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ِاراتِ ب ِعِ         
 اتِ ق ِرائ ِ

 من مؤلفات شيخ اإلسالم   

 ة ـابن تيمي     
  هــ728ِِ عام -رحمه هللا تعالى- توفي   

 728  عدد العبارات من مؤلفاته                    

 دةـفائ
راشد بن عبدالرحمن بن ِرْدن  /جمعه                                               

  البـِداح

 أن يجمعه بهذا اإلمام  -عز وجل  – وهو يسأل هللا                                                   

 مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين                                                             
 هــــــق عليــديه ومن له حـــــووال                                                                      
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 ــنـــــــــــــــــــــآمـــــيــــــــ

                                                                                      

 ييي
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد :              
فإننا في هذه السطور تنشرح منا الصدور ، ألنناا أماام اماام هماام ،             

أعاداء هللا وجاهاد فاي  وقماع قاتلوو قاول صاول ومجاهد ببنانه وسنانه ، قد 
هللا حق جهاده بسالحين حملهماا بياده ، أحادهما : السايل والارمث ، ومانيهماا 

 ه : القرطاس القلم ، فكأن أحمد بن الحسين عناه بقول
 الخيل والليل والبيداء تعرفني               والسيل والرمث والقرطاس والقلم

عبااد السااالم باان تيميااة الحلاايم باان  عباادانااه شاايخ اإلسااالم أحمااد باان            
 الحرانااايم وماااا يعنيناااا هناااا هاااو أمااار منافحتاااه عااان ديااان هللا بقلماااه ولساااانه ،

اطالعاه  احاطاةالمبتدعاة ، وللطوائل الضالة و ومقاومته ومناظرته ومقابلته
وتمكناه مان ،  الاذ  كأناه البحار فاي لجتاه على مذاهب القوم ، وقاوة حجتاه ،

الاارد الرصااين الااذ  يزهااق معااه الباطاال  ولقااد قااال فيااه اباان الزملكاااني امااام 
) كانت الفقهاء من ساائر الطوائال اذا جالساوه  الشافعية في زمن ابن تيمية :

، وال يُعارل أناه نااظر أحادان فاانقطع معاه ،  استفادوا في ماذاهبهم مناه أشاياء
وال تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها اال فاق فيه 

 أهله ( 
ن واحاادان ماان قااوة حجتااه وساارعه بديهتااه ، واستحضااار          ولنأخااذ نموذجااا

ن بخبز  ن لذلك : جاء انسان الى الشيخ يوما جوابه ، حين يكون الموقل مستدعيا
ماط الخليال علاى اسامك  فقاال هذا من ِصا )!( يابس فقال : يا سيد  قد ِجبتُ 

مالي به حاجة ، أنا حاجتي الى الادين الاذ  علياه الخليال ، ومتابعاة ملاة  له:)
الخليل الذ  أمر هللا أمه محمد بمتابعتها ، مالي حاجة بهاذا الخباز ، والخليال 

عام ويضايل غيار اللحام ، عمل هذا ! وال أمار بهاذا العادس ! وال كاان يط ما
ينٍِ]قال تعالى ْجٍلِس م  ِب ع  اء  ِف ج  ِإ ل ىِأ ْهل ه  اغ  وأما العدس فإنه شهـوة اليهود   [ ف ر 

فقيال لاه : جااء فاي الحادي   –وقد سئـل عبد هللا بن المبارك رضاي هللا عناه 
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ن ، فقااـال : ) ال ، وال نصاال نبااي (  ) ص  !!! أن العااـدس قدهسااه ساابعون نبيااا

ومواضعِالعجب ِفبهِهبااِالموابقِالقبو ِم  الجامع لسيرة ابن تيمية ( من 139
 الاكهِمايلـهِ:

ْنِ]قوله : أنا حاجتي الى الدين الذ  عليه الخليل ! لقوله تعالى  -1 م  و 
إ نَّهُِ ِو  ْني ا ِف هِالدُّ ِاْصط ف ْين اهُ ل ق د  ِو  ِن ْفس هُ ِس ف ه  ْن ِم  ِإ َّلَّ يم  اه  ِإ ْبر  لَّة  ِم  ِع ْن ي ْرغ ُ 

ينِ ف هِ ال ح  ِالصَّ ن  ة ِل م  ر      [اآل خ 
ِهللا ِ]قوله : والخليل ما عمل هذا لقوله تعالى   -2 ْنُِدون  ِم  ِت ْدُعون  ين  ِالَّا  إ نَّ

ا ينِ  اد  يبُواِل ُكْمِإ ْنِكُْنتُْمِص  ب اد ِأ ْمث الُُكْمِف اْدعُوُهْمِف ْلي ْست ج   [  ع 
ِمم]قوله : وأما العدس فإنه شهوة اليهود،لقوله تعالى:  -3 بَّك  ِر  ِل ن ا اْدُع  َ

ا ه  ع د س  اِو  ه  فُوم  اِو  ا ثَّائ ه  اِو  ْنِب ْقل ه  اِتُْنب ُتِاأل ْرُضِم  مَّ ْجِل ن اِم    مم[يُْخر 

قوله : وال كان يطعم ويضيل غير اللحم ، واستدالله بقوله تعالى:  -4
ينٍِ] ْجٍلِس م  ِب ع  اء  ِف ج  اغ ِإ ل ىِأ ْهل ه    [  ف ر 
) ال ، وال نصااال نباااي( ليباااين أن الحااادي   اياااراده لقاااول ابااان المباااارك -5

 موضوع مكذوب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمم
إلمااام فهااذه خمااس حجااة قابلااة للزيااادة ماان موقاال يسااير عااابر ل               

اساتوفز واساتعد للارد   ابن تيمية مع هذا الرجل الجاهل ، فماا بالاك اذاالعالم 
ن  –بال شك   -فسيكون  ، كيال ال وهاو الاذ  ب اذه أقراناه بال يدان نفوت أكمر تمكنا

وأشااياخه ، حتااى انااه قااد أفتااى وألهاال فااي السااابعة عشاارة ماان عمااره المبااارك 
ن م وان العجاب ال الملئ باألحدا  العظام والمهام الجسام في العلم والعمل معاا

  : ينقضي  كلما تتبعنا سيرة هذا الجبل األشم ، حتى لقد قال واصفه فأصاب
هــــــاااـو          ــاااـرة      هاااو حجـــاااـة هلل قاهــــــــــــ                      

 بيـنــنا أعجــوبــــة الدهرِ 
              هااااااااااو آيااااااااااة فااااااااااي الخلااااااااااق ظاهــــــــــااااااااااـرة                        

 أنــــواره أْرب ْت على الفجــــــــِر         
صااود ، ومنااه ساابحانه نسااتمد العااون واآلن آن الشااروع فااي المق               

 : سبعمائةِوثمانِوعشرينِفائدةِتيميةفهو خير مقصود ، فإلى 
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ِللل
ِقــــــالح

 (35/190مجموع الفتاوى )  م من الحق ب  وْ ل في الوجود اال بش  الباط قُ ف  نْ ال ي   -1/1
حبوب وهاو وفيها تحصيل م ، فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر الصالة -2/2

 ( 99العبودية ) ص  0أكبر من دفع ذلك المكروه  وحصول هذا المحبوب ، ذكر هللا
ن  كلمااا كااان الرجاال أعظاام اسااتكباران  ـاا3/3         باااهلل   عاان عبااادة هللا كااان أعظاام اشااراكا

 (114العبودية ) 
                                                                0   هفُااااااااااااه كااااااااااااان علااااااااااااى هللا خل  فُاااااااااااال  ماااااااااااان كااااااااااااان فااااااااااااي هللا ت    -4/4

 ( 48)ر   قاعدة في الصب
         صالى هللا علياه وسالم والنافع ماا جااء باه الرساول ، العلم ما قام عليه الدليل  -5/5

 (  174تفسير سورة النور   ) 
فما من قول مبتدع اال وفيه شاعبة مان شاعب الكفار  ، من الكفرالبدع مشتقة   -6/6
 ( 559/  2)  منهاج السنة  مختصر  0
 ( 813 /2) السابق آفة الكذب الجهل    -7/7
ن ح كاناات اذا تواطااأت رؤيااا المااؤمنين -8/8               أيهاام   ر ,كمااا اذا تواطااأت رواياااتهم أو قااا

 (             155/ 1السابق )
 ماان عشاارين دلاايالن  دلياال واحااد صااحيث المقاادمات سااليم عاان المعارضااة خياار -9/9

 ( 887 /2السابق )  مضعيفة  تهاامقدم
النباوات )                  ادة   ـباـواالستعانة وسيلة الى الع،ادة ارادة ـبـالع -10/10  

                       ( 113ص
   أن يكااون العلاام المطلااوب هااو العلاام باااهلل ومااا يقاارب اليااه   يالسااعادة هاا -11/11   

 ( 122النبوات ) ص 
السابق                  أجود   به كان الربالناس الى الشئ أحوج كلما كان  -12/12

 ( 244) ص
   التعبير عن حقائق اإليمان بعبارات القرآن أولى مان التعبيار عنهاا بهيرهاا  -13/13

 (  333)  السابق ص
                 ماااان غيااااره، كااااان جنااااده ماااان المالئكااااة أقااااوى   ماااان كااااان ايمانااااه أقااااوى -14/14
 ( 416ص ) 
ر باه فهاو عاذ  يُ من أخبار عان الشائ بخاالل ماا هاو علياه مان غيار اجتهااد  -15/15

 ( 424) ص    كذاب
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لتفات الى األسباب شرك في التوحيد ومحو األسباب اال: ولهذا قال من العلماء -16/16
ن نقااص فااي العقاال واإلعااراع عاان األسااباب بالكليااة قاادح فااي  ،أن تكااون أساابابا

                 مالشرع

  (1/262بهية المرتاد) ( 8/169( )  8/528( )  8/70( )  10/35الفتاوى )   ( 131 / 1) 
و اجتمااع فيااه مقتضااى التوحيااد والعقاال مااا  : وانمااا التوكاال المااأمور بااه -         
 0الشرع

 /10)  0اإليماان والادين  الأصل كل عمال مان  أعما00محبة هللا ورسوله -17/17

48 ) 
 14/334( )  85 /10)             ل نقمة مناه عادل كل نعمة منه فضل ،وك -18/18

 ( )8/511  ) (8/237  ( )8/73  ( )14/346 ( )18/ 202 ) 
ن  -19/19 ه فيها الى شاكر ،وذناب مناه يحتااج فيا بين نعمة من هللا يحتاج فالعبد دائما

 ( 10/88)  الى االستهفار 
ة وتكميلهاا ال لتهييار  بعماوا لتقريار الفطار –وسلم  مصلى هللا عليه -الرسل -20/20

     الفطرة وتحويلها 

                     (6/ 575 ( )10/135 ( )10/466)  (8/93 )  (31/105 ) 

ن مااان ت - 21/21     ماااد الكاااذبعتوان كاااان ال ي ، كلااام فاااي الااادين باااال علااام كاااان كاذباااا
 (15وانظر)    ( 10/449)
لهااا ، وتعطياال المفاسااد مبناهااا علااى تحصاايل المصااالث وتكمي ؛ الشااريعة  -22/22

    0وتقليلها
( )  1/130( جاااااامع الرساااااائل )  1/167الااااارد علاااااى البكااااار  )  ( 10/512)                     

  ( 20/48( )  1/138( )  28/591( )  184( قاعدة التوسل ) ص  31/266

)  الفتااوى ( 1/330( )  1/288)  االساتقامة(  1/249)    على البكار   الرد                     

 ( وفيها زيادة مفيدة  2/365-1/240الجواب الصحيث)  ( 234و193و30/136

من جاءناا تلقينااه مان  :ى عن الحق تعال نابارالشيخ عبد القادر في المنام يقول اخ رؤ  -23/23
ومن  ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد ، ، ا له الحديدنه ومن تصرل بحولنا أل   بعيد ،

 ( 10/549)    ا أعطيناه فوق المزيدترك من أجلن
( الارد علاى البكار   12/63)   0العلم البد فيه من نقل مصدهق ،ونظر محقهاق  -24/24

 (2/729 ) 
ليس للخلق محبة أعظم محبة وال أكمل وال أتم من محباة الماؤمنين لاربهم  -25/25
0 

به لذاته من كل -             0وجه اال هللا تعالى  ليس في الوجود ما ي ستِحق أن يُح 
ب سواه ،فمحبته ت ب ع لُحب ِه  -             ( 10/649)   0كل ما يُح 

 (   12/81)    0ليس في المعقول ما يخالل المنقول -26/26
  ( 2/20) الجاواب الصاحيث  0أكمر اختالل العقالء من جهة اشاتراك األساماء -27/27

 ( 12/552)   و  (12/113) 
ذلك عنه بالشك ،بال ال يازول اال بعاد اقاماة  لْ زُ سالمه بيقين لم ي  من مبت ا -28/28

         0ة ،وازالة الشبهة الحج
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 (12/466  ( )12/501 ) 

وما سوى  ،العلم اما نقل مصدق عن معصوم ،واما قول عليه دليل معلوم  -29/29
ج وال منقااود علاام أنااه ب ْهااموقااول ال يُ  هااذا فإمااا زياال مااردود ,وامااا   )     0ر 

 ( 25وانظر رقم )  ( 13/330
ن فاي فاان مان العلاام ،كالطاب والحساااب، وال -30/30  العاادة تمناع أن يقاارأ قاوم كتابااا

فكيل بكالم هللا الاذ  هاو عصامتهم ،وباه نجااتهم وساعادتهم ،وقياام  حوه ،رِ يستشْ 
 ( 13/332)   ؟! 0دينهم ودنياهم 

ر به في ذلك الوقت من مِ الصراط المستقيم أن يفعل العبد في كل وقت ما أُ  -31/31
 ( 14/37)    م     عنه هيل ،وال يفعل ما نُ علم وعم

بال ال نسابة  النصار والارزق ، أعظام مان الحاجاة الاى الهادى الحاجة الاى -32/32
   ( 52وانظر قسم الخلق )  ( 1/100جامع الرسائل )  ( 14/39)          بينهما 

 ا تعجاز عقاول البشار عان اإلحاطاةم ؛من المعارل وحقائق العلوم  * فيها -33/33
 ( 1419 /14آخر آيتين من سورة البقرة  )   *                             0 به
كما أن خفاء العلم بما يوجب  ، خفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة -34/34
 ( 14/159)      رخصة قد يكون عقوبةال
 8( و )  8/515( )  14/320) فاتحاة  وأحكماه :دعااء العظمه أنفع الدعاء وأ -35/35

 ( 8/216( بمعناه  )  230 /
قصة ابراهيم في علم األقوال النافعة عند الحاجة اليها ،وقصة يوسال فاي  -36/36

 ( 14/493)      عال النافعة عند الحاجة اليها علم األف
) فااي كاال خطاااب فوائااد باال البااد ماان  ؛لاايس فااي القاارآن تكاارار محااع  -37/37

14/408 ) 
ن ماان كااان أكماال فااي تحقيااق اخااالص -38/38 وعمالن ،وعقياادةن  ال الااه اال هللا لعلمااا

 ( 1/39()  14/414)م:كان أحق بالرحمة ومعاداةن  وبراءةن ومواالةن 

)   (8/33) خرهااا دعاااء وآ يااد ،أولهااا تحميااد ، وأوسااطها توح ن :القاارآ م  أُ  -39/39

 (  1/108جامع الرسائل )  ( 14/418
وطاعاة رساوله صالى  في األرع فسببه توحياد هللا وعبادتاه ، كل صالح -40/40

 وكل شر في العالم وفتنة وبالء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك ؛ممهللا عليه وسلم 
 15/25)      والدعوة الاى غيار هللا  -الفة الرسول صلى هللا عليه وسلم فسببه مخ

) 
 ،واالفتقار من العبد ليس بين المخلوق والخالق نسب اال محع العبودية   -41/41

 ( 56 /15)      مومحع الجود واإلحسان من الرب عز وجل

 15/72)      تلى  تلى ، ووحي ال يُ م هللا به يُ يان : وحي تكله الرسول له وحْ  -42/42

) 
                          الخيااااااار فاااااااي أساااااااماء هللا وصااااااافاته ،وأماااااااا الشااااااار ففاااااااي األفعاااااااال  -43/43
( 15/437 ) 
 )ن خياار ماان مشااابهة ماان لاايس ماان أهاال الكتاااب   مشااابهة أهاال الكتااابي -44/44

16/215 ) 
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 )                                      ه أعشااااى ، والمعطاااال أعمااااىلمشااااب ِ ا -45/45

16/215 ) 
أو مقصرون في معرفة ما ، العلم والدين قاصرون  كمير من المنتسبين الى-46/46

 ( 16/251 )ية لسمعية والعقلجاء به من الدالئل ا
ماحة ات ،ويحاب الساوهو سبحانه : قد يحب الشجاعة ولاو علاى قتال الحي ا -47/47

 (16/317 )   تمرات من ولو بكل  
اتهاا طل الحكمة التي تتضمن ايصال األماور الاى غايفي المخلوقات من لُ  -48/48

 ( 16/354 )         بألطل الوجوه   
ن وأعالأسعد ال -49/49 ن : أعظمهام ا هم درجةخلق وأعظمهم نعيما وافقاة لاه وم تباعاا

ن   (  4/26 ) ( 18/62)       وعمالن  علما
                                   لة الشرع ، فإن ذلك ينفع وال يضر لم حسنه أو قبحه بأدما عُ  -50/50
 (18  /66 ) 
                                        الشرك أعظم الفساد ،كما أن التوحيد أعظم الصالح     -51/51

( 18/162 ) 
الشرعية في األقوال واألعمال في جميع العبادات والعادات  نمراعاة السن -52/52

 ( 18/287 )       كمال الصراط المستقيم؛هو 
 )األمااة الوسااط تصاادق بااالحق الموجااود ،وتااؤمن باإللااه الواحااد المعبااود   -53/53

19/62 ) 

تجاد   - اذا تأملتاه -طأهم في أصول دينهم وفروعه ان ضالل بني آدم وخ -54/54
 ال من التصديق بالباطل أكمره من عدم التصديق بالحق ؛ 

              ( 20/105 ) 
فااإن بنااي آدم ناازل ماان السااماء ؛كتاااب مكاال أمااة مخلصااة أصاال اخالصااها  -55/55

 ( 20/105 )   هم   ر  ط  الى شرع يكمل فِ  جونمحتا
 20/110 )                          من فعل السايئات   ر  ضات أترك الحسن -56 /56

) 

تسالية مصيبة تقبل بها على هللا خير لك من نعمة تنسيك ذكار هللا             -57/57

 (    224أهل المصائب للمنبجي )ص 
 )         نهي      األمر أكمااال وأشااارل مااان المطلاااوب باااالالمطلاااوب بااا -58/58

20/117 ) 

 )   بحاار خضاام رجيث بعضااها علااى بعااعدالالت األقااوال وتااتعااارع  -59/59
20/246 ) 
ن  -60/60  اإلنسان ال يزال يطلب العلم واإليمان ، فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا

ن ذ  وليس هذا مذب عليه اتبعه ،  ( 22/253 )    0 زاده هللا هدى  ؛ بل هذا مهتد   با
ق ، عن قائل غير معصاوم قل غير مصد  : يتمسكون بن [المتعصبون ألئمتهم  ] -61/61
 ) مباات     األ،وهو ماا نقلاه المقاات  ق عن القائل المعصومالنقل المصد  ن عود  وي  
22/255 ) 
 ( 22/309 )                 ع له  نِ اال صُ  عبد   صدق هللا   ما -62/62
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                     ق األحكااام بالمعاااني التااي علقهااا بهااا الشااارعأحااق الناااس بااالحق : ماان عل اا -63/63

( 22/331 ) 

جاامع  0يحصال باه الارزق والنصار م ما ظالهدى التام يتضمن حصول أع -64/64

 (  32وانظر رقم )  ( 22/402 )(    1/100 الرسائل  )
ة ، حفااي األدعيااة الشاارعية واألذكااار الشاارعية : غايااة المطالااب الصااحي -65/65

غيرها من األذكار المحدماة المبتدعاة  الى ل عنهاعدِ ة ، وال ي  ونهاية المقاصد العلي  
 (323وانظر )  ( 22/511 ) ال جاهل أو مفرط أو متعد    ا

كلام الاذين حارفين للياين ، وباين المم ِ كميران ماا يضايع الحاق باين الجهاال األُ  -66/66
 ( 25/129 )فيهم شعبة نفاق  

القطاع بأناه  فيجبمن جنس العباداتمم  –هللا عليه وسلم  صلى –ما تركه  -67/67
 ( 26/172 ) ةفعله بدعة وضالل

ن مجتهادان  -68/68 ن مجتهادان: عالماا  )     المنصب والوالياة ال يجعال مان لايس عالماا

 ( 145وانظر رقم )  ( 27/296

امه ، فكذلك ناور العقال ال اال مع ظهور نور قد   ىكما أن نور العين ال ير -69/69
 ( 1/6 )  0ذا طلعت عليه شمس الرسالة يهتد  اال ا

 ( 1/23 )                اال هللا : أحسن الحسنات   ال اله -70/70
 وجهاه أعلاى اللاذات العذاب ، ولذة النظر الى عذاب الحجاب أعظم أنواع -71/71
 ( 1/111 جامع الرسائل  ) (  1/27 ) 0

ذلااك ولمنفعتااك بااك ،ال لينتفااع بااك ، و لااك ؛ كيريااد   -ساابحانه  –الاارب  -72/72
  ( 1/30 )  ةعليك بال مضرمنفعته 

 ( 1/39 )  0الرب سبحانه : أكرم ما تكون عليه ؛ أحوج ما تكون اليه  -73/73
 1/42 )     0ال تحصل النعمة اال برحمته ، وال يندفع الشر اال بمهفرته  -74/74
) 
 ( 1/80 ) ع  بتاداالشرع واالتباع ال علاى الهاوى واال العبادات مبناها على -75/75

 ( 1/165 االستهامة ) البكر  أو ىالرد عل

 ( 1/86 )                 جماع الحسنات العدل ، وجماع السيئات الظلم   -76/76

بصاافاته  االسااتعاذةلحقيقااة ، كمااا أن االسااتهامة برحمتااه اسااتهامة بااه فااي ا -77/77
 م به في الحقيقة  س  م بصفاته ق  س  وكما أن الق   ، استعاذة به في الحقيقة

             ( 1/111) 
 ( 2/453 )0والعبادة   ىالعلم واإلرادة ، أصل لطريق الهد -78/78
ة جاؤوا بنفاي ل ونفي مجمل ، والصابئة المعطلالرسل جاؤوا بإمبات مفصه  -79/79

                  م مفصل وامبات مجمل
(الصااااافدية )  2/158( الجاااااواب الصاااااحيث) 3/4)        ( 2/479 )                                  

 ( 81( ص )  1/116

كل من كان الاى طرياق الرساالة والسالل أقارب كاان الاى موافقاة صاريث  -80/80
 (143 /4درء )المعقول وصحيث المنقول أقرب م 
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من فعل فعال صالحا باختياره فأوذ  و احتسب ذلك األذى كان ذلك األذى  -81/81
 من عمله الصالث الذ  يماب عليه   

 (  224تسلية أهل المصائب للمنبجي)ص           
ن   –82/82   ( 3/35 )          النفي ليس فيه مدح وال كمال ، اال اذا تضمن امباتا

طممفالتأويل والقياس الفاسد الذ  ال ينضابضالل بني آدم من قبِل التشابه ،  -83/83
   م والقياس في األدلة العقليةفي األدلة السمعية ، 

