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ابن وتلميذه العباس أبي لخاتيارات القيم التلخيص                                  
القيم

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين

الحمد لله وكفى والصلةا والسلما على
أفضل النأبياء وخااتم المرسلين وآله

وصحبه الطيبين الطاهرين ثم أما بعد :-
فإنأي قد كنت في وقت مضى قد جردت
اخاتيارات شيخ السلما ابن تيمية رحمه

الله تعالى في كتابي الذي أسميته ( تجريد
اخاتيارات شيخ السلما ابن تيمية ) وقد
لقى ولله الحمد والمنة قبولً حسناً في

أوساط طلبة العلم وأخاذت منه نأسخ كثيرةا
كما يخبرنأي عن ذلك المشرف على موقع

صيد الفوائد, وقد عنت لي فكرةا أخارى
وهي نأقل اخاتيارات أبي العباس رحمه الله
تعالى من كتبه بنصه هو من غير زيادةا ول

نأقص, وأدمج معها اخاتيارات تلميذه العلمة
ً ابن القيم رحمه الله تعالى بنصه أيضا

وعرضت هذه الفكرةا على بعض الطلبا
والمشايخ ولقت منهم استحسانأاً كبيراً,
واستعجلونأي في تنفيذها, فتركت ما في

ً يدي من العمال الكتابية - وهي كثيرةا جدا
- وأقبلت على مطالعة كتب الشيخينف

واستخلصت منها هذه الخاتيارات وهاأنأذا
أدونأها لك, وأسميت هذه الوريقات
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بف( التلخيص القيم لخاتيارات أبي العباس
وتلميذه ابن القيم ) وأسأله جل وعل أن

ً ينفع به ويبارك فيه وأن يجعله عملً صالحا
خاالصاً لوجهه الكريم وأشهد الله تعالى أنأه
وقف لوجهه الكريم على سائر المسلمين,

وأن من أراد طباعته من المسلمين فله
ذلك من غير تبديل لمضمونأه, ولو بغير
اسم جامعها والمهم عندي ولله الحمد

إيصال الحق للناس ول شأن لنا بالسماء
ول باللقابا التي لن تدفن معنا في قبورنأا,
فحقوق طبعه محفوظة لكل مسلمين وهو
ً وقف عاما لكل مسلم, ول أجيز لحدٍ قريبا

كان أو بعيداً أن يحتفظ بحقوق طبعه ل
من قريب ول ولد, فأسأل الله تعالى أن

يطرح فيه البركة وينفع به وأن يعينني على
إكماله إنأه خاير مسئولف ول حول ول قوةا إل

بالله العلي العظيم, وإلى المقصود ول
حول ول قوةا إل بالله العلي الكبير فأقول
وبالله التوفيق ومنه أستلهم الرشد وزيادةا

الحسان في التحقيق .
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ابن وتلميذه العباس أبي لخاتيارات القيم التلخيص                                  
القيم

ما يؤخذ من طريقة المتصوفة- { 1
 }وما يترك

قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( وكان
المشايخ والمصنفونف في السنة يذكرون

في عقائدهم مجانأبة من يكثر دعوى
المحبة والخوض فيها من غير خاشية, لما

في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف
من المتصوفة وما وقع في هؤلء من
فساد العتقاد والعمال أوجب إنأكار

طوائف لصل طريقة المتصوفة بالكليةف
حتى صار المنحرفون صنفين, صنف يقر
بحقها وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها
كما عليه طوائف من أهل الكلما والفقه

 إنأما هو القرار بما فيها وفيوالصوابا
غيرها من موافقة الكتابا والسنة والنأكار

لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتابا
والسنة ) ا.هف. قلت:- وقد بنى ابن تيمية

:- أهلالولىىهذا الخاتيار على قواعد:- 
السنة والجماعة وسط بين فرق المة

:- الحقالثانيةكوسطية المة بين المم, 
يقبل ممن جاء به بغض النظر عن قائله,

والباطل يرد ممن جاء به بغض النظر عن
:- قاعدةا العدل المنبثقة منالثالثةقائله, 
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    { 

