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 ( المقدمة1

  .المقدمة 
  .معرفة اهلل نوعان 
  .الفوائد في ُعرف المؤلفين 
  .قاعدة جليلة إذا أردت االنتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تالوته وسماعه 
  .عين اليقين نوعان 
  .من األسرار والعبر في آية النور 

جمعت هذه السورة من أصول االيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن ( بداية من : فصل : وقد 2
 كالم أهل الكالم

  .فصل : وقد جمعت هذه السورة من أصول االيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كالم أهل الكالم 
  .براهين المعاد في القرآن مبنية على ثالثة أصول 
  .صفات من تقرب الجنة منهم 

وما يدريك أن اهلل اّطلع على » بي صلى اهلل عليه وسلم لعمر : ( بداية من : فائدة : قول الن3
 «أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 

  : وما يدريك أن اهلل اّطلع على أهل بدر فقال : » فائدة : قول النبي صلى اهلل عليه وسلم لعمر
 «. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 

 لذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه فائدة جليلة : قوله تعالى } هو ا
 النشور {. 

  .فائدة : لإلنسان قوتان قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية 
  .فائدة : الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين 
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 عود( فائدة : في المسند وصحيح أبي الحاتم من حديث عبد اهلل بن مس4

  .فائدة : في المسند وصحيح أبي الحاتم من حديث عبد اهلل بن مسعود 

( بداية من : فائدة : أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعالها ذاتا وقدرا 5
 وأوسعها عرش الرحمن جّل جالله

 رحمن جّل فائدة : أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعالها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش ال
 جالله. 

  .فائدة : تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله 
  .فائدة : قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده 
  .فائدة : قوله تعالى : } ألهاكم التكاثر { إلى آخرها 
  .التقوى ثالث مراتب 
  .إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد 
  .فائدة : الغيرة غيرتان غيرة على الشيء وغيرة من الشيء 

 ( بداية من : فصل : إياك والمعاصي6

  .فصل : إياك والمعاصي 
  .فصل : نجائب النجاة مهيأة للمراد وأقدام المطرود موثوقة بالقيود 
  .فائدة : من فقد ُأنسه باهلل بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف 
 كامرأة بغي ال تثبت مع زوج.  فصل : الدنيا 
  .فصل : من أعجب األشياء أن تعرفه ثم ال تحبه 

 ( بداية من : فائدة : ما أخذ العبد ما حرم عليه إال من جهتين7

  .فائدة : ما أخذ العبد ما حرم عليه إال من جهتين 
  .فصل : لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها، وخداع األمل ألربابه 
 يس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير. قاعدة : ل 
  .فائدة : اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها 
  .قاعدة : طالب اهلل والدار اآلخرة ال يستقيم له سيره وطلبه إال بحبسين 
  .فائدة جليلة : جمع النبي صلى اهلل عليه وسلم بين تقوى اهلل وحسن الُخُلق 
  : بين العبد وبين اهلل والجنة قنطرة تقطع بخطوتين. فائدة جليلة 
  .قاعدة : لشهادة أن ال إله إال اهلل عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها 
  .أصول الخطايا كلها ثالثة 
  فصل : جمع النبي صلى اهلل عليه وسلم في قوله : ) فاتقوا اهلل وأجملوا في الطلب ( بين مصالح

 خرة. الدنيا واآل
  .فائدة : جمع النبي صلى اهلل عليه وسلم بين المأثم والمغرم 
 .} فائدة : قال تعالى : } والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 

 ( بداية من : فصل : ألقى اهلل سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الَمَلك8

  .فصل : ألقى اهلل سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الَمَلك 
 : لما خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر.  فصل 
  .فصل : يا مغروًرا باألماني : ُلِعن إبليس وُأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة ُأمر بها 
  .فصل : كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها 
 ه الذنب. فصل : لما سلم آلدم أصل العبودية لم يقدح في 
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 ( بداية من : فصل : القرآن كالم اهلل، وقد تجلى اهلل فيه لعباده بصفاته9

  .فصل : القرآن كالم اهلل، وقد تجلى اهلل فيه لعباده بصفاته 
  .فصل : لما بايع الرسول صلى اهلل عليه وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة 
 ب والسنة. تنبيه : اجتنب من يعادى أهل الكتا 
  .تنبيه : يا أيها األعزل احذر ِفراسة الُمتَّقي 
  .فصل : َعلَّمَت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك 

 ( بداية من : قوله تعالى : } والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا {11

 كروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا {. قوله تعالى : } والذين إذا ذ 
  .فصل : هجر القرآن أنواع 
  .فائدة : كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين 
  .فائدة جليلة : إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إال اهلل وحده تحمل اهلل سبحانه حوائجه كلها 
 النفس.  فائدة : العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في 
  .اإليمان له ظاهر وباطن 
  .قاعدة : التوكل على اهلل نوعان 
  .سر التوكل وحقيقته 
  .فائدة : الجاهل يشكو اهلل إلى الناس 

( بداية من : قاعدة جليلة قال اهلل تعالى : } يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا 11
 دعاكم لما يحييكم {

 عالى : } يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم {. قاعدة جليلة : قال اهلل ت 
  .} فائدة جليلة : قوله تعالى : } كتب عليكم القتال وهو كره لكم 

 ( بداية من : فائدة : ال تتم الرغبة في اآلخرة إال بالزهد في الدنيا12

 ا. فائدة : ال تتم الرغبة في اآلخرة إال بالزهد في الدني 
  .قاعدة : أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء اهلل كان، وما لم يشأ لم يكن 
  .قسوة القلب من أربعة أشياء 
  فائدة جليلة : كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، فال بد أن يقول على اهلل غير الحق في فتواه

 وحكمه. 

حصلته القلوب ونال به العبد ( بداية من : فائدة عظيمة: أفضل ما اكتسبته النفوس و13
 الرفعة في الدنيا واآلخرة : هو العلم واإليمان

  : فائدة عظيمة: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا واآلخرة
 هو العلم واإليمان. 

  .فصل : وأما اإليمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه 
 مشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير اهلل. فائدة جليلة : إنما يجد ال 
  { : وكذلك نفصل اآليات ولتستبين سبيل المجرمينقاعدة جليلة : قال اهلل تعالى  } 

 ( بداية من : فصل : عشرة أشياء ضائعة ال ُينتفع بها14

  .فصل : عشرة أشياء ضائعة ال ُينتفع بها 
  .فصل : هلل سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه 
  .فصل : من ترك االختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة 
  .نصيحة : هلم إلى الدخول على اهلل ومجاورته في دار السالم بال نصب وال تعب وال عناء 
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  .فصل : عالمة صحة اإلرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه 
  بالدنيا فاستغن أنت باهلل. فصل : إذا استغنى الناس 
  .فصل : الزهد أقسام 
 .الفرق بين الزهد والورع 

 ( فائدة جليلة : قال سهل بن عبد اهلل : ترك األمر عند اهلل أعظم من ارتكاب النهي15

  .فائدة جليلة : قال سهل بن عبد اهلل : ترك األمر عند اهلل أعظم من ارتكاب النهي 

 لدين على قاعدتين الذكر والشكر( بداية من : فصل : مبنى ا16

  .فصل : مبنى الدين على قاعدتين الذكر والشكر 
  .فصل : تكرر في القرآن جعل األعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية واإلضالل 
  .األصل الثاني : وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضالل 
 دة والطلب لهذا الشأن. فصل : إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من اإلرا 
  .فصل : إياك والكذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه 
  فصل في قوله تعالى : } وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

 واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون {. 

 علم إال من عرف نفسه( بداية من : فصل : ال ينتفع بنعمة اهلل باإليمان وال17

  .فصل : ال ينتفع بنعمة اهلل باإليمان والعلم إال من عرف نفسه 
  .فصل : الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة 
  .فصل : لألخالق حد متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة 
  نوم األكياس وفطرهم. فصل : قال أبو الدرداء رضي اهلل عنه : يا حبذا 
  .فصل : أصل األخالق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة 
  .فصل : المطلب األعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة 

 ( فصل : من كالم عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه18

  .فصل : من كالم عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه 

 يجتمع اإلخال  في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند ( بداية من : فصل : ال19
 الناس

  .فصل : ال يجتمع اإلخال  في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس 
  .فصل : لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه 
 على المنبر فخاف على  فصل : ذكر ابن سعد فى الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطب

 نفسه العجب قطعه. 
  .فصل : الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق 
  .العوائق ثالثة أمور 
  فصل : لّما كّمل الرسول صلى اهلل عليه وسلم مقام االفتقار إلى اهلل سبحانه أحوج الخالئَق كلَّهم إليه

 فى الدنيا واآلخرة. 
  السعادة والفالح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. فصل : من عالمات 
  .من عالمات الشقاوة 
  .فصل : من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة االعتناء به 
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 ( بداية من : فصل : أركان الكفر أربعة21

