
هذبه: عبداملنعم صاحل (ذيب مدارج السالكني لإلمام ابن القيم) من فوائد كتاب 
  العزي.
  

  انتقاء: إبراهيم بن فريهد العرتي
  
  
"صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم" أضاف النعمة إليه،  -١

 وحذف فاعل الغضب لوجوه:
والعدل، والرمحة تغلب  منها: أن النعمة هي اخلري والفضل، والغضب من باب االنتقام

الغضب، فأضاف إىل نفسه أكمل األمرين، وأسبقهما وأقوامها، وهذه طريقة القرآن 
  يف إسناد اخلريات والنعم إليه، وحذف الفاعل يف مقابلتهما..

الوجه الثاين: أن اهللا سبحانه هو املنفرد بالنعم .. فأضيف إليه ما هو منفرد به.. وأما 
خيتص به تعاىل، بل مالئكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون الغضب على أعدائه فال 

  لغضبه..
الوجه الثالث: أن يف حذف فاعل الغضب من اإلشعار بإهانة املغضوب عليه، وحتقريه 
وتصغري شأنه ما ليس يف ذكر فاعل النعمة من إكرام املنعم عليه واإلشادة بذكره، 

  ورفع قدره ما ليس يف حذفه..
بأي طريق وصل،  ،كالما :عرب تسمي ما يوصل إىل اإلنسانقال الفراء: ال -٢

ولكن ال حتققه باملصدر، فإذا حققته باملصدر مل يكن إال حقيقة الكالم، كاإلرادة، 
 يقال: فالن أراد إرادة يريدون حقيقة اإلرادة..

"وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون" ما أضل  -٣
 قط إال بعد هذا البيان (البيان العام).. اهللا سبحانه أحدا



من أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل احلالل، واملحافظة على  -٤
األمر والنهي، ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة، ويذكر اهللا حىت تغلبه عيناه، 

 فإن رؤياه ال تكاد تكذب البتة..
اإلهلي، واقتراب الرمحة وأصدق الرؤيا: رؤيا األسحار، فإنه وقت الرتول  -٥

واملغفرة، وسكون الشياطني، وعكسه رؤيا العتمة، عند انتشار الشياطني واألرواح 
الشيطانية، وقال عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه: رؤيا املؤمن كالم يكلم به الرب 

  عبده يف املنام.
 اشتملت الفاحتة على الشفاءين: شفاء القلوب، وشفاء األبدان. -٦
نت أمسع شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه يقول: {إياك كثريا ما ك -٧

 نعبد} تدفع الرياء {وإياك نستعني}  تدفع الكربياء.
الناس قسمان: مقر باحلق تعاىل، وجاحد له، فتضمنت الفاحتة إثبات اخلالق  -٨

 تعاىل، والرد على من جحده، بإثبات ربوبيته تعاىل للعاملني.
ابن تيمية قدس اهللا روحه يقول: كيف  مسعت شيخ اإلسالم تقي الدين -٩

  يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثريا ما يتمثل ذا البيت:
  وليس يصح يف األذهان شيء ... إذا احتاج النهار إىل دليل

ومعلوم أن وجود الرب تعاىل أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن مل ير ذلك 
  هما.يف عقله وفطرته فليتهم

سر اخللق واألمر، والكتب والشرائع، والثواب والعقاب انتهى إىل هاتني  -١٠
 الكلمتني (إياك نعبد وإياك نستعني)..

 العبادة جتمع أصلني: غاية احلب بغاية الذل واخلضوع. -١١
تقدمي " العبادة " على " االستعانة " يف الفاحتة من باب تقدمي الغايات على  -١٢

 الوسائل..



إعانتني: إعانة قبلها على التزامها والقيام ا، وإعانة بعدها العبودية حمفوفة ب -١٣
 على عبودية أخرى، وهكذا أبدا، حىت يقضي العبد حنبه.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه: تأملت أنفع الدعاء؛ فإذا هو  -١٤
 سؤال العون على مرضاته، مث رأيته يف الفاحتة يف: {إياك نعبد وإياك نستعني}

ن العبد متحققا بــــ {إياك نعبد}  إال بأصلني عظيمني: ال يكو -١٥
  أحدمها: متابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم.