( تعالى الله رحمه العباس أبو قال
تتعرض لم السورةا هذه :- أنوالصوابا

البراءةا مضمونأها بل نأهي ول بأمرٍ ل للقتال
ينسخ ل محكم أمر وهذا الكفار دين من
ً ) ا.هف.  أبدا

تكون الكفار مع الهدنة هل- {32
} ؟مؤقتة أم مؤبدة

( تعالى الله رحمه العباس أبو قال
تجوز أنأها وهو الثالث القول :- هووالصوابا

غير فجائزةا المطلقة فأما ومؤقتة، مطلقة
وأما نأقضها وبين إمضائها بين يخير لزمة

) ا.هف.   فلزمة المؤقتة
الكتب في بدل الذي ما- { 33

}  المتقدمة
( ومما تعالى الله رحمه العباس أبو قال

فرقة كل أن فرقهم في النصارى تسلمه
الكتب به تفسر فيما الخارى تخالف

متفقون أنأهم اليهود تسلمه ومما المتقدمة
والنبوات التوراةا تفسر النصارى أن على

معانأيها يخالف بما النأجيل على المتقدمة
كثير تبديل فصار التوراةا أحكاما بدلت وأنأها
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ً المتقدمة الكتب معانأي من بين عليه متفقا
تغيير وأما والنصارى واليهود المسلمين

المسلمين بين نأزاع ففيه ألفاظها بعض
بدل أنأه الجمهور عليه :- الذيوالصوابا

) مواضعه في ذلك ذكر كما ألفاظها بعض
ا.هف. 
بأسمائه الله دعاء بين الفرق ما- { 34

} عنه بها والخبار الحسنى
( تعالى الله رحمه العباس أبو قال

بين يفرق أن وهو الثالث القول والصوابا
دعي فإذا عنه بها يخبر أو بالسماء يدعى أن
تعالى قال كما الحسنى بالسماء إل يدع لم
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السماء في المر الله قضى إذا (( قال
ً بأجنحتها الملئكة ضربت خضعانا
فإذا صفوان على سلسلة كأنهى لقوله

,ربكم قال ماذا قالوا قلوبهم عن فزع
فيسمعها الكبير العلي وهو الحق قالوا

هكذا السمع ومسترقوا السمع مسترق
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الكلمة فيسمع, بعض على بعضهم
الكاهن أو الساحرى لسان على فيلقيها

يلقيها أن قبل الشهابى أدركهى فربما
فيكذب يدركه أن قبل ألقاها وربما
قال قد أليس:- فيقال, كذبة مائة معها

فيصدق وكذا كذا, وكذا كذا يوم لنا
)) السماءى من سمعت التي الكلمة بتلك

وقال الزهري عن إسحاق بن محمد ورواه
حجب تعالىى الله إن ثم (( آخاره في

النجوم بهذه السمع عن الشياطين
 ورواه)) كهانةى فل الكهانة فانقطعت

للزهري وقال:- فقلت الزهري عن معمر
نأعم, قال الجاهلية؟ف في بها يرمى أوكان

  تعالى الله فقلت:- يقول
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الذي البخور وهو مجمر جمع والمجامر
فأخابر المطري العود واللوةا بإحراقه يتبخر

بإحراقه يتبخرون أي به يتجمرون أنأه
أن سبحانأه أخابر رائحته, وقد لهم لتسطع

مما تفيء أن لبد ظللً, والظلل الجنة في
  يقابلها, فقال
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    خلق الله إن (( قال أنأه
 ) ا.هف.)) وصنعته صانع

} المتعة في القول- { 63
والصوابا(  تعالى الله رحمه تيمية ابن قال
عاما حرمت وأنأها تحل لم حرمت أن بعد أنأها
عاما تحرما ولم ذلك بعد تحل ولم مكة فتح

