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 .1كلما كاا لناااإ ىنال لن ايء أحاج كاا لنابه ا
أججد.

منهاج السنة النبوية ()863 /6

 .2لنعلم ىما نقل مصدق عن معصجم ،وىما قاج علها
دنهل معلجم ،وما سجى هذل فإما زيا مابدود ،وىماا
مجقجف نا يُعلم أن َهْبَ ونا ماقاجد

مجموو التاوا

(68/12

 ) 883/18الرد على البكري() 927/2

.8لنحاجة ىنل لنهدى أعظم من لنحاجة ىنل لناصاب
ولنبزق ،ل نا نسبة هاهما.

مجمو التاوا

( ) 87/11جوام المسوائل

() 133/1

( .1آخب آيتهن من لنبقبة) فهها من لنمعارف وحقااق
لنعلجم؛ ما تعجز عقج لنب اب عان لنإحا اة ا
مجمو التاا

( ) 1117 /11

 .5خفاء لنعلم ما يججب لن ادة قاد يناج رحماة،
كما أ خفاء لنعلم ما يججب لنبخصة قد يناج
عقج ة

مجمو التاا

( ) 157/11
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 .6مصهبة تُقبِ ُل ها علل لنل خهب نك من نعمة
تُاسهك ذكب لنل

عن ابن تيمية في تسلية أهل المصائب للمنبجي ص 221

.9كما أ نجر لنعهن نا يَبى ىنا مع ظهجر ناجر قدّلما ،
فنذنك نجر لنعقال ناا يَهتاد ىناا ىذل لعال علها
شمس لنبسانة

مجمو التاا ()6/1

 .3عذله لنحجاه أعظم أنجلع لنعذله ،ونذة لناظب ىنل
وجه أعلل لنلذلت

مجمو التاا

(  ) 29/1جام المسائل ( ) 111/1

مفصاال ونفااي مجماال،
 .7لنبساال جااابول إ بااات َّ
ولنصا ئة لنمعطلاة جاابول افاي مفصال وى باات
مجمل

مجمو التاا ( )1/8( )197/2الجواب الصحيح ( ) 153/2الصتدية ( ) 116/1

 .13لنبلد علل أهل لنبدع مجاهد

مجمو التاا

( ) 18/1

 .11أهاال لنساااة فااي لنإساالام؛ كلهاال لنإساالام فااي
لنمِلل

جام المسائل( )231/9( )152/5الجواب الصحيح ( :)12/1الصتدية :ص ( ) 871
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انل ناا يناج  ،وماا ناا يناج نلا ناا

 .12ما نا ينج
يافع ونا يدوم

مجمو التاا

(  ) 827/3درء الاعارض ( )133/2

ض صااحب ىنال
 .18لناحتهاط حسان ،ماا نام يُفْا ِ
مخانفة لنساة ،فإذل أفضال ىنال ذناك فاناحتهااط
تبك هذل لناحتهاط

إغاثة اللهتان( ) 168/1

 .11كل ذ مقانة فلا د أ تنج في مقانتا شابهة
من لنح  ،ونجنا ذنك نما رلجَلْ ولشتبهل

قاعود

في المحبة ( ص ) 215

 .15حقجق  علهاا عد مجت أكمال ماهاا
في حهات

الرد على البكر ( ) 289/1

انساابل لنماهااب أنعاام ماان نعمت ا

 .16نعمااة لنل ا
انسبل لنجها

الجوواب الصوحيح (  ) 135/1الورد علوى البكور

( ( ) 269/2

) 283/1

 .19فضل عمجم لندعاء علل خصجص كفضل لنساماء
علل لنلرض

بدائ التوائد () 195/1
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ُ .13عاام مجساال انجلااا  ،و ُعاام عهساال انجمااا ،
و ُعم محمد اننما

الجواب الصحيح()229/2

[ .17من تعظهم لنلمب ولناهي] أناا يُعارَضاا تابخُّ
جافٍ،ونا يعارضا ت اديد ااا ٍ ،وناا ُيحْملاا علال
علة تجهِن لنانقهاد