 (27وانظر ) (3/63)                  

و  20/423)( 3/69 )ز   ر مميهاادْ ر مشااترك وق اادْ  بينهمااا ق اامااا ماان شاايئين اال -84/84

               (1/391()تلبيس 73()التدمرية ص2/588()المنهاج 2/355()درء 430
عن السنة أفضل  الذبن يحيى بن يحيى يقول:حتى كا0الراد على أهل البدع مجاهد  -85/85

 ( 4/13 )      دمن الجها

، كانت السنة وأهلها أظهر وأقاوى     تجد اإلسالم واإليمان كلما ظهر وقو -86/86
( 4/20 ) 
االعتراع والقدح ليس بعلم ، وال فياه منفعاة ، وأحسان أحاوال صااحبه :  -87/87

 ي، وانما العلم في جواب السؤال أن يكون بمنزلة العام

                ( 4/27 ) 
                بالاااذنب أكااارم الخلاااق علياااه   ىالياااه لماااا ابتلااا لااام يكااان العفاااو أحااابه لاااو  -88/88
( 4/378 ) 
    ان األعلم به أعلام بالادين علم الحالل والحرام يتناول الظاهر والباطن ، فك -89/89
 (4/409 ) 

ع ر  اذا أمكاان العلاام بمقاادار الحااق كااان هااو الواجااب ، واذا تعااذر ذلااك ش اا -90/90
 ( 4/538 )،وأقربها الى الحق  الطرق و أمملُ الشارع ما ه

 0كماال العلام والقادرة واإلرادة   -هللا علياه وسالم صالى –اجتمع في حقه  -91/91
والرسااول هااو الهايااة فااي كمااال العلاام ، والهايااة فااي كمااال ارادة الاابال  المبااين ، 

 ( 31و 30 /5 ) أفصث ( 00أنصث 00) أعلم   في قدرته على البال  المبين  والهاية 
 )                   شراك أكمر في الناس من مرع التعطيال    مرع اإل -92/92

6/83 ) 
 )                         أصل الوالياة الحاب ، وأصال العاداوة الابهع     -93/93

6/478 ) 

(  5/152جاامع الرساائل )  0لل أهل السنة في اإلسالم ؛ كأهل اإلسالم في المِ  -94/94

ة فاااي السااان الصااافدية :وفاااي : أهااال الملااال  (  1/12الجاااواب الصاااحيث )  وفاااي( 7/284) 
  ( 394ص )          اإلسالم كاإلسالم في الملل 

ال ينافي أن يكون قدره بأسباب  ،والدعاء من أعظم  العلم بما يقدره ] هللا [ -95/95
     ( 7/458 )أسبابه   

ليهود ؛ والذ  يعباد هللا مان غيار الذ  يعرل الحق وال يتبعه غاو  يشبه : ا -96/96
 ( 7/633)  رى علم وشرع : هو ضال يشبه النصا
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                           ماااااا ال يكاااااون بااااااهلل ال يكاااااون ، وماااااا ال يكاااااون هلل ال ينفاااااع وال يااااادوم     -97/97
 (2/188)درء  ( 8/329 )

لااه ، ال لكمااال حكمتااه ورحمتااه وعدْ ؛ سااأل عمااا يفعاال ال يُ  [ساابحانه ] هااو  -98/89
 ( 8/511 )لمجرد قهره وقدرته  

الناااس يتفاضاالون فااي العلاام بحكمتااه ورحمتااه وعدلااه ، وكلمااا ازداد العبااد  -99/99
ن بحكمة هللا   ( 8/513) وعدله ورحمته وقدرته  علما بحقائق األمور ازداد علما

    ( 9/306 )               ل الجواب فقد أصاب   من فص   -100 /100
 ( 309)  صقاعدة في التوسل     يمان  اإلب  وحيد سر القرآن ولُ الت-101/101
ة بوجوه الدالالت من أهم األمور وأنفعها للعباد في مصالث رتنويع العبا -102/102

 ( 309)  قاعدة في التوسل ص                دالمعاش والمعا

ذا أفضاى فإ ، مخالفة السنة ما لم يفع بصاحبة الى ، حسن االحتياط   -103/103
 م  االحتياط هذا  حتياط ترك لك فاالالى ذ

        ( 1/163اغامة )  (5/41المستدرك)                                 

علاام العاادل والظلاام اال بااالعلم ، فصااار الاادين كلااه : العلاام والعاادل ال يُ  -104/104
ن ان وحملهااا اإلنسااان انااه كاا ) ىوضااد ذلااك الظلاام والجهاال ،قااال هللا تعااال0 ظلومااا

 ( 5/125 )المستدرك    (جهوالن 

الوالية لها ركنان : القوة واألماناة ، فاالقوة فاي الحكام ترجاع الاى العلام  -105/105
 5/155 المساتدرك )   نة ترجع الى خشية هللا تعاالىواألما ،والعدل في تنفيذ الحكم 

) 
مم عائر األاللسان العربي شعار اإلسالم وأهله ، واللهات من أعظم ش   -106/106

 (     203)  االقتضاء   م          التي بها يتميزون 
ن ،  اعتياااد -                 ن بينااا اللهااة : يااؤمر فااي العقاال والخلااق والاادين تااأميران قويااا

ن في مشابهة صدر هذه األمة         م ويؤمر أيضا
 ( 207 )االقتضاء  لها منك      ل والدين والخلقمشابهتهم : تزيد العق -               

لاايس كاال ماان قااام بااه شااعبة ماان شااعب الكفاار ، يصااير بهااا كااافران الكفاار -107/107
كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب  0المطلق ، حتى تقوم به حقيقة الكفر 

ن حتى يقوم باه أصال اإليماان وحقيقتاه االقتضااء  )   م       اإليمان يصير بها مؤمنا

 لخلق ( في ا 18( وانظر )  70

اد ، أو عادة بعع البالد أو أكمرها ، وقول كميار مان العلمااء ، أو العبها -108/108
ن لكاالم الرساول صالى هللا  أكمرهم ونحو ذلك : ليس مما يصلث أن يكون معارضاا

 ( 2 71 )القتضاء ا         ع به وسلم حتى يعار   عليه
صلى هللا عليه وسلم كل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول هللا  -109/109
علم أناه لايس بمصالحة ، وأماا ماا حاد  فعل : يُ لو كان مصلحة ، ولم يُ  ان موجود -

                                  0ةلاااه بعاااد موتاااه مااان غيااار معصاااية الخاااالق : فقاااد يكاااون مصااالح يالمقتضااا
      (  276)    االقتضاء

 ( 281 )االقتضاء     م الشرائع أغذية القلوب -110/110
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وجد فيه من بقلبه: هوكالم رسوله بعقله ، وتدبرالى كالم هللا  ىمن أصه -111/111
، والبركة والمنفعة ، ما ال يجده فاي شايء  هم والحالوة والهدى وشفاء القلوبالف

 ( 284 ) االقتضاء   الم : ال منظومه وال منموره             من الك

ك واالبتااداع عااد : كااان الااى الشاارالتوحيااد والساانة أب نكاال ماان كااان عاا -112/112
 ( 391 االقتضاء )  0واالفتراء أقرب 

اصااد ماان رحمااة هللا بعباااده ) أنااه( يسااوقهم بالحاجااات الدنيويااة الااى المق -113/113
 ( 411 االقتضاء  )          العلية الدينية 

 ( 449االقتضاء  )         م الحة شعار الحنيفية -114/114
ن بعضه مان الحاق فاي حاق ، وان كا  تعالىطل في حق هللااللهو كله با -115/115

 ( 1/21 )جامع الرسائل  م  العباد  

نفساه  ىفإن العباد هاو الاذ  أوجباه علا ؛الوفاء بالنذر أضعل الواجبات -116/116
 ( 1/71)جامع الرسائل   مهللا عليه فهو دون ما أوجبه ، تزامهبالْ 

ن  -117/117  ) قاعادة فاي المحباة   0 من هذه األماة يدللتوحليس في األمة أعظم تحقيقا

171 ) 

 من الحق ، ولوال ذلك لماكل ذ  مقالة فال بد أن تكون في مقالته شبهة  -118/118
تْ   (1 وانظر رقم )  ( 289)    قاعدة في المحبة         0واشتبهت  راج 

 ماداواةمن لم يعرل أسباب المقاالت وان كانت باطلاة ، لام ياتمكن مان  -119/119
 ( 1/182 الرد على البكر   )     أصحابها وازالة شبهاتهم 

ين علياه ،بال لاه عِ مُ  -صلى هللا عليه وسلم  -كل خير في الوجود ، فهو  -120/120
 ( 83  ) وانظار رقام(   1/195ر  ) الارد علاى البكا 0من أمته  خير   عاملِ  أجر كل    مملُ 

 في قسم الخلق            

 م         علينا بعد موته ، أكمل منها فاي حياتاه   - عليه وسلمصلى هللا -حقوقه -121/121
 ( 1/237 الرد على البكرى )

الارد علاى  م الوهااج  نعمة هللا بالسراج المنير أنعم مان نعمتاه  بالساراج  -122/122

أكمل من السراج  المنير : السراج(  1/485وفي الجواب الصحيث )  ( 1/238البكرى  ) 
 ( 2/267ها في الجواب ) ونحوالوهاج ، 

   م  الااذ  يسااتحق صاااحبه الوعيااد السااب   فاايمسااائل االجتهاااد ال تاادخل  -123/123
     ( 1/305 البكرى )

ين فكلما كان هلل أطوع ، ولاد 0هو بحسب مصلحة دين هللا  العطاء انما -124/124
 ع أعدائهقمو، وعطاء محتاج اليه في اقامة الدين  م هللا أنفع كان العطاء فيه أولى

كااان الماااني  انيكااون كااذلك ، وال  ماان ماان اعطائااه واعالئااه أعظاام واظهاااره، 
 ( 28/580)            مأحوج

 1/21 االساتقامة   )         م ن فهو ضاللال يطلب من القرآ كل علم دين   -125/125

) 

    ( 1/33 االساتقامة )  0باالتزام أدناهماا ْين فع الفساد  د ىالشريعة مبناها عل -126/126

دين دفع أعظام الفسااوتُا ،أدناهماا  بفوات ل أعظم المصلحتينتحصه  : (1/288في )و
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(  31/92( )29/228( )28/284( )20/48) م                    باحتماااااااااال أدناهماااااااااا

 ( 1/439) في   ونحوه  ( 22 انظر رقم )و
أماار بااالحق  -فهااو ساابحانه فتنااة اال ماان تاارك مااا أماار هللا بااه ، ال تقااع ال -127/127

                   م                                                وامااااا ماااان تاااارك الصاااابر  ،ك الحااااق رْ ت اااا فالفتنااااة امااااا ماااان ؛وأماااار بالصاااابر 
 ( 1/39 )االستقامة  

                      كمااااااا أن الساااااانة مقرونااااااة بالجماعااااااة  قااااااة ،رْ البدعااااااة مقرونااااااة بالفُ  -128/128
 ( 1/42 )مة االستقا

داية في مدة ع فتث هللا عليه أنوار الهر  د هللا بما ش  ب  المسلم الصادق اذا ع   -129/129
 ( 1/100 )االستقامة    م   قريبة 

                 باااه الرسااال    األمااار باااالمعرول والنهاااي عااان المنكااار هاااو الاااذ  بعمااات -130/130
 ( 1/330االستقامة  ) 

بأفعالااه ذم العبااد للعبااد ، انمااا ي اا قااه ولاام يكاان فعااالن ذم مااا خلان هللا ال ي اا -131/131
 ( 1/333 )االستقامة    م   االختيارية

مدح ما كان هلل أطوع بل انما يه لذة ،جرد كونمالعمل ال يمدح وال يذم ل -132/132
 ( 1/340االستقامة) مشقةمه لذة أوسواء كان فيوللعبد أنفع،

 باضع كميرة لمعرفاة مراتاا في مواألديان محتاج اليه بمعرفة مرات -133/133
 ( 119وانظر رقم  ( 1/463 )مة  االستقا م الحسنات 

:كيال يطلاب يقاول  -قادس هللا روحاه  - شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمياة سمعت -134/134
           : يتممااال بهاااذا البيااات وكاااان كميااارا نماااا؟  كااال شااايء علاااى دليااال مااان هاااو علاااى الااادليل

              اذا احتااااااج النهاااااار الاااااى دليااااالِ           شااااايء   األذهاااااان ولااااايس يصاااااث فاااااي
 ( 1/82 )مدارج  

ن حااب  ان كااان    : حياا  يقاول اباان تيمياة رضاي هللا عان شاايخنا أباي العبااس -135/135  نصابا
 ( 1/87 ) مدارج    ناصبي  فليشهد المقالن أني   صحب محمد 

الخلق ،  ية ، وظلم في حقهو ظلم في حق الربوب :سمعته يقول في السؤال  -136/136
 ( 2/130 )مدارج  وظلم في حق النفس   

فكمال 0ما أمام المنظور :طهيان ومجاوزة  االلتفات زيغ ، والتطلع الى -137/137
وال يتجااوزه     ة أال يصرل بصره عنه يمناة وال يسار لى المنظورعاقبال  الناظر 

 ( 2/361 مدارج )

: أمر هللا بقدر زائاد علاى ساتر  رحمه هللا يقاول - ميةسمعت شيخ اإلسالم ابن تي -138/138
:ل خذوا زينتكم عند كل مسجد  ة ، وهو أخذ الزينة ، فقال تعالىالعورة في الصال

 ( 2/363 مدارج )    ل 

 0اإلكاارام أن يكاارم هللا العبااد بطاعتااه ، واإليمااان بااه ومحبتااه ومعرفتااه -139/139
ضال باالهنى والفقار  ، بال باالتقوى ، فاإن وال يقاع التفا0واإلهانة: أن يسالبه ذلاك 

 ( 2/413 مدارج )م      استويا في التقوى استويا في الدرجة  سمعته يقول ذلك
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هام أكمال خاصاة الخاصاة توحيادان ، وال يجاوز أن  والخليالن:قال شيخنا  -140/140
األنبياء  ، فضالن عن الرسل ،فضالن عن  من يكون في األمة من هو أكمل من نبي

 ( 3/449 مدارج )  م   الخليلين العزم ،فضالن عن يأول

: فضاال عمااوم الاادعاء علااى رحمااه هللا يقااول - ساامعت شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة -141/141
 ( 1/175 ) بدائع        ل السماء على األرعضه كفخصوص

ن بااهساا (المعنىساابث اساام ربااك)-142/142 ن باساام ربااك متكلمااا واذكاار اساام  )بث ناطقااا
 (1/19 )بدائع  م     رحلةالفائدة تساو  ث ربك ذاكران اسمه وهذه سب(المعنى ربك

                                  مالعلاااااااااوم  مااااااااان أجاااااااااله  القيااااااااااس وفاسااااااااادهالعلااااااااام بصاااااااااحيث  -143/143
 ( 2/30 أعالم الموقعين )

بع  موسى بالجالل ، وبع  عيسى بالجمال ، وبعا  محماد بالكماال م          -144/144
 ( 2/227الجواب)

 : وتجااويز الحياال يناااقع سااد الااذرائع مناقضااةن قاال شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة  -145/145
والمحتال يتوسل   ،ممكن  الطريق الى ذلك المحرم بكل سد  فإن الشارع ي   ؛ ظاهرة
 ( 121شفاء البعلي ص )  ( 1/370 )اغامة      م ممكن اليه بكل

م النافعااة ،واإلصااابة فااي الفقااه وغيااره ماان العلااولحاادي  والمسااابقة فااي حفااظ القااران وا -146/146

المراهناة فاإذا جاازت    ؟ جاوزه أصاحاب أباي حنيفاة وشايخنا مم بعاوعالمسائل : هال تجاوز 
 م            ، وهااااذا القااااول الااااراجث بااااالجواز ىت الجهاااااد ، فهااااي فااااي العلاااام أولااااآالعلااااى 

 ( 31 ) و(  181 الفروسية   )
:هااو أن ال يعارضااا  إلسااالم فااي تعظاايم األماار والنهاايومااا أحساان مااا قالااه شاايخ ا -147/147

  م ماال علاى علاة تاوهن االنقيااد حْ يُ وال ص جال  ،وال يعارضا بتشديد غاال  ،بترخ  
 ( 19 الوابل  )

صااار الااى ق بالباطاال الشااك ، وماان صااده  ب بااالحق صااار الااىماان كااذ   -148/148
 ظائرالن عن(  5/170 ) لسنةمستفاد من منهاج ا م   الشطث

فقاد لازم كلمااة  الصادق فاي خبااره ، والعادل فاي أماره ، كال مان تحارى -149/149
 لال الاه اال هللا لفهاو أخاص الكلماات بأنهاالتقوى ، وأصدق الكالم وأعدله: قاول ا

  ( 5/80 )منهاج السنة      م  كلمة التقوى
، ليتكلم بعلام اليها الجزئيات  يردأصول كلية  البد أن يكون مع اإلنسان -150/150
ماام يعاارل الجزئيااات كياال وقعاات ، و اال فيبقااى فااي كااذب وجهاال فااي  ، عاادلو

   ( 5/83 ) منهاج السنة      م  في الكليات الجزئيات ، وجهل وظلم
ر علاى ط اقريار الفِ ه ذلاك الاى تالعلوم حتى أحاط بهاياتها ، رد   ن أحكم  م   -151/151

 ( 31/105) م بداياتها 

فليكمر مان النظاائر التاي يصال فيهاا  م في هذا ؛هر المتكلبْ من أراد أن ي   -152/152
 ( 31/112)  م  دهه ويقي ِ طلق بما يخص  الكالم العام أو الم

ن قباال أن يااتم ، لزمااه أن يجعاال  مان رام أن يجعاال الكااالم معنااى -153/153 صاحيحا
ن ؛ران وآأول كلمة التوحياد كفا  )    مممانآن الماتكلم بهاا قاد كفار مام وأ خرهاا ايماناا

31/116 ) 
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بل حقيقة فتنته : الباطل  ؛فتنة الدجال ال تختص بالموجودين في زمانه  -154/154
بماا يخاالل الشاريعة لخاارق  فمان أقار   0 المخالل للشريعة ، المقرون بالخوارق

، وهاو فاي بهياة  عان كتياب الجاواهر النقياة مان السابعينية م   فقد أصابه نوع من هذه الفتنة

 (1/483المرتاد)

اال  الدليل ضل السبيل ، وال دليلمن فارق : ابن تيمية يقول اإلسالم كان شيخ -155/155
 (5وانظر رقم ) ( 83 مفتاح دار السعادة   )  مما جاء به الرسول

مان التفاريط مان بعاع  ( الشارع )وقاد وقاع فياه  : - رحماه هللا  - قاال شايخنا -156/156
 0 والظلم للخلاق ما أوجب الجهل بالحق ، : الة األمور ، والعدوان من بعضهمو

ة ناوصار لفظ الشرع غير مطابق لمعناه األصلي ، بل لفظ الشرع في هاذه األزم
ل ( الشارع المباد   3 ( الشرع المؤول   ) 2ل   )الشرع المنز   ( 1 مالمة أقسام :)

 ( 76 ) الطرق الحكمية  0

 حدهغير مجاوزة  ب في الشيء بذكر أحسن صفاته منرغ ِ ي زالرسول  -157/157
 من غيرمجاوزة، القبيث ببيان أقبث صفاته  ذم الفعلوي ،

 (   81)العمدة                    
      0مقدماااة الكماااال والنقصاااان أشااارل مااان مقدماااة الوجاااوب واإلمكاااان  -158/158

 ( 47الصفدية ص ) 
  0ناقع ما أخبرت باه الرسال في نفسها ، وال تُ  عتناقأدلة العقول ال ت   -159/159

   ( 47الصفدية ص ) 
من قام بما جاء به الكتاب والسنة ؛ أشرل على علم األولين واآلخرين  -160/160

 (  167الصفدية ص )  0وأغناه هللا بالنور الذ  بع  به محمدان عما سواه 
صال وجاود العلم انما يتم بصحة مقدماته والجاواب عان معارضااته ليح -161/161

 (184ة   ) الصفدي   م  المقتضي وزوال المانع

, وأماور تاذكر ألنهاا  ادلالعتضاأمور تذكر لالعتماد ، وأمور تاذكر  مه م   -162/162
 ( 184الصفدية  )     0من نوع الفساد 

                                        0ذاتاااااه ، كنسااااابة علااااام العباااااد الاااااى ذاتاااااهنسااااابة علااااام الااااارب الاااااى  -163/163
 ( 203الصفدية  ) 

                                               0ل الحاااااااااب ماااااااااع كماااااااااال الاااااااااذل العباااااااااادة متضااااااااامنة لكماااااااااا -164/164
 (  244)  ية الصفد
                                         0الفقااااااااااه فااااااااااي الااااااااااادين شاااااااااارط فاااااااااااي حصااااااااااول الفاااااااااااالح  -165/165

 ( 365)  الصفدية 
قصادوه مان لن يتم الدين اال بمعرفة اآلماار النباوة والسالفية ، وفقاه  لماا  -166/166

 (  5/41جامع الرسائل ) م         المعاني الدينية  
ماا تقضاي عقاولهم  ال عقولهم عن د ْركاه ، ب ع   الرسل بتعليم ما ت ْقصر -167/167

 مرهم بتقرير الفطر ال بتهييرها بإحالته ، وأم  
 (  ) درء17/444(  )11/244( )2/262) (  5/45جااااااااامع الرسااااااااائل )                      

1/384-3/54-4/35) 
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كل هدى حصل به سعادة اآلخرة فهو باتباع األنبياء ، وأن كل عذاب  -168/168
 به استحق في الدار اآلخرة فهو باإلعراع عما جاؤوا

 (120وانظر ) (  5/55جامع )                          

بتحويلهاا ال ( هكاذا ؛ ولعلهاا : وتقريرهاا )تمام الدين بالفطرة وتقديرها  -169/169
 ( 20( ونحوها برقم )  5/194جامع ) م             وتهيرها 

الشريعة تكميل للفطرة الطبيعياة ، والفطارة الطبيعياة مبادأ وعاون علاى  -170/170
 (  5/199)  0اإليمان بالشرع والعمل به 

الخارجون عنهاا  اذا جاءت عصا الشريعة المحمدية : ابتلعت ما صنعه -171/171
 (5/226جامع)  مفترىم من السحر ال

 0اذا كانات العباادة تبقااى ببقااء معبودهااا ، فكال معبااود ساوى هللا باطاال  -172/172
 (  5/268جامع ) 

 (   5/268جامع )        العلم األعلى هو العلم باألعلى  -173/173

جاامع  0في الهدى كمال القوة العلمية ، وفي الرشاد كمال القوة العملياة  -174/147

 (5/282  ) 

ودياان الحااق يتضاامن كمااال القااوة  الهاادى يتضاامن كمااال القااوة العلميااة ، -175/175
 (  5/283جامع )  0ية لمالع
ما يُشرع التمسث به وتقبيله اال الحجر األساود ،  ليس تحت أديم السماء -176/176

 ( 5/368جامع )   موالركن اليماني يستحب التمسث به
                       0قااااين ، وياااادفع أبطاااال الباااااطلينالتعااااارع أحااااق  الحياااارجث عنااااد  -177/177
  (126وانظر)  ( 5/383)  جامع

الحمد هلل الذ  ال تُشكر نعمته اال بنعمته ، وال تُنال كرامته اال برحمتاه  -178/178
 (  13شفاء العليل للبعلي ص )  0
 (  53شفاء العليل للبعلي ص ) أضعل العلم الرؤية       -179/179

