايكون معناه؛ عن عباس ابن ثل ومغرم، أم بدويا كان سواء أهله، 
علمضرة فيها لكن لهإ، مصالحة لليالي الحاصرمحمارا كون ق أن مع سمسارا، 

برحمي،يبيحها أنه فالغالب، ه، بنمملحته يبح ترك إذا البائي فإن المسوق، أهل 
الماس*دعوا المعنى! لهدا الإثارة لم مرواية ل جاء وقد الماس؛دللث،• فينممح 

•٠٠بعض من بعضهم افه يرزق 

عجيبماتذاكومؤة اثالثكوءLههم - ٢١١؛

الد/مع ليفعل إنه حى نوة، الذاكر يعطي )الذ/ ق>ةانئث: القيم ابن قال 
وكلامه،سننه ق تيمية ابن الإسلام شخ قوة وندشاهدترس بدونه، فعله يظن ب ما 

لم'ماصحح خالقه'، من مره إليه ماانتهى وجهه بحان لأحرق الودلوكشفه حجابه 
[.١٧٩(،برiمل١٦١/١)

الم«)ا/وام.)ا(»شرحاضوىضصءحم
يمينهوهل أجر، بضر حاضرلباد يبح باب•'هل كتاب'ال؛وعُ، صحبحه، ل البخاري أحرجه ( ٢ل 

رالثيؤع'،كتاب صح؛ءءه، ل ومسالم (، ٢١ ٥٨)٢^١(، )"t/ البخاري' اصحيح أوينصحه'، 
[.١  ٠٥٢ ل ؛رنم (، ١ ١  ٥٧ملم')"T/ اصحح الحاصرللبادي'، بح رنحريم باب 



الفوائدثطائض 

قالناسخ يكتبه ما التصنيف من اليوم ل يكب فكان عجينا، أمرا وكتابه، ؤإقدامه 
ة؛هبمن؛ااأنوعليا فاطمة ابنته التي علم وقد وأكثر، أمهمع، رأى جعة 

ؤيكبمراوثلاث؛ن، ثلاثا ومحمدا وثلاثئن، ثلاثا ممحاحعهإ أحدا إذا ليلة كل بحا ي
وفال!والخدمة، الهلحن من ماسيه ما إليه وصكت، الخادم ألته صلما وثلاثثن، أربعا 
عنتغنيه يومه ل نوة وحد ذللمثا، عل داوم من فقيل: حائم مجن لكا حتر إنه 

حادم(لا،.

القهرعلى اثدلاثم هضل هثوةأ - ٢١٨

الني.سثمإل رجل محوداصريتهثةئال:)حاء عنش 
فقالعددي،ا، ررما فقالءوغئقلسمح؛ فاحملني، هلكت،دابتي( ي)أي إلأ؛دع فقال: 
دلءمن ىإغثآا؛جةمح: اف رسول فقال محمله، من عل أدله أنا افه، رسول يا رجل: 

اجرفاعالها(لى,مثل خيرفله على 

لقولالحر، ذك طلحامثلأحراكاءل،ّاكان 
.اجرفاعله(( مثل خيرفله على دل رامن النيءءإغثةامأةمح: 

المصأهاوالساْلح يثرناك،ر لا حديث،< •صى هذدهأ - ٢١٩

الكاذرؤ_ج~المجر أي ~ ائصعد الساطع "لاالٌك، ول قل 
بالأحمر:)المراد ثعلب: قال الصادق—®، الفجر أي الأحمر— لكم يمترص حنح، 

x١٠٦)١(«الوادلاب«)ص:
نحرص•سق )٢( 
نحربجه.سق )٣( 



اثفوائدلطائف 

اللون،ل الأبيض تتللق لا والعرب قال؛ البياض، تبدوق إنإ الحمرة لأن الأييص؛ 
٢.ونحوذلائ،(ر والكريم الهتاهروالنهي نمت، ق تقوله ؤإنإ 

اثديى>،  4JUbالاستعاذة فائدة< - ٢٢٠

*اللهمالصلاة؛ يدعوق كان اض رسول رءت.بمهاأن عاتثة عن 
واعؤذبل؛،الدجال، ائسيح فتننة من وأعوذبك القير، عذاب، من أعوذبك إني 

لهفقال والغ_رماا. الادم من بك< أعوذ إني اللهم المات، وفتنة الحيا فساة؛ من 

حدثافكذباؤوعدغرم إذا الرجل *إن ال؛ فقالمغرم! تعيدمن ماتماأكثر قائل؛ 
لحقتهإذا ان الأنأن والمعنى؛ الدين، والغرم: الإثم، أي: اثالم، فأخدف«رمآا. 

الوعد.، ؤإحلأفالكذب إل اصعلمرته الديون 

حارةيوجب، المأتم فان والغرم، المأئم ين الشي رجع القيم ابن قال 
الدنيا(.خسارة يوجب والغرم الأخرة، 

اسركمالت فاJاJةافضل -  ٢٢١

عنالبخاري صحيح وق مرة، ( ٢٣)ازكريم القرآن ق اليتامى ذكر ورد 
الجنةي اليتيم وكافل *أنا قال؛ اض رسول أن رْ.بمثة سعد بن سهل 

بطال،ابن عن حجر ابن ونقل وفرج؛ينهكارص- والوسطى بابابة وأثار هكذا٠، 

)ا(»غحاوارى«)؟/"اهأ(.
البخاركاُّصبح اللام*، نل باب ارالأذان*، كتاب صححه، ق البخاري أحرجه )٢( 

اببالصلاة*، ومواضع احد >لالكتاب صحيحه، ق لم وم[، ٨٣٢]برنم (، ١  ٦٦/ ا) 
[.٥٨٩]برقم (، ٤١٢ا/ ) لم* مارصحح الصلاة*، ل اماستعاذمنه 

البخاري**صحيح يت؛تا*، يعرل، من *نفل باب *الأدب*، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٣( 



اتفوائدلطائف 

الّثيرفتق ليكون به؛ يصل أن الحديث هذا سْع من عل )حق ق\ل,' أته 
 jذلك(لمْن أفضل الأنترة ل مزلة ولا لخة، ا

امحلاثكمدعاء |ة< فاذاو- ٢٢٢

ءؤأثبمملو0الغيب بفلهر للمومتن يدعون باتم اللائكة عن محائ اض أحبر 
محفلوسمت ءامؤأج ^تس،ثلأن آقتس 

ويؤمنون٧؛[. ]جاقميت ه يايؤأوء؛لما تيءومحمه 
ائسلمدعا ءإذا قال كإ الغيب، بظهر لأخيه المؤمن دعاء عل كذللث، 

اللائكةعليه نومن ،.ودعاء بمئل،<ر ؤلئث، آمين ^،: lUIقال بظهرالغس،، لأحيه 
بالإجابة•حرى 

اثسشتاتباع على حرءس فائاوة< -  ٢٣٣

بي(مر حتى به، عملك وقد إلا حديثا كتست، ما أحمد: ل قال الروذى: قال 
حنندينارا الحجام فاعمليت ارا، دينمحليبة أبا وأعطى احتجم، ةئاغثولإسمح البي أن 

احسلم،.

الإحسانفضل فائدة: - ٢٣٤

ثلايث،فأؤلعمتهأ لها، ايمن نحمل مكينة )جاءتني قالت: رمح.بمه\، عائشة عن 
تهلعمتهافاملتأكلها، تمره فيها إل ورفعت تمرة، منهإ واحدة كل فاءطت٠ تمراُتط، 

'ا"(.)،م/ا،(،برقم)ه«
)لإ(سقممحه.)ا(الذحابري«)'ا/ا-*ا؛(. 

الملأء«)اا/مآا'ا(.)صءسدأيلام 



اكوائدلطائف 

ءللإثه|سمحللشي صنعت الذي فذكرت ثانبما، فأعجبني بينهإ، فشتتها ابنتاها، 
تدلالقصة وهذه النارا<راا. من أسها لها أوجب ئد الله ،ارن فمال: 

لهااه أوجب ارأْ فهذْ ١-^؛^! يحول أمياب من وأتيا الإحسان، منزلة عظيم عل 
٠بمره لاينها اثأا إحابسب ايضته 

\س\صواسمح الأسناد هذدة< - ٢٢٥

البشارةفيه أخمدحديثا ام الإمند مق )فدرؤينا لآءهمح4ت كثير ابن ال ن
بإسنادوص ثارها، من وتأكل فيها، ترح الحنة ل تكون روحه بأن  cyyلكل 

التبعة،المذاهتا أصحاب الأربعة الأئمة من ثلاثة فيه اجتمع عفليم، عزيز صحيح 
ماللث،عن ^4^، الشافعي إدريس بن محمد عن رواه يجءع أحمد الإمام فإن 

سعنالزهمىعنسارحنينتحبينماس،عن
شجرق طائريعلق ائسمة ءءاؤثبم|جءءمحت الله رمول فال هال؛ رْ؛.بمثن، أبيه 

وليأكل، أي؛ )يعلق( قوله: رآ،. يبعنه١٠ يوم جسده إلى اللص يرجعه حتى الجنة 
الجنة((أّأ،.طائري شم على تكون الؤبمن يوح رءإن الحديث،! هذا 

اثبخاحىممح تأتيف فاذدةاسبب - ٢٢٦

ب—افقدكان ءظيرا، خيرا ثبها باف يكتب لغيرك ديها ننصيحة رب 

إلالإحسان باب،اقفل والآدابا<، والصالة ءالير كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه )١( 
l٢٦٢٩•٢(،ُرiم]٢٧/٤م«)Juار٣ح

ندأحمدا،الأنماري•،'م^، ١٠بن كب حدث بقية أ-همدز،امتدا،لكي؛ن، الإمام أحرجه )٢( 
[.١٥٧٧٨](،؛رقم ٥٧/٢٥الرّالة)ط:

ممرا)ا/ا-'اه(.)٠١('شترابن 



المواليلطائف 

راهويه،بن إمحاق شيخه محلس ق معها >ا،نصيحة صحيحه البخاري تأليف 
لوحمعتما؛ أصحابنبعض فقال راهويه، بن عندإمحاق البخاري؛)كنت نال 

هذاجع ذ فأخذت فلبي، ي ذلك قوقع ىجسمح البي لسنن محء>ا كتانا 
الكتاب(را،.

٢٢٧ - ax_ ثحد

دأعهادهُ(يدعؤى اثقياست يوم )اتناس 

هوباطل،(٠. لابابالهم بامهاتهم يدعون القيامة يوم الناس اءإن حديث! 

الناسيدعى ما )باب صحيحه! ل البخاري مال بخلافه، الصحيحة والأحاديث 
فيقال:القيامة، غادرلواءيوم لنكل اريم،ب ذكرحدث ثم بآبائهم(، القيامة يوم 
فلأناالأ،أم.بن فلأن غدرة هده 

اسيعيهما فائدة{ -  ٢٢٨

رءإنالقيس؛ عبد لأشج قال اش رمول لأ؛.بمعاأن عباس ابن عن 
بأنجديرة افه بحهإ وخصلتان والأناة،<ل؛ا. الحلم الله: يحبهما خصلتين فلف، 
-بإ.يتخلق حش نفه الملم محاهد 

(.٣٩٤/ YT)النلأء، أعلام اسر )١( 
ءصححالناص يدعى ا اماب بءالأدبء، كتاب صحيحه، ق البخاري أخرجه )٢( 

[.٦١٧٨]اابخارى«ص/اأ(،برنم 
المم)ا/بمما(.)م(»اداراس،لأين 

الدين،وشراغ ورصوله، باش بالإيعان ءالأمر باب ٠الإيءان٠، كتاب صحيحه، ل لم مأخرجه ( ٤ ) 
[.١٧]برقم (، ٤ ٨ / ١ ) مسلم® صحح  ١٠إله®، والدعاء 



اثفوائدلطائف 

اساثةض اتملأة فضل ^٥٠ ٠٥- ٢٢٩

الجناةشهد رامن ظخث4إغوإ!<.' اض رسول قال قال! ;محهبمه هريرة أي عن 
قيل!. قيراطانء فاله تدفن، حتى شهدها ومن قيراط، فله عاليها، يصلى حتى 

رْ.بممحاعمر ابن بلغ ولما ا• ال،دظيمينُل قاد•' اشراطان؟ وما 
تقامالي المساحد فقصد هذا وعل كثيرة، قراريهل ل فرطنا لقد ةالت الحديث، هدا 

الحنة.الأمور من العظيم، الأجر هدا ل طمعا الحناتز عل الصلاة فيها 
افه.وفقه من 

الأذكاراممصصس فائدة: - ٢٢٠

الذيارأستغفراطه لم! الممنها يكثر أن ينبغي التي الأذكارالعفليمة من 
قال؛النبي مول زيد فعن إليه،ا. وأتوب القيوم موالحي إلا إله لا 

هوإلا إله لا الذي رراستغمراللص قال! من يقول! ^^لثءقإ<مح افه رسول سسمعت 

٠٢٢١٠٠الزحضفرمن كان ؤإن غفرلص إليه، واتوب، القيوم ايص 

ال4سلرثؤصيتهJكتاJ^٧ اتمبادؤة •شروعيه/ا قاتلة: - ٢٢١

مسلم،امرئ حق ،رما قال! الله رسول أن لأ؛هبممح، عمر ابن عن 

البخاري•تدفن•،'صحح حتى انتظر باب 'الخنائز•، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه ر١( 
الجنازةعل الصلاة باب'فضل 'الجائز•، كتاب صحبحه، ق لم وم[،  ١٣٢]٥ برقم (، ٨٧)آ/ 

واناءها'،'صءحطم')آ/آهآ(،برةم]ه؛ها.
[،١٥١٧]برتم (، ٨٥داود•)T/ أبير الاستنفار•،'سن باب'ق سه، ل أبوداود أحرجه )٢( 

بشارمت،ت الرمد.ي® ومحسن الضيف•، دعاء وق باب والدعوامتؤ•، أبواب محسنه، ل والرمدي 
صحيح(.)حديث، [. ٣٥٧٧(،برiم]٤٦١/٥)



الفوائدلطائف 

بناممه عبد قال ا. ١ مكتوبةا١ عنده ووصي،مم إلا ؛2lxL ،j؛يبيت فيم، يوصى ضء ثه 
ووصيتيإلا ذلك، قال اض رمول سمعت مند ليلة عل مرت )ما عمر• 

رأمى(.عند مكتوية 

تلتلميذاتبمضر تقجيع امميم فاذد،ة< - ٢٣٢

لتلميدْ،اييلم يقولها تشجيعية كلمة ورب عفليم، أدرْ لتلميده المعلم تنجح 
عالمشيخه عن الدهبي الخاففل ذكر وثل• التلميد، ذلك لنبؤغ ببا متكون 
المحدص،حهل يثبه ختلك يومان له قال أنه ه(  ٧٣٩منة )المتوق الرزال الدين 

ؤللبإل وحبب ق قوله فأثر ت الذهبي قال 

اممائمعلى اثضطان عقد فائدة، -  ٢٣٣

علىالشيهيان ااي،دس قال! فئهثسقلهي افه رسول أن رظ^محه هريرة أي عن 
ليلعليك مكانها عقدة كل يضرب، عقد، تلاث، هونام إذا أحدكم رأس قافية 

عقدة،انحلت توضأ فإن عقدة، اذ٠حاإت، ا،سيقفلرفذضرالله فان فاؤقد، طويل 

حساشأصبح ؤإلأ ،، ١٠٣^^^محيهب ^صيح ع^^نمه افط^، ^ن 
9ك1سلأن((النضس 

،وصيةالنيئ باب،الوصاياوقول ءالوصاياء، كتاب زصحيحه، البخاري أخرجه ( ١ ) 
كتابصحيحه، ل لم وم[، ٢٧٣٨]برقم (، ٢ / ٤ ) البخاري، ،صحح عنده•، مكتوبة الرجل، 

[.١  ٦٢٧]برقم (، ١ ٢ ٤ ٩ )X/ لم! مءصحح ،الوصية•، 
الوذات،«)م/لأا،\(.)؟(،فوات، 

يمللر إذا الرأس قافية عل الشيطان اعقد باب ءالتهجد•، كتاب صحيحه، ق البخاري أخرجه )٣( 
أصلاةكاب صحيحه، ق لم وم[، ١١٤٢]يرقم (، ٥٢)آ/ البخاري• اصحيح بالليل•، 

[.٧٧٦]برقم (، ٥٣٨ا/ > ب ،صحيح وتصرط«، افرين الم



الفوائدلطائف 

وحبشدا، عليه شد قد فكأنه عاليه، ؤإطالة )أرادj؛_،، الطيى: قال 
والوصوءالدكر أشياءت ثلاثة عقدته به ينحل الذي لأن والتقييدبالثلاث،؛ إليه، النوم 

بعقده(راا.منها واحده كل عن منعه الشي3لان وكأن والصلاة، 

ؤحهههي المحل طوح حكم فاودة< - ٢٣٤

علرجلايثني سمع الني أن لآ.ةته الأشعري موسى أب عن 
ْلهرالرحل،ارو- اوقْلعتم - ااأهال،كتم فقال! الدحة، ق ؤيهلريه رحل 

إلاإندة، ممعاليه س، خيفش الوجه ق الدح )يكره النووي قال 
يفتتن،لا بحيحا تامة ومعرفة نفس، ورياصة ؤشن، إيإن كال عنده الممدوح كان 
ءاليهحيفا إن أما مكروه، ولا بحرام فليس ه، نفبه تلحسي، ولا بذللمثؤ، يغتر ولا 

شديدة(كراهة وجهه ق مدحه كره الأمور، هده من ثيء 

اثصبوحلق اكتساب كيضت فاذدأة< - ٢٣٥

^ijJالحياة، مصاعست، مكابدة ق إليه بمتاج لم، للممعظيمة ة مدرمالصر 
منلأبد العظيم، الخالق هدا القي تكتسب وحتى ٤[. ظتاممحفيمه]ئ: 

انمرد«رأ/إ"ا؛(.)؛(•عون 
وليقلالوح، ل الإطناب من يكره *ما ١—اب •الن—هاداينؤ•، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٢( 

محاب»الإس

ارصححالمدوحء، عل فتنة منه ، وحيفإفراط فيه إداكان المدح، عن ءالهي اب بوالرتائقء، 
•"؛[.•الم«)أ/لأا،آآأ(،برفم]؛ء

الصالخين«]تماه؛[.)م»رياض 



الفوائدلطائف 

خيراعطاء ^!^، ٠٥١اما ءفيبأئخأئمُ! نال وقد عاليه، وتدريبها ا تمرينه

،.اسير٠٠ر ض أوسع ولا 

اس0ربثلهراسثبماراثدعاءتلاخ >، هذدةأ - ٢٣٦

افرسول قال ق^لت رءت.بمئ، الدرداء أي عن إ العظيم الحديث ها تأمل 
ملكرأسه وعلى إلا بفلهرالغيب، يدعولأخيه مسلم عبد من ررما 

بالإحاة،حرى اللائتكة عله ؛^_ دعاء أن ولاشك يقول؛آمينوصسل<١ل٢ا. 
إلشك دءائك، لإحابة ستا لغثرك دعاؤك يكون وقد 

اواتتاراثجتاِت •_ عضده يؤى الإئسان ^٥٠ ٠٥-  ٢٢٧

أحديدخل ®لا قئ١غئةلتآجمحت اممه رسول قال فال! يمحعلبمته هريرة أبي( عن 
إلاالنارأحد، يدخل ولا شنترا، لينداد النارلوأساء؛ من مقعده أم، إلا الحنة، 

ا.ضأمسن؛تجكونعليممحسرةءر 

اتتضيرائواع فائدة، - ٢٣٨

أحديعدر لا نمير أوجه! أربعة عن، ثر )الشقال! ر?؛.بممحا عباس ابن عن 

الخارى(اا®صحح السالة®، عن ®الاستعفاف باب ®الزكاة®، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )١( 
 /T( ١ ٢ ٢ ،) والصر،،التعفف، ®قفل باب ®الزكاة،، كتاب صحيحه، ق لم وم[، ١٤٦٩]برقم

[.١٠٥٣(،يرفم]٧٢٩/٢ماJم،)اصحح 
•)'اا'مقنحربم 

البخاري،®صحح والنار،، الخنة •صفة باب ®الرناق،، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٣( 
ص/مااا(،برقم]بمأ0أ[.



الفوائدلطائف ثالاك^جقََُِ 
يعلمهلا وشر الاالإء، يعلمه وتفسير كلامها، من العرب تعرفه ير ونفهمه، فق 

إلأاش(را،.

اثمتىاحاديث >، فائدة، - ٢٣٩

رموليسألون الناس )كان ت.بمنمحاقال; اليان بن حذيفة عن 
كناإنا اممه، رسول يا فةالت،ت يدركني، أن نحافة الشر عن أسأله وكنت، الخير، عن 

®نعم®محال! ثر؟ من الخير هذا بعد فهل الخير، حذا اليه ا فجاءنوثر، اهلية جق 
قال!لحنه؟ وما قلت،! ررنعموفيهدخن،ا قال! حير؟ من الثر بعدذللث، وهل قينا! 

ثر؟س الخير يعدذللثج فهل قيتا! وتنكر® منهم نمق بغيرهديي يهدون ررقوم 

رموليا قالت،! فيها،ا قذفوه إليها أجابهم من جهنم أبواب إلى دعاة ررتيم، قال! 

إنامرق فإ قلت،! بألسنتنا® ؤيتكلبمون جلدتنا، من ارهم فقال! لما، صفهم افه، 
حماعةلهم لريكن فان قلت<! ؤامامهمء، مين Lu،iاجماعة ررتلرم قال! ذللثج؟ أدركني 

حضشجرة، بأصل تعص ولوأن كلها، الفؤق تلك، قال! ولاإمام؟ 
ذلك(((رى.عض وأف، ائوت، يدرضك 

اثنبوةأعلام مى فاJدةا - ٢٤٠

بمرحتى السياعة تقوم ®لا قال! ظلإثهإة1؛هإ0 النم، أن هريرة أي عن 
تغيرالزمان،عن حبر )هذا • م5انه® لينتي يا فيقول: الرجل، بشبر الرجل، 

)ا(»تفراينممر،ا)ا/ا،ا(.
حماءة«،»صحيحتكن لر إذا الأمر »كما باب محاب،ااكنا١، صحيحه، ق الخاري أخرجه )٢( 

اوخارى«)ا،/اه(،يرقم]؛ار«'ا[.
القبور،،أهل يغيهل حتى اعت انتقوم ®لا باب! ®الفتن®، كتاب صحيحه، ق الخاري أخرجه )٣( 



الموائدثطائف 

إن)وهذا ت العراقي الحافظ وفال والفتن(لا،. والبلاء ايحن من فيه محدث ا وم
كلل ولا البلدان، كل j يكون أن يلزم وليس محالة، لا فهووانع وقع قد يكن ل؛ 

الأقطار،يعص ق لبعضهم يتفق بأن هذا يصدق بل الناس، لحميع ولا الأزمنة، 
وفع(رى.قد ذلك أن عياض والقاصي الثر، عبد ابن ذكر وقد 

اسدةاعمال __ اتعاجرعن هئاوة< - ٢٤١

الأجركا4لأثه يكتب قد 
أوالعبد مرص ررإذا قال: ؤااءئبما؛يخجمح اه رسول لآ.بمتةأن مومى أيى عن 

صحيحا،ارم/مقيئا بعمل كان ما مثل له كتب صافر، 

وهويعجزعنناقص وجه عل، العبادة فعل من أن الحدين،: مدا ل يدخل 
فإنعله، لوقدر يفعله كان ما بنيته له يكمل اطه فان الأكمل، الوجه عل ا فعله

/مرض١ نؤع الحبادامت، مكملامحت، عن العجز 
١^^فوائد >، ٥^٥٠ - ٢٤٢

^٠١^٠قال كم له، محاق العيدذكراش يورث أنه الذكر: فوائد من 
وشرمحا،قفلا حا لكفى وحدها هذْ الذكرإلا ق يكن ولولر [. ١٥٢أدمعأه]اوقة:

وأشراطرالض اب كنصحيحه، ل لم وم٧[،  ١١٥]برقم (، ٥٨البخاري•)و/ اصحيح 
منالمثت، مكان يكون أن فيتمنى الرجل، بفر الرجل يمر حتى اعة ايلاتقوم ُُ باب، اعة®، اي

[.١  ٥٧](،يرقم ٢٢١٠١البلاء•،»صححملم•)؛/
(.٢١٠٠اكريب،•)أ/»طرح )٢( ١(.  ٤٦; ١٨الم)عبد لأبن »اكهياو«، )١( 
ليعمل ماكان مثل للمسافر اايكت>ّ_، باب والم•، رالخياد كاب صحيحه، ل البخاري أخرجه )"١( 

س«،»محالثخاري«)ة/يه(،يرقم]أههآ[.
(.١١٧)ص: عاJي لالالأبرار•، نلوب ا7اجة )٤( 



اثفوائدلطائف الالن^أبحج^زَََِ 
نفسهي ذكرني *من تا3قوقاكت ربه عن فيايروي ءؤإإقص؛ةمح الض ال وندق

ا.منهمءل١ خير ملأ ي ملأ، ق ذكرني ومن نفسي، ي ذضرص 

٢٤٣  - iاثدساهي اممقؤيص اتدعاوبتعجيل عى اثتهي فاذدة

حفت،قد المسامين، من رجلا ؤ!روقاجظئ؛اعاد اش رسول غئ^ةتئأن أس عن 
أوتسألهتدعوبشيء ضنت ررهل اش رسول له فقال الفرخ، مثل فصار 
لل فعجله ، الآ-خر6 ق به معاقبى كنت ما اللهم ت) أفول كنت نعم، قال؛ . ؟٠١إياه 

اصقلت: أيد تطيقه، لا راسحاناطإصل اشئإقسمح: رسول فقال الدنيا(. 

لهاض )فدعا ^ ١٠٥الناوء. عذاب ا وقنحسنة  ٥٣١^وفى حسنة الدنيا ي ا آتن

ذلكومن الدنيا، ق العقوبة بتعجيل الدعاء عن الهي الحديث هذا ول • فشفاْ( 
الآحرة(.عذاب ولا الدنيا عياب اممه )يا العامة! بعض قول 

واتسهداءاتهؤبمتيى صتقراظاح فاذاوةأ - ٢٤٤

حيثفيها ءلاترترح ثكل عل الحنة ق تكون مماتيم، يعد ا،لومت—ئن أرواح 
حتىسجرالجتة، ي طائريعلق الؤْس راتسهة ءءاسواقأج<ك! الك، قال كا ساءل—،، 
روحهبأن مؤمن لكل البشارة فيه وهدا ،. ييعثهءر يوم حسده إثى افه يرحع_4 

الكرامة،من لها اف أعدم وما الضرة، من فيها ما وترى فيها، ترح الحنة ل تكون 

اكيب«)ا/آأا(.)آ(»الوابل 
الدعاماكراعة باب والاسغفار•، والتوبة والدعاء كتاب صحيحه، ل لم مأخرجه )٢( 

[.٢٦٨٨]برنم ٢(، *  ٦٩)؛/ ملم' اصحح اكن؛ا'، ل العقوبة بتعجيل 
بجه.نحر سق )٣( 



الفوائدلطائف 

إلبة بالنلكلكواكب لهي حضر، طير حواصل ق فتكون التهداء، أرواح وأما 
،•المومنتزأ عموم أرواح 

فاواوة>اانيضسططإس- ٢٤٥

يرران ^^قهط>ي<يقول• النبي )ممعت خ؛.بمنمحا عبداف جابربن عن 
إلاوالاحرق امرالدنيا من خيرا الله يسأت، مسلم رجل، يوافقها لا لساعة، الييلر 

ليلة،،(لأا.كل وذلك، إياه، أعطاه 

اممتوفضل فاوالأة: - ٢٤٦

فجاءُت،نجد، قبل حيلا الّثتم، ربت ق—ال؛ تيقؤهقنئ هريرة أن عن 
فخرجالمجد، ق بسارية فربطوه أثال، بن ثإمة له؛ يقال حنيفة، بني من برحل 

محمد،حيريا عندي فقاوت شامة؟،ا عندكريا ررما النبي إليه 

منهمل المال، تريد كنت، ؤإن ث—اكر، عل تنعم تنعم ؤإن دم، ذا تقتل تقتلني إن 
علكان ما وافه وقال! لم، فامفانهللق ذ4امةاا را١طالقوا قالت ثم فترك، مشت،، ما 

إل،لّآ،•الوجوم أحب وجهك أصح فقد وجهك، من إل، أبغض وجه الأرض 
بغضهأن م أقثإمة لأن الميء؛ العفوعن أمر عفليم الفوائدت من القمة هدْ ول 

١(.٦ ٤ T/ ) ممر• ابن »تفر )١( 
تجابمساعة الليل ءق باب ونمرهار، افرين ايساصلأة محاب صحيحه، ل الم مسأحرجه )٢( 

[.٧٥٧]برقم (، ١٥٢ )ا/ الدياءا،»صححسلم« مها
آثال•،بن ثهامة وحديثج حنيفة، بني ءوفد باب ءالغازيء، كتاب صحيحه، ق الخاري أحرجه )٣( 

بابوالر(ا، >االخهاد كتاب صحيحه، ل لم وم[،  ٤٣٧٢](، ١ ٧ ٠ البخاري•)ه/ ؛اصحيح 
[. ١٧٦]٤ برقم (،  ١٣٨٦مسالم•)y/ ءصحح عليه•، المن وجواز ه، وحبالأمر •ربعل 



الفوائدلطائف 

بغيرالعفووالمن من أذييهء!ءاوياب أمداه لما واحدة؛ ماعت ق حسا انقلب 
،•١١^؛)،

اثسامص١شراط س فاذدة< - ٢٤٧

بينستا اراعدد قال! ؤلإسءرقآظغ اف رسول أن إْجنبمه مالك بن عوف عن 
كقعاصيأخذفيكم موتان ثم القدس، بيت فتح ثم موتي، الساعة: يدي 

ساحطا،فيخلل دينار، مائة الرجل يعطى حتى ائال، استفاضة ثم الغنم، 

ؤبينسئم تكون هدنة ثم دخلته، إلا العرب من بيت يبقى لا فتنة ثم 

غايةكل نحت راية( رأي غاية يبمانين تحت، فيأتونكم فيغدؤون، الأصفر، بتى 
السائمة،أما ءلالعتا، قد الأول الخمس العلامات، إن قيل! وقد عشرألما<ال ادنا 

السالمانين تقع عظيمة مالحمة إل تثير وهي إء، العل باتفاق بعد تهللع فلم 

المليون.عدده يقارب بجيش الملمن يأتون وأمم الغرب( ربلاد الأصفر وبني 

اتحسنصالأحلأى ا ث4اراومى فادل،ها - ٢٤٨

سمعترمح.بمتئت العاص عمروبن عند قال أنه خ.بمه القرثى المتورد عن 
عمرو!له فقال ال،،داعةوامومأكثرا1ناسا،. اءتقوم يقول! اللهرسول 

قلتجلئن قال! اممة رسول من سعت ما أقول قال! تقول. ما أبصر 
إفاقةوأسرعهم عندفتنة، الناس لأحالم ارنهم الاأربعات لخمفيهم إن لئ،، ذل

)ا(اذحابرى€)آا/أخا(.
البخاري،•صحح الغدر،، بمدرهن اما باب •الخزية،، كتاب صحعحه، ق البخاري أحرجه )٢( 

)إ/ا«ا(،يرنم]ا-ي؛مآ[ب



ثطأئفامموائد

وخامسةوضعيف، ؤيتيم ئسث؛؛ن وخيرس( فرة، بعد عكرة وأوشي( مصيية، بعد 

االؤك،(أا/.! itsوام،عهممن جميلة: حسنة 

~الأنبياء عدا .ا اتيشرمميشر' طاصب هذدمحأ ' ٢٤٩
اداسققهي تكهن اتمأ 

رجلامنوأمرعليهم مرية، البي.صقي بعث، نال؛ عل.بمنة عن 
أمرالشيقد أليس وقال؛ عليهم، فغضب، بمليعوْ، أن وأمرهم الأمار، 

نارا،عليه وتوقدون حعتا، نحمعوا أن عليكم عزمت، قال؛ بل، قالواI ممليعوق؟ أن 
ينظرو»وضهمفقام فلعاهموابالدحول، ادخلواالنار، ت فقال، خآوقدوا، فجمعواحملتا، 

محاخلها! ^^ثمهماتامنالار،أقاو بعض، إل 
ءلودخلوماي،اةأٍيءثمفقال؛ فذكرللنتي ومكنغضبه، النار خمدت إذ همكدللث، 

ائموف٠ل٢ا.ي الطاعة إنما أبدا، منها خرجوا ما 

الأخير١تتاقهد اتءشرإوصِ؛ش الأدهسِ؛ فاذدةاعن - ٢٥٠

صححماحاءق اللام، التشهدالأخ؛رنبيل ل الثروعة الأدعية من 
بنيهيعلم وقاص أيى معدبن ةال،ت)كان الأولي، ممون عمروبن عن الخاري 

^^أفأأإإأاض رصول إن ويةولث الكتابة، الغليان العلم يعلم كا الكلمات، هزلأم 

أممرالناس،،والروم اياعة أتموم باب امة،، المسوأشراط كناب'الفتن ؤ، ملم اأخرجه )١ 
[.٢٨٩٨]برقم >صمحسالما)أ/\أأأ(، 

المهس،حذاهن بمن اض همد *مرية اب ب•الخازي،، كتاب صححه، ق الخاوي أخرجه )٢( 
باب،٠الإ٠١رة٠، كتاب صحيحي، ل وملم الأنصار،، إمامرية وبمال،ت جزذاللمح، ين وملئمة 

(،١٤٦٩لم.)v/ م*صحيح ااعص؛ة،، ق وتحريمها معمية، ضر ي الأمراء همة ! ١٠*وجوب 
بر»مل«؛خاا.



الغوانيلطائف 

واعوذالبخل، ومن الجبن من أعوذبك إني *اللهم دبرالصلاة؛ يتعوذمنهن لكن 

عذابمن وأعوذبك الال|سا، فتنة من وأعوذبلى السر، ألذل إلى ألد أن بك 

القبر«(لاا.

امميوىاثطب •_ هانئة) -  ٢٥١

وماؤهاالن، من *الكمأة عال؛ النثي عن رة.بمتئ نيد معيدبن عن 
للعنشفاء محردا )ماؤ٠ا النووي؛ قال الفقع(. هي )الكمأة الع؛ناالى. شماء 
l__U ، لكنمن زمننا ق وغ؛رى أنا وندرأيت منه، انمن ق ويجعل فيعصرمازها
بصره،وعادإليه فشقي محردا، الكمأة بإء عنه نكحل حقيقة، بصره وذهب أعمى، 

للحدستج،ورواية صلاح صاحسب، الدمشقي عيداطه بن الكإل الحيل وهوالشيخ 
به(ص.وتثركا الخدين، ق اعتقادا الكمأة لماء امتعاله ولكن 

وا1نارباممهواتباث4اكا)مح اتجنم حمت هائلة، - ٢٥٢

الجنةالل4 خيق ®ئا نال؛ هيسقي افه رسول أن }،ؤهقهئ هريرة أبى عن 
فيها،لأملها أع،ودرتت،  ١٠ؤإلى انظرإليها فقال: الجنة، إلى جبريل أؤسل والنار، 

قال:إليه، فرجع قال: فيها، لأملها الله أعد  ١٠ئإش ونظرإليها، فجاءها قال: 

اصحيح،(، JJLI)فتنة من ٠التمذياض باب كاب صححه، ل الخارى أخرجه ( ١ ) 
[.٠٦٣٩ ] يرقم (، ٨٣)A/ الممحارى« 

الخاوي•اصحيح ثغاءلااعينأ، •الن باب االطب<، كاب صححه، ق البخاري أخرجه )٢( 
ومداواةافضلالكمأء باب االأدر؛ةا، صحيحه،كاب ق وملم [، ٥٧]٨* يرتم (، ١٢٦)ما/ 

٢[. ٠٤٩]برقم (، ١٦١٩)٣/ ملم• اصحح -٠١•، الض 
(.١ ٤ )ه/ ملم• صحح عل الووي 'شرح )٠١( 



^^٠؛؛^^^^؛٠٠٠٠٠١١٣الفوائد لطاثف 
ارجعفقال: بايكايه، فحمت فأمربها دخلها، إلا احد بها يسمع لا فوعزئك 

إليه،فرجع باد؛كاده، حفت قد فإذاهي إليها، فرجع قال؛ فانظرإليها، إليها، 

فانظرإليهاالنار، إلى اذهب قال: لايدخلهاأحلل ان خفت لقد وعزتك فمال: 

فقال:إليه، فرجع بعصا، بعضها يهمكب هي فإذا فيها، لأهلها اعددت ما ؤإلى 
ارجعفمال: بالشهوات، فحقن فأمربها فيدخلها، احد بها يسمع لا وعزتك 

لاينجومنهاأحد،اراا.أن لمدخشيت وعزتك فمال: إليها، مرجع اليها' 

ات،1صثر؟ايكاهربإعهاثم يجاؤى كيف هاذاوة< -  ٢٥٣

مؤم1ايظلم لا افه ءإن قال! ءئلجئألسنح اش رسول ييؤهقذلإأن أش عن 
بحسناتاوكافرفيطعم يالأخرة،وأما ويجزىبها الدنيا، ي حسنةسشبها 

يجنىنة حميله تكن لم الأخؤة، إلى أفضى إذا حتى الدنيا، ي لله بها عمل ما 

فيهابجازى ولا الاحرْ، ق له ثواب لا الكافر أن عل العلمإء أجع وقد • بها® 
ليطعم بأنه الحديث هدا ق وصرح قثاق، الله متقرباإل الديا ل عمله من ء بثي 
صحتهيفتقر لا مما ققاق، افه إل به متقربا فعله با أي؛ الحنان. من عمله بإ الدنيا 

ونحوهال'ا،.الخيرات وتسهيل والضيافة والصدفة الرحم كصلة النية، إل 
(،١٢٣٦)؛/ داود، أي •سن والار«، ابة »حالق باب •المة«، محاب سنه، j أبوداود ا-؛محه )١( 

بالمكارمالحنة حفت، حاء  ١٠٠٠•باب الحة،، •صمه أبواب مننه، ق والرمل.ي [،  ٤٤١٢ ٤ ت برقم 
حدسثحوقال،ت [، ١٢ ٥٦٠]برنم (، ١٢١٢٤يثار)؛/ ت■' الرطى٠ •سن النار؛الث<هوامحتا•، وحمت، 
صحح.حن 

بحنانهالومن، أجزاء باب والنارأ، والجة القيامة •صفة كتاب صحيعه، ؤ، لم مأحرجه ر٢٦( 
برقم(، ١٦٢  ٦٢)؛/ مسالم، •صحيح الدنيا،، الكافرؤ، حنامت، وتعجيل والآح_ر، الدنيا ؤ( 
[٢٨٠٨.]

١(.٥ ٠ / ١ )٢١ ملم، صحح عل الووى ُدرح )٣، 



الفوائدلطائف 

ؤكتاتدلكاثاسإأىمحيئؤتهههوة» - ٢٥٤
رحلإل ينظر فجعل ، ٤^٠١٣مليان عل مر الموت ملمك أن روي 

كأنها الموت! ملك اأ مدا؟ من الرحلت فمال التفلرإلمه، يديم حلماته، من 
تالثم ففعل، الهثد، ملاد وتلقيني تحملني أن مرالريح افه! يابي يريدق، 

أمرتكت حسث، سمامنه، إليه نفلمري دوام كان ءثءآلكأمت االللثاالمليإن 
أحبارمن كانت ؤإن القصة وهده . ٢١١بالهندوهوعندكأروحه أمص !أن ؛

ؤرثاتورع،شئأىمحياالثه تول ؤيويدْ صحيح معناها أن إلا إسرائيل، يني 
٣٤.]

ا|دذيإحقيقم ههوةأ - ٢٥٥

ابنآدممطعم ارن ؤ|وثهسمحث اش رسول تال تال؛ ة.بمئئ كب ين أي عن 
محه1رسني ماسيرهأ،. ماتظؤوارش 

دصعمهاكوابل،•

ادئقمص ،صاس هذدةأ -  ٢٥٦

عوليس حادمه، تعامله،ع كيفية فانفلرإل إنسان، حلق تعرف أن إذاأردت 
اصلعل فهذادليل خادمه، •ع التعامل حن فإذاكان ووجهاءالماس، رؤّ-ائه 

)ا(»-ضرشالمودأ)يمص.
[،٢١٢٣٩]همسأ،»توس،ط:رك)هم/>أا(، 

حان*اين اصح؛ح واكاءانأ، ااال؛مروالزهد باب *الوقايق*، كاب، صححه، ي حان وابن 
).إسادحد(: ٠٠٦»امم،أ)٨ j ايذري قال ٧[. ٠ ]٢ رقم (، ٤٧٦رجا)٢; غ- 

توي(.



-الفوائد| 

نعفوكم اش، يارمول فقال: ظهثبخسي الني إل رحل جاء وقد لديه، الخالق حن 
مهمة،٠١؛ءخن 40يوم كل ق عنه رراعقوا فقال: الخادم؟ عن 

اثناضمالأدعيم س هائ،وة< - ٢٥٧

وجعاافه رسول إل شكا أنه يمبمه العاص ش بن عثان عن 
الذيعلى بدك ءاضع ؤوؤثوأجءيمح: افه رمول له فقال أسالم. منذ حده ق كبده 
مناعوذبالله مرات: سبع وقل ئلأثا، الله( )باسم وقل جسدك، من تألم 

ئحاذرا،أجد شرما 

لهااتتبي ئواج عند فاJداةاعمرحديجم - ٢٥٨

الرمولبيا تزوج لما هققهههآ حدمحة المومنن أم عمر اشتهرأن 
وقدوهومتروك، الواقيي ؤلريق من مرويا لكونه ذلك؛ ولريسنا سة، أربعون 

وكداسة، وعشرين ثإتأ عمرها كان ى.بمثمحا: عباس ابن عن عس—اكر ابن روى 

طإوثقاٍةةمحافه رسول س أنجستت، ومحي لاّيإ هوالأقرب،، وهل.ا إمححاق، ابن رواه 
الخمسينقبل الإياس من تباغ المرأة أن والغاو_أا إنايث،، وأرح ذكرين 

 ١( C (،١٣٤ إ/ داويا) أي الأس ا.لملوكا، حق ،اق يا'—، ءالنومء، أبواب محسنته، أبوداودق أحرجه
الخادم((،العفوعن ق جاء #يا باب والصلة،، ارالمّ أبواب سنه، ل والرمدى [، ٥١٦٤]برقم 
بثار)م/،«؛(،؛رفملا'؛ا'ا[.ّت،: الترمذي، »سن 

الألرمعموصع عل يده وصع راستحباب باب ®اللام*، كتاب صححه، ق لم مأحرجه )٢( 
؛؛•٠٢٢ برقم؛؛٢ (، ١٧٢٨اصححمسالم*)ا/الدعاء*، 

١(. ١٣/انمري)ا لأكرم الصأحيحة*، النوبة •المرة )٣( 



امموائال|لطائف 

أهامعلى اهمحل ^ ٥٠٥|أذ|ل هثاومح| ' ٢٥٩

قادينار١تفممم ىإ؛أا؟سمحت اه رمول قال قال؛ ة.بمث هريرة أيى عن 
علىمس؛كإإن،وديتارأتمقتهبه قددات<وديتارتصدك الله،ودينارانهمت4 سبيل 

اهوك«راا.ض است4 الذي اعظمهااجزااملك على 

ام؛3غقتل هضل ، ٥٠٥٥-  ٢٦٠

اولؤزعاي هتل ءمن دالت ؤلإغئهسمح اش رسول أن * Kc.ejهريرة أي همن 
ذلك(أدون الثالثة وفى ذلك، دون الثانية وهى حسنة، مائة له كتبت، ضئية، 

)المحاطور(.العامة؛ بعض ؤبمميه هوالرص، رالونغ• 

اممثعبهي \هة0ضو همل ، ٥٠٥١٥- ٢٦١

بالم،رعة،ال}ي،ساممدس ىإإثؤاه؛يمحقال الأر4 رمول ظ^بمتةأن أتجاهريرة عن 
ا.الغمأاا_،،ال عند نصيه ببماا1كا الذي التمديد إنما 

فإنبواحدمثلا، مدر الخصم >أا تهمئ أن تمتطع التي القوة إذاكانت، 
ندوهائماوأن صدرك، ق ؤاطفاءناره غضالتؤ عل تحتاجهالالتغاوس، التي القوة 

منؤإثم والملوك، اليال عل الطمأن *ضل باب كتاب،الزكاة،، صعءي«0، ق الم مأخرجه ( ر١ 
[.٩٩٥]رم (، ٦٩٢)T/،صمحمسلم، صهم،، 

مسالم،ءصحح الونغ،، ثل تماب باب،امكنناب،اللام،، صححه، ق مسالم أخرجه )٢( 
برذم]«لأآ[.(، ١٧٥٨)؛/

الخاري،،صحح الغضب،، باب،الحزرمن ءالأدب،، مماب ق الخاوي أخرجه )٣( 
(a/a برقم]لااأ[، ؟،) منباب،فضل والآداب٠، ءالرواكالة كتاب صمحم، ق ومسالم

)ا/،ا*أ(،برمممسالم، ،صحيح الغضب،.، ثيءيذم، وبأي عندالغخب ه نفيمللث، 



لطائفا1فوائاو

siL^من مرة مئة أصعب فهي يمنة، تندر وصونك، ركاتك حل  J ، أنوحرب
الخلقتدكره أن فتحاول أمامه، ما لأيبصر حتى الغضب أعإه قد ان لغضبء نحي 

هدْق لك ستجيب واحدا الأف، عشرة كل ق نحد هل والعفو، والفن الحسن 
اذل؟الا/

اتخلقميدا في اتوساويس علاج من هذدة< - ٢٦٢

كالوسوسةالخق ل الوساوس من ء بثي ابتل من الني أرثد 
ثاكلهرءأواي1ومؤئوأ'لأودوأٌث يقرأت أن اممه؟ حلق فمن الخلق حلق اطه ان ب

السالسلابٍللسدبمة-اذْالآةإلبءللأن بجمح؛لإهلٌور:م[،ئرشرم 
تتهيكإ ثيء، قله ليس أول، إل تنتهي ابتدائها ل المخلوقات ملسلمة وأن العقل، 

ذلكلكان فيه، مؤثرا يكون ثيء قبله ولوكان ثيء، بعده ليس آجر إل حرها آي 
وكلغثرْ عن وغني محلوق، غثر حالق الأمرإل ينتهي أن ولابد الخلاق، هوالرب 

موجودثيء وكل بذاته، موجود به، قائم ئيء وكل بنمه، قائم إليه، فقير ثيء 
ثيءكل وبقاء بذاته، اق بعدمه، بعد فوجوده مرام ما وكل له، أول لا قديم به، 

٢٢١^

ؤاثتاراتجنن بين محاجص فاددةا - ٢٦٣

والنار،اثجنة ءتحاجت، النبي نال قال؛ ;ْ.بمنئ هريرة أب عن 
رلأياوخلتى لا لي ما الجتة؛ وقالت والتجبرين، بالتكيرين أوثرت النار؛ فقالت، 

(.١٧٦)ص! الطنطاوي لعل الإسلام•، بدين عام ٠تعريف ( ١ ) 
'اأ(.)أ(»زادالعاد،)أ/'



الفوائدلطائف 

منبك أرحم رحمش أنت للجية: ت\زقؤو\ق افه قال وسضلهم، الناس ضعفاء 

عبادي،من أشاء من بك أعذب عذابي أنت اضا كنار: وقال عبادي، من أشاء 

قطفتقول: رجله، يضع حتى تمتلى فلا النار، قاما ما1ؤها، منكما واحدة ولتكل 

خلقهمن ءِقجل الله يظلم ولا بعض، إلى بعضها ؤينوى تمتلئ، فهنالك، فحد، 

ا.خلم1ا<ر لها ينشئ عجل الله فان الجنة وأما أحدا، 

آحيايااتههق تختي قد اتبلاضت قوة -  ٢٦٤

فيخفىخصمه، ماعند والبيان الفصاحة من عنده ليس الحق صاحب، يكون قد 

ولعلإلي تختصمون ا١إذكم ت قال كإ ذلالث،، دس_، معه الذي الحق 
عمروبنوقال ٢. أسمعا<ر بنحومجا فأقضي بعض، من بحجته ألحن ب،مصكم 
وهذاسيبويه، ْع الحق ت يونس فقال يتنافران. يبويه ومحالأصمعي رأينا مرزوقات 

باوانهل'اا.يغلبه 

أتهتديسجواسم فاذدةا - ٢٦٥

يقول،•النبي ممعنا قالتا. رمحوه؟مممحا، محصن وستا قيس أم عن 
العدؤة،من به يسعحل، أشفية، سبعة فيه فان الهندي، العود بهذا ارعليائم 

ينثل ؤوةؤ؛ل ت قوله ٠ اب ب،•، jIj—aIIاضركتاب صحي،ءه، ق البخاري أحرجه )١( 
*محقاتكتاب صحيحه، ق لم وم٧[، (،يرفم]بمإل  ١٣٤الخارىا<)٩! اصحيح ٣[، • ;]قنق 

لم•مامححح ياوخلهاالضعفاء•، والحة *الناريدخلهاالخارول، باب وأحكامهم•، الناففن 
)إ/ا"هامأ(،برنم]ا"؛اامأ[.

٢[، ٠٦٨ ] برقم المير1،ُ بعد الينة أنام باب *الشهادات•، كتاب صححه، ق البخاري أحر-بم، )٢( 
ا. ١٧ ١٣]برقم بالحجة• واللحن بالظاعر *الحكم باب *الأكمة•، كتاب صحيح4، ل لم وم

(.١٦٠اكلأء«)ا،ا/ *سرأملام )٣( 



الفوائدلطائف 

سلخوالكت، القط، له! يقال الهندى رالعود ،. ر الجس،اا ذات من به ؤيلد 
به!)يلد الدم. من -ييج الحلق ق وجع )العازرة! العلماره(. محلات ق حالنا 
رياحعن الحنب نواحي ل يعرض انر الحنب؛ )ذات الفم(. قي ثأحد ق يجعل 

غلغلة(.

نحيؤنم4ا نمقوا اثبرحتى تتاتوا ثن هدد،ة< - ٢٦٦

أحبوكان مالأ، بالمدينة أنصارى أكثر ءللءحة أبو )كان قال؛ رْ.بمثئ أس عن 
يدحلمهاتيئلإثؤاقأة<مح اممه رمول وكان المجد، تقبلة موكانت، ب؛رحا، إليه أمواله 

نغمواممانحبوزكئمازأآلإحئ الأية فلمإرلترماءفيهاطست،، من ؤيشرب 
اض،ول يارمفقال: أبوؤللحة، قام [. ٩٢:،؛^؛ ]١١٤آثتإمءعل!ثه ؛ن ثنش» ومائنغموأ 

إلأموال أحب ؤإن محأق>ه، كؤتدأيثا مالوأأيدحئ ^^!٠ كتابه! ل يقول اض إن 
حبثااطة رسول يا فضعها اض، عند ودحرها أرجوبرها لله، صدقة وإغرسا ببمرحا، 

سمعت،قد رابح، مال ذمم، رابح، مال ذمم، رربخ الله رمول قال نشتا. 

أقاربهل أبوءللءحة مها قمالأقرديناا ق تجعلها ان أرى فيها،ؤإنى قلت، ما 

وبنىس(لآل

أ-البمّيُ،الهندك، ط بالقءالعوط باب ُالطبُ، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )١( 
بابراللأم•، كتاب صحيحه، ق ومسلم [، ٥٦٩٢]برقم (، ١٢٤البخاري،)؛\إ اصحيح 
[.٢٢١٤]برقم آ، ١  ٤٧٣ ر؛/ مسلم، ،صحح ّثإ،، وهوالكالهندتم، بالرد ،التداوي 

البخاري،،صحيح الأقارب،، عل ءالزكاة باب ارالزكاة،، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٢( 
والصدقةالففن »فضل باب »الزكاة«، كتاب صحيحه، ق لم وم)آ/بماا(،؛رقم]ا1إا[، 

٦(، ٩٣ملم،)آ/،صيحح مثرين،، ولوكانوا والوال.ين والأولاد، والزوج الأقر؛؛ن عل 
يرقم]سآ.



امموصللائق 

صس سة،منإثاصضلت - ٢٦٧

خلفوص [. ١٣]بمحلظ:أءيثؤ'بمو^< ؤأأ عداض الزان 
عدةه؛محاأنمبن مهل عن الخاري صحح وتدجاءق الثر، موانبن عن 

هدا؟٠ق رمايأبك عند«ْث جالس لرجل فقال ىجئأرسمح اف ومول عل رجلام 
أنحخ ؤإن يتكح، أن حطبا إن حري واه هذا الناس، أشرافs من رجل فمال؛ 

ىإبمواجهءمح؛اه رمول له فقال مررجل، ثم ؤا؛لإثقريخجمح اه رسول فسكت، وش_ني، 
ألاحطب، إن حرى هدا المين، السسفقراء من هدارجل فقال؛ هدا ق يأيك ا ءم

ؤءإبمؤريخجاه،ثاض رسول فقال لقوله، يح ألا قال ؤإن يثالا1 لا أن شل ؤإن ينكح، 
\لأوضْثلمذا«لمحيرمنموء »اهدا 

سة،ض)انتسصما(- ٢٦٨

ربتها*،الأمة تالي ءأن العلويل جيمثل حديث، ق الواردة اعة السمأشراط من 
حجرابن الخاففل وتدرجح كثترة، أنوال عل ذللث، معنى العناءق وقداحتلمح 

منأمته السيد معاملة الولدأمه فيعامل الوالدين، عقوق يكثر أن المعنى؛ أن ^٥١٥ 
علتدل حالة الراد أن عل يدل القام لأن لدلك، ربتهامحازا عليه فأطلق الإهانة، 

الأمور،انعكاس هد قيامها يقرب، الساءة أن الراد ولأن متغربة؛ الأحوال فساد 
الذكورةالأحرى للعلامة مناسسب، وص عاليا، افل والسسمربيا، بمثرالمربى بحسثح 

ادنيان«لى.ق يتطاولون الشاء ١^١^^١٠ انمراة اتحفاة ءانترى لخديث، اي 
الخاري"*صحح الدين*، ل ءالأمماء باب ٠راككااحا، كتاب صحيحه، ل اليخاري أحرجه ( ر١ 

)يما/(،برقملاا،•)،[.
ر'ا(»تحاوارى«)ا/م'اا(.



الفوائدثطائف 

اآخعثَااث4سهورة الأحاديث س هاذدةأ - ٢٦٩

ءِة؛جل؛الرب رُيدول اممه رسول أن سعيد أي حديث 
الساقلين،اعملي ما افضل أعمليته ومسام، ذكري عن ر1ن الق|شغله من 

الترمدي،رواه خلقه،،. على اطه كفضل سائرالنكلأم، على الله كلام وفضل 

الحوزيابن وعده موضع، هدا حان؛ ابن محال بل المي عن يصح ولا 
إنهإذ نكارة؛ متنه ق إن ثم منكر، حديث، هدا أبوحاتم؛ وقال ، لوصوعاتر، ال 

ذلكهئتائ افه ذكر كإ لن، الرمنن حممن أنه مع الدعاء، ق التنهيد يتضمن 
. ()١ عنهم

اتنارحروح1هائلة:آحرأمل -  ٢٧٠

لأعلمررإني محال• ظهؤؤصظإز اش رمول أن ثجيبمتن، عود مبن افه عبد عن 
منيخؤج رجل الجنة، يخوت الجنة ؤأخراهل منها، الت_ارخروجا أخرأمل 

إليهفيخيل فياييها الجنة، فادخل اذهم، له: ثا3قوةناإ؛ا الله فيقول ارحبوا، الن

اذهب،له: ثا3قؤناك اللص فيقول ملأى، وجدلها يارب فيقول: فيرجع ملأى، أنها 
ياربفيقول: فيرجع ملأى، انهأ إليه فيخيل فيأتيها، قال: الجنة، فادخل 

وعتمرةالدنيا مثل لتث، فان الجنة، فادخل اذهب( الله: فيقول ملأى، وجديها 

هثؤاقآج؛ت؛،افه رمول رأيت، لقد اللئث(؟،ا واس، أتمسخربى فيقول: امثالها، 
منزلة،،الجنة أهل أدنى ذالئ، يقال: ررف5ان قال؛ نواحيه، بدمحت، حتى ضحك(، 

)ا(»العاولاا)؛/'ا'،ُ(.
ايخاركاُار'،'صحح والنالحنة باب('صفة 'الرنان،'، مماب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٢( 



الفوائدلطائف 

غيرمحيحصمصص.سهوؤة فاثده{ - ٢٧١

حبيبة،أم زوج جحش بن افه عبيد أن كتباالسير: بعص اشتهري مما 
طرقوحح صحيح، ند بذللث، شت، ولر تنصر، للحبشة حبيبة أم ْع هاجر لما 

الحبشةأرض ق مامحت، أته الصحيحة الروايات، وظاهر أوواهية، صعيمة القصة 
بدينها،هاجرت التي زوجته خاطر محبر أن ءءلجده؛يمح النبي فأراد لمإ، م

أمهاتإحدى فأصبحت ا، -بمهلؤقؤجش بزواجه غربة أرض ل زوجها وتول 
١لؤمنينل١ا•

الأعظماللمه اسم فائدة, -  ٢٧٢

أللث،أمإل )اللهم يقول؛ رجلا سمع الض أن لأ.بمنه بريدة عن 
لهيكن وب يولد وب يلد لر الذي الصمد الأحد أنن، إلا لاإله افه أنت، أنلئؤ أشهد يأل 

الأعظمباممه افه سال لقد بيده، تضمي الوالدي ءءاغثقصةه1 فقال أحد(. كفوا 
اعطى*لى.به سئل ؤإذا اجاب،، به دعي إذا الذي 

المارحروجا•،*آحرأعل باب كتاب'رالإي،ان*، صحيح*، ق وسالم [، ٦٥٧)خ/باا(،يرغمتا
يرنم]^ا[.(، ١٧٣اصح؛حمالم«)ا/ 

(.٣٧)ص؛ للعوشن المرة•، ق يشت وم رما ( )١ 
ا،١ ٤ ]٣٩ برثم (، )Y/٩٧داود• أي اض »اكءاء•، باب رانملأة•، كاب أبوداودj أ-م-بم )٢( 

•منن^^همحبئ؛،•، الثي عن ال.عوات ءجايع اب بارالاعوات•، أبواب مننه، ق والرمدى 
*اسمباب ارالدياء•، كاب سنه، ق ماجه وابن [، ٣٤٧٥]برقم (، ٣٩٢)م/ يثار ت•' الرمذى٠ 

مسندالأمار،تتمة ق وأحمد [، ٣٨٥٧]برقم (، ١ ٢  ٦٧؟/ ) ماجه• ابن رمتن الأعظم•، افه 
[.إسناد٢٢٩٥٢(،؛رفم]٤٥/٣٨سندأحمد،ط:ارسالة)

صاحيح.



اثفوائدلطائف 

مكمر1تاثمصائب فائدة: - ٢٧٣

مسلممن ا ارمقال! اممه رمول أن نْ.بمتق، معود مابن عن 
ئحطكما سيئاته، به الله حط إلا سواه، فها مرْس من أذى، يصيبه 

القيامةيوم لوردنا الدنيا مصائب لولا يعفى قال ا. ؤيقهارال  ijShULulا
ليس.مما 

الإنسانبه يواحت اثذي \صفو فائاوة< - ٢٧٤

رحالا مناهت يارمول )قلت فال! الحكم بن معاوية حديث ق حاء 
يصديهمءافلا صدؤؤمم ي يجدونه شيء راذاك فقال يتطثرون(. 

فإنهذلك، ق عليكم عتب ولا صرورة، نفوسكم ق تحدونه ثيء اممرة أن المعنى! 
أموركم،ق التصرف، من يسببه تمتتعوا لا ولكن به، تكليف، فلا لكم، مكتسب، ضر 

٠التكلف، يه قيئي لكم، وهومكتب، عليه، تهدرون هوالذي فهذا 

حؤإمبن حكيم قصم فوائد 4ان فاذدةا - ٢٧٥

ثمفاءهلازا، اممهرسول )سألت، قال! ييؤهسإ حزام بن حكيم عن 

الأمثلثم الأنياء، بلاء رأندالماس باب; رالرصى•، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )١( 
كتابصحيحه، ق لم وم[، ٥ ٦ ٤ ]٨ يرثم (، ١ ١ ٥ )U/ البخارى٠ *صحيح باب فالأمشل،، 

حتىأونحوذلك حزن، أو مرض، من نيابمسه ا،لومن باب؛اتواب والأدابء، والملة ٠لالر 
^ا«،»محتا«)؛/اههل(،برءمتابهأ[.

الصلاة،ق الكلام ®تحريم باب الملاهء، ومواصع ®الساحل. كتاب صحيحه، ق لم مأحرجه )٢( 
[.٠٣٧]برقم (، ١٣٨ / ملم')١ ®صحيح إباحته•، من كان ما ونح 

(.٢٣مسلم،)ه/ صحيح عل المؤوي ®شرح )٣( 



لط1ئفالفوائدختذلأهَِ 
حلوة،خضرة ائال هذا إن حنكيم، ريا ثم فآعطاق، أك، مثم فاعطاق، ألته م

تهيبارك نفس،لم بإشراف اخذه ومن فيه، له بؤرك نفس، بسحاوة أخذه فمن 

تحكيم نال اد،دفدىاا• اليد خيرمن العليا اليد يشبع، ولا ياكل كالذي فيه، 
أفارقحتى سيئا بعدك أحدا أرزأ لا بالحق، بعثالث، والذي اش، رمول يا ت،! فهال

عمردعاهإن ثم منه، شله أن فيأبى الطاء، إل حكبما يدعو أبوبكر فكان الديا، 
علالملمين معشر يا أسهدكم )إف عمرت فقال سيئا، منه يقيل أن فأبى ليعهليه، 
أحداحكيم يرزأ فلم يأحدْ( أن فيأبى الفيء، هدا من حقه عليه أعرض أف حكيم، 

تول،حتى ءءلجث؟س«؛، اض رمول بعد الناس من 

القصة:هذه فوائد من 

نصحهنم أءه1اه، ثم أءaلاه، ثم أعهناه، حيث، النبي تعليم حسن — ١ 
 vالعفليم التأثير هذا حكيم نفس ق فأثرت، بالحكمة، مليئة يسيرة ؛كلإد•

بتهللعوأحده فيه، البركة حلول أراساب، أعظم من نفس يمخاوة أحذالمال أن ٢— 
منه.البركة ننع أسبابا أعغلم من ومحلمع وحرص 

الذيكالحيوان صاحبه يجعل المال عل الثمديد والحرص والهلمع التطلع أن ٣— 
ازدادكلمإ الكلم.،، حؤع مى؛ ؤييشع( ولا )يأكل بحيثؤ الكالبج، الحؤع به 

ءصحٍحالة'، المعن اب بكتاب،الزكاة،، صحيحه، ق الغارى أحرج،، ( ١] 
الدأن أيان باب •الزكاة،، كتاب صحيحه، ق لم وم[، ١  ٤٧٢]يرقم (، ١  ٢٣الخاري،)٢; 

،صححسالم،الأجازة،، هي الفل وأن المفقة هي العب اليد وأن الفل، اليد من خثر العب 
•١[.(،يرفم]٧١٧/٢0٣)



الفوائدلطائف 

ءند0،ما واستقل رغبته ازدادت شيئا، المال من نال فكلمإ جوعا، ازداد أكلا، 

.، ١ ذو٠هل ما إل ونظر 
نفسه،ترؤيض قبل حكم حال إل فانظر وترؤيص، مذيب إل تحتاج النفس أن ~ ٤ 

ويعدها.

إلفيحتاج به، يثعر ولا النفس، عيوب من عيب لديه يكون ئد الإنس—ان أن — ٥ 
الصيحة.

اتذسميى(ابى )اظ حديث قاتلة: - ٢٧٦

رواهوقد فههسطء•! الني عن لابمح  ٠٠ابن ®أنا حدينا يروى ا م
الدهىتقال بل حدا، صعيف ند باكورك ق والحاكم ضره، ق حرير ابن 

،.واْ(ل )إسناده 

اتدعاءبهذا يدعوان يوم كل طكان قاتلة: - ٢٧٧

يمهبحيوم من ®ما قال؛ ءوءة؟سمح الله رسول أن خ.بمنه، هريرة أبي( عن 
ؤيقولمنغماحلما، اعط اللهم احدهما: فيقول ينزلان، ملكان إلا العبادفيه 

لالإنفاق ن، هدا العناء: قال ]ئقوص سا،، اللهيمأمطسضكا الأخر؛ 

ونحوذللئ،،والصا.قات، والضّيفان العيال وعل الأخلاق، ومكارم الطاعات 
^ا(عن هوالإمساك المدموم والإمساك محرفا، يمي ولا يدم لا بحيث  )حنا

)ا(«مضاسير،)آ/أثهك
BL)[.١٦٧٧الةالأحاشثاسم«]ل)٢

(.٤٥•)ّآ/ ملم: عل النووي •نرح )٣( 



اثفوائدلطائف 

اتدهاءإجابت مواخ اعقلُ عى فائدة: - ٢٧٨

عندمنها واليأس الإحاية، استعجال الدعاء، إجابة موانع م أعفلمن 
تقال صيقض الني أن هريرة أي حديث، لدللث، ؤيدل تحققها، تأخر 

تمحيل ستعجلاا، لم ما رحم، أوقطيعة باتم بدع لم ما للعيد، يستجاب يزال ررلأ 

أريستجس،فلم دعوت،، وقئ دعوت، قد رايقول: محالت الاستعجال؟ ما اض رسول يا 

الدعاء((ؤيدع ذلثف،، فيستحسرضد لي، 

لأنساتنبي دعاء قصص فؤائد ص قائده: - ٢٧٩

اهرسول إل بن عشر وعمرى أمي ي )ج\-(ت محال; رْ.بمتئ، أنس عن 
يثلامثإل فدعا محال! له، اممه انع أس، حويدمك اممه، رسول يا محقالت،ت 

أكثررراللهم دالث الأجرة، ق وأرجوالثالثة الدنيا، ق اوتتت_ين منها رأيت دعوامحتتج، 

واغفرذنبه((.عمره وأطل فيه، له ؤيارك ؤولده، ماله 

أميمةابنتي حدثتتي حتى ولدي افه وأكثر مالأ، الأنصار أكثر محإز(لن ت أس محال 
افهالولد،)وقدأؤنال من ومئة وعشرون بضع البصرة حجاج مقدم لصلبي دفن أنه 

الصحيحتزرآ/ق القصة وأصل أحمد، رواه عام(. المئة قارب حتى عمره 

صحح١١يعجل®، لر ما للمل ااس_تجاب باب كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )١( 
والتوبةوالدعاء *\ذذكو كتاب صححه، ق لم وم[، ٤٦٣ • ] بريم ٧(، ٤ )a/ البخاري® 

ل®،ستجّث، فلم يعولن، فيقول؛ يعجل لر ما للداعي تجاب يأنه بيان  ١٠اب بوالاستغفار®، 
لما)ة/0بم«أ(،؛رقمل0مآ[.ااصححم

ءربمه•سمح،  ٢٢١



الفوائدلطائف 

عإث4إةوإ0لأنس؛النبي دعاء قصة فوائد من 

فقدلأولادهم، أو لم الدعاء دعائهم إحاية يرجى ممن يطلب أن أس لأب~ ١ 
خيرعظيم.بسببها ومحصل الدعوة تلك تستجابا 

أنيستلزم فيه بالركة والدعاء فيه، والركة المال بكثرة بالدعاء أس لاب٢- 
يتاأوماف، طاعة عن ان للإنملهيا يكون وألا فته، الواُبمة بالحقوق يقوم 

لهلغيانم.

فيهم.بالركة ذللث، تقييد يبني لكن الولد، بكثرة بالدعاء لاباس ٣- 
تقولتبأن افه، بهناعق ذللث، تقييد ينبغي لكن العمر، بهلول بالدعاء لاباس ~ ٤ 

علقمة المعاصى مع العمر حلول لأن طاعته(. عل عمرك اممه )أطال 
تكثرحيث فهونعمة الهناعت، مع العمر طول أما ذنوبه، تكثر حسثا ان، الإن

اسض الاضاد - ٢٨٠

يكونفد ولهدا رثيه؛ ويلهمه ييديه أن ق تعتاؤى الله إل مفتقر العبد 
يكونوقد الأشياء، أظهر عن ويغفل نفلتا، وأحدهم الماس، اء أذكيس الرحل 

حولفلا بإذنه، الحز س فيه احتلم، لما و-رديه نذلنا، وأصعفهم الماس أ؛لا. من 
حيل؛ومعرفته أوعقله واستدلاله نفلره، عل اتكل فمن اممه، إلابقوة ولا 

علىقلبي ثيمؤ القلوي، مقف—، اايأ يقولت ما كثيرا ^^^ئبمهلهن؛، المبي كان ولهذا 
دسك«لاا.

(.٣٨٢تما)أ/ ابن الإسلام لشخ والقل«، العمل تعارض »درء يظر: :١( 



الفوائدلطائف 

اللهكتاب عند ؤقافؤن اتم،،ها0ِ؛ أةا هاذ،إ- ٢٨١

علفيحل حديقة، بن حصن بن عيية )قدم غال: ت.بمه، عباس ابن عن 
بينناتحكم ولا الحزل، تعطينا ما فواض الخطاب،، ابن يا هي فقال؛ الخطاب، بن عمر 

١^٣٧،أمير يا قيس: بن الحر له فقال به، يوير أن هم حض عمر، فغضك، ؛العائل، 
محهمحهضنيأاسه: mmmف قال ص اه إن 

عليه،تلاها حين عمر جاوزها ما فواطه فال: الخاهل؛ن، من هذا ؤإن [. ١٩٩:

اش(لاا.وكازوقافاعندكتاب 

اث4ؤسهضل هاذاوهأ - ٢٨٢

مقابلتهبمجرد الكاذب، من الصادق معرفة تهلع ية فرامعنده كان من 
رمولقدم )ئا ملام: بن اه عبد قال ولهدا وجهه؛ نحابثر ورؤية كلامه، ،إع وّس
فجستإاممه رسول فدم وفيل: إليه، الناس انجفل المدنية ؤئإغث؛اجءءء؛، اف 
وجههأن عرفت، اض رسول وجه استيتت، فنإ لأنفلرإليه، واس؛ اق 

السلام،افقسوا الناس، ؛رايها قال: أن به، تكلم ثيء أول وكان كداب، بوجه ليس 
لبسلأماا( الجنة يدخلون نيام، والناس وصلوا الضام، واطعموا 

الأصاوهضائل >، هاذاوة< - ٢٨٣

ذكرترجل أنف رارغم قال: ؤراغنؤديخجأ؛<، اش رسول أن نمح.بمتق، هريرة أي عن 

ءءلخن؛لثأةنح'،اف رمحول نن برالأنتداء باب االةأ، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )١( 
^١[.٢٨٦](،برقم ٩٤*صحيحالبخاري•)آ/ 

الرملي*رمحنن ■ باب■ والولع*، والرنائق القيامة *صفة أبواب سنه، ق الرطي أحرجه )٢( 
صحح.حديث هذا ونال،: [، ٢٤٨٥]برثم (، ٢٣٣يحار)(/ ِت،: 



١^!^،لْلائف 

يغفران قيل فانسلخ رمضان، علي4 دخل رجل أنف ؤيبمم علي، بصل ملم عنده 

^١/الجنة( يدخلاه فلم الكبر، ابواه عتده أدرك رجل أنف ؤدغهر له، 

اته،روايمننفائدةادعاءذهاب - ٢٨٤

أنهقؤيقنئ، عود مابن حديثا ق ماجاء هو؛ والحزن، الهم ذهاب دعاء 
إني»اللهم فقال: حنن، ولا هم أحدا أصاب، )®ما قال؛ ظقثهسم، افه رمول 
قعدل ح؛كيئثا، ي ماص بيدك، ناصيض أمتنلفا، ابن عيدك، وابن عيدك، 

أوكنتابتئا، ي أوأنرلته نضمك، سميغتابه هوللفا، ا،،،م بكل الك أسمقض—اؤك، 
تجعلأن عندك، الغيب، علم ق به تنادرُت؛، أواسمحلقك، من أحدا ،؛^ ٠١٥

همهعكبجل اللص أذهبا إلا همي« وذهاب، حزني، وجلاء سمرصدري، بي، قللبيع 
قال؛ااكالءامته؟ ألانتعلم اش، يارسول قالوا؛ فرحا،،، مكانه وأبدله وحزنه، 
ثددمهن«لآ/أن سهعهن لن ينبغي ®أجل، 

عليههات ما على اتهؤءسهث فاددةا - ٢٨٥

®ييعمؤيقول؛ الشى معن، مقال؛ دج؛.بممحا، اض عبد جابربن عن 

(،٤٤٢ستار)ه/ت: الترمذي( ،اسنن باب.. ااالدعوات>اا، أبواب سنه، ل الترمذي أحرجه )١( 
نل.مخ.بمتن، هريرة أبير حاوو.نا من الصحابة(، من ا،لكرين د امق وأحد ٣(،  ٥٤٥برقم)
ٍلرغه.يمجمؤع صحح وعوحدين، ٧[،  ٤٥١]برنم (، ٤٢١الرسالة)آا/ •' ط احمد، 

مدأحمد،ره.بمتئ، عود مبن عبداش ين، حد من الصحابة(، من ندا.لكثرين امل أحمل أحرجه )٢( 
لنالأم ذكر •الأدعية، باب صحيحه، j ان حيوابن [،  ١٤٣ ]٨ رقم ٣(، ٤ ١ الرسالة)U/ ط.: 

٢(، ٥٣محرجا)م ~ حبان( ابن فرحا(،'صحح إياه وإ؛اواله عنه ذهابه اف سأل، أن حرن أصابه 
والذكر(،والتسح والتهليل، والتكيم، •الدعاء، كتاب تدرك(، •المق والحاكم [، ٩٧٢]برنم 

[ؤ١٨٧٧(،برiم]٦٩•لدحاكم)ا/ »التدركءلاكحيحين« 



اثفوائدلطائف 

و؛ئث\ذئ4.'الطنطاوي عل الشخ قال ملم، رواه . عليه؛؛ مات ما على عيد كل، 
ّساعةإلا عليه يمر لر أنه يقلن عليها، مات الهم، ية النفس—الحالة عل ميت كل )يبعث 

أصحابنمة 3، كإ الدنيا، ق ذللث، عل أمثلة للناس هفثاق اش أثام وقد أوماعات، 
٣٠لبثوا فقد الكهف،  أوبعضيوما ا لبثنتيقظوا)قالوا اسلما ذلاكا وْع مستة، ٠ 

هرمالقن قال ؤ،دحقلم بعثه، ثم عام،  ١٠٠افه أماته الذي نمة 3، وكإ يوم(، 
آوتتضمه]اوقة:ههآ[لا/

بكرؤممرعمرأبي توافق عى { ٥٠۵٥- ٢٨٦
•عصرصهسمح

وسنتن،ثلاث وهوابن اض رسول قبفى قال؛ رغء^بمئ، أنس عن 
ومتزأى.ثلاث وهوابن وعمر وسمح،، ثلاث وهوابن وأبوبكر 

هشائ،، JUtمحمص نيل آسياب س فاذدأمحأ - ٢٨١؛

فقاق،افه محبة نيل أسباب س والتواصل، الزيارة ص يتتبعها وما اهر4 3، المحثة 
^^ء؛نح،النبي أن لآ.بمئ، هريرة أبا م، لم، مصحيح ل ماحاء لدلكأ ؤيدل 
ملن5ا،مدرجته على له الله قارصي أخرك،، _؛،،؛ ي له زارأخا رجلا *إن، قاوت 

لكهل، قال،: مده ي لى ايبدأخا قال،: ضيد؟ أين، يال،: عليه فلماانم، 

لاغيرأنيقال،: دنيوية؟( مصالحة ييتلثاوبينه هل )أي• تريه-ا؟١ نممة من، عليه 

(.١٠٧)ص؛ الإسلأمء بدين عام ٠تعريف )١( 
والدية؟،بمكة ^^تمحا«مح أقام ُكم باب ُالففائل،، كتاب صحيحه، ؤ، لم مأخرجه ( ٢) 

•ممحملم")إ/آ؟حا(،برقم]؟هم؟:ا.



الفوائدلطائف 

احيبتهكما احبك قد الله بأن إليك الله رسول فاني قال؛ عئقجل. الله ق احببته 
فيه«لاا.

اتدهاء؛سهضاتل ٥٠۵٥- ٢٨٨

يدعوباJعوة،مسلم ررمامن  iJL؛النبي أن سعيددْ.بمئ، أي عن 
لهتعجل أن رما ثلاث: إحدى بها الله أعطاه إلا رحم، قطيعة ولا إثم فيها ليص 

.٠ ساي السرء من عته أن ؤإما املآخ^ة، ي له ددخ^ما أن ؤإما دعوته، 

أطثر«لمآا.»الله قال: نكثر، إذا قالوا: 

اتبموتبذبح عندها هذدة< - ٢٨٩

يومبالون رريجاء قال: ؤوغ.ةق اممه رسول أن ده.بمنئ، عيد مأي عن 
الجنة]،أهل يا فيقال: واكار، الجنة بين فيوقف أملح، كبش ضأنه القيامة، 

أهليا ؤيقال: الوي،، هذا نعم ؤيقولون: ؤينظؤون، فيث،رئيون، هذا؟ يعرفون هل 

الوت،هذا نعم ؤيقولون: وينظرإون رئبون، فيث،قال: هذا؟ تعرفون مل ار، الن

النارخلودأهل ؤيا موت،، خلودفلا الجنة، أهل يا يقال: تم فيذبح، فيؤمربه 

فلأموت،«لص.

•صحيحاض•، ل الحب، ضل •ؤ، باب والأداب•، والصالة •الر كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه ( )١ 
ا.٢٥٦٧(،يرiمل١٩٨٨/٤مالما)

ند•معيدالخيري مأي حدث مجن الصحابة®، من الكثرين ند •ماحمدؤ( أحرجه )٢( 
•الدق،كتاب •المتدرك®، ي [، ١ ١  ١٣٣]بريم ٢(،  ١٣/ ا الرسالة)٧ ط: أحمد®، 

يرمم(، ^٠١٦ / للحاكم)١ الصحيحض، عل •المستدرك والدكرا، والتسبيح والتهليل، والتير، 
جيد.ند ب[، ١٨١٦]

ملهتؤهتتجمامحةه]محمح:هم[،



الفوائدلطائف 

غيرسحفس اْلهاراتتعمص فضل هذاوة| - ٢٩٠

مرقغثر من عليه يظهرأثرها أن فيتبغي نعمة، عليه هصاق اض أنعم من 
حصان،بن عمران حديث لذلك ؤيدل عليها، يتكتم ألا ؤينبغي خيلاء، ولا 

بمب،الله فان نعمة، عليه اطه أتمم ررمن غال: ^^أةيإ؛<  ٠٥١رسول أن ظيبمة، 
ر^ىأمنممتمم،خاقه،ار 

اوش>صتاتمعاربالأؤيإد اثرتعؤيح هذد،ة< - ٢٩١

دفعل عفليم أنر له الشرعية الأوراد بالصغار— خاصة — الأولاد تعويذ 
هماسابن عن الخاري صحح j ماحاء ذللثج ومن ققاك، افه بإذن عنهم، الشرور 

*إناباكبماؤيقول؛ والحسين، الحسن يعوذ المي )كان قال: .بمئمحا، 
شيطانكل من التامة الله أعوذ وإسأحاق: إسماعيل بهما بعوذ كان 

،(.سن كل ومن وهامة، 

حدثهذاJةامض - ٢٩٢

تمسك...(هي حاك )الإت،رما 

ررالإثمال! قفهءس!'<•! اف، رمول أن رمح.بمنق، معان، مسبن الوامحي عن 

نممهاوهنة •ا-كة محاب صحيح،، ق لم وم[، ٤  ٧٣يرغم]• (، ٩٣)آ/اوخارى| اصحح 
٢(، ١٨٨/  ٤١مساماا ءصحيح الضعناءو، يدحالها والختة الخبارون يدخلها ®النار باب وأهلها®، 

برنم]آ؛خ؟[.
نيأخمدا،امخ.ءثئ، أبا٠٢٠٧ حديث من الصحابة•، من نيالكثرين امأحمدل أخرجه ( ١ ) 

الرطلة)ما/خا-؛(،برضإ]ي'ام[.سدمجح.ط:
(.٣٣٧برقم)١ باب... الأنبياء•، أحاديث، ٠ كتاب، صحيح،،، ق البخاري أحرجه )٢( 



الفوائدلطائف 

صدرهاه ث/ح لمن وهذا ،. التاساار عليه يطلع أن وكرهت نفسك، ق حاك ما 
)أفمنصدورهم■ الفجورق لامحك الفجور أهل أن بدليل أحل•، لالكل للإسلام، 

٠حظ( فرا٥ ع|ماله سوء له رين 

هوائيس هائيه، ' ٢٩٣

ثماممعلي هغاضبخت 

حاءتراب، أي من إليه أحب اسم لعل كان )ما ء-الت سعد، بن هل معن 
عمك؟((؛بن ))١^، فقال:الست، ق علتا محي فلم فامحلمة، بيت اض رسول 

وهوولإغثآاٍبجئتمح الله رسول فجاءه فخرج، فغاصستي ثيء، وبينه بيتي كان فقالت؛ 
ؤبإغثوايخج«أ؛،الله رمول فجعل تراب، فأصابه سمه، عن رداؤه قط مقد مضهسمع 

أباقم تراب، أبا  ٠٠٥١٠وهويقول؛ عنه، يمحه 

سوونبمإل التدخل عدم الزوجتن لأقارب يبغي أنه القصة؛ هذه فوائد ومن 
والشيطانالخلاف. تأجيج شأنه من ذلك، إن إذ حلأفامإ؛ حل ول البميهلة 

وفاطمة،عل ب؛ن بخلاف علم البي.ؤا؛جقمح أن هنا ولاحظ بالمرصاد.. 
١ءفيدألقلاهؤأئقأم حكمته من وهدا الأمر، محاهل بل عنه، يسألهإ ول؛ 

رصححالروالإثمُ، رتقبر باب والآداب٠، رايروالملة كتاب صحيحه، ل لم عأحرجه )١( 
]•اه0أ[.ملمأ)؛/«ا/\،ا(،برفم 

المرام،.>لوغ عل ابن رشرح )٢( 
النيأصحاب ارفضائل باب ؤوخث؟اقئ>مح،، الني ااأصحاب كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٣( 

،اصححصحيحه، ق لم وم[، ٣٧ ٠٣]برقم (، ١ ٨ )م/ الخاري، صحيح  ١٠ؤلإسؤوقلي؛<ا، 
مالم(ا)إ/؛سما(،برةم]ا،«؛آا[.



الفوائدلطائف 

لكنإذا كنته، بغير بالتكنية للغاصب المإزحة السابقة: القصة فوائد ومن 

الولدبغير التكنية جواز وفيه• ه• يونبل يكرهه؛ ولا يغضبه، لا ذلك 

ثهشميإ تما نمنهر ْاء ة: فاثاو - ٢٩٤

له((،شرب_،  IXنمنم راماء حديث عن الة رمزبخئأ>!ن4 حجر ابن الخاففل صنف 

لإصابةزمزم؛ ماء ثرب أنه الشافعي عن اشتهر .وقد (!). ١٩٢)ص• فيها وجاء 
لحسنالحاكم؛ افه عثد أبو وشربه تسعة، عثرة كل من يصيب فكان الرمي، 

لأمورالأئمة من محربه محص^اكم ولا تصنيفا، عصره أهل أحعن قمار التصنيف، 
محللببداية ق حينئد الله الت، وممرة، شربته وأنا حجرت ابن الحافظ. قال نالوها، 

تقربة مل. يعل. حججت، ئم الحديث،، حففل ق الازهي حالة يرزقني أن الحدين، 
قال!لحميدي، ا وعن . الرتبة..• تللئ، عل ا'لزيد نفى من أجد وأنا نة، ٢ّ ٠ من 
منرجل فقام له®، شرب،  IXنمنم ررماء بحديثإ فحديث، عيينة، بن فيان معنل. كا 

قال!بل، قال! صحيحا؟ الحديث، هل.ا أليس أبامحمد، يا وقال! ءات■ ثم المجلس، 
١٠تحدثني أن عل زمزم من دلوا شر؛حا فال  اقحل.،سفيان! له فقال حل.يح،، ٠ 

احديث ( ١ ٠ ٠ —) ي فحدثه 

اتحننْس بالله الاسعاذة فائدة{ -  ٢٩٥

قعنه نيى قد بل رسوله، ولا بالحزن اهثه يامر لم تيمية ابن الإمام قال 
ألاوزهوأنم ولإ وولايزأ هئائ! كقوله الدين، بأمر تعلق ؤإن مواصع، 
همحفيم:تاسثونهوقوله! [. ١٣٩]ص: 

••٤[ المبم؛: ] تمثاه ألند إمحق لامحرذ إبمثنجم.مء يثقول، ؤ,إد وقوله! [. ١٢٧ت ]١٢٥٥ 

(.٩٢)آ/ عل بطال، ابن ارثرح )١( 



الفوائدلطائف 

يدفعولا منفعة، يجلب لا لأنه وذلك [؛ ٦٥ت قولهره اؤولأعدزلك> ت وقوله 
البيولكن ر دهل الله يأمر لا فيه، فايوة لا وما فيه فائدة فلا مقرة، 
أسمع)كنتا قال! ظ^بمئ، أس عن البخاري صحيح ففي الخزن، من باللة يستعيذ 

أعوذث،مناسموانمزن،وانمحز

،•ل ١^^١٧ ^عاكينوسة 

اتتاسعوحإت على الاطلاع حطوية فائد،ةل - ٢٩٦

ؤرإقنبمسمح،النبي حجر بعض من اطلع رحلا )أن ظهه'.' أس عن 
نحتله؛قزلإثج؛سمح اطه ول رسإل أنظر فكأني أومشاقص، بمشقص إليه فقام 

ليطعنه(ص.

لقامنامه اتمسلرفي يهماه ما كل ثيس فاذدةا - ٢٩٧

أحلام،أصغاُث، يكون فقد رويا، يكون منامه ق الملم مايراه كل ليس 
^^وأة<مح،النتي إل رجل )جاء قال! ئجهبممحا، جابر عن يهلان، الث—من وتلاعبا 

^^قلإتأ،ظمح،النبي فضحلث، قال! قهير، رأسي كأن المام ق رأيت، افه، رسول يا فقال؛ 
اكاس،ا(ه حيف، فلا مناس، ي أحدكم بن 

١(.٦ / ١ الفتاوى،)• "محمؤع )١( 
•ءنرمحه مبق )٢( 
برقم(، ١٠الخاري،)؟/ صحيح  ١٠باب,.. اراإديات«، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٣( 

صحيح ٠١ضرْ،، بيت ق النفلر ررنحريم اب ب^٠، ١٨١١١كتاب صححه، ل لم وم[، ٠٦٩ ٠ ت 
ساوم«)مهه1ا(،برفم]بهاآ[,

صحح ١٠النامء، ق به الثيْلان خريتلعب لا ١١باب ارانرؤيا*، كتاب صحيحه، ق لم مأحرجه )٤( 
لم،)؛/م



اثفوائدلطائف 

الأعداءثماقت هودة> - ٢٩٨

لكنولذا ها؛ نفالصيية من أند تكون قد ثديي، نفي ألر الأعداء ثإتة 
•ئال خئ^بمنق، هريرة أي عن الصحيحن ففي منها. باطه يتعوذ ظهثؤسفئي النبي 
وسوءالشقاء، ودرك البلاء، جهد من اطه بيتعوذ طوواقعٍهمح الأ4 رمول، )لكن 

وب-ةالأعداء(را،.القضاء، 

امملقيام فضل فاذدةا - ٢٩٩

تقال اطه رمول، أن ;?.بممحا، العاص عمروبن بن الأ4 عبد عن 
منكتب بما قام ومن الغافلين، من يكتب، لم بصرآيات، قام *من 

القنطوين((لى.من كتب، بألم،أية، قام ومن القانتين، 

اتجش)؛أمل ضيم مي هاذ،لأة1 - ٣٠٠

الجنةاهل دخل »إذا قال: ةرلإسنح، الشي أن نهق، هريرة أي عن 
ؤإنأبدا، تسمموا فلا تصحوا أن لنكم إن ل الجنة أهل يا اد: منادي ينالجنة، 

أنلكم ؤإن أبدا، تهرموا فلا تقسوا، أن لكم ؤإن أبدا، فلاتموتوا ئحيوا، أن لكم 

اورسومابما؛ ٧٠٤١٣٥١وردوا١^ؤ عغيل! الله قول فذللف، فلاتيارسواأبدا، تنعموا، 
،.٣v٤٣محتزنهلاص:

[،٦٣٤٧]برتم البلاء• جهد من •التعوذ باب •الدعوات•، كتان صحح4، ل البخاري أحرجه ( ١ ) 
الشقاءودرك القضاء صوء من باض التعوذ •ل باب والدعاء•، •الذكر كتاب صحيحه، ل لم وم

(.٢٧٠٧)وءيرْهبرفم 
(، ٥٧رy/ داود، أي •متن القرآن•، •نحزيب اب ب•الصلاة•، كتاب متنه، ق أبوداود أحرجه )٢( 

تخأ<ما[؛إسادحسن.برقم 
الخنةأهل نعيم دوام •ل باب وأهالها•، نعيمها وصفة •الخنة كتاب صحيحه، ق لم مأحرجه )٣( 



الفوائدلطائف 

اصنع1قبمماJأمراVهانص، 

تألماالمؤمن نلب لها ذتألم والنفاق، الكفر حواحلو من يكون ما الوساوس من 
مننحر لأن ما ه نفل ليجد أحدنا إن اش، رمحول يا الصحابة! ال قكإ ثدييا، 
®ذلكقال؛ نعم، نالوا؛ ®اوحدضوه؟لاا فقال؛ به، يتكلم أن من إليه أحب الماء، 
فقال؛يه، يتكلم أن يتعاظم ما ه نفق ليجد أحدنا )إن لففل؛ وق . الإيمان® صريح 

الوسوسة®إلى كيده رد الذي لله ، ^١٠:٠١

هوصريحمنه، القلي، وفرار وبغضه ذلك فكراهة ماء؛ العلمن كنبمر قال 
الومومةالثيaلان كيد غاية جعل الذي ض والحمد الإي،ان، 

اصطانحرص هذدةأ - ٣٠٢

الثوجيثبيث اصئش على 

عرشهبضع إبايس ®ان قال؛ الله.ؤججه، رمول أن جابرغ.بمنبج، عن 
يجيءأحدهم،فتننة، اعْلمهم منزلة منه فأدناهم سراياه، يبعث تم اتاء، على 

يجيءأحدهم،ثم قال: شيئا، صنعت  ١٠فيقول: وكذا، ضدا فعلت فيقول: 
نعمؤيقول: منه، فيدنيه قال: امراتص، ؤيين بينه فؤقت حتتى ماآ؛ركن؛ه فيقول: 

لممصحح [•، ٤٣■■ ٩^١^ آن ^^^١ ^١^،: وقوله 
)إ/؛ااِاآ(،يرقملجم؛آ[.