  والثاين: اإلخالص للمعبود.
أهل اإلخالص للمعبود واملتابعة، هم أهل "إياك نعبد" حقيقة، فأعماهلم  -١٦

، فمعاملتهم كلها هللا، وأقواهلم هللا، وعطاؤهم هللا، ومنعهم هللا، وحبهم هللا، وبغضهم هللا
ظاهرا وباطنا لوجه اهللا وحده، ال يريدون بذلك من الناس جزاء وال شكورا .. بل قد 
عدوا الناس مبرتلة أصحاب القبور، ال ميلكون هلم ضرا وال نفعا، وال موتا وال حياة 

 وال نشورا..
أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب يف كل وقت مبا هو مقتضى ذلك  -١٧

فأفضل العبادات يف وقت اجلهاد: اجلهاد..واألفضل يف وقت حضور الوقت ووظيفته، 
الضيف مثال القيام حبقه.. واالشتغال به عن الورد املستحب، وكذلك يف أداء حق 

 الزوجة واألهل..
املتحقق بــ " {إياك نعبد وإياك نستعني} ..هو هللا وباهللا ومع اهللا، قد  -١٨

 صحب اهللا بال خلق، وصحب الناس بال نفس..
حيسب اإلنسان أن يترك سدى} أي: مهمال، قال الشافعي: ال يؤمر وال {أ -١٩

 ينهى، وقال غريه: ال يثاب وال يعاقب، والصحيح األمران..
 فأصل العبادة: حمبة اهللا، بل إفراده باملحبة، وأن يكون احلب كله هللا.. -٢٠



بىن  {إياك نعبد} على أربع قواعد: التحقق مبا حيبه اهللا ورسوله ويرضاه،  -٢١
قول اللسان، والقلب، وعمل القلب، واجلوارح، فالعبودية: اسم جامع هلذه من 

املراتب األربع.. فــ {إياك نعبد} التزام ألحكام هذه األربعة، وإقرار ا، {وإياك 
نستعني} طلب لإلعانة عليها والتوفيق هلا، و{اهدنا الصراط املستقيم} متضمن 

قيام ما، وسلوك طريق السالكني إىل اهللا للتعريف باألمرين على التفصيل، وإهلام ال
 ا..
أما مرتبة أصحاب اليمني: فأداء الواجبات، وترك املحرمات، مع ارتكاب  -٢٢

  املباحات، وبعض املكروهات، وترك بعض املستحبات.
وأما رتبة املقربني: فالقيام بالواجبات واملندوبات، وترك املحرمات  -٢٣

  معادهم، متورعني عما خيافون ضرره..واملكروهات، زاهدين فيما ال ينفعهم يف
الصرب واجب باتفاق األمة، قال اإلمام أمحد: ذكر اهللا الصرب يف تسعني  -٢٤

موضعا من القرآن، أو بضعا وتسعني، وله طرفان أيضا: واجب مستحق، وكمال 
  مستحب.

شهوة الكبائر معصية، فإن تركها هللا مع قدرته عليها أثيب، وإن تركها  -٢٥
قدوره يف حتصيلها استحق عقوبة الفاعل، لترتيله مرتلته يف أحكام عجزا بعد بذله م
 الثواب والعقاب..

التحقيق: أن حركة اللسان بالكالم ال تكون متساوية الطرفني، بل إما  -٢٦
راجحة وإما مرجوحة، ألن للسان شأنا ليس لسائر اجلوارح.. وكل ما يتلفظ به 

ال، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن اللسان فإما أن يكون مما يرضي اهللا ورسوله أو 
 مل يكن كذلك فهو املرجوح..



من اطلع يف بيت قوم بغري إذم، ففقئوا عينه فقد هدرت «يف احلديث:  -٢٧
وهذا إذا مل يكن للناظر سبب يباح النظر ألجله، كعورة له هناك ينظرها، أو ».. عينه

 ريبة هو مأمور أو مأذون له يف االطالع عليها..
{وأجلب عليهم خبيلك ورجلك}  قال مقاتل: استعن عليهم  قال تعاىل: -٢٨

 بركبان جندك وُمشام. فكل راكب وماش يف معصية اهللا فهو من جند إبليس.
اإلميان نصفني: نصف صرب، ونصف شكر، والصرب داخل يف الشكر، فرجع  -٢٩

 اإلميان كله شكرا..
  منتهى مهة الصادقني أرباب البصائر إىل ثالثة أشياء: -٣٠

  الكشف عن منازل السري.أحدها: 
  والثاين: الكشف عن عيوب النفس، وآفات األعمال ومفسداا.