ه السنة حتى تعداها الى البدعاة مارق مان الادين ومان أطلاق سعْ من لم ت   -180/180
 عليااه وساالم مااع وجااود المقتضااى ه لهاام رسااول هللا صاالى هللاطلْقااللناااس مااا لاام يُ 

أيان يضاع  ؤماراطالق فقد جاء بشريعة مانية ولام يكان متبعاا للرساول فلينظار لإل
 م    قدمه 

 (109وانظر ) (  68شفاء ص )   [ 77/ 6الفتاوى الكبرى    ]                  
،  (كااذا ؛ ولعلهاا : الباادن !)الماأمور باه بمنزلااة الهاذاء الااذ  هاو قااوام العباد  -181/181

 (   86شفاء ص )  0والمنهي عنه بمنزلة الس م الذ  فيه هالك البدن 

الجواب  0الهدى يتضمن العلم النافع ، ودين الحق يتضمن العمل الصالث -182/182

 (  1/371( )  1/25) الصحيث 

ظهااور الهااادى بااالعلم والبياااان ، وظهااور الااادين بالياااد ( :  1/71وفااي )  -            
 (  175( و )  174)  رقم وانظر 0والعمل 

جاال ، والصاادق و الكااذب علااى هللا عااز هالكااذب أصاال الشاار ، وأعظماا -183/183
  تبارك وتعالى  هللا  *الصدق على هل الخير ، وأعظمأص
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جاواب الصاحيث ال                                            * كذا ! ولعلهاا : ماع                     
 (1/32  ) 

في القرآن من العلم النافع والعمل الصاالث مااال يوجاد مملاه فاي التاوراة  -184/184
 (  1/154الجواب الصحيث )  0واإلنجيل 

ن للمعاني ؛لسنة وأحسنها باللسان العربي أكمل األ -185/185 نازول الكتااب باه ف يانا
انظر   ( 1/178الجواب)  م                    نعمة على الخلق من نزوله بهيرهأعظم 

(107) 

المشااارك باااه خيااار مااان المعطااال الجاحاااد مم وأهااال الكتااااب خيااار مااان  -186/186
  (44وانظر ) ( 1/240الجواب )  0المشركين

( )  1/332الجااواب )  0ذا الناااموس لاام يقاارع العااالم ناااموس أكماال ماان هاا -187/187

2/228  ) 
حاجااة األماام الااى معرفااة األماار والنهااي أكماار ماان حاااجتهم الااى معرفااة  -188/188

 مل بها لخبريات التي يكتفي باإليمان المجالتفاصيل با
 (      1/344الجواب )                                

 
 

ِقــلِْــالخِ   
ن في الاذا كان النهي مستلزم -189/1 ضية المعينة لترك المعرول الاراجث ؛ كاان قا

ن لفعل المنكر الراجث ، كمن أسالم علاى أن ال يصالي اال  بمنزلة أن يكون مستلزما
 ( 32/  35) مجموع الفتاوى  0صالتين 

ولن يقوم الدين اال بالكتاب والميزان والحدياد ، كتااب يهاد  باه ، وحدياد   -190/2
م العلم والدين ، والميزان به تقوم الحقوق في العقود ممم فالكتاب به يقو 0ينصره 

مجموع )  0والمالية والقبوع ، والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين 

35  /36 ) 
 م سر الربوبية التي بها قيام األمة اإلنسانية دْ سد األمر كعُ ف *الظل م  دِ اذا عُ   -191/3

/  35) الساالطان ظاال هللا فااي األرع ( مجمااوع ) ى حاادي  : يشااير رحمااه هللا الاا *               
46 ) 

/  35)  رقاة ماعة خير مما يجمعون مان الفُ ولهذا قيل : ما يكرهون في الج -192/4

 (128وانظر )   ( 74

) اال ببيان الحجة وايضاح المحجة ومسائل االجتهاد ال يسو  فيها اإلنكار  -193/5

 (123وانظر )   ( 212 /35

األنساب   اوذوضل من غيرهم ممم  النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أف  -194/6
وعقاوبتهم أشااد ماان عقوبااة  كاناات اساااءتهم أغلاظ ماان اساااءة غياارهم ، وااذا أسااؤ
 ( 231/  35)     غيرهم 

من لم يعرل اال قول عالم واحد وحجته ، دون قول العالم اآلخر وحجته   -195/7
/  35)       *ونفاي ِ ز  ون ويُ حامن العلمااء الاذين يرج المن العوام المقلدين ،  ه؛ فإن

 *يزيفون المراد يعرفون األقوال الضعيفة فيرد ون عليها            ( 233
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العلم قباااال األماااار المالمااااة : العلاااام والرفااااق والصاااابر؛البااااد ماااان هااااذه  -196/8
  0نهي،والرفق معه،والصبر بعدهوال

 (167/  15) (  40ص  ) ( األمر بالمعرول 233/  2ستقامة ) اال                 

األمار والنهاي ، فيكاون قد ياذنب الرجال والطائفاة ، ويساكت آخارون عان  -197/9
ن عنه ، فيكون ذلك من ذنا 0ذنوبهم من ذلك وبهم وينكر عليهم آخرون انكاران منهيا

( األمار باالمعرول ) ص  241/  2)  االساتقامة         0  ، فيحصل التفارق والخاالل 

24 ) 
الظالماة وان  : ان هللا يقيم الدولة العادلة وان كانات كاافرة ، وال يقايمقيل   -198/10

 م كانت مسلمة
/  30)    العادل والكفار ، وال تادوم ماع الظلام واإلساالمالدنيا تدوم ماع  -           

 ( 248ول)( األمر بالمعر 255/  2( االستقامة )  126

ستقامة اال    ه بعضهم ببعع  ب  ش  مجبولون على ت   الناس كأسراب القطا ،  -199/11

 ( 5( األمر بالمعرول )ص  255/  2) 

الهجر الجميل هو : هجر بال أذى ، والصفث الجميل : صافث باال معاتباة  -200/12
      ، والصبر الجميل : صبر بهير شكوى الى المخلوق  

(  122/  2( بااادائع )  400/  1  ) ( الااارد علاااى البكااار 160/  2المااادارج )                   
 ( 666/  10( الفتاوى )  92العبودية ) ص 

العباد آلة ؛ فانظر الاى الاذ  سالطهم علياك ، وال تنظار الاى فعلهام باك ،  -201/13
 ( 37وعة العلمية قاعدة في الصبر ) ص مالمجتستريث من الهم والهم  

 يرجااع الااى نفسااه باااللوم اذا رأياات العبااد يقااع فااي الناااس اذا آذوه ، وال -202/14
 ( 37) ص  السابق  0واالستهفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية 

 ؛ وما يتصل به مان العشاق والمعاشارة والمباشارة ، دوام النظر بالشهوة -203/15
 م     عليه  ال اصرار  زنا قد يكون أعظم بكمير من فساد 

 (15ص )رالنو  تفسير                             

 0وهااذه طريقااة القاارآن  0اإلنكااار بالقلااب واللسااان ، قباال اإلنكااار باليااد  -204/16
 ( 57السابق ) ص 

كمير من الناس ، بل أكمرهم : كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم مان  -205/17
 ( 60السابق ) ص        كراهتهم للمنكرات

فاي  روكال شاه ،يار مناخ المتأخرين ففي المتقدمين ماا هاو خير في كل   -206/18
 ( 438/  2)مختصر منهاج السنة مالمتقدمين ففي المتأخرين ما هو شر منه

، وال يقااع علااى  *الااذ  ال يقااع اال علااى العقياارباب لااذاالجاهاال بمنزلااة  -207/19
 * الجريث               (438 /2السنة ) مختصر منهاج              مالصحيث

شافاء ، ومااتعلق بفعال غياره فهاو أمنياة م     نية المرء انماا تتعلاق بفعلاه  -208/20

(156) 

 0عامة ما يعاب به على سائر الصاحابة هاو اماا حسانة واماا معفاو عناه  -209/21
 ( 511/  2) السابق
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عليه فضل الى يوم  -رضي هللا عنهم  -صحابة فلل ؛ كل مؤمن آمن باهلل  -210/22
 ( 563/  2)  السابق 0حابة القيامة ، وكل خير فيه الشيعة وغيرهم فهو ببركة الص

مجماوع )  0المؤمن المحمود الذ  يصبر على ما يصيبه ، ويارحم النااس  -211/23

10 / 47 ) 

ن أتبااع يالسابقون المقربون أتباع العبد الرسول ، والمقتصدون أهل اليما -212/24
 ( 468/  10)      النبي الملك 

ائه عليااه أعظاام ماان ضاارر أصاادقمان أحااب أحاادان لهياار هللا ، كااان ضارر  -213/25
 ( 605/  10)                        0أعدائه

            0اذا تاارك الناااس بعااع مااا أناازل هللا وقعاات بياانهم العااداوة والبهضاااء  -214/26
 (24  /250  ) (13  /227 ) 
ن بمطااع ن بمطااع يظلمهام ويقصاد ظلمهام ؛ يُ وْ ل  ت  بْ الناس كما يُ  -215/27 بتلاون أيضاا

 ( 155/  14)          0تهم الشرعية والكونية يجهل مصلح
/  20)      0الملك الظالم البد أن يادفع هللا باه مان الشار أكمار مان ظلماه  -216/28

54 ) 

)   0بإماام ظاالم ؛ خيار مان ليلاة واحادة باال اماام  ستون سنة: وقد قيال  -             
14  /268 ) 

انتفاعه بها أعظم مان انتفااع المشافوع وقد يكون  ،الشافع ينتفع بالشفاعة  -217/29
 ( 394/  14)  0له 

ن  والعاااادوان أبهااااع  اإلماااام الناااااس اذا تعاااااونوا علااااى  -218/30                               0بعضااااهم بعضااااا
 (15  /128 ) 

 ( 247/  15)                       له في الكذب  الفاجر الحده  -219/31
هل النصر ، أكمر مان تعظايم أهال النصار ألهال أهل الرزق معظمون أل -220/32

 (  436/   15)                  0الرزق 

، هام ينتصارون  منكاران ؛ فاال *  أرادواأو  ظلماوا اذا  ؛ بعع المتادينين -221/33
   م ونجزعبل يعجزون وي وال يصبرون ؛

 مرأوام ا ! ولعلها :ذ ك *  ( 37/  16)                           

 ( 281/  16)  0أقوى من عقل الشاب   لهفعق ضعل بدنه ؛ انوالشيخ  -222/34

 ( 294 / 16)       0ليس في الدنيا أكمر وال أعظم خيران من قلب المؤمن  -223/35

كل شر في بعع المسلمين فهو في غيرهم أكمر ، وكل خيار يكاون فاي  –224/36
 ( 210/  4(  )  52/  18)         0غيرهم  فهو فيهم أعظم 

/   9( )  58/  18)     0الملااك واإلمااارة  أهاالأهاال الاارأ  والعلاام بمنزلااة  –225/37

37  ) 

 (190(   نحوها برقم ) 158/  18)  0وأهل الحديد  تابقوام الناس بأهل الك –226/38
ن ؛ اذ أكمارهم لهم  أكمر الخلق يكون المستحب –227/39 ما ليس هو األفضل مطلقاا

 ال ينتفعونوقد  ه ،عليه اذا قدروا علي وال يصبرونفضل ال يقدرون على فعل األ
 ( 237/  24)  0(  119/  19)        0بوه طلبه ، بل قد يتضررون اذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

ن غير ديناي ؛ فاإن أكمار العاماة انماا ال تن -228/40 ظر الى كمرة ذم الناس الدنيا ذما
 ( 148/  20)        0يذمونها لعدم حصول أغراضهم منها 

عاايهم علااى نقلااه واشاااعته يمتنااع فااي العااادة واهماام الخلااق ود رتفمااا تااوا -229/41
 ( 363/  22)   0فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم  كتمانه ،

         حاجاااة العبااااد الاااى الهااادى أعظااام مااان حااااجتهم الاااى الااارزق والنصااار  -230/42
(22  /402 ) 

قااوا وفو ِ ، *نن السااابر قباال ُجاا نن التقااوى :ُجاا عوا: تاادره ه قااول الخطيااب ومناا -231/43
 ( 525 /  22)0ة ردباالهداة ال *        ي سِ سهام الدعاء قبل سهام القِ 

/  22)  0إلنس اذا غلب كذب غلب وسوس ، وشيطان ا شيطان الجن اذا -232/44

608 ) 

ان لبدعة غير مكفرة ، فإن هاذا ال يُ  -233/45 امن كان مستتران بمعصية أو مسر  ر هج 
 (24  /175 ) 
أقااوال العلماااء يحااتة لهااا باألدلااة الشاارعية ، وال يحااتة بهااا علااى األدلااة  -234/46

 ( 22/  26)  0الشرعية 

ر أن الع -235/47 ن الو قد ِ   0لم الكمير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيباا
 (27  /301 ) 

ي سابيل الهجر من باب )) العقوبات الشرعية (( فهو من جنس الجهاد فا -236/48
 ( 208/  28)  0هللا 

من بيت المال ماا يكفياه لحاجتاه  ص الفقير تقطع يده لسرقته ، ويعطىالل -237/49
0  (28  /209 ) 
لاق قاه يميال الاى الشادة ، فينبهاي أن يكاون خُ لُ المتولي الكبير ، اذا كان خُ  -238/50
 ( 256/  28)  يميل الى اللين ، ليعتدل األمر  نائبه

هكاذا قاال عمار بان عباد  0الياه  ب  ِلافياه جُ  ق  ف اي األمار كالساوق ، ماا ن  ان أول -239/51

 ( 268/  28) العزيز 

 ( 254/  23)  0لسنة أفسد للعقل والدين من القمار باأليد  القمار باأل -240/52

 ، وان أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ، ونوع هللامن عبد غير  -241/53
)  0تذاذ أكال الطعاام المساموم لصاحبه أعظم من مفسدة  الْ من اللذة : فهو مفسدة 

1  /24 ) 

لها كما ينبهي  وال مريدغير عالم بمصلحتك ، وال قادر عليها ،  اذا كنت   -242/54
ن بمصالحتك ، وال قاادر، فهيرك من النااس  عليهاا ، وال  ان أولاى أن ال يكاون عالماا

 ( 33/  1)  0لها  ان مريد

، انما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم اليك ، وانتفااعهم باك  ق ؛خلسائر ال -243/55
  واما بطريق اإلحسان مضة ممواما بطريق المعا
 ( 72وانظر )    ( 41/  1)                          
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ن بذلك ، كانمن قال لهيره : ادع لي ،  -244/56 هو وأخاوه  وقصد انتفاعهما جميعا
لايس مم  (: 17( وفاي التوسال والوسايلة) ص  133/  1)  0ين على البر والتقوى متعاون  

 ( 219/  1على البكر  ) ونحوه في الرد   0 هذا من السؤال المرجوح

ئات اعي الاى اإليماان ، والعقوباة لاذو  السايالباد مان الفتناة لكال مان الاد -245/57
 ( 212/  3 ) والطهيان

ن ،  ملا يسامع كاالم المناافقين ويطايعهم ؛ وان مان في الماؤمنين -246/58 يكان منافقاا
 ( 194/  28()  216/  3) (  سماعون لهموفيكم ) كما قال تعالى 

ن بما ينك أول درجات اإلنكار -247/59  ( 245/  3)  0 هرأن يكون المنِكر عالما

   0ين أن نجيبااه بااالتي هااي أحساان ب ؛ لاام نكاان مااأمورِ متااى ظلاام المخاط اا -248/60
(3/252)                                                                                              
 ( 109/  4)  0تنفع اال مع العدل  المحاجة ال -             
غير ممتنع  بلد ،عليك رجل بعشرة دراهم ، وأنت حاضر في ال اد عى لو -249/61

فاي لم يكان للحااكم أن يحكام علياك فاي غ ْيبتاك ! هاذا ؛ كم من حضور مجلس الح
/  3)      الحقااوق ؛ فكياال بالعقوبااات التااي يحاارم فيهااا ذلااك بإجماااع المساالمين ؟!

254 ) 

أحااوال العااالم وجااد المساالمين أحااده وأسااده عقااالن ، وأنهاام  أكاال ماان اسااتقر -250/62
غيارهم فاي  هينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم واألعمال أضعال ما ينال

ة والحادي  تجادهم كاذلك متمتعاين ؛ وذلاك ألن قرون وأجيال ، وكذلك أهال السان
 (224وانظر )   ( 10/  4)  0اعتقاد الحق المابت يقو  اإلدراك ويصححه 

األلفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات ؛ كالسالح في المحاربات   -251/63
0  (4  /107 ) 

 الساافةللف، وال ال لإلسااالم نصااروا  –هاال التأوياال مم هاام فااي الحقيقااة أ -252/64
ه كسروا (  544/  5، وفي )  ( 33/  5)      كسروا ِ  0: مم وال لعدو 

ن عليهمأه -253/65 /  7)      وأهل الهدى ليسوا ضالين  ، ل الرحمة ليسوا مهضوبا

21  )0 
ال س ألحد أن يحمل كالم أحد من الناس اال على ما عارل أناه أراده ، يل- 254/66
 ( 36/  7)      0كل أحد ما يحتمله ذلك اللفظ في كالم على

ن وعمالن  اال منيوصل باليقين  ال -255/67  ( 281/  7)  0اطمأن قلبه علما

ضار  علاى األماة مان م خياار األماة ، وأئماة أهال البادع أأهل السنة أئمته -256/68
 ( 284/  7)  0أهل الذنوب 

 0م من تفاضلهم في حب كال محباوب ظالناس يتفاضلون في حب هللا أع -257/69
 (7 /567) 
فضل من المالئكة ، والواحاد مانهم شار ذا كان الواحد منهم ] بنو آدم [ أا -258/70

ماان البهااائم ؛ كااان التفاضاال الااذ  فاايهم أعظاام ماان تفاضاال المالئكااة ، وأصاال 
 ( 569/  7)  0هللا ومحبته  و بمعرفةتفاضلهم انما ه
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ب أن تجار  علياه ه يجاكمير من الفقهاء يظن أن من قيل هاو كاافر ، فإنا -259/71
ون ردة ظاهرة مم وليس األمر كذلك مم كان من المنافقين من ال يشك   أحكام المرتد

(  617/  7) م المسالمون مم هُ ت  م ار  هام و  م  رِ في نفاقه مم ومع هذا فلما مات هؤالء ، و  

 ( في الحق 106وانظر ) 
ااِماا -260/72 ماان يزهااد ن يزهااد لطلااب الراحااة ماان تعااب الاادنيا ، وماانهم ن الناااس م 

لمسألة أهلها والساالمة مان أذاهام ، ومانهم يزهاد فاي الماال لطلاب الراحاة ، الاى 
 ( 653/  7)     0هذه األنواع التي ال يأمر هللا بها وال رسوله  أممال

أجرنا من  مملُ  صلى هللا عليه وسلم لنا فلهنا على أعماكل مواب يحصل ل -261/73
 ( 262) ص التوسل الحق (  / 120وانظر)م  غير أن ينقص من أجرنا شيء

ن عاء الهائب للهائب أعظم اجابة من د -262/74 دعاء الحاضر ؛ ألنه أكمل اخالصا
 ( 263) ص  قاعدة في التوسل         0وأْبعد عن الشرك 

من عرل ما أمر هللا به ، وما نهى عنه ، وعمل بذلك ؛ فهاو الاولي هلل ،  -263/75
                     0م يحسااان أن يفتاااي النااااس ويقضاااي بيااانهم وان لااام يقااارأ القااارآن كلاااه ، وان لااا

 ( 165/  1المستدرك ) 
ن يهفر له  -264/76 ن عطشانا  ( 96/  2المستدرك )  0ليس كل من سقى كلبا
حجااة الااوداع ، ة اال فااي ساافر حاا –صاالى هللا عليااه وساالم  -لاام يسااافر  -265/77

                                            0وساااااااااافرتان للهاااااااااازو وهمااااااااااا : غاااااااااازوة خيباااااااااار وغاااااااااازوة تبااااااااااوك 
 ( 200/  2المستدرك ) 

بعباده ، فهاي صاادرة عان العقوبات الشرعية انما شرعت رحمة من هللا  -266/78
 بالخلق وارادة اإلحسان اليهم ممرحمته 

 ينبهي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك اإلحسان اليهم والرحماة لهام -
 ( 93/  5ستدرك ) الم          م

المنكااار،وال يعترفاااون بأناااه  رع أناااا علمناااا أن النااااس ال يتركاااونفااالاااو  -267/79
ن رمنك  موبيان العلم من ابال  الرسالة :لم يكن ذلك مانعا

 (45ص قتضاء)اال                 

والنفاوس 0يال الاى هجار السايئات دون الجهااد نة يملي ِ الكمير من النفوس  -268/80
 مل الى الجهاد دون هجر السيئاتميالقوية قد ت
 (  49 ص ) االقتضاء                  

متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم : أنفع وأولى  -269/81
 ( 82االقتضاء) ص مآمارهم من متابعتهم في مساكنهم ، ورؤية

وقاد  )(  192 االقتضااء ) 0جهاد أهل الكتاب أفضل مان جهااد الاومنيين  -270/81

 يدل ما على ذلك ( عند أبي داود    حدي ور
فاي  ةكلاتوجاب مشاابهة ومشا في األماور الظااهرة ؛ لمشاكلةالمشابهة وا -271/82

        0الخفي  على وجه المسارقة والتدرية، األمور الباطنة 
 (118) ونحوها في شفاء (  220االقتضاء )                   

                   الة فاي البااطن اماوو ومحباة وع ماودةناتاور   شابهة فاي الظااهرالم -             
 (221 ) 
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                             0النسااااااااااااء  د الملاااااااااااك والااااااااااادول طاعاااااااااااةُ فِساااااااااااأكمااااااااااار ماااااااااااا يُ  -272/83
 ( 224االقتضاء ) ص 

ناد التازاحم مراتب المعرول والمنكار ، ومراتاب الادليل ؛ بحيا  تقادم ع -273/84
ث ين ، وتار أنكار المنكار  اليه ، وتنكِ  ين فتدعوالمعروف   ل  أعر   ين : أقاوى الادليل  رج 

 ( 177و  126وانظر ) ( 298االقتضاء ) ص  0فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين 

الرافضة أماة مخذولاة ، لايس لهاا عقال صاحيث ، وال نقال صاريث ، وال  -274/85
 ( 439االقتضاء ) ص  0دين مقبول ، وال دنيا منصورة 

المقربين ؛ ألنهم مزجاوا أعماالهم  شراب األبرار يمزج من شراب عباده -275/86
ن كما أخلصوا أعمالهم ، ويشربه المقربون ِص  ن خالصا   0رفا

 ( 70/   1) جامع الرسائل                          

لسانة العرب هم أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة ، ولسانهم أتام األ -276/87
ن وتمييزان للمعاني ب  ميانا

 ( 107رقم )  ( وانظر 289/  1ل ) جامع الرسائ                 

فاي  فايهم مان المحباة هلل ورساوله ماا ال يوجاد الشاهوات ؛كمير مان أهال  -277/88
 ( 207قاعدة في المحبة ) ص    0 ساككمير من الن  

اعاادة فااي المحبااة ) ص ق  0 ء  ماصاالث ماان هالكهاام بعااذاب س ااأ الجهاااد للكفااار -278/89

222 ) 

أئمة السنة والجماعة وأهل العلم واإليمان فيهم العدل واإليمان والرحمة  – 279/90
به موافقين للسنة ، سالمين من البدعاة ، ويعادلون  يكونون؛ فيعلمون الحق الذين 

