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فإمحأؤصِ
ىمَ

وأتمالملام وأنمل العالمين، رب ض الحمد 
للعالمين،رحمة البعوث محمد سيدنا على التسليم 

أجممن•وصحب آله وعلى 
يثني:

علماءمن ارالأملأم، عع الللة ني زث ما 
توجيههاني الكير الأثر لهم كان الدين الأمة، هذْ 
الداعينالمنة، والوعفلة الطيبة يالكالمة الخير نحو 

وبصيرة.علم عن تعالى اض إلى 
الهداية.ومصابيح الإصلاح أعلام إنهم 

هذاأبطال( من واحد المدد، مدا نى وعلمنا 
علىيقتمروا لم الدين فيه بق الوأصحاب اليدان، 

ليصلواذللث، تجاوزوا بل المامحة، إلى نصحهم إسداء 
والقادة.الخكام إلى والتوجيه الحق بكلمة 

ساحةت ساحتيه في الجهاد، أعلام من واحد وهو 
٣



الإسلام.أعداء جهاد ني القتال رماحة والمعرفة، الفكر 
حملت،الذي تيمية، ابن الإسلام ثيخ الإمام إنه 
سبيلفي الكلل، يعرف، لا الاJى الدائب، بالعمل حياته 
البدعةومحاربة . إليها والدعوة الحق كلمة إعلاء 

والجهل•واياطل 
الجامالينجهل بيان في حافلة حياته كانت، وند 
يحقدونجعلهم الذي الأمر المتعلمين، ؤ وأنمحاف

إدحالهني تسببوا حتى . ..كابد ما منهم فكابد • • عليه 
.٠ مرا*_،. الجن 

الكبيرالصالح هذا حياة في جن الأن يبدو والذي 
ذاته،مع فيها يخلو واستجمام راحة فترة إلا يكن لم 

متجدد،بشاتل حرج حرج، ُإذا • • للمائة• ؤيتنمغ 
.عالية.وهمة 

منبها بمثا التي رسائله إحدى في يذكر إنه بز 
الذوقمن حالة في أنه محييه: بعض إلى جن ال

أنبنا ليحسن . الجن. خارج إليها يمل لم والصفاء 
الرسالة:هذه مقدمة نذكر 

حبسفي وهو أصحابه إلى وسالمه في نال 

رأىأ؛ّمي آيجئ• آقح آم اؤنص 



الجماء_ةبه أعرف والذي ]١١—محي[ .(ه تدئ 
عليهموأتم ^، ١١وفي الدنيا في إليهم اممه أحن 
الذيالعظيم واش - نإني والباطنة، الظ-اهرة نعمته 

فيمثلها رأبت ما اف من نعم ني - هو إلا إله لا 
أبوابمن وتعالى سبحانه اض فتح وند كله، عمري 

ُالبال،يكن لم ما ورحمته حوله وخزائن ونعمته فضله 
ضا بئرها إليها، الطرف يمل ما الخيال في يدور ولا 

بالذوقبعضها يعرف وهذا مقاعد، صارت حتى تعالى 
الإيمان،وحقائق وتوحيده اش معرفة من نصيب له من 
والإيمان.الحلم من والاخرين الأولن مطلوب هو وما 
الذيوالغيم الوقت وطيب والسرور والفرحة اللذة فإن 

ضا معرفة فى هر إنما عنه التعبير يمكن لا 
الحقاتقوانفتاح به، والإيمان وتوحيدْ وتعالى، سحانه 

الشيوخبعض قال كما القرآنية، والمعارف الإيمانية 
فيالخة أهل كان إن : فيهاأنول حال في كنت، لقد 
طب_إاالعيش لفي إنهم الحال، هذْ 

تصحيحإلى همه الكبير المصلح هذا وحه وند 
الصالح.لقط المنهج إلى الرجؤع ؤإلى العمالي• 

.٣١. /٠٣ YAالفتاوى )١( 



مقتطعاتعي الأيدي، بين أصعها الض والمواعظ 
معالجتهأو للمسائل مناقشته قي الطويالة أقواله من 

مورديوردها ولم عنها، أل يالتي للموصوعات 
وهيالأمة. هذه علماء من كثير مأن هو كما الموعطة 

إلىرجوعي أثناء انتقيتها الفتاوى، في أوردْ مما نماذج 
بهاينفعني أن تعالى اش مجن راجيا القيم، الكتاب هدا 

•لها تارئ كل ؤئنفع 
وسلموصحبه آله وعلى محمد سيدنا على ض ا وصلى 

العالمين.رب لاه الحمد أن دعوانا وآحر 
>١٤٢٢سن  ٢٢

ت



ز.ذثةالإماماسة

بنأحمد الماس أبو الدين تقي الإسلام سخ هو 
تيميةابن اش عيد بن الملام عبد بن الحليم عبد 

■لخلي اص 
معوتدم وستمائة، وستين إحدى سنة بحران ولد 

بلادمن حرجوا قد وكانوا دمشق، إلى وأهله والده 
منةيسق وقدموا التتار حور يسبيا مهاجرين حران 

وسنن-سع 

سم:طلبه 
الماسدااوٌّذع دمشق، في أئمته محن الحديحط فمع 

والكتبالكبير، الطبراني وامعجمء مراتر، أحمد 
والأجزاء.الكار 

ولازمالكثير، ه بنمونرأ وعني؛الحدين،، 
الخطوتعلم وانتقى، ونح سنين، مدة ماع ال 

السرش،٠الحديث، علم مجالس وم، السماعات، أتما ر١ا 

٧



وحنظيالعالوم، واشتغل المكتب، غي رالحمماب 
عرالعربية م، أياما وترأ الغقه، على وأنبل القرآن، 

سيبويهكتاب يتأمل وأحد نهمها، ثم ، القوي١١عبد ابن 
إقبالأالتفسير على وأنبل المحو في وبرع فهمه، حتى 

الفقه،أصول وأحكم بق، النم، فيه حاز حتى كليا 
منالفضلاء فعجمت، سة، عثرة بضع ابن وهو هذا كل 

وسرعةحافظته، وقوة ذهنه وسيلان ذكائه، فرط 
إدراكه.

.نشأته فى له ترحموا من ناله ما ذلك، 

هقالوا:أخلاقه أما 

فىواقتصاد وتأله، وعفاف، تام، نمون في نشأ إنه 
برأصالحا، حلقا ذللئ، على يزل ولم والمأكل، الملبس 
افهذاكرأ قواما، صواما ناسكا عابدآ ورعا تقيا بوالديه 
الدإل5< رجاعا حال،، كل وعلى أمر، كل مي تعالى 

اهحدود عند ونافا والقضايا، الأحوال ساتر ش تعالى 
عنناهيا يالمعروف،، آمرآ ونواهيه، وأوامره تعالى 

والجماع،والملبس المأكل ثهواُت، من افارغآ المكر، 

بدرنا؛ن، القوى مد بن محمد الدين شص العلامة هو )١( 

(.٦٩٩. ٦٣٠)الخبر المرائي 

٨



علهعرصى ه، وتدريلعلم ١ م عير ني له لذة لا 
ا.يقبل نلم الشيوخ ومثيخة القضاة قفاء منصب 

وعثررنإحدى وله التدلئس ني والدم وظائف ونل 
سه.

هوودرس وأئمتهم، الحنابلة كبار من والده وكان 
لهأتى وما العالم، في صيته وبعد أمره فانتهر بمده، 

بلعهرْ، علماء أعنلم من كان حتى سنة، ثلاثون 
العلم،محن تثبع نمه تكاد لا عصره، ني عالم أعغلم 

ولاالاشتغال، من قل ولا الملالءة، من تروى ولا 
أبوابُن باب في يدحل أن ونل الحث، من عل 

واستدركأبواب، الباب ذللث، من له وفتح إلا العلوم 
أهله.حداق على العلم ذللث، ني أثباء 

فيتكلمصغر0، في والمحافل المجالس يحضر وكان 
البلو.أعيان منه يحار بما ؤيأتي الكبار، ؤينحم ؤيناظر 
سنة.عثر سع نحو وله والتأليف، الجمع في وسلع 

والزهد،والعمل، العالم، في الإمامة إليه وانتهتا 
والحلم،والتواضع، والكرم، والشجاعة، والولع، 
بالمعروف،والأمر والمهابة، والجلالة، والأناة، 
والعفة،والأمانة، الصدق، مع المنكر، عن والنهي 

والابتهالوالإخلاص، القصد، وحن والصيانة، 



له،المراقة ودوام منه، الخوف، وشدة تعالى، اممه إلى 
وحسسنتعالى، اه إلى والدعاء يالأمر، لث، والتم

إليهم.والإحسان الخلق ونقع الأحلاف(، 
المخالفين،على الولأ مميما اض رحمه وكان 
ؤإمامآوالمسدمن، الأهواء أهل حلوقا ني وثجئ 

الأمصار،يذكره طنت، الدين، ونصرة الحق يبيان قائما 
الأعصار.بمثله وصنت، 

ومحتته:الإمام جهاد 
وشاعتأدواته تمت، لما الإسلام شيخ محنة ؛دأ١ت، 

فنانثرهلهم، مدحلأ حساده منها وحد مسائل في فتاؤيه 
■وغربوه الولاة واعتقله ، وبدءوْ وكفروه 

طهرمحتاو)سمائة( عين وتتسع سنة منذ وكان 
فىعليه الأمة تعويل ويدأ البلاد، نى السياسية شخصيته 

الأمر؛أعباء نمام ، غازان نوبة فى عنها أعدائها دفع 
يعانوتوجه المغول، على وجرو بنائبه واجتمع ينمه، 

المرةفي دعنق حاصر الذي التتار جيش نائي غازازت )١( 
.٦٩٩سة الأول 

العالماكتسحوا الأصفر الجس عن أئان واكتار المغول، )٢( 
نمالحفارة، معالم وأزالوا المدن، نخربوا الإسلامي 



منبالثام الأمر اشتد لما المصرين الديار إلى بعام ذلك 
عاليوحضهم الدولة بأركان واستصرخ المغول، 
اهتمامهوظهر لمنق، إلى أيام بعد عاد ثم الجهاد، 
ورودإلى ذللث، على الأمراء وتحريضه التتار بجهاد 
وقعةنى المحمود القيام وقيامه يانمرانهم، الخبر 

بالخاليفةواجتماعه وسعمائة اثنتين سة )شفما( 
علىوتحريضهم والممد، الحل وأرباب، والملطان، 

الجهاد.

لقتالوسعمانة أربع ّّة آحر ني توجهه نم 
فتهم.شأ وامتتصال الكروانييزرآ، 

الجالسفي حمى سنة في للمخالأين مناظراته نم 
وظهورهالأفرم، اللعلتة نانب، بحضرة له عقدلتا التي 

.له حماة متهم فكان للإسلام - ذلك بعد - اه داهم ه —
يمينعلى الكر؛ بعد دمثق حنوب ماء ■من ت ثنحِا )١( 

التاربين عظجمة معركة فيها حرت حوران، إلى الذام، 
وكانت،الخن، البلاء فيها الإسلام ثيح أبلى لمين رالم

رمضان.أول في 
جرتوقل روان. كحيل سكان هم ت ررانيون الك)٢( 

وسبعماثة.أرع منة الخجة ذكا متهل فى معهم المعركة 
منهم.ذلك، وبعد تبل كانت، والثورات والمعارك 





ني، لطازل بالواجتماعه ممر إلى توجهه ثم 
إكراماله ؤإكرامه الأمراء، وأعيان القضاة صم مجلس 
وامتناعاعداته، بعض قتل قي له ومشاورته عظيما 

ذس،.ص الشيخ 
نمالشام، إلى توجهه نم القاهرة، مكناه نم 

ؤإفتاءالكتب، وتصنيما العلوم ر لبدمق مجلارمجته 
الخلق.