الحمر لحوما حرمت خايبر عاما بل خايبر
) ا.هف. الهليةف
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} يخمس الفيء هل- { 64
( وجمهور تعالى الله رحمه تيمية ابن قال

كقول يخمس ل الفيء أن على العلماء
السلف قول وهذا وأحمد حنيفة وأبي مالك

وافقه ومن والخرقي الشافعي وقال قاطبة
قول والصوابا أحمد:- يخمس أصحابا من

 النبي عن الثابتة السنن فإن الجمهور
 , 
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  ومقاتل طاووس قال

النساء, وقال على يصبر ل وغيرهما:- أي
مهين, وقال ماء من خالقه الحسن:-ف هو

الهوى, قهر عن عزمه الزجاج:- ضعيف
كله, وضعفه هذا يعم ضعفه أن والصوابا

البنية, ضعيف فإنأه وأكثر هذا من أعظم
العلم, الرادةا, ضعيف ضعيف القوةا ضعيف
الضعف هذا مع إليه الصبر, والفات ضعيف
الحدور, صيب في السيل من أسرع

يقويه معين حافظ من له لبد فبالضطرار
هذا عنه تخلى فإن ويساعده وينصره ويعينه

من إليه أقربا فالهلك المعين المساعد
) ا.هف. نأفسه

يمل حمده بكون المراد-{ 68
} والرض السماواتى

( وقد تعالى الله رحمه القيم ابن قال
يمل حمده كون معنى في الناس اخاتلف

فقالت بينهما وما والرض السماوات
كان لو التمثيل, أي جهة على طائفة:- هذا

ً بينهما, وما والرض السماوات لمل أجساما
المعانأي قبيل من الحمد قالوا:- فإن
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تمل الجساما, ول بها تمل ل التي والعراض
ل :- أنأهوالصوابا بالجساما إل الجساما

كل ملئ فإن البارد التكلف هذا إلى يحتاج
قيل والمملوء, فإذا المالئ يكون شيء

طعاماً, الجفنة وامتلت ماءً النأاء امتلت
الدار امتلت قيل وإذ نأوع المتلء فهذا

ً ً المدينة وامتلت رجال ورجالً, فهذا خايل
ً الكتابا امتل قيل وإذا آخار نأوع فهذا سطورا
الناس مسامع امتلت قيل آخار, وإذا نأوع

ً ً أو حمدا في آخار, كما نأوع فهذا لفلن ذما
امتلت من الجنة أهل (( معروف أثر

عليه, وأهل الناس ثناء من مسامعه
الناس ذم من مسامعه امتلت من النار

عبدالله في الخطابا ابن عمر  وقال)) له
علماً, ويقال:- مليء مسعود, كنيف بن

يقال:- مل الدنأيا, وكان مل قد علمه فلن
ً الدنأيا, الدنأيا أبي ابن ويقال:- صيت علما

قد الفاق, وحبه وضيق الدنأيا مل قد فلن
القلوبا مل قد فلن وبغض القلوبا مل

ً قلبه وامتل تستوعب أن من أكثر وهذا رعبا
الملء وجعل  بابه في حقيقة شواهده, وهو

باطل تحكم خااصة للجساما حقيقة والمتلء
الحقيقة والصل البتة عليها دليل ل ودعوى

الغالب هو المعنوي الواحدةا, والشتراك
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والستعمال, فالمصير الفهاما و اللغة على
) ا.هف. والشتراك المجاز من أولى إليه

لفظ الله حق في يطلق هل- { 69
}  والعشقى الشوق

أن بعد تعالى الله رحمه القيم ابن قال
:- أنوالصوابا(  هذا في الخلف حكى

لم و السمع على متوقف إطلقه يقال:- إن
كلفظ هذا و إطلقه ينبغي فل به يرد

ً العشق ل فإنأه سمع به يرد لم لما فإنأه أيضا
) ا.هف. سبحانأه عليه إطلقه ينبغي
جنايته تذكر للعبد الفضل هل- { 70