 الخيار والهادىعلى من خرج منها ولو ظلمهم مم ويرحمون الخلق فيريادون لهام 
هم هم وظلم  بوهم وبيهنوا خطأهم وجهل  قبل اذا عا؛ ابتداءن يقصدون الشر والعلم ، ال 
وانظار   ( 490/  2الارد علاى البكار  ) الخلق مم  حق ورحمة  ال هم بذلك بيان  كان قصدُ 

(250 ) 
نفاوا أن هللا تعاالى فاوق  الاذينية ، من الحلولية والنفاة  مهكنت أقول للجـ -280/91

أنا لو وافقتكم كنت كافران ؛ ألني أعلم أن قولكم كفر  :لما وقعت محنتهم  ، العرش
ن لعلمائهم وقضااتهم !!  ؛ ألنكم جهال ال تكفرون وأنتم عند  ، وقد كان هذا خطابا

 ( 494/ 2)الرد على البكر  ئهم مامرأوشيوخهم و

جد هللا ال يخشون اال هللا ، وعمار مساجد المقابر يخشون غير اعمار مس -281/92
 ( 563/  2الرد على البكر  )       0 ون غير هللاويرج ، هللا

صايب مان تقابال الماؤمنين هم نتقابلوا هم وأهل البدعة ؛ فل اذا أهل السنة -282/93
 ( 693/  2الرد على البكر  )  0والكفار 

قيه ، ونصل نحو  ، نصل متكلم  ، ونصل ف فسد الناس  انما يُ  : وقد قيل -283/94
ديان ، وهذا يفسد البلدان ، وهذا يفسد اللسان ، وهذا يفسد األ؛ هذا  ونصل طبيب

 ( 730/  2الرد على البكر  )              األبدان يفسد
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والنجادة التاي لعطاء،باالجود الاذ  هاو ا ال تتم رعاية الخلاق وسياساتهم اال-284/95
 291/  28 )                        0الادين والادنيا اال باذلك بل ال يصلث، هي الشجاعة

) 

 ( 282/  28)  0ر الناس صفقة : من باع آخرته بدنيا غيره سخأ -285/96

ن ، وخلاق الناار لمان  -286/97 ان هللا خلق الجنة لمان أطاعاه وان كاان عبادان حبشايا
ن  ن قرشيا  ( 543/  28)      0عصاه ولو كان شريفا

كفياره علاى ير المعهين على سبيل الشتم كقتلاه ؛ فكيال يكاون تاذا كان تكف -287/98
يباح قتلاه ، ولايس كال مان  ل كافرك سبيل االعتقاد ؟ فإن ذلك أعظم من قتله ، اذ

 ( 165/  1ستقامة ) اال 0كافران  يكون قتله أبيث

لون ، وهام اماا مخاذ ِ ] الجهااد [ كمير من الناس الذين فايهم ايماان يكرهوناه  -288/99
فوللهمة واإلرادة فيه ، واما مرجِ رون مفت ِ  ن للقاوة والقادرة علياه ، وان فون مضع ِ

 ( 265/  1 ستقامة )اال 0كان ذلك من النفاق 

منفعاة ، فهاذا يارخ ص فياه للنفاوس فياه  ما ليسالباطل من األعمال هو  -289/100
 ( 277/  1االستقامة )  مانعلى ما ينفع مم وهذه نفوس النساء والصبي ال تصبرالتي 

كوا سبيل المشهورين بالنساك والزهاد لهم أن يتر ال يصلثأهل الحقائق  -290/101
 ( 282/  1االستقامة )  0، ويت بعوا سبيل غيرهم  بين الصحابة

 ناارى وجااوه أهاال الطاعااة والساانة والطاعااة كلمااا كبااروا ازداد حساانها -291/102
، حتااى يكااون أحاادهم فااي كبااره أحساان وأجماال منااه فااي صااهره ، ونجااد  هااؤوبها

عظام قبحهاا وشاينها ، حتاى ال يساتطيع  وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كباروا
/  1ساتقامة ) اال 0النظر اليها من كان منبهران بها في حال الصهر لجمال صاورتها 

365 ) 

اال بنوع من ألم وشدة تلحق بعع  ال تحصلقد تكون الرحمة المطلوبة  -292/103
 ( 440/  1ستقامة ) اال   0النفوس

 ه اذا تركتْ  –ن والنساء ، قد ال تشتهل النفوس الضعيفة ، كنفوس الصبيا -293/104
بل قد تشتهل بما هو شر منه ، أو بما يكاون  ؛لها بما هو خير منها     ] الباطل [

                                                                0 التقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى هللا بتركااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
 ( 154/  2ستقامة ) اال

ن لشار الشاره زوال عقل الكافر خير لاه و -294/105       0ين بأدناهماا للمسالمين مم دفعاا
 ( 165/  2)   ستقامةالا

ن  العلم من تعلم -295/106 يقا  0الذ  بع  هللا به رسله ، وعلهمه لوجاه هللا كاان صاد ِ
صادق يبتهاي باذلك تومن  0ومن قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا وقتل كان شهيدان 

ن                                                            0وجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه هللا كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحا
 ( 298/  2ستقامة ) اال
الحقيقااة الكااافرة ، بالبدعااة الفاااجرة ، فتولهااد بينهمااا تزوجاات  :وقااال شاايخنا -296/107

 ( 238/  1مدارج )            خسران الدنيا واآلخرة 
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: بعاع العاارفين أناه قاال عن  يحكي -قدس هللا روحه -سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية -297/108
  0يعبدون نفوسهم  *يعبدون هللا ، وهؤالء امةالع

 الصوفية أ  *       ( 246/  2()  272/  1ج ) مدار                              

لااه  ال يارى: العااارل يقاول  –قاادس هللا روحاه  –سامعت شايخ اإلسااالم ابان تيمياه  -298/109
ن ، وال يشهد له على  ب ، ب ، وال يطاِلاغيره فضالن ، ولاذلك ال يعاتِاعلى أحد حقا

 ( 519/  1رج ) امد 0ب وال يضارِ 

ولذلك ال يصث التوكل وال يتصاور مان فيلساول  :قال شيخنا رضي هللا عنه -299/110
ةمم وال يستقيم التوكل اال من أهل ي، وال من القدرية النفاة مم وال يستقيم من الجهم

 ( 118/  2مدارج )  0اإلمبات 

: متى كان السبب محظاوران يقول  -قدس هللا روحه  - كان شيخ اإلسالم ابن تيمية -300/111
 ( 355/  2ج ) مدار م         ، لم يكن السكران معذوران 

قادس هللا روحاه  – شيخ اإلسالم ابن تيمياة تسمع) أليس هللا بأعلم بالشاكرين (  -301/112

مادراج  0 عليها يمان ، ويشكرون نعمة هللار نعمة اإلدْ ق  هم الذين يعرفون : يقول  –

 (2  /450 ) 

مم الاوالدة نوعاان أحادهما : هاذه  يقاول سمعت شيخ اإلسالم ابن تيميه رحماه هللا -302/113
ظلمة والنفس ،  مشيمةالمعروفة ، والمانية : والدة القلب والروح وخروجهما من 

ب للماؤمنين ، وقاد قارأ كاان كااأل ، وهذه الوالدة كانت بسبب الرساول: قالالطبع 
رضي هللا عنه )) النباي أولاى باالمؤمنين مان أنفساهم ، وهاو أب  –بي بن كعب أُ 

 لهم (( ممم اذ مبوت أمومة أزواجه لهم ؛ فرع عن مبوت أبوته
 0الجساام  م والمااؤدب أب الااروح ، والوالااد أب: فالشاايخ والمعلااقااال  -              
 ( 70/  3مدراج ) 

قال لاي بعاع هاؤالء : أجعلات  : ا شديد اإلنكار على هؤالء ، فسمعته يقول  كان شيخن -303/114

ن  محتسااب ، وال والطباااخين  يكااون علااى الخبااازين   فقلاات لااه : ؟  علااى الفتااوى محتساابا
 ( 167/  4أعالم الموقعين )                  يكون على الفتوى محتسب ؟

أن خير الناس األنبياء ؛ فشر الناس كما  سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول : -304/115
فخيار النااس بعادهم :  0مانهم من تشبه بهم من الكذابين ، وادعى أنه مانهم ولايس

هم أناه وشر الناس من تشبه بهام ياووالشهداء والمتصدقون والمخلصون ،العلماء 
  0منهم وليس منهم

 ( 12( ونحوه في الفرقان ) ص  50ص ) اءووالدالداء           

: مااا ناادم ماان اسااتخار يقااول  –رضااي هللا عنااه  – كااان شاايخ اإلسااالم اباان تيميااةو -305/116
ساابحانه وتعااالى ) وقااد قااال  0وقين ، ومباات فااي أمااره المخلاا ر  الخااالق ، وشاااو  

 ( 201الوابل ) ص          وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا (

 عان 0يا الصادقة الى األنبيااء ؤنسبة العلماء الى األنبياء كنسبة أهل الر -306/117

 ( 234/  1)  فدية( من الص 301) ص  النظائر

 ( 42/  29)  0واقع من كل عالم غير النبيين  التناقع -307/118
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اإلمام العدل تجب طاعته فيما ال يعلم أنه معصية ، وغيار العادل تجاب  -308/119
 ( 196/  29)  0طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد 

حجة قاطعة ، واختالفهم رحمة  *اجماعهم    :ولهذا كان بعع العلماء يقول  -309/120
 * أ  الصحابة     ( 80/  30)  0واسعة 

 : ان ممال هاذه المساألة االجتهادياة القال العلماء  من أصحاب الشافعي وغيره  -310/121
لحجة تنكر باليد ، وليس ألحد أن يلازم النااس باتباعاه فيهاا ؛ ولكان ياتكلم معاه باا

فاال  آلخارأهال القاول ا دالعلمية ، فمن تبين له صحة أحد القاولين تبعاه ، ومان قل ا
 ( 80 / 30)  0انكار عليه 

 ( 213/  30)  0القاعد المستمع من غير انكار بمنزلة الفاعل  -311/122

مم ظم للهيظ والعافي عن الناس ؛ قاد أحسان الاى نفساه والاى النااس االك -312/123
 ( 364/  30)  0لناس فإلى نفسهومن أحسن الى ا

ر في آخر البقرة أصنال النااس فاي المعاامالت التاي تكاون باختياار كِ ذُ  -313/124
عاادل فالمحسان هاو المتصادق ، والظاالم ولم اوهم مالمة محسان وظا، المتعاملين 

 ( 368/  30)  0بي ، والعادل هو البائع رْ هو المُ 

لى متكلم ، مع امكاان تصاحيث كالماه من أعظم التقصير : نسبة الهلط ا -314/125
 ( 114/  31)   0الناس، وجريانه على أحسن أساليب كالم 

ن ورأيت  -315/126 ،  هرجالن من هذا الضرب ، والشايخ يحملا –قدس هللا روحه  –عند شيخنا  يوما

لكان  :مام قاال باع مجالسة المقيل حمى الره  : عن حمله ، فالتفت الي وقاالوقد ضعفت القوى 
                                القاااااا كمااااااا أو  مناااااات أرواحنااااااا علااااااى الحمااااااى فصااااااارت لهااااااا عااااااادةقااااااد أد

 ( 275/  4بدائع الفوائد ) 
منزلة األمانة فاوق منزلاة الضامان ، والمادعو لاه باالمهفرة أفضال مان  -316/127

العمادة        مرشاد مبتادأ الخيارلالمدعو له بالرشد ؛ ألن المهفرة نهاية الخير مم وا

 ( 137الصالة ) ص  سمق
بعاون لماا جااء باه المته  ، اعلم أن أولي األلبااب هام سالل األماة وأئمتهاا -317/128

                   م ، المخااااااااالفين للكتااااااااابين فااااااااي الكتااااااااابالمختلِفاااااااا بخااااااااالل ؛ الكتاااااااااب
 ( 49الصفدية ) ص 

ن كل من يعرل أحوال األمم يعلم أن أمة محمد أكمل األمم عقاالن و عل -318/129 ماا
ن وعقاالن كاان أعلام بعظماة الرساول  ن ، ويعلام أناه مان كاان أعظام علماا ن وديناا وخلقا

 ( 144ص ) الصفدية 0صلى هللا عليه وسلم  

/  5جاامع المساائل ) 0مان الاورع أن تانقص مان الحكاياة ، وال تزياد فيهاا  -319/130

45 ) 

ن وعمااالن ، -320/131 كمااا أن أهاال  أهاال الحاادي  هاام المنتساابون اليااه اعتقااادان وفقهااا
 ( 75/  5) جامع   ا الحدي  أولم يْرووهوْ و  لك ، سواء  ر  القرآن كذ

بعاااون الحاااق الاااذ  جااااء باااه الكتااااب والسااانة ، أهااال العلااام والسااانة : يته  -321/132
ن أو مقل ِ   122/  5جاامع )      0دان له ويعذرون من خالفهم اذا كان مجتهدان أو مخطئا

) 
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وانظار رقام (  149/  5 جاامع ) 0أحد اال بعلم وعدل  ال يجوز أن يتكلم في -322/133

 (70 ) 

مجرد الوالية على الناس ال يمدح بها اإلنسان ، وال يساتحق علاى ذلاك  -323/134
 ( 68)  رقم( وانظر  149/  5جامع ) 0المواب 

اآلمرون بالمعرول والناهون عن المنكر أطبااء األدياان ، الاذين تشافى  -324/135
ياة هاولقلوب البهم القلوب الضالة ، وترشد بهم ايضة ، و تهتد  بهم القلوب المر

 ( 237/  5جامع )  0، وتستقيم بهم القلوب الزائهة 

من نهى بعع األمة عن الصالة خلل بعع ألجال ماا يتناازعون  فياه  -325/136
 ( 273/  5جامع )  0من موارد االجتهاد ، فهو من جنس أهل البدع والضالل 

 0النزاع اذا كان في اظهارها فسااد عاام ؛ عوقاب مان يظهرهاا موارد  -326/137
                        ( 279/  5جامع ) 

 ( 388/  5جامع )  0يجب طاعة الحاكم في الحكم المتنازع فيه  -327/138

معرفاة فضال األئماة وحقاوقهم : سالم انما يتم بأمرين ؛ أحدهما دين اإل -328/139
ر الى مْلبوق ْدرهم ، وترك كل ما ي  والماني : النصيحة 0هم ج 

 ( 76شفاء  البعلي ) ص                    

م صاالث وآماار حسانة ، وهاو مان د  الرجل الجليل الذ  له في اإلسالم ق ا -329/140
اإلسالم وأهله بمكاناة علياا ؛ قاد يكاون مناه الهفاوة والزلاة ، هاو فيهاا معاذور بال 

شاافاء )  0قاااء منزلتاه فااي قلااوب الماؤمنين باع فيهااا ، ماع بماأجور وال يجااوز أن يت  

 ( 77ص

عان  ضاعيفةالواجب على من شرح هللا صدره لإلسالم اذا بلهتاه مقالاة  -330/141
 ، هاقن صاحتيد ها ، بل يسكت عن ذكرهاا ان يتاقل  تي لمنئمة أال يحكيها بعع األ

 ( 79شفاء ) ص              0لها واال توقل في قبو

، ماع أن ه جهاا بعاع األتبااع عان قاعادة متبوعال يخر ِ كمير من المساائ -331/142
 ( 79) صشفاء0تزمها لْ م لو رأى أنها تفضي الى ذلك لما اذلك اإلما

         0ل مان غيار  ظااهره ، وباين أن أقب اه ر بشايء وأفعل اُماباين أن آ ْرق  ف   -332/143
 ( 84ص)  شفاء

بااالعلم والعاادل ، ال  كااالم أهاال اإلسااالم والساانة مااع الكفااار وأهاال الباادع -333/144
 ( 107 /1الجواب )0بالظن وما تهوى األنفس 

اليهااود ماان شااأنهم التكااذيب بااالحق ، والنصااارى ماان شااأنهم التصااديق  -334/145
 (1/260) الجواب الصحيث 0بالباطل 

شاهر رمضاان دون غياره فلايس هاذا  يف يمن يعزم على ترك المعاص -335/146
ك التارك هلل هر رمضاان ويمااب اذا كاان ذلاشا يطلقا ولكنه تارك للفعل فابتائب م

ذلك الوقت ولكنه ليس من التائبين الاذين  يجتناب محارمه فاوتعظيم شعائر هللا و
 ( 743/  10)يهفر لهم بالتوبة مهفرة مطلقة وال هو مصر مطلقا          

        0ر غالااااب علااااى اليهااااود ْبااااالشاااارك غالااااب علااااى النصااااارى ، والكِ  -336/147
 ( 357/  1الجواب ) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 27 

اليهود يهضبون ألنفسهم وينتقمون ، والنصارى ال يهضبون لاربهم وال  -337/148
ون عان ْعفُاتبعون لنبايهم يهضابون لاربهم ، وي  لمون المعتدلون المسينتقمون ، والم

 ( 371/  1الجواب )     0حظوظهم 

وفي ساد والعاداوة ماا لايس فاي النصاارى،اليهود فيهم مان الابهع والح -338/149
 ( 373 /1الجواب)م  دصارى من الرحمة المودة ما ليس في اليهوالن

) الجاواب   0أهل الحيل مم لم يكن لهم حال  شيطاني ، بل ُمحال بهتااني  -339/150

1  /288 ) 

كونوا من أبناء اآلخرة  ، وال تكونوا من أبناء الدنيا ؛ فإن االبن ينتسب  -340/151
 ( 54/  2الجواب )  0الى أبيه 

ر الااذ  يتنااازع فيااه المساالمون ماان الفااروع البااد أن يكااون أحاادهما القاادْ  -341/152
 ( 431/ 14)أحسن عند هللا          

ن  -342/153 ن , والمممل يعبد صنما  ( 158/  2الجواب )  0المعطل يعبد عدما
من اساتقرأ أحاوال العاالم  : تباين لاه أن هللا لام يانعم علاى أهال األرع  -343/154

 ( 227/  2الجواب ) ز  امه بإرساله انع أعظم مننعمة 
الظااالم يفضاال المفضااول مااع علمااه بأنااه مفضااول والجاهاال قااد يعاارل  -344/155

  (131/ 5)الجواب         المفضول وال يعرل الفاضل    

ما اشاتدت الحاجاة الياه فاي الادين والادنيا فاإن هللا يجاود باه علاى عبااده  -345/156
 (435/ 5واب )الجم            جودا عاما ميسرا 

                                       الناس كما قويت حاجتهم الى معرفاة الشايء يسار هللا أسابابه م      -                    
 ( الحق12( وانظر ) 141/ 5الجواب )

                                                ان المدينااااة فتحاااات بااااالقرآن لاااام تفااااتث بالساااايل كمااااا فااااتث غيرهااااا  -346/157
 ( 160/ 5الجواب )

ن ،   -347/158 المساالمون ال يشااك أحااد ماان األماام أنهاام أعظاام األماام عقااوالن وأفهامااا
ن للصدق والعدل ، وأنهم لام  ن ، وأحسن قصدان وديانة ، وتحريا وأتمهم معرفة وبيانا
يحصل فاي الناوع اإلنسااني أماة أكمال مانهم ، وال نااموس ] شاريعة [ أكمال مان 

 0زناموس الذ  جاء به نبيهم محمد ال
 0جمع هللا للمسلمين جميع طرق المعارل اإلنسانية وأنواعها  -                    

المسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ماا كاان لممام  -                    
     0لم تعرفه األمم  قبلهم ، وامتازوا عنهم بما

 2( ونحوه أيضا الجاواب )  332/  1كل ما مضى في الجواب الصحيث )                        

  /( 318و  250و141( وانظر رقم )   296 /
بااة واألهاال واألوالد والجيااران حقااوق القرا يفاا اذا وجااد العبااد تقصاايران  -348/159
 (11/698)خوان فعليه بالدعاء لهم واالستهفارواإل

رهم و أهل البدعة يموتون و يموت أهل السنة يموتون و يحيى ذك -349/160
فكان لهم نصيب من قوله و  زذكرهم ألن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول 
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فكان لهم نصيب من ز رفعنا لك ذكرك و أهل البدعة شنؤا ما جاء به الرسول 
ِاأل ْبت رُِ]قوله  ُِهو  ِش ان ئ ك   ( 528/ 16) [إ نَّ

عات فاي اآلخارة أو نفعات فاي الادنيا ولام انما الكرامة فاي الحقيقاة ماا نف -350/161
 (353/ 1اقتضاء الصراط) تضر في اآلخرة م        

ال ريب أن أمة محمد أكمال عقاوال وأعظام ايماناا وأتام تصاديقا وجهاادا  -351/162
وكانات العباادات البدنياة ،  ولهذا كانات علاومهم وأعماالهم القلبياة وايماانهم أعظام

 (300/ 5)الجواب           لهيرهم أعظم  

اذا قااوى العلاام والتااذكر دفااع الهااوى واذا اناادفع الهااوى بالخشااية أبصاار  -352/163
القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية كل منهما اذا صحت تستلزم ماا 

ه منهماا جميعاا تحتاج اليه من األخرى وصاالح العباد ماا يحتااج الياه ويجاب عليا
فإذا انتفى العلم الحق كان ضاال غير مهتد واذا نتفاء كل منهما اولهذا كان فساده ب

 ( 244/ 15)انتفى اتباعه كان غاويا مهضوبا عليه       
لو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان غاويا واذا  -353/164

اعتصاام بالعبااادة الشاارعية ماان غياار علاام بالواجااب كااان ضاااال والضااالل ساامة 
 ( 307/ 22)           النصارى والبهي سمة اليهود 

ماان أقباال علااى طريقااة النظاار والعلاام ماان غياار متابعااة للساانة وال عماال  -354/165
 (  80/ 3درء )بالعلم كان ضاال غاويا م        

الاااذين لااام يعتصاااموا بالكتااااب والسااانة مااان أهااال األحاااوال والعباااادات  -355/166
لكتاب والسنة والرياضات والمجاهدات ضاللهم أعظم من ضالل من لم يعتصم با

من أهل األقاوال والعلام وان كاان قاد يكاون فاي هاؤالء مان الهاي ماا لايس فايهم م             
 ( 80/ 3درء )
كل من أعرع عن الطريقة السلفية الشرعية اإللهية فإنه ال بد أن يضل -356/167

 (  80/ 3درء )ويتناقع ويبقى في الجهل المركب أو البسيطم  
صااادقا امااا أن يكااون متعماادا للكااذب أو مخطئااا واألول الااذ  لاام يكاان  -357/168

يوجب أنه كان ظالما غاويا والمااني يقتضاي أناه كاان جااهال ضااال وكماال علماه 
 ( 446/ 5الجواب )ينافي جهله وكمال دينه ينافي تعمد الكذب          

      من لم يرشد يكان غاوياا و الهااو  المتباع للشاهوات المضايع للصالوات        -358/169
 ( 137/ 4شرح العمدة) 

 10)كل من تنزلت علياه الشاياطين الباد أن يكاون فياه كاذب وفجاور     -359/170

/445) 

اذا كانت األمور الكونية قد تنكشل للعبد الماؤمن يقيناا أو ظناا فااألمور  -360/171
الهالاب الباد أن  يفاالدينية كذلك بطريق األولى فإنه الاى كشافها أحاوج لكان هاذا 

   قلاب الماؤمن وال يمكناه التعبيار عناه يفا بدليل وقد يكون بدليل ينقدح فشيكون ك
(10 /476) 