  والثالث: الكشف عن معاين األمساء والصفات، وحقائق التوحيد واملعرفة.
وهذه األبواب الثالثة هي جمامع علوم القوم. وعليها حيومون. وحوهلا يدندنون. وإليها 

  يشمرون.
ته بالوحدانية، وهلذا كان الصحيح أن املعاد شهادة العقل باجلزاء كشهاد -٣١

 معلوم بالعقل، وإمنا اهتدي إىل تفاصيله بالوحي..
البصرية: حتقُُّق االنتفاع بالشيء والتضرر به، وقال بعضهم: البصرية ما  -٣٢

 خلصك من احلرية، إما بإميان وإما بعيان..
 البصرية ُتنِبُت يف أرض القلب الفراسَة الصادقة.. -٣٣
حماسبتني، حماسبة قبلها، تقتضي وجوا، وحماسبة بعدها، تقتضي التوبة بني  -٣٤

 حفظها..



وأما سوء الظن بالنفس فإمنا احتاج إليه؛ ألن حسن الظن بالنفس مينع من  -٣٥
كمال التفتيش ..وال يسيء الظن بنفسه إال من عرفها، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو 

 من أجهل الناس بنفسه..
 إمثا من ذنبه وأشد من معصيته..لعل تعيريك ألخيك بذنبه أعظم  -٣٦
 إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما، خري من أن تبيت قائما وتصبح معجبا.. -٣٧
مرتل التوبة أول املنازل، وأوسطها، وآخرها، فال يفارقه العبد السالك، وال  -٣٨

 يزال فيه إىل املمات..
 شرائط التوبة ثالثة: الندم، واإلقالع، واالعتذار.. -٣٩
عن ثالثة أشياء: تعظيم األمر، وتعظيم اآلمر،  تعظيم اجلناية يصدر -٤٠

 والتصديق باجلزاء..
 املؤمن من نوع اإلنسان خري الربية على اإلطالق.. -٤١
قال اهللا تعاىل {وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبني  -٤٢

لينذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين} أخرب سبحانه أن الناس قسمان:  -
قابل لالنتفاع، يقبل اإلنذار وينتفع به، وميت ال يقبل اإلنذار وال ينتفع به، ألن حي 

أرضه غري زاكية وال قابلة خلري البتة، فيحق عليه القول بالعذاب، وتكون عقوبته بعد 
 قيام احلجة عليه، ال مبجرد كونه غري قابل للهدى واإلميان..

نبع كل شر، ومأوى كل من عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أا م -٤٣
سوء، وأن كل خري فيها ففضل من اهللا من به عليها، مل يكن منها.. قال تعاىل 
{ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولئك هم الراشدون} فهذا احلب وهذه الكراهة مل يكونا يف النفس وال 

 من ما، فجعل العبد بسببهما من الراشدين.. ا، ولكن هو اهللا الذي



ال يزال (الشيطان) يهون عليه أمرها (الصغرية) حىت يصر عليها، فيكون  -٤٤
مرتكب الكبرية اخلائف الوجل النادم أحسن حاال منه، فاإلصرار على الذنب أقبح 

 منه، وال كبرية مع التوبة واالستغفار، وال صغرية مع اإلصرار..
يل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على {ومثلهم يف اإلجن -٤٥

سوقه يعجب الزراع ليغيظ م الكفار} فمغايظة الكفار غاية حمبوبة للرب مطلوبة له، 
 فموافقته فيها من كمال العبودية..

فإن مل يكن (العبد) يف تقدم فهو متأخر وال بد، فالعبد سائر ال واقف، فإما  -٤٦
 أمام وإما إىل وراء، وليس يف الطبيعة وال يف الشريعة إىل فوق، وإما إىل أسفل، إما إىل

 وقوف البتة..
(إعالم املقذوف املغتاب): ال يشترط اإلعالم مبا نال من عرضه وقذفه  -٤٧

واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبني اهللا، وأن يذكر املغتاب واملقذوف يف مواضع غيبته 
دحه والثناء عليه، وذكر حماسنه، وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته مب

وقذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه، وهذا اختيار شيخنا أيب 
 العباس ابن تيمية، قدس اهللا روحه..