الوابل الصيب()17

 .23من كذّه انح صار ىنال لن اك كاانههجد ،ومان
صدَّق انبا ل صاار ىنال لن اط كاناصاارى

منهواج

السنة( )193/5مجمو التاا ( )833/22درء الاعارض ()261/8

 .21فتاة لندجا نا تخت

انمجججدين في زمان ؛

ل حقهقاة فتاتا ا لنبا ال لنمخاان نل ابيعة،
لنمقبو

انخجلرق فمن أقبّ ما يخان لن بيعة

نخارق فقد أصا

نجع من هاذ لنفتااة وناج نام

تصااب فتات ا ىنااا مجاابد لنااذين يدركجن ا ناام ياارمب
اناستعاذة ما كل لنخل

بغية المرتاد في (ص)138 :
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 .22لنعبادة متضماة ننما لنحب مع كما لنذ
منهاج السنة( )273/8الصتدية ( )211مجمو التاا ()56/13( )17/13( )893/3( )111/3
( )238/13درء الاعارض( )62/6الجواب الصحيح( )81/6النبوات ()235/1

َ .28عَم لنل لنبسل تعلهم ما تَقْصاب عقاجنهم عان
دَرْكا  ،نااا مااا تقضااي عقااجنهم إحانتا  ،وأ َماابهم
تقبيب لنفطب نا تغههبها
التاا

جام المسوائل (  )262/2( ) 15/5مجموو

( )111/19( )211/11درء الاعارض ( )85/1-51/8-831/1

 .21ىذل جاءت عصا لن بيعة لنمحمدية ل تلعال ماا
صاع لنخاارجج عاهاا مان لنساحب لنمفتا َبى

جوام

المسائل ()226/5

 .25لنعلم لنلعلل هج لنعلم انلعلل

جام المسائل ( ) 263/5

 .26لنهُدى يتضمن كما لنقجة لنعلمهة ،ودين لنحا
يتضمن كما لنقجة لنعملهة

جام المسائل ( ) 238/5

 .27نن يقجم لندين ىنا اننتاه ولنمهازل ولنحدياد،
كتاه يَهاد

ا  ،وحدياد يَاصاب

فاننتااه ا





َيقجم لنعلم ولندين ،ولنمهازل
ولنحديد

6

تَقجم لنحدود

ا تَقاجم لنحقاجق،

مجمو التاا

( ) 86 / 85

 .23نا د من هذ لنثلا اةا لنعلام ولنبفا ولنصابب؛
لنعلم قبال لنالمب ولناهاي ،ولنبفا معا  ،ولنصابب
عد .

الاساقامة (  ) 288 / 2الأمر بالمعر ف ( ص  ) 13مجمو التاا

( )169 / 15

 .27لندنها تادوم ماع لنعاد ولننفاب ،وناا تادوم ماع
لنظلاام ولنإساالام

مجمووو التاووا

( ) 126 / 83الاسوواقامة (  ) 255 / 2الووأمر

بالمعر ف() 213

 .83لنهجااب لنجمهاال هااجا هجااب لااا أذى ،ولنصااف
لنجمهلا صف

لا معاتبة ،ولنصبب لنجمهلا صبب

غهب شنجى ىنل لنمخلجق
 ) 133بدائ (  ) 122 / 2العبودية ( ص  ) 72التاا

المدارج (  ) 163 / 2الرد على البكوري ( / 1
( ) 666 / 13

 .81ىذل رأياال لنعبااد يقااع فااي لنااااإ ىذل آذو  ،ونااا
يبجااع ىناال نفس ا

ااانلجم ولناسااتغفار فاااعلم أ

مصهبت مصهبة حقهقهة

جام المسائل  -المجموعة ( 1ص)167 :
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 .82دولم لناظب ان هجة قد ينج أعظمَ نثهب من
فسادِ زنًا نا ىصبلر عله

مجمو التاا

()278 /15

 .88كثهب من لنااإ ،ل أكثابهما كابلهتهم نلجهااد
علاال لنماناابلت أعظاام ماان كاابلهتهم نلماناابلت
مجمو التاا

