































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الأذكار من كلام سيد الأبرار
	بين يدي الكتاب
	تعريف  موجز بالإمام النووي
	صور المخطوطات
	مقدمة المؤلف
	[فصل]: في الأمر بالإِخلاص وحسن النيّات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيَّات
	فصل: في الإتيان بقضائل الأعمال 
	فصل: في  العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
	فصل: في استحباب الجلوس في حلق الذكر 
	فصل: في فضيلة الذكر بالقلب واللسان 
	فصل: في فضائل الذكر 
	فصل: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات  
	فصل: في حكم الذكر والتلاوة بالقلب واللسان للمحدث ونحوه 
	فصل: في بيان هيئة الذكر 
	فصل في مواضع الذكر
	فصل: في الأحوال التي يكره فيها الذكر
	فصل: في بيان حقيقة الذكر
	فصل: في تدارك الذكر لمن اعتاد الملازمة عليه
	فصل: في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها، ثم يعود إليه بعد زوالها
	فصل: في اشتراط التلفظ بالذكر حتى يعتد به
	فصل: في بيان ما صنف في عمل اليوم والليلة
	فصل: في تخريج أحاديث الكتاب

	1 - باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت
	2 - باب ما يقول إذا استيقظ من منامه
	3 - باب ما يقول إذا لبس ثوبه
	4 - باب ما يقول إذا لبس ثوبأجديداَ أو نعلاً أو شبهه
	5 - باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًاجديدا
	6 - باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما
	7 - باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما
	8 - باب ما يقول حال خروجه من بيته
	9 - باب ما يقول إذا دخل بيته
	10 - باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته
	11 - باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء
	12 - باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء
	13 - باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة
	14 - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء
	15 - باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه
	16 - باب ما يقول على وضوئه
	فصل: في بيان حكم ما يقال في ابتداء الوضوء
	فصل: فيما يقال بعد الفراغ من الوضوء
	فصل: في دعاء الأعضاء
	17 - باب ما يقول على اغتساله
	18 - باب ما يقول على تيممه
	19 - باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد
	20 - باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه
	21 - باب ما يقول في المسجد
	فصل: في بيان أحكام تتعلق بالجالس في المسجد والداخل إليه
	22 - باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه
	23 - باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك
	24 - باب فضيلة الأذان
	25 - باب صفة الأذان
	26 - باب صفة الإقامة
	فصل: في حكم الأذان والإقامة
	فصل: في مستحبات الأذان والإقامة والمؤذن
	فصل: في الصلاة التي يشرع لها الأذان
	فصل: في بيان ما يشترط في الأذان والإقامة
	فصل: في حكم أذان وإقامة المرأة والخنثى المشكل
	27 - باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم
	فصل: في بيان من له إجابة المؤذن ومن ليس له ذلك
	28 - باب الدعاء بعد الأذان
	29 - باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح
	30 - باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف
	31 - باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة
	32 - باب الدعاء عند الإقامة
	1 - كتاب الصلاة
	1 - باب ما يقوله إذا دخل في الصلاة
	2 - باب تكبيرة الإحرام
	فصل: في بيان أحكام التكبير
	فصل: في بيان تكبيرات الصلاة وأحكامهن

	3 - باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام 
	فصل: في أحكام دعاء الاستفتاح

	4 - باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح
	فصل: في أحكام التعوذ في الصلاة
	فصل: في تتمة أحكام التعوذ 

	5 - باب القراءة بعد التعوذ
	فصل: في حكم صلاة من لحن في الفاتحة
	فصل: فيمن لم يحسن قراءة الفاتحة
	فصل: في قراءة السورة
	فصل: في بيان ما تسن القراءة به بعد الفاتحة
	فصل: فيمن ترك قراءة المسنون في الأولى وما يفعله في الثانية
	فصل: في بيان تطويل الركعة الأولى على الثانية
	فصل: في الجهر والإسرار بالقراءة
	فصل: في سكتات الإمام
	فصل: في استحباب التأمين بعد الفراغ من الفاتحة وبيان ما ورد فيه من لغات
	فصل: في بيان ما يستحب للقارىء أن يقول إذا مر بآيات معينة

