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 يف العقيدة  سائلمفصل:  
 : قدمي يف أمساء هللااسم الإدراج  ال جيوز  

اليت مسى هللااق القدمي, وهذا من األمساء  الشيخ: يف وصف هللا ابلقدم واسم  هبا   ل 
م القدمي دراج اس, وأن إليس فيها هذا االسماملتكلمون, ونصوص الكتاب والسنة  

 ذلك ألمور:   , وال جيوزيف أمساء هللا هذا غلط
 فيها القرآن اوز  تجالصفات: " أال ي  ء و األمساها يف  اليت جيب اتباع قاعدة  أن ال  األول:

يف القرآن وال يف السنة, , ولفظ أو اسم القدمي, أو الوصف ابلقدم مل أيت واحلديث "
 اته تعٍد على النص.فيكون يف إثب

 ح تد وهي أمساء حسىن, واسم القدمي ال ي    أن أمساء هللا عز وجل كلها أمساء مدح   الثاين
 صفة مدح, وقد يكون صفة ذم  ه العرجون, والقدمي قد يكون ب ألن هللا وصف    هللا به, 
جل به, فال يقول القائل يف دعائه: اي أن اسم هللا القدمي ال ي دعى هللا عز و   الثالث:

 أن تعطيين كذا. و اي رب أسألك أبنك أنت القدمي  قدمي, أأيها القدمي اعطين, أو اي  
فادعوه   وهلل األمساء احلسىنوله: )  قوذلك ل   عى هللا عز وجل هبا,واألمساء احلسىن ي د

 [70/ 1]شرح العقيدة الطحاوية:  [180( ]األعراف:    هبا
 ظمان: امسا الرب األع 

وهو قول قوي يهما _  د قيل ف ( ق  القيوم(, و )    احلي قال الشيخ: هذان االمسان )  
م الذي إذا دعي األعظ  ظمان, فاالسمما امسا الرب األع _ أهنوله حظ من الرتجيح  

أعطي, كما جاء يف احلديث, هو يف سورة البقرة  سئل به عز وجل به أجاب, وإذاهللا 
 (   يُّوم ي الق احل  هللا ال إله إال هو ول هللا عز وجل: )  سورة آل عمران, وفيهما ق  ويف
 [88/ 1طحاوية:قيدة الشرح الع]

 ( 4)ــــــــــــــ 



 : عماليف القلوب واأل  الصحيحة  العقيدة مثرات  
, يثمر مثرات عملية يف القلب اتهفوجل وبص يان أبمساء هللا عز قال الشيخ: حقيقة اإل

القلوب, ومن إجالل هللا عز وجل  عز وجل, , وحمن وجل  القلوب جلمال هللا  ب 
القلب م ما  اع  وأنو  ان ابألمساء يان اليت تتصل ابإليارج اإلان, ومدن اإليحيدث يف 

اإليان اب   ,والصفات والنار. كذلكذلك  اإليان  جلنة  كرسي ملن أتمله, ابلعرش والك 
جل, فإن عز و اً هلل  منيب  نه جيعل القلب خاضعاً لربنا جل جالله, وجيعل القلب خمبتاً إف

   حلق. استغفار  عة واالابإلانبة السري هدتقيعجاء تعظيمه وإيانه و   غفل 
الكالم املذموم, يف    يست كما يبحثها أهلملباحث يف العقيدة لإذاً حني نبحث هذه ا

والعمل الصاحل وتعبد املرء هلل عز وجل, فإن كل   ناأشياء ال مثرة هلا يف اإليكوهنا  
هة واعتقادان له من ج الغيبة مل يقصد إياننا بهمن األمور لنا  ز وجل شيء وصفه هللا ع 

دونالوج منه,    ود,  يثمر  وما  اإليان  يعينجهة  به  اإليان  قصد  وأثر بل  بوجود,   :
حيدا الذي  النفسإليان  يف  هلل  ثه  القلوب  إصالح  املقصود  وجل.]شرح ألن  عز   

عملون هبا, ة, فإهنم ي عقيدموا الوهلذا الوصية للجميع أهنم إذا تعل [1/472الطحاوية:
القلب ا  ألن صالح  البدعقوهذا واألعمال,  به تصلح  الكالم وأهل  أهل  , ع. وأما 

انياً عقلّياً بره  اً عقلي  ة, ينظرون إليها نظراً االعتقاد كمسائل عقلي  يعلمون مسائلهنم  فإ
 لوب, ومن قلة قسوة الق   هذا جتد ألجله فيهم من لك, و اً, دون نظر يف آاثر ذ أو نقلي

هم, خبالف في  ما   مومة خره من الصفات املذضع, والكرب....إىل آبادة, وترك التواالع
السنة أهل  من  احلق  ق  أهل  ألني  فإهنم  والعبادة,  من   , لوابً واحلديث  معهم  ما  ألجل 

 ألن  ,ن هللا عز وجلباد, وخوفاً م ق, ونفعاً للعتواضعاً للخل وأكثر , عزوجلالعلم ابهلل
  [2/197وية:ويف أعماهلم كذلك.]شرح الطحا  وهبمصحة العقيدة أمثرت يف قل 

    ( 5)ــــــــــــ 



 ان ابألمساء والصفات: اإلي  مثرات 
ول  :أوالً  والصفات  ابألمساء  لإليان  مثرة  حتقأعظم  والصفات:  األمساء  ما توحيد  يق 

 عز وجل من اإليان به, هللا عز وجل أمران ابإليان به, فمن آمن ابألمساء أوجب هللا
 , فقد وسلم  يهعل ا نبيه صلى هللا  يعاً كما أخرب هللا عز وجل هبا وأخرب هبت مج والصفا

 اإليان على   ن تظهر مثرات , فل ذلك ومل يؤمن هبا مجيعاً حقق اإليان, ومن حرَّف يف 
 اجب وامتثال الواجب. ن جهة أداء الو احلقيقة فيه م 
الثانية وهلل عز وجل: )    قوله : عبادة هللا وحده ال شريك له, كما ذكران عند  الثمرة 

 [ 180:ف( ]األعراهبا  األمساء احلسىن فادعوه  
يده,  عز وجل حق توحه يقود حتماً إىل توحيد هللا إليان ابألمساء والصفات أنية احقيق 

 يك له. شر   وأن يعبد هللا وحده ال 
: املؤمن ابألمساء والصفات يلني لسانه حبسن الثناء على هللا, ومن أكثر الثمرة الثالثة

 . اجاتهنالوة ملة واحلاللذ  لبه لذة ّس يف ق اء على هللا عز وجل قرب منه, وأحالثن
مثراهت ابلك  ا:من  والسنة,العلم  وال  تاب  الكتاب  علم  هي  العلوم  سنة...أكثر أعظم 

 وصفاته, فإذا كان ما عندك علم ابألمساء خمتومة مباذا ؟ أبمساء هللا   اآلايت جتد أهنا 
عنها اإل ينتج  اليت  لتايل , فسيكون عندك نقص يف معرفة اآلايت, وابيانوالصفات 

 لم ابلسنة, وهكذا. رفة القرآن. العلم ابلقرآن الع عقص يف م ن عندك نسيكو 
انظروا ماذا   ق ل ز وجل يقول: )  عز وجل, هللا ع ملكوت هللا   التدبر يف  :األثر اخلامس

إىل   نظرت[ إذا عظم العلم ابألمساء والصفات  101يونس:( ]  يف السموات واألرض
خملو  إىل  نظرت  أخرى,  بنظرة  هللا,  امللكوت  اجلباقات  والنمن  والشمس, جل,  م, 

 عز وجل.   ل على هللا ديكلها    نظرت إليها بنظر  , فلزواحوالقمر, واحلجر, وا
  ـ(6)ــــ ـــــــــــــــــ 



التو   السادس: عظم  اآلاثر  عز من  أمساء هللا  فإذا أتملت يف  عز وجل,  على هللا  كل 
 لذي بيده األمر, و اقن معها أبنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء, ه تو وجل, اليت

رض وي سقم خيفض ويرفع, هو الذ لوب العباد, هو الذيقي بيده هو الذ ويعايف,  ي ي 
يقبض    هو الذي  ويبسطالذي  هو  هو جييب,  الذي خيذل,  هو  ينصر,  الذي  هو   ,

يلك امللك على   الذي الذي يعز. من الذي يفعل ذلك كله ؟ هو هللا عز وجل, من  
 هللا عز رض ؟ هو  وات واألن السما لذي يلك خزائمن ا  وجل,  احلقيقة ؟ هو هللا عز

 هو هللا عز وجل. ن القوي من اجلبار من العزيز من املقتدر ؟  , موجل
التوكل على هللا عز وجل, ال ينظر إىل غريه إال نظرة أسباب,   عند العبد   إذاً, يعظم

عاىل إليه, نه وتسبحا  وركونه إىل هللا منه إىل هللا عز وجل,  فهو  أما حقيقة ركون القلب  
 هو يعظم التوكل عليه عز وجل. اىل إليه, و سبحانه وتع  ففروا منه هللا,    روا إىل فف

معه االستقامة واخلشية, وهللا عز   هللا وصفاته حتصل   : أن العلم أبمساءعةابة السالثمر 
[ االستقامة مأمور هبا هلا 112هود:( ]  فاستقم كما أمرت وجل أمران ابالستقامة, )  

لم به, ز وجل بعد الع تعبدت هللا ع  ل, فإذا عز وج لم ابهلل .من وسائلها العا..هل يلة وس
 . يةقامة وينتج عندك حينئذ اخلشفإنه يعظم عندك شأن االست

الثامن الذنب,   األثر  شأن  تعظيم  وبصفاته:  وجل  عز  هللا  أبمساء  اإليان  آاثر  من 
شأن   واالستطلب  وتعظيم  وج  غفار, املغفرة  عز  يعلم هللا  وصفاته, فالذي  أبمسائه  ل 

فتجد أنه فيما يقع فيه ع فيه العباد,  أو يق  لذنب الذي يقع فيه هوم شأن ايعلم عظ
والر يس املغفرة  إىل طلب  أمساء وصفات,   انضو ارع  من  له  مبا  لعلمه  عز وجل,  منه 

ب حمالعلمه  عقدية:  وجل.]حماضرات  عز  آاثربه  اإلضرة:  أبمساءر  وصفاته:   يان  هللا 
478]  

 ( 7)ــــ ــــــــ ــــــــ   



 : عبد هل الهجران أ
وهذا هو الذي  نة هجران أهل البدع ومباينتهم "  ن الس: " ملفاملؤ   قال خ:  شيالقال  
طتهم, خماللسهم وال  يف جما  من عدم غشيان املبتدعة ة يوصون به  ن أئمة أهل السن كا
هجرهم ب وهجر ابلكال  ل  ابم,  و اهنم  بدعهم,  ختمد  حىت  ينتشر حىت ألبدان,  ال   

من الناس   , فكثري هذا األصلثريك  ه املسألة تركذيف ه  م أنهونالحظ اليو شرهم....
ا دعوية, أو دينية, وهذا مما نيوية, وإمشىت: إما دحلجج  جرهم  ه لط املبتدعة وال يخيا

الت لهينبغي  هوالتحذير    نبه  ألن  خمالطتهم   وزجتقال  ني,  متعدع  الب  أهل  رانج منه, 
 هم يا, وال خمالطتللدن  ن ذلك بدعوى أن ذلك للدعوة, وال جتوز خمالطتهم بدعوى أ

ما هو راد أن ينقلهم ل  كذا, إال ملن أأن هذا فيه مصلحة كذا و بدعوى    عدم االنكارو 
  [ 156-155االعتقاد:.]شرح ملعة  عليهمليهم وي غريّ  هم فيه وأن ينكر ع أفضل مما

 :الربكة
عمل, ركة  هي بإمنا , و ذاتركة ست بلي  الربكةوهذه ركة, ل مسلم فيه بكقال الشيخ:  

ا  وبركة ما معه من اإلسالم واإليان,  ظيم هلل جل وعال إليقان والتعوما يف قلبه من 
العلم, أو  واإلجالل له, واالتباع لرسوله صلى هللا عليه وسلم, فهذه الربكة اليت يف 

هل ك أبالترب معىن    فيكون  آخر, وعليه  ل من شخص إىلنتق تالعمل, أو الصالح ال
ذ من علمهم خهم, والتربك أبهل العلم هو: األم يف صالحهب  داءاالقت  هو:ح  الصال
.]التمهيد لشرح  مبعىن أن ي تمسَّح هبم  مأن ي تربَّك هب  هكذا, وال جيوزتفادة منه, و واالس

 [130-129حيد:كتاب التو 
 
 
 ( 8)ـــــــــــــ ــ 



 حد:  وادين هللا 
ا والدين هللا   لشيخ: قال  األرض  يف  قال    واحد, كما  هنا, سماء  فحينئذ   الطحاوي 
أداين  ليس   األ  ,مساويةعندان  الي  , ةثالثالداين  وال  عن  عرب   , ةرانيص والن  , هوديةومن 

عقدي,   ,مواإلسال غلط  هذا  مساوية  أداين  أهنا  أيضاً  غريها  على   أو  أيضاً  وغلط 
ألن الشري العقيدة,  وعلى  قكم   واحد,  الدين  عة  ) ا  عزوجل:  عند هللا   ال  الدين  إن 

ارتضاه هللا دين الذي جاء من السماء من عند هللا, و الف [ 19]آل عمران: ( اإلسالم
وارتض السماء,  األرضيف  يف  لوا  اه  ابحد  قول ني  ثنيس  الغلط  فمن  بثالثة,  وليس 

الثالثة السماوية  األداين  اليهوديالقائل:  والنصر :  واإلسالة,   ةالعقيد  رح]ش.مانية, 
 [2/477الطحاوية:

 ه: يف جزئية من   تساهلاحلفاظ على التوحيد, وعدم ال
نبين واج: )  المالسليه  يم ع راهء إبعن دعا  خمرباً   أتمل قول هللا عز وجل قال الشيخ:  

األصنام  نعبد  أن  ]إبراه  وبين  على 35يم:(  خاف  العلماء:  قال  وهو   [   _ نفسه 
هللا خليل  _إبراهيم  السالم  عليه  بنيهوخاف      ا  على  إبراهيم عبادة  قال  ألصنام. 