} نسيانهاى أم
أن بعد تعالى الله رحمه القيم ابن قال

التفصيل والصوابا(  هذا في الخلف حكى
أحس يقال:- إذا أن وهو المسألة هذه في

ً الصفاء حال نأفسه من العبد من غيما
المنة العجب, ونأسيان من الدعوى, ورقيقة

ونأقصه فقره حقيقة عن نأفسه وخاطفته
حال في كان للعبد, وإن أنأفع الذنأب فذكر

إليه افتقاره وكمال عليه الله منة مشاهدته
من ذرةاٍ في عنه استغنائه وعدما به وفنائه
والفرح المحبة حال قلبه خاالط وقد ذراته
وشهود لقائه إلى والشوق به والنأس بالله
أشرقت وقد وعفوه وحلمه رحمته سعة
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فنسيان والصفات السماء أنأوار قلبه على
وأنأفع به أولى الذنأب عن والعراض الجناية

توارى الجناية ذكر إلى رجع ما متى فإنأه
ومن أسفل إلى علوٍ من ذلك, ونأزل عنه
بين مما أبعد تفاوت بينهما حال إلى حال

الشيطان حسد من وهذا والرض السماء
وسير مقامه عن يحطه أن أراد له, فإنأه

والشوق والمحبة المعرفة ميادين في قلبه
) ا.هف.  الجناية وحصر الساءةا وحشة إلى

ونزع الزناى حال الزاني تاب لو- { 71
وخرج الرض غاصب تاب أو ذكره

هذا نزع فهل منها للخلصا فيها يخطو
} ؟يكون ماذا أم إثماًى يكون هذا وخروج

و(  تعالى الله رحمه القيم ابن قال
من الخروج و النزع هذا :- أنالصوابا

الرض
به, ومحال مأمور هو إذ بحراما توبة, وليس

هو الذي النزع كان وإنأما بالحراما يؤمر أن
ً الوطء جزء وتكميل به التلذذ بقصد حراما

مفارقة به يقصد الذي النزع وأما الوطء
على دليل فل المعصيةف لذةا وقطع الحراما
قياس ول إجماع من ول نأص من ل تحريمه
علة في والفرع الصل فيه يستوي صحيح
حكم عن الحادثة هذه خالو ومحال الحكم
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ً بالنزع فيها:- المر وحكمه فيها لله و قطعا
عين وذلك مباحة الستدامة كانأت إل

الرض من الخروج وكذلك المحال
الحركة تكون وإنأما به مأمور المغصوبة
ً الغير ملك في والتصرف كان إذا حراما

لضرار المتضمن بها النأتفاع وجه على
النأتفاع ترك القصد كان إذا مالكها, أما

ول الله يحرما فلم المالك عن الضرر وإزالة
صحيح نأظر تحريمه على دل ول ذلك رسوله

) ا.هف. قلت:- والقاعدةا صحيح قياس ول
جائزةا منه للتخلص الحراما تقول:- مباشرةا

.
   بقوله المراد- { 72
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( وليس تعالى الله رحمه القيم ابن قال
مصلين يكونأوا لم إل تركها, و عنها السهو
الوقت عن واجبها, إما عن السهو هو وإنأما
عن وإما وغيره مسعود ابن قاله كما

يعم :- أنأهوالصواباوالخشوع,  الحضور
صلةا لهم أثبت سبحانأه فإنأه النوعينف

وقتها عن السهو فهو عنها بالسهو ووصفهم
حضورها و           إخالصها عن أو الواجب
كان لو و بالرياء وصفهم لذلك و الواجب
 كان لما ترك سهو السهو
) ا.هف. رياء هناك

} الكبر بالحج المراد ما- { 74
صرح ( وقد تعالى الله رحمه القيم ابن قال

خالف ول الكبر الحج يوما الذان بأن القرآن
بمنى النحر يوما وقع إنأما بذلك النداء أن

الكبر الحج يوما أن على قاطعٌ دليل فهذا
وابنه الخطابا بن عمر النحر, وذهب يوما

وقيل عرفة يوما أنأه إلى والشافعي عبدالله
كما باليوما الياما عن كلها, فعبر الحج أياما