وجدها•من ومايقوله الإي،ان ل الوصوصة ايان باب *الإيإن•، كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه )١( 
يرقم]؛آما[.

(.i»(n'A/YY_ابن )آ(»صوعذاوى 
وبعثهالشيطان ®تحريس باب والنار؛؛، والحنة القيامة كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه )٣( 



الفوائدلطائف 

الشيطان:عليها وحر>ص الأمٌرالش اعخلم من 

ذلكعل يترتب بالعللاق؛.U الأمر يتهي حتى وزوجته، الرحل بئن الإيناع 
الأولاد،ونشأة تربية عل لبية آثارممن ذلك ومايتح لمة، مأمرة تقويص مجن 

إبليسارن ئالت ءءلإ؛اجةء؛، الله رمول، أن جابرينحهبمنئ، عن لم مصحيح ففي 
فتنة،أعظمهم منزلة منه فأدناهم سراياه، ييعيثؤ ثم اثام، على عرشه يضع 

ثمقال: شيقا، صنمت، ما فيقول: وكذا، كذا فعلت فيقول: أحدهم، يجيء 

منه،فيدنيه ا٠ر١دهل بن ؤي بيته فرقت حتى تركته ما فيقول: أحدهم، يجيء 

أذتا<لا،.سم ؤيقول: 

فيهسيق ي4رعليهسإلأ فائدةالأ - ٣٠٣

مصرأهل أول الينق الله عبد بن مرني )كان قال! حبيب، أي بن يزيد عن 
فلوس،إما صدقة، كمه الأول قط، الجد داخلا رأيته وما الممجد، إل يروح 
إنالخ؛ر، أبا يا ت فاقول قال! إ محمله البصل رأيت، ربإ حتى قمح، وإما خبز، ؤإما 

بهسيئاأتصدق البيت لرأجدق أماإل حبب—،، ابن يا فيقول! قال! ثيا؛لث،إ هدايتتن 
ؤلإغوسمحاض رسول أن ئإقئواقأج<نح، افه رسول أصحاب من رجل حدتني إنه إ غيره 
صدقتهأ(رى.١لقيامة يوم ائومن افلل قال! 

[.٢٨١٣]برقم ٢(، ١  ٦٧)أ/ مالم« اصحح مبا«، إنان كل ح وأن الاس، لكة مرااْ 
)ا(سقنحربجه.

إنالأعءال٠ ضرهامن عل المدتان اقفل باب ءالزكاة،، كتاب صححه، ق خزيمة ابن أحرجه )٢( 
(، ١١٦٦طتم)\/حزيمة• ابن اصحيح جرح•، ولا بعدالة فروة أبا أعرف لا فإف الخثر، صح 
[^٢٤٣٢.]



لطائفالموائ|و

اتصلأةاس اسداتإتى أحب فاذدة| - ٣٠٤

أولولهذا الصلاة؛ ات -؛له يتعبد أن العبد من محاق اش محب —ادة عب أحب 
قبه مصرحا هدا وقدحاء مساعة، ( ٢٤)ة والاJالالبوم ق صلاة ٥ ٠ مافرصتا 

العملأي محئإغثص!<محت التبي سألت، 5.بمئ، عود مابن عن الصحيحتن، 
عنالبلاء، أعلام ثر مول ،.  ١١وقتهااعلى *الصلاة قال: هماق؟ اف إل أحب 

مرضفنإ ركعة، ( ٣٠٠وليلة)يوم كل يصل أي كان قال: أخمد، الإمام بن اض عد 
ركعة١٢/ ١٥٠يصل كان محته( )أيام 

4ؤست(موس سرك )لا هوائي هئدةامن - ٢٠٥

خلقا،منها كؤه إن مؤا،نة، ءالأيفرلئامؤبمن ءأر١غئوايأةه؛ المثي ول قل 
فائدتانعظيمتان:يصىمنهاحلماآخرارم. 

سكمن وكل والماحسا، والقريس، الزوجة، معاملة الإرشادإل رإحداهما( 

عيبفيه يكون أن بد لا أنه عل نملث، تومحلن أن يشغي وأنه واتصال، علاقة وبينه 
منلك، ينبغي ما و؛؛ن هدا بئن فقارن ذللنا، وحييت، فإذا أوأمرتكرهه، أونمص 

عنالإغضاء وب٠دا المحاسن، مجن فيه يتذكرما المحبة عل اء والإبقالاتصال، نوة 
الراحة.وتتم والاتصال، الصحبة تدوم المحامحن، وملاحظة المساوئ، 

اصححلوثها•، الصلاة اقفل باب الصلاة•، اموافت، كتاب صححه، ق الخاري أحرجه )١( 
كوناييان اب باالإي،ان•، كتاب صحيحه، ل لم وم[، ٥٢٧]برقم (، ١ ١ ٢ / البخاري•)١ 

•[ ]٥٨برقم ٩(، ٠ )ا/ ملم• •صحيح الأءال،•، أفضل باشالإبان 

[.١٤٦٩]يرقم اء• بالن•الوصيت باب ااارءاع•، كتاب صحيحه، ق ملم أحرجه )٣( 



الفوائدلطاس 

القيامعل والداومة الصماء، وماء والقلق، الهم زوال الثانية( )الفائدة 
السارشسب ومن ^٠؛;؛،، ٥١١بين الراحة وحصول والمستمة! الواجبة بالحقوق 

عنوعمي اوئ، المءلحذل القضية، عكس بل الثي ذكره الذي بث—ذا 
المحية،من به يتصل من وب؛ن بينه ما يتكدر أن ولأبل يقلق، أن فلابد الحاسن، 

عليهاراْنهإالمحافظة كل عل الش الحقوق ممرمن ؤيممطع 
لأبيامحسلهين سرمحبص ،ة< هذال- ٢٠٦

أنامحببني أن اض انع اش، رمول يا )هلت،! نال! رْ.بمتئ، هريرة \ي عن 
®اللهمالله رمول فقال قال! إلينا، ومحبهم الؤمن؛ن، عبادْ إل وأمي 
إليهموحبب الؤمنين، ادك عبإلى وأمه، — هريرة أبا يعنى ~ ماذا عبيدك حبب 

هذهولعل أحبني(لو إلا يراق، ولا بي(، يمع مؤمن حلق فا الؤمت-ين،ا، 
خمعلدى والمحبة القبول له جعل ^؛^٥^٥ فأبوهريرة استجستؤ، ئد الدعوة 
الومتين.

اتهجلسكماية فائدة: -  ٣٠٧

كثرمجلس ي جلس ®من قال؛ يؤغصقك، النبي أن يمحعمحه هريرة أي( عن 
إلاانت،لاإله ييتاؤيحمدك، اللهم سبحانك يقوم: ان هبل فقال لغطه، فيه 

احرصذلكاا مجلسه ق كان ما له غفرالله إلا إليك، اتوب ثم أستغفرك 

(.٢٥للعيي)ص; السعياوة،، الخ؛اة ل الفيدة ءالومائل )١( 
رمح.بمنئا،الدوصي عريره أب فضائل رمن باب ارالفضاتل•، كتاب صح؛حبم، ق لم مأحرجه )٢( 

يرقملهأأ\[.
خ؛هةتئ،هريرة أب حديث من خ.بمتمحا، انمحاية من رمتدالكثرين أحدل الإمام أحرجه )٣( 



الفوصلطائف 

قْنك وقع كفارة,j_j5o ) Uفإنه محلى أي س تقوم أن مل الدكر -بمدا تأق أن عل 
المجلس.ذلك 

اتمجهمسىبعض الأيض ممتظ قد هأتدة< - ٣٠٨

اممه،يأمر تقيله فلا إحرامه، لعفليم فيها؛ يدفن من بعض الأرض تلففل قد 
وقرأفأسلم، نصرانيا، رحل )كان قالت نظهبمنق، أنى عن البخاري، صحح ففي 

يقول•'فكان نصرانيا، فعاد ^^^ةأ«نح، للني يكب فكان عمران، وآل البقرة 
الأرض،لفغلته وقد فأصبح فيقوم، الله، فأماته له، كتبت ما إلا محمد يدري ما 

 Iفألقوه،ا، صاحبنعن نبشوا منهم! هرب لما وأصحابه محمد فعل هذا فقالوا
ثممرارا، لئ، ذلفعلوا الأرض، لففلته وند فأصبح فأعمقوا، ه، لفحفروا 

فوحدهفيها، مات، التي الأرض أتى أنه طلحة أبو فأح_ارق ت ى أنقال ألقوه، 
تقبلهفلم مرارا، دفاه فقالوا! هدا؟ مأن ما ال! فقالأرض، وحه عل منبوذا 

الآدض(ُ'؛•

اتحننبعض يذهب ؤبمشت قائدق -  ٣٠٩

علوللمحزون للمريفى، ان تأمر؛التلباكانت، أنبرْ.بمها، عائشة عن 
نجمالتليينه راإن يقول! الله رسول سمعت، إن تقول! وكانت، الهاللث،، 

أبوابسه، ل والرمدى [، '١ ٤ ١ زم برقم (، ٢٦١ا/ )٦ الرسالة ط: احمد•، •مسمني 
صحيح(.)يمحي [. ٣٤١٠٣]برقم (، ٣٧١)ْ/ بشار ت. الرمذي• •سنن •الدعوايت،•، 

ءصعحيحالأعلام•، ق النبوة ٠ءلأماات، اب ب•اياب•، كتاب صحيحه، ل البخاري حرجه أ( 
ا.لافقينارصفات محاب صحيحه، ق لم مأحرجه [، ٣٦ ١٧]برقم ٢(، • ٢ / إ ) البخاري• 

[.٢٧٨١(،؛رقم]٢١٤٥/٤وأحكا٢م^،)اصمحطم•)



الفوائدلطائف 

يتخذلكلحريرة، اء حهى التلبينة: را،. الحزن،، وتذسسأوص الهميض، فؤاد 
اJي^ضلق باللبن لشبهها بذك؛ محمت نخالة، أومن دقيق من 

يجبرهل؛ه؟اأاJواءفهل اتمرأيص لفض إذا فائدة< -  ٠٣١

يشرفجعل مرصه، ل النبي ةالت،ت)لددتا ره.بمتها، عائشة عن 
أنأنهكم رءأتم قال؛ أفاق، فلمإ للدواء، المريض كراهية فقلنات تلدوق،، لا ررأن ا، إلين

وأنالد إلا البيت، ق أحد يبقى ارلأ للدواء، المريض كراهية قلنات دلدوني؟لاا 

ليصب الذي الدواء هو: اللدود . يشهدكم،١ لم فانه اس، العبإلا أنظر، 

عاقلا،بالعا كان إذا المريفى أن ذللث، من تفاد ؤيقام، ويالمريض فم جانبي أحد 
(،١١٩)رقم إء العل كبار هيئة قرار ل حاء وقد رفضه، إذا الدواء عل بحر لا 

البالغالمريض إلابإذن جراحية عملية يجوزإجراء لا ابن؛از(ت الشيح ة ربرئام
وليه(.فبإذن عاقلا، بالعا يكن لر فإن العاقل، 

الأصنامثصادة امماس عودة فاذ،وة> -  ٣١١

لعبادهالعربية الخزيرة ل الزمان آحر يعودون مالناس أن عل نة الدلت، 
اممهرسول أن نيقؤيتنئ، هريرة أي عن المحيجن، ق جاء كإ الأصنام، 

(،٧٥اJخاريا)U/ *صحح *الينة•، باب •الأطعمة!، كتاب صحيحم، ق البخاري أخرجه )١( 
[^٥٤١٧.]

)أ(»فحاوارى!)ا/آاال(.
*صححؤوقتآلسمح، النبي *مرض اب ب*الغازي•، كتاب صحيحه، ق البخاري أخرجه )٣( 

التداوي*كراهة باب *السلام•، كتاب صحيحه، ق ومسالم ا، ٤ ٤  ٥٨]برنم (، ١ ٤ )ا*/ البخاري• 
[.٢٢)أ/ملإل(،؛رقم]ما سالم• *صحح باللدودا، 



الفوائدلطائف 

٢.اJخلمدةاار١ ذي على لوس نساء أليات تضطرب حتى الساعة تقوم ررلأ قال؛ 
قال،. ر الجاهلية ي لوس تعيدها صنم رروذوالخلصة لم! مرواية وق 

٢.واليمزأ الطائف بين قرية نبالة الخافذلت 

^^٣١٩٧سوئه كؤاءه حكهر فائدة! ' ٣١٢

اثمجرس امكسى في 

فيهروى الفجر، صلاة من والثانية الأول الركعتثزت ق الزلزلة مسورة قراءة 
جهينةمن رحلا )أن الخهتيت الله عبد بن معاذ عن محنته ق أبوداواد أحرحه حديث 
الركعتثنق ودا ت اكبح ق ^^أة^غيقرأ سمع أنه أحثرْ، 

الحديثع،1ا(لى.وسا قرأذلك أم همإ،فلأأدرىأنيرمحولاش.ست، 
العمل.هدا يشمع فلا ذللث، عل وبناء يصح، ولا ند الجهة من صعيف 

واساءسأذكاراسآاح فاددة> - ٣١٣

حديثق حاء ما السلم، عليها محاففل أن ينبغي الني اء والمالصباح أذكار من 
حينالدعوات هؤلاء ييع الله رسول يكن رل؛ قال• قمحقبممحا، صر ابن 

صحيح ١٠الأويانءا، تعبد حتى الزمان ر؛تغير_ باب ررالفتن"، كتاب صحيحه، ل البخاري أخرجه ( ١ ) 
،٠١الساعة وأشراط ءالغتن كتاب صحيحه، ق لم وم٧[،  ١١٦]برقم (، ٥٨)و/ اوخ_ارياا 

[.١٢٩(،برiم]٦•٢٢٣طماا)٤/•صحيح  ٠٠
برقم٢(،  ٢٣)إ/*  ١١مسلم صحيح  ١٠ال.اءةاا، وأشراط ؤرالفتن كتاب صحيحه، ل ملم أحرجه )٢( 

^٧١١١فتح  ١٠)٣( 
برقمالركعت١ن١ا ق واجدة صورة يعيد ®الرجل باب لأة١ا، ١۵ل١١ركتاب نته، حمق داود أبو أخرجه ( ٤ )

[٨١٦.]



اثفوائدثط1ئف كثمذكججَِِ 
إنياللهم واملآخرة، الدئيا ي العافية أسالك إني ءاللهم يصح، وحين يمي 
ؤآمناسترعؤيإتي اللهم ومالي، وأهلي ودنياي، ديتي ي العفووالعافية أسألك 

ومنشمالي وعن بميتي وعن خلفي، ومن يدي بين من احففلتي اللهم يوعاتي، 

/سنياار من أغتال أن سلمتك 

اتضاممى ا1مرإغ س تقاو الأذكارام ص فائدة، -  ٣١٤

رنح.بمئأمامة أي حديث ما-حا-ءق الطعام من الفرلغ بعد تقال التي الأذكار من 
كثيراطيبامباركاارالحمدطه قال! مائدته، إذارفع كان ىإغثووسمح، الني أن 

ربناأي؛ )غيرمكفي( قوله؛ • ٢٢^ييناءا عئه سثسى ولا مودع فيه، 
غيرأي: الدال، بفتح مودع(: )ولا ؤيكفي. يهلعم لكنه فيكفى، الهلعام إل محتاج غير 

متروكغير أي؛ وبالتنوين، النون بقح عنه(؛ مستغش رولأ عنه. فيعرض متروك، 
أمنه إلا يهللب هوولا إلا يدعى فلا عنده، فيإ الرغبة 

الدعاءمنآداب فائدة، - ٣١٥

الأذانبين يرد لا ررالدعاء ء؛لإبمؤاجقبنح؛ اممه رسول قال قال! ر^^بمه، أس عن 
والإقامة«لن.

٣(، ١٨)؛/داود® أي راستن أصح®، إذا يقول راما ياب ءالنوم®، أبواب مننه، ق أبوداود أحرجه ( ١ ) 
منن ٠٠الخسف®، من ءالأستعادْ باب والامتعادة®، كتاب محسنه، ق والنسساثى [، ٥٠٧٤]برقم 

صحح.ند ب[. ٥٥٢٩]برقم (، ٢٨٢)a/ اش® الن
صحح ١٠طعامه®، من مخ إذا يقول ءاما باب ءالأطعمة®، كتاب صححه، ل البخاري أحرجه )٢( 

 /U(®٨٢البخاري ،) [.٥٤ ٥٨]برقم
(.١٧٧للمناوي)ه/القدير®، وفيض )٣( 

داود®أي ارمحنن والإقامة®، الأذان بين الدعاء راق باب آرالصلأة®، كتاب سننه، ق أبوداود أحرجه ( ٤ ر 



لط1دإفالفوائإو

لهفبيض يلإد ليسجد أتى من هذا وعل اليدين، رغ الدعاء؛ ومنآداب 
الإجابة,موامحلن من الوقت فهذا يديه، رافعا الدعاء من يكثر أن 

انقلب()سوم سني فاذد،ة< - ٣١٦

أياممه لرسول )قيل قال♦ أنه غ.بمنمح، عمرو بن اطه عبد عن 
اللسانصدوق قالوات اللسان(( صدؤق القلب مخموم اركل قال! أفضل؟ الناس 

غلولا بغي، ولا فيه إثم لا النقي، راهوالتقي قال! القلب؟ محموم ف،ا نعرفه، 
ولاحمي(((

اثتؤنذي دعوة > ٥٠۵١٥- ٣١١؛

ذياردعوة قال! هؤهصي اه رسول أن دمح.بمنئ، وقاص أي بن سعد عن 
،،؛iILL^)rjمن كسا إني سأداذئئ، ائت إلا إله لا الحوت: بطن وهوي دعا إذ النون 

أى.له(( الله استجاب إلا قط، شيء ي مسلم رجل بها يدع لم فانه 

الوضوءس اتمؤاغ بعد ٥؛^)،  ١١٠فاث،ل،ها- ٣١٨

نؤققهقنئ.(عمر حديث ل هوماجاء الوصوء س ^١٤ ٢٥١١بحد يقال الذي الذكر 

حاءءما باب ءالصلاهء، أبواب متنه، ق والترمذي [، ٥٢١]برقم (، ٣٩٢/ )١ الأرنووط تُ 
ر،:ثار)ا/حهأ(،يرنم]أاآ[،الترمذي، ئ«،الش 

طرقه.بمجمؤع صحح حديث وص 
ماجه،ابن ؛ ٠٣٠٠١٠والتقوى،، ^٤ ٣١١١باب،الالزهد٠، أبواب سنه، ق ماجه ابن أحرجه ( ١ ) 

تال:الحديث،، س)ْ/آبمآ(،يرنم]آاأ؛[.نالاينشحام:اكفيصهذا 
١(. ٢٧صحح)العالل)أ/ حديث، هذا 

الضىإإئورسمح،،عن الدعرايتؤ اجامع باب ااالدء_واوت،،، أبواب سننه، ل الترمذي أحرجه )٢( 
سيحسن.[. ٠٣٥ ٤(،برثم]٥ ٠ بثار)ه/٩ ارمننالترمذي،ت،: 



الفوائدلطائف 

أوفيسيغفيبلغ يتوضأ، أحد من مننكم )رما فال: اش رسول أن 
إلاؤرسوله، اطه عيد محمدا وأن اطه، إلا إله لا أشهدأن يمول: لم الوضوء، 

اراللهمزيادة وأما ،. أ شاء(( أيها من يدخل الثمانية، الجنة أبواب له فتحت 
هداوعل غيرمحفوظة، فهي ائتطهرين(( من واحعلتي التوابين من اجعلض 

تقال.أن يشئ فلا 

ؤاتمساءأذكاراسياح عي فاثلة، -  ٣١٩

رسولأن نظ^بمه، ثوبان حديث ماجاءل اء: والمساح أذكارالصبمن 
ئيابافه رضيت، يبمسي: وحين يلائا، يصبح حين قال ءمن قال؛ اض 

سمضيه((أن الله عبي، حما كان سيا، 

اتدليأحيومى واحدة تسسع؛ فاثدةا - ٣٢٠

والإضوالخن والطبرتفلله، موكبه، j، هك\م داود بن منيان مر 

ملكاعظتناإداود ابن اش لقدأعطى الله بحان سفقال؛ ملاح، وشماله يمينه عن 
داود،ابن أعهلي مما حير مؤمن، صحيفة ل بيحة تفقال؛ كلمته، ملهان فع 

أحبارمن كانت، ؤإن القصة وهذه تقىأ٣،، بيحة واكيدهب، داود ابن أععلى ما 
ومنعليه، تدل الذي المعنى صحة عل مايدل المنة ل ورد إلاأنه إسرائيل، بني 

رصححالوصوءا، عم، ءالدكرالستص، باب كتاب،الطهارة،، صحيحه، ق لم مأخرجه ( )١ 
سام،)ا/ا،«آ>(،برفم]؛مما[.

٣(، ١٨)؛/داود، أي ،سن أصح،، إذا يقول، باب،ما أبواب،النوم،، سننه، ق أبوداود أخرجه ( ٢ ) 
برذم]آما'ه[.

٣(.١ ٦ اكايؤ،)ص: أهل ،■سلة )٣( 



ثفوائد١ تطايف 

اللهإلا إثه ولا لله، والحمد الله، سبحان أقول؛ ®لأن طلإتؤلجقيإ؛،ت ال؛ي، قول ذلك 
الشمسءراا.عليه مماطلعت إلي أحب أكبر، والله 

الإسأنضصس4رقاتلة، -  ٣٢١

توات..،مؤبضع كل كلها مه جحلأيا تتجدد متمر، تدل ق الإنسان 
محبكان ما اليوم ويكرْ يالأص، يكره كان ما اليوم فيحب تتبدل، شه عواطف 

ومحهلئحطأبالأس، يراه ماكان اليوم فيمحوب تتغير، عقله وأحكام بالأمس، 
ينقصولا لأيتغثر، الذي الباقي الثابت، والعنصر بالأس، صوابا يرام ماكان اليوم 

الأرضية،علومنا عليه تمملبق فلا الأرضي، عالمنا غير من ثيء وهي هوالروح، 
علىقلوبنا صرف القلوب مصرف ®اللهم الى دعاء من كان ولهذا 

طاءتك((رىرص.

القلوب،مقلب ايا يقول؛ كثرأن ها؛ثواسنح اض رمول كان وعندالرمذي؛ 
دبتسيم،دينكار؛ا.

اممطستضيت كضن فاتدق - ٣٢٢

تشميته،يحئ فلا ثانية مرة ععلس فإن ععلس، إذا العاطس تشميت نة السم

التهليلافضل اب بوالامتغفارا، والدعاءوالتوبة •الذكر كتاب صحيحه، ل لم ماخرحه )١( 
[.٢٦٩٥]برنم ٢(،  ٠٧٢مالم«)؛/ اصحح والدعاء•، والمح 

•صححكفاشاءا، هصاقااقالوب اض انصرف باب •القدرا، كتاب صححه، ل لم مأحرجه ( ٢) 
آ.٢٦٥٤(،برقم]٢٠٤٥/٤مالم«)

١(.٩ اسطاوي•)١; عل •ذكران )٣( 
برقمالرحمن'، إصعي القلوب؛؛ن ان حاء •ما باب القدر، أبواب سه، ل الترمذي أحرجه )٤( 



اكوصلطائف 

اضرسول عند رجل )عطس نال؛ رمح.بمئة، الأكؤع، ين مالمة حديث  siUjUؤيدل 
الثانية،عطس ثم اطه، ا١يرح٠ثئ، ءيإغثؤاجفمح1 اض رسول فقال شاهد، وأنا 

الرواياتبعض ل حاء ما وأما را،. مزكوم® ررالرجل ؤرإغص؛ج«محت اه رمول فقال 
النيعن لاتثست، فهي مزكوم، الرحل نال؛ ثم والثالثة، الثانية ق التثميتر من 

فهومزكوم®ناد فما تلانا، العاطس ا)يشمت حديث وكدا >بمرلجثهاجقأ؛<، 

دعاءاتك>ي،هاذاوة< - ٣٢٣

نعيمأي عند ان ياصهكنت، قال؛ الرازي، أبوبكر حدثني بهلالث ابن قال 
بهعي فالفتيا، مدار عليه عل، بن أبوبكر له؛ يقال شخ وهناك الخديثخ، أكتب، 

^^محفيادام،ممالفي؛ةللأبي،كرين
فأح؛رته،فاصحت،، قال؛ البخاري، صحيح ق الذي الآكرب يدعو؛اJءاء عل، 
البخاريصحيح ق الذي الكرب، ودعاء حتى قليلا إلا يكن فلم به، فدعا 

ؤءاغثة!جظمحيدءوعندالكرب؛الض كان نال؛ عباس، ابن حديثإ ل هوماحاء 
^باسوات،والأرصورب،انمرشرلأ رك ررلأ 

راثمظيم® 

التتاوب"،وكرامة العاطس، •تشميت باب رالزمدوالرقائق،، كتاب صحيحه، ق مسالم أحرجه )١( 
الم،)؛/\بمأأ(،يرقمليه\[.»مح؛حم

عاجه*ابن اسن العاطس،، •تثمين، اب ب•الاداب،، أبواب سنته، ق ماجه ابن أحرجه )٢( 
يمح.ولا [. ١٣٧ ]٤ برثم (، ٦٦٢الأرزوط)؛/ ت: 

)م(ءذحايري،)اا/ي؛أ(.
البخاري،•صحيح صدالكرب،، •١^^١٠ باب •الاJءوات،، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٤( 

[.٦٣٤٥(،يرةمل٧٥/٨)



اتسميضعيادة ات4شررعماعند الأدعيص •_ فائدة، - ٢٢٤

ابنحديث ق ماجاء ا،ريض، عيادة عند تمال أن يهمع التي الأدعية من 
فقال؛حضرأجله، لم محيصا عاد ءمن فئلإثهإةهيإأإ0 ال~ي أن ظ^بممح، عباس 
اان4عافاه إلا يشفيك، أن المفليم العرش رب العفليم النه أسال رار: م سبع عنده 

منذلكادرض«لاا.

تطيثتساسح فائدة، - ٣٢٥

يعذبان،وهما ورإ؛ئسمح، المي بمإ مر اللذين اهمين صاحبي نمة ي حاء 
قالبالنميمة، يمثى كان الأخر وأن بوله، من لايتنزه أحدهما ان وأخبرب
يه،منامهات؛ن ؛ن للجمع؛بعضهم أبدى نِءهآنئئت حجر ابن الخان—فل 
اهحقوق من القيامة يوم فيه يقفى ما وأول الأخرْ، مقدمة برزخ الأن وهي 

والخبث،الحدث من التطهر الصلاة ومفتاح الدماء، العباد حقوق وص الصلاة، 
يسببهاسفلئ، الي بنشرالفن بالنميمة الناس متن والمعي الغيبة الدماء ومفتاح 
،.الدماء١٢

واثسجؤداثحكؤع سس مى فائدة، - ٣٣٦

اللهماا،سحاذك والسجود؛ الركؤع ق المسح بعد يقول أن للممل السنة 
لحاء لما ة؛ أوالمافالالفريضة صلاة ق مواء اغفرلي®. اللهم ؤيحمدك، ا ;ين

أبيرداويارستن حمدانماد0ا، للمريض *الدحماء باب رالجاتزا، كتاب سه، ل أبوداود أحرجه ( ١ ) 
الر٠LJى٠،ضن . . باب. 'الطب،،، أبواب سه، ق والرمدى ٣[،  ١٠٦]يرن-م (، ١  ٨٧)"ا/ 
صحح.بد ٢[. ٠ ]■٢٨ برثم (، ٤٧٩بشار)r/ ت: 

(.٤٧٢/١٠)٢(»ذحالارى«)



المواقدلطائف 

ركوعهل يقول يجهقههق، الني ت)كان قالت عائثة عن الصحيحبن 
لي(،اغفر اللهم ؤيحمدك ؤينا اللهم ررسبحاس ومجوده؛ 

سرقتاتجشت أهل أدنى ٥^٥: - ٣٢٧

موسى*إن قال! اض رسول أن ;ْ.بمئ، ثعبة بن الغبرة عن 
باتيرجل قال؛ منزلة؟ ادني الجنة أهل أي رب، أي فمال: لبه، سال قصأ3ؤأا' 

وقئادخل ضف فيقول: الجنة، ادخل له: يقال الجنة، الجنة أهل يدخل بعدما 

للككان ما لك بكون أن أترضى له: فيقال أخدانهم، وأخذوا منازلهم، نزلوا 

ومثلههذا، لك فان لص: فيقال U__،، قد ؤب، أي نعم فيقول: ؟ الدنيا ملوك من 

أمتإك،وعشرة هذا لك فان له: فيقال رب، أي رضيت فيقول: ومثله، ومثله 

ولدتنمسك، اشتهت ما هدا مع لك فان له: فيقال ؤب، أي ؤضيت فيقول: 

،.٢١((عينك 

يلحانصاحيها لضن حيها الكلمم فاداوة< - ٢٢٨

لكاند به أواهون 

لهالايلقى الله، ر،،خْلامن باللكمة العيدليتكلم #إن ت هريرة أب دث حل 
بالبغي،لطان العند الكلمة هى العلم! أهل قال جهنمءارم ق بها يهوي بالا، 

البخاري•®صحح الركؤع•، ل ءالدياء باب ®الأذان•، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )١( 
الركؤعل يقال رما اب برالصلأة•، كتاب صححه، ق لم وم[، ٤٧٩ ] برقم (، ١  ٥٨/ )١ 

[.٤٨٤]برقم (، ٣٠' )١/ ملم• رصحيح والجود•، 
الرمدي•رمتن الخنة•، ختل صنه ق حاء رما باب الحنة•، رصفة أبواب صنته، ق الرمدي أخرجه ( ر٢ 

صحح(.حن )حديث، وقال: [. ٢٥ ٤٣]برثم (، ٢٦٢ثار)؛/ بص 
البخاري•رصحِح ان•، اللمرحفغل اب برالرقاق•، كتاب صحيحه، ق البخاري أخرجه )٣( 



الفوائدلطائف 

آكلكنها الباغي، ذللثج يرد إ ؤإن لهلاكه، ثتا مكاس فربإ اللم، عل عي وال
الله،يضوان من بالمممة ليتممم العبد ررؤإن لئح، ذلإثم عليه فكتب، هلاكه، إل 
أهلو؛وآ اض وجه -بما يريد الكلمة هي درجاد،اا. بها الله يرضه بالا، لها يلقي لا 

كربحمن كربة -بما محه ؤيفرج لم، المأحنه عن مفللمة ببما يدفع أوالكلمة الباطل، 
يومدرجايتؤ ا -بمويرفعه الاحرة، كربح من كربة عته يفرج محتائ اف فإن الدنيا، 

القيامةل١؛.

اسقتالإكثارمى فضل فائدة، - ٣٢٩

بلثحأسنع أينا لهأ قلن الّكا أزواج بعض رأن عاتشة عن 
ثميدا، أطولهن مودة فكانتح يذرعنها، قصة فأحدن يدا®، اراطولكن قال؛ لحوما؟ 

مرادهأن فعلمن مودة، وليس ؤ|إغئووأئنح، بالني لحوما أسرعهن كانت زينب إن 
بيدهاتعمل كانتح لأيا صدقة؛ أكثرهن نيشبح وكانتح الصدقة، كثرة اليد بهلول 

وتصدق(لى.

واساءادكاراساح س هائلة، - ٣٣٠

افهرسول أن دة.بمثن، هريرة أي حديث 3، ماجاء والماءت الصياح أذكار من 

 /a( ١ * ٠ ،) باللكمة٠اكحةالم باب •الزمدوالرناتق•، كتأبا صبحه، ق لم وم٦[،  ٤٧٧]برقم
٢[. ٩٨٨]بريم (، ٢٢٩• سالم،)أ/ الناب،»صحح j ا مب_ 

(.١٨٦)■أ/ !، ١١٩لابن الخاري،، صحيح 'اشرح ( ١ل 
الصحيح،،الشحح صدنة انفصل باب ءالزكاة،، كتاب صحيحه، ق الخاري أحرجه )٢( 

الصحابةاففائل كتاب صحبحه، ل لم ومس[، ١٤٢]•برمم (، ١١الخاري*)أ/• رصحيح 
لم،)أ/ي*ها(،؛ر»مماصحٍح ظ^بمها،، األومن؛ن أم زيبح فقائل امن اب ب

[٢٤٥٢.]



الغوصلطائف 
مائةؤيحمده( الله )سبحان بمسي: وحين يصيح حين هال ؛رمن ثال؛ ؤرإبمةلسمح 

اوماهال، مثل إلااحدقال مماحاءبه، بافضل القيامة أحديوم يأت لم ، ٠٣٠

. ٢١١اريه«(ع^ 

اتبيتهي ا1مرة سوؤة فاتاوة: - ٣٢١

أيامقلاحص اتسيطان عي اتبيت تحمس 

البيتينفرمن الشيطان #إن ت قال ءيجثء1تةة<نح، اض رمول أن هريرة أي عن 
عندمعل بن مهل حديث ق الأحوذي تحفة وق , ٢٢المرةااأسؤرة فيه تقرأ الذي 

البقرةمورة وحممي . ليال،، ثلاث بيته الشيطان يدخل ل؛ قرأها #من حبان! ابن 
أمر،ألف فيها قيل! وقد فيها، والأحكام محاق اممه إء أموكثرة لتلولها، لثخ؛ بذل

ا.اه.•محر(أ وألف، حكم، وألقح مي، وألف 
لأنهالحدين،؛ ق الذكور يتحقق الجل ؤلريق عن لوفرتتإ ا أنبموالظاهر 

البقرة.محورة فيه قرئت، بستؤ أنه عليه يمدق 

الأنبياءالأدثسلأ فائدة: - ٣٣٢
^نالميهبممح،لاأخر

التهليلءضل باب والاستغفار•، والتوبة والدياء رالدكر محاب صحيحه، ق لم مأحرجه )١( 
٢[. ٦٩٢]برهم ٢(، ٠ ٧ ١ عسلم•)٤/ صحح 

ل!< ٠٧١صلاة باب،اسحباب ونمرها•، ايافرين اصلاة محاب صبحه، ل لم مأحرجه )٢( 
[.٧٨• ] يرنم (،  ٥٣٩/ لم•)١ م،صحح المجاد•، ق وجوازها بينته، 

منالقرة سورة ظهؤبخسإث الني تمثيل ذكر القرأن•، باب،قراءة صحبمحه، ل حبان ابن أحرجه )٣( 
[.٠٧٨ ] برقم المر، من بالمنام القرآن 



الفوائدلطائف 

فمالوا!صإأههمظآهوثؤ، الشي عل تعرض صلاته فإن عليه، صل من أن أصحابه 
رميءا~؟صرت أي• ~ صلاتناوقدأرمت عليك تعرصى كيف اض! )يارمول 

خاصةوهذه ا. الأساءاا(ر أجساد تآكل أن الأؤض على حرم الله ارن فقال! 
والصديقونالشهداء أما شيئا، منهم تأكل لا الأرض بأن نجزم الذين هم بالأنبياء، 

أمافالأصل ؤإلأ لهم، كرامة بعضهم الأرض تأكل لا قد فهولاع والصالحون، 
تثبه)خرزة( حبة فيه ~ الدس—، أسفل وهوت ~ الذنب عجبا إلا يبقى ولا تأكله، 
لإحيائها عند اد للاحبذرة تبقى الأرض، تأكلها لا افه بإذن هائم أوأقل، النواة 

المث،لى.

البلدهدا ق أمم الناس بعض حييتي يخهآ؛ثقت العنيمان محمد الشح قال 
اللحد،فانفتح نبمر، عل فمروا الخارجي، البلد لسور محقرون كانوا ررعنيزءا، ق هنا، 

منهتأكل لر لكن يابنا؛ جمه وبقي الأرض، كفنه أكلت، قد ميتا فيه فوجدوا 
كأءلسجارائحة عليهم اح وفالحاء، فيها قالوا؛ ؤإمم لهيته، رأوا إمم حتى شيئا، 

بنافه ررعبد الوقت، دللث، ق وكان السيخ، إل وذهبوا فتوقفوا الملث،، من يكون ما 
حفروافا عنه، وجنبوا هوعليه ما عل يعوم فقال! ألوه، ومحوهل؛ناا أبا الرحمن عبد 
.٢٣سارلأو يمتن عن 
داود"أبى ®سنن الحعة'،، وليلة الحمعة يوم ®قفل باب ®الصلاة،، كاب سننه، ل أبوداود أحرجه )١( 

علإكادالصلاة اا-س، كاب سنته، j والمائي [، ١ ٠  ٤٧]رقم (، ٢٧٩)T/ الأونزوط ت: 
ابم(،يرذم]أ^اا،واينطجهلضه،المساتي•)٣ رسن سأ، يوم ؤؤسغ الغي 

برقم٣(، ٤ ٥ / ماجه،)١ ابن سنن الخمعة فضل ال باب فيها،، نة والسالصلاة •إقامة كاب 
■■LJ ؛* [ ١  ٠٨٥]

٢(.٠ ٤ ؛/ ٠ ) صن لأبن اكوح،، ازب •لقاء )٢( 
(.١٧٩/٣))'آ(»الثرحادتع، 



الفوائدلطائف ََِد ؛رإنآكأبحج^ز

صذضوص الإكثارس فضل فائدة! -  ٣٣٣

بخيراصاصر،أنسكم *ألا \ذبيهؤقسيق\ذ(.' أن رمح.بمع، الدرداء أي عن 
والؤيق،الذهب إنفاق من وخيرلكم درجاتكم، ي وارفعها مليككم، عنق وأزكاها 

قالواIأعتاقتكم؟اا ويضريوا أعناقهم، فتضييوا عدوكم، تلقوا أن من وخيرلكم 

غئاق\ا،.»ذكراش تال: بل، 

املآوْىفي ؤبمع ءسحد أؤل هائدء! - ٣٣٤

ء؛ئلخثقلمأةنحاف رسول ألت متال؛ خ.بمتن، ذر أب عن ارالصحيح؛ن،ا ل جاء 
قال:أي؟ ثم قلمت؛ الحرامء أجد اااالمدفقال: الأرض؟ ق وصع جد مأول عن 

هذاأشكل وقد ،. ٢١٠٠عاتا®أييمون قال: بينها؟ كم قلّتث،ت الأقصى®، أجد ®ااسد
المجدبني هوالذي ليان مسأن معلوم فقال؛ به، المراد يعرف ب من عل الحديث، 
فإنهذاالقائل، جهل وهذاس عام، ألف أكثرمن إبراهيم وبئن وبينه الأنمحى، 

هويعقوب،أمه والذي ميسمه، تآلا تحديده، الأقسم، المجد مجن له كان إنا مليان 
المقداررص.-أذا الكعبة إبراهيم بناء بعد إسحاق ابن 

(،٣٢* يثار)ه/ يت،؛ الرعدي، اسن منه، باب رالدءوا'ت،،، أبواب سه، ل الترمذي أحرجه ٢ ر١ 
ماجه،ابن رسن الذكر،، ركل اب برالأدب،، كاب ضه، j ماجه وابن [، ٣٣٧٧]برقم 

 /Y( ١ ٢ ٤ ٥ ،) صحح.بإساد [. ٠٣٧٩ ] برقم
قالم وع[، ٣٣٦٦]برتم باب.. الأنساء، ث، أحاديكاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٢( 

[.٥ ٢ ٠ ] برتم الصلاة، ومواضع ءالساحد كتاب صحيحه، 
اسرا/.ه(.)مءزاد 



الفوائدلطائف 

عقوبتمؤقدة الله يحمص معص فاذال،ةا - ٣٣٥

عندما الؤمن لويعلم ١٠ت قال الله'فنئهصهسي، رسول أن دؤ.بمتن، أباهريرة عن 
الرحمة،من افه عند اللكفرما ولويعلم احد، بجنته ملمع ما العقوبة، من الله 
أحدراحنئته من قنط ما 

الأحلاقمكارم محي اساداة فاذدة> - ٣٣٦

^^١١٠١فقال! ؤلإغثءلسمح، البي عل استأذن رجلا أن خ.بمها، عائشة عن 
لهقلت عائشة: فقالت القول، له ألان عليه، يحل قالعا اخوالعشيرة* فليئس له، 

اللهعند مزين قرالناس ءإن فقال القول؟ له ألنت، ثم فلمت، الذي 
منمداراة )فيه النووي: فال ٢. ل  ٠٠فحشه الماء الناس دركمح من القيامة، يوم 

لولا وجهه ل عله أش أنه ذكر ولا ؤءإوجسمح، المي يمدحه ول؛ فحثه، يتقى 
الكلأم(للين مع الدنيا من بثيء تألفه إن،ا فقام، 

قئائافه كتاب س ضتاب اصح فائدة، -  ٣٢٧

البخاريالإمام وكان محاق، الله كتاب، بعد كتاب، هوأصح الخاري صحيح 

البخاري•الخوف•،'صحيح مع باب'الرجاء كتاب'الرقاق•، صححه، ق البخاري أحرجه )١( 
 /a(٩٩ ،) هقائافه رخمة عة سباب'ل نة•، ءالكتاب صحيحه، ق لم وم[، ٦٤٦٩]يرقم

اآ(،برنم]ههم\'ااا.•)إ/؟• ملم صحيح ' ، • غضبه وأماسفت، 
والر؛_؛،•،ال الفأهل اغتياب من بحوز رما باب كتاب'الأدب•، صحيحه، ل البخاري أخرجه )٢( 

واكلة'البر كتاب صحيحه، ل لم وم[، ٦٠٥٤]برقم (، ١٧)a/البخاري• 'صحيح 
[.٢٥٩١]برقم ٢(، ' ' ٢ إ/ ) لم• م'صحح فحثه•، يتقى من 'مداراة باب والأداب•، 

(.١٤٤/١٦)ملم، صحيح عل النووي *شرح )٣( 



١^^،لطائف 

لوصعت ما ويقول1 حديث. ألف متمتة زهاء من الكتاب هدا )أحرجت ت يقول 
يتحير(لأنه )يريد ركعتن وصليت توصأت حديثاإلا ااالصحح،ا كتاي 

الأنهاثساءعلى هشل هذدة| - ٢٣٨

أحداحب،اليص قال! ءءإخثسزج<؛نح، افه رمول أن دْ؛.بمتة، عود، مابن عن 
أحدأغيرمنوليص نفسه، على ألتى ذلك أجل من عكبجل؛ الله من الدح إليه 

أحلمن الله؛ العدرمن إليه أحب أحد وليس الفواحش، حمم ذلك أجل من اللص؛ 
مالرسل، وأرسل الكتاب أنزل ذلك 

امياس شخا أعظم امنى  ٠٥٠۵١٥- ٣٣٩

بابا،وسبعون ر٠الرياثلاثة وأماحديث، الربا، قبحاوذنبامن أعغلم الزنى 
قالوهوصعيف، ماجه ابن أحرجه محقي الرحلأمه٠ مثلأنسكح ايسرها 
ننية،وثلاثين ست، من أشد ئيا ٠ردرهم حديث وأما وجما(. إلا لأأعلم_ه )متكر، 

هدهصحة يرد مما أن )اعلم الحوزيت ابن وقال منكر، أبوحاتم! قال فهوضعيف، 
،ويصرفالأنساب، يفسد والزنا بتتاقراتبما مقاديرها يعلم إنا المحاصى أن الأحاديث، 

ارتكابتتعدى لا لفة يزرأكل لا ما القبائح من ويوُر مستحقيه، غمر إل المراُث، 
هالا(ل'آ،.لصحة وجه فلا نيى، 

الملأء«)ماا/آ'إ(.)ا(»سرأعلام 
ؤويحيرءقلمأق؛'ن؛ظنههئاق؛ اش قول باب االتوح؛اوا، كتاب صحيحه، ل الخاري أحرجه )٢( 

ا(،يرقإلم'أي[،وطمفيصمحه،بابااضة•،
[.٢٧٦]٠ يرقم ٢(، ١  ١٣)؛/ لم« ماصحح الفواحش•، ةقاقوتحر؛م اف اغثرة باب 

)م(االوصوءات«)آ/ا/؛آ(.



لطائف

اتسيطانهمن يطاع الي )تجدC ب امحص^ود هائيه( ' ٠١٢٤

يلنا بارك *اللهم  ijuهإغنآلجة<مح افه رمول أن عمر}{.cctSf ابن عن 
^ناكاملأزلواصنويهابملالحول ^1^1؛ قال؛ وقبمنناء سامنا 

يهوإنإالقصود اليإمة، نجد ليس الحديث بنجدل اكصود ا. ر السيطانء ضثآ 
وأصلونواحيها، العراق بائية نجده كان بالدية، كان )من قال العراق، 

كلهاومامة منها، انخفض ما فإنه الغور، وهوحلاف الأرض، مجن ارتني ما النجدث 
مامة(لى.من وئكة الغور، من 

اسذمم اتمجرفهوفي صلى من قاتلة( - ٣٤١

صلى*من قال! الله رسول أن رع^بمنئ، اش عبد بن حندب عن 
فبكيهفيدؤكه، بشيء ذمته من اك يطلبن!كم فلا اتله، ذمة فهوق الصبح، 

عغيثلف، معاهد فكأنه عهده، ل أي؛ اطص( ذمة )فهوق قوله: ارجهنم*ل'اأا. نق 
يمتى:بشيء( ذمته من الله يطلسكم رفلا قال؛ ولهذا وء؛ بأحد ألايصيبه 

المسلميناحترام محب أنه عل دليل هذا وق الفجر، صل من عل عيده يترك لا 
فالمنافقونمؤمن، إلا يصليها لا لأنه الفجر؛ بصلاة إسلامهم صدنوا الذي 

الفجور؛،.يصلون ولا الحإعة، لايشهدون 

اصحيحالزلازل ق نل رما باب ٠الأسماء،، أبواب صححه، ل البخاري أحرجه )١( 
اوخارى«)آ/م،برنملمامأ•؛[.

(.٤٧حجر)•؛ا/ لاين )آ(«ذحابرى« 
العناءوالصبحصلاة رفضل باب الصلاة(، •الماحيومواضع كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه )٣( 

 j٦[. ٥٧]برنم (، ٤ ٥ سلم،)؛/٤ رصمح ائ«، مح
٢(.٦ ٦ )١/ ضمين لأش اكامحن،، رياض 



الفوائدلطائف 

اتحؤقلتفضل فائدة> -  ٣٤٢

كلمةعلى أدلك »ألأ قال: ^لإثهوةأجأنح افه رسول أن إ.بمئ، موصى  fj\عن 
ذح':المم ابن قال باط4االاا. إلا قوة ولا حوو ضوزاتجنة؟لأ كنزمن مي 
والدخولالشاق، ونحمل الصعبة، الأشغال معالحة ل تاثثرعجسب، لها الكلمة )هذه 

،•الأهوال(لوركوب، نحافج، من عل 

ايينقأسباب من اتبيت في اتئميف وجود فاذد،ة< -  ٣٤٣
تنصرونارهل قال: ظهإسظي، البي أن غ.بمنق، وقاص، \لي بن عد معن 
للإنسانالرزق اق يقد أته عل يدل الخدين، وهدا ،. ٣١بمعفاصرء إلا وتيزقون 
ونحوله، كافلا لكونه أو بيته، ق غيره أو معاق أو يتيم من صعيم، وحول سب، 

الضعفاء.هؤلاء دعوة بسبب يتحقق قد الصر أن كعا ذللثج، 

بطانتانثم إلا وال >، U فاذ،وم - ٣٤٤

ولهالأ وال من *ما الأة رسول قال قال: رء؛.بمئ، هريرة أي عن 
عليه،بالشروتحميه تأمره ؤيطانة عليه، بالخيروتحضه بطانفأتأمره بطانتنان: 

،.٤١صما<< عليه غليب، تم 

حفض•استحباب ب1ب والاستغفار،، والتوبة والدهاء •الذكر كتاب صحيحه، ق لم وم( )١ 
!!.٠٢٧ ]٤ يرقم ٢(، • )؛/auملم، •صحح بالان.كر،، الصوت 
الصب،)ص:أ'ل(.)مآ(االوابل 

ؤ،وانمالخ؛ن بالضعفاء امتحان •من باب •الخهادوالسير،، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرحه )٣( 
[.٢٨٩٦]برقم (، ٣٦البخاري،)٤; •صحح ا>ب«، 

نداخمل-،مخ؛هءتن، هريرة أي حدين، ظ^بممح،إمن الصحابة من •مسندالكئرين ق أحد أحرجه )٤( 
ا.٦٦١١(،برتمل١٢٥/٨وأصلهفي»بح١ليخاري«)



لْلائفالفواثم

ههوسه؛دسياية حادث في يموت س فائدة< - ٣٤٥

حمسة:رراثشهداء ة1لث ثللخؤلبجفنق الله رمول أن ;محهلبمتن، هريرة أي عن 
عغجل*أاا.قسديلاش والشهيد الهدم، وصاب والغئيق والبطون المنمون 

قداحل المسارات حوادث ل يموت من ;ِمحذالئث! باز بن العزيز عبد يخنا شقال 
فهوشهيدأى.الهدم( )صاحب 

مدقِتأحيا9ك ؤحه في تبسيعى فائاوة< -  ٢٤٦
وتقوىالوحشة، وتزيل السرور، وله للث< نحلس، الملم أحيلث، وجه ق الابتسامة 

لأصحابه،التسمم ممر الّ؛يا كان وقد وثوابا، أجرا وتكب الألفة، 
قتبسم رسول رآق )ما قالت لآ.محئ حرير عن الخببيتن فمي 

ا.ر  ١١صدقة أحيلئه وجه ق ملث، ررتببأن ءفيمحألأأخأئمُ وأخبر ، وجهي، 
انهلناسامه س خقي •_ حق في ايؤثيح هيوعيي فاثوه1 - ٣٤٧

إللترجمر قامتح ثم صفية، زوجه فزارته معتكئا، ؤزاسألجج«مح النبي كان 
منرطن كيه الخلرس، بمض لكن 

صفيةإنها وسدكما راعلى لهإت فقال أمرعا، ^^تيلثأء؛ءَ،، رأيا فلمإ الأمار، 

القتل•،سرى مع 'الشهادة باب،ت بر•، وال'الخهاد كتاب، »__4، ل البخاري أخرجه ( ١ ) 
[.٢٨٢٩(،يرم]٢٤/٤اJخاري•)اصحح 

٤(.١ لأروفى)أ/ باز«، ابن الأمام اسائل )٢( 
لموم٦[، ٠ ]٩٨ يرنم والضحاك،•، م ارالتبباب، ٠االأدب،•، كتاب، صحيحه، ل البخاري أخرجه )٣( 

٢[. ٤٧٥و برقم ق؛ؤقبمهاا، اش عبد بن جرير فضائل 'امن باب ُلالفضادلا'، كتاب حيحه، صل 
برنمالعروق،، صنائع ل جاء ءما اب بوالصلة، الهر أبواب سننه، ق الترمذي أحرجه ( ٤ ) 

[١٩٥٦.]



اثموائدلط1ئف 

ابنمن بحري الشيطان رن  ٠٠اش، رمول يا اش بحان فقالا! حيي،ا. بنت 
الشافعيقال ،. ل شيئا(( قلؤيكصا ق يقذف ان حشيت ؤإني الدم، مجرى ادم 

قيقعا لئلا محلها؛ ق التهمة من اكري أمته يعلم أن ءثي\لقلأهؤقلأأ أراد )؟1ر،ثةم'\ 
شثارمؤرإغسمح بالني يقلنا أن ه أتقى وهماكاظ محذور، 

سثءتلتاسضع اثصمل فاذدةا - ٣٤٨

افهرسول إل رجل )جاء قال! رؤ.بمنن، الخيري، سعيد أي عن 
جاءثم علا، فماه عسلا،ا. اسقه  ١١فقال! بهلته. تهللق امأحي إن ال! فق

فاسقهاراذه،_ا قال! ا استهللأثا إلا نائم فإ علا، قيته سافه، رسول يا فقال! 
فقالتهللأما! امإلا زاده ما اطه، رسول يا فقال! حاء ثم قام، ففذهب، عسلا،،. 
.عسلا١٠ فاسقه اذس احيك<ل بطن وكذب، اللص، ررصدق ملإغواسإ؛<! افه رسول 
قرئنقاه، فذهب 

علا،قاه مفلمإ فضلات، عنده الرجل هذا كان بالعلب! العبياء بعضن قال 

هداأن الأعراي فاعتقد هاله، إسفزاد الأندفاع، ل فأّرءتا نحليت،، وهوحار، 

بابإل لخوائجه المعتكف بجرج ُهل ت اب ب•رالاعتكاف*، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )١( 
رالملأم•،كتاب صحيحه، ل لم وم٢[،  ٠٣٥]يرقم (، ٤ ٩ )xj اليخارىاا اصحح الممجد،، 

لدسرفلانة هدم مول أن له أومحرما زوجته وكانت بامرأة حاليا رني لن تحب يأنه ابيان باب 
٢[. ١٧٥]برقم (، ٢١٧١ )أ/ سالم، اصحح السوء؛ه«، فلن 

(.٥٢٠ممر«)ا/)'آ(اتفرابن 
البخاري،ااصح؛_ح الطول،، ادواء اب باالط_ا(، كاب صححه، ق البخاري أحرجه )٠١( 

 /U(١٢٨ ،) قيبءالتداوي باب كاب،اللام•، صبيه، ق لم وم[، ١٥٧ ]٦ برقم
ل٢٢١٧(،؛رقم]١٧٣٦/٤السل٠،اصححمسلم٠)



^١^١ لطائف 

فكذلك،قاه مثم والدفع، التحليل فازداد سقاه، ثم لأحه، وهومصالحة يضره، 
مزاحه،وصلح ُهلنه، الث، اسمباليين، المضرة الفاسدة الفضلات اندنمت، فلمإ 

.٢١والآلأملالأسقام واندفت 
العسلأمرار تزال ولا 2روروفؤو\إ؛1، ربتا أ-محرنا ك،ا للناس شفاء فيه والعل 

الخليل.إلا ^ا يكتشف، ل؛ 

٣٤٩ ' diاممملطى اثؤحم، لمديم هائل

ؤقيس رجل، *بينما فال؛ ئإخثأاثسمح افه رمول أن غ.بمة، هربرة أي عن 
ولتكنيلهذا، أحلق لم إني فقالت،: )_^، إليه المتت، عاليها، حمل قد له بقرة 

فقالتكلم؟ أبقرة وفزعا، تعجيا الله، بحان سالناس• فقال للحررث،اا• حلصا إنما 
وأبوبكروعمر«لى.به أومن ارفإنى ؤروقلسمحت اش رسول 

حصائصس معقول بكلام الدئبا ونهلق البقرة، نعلق الصريح النص دا هق 
مسمعوا،لما إعذلاما اش ومسحوا النارس، له استعجب، مما العادة، غير عل العقلاء، 

ؤيضموتصديقه، إيإنه بإعلان الاسعجاب، هدا يدغ >هزإغئةاجظمح الرسول ولكن 
ثبت،ما ينكران لا أما منها لعلمه الجالس؛ عن غائبين كانا ؤإن وعمر، بكر أبا معه 

.عقلا امتبعاده لمجرد الصحح؛ ني بال

(.٥٨٣/٤)١(»فراينىر^)
القرثىحفص ل الخطاب بن عم مناف  ١٠باب كتاب،ااداآباا، صحيحه، ل البخاري أحرجه ( ٢) 

كتابصحيحه، ق ومسلم [، )ه/آا(،برفم]'و٦٣البخاري، اصصح زء.بمتئ،، المئوي 
الم،حم•صحح نْ؛هيةتئ،، المديق يكر \لي فقائل رمن باب خءنبم،أم،، الصعحابة •فضائل 

[.٢٣٨٨])؛/تماهم؛(،برفم 
١(.٢ لاثشش)M البيان،، •أضواء )٣( 



الفوائدلطائف 

واثنارباممهواتباثمكايه اثجتم حمت هاذال|ةا - ٣٥٠

باماره،الجنة ررحمم، قال؛ ورإغئء|قأجمح اش رمول أن رْ.بمئ، أنى عن 
ا.الناربالشهواتءر وحفت 

أؤتيهالذي وجوامعه الكلام بدع من هدا عياصى؛ القاصي فال 
ا،لكارْ،يتخهلي إلا الحنة، إل يوصل لا أنه أمحر فكانه جوانبه، الثيء حفاف فإن 

النار،ق يلقي الثهوا>>ت، اتبيع وأن النفوس، إليه تميل وما الشهوات، وكيلك، 
الثهواتر؟ا.نحنب من إلا ينجومنها لا وأنه ؤيدحلها، 

أكبرالاله س ؤمحبموان هائلة، -  ٣٥١

تا3لئرماؤاافه إن  I١١ قال افه رسول أن رع^بمئ، الخيري معيد أيى عن 
هلفيقول: وسعديك، ؤستا لبيلف، فيقولون: الجنة} امل يا الجنة: لأمل يقول 

خلقك،من أحذا تعط لم ما أعطيتثنا وقد _ j^9لا لنا وما فيقولون: ؤضيتم؟ 

ذللثا؟من افضل شيء وأي ربا، يا قالوا: ذلئث،، من أفضل اعطياكم انا فيقول: 

أبدااالٌا/بعده عاوي؛كم فلااسخط، رضواني، علياتم احل، فيقول: 

ءصححيالتهوات،، النار احجت باب' ُالرء—ا3اأ، كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه ر١( 
وآهلها*،نممها وصفت كتاب،الخنة صححه، ق لم وم[، ٦٤]٧٨ برقم (، ١ ٠ ٢ )a/ البخاري• 

I٢٨٢٢(،يرئم]٢١٧٤/٤»صححuلم«)
(.١٧٩/٨اسم«،لع؛١ض))\(»لك،ال 

البخاري••صحح والنار•، الحنة ءصفة باب لرثاق(•،  ١٠كتاب صحيحه، ق البخاري أحرجه )٣( 
 /a(١١٤ ،) بابوالمار•، والحنة القيامة اصفة كتاب صحيحه، ل الم ومس[، ٤٦٠ ]٩ يرثم

برقم٢(، ١  ٧٦)؛/ الم• ماصحبح أبدا•، عليهم فلايخهل الحنة أهل عل الرضوان راحلال 
[٢٨٢٩.]



خحءمحق}الفوائد لطائف 

اتنبوةأعلام ض ^٥، ٠٥- ٣٥٢

رمولأن رْ.بمنمحا، اش عبد جابربن حديث من راصحيحه،ا ل لم مروى 
فيهاينزل ليلة الستة ق فإن السقاء، واوكوا الإناء، ااغْلوا ; Jliءءلجثق!قأةأنح اض 

منفيه إلاوقع وكاء، عليه أوسقاءليس غطاء، عليه ليس بموباناء لا ؤباء' 

وiدعرفهمنعرفهمنومعارفهم، الأطباء علوم لاتناله مما وهدا ٢.  ١١الداءااذلك 
عندناالأعاجم الحديث؛ رواة أحد ~ عد مين الليث قال بالتجربة. الناس عقلاء 

ديمبمرهوشهر الأول )كانون . ٢٢منهالالأول كانون ق المسة ق الليلة تللث، يتقون 
بدايته(.ق الأن نحن الذي 

اتزuناقترتب )إذا سش -ظئاJةا ٣٥٣

اتمؤسنظاتب(}[jb تكد تم 

تكدلم الزمان اقترب، »إذا قال: ئلخثس؛،، الني أن ههبمئ، هريرة أي عن 
شرحق رء1ال ابن ال فحديئا«رّاا. اصدهم يؤيل تكذبر، السلم يقيل 

كانولما ٠ العلم. أكثر ومض الساعة اقتربت إذا - أعلم وافه - )ذ البخاري: 
عوصواالفترة، يشبه ما الزمان س ومابعدْ الرمل، ءثيأدثثؤؤئمُحاتم محمد نبينا 
منجزءا وأر؛عين ستة من جزء هي التي الصادقة بالرؤيا بعدم المبوة من منع مما 

والإنلار(لأ،اباكر الأتية النوة 

٢[.٠ ١ ٤ ت الإناء...٠ يتغطة رالأمر باب االأنرية'ا، كتاب صححه، ل لم مأحرجه )١( 
اسا)إ/ه'أ(.)٢(•^ 

نحربجه•سق )٣( 



الفوائدلطائف 

يمسي١^^اصال عش ايمْس هذاوة1 - ٣٥٤

أرسلاجائعان ذئبان *ما محال؛ أنه الني عن مالك بن كعب روى 
لفأ-محرأنلدينهاال والشرف ائال على ائرء حرص من لها باضد غنم، ديية 3ق 

اإًائحينالذئبئن فاد من أوأكثر مثل ديته، د يفوالريامة المال عل المرء حرصن 

١^٢،•لزيية 

اميحهبوب عتل ببمال هبما اثمحيح فائدة< -  ٣٥٥

حيرهاأسألك إني *اللهم قال: الريح، عصفت اكييمحسمحإذا لكن 
وشرفيها، وشرما شرها من بك وأعوذ به، ألسلت ما وحير فيها، ا موحير 

هاحتإذا هئواجءهمحلكن التمي أن ماس: ابن حدينا أما ،. ل'، J ،::،L_4ما!^؛،،
الشيعن لابمح فضعيفا ريأناا<. تجعلها ولإ يياحا، احعلها *اللهم قال: الريح، 

هئتائ؛افه قول ق كإ الخير، ق قدتكون الريح فإن نكارة، متنه وق ءءإخثهاتأةأ؛<، 
•٤٢٢لإمحهت-ءظ؛ 

ؤقعبانلحب هي ثنا دا>ك اثلهُ حديث، فائدة< - ٣٥٦

رحبا،لحل أن حديثا: يروى ما العامة عندبعض اشتهر 

برقمآ، ١ ٦ ٦ / ٤ ؤ يشار محتات الرمدى® ءمتن باب.. أبواب مننه، ق ي الرمي. أحرجه ( ١ ) 
[٢٣٧٦ .]ijlij صحيح.حن حدث ؛

(.٣٩٢/YAابن-_^«)
والفرحوالغيم، الريح رؤية عند رالتعوذ باب •الأستتاءا، كتاب صحيحه، ق لم مأحرجه )٣( 

[؟٨٩٩]برقم ٦(، ١ )Y/٦ سالم، رصمح بالطرا، 



الفوائدلطائف 

عندصعيف حديث وص ؤيلغنارمضان، وشعبان، رجب ي لنا بارك ٠رالااهم قال! 

اكلم١١/أهل عامة 

٣٥٧ - iةJإديإك؟ممبمحلوقات هل هذا

علالخمعة يوم يقوم قئإغواسمحكان الجي )أن ^٥^١؛ اش عبد بن جابر عن 
ءإنقال! منبرا؟ لك نجعل ألا اش، رمول يا الأنصارت من امرأة فماك نخلة، جيع 

صياحالخلع فصاح المنبر، إل دسر الخمعة، يوم كان فلما ٠^١، له فجعالوا شئتم،، 
يكن(لى.الذي انمي أنئن يتن اليه صه سقجمح، الشي نزل، ثم انمي، 

إدراكا،لها اض نحالق فد الخإداتر أن عل دلالة )فيه حجر: ابن الحاففل ال ن
إلابمج_؛ تن محمل من لقول تأييد وفته الحيوان، كأشرف بل كالحيوان، 

افهسهها ك>يطن حلقان - ٣٥٨

يريدما عل حلقه ومحل يشاء، لن اء يثما منها الله ثبمب، موامس،، الأحلأؤ، 
الله؛يحبهما خلقين فيك *إن القيس؛ عبد لأثج الني فال منها،كإ 

برتم(، ١ ٨ ٠ أ/ ) الرمالة ط! أحد، ني امنيا، المازوائد ل أحمد الإمام بن اف عبد احرحه ( ١ ) 
اا"(،يرقا]ا،هآ[،والمهفى• [،وايناش«صلانيموسم،لأينم)ص: 

الخاري•ع، نال الرقاد، أي بن زائدة ت ضيم ول ٣[.  ٤٥٣ ت برقم ٣(، ٤ ٨ م/ الإيإن،) ثعب رق 
الحدث.فعيف، ٌعين• بن محي عنه نال النمرى، نياد وفيه الحديث، متكر 

برقمالإملأم،، ل النوة اتا ٠رءلأماب ب®المافب،، كتاب صححه، ل البخاري أحرحه )٢( 

)م(«فعابرى«)أ/م-آ•(.



لطائف

يهما؛،جبلت رربل ،; ؛LJعاليهإ؟ جباك أم >رإ نحلقت ^،، ijSr^الحلم 
مامحب(لا،.عل حيي الذي الحمدف فقال؛ 

واتجدلاثهحإء ذم هواوةأ - ٣٥٩

يببيت زعيم 'رأيا قال؛اش رمول أن رمح.ةتئ، أمامة أبى عن 
تركئن الحنة وسط ي ؤيييت محما، كان ؤإن الراء ترك لن الجنة نبض 

)ربض. تجويتضحسنخلقه<( 

اعتراضكل هو؛ الراء وحد ممر، والخيال المراء ذم ق ورد وما ا. أمقالها(ر ت الحنة 
التكلم،نمد ق ؤإما العني، ق ؤإما اللفغل، ق إما فيه، حلل بإظهار الخر كلام عل 

به،نمدق حما كان فإن سمعته، كلام فكل والاعتراض، الإنكار بترك الراء وترك 
عنهفامكث، الدين، بأمور متعلما يكن وم أوكدثا، باطلا كان ؤإن 

اث4أذودةالأدصش س هئاوة< - ٣٦٠

اللهرمول دعاء من كان قال! دظ^^بمنمحا، عمر بن الله عبد عن 

وجميعنقمتلئ، وفجاءة عافيتك وتحول نعمنك نوال من بك أعوذ إني رراللهم 

رسخطكءر 

لأيناشم)ص;ا<بمأ(.)ا(رالفروسة«، 
٢(، ٥٣داودء)ة/أي ءمحنن الخلق®، حن ءق باب ارالأدب®، كت1مب< سه، ق أبوداود أحرجه )٢( 

حن.ند ب[. ٠٤٨٠ ت برقم 
)م(>ذحابريأ)ما/احا(.

١(. ٩٣للغزال)أ/ الدين®، علوم »إح؛اء )٤( 
الماءالنار أهل وأكثر الفقراء الحنة أهل ارأكثر باب ®الرهاق،®، كتاب، صحيحه، ق الم مأحرجه )٥( 

[.٢٧٣٩]برمم ٢(، ٠  ٩٧لم®)إ/ مبالماء®،»ءحح الفتة وبيان 



^^امؤلآً؛؛دزيلالفوائد لطائف 

انمايميىاتدعاءيس طلب حكم هذاوة< - ٣٦١

أفيكممآلهم! اليمن، أهل أمداد عليه أتى )إذا لج.بمئ! الخطاب بن عمر عن 
يقول،!اممه رمول ّمعت، ةالات أويس، عل أتى حتى عامر؟ بن أؤص 

كانقرن، من مم مراد، من اليمن أهل، أمداد عامرمع بن اؤيمي، عليكم ررياتي 

لأبره،الله على لوأقسيم بر، هوبها والدة له درهم موضع إلا منه، فبرأ بؤص به 
عمرإله فقال له، تغفر فاسفاستغمرش، فافعل، تغفرمم، يسمأن استهلعت، فان 

الماصمراء ل أكون عامالها؟ إل لمث، أكنم، ألا فال<: الكوفة، قال: تريد؟ أين 
القصةهذه دلت، لم■ مًحح عل شرحه ؤ، النووي رقال • إل( أحب 

أفضلال3؛لال_ا كان ؤإن الصلاح، أهل من والاستغفار الدعاء طلي، استحباب عل 
. ()٢ مهم

اتصالإاثعمل طى اثبمداؤيص فوالي، محي ،ها فاذاو- ٢٦٢

وقدالفرائفس، عل المحافظة يعد علميها محافظ نوافل لمم لممثكون أن ينبغي، 
العملأي ّئلت ^^^ةةأمح، اممه رسول أن يظخبمها، عائشة عن الصحيحين ق حاء 

وإن)ا١دومه قال! افه؟ إل أحب 

(،١  ٩٦٨الم<)؛/ ماصحح ة.بممح•، الصحابة اففاتل محاب صححه، ل لم مأحرجه )١( 
[.٢٥٤٢]برقم 

()(.٩٥/١٦)٢

اصححالعمل،، عل 'القصدوالداومة باب 'الرئاق،، كتاب صححه، ل البخاري أحرجه )٣( 
ونمرها،،المسافرين 'صلاة كتاب صحيحه، ق لم وم[، ٦٤٦٤]برنم (، ٩٨ا )ح الخارتم،" 

[.٧٨٢]برقم ٥(، ٤ ١ مسالم،)ا/ وغره،،'صحيح اللمل قتام من الدائم العمل 'محيلة باب 



الفوائدلطائف 

فوائد:الصالح العمل على بالداومة ؤيستميد 

فقاق•الله إل محوية والاستمرار المداومة ق الطريقة هد أن ~ ١ 

كلالرواتب السن عل حافظت فلوأنك ^١، يكون القليل مع القليل أن ٢- 
•ركعة ( ٤٠٠٠)من أكثر العام مائة عند فمجموعها يوم، 

فيكتبالعمل، ذلك تعمل ولر فر، أوممرض من عارض لك لوعرض أنه ٣" 
لهكتب، أوسافر، العبد رص م ^١ ١٠ؤلإءقآاججمح: الني لقول كاملا؛ الأحر للث، 

صحيخامقيئا(ارا،.يعمل ماكان 

اتادكرعلى فضل فائ،وة> -  ٣٦٣

الإسلامشرائع إن اممه، رمول يا ءالأ رجلا أن خ.بمئ، بر، بن افه عبد عن 
رطبالسانتئط يزال ®لا فقال به، بثيءأتثسث، فأحثرل عل، فدكثرُت، 

منذكرالل4«لى.

امحنخمل>، ايصج دعاء فاذدة، - ٣٦٤

منالرجل خلج ®إذا ٠الت ؤئلإئ1!قأةنح، الني أن تقعبمتئ، ماللث، بن أنس عن 
يقالقال: بالله، إلا قوة ولا حول لا الله، على توكلت الفص بسم فقال: بيته، 

لأخر:شيطان فيقول الشياثن، له فتتئحى ؤوقيتنا، وكفئتا، هديتا، حيتئد: 

ووقى؟،،لّاا.وكفي قدهدي ضيفاللئابرجل 

نحربجه.)؛(سق 
الرمديءامتن الدكرء، ضل ق حاء اما باب ٠اللعوات٠، أبواب ننها ّل الترمذي أحرجه )٢( 

ص1حح.بسند [. ٣٣٧٥]برقم ٣(،  ١٨)ه/ بشار تُ 
داودءأي اسنن بيتهءا، من خرج إذا يقول ُُما باب ٠ر١لأدباا، كناب أول سنته، ق داود أبو أحرحه )٣( 



الفؤائد

ح،كمحديث<- ٣٦٥

تركوك،ر(U اتحيشم )اتركوأ 

وهوسته، ق أبوداود أحرجه . تركوكم،، ا مالحيشة رراتركوا حديث 
ناد.الإسجهة من صعيف 

امماعتقل لايكث اممؤع فائدة، -  ٣٦٦

 Qانتستطيع »هل قال: حمزة( عمه وحشيا)قاتل ؤاإغسمح المي أى ر
قبله،ما محب الإسلام كان إذا وهوت إشكال، هن.ا عل يرد ا. عتي؟اال وجهك تغيب 

^٧١٤أن والحواب: الحلم؟. وأين اهه رمول من القول هذا وجه فإ 
وكانالعمل؛مقتفاْ، ترك يكلف إنا اتجع، نقل يكلف لا 

أرادفلعله دينه، ق وحشيا يضر وهدا باتجع، عليه فتغيذل. فعله، ذكر وحشيا، رأى 
ا.اللهلمس<فيإبعادهأ 

٣٦٧-

عليلث،،الصلاة أكثر إق افه، رمحول يا )قلت؛ قال: نمح.بمئة، كحب بن أي عن 
شئت،ؤإنندترءما قال: الربع، • قلت • سقت،® ارما قال: صلاق؟ من للث، أجعل فكم 

قال:الثلثن، هالت؛،: سئ،تئنهتضوفر®، ررما قال: الصف، قلت: فهوخير®، 

صحيح.ند ب(،برةمتهآ'ه[.  ٤٢٥الأرنووط)U/ ت؛ 
نجيبمتل،،ا.لطديا مد بن حمزة ®نتل باب *الغازي،، كتاب صحيحا، ق البخاري أحرجه )١( 

ا.٤ ٠ ]٢٧ يرقر (، ١ ٠ البخاري،)ه/٠ *صحح 
صسحثاس؛حيناا)ئ/يلأا(.*كثف )٢( 



اثفوائدلطائف 

تكفىارإذا قال! كلها. صلاق لك أجعل قالت! قال! فهوخيرار، قدت ؤإن شئت ارما 
ذذيكاا(لؤيغفرلك همك، 

يدعوبهدعاء كعب بن لأي كان الخاويث! هدا عن تيمية ابن الإمام نال 
فقال!عليه صلاة ربعه منه له يجعل هل هإغثقإقأءظي<! الني فأل لشمه، 

أنإل ك، خثر فهو زدت إن فقال: الصف، له! فقال لك، فهوخثر زدت إن 
تكفىإذا قال! p_،، صلاة كله دعائي أجعل أي: كلها، ملاق للئ، أجعل قال: 

ضالميىلإسمحءلأة،ًلاف4طيه
٠،٢ذنبهلله وغفر همه كفاه عليه، افه صل ومن عثزا، ما 

هدينل ذنبلئح( ويغفر هماك تكفى )إدا الخدين،: هدا ق قوله الثوكاق: قال 

الدنيامحن من لم مهمه، افه كفاه من فإن والأحرة، الدنيا خثر ج—١٤ الخصافن 
افهغفر ومن ثرة، يكانت ؤإن الم، تاثير من لها بد لا محنة كل لأن وعوارصها؛ 

٢•ل ذنوبه إلا فيها العبد يوبق لا لأنه الأخرة؛ محن من ملم ذنبه، 
اىهسرقيل ؤكعات هصلاييع ، ٥٠۵٥-  ٣٦٨

قبل،صلح، امرأ افه *رحم قال؛ الثي._،،، عن هبمثمحر، عمر ابن عن 
دخولبعد ركعات أربع صلاة مشروعية عل يدل الحديث وهذا ،. ٤١٠انمUر١رJنا

ركعتن.ثم ركعتن، أي: بلامان، الفريضة: وقبل ونتاالحصر، 

الرمن.ى*'سن . • باب. والويع'، والرقائق القيامة 'صفة أبواب سنه، ل الترمذي أحرجه ( ١ ) 
حسن.حدبث، هدا ونال: [. ٤١٢  ٥٧برقم]٢(،  ١٨بنار)إ/ت: 

(.٤٩لدنوكان)ص: الذاكرين"، )٣(»نحفة (. )ا/٩٧الأفهام" احلأء )٢١( 
داود®أي ءامحستن العصر®، مل ءالصلأة اب، بوالصلاة®، كتاب، سننه، ق داود أبو أخرجه ( ٤ ) 



١لفوائار|لطائف 

اتدطءفضل هئدة< -  ٣٦٩

لأمربدلك هصاق اض لأن ثر؛ الق يدخل وأموائا أحساء للوالدين الدهماء 
لأئ^بمئ،هريرة أي حديث ق . [ ٢ :٤ ا^١٠ ل صغبإه يتاؤ، أتتهماك رب وش ؤ ت يوله 

رب،يا فيقول؛ الجنة، ي الدرجة له لترفع الرجل ®إن ؛ ،jlJالبي أن 
.٢١باستغفاروكك،<<رليهذه؟فيقال؛ أنى 

امميادوحقوق اس حقوق بين يص ين اثني، فاتلة؛ - ٢٧٠

معربه و؛ين ان الإنالتعبدة؛؛ن الثعاتر عل الاهتصار لايمنى التدين 

الأخرين؛وحقوق الاه بحقوق القيام بمي بل بالأحرين، علاتته بجواب الإحلال 
وصيامها،صلأما، كثرة من يدكر غلأنة )إن ؤسك: اش قيل)رسول ولهذا 

فلانةفان قيل• التارا، ق اهي ال! نحيرانيا؛الس—اتها، غثرأماتودي وصينها، 
الأفهل،من بالأُوار تتصدق ؤإبا وصلاتها، وصدقها صيامها نلة يدكرمن 

الجنة«(رى.ي ®هي تال: بلساتها، جرا تؤذي ولا 

بابأبواب،الصلاة•، سننه، ل والرعذي أبوداود، [، ١٢٧١]برتم (، ٤٥٠الأرنووط)آ/>ت،ت 
بتد[• ٤٣٠]برمم (، ٥ ٥ ٦ / يثار)١ ت•' الرمذى• اسنن العصر•، نل الأربع ق حاء ا ام

حسن.

خ.بمت،هريرة أي حديث من الصحابة.بمي من امدا،لكثرين أحدj الإمام أحرجه )١( 
أالأدب«،أبواب منه، j ماب وابن [، ١ ٠ ٦ ١ ٠ ] برقم (، ٦٣٥ ا/ الرمالة)٦ ط: أمدأحمالأ، 

ندب[. ٠٣٦٦ ] برتم (، ١٦٣ )؛/ الأونروط ُتات ماجه• ابن ،منن الوالدين•، ابر اب ب
حسن.

يجبمت«،هريرة حدساأي من الصحابة.بمني من نيالكرين امj أحمد الإمام أحرجه )٢( 
جمد.[سد ٩٦٧٥(،؛رفا]٤٢١/١٥اررالة)ط: »ضالأخمد• 



الفوائدلطائف 

ص.صمحضيوماتجذ- ٣٧١

أفضلمن *إن اض رسول قال تال؛ رة.بمن، أوس بن أوس عن 
الصعقة،وفيه النفخة، وفيه قبض، وفيه خالقآدم، فيه الجمعة، يوم أيامكم 

رموليا قالوا؛ علي،*، ْعروضة صلاتكم فإن فيه، انمهلأة من عالي فأكشؤوا 

ءؤإي؛بملاطه ررإن فقال! باليت(؟ )أي أرمت وقد عليك ا صلاتنتعرض وكيف اش، 
حرمعانىالأرصأحسادالأنيياء«أا/

وا1هحموممتاتمصؤدة ات4اسكست ،ة: ۵٥-  ٣٧٢

زمرةق واحشرني مسكيئا، وأمتتي مسكيثا، أحيتي رراللهم حديثا يروى ما 
صحوسواء ا،لوصوعات، ق الحوزي ابن ذكره وقد الترمذي، رواه قد • ائساكيزا؛ 

بالمسكنةازاد ليس ض؛ الخاشع هوالتواصع المحمود، فالمسكين يصح، أولر لمغله 
راتلأتة>ؤارمح؛ه؛ئمحت الني تال ك،ا وهوجبار، تقترا الرجل يكون قد بل المال، عدم 

اليم:عداب ولهم ولايزكيهم، القيامة، يوم ولاينظرإليهم الله، لايكلمهم 
والخشؤع،وهوالتواصع النفس، ق حلق فالمكنة مختالء فقير ذكرمنهم: 

الكثرأى.صد واللين 

يشكراسلا يشكواثتاس لا مي - ٣٧٣

يسكرالناسلا ررمن ^^ثؤلقأة؛محت الله رسول قال قال؛ لآ.بمثئ، هريرة أي عن 
لأيبمقرالأله\م/

(.٣٢٦/ سب•)ارا ابن ناوي امحموع )٢( )ا(صمقبمص;]يأا[. 
سن١٠أحنإواإئ،ا، الشكرلن رامآحاءؤب باب والصالة،، ^٠ ١١١٠أبواب سه، فب الرمذى أحرجه )٣( 

صحح..يث، حالوثاوت،،،وا آ. (،؛رنم]إه\،ا  ٤٠٣يثار)م ين،؛ الترمذي، 



الفوائدلطائف 

مكرتؤإدا ممكورا، تكون حش إليك، أحن من مكركل عل نفك درب 
•ثا3قؤناق وهواممه لاتحمى، عليك نمه من شكرت الماس، من إليك أحن من 

امبمسواصرفائدة! - ٢٧٤

أحبتبرد، حتى حمرة عل أعض )لأن ،: Jliظقبمنن، مسعود ن اممه عبد عن 
٢.يكن(ر لر ليته اممه! قضاه قد لثيء أقول( أن من إل 

المن>، باس الاثعاذة فائدة، -  ٢٧٥

اأهموالحزن...اا،من بك اعوذ إني اللهم ه دعوا ^^في؛؛؛، المسي كان 
الإرادة،ؤيضر العرم، ؤيوهن القالب، يضعف الخزن لأن الحزن؛ من تعاذ فام

ألسلتي*0 ؤإئاآلثتونح( هؤب•' نال، المؤمن، حزن من يهلان الثسإل أحب ثيء ولا 
منيمنعه القلب أمراض من مرض فالحزن [، ١ • ائثائي: ] ءاننوأه ألخيق لثنزث 
يعثرنيا العيد يبتل المى هب المصايلوا'ب عليه والوايب مثره، ويويره نهوصه 

وطلبها،بتحصيلها مامورا عبادة يكون أن وأما والألرونحوهما، كالمرض اختياره، 
فلارى.

اثمسلمينأتميإض في الومؤع حطوية فائدة! - ٣٧٦
برجل،أكل، رامن ت هال( ظؤصسي الني أن نهبمة، محياي ن تورد المعن 

مسلم،برجل ثوبا كسي ومن جهنم، من مثلها يطعمه الله فان أكلة، مسلم 

،.جهنم؛،١٣من مثله بكم،واه الله فان 

صحح.سند [. ١٢٨]برقم (،  ١٣١^رص. ل أبوتّاود أحرجه ( ١ ) 
(.٢٧٩/ ١ ر الشم لأبن الهجرتين«، »>يق )٢( 
الرسالةط•' أحمد، رمستد شداد، التوردبن حاث من نياكامين،ا، اعأحمدل الإمام أحرجه )٣( 



الفوائدلطائف 

السلملأخيه اغتيابه بب بالدنيا من عرصا أصاب من أن الحديث! معنى 
جهنم.من مثلها يهلعمه اض فإن يعاديه، من عند بالأذية له أوبتعرصه فيه، والوقيعة 

الوهيعةبسبا ونحوها، كوة من حائزة نال( أي؛ ثوبا، الجهول، بصيغة كى( )ومن 

جهنم.من مثله يكوه الله فان لم، المباخيه 

احوق()حلقأدم حديث{ معنى فائدة{ -  ٣٧٧

الجنةي ادم ميؤراطه  L1®قال،! أؤراغثءوجمح افه رسول، أن ظ^بمثئ أنس عن 
يإهفلما هو، ينطرما به، يطيق إبليس فجعل يتركه، أن الله شاء ما تؤكه 

لم!معل ثرحه ؤ، النووي، هال، ٠ يتمادلئ،اا لا حلما خلؤ، أنص عرق أجوف 
لغيملكا لا وقيل! الث_هواتا، عن ونحسها نمه يملك لا يتإللأ،! لا )محنى 

آدم(بني جنس والمراد الغضسس،، عند نمه يملك، لا وقيل! عنه، الومواس 

داسي،هدل سوؤه قائده{ - ٣٧٨

سأقرأفاني رراحثمدوا، قال،! ةلاغعبموقبمح، افه رمحول، أن ;ْ.بمنق، أييرهريرة عن 
)^؛١٠فقرأ! ؤرإخد؟اججه، اطه ن؛ي، خرج ثم حتميا؛، من فحثمد المر١ن، ثلث، عليتكم 
الياء،من جاءه محرا هدا أرى، إق ليحص! بعضنا فقال، دخل، ثم أ-محتده، هوآلثة 

عليكم_ t،.uلكم قلت، راإني فقال،! افه نٍي حرج ثم أدخله، اليتم، فداك 

 ٩( /Y ،)النية«،»ذنباب،»في ت،ىاب،»الأدب«، ق وأبوداود [، ١٨٠١١]برقم ا<ّاه
حسن(.•ما'آ(،؛رذم]اعم؛[.)حديث، شداود«)؛/ 

لايت،اللئ،®،حلما ان الأنحلق  ٠٠بابؤ والآداب،اا، والملة ^٠ ١١٠٠كتاب، صحيحه، ل لم مأحرجه )١( 
[.١٢٦ ]١ برنم ٢(، ٠  ١٦)؛/سملم، صمح ١٠
()(.١٦٤/١٦)٢



الفوائدلطائف 

)إن^١^: تيمة ابن ام الإممال القرآن«(لا،. ثلث نمدو رنها ألا القرآن، ثلث 
ثلثعل يثيبه ما بقدر حروفها، قلة مع ؤهوهوأسآرث،وه عل عبده شب اش 

القرآن(لى.

يخطرياماللا اسرU ص اتجشت ض فاتوة، - ٣٧٩

العقلنمور مستوى ماهوفوق الأنفس، وماتشتهيه والمتعة النعيم من لخنة ال 
عنالمحيح؛ن ق حاء حامحلو، محرد البشر من أحد ببال، لامحنر إنه حتى البشري؛ 

لعباديأعددت ءِإةل؛ الله ®قال -الت ق^ثوأجأةض، الثي أن هريرة أيي( 
واقرؤوا;بتمر، قلي، خحلرعلى ولا سمعت،، أذن ولا رأت، عين لا ما الصالحين 

•[١٠  ١٧: ]اصغ ^^امأبمون4 

اثه،سسارسمتحو،فاذاوة< - ٣٨٠

منعقول عقله مع محمع فانه للأسان، عفليمة افوائد فيهالامتشارة 
يدلأن عليه فمحي، امتشير، ومن ٠ ٠ والإصابة للتوفيق أقرب فيكون امتثارهم، 

هريرةأي حديث ق حاء وقد مؤتمن، فإنه • نفلرْ• ق الأراء أفضل عل استشاره من 
®الستثمارمؤضنا١قال! يهنسي الحم، أن ي؛ِهمحه، 

افم قل نراءة •فضل باب ونمرها•، السافرين اصلأة محاب صحعحسع، ق لم مأحرجه )١( 
أحد«،»يمحسلم«)ا/بهه(،يرةم]أام[.

(.٤٥٥)\إ اكاوى« •محموع )٢١( 
الأونووؤلت.' داود• أي ءمحنن الثورة•، ءل ياب •النوم•، أبواب، منته، ي أبوداود أحرجه )٣( 

 /U(٤٤٦ ،) ارالنثأن •مان اب ب•الأدب•، أبواب مننه، ق والترمذي [، ٥١ ٢٨]يرقم
كتابسنه، ق ا5ي والن[، ٢٨٢]٢ برقم (، ٤ ٢ ٢ )؛/ بشار متؤ! الترمذي• •سنن محونمن•، 
وابن[، ٦٥٨٢]'برقم ٢(، ١ ٢ )\إ لاانسائي الكبرى• •السنن دعي"، ند من اسشال، •الوليمة، 



الفوص

الإيمانتذة هائلة، - ٣٨١

•عنها• التعبير لائمكن عفليمة، لذة بذكره والهلمأسة باض والأنس للإيإن 
نعيمإلا الأخرة، نعيم يثبه نمم الدنيا ق )ليي ؤحمذأiدةت تيمية ابن ام الإمال ف

أرحناول(.٣،: بلأل« باسلأةبا ررأرحنا ال؛يةءاةئسمحذول: كان ولهذا الإبجان؛ 
•ءا(>ا<.

اث«سأ4ينعويإت تتيع ح،طو)ة ، ٥٠۵١٥-  ٣٨٢

عليهاف لط حموعيوبيم، اس النعثرات تبح من أن قثاق، اش تن ممن 
أنظ^بمن، الأملمي، برزة أن حديث لذلك، ويدل بيته•.. ولوق يفضحه من 

قلبه،الإيمان يدخل ولم بلسانه، مصيرمزأمن رريا مال! ؤراغواجفهٍ؛< اه رسول 

عؤدتص،الله يتبع عؤداتهه( يتبع من فإنه عؤداتهها؛ تتبعوا ولا السسن، تغتابوا لا 
ليبيته" يفضحه عؤلته الله يتبع ومن 

اأرإىداذغاشمفوسمحةلالإصيإرعالى هائلة، - ٣٨٣

الأمروحقيقة قوة، دائإ عليه والإصرار بالرأي التمسك، أن الناس بعض يقلن 

بريم(، ١  ٢٣٣)آ/ ماجه، ابن ،مس مؤتمن،، باب،المستشار كتاب،الأدب،، مستنه، ل ماجه 
صحح.ند ي[. ٣٧٤زه 

(.٣١; ٢٨)ا(»محموعاكاوى«)
الأرنووطتت داودلإ أي رامسن الغيبةا؛، ررق ياب ارالغيية®، كتاب أول محسنته، ق داود أبو أحرحه )٢( 

 /U( ٤ ١ ،)تعظيمق حاء ءرما باب واكاةا٠، بر ءالأبواب محسنته، ق والترمذي [، ٤  ٠٨٨ ] برقم ٢
الكودين«،ءمد ل وأحمد ٢[،  ٠٣٢]بريم (، ٤٤٦ jxبشار)ت: الترمذيء الؤس«،»سن 

[،س١٩٧٧٦(،يرءم]٢٠/٣٣ارسالة)ط:
صحح.



الفوائد>

منمايستحقه موقف كل ؤإعطاء والداراة، الرونة ل تكون القوة وأن صعق، أنه 
معذر، لأنج، ^^^١؛؛، البي )تال التبلأءت أعلام ير حمق حاء أواللن•.. الحزم 

مااحبراح4_امم، ؤإني صعيما، اراثف( إني ررياأباذر، وشجاعته: بدنه ذرق أن قوة 
صعقعل محمول وهدا ،. يتيم*لمال تولين ولا التين، على تامؤن لا لنفسي، 
فإنهفقيرا؛ اليتيم ولرك الخير، يل حمق كله لأنفقه يتيم، مال لوول فإنه الرأي؛ 

حلمفيه يكون أن أن لابد الناس عل يتامر والذي الممدين، الحار ستجيز لا كان 
ا.ومداراة...(ل 

الأستخاؤةحديث فقه فائدة{ - ٣٨٤

يعلمناؤؤبمهجأهش اممه رمحول كان قال: ره.بممحا، افه عبد بن جابر عن 
أحدكمهم ررإذا يقول: القرآن، من المسورة يعلنا كإ الأمور، ق تخارة الاس

أساتخيرك،إني اللهم ليقل؛ ثم غيرالفؤيضة، من ركعننين فليرضع بالأمر، 
أقدر،تقدرولأ فانك العظيم، فضمم، من وأسيامم، بقدرتلئ،، وأستقيؤلقؤ بعلمكا، 

الأمرخيرليهذا أن ت،دالم كنت، إن اللهم الغيوب،، علام وأنت، أعلم، ولا وتعلم 

ؤيممرهلي فاقدر»، ؤآجله، أمري عاجل أوقال: أمري، وعاقبة ومعاشي يتي دي 

ومعاشيديتي ي الأمرشرلي هذا أن تعلم ضنت، ؤإن فيه، لي بارلئ، ثم لي، 
واقدرعنه، واصرفتي عتي فاصرفه وآجاله، أمري عاجل ق أوقال؛ أمري، وعاقبة 

حاجتهءؤي،،،مي قال: ^سي، 

مسلما<اصحح صرورة•، بغر الإمارة ،< ٠^٠١٠ياب ااالإماره(ا، كتاب صحيجه، ق مسلم أحرجه ( )١ 
)•؛/ِاهأ؛(،برنملا-آأحا[ّ

(Y)(Y.)U،؛/
عندالأسخارْا،'صحيحرالدعام باب االدءوارت،ا، كتاب صححه، ق الغاري أحرجه )٣( 



الفوائدلطائف ؛َِِّ ألؤآك^جي
أزمتهاوصرف اش، الأموركلهاإل رد للمزمن يجغي الحديث؛ هذاشه 

الأمورينق من شيئا بروم لا أن له محنجض إله، والقوة الحول من والثرؤ 
الشر؛عنه ويصرف الخ؛ر، عل فه محمله أن ويسأله فيه، اطه ستخيرّ حتى وحليلها 
نبيه،ّة باتاع وتثركا له، العبودية والتزاما أمر، كل j إليه بالأفتمار إذعانا 

كاالدئء، هذا يعلمهم ئلخسمح، الني، كان ولذلك تخارة؛ الاسل قمحلإسمح 
كثيةكلها، الحالات ق الاستخارة إل حاجتهم لشدة القرآن؛ من السورة يعلهم 

القراءةفيكلاكلوات١١/إل حاجتهم 

قهرئصف هي اثيهؤد سلم ثابت بن ليد ٥^٥، ' ٣٨٥

أتعلمؤوغلإسئ؛،أن افه رمول )أمرق قال؛ ئ.بمه، ثابت، ين نيد عن 
إلكت-إ إذا كان تعلمته، ^ قال؛ له، تعلمته حتى شهر، نصمج ي مر فا السريانية، 

كتاحم(أ؟/له فرأت وإذاكتبواإليه إليهم، بمودكبت، 
نصفجق لغة تعلم حيث، ;?.بمتق، ئابت،، بن لزيد الحاد الذكاء عل يدل وهذا 

التيالأجيه اللغات يتعلم من اللمز يوجدق أن يشغي أنه عل ؤيدل شهر• 
اللمز.أهلها محالخل 

لدأصلصرلأ اقرض، هائيه، - ٣٨٦

فقال؛لنا، فعرْ اللحم غلا وقالوات رمح.بمتق عمر جازواإل الاس أن اشتهر 

اوخارى«)ا//اار(،برءم]آص[.
(.١  ٢٣/ ١ ٠ اJخارىا) صحيح عل بطال ابن اشرح ( ١ ) 
\ذنو»ذيهاستن الريانة•، تعلم اماحاءل باب ما، ٠العالأبواب سنته، ل الترمذي أحرجه ( ٢) 

حسنصحح.حديث وقال; [. ٢٧١٥(،برقم]٣٦٥ت؛بشار)؛/ 



ء-اح'امقأًُح^ؤلالفوائد لطائف 
عنأصل له لايعرف الأثر وهذا لهم. اتركوه (! ^١١كيف؟ قالوات أنتم! أرحموه 

وتاريخالأولياءرأ،، حلية ق كإ أدهم، بن إبراهيم عن ورد ؤإنإ عمر.محق، 
معتزرص•ابن تاؤخ و كا عل.قئ، عن نحوْ وورد دمثقل٢ا، 

٠٠٠

)ا(ص/أم.

.(YAY/n)(T)

)ى)\إص(.





طستفوائد 





الفوائدلطائف 

اتعلومبين اتطب علم «تروت فائدة: -  ٣٨٧

أهلأن إلا الطب، من أنبل والحرام الحلال بعد عال،ا أعلم لا الشافعي: قال 
الملمونصع ما عل يتلهما الشافعي كان حرملة: قال عليه. غلبونا قد الكتاب، 

والمارىاليهود ووكلوهإل العلم، ثلثه صيحوا ؤيقول: الطب، من 

اممىلأداءساتدواء فاثدة: - ٣٨٨

ومواديوعراقي ورومي، هندي أطباء، أربعة جع الرشيد هارون أن حكي 
فقالداء، فيه ليس الذي الرواء منكم واحد كل ليصف، وقال: قروي( )أي 

الحار،الماء الرومي: وقال الرقاد، حمب، العراقي: وقال السود، الإهليج الهندي: 
الرمادوحبا داء، وهذا الحدة يحفص الإهليج أعلمهم: وكان — وادي الوقال 

الذيالدواء ولكن داء، وهذا الممدة، الحاريوحي والماء داء، وهذا الحدة، يزلق 
قالوا:تشتهيه، وأنتط عنه يدك ترغ وأن تشتهيه، حتى الهلعام تأكل ألا فيه، لأداء 

ٍدك"<.

اتطبيتعلم اصاضي جض محوقف فائدة: - ٣٨٩

منمحي فلم م(،  ٥٣٦منة )المتوق المالكي الفقيه المازري افه أبوعبد مرض 
،،i^u،u^؟•؛صناعي بحففل الترامي لولا قالت يدْ، عل عول فل،ا يعالخهإلا:بمودي، 

فيهيمي ممن وكان فيه، فاق حتى الهلب، تعلم عل فأقبل المازري، نفس ق هذا فأثر 
قيمي كإ 

(.١١٦القوس،)ص: )■آ(الأصاض (. ١٠٧; النلأء،)٠ أعلام »مم )١( 
(١٠٥/٢٠أعلاماكلأء^)•)مأ(»س 



الفوائدلطائف خؤآكًجََِس 

اممقعى تتخكى هم-هذد،ةاكيف 

وأشهرالكب من كارنجي لدايل وابدأالخساة( القالق محاب)دع 
لآ->رحنن من ومالنا العربية، يالينة طعة ١ ٦ أكثرمن ومحلبع لغة، ٥ ٩ إل ترحم 

منه..فواتي 

ا،لكونةالعجيبة الوصفة هدم فعلبق القلق، عل تبعث، مشكلة لدياك إذاكان 

حهلوات!ثلاث من 

ل؟محدث أن يمكن احتإل ماهوأسوأ نفك! اسأل ~ ١ 

الاحتإلأت.أسوأ لقبول نفك هيئ ٢- 
،٠إنقاذْل مايمكن لإنقاذ انمل ق مع 
اتصيصهوائي هداوةا4ى - ٣٩١

منةأواحر ق نفى حوعن، الألباق الدين ناصر محمل الشخ قال 
إلاالماءاجوي يدخل ول؛ أثنائهاطعاماظ، ي أذق ل؛ يومامتتابعا، أربعين ه ١  ٩٣٧

قبلوكنتا بعض، دون بعضها من فحوفيت الأدواء، بعض من للشفاء طالتا وذلك 
حرجتاوقد ظاهرة، فائدة دون ستواُت، نحوعثر الأطباء بحثس عند تداؤيتط ذلك 

الخؤعتحمل الإنسان اس-تهلاءة )الأول( تين مالموسالن.كور؛قائل.تثن التجوع من 
يفيدالخؤع أن الثانية( )الفائدة الماس. س الكمين لظن حلاها الطويلة، الموة تلك 

أيماغيرها ل يفيد وقد زَىثآسئ، القيم ابن قال كإ الامتلائية، الأمراض فاء شق 
٢•كثثروزل جربؤ كا 

(.٩٤١ السة،)ا/ الأحاديث  iiLt)٢١( (. ٤٤)ص: ;١( 



ذحا7لإًءا)ؤؤللطأئفامموص 

ساطونت آهضل هائلة! - ٢٩٢

الخ؛رة،أهل إفادة حب نيسان إبريل شهر للحجامة نة الأوقات أفضل 
بمساويتم ما امشل *إن نال: الشي.؛_؛؛< أن أنس، حديث ل حاء وند 

)أي٢ ١ أو ١ أو٩ ١ ٧ القمري الهجري النهر ل أوتاما وأفضل ادءجامة*لاا. 
الهجري(.النهر س الثالث الربع 

اتمقحإءط1هساء عساءض« اجض هائلة! - ٢٩٣

منللمش وقتا يوم كل وثك من تخصص أن امميدة! الملبية النصائح من 
منوقلل الطيب، الأغذية تناول( عل واحرص إ بم وأنت دقيقة، ٣ ٠ إل ١ ٠ 

بالحكمةواعمل الإمآكان، قدر العشاء وحبة من التخفيف عل واحرص العلة، 
وعشاءكالأغياء، كغداء وعداءك الملوك، كافطار إفطارك )اجعل تقول،ت التي 

الفقراء(.كعشاء 

امحضفوائد فائدة! - ٣٩٤

يومكل وقتك من ئثصص أن لارصح_ة: ائفيدة الملبية النصائح من 
قءكم/ مايقارب المثى مرعة تكون أن للمثى)يفضل ساعة نصف يقارب ما 

الكرمستوى صيط ذلك: فواتي ومجن الحري(، جرمة مرتديا تكون وأن الساعة، 
الشعور•ع نفسية.. وصحة الوزن، ونقمي الكلسرول،، مستوى وحفص لدم، ال 

الهادئ..الاستمتاعبالوم عل يساعد أنه الأكثناب،ك،ا عن والبعد بالحوية 
الخاري!اصحح الداء!، من باب!الخجامة ٠ال٠لب،، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه ( ١ ) 

 /y(١٢٥ ،) الخجامة!،أجرة احل باب ءاي—اتاة!، كتاب صحيحه، ل لم وم[، ٥٦٩٦]برنم
[.١  ٥٧٧]برقم (، ١ ٢ ٠ ٤ )T/ مالم! اصحح 





لفوائي،I لطائف 

٠٤ ~ ١ ٠ بتن ٌا تراؤح الش القيلولة أن التخصص—ة ئة( الفالعلوم )محلة نثرتها 
نتيجةوالتوتر، القلق ماسه عل وتقفي الكافية، الراحة الخم تكسسي، دقيقة، 

علالقيلولة لاتزيد ولكن اليوم، بداية من يذله الذي والذهني البدل التنامحل 
الخمفقدان ق ويتس_، بالليل، نومه عل ذلك يوثر فقد زادت فإذا يتيمة، ٤ ٠ 

بعدالمزاج تعكثر ق الزيادة تللئ، تتبب وقد والهار، الليل ب؛ن الْلبيمي لتوازيه 
الامتيقافدرا؛.

لقيلولةالنهار وسل وقها نحصهس العالمية الشركات ؛عفن وقدأصحت، 
لوميمهد القيلولة نوم إن بل العإل، إنتاجية من يزيد ذلك أن بت إذ موقلميها؛ 

علالقيلولة تزيد بألا مشروحل ذلك لكن الكمر، مايفلن بعكس الليل، أثناء عميق 

اتسكرى(مؤض هJاJةا - ٢٩٨

أعراصه!وأبرز الحاصر، الوقت ق المننتثرة الأمراصى من الكر مرخى 
أوبتمنمة والشعور البصر، وزوغان انملس ْع البول، وتكرار بالعث،، الشعور 

العضلاصق تقلصان الخروج، الثام وبءلء واليدين، القدمئن أصابع ل وحز 
اثملموفنبات فواتي هاتد،ةا - ٣٩٩

يوموالكالنور الفوسمثل ومعادن، بروتينايت، عل محتوى )الملفوف( نبات 
علكإمحتوى با،بآانب،أ،بآ،أ،د، اتج، وفيتامحينوالحديد، 

(.٥٣٢ يوصف محر لحمد وJدرااا نفع فيإ والدرر ءالخوم ( ١ ر 
(.٣٩٣حمدي)ص: لأزر وحفاياه«، أمرارْ »الوم )٢( 



الفوائدلطائف 

شربأن فوحد العدة، قرحة عل ة درامعملت ومحي واليود، والنحاس الكيمنت 
عشر،والاثني العدة قرحة علاج تأثيريرق له اللفوف، عصير س يرة كميات 

انوحد ، حيالكرى، للمءبي|ايان السة كر النحفمن اللفوف عصر ان كإ 

مريعةالادة هذه لكن ولن( )الأنمفعولها ق اءرة مث_مادة عل محتوي اللفوف 
.بسرعة دها يفوالهلخ الخراب، 

والإؤهائانتم، فئ واتتؤترموالسم، امملق ها|ئ،ل،ةا - ٤٠٠

يرجعلا به، نحس الذي والإرهاق )التعب النفسي: الطب، ق فائدة 
وعاطفية،ية نقعوامل إل ير"بع ؤإنإ الغالب، ق الخدي للمجهول فيه المسب 

أنبدليل والتوتر، النضى، الاستقرار بعدم والإحساس والقلق والضيق التبرم من 
ٍرلدى زأوالسوق أوالصيد كالماحة ه، نفإل الحبية هوايته يإرس الذي 

)سيكولوحياكتابه ق دهافيالد يقول ولهذا معه؛اكب،؛ محس لا مثلا، لتساءا( اس 

إنبل ذهني، أصل عن ناشئ نحه الذي التعب س الأكثر الخانب إن ت القوة( 
.الندرة. غاية ق حإل أصل عن الماشئ التمي، 

وعلأمكن، ما والتوتر القلق عن الابتعاد عل محرص أن للإنسان ينبغي ولهذا 
والإرهاق،التعب ومحلمس، الصحة، عل هزثر فهوالذي والانفعال، الغضميا رأسها 

بقيةوالإرهاق التعب لمك بس، يالمهار، أول ق شديد أوانفعال حاد ونقاش 
فرددتغضب،« ررلأ قال: أوصني! فقال: هسمح، للنبي رحل حاء ولهدا مارك، 

}وغضب(ار ررلأ قال: مرارا 
٥(. ٤٣)Y/ الأعثاب* لطب اكحطاق، جابر ®موسوعة )١( 
نحرمحه.مبق )٢( 



الفوائدلطائف 

عجيبمحلطم  tS،i^U؛- ٤٠١

فقال:نعالحك؟ ألا ه: لفقيل مرض، الأثجعي، ماللثح بن عوف أن روي 
وائتوف٩[• ت لدق-ما»منغه ألثماء يى وز؛لا( ؤ هار}؛ايقول•' اش فان إء، مبإء ائتوف 

اهفإن بريت،، واتتوق [ ٦٩]امحئكلأةاير(ه ثماء ققي يمول: محاق افه فإن بعل، 
حينا،فخلطه كله، يذللئ، فجاؤو0 [, ٣٥للا1إءمحِ: ه ثمؤي»كة ق يقول: دق 

،•فترألشربه ثم 
٤٠٢  - tؤبمشتسستهذدة

ابنقال به، يرقى ما أعظم وهي القرآن، ل مورة أعظم هي الفاتحة محورة 
فكنت،والدواء، الهلبس_إ وفةالت، فيه، سقمت، بمكة وفح، ب مر )لقد مِأهآنثق: القيم 

أشربه،ثم مرارا عليها وأفروها زمزم، ماء من شربة آحد الفاتحة، ؤرة بأتعالج 
محبمافأنتني الأوحاع، من ممر عند ذللئ، أعتمد صرت نم التام، الرء ؛، ^١١فوجدت 

غايةالأنمماع(لى.

اتخننيرسر على اثسسي احتواء حقيصت - ٤٠٣

ذكروقد صحح، غثر الخنزير أمعاء من ية نمحوي أن)البيسى( من مايدكر 
فيصلالمللث، تشفى بموالأعشاب، الأدؤية تحليل مركز رئيس الهلفيل محمد د/ 

أثرأي فيه محدوا ول؛ البيبى، بتحليل المركز ل قاموا أنبمم بالرياض التخصصي 
وأنومحكر، ونكهات ملونة ومواد صبغات محوي مشروبه محرد وأنه للخنزير، 

(.٣١٦/٢)١(»فر١لثمlب)
{.١٦٢/٤سداا))٢(#^ 



الفوائدلطائف 

قبلمن تروج يبدوأما ثائعات محرد الخنزير أمعاء من بة نعل احتوائه من ماذكر 
ايافة.الشركات 

اتهمؤعأنواع ، ٥٠٥٥- ٤٠٤

الأخلاطمن وصؤع الأرصمة، الخبيثة الأرواح من صنع نومان؛ الصرٍع 
الأرواح،صميع وأما وعلاجه، سبه ل الأطباء فيه يتكلم هوالذي والثاقت الرديئة، 
الخيرةالشريفة الأرواح بمقابلة علاجه بأن ؤيعرفون به، يعرفون اء الأطبفعقلأء 

وتبطلها،أفعالها، وتعارض فتداصرآثارها، الخبيثة، الشريرة الأرواح لتلك العلوية 
ذللث،ؤإحالتهم به، شاهد والوجود والحس مايديرذللث،، الهلبية الصناعة ق وليس 

•، كلهال ل لا أقسامه بعض ق هوصادق الأخلاط، بعض غلبة عل 

اممسلعجاف فائدة، -  ٤٠٥

الإنسان،جسم محتاجه ما كل هي تكون قد رافيتاميناتءا، ارالعسل®، ق يوجد 
ييوخمضأموفوليلئ، ه و، ك، أ،با،بآ،بم،به،ب،1،د، وهى; 

ؤيمتصهابسهولةمحاجهاالحسم، التي الفيتاميات وأنقى أقوى وهي اليكوسيالث،.. 
أخرى،مأكولات ق الوافرة للقيتامينات خلافا #العمل*,.. تناول من سماعق خلال 
لوأملاح معادن كدللث، ويوجد العمل®., # فيتامينات من وأصعف أبطا وهي 

واليود،يوم، والكالفور، والفوموالغنيوم، والك؛ريتإ، كالحديد انملر، 
ثراببعلوما من والكروم)نحرج والنحاس والكلور، والصوديوم، والوناسوم، 

لاواس(رآا.شفاء فيه ألوانه نحتلف 

•٤( ءارذا)ص• لمحمد الثناء*، #مسحزات )٢( ٦(. ٠ المعادا)؛/ ،ازاد )١( 



الفوائدلطائف 

٤٠٦ - iدةJاتسوداءايصت عجائب فا

فات،الفوسففيها الفوائد.. عجيبة فعالة عناصر من السوداء الحية تتكون 

وتحتويمرها، تحمل التي والزيوت والكربومدرات، والفومفور، والحديد، 
وجراثيم،ميكروJادتV من دونه وما للضروس، مدمرة حيوية مضادات عل كيلك 

ؤيوحدفيهاقوية، ية مجنهرمونات ويه المضادللسرطان، الكاروت-ين با-ا ويوحد 
موادو»را للحموضة، الة ومقمهضمة، أنزيإت عل وتحتوى للبول،، مدرات 
®إنئالات ؤرلإةاسنح الله رسول، أن لأ.ةثق، هريرة ابط عن ٢• منال ومنهة مهينة 

الموت.والسام: ، الساماار إلا داء، كل من شفاء السوداء لحبة اق 

اتصحمحعتظ في عثتيُ اصل فاذاوة< - ٤٠٧

كرْ،عل إياه محملها ول؛ يأكله، ب التلعام ه نفءافتا ؤرلإثق1قأة<نحإذا الني كان 
تشتهيه،ولا ه، نفتعافه ما الإنسان أكل فمتى الصحة، حففل ل عفليم أصل وهذا 
انتفاءهل'اآاّمن أكثر به تضرره كان 

الأأغاتي،ِ؛أفضل هواوةأ - ٤٠٨

اوصاف:ثلاية ماجمعت، الأغذية أفضل 

القوى.ل وتاد^رها نفعها كثرة )أحدما( 

٣(./ )١ عارف لحمد الثناء، ارمعجزات ( )١ 

اJخارىاااصحيح السوداء،، اب،الخبة ب"اليإ،، كتاب صححه، ق الخاري أخرجه )٢( 
 /U( ١ ٢ ٤ ،) بالحسنرالتداوي اب برالسلأم•، محاب صححه، ذ لم وم[، ٥٦٨٧]برغم

[.١٢٢ لْ برقم (، ١٧٣٥ملم،)(/اصحيح السوداء،، 
(.٢١٧/٤انماد،))م(أزاد 



UdJ _الموانئ

عليها.ملها وعدم المعدة، عل حفتها )الثاني(؛ 
^١،.١٠٠٠٥٠مرعة رالتالث،(: 

اثطسَ؛ا1تجا)ي، من هذاJة: - ٤٠٩

ملعقةأن أحدهم بازعن ابن الشخ نقل >^^^؛ ٠٤١بعض من طبية فائدة 
ؤينرببالسكر محل ثم عشريقاس، لمدة الماء من كأسن ل تغل الكمون، من كبيرة 

والقح؛الهلنل٢ا.والغارات المغص لإزالة نافع ٌاحنا، 
اثطبأصول - ٤١٠

الطعاموينهضم الهلعام، يشتهي حتى يأكل بألا الغداء، تدبير الطبا: اصول 
الأةهiارحالة بحب وذلك الأغذية، من الأنفع ويتحري تاما، امضاما ابق السس

قعي والمزاولته، يضره امتلاء العلمعام من يمتلئ ولا والأحوال، والأشخاص 
الأا.^^ؤا;لأهمثأه]ا.:المٍزانملمح\ئ: بل بميمه، 

اتتبؤىاثطب ه|ت،وةاص - ٤١١

مهمقارشفاء قال؛ >بملإغصءنح، اطه رسول أن غ.بمئ، مالك بن أنس عن 
يايؤيق يشؤياعلى ثم أجزاء، تجزأثلاثة ثم تذاب، أعرابية، شاة ألية النسا، 

اناسبذلك أمرت فلقد سثرين1 بن أنس قال الحاكم، رواية ول • جزء® يوم كل، 

)ا(أزاداس€)إ/ماآا(.

(.٧٩)ص؛ باز ابن للشيخ اكومة'، رالفوائد )٢( 
(.١٢٠محعا،ى)ص; لأبن الأبرار*، *لوب، *بمجة ، ٣١
*ممسندنْ.بمنئ*، عالك بن أنس تال ارمالصحابة،، من الكثرين ®م ق أحد الإمام أ"محه ، ٤١

[،وا؛نماجهjت،راب»س«،؛اب»دواء١٣٢٩



الفوائدلطائف 

مفصلمن يندئ وُح ا• الن)عرق هقتاق(. اش ي؛رأبإذن كلهم ممرا( )ذكرعددا 
الكعب(.عل وريإ المخي، عل ^jt من ؤينزل الورك، 

اميقامحاءعش شحي، هواثد  ۵٥،٠٠-  ٤١٢

أنالأطاء؛ ين اتفاق محل هي التي الهلمة المانح أفضل من طبية؛ فائدة 
منالخم نحليمى ق اعد يفهوأولا• للجم، جدا مفيد الريق عل الماء ٌلرب 

أنهكإ الصيف،، نمل ق وخاصة النوم، أثناء الماء من ماJممد ؤيعوض المسموم، 
نجاحيابانية محلبية جعية اكتشفت، وقد والاممماص. للهضم اعدا معاملا يكون 

اشاصل،واكهاب، الإع، كالصمها أواكخمف، مزمة لأمراض العلاج؛الماء 
والربو•

حلاثدضاتاثبماءعلى هثل،ةاشحي، - ٤١٣

كانوغد دفعاُت،، ئلأُث، عل الء شرب، يكون أن ة الم
أشدؤياوأبلغهاي: ايوى( )إنه وقوله: مراوأبرأ،لا *إنه ؤيقول: ذلك، 

دفحايتج،الملهة المعدة عل لتردده انملمش؛ شدة من و؛رئ أي: ورأبرأ( وأنفعه، 

واحدة،وهلة المارد علميها ت1جم أن ْن علميها وأبقى المعدة، لحرارة أسلم فانه وأيقا 
المعدةمراج اد فإل ذللثإ فيؤدى أويضعفها، الغريزية الحرارة يهلفئ أن نحاف فإنه 

أافدرك«،j والحاكم [، ٣٤ ٦٣]يرقم ٥(،  ١٧)إ/ الأونزوٍل ص • o-uابن اضن الحراحة«، 
برتم(، ٣٢* )أ/ للحاكم المحيح؛ن، عل عمران،'المستدرك آل سورة ومن االضرا، كتاب، 

•الل-مى وواض نحرجاْ* ولر صحح حدث اعاوا وثالت ٣[، ١  ٥٣]
واستحباب،الإناء، نفس ق التتفس اكراهة ياب، االأشر؛ةا، كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه ( ١ ت 

٢[.٠  ٢٨]برقم (، ١ ٦ ٠ ٢ مالم«)r/ ااصحٍح الإاء«، خارج ثلاثا التفس 



الفوائدلطائف 

بدنه:ق والشراب الطعام مرئ من هوأفعل ورامرأ(: رديئة أمراض ؤإل والكبد، 
ونفعل١،.ولده بسهولة وحالهله دخله، إذا 

(.٢٣٢)أ/l_« )ا(»زاد 







لطائفالفوائد

دءهجرإس4اعيلحجواوضسِ؛ تسهيم هذدةأ - ٤١٤

إعيلإمفإن حطأ؛ إعيل( د)حجرإمالكعبة حجر الناس بعض مية ت

يزمهاالتي عكقل اف بيت وص ما، يدفن أن يمكن ولا يدفن:بما، ول( بما، له علم لا 
هذاإن إذ الكعبة( )حجر يقال! أن والصواب الدنيا، أقطار جيع من لمون الم

عليهموقصرت بناءها، تحيد أن وأرادمحت، الكعبة، ثريس هدمتا لما كان الحجرإنإ 
لأنهأول؛ الشإلية الحهة ورأواأن البناء، من الكعبة نحرحوابحص فأرادواأن النفقة، 

لونصف، أذيع نحوصتة منها وأخرجوا فحْلموها، الأموي، الحجر فيها ليس 
همة<بن0وأيخات4،سجاوالخرإهم

عهدل يكن ولم للءلائف؛ن، وفضاء الكعبة حول فناء الحرام المسجد كان 
الدورو؛؛ن به، محدقة الدور وكانتا به، محتمل جدار بكر وأبا فنئهؤسهقي افّ رمول 

الماس!وكثر لآ.بمئئ، عمر اٌستخلفا فنإ منها، ناحية كل س الماس يدخل أبواب 
دونفصّترا جدارا للمجد وانحد فيه، وزاد فهدمها دورا واشتركا المجد، ومع 

كحثإنوتوميحه، عإرته عل الماس تتابع ثم عليه، توصع اضابيح وكانتا القامة، 
وابنالر؛ثرر؟ا•

سرالأسوداحف تآؤيخ قاتلة، -  ٤١٦

ابنالحاففل قال أائا، إلا مسة ٢ ٢ الأموي للحجر القرامطة أحد مدة كانت، 
ومسلمهاالكعبة، حول الحجيج )قتل الحناي! طاهر أيير القرامهلة رئيس عن ممر 

لأينعشمين)ح/أيك)ا(»اللقاءاكمى« 
؛؛(.UI_،y_I_(Y/oعمدة بفوائد )أ(الالإعلأم 



الفوائدلطائف 

إلمعه وأخدم موصعه، من وي الأمالحجر واقتلع وحلثتها، باحا وأخذ كونيا، 
سةإل يردوه ل؛ عندهم وهو مات لم ه( ٣ ١ )٩ سنة من عنده فمكث هجر، بلده 

اتحننعام فائدة: - ٤١٧

وزعمواالحرن( —)عام ي العثة من العاشر العام تسمية التآخرين عند انتهر 
ويعدهارأء^بمها، خدمح—ة فيه قدتوفيت لكونه كذلك؛ سإْ ؤراغثهربجٍءأ؛، النبي أن 

كتبحتى بل نة، الكب ل أصل له ليس وهذا • • أبوءلالب• عمه توق بأيام 
وقداللدنية( )المواهب ق عللاق القذكره من أول إن ث ويمال لرتورده، المبرة 
ذلكاصحابه أوأحد ^^ابمرق؟ءءنح النتي مي يأن يعد إنه لم ناد، إٌبدون ذكرْ 
والرصار'؟/الصبر ق مقامهم عقلتم ومعلوم بذللئإ، العام 

الأنهراتجا4ع فائدة: - ٤١٨

ألف( ١٠٧٠)بممرت الأزهر جامع تأسيس عل مفى تاييخية: فانية 
الذيافه، لدين المعز عهد ق الفاءلمي^ن عهد ق تأس فمد منة، بعون وس

ه، ٣٥٩منة الأزهر جامع أص ثم القاهرة، وبني الصقل، جوهر قائدْ أرمل 
هأموقد ه،  ٣٦١رمضان ٧ فيه حمحة أول وأقيمت مطت؛ن، اؤه بنتغرق واس

فيهاتدرس جامعة أصح أن يلب ب لكنه الشيعي، مذهبهم نثر يقصد الفامحلميون 
ميومسالأزهر(، د)جامحة تعرف اليوم إل تزال ولا والعقلية، الدينية العلوم 

(.٢٣٦/١١)١(»الJلةوالهاة«،لأينهم)
(.٦٧)ص؛ للعوثن المبرة*، ل يثبت ول! شيع ُما )٢( 



^^مقًًً؛ؤ^للالالفوائد لطائف 
من)والفامحلميون الفاطميون إليها ينتسب التي الزهراء فاطمة إل بة نبالأزهر 

المتقد(.باب ق المنحرفة الخبيثة الباطنية الفرق 

ئييدةعيي فادد1ةاؤقف -  ٤١٩

زوجةوهي زبيدة(، )ع؛ن وقف الإّلامي التاريخ ق الأوقاف أعظم من 
أمرتالمياه، شح من الحجاج بمعاناه وأحمت حجت، لما فإما الرشيد، هارون 
عرفةإل زلالا الماء فوصل ه  ١٧٤سنة عرفة إل النعإن وادي من عتن بإجراء 

يقيالمثرؤع هذا وظل باسمها، وسميتا متى، من قريبا وأصبح ومزدلفة، 
الوزراءمحلى عن صدر الحاصر، الوقت، ول عام،  ١٢٠٠تربوعل لمدة الحجاج 

والكهرباءالمياه وزارة من وأوقافها، زبيدة( ب_)من التعلق الاختصاص نقل إقرار 
للأوقاف.العامة الهيئة إل 

الهجاجاؤدحام بسبب ه>ي،ءي\ت احداث هائلة: -  ٤٢٠

عندالهتاف ق الحجاج ازدحم ( ٥٨١سنة)ق أنه مكة; تارخ ل الفامى ذكر 
حماعةبالمعى مات ( ٦١٩سنة)ق أنه أيصا وذكر ،، نفزال ٣ ٤ متهم فإن الكعبة 

٢.الزح1مل بسبب الحجج من 
؟^١^٤عجائب ض فائدة: - ٤٢١

بمصرالغلاء اشتد ه( ٥ )^١٩ محته ق أنه ت والنهاية،، ءالبداية ق كثير ابن ذكر 
يشويكثير خلق الأطفال، من وأكل الميتة، أكلمت، حتى جدا، كثير خلق فهللث، جدا، 

فلمإبيتهم، ينكر لا صار حتى حدا، الماس ل هدا وكثر وياكلأنه، والداه، الصغير 

(.Y)(rUo/Y)(. ٣٦٩)ا()أ/ 



الفوائدلطائف 

الرجلولكن وألكه، فذبحه الضعي_ما، القوي غلب والمتايتج، الأءلف_ال فرغت، 
هذاوثيع ؤيألكه، يذبحه ثم سيئا، أوليعهليه ليطيمه به فياق الفقير، عل محتال 
الذينالأطباء من ممر وهالك بعصا، بعضهم يحذر بل شكوى، ولا إنكار بلا ينهم 

ثمالطيب يستدعي الرجل لكن ؤيولكون، يذبحون فكانوا ارصى، إل يس—تدعون 
ويألكهل١،.يذبحه 

اتتاييحعجائب >، هاذدة> - ٤٢٢

عندهفحضر تنمر، ا،لغل أمراء بعفس أن الهليى إبراهيم الدين حمال ذكر 
وهناك^١٤^^<؛;،، النبي ينتقص منهم واحد فجعل النصارى، ار كبمن حماعة 

منه،فخلصوه فخمشه، الكاو_، عليه وثب ذلك،، من أكثر ٣ مربومحل، صيد ظ—ا 
عزيزالكل—ا هذا بل فقالأكلأ، محمد، ق بكلامك، هذا حضرت من بمص ال وف

فاطال،فيه مالكن عادإل ثم ا أضربه أؤيدأن أنى قفلن أثيريدي، إرآف النص 
منفات فقلعها، الخالقوم( زردمته)طرف، عل فقبض أحرى، مرة الكلم، فوثب 

ألمارآ/أربعبن نحو ذلك، سبإ بفأسلم حينه، 

عجيباستنباط هائلة، - ٤٣٣

٢[- ١ ; ١^! ل ،^ 0٥١ءلت ^١^ ير نفل ذكر برجان ابن أن الغراسب، من 
ؤيفتحيغلبون ثم وخمائة، وثانن ثلامث، سنة إل يدالروم ل يبقى المقدس يت، أن 

ذللiهافكان الأية حاب وأحذمن آحرالأيد، إل ويصيردارإسلام 

)ا()مأا/ا-أ(.

الكامة«،لأينحجر)أ/مها)؟(»الدرر 



لطائفالفوص

ماتوند اتفق، ما عجاب من برجان ابن ذكره الذي وهذا أبوشامة؛ يال 
عننقل كذا ا، وخمسإئةأ وثلانن ت منة وفاته فإن بدهر، ذك قبل برجان ابن 
إالروم مورم أول من ذك استنبط كيف ينقل ول! برجان، ابن 

4وذاآخراصهابم هاتدة: -  ٤٢٤
رج.بمنتول الكنال، الليثي واثلة بن عامر هوأبوالطمحيل موئا، الصحابة آحر 

التابعانعصر وبدأ الصحابة، عمر اشسم، وبموته هل(  ١١٠)ستة 

اتيهامممعحكهت هاذاJةا - ٤٢٥

الصديقزمن ل ا،لرتدين لمون الما فيهقاتل التي عقرباء معركة كانت 
إلالوت حديقة أنار بعض تزال ولا العيية— بجوار — الخييلة باليه ق ظ^بمة، 

قفكاك معه، ومن الكذاب ميلمة فيها حاربوا التي اليإمة معركة وأما الأن، 
العيينةلّاا.غرب — الحسية شعيب جنوب )بوصة( 

الأمحؤيحاتدولم □ييخ هذدة< -  ٤٣٦

وأعدائه،خصومه قل من ة شرملهجمة تعرصن الأموية الدولة تاؤيخ إن 
لمسات،الذكر ق عوا وتوسؤإمحابيات، فضائل من لهم ما كل طمس وحاولوا 

التاريخكتابة أن إل ذك ؤيعود منهم، مالريكن لهم قنب الكذب، عليهم وافري 
جهةومن جهة، من هدا العاس، بتي من الستاس-تين خصومهم عهد ل كاث إنا 

(.٤١٨التارأخالخلفاء،)ص: )١( 
(.٤٦٦اأسدأءلأماولأء«)ه/ )'اريفلر: 

الغلوث.لمامي المديق،، يكر \لي ءاطالس )٣( 



الفوائدلطائف 
العدل،ولا الإنصاف تعرف لا حاقدة، ثيعية بأيد كانت، الكتابة هده فإن ثانية 

•، معرذةل ولا يخ؛ تتكلم ولا 

وصJرة ٧١٠۵٥ه|ت،وةا- ٤٢٧

أنلم؛ن الممن فهللبوا فنفيماؤهم، للملمن، مدينة النصارى بعفى حاصر 
بمعمهمحكا ندعهم بل وقالوا؛ الملمون، فتشاور عنهم، لثرجعوا باء يزودوهم 
بعضفاضطرب، إ فماهم افه ودعوا قوا، فامتأوكالث، فقام فأحدهم، العطش، 

اللهموقالت مشرله، فأمربتص، الناس، أدرك العارف؛ر،• لبعض اللأئ، فقال العامة، 
إلاالأرض ل دابة من )وما قلت،ت كا بأرزاقهم ذكفلت، الدين من هؤلاء أن نحلم إنا 

فأسقيتهم؛دعاك، إذا الضعلر نحس، وأنت، مضهلرين، يعوك وقد رزقها( افه عل 
تحب،لأنلئ، ولا تحبهم، لأنلثؤ لا مضهلرين، يعوك وئا أرزاقهم، من به تكفلمتؤ لما 

افهفأرمل المومنين، فلوبج ق الإيان نيا شت، آية فيهم ترينا أن نريد والأن دينهم، 
ا.فأهلكتهم١٢رمحا عليهم 

الأعداءتشؤيه هايدة، - ٤٢٨

اثومابعيد بى عصي امميخ تدعوة 

البلدانبعفى ل جدا مشوهة ؛ِءهامئ الوهاي، عبد بن محمد الشخ دعوة كانت، 
عنالودودي حدثني الطنطاوي عل الشخ نال الدعوة، أعداء قبل من 

المجدل فأعلمن خصومة، الملان أحدتحار وبئن بينه حصل ناحر هندومحى رجل 

(.٢١٩)١(»اوالولةلأصة«،لعلالصلأي،)ص: 
(.٤١٤الضم«)ا/»اقضاءالصراط )٢( 



الفوائدلطائف 

محارته،احتالت، حتى الناس فقامحلمه وهابيا، أصح فل الهندومى( )أي ا فلأنأن 
ورجعالوهابية من تاب أنه السجد ق فأعلن الملم، التاجر راصى إلاأن ع؛لصه ول؛ 

إلمسارم

٠٠٠

(.٣١)م/ اسلاوى« >، ،اذكرات )١( 









القوائدلطائف 

اتخطابعمربى سرة ه'ا؛~فاذال|ةاس 

بأسلا قال! فلأن( ق تقول )ما ت لرحل قال أنه ظ^بمثق، الخطاب بن عمر عن 
خصومةوبينه بينك جرت رهل قال• لا، قال؛ فر؟(. مق صحبته )هل ةالأ به، 

قال:لا، قال: قط؟(. أوينار درهم، عل ائممته )فهل قال: لا، قال: قط؟(. 
شهلو،٠ وثنففه(لرامه المجديرغ ل رجلا رأيت إنا بالرجل، لك رلأ'علم 

ولايضركأعرفلثؤ، لت، إق عمر: له فقال خئ^ةثة، الخطاب، بن عمر عند رجل 
بأيقال: الومنن، أمير يا أعرفه أنا رجل: فقال يعرفك،. بمن فأش أءرفك،، لا أق 

ومدحلهوماره، ليله تعرف، الأدنى جارك هو قال: ؛العدالة، فقال: تعرفه؟ ثيء 
الورع؟عل ما يستدل اللذين والدنار بالدرهم فعامللث، قال: لا، قال: ومحرجه؟ 

لا،قال: الأخلاق؟ مكارم عل به ل تل يالذي فر الق فمحاحبلثح قال: لا، قال: 
يعرفلث،لى.بمن اثنتي للرجل• قال ثم تحرفه• ت، فلقال؛ 

اليهودىبسببه اسلم طالب أبي بى سمي نبيل موقف هذاJةا - ٤٣٠

يبيعهابوقيدتاودى ووجدهال خ.بمئهدرعاله، طالب، أي بن افتقدعل 
يدي،وؤا درعي ال؛هوديت فقال أبع، ول( أهب ب درعي، الدرع فمال: الكوفة، 

هلالومنن أمحير يا ثريح: فقال القاصى، ثرمحا فانيا القاصى، و؛ينلث، بيني فقال: 
أميريا شرح: قال درعي، الدؤع أن يشهدان وقنير ابني الخن تحم قال• بينة؟ من 

اليهودي:فقال لليهودي، الوؤع أن بفقفى تحوز، لا للأب الابن شهادة المومنن، 
م(. ٣٤٨)ت؛ الخلدى لخعفر والرتاتق٠، والزهد ءالفوائد ( ١ ) 
بجبالموال، ل إليه يرجع ءمن باب القامحيء، *آداب كتاب الك؛ريء، المنن * ل المهقي أحرجه ( ٢ ) 

[.٢٠٤ ٠٠]برقم (، ٢١٣)•ا/لليهقي الك؛ريء *المنن ، متةاد٠ةأ١ باطنه معرفته تكون أن 



لطائفلأومًجزِِِ 
علالدين هدا أن أشهد عاليه! وق0يى وثاصيه ئاصيه! إل ثدمني الومنان أمثر 
أميريا درعك الدؤع وأن ورسوله، عبده محمدا وأن اممه، إلا لاإله أن وأسهد الحق، 

ا.فمتلل بالهروان، معه يقاتل عل مع وتوجه ليلا، معك سقْلت الؤمن؛ن، 
بامستيبدأ اتهدف تحقيق فائدة< - ٤٣١

عمر،وابن بر، بنوالزبوعروة اش وعبد مصعب الكعبة حجر ق اجتمع 
عنييوحد أن أتمنى عروة؛ ومحال الخلافة، فأكنى أنا أما اض• همد محقال تمنوا نقالوات 
طالحان،بنتؤ عاتثة j؛j، والحمع العراق، إمرة مأتمص أنا أما ت مصعب ونال الحلم، 

أتمنىفقال! عمر، ابن وأما العرب، اء نأجل من روكانتا الحسبن، بننا وسكينة 
.٢٢^٠١غفر قد عمر ابن ولحل عنوا، ما فنالوا الغفرة، 

اثبلأءاتصبرض فضل قاتلة، - ٤٣٢

فصرستة، ثلأث؛ن من بالبواسيرلحوا ابتل محي حصان بن عمران كان 

لميكان رمحي محال! رظ^بمتة عنه لم مصحح ففي الملائكة، علميه لم توكانت، 
فحاد(لالكي، تركت، ثم ط كن م اكتويتج، حتى الملائكة( )أي عل 

اثعمر،بطول اثممة ثيست فائدة< - ٤٣٣

يقضيهبكيف اثاهب>ة ؤإئبما 

بكيفاالعبرة ولكن الإنس—ان، يعيشها التي نان البكثرة الحارة ليمتا 

(.٤٨٥)U/ النلأء• أعلام •سد )٢( ٢(. • ٠ )T/ لوكح القضاة•، •أخار )١( 
(،٨٩٩)Y/لم' مرصحح التمع'، رجواز باب، راّب•، كتاب صحيحه، ق لم مأحرجه )٣( 

برنم]ا-آآأا[.



الفوائدلطائف 

وعمرهومات منة، ٣ ١ وعمرْ أسالم معاذرْ.بمنة، عدبن فهاهوما يقضيها؟ 
لوتهاهتز مات لما و»ع فقط، سنوات محست، الإسلام ق أمحني؛ أنه اي؛ سنة،  ٣٧

الرحمن•عرش 

الميزصد صربي سرمح هى هذدمح| ' ٤٢٤

للوليدناذا كان الخلافة، ل، أن قبل ظ^بمتئ العزيز عبد بن عمر أن يروى 
فقدمصالحة، ة مياسهم سامفد وكان الني مدينة عل، الللثا عبد ابن، 

عنالمدينة أهل فسأل العياب، سوء سامحهم وفد العراق، محن يوسف الحجاج؛ن، 
قالواثله؟ محبتكم كيف هال! نتظرإليه، أن نستطيع ما ءالوا1 فيكم؟ هيبته كيف عمر• 

إلاكلأثةالأمواط محن مجا ليهفيكم؟قالواث 
.المإء محن أمحر هدا أدبه، وهدا محبته، وهده هيبته، هده ^ ١٠العشرة، 

هذاوة،>،هظاهرسد- ٤٣٥

اممنيزمد ربى عم سمة هئ 

فإذاالالم؛ز،، بحواثح انشغل إذا الشمعة عليه عبدالعزيزيسرج بن عمر كان 
يكرمازالشاء نرعى كنا أع؛نت بن، محومهم، وقال مراحه، علميه أمرج ثم أطفأها، فؤخ 

فبيناواحد، محكان ن، ترعى والدست، الشاة فكانت، العزيز، عبد عمربن لافة حق 

قدإلا الصالح الرحل، هادا محانرى ت فقلت الشاة، عل، الذئب، عدا إذ ليلة ذات نحن، 
الليلةل٢،.تاللث، مات فوحدوْ مجان، 

(.١ ٢ ٥ / ١ ) تيمية بن الإسلام لشيخ الشرعية®، ءالمياسة ( ١ ) 
)آأ(ااشخسء«)ص;ب>أ(.



الفوائدلطائف إتقكآًجزََِ 
 -m اسممتمرة

قوأنا إلا ستة، ثلاثين منذ الؤذن أذن )ما )،; Isز؛أواثس المسب بن معيد عن 
ثات.نادْ إّ،. المجاو(ر 

سالإuم «فءاهرجلأوت >، هددةأ - ٤٢٧

أملتم؟أين من فقال: حبل، بن أحمد محلمس ل كنت، الوراق: اف عبد نال 
يطعنإنه ا: فقلتصالح، يح ثفانه عنه اكتتبوا فقال: كريس،، أيى محلمس من ا: قلمت

kiiJiP ، :١ ي! بل قد صالح مخ حيلتيرا ثيء فأي فقال.،
غيحه>ست دع>ف لا ينبرئفسه لايعحف هذدةامن - ٤٣٨

الأحداثهؤلاء عن ممعتته ما عجسبا من قواث\ش.' الخبل عمل ابن قال 
محدث•لكنه بفقيه، ليس أحمد يقولون: أبم الجهال 

لايعرفهبناء الأحاديث، عل بناها احتياراءت، له لأن الخهل؛ غاية وهذا قال: 
وماللث،،١^^٠، رتبة خاصة: الفقه ق لقدبلغ وواش كبارهم، وربإزادعل أكثرهم، 

ولأدهم، بن ؤإبراهيم الفضل، رتبة والورعت الزهد ول يومفا، وأي والشافعي، 
نفسه،رتبة يعلم لا الخاهل ولكن الديني، وابن القهلمان، ومحيى شعبة، رتبة الحففل: 
غيرهرتبة يحرف، فكيف، 

؛Y(.U/U_«))ا(«سرأعلام 
)'آ(رسرأءلأمالملأءأ)اا/'أام.

(.٣٧٣/٢١اكلأء«)أعلام )"ا(»مر 



^^"ًًًلأهلأالفوائد لطائف 

اثماحىجلألءالإuم ص فائدة، - ٤٢٩

اغتبتأق محاسبتي ولا اض ألقى أرجوأن الصحيح(؛ )صاحب البخاري قال 
قكلامه طري صدق فقال: الدهي، القولة هده عل وعلق أحدا. 
أكثرفانه يضعفه، فيمن ؤإنصافه الناس، ق الكلام ق ورعه علم واكيديل، الحؤح 

فلأنيقول: أن وقل ونحوهدا، نظر، فته عته، سكتوا الحديث،، منكر يقول: ما 
فهونقلر، حديثه ق فلأن قين،: إذا قال: إنه حتى الحديث،، يضع أوكان كذاب، 

غايةهوواممه وهدا أحدا، اغتست، أق اض محاسني لا قوله: معنى وهدا واه. متهم 
همعُ'،•

اتمبايكابى سرة س عبق فائدة، - ٤٤٠

إلالبارك ابن فكس، عليه، دينا يقفي أن فاله المبارك، ابن إل رحل حاء 
فقالفنيتر، قل الغلأيت، إن وقال: الدين(، مبلغ تكثرا الوكيل)مفراجعه وكيله، 

بهبق مامله فأجر في، قد العمر فإن فنيت،، قد الغلامته كانت، إن المبارك: ابن له 

ماتكبىدسارواسر،فائدة، - ٤٤١

لرنحدشيئامنماللث،: فنادا0 فإوجدماياحد، دينارلص، بن ماللث، عل لحل 
ففعل،ركعتين. وصل توضأ، قال: نعم. قال: الأجرة؟ س قيء ق فهرغب، الدنيا، 

٢.المجدل إل حرج ثم 

(.٣٨٦الملأء،)A/ »سدأعلام )٢( (. ٤٣٢; ٢٣اولأء«)»سرأءلأم )١( 
اولأء«)ه/آإأ(ةأعلام )م(»سر 





الفوائدلطائف 

ق،لإغت؟اجةنح،الله رمول مناجاة يدي بالصدقة؛خن أمرنا ند اش كان إذا ت يقول وّمعته 
والفضيالة(أا/وأول أفضل هئاق، مناجاته يدي ب؛ن فالصدقة 

٤٤٦ - iتيهستابن الإسلام شيح تواضع مى فاذدة

رأيتفإ تواضعه، )أما ت تيمية ابن العباس أي شيخه عن البوار أبوحفص قال 
والصغثر،للكببر يتواضع كان لئخ، ذلق مثله عصره أهل س بأحد معت مولا 

ويكرمهالصالح الفقير يدل وكان والفقير، الصالح والغني والخفير، والخليل 
ربإإنه حتى الأغنياء، من مثله عل نيادة تحل، البحديثه ْله ؤيبامه، ؤيون

٢.ر؛ه(ل وتقربا؛دللثاإل لقلبه، جيرا حاجته؛ بحمل وأعانه بنفسه، خدمه 

هذاوة:ارىسهئلأشت،- ٤٤٧

ابنالإملأم لشح تعظي، أثد كان أحدا رأيت ما البرار• أبوحفص ال ق
بحضرتهيجلس وكان إليه، مجتاج وما الدنيوية بمصالحه وهوالقائم أحيه، س تيمية 
ذلك،ق منه نعجب وكنا ملهنايا، بماب، كإ حابه وكان الطير، ه رأيعل كان 

يكونل كالأجاسب،، لامجتشموته الرجل أهل أن والعادة ، العرفس ت ونقول 
احتشامهق متاغ كتلميد الشيخ هع نراك ونحن الأجيي، عن فضلا معه اؤلهم انب

كإمعه أكون أن عل أوجبتا غيري يراها لا ياء أشمنه أرى إل فيقول• واحترامه، 
- .)٣(

•روى 

(.٣٩٤)؛(أزادسد«)ا/

•٥(.اسفيمافاينتج«)ص: )آآ(»الأءلأم 
١(.٩ )ص: نمة« ابن مافب و العالية »الأءلأم )٣( 



الفوائدلطائف 

اممثلياءْهتولمت فائدة{ - ٤٤٨

أثقمن حدثتي تيمية؛ ابن مناقب ق العليسة الأعلام ق الزار أبوحفص ال ق
أحبالشخ؛ يعني وهوصي أبوْ ل قال قال؛ القرآن، عالمه الذي شيخه عن به 

فانهإياها أعهله وقال؛ درهما، أربعين شهر كل اليلث، وأدير يتقهي، بألا توصيه أن 
اممهعاهدت إي وقال؛ قبولها، من فامتنع مثالها، شهر كل ل للث، له؛ وقل صغير، 

إلالماصي من لامحير هذا أن فرأيت ولريأحدها، أحرا، القرآن عل ألاآخذ محائ 
وصلما إل أوصلته التي هي اش هاية فان شيخه، وصدق قالت،ث العناية، من فيه فه 

سكلنمراا•
بازابى الشيخ سي>ة من فائدة{ - ٤٤٩

لهافقالت تبكي، أمه قامت بصره، رِمئآندة باز بن العزيز عبد الشح فقد لما 
ألوامركعتين، وصل ونوصني، باطه تحيتي امولكن شيئا، مايرد البكاء امرأة؛ 

ولعلهاففعلت، المسلمين، ؤينفع ينفعه علمإ يحعليه أن بصره أحذ كإ هئاق اطه 
ذللثجذكر والملمين، الإملأم به نلمر عالتإ اطه فأعطاه ا، دعوتهتجيبت امقد 

وعبرومواقف(.دروس باز؛ ابن )الإمام كتابه ق دحان الالعزيز عبد الشيح 
وأكدلالأفامحل، المشايخ أحد هوحد القمة راوي عكترأن يم ال؛ وق

صحتها.

بازابى الشيخ هنجاء هياب احمس فائدة{ - ٤٥٠

الووي)شرح فقال؛ قرأه، كتاب أحس عن هييقم' باز ابن الشيخ ثل م

)ا()ص:ه؛(.



اثفوائدلطائف 

تنأكثرمن قرأته قال! أنه الشيخ عن النائل وذكر لم(، مصحيح عل 
:١(.

مرْ

اممويانا1سيخ امملاص عى هو،وة< ' ٤٥١

ه١١٤٣١^٠^٥ حمادى ١ ٨ الثلاثاء يوم النديان عبداه الشخ العلامة توق 
نِمةاممئ،إبراهيم محمدبن أبرزتلاميدالشيح وهومن عاما، عمريناهز٦٨ عن 
نمالعلمي، المعهد ق للمتدريس انتقل نم الخبر، لمحكمة رئينا ماعتن أول، عتن وقد 

لالبحوثالدائمة اللجة ل عضوا ص ثم للقضاء، العال العهد ثم الشريعة، كلية 
عاما،٤ ٠ والهيئة اللجنة عضوية ق بقي وقد كبارالحناء، وهيئة والإفتاء العلمية 

ورخمه.له اف غفر 

حجرابى اتحافظ من مسدد جواب فائدة< - ٤٥٢

موكبل بالسوق يوما ~ القضاة رئيس كان لما — حجر ابن الخاففل مر 

وهوبالزيت، ملطخة وأثوابه الحار، الزيت يبح تهودى فاتاْ جتلمة، وهيئة عظيم، 
أنتزعم الإملأم شيح يا وقال،؛ بغلته، "بمام ^، وقبضي والثناعة، الرثاثة اية غق 

أناجنة وأمح، فته؟ أنتا مجن فأي الكافر®• وجنة الومن مجن ®الدنيا قال،؛ نبيكم 
جن،ليو،الآحرةسالنعيم،كافالآنفيال

لمفأسا جتة! ق كانك الأليم المداب من الأحرة ل للث، لماأعد بة بالنوأنت، 
الهودىر٢؛.

(.٣٣لف-حان)ص؛ وعم، ومواقف دروس باز؛ ابن الإمام ( ١١



الفوائدلطائف 

اتهط-سةا ٤٥٣

قز؛تثه الطنطاوي عل الشخ قال كرالسن، عقبة يتجاوز علوالهمة 
الطب،يدرس أن وهوكبير أراد عابدين، ين أبوالسر يدرسا )كان ت مذكراته 
منهاحرج حتى أبناته من ق تلامدة مع ولحل فتعلمها، الفرنسة تعلم فاقتضاْ 

ان)حامية الحامية هوصاحبج أبيه وعم الشام• مفتى صار ثم عيادة وله طبيبا، 
.(راعاما..  ١٥٠نحو ظهرس حنفي وهوأفقه عابدين( 

اتليرئثير فاذدةاكتاب -  ٤٥٤

ؤاتسورالأى تناسب في 

الاياتتناب ق الدرر )نقلم كتاب ق النفلر أمعن من ؛ ^٥١٥الثوكانى قال 
بينالحامعين الذكاء، ق ا،لفرطين العالم أوعية مجن أنه علم لللبقانمى، والمور( 

إلفأرجع العزيز، الكتاب ل ثيء عل يثكل ما وكثثرا والمقول، العقول ؟، ^٠۶
فأحدالكتاب هدا إل وأرمع يشفي، ما أحد فلا وخصراما، ثر التفاممجهإولأ١ت، 

 U؛.الخالب١٢ي فيد ي

او؟اوعاتشؤم فائد،ة: -  ٤٥٥

ومسيحهيمعلمه ناثر ند وكان محمد، ن مروان الأمؤية؛ الدولة آخرحلفاء 

قالحدا، يئا سعاليه أثر0 وكان الحعدي، مروان •منه! يقال ولهدا درهم؛ بن الحعد 
ببركةممزق كل ومزقهم والخلافة، الللث، أمية بني اش سلب، رأسه )وعل القيم• ابن 

٢(.٠ للتولكن)؛/ الظلع«، •الدر )٢( 



وطائفامموائ،و

وأنبماالبدعان ثوم عظيم انمرت من وفيها درهم(، بن )الخعد والنفاة العطالة شيخ 
لالنعم لزوال سبا تكون قد 

٤٥٦ tةJحاعلء؛هتته-هذا

د)حاملالعروق أبوسعيد محي، بن محمد ترجة ل البغدادي الخطيب ذكر 
نباشحاء الليل ل كان فل_،ا ودفن، عليه وصل وكفن، وغل توق ت أنه كفنه( 

فقاممنه، هاربا النباش فخرج قاعدا، استوي ليأحذها، أكفانه حل فلمإ عنه، فنبش 
عليهم،الباب فدقا يبكون، ه وأهالمنزله إل وحاء القبر، من وحرج كفنه، فحمل 

له:اسالأمحلس،أنرئرهضلأنافقالوافةالوا:منأنت،؟أفةال:أنا 
وعادالباب، له محفتنحوا صوته، فعرفوا فلأن، وافه فأنا افتحوال قوم يا فقال! بنا! ما 

كانتاثم سنوايتج، عدة بعدها وعاش كفنه، حامل يومئد من وسمي فرحا، حزنبمم 
ّة)ا،ا،آه(لى.وفاته 

اسلءءسس •_ اتجنإء فائدة! - ٤٥٧

سر،والتآليفالتصنيف ق حتى العمل( حنس من )الخزاء أن هماق افه سنن من 
معولريتأدب وقلمه، انه لسسبْل . . ) £نةت\قو4.' حزم ابن ترجة ق الدهبي قال 

؛حيث،فعاله، حنس من جزاؤْ فكان وب، العبارة، فجج بل الخطاب، ل الأئمة 
قوأحرقت، منها، ونفروا وهجروها، الأئمة، من جاعة تمانيفه عن أعرض إنه 

ومؤاحدة،وأحدا واستفادة، انتقادا وفتشوها الخإء، من ببماأحرون واعتنى وقت،، 

الهين(ربالخرز الرصف، ل ممزوجا الثمين الدر فيها ورأوا 

(.٤٢٤بغداد،)T/ اتاريخ )٢( ١(. •  ٧١ارمالة،)م/ رالمواعق )١( 
١(. ٨٧/ ١ الملأء«)٨ اعلأم اسر )٣( 



!أئلآجم
باثهساجدمعتق قلبه )حل ٥^٥: - ٤٥٨

ه،بنفوهويجود المؤذن ~ العوام بن الزبتر بن الق، عبد ابن ~ عامر س-مع 
فأحدواأجيبه؟ فلا اف داعي أسمع قازث عليل، إنلئه ت فقيل أ بيدي خذوا خمال: 

ماتل١،.ثم ركعة فركع الغرب، ل الإمام مع فدخل بيدْ، 
اتدعوةهجابي قصص يس  tdJljU؛-  ٤٥٩

عشرةعل معاؤية جهزه وقد الدعوة، محاي الصالخن من بن)افع عقبة كان 
منيرام لا غيفة الموضع وكان ا، قتيوانأواختط إفريقية)تونس(، فافتتح آلافج، 

فافنموا- اف ثاء إن - حالون إنا الوادي؟ أهل يا ونال: فنائي والأفاعي، باع ال
ثيء،فيها سن( ول( دابة، تحته من يجرج إلا شجرا، ولا حجرا رأينا فا ~ مرات لاث ث~ 

٢.اف،أ بم انزلوا للناس؛ قال نم أولادها. لتحمل الوحوش إن حتى وهربوا 
السعوابن الخليل بين هائلة: - ٤٦٠

تفرنافلمإ الغالاة، إل يتحدثان ليلة القفر ين اممه وعبد أحد بن الخليل اجتمع 
عقاله،مجن أكنر علمه رجلا رأيت، ممال: المقفع؟ ابن رأيت، كيف، للخليل: قيل 
قالعلمه، من أكثر عقلمه رجلا رأيت، قال: الخليل؟ رأبننؤ كيمؤ المقفع: لأبن وقيل 

الماص،أزهد ات، مأن إل الخليل عقل أيتم، فقد ذللفؤ، ؤ، وصدقا المهلبى: الغبرة 
يقولهأن تغنيا مكان ما فيه فقال عل بن اض نمو كتابا فكتسؤ القفع، ابن وجهل 

فقتلل"ا،.الخلفاءمثله، الأمراءفضلاعن ممالاتتحمل 

اكلأء«)n/٧٣(.أملام »سر )٢( (. ٢٢• )ه/ الملأء« »سرأءلأم )١( 
)م(»الأرائل«،لوسكرى)ا/ماا(ّ



الأقؤانكلام هذدة< - ٤٦١

لاحإذا سيإ لا به، يعبأ لا بعض ق بعضهم الأقران كلام اللهبيث الحافظ قال 
أنعلمت وما اش، عصم من إلا ينجومنه ما أولحد، أولذهب لعداوة أنه لك 

٢.والمديقيزل الأنبياء موى ذلك، من أهله ملم الأعصار من عصرا 
٤٦٢ - iاتليلؤقيام اسيث أهل هذدة

بالليلأقم فلم الرجل• قال ماء، عنده فوضع أحدرحل، الإمام عند ات ب
ومكن،فامتحيست اتاء؟ ستعمل لا لر ل! قال أصبحت، فنإ اتاء، تحمل أسولر 

بالليليقوم لا حديث، بصاحب، ّمعت ما اممه! بحان فقالث 

اتجنماضي هاثوة> - ٤٦٣

بئراأن وذلك الحز؛ بقاضي يلمب، الشل، علاثة بن افه عبد بن محمد القاضي 
بينكمقضينا قد إنا الحز، أيأا فقال! عليها، فوقف الحز، حبطته منها مرب من كان 

منهاتقى اسإذا ذلك بحد الرحل فكان الليل، ولكم الهار، غلهم الإسإ وبتن 
ئيءال"أا.إيصبه بالهار، 

)\(»مزانالأءتدال«)ا/'1(.
X٢٦٣/٢)٢(»الآداباكرتمة«)

)م»تماو؛بامالأ)0آ/خأه(.









الفوائدلطائف 

اتلملبحد سهيل طع إذا فاتلة! -  ٤٦٤

خاصةتدرمحتا، والانحار الانكسار ق الحر شدة تبدأ هيل، منجم بدخول 
طلع)إذا أمثالهم: ومن الليل(، برد هيل مطلع )إذا ااعرر-s؛ أمثال ومن لليل، ال 

السيل(.تأمن لا سهيل طلع )إذا أمثالهم: ومن الليل(• ل التمر تلمس مهيل 

فصلبدائم هانئة، - ٤٦٥

الصيف،فصل انقضاء بعد الخريف، فصل ق يوم هوأول اليزان، برج أول 
درحة(، ٩٠)تماما الشرق جهة من الشمس وتشرق والسمار، الليل اوى يتوفيه 

الليل.ق خاصة ؤيبدأالحوبالامحدال درحة(،  ٢٧٠)تماما الغرب جهة من وتغرب 
الأبصار(.لأول لعبرة ذللث، ل إن والسمار الليل افُ ريقلب 

اتهيئمعلم ص هئدة< - ٤٦٦

ؤيتبيالأول)أكتوبر( تثرين ١ ٦ ل يحل مي( )الوّ)الوسم( 
محاقاض أجرى وقد يوما، ( ٥٢ومدته)عام، كل من الأول)ديسمبر( انون ك٦ 

لأنب)الوّم(؛ مي وسالعربية، الحزيرة ق غانا الأمجaلار فيه تكثر ان بالعادة 
الليل،يبرد وفيه دق، اممه بإذن والخضرة اُت، باليالأرض م يفيه المتلراكازل 

اJكتثريا— اممه بإذن — فيه وتكثر المهار، ق تدريجيا الحرارة؛الانخفاض وتبدأ 
يةوالحاموالزكام، الأنفلونزا تكثرأمراض ولدا الحو؛ ق العالقة واليكرو؛ايت، 

لدى؛عضالاسّ



الفوائدلطائف 

3_-nU <اباست

إلتمر وتعام، كل من مبر( الأول)ديكانون ٧ الربعانية تدخل 
قخاصة برد اليشتد وفيها يوما،  ٣٩أيامهات وعدد الشاق)يناير( كانون ١ ٤ 

اللي•

الشطمؤسُ هاذاوة< - ٤٦٨

برئهأن إلا بالخفاف، يتم لأنه ا،لربعانية؛ برد من أشد وبريم رالثبط( موسم 
اللملافه لالمر؛عانية)يةال_ا خلافا الغالقة، الأماكن ق وليس الييوت«، خارج يكون 

رمكيةب، الشط العامة بعض مي ؤيالأبصار(. لأول نمرة ذلك، ل والنهارإن 
فتحةؤيضع ححرْ، محقر وهوالثعالب، ررالجصتي® لأن بدلك،؛ وسمستا الحصني(، 

الشرفيالهواء لكن الشروق، عند الشمس أشعة تدفثه أن أجل من للشرق؛ ابحر 
شدةمن الحصني فييكي الخحر، داخل إل يالج الشيهل، موسم ق تأب الذي البارئ 

الريا.

ئييعالقتاء هائد3< - ٤٦٩

قيقدر المؤمن فان الهلاءارت،، اتقن بق فيه يرغ لأنه الؤُن؛ ربيع الشتاء 
يةولتأبوهريرة}يفقهه وكان ولاكالفة، مشقة غير مجن مارْ صيام عل الشتاء 
ليلقيام وأق الشتاء، ق الصيام فيقول: بل، قالوا: ارئة؟ البالخيمة عل أدلكم 

إلذلك، بعد تقوم ثم النوم، من حظها القي تأخذ أن يمكن ه فلتلولالشتاء، 
٠،١الصلأةل

(.٣٥٦)ص! رجب لأبن المعارف"، ءلطاف ا



الفوائدلطائف 

-هثوصدى<ةاممام٤٧٠

كلمرات ثلاث وتدور وثالثه، مسة  ٣٣كل الأربعة الفصول تدور 
امنة ١ ٠ ٠ 

الأنم>إدس إلا د>د حرولأ لا ٠٠٠٥٥-  ٤٧١

^سمحدسس:)لأحرإلأبمدالأضاف،ولأيردإلأ

إلالشص انصراف بعد إلا لايكون الثدي ا> أن وانمى: الانصراف(. بعد 
البمرديكون ولا يونيو(، ٢ ١ بعد شإلأ)أي ذهابها نهاية إل تمحل أن بعد الخنوب 
الشتاءق جنوبا ارها منهاية بعد الشإل إل الجوب من انمرافها بعد إلا الشديد 

ا.ديم؛ر(ل ٢ ١ بعد )أي 

٠٥٠٥٥- ٤٧٢  U اساعظُحلق

رونر(بار)كيوؤيوّسي مبإرسال ا( الأمريكية)ناٌالفضاء وكالة قامتر 
لال٠رخ،البار وصل وند ، ٢٠١١نوفم^ر ٢ ٦ المستر يوم الريح كوكسر إل 

الماعة،ق كم سر ألق٢ ٠ بسرعة ثر يأنه ْع ونصما، أشهر ثانية الرحلة واصتغرنتر 
تفصل؛؛نالتي المسافة وهي كيلومتر، مليون  ٥٧* مسافة المدة هده خلال ع وند 

والمرخ••الأرض كومر 
المحاالكون هداق آدم ابن وماأصعمرالله؛ خلق ماأءثلم اطه! بجان 

[.١٩١اؤمحك: ] »ينا ئا.يث* 

I ٩٥)"Y/ للعودي نجل.'، ق العاميزن رالأعثال ت١( 









ؤإوهإثيياتيوم اّقأبيى ة! ٠۵٥- ٤٧٣

بعدمن ( ١٢)السامة من الحاصر الوقت ق العالي الاصطلاح ق اليوم ييدأ 
فتاوىق حاء الفجر، طلؤع من المسلمين عند شرعا اليوم يدأ بينإ الليل، منتصف 

اكوىرتمس¥ا(راووببلأمحدسانماىةسوثاسوالإذاء 
٣أثث مايكتب ثآثمأ كثئيئن محاق؛ قال الثاق، الفجر بهللؤع لم؛ن الم

محمحي]امبخا[.وقال
ام.مكتوم« أم ابن يوذن حتى واشريوا فكلوا بليل، يوذن بلالا ررإن ._y؛،؛ 

محللؤعمن وقته يسدئ الحمعة غل أن منهاI شرعية، أحكام ذلك عل وي؛زس_ا 
يبدأالحديث( صحح من الحمعة)عند يوم الكهف سورة قراءة وامتحبابؤ الفجر، 

اانمة..(.فجر طلؤع من 

ئيث(ثاء ها محاق{)إلا الأستثتاءهيقوثه مصي < ٠٠۵٥- ٤٧٤

معديأععٍااقيت ^?!؛١ ئقت افه قول ل الوارد تثناء الامق العالإء احتلف 
١[.٨• : له>ةث محإلأناهجظهوئوم< 

أنهاهئتا! الاستثناء معنى أن ،؛ تمسبرهأ ق كمر ابن الحاففل هوماذكرْ والأقرب 
افهمشيئة إل هوموكول ل بياته، واجبا أمرا ليس التحتم من فيه هم فيإ دوامهم 

النفس؛يلهمون كإ والتحميد بيح التيلهمون ولهذا داؤا؛ ءاليهم المنة فله ٥^،، 
متوهميتوهم لئلا ممهلؤع؛ غر أي؛ ؤرؤنذوزه ^٤٠٥ بقوله: ذلك ءم_، ولهدا 

الأنمطاع.وعدم بالدوام له ختم ل انقهلاءا، ثم أن المشيثة ذكرْ بعد 

Xroy/Div.



الفوائدلطائف 

اممسانقوتهماسليط هصى هئد|ة< - ٤٧٥

منظورابن قال اللسان، )يعل القولت ق فحش عتدْ ش يقال لغؤية: فائدة 

ماوطة(أا،.والأنثى اللسان، الهلويل والساوهلت )اللط \ضوب.' سان لق 

أمثاوقستهائية: - ٤٧٦

ؤيضربوالرعد، برق المن ؤيثرق( يرعد )فلأن العربsت عند الأمثال مجن 
يضرباليتامى( رووس ق الحلاقة يتعلم )فلأن الأمثال؛ ومن التوعد. للمتهدد 

غراب،(؛منة ولا ذباب، )منة الأمثال؛ ومن اء، الضعفعل نونته يفلهر لن مثلا 
محسنةلايكثرإلاق فانه ااغراب، أما الربع، وكثرة الخصس، تة محمق يكثر الذبائح لأن 

.٢٢جثثها..أعل وهوعه فيكثر الاشية، تموت عتل.مجا الحدب 

شيقائيص قاض، حدث ^٠: 
أعجبالئاإذا لأنه سائق؛ ؛ والصواب، شيق، حديث، يقولون؛ لغؤية: فانية 

،.أو الشوق أنت، وكنت، هوالثائق، كان أوحديث، مشهاأ 

هائلة:-  ٤٧٨

همآأن للتعبيرعن ينعمل ذوشجون( )الحديث، العرب،؛ عند الأمثال من 
ا.بعقار بعضه يثير الحا.يحإ 

(.٢٢٠)ا()يم 

(.١٦٢٤، ١٦٢٣)ه/ للمودي نجد،، ل العاب »الأمننال، )٢( 
٢(.١ ٩ )ص؛ كور لبشار الأنلأم"، "عترا^، )٣( 
(.١١٨)ص؛ ،: LjyJlالأمثال، ،امعجم )٤( 



الفوائدلطائف 

رامماطىسش < ٥٠۵٥' ٤٧٩

ؤإطلاقالفاجر. الخسث وبمعنى! الهلريق، قاطع عل )الشاطر( لفظ يطلق 
ءاليتنبهلحطأ، الدرس ق التفوق عل له المدرس؛ن 

٥٠- ٤٨٠ )قؤيم(اممممأ بض قول أصل { ١٥٥

لخنهمق العامة ستخدمهابعض اش أورشوية، )شوي( كلمة لغوية( )فائدْ 
)ثيء(،تصغثر ألت( انمروس! تاج ق الزبيدي ذكر وقد )ثيء( أصلها الدارجة 
وهيواوا، الأول الياء قلمتا ومها وهي)ثوي( لها، أحرى صيغة وأورد )ثثيء(، 

وصائرالنحوي إدؤيس عن حكيت أنها إل وأثار النسب، ق واوا ماتقلب كثيرا 
،.الكوفن١٢المحاه 

)إيوه(هاد،لأةاقوم،ر{ - ٤٨١

قصبية،كلمة هذه )إيوه(؛ ءيقول(ت كذا؟ فعلت، هل ت نخمن سال عندما 

ستلفة مؤ وهي الكثير؛ يظن ك،ا عامية ولمستإ 

•نعم( )ومعناْت إي الخواب،! حرفا ~ ١ 

إيو.فتتصح؛ به، المم حذف بعد الباقية المم واو ٢" 

)أيوه()إيوْ(ولمت الهمزة بكر أنبما ملاحفلة هع )إيوْ( فتنميرت الكن، هاء ٣" 
اكء'""•

٣^٠ ٦ لل-)ص؛ ر ءِ سلة'، 
)آ()؛/ها،أ(.

(.٤١)ص: الأغلاطاللغرةسصرة«، )٣(



الفوائدلْلائف 

أحطاءممؤيم^٥: ١٥- ٤٨٢

بكيا،علتأ أحيطكم ،؛ Jt-؛حبمرا، محر أن الناس أرادبعض إذا لغؤية: فائدة 
والإحبار،الإعلام محرد الكلام من اراد لأن بكذا؛ أعالمكم يقول<ت أن والصواب 

جوايه•جع من باُلم الإحاطة وليس 

تفيقول بالرمة، القصثرة الدة عن الناس يعفى تعبثر الأخْلاءالإغوية: ومن 
الطويلةالمدة هى الرهة لأن قصيرة؛ مدة يقولت أن والصواب قصيرة، برهة 

هسحلبحا( )حوا، اممامم{ قول فائدق - ٤٨٣

بلعاميا، ليس )برا( والخارج )جوا( بالداخل للموحود الماس بعض قول 
)إنقال! — خ.بمه الفارمحي — لمإن ّعن الحرب! ان يق جاء الفصيح، هومن 
الأثير!ابن قال يرانيه(، اه أصلح جوانيه، أصالح فمن وبرانيا، جوانيا امرئ لكل 

.علانيته وبئرانيه! مره، بجوانيه! وعنى وعلانية، ومنا وءلاما، بامحلنأ أي• 

يكسرامميدان(ات4ثلا)فلأن سش فائدة! -  ٤٨٤

عود،جع الحييان، والحودان! العودان( يكر )فلأن العامية: الأمثال من 
مثلايضرب الأرض، ق الواقعة الصغيرة الأعواد ثر تكإلا شغل له ليس يعي؛ 

بهيل إلاذuئ، له لاحيلمة الذي الهموم به مانحص وكثيرا مايعمله، لانحد للذي 
بالعيداننحهلهلن سن! ناء ق الا؛غة قال العرب، عند الأصل وهوقل،يم ه، نف

.أم.مقعد. 

١: ١٥٧/ )٢()٤ ١(. ٢ ٩، لشاركور)ص: الأنلأم«، »ءثرات )١( 
(.١٧٧٤لنمودي)م/ ونجيء، اس »الأطل )٣( 



الفوائدلطائف 

اتضيصتاتداؤحم اثظمات هذ،وةامحي - ٤٨٥

أماوالصواب عامية، أتيا ؤيعممدبعضهم العامة، عند دارجة كالمة رفدام( 
مجادةوراء(. حلاف )قدام؛ التبمرت اكبمجاح ق نال )أمام(، لمعنى فصيحة، كلمة 
•)قدم( 

ئحه(هبت )هلأى اث4ثلأ مض هذدةأ - ٤٨٦

عفهأملمن يقال رمحه( مت، )فلأن العامة؛^^٢؛ عند الدارجة الألفاقل من 
الريحندتكون منفلورت ابن قال فصح، أصلها وهدم ^١١^١، كان أن بعد الحظ 
)فلأنؤيقال؛ [ ٤٦:ؤودم<محيمره هئ؛؛اؤن(ت اش فول ومنه والقوة، الغلبة بمحنى 

قالآ'؛رين مع يتقصى لا والإععناء، الأحد مهل غثره، ح جيدا كان إذا أربمي( 
الخلق،وامع أرمحي(ت )رجل الأزهري• تال تكديرهم، بمب ولا المائية، الأمور 

ل١ا.والخلية للمعروف مهتز 

ادستالأهثاو >، هائية، - ٤٨٧

فإنؤإلأ الخمل، من الناقة لقحت إن أي؛ الحمل( ماصرها ؤإلأ لقحت، )إن 
٢.^ _l4لايصر الدي للسب، مثلا يضرب يضرها، لن ذللث، 

فصمت؟كليك هي هل )اثمسوار( فائدة، - ٤٨٨

كثثرا؛الإعلام ق الكلمة هدْ تعمل وت)المشوار( الدارجة: الألفاظ من 
مأخوذةوهي محلويل(. مشوار أمامنا يزال )ما فيقال؛ ار، أوالمالهلريق، عل للدلالة 

(.٣٨٨)م/ لنمودي الدارحت•، للألفاظ الفصيحة الأصول ارمعجم ( )١ 
(.٣٣٥)نجدالنمودي ل العامة «الأطل )٢( 



الفوائدلطائف 

تنقول أن والأصوب الفصحى. اللغة معاجم تدخل ولر المصرية. العامية من 
ارصارب(أا)أمامنامأوت محلويل(، أمامناطريق )مايزال 

الأحههءامماضت>، هذدة> -  ٤٨٩

هدال تحدك وأن سق الماس: ممى قول السائعة الأخطاء من 
الموضوع.

وعندما)الواو(، إقحام ق والخهلمأ ونمحوذلك، البلد، هدا زرت وأن ل وسق 
أنامحبق ءنةول1 الفاعل. مقام المدريقوم فإن )سق( بمدفعل الصديية أن تأق 
الأمر.ومع سق أي؛ الأمر® وقع 

إلاالمحنى يستقيم ولا ١^،^، وأن )ميق( فعل للواوب؛ن مكان فلا لذلك، 
^ال تحال>نت، أن )سق ايقة ايالعبارة صواب، فيكون خهلآ، الواوالمقحمة ف، بحل 

)واو(لآا.بدون الموصؤع( 

تيس(عننءجابت عن عاب )من اتمثل: معض هاذدة> -  ٤٩٠

بتيس،حاءاتv أي؛ تيس( حابت، عنز0 عن غاب، )من انمامية؛ الأميال من 
تلدهاالتي العناق قابيل غثرْ، حضرها فربإ عنزْ، ولادة محقر لر من أن والمعنى؛ 

بنفسه،شؤونه مباشرة عل المرء حث، ق المثل هدا ويقرب فيه، مرغوب غر بتيس 

بلفظ؛مصر ق العامة عند مستعمل المثل وهذا بذللاج، غره عل اعتإدْ وعدم 
،.)احضرءنزين،نم_إانمن!(ل 

٢(. ١٩٨/ ) الهادى لعبد العربيرا، الإعلام لغة تصحح •معجم ( ١ ) 
(.٢٨٢)ص؛ العربي(" الإعلام لغة شحح "معجم )٢، 
١(.٤ ٤ ٠ للمودى)أ/ نجد«، ق العامة »الأئاو، )٣( 



لاحقؤتدطائفا1فوائد 

طيرسلوى(اث«ثلا)فلأن سنى ه1ددة< - ٤٩١

لهاثمر، من امرأة وسلوى سلوى( محلبمر )فلأن العرب: عند الأمشال من 
تقالت تذهبتن؟ أين لهات قيل لأحدهم الذهاب أرادت إذا شجعان، إخوة ثلاثة 

وهمثلوى فهي التهم، وبأرواحهم لخفة ثر؛ بالعلوثبهتهم ثلوى! طر إل 
طٍورُاألا/

)الأحناف(اتساست الأحطاء س فائدة، -  ٤٩٢

)الأحناف(؛حنيقة أي الإمام لأت؛اع يقال أن الشائعة: اللغوية الأخطاء من 
والصوابميل، رجله ل الذي الشخص I والأحق، )أحنمح( جع الأحناف لأن 

حنيفة.أي للأمام نسبة )الحنفية( يقال1 أن 

بسي(حليمم يوم )•ا اتبمثل، سئى فائدةا - ٤٩٣

اشتهروظهربل مرا، يعد لر أنه ت أي بر(، حليمة يوم )ما انمرب: أمثال من 
بنالحارث تتح بنحليمة أن وأصله انتثارْ، مع إخفاؤه يراد لما مثلا يضرب أمره، 

قبلولا له، غازيا السإء ماء بن النذر قدم لما أبيها عل أثارت ان، غملك جبلة 
أتيمللمنذر ؤيظهروا رحاله، من رجل مئة محتار بأن حليمة ابنتته فأثارت به، له 

وتشرحبالهلسبا، تهليبهم حليمة وقامتا تلوه، تغافلوه إذا ثم يالطاعة، له يدينون 
حليمة)مايوم العرب عند مثلا ذللمثج وأصبح وقتلوه خهلتها، ونجحت، فكرما,. لهم 

ِ)؛(
ا؛ر 

١(.٢ / )Y لاقاصي وحوادثها•، نجد •تأريخ )١( 
ا ٦٩رص. عباس لإحسان العرب•، •أمثال )٢( 



الفوائدلْلائف 

صيف(امحثل{)سحابص سش ،ة، ۵٥- ٤٩٤

مثلاللأمريضرب تقثع( قريب عن صف رمحابة العرب: عند الأمثال من 
التفرق AjtJjMالصيف 1ءاة >االأن ذلك و المرح؛ الزوال له يرجى الذي انلكدر 

دالزدال"'•

اتهثشإصافح ض الأهصح هئدة| - ٤٩٥

لأنلالج«ع؛ يضاف أن فالأنمح مثنى، إل اكى أصيف إذا لغؤية: فائدة 
صعنهئاق؛ اف قول ق كإ واحد، لفظ ق تثتيتئن ين الخمع تستثقل العرب 

^^ىس(،لكنلأكاض،الإسسثىإلةوثةهلمح:إ[، 
لالج٠عرالإصاقة تكون أن ناسب مثنى، 

)اتاي1وح،ت(مؤنهم: سني هذدة< - ٤٩٦

والعربالزوال، يعد كان إذا )البارحة( الاصسةث  aJLJJيمال لغؤية: فائدة 

الزوال!يعد وتقول الكلام، ونت، من لقرببما كذا؛ الليلة ا فعلنالزوال• فبل تقول 
فعلنا^ظورفيلنالعربلم)اسمبمول: 

ؤيقولونالشمس، زوال يعد ذللث، يقال مضت،، قد الي لليلة وكذا، كذا )البارحة( 
لففل)اuرحة(إطلاق يعضهم وصحح وكذا(. كذا الليلة )فعلنا الزوال: نل 

النبي)كان نال: مره مواستدلوا؛حديث، الزوال، ولوقبل مضته قد الش لليلة 

(.٢٦)ص: •معجمالأعثال،المدة٠ )١( 
(.٢٥٠)آ(»دحاكوير«،سوكان)؛/ 

(.٤٢)"ا(»الصباحاكر«)ص: 
)؛()؟/ار-إ(ا



الفوائدلطائف 

البارحةمنكم أحد رأى هل بوحهه، عليهم أتبل المح، صل إذا 
رؤيا...(راا.

اسمنالأحْهء س ^٥: ١٥- ٤٩٧

الطاء؟بضم أو)اصهلن( الهناء، شح )اصعلر( نقول! هل 
حطأ؛الميتة،؛ أكل اراصهلرإل العللبة! بعض وقول اصعلمز، بالضم الصواب 

ملجاهو رراضطر(( لكن وكذا، كذا إل غيره ألحا أي! غيره، اضعلر يعي، اضطر لأن 
،^iJu  ٢٢١صء.

ممسودىاتمصيمت الأصول •عجم كتاب فاذاوةأ - ٤٩٨

العبودىناصر بن محمد للمشمخ الدارجة، للألفاظ الفصيحة الأصول معجم 
مادته.ق غزير نوعه من فريد وهوكتاب محليا، يةعفي'؟ا 

٤٩٩ - iةJفصيمت؟هي هل )اثبنيوئ كلهم فات

حديدمن قصؤبة البزباز! أبوعمرو! قال بزايين، حمعه! الماء، صنبور )الزبون( 
ا.اكارر تنفح الكير قم عل 

اتدايحصالأص^ل •_ فايده! - ٥٠٠

مثلايضرب انمن،( من الكحل )يرق، الناس،: عند الدارجة الأمثال، من، 

،رصححالصح،، صلاة يعل. الرؤيا ءنمثر باب ءالتميرء، صّحيحهاكتاب ؤ، اليخارؤ، أخرجه ( )١ 
اوخارتم،«)ا،/؛؛(،برقملماإ•؟[.

(ء٥٢١/١٣^»اكرحاب،لأينين)
(.١  ٦٢، ١٨٤انمارحةأ،)ا/للألفاظ الفصيحة، الأصول، »ْمءم )٣( 



الفوائدلْلادف 

الخطيقرأ ومنهات)فلأن وغره، الثعالى ذكره قديم وهومثل الرثة، ل ماهر 
الكلاميفهم الذي يالذم اجلثل هذا رضرب اموبة، الرسالة و)الخط( مقالوب(، 

يظهرمثلالن يضرب اليتامى( رووس عل الحلاقة ومنهات)يتعلم الإشارة، من 
ا.ستصاله١ الأندلس ل العامة كانت الأصل وهوقديم الضعفاء، عل قدرته 

٥٠١ - at_ اتدارجصالأتماظ س

وقية)خنين( الفارممن وأصلها أوالرشوة، انملية يه ويراد )بخشيش( ~١ 
التركية)قشيش^

الضخمالرجل ال^رطامت منفلورت ابن قال )براطم(، وجعه الشفة، الرطم! ٢- 
الشفة.

الفصحىق يمي هوالذي الت، والفلاهرأن الرحال، يلبها عباءة البت. ٣" 
صوفمن ثوب البت، الأصمعيI قال )البحج( 

سة<ممحاوةطد- ٥٠٢

ائرحمدون )الضاد( بحرف حصت، العرب أن عل اللغة ءل_إء أجع 
لوجودا المعجم ا حروفأقل صارتا ولغرابتها ■مرهم، 7ا-ا يتكلم ب الأمم، 

كلامجلة من كلمة نحومنة ق لأتوحدإلأ فهي اللفغ!-، ق وتمرقا الكلام، 

•^١

العبودي.لحمد نجد•، ز العاب رالأمثال ( ١ ) 
للعبودي.الدارجة*، للألفافل الفصيحة الأصول رامعم )٢( 
٨(.عمروالداق)ص: لأي والغناء*، الضاد من ؛رالفرق )٣( 



لفوائد١ لطائف 

بقعا(صكتق )فلأي اتعامي، اثهثل معش قاتلة{ - ٥٠٣

الصائب،عليه اجتمعت أي؛ بقعا( صكته رفلأن العامة: هند الأمثال من 
قمنفلور ابن قال الدنيا، مصائب إل ذلك نقلوا ثم الجدبة، نة ال)يقعا( وأصل 

محييةأي• بقعاء، سة العرب؛ ان ن

اوولأضَتنعر1وف هاذدأةا - ٥٠٤

عندوالوقوف الحجة، استحكام ق الإيجاز البلاغة قيس؛ بن الأحنف قال 
مايكتفى؛ه.

الحجةع؛ن إل ءالقصد قالا1 البلاغة؟ ما عتبة؛ بن الله عبد بن اف عبيد ومثل 
ا.الالففل«١٢بقليل 

اتبلاضتتحقيصت فانية{ - ٥٠٥

إعادةغبر من حاجته أفهملث، من كل ال؛ قالبلاغة؟ ما لحكيم؛ قيل 
الاستعانة؟فإ ة، والحبالإعادة عرفنا فقيل؛ فهوبلغ، استعانة ولا ة، حبولا 

'عّي*.•وافهم متى واسمع هيه، ؤيا هدا يا كلامه؛ مقامحير عند قال محدث، إذا قال؛ 
}العيل من أشبهه وما كله فهدا 

يتطنن()فلأن اثهثل{ هعض فائدة{ - ٥٠٦

وهييخروتارأ، أي؛ (، ayjيمملنز؛،)فلأن العامة؛ عند الدارجة الألفامحل من 

(.٢٣٦لنمودي)\إ الدارجت•، للألفاظ الفصحة الأصول •سجم )١( 
(.٥٠الشرعة،)ا/)آ(»الآداب 

(.٧٤للجاحفل)ا/ واك؛ين«، »اوان )٣( 





سوضتفواثد 





الفوائدلطائف 

اسمرتحصيل طه فاذد،ة< - ٥٠٨

أشياء:بثلاثة العلم يحصل مرة؛ ابن قال الحوزي! ابن قال 

حففلإل ذلك دعاه بالعربية، التكلم ه نفكلف من فإن به، العمل أحدها: 
تعلم.^٤، ١١فتها؛مقتضى ليعمل الشكلأت،؛ عن محال ومن المحو. 

تعليمه.إل أدعى كان الناس، علم إذا فإنه التعليم، والثاني؛ 
منالتصنيف من يتمكن ولا المحمث،، إل محرجه فإنه التصنيف،، الثالث،: 

فيهل١ا.صنم، الذي الحلم ذلك، غور يدرك لر 

اتحلق؟أفصل ؤق،ؤاسمح 4ح«د اتتيي يقال؛ هل فائدة؛ - ٥٠٩

القولأما ش—لئ،، بلا ادم وك وسيد البشر، هوأفضل محمد ا نبين
بياؤولثد'لإثنا ٌإ؛أ.' اممه قال وقد لدلكر، يدل دليلا نعلم فلا الخلق( )أفضل بأنه 

تيقل ولر ٧؛! • محلأ4تالإهإإت -ظمنا ^^رءخثرنس قوله: إل 4 ءادم..• 
حلقنال٢،.من حميع عل فضلناهم 

باممينسمه يصيب أن حاق ثص يشؤع 4ا فائدة! - ٥١٠

يقول:أن فالشرؤع به، لإعجابه أحدا، عينه نصيك، أن محاق الإنسان كان إذا 
)هلا،: Itjأخاه؛*أصاب الذي للرجل قال هلجثوسمح البي لأن عاليك؛ افه ارك تب

كإملكه، أعجبه من يقولهات فهذْ اض( بإلا قوة لا افه اء ثأما)ما ۶^،(، بركتؤ 

١(. ٠٦_«)Y/طبقات »ذيل )١( 
ءثٍمينابن ائل ممن التووين الث٠رات )٢( 



اأموائد|لطائف 

إلاقوة لا اش شاء ما قلت جنتك دخلت إذ )ولولا ت لماجه الحنة صاحب قال 

بالنح(راا.

اسمراحت طمحق فاذد،ة< - ٥١١

طويفن\ن:فلذلك أهله؛ عن اليلم أخذ من بد لا 

المشافهة.)أحدهما(: 

الدواؤين.ومدوق المصشن، كب مطالعة رالتاني(: 

يشهدهاوالتعلم، المعلم يٍن محاق الله محعلها لخاصية إما ١^، الأول والطريق 
وثيففلهاكتاب، ق المتعلم يقروها مسالة من فكم والعلياء؛ م الحالزاول من كل 

لهوحصل بغتة، فهمها الحلم، إل—ه ألقاها فإذا يفهمها، فلا قله، عل ؤيرددها 
ؤإيفاحأحوال، قرائن من عادى بأمر إما محمل الفهم وهذا بالحضرة، تبما م العل

بأمرولكن معتاد، غجر بأمر محمل وقد ال، ببللمتعلم محطر لر إشكال، موضع 
يلقىما إل الحاجة ائي بالفقر ظاهر العلم، يدي لن مثوله عند للمتعلم اهه تبمبه 
٢٧.،

اتبتاءثها يوجه اثني اتجهات افصل هاذاوة< -  ٥١٢

البتاءتفا يوحه التي الحهات أقمل أن الكهف آيات من بعضهم تنبعل- ام
٥٥لأته نحوالشيال؛ من الكهف، هذااب )بتفرْت ممرق ابن قال الشيال، 

يتقلصأي: عثه تزاور طلوعها عند دخلته إذا الشمس أن أخجر 

(.٢٣٢زمحىنآئث)اِ؛/ اصن محمد للشح •اللقاءالشهري• )١( 
)آ(»الواممات«)آ/اِ«آ(.





الفوائدلطائف 

أواثتأض؟الإسحاع اثم>آنا تلاوة ض أفضل أيهما فاثJةا -  ٥١٤

نات،ح عشر حرف بكل فيكب القرآن، تلاوة ق الإسر؛ع أفضل: أيهما 
والترتيل١^١٤ من لكل أن )التحقيق حجر: ابن الحافظ قال والترتيل؟ التاف أم 

يقفلأن يمتغ فلا الحروف، من بثيء محل لا الؤع يكون أن بشرط فضل، جهة 
ثمينة،واحدة بجوهره تصدق كمن وتأمل رتل من فإن يستويا، وأن الآ"حر، أحدهما 
قيمةتكون وقد الواحدة، قيمة قيمتها لكن جواهر، بعدة تصدق كمن أسميع ومن 

يكون؛العكس(ل^وقد الأخريات، فة من أكثر الواحدة 

إذالم المإن يقال: وقد قبله، القيم ابن قررْ قد حجر ابن الحافظ ذكره وما 
معينالهذللث، يكون حتى أفضل والتأق الترتيل يكون النفس، صفاء وفت، ق كان 
يكسسبلكونه التلاوة، من فيكثر القس، صفاء حالة ق يكن لر ؤإذا التدبر، عل 
حنا'ت•عر حرف بكل 

الإخلاصسوية ٢ اجرس يكؤن هل !^ ٥٥٥- ٥١٥

كاملا؟اثق>آن خت،ر كاجرس 

الأجوروأن كالمحقق، لايكون المقدر أن العلم أهل عند المقررة القواعد من 
بمنالثيء فعل من بمتوي فكيف الفعل، ل المشقة أو المصالح بتفاوت تتفاوت 

علمهالمرتب الفعل لا التقدير، j الفعل أصل المراد فيل: فليلك له؟ فعله قدر 
القرآنئلث، تعدل محكده -آهوآثم فورة ذللئ، وعل ر ل التحقيق ق الفضل 

كاملا.القرآن حتم من كاجر مرات ثلايثح قرأها من أجر لايكون لكن 

١الأحلكم،)ه/ بفواتيعمدة "الإعلام )٢( (. ٨٩:ا(«ذحاوارى«)آ/ 



الفوائدلطائف 

علنا(فمه يلتبمس طووق؛ا سلث )_ _J^،t محصى > ٥٠۵٥- ٥١٦
يلتمسهمحيت سلك من ® حديث معلماعل الميمين محمد الشخ قال 

الحسى،الطريق يشمل الهلريق ملوك ت اش به له اطه سهل علنا فيه 
أوجدا مالعلم مكان كان صواء العلم، مكان إل بيته من ان الأنياق أن مثل 
الطريقفهو الثاق: أما الحلم, طالب ق الرحالة أيقا ذلك ومن ذلك، غبر أو كلية 

يراجعفالذي الكتب، بطون ومن العلماء أفواه من الحلم يلتمس وهوأن الحنوي، 
مالكفد فانه كرسيه، عل حالنا كان ؤإن شرعية مسألة حكم عل للعثور الكتب 
يلتمسطريثا سللث، فد فانه منه، يتعلم شيح إل جلس ومن علما، فيه يلتمس طريقا 

فيهءل،اأا،,

ايهالميثنت محن اثصهمحيح اتمحوقف قائدة{ - ٥١١؛

أحهلاءهمالصحف ق يكتبون هؤلاء أحذ الحياء بحفي زل إذا الناس بعمى 
وجوه:ثلاثة من مضرة فيه الفعل وهذا الحق. يبينون أنيم بحجة 

محهلئ،هذا أن الأحريرون يالشخص يثقون الذين لأن الكاتب؛ عل مضرة أما ~ ١ 
محيهم.ويقلوزنه 

الحل،اءمنازل صعقت، إذا أنه ومعلوم الردودعليه، للثانغ إصعائا أيصا فيه أن ٢— 
الأمة.ضاعت لأمة اق 

قولافال إذا عليه، ردأوالردود الذي الحالم لأن إصعاما أيصا ا فيهأن ٣- 
علوالواجب فلأن، حهنأ من هذه لعل وقالوا! فيه، الناس شك المسألة غرهذه 

،١  ٥٨٦/ ١ ) الخالجزء ريا»ض رح 



الفوائدلطائف 

الصوابكان فإن محيتاقثوه، به يتصلوا أن أحدهم أحaلأ إذا بينهم فيإ العل-إء 
اشعهمر١معهم الصواب كان ؤإن تبعوه، معه 

وامقى(الأحلام )تأؤيل كتاب هذدة< - ٥١٨
سيؤيىلأبى سبته تصج هل 

بتتهنلاتصح والرؤى الأحلام تأويل ي ثرين ّ—لأبن وب المنالكتاب 
أهجنمن تمرالرؤيا علم ق سمين ابن إل النموبة )الكتب الكتايىت محال إليه، 

منقيه ألفوا ما أول هدا يكون أن التتابعبن من يتتصور ولا اللف عل كذب ا م
والتصنيف(لآ/العلم أبواب 

اتزئبمى اثتائب ءعا«ل،ِ، كيضت فائدةأ - ٥١٩

المعاصى،أصحاب من غره عن نحتلف خاصة معاملمة يعامل الذنب من التاب 
رَمحةهقتتيمية ابن أبوالعباس ئال التتوبة، عل ث>ع بل يوبخ، ولا يلام محلا 
الخير(رص.له أظهر التوبة أظهر ؤإذا الماس، باتفاق المائب لوم يجوز )لا 

بإثهعاؤقاممتاءاتحمموب استياع حكم - ٥٢٠

اللفعند،^١•؛ تحريمه عل اللهومحهع بالأت المصحوب اء الغنامملع 
محمعمحرم المهلربة اللاهي آلات تإع )امو؛وئأذ0ث.' رحب ابن الخاففل قال الصالح، 

هيهالرخصة نقل وس ذلك، س ثيء ل الرخصة أحد عن ولايعلم تحريمه، عل 

عيض.لابن هممران آل سورة تر تف)١( 
٦(.١ للكاف)ا/ الإدارة،ا، »الترات؛ب )٢( 

)'آ(»الآداباكرب«)ا/خ؟اك



لط1ئفاكوائد

عننقل ما عليه يثته ربإ الناس وبعض واذرى(لآا. كدب فقد به، يعتد إمام عن 
الملاهي(بآلات الصحوت )غثر اللحن الشعر ا|ست،اع ق الرخصة س اللف بحص 
حيل،بصوت الشعر ينشد أنجشة كان وقد وهوحائز، غناء، بعضهم يسميه الذي 

الغناءأحمد! ا.قال ١ اذجساتا بالقواريريا ،اؤفئا فقال! الّكا بحصرة 
آتيناكم.أتيتاكم الراكب! هوغناء الرخصة فيه وردت الذي 

اثمئسؤقت، اثبمؤمممت  ١٥٠۵٥- ٥٢١

يقومكان أنه النتييردعن ٢ ;حمذمحه! عتيمتن بن محمد الشيح قال 
قال!الأنصار س لرحل امرأة زفت ذ بل الصحابة، ولاعن الأعراس، ق ختلنا 

أنعل ذللث، فدل الالهو٠ل٣،، الأنصاربمجيهم فان ثهو، معكم كان ما عائشة *ريا 
وليسالناس، عل يثقل قد فإنه الأعراس، ق خْليبا قام إذا ولأنه مقالا، مقام لكل 
النامية،هان.ْ ل إلا أوأصحابه أقاربه رأى ما الماس أحد يكون قد يتقبل، أحد كل 

لأمامثقلة؛ غثر المواعظ تكون أن أحب، وأنا حم، ويأنس إليهم يتحد.ُثج أن جريد 
العرسمحفل ل أحدا لوأن ولكن! الواعتل، وكرهوا كرهوها، الماس عل أثقالت، إذا 

يتكلم.ّ(لأا.أن له فحينئذ يتكلم، أن الرجل هذا من ؤللب 
)ا(ااذحالارى«)ا'/ّاخ(.

ومحايكرمالشعروالرجزوالحداء من رمابحوز باب ُالأدبُ، كتاب صحيحه، ل البخاري أحرجه ر٢ا 
ارالفضاتل•،كتاب، صحيحا، ق ومالم [، ٦١٤٩]برقم (، ٣٠)a/ الخاري* رصحح منه•، 
لم•ماصحح بالرفق؛_•، مطاياعن للنساءوأمرالسواق الهي، رحمة 'ل باب 

ا.٢٣٢٣(،برنم]١٨١١/٤)
زوجهاإل المرأة اللاق»ردين ءالناء باب كتاب،'النكاح•، صحيحه، ل البخاري أحرجه )٣( 

ياورئأ،بروم]أآاها.ويعانهن 
)أ(»محموعاكاوى«)امآ/ماا(.



الفوائدلطائف 

الاتصاو•سمهادات فائدة، - ٥٢٢

لأخيكام الأيتلم: المعليها محرص أن ينبغي التي الاتصال مهارات من 
منلم الممحصله ما مع المقوس، ق الأثر أعفلمم له ذلك فإن تلقاه؛ حينإ لم الم

.٢١صدقة#أاخيك ااتبسمك الصحيح; الحديث وق يذك، الأجروالثواب 
الأمثالومن ا. طلق*أ بوجه أحاك تلقى ولوأن شيئا، العيوفج من تحقرن و*لأ 

متجنا.له يفح أن لأينبغي الناس وجوم ق الأيتام لامحن الذي الدارجة؛ 

اثنوم__ من فائدة، - ٥٢٢

ودعا،لعتائ اممه ذكر استيقفل وكلمإ وضوء، عل يكون أن ينام أن أراد لن يس 
معاذعن صحيح ند يداود أي سن ففي بالإحابة، حري الوقت، هدا ق والدعاء 
فيتعارذكرْلاهرا، على يبيت لم ْمممن ررما قال؛ المبي أن لآ.بمئ 

يتعار!معنى ،. اياه"ل أعط—اه إلا الدنياوالاحرت من خيرا الله فيسأل الليل من 
صوت.ْع نومه من يتيقفل 

اثخطإبؤعمربن اووبك.راثم<ديق حمرالأص، قاتلة، - ٥٢٤

يلوعمر، يكر أي عل قفله من عل ينكر ثمبمن طالب أي بن عل كان 
حدحليته إلا وعمر يكر \لي عل فقلتي أنه منكم أحد عن يلغني لا يقول• كان 

استنصنائع رمحاحاءق باب 'الروالملة'، أبواب سه، ل الرمذي أخرجه )١( 
[.١٩٥٦]برقم (، ٤٠٤)"T/ بشار الترمذي'ُت،؛ 

نحربجه•)؟(سق 
داود'ابى ءاسن طهارة'، عل النوم اب'ل بارالأدب'، اب كتأول سننه، أبوداودل أخرجه )٣( 

٥[.٠  ٤٢(،برؤم]٣٨٥الارنووط)U/ ت،: 



الفوائدلطائف 

الكوفة:منر عل نال أنه وأكثر وجها نحوث،ان؛ن من عل عن روي وقد اشتري. 
وعمرأبويكر نبيها يعد الأمة هدم محر 

ؤإتثاى؟اتصؤه صب مند يبدأ بهن ٥^٠< ' ٥٢٥

يبدأ؟بمن اي والنالقهوة صب عن إ؛ءهانثث باز ين عيدالعزيز النسخ تل م
يدأ؛الأكرمسءلبمنالأكرأأ/

ياتتياتالأصاو إئبما ٥^٥، - ٥٢٦

فإنكاuلة، حاسة لكلمة س«ص. 

والمساجدللشمسفه الماجد من واحد ؤإلأفكل للجد؛ لكلروح للعمل النية 
اللهإل الخلق أقرب هذا ثم واحدة؛ فصوري الأرض عل جبهته وصع قد والممر، 

اضل٤ا.عن الخلق أبعد وهلءا هصاق، 

سعراممؤل٥^٠٠ - ٥٢٧

إلالنفوس تتحرك كلأ الرقيق؛ الغزل المعر أشكال وغره أحمد الإمام أنكر 
الفواحشلْ،.

ايننم؛ة«)؛/ي•؛(.)ا(«محموعذاوى 
اينباز<ا،للروفي)آ/"اأا(.)أ(»ماتلالإيم 

افرسول إل الوحي بدء كان ركيف باب الوحي•، ريدء محاب صحيحه، ل البخاري أحرجه )٣( 
يهست«،»بحاوخ1رى«)؛/1(،)ا(.

(.٢٩١/٢٨)٤(٠مح٠وعiتlوىاينتج٠)
٢(.١ ٥ / YA)تيمية، ابن يتاوى ارمحموع )٥( 



الفوائدلطائف 

اثيحآنهو\ءه عند ايثثؤع هذال،ةاٌيوعيي ' ٥٢٨

الدمعءمت> سني مخأأمنهن أئزوإثرآفيور سمعوأمآ ^يإدا هقاق؛ اض نول دل 
والبكاءالخشؤع القرآن! نراءة عند الشرؤع أن عل [ ٨٣]ا،واةة يما 

الخوفالشلب إشراب واراد; . ٢١١فتباكوا® بكاء تحدوا لر فإن »ابكوا كاوالختر: 
والهاةشةئاق،ر؟،.

1ثسقهأتدةالاعست - ٥٢٩

الخمنعن مأثور ولكنه ء؛رلإثقلةةمح، الني كلام من ليس لفاسق(• نية )لا 
النوعانوهذان الماس. بحذره بإفيه، اذكروه ذكرالفاجر؟ عن أترغثون قال! أنه 

اسماء:بين نزاع بلا الغيبة يجٌزفيهما 

والبيعوالفواحش، الظلم مثل للفجور، مظهرا الرجل يكون أن )أحدهما( 
للسنة.المخالفة 

أنهؤيعلم أواسشهادْ، ومعاملته متاكحته ق الرحل ار يتثأن رالتاني( 
.٢٣١٠١حاببيان مستشاره ف؛نصءحه لدللئ،؛ يصلح لا 

هذاوة،دلأثصضبمامماض- ٥٣٠

القضاءأحن لا إق ه! لفقال القضاء، لوليه رجلا الرشيد أحضر 
صاحبهيمغ والشرف شرف للن، حلال! تلامحث، قيلت، الرشيد! قال فقيه. ا أنولا 

»هن.اوقال: [. ٨٧١٢٣]( ٢٦٢ ءالتدرك•)1ا كتاب»الأصالأ، »التاررك«، j الحاكم أحرجه )١( 
ءنرحاْاا.ولر الثسخين شرمحل عل صحح إسناد 

٢(.١ ٩ / YAبمة«)ابن كاوي »محموع )٣( (. ٣٤٢التأويل")٦إ »محاّن )٢( 



الفوائدلطائف 

رجلوأنت حطؤ٥• قل يعجل لر ومن العجلة، من يمنعك حلم ولك الدناءة. من 
به.تفقه من إليك مسنضم الفقه وأما صوابه، كثر شاور ومن أمرك ل تشاور 

ا.مهلعتار فيه وجدوا ما فول، 

اثقثطءهي ْيثت قسم - ٥٣١

القمر،من أحن تكوف لر إن ثلاثا طالق أنت لزوجته• موس بن عيي قال 
فاحبرهالمنصور، دار إل غدا أصبح فلمإ طلقتمب! وقاك! عته، واحتجبت فنهضت 

منحمع فقال واستفتاهم. الفقهاء فاستحضر عفليإ، جزعا للمنصور وأظهر الخبر، 
فقالساكتا. كان فإنه حنيفة، \لي أصحاب، من واحدا رجلا إلا طلمت،، قد حضر! 

ؤبالأنان حلقنا )لقد يقول اش إن الرجل• له فقال تتكلم؟ لا للت، ما المنصور! له 
زوجته.ممللق فلا منه، أحسن ئيء ولا الأشياء، أحن فالإنسان تقويم( أحن 

زوجتلث،لى.عل فأقبل الرجل، قال الأمركا مو'ست ابن لعيسى المنصور فقال 

ه،هرةلأبن الإفصاح كتاب فاواوة< - ٥٢٢

الصحاح،امعانب عن ءالإفصاح كتاب، هبيرة ن محيى الونيرأبوالمفلفر صنفإ 
حديثإل فيه بالغ ولما لم، ومالبخاري صحيحي شرح وفد محليات، عدة ؤ؟ 

الفقه،معنى عل وتكالم الخا.يث،، شرح الدين® ي يفقهه حيرا به الله يرد ررمن 
الأربعةالأئمة بين فيها والمختلف عليها، المتفق الفقه ائل مذكر أن إل الكلام به وآل 

؛كتاب،وسموم مفردة، محلية وجعلوه الكتاب،، من الماس أقرئه وقد المشهورين. 

)ا{»ء؛ونالأخاراا،لأينس)ا/لإ(.
)أ(»تفرامطى«)«آ/إلا(.



الفوائدلهلائف 

وعبه واعتنى الوزارة، ولايته ل صنفه الكتاب وهدا منه، وهوقهلعة ااالإءصاحا٠ 
ذللث،عل أنفق إنه بحسثإ لأحله، إليه الباليان من وأوفدهم المداهب، أئمة عليه 

لماعهالعغليم الخلق واجتمع به، وحدث دينار، ألف عثر وثلاثة دينار، ألف مائة 
وعل،اوها،ووزراوها الأؤلراف ملوك ويعث المستنجد. لخزانة نسخة به كب عليه. 

علالزمان ذللث، ل الفقهاء به واشتغل ونقلوهاإليهم. نسخا، به وامتنخوالم 
ومحفغلالمعيدون، ؤيعيده والماحي، المدارس ق منه يدرمون مذاهبهم، احتلاف 

منهالفقهاءرا،ّ

اممطس؟تثمين يكؤه عش ، ٥٠۵٥-  ٥٣٣

معتإّفال،• دج^ةتة الأشعري محومى أ؛ى عن لم مصحيح ق حاء 
فإنفشمتوه، الله فحمد احدكم عطس ارإذا ينول؛ الله رمول 

تشمتوه((فلا الله يجمد لم 

ومريحالعامحلس، حمد إذا بالتسمستق بالأمر تصريح )هدا النووي؛ فال 
بحفيوعلل . الله( محمد لر إذا تشميته فيكره محمده، لر إذا تشميته عن بالنهي 

)حمدالسنة تركه عل التعزير باب من يانه الله محمد لر إذا تشميته عن النهي العلم،اء 
ا.العءإاس(أ بعد افه 

١(. ١٣رحب)م لأبن الحاباهء، طثات •ذيل )١( 
اكاوب'،وكراهن العاطس، اتشميت باب •الزهدوالرقاسا، كتاب صحيحه، ق ملم أحرجه )٢( 

[.٢٩٩٢(،يرثم]٢٢٩٢/٤ملمl)•صحح 
)م(هشرحالووىءلثا«)غا/اأا(.

)؛(»الثرحانم«،لأينين)إا/ه'م(.



الفوائدثطائف 

اتهعنىىس حكم هذاوة< - ٥٣٤

لأنه—؛ للمه المستحقين من ولوكان — محوز لا المعين لعن أن الأقرب 
محمدلسه محاق الله نال كإ صق، الله فقدبمديه عليه؛ اذايموت ملايدرى 

اممستتجوذفيها ام امحواضع هذدةأ - ٥٣٥

تحوزفيهاذكرالعبياءأنه مواصع ستة هناك لكن الأصل، ل محرمة الغيبة 
فوله!ق الماظم حمعها وقد الغية، 

ومحدررف عوممتفللم ستة ي بغيبة ليس الشيح 

منضة إزالي الإعانة طلب ومس ومستس، ولمظهرضسشا 

اممست>، اتص ضضت هانئة: - ٥٣٦

إعلامهمن بد لا أم اب للمغتتغفار الاسالغيبة من التوبة ل يكفي هل 
بمحاسنوذكره تغفار، الاسيكفيه بل إعلامه، إل يمتاج لا أنه الأقرب• وتحليله؟ 

لأنهوغيره؛ تيمية ابن الإسلام مخ احتيار وهذا فيها، اغتابه التي اإلواًلن ل فيه ما 
إذاويؤذيه صدره يوغر فإنه غالتا، ارع الثمقصود عكس إلا بإعلامه له محصل لا 

فإنسلمه، هدا كان وما أبدا، يصفوله ولا عداوته هج وربا به، رمي ما ّْع 
الشريعةومدار به، ويأمر يوجبه أن عن قفلا مجوزه، ولا يبيحه لا الحكيم —اؤع الش 
وتقليلهارأ،.المفاسد نمليل عل 

،١ ٥ ٥ / ٤ ) عثبمى ابن للشأخ اليقرهء، صورة ءتفسير ( ١ ) 
)مأ(»اإوالاب،لأيناي؛]ه\آ[.



لطائف١^١^،

اتتثاوبعند اصوذ حضر ٥^٠٠ - ٥٣٧

الشيعن نص ورد أنه نعلم )لا : ^٥١٥از ببن العزيز عبد الشيخ نال 
الكظم،الشاوب عند اف شمع ؤإنإ التثاؤب، عند التعوذ شرعية ق فهؤسهلهي 

،.قالها(لإذا منه يضحلث، الثيهلان فإن هاه؛ يقول.' ولا المم، عل اليد ووصع 

اثمتوىض حكيرائتساض فاذ،وة< - ٥٣٨

يستفتى،أن محز لر بدللثج عرف ومن الفتوى، j يتساهل أن للمغني محوز لا 
والفكر،النظر من حقها تيفاء امقبل بالفتوى ويسرع لأيتثست، بأن يكون قد وذلك، 

وذلكوالإبطاءعجزومنقصة، براعت الإسراع أن توهمه ذلك عل وربإمحمله 
دمحل(لى•نبجل يعجل أن من به أجل بملئ، ولا محش ولأن جهل، 

اآه،حاستاقوال 4وافشِ؛ هذال،ةا - ٥٣٩

تلمياسعليها ايمقوا التي 

الصحابةقاله قولا عالمتإ ما هده، ساعتي )ؤإل ت؛ميةت ابن الإسلام شخ قال 
أجلمن وفاسده القياس بصحح العالم لكن معه، القياس إلاوكان تذتلفوافيه، ول؛ 

عليهاستماJتV وما ومحقاصده؛ الثممع بأسرار حبترا كان س ذلك، ؤإنايعرفا العلوم، 
لالعباد مصالح س تضمنته وما التعداد؛ تفوق التي المحاسن س الإسلام شريحة 
والمعاد(ل'اا.المعاش 

٢(. ٠٠; ٢٦الشخ،))ا(»صرعذاوى 
(.١١١الملاح)ص: لابن والمض•، اشي رأدب )٢( 

(.0A/؛_Y»(iابن )'ا(»محموعذاوىسمالإّلأم 



الفوائدلطائف 

اثجهطلي|قى اساظىإب |ثإىلو| ' ٥٤٠

عندحسده ^، AJمحكشف أن للمأسام )يستحب بار ابن الميخ قال 
غ.بمئأنس عن لم مرواْ الذي الحديث ق حاء لما الطر؛ يصيبه حتى المطر نزول 
يارسولفقالوات الطر، أصابه حتى فحرثوبه مطر، اف رسول مع )أصابنا قال! 
أناستحباب عل ذللخ، فدل بريه،ا(. عهد حديت، ارلأنه فقال: هدا؟ فعلت، لر اض، 

فعلهكإ الطر، يصيبه حش أورأسه كدراعه حده من الثيء بعض الرء يكشفا 
الثيىاةسنحلا،.

اثهمسىاحتلاق عند اتسائل يل>ار ها هاذدة< ' ٥٤١

بلمنهم، اء ثمن فيقلي بيتهم، يتخ؛ر أن لياتل فليس العنإء، احتلما إذا 
أخمدالإمام ذكره والأويع، والأدين الأعلم أنه إليه يثار من الأحدبفتوى يلزمه 

ةهأق>'ا.

اث4سل،رالأخ عاله، اثدعاء حا9كاار فاتدها ' ٥٤٢

الأسباب،لأتفه السالم؛ن علإ-خوامم الدعاء الناس بعض ألنة عل يجري 
محاق:الله لقول ءلاله؛ عل الدعاء فيجوزله الفللوم، حق ل إلا لايجوز وهدا 

لأ.بمنمحعباس ابن قال ١[  ٤٨تسطيره]التتاث بماآلموز،لي أقأئجهرإلثوء 
فإنهمغللوما، يكون أن إلا أحد عل يدعوأحد أن اللص بحبج لا أي■ الأية• ثر فتق 
ظلمهس عل يدعو أن له أرحصى قد 

٦(.٤ / ١٣ومقالات.تزءة«)ناوي •محموع )١( 
٢(. ٥٧عمل)ه/ لابن الفقه،، أصول ل رالواصح )٢( 

)م(»فراينممر،)ا/أ-ص.



الفوائدلطائف 

دماسروعؤيس يكؤن قد اثقيء هودة< -  ٥٤٣

ومنبمثرؤع، وليس حائزا، يكون فد الثيء أن وهي: مفيدة قاعدة 
فكانا، بعثهمرية عل اش رسول أئرْ الذي الرحل ذلك: أثلة 
ولكنهذلك، عل ؤؤبمؤوهجخ البي فامحرْ أحنيه _ؤ،لهمآلثت ولهم م وهتيقرأ 

هوولريكن أ-همثده. _ؤثلهنآس فاحتموااصلاذكم ل إذاقرأتم للأمة: لريقل 
باسلا جائز لكنه بمثرؤع، ليس أنه عل هذا فدل ءثوألقلأ0ؤئ؟أ، يفعله أيصا 
ُهلا،.

اتتاسعلى حسانه يونع اتهغتاب ه|تدق - ٥٤٤

الناس،عل وزعه أصح إذا ثم قليل، مال سوى عنده ليس رجل عن تقول ما 
افقثرامعدماوربإمدينا؟ وبقى 

أعراضل والومع النية عن يتويع لا ثم صالحة، أعالا يعمل لن طل هذا 
الإفلاسحد إل يصل ربا حتى يوم، كل اس النعل ناته حفهويونع الناس، 

ؤزكاة،وصيام بصلاة القيامة يوم يأتي أمتي من ااالفالس الحديث،: المذكورق 

هدا،وضرب، هدا، دم وسمك هدا، مال وأكل هدا، وقذف هدا، شنتم وقد ؤياتي 

يقضىأن قبل حسناته فست، فان حسناته، من ؤمذا حسناته، من هدا فيعملى 

آ.^٠^ ١٧١ي طؤح ثم عليه، فطرحت، حطاياهم، من أحذ ماعليه، 

(.٣٣٢صن)٣! لأبن المغ«، »الثرح )١( 
إ١  ٩٩٧)إ/ •، pLlallتحريم ١ باب والاداب•، والملة •الر كتاب صحيحه، ق لم مأخرجه )٢( 

برقم]امهآ[.



^اح"ملإًً؛ؤ^ل؛زالالفوائد لطائف 

اتبمذمؤماتوعد يحق اتهحإد فائدة< - ٥٤٥

أنخصال من طلجثء1قفةنح الّثي ءدْ الذي الوعد المقصودبخلف 
الموعد.إخلاف وعل الوفاء عدم عل عازم وهو يعد الإنسان 

رأي،له أوبدا مانع، له عرض ثم اء، الوفعل عازما وكان وعد إذا أما 
فلأيدخلفيذلالث،.

وهووعد ءإذا الط.اراني عند ظ^بمئه، المارمحي لمإن محديث، ق حاء وند 
عذالمإالأنه ه محديثانف

٢.Jهأ لأياس إمناده حجر؛ ابن الخاففل قال 

اتْتاليرباثستوعى اجراث4ظلوهم سقوط أةاعدم فاثر- ٥٤٦

بلله؛ ولامنقصا اممه عند الظلوم لأجر قطا مالظالم العفوعن لايكون 
فلهالظالم، عل حقه كان يعف، لر إذا فإنه هال؛ اف عل أجر0 يصير الفلالم العفوعن 

هوعلالذي وأحر0 اش. عل فاجرْ وأصلح، عفا ؤإذا مظلمته، بقدر منه يقتص أن 
حللحتى تمج لر أنه المشهورة، محنته ق ظلم لما أحد الإمام عن ذكر قد * حثر• افه 

كان*إذا قال: الخمن، عن فضالة ين مبارك حديثاعن ذكرت، وقال؛ ظلمه، من 

عفاالأمن يقوم فلا اطه، على أجؤه وجب من ليقم الأ اد؛ مننائي القيامة يوم 

.٠٣٠واملح. 
الكبير•ءالعجم >الان، عن أبوالوغاص •الن•، باب الكبير•، •العجم ل الهلبراق أحرجه )١( 

(،يرنم]ا-خاا■[.٢٧٠لالهلثران)ا■/
)؟(انفر:»ذحانرى«؛لأينحجر)ا/'ه(.

(.١٣٦ r/ تمة)٠ لأبن الفتاوى• •محموع )٣( 



الفوائدلطائف 

اثقماء،ئد أسأتف^ لا إني اهس قؤال! حطم فاذدةا - ٥٤٧
فيعائطف اسالك ؤبكن 

القضاء،رد أسألك، لا إق )اللهم العامة: بعض عند الأدعية من 
تيقول فكأنه اطه، ْع أدب سوء فيه فإن منكر؛ وهودعاء فيه( اللهلم، أسألك، ولكني 

قول•ص ايهمح، درئ كان إذا إنه ثم عذابك، ق نجا ارفق لكن تعذبي، ألا أسألك لا 
الني٠ص،أولبالمهي،ثمإن انمعاء »الهماممرليإنس«لا/نيالا

يردالدعاء وردأن قد إنه نم القضاء، وموء البلاء جهد من باش بالاستعاذة أمر 
اش؛وشفاه اش ودعا سنائه من الأطاء أيس حتى مرض ان إنمن وكم القضاء، 

مباؤلل( بدعي )دعاء الدعاء؛ هدا عن الxثيمين؛؟٥١٥ محمد الشح قال ولهذا 

اتبشرحق في )اثثالع( ضلهحآ إطلاق حكم أةا فاذاإ- ٥٤٨

بإستادحاءين، إنإ المحوص لأن أو)٠^٤(؛ رثايع( لبشر؛ يقال أن لامحون 
لممصحتح وق نوحا...( به وصى ما الدين من لكم رمع محاق اش إل( التشريع 

الخوانمن يلزم ولا ، ٢٣١٠٠الهدى.. منن لمنكم شؤع اش ررإن معود؛ ابن عن 
٥١٥٤)باز بن العزيز عبد الشخ من تنبيه عل وبناء الاصطلاحي، الخوان اللغوتم( 

له،(،)رصححمكر0 لا فانه السالة باب،العزم ;؛،؛،، jl_^J(Ji®كتاب صححه، ق البخاري أحرجه )١( 
والاسغفارء،جم[،وصفيسءحه،ى1بااالأموانمعاء 

;ا.٢٦٧٩]برقم ٢(، ٠  ٦٣)؛/ مالم« ثئت،«،»صحح إن يقل: ولا بالدعاء باب»الزم 
٣(./ ه ١ )  ١٠الروية الأربمن ُثرح )٢( 
سنمن الخ،اعة باب،أصلاة اكلأةا، ومواصح كتاب،ااد_احو صححه، ل لم مأحرجه )٣( 

الم«)ا/مه؛(،برذم]؛هآلالهدى«،اامحم



 _Lj_الفوانم

اتالس)مع(A__،؛  ١٣٩٦عام ( ٣٢٨)رقم اس قرارمحلس صدر 
فياساا.

مستمرلأ«أمم(هي ؤإياك اس )جمصا حكعرقوألا قاتلة{ -  ٥٤٩

ويال:اللف،، بعض كرهه رحمته( تقر مل ؤإياك الله )حمضا د: الوعاء 

شيحذللث، ك،احقق به، ولابأس لأيكر0، أنه والصواب ذاته، متقررحمته! 
الرمةالدعاء! هدا ق بالرحمة اكوي لأن وذللث، تيمية ابن الإملأم 
الخةل'ا،.ومستقرهاالخلوقة، 

اسمطلب تحصيل عوائق مى قاتلة! - ٥٥٠

العارفينبستان جاءق الاستحياء، ق ايالغة منعواّصضسلْي،اسم: 

وجهه،رق من قالا:).. ر.بممحا، افه عبد وابنه الخطاب بن عمر عن للنووىر٣،: 
وققليلا، أي: رقيما، علمه كان م، العلطاو_إ ق استحيا من ومعناه: علمه(. رق 

متكبمر(ولا متحي العلم )لايتعلم رَءهآادث: محاهد قال البخاري، صحيح 
يكنب الأنصار، اء نالنساء ررنعم قالت،: رمح.بمها، عائشة عن لم مصحيح وق 

الدين«أْ،.ق يتفقهن أن الحياء بمنعهن 

'٣(.٤ أبونيئ)ص• لبكر النامي •معجم )١( 
(.٧٢القيم)؛/ لأبن الفوائد*؛ •بيانع )٢( 

(.١٢)*؟()ص: 
البخاري®•صحيح م®، العل•الحياءل اب بم®، ءالحلكتاب صححه، ق البخاري أحرجه )٤( 

xrA/\)

فرصةالحيض من المغتسلة اسنعٍال •استحباب باب •الحيض®، كتاب صحيحه، ق مسالم أحرجه )٥( 
[٣٣٢١(،يرثمت٢٦١لم®)ا/مانممء،ءصبع وضع مق 



الفوائدلطائف 

فيهميقال بما اتمضل حكيرإحيارأهل اهه-فاذاوة< 

لأيليقمما فيهم، يقال بإ إخوانه من والستر الفضل أهل بجر أن للرجل بحوز 
مقابلتهل عليه حرج ولا ؤينقصهم، الناس ص يوذتبمم بمن بدلك ليعرفهم :م؛ 

النبيأخثر حنن عود مابن لأن النميمة؛ باب ص ذلك وليس له• وتبليغه ذلك 
أتيت،له! يقل لر افه، وجه >أا —ل أنيما مة قهده الرجل! بقول 

موسى،افه رريرحم بقوله! وجاوبه ذلك رصي بل حرام، والمميمة لامحون، بإ 
للنىبحويره 3، الرجل لأن ذلك؛ نقل جاز ؤإنا • فصرا؛ هذا من بأكثر أوذي لقد 

بابس نقاله ولريكن حرمة، لحاويثه يكن فلم إثتاعقلينا، تباح ءقوأدقأةؤئ؟أام
١^١٢.

ثلانمهر؟يتذلراثمؤس كيف فائدة] - ٥٥٢

إلىار١jخلروا قوله! ق الض إليه أرشد ما امتمال لأشياء ا س
نعمةتزيلوا أجدرألأ فانه هوفوق!ئم، من إلى تتذ<دروا ولا مت!كم، هوأسفل من 

سممزا يفوق رآه الخليل، الملحفل هازا عينيه ؛؛ن نم، إذا العبد فإن عاليكمء، الله 
قلقهفيزول الحال، يه مهعا؛المت، وتوابعه، الرزق ول وتوابعها، العافية ل الخلق 

هودونهممن غبره فيها فاق الي اممه بنعم واغتباؤله مروره ويزداد وغمه، وهمه 
ربهرأى والدنيوية، الوينية والثاطة، الذلاهرة اممه بعم العبد امل طال وكلعا فيها، 

والعموم،الهموم يدغ هطزا أن شك ولا متعددة، شرورا عنه ودع خثرا، أءهلاْ قل• 
والرورأى•الفرح محئوجب 

•( ٢٥٢الخاري*)و/محمح ض ^ال، 
٧(.معاوي)ص; لأبن العيية®، للحياة المقيل•، ارالوماتل )٢( 



الفوائدلطائف 

ممونماطاتب أبي بى طي وصن - ٥٥٣

أشرف! للدنيا- تحفر0 ق - قال أنه ن.بمثق، طالب \لي بن عل عن روي 
)يريدنحلة رجتع شرابه وأشرف الخرير(، )يريد دودة لعاب فيها آدم ابن لباس 

انمل(لاا.

صتُ بالاخيارس ؤيأتيك فائدة: - ٥٥٤

العبدتبن طرفة محلقة ق الخميلة الأبيات من 
تنوللم بالأخبارمن ؤياتيك جاملا كنت ما الأيام لك ستبدي 

)ويأتيكالبيت هدا بعجز يتمثل ؤئإغن?اجج<مح الٌثي كان ة.بمها• عاتثة قالت 
بالأحمارسمل(تروداللإل

اثيدتقبيل حضر فائدة: - ٥٥٥

منأمم شك ولا اليد، تقبيل عليهم اطه رصوان الصحابة عادة عن يكن لر 
اللاميعتادون كانوا ؤإنإ له، وتوقرا ^بمة،، للرسول محبة الناس م أعفل

والمصافحة.

نحنوقالواI يدم، قبلوا مؤتة غزوة من أصحابه عليه قدم لما )أنه ورد ما وأما 
حدا،ناينا وقع فإنإ هدا، معنى وريق وما المكارون( أنتم بل قال: الفرارون. 

للدنيا.اكعغليم وجه عل لا ذللثح وقع إذا أخمد، كالإمام الأئمة بعض جوزه وقد 

ا/ْما(.القرآن«،للأرض)«لأحكام )>(«الخا.ع 
الترمذي*اسنن الشعر*، إنشاد ق جاء اما باب، ءالأدب،*، أبواب سه، ل الترمذي أحرجه )٢( 

صحيح.صن حديث، هدا ،: jL»j؛|،YAiA]برقم (، ٤٣٦ر؛/بشار ت: 



الفوائدلط1تف خ؛زح^آأًًجحمَِم 
ابنالإسلام شخ ذكره ليملها. يدم؛ يمدإليه لا أن ذلك ق الأئمة يعفى واشترط 

التدئالقبل كان إذا ما بخلاف كان من كائنا نزلخ بلا ذلك عن )فينهى قال؛ تيمية، 
٠٢ل السنة وتضر والخفؤع التعفليم إل يمص لر إذا وهدا بذلك(. 

تلهبمومسبب باتيانيا اثقديد اتتعلق فاذد،ةا - ٥٥٦

بعض)قال، ت القيم ابن ئال، والعموم، للهموم سب، بالدنيا الثا.يد التعلق 
الدنياومحب المصائب، نحمل عل ه نففليوطن الدنيا، أحب من اللفات 

محبهاأن لئ، وذلتقفي؛ لا وحرة دائم، وتعب لازم، هم ثلايثخ؛ من يتفلث، لا 
النبيعن الصحيح، الحديث، ل كإ فوقه، ما إل نفسه طمحت، إلا شيئا، منها ينال، لا 

داث«رى.محما لابتم، ، JUمن واديان آدم لابن »لوكان ةفيمحسصمُ: 

الإنصات4هارة فائاJةا - ٥٥٧

فنيتقنون أنرّم اس، النكبرمن لدى المحبوبة الشخصيات، ق محتمع 
تحديث،إذا الحم، ولكن الحديث،، ؤ، يقاطعومم ولا للاخرين، الإنصات، 

رأىلما كهقتئ.( العاص عمروبن إن حتى جوارحه، بجميع أنصتاإليه أحد، 
إليه،الناس أحمسؤ يكون أن طمع الحديث،، ق له ظؤثهسيقي البي إنمات، حن 

إليلثج؟أحس، الناس أي افه، ول، يارّ)ءالتإ1 قال،! رمح.بمئ عنه، الصحيحخن ففي 
ارعمربنقال،؛ من؟ ثم قلتؤ؛ اءابوهاء، فقال،ت الرحال،؟ س فقاإح.ؤت ،(، j_4))£؛ق1لت 

رحالا..فعد اأخطاب،اا، 

>١ ٠ ٠ ١/ اانخا)٠ آل( إبراهيم محمدبن الشخ نتاوى امحمؤع )١( 
)'آ(>إءاثةامفاذ،«)ا/ص.



القوافيلطائف 

اثسإطتحض إش إؤقاد  ٠٥٠۵٥-  ٥٥٨

يضئحلما منها كهمه إن مؤمنة، ٠ؤ٠ن يفرك لا  ١١النتي ول قق 
والعامل،والصاحب والقريب الزوجة معاملة إل الإرشاد أخر،ا. حلما منها 

بدلا أته عل شك توطن أن يبني، وأنه ال، واتمحعلاقة وبينه بينك من وكل 
هداين ارن نقذس، وحدت فإذا أوأمرتكرهه، أونقص، عيب فيه يكون أن 

بتدكرالمحية، عل والإبقاء الاتصال،، قوة من لك أوينبغي علميك، محب ما وبن 
تدومالمحاسن، وملاحغلة الماوئ، عن الإغضاء و-أدا المحامن، من فيه ما 

وتتموالاتصال، الصحة 

اتهمواتعن اتتثافل هذاوة< -  ٥٥٩

قيلفيها، التدقيق وعدم الهفوات عن التغافل الخلؤ،؛ حسن ق يدحل، مما 
بلفقال؛ التغافل، ؤ، منها عة تأحزاء، عشرة العافية يقول؛ فلأنا إن أحمد! للإمام 
التغافلر٢؛.ي كلها أحزاء عثرة العافية 

ايهافتاتهط هاودة> - ٥٦٠

لقاءالفقهية الحمعية محلة أجرت وقد الشام فقهاء أبرز من الزجل وهة د/ 
تغلوأمصفحة، ألفج ٥ ٠ 3، محليا ١ ٢ ٠ ن، يقع العلمي، نتاجي قال؛ مما وكان معه 

الهمة)إما وشتاء. صيفا اء موالصفح اكامة حتى صياحا الرابعة من وقتي كامل 
ا؛قان(.الجرءالءائأنا يتدكرنا الش العالية 

(.٢٨سعدى)ص؛ لأبن العيية'، للحياة اشرة ائل ءالوّ( ١ر 
(.١٢٦ )ه/ عفالح لابن )٢( 



المحيرأبواب تتؤع هذدة1 - ٥٦١

أنفينبغي غثرْ، ل له يمح ولا الخثر، أبواب من باب ل للامان يفح قد 
العمريعبداش فعن فيه، له إيمتح ممن غيره عل ولايعيب فيه، له فتح ما يغتنم 
قماش إن مالكت إليه فكتب والعمل، الانفراد عل محقه مالك إل كتب أنه العابد 

الصوم،ل له يمح ولم الصلاة، ل له فح رحل فرب الأرزاق، م نكإ الأعإل 
ونشرالخهاد. ل له فح وآحر الصوم، ق له يمح ولر الصدئة، ق له فتح وآخر 
بدونفيه أنا ما أظن وما فيه، ل فتح بإ وندرصين البر، أعإل أفضل من العلم 

وبرحير عل كلأنا يكون أن وأرجو فيه، أمت، ما 

٥^٥ضها قصم هذدة< - ٥٦٢

لهم،ثيء لا فقراء بنيلثا تركتا له؛ قيل الوفاة العزيز عبد بن عمر حضرت ئا 
فيهمليس ذكرا عشر بضعة فالحلوهم عل، أدحلوهم موته مرض ل وكان 

ولرأكنحماهولكم، مامنعتكم وافه يابني قال! ثم عيناه، ذرفت، فلمإرآهم بالغ، 
قافهصالح إما أحدرحفزت ؤإنعاأنتم فأدفعهاإليكم، اس النآحذأموال، باليي 

قوموااطه، محصية عل به تعن يما له أترك فلا صالح، غير ؤإما الصالحين، يتول 
يغزولمن أعطاها يعني اطه، مثيل ل فرس مائة عل حمل ولد0 بعض ولقدرثي محي، 

أهلهي فيحفظه اطه يشته هوام، نحالفة مع للأمانة المودي أن عل يدل، وهذا عليها، 
٢.بعدْر وماله 

١(.١ ٥ ١/ )٥ اولأء« أعلام •سر )١( 
(.٩٢٤ / YA)نمة لأبن الفتاوى«، •محموع )٢( 



الفوائدثطائف 

اثموتبعد تكتب ا1تي الأعمال فائدة: -  ٥٦٣

أمران؛مماته بعد للأنسان يكتب الذي 

انمب.ق حلمها آىر٥افى يداه. قدمت ما — ١ 

ثانباب، الاثار هذه مادامت نات، ح ما له كب نة، حاثارا كانت فان 

>اناهكائ: اض ، JUك،ا باقية، الاثار هد مادامت ذنوب ما له كتب سيئة، كاتآثارا 
هليتى:\ا[اي:م،ملماض

إنأيصان ذللث، عل فثجزحم بعدهم، من أثروها التي وآثارهم باشهم، باشروها 
الإسلامي سن ءمن الّكا قول ل وكا ،• ءنرل١ شرا ؤإن فخر محرا 

منينقص ولا بها عمل أجرمجن مثل له كتبا بعده، بها فعمل حسنة، سنة 

مثل،عليه كتبا بعده، بها فعمل سيئة، سنة الإسلام ق سن ومن شيء، أجؤيمم 

شيء((لآ،.أؤزارهم من ينقص ولا بها عمل ؤنرمن 

أنهريرة لمب حديث، ق ماحائ، مماته بعد لم المنحلمها التي الاثار أعظم ومن 
إلاثلاثة من إلا عمله عنه اسطع الإنسان مات، )أإذا قال: هصى اض رسول 

لديلئ،هل فتامل ا- يدعودمح'ار صالح أوولد بٌ ينتفع أوعلم جالية صدقة من 
الاثار؟.هلْ من ثيء الأن 

(.٦٨١)ا(»تفرابنممر«)م 
هدىإل دعا ومن سيئة أو حنة سنة من •امن باب كتاب صحيحه، ل لم مأحرجه )٢( 

•برفملماا'ا[ (، ٢٠ ٥٩مسلم•)أ/•صحيح أوصلألة•، 
وفاته•،بعن.* الثواب من ان الإنيلحق •اما باب •؛الوصية•، كتاب صحيحه، ز لم مأحرجه )٣( 

نخفمل\^\آ.



الفوائدلطائف 

غيرصحيمتمحقهوية قصم هذد|ة| -  ٥٦٤

زِءتذأإدثتايراهيم، بن محمد الشخ مال رجلا أل العامة بعض عند استهر مما 
باز،ابن الشخ وأن عليه، بتحريمها أفتاه وأنه نمها، من رصعت زوجته أن عن 

صحيحة،غير مهرتيا عل القصة وهد0 الخ لاتحرم.. ا بأنهوأفتاْ حالفه ^4^، 
الصحة(من لها أماس )لا فقال؛ باز، ابن الشخ عنه سئل وقد 

ساوم؟اسلر ض الأصل هل ٥^٥: -  ٥٦٥

هذافهل العدالة( الس_لمين ق )الأصل الماست بعض ألسنة عل بحري 
العدالة،الملم ل الأصل قال! من فمنهم المسألة، هدْ ق الحاياء احتلم، ا صحح؟ 

أوغيرلتا معموما الإنسان ق الأصل قال! من ومنهم أمرحنارئ، العدالة وعدم 
ابنالعباس أبو القول هدا رجح وقد طارئ، أمر والعدالة العدالة، عدم لم م

بلفهوباطل؛ العدالة السلمين ق الأصل يقول! س فول )وأما قال تيمية، 

باهمشيتماصتقيل في منبمه يمث لر عى قائدق - ٥٦٦

غاتناميإده ضقق لا 

بمشيئةذللث، يقرن أن المتقبل، ق ثيء فعل عزمه عن أحير لن ينبغي 

اينباز«)ص:"اا/إ(.الإمام )ا(أالإنجازفيترجة 
)آ(أمحمرعاكاوى«)ها/يهم.



Iتطائق^ 

غتا0إلآكداأ\سه3اءلد;بم >يسولنصإفي اض لمول اف؛ 
أنهالغالب وي اض، عل ال نؤع فإنه بالمشيئة، ذلك يقرن لر ومن ٢[، ٤ -  ٢٣لا3ءعث؛:

مراده.لأيتحقى 

فإذاافه، إلايمثيثة لاتحصل )الأمور تيمية ابن الإمحلأم شخ قال 
يكذبهالنه عل يتال من فإنه مراده؛ محصل لر بمشيئته، تعاليق غير من عاليه البو تال 

.٢١١اممه..(

الاحتقارعند 4سره يعؤف الأسان فائدة: -  ٥٦٧

عندار؟ النأهل أومن الحنة أهل هومن هل مصيره: الإنسان بعرف 
ثجائودهمأدالإ§ت ءؤألإ؛ن ةقاق1 افه قول ا لهن. ويدل وفاته، ّساعة ار الاحتق

٥^١ةئاقأن اش فن [ ٣٢'فقثنلونه]اص ن( ُتخازإأئ جء 
أئ;وايكمثوأيوق الكفارت ثان ل وقال الوفاة، عنو يكون القول 

وفاتهوبعد ٥[. • :وأدبنرهمودوم_أعيابألميأمح،ه بميبجث ألملفكم 
عمرابن عن الصحيحين ففي اليوم، ق مرتتن أوالنار الحنة من مقعده عليه يعرض 

مقعدهعليه عرتض مات إذا أحدكم ارإن قال; ال؛ة رمحول ظ^بمنعاأن 
النارأهل من كان ؤإن الجنة، أهل فمن الجنة أهل من ضان إن وانمثمي، بالغداة 

١٢الميامجة«ر يوم إليه اللص يبعثك حتى مقعدك هدا يقال: النار، أهل فمن 

(.٤ ٥ ٦ )U/ اكاوى« "محموع ( )١ 
والعثيء،بالغداه مقعل.ه عليه يعرض ااالستا باب ااالختادز٠، كتاب صحيحه، ل البخاري أخرجه )٢( 

نعيمهاوصمة اا-كة محاب صححه، ل لم وم[، ١  ٣٧]٩ نم بر ( ٩ ٩ ؟/ ) الخاري، اصحيح 
[.٢٨٦٦]برقم ٢(، ١  ٩٩)ل/ سالم« ،اصحح وأطها«، 



|الفو|ئاللطائف 

اتسؤالحمس اسمر ٠ماسح محي |ة| فائاو-  ٥٦٨

حنلعدم العلم نحرم من الناس ومن الوال، حن العلم؛ مفاتيح من 
عنيسأل كمن منه، أهم وغيره ثيء عن أويسأل بحال، أل لايلأنه إما مواله، 

٠^^١عن له ض لا ما ؤيدع جهلها، يضر لا التي فضوله 

إنكاراتمحنكرهذ،وةايلحان -  ٥٦٩

درحات:)إتكارائتنكرأؤيع دِمهست القيم ابن مال 
صدم.ونحلمه يزول أن )الأولى( 

بجملته.يزل ب ؤإن يقل أن 
هومثاله.ما عنالمه أن رالتالثة( 
هوثرمنه.ما نحلفه أن )الراب،دة( 

محرمة..والرابعة اجتهاد، موضع والثالثة منروعتان، الأوليان فالل.رجتان 
أصحايوبعض أنا مررت I يقول تيمية ابن الإملأم شخ معتؤ وم

عليه،فانكرت معي، كان من عليهم فانكر الخمر، يشربون متهم بقوم التتار من زل 
يصدهموهزلأم الصلاة، وعن افه ذكر عن تصل لأنبا الخمر؛ اطه حرم إنإ له! وقلت، 
،.فل.ءهمل الأموال وأحل. الذيية وسي النفوس قتل عن الخمر 

اتصلأةفي والوساويس اتهواحيس علاج هاواوة> - ٥٧٠

منكثثر عنه يغفل الصلاة ل اوص والومالهواحيس لكثرة عفليم علاج 

(.١ ٦ ٩ / )١ المم لأبن العادة•، دار •عفتاح )١( 
(.٣٤القيم)٣; لأبن ا،لونمن•، »إءلأم )٢( 



الفوادا|

أوأوالركؤع القيام ق كنت مواء الش_يهلان، من اض بوهوالاستعاذة الناس، 
عنكزالت، الاستعاذة ^•٥ أنست، ؤإذا الصلاة، مواصع س موصع أي أو جود، ال

بنالعزيز عبد الشخ قال وهكذا، تعاذة الاسفأعد ءادمت، فإذا مباشرة اوس الوّم
الرجيمالشيطان من اق بالتعوذ فالمثرؤع اوس الومكثرت )متى رِمةاممن! از ب

أمركإ ثلائا الثيْلان من اق بؤيتعوذ ثلامحا، اره بعن فينمث، الصلاة، ولول 
عاليهلس قد الشيطان أن أخثرْ لما العاص \لي بن عثإن ^^ءء؛نح اليي لت، بدل

صلاته(

اتمتكرعن واتتهي الأمردات«عرإوق تحك< عقؤيم هذد،ةا - ٥٧١
عنوالنهي بالمعروف، الأمر يضن أنزله، كتابه وكل اف، أرمله رسول كل 

لكلجامع م اموالنكر: ويرضاه، اف مامحبه لكل جامع م اسوالمؤوف؛ النكر. 
الدنيالعقوبة ّسمبا النكر عن والنهي بالعروق، الأمر وترك ويخطه. مايكرهه 

اكوتهممع دونه للممصية الفاعل الغلالم تصم، أما از القفيظن فلا الأحرة، قبل 
اإًمتعلمتعم بل والمهمح،، الأم عن 

)اسسرصب(ْممتاب عن -  ٥٧٢

علومحوي المصرفية، الحاملات ق الكتّث، أفضل من كتاب،)المحايثرالشرعية( 
عنصائرة المعايثر وهاوه القادمة، الملثمات ق تزيد وقد الأن، حتى معيارا ( ٤١)

تأّسست،وقد البحرين، ق الإسلامية المالية للمومات والراجعة بة المحاسهيئة 
الإسلامية.المالية والزمان الصارفج من عدد بتأمسها وقام ه—، ١ ٤ ١  ١٢١،

متتوعةومقالات فتاوى محمؤع ٠ ( ١ ) 
٦(.٤ / ١ ) بسه، ابن الإسلام شخ ورمحائل كتب من العلية ارالجموعة ( ٢) 



الفوائد

العيار؛إعداد وطؤيقة 

•التخصص\ن الباح|ان احد اصتكتامب ~ ١ 

للمعيارودة مإعداد منه ؤطلب ة، متخصمبمسلحنة من كتب فيإ متاقثته ~ ٢ 

فيه.كتب الذي للموصؤع 
اللجنةمن أحرى مرة المعيار مراحعة ٣— 

لمالدين العبياء أبرز يضم الذي للهثتة الشرعي المجلس من المعيار مناقشة ~ ٤ 
الإسلامي.الحال؛ و الصرفية بالمعاملات محاية 

وفمحن•علمإء عل اافر-ح المار فتها يحرض للامتعلغ ة حلميحقد ~ ٥ 
بصورتهالعيار بجرج ثم للمهيثة، الشرعي المجلس عل أحرى ْرْ العيار يحرض ٦" 

ؤإحكاما.قوة المعيار تعقلي الراجحات من الطويلة اإة االوهاز٥ الهائية.. 

٥٧٣ - Jيسمها في اتممست الأ)قام هل فاذدةL_Jt ^هنديمت؟

~y~y~الشائع)١ رسمها ق العربية الأرقام أن الماص بعض لدى سبع 
الأصلية،الحربية الأرقام هي الأوربية الأرقام وأن هندية، أرقام هي الخ( —٤ 

دورتهق الموصؤع هذا الإسلامي الحال؛ برابهلة الإسلامي الفقه محع درس وقد 
الأرقامأن من المخيثر دعاة ذكره ما يثبت فيه؛)ل؛ جاء قرارا فيها وأصدر الم—ابعة، 

يشهدوالواقع ذللشا، غجر المعروفج إن بل العربية، الأرقام هي الغرب ق تعملة الم
الإسلاميللمجتمع المغريب حطوات من حهلوة الأرقام تغيير فكرة وأن له..، 

؛رس%إحانا، تمملة المالعربية الأرقام رسم؛ تغيير محوز فلا عليه وبناء •، تدريجيا• 
الغري(.الحال؛ ق المتحملة الأوربية الأرقام 



اثفوالدلطائف 

اوقرصَآ(4م،طاحا)اثتكاتيف  ۵٥،١٥- ٥٧٤

وردؤإنإ والمسه، —اب الكتق يرد لر الصطلح هدا الشرعية( )التكالمف 
تقرأ)امأيونيي بكر المخ قال والشراع، والواهي بالأوامر مٍتها ت

والمنة،الكتاب ق يأيتج لر أنه يجتيثاهت القيم ابن وتلميذْ تيمية، ابن الإسلام شخ 
ؤإنإونورا.. روحا، ياهات مبل )تكليفا(، وشرائعه! ونواهيه اف أوامر مية ت

ذهد.ا[، ٢٨٦زاؤقو: ثءاه. ؤلأقةيأسثثاللأ القي جانب ق ذلك جاء 
التكالمةمن ممر لدن من جاء ؤإنيا اللم،، لمان ق أيصا يعرف لا إثبائا الإطلاق 

واdفقهةل١،.

اثؤسط4ع اتغاتب فئ اتصواب هيه-هذدأة1 

يكونالوسهل أن ءالغالما ووسط.، طرفن ثلاثة، أقوال عل العلياء اختلف إذا 
قولذلك من ؤيتكون هؤلاء، أدلة ومن هؤلاء أدلة من يأخذ لأنه هوالصواب؛ 

وهل.اهدا ين وسعل مفصل 

اسرفضل على اثداقت الأحاديث اعقلم >، فائدة، - ٥٧٦

خيرابه الله يرد ®من ^^قءاقأءظامح1 ايثه رسول تال قال! ;ْ.بمثه، معاؤية عن 

الدينءرص.ق يفقهه 

(ه١٦/١سلت•،Jكرركنم))ا(،رمعجماداص 
لسن)ا؛/'بم؛(الدرب، عل )آ(»رر 

اللّين،،ق ايفقهه حم به اف يرد اعن اب بالعلم،، اقفل محاب صححه، ل البخاري أحرجه )٣( 
باب،الهيءالزكاة،، محاب صحيحه، ل لم وم٧[، )ا/هأ(،برنم]ا البخاري، اصحيح 

[.١  ٠٣٧]برثم ٧(، ١ ٨ )Y/ منم، اصحح المالة،، عن 



اثفوائداتط^دف 

العالمأن وفيهت العالم، فضائل عل الدالة الأحاديث أعظم من الحدث هدا 
ا.■؛مال١ به أراد اف وأن العبد، معادة عل علامة الناغ 

اثسلفحواهركلأم س فائد|ةا ' ٥٧٧

الناسأن لوددُت، اف، يعمى أريدأن لا أق لولا واف لف،ت الأحد يقول 
يداك؟!ماعمكها حسنات. إليك، بمدى أن س أفضل هناك وهل اغتابوق، كلهم 

٥٧٨ - ^jiJ^ اتدعوةفقه ثطائف مى

يخئ\ش.'الطنطاوي عل ال فله، دعاية النكر وصم، ق الميالغة تكون أحياما 
فأعلنوترقص، تغني من الفلأف المكان ق إن له؛ يقول من مشانحنا أحد إل )جاء 

حدها،كاشفة الرحال، أمام المرأة هانْ ترقص كيف وقال؛ الدرس، ل غضه 
الفلأفالمكان ل فال: ومتى؟ أين باق! نعوذ قالوا: الدين؟! أين مفاتها؟ مبدية 

اللميلةنالك، وق حاليا، يكون عادة المقاعد نصم، وكان العشاء، صلاة بعد لليل اق 

ادتكروصم، ق لغة المثا ماكون فكثثرا الواعظون فلينتثه ا كلها المقاعد امتلأت 
له(لمدعاية 

ؤكثؤةاممظهاء ذاو)0 اتسرفي هذد،ةأ - ٥٧٩

العغلإء،ندرة ق هوالر وهذا اللهو، وتحب الحد، تكر0 انية الأنالمس 

الأذكياءوالعقلأءلٌاا.ق والعابثين الماجنن وكثرة 

٣(./ ١ ) معدي لأبن الأبرار*، قلوب 'بمجه ، ١١
)أ(»ذكرياتءلاساوى«)ا/أه(.

٧(.للساعى)ص: الحياة،، محالمس ررمحكدا )٣( 



الفوائد]طائف 

اتجيعمس«تلاهرعثلممايؤم هاذدةا - ٥٨٠

ؤيرونوليلته، الخمعة يوم محرمون الفجور أهل أكثر محمه١قئت القثم ابن ال — ق
استقرقد أمر وهذا يمهله، ولر عقوبته الله عجل الله، معاصي عل فيه نحرأ من أن 

اللهواختيار اتله، عند وشرفه اليوم هذا لعظم وذللثا بالتجارب؛ وعلموه عندهم 
الأياملائر سمن من له سبحاقه 

الأديمأعجب ص هذدة> - ٥٨١

فوحدمانبمانئؤث\ق، الحق عل الأدلة ي )نفلرت و؛زئإأ؛0ث: الحوزي ابن قال 
عهجل،اممه يرمحاه لا ما بمي قد ان الأنأن اعجها من ورأيت الرمل، من أكثر 

الماس،يشاهده لر ؤإن به، الألمة ؤينعلق ح؛ن، ولوبعد عليه، سبمادة الله فيثلهرْ 
منأخفى ما لكل ا جوابفيكون الخلق، بين ما يفضحه آفة ل صاحبه أوقع وربإ 

قدرهس ينفع ولا الزلل، عل بحاني من هنالك أن الناس ليعلم وذلك الذنوب، 
ؤيتحدثعليه، فتظهر الطاعة، الإنسان نحفى وكلللث، استتار، ولا حجاب وقدرته 

إلابالمحامن؛يذكرونه ولا ذنبا، له لايعرفون انم حتى منها، وبأكثر حا الماس 
ا.ءامل(ل عمل ربالايضع هناللث، أن ليعلم 

باثيريناثدنيا أكل قائدة؛ -  ٥٨٢

اللهقال كإ والدعوة، للحلم المنتسبين بعض س يكون قد الله بيل سعن الصد 
آلكايفاى سَ تاءتاِن آمحاي نى ًقثيا آك،َاثزأان >كوا محاق: 

والرهبان:اليهود، عناء والأحبار: [. ٣٤: عنًيليآشهلام وتئدوث اكطل 

(•٦٦الخوزي)ص: لأبن الخا>«، »صيا- )٢( (. ٥٧المعاد")؛/»زاد )١( 



الفوائدلطائف 

بالدين،الدنيا ياكلون أي؛ الناس، أموال بأكل الأية ق وصفوا وقد التماري، عباد 
ؤيظهرونالحق ليون الحق، اتاع عن الناس يصدون الحرام أكلهم ومع 
إلدعاة هم بل يزعمون، S[ وليسوا الختر، إل يدعونه أمم الحهلة من انبعهم لمن 

/ينصروزأ لا القيامة ويوم المار، 
اثناجحينممات س اتبمواعيد اتتبكيرض هائلة، - ٥٨٣

)اجعلبدقيقة! بعده تصل أن حرس ماعة، بنصف ا،لوعد قبل تمل لأن 
الحياة(.ل مبادئك س الحكمة هالْ 

الأحمقس،احبت حطوية فاذدةأ - ٥٨٤
الأحمق،تحايل ولا يوذياث،ا متى تدرى لا كالأفعى فإنه الأحمق، لأتماحب 

بينكإاالفريق ق الماس فقدنحْلئ 

واثمقيراتك>يءراثبخيل اممني < ٥٠۵فا- ٥٨٥

الفشرأغنىيكون غني قيمة ما فانغلر الفشرالكريم! أفقرس البخيل الغني 
مه؟رأ؛.

اتدعاءرحابها اسباب ص قائدة! - ٥٨٦

الدعاءمن الإجابة إل وأقرب أفضل اء، والمنالذكر تقدمه الذي الدعاء 
كانواعترافه، وافتقاره كنته ومبحاله العبد إخبار ذلك إل انفاف فإن المجرد، 

أ؛لغفيالإجا؛ةص.
•تفراينممرأ)آ/ا'آإ(.)ا(اظر: 

(.٢٧٠ضنىس«،سىاواص)ص: 
(.١٢٠)•ا(الالوابلاكب«)ا/



إجلإًًدآثالالفوائد لطائف 

الأحلاق؟مكاي،ر على ئصسك تؤيي كيف هذدة< - ٥٨٧
معه،تتعامل فيمن والأداب الأخلاق أحن ل وانظر وهل-إ، ورئة خذ 

فاكتبها،نحالطه، فيمن أسوأالأخلاق إل وانظر تطبقها، أن عل احرص ثم فاكتبها، 
ّا•ض احرص ثم 

ؤإنآتيه، حنا غثري من رأيت إذا نمى، ءالاث أديك،؟ من القفع؛ لابن فيل 
أبيته.قبيحا رأيت 

محاقالله عص هذاوة> - ٥٨٨

عنقفلا نموره عن البشري العقل مايعجز والخلال العظمة من ءثوْل فه 
ه[أى؛]اهؤخيخأ؛ ميه-يىه ثن ؤةكدأكملتممْلنرك ت محاق افه قول وتأمل إدراكه، 

نحوذلائ٠روى كإ ؤإحلالا، وهيبة افه من خومحا وتتشقق تتفطر موات التكاد 

عباس.قنمحأ.ابن عن 

اتجاهلمع اصامل كيضت فاددة< -  ٥٨٩

الأحمق؛الخاهل مع التحامل كيفية ق قال الشافعي الإمام أن روى 
الأمؤرصوابامن الح—ال ي—ؤى متحامل بجاهل بليت ؤإذا 

جواباالجواب، عن السكونا كان ا ؤييمايسنتموت تى مأوليته 

الأميناتقوي استاجمت حيرمن إن هائلة{ - ٥٩٠

يؤإزثكث> محاق؛ اطه قول إل تر-؛ع وحديثا، قديتا الإدارة ات نظريجبع 
أمينا،قويا كان من إلا للادارة يصلح فلا [، ٢٦^^ننتايةآلآجه]اصث; 



الفوائدلطائف 

كانولهدا قليل؛ الناس ق والأمانة القوة )اجنعلع ت؛ميةت ابن الإمام قال كإ ولكن 
تع؛نفإن الثقة، وعجز الفاجر حلد أشكوإليلث، إن اللهم ت يقول الخطاب، بن عمر 

فيقدمالولاية، لتلك أنفعهإ قدم قوة، أعظم والأحر أمانة، أعغلم أحدهما رحلان 
ونحوهاالأموال حفثل ق كانت، ؤإن فجور، فيه كان ؤإن القوى، الحروب، مارة إل 

الأمين(أقدم 
اتضيقؤقت اتمد|يق فائدة{ - ٥٩١

فقال!لث،؟ لصديق من كم مئل! الخلافة ول لما علثا أن روى 
إذاذللث، أعرف، ؤإنإ أصدقائي، كلهم والماس عل، مقبلة الدنيا لأن الأن؛ أدري لا 

الدنيا.هي أدبرت، 

بشرقلب يحطوعلى لا اتتسر»1 س اتجنم في فائدة{ -  ٥٩٢

الدنيال مما الخنة نعيم ق وليس بثر، قلمبإ عل لانحهلر ما النعيم من لخنة ال 
والدليلل، محصل الدنيا نعيم من تجا 

كانالنثي أن يقهبمتق هريرة أي عن البخاري صحح ق ماجاء لثخ لدل
ئيهاستأذن الجنة أهل من رجلا ررأن ؛ ~ البادية أهل من رجل وعنده ~ نحديث، يوما 

فبذر،قال: ١^٤١ أن أحب ولكتي بلى قال؛ سئم،؟ فيها ألست، له: فقال لنيع، اق 

وينذللث، ين بلمابذرلريكن )أي; واسحصاده واستوال نياته ادرالطرف، فب
أمثالفكان البصر(. لمحة قد.ر إلا والحصد القاير من كله أمر0 ونجاز الزؤع استواء 

(.٤٧)ص: الثرءية« ة ءالياّ



الأعرابا•فقال • شيء، يشيعك لا فإنم أدم، ابن يا دونك الله: فيقول الجبال. 
بأصحابفلتا نحن وأما زؤع، أصحاب فإنيم أوأنمارثا قرشنا إلا نحدْ لا واف 

كلأن الفوائل،: من )وفيه حجر: ابن الحافظ قال المي فضحك زيع! 
ذ؛ها،ممكن الدنيا أمور من الحنة ل انتهي ما 

٥٩٣ - iةJاJاتثللرعاقبم ه

قالأنعام مرات)سورة أربع القرآن ق تكررت ألظلثوزه لاتئخ ؤش» 
القصصومحورة (، ٢٣الأية يوسف ومحورة (، ١٣٥والأية:، ٢ ١ الأية : موصعين 

بأنللمظلومن بشارة وفيه وخيمة، عاقبته الغللم أن إل إثارة هذا وق ( ٣٧الأية 
أبدا.الطلق الفلاح لأيفلحون الظالن 

اتحياةشؤيط فاو،وة< -  ٥٩٤

ونبايةواحا.ة، بداية له التتارخ، فجر منذ مناظرْ تعل٠دت مهإ الحياة شريط 
واحدةل"ا؛.

اتتدبيرسوء س تبمامه اتسرشل إفشاء فاJاJةا -  ٥٩٥

مرهم،اء إفشمن يتإلكون لا الناس أكثر )رأيت، زَمحهاثث: الحوزي ابن فال 
منلاموا ثم ذرعا، ه بحبصاقوا كيف إ عجتا فوا به، أخثروا من عاتبوا ظهر فإذا 

صحيح ١٠الحة«، أمل ْع الرب اب»كلأم باااكوحد«، محاب صححه، ق البخاري أحرجه )١( 
اوخارى«)بم/اها(،;رفم]ه>هم\[.

)ما(ااذحافرى«)ه/ما'ا(.
(.١٩٥)ص! باعي الكطفى الجاهء، عيض )٣( 



الفوائدلطائف 

التدبيرموء ومن يغيرها>••، وري غزوة أراد إذا هئةر؛أةمح الني كان وقد أ أفشاْ؟ 
.٢١١تمامه..(انرقبل إفشاء 

4أوي،سد فاذدة| -  ٥٩٦

أنوالخبمحاك! وقتادة، منبه، بن ووهب عباس، ابن مهم•' واحد، ذكرغير 
مندابة السد عل بعث عليهم، العرم يل مال بإرمسبأ عقوبة أراد لما عغيل اض 

أنكتبهم ق محيون كانوا وقد ت منبه بن وهب قال نقبته، ٠رالخرذاا لها! يقال الأرخى، 
الزمان،من برهة نانثر العنده يرصدون فكانوا هوالحرذ، السل. هل.ا حراب محبب 

عليهمفامار فنقبته، الممد إل وولخت نانثر، الغلثت، القدر حاء فلمإ 

جميغاانمزة لأل4 فائدة: - ٥٩٧

الحقيقةهذه ١[، • لذاْلم،: سألعثأ:ثيعاه ؤس؛اىمدأيئه الأية هدْ تامل 
ثيءوليس فه، كلها العزة إن المعاييركلمهال تبدل أن النفوس ق تتقر حن كفيلة 

لهالمى الذي مصدرها س فالي2لالبها العزة، يريد كان فمن سواه، أحد عند ا منه
محمواه.أحد عند بواجدها وليس هناك، فهوواحدها افة. عند ليهللبها غيره، مصدر 

ؤثشآلإأبماه.

أعلممعذيإلا لاحي كل فائدة: - ٥٩٨

الحذرله فالتمس تكرهه، ثيء أحيك عن بالغك إذا قال! قلأبة أيير عن 
لاأءلمهر'اا.عذرا لأحي لعل نفسلئإ: ق فقل عذرا، لرنحدله فإن جهدك، 

)أ(«تفراينممرا)أ/لأ«ه(.(. ٣١•)ا(»صطلالخا>«)ص: 
(.٨٥للاصبهاف)Y/ )٣(»حايتالأولمء«، 



الفوائدلطائف 

اثتمشفكث>ة هواتسرهني هذا -  ٥٩٩

نفائسمن كتب الشهيد(ت إبراهيم بن )عل يخه ثترخمة ل الش—وكال قال 
ْعذلك، من له يتحصل ما سرعة من أعجس، وكنت مميزا، شيئا بخطه الكتب 
يوماالمخ يرك لا إنه فقال! هذا، عن الأيام بعض فسألته بالتدريس، شغله 

مطرين،أو ولومطرا بثرا، يسيئا الشح من فعل يمغ ما عرصر ؤإذا واحدا، 
.٢١عظي٠ةلمنفعة ذلك، ق فرأيت، هده، قاعدته 

اتحقيقصإني تلوصول شيؤط ثلأثِت هداوة| - ٦٠٠

ئمؤثردئ مئ ش دشؤإ أن يزجي؛ أعظكم إثما ش ؤ هفد١ق؛ اممه ول نق 
للوصولشرومحل ثلاثة عل العفليمة الأية هد0 اشتمالت، قد [ ٤ تيثا:٦ ] Jتقءقرإاه 

وهم،تالأمور، من أمر أي ل الحقيقة إل 
ممه(.تقوموا )أن الهوى اساع وعدم الحق، طاو-< ل الإخلاص - ١ 

علوالتفكر التأمل ق ان الإنيقتصر وأن الخإهثرية، المجادلة عن الابتعاد ٢— 
الأخر،أن منهإ أي عناق لن اثنان تناقش إذا فإنه غير0؛ أومعه ه، نف

أنعفشي منهم الواحد لأن الغرض؛ لأيتحقق فقد اثنن، عل الحدي زاد ؤإذا 
والانتصارالعلو ق الرغبة الفر ل تتحرك الحإعة وح غيره، أمام ينهزم 
وزادي(•)مثنى 

تتفكروا(.)ثم الناقشة القضية ق الطر ؤإمعان التفكير ٣— 

٤(.٠ ٠ )؛(»اواورالظلر«،سملكني)ا/ 



الفوائدلطائف 

ايئسنمن فاذاJةا - ٦٠١

له،واختارها عليه حا اض أنعم نعمة ق العبد يكون أن الخفية: الآف_اذا من 
برحمتهوربه منها، له خثر أنه لحهله يزعم ما إل منها الانتقال ويهللم—V العبد، فيملها 

محاقإذا حتى ه، لقسماختياره ومحوء بجهاله ويعيره النعمة، تللث، من محرجه لا 

فإذاإياها، اممه سلبه لها، مالله تحكم واسمنها، وتحرم وسخهلها، النعمة ذرعا؛تللئ، 
وندمه،قلقه اشتد إليه، صار وما فيه كان ما ب؛ن التفاويتج ورأى طلبه، ما إل انتقل 

فيهأكان ما إل العودة ومحللب 

باثتياتالأعمال إنما فاداJةا - ٦٠٢

-يا،أذكر عبادة اممه لأعثدن وافه رحل: قال لآ?تئآأئ: البصري الخن ال ق
فكانخارج، وآخر الجد إل داخل أول وكان يمل، قائإ إلا يرى لا فكان 

هداإل انفلروا قالوا؛ إلا قوم عل يمر لا وكان أشهر، سبعة بدللثج فمكث، يعظم، لا 
عئقثل،ف كله عمل لأجحلن بشر، إلا أذكر أراق لا فقال؛ ه، نفعل فأقبل المرائي، 

بعديمر فكان يعمله، كان الذي الحمل عل يزد ولر نبته، قلب أن عل يزد فلم 
وعملؤأءاننوا ألخهمى وق الحس؛ وتلا الأن، ا فلأنافه رحم فيقولون: بالقوم، 

•آه؛الآ، ص: ] رداه تيس 

حصبمايبمى فلها ْلست بدحق كل فاد،وة< -  ٦٠٣

أرضولها إلا طيبة بذرة من فإ تسمع؛ لا أنيا بحجة الحق كلمة عن تتأخر لا 
خمسة.

:١٧٢اينممر«)٣ اشتر )٢( ٢(. ٠ > المم)ا/ لأبن ءالفواندء، )١( 



الفوائدتطائف 

ولدتهؤنصبماد اثقف ك4ال ف1واوةأ -  ٦٠٤

قلقفهول له، محمل ل( إن كالا، الإنس—ان أعضاء عفومن لكل اض جعل 
اللسانوكال بالمع، الأذن وكال يالإبصار، البن فكإل وانزعاج، واصهلراب 

والقصالألر حمل كإلها،  L-J-التي القوى الأعضاء هده عدمت فإذا بالطز، 
لوابتهاجه ولذته ومروره ونعيمه، القلب كال وجعل ذلك،، فواُت، رحسا 

فإذابه، والأنس إليه والشوق عليه والإقبال إليه، والإنابة ومحبته سحات، اش معرفة 
الوروالإبصار،فقدُت، التي العن من واضطرابا عذابا أشد كان ذلك، القلب عدم 
،•والذوق".أ الكلام فقد الذي اللسان ومن 

اثطيبحكيرأبي س هئاJةا - ٦٠٥

المي،•الْليُب، أبا حكم من 
قتالوالإقدام يفقر الجود كلهم الناس أساد المشقة لولا 

٦٠٦ - tةJاتهمومأسباب ص هث

وطنإذا ؤإلأ الصبر، وقلة الحنع القلبا؛ على الهموم توارد اسياب، من 
زالتالمستقبل، ق الحبي عل هقتاق الله يقدره لما والتحمل الصبر عل نفه الإنسان 

الهموم.من كثير عنه 

بمرعل،راتصوى حطوؤة فاذ،وةا -  ٦٠٧

منعل الإنكار شديد تيمية ابن شيخنا كان ؛ ^،٥١٥القيم ابن قال 

(.١:٢٢٢/١(٠الروح«،لأيناشم)



|اثموادا؛لطائف كث؛ح^^جلإََِِّد 
أحعيتهؤلاء! بعض ل قال يقول! قمعته للفتوى، بأهل ليس وهو الناس يفتى 

يكونولا محتسب، والعلبامحن الخبانين عل يكون له! فقلت ا الفتوى؟ عل محتسبا 

محتبالفتوى عل 

اىهقوي\تايموعلى قدم قائدة{ - ٦٠٨

قالخهلآ فان العفو؛ حاسب، فغلبا العفووالعقوبة، بتن أمر أي ق ترددمت، إذا 
الحياة(.ل مادتلث، س القاعدة هذه )اجعل الحقوبة. ق الخهلآ س العفومحر 

حذ4مفائاوة< - ٦٠٩

دمستبمد ^^٤ همماق! الله قول ل الدين عل الوصية تقديم من الحكمة 
لالوصية عل مقدم الدين أن عل ياء العلإحمبع مع [ ١١]النناء:ه أولي ببمآ بيي، 

شاقاإحراجها فكان عوخس، عثر من يوحد مال الوصية لأن قيل! الميت،، تركة 
إلمطمئتة الورثة نفوس فان الدين، ، يخلافللتفريهل، مظنة وأدارها الورثة، عل 

بقوةيطلبه غريم حظ والدين غالبا، والضعفاء اكن للمحفل الوصية ولأن أداته، 
،.مقالل فيه وله ومل3لان، 

اتتضس4رإقب،ت اصيخت هئدة< - ٦١٠

حصثرالملقبالونيرابن أن سمعت،! ما )_أعجب، الحوذي ابن قال 
عليهفيحل دينار، الأف عشرْ منه يوحل. وأمربأن المقتفي، عليه غضب، بالنظام، 

مايوحدمنيفقال! ا دينار؟ آلاف، عشرة للث، أين من له! وقالوا محزوذ-ين، أهله 

)ا(«إءلأم
(.٧٤)ه/ امطى« *ضر (، ١٧٦)ا،/ الرازتم،« *■ضر )٢( 



-ااحد7يم^ًًء؛دؤؤتِالفوائالأ _1_ 
فألزْتهرحلا، ظلمت، إي ،! Jliلك؟ أين من قالوا! أربعة، ولا ة مخولا عثرة 
الخليفةونع دينار، آلاف ثلاثة أدى فنإ منها، أكثر مني يوحد فا آلاف، ثلاثة 

آفةي نزلت ما نمى! عن أقول وأنا الخوزي! ابن هال، الافي، j، ومسامحته بإطلاقه 
الفلأي،بالثيء هذا أقول! أن يمكنني حتى أعرفه بزلل إلا صدر، أوصيق أوغم 
التوبة،ق وليجتهد منه، يالم أن فقل الذنوب، جراء يترقب أن للامان فينبغي 

،.لها,.(١١متوقعا ا.لواخاوة من خانقا يكون التوبة وْع 

الدعام!أفضل قال! م؛محةآثن، العيم^ن محمد الشيح أن الناس بعض ينقل 
غرس عز أربع! فيها للمؤمن يتحقق وأنه الأنس؛قر؛لث،( أّمألك إي راللهم 

وهذهحماعة، غثر س أنس و مال، غر س وغنى طلبا، غر س وعلم عشيرة، 
يتحرىالشيح فضيلة كان حيث، إطلائا، صحيحة غر الشيح إل بة الن
سوكان للمنة، اتباعا الدعاء؛ من الحوامع ار وخنالوارد، يدعوبالدعاء أن 

الحملعنك ولع الوارد، يالدعاء )عليك وِكةالثث! ه قولالمشهورة عباراته 
النوارد(ر؟،.

اتسعادةاسباب س فاثJةا -  ٦١٢

عادةالليت قيل! وقدبجا الله، م قبا والرصى القناعة السعادة: أسياب، من 
الاس,يرصى مما أكثر ترصي أن عادة الولكن الناس، يمللئ، مما أكثر تملك أن 

(.٣٥٧/١)١(٠رصدالخاطر«)
الرسمي.الشيح موي )٢( 



الفوائدلطائف 

اساءدأب ص ئدنيل اساق على اهمد فاذدة< -  ٦١٣

ويبينونوالسنة، الكتاب من للدليل المخالف عل يردون العلم أهل لازال 
جراءمن الأذى من ينالهم ماقد ؤيتحملون العامة، عل أمره لأيلتبس حتى حلماه؛ 

إعيلإمأبا )رمُن، محناهرت ابن محال مووليتهم، من جزء هدا أن ؤيرون ذلك،، 
مدهبلث،،عن ارجمر ل• يقال لا مراُتا، خمس يف العل عرصتا يقول• الهروي، 

لاأمكت(لا،.خالفلث،. عمن اش يقالإٍ،: ولكن 

اتسعاد٠مواعد س فائاوة< - ٦١٤

حرمت،قد وتكون غدك؛ هموم تحيء لا فقد غدك؛ ببمموم يوماك تثقل لا 
يومك•مرور 

ات،تاكرةتقؤيم طحق مى فاذدة< -  ٦١٥

عنالذاكرة بقوه اشتهروا الذين أحد سئل والمران، بالتيرس_، تقوى الذاكرة 
ذاكرةهناك ولكن صعيفة، وذاكرة قوية، ذاكرة هناك ليس فقالت ذاكرته، قوة مر 

مدربة.غبمر وذاكرة مدربة، 

ؤاتسمتالأدب مس فاددة< -  ٦١٦

والباقونيكتبون، خممثة آلاف! خمسة زهاء أحمد الإمام محلس ل محنمع كان 
■منت، والالادمب حن منه يتعلمون 

؛،(.٠ ٩ / ١٨)الملأء« أملام »سر )١( 
(.Y٣٧٣/)١ اكلأء« أملام »مر )٢( 





الفوائدلطائف 

ادىTدم،مرضث ٤٥٠مى هاذ،وة< - ٦٢٠

يبدومنما أول أن الكتب؛ بعض ق قرأته ما مصداق تيينت الثعالي؛ ال ف
فيهيزيد أن غدها ق أحب إلا ليلة عده فيبيت كتابا، لايكتب أنه آدم ابن صعق 

ءدة؟لا،.ستتن ق فكيف واحدة، ليلة وهدال منه، أوينقص 

بايعمستايضى حْثووة هاذاوة< - ٦٢١

تحملتكن وب معهم، لوط امرأة حشرت ي معهم، حشر قوم عمل رصي من 
العيابعمها فعالهم رصست، لما لكنها الرأة، من يع لا ذلك فان اللواط، فاحثة 

معهم)٢(

اسلوقعلى الأساد سوط هائال،ة< - ٦٢٢

منهااولماطلببالخووج عوقب الشجرة جانب من الحنة الخلودل لماطلم_اآدم 
ن؛زارص.ّبضع فيه لثث، الرؤيا، صاحب جهة من الجن من الخروج يوسف 

اممكوىأنواع فائدة، - ٦٢٢

ولحلهاأعظمها؛الحال، بلسان وشكوى القال، بلسان شكوى الش؛ةو'ىذوعان: 
منوأعفلم علميه، اف نعمة يظهر أن علميه اش أنعم من فنئيئهؤهيي النبي أمر ولهذا 

ربهعند الخلق أمقت فهدا وهويخر، ربه يشتكي من ذللث، 

(.٢٧/ )١ سالي الرهم«، يتمن رمقدمة ( )١ 
(.٤٣٤ ١/ )٥ سية، ان الإملأم بخ محاوى 

اكم)ا/\*ا(.)مأ(»الفوامماا،لأين 
(.٢٧٢المم)ص: لأبن اكابريزأ، ءعدة )٤( 



الفوائدلطائف 

اسماعجاف س قاتلة: - ٦٢٤

تالعجيبة الرؤى )من )الرؤيا(• كتابه ق ;ِءهاادث التوبحري خمود الشخ قال 
العزيزت يمي الرياض، أهل من رجلا أن الثقات، من غرواحد به حدثتا ما 

وآثارللقرآن، حافظا وكان الرياض، ق احي الملبعض إماما كان يمان® بن 
عاليهفلم النوم، ل الميف® ®حمد ت مي يرحل فرآه فعات عليه، ظاهرة الصلاح 
يدهق الرائحة هده وبقيت منه، تفوح زكية طيب برائحة إذا أصح فلمإ وعانقه، 

٢.ل أكثر أو ثهر نصف 

مدةيم، الحمد يد ل الطيب؛قبت، رائحة إن ت القصة ب٠ذ٥ حدثوا الن>ين قال 

ينمما ولغرذلك، للوصوء، يغسلها كان أنه مع نهر، نصف بعضهم؛ وقال أيام، 
الأيدي.غل له 

تكلمإذا كان ~ القارئ — نافعا أن ^ ١٥;^؛القيم ابن مانقلمه القصة لهذه ؤيئهد 
ولكنطيبا، أمس ما قال؛ تطيستا! قعدت كلمإ له؛ فقيل المسك، رائحة فيه من يشم 

منيشم الوقت، ذلك فمن فمي، ق وهويقرأ التام، ل ظهئسظخ افه رسول رأيت 
الرائحة(.ده هق 

الإسلاملشيخ اثمتسوب اتختم فاذداةادعاء - ٦٢٥

لشخوثا منالكريم( القرآن حتم )دعاء المصاحف، بعفر هوامش ق يوحد 
أبونيدبكر الشيح قال إليه، بة التهذه تصح ولا رَمئآمن، تيمية ابن الإملأم 

٢.إليه(ل به نمن يحرف، ولا إليه، نسبته تثبت، )لر زحمذهئ1 
١(.١ محمالقرآن،ا)ص: )٢(»سوياُت،دعاء (. ١٧٤)١()ص: 



الفوائدلطائف ^َِ 

اممقؤستأنواع اعثئُ فاتدة: - ٦٢٦

السروريقع أن ذلك من وأسد يالعموبة، الماقب محس لا أن العاقة أعظم 
يفوزلا حاله هذه ومن الذنوب، من واكم؛5ن الحرام، بالمال كالفرح هوعقوبة، بإ 

طاعةل١،.

اممرإذزواساعبموان واأّتلأ ، ٥٠۵٥- ٦٢٧

ولكنالقاع تنثر لا والتربية ا، يروصهوممن يمحوالخرائز لا الدين 

اسيانعند اتزكاء قوة سبب هذدة< -  ٦٢٨

وهوذش•إلا أعمى يرى ولا بلدا، أعمى وجد أن فل الصمدي: قال 
متشعبايعود ولا عليه، محتمع وفكرْ الأعمى ذهن أن ذلكا؛ ل أراه الذي والسبب 
فتقعوفكر، عينيه أغمض يتذكرشيئانسيه، إذاأرادأن الإنسان نرى ونحن بإيراه، 

العميانمن أحففل ول حافظته. من شرد ما عل 

اثظل،ر؟أم اتتعنوس شيم من اس،و، هتدأةا -  ٦٢٩

المي،•قول 
يذللملم فلعلة ة ذاعفتجد فان النفوس شيم من ^!م 

(.٢٧>صيدا-لتاطر،)ص: )١( 
الساعي)ص:لصطفى الخ؛ا0ا، اهكدا )٢( 
(.٣٨صدي)ص: افي1نا(، »كث )٣( 



اثفوائدثطائف 

ثيممن ليس الظلم فإن صحح، غر معناه لكون البيت؛ هذا بعضهم انتقد 
آخرون!وقال عاليها، النفوس الله فطر التي الشتم ْن العدل ؤإنإ السوية، النفوس 

يالاياناممه عصمه من جهولاإلا ظلوما حلق الأسان فان صحح، معناه بل 
ئوثاع'هلاص:س.وقو

وهوالأقرب.ؤمذاممئ، تنمية ابن الإمام القول هدا رجح 

٦٣٠ - iةJاتتقوىدّر هي المائة فائا

ممحاضحال،يقالاف4ظ:صألآثا؛ 
يفرحوتارة ذل، وتارة عز، وتارة غنى، وتارة فقر، فتارة [ ١٤٠آلهبجني؛ل ه آلتابج، يما 

حال،كل عل واحدا أصلا لازم من عيد فالالأعادي، شمت، وتارة الموال، 
الصبر،أبواب له فتحتا افتقر، ؤإن زانته، تغنى امإن فانه عئيجل، الله وهوتقوى 

فإكحال، كل ل التقوى لازم حملته..، ابتل ؤإن عليه، النعمة تمت، عوق ؤإن 
والأجلالعاجل، نقدها هذا العافية، إلا المرض ول عة، المسإلا الضيق ق ترى لا 

اهايمهل ٥^٠! - ٦٣١

علوهذا يلة( الومبرر )الغاية أن الماص بعض عند الدارجة الحبارايت، من 
الفاسدةفالغاية ائل، والوسالغايات ل العموم ص فيه لما فاسد؛ تقعيد إطلاقه 

إليهايوصل لا الشرعية والغاية شرعية، كانت، ولو يلة، بالوسإليها يوصل لا 
بمعصيته.الله طاعة إل يوصل فلا الفاسدة، بالوسيلة 

إ١  ٣٧)ص؛ الخاؤلر® ®صيد ( ١ ] 



الفوائدلطائف 

فهوبه إلا الواجب يتم لا وما الثرعية، يلة الومتؤيد الثرعية الغاية ت نعم 
ا.اللمازأ ق فصح غير هنا )تثرر( ت لفظ أن ْع واجب. 

اتسستتوذو مزاثطاصت ٥^٥، - ٦٣٢

المعصيةذل من ؤيكفيك إليك، نت ترمنهاإذا أنك العلماعت عز من يكفيك، 

محك،.عرفت، إذا منها نحجل أنك 

اتذكرفوائد هذاوةاس - ٦٣٣

هقائق؛اش قال إ ك له، فقاق اش ذكر المد يورث، أنه ذك_رالل4: فوائد من 

بلكمى وحدها، هذْ إلا الدكر ل يكن ولول؛ [. ١٠٢ؤهأمحآذلإتج*هلاوةة:
،.ل وشرفا فضلا 

اتثويىسثان محوامظ س هاذدةا -  ٦٣٤

اوأسكلان،إل حديثكم يرغ من معكم لولكن الثوري سفيان نال 
افهإل الحديث يرفع من معكم فإن محال؛ لا، قالوا! بثيء؟ تتكلمون أكنتم 

ءوئ"ء.

اتسرءااتعقل سدؤديهت هاذدة> - ٦٣٥

قالولهدا والفعلمة؛ الذكاء من عاليه كان مهإ محدودا، السثري العقل يشي 
إليه.ينتهي حدا للممر أن كإ اليه، ينتهي ا حن. للعمل إن زِىئأإئئت الثافعي 

(.٣٦٥/١٨اسأن^،uكررفد))\(ا.عجمادار 
(.٦٢/١اب،لأيناشم))آ(»الوابل 

)م(»سرأءلأمبم«)م\/بىم(.



الموانئلطائف 

و|موعامهد بيى ا1مرى هذاوة| - ٦٢٦

الزهدت يقول زيخئ\ذئ!,( تيمية ابن الإٌلأم شخ سمعت يتهمحئ1 القيم ابن قال 
العبارةوهذه ^؛، ١١ق صرره محاق ما ترك والويع! الآح_رة، ل ينفع مالأ نرك 

وأحمعهال١،.والويع الزهد ل قيل ما أحس من 
اساةض قاعدة هاذدة> - ٦٣٧

إذاؤيتضاعف مرورك ؤيعفلم أتاك، إذا هملث، يقل تكرم، ما عل لث، نفومحلن 
أ-اكئءبممالمتكنبلأ/

هولوحهااتصلأة هي ادهضوِع فاذدةا - ٦٣٨

الس_اكلان،امتدعام قد رجل مثل أوبقلبه، ببصره صلاته ق يلتفت من مثل 
السلطانعن يلتفت ذللث، حلال وهوق وعناطبه، يناديه وأقبل يديه، ب؛ن فأوقفه 

ليسقلبه لأن به؛ نحاطه ما يفهم فلا السلءلان، عن قلبه انصرف، وقد وس،الأ، يمينا 
حقهل المراتثإ أقل أفليس اللهلان؟ا به يفعل أن الرجل هدا خلن فا معه، حاصرا 

ارم.عينيه؟ محن قدممهل مبعدا، ممقوتا يديه بين من ينصرف، أن 

الناس4ع التعامل قواعد مى فائدةا - ٦٣٩

أنمانحسؤ ئل ٠Jالماس تعامل )أن التعامل: ق العظيمة القواعد من 
به(.يعاملوك 

(.١٠الك؛نا)؟/ ال•مدارج ( )١ 
م\(.الغوسا)ص: ءمداواة )٢( 

(.١٠٤الم،«)ا/)"؟(•الوابل 



الفوائدلطائف 

٦٤٠ - tةJاJالأجسامموت من اعثلم اتقلوب موت ظ

وتراهمؤيبكون، ومحزنون علهم، عزيز م جمات إذا يجزعون الماس 
منالأجام موت يخ وأين روحه، وانطفأت قلبه مات إذا ساكنا، يمركون لا 

القاووب؟لا/موت 

انقصيطيإلف س ها|مم،ةا -  ٦٤١

عرسذاك ال؛ ئأ إبليس؟ امرأة م امما فة_الث الشمي، رحل أنى 
شهيتهما 

والأحمق؟اتجامل مع اثغعا4ل يكؤئ هذال،ةاكيف - ٦٤٢
إصلاحانمرض سون اشا وضه شرف أواحمق جاهل عن اصمتا 

وهوسرى ^-،يغسا صامتة وهي تخشى الأسد ترى أما 

اسراممدرعمي تنل إذا فاودةأ - ٦٤٣

علءيه١لتةم ليإن م يدل مهندسا، الهدهد كان قال; نظ^بممح، عباس ابن عن 

احةمكم ؤيعرف، الأرض، نحوم ق الماء له مفلر طالبه فلاة، بأرض كان إذا الماء، 
المكان،ذلك له فحفروا الحان، أمرساليإن عليه دلهم فإذا الأرض، وجه س بعده 
الهلثر،فتفقد الأرض، من بفلاة يوما ساليإن فنزل قراره، من الماء تنبط يحتى 

معف٢[، • : اللك محكان؛يالإبمت>هل  ٢١آلهدئد أج، لأ ،ت ؤءئاو يره. فلم 

(.٢٤٥السار)ص: فلفي الحاةا، علس •مكيا )١( 
(.٢٤٦/٧اذلأء^)أعلام )آ(أسر 

الثافص.الإمام ديوان )٣( 



الفوائدلطائف 

علالاعتراض ممر وكان الأزرق®، بن نافع  ١١له! يقال الخوارج، من رحل ذلك 
ؤإنهذا كيف، قال: اليوم؛ غالست، عباس، ابن يا شج له: فقال عباس، ابن 

فيقعليأخذها الهدهد فيجيء ترابا، الفخ وبمثوعل الفخ، ق الحية له ليضع الصبي 
البصر،عمي القدر نزل إذا إنه ومحك؛ عباس* ابن فقال المبمبي. فيصيده لمح، اق 

القرآنمن ثيء ق أحادللث، لا واف نايرت له فقال الحذر. وذهب 

أطوارالإسإنكأمااراممهرفائدة{ - ٦٤٤

القمر،أحواله؛ أمثلة فمن حا، ليعتم أمثلة الأدمي لأحوال جعل ءغتْل اممه إن 
يمدهما وقديطرأعليه يانمحاق، يتناقص ثم بدرا، يتكامل ثم صغثرا، سندئ الذي 

تمفإذا الصلاح؛ إل اد الفمن يترقى ثم ملمة، أوله الأدمي فكذللث، كالكسوف؛ 
هجومذللئ، قبل الويت، هجم فربإ بالضعف،، أحواله تتناقص ثم البدر، بمثزلة كان 

اكسل؟،.عل الكسوف 

باسراتجود فضل فائدة: - ٦٤٥

بالمال؛الحول من أفضل به والحول الحول، مراتب أعل من وبذله، بالعلم الحول 
اقتضت،وقد متماوتة، مراتب، عل به الحود ق والناس المال، من أشرف م العللأن 

ا.أبدال بخيلا به لأينفع أن النافذ؛ وتقديره اض حكمة 
اتدنياتلحياة اثمتنمات يّر في المكمم فائدة: - ٦٤٦

فيهانحتلهل أن بد فلا ات،، منغمغر من كاملة متعة الدنيا ق نحد لاتكاد 

 /n(»اضراينىر،)(.٤٨٥)٢(»صدالخاطرر)ص: (. ١٨٤)ا
٢(. ٩٣اناكين«)Y/ س\دج )٣( 



الفواثدلطائف 

ثيءالدنيا من ارضر ما اف عل وحق بالنغصات، والحبوبات بالتاعب، اللدائذ 
منلابد أنه عليه ذللث، منغص كاملة، متعة عل حصل أنه تدر لو ثم وصمه، إلا 

الدنياإل ان الأنلايركن حتى اكا، ذلي الحكمة ولعل الأيام..، من يوما فراقه 
التكاملهوالنعيم الذي الحنة نعيم إل الملم يشتاق وحتى الآ-حرْ، عن ؤيغفل 

المغصاُت،لاا.من الخال 

والأحمقايهاقل تعاعل كشت هئدة< -  ٦٤٧

عنه؟يقاو U «ع 

محضا فيهيرى والأحمق لأحءلائه، تنبيها عنه يمال ما يرى )العاقل 
إيداته(لى.

الأقوالض اثتعسست أثراتعواؤْى - ٦٤٨

واعتباراإهدارا القول ق تأثر لها ية النقالعوارخى أن ق الشريحة ة )فاعن. 
الإكراماض جعل فقد والخهنأوالإكرام،.. النسيان كعارض وذللئ، عاوؤإلغاء، اد

الواحن.ةمن مانعا والنسيان الخهلآ وجعل الكفر، بكلمة تكلم من كفر من مانعا 
فإذاالعوارض، هذ0 من ممر من أقوى قديكون الغضب وعارض والفعل، بالقول 

الذيفالغضبان القصنو، لعدم مقتضاْ؛ كلامه عل لأيترتب، هؤلاء من الواحد كان 
دونمم،يكن ب منهم، بالعذر أول يكن ب إن ذلك، يقصد لر 

(.٤٩٧اصدالخاءلر«)ص: )١(انظر: 
٦(.٠ السباعي)ص؛ كتلفي الخياة®، علمتني ارهكذا )٢( 
؛٥٠القيم)\/ لأبن الغضان«، طلاق حكم ل اللهفان »إظثة )٣( 



سلمل

٦٤٩ ' iهJاتسلفمواعظ مى هذا

عنيشغل ما هها عمر: له فقال اكدر، عن ذر بن عمر الخلفاء بعض ال م
.٢١•معارفبكيا القيامة. يوم صيحتها ليلة نال: هو؟ ما قال: القدرا 

ؤاتسحاءاثا3كر،ر هضل فائدة1 ' ٦٥٠

إذاالأصالة وهذه الناس، حمح عند المحمودة الخصال من والخاء الكرم 
الشافعي:الإمام قال ك،ا عيوبه، من كثثرا غطت، الإنسان، بيا اتصف 

غطاءا لهيكون ان وسرثئ، البرايا ي عيوبك كثرنا محإن 

السخاء• قيل كما - يغطيه عيب فنيل، السخاء بتستر 

فاذدةاكتابجواهراتبلاغم' ٦٥١

محنالبأيئ بن لعل البلاغة( كتاب)جواهر نسبة الأدب كتب بعمى ل انتهر 
كتابمحنالع )من ^؛،٥١^٥: الذهبي الحاففل قال البتة، إليه بته نولاتصح خ.ةثق، 
المسبففيه رْتهبمثئ، عل أمثرالومن؛ن عل مكذوب بأنه جزم البلاغة( )جواهر 
الركيأكة،والأشياء اكاقص من وفيه وعمر؛ْ.بممح، ذكر \لي من والختل الصراح، 

رمح.بمئحاشاه موضوعات وفيه باطل•. أكثره الكتاب بان بجزم التي ارات، والعب
ساسقح'<.

(.٣٨٩الهلأءء)\ارمترأعلام )١( 
)؟(»مزا0الأسال«،سهيى



الفوائدلطائف 

النصسعيوب على ات،ع>ف طحى فادد|ةا - ٦٥٢

النفسعيوب عل الوقوف وطرق نفسه، بعيوب بصره حرا بعبد اش أراد إذا 
ثلاثة:

إلأهدى امرءا اف رحم خ.بمنئ: عمر قال صديق، صدوق ناصح من الإفادة - ١ 
أخيه(.مرآة والومن محوي(، 

الماؤيا.تيل.ي الخط فعن اعدايه، لسان من العوتب يتقد أن ٢" 
.أننحالطالاسفيفلرماضهم^٣١٢- 

اسساو4اوا)إة معوبم هذدأة: -  ٦٥٣

منالهاوعز عزنا ه داراتمحاسدي لكن الناس كل ويائس، 

انوالهال إلا لابرضيه كان إذا نعمة حاسد المرء يداري وضيف، 

بكعجل فاذال،ة< - ٦٥٤

أعرضوأنا لا وكيف، قال: الثسب،! عجل؛لث، مروان: بن الللث، لعبد قيل 
ا.مرتحلأل الحمعة يوم محلب وكان حمعة. كل ق الناس عل عقل 

ؤاتقوةاتسجاعحي اهحقبين ،ةا هوار-  ٦٥٥

الشجاعةفان متغايران، وهما بالقوة، الشجاعة عليه تشتبه الناس س كنير 

الصديقوكان البهلش، صحيم، كان ؤإن الموازل، عند القلب، ثباتؤ هي 

٢(.٠ ت مرقنيءي)صن للالنفوسء، ®رياضة )١( 
(.٨٢الثاضء)محن: الإمام ®ديوان )٢( 

اولأء«)؛/خإآ(.أعلام )"؟(®سر 



الفوائدلطائف 

علبرز ولكن منه، أقوى وغثرْ عمر ولكن افه رمول بعد الأمة أشجع 
الحباورن.تزلزل الخي الوامحلن من موطن كل ل قيه يات كلهم الصحابة 

جميطيقاممونضر لا فايدة! - ٦٥٦

جدرؤقاء أومن عحْست قلى في إلا 

لكنملاح، ليتم )اليهود مذكراته؛ ق )؛نء' الططاوى عل الشيخ قال 
هدمعل نبه ولقد ، . متينة. أودبابة محصنة قلعة ل يكون يقاتل، حينإ اليهودي 

منأول أنه يوما لنا باشا طه القائد أعلن وقد فلسعلين، معارك شهد من كل الذلاهرة 
ءؤلأذننلوذامحقJلمهاق! النه قول ق مذكور هذا له! فملنا به، وافتخر هذا، اكتشف، 

لقدباف، آمنت، ال؛ وقفدهش! [ ١٤للشَت:ل يمه جئ رق ين أؤ ءنثسمح همتم، ءلا.ف، ■قيعا 
وت،هذالآُة(لأ،.

سجيوى وءس قائده، -  ٦٥٧

الدعاء؛-رذا إلا يدعو ولا بالبيت، يطوف لآ.بمنئ عوف بن الرحمن عبد كان 
الدعوة؟هذه  jJuتدعو أما له؛ فقيل نمي(، شح قني رب نفي، شح قني )رب 

مسه،قح ؤون0ؤئ ءَةتجل؛ اف ال قأفلحنن،، فقد نفي، شح وقنت، إذا ال؛ فق

اثنصيمَتأدب قاتلة، - ٦٥٨

الجماعةق المأيحة وجنبتى انفرادي ق بدصأء1ئ، يعمدني 

)آآ()ا/أم(.'ه(. >)ا(»الفروه،لأينام)ص:
^٨١)ص: اب "الوابل )٣( 



الفوائدلْلائف 

استماعهأيضى لا التوبيخ من نؤع اس نالبين النصح فإن 

تعطلم إذا ذجرٍع فلا قولي وعصيت حالمتني ؤإن 

اثعبادةنواهل ض دسراوهاارأفضل هائلة: -  ٦٥٩

صلاةممر له ليس مالك، الإمام محتل ارضر أحدا مارأيت، المارك! ابن ال ف
عليهماكان ءدتا1 فقال! الذهى، هذا عل وعلق سريرة، له تكون أن إلا صيام، ولا 
اممهبه أراد ش والصلاة، الصوم نوافل من أفضل ونشره العلم من 

تلاحتضاركان«ستضرا س ، ١^١٣هائلة: - ٦٦٠

يوصف،لا انتباها ينتبه فإنه موته، عند المحتضر إفاقة الأشياء أؤلرف من 
فاته،ما يتدارك كي لوترك ويود الماصي، زمانه عل ؤيتلهف، محي، لا قلما ؤيقلمق 

بالأسف،موما قبل ه نفيقتل ؤيكاد بالموت، يقينه مقدار عل توبته ل ؤيمدق 
العملمن مقصود كل حصل العافية، أوان ق الأحوال تلك، من ذرة ولووحدت 

ذلك،لّأ/يمقتفى وعمل الساعة تللثج مثل من فالعاقل بالتقوى، 

اسرسمحاب قاتلة: - ٦٦١

قائلها،إل تتغرب التي الفانية تضاف، أن الصيحة من الروي قال 
وحالهر٤،.علمه ل له بورك ذلك، فعل فمن 

(.٦٥اديواناكاضأ)ص: )١( 
\<(.I_»(U/Aأعلام )٢(،.-^ 

(.٤٧رصدالخاؤلرا)ص; )٣( 
(.٢٣لكووى)ص: العاريين«، «سان )٤( 



لطائفاتفوائد

اتهوىعخاتصت هذدة| - ٦٦٢

والصوابالغطا حيث تدر ولم ساويين ي رك أمار حإذا 
،ما إلى النفوس يشوي الهوى إن فواك هفخالف 

ta_ -٦٦٣

ألما،غرك يراها لذة من فكم لحمثقتها، النص تصور من ينبعثان والألم اللذة 
غثركيرام ألر من وكم 

واثشجاعنتامإى قاتلة: - ٦٦٤
الثانيا1حل وهي أول، هو الشجعان شجاعة قبل الرأي 

مكازركل العلياء من بلغت، مرة لنضس اجتمعا هما فإذا 

الروحي>تالسعادة أسباب س النؤحيى صلاح قاتلة: - ٦٦٥

الإمامقال، بينها، الخلاف وقلة التوفيق أساب، أعظم من الزوجين صلاح 
لوهي، ا أناحتلمت، فا سة، ثلامح، معي وأقامت، صالح، أم تزوجت، أحمدت 

كامة!ر؛/

النهدحقيشتت قاتلة: - ٦٦٦

كانتؤإن بالدنيا، ب، الهالاحتمال عدم بل اليد، ذاُتإ عدم الزهد ليس 
الشديديكون وقد وهوزاهد، الناس أغنى من الزاهد يكون فقد []^،، ٠ق 

(.٢٧الشاض«)ص: )١(أديرانالاط،(
(.٣٣الساعي)ص: لطفي الحاة،، عالخي أئىزا )٢( 

(.١٧٤)أ/ )٣(»ديوانأيالق،اكي« 
•( '٤ ٣ رص■ الحوزتم، لأبن أحمدا؛، الإمام رامناف—، )٤( 



الفوائدلطائف 

لالرغبة من قلبه عليه تمل اشما بحب الحرص غاية ق بل زاهد، غر الفقر 

٢١٢١.

أحلاماتدنيا ص مضى U فائدة، -  ٦٦٧

ربينهإل صانع والوقت امان، منها بقي وما أحلام، الدنيا من مفى ما 
انصركشف فاذدةإدعاء -  ٦٦٨

ه^٥ ١٢أبجم ٠سؤآدvردأئت أؤ، ثادئ ؤوأبجءس>إد اممه فول، 
ربه،إل والفاقة الفقر ؤإظهار التوحيد، حقيقة ؛؛ن الدعاء هذا ل حمع [ ٨٣]اوثنا؛:

الراحم؛ن،أرحم وأنه الرحمة، بصمة له والإقرار له، التملق ق المحية طعم ووجود 
كثفهدا، المبتل وحد ومتني وفقره، حاجته وشدة سنحاية، بصفاته إليه والتوسل 

اممهكثف المعرفة، هده مع سيإ ولا مرات مع قالها من أنه جربإ وقد بلواه، عنه 
. ()٣

صره

الأحلاقمكايم الأعتاتارس قبؤد فائدة< - ٦٦٩
ونلالحلق كريم هومن صائن(، غر أو كان هائها اعتدر، من اعتدار قبول 

ادافقينمن ولوكان ^^يظسنحبملسارسسر، ولدا المروءة؛ 
أذن-كامه.ظ علميهم اممه فرد هملآ0ه ؤودمؤث> لزوم المنافقتن إن حتى 

اص:هلال وقال 
اوفجراقال فيما عندك بر إن معتذرا بانيك من معاذير اقبل 

(.٨٧القيم)ص: لأبن »الفوائد«، )٢( ٢(. ٤ ٥ ; ١٣)»الومحرة«، < )١ 
(.٢٢٢/١)٣(>رالفواىJ«،لأيناشم)



Iلفوائدلطانف 

مستترايعصيك من اجلك وقد ظاهره اؤضاك من أطاعك فقد 

حيراثكلأمفاذاJةا - ٦٧٠

إذزأبغثر الأذن يحل ما الكلام -جمر داود! أبو قال 

غيرمحتكلفاوك،؟ارسهل كلام ة! ! ۵٥- ٦٧١

كانوابل مؤلف، نظم ولا متكلف، ترتيب غثر من هلا ملف الكلام كان 
الماحي،قريب كان إذا ترتيبه، ل وقع كيف يالون ولا عواهنه، عل بالكلام يرمون 
القراء)شخ العلاء عمروبن أبا ممعن، إذا الأصمعيتكت، قال الملتمس، سهل 

مهلاكلاما يتكلم كان نيئا، لايعرف ظننته يتكلم والعربية( 

الأذانبمد اسدرةللذضبسجد فائدة: - ٦٧٢

يردهالر الأذان، مع فالهلرقة رفع إذا هزع الصائغ ميمون بن إبراهيم كان 
ويصللللمجد يدهب حتى 

اتممستعند والأحمق امماقل فائدة: -  ٦٧١٢

ثهر(بعد الأحق يفعله ما يقحل المصيبة نزول عند )العاقل 

اكلأء»)هأ/اا"ا(.)ا(»سرأعلام 
)أ(»سرأءلأماولأء«)همآ/؛اأ(.

:١ ٠  ٩٩للشاطي)Y/ •الوامحات• (، ٤ ١ ٠ / البلاء•)٦ أعلام أسر )٣( 
١(.٥ ٠ ا/ حجر) لأبن اكهذيب• •_؛__، )٤( 

(.١٣المم)لابن الصابرين• )ه<»عالة 



الفوائدلطائف 

ض>دتعليهم٥^٥< -  ٦٧٤

وحبلالله من بحبل إلا ثقفوا أسا الذلة عليهم صربت من من - اليهود 
ؤإنإكانواغرهم، ولا العرب لاعل يتمرون بمجردهم يكونوا ل؛ - الناس من 

حلفائهمْع يقاتلون 

بالأنوفالتشم لا )إئط ثلمدق قائدة{ - ٦٧٥

ويعرفونوشجاعته، قلبه ات ثبمن الصادق صدق يعرفون ة الفرامأهل 
وافهفقالت مزكلم، من مسمعه كلام عن بعضهم ئل حمذلك، بضد الكاذب كذب 

مبطلبصولة ليت صولة، لكلامه ٌممت، أق إلا ثيئا، منه فهمت، ما 

بالأنوف،تشم لا رائحة )للصدق ذكرياته! ق اوي الطنهلعل الشخ وقال 
تحس؛القلوب(رص.تكن 

فاذدةاأقد- ٦٧٦

فقال!الذهبي، هذا عل علق اللسان، ق الوؤع أشد عياض! بن الفضيل قال 
يدخلتحديث، ؤإذا ومعاملته، وملسه، ماكله، ق ورعا الرحل ترى فقد هو، هكذا 

أنؤإما الصدق، يكمل فلا الصدق، يتحرى قاماأن حديثه، من الداخل عليه 
ليعظم،عنده ما أحن يظهر أن ؤإما الفصاحة، عل ليمدح حديثه فيتمق يصدق 

۶^٠١ليثنى الكلام موصع ق يسكّث، أن ؤإما 

٣(.٠ ١ / )١ تيمية؛؛ ابن الإسلام شخ فتاوى ءمحمؤع ( ١ ؤ
)ه)\ا\\\خمب)\ا\لأ\{. )آ(»إءلأم 

اولأءاا)ها/؛ه؛(.)؛()اسرأعلأم 



تهاسلن من قل دقيقم فائدة، - ٦٧٧

يتحدثونوالماس فيصح الناس، من أحد عليه يطلع لا الدب يفعل العبد 
فعل،بإ الناس إل وموس نم قلبه، ق وألقاه له، زينه الشيهئان أن إلا ذاك وما أ به 

يرْل؛ ذنب هدا • ؤيقول العبد فيغتر • • • به قمحه نم الذنب ق فاوقعه إليهم، وألقاه 
سيضلن من وقل وفضيحته، إذاعته ق سبع عدوه بأن يشعر ولر هقتاق، الله إلا 

،.الدةيةة١١لهدم الناس 

اثحضاءأقوال من فائدة، -  ٦٧٨

والخرحلأيبرأ، الذي السقم هي اللئيم إل الكريم حاجة الحكماء؛ قوال( أض 
لابمدمل.الذي 

اثهوىعن اتنضس ونهى فائدة، - ٦٧٩

ك،اقالدمي،، كح إل تحاج ^۶؛، للهوى، ان بالإنبملمعتهاتنجرف النفس( 
الخنال( ف[ ٤ • القايجاب: ز عيرأنغاه أنمى وئس ري، ممام خاف س ؤرأ>ا عغ؛ةلت افه 

شاائ،،ا.س الشديد اللجام إل بأحؤج الخموح الدابة ®ما 

 -U* ،ايئطأض يطلق قد اسدي قاحلة

يطلقكإ ان، الإنتعمد0 إذا الواقع بخلاف الإخبار عل )الكذب( يهللق 
رركذبؤوغةآا؛يخقكت النبي قول( ومنه يتعمد0، لر ؤإن الخطأ عل العربية للغة اق 

موصعق الكذب الحرب تعماوثا )اسممنفلورت ابن قال، أحهلآ، أي؛ أدوادسابلا، 

اكم)أ/\مهآ(.)ا(«بدائعاضانال«،لأين 



الفوائدلطائف 

عروة،حدث ول بوامحط( رأيت أم عينلث، )كدرتكا الأخطل! بيت وأنثي الخطأ، 
فقال؛سمة، عثرة بضع بمكة لبث، ، ^^٥٠الّكا إن يمول■ عباس ابن إن له' قيل 

كدب،،أي:أخطألا؛.

الأخيارصحبص بوبخؤ/\ فاJاJةا - ٦٨١

قذكر الكهف أصحاب، كلب إن حتى وبركة، خثر ا كلهالصالحين ة محال
كلبهم)شملتؤ )؛نء'.' كثثر ابن مال الآكهمج، لأصحاب مصاحبته بفضل القرآن 

الأخيار،صحبة فائدة وهدا الحال، تلك، عل الوم من أصابم ما فأصابه بركتهم، 
وثأن(لوخثر ذكر الكال_< لهذا صار فانه 

٦٨٢  - iةJخبيئصلتضه^ اجض فادا

بهتعلم لا صالح، عمل من خبيئة للرحل يكون أن يمتحبون اللف، كان 
ولاغثرهال'ا،•زوجته، 

ح،كطشص حكم كل في فاددة< - ٦٨٣

لالأمور بعض من الحكمة تكون أن العلم أهل مجن المحققين بعض أنكر 
علنحفى قد لكن حكمة، لها الشريعة ق الأمور حمح أن ويرون تعبدية، الشريعة 

إلاحكم الشريعة ل زَمةانثقأ)ليس القيم ابن قال تعبدية. فيمونبما الحلمإء، بعض 
أوأكثرهم(ل؛،.الماس من كثثر يعقلها ل؛ ؤإن حكمة، وله 

::;سي''ّ';„سمّ,ي.
)ا(»زاداد>اد«)ه/ا"\/ه(.



اثفوائدلطائف 

علأسماأساء ؤيس سنا أساء س تؤيص قائدة: -  ٦٨٤

فليتبعلانية، اء أمحومن مرا، فليت—، مرا، أماء ْن مهران• بن ميمون قال 
؛.دعار١١ولا يغفر واف يغفرون، ولا يعترون الماص فإن علانية، 

طرأيقهريطول سيءتميس كل فائدة: -  ٦٨٥

ؤيكثرطريقه، يطول نفيس محيء كل وهوأن عجبا، تأملت، الحوزي؛ ابن قال 
والهر،باكم—، إلا محصل لر الأشياء، ، أسرفكان لما فالعلم تحميله، ل •—، اكم

المخاطراتإل محتاج فإنه المال، تحصيل ونحوهدا الراحة، وهجر والتكرار 
جهادإل يفتقر فانه الخود، و بالكرم الشرف نيل كذللث، الكشر، والمع—، فار والأس

قوةعل يزيد فإنه الأحرة، ق الموا'—، تحصيل هدات ومن المحبويتإ.•، بذل ق المفى 
والمدأى.الاجتهاد 

اتلغاتطبقات فائدة: - ٦٨٦

الرتبةق العربية )اللغة اللغات،! )طبقات ؤكهائث1 الطنطاوي عل الشيح قال 
شاغرة!المانية والرتبة فنا، دليل ١ ٠ ٠ لدى ولكن عربير، لأف ليس الأول(• 
اللغةأما والألمانية، ية القرناللغة تآق الرابعة المرتبة وق شاغرة! المالمة والمرتبة 

وفيهاتنهلق، ولا تكتبه حروف ففيها عرجاء، لغة وهي متآحرة، فتأق الإنجليزية 
ليتعلمالكتابة وصمت، ؤإنإ آخر، ثكل عل وتارة شكل، عل تقرأ تارة حروف 

(.٨١)١(»سرأعلامالملأءء)اء/ 



لط،صامص

^Jijمن أكثر ماجعل والراعة النشاط من أهلها فعند ذلك وهع القراءة، منها 
.يتحدثوماا( 

اتقيْتانيضمط^ عندما { ٥٠۵٥- ٦٨٧

والمفاحرة،الغضب، اعة سم_1عاتت ت ق منك الثسءلان صحك احذر 

والبكاءالخإهير، ل نحلب وأنت والحإس الفاحثة، الزهد وهجمة والمجادلة، 
الناسأتعقل وأنت، 

اوهود|تتتبع حطوحة هذدةا - ٦٨٨

فدكرواعيوب، لم يكن لر قوما أدركتا قاو<ت أنه المخ الس بعض عن روى 
عنفكفوا عيوب، لهم كانت، قوما وأدركت، عيوبا، لهم الناس فذكر الناس، عيوب 
■عوحم فين الناسي، عمويب 

اثهنمصأحمس عل؛ذ^ ئقص هائلة، - ٦٨٩

فيهالما وأبينها؛ وأوضحها القصص أحس س ء4\ص0و\ئؤ يوسف نمة 
ومنة،منحة إل محنة ومن محنة، إل محنة ومن حال،، إل حال، من التنقلأتؤ، أنولع من 

وسواتتلأفظ، احتاع إل وشتات فرقة ومن ملك، إل رقا ومن عز، إل ذل، ومن 
سعة،إل ضيق وس رخاء، إل حدب وس حدب، إل رخاء وس مرور، حزناإل 

وبينهارمووضحها فأحسنها، نمها من شارك إثرار، إل إنكار ومن 

(.٤٢كطفىالساعي)ص: )١(امكداسيالخياة•، 
(.٣٤٠لأبنرح-،)ص: والحكم•، العلوم اجامع )٢( 
٤(.٠ ٧ / سعدي،)١ ابن اضر )٣( 



لطائفاثفوائد

4ثلاتاوئياهائلة، - ٦٩٠

يكرها ممنامه ق فرأى نائم، كرجل الديا ثبهت عبيدت بن يونس فال 
انتبهوا،ماتوا فإذا نيام، الناس قولهم؛ هذا ومثل انته، هوكذللث، فبينإ محب، وما 

،•أ بالموت يجهون أمم والمعنى 
انواثخيوفائدة، - ٦٩١

فإنكانوالخثر؛ يابنىإ قال• أوصني، لأبي(•' قلت أحمد؛ الإمام بن افّ همد قال 
.٢٢الخيتيأنويت ما بخثر، تزال لا 

اتثضبفي انخلي محس قائده، - ٦٩٢

وكداالغضب،، ترك قال؛ كلمة، ل الخلق حسن لنا اجع اذارلث•• لابن قتل 
الغض_،أص.برك الخلق حمن راهويه بن ؤإمحاق أحمد الإمام فر 

واتطاعماثبمعصهم بيى 4ا قاتلة، -  ٦٩٣

لحظاتأ٤/هواها عن النفس صر والطاعة المعصية بين 

الطيع4ع الأسدري^ال 1هأ-فاتدةاآفم 

الخعل،ودناءة الكلبح، وشره الغرارب،، حرص البهائم! أحلاق س لنفس ال 
وعبث،الحية، وخسث، الفارة، وفسق الأسد، وصولة الحمل، وحقد المسبح، وعقوق 

(.٥٦)ص؛ ندامة لأبن منهاج رهصر ا )١ 
(.٢٧٤لأنالخوزي)ص: ((، )أ(«مافالإمامأحد 

(.١٤٥العلوموالحكم(()ص: "جامع )٣( 
(.٣٦السباعي)ص: لمطنى الحياة((، علمتني رهكذا )٤( 



الفواندلطائف 
الرياضةغثرأن الضع ونوم الفراش، وحفة الثعلب، ومكر المملة، وحع القرد، 

الخندهذا من فهو طبعه مع امترمحل فمن ذللئ،، تاوم_< والمجاهدة 

فاذدة<هادبذصسث- ٦٩٥

منفان لعدوك؛ كتفحك وانفعها عيوبك، بإنكار الئ، نفالإنان أييا هدب 
الواءفلل٢ا.نفعه لر واعفل، ه نفمن له كن يب 

فاودأة<- ٦٩٦

أذنض ئوأذأ أدبي _ثؤذُوذا آلةك< ؤد؛مم الكريمة الآية تر تف
افرسول يؤذون نوم المناففن ومن أي؛ [ ١:٦١^، ] لخ=ظمه كثر 

حدثهومن صدفه، فينا ثسيئا له قال من أي؛ لن0ه، ؤيقولوزت فيه، بالكلام 
أي:ل=مح؛ه  ٠١٥^همماؤات افه قال صدقنا. ه لوحالفنا حئنا0، فإذا صدقه، 
الكاذبلمن الحائق يعرف حثر هوأذن 

تأهلؤقضت ٥^٥؛ -  ٦٩٧

ولذايتإكدر، بلا صماء ق الخنة، ق المقاء دوام الفكر بمتن تأمل من 
سمعت،،ولاأذن رأت، عين لا مما والزيادة للنفس، مهللوب كل وبلؤغ امطاع، بلا 

بنقدإلا ذللئ، محمل لا أنه إلا زوال، ولا تغيير غير من بشر، قلب عل حْلر ولا 
بعد٣ و٠ وحهل، صبوة ١ ٥ ا منهنة، ١ّ ٠ ٠ غايته عمر مقدار وما الحمر. هدا 

(.٧٦/١اكم))ا(»الخوامم،،لأين 
(.٤٣٤ لشماوردي)ص: والدين،، الدنيا •أدب )٢( 

(.٤٥٣)م(»-فراينهم،)لإ/



الفوائدلطائف 

أكلزمان وبعضه نوم، نمنه والتوسط وعجز، صعق — حصالت، إن — اوسعين 
-يذاالدائم ذلك يشترى أفلا ثر؟! يللعيادات منه والنتحل وكب، وشرب 

القلل؟!لا؛.
الحستصالأحلاق تكسب كيف، - ٦٩٨

صبىمن فكم الخالق، من منحة الفهلرة بكإل تحمل تارة الحنة الأخلاق 
حملوهي بالريامحة، لث، وذلاُبإ، بالأكتتحصل وتارة حليتا، سخيا صادها عنلق 

ظزالخود،يكلفأرادنمل 
أفعالتكلف التواضع، أراد من وكيلك له. طعا ذلك ليمثر البدل، من الخود فعل 

منكعاأن ذلك، أثراق للعادة فإن المحمودة، الأخلاق جع وكذلك المتواضع—ين، 
قذللا، تأثير يهلل—، أن ينبغي لا أنه إلا الكتابة، فعل تعاطي ا، كاتبيكون أن أراد 

،•١^١١٢ْع يوثر  Ubأوثلاثة، يوممح( 
الأستهاعحسي هJاJةا - ٦٩٩

إمهالالامهع حن ومن الكلام. حن تتعلم ك،ا ت،اع، الأمحن تعلم 
إلوالفلر بالوجه والإقبال الخوايح، إل التلضت، وقلة حيينه، ينقفي حتى م المتكل

والوضيرمولل٣،.التكلم، 
اثقؤآن٠^٥، عدد فائدة] - ٧٠٠

ومنعباس ابن عن روي ك،ا ( ١٣٢٣٦٧ القرآن)٠ حروف عدد 

ا٦ ٥ القاصدين®)ص• منهاج انحتمر )٢( (. ٥٣٥ الخأءلراا)ص؛ ااصأو )١( 
(.٢٣١/)٤(»الإمان«،للسوطي)ا )٣(»الأدباكني«،لأبنالقفع)ا/لأأ(. 



الفوائدلطائف 

أنمرجى لكملا، القرآن خم من أن ذلك ومعنى نان، حعثر به نله حرئا قرأ 
اف.وفقه من والمرفق (، ٣٢٣٦٧حسة)١ ملايثن ثلاثة من أكثر له يكب 

اثتمستبمجا،ماة مة انهلايم؛ هائلة: -  ٧٠١

هاظوئاهلاص:؟أ[س-امل 
الحهادوأفرض جهادا، أعفلمهم هداية اس النفأكمل بالخهاد، الهداية تبماثئ علق 
هدهجاهد فمن الدنيا، وجهاد اوش_يهلان، وجهاد الهوى، وجهاد النمس جهاد 

جنتهإل الموصلة رصاه، مجل اممه هداه اش، ق الأربعة 

اسلوقأتعجاف س فائدة{ - ٧٠٢

أنهالصادقين، الشيوخ بعض حييني ^٥! ١٥٧^?تيمية ابن الإسلام سخ قال 
ببيضوجاء بيضه، الناس أحد فأحذ باض، قد الطر من نوعا جامع.. ق رأى 

فجعلالحض، غثر من الفراخ حرب اليض، انفقس ظإ الطثر، من جت-سآحر 
.قتلوهال حتى بالأنثى زالوا فإ عدد، منهن اجتمع حتى جنه، يطلب الذكر 

بأييعتلتبمس لا أئيع فائدة: - ٧٠٢

منت لايكون ما التس فقد بارع، أربعا التس من المتمم؛ ديوان من 
غلظته،ْع الناس مودة التمس ومن لايكون، ما التمس فقد بالرياء، الخزاء التمس 

التمسفقد منه، وفاء يثر الإخوان وفاء التمس ومن لايكون، ما التمس فقد 

يكون.لا ما التمس فقد الخد، براحة العلم التمس ومن لايكون، ما 

٤٧/ ١ الفتاوى،)٥ •امحموع )٢( (. ٥٩المم)ص: لأبن ااا1فوائد»، )١( 
(.٣٢٦والدين،)ص: الون؛ا ءأدب )٣( 



الفوائدلطائف 

اس<سِا*مستيىاتجهمعيجض فاذدة< - ٧٠٤

يطرفالكريم لوالهائم، ٌملأ الكرام، صر يصر لر من العقلاء؛ بعض ئال 
الحنعكان وان الحنع، ينفعه نل فهذا ويدفعها، يردها ا"بمزع رأى فإن اكبميبة، إل 
سيجىالصيبة يجعل فإنه ينفحه، لا 

|ةاآباءبتاتهذار- ٧٠٥

كانواآباءالأنبياء يقول؛ _؛؛،، له ولد إذا أبى كان أخمد؛ الإمام بن صالح نال 
طت>'،.

اساقتاصتسيداو|يهافاذدةا - ٧٠٦

واذافصدق، امض فقثزا أن يلغك واذا فصدق، افتقر غيا أن بلغك إذا 
تصدق!فلا عقلا، استفاد أحمق أن بلغك واذا فصدق، مات حيا أن بلغك 

امماساهضل فانية: - ٧٠٧

رفعة،عن تواصع من الماسي؟ أقفل من مروازت بن الملك، لمد نل 
فدرةعن وزهد قوة، عن وأنصف 

باثمطحقبها قيير«سرف فاواوةأ - ٧٠٨

ثلاعيماهيمت-لوأ أن آلئيو؛ب سعؤف آودمى ؤو؛وبد قمحأق؛ اممه قول تأمل 
حائنا،كان ؤإن الصادق، محزم فإنه كدب، كان إن بطبيعته، فالإنسان [ ٢٧: ]٠، 

١(.٩ الودود•)ص: رتحفة )٢( (. ١٣الصابرين،)ص: اعدة )١( 
الخوزى)ا/مأ(.)م(أأخارالحضواسن،،لأين 

(.٢٠٤)أ(»ت1لخالخالفاء«)ص: 



Jتطائفالفوائا

واحدابمار فهو علته، يخاق قيء وعنده حائنا كان إن أنه يدليل الأمن، فهومحرم 
بالفهلرة،ما معرف قيم والوفاء والصدق فالأمانة عنده، الثيء هدا ليضع أميئا؛ 

فقط،مثله منحرها ليس غجره يكون أن فهويريد للشهوات، متبعا كان إذا وهكذا 
حتىبالفهلرة، ما معرف فالقيم عليه، هومتميزا ليكون انحرائا؛ أند يريده بل 

عفليتإ،ميلا تميلوا أن يريدون فهم ولذا الشهوات، يتبعون الذين المنحرفن لدى 
١همل أنفأمام محقرهم مميزا عليهم تحزين تكونوا لا حتى 

سرحيرامميؤينهداوة1 - ٧٠٩

وشرالخيرين حير ين التمييز الشأن ولكن الشر، من الخير تعرف الناس 
الذيالعاقل ؤإنإ الشر، من الخير بملم الذي يالاقل 

الشريزآرووشر الخثرين حثر يعلم 

عجستإحالت فاJاJةإ - ٠٧١

فيدعوالنازلة، به تنزل المؤمن أن وهى عجيبة، حالة تاملت، الخوزي• ابن قال 
راصتاكان فان قلبه، حينئذإل نفلر اليأس، قارب فإذا للاحابة، أثرا يرى فلا ؤيبالغ، 

هناكلأن حينئذ؛ الإحابة تعجيل فالغالب ء،؛ْل، اممه فضل س قنوط غير بالأقدار 
لهدا إل ثر أنوقد الرحال. مقادير تبن وهناك الشيهلان، وحزم الإيإن، يصالح 

رأآ[أ ١ تثآفه]اثقق:٤ مئ معهأ ^١ ١٠واك;بم افيول يذول وحئ قوله 

٨"٣(.)ص؛ التعراوي" اامسار )١( 
٥؛Y/٤ سةء)٠ ان ناوي امحمؤع )٢( 

(.١٣٨)٣(»صيدالخاطراا)ص:



اثدأدي1ملذات حششت - ٧١١

سعيه،له وسعيت ^، ٨١الجد رمحللبت )يمون'ء' الطنطاوي عل الشيح محال 
علفيها امبمي كان أيام مرت ا ولمتالمالناس، أحاديث، كاسث، مقالأُت،، وكتست، 

التكريم،حفلأيت، ق الثناء خهل_إ وتلقيت الإءجام-v، تصفيق وسممت، لسان، كل 
أكنالثوابؤ، بعض اممه ل يكتب، ل؛ ؤإن ثيء• لا كله؟ ذللث، من يدي ل بقي الدي فإ 
فوجدت،نفلرت، ثم الغنى، عل وحرصت، المال، وطاإستإ اليدين! صفر -حرجتؤ قد 
سعداء.وهم وفقراء أشقياء، وهم أغنياء لناس ال 

القسغلتني وطالما بعيا.إ من إلا تلن لا ا إنهالحياة؛ مللا>ت، هي هده 
منبقي الذي فإ واستمتمتإ، تألمت، الواجاُتإ، عن وقعدُت، المحرمامتؤ، فارتكسح، 

وبقيالألر وذهجج عقاحا، وبقي المممة ذهست، فد ثيء• لا ام؟ وهدا المعة هذه 
ُوابه.

السوءكيفتستقيلقاثص فائدأة< - ٧١٢

إنفانه تغتم، فلا يسوؤك، ما أ-حيلثا عن بلغالئ، إذا السلم،! أحد قال، 
نةحكانت، فرمايقول(، عل كان ؤإن عجلمتخ، عقوبة كانت، ك،ايمول،، كان 

لمسلهاراا.
وانسيالرجاء بين امحه فائدة، - ٧١٣

الهلاقةتفراغ وامسالخهد مع؛دل، يكون الرجاء أن والتمني، الرجاء ب؛ن الفرق، 
نمليلمع ذلالثإ بحصول، النفس حدين، والتمني والفوز، الفلفر يأمثامب، لإتيان اق 

(.٢٦٤اكلأءاا)ا■/)ا(»سرأءلأم 



الفوائدلطائف 

ؤوجنهدوأ وآقٍمداهاجتوأ  ١٣٠١٠أقآيكت> ءؤإ0 ةقثاؤ(ت قال إليه، ا،لوصلة الأساب 
عنإلا الرجاء بساط ئبماة فعلوي ٢[  ١٨زاؤيو;إلهن أوكلي ميزأش 
١٢^.

الإئقاءباب س الإخياراؤسع باب هاJدةا -  ٧١٤

الأحبارل العلم أهل توسع ولذا الإنشاء؛ اب بمن الإخبارأوسع اب ب
إنشاءوعند ونحوذلك، ثص وعبد الهللب، عبد فقالوات افه، نمر العبدة يالأمإء 
بالميع،يتقيد أن عليه الئ، أن والسبب افه، لعثر بعبد يمي أن لامحل الثميه 

الواقعة،الأمور عن محر فقعل، فهومحر المخبر أما مباحا، كان إذا إلا قولا ينشئ فلا 
ا.والكدب١ والصدق والخبيث، العليب فيه يقع والواغ 

اثسلحمس 4ع غيراسر في تنبغي لا اممبطهت < ٥٠١٥١٥- ٧١٥

بشجاعته،مر فمن أوحماد، أو؟(يمة مع فيها يفوقه بصفة يغتبهل لا العاقل 
مرومن منه، حإ أقوى فالفيل جسمه، مربقوة ومن مته، أشحع والذنب فالأسد 
أّرعوالأرنم—V فالكلب عدوه، برعة مر ومن منه، فالحإرأحمل الأثقال، بحمله 

وأيفخر فأي صوتا، منه أحن العلير من فكثير صوته بحسن مر ومن منه، عدوا 
علمهواتع تمتيزْ قوى من لكن إ علمته؟ متقدمة البهائم هذه فيه تكون فيإ مرور 

وخيارالملائكة إلا الوجوم هذه ل يقدمه لا فإنه بذلك، فلميغتبط ه، عمالوحن 

الاسرص.

٢I • سعدى)ص: لأبن الفوائد*، رمحموع )٢( ٢(. ٤ 0 المم)ص: لأبن الالروح«، )١( 
[.٣٤حزم]• لأبن القوس*، مداواة )م(ال 



الفوائدلطائف 

اث4صست؟ؤي تصف كيف هذاوة< -  ٧١٦

مرات،أرح عليها افّ فأحمي بالمصيبة، لأصاب، إق شرح! هال( الثعبي، عن 
للأ'ام؛رجاعوفقني إذ وأمد عليها، الصر رزقني إذ وأحمد منها، أعظم يكن لر إذ أحمد 

•دينيل١، 3، بجعلها لر إذ وأحمد الثوابؤ، أرجومن لما 
سيقومن؟اثقبورفبماذا في نكيرس نو > ٥٠٥٥- ٧١٧

ونال،إفوقف يوما، القابر عل طالب أثى بن عل مع مررُنتا قال،؛ ثريح عن 
فقدالنساء وأما اقتسمت،، فقد الأموالي وأما س—كنت،، فقد الديار أما القابر، أهل يا 

قلهم لوأذن فقال،! إل الشت، ثم أ عندكم؟ ■جمرما قإ عندنا، ما -محر هدا نكحت،، 
[أى. ١٩٧أصاه]اوةة:وأود ئإى لقالوا! الحواب 

امميبفي ادهك4،ِ؛ فاذال،ة< - ٧١٨

والدالقوم ل وكان سسبا، ولر الهرم يغ الرجل كان قال،• لأ.بمنن، عل روتم، 
شيئال اجعل رب يا عقوآلثلأم! إبراهيم فقال، الأب، من الابن يعرف فلا وولد، 
أنورينل'أا•أنهرين أب؛ضين ولحتته رأسه فأصح به، أعرف 

ؤاتتابعيىانصحابح؛ 4ع اجلس فائدة، -  ٧١٩

قيل!واكا١ع^نا الصحابة هع أجلس قال،! معنا! احلس ارك! البلابن قيل 
ممخ؟اقال،!أمملرفيضموآثارهملأ/

(.١٩٥اكفاة«)Y/ ءأخار )٢( (. ١١٢الشلأء،)U/ أملام »سر )١( 
(.٤١٥;١0)٤(ءسدأعلاماكلأء«) xry)"١(»ءداءاس«،لوفاريني)ا/ه





عليهاحرصن الشجرة، عن مي لما ءثؤألتهم آدم أن ورأيت الغ. قوة قدر عل يزيد 
عنولوموا لمروا، بابؤع الناس لوأمر ويقاوت عنها• الغنية الأشجار كثرة مع 

ذللمحسب عن بحثت فلمإ لثيء، إلا عنه مينا ما وقالوا٠ فيه لرُعبوا البمر، تفتيحا 
محمسينIوجدت 

صورةق حصرها يكفي فإنه الحصر، عل تصر لا النفس أن )احدهما( 
شهرا،بيته ل الإنسان لوقعد ولهدا محليثها؛ زاد بمغ المعنى ق حصرت فإذا الLلن، 

عليه.طال يوما، بيتلث، من نحرج لا له• قيل ولو عليه• يصعكا لر 

هلؤيالحرام، تستلي ولهدا حكم؛ تحت، الدخول علميها يثق أما رالتاني( 
يوثرما عل لا وتؤثره ترى، ما عل التعبد عليها 

بعابدؤوا هئدة< - ٧٢٤

فقلقامبضربم، الخمر، يثربون قوم هبمن المّيز عد بن عمر إل رفع 
وثلردؤ ^١^١؛ ٥٥قوله محسمعت أما قال! ثم به، ابدؤوا فمال؛ صائنا، فيهم إن له؛ 

وقمرهاوبممئأبنتائؤ'معدداتعه>ثئ؛مثواأقي ءاشيآ حمم ^^١ ١١ؤأأو$تب 
جعلقئاق اف لأن بالأية؛ عمر تل.ل فاّ[. ١٤٠]التثان:إدا ءيٍمءإةؤ ثديي ■ق 

.٢٢فاءالهلمثل المنكر حاصر 

الأحلاقحدؤد فائدة، - ٧٢٥

نقصاكان عنه، قصرت ومتى عدوانا، ارت صجاوزته متى حد للأخلاق 

والنقائمى،الرذائل من والأنفة المحمودة، وهوالشجاعة حد، فللغضب ومهانة، 

(.٢٣٨بسةأ)yr/ابن •محموعناوي )٢( ٢(. الخأ>«)٤ رصد )١( 



الفوائدلطائف 

يأنفاولر جبن عنه، نقص ؤإن وجار، صاحبه تعدى حده، جاوز فاذا كإله، وهدا 
منها،البلاغ وحصول الدنيا، أمور ق وهوالكفاية حد وللحرمحى الرذائل، من 

لهوالحول شرها، كان عاليه زاد ومض ؤإصاعة، مهانة كان ذلك،، من نمصى فمتى 

كانعنه، نقصى ومتى وتثديتا، إمّرائا صار حده، جاوز فمتى حترفن، بين حد 
وتقتيراربخلا 

اثسواد؟الشياطين نص ذا ما فاذدة> - ٧٢٦

كدللثاكثبرا، بصورته تتمحور والخن الكلاب،، ثي3؛لان الأسود الكل_، 
قوةوفيه غجره، من السي3لانية للقوي أخمع واد اللأن الأموي؛ القهل صورة 

ب'؛.

اسل__ اتجناءعن هاتوة> - ٧٢٧

إنهوخر. جربا قد من نصيحة معوا اّاحوازإ لآمحة١لثهت الحوزي ابن فال 
أقدراكميعغلم واحترامه، قدره تعفليم وبمقدار محلكم، عغ؛قل اممه إحلالكم بقدر 

نمسنه،  CJjSأن إل العلم، ق ءمر0 أنفق من — واش ~ رأيت ولقد وحرمتكم، 
وقوةعلمه، غزارة ْع إليه، يلتفتون لا وكانوا الخلق، عند فهان الحدود، تعدى 

بالإضافةقصوره ْع — صبوته ق ■هئؤْل اف يرام، كان من رأيتا ولقد محاهدته، 
يزيدبإ ووصفته النفوس، علهته حتى القلوبا، ق قدره اه فعفلم ~ العالم ذللث، إل 

علا٠اءتهسمالخثرل٣ل
[.١٥٠]الشم )ا(»الفوائال«،لأين 

(.٥٢ا/ )٩ تيمية® ابن الإسلام شخ فتاوى ءمحمؤع )٢( 
)مآ(ءصيدالخا>«)ص:م،آ(.



الفوائدلطائف 

وي4تيهيربعدهُ ،^ ١٥٥-  ٧٢٨

وارائهم،الفاسدْ، مياههم بنشر أولي-اؤْ عني لما الشيطان، وعود لولا 
زمان،كل ل موجودون وهؤلاء والمال، والخام الرفعة ببما يبتغون الش وأصاليلهم، 

[١٢• سلإأصنيمرايملا3ائ: بمقاصدهم ويعرفون 
مامحوزرا/منه ولايملكون به، إلاباطلايخرون أي: 

واممهوماتههوم باطهماح سرJV اتسنرلأ متعص فاداوةأ - ٧٢٩

انتقلتإلاإذا بلد، بلدإل من والانتقال الزيمة بغرض فر الفائدة لأنتم 
وعمومه،همومه ومعه ان، الإنافر مأماإذا ثعور، تحورإل من معه القس 

^[٧،^يمح ب مقيم فكأنه 
اتقائؤنمورد فائد،ةاأؤل - ٧١٢٠

والعريالكشفح وحواء: آدم به مافتن وأول الشعلمان برنامج ف مادة أول 
تنألثمتهم ءادم  x،ri^الثياب من المحبر ولبس 

العورات،ؤإبداء الثياب ننع فكان [ ٢٧؛ ت١١؟^^؛ سو>؛إناه 0ِ-يماقبن-ا عتيثا نجع 
،.الشيaلافير القانون هدا ق مائة أول 

اتساصسوإشراط أحاديث في ٠م؛LJمح هاعده قائده: -  ٧١٢١

أومحرما يكون الساعة، علامات من بكونه الى اختر ما كل ليس 
وضرهل؛ا,والواجسا والمحرم والمباح والشر، بالخير يكون بل ميمونا، 

(.T'U)ص: »تُةالحديث٠ )٢( (. ٣٤٨)م/»فدادار« )١( 
(.١٥٤الطنطاوي)ص; لعلب الأسلأم•، بدين عام ٠تعريف )٣( 
١ّ( ٥ ٩ / )١  ١١لم مصحح عل النووي *نرح )٤( 



الفوائدثطائف 

اتقايلاثخيراواثشرس يأتي قد فائدة، - ٧٣٢

أنالشر من قليل ق ولا يأتيه، أن الخبر من قليل j لايزهد أن للمرء ينبغي 
7ءاعليه يخْل التي الميئة ولا بها، اش يرحمه التي الحنة يعلم لا فأنه محننبه، 

اصرسصآس إن قاتلة، - ٧٣٣

الإمامكان وقد الحكمة، من فيها لما حفظها؛ ينبغي العتاهية، لأي أبيات هدم 
حاIيتمثل ما ممرا أحمد 

تقلفلا يوما الدهر خاوjL ما إذا 

مضىما الك تحسبن ولا 

تتابعت،حتى الله لعمر لهونا 

مضىما يغفر الله ان ليت فيا 

ما٠ضىاهمنالذيكنتضمإذا 

حجةحمسبن سار قد امرءا ؤإن 

ظ>مااحدتهدت ما بماء فاحسن 

رقيبعلي M، ولكن حلوت 

يغيبعليه تخفى ا مان ولا 

ذنوبآمالمن على وب ذن

فنتوبا نوباتنق اذن ؤي

غؤيبقانت قرن ق وحيفت 

لمؤيبيرده من منهل إلى 

(٢)ضيوبوالقروص تجنى بمرضك 

سبكافشى ممرعن لا هائلة، - ٧٣٤

إفشاءمرهم،من لايت،الكون أكثرالماس )رأيت الحوزي ابن نال 
منلاموا ثم ذرعا، ه بحبصاقوا كيف فواعجبا به، أمحر من عاتبوا ظهر، فإذا 

أغثاْ(ص.

)ا(أنحابريأ)اا/اآم(.
(١٩٧)م(»مٍاوالخا>اا)ص: 

)ص؛العتاهيهء أي ءديوان )٢( 



الفوائدلطائف 

اتمستس أبهى اتيعتؤيم اتصو)ة > ٥^٠٥- ٧٣٥

حنظهر ولما صورته، وحمال وجهه حن بب يحبس ءاثوألتهم نا يوم

أنعل فدل الأرض، ل ومكن الحبس، من أطلق معرفته، وح_1ل علمه، صورة 
أحملولوكانتا الحسية، الصورة من وأحن ش بنيآدم عند العلم صورة 
صوره

٧٣٦-

اض،إل ؤيرم يتوب، أن يريد لم مكل الطنهلاوى عل الشخ قال 
حججت،أق رأيتا ثم وأنستا، بتا حججتا إذا أفول؛ كنت، ويسوفح، يوحل لكنه 

فعلأتا،وما السنن الأن جاوزُت، وقد الأريعن...، يالغت، إذا فهالت،؛ فعلت، ا وم
ومحبافسحة، الأجل ق أن يقلن يسوفا، لكنه الصلاح، يرجولنمه فالإنان 

فجأةأطرقه قد الومحت، يرى حتى طويل، العمر أن 

اسرالإسلأمدين هودةأ -  ٧٣٧

قولا)ازهد المال( ولا)اجع لسستا)قاتل( القرآن من ت، نزلكلمة أول 
،.٣٣١دن فالإسلام العلم، ذكر بعدها وجاء يي)اقرأ(، ؤإنا الدنيا( 

انقلبله يششيح الصالح السل فائدة، -  ٧٣٨

تحدلر ت)إذا يقول تيمية ابن الإسلام شخ س-ممتا ^٥١^؛ القيم ان قال 
لابدأنأنه يعني شكور، هئائ الربج فإن ؛ ٠٠٠٠١٥وانشراحا قلبلث، ق حلاوة للعمل 

(.٢٤)ص؛ الإسلام' يدين عام 'تعريقا )٢( (. ٥٣/ العادة•)١ دار ،رمفتاح )١( 
(.١٨٨اسطاوي)ص: لعل الإملأمء، دين عام ءتعريف )٣( 



لْلائفالفوائد

من،وقرة انثراح وقوة قلبه، ل بجدها حلاوة من الدنيا ق عمله عل العامل يثيب 
مدحول(أا؛.فعمله لرمحيذللئ، فحيث 

اثهئكومن ؤاتتهي الأمرداث4موف، هي اثصلاح هذدة< ' ٧٣٩

إلاذلك سم ولا ورموله، اض بءلاء_ة يكون إنإ والمعاد، المحاش صلاح 
أحرجتأمة الأمة-؛ير هازه صارت ويه المنكر، عن والنهي بالأمربالمعروف، 

لالماسأا.

ايمك،رأجمل هن < ٥٠۵٥' ٧٤٠

فقال!حياته، ق قرأها حكمة أجل عن زِءهأإدئ الء؛لنهلاوى عل الشيح مسل 
ابنرواها التي تلملم—، من أجل حكمة وجدلت، ما عاما، م—بع؛ن من لأكثر ثرأمتإ لقد 

ؤإنثوا7أا، ؤيبقى تدمسا الهلماعق مثقة )إن يقولت حيث الخامحلمر( )صيد ق الحوزي 
عقاحا.ؤيقى تدهب<، المعاصي لذة 

المحصية،عمره ق يقارف ل؛ من منا ليس ! ;؛?؛؛؛٥١٥الط1هلاوى عل النسخ ئال( 
يكرهلمر من منا وليس أ منها؟ الأن نفوسنا ق بقي فإذا لذة، المعصية لهذه محي ولر 

نفوسناق بقي فإذا رمضان، ق والعطش الحؤع أقله ألما، يجد ولم؛ الطاعة، عل نفه 
الطاعاتآلام وذهبت ■ءماء٠ا، ويقي المعاصي لذات ذهبت، الألمر؟ هذا من الأن 

ثواحارمو؛فى 

(.٦٨السالك؛نا)أ/رمدارج ( )١ 
اينتمة«)حآ/\\ا(.)أ(اامحمعذ1وى 

(.١٩)ص! الإسلام* يدين عام يف ®تم )٣( 



الفواكلطائف 

ءحد،ودهالإسان طاصي قائده{ ' ٧٤١

يغضبه،أوفيإ حاد، نقاش ق اسممدها فإذا محددة، طاقة أصح إذا ان للأن
متماايومه بقية ظل 

اثتسربحسن الاهتمام أهميم فائدة: - ٧٤٢

عدمفينبغي أوالأملوبر، المارة بحن محلا الخير، ان الإنيريد محي أحيائا 
البيحاطب الذي الأعمى محالرحل به، الفلز ان ؤإحعمواحدته 

آليلإمح؟بنشه دئ آو ه لعور؛^٠ وومايدرك ت ومحال اممه، عاتبه وجهه، ق فعبس 
محال!محليإل، بن الربيع عن الكبرى افعية الثطيقايت، ل جاء وقد ٤[، - ٣ : زبمؤئ 

صعقي،لوقوى فقال؛ صعفلث،، افه قوى فقلتا؛ وهومريص، الشافعي عل دخالت، 
لرتردإلالوشتمتتى، أنلث، م أعلقال؛ إلاالخيرا ماأردت واه قلت؛ قتلميا 

اضإر١،.

اتمئتلومدعوة فائدة{ - ٧٤٣

قوهم جعفر ابنه له قال جعفر، هووابنه اليرمكي حالي ن بحى حبس لما 
القيودإل صرنا الحفليمة، الأموال و والهي الأمر بعد أبت،! يا والحس؛ القيود 

عنها،غفلنا يليلا مرت مفللموم لحلهادعوة يابتي! بحي؛ أيوم له فقال والحبس! 
•ءَقةلعنهال الله يغفل ولر 

(.٣٤اعائر«)rf اقتراف عن رالزواحر )٢( 



المواقدلطائف 

انميراوساراح أسباب محي فاود|ةا - ٧٤٤

المالمن يمكن بإ ونفعهم الخلق، إل الإحسان الصدر: انشراح اسباب، من 

صدرا،الناس أشرح ايحن الكريم فإن ان، الإحس—وأنولع بالبدن، والضر والخام 
الناسأصيز إحان، فيه ليس الذي والبخيل قلبا، وأنعمهم نفسا، وأطيبهم 

وغامتا وأعفلمهم عيسا، وأنكدهم صدرا، 

حجبومجمحيب ْقايت فاذدة< ' ٧٤٥

يبدأالرواج ت حكيم محرب مقالة )أقول دِءهآثثت الطنطاوي عل الشيح قال 
وسلىالبصر، فهويعمى مرارة، وآخره حلاوة أوله والخب والعاطفة، بالحب 

العيوبظ،س الحجوب، وبدا — يوما يزول أن بد ولا ~ الغطاء زال فإذا العيوبح، 

العسل،شهر انتهى محياها، فلم الحب،، لذة الزوجان وافتقد المستور، وظهر 
الزوجانيرم، ألا والدواء! مرها، كلمه العمر فتجرعا العلقم، تواُت، موبدألت، 

مودةولكن قصثرا، أمدا إلا يعيش ولا الورد، كعمر عمره فالحسا والعشق، الحبة 

والإخوان(.الأصدقاء كعصب وحب، ؤإحلاص، 

يتهمؤنبما اتتاس حدقوا فائدة: - ٧٤٦

نفوسهمل رمح قل أوبإ قلو-بم، تحتمله لا بإ العوام تحديث، لمخاطرات اس 
صدْلى.

)ا(»زاداس«)آ/ا-'ا(.



الفوائدلطائف 

اتعنيزعيد عمربى 4واعظ يس فائدة: -  ٧٤٧

ثلاثبعد اليت )لورأيت ت يقول لكن العزيز عبد ين عمر أن روى 
فيه،الهوام تحول بيتا ولرأيت به، الأنس طول يعد منه لاستوحشت قر0، ق ليال 

ذلكولكن الأكفان، وتنمي الريح، تغبمر مع الديدان، وتحرقه الصديد، فيه بري ثو 
،.الثوبإ(أ نقاء و الريح وطست، الهيئة، حن بعد 

الأمواوأساء ص الأسحإرأقل أساء فائدة: - ٧٤٨

يديعقد الإنسان لأن الأمرار؛ إذاعة عن العفة من أيسر الأموال عن العفة 
لكنذلك، أحل فمن ماله، من بالمر ويشح كلامه، وسقط زنه، ببادرة ه نفسر 

الأموال.أمتاء من وحويا أقل الأمرار أمناء 

الشاعرتؤيقول 

لأيسدتودعاكرأضيقنفسه سر عن صدرائوء ضاق إذا 

اتثعرواث«حمومس اسدؤح فائدة: - ٧٤٩

هي؛الغوابة [ ٢٢٤: القثيد ل آلماؤءزه بقعهم ئمحاق! اممه ول قل 
فالثعراءالغاوون، هم الشعراء أتبيع لكن ؤإذا الضلالة، أهل يتبعهم أي: الضلال، 
شبه[ ٢٢٥: ٠١٥١فيطفيطدبمييونه] ^١^^١٠^٢ الغواية بوصف، أول أنفهم 

الشعرمن فنون ق يقولون الشعراء لأن كثيرة؛ أودية ق الهائمين بحال الشعراء حال 
لكنؤإن عهلائ_ه، ل رغبة يمدحونه من ومدح بالتاء، تثسب، ومن هجاء، من 

•٢( ٢ ٥ )صن• للمنبمب الصائب®، أهل ااساسة ( ١ ) 
(.٣٨٨والدين®)ص: الدنيا 8أدب )٢( 



الفوائدلطائف !إأمججوََ 
كانوامن ذموا وربإ الفضل، أهل من كان ؤإن يمنعهم من وذم المدح، يسحق لا 

[٢٢٦: سؤبم^هل١صل؛ ذمه لهم سبق من ومدحوا يمدحونه، 
إلاؤ أكديه الشعر أحسن قيل! حتى الواير، محالف وما يعتقد، لا ما يقول الشاعر 

منظولأء من تشى يأي: [ ٢٢٧الئق!؛:] 4 ١^،،، ندمحأ امحلض، محبميلمأ  ١٢٠١أون؛
مابؤربمد الشعر(. عل إقبالهم من أكثر والعبادة القرTن عل إقبالهم كان 

فدلت،يالهجاء... بدووهم الدينر المثرين من، انتصروا أي؛ [ ٢٢٧ت اكبجي ] ظلمإه 
آ.ماذونةل وحالة مذمومة حالة حالتينر! للشعر أن عل الآياتا هده 

اثهوىجهاد قائدة! - ٧٥٠

فليساتكفار، جهاد من أعظم لريكن، إن الهوى جهاد ^^^! القيم ابن، قال 
قالأ أفضل؟ الخهاد أي عيد، سأبا يا ! ^٥١٥البصري للحن رجل قال بدونه، 
الكفارجهاد أهل والهوى ، الفمؤجهاد يقول• شيخنا محتا وسهواك، جهادك 

•أولا وهوام ه نفبجاهي حش جهادهم، عل يقدر لا فإنه والنافق؛ن، 

اثتا'ويلذاضاكتعآدمثوكان فائدة، - ٧٥١

التاولوهدا هم، لأنفيتأولون العامي ق يقعون الدين الّلمز، معغلم 
محلفأحدا أن آدم يظن )لر تيمية! ابن الإمام قال آدم! لنفع أحدا، ينفع لوكان 

محرجلر منها أكل إن وأنه الشيهنان(، )أي! صدقه قفلن، غموتا، يمسا كاذبا اض ب
ولعلهأرجح، الخلود فمملحة ممدة، فيه كان ؤإن الأكل، أن ورأى الحنة، من 

٢(.٠ ٨ / ١ عاشور)٩ لأبن واكوير«، "التحرير انفلر: )١( 
(.٤٧٨القيم)ص: لأبن ادمن«، »ردصة )٢( 



الفوائدلطائف 

علأفدم مؤمن كل نفس ل التأؤيل هذا نحد كإ أوتوبة، باعتدار امتدراك له يتأتى 
يالتأؤيل.إلا الحنة من نحرج ل؛ ٠^١^٤۴ فآدم مفلح• ابن قال معصية(• 

اممتابفي الأتتاظ ائتقاء أب  ٠٥٠۵٥- ٧٥٢

ه.نفالعتى تودي مرادفة طيبة كلمة لها العتاب، ق القاصية الكلمة 

سةاّسيمحسر؟- ٧٥٣

ةالمالكبند؛نار:

والحتمرم العفلن أيؤرفاديتها يتالييا ات

افتخرا مإذا الزضى وابن بسلطاف دل الهن وأب

الخبرات ومجميعا اتوا وممخبر ا فما جمي،يانوا تف

المميرتلك محاسن ومص الثرى وتغدوسان حوح ت

امعتبرل ترى فيما آمالك مضوا أس أيعن سائلي فيا 

امملهاءو؟دياع انصاق  ٠٥٠۵٥- ٧٥٤

والإلحادواممر، iLإلا^،لأكون والعامي ^_1، إلا لايكون الحقيقي الحالم 
الفهلرةفخر فليلا، تعلم ممن العلياء، العلياء أنصاف، من يكونان)غالتأ( إنيا 

دم!؛،^٢^الذي امحضد،(بملإلم 
اأال،يو،ؤياصج امص هي، ابن  ٠٥٠۵٥- ٧٥٥

المعروفنجم بن الرحمن همد الدين ناصح عن قدامة ابن الموفق قال 

)ا(>ءتونالأخار«)ا/ا'اأ(.
(.١٠٥)ص! للطنطأوى الأملأمء، بدين عام اتعريف )٢( 



الفوائدلطائف 
طمن به اف فمله لما بارعا؛ إمائا كون أن اناصح: ل أنحيل كنت الحبل: بابن 

قيكون أنه وظننت الحواب. ومرعة الخاطر، وحدة الخنان، وجراءة اللمان، 

وظننتصوابا. وأكثر جوابا، أٌد فيها غثرْ فتاوى له رأيت أن إل م؛ررا، الفتوى 
العبدالله يعاقب، أن يبعد ولا ءيو-أم. واتباعه الناس، تحهلئة لمحبته ^، JJJLjابتل أنه 

قالناس عل بالرد زمانه س ممرا شغل قد واJاصح قال! أن إل — ذنبه بجنس 
العبديبلغ ولا قطاتم. مبيان ومحبة حهلاياهم، س تتر امما وكثف تصانيفهم، 

صموته بعد ه لفمحب أفراه ه، لنفمحب ما للناس محب حتى الإيإن حقيقة 
لنفسهذللثج لامحب وكعا ؤإظهارأ•حهلاده• تصانيفه وعبء_، سقتناته، لكثنج ينتصب، 

ايرنينوالعلياء التقدمجن، للأئمة سيئا لغيره، نحبه لا أن ينبغي 

الأن4أتقإضراضضرعتد إن هذاوة> - ٧٥٦

به،ينأحدا يدم ولا به، ينأحدا فيها يمدح واحدة ي الله كتاب ق ليس 
والعصيانوالسوق بالكفر ويدم والتقوى، يالإييان يمد.ح وإن،ا 

ؤبمدليحمم الإسلاميم؛ اثاثر|دمت هذد،ةا - ٧٥٧

وعنصدها، إل الرحمة وعن الخور، إل العدل عن حرجح، مسألة كل 
أدخلتؤإن الثريحة، س فلست، العسثؤ، إل الحكمة وعن دة، المفإل الصالحة 

فيها؛التأويلص.

طةاُت،الحاباة«)ا/"؛ا"\(.)ا(»ذيل 
(.٢٣٠بب|)ه*؛/ ابن )آ(|محموعذاوى 

٣(.الونض«)م/ )م(»إءلأم 



الفوائدلطائف 

اتبخورمى اثصابؤى إني أحؤج اتوسخ فائدة: ' ٧٥٨

إلأحوج الوسخ الثوب فقال! أوأستغفر؟ الله أأر<سح الحوزي! ابن ثل م
البخورمن الصابون 

دح،ثمحلهكل السديد قائده: ' ٧٥٩

قحتهالتشديد فأما ثقة، من الرحمة عندنا العلم إنإ الثوري؛ م—قيان قال 
كرأجدرى

تدبر^3،فائدة: ' ٧٦٠

العغليم،القرأن تدبر العلم— طالب يإ لام— لم المبه مايثتغل أعفلم من 
تضيععل ندمت يقول؛ العظيمة؛التدبر، عنايته ْع رَكهاإدئ تيمية ابن الإمام وكان 

القرآزص.معاق أكثرأوقاقفيغتر 

ى'ملأت«جري،فائدة: ' ٧٦١

الحياة،ورأيت، الحمر أكثر ي مر ركو وهآنث4؛ الطنطاوي عل الشخ قال 
دامت،اللمدائد فلا -ها، تمتعت، امإلا متعة تبق لر آلامها، وتحرعت، لداتيا، ونلت، 

منيبق .ولم . يدوم. سيئا وجدت •وما • الخام. ولا أفادمحت، الشهرة ولا الألأم، ولا 
وأستتعدالحياة وغاية الوجود حقائق -ها أدرك قلب، يقغلة واحد! مجهللبح إلا دنياي 

;عدالموُت(ر؛ا.-االا

)ا(«ذحالاري«)اا/'أ'ا(.
(.١٧٧/ ) الر عبد لأبن وشنه*، العلم بيان احامع )٢( 
[.٢٧٥]سذ\وي الضء، حدث )٤(»_ (. ٤٣٤ الخطبالة«)١; طقات ،ذيل )٣( 



الفوائدلطائف إ؛إج^؛أأًأج^َِِ: 

اسستاسمإ هذدة<آداب - ٧٦٢

عاليها،اض ثيمل أن اشياء: ثلاثة الصالحة امؤيأ ائب، ذكرمن ما حاصل 

منذكر ما وحاصل يكره، من دون محبا فلن لكن  ١٢٠، يتحديوأن نيا، ر يتبوأن 
الث_يهلان،شر ومن شرها، من باض يتعوذ أن أشياءت أربعة ا،لكرومة، الرؤيا أدب 
ا.ولايدكرهالأحدأصلار ثلائا، يساره عن ينفل وأن 

اسراس،وح،^ ۵٥-  ٧٦٣

نقوشا.أصر والكرام أحاما، أصر فالكام صران؛ الصر اقنع؛ ابن قال 
لأنوالعمل؛ الكد عل الحسد نوي الرجل يكون أن حبه محا الممدؤح الصر وليس 

متحملاوللأمور غلوبا، للنفس يكون أن ولكن الحمير، صفاتر من هذا 

\لشو\تإلى المبادية فاتدق - ٧٦٤

يغلقمتى يدرى لا فانه عليه، وليثبتا إليه، فلييادر الخير، من باب له فح من 

القبيصتد٠صارصاضا تمي لا المعاصي لذات فائ،وة< - ٧٦٥

متظرتهوالمعاصى، فإذا حهنم، لحول >اسيا ل تذكرُت، الحوزي؛ ابن قال 
فرأيتهاالالدا'ت<، ق فنذلرُت، اللذايتج، ءلال_، من حاصلة هي فإذا لمحاصى، اق 

كوماعن فتخرج نغصا، مايصيرها الأكدار من صمتها وق يثيء، ليست، حدعا 

)ا(»فحابرى«)أ>/«ص.
الدياوالوينأل'ا-ا[.)أ(اأدب 

[.١ ١ ٤ ]٤ الم همد لأبن الاوية« أهل نقه j »الكافي )٣( 



لدانإن ثم الأكدار؟ هدم لأجل بجهنم محئرصى ه، نفالعاقل ينع فكيف لذات، 
الدنياق القياح ا عواقبهعشير بمعشار تفي لا العقل، بمتزان وزنتإ إذا المعاصى 

والآحرة١١/

فقدهفوجد س صد ما فائدة: - ٧٦٦

تركهامن قاما لغيراش، تركها والعوائدمن المالوفات ترك ق محيالشقة إنا 
ليمتحنوهلة؛ أول ق إلا مشقة، تركها 3، محي لا فإنه فه، قلبه من نحلصا صادئا 
قاللذة. استحالت، قليلا، الشقة تللئ، عل صر فان كاذب،؟ أم تركها ق هو أصادق 

فقدهفوجد شيئا، طه عبد ترك ما بافه س، محلفثرقئا ممعن، ت سيرين ابن 

اثنهايمفي ض ثقاء ص بد لا فائدة: - ٧٦٧

الهايةل بد فلا العمر، به 'لمال ومها الحياة، متع من الدنيا ل الإنسان نال مها 
٦[.عهه]الآوقائ; إكَرهكنثا  ٣١محاق. اطه لقاء من 

امملاقاتقواعد >، فائدة: - ٧٦٨

البشر،لوازم من القص إذإن عيوب،؛ فيه ليس اتا إنتحد أن لائمكن 
منصاحتا أردمحت، إذا قيل! وقديا الهفوات، عن والتغاصي هوالصبر والهللوب، 

صاحب•غيرّ من واحدا فعش عيسبح، غبر 

اتبشرعواهن عن ض مواهت احتلأف فائدة، - ٧٦٩

تموسى عن يقول لعاق قافه البنر، موازين تحلفإعن اطه عند الموازين 

[.١٠٧]القيم لأبن ءالفواى، )٢( ١[. ٤ ]٤ الخاطر" صد »' 



الفوائدلطائف 

كذاأدىآزأدأحيري ؤ مومحى! عن يقول وفرعون [، ٤١هلجأ:] نمىه 
فصحغيرّ أنه أي؛ [، ٥٢]البجفث؛ه يق ؤوث'ذةاد حفتر أي؛ [، ٥٢: ذومهانه]اص 

إلامه كق 

الأحلاقفاواوة<س؛د - ٧٧٠

بيانجامع فمي عليه، ه نفيدرب أن للمسلم ينبغي الأخلاق، يي حمالحلم 
عديقولمبن اللمث، أميع كنت ما كئجرا حاد! بن عسى قال وفضله، م العال

العلمرقبل الحم تعلوا الخدين،! لأصحاب 

اتصبمتؤكت اتدراس حب محي فائدة{ - ٧٧١

فاجهدف،يوما، أصوم أن ايا إناغتبت، كنإ أف ندرت، وهب! بن عبداف قال 
حبفن بدرهم، أتصدق أن انا إناغبت، كلمإ أق فنويت، وأصوم، اغتاب فكنت، 

.٢٢١النيةتركت، الدراهم 

يعمشطيها في ضحأ حي، فائدة{ ^١- ٧٢

وانمبمبا،الكبر، أدواء من البد لأصاب ومصائبها، الدنيا محن لولا 
أرحمرحمة ضن أوآجلأ، عاحلأ هلاكه هوبب< ما القالب،، وقوة والفرعنة، 

هدهمن له حمية تكون الصائب،، أدوية من بأنولع الأحيان ل يتفقدْ أن الراحم؛ن 
المهلكة،الرديئة الفاسدة للمواد تفراعا وامعبوديته، لصحة وحففنا الأدواء، 

تقيل كا بنعائه، يثتن، و ببلائه، يرحم من ن بحا ف

(.٢٠٠)ا()ص: 
)؟(>سأعلأمالملأء«)ا،/خآأل



بائنعمالقوم بعض اطه ويبتلي عظمت إن و باليلوى اطه يتعم قد 

تلهاوسعلاج اسر طلب فاتدة, - ٧٧٣

لوسوس أن العلم طلب قل العبادة ق أمرى أول كان وهب؛ ابن قال 
ونحوهذا،محاق؟ اف حلقه كيف عثوآلثئم، مريم ابن عيي ذكر ق الث_يهلان 
فآكانالعلم. اطلب قال; نعم. قلت،; وهكح، ابن فقاللي: شخ، إل ذللث، فثكوتؤ 

ّسبشالململآ،.

باسرلتشحف الكلاب حش هودة> - ٧٧٤

صيدافه جعل ^٥١^٥؛ القيم ابن قال الكلاب،، حتى صاحبه به ؤ يثرفم العل
شرف،عل ذللئ، فدل المعلم، الكال._إ صيد وأباح أكلها، تهرم ميتة الخاهل الكلب، 

وفضلهل'آ،.الحلم 

للدساباممس؛ الالجة هودة> - ٧٧٥

أمهبطي في ثلجئين باثنسبص كاثدنما 
نتصلأن فلوأمكن أمه، بطن ل للجن؛ن بالنية كالدنيا للالنيا، ية بالنالأحرق 

التيالغللإ><تج وهن.ه الأغشية، هوهذ0 الكون إن لقال؛ ا الكون؟ ما ونسأله; 
وبحر..٠وبر ومار وليل وقمر شص فيه آحر كونا ههنا إن له; قفا ولو ي، تحيتل 

الأحرةعاب وهكذ.ا حقيقته، نحيل استْلاع لما ولوفهمه الكلام، هذا معنى فهم لما الخ 
الأساءل؛اّإلا الخة ل مما الدنيا ق ليس عباس; ابن قال لادنيا، باقية 

(٢٢٤/٩٠)٢(•سرأعلأمبم٠))ا(ءزاداسأ)أ/\<تماا(. 
•( ٥ ٥ / ١ ) السعادهء دار ءمفتاح )٣( 

(٤٠ ٢ ت )صن الطنطاوي عل للشخ الإملأمااا بدين عام ءتعريف ( ٤ ) 



الفوائدلطائف 

ح1تتخلت إذا \صثذوب ثيت هائال|ةا - ٧٧٦

أوأطعته،عمرك، و اطه عصست، تكون أن نحلو، لا قمحذآقه: الخوزي ابن ال ف
v_^^JLllفلست، إ فيه بإ كل رحل مهان، طاعتلث،؟ تعب وأين معص؛تلئ،؟ لذة فابن 

إذنحوت،خالت،ألا/

الأمورهذه منه نمى حش إذسادا ت4تاوح لا هذد،ة< - ٧٧٧

حشبالكرم ولا ار، والدينبالدرهم قشره حتى اثا؛الورع انتمتدح لا 
المسائل،مشكلات، محل كيف ترى حتى ولابالعلم ات، النكبق مشاركته نرى 

حتىولابالحقل تغضبه، حتى م بالحلولا تحاثرْ، حتى الحلق بحس ولا 

اثتممؤذيع ^١٣ ساِاإبياهمم فاثوة1 -  ٧٧٨

[٢٥٨]اقيو:اقيأئإى4 آائق وة ربه ق إبراهيم حاج الذي النمرود مة قق 
٤٠بقي قيل•  بالرحلنأوق ت بل [ ٢٠٨اؤجو؛ل ه أياأخماءوأبنت ؤ،١، ملكا• منة ٠ 

فذلائ٠فلايقتل، الأحر، وبالعفوعن فيقتل، أحدهما، فأمربقتل استحقاالقتل، قل• 
ليسلأنه هذا؛ أراد ما أنه الظاهر تفره! ق ممر ابن قال والأمانة. الإحياء معنى 
أنأراد ؤإنإ المانع. لوحول مانع غثر لأنه معناه؛ ق ولا إبراهيم قال لما ا جواب

هوالذيوأنه لذلك،، الفاعل أنه ؤيوهم و>0كابرْ، عنادا المقام ا هاو ه لنفيدعي 
ؤؤ'ىآقيمحأشجم،الكابرةت هن.ه ادعى لما إبراهيم له قال ولهذا ؤيميتؤ؛ محيي 

)؛(»صادالخا>«)ص:م.
ءالمطفىالسباعي)ص; الحياة®، علمتني ارهكن.ا )٢( 



محيفالذي تدعي، كإ كنت إذا أي: [ ٢٥٨]اتبجو:ثأتإبم\ينألمنييه \إتذياوأ *ن 
فإنالشرق، من يوم تبدوكل الشمس فهده الوجود، ق يتصرف هوالذي ويميت، 
المكابرةعل يقدر لا وأنه وانقطاعه، عجزه علم فلمإ الغرب. من ما فاتا إلها كنت 

منكم ذكره مما أحسن وهذا الحجة، علميه وهامت، يتكلم، فلا أحرس المقام دا هق 
إلدليل من انتقال الثاق، ام المقإل الأول، المقام عن إبرامم عدول أن اكلقيتن: 

،ل منه أوضح 
اتظامحيىامموم يهدي لا ض هذدةا - ٧٧٩

عشرالكريم القرآن ق تكرون [ ٢٥٨زاؤيؤ:ؤوأق،ك؛؛دكا 
للقوماطه هدي انتفى )إنإ والتنوير! التحرير ق فال أود)إن( ب)و( مسبوقة مرامت، 

ؤإعإلا-سمج، ص التأمل إل التنازل وين صاحبه بن حائل م الغلللأن الفلالمن؛ 
وغروره(بزهو0 ذلك، عن شاغل ل الدهن إذ !^؛ ١١فيه فيإ الننلر 

ممؤؤىأسهراث٠عاJرJر، س هائلة، - ٧٨٠

)المعروف،الشخ الرحزآل عبد بن محمد الشخ للمروى! الع،رين شهر أس 
مأكانعل يصل أنه المنام ق رأى أنه حسن ين اش عبد الشيح له ذكر وقد ؛المصري( 

مكة،شح أن يتمنى إنه فقال! الشيخ، عل روياْ فقص الفع ويقرأمحورة مرضر، 
أناستبعد قد لأنه الكلمة؛ هده محمد الشخ قال ؤإنإ الحرام، المجد ق يوم وأن 

وكانت،حن، الثريم، ولاية مححؤ كانحؤ لأما العزيز؛ عبد للماللئ، مكة تفتح 

xrilr)^)



الفوائدلطائف 

العزيزعبد لالمااك فتحها يسر محتائ افه ولكن والعدة، الحيل من عفليمة قوة لديه 

وبدلكالحرام، المجد ق وحطبتا إماما افه عبد الشيخ وأصبح ه،  ١٣٤٣نة سق 
رؤياْلأتصديق وقع 

واتذماثمدح في اتمباممت فائدة: ^١- ٨١

مرتبةإل رفعني ما ل الدح ق قرأت لقد الهلنهلاوى عل الشيخ قال 
لاأتمه!تكريا وكرمت الشياطن، دركة إل ي ماهثهل ق القدح ومن الحاليين، 

^نمالسالأديةالربيةا،لثتدئون،

يزدهينيلا وصرت الأمرين، وتعودت الحالن، فألفت ثيء، إل منها دعيت، ا وم
لماالحاب من الأدي المجد قطت، أمبدق، ل واحدة عرة ثب اليم ولا ثناء، 

ومحراب.وهم أنه رأيت 

اتسلبيئيق الإيجاب ينق فائدة: - ^١ ٨٢

الإمحابرزق إل ينفلرون الناس من وكثثر تزيده، بل المال لأتتقص الصدقة 

برزقالأمر يمسون ولا مال، من له يدخل يا الرزق البشر يميس أن أي؛ دائنا، 
رحلاأن هب، بالمثال! ذلك ولتوصيح اJركة. هومحط لب الورزق الس—لب، 

١٠)عنده  الرحلقلب افه فبمرزق مرتفعة، وحرارته متحتا ولده فيجد فيدخل ( ٠

ومحييدخل آخر ورجل الوعكة، وتدهب المسكنات. من قرصا فتعتليه الاطمئنان، 
والأوهامالخيالات وتاق ارعب، قاله ق الثه فيقذفا مرتفعة، وحرارته متحبا ولده 

١٨١التومحري)ص: حمود للشيخ :١(محاب»الرؤيا«، 



لطائفالفوائ،ل

١٠فينفق)القليب، إل بابنه فتذهب الرجل، ذهن j المرض عن  الأولالرجل (، ٠
١٠)صرف والثال ابنه. لعلاج هلللأت صرف  ابنه.لعلاج ( ٠

يرزقغاممه بالإمحاب، اممه يرزق فكإ لب، الهورزق الأول الرجل رزق إن 
اولأُءلا٢.ويدفع ماله هب مايل يسالب اي: لب، بال

اتصسطلاصوسفائدة: - ٧٨٣

ولذلكللمعتلى؛ نفي وأذى لئيم حلق أوغرها، الصدقة من بالعروق المنة 
)لابهللواصدقاتكمقال! أنه القرطي عن الفتح ق الخاففل ونقل محبطاللأجر• كان 

انملية،ه نفق تعفلم فالخل والحجب، البخيل من يقع غالبا المن والأذى( بالمن 
العفلمة،بعن لنمه الفلر عل العجب محمله والعجب نفسها، ق حفرة ؤإنكانت 

كلهذلك وموجب الأمر، نفس ل منه أفضل كان ؤإن العش، عل بإله منعم وأيه 
لماللاخنب المنة أن لعلم مصثرْ، ولونظر عليه، به أنعم فيعل اف نعمة يان وناُبمهل، 
اّالفوائدل من له يترتب 

اذىيسيهإ صدقت حيرس  ajjaktj«مرود، قوو فائدة: - ٧٨٤

[.٢٦٣زايقو:

بالخفيغلةه نفممتلئ لا بحتحا الحميل، الرد الس—ائل ترد هوأن امح—ؤوف: المول 
نحهمقد المائل كان إذا أي: ه اس.ملأنه توبخه؛ لا و؛*حيث عليلأؤ، 

الحاجة،يامحل مءلهرْ تلهي، اثا إنهنالئ. لأن لماذا؟ له، فاغفر المحتاج، نحهم عليلئج 

(.٧٣٦)ا/الشعراوى• »تني انظر: ( )١ 



الفوائ1،لطائف 

كنتؤإذا تتحمله. أن فعليك معك، الحديث أدب نجاوز وربا لغنى، أهلا ؤبراك 
لك،ويعفرها عليك، الحق ومحلم اش، تغضب التي ا،لعاصى تصغ العبد أتيا أنت، 

الأيةحتم ولهذا وحالم؛ مغفرة صاحب أيصا فكن ثسا، معلئا ان إنصغ ما فإذا 
له:يقول، وكأنه الفقثر، حرم الذي للقادر تنبيه ذلك ول ■ى؛-همه عي ت بقوله 

ءنكلغني الله لأن المحروم؛ قانت، فقثرا، نحرم حنن القادر أتيا إنلثج 
ؤإكشرأجنانعيا أقل اممالم ، ٥٠١٥٥-  ٧٨٥

أحزا،وأكتر وعملا، نحتا أفل العلم صاحّط أن العلم: فضيل على بدل مما 
يأنمهم،الشاقة الاعال يعانون والأجراء الصنلع فإن بالثاهد، مدا واعتبر 

أصعافؤياحد الحمل، كنية ؤيرتيم ؤيتهاهم، يأمرهم بحلس م المعلتاذ والأم
ريأحدونهل ما 

لايقعصاحب هائلة، - ٧٨٦

٢.متكأر وحد وغ فإن بمر، لا المحروفط صاحمت، رع.بممحا؛ عباس ابن قال، 
اتتصس4ر،آفات فائدة، - ٧٨٧

النفوس،س ممرا تصسبج آفة الخير، فحل ل وترددها وتقاعسها النفس صعق 

ينمموث^^^٠١^،؛< عقذ•' الله قال ولهذا الخثراُتؤ؛ س ممر س وتمنحها 
ابننال [، ٢٦٠]اؤقو: اا؛يم؛ ه . ٠ تى ظميتا آثكآء

ونقاعهاه نفصعق فإن البذل، ق هوالصدق النفس س )والثبيتء القيم: 

I ٩٩العادة،)؛/ دار ااضأح )٢( (. ٧٣٧/ الشعراوي،)١ >اضر )١( 
)م(ارء؛و0الأخار«)؛/همم(.



الفوائدلطائف 

وتقويتهاتشجيعها النفس! تثبيت فإن يالشيت؛ تزول لا، أم يفعل هل وترددها! 
اوذل(لا،.عل والإقدام 

والأعناباثتخيل فضل فاذدةا - ٧٨٨

أشرفلأمأ بالذكر؛ وخما والأعناب، النخيل ذكر الكريم القرآن ل تكرر 
والفاكهة،والشراب، والدواء والغذاء، القوت منهإ فان نفعا، وأكثرها الثإر، أنولغ 

قاختلف وقد حدا، ممره ومنافعهإ ؤيابنا، رطبا ؤيوكلأن والحلووالحامض، 

وفصلالعنب،، طائفة ورجحتا الخيل، طائفة فرجحت، منهإ، والأفضل الأنفع 
بأنالعادة أجرى اش فإن البلاد، باختلاف جنثلف هذا أن الخطاب 
أنفعوموضعه أرصه ل فالمخل الأخر، اكلان >>محل حبنا محل لا أحدهما سالطان 
رفيهال الخل من أفضل ومعدنه أرضه ق والعنتح فيها، الحنبا من وأفضل 

اتعقلاقسام فائدة: - ٧٨٩

يتعلقفهوالذي الإدراك، عقل أما رشد، وعقل إدراك عقل إل ينقم الحقل 
عقلوأما الإنسان، كب، من ليس لأنه ذم؛ ولا مدح لايلحقه وهدا اككاليف،، به 

ؤو٠ايدصقرإلأقئاق! الله فول ل وهوا،لقمود صاحبه، يمدح فهوالذي الرشد، 
ؤإنالصرف، حسن نتيجته الحقل لأن هوالذكاء؛ وليس ;!. ٦٩: اوؤأآلآثفه]اتقة 

نقول!ولهذا عاقلا؛ الإنسان يكن لر ؤإن الفطنة، قوة والذكاء! ذكيا؛ الإنسان يكن نر 
يرتفعازص.وقد محتمعان؛ قد لكن ذمحا؛ عاقل كل ولا عاقلا، ذر كل ليس 

.( ٥ ٤ ٩ / )١ الهجرس• طريق )٢(' •)؛/أ؛ه(. الهجرص اطريق )١( 
(.٢٨٠عشمن)r/ لأبن العظٍم•، القرآن أفر )٣( 



الفوائدلطائف 

4،صمودتعممن ذى كل - ٧٩٠

بحبأنه )اعلم والدين! الديا أدب ق ال نول، حمنعمة صاحب كل 
كثرفقاله كثر فان له، الناس حد يكون عليه، العمة وفلهور ان الإنقفل 

يضاعفالعمة وحدوث الخد، يثثر الفضل ظهور لأن قلوا؛ قل ؤإن اده، حس
الكمد(لا؛.

افصل؟إذاهاراثمدق^ت يكؤى مش فائدة< -  ٧٩١

ووم،ثاآلمهمآءةغمه\ ؤتيت سعاغآ ئدوأألصديت ؤإن ةمحائ،ث اف قول دل 
أبعدلأنه إظهارها؛ من أفضل الحدقة إسرار أن عل [. ٢٧١: ت١ثقة دثو-ء؛رقءقمه 

ونحوبه الاس اقتداء من راجحة، مصلحة الإظهار عل يرتب، أن إلا اء، الريعن 
الحاللهدْ ق أفضل إظهارها فيكون ذللث،، 

اموحيايهاثم هودة< -  ٧٩٢

عانروراء0 وأن ثيء، كل ليس المائي العالم هذا أن بالحدس يدرك الإنس—ان 
الماديةالالدا>.تإ يرى الإنسان لأن وذللئؤ لمحامت،؛ منه الإنان يدرك محهول، روحي 

ولكنهالدة، اللذة تمد لر حدها، إل تؤ ووصلغايتها بلمتج هي ؤإذا محدودة، 
ا.١ سحرها وبهلل طعمها هي، فن عادة أصحمتؤ 

باللهسوءالظى اتجبتاءههرأهل فاثوءا -  ٧٩٣

باطهيتعوذ الني كان ولهذا الخلق؛ خميع عند مذموم خلق الخن 

-\/\()\(TT .)..أ(>تفداينممر«)ا/ا-ى(
(.٨٥للططاوي)ص; الإسلأمء، بدين عام ٠تعريف )٣( 



^^^^£؛^^^١١١١٢الفوائد لطائف 
حنأهل هم والحول الثجائ وأهل الله، الظن موء أهل هم ابن وأهل منه، 

والشجاعة،الخاء يأهل رعلتكم وصنته• ق الحكإء بعض نال كإ باممه، الغلن 
مقتلة،والحض وقاية، الشجاعة العرب،؛ هالتا وقد باش(. الظن حن أهل فابم 
والمويتج،القتل من ينجيهم جبنهم أن ظنهم ل الحبناء  ٤٢١سبماك الله أكذب، وقد 

والأخ>ةاتال،ئيا أهل أحلاق أهضل سق - ٧٩٤

الدنياأهل أحلاق أفضل الغللم، والعفوعن الأذى عل والصر الحلم درجة 
روالقيامل بالصيام يبلغه لا ما -ها الرجل يبلغ والأحرْ 

الأسياءأعجب، ص الاغتؤاريايلاط فائدة{ - ٧٩٥

وليسبعد، فيإ الإصلاح وتآميله بالسلامة، الإنسان اغترار الأشياء أءجس، 
الاغترارزاد معاق، ي وأمأصبح فكلمإ حد، للاغترار ولا منتهى، الأمل لهذا 

وقبورالإخوان وأحوال الأقران ديار ترى أن من آبكر موعظة وأي الأمل، وطال 
واممهالغيربلثج؟! ينتبه حتى انتباه يقع لا ثم مثلهم، ام أيبعد أنلئ، فتعلم المحبوُ_ين، 

الزادعل القدرة محي ويتزود للزمن، زمنها من خر فيد لأمة، الليبادر العائل إن 

علوالعلمتعلوبمقدار إنإ الأخرة مرات--، أن علم قد لمن خصوصا العسرة، لوقت، 
يمكزألا الفومتط بحد التدارك وأن لها، 

(.٤٣١)ا(»الفروس؛ن«،لأينالمم)ص: 
(.٢٤٠نمة)ا/لأبن الأول«، )أ(اااكارم 

١)ص: الخاءلر« ّ الصال)٣(  ٠٨.)



الموائدلطائف 

اتهماl؛L_أهوال وإس هائ،وةا ' ٧٩٦

والتمنيالأمنيات، بحر ق يعيش لكنه للخيروالاستقامة، محب الناس بعص 
الناسأعجز س )التمني القيم ابن قال بعمل، يقترن لم ما الإنسان يّني لا 

وأصلثر، كل مفتاح والعجز اكاليى، أموال رأس التمني فان وأقلهم، 
الأسبابوعن الطاعات، أمال أسباب عن العبديعجز فان العجز، كلها المعاصي 

المحاصى(لق ٥؛^ وبينها، بينه ومحول المعاصي، عن تبعده التي 
اتقرآر،في ه عثاسون ثقل وماأممه تكيدؤ سر فائد1ةا - ٧٩٧

علللتنبيه مرات؛ تسع الكريم القرآن ق تكررت عثا ؤوماآقثثقل 
ثيءعن يغفل ولا حافية، منها عليه نحفى لا العباد، أمال عل مطلع مؤمل افص أن 

عنلايغفل الدي العليم الحفيغل I وهوبمعنى هشاق)الرقيمِا( أسمائه وص منها، 
دائمة.ملاحنلة ؤيلاحفله الثيء، 

الأمرفي وساود٠ار فائاJةا - ٧٩٨

الرأيذي بمشورة إلا عزما يمخي ولا أمرا يرم ألا لب، ذي لكل الحزم من 
^^ؤلبجمحك،نبيه بالسورة أمر هئاق اممه فان الراجمح، العقل ذي ومهلمالة الناصح، 

فيآلآ'تلإهؤوداؤرمأ محاق؛ فقال تاييده، س به ووعد إرشاده، س به تكفل محا ْع 
المشاورة.بمثل الصواب استنبتل ما الحكعاءت بعض وقال . [ ١٠٩]ألعةلأ،ت 

)ا(»زاداس«)'آ/مهمآ(.

(.٣٧٨ا،)والدين الدنيا ارأدب )٢( 



الفوائدلطائف 

هقثاقئ(الله يدي الانكسارسى هئدأةا - ٧٩٩

فإنالأطفال، أحلاق تعمل فامسيدك، يدي ُان الليل ظلام ق حاوست، إذا 
عليهبكى يعطه، فلم شيئا أبيه من طاو_ا إذا الطفل 

الإدالةعلم قواعد س فائدة{ -  ٨٠٠

فقدالخخهليط، ق فثالت، ؤإذا اكفيد، محي الوقت، من A/' ٠ يوفر التخهليط 

حططت،للفشللأ/

اثكريمحاممهمآن في ؤأثم>سءه سائي فائدة، - ٨٠١
ثيءكل وفحش الفحش، فيعني الكريم، القرآن ق ورد إذا ءؤآلث>شنيه لفظ 
ؤلأشإالؤبمآا>خث>ك0ؤ الأية ق كإ الزني يه فقديراد ياق، والالقرينة بحسسخ 

وأئأوثأآث[وثههلقومه! لوط قال كإ اللواط به يراد وقد [، ٣٢ئحثهه]الإنةإآ: 
بجيؤآمحغرالأية ل كإ الذنوب، من مايتفحس ُه يراد وقد •٨[، : ]اصؤظ 

الأيةق كإ البخل به يراد وقد [، ٣٧القئقأ:] وألإإ؛ب؛وأه ألإي 

اثعلأنيمديوان اثسرإش ديوان س اتعيل ائتقال قاتلة{ - ٨٠٢

أهممن وقوعها، بعد ومايبهللها وقوعها، حال ق الأعإل د يفما محرفة 
ليعملالعبد )إن محروق،! أثر ق حاء وقل ومحدرْ، الحياو عليه يفتش أن ينبغي ما 

الخوزى)ا/آاأ(-)ا(ا>الدءش«،لأين 
للخإن.كّرةء، بنتائج قليلة منكتابت )٢( 
عثيمآن'لأبن البقرة، سورة تفسثر )٣( 



الفوائدلطائف 

الرديوان من فينتقل به فيتحدث محاق، اممه إلا أحد عليه يطلع لا مرا العمل 
يهنحدث فإن العلانية، ص، عل الديوان ذلك، ق يصر ثم العلانية( ديوان إل 

أبهلالهأ١/دق اش غجر عند والنزلة الحا0 وطلب للسمعة 

مستهحال الإنسان 4ع الوقوف - ٨٠٣

ينسىلا الذي ال«عرإيج، من 

لايني،الذي العظيم المعروف من وكربته مصيبته حال ان الأنمع الوقوف 
ثاركلث،من ي تنلا الضحلث،.. شاركلخ، من تنمى قد الخآكإء: أحد قال 

البكاء.

فستلبعض دعض،كير وجعلتا فاو،وةا -  ٨٠٤

قهسنءًكمتقب ؤبمعنثا ءؤ ئقت اض قول جر تفعن القيم ابن ال ق
فامتحنببعض، بعضهم امتحن الخلق، حميع ل عام هدا ٢[! • : ^^تجىهلاٌاث 

بالخهال،العناء وامتحن بالرمل، إليهم المرمل وامتحن إليهم، بالرمل الرمل 
هلبالعلعاء ال الخهواتمن ونصحهم، تعليمهم عل ؤيصرون يعلمموتم هل 

الأغنياءوامتحن بالملوك، والرعية بالرعية الملوك وامتحن ويهتدون، يهليعونيم 
بالضعفاء،والأقوياء بالأقوياء، الضعفاء وامتحن بالأغنياء، والفقراء بالفقراء، 
بالرحال،والماء باكاء، الرحال وامتحن يه، وامرأته بامرأته الرحل وامتحن 

يامرونمم،بمن بالروف الأمرين وامتحن ،، I^^Lوالكفار؛بالكفار، بتن والمومن

المأمرين:ملآآ؛•وامتحن 

 I، لأبن اللهفان((، )،إغاثة )٢( ١(. ٥ المسب(()ص: )الوابل /Y(١٦١المم



اتفوائدتطائف 

إتيهاثناس حوا،ثج كثرت مليه الله سر كثحت مي فائدة: -  ٨٠٥

فيها،ض محب بإ قام فإن إليه، الناس حوائج كثرت عليه، اممه نعم كثرت )من 
وعرضللزوال، عرضها عغجل، ممه بجب بجا فيها يقم لر ؤإن والبقاء، للدوام عرضها 

الناس(.لذمة ه نف

المسطى الاميدمى محسصي فاJدها -  ٨٠٦

ليسلأنه الإخلاص؛ من أس ثيء النفس عل ليس اف همد بن هل مقال 
٢.نصس._،أ فيها لها 

4ضعحق فبإيإئه ، ٥٣كل،فائدة: - ٨٠٧

قتمصثر يصحبه أن لأبل ولهذا التصرف،؛ ق الاتزان عدم عن ينبئ الإسراف 
مضع(لآا.حق فبازائه مرق ركل ظ^محنت معاؤية قال الأخرى، الحقوق بعض 

١^١تحتاج فقد تحتقرأحدا لا فائدة: - ٨٠٨

لأحدلايبغي أنه ان، الزممحاريب أفادتني )مما الحوزي ابن ال ق
ؤإنمهماكاJتامنزله، إليه، بماج رب،ا فإنه تْلاع، امأحداما يذلاهربالعداوة أن 

فإذاإليه، احتج محتقر س كم لكن ما، يوما مثله إل الحاجة يقلن لا يا ربالإنس—ان 
ولضوضر، دفع ل الحاجة وقمتا نفع، حلب 3، الشخص ذللثا إل الحاجة تقع لر 

لهم،التلطفط إل الحاجة وقؤع قط ل خطر ما أقوام ملامحلمة إل عمري ق احتجتا 
الزمان(تقليج مع ان للأنفائدته تبين وهذا 

(.٢٣٠)ص: والدين' الدنيا ءأدب )٢( (. ١٧والحكم•)ءست العلوم احامع ر١( 
(؟٧١)٣(اصدالخاطر،)ص: 



الفوائدل0لادف 

تهجاهدةفتحتاج انطبع من ثهادافع اممست فاذدةا- ٨٠٩

ثبيالإنسان لأن أومإعها؛ الغيبة ق الوقؤع لعدم للمجاهدْ النفس تحتاج 
يدكرالذي هدا من نم بأنه تشعره لأنيا فيها؛ والمشاركة الغيثة م—،لع ل لذة بْلعه 

بالسوءر^

والأفتefئارJهاياتنصحت اثتحدث بين ١^٣٥، فاثدة، - ٠٨١

ابنقال [. ١ امحق:١ ل ر؟ئ«نذغيم ؤوأماِينن بنعمته بالتحدث هصاق الله أمر 
خربالعمة المتحدث أن حا والفخر الله ينعم التحدث بين الفرق القيم 

ما،والتحدث بإظهارها عاليه فهومثن ؤإحانه، جوده ومحص وليها صفات عن 

-بايمتهليل فهوأن الناس، عل ا ؟أالفخر وأما أولاه، ما لخمح ناثرا له شاكزا 
بالنعم،قلوء٠م ؤيتعبد أعناقهم فيركب وأكر، منهم أعز أنه ويرتبمم الناس، عل 

لوالخدمة إليه؛التعفليم ؤستميلها 

فرإسساتتاس أصدئ فاذدة< -  ١٨١

ثلاثة!علمت( فيإ كلهم الناس )أفرس يؤهبمتق! عود مبن اممه عبد يال، 
أويتتآ عنيآ0 ؤ يوممف! ق تمرس حين لامرأته قوله ق العزيز 

ؤتأتتأسثأم،قالت،ت حين ءفيي١لثلأم موسى وصاحبة [. ٢١بجيما;] ولداه تثندص 
حينرنح.بمتة الصديق وأبوبكر [. ٢٦اكمئ:] ه آدين ليت ١ حزم)اآسكتجنث إ>ك 

٢.واستخالفه(أ ظ^بمتئ عمر ق تفرس 

(.١٩للطنطاوي)ص: الأعلام•، بدين عام ٠تعريف )١( 
(.٦٢الشرعية•)ا/ »الآداب )"٢( (. ٢٤٧»الروح•)ص: )٢( 



الفوائدلطائف 

اتخلقلاحتبارحمس اث4حاك أةاهتا فااثال- ٨١٢

تربهلهأومن رئيه هع تنظرلتعاماله فلا إنسان، نحترأحلاق أن أردت إذا 
علوأخلاقه معدنه يبين فهوالذي خادمه، ْع تعامله انفلرإل ولكن مصالح، معه 

حقيقتها.

بالله(إلا قوة ولا حول )لا قول فوائد ص فائدة، - ٨١٣

لهاتالدالة المعال ومن 

مالكه.الأمرإل ويسلم وقوته، حوله من يتبرأ قائلها أن أحدها؛ 
قواهمإذ منهم؛ ثناف، فلا بافه، إلا للمخلوقين قوة لا أن يعلم أنه والثاني: 

وحوم.اممه من الخوف يوجب وذللث، باض، إلا تكون لا 

الأشياءل القوى يدعون الدين والْلائعي؛ن فة الفلأمردعل أنه والثالث،: 
إلاباشلااّلايكون القوي أن محنت الكلمة هدْ فإن طيعتها، 

أنم،ارص، للثتاتهين ؤما فائد٠، - ٨١٤

مواصع!ثلاثة ق الكريم القرآن ق وردت يذآمتتتثاره 
١٢٧٠الأية البقرة، سورة ~ ١ 

آ-آلءمران،الآيةآا،ا.

.٧٢الأة المائدة، ٣- 

طماتالحالأ«)أ/مأا(.:ا(»ذ؛ل 



منالكراهية عليه ؤيلقى المضايق، ل النمبمر يعدم الظ_1لم أن عل تدل وهي 
رالآحرةل ق ولا الدنيا ق مثر من فإله العباد، قلوب من وة والقالماس 

اثباطلتالأعاني ص فاودة< - ٨١٥

فراعاأكثر فيه تكون وقت إل العمل ترجئ أن اثباطلة: النفس أماني من 
قالعمل يقوتلث، أم لث،، نفتتمناه كإ الوقت، أياق تدرى لا فانلث، نئاطا، أوأكثر 

اإوضنمناال٢ا.

اثنثسمعرفتاحوال - ٨١٦

قالوتزكو، تقيم تحتى للمسلم الهمة الأمور من المقوس أحوال معرفة 
أست،أئمتها ؤإذا ءلعت،، أءلع>ت، إذا رالمفس المقوس! أدب ق الاحري أبوبكر 

عزمتحؤإذا اتزجرن، زجرما ؤإذا طغت.( لها أرحست، ؤإذا قعت،، ا أقعتهؤإذا 
ؤإذاصلصت،، الله أمر عل حملتها ؤإذا أساءمحتؤ، إليها فوصتح ؤإذا أطاعت،، عليها 

٢.الثإأ(ر نففاحذر يئت،، قإليها الأمر تركت، 

اسصتآداب ص قائدة، - ^١١٨

إذاعليه تلم أن أ-حيلئ،، ود للث، يصضن ثلايث، رظ^بمنه1 ا-لتهتاب بن عمر قال 
إليهأمإئه بأحمبج وتدعوه المجلس، ق له وتومحع أولا، لقيته 

 )١( /r(»٦٦»اكمضواكوير.)
 )٢(tu(.٢٤٤_)ص: •هلكناعانمىالحاة«،كطفى

\مون*)م\\(.ض )؛(ااإح؛اء 



الفوائدلطائف 

اث،كذابلأيملحفاودة| - ٨١٨

بيديه،القمر ولوأحد ذوكذب عز ما ت قيل ولذا أحد؛ به يثق لا الكذاب 
هذهمن للتخلمن ه؛ لفعظيمة محاهدة فيحتاج الكذب عل اعتاد من ولكن 

نرولر نزم، ولصا أملم، خمر ثارب رأينا قد حالين بن محيى قال، الذميمة، الخصلة 

القاضيالإمحام ئوافع س -  ٨١٩

تفوهولا قبله الإملأم ق أحد يقلها لر للشاسي كلهات ثلايثج حبان! ابن قال، 
بعده.أحد بيا 

قول.ودعوا به فخذوا الحدين، صح إذا قوله! )الأولى( 
محلئ.أل، فأحست، قهل أحدا jاءلررت، ما قوله! رالتانية( 
إليتوها ولر الكتب، هذه تعلموا الناس أن، وددمت، قوله! رالثالثة( 

كاثهاءاوت3ك؛رثلقدب - ٨١٠٠

للقل؟،)الذكر يقول،! ^٥١؛^ تيمية ابن الإسلام ثيخ سمعته القيم! ابن قال 
الأء؟(ص.فارق إذا المل، حال يكون، ، فكيفللسل،، الماء مثل 

سمعاث4>ابيلأ هو،وة، 

فهوبركته، أوتننع ماله يذهب، أن، إما بل بإله؛ متتفعا مرابيا نحد أن لائمكن 
[،٢٧٦: ]١^^؟ ؤسم،آمحألإبجاه بمحقه ةصاق،توعد اممه لأن به؛ الأنمماع من محروم 

٤(. ٩٦حبان،)ه/ ابن صحح  ١٠)٢( (. ٤٧)ص: الأدياء" ناصرات 
(.٦٣اف،«)ص: وابل 



الفوائدلطائف 

الديل  ٧٠١أوإهلأك ؤإهلأكه بركته بإذهاب الربا اممه محق المنارت)فروا تر تغوق 
منمحفظون ما دائإ يذكرون فهم العامة، عرفه حش هدا اشتهر وقد فيه، يدخل 

محوتم،لا،•وحرثت أموالهم ذمت الرباالذين أحبارآكن، 
ولاياتييوش اسر فائدة، - ٨٢٢

العلمإن مالك؛ فقال فيحدثه، ليأسه أنس بن مالك إل الرشيد وجه 
منإن الومنن، أمير يا فقال! الخيار، إل معه فامتند منزله، إل الرشيد ار فيؤتى! 

فيانسإل الرشيد وبعث يديه، وجلس؛؛ن فقام العلم، إجلال هئاق افه إجلال 
تواضعنامالك يا ذلك! بعد الرشيد فقال وحدثه، يديه وقعد؛ين فاتاه عيينة، ابن 

ننتفع.افلم سفيان علم لنا وتواصع به، فانتفعنا لعلملث، 

اثمتتييئواثع س فائدة: -  ٨٢٣

التني؛أبوالهلبّت، قال 
فلمالدنيا جمعتهم ممشر من وما الدنيا على نبكي 

بقواولا ، _rjفما ادكنؤز كننوا الأم، اُجبابربم الأكاسؤة أبن 

الأحمقلديه والسنتغربما ئمائس والنفوس آت، قالون، 

بكنيته؟نهردكرأبوله، فائدة، - ٨٢٤

محقير؟محل ق بكنيته القرآن ق أبولهث، وذكر للتعظيم، الكنية تذكر إنإ 

Iالأصهاق للراغب الأدباء«، •محاصرات )٢( 
التي«)ا/أ«ا(.•ديوان )٣( 



الفوائدلطائف 

ذلك.لريرض وافرتبماقث المزي، عبد امحمه كان يقال أن إما فالجواب: 
قالنهاية فتكون إليه، يؤول بإ مشبهة النار، أبو قال؛ فكانه النار، به المراد أوأن 

الحقارةر١،.

اتهجايسسآداب هئاوةأ - ٨٢٥

إلاحضورك يكن فلا علم، محلس حضرت )إذا حزم: بن محمد أبو فال 
أوتشيعها عثرة طالبا عندك، بإ تغن محضور لا وأحزا، علتإ تزيد محضور 
حضرتمافإذا أبدا. العلم ق لايفلحون الدين الأرذال أفعال فهدم تثنعها، غريبة 

الية،هده عل تحضرها لر ؤإن حال، كل عل خيرا حصلت فقد النية، هدم عل 
لدينك(لوأسلم لخلقك وأكرم لثدنلث، أروح منزلك ل فجلومك 

اممامامحاو هانئة: - ٨٢٦

يردالعمل أهمل إذا عمل عل اثال بيت من مالأ أحد من )كل المثرت ابن نال 
الأخوضءمللأاهلل(ص.^خد،وىوا

النهفئ اس سنى فائدة: - ٨٢٧

الإمام)يعني افر عبد أبا سمعت ت وأخلاقهم،٠ الشيوخ ااأحبار ل المروذي قال 
دنيال٤،.لطمع تحبه لا هوأن فقال; افر؟ ق الحب معنى عن سئل وقد أحمد( 

٢(.٥ / م()١  ٥٨٢الوحش)ت; \لي لابن والمعان'، والعرية السير ل منثورة اتل ام)١( 
(.١٨١حزم)ص: لأبن والحر'، )آ(»الأحلأق 

)مآ(>ذحالارى')ا"/اآأا(.
)إ()ص:ما؟ا(.



الفوائىلطائف 

اتثلاثامميؤن فائدة، - ٨٢٨

والصادقة:اثغاشتان، وهما تلاث، عيون ناظربإحدى الرء 

حنا.القمح تريه مودة عن ~ ١ 
قيحا.الحسن تريه شنان وعئن ٢— 

قبيحالوقيحها حنا، حسنها تريه العدل وع؛ن ٣— 

ات،ءرإو،اوسرإيىوودسص ديعص بيى انمحى -فاددة: ٨٢٩

بارئة،السرور دمعة أن الحرن: نكاء ؤيالس—ؤؤرواهمح، بكاء بتن الضؤق 
هوبه! يفرح لما ال يقولهدا حزين؛ والماو_ؤ حارة، الحرن ودمعة فرحان، والملي، 

بهعينه الله وأسخن العن، سخينة هو محززث وئا عينه، به الله وأقر عين، قرة 

ثلححيلايدة أحذ من اثعامل فائدة، - ٨٣٠

ربه،أمر يفجره متى يعلم لا فإنه لرحيله، العدة أحد العاقل عل الوا-بمب، 
الأقران،ففد ونوا الشباب،، غرهم حلماكثثرا رأيت، ؤإق يتدعى؟ متى ولايدرى 
منحقها لحفلة كل أعهلى من فالعاقل يبمت،، قد والومحت، الأمل، محلول وألهاهم 
-محرارازداد الأمل نال ؤإن متعدا، رئي المويت، بغته فإن عليه، الواجب، 

الوا1دينطاعم ضابط فائدة، - ٨٣١

فيهفيإ يهليحهإ أن يلزمه هوأمحه لوالديه، الإنان ٍلاءة لوجوب الفابهل 

(.٣٢٩)؛(•الدرةاكة•)ص: 
)آ(»زاداس«>؛/إاا؛(.

٢(.•صيدالخا>«)ص: )٣( 



الفوائدتطائف 

أوفيه، لهإ لأنفع بإ أمراْ فإن فام_قين، لكنا ؤإن حتى عليه صرر ولا لهإ، منفعة 
طامحهإمحب، لر الولد، عل صرر فيه فيإ 

اتسوراوايل في المقطعمت ١^٥٥^، فائدة! - ٨٣٢

لهاليس هجائية ، حروفأما السور أوائل ي القهلعة الخروف ق الأقوال أصح 
ليسالحروف وهده العرب،؛ ُالغة نزل القرآن لأن مجاهل؛ عن مروي وهذا معنى؛ 

القرآنإعجاز إل الإثارة فهي منها، للحكة بالنية أما العربية، اللغة ق معنى لها 
ؤإنإالبشر؛ نهتاق عن خارجة أوبحروف ١كلإدتإ يأيت، ل؛ القرآن هذا وأن الحفليم، 
ويدلأعجزهم.. فقد ذللث، وْع البشر؛ به يتكلم تعدوما لا التي الحروف، هومن 

بعضإلا ذكر؛ فيها وللقرآن إلا الحروف حذه افتتحت، محورة من ما أنه ذللق، عل 
القرأنل٢،.خصائص من لكن ما ذكر لكن القرآن؛ فيها يذكر ل؛ القليلة السور 

بحذفور الأوائل ق المذكورة الحروف )مجمؤع ضرْ؛ ق كشر ابن قال 
بجمعهان، ق سح ط تماع ك ر ص م ل ا وهيا- حرفا، عشر أربعة منها المكرر 
أشرفمنها والمذكور عددا، الحروف نصف وهي محر. له قاني حكيم نص فو}ك.' 

بهيثتبط لا سست لك امماس إكؤإم فاددة> - ٨٣٣

دلان،ُمج؛ناث،ذمحف،فانالقفع:)إذاأكرملئ، ابن قال 
أولدين(ل؛ا.أولأدب، لعلم أكرموك إن ليحجبلثط ولكن بزوالها، الكرامة زوال 

٢(.لأينءيس)م الطم،، القرآن »فر )٢( (. ١١٤)ص: )ا(»اخي1را-ت،اينتج« 
الُلم«،سبورك،)ا/آهمذ)أ(»الجالمةوحواهم )مأ()ا/أ،0ا(. 





الفوائدلطائف 

الحقنظر أهملوا العلم، اكسانإل من أقواما ورأيت محسوا، لر حيث من ؛تعبوا 
موجودينفكانوا الحلوات، ل ذكرهم محاسن فمحا الخلوات. ق إليهم عكجل 

رالذرة(؛ فيه ين له عل ميزان فإن عيججل، الحق مرانه ل القّ قالاه كالعدومين، 

سهادتهفلاتقبل اتجن يهمى أنه س س فاذدة< -  ٨٣٧

لقولشهادته؛ أيهليا الحز، يرى أنه العدالة أهل من زعم )من الثافعيت فال 
تقلأصلا.:ج،.

أمرهض غاثب والله فائدة: - ٨٣٨

يوسفابنه أمريعقوب حيث [ ٢١محبما؛ت أتمٍءءه عالياعق ؤأش ؤ الأية هدْ تأمل 
فغلبقتله، إحوته أراد ثم قص، حتى الله أمر فغلب إحوته، عل رؤياْ يقص ألا 
أبيهم،وجه نحلولهم أن الإخوة أراد ثم يديه، بئن وسجدوا ملكا صار حتى الله أمر 

[٨٤ءقِزممهويما: فقال: أبيهم، --V عليهم؛1محاق حتى الله أمر فغلب 
الذنب،نموا حتى الله أمر فغلب صالحتن، قوما بعده من يكونوا أن تدبروا ثم 

ؤإداَئلأبيهم: وقالوا سة، الأمريعدمعتز فيآخر يوسف يدي وأقروابتن 
أمرفغلب والقميص، بالبكاء أباهم نحدعوا أن أرادوا ثم [  ٩٧نحبما؛ ل •ثطثثزه 

منيتخلص أن دبريوث ثم ^؛3،مؤلثثآؤمأمثثؤ؛ائتِإه وقال: فلمينخيع، الله 
بضعالجن ق يوسف ولبث المماقي، فني الله أمر فغلب الساقي، يذكر الجن 

. .)٣(
سمى

'آأ(.)ا(>صاوالخا>«)ص:
لأن)آ(ارستاسسن«، 

اقرامض«)آ/ا1اك)٣( 



الفوائدلطائف 

يانعولا يرد فلا شيئا أراد إذا أي؛ ٢[ ١ نحبمأ: ] أنروءه عق عالب معنى 
،.١^١٠١ ئا هوالغالب بل نحالف، ولا 

4ستصغاراكرداثنارص محعثلر فائدة: - ٨٣٩

فانهأوالزلل، الخطأ من شيئا يمم أن لالعاقل سغي لا الخكإء: قاك، 
العدومن تؤتى اللوك رأينا فقد الكبثر؛ يقع أن يوشلثح الصغير امحمحغر ما متى 

الخداولمن تتدفق الأم—ار ورأينا المر، الداء من تؤتى الصحة ا ورأينايحتمر، 
اكغارزأ/

اللهعلى اورطأىسقهارالتوكل فائدة{ - ٨٤٠

لهيقضيه با ورصي اطه، إل أموره وكل فمن بالقضاء، الرضا التوكل: ثمرة 
التوكليمرون وغيرهما والفضل الحسن كان ولدللث، التوكل؛ حقق فقل ونحتاره، 

علافبالرصال٣ا.

الثقبعند الغيظ كظم فائدة{ -  ٨٤١

أنلأ.بمها عائثة عن ا،لتقان... صفات، أبرز من الغضك، عند الغيفل م كفل
شفاءل؛آ.غفل لذي تركت، ما التقوى در طة فقالت،: أغاظها، لها حائما 

الجوشابن نائلات س فائدة{ -  ٨٤٢

هوالمعاصى،فإذا جهنم، لحول( سك، ق تأملتا الخوزي ابن ئال، 
فرأيتهااللذاُتخ، ق فظوت ااالداتا، طلكح من حاصالة فإذاص المعاصي، ق فنظرت( 

١(.٢ الفريد®)١; »المد )٢( (. VVAممر«)؛/ابن »تفر )١( 
(.١٤٢ / )٤(راشسثرالخازن،®)ا (. ٤٤٢)٣(ارحاْعالعلوموالخكم®)ص: 



١لفوائدلطائف 

كونياعن فتخرج نغصا، يصيرها ما الأكدار من ضمنها وق بثيء، ليت خدعا 
الأكدارهذه لأحل بجهم ويرصى ه، نفالياقل يتع فكيف لذات• 

اثكبارأحلاق ص فائدة: - ٨٤٣

نحهلئ(أن فاحببت أحدا، ناخلرت )ما الشافعي! قال 

الأحلاقسيد فائدة: - ٨٤٤

وارتفاع)الحلم( ة نفامح)من العقلاء! روضة ق قال الأخلاق، يد سالحلم: 
إلاأحدا كتابه ق بالحلم يم لر ثم الحليم(، أمإئه )من به نمى اش أن قدره 

[،١١٤تيثما;] ؤإ0ياملهينلآؤْ قال! حيث ذبيحه، ؤإمإعيل خليله، إبراهيم 
ا-ا[ص.صبجيه]امحافاظ;

اتدينس اتتصس اتصدرؤسخاء سلامم عننلحت فائدة: -  ٨٤٥

صيامبكثرة أدرك من ا عندنيدرك لر لآتة١ممق! عياض بن الفضيل ال ق
للأمةوالمح الصدور وسلامة الأنفس بخاء أدرك ؤإنإ صلاة، ولا 

فط؛رهحيرس حمهرايإي قاتلة: - ٨٤٦

تقول!والعرب ا3كب،رة، الأمور ق خاصة الرأي، إبداء ؤ، العجل عدم ثغي، 
نحتمر،حتى يغب الرأي دعوا العرب* حكإء أحد قال فهلثر0، من خر الرأي خمجر 

فيهوالتشت، الرأي ق الأناة يريد الفطير. والرأي ؤإياكم 

١(.٦ ١ الثاذب«)Y/ رطقات )٢( ١(.  ٤٣الخا>«)•صد >١( 
)أ(»القاهدالحة«،لدغاوى)ا/ه؛(•)م()ا/ا،*آ(. 

(.١٨)صن• ربه عبد لابن الفريد"، )٥( 



الفوائدلطائف 

اتتاسسيا،ست هاتدة{ - ٨٤٧

الدواب#لاا.سياسة أشدمن الناس ®سياسة يمءع' الشافعي قال 

اممقلموضع فائدة، - ٨٤٨

وهوبمنزلةؤيعقل، يتصور فالح المخ، ل يكون والتصور الإدراك عقل 
بمدرثم القالب، إل يرفعه نم القالب، إل رفعه يريد ما يشرح للقلب،، الترحم 

الأدلةونحتمع الإشكال، وحينئديزول الأوامرالدماغ. يبلغ والذي الأوامر، القلب، 
الإرشاديالتمحرق والعقل هوالدماغ، محله الإدراكي فالعقل والشرهمة، الحية 

،.ح٢J١٢القاص والفساد الرشاد به الذي 

السلاصطؤق س فاذدةا - ٨٤٩

الاشتغالْع الناس، عيوب عن التجس بترك السلامة لزوم العاقل عل 
يتعب،ول؛ بدنه أراح غارْ، عيوب عن بعيوبه اشتغل من فإن نفسه، عيوب بإصلاح 

اشتغلمن ؤإن أحيه، من مثله يرى ما عليه هان لنفسه، ءستإ عل اؤلغ فكلمإ قلبه، 
عيوبترك عليه وتحير بدنه، ونمثا قلبه، عمى ه، نفعيوب عن الناس بعيوب 

 ..)٣(
لمسه

اتحق4ع اثوقوف، في اتتجحد فاذدةا - ٨٥٠
غضب،وإذا الثامحلل، ق رصاه أدخله رمحي إذا ممن ذكن لا لقط! البعض قال 

الحزل؛/س غضبه أحرجه 
(.٣٩٨)Y/السامع، وآداب الرواي لأخلاق رالخامع )١( 
(.١٢٥)ص! العقلأءاا اررومحة )٣( عيمن. لأبن عمران، آل ّورة تفستر )٢، 

)؛(ل»إغاثةالأهفا0«)ا/وآ(.



الفوائدلطائف 

وهُباعتبارالاختلاط اتتاس أقسام قاتلة، - ٨٥١

وهمعنه، تغنى يلا لكلغداء، نحالطته من )احدها(: اقسام: اييعة الناس 
غالطهمن )الثاني(: الربحكله. محالطتهم ل الضرب فهذا هائوأمره، العلياءبافه 

وهمحاإطه، ق للق، صحيحافلاحاجة قعادمت عندالمرض، إليه كالدواءمحتاج 
كالداءغالطته من وهم )الثالث،(: المعاش. مملحة ق مخالهلتهم عن يتغنى لا من 

قعليه تربح لا وهومن العضال، كالداء غالطته من فمنهم مرانه، اختلاف عل 
ومنهموالدنياأوأحدهما، الل.ون نحرعلميه أن من فلابد ذلك ومع ولادنيا، دين 

منومنهم الألر، مكن فارقك فإذا عليلمثا، صربا يثتد الضرس كوم نحالهلمته من 
أنولامحسن فمدك يتكلم، أن لامحن الذي وهواكقتل الروح، حمى مخالهلمته 

•هنالطتهمن رامابع(؛ ٠ منرلتها ق فصعها ه نفيعرف ولا طثا، فيعستفيد ينصات 

والضلألةلا،ؤالبدع أهل وهم الم أكل بمنزلة ومخالطته كلمه، الهلاك 
اوهو)إتتتبع حطوية هاتدة، - ٨٥٢

والفعلية،المولية وأحaلاءهم الناس عورات يتح الذي الرجل بماب يا رب
ومنعورته، افه نتع أخيه عورة نتع ومن ه، هوينفيتابعه من عليه الله يسلهل بأن 

حوف؛يتهلولوق فضحه عورته، افه تتبع 
اممساسىقاتلة، - ٨٥٣

مقصوراز واللمهذرا، أكثر از واللمأثرا وهوأبقى اللمس—ان؛ن، أحل م القل

(.٤٠٤)م الفوامم« )ا(»دائع 
٢(.)ه/اا• ^(1 الالث.رح )٢( 



الفوائدلْلائف 

مكان،بكل يقرأ والكتاب والغاب، الشاهد ق مطلق والقلم الحاصر، القرب عل 
١ ajS■إل يتجاوزه ولا يعدومحامعه لا واللسان زمان، كل ل ويدرمحى 

اتخير؟جماع يكؤن أين -  ٨٥٤

الصيامالخيرممرن فإذا الخير؟ حميع ما تذاكريته محال! عبداف، بن مطرق عن 
ألهتأن إلا اش يد ق ما عل تقدر لا أنت ؤإذا محاق، اف يد هول ؤإذا • • والصلاة. 
الدءاءل'اا.الخير: فإذاحماع فيعهلبم،، 

دست4لمهفائدةايعنى - ٨٥٥
أي:[ ٢٧٣: مبخإهل١تةة ؤنمبد4م العففبن: الفقراء عن محاق اض فول 

فلمهمرآهم إذا الإنسان أن هي فيهم، المي والعلامة بعلامهم، أحوالهم تعرف 
علدلالة هدا وق متعففون، لكنهم فقراء؛ أمم له تبثن حالهم ل يثق ؤإذا أغنياء؛ 

الزىهذا وصف، اف لأن نفلر؛ ودقة حزم ذا فهلما يكون أن للأنس—ان ينبغي أنه 
يىأقعء ئّينأمحكاط صق؛ فقال جاهل، بأنه هؤلاء حال عن م يعللا 

،.٣١٢٧٣آقس_اه]ايق؛: 

ؤادبالأإشالأ اتقلوب ثهذا إن فائدص - ٨٥٦
أنلتخ،فإذا ارا، ؤإدبإقبالا القلوب لهده إن ؤهبمتئ: الخهياب بن عمر قال 

الفرائصل،ا.فالزموها أدبرت ؤإن فخذوها؛الموافل، 

(.١٠٤الكين«)٣; الااْدارج )٢( (. ٥٧)ا/ واشين« »المان )١( 
(.٢٩٣عيس)ص: لأبن اوقرة«، محورة "ضر )٣( 

)؛(».دارجاوالكين«)م/1آ؛(.



\١^١^ لطائف 

اثهعاند4ع اتتعاعل كيضت : ٥^٠٥-  ٨٥٧

تعرضأن ؛، JUl؛باطلا، كان ولو قول، نمر لقصد محاحلث، إنإ أنه علمت من 
تدخللأن أهلا وليس مكابر، معاند لأنه وتدعه؛ به، اغ أدين ما هدا ت ولتقل عنه؛ 

حمو٠^^١،.أو محاجة ل معه 

اتصاتحمنعلى سكي الأيبمى فاودأة: -  ٨٥٨

[٢٩: ]١٥^١)^ وآلأؤ الثثاأ اممه قول دل 

مامننيقؤغهنئ.' عل قال مايت،، إذا الصالح الحبي عل نكي إء والس الأرض أن عل 
لهميكن ز فرعون ؤإزآل المإء• من عمله ومصعد الأرض، ق مصل له إلا عبد 

نكئ^3^1 ج.بمتئ: عل، قرأ ثم المإء، ق بمعد عمل ولا الأرض، ل صالح عمل 

اتمخلؤقاتعجاف من أة{ فاداو- ٨٥٩

بيومالانحاذ ألهمها أن النحل ل النه حلق ما عجيب ومن ت العربي( ابن ال ن
منالأشكال أن وذللن، الواحدة، كالقهلحة صاريت، حتى اتصلت، فبذللثه مدّة، 

إلافرج، بثّه،ا وجاءت يتمل ل؛ أمثاله، واحدمنهاإل كل حمع إذا المعنر، إل ا،لثلثؤ 
/الواحدة١ كالق3لحة كاته اتصل أمثاله، إل جع إذا فإنه المسدس؛ الثكل 

عثيم،ن.لابن عمران، آل محورة تفسير ( ١ ) 
(.٢٥٣ممثر«)يمابن )'؛(راشير 

(.١٣٤لالأرطي)ا/ القرآن«، لأحكام ااالخاْع )٣( 



اتتعبللهعى يبمب ْس هائد|ةا -  ٨٦٠

اثءه1قلثخدمء باثتعب ابتلي 

ومنالخلق، لوجوه بالعمل افه ابتلاه وحده، اش لوجه العمل عن رغب من 

عنرغب ومن وهوراغم، اممه لغثر يانفاقه ابتل الله، طاعة ق ماله إنفاق عن رغب، 
ا.بدل ولا الخلق خدمه ق بالتعب ابتل لنص، التمسر 

اثيلوهىعيشك فائدة{ - ٨٦١

هرجل،ممالاتأّسمماءابجمين؟
قال!تكنه؟ كن مأللث، (! JlSنعم• قالت إليها؟ تأوي امرأة أللث، ؛ ٠٥١عبئ فمال 
ابنوعن الملوك، من فأتت خادما. ل إن فمالت الأغنياء. من قانت، نعم. 

سميوالدار، والخادم الزوجة له كان إذا إسرائيل، بني من الرجل كان قال! عباس 
إذعيم أئي آذ'ةروأنثه ينموب لمومهء موٌوا هاث، وإذ ؤ ةصائ(ت افه وقرأقول ملكا، 

•الملوك عينة تعيشون ؛،: ۶١، 'ا[ر • : افقايلة ] مؤاه آفياء مم جمد 
عذابيحممت الجبمامم فائدة{ -  ٨٦٢

علمإئهاالأمة من حصل الذي )التفريق تيمية ابن الشخ قال 
بتركهموذللث، علميها. الأعداء الهل تأو-صا هوالذي وكرائها، وأمرائها ومشانحها، 

آ.كاوناتاوإناصئأ العملبمتلماجةافهورسوله،كإقالهفثائ:
[،١٤:انقتاهة ] ؤنصتثاآه يم، ؛٠^^٢ حْلا^١ مسثهذسرا 

(.١٦٥/١)١(»ماJارجالالكين«)
(.٧٣ممر«)م ابن )أآ(أتفر 



الفوائدلطائف 

ؤإذاوالبغضاء، العداوة بينهم وقت يه، اض أمرهم ما بعضن الناس ترك فتى 
رحمةالخإعة فإن وملكوا؛ صلحوا اجتمعوا ؤإذا وهلكوا، دوا فالقوم تمرق 

.عداب١١٢والفرقة 

اممظيطاومر س تلانعام الله تذليل فائدة: - ٨٦٣

عفليمةنعمة الذليل هذا [ ٧٢الأنعامت عن محاق اض قول 
الحملنرى ولذا الأنعام؛ مذه  ١٤٣٠^أمكن لما ولولاه آدم، بني عل اللة من 

تحكموما الأثقال، ومحمله ويتيخه، فيه ؤيتحكم الصغر، الصبي وقه يالضخم 
فهوعلمثلا، الثعبان أما الحمل. لهذا الله بتذليل ولكن بقوته، الصخر الصسبي فيه 

اللهلأن ذللثإ منه؛ الاقتراب وبمابون الحمح، منه يمنع حتلزا يمثل حجمه صغر 
لما.إيذلله سحاة، 

البمسوحةفوائد من فائدة: - ٨٦٤

إلوبجمع العقلاء، آراء رأيه إل يضيف؛الثورة العاقل الحكإء! أحد قال 
.^٢٢ربإ الفرد والعمل زل، ربإ الفذ فالرأي الحكاء، عقول عقله 

الغذاءكالأجسادإلى ب،ءاح\ت العقول فائدة: - ٨٦٥
قالوالحكم، العلوم من بمزيد عقله تغذية عل ان الإنمحرمجى أن ينبغي 

فكذللئ،والشراب، الطعام فقد عند ممون الأجساد أن كإ حبان; ابن حاتم أبو 
ماتترالحكمة من قوما فقدت إذا الحقول 

)؛(اءموعاكاوى:)م/؛آأ(.
(.٣٧٨)ص: واكين« اس »أدب )٢( 

(.١٨)ص: الخلاء: )م(»روصة 



الفوائدلطائف 

اثتفابنيوم فاتلة! -  ٨٦٦

رخيصة،والبقاع موجود، والثمن قائمة، المسوق فإن اليوم، ائ، نمس_اشر 
يومذللث، ولاممر، قليل إل فيها تصل لا يوم والبضائع الموق تللث، عل وسياق 
يديه•عل الظال( يعص يوم التغابن، 

ترود١قد من اثحشر يوم و\بصوت التقى من براد ترحل لم أنت، إذا 

ترمدكماكازأرصدارلم وانك كمثله تتكون الأ على ندمت 

اثدت؟لإذا إلا اتسعادة نمى لا ذا محا فائدة، - ٨٦٧

فللأمق غارفة إلا نبصرئ ولا محا، ابتمدتج إذا إلا السادة نرى لا لماذا 

.التقبلر؟ا بضثاب، متشحة أو الماصي، 
ايئلأيافي كاتنحل كونوا فائدة، - ٨٦٨

قالحل وكيف قالوا: الخلأ؛ا. ق كالحل كونوا للامدته: عيم قال 
سهابملالأ،إلأصونموسعناس،لأنمال:إمالأتترك قالخلايا؟ 

٢.ل الكل المثيهل ؤيعلم العسل، ؤيفني المكان، يضيق 
والأذكىاتاتكي فائدة، - ٨٦٩

فهوه نفيعرف ومن فهوذكي، الماس يعرف من الحكم: من قيل مما 

أذ/،•

٤(.٩ المم)ص: لأبن ^^، ١٠)١( 
الطنطاوي،.روائع امن )٢( 

التأويل،)ا/مأ(.)مآ(»محاّن 



الفوائدلطائف 

بصؤيه؟تسعراحا3ك كيف قائدة: - ٨٧٠

لخره،قلته ؤإن حنته، فقد كتمته فإن عيبا أحيلئ، من رأيت إذا ت حاتم ال ن
عنه،تكني فقال! أصغ؟ كيف، له! فقيل أوحشته، فقد به، واجهته ؤإن اغتبته، فقل 

الحديث...حملة ل ومحله به، ومرضر 

واسهماتسنص بيى اثمحى فاثده! - ٨٧١

[.١:١٤^٩! ز ه ع^ثا عإلأشrى ء فيه ائثتا^١^ 
والعامالعام، عل نة الإطلاق بمح أنه عل ذللث، فدل السنة، من العام استثنى 

السنة.عل 

اثقليل>، أقل اتحرض قاتلة! - ٨٧٢

منه.أقل الحرمان فان القليل، إءهلاء من، تتح لا 

اصرلأياJدكداسرفائدة، - ٨٧٣

خمحق الصر من، بد ولا بالنعيم، يدرك لا النعيم أن عل أمة كل عقلاء أجع 
اض'"

بحكصييتملق أن يبماكر، لا اهميا آ>؛قل فائدة! - ٨٧٤

١^^لأيقوموزإلأكايقوم أتينا يأحكلون ؤآكرك> هئاق؛ اممه قول من استنبط 
الدنياق بقاؤه ؤيكون عقله، يسي، الربا آكل أن [ ٢٧٥]الثيو: يثتيئٌاشءلننه 

بالمشاهدة،وهومؤيد الإئثال، محل ق ؤيدبر الإدبار، محل ق يقبل بعقل، لا بخرق 

(.٣٩٣/ )Y تمة لابن، الرطئل،(ا، حاْع »١ 



الفوائدلطائف 

أدنىهم بل بفضيلة، يشهر ولا بالحكمة، ينطق ربا بآكل قط نمع ولر نر لر فإنا 
انسوأدنهمرا،.

هو١كر٠راتتاس؟فات،وةاس -  ٨٧٥

وأعظملايرجوه، من أعطى من الناس أكرم إن ت ممال، القرى، حالي خطب 
عنوصل من الناس وأوصل قدرة، عن عفا س عفوا الناس 

ميذواقائده: - ٨٧٦

ئذوأن\تؤ\' ١^ ءؤدأث؛ا فمال: الأعداء، من الحذر باخذ محاق اض أمر 
حذراالناس أقل أمسوا الملمن، س كمرا فان ذللئ، وْع ؛!، ٧١الثناء: ] ه جويمحأ 

اللهأمر يتدبرون لا وهم أيدتfم، من ذهبتا بلائهم من كيرا إن حتى الأعداء، من 
لتدفعلا الأعداء، شر عتا لدغ بالحذر؛ أمرنا الله فان معناها، ق وما الأية، ذه هل 

قدرعل باب، الأمفيه ياق بنظام الأمور جريان عن عبارة والقدر ونبطله، القدر 
يفادهبإ لا القدر فهوعمل؛مقتفى الأمبايح، حملة س والحذر المببايتخ، 

سهيرحاجلحتتطلب لا ثلاثت فائدة: -  ٨٧٧

ؤيبعدهابعيدة، وهي يقربيا فانه الكذاب، س ثلاثة: من حاجتلف، تْللبا لا 
عندله رجل س ولا وهويضرك، يتفعلث، أن يريد فإنه الأحمق، س ولا قريبة، وهي 

لحاجته.وقاء حاجتك يجعل فإنه حاجة، قوم 

•( ٥٣٠)ا(«نظمانمرر«،لاوقاءي)ا/ 
)آآ(>ماز,بامال«)ه/آاا(.

٢(. ٠٥)ه/اياب )مل(الفر 



الفوائدلطائف 

سلأناماتوا فائاوه< ' ٨٧٨

يلقونأنم المعنى ليس [. ٦٣: ]١. هاؤإظثأه انثنوو_ى ءؤثلإا.غاثهلم 
أنإما شرْ، من يه لمون قولايقالوا الحاهل حاطهم إذا أتيم المعنى بل اللام، 

أمرْالخاهل لأن •محوا؛ الكون رأى إذا يسكت، أن ؤإما أحن، هي بالتي يدفعه 
الرحمنعباد توفتمح، فن ٌّءئ، كلام منه يبدر فربا جادلته، أو خاصمته إن مشكل، 

محصلولا به، لمون يفولا قالوا بمي سلاما، قالوا الجاهلون خامحلبهم إذا أمم 
.٢١لهمبهإثمل

هعط،تاءكلأناكلأنا أعطائا قاتلة: - ٨٧٨

وثناء،مدح كلها عصاء، حلويلة قصيدة فانشده الملوك، أحد عل شاعر لحل 
فقالا بلوغه باتحجزحزائنناعن له أمررّت، وزيره له فقال كبثرة، بجائزة فأمرله 

اكلاما،هوأءهلاذا ابه؟ أمرنما حمح ه لأنناستسالم أنقلن أ أسهل الأمر • الملم—لئ، 
إعليه ،كازب راونحن علينا وكذب ا عنه بدلا كلاما فآعمليناه 

اممّمأساساس طط الاطلاع طط اتح^ْس هاتده: - ٨٨٠

المفيدة،العلوم يات أمامعل ولوبقدر— — الامحللاع عل الحرص ينبغي 
مننوعا ولا المحمودة، العلوم مجن فنا العلم حنالب، ييع ألا ينبغي • الغزال قال 

طلبالحمر اعده مسإن نم وغايته، مقصده عل به يطلحر نغلرا فيه وينغلر إلا أنواعه، 
مرنطوبعضها متعاونة، العلوم فإن واستوفاه؛ منه بالأهم اشتغل ؤإلأ فيه، التبحر 

راضاكامحن«،لأينصن)؛/بأيذ



اتفوص

فإنجهله، بس—ب العلم ذلك عداوة عن الانفكاك الحال ق منه ويستفيد ببعض، 
جهلوارا،.ما أعداء الماص 

اؤبمتتهمتناسب الأنبياء 4،هجرإت ،ة{ فاوال-  ٨٨١

مومىزمان عل الغال_ا فكان زمانه، أهل بإيناب نبي كل اض بعث 
الحبار،العظيم عند من أنيا استيقنوا فلمإ الأبصار، -يرن بمعجزة اممه فبحثه حر، ال

للإسلام.انقادوا 

سبيللا بإ الآيات، من فجاءهم الأطباء، زمن ق فبعث، عيي وأما 
علقل.رة للطبي—_، أين فمن الشريحة، 'ّرع الذي من مؤيدا يكون أن إلا إليه، لأحد 
والأبرص.الأكمه مداواة أوعل الحإد، إحياء 

الشعراء،ونحارير والثلغاء الفصحاء زمان ق ؛عث، محمد وكدللث، 

ذالوما سممليعوا، ب بمثله يأتوا أن عل والحز الإنس اجتمٌت، لو بكتايبخ فأتاهم 
أبدارأ،.الحلق كلام يشبه لا ظ، ارب، كلام لأن إلا 

ادJءهلداتعلارفاودأةا - ٨٨٢

فناءمن فق أشبالمال الباخل لأن بالمال؛ الباخل من ألأم بالعلم الباخل 
البدلمع يفارقه ولا المفقة عل يفنى لا بإ بخل بالحلم والباخل بيده، ما 

٥(■١ / ١ ) الدين" علوم راحتاء ( )١ 
)أ(رفراينهم«)ا/حأ؛(.

٦(.٥ / ١ ) حزم لأبن راب، رالأحلاق )٣( 



الفوائدلطادق_ا

و\لأ*1نيالرجاء بين امحق قاتلة، -  ٨٨٣
أمور!ثلاثة من له بد فلا نيئا، رحا من 

فواته.من خوفه )الثاني( يرجوه. ما محبته راحدها( 

الإمكان.بح._، تحصيله ق صعيه رالثالث( 

ثيء،والرجاء اق، الأمباب فهومن ذللثا، من ثيء يقارنه لا رجاء وأما 
والأماز(ثيءآخرأااا

•عنىفائدة، -  ٨٨٤

[٠٤:زا,دتازلآ ءل'ا'لكفمايىه آعزآ ^١٠^ بأنم ا>لومنين هماك اطة وصف 
و)عل(يقل ول؛ عل أذلة فهم نمه، الومت، ل وأعزة أذلة فهم 

أعزةالكافرين مع لكنهم علوهم، مع يتواضعون أبم العلوأي تفيد 
الحصيفة،آرارهم تسيرها صفاتر-»ا أن إل إيإء وفيه محملونه، الذي والنهج بالعقيدة 
هووهن.ا حال، كل ق لينا يكون بأن واحدة مجية عن أحلاقه تنيعث، ممن وليسوا 

•٢ الحاور ذللث، يلائم بإ حال كل ق يكون وهوالذي الأقوم، الخلل( معنى 
اتطيقم4ع تتعامحل كث هائلة: -  ٨٨٥

مشتغلةمحرمة غير محليقة يواجه أن لابد الناس، من لغيره الإنسان محالهلة عنطو 
عنالإعراض ^١^١،^ افه أرشدنا وقد والفحل، القول من لامحمل وما باللغو، 

مزآدابمحلي»إ أدب وهذا :٣[ 

(.٢٤الشم)ص: لأبن اللكز•، رالخواب )١( 
)؟(اظر:»اكميروابي«)ه/يما(.



الفوائدلطائف 

أهللأن ورد؛ وأخذ نقاش ق معهم الإنسان يدخل فلا الطبقة، هدم مع العاملة 
معهم١١/التمل عن ربء لغوهم عن فالإعراض التوفر، بمرتة ليسوا اللغو 

اثحيوانعتل حتى الكذب قبح - ٨٨٦

شقفصادفت بيتها، من نملة خرجتا (! Jliرحل حدئتي ت القيم ابن قال، 
معها،محملته بأعوان معها وحاءيت، فذهست، تطق، فلم نحمله، أن فحاولت جرادة، 

وتركوها،فانصرفوا نحده فلم مكانه، ل فطافت، الأرض، من ذللئ، فرفعت، ت قال، 
فطافت،فرفعته حم، وجاءُتا فذهبت تقدر، فلم حماله تحاول، فحادُت، فوضعته، قال،ت 
امتدارالأخرك،، المرة ذ كان طإ مرانا، ذلك، ت، فعلق1ل: فانصرفوا، نحده فلم 

حكست،وقد قال( عضواعضوا!! وقطعوها وسهلها، ل ووضعوها حلقة، النمل 

الكذمحب،قح عل نبحاهث اممه فطرها النمل هذه ت فقال، تيمية( لشيخنا)ابن ذلك، 
الكذاب١٢/وعقوبة 

الأحلاقعجاف من قاتلة: - ٨٨٧

لأنؤإنإذلك، استعإلهامحمودا وأن مذمومة العملة أن الأخلاق: عجائب، من 
فذمت،الحهل تحت، فدخلتا موضحها، غير ق استحملها الغفالة، عل هومطبؤع من 

البحث،فيه يذم الذتم، موضعها ق إلا الغفلة يضع لا فانه الملح، المتتقفل وأما لذلك،. 
حمدمت،فلذلكؤ للمكروه، وتسكينا للحلم استعإلأ التغافل؛ فيه ومحمد والتقصي، 

الغفلة^.وذمت التغافل حالة 
(.١٠; ١٨)ا(اظر:»اكحريرواضيرأ)
)أ(»ثفاءاسل«)ص:ا،ا■(.

رم<»الأحلأق،والمر«،لأينحم)ا/؟يأ(.



لقوائدI لطائف 

ثه4ض لا اسم هذدأةا - ٨٨٨

صيبقحم،إهؤماتاينشع؛ىوه النار أهل عن قشاق اف فول تأمل 
بالإفراد؛الحميم والصديق بالحمع، )الشافعين( بالقط ا[فانى • ١ - ١ • • : ]١^١؛ 
؛،iUaامتحن؛إذا الرحل أن ترى ألا الحميم، الصديق وهلة عادة الشافعين لكثرة 

بقتب ؤإن وحبه، رحة له؛ للشف.اعه أوعرهم بلده أهل من وافرة حماعه مضت 
وهذايرمائا، ما يهمه الذي ودادك ل فهوالصادق الصديق وأما معرفة، بأكثرهم له 

لهمعنى لا اسم فقال! الصديق، عن الحكإء بعض سئل وقد المادر، من أندر 

واتثباتاممنم هد،وة: - ٨٨٩

إتمامهعل عون أكثر فيه، لأتردد الذي والعزم الحمل، عل القس توطين 
لهالريبق لأترددفيه، أكيدا عزما عزمت، متى القس فإن ظاهر، والجث، ؤإتقانه، 

عزمهماينحل مريعا .والمريد . فيه. والإرادة والهمة الفاكر وانحصر غره، إل التفارت< 

النيدعاء ل ورد ولهذا أحرى..؛ وجهة إل قلميه ؤيتوجه ، ؤيفعف
ضسةءلالرثد(ظلعزموالثباث،هما)امإنيمالثبات،فيالأمر، 

؛١^٢٢الطالب، ليل لأكثر اب 

عندهمقدرالإئسان س يتممى ثلتاس اتحاحص قائدة: - ٨٩٠

منبوحه إليهم بمج ب إذا الخلق• عند وحرمة قدرا العبد يكون ما أعظم 
عندهم،يكون ا مأعظم كنته عنهم! تغناء الاسمع إليهم نت، أحفإن الوجوه، 

١(.ال-فرالأرني)آ؛/ي؛ )؛(انظر: 
ا٦ ٥ رصي• سعدي لأبن الفوائد®، ءمحمؤع )٢( 



الفوائدلطائف َِِد 
حاجتكبقدر عندهم قدرك نقمي "" ماء شربة ولوق ~ إليهم احتجت ومتى 
ثيءبه يشرك ولا غ، كله الدين ليكون ورحمته، الله حكمة من وهدا إليهم، 

اثهجاتسصأدب فادد|ةاص ' ٨٩١

معسقد الأمان ولوكان حتى لالمتحدذح اتر الإنمالجالسة: ائب، من 
لهفأنمست، ليحدثتي؛الحديث،، الرجل إن رباح■ با بن عطاء قال قبل• من بالحديث، 

ا.يولدأ أن قبل وقدسمعته لرأسمعه، كأف 
مصستاثموت هائلة: -  ٨٩٢

أل»وتيمؤءرن،ومإلهنه نتح\ةث قوله ق مصيبة المويتظ قئاق اممه مى س
العملةمنه م فاعغلكرى، ورنية عظمى، مصيبة كان ؤإن والموت [، ١٠٦لآ؛اةة؛ال 

اعتبر،لمن لعبرة وحده فيه ؤإن ه، لالعمل وترك ذكرْ،، عن والاعراضى عنه، 

وءكرْلر،تمكرلص•

٨٩٣ tةJاJواتتهتنصاتسقاؤه بيى \صو)فأ -فا

أحيهمرة إل يبادر أن للمسلم استحب، وتفرحه، الحبي مر البشارة كانتج لما 
البشارةأن بينهإ؛ والفري، -٦^٠، له استحب، ارة البشفاتته فإن يفرحه، بإ ؤإعلامه 

بهعلم أن بحد فيه بالخير له دعاء واكهنئة يرم، بإ له إعلام 

اينسبأ)ا/آمآ(.)ا(»محموعذاوى 
(.٢٦)ه/ البلاء، أعلام »سر )٢( 
(.٣٥٢)\-إ المطي« »تفر )٣( 

)إ(»نحفتالودود«)ه/م(.



الفوائدلطائف 

ايمهماملا اثحلأو ي>ئه لا ض فائدة! -  ٨٩٤

ليالوصرمت الحد متعة )طالستا الطنطاوي؛^٥١^; عل الشيح قال 
الفتوةمكرة ل وكنت مكاما، عن البحث ق أيامه وأصمت ا فيهأفكر الشباب، 

عنها،يتحديثح ما القصص من أفرأ إليها، إلا أحن ولا فيها إلا أفكر أكاد لا الأول، 

وصحح،السكرة فذهثحا علمي، وراد محني يرن مم إليها• يشثر ما الشعر ومن 
كالعطشانمسيل، كل إليها يس_لائ، الذي الشهوة صاص، أن فرأيت، الفكرة، 

منأن ووحدت عطنا، ازداد ا شربازداد وكلمإ البحر، ماء من يشرب الذي 
الأرضاء نإل به ولووصل الحرام لايرؤيه عليه، ؤيصر به يقنع الحلال يرؤيه لا 

حيعا(.

اثانمانيئ اثويع فائدة! -  ٨٩٥

اللسانمن أفل مئ ل أحده فلم الوؤع، فتشت، صالح! بن الحسن قال 

فسيتمكلفيك تيس بما «دحك س فائدة! - ٨٩٦

يذملئ،أن تأمنه فلا فيلث،، ليس بإ يمدحلثؤ من سممحؤ إذا منبه! بن وهب، قال 
بجالسُك"".

الأسياءسييى ؤيشدض قائده! - ٨٩٧

منهمليشكره تفاوت؛ أعظم عباده فاوت أن سحائة الاه حكمة اقتفت 
غثرهدون وحص بالإنعام، حبي قد أنه ؤيحرف وفضله، نعمته عليه ظهرت مجن 

)؛(»مزانالأءتدالاا)؛/ماا'إ(.
(.٥٥٠الملأء")؛/ )"؛(#سرأملأم 



الفوائدلطائف 

قدرها،العمة صاحب يعرف ب والعافية، العمة ق حيعهم ولوتساووا بالإكرام، 
الشكرأساب أنوي ومن حاله، مثل ل إلا أحدا يرى لا إذ شكرها؛ مدل ولر 

منهوعليها الذي حاله صد ق غيره يرى أن الحيي من له تخراحا امؤا وأعظمه
الكالوالفلأحل١،.

اثسعادةاسياب ص انسجامص اقائدها - ٨٩٨

منالشجاعة أن كإ الصدر، وضيق القلق باب أسمن والخبن الخوف كثرة 
الشجاعة،الصدر! انثراح ياب أم)من و؛فتأذئئ.' القيم ابن قال عادة، الأساب 

الاسأضيق والخباز! القاو_ا، متسسع البطان، واسع الصدر، منشرح الشجيع فإن 
مرور(لمولا له فرحة لا قلتا، وأحمرهم صدرا، 

تخلصمد ؤقتها في اتْيفص فائدة{ - ٨٩٩

المحيحصاتمواقف ض بس 

ءلريفةكم نل! وكإ المحرحة، المواقف يعص من الإسان نحلص أحياثا الهلرفة 
قالالأتراك، له نصبت من الهلاك من حالصت الخواب، من ومليحة الخطاب، من 

ثرةمكيف آعراب يا فقال! اعرايير، عل فوقف يوما، الحجاج حرج الأصمعي! 
الحجاج!قال بياْ. ولا اف لاحياه فللوم غشوم الأعرابي(! فقال الحجاج؟ أميركم 

فبيناقال! وأغثم؛ منه هوأظلم الأءرايي،! فقال المؤمنين،؟ أمير إل، فلوشكوتموه 
أيهافناداه! الحجاج، الأمير قالوا! هذا؟ من ال! قجنوده، به أحاطت إذ هوكيلك 

)ا(ااْفاحدارالمادة«)ا/ها
)آ(اازاد



الفوائدلطائف 

وحلالحجاج فضحك مكتوما؛ وبينك بيتي الذي الر يكون أن أحب الأمير! 
٢^١١٢.

اتقولتحن في وممسمفتهم ، ٥٠۵٥- ٩٠٠

محالكإ أضمره، وما نماؤه عل يدل ما وفعله قوله ل يظهر أن بمد لا المنافق 
وفلمتاتوجهه صفحات عل اف أظهرها إلا مريرة أحد أمر ما عفان! بن عثإن 

قداقعنالناممينتمحال وقد لسانه، 

وافهإ أي محذوف، م حمحواب، وهو ٣[ • ت محممق ]  ٠٤ثتزآلثنل ي ؤ محال! 
بماليإمعرفته وأما منها، بمد لا القول لحن ق النافق فمعرفة القول، لحن ل لتعرفهم 
المشيئةل٢/عل فموقوفة 

اثبايداتويخ فاذدةا -  ٩٠١

أووثلثا أونيتونة ونصف، وزيتونه ا رغيفعل البارحة أفهلرت رجل• مال 
إنهفتى، يا حضر! من يعص له فقال إ أحرى زيتونة من افه علم أوما ورع، نيتونة 

هذا!ورعلخ، وأظنه افه، يبغضه ما الوؤع من أن بلغنا 

واحدلشيء شيءإلا كل معمرتغيوعليم فاذدةأ - ٩٠٢

عثانأي أحبار طريف، )من لم! مصحح عل شرحه ق وئون'س* الووي قال 
إلاثيء من وما سنة، ومائة من نحوا ؛لغتا قال! أنه عنه رويناه ما الهدي، 

،.٤١هوإ كإ أحده فاني أمل، إلا أنكرته وقد 

ا٤ ) ٠ تيمية ابن فتاوى ُاجموع )٢، ٧،* رص• والنوادر® الملح ل الخواهر أرجع ( ١ ) 
)؛()ا/س.)مأ(ْلاسدمياو«ص/ص. 



الفوائدلطائف 

تقيااييحل يكؤن سى فائدةا - ٩٠٣

أثده لنميكون حتى تقيا الرجل يكون لا ت قال مهران، ين ميمون عن 
١ومشربه ومهلعمه ه مليأين من يعلم وحتى لشريكه، الشريلث، من محامية 

الإخوانأقسام فائدة: - ٩٠٤

منينال الذي فالمخالج، ومراغب، ومحاب، محالبا، ثلاثة: الإخوان 

والمراغبمنلث،، يميب، ما بقدر مناك ينال الذي وايحامب يكافئك، ولا مموفلثج 

طح١بغتر مواصلتك ل عب jiالذي 
ينقهاالله ملى إلا الأؤئس في دابم س ؤبما فائدةا - ٩٠٥

سنة)المتوق الخراف الصقيل بن عبدالمنعم بن عبدالعزيز الدين عز عن حكي 
فاحدزنبور، فجاء قمح، صرة يدي وبين —)قليويح( مرة؛قالتكن_ت، أنه ( ٦٨٦

أريعذما ثم أحرى فاحد جاء ثم أحرى، فأخذ حاء نم ا، -بمذما نم واحدة 
الأشجارتلملثا بين أعمى عصفور فم ق الحبة هويضع فإذا فاتبعته ال! قمراُت،، 

الثقلاءمجالسس فائدة: - ٩٠٦

فليسثقيل، أته الثقيل علم إذا إبراهيم• قال الثقلاء، رباب الأحمار* عتون قٍ، 
الثقلافه ذكر قد الحزن وقال يثقل. ل؛ يثقل أن حافج من ال! يقوكان بثقيل، 

(.)ا(امثرأءلأمالنبلاء•)؛،/٤٧
ر؟(»محاصراتالأدباء«)'ا/\<(.

)"ا<»الأال.اةوالهاة«)ما/أ1م(.



الفوائدلطائف 

بخيثؤع[.ونال ٥٣المحريِ؛:] ه غعنثتِ»\نوبعأ ءد! قال: تابه، كق 
الروححى الثقيل ة محالالطي،: ق نجد فانا الثقلاء، نحالن لا 

التمستؤييص فاو،وة: - ٩٠٧

الاداب،وق الأخلاق وق الدين ق اونيا مه نفعل محمى أن العاقل عل 
ؤيكلفهاه، نفعل عرصه يكثر ثم كتاب، ق أو صدره ق كله لئ، ذلفيجمع 

محواستشر١إل نفلر وكلمإ محاه، شيئا أصلح ^^١ إصلاحه. 

صدهوالء^،ا0ي صيد اثط،ر قائده{ - ٩٠٨

شعري،اكتب، عمر: بن لعيسى ذوالرمة محال . ٠ والقيد. الضبقل ق مهمة الكتابة 

ليلة،محللبها ق ممهرت قد الكلمة مى ينالأءرابي إن الحفغل، من إل أعجب فالكتاب 
يميلولا ينعى، لا والكتاب الناسي، يسسمده يم ورما، ق كلمة موصعها ق فيضع 
بكلأم^.كلأما 

فاذدةا___،)المكط(- ٩٠٩

كثيرةأقوال فيها )الحكمة لم: مصحح عل شرحه ق زبخث\ش الووى نال 
منها:لنا صفا وقد الحكمة، صفامتج بعض عل قائليها من اقتمركل قد مضهلربة، 

ت\3ق.وماكبافه المعرفة عل المشتمل بالأحكام المتصف العلم عن عبارة الحكمة أن 
عنوالصد به، والعمل الحق وتحقيق المس، ومدمج البمثرة بنفاذ المحوب 

ذلاك\مله من والحكيم: والبامحلل، الهوى اتباع 

٣(.اكفع)ص: لأبن اسر«، )٢( (. ٠١٣ / )ا )١( 
(.٣٣)Y/ )٤( (٠ ١ ١ ٩ اوغاو.ادى)ص: للخف، العلم(( ا)تقمد )٣( 



الفوائدلطائف لأ1ئلأجوَِّ 
اتجهامم؛صلاة س الأوتى اتتكسرة 4ع اتساق حال : ٥^٠٥- ٠٩١

صلاةمن الأول ؛رة التكثافاتتهم إدا أنفسهم يعزون الصالث^ السلف لكن 
الحإعةل١،.

اتصاتقنسيان س اكشراتمتاعب فاد،وةا - ٩١١

إلحاجتنا من أكثر نجهل، ما نعلم أن إل سعداء كون لكي نحتاج لا نحن 
التيللحنائق نياته من ناثئة حياته ق ان الإنوأكثرمتاعب نعلم، ما نتدكر أن 

٨^١٢٢•

جفيتآاممهد نكث فائدة{ - ٩١١٢

ولكنالكبائر، من الوالدين وعقوق ا والربوالميسر الخمر وشرب ا الزنإن 

وحائتيالعهود ناكثي و4 توعد ما بمثل الموبقات هده مركبي يتوعد ل؛ لعتأق افه 
لأحلهاحرت التي الفاسد حمح من أعظم والخيانة النكث مقامي لأن الأمانات؛ 

ؤ٣ حلتي لأ أزلفي شلا يثن، وميأ تهدآش ؤإنأك؛تا الحرائم• تللث، 
عدابدثه> ولأ,ثوْقيإلح أؤمؤ ٣ ينثلرلمحم دك آس تحًقلثئم دلأ آمحذ 

ايملأءواتجهالطبقات فايدة{ - ٩١٣

والحلمالصواب، بلوك المعرفة عل ؤيقع لحباله، الله مواهب أقفل العقل 

اكر«)؛/مآ•؛(.)ا(»الدر 

(.١٣٣الماص)ص: لممطفى الخاة،، »هكازاض )٢( 
(.٢٨٢)م )م(»شرالطر« 



ثملييتا نم أرث ثم أديتا مي يدرجته، أول ل المرء فإذاكان الخطأ، اب باجتت
ثمالأنوك ثم الرنع ثم المائق I درجته أول ق له يقال الخامل وكيلك عاقلا، 

امح".

اتهدعؤيىاقسام هذدة| -  ٩١٤

سايفيره<إق ^١^٤ محاق! افه فول تفر ق ؤمحذآقه تيمية ابن ام الإمقال 
ثلاثةله ان الإن[: ١٢٥لا؛بماُ،:أح1ننه هيَر و\تج ؤبمدلهر آ-لصنع ؤألمنبملغ آلخك1ؤ 
مححده،أن ؤإما به، يعمل ولا يعرفه أن ؤإما به، ويحمل الحق يحرف ان إما أحوال، 

نحالفهلكن الحق يحرف من والثانر بالحكمة، يدعى هوالذي الأول الحال فصاحب 
وأماوهذا، هذا إل محتاجون الناس وعامة نة، الحالوعظة يوعفل فهذا ه، نف

فإذاالمائل، دير باب هوْبن بل بالحيل، ادعهم يقل؛ ل؛ ولهذا به؛ يدعى فلا الحيل 
فجعلهءؤوئيل4ءه قال: ولهذا أحن؛ هي بالتي جودل معارض، الحق عارض 

٢.؛هل مأمورافعلا 

اسمر^١^٥ هائدة< -  ٩١٥

بعضل جهل من للعالم ولابد الفهم، ق ونيادة أدائه، عل عون الحلم مذاكرة 
كلهاالأشياء محسن ليس بعضهم: قال وقد أونسيه. سمعه ما لأنه إما عنه، أل ماي

شيئاان إنكل محن ولكن ان، إن

تماا(.القلأ،،)ص:)\(»ووضة 
)آ(»الردعلاكشن«)ا/بأ؛(.

٤(.الأدياءا؛)ءست اامعج»ر )٣( 



الفوائدلهلائف 

_duuس على انمحابحت فضل -  ٩١٦

هلم التابسن، حملة من أفضل الصحابة حملة أن عل متفقون ،اء العل

كليفضلون .والأكثر . بعدهم. ممن واحد كل عل الصحابة من واحد كل يفضل 
ومنوغرهما، حنبل وأحمل-بن المبارك ابن عن ماثور وهدا الصحابة، من واحد 
منأظهر العزيز همد بن عمر وعدل، أكثر، كانن، ؤإن اكابعين أعإل أن هؤلاء حجة 
الذيالإيإن يحقائق اض عتلء الفضائل لكن معاوية، من وهوأزهد معاؤية، ع-ول 

احدذهنامابلغمثل احدكم رالوانفق الني مال وقل لقلوب، اق 
٢.نمسم4اار ولا أحدهم مد 

حقانه تعتقد U تقؤل ان اّر فاذدةا -  ٩١١^

للناستقول أن عليك ولكن الخز، برأيلئ، الماس يمتنع أن عليلتج ليس 
حزرأنه تعتقد ما 

اتتعلرط>ق أفصل ، ٥٠۵٥- ٩١٨

!;؟!^٥١٥الهلنلماوي عل الشيح قال المحليم... هي للتعلم ثنلريقة أفضل 
أيإتقان إل الهلرق أقرب أن رأين، .ثم الفقه.. أصول علم أستوعب، ولر نحرحن، 

ففهمتهضآمهائلأب...حتىونياش 

)ا(»مهاجاوة«)\"/\'مآا(.
٨٠ )ص؛ الماعي لصطفى الحياة"، عالمتتي ءهكذا )٢( 

(.١١٤)U/ اسلاوى« عل ،رذكريات ( )٠٢



لطائف

اتنياتبأعمال ائصايم اهميم فائدة! -  ٩١٩

يعلمأن إلا شغل له ليس من الفمهاء من لولكن أن وددت حمرة: أبير ابن ؤال 
فإنهإلا، ليس النيات أعإل ق التدريس إل ويقعد أعإلهم، ز مقاصدهم الماس 

ا.اليات١١تضع من إلا اواس من ممر عل أق ما 
م،برالأشملر|رمى صبرالاحتيارأكمل فائدة! - ٩٢٠

عنيوسما صر لكن يقول: تيمية ابن الإسلام يخ شمعتا مالقيم: ابن قال 
وتفريقهموبيعه الحجا، ل له إخوته إلقاء عل صر0 من أكمل العزيز امرأة مطاوعة 

غثرحيلة فيها له وليس اختياره، بغم عليه حرت أمور هد0 فإن أبيه، ين وببينه 
الأمبابامع ميإ ولا للنفس، ومحاربة اختيار فصر المعصية: عن صره وأما الصبر، 

حيلةوالمرأة ومملولك، وغريبا وعنبا شابا لكن فإنه الموافقة، دواعي معها تقوى التي 
وهعها، نفإل له انماءية وهي الرقيب، غابا وقد يدته، سوهي متمسكا وذات 
اشعند لما ؤإيثارا اختيارا صر الدواعيكلها، هدْ 

الأمورجحيإ قاؤدس فائدة! -  ٩٢١

الرأيذي بمشورة إلا عزما، يمفي ولا ^١، ٠١يبرم ألا لمج، ذي لآكل الحزم من 
إرشاده،من به تكفل ما 0ع نبيه بالمثورة أمر محتاق افه فإن الناصح، 

والإنس—ان[ ١٥٩الهجك:ل ؤوساؤرهم محاق: فقال تأييده، من به ووعد 
قالالحكعاء، عقول عقله إل ومحع العقلاء، آراء رأيه مع بجمع لغثرْ، ارته ؛استث

الخاج)ا/*آ(.لأبن )ا(»الاوحل« 
)آآ(«ْدارجالالكان«)'ا/ا"ها:



الفوائاJلطائف 

وأنتبالنلأء، عليه قام ما رأيه من يع3ليالئا فإنه الأمور، جرب من شاور I بعضهم 
}محائال تاخده 

اتجاملؤتسان امماقل تسان هائلة! ' ٩٢٢

له،كان فان تفكر، الكلام أراد فاذا فلبه، وراء من العاهل لسان الخزن قال 
تكلمبالكلام هم فان انه، لمسوراء من الخامل وقلب سكتا، عليه، كان ؤإن قال، 

ءليهل٢آ.أو له به، 

اتخلقحسس يكتسب كيف هانئة! - ٩٢٣

فطري،وكإل إلهي بجود )احدهما(: بأحداميين: يحصل الخلق حسن 
اكتسابالثاني(: )والوجه الخلق. حن العقل كامل ويولي الإنسان نحلى بحيث 
الخود،حلق ه لفمحمل أن مثلا أراد فمن والرياصة، الأخلاق؛المجاهدة هذه 

حتىتكلفا، عليه ويواءلّ_ا المال، وهوبذل الخواد، فعل تعاطي ، يتكلفأن فهلريقه 
التواضع،حلق ه لفمحصل أن أراد من وكذا جوادا، به فيصر له، طبعا ذللث، يمر 
وهومديدة، مدة التواصعين أفعال عل يواظس، أن فتلريقه الك؛ر، عليه ب، غلوقد 

وهكدال"آ،.٠ • عليه. فيتيسر وطبعا، له حلما ذللث، يمر أن إل نفه محاهد فيها 

بمثممومظاليراشبه  ١٥١۵١٥- ٩٢٤

الالحامّأن يريد الحاٌال، من بمظالوم أشبه ظالما أر ب العزيزت عبد بن عمر قال 
تقيل وكإ محوله، فقائل يشع 

•٣ / )١ واك؛ين« ءاليان )٢( (. ٢٨٣/ )١ والدين" الدنا »أدب، ( )١ 
ءالومالدين«)مخْ(.)آ(»إحياء 



الفوائدلطائف 

حسودلسان لها اتاح طويت صنم^Jة نشر اليه أراد ؤإذا 

ضفطسصفانمودلااجاؤرت النارفيما اشتعال لولا 

اممسانحمظ هاو،ل|ةا - ٩٢٥

وغضبك،عقلك عليه يتغالب مصلتة، أداة انك لسسأن اعلم المقفعت ابن نال، 
عقلكعليه غلما فإذا محته، ل وصارفه به تمتع مغالب فكل وجهلك. وهواك 

اسمملمتفان فهولعدوك. للث،، ممستإ ما أشباه من ثيء عليه غلب ؤإن فهولك، 
عدوك،فيه أووث.ساركلثح عليه تول ولايللثج، إلا فلايكون وتصونه، به تحتفظ. أن 

فافعلل؟اء

والهماثقلق علاج فائدة: - ٩٢٦

منثيء العمد عل حمل إذا والهموم، القلق لزوال، باب الأمأنفع من 
الأمر،إليها ينتهي التي الاحتإلأت أموأ يقدر بأن تحقيقها ق عي يأن النكبامتح، 

اح._،تحقيقه يمكن ما تحقيقا إل فليسع ذللث،، فعل فإذا ه، نفذللثح عل ؤيوطن 
،.وغمومهل همومه تزول، الناغ، عي الوهذا التومحلين فبهذا الإمكان، 

معاؤيحت SjJLuiقاتلة: -  ٩٢٧

الناسبعض ميه مايوهي ة، ميامحإل الناس مع تحامله ق الإنس—ان محتاج 
بنمعاوية ، وصفحيمثا معاوية( )شعرة أو الحاصر)دبلوماسية( لوقت، اق 

٩(. ١٣)U/ لأبن الووة«، الأربض اثرح )١( 
القفع)ا/اأ(.)آ(االأدبالير«،لأين 

'١ ٢ )ص• لاساادى السعيدة®، االأصاة الفيدة ءالوسائل )٣( 



الفوائدلطائف 
همؤإن شدها، أرحوا هم إن شعرة، وبينهم بينه وكأن بالناس علاقته سفيان أي 

فاشددها،صداقته، حبل لك صديق يرخى عندما مثلا الصداقة ففي أرخاها، شدوا 
محال}' كثيرر لابن الثامص الإمام مناقب وق ينقطع، لئلا فأرخه؛ نده، ؤإذا 

الدواب.سيامة من أمحي الناسي سياسة يج،هالنه. الممافعي 

اللهعلى أجره وي فاواوة< -  ٩٢٨

يدةمأأوئسوئأقمُْورمؤدءم ^^١ ه ئ بمج ت محاق اف* قول 
عماله،تكميل قبل الأجل وأدركه الهجرة، قاصدا حرج هذا ١[، ' ' ت ]النناث ؤءه 

أعإلمن عمل ق محممع من كل وهكذا أجرم، وأعطاه إليه قمد ما له الله قاتم 
أوداخل أومانح مال، أوعجز بدق أوعجز بمومت، إتمامه عن عجز ثم الخبر، 

الأععالفانإ اممه. عل أجره وح فقد إكاله، — الانع لولا — نيته من وكان خارجي، 
باليات،رآ؛.

سإثى اسد أحب فائدة| -  ٩٢٩

حتىالإيان، حقيقة سمب لا إنلث، آدم، ابن )يا لآمة١إثئت البصري الحسن قال 
الث،نفمن الرس_ا لث، ذلبصلاح تبدأ وحتى هوفيك،، ___، الناس تعيمثا لا 

فإذاتصلحه، لر آخر عينا وجدت، إلا عينا تصلح لر ذلك،، فعلت، فإذا فتصلحه، 
كانمن محتاق اش إل اد العبوأحب، نملثج، خاصة ق شغللث، كان لئؤ، ذلفعلتؤ 

كدلك،(ص.

(.٢٣١)ا()ص: 
ا ٢٧)ص• للسعدي القرآن®، شر ل الخان ءالقواعد )٢( 
(.٢٣٤الخوزي)r/ لأبن الصنوة®، »صفة )٣( 



مزؤبمدزثِؤIلفواثد لط1دف 

واسباتتواصع قائد3< - ٩٢٠

محاحثهيرحم لا الذي والبلاء التواصع، عليها صاحبها بمد لا التي العمة 
/العجبأ منه 

اتجهعبي3،اثتجايةوايييادة' ٩٣١

الجارةحمعت الإسلام، حاء فلمإ المعث، قبل ناحرا )كنتا أبوالدرداء! قال 
الذهبيالحاففل وعلق العبادة(. ولزمت، الخجارة، فركتا يجتمعا، م فلادة، والعب
الاسأمزحة أن رسّتا ولا الحهاد، مع الأمرين حمح الأفضل —اوت فق هذا عل 

عوف،بن الرحمن وعبد كالمييق، الخمع، عل يقوى فبعضهم ذللث،، ل نحتلم، 
ليقوى وبعضهم انمادة، عل ؤيقتصر يعجز وبعضهم المارك؛ ابن كان وكإ 

الزوجةبحقوق الهضة من بد لا ولكن انغ، مسوكل وبالعكس؛ يعجز، ثم بدايته، 
والعبثالل٢ا.

نمؤنسا نمقوا اتبرحتى تتاتوا لن قائدة: -  ٩٣٢

قولهيناول به، تصدق ماله من ثيء أعجبه إذا كان أنه زْ.بممحا، عمر ابن عن 
أنللامان يسغي ولهذا [؛ ٩٢آلهيك؛ ل ه محلك مثا تنغقيأ ءؤلد١تالوأآلإحئ ^٢^١٠؛ 
يناللحاله به، فاليتمدق ماله، من ثيء أعجبه إذا واحدة، ولومجرة الأية هذه يناول 

 ١^٥.٣٢^١

(.٢٩٢)ص: والدين! الدنيا •أدب )١( 
(.٢٣٨/٢الملأ،•)أعلام )٢(•،^ 

لأبنعمرانء، آل سورة *تفسثر )٣( 



الفوائدلطائف ئ؛لأجقُِِ 

بصوؤتهمحعجب ص اثعجب هاذاJةا -  ٩٣٣

حنبعد غد وق مذرة، نطفة بالأمس وكان بصورته، معجب من عجبت 
محملثوبيه بين ما وتخوته تيهه وهوعل قدرة، جيفة اللحد ق يصبر صورته 

،.١١العدرة

محجتدةجنود الأيقاح هذدة< - ٩٣٤

إلقال: علمك؟ وما قالوا: و%بني\ هدا إن ممال: رحلا، عباس ابن رأى 
ا-محتاف،منها تناكر وما ائتلف منها تعارف ف،ا محنية، جنود والأرواح لأحبه، 

اثقدرايئثرعيلبهمتضى هودأةا -  ٩٣٥

ءامنوأحذواالإلأ ؤت؛أت،ا ممال: أعدائهم، بالخدرمن المومنبن تعاق اش أمر 
ونحفظالأعداء، شر ا عنلتدفع بالجير؛ اض ا فامرن[، ٧١]النناث: ح_،وراءئلمه 

فيهيأق بنظام الأمور جريان عن عبارة والمدر ه، ونثطالالقدر لمدفع لا ا، حقيقتن
القدريمقتفى فهوعمل الأسباب، حملة ص والخدر المببات،، قدر عل باب الأمح

لأياس"<.

الأصولؤتضييع اتمؤؤع حمثل فائدة! - ٩٣٦

رشاشس يتحرزون الماس من كثثزا )رأيت، قمةآإث4: الخوزي ابن قال 
بمعاملاتيبالون ولا الصدقة، من ؤيكثرون غيبة، من يتحاثون ولا ة، نجاس

(.٢٩١)ا(>أدبالون؛اوالاوينا)ص: 
الملأء«)ا/ا/'ا(.)آ(»روصان 

٢(. ٠٥)ه/اافرادار« )٠١( 



الفوائدلطائف 

عددهايطول أشياء ق الوقت، عن الفريضة ؤيوحرون دالاليل، ؤيتهجدون ا، الرب
ثثتن•'نمن فوجدته ذللثإ، تا بسعن فعضتا أصول، وتقيح فرؤع حفظ من 

هوام،يغلبه قل فانه الهللوب،، تحصيل ق الهوى غلبة و)الثال( العادة. )أحدهما( 

سمعاولابصزارا،.فلايترك 

اكرقمحاسةواتمجفايدة، - ٩٢٧

يتركهاولا وقتها، ق الفرصة از انتهالثائرة؛ أن والعجالة، ائرة الثب؛ن الفرق 

حضرإذا بل وقتها، قبل ولا أدبارها، ق الأمور يطيبح لا فهو طالها، فاتت، إذا حتى 
إلبجائر من فهوبمنزلة ته، فريعل الأمد وثوب عليها ووبإ إليها بادر وقتها، 
لشدةفهو وقته، قبل الثيء أحد طلبا والعجالة؛ نضجها، كإل وفتا الثمرْ أخد 

خصنوسهل؛؛ن فاليادرة كلها، إدراكها أوان قبل الثمرة يأخذ من بمتزلة عليه حرصه 
الوفثارقبل الاستعجال والئاق؛ والإضاعة. التفريهل أحدهما؛ ضذموبو1.{ 

باتبخلالناس فائاJمحا - ٩٣٨

بالبخلغيره ؤيامر يبخل بل الفشر، عل الصدقة بعدم يكتفي لا الناس بعض 

الثرؤع،الإنفاق عن اك بالإمشخصا أمر )من العشمين محمد الشخ قال 
وئثثثطمآثثي بجدكم اؤآش؛ثلتن يقول؛ قئاق اف لأن فهوشبيه؛الش_يهلان؛ 

بالبخل^.اي: [ ٢٦٨زاصو: يتوه 
(.٥٣)ص: الخاطر، "صيد < )١ 

)آ(»الروح(ا،لأيناشم)ص:مهأ(.
البقرة.محورة شمثر )٣( 



الفوائدلطائف 

ييوىولا يهلوى الأقؤان كلام فاددةا -  ٩٢٩

٢.^^١ ولا يطوى بل بعض ي بعضهم الأقران قول يسمع لا 
محميؤفك؟نصع أين فائدة{ - ٩٤٠

ذلكيرى الفاحش فإن لئيم؛ ولا أحمق ولا فاحش، عند معروفك تضع لا 
ولكنيثمر، ولا ينست، لا سخة واللثٍم إليه، أتيت، ما قدر يعرف، لا والأحمق صعقا، 

ئrكنابه تحصد معروفك، فازرعه المؤمن؛ أصتح إذا 

الأعداءشمانح فايدة، - ٩٤١

ألآالأعداء وثإتة ا، الأعداءر ثإتة من باق يتعوذ الّثي كان 
منهيسييي استعاذ الثوكاق! قال ها، نمااصسة أل؛ من أثد يكون قد نفى، 
الأنفسل تانرها وشدة موقعها، لعظم منها؛ بالاستعاذة وأمر الأعداء، شإتة 

القلب،،تنكا الأعداء ثإتة بطال! ابن وقال ا. عنهالعباد طب-اع ونفور البشرية، 
،*^(^ ٣٠أشد النفس من وتبلغ 

واتدىلاغتبت محغتابا نوكنت فائدة: -  ٩٤٢

الاسأحق لأمإ والدي؛ لاغتبتج أحدا، مفتا:ا لوكنتؤ المارك: ابن ال ق
•ناق لآ^

(.٣٩٩للدبوري)٦! العالم،، وجواهر ااادج١لة )٢( <. ٢٧٥الخلاء،)ه/ أعلام ااسر )١( 
[٦٣ ٤٧]اJخاري٠ ،صحيح هريرة؛٠؛^^:،، \لي حديث من الصبين ق ذلك حاء كإ )٣( 

(.٢٠٨•)د/هي(،»مححمالم«لي-يآ[)إ/ 
(.٥٣٩)A/ للمارمموري الفاتح•، «مرءاة )٤( 
٢(.٤ ٥ )ه/ البخاري* صحح عل طال ابن اشرح )٥( 



الفواد|و

الإخلاصتكتسب كيف فاواوة< - ٩٤٣

الناس،عند فيإ والطمع اء والثنالدح، ومحبة القالب ق الإخلاص محتمع لا 
الإخلاص،بطلب مالئ، حدثك فإذا والحوت، والضب والار \م محتمع كإ إلا 

فازهدوالثناء، المدح عل وأقبل اليأس، آكين بسسفاذُحه أولا، الطيع عل فاقبل 
الثناءق والزهد العلمع ذبح لك استقام فإذا الآخرة، ق الدنيا عشاق زهد فيهإ 

الإخلاص.علمالئ، سهل والدح، 

قلتتوالمدح؟ الثناء ل والزهد المحلمع ذبح عل هل يالذي وما قلمتا؛ فإن 
الألةوبيد إلا فيه بملمْع ثيء من ليس أنه يهيئا ۶^^٠ ءليلئ|ا فيسهله الهليع، ذح أما 

ناءالق الزهل. وأما سواه، سيئا منها العبد يوق ولا عره، ي٠الكها لا خزائته، وحده 
ويشتن،ذمه ويضر ويزين، مدحه ينفع أحد ليس أنه علمك عليلئا فسهله والدح، 

فقال:ثبن، وذمي زين، مدحي إن للني؛ الأعرابي( ذللث، قال كإ وحال٥، الله إلا 
ذمه،لايثنيلئ، س ذم ( jjمدحه، لايزينلئ، من مدح ل فازهد عثؤثل، اطة لث، ذل

رذا ل المح، وكل مدحه، j، الزين كل من مدح 3، وارغب 
الكبارأحلاق من والمساكين اتمقراء احتؤام ف1ئاوة< - ٩٤٤

العلمأهل، من الأئمة لكن امح،، والس-الفقراء ازدراء القوس عل الغالسا 
قمنه أعز محلس ق الفشر أر لر المروذي؛ قال محفرونمم، ولا محرمومم، والفضل 

العاصرين؛العلكاء وص الا،نياأأ،. أهل عن مقصرا إليهم، مائلا كان أحمد، ى محل

(.١٤٩القيم)ص: لأبن »اكوائال«، )١( 
(.٢١٨)أ(»سرأعلأمالملأء«)اا/



الفوائدلطائف 

يرصىولا عزيزا، ه محلل والمكقن الفقثر لكن فقد ياز، بن العزيز عبد الشيخ 
مشهورة*قصتس هدا ق وله محلسه• ل فقثر نيان أن الشح 

مييىإضض هذا فاو،لة| - ٩٤٥

وياؤأهدآ.ى أنيترؤؤلأآ>■' هؤ؟أ•' افه فول دل 
الأمريبني أن فينبغي أحيه، ق هالة مع حمإذا المؤمن أن عل ا ١ ٢ لاائأومحّت ه نثة إئك 

الصرحاالالفذل هكذا مث؛ن، إفك هذا ظنهت عل بناء يقول وأن الخير، ظن عل فيه 
.٢١الحاللحقيقة عل المهللع المتيقن يقول كإ أحيه، ؛ ٠^١۶

واتتثبتاتتأني فضل فائدة: - ٩٤٦

لصاحبيتهيأ لا ما الخراب من له نيئا وتثبت تانى من الحداد؛ أبوعثإن هال 

الداى

اسرفائدة! - ٩٤٧

الملام(.صلاق)فيل كل دش انمر رذل أس 
قالأول يعودكهيئته والخعف—،، الهرم وهوحالة العمر، أردأمراحل اثمر؛ وأرذل 

يتنفلم،فيإ ه نفخدمة عن عاجزا العقل، مخيف البنية، صعيف الهلفولية، أوان 
٢.ييتهمل ثقيلا أهله عل كلأ فيكون فيه، 

(.٢١)a/ حيان لأي الحط،، ءالبحر ( )١ 
١١٢٧وكله،)٦! انملم بيان »حاْع )٢( 

)'أ(»تحفةالأحوذى«)'ا/اا(.



لطائفاثفوائد

اتحواتجقضاء ض اثثحآن أدرقر|ءة فاJاJةا - ٩٤٨

وقتأوصاق القدمحى! الواحد عبد بن إبراهيم الدين عإد تلاميد أحد قال 
علتطلبه الذي لك يتيسر فانه تركه، ولا القرآن، قراءة من أكثر فقال; فري، م

منتسرل كثيرا، قرأُت، إذا فكشت، كثيرا، وجربته ذلك فرأيت ال؛ نتقرأ، ما فدر 
سيسرليله.لر أقرأ لر ؤإذا الكثير، وكتابته الحدين، ساع 

علدنيمد،وتبممحس ما هذدةاون>عنا - ٩٤٩

الحنة؛أهل عن هقاق الله قال ولهذا الدنيا؛ ق به يتعذب والحقد الغل صاحبا 
عغ؛جلافه من إخبار هذا عطية؛ ابن فال [  ٤٣:ت مذ صددربم ما4< ُاؤدرعنا 

به،متعذب الغل صاحمب، أن وذللئ، والحقد؛ الغل من الحنة محاكني قلوب يقي أنه 
١^٢،.ي عذاب ولا 

الأحمقمصاحبمت احالثرس هئاJةا -  ٩٥٠

الحكمومن الأحمق، مصاحبة من محذرون الزمان قديم من العقلاء لازال 
إن)الأحمق ا؛ ومنهيوذيلثح(. متى لاتدري كالأفعى، )الأحمق هذا؛ ل الماثورة 
ؤإنءايلئv، من أعطاك ؤإن شتمك، اعتزلته ؤإن أتعبك( )أي؛ اك عنصحبته 
فوقك،كان ؤإن حانك، إليه أسررت ؤإن اتبمك، إليك، أسر ؤإن كفرك، أعطيته 
ءمرك(ل'اا.دونك، كان وان حقرك، 

(.٢٢٢/١)١(ااذيلطقات١لحاLة«)
٤(.٠ ١ لأينءطة)آ/ الوجيز"، )؛ل(»ادمر 

)م(»اروصةالملأء«)ا/'آ؛أا(.



الفوائدلْلائف 

التمسسياسص س ف،ذاوةا -  ٩٥١

فإذاؤإدباوا، إنالا القلوب لهذه إن وأرصا0ت كهقتئ الخهل—اب بن عمر قال 
.الفرايض فألزموها أدبرت ؤإن بالوافل، فخذوها أقبلت 

واماحماممقل باب ؤةt فاJال-  ٩٥٢

الناس،بكلام البالأة وهواطراح والراحة، العمل أبواب من عظيم باب 
قدرومن كلها، والراحة العقل باب هدا ل عيجْل، الخالق بكلام المبالاة واستعإل 

٢•مجوزأ فهو ومحهم الماس طعن س لم يأنه 
اتادينلحال تعلماء يقال هل فائدة! -  ٩٥٢

الفكرق والدين الدين، برحال الشريحة علمإء تسمية الشائعة الأحهلاء من 
ملحلا الدين رحل أن هذا ومعنى أوالوحشة، بالرهبة المصحوبة العبادة الغربيت 
هناكبأن يعرف، لا الذي الإملأم مفهوم ق كذللئ، وليس المعاش، أمور لفهم 
المعاجمل نحد لا لهذا ودنيا؛ دين رحل لم مفكل واختصاص، نفوذ له دين، رحل 

ا.الماديةر الذاهمب، بواسهلة ترست، ؤإنإ الدين، يرجال يمي ما الإسلامية 

الدنياحب غ>يرة فاذدة< - ٩٥٤

فإنفهوكذاب. الدنيا أح__، لا إق قال من يمول؛ عميل ابن كان 
[.٦٤بجسغنأ:] عكوه ►ؤدل»امقق؛| قال; بنيامين، ابنه منه ءللّ_ا لما يعقوب 

حذو٥ل٤،.فقال! [؛ ٦٠ت ]تيغل ^^٠١٠^^سره فقالوات 

(.١٧حزم)ص: لابن والمر•، >الأحلأق )٢( ١(. ٢ ٦ الاص)م/ •مدارج )١( 
(.٢٧٣الخاطر•)ص; ررصيد )٤( أبوزيد. لبكر اللففلية•، الناهي ارمسجم )٣( 



الفواكلطائف 

اتخمسيىبعد U فائدة: -  ٩٥٥

للخسمان؛)ئبمالخبن(!ست

لأمبون؟وئمإلأاسماباشضمن
فإذاالزلال، ا،ياء من عين لكنه بعيد، من يرا0 الصحراء نلك الذي إن الراب؟ 

فكريت،يعيد، من إلا تلذ لا إنبما الحياة؛ مليان هي هذه ا الترابج إلا يلق لر بلمه 
إتيانعل النفس صريتج ءلالم1 عناء، من تج خمالوما لدائد، محن الدنيا هدم ق نلتج فيإ 

رغبتهاعل عنه النمس فكففت، الحميل، الحرام رأيت المعصية، واجتناب، الهناعت 
غلبتنيوءلالما منه، نفورها عل عليه النفس فحملت، الثقيل، الواجب، ورأستا فيه، 

الذيفإ واستتمت،، تألمت، الواحثاات،، عن وهعديت، الحرمامت،، فارتكست، القس، 
الألروذهب، ءقا؟را، وبقي المعة ذهثمت، قد ثيء. لا الألر؟ وهذا الممة، هذه من بقي 

وبقياثواثه•
اصيءىِ؛ائب س فائدة: - ٩٥٦

تكونولا نصيحته، تريد من وبين بينلئج منا تكون أن الصيحة أدي، من 
وزانه،نصحه فقد مرا، أخاه وعقل من I الشافعي الإمام قال الاس، أمام علانية 

ا.ل وشاته فضحه فقد علانية، وعقله ومن 

اتعموينافي الأنتصارلأ قاتلة: - ٩٥٧

للعفو،منافيا ليس [ ٣٩: ]اؤمحقتسنه محاق: اض قول 
فيكونذللثح، العفويعد يقع ثم الانتقام، عل القدرة ياؤلهار يكون الانتصار فإن 

وأكمل•أتم 
(.٢٣٣)ص: ممر لأبن الشافعي(،، الأن.؛ )رماب، )١( 



الفوائدلطائف للت^أأأًجلإَِِ 
كانوامحاهد: وقال عفوا. قدروا فإذا يستدلوا، أن كانوايكرهون الخعيت قال 
يظهرعليه، بض إذا فالمؤمن المساق، عليه فتجأرئ ه، نفيدل أن للمؤمن يكرهون 
لف،المن لكثثر هذا مثل جرى وقد ذلك، يعفوبعد ثم الانتقام، عل القدرة 

وقتادةل١،.عطاء منهم 

^Jui^تتابع فاذدةا -  ٩٥٨

حذلأنعلامم اتذم على 

الصديقأما ةالت<ت ق؟ الناس يقول ما مالك؛ ل قال افه، عبد بن ، مطرقعن 
تتاحمن اه بنعوذ ولكن كدللث،، الماس مازال ال؛ فقالعدوفيقع• وأما فيثني، 

 ١٢٢٠^١٧^

الإنسانسغ الم<براث،تي فائدة، - ٩٥٩

قوةيجعل أن الصر فحقيقة الإحجام، وقوة الإقدام، قوة قوتان: ضا النمس 
منالناس ومن عإيفرم، اكا إمالإحجام وقوة ينفعه، ما إل مصروفة الإقدام 

فيصريضرم، عإ صرْ من أقوى عليه، وثباته به ينتفع ما فعل عل صرم قوة تكون 
ومنهمعنه، مي ما ارتكاب، إل هواه داعي عن له صر ولا العناعة، مشقة عل 
ومنهمالهلاءات، مشقة عل صرْ من أقوى المخالفامت، عن صره قوة تكون من 
منوممر الوعن، عل أصرهم اس النوأفضل ذاك، ولا هدا عل له صر لا من 

محرمة،نغلرة عن ولايصر الصيام، مشقة وعل الليل، قيام مكابدة يمارعل الناس 

إ١٧٩والحكم®)حس: العلوم *جامع )١( 
(.٦٧البلأءر)A/أعلام اسر )٢( 



الفوائدثطائف 

الأمرعل له صر ولا الصور، إل الالتفات وعن النظر، عن يصبر الناس من وكث؛ر 
رالأمريزز من واحد عل له صر لا وأكثرهم المنكر، عن والنهى بالمعروف 

اثبغيحاجزعن اتتقوى فائدة{ - ٩٦٠

الدنيويةاكعلخات وكثرة والمعاملن، والأصحاب الأقارب بن الخالعلة 
العضالالداء هدا عن يرد لا وأنه بعض، عل بعضهم وبغي للتحادي، موجبة المالية 

كإالناس، ق ثيء أقل من هدا وأن الصالح، والعمل بالإيإن والصبر التقوى إلا 
ؤعملؤإالصتفحنتءامنؤإ إلا٢^^، سن عق بمممم تم ُؤوإةكملتيآعلفي محاق؛ الله قال 

أحيه4رإة البمؤس فائدة{ - ٩٦١

إلاالومخ لانقلمع وقد الأحرى، إحداهما ل تغكاليدين للمؤمن المؤمن 
ذلكمعه نحمد ما والمعومة الطاقة من يوجس، ذللث، لكن الخشونة، من بنؤع 

اسينام

الوقتتنظيم قاتلة: -  ٩٦٢

مقارنةبحين المن ق العلمي نتاجه زيادة ق السر عن الُإإء أحد مثل 
•محرايت،من إفادة أكثر أصبح لأنه زاد؛ نتاجه لكن صحغت، قواه إن فقال! دوما، بإ 

منه.والإهالة وقته تنفليم عل قدرة أكثر فصار الحياة، وتحارب 

١(.١ الصابرينأا)ص: ارعدة )١( 
(.٤٣٧/١)٢(راسراساdان(ا،سى)

(.٥٣; ٢٨ابنتمة«)فتاوى ءمحموع )٣( 



الفوائدلطائف ا؛ااك^غأجََُِ 
بهيعاعلؤك أن تحب U بمثل اثناس عامل قاتلة: - ٩٦٣

فإأمسابمعه، بالخلوس وتأنس نحبه، رحل معارفك من يكون أن لابد 
معتعامالك، ق متحققة باب الأمحهدم تكون أن عل احرص إ والأنس؟ الحبة هذْ 

واثقطميراثتقيرواثمتيل بين اثمحق قاتلة: - ٩٦٤

^اهمث،فيامآناهميم،وامقسها
المواة،ثق ق الذي الخيط والفتيل! التمرة، نواة فلير ل التي النمرة الشر! أن 

اكرلأمنواة عل التي اللفافة واشلمر! 

الأواتلالمسلمين لدى البناء ض الهتدسَ؛ براع،ت قاتلة: -  ٩٦٥

محمدنصيفج،الشخ د-حالتادار ذكرياته! ز؛ئئ\ذو4في الهلنهلاوي عل الشخ قال 
الشحفكان متعددة، نوافد فيها جعل أن الدار هذه اء بنل الراعة تمام من وكان 
النمزال فلا ٠ ٠ هده• وأغلق السباك، هده افتي^ فقول. م، النمهب ق ينفلر 

الد.ىالعلم من هدا أن وأحب مروحة، غر من الغرفة ق جاريا والهواء رحبا، 
رأى(أص.من )مر ق التوكل قصر ل كإ القديم، من السلمون عرفه 

والصبرالعلم فصل قاتلة: -  ٩٦٦

الضالفتن عامة تيمية~! ابن يعني ~ شيخنا قال الفرؤع• ل مفلح ابن نال 

(.٤٨)صرت فتحي لحمد ،دعوة )١( 
(.٦٨٢)ا/•شبراينهم« )٢( 

()(.٢٨/٣)٣



الفوائدلطائف 

ؤإماالعلم، صعق، إما 'سبازت لها الفتة إذ الصر، قلة اسبانيا أعفلم من ت، وقع
بأنهلحهله يفعله الشرإنإ وفاعل الشر، أصل والغللم الخهل ان فالصبر، صعق 

والشهوة،الهوى بحس وبالصبر ابهل، يزول فالعلم تريدْ، ه نفولكون ثر، 
١^١،.فزول 

اثحجرفي اسنركاسش في اتتعلم فاود|ةا - ٩٦٧

الكثبرفهال; الحجر، ق الصغركالنقش ق التعلم يقول؛ رجلا الحز مع حم
بم1لى.أشتل مهلكه عقلا أوفر 

اسم،رحد فاودةأ . ٩٦٨

علمه،فقد وتبينه، شيئا تيقن امحمن وكل وتبينته، استيقنته ما هو: العلم حد 
ا.يحالمهر لر تقليدا، به وقال الثيء، يتيقن لر من هذا وعل 

ؤعبؤةقصم فاودةأ -  ٩٦٩

مرصامرض مر، بن ممد الجليل اكابهم، يوسف بن الحج-اج قتل لما 
إلتتعرض ألا تبينك، كنت، قد له؛ فقال البصري، الحسن إل محده ما فشكا شديدا، 

أمألك،ولكني عني، يمج أن اُنج ال تأن أمالك لا حن يا له؛ فقال المحالح؛ن، 
.٢٤شديدالبكاء الحسن فبكى يطيل ولا روحي، قبض يعجل أن تأله أن 

)آآ(»محاصراتالأدباء«)ا/آا(.
(.٧٨ا)Y/ وفصاله العالم •جاسمربيان )٣( 

)؛(»وف1تالأءيان«)\/"آه(.



الفوائدلْلائف 

لماء؟ اقر0ي يساؤى لا بما فائدأهاأيصبط ' ٩٧٠

نقالليشربه، ماء فيه بقدح بحضرته دعا وقد الرشيد لهارون السإك ابن قال 
قال!تبتاعها؟ أن ترصي كنت بكم الشربة، هده فلومنعت، ا،لومنين، أمير يا له! 

ذللثج؟من تفتدي أن ترصي كنت، بكم منلث،، خروجها منعت فلو قال! كله. بملكي 
ا.ماءار شربة اوى لايبإ أتغتبهل أميرالمومنين، يا قال! كله. بملكي قال! 

اتدرحاترفع فائدة: - ٩٧١

قوله!ق والإيعأن العلم أوتوا الذين والدرجات بالأقدار رفعه نبماثئ اممه خص 
الدرجاتفرفع ء ١ ١ ت لاإةا>إمأ ومأأيلردز٢كته ؤامحن الزما ألثة 
اليومق القرآن نحتم ممن فكم والإيإن، بالعلم القلومب، معاملة قدر عل والأقدار 

وأرفعمنهم، عبادة أقل وغيرهم يفتلر، لا وآخر الليل، ينام لا وآخر أومرتتن، مرة 
١^٢،.قلوب، و قدنا 

اتتداطضن است فائدة: -  ٩٧٢

التثثت،من تمنعه العبد ق وحدة ومحليثى، خفة قام—١ الن—يهنان من ة العجال

أنواعاعليه ونحاوّ_، مواصعها، غير ق ياء الأشوصع له وتوجب، والحلم، والوقار 
اس-تعجلللأْن فقل الندامة، قرين وهي، الخثر، محن أنواعا ونمه الشرور، من 

 ,٣(٠(
م

(.١٤٦)ا(»الأحلأق،والمر،)ص: 
ر٩ / ١ )٦ سب، ان محاوى :محمؤع )٢( 
٢(. ٥٨القيم)ص: لأبن «الروح،، )٣( 



الفوائدلطائف 

اممولنحى في ولاتاسمهّو  ٠٥٠۵٥- ٩٧٣

^٢٠٣^أثث بمج ل أن ةلوؤيءّملآد( ف، آلمك -حسب ٠^١٢ ^١^،! ٥٥اممه فول 
بلالؤْنان؟ اده لعبأمرهم يكشف لا اض أن ايافقون اعشي أي: [ ٢٩: قئ حم] 

وهوصغن، آي والأضغان: ذووالبصائر، يمهمهم حتى وبجليه، أمرهم مسيوصح 
هشاقاتاض وقول بنصره. والقائمين وأهله للأملأم والحقد الحد من القوس ق ما 

لأربماكنشاء ولو يقول •٣[. : ]محئئ 
يبدوفيإ أي: ٣[ • : محقئ ] م(ألمله ؤول؛تركهرذ، عيانا. فعرفنهم أشخاصهم، 

كلامهبمعاف هو، الحري؛ن أي من الكلم يفهم مقاصدهم، عل الدال كلامهم من 
ههقتن.'عفان بن عثإن أمير فال كإ القول، لحن س وهوالمراد وفحواه، 

٢.لسانهر وفلتاتر وجهه، صفحات عل اممه أبداها إلا مريرة، أحد أمر ما 

ستهئد،ةامعش -  ٩٧٤

ه[أي؛او؟يظ: ل ستيأؤلإئ4 ةمماق0ت افه قول مسير ق كثير ابن قال 
عنلءيضعه فلا الحلم، نشر ق الأدب يوحد هاهنا ومن التدكرة. تنفع حيث ذكر 
تبلغهلا حديثا قوما بمحديث، أنت، ما نيققهظنئ.' عل ١^٣^؛ أمير قال كإ ه، أهالغير 

يكذبأن أتحبون يعرفون، بإ الماس حديث، وقال! لبعضهم. فتنة كان إلا عقولهم، 
اشورموله؟ألى.

كانإذا فدكر المعنى! ليس والتنوير! المحرير ففي المقرين، بعض تعقبه وقد 

الذكرى،تضر ب ألاتذكرإذا الخالقة مفهوم بطريق منه يفهم حتى نفع، للدكرى 

 /U(»ِتفراينى«)أ(»"فراينهم« (. ١٣٢ )ا( /A(٣٨٠.)



الفوائدلطائف ذلئلأغكُِِ 
مواقع^تالل/ىس؛إذلأسلإلمف 

^نماكمىشعصهم،وفي
ؤثلمئسءئ-ئهبعدها! قال لهذا الذكرى؛ تنفعه لا من القوم ق بأن تعريض هذا 

-جا،.]اوةائ:

اثوحيإلا اممأس بين يضل لا فاودة< - ٩٧٥

عقولهم،إل ردوا ؤإذا السإء، من مزل إلاكتاب الزغ سهم يفصل لا الماس 

^٢،•منهم واحد فلكل 
تختصراسثلاث هواوةأ - ٩٧٦

عرفتفوقي لكن إن بثلاث؛ أمره ل وأخذت إلا أحد نازعني ما حكيم! قال 
عليهتفضلي مثل لكن ؤإن عنه، قدري رفعت يوف لكن ؤإن فضله، له 

انقلباثلسان«غرإد، ٥^٥٠ - ٩٧٧

فانظرمغارفها، وألمستتها فيها، با تغل لكلقدور القلوب محاذ! بن محيى قال 
وعذب،حلووحامض قلبه، ق مما لك، يغترف انه نفان يتكالم، حن الرحل إل 

لمانه.اعتراف قلبه محليم للئ، ويبتن ذللئظ وغير وأجاج، 
ايهاقعصاحبن فايدص -  ٩٧٨

وقديولك كيفا لوالديه، عاقا تماحسا لا رمح؛.بمتئ! العزيز عبد بن عمر ال ف
ل؛ا.ءقأباْ؟أ

١(. Y٦٣/ )٠ تمة« ابن فتاوى »ءموع )٢( (. ٢٨٤م/ )• )١( 
(.١٣٨ )Y/ »_ )٤( زيدوزا'. ابن رسالة »ئرح )٣( 



الموائدلطائف 

اسادإةفضل فائدة, -  ٩٧٩

العقلهي ت أقول وأنا العقل، صف الداراه يقولوزث كانوا قال: الخن عن 
١١٢^.

اتهوىغفت اتخيرقيل إني ية اثمباد فائدة: - ٩٨٠

بشر،هممت ؤإذا يغلسك، لا هواك، فبادر بخثر هممت )إذا القمع: ابن نال 
تذلفر(أى.لعلك، هواك ، فوف

اثصابراوقاكرواثمت1ى اتهعافى فائدة: - ٩٨١

فقال:رحل، إليه فقام عيينة، بن سفيان عند قال:كنث، الكن، عمروبن عن 
أهوفأصر، أبتل أن من إل أحمس، شكر، فا أعال لأن مهلرفح: نول عن أحجرل 
قال•رصينتال(• ما لنمي رصيتؤ )اللهم العلاء: أيى أحيه قول أم إليلئح، أحب، 
له،اممه رضيه ما ه لفهدا وقدرصي الرحل:كيفج فقال إل، أحب معلرف قول 

فيهاكان التي العافية 0ع سليإن صفة فوحدين، القرآن، قرأمحت، إنر سفيان: قال 
ؤيح؛فيه كان الذي البلاء مع أيوب، صفة ووحلُتإ [ ٤ ٤ ٣، • هنئن: ] ألمدإقه, 
روهدا معاق وهذا المفتان، فاسوت> آلمدإقث7 

حاميتمنضر ظلموا الذين تمسن لا فست واتقوا فائدة: - ٩٨٢

عاجزينالأكابر فصار المفهاء، دفع عن فيها العقلاء عجز وقعت إذا الفتة 
ص:قال كإ الفتن، شان وهذا أهالها، ، وكفالفتة \_ عن 

٦(.ا/ اسر«) •الأدب )٢( ١(.  ٦٥النرب«)؛/ •(_ )١( 
.(Y\Y/Y)،،g^i:LU»(r)



الفواكلطائف 

منلم يلر الفتنة، ونمت، ؤإذا [. ٢٥: لاؤساج ظلتوأينكأ-ءأ>كثهه »مسابمألما 
اكاووث،إلأسصسهافلا،.

الرح4ذ،حليلأ وإبرإهيُ أ 4ءم«الفاودأةا - ٩٨٣

حبيسا^^4اتأة<نح محمدا إن الناس! بعض قول تيمية ابن الإمام ال ن
فانصعق، قول الخالة، فوق الحبة أن وفله اض، خليل ؤوبمسنح ؤإبرامم الله، 

المتميفبمةالمحيحة الأحاديث، ق ذلاثا نت كإ اش، حليل أيضا محمدا 

اتدعاءكاتسلاحفائدة: - ٩٨٤

فمتىفقط، بحده لا بضاربه لاح والالملاح، بمنزلة والتعوذاُتؤ الأدعية 
حصلت،مفقود، والماع قوي، ساعد والساعد به، افة لا تاما، ملاحا لاح الكان 
كانفان التآثثر، نحلف الثلاثة، هده من واحد نحلف ومتى العدو، ق الكاية به 

أوكانالدعاء، ق ولمسانه قله بين بجمع لر أوالداعي صالح، غر ه نفل الدعاء 
١^٣؛.تممسالإجاةلمممل 

النؤحيىبيى الإصلاح قواعد ص فاذدةأ -  ٩٨٥

)...أولالشام: ق قاصا كان لما ذكرياته ق اسلماوي عل الشح فال 
يوقدونالذين الروجئن عن الأهل أيدي أرفع أن الزوج؛ن، يئن للإصلاح شرط 

عجينا،شيئا أصغ .فكنتا ورحمة.. مودة الزو"حين ب؛ن جعل اه أن مع الخلاف،، نار 

)ا(ا.نهاجالة،)؛/تماخا(.
)آ(أانمودة«)ا/ا<«ا(.

٨(.الشم)ص: لأبن اللكق«، رالخوابؤ )٣( 



الفوائدلطائف 

موعدينظران وأدعهإ مقرئة، غرفة الزوجسن وأدخل محاعة، الدعوى اوخر 
مناقتربا ثم العتاب، إل تدرحا ثم باب، والبالخلاف بدآ انفردا، فإذا الحاكمة، 
الطويلةلتجاربي ثمرة — فانصح مصهليحازا وهما إلا غالتا عنرحان فلا الصالحة، 

الخلافحالات، ق إلا بينهإ، الزوجة وأهل الزوج أهل يدخل ألا - لحياة اق 
مثلهعن الكون لامحون ظلم ليفر أو الشديد، 

اتميإغشوم فائدة{ -  ٩٨٦

ثيءل ليس فارعا، أراه أن الرحل لأمحقت إف قالت رمح.ةنئ عود مابن عن 
ا.ولأء٠لالآخرة١٢الدنيا عمل من 

أباه؟قتل سلمص ابا أن صحيج هل قاتلة{ - ٩٨٧

إنت قيل وقد بدر، غزوة ق أباه قتل رؤه^ةنئ، أباعبيدة أن يثستا، ولم ،؛؛ ،،!مما
أصلاص.الإسلام قبل مات أيام 

الأدعيصؤإثغ أجمع من فائدة{ - ٩٨٨
والعماف،والتقى، الهدى أسالك رني رراللهم الني دعاء من 
والتقى؛المافر. هوالعلم الهدى فإن وأنفعها، الأدعية أجمر من وهذا ر والغنى،،١ 

وبرزقه،باممه والغنى حم• القلب، تعليق وعدم الخلق، عن والعفاف الصالح، العمل 

(.٢٧٨٩الططاويأ)إ/ عل »ذمأت )١( 
(.١٣٠)أ(»حلةالأوفء«)ا/

٢١ ٤ / ا للعوشن) المرة ل ولرشن، '؛ماتملع )٣( 
نحرمحه.سق )٤( 



اثفوائدلطائف 

والعفافوالتقى، الهدى رزق فمن الدنيا، الحياة عادة متتم لث، ويدلوالقناعة، 
مرهوُب<لاا.كل ونجامن مهلاإوُب،، كل له وحصل السعادتين، نال والغنى، 

qAفائدة: - ٩٨٩

وما'كاىأظمملإإتنئبهم أقم حقاي ^؛؛١^٠؛ افه قول دل 
ومنالعداد_،، من وملامة أمان الاستغفار أن عل [. ٣٣: ]١لآستالت؛ وِتنثثذرونه 

أمانين،الأمة هده ق جعل افه إن عباس ابن قال بالإنسان، العقوبة حلول 
قبضهفامان أظهرهمت داما؛؛ن ما العياب،، قوايع من محاؤين سصوض لايزالون 

ؤتح٢متغفثونهل٢،,فيكم بقي وأمان ؤمحأثه(ه، إليه اممه 
اثليىباص اصدإلا تصل لا فائدة: - ٩٩٠

أمبمريا فقال! رحل، له عرض إذ باليت، يوما يديطوف الرش—هارون بينإ 
بمث،قد مزأ نعمت، ولا لا فقال! غلفلة، فيه بكلام أكالمل؛، أن أريد إل المومت-؛ن، 

فرعون()يمي مني هوشر من إل ( ^١٣موسى )يعني منك خثر هو من اف 
٩.قولا ك يقول أن فأمرْ 

ؤإثتسياناثحتظ في 1)0، نصم فائدة: - ٩٩١

الإيان،نؤع به حص الذي والنسيان، الحففل ق ■ءغءْل افه حكمة تأمل 
كلها،أمورم ق الخلل عليه ليحل حا، خص التي الأفظة القوة لولا فانه 

٧(.١ )ص؛ الأبرار® قلوب ®بمجه ا )١ 
)مآ/ا،آ(.)آآ(«فدالخازن® 

(.٢٣٥)'ا/»_ )٣( 



الفوائدلطائف 

قال،ما ولا ورأى، سمع ما ولا أعطى، ما ولا أحد ما ولا عليه، وما ماله يعرف، ولر 
منولا عامله، من ولا إليه، أساء من ولا إليه، أحسن من ذكر ولا له، قل ما ولا 

عظيمفتأمل بتجربة، ينتفع ولا ءمرْ، درسه ولو علمإ، يعرف ولا منه، فيقرب، نفعه، 
ثيء،لماسلاعن لولاالميال فإنه الميال، نعمة علميه الحم أعجِج ومن المفعة، 

حمد،له بظل ولا حزن، له مامتج ولا مصيبة، عن تعزى ولا حسرة، له انقضتا ولا 

واليانالحفظ ل اف، نعمة فتامل الآفارت،، ندكر مع الدنيا، منيع من بميء تمح ولا 
المصالحةل١ا.من صربا منهإ واحد كل ق وجعله وتضادهما، حتلافهإ اع 

اتتصمتآداب س فائدة! - ٩٩٢

لايفهمأن إلا تصريح، لا وبتعريض حه-تا، لا ا مؤ فانصح نصصتج، إذا 
،zJl؛الوجوه، هده تحديت، فإذا المريح، من بد فلا تعريضلث،، المنصوح 

ساًحلى.
اتجوابفي انبييهن سرع،ِت فاذدةا - ٩٩٣

كتاباإل دير انصرفت،، فلمإ الروم، ململمثج إل الللث، عبد وجهتي ت الشعبي قال 
هداكتم، ا مأعلمحج نعى، يا وقال! تغير، رأيته الململثه، عبد قرأه فلمإ نحتوما، 

أنمملكإلأمنأرسالت،بهإلاكرب إنهبتيكن ^صإ؟قالت،:لأ.قال: 
علحدك ؤإنه فضللث،، يعرف لكان ولورآك يرك، لر إنه المؤمنين، أمير يا إ فقلت، 

ا.١ ئ قرى مثل• استخدامك، 

العادة«)ا/ييآ(.)ا(!.فاحدار 
(.١٠٣حزم)ص: لأبن )أ(»الأحلأقوافرا، 

)ّا(»محاصراتالأدباء«)ا/ا/ام.



الفوائدلطائف ََُِ ال؛لإك^جح

اث4ذصوقؤم هذدة< - ٩٩٤

ؤيورثالقلوب، يمي العلم ق الدموم( الخيال )أي الراء الشافعي! قال 
أنإما ماريته إن لأف أبدا؛ أحي ْاريت ما ليل• أي بن الرحمن عبد وقال الضغائن• 

.٢١أغضهلأن وإما أكدبه، 

ا1سبابفي الموت يكؤن زكثرما فاJدةا - ٩٩٥

الن،كثار من يمومحتا ئسمآ اكر السايبا من يمور>تا من أن إل العلماء نبه 
كتبأكثر، الثباب أن نحد ومصر، عمر كل ق الشباب أعداد ين مقارنة وباحذ 
الشباب،وموت« من أكثر رأيت، فإف بعد، أما اب! ثله بخ إل الحكعاء من رحل 

وأكثرالأشياخ، يموت! من أقل الخاحنر! صيد وق } قايلر الشيوخ أن ذلك، وآية 
ارس،دوا.وقد بان• اليموينت، من 

الشبابمن يبموت من ؤينمس فيغرقوما د يعمرواح

الأمللٌاآا.حلول عل يحول وألا الحذر، الشاب من يستدعي وهذا 

والمؤاعالجدل صاحب عن ١^٥^١ص فاJدةا - ٩٩٦

مناظرتهيريد أنه يعلم من بعفر العلم محلس ق عارصه إذا للعاقل ينبغي 
يدفعأن ،ايريد إنأنه علم قل لأنه ياظرته؛ عي ألايوالمغالبة، والراء، للجدل، 

نومنلر مراد0، هزا كان ومن يقبل. ز حجة بكل ولوأتا0 وينصرمذهبه، قوله، 
.عواقبه تحمد وإ فتنته، 

(.٦٣)؛/ العمل، العلم »اثشاء )٢( (. ٢٣)؛/ الشرعية، رالأداب ( )١ 
(.٤٣للاجري)ص: »أخلأقالحناء،، )٤( ١( ٠ )٣()١;٩ 



المواقدلطائف 

ايممظدواء هواوة1 - ٩٩٧

فقال؛للحفظ؟ دواء عن فسئل الحففل، بقوة انتهر ممن البخاري اض أبوعبد 
إدuنالفلرفياممبل١/

فأحمعواالحففل، ق أشياء يدكرون شيوحتا ذْع نزل لر الفرات؛ بن أحم،و وقال 
أ؛الغفيهإلأكثرةاكلرلوJ_^ أنه 

و)عندي(و)ني( ( )١٥احذر فائدة: - ٩٩٨

الألفاظهذه فإن راوعندي®، ءول؛؛، ارأنارا، طغيان من ر الخال كل العبد ليحذر 
وؤفيلإبليس، [ ١٢:اوجتيظ ؤأاتأ.ثهمننثهل وقارون، وفرعون، إبليس، ما ابتل ١^^ 

لقارون.]القخث;٨^١[ و»ؤإدناائشتهءوذعنلئه لفرعون، [، ٥١:
ررول®،ونحوه. المخهلئ، المذنب، العبد أنا الحبي؛ قول ق ااأنااا وصعت ما وأحسن 

جدي،®اغفرل ه؛ قولق وارعندي* الفقر. ول المكنة، ول اكن_ا، ل وله؛ قق 

عندي®ذللثج وكل وعمدي، وحطي، وهزل، 

الأحلاقأشحق ص فائدة: -  ٩٩٩

العرض،سلامة من فيه لما الألباب؛ بذوي وأحقها الأخلاق، أقرقر من الحلم 
الحليمعوض أول طالب؛ أي بن عل قال وقد الحمد. واجتلاب الخد، وراحة 

رحعترثم لها، حائم عل ؤ.بمها عائشة واغتاظتر أنصاره. الماس أن حلمه عن 

(.٣٩٣وضالها)أ/العلم )ا(»جا.عيان 
(.٢٨٥)\/ان.عأ واداب الراوي لأخلاق أالخا.ع )٢( 

)م(»زاداس«)[ا/ئم؛(.



الفوائدلطائف 

الثّمي،رحل وشتم شفاء. غيظ لذي تركت، ما التقوى، در ف ت فمالت، ها، نفإل 
لائ،رافغفرافه كإقلته، لرأكن ؤإن ل، اممه فغفر ،، luisماكنت، إن فقاوت 

الأ)ثسحيربقاع فاذدةأ ١-  ٠٠٠

آثمنثجن يمعر ت بقوله ه نفإل الله أصافها وقد النه، يون اجد الم

أفضلفهي لها، شرنا -بدا وحسسلثه [.  ١٨المفس:] اش امتتن ءس 
لقصزا له بني بأن بانيها عل الله تفضل وفد الأرض، وحبر الدنيا، يون 
ويملفيه، الله يذكر مادام مماته، وبعد حياته، ل بناه لن جار المجد وأجر الحنة، 

٢.الفعلل جني من فيه المجازاة جاءُتؤ مما وهذا فيه، 

إلاذوتجري\َ؛حكيم لا قائدة{ - ١ ٠ ٠ ١ 

تقعأن لأبد دائنا، صواب، عل تصرفاتك، حمح ق تكون أن الممكن غثر من 
بسها،القد ولحقالئ، ارتكبتها، الخي الأ-حقتاء هذه مجل الحياة، ق أحهلاء منلث، 
،تقثلمكخ مق تفيدك الي انمر منها لتتخلمر لأخر؛ ح؛ن من ا إليهوعد 

وقدتقبلا، متمرقاتالث، ق للحكمة يقويك فيها وقمت، التي ار؛الأحهلاء والاعتب
نحر؛ةل؛،.ذو إلا حكيم لا رمح.بمئت معاؤية قال، 

اتجهلس الأستهراءبالناس هاذدة< - ١ ٠  ٠٢

ئد.ءمابمأ،لواآن يآمأم أس لسميءإة موتى ناد ٠^^ ^١^١،^ الله قول دل 

(.٢٥٢)ا(»أدبالدنإوانمينا()ص: 
٥(. ٤٦)ه/ الملقن لأبن الصحح٠، الخاْع لشرح ءالتوصح )٢( 
(.٣١)أ(،اصمحالخارىا)م/ (. ٢٣٥وابدأالحاة،)ص: القلق ْدع )٣( 



الفوائدلطائف 

باواسالامحهزاء أن [: ٦٧]الق؟: ةآٌأك>4 س لأش أعود أشدائزوأقاد 
أنرراعوذبالله ! مومىلقول قه؛ والالحمق وهو؛ الحهل، من 

.٢١الجاسن،١لمن اكون 

انمبرفاواوةاض4خ؛ - ١٠ ٠٣

فعاصهامنه، فانتزعها نعمة، عبد عل اممه أنعم ما العزيز• عبد بن عمر ال ن
منهأ٢ا.انتزعه مما خرا عوصه ما كان إلا الصر، متكاما 

أكبرييحاتهائية، - ١ ٠ ٠ ٤ 

أعظمالآحرة ق أمم واعلم أرزاقهم، ق الدنتا ق اس النتماويث، إل انغلر 
٠^^ثتلأ ء ؤأئفساحا _• اف نال يا تفاوتا، 

وهدامدير، فقبمر هدا الدنيا: ق متفاوتون هم كيا أي؛ [ ٢١]اوثةا؛ت يلاه متيسؤأكز 
وهداالدرجايت،، أعل ق الغرفايت، ق هدا الاحرْ: ق هم فكدللث، عليه، مومعر غني 

 jلغمراُت، ا j اللركاتل٣،.أمقل

انماتحاتجليس فاددأه< ~ ١٠٠٥

معهم،ونته ينمي أشخاص ة مخياكثر كشبمرا الإنان شخصية تتأثر 
بهذيكأن إما حال، بكل ته محالمن رابح لأنلث، الصالح؛ الحليس عل فاحرص 

وءالحليس بينعا محليبة، رمحا منه محي أن ؤإما منه، باع أن ؤإما يعهليلثؤ(، )أي: 
خبيثة.رمحا تحد أن ؤإما ثيابلن،، محرق أن إما حال بكل يمجالته الإنسان محر 

(.٢٤١عتيمتن لأبن البقرة®، سورة اامس؛ر ( ١ ) 
)'آ(،افراينهم«)أ/آآأ(.(. ١٤١انماب)ص: أهل •نية )٢( 



اثفواكلطائف 

الاعتدالإثى يإجع القلق حمس فائدة{ - ١ ٠  ٠٦

قوةاعتدال ؤإل الحكمة، وكإل العقل قوة اعتدال إل يرجع الخلق حن 
محصلالاعتدال وهدا أيقا، ولاJشرع مطيعة، للحقل وكونيا والشهوة، الغفسس، 

وجهتن؛عل 

كاملؤيولد الإنسان، محلق وحسث، فطرى، وكإل إلهي بجود )احدهما(: 
معتدلتنحلقتا بل والغضب، الشهوة سلطان كمي قد الخلق، حن الحقل 

والشرع.للعقل منقادين 

حملبه وأعنى والرياضة، يالمجاهدة الأخلاق هذه اب، اكتالثاني(: رالوحه 
هلنممحمل أن مثلا أراد فمن المهللوب، الخلق يقتضيها التي الأعإل عل النفس 

يهلالم_،يزال فلا المال، وهوبذل الخواد، فعل تعاطي يتكالف، أن فهلريقه الخود، خلق 
عليه،ويتيسر له، طبعا يصرذلك حتى فيه، ه نفمجاهدا تكلما عليه ؤيواظمب، نفه، 

الطريقهدا هن محمل شرعا المحمودة الأخلاق وحمح جوادا، به فيمثر 

تدركاص فائدة، - ١٠٠٧

منهمالسلامة إل ليس تدرك، لا غاية الماس رصا الثافحي قال 
فيهلهم وما الماس ولع فالزمه، لثؤ نفصلاح فيه ما فانظر سبيل، 

لأوليائدالله تاديب فائدة{ - ١ ٠  ٠٨

فلايزالوهفوة، زلة بأدنى عنده وهوكريم محبه، الذي الومن عبده الله يؤدُب، 
(.٠٨الد؛ن«)r/ علوم »إحاء )١( 
(.٩٠الأبري)ص; لحمد الإمامالثاءعى،ا، ارمناف )٢( 



الفوائدلطائف 

معاصيه،وب؛ن بينه نحل فانه عاليه، وهان عينه من قط سمن وأما حيرا، تيهظا م
عليه،كرامته من ذلك أن يظن والمغرور نعمة، له أحديث، ا، ذنبأحدث، وكلمإ 

الخدبث،ل كإ الثديي، العياب، به يريد وأنه الإهانة، عبن لث، ذلأن يحلم ولا 
شرا،بعبد أراد ؤإذا الدنيا، ي عقوبته له عجل، خيرا بعبد الله أيإد ررإذا المشهور! 

بذذوبص«را،.القيامة فيرديوم الدنيا، ق عقوبته أمسكرعنه 

هواوةاسمكاد»رالأظق- ١٠٠٩

ه(، ٢٨٦)منة بالري إسحاق بن موسى القاصى محلس إل امرأة تقدمتؤ 
قدقال: نهودك؟ القاصى: فقال، فأنتكر، مهنا، دينار ٥ ٠ ٠ زوجها عل وليها فادعى 

فقامسهالته، ق يرإليها لالمرأة ينفلرإل أن الهود بحفس فاستدعى أحصرتأم، 
ينظرونالوكيل: قال ماذا؟ تقحلون الزوج: فقال قومير، للمرأة: وقالوا الش_اهاو، 

القاصيأشهد فال الزوج: فقال محرفتها، عندهم لتصح مفرة؛ موهي امرأتلث، إل 
وجهها.عن تفر ولا تدعيه، الذي الهر هدا عل لها أن 

قدأل القاصى أشهد فان، المرأة: فقالتر زوجها، من كان بإ المرأة وأخيرتر 
لهدا يكتب، اصي: القفقال والأجرة، الدنيا j، منه وأبرأته المهر، هذا له وهستر 

الأ-حلأقأى.مكارم 
متعذرالمطلق ات،كمال أة: فاواد- ١  ٠٠١

التخمؤرذللث، عن يبحثون وكأمم ميء، كل عل اخطون سالناس بعض 
يعيشأن اس_تهلاع ولما ا الملائكة ْع لaلار ولووجد ، العيوب، من الحال الكامل 

(.٥٣/ ا سالادا)٥ »-ار؛خ )٢( (. ٥٠٦)م/ءزادالعاد« ;١( 



الفوائدلطائف 

هملوحد الناص، من اليأس بداء المصاب التخمر ذللت، ولوفكر الناسأ مع 
ويكادادرا، نإلا موجود غثر ان الإنق المهللمق الكإل .إن . بالعيوب. مشحونا 

حنانهتزيد من نصادقه الن.ى ل ينبغي قاليي ولذ.ا والمرملن؛ الأنبياء ل ينحصر 
،.حaلئهل عؤر وصوابه سيئاته، عل 

ؤاثصلا اثهوئبيى اثمؤى ٥^٥> ' ١٠١١

ثاثأ،ؤين ألدندح ملم بن •ثك مد رنوت إلا محني وما ؤ افه قول دل، 
فالوت،والقتل،، الموت، بتن الفرق عل [ ١٤٤:الغتنك ل ه عق آذفيلأنمث-م 

روحهفتخرج بدنه، j، للإنسان يقع أوفعل جرح بدون الحد من الروح خروج 
لبجرح الروح بإرهاق فيكون القتل أما له، كتب الذي عمرْ لانقضاء حده؛ من، 

فإلا لاتحل الروح لأن وذلك الروح؛ معها نقى التي الخم لنية أونقص الحم، 
فهي،لاسكتها، الروح فان المائية، ق الخاصة المقومات انتهت، فإذا حا، خاصة مائة 

القتولهذا كون دلك ينال ولا النور، يذهب الزجاجة تنكسر عندما كا،لصباح 
٠،٢١ةتالهلحظة عمره انقضى 

اصتغافلاصن فاواوة> - ١٠١٢

JU  :التغافل.هوالفهلن العام، ، الكيمِالشافعي

بعضهم:وهال، 
الواصلانحس، قطع دونها وق كثيرة ذنوبر عن لأعغو ؤإني 

للعبودي.الناس®، من اممتوحيته ما من ( ١ ) 
اكعراوي®.لاممسير )٢( 



الفوائدلطائف 

ابجاهلل ولمث يأتي الذي جهلت كأنتي حتى الذنب ذي عن واعرض 

واثويعاتنهد اثممقبيى - ١٠١٣

تركوالزهد يضر، ما ترك الويع أن بينهإ والفرق الويع، من أعل الزهد 
ومنهايضر، ما ومنها الاخرة، ل يضر ما منها أقام؛ ثلاثة فالأشياء يضر، لا ما 
الحرام.يرك أيت الأحرة، ق يضره ما الإنسان ييع أن يضر. ولا يضر لا ما 

يضهوالذي به، لاياخذ لايضه، فالذي الأحرة، ق يضه لا ما ييع أن والزهد! 
الوؤع،من حالا أعل الزهد فكان أول، باب من به يأخذ لا يضره، والذي به، يأخذ 
زاهدارى.ورع كل وليس ورع، زاهد فكل 

اتهعاصيأنواع فائدة! - ١ ٠ ١ ٤ 

ويثنسأسَءإبجُآلإبج محاق: اف قول، ضر ق نصر بن محمد قال 
بعضهاالعاصى كانت لما I ال ف[ يجنيثا:٧ ل ه ؤأننتان ؤزءإكباتةأرإمحتوق ئؤهؤ' ؤ، 

كفر،منها فنؤع أذواع• ثلاثة فجعلها بينها، محاق فرق بكفر، ليس ا وبعضهكفرا، 
كرههاأنه وأخبر وق، فولا بكفر ليس عصيان، منها ونهمع فوق، منها ؤع ون

ثى،ءفيها وليس الإيإن، ق داخلة كلها الهناعات كانت ولما الؤمت_ين. إل ا كله

العناعات،وسائر والفرائض الإيان إليكم حب قال: فا بينها، يفرق إ عنه، حارج 
محيلأنه الهناعات، حمي-عر فيه فدخل ؤ-لإبإوؤأألإضه فقال: لئ،، ذلأحمل بل 
العاصيؤيكرهون تدين، حب، الطاعات ائر ومسوالزكاة، الصلاة إليهم ب، حب

)ا(»الآداباكرء؛ة«)ا/؛هأ(.
٤(. ٥٩صن)م/ لأبن اكالخين«، رياض »شرح )٢( 



الفوائدلطائف 

فهوسيئت4، وساءته حسنته س-رته رامن ءثهاكلأْؤككأت قوله ومنه تدين، كراهة 

اممثي،تاتهيت أةا هذ،ل- ١٠١٥

هللأصحابه! قال التاؤيخ، ق كتابه يصنف أن الهلري أبوجعفر أراد لما 
ألفنحوثلاص فدكر قدره؟ ءالوا!كم وقتتا؟ إل أدم من العالم لتاؤيح تنشطون 

فاحتصرالهمم. ماتت ض! إنا فقال! تمامه! قبل الأعإر تفنى مما هدا فقالوا! ورقة، 
مننحوا لهم قال الضر، يمل أن أراد أن ولما ورقة، آلاف، نحوثلاثة ل لثخ ذل

ا.التارخل قدر من نحو عل أملاه ثم ذللئح، 

أحهدالإمام ألصم س هاذدأة< - ١ ٠  ١٦

دبرصلاته!ق كشرايقول أي أممع كنت، حنبل! أحمدبن الإمام بن عبداممه قال 
لخركل؛ا.المسألة عن وجهي فمن لخرك، الجود عن وجهي صنت ك،ا اللهم 

اتخلأفحكايص في اتْلهى أحمس هاذاوةأ - ١ ٠ ؛١١ 

ومولؤدىسهرا؟يزممظن 

!!٢٢لا3يث: وثامنبم صعه يموزث إلتنحث جما ّ-اؤثيملإم خة 
هقتاقفإنه هدا، مثل ق ينبغي ا موتعاليم الأدب،، عل الكريمة الأية اشتملت، 

وصححه.[ ٢١٦٥]لحامعه أحرحه )١( 
الملأء«)؛ا/0ما(.)أ(»سرأءلأم 

(.٢٧٤ا/ »سرأعلاماكلأء،)٤ )٣( 
(.٣٩٢لأبنالخوزي)ص: أحمد«، )٤(»ماف،الأئ، 



 _L_دJالفوا

علفدل الثالث، عن ومحكي الأولتن، القول؛ن صعق أقوال، بثلاثة عنهم أحبر 
الخلاف؛حكاية ق يكون ما أحس فهدا ردهما، كإ لرده باطلا لوكان إذ صحته؛ 

الباطل،وتبطل منها، الصحيح عل سبه وأن القام، ذلك ق الأقوال ستوهمب، أن 
أقوالنوعب، يولر ألة، مق خلافا حكى من فأما وثمرته، الخلاف فائدة وتذكر 
الخلافأومحكي تركه، الذي ق المواي-، يكون قد إذ فهوناقص؛ فيها، الناس 

/أيقال فهوناقص الأقوال، من الصحيح عل ينبه ولا وي3؛لالقه، 

اتجتمأبواب من باب ١-  ٠١٨

،با٠٣له فتح فقد أوأب، أم له كان من ^٥؛ ١٥;؟؛الطنطاوي عل الشح قال 
لهكانت، ..من يدخلها! فلا مفتوحا، الحنة بباب يمر ى اللب فمن الخنة، أبواب من 

مايعوضولا نحيهما، فلا يوما، يمح لئلا أيامها؛ من ماتبقى فاليتلءارك أوأب، أم 
صارى

عليكُيوش تكونؤث ،ةاكبما فائال- ١ ٠  ١٩

وولاممالعباد ملوك جعل أن ق هائ اممه حكمة تامل هياهه.' القيم ابن قال 
استقاموافإن وملوكهم، ولأتم صور ق ظهريتط أعالهم كأن بل أعالهم، جنس من 

يولأن الإلهية الحكمة ق .وليس ملوكهم.. جاريت، جاروا ؤإن ملوكهم، استة.امتإ 
القرونخير الأول المدر كان وئا جنسهم، من يكون من إلا المجار الأشرار عل 

أنتأبى افه فحكمة الولاة، لهم ابنتط ششابوا، كيلك،، ولأتم كانت، وأبرها، 

(.١٠)ا()اضرابنممر<ا)ا/
)أ(»اووكرأُت،«)أ/أا،(.



الفوائد

مثلعن قفلا العزيز، عبد بن وعمر معاؤية متل الأزمان هذه مثل ل علينا يول 
الأمرينمن وكل قدرهم، عل ملنا من وولاة قدرنا، عل ولاتنا بل وعمر، بكر أبي( 

ا.ومقتضاهار الحكمة موجس، 

الؤحصتتبع هذدة> -  ١٠٢٠

فيكاجتمع ءالم، كل أوزلة عالم، كل برخصة )لوأحازدتv التئمي! محليإن قال( 
النركاله(لى.

اتدنيااتحياة يهؤة - ١٠٢١

هلنئ؛؛J-O وئن\ نمم أنحجا مامتثا ؤةُدثدةعثلئ،إك ةفداق(ت اطة نول 
المراكم-،،ومن العيم، من به متعوا وما الديا، أهل إل تنظر لا اتم،؛ [ ١٣١للحا:هل 

الذبول،مآلها آخر والزهرة الدنيا، زهرة هذا فكل ذلالئج، وعثر والمساكن، والملابس، 
زهرة،نال: ولهذا وزوالا؛ ذبولا الشجرة أوراق( أمع وهي والزوال، والمس 

سريعةلكنها ريح، ذامتح كانت، إن ا ورمحهوحمالها، ا رونقهق نة حزهرة وهي 
قونصيبا حظا لنا محعل أن الله أل نمريعا، تذبل زهرة الدنيا، وهكذا الذبول، 
١^١٣٢.

اتحياةعلمتني ا مكث ف1ثوة> - ١٠٢٣

نيسركإلأس،ولأملكلمتالث،إلأ

العادة«)؛/؛هأ(.)>(»ضاحدار 
(.الأولياء•)Y/٢٣)آ(»حاوة 

)م(»شرحرياضالصاتي)م/ه؛(



الفوائدلطائف 

لهمتفه ولا فحصه، أن بعد إلا رأيك، الناس عل تعرض ولا محرمها، من ام أم
لناصح محب وأنت إلا امحاها، 

نقصامحديح في ال4باآغ،ت فائدة: ١-  ٠٢٣

بمقدارمني وصع إلا منزلته، فوق أحدا رفعت، *ما دِكهآدئئت افعي الننال، 
منهاالرفعت ما 

الأصولؤتقعييع اتميؤع حمظ فاJدةا ١-  ٠٢٤

نجاسة،اش رثمن تحرزون اس النمن كثيزا رأيت، الجوزى: ابن فال، 
الرباأبمعاملات يبالون ولا الصدفة، من ؤيكثرون غيبة! من يتحاثون ولا 

منعددها، يطول أشياء ق الوقت، عن الفريضة ويؤخرون ؤيتهجدون؛الليل، 

أحدهما!شيثن! من فوجدته ذللئ،، سبب عن فثحثت، أصول، وتقيح فرؤع، حفظ 
سمعايرك فلا يغال_،، فد فإنه الْللويح، تحصيل ق الهوى غلبة واكاق! الحادة. 

ولابصزا.

ؤإ٥مالمنادي! صوت سمعوا ح؛ن قالوا يوسف إخوة أن القبيل! هن.ا ومن 
\tCjألأتيس 1، لمد حثنا نا عشي لمد ئأئه ؤدالوأ ٧[! • نحبما: ل مؤ0ِه 

تتناولكلأ إبلهم؛ أقوام كمموا مصر، لحلوا لما أمم النضر! ل فجاء [ ٧٣بما؛ جب] 
هموسوا إ نرق؟ فكيف، يإبلتا، صنعنا ا مرأيتم قد قالوا■ فكانهم لهم، ليسى ا م

(.١٧٢اسار)ص: كطفى الحاءا، 
(.١٤٦/٩)٢(»حاJةالأوUن«)



الفوائدلطائف 

قءثوألسةم يوسف إلقاء وبين يملكوما، لا أكلة وا-حتهلاف الويع بين ما تفاوت 
ابب،وبمهبمنضاالال

اث4ناظرةبسببه انقضت بدبع جواب فاذدة> ١-  ٠٢٥

رحلمناظرة المجتمع( إصلاح كتاب )صاحب البيحانر الشيح من طلب 
اواةالمويدعوإل يتكلم الرجل فجعل فوافق، بالمرأة الرجل مساواة يدعوإل 

)أماالبيحان؛ محال مغ، فل،ا ساكت، والسحاق الحقوق، حميع ق والمرأْ الرجل بتن 
أالمرأة؟ بخطاب نحاطبني كيف وقالت الرحل، فغضب أتكلم(، أنا إ محاسكتي الأن 
صميرمحرد ق اوعا تأن لأترصى وأن—، اواتبما متدعوإل كتف البيحاف• فقال 

اياظرة.عن اياظر وانقطع الاسأ صلف المخاطبة؟! 

٠٠٠

;١٧٧)ص: ارصدالخاي 



٥مقدمة 

٩العميدة باب ق فوائد 

ا...••••.••••شاسيد.النية شرط ت فائدة — ١ 

١الهداية أقسام فائدة؛ ٢— 

١.. ٠ ١ ..٠ ١ ّ .... النص.٠ عل الرأي تقديم بب بوقعت شبهة أول فائدة؛ ٣" 

١٢ .... ...٠. ١. ... .٠ .. ١. الصحيح.. القل يناقض لا السليم العقل فائل>ةت ~ ٤ 

.٢كنيا.........ّ....ّ...ا.......................٠ واحد دليل ئدة؛ 

٢التوحيد دلائل فائدة؛ ٦— 

٣التوحيد دلائل من فائدة؛ ٧" 

٣...........ب............. ......... ... الأصغر الشرك أنولغ من فائدة؛ ٨" 

٤.....................ؤ.ّ......... الله؛—)العارف( وصف حكم فائدة؛ ٩— 

١٤ ... ١. ... ١ ..... .٠ ١.  ٠٠.. ٠  ٠١ ٠٠ ٠٠١. ..٠ ١. ...٠ محاق اممه علم سعة فائدة؛ — ١ ٠ 

ؤ....٤ؤ. ؤّ......٠ .... ٠. ٠  ٠١...٠ ١ محاق فه الكإل صفات إئات ظئدةث - ١ ١ 

٥اممافهالأعغلم آا-فائدة؛



الفوائددلئ<موَِ 
١٥......................... و)الغفور( )العفو( معنى ب؛ن الفرق ت فائدة — ١ ٣ 

٦١ الصمد اض ت فائدة " ١٤

١٦....................•••••••••••••••••والقدر بالقضاء الرمحى فاثدةت " ١٥

ما١الإيإن.••••••••••••••••••••• قوة عل دليل الوساوس مدافعة هائية! " ١٦

١٧صدفة..............•..•••.....•••••••••••ءاباكه قول! حكم فائدة! " ١٧
١٧ونحوه........................... الناصر بعبد التسمي حكم فائدة! " ١٨

٨١ .. ١ ؤ  ٠٠...١ ١ .٠ . ١ .٠. .. ١ ....٠ ...٠ ّ.٠ ّ .. ؤ.١ اف عل الأقسام حكم فائدة! - ١ ٩

٨١ ... ٠ ونصارى( )بمود ؤإنإ وميحيون( )إسرائيليون يقال! لا فائدة! " ٢٠

٩١  ٠١٠٠....ؤ...... اليوم....... النصارى بيد الذي الإنجيل أنولع فائدة! " ٢١

١٩. .٠. ..١. .٠ ١. .٠. ....١. ١. ....٠ ٠ الحديد العام بقدوم التهنئة فائدة!حكم " ٢٢

٠.؟..٠...  ١٠..... ١٠_ااملأك،ا...............البنت؛تسمية حكم فايوة! — ٢٣

٠... ١٠٠٠١الركة............................زارتنا قول! حكم فائدة! — ٢٤

٠..... .١ ..٠. ١ .. ١. ........... ١ .... ١. ... بالمسبحة التسبيح حكم فائدة! — ٢٥

١ ٠٠.........ا.....ا.... المال....... حب بب بوغ البلع أول ءاددْ! — ٢٦

١الأ؛تداع....ّا..ّّ..........ب...ّ.............ا..ّ... ب أمحبا فائدة! — ٢٧

٢البلتع خهلورة فائدة! — ٢٨



الفوائدلطاقف 

٢٢ضالوع خطورةمحالطة فائدة: -  ٢٩

٢٢البيع.................•..•...•..•••حكاية من لف التحذير فائدة: ٣— ٠

٢٣الثبهة حقيقة فائدة: — ٣١

٢٣وعمر.................١ بكر أي حب أولادهم لف التعليم فائدةت — ٣٢

٢٣.................٠٠الشهداء............من أفضل الصديمون فائدة: - ٣٣

٢٣ ٠٠................................ ٠١وقفله.... الصر حقيقة فائدة: — ٣٤

٤٢ اه........................................ عل الخوكل فضل فائدة: - ٣٥

٤٢ الصبة.................................. حال الناس مراتب فائدة: — ٣٦

٥٢ ................................ ٠٠الإسلام ثخ علم قوة من فائدة: — ٣٧

٢٥روحي(......١...................... من فيه معنى)ونفخت فائدة: — ٣٨

٢٧فقهية فوائد 

٩٢ . ١ ..١. ١. ٠................٠ ٠. ٠. ٠. ....١ ١  ١.٠١ ١. الفقه تعلم أهمية فائدة: — ٣٩

٢٩الفقه علم قفز فائدة: - ٤ ٠ 

٣٠. .٠ دعواه................٠. تسمع لر الحس يكذبه ما ادعى من فائدة: — ٤ ١

٠٣ ............٠......... ١ .٠ ٠ ١ ...٠ .....٠ ...١ الإدراك...١ مراتب فائدة: — ٤ ٢

٣٠نافعة فقهية قاعدة فائدة: —  ٤٣



الفوائد

٣١............................. الوصوء ق الثائعة الأخطاء من ذ1ئالة1 — ٤ ٤ 

٣١..•...............•..•••••••••••••••••البول من عنه يعفى ما فائدة؛ " ٤٥

٣٢الدائم................•.•..•.••• الحدث صاحب عل محب ما فائدة؛ — ٤٦

٣٢.............................. سلين الغير من الخايج حكم فائدة؛ —  ٤٧

١٣٣ . ١ ؤ...... ٠ .. ١ . خف؟ فوق خف لبس عند المح يكون كيف فائدة؛ — ٤ ٨

١٣٣. .. .٠ ١. ١.........٠ .. ١١..... الحضن؟ عل المح مدة تبدأ متى فائدة؛ — ٤ ٩

٤٣ .• .٠ ؤ.٠ ّ .....٠ ١ ..٠... ّ....٠ ... الحيض...٠ من الطهر علامات فائدة؛ - ٥ ٠

٥٣ . ١ ....... ٠ ٠ ٠ ١ . ......٠ .٠ ١ ٠ ..٠ ١ . الوضوء عن الغل محزئ متى فائدة؛ — ٥ ١ 

٠.٣٥ ١ ّ.... ّ .. ١ . ٠ ٠ ١ اق الفبمجمع الماء كان إذا المرأة تيمم حكم فائدة؛ — ٥ ٢ 

٣٥الهرض الحائض فراءة حكم فائدة؛ - ٥٣

٣٦.................. للمهلهر؟ علامة والكدرة الصفرة تكون متى فائدة؛ — ٥ ٤

٣٧.................... هوطاهر؟ هل اللحم مأكول وروث بول فائدة؛ — ٥ ٥

٣٧.................................. الني طهارة ق طريفة نمة فائدة؛ — ٥٦

٣٧طهارة...................... غير من التفسير كتب مس حكم فائدة؛ —  ٥٧

٣٨............................. الوضوء ل الأعضاء دلك حكم فائدة؛ — ٥٨

٣٨القبلة لتحديد طريقة أسهل فائدة؛ — ٥٩



اثفوائدلطائف 

٣٨•••••••••• السجل. وعبر الهواء عن القول الأذان إجابة حكم فائدة؛ — ٦٠

٣٩............................. المغرب؟ صلاة وقت نحرج متى فائدة؛ —  ٦١

٣٩البيت....................... ق للصلاة الزينة أحد مشروعية فائدة؛ — ٦٢

٣٩... ٠١......للصلاة؛٠ البطل اللحن فائدة؛ - ٦٣

٤٠... ...٠ .٠ ...٠ اللسان تحريك غجر من الفاتحة المصل قراءة حكم ٦-فايدة؛ ٤

٠٤ .ّ...ّّ..ّّ.....ّّ...ؤ..ا.ب.......... بالفجر( )أسفروا معنى فائدة؛ — ٦٥

٤١.......... ٠٠..........الحاصر الوقت ق ؛الظهر الإبراد حكم فائدة؛ — ٦٦

٢٤ ..................  ٠٠فاته....ما قضاء عند المسبوق جهر حكم فائال>ة؛ — ٦٧

٢٤ ....... ٠١.. ١. .٠ ١ ....  ٠١..............١ ١ لأّ ١. للسفر. مسافة أقل فائدة؛ — ٦٨

٤٣........ .٠  ٠١. ٠١٠١يرحع؟ هل ناستا، الأول التشهد من قام من فائدة؛ — ٦٩

٤٣الأول.؟............ّ.. التشهد ق النبي عل الصلاة مشروعية فائدة؛ — ٧ ٠

٤٤ . ٠٠؟...جدتين البين الدعاء فائدة؛ ٧— ١

٠.٤٤ .. .. .٠  ٠.٠٠. ١. .. . أويعده؟ اللام هوقبل هل السهو سجود فائدة؛ — ٧٢

٥٤ . ٠ ١ ....... الحكم؟ فإ السهو سجود ني ثم صلاته ق سها إذا فائدة؛ — ٧٣

٤٥. ١ . ١ ... ١ . الصلاح؟ عل علامة هو هل الحبهة عل جود الأثر فائدة؛ — ٤٧ 

٤٥... ......ّ.... ...... ٠ أفضل؟ الثانية الحإعة اjتذلار يكون متى فائدة؛ — ٧٥



الفوائدلطائف 

٤٦للمطر........................ الملأت؛ن و؛ن الخمع محرز متى فائدة! — ٧٦

٦٤ . ١ .٠ ؤ...  ٠٠٠. ١ ......١. للمهلر.. والعصر الظهر ب؛ن الحمع حكم مائدة! — ٧٧

٤٧الخمعة............ا......ؤ...ب.....ّا.....ااب...وقت بداية فائدة! —  ٧٨

٤٧...لأ......ّ............................ الحمعة حصائهس من فائدة! —  ٧٩

٨٤ • ....٠ .٠ . ١ ..٠ .١ ٠ الإحابة.....٠ أسباب من الدعاء قبل الصدقة فائدة! ٨— ٠

٨٤ ......٠ ١ ٠ .٠ ١ .. ٠ ّ...٠ ّ الخمعة صلاة انتظار عند الأعإل أفضل فائدة! — ١٨ 

٤٩•.........•١••.• ١١تسليم. غثر من الصلاة عل الاقتصار حكم فائدة! — ٨٢

٩٤ ..... ؤ..........ؤ......ؤ... اللام قبيل المثروعة الأدعية من ظئدة! - ٨٣

٤....ّ...ا.......................٩ ٠٠والجود الركؤع سن من فائدة! — ٨٤

٠٥ ...... ......................... الصلاة ق الاستخلاف حكم فائدة! - ٨٥

٥٠. ١. ؤّ ّّ.... ... الوقت يحول بعل. سافر لن الصلاة قصر حكم فائدة! — ٨٦

٥٠الشمس............ غروب مع الخوف وقع إذا يلزم ما بيان فائدة! — ٨٧

١٥ ...... ّّ....................؟....... الغيم ق الكسوف صلاة فائدة! — ٨٨

٥١........؟ؤ............ّ... حطبة؟ الكسوف لصلاة يشمع هل فائدة! — ٨٩

٥١ؤ....  ٠٠ّ......٠..... الرد أجل من العلاتين بين الخمع حكم فائدة! — ٩ ٠

٥٢الصلاة ق العينين تغميض حكم فائدة! — ٩١



لطائف

٥٢......................... الكرمحي عل يمل من ممافة كيفتة ت قائده " ٩٢

٥٣ ٠٠...................٠ ........  ١٠الاستخارة.....دعاء موصع ت فائدة — ٩٣

٥٣التوبة صلاة فاJاJةت — ٩٤

٥٤....... الركؤع من الرغ بعد النوازل قنوت جعل من الحكمة ت فائدة — ٩ ٥

٥٤.................... المساجال ق السؤال من الفقراء متع حكم فائل.ةت — ٩٦

٥٤.................. ا،لمسلن أمام النفايات صناديق وصع حكم ^١^٤! — ٩٧

٥٥الحنانة.......لأ.....ا....ا....... لصلاة النساء حضور حكم فائدة! — ٩٨

٥٥  ٠٠٠ ٠ ٠ ٠. ٠ .٠ ٠  ٠.٠ّ.............. ١٠.٠..٠ ١ .. .١ .٠ .٠ الإشراق صلاة فائدة! — ٩ ٩

٥٥... ١.......١. ١........ .....٠. )ص( سورة ل التلاوة محجدة ائدة! ف— 

٥٦ّ..... ................. .٠ السواري ب؛ن الآموم وقوف حكم فائدة! —

٦٥ ّ... .......٠ ٠ الحنائز عل فتها يهل التي اجد المنتع حكم فائدة! —

٥٧... ..١... ٠.٠٠١والليلة.......؟اليوم ي الّكا درئ • ائدة ف~ 

٥٧.......................  ٠١الصلاة ق الاسراحة ة جلحكم فائدة! —

٥٧................................. الغائب عل الصلاة حكم فائدة! —

٥٨\م\ض بدعاء الاستسقاء فائاوة! —

٥٨............  ٠٠٠أهله(.ببكاء يعدب الميت )إن حديث! معنى فائدة! —  ١٠٧
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٥٩العزين.••••••...•.••••••لأستمإل اليت أهل اجت،إع حكم — ١ ٠ ٨ 

٦٠الريض................ عيادة عتع. ستاهل( )ما قول! حكم فائدة! — ١ ٠ ٩

٦٠الحتصر..................... عنلأ )محس( محورة زاءة حكم فاول.ة. " ١١٠

٦١. ١٠٠............... ٠٠٠مرعا؟ موت هو هل الدماغي الوت فائدة! — ١ ١ ١

٦٢••••شفائه؟ من المتووس عن الإنعاش أجهزة رفع محرز هل فائدة: - ١ ١ ٢

٢٦ ّ..... .. .١ ١ ...٠ بلده.....١ ل بال.فن اليت وصية إنفاذ حكم فائدة: — ١  ١٣

٦٣الميت.ّّ.؟..........ّ..ّّ..ؤ. عل الملأة قبل التعزية حكم فائدة: — ١ ١ ٤ 

٦٣..........١ ٠.٠السائل....٠....١..........متىيثؤعإعهلاء فائدة: — ١ ١ ٥

٦٣•..... ٠١..١٠٠الهدمة..................نية ق الرجؤع حكم فائل٠ة: " ١١٦

٦.....٤ .١ .١ ١ ٠ .....١ .١ ٠ ١ ٠ والمرؤع للاصول الزكاة إعطاء حكم فائدة: — ١ ١ ٧

١٦٤ .٠ ١........٠. .٠ للأّتعإل..........٠ العد الحل زكاة حكم فائدة: " ١١٨

٦٤........٠ ..١. ..٠ . ١٠.القفر...١ حرمان من محر الغني إعطاء فايوة: — ١ ١ ٩

٦٥.  ١.١ ٠٠النقدية.٠.....١..المبالغ زكاة مقوار عل التعرف كيفية فائدة: — ١ ٢ ٠

٦٥ ١.٠.٠.....١ ...١ أبيه.......٠ زكاة من المدين الولد أحد حكم فايوة: — ١ ٢ ١

٦٥١اني....ّّ..............سرمنأجل الزكاة ^كمدلج 

٦٥الأمحهم زكاة -فائدة: ١٢٣



^ح؟ئلإًًً؛ؤ^!لؤإالفوائد لطائف 
٦٦٠••••••••••••••••محرم شهر ق الصيام من الإكثار استحباب ت فائدة — ١ ٢ ٤ 

٦٦عاشوراء....................••.••••••••••• يوم صيام حكم فائدة؛ — ١ ٢ ٥

٦٧•• ٠ ؛•.. ّ..............٠ .... .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عاشوراء يوم صيام فضل فائدة! — ١ ٢ ٦

٦٧.......  ٠٠الصحة.....................التصرفات ل الأصل فائل.ة: - ١  ٢٧

٦٨ا،لعاملأتّ...ا.لأ......ّ..لإؤ.......ق أحول الالكية مذهب فائدة؛ — ١  ٢٨

٦٨...... ١٠٠٠١١٠٠حكماستخلوامطاقاتالائتإن.............فايوة؛ —  ١٢٩

٩٦ • • • ٠ • • • • ..• ٠ ١ ّ. ... ..٠ ١ ........ ١ .. ٠ ١ ١ . بيعة( ل معنى فائدة؛ — ١ ٣ ٠

٦٩....................•••••••١٠.٠١٠.بالملك ،لنتهي ام 

٦٩........................... ٠٠٠.ؤ.... الحزائي.. الشرط حكم ظءدة؛ -  ١٣٢

٧٠الأبيض الذهب حكم فائدة؛ -  ١٣٣

٧٠.... ١ ..... ١ .... ١ .... ٠ ١ الحقوق محفوهلة الأشرطة نسخ حكم فائدة؛ — ١ ٣ ٤

١٧ .•.••••••••• ٠ •.. ٠ .•• ١ ؤ........ ّ وتعجل( صع ) مسالة حكم فائدة؛ — ١ ٣ ٥

٧٢ ٠١٠والحرم..............الحائز التامين فائدة؛ —  ١٣٦

٧٢ؤ........ ...... .٠ ٠ المقاربة ل الضارب نصيب تحديد حكم فايوة؛ — ١  ٣٧

٧٢ ٠٠المحب......ق للمدحول المركات بعض عروض حكم فايوة؛ —  ١٣٨

٧٣بالتقسيط البع حكم فائرة؛ — ١  ٣٩
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٧٣الصرف....................... ق الملغ بعض اصتلأم حكم فائل.ةت — ١ ٤ ٠ 

٧٣....... البنوك................... لهدايا الودعين قبول حكم فائدة؛ " ١٤١

٧٤زكاة ^ءدة: 

٧٤الدةاميتفلرفيهاالفقود -فائدة:  ١٤٣

٧٤التخفيض....................ُءلاةات من الاستفادة حكم فانية؛ — ١ ٤ ٤

٧٥التقدية................ السيولة عل للحصول ءلريةة أفضل فائدة؛ — ١ ٤ ٥

٧٥والتفحيط............................. الإشارة قطع حكم فائدة؛ — ١ ٤ ٦

٧٥. ٠١المقلم..........................................الورق فائدة؛ " ١٤٧

٧٦الهية..................................... ق الرجؤع حكم فائدة؛ " ١٤٨

٧٧.....٠ ..............................٠... العقيقة أحكام من فائدة؛ " ١٤٩

٧٧......................................... النساء عنو الغيرة فايوة؛ " ١٥٠

٧٧...........  ٠٠..؟... ٠٠الزني..................ولد استلمحاق فائدة؛ " ١٥١

٧٨............ ٠ الحاكم إل الوصول قبل Jاكوية الحدود سقوحل فائدة؛ " ١٥٢

٧٨......... واللعلم......٠.......١ الضرب ق القصاص حكم فائدة؛ ~ ١  ٥٣

٧٩...................  ١٠١الكحول.من المستهلك اليسير حكم فائال.ة؛ " ١٥٤

٧٩لامحثض "فائدة؛ ١٥٥
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٨٠..................•.••••••••••••••••بالريالأت. الدية مقدار يائية! — ١  ٥٦

١  ٥٧ —LU٨٠.... ..١ الأسود............١......١. بغر الثوب صغ حكم .؛! ؛

٨١اليرى؟........ اليد ل أو اليض اليد j اعة التلس هل فائدة: - ١  ٥٨

٨١...  ٠٠ ١٠١.  ٠٠المناعية.٠............الرموش استخدام حكم هائية! — ١ ٥ ٩

٨٢........... ٠١العيان........................لبس حكم فائدة: — ١ ٦ ٠

٨٢رأسها........................... شعر من ا،لرأة قصي حكم فائدة: — ١ ٦ ١

٨٢العثرة؟. يكفي ما مسكتن إطعام اليم؛ن كفارة ل محزئ هل فائدة: — ١  ٦٢

١٨٢٠. ؤ. . ٠٠١الن.نوب.................٠. كبائر من الشهادة كتإن فائدة: ~ ١  ٦٣

٨٣الغضبان...............................٠......يم؛ن حكم فايوة: — ١ ٦ ٤

٨٣ ٠٠ّ.ؤ ّ.. ٠. ؤ ؤ....  ٠٠ؤّ...٠. ّ.... ّ..... ّ ؤ الخالق٠ عل الكفارة فائدة: - ١ ٦ ٥

٨٤..٠ .٠..٠..........٠.........١ الراجح..١ القول خواص من فايوة: — ١  ٦٦

٨٥حديثيه فوائد 

آخر...................................^١٨دون علم ل التواتر فائلءة: ~ ١  ٦٧

.^١١٨. ٠. ١. ......١ ٠ للاعتقاد لا للاستشهاد نذكر الإسرائيليات فائدة: — ١  ٦٨

٨٧... ١  ٠٠ّ....ّ ... ٠ ٠ ٠ ؤ.٠ ...... ...٠ .١ الخمعةيوم الإجابة ساعة فائدة: - ١ ٦ ٩

٨٨زيدآ )أفرضكم حديث: فائاوة: — ١ ٧ ٠



الفوائدلطائف 

٨٨الغب......................... بفلهر للمسلم الدعاع فضل فائدة! — ١ ٧ ١ 

٨٩؛٠  ٠٠٠٠...والولد  Jlilوكثرة انمر بطول الدعاء ظئدة: - ١٧٢

٠٨٩...... ....١ ١. ..  ٠٠٠......الزتى..٠ تسممح الحيوانات بعض فائدة! — ١  ٧٣

٠٩ . ...٠ .٠ ١ ..٠ ..١  ١٠٠ . ّ....١ ّ.... ........ ٠ ١ الأخلاق مسد الحلم فائدة! — ١ ٧ ٤

٩٠ّ.... ؤ. ..١ .٠ ٠ ٠ ؤ ..٠ ١ ٠ .٠ ١ .٠ ٠ ٠ ١ ٠ ..٠ ٠ الطر نزول عند نن المن فائدة! — ١  ٧٥

١٩ .. ....١ ١.  ٠٠..١  ١٠٠.......٠ ... ...١. ١ ..؟ الرواتب المس قفل فائدة! — ١  ٧٦

٠.٩١.  ٠٠١....... والسحر الم ْن اليوم طيلة وقاية اضل هدا فائدة! ~ ١  ٧٧

٩٢جامع دعاء فايره! ~ ١  ٧٨

٩٢................ القيامة............... يوم ان للأنيبقى ما فائدة! " ١٧٩

٩٣.تمطروالا بان السنة )ليت حديث! معنى فائدة! " ١٨٠

٩٣..... .٠ ٠. ١. ؤ.... ١.........٠ ّّ ....... ...٠ حديث ق تاملأت فائدة! " ١٨١

٩٤الدعاء لإخا"فائدة!أنفع 

٩٤. .٠ ١. ٠. ١. ... ١. .... .١ .٠. ١. س؛حاىةؤناق اه مظاهرعقلمة من فائدة! — ١  ٨٣

٥٩ . ؤ .. ...٠ ..٠ ١ ..... ٠ ...٠ ١ .... ٠ ..١ ١ ....... الكذب...١ حطورة فائدة! " ١٨٤

٥٩ ..٠ ١ . ١ . ١ . ١ ؤ....٠ .١ ١ ؤ ....١ .......١ ..٠ ١ ..... الغضب خطورة فائدة! " ١٨٥

٩٦الفجر صلاة بعد المجد ق الحلموس فائدة! — ١  ٨٦



الفوائدلطائف 

٩٧اكر...................................... من الإكثار ذم - ١  ٨٧

٩٧.... ..٠ ١ . ١ ٠ ١ ..٠. .......٠. ١ .. ٠ ١ .....٠ .٠ الحنة أهل صافة من فائدة! ~ ١  ٨٨

٩٧ُ_)أسمار(ا..با........................ البنت! تسمية حكم فائدة! — ١٨٩

٩٨ّ ؤ. .... ١ .. ..٠ ثعبان شهر ل المملؤع صوم من الإكثار قفل فائدة! — ١ ٩ ٠

٩٩...............ا...ب.... لم المالأخ وجه ل البشاشة قفل فايوة! — ١ ٩ ١

٩٩.. ؤ......٠. ّا..... أحانا وأكن أتمازا أٍلول افة ايالأمم فائدة! - ١  ٩٢

٠٠ ........................  ٠٠٠.٠٠....٠ المر.؛... عمل فضل فائدة! - ١  ٩٣

♦.^ممة!سعةفمحاق..بؤ........ا....؛..لأ......ّا....؛......

١٠ الحنة......................ا.....اب..ا يدخلون زمرة أول فائدة! — ١ ٩ ٥ 

١٠ ......................................... النصيءحة الدين فائدة! — ١  ٩٦

٢٠ ّ ... أبأ عل الني قراءة من الحتكمة فائدة! - ١  ٩٧

*٢ ................. ٠٠الخمس.........الصلوات حمعتا آيتان فاقدة! — ١  ٩٨

٠٠٣.......٠ . ٠٠١٠......١ البلاء( )جهد معنى فائدة! — ١  ٩٩

٢٠ ٣٠ والماء..........٠. الصباح أذكار هن فائدة! — ٠

٤٠  ١٠٠.١.٠٠٠١...........ب.....لأب..ّؤ..ا.الحامعة الأدعية من فايدة! — ٢٠١

٤٠ العظيمة الأدعية من فائدة! ٢- ٠ ٢ 



الفوائدلطائف 

٠١ ٤ الخمعة..................................... اعة بالراد فائدة: - ٢٠٣

٠١ ٥ الفرائص.ا..ؤ.ّ.......ا.........ؤ..ب. بعد الأعإل أفضل فائدة! ٢— ٠ ٤ 

١........... ١٠٠أو؛عل.ه؟ اللام قبل هو هل الصلاة( )دبر فائدة: — ٢٠٥ ٠٥

٠١ ٥ سأل؟ إنإ أنه مع معلنا جمريل الني جعل لماذا فائدة: ٢- ٠ ٦

١٠٦حري؛الإحا؛ةّ.....ّ... الدعاء هدا فائدة: — ٢٠٧

١٠٦........... ٠١حنة؟..........ملأيتن ثلاثة تكب كيف فائدة: — ٢ ٠ ٨

١٠٧الخصم(.................................... معنى)الألو فائدة: ٢— ٠ ٩

١ ٠٧ّ.....ا........ا....................... الله ق الخب فضل فائدة: — ٢ ١ ٠

١ ٠٨السلمان...................... أطفال من مات من حكم فائدة: — ٢١١

٠١ ٨ ... ٠  ٠٠...ّ..٠ .... ....٠ ٠ ٠ ؤ ؤ. ..٠ ٠ ٠ ؤ بيح........٠ التفضل فائدة: - ٢١٢

١ ٠٨..... ٠٠بالقيول......الوعقلة تلقي من للمريض يبني ما ٠ فائدة — ٢ ١ ٣ 

١ ٠٩................ّ.  ٠١٠٠.٠١.... ٠١..٠٠١النبوة من جرء الرؤيا فائدة: — ٢١٤

٠١ ٩ ؤيرفعه(........................... القط معنى)نحفص فائدة: ٢— ١ ٥ 

١١٠ ٠٠٠.......لباد( حاضر يع )لا ث: حو معنى فائال.ة: — ٢١٦

١١٠..• ٠١عجيبة......................قوة الذاكر يحعلي الدكر فائدة: — ٢١٧

١١١الخثر عل الدلالة فضل فائدة: - ٢١٨



الفوائد]طائف 

١١................ الصعد الساطع يغرنكم لا حديث؛ معنى فانية؛ — ٢١٩

١الدين................................٢ من باغ الاسعاذة فانية؛ - ٢٢٠

١٢المم..........ؤ...؛..لأ.....................ضلممالا فائدة؛ 

١٣....................... ١١للمؤمنين.........اللائكة دعاء فائدة؛ — ٢ ٢ ٢

١٣الة.....ب.ه..ّ.......؛.... اتاع عل أحمد الإمام حرص ظئدة؛ - ٢٢٣

١٣الإحسان......................................... قفل ظئدةث - ٢٢ ٤

١٤.........  ١١.............؟العظيم العزيز الصحح الإساد فائاا.ة؛ — ٢٢٥

١٤. ٠ ١ ١ ١ .٠ • .. ١ .. ١ .٠ . ١ .... ّ... البخاري. صحح تأليف مبب فائدة؛ — ٢٢٦

١٥دامها-رم(..•......... يدعون القيامة يوم )الناس حديث؛ فائدة؛ — ٢٢١^

١٥اف.ا..بب....ب.............ؤ...ؤ.ب.ب...ّ. \/آآ-ظئدة؛صلتانسا

١٦الحنانة.....ؤ.......................... عل الصلاة قفل ظئدةث - ٢٢٩

١٦العظيمة...............بؤ..........ؤ.ؤ....... الأذكار من فائدة؛ - ٢٣٠

١٦....... ٠١.........لوصيته الملم لكتابة البائرة مشروعية فائدة؛ — ٢٣١

١٧للتالمد..ّ........................... المعلم -ثجتع أهمة فائدة؛ - ٢٣٢

١٧المائم.........ؤ.....ب..........ب..ّب.. عل الشيطان عقد فائدة؛ - ٢٣٣

١٨وجهه ي الرجل مدح حكم فائل،ة؛ - ٢٣٤



الفوائدلطائف 

١ ١٨.............................. الصبمر حلق اكتساب كيفية ت فائدة — ٢٣٥

بظهرالغيب....ب....ا...ا...هااالمسلم ثإرالل.ءاءللأخ من فائدة! — ٢٣٦

١ ١٩النار.................... أو الحنة من مقعل.ه يرى الإنسان فائدة! — ٢٣٧

١ ١٩النضر........................................... أنولغ فائدة! — ٢٣٨

١٢٠الفتن....................................... أحادث من فائدة! - ٢٣٩

٠١٢ ........... ................ ............. ٠ الموة أعلام من فايوة! — ٢٤٠

١٢١كاملا.الأحر له يكتب قد العبادة أعإل بعض عن العاجز فايرة! — ٢٤١

١٢١•• ١٠............٠٠....٠٠....٠٠٠الاJكر..........محوايد من فائدة! — ٢ ٤ ٢

١٢٢............. ٠٠الدنيا ل العقوبة تجل الدعاء عن المهي فائدة! - ٢٤٣

١٢٢......................... والثها.اء ا،لؤمنين أرواح متقر فائدة! — ٢٤٤

١٢٣٠فيلكوالةساعةإحابة.....؛...؛..ّّ......؛..........؛.

١٢٣العفو فضل فائدة! — ٢٤٦

١٢٤......ّ...ا......ب...............ّا..ّ الساعة محل أثرا من فايوة! — ٢٤٧

٢١ ٤ ........ ٠١..الحنة الأخلاق ثمرات من فائدة! — ٢  ٤٨

لتكون إنإ — الأنبياء ءل.ا ا مللشر— البشر ءلاءة ! فائدة — ٢٤٩
١٢٥المحروق 



الفوائدلطائف 

٢٥٠ -Jijli :١٢٥•••••..•••••••••••الأحثر الشهد ق الثروعة الأدعية من ؛

١٢٦...••••••••••••••••••••••••••••••••••••النوى الهلب من فائدة! — ٢ ٥ ١

١٢٦•••••••••••••••••••• بالثهوات والنار با،لكاره الحنة حمت فاتاا.ةت — ٢ ٥ ٢

١ ٢٧•••••••••••••••••••••• الحة؟ باعاله الكافر محازى كيف مائدة: ٢-  ٥٣

١٢٨••••••••••••••••••••••••• ه ثمن أنير ممزُأى يف ند ؤما ؤ هائالة! — ٢ ٥ ٤ 

١٢٨••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••الدنيا حقيقة فايدة: — ٢٥٥

١٢٨•••••••••••••••••••••••••••••••••••••الخلق حن مقياس فايوة: — ٢ ٥ ٦

١ ٢٩للمريض••••••••••••••••••••••••••••• الافعة الأدعية من فائدة: ٢-  ٥٧

١٢٩•••••••••••••••••••••••••• -بما الني زواج عند حدقبة عمر قائده: — ٢٥٨

١"١ ٠ •••••••••••••••••••••••••••••• أهله عل الرجل نفقة قفل فايوة: — ٢ ٥ ٩

١٣٠•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ازئ ض محل —فائدة: ٢٦٠

١٣٠••••••••••••••••••••••••••••••• الغفب ق التحكم محل مائل•؛: — ٢٦١

١٣١•••••••••••••••••••••• الخلق صدأ ق طجانيساوس س

١٣١••••••••••••••••••••••••••••••••••• محاجةب؛نالخنةوالنار فائدة: — ٢٦٣

١٣٢••••••••••••••••••••••••• ب الحق محقي قد اللاغة قوة فائدة: - ٢٦٤
١٣٢العلأجدالخودائندي —فائدة: ٢٦٥



الفوائدلطائف 

١ ٣٣تحبون....................... كا تنفقوا حتى الر تنالوا لن ت فائدة — ٢ ٦ ٦ 

١٣٤هناك........................... اش عند التفاضل مزان فائدة: - ٢٦٧

١٣٤.......٠.  ٠٠..١. ....١  ٠٠ربتها(........٠ الأمة تلد معنى)أن فائدة؛ ٢"  ٦٨

١٣٥..... ١١...............٠١الضعيفة المشهورة الأحاديث من فائدة! — ٢٦٩

١٣٥. ١ ٠ ّ....٠ ّ .. ..١ ٠ .٠ ١ . ١ .. .١ ..... ١ .٠ خروجا.٠ النار أهل آخر فائدة! — ٢ ^١ ٠

١٣٦٠......؟....١١صحيحة................غر مشهورة قصة فائدة! — ٢ ٧ ١

١٣٦..........................٠...٠... ٠١٠اسماضالأعفلم....-فائدة: ٢٧٢

١٣٧......٠. ٠ ٠ ّ.....٠ . ..٠ ٠ ٠ ..٠ للمدنوب...١ مكفرات الصائب فائدة: —  ٢٧٣

١٣٧.. ٠٠٠التشازمالذي^١^٠بهالإئسان......١.............-فائدة: ٢٧٤

١٣٧حزام....................ّ..؟.. بن حكيم قمة فوائد من فائدة: — ٢٧٥

١٣٩الدبيح؛ن(............ّ......ب...ب..ا..ّ. ابن حديث)أنا فائدة: — ٢٧٦

١٣٩الدعاء............... ا -؛لم. يل.عوان يوم كل ينزلان مالكان فائل.ة: — ٢٧٧

١٤٠.................  ٠١الدعاء.........إحابة مواغ أعفلم من فائدة: — ٢٧٨

١٤٠لأنس............. ظغئ،ءو؛ظنح السي دعاء قصة فوائد من فائال.ة: — ٢ ٧ ٩

٤١ ١ ...................................  ٠٠٠.١١اممه عل الاعتإد فائدة: - ٢٨٠

١٤٢اض كتاب عند وقافون الصحابة فائدة: — ٢٨١



الفوائدلطائف 

٤٢الومن. فراسة فضل ت فائدة — ٢٨٢

٤٢ظممة:سفضائلالأتمال...................................... 

٤٣والخزنّ.ؤا..ا...؟..............ّ....... الهم ذهاب دعاء فائدة: - ٢٨٤

٣٤ ٠ .٠ .٠ ّ.٠ . ..١ ..٠ ..٠ ١ .١ ..٠ ١ ١ ٠ مه.٠ مات ما عل بث ارء 

٤٤المي عمر ْع وعمر بكر أب؛، عمر توافق ْن ءائدْت —  ٢٨٦

٤٤.........  ٠٠٠هصاق...............اف محبة نيل أسباب من فائدة: — ٢٨٧

٥٤ ر................................... الدءاء..ؤ فضائل من فائدة: — ٢٨٨

٥٤ .......................  ١٠....١ .... ١.١٠ الموت بح يغو ءند>ما فائدة: — ٢٨٩

١.٤٦ ..٠ ّ...٠ ..... .....٠ مرق.٠ غجر من العمة إظهار فضل فايدة: — ٢ ٩ ٠ 

٤٦...... ...١ .٠ ٠ ر.٠ ١ الشرعية....٠ بالأوراد الصغار تعوjiJ أثر فائدة: — ٢٩١

٤٦^ىحدث:)الإومماحاكفيمسك..ب(....ّ.ه..ؤ.... 

٤٧لفاطمة...................... عل مغاضبة قصة فوائد من فايوة: — ٢  ٩٣

٤٨له............................ا......ا مرب لما زمزم ماء فائدة: — ٢ ٩ ٤

٤٨الحزن................٠•... من باق الاستعاذة فائدة: — ٢  ٩٥

٤٩الماس عورات عل الاطلاع حطورة فائدة: — ٢٩٦

٠٤٩ ؤ.٠ ّ.... ّ . ٠ ...٠ ١ ٠ ١ ر ٠ رويا منامه ل المسلم يرام ما كل ليس فائدة: ٢—  ٩٧



الموائد

١٥٠.لأعداءاه 

١٥٠وامس......ىس..ب......................ب...

٥١ ٠ .. ٠  ٠٠١........... ١....... الحنة............. أهل تحيم من ءاتل.ْ؛ ٣" ٠ ٠

١٥١الإيإن......................... بامور اكيلمة الوماوس — ٣ ٠ ١ 

١٥١........ ٠١٠٠الزوج؛ن.ب؛ن التحريس عل الشيطان حرص ذائدْت ٣" ٠ ٢

١٥١٢فيه.......ّ...بؤ.............. مدق إلا يوم عليه يمر لا نائية؛ ٣— ٠ ٣

١ ٠٥١٢ ٠ ّ .. ..٠ .....٠ ر.٠ ؤ.... .٠ .٠ ١ الصلاة اممه إل المادات أحب فائدة: - ٠٢٠ ٤

١ ١٥٣........٠ ....٠ منة( مؤ مؤمن يفرك ت)لا حديث فوايل من فائدة؛ ٣■" ٠ ٥ 

١٥٤ ١٠٠.هريرةلأي المسالم.؛ن محبة مر فائدة؛ ٣" ٠ ٦ 

١٥٤المجلس.......................................... ي«مأ-فائدة؛كفارة 

١٥٥.................. ١٠الجرمين....بعض الأرض تلففل قد فائل.ة؛ ٣— ٠ ٨

١٥٥........٠٠الحزن.؟...بعمى تذهب وصفة فائدة؛ — ٣ ٠ ٩

١٥٦عليه؟................. محر فهل الوواء المرمى رفقي إذا فائدة؛ ٣— ١ ٠

١٥٦..............٠١٠الأصنام............لعبادة الناس عودة فايرة؛ — ٣ ١ ١

١ ٥٧ّّ....لإ.. الفجر محن الركعتتن ق الزلزلة مورة قراءة حكم فائدة؛ - ٣ ١  ١٢

١٥٧والماء الصباح أذكار س ئءدة؛ ٣- ١ ٣ 



الفوائدثطائف 

١٥٨الطعام.............. من الفولغ بعد تقال التي الأذكار من غائاJةث ٣— ١ ٤ 

١ ٥٨اس..؛....٠.....................ؤ........ب. منآداب فائدة: - ٣١٥

١٥٩....٠٠٠................٠٠..........القلب( معنى)محموم فائدة: ٣— ١ ٦ 

١٥٩ؤ....اّ..ؤ........ب......ؤ...ب..ؤ.......ب الون ذي دعوة فائدة: - ٣١٧

١٥٩الوصوء.......................... من ^١؛؛ ١١يعد يقال ما فائدة: - "١ ١ ٨

١٦٠ّ..ا.ب...ا..؟ا.ّب......ا.....اء... والمالصباح أذكار من فائدة: "٢— ١ ٩

١٦٠...........١.............  ٠٠الا-نيا من حم واحدة تبيحة فائدة: — ٣٢ ٠

١٦١متمر.................................. تغم ل الإنسان فائدة: - ٢٠٢ ١

ryy - :١٦١الحاطى....ؤب.ّ....ؤ.ب......؛ؤ...........تثمت كيفية فائدة

١٦٢الدب دظء -فائدة: ٣٢٣

١ ٦٢'........١....١ .٠ ٠ المريض عيادة عند المشروعة الأدعية من فائدة: — ٤٣٢ 

١ ٦٢٠............. ٠٠١لخليفة............................ماسة فائدة: - ٣٢٥

١ ٦٣جود.............................. والالركؤع سن من فائالة: — ٦٣٢

١٦٤منزلة............ب.......ب............... الحنة أهل أدنى فائدة: — ٣٢٧

١٦٤دركات به أوأهوت درجات صاحبها رفعت ربإ الكلمة فائدة: — ٣٢٨ ٠

١٦٥الصدفة من الإكثار فضل هلإم-فائدة: 



الفوائدلطائف 

١٦٥والمساء.,..............................الصباح أذكار من هائية: - ٠٣٣

١٦٦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,البيت ق البقرة مورم قراءة فائدْت — ٣٣ ١

١٦٦أيام,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ثلاثة الشيطان من البيت تحصن 

١٦٦صلأتاضأحسادالأنياء - ٣٣٢

١٦٨محلالإىارسذماشص -سة: ٣٣٣

١ ٦٨,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الأرض ق وصع مجل أول فائدة: — ٤٣٣ 

١٦٩,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,عفويته وشدة اف رخمة سعة هائية: — ٥٣٣

١ ٦٩الأخلاق ئكارم من المداراة هائية: -  ٣٣٦

١٦٩ضكتابمدكتاباههاق - ٣٣٧

١٧٠ظئدة:نخلاكاءضاف.,..,.,...,,,.,.,.,.,,,..,..,,.,,.,,,, - ٣٣٨

١٧٠الربا,.,,,..,,,,......,,....,.,.,,.. من بثا أعظم الزنى هائية: - ٣٣٩

١٧١,,,,,,,,, الشيطان هرن مها يطلع التي )نجد( ب اكوي هائية: ٣- ٤ ٠

٧١ ١ افة ذمة ق فهو الفجر صل من فائدة: ٣- ٤ ١

١٧٢,,.,,,...,,.,,,.,,,,....,.,..,,.,,,..,.,,.آ؛آ-فائدة:ضلالحوةاإة 

١٧٢الرزق..,,,,,,,,,,,, أمثاب من البيت ق الضعيف وحوي فائدة: - ٣٤٣

١٧٢بطانتان له إلا وال من ما فائدة: —  ٤٣٤ 



الفوائدئطائف 

١ ٧٣................... شهيد فهو سارة حادث ل يموت من ت قائده ٣— ٤ ٥ 

١ ٠٧٣ ١ . ١ ّ .. ١ .. ٠ ؤ..٠ ؤ .. ١ .... ١ . ١ . صدقة أحيك وحه ق تبسمك ت فائدة ٣— ٤ ٦ 

١ ٧٣الظن..... إماءة من حمى من حق ل التوصح مشروعية هائية! — ٣٤٧

١٧٤لاظس.......ؤ....ؤ..بلأ......ا.ّ.ب.ؤ.... شفاء فيه العل - ٣٤٨

١٧٥....ؤ..ب....ّا......... الخلعل الوحي تقديم فائدة: - ٣٤٩

١٧٦.... ٠٠٠والاردالثهواتّ.ا..ّ..ؤ..ؤ.بالكاره الخة حفت فائدة: - ٣٥ ٠

١ ٧٦أكر................................... اف من ورصوان فائدة: — ٣٥ ١

١٧٧\هم-فائدة:سأمالبوة.....ب................................... 

١ ٧٧تكن.ب(.ا.؟ا. ا،لومن رؤيا تكد لر الزمان اقرتب معنى)إذا —فائدة: ٣٥٣

١٧٨يفدالدين؟....بؤؤ.........؟ّ والرئاسة عل الحرص فائدة: — ٤٣٥

١٧٨الريح..................... هوب عند يقال فيإ الصحيح فائاو>ة: — ٥٣٥ 

١٧٨. .... ٠٠وشعبان.......؟.رحب ق لنا بارك اللهم حديث: فائدة: —  ٣٥٦

١٧٩.١.٠.....٠١..ّ...ّ.ب١.٠١٠..٠....إدراك؟ لالمخالوقات هل فائدة: — ٣٥٧

١٧٩... ١٠١اممه....ّ.................ّ....محبهإ كريإن حلقان فائدة: — ٣٥٨

١٨٠والحيل........................................ الراء ذم فائدة: - ٣٥٩

١٨٠المأثورة الأدعية من —فادوة: ٣٦ ٠



الفواكلط1ثف كمحقلأجقَِ 
١٨١المحالخ؛ن........................ من الدعاء طلب *حكم ؛ ٠٠٧١٠" ١١٢٦

١٨١المحالح..........ب.....ب... العمل عل المداومة فواءد من -  ٣٦٢

١٨٢الدكر.........بب.........بؤّ.......؛؛ عل المداومة فمحل فائدة: - ٣٦١٠

١٨٢المرل.................................. من ا>وج د؛ءاء فانية: - ١٠٦ ٤

١ ١٨٣ ١ ...٠ ..٠ ٠ ؤ . ٠ ؤ ر .... ....٠ ٠ ..٠ ...٠ .١ .......٠ حديث: حكم فائدة؛ " ٥٣٦ 

١٨٣.....٠.... ٠٠١ماركوم(.........................ب.....الحشة )اتركوا 

١ ٨٣ؤ.. ر.......ب................ب الطباع ممل يكلف لا الثرع ئئلة:  ٣٦٦

١ ٨٣.....ؤ..ؤ.ب.ب......  ٠٠اض عل الصلاة فمحل فانية: -  ٣٦٧

١٨٤ ٠١٠٠العصر.ؤ...............ؤ....فبل ركعات أرع فضل فاتاا.ة: — ٣٦٨

١٨٥للوالدين.................................. الدعاء فضل فائدة: - ٣٦٩

١٨٥العباد............... وحقوق اش حقوق بين بجمع التدين ناتدة؛ — ٣٧ ٠

١٨٦س....... م.س<فييوم عل الصلاة فضل فانية: -  ٣٧١

١٨٦... ٠٠والمذمومة........................المحمودة المسكة فائدة:  ٣٧٢

١ ٨٦ؤ. ؤ..........  ٠.٠.ؤ٠ . ّ.٠ اف.. يشكر لا الماس يشكر لا س فائدة: - ٣٧٣

١٨٧الرضبالقدر.ّ.................ؤء......ّ.ا..ّ.......ؤب. -فائدة: ٣٧٤

١٨٧الحزن من باممه الاستعاذة فائدة: —  ٣٧٥



الفوائدسائق 

١ ٨٧السلمين أعراض ق الومع خطورة فانية؛ — ٣٧٦

٣٧٧ —ijli ١٨٨•••■••••••••••••■*•••••أجوف( آدم )خلق حديث؛ معنى •؛؛

١ ٨٨القرآن. ثلث، نعدل سورة فانية؛ —  ٣٧٨

١٨٩بمسابيمالأمحطرُاوال■.■■■■■•■■■■•••■■■■■■■ 

١ ٨٩..٠ .٠ ....٠ ........٠. مؤتمن المستشار فائدة؛ — ٣٨ ٠

١٩٠لدةالإطنب...ب..........ببب.................••..••■■■■■ اخآ-فائدةث

١٩٠السامين...ب....ب...ّ....ؤ......... عورايتإ نتع خطورة فائدة؛ — ٣٨٢

١٩٠ ٠.٠٠٠٠ووسمةاب.ه..ب..داءصعق الرأي الإصرارعل _؛ - ٣٨٣

١٩١........................ؤ......... الاستخارة حال.يث، فقه فائدة؛ — ٤٣٨ 

١٩٢شهر...•■■■•••■■• نصف ل اليهود لغة تعلم ثابت بن فائدْت " ٣٨٥

١٩٢أصل....ا...ا...ب....ا....اب..• له يعرف لا عمر عن أثر فائدة؛ — ٣٨٦

١٩٥طبية فوائد 

١ ٩٧... ٠٠٠.....٠٠٠العلوم ب؛ن الطب علم منزلة فائدة؛ — ٣٨٧

١ ٩٧ّ......•••• ...... .......٠ ١ ّ . معه.....٠ داء لا الذي الدواء فائدة؛ — ٣٨٨

١ ٩٧....... ٠٠..............الهلس، يتعلم المازري جعل س، موهففايوة؛ — ٣٨٩

١ ٩٨القلق من تتخلص كيف—، —فاثاوة؛  ٠٣٩



لفيائفالفوائد

١ ٩٨نمة فوائد من فائدة! — ١٣٩

١٩٩سائ......س....س.بس...ب وقت أقفل فائدة: - ٣٩٢

١٩٩اجملضاءكساءالفقراء............................ -ص-:٣٩٣

١٩٩الثى فوائد - ٣٩٤

٠٠ ......... ...............٠  ٠١الأترج.................فوائد فايرة: —  ٣٩٥

٠٠  ٠.٠.٠٠نون.......ّاا......١..٠................اليا فوائل. فايوة! — ٣٩٦

٠ممة:فوائدزوماكالولأب..اّ؟...ا..ا...ّ......ب..ّّ...........  ٠

٠٠١. ١.........٠ ١. ؤ.  ٠٠الكري.........مرض أعراض أبرز فائدة' " ٣٩٨

٠١فوايلنباتاللفوف......بؤ..ّا......................... فائدة: —  ٣٩٩

٠ ١٢والإرهاق............ التعب ق هوالسبب والتوتر القلق فايوة: — ٤ ٠ ٠

"آ.............. ١٠.......١٠.............٠١٠فائدة:خلهلةعجيبة٠...— ٤ ٠ ١ 

ّا.عجيبة........بار..؟ا.........ّ...........ّ.ا..ؤ.وصفة فائدة: — ٤ ٠ ٢ 

٠١الخنزير..................."لحم عل البيبسي احتواء حقيقة فائدة: — ٤ * ٣ 

٤٠ ١ ..............٠.......٠ ١  ٠٠ّ.........٠.. الصؤع...٠ أنولع فائدة: — ٤ ٠ ٤

٤٠ ١. .٠ ....١.......٠ ١.  ١.٠١. ..... ٠٠العسل..........عجائب فائدة: — ٤ ٠ ٥ 

٥٠ السوداء الحبة عجائب فائدة: — ٤٠٦



الفوائدتطائف 

٠٥الصمحة............................. حفظ ق عظيم أصل ذائل.ةت " ٤٠٧

٥٠ الأغدة...ّ.......اب..........ّؤب............؟... أقفل مائدة؛ — ٤ ٠ ٨

٦٠ . ..٠ ...٠ ... ١ .. .٠ .٠ ١ ّ.... .٠ .٠ .٠ ٠ ...٠ ١ الطبية. التجارب من ماوالة1 " ٤٠٩

٦٠ ............ ١  ٠٠........١ ........ ١ . ٠٠١...... الهلب أصول فانية؛ " ٤١٠

٦٠ ١ ّّ ........٠........ ١ ٠. ٠. ١ .........  ١٠١؟ النبوي الهلب من مائدة؛ — ٤ ١ ١ 

٠الريق..............................U عل ائاء ثرب فوائد فائدة؛ " ٤١٢

٠٠٧ ١ . ...٠ .......٠ ١ .٠ ٠ ١ ...... ١ دفعات. ثلاث عل الماء ثرب فائدة؛ " ٤ ١  ١٠٠

٠٩)؛أؤيخية فوائد 

١١١ ...  ٠٠..٠ ١ . ١ ... ٠ ...٠ ١ إمحإعيل يحجر الكعبة حجر تمية فائدة؛ " ٤١٤

١١ ......  ١٠١.... ١  ٠١٠...... ٠.٠١  ٠١... الحرام الجد تارخ من فائدة؛ " ٤١٥

١١. . ٠ ٠ ٠ ّ... ........ ّ. ّ. الأموي للحجر القرامعلة أحد تاؤيح فائدة؛ — ٤ ١ ٦ 

١٢الحزن عام فائدة؛ " ٤١٧

٢١ .. ١ ٠ ........٠ ..٠ .٠ ٠ ..٠ ١ .٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ .٠ .٠ ..٠ ..٠. الأزهر الحامع فائدة؛ — ٤ ١ ٨

٣١ .. ّ.٠ ١ ّ .... .....٠ ّ ... ١ . ٠ ٠ ١ .... ١ . ّ.....٠ . نبيية •من وقف فائال.ةث — ٤ ١ ٩ 

١ ١١٢ ّ ... ٠ ٠ . ...٠ ّ....٠ الحجاج ازدحام بب بتارثنية أحداث فايوة؛ — ٤ ٢ ٠ 

١ ١٢التار؛خ عجائب من فائدة؛ " ٤٢١



الفوائدلطائف لأق(^جزََس 
١٢ ٤ ..................................... عجائب من فائاJةت — ٤ ٢ ٢ 

٢١٤اجاطسب........................................ 

٢١٥موئا الصحابة آخر ت فانية " ٤٢٤

الأمويةالدولة تاؤيخ فانية؛ — ٤ ٢ ٦

٢١٦وصرة............................•••.•••••••••••••قصة فائدة: ٤-  ٢٧

٠٢١٦ .... ٠٠الوهاب عبد بن محمد الشيخ لدعوة الأعداء تشويه فائدة؛ — ٤  ٢٨

٢١٩السيروائتراجما ي فوائد 

١٢٢ الخهناب......................ؤ........ بن عمر سيرة محن "فائدة؛  ٤٢٩

٢٢١اليهودي...... بسببه أملم ءلالب أي بن لعل نيل موقف فائدة؛ " ٤٣٠

٢٢٢بأمنية............ّّ.........ببا....... يبدأ الهدف تحقيق فايوة؛ " ٤٣١

٢٢٢س؛ضلاسمرضاولأء.ا.............ّ.........ّ.......ؤ 

٢٢٢يقضيه..... بكيف العيرة ؤإنإ العمر، بهلول العثرة ليت فائدة؛ "  ٤٣٣

٢٢٣العزيز............................ عبد بن عمر محيرة من فائدة؛ " ٤٣٤

٢ ٢٣••• ٠ •. ١ ّ.٠ العزيز.. صد بن صر سيرة ق العدل ^اهر 



الفوائدلطائف 

٢٤...•..•••••••••••••••■• الإحرام تكبثره تفته ل؛ ستة ثلاثون غ1واله؛ —  ٤٣٦

٤٢ أخمد............................ الإمام جلالة طد/و من فاثدة; -  ٤٣٧

٢٤غيره............... رتبة يعرف لا ه نفرنة يعرف لا من iاتدةت — ٤  ٣٨

٢٥...٠..... ٠.٠الخاري.؛.ّ.ب.ّ..ب....ب...١^٢ جلالا من 

٥٢ ..٠ .......١ .٠ ٠ ٠. ٠ .٠ .٠ ..٠. ....٠. ٠ المارك ابن محيرة من عبق فائدة! — ٤ ٤ ٠

٥٢ ١...٠....... . ٠ ؤ. ؤ.... . ٠٠.....٠ ٠٠٠واللص. دينار بن مالك فانية! — ٤ ٤ ١ 

٦٢ . ........٠..٠ ٠..٠ ١ ...  ٠.٠..٠ ٠ ٠. يديه العلوم؛؛ن سائر رجل فائدة! " ٤٤٢

٢٦ؤ. المافلرة.لأ..ب.ب...ب......ب.... ي قيامة ابن أمحلوب من ظئدة! - ٤  ٤٣

٢٦٠٠ل.ا..........ا..ا..ب...بؤ....ب..ا..شرب لما زمزم ماء فائدة! " ٤٤٤

٢٦..................... ٠٠٠٠الإسلام....شخ محيرة من عبق فائدة! " ٤٤٥

٢٧.  ٠٠٠............... ٠٠٠تيمية ابن الإسلام شخ تواضع من فائدة! " ٤٤٦

٧٢ ١ . ٠ ٠ ١ ؤ..٠ .... ٠ ١ . ..٠ ....٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ...٠ .٠ ١ ترون لا ما منه أرى فائدة! " ٤٤٧

٢٨.. ١ ّ..٠ ّ ١ . ٠٠...٠. ... ؟.٠ ّ . .. ١ .... ّ. .....  ٠٠ؤالعغلإء حلفولأ فايرة! " ٤٤٨

٢٨... ٠ ٠ ....٠ ٠ .٠ ...٠ ١ ١ ٠ .٠ ؤ.......٠ .. باز. ابن الشح محيرة من فائدة! — ٤ ٤ ٩

٢٨..  ٠٠٠....٠ ١ .. ٠....٠ ١ ؤ ّ.. باز. ابن الشيخ قرأه كتاب أحن فائدة! " ٤٥٠

٢٩النديان الشخ العلامة عن فائدة! — ٤ ٥ ١



٢٢٩...................... حجر ابن الحافظ من لئ مجواب فائدة! — ٤ ٥ ٢

٢٣٠العالية الهمة مهة-فاىوة: 

٠٢٣٠......؟؟....... والسور الأي تناب ق الدرر نظم كتاب فائدة! " ٤٥٤

٢٣٠.....ؤّ.......ا.....ؤ......... ٠٠البيئة.............هه؛-فائدة!ثؤم 

٢٣١ب........ا....ا.ر..ّا..........ب.....؟ؤ...... كفنه حامل فائدة! — ٤٥٦

١٢٣ .. ....١. .٠ .٠ ٠ .........١.  ٠١.... العمل...١ جنس من الحناء فائدة! — ٤  ٥٧

١٢٣٢ ............... ........... .... بالماجد معلق قلبه رجل فائدة! — ٤  ٥٨

٢٣٢....• ...٠ ...٠ ّ...٠ ... ...١ .٠  ٠٠ؤ ١ . ١ الوعوة مجاي قصص من • فائدة — ٤٥٩

٢٣٢. ١ . ١ ؟ ١ ..... .٠ ؤ٠ ٠  ٠٠ّ......٠... ١ المقفع....٠ وابن الخليل بتن فائدة! — ٤٦٠

٢٣٣ا1؛-فائدة!كلأمالأهمان.؛...ا...؛......ب..........ؤ........ب....... 

٢٣٣................................ اللميل وقيام الحديث أهل فائدة! - ٤٦٢

٢٣٣....................٠ ٠٠............ؤ........؛الخن قاض -فائدة! ٤٦٣

٢٣٥فيكية فوائد 

٢٣٧............... ٠٠بيل؛ردالأيل.....با.........طلع ا

١٢٣٧ ّ....٠.... ... ٠٠ّ....ّ ؤ.؛ ١... ّ.. ٠ .... الحريف فصل بداية فائدة! — ٤  ٦٥

٢٣٧الهيئة عالم من -فائدة! ٤٦٦



الفوائدلطائف 

٣٨الربعانية فائدة! — ٤  ٦٧

٣٨. الشط موسم فائدة! — ٤  ٦٨

٣٨......................................الومن ريع الشتاء فائدة! " ٤٦٩

•لإة-فائدة!دورةاس.............................................آم

٣٩الانصراف........................ بعد إلا برد ولا حر لا فائدة! —  ١٤٧

٣٩...................................... اض! حلق اعظم ما ظئدة! - ٤٧٢

٤١لغؤية فوائد 

٤٣والعالي........................ الشرعي اليوم بض الفرق فائدة! - ٤٧٣

٤٣ريك(.........ثاء ما )إلا -فائدة!سالأحاءفيقولخمح١ق! ٤٧٤

٤٤ .............................. اللسان سليهل قولهم! معنى فائدة! — ٤٧٥

٤٤شعبية أمثال —فائدة! ٤٧٦

٤٤..............................شيما وليس شائق، حديث فائدة! — ٤  ٧٧

٤٤.....................................ذوشجون الحديث فائدة! — ٤  ٧٨

٤٥......................................... )الشاطر( معنى فائدة! — ٤٧٩

٤٥........................ )شويه( العامة! بعض قول أصل فائدة! —  ٤٨ ٠

٤٥)إيوه( قولهم! —فائدة!  ٤٨١



الغوصلْلائف إئبيجزََِ 
٢٤٦لغوية............................................أحطاء نائية — ٤ ٨ ٢ 

٢٤٦......................... فصح! برا( )حوا، العامةت نول نائية؛ ~  ٤٨٣

٢٤٦العيدان(.....ااب....ؤ....ا..... يكر التل؛)فلأن معنى فائدة؛ —  ٤٨٤

٢ ٤٧.... ٠٠الفصيحة....................الدارجة المات من فائدة؛ - ٤٨٥

٢٤٧رمحه(..........ابب....ّ.ب.اب...ا هيت النل؛)فلأن معتى فائدة؛ —  ٤٨٦

٢ ٤٧..................................... الشعبية الأمثال من فائدة؛ — ٤٨٧

٢٤٧....... ٠.٠٠٠٠٠.........^كوار(ضصضةمح.يحة؟ 

٢٤٨٠.....٠١...٠٠٠١..................٠٠٠الشائعة الأحaلاء من فائدة؛ — ٤٨٩

٢٤٨............ تيس( حات عنز0 عن غاب )من الثل؛ معنى فائدة؛ — ٤ ٩ ٠

٢٤٩ب.........بب.ؤا.ّ.ب....... سلوى( محلر )فلأن التل؛ معنى فايوة؛ — ٤ ٩ ١

٤٢ ٩ ؤ........ ...... ٠ ٠ )الأحاف( قولهم: الشائعة الأخطاء من فائدة؛ - ٤  ٩٢

٢٤٩............ ٠٠بسر(...........حليمة يوم المثل؛)ما محنى فايوة؛ — ٤  ٩٣

٢٥٠. ... ٠٠صيف(..................؟....المثل؛)سحابة معنى فائدة؛ — ٤٩٤

٢٥٠ؤ....؟ ّ ؤ ؤ. .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؤ ؤ..٠ ٠ ّ.٠ ؤ ّ...... المشي إمحافة ي الأفصح فائدة: - ٤ ٩ ٥

٢٥٠ؤ..... .........١  ١٠..قولهم؛)البارحة(...........٠.. معنى فائدة؛ — ٤٩٦

٢٥١اللغوية الأخطاء من فائدة؛ — ٤  ٩٧



الفوائدلطائف 

٢٥١للعبودي.•••••••••••«••• الفصيحة الأصول معجم كتاب — ٤  ٩٨

٢٥١........................ فصيحة؟ هي هل لكلمة)الزبون( فائدة: - ٤٩٩

٢٥١س:منالأثلانمب..ب.لأ.........ؤ.ؤبب...باؤؤّ..ؤ......؛ 

٢٥٢الدارجة..................................ؤ؛ الألفاظ من فائدة: ٥- ٠ ١

٢٥٢المحاد لغة -فائدة: ٥٠٢

٢ ٥٢٠بقعا(...................صكته )فلأن العامي: الثل معنى فائدة: — ٥٠٣

٢ ١.٥٣.... .....١ .٠ ..٠ .١ .........١  ٠.١ؤ.....اللاغة.... تعريف فائال.ة: — ٥ ٠ ٤ 

٢ ٥٣..................ؤ......ا............؟... البلاغة حقيقة فائدة: — ٥ ٠ ٥ 

١.٢٥٣ )فلأنيتهلنز( محنىالثل: فايوة: — ٥٠٦

٢٥٤ّّ؛.ؤ.............٠ؤ.. ممىكلمة)المحإط(....٠........ ٥-فائدة:  ٠٧

٢٥٥سروعة فوائد 

٢ ٥٧........ .٠ ؤ...٠...٠ ..٠. ١.١ّ  ١.١ّ ّ ١.. ّ انملر.. نحمحبميل 

٢٥٧أمحلالخلق؟ 

٢٥٧................ غبمرْيصيب أن حاف لن يثئ ما فايرة: — ٥ ١ ٠

٢٥٨....١...٠٠٠العلم.............................أحذ طرق فائدة: — ٥ ١ ١

٢٥٨......... ١٠٠...١١١٠١البناء...لها يوجه التي الخهات أضل قائده: — ٥١٢



الفوائد

 ٥ ١ ٣ ~oJIjU  ! ٢٥٩القرآن.......................................هجر أنولع

٥١٤ —JijLs ;٢٦٠........... أوالتأق؟ الإمر1ع القرآن; تلاوة ق أفضل أيبمإ ؛

منكأجر الإخلاص محورة قرأ من أحر يكون هل فائدة; — ٥ ١ ٥
٢٦٠القرآنكاغ؟ محم 
٢٦١علتا(........ فيه يلتس طرينا محلك رمن حدث; معنى فائدة; — ٥١٦

٢٦١ّ .. ...١ .١ ١ ّ....٠ ّ . ١ ..٠ ٠ العالم...١ زلة من الصحيح ا،لوقف فايرة; — ٥ ١ ^١ 

لأبنجته نتمح هل والروي( الأحلام كتاب)تأويل فائدة; — ٥ ١ ٨

٢٦٢ثرين م

٢٦٢الدب.......................... من التائب معاملة كيفية فائدة; ٥— ١ ٩

٢٦٢...ّ......١..٠ ١٠فادد.هتحكماّتعإعالغناءالممحوببالمعازف.ّ— ٥٢٠

٢ ٦٣.. .١ ٠ ّ...٠....٠ ّ . ١ ...١ ١......١ العرس....٠ وقت الموعظة فائدة; — ٥ ٢ ١

٢٦٤الاتصال..بّ...ّ.......ا...ب..ّ.......ؤؤ... مهارات من فائدة; — ٥٢٢

٢٦٤مأه-فائدة;س<ننالوم 

١.٢٦٤..٠ الخهناب.....٠ بن وعمر الصديق أبوبكر الأمة; خير فائدة; — ٥ ٢ ٤

٢٦٥والشاي؟....ا...ّ.........ا.. القهوة صب عند يبدأ بمن فايدة; — ٥ ٢ ٥

٢٦٥الأعإلباليات إنإ فائدة; - ٥٢٦



الموائدلطائف 

٢٦٥الغرل شعر ت قائده " ٥٢٧

٢٦٦القرآن...................... قراءة عند الخشؤع مشروعية I فائدة — ٥ ٢ ٨

٢٦٦-فاءدة:لأنيةكاس٠؛٠......٠؛ّ.لأ..ؤ...بؤ٠..٠.؛٠لأ.٠؛...ّ..٠.ؤ٥٢٩

٢٦٦.................. ٠٠......القاصي ق توفرها ينبغي ثلاث فانية! —  ٥٣ ٠

٢ ٦٧ّ ّ . ١ ّ .... ٠ ٠ .٠ .......٠ ٠ ١ ّ ..... ٠ ١ ّ . ٠ القفاء٠ ق ؤلريفة قصة فائدة! —  ٥٣ ١

٢ ٦٧.. ٠١٠............  ٠١......... ١. هيرة لاين الإفصاح كتاب فائدة! — ٥٣٢

٢ ٦٨ؤ . ٠ ٠ ١ ..٠ ٠ ؤ ّ.. ّ... ؤ... ....٠ ١ . العاطس؟ نشت يكرم مض فائدة! -  ٥٣٣

٢٦٩.ّ.ؤ............ؤ........... ١٠٠.........انمن ةمه-ظئدة!يملخن 

٢٦٩اشة.ؤ.......................... النىنحوزضاضع 

٢٦٩...........ؤ.........ب......ب...... النية ْن التوبة كيفية فائدة! - ٥٣٦

٠٢٧ .٠........ّا........... الثاوب........ عند التعوذ حكم فائدة! — ٥٣٧

٢٧٠.............. ٠١الفتوى................ق اهل التحكم فائدة! — ٥٣٨

٢٧٠للقياس......... عليها اتفقوا ام الصحابة أقوال موافقة فائدة! - ٥٣٩

٢٧١الهلر................. عند الحسد بعض كشف استحباب فائدة! — ٥ ٤ ٠

١يلزم ما فائدة! — ٥٤١ ٢٧١...... ١٠١٠........٠١٠.^^، ٠١اختلاف عند ^ ١١

٢٧١ام اإدءاءضالأخالمحكم آ؛ه-فائدة! 



الفوائدلط1ئف 

٢٧٢................... بمشرؤع وليس جائزا يكون قد الثيء • قائده ~ ٥ ٤ ٣ 

٢٧٢........................ الناس عل حناته يونع الخاب ذاى.ةت " ٥٤٤

٢٧٣ ٠٠ؤ............  ٠٠.............الذموم الوعل. اراد ءائادةت — ٥٤٥

٢٧٣............. ١^١!؛... Jالعفوعن الظلوم أجر سقوط عدم ءائاJةت — ٥٤٦

ولكنالقفساء، رد أس_أس لا إق 

٢٧٤فيه اللطف أسألك 

٢٧٤اكر............... حق j كلمة)الشارع( إطلاق حكم فائدة: - ٥٤٨

٢٧٥رحمته(............ متقر ق ؤإياك اض رحمعنا قول؛ حكم فائد٥ت — ٥٤٩

٢٧٥..٠...  ٠٠٠..٠...... ٠٠.٠.٠ّ..العلم طلب تحصيل عوائق من فائدة: - ٥٥٠

٢٧٦...............  ٠١فيهم...يقال بإ القفل أهل إّتحار حكم —فائدة!  ٥٥١

٢٧٦سة:ضطلرامحصسم؟...ّ......................ب..ّ.. 

١٢٧٧ .... ١ ١ . ١ ٠ ١ ....٠ ١ . ..٠ ١ .. للدنيا.٠ طالب أي بن عل وصف فائدة! — ٥  ٥٣

٢٧٧٠............................تزود م من لأخار با ؤيأتيك فائدة! — ٥ ٥ ٤

٢٧٧اليدؤ.................ؤؤ..................... مل حكم ^ى.ة! 

٢٧٨....ّ.؟...ّ....؟..... للهموم سب بالالنيا الثديي التعلق فائدة! — ٥٥٦

٢٧٨الإنمات مهارة فائلأة! — ٥٥٧



الفوائدثطائف 

٢٧٩العاملة.......................•••.••••••حن إل إرشاد ت فائدة — ٥٥٨

٢٧٩اكاضءنمات.................................... ظئاوة:

٢٧٩العالية الهمة — ٥٦٠

٢٨٠....................................... الخثر أبواب مع ت فائدة " ٥٦١

٢٨٠عبمرة.......................................... فيها نمة فائدة — ٥٦٢

٢٨١... ّ......٠ ... ؤ٠ ؤ. ..٠. ١ ١ الموت..٠ بعد نكتتا التي الأعإل فائدْت ~ ٥  ٦٣

٢٨٢..... ٠١٠صحيحة غير مشهورة قصة ت فائدة — ٥ ٦ ٤

٢٨٢الخيالة؟ الأصلفياسإ 

مرادهيتحقق لا بالمشيئة تقبل المق عزمه يقرن لر من ت فائدة — ٥ ٦ ٦
٢٨٢غانا 

٢٨١". ١ ١ . .١ ؟ .. ١ ّ ّ ....... الاحتضار عند مصيره يعرف الإنسان فائدةت — ٥  ٦٧

٢٨٤..................... الوال..... حن الخلم مفاتح من فائدةت ٥—  ٦٨

٢٨٤ ١١..................................النكر إنكار درحات فائدة! — ٥ ٦ ٩

٢٨٤ؤ..... ١ ٠ ١ .... ١ • ؤ . الصلاة ق اوس والوٌالهواجيس علاج ذائدْت — ٥٧٠

٢٨٥......  ٠١٠. ١١النكر عن والنهي بالخروق الأمر ترك عقوبة هائية; — ٥٧١

٢٨٥الث.رءية( كتاب)امايير عن فائدة; —  ٥٧٢



اثفوائدثطائف 

٢٨٦............. هندية؟ الثاع ريمها ق العربية الأرقام هل ت فائدة — ٥٧٣

٢٨٧الثرعة(.......ؤ. )اكلكليف مصطلح: - ٥٧٤

٢٨٧..............  ١٠.. ١٠الوط.......مع الغالب ق الصواب —فائدة: ٥٧٥

٢٨٧.... ... ٠٠العلم.؛...فضل عل الدالة الأحاديث أعفلم من فائدة: - ٥٧٦

٢٨٨لف.............ب..............ؤ؛.؛. الحواهركلأم من فائدة: — ٥٧٧

٢٨٨.؛... ٠٠...........................الدعوةفقه لطائف من فائال.ة: —  ٥٧٨

٢٨٨العابثن...................... وكثرة العفلياء ناJرة ق الر فائدة: — ٥٧٩

٢٨٩الخمعة............................ يوم عفلمة مظاهر ْبن فائدة: — ٥٨٠

٢٨٩....ا.ا...؛..............ا.....؛....اا منأءجب١لأدلة —فائدة: ٥٨١

٢٨٩بالدن الدنيا أكل فائدة: - ٥٨٢

٠ّ... .٠.  ٠٠.٠......الماجحين صفات من ا،لواعيد ل التبكير فائدة: —  ٥٨٣

٠الأحمق................................. مصاحبة حهلورة فائدة: — ٥٨٤

٠الكريم............................ والفقير البخيل الغني فائدة: — ٥٨٥

٠..... .......؛..٠  ٠٠٠الوءاء...ب..........إجابة أساب ْن فادد٥ت — ٥٨٦

١..............  ٠٠.الأخلاق؟ مكارم عل نمك تري كيف فائدة: — ٥٨٧

١محاق -ئئدة:ءذلمةاف ٥٨٨



٢٩١الحاهل التعامل«ع كيفية ! oJIjI؛" ٥٨٩

٢٩١الأم؛ن..................... القوي استأجرت من خر إن — ٥ ٩ ٠

٥٩١ —oJjLs ٢٩٢الضيق وقت الصديق ؛

٢٩٢بشر قلب عل بجْلر لا ما النعيم من الحنة ي • فايدْ — ٥٩٢

٢٩٢٠..................م.......

٢٩١٠.سبب.............. ^^مرالحاة

٥  ٩٥ —o^Ls ٢ ٩١٢التدبير.................... سوء من تمامه نل السر إفشاء ت

٢٩٤........  ١٠مأرب.................................... JU—هائية! ٥٩٦

٢٩٤...........٠١جينا..............................العزة ف ذائال.ةت — ٥  ٩٧

٢٩٤ّ...٠. ...... ١٠.٠..ؤ ؤ....٠. أعلمه..... لا عنوا لأخي لعل فائدة: - ٥٩٨

٢٩٥التصنيف.......................... كثرة ق الر هو هل.ا فائدة: — ٥٩٩

٢٩٥الحقيقة........................ إل للوصول ثروحل ثلاثة فائدة: — ٦ ٠ ٠

٢ ٩٦الخفية....................................... الأفات من فائدة: - ٦ ٠ ١

٢٩٦.....ؤّّّ....لأب..ّ.ّ. ٠٠-فائدة:إنإالأءإلباليات..............٦٠٢

٢٩٦..ّ........ حصبةأرض فلها محليبة بدرة كل فائدة: — ٦ ٠  ١٠

٢ ٩٧ولن.آه ونعيمه القلب كإل فائدة: — ٦٠٤



]طائفاكوايد

٢ ٩٧......................... ال3ليب„..ب...... أي حكم •_ ت فانية — ٦٠٥

٢٩٧.........■•••• ٠١الهموم.......................أسباب ،؛من 

٢٩٧....... ٠٠علم.......بغير الفتوى حطورة •

I ٢ ٩٨. ١ .• ٠ • ٠ ٠ ؤ . ١ . ٠ ..٠ ١ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ...٠ ؤ.٠. . .٠ القوبة العفوعل قوم

٢٩٨:حك٠ةJآية 

فاني— ٦

٦—قائد

فاني— ٦ 

قائد— ٦ 

٣

قائد— ٦ 

٦—قائد

٦—قائد

قائد— ٦ 

قائل— ٦ 

فايل— ٦ 

قائد٦— 

٢٩٨النفس مراب مب أ؛ 

I ٢٩٩عيمان.ابن عن وبة مكاو قصة

٢٩٩■••■••••••••••• ٠٠...........٠٠١٠٠١...السعادةأسباب من ;

٣٠. ....٠ ٠ ......٠ العلعام.٠ دأب من للدليل الخالق عل الرد  ٠ I

٠٣٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ . ..٠ ..٠ ٠ ...٠ .....٠ ١ . ٠ العادة فواعد من !

٠٣٠ الذاكرة..ؤ...............ؤ..............ا تقوية محلرق من ت

والتالأدب حمن ت  ٣٠٠

٣٠١والعمل.ب...بؤ...................ب....ؤ..ّ..ؤ..... العلم فائدة؛ — ٦ 

١٣٠ وقيصر الخطاب بن عمر فائاوة؛ ٦" 

٣٠١الخلق وسوء الخلق حن فائدة؛ — ٦١٩

٣٠٢آدمابن صعق ٠^١١هر من فائدة؛ — ٦ ٢ ٠



الفوائدلطائف 

٠٣ ٢ العصية.....ب...... الرصى حطورة فائدة؛ — ١٦٢

٣٠٢.......  ٠١٠.... ٠١....المخلوق........ عل الاعتإد حطورة هائية! — ٦٢٢

٣٠٢..................... ٠١-فاءدة:أوغاسوى...................٦٢٣

٣....ا....ّ..؟ا............٠........... الرؤياعجائب من فائدة؛ — ٦٢٤

٣لإسلام.ؤ........ب.ّّ.ؤ....ا. ا لشخ المنسوب الختم دعاء فائدة؛ — ٦ ٢ ٥ 

٤ّ. .... ....٠ اكوبة.........................١ ممة؛أمحلمأنوغ 

٤.............  ٠٠والطباع الغرائز يمحوان لا والتربية الدين فائدة؛ — ٦٢٧

٤.......................٠ ١٠العميان.عند الذكاء قوة سب فائدة؛ — ٦٢٨

٤.. ٠٠١الفللم؟.......أم النفوس ثيم من العدل فائدة؛ — ٦٢٩

٥......  ١٠التقوى.........................لزوم ل عادة الفائدة؛ — ٦٣*

٥...٠ ..........١ ...١ .١ ١ ...٠ ...١ ٠ ا الوسيلة؟ ت؛رر الغاية هل فائدة؛ — ١٦٣

٦المعمية.........؛.ؤ..؛.....ؤ..ّ..ب....ؤ. وذل الطاعة عز فائدة؛ - ٦٣٢

٦ؤ.................... ..ؤ........ ؤ........ الذكر فوائد من ظئدة؛ - ٦٣٣

٣٠٦.............ّّ....لأ..١٠٠الثوري......سفيان مواعفلُ من فائدة؛ —  ٤٦٣

٣٠٦ ٠١..................١  ١٠اليشري...........الحمل محدودية فائدة؛ — ٦٣٥

٣٠٧والوؤع الزهل. ين الفرق فائل.ة؛ — ٦٣٦

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣



الفوائدلطائف ^جَِ ٠Cق٧1
٣٠٧الختاة..........................................ق هاعدة فائدة: - ٦٣٧

٣٠٧هوروحها........................... الصلاة ق الخضؤع فايوة: —  ٦٣٨

٠٣ ٧ ؛... ٠٠.....٠٠٠١....٠٠الماس.......مع المعامل قواعد من فائدة: - ٦٣٩

٣٠٨الأجسام.ّ............... موت س أعظم القالوب موت فائال.ة: — ٦٤٠

٣٠٨..........٠٠الشعبي.........................ؤلراثف س فائدة: — ٦ ٤ ١

٣٠٨.... ٠٠والأحق؟........؛.الخاهل المعامل.ع يكون كيف -فائدة: ٦٤٢

٠٣ البصر...............................٨ عمي القدر نزل إذا فائدة: — ٦٤٣

٣٠٩اشر............................ أطوارالإنازكأطوار فائدة: - ٦٤٤

٩٣٠ ................................ب....ب الحول فضل فائدة: — ٦٤٥

٣٠٩الدنيا.................. للحياة المغصات لزوم ل الحكمة فائدة: — ٦٤٦

٣١٠ى؟............. مايقال ح والأحمق العاقل تعامل 

١٣ ٠ .............. ....٠ .. ٠١الأقوال.و المفسية العوارض أثر فائدة: ٦-  ٤٨

٣١١................. اللف....................١ موائل س ائدة: ف— 

٣١١والخاء................................... الكرم فمل فانية: " ٦٥ ٠

٣١١........ ٠١. ٠٠...... ١٠البلاغة...............جواهر كتاب فائدة: -  ٦٥١

٣١٢المص عيوب عل العرف طرق فائدة: -  ٦٥٢



الفوائدلطائف 

٣١٢..دب.....ب........ب. الخامدمداراة صعوبة — ٦٥٣

...........؛ؤ..ب؛......ء..........؛...\امس:سملبكافأ

٣١٢والقوة.............................. الثجائ الفرق)خن فائدةت — ٦٥٥

٣١٣حدر...وراء أومن محصنة قرى ق إلا حينا يقاتلونكم لا ت فائدة — ٦ ٥ ٦

٣١٣يهأ-فائدة:وسيوقشحف..................................... 

٣١٣الصحة................................ؤ......... أدب -فائدة: ٦٥٨

٣١٤. ٠٠..... ٠٠٠٠..... ١٠العبادة....نوافل من أفضل العلم نشر فائدْت — ٦٥٩

٣١٤ّ للاحتفار................... متحضرا كان من العائل فائدةت — ٦٦٠

١٣ ٤ .............ؤ....... العلم.................... منآداب فائدة: - ٦٦١

٣١٥الهوى محالفة -فائدة: ٦٦٢

٣١٥اسةوالألم٠.......٠ب.٠ب.؛ؤ......ّ...................... -فائدة:٦٦٣

٣١٥والشجاعة...؛.........................ّ..ا.ب...ّ. الرأى -فائدة:٦٦٤

٣١٥....... ٠٠الزوجية...المعادة أسماب من الزوج؛ن صلاح فائدة: — ٦ ٦ ٥

٣١٥الزهد حقيقة -فائدة: ٦٦٦

٣١٦٠١أحلام..............................الدنيا من مفى ما فائدة: — ٦٦١^

٣١٦الضر كثف -فائدة:دUء ٦٦٨



الفوائدلطائف 

٣١٦قولالاعتدارمنملكرمالأخلاق...................... -فائدة:  ٦٦٩

٣١٧^ىلة:ضالكلأم.....؛...ؤلأ...؛..ب...........................

٠٣١٧.....٠.. ...١ غرمتكلف............١. صهل الكبار كلام فائدة؛ —  ٦٧ ١

١٣ ٧ .٠ ..٠. .............٠ الأذان بعد للمسجد للدهاب الئاترة ظءدة: - ٦٧٢

١٣ ٧ ......... .٠  ٠٠ؤ..... ....٠ ٠ ؛. ٠. افة محي والأحمق العاهل ظءدة: - ٦٧٣

٣١٨؛. ٠٠الدلة.ؤ....؛...؛.ي....؛........علهم صربت فائدة: - ٦٧٤

٣١٨........................ ابالأنوف لاتشم رائحة للصدق فائدة: — ٦٧٥

٣١٨اللمان...ب...........؛...؛..لأ............؛ ق الورع أشد فائدة: - ٦٧٦

٣١٩......٠.٠ّ....ّ...٠..٠...٠ؤ......؛لهايضلن من فل دقيقة فائدة: - ٦٧٧

١٣ ٩ الخكإء..ّ...ّ؛.؛.ّ.ؤ....ؤ..........ؤؤؤء..ب... أقوال من فائدة: - ٦٧٨

٩٣١ الهوى........؛.؛....؛.؛.ؤ....؛.؛..ّ؛... عن القس ومي فائدة: - ٦٧٩

٣١٩٠الخطأ.............................عل يهللق قد الكذب فائدة: —  ٦٨ ٠

٣٢٠ ٠٠٠الأخيار..............صحتة بركة فائدة: - ٦٨١

٣٢٠....... ٠٠٠٠....ّ؛ؤ......ّ..ب..٠٠٠اححلسبةا...-فائدة: ٦٨٢

٠٣٢٠............................. ثرضضة حكم وكل ظءيدة: - ٦٨٣

١٣٢ علانية...................... أساء ومن سنا أماء من توبة فائدة: — ٦٨٤



٣٢١>ضو........................... يطول نمس ثيء كل فائدة: - ٦٨٥

١٣٢ ر. اللغات ٍلبقات فائدة: - ٦٨٦

٣٢٢...............  ٠١ااشaلان................يضحك محدما فائدة: - ٦٨٧

٣٢٢........................ ٠٠الخورات...ّ.ب...^ائدة:حهلورةأنمر

٣٢٢ظئدة:سسسامحصبؤ...ب.....ب..ا.ّ.ؤ.ّ....ا.ّ 

٣٢٣الدنيا مثل -فائدة: ٦٩٠

٣٢٣انوالخثر -فائدة: ٦٩١

٣٢٣الغضب............................ ترك و الخلق حمن فائدة: - ٦٩٢

٣٢٣والطاءةب....ّ...ب........................ العصية ب؛ن ما فائدة: — ٦٩٣

٣٢٣انملع................................. مع ال الامترّآفة -فائدة: ٦٩ ٤

٣٢٤شمك -فائدة:هن٠ب ٦٩٥

٦٣٢٤-فائدة:وذوترنهوأذن................ّ.ؤ..................... 

٣٢٤-فائدة:وممة-lمل ٦٩٧

٣٢٥الحة..ب..ؤ..ب...........ب...... الأخلاق تكب كتف فائدة: - ٦٩٨

٣٢٥^ممة:حنالأباع........ب................................. 

٣٢٥ ٧٧١حروف عدد فائدة: ٧- ٠ ٠



لط1ئفالفوائاو

٦٣٢ ............................. النفس لجاهدة ثمرة الهداية ءاداللأة1 ٧— ٠ ١ 

٦٣٢ ّ.........٠ ّ ..... ٠ ١ ..٠ ّ ّ... ١ ّ .... الخلوقات عجائب من ت فائدة ٧— ٠ ٢

٣٢٦...............................٠٠بارع...تلتص لا أرع ت فائدة — ٧٠٣

٣٢٧............................ ممستين الصبة بجعل الخنع فاددةت — ٧ ٠ ٤

٣٢٧بمات آباء -فائدة: ٧٠٥

٣٢٧..................ا.ّا.......... يداوييامن أعيت الخإقة فائدة: ٧— ٠ ٦

٣٢٧؛؛.. الاس.......لألأ...لأّ..ّ........؛......ّ...ؤ... أفضل فائدة: ٧- ٠ ٧

١٣٢٧........٠ .٠ ...؟..... ..١ .....٠ .. ١٠بالفطرة -٦١ معترف قيم فائدة: — ٧ ٠ ٨

٣٢٨ا....ّ....ؤؤ.........ّّ... الثرين وثر الخ^رين خبمر تمييز فائدة: ٧— ٠ ٩

٢٣ ٨ ؟ ّ ّ .. ٠ ..٠ ..١ ٠ ٠ ّ.٠ ّ ...٠ ...١ ..١ ١ ّ..٠ ّ.... ّ... أ٠ عجيبة حالة فائدة: — ٧ ١ ٠

٩٣٢ ..ب...ّ............... الدنيا............... مليان حقيقة فائدة: — ٧ ١ ١ 

٩٣٢ ... ١  ٠١..١...................١. السوء... هالة تستقبل كيف فائدة: ٧— ١ ٢

٣٢٩١٠............................والتمني. الرجاء بين الفرق فائوة: — ٧ ١ ٣

٠٣٣ ١  ٠٠.....١. الإنشاء..........٠ باب من أوصع الإخبار باب فائدة: ٧— ١ ٤

٣٣* ؤ٠......  ٠٠٠العمل. حن مع العلم غير ق تنبغي لا الغبطة فائدة: — ٧ ١ ٥

١٣٣ الصيبة؟ وقع نحقق كيف فائدة: ٧— ١ ٦



الفوائدثطائف 

٣٣١سيقولون؟................... فإذا القور ق من لوتكلم فائدة: - ٧١٧

٣٣١ّ... ؤ.. ّ.٠. ؤ ..٠... .٠ ؤ.٠  ٠.١..... ٠٠.٠٠...الثيب ق الحكمة فائدة: ٧-  ١٨

١٣٣ ٠ ......................٠. ١ ٠ واكااعين الصحابة »،ع أجلس فائدة! ٧— ١ ٩

٣٣٢الحرام عن غنية الحلال ق فائدة: -  ٧٢ ٠

٣٣٢عجيبة................... صناعة إل محاج القس محامية فائدة: -  ٧٢ ١

٣٣٢والشجاءة؛ّ...ّ... الرأي محدْ اجتمع من العظيم الرجل فائدة: - ٧٢٢

٣٣٢...................٠......  ٠٠٠الموع.إل الض نزوع مر فائدة: - ٧٢٣

٣٣٣به ابدزوا-فائدة: ٧٢٤

٣٣٣ ٠٠٠٠٠حدودالأخلأق.......ّ......ؤ.ّ.ؤ.......ء......ؤ..-فائدة: ٧٢٥

٣٣٤..ّ...ّب.........ؤ...ؤ.ؤ.... الراد؟ الشياطض نحب، ذا لما فائدة: - ٧٢٦

٣٣٤العمل...........................٠...... جنس من الحناء ت قائده — ٧٢٧

٣٣٥....ا..ا؟....ّب.... ٠١٠ويمنيهم...................يعدهم فائدة: — ٧٢٨

٠.٣٣٥...... ٠  ٠٠والعموم.الهموم با>اح إلا تم لا الفر متعة فائدة: - ٩٧٢ 

٣٣٥الشيطان.............................. القانون مواد أول فانية: - ٧٣ ٠

٣٣٥ّ.. .٠.؟.....١..٠ الساعتوأشراؤل أحاديث ل مفيدة قاءا-ة فائدة: — ٧٣ ١

٣٣٦القليل من الشر أو الحر ياق قد فائدة: - ٧٣٢



الفوائد

٣٣٦لحكمة الشعر من إن ءائاوة1 — ٧٣٣

٣٣٦مرك................................... أفشى من تلم لا فائدة: -  ٤٧٣ 

٣٣٧الحسية............ّ.........لأ.. من أنس المعنوية الصورة فائدة: — ٧٣٥

٣٣٧. ٠٠١١٠..........................٠٠٠٠١٠بالتوية..التسويف فائدة؛ — ٧٣٦

٣٣٧..............١.........٠... ٠٠٠٠العلم......دين الإسلام فايرة: - ٧٣٧

٣٣٧....................... ١٠القلب له ينشرح الص.الح العمل فائدة؛ —  ٧٣٨

٣٣٨المنكر..ؤ......... عن والنهي بالمعروف الأمر ل الصلاح فائدة؛ — ٧٣٩

٣٣٨................ .• ٠٠٠١ب...............ب  ١٠الحكم أحمل من فائدة؛ — ٧٤ ٠

٣٣٩.. ٠٠٠٠١محيودة.............................الإنسان طاقة فائدة؛ — ٧٤ ١

٣٣٩.........................  ٠٠١التعبثر.بحن الاهتإم أهمية فايرة؛ — ٢٧٤ 

٣٣٩المفللموم دعوة فائدة؛ - ٧٤٣

٣٤٠.. ٠ ..٠ .٠ ١ ...١ ٠ ١ ......٠ ...٠ ١ .١ ١ الصدر. انشراح أساب من فائدة؛ ٧— ٤ ٤

٠٣٤ .. ٠٠١حكيم..محرب مقالة فائدة؛ — ٥٧٤ 

٣٤٠....١...........١.. ١١.٠.........يفهمون بإ الناس حدثوا فائدة؛ — ٦٧٤ 

٣٤١..٠... ٠٠.. ١.١ ١٠٠.١......العزيز.٠ عثد بن عمر مواعغل من فائدة؛ — ٧٤٧

١٣٤ ...... ٠١٠١٠٠الأموال..........أمناء من أقل الأمرار أمناء ظئدة؛ - ٧٤٨



الفوائدلطائف 

٣٤١اكر..,........ب.,.ب..ب.ب,ب. من والذموم المدوح فائدة! — ٩٧٤

٣٤٢الهوى ،ه¥-ف1ئدة:حهاد 

٣٤٢ ص

٣٤٣العتاب...,...,..,.,.,,,,,,.,,,,,. ق الألفاظ انتهاء أهمية فائدة: - ٧٥٢

٣٤٣معتر؟ رى فيا لك أما فائدة: - ٧٥٣

٣٤٣,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,العالاء أنصاف فائدة: ٧— ٥ ٤

٣٤٣الدين.....,..,,,,,,,,,,..,,.....,...,. وناصح قدامة ابن فائدة: - ٧٥٥

٣٤٤أتقاكم افه محي أكرمكم إن فائدة: - ٧٥٦

٣٤٤وعدل رحمة الإملأمة الثريعة فائدة: - ٧٥٧

٣٤٥البخور,,,,,,,,,,,,,,,,,,, من المابون إل أحوج الومحغ فائدة: — ٧٥٨

٥٣٤ محنه! كل التشديد فائدة: - ٧٥٩

٣٤٥القرآن تدر فائدة: - ٧٦٠

٣٤٥مجرب -أملان فائدة: -  ٧٦ ١

٣٤٦الصالحة الرؤيا آداب فائدة: - ٧٦٢

٣٤٦...,,,,.,.,..اسمر-ظءدة: ٧٦٣

٣٤٦المبادرةإلهمات ةاُما-فائدةت



الفوائدلطائف 

٣٤٦الميحة........... عواقبها تفي لا العاصي لذات ءائدةت — ٥٧٦

٣٤٧ ٠.٠١.........٠١فقده...........فوحد شيئا طه عبد ترك ما ت فائدة — ٧٦٦

٣ ٤٧ؤ...........٠.......٠. المهاية.......٠ ي اطه لقاء من بد لا فائدة: -  ٧٦٧

٣٤٧العلاقات.................................... قواعد من فائدة: - ٧٦٨

٣٤٧البشر................... موازين عن افه موانين اختلاف فائدة: - ٧٦٩

٣٤٨............ ٠٠٠الأخلاق............................سيد فائدة: - ٧٧ ٠

٣٤٨الغيبة.......................... تركت الدراهم حب من فائدة: -  ٧٧ ١

٣٤٨......٠٠٠.٠.١٠٠٠١.نياق شة رب فائدة: -  ٧٧٢

٤٣ ٩  ٠.٠١ ؤ.....٠ ؤ. ؤ..٠ .. ٠. للوماوس......١ علاج العلم طلب فائدة: - ٧٧٣

٣٤٩ؤ........................... تشرفالكلاب حش فائدة: - ٧٧٤

٣٤٩أمه..بهلن ق للجن؛ن بالنسبة كالدنيا للدنيا بالنسبة الأخرة فائدة: — ٧٧٥

٣٥٠........................... ١ خك نحلت إذا الذنوب لت فانية: - ٧٧٦

٠٣٥ الأمور...............١ هدْ منه ترى محي إنسانا فدح لا ظئدة: - ٧٧٧

٣٥٠النمرود.............ب...ر.... ْع قوآلظؤأ إبراهيم قمة فائدة: - ٧٧٨

٣٥١.. ٠٠٠اكوماكلادن.ء...............ب........بمدى لا اط4 ^ممة:

٣٥١منأشهرانمرنلارزى فائدة: - ٧٨٠



ائفوائدلطائف 

٣٥٢......................••....••..•••والذم الدح ل المبالغة ت فائدة — ١٧٨

٣٥٢لب............................. الورزق الإمحاب رزق ءائاJةت — ٧٨٢

٣٥٣س_بإلاضدقة.......................................

٣٥٣......... أذى يتبعها صدقة من خر ومغفرة معروف قول فائدة! — ٧٨٤

٣٥٤...............................أجرا وأكثر تعبا أقل العالم فائدة! —  ٧٨٥

٣٥٤يقع................................. لا المعروف صاحب فائدة! — ٧٨٦

٤٣٥  ٠١.. ٠ ؤ  ٠٠..............؛٠ ٠.......... ...٠ . القس آفات من فائدة! -  ٧٨٧

٣٥٥والأمحاباؤ......ّ..ا...........ؤ......... المخيل فضل فائدة! - ٧٨٨

٣٥٥اسل..............ّ...ّ؛...ب......؛......ؤ.ّّ؛.. ام أق-فائدة! ٧٨٩

٣٥٦........................... ١٠محوي........)عمة ذي كل فائدة! — ٧٩ ٠

٣٥٦؛؛...... ٠٠.............أفضل؟ الصدقة إظهار يكون ْض فائدة! - ٧٩ ١

٣٥٦الروحي العال؛ فائدة! -  ٧٩٢

٣٥٦..لأب؛...............ا..... باض الظن سوء أهل هم الحبناء قائده! — ٧٩٣

٣٥٧والاحرة الدنيا أهل أحلاق أفضل فائدة! - ٧٩٤

٣٥٧................... الأشياء أعجب من باللأمة الاغترار فائدة! - ٧٩٥

٣٥٨المفاليس أموال رأس فائدة! — ٧٩٦



الفوائدلطائف 

٣٥٨.......... القرآن ق ه عثاثمارن ثفؤ، ؛ ٧٥١وماؤ تكرر مر • فائدة ٧"  ٩٧

٣٥٨الأم.رب..اؤؤ....؛..........................٠ ق وشاورهم فائدة: - ٧٩٨

٣٥٩قتاق.اّ......ب..........ّ...ا.بؤ. اض يدي ض الانكار فائدة: - ٧٩٩

٣٥٩٠..................١٠الإدارة.............علم فواعد من فائدة: ٨— ٠ ٠

٣٥٩........ ١٠٠امآزاتكريم.......ؤ..و سافظئدة: 

٣٥٩العلانية..........١ ديوان الرإل ديوان من العمل انممال فائدة: ٨- ٠ ٢

الالذي المعروف من مصيبته حال ان الإنمع الوقوف فائدة: ٨— ٠ ٣

٣٦٠ض

٠٣٦ ...  ١٠١٠٠.ّّ.............١ فتنة.... لبعض بعضكم وحعالنا فائدة: ٨— ٠ ٤

١٣٦  ٠.٠إليه......الناس حوائج كثرت علميه اممه نعم كثرت س فائدة: ٨— ٠ ٥

٣٦١............ ١٠٠٠الض.............عل الإخلاص مشقة فائدة: ٨— ٠ ٦

١٣٦ ٠................ .٠. ١. مضح.....٠ حق فإزائه محرف كل فائدة: ٨— ٠ ٧

٣٦١...............٠ ٠٠٠تحتاجإليها.....ّ...فقد نحقرأذا 

٣٦٢.......ب........ لمجاهدةفتحتاج الطع من داغر لها النية فائدة: ٨— * ٩

٣٦٢بما...........١.... والافتخار بالعمة التحدث بتن الفرق فائدة: ٨- ١ ٠

٣٦٢فراسة الماص أصدق ظئدة: - ٨١ ١



الفوائدلطائف 

٣٦٣الخلق......................... حن لأخيار اس ها فائدة: ٨- ١ ٢ 

٣٦٣.... ....٠ ......٠ باش( إلا م؛ ولا ج )لا  Jyفواد من قادة: ٨- ١ ٣

٣٦٣أنصار.ب....ب.....ؤا...ب...ب....ا...اب.. من وما فائدة؛ ٨— ١ ٤

٣٦٤ام-فاممة:سالأمافاس............ؤ....؛........؛بب....ؤ.... 

٣٦٤ؤ.٠ ؤ.......١ ...٠..  ٠.٠.٠٠٠.٠.٠٠ؤ.النفس.٠.. أحوال معرفة فائدة: — ٦٨١ 

٣٦٤ؤ.......٠ . ١ ..٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ......٠ ٠ .٠ .٠ .٠ الصحية...٠ آداب من فائدة: ٨— ١ ٧

٥٣٦ ؤ..... .. ٠ .١ ٠ ٠ ٠ .....٠ ؤ.٠ ... ..١. ....٠ يفلح....٠ لا الكذ.اب فائدة: ٨" ١ ٨

٥٣٦ .٠. ٠ .....١  ٠.٠............٠  ٠٠ ٠٠٠ الشافعي الإمام روائع من فائدة: ٨" ١ ٩

٣٦٥... ٠٠٠اللكرسكالأءللمك.......................

٣٦٥........... ٠١طل.........ّ...............ينضر لا ارابي ح—فائالة:

٣٦٦ ١١..................١١١.....٠........ولايأق العلمفائدة: — ٨٢٢

٣٦٦اننثي روائع من -قادة: ٨٢٣

٣٦٦..... ١٠٠٠...........ّ؛..ّّ...ب؛...-ظممة:لمذكرأُوفص؟ ٨٢٤

٣٦٧................... المجالس.................؛٠ منآداب قادة: - ٥٨٢ 

٣٦٧العام المال -قادة: ٨٢٦

٣٦٧اش ق الحب معنى فائل.ة: —  ٨٢٧



الفوائدلطائف خخإكم(آِِ 
٣٦٨الثلاث.......................................... العيون ت قائده — ٨٢٨

٣٦٨.................... الحزن ودمعة السرور دمعة ، juالفرق  ٩٨٢ 

١٣٦٨ .٠ .... ١. .١. ....١.  ٠١...للرحيل..١. انموة أحد من العاقل فائدةت — ٨٣ ٠

٣٦٨............ ٠٠٠الوالدين....................طاعة صابمل قائدة: - ٨٣١

٣٦٩السور...............ّ..لإ...... أوائل ق المقهلحة الحروف فائدة! — ٨٣٢

٣٦٩به............ؤ...لأ... تل لا كيجة لك الماس إكرام فائدة: -  ٨٣٣

٠^١٣ ٠٠...................١١والحزم........العزيمة ين الفرق فائدة: — ٨٣٤

٠٣٧ ............ ٠٠والمعجب البخيل من تقع إنإ بالمعروف المنة فائدة: —  ٨٣٥

٠٣٧ .....٠ .........................١........٠. ٠ المعاصي ثوم فايوة: — ٨٣٦

١٣٧ ... ...١ ١ .٠ .٠ شهادته.....٠ تقبل فلا الحز يرى أنه زعم من فائدة: " ٨٣٧

١٣٧ ......... ..٠  ١٠أمره.......................عل غالب وافه فائدة: - ٨٣٨

٣٧٢.............. ٠٠١١الشرر....؟؟..متمغر من المار معظم فايرة: — ٨٣٩

٣٧٢ؤ..٠. ّ.. ..٠... ٠.٠.ّ.....٠ افه.. عل الموكل مأر من الرصى فائدة: - ٨٤ ٠

٣٧٢الغضب..........................ب...ب. عند الغيظ كظم فايدة: — ٨٤ ١

٣٧٢ّ ؤ.١ ١..١ ١ ١ ّ.....٠ ّ ّ... ّ ...٠.. الحوزي...٠ ابن تاملأت من فائدة: — ٨٤٢

٣٧٣الكبار أحلاق من فائدة: - ٨٤٣



الفوائدلطائف 

٣٧٣الأخلاق سد فائدة: -  ٤٨٤

٣٧٣الدين............ هن النفس وسخاء الصدر ملامة منزلة فائدة: —  ٥٨٤ 

٣٧٣ؤ... فهليرْ..........٠.......٠...١..٠. من حر الرأي خمبمر فائد١ة: — ٦٨٤ 

٣٧٤....... ١٠......٠١فائدة:سيامحةالناص..........................— ٨٤٧

٣٧٤العقل.ا....؟..............ا.....ا............ا.. موضع فاكة: — ٨٤٨

٣٧٤. ١٠١السلامة..............................١....طرق من فائدة: — ٩٨٤ 

٣٧٤الحق.............................. ْع الوقوف ق التجرد فائدة: — ٨٥ ٠

٣٧٥........١.  ٠٠١•م.........الاختلاط باعتبار الماس أمام فائدة: — ٨٥ ١

٣٧٥. ٠٠..٠...................٠....٠ العورات...١ نتع حعلورة فايوة: — ٢٨٥ 

٣٧٥الاوسان؛ن..................................... أحد القلم فائدة: —  ٨٥٣

٣٧٦.........................ب..ّ الخير؟...... ■^؛٤ يكون أين فائدْت " ٤٨٥ 

٣٧٦................... ١٠٠^ذهممسثهمه........

١٣٧٦...٠.. ٠ ........١ ٠.٠.....١ .١ ؤإدياراإقبالا القلوب لهال.ا إن فائدة: — ٨٥٦

٣٧٧.....ّ.......... ٠١٠١المعانل..............ْع المعامل كيفية فائدة: — ٨٥٧

٣٧٧الصالح؛ن...ؤ....ب..ّّ................ عل نكي الأرض فائدة: — ٨٥٨

٣٧٧المخلوقات عجائب س اة: فائال— ٨٥٩



الفوائدلطائف ائعرموِِِ 
٣٧٨الخلؤرا....... لخدمة يالتم، ابتل ض التم، عن رغب من فائدة؛ " ٠٨٦

٣٧٨.....................ب

٣٧٨عدابذ............................. والقرفة رحة الخإعة فائدة: - ٨٦٢

٣٧٩العظيمة..................... النعم من للأنعام اق، تدليل فائدة؛ — ٨٦٣

٣٧٩الثورة فوائد من قائده؛ — ٨٦٤

٣٧٩العقوليحاجةإلاكJاءكالأحاد..................... -فائد٥: ٨٦٥

٣٨٠اكغابن.بب...ا....ؤ.....ؤ.ا.ؤب....ا...........ّ..ا.. يوم —فائدة؛ ٨٦٦

٣٨٠................... ابتعدت،؟!إذا إلا السعادة نرى لا ذا لما فائدة؛ - ٨٦٧

٣٨٠الخلايا................................. ل كالمحل كونوا فائدة؛ - ٨٦٨

٣٨٠الدموالأذش...ب.ا.ّب......؛ّ..ب.......ّ.ّ.....ب.؛•.. -فائدة؛ ٨٦٩

١٣٨ ّ ّ .. ..٠ ّ....١ .... ٠٠ّ.....٠ ....١ بعيوبه؟ أحاك تشعر كيف فائدة؛ — ٨٧ ٠

٣٨١..... ٠١.٠١٠٠............٠٠٠والعام.......نة الالفرق؛،ن فائدة؛ — ٨٧ ١

٣٨١...٠....٠..... ١١٠القليل......بؤ......ؤ..من أقل الحرمان فايوة؛ —  ٨٧٢

١٣٨ .٠  ٠.٠١  ٠١...١. .١.......١. .........٠ يدرك لا النعيم فائدة؛ — ٨٧٣

١٣٨ ١ ....٠ ٠ ٠ ؤ..٠ ّ. ّ. .. بحكمة...٠ ينطق أن يمكن لا الريا آكل فائدة؛ — ٤٨٧ 

٣٨٢الناس؟ هوأكرم من فائدة؛ — ٨٧٥



الفوائدلطائف 

٣٨٢حيركم حدوا نائده؛ — ٨٧٦

٣٨٢.............................. حاجة منهم تطلب لا ثلاثة ت فانية — ٨٧٧

٣٨٣ملأتا قالوا فائدة: -  ٨٧٨

٣٨٣..... .٠  ٠٠ؤ....ؤ... ....... كلائا...٠ فاعطناْ كلائا أعطانا فائدة: - ٨٧٨

١٣٨٣..٠.... ..٠ ٠.١العلوم أماميات عل الاطلاع عل الحرص فائدة: —  ٨٨ ٠

٣٨٤. ......٠ ١ ...٠ ٠ ....٠ أزمنتهم....١ تناب الأنبياء معجزات فائدة: — ٨٨ ١

٣٨٤بالعلم البخل قائلوه: — ٨٨٢

٣٨٥. ٠١١ل........ا.ا...............لأما وا الرجاء بين الفرق فائدة: — ٨٨٣

٣٨٥. ١.١١١..............مض فائدة: - ٨٨٤

٣٨٥.......  ٠٠..........المحرمة؟ غم الهليقة ْع تتعامل كيف فائدة: —  ٨٨٥

٣٨٦.....  ١٠٠٠٠الحيوان.................عند حتى الكدب قح فائدة: — ٨٨٦

٣٨٦......... .......ّ....ّ............ الأخلاق. عجائب من فائدة: —  ٨٨٧

٣٨٧..٠ ...١ ١ ٠ ١ .٠ ١ ؤ .... ....١ .١ ١ ........٠ له.....٠ معنى لا اسم فائدة: —  ٨٨٨

٣٨٧........ ١٠والثبات...............................؟العزم فائدة: — ٨٨٩

٣٨٧عندهم...........٠ الإنسان قدر من تنقص للتاس الحاجة فائال.ة: — ٨٩ ٠

٣٨٨الجالسة أدب من فائل.ة: — ٨٩ ١



الفوائدلطائف 1ثقكموَُِ 
٣٨٨الوت محايدة! —  ٨٩٢

٣٨٨والهئة البشارة ض الفرق 

٣٨٩الحرام...................... يرويه لا الحلال يرويه لا من هائية! — ٤٨٩ 

٣٨٩........ ٠٠٠..........٠٠اللسان...............ويع الويع فائدة• — ٨٩٥

٣٨٩..................... فدمك! فيك ليس بإ مدحك من فائدة! — ٨٩٦

٣٨٩........................  ١٠الأشياء.........تتبين وبضدها فائال.ة! — ٨٩٧

٣٩٠.ّ....... ........ ٠١عادة.........الأساب من الشجاعة هائية! — ٨٩٨

٣٩٠الحرجة.... المواقف بعض من نحلص قد وقتها ق الهلرفة هايوة! —  ٨٩٩

٩٠ ٣٩١القول........••...•••■•••••••••••••••لحن ل ولتعرفنهم فائدة! - ٠ 

٣٩١البارئ............................................. الوؤع فايوة! — ٩٠١

٣٩١................ واحدا ثيءإلائيء كل معمرتغترعلميه فايوة! — ٩٠٢

٣٩٢آ.و-فائدة!ضكونالرزميا................................... 

٣٩٢الإخوان.......................................... أقسام -ظءدة! ٩٠٤

٣٩٢رزقها................. اممه عل إلا الأرض ل دابة من وما فائدة! — ٩٠٥

٣٩٢اكلأء........................................... محالا -هائدة! ٩٠٦

٣٩٣الشس تربية فائدة! - ٩٠٧



٣

الفوائدلطائف 

٣٩٣................................ قيده والكتابة صيد العلم ةائاوْت — ٩ ٠ ٨ 

٣٩٣تعريف)الحكمة(....................................... فائدة: - ٩٠٩

٣٩٤الحإعة........ صلاة من الأول التكبثرة ْع لف الحال فائدة: — ٩١٠

٣٩٤.......  ٠٠... ١٠.......... ٠١الحقائق نيان من الناعب أكثر فادد،ة: — ٩١١

٣٩٤............ّّ....... ٠٠جريمة...............العهد نكثا فائدة: ٩— 

٣٩٤والحهال.....؟....بؤؤ..............ّّ.... العقلاء طبقات فائدة: ٩— 

٣٩٥.. ٠٠٠أساماإلدمين...ؤ................................سة: 

٣٩٥العلم........................................ّ..مذاكرة فائدة: ٩— 

٣٩٦...... ١٠٠..١٠بعدهم.............من عل الصحابة فضل فائدة: ٩— 

٣٩٦ ٠٠٠٠حق.......................أنه تعتقن. ما تقول أن المهم فائدة: ٩— 

٣٩٦؟-فائدة:أفضل>قالتحلم...ؤ...ّ.............................. 

٣٩٧...........١.... ٠٠اليات.............بأعإل انماية أهمية فائدة: '٩- 

٣٩٧الاصعلرار................. صر من أكمل الاختيار صر ظءدة: - ٩٢٠

٣٩٧........... ٠٠الأمور....................جرب من ثاور فائدة: — ٩٢ ١

٣٩٨ؤ............................ الحامل ولسان العاقل لسان ظءيدة: - ٩٢٢

٣٩٨الخلق حسن كيفثكتسب - ٩٢٣



الفوائدلطائف ؛ؤمًجََِ 
٤٩٢ —iSJijli  مذلالوم أشبه ظال؛J٣٩٨

٣٩٩..........................ب 

٣٩٩معاوية..............................•...•.•••••••شعرة فائدة — ٩ ٢ ٧

٠٤٠ الله....................................... عل أجره و؛، فائدْت — ٩٢٨

١٤٠ ؤ . ٠ ّ..........٠ ّ........٠ ّ . ...١ ....٠ ٠ اف إل العباد أحب •' فائدة — ٩٢٩ ٠

١٤٠ ...... ٠٠...التواصعوالعجبفاثدةت —  ٩٣٠

٤٠١^<عد؛ناكجارةوالبادةا.اا........ا................١ 

٤٠.... ...........٠.  ٠٠٠ تحبون... مما تنفقوا حتى الر تنالوا لن هائية؛ — ٩٣٢ ١

٤٠٢............................ بصورته معجب من العجب فائدة! — ٩٣٣

٤ ٠٢.................................... محا>ة حنود الأرواح فائدة؛ —  ٩٣ ٤

٤٠٢.....ّّ....؟.ب. ٠١...؟.......٠٠القدر.بقتفى عمل الحذر فائدة! — ٩٣٥

٤٠٢ ١٠٠الأصول..............لأ..ّ.ّ...وتضيع الفرؤع حفظ فائدة! —  ٩٣٦

٤ ٠٣. ٠١...........................والعجاإة ا،لبادرة بين الفرق فائدة! —  ٩٣٧

٤٠٣............  ١٠....... ١٠بالبخل............الناس يأمرون فائدة! — ٩٣٨

٤٠٤ولايروى يطوى الاران كلام -ئءيدة! ٩٣٩



الفوائدلطائف 

٤٠ .................................... معروفك؟ تضع أين فائدة! — ٩ ٤ ٠ 

؛•-ف1ىوة:ب-ةاس.........؛.ؤ..ا.ؤ....بب..؛......بب..اّ.ب...٩٤١

٩٤٢ — I٠٤...٠ ؤ..٠ ّ ؤ.٠........ والدي٠...٠.. لاغتت مغتابا لوكنت فائدة

٠٥الإخلاص.... تكتب كيف فائدة: - ٩٤٣

٠٥التكار أخلاق من والماين الفقراء احترام فائدة: - ٩ ٤ ٤

٠٦متن إفك هذا ذاددْت — ٩ ٤ ٥

٠٦. ٠١..١...٠..٠١..٠  ٠.١..١ ٠١...٠ ١٠.٠...والتثبت. التاق فضل فائدةت — ٩٤٦

٦٠ . ٠ ٠ .٠ ......١ ١ ؤ ..... .٠ .٠ ١ ..٠ ١ ٠ ..٠ .١ ٠ ّ.٠ ... .١ العمر.١ أرذل ت فائدة — ٩ ٤ ٧

٠٧ّ. ّ ١ ١ ...١..٠...١ ّ..١ الحوائج.... فضاء ق القرآن قراءة أثر فائدة —  ٩٤٨

٠٧ؤ..٠..١.. ّ..١..؟.....٠. ّ غل.. من صدورهم ق ما ونزعنا نائية؛ — ٩ ٤ ٩

٧٠ ؤ...١ . ّ...٠ . .١ ٠ .٠ ١ ...٠ ١ ....١ ٠ الأحمق.٠ حبة هما من احدر ت فائدة — ٩ ٥ ٠

٠٨..................٠٠...................النفس سياسة من فائدة! — ٩ ٥ ١ 

٨٠ .. ........٠ ّ.٠ ّ . ١ ّ.٠ ّ......... ...... ٠ والراحة العقل باب فائدة! — ٩ ٥ ٢

١.٠٨ ..٠ .٠ ّ. . .. ٠ ..٠ ١ ١ . الدين رحال الشريعة! لعفاء يقال هل فائدة! — ٩  ٥٣

٨٠ ؤ٠ ؤ.٠. . ٠.٠.......٠ ؤ..٠ ؤ....٠ ؤ.....١ .... الدنياحب غريزة فائدة: -  ٩٥ ٤

٠٩اب؛ن —فائدة:مابعدا.٩٥٥



الفوائدلطائف ذتيمبَُِ 
 ٩ ٥ ٦ — I٠٩الصيحة..........................•••••••••••••أدب من فائد.ة

٩٠ ... ١ ١ ..٠ ١ . ١ ٠ ؤ...٠ ٠ ّ .. ١ .... ١ ١ .... ١ اسو. سال لا الأنمار 

١٠......... ١ ......... . حذلأن علامة الذم عل ة الألتتاع — ٩٥٨

١٠.. ١ ّ ّ ..٠ ...٠ ......٠ ١ .. ٠ .......٠ ان الإنيتفع الذي الصر فائدة! " ٩٥٩

١١ البض.ّ....ؤ......ؤ.ّ.ؤ.ؤ............ عن حاجز القوى فائدة: - ٩٦ ١

١١ . ّ..٠..٠ .. .١  ٠٠٠٠..٠ .١ ١ .؛ .١ .٠ أحيه...........١ مرآة ا،لومن فائدة: — ٩ ٦ ١ 

١١ ............. ٠١الوقت.....................ا...ّ..تنظيم فايدة: — ٩٦٢

١٢به...اؤ........... يعاملوك أن نحب ما بمثل الاس عامل فائلءة: — ٩٦٣

١٢ّ..١..٠. ١...... ّ.١ ..٠ والقعلمر.٠ والفتيل الضر بين الفرق فائلءة: — ٩٦٤

٢١ الأوائل............ اييتن لدى الماء ق افدسة براعة ظئلة: - ٩٦٥

١٢.... ١٠٠٠ظئلة:ضلالخالمواضر....................ا....ّ...

١٣الحجر.....................١ ل كالمش الصغر ق العلم فائدة: — ٩٦٧

١٣العلم حد فائدة: — ٩٦٨

١٣وعبمرة قصة فائدة: — ٩٦٩

١٤؟. ّ . ٠. ...٠ ٠ .....٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ ؤ ١ إ ماء؟ شربة اوي يلا ب،ا أتغتبعلء فائدة: —  ٩٧ ٠

١٤الءرحات٠٠ فائل.ة:رير—  ٩٧١



لطائفاثفوائد

٤١ المدامة.................................... قرين العجلة - ٩٧٢

٥١ القول لحن ل ولتعرفنهم ت فائدة — ٩٧٣

١٥. .....٠ . ٠ ٠ ّ.........٠ ّ ّ . ّ..١ أؤئة،ه. صت ؤ*تةثإ0 معي ءائدْ• " ٩٧٤

١٦...... الوحي.................... إلا الناس يفصل لا iائالةت — ٩٧٥

٦١ ....اّب.....................ب........ النزلع نحصر ثلاث فائدة! — ٩٧٦

٦١ ؤ٠..٠ ؤ.. ّ..........٠ ؤ.٠.... ّ.. ؤ.... القلب مغراف اللسان فائدة: - ٩٧٧

٦١ ......... ٠١العاق...............................مهاحبة فائدة! — ٩٧٨

١٧..المداراة.......؛...ّرّؤ..ضل 

١٧الهوى..ؤ٠.بب.٠......ؤ٠ب٠ب..ّّ.غلبة سةإلاضقل 

٧١ ء. ....... ٠ ٠ ؤ ّ. ... ٠ ؛. الصابر......٠. والمبتل الناكر المحاى فائدة: -  ٩٨ ١

١٧خاصة.......... منكم ظلمؤوا الدين تميبن لا فتنة واتقوا فائدة: — ٩٨٢

١٨. ٠٠ ٠١.١ؤ ّ...... ١.. ١.....١ ١ الرحمن.١ خليلا ؤإبراهيم محمد فائدة: —  ٩٨٣

١٨٠......................٠٠كالسلاح...............الدعاء فايوة: —  ٩٨ ٤

١٨ؤ......لأ.........ّ..... الزوجتن الإصلاح؛؛؟1،منهواعل، فائدة: — ٩٨٥

١٩الفراغ شوم فامموة: — ٩٨٦

١٩.ّ.....ؤ............... أباه؟ قتل ملمة أبا أن صحح هل فائدة: — ٩٨٧



الفوائدلطائف يثمجزََِ 
الأدعية.......................••■••••••••؟ا؛٧^ أجع من نائية؛ ~  ٩٨٨

٤٢٠..ا.ا.....................با. العياب من أمان الاسسأر فانية؛ — ٩٨٩

٤٢٠..٠ ..٠ ١ .. .٠ ؟ ّ .... .٠ ٠ ٠ ٠ ١ اللن. بالقول إلا النمحسحة تقبل لا ؛ فاثادْ " ٩٩٠

٤٢٠............................. والنيان الخفظ ق اض نعمة فانية؛ — ٩٩ ١

٤٢١ؤ.......... ١ الصيحة.......................... آداب من ت فائدة — ٩٩٢

٢٤ ١ ؤ ..  ١.٠ ٠٠ؤ..١ ...٠...٠ .٠ ...٠ الحراب.....٠ ل الدب مرعة فاتد.ة؛ - ٩٩٣

٤٢٢الاوملإوم....ا..ا.....ا.ا.ؤ.ّ.ب..........ا.... الخيال مرم فاتالْت ' ٩٩٤

٤٢٢ا.ا...ّ.ؤ................. الشباب ق الوت يكون ما أكثر ■ فائل.ة " ٩٩٥

٤٢٢....ا...ا.......ا..ا والراء الحيل صاحب عن الإعراض فانية؛ — ٩٩٦

٤٢٣الحفغل دواء فانية! —  ٩٩٧

٤٢٣)مح(و)لي(و)محالى(...ب......ّ.ؤ.ب............. احلر خه؟-ظئالة:

٤٢٣منأشرفاسق....ب..........ب...ّ؛.....؛.ب..؛ب..؛ا ههه-فاتدة؛ 

٤٢٤.ا...........اا.....الأرقى. حثر؛٠^٤ فامموة؛ — ١ ٠ ٠ ٠

٤٢٤... .... ٠١اب.....اب.ّ....... ٠٠٠١نحربة...ذو إلا حكيم لا فائدة؛ — ١ ٠ ٠ ١

٢٤ ٤ ؤ. .. ٠.٠ؤ٠..... ٠.٠٠٠.٠.١ؤ الحهل... من بالاس الاستهزاء ئئدة: - ١ ٠ ٠ ٢

٤٢٥الصبر نعمة فائدة؛ — ١ ٠ ٠ ٣ 



ذحقًًحثثوالفوائد لطائف 
٤٢٥درجات........ أكر وللاحرق ت فائدة — ١ ٠ ٠ ٤ 

٤٢٥.............. ٠٠١الصالح......................الخليس نائية؛ — ١ ٠ ٠ ٥

٤٢٦...١ ٠٠٠..٠...........الاعتدال..٠ إل راجع الخلق حن فاثدة؛ - ١ ٠ ٠ ٦

٤٢٦.٠.٠.بّ..٠١...٠٠.٠٠ّ.١ّّ..١٠ّ...ا..تدرك. لا التي الغاية فائدة؛ — ١ ٠ ٠ ٧

لأوليائه...................ؤ..........ّ......أآ؛اممه تأديب فائدة؛ — ١ ٠ ٠ ٨

٤٢٧...... ... ١٠....... ٠١١........ ٠٠الأخلاق....مكارم من فائدة؛ — ١ ٠ ٠ ٩ 

٤٢٧.. ٠١٠..١.............١.... ٠١..متعذر..... المطلق الكإل فائدة؛ — ١ ٠ ١ ٠

٤٢٨والقتل..لأ...ب....ّ.........•.•..•••..الموت ٧^، الفرق فائدة؛ — ١ ٠ ١ ١

٤ ٢٨..• ٠٠.... ............٠ ........  ١٠........التغافل الفطن فائدة؛ — ١ ٠ ١ ٢

٤٢٩٠٠............................. والورع الزهد ، juالفرق —فائدة؛  ١٠١٣

٤٢٩٠.١٠٠١...........١١٠............٠٠٠المعاصى......أنولع فائد.هث — ١ ٠ ١ ٤

٤٣٠العالية الهمة فائدة؛ — ١ ٠ ١ ٥

٠٤٣ .  ١٠١.  ٠١... ٠١....  ٠١........ ... ١٠١.. أحمل. الإمام أدعية من فايوة؛ — ١ ٠ ١ ٦

١ ٠ ٤٣٠.....  ٠٠١. ....١ ٠١ ٠.٠.. ١ ٠ الخلاف حكاية ق التلرق أحن فايوة؛ —  ١٧

١ ٠ ٤٣١.... ١ ...٠ ٠ . • ٠ . • . . ٠ • ٠ ١ ...٠ ١ ..١ ١ ...١ الحنة أبواب من باب فائدة؛ — ١٨

٤٣١علميكم يول تكونون كإ فائاوة؛ — ١ ٠ ١ ٩



الفوائدلطائف 

٤٣٢.د..ب الرحءس........س.د.............. نتع ت  ٥٠٧فا" ١٠٢٠

٤٣٢. ٠٠٠........ الدنيا.......................... الحياة زهرة ت فائدة — ١ ٠ ٢ ١

٤٣٢؛.......... ٠٠...............٠٠-فائدة:هك،واعلمتيالحياة.....١  ٠٢٢

٤٣٣..... ٠٠.١٠٠............... ٠٠نقصن.....الد؛ح ق البالغة فائدة: — ١ ٠  ٢٣

٤٣٣الأصول..؟.ب....ب...........ّّ. وتضيع الفرؤع حففل. فائدة: — ١ ٠ ٢ ٤

٤٣٤ ١٠٠جواباالمعانقعلعتسببهالمتاظرق.................قائلوه: — ١  ٠٢٥

٤٣٠مس 