ر  يفالتيمي  " ومن أيمن    محه هللا  فإذا كنت التفسريها:   " إبراهيم  بعد  أت   بالء  من ال 
 ك. ة قوية وسور منيع أن يتطرق إليك ذلايع محن تضبد أال  البالء ف

مل نقول: رمبا  نام ؟  _ أن نعبد األواثن أو األص  بعضهم يقول: هل ممكن _ نعوذ ابهلل 
_   يكن  تسبفضل هللا   ممكنا  ونعمته _ يف جيلك, ولكن  ولو صغريه,   اهلك جزئية 

ى عل   يهاصى ف تتواال  إىل مرحلة    األمر  ساهلون يف جزئية أخرى, مث يصلوبعد زمن يت
 [ 24هات:احلفاظ على التوحيد.]شرح كشف الشب

 
 ( 9)ــــــــــــــــــــ 



 د:  معه فاخلوف منه بعيان هللامن ك
الشيخ:   هللا قال  لعاخلا  معية  املؤمصة  وأهلباده  الرسل  مثل   _ وأهل الح  الص  نني 

, همعدائى أوالنصرة عل  إلعانةاو   د يالعلم _ هذه املعية اخلاصة معناها التوفيق والتأي
قاوهل براءة حذا  عليه ل هللا عز وجل يف سورة  النيب صلى هللا  أخرب عن هجرة   ينما 

ا يف  شأنه  من  وما كان  تن  )   : لغاروسلم  فإال  أخهللا  نصره  قد  صروه  الذين  إذ  رجه 

إذ اثنين  ثاني  لصاحبه    كفروا  يقول  إذ  الغار  في  معنهما  هللا  إن  تحزن  (    ا ال 
يد, ومن كان هللا معه فاخلوف منه بع ,  يقهتوف ده و أتييه وعنا بنصر  ميعين  [40ة:]التوب

    [ 1/450ية:شرح العقيدة الواسط بهية يفآللئ الال  .]وكذلك األذى بعيد عنه
 فة السنة: لوخما  لبدعة ق بني افر ال

أن يكون العمل   املخالف للسنة,  لعمل املبتدع وبني العملقال الشيخ: الضابط بني ا
على خالف السنة أبن تعّبد بذلك مرة   م ل  ع    فإذابه,  زم  أم غري ملت  ملتزم به   هل هو

أو من هة الزمن,  من جعدد, أو من جهة اهليئة, أو  أو مرتني, ومل يلتزم به من جهة ال
 : خالف السنة. إنه ي قالان, فاملك  جهة

, أو فاً للسنةبه التقرب إىل هللا عز وجل والتزم به عدداً خمال  عماًل يريد  أما إذا عمل
التزم به مكاانً خمالفاً لل   لفةخما  هيئة به  التزم   للسنة, أو  خمالفاً  التزم به زماانً  أو  سنة, 

فمن أخطأ واملكان,  مان,  والز   واهليئة,   يف العدد,   ياء: عة, هذه أربعة أشسنة صار بدلل 
ومل   وتعبد  االسنة  خالف  هذا  له:  يقال  وواظيلتزم  بطريقته  التزم  إذا  وأما  ب لسنة, 

يقال:  عليها,   بد صاح  هذا فإنه  شرح وه  عة, ب  يف  البهية  بدعة.]الآللئ  العمل  ذا 
    [544_ 2/543العقيدة الواسطية:
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 : هالكاهن من أيتي  اهب  يغرّ   وسائل
يستخدم الكاهن  عها أنمعها الذي جيم رية جداً, وجااف الكهانة كثقال الشيخ: أصن  

عن طريق أمور ظاهرية عملية,   ملعله اإلي  وصل  نهنع السائل أبق وسيلة ظاهرة عنده لي
لطرق, أو عن طريق اخلط, أو عن طريق ااترة يقول: عن طريق النجوم, واترة يقول:  

ر يف ريق النظأو عن ط  ف,و عن طريق الكلفجان, أن طريق اع  , أو عن طريق الودع
ا   هب ا وسائل يغرّ هاألرض يف حصى جيعله, أو عن طريق اخلشب وحنو ذلك, هذه كل 

تيه, هي يف احلقيقة هي وسائل ال حتصل العلم ذاك, ولكن العلم جاءه ن أين م لكاها
ي يظن وسيلة لكلناس,  على ا ا هي وسيلة للضحك وهذه الوسيلة إمن,  ن ريق اجل عن ط

العلمظان أهنا تؤدال الواقع   , وأن هؤالءي إىل  أصحاب علم وفن هبذه األمور, ويف 
طريق فنجان, أو عن طريق   و عنط, أخق  طري   عن   لعلم الغييباهو ال يتحصل على  

أيتيه  وإمنا  ذلك,  حنو  أو  الربوج,  يف  ي ظه  علم ال  النظر  وهو  اجلن,  طريق  هذه عن  ر 
أنه ال يستخدم ا  على املقصود,  األشياء حىت حيصل الناس  ]شرح .جلن حىت تصدقه 

    [ 2/297فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد:
 : لتوحيدئم التعلم للب العلم أن يكون دامن سعادة املؤمن وطا

ال   ,مر فطريالتوحيد أ  :ومن قال  , بد منهفالتعلم ال    ,لشفاءهو ا  العلمقال الشيخ:  
إىل الوقتو   ,تعلمه  أن  حنتاج  فيه  نبذل  أن  إىل  اجلهوال  ,ال   , بنفسه  اهل ج. فهذا  د 

ع يف ال يق  حىت  ,ماً يتعلمه دائ  بل التوحيد حيتاج العبد أن  ز وجل,ع وجاهل حبق ربه  
ذلك   نواقض  من  عالمات ,.التوحيدشيء  املسعاد   ..فمن  العلم  , ؤمن ة   , وطالب 

ح  ]شر   ه ءة يف مسائل والقرا  , يدحيكون دائم التعلم للتو   والداعي إىل هللا عز وجل أن 
  [364ت:كشف الشبها 
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 التفكر يف عظمة هللا عز وجل وعظمة صفاته: 
للعب التفكر يف عظمة هللاقال الشيخ: ال بد   عز وجل وعظمة صفاته, وكيف د من 

أت  إذا  السم أنك  تركيب  على املت  بعضها  السماوات ع و   بعض,  وات  وعظم   ظم 
لألرض ابلنسبة  السماوات  عظم  مث  أنت,  لك  ابلنسبة  ااألرض  عظم  مث  ي لكرس, 

ع اب مث  للسماوات,  نفسك لنسبة  على  توجب  حىت  وتتصاغر  تتصاغر  العرش,  ظم 
ك إذا ف عز وجل حق تعظيمه, وتوجب على نفسك الذل, ألن العبد ال ينتعظيم هللا  

آمن هبذا حقيقة أن يكون أذل وأال يرتفع وال يتكرب, ألنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة 
 يمه. ق تعظ  حعظم هللاخلقه ومقداره, مث هو ي

وهيته, وأصل اإليان التذلل هلل بعد اإليان بربوبيته سبحانه وتعاىل وأمسائه وصفاته وأل
وخشوعاً يف القلب كان أكثر إيااًن   جل و   ز فكلما كان العبد أكثر ذاًل وتعظيماً هلل ع 

عند هللا عز وجل: )   أتقاكم وأعظم مقاماً  [ 13( ]احلجرات:  إن أكرمكم عند هللا 
 [95_94ان:أصول اإلي  ]شرح
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 له العلم وأهفصل:  
 علم: ال  ة ق يقح

الش العقي قح   :خيقال  ه ل ة  ام  عز هللا   تاببكم  لعل و  وبوجل     هللا صلى    رسولهسنة  , 
 أعظم   وال   ل, جو   زع   م ربناال ك   ن  م راً ظم قدع أوال  م  الكال  يف   عفإذ ال أر   , وسلم  ه علي
, م علَّ و   م ل  ع  رك منباملاو   قوففامل  سلم,و   يه عل   ى هللا ينا صل بالم نك   ن ه م دعب   فعأر   وال
   [105:ريسات التفر ض ]حماذلك.يف    دهتجاو 

 بركة العلم: 
نيتك صاحلة فيه, أن تكون  العلم  الربكة يف  الشيخ: من أعظم أسباب  ...والنية قال 

 فع اجلهل عن عريك, الصاحلة يف العلم أن تنوى أن ترفع اجلهل عن نفسك, مث تنوى ر 
منهما, فهو على نية صاحلة يف العلم, فريجى  ن األمران, أو األول اهذ  فمن استقام له 

يف العلم.]شرح    إذا استحضرهتما   وهذه النية ينفعانك كثرياً   صد ذا الق ول, وهله القب 
    [10-9كتاب الطهرة من بلوغ املرام:

 اإلنسان يشرف ابلعلم: 
إذا نظرت إىل كتباق الشيخ:  اليت ه  الرتاجم   ل  اليوم  يدي  بني   من   يبةقر ي  _  _ ك 

أ أن  سبقواوجدت  العلم  أهل  من  أوقاهتم,  مماً  نفيس  العلم  يف  وبذلوا  وكانت , 
لدي العع  وم,  ةم عظي هم  الصعوابت  على  أقبلوا  أن   ؟  مل    ,لمذلك  يعلمون  ألهنم 

للعلم بني ج, وأن املسلم إذا مل ياإلنسان إمنا يشرف ابلعلم  صدره, نبات  كن حاوايً 
العلم ترفع, وبعدم    م ك, فبالعل تكون منزلت  ذي حتويهم الالعلدر  فبق يء,  نه ليس بشفإ

(   ت ن أ توا العلم درجاذيالو   مكمن  فع هللا  الذين آمنوار يال هللا عز وجل: )  ختفض, ق
 [269حماضرات سياسية واجتماعية:[]11]اجملادلة:

 ( 13)ـــــــــــــــــــــ 



 :البعد عن امللذات يف بعض األحيان
كذلك , و , والعبد الصاحلحلصا لرجل الوعلى ا  لم,الع  بطاللى  عبغي  : ينيخقال الش

 ن.بعض األحيات يف  اعد عن امللذعلى الب   سه نفاملرأة الصاحلة, أن يعود  
ترون   اليوموحنن   علي   _ كما  فاضت  يت  حبيث  ور, األم  نا_  الناس  فيما  إن  نافسون 

ه ا في , ومتقشففيه  مبا  ه  رء بني احلني واآلخر أن يذكر نفسيرحيهم, وينبغي على امل
لمع العاألمو ض  بعاجلة  بعر  عليه  اسرية  أو  ض  امللذات  ترك  فيه  مما  ك تر لشيء, 

يف أو    , كن اب, أو املسك, إما يف الثيليع  نعمة هللا عز وجل رًا لكاألشياء, تذ استعمال  
ذلك,شاالفر  وحنو  الع  ,  حفيتذكر  ويتذكر  النعمة,  عليه بد  هللا  صلى  املصطفى  ال 

 [54م:ملراوغ ان بل هارة م لطاب اكتشرح  ]وسلم.
 العلم:   على أهل عرتاضااليف  جال ع تعدم االس 

الشيخ ع ينب   :قال  العل طا  ىل غي  عموملب  في م  أويسمع  مااً  ر يباد  ال  أنأ  يقر   , 
على اب الراسخني    العرتاض  العلم  يقررون,    فيهأهل  أو  يوردون  يق فيما  من   نبلو أو 
ر, ألن هللا عز كاابإلن   يعجلع, وأن الوأن يطال  ن يتمهل,أ, بل جيب عليه  رواايتال

عليمق ك ل  وفو يقول: )    وجل الع[ فطال76يوسف:( ]  ذي علٍم  د تشكل لم قب 
د ي له أن يستعجل وينتقم, فال ينبغالعلأهل ض بع ع نيرب صيستغوقد  ة,ملسألعليه ا

م, خاصة أهل العل   م ني له وجه كالىن حىت يستبأتوي  تأىن,أو ينكر, أو حنو ذلك, بل ي
أئ  ذا كانواإ السُّ من  امة  يف  والراسخني  أن ...هبم,  املقتدى  لمعلنة,  يف  حسن   وهذا 

ل العلم أو د أهنتقاا يف و أ العلم,  لئمسا  يفعجل   اً غري متأني ائماً كون دطالب العلم ي
" ق"   , من سورة صلف امل  تفسري], ألن مع املستعجل الزلل.اً خنو ذلك, فيكون متأني

 [241:يداحلد  سورة  إىل
 ( 14)ــــــ ـــــــــ ــــــــــ 



 طويل:  إىل وقتحيتاج    قد  ئلملساف اإلشكال يف بعض اشك
الب ند طون ع يك نيد أجل كالة, واإلشكال يف أي مسأإش يعرض اترة :  شيخقال ال  

اإلشكالم  م, ألنالعل  علم  علم, وكشف    عرفة  فال ...و آخر,اإلشكال  أ شكل,  إذا 
د سنة, فق أو يف    , رهش  يومني, أو يف   يوم, أو يف اعة, أو يف  السعنه    كشف أن يلزم  ي

ا بعض  طائفة  ئلساملبقيت  ال  عند  أهل  تمن  ومل  عدداً,  سنني  حىت   هلم كشف  علم 
هلاستبا ااحلاال  قوضع  م  يف  وأذكر  م,ن  ف فظ  حجر  وب بن  نفسي قييه:  يف  هذه  ت 

    [242ل: ]تفسري املفص  كال اإلشة حىت أزال هللاثالثني سن
 ء:حنااء والش غضلب, ووقوع ارقةيف الفحتري احلق ال يكون سبباً 

 فرقة يف  سبباً للحق  حتريه  على حتري احلق...وال جيعل    طالب العلم قال الشيخ: حيرص  
وقالعبا يف  سبباً  وال  ال د,  بينهم,والشح  بغضاءوع  يت  ناء  وال ثري كذلك  يف    دودبل  اً, 
الذجياد يريد  ل جمادلة  بسكينة وهدوء, وماالنتصار والقوة,  ي  ذلك  يتكلم يف  ا بل 

اإل أ السنة الرجل تكون عنده    له: ا قيل  و هذا مل يف حنه هللامام مالك رمح مجل قول 
الشيطان   ." ألن  سكته وإاللسنة, فإن قبلت منرب ابال, خي  "   ..قال: .ها ؟أجيادل عن

نايف , ويمسلك شائك يف النفوس للسنة, وهذا  تصر لنفسه ال ن ين نسال اإلعيج أييت, ف
 . اإلخالص, وينايف ما جيب

ملسائل تصر لنفسه يف اال ين  ى أنوعل   حللم والصربى انفسه عل لعلم  الب اعود طا ي  هلذ
ال   يراديف اإليقته  يف طر ن  ه ويف علمه, وطع طعن فيابل, و قء امل اجالعلمية, حىت لو  

هب وجي اذيتأثر  على  عل  ,  ألنالعلمالكالم  لنف ,  منتصرًا  وليس  للعلم,  م بلغ  سه, ه 
, 2/471ة:حاويقيدة الطعشرح ال ]ل لههللا عز وج  صار حيرم نفسه انت   واملنتصر لنفسه 

474] 
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 : هحالمن ال يعلم    تزكية 
هذا   يف  رتشذا مع األسف انوه  اله,ح  يعلمن ال  م  يزكى املرء   جيوز أنال  :شيخلاقال  
بالز  املرء  ال  بة ني طل من حىت  فيزكي  بناًء على ظاهر هو ال  اآلخر, و علم,  يعلم حاله 
ا دقق األمر إذ هو إذو  يه ىن عل, وأثا, ورمبا أتىهذا كتب له يف  رمب ية, ا تزكيسميه أمره

 [ 206ل:صملف  اري ]تفس.دةجي  فه معرفة ال يعر 
  :لعلمل  لب املتعلم قابالً جيعل ق  رمحة  ابلمني الدعاء للمتعل 

ال قال  الشيخ:  عبدالقال  اعلم رمحك هللا "  شيخ حممد بن  للوهاب: "   متعلم دعاء 
 . هو الرتاحم  معلمل واملتعاال بني  التعلم  ن مبىنأل ابلرمحة,  

ذا الذي  " وهدك هللاشر ه " أولبقللمتعلم    دعا لطاعته "  م ارشدك هللا" اعل  له:وقو 
ع  يك   لمني,املع   لى ينبغي  متلطفنيونأن  الت  ,لمنيعت ملاب  وا  والتعامألن  معهم لطف  ل 
قل أبحس املعلم جيعل  ما جيد  للعلم  ن  قابالً  املتعلم  مقلهتفتحاً  م ب  ]شرح ه.علي   بالً , 
  [45-13:ل صو األثالثة  

 :ن الدنياوالبعد ع   أهل العلم 
من الرغب   ن الدنيا, وسلموا من اهلوى, سلمواسلموا م   اذإقال الشيخ: أهل العلم  

رك هللا عز وجل هلم نتصار للنفس, ابرة, الرغب يف االلشها  يف غب  الر   يف املناصب, 
 حق يفنزول  دأ الفس, فهنا يباالنتصار للن  مأما إذا كان اهل  وفيهم, ورزقهم القبول,

 [ 281.]حماضرات يف الرتاجم:ككان كذل  من 
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 : نهع  مل تحي  ماتدع املب
السأل طا ب د عٌ  شيخ  لٌب  ي  عن األخذ عن شيخ عنده  املبتدع ما ؟ فأجابه: ما   صح، 

جازات يف إلواسناد  ائل اإلمث مس  ه،غري    دجت   تتحمل عنه، وال كرامة لست  حباجٍة إليه، 
كاثر،  ت  ا نوعهب  ممن يعتين  تلذٍُّذ، وفيها نوعيها نوع   السنة، يف احلديث فيف    ن أو القرآ

معه وأتخذ منه، مث يقع يف قلبك حمبت ه، وما ، فتجلس  جة شرعيةن حاها ع وليست كل 
من وجدت    ماا  إذ  ،خطري فيدك إال وسيقع يف قلبك حمبت ه، ت عرّ ض نفسك لل علمممن  

.  إال هو، فهذا أمرٌ   جبواك العلمي    [ 1/86]لقاءات وجلسات:آخر 
 : العلمالتواصل مع  