تأمل قوله: {يبدل اهللا سيئام حسنات} ومل يقل: مكان كل واحدة  -٤٨
 حال املبدل..واحدة، فهذا جيوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات حبسب 

توبة العبد إىل اهللا حمفوفة بتوبة من اهللا عليه قبلها، وتوبة منه بعدها، فتوبته  -٤٩
بني توبتني من ربه، سابقة والحقة، فإنه تاب عليه أوال إذنا وتوفيقا وإهلاما، فتاب 
العبد، فتاب اهللا عليه ثانيا، قبوال وإثابة، قال اهللا سبحانه وتعاىل {لقد تاب اهللا على 

يب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب الن
وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا  - فريق منهم مث تاب عليهم إنه م رءوف رحيم 



ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال 
  هو التواب الرحيم}..إليه مث تاب عليهم ليتوبوا إن اهللا

 الصحيح قول اجلمهور: أن اللمم: صغائر الذنوب.. -٥٠
كل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب، فإمنا هو القول التام،  -٥١

من قال يف يوم: سبحان اهللا وحبمده مائة مرة، حطت «كقوله صلى اهللا عليه وسلم 
وليس هذا مرتبا على  »ولو كانت مثل زبد البحر - أو غفرت ذنوبه  -عنه خطاياه 

جمرد قول اللسان. نعم من قاهلا بلسانه، غافال عن معناها، معرضا عن تدبرها، ومل 
يواطئ قلبه لسانه، وال عرف قدرها وحقيقتها، راجيا مع ذلك ثواا، حطت من 
خطاياه حبسب ما يف قلبه، فإن األعمال ال تتفاضل بصورها وعددها، وإمنا تتفاضل 

لوب، فتكون صورة العملني واحدة، وبينهما يف التفاضل كما بني بتفاضل ما يف الق
السماء واألرض، والرجالن يكون مقامهما يف الصف واحدا، وبني صالتيهما كما 

 بني السماء واألرض..
  وال يستحق العبد اسم التائب حىت يتخلص من مجيع أجناس املحرمات. -٥٢

لكفر، والشرك، والنفاق، وهي اثنا عشر جنسا مذكورة يف كتاب اهللا عز وجل: ا
والفسوق، والعصيان، واإلمث، والعدوان، والفحشاء، واملنكر، والبغي، والقول على اهللا 

  بال علم، واتباع غري سبيل املؤمنني.
الصحيح أن احلكم بغري ما أنزل اهللا يتناول الكفرين، األصغر واألكرب  -٥٣

 يف هذه الواقعة، وعدل حبسب حال احلاكم، فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا
عنه عصيانا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غري 
واجب، وأنه خمري فيه، مع تيقنه أنه حكم اهللا، فهذا كفر أكرب، وإن جهله وأخطأه 

  فهذا خمطئ، له حكم املخطئني.



 شفاعة ثالثة أصول، تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: ال -٥٤
إال بإذنه، وال يأذن إال ملن رضي قوله وعمله، وال يرضى من القول والعمل إال 

 توحيده، واتباع رسوله.
قد هتك اهللا سبحانه أستار املنافقني، وكشف أسرارهم يف القرآن، وجلى  -٥٥

لعباده أمورهم، ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العامل الثالثة يف 
قرة: املؤمنني، والكفار، واملنافقني، فذكر يف املؤمنني أربع آيات، ويف أول سورة الب

الكفار آيتني، ويف املنافقني ثالث عشرة آية، لكثرم وعموم االبتالء م، وشدة 
فتنتهم على اإلسالم وأهله، فإن بلية اإلسالم م شديدة جدا، ألم منسوبون إليه، 

  احلقيقة.. وإىل نصرته ومواالته، وهم أعداؤه يف
زرع النفاق ينبت على ساقيتني: ساقية الكذب، وساقية الرياء، وخمرجهما  -٥٦

من عينني: عني ضعف البصرية، وعني ضعف العزمية، فإذا متت هذه األركان األربع 
 استحكم نبات النفاق وبنيانه..

وأمحُد طبائع احليوانات طبائع اخليل اليت هي أشرف احليوانات نفوسا،  -٥٧
وكذلك الغنم، وكل من ألف ضربا من ضروب هذه احليوانات  وأكرمها طبعا

اكتسب من طبعه وخلقه، فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى فإن الغاذي شبيه 
باملغتذى. وهلذا حرم اهللا أكل حلوم السباع وجوارح الطري ملا تورث آكلها من شبه 

 نفوسها ا، واهللا أعلم.
ال يكلك اهللا إىل نفسك، وأن أمجع العارفون باهللا أن التوفيق هو أن  -٥٨

 اخلذالن هو أن خيلي بينك وبني نفسك.
{إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم} أي:  -٥٩

فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك، لست كمن يغفر عجزا، ويسامح جهال 
 بقدر احلق، بل أنت عليم حبقك، قادر على استيفائه، حكيم يف األخذ به.