  .فصل : أركان الكفر أربعة 
  .فصل عظيم النفع 

ل : السنة شجرة والشهور فروعها واأليام أغصانها والساعات أوراقها ( بداية من : فص21
 واألنفاس ثمرها

  .فصل : السنة شجرة والشهور فروعها واأليام أغصانها والساعات أوراقها واألنفاس ثمرها 
  .فصل : إذا بلغ العبد ُأعطَي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه 
 وحه من ملكوت السماء وُقرن بينهما. فصل : ُخلق بدن ابن آدم من األرض ور 
  .فصل : العارف ال يأمر الناس بترك الدنيا 
  .فصل : بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون بعيد 
  .فصل : معرفة اهلل سبحانه نوعان 
  .فصل : الدراهم أربعة 
  .فصل : المواساة للمؤمنين أنواع 

يق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة ( بداية من : فصل : الجهل بالطر22
 القليلة

  .فصل : الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة 
  .فصل : إذا عزم العبد على السفر إلى اهلل تعالى وإرادته، عرضت له الخوادع والقواطع 
  .فصل : النعم ثالثة 
  علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر واألفكار. قاعدة جليلة : مبدأ كل 
  .فصل : فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده وإن قبلته صار فكًرا جواال 

 ( بداية من : فصل : من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه ؟!23

  !فصل : من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه ؟ 
 في اليوم أكلة ؟  فصل : ُسئل سهل التستري : الرجل يأكل 
  .فائدة : من الناس من يعرف اهلل بالجود واإلفضال واإلحسان 
  .فائدة : من اآلفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم اهلل بها عليه واختارها له فيملها العبد 
  .فصل : من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال 
 اهلل جميل يحب الجمال.  فصل : وقوله في الحديث : إن 

( بداية من : فصل : ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق 24
 العزيمة

  .فصل : ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة 
  .فائدة جليلة في القدر 
 ناس وقلبك خاٍل من تعظيم اهلل فصل : من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من ال

 وتوقيره. 
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 ( بداية من : فائدة : الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين25

  .فائدة : الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين 
  .فائدة : عند العارفين أن االشتغال بالمشاهدة عن الجد في السير في السر وقوف 
 بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة بحيث يكون رأسا في  -خرة فائدة : طالب النفوذ إلى اهلل والدار اآل

 يحتاج أن يكون شجاًعا.  -ذلك ُمقتدى به فيه 
  .فائدة : من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة 
  .فصل : أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيًرا 
 ولها مثمرة لأللم بعد انقضائها. فصل : اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تنا 
  فصل : هلل على العبد في كل عضو من أعضائه أمر وله عليه فيه نهي وله فيه نعمة وله به منفعة

 ولذة. 
  .فصل : أقام اهلل سبحانه هذا الخلق بين األمر والنهي والعطاء والمنع 
  .فصل : التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه 
 ات هلل وإن أنجى من عذاب اهلل وأوجب الفوز برحمته فذخائر اهلل وكنوز البر ولذة فائدة : ترك الشهو

 األنس والشوق إليه والفرح واالبتهاج به ال تحصل في قلب فيه غيُره. 
  .فائدة : اإلنابة هي عكوف القلب على اهلل عز وجل 
  .فائدة : الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب 
  جليلة : أصل الخير والشر من قبل التفكر. قاعدة 
  .قاعدة : الطلب لقاح اإليمان 

 ( بداية من : قاعدة : للعبد بين يدي اهلل موقفان26

  .قاعدة : للعبد بين يدي اهلل موقفان 
  .قاعدة : اللذة من حيث هي مطلوبة لإلنسان بل ولكل حي فال تذم من جهة كونها لذة 
 يوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين {. فائدة : قوله تعالى : } وأ 
  فائدة : قوله تعالى عن يوسف نبيه أنه قال : } أنت وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلما وألحقني

 بالصالحين {. 
  .} فائدة : قول اهلل تعالى : } وإن من شيء إال عندنا خزائنه 
 هلل حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه األعلى. فائدة جليلة : ال يزال العبد منقطعا عن ا 
  ... قاعدة جليلة : قد فكرت في هذا األمر 
  .فصل : وسبب الخذالن عدم صالحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة 

 ( فصل : قال اهلل تعالى : } الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون {27

 م * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون {. فصل : قال اهلل تعالى : } ال  