	6 - باب أذكار الركوع
	فصل: في أذكار الركوع
	فصل: في كراهة التلاوة في الركوع
	فصل: في أذكار الركوع

	7 - باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله
	فصل: في ذكر أحكام تتعلق بأذكار الرفع من الركوع والاعتدال منه

	8 - باب أذكار السجود
	فصل: في الخلاف في أفضلية القيام أو السجود
	فصل: في بيان ما يستحب أن يقال في سجدة التلاوة

	9 - باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين
	فصل: في بيان هيئة التكبير وجلسة الاستراحة

	10 - باب أذكار الركعة الثانية
	11 - باب القنوت في الصبح
	فصل: في محل القنوت وما ورد في ألفاظه من آثار
	فصل: في رفع اليدين في القنوت وموضع الإسرار والجهر به

	12 - باب التشهد في الصلاة
	فصل: في ذكر الاختلاف في ألفاظ التشهد والثابت منها
	فصل: في بيان حكم من اقتصر على بعض ألفاظ التشهد 
	فصل: في بيان حكم ترتيب ألفاظ التشهد
	فصل: في بيان أن السنة في التشهد الإسرار

	13 - باب الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد التشهد
	14 - باب الدعاء بعد التشهد الأخير
	15 - باب السلام للتحلل من الصلاة
	16 - باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة
	17 - باب الأذكار بعد الصلاة
	18 - باب الحث على ذكر اللّه تعالى بعد صلاة الصبح
	19 - باب ما يقال عند الصباح والمساء
	20 - باب ما يقال في صبيحة الجمعة
	21 - باب ما يقول إذا طلعت الشمس
	22 - باب ما يقول إذا استقلت الشمس
	23 - باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر
	24 - باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس
	25 - باب ما يقول إذا سمع أذان المغرب
	26 - باب ما يقوله بعد صلاة المغرب
	27  - بابُ ما يقرؤُه في صَلاةِ الوترِ وما يقولُه بعدَها
	28  - بابُ ما يقولُ إذا أرادَ النومَ واضطجعَ على فراشِه
	29 - باب كراهة النوم من غير ذكر اللّه تعالى
	30 - باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده
	31 - باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم
	32 - باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه
	33 - باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره
	34 - باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا
	35 - باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة
	36 - باب الدعاء في جميع ساعات الليل كل ليلة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة
	37 - باب أسماء اللّه الحسنى

	2 - كتاب تلاوة القرآن
	فصل: في الكلام عن ختم القرآن في مدة معينة
	فصل: في الأوقات المختارة للقراءة
	فصل: في آداب الختم وما يتعلق به
	فصل: في استحباب الدعاء عقب الختم
	فصل: فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة
	فصل: في الأمر بتعهد القرآن، والتحذير من تعريضه للنسيان
	فصل: في مسائل وآداب ينبغي للقارىء الاعتناء بها
	فصل: في الاستياك لقراءة القرآن وكيفيته
	فصل: في تدبر القرآن واستحباب البكاء والتباكي في قراءته
	فصل: في أفضلية قراءة القرآن في المصحف على القراءة من الحفظ
	فصل: في رفع الصوت بالقراءة والإسرار بها
	فصل: في بيان ما يستحب في القراءة وما يحرم
	فصل: في بيان ما يستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف
	فصل: في بيان بدعة منكرة يفعلها كثيرون من جهلة المصلين
	فصل: في جواز أن يقال: سورة البقرة أو قراءة فلان أو نحو ذلك
	فصل: في بيان كراهية وجواز ما يقوله الرجل إذا نسي شيئاً من القرآن
	فصل: في بيان أن آداب القراءة كثيرة فمن أراد المزيد فعليه بمراجعها
	فصل: في الحث على مداومة قراءة القرآن