()811 /15

 .81كاال خهااب فهاا لن ااهعة واهاابهم فهااج ببكااة
لنصحا ة

منهاج السنة ()568/ 2

 .85لنااإ ىذل تعااونجل علال لناإ م ولنعادول أ غاضَ
عضهم عضاً

مجمو التاا

( ) 123 / 15

 .86عض لنمتدياهن؛ ىذل ظُلمجل أو رأول مانابلً؛ فلاا
هااام ياتصااابو  ،وناااا يصاااببو ؛ ااال يعجااازو
ويجزعج

مجمو التاا ( ) 89 / 16

 .89نا تاظب ىنل كثابة ذم لناااإ لنادنها ذمااً اهاب
دياي؛ فإنهم ىنما يذمجنها نعدم حصج أابلضاهم
ماها

مجمو التاا

( ) 113 / 23
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إ ،وشاهطا لناإنس
س َج َ
 .83شهطا لنجن ىذل اُلب وَ ْ
ىذل اُلب كذه

مجمو التاا

( ) 633 / 22

 .87أقجل لنعلماء يُحتج نها انلدناة لن ابعهة ،وناا
ُيحتج ها علل لنلدنة لن بعهة

مجمو التاا

( ) 22 / 26

 .13لنقمار انلنساة أفسد نلعقل ولندين مان لنقماار
انليد

مجمو التاا

( ) 251 / 28

 .11من قا نغهب ا لدعُ ني ،وقصد لنتفاعَهما جمهعاً

ذنك ،كا هج وأخج متعاونَهن علل لنبب ولنتقجى،
ونهس هذل من لنسرل لنمبججح

مجمو التاوا

( ) 188 / 1

الاوسل الوسيلة( ص  ) 19الرد على البكري ( ) 217 / 1

 .12كل من لساتقبأ أحاجل لنعاانم وَجاد لنمسالمهن
أحدَّ وأسدَّ عقلاً ،وأنهم ياانج في لنمادة لنهساهبة
ماان حقاااق لنعلااجم ولنلعمااا أضااعاف مااا ياان ا
اهبهم في قبو وأجها

مجمو التاا

()13/1
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 .18دعاء لنغاقاب نلغاقاب أعظام ىجا اة مان دعااء
لنحاضب؛ نلن أكمل ىخلاصاً وأ ْعاد عان لن ابك
قاعد في الاوسل ( ص ) 268

 .11من عَبف ما أمب لنل

 ،وماا نهال عاا  ،وعَمال

ذنك؛ فهج لنجني نل  ،وى نام يَقابأ لنقابآ كلا ،
وى نم يُحسن أ يُفتِي لنااإ ويَقضي هاهم
التاا

المصرية (ص )557 :عنه :المسادرك على التاا

مخاصر

( ) 165 / 1

 .15لنبلفضة أمة مخذونة ،نهس نهاا عقال صاحه ،
ونا نقل صبي  ،ونا دين مقبج  ،ونا دنها ماصاجرة
الاقاضاء ( ص ) 187

 .16كثهب من أهل لن اهجلت؛ فاههم مان لنمحباة نلا
ورسجن ما نا يججد في كثهب من لناُّسااك

قاعود فوي

المحبة ( ص ) 239

 .19كا الُ أقااج نلجاااهمهة ،ماان لنحلجنهااة ولناُّفاااة
لنذين نفجل أ لنلا تعاانل فاجق لنعاب ا أناا ناج
ولفقتنم كالُ كافبلً؛ نالني أعلام أ قاجننم كفاب،
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وأنتم عاد نا تَنفبو ؛ نلننم جها ! ! وقاد كاا
هذل خطا اً نعلماقهم وقضاتهم وشهجخهم وأمبلقهم
الرد على البكري () 171/ 2

 .13ىنما يُفسدُ لنااإَ نصا ُ ماتنلم ،ونصا
نحج  ،ونص

ونص

فقها ،

بهب؛ هذل يُفسد لنلدياا ،

وهذل يُفساد لنبلادل  ،وهاذل يُفساد لنلساا  ،وهاذل
ُيفسد لنل دل

الرد على البكري ()983/2

 .17أخسااب لنااااإ صاافقة ماان اااع آخبت ا
اهب

اادنها

مجمو التاا ()232/ 23

 .53ى لنل خل لنجاة نمن أ اعا وى كاا عبادلً
حب هاً ،وخل لناار نمان عصاا وناج كاا شابيفاً
قبشه ًا

مجمو التاا

( ) 518 / 23
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ً
 .51العارف لا ير له على أحد حقا ،لا يشوهد لوه
ً
على غيره فضلا ،لذلك لا يعاتِب ،لا يطا ِلب ،لا
ضارب.
ي ِ

مدارج السالكين( ) 517 / 1

 .52ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ هووا الووذين
َْ
يعرفون قدر نعموة الييموان ،يشوكر ن نعموة ا
عليها.

المدراج ( ) 153 / 2

 .58الشيخ المعلا أب الور  ،،الوالود أب الجسوا.
المدراج ( ) 93 / 8

 .51منزلة الأمانة فوق منزلة الضومان ،المودعو لوه
بالمغتر أفضل من المدعو له بالرشد؛ لأن المغتر
نهاية الخير ..الرشد مبادأ الخير.

العمد قسا الصلا (ص)189

 .55الآمر ن بالمعر ف الناهون عن المنكر أطبواء
الأديووان ،الووذين تشووتى بهووا القلوووب المريضووة،
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تهادي بها القلوب الضالة ،ترشد بهوا القلووب
الغا ية ،تساقيا بها القلوب الزائغة.

جام المسائل( ) 289 / 5

 .56يجب طاعة الحواما فوي الح وا المانوا
فيه.

جام المسائل ()833/ 5

 .59كونوا من أبناء الآخر  ،لوا ت ونووا مون أبنواء
الدنيا؛ فين الابن ينتسب إلى أبيه.
ً
ً
َ
المعطل يعبد عدما ،الممثل يعبود نونما .مجموو
.53
ِ
الجواب الصحيح ( ) 51 / 2

التاا

( ) 153 / 2

َ
 .57الأنبياء ..يخبر ن بمحارات العقول لا بمحالوات
العقول.
َ .63
قرن ا فوراق الووطن بقاول الونت  :ﱡﭐ ﱅ ﱆ
الجواب ( ) 155 / 2( ) 119 / 2

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ ﱡ ﭐ ﲇ ﲈ ﲉﱠ
مجمو التاا

( ) 867 / 85
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 .61البحث عن العلا من الجهاد ،لا بد في الجهاد
من الصبر.

مجمو التاا

()87 / 13

 .62كثير من الناس لا يساحضر عند الاوبة إلا بعض
الماصتات بالتاحشة ..قد ي ون موا ترهوه مون
ً
المووأمور ..أع ووا ًووررا ممووا فعلووه موون بعووض
التواحش.

مجمو التاا

( ) 827 / 13

 .68المعا ف هوي خمور النتووس ،تتعول بوالنتوس
َ
َ
أع ا مما تتعول حميوا الكو .س .مجموو التاوا ( ) 119 / 13
الاساقامة ( .) 837 / 1

َ
 .61فانة العلا الجاه الصور فانة لكل متاون .مجموو
التاا

( ) 632/ 13

 .65جن

ترك الواجبوات أع وا مون جون

المحرمات.

مدارج السالكين ( ) 156 / 2

مجموو التاوا

فعول

(  ) 691 / 11أعلوا المووقعين () 112 / 2
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َ
 .66الاوحيد يذ ِهب أنل الشرك ،الاسواغتار يمحوو
َ
مجمو التاا ( ) 679 / 11
فر عه
َ َْ ُ ُ َْ َ َ ُ َْا
 .69قال  :لا تدخل الملائِكةُ ًَْةا يِِة ِ
َْ
َْ ٌ ََ ُ َُ
َ ْ
ً
كلب ولا صورة :فلا تودخل الملائ وة قلبوا فيوه
أخلوواق الكلاب ..القلووب الممالووىء ب لوواب
الشهوات نورها لا يدخله حقوائ الييموان.

التاا

مجموو

( ) 212/18المدارج ( ) 871 / 2

 .63اللذ الاي تبقى بعد الموت تنتو فوي الوآخر
هي لذ العلا با

العمل له.