ما يراه الناس من األعمال مقربا الى هللا ولام يشارعه هللا ورساوله فاناه  -361/172
 (624/ 11)البد أن يكون ضرره أعظم من نفعه 
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ال بماا يعارل  األنبياء مم يخبرون بما يُعجز عقول الناس عن معرفتاه ، -362/173
حارات العقاول ال بُمحااالت العقاول  الجاواب   0في عقولهم أنه باطل , فيخبرون بم 

 (2  /117 ( )2  /155 ) 
ليهاا الجزئياات لياتكلم بعلام ا نسان أصول كلية ترد البد أن يكون مع اإل -363/174
الجزئياات  يكذب وجهل فا يال فيبقى فاعدل مم يعرل الجزئيات كيل وقعت وو

 (203/ 19)       الكليات فيتولد فساد عظيم  يوظلم فوجهل 

فعل ع محرمان ال يمكن ترك أعظمهما اال بفعل أدناهما لم يكن متاذا اج -364/175
 ( 57/ 20)الحقيقة   ياألدنى في هذه الحال محرما ف

بتاادعوا مااا ابهااا  يماان األسااباب التاامااا تجااد عنااد أهاال األهااواء والباادع  -365/176
وقعهام أل الكتاب مان جانس تلاك األساباب ماا هألمشركين ود عند ابتدعوه اال تجا
 (172/ 27)كفرهم وأشد م           يف

الخياار والشاار ماان كاال أحااد وماان  يان المساالمين أقاادر علااى المكأفاااة فاا -366/177
 (627/ 28)حاربوه فالويل كل الويل له    

أعظم مما في  من اللين والعفو والصفث ومكارم األخالق ز في شريعته -367/178
اإلنجيل وفيها من الشدة والجهاد واقامة الحدود على الكفار والمنافقين أعظم مماا 
في التوراة وهذا هو غاية الكمال ولهذا قال بعضهم بعا  موساى باالجالل وبعا  

 (86/ 5الجواب )عيسى بالجمال وبع  محمد بالكمال م              

ر من اإلعجاز في لفظاه وجمياع عقاالء أعظم وأكم * اإلعجاز في معناه -368/179
األمم عاجزون عن اإلتيان بممل معانيه أعظم من عجز العرب عن اإلتياان بممال 

 (            *أ  القرآنم 434/ 5)     الجواب  م                     لفظه

ن  ز ر النصااااار والظهاااااور ماااااع متابعاااااة النبااااايمااااادا -369/180                                                                م        وجاااااودا وعااااادما
 ( 416/ 6الجواب )

اآلياااات ال تساااتلزم الهااادى بااال تساااتلزم اقاماااة الحجاااة وتوجاااب عاااذاب  -370/181
 (431/ 6الجواب )           م االستئصال لمن كذب بها

ى أة والعقلياة ويقبلاه اذا ركم من الناس من يرد ما يعلم بالدالئل السمعي -371/182
الظن لمقة نفسه بهذا أكمر من هذا وكم   مناما يدل على مبوته أو قاله من يحسن به

ممن يرد نصوص الكتااب والسانة حتاى يقاول ماا يوافقهاا شايخه أو اماماه فيقبلهاا 
حينئذ لكون نفسه اعتادت قبول ما يقوله ذلك المعظم عنده ولم يعتد تلقي العلم من 

 (143/ 4درء )                                        الكتاب والسنة م 
األدلاة التاي فيهاا دقاة وغماوع وخفااء قاد ينتفاع بهاا مان تعاودت نفساه  -372/183

الفكرة في األمور الدقيقة ومن يكون تلقيه للعلم عن الطرق الخفية التي ال يفهمها 
أكمر الناس أحب اليه من تلقيه له من الطرق الواضحة التي يشركه فيها الجمهور 

  (143/ 4درء )    م

الطرق الطويلة الهامضة التي تتضمن تقسيمات أو تالزمات أو ادراج  -            
جزيئات تحت كلياات قاد ينتفاع بهاا مان هاذا الوجاه فاي حاق طائفاة مان النااظرين 
والمناظرين وان كان غير هؤالء من أهل الفطار الساليمة واألذهاان المساتقيمة ال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 30 

عنااده مجهااا ساامعه ونفاار عنهااا عقلااه ورأى المطلااوب يحتااج اليهااا باال اذا ذكاارت 
 ( 143/ 4درء )أقرب وأيسر من أن يحتاج الى هذا    

الاى ممال هاذه  -فاي اإليماان بااهلل ورساوله  -ونحن لم يكان بناا حاجاة  -            
الطاارق وانمااا ذكرناهااا لمااا كااان الااذين ساالكوها يعارضااون كااالم هللا ورسااوله 

امت عنادهم أدلاة عقلياة تنااقع ماا جااءت باه الرسال بمقتضاها يزعمون أنه قد ق
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(  143/ 4درء )              فكشفنا حقائق هذه الطرق التي يعرضون بها   

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِسـفِْـالن
اخرجاوا مان ديااركم   }  و} اقتلوا أنفسكم أ      وطن بقتل النفسن هللا فراق القر    -373/1

 ( 369/  35أو يقتلوك أو يخرجوك   مجموع الفتاوى ) 

 م      اتيه ِ مااان اتبااااع األهاااواء فاااي المشاااأعظااام بااااع األهاااواء فاااي الاااديانات ات ِ  -374/2
 ( 35األمر بالمعرول ) ص 

مان التقادم باين  من أحب أو أبهع قبل أن ياأمره هللا ورساوله ؛ ففياه ناوع   -375/3
 ( 37( األمر بالمعرول )ص  226/  2االستقامة)    م  يد  هللا ورسوله

ه وبهضاه بهيار م مناه اتبااع حب ِامجرد الحب والبهع هوى ، لكن المحاره   -376/4
 ( 226/  2( االستقامة )  37) ص  مهدى من هللا

 م                                                                          بناااااااااوع مااااااااان الحلاااااااااو  الا النفاااااااااوس ال تصااااااااابر علاااااااااى المااااااااار ِ   -377/5
 ( 54( األمر بالمعرول ) ص  262/  2االستقامة ) 

ن ، وأقل ِ   -378/6 ن  عشاق الصور من أعظم الناس عذابا  97العبودياة ) ص   0هم مواباا

) 
جاال العااارل ال تساااو  نفسااه عنااده أن ينااتقم لهااا ، وال قاادر لهااا عنااده الر -379/7

 ( 48المجموعة العلمية : قاعدة في الصبر ) ص      0يوجب عليه انتصاره لها 

ر مان الصابر فاي تحصايله بقادْ  من صدق في طلب شيء من األشاياء باذل -380/8
 ( 49المصدر السابق ) ص  م   قه في طلبهدْ ِص 

                  0ه في سورة النور ه في سورة يوسل أنفقت  لت  : كل ما حصه سالل قال بعع ال -381/9
 ( 54تفسير سورة النور ) ص 

الهع فاي الصاوت والبصار جمااع ماا يادخل الاى القلاب ويخارج مناه ،  -382/10
 0يدخل القلب ، وبالصوت يخرج منه  * فبالسمع

                                                                                     ( 90) ص    السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابق                  
 ر !كذا ؛ ولعلها : فبالبص *

 األزهاار : فهاذا مان الباطال الاذ فيه راحة النفس فقط ، كاالنظر الاى  ما -383/11
 ( 135( السابق ) ص  249/  21)                  0به على الحق يستعان

/  2مختصر منهاج السنة ) م لمقصود كمال النهاية ال نقص البداية العبرة أو ا -384/12

 ( 89/  20()  55/  15( )  304/  10 و   299/  10(  الفتاوى  )  508

ن ماأموران  -385/13 أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه ، أو بأناه تارك حسانا
 ( 9/  10الفتاوى )   0اب أو استحباب ليتوب ويفعلهبه أمر ايج
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وأما الحزن فلم ياأمر هللا باه وال رساوله ، بال قاد نهاى عناه فاي مواضاع  -386/14
 ( 16/  10السابق )               0 وان تعلق بأمر الدين 

( وقاعادة فاي المحباة )  29/  10الساابق )               0الكرامة لازوم االساتقامة  -387/15

 ( 166)  ( وانظر رقم 106/  2( مدارج السالكين )  238

                   0، وان كان من جنس المبااح  فهو طاعةكل ما يستعان به على الطاعة  -388/16
 (  31/  10السابق ) 

الرضاا والتوكال يكتنفاان المقادور ، فالتوكال قبال وقوعاة ، والرضاا بعااد  -389/17
 (  37/  10السابق )  0وقوعه 

 39/  10)  0د في الجهاد مان الصابر البح  عن العلم من الجهاد ، وال ب -390/18

 ( 595و   85وانظر )    (

 ( 57/  10)  0 الكاملةالجهاد دليل المحبة  -391/19

 ( 58/  10)  0المحبة مستلزمة للجهاد  -             

 ( 61/  10)  0المحب التام ال يؤمر فيه لوم الالئم وعذل العاذل  -392/20

/  10)  0حبة التجلاي والخاول مان االحتجااب المحبة هي التي أوجبت م -393/21

64 ) 

 0يوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ماال يوجد في أهل الخشية  -394/22
 (10  /81 ) 

/  10)  0المواب انما يكاون علاى األعماال االختيارياة ، وماا يتولاد عنهاا  -395/23

124 ) 

/  10)  0فياه خْ ديه ، والكاريم يُ بْ ما خال جسد من حسد ، لكن اللئيم يُ  يقال:  -396/24

125 ) 

 ( 132/  10)  0اليأس يزيل الطمع ، فتضعل اإلرادة ، فيضعل الحب  -397/25
ن  -398/26 فياابهع ألجلااه أمااوران كمياارة بمجاارد الااوهم  ، اإلنسااان قااد ياابهع شاايئا

ن فيحب 0والخيال   وكذلك يحب شيئا
 ( 134/  10)     0ألجله أموران كميرة ، ألجل الوهم والخيال 

ال حااول وال قااوة اال باااهلل مم بهااا تحماال األمقااال ، وتكابااد األهااوال وينااال  -399/27
 ( 137/  10)  0رفيع األحوال 

                  0ب مان بااب اإلشاراك باالنفس جْ الرياء من باب اإلشراك بالخلق ، والعُ  -400/28
 (10  /277 ) 
                                         0رك األفضااااااااال االساااااااااتهفار والتوباااااااااة قاااااااااد يكوناااااااااان مااااااااان تااااااااا -401/29
 (10  /316 ) 

كمير من الناس ال يستحضر عند التوبة اال بعع المتصفات بالفاحشة مم  -102/30
)  0وقد يكون ما تركه من المأمورمم أعظم ضرران مما فعله من بعع الفاواحش 

10  /329 ) 

                                                                                                     الحساااااااااااان البصاااااااااااار  هكااااااااااااذا قااااااااااااالالمااااااااااااؤمن وق ااااااااااااال متبااااااااااااي ِن ،  -403/31

 (10  /382 ) 
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فااتث علياه فاي العماال فاتث علااى اإلنساان فاي العماال المفضاول ماا ال يُ قاد يُ  -404/32
 ( 401/  10)               0الفاضل 

يهااا  المعااازل هااي خماار -405/33 النفااوس ، تفعاال بااالنفوس أعظاام ممااا تفعاال ُحم 
: وذلاك أن تاأمير األصاوات (  309/  1وزاد فاي االساتقامة ) ( 417/  10)  0الكؤوس 

  0نيها ويهذهيها هْ في النفوس من أعظم التأمير : يُ 
لمناساابته لااه ، ماان الناااس ماان ياارى أن العماال اذا كااان أفضاال فااي حقااه  -406/34

وأطوع لربه:  يريد أن يجعله أفضل لجميع النااس ، وياأمرهم  ،ولكونه أنفع لقلبه
 ( 428/  10)  0بممل ذلك 

ليس من السيئات ما يحبط األعمال الصالحة اال الردة ، كما أنه ليس مان  -407/35
  0الحسنات ما يحبط جميع السيئات اال التوبة 

                           (10  /440 )(11/700()12/483 )
 (1/463(واالستقامة)1/180رى)والكب

 507/  10)  0فيه حيلة ال يعجز عنه ، وما ال حيلة فيه ال يجازع مناه  ما -408/36

 ( )8  /320 ) 
 512/  10)  0ين تمام الورع أن يعلم اإلنسان خير الخيرين ، وشر الشاره  -409/37

 ( 273انظر  )     (

م جهال يدر  أنه ظاالم ، والظاالالجاهل ال الجهل والظلم متقاربان ، لكن  -410/38
 ( 544/  10)   الحقيقة المانعة له من العلم 

/  10)      أعمال البر كلما عظمت كان الصابر عليهاا أعظام مماا دونهاا  -411/39

576 ) 

/  10)             0الصبر مع القادرة جهااد ، بال هاو مان أفضال الجهااد  -412/40

576 ) 

بُع ـشاااب الناسااك بااأخول منااي عليااه ماان س اااللااى مااا أنااا ع:قاال بعااع الساالل-413/41
ِِ ض  ( 252/  21( )  10/594)ب عليه من صبي يجلس اليه ار  ي  

 جماع الشر : الهفلة والشهوة -414/42
ب الخيااار الااذ  هااو الاااذكر فالهفلااة عاان هللا والاادار اآلخااارة تسااد بااا -             

  0والشهوة تفتث باب الشر والسهو والخول 0واليقظة
 ( 73وانظر رقم)  ( 597/  10)                           

 ( 602/ 10)  0ر فتنة لكل مفتون فتنة العلم والجاه والصو   -415/43

ماان يرجااو النفااع والضاار ماان شااخص ماام ياازعم أنااه يحبااه هلل ؛ فهااذا ماان  -416/44
 ( 610/  10)    0دسائس النفوس ، ونفاق األقوال 

 ( 281/  25( و )  621/ 10)  0عمل وفائدته األجر على قدر منفعة ال -417/45

طاات ر  أنفع ما للخاصة والعاماة : العلام بماا يخل اص النفاوس مان هاذه الو -418/46
   0باع السيئات الحسناتوهو اتْ 

 0( بمعناه  209/  3( وفي المستدرك)  657/  10)                          
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زلاة الخاالء الاذ  يحتااج الياه ، مان ينبهي له أن مم يكون الماال عناده بمن -419/47
 10)  0غير أن يكون له في القلب مكانة ، والسعي فيه اذا سعى كإصالح الخالء 

/ 663 ) 

ال بااد لإلنسااان ماان شاايئين : طاعتااه بفعاال المااأمور وتاارك المحظااور ،  -420/48
 ( 667/  10)  0على ما يصيبه من القضاء المقدور وصبره

                                                     م  ه اإلرادة الجازمااة وفعاال المقاادور مناا سااتحق مااعالجاازاء علااى العماال ي -421/49

 2( )  309/  2( )  150/  2)   ( ونحوهااا فااي الجااواب الصااحيث 123/  14( )  725/  10) 

وماع كماال الاداعي والقادرة يجاب وجاود ( :  340/  2( و )  326/  2( وفي )  521 /
 0 المقدور

/  10)0فاي الكلماات** في النيات ؛ ممل حدي  البطاقة * حدي  أبي كبشة -422/50

 (   4300(  **ابن ماجه)2325* الترمذ )                            ( 734

 (10/754) 0ال بد لكل حي من حب وبهع  -423/51

 0القدرة النية يماب عليها المؤمن بمجردها مم وأما عمل البدن فهو مقيد ب -424/52
 ( 119( وانظر )  761/  10) 

كل ما وقع في قلاب الماؤمن مان خاواطر الكفار والنفااق فكرهاه وألقااه ؛  -425/53
ن ، كما أن كل من حدمتاه نفساه باذنب فكرهاه ونفااه عان نفساه ،  ن ويقينا ازداد ايمانا

ن وبران وتقوى  ؛ وتركه هلل  ( 667/  10)  0ازداد صالحا
في حق من يقدر عليه وينتفع به؛ أفضال مان الفاضال  قد يكون المفضول -426/54

  ( 399/  10 )م           في حق من ليس كذلك

كما في الرؤية  0األمر والنهي انما يتعلق باالستماع ؛ ال بمجرد السماع  -427/55
 ال بما يحصل منها بهير فإنه انما يتعلق بقصد الرؤية ،

 ( 630/  11( و )  566/  11)                 0االختيار                 

/  11)               0جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرماات  -728/56

 ( 56وانظر )   ( 156/  2( المدارج )  112/  2( أعالم ) 671

تخليص األعمال مما يفسدها أشد على العاملين مان طاول االجتهااد  : قيل  -729/57
0  (11  /688 ) 

 ( 697/  11)    ب أصل الشرك ، واالستهفار يمحو فروعه ذهِ التوحيد يُ  -430/58

الشياطين انما تنزل على من يناسبها ، وهو الكاذب في قوله ، الفاجر في  -431/59
 ( 18/  12)  0عمله 

ن  قال عند: )) ال تدخل المالئكة -432/60 القلاب ال يدخلاه حقاائق  : فيه كلب وال صورة ((  بيتا
       من الكبر والحسد  سهاذا كان فيه ما ينج ِ اإليمان ، 

ممم فااااي قلااااب ممتلااااىء (  391/  2وفاااي الماااادارج )          (  242/  13)                
 0بكالب الشهوات وصورها 

اذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم ] الخلق [ ، وطلبها من هللا فقد طلبها  -433/61
 ( 322/  13)         مهو االمن خالقها الذ  ال يأتي بها 
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فااة ماان كلاام طيااب وعماال الصااالث ؛ الصااالة أفضاال األعمااال ، وهااي مؤله  -434/62
 ه القرآن ، وأفضل عملها الصالثها الطيب وأوجبُ مِ أفضل كلِ 

 (14/5)                       0وأوجبه السجود                  

(  27/  14)           ممااتأصل الذنوب هو عدم الواجبات ال فعل المحر -435/63

 ( 58 – 57 – 56وانظر )    ( 156/  2المدارج ) 

/  14)      اجابة الدعاء تكون عن صحة االعتقاد ، وعان كماال الطاعاة  -436/64

33  ( )15  /232 ) 

ن في اعانته واجاباة دعوتاهممالعبد كما أنه فقير الى هللا د -437/65 فقيار الياه  فهوائما
 ( 345/  14) يصلحهمفي أن يعلم ما 

الن فاي فضااء التوحياد، وعان  -438/66 المعاصي قياد وحابس لصااحبها عان الجاو 
 ( 49/  14) جني ممار األعمال الصالحة 

 ( 156/  14)  0تعمد النظر يور  القلب عالقة يتعذب بها اإلنسان  -439/67

ن  -440/68 ن وظاااهران ؛ اإلنسااان اذا كااان مقيمااا فااي نعاايم كااان علااى طاعااة هللا باطنااا
 وهو في جنة الدنياوالعلم ، واردان عليه من جهاته،اإليمان 

                 (14/160) 

 لذة العلم أعظم اللذات  -441/69 
اللذة  التاي تبقاى بعاد الماوت وتنفاع فاي اآلخارة هاي لاذة العلام بااهلل  -               
 ( 162/  14)  0والعمل له 

 0في اآلخرة النظر اليه سابحانه  ته ، وأطيب مافي الدنيا معرف أطيب ما -442/70
           مولهذا كان التجلي يوم الجمعة فاي اآلخارة علاى مقادار صاالة الجمعاة فاي الادنيا

 ( 23/  1( ) 16/  14( )  111/  1جامع الرسائل ) 

 ( 219/  14)       0: اآلدمي جب ار ضعيل قول الناس  -443/71

 ( 414( : وانظر رقم )  289/  14) م       الشر  الهفلة والشهوة أصل -444/72

تجعال أحادان  من أحسن الدعاء قوله : اللهم ال تجعلني عبرة لهيار  ، وال -445/73
 ( 307/  14)  0أسعد بما علمتني مني

 ( 310/  14)  0الحمدمم رأس الشكر ، فهو أول الشكر  -446/74
فاي نفاس فرعاون ، غيار أن  ا ماامان نفاس اال وفيها ماا:قال بعع العاارفين  -447/75
  (217/  8()  324/  14) 0وغيره عجز فأضمرعون قدر فأظهر،فر

 0فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة ، بحسب امكانها  -              
/  14)     0من أساء سران أحسن سران ، ومن أساء عالنية أحسن عالنياة  -448/76

447 ) 
بد في اآلخرة ، والعبادة فعل ما ينفاع فاي اآلخارة الزهد ترك ما يضر الع -449/77
 ( 265عدة الصابرين ) ص     (  458/  14)  0

كان من الشيطان يعاقب عليه العبد ؛ ولكنه يفوته به نوع من  ليس كل ما -450/78
 (  100/ 15)0واالحتالممم والنعاسلنسيان ممالحسنات كا
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 ي سااقط بإسااقاطه ، وانمااا ذاك لاايس كاال حااق لإلنسااان لااه أن يُسااقطه ، وال -451/79
 ( 125/  15)  له ، وهو ماال ضرر عليه في بذله فيما يباح له بذ

 ؛ وغير ذلك، حسد اندفع عن النفس المعارع من الهوى والكبر وال  اذا -452/80
 ( 241/  15) 0والعمل الصالث ، أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع

فاالكفر ، وقوة الهضب ، وقوة الشهوة ممم لعقلقوى اإلنسان مال  : قوة ا -453/81
اعتداء وفساد فاي القاوة العقلياة اإلنساانية ، وقتال الانفس اعتاداء وفسااد فاي القاوة 

 428/  15) م                   الهضبية ، والزنا اعتداء وفساد في القوة الشهوانية 

 0(  430و 

ُخلاق للمالئكاة عقاول باال شاهوة ،  :قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره  -454/82
فمان غلاب عقلاه  0وُخلق للبهائم شاهوة باال عقال ، وُخلاق لإلنساان عقال وشاهوة 

 15)  0شهوته فهو خير من المالئكة ، ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه 

/ 428  ( )4  /351 ) 

القااوة  الفضاائل مااال  : فضاايلة العقاال والعلاام واإليماان : التااي هااي كمااال -455/83
بية ، وكمال الشجاعة هو وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة الهض ، المنطقية
 15)     0الِحب ية     وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطلبية الحلم مم

/ 432 ) 

 ( 432/  15)  0كمال الشجاعة هو الحلم  -456/84

 ( 435/  15)     الدفعية   الهضبية  النفوس عن الظلم اال بالقوةل  كُ ال ت   -457/85

وانظاار )      ( 38/  16)  0ال تعجااز عاان مااأمور ، وال تجاازع ماان مقاادور  -458/86

408 ) 

جب به أكمر الناس من العلوم عن حقائق القرآن ، وال يجعل همته فيما حُ  -459/87
ن اما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها ممم فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها ع

 ( 50/  16)  0فهم مراد الرب من كالمه 

التقي ال يُحرم ما يحتاج اليه من الرزق ، وانما يُحماى مان فضاول الادنيا  -460/88
ن اليه  ( 53/  16)  0رحمة به واحسانا

ن بالقلاب مان العيناين  -461/89 ( ولاذا  225/  16)  0ليس من األعضااء أشاد ارتباطاا

 هم ( ) تتقلب فيه القلوب واألبصار (وأبصار مجمع بينهما ) ونقلب أفئدته

بال اناه  به ؛ ال يشعر، كمير من الناس يكون في نفسه حب الرياسة كامن  -462/90
 م  وقد خفيت عليه عيوبه ، في عبادتهمخلص 

 ( 447وانظر )    ( 346/  16)                 

 522/  17)                  0: النعاس في مجلس الذكر من الشايطان قيل  -463/91

 ( 450وانظر  )     (

(  58/  18)                         0قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن واإلرادة  -464/92

 (9  /37 ) 