	3 - كتاب حمد اللّه تعالى
	فصل: في بيان الأمكنة التي يستحب فيها حمد اللّه تعالى
	فصل: في بيان ما هو ركن وشرط في خطبة الجمعة وغيرها
	فصل: في استحباب بدء الدعاء وختمه بالحمد للّه
	فصل: في استحباب حمد اللّه تعالى عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه
	فصل: في بيان ما يقوله العبد إذا قبض له ولد
	فصل: في بيان طريقة بر يمين من حلف ليحمدن اللّه تعالى بمجامع الحمد ونحوه

	4 - كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
	1- باب أمر من ذكر عنده النبي صلى اللّه عليه وسلم بالصلاة عليه والتسليم صلى اللهعليه وسلم
	2 - باب صفة الصلاة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
	فصل: في استحباب الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى اللّه عليه وسلم
	فصل: في استحباب رفع الصوت بالصلاة والتسليم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عند ذكره في قراءة الحديث والتلبية
	3 - باب استفتاح الدعاء بالحمد للّه تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
	4 - باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا صلى الله عليهم وسلم
	فصل: في استحباب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم
	فصل: فيما يقال عند ذكر سيدنا لقمان والسيدة مريم

	5-  كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات 
	1- باب دعاء الاستخارة
	أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات
	2 - باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة
	3 - باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع
	4 - باب ما يقول إذا أصابه هم أو حُزْن
	5 - باب ما يقوله إذا وقع في هلكة
	6 - باب ما يقول إذا خاف قوماً
	7 - باب ما يقول إذا خاف سلطاناً
	8 - باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه
	9 - باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه
	10- باب ما يقول إذا غلبه أمر
	11- باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر
	12 - باب ما يقول إذا تعسرت معيشته
	13 - باب ما يقول لدفع الآفات
	14 - باب ما يقوله إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة
	15 - باب ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه
	16 - باب ما يقوله من بلي بالوحشة
	17 - باب ما يقوله من بلي بالوسوسة
	18 - باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ
	19 - باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهِم
	20 - باب ما يقال على الخراج والبثْرة ونحوهما

	6 - كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما
	1- باب استحباب الإكثار من ذكر الموت
	2 - باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول
	3 - باب ما يقوله المريض ويقال له ويقرأ عليه، وسؤاله عن حاله
	4 - باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله، والصبر على ما يشق من أمره، وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيرهما
	5 - باب ما يقوله من به صداع أو حمى أو غيرهما من الأوجاع 
	6 - باب جواز قول المريض: (أنا شديد الوجع)، أو (موعوك) أو (وارأساه) ونحو ذلك
	7 - باب كراهية تمني الموت لضر ينزل بالإنسان، وجوازه إذا خاف فتنةً في دينه
	8- باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف
	9 - باب استحباب تطييب نفس المريض
	10- باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها إذا رئي منه خوف ليذهب خوفه، ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى
	11 - باب ما جاء في تشهية المريض
	12 - باب طلب العواد الدعاء من المريض
	13 - باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد اللّه تعالى عليه من التوبة وغيرها
	14 - باب ما يقوله من أيس من حياته
	15 - باب ما يقوله بعد تغميض الميت
	16 - باب ما يقال عند الميت
	17 - باب ما يقوله من مات له ميت
	18 - باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه
	19 - باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام
	20 - باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية
	21 - باب التعزية 
	فصل: في استحباب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه
	فصل: في كراهة الجلوس للتعزية وبيان معناه
	فصل: في بيان لفظ التعزية
	فصل: في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام

	22 - باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته، وكراهة النعي
	23 - باب ما يقال في حالة غسل الميت وتكفينه
	24 - باب أذكار الصلاة على الميت
	فصل: في حكم السلام والمسبوق في صلاة الجنازة

	25 - باب ما يقوله الماشي مع الجنازة
	26 - باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها 
	27 - باب ما يقوله من يدخل الميت قبره
	28 - باب ما يقوله بعد الدفن
	فصل: في حكم التلقين بعد الدفن

	29 - باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه، أو أن يدفن على صفة مخصوصة وفي موضع مخصوص
	30 - باب ما ينفع الميت من قول غيره
	31 - باب النهي عن سب الأموات
	32 - باب ما يقوله زائر القبور
	33 - باب نهي الزائر من يراه يبكي جزعا عند قبر، وأمره إياه بالصبر، ونهيه أيضا عن غير ذلك مما نهى الشرع عنه
	34 - باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى

	7 - كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة
	1- باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء
	فصل: في استحباب الإكثار من ذكر اللّه تعالى بعد صلاة الجمعة

	2 - باب الأذكار المشروعة في العيدين
	فصل: في الأوقات والأماكن التي يستحب التكبير فيها
	فصل: في مشروعية التكبير بعد كل صلاة تصلى في أيامه
	فصل: في تكبيرات صلاة العيدين وخطبتيه وبيان ما في ذلك من أذكار

	3 - باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة
	4 - باب الأذكار المشروعة في الكسوف
	فصل: في كيفية صلاة الكسوف

	5 - باب الأذكار في الاستسقاء
	6 - باب ما يقوله إذا هاجت الريح
	7 - باب ما يقول إذا انقضّ الكوكب
	8- باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق
	9 - باب ما يقول إذا سمع الرعد
	10 - باب ما يقول إذا نزل المطر
	11 - باب ما يقوله بعد نزول المطر
	12 - باب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر
	13 - باب أذكار صلاة التراويح
	14 - باب أذكار صلاة الحاجة
	15 - باب أذكار صلاة التسبيح

	8 - كتاب أذكار الزكاة
	1 - باب الأذكار المتعلقة بالزكاة
	فصل: في وجوب النية في الزكاة عند الدفع وبيان ذلك
	فصل: في استحباب ما يقال عند دفع زكاة أو صدقة ونحوهما



	9 - كتاب أذكار الصيام
	1 - باب ما يقوله إذا رأى الهلال، وما يقول إذا رأى القمر
	2 - باب الأذكار المستحبة في الصوم
	3 - باب ما يقول عند الإفطار
	4 - باب ما يقول إذا أفطر عند قوم
	5 - باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر
	6 - باب الأذكار في الاعتكاف

	10 - كتاب أذكار الحج
	فصل: في التلبية وما يستحب فيها
	فصل: في استحباب ما يقوله المحرم عند وصوله إلى حرم مكة
	فصل: في استحباب ما يقوله المحرم إذا وقع بصره على الكعبة
	فصل: في أذكار الطواف
	فصل: في الدعاء في الملتزم
	فصل: في الدعاء في الحجر
	فصل: في الدعاء في البيت
	فصل: في أذكار السعي
	فصل: في الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات
	فصل: في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات
	فصل: في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة
	فصل: في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام
	فصل: في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى
	فصل: في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر
	فصل: في الأذكار المستحبة بمنىً في أيام التشريق
	فصل: في استحباب التكبير والتهليل وغير ذلك بعد انقضاء الحج بالنفر من منىً
	فصل: فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم
	فصل: في طواف الوداع ودعاء الملتزم
	فصل: في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها

	11- كتاب أذكار الجهاد
	1- باب استحباب سؤال الشهادة
	2 - باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى، وتعليمه إياه ما يحتاج إليه
	3 - باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوةً: أن يوري بغيرها
	4 - باب الدعاء لمن يقَاتل أو يعمل ما يعين على القتال في وجهه
	5 - باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال واستنجاد الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين
	6 - باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة
	7 - باب قول الرجل في حال القتال: (أنا فلان) لإرعاب عدوه
	8- باب استحباب الرجز حال المبارزة
	9 - باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح، واستبشاره بما حصل له من الجرح
	10- باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم 
	11- باب ما يقول إذا رأى هزيمةً في المسلمين والعياذ بالله الكريم
	12- باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال
	13- باب ما يقوله إذا رجع من الغزو

	12- كتاب أذكار المسافر
	1 - باب الاستخارة والاستشارة
	2 - باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر
	3 - باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته
	4 - باب أذكاره إذا خرج
	5 - باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير
	6 - باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر
	7 - باب ما يقوله إذا ركب دابته
	8 - باب ما يقول إذا ركب سفينةً
	9 - باب استحباب الدعاء في السفر
	10 - باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها
	11 - باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه
	12 - باب استحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس وترويجها وتسهيل السير عليها
	13 - باب ما يقول إذا انفلتت دابته
	14 - باب ما يقوله على الدابة الصعبة
	15 - باب ما يقول إذا رأى قريةَ يريد دخولها أو لا يريده
	16 - باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم
	17 - باب ما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان
	18 - باب ما يقول إذا نزل منزلاً
	19 - باب ما يقول إذا رجع من سفره
	20 - باب ما يقول المسافر بعد صلاة الصبح
	21 - باب ما يقول إذا رأى بلدته
	22 - باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته
	23 - باب ما يقال لمن يقدم من سفر
	24 - باب ما يقال لمن يقدم من غزو
	25 - باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله

	13 - كتاب أذكار الآكل والشارب
	1 - باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه
	2 - باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام: (كلوا)، أو ما في معناه
	3 - باب التسمية عند أكل والشرب
	فصل في تتمة أحكام تتعلق بالتسمية على الطعام
	4 - باب لا يعيب الطعام والشراب
	5 - باب جواز قوله: (لا أشتهي هذا الطعام)، أو (ما اعتَدتُ أكلها) ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجة
	6 - باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه
	7 - باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر
	8- باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره
	9 - باب وعظه وتأديبه من يسيء في أكله
	10- باب استحباب الكلام على الطعام
	11- باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع
	12- باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة
	13- باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام: (كل)
	14- باب ما يقول إذا فرغ من الطعام
	15- باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله
	16- باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنا ونحوهما
	17- باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفا
	18- باب الثناء على من أكرم ضيفه
	19- باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه، وحمده الله تعالى على حصوله ضيفا عنده
	20 - باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام

	14- كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بهاء
	1 - باب فضل السلام والأمر بإفشائه
	2 - باب كيفية السلام
	فصل: في بيان معنى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم ثلاثاً
	فصل: في بيان أقل السلام ورده وما يستحب في
	فصل: في اشتراط كون رد السلام على الفور
	3 - باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ
	4 - باب حكم السلام
	فصل: في وجوب الرد من خلف الستر أو عند بلوغ الكتاب والرسول
	فصل: في استحباب الرد على مبلغ السلام والمبلغ عنه
	فصل: في كيفية السلام على الأصم والأخرس والرد عليهما
	فصل: في بيان سلام الصبي ورده على البالغ
	فصل: في بيان أن السنة إعادة السلام بعد الافتراق ولو عن قرب
	فصل: في بيان من حصل سلامهما دفعة واحدة أو مترادفة
	فصل: في حكم السلام بصيغة الرد
	فصل: في بيان أن السنة الابتداء بالسلام قبل أي كلام
	فصل: في بيان أن ابتداء السلام على الغير أفضل من الرد عليه
	5 - باب الأحوال التي يستحب فيها السلام، والتي يكره فيها، والتي يباح
	فصل: في بيان حكم رد السلام في الأحوال المتقدمة التي يكره فيها السلام
	6 - باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه، ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه
	فصل: في السلام والرد على أهل الذمة وذكر مسائل في ذلك
	فرع: فيمن مر على كفار فيهم مسلمون فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين
	فرع: فيما ينبغي أن يكتبه المسلم إذا وجه كتاباً إلى مشرك فيه سلام ونحوه
	فرع: فيما يقول إذا عاد ذمياً
	فصل: في السلام على المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً قبل التوبة
	فصل: في أن السلام على الصبيان من السنة
	7 - باب في آداب ومسائل من السلام
	فصل: في كراهية تخصيص طائفة بالسلام
	فصل: في كيفية السلام عند المشي في الأماكن المطروقة كالسوق ونحوه
	فصل: في بيان أن من سلم عليه جماعة فرد عليهم قاصداً الجميع أجزأه
	فصل: في كيفية السلام على الجمع الذي يعمه سلام واحد والذي لا يعمه كالجامع
	فصل: في استحباب السلام عند دخوله مكانا ليس فيه أحد
	فصل: في سنية السلام عند المفارقة وبيان حكم الرد بعد ذلك
	فصل: في السلام على من غلب على الظن أنه لا يرد واستحباب إبراء من توجه عليه الرد فلم يرد
	8 - باب الاستئذان
	فصل: فيما ينبغي أن يتم به التعريف عند الاستئذان وما يكره
	فصل: في بيان أنه لا بأس للمستأذن أن يصف نفسه بما لا يعرف إلا به وإن كان فيه تبجيل
	9 - باب في مسائل تتفرع على السلام
	مسألة: في التحية عند الخروج من الحمام
	مسالة: في الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة بدل السلام أو قبله
	فصل: في حكم تقبيل الوجه والأطراف للكبار والصغار
	فصل: في تقبيل وجه الميت والقادم من السفر
	فصل: في المصافحة
	فصل: في استحباب البشاشة والدعاء مع المصافحة
	فصل: في كراهة حني الظهر لأي أحد وفي أي حال
	فصل: في استحباب القيام للداخل لمن كان فيه فضيلة أو له ولادة أو رحم
	فصل: في استحباب زيارة الصالحين وغيرهم مع إكرامهم وبرهم
	فصل: في استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره، وأن يكثر من زيارته
	10 - باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب
	فصل: فيما يقوله العاطس وبيان ألفاظ التشميت وذكر ما فيه من خلاف فقهي
	فصل: في أنه لا تشميت للعاطس إذا لم يحمد الله تعالى
	فصل: في أنه لا تشميت للعاطس إذا عدل عن لفظ الحمد لله
	فصل: في بيان خلاف الفقهاء فيمن عطس أثناء صلاته
	فصل: في أن وضع العاطس يده أو ثوبه على الفم من السنة
	فصل: فيمن تكررمنه العطاس وبيان ما جاء فيه
	فصل: فيمن عطس ولم يحمد أو حمد ولم يسمع حمده أو سمعه البعض
	فصل: فيما إذا عطس يهودي
	فصل: فيمن عطس وهو يحدث حديثاً
	فصل: في سنية رد التثاؤب قدر المستطاع واستحباب وضع اليد على الفم
	11 - باب المدح
	12 - باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه
	13 - باب في مسائل تتعلق بما تقدم
	مسألة: في استحباب ما يقال للمنادي
	مسألة: فيما يقال للرجل الجليل في علمه أو صلاحه
	مسالة: في تغليظ المرأة عبارتها عند مخاطبة غير المحارم


	15 - كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به
	1 - باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره
	2 - باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها
	3 - باب ما يقوله عند عقد النكاح
	4 - باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح
	فصل: في كراهة أن يقال بالرفاء والبنين
	5 - باب ما يقول الزوج إذا أُدخلت عليه امرأته ليلة الزفاف
	6 - باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه
	7 - باب ما يقوله عند الجماع
	8 - باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها
	9 - باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام
	10 - باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك
	11 - باب الأذان في أذن المولود
	12 - باب الدعاء عند تحنيك الطفل