جية واضحة, وال بد أن , وعلى منهه على أصولهلتدرج في لم من اعاللب  يف ط  ال بد
فيه شيء سهل,  ليس  أنه  العلم على  وتثبيته,   أنخذ  ثقيل من حيث فهمه,  بل كّله 

 م ي نسى إذا ابعة, فالعل اصلة ومتو م بد له من    ال  هو ثقيلف   لم,الع  بواستمراره مع طال
 [9لنووية:ا  بعنير األقى.]شرح  , وإذا تواصل معه طالب العلم فإنه يبكتر 
 حتول النقاش إىل جدال فخريمها الذي يصمت:   ذاإ

ال يقصد منها الوصول إىل شتغل ابجملادلة اليت  قال الشيخ: ينبغي لطالب العلم أال ي
أ مع  تناقشت  فإذا  ولو كااحلق,  حىت  العل حد,  طلبة  من  من إخو أو  ,  من  أو  انك 

س  تفتح  فال  يكي بزمالئك,  أن  أبس  ال  للشيطان,  مسألة لبش  النقا  ون الً  حكم  يان 
حتول إذا  أما  فيها,  احلق  يصمت,   وبيان  الذي  فخريمها  جمادلة,  إىل  ألهنا   النقاش 

بقصد انصرفت عن   لرأيه  ينتصر  لرأيه, وهذا  ينتصر  هذا  احلق, وصار   املغالبة   بيان 
 [ 416ل اإليان:أصو   ]شرح
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 لإىل هللا عز وج وة  الدع فصل:  
 : ةإىل عز وجل على الداعي  وةلدع أثر ا

قال الشيخ: الفرد إذا دعا إىل هللا عز وجل, وأمر ابملعروف, وهنى عن املنكر, آبداب 
 نية:الدعوة وشروطها, وحبسب ما أنيط به, فإنه يقوى فيه أشياء إيا

س, ويكره الشر, وابلتايل يضعف أثر لط الشيطان على النفه يضعف تسأوهلا: أن**  
 ه. بيب الشر إليحت طان عليه يف  الشي

فيه انتشرت  الذي  الزمن  هذا  مثل  يف  وخاصة  العزة,  جهة  من  عليه  من   أثره  كثري 
 غرايت, والصادات عن احلق وااللتزام به, واملغريات للفطرة اليت جعل امللهيات, وامل
كون عنده عزة, هذه ونشر اخلري, فإنه ي  , هو إذا دعا, وأمر, وهنى, يهاهللا الناس عل 
تبعثه   إليه,  ع العزة  أن يدخل  الشر  يعكر لى عدم قبول  ما  إليه  ينفذ  أن  عدم قبول 
 عليه دينه. 

الداعية إىل هللا عز وجل حيب **   النفس أن  الدعوة إىل هللا عز وجل على  أثر  من 
جل, وأحب دين هللا عز و   دعوة, وأحب نشر نه إذا أحب الأهل اخلري, ويعينهم, أل

 ء مع من أحب.ملر وا  ,ذ حيب أهل اخلريئ, فإنه حين تكثري اخلري
يشعر **   وجل  عز  هللا  إىل  الداعية  أن  نفسه  يف  اإلنسان  على  الدعوة  أثر  من 

اعية إىل هللا عز وجل قلق وال ريب ابلسعادة, ويشعر ابنشراح الصدر, ليس عند الد
  نينة ألنه دعا. لسكينة والطمأوال بعد عن ا  , يف صدره

الذي يشي يف هذا سلم  اإلنسان املوآخرها: أن الدعوة إىل هللا عز وجل توطن  **  
الدنيا,  إىل  الركون  وعدم  اآلخرة  حب  وهو  جلل,  عظيم  أمر  على  توطنه  السبيل, 

 [ 28]حماضرات منهجية:وحب الدنيا هو رأس كل خطيئةوالركون إىل الدنيا  
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 هللا:   قُّ من املوت يف سبيلوأش,  احلياة يف سبيل هللا أعظم
ال الل الكلمات املور ن أمجشيخ: م قال  ز بن ابز شيخ عبدالعزيثة عن مساحة شيخنا 

يف الثالثني سنة املاضية _ رفع   ربيهم شيخهم, ومالدعاة, و و والد  الذي ه  ,رمحه هللا
الهللا قد  منزلته مع  , لهداء, والصاحلني, من أمجني, والشنبيني, والصديقره, وأعلى 

قال  أبل و  أنه  تب رمحه هللا كلمغ كلماته  إىلة  عن   العظم  لغ  موطن  تكلم يف  ملا  أتثرياً, 
 ." وت يف سبيل هللاوأشقُّ من امل  , م  عظأ   ل هللاياة يف سبي " احل  قال: الدعوة,

يف سبيل   وت  صعبة, وامل احلياة يف سبيل هللابلغ إىل العظم أتثرياً,  وهذا حق, وكلمة ت
املثابرة,  مع  كنهياة, ولحيح فقدان احليوت يف سبيل هللا, ص  , تنيهللا, جياهد سنة, سن

الن يبلغ هذه املوحسن  إذا كية  الشهارتبة,  له   حلياة يف سبيل هللا ا  ولكن دة,  تب هللا 
الدعوة, وكلنا  أشق, ومنها احل بياة يف سبيل  ما  بذلك  يثبط, وما  حيس  بني ني واقع 
تصرف واشهوات  الفعلي,  اجلهاد  ساحة  يف  امليع أ  ة, ملرء  اجلهاد  ساحة  يف ىن:  داين 

يدافع عن  هللايل  ل يف سب القتا أن  بد  بد  , ال  ويدافع عن   أن فيه مشقة,نفسه, ال 
مث يزعم, ويتوكل, ويقدم, وكذلك يف أمر عتادة,  عواطف النفس امل ه  في دام  وإق  نفسه, 

ويف   , جلو   األمر يف رفعة دين هللا عز   عالً عامة أن يكون فياة يف سبيل هللا ب الدعوة, احل
اللدعو تبليغ هذه ا أنه شاق وصعب, ألنه يصرف   , اليعاً بنا مج ذي هو واجة  شك 

 يرغب, نه, وهذا ال ريات, وهذا صاد عأثالت  ر يف املرء يفكر, وينظشياء, وجيعل  عن أ
دث, حت امل  ذا امليدان ال ما بقي يف ه  ,ن هللا عز وجلوهذا ينتقد, ولوال الصرب منحة م

بتنا, ل أن يثوج  عز   نسأل هللا   ترون أمر ضخم, وكبري,   ماك   وال السامع, ألن األمر
 [2/358:  ساتوجل   ]لقاءات  يل هللا. احلياة يف سبوأن جيعلنا صبورين على    وإايكم,
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 ملهم: الب داءة ابألهم فا  معشموله, إىل اإلسالم ب  وةالدع 
ة, ألن دعوة الناس عو لدوله يف اخذ ابإلسالم يف مشنهج أن يؤ ينبغي كم   شيخ: لا  قال
اءة تدرج والب دل ومن غري املسلمني, حبسب احلكمة واملسلمنيايعين من    اإلسالم,   إىل

ة عو الً بد ث فالذي ال يهتم م  له, إلسالم بشمو اىل  عى إدلكن ي    ,هخر آ  م إىلفاملهابألهم  
هللا ال توحيد  إىل  وجناس  عز  الشهادحتقو   ل,  مل يق  فإنه  اإلسالم,  حتقيق  يهتم تني   
 ن غري انفع. مبا كار انفعاً و  سالم يظنهم الصحيح, بل اهتم إبسالإلاب

يما الناس ف   و ع يد أن  دون  العقيدة فقط,    لى ع  يف دعوته  ر من يقتص  من الناس أيضاً 
 ما يؤدون به حقوق العباد, وهذا و ,  مالاألع يف    يف العبادات, وما يصلحهم  همحيصل 
هو يف الباب الذي قبله _  م  مافسره اإل  اإلسالم _ وهو ما. فحقيقة   فيه نقصأيضاً 

  عزيع ما أمر هللا اً للدعوة, وهو اإلسالم الذي يشمل مجمنهاج  ذ ب أن يتخ الذي جي
 هنى سلم  يه و ى عنه رسوله صلى هللا عل هنو   عز وجل   هنى عنه   و أ,  ابر إجيوجل به أم

 ب التبع.ها من اب ت وغري أتيت بعد ذلك املستحبامث    رمي,حت
قق الدعوة يف حياكيم  وهذا يؤكد أنه جيب أن ي فه  املرء   و وكيف يدع   ة الناس ؟ف حت 

 و ه  انكإذا  يح ؟  إلسالم الصحه على وفق اتإىل دين هللا عز وجل, وأن تكون دعو 
كون ملتز ماً ابإلسالم ين  ب أه جي نفس   الكامل الشامل فإنه هو يفم   اإلسالسيدعو إىل
يسلم املسلمون   والعو   اإلسالم, فإذا كان يدالدخول يف  ب عليه من ما جيوحتقيق  
  عوة, أو إذا دحيبه هللا عز وجل ويرضاه يف أمر ال  ت مباأي ن هذا مل  ه ويده فإمن لسان

ن ن: إكالذين يقولو   خر غري مهم, اآلء الشي ويقول  م,الساإل ء منىل شيكان يدعو إ
ذلإة  دعو ال العقيدة والتوحيد وتفهيم  النىل  التوحيد والشرك م, وبيان  اس غري مه ك 

 . ام كذا وكذهم, امله اإلسالم أن هذا ليس مب  قة قي وما يضاد ح 
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 ل به.  عز وجهللار مأ  الذي سالم  أيتوا ابإل  مانة, وملأل اهؤالء أيضاً مل يراعوا  
اإلسالم ترك حقيقة اإلسالم وأوامر  و ت  دايللزهعوة  أتى الناس للناس ابلد  من   لكذك
 فرط. والعقيدة, كذلك هذا م  يد وحهي والعلم والدعوة إىل التمر والنة واأللعظيم ا

إذ اجلفالواجب  على  الكامل, كما  اً  اإلسالم  يتخذوا  أن  عز  أميع  به, مر هللا  وجل 
 جاً هلم. منه وه أن يتخذوالسنة,    ب تالكايف    ا جاءوكم 

س يف النا  م بنياليو الف  وع اخلقلواقع أن من أسباب و ا    يف لكثري رى اوفيما أرى وي
فهم   هو يفلسبب  أن ا  من األفراد أو غريهم _ء  وا, وبني الذين يدعون _ سعوةالد

 ون تقل ذ سيحينئ  م كله فإهنم ميع ابإلسالاإلسالم ويف طريقة الدعوة, لكن لو أخذ اجل
لعلى كلمة   يراعيكن  سواء,  يراعي جوانب ال  ذهذا  أشياء, يا  وهذاك,  ها  فرط يف 

م يف تهقل مة, حىت صار املخلصون على  صارت األ حىت    وهكذا ء,   أشياوهذا يغلو يف 
  مجاعات. نسأل هللا عز وجل السالمة أقوال وإىل  وإىل   فرق ني إىل عموم األمة متفرق

 [ 190إلسالم:ل ا]شرح فضاألوىل.    ةاعم جلقة اف طري كل ما خيال  والعافية من 
 ط: بغل   غلط ال يردال

تزيد من االفرتاق, وهذا ا أمساء  حيدثو إال    املؤمنني   خ: مما جيب على عباد هللا شيالقال  
أنه صل يف كوحيل  حص فتباغض إذا    ل زمان من  ملز هؤالء ابسم, واآلخرون   ان ئتت 

أفكار مذاهب و  تأ نشأو    عات أو نشأت مجا  ديدةفنشأت فرق ج   مسوا أولئك ابسم, 
ال ترد   ةالسنة واجلماعة: أن البدع   لأهعد  قوا   ومن   ة زادت من فرقة املسلمني,ديدج

صرب, منه يأعت دي عليه ون يل    ذاإ  انبل يصرب, حىت اإلنس  د بغلطوالغلط ال ير   ببدعة 
...ألن ية بتسميةيقابل التسم   أو    عز وجل, وال يقابل الباطل بباطلهللا   ب عند وحيتس

  [263:النفوس.]شرح فضل اإلسالم  تمعوال جت  ثر وأكثركأ  اهذ قر يف
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 هم: يتداعليه ه وليسس  تبليغ رسالة هللا للنا عزوجل عليه  هللا   إىل ية  داع لا
عز وجل:  الشيخل  قا نوح يفقص   ذكر هللا  الزمن   كبوت العن  سورة  ة  ولقد   )  , ليبني 

فلبث فيهم ألٍف سنة   ):  قال  , ر من سورةدة يف أكثموجو هذه  (  نا نوحاً إىل قومه ل أرس
اوهذا    [ 14بوت:عنك]ال  (   عاماً   مخسني   إال مع  من  الز دف,  هلهو  صيلة حلاالطويل 

, ومل الطويل  مانيف أان أمكث هذا الز ية, كالداع   ت يفالذي  ل  لطويالقليلة, الزمن ا
ما   ن ن, إما أيدو زمن الطويل والناس ال يستفعلى النتيجة, كيف أبقى هذا الحصل  أ

 سه, ويرتك على نف  يبون, فيقتصر أقوله مشكوك فيه, وإما أن يكون الناس ال يستج
التبليغ  ن ما, ولكن م وإ  إماو   عوة,الد ه, سالتر   جل و    عزهللاعن    عرف اهلدف, وهو 
عليك إال   إنيتذكر قول هللا عز وجل: )    فإنه به,  أمر هللا  لذيإبالغ الناس البالغ او 

 [1/506ات:وجلست  ءاقا]ل[  17ى:( ]الشور البالغ  
 : الواضحهل الباطل يف احلق  ع أنة ماه ال مد

أبنواع من   طلل الباع أهحلات مخلوا يف مصاود  احلق عن    ن تنازلواالذي  :قال الشيخ
 رب لصترك لهذا    أن  , ةحمصل  فيه  ن هذا أ  واوظن  , لدينيةا  و أ  ةلفكريإما ا  تملصاحلاا

 افق ن نو أ وإمنا املهم  ,صلح الناسي أن م هس امليل , هب لوج  عز لذي أمر هللااب الواج
 ر هللا عز قد هذاا وإمن نايس لاحلكم فيه لمن ألن الز  ,ناسلالح ااحلكم الشرعي يف ص 

, عاماً سني  مخ  سنة إال  لفأ  ه م مكث يف قومسالعليه الفنوح    يف خلقهيضي    جلو 
 م,قو ال ال معموما  يشرع ه الكم وعلى ح ينكو  الهللا كمعلى ح صابر فهو ومع ذلك 

أنزل هللا عز   ه املصاحلة م يه قو ه وسلم ملا عرض علي عل   هللا ى  والنيب صل   وما صاحلهم 
 داهنة ال م  ,اً فإذ(دونتعب بد  ما  ال أع*لكافرونايها   أاي  قل) :ةاءة العظيمالرب ورة  جل سو 

 [136:لملفصا  ريفس]ت.وجل   عزهللا   لهنز أ  لذي اضح اق الو حل طل يف اأهل البا  مع
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 :إىل هللاداعية  مة للمن األصول امله احلرص على زايدة اإليان
ب ال همة يف تربية طتزكية النفس: من األصول امل  ات الداعية: صفمن  قال الشيخ:  

د من ن وتقويته, فكان قلما جتياة اإللعلماء: تزكية النفس, واحلرص على زايدالعلم وا
أن جتد  أول زمان الدعوة إىل وقت قريب  يف  , ب العلموطال  ,محلة الدعوة من الدعاة

هلم,   النوافل  بعض  عدم حصول  أو  التدين,  يف  أو ضعفاً  العبادة,  يف  فتوراً  عندهم 
 ك, ثرة تالوة القرآن, فكانوا يتنافسون يف ذليام, وكصلرص على ا, واحلكقيام الليل

, كانوا يف املساجد, وقد قاموا قبل ذلك ملؤذن األولبل كان األكثر منهم إذا أذن ا
 [ 111اضرات منهجية:شيئاً من الليل. ]حم

 : هل احلق أب   الذين ال يوقنون  اففستخا
)  قال   وجل:  عز  و فاصرب  هللا  هللا إن  والعد  حق  يستخفنك  ( ال    ن الذي     ي وقنون 