 143/  18)     ليس كل ماال يملكه اإلنسان ال يحصل له من جهته منفعة  -465/93

) 
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                                        0حااااااااااااااب الرياسااااااااااااااة هااااااااااااااو أصاااااااااااااال البهااااااااااااااي والظلاااااااااااااام  -466/94
 (18  /162 ) 

 ( 164/  18)           0علم القلب وذكره أوجب قصده وعلمه   متى قو -467/95

/  18)       0اإلخالص في النفع المعتد  أقال مناه فاي العباادات البدنياة  -468/96

261 ) 

/  18)  0طيقااون فااوا ماااال يل ِ لااو ُكل ِاال العباااد أن يعملااوا عمااالن بهياار نيااة كُ  -469/97

262 ) 

قاله بعاع  0الوسوسة انما تحصل للعبد من جهل بالشرع أو خبل بالعقل  -470/98

 ( 263/  18العلماء ) 
)   موفلتات لسانه على صفحات وجهه،ما أسره أحد سريرة اال أبداها هللا -471/99
 2واب ) وكذا  الج(355 /1وفي االستقامة ) (14/121(و)14/110(و)7/20و)(  272/  18
 (124( واألصفهانية)8/474والمنهاج)(521 /

 ( 283/  18)  0اذا استقام الباطن فال بد أن يستقيم الظاهر  -472/100

أفضل األرع في حق كل انسان أرع يكون فيهاا أطاوع هلل ورساوله  -473/101
0  (18  /283 ) 

األفضااال فاااي حاااق كااال انساااان بحساااب التقاااوى والطاعاااة والخشاااوع  -474/102
 ( 283/  18)  0ضوع والحضور والخ

أحاااوال الااابالد كاااأحوال العبااااد مم فهجااارة اإلنساااان مااان مكاااان الكفااار  -475/103
والمعاصي الى مكان اإليمان والطاعة ؛ كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية الى 

 ( 284/  18)  0اإليمان والطاعة 
ن كان استخالفه الم -476/104 ن وعمل صالحا /  18)  0ذكور أتم من كان أكمل ايمانا

302 ) 

من أوتي العلم مع اإليمان فهذا ال يرفع من صدره ، وممل هاذا ال يرتاد  -477/105
 0عن اإلسالم قط ؛ بخالل مجرد القرآن أو مجرد اإليمان 

: الردة فيمن عنده قرآن بال علم وايمان ، أو من عناده أكمر ما نجد -                
 ( 305/  18)  0ايمان بال علم وقرآن 

المفضااول يكااون أفضاال فااي مكانااه ، ويكااون أفضاال لماان ال يصاالث لااه  -478/106
 ( 120/  19)                        األفضل 

كمياار ماان العُبهاااد قااد ينتفااع بالااذكر فااي االبتااداء ماااال ينتفااع بااالقراءة ؛ اذ  -479/107
ن ، والقرآن يعطيه العلم ، وقد ال يفهمة مم   الذكر يعطيه ايمانا

                               (19  /121  ( )24  /237 ) 

ويتارك ماا  ، فعال العباد ماا أحباه هللا ورساولهأن ي: من الدعوة الاى هللا  -480/108
 م لظاهرةمن األقوال واألعمال الباطنة وا، أبهضه هللا ورسوله 
                    (20  /7) 

 ( 9/  20)  0 كمائن القلوب تظهر عند المحن -481/109

الصدق أساس الحسانات وجماعهاا ، والكاذب أسااس السايئات ونظامهاا        -482/110
(20/74  )            
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كلما قو  اإليمان في القلب قو  انكشال األمور لاه ، وعارل حقائقهاا  -483/111
 (  45/  20)  0من بواطلها 

  ( 20/45) كلما ضعل اإليمان ضعل الكشل         -                

فعل الحسنات يوجب ترك السيئات ، وليس مجرد ترك السيئات يوجب  -484/112
 ( 64( وانظر رقم )  122/  20)  0فعل الحسنات 

من زهاد فيماا يشاهله عان الواجباات أو يوقعاه فاي المحرماات فهاو مان  -485/113
 ( 151/  20) المقتصدين أصحاب اليمين 

لمسااتحبات والاادرجات فهااو ماان المقاادهمين ماان زهااد فيمااا يشااهله عاان ا -486/114
 ( 151/  20)              السابقين 

تحريم المطاعم أشد من تحريم المالبس ؛ ألن تأمير الخبائ  بالممازجة  -487/115
 والمباشرة للظاهرعظم من تأميرها بالمالبسة والمخالطة للبدن أ

 (21  /244 ) 

ل ، وعمى البصيرة ، وساكر القلاب التعلق في الصور يوجب فساد العق -488/116
 ( 459/  1( نحوه في االستقامة  )  257/  21)  0؛ بل جنونه 

    ( 316/  21)  0ماان اسااتعمل مااا يجااده فااي أرضااه فهااو المتبااع للساانة  -489/117

 ( 424وانظر  ) 

مجردة من العمل يماب عليها ، والعمل المجرد عن النية ال يماب الالنية  -490/118
 (6/574ونحوه في)  ( 243/  22 ) 0عليه 

)  0النية عمل الملك ؛ بخاالل األعماال الظااهرة ؛ فإنهاا عمال الجناود  -491/119
22  /244 ) 

)  0أفضل الجهاد والعمل الصالث ؛ ماكاان أطاوع للارب ، وأنفاع للعباد  -492/120
22  /300 ) 

رد موجاودان فاي األكال : أناهمم ال يا –صلى هللا عليه وسلم  –كان خلقه  -493/121
 ( 212/  32( )  310/  22)           0وال يتكلل مفقودان 

                 0  خيااااااااار األعماااااااااال ماكاااااااااان هلل أطاااااااااوع ، ولصااااااااااحبه أنفاااااااااع  -494/122
 ( 132انظر )  ( 282/  25( )  313/  22( )  374/  2الجواب الصحيث ) 

 ( 313/  22)  0ليس كل شديد فاضالن ، وال كل يسير مفضوالن  -495/123

التكلم بالخير خير مان الساكوت عناه ،  والساكوت عان الشار خيار مان  -496/124
 ( 315/  22)  0التكلم به 

ه الى هللا تعاالى باذكر أو غياره -497/125 /  22)  0الوسواس يعرع لكل من توج 

608 ) 

    العبد الكي س يجتهاد فاي كماال الحضاور ، ماع كماال فعال بقياة الماأمور  -498/126
 (22  /610 ) 

والمطلوب مان القارآن فهام معانياه والعمال باه ، فاإن لام تكان هاذه هماة  -499/127
 ( 55/  23)  0حافظه لم يكن من أهل العلم والدين 
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تعلمااه لمااا يفهمااه ماان معاااني القاارآن أفضاال ماان تااالوة ماااال يفهاام  -                
 ( 56/  23)  0معانيه 

لكال أحاد ، بال كال واحاد يشارع لاه أن كاان أفضال يشارع  ليس كل ماا -500/128
 ( 60/  23)  0هو أفضل له  يفعل ما

قد يكون الرجل عاجزان عن األفضل ، فيكون ما يقادر علياه فاي حقاه  -             
  ( 63/  23)          0أفضل له 

                       الفسااد فااي تاارك اظهاار المشااروع أعظاام ماان الفسااد فااي اظهاااره رياااءن  -501/129
 (23  /175 ) 

ن ، وفع ال ماا يقادر علياه مناه :  -502/130 ن جازماا ن علاى الفعال عزماا من كان عازما
 ( 237)  ( ورقم 50( وانظر رقم )  236/ 23)  0كان بمنزلة الفاعل 

تكميل المواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيث مقايم  -                
 واإلرادة الجازمة  ( : 326/  2( وفي االستقامة )  238/  23) 
 0المقترن بها القدرة يجر  صاحبها مجرى الفاعل التام في المواب والعقاب      
اذا كانت فائدة العمال منفعاة ال تقااوم مشاقته ؛ فهاذا فسااد وهللا ال يحاب  -503/131

 (  283/  25) 0الفساد 

ب عناد حاد مان العهاد قاد أمار بالصابر واالحتساا –تعاالى  –اذا كان هللا  -504/132
 ( 30/  25) بالمصيبة ؛ فكيل مع طول الزمان ؟! 

النية المعهودة في العباادات تشاتمل علاى أمارين : علاى قصاد العباادة ،  -505/133
 ( 23/  26)  0وقصد المعبود 

ويعاين ذلاك علاى تماام  ، مما يؤمر باه اإلنساان ، صالح العقل واللسان -506/134
  0 قاق والضالل والخسرانالش وضد ذلك يوجب ، اإليمان

                              (32 / 255) 

واتباعاه  –صلى هللا عليه وسلم  –النفوس أحوج الى معرفة ما جاء به  -507/135
منها الى الطعام والشراب ، فإن هذا اذا فات حصل الموت فاي الادنيا ، وذاك اذا 

 ( 5/  1)  0فات حصل العذاب 
 ( 54/  1) نفس الظلم لمن ال يظلمها ، فكيل بمن يظلمها ؟  طبع ال -508/136

ا محبة العبد لمواله ، صهرت عنده المحبوبات وقل ت ، وكلم كلما قويتْ  -509/137
 ( 94/  1)  0ضعفت ، كمرت محبوباته وانتشرت

سااكر األجسااام بالطعااام والشااراب ، وسااكر النفااوس بالعشااق ، وسااكر  -510/138
 ( 461/  2 ) 0األرواح باألصوات 

فقاد تكاون رغبتاه فاي عمال ينافيهاا أنفاع مان  ؛ من وقعت في قلبه شبهة -511/139
 ( 329/  3)  0غير ذلك 

رؤية التقصير ، وشهادة التأخير من نعمة هللا على عبده المؤمن ، التي  -512/140
ين لاه  ىقدم ، ويتم له بهاا النعماة ، ويكفايْستوجب بها الت بهاا مؤناة الشايطان الماز 

 6)  0حمد بما لم تفعل ، وتفرح بما أتاتْ ء عمله ، ومؤنه نفسه التي تحب أن تسو
/ 352 ) 
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)  0من لم يكن من الوجوه الباسرة ؛ كان من الوجوه الناضرة النااظرة  -513/141
6  /437 ) 

يوجد عند طالب العلم والعباادة مان الوسااوس والشابهات ماا لايس عناد  -514/142
 ( 497رقم ) ( وانظر 282/  7)  0غيرهم 

كلما كان اإلنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة ، وأقدر علاى ذلاك مان  -515/143
ته على ذلك أقوى ، ورغبته وارادته في ذلك أتم ؛ كان ما  غيره ، بحي  تكون قو 
يحصاال لااه ان ساال مه هللا ماان الشاايطان أعظاام ؛ وكااان مااا يُفتااتن بااه ان تمكاان منااه 

 ( 284/  7)          مالشيطان أعظم

ن للكفر ، كما قال بعع السلل : المعاصي برياد  -516/144 المعصية قد تكون سببا
 ( 494/  7)  0الكفر 

م   -517/145 كان أرضى هلل وهو عليه أقدر ؛ فقاد  د م ماْت شعب اإليمان قُ اذا ازدح 
يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل ، ويحصل له أفضل مما يحصل من 

 ( 651/  7)  0الفاضل 

 251/  1( مجماوع الرساائل )  77/  8)  0حسنات األبرار سيئات المقربين  -518/146

 ( وشرحها مبسوط فيهما
صاااحب السااراء أحااوج الااى الشااكر ، وصاااحب الضااراء أحااوج الااى  -519/147

ن كْ ر هذا وشُ الصبر فإن  صبْ   ، ر هذا واجب، وأما صبر الساراء فقاد يكاون مساتحبا
ن قاد يكاون ال وصاحب الضراء واجتمااع الشاكر والصابر 0شاكر فاي حقاه مساتحبا

 ميكون مع التألم النفس وتلذذها
                              (8 /210 ) (14/306) 

/  8)  0على العبد أن يصبر على المصائب ، وأن يستهفر من المعائب  -520/148
238 ) 

ن ، ومن أصر  واحتة بالقدر كان ابلي -521/149 ن من تاب كان آدميا  0سيا
/   8)  0هم ابلايس فالسعداء يتبعون أباهم آدم ، واألشقياء يتبعون عدوه  -             

243 ) 

التوبة قد يكون من تمامها عمل صالث يعمله ، فيبتلى بعد التوباة لينظار  -522/150
 ( 322/  8)  0دوام طاعته 

 ( 40/  9)  0 القوة تعم قوة اإلدراك النظرية ، وقوة الحركة العملية -523/151

تاان : قاوة علمياة  -                     نظرياة ، وقاوة ارادياة عملياة ، النفس لهاا قو 
 ( 136/  9) لها من كمال القوتين مم  بده فال

ن كان قبوله للعلم سهالن يسيران ،  -524/152 ن لي ِنا رسخ العلام فياه والقلب اذا كان رقيقا
ن كا ن غليظاا ن عسايران ، وال باد ماع ومبت وأم ر ، وان كان قاسايا ان قبولاه للعلام صاعبا

ن ، حتى يزكو ف ن سليما ن صافيا ن ذلك أن يكون زكيا  9)  يه العلم ويممر فيه مماران طيباا
/ 315 ) 

اره ويهدياه ق ِ ر  البد للسالك الى هللا مان هماة تساي ره وتُ  -525/153  0ياه ، وعلام يبص 
 ( 143/  1المستدرك ) 
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ة ومطالعااة عيااب نه مِ ـمشاااهدة الاا بااين وجاال عااز العااارل يسااير الااى هللا -526/154
 ( 19) ( وانظر قسم الحق  143/  1)  لمستدرك ا    ( 16الوابل ) ص      مالنفس

                                       0ناااااااااااااال اإلماماااااااااااااة فاااااااااااااي الااااااااااااادين بالصااااااااااااابر واليقاااااااااااااين تُ  -527/155
 ( 145/  1المستدرك ) 

ن الياأس ، ومان غلاب رجااؤه وقاع فاي من غلب خوفه وقع فاي ناوع ما -528/156
 ( 147/  1المستدرك )      0نوع من األمن من مكر هللا 

 اذا س ِلم فيه ] المال [ القلب من الهلع ، واليد مان العادوان كاان صااحبه -529/157
 ( 163/  1المستدرك)  0محمودان ، وان كان معه مال عظيم

فيه من المحبة  في نفسه ، لما فعل غيره مما هو خير من طلب العلم أو -530/158
ن ؛ بال قاد يمااب باأنواع الماواب   0له ، ال هلل وال لهيره من الشركاء فلايس ماذموما

 ( 104/  3المستدرك ) 

النفس المطبوعة على محبة األمر المحمود وفعلاه ، ال يوقعهاا هللا فيماا  -531/159
 ( 105/  3المستدرك )     ميضاد ذلك

ن لتشااديد آخاار يفعلااه هللا ؛ امااا التشااديد علااى ا -532/160 لاانفس ابتااداءن ، يكااون سااببا
 ( 103االقتضاء ) ص      0بالشرع ، واما بالقد ر 

 ( 192االقتضاء )  0العادة طبيعة مانية  -533/161

المسااتويان فااي عماال القلااب اذا فعاال كاال منهمااا بقاادر بدنااه متمااامالن ؛  -534/162
هااذا يعاقااب العبااد علااى مااا تركااه ماان بخااالل المتفاضاال يْن فااي عماال القلااب ممم ول

 ( 243/  1جامع الرسائل )  0اإليمان بقلبه 
الاانفس فيهااا نااوع ماان الكباار ، فتحااب أن تخاارج ماان العبوديااة واالتباااع  -535/163

 ( 76( وانظر رقم )  292االقتضاء ) ص               0بحسب اإلمكان 

ي ذلااك الاادعاء ، كاام ماان عبااد دعااا دعاااءن غياار مباااح فقضاايت حاجتااه فاا -536/164
/  1(  الارد علاى البكار  )  34االقتضااء ) ص 0وكانت سبب هالكه في الدنيا واآلخارة 

169 ) 

لااايس كااال مااان قضااايْت حاجتاااه لسااابب يقتضاااي أن يكاااون السااابب  -                
ن مأموران به   ( 397) ص   مشروعا

دنيا ولاام الكراماة فااي الحقيقااة : مااا نفعاات فاي اآلخاارة ، أو نفعاات فااي الاا -537/165
 ( 353االقتضاء ) ص  0تضر في اآلخرة 

هااذا أصاال مسااتمر : ال يسااتحب للااداعي أن يسااتقبل اال مااا يسااتحب أن  -538/166
 ( 265االقتضاء ) ص  0يصلي اليه 

من كانت لاه نياة صاالحة أمياب علاى نيتاه ، وان كاان الفعال الاذ  فعلاه  -539/167
 ( 371) ص قتضاءاال 0ليس بمشروع ، اذا لم يتعمد مخالفة الشرع 

ن  قد يعمل الرجل -                 ن أناه  وال ، العمل الاذ  يعتقاده صاالحا يكاون عالماا
 م ، ويعفى عنه لعدم علمه ى حسن قصدهفيماب عل ، منهي عنه

 ( 397ص )                            
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ال سبيل الى الصبر اال بتعويع القلب بشيء هو أحاب الياه مان فاوات  -540/168
 ( 75/  1جامع الرسائل )           0يصبر على فوته  ما

 ( 116/  1جامع الرسائل )  0كل من تاب فهو حبيب هللا  -541/169

 0التوبة المستحبة هي : التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهاات  -542/170
 (227/  1جامع الرسائل ) 

لتوباة مان فعال السايئات التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم مان ا -543/171
  0المنهي عنها 

و   56وانظااار  )      ( 228/  1( جاااامع الرساااائل )  156/  2مااادارج )                              
728 ) 

جاامع الرساائل )      مالتوبة من االعتقادات أعظم من التوبة من اإلرادات -544/172

1  /237 ) 

اان أكماار  ِماان سااماع القصااائد  -545/173 لطلااب صااالح قلبااه ؛ تاانقص رغبتااه فااي م 
 ( 217االقتضاء  ) سماع القرآن ، حتى ربما يكرههم    

من أدمن على أخذ الحكمة واألدب من كالم حكماء فارس والروم  -                
 0؛ ال يبقى لحكمة اإلسالم وآدابه في قلبه ذاك الموقع 

م ؛ ال يبقى لقصص األنبيااء من أدمن على قصص الملوك وِسي ره -                
 ( 217االقتضاء ) ص م         وسيرهم في قلبه ذاك االهتمام 

فاارق بااين التوبااة ماان فعاال الحساان ، وبااين التوبااة ماان تاارك األحساان  -546/174
 ( 251/  1جامع الرسائل )                        0واالقتصار على الحسن 

نوع شرك في الدين ، وضعل اخالص  ال يبتلى بهذا العشق اال من فيه -547/175
 ( 149قاعدة في المحبة ) ص         0هلل 

                      0الااذين يقتصاادون فااي الميكاال نعاايمهم بهااا أكماار ماان نعاايم المساارفين  -548/176
 ( 225قاعدة في المحبة ) ص 

اقها انما يقع غلط أكمر الناس ؛ أنه قد أحسه بظاهر لذات أهل الفجور وذ-549/177
 (250قاعدة  المحبة)صم، ولم يذق لذات أهل البر ولم ي ْخبُْرها 

النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر هللا بها ، وان لم يقع الفعال ، وان  -550/178
 ( 463/  28)  0تباعدت الديار 

كما أمار النباي  0فاألبعد  ةينبهي صرفها في األبعد عن المنفعالشبهات  -551/179
فاألقرب ما  0يه وسلم في كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضث صلى هللا عل

ستر مع  دخل في الطعام والشراب ونحوه ، مم ما ولي  الظاهر من اللباس ، مم ما
وانظار      ( 599/  28)  0االنفصال من البناء ، مم ما عرع مان الركاوب ونحاوه 

 (487 ) 

و صوت ، أو حركة أو قاوة ، أو كل ما يعين على طاعة هللا من تفكر أ -552/180
مال أو أعوان أو غير ذلك ، فهو محمود في حال اعانته على طاعاة هللا ومحاب اه 

                0ى أناااه فاااي نفساااه محماااود علاااى اإلطاااالقوال يُساااتدل باااذلك علااا 0ومراضااايه 
 ( 291/  1االستقامة ) 
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ناااء ، ماان كااان لااه صااوت حساان ، فتاارك اسااتعماله فااي التخنياا  واله -553/181
واساتعمله فااي تاازيين كتاااب هللا والتهنااي باه ، كااان بهااذا العماال الصااالث ، وبتاارك 

أفضل ممن ليس كذلك ؛ فإنه يماب على تالوة كتاب هللا ، فيكون في  السيئالعمل 
 ( 372/  1( ونحوه في )  350/  1االستقامة )  0عمله معنى الصالة ومعنى الزكاة 

له ويزينه ، وتجنب ما يدن سه ويشينه قالوا : المروءة استعما -554/182  0ل ما يجم ِ
 ( 364/  1االستقامة ) 

ما في القلاب مان الناور والظلماة ، والخيار والشار ؛ يسار  كمياران الاى  -555/183
ن بالقلااب      ( 355/  1االسااتقامة )   0الوجااه والعااين ، وهمااا أعظاام األشااياء ارتباطااا

 ( 491ر  )ائنظلوا

 ( 456/  1االستقامة )  0حركة في العالم  المحبة أصل كل -556/184
] ال حول وال قوة اال باهلل [ : هاذه الكلماة هاي كلماة اساتعانة ، ال كلماة  -557/185

وكمير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلاة االساترجاع ، ويقولهاا  0استرجاع 
ن ال صبران   ( 81/  2االستقامة )  0جزعا

 0بة ية للُسْكر ؛ سماع األصوات المطرِ ضمن أقوى األسباب المقت -558/186
ا يقرن سماع األلحان بالشارب كمياران : اماا شاراب األجساام ، واما -                

 ( 147/  2االستقامة )  0شراب النفوس واما شراب األرواح
: سنة الفجر تجر  مجرى بداية العمال ، سالم ابن تيمية يقول سمعت شيخ اإل -559/187

ة الفجااار والاااوتر بساااورتي يصااالي سااانز ولاااذلك كاااان النباااي  0ه والاااوتر خاتمتااا
وتوحيااد المعرفااة واإلرادة ، 0الجامعتااان لتوحيااد العلاام والعماال وهمااا اإلخالص،

 ( 316/  1زاد المعاد )  0وتوحيد االعتقاد والقصد 

: اذا كان هللا قاد أمرناا بالصادقة باين ياد  مناجااة رساول هللا سمعته يقول  -560/188
زاد  0ليه وسلم ، فالصدقة بين مناجاته تعالى أفضل وأولاى بالفضايلة صلى هللا ع

  (2/33السعادة) ( مفتاح دار 407/  1المعاد ) 

اياااك نعبااد قاادس هللا روحااه يقااول :  –كميااران مااا كناات أساامع شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة  -561/189
 ( 78 /1مدارج )       :تدفع الرياء ، واياك نستعين : تدفع الكبرياء 

تأملات أنفاع الادعاء ؛ فاإذا هاو :  -قادس هللا روحاه  –سالم ابن تيمية قال شيخ اإل -562/190
 مم رأيته في الفاتحة في  0سؤال العون على مرضاته 
 ( 100/  1مدارج ) )) اياك نعبد واياك نستعين (( 

،  ماان أراد السااعادة األبديااةسااالم اباان تيميااة رضااي هللا عنااه يقااول : كااان شاايخ اإل -563/191
 ( 429/  1مدارج )  0فليلزم عتبة العبودية 

ن  0بها جدان  اللهة   شديد –قدس هللا روحه  –سالم ابن تيمية كان شيخ اإل -564/192 وقال لي يوماا

وكان  0تأمير عظيم في حياة القلب  –وهما )) الحي القيوم ((  –لهذين االسمين : 

اظاب علاى أربعاين مارة كال ياوم باين من ويشير الى أنهما االسم األعظم وسمعته يقول : 
برحمتك أستهي   0ال اله اال أنت  0سنة الفجر وصالة الفجر :)) يا حي يا قيوم 
/  3( ماادارج )  446/  1ماادارج )        0(( حصاالت لااه حياااة القلااب، ولاام يماات قلبااه 

248 ) 
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نة ؛ مان  ان في الدنيايقول :  –قدس هللا روحه  –سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  -565/193 ج 
 ( 93الوابل)( 1/452مدارج )0لم يدخلها لم يدخل جنة اآلخرة 

: الخاول المحماود : ماا قدس هللا روحه يقول  –ابن تيمية  –سالم سمعت شيخ اإل -566/194
عان معاصاي هللا ، فماا زاد علاى ذلاك (  371/  2وفاي )  0حجزك عان محاارم هللا 

 ( 511/  1مدارج )  0غير محتاج اليه 

الزهاد تارك مااال ينفاع يقاول :  –قدس هللا روحاه  –سالم ابن تيمية سمعت شيخ اإل -567/195
( وانظر  12/  2مدارج )  0في اآلخرة ، والورع ترك ما يخال ضرره في اآلخرة 

 ( 265( عدة الصابرين ) ص  78رقم ) 

ن شايخ اإل -568/196 هاذا اح :فاي شايء مان المبا –قادس هللا روحاه –ساالم ابان تيمياةوقال لي يوماا
ن في النجاة   / ( 2) 0ينافي المراتب العالية،وان لم يكن تركه شرطا

اذا لاام تجااد للعماال يقااول :  –قاادس هللا روحااه  –سااالم اباان تيميااة وساامعت شاايخ اإل -569/197
ن ؛ فاتهمه ؛ فاإن الارب تعاالى شاكور  ت ْجادها وشارحها فاي : حالوة في قلبك وانشراحا

 ( 68/  2مدارج ) 
لااي  فااي آخاار عمااره قاعاادة فااي التفسااير بخطااه ، وعلااى ظهرهااا أبيااات بخطااه ماان بعا  ا -570/198

 نظمه :

 أنا المسيكين في مجموع حاالتي    أنا   الفقير  الى  رب   البري ات           
 أنا  الظلوم  لنفسي وهي ظالمتي           والخير أن يأتنا من  عند يأتي

ن             كما الهنى أبدان وصل له ذاتيوالفقر لي وصل ذات الزم أبدا
ن في مدارج )  11وهي )   ( 439/  1( و )  520/  11( بيتا

المقادور يكتنفاه أماران : التوكال قبلاه ، يقول :  –رضي هللا عنه  –كان شيخنا  -571/199
فمن توكل على هللا قبل الفعل ، ورضي بالمقضي له بعد الفعل ،  0والرضا بعده 

 ( 122/  2)  مدارج فقد قام بالعبودية

 0كلماا نبشاته ظهار وخارج  –وهو ُجاب  الق اذ ر  –النفس ممل الباطوس  -572/200
ولكن ان أمكنك أن نسقل علياه ، وت ْعباره وتجاوزه ، فافعال، وال تشاتهل بِن ْبِشاه ؛ 

ن ظهر غيره  0فإنك لن تصل الى قراره   ( 299/  2مدارج )  0وكلما نبشت شيئا

: التكبار شار مان الشارك ؛ يقاول  –رحماه هللا  –ابان تيمياة سمعت شيخ اإلساالم  -573/201
/  2مدارج  )  0فإن المتكبر يتكبر عن عبادة هللا تعالى ، والمشرك يعبد هللا وغيره 

316 ) 

حبونه في هذه الحاال مم وهاذا المحب ون يفتخرون بذكر من يسمعته يقاول :  -574/202
 ( 399/  2مدارج ) م                  في أشعارهم ر  كمي

فااي الصااالة فائاادتان رحمااه هللا يقااول : مم  –اباان تيميااة  –سااالم ساامعت شاايخ اإل -575/203
والمانية : اشتمالها على ذكار  0عظيمتان ؛ احداهما : نهيها عن الفحشاء والمنكر 

ااا تضاامنته ماان ذكاار هللا أعظاام ماان نهيهااا عاان الفحشاااء  0لااه  هللا وتضاامنها ول م 
 ( من قسم الحق 2( وانظر رقم )  398/  2مدارج )  0والمنكر 

فااي بعااع اآلمااار اإللهيااة يقااول :  –رحماه هللا  –سامعت شاايخ اإلساالم اباان تيميااة  -576/204
 0يقول هللا تعالى : )) اني ال أنظر الى كالم الحكايم ، وانماا أنظار الاى همتاه (( 
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 ئامارما يُحِسن ، والخاصاة تقاول: قيماة كال  امرئقال: والعامة تقول :قيمة كل 
 ( 5/  3مدارج )  0ما يطلُب 

 ( 60/  3مدارج )            الرب في العجلة الى أوامره    رضاان  -577/205

ممم الااوالدة نوعااان ؛ أحاادهما : هااذه ساامعت شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة رحمااه هللا  -578/206
المعروفة ، والمانية : والدة القلب والروح وخروجهما من مشايمة الانفس وظلماة 

 ( 70/  3مدارج )  0 الطبع

قااال المساايث ) انكاام لاان تلجااوا ملكااوت السااموات حتااى تولاادوا ماارتين ( وساامعت شاايخ  -579/207

هي والدة األرواح والقلاوب مان األبادان، وخروجهاا  اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا يقول
والوالدة األخارى 0دت األبدان من البدن وخرجت منه من عالم الطبيعة ، كما ول

 ( 134/  3مدارج ) مدة المعرول:هي الوال

العااوارع والمحاان كااالحر ماارةن :  –رحمااه هللا  –قااال شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة  -580/208
والبرد ؛ فإذا علم العبد أنه ال بد منهما لم يهضب لورودهما، ولام يهاتم لاذلك ولام 

 ( 361/  3مدارج )  0يحزن 

الوجااه  لحساان عبااادة ممم فأجاااب ممموساائل شاايخنا عماان يقااول : النظاار الااى الوجااه ا -581/209
الجميال مظنااة الفعاال الجمياال ، فااإن األخاالق فااي الهالااب مناساابة للِخْلقااة ، بينهمااا 

 (14روضة المحبين ) ص         0نسب قريب 
اللهاام طهرنااي ماان :  صاالى هللا علياه وساالم ساألت شاايخ اإلسااالم عاان معناى دعاااء النبااي -582/210

يطهر الخطايا باذلك وماا فائادة التخصايص باذلك وقولاه فاي لفاظ  خطايا  بالماء والملة والبرد كيل

: الخطاياا توجاب للقلاب حارارة ونجاساة فقاال  آخر : والماء البارد والحار أبلغ في اإلنقااء
القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه فإن الخطايا والذنوب له  يوضعفا فيرتخ

مارت الخطاياا اشاتدت ناار بمنزلة الحطاب الاذ  يماد الناار ويوقادها ولهاذا كلماا ك
الناار فاإن كااان بااردا أور  الجساام  ويطفاائالقلاب وضاعفه والماااء يهسال الخبا  

صالبة وقوة فإن كان معه ملة وبرد كان أقوى في التبريد وصالبة الجسم وشدته 
                           م هاااذا معناااى كالماااه وهاااو محتااااج الاااى مزياااد بياااان وشااارحفكاااان أذهاااب ألمااار الخطاياااا 

 [   57/ 1غامة اللهفان    ]ا

قاال : ومان 0البول كاللبن في الضرع ، ان تركته قاره ، وان حلبتاه در   -583/211
 ( 144/  1اغامة )  0اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه 

،   جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفاار والمناافقينسمعت شيخنا يقاول :  -584/212
          0حتى يجاهاد نفساه وهاواه أوالن ، حتاى يخارج الايهم ؛جهادهم  فإنه ال يقدر على

 ( 475روضة المحبين ) ص 

الاى  –تعاالى  –حضرت شيخ اإلسالم ابن تيمية مرة صلى الفجر ، مام جلاس ياذكر هللا  -585/213

هااذه ُغااْدوتي، وان لاام أتهااد  الهااداء ؛  قريااب ماان انتصااال النهااار ، ماام التفاات الااي  وقااال :
تي سااقطت قاا ن ماان هااذا  0و  ن قريبااا ال أتتاارك الااذكر اال بنيااة  وقااال لااي ماارة : -0أو كالمااا
ن هااذا معناااه  نفسااي واراحتهااا ؛ ألسااتعد بتلااك الراحااة لااذكر آخاار  *اجماااع                                              0أو كالمااا

 * كذا ولعلها : اجمام       ( 84الوابل ) ص 
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  أناا جنتاي وبساتاني فاي صادر  ،  ما يصنع أعدائي بي ؟ وقال لي مارة :  -586/214
ان ُرْحُت فهي معي ال تفارقني! ان حبسي خلاوة، وقتلاي شاهادة ، واخراجاي مان 

 0بلد  سياحة 
ن ؛ ماا وكان يقول في محبساه فاي القلعاة : -                      لاو باذلت مالء هاذه القلعاة ذهباا

جازيتهم علاى ماا تساببوا لاي فياه مان  أو قال : ماا 0عدل عند  شكر هذه النعمة 
اللهاام أعنااي علااى ذكاارك ونحااو هااذا ، وكااان يقااول فااي سااجوده وهااو محبااوس :  0الخياار 

ما شاء هللا ممم ولما دخل الى القلعة ، وصار داخل ساوارها ، نظار  وشكرك وحسن عبادتك ،

 (بلاه العاذابباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قِ  بسور لهفضرب بينهم ) وقال : 
 (94و  93الوابل ) ص      0

، والمأساور  -تعاالى  –المحبوس من حابس قلباه عان رباه وقال لي مرة :  -587/215
                          ( 49الوابل ) ص    ممن أس ره هواه

وقاد شاااهدت ماان قاوة شاايخ اإلسااالم ابان تيميااة فااي ساننه وكالمااه واقدامااه وكتابااه -                     
ن فكااان يكتااب فااي اليااوم ماان التصاانيل مااا يكتبااه الناسااخ فااي جمعااة وأكماار ، وقااد شاااهد أمااران عجيباا ا

ن   ( 144الوابل ) ص  0العسكر من قوته في الحرب أمران عظيما
ن : سئل بعاع أهال العلام : أيماا  –رحمه هللا تعالى  –وقلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -588/216 يوما

ن قاال أنفع للعبد؛ التسبيث أو االستهفار ؟ ف ؛ فاالبخور ومااء الاورد أنفاع لاه ، وان : اذا كاان الماوب نقياا

ن ؛ فالصابون والماء الحار أنفع له كان دنِ  فكيال والميااب ال :  -رحمه هللا تعالى  –فقال لي  0سا
 ( 162الوابل ) ص       سة ؟! نِ تزال د  

ن حاافظ علاى هاذه نا أنه مابله:  -قدس هللا روحاه  –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -589/217
 م اعياء فيما يعانيه من شهل وغيره ؛ لم يأخذه  *الكلمات
 0(   * التسبيث والتهليل والتحميد والتكبير عند النوم  174الوابل ) ص 

م                      لاايس فااي الاادنيا ماان اللااذات أعظاام ماان لااذة العلاام باااهلل وذكااره وعبادتااه -590/218

  ( 441وانظر  )   ( 369)  ط: ( 272/  2الصفدية ) م

ن جيدان اال بترك  -591/219 النفوس اذا اعتادت المعصية ؛ فقد ال تنفطم عنها انفطاما
ن ال تتارك المعصاية اال بتادرية مم /   29)  ما يقاربها مان المبااح مم كماا أنهاا أحياناا

 ( الخلق 115( وانظر )  113

مااا نفااس وأ –و الصابر وهاا –الماواب والجاازاء انماا يكااون علااى العمال   -592/220
 ( 363/  30)  المصيبة فهي من فعل هللا م

الرياضة مالمة أناواع : رياضاة األبادان : بالحركاة والمشاي ، ورياضاة  -593/221
النفااوس : باااألخالق الحساانة المعتدلااة واآلداب المحمااودة ، ورياضااة األذهااان : 

ن الكتياب الجاواهر ع  م              بمعرفة دقيق العلم والبح  عن األمور الهامضة

 النقية من الرد على أهل المنطق

وهذه األمور المالمة التي ف ضهل كل واحد من األئمة بعضها ؛ قال شيخنا :  -594/222
هاي التاي قاال فيهاا عمار بان الخطااب رضاي هللا  –وهي الصالة والعلم والجهاد 

ن أحمال أو أجهاز ماال  فاي الادنيا لماا أحببات البقااء فيهاا : لاوال أ العناه : )) لاو
ن في سبيل هللا ، ولوال مكابدة هذا الليل ، ولوال مجالسة أقوا م ينتقاون أطاياب جيشا

فااألول الجهااد ، والمااني  0أطايب الممر لما أحببات البقااء ((  الكالم ، كما يُنتقى
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فاجتمعات فاي الصاحابة بكماالهم ، وتفرقات  0قيام الليال ، والمالا  ماذاكرة العلام 
 ( 120مفتاح دار السعادة ) ص  0فيمن بعدهم 

وقد عرع لاه بعاع األلام  –يقول  –رحمه هللا  –سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية و -595/223

: ألساتم ، فقال له الطبيب : أضر  ماا علياك الكاالم فاي العلام والفكار فياه ، والتوجاه والاذكر، فقاال 
عاين بهاا الطبيعاة تزعمون أن النفس اذا قويت وفرحت ؛ أوجب فرحها لهاا قاوة ت
ها ، فاإذا قويات علياه قهرتاه ؟  فقاال لاه لطبياب : بلاى ؛ على دفع العارع ؛ فإنه عدو 

لتوجااه والااذكر والكاالم فااي العلاام ،وظفارت بمااا يشااكل اذا اشااتهلت نفساي بافقاال : 
مفتاااح دار م            فأوجاب ذلااك دفاع العااارع  ، فرحات بااه وقوياات عليهاا منااه ؛

 ( 250السعادة )
وقد جعلت أورد عليه ايارادان بعاد اياراد :  –رضي هللا عنه  –وقال لي شيخ اإلسالم  -                 

بُ لإليرادات والشبهات ممل السفنجة ال تجعل قلبك ة اال بهاا ، ها ، فال ينضُ ، فيتشره
ولكن اجعلاه ممال الزجاجاة المصامتة، تمار الشابهات بظاهرهاا وال تساتقر فيهاا ، 

عليها ؛  دفعها بصالبته ، واال فإذا أشرْبت  قلبك كل شبهة تمر  فيراها بصفائه ، وي
فماا أعلام أناي انتفعات بوصاية فاي دفاع الشابهات كانتفااعي كما قال م أو 0صار مقران للشبهات 

 ( 140مفتاح دار السعادة ) ص  0بذلك 

شاارح                                            0فعاال الباار أسااهل ماان تاارك اإلماام  -596/224

 ( 46قسم الصالة ) ص  –العمدة 

استعمل في الصالة جميع أعضاء اإلنسان ، مان القلاب واللساان وساائر  -597/225
الجوارح ، وليس ذلك لهيرها مم وهي أول ما يجب من األعمال ، وآخر ما يسقط 

 ( 90قسم الصالة ) ص  –العمدة                                م وجوبه

العمادة                               0ة الشمس والقمر والظالل لاذكر هللا مراعا -598/226

 ( 136قسم الصالة ) ص  –

ن  -599/227 آخر النهار أفضل من أوله ؛ فإن السلل كانوا آلخر النهار أشد تعظيماا
منه ألوله ، وهو وقت تعظمه أهل الملل كلها ، ولاذلك أمار بتحليال الشاهود بعاد 

 ( 161قسم الصالة ) ص  –العمدة          0العصر  الصالة ، أ  صالة

ج يأتي عند انقطاع الرجاء باالخلق : تحقياق التوحياد السبب في أن الف ر    -600/228
 ( 140/  1اآلداب الشرعية )   0

                   0الاااااى السااااايئة  السااااايئة تااااادعوالاااااى الحسااااانة ، و الحسااااانة تااااادعو  -601/229

 (  64الصفدية ص ) 

ليس كل من فقهه في الدين قد أراد به خيران ، بل البد مع الفقه في الدين  -602/230
 (  365الصفدية ص )     0من العمل به 

          0اذا صاااارت الشااابهات أهاااواءن أخرجااات مااان النفاااوس الاااداء الااادفين  -603/231

 (  5/42جامع المسائل ) 

ن كان ش ْوقه الى د ْرك األمور ال -604/232 جاامع              م     دقيقة أشادمن كان ذكيا

 (5/89  ) 
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فقاط ؛ يحصال لهام مان  في الكتااب والسانة ولاو فاي األحكاامالمتعمقون  -605/233
الحاجة والشوق الى معرفة معاني كمير من النصاوص مااال يحصال لهيارهم مان 

 (  5/89جامع )                                     0المعرضين 

 هتث عااين بصايرته لصانول المعااارل ، وال توساعت فاي قلباامان لام تنفا -606/234
كحاجة أولاي البصاائر الوق اادة والمعاارل  أنواع المعالم ، ال يحتاج الى اإلدراك 

 (  5/89جامع )     0المستفادة ، وال يشتاق كاشتياقهم 

فاه اإلخاالص   -607/235 له ؛ عر  العلم هو الدليل المرشد ؛ فإذا طلبه بالمحبة وحص 
 (  5/197جامع )           مالعمل لههلل و

جامع )          0 قدرة تستلزم وجود المقدوراإلرادة الجازمة مع وجود ال -608/236

  ( 502( ونحوها  )  5/247

   0المحبااة الجازمااة تتضاامن اإلرادة الجازمااة لتعظاايم الرسااول وتااوقيره  -609/237
 ( 5/247جامع ) 

وامااا لحبااه بقبحهااا ، ات القبيحااة ؛ امااا لجهلااهفعاال الساايئاإلنسااان انمااا ي -610/238
 (  5/250جامع ) مذلك ، وهو يتضمن حاجته الى ذلك الداعي له الى

جاامع )          0أفضل البالد في حق كل شخص حي  كان أبار وأتقاى  -611/239

 (  473) برقم بمعناها  ( 345/ 5

        0الواجاااب الاااذم والعقوباااة انماااا تكاااون علاااى فعااال المحااارم أو تااارك  -612/240
 ( 32)  شفاء 

ن فااي الشاارائع ، كمااا أن النفاااق األكباار نفاااق فااي  -613/241 الحياال مم صااارت نفاقااا
 ( 147 و   87)  شفاء   م                الدين  

 (  92)  شفاء                                               0الدفع أهون من الرفع  -614/242

اذا نازل بالعباد ؛  –سابحانه  –د نهى عان الفارار مان ق اد ر هللا اذا كان ق -615/243
ن  ن لحكمه ؛ فكيل باالفرار مان أماره وديناه اذا نازل بالعباد   رضا بقضاء هللا وتسليما
 (  124)  شفاء                            0

         0نيااة الماارء انمااا تتعلااق بفعلااه ، ومااا تعلااق بفعلااه غيااره فهااو أمنياااة  -616/244

 (  156)  فاء   ش

 ر االمتحاان ، فإنهاا تمي ِاز جيادهْياالفتنة لإلنسان كفتنة الاذهب اذا أدخال كِ  -617/245
 (1/88) 0من رديئه 

وش الحق كالذهب الخالص كلما اماتحن ازداد جاودة ، والباطال كالمهشا -618/246
 (1/88)  0المضيء ، اذا امتحن ظهر فساده

ناظر ظهاارت لااه مُ ـناااظر ، وناااظر عاان الااالاادين الحااق كلمااا نظاار فيااه ال -619/247
 (  1/19الجواب الصحيث )          م البراهين ، وقو  به اليقين

عرل معرول الذين أنعام هللا علايهم مان النبياين من كان ميت القلب ال ي   -620/246
   0ر منكر المهضوب عليهم والضالين والصديقين والشهداء والصالحين ، وال ينكِ 

 (  1/20 الجواب الصحيث )

 (  1/230الجواب الصحيث )                 مليس في القرآن مدح للرهبانية -621/247
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ارضااااااء هللا مم يكاااااون بفعااااال األماااااور وبتااااارك المحظاااااور مم  -                        
الجاواب الصاحيث)      0ْناه عناه والرهبانية فيهاا فعال ماا لام ياؤمر باه وتارك ماالم يُ 

1/233  ) 

ن لإلله المعباود كماال الحاب ، وال باد أن يكاون ال -622/248 بد أن يكون العابد محبا
 ( 2/369الجواب الصحيث )             0ذليالن له كمال الذل  

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ                                                                                                            دِِِــــــــــــــواعـــــالق
                                        0الحكم المعلق بوصل مناسب دليل على أن ذلك الوصل علة له  -623/1

 ( 403قسم الصالة )  –شرح العمدة 

النهااي يقتضااي فساااد المنهااي عنااه ، الساايما اذا كااان ماان العبااادات ، وكااان  -624/2
 ( 404شرح العمدة ) ص                0النهي لمعنى المنهي عنه 

الخاص يقضي على العام ، والمقيد يفسر المطلق ؛ اذا كان الحكم والسبب  -624/3
 ( 439شرح العمدة ) ص                                                   م واحدان 

                                                                                        0الشااارط اذا كاااان لاااه بااادل لااام تجاااب اإلعاااادة باااالعجز عناااه كالوضاااوء  -625/4

 ( 524شرح العمدة ) ص 

                                                                                          0عتقااااااادات لمعتق اااااادة ال ياااااازول اال بفسااااااخ تلااااااك االحكاااااام اإلرادات ا -626/5

 ( 588شرح العمدة ) ص 

ن أو مخالفااااااااة مااااااااا ياااااااادل -627/6 ن خديعااااااااة رْ عُ  عليااااااااه العقااااااااد لفظااااااااا                                                                                                                                           0فااااااااا

 ( 30شفاء ) 

                                                                                                                                           0ذكاااااار ماااااااال تااااااأمير لااااااه فااااااي الحكاااااام مااااااع المااااااؤم ر غياااااار جااااااائز  -628/7

 ( 33شفاء  ) 

ن  -629/8 م شااااايئا                                                                                                                      م    فاااااال فااااارق باااااين االنتفااااااع بعيناااااه أو ببدلاااااه ؛ ان هللا اذا حااااار 

 ( 43شفاء ) ص 

م االجتهااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -630/9                                                                                                                                                                                0اد االجتهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ال يحااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ِ

 ( 52شفاء ) 

                                                                                                                             0االعتباااااااار بحقيقاااااااة العقااااااااود ومقاصااااااادها التااااااااي تاااااااؤول اليهااااااااا  -631/10

 ( 55شفاء ) ص 

فااي التصاارفات والعااادات كمااا هااي  المقاصااد واالعتقااادات معتباارة -                   
 ( 55) ص  التقربات معتبرة في العبادات و

القصد ماؤمر فاي تحاريم العاين التاي تبااح بادون القصاد ، واذا كاان  -                   
 ( 58) أولى فعال الحسية ففي األقوال والعقود هذا في األ

                                       0لمااااااااا اختلفاااااااات المقاصااااااااد اختلفاااااااات األسااااااااماء واألحكااااااااام  -                   
 (59 ) 

                                                   0وامهااااااااااااااا نمااااااااااااااا المقاصااااااااااااااد حقااااااااااااااائق األفعااااااااااااااال وقِ ا -                   
 (59 ) 
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الشيء الذ  هو فاي نفساه غيار مقصاود ، اذا قصاد باه أمار محارم  -                   
ن   ( 124)           0صار محرما

                                                       0المناااااااااااااااااااااكث والااااااااااااااااااااذبائث ماااااااااااااااااااان باااااااااااااااااااااب واحااااااااااااااااااااد  -632/11

 ( 58شفاء ) 

ن للحكااااااام اقتضااااااااء الفعااااااال أماااااااره  -633/12                                   0نفاااااااس اللفاااااااظ لااااااايس مقتضااااااايا
 ( 60فاء ) ص ش

                                    0األماااااار بالحقيقااااااة المطلقااااااة لاااااايس أمااااااران بشاااااايء ماااااان قيودهااااااا  -634/13

 ( 98شفاء ) ص 

ل منزلااة  -635/14 تاارك االستفصااال فااي حكايااة الحااال ، مااع قيااام االحتمااال ، ينااز 
 ( 158شفاء ) ص  0العموم في المقال 

الجاواب                                    0ماال يتم الوجوب اال به فلايس بواجاب  -636/15

 ( 173/  1الصحيث ) 

الجاااواب              مشااارطتعلياااق الحكااام بالشااارط ال يااادل علاااى تحقياااق ال -637/16

 ( 294/  1الصحيث ) 

ك  -638/17  10)                        0أول الفكر آخر العمل ، وأول البهية آخر الدر 

/ 587)  

قال بعع السلل : يكاد المؤمن ينطق بالحكمة ، وان لم يسمع فيها بأمر ، -639/18
 (4/19)درء فإذا جاء األمر كان نورا على نور م

 والصااديق أكماال ماان المحااد  ألنااه اسااتهنى بكمااال صااديقيته: قااال شاايخنا  -640/19
ومتابعتاه عان التحاادي  واإللهاام والكشاال فإناه قاد ساالم قلباه كلااه وساره وظاااهره 

  [   39/ 1مدارج السالكين    ]م          وباطنه للرسول فاستهنى به عما منه
المسائل العلمية ولوال فى  دقيق العلم مهفور لممة وان كان ذلك يالخطأ ف-641/20

 (1/384( )20/165)كمر فضالء األمة م ذلك لهلك أ

م وقعاا فاي الانفس عظاترن مع العلم بها ذوق الحاجة هاي أالحاجة التي يق -642/21
 (24 /2)درء        من العلم الذ  ال يقترن به ذوق م

 ( 88/ 2)درء           الفلسفة هي باطن الباطنية   -643/22

 7)             رادة والعماالوتاان قااوة العلام والتصاديق وقاوة اإلالانفس لهاا ق -644/22

 (5/202 -2/91( )درء 18/164( )9/136( 7/528( ) 585/

جميع المقدمات العقلية التاي ترجاع اليهاا باراهين المعارضاين للنصاوص  -645/23
لعقل وال الى النبوية انما ترجع الى تقليد منهم ألسالفهم ال الى ما يعلم بضرورة ا

 (319 /2)درء                       فطرة 

أئمة السانة تضاال السانة الايهم ألنهام مظااهر بهام ظهارت وأئماة البدعاة  -646/24
 (327 2)درء              تضال اليهم ألنهم مصادر عنهم صدرت

ماان أعاارع عاان الكتاااب وعارضااه بااالمعقوالت ال بااد لااه ماان كتمااان أو  -647/25
 (13/ 3)درء                             ل أو أمية مع عدم علمكذب أو تحري
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ومن العجائب أنك تجد أكمار الهاالة فاي عصامة الرساول صالى هللا علياه  -648/26
وسلم أبعد الطوائل عن تصديق خبره وطاعة أمره ذلك ممل الرافضاة والجهمياة 

 (39/ 3)درء ونحوهم  

هااؤالء الشاك وغايااة هااؤالء الشااطث وقاد خباارت طريقااة الفاريقين : غايااة  -649/27
والمتكلمون عند  خير مان المتصاوفة ألن المتكلماين مارادهم ماع التحقياق مزياد 
الشكوك في بعع األشخاص ومؤد  المتصوفة الى توهم اإلشكال والتشابيه هاو 
الهاية في اإلبطال بل هو حقيقة المحاال مماا يساقط المشاايخ مان عيناي وان نبلاوا 

 (133/ 4)درء                   وانسابا وعلوما وأخطارا    في أعين الناس أقدارا

من ابتدع أقواال ليس لها أصل فاي القارآن وجعال مان خالفهاا كاافرا كاان  -650/28
 ( 149/ 1)درء              قوله شرا من قول الخوارج  

حااال الجهميااة والرافضااة شاار ماان حااال الخااوارج فااإن الخااوارج كااانوا  -651/29
سلمين ويدعون قتال الكفار وهؤالء أعانوا الكفار علاى قتاال المسالمين يقاتلون الم

                       وذلوا للكفار فصااروا معااونين للكفاار أذالء لهام معاادين للماؤمنين أعازاء علايهم

 (364/ 3)درء 

فااي بعااع األمااور العلميااة  يخطاائالمااؤمن الااذ  ال ريااب فااي ايمانااه قااد  -652/30
فيااه ماان األمااور العمليااة وأن حكاام  يخطاائلااه كمااا يهفاار لااه مااا االعتقاديااة فيهفاار 

الوعيد على الكفر ال يمبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة هللا التي 
 (311/ 1)بهية المرتاد  م بع  بها رسله

بمجرد حفظ الحارول ال تكتفاي باه القلاوب فكيال بكتااب هللا الاذ  أمار    -653/31
 (331/ 1تاد )بهية المرببيانه لهم  م 

نفس المقالة الواحدة يكفر بتكذيبها من قامت عليه الحجة دون من لم تقم م   -654/32
 (342/ 1بهية المرتاد) 

لو عن خطأ يصاد عان التطويل يبعد الطريق على الطالب المستدل فال يخ -655/33
لاى الحاق ماع امكاان وصاوله او طريق طويال يتعاب صااحبه حتاى يصال أالحق 

ما كان يممله بعع سلفنا بمنزلة مان قيال لاه أيان أذناك فرفاع ياده بطريق قريب ك
 فوق رأسه رفعا شديدا مم أدارها الى أذنه اليسرى

هاال ماان كااان منتهاااه الج(  249/ 1(  وفيهااا)162/  1الاارد علااى المنطقيااين)                
 أيان أذناك فاأدار ياده :لى علم يشبهونه بمن قيل لهاالمركب فكمير والواصل منهم 
 فوق رأسه ومدها الى أذنه بكلفة

مباوت التكفياار فاي حااق الشااخص المعاين موقااول علااى قياام الحجااة التااي  -656/34
 م    يكفر تاركها وان أطلق القول بتكفير من يقول ذلك

 ( 167/ 10( )353/ 1بهية المرتاد    )                       

)أوليااء   و لحاجاة بالمسالمين مخيار أولياء هللا كراماتهم لحجاة فاي الادين أ -657/35

  (121 /1الرحمن 

النفاة من المعقوالت هي أيضا علاى نقايع قاولهم أدل   عامة ما يحتة به -658/36
 منها على قولهم  م
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 ( 3/209(و)2/289( و)1/221( وكذا فيها)221/ 1درء )                           

فإناه ال يكااد يحفاظ لاه مساألة  أعظم الناس موافقة للسنة أبو بكر الصاديق -659/37
 م  يخالل بها النص كما حفظ لهيره من الخلفاء والصحابة

 ( 7/507(والمنهاج)35/124(و)4/403( والفتاوى)500/ 1بهية المرتاد  )                         

 اذا كان الهلط شبرا صار في األتباع ذراعا مم باعاا حتاى آل هاذا المايل م -660/38

 ( 451/ 1)    بهية المرتاد

أهل الجهل والكفر البسيط ال يعرفاون الحاق وال ينصارونه وأهال الجهال  -661/39
 م والكفر المركب يعتقدون أنهم عرفوا وعلماوا والاذ  معهام لايس بعلام بال جهال

 (19/ 4)درء 

ابتلى المسلمون بجهال وضالل يدعون الحقائق واألحوال وهم لم يعرفوا  -662/40
 من النساء والرجال م معرفة عموم المسلمين

 (500/ 1) بهية المرتاد               

كل كمال ال نقص فيه بوجه مبات للمخلاوق فالخاالق أولاى باه وكال نقاص  -663/40
 مالمخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه وجب نفيه عن

                         (12 
/16()12/157()11/361()8/149()7/570()6/537()6/78()5/201وانظااااااااااااااااار)(350/

  (1/328تلبيس) (1/390-1/19( ودرء التعارع)3/222-1/417(والمنهاج)358

كماا قااد يجاهااد الكفااار فاااجر فينتفاع المساالمون بجهاااده فقااد يجااادلهم فاااجر  -664/41
  (374/ 3)درء فينتفع المسلمون بجداله  

ما أحسن ما قال شيخ اإلسالم الهرو  فايمن هاو أحسان حااال مان هاؤالء  -665/42
 سوه لحاء السنةأخذوا مخ الفلسفة فلبه : هل الكالم قال من أ

 (10/402( و )193 /1بهية المرتاد )                 

وقد رأيات مان هاذا عجائاب م  المعقول الصريث مطابق للمنقول الصحيث -666/43
أن رأيت حجة عقلية هائل لمن عارع الشاريعة قاد انقادح لاي وجاه فساادها  فقله 

 أيت بعد ذلك من أئمة بلك الطائفة من قد تفطان لفساادها وبيناهوطريق حلها اال ر
 م   

 (20/567-5/172( والفتاوى)3/105-1/384-1/219-221/ 1)درء              

العالم الملكوتي عالم غيب اذ هو غائب عن األكمرين والعالم الحسي عالم  -667/44
العقلي ولاو لام يكان بينهماا  شهادة اذ تشهده الكافة والعالم الحسي مرقاة الى العالم

اتصااال ومناساابة ال نسااد طريااق الترقااي اليااه ولااو تعااذر ذلااك لتعااذر الساافر الااى 
الحضرة الربوبية والقرب من هللا تعالى فلن يقرب من هللا أحد ما لم يطأ بحبوحة 

 (203/ 1بهية المرتاد )     حظيرة القدس

               أو جهاال بالشاارع   مالوسوسااة ال تكااون اال عاان خباال فااي العقاال قياال :  -668/45

 (4/107( و)82/ 4درء التعارع ) 

ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور باراءة ماريم وأن الشابهة الاى ماريم  -669/46
أقرب منها الى عائشة فإذا كان مع هذا قاد مبات كاذب القاادحين فاي ماريم فمباوت 

 ( 57/ 2المنهاج )                                     كذب القادحين في عائشة أولى  
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وتحصاال المصاالحة الراجحااة ، ياادفع أعظاام المفساادتين باحتمااال أدناهمااا  -670/47
مكره هاو مان يادفع الفسااد الحاصال وفى الحقيقة فال، باحتمال لمفسدة المرجوحة 

 (31/92( )506و28/248()20/48( )325/ 15)    حتمال أدناهما  با

 (479 /2 )دقائق التفسير   م   ادالتناقع أول مقامات الفس -671/48

الفعل واألصل عدم كل منهما  عدم النسخ يقرر الحكم وعدم اإلنكار يقرر -672/49
 ( 148/ 15)          م

      م                                   أحااااااق بااااااالتعظيم جلااااااه كااااااان هااااااوموضااااااع اإلنسااااااان اذا عظاااااام أل -673/50
(16 /283 ) 

( درء 3/227( المنهااج)506 /17)                        م للمادلولالدليل مستلزم  -674/51

 (1/296( المنطقيين)5/419( الجواب)5/342-3/39التعارع)

 (32/148( )312/ 21)االستدامة أقوى من االبتداء م      -675/52

          كاال مااا حاارم مباشاارته ومالبسااته حاارم مخالطتااه وممازجتااه وال ياانعكس     -676/53

 (523و542/ 21)

 21)        ماان فعاال العبااادة كمااا أماار بحسااب وسااعه فااال اعااادة عليااه  -677/54

/633()21/448()3/287) 

كااان  ذا ضااعل ساالطان الحجااةإفاا، بالساالطانين  الاالعماال الصااالث ال يقااوم -678/55
 م كان األمر بحسبه عل سلطان القدرةذا ضاواألمر بقدره 

                     (19 /125) 

الوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة ال تكون اال على ترك ماأمور أو فعال  -679/56
 م  محظور بعد قيام الحجة

( 5/125 )ونحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوه 125/  5المنهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج )                         
 (21/634()227و128و19/124والفتاوى)

 (298/ 22)العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص      -680/57

 22)نهيااا عنااه للذريعااة فإنااه يفعاال ألجاال المصاالحة الراجحااة    مااا كااان م -681/58

/298( )23/186-214) 

الحكمة اذا كانت خفياة أو غيار منتشارة علاق الحكام بمظنتهاا فيحارم هاذا  -682/59
 ( 356/ 24)   الباب سدا للذريعة 

ال وينظر ماع ذلاك الى غلظ المفسدة المقتضية للحظر ان ينظر أ يال ينبه -683/60
 (181/ 26) يجابو اإلأجبة لإلذن بل الموجبة لالستحباب حاجة المولى الا

يجااوز تااأخير البيااان عاان وقاات الخطاااب ، لكاان بعااد البحاا  عاان دلياال  -684/61
 (3/311( درء )363/ 4)                       التخصيص م 

( 16/326( و)493 /7 )                           المعلق بشرط يعدم عناه عدماه  -685/62

  (1/60وشرح العمدة) (35/320( و)17/196و)

 (381/ 2)منهاج السنة                    نفى الخاص ال يستلزم نفى العام -686/63

ن    الخاااص ال -687/64  1االساااتقامة)                                                يجعااال عاماااا

/289) 
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ما على قياس فاسد وتشبيه الشئ بماا ومدار الحجة في هذا الباب ونحوه ا -688/65
لاايس مملااه وامااا علااى جعاال الخاااص عامااا وهااو أيضااا ماان القياااس الفاسااد وامااا 

 (289/ 1االستقامة)         احتجابهم بما ليس بحجة أصال م         

                         العقاااااود تصاااااث بكااااال ماااااا دل علاااااى مقصاااااودها مااااان قاااااول أو فعااااال -689/66
 (1/110د النورانية)( والقواع13/ 29)

م          ذا تعارع نصاان ناقال وبااق علاى االستصاحاب فالناقال هاو الاراجثا  -690/67
(25 /224) 

                  م العقاااااد والشااااارط يرفاااااع موجاااااب االستصاااااحاب القواعاااااد النورانياااااة -691/68

(1/200( )29/150) 

 )                                 النظاار المفيااد للعلاام فهااو مااا كااان فااي دلياال هاااد -692/69

/36 ) 

 30)          والمقاصااد ال بمجاارد اللفااظ    ياالعتبااار فااي العقااود بالمعااان -693/70

/112) 

 /1( القواعااد )95/ 7م               المنهاااج )االعتبااار فااي التفضاايل بااالمجموع  -694/71

 ( 233و 181

بيعاا ل فكل ما عاده النااس تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فع -695/72
نعقاد طالح النااس فاي األلفااظ واألفعاال اصواجارة فهو بيع واجارة وان اختلل ا

( 13و  7/ 29)        العقاد عنااد كاال قااوم بمااا يفهمونااه بياانهم ماان الصاايغ واألفعااال

 ( 110-1/105والقواعد)

( والقواعد 19/ 29) المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ       ياظهار الصفات ف -696/73

 (1/114 ) 

 29)جااامع الجااامع جااامع و دلياال الاادليل دلياال بهااذا االعتبااار             -697/74

 ( 1/209( والقواعد ) 163/

     العماوم انماا يكااون داال اذا لام ينفاه دلياال خااص فاان الخاااص يفسار العااام   -698/75
  ( 1/209( والقواعد ) 164/ 29)

صلحة محضة أو غالبة وما نهى هللا عنه فهو مفسدة ما أمر هللا به فهو لم -699/76
 (91/ 27) محضة      

كاال ماان جاااز أن يعطااى ماان الصاادقة أعطااي ماان المصااالث و ال ياانعكس         -700/77
 (29 /182 ) 

ومنهاا ماا يترتاب علاى مماألحكام منها ما يترتب على أصل اإليمان فقاط   -701/78
 (673/ 7)   أصله وفرعه

       جازتاهالحظار اال ماا ورد الشارع بإالعقود و الشاروط فيهاا مم يفاألصل  -702/79
(29 /126)  

هاا بشارع و ان لام يمبات حل  ، العهود يجب الوفاء بها اذا لام تكان محرماة  -703/80
 ( 151/ 29)خاص 
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صاايهة  يء والماؤخر فاصايهة الجاازا يصايهة القساام ماؤخر فا يالمقادم فا -704/81
صايهة  يصيهة الجزاء منفى فا يلشرط الممبت فصيهة القسم وا يالجزاء مقدم ف
 ( 245/ 35)القسم       

 6الجاواب الصاحيث )        يمتنع أن يكون شايء واحاد يادل علاى الضادين م  -705/82

/504 ) 

المعاوضة اذا احتاج المسلمون اليها بال ضرر يزيد على حاجة المسلمين  -706/83
لماال المكافياة لحاجاة المعتااع و جبت فأما عند عدم الحاجاة و ماع حاجاة رب ا
 ( 189/ 29)فرب المال أولى فان الضرر ال يزال بالضرر   

 (308/ 1شرح العمدة )      الناقل أولى من المبقي م       -707/84

 1درء )           الاادور فااي العلاال ممتنااع والاادور فااي الشااروط جااائز  م    -708/85

/163 ) 

      اللاازوم اال مااا دل الاادليل علااى خالفااه  الشااروط الصااحة و ياألصاال فاا -709/86
 (29/466بنحوه في ) ( و346/ 29)

 (   415/ 29)          التمامل  ياختالل األسعار يؤمر ف -710/87

 حكم ممله  الشيءحكم  -711/88

( 1/149( ودرء)29/522( )24/46( )13/19) (74-77-114/ 9)                      
 (1/115( والرد عل المنطقيين )2/33ق)( والدقائ2/23والجواب)

  (12 /30) ماال يتم اجتناب المحظور اال باجتنابه فهو محظور  -712/89

 20)كالشارط اللفظااي  يقادم كالشارط المقاارن والشارط العرفاالشارط المت -713/90

/378( )29/369-353-396( )30/106( )32/196-287 ) 

 ( 215/ 30)         وع عليهليس كل ما جاز فعله جاز اعطاء الع -714/91

اذا جاز جعل البقعة المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة  -715/92
ليست محترمة كالطريق الواساع بقعاة  يصلحة فمن يجوز جعل المشتركة التللم

 30)                         محترمة وتابعة للبقعة المحترمة بطرياق األولاى واألحارى

/406) 

 2/382( درء)35/173()13/339() 88/ 2) العلم بالسبب يفيد العلام بالمسابب -716/93

 (5/344( الجواب)267/ 5و 5/10و

العاده يوجب العلم بمضمون  يتفاق فتعدد الطرق مع عدم التشاعر أو اال -718/94
 ( 352/ 13) المنقول

تضامنها  يلى الاذات المساماة وعلاى الصافة التاسمائه يدل عأكل اسم من  -719/95
 (19/167(و)10/254(و)5/110بنحوه في ) ( و 333/ 13م   )االسم 

الشارع فاالمرجع فياه الاى العارل   ياللهاة وال فا يكل اسم ليس لاه حاد فا -720/96
(24 /40 ) 

شارح ليس كل ما جاز كشفه خارج الصالة جاز فاي الصاالة                -721/97

 ( 260/ 4العمدة )

رجااااال فانااااه عااااام فااااي حااااق الكبياااار و الصااااهير                مااااا يحاااارم علااااى ال -722/98
 ( 292/ 4شرح العمدة )
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     م ماا مباات فاي حااق الواحاد ماان األماة مباات فاي حااق الجمياع أال مااا خااص -723/99
 (25/258( والفتاوى)2/519و  304/ 4شرح العمدة  )

تعلياق الحكاام بالشاارط ال يادل علااى تحقيااق الشاارط بال قااد يعلااق بشاارط   -724/100
 ( 356/ 2الجواب الصحيث )م      ممتنع لبيان حكمه

الحكاام بااين الشاايئين بالتماماال أو التفاضاال يسااتدعي معرفااة كاال منهمااا  -725/101
 ومعرفة ما اتصل به من الصفات التي يقع بها التمامل والتفاضل

 (9/76بنحوه في الفتاوى ) و (132/ 5الجواب الصحيث  )                             

) اتباع األمر أصال عاام ، واجتنااب المنهاي عناه فارع خااص م          -726/102

20/113 ) 

                                                           م القااااااااااااااول فااااااااااااااي الصاااااااااااااافات كااااااااااااااالقول فااااااااااااااي الااااااااااااااذات -727/103

 (3/25  ) 

                                            م القااااااااااول فااااااااااي بعااااااااااع الصاااااااااافات كااااااااااالقول فااااااااااي بعااااااااااع -728/104

 (3/17 ) 
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 مسك الختام
خااالل مااال  ساانوات ماان  –بحمااد هللا تعااالى  -انتهياات منهااا 

   هـ2/1427/ 6ليلة المالماء     م  حرر   الجمع واالنتقاء
فجزى هللا شايخ اإلساالم ابان تيمياة عان اإلساالم والمسالمين 

مقتاادر ،  خياار الجاازاء ، وجعلااه فااي مقعااد صاادق عنااد مليااك
وجمعنا به فاي الفاردوس األعلاى مان الجناة م والحماد هلل الاذ  
 بنعمته تتم الصالحات ، وصلى هللا وسلم على نبينا محماد وآلاه

    ، وسلم م
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 المراجع
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِكت ِشيخِاإلسالمِِِِِِِِِِِِ -أ
         لداً       ( جم 35/  1ى ) جمموع الفتاو  -1
                             ( 2/  1االستقامة )  -2

        قسم الصالة                    –العمدة  -3

                      اقتضاء الصراط املستقيم       -4

                                قاعدة يف احملبة  -5

                                       الصفدية  -6

               قواعد النورانية  ال -7

                                        بيان تلبيس اجلهمية -8

 دقائق التفسري   -9

                                                           (  5 /1جامع املسائل )  -10

  (1/11)درء تعارض العقل والنقل -11

 بغية املراتد -12

 لرمحن وأولياء الشيطانالفرقان بني أولياء ا -13

                                                                          (  2/  1)  واملسائل جامع الرسائل -14

 الرد على البكري  -15

 النبوات  -16

 (1/9)منهاج السنة -17

 تفسري سورة النور  -18

 قاعدة يف الصرب  -19

 قاعدة يف التوسل    -20
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 العبودية  -21

 عن املنكر األمر ابملعروف والنهي  -22

  االختيارات -23

 الفرقان بني أولياء الرمحن والشيطان  -24

 الرد على أهل املنطق  -25

        اجلواب الصحيح -26

 السبعينية   -27

   التسعينية -28

 

ِكت ِابنِالقيمِ- 
 مدارج السالكني -1
 أعالم املوقعني -2

 إغاثة اللهفان -1

 الفروسية -2

 الوابل الصيب -3

 مفتاح دار السعادة -4

 الطرق احلكمية -5

 بدائع الفوائد -6

 دة الصابرينع -7

 زاد املعاد -8

 روضة احملبني -9

 الداء والدواء -10

                    كت ِِأخرىِ-جِِِِِِِِِِِ
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 النظائر / بكر أبو زيد    -1
 اجلواهر النقية   -2

 اآلداب الشرعية    -3

 تسلية أهل املصائب للمنبجي         -4

 خمتصر منهاج السنة        -5
 شرح مقدمة التفسري   -6

 (                     5/  1ستدرك من جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) امل -7

 شفاء العليل يف اختصار إبطال التحليل / البعلي -8
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