	16 - كتاب الأسماء
	1 - باب تسمية المولود
	2 - باب تسمية السقط
	3 - باب استحباب تحسين الاسم
	4 - باب بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل
	5 - باب استحباب التهنئة وجواب المهنأ
	6 - باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة
	7 - باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدبه ويزجره عن القبيح ويروض نفسه
	8 - باب نداء من لا يعرف اسمه
	9 - باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه
	10 - باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه
	11 - باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذى بذلك صاحبه
	12 - باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها
	13 - باب جواز واستحباب اللقب الذي يحبه صاحبه
	14 - باب جواز الكنى، واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها
	15 - باب كنية الرجل بأكبر أولاده
	16 - باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده
	17 - باب كنية من لم يولد له، وكنية الصغير
	18 - باب النهي عن التكني بأبي القاسم
	19 - باب جواز تقنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة
	20- باب جواز تقنية الرجل بأبي فلان وأبي فلانة، والمرأة بأم فلان وأم فلانة

	17 - كتاب الأذكار المتفرقة
	1 - باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسر
	2 - باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب
	3 - باب ما يقول إذا رأى الحريق
	4 - باب ما يقوله عند القيام من المجلس
	5 - باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه
	6 - باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى
	7 - باب الذكر في الطريق
	8 - باب ما يقول إذا غضب
	9 - باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وما يقول له إذا أعلمه
	10 - باب ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره
	11 - باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله أو حال محبوبه 
	12 - باب ما يقول إذا دخل السوق
	13 - باب استحباب قول الإنسان لمن تزوج تزوجا مستحباً أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع
	14 - باب ما يقول إذا نظر في المرآة
	15 - باب ما يقوله عند الحجامة
	16 - باب ما يقول إذا طنت أذنه
	17 - باب ما يقول إذا خدرت رجله
	18 - باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده
	19 - باب التبري من أهل البدع والمعاصي
	20 - باب ما يقول إذا شرع في إزالة منكر
	21 - باب ما يقول من كان في لسانه فحش
	22 - باب ما يقول إذا عثرت دابته
	23 - باب بيان أنه يستحب لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس ويمكنهم، ويعظهم، ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه
	24 - باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى الناس كلهم أو بعضهم، والثناء عليه، وتحريضه على ذلك
	25 - باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدي له إذا دعا له عند الهدية
	26 - باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعي بأن يكون قاضيا أو واليا
	27 - باب ما يقول لمن أزال عنه أذى
	28 - باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر
	29 - باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم
	30 - باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها
	31 - باب حث من سئل علما لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه
	32 - باب ما يقوله من دعي إلى حكم الله تعالى
	فصل: في التأدب عند المخاصمة والابتعاد عما لا يليق من الكلام
	33 - باب الإعراض عن الجاهلين
	34 - باب وعظ الإنسان من هو أجل منه
	35 - باب الأمر بالوفاء بالعهد
	36 - باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره
	37 - باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفا
	38 - باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه وأن يتضرر بذلك
	39 - باب ما يقول إذا رأى ما يحب أو ما يكره
	40 - باب ما يقول إذا نظر إلى السماء
	41 - باب ما يقول إذا تطير بشيء
	42 - باب ما يقول عند دخول الحمام
	43 - باب ما يقوله إذا اشترى غلاما أو جارية أو دابة، وما يقوله إذا قضى دينا
	44 - باب ما يقوله من لا يثبت على الخيل ويدعى له به
	45 - باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه
	46 - باب استنبات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه
	47 - باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئا في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب
	48 - باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه
	49 - باب الحث على المشاورة
	50 - باب الحث على طيب الكلام
	51 - باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب
	52 - باب المزاح
	53 - باب الشفاعة
	54 - باب استحباب التبشير والتهنئة
	55 - باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما
	56 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

	18- كتاب حفظ اللسان
	فصل: في حفظ اللسان عن جميع الكلام إلا عند ظهور المصلحة
	1 - باب تحريم الغيبة والنميمة
	2 - باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة
	فصل: في حرمة استماع الغيبة وما يجب على من سمع إنساناً يغتاب
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