نوا من أو كا  , مالساإلل  أها من  نو , سواء كاواانما كمه ال يوقنون  [ الذين  60]الروم:
املغ  ال  مني,سلري  , وأن يصربوا مأهل احلق يف دعوهت  ؤالءأال يستحف ه  جب وافإن 

فنك الذين يستخ وال  )    ابلنتائج عند هللا ألن العلم    صواب الطريق الذي هم فيه   على 
 اب صو جهة ال  منه  ف بتحويلاالستخفا  ذا االستخفاف ؟ ون هكي( كيف  قنون يو ال
يوقع  ىل شره إجبف  فاتخ سوته, االدع   يف ت إحيف  الدعوة يء  مصلحتها, ل  عطراجات 

نفعل معها, ويغضب يف نفسه, أو يف أمور ينه حيمل على  واستمرارها, االستخفاف أب
أشيمجاع  يعمل  وفئته حىت  بستبغاء  ته,  الدعوة  ال  بب ضها  هبا,   يتتصرفاته  استخف 

 ماً الل ك قو ي ىت ح به ب, فيغض غض  فيه م  الال له ك يقيغضب, أو  يستخف من جهة أنه
ي  . وما ينشرهى مسعته, ومسعة دعوته, وما يقوله,  عل ر  ه, فيؤثل عن نقيف حالة غضب 

 [1/507:اتلسوج  اتءلقا]
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 : البدع  لهأو   فار, من الك  م  لإلسالل م عادٍ على ك  ردلا
على  لاالشيخ:    لاق اإلاملبتدع رد  أئمة  حال  يف  ظاهر  هذا  يشغلو ...الم,سة  ا ومل 

املبتدع   ن شرالكفر, وذلك أل   أهل  ر مللوسائ  رى والنصاد على اليهود  لر أنفسهم اب
يظهقد   مريثلكر  ال  وال   اإلسالم,  أهل  يؤم ن  ع   اإلسالمن  أهل  كافر ال  أما,  لى 

 . مسلم  واضح لكل  ره بنّي ر وضه  رّ شف  رى لنصامن اليهود وااألصلي 
د رّد على اليهو الفرّ طون يف  عة أهنم م واجلما  نة ي نسب إىل أهل الس  نحيسن أا ال  ذوهل
املعتزلة   من  نينيالض العق بع  , كما قال سالملرد على أهل اإلن ابنشغلو رى ومصاوالن

أ  وغريهم:  انشغلوا  هل  إن  اإلسالعل   د لر ابالسنة  أهل  الر ى  وتركوا  عل م  ى د 
ما سب  هب ذا سبه..ر.افكال م  ق هو  أن شربيانه  يد  ن  أعظم, ألن هؤالء  ون خل البدع 

 م نفرة. منه القلبففي    رى والنصاوأما اليهود    م, ابسم اإلسالاملسلمني  على  
م  ه وليس  أنعىن  ذلك  اهأن  م   ؤمنني امل  ذا  ابل  ينشغلون  ال  اليهود   علىلرد  لسنة 
متعني   عأهل البد   نوميني  ل ص األ  راكفالمن    عاٍد لإلسالمرد على كل م  فال...والنصارى

على   ومّنا من يردّ ,  ود والنصارىعلى اليه  من يردّ ا  كّل منا يرد يف جماله: منّ ...و فرضو 
, ومن بدع بسنياملل   يساتمن تلب م  يضة اإلسالني لبيعاً نكون حاموحنن مج  ,  بتدعةملا
  [157-156ة االعتقاد:ملع  ]شرح الكفار.  التضالوشرك املشركني, و ,  بتدعنيامل
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 مسائل تتعلق ابلكتب فصل:  
 : ديسة كتاب التوحبعد درا  كشف الشبهات تكونتاب  كدراسة  

اجلميع   التو أبنوصى  يدرسوا كتاب  دراسة ن  هذه يس  حىت  صلة مف   حيد  من  تفيدوا 
 الردود  ال تتضح عندهفقد    قة التوحيد دراسة مفصلة بد  تاب ك   يدرسمن مل  و   الةالرس
ت  بععلى   الشبهات  علير  ص  نريده  ه د  ال  مب  وهذا  نسري  انهج ألننا  طلب  يف    لعلم ية 

     [29كشف الشبهات]تاب التوحيدسة ك ات تكون بعد درابهلششف اك أن دراسة    األصلو 

 منزل: كل    يف كتب ومراجع
لكل منزل   : سئل الشيخ التفسري   : فأجاب؟    ما أفضل كتاب يكون مرجعاً   طبعاً يف 

 " أو تيسري العزيز احلميد "  الدعوة   ةأئم ب  ف كتمعرو    التوحيدويف  "تفسري ابن كثري"
ا" ا  " الفقه  ويف  اوأمثاهل  "جمليدفتح  مالروض  احلاشيةملربع  حاشيته  ع  فيه   "   مع  ألن 

أخره اإلسالم واألدلة...إىل  لكن   اختيارات شيخ  احلديث كثرية,  احلديث كتب  ويف 
ذه  : هيعىن البلوغوشرح  "ماللس اسبل "أو " للشيخ ابن بسامشرح العمدة" من أمثلها

  [ 267:ءاتللبيت.]لقايصلح   ما   منها  يكون   كتب شيخ اإلسالم وابن القيم أيضاً 
 : وصية بكتاب يف اللغة

الشيخ حممود حممد هبا أستاذان  فيما أذكره يف هذا املقام وصية أوصاين  قال الشيخ:  
الكتب  د  وق   , بيةالعر   أديب مصر وشيخ   ،شاكر  ه تسأل ب,يف األد قرأت عليه بعض 

أو رةم له:  قلت  اللغة   ؤهقر أبكتاٍب  صين  ,  اقرأ فقال يل   .يف  : تل ق  .العربلسان    : 
، قالتااًب آخأ ريد ك  جملًدا  رب عشرون لعلسان ا : إذا كان عشرون جملًدا كبريًا عليك، ر 

: قرأانه على لقامث    ية,للغا  , وهذه كانت كلمة مؤثرة علم حبث عن شغٍل آخر  غري الفا
ْلهوملثة تويفّ   ويف الثال  تنير م  املرصفي  حممد سيد شيخنا    [1/476:]لقاءات   ن كم 

 ( 25)ــ ــــــــــــــــ



 بوب كتابه: سلم مل ياإلمام م
أد الشيخ:  الناشقال  بعض  التر خل  م   اخل دبويب يفين  مسلماً   أنسلم, وكصحيح 

 رمحه هللا مل يبوب كتابه, وإمنا   م أن مسلماً معلو ه, و صحيح   وب ي بذلو ا هرمحه هللا 
 أنلعلم  لب الطا  نع الشراح, فال ينبغي ص   ه منلي فإنالداخب  ويالتبا  , وأمه كتباً جعل

القيامة ابب كذا, أم يف كتاب  : رواه مسل قولي , ب كذاصالة اب و يف كتاب الصفة 
  أوهلا أو ملرها يفذك  , هلضاً أي  ىع ران ت  الكتب جيب أعه, و من صنليس  تبويب  ن الأل

 [ 1/162:ح العقيدة الطحاويةيذكرها.]شر 
 ه:ب عليمكذو  عنهمامن تفسري ابن عباس رضي هللا  اسقبامل نويرت ابكت

ط العل شــــيخ: غ قــــال ال ب مجعــــه يف  كتــــا  موس, يفلقــــاوزآابدي, صــــاحب امــــاء الفــــري لــــّ
  نســب البــن ..,..ديثالتفســري عــن ابــن عباس,...فإنــه  ألجــل عــدم علمــه أبصــول احل

 [22مية:ابن تي ماإلسالشيخ ري لالتفسما هو براء منه]شرح مقدمة يف أصول  عباس
  اســري ابــن فعلــى أنــه مــن ت  ز أن ينظــر فيــهو وقال: تنوير املقباس موضوع مكذوب, ال جي

ملفق, وفيه أقــوال خمرتعــة, وفيــه مصــائب عظيمــة, ال   ا هوا, وإمننهم عباس رضي هللا ع 
 [ 164أهل العلم.]حماضرات يف التفسر:ه من يعرف حالن مل  إالجيوز النظر فيه  

 لإلمام حممد بن عبدالوهاب:  نسبته ال يصح"  تاملو ىن متكام  حأكتاب " 
ــئل الشــــ  ــا  ســ ــام    صــــحة نســــبيخ: مــ ــاب " أحكــ ــدكتــ ــام حممــ ــن    متــــىن املــــوت " لإلمــ بــ

خصــه موجــود خبــط الشــيخ, ملخصــه  فأجاب: ال يصح, هــو مل ؟  هاب رمحه هللاعبدالو 
  نســبوهوه خبطــه,  كتــاب خلصــه, شــافيوطي, على طريقة الشيخ إذا مّر بــه  ب السمن كتا
ال  م متــىن املــوت,  م القــوم واســتدالالهتم, ولــيس ألحكــااليعــرف كــ خلصه لهم ولكن له, 
 [1/300:وجلسات ]لقاءات يصح
 ـــ(26)ــــــــــــــــــــــ 



 : اللض كتب ال
املبتدعة قال   جيوز    الشيخ: كتب  وال  قراءهتا,  جيوز  التساهل اقتناما  جيوز  وال  ؤها, 

يف احلكم ي  حة, هة صحي حلاج  اللعزو إليها إليها, أو اذكرها, وال اإلرشاد إفيها, وال  
 . ة واإلجنيل احملرفةار لتو مثل النقل عن اعند أهل العلم  

  [1/79:.]لقاءاتوالفالسفة أعظم  هن يغيب, زلة ابب شبهة, يعين الذتكتب املع
 للقراءة, لكن ي باح ن ينظر يف التوراة واإلجنيل نظراً له أ  وقال: ال جيوز ألحد وال حيل 

 ليهم. لنصارى, وإلقامة احلجة عد على اليهود والر ل  فيها  ينظروا  لماء أنللع
مم : كل ما فيه إضالل عن هدى طالع عليهاالتوراة واإلجنيل يف اال  ا له حكم أيضاً 

املضللة, ككت الكتب  من  وس نته,  وسلم  عليه  هللا  صلى  السالنيب  والكهانة ب  حر 
, أو كتب ااهتثري فالك وأتنجوم واألالوضرب الرمل, وكتب الضالل املختلفة يف ذكر  

 [ 204:أصول اإليان  , أو كتب الوثنيني.]شرحالصائبة
 رمحه هللا:  عبدالوهاب  د بنحمم   ماملإل حيد "  بكتاب " التو لعناية  اب صيةالو 
هبذاشيالل  قا ابلعناية  أوصى  وحفظه  خ:  عظيمة,  عناية  وأتمل   , الكتاب   ودراسته, 

ن تبعهم من وم رسلون  وامل  ءعليه األنبيا   نق الذي كافيه, فإنه احل  ة ما مسائله, ومعرف
اه بد جتلى العما احتواه مما جيب ع  ةسر ادمعن  اف  ر وإن االنصهذا    صاحلي عباد هللا,

لنذرب وإه  سوء,  علي ير  اإلقبال  ملن  والب شرى.]الابخلريؤذن  ه  لشرح كتاب   تمهيد 
ا  [561التوحيد: عل وقال:  الكحرص  هذا  تعلم  وعل هومدارست  تاب, ى  ة ى كثر , 

  ون يف صدرك بعد احلجج والبينات, ألنه هو خري ما يكن  فيه م  وفهم ما  كرته, مذا 
 ه _ إن شاء هللا _ سبباً بألن  لم,  ليه وس هللا عوجل, وسنة نبيه صلى    عز  ب هللاكتا
  [ 1/201كتاب التوحيد:شرح فتح اجمليد لشرح  ]لفالح, وا من أسباب النجاةماً  عظي 
 ( 27)ـــــــــــــــــ 



 صنفات يف كتب ومرأي الشيخ فصل:  
 ( 150ت ) ت  بن اثب النعمان  حنيفة يبأل الفقه األكرب:

...وقــد حــّث فيــه علــى  اد,عتقل االئكتــاب اشــتمل علــى كثــري مــن مســاالشــيخ:  ل  قــا
ــد    ــف يعبـ ــل  كيـ ــه الرجـ ــال: " ألن يفقـ ــافع, وقـ ــم النـ ــم  العلـ ــع العلـ ــن أن جيمـ ــري مـ ــه  خـ ربـ

لفتــوى  ح ا]شــر لف.ة السيــدقلع  ع خمــالفاملواضــ   ضعــ خــذات يف باؤ عليــه م  لكثــري",...ا
 [182_181ى:احلموية الكرب 

 ( 150مي ) تملطليب املخز بن يسار ا مد بن إسحاقحملالسرية 
]حماضــرات يف العلــم  وفيهــا مــن املنكــر الكثري  ,يهــا مــن الصــحيح الكثــري: فخشــيالل  اقــ 

 [511ملتعلم:لعامل واوآداب ا
 (180)ت  يهبو يف بسو ر املع قنرب ن عثمان ب عمرو بن ل :الكتاب

لــه, مــن    أفضــل مبــا ال حــد  نحو هــولالً يف امث هرت إىل كتاب سيبوينظ إذا: خالشي الق
ه, ألن ذاك ما فيه التقييدات املنطقيــة الــيت  خر ىل آة وإيمن شروح األلفتأخرين  كتب امل

ــأخرين, وفيــ  ــذوق للنحــوه ســعة, و وردت يف كتــب املت ــه ت   لبالغــةاالنحــو مــع    جعــل  ,في
  ويـــة]شـــرح الفتـــوى احلم .اً مجيع  متشـــى  ةوالبالغـــ   صـــرفنحـــو والجعـــل ال  ,اع بينهمـــ مجـــ و 

  [446:ىالكرب 
 (185  الفزازي ) تن حممد  يم ببراهالسري: إل

   [76بن تيمية:ال]شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ .ليلكتاب جخ :  يالشقال  
 (241حنبل ) ت لإلمام أمحد بن : واجلهمية ةالرد على الزاندق

تـــاب  تقريظ الشـــيخ للك].لســـنةاصـــول أهـــل  أرك مـــن  ملبـــااألصـــل ا  يخ : هـــذاشـــ لاقـــال  
 عجمي[بيب الش بن ش: دغ ستاذقيق األالذي طبع بتح

ــــ ــ       (28)ــــــــــــ



 (241لإلمام أمحد بن حنبل ) ت  :صلى هللا عليه وسلم ورسوله هللا عةاط
يــه   عل صــلى هللال  و ســ طاعــة الر   اه : كتــابظيمــاً مســ  ع رمحــه هللا كتــاابً   : كتــبخالشــيقــال  
 [209:شرح أصول اإليان ,103شرح فضل اإلسالم:.]اب مفقودوهو كت وسلم

 ( 255) ت   حظااجل  ر بن حمبوبمرو بن حبعلنصارى:  الرد على الاملختار يف 
الــدفاع عــن  وي يف  ب نفــيس يف الــرد علــى النصــارى, ولــه كــالم قــ قــال الشــيخ: لــه كتــا
عــن    لكنه مدافعلتهم, وحن بهم,مذه زلة معروفتعزلة, واملمن املعت الدين, وإن كان هو

 [1/450قاءات وجلسات:يف مناح.]لالدين 
  (261  ) ت القشريي  لمبن احلجاج بن مس لمسمل  صحيح مسلم:

 , كما قال الشاعر:يخ: صحيح مسلم كتاب عظيم جداً لشا  لاق
 دم  ـ ـــــــــــــ ــــ ن ت قــــ يذــــــــــــــــــ فقالوا: أي ه      اري ومسلم البخوم يفـــــــــ ق نازعت

:  من الصناعة مسل سح   كما فاق يف       ةاق البخاري  صحلقد ف  فقلت 
 يفاق البخار ة والضبط  اع مسلم من حيث الصن

 [1/615ءات وجلسات:اق]ل
 ( 273ت  )بن يزيد ابن ماجه القزويين    مدالسنن: حمل

علــم  ل الن أهــ ري مــ رتضــاه كثــ .ا.التبويب.لــك, وهــذا بوبه تبويباً حســناً يف ذ :يخشالال ق
ــامل  يف العلــــم وآداب    ]حماضــــرات.لتبويباتن الفوائــــد واالكثــــري مــــ   تماله علــــىشــــ ال العــ