صفين, قاله ويوما الجمل قالوا:- يوما
) ا.هف. الول القول والصوابا الثوري
بالفطر الصحيح القول ما- { 75

} والتشريطى والفصد بالحجامة
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أن بعد تعالى الله رحمه القيم ابن قال
الفطر والصوابا(  ذلك في الخلف حكى

اخاتيار وهو والتشريط والفصاد بالحجامة
واخاتيار تيمية ابن العباس أبي شيخنا

في الموجود المعنى لن الفصاح صاحب
ً الفصاد في موجود الحجامة ً طبعا وشرعا
الفطر أن بينا وقد التشريط في وكذلك

في فرق ول القياس مقتضى هو بالحجامة
وجهٍ والتشريط, فبأي الفصاد بين ذلك

) ا.هف. به أفطر الدما أخارج
الرض على القدوم حكم ما- { 76

} البلء فيها وقع التي
رحمه القيم ابن الدين شمس الحافظ قال
النص عليه دّل ما ذلك في     والصوابا(  الله
بها هو التي الرض على القدوما ينبغي ل أنأه

وقد للبلء تعرض ذلك - فإن الطاعون - أي
 -       النبي نأهى
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    جميعاً, فهذا بهما ذلك, أهل
ً كان بينهما جمع من أن يبين عندهمف متمتعا
عثمان ووافقه النبي فعله الذي هو هذا وأن
النزاع كان لكن ذلك فعل النبي أن على

ل, وهل أما حقنا في أفضل ذلك بينهما, هل
كما حقنا في العمرةا إلى الحج فسخ شرع
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وعثمان علي اتفق فقد الفقهاء فيه تنازع
عندهمف بالتمتع تمتع, والمراد أنأه على

قال:- مطرف عن الصححين وفي القران
الله رسول حصين:-ف إن ابن عمران قال
عنه ينه لم إنأه وعمرةا, ثم حٍج بين جمع
يحرمه, وفي قرآن فيه ينزل ولم مات حتى
معه, وتمتعنا الله رسول عنه:-ف تمتع رواية
السابقين أجل من وهو عمران فهذا

الحج بين جمع وأنأه تمتع أنأه الولين, أخابر
تمتع, ولهذا الصحابة عند والقران والعمرةا

 تعالى قوله في ودخال الهدي عليه أوجبوا 
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والتحقيق(  تعالى الله رحمه القيم ابن قال
اللفاظ إلى ينظر ل أنأه البابا هذا في

الكتابا به جاء ما إلى ينظر بل المحدثة
تعالى والله والمعانأي السماء من والسنة

التقوى و اليمان أوليائه وصف جعل قد
أفضل  كان أعظم ذلك من نأصيبه كان فمن

) ا.هف. 
أنين شأن في التفصيل- { 512

} المريض
والتحقيق(  تعالى الله رحمه القيم ابن قال
فيكره, شكوى أنأين قسمين على النأين أن

أعلم والله يكره فل وتفريج استراحة وأنأين
) ا.هف.

الضمير مرجع في التحقيق- { 513
   قوله في
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  فقال الصف خالف صلى رجل عن ))

المحكمة السنن هذه  فردت)) صلته يعيد
هي إنأها الله الصول, ولعمر خالف بأنأها

خالف فهو خاالفها وما الصول محض
ابن حديث من بالمتشابه وردت الصول
  النبي يسار عن أحرما حيث عباس
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 في وأعظم أجل

وأمثاله, وأقبح بهذا تعارض أن أهلها صدور
المرأةا بأن معارضتها المعارضة هذه من

هو هذا وحدها, فإن الصف خالف تقف
أن الواجب, كما بل المشروع موقفها
     الماما موقف
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   بإعادةا المر شرع البتة, بل
له, صلةا ل أنأه وأخابر فيه وقف لمن الصلةا

 المعارضات هذه أن قيل:- فهب فإن
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