  سبحانه حيب موجب أمسائه وصفاته. وهو -٦٠
فهو عليم حيب كل عليم، جواد حيب كل جواد، وتر حيب الوتر، مجيل حيب اجلمال، 
عفو حيب العفو وأهله، حيي حيب احلياء وأهله، بر حيب األبرار، شكور حيب 

  الشاكرين، صبور حيب الصابرين، حليم حيب أهل احللم..
ه إذا عصى ربه، وتغري القلوب عليه، وجفوهلا منه، شهوُد العبِد نقَص حاِل -٦١

وانسداد األبواب يف وجهه، وتوعر املسالك عليه، وهوانه على أهل بيته وأوالده 
وزوجته وإخوانه. وتطلبه ذلك حىت يعلم من أين ُأيت؟ ووقوعه على السبب املوجب 

ضد هذه احلال، لذلك، مما يقوي إميانه، فإن أقلع وباشر األسباب اليت تفضي به إىل 
رأى العز بعد الذل، والغىن بعد الفقر، والسرور بعد احلزن، واألمن بعد اخلوف، 
والقوة يف قلبه بعد ضعفه ووهنه ازداد إميانا مع إميانه، فتقوى شواهد اإلميان يف قلبه 
وبراهينه وأدلته يف حال معصيته وطاعته، فهذا من الذين قال اهللا فيهم {ليكفر اهللا 

 أ الذي عملوا وجيزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون}.عنهم أسو
إن العبد إذا وقع يف الذنب، خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة، والكيفية  -٦٢

الغضبية اليت كانت عنده ملن صدر منه ذنب، حىت لو قدر عليه ألهلكه، ورمبا دعا اهللا 
 عليه أن يهلكه ويأخذه..

 عنه يقول: من أراد السعادة األبدية، كان شيخ اإلسالم ابن تيمية رضي اهللا -٦٣
 فليلزم عتبة العبودية.

إمنا ينتفع بالعظة بعد حصول ثالثة أشياء: شدة االفتقار إليها، والعمى عن  -٦٤
 عيب الواِعظ، وتذكر الوعد والوعيد.

من جتريبات السالكني اليت جربوها فألفوها صحيحة أن من أدمن يا حي يا  -٦٥
لك حياة القلب والعقل. وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية قيوم ال إله إال أنت أورثه ذ



قدس اهللا روحه شديد اللهج ا جدا، وقال يل يوما: هلذين االمسني ومها احلي القيوم 
 تأثري عظيم يف حياة القلب..

ليس شيء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده، وأقرب إىل جناته من تدبر القرآن،  -٦٦
معاين آياته، فإا تطلع العبد على معامل اخلري  وإطالة التأمل فيه، ومجع الفكر على

والشر حبذافريمها، وعلى طرقاما وأسباما وغاياما ومثراما، ومآل أهلهما، وتتل 
يف يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد اإلميان يف قلبه، وتشيد 

جلنة والنار يف قلبه، وحتضره بني بنيانه وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا واآلخرة وا
األمم، وتريه أيام اهللا فيهم، وتبصره مواقع العرب، وتشهده عدل اهللا وفضله، وتعرفه 

 ذاته، وأمساءه وصفاته وأفعاله، وما حيبه وما يبغضه..
وأما مفسدات القلب فهي: كثرة اِخللطة، والتمين، والتعلق بغري اهللا،  -٦٧

 من أكرب مفسدات القلب.والشبع، واملنام، فهذه اخلمسة 
مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه يقول: إن يف الدنيا جنة من  -٦٨

 مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة.
صاحب اهلمة العالية أمانيه حائمة حول العلم واإلميان، والعمل الذي يقربه  -٦٩

 إىل اهللا، ويدنيه من جواره.
ل األول، وسدسه األخري، وهو وباجلملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف اللي -٧٠

 مقدار مثان ساعات.
 مسيت القالع: العواصم، ملنعها ومحايتها. -٧١
قيل لإلمام أمحد: أيكون الرجل زاهدا، ومعه ألف دينار؟ قال: نعم على  -٧٢

 شريطة أال يفرح إذا زادت وال حيزن إذا نقصت..
عندئذ من قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأمنا يسمعه من اهللا خياطبه به، و -٧٣

 تزدحم معاين املسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه..



اخلوف املحمود الصادق: ما حال بني صاحبه وبني حمارم اهللا عز وجل،  -٧٤
فإذا جتاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط.. ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا 

 روحه يقول: اخلوف املحمود ما حجزك عن حمارم اهللا.
 اهللا عز وجل مبرتلة الطائر، فاملحبة رأسه، واخلوف القلب يف سريه إىل -٧٥

والرجاء جناحاه، فمىت سلم الرأس واجلناحان فالطائر جيد الطريان، ومىت قطع الرأس 
 مات الطائر، ومىت فقد اجلناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر..

ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه يقول: العارف ال يرى له  -٧٦
حقا، وال يشهد على غريه فضال، ولذلك ال يعاتب، وال يطالب، وال على أحد 

 يضارب.
ما زوي عن (العبد) من الدنيا، أو ما حلقه منها من ضرر وأذى فهو ِمنَّة  -٧٧

 أيضا من اهللا عليه من وجوه كثرية، يستخرجها الفكر الصحيح..
 .قيل: ال تستوحش يف طريقك من قلة السالكني، وال تغتر بكثرة اهلالكني -٧٨
بني العبد وبني السعادة والفالح: قوة عزمية، وصرب ساعة، وشجاعة نفس،  -٧٩

 وثبات قلب. والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم.
يقول: الزهد: ترك ما  -قدس اهللا روحه  -مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٨٠

ه العبارة من أحسن ال ينفع يف اآلخرة، والورع: ترك ما ختاف ضرره يف اآلخرة. وهذ
 ما قيل يف الزهد والورع وأمجعها.

"وثيابك فطر"..بني الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة؛ ولذلك تدل  -٨١
ثياب املرء يف املنام على قلبه وحاله. ويؤثر كل منهما يف اآلخر؛ وهلذا ى عن لباس 

فية للعبودية احلرير والذهب، وجلود السباع، ملا تؤثر يف القلب من اهليئة املنا
واخلشوع. وتأثري القلب والنفس يف الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها 



ودنسها ورائحتها، وجتها وكسفتها، حىت إن ثوب الرب ليعرف من ثوب الفاجر، 
 وليسا عليهما.

يف شيء من  - قدس اهللا روحه  -قال يل يوما شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٨٢
راتب العالية، وإن مل يكن تركه شرطا يف النجاة. أو حنو هذا من املباح: هذا ينايف امل

  الكالم.
 قيل: من راقب اهللا يف خواطره، عصمه يف حركات جوارحه. -٨٣
يقول: إذا مل جتد  -قدس اهللا روحه  -مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٨٤

أن  للعمل حالوة يف قلبك وانشراحا، فامه، فإن الرب تعاىل شكور. يعين: أنه ال بد
يثيب العامل على عمله يف الدنيا من حالوة جيدها يف قلبه، وقوة انشراح وقرة عني، 

  فحيث مل جيد ذلك فعمله مدخول.
يقول: أعظم  -قدس اهللا تعاىل روحه  -مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٨٥

  الكرامة لزوم االستقامة.
ومها االقتصاد يف األعمال،  - السلف يذكرون هذين األصلني كثريا  -٨٦

فإن الشيطان يشم قلب العبد وخيتربه، فإن رأى فيه داعية للبدعة،  - واالعتصام بالسنة 
وإعراضا عن كمال االنقياد للسنة: أخرجه عن االعتصام ا، وإن رأى فيه حرصا 
على السنة، وشدة طلب هلا: مل يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره باالجتهاد، 

القتصاد فيها، قائال له: إن هذا خري وطاعة، واجلور على النفس، وجماوزة حد ا
والزيادة واالجتهاد فيها أكمل، فال تفتر مع أهل الفتور، وال تنم مع أهل النوم، فال 
يزال حيثه وحيرضه، حىت خيرجه عن االقتصاد فيها، فيخرج عن حدها، كما أن األول 

 خارج هذا احلد، فكذا هذا اآلخر خارج عن احلد اآلخر.



 وأنبياؤه: {وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا} قال رسل اهللا -٨٧
فالعبد آفته إما من عدم اهلداية، وإما من عدم التوكل، فإذا مجع التوكل إىل اهلداية فقد 

 مجع اإلميان كله.
التوكل نصف الدين، والنصف الثاين اإلنابة، فإن الدين استعانة وعبادة،  -٨٨

 هي العبادة. فالتوكل هو االستعانة، واإلنابة
مرتلة الثقة باهللا تعاىل، وهي اليت لقنها اهللا تعاىل ألم موسى بقوله هلا: {فإذا  -٨٩

خفت عليه فألقيه يف اليم وال ختايف وال حتزين} فإن فعلها هذا هو عني ثقتها باهللا 
تعاىل، إذ لوال كمال ثقتها برا ملا ألقت بولدها وفلذة كبدها يف تيار املاء، تتالعب به 

  اجه، وجريانه إىل حيث ينتهي أو يقف.أمو
يقول: بالصرب واليقني  -قدس اهللا روحه  - مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٩٠

تنال اإلمامة يف الدين، مث تال قوله تعاىل: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا 
 وكانوا بآياتنا يوقنون}

 الصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد.. -٩١
 ع الصْبر، فإن قتلك قتلك شهيدا. وإن أحياك أحياك عزيزا.قيل: جتر -٩٢
أمر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه بالصرب اجلميل، والصفح اجلميل، واهلجر  -٩٣

يقول: الصرب اجلميل  - قدس اهللا روحه  - اجلميل، فسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية 
عه، واهلجر هو الذي ال شكوى فيه وال معه، والصفح اجلميل هو الذي ال عتاب م

 اجلميل هو الذي ال أذى معه.
 -عليه السالم  -الشكوى إىل اهللا عز وجل ال تنايف الصرب؛ فإن يعقوب  -٩٤

وعد بالصرب اجلميل، والنيب إذا وعد ال خيلف. مث قال: {إمنا أشكو بثي وحزين إىل 
اهللا} وكذلك أيوب أخرب اهللا عنه أنه وجده صابرا مع قوله: {مسين الضر وأنت 

 لرامحني} وإمنا ينايف الصرب: شكوى اهللا، ال الشكوى إىل اهللا.أرحم ا



أمجع عقالء كل أمة على أن النعيم ال يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة  -٩٥
 فارق الراحة..

 مثرة الرضا: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعاىل. -٩٦
يف املنام، وكأين ذكرت  -قدس اهللا روحه  -رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٩٧

فقال: أما  - ال أذكره اآلن  - شيئا من أعمال القلب، وأخذت يف تعظيمه ومنفعته  له
 أنا فطريقيت: الفرح باهللا، والسرور به، أو حنو هذا من العبارة.

أصل خماصمة إبليس لربه: من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية  -٩٨
 والكونية.

 الرضا يفرغ القلب هللا، والسخط يفرغ القلب من اهللا. -٩٩
أهل (الشكر) يف العاملني تدل على أم هم خواصه كقوله: {وقليل من  قلة -١٠٠

 عبادي الشكور}
أعلى مراتب الصدق: مرتبة الصدِّيقية، وهي كمال االنقياد للرسول صلى  -١٠١

 اهللا عليه وسلم، مع كمال اإلخالص للمرِسل.
ومن اجلود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة: استقصيت له جواا  -١٠٢

افيا، ال يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب جوابا ش
يف جواب الفتيا: نعم، أو: ال، مقتصرا عليها. ولقد شاهدت من شيخ اإلسالم ابن 

يف ذلك أمرا عجيبا: كان إذا سئل عن مسألة حكمية،  -قدس اهللا روحه  - تيمية 
ومأخذ اخلالف، وترجيح القول ذكر يف جواا مذاهب األئمة األربعة، إذا قدر، 

الراجح، وذكر متعلقات املسألة اليت رمبا تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه 
 بتلك املتعلقات، واللوازم: أعظم من فرحه مبسألته.

كل ُخلق حممود مكتنف خبلقني ذميمني، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان  -١٠٣
 ذميمان.



واللني، و"اُهلون" بالضم: اهلوان. فاملفتوح  "اَهلون" بالفتح يف اللغة: الرفق -١٠٤
 منه: صفة أهل اإلميان، واملضموم: صفة أهل الكفران.

 أربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب، والنمام، والبخيل، واجلبار. -١٠٥
إذا كان اهللا قد رضي أخاك املسلم لنفسه عبدا، أفال ترضى أنت به أخا؟  -١٠٦

بيح أقبح من تكرب العبد على عبد مثله، ال فعدم رضاك به أخا: عني الكرب، وأي ق
  يرضى بأخوته، واهللا راٍض بعبوديته؟.

اعلم أنه ال يستوجُب العبد على اهللا بسعيه جناًة وال فالحا، وال يدخل أحدا  -١٠٧
بفضله وكرمه، وحمض جوده  -عمله اجلنة أبدا، وال ينجيه من النار، واهللا تعاىل 

أوجب لعبده عليه سبحانه حقا مبقتضى  أكد إحسانه وجوده وبره بأن - وإحسانه 
 الوعد؛ فإن وعد الكرمي إجياب، ولو "بعسى، ولعل".

وكان بعض أصحاب (شيخ اإلسالم) األكابر يقول: وددت أين ألصحايب  -١٠٨
مثله ألعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو هلم. وجئت 

اوة وأذى له، فنهرين وتنكر يل يوما مبشرا له مبوت أكرب أعدائه، وأشدهم عد
واسترجع، مث قام من فوره إىل بيت أهله فعزاهم، وقال: إين لكم مكانه، وال يكون 
لكم أمر حتتاجون فيه إىل مساعدة إال وساعدتكم فيه، وحنو هذا من الكالم، فسروا 

 به ودعوا له، وعظموا هذه احلال منه، فرمحه اهللا ورضي عنه.
 األدب هو الدين كله. -١٠٩
ذا جتردت الروح وكانت مستعدة، وباشر القلب روح املعىن، وأقبل بكليته إ -١١٠

على املسموع، فألقى السمع وهو شهيد، وساعده طيب صوت القارئ: كاد القلب 
يفارق هذا العامل، ويلج عاملا آخر، وجيد له لذة وحالة ال يعهدها يف شيء غريه ألبتة، 

  وذلك رقيقة من حالة أهل اجلنة يف اجلنة.
 أحب شيئا أكثر من ذكره. من -١١١



(العلم): مذكراته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة،  -١١٢
  ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، واحلاجة إليه أعظم منها إىل الشراب والطعام.

 احلكمة: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، يف الوقت الذي ينبغي. -١١٣
إذا اشتدت عليه األمور: قرأ  -رمحه اهللا  -كان شيخ اإلسالم ابن تيمية  -١١٤

آيات السكينة. وقد جربُت أنا أيضا قراءة هذه اآليات عند اضطراب القلب مبا يرد 
عليه، فرأيت هلا تأثريا عظيما يف سكونه وطمأنينته. (منها: {مث أنزل اهللا سكينته على 

 رسوله وعلى املؤمنني})..
يض له شيطانا فهو له قرين} قوله تعاىل: {ومن يعش عن ذكر الرمحن نق -١١٥

من أعرض عنه: قيض له  -وهو كتابه  - الصحيح: أن ذكره الذي أنزله على رسوله 
 شيطانا يضله ويصده عن السبيل، وهو حيسب أنه على هدى.

(من أنواع الغرية): الغرية على وقت فات، فإن الوقت أيبُّ اجلانب، بطيء  -١١٦
  الرجوع.

أن األمل: يتعلق مبا ُيرجى وجوده.  والفرق بني (األمنية) وبني األمل: -١١٧
 واألمنية: قد تتعلق مبا ال يرجى حصوله، كما يتمىن العاجز املراتب العالية.

يف القلب شعث، ال يلمه إال اإلقبال على اهللا. وفيه وحشة، ال يزيلها إال  -١١٨
األنس به يف خلوته. وفيه حزن ال يذهبه إال السرور مبعرفته وصدق معاملته. وفيه قلق 

يسكنه إال االجتماع عليه، والفرار منه إليه. وفيه نريان حسرات: ال يطفئها إال  ال
الرضا بأمره ويه وقضائه، ومعانقة الصرب على ذلك إىل وقت لقائه. وفيه طلب 
شديد: ال يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. وفيه فاقة: ال يسدها إال حمبته، 

الص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها مل تسد واإلنابة إليه، ودوام ذكره، وصدق اإلخ
 تلك الفاقة منه أبدا.

 من أعظم الضر: حجاب القلب عن الرب، وهو أعظم عذابا من اجلحيم. -١١٩



"بدأ اإلسالم غريبا.." وهذه الغربة قد تكون يف مكان دون مكان، ووقت  -١٢٠
 دون وقت، وبني قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل اهللا حقا..

مل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة {من ع -١٢١
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} الصواب: أا حياة القلب ونعيمه، 
وجته وسروره باإلميان ومعرفة اهللا، وحمبته، واإلنابة إليه، والتوكل عليه، فإنه ال حياة 

 م اجلنة..أطيب من حياة صاحبها، وال نعيم فوق نعيمه إال نعي
 أكمل الناس حياة: أكملهم حياًء.. -١٢٢
 من ال يفرح بنعمة املنعم ال ُيعدُّ َشكورا. -١٢٣
مرة: العوارض واملحن هي  - رمحه اهللا  - قال يل شيخ اإلسالم ابن تيمية  -١٢٤

كاحلر والربد، فإذا علم العبد أنه البد منهما مل يغضب لورودمها، ومل يغتم لذلك ومل 
 حيزن..
علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه، وال كل من أمكنه  وباجلملة: فما كل من -١٢٥

  االستدالل عليه حيسن ترتيب الدليل وتقريره، واجلواب عن املعارض..
  

 واحلمد هللا أوال وآخرا..
 