 [374واملتعلم:
 ( 276بة ) ت مسلم بن قتي  بن لعبدهللا  كاتب:ال أدب
   علــمينبــت ألحــد ريــش يفكاتــب " الــذي مل  يبــة صــاحب " أدب الالشــيخ: ابــن قتقال 

 [1/449.]لقاءات وجلسات:يهعل  وهو عيالاألدب إال  
 (29)ـــ ــــــــــ ـ ـ 



 (280عد بذي )ت يم الرتمكحلااحلسني    يل ن ع بمد  حمل:  لواليةختم ا
  ية وابحتمــال أن يفضــل الــويل علــى النــيبوالتم الخبالقول    : أول من أحدثالشيخقال 

ذلــك    لواليــة...وكاناالرتمذي...وذلك يف كتــاب مســاه : خــتم    ميكفيما يذكر عنه : احل
  ح العقيــدةر شــ يف    لبهيــة]الآللئ ا.با البايف هذ فة واالحتاديةملتصو سبباً لضالل جهلة ا

 [2/510:اسطيةلو ا
  ( 286روف ابملربد )تعري املم كرب بن ع د األد بن عبمد بن يزيحمل  لكامل:ا

  امل, وجدان أنه شحنه بتفسري اآلايت, وتفســريلكملربد يف انظران إىل ا الشيخ: إذا قال
  ردوداً ج, وضــمنه  اخلــوار   بدأج, و يف فكــر اخلــوار فيــه    األحاديث, بل جعل فصالً كبرياً 

 [1/450ات:ءات وجلسا]لقهم.وئن مساياوباخلوارج,    ىعل 
 ( 303) ت   النسائييب  د بن علي بن شعمحأل:  " تىباجمل " صغرىلسنن الا

اضــرات يف العلــم  ]حم  ..فيهــا دقــة كبــرية.قــه عزيــز, فيــه أانة.ف  ايهــ وف: مبوبة,  الشيخقال 
 [373م:ملتعل وآداب العامل وا

 (  310) ت   لطربيايد  مد بن جرير بن يز حمل:  نقرآال يآ  عن أتويل  يانلبا جامع
 .تفسرييف ال ةفملؤلم الكتب اابه أعظكت:  الشيخقال  

 .ديثواألحا راثاآل وسوعة كبرية يفمابه كت  قال:و 
فكتابــه    واألداين,, وتفسري آايت العقائــد ة السلفيداب عقيف هذا الكت هر ير قتل: وقا
 [39_38__34 :فسريحماضرات يف الت].يدةقعلدع يف ام من البسل  

 ( 310ت   ) لطربياد  ييز  بن  يرمد بن جر حمل :"لطربياريخ ات  "  وامللوكم ماتريخ األ
 [33تفسري:الت يف ]حماضرا.شهورامل  الكتاب:  الشيخقال  
 

 (30)ـــــــــــــــ 



 (311 ) تزية  ق بن خن إسحامد بحملحيد: التو 
ذلــك    عمــ و   ,ه, مســاه التوحيــدحيحصــ مــن    عــةقطيمــاً, وهــو   عظكتــاابً   تــبك  لشــيخ:ل ااقــ 

  لهــ معــروف _ مل يوافــق بقيــة أ  _ كمــا هــو الصورة لةوهي مسأ ,سائلمليف بعض اغلط 
   [2/491دة الطحاوية:يف ذلك.]شرح العقيالسنة 

 ( 321) ت حاوي  طبن سالمة ال  محد بن حممدأل  ة:اويطحالالعقيدة  
ة  نســ ال  ديث واألثــر أهــلاحلــ   له أهقدعتيملا  ها  حثبا مة يف جلّ ة موافققيدع : الشيخقال 

 .عليه  ع انت قدت مواضمثّ  نمجال أليف اإل  ة...وذلكواجلماع 
بعبــارة حســنة  ة  الســنة واجلماعــ   مشــتمل علــى أصــول اعتقــاد أهــل  فهــذا الكتــابوقــال:  

ا  جاللتهــ لــى  ع لعقيــدة  وهــذه ا:  وقال. هدت علينت قامسائل  , إال يفقرير طيبوبتة يدج
    [18_15_1/13ية:و الطح]شرح العقيدة ا.الً ياً طو رحش  ظها حتتملألفا وجازةو 

واســعة, وجـــزاه خـــرياً,     أاب جعفـــر الطحــاوي رمحـــةفرحم هللا..,.باركــةملالعقيـــدة ا:  وقــال
 [514_2/491:العقيدة الطحاوية]شرح  .سوبعقيدته النانتفع بكتابه هذا فكم ا

 (327) ت   ازيالر   ريسبن إد   حممدحامت  لرمحن بن أيبد اعبل :تفسريال
 [100يمية:بن تال تفسريل أصول ايفح مقدمة  ر ش].رشيخ: تفسريه املشهو لقال ا
 ( 330) ت  ريشعحاق األسعلي بن إمساعيل بن إات  مصنف
لــى مــذهب  الــيت صــنفها ع تــرك فيهــا املصــنفات    اتفنثــالث مصــ صــنف    :الشــيخ  قــال

  الثغــر  هلل أئرساو   نةابواإل مينيمقاالت اإلسال :هي ثالثال ملصنفاتوهذه ا ةالكالبي
 [  369احلموية:شرح الفتوى ]لةم نة يف اجللسقة أهل اير و طنهج أها بيان ميف.و .

  :نة يف أصول الداينةاباإلله: 
  [474موية الكربى:فتوى احل]شرح ال.ة مقبولاجلمل : يف لشيخاقال  
 (31)ـــــــــــــــــــ 



 (356روف ابلقايل )تعاسم بن عيذون املقل بن المساعيإل األمايل:
مـــن    فيهـــاة ملـــا  فاحلـــديث إضـــ  اعـــاينوم  ,نقـــرآلمـــن العلـــم بتفســـري اا  فيهـــ   خ:لشـــيا  قـــال
 [1/450:قاءات ]لف مشهورما هو معرو واألمثال  هوحنو  لشعرث اللغوية يف ااملباح

 ( 360) ت   الطرباين يوبأمحد بن أبن   يمانسل مصنفات  
ــال   ــيخاقــــــ ــة املشــــــــهورة, ا:  لشــــــ ــه املعــــــــاجم الثالثــــــ ــم الكبــــــــري,..لــــــ ــم  و   ملعجــــــ املعجــــــ

]شــرح فــتح  .نفاتصملامن أجــل  السنة صنف يفم  هلط,...واملعجم الصغري,....وساأل
 [553توحيد:الكتاب    اجمليد لشرح
 (370صاص ) ت بن علي اجل د: ألمحقرآنأحكام ال

 :  قسمه إىل قسمنيقال الشيخ:  
  لفقه.ما يعرف أبصول ا  كامحاألول: ذكر فيه أصول االستنباط, وأصول األ

 القرآن.  امحكه أذكر في  الثاين:
     [75فسري:الت ت يفراية.]حماضند احلنفع كتاب مشهور وعمدة  

 ( 380ت )  الابذيكلا ريالبخا من إبراهيبمد  التصوف: حمل أهل ذهبالتعرف مل
ــال   ــيخاقـ ــتمل ع     :لشـ ــه هللاتمشـ ــا يكتابه...رمحـ ــى مـ ــاد الســـلف يف  لـ ــق اعتقـ ــل  وافـ جـ

  [234:الكربى ية]شرح الفتوى احلمو املسائل.
 [1/314:وجلسات لقاءات].بطي باتك  وقال:

 (382بدهللا بن سعيد العسكري ) ت ن ع دثني: للحسن باحمل  صحيفاتت
, أي: األشــياء الــيت تقــرأ  تصــحيفات احملــدثني "  ":  مســاه  ,ةنــوادر كثــري   يــهل الشــيخ: فاقــ 

     [2/291ف.]لقاءت وجلسات:...فيه لطائغلطاً,
 
ــــ ــ ــ   (32)ــــــــ



 ( 388)ت   يت اخلطايبسلبم ايهار ببن إ  محد بن حممد  نفاتصم
لتــأويالت  لسلف, لكن له بعض اقة املة على طرياجليف  هللا اخلطايب رمحه :خيلشال قا

فهــو مــن أئمــة الــدين, والعلمــاء الــرابنيني,  , ه هللامحــ يف هــذا ر  رو عــذوهــو م ا,يهــ ف اجتهد
ف يف التوحيـــد والصـــ  ف يفألـــَّ ــنة,فات, وألـــَّ   مو نصـــرة علـــ يف    متنوعـــة  تفـــامؤللـــه  و    السـ

 [222ى:كرب ال ويةتوى احلم ف]شرح ال.والسنة بتاالك
 (  408) ت  زاعيعفر اخلمد بن جحمل: هىنتامل

 .نف نفيس: مصشيخلاقال  
 (450يب املاوردي )تبحممد بن حلعلي بن   :نالنكت والعيو 

  حماضــراتممــا يعتقــده مــن االعتزاليــات, وأورد أقــوال السلف.]قــال الشــيخ: أورد كثــري  
 [14يف التفسري:

 (458ت ) قيالبيه وسىمبن لي  ن ع ني باحلسن محد بأللصفات:  وا  اءمسألا
أبـــــواب    يفط  صـــــفات " خلـــــّ ليف كتابـــــه" األمســـــاء واالبيهقـــــي رمحـــــه هللا    :الشـــــيخقـــــال  

  [97ية:تقدمني.]شرح الفتوى احلمو يها على طريقة أئمة السنة املفجير  مل  فات, و صلا
مــن    يف كثــريواشــتملت    ,تالصــفا  علــى أدلــة كثــرية يفاشــتملت الكتب الــيت من  تابهوك
هللا عــز    نســأل  .مهــموينقــل كال  ,تكلمــنيعــن امل  عافيــدو  هــ و   ت ابطلــةيــالأتو   لــىلــك ع ذ

  وتــدوين   ,وروايــة احلــديث  ,السنة  نشريف    اسخةر   دمله من  ق  ملا  رمحةوال  ووجل له العف
 [  347:احلموية  رح]شيف اجتهادهخطأ  هداً أيكون جمتأن  نرجو    واالجتهاد ,ذلك

]الآللئ  . اإلثبــاتســنة املتقــدمني يفلأئمــة اعلــى طريقــة    فيهــا  رجيــ ت مل  اليــ أتو   هلــ وقــال:  
 [2/26ية:ة الواسطح العقيدالبهية يف شر 

 
 (33)ـ ــــــــــــــــــ 



 (471لقاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين ) ت  داعبل  :إلعجازدالئل ا
ب  يعــين يســتوع العلــم أن يــّر عليــه,    الــببــّد لط  الجــداً, اً هــم جــدكتاب م  :لشيخال اق

 [1/621ت وجلسات:نه مهم جداً.]لقاءافكرته, أل
   (478)ت  وييناجل يوسف بن   ن عبدهللامللك بعبد اايل املع  يبألظامية:  الرسالة الن

  ة يفر شــاع واأل  ,ألشــاعرةطريقــة اعلى  .العقيــدة النظاميــة..  ة ابســممطبوعــ   :الشــيخقــال  
وض  مـــــن يفـــــ هم  مـــــنو   ,مـــــن يـــــؤول  :مـــــنهم  ,تنيفـــــرقعلـــــى    اتيـــــ لغيبوا  فاتلصـــــ ت اآاي
  ,عـــىنملاى تفـــويض  جـــرى علـــ   النظاميـــة  الةأو الرســـ لنظاميـــة  لعقيـــدة اوهـــو يف ا...,عىنامل
 [404ى:موية الكرب حلا وىفتل.]شرح افالسل هذا هو مذهب   ظ ن أنوي
 (496ترئ )املقسليمان بن جناح تصر التبيني هلجاء التنزيل: لخم
ذي كتبــت  الــ ه  جائــ ه  يــان وبالعثمــاين  ملصــحفســم او ر لكتــاب هــ اموضــوع  :يخالشل قا
ا  لـــــــم وأنفســـــــههـــــــذا العاملؤلفـــــــة يف    م الكتـــــــبة مـــــــن أقـــــــدالعثمانيـــــــ ه املصـــــــاحف  بـــــــ 
ــة ســامية...احتوســعهاوأ دمي الشــيخ  قت].رســمة يف علــم الؤلفــ ملا  ببــني الكتــ مــن    ل منزل

 [للكتاب
 (503)ت ايناألصبه لراغبحممد امفضل بن لل :  نفردات القرآم

ئـــه  وانتحا,  ادقـــ تع  االده يفط عنـــ غلـــ علـــى  هـــا  أمثل مـــن  قـــرآن,  ردات الفـــ م:  يخلشـــ ا  قـــال
ــذهب ــنياملتكل   مـ ــامـ ــر ب: مفـــ : كتـ ــفآن, لردات القـ ــب األصـ ــن  هاين, و لراغـ ــو مـ ل  ثـــ أمهـ

 [114م وآداب العامل واملتعلم:]حماضرات يف العل   ت.عاين املفرداكتب يف معرفة مال
 (504سي ) تمد الطربي املعروف ابلكيا اهلرالعلي بن حم  أحكام القرآن:
  الشــافعي  ق ارة يوافــ فتــ   ذاهبدون النظــر إىل املــ  ط مــن اآلايتؤلفــه اســتنبفيه ميــزة أن م
 [75]حماضرات يف التفسري:صاصعلى أيب بكر اجلفيه    وقد ردّ  واترة خيالفه

 (34)ــــــــــــــ 



 (505  ) ت أمحد الغزايلن حممد بن د بحمم  دحام يبأل: الدين إحياء علوم  
مثــل إحيــاء    ,التصــوفتــب  ..ك.يف   النظــرملبتــدئنيلطالب العلــم ا بغيين : الالشيخقال 
ح  الصـــ إب  ,يحالصـــح  كو ل ســـ لد األن مـــن أرا  ,وغـــريه  ,يلاز الغـــ   دمـــ ايب حأل  ,لـــدين ا  ومعلـــ 

  هــــا علــــومفي  الــــيت  ويف الكتــــب  ,ةته يف الكتــــاب والســـنجيــــد ضــــال  ,لالقلـــوب واألعمــــا
  تــىجتــد أنــه قــد أ  ,نيصاحلظر إىل كتاب رايض الوان ,ويشفي ,يكفيوالسنة ما اب الكت
  ةجــ  حان يفحنــ   بــل  ,اهــ  غري ظــر يفالن  ىلإ  يس هناك حاجةفل   ,الغاية  ا يقرب من ذا مبيف ه

 [330يان:ح أصول اإل]شر نة.لساب و تاكلالوم  ع   ز علىإىل الرتكي
د,  نــه مــا أجــالكوم الــدين,  علــ   حيــاءإايل يف  ذلك الغز ر من اعتين بوقال: السلوك...أكث

 [1/313ات وجلسات:قاء.]لنه خلط الغث والثمنيأل
 (516بغوي )تفراء الال ن حممد بن مسعود بني بن لحسلتنزيل  المعامل
ن  ما ذكــر مــ معظم  الصحة يف    رىألنه حت...,ابملأثور  هم كتب التفسريمن أ :الشيخقال 

 [تفسري امليسرلا تابلكالشيخ تقدمي ]واايت.األقوال والر 
 (538) شريخمالز  رد بن عم مود بن عمر بن حمم حملالكشاف:  

ث  احــ املبراد  إبيــ   حنهد شــ إليهــا فقــ   لــيت يرجعــون ا ةلــ ز عتصــول املأ أصل مــن : الشيخقال 
يف  ائر...و كبـــ عتزلـــة يف أصـــحاب الذهب املا : انتصـــاره ملـــ ..منه,.قيـــدةلعيف ا  ةتزاليـــ ع اال

القدر...تلقيبــه أهــل الســنة    ...ويف مســائلســحرال  يفني...و عقليــ يح اللتقبــ وا  التحســني
بريه  ..تع.,هزاءتســ او   ,ةهــا ســخريفي  وصافصفهم أبو و ,ة  القدري  ,ةويش: احلةاب بذيئأبلق
 .رميلتحوا  ,رة التكويروهذا يف سو  ,مه وسل يل ع صلى هللا  للنيبقاص انت  فيهري بتعب
 
 

 (35)ـــــــــــــــــ 



ولكنــه ملـــيء    يـــه,عل   واوقــد رد  ,يــةللغو اائـــد  لفو ا فيـــه مــن المــاء ملــ لعاعتــىن بـــه اوقــال:  
ممــا متيــز بــه    ,وعلــوم العربيــة  ,حــوالن  عــة يفو احــث متن.على مب..احتوى...ابإلعتزاليــات,

ا  ذهــ و   ,كالســبوحســن    ,ألســلوبايــث ح ن م ,بةجية ع ياغ ه ص...صاغ كتاب,شريالزخم
ديــث  أحافيورد    ,يثيف احلدة  ياليس من أهل الدر   الزخمشري...,ه كل أحديقدر عليال 

لــى  ع يوردهــا  فإنــه    اهــ وإذا أورد  ,الكتــاب قليــةليات يف يرائســ ال..ا. ,وضــوعةوم ,ضعيفة
  [82_81_80التفسري: ]حماضرات يف.ايةحلكل ابيس
 (543يب ) ت كر العر بعبدهللا املغافري املشهور أبيب   مد بن حمل  كام القرآن:حأ

ات يف  استنباطات.]حماضـــــر   وردخ: تكلـــــم عـــــن اآلايت بكـــــالم حســـــن, وأقـــــال الشـــــي
  [75:التفسري

 (561مصنفات عبدالقادر اجليالين ) ت 
, كتــب  و " الفتوحات " وغريهــامثل: " الغنية ",    قادر له كتب قيمةخ: عبدالقال الشي
 [299)298كشف الشبهات:هللا وحده.]شرح    يها األمر بعبادةحيد وففيها التو 

 (597ي )تبن اجلوز ال:  لنظائره وا النواظر يف علم الوجو نزهة األعني
ــدة يف  :يخالشــ قــال   ــامــن الكتــب املفي امل  العــ وآداب    علــمت يف ال]حماضــرا  ب. هــذا الب
 [113م:واملتعل 

 (600سرور املقدسي )ت  واحد بن علي: لعبدالغين بن عبدالحكامعمدة األ
  هبـــا.جــداً ونفيســـة البـــد مــن العنايـــة  مـــة  مهكتـــب    ب...هــذهتا.وكه..: كتابخالشـــيقــال  
 [377_376تعلم:امللعامل و ب الم وآدارات يف الع]حماض

 (620املقدسي )تدام مقبن مه  دابن حممد بن ق أمحدبن   هللاعبدمصنفات  
 [12تقاد:االملعة  ]شرح ملغين., اليت منها اشهورةكتب امللا  حباص وقال:
 (36)ــــــــــــــــــــــ 



 املقنع: له: 
 : كتاب عظيم النفع.  يخشلا  لقا
 اد: عتقعة االمله: ل
 [12]شرح ملعة االعتقاد:لة النافعة.سار : هذه الالشيخل  قا
   (652ت)  ةتيمين  ر بهللا اخلض  بدع  ن ب  بدهللان ع لسالم بدابعل: خبارى األقمنت

  ة هبـــا.عنايـــ مــن ال  جــداً ونفيســـة البـــدمـــة  كتـــب مه  .هــذه.ب.ه...وكتاتاب: كالشـــيخقــال  
 [377_376لم:]حماضرات يف العلم وآداب العامل واملتع

 (656براهيم القرطيب )تر بن إعم  ألمحد بن من صحيح مسلم:  أشكل  املفهم ملا 
يم, مســاه:  عظــ   ححه بشــر وشــر مســلم ",  حيح  " صــ   هخلــّص فيــ   تــاابً ألــف ك  الشــيخ:ل  قــا
 [77ري:يف التفسح مسلم.]حماضرات  يصحا أشكل من  فهم ملامل

 (671)ت طيبلقر ل : احلسىنمساء هللايف شرح أ  األسىن
 [76رات يف التفسري:]حماضه أتويالت.في  :الشيخ  قال

 (671القرطيب )ت  رحف  بن  بكر بن أيب ن أمحدمد بحمللقرآن:  حكام األاجلامع  
ــن القــيم  ليــ ع   ثىنأ.ها..نســ حوأ  القــرآنات يف أحكــام  : مــن أكــرب املؤلفــ الشــيخ  قــال ه اب
ــه فيـــــ متيـــــ ...وغريه ــوم املتنز أبنـــ ــن العلـــ ــةه مـــ ــدو ام والفواألحكـــــ   وعـــ يف    د يوجـــــ ا المـــــ   ائـــ
 [76_75سري:ضرات يف التف.]حماهغري 

 (676)ت  يو ن النو يحي بن شرف بن مري بن حسل  ة:األربعني النووي
  ,يــثحادألوهي موجودة يف هــذه اال ن مسألة من مسائله إم ماف ,دين كلهال لمع  فيها
  ,امــةعيعة بشــر أصــول ال  فهــم  ألن يف فهمهــا  ,مهمــةنايــة هبــا  ..فالع.,أو فقه  ,عقيــدة  مــن 
   [12:]شرح األربعنيمحكاث اليت تدور عليها األيدحاألا افإن منه  الدين   دقواع و 

 (37)ــــــــــــــ 



 (676)ت  وويسن النح بن ري م بن يحي بن شرف ل:  صاحلنيال ضراي
ــال   ــيالقـ ــة ع ت اأمجعـــ :  خشـ ــى  ألمـ ــنه.لـ ــات:اءات وج]لقحسـ ــرا2/243لسـ   ت, حماضـ
 [558ة:منهجي

 (684ايف )ت القر ن بن عبدهللايس بن عبد الرمحمحد بن إدر أل  الفروق:
ــاب نفـــــــيس جـــــــداً,الشـــــــ   قـــــــال ــم, ع   يخ: كتـــــ ــاءات  مهـــــــم مهم.  لم,...فهـــــــوعلـــــ ]لقـــــ

 [1/550جلسات:و 
 (689سي ) ت  قدقدامة امل ن بن ن عبدالرمحب دمح: ألين لقاصدمنهاج اصر  خمت
 [328اجم:يف الرت   حماضرات]السلوك. د يفجي بكتا:  الشيخ  قال
 (694لبوصريي )تل  ربية(ال ح خريد الدرية يف م اكبكو الالربدة )دة  قصي
أ يف  دبــ أن    ن بعــدىن, لكــ واملعــ فظ  جزالة يف الل  فيه ,.أوهلا حسن .منظومته. :الشيخقال 
  لعيــــاذواك  ر شــــ  اله يفأدخلــــ   واً غــــال غلــــ   لميــــه وســــ صــــلى هللا عل   النــــيب  صــــفة وو الســــري 

 [3/113توحيد:كتاب الح فتح اجمليد لشرح  ]شر هلل.اب
 (728) ت  ة  ابن تيمي مإلسالا شيخ  اتنفمص
وا  قــ فتامــا  هــا  قــرر فيم ابــن تيميــة ألنــه  شــيخ اإلســالكتــب   لعلــم: عظَــّم أهــل االشيخقال 

مــن    عقائــدال  ا يفكتبــو   ن علــم ممــ من أهــل اللكل واحد  ا ما  يهرك فتو ,  ليهع   مجعواعليه, وأ
  [2/492يدة الطحاوية:لعقح ا]شر .داتتهااالج

 نقل.والعقل  لتعارض ادرء   ه:ل
  ل املبتدعــة مــن وأصو   ,تكلمنيل املأصو   دحضيف  أصل    الكتاب  فإن هذا: الشيخ قال

ء  امــــ صـــنفات عل م هـــذا مــــن  يعدلـــه يف  مصــــنفمث  لـــيس  و   وحنــــوهم  واملعتزلـــة  األشـــاعرة
 .املسلمني

 (38)ــــــــــــــ ـ 



..أعظم مــا  .والنقــل,العقــل    درء تعــارض : كتابهاً ر جلها قدوأ ظمهاع أ .من ..هبتك    : قالو 
 [412:ةيمو احل توىالفشرح  ]تها.العقائد جبمل يات و ات والغيبفالصأبواب    ألف يف

 [1/132واسطية:دة اللعقيشرح ا]الآللئ البهية ابلعجم ايظتابه العك  :قالو 
 :يةلواسطة العقيدا :هل
ىن هبــا العلمــاء بعــد شــيخ  تــ قــد اع   اارها واختصــ ى وجازهتــ لرســالة علــ هــذه ا  :الشــيخل  اقــ 

علــى    ,لســنة واجلماعــةائــد أهــل  عقان أصــول  تملت مــ شــ اقــد  هنــا  اإلســالم رمحــه هللا, أل
نهــــا  لك  ,األلفــــاظ  ةوجيـــز الة  لرســــ ذه اوهــــ   ,لعظيمـــةالة  هــــذه الرســــا,...وافيةاخلالصـــة ال

ــدة    ..هــذه,.اجلماعةو   نةلســ أهــل ااد  قــ واعتج  همبــن  علــمل لة  ســ مدر    ههــذ  ...ةاملباركــ العقي
 شــــرح العقيــــدة  يفبهيــــة  ]الآللــــئ ال  امعــــةجلا  ,املختصــــرة  ,يمــــةلعظا...,ركةابملا  ةالرســــ ال
 [675_556_16_15_1/13واسطية:ال
 [292إلسالم:ا]شرح فضل  .املباركة املختصرة ة: العقيدالوق
 لتقديس  ا  ساسقض أو نكالمية أعهم الدب  همية يفيس اجللبتبيان   له:
رض العقــل  اتعــ درء  اب  وكت  ,فهو,اب بليف هذا ا ظيمة جداً عن الكتب ال: مخالشي قال

ــل ــم مـــ   ,والنقـ ــفات  ف يفا ألـــ أعظـ ــواب الصـ ــاتو   ,أبـ ــد  قلعاو   ,الغيبيـ ــهائـ ــرح    ].جبملتـ شـ
 [412:ةالفتوى احلموي

  رةنصــ   تبــه يفك  قــد...يقــع ضــمن ع ,ومهم  ,ماب عظــي..كتــ ,.جلليلر اا الســفهــذ  :الوقــ 
 عن حياضها. ذبوال ,السنة

 :حملبة ايف دةقاع  :له
   [1/344الواسطية:]بدهب لعبه وحمبة الر ر لالعبد  حمبة  ة يفسينف  رسالة  الشيخقال  
 [2/398لتوحيد:تاب اك  ]شرح فتح اجمليد لشرح.لعظيمةته ال: رساوقال
 (39)ـــــــــــــــ 



 يطان:ء الشن وأولياأولياء الرمح له:
  ن ء الــرمحاليــ أو   ,اءفات األوليص  عرفةالعته يف من مطحيس...,.: مصنف مهمشيخلاقال 

  ,ه هللامحــ كعادتــه ر ,    يــاً كاف, شــافياً  اً طت بســ صــفاه بســط هــذه الألنــ   ,انالشــيطوأوليــاء  
ــه املثوبـــــةوأ ــزا  ,جـــــزل لـــ ــن أهـــــل    ,اعنـــــ   هوجـــ ــنةوعـــ ــدةالع  شـــــرح]اجلزاء.ري  خـــــ   الســـ   قيـــ

 [2/79الطحاوية:
 [400ان:يطوأولياء الش ء الرمحن ب الفرقان بني أولياكتارح  ]شفعةالة الناوقال: الرس

  :ةيو احلم  الفتوى :له
إثبــات  و   ,وجل  عز  ت هللاصفا  يف ,فب السل قرير مذهيف ت: رسالة عظيمة شيخلا قال

ــه   ــا أثبتـ ــا أث  , لنفســـههللامـ ــولهبومـ ــه رسـ ــلى هللا  تـ ــه وســـ   صـ ــاد انتوبيـــ ,  لمعليـ ــاان فسـ ل  حـ
.كانت مـــن أقـــوى  ..,ةذه الرســـالفهـــ ....,النيغلريـــف احتهلني, و وأتويـــل اجلـــا  ,ملبطلـــنيا

  ,نهمعيــ عمــوا أوأ  ,ظهــرايً   نصــوص وراءهــمخلفــوا ال ين الــذ ,ف الباطــلائــ و الردود على ط
ى هللا  رســوله صــل  وســنة ,يف كتاب هللا ,لواضحاتبينات الاايت اآلعن ا آذاهنم أصمو و 
  تــوى احلمويــةلفشــرح ا].أتويلهوابتغــاء    ,فتنــةتغــاء الاب  ,هوا كــل متشــابتبعــ , وايــه وســلمعل 

 [13_7الكربى:
 :بكريلا  يف الرد على ةستغاثالاله: 
 [27هات:شف الشبرح ك]ش.بهذا البا ظيم يفكتاب ع   :  يخالشقال  

 فسري:له: مقدمة يف أصول الت
ــال   ــذاالقـــ ــيخ: هـــ ــاب    شـــ ــدالكتـــ ــد جـــ ــيم املفيـــ ــول  املســـــ   ,اً العظـــ ــة يف أصـــ مى " مقدمـــ

   [2/30ات:جلست و لقاءا].التفسري
 [175فسري: أصول التيف .]شرح مقدمة  النفيسة  هذه الرسالة: وقال
ــــ ـــــــــــ   (40)ـ



 :األئمة األعالم  ن الم ع فع املر  له:
 [178: الرتاجميف  اتاضر , حم304:يةفقه  ]حماضرات.به النفيس: كتاخالشيال  ق

 (745)ت ايناجليبن حيان.  يعل ن  ف بسحيان حممد بن يو  يبأل  يطاحمللبحر تفسري ا
ة  كثــري   ائــد...فيــه فو ,ع يف العقيدةد بــ المــن  ســلمت  لــيت  االتفاســري    ن مــ   ربيعت  :خالشيقال 

 [73رات يف التفسري:حماض]حلياة.يف اه , وآرائب املؤلفبتجار ة  تعلقم  ,متنوعة
 (748عروف ابلذهيب)تاين, املكم ثمان قاياز الرت أمحد ع   دم حملبالء: لنم االأع  سري
ات يف  اضـــر حم].هـــل العلمأ  مجتـــرا  هـــايفع   ب الـــيت ت طـــالكتـــ لســـن امـــن أح:  خالشـــي  قـــال
كــم هللا _ يف مــا  _ حفظ  يلتكم: مــا رأى فضــ لســئو   [62وآداب العــامل واملــتعلم:  علــمال
 يتربك بزايرته ؟هذا من  ض العلماء:بعجم يف ترا  يف السري هيب رمحه هللار اإلمام الذكذ 
الم  خ اإلســ يعلــى طريقــة شــ   بــادة جيــديف توحيــد العالــذهيب رمحــه هللا فهــو  ا  : أمــ جــابفأ

كــذلك  وغــريه, فهــو    ان والقــدرات وعقائد السلف يف اإليصفألمساء وال, يف اةتيميابن 
ا أشــبه  ومــ ألربعني,  , والوعكال  ,كثريةذلك مؤلفات   وله يف يدة السلف الصاحل,على عق
ــر فيهــا رمحــه هللاه عــدم حتصــل لــ ه حفإنــ  وســائل الشــرك,  وأمــا يف  ,ذلــك   , خاصــة يفري

ن تيميــة, بعــد وفــاة  ابــ خ اإلســالم  زمــن شــي  بعــد  لــذي ألفــهســري, الألخــري هــذا: اكتابــه ا
ل بوســـائل  التســـاه  لعبـــادات الـــيت فيهـــا مـــن اه كثـــرير ســـنني, فعنـــدســـالم بعشـــ شـــيخ اإل

ك  لتـــرب و ا, أرؤيـــة الصــاحلنيب  والتــربك  عنــدها,الة  لصـــ وا  ور,بــ لقعنـــد ا  ءالشــرك, كالــدعا
  يفاهل  فعنــده تســـ   ذلــك,  هاهد, أو أشـــبايف املشــ   و يف األمــاكن ابلــدعاء عنــد القبـــور, أ

   [1/138وجلسات: ك.]لقاءاتر حتريره مسألة وسائل الش  دمراجع إىل ع هذا 
    (748هيب)توف ابلذر ملعكماين, اعثمان قاياز الرت مد أمحد حمل حلفاظ:رة اذكت

 [62: رات يف العلم]حماض.أهل العلم مجترا  يهاف  ع  طالكتب اليت ت  سن الأح  من 
 (41)ــــــــــــــــ 



 (751)ت  يم اجلوزيةعد بن قبن س ر بن أيوبكب  بن أيب  مدحممصنفات  
  يــةم ابــن تيبكتــب الشــيخني الشــيخ    نةالســ  مــن أئمــة أهــلن رو تأخ: اعتىن املالشيخال ق

  ]شــرح.ن عليهاقــو  يوافت الــيتولالجتهــادا,ئــة يدلر متها مــن املــذاهب ام لســالقيوابن ال
  [2/492لطحاوية:قيدة االع
 ايف:ملن سأل عن الدواء الش  ايفك, أو " اجلواب الوالدواء "الداء  " له: 

ــي ــن القـ ــة ابـ ــاد العالمـ ــيخ: أجـ ــال الشـ ــه هللاقـ ــداء  "    ه: يف كتابـــ م رمحـ ــدواء "الـ , أو "  والـ
يف بيــان آاثر الــذنوب واملعاصــي اآلاثر    ",  ســأل عــن الــدواء الشــايفملــن  ايفكال اجلواب

  الذاتيــــــة يف ذات اإلنســـــان, والشــــــرعية والكونيـــــة يف حيــــــاة النــــــاس  الكونيـــــة, واآلاثر
   [648م.]تفسري املفصل:أبمجعه

 د:بااد يف هدي خري العد املعاز  له:
لنــاس حيتــاجون  عليــه وســلم ا  هللاى  يء,...ســنة النــيب صــل ظــم شأع   نةالســُّ   :لشــيخاقــال  

هـــدى خـــري    عـــاد يفاملزاد    كتـــاابً جامعـــاً يف هـــذا مســـاه: "  ن القـــيمبـــ ف اإليها,...هلـــذا ألـــ 
 [560ة:هجيت مناضرا, حم2/245وجلسات:اد" ]لقاءات العب
 :ن السائريازل  شرح منعنيازل إايك نعبد وإايك نستمن  الكني بنيلسج اار مدله: 
ه  وجعلــ   ,ةمــن أدران كــالم املتصــوف  م الســلفكــال,  فيــه  ه هللامحــ ..ر .: خلصالشــيخل  قــا

, فهـــذا  لـــبلقت اايح عبـــودالفيـــه إصـــ   ,مجـــيالً   ,كالمـــاً   ,ظيمـــاً ع   كالمـــاً ,ســـقاً  مت  مـــاً كال
م بــني احلــني واآلخــر,  مسل عليه كل    رّ بل يطالب العلم,   ليهر ع لكتاب مما ينبغي أن يا

أو  مـــا مل يفهمـــه  ه, و بـــ   ا فيـــه إصـــالح الـــنفس, عمـــلنـــه ممـــ فمـــا فهمـــه م  نظـــر فيـــه,ي  وأن
رات   يف ذلك.]حماضـــ القـــيم رمحـــه هللا  دات ابـــن مـــرا  استشـــكله, يســـأل أهـــل العلـــم عـــن 

 [792جية:نهم
 (42)ـــــــــــــ ــــــ 



 بني:احمل ضةله: رو 
اابً  ب كتـــ كتـــ   ,هللام رمحـــه  يقـــ ن الابـــ   ,هة الـــرب لعبـــدحمبـــ و   ,هد لربـــ : حمبـــة العبـــ لشـــيخاقـــال  

  ة تفصــيالً جيــداً.ســألامل  يهــا هــذهف , وفصــلنيكتــاب روضــة احملبــ   :وهو ذلك, يف ماً يظع 
 [345_1/344ة الواسطية:شرح العقيد  البهية يف  ]الآللئ

 :ليللتعوا  مةكاحلو  ء والقدرسائل القضايف مفاء العليل  ش :له
 .العلميستغىن عنه طالب    ال  ,ب نفيسات: كلشيخاال  ق

 :قرآنال  ماقسيف أ التبيان له:
 [500فصل:]تفسري امل.رييف التفس  ئد مهمة...فيه فوا,.مهم كتاب  :  الشيخ  لقا

ــا ــان  ب مهــم جــداً,وقــال: كت ــه,ن يقــّل مــ   التبي ــه علــوم كثــري ول  طالعــه ويــّر علي ة,  كــن في
 [2/39وجلسات:  تاءة جداً.]لقائد كبري ه فوارآن وتفسريه, فييتعلق ابلقا خاصة م

 (774ثري )تن كثري بن ضوء بن كل بن عمرو بياع مسإل:  ن العظيمتفسري القرآ
 .عاً عظمها نفوأ  ,ريسفاالت أجل  ن وهو م..,.ثورب التفسري ابملأ: من أهم كتخالشيال  ق

مــد  نه اعت, بل هو من أعالها, ألأثورمللتفسري ابارسة مد فهو ,ريسافت: من قمة الوقال
 [45رات يف التفسري:ض]حماعلى األثر.

  ل طريقــةثــ ي  وفه...,ول تفاســري الســلفن أصــ التفســري مــ ا  ذهــ   دة يعــدُّ العقيــ   يف  :قــالو 
 [47فسريلتات يف اضر حما]وقرره.  عتقاد, ووجه ذلك,السلف يف اال

 (790تاطيب )لشامد الغرانطي حم بن  براهيم بن موسىإل:  العتصاما
ت  الشــبها  والــرد علــى أهــل  ,لبــدعا  معرفةيف    ,بابال  هذايف  فيس  كتاب ن   :الشيخقال 

 [53لعقيدة:ا ت يف]حماضرا.يهاف
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 (792ت حممد ابن أيب العز احلنفي )   بن ة: لعلي وية الطحاشرح العقيد
  واتنوعــة ووجهــ مبشروح   املاتريدية شرحوهاف ,كثرية  حشرو يدة هلا ذه العقه الشيخ:قال 
  يب العــز وجههــاح ابــن ألكــن شــر و تريــدي, ملار اصــو يب منقد أتباع أعلى معت فيها مالكال

  لعالمــة ابــن القــيما  وتلميــذه  ة,بــن تيميــ ه طريقــة شــيخ اإلســالم افيــ  متابعاً , لفياً س جيهاً تو 
د  ا يف علــم االعتقــ جعــاً لشرح مر اذا  يث صار هذلك حب  يفوأجاد   تعاىل _  _ رمحهما هللا

  [17_1/16ية:و الطحا دةبعامة.]شرح العقي
 (795ت    ب )جد بن ر أمح ن بن محعبد الر مصنفات  

فيــه  س  ثرهــا لــيوأك  ,االــيت حيتــاج إليهــ   ,البديعــة  ,قةلشــائف اصــاني: صنف التالشيخقال 
 [228:ملالعلم وآداب العايف حماضرات    _1/488:.]لقاءاتؤلفات قبلهملتكرار 

 كم:واحلم  و لعل له: جامع ا
 [12:النوويةربعني  ]شرح األالعجاب .الشرح..: هذاخيشالقال  
 :السلف على علم اخللف  معل ضل ف: له
   [6اجم:اضرات يف الرت ]حم.العظيم هكتاب  :  خلشياال  ق

  (  817ي )تدم الفريوزاابحممد بن إبراهي ن د بن يعقوب بم حمل: طموس احمليالقا
  [177:ماملرامن بلوغ   ارةلطها  ب]شرح كتاه املشهور.: كتابشيخالل  قا

 (833ري )تيوسف اجلز مد علي بن حممد بن مد بن حمحممصنفات  
  املقدمــة  حشــر ليخ  الشــ ]تقــدمي  .عةدة الناففيــ كتــب امللد مــن ا: ألــف العديــ خالشــيقــال  
 زاده[ اش كربى, لطاجلزرية
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   (رآن أن يعلمه )املقدمة اجلزريةرئ الققا ىيما عل ة فقدماملله: 
ووجــازة    ,وهباســل جلــودة أ  ,مــاً نظ  جويــدلــم التيف ع   أ لــفن مــا  ســ : تعــدُّ مــن أحشيخلاقال 
 [, لطاش كربى زادهاجلزرية  قدمةامل  شرحالشيخ ل  ]تقدمي.  .لفظه
 (852 )تالعسقالين ابن حجرد  م بن حم ليأمحد بن ع ات  فمصن
ــيخقــــال   ــه التصــــ الشــ ــة املعروفــــ انيف البد: لــ ــامل  ل]حماضــــرات يف العلــــم وآداب ا  .ةيعــ عــ

 [239تعلم:ملوا
]شــرح  تصانيفه.وعلــى حســن    ,ئــفطواات واللفئــ يــع امج  : أمجــع علــى الثنــاء عليــهالقــ و 
 [23املرام:بلوغ   من اب الطهارة  كت

 :صحيح البخاري شرحي  لبار ا  له: فتح
أدبيـــة    لشـــرح بلغـــةصـــاغ اح البخـــاري أبنـــه  صـــحيروح  : متيـــز عـــن ســـائر شـــ يخلشـــ ا  القـــ 

 [1/456لقاءات وجلسات:عالية.]
 ام:ألحكم من أدلة ارالوغ امل: بله

 [16املرام:غ بلو   اب الطهارة من م.]شرح كتعظيكتاب القال الشيخ: هذا ال
 (899تنيس )  الت  عبدهللا مد بن : حملرازاخل ضبط شرح الطراز يف

 الشيخ للكتاب[مي ]تقداجلليل. هذا السفر  :خالشي  الق
 (911ي ) ت السيوط  الدين عبدالرمحن جلالل   التفسري ابملأثور: ملنثور يفالدر ا

  ,...مل حيقــــق الكــــالم يفملعظــــيالكتــــاب ا...هــــذا  قــــال الشــــيخ: كتــــاب مشــــهور جداً,
مــا هــو    هو موضوع, ومنهــاما  ا  ومنه  فمنها ما هو ضعيف ةء كثري شيافأورد أ ديثاألحا
 [50التفسري:اضرات يف ]حم.وما هو ضعيف جداً   دةوما هو مضاد للعقي منكر
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 ( 1205يدي )ت الزبمد حمل املتقني بشرح إحياء علوم الدين.  ادةإحتاف الس
الســلوك والتــاريخ, والفوائــد  و   لفقــهلشــيخ: مجــع فيــه مــا بــني التفســري واحلــديث واقــال ا

 [1/312:ينتبه هلا.]لقاءاتفيه صوفيات, الواحد   لكن ..ثية فيه أكثر,..دياحل
  [1206ام حممد بن عبدالوهاب التميمي ) ت اإلم  مصنفات

اجــة النــاس إليهــا,  كانت حبسب ح  : إمناالشيخ: كتاابته املختلفة, ومؤلفاته املتنوعة قال
ــه, فلــ   نــاس, أو للتفــنن, وإمنــا كتــب فيمــا الأو لالســتكثارثر,  ليســت للتكــا م  حباجــة إلي

مــرين فرق.]التمهيــد لشــرح  ألجــل أن يــدعو, وبــني األ  يكتــب ألجــل أن يكتــب, ولكــن 
 [2/48رح كتاب التوحيد:لش _شرح فتح اجمليد17كتاب التوحيد:

 دليلهــا, وعلــى الــنهج الصــحيح يف الســنة  وقال: كتبه مشــتملة علــى العقيــدة النافعــة يف
يلــة, لكــن منهجهــا واضــح, وهــي  هــا قل وقــال: كــل كتــب الشــيخ يســرية, أوراق  .والبــدع

 [244_206ج.]حماضرات الرتاجم:يع يف التعريف على املنهتصلح للجم 
 له: كتاب التوحيد:

م يف  لى أنه مل ي صنف يف اإلســالجداً, أمجع علماء التوحيد ع كتاب عظيم   :يخقال الش
اب  فكت...منوالــه مثلــه,مل ي نســج علــى  بــه, موضوعه مثله, فهو كتاب وحيد وفريــد يف اب

ــدير ــيم النفـــــع جـــــداً, جـــ ــد كتـــــاب عظـــ ــه عنايـــــة حفـــــظٍ   التوحيـــ , ودرس,  أبن ي عـــــىن بـــ
د لــو شــعروا.]التمهيد  جنــاة العبــا  هبــ   ب عظيم, اشتمل علــى مــا...فإنه وهللا لكتاوأتمل,
  [1/10فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد:  , شرح561_9_7تاب التوحيد:لشرح ك
 [1/390لشرح كتاب التوحيد: يداجملفتح  شرح   .]لكتاب املباركهذا اوقال: 
 [505_3/481_2/453:يداجملفتح  ]شرح كتاب العظيم.هذا الوقال: 

 [122اضرات منهجية:.]حمالً ميسوراً سه  أتليفاً ...وقال: جاء على اختصاره
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 لشبهات:له: كشف ا
 [9]شرح كشف الشبهات:اب العظيمهذا الكت...يخ: هذه الرسالة العظيمةقال الش

 له: القواعد األربع:
أتيت    هــذه الــدعوة رمحــه هللا, وأمهيتهــا  إمــاماملهمــة, مــن رســائل    النبــذمــن  قــال الشــيخ:  

ــع, وأك القواعــد الــ مبعرفــة مضــادات ت   األربــع, أو عــدم  ذه القواعــدخــالل هبــ ن االألرب
,...فهي قواعــد  حــدين وحــال املو   ال املشركني,ضبطها يقع معه لبس عظيم يف معرفة ح

  علــى  ردد يف مســألة احلكــمنده تظها وعلم معناها من أن يكون ع م  من حفعظيمة تعص
  ون ذلك.]شــرحكــ دين هلل عــز وجــل وكيــف يوعلــى وجــوب إخــالص الــ   راكاإلشــ   أهــل

   [8_7بع:األر القواعد 
 : فضل اإلسالم:له

ــاليـــة هـــ قـــال الشـــيخ: مـــن الرســـائل املهمة,...ووجـــه أمه ــالة يف  ة أهنـــا ت عذه الرسـ تـــرب رسـ
كثــرياً    نيهنــا تبــ مــا أبعامــة, ك صاحلالتوحيد, وأتباع السلف ال لةمحميز به املنهج الذي يت

وخمالطــة املســلم املتبــع لطريقــة  وة,  ع ئل املتصــلة ابلواقــع العلمــي للــداملباحث واملسا من 
ــور واألهواء ــع األمــ ــن مجيــ ــات ومــ ــع االجتاهــ ــن مجيــ ــاس مــ ــلف للنــ ــرح ف].الســ ــل  شــ ضــ

 [8م:اإلسال
 :جلاهليةصلى هللا عليه وسلم أهل اهللا   ا رسولسائل اجلاهلية اليت خالف فيهمله: 
من أهــم املهمــات, بــل  سائل معلى ت, لكنه اشتمل قليل الصفحاب كتاالشيخ:  ال ق
أصول الدين, ألن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم   ن هذه الوريقات يف هذه الرسالة, هيإ

شــرح  لهم.]ني على أنــواع مللهــم وأصــناف حنالة اجلاهل من جه خلص الناسإمنا ب عث لي  
 [13اجلاهلية:  يه وسلم أهلعل صلى هللا   هللايها رسول مسائل اجلاهلية اليت خالف ف
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 ل:ألصو ثة اله: ثال
 [8ثالثة األصول:  لكل مسلم.]شرح  : رسالة مهمةقال الشيخ

 [159شبهات:لعظيمة.]شرح كشف الال: الرسالة اوق
 (1233 بن حممد بن عبدالوهاب ) ت: لسليمان بن عبدهللايز احلميدتيسري العز 

بعضــها رمبــا زاد علــى  د...شروح هذا الكتــاب متقاربــة, لكــن قال الشيخ: كتاب التوحي
اشــتمل  ه  احلميــد " ألنــ : " تيسري العزيز  وأعظمها وأجلهاضوابط واإليضاح, يف البعض 

علــى  ابط أيضاً ووجه االستدالل, و وعلى هذه الضو   ,إليها  يت حيتاجاملسائل العلى كل  
      [3/507:د:ييف كل ذلك.]شرح فتح اجملففيه أتصيالت عظيمة    ,التقعيد
 (  1270ي )سلو آلا  مود بن عبدهللاحمل: يناوالسبع املثقرآن  فسري ال تيف ينعاملاروح  

  بــل  ,اهبــ   .ولكنــه مل يلتــزم..,أنــه ماتريدي  حبه يف هــذا الكتــابعقيــدة صــاقــال الشــيخ:  
كــون  ب مــا يأقــر فهو    ,إىل االثباتفهو ييل    ,تافوخاصة الص ,ريةياء كثأشيف خالفها 
  مأل...,ةيــ دقة املاتريلى طريفيمشي ع ا  هري غ  يف امأ ,يف جانب الصفات السلفلطريقة 

ة اســتدل هبــا  فمــا مــن آيــ   ,كتــابيف هذا ال  اذا من أهم موه    ,لرافضةا  ىعل د  كتابه ابلر 
ت ردوده  نـــ كاف  ,ه عاشـــرهما ألنـــ وهـــذ  ,يهمعلـــ   رافضـــة إال وردّ لعلـــى عقيـــدة ا  الرافضـــة

 [61ري:ست يف التفضراحما]وموفقه.  ,يقةدق
 (1285)ت شيخآل ال ن ن بن حسالرمحدبعلد: يحيد شرح كتاب التو جملتح اف
لكتـــاب  شـــرح مطـــول  ملبارك,...هـــذا الشـــرح ا.ك,..ب املبار تـــاكهـــذا ال:  الشـــيخ  لقـــا  
  األخــرى  ح الشــرو يف  وجــودةميســت  وضــوابط ل  ,ةعلــى فوائــد كثــري اشــتمل  وحيد,...الت
ــدتـــ كل ــارة  عمـــ   ,اب التوحيـ ــرة يف املوك  ,ســـهولة العبـ ــد  .للنقو وا  ,عـــاينثـ ــتح اجمليـ ]شـــرح فـ
 [390_12_10_1/9التوحيد  ابترح كشل
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 ( 1342وسي ) ت االلن عبدهللا  ب مود شكريحمل  :بعر الأحوال    مبعرفةب ر األ غو بل 
 [1/337:داب التوحيكت  رحجمليد لشفتح ا]شرح العظيم. القيمابه : كتشيخالقال  

 ( 1342) ت   االلوسي  هللاعبدبن  مود شكري حمل اجلاهلية: ائلشرح مس
...لكنــه يف  ,معانيهاو   ,ميهــاراعــن م  يكشــف  ,ح وجيــزر شــ   لشــرحاب: تناوهلــا  الشــيخال  قــ 
يت  .]شــرح مســائل اجلاهليــة الــ   غــي.ي ينبيكشــف الكشــف الــذ  ضــع ملوان...املم  ثــريك

 [14لية:اجلاه  صلى هللا عليه وسلم أهلهللا خالف فيها رسول 
 (  1371اهد الكوثري )تحممد ز تعليقات  

 [1/303:اءات]لق له انتبه حيدتو خاصة يف ال...له تعليقات خبيثة  :ل الشيخقا
  (1377د حممد شاكر ) ت محأل:  افعيللش  حتقيق الرسالة

فظــه ممــا  كــل ل  خــرجنــه  افعي يف أللشــ  لةقــق الرســاح ان ملــ ا إحســا: أحسن أيَّ يخالشل قا
 [549املفصل:  .]تفسريوهلا اللغويةصأب  ابستعماهلا, وربطهافيه  يالشافع اختص

 (  1386) ت  ن إبراهيمسيد بن قطب بلن:  رآلق ظالل ايف
ت  اييــان لــبعض اآلكثــرية فيهــا بع  مواضــ   لت علــىاســري الــيت اشــتم لتفا  مــن   :لشــيخاقــال  

اللـــة  يفهـــم املــرء دا  ممــ   ,يــق شــيء مـــن التنم   يـــهف  ,ديبأأســلوب    يعـــين فيهــا  ,ســن بيــان ح
ــاً م ع   اآلايت ــلتها ابلواقع.  ,ومـــ ــاً ..وأيوصـــ ــري  هابـــــ مل كتتاشـــــ   ضـــ ــى كثـــ ــن    علـــ ــدعامـــ   ,لبـــ

ــالوال ــه أ.,تالضـ ــعر يف..من أمثلتـ ــه يشـ ــالص أبننـ ــورة اإلخـ ــد   سـ ــض    إىلل  ه ميـــ عنـ بعـ
إنــه    مــا نقــول  ,منــهيفهــم    ,لــكو ذأو حنــ   ,لوجــودلني بوحدة ائاقمن ال ,تصوفةمذاهب امل

  ,واإللــه ابلــرب  ,لــهإليفســر الــرب ابثلــة ذلــك أنــه  أم  ن .وم..,كــن يفهــم منــهل  ,بنّي  رظاه
ة  د الربوبيــ األلوهيــة هــو توحيــ د  حيــ وتو   ,وهيــةلاأل  هــو توحيــد  هدبيــة عنــ ربو الد  توحيــ   يعــىن
 ويت[]مقطع ص .اعكس يف فهمه  هعند
 (49)ــــــــــــــــــ 



 (  1389)ت آل الشيخداللطيف  عببن م هيإبرا مد بن حمل:  قواننيم الكيحت  سالةر 
يــــد لشــــرح كتــــاب  ح اجملفــــت  ح]شــــر . هــــذا البابيفة  مــــ ة مهالة دقيقــــ : رســــ الشــــيخال  قــــ 

 [2/613_1/69:دالتوحي
 (1392سم )تن  قارمحن حممد بعبدال  دهللاعب ن حممد بن ب  بدالرمحن ع مصنفات  

 [263 الرتاجم:ت يفاضرا]حم.ورةشهصاحب التواليف امل  :الشيخ  الق
 (  1393ت   مة )سال  بن   طه حسني بن عليل  ة:السري ش ى هامعل 
حنــوه ممــن  مــن حنــا  و   ,رســة طــه حســني...مدريةسال  ارس يف تنــاولملــدامــن    :الشــيخ  لقــا

    ,ســلمه و  عليــ صــلى هللا  ة ديــن حممــدلســرية لنصــر  اا يف يكتبــو م ملفــإهن  ,ريةكتبــوا يف الســ 
دمــة  يف مق  نيطــه حســ ر  مــا ذكــ إنــه ك  بــل  ,ربيــةرقيــة ع إىل ع لنظــر  اب  ا كتبــوا يف الســريةوإمنــ 

  ,هــا العقــليقبل   ال  ءشــياكتبهــا فيهــا أيت  لــ ذه االســرية هــ أن    " :ريةلسمش اهاى عل "كتابه 
ــا   ــؤاداوال يقبلهـ ــلح حل  ,لفـ ــن ال تصـ ــاكـ ــاة النـ ــوع  إال  سيـ ــاتاخلن  مـــ  بنـ ــن    ,رافـ ــوع مـ ونـ

ق  هلــم لســماع احلــ   هيــئملا, و يحر هلــم كــامل  وتكــون,واح  رت ســ م كاالتكون هلــ اديث اليت  األح
 [517:يف العلمحماضرات  ]يةا أمهيس هلول لايت ليس هلا أصكاصص وحق  هناأ يعين
 ( 1404مد عبداخلالق عضيمة ) ت  : حملكرميالآن ر القاسات ألسلوب  در 
  راســاتلديمة يف كتــاب اضعبداخلالق ع   الثمانيةاو  من تكلم عن و   ن أحس شيخ:ال الق

   [1/626وجلسات: لقاءات.]شواهد ونقولمفيد, فيه  
 (  1408شيد )تبن ر بن انصر زيز بدالععل: الواسطيةعقيدة اللى  ية ع السن  بيهاتنالت
  ,قهــا لفظــاً وأد  ,ا نفعــاً مهــ مــن أعظ  ,هلــا شــروح كثــرية ,اركــةملبا يــدةقالع: هــذه الشيخ قال
حــّض  ...وهلذا أ,اســطيةهــذه العقيــدة الو شــروح  ن أنفــس  مــ لشــرح  ا اهــذ  .فإن..,رحهشــ 
 [17_1/16طية:الواسة  شرح العقيد]بالكتا يدة على هذاذه العقرحاً هلش  أراد  من 
ــــ ـــــــــ   (50)ـــــ



  (1418) ت ن أمحد بن عبدالقادر  ر باكد شم حم  مود بن حمل:  رجريابن  يق تفسريحتق
ة  إال إىل ســـور   يصـــل فيـــهومل    ,شـــاكر  مـــودحم  هحققـــ ..,.يرن جر  ابـــ تفســـري  :يخشـــ القـــال  

 [35تفسري:ال يف اتحماضر ].ازاً حتقيقاً ممت ,دلرع ا
 (1420حملمد انصر الدين األلباين ) ت   :نبوي والسريةالث  عن احلدي اعفدالله: 
يف    اضــراتحم  .يصــح  الممــا  يــرد يف الســرية    اكــر كثــري ممــ يف ذ   ,كتــاب جيــد:  يخالشــ ل  قــا
 [522م:عل ملتامل واآداب العم و العل 
 ( 1420سيد سابق ) ت قه السنة لف

ــال الشـــــيخ:   .]لقـــــاءاتت األمورتلطـــــ اخا  هتـــــ اوز , لكـــــن إذا جتداتالعبـــــاجيـــــد يف    قـــ
 [1/268وجلسات:

  (1425  ي ) تالكسي املاس االدرين عببمد بن علوي  حمل  :أن تصحح جيب  ممفاهي
ه  عليــ   هللاى  صــل   النــيب  نــاً ســؤالحي  حتبيــذهو   يز كاتبــهجتــو   :لكتــابا: يف هــذا  يخالشــ ل  قــا

  هللا  ىصــل   الغــوث منــه  لــبلط  تهزه ودعو جتويلتوسط, و اله اوسؤ   ,ربهالشفاعة يف ق وسلم
املنكرة  و ...,املوضــوعةحاديــث  هافتــه ابألاملت شبههلل دليلتابه من ا..ويف كت.لمعليه وس
أن    مفــاهيم جيــب  علــى كتــاب]هذه مفاهيمنــا, رد  ثري  ء كشي...فة جداً الضعيلة و والباط
 [6لكي:لوي املاع   بن   حملمد  تصحح
 ( 1434 األشقر ) ت  هللابن عبد  يمانل مر بن سعر: لبراالئكة األملعامل ا
 [53ول اإليان:.]شرح أصاببه جيد يف كتاب:  الشيخقال  
  صــواب يف كثــريلرى احتــ و بــاً  طي  مجع فيــه مجعــاً حســناً   إنه..ف.,من أحسن ما ك تب ل:وقا

  [1/109ة:طيسالوايدة  قعالشرح  لئ البهية يفآل]ال  .هاحثمن مب
 [1/514وية:ادة الطحلعقيا]شرح ب.هذا البا جداً يف اً مفيد :قالو 

 (51)ــــــــــــــــــ 



 ان الفوزانهي: لصاحل بن فوز قلفالخص  امل
ـــ  مل  حقيقــة, إذا الشــخص    ازيخ: ممتــاز جــداً, ممتــ ال الشــ قــ  يقــرأ " الــروض وحاشــيته " فـــــ
 [1/269وجلسات:  ءات, ممتاز.]لقاالفقهي  مللخصا

 طحممد اخلرا  د بن مح: ألرميلقرآن الكراب ال إع كشتيب من ماجمل
 []تقدمي الشيخ للكتابم.يصنف القامل  ا: هذشيخالقال  

 ثري شالحممد  بن عبدهللا  حل اصل  يةغ ره البالسرامي وألكر القرآن ايف  يشابه اللفظملتا
 ]تقدمي الشيخ للكتاب[القيمة.لرسالة  ذه اه:  الشيخ  قال

 رستم  سدأ رلدكتو مصطلح التاريخ: ل
 [2/60لسات:ات وج]لقاء.لبابد حداً يف هذا اكتاب مفيقال الشيخ:  

 لروكيمد ااء: حملالفقه ختالفاا يف  ي وأثرهلتقعيد الفقهاة نظري
ــال ال ــيقــــــــ ــالة عمير :  خشــــــــ ــالة  ,...دةي.جقة,..ســــــــ ــخمة, ممرســــــــ ــاءات  تازةضــــــــ .]لقــــــــ
 [1/336:اتوجلس

 لتفسري:أوجه الرتجيح بني األقوال يف ا
ــة  أوجــه الرتجــيح   ــرية جــداً, مجعــت يف رســالة علمي جامعــة اإلمــام, وهــي رســالة  هــذه كث

 [413وال يف التفسري.]تفسري املفصل:ة جداً, بعنوان: " أوجه الرتجيح بني األققيم 
 يوطواجلالل السي, ل احملليتفسري اجلاللني: للجال

فــع  أخرة, وهــو انتــ امل  صــرع تنــون بتفســري اجلاللــني يف األقــال الشــيخ:  كــان العلمــاء يع
العلــم وآداب    أويالت.]حماضــرات يفه مــن التمــا فيــ يف قراءته, علــى  , لكن تتحرزمفيد

 [82علم:تالعامل وامل
 
ــــ ـــ   (52)ـــــــــــــ



 الصهاينة اليهود   ة من وع م حكماء صهيون جملت وكوالبرت
ــيخاقــــال   ــة: مــــن الكتــــب امللشــ ــمتبــــ لــــيت  ا  ,همــ ــا  األ  ني  عمــــق فهــ ــهيععــــداء ملــ يف    ملونــ

عوا  وضـــ ين  .الذ.هاينة.بنيَّ الصـــ ..هـــذا الكتـــاب.  م...يفهري  وغـــ نيم ســـل ..يف املأعـــدائهم.
  سياســيةاضــرات  ]حملى األمــم االخرى.ليهود ع ا  ريطا يسهبواعد اليت ق..ال.تلربتوكوالا

 [57:واجتماعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــــ ـــــــــ   (53)ـــــــــ



 متفرقات فصل:  
 هم أهل التقوى:   من
اق أبواب اخلري, وهبا حي الرجل يف جو ة  الص يخ:  لشال  الليل هذه من أعظم  صل ف 

والرغب يف    الدنيا,يف   له, والزهد  ته خشي , و مع ربهقلبه, وحسن تعامله  للمرء النور يف  
ي ما ال  فإن   على ذلك سلمني  مل ا  يع ا هللا ومجأعانن  دخل حتت وصف _اآلخرة,   _

سن مناجاة للقرآن, وح   برتدلها امعكون  ي  هذه  واملرأة يف جوف الليلالرجل  صالة  
 قني على ي  يكون املرء يف ذلك   ية هللا عز وجل, إذ  من خشهللا, والدمعة اليت تسيل  

التعلق, ويله وحده, فتعظم الصلة, ويعظ   جل جالهلل   نه إمنا قامأ  من خبات عظ م إم 
 صحاب فأاً,  يم  عظرآن يف القلوب أتثرياً ثر القواخلوف, ويؤ   الرهبة, رجاء, و لاو ,  القلب

 [347.]شرح األربعني النووية:تقوىل هم أهل الليال
 ئمة: لى األء عدعاالم  د ع  صاحل ال  فهدي السلمن  
هدقال   الصاحل  الشيخ:  السلف  يدعون أاإلسالم  وأئمة  ى  ال  األ   هنم  ويل  مر على 
أهل من    يهم عل الدعاء    ن ألئمة,  واال ا  سيما  يروناخلروج, وسيما  إمال  لذين  ا سيف 
عمالً,   اداً عتقا أ  وهدى   أو  الصاحل هو  عليهم, عون هلم, وال يد  هنم السلف  يدعون   

د من أسباب اعتقاوهو سبب    هم,ضلى بغع  لقلوب  اوطنيت  هميلء...ع لدعاألن يف ا
اعتقاد وج و خلر ا  صد _ وهوق ملأن ا  اصد, كم أحكام املقا  والوسائل هلا  ج عليهم,اخلرو 

عن ا ممنوع   _ األئمة  خلروج  و وكذم,  عقائدهيف  د  الك  يف  الدعاء   لقلوبسيلته  هي 
حي ألنعليهم,   هله  البغض  اخلدث  إىل  يؤدي  والبغض  ة قيدالعح  شر ].عليهمروج  م, 

 [2/152حاوية:طال
 
 ( 54)ــــــــــــ ـــــ 



 االستقامة: 
 : هو مالزمة السنة ينالثا  قه يف الدين.هو الف   األول:   عت أمرين:مجاالستقامة هي ما  

يكون  رين, أبن ألماحمصالً هلا إال أن جيمع يكون اثبتاً على االستقامة أو   عبد الألