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 الفهرس

 الصفحة املوضوع

 ٣ املقدمة

 ٥ صورة من الصفحة األوىل من املخطوط

 ٧ الرسالة

 ٧ ما اشتهر فيه كاإلميان قول وعمل يزيد وينقص أو ال يزيد وال ينقصباب اإلميان 

 ٨ باب يف املرجئة والقدرية واألشعرية

 ٨ باب كالم اهللا قدمي

 ٨ باب خلق املالئكة

 ٩ يلة التسمية مبحمد وأمحد واملنع من ذلكباب فض

 ٩ باب العقل وفضله

 ١٠ باب عمر اخلضر وإلياس وطول ذلك وبقاؤمها

 ١١ باب طلب العلم فريضة

 ١١ باب من سئل عن علم فكتمه

 ١٢ من قرأ سورة كذا فله كذا من أول القرءان إىل آخره سورة سورةباب فضائل القرءان 

 ١٣ باب فضائل الصديق

 ١٥ باب فضائل علي

 ١٦ باب فضل معاوية

 ١٧ باب فضائل أيب حنيفة والشافعي وذمهما

 ١٧ باب فضائل البيت املقدس والصخرة وعسقالن وقزوين واألندلس ودمشق

 ١٨ باب إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا

 ١٩ باب استعمال املاء املشمس

 ١٩ باب تنشيف األعضاء من الوضوء

 ١٩ لحية ومسح األذنني والرقبةباب ختليل ال

 ٢٠  نبيذ التمر)١(باب الوضوء من 

 ٢١ باب أمر من غسل ميتا فعليه باالغتسال

                                                 

 .كذا والصواب بالنبيذ أو بنبيذ التمر؛ واهللا أعلم) 1(



 ٢١ باب النهي عن دخول احلمام

 ٢٢ باب بسم اهللا الرمحن الرمحي آية من كل سورة

 ٢٢ باب اجلهر يف الصالة بالبسملة

 ٢٢ باب اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن

 ٢٣  جلار املسجد إال فيهباب ال صالة

 ٢٣ باب جواز الصالة خلف كل بر وفاجر

 ٢٣ باب إمث اإلمتام وإمث الصيام يف السفر

 ٢٤ باب ال صالة ملن عليه صالة

 ٢٤ باب القنوت يف الفجر والوتر

 ٢٥ باب النهي عن الصالة على اجلنازة يف املسجد

 ٢٥ باب رفع اليدين يف تكبريات اجلنازة

 ٢٦ الصالة ال يقطعها شيء.. ...باب مل

باب صالة الرغائب وصالة نصف شعبان وصالة نصف رجب وصالة اإلميان وصـالة             

 ليلة املعراج وصالة ليلة القدر وصالة ليلة من رجب وسعبان ورمضان
٢٦ 

 ٢٨  )١( باب صالة التسبيح

 ٢٨ باب زكاة احللي

 ٢٩ باب زكاة العسل

 ٢٩ باب زكاة اخلضروات

 ٢٩ وقوله اطلبوا من الرمحاء ومن حسان الوجوهل باب السؤا

 ٣٠ والتحذير من التربم من حوائج اخللقباب فضل املعروف 

 ٣٠ باب فضل عاشوراء

 ٣١ باب صيام رجب وفضله

 ٣٢ باب احلجامة تفطر الصائم

 ٣٣ باب كل قرض جر نفعا فهو ربا

 ٣٣ باب حجوا قبل أن ال حتجوا

 ٣٣ باب ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل

 ٣٤ باب األمر باختاذ السراري

                                                 

 .؛ واهللا أعلمكذا ولعلها التسابيح )1(



 ٣٤ باب مدح العزوبة

 ٣٤ والتحريض على تعلمهباب حسن اخلط 

 ٣٤ باب النهي عن قطع السدر

 ٣٥ باب فضل العدس والباقالء واجلنب واجلوز والباذجنان والرمان والزبيب

 ٣٥ باب إن أفضل طعام الدنيا واآلخرة اللحم

 ٣٥ باب النهي عن قطع اللحم بالسكني

 ٣٥ باب فضل اهلريسة

 ٣٦ باب النهي عن أكل الطني

 ٣٦ باب األكل يف السوق

 ٣٦  )١( باب فضائل البطيط

 ٣٦ باب فضائل النرجس واملردقوش والبنفسج والبان

 ٣٦ باب شم الورد

 ٣٧ باب فضائل الديك

 ٣٧ باب فضائل احلناء

 ٣٧ الشيبباب النهي عن نتف 

 ٣٨ باب التختم خبامت العقيق والتختم يف اليمني

 ٣٩ باب النهي عن عرض الرؤيا على النساء

 ٣٩ باب تكلم النيب بالفارسي

 ٤٠ باب كراهية الكالم بالفارسي 

 ٤٠ باب ولد الزنا ال يدخل اجلنة

 ٤١ باب ليس للفاسق غيبة

 ٤٣ باب النهي عن سب الرباغيث

 ٤٣ باب ذم السماع

 ٤٤ باب اللعب بالشطرنج

 ٤٤ باب ال تقتل املرأة إذا ارتدت

 ٤٤ باب إذا وجد القتيل بني قريتني ضمن أقرما

 ٤٥  )٢(  وعنده مجاعة فهم شركاهباب من أهدى له هدية
                                                 

 .؛ واهللا أعلمكذا ولعلها البطيخ ألن الكالم بعد ذلك ويف احلواشي عن البطيخ )1(

 .؛ واهللا أعلمكذا ولعلها شركاءه )2(



 ٤٥ باب ذم الكسب وفتنة املال

 ٤٦ باب ترك األكل والشرب من املباحات

 ٤٦  وكراهيتها يف بعضهاباب احلجامة واختيارها يف بعض األيام

 ٤٦ باب االحتكار

 ٤٧ باب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

 ٤٧ باب موت الفجأة

 ٤٧ باب املالحم والفنت

 ٤٧ باب ظهور آيات القيامة يف الشهور املعينة

 ٤٨ باب االجتماع حجة

 ٤٨ باب القياس حجة

 ٤٨ باب ذم املولودين بعد املائة

ائة وثالثني سنة وبعد مائيت سنة وبعد ثالمثائة ومذمة أولئك القوم           بعد م باب وصف ما يقع     

 ومدح االنفراد والتجرد يف ذلك الوقت
٤٨ 

 ٤٩ باب ظهور اآليات بعد املائتني

 ٤٩ باب مذمة األوالد يف آخر الزمان

 ٥٠ باب حترمي القرءان باألحلان والتغين

 ٥٠ باب حتليل النبيذ 

 ٥٠ اعرضوه على كتاب اهللاباب إذا مسعتم عين حديثا ف

 ٥١ باب انتفاع أهل العراق بالعلم

 ٥١ حهمدمهم ومذباب احلاكة و

 ٥٢ باب إنشاد الشعر بعد العشاء

 

كتاب العلم بـاب    ".....  يف تعليق الشيخ حيىي احلجوري حفظه اهللا         )١١( ص   )٢(وجاء يف احلاشية رقم     

أ طباعي والصحيح هو باب الترهيب مـن كـتم          ولعل هذا سبق قلم أو خط     ..." الترغيب من كتم العلم   

 .العلم