مجمو التاا

( ) 162 / 11

 .67أطيب ما فوي الودنيا معرفاوه ،أطيوب موا فوي
الآخر الن ر إليه سبحانه .لهذا كان الاجلي يو
الجمعة في الآخر على مقدار نلا الجمعة فوي
الدنيا.

جام الرسائل (  ) 111 / 1مجمو التاا

( ) 28 / 1 ( )16 / 11
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 .93قووو الينسووان ثلوواو :قووو العقوول ،الغضووب،
الشهو  ...فال تر فساد في القو العقلية ،قاول
النت

فساد في القو الغضبية ،الزنوا فسواد فوي

القو الشهوانية.

مجمو التاا

( .) 183 123 / 15

 .91لا تعجز عن مأمور ،لا تجز من مقود ر.
التاا

مجموو

( ) 83 / 16

َ
 .92كثير من العباد قود يناتو بالوذكر مالوا يناتو
ً
بالقراء ؛ إذ الذكر يعطيوه إيمانوا ،القورين يعطيوه
العلا ،قد لا يتهمة..

مجمو التاا ()289/21( )121/17

 .98خير الأعمال ماكان
الجواب الصحيح (  ) 891 / 2مجمو التاا

أطو  ،لصواحبه أنتو .

( ) 232 / 25 ( ) 818 / 22

 .91من الناس من ير أن العمل إذا كان أفضل فوي
حقه؛ لمناسباه له ،لكونوه أنتو لقلبوه ،أطوو
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لربووه :يريوود أن يجعلووه أفضوول لجميوو النوواس،
يأمرها بمثل ذلك.

مجمو التاا

( ) 123 / 13

 .95تحريا المطاعا أشد من تحريا الملواس ؛ لوأن
تأثير الخبائث بالمخالطة للبدن أع ا من تأثيرها
بالمباشر .

مجمو التاا

( ) 211 / 21

 .96النية المجرد من العمل يثواب عليهوا ،العمول
المجرد عن النية لا يثاب عليه.

في()591/6

مجمو التاا

(  ) 218 / 22نحوه

َ
 .99كان خلقه  في الأكول :أنوه..لا يورد
ً
ً
موجودا لا ياكلف متقودا .مجمو التاا ()212/82 ( )813/22
ْ
ْ
 .93سووكر الأجسووا بالطعووا الشوووراب ،سووكر
ْ
النتوس بالعش  ،سكر الوأر ا ،بالأنووات .مجموو
التاا

()161/2
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 .97يوجد عند طلاب العلا العبواد مون الوسوا س
الشبهات ما لي

) 633

عند غيرها.

مجمو التاوا

( / 22 ( ) 232 / 9

َ
 .33لابد للسالك إلوى ا مون ِهموة تسويره ترقِيوه،
َ
علا يبصره يهديه .الرد الوافر (ص)67 :

ً
دعواء غيور مبوا ،فقضوي
 .31ما من عبد دعا

حاجاه في ذلك الدعاء ،اكن سوبب هلاكوه فوي
الدنيا الآخر .
َ
َ
 .32من أكثر ِمن سما القصائد لطلب نلا ،قلبه؛
الاقاضاء(ص )81الرد على البكري()167/ 1

توونقر رغبا وه فووي سووما القوورين ،حاووى ربمووا

ي رهه.

اقاضاء الصراط ( ) 219

 .38الذين يقاصد ن في المآكل نعويمها بهوا أكثور
من نعيا المسورفين.

قاعد في المحبة ( ص ) 225
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َ
 .31إنما يق غلط أكثر الناس؛ أنه قد أح ب واهر
َ
لذات أهل التجور ذاقها ،لوا يوذق لوذات أهول
َ ْ
ْ
البر لا يخبرها .قاعد

المحبة(ص)253

 [ .35لا حول لا قو إلا بوا

 ::هوذه الكلموة هوي

كلمة اساعانة ،لا كلمة اسارجا  .هثير من الناس
يقولها عند المصائب بمنزلة الاسارجا  ،يقولهوا
َ َ ً
ً
جزعا لا نبرا .الاساقامة ( ) 31 / 2

َ
َ
َ
 .36إن في الدنيا جنة؛ من لا يدخلها لا يدخل جنوة
الآخر .

