

































































































































































































	  المقدمة
	  وصف المخطوطة
	  ترجمة المؤلف
	 بداية كتاب الأمر بالمعروف
	 باب: من رأى منكرًا ولم يستطع له تغييرًا
	 باب: الأمر بالمعروف باليد
	 باب: الرفق في الإنكار
	 باب: الإحتمال وترك الإنتصار للنفس في الإنكار
	 باب: ما يُكره أن يُعرَض أحدٌ في الإنكار إلى السلطان 
	 باب: المنكر الغليظ غير المقدور عليه والمنكر الصغير المقدور عليه 
	 باب: العدل في الأمر والنهي في القريب والبعيد
	 باب: ما روي في ذلك أن يَسُرَّ المؤمن ويغيظ المنافق
	 باب: ترك الأمر والنهي إذا رأى قومًا سفهاء
	 باب: الرجل يسمع صوت المنكر من البُعد ولا يعرف مكانه
	 باب: تغيير ذلك إذا سمعه وعلم مكانه
	 باب: الرجل يُعلَم منه أنه طلق زوجته وهي معه ؟!
	 باب: الحيف في ميراث الأخت
	 باب: المنكر في المنزل يدخله
	 باب: ما يؤمر ويُنهى في أمور الصلاة
	 باب: الرّجُل يمشي بين المرأتين
	 باب: الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء ؟!
	 باب: كراهة دخول مواضع النكرة
	 باب: الإنكار على اللعابين بالمنكر -  المعازف 
	 باب: تأديب الفتيان المتمرّدين باللعب
	 باب: الصائحة تكون بالليل
	 باب: كسر آنية الخمور
	 باب: كراهة كسر المنكر إذا كان مُغطّى 
	 باب: كراهة التفتيش عند الريبة
	 باب: الرخصة في كسر المنكر المغطّى
	 باب: ترك ذلك إذا كان السلطان يمنعهم
	 باب: ذِكر الطنبور
	 باب: ذِكر الطبــل
	 باب:  الإنكار على من فرض الغرامة في كسر المنكرات
	 باب: ذِكر الدفــوف
	 باب: الإنكار على لعب الشطرنج
	 باب: ذِكر النَّــوْح
	 باب: الغنـاء وإنكاره
	 باب: ذِكر الزّمّـــار
	 باب: ذِكر غنائهم الذي كانوا يغنّون
	 باب: ذِكر القصائد
	 باب: التغبير وهو القضيب
	 باب: قِراءة الألحان
	 باب: البكاء والسقوط عند قراءة القرآن
	باب: ما يُكره من بدء الشعر بالبسملة
	 باب: قول النبي : " لأن يمتليء جوف أحدكم قيحًا ..."
	 باب: كراهة الهجاء والرقيق  من الشِّعْر
	 كتاب القراءة عند القبور
	 الفهارس
	  فهرس الموضوعات