عليهفأثار بالطلاق، الحلف، بمسألة تكلم أن إلى 
عثرةثماني ستة ني بها الإفتاء بترك القضاة بعض 

كتاب،ورد ثم للفتنة، دفعا إمارته نقبل يعماتة(، )وم
الشخعاد يم بها، الفتتوى من يالمغ أيام بمد السلط-ان 

وقال:بها الإفتاء إر 

أنإلى مدة كدللث، وبقي العلم، كتمان عني يلا 
يزلولم يومأ، عثر وثمانية أمهر حمسة بالقلعة حبسوه 

والتعليم.الامتنال من عادته على 
الرحال JLtبمسألة يتعلق ؛جواب، له فلفروا أن إلى 

وكان. ٧٤١المتونى نلأوون بن محمد الناصر المللث، هو )١( 
الجامنكيروعزل للملاك> الناصر عودة بعل  ٧١١منة ذللئ، 

الحكامواثد المنبجي، نمر أتباع من كان الذي )المنلنر( 
اينبكة•عر(

١٣



منبه أجاب وكان والصالحيزرا،، الأسياء نور إلى 
ووردذلك، بسبب عاليه نشنعوا سنة، عشرين نحو 

وجا|الهوعشرين ت سنة من ثعبان ني السلطان مرسوم 
ومعهفيها وأنام حنة ناعة له فأحالين القلعة، في 

بسببهاحبس التي المسألة فى فكتب يخدمه، أحوه 
الأمرؤآل، واشتهر، كتبه ما يعص وظهر عديدة مجلدارت< 

عندهما وأحرجوا والمهلالعة، الكتابة من منع أن إلى 
ورنا،ولا  Luولا دواة له يتركوا ولم اصب،، من 

عندهمن الكتب، إحراج وكان بفحم. ذلك، عقبتإ وكتب' 

ابنجواب إن ت فمال، الة المهذه كثير ابن أوضح وقد )١، 
الأنبياء،تبور نيارة منغ فيه ليس ألة المهذه غي تيمية 

إلوالغر الرحل شد في نولتن ذكر نته ؤإنعا وانمالحين 
القبور.نيارة مجرد 

الرحلوشد مسالة، إليها رحل شد غير من القبور ونيارة 
•أحرى مسألة الزيارة لمجرد 

يتحبها،بل رحل شد عن الخالية الزيارة يمنع لم والشيخ 
إلىيتمرغى ولم بدللثه، تشهد ومناسكه وكتبه إليها ؤيندب 

إنهاتال: ولا القيا، في الوجه هدا في الزارة هد، 
هوولا مها، المع على الإجماع حكى ولا معمية، 

تذكركمفإنها الفور )زوروا الرسول، نول، ح-اهل 



علىوأقبل ذلك، على أشهرأ وبقى الشم، أعظم من 
اليقين.أناء حش والتهجد والعبادة التلاوة 

ماومع الإسلام، شخ حالة ني نيل مجا مجمل عاوا 
علىزمن كل فى دأب عيثه ينغموا أن أعداؤه حاول 

وفىالثميع، في وكلها مجلد ثلاثمائآ فألف التأليف،، 
مثالأمنها وصلنا فيما نقرأ الدين من عويصة ائل محل 
يأتيأن القرون ءفستا الذي وعمله النفيس، عالمه من 

يماثله.بما رحل 

حغغلصدره، من يولف كان لأنه تاليفه، كثرتر 
العلماءناله وما شروحها، في دون وما والة الكتاب 

وفياضمحقونله، كثرة ساعدته وند يرهما، نففى 
لعالميكتب لم حقالق تدؤين على بيانه وسعة حاطره، 

١١السنة منهاج ٠ إلا له يكن لم ولو موصوعه، في مثله 
علمهمن مثال ففيه يبالى، لا نخرأ الأيام على لكفاه 

لمإنه I نلنا ؤإذا والنحل، بالملل ومعرفته حجته، وقوة 
السنة،لأهل المخالفين على الرد في نظيره يولف 

القبلة.أهل محن ، منمقكل لصدقنا 

علوعلى الشهادايت، أصح من السنة١١ ررمنهاج وكتاب 
بعمىحاول وما عليه، تقلبا وما الشؤع محرفة في كعبه 



الموانغونأورده وفبما به، العبث من الأمحواء أهل 
عنوانوكان وبهرجها، الاراء صحيح من والمخالفون 

المللوتاريخ الإسلام، الواسعة مداركه 
والحل•

طرأما يعرف )مثله( عالم يأت لم أنه • ادعيتا ولو 
مايوما ؤيوما ماعة ساعة فيه أهله ومذاهب الدين على 
دعوانا.رد على أحد تدر 

وعلميالج-هميةلى، وعلى المعتزلةل١،، على رد 
بالعجيبفجاء غيرهم. وعلى الفلاسفة، وعلى الشيعة، 

وامتبلهاالشريعة روح من استخرجها التي الاراء من 
شالأنمة من لإمام كتب فما بحثه، وشدة تغلره، يعد 

أقواله.ؤيرد ينانفه أن ءصر0 وبعد عصره 

أتباعهامحمي وقد الإسلامية الفرق من فرقة ت المعتزلة )١( 
مدبن وعمرو عْلاء بن واصل زعيمتها لاعتزال ؛المعتزلة 

مرتكبحكم في معه احتلنا لما البصري الحس حلقت 
مطلقامزمن لا المزلتن بين مزلة لي إنه ونالا: الكرة، 

مطلقا.كانر ولا 

بنجهم إلى تة نبالجهمية ودعوا البمرية، همم الجهمية:  ٢٢١
ولاله احتيار لا مجبر إلإنسان إن ت يقولون وكانوا صفوان 

-.٠١٢٨منة تحو مقتولا جهم مات وقد ندرة• 



مثلصرت عصرْ في الدين علماء لأحد سح وما 
الإسلام.سلطان ونصرْ الحق، إحقاق ني صوته، 

مراحاعمره من الثاني النمف في تيمية ابن كان 
منالمظاهلر أريابر سهرة وعماله بعالمه أطفأ وهاجا 
فييحل كلما المقدم المدر وكان والعلماء، القضاة 

الشافعيةبعض حاول وعبثا سياسي، أو ديني مونحؤع 
استهناعوافما يقتلونه عالهم للعامة لمو0 يأن والمالكية 

الملوكوكان سجن، فكب أسهرآ حريته حجز من أكثر 
.فيرم ؤيعرفون حصرمه تعصب من بمحمونه 

ابنمقام محن يرفع مصر صاحب الناصر المالك، وكان 
العلماء،من بخالعه أفتوا من يقتل أن وأراد كثيرآ، تيمية 

ينالأن فأنكر بعميم، قتل ني يفتيه أن على وحثه 
تجدلا هرلأء تتك، إذا ت له ونال ، برء محنهم أحدآ 

ثتللث،وأرادوا آذوك أنهم ت له فقال مثلهم، بعدهم 
ومنحل، ني فهو آذانك، من الشيخ؛ فقال مرارأ، 

لنفي،أنتصر لا أنا منه، ينتقم قافه ورسوله، اطه آذى 
وصفح.اللطان عنهم حلم حتى ;< زال وما 

رأيناما I يقول مخلوق، ابن المالكية قاصي وكان 
وثاورعاليه، نقدر فلم عليه، حرصنا تيمية ابن مثل 

٠عنا وحاحج عنا فصفح ءالينا، 
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التضييقيجب يقولون• وخصومه تيمية ابن ا عال• نعل 
كفره.ثبت نقد ؤإلأ يقتل، لم إن عليه 

أخلانهبين العفليم الفرق هو هاسا إن ت نقول ونحن 
لدنياهميهتمون ممن كانوا هم يه، مثاكوأخلاق 

بينوشتان نقعل، للأخرى يهتم كان وهو ومظاهرهم، 
■المهللبن 

بقلهالبدع على والقضاء الدين لنشر يهتم كان 
فيبقيهمن ٧٠٧١عنهم يرصى أن وهمهم ونله، ولسانه 

أيديهم.فيقبلوا العامة ؤيتميلوا مناصبهم ني 
الدهبي:قال 

الشيب،قليل واللحية، الرأس أسود أبيفس، وكان 
منربعة نامحلمان، لسانان عينيه كأن أذنيه، شحمة إلى شعره 

فصيحا،المرمحت، جهوري المنكبين، بين ما يعيد الرحال، 
.. بالحلم. يقهرها لكن حدة تعتريه القراءة، سرع 

علءاوةله ننتع وغضب البحث، في حدة تعتريه وقال! 
،•المرسل فى 

كردمحمد للأستاذ ترحمة من الترجمة هدم تلخيص تم (١)
عليهاوعلق الإسلامي، المكتب ونثرها طبعها علي• 

الثاؤيش.نعير الأستاذ وحققها 
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السحن:في وفاته 
فيمعتقلا الشيخ مكث رجبI ابن المحانغل نال 

سنةالقعدة ذي إلى وعشرين ست سنة ثعبان من القلعة 
ولميوما، وعشرين بقعة مرض ثم وعشرين، ثمان 
موته.إلا يفجآهم ولم يمرصه، الماس أكثر يعلم 

ذيعشري الاثنين ليلة محر في وفاته وكانت 
بهوتكلم الجامع منارة على القلعة مؤذن ذكره القعدة، 
واجتمعبدللتا الناس فتسامع الأبرجة، على الحرس 

والمج.الغومحلة أهل حتى القالعة. حول الماس 
العلموأهل الصالحين أكابر من جماعة وغسله 

ؤوغيره كالمزي 

عليهوصلوا دمشق، جامع إلى الشيخ وأحرج 
مثله.بدمشق يعهل. لم مشهودأ يوما وكان الفلهر، 

فبكىالسنة، أنمة جنانز تكون مكيا صارخ! وصمج 
كثيرآ.بكاء الماس 

المعسوصار الزحام، واشتد البريل. باب، من وأحمج 
دحرجتأحرى، ؤيتأحر تارة يتقدم الرؤؤس على 

أبوابعلكا الناس وازدحم الفرج، باب من جنازته 
'* الخيل' بسوق الأمر وعظم ، للخرؤج جميئ المدينة 

الصوفية.ير يمما العصر رثت ودنن 



النسا،ومن ألف بمائتي حنازته حمر من وحزر 
عنهورصي اض رحمه • ألفا عشر بخمسة 

.٨٦. \•/OA الذب ثيران )١( 



ثهادات

هذْوصع على لة اللهذه مي عادتي جرت 
ولوله، المترجم مكانة لببان الترجمة مي ١لفقرة 
لطالتيمية ابن الإمام عن فل ما أغل ذمت 
علىدلل فهر نل، مما نليلأ أذكر دلض ك القمل 
الذمي:الحافظ قال 

ومعرفةعالما العصر ومريد الإسلام، وشيخ شيخنا 
للأمة،ونصحا وكرما إلهيا، وتنويرا وذكاء، وشجاعة، 

التكر.عن ونهيا بالمعروف وآعرأ 
وكتٍحطلبه، من ه بنموأكثر الحاويث،، سمع 
لمما وحصل والطبقات، الرجال في ونظر وحرج، 
يفيقمي وغاص القرآن، ير نفغي وبؤع غيرْ، يحصله 

مواضعإلى وناد وحاطر يال، مبطبع معانيه، 
.إليهابق يلم أشياء منه وامتنبهل الإشكال• 

يحففلما يحففل من فقل وحفظه، الحدينا في وبرع 
٢١



لهاستحضاره شدة مع أصوله إلى معزوأ الحديث من 
الدليل.اقامة ونت 

المداهب،واختلاف الفقه معرنة في الناس وفاق 
يالتزملم أفتى إذا وحسث، والتايعين الصحابة وفتاوى 
عنده.دليله يقوم يما بل • بمدهب 

واختلافا.وتعليلا وفروعا، أصولا العربية وأتقن 
وردالمتكلمين أنوال( وعرف العنليات، ني ونفلر 

.١ التة ونصر . ١ عليهم. 

حلنتفلو مثلي، سيرته على سه أن من، أكر وهو 
مثله،ببي، رأيت ما ١>، لحلقت والمقام اركن بض 
نفه.مثل رأى ما وأنه 

حديثؤكل 1 يقال(أن عليه يصدق يحيمث، كان ت وفال( 
وحال.و،ثإ.فليس تيمية ابن يعرفه لا 

الزملكاتي:الحافظ وتال 
والسامعالراني فلن العلم، من فن عن مثل إذا لكن 

يعرفلا أحدأ أن وحكم الفن، ذللن، غير يعرف لا أنه 
مثله.

معهوا حلإذا الطوائف، اير ممحن الفقهاء وكان 
ذللئه.فبل عرفوه يكونوا لم ما منه من.اهبهم في استفادوا 

٢٢



نيتكلم ولا معه، فانقطع أحدأ ناظر أنه يعرف ولا 
إلاغيرها أد الشيع علوم من كان سواء العلوم من علم 

•رجهها عر الاجتهاد شروط ب واجتمعتا 

'•الناس سيد ابن الخانظ وتال 

يتوبوكان حظا. العلوم من أدرك ممن ألميته 
أبناءعلى فن كل ض برز • حفظا• والاثار المن 

مثلعينه رأت ولا متله، رو من عين تر ولم ه، جن
مسه.

الواسطي'الدين عماد الشخ وتال 
واضثم واف نم فواف لمغله! ما جميل ثناء بعد نال 

علماتنمية، ان شيخكم مثل ماء الأليم تهصتا ير لم 
فا حق في ونياL . .عا. واتيا وحلما وحالأ وعملا، 

حرماته.انتهاك عند 

وأكملهم• • • علما وأصحهم عفدآ الماص أصدق 
منهذا عصرنا ني رأينا محا ه. محمد لنبيه اتباعا 

إلاوأفعاله أنواله من وسنتها المحمدية النبوة تجلى ت
الأتباعهو هدا أن الصحيح! الئلم.، يشهد الرجل• هذا 

حممه.
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انمدتدتٍق ابن الشيخ وتال 
ماءما يأحذ عسب بين العلوم سائر رجلا رأيت 

.ثاء ما ؤيترك منها، 

الخانظولأل 
رأيتوما ه، نفمثل هو رأى ولا مثله رأيت ما 
.من4 لهما أتح ولا رسوله، وستة اممه بكتاب أعلم أحدأ 

'قدام ين اش مد أيد الشيح وتال 
تيمية.ابن يد على إلا معارفنا أسلمت ما 

■الحيلي رجب ابن الحافظ وقال 
والتجار.والأمراء والجند والصلحاء العالماء كاست 

ونهاراليلا لنفعهم منتصب لأنه تحبه، العامة وسائر 
وعلمهبلسانه 

.٨٥- \ا٠٨ الذهب ثيران فى الأقوال انظرهدم :١( 



هثنْاكوائإو

المتعارفيالمعنى واعظا تيمية ابن الإمام يكن لم 
ينقلولم الناس، به يعقل مجلمأ اتخذ أنه أي عليه، 

ذلك.عه 

المسائليحقق مجتهدا إماما علمه فى كان ؤإنما 
إلىاهتمامه وجه مصالحا، إماما كان كما . . . ؤيفتى 

والنهيبالمعروف والأمر البيع، ومحاربة الدين، تشر 
المنكر*عن 

وسيفه.قلمه الإسلام أعداء جاهد كما 
الكلماتهده على ا ءالمواعقل إطلاق فإن ولذا 

الذيالواسع بالفهوم عليها إطلاق هو إنما المنتقاة، 
الماهيم،وتصحيح والوعظة، النصيحة، I يشمل 

بالفهوموليس . المسائل. واصيل الغامفى، وتوصيح 
»الرقاتق«.يعي الذي الخاص 

كتابإلى رجوعي أساء انتقيتها كلمات وهى 
)امعالمسلملة في مكانها تأحذ أن فأحببت ٠لالفتاوى® 
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.بها يتممعط أن تعالى اف راجيا والدعوةا التربية ر
إليه,ونقت ند أكون أن فأرجو أردت، والخير 

وسلم.وصحبه أله وعلى محمد سيدنا على اش وصلى 
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اهلوبأعْاو 

الماستأبو قال 

-والأحوال المقامات ت نمى قد التي - القلوب أعمال 
تمثل الدين، وقراعي الإيمان، أصول من هي 

ؤإحلاصاض، على والتوكل ورسوله، اض محبة 
والخوفحكمه، عالي والصبر له، والشكر له، الدين 

ذلك.يتبع وما له، والرجاء منه، 
الخلق،حميع على واجبة جميعها الأعمال نهذء 

أئمةباتفاق 

اٍ-لسين
العباستأبو قال 

الإسلام.حقيقة هو الإخلاص: 

لغيره.لا لله الاستسلام هو الإسلام إذ 

■•ا/ْ-آ الفتاوى )١( 



استكبر.نقد ش ظم لم نمن 
أشرك.فقد ولغيره، ض لم استومن 
الإسلام.صد والشرك الكر من وكل 

اش|.إلا إلته لا أن 1شهادة الإسلام رأس كان ولهذا 
سواه،ما عبادة وترك وحده، اف عبادة متضمنة وهي 

والاحرينالأولين من اش شل لا الذي العام الإسلام وهو 
دكاثأنألإتام غذ يبع تعالى• نال كما سواه، دينا 

؟ءعران[لا، زآو آلثنمين.ه ؤ أ'ؤجرؤ وئوي محنه يمل 
الأمورهو الحقيقة في الدين أصل أن يبين وهذا 
الالظاهرة الأعمال وأن والأعمال، العلوم من اJاطنة 

|دونهالى.تممع 

ساء

Iالعباس أبو قال 
يكونالحي القالب، فإن الحياة، من مشتق الحياء 

حياةفإن القثاتح، عن يمنعه حياء فيه حيا، صاحبه 
،.القل.ب،أ د تفالم، المانح من المانعة هي القلب، 

.١٠.•ا/إا الفتاوى )١( 
الخاوي)٢( 
الخاوي)٣( 
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اسةآثار 
العباستأبو قال 

بحيثالصادر، ؤيشرح النفس، يبسهل والتقوى البر 
تبلعليه لكن عما وبسهلآ اتساعا ه نقني الإنسان يجد 

اضبسطه والإحسان والتقوى بالبر اسع لما فانه ذللتا، 
.صدره وشرح 

ينهينها،ؤيضعها النمس، يقمع والخل والفجور 
صيق.أنه نفسه في البخيل يجد بحستا 

القالس،،في لنورأ للحسنة ءان عباس! ابن نال( 
الرزقفي وسعة البدن، في وقوة الوجه، في وصياء 
الخلق.قلوبا في ومحبة 

وومحاالوجه، في وسوادأ القالب،، في لظالمه للسيثة ؤإن 
الخلقال١،.تلوب، في وبغمة الرزق، وصيمافي البدن، في 

اممسجهاد 
العباس!أبو قال، 

عنالنفس محننهى اممه، يخاف، أن إلى الملم يحتاج 
الهوى•

.٦٣٠اكاوى'ا/؟مأآ-_ )ا(
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علىبل عليه، يعاقب لا والشهوة الهوى ونفى 
يه.والعمل اتاعه 

نهيهكان ينهاها، وهو تهوى النفس كانت، فإذا 
تقال أنه ].[ عنه ونست، صالحا وعملا ممه، عبادة 

فيؤمراض(. ذات< في ه نفجاهد من )المجاهد 
.يجهادها

•إلها محندعو بالمعاصي يأمر من بجهاد يؤمر كما 
عين،فرض هذا فإن أحوج، ه نقجهاد إلى وهو 

كفاية.فرض وذاك 

الكفرحواٍلر من المزمن قلب في وقع ما فكل 
ؤيقينا.إيمانا ازداد وألقاه، فكرهه والنفاق، 

عنونفاه فكرهه يذب، نفه حدثته من كل أن كما 
وموىلوبرأ صلاحا ازداد فه، وتركه ه، نف

الذنوبمحو 
انماس:أبو قال 

بأشياء:محوجيها يزول الذنوب 
التوبة.آحدها: 

.٧٦٧، ٦٣٦اكاوى«ا/همأآ-_ )ا(
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قلتعالى اض فان تربة، ض من الاستغفار الثاني؛ 
.يتب لم ؤإن لدعائه إجابة له يغفر 

الكمال.نهو والاستغفار التوبة اجتمعت فإذا 

اسرة.الصالحة الأعمال الثالث: 
القوسيخلص بما العلم والعامة، للخاصة ما نأنفع 

نان.الحالمسنات اتماع وهو الورطات، من 
النبيينحاتم لسان عالي إليه اممه ندب ما نان؛ والح

والصفات؟والأحلاق الأعمال محن 

الممابت الذنوب موجب يزيل ومما الرائح؛ 
أذىأو حزن، أو ٠-^، من يولم ما كل وهي المكفرة، 

ذلك،.غير أو جد، أو عرض، أو مال في 
العبدفعل من هذا ليس لكن 

تتاصج
العباس;أبو نال 
وكت_،مضى فيما العالماء كان عيينة; بن سفيان نال 
الكلمات;بهؤلاء بعض إلى بعضهم 
علانيته.القه أصلح سريرته، صلح أس 

.٦٥٨اكاوى«ا/ههآ•، )ا(
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وبينبينه ما افه أصالم الله، وبين بينه ما أصلم ومن 
الأس■
دنياْلأمر الله كفاْ لاحرته، عمل ومن 

مماثىاش أوامر في اكءكْمح 
الماس:أبو تال 

عنهنهى وما لحكمة، به أمر به، اض أمر ما كل إن 
لحكمت.نهى 

الأمة،وٌلف، قاؤلبة، الفقهاء أئمة مذم، وهذا 
فيهيكون لا بحيث، المحقى فالتعبي وعامتها، وأنمتها 

.يلمرلم حكمة 
والمروة،الصفا بين والى الجمار، رمى وأما 

اض.ذكر من تضمنه لما مقصود ه نففى فالفعل 
ورصوالمروة الصفا بين المعي جعل )إنما قال 

حكمة؟لا بمال: فكيف اض(لى ذكر لإقامة الجمار 
ولامملحة، فيه ليس الثميع فى مأمور فعل وأما 

يفعلونه،والمؤمنون العنامة، مجرد إلا حكمة ولا منفعة 
.أعرفهل٣، لأ فهذا 

.٩٨الفتاوى )١( 
(.١٨٨٨داود)أبو رواْ )آ(
.١٤٦-إا/؛؛ا الفتاوى )٣( 
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او|ا،ادةأصل 
تالعباس أبو ثال 

يابأمرين، آدم بتي على تمفل ند سبحانه واش 
عادة.الأصل 

الفطرة.على يولد مولود كل أن ت أحدمما 
بالإلهية،ف مقرة كانت تركت إذا بفعلمرتها فالنفس 

ماها يقو ولكن شيئا، يه تثرك لا تعبده له، محبة 
إلىبعضهم يوحي بما والجن الإنس شياطين لها يزين 

الاطل•من بمص 
عامة،هداية الناس هدى ند تعالى اض أن ث الثاني 

وبماالعالم، وأمباب المعرفة س بالفهلرة فيهم جعل بما 
الر-للا،•من إيهم وأرسل الكتب، من إلهم أنزل 

اساءتوقير 
ال٠ثاستأبو نال 

-ورسوله اض موالاة يعد - لمين المعلى يجمبإ 
العلماءحصوصا القرآن، به نعلق كما المزمنين موالاة 
المجرمبمنزلة اض جعلهم الدين الأسياء، ورثة هم الدين 

والبحر.البر فللمات ني بهم يهتدي 

.٢٩٦أا/ههآآ_ الغتاوى )١( 



•• ودرايتهم• ها"ايتهم على لمون المأجمع وند 
منمات لما والمحيون أمته، ني الرسول حلفاء فإنهم 
الكتابتطق وبهم ناموا، ربه الكتاب نام بهم سته، 

.تعلقوا وبه 

الأمةعند المقبولين الأئمة من أحد ليس أنه وليعلم! 
منثيء ني . الاه رسول مخالفة يتعمد عاما قبولا 
علىيقينيا اتفانا متفقون فإنهم جليل، ولا دقيق سنته، 

الماسمحن أحد كل أن وعلى الرسول، اتباع وجوب 
.أاممه رسول إلا ؤيترك قوله من يوحد 

الغية

المباص:أبو قال 

بقلبهنوى فإن • المالماء باتفاق القالب، محلها النية 
باتفاقهم.النية أحزأته اته يلميتكلم ولم 

واحدعن ينقل لم والتابعض وأصحابه المي. فإن 
طهارة،ولا صلاة، في لا الية، بلففل تكلم أنه منهم 

ح•ولا 
.٢٣٢.  ٢٣١اكاوى«!أ/)ا(

.٢٦٣الفتاوى )٢( 
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صاس 
العباس!أبو نال 

يتلزمالتي آياته، بنفس القرآن في الصاع إثبات إن 
العامبالثعاع العالم كاسلزام به، العالم بها العلم 

،•كلي ناس إلى احياج غتر من بالشمس، 

وحدهالد خوف 
العباس!أبو قال 

منوأحاف أحانك إني رب يا يقول! الناس بعمى 
يخافك.لا 

يجوز.لا سانهل كلام ُهذا 
ّأحدأ يخاف ولا وحده اف يخاف أن العبد على بل 

ظالمفانه يخاف، أن ص أذل اض يخاف لا من فإن 
عنه.اض نهى ند منه فالخوف الثيهلان، أولياء من 

نركناك عاليه وتوكلت فاتفيته اممه حمت إذا وأنت 
عقّؤل ^^٧ نال؛ فإنه عليك لعله يولم ثر، كل 
]اكللأق:هأ[.د4و أممه 

فإذامنه، وحوفك ذنو؛الئ، بب بيكون وتيهله 

.٩٨الفتاوى )١( 

٣٧



عليك،يسلط لم وامتغفرته ذنوJاك من وتبتا اف حثت 
.ه I^J،Jأممث  ٥١٢نال؛ كما 

لالآننال[لا،.

djjM اهلوب
العباس؛أبو قال 

ثلاثة؛وجز' عر اف إلى الملرب، محركات< 
لمحبة.اس 

ا.الخونو- 
.والرجاء.

لأنهالذاتها، تراد مفصودة وهي المحثة، وأفواها 
نييزول فانه الخوف، بخلاف والأحرة، الدنيا في تراد 

تعالى؛اض نال الأحرة. 
ثمؤلأ سن -مف لا أش أؤثاء اُك ؤألآ 

علماء

العباس؛أبو قال 
يعظمونوالحديثا القديم في العلم أهل يزل ولم 

.٥٨ا/يه-الفتاوى )١( 
 )١^^ )٢oA/\

٣٨



•هٌ الشافعي ئال حتى الحديث، نقالة 
رأيتفكأني الحديث، أهل من رحلأ رأيت، رإدا 

الني.٠.أصحاب، من رجلا 
منالصحابة مقام ني لأنهم هذا، الشافعي قال، ؤإنما 

النيحديث تلخ 

طهارتان

الماس:أبو قال، 

البدن،بهلهارة وأمر القاو_،، بطهارة أمر تعالى اش إن 
وأوجبه.به اض أمر الذي الدين مجن العلهارتين وكلأ 

طهارةهمته إنما والمتعبدة، المتفقهة س كثيرآ فنجد 
وعملا،اهتماما المشرؤع، على فيها ؤيريد فقعل، البدن 

استحبابا.أو إيجابا به، أمر ما القلب، طهارة من ؤيترك 
ذلل؛،.إلا الهلهارة من يفهم ولا 

الملت،طهارة همته إنما المؤموفة، محن كمرا ونجله. 
وعملا،اهتماما المثّررع على فيها يزيد حتى فقط.، 

أوإيجابا به أمر ما بدن الارة طهمن ؤيترك 
١ا>اتصاأ 

اإا\.اكاوى )١( 



كثرةفي المذمومة الوسوسة إلى يخرجون فالأولون 
معاحتنابه، يثاسرع لا ما واجتناب . . الماء صب 

•• الحسد من أنواع على نلوبهم اشتمال 
قسالغونالمذمومة، الغمالة إلى يخرحون والاحرون 

النجاّامت،يجتنبون لا وقد . الباش. سلامة يى 

توبمان
Iالعباس أبو قال 

ومتحثة.واجبة نوعان! التوبة 

نعلأو مأمور، ترك مجن التوبة هي الوا-م-ة؛ ذ- 
أمرهمكما المكالمن، جمح على واجبة وهذه محفلور، 

اله.رمألسئة وعلى ىا؛ه، في اض؛iU؛، 
ونعلالمستحباُت،، ترك من التوبة هي I المستحبة و- 

.المكروهات 

الأبرارمن كان الأولى، التوبة على انتصر فمن 
■الممحبدمحن 

المقرينالسابقين من كان التوبتين تاب ومن 

ا/ْا.الغتاوى )١( 
رشاديحمد الدكتور تحقيق تيمية، لابن الرسائل جاٌع رلإآ 

اودني_القاهمة.طعة(، YYU»_)سالم، 



واسساءاممر 

والآ-حرين،الأولى أهلكا داءان 'هما والحسد، زممر 
أولا.اض بها عصي التي الدنوب أعنلم وهما 

٠ادم وحد ممكير ا إيلى فإن 
أحاْ.حد أخاه قتل الذي آدم ابن وكذلك 

الإسلام.الكبر؛نافي كان ولهذا 
طفىالإ-لأم.الشرك أن كما 
-رحيم فه الاستسلام هو I الإسلام نإن 

•يه مشرك فهو ، ؤولغيرْ له استسام فمن 
•رمله فرعون كحال مسمكير، فهو له سسسام لم ومن 
علىالذي المسلم فهو حنيفا طه وجهه أسلم ومن 

إثأتلث د ١٠ذنبأ لإ ءؤقال الذي إ»مِاهيم ملة 
تاو؛رة[را،.آهن 

ذوالخلق إلى الءمحاجه 
الماس:أبو قال 

إليه،انتقارأ وأعظم ض، أذل كان كلما العبن. 

(.٢٣٤- ص)ممآ بب، لاين الرسائل جامع :١( 



.لمدرْ وأعظم إليه، أترب لكن له، وحضوعا 
ض.عبودية أعظمهم الخلق، فأسعد 

نيل؛فكما المخلوق، وأما 

أسيره.تكن شتت من إلى حتج ا- 
■نفلره تكن مشنا عمن امحمتعن و- 

•أمرْ تكن شثت من إلى أحن و- 
إذاالخلق، عند وحرمحة قدرآ العبد يكون ما فأعظم 

الوجوه-من بوجه إليهم يحتج لم 
أعظمكنت عنهم، الاستغناء مع إليهم أحنت فإن 

.عندهم يكون ما 

نمص- ماء شربة في ولو - إليهم احنجت، ومتى 
إليهم.حاحتاك بقدر عندهم قدرك 

منالسلامة فيم ت مثل لما - الأصم حاتم فال ولهذا 
الاس؟_ئال،:

شينهممن وتكون مبذولا، لهم شيثلث، يكون أن 
و\ص.

ا/ا،مآ.الفتارى )١( 

٤٢



،٣١^ UUaفي ااساهاده 
العياستأبو تال 

!٠٥تعاملهم أن ت الخلق معاملة ني والعادة 
اش.في ترجوهم ولا مهم، اش مرجو 

اش•في تخافهم ولا فيهم، وتخافه 
•لمكافأتهم لا اطه، ثراب، رجاء إليهم وتحن 
منهملا اه، من حوفا ؛للمهم عن وتكفا 

واهرقتالاجتماع 
الماص:أبو قال 

بهوالعمل الدين، جمع والألفة: لاجتماع اب 
-به أمر كما - له مريلث، لا وحده اش عبادة وهو كله، 
وخناهرأ.باطأ 

به.العبد أمر مما حظ ترك المرنة: ومستا 
وصلواته،ورمحوانه اض رحمة الجماعة: ونتيجة 

والاحرة.الدنيا ومعادة 

تعالىل٢،.اش عداب الفرقة: ونتيجة 

ا/اْ.الفتاوى )١( 

الفتاوى)٢( 



امحقوقأنواع 
Iالعباس أبو قال 

لعباده.وحق ض، حق ت نسمان الحقوق 
ثبتا.به نثرك ولا نعبده أن اض! فحق 

وعام.حاص، قسمان! العباد وحقوق 
وحقوالديه، ان إنكل بر فمثل الخاصى! ما أ- 

الدين•فرؤع من فهدم وجارْ، زوجته، 
ورعية؛رعاه نوعان! فالناءس العامة! الحقوق أما و— 

مناصحتهم.الرعاة! نحقوق 
،.جما لزوم ت الرعية وحموق 

الأتاع
العباس!أبو قال 

الهوىعلى لا والأتباع، الشرع على مبناها العبادايت، 
أصلين!على بي الإسلام فان والابتداع• 

له.سريلث، لا وحده اممه نعبد أن أحدهما! 
.ق،رسوله لسان على ثرعه يما نعبده أن • والثاني 

والثدعلآ،ؤبالأهواء نحثالْ لا 

الفتاوى)١( 

.٨٠ا/الفتاوى )٢( 



فقهاء
Iالعباس أبو قال 
الأبواب،على للسنن المصنفين أئمة من طائفة كان 

العلمبأصل ابتدزوها العلم، أصناف فيها جمعوا إذا 
والإيمان.

.ونزوله. الوحي بباوء البخاري ابتدأ كما 
فرتبه. . الحلم. بكتاب ثم . ٠ الإيمان. بكتاب أتبعه ثم 

الحقيقى.الترتيب 

ندأ،ءالمصاحب الدارمي، محمد أبو الإمام وكذا 
النبوة؟بدلائل كتابه ابتدأ 

والترمذيمسلم من بكثير أفضل الرجلان وهن.ان 
هذينيعظم حنبل بن أحمد كان ولهذا ٠ ونحوهما 

وفروعاأصولأ الحديث في فقهاء لأنهم ، ونبمؤوهما 
اشعيد 

العباس:أبو قال 
١طه:عبد إنما 

افه.يسخهل ما ؤيخهله افه، يرصى ما رضيه يس 

أ/إ.النتاوى )١( 



اضأيغص ما ؤيبغص ورسوله، اض أحبه ما ويحم_، 
ورسوله.

تعالى.الله أعداء ؤيعادي الله، أولياء ؤيوالي 
■الإيمان استكمل الذي هر وهذا 
لله،وأبغض لله أحب )من |ءاووث،ت الني كما 
الإيمان(امتكمل فقد فه ومغ فه وأعْاى 

اطه،في الحج، I الإيمان عرى )أوثق وقال! 
واوغضفىاقه(سلأ

اههعفو رجاء 
العباس!أبو قال 

به.المأمور العمل من بد لا 
وشهودوقمله، وعفوه افه رحمة رحاء من بد ولا 

إليه.ربه ؤإحان ربه، شل إلى ولفقره لتقصيره، العبد 
عليه،اطه نعم يشهله بل بعمله، المثال يعجب لا 
فإلالممل، يستكثر لا وأن الممل قي إليه انه ؤإح

عنهؤيعفإ اطه يرحمه لم إن بلّغ ما بلغ لو عمله 

(.٤٦٨١)داود أبو رواء )١( 
٠١٢٨٦إ/احد رواه )٢١( 
اكاوى-ا/«\،اّ)*آ(

٤٦



•مسثا يه متحق لم عله، ؤيممصل 
مولوزثكانوا عيينة! بن صفيان قال وتد 

بالعفو.النار من ينجون 

بالرحمة.الجنة ؤيدحلون 

بالأصالالمنازل ^قاسمون 

نؤبن
العباس:أبو قال 
ماعلى اتبعهم؛ ومن وأئمتها الأمة النا ماتفق ند 
توبةمن رسوله: عن ب وما كتابه، ني يه اممه أحبر 

اضرغ التوبة وهذه • منها تابوا التي الننوبا من الأنبياء 
المتطهرين•ؤيحب التوابين بمحب الد فإن درجاتهم، بها 

والخلمأ.الذنوب على بمإوا أن من *ي وعصمتهم 
منوالخلآ الدنب، عليهم يجوز الأساء سوى مى فان 

مرتوبة•
قالكما . .عليهم. فيتوب اش يستدركهم والأنبياء 

تكآإدا إلا بإ تلا رثؤل ثن ملقا ثن أيمنا قإ 
•( ١٥١ص)تيمية، لأبن الرسائل جاح )١( 

٤٧





الدينأصول من وهي نرض، أول هي فالصلاة 
•٢١الأم مح، إلا تدهب فلا • والأيمان.

امحبعلاث 

انماس:أبو نال 

المؤمن، كل نلب ض موجود ورسول اض حب 
مؤمنا.كان إذا قلبه س ذك ينع يمكه 

يسبأحد أحد إذا ورسوله لأله حبه علامات وتظهر 
يليق،لا بما ويدكرْ اه يب أو عليه، ؤيهلعن الرسول 

أبوهمثا لو يغضب مما أعنلم لدلك يغضب فالمؤمن 

اهالبمرض 
العباس:أبو نال 

به:ل يفله، يحصل فساد نؤع هو القلب: مرض 
ؤإرادته.تصوره 

يرىلا حتى له، تعرض التي بالشبهات تصوره: ف- 
عليه.هو ما حلاف، على يراه أو الحق، 

ا/ههم_أه"ا.•الفتاوى )١( 

الفتاوى)٢( 



الباطلؤيحب الحق يبغض بحث • ؤإرداته -
الضار.

:فلهيا

فوله:مثل والريب بالشك تارة المرض ر يف
٢[.]القرة: قدبؤم 

فا١^^٠ فوله: مثل الزنا' بشهوة يفر وتارة 
[.٣٢]الأحزاب: ي، 

فوتهبجعل المريض، يضعف الجملة، في والمرض 
القوي.يطيقه ما تهليق لا صعتقة 

الموت.دون والمرض 

منبنؤع ليمرض المطلق، !الجهل يموت *القلب 
وشفاء.وحياة ومرض، موت فله الجهل، 

حياةمن أء-ذلم وثقاؤْ، ومرصه وموته، وحياته 
وشفاته.ومرصه وموته، البدن 

شهوةأو شبهة عيه ورد إذا القلب مرض ؛ فلهذا
منكانت وموعظة حكمة له حصلت ؤإن مرصه، قوت 

وشفائهصلاحه أسباب 

.٩٤.•\/ما، الفتاوى 



امرأنشفاء 

العباس!أبو ثال 

الصدور.ني لما شفاء والقرآن 
سنفيه والشهوات، الشبهات أمراض نلبه في ومن 
الشبهةأمراض مزيل اياطل، من الم، -زيل ما التنات 

الأشياءيرى واحسثا والإدرك والتصور للعلم دم المق
ءاصءله•علمح،

والترغس_،- نة الحوالموعظة الحكمة من رنيه 
صلاحيوجب ما _ عبرة فيها الحم، والقممل والترمب، 

القلب.

للإراداتالموجبة للأمراض مزيل I نالقرآن 
ؤيعودإرادته، نتصالح القيت، يصلح حتى الفامدة، 

إلىالبدن يعود كما عليها، نطر التمح، فطرته إلى 
القش.الحال 

ويوواوْ،يزكيه يما والقرآن الإيمان محن القلبا ؤيغتدي 
مثلالقلبا زكاة فإن ؤيقومجه. ينميه بما البدن يغتدي كما 
اودنلآ،ّنماء 

.٩٦•ا/ْا،_ الفتاوى 





لأنولكن العمل، من مقصود والمشئة التعب لأن 
والتعب.للمشقة مستلزم العمل 

الأصسأرفيه عنا رفعت الذي شرعنا فى هذا 
حرجلفيه علينا يجعل ولم والأغلال، 

اسد

تالعباس أبو نال 

مرضوهو الض، أمراض من مرض ءالحدا إن 
ولهذاالناس. من نليل إلا منه يخلص فلا -،، غال

،Jيدره م الللكن ، ا| حمن جد نيلا ما يقال. 
يخفيه.والكريم 
مافقال! المؤمن؟ أيحسد ت البصري للحن نيل وقد 

فيخءص ولكن لك،؟! أبا لا يومف إخوة اك أن
ولسانا.\ juتعديه لم ما يضرك لا فانه صدرك، 
يستعملأن فعليه لغيرْ دآ ح ه نففي وجل فمن 

هل؛،ّنفمن ذلك، فيكرم والصبر، التقوى معه 

٠٦٢٢الفتاوى )١( 

أحد.ض بمللع فلا صاورك في ضه أي عمه: )٢( 
وااالسّالااليد إلى به تتجاوز أي تعديه: )٣( 
.١٢٥الفتاوى )٤( 



اثمادة
الماص:أبو قال 

ؤيرصاه:اض يحبه ما لكل جا،ع اسم هي • العبادة 
والظاعرة.الباطة والأعمال لأقوال اص 

وصدقوالحج، والصيام، والزكاة، فالصلاة، 
الأرحاموصلة الوالدين، وبر الأمانة، وأداء الحديث، 

المكر،عن والهي والأمر؛المروق بالعهود، والوفاء 
الجارإلى والإحسان والمافقين، للكفار والجهاد 

الادمحن*ن والملوك الميل، وابن والمكين والمم 
منذلك وأمثال والقراءة، والذكر والدعاء والبهائم، 

انمادة.

ورسوله.الله حيا وكدللث، 

إليه.والإنابة اض وحشية 

له.الدين ؤإحلاص 

•لعمه والنكر لحكمه، والصبر 

عليه.واكوكل بقضائه، والرضا 

كوا؛ه.والخوف لرحمته والرجاء 

تعارض العبادة من ص ذالث، وأمثال 

.١٥••ا/ا<أا_ الفتاوى :١( 



اا؛ارتوحل حسم 
تالأ؛والماست

جسرتبن صعيد منهم لف، المن طاهنة تال 
العبدؤإن النار، بها فيدحل نة الحليصل المد إن 
الجنة■بها فيدخل اليثة ليصل 

تدحلهحتى بها، ؤيفتخر بها، نيعجسا الحنة يصل 
الار.

حتىمنها ونويته منها، خونه يزال فلا يثة الؤيصل 
رالجنة 

أسلمومن الإسلام في انموثود 
العباس!أبو تال 

الإسلام،هملى ولد من أنه ث الناس بعض يغلنه ما 
ليي. نأملم كانرأ كان ممن أقفل تعل، يكفر نلم 

؛صواب،.

عاقبتهني فه أنمى كال، وأيهما بالعاتثة. لاعتبار ال 

المهاجرينمن الأولض السابقين أن المعلوم نفإنه"من 
الفتاوى)١( 

٥٥



همكمرهم، بعد ورسوله باض امنوا الدين والأنصار 
وغيرأولادهم من الإسلام• على ولد ممن أنمل 

أودلأ٠مل١،.

كالإيمانامحلأة 
Iالعباس أبو تال 

بماليفلا بحال، المائة تدحلها لا كالإيمان الصلاة 
الكما عدر، لغير ولا لعير لا الفرض، أحد عن أحد 

أحد.عن أحد يؤس 
الإيمان.يضل لا كما بحال، نفعل ولا 

متمكنوهو حاصرأ، عمله دام ما الصلاة عليه بل 
١أفعالهاري بعض فعل من 

انمكلمنماول الإسلامي اساب 
Iالعباس أبو قال 

.عقولهمء قدر على الناس أ-حامحلب أن ®أمريت، I حديث، 
يحتمدالدين لمين المعلماء ص أحل. يروه لم ا ط 
كتهم•من شي،ء محا هو ولثما الرواية، محا عليهم 

الفتاوى)١( 

الخاوي)٢( 



جميعيتناول عام للناس، ورصّوله ض ا وخطاب 
أدضؤ:ءآَه ألتاره كقوله: \دص. 

منبرهعلى الناس يخاطب كان س النبي وكذلك 
أحد.كل يسمعه واحد، يكلأم 

مابحب الكلام، فهم في يتماصالون الماس لكن 
وحسنالفهم، نوة من منهم واحد كل به اض يخص 

العقيدة.

نيكما يمراده، أعالمهم الصديق بكر أبو كان ولهذا 
الماسحطب المي. أن سعيد: أبي عن الصحيحين 

فقال،:

ذللثحفاحتار والأجرة، اكنيا بين اض حيره ءبل.آ )إن 
عداض(.ما العبد 

نابأنفنفال>يك، ونال،: بكر، أبو فبكى : نال،
.وأموالنا

لهداعجبا ؤيقولون: منه يعجبون الماس فجعل 
بيناض حيره عبدآ اه. رمولط ذكر أن بكى الشيخ، 

ّوالأجرة اكنيا 

أبووكان المخير، هو اض. رسول فكان نال: 
يه.أعلمتا بكر 



بكرأبر ولكي يمنه، لم مطلقا همدا ذم فالمي. 
(T)(>) عنهعرف 

اسلفي يد ام 
Jli  انماس:ام

سالهعلى الأنان يثاب , الظاهر ني - الواحد الفعل 
تالفاصدة اليت مع نعله على ؤيعاقب الصالحة، اليه مع 

يالنفقة،وآثر المشي، على لقوته ماشيا حج نمن 
الإثثار•وأجر المني، أحر أجرين، مأحورآ لكن 

ه،بنفإنحرارأ يالمال(، بخلا ماشيا حج رمن 

.٢٣٩الفتاوى )١( 

تعالىاف حطاب أمر يي الصواب هو الإمام إليه ذهب ما )٢( 
مناسمع امرأ النه )نمر * فوله يريدْ .ؤ، ورسوله 

أنقههو من إلى نقه حامل نرب يبلغه، حتى فحفظه حديثا 
والترمذيداود أبو رواه يقفيه( ليس نفه حامل ورب منه 

اه■س أوعى ملغ )فرب الترمذي وعند وغرهما، 
عمتتاسا حطابهم يكون أن فينبغي افه إلى الدعاة بقية أما 

منه علي عن البخاري روا،  ١٠وعر الخاطبين، 
النهيكذب أن أتحبون يعرفون، يما الناس احدثوا ت توله 

بالعلمحص من رباب بقوله؛ البخاري له وترجم ورسوله' 
يفهموا،.لا أن كراهية نوم دون نوما 



الإصرار.ؤإثم البخل م إنمن، ى كان 
وللأستعاةالمشي، عن لصعقه راكبا، حج ومن 

كانالعيادة، على ليتقوى راحته، على يذللث، 
أجرين•مأجورأ 
اثماكان والحمال، الجمال، يظلم راكبا، حج رمن 

!ثمتن

السمالتزام 

الميقات؟قبل الإحرام عن أنس بن مالك رحل سأل 
الفتة.عليك أحاف نقال: 
نيادةهي ؤإنما ذلك؟ ني فتنة أي السائل: له نقال 

وحز.عز اه طاعة في أميال 
أنك،نفك، في تظن أن من أعظم كة وأي نقال: 
اض.رسول يفعله لم بفعل حممث، 

الجاهلةسره 
العباس:أبو ئل 
عرىتنقص ارإنما هم: اب الخّطلبن عمر نال 

الفتاوى)١( 

.٢٢٣/YYالفتاوى )٢( 
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يعرفلم من الإسلام ني نشأ إذا ءروْ، ءروْ الإسلام 
الج1هاوةا.

ص- وذاقه الخير عرف ثم وذاقه، الشر عرف نمن 
وبغضهبالشر ومعرنته له، ومحبته بالخير معرنته تكون 

كماؤيذقهما والشر الخير يعرف لم ممن أكمل - له 
ذاقهما.

يعرففلا الشر يأتيه فقد الخير إلا يعرف لم محن بل 
أنكرهكما ينكره لا أن ؤإمحا فيه، يقع أن فإما شر، أنه 

عرفهل١،.الذي 

اسامة 

العباستأبو قال 

يععامة توبة يتوبون لا أحوالهم، غالبا في الماس 
ذلك•إلمح، حاجتهم 

لأنهحال، كل ض همد كل ض واجة الموبة فإن 
اعتدىما أو مأمور، ترك مجن فيه فرمحل ما له يفلهر دائما 

.دائما يتويح أن فعليه محظور فعل من فيه 

.٣٠١•ا/الفتاوى )١( 
.٣٣٠•ا/الفتاوى )٢( 



الثدةنعمه 

العباس؛أبو قال 

بهمينزل أن المؤمنين، عباده على اش نعمة تمام من 
فيدعونه، توحيده إلى يلجشهم وما والقسر، الشدة 

سواه،أحدآ يرجون ولا ؤيرجونه الدين، له مخلصين 
بغيرْ.لا به قلوبهم وتتعلق 

وحلاوةإليه، والإنابة علته، التوكل من لهم محمل 
أعفلمهو ما الشرك من والبراءة طعمه، وذوق الإيمان، 

أوالجدب، أو والخوف المرض زوال من عليهم نعمة 
المعيشة.ش العسر وزوال اليسر، حصول 

يحملقد دنيوية، ونعم بدنية لدات ذللث، فان 
يحصلمما أعظم منها للكافر 

امحلأمالادكار 

Iالعباس أبو قال 

عودمابن حطبة عليها اشتملت، التي الثلاثة الأذكار 
وهى؛وغيره، 

المعثة.فى المسر وزوال المر حصول أي )١( 
•ا/س.الفتاوى )٢( 





صقني يكون أو عليهم، يحرن أن منهي فالمزمن 

محنتجر تجر أو المنكر، رأى إذا الناس من تجر ي' 
المصائب.أهل ينوح كما وناح وما جنع الإسلام أحوال، 

والتوكليالهر مأمور عو بل هدا، عن منهك، وهو 
الذينمع اف بأن يؤس وأن الإسلام، دين على والخان 

للتقوى.المامة وأن محسنون، هم والذين اتقوا 
حق،اممه وعد إن نليصسر، بذنوبه فهو يميبه ما وأن 

والإبكارأيالخشي ريه بحمد ولمبح لذمه، ولمعفر 

والإخلاصاسغات 
العاستأبو ئال( 

وموانقةف، الإحلاهى ت فيها يشترط كلها الحنان 

ؤ,وبجًمنوله: ني عياض بن البغيل ذال، كما 
وأصوبه.أحلمه ت قال، ]مود:٧[ ئعة*ه قنس 

وأصوبه؟أ-محلمه ما علي، أيا يا ت نالوا 
لمصوابا يكن ولم حالما كان إذا الخمل إن ت هال، 

اكاوىحا/ها،\.;ا(
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حتىيقل، لم حالما يكن ولم صوايا كان ؤإذا يقل، 
صوايآ.خالصأ يكون 

ض.يكون أن 
الستة.على يكون أن ت والصواب 

االلهمت دعاته ني يقول خهئه الخطاب بن عمر وكان 
ولاخالصا، لوجهك واجعله صالحآ، كله عملي اجعل 
شيتاءفيه لأحد تجعل 

الوعأكأنواع 
العباس؛أبو نال 

نوعان:الدعام 

العبادة.-دعاء 

٠المسألة دعاء و_ 
تارة،وهدا تارة،  ١٠١٧٥به يراد القرآن في الوعاع فإن 

متتلأزمان.وهما عجموعهما، به ؤيراد 
وطلبالداعي، ينمع ما طاو_ا هو المسألة: دعاء فان 
فانهوالممع الضر من وكل ودفعه، يفرء ما كثف 

والضر.للنفع مالكا يكون أن يد لا المعبود، هو 
الهالة.دعاء والضر للتع ياوعو فهو 

.T\Af'\اكاوى ;١( 



العيادة.دعاء ورجاء حونا ؤيدعو 

مستالزمعبادة دعاء فكل متلازمان: الموعين أن فعلم 
انمادةل١،.لدعاع متضمن مسألة دعاء وكل المسألة، لدعاء 

عطهمن أبلغ انمرع نق 
المياس:أبو قال 

توحو0 من ويانه ٠ واحد. غير قاله الكلام هذا 
،عيها يثاب العمل من المجردة النية أن ت أحدها 

الصحيحينوفي ٠ عليه يثاب لا النية عن المجرد واليمل 
.حسنة( له كبت، يعملها فلم يحسنة هم )من ؛ . نوله 

مقدوره،مه وعمل الخير، نوى من أن الثاني: 
فيكما ع-امل. أجر له كان إكماله، عن وعجز 

لرجالأبالمدينة )إن قال: أنه الض. عن الصحيحين 
:قالوامعكم( كانوا إلا واديا ن3لتم ولا مسيرأ مرتم ما 

المدر(.حبسهم بالمدينة )وهم قال بالمدينة؟ وهم 
الأعمالبخلاف الفساد، يدحالها لا النية أن اس: 

الفلاهرةل٢،.

.١١ْا/'ا-الفتاوى )١( 

.٢٤٥اكاوىآآ/مإأ_ )آا(
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بااءءمساكسيح 
JU  الماص:أبو
)سحنللنساء: ثال. كما سنة، بالأصابع التسبيح عد 

متنعلقات(^مؤولات فإنهن الأصابع راعقدل 
نحن.ذلك ونحو والحمى بالنوى ءدْ وأما 

رأىوقد ذلك، يفعل من ه الصحابة من وكان 
علىوأقرها بالحصى، بح تالمؤمنين أم الم؛ا. 

به.سح كان هريرة أيا أن وروى ذللث،. 
ونحوه،الخرز، من نفنام نى يجعل بما السميح وأما 

وإذ1يكرهه، لم من ومنهم كرهه، من الناس فمن 
٠مكروه عمر حسن فهو النة فيه *حمنتا 
تعليقهمثل للناس انلهاره أو حاجة، غير من اتخاذه وأما 
،.المراءاة١ أومظنة للناس، ؤياء إمحا نهدا . بالخق. 

اساعتملازط 

العباس:أبو قال 
نيتالجيلأنى[ القادر عبد محمد، أبو الشيخ قال( 
المب(إانتوح كتاب: 

(.TOAY"، ٢٣٤٨٦)والترمذي (، ١٥٠١)داود أبو رواه )١( 
'٦/٢٢.0اكاوى )٢( 
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تأشياء ثلاثة من أحواله ساتر ني مزمن لكل بل ألا 
■)مله مر أ~ 

يجب•-ونهى 

•به يرصى ندر و- 

oJLaأحا> عن نبها المزمن بخلو لا حالة فأنل 
الثلاثة.الأشياء 

ه،نفبها ؤبمحدث ثالبه، بها يلزم أن له ببغي 
أجواله،.كل في الجوارح بها ؤيأحل 
قلت:

وهوأحد، كل إليه يحتاج حا،ع، شريم، كلام هذا 
العبد.إليه يحتاج لما تفصيل 

ونتكل في محتاج فإنه عبد كل أن I لأمر ا فحقيقة 
إلىترحع الثلاثة كانت، ؤإنما ورسوله، الد طاعة إلى 

الأمر؛امتثال 

منشيء بفعل لمه يزمر الذي الوقت، ني نه أل- 
ذللث،،ونحو والحج الخمس، كالصلوات الفرامضى؛ 

المأمور.فعل إلى يحتاج 
يحتاجالعصية، أسابر تحديث، الذي الونتا في و- 
ذلك.عن اك والإموالكراهة الامتناع إلى 
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المرضابتلي إذا فإنه به، يرمحى الذي القدر وأما -
إيجاب،أمر بالصبر مأمور نهو الخوف، أو الفقر أو 

استحباب،أمر ؤإما إيجاب. أمر إما بالرضا، ومأمور 
نولن•عل 

لاهطاعة هر بالمصانب والرصا الصبر ونمس 
لدعبادة وهو الأمر، امتثال من نهر ورسوله، 
تعاررا،.

بالخبنمت 

العباس؛أبو نال( 

،،ل ؛خب، الوست، يمول(! هع الخهلاب بن عمر كالت( 
.المم،* يخدعني ولا 

الالخير يريد الذي هو المحمود: اللم فالقلب 
والشر.الخبر يعرف بأ)!( ذللث، وكمال، الثر، 

يمدحلا فيه نقص نذالث الثر يعرف لا مجن فأما 
ُهلم

.٤٠٧ِ •\/ههأ الفتاوى )١( 

الخداع.الرجل الخ—،؛ )٢( 
•ا/آآ،مأ.اكاوى )٣( 
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اسداتأفضل 
العباس!أبو نال 

ثمالقراءة، نم الصلاة، البدنية! العثادات< أفضل 
الدئء.ثم الذكر، 

منأنفل نيه شمع الذي ونته ني والمعقول 
منأفضل فإنه والجود، الركؤع في كاشح الفاصل، 
القراءة.

القراءة.من أفضل الصلاة آحر في الدعاء وكذللث، 
الما المفصول، العمل في الإنسان على يفتح فد ثم 
دونهذا عليه ييسر وند الفاصل، العمل في عليه يفتح 
الأفضللا،اعن لعجزه حقه في أفضل هذا نكون هذا، 

رؤعانمش الزص 
العباس!أبر قال 

هو!المشرؤع الزهد 
ّالأجرة الدار ني يي لا ما رك ت- 
اممه.عند يما القلب ثقة و- 

نيالزهد )ليس اكرمجذى في الذي الحدمث، في كما 

الثتاوى)١( 



الزهدولكن المال، إصاعة ولا الحلال، بتحريم الدنيا 
.، (أ . . يدك. في بما أرثق اض يد في بما تكون أن 

القال_اصفة فهدا 

عاليالمبد يه تعين يما فكل الظ-اهرت في وأما 
المثرؤع.الزهد من تركه فليس الله طاعة 

ورسوله،اض طاعة عن تشغل التي الفضول ترك بل 
ذلك.وغير ومال وملبس مطعم من 

طعام،دون طعام هو إنما أحمد؛ الإمام قال كما 
3لأئللى.أيام وصبر لباس، دون ولباس 

ايطةلزوم 
العباس؛أبو قال 

أبيبن اش همد بن الزير ررهمد عن جاء ما أحن ما 
قاو(تأنه مLلمةاا 

عصمة.اض يإذن لك فإنها السنة، بلزوم ررعليك 

٠عالها ؤيمتصر بها، لنن جعلسا إنما السنة فإن 

وصعق( ٤١٠٠)ماجه وابن (، ٢٣٤٠)الترمدي رواه )١( 
الألاني•

واا/\/آل. ٦٤٢-اكاوى«ا/\؛آ■)٢( 
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اسماهممن 

الماص:أبو قال 

باض.إلا قوة ولا حول لا الجيد; يدي بين الشيلي تال 
الصدروصيق صدر، صيق ذا قولك، الجنيد؛ فمال 

بالقضاء.الرضا كرك 

وكانالكلام، أحن من هازا فان العباس: أبو قال 
وتأديباتعليما أحنهم ومن تفة،  ١١٥١١سيد خهلئع الجنيد 

وتقويما.

اسرحاع.كلمة لا امتعانة، كلمة الكلمة مالْ أن وذلك، 
بمنزلةالمصائب، عند يقولها الناس من وكثير 

صبرآ.لا حزعا ؤيقولها الاسترجاع، 
لها،قوله مبي، ني حاله الشبلي على أنكر فالجنيي 

الوجهعلى نالها ولو الرضا، ينافي حالأ كانت، إذ 
عليهينكر لم المرؤع 

اتجْيلاكبر 
العباس:أبو قال 

المخلوق.إلى سكوى يغير صبر الجميل• الصبر 

النتاوى
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رالامحقاداصالأنوال في -نوع 
والعبادات.الأفعال ش نؤع و- 

إلىيدعو الأول أل كما الأول، يضن الثاني وهذا 
الثاني.

يخافذلك، يتبع وما رالغلر العلم إلى بون فالمنت
مالثمن والمنة بالكتاب يعتصموا لم إذا عليهم 
الأول.

ذلكيتبع وما والإرادة والنغلر العبادة إلى بون والخت
المممن والمة بالكتاب يعتمموا لم إذا عليهم يخاف 

اكابي١،•
منامحوة 

العباس:أبو قال 
سلولللذمي أثم عئ إثما ؤ تعالى: فوله 

لاكا»;م\ا[.عن يتوبومحى نم بمبمنلؤ ألتوآ 
ذلكعن محمد. أصحاب سألت، العالية: أبو قال 

لي:فقالوا 
جاهل.فهو اه عمى ص كل 

•نرب من تاب فمد الموت، نل تاب من ركل 

اكاوى:آآ/أ«*أؤ)ا(
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.. كمرعون. فهدا الموت، معاينة عند تاب من وأما 
ؤعنؤءالقن اه نمال . الغرق. أدركه عندما تاب الذي 

ل.منس[لا،.وه ثن يك تل محت 

وامحفاتاثذات 

العباس:أبو قال 

بماإلا اغ يوصف ءلأ خهبع؛ أحمد الإمام نال 
يتجاوزلا ، رمحوله به وصنه أو ه، نمبه وصما 
والحديث،(.القرآن 

بهوصم، بما اض يمحقون أنهم لما: الومذمتا 
ولاا تحريفغير من رمحوله، به وصمه وبما ه، نف

تثل•ولا تكتف غتر ومن تعطل، 

نيلا ، شيء كمثله ليس - ذللئا مع - سبحانه وهو 
نىولا وصفاته، بأسمائه المذكورة المقدسة ه نف

أفياله.

أفعالوله حقيقة، ذات له سبحانه اض أن نتيقن فكما 
كمثالهليس وهو حقيقة. صفات له ذك-ن.لك، حقيقة، 

أفعاله.ني ولا صفاته، في ولا ذاته، في لا شيء، 

اكاوىحا/«آا.)ا(
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عتهمنزه اه غاز حدوثأ، أو نقصأ أوجب ما وكل 
غايةلا الذي للكمال تحق م سبحانه فانه حقيقة، 

•مُه 

توالتمثيل التعطيل بين السلف، وماوم، 

يمثلونلا كما حلقه، بصفات اض صفات يمثلون فلا 
حلقه.بذات ذاته 

بهووصفه ه، نفبه وصفإ ما عنه ينفون ولا 
العليا،وصفاته الحسنى، أسماءه ذيعهللوا رسوله. 
مواضعهعن الكلم ؤيحرفوا 

دائرتانوالإبمان الإسلام 

انماس:أبو قال 
لف:المن وغيره الام، جعفر أبو تال 

•وسطها في دانرة والإيمان كبيره، دائرة الإسلام: 
الإسلام.إلى الإيمان س حرج انمد زنا فإذا 

يزنى)لا قال: أنه ه الشى عن الصحيحين ني كما 
مومزلأى•وهو يزمح، حض الزانمح، 

الأتاوىه/ا-\_بآ.)ا(
٤;_ ir/YAالفتاوى )٢( 
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اماكينبر 
فيهافول والدته إلى الة رّالعباس أبو الشيخ كتب 

تطسقاتعثل لأنها العنوان، *ذا تحت الرسالة عذْ وقعت 
٠الوالدين بر به يكون ُا لبعفى عمليا 

تحملفإنها - الوعظ باب من ليت كانت ؤإن - والرسالة 
سكل يتنيدعا اش الأداب س الكثير الكثير طياتها في 

منمض وعو والأوطان• الأعل إلى الضن تمثل هي ل- 
الإسلام.بها أعر الش الرحم صلة معاني 

تعالىاش مرصاة مي الغاية أن كيف نتعلم الرسالة مقدمة من و- 
٠وحدمه إماته حيار من الد يجعلها أن لوالدته يعانه كان ولدا 

الأعذار.في اللطف يكون كيف بيان خنها و- 
علىيوثر لا نهو الأولويات، سلم مراعاة بيان فيها و- 

أمورمن ولا بل الدنيا، أمور من شيئا أمحله من الغرب 
منه.أرحح كان ما إلا الدين 

الأمور.كل فى تعالى ف ا استخارة على الحث فيها و- 
يالكبار— تعالى فه ا رحمه — الشيخ عناية تظهر غيها و- 

٠والأصحاب. والأهل الجيران وماتر أهله، من والصغار 
نفسه.في م؛كاسه مهم لكل بل احدأ، يهمل لا فهو 
الرفيع،الأدب يعلم الذي الرفيع' الأدب من قطعة إنها 

هدمفى مكانها وتاخد منها، نفاد بلأن محلا فكانت 
اوواءظّ
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اف_،،ءمحمحص
اضأثر عيية، الالوالدة إلى تيممة بن أحمد من 
منوجعلها كرمه، جزيل عليها وأبغ بنعمه، عينيها 

.وحدمه إمائه حيار 

وهوهو، إلا إله لا الذي اممه إليكم نحمد فانا 
أنونسأله قد؛و.1 شيء كل على وهو أهل، للحمد 

عبدهمحمد المتقين، ؤإمام السيين، حاتم على بملي 
.تسطلما وملم آله وعلى عليه اف صلى ورسوله، 

كريمة،ومنن عفليمة، اممه من نعم عن إليكم كتابجب 
منالمزيد له ونسأ عليها، النه شكر يمة، جوالأء 

وأياديهوازدياد، نمو في جاءت، كلما الله ونعم فضله، 
التعداد.عن جلتا 

هوإنما البلاد، هده فى الساعة محقامنا أن وتحلمون 
الدينأمر علينا د نأهملناها متى صروؤية، لأمور 
.والدنيا 

حمالتناولو عنكم، للبعد مختارين — وافه — نا ول
معه.عيره الغائب، ولكن إليكم، لرنا ُلتور ل١ 

وطهنانكم. الأمور، بامحلن على ا٠للعتم لو وأنتم 
علىنعزم ولم ذللث،، إلا الساعة تختارون ما - الحمد 
اطهتخير نيوم كل بل واحدآ، سهرأ والأستيهنان المقام 
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أنالعظم اض فسأل الخيرة، ن وادعوا ولكم. ن
حيرفي الخيرة، فيه ما وللصسلممن، ولكم لنا يخمر 

وعانة.

والرحمة،الخير أبواب من اض فتح نفد هذا ومع 
يدورولا البال، يخطر يكن لم ما والبركة، والهداية 

بالسفر،مهمومون ومتا كل في ونحن الخيال، في 
وتعالى.سبحانه اض متخيرون 

أمورمن شيئا فربكم على نوثر أئ الفنان يقلن فلا 
قربكميكون ما الدين أمور من نوثر ولا بل نط، الدبا 
الخاصالضرر نخاف كار، أمور نثر ولكن منه. أرجح 
لغاثب؟ا يرى لا ما يرى والشاهد . إهّمالها من والعام 

ولايعل|، الله فان بالحيرة، الدعاع كثرة وال٠علالوبت 
الغيوب.علام وهو نقدر، ولا ؤثور نعال%ا، 

آدمابن ادة عم®من .ت بي نالال قوند 
ابنشقاوة ومن له، الله يقسحر بما ورصاه الله، استخارته 

١له® الله هر يقبما وسخهله الله. استخارة ترك آدم 
مالهبعض ضياع فيخاف افرأ ميكون والتاجر 

يجلأمر فيه نحن وما يستوفيه، حتى يقيم أن فيحتاج 
لاموالالله. بإلا نوة ولا حول ولا الوصف، عن 

منسائر وعلى ، كثيراكثيرآ وبركاته الله ورحمة عليكم 
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والأهلالجيران وسائر والصغار، الكبار من اليت ؛ي 
العالمين،رب لف، والحمد - واحدا واحدآ والأصحاب 

تسليماوملم وصحه وآله محمد على الاه وصلى 

اياطنج0او 

العباس!أبو قال( 

الصالحةالأءمال( عن يكون النتم( والجمال( الغنى 
يكونالذي والشين( والقح الوجه، إلمح( يري لقلب اش 
الوجه.إلى يري القاو_.ا قي الفاسدة الأعمال( عن 

والأعمال(المالحة الأعمال( بقوة يقوتم، ذللئ، إن ثم 
الفامدة*

نربمحي المر آحر في بينا فلهورأ بنلهر وهذا 
كبرواكلما والهلاعة، السنة أهل وجوه نترك( الومت،، 

كبرهني أحدهم يكون حتى وبهاوها، حسنها ازداد 
صغرْ.في مه وأجمل أحن 

عظمكبروا كلما والعصية البدعة أهل وحوم وتجد 
وشينهارآأ،.نحها 

٠٥٠؛_ A/YAالفتاوى )١( 

.٣٦٤ا/الامممامة )٢( 
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صصلاح 
تالعباس أبو قال 

ونيته.إرادته صلاح ت ^١ ٥١١صلاح وأصل 
مروالقالب القلب. يصالح لم ذلك، يصلح لم فإن 

ؤإذاالجد، ساتر لها صلح صالصت، إذا التي المضغة 
الجدرساتر لها فو فدت 

امحارهن الأتاذة 
العباس:أبو تال 

اضأنبياء ؤلريق النار، من والأستعاذة الجنة طلب، 
وأصحابالمقربين، السابقين اض أولياء وجمح ورسله، 
الثمض•

أصحابه:بعض سأل النجي. أن ت السنن وني 
أسألكإني اللهم أنول: تال: دعائك(؟ ني تقول )كثف 
دذالنتلث،أحن لا إني أما النار، من بك وأعوذ الجنة 

ناوندن(رآ،ر"أ،.)حولها النبي فقال معاذ، دندنة ولا 

.Y/٤٣الاممماُة )١( 

الخفي.الكلام والدس: (. ٧٦٢)داود أبو رواْ )٢( 
ب١١٠/٢الاستقامة )٣( 
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اثوصووضق 

م!ض 1فى من أت  jl,وث 
باطنايمتابعته إلا وولأيته، وكرامته وحننه، 
نيوالظاهرة، \وال- والأسال الأنوال في وظاهرأ، 

وأنوالوحقائقه، ااقاو_، وأحوال وعقائدْ، القاو_، أنوال 
الخوارحوأصال اللسان 

اهوي
العباس!أبو نال 

والتقوى:
افه،من نور على اطه، بطاعة الرحل يعمل ن أ- 

اطه.رحمة يرجو 
يخان،اطه، من نور على اطه، معصية يترك أن و- 

اطيجأ٢،.ءذابا

والعجبالؤياء 
العباس:أبو قال 

تيبابن -اليف ه الرسول اناع ني المة الرسالة )١( 
الرصالة.مقدمة 

*.Li\وُ:ح )٦( 
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والعجب.الرياء بين الناس يقرن ما كثيرأ 
بالخلق.الإشراك باب ص الرياء: ف- 

حالوهدا بالنفس، الإشراك باب من العجب: و- 
المكبر.

مده.نوله• بمحقق لا فالمراني 
ش\نه.ؤوإياكّ قوله: يحقق لا والمعجب 

الرياء،عن حرج ببره نوله• حقق ممن 
عنخرج ئشزه ؤرؤق ت فول حقق دمن 

مهلكات:)ثلاث المعروف الحديث وني الإعجاب• 
ه(لا،.؛نفالمرء ؤإعجاب متع، وهوى مطاع، شح 

اضلأةمكانت 

الماص:أبو قال 
محي،الفرائص وأعظم اممه إلى الأعمال أحب ومن 

مواقتها.فى الخص الصلوات 

يومعمله من المجد عليها يحاب ما أول وهي 
القيامة.

لمالمعراج، ليلة ه ينفتعار اض فرصها التمح، وما 

الفتاوى)١( 
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واسطة•محمد. ومحن ينه فيها يجعل 

به.إلا يقوم لا الذي الإسلام عمود ومي 

المؤمنينأمير كان كما الدين أمر أهم وهي 
أمركمأهم إن عماله، إلى يكتب الخطاب بن عمر 

دينه،حفظ عاليها وحافظ حفظها فمن الصلاة، عندي 
أشدعمله من سواها لم1 كان ضيعها ومن 

،.إصاعة١١

اكحيحالميزان 
العباستأبو قال 

هدىالهدى وحير الله، كلام الكلام حير كان إذا 
أشبه،به وهو أقرب، ذلك، إلى كان من فكل محمد، 

أحق.وبه أقرب الكمال إلى كان 

عنكان أضعف،، وسهه ابعد، ذلك، عن كان ومن 
أحق.وبالباطل أبعد الكمال 

يصيبهما وعلى اطؤع، لله كان محن هو والكامل 
أصبررى.

'\إس.النتاوى )١( 
.ا/١٤٣ الفتاوى )٢( 
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المرإنكار ص

العباستأبو قال 

مهمبقوم التتار زمن ني أصحابي وبعض أنا مررت 
فأنكرتمعي، كان من عليهم فأنكر الخمر، يثريون 

تله وةلتا عاليه، 

وعناض ذكر عن تصد لأنها الخمر اض حرم إنما 
وميالمقوس نتل عن الخمر يصدهم وهؤلاء الصلاة، 

'ئجق,س
أوءاثآءئم يكامأ وأر نوسوهب أثث حآد تى بجآدؤيت 

]اوجادلة:مآآ[.عشهمثهإه أر إحندهتز أز 
ورسوله.ض المحالين يوال مومنأ تجد لا أنك فأحير 

أحدينمي كما مواليه ينافي الإيمان نفس فان 
وهوصده، انتفى الإيمان وجد فإذا الأحر، الضدين 

اممه.أعداء موالاة 

اوونمن*ا/ه.اعلأم :١( 
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ذسلكن بقلبه، اف أعداء يوالي الرجل لكن نإذا 
الواجب.الإيمان نه ليس تلبه أن على دليلا 

الكفاريوال مؤمن يوحد لا أنه على لأية ا هذه فدك 

الإسلام
العباس:أبو تال 

معنين؛يجمع الإسلام 
متكبرآ.يكون تلا والانقياد، الاستسلام أحييا! 
سثاتعالى"• توله من الإخلاص، والثاني: 

لمبأن وهو مشركا، يكون فلا لالزمر:ه'آ[ إبموه 
العالمينرب ض العبد 

واسمةاللعن 
العباس:أبو قال 
البدعةإن وغيرْ: الثوري كميان الإسلام، أئمة تال 
ينابلا الثدعة لأن المعمية. من إبليس إلى أى 
.منهاينتابا والمعصية منها، 

المثتيعأن : منهايتاب لا البل.ءة إن قولهم: ومعنى 

الفتاوى)١( 

,الفتاوى)٢( 
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لهلن قد رسوله، ولا اض يترصه لم دسأ سخي الذي 
.نآ ح يراه دام ما يتوب لا فهو ، حنا فراه عماله سوء 

أرمنه، ليتوب، سيء قعله بآن العالم التوبة أول، لأن 
-استحماب، أو إيجابا أمر _ به مأمورأ نا حترك بأنه 

فيسيء وهو حنا فعله يرى دام فما ؤيفعله، ليتوب، 
.٢١بوب لا فانه الأم شس 

والإستغفارامكر بين 
العباس:أبو نال 

إلىغيها يحتاج اض من نعمة بين - دائما - الحبي 
الاستغفار.إلى فيه يحتاج عنه وذنب، شكر، 

دائما.للعثل. اللازمة الأمور من هذين، س وكل 
يزالولا وآلاته، اممه نعم في يتفل._ا يزال لا فإنه 
والامتغفارأى.التوبة إر محتاجا 

التويهخفأمق 
العباس:أبو نال 

•إليه تاب ما إلى منه تاب عمّا رجؤع والتوبة: 

ا/ا<.الئتاوى،)\(
.\/AA-الفتاوى )٢( 
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أنمهم،على المفاق يخانون لف الكان ولهذا 
قال:العالين أيي عن الخاري نذكر 

يخافكلهم محمد. أصحاب، من ثلاثين اأدركت«ا 
مهألا،.على الفاق 

اردرع
العباس:أبر نال 

عاقبته،تخاف قد عما الويع هو المشرؤع: الوؤع 
تحريمه.في يشك وما تحريمه، يعلم ما وهو 

وجوبه.ش يثلث، ما يفعل الاحتياط الويع: ومن 
وشرالمرين، حير الأسان يعلم أن ١^^ وتمام 
الثرين•

المصالحتحصيل على مبناها الشريعة أن ؤيعلم 
وتةاليالهال٢،.المفاسد وتعطل وتكميلها، 

لدحيا دس 
العباس:أبو قال 
اليهناء.إلا أحس، فما يعيليه، لكونه إنسانا أحس، من 

ص)يْأ(.نمية، لأبن الرسائل جامع  ٢١)
.٥١٢الفتاوى )٢( 
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ومحالكدب فهذا ض، يعطيه من يحب إنه فال؛ ومن 
القول.من وزور 

أحبإنما ، ينمرْ لكونه أسانا أحب من وكاولك 
\سم.لا الكر 

الأنفس.تهوى ما اتباع من كله وهلءا 
منإليه يمل ما إلا - الحقيقة في - يحب لم فإنه 

مقرة.لغ أو مشية، حلب 
المحبوب.لذات ولا ض، حبا ا ط وليس 

•بعض مع بعضهم الخلق محبة عامة تجرى هذا وعلى 
ينفعهم.ولا الأجرة في عليه يثابون لا وهذا 
وحدهولله اممه، في الحب I الاجرة في ينفعهم ؤإنما 

الذأنعام شهود 
العباس:أبو قال 

شهدوانة.، حفعلوا إذا والرشاد، الهدى أهل 
وجعلهمعليهم أنعم الذي هو وأنه بهاء عليهم اطه إنعام 

التقوى،وألهمهم الصلاة، يقيمون وجعلهم لمين، م
به.إلا نوة ولا حول لا وأنه 

.٦١•الفتاوى )١( 



والأذى.والمن العجب القدرت سهوي عنهم فزال 
منهاإله وتابوا استغفروا ميتة، فعلوا ؤإذا 

اصعالى امحاجه 

ةمح,م،,ءِس
.ينفعه ما بها يجلب ركة ح- 

.يضرء ما بها يلغ حركة و- 
يضره.وما ينفعه ما يبين الذي النور هو والثميع 

عبادء،بين وعدله أرفه، في اش نور والشؤع 
.آمتا كان لحله من الذي وحصنه 

والمانعالضار بين الممنين  ٤٠٣٧١؛المراد ولمس 
فانالجم، للحيوانات يحمل ذللث، فإن بالحس، 

والتراب.الشعير بين يميز والجمل الحمار 

معاشهفي فاعلها تفر التي الأفعال بين التمييز بل 
كانوما . والعدل. والتوحيد الإيمان كنفع • • ومعاده• 

ضدذلكلأ،ّ

الفتاوى)١( 

الخاوي)٢( 



u_؛سممع تم 
نالأبوالعياست

دونالحق، يعلم أن مجرد ني الإنسان صلاح ليس 
ؤيبُه.ؤيريده يحبه لا أن 

مقرايافه، عالما يكون أن محي سعادته ليس أنه كما 
طه،عابدآ فه، محبا يكون أن دون تحقه، يبما 

طه.مهليعا 

اممهينفعه لم عالم القيامة يوم عذابا الناس أشد بل 
بعلمه.

التصديق.مجرد لا الإمارّ، ص الإيمان أن ومعلوم 
صمن:والإقرار 

التصل.يق.هو الذي القلب، نول 
الاميادرا،.هو الذي القلب، وعمل 

وحاتمالعمل باواة 
Iالعباس أيو قال 

والوترالعمل، بدابة مجرى تجري الفجر سنة 
خاتمته.

.٦٣٨،  U٥٨٦/الفتاوى 



والوترالمجر سنة يملي . النبي كان ولذلك 
الجامعتان:رصا ، الإحلأءسلبؤرتي 

والعمل.الطم توحيد ل~ 
والإرادة.المعرفة توحيد و- 

والقصدرآ،.الاعتماد توحيد و- 

الإخلاص.ومورة الكايرون صورة ها  ٢١)
ا/ا-ا-آ.المعاد زاد )٢( 
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