مدارج السالكين ( )152/1الوابل الصيب () 78

 .39الزهد ترك مالا ينت في الآخر  ،الور تورك موا
يخاف ًرره في الآخر .

) 265

مدارج السالكين (  ) 12 / 2عود الصوابرين ( ص
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ً
 .33إذا لا تجد للعمل حلا فوي قلبوك انشوراحا؛
َ
فاتهمه؛ فين الرب تعالى شكور مدارج السالكين ( ) 63 / 2
 .37العوارض ال ِمحن كالحر البرد؛ فيذا علا العبد
َ
أنه لا بد منهما لوا يغضوب لور دهموا ،لوا يغواا
لذلك لا يحزن.
 .73جهوواد الوونت

مدارج السالكين ( ) 861 / 8

الهووو أنوول جهوواد الكتووار

المنافقين ،فينه لوا يقودر علوى جهوادها؛ حاوى
ً
يجاهد نتسه هواه أ لا .ر ًة المحبين ( ص ) 195
َ
 .71ما يصن أعدائي بي؟ أنوا جناوي سسوااني فوي
ْ
ندري ،إن رح

فهي معي لا تتوارقني إن حبسوي

خلو  ،قالي شهاد  ،إخراجي من بلدي سوياحة.
الصيب (ص) 69

الوابول



 .72لي
با
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في الدنيا من اللذات أع ا من لوذ العلوا
ذكره عبادته..

الصتدية ( ) 292 / 2

 .78الرياًة ثلاثة أنوا  :رياًوة الأبودان :بالحرهوة
المشووي ،رياًووة النتوووس :بالأخلوواق الحسوونة
الآداب المحمود  ،رياًة الأذهان :بمعرفة دقي
العلا الغامضة.

الرد على المنطقيين (ص)255 :

 .71يخر النهار أفضل من أ له؛ فوين السولف كوانوا
ً
لآخر النهار أشد تع يموا منوه لأ لوه ،هوو قو
تع ِ مه أهل الملول كلهوا ،لوذلك أمور باحليوف
الشهود بعد نلا العصر.

العمد – قسا الصلا ( ص ) 161

 .75من العجائب أنك تجد أكثر الغلوا فوي عصومة
َ
الرسول  أبعود الطوائوف عون تصودي
خبره ،طاعة أمره ذلك

درء الاعارض ( )87/ 8





21

َ
 .76كل كمال لوا نقور فيوه بوجوه ثبو للمخلووق
فالخووال أ ب بووه ،لك نقوور جووب نتيووه عوون
المخلوق فالخال أ ب بنتيه عنوه.

مجموو التاوا

()853/ 12

( )853/16()159/12()861/11()117/3()593/9()589/6()93/6()231/5المنهووووواج ()222/8-119/1
درء الاعارض ( )873/1-17/1تلبي ()823/1

 .79كما قد يجاهد الكتار فاجر فيناتو المسولمون
َ
بجهاده؛ فقد يجوادلها فواجر ،فيناتو المسولمون
بجداله

درء الاعارض ( )891/ 8

 .73المعقول الصريح مطاب للمنقول الصحيح .قود
َ
رأي من هذا عجائب ،فقل أن رأي حجة عقلية
هائلة لمن عارض الشوريعة قود انقود ،لوي جوه
َ
فسادها ،طري حلها إلا رأي بعد ذلك مون أئموة

َ
َ
َ
تلك الطائتة من قد تتطن لتسادها بينه .درء الاعوارض ( 1
 )135/8-831/1-217/1-221/مجمو التاا

()569/23-192/5
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 .77ظهور براء عائشة أع ا من ظهور بوراء موريا
أن الشبهة إلى مريا أقرب منها إلى عائشوة .فويذا
كان م هذا قد ثب كوذب القوادحين فوي موريا
فثبوت كذب القادحين في عائشة أ ب.

المنهاج()59/2

 .133القول في الصتات كالقول في الوذات ،القوول
في بعض الصتات كالقول في بعض.

) 25

مجمو التاوا

( 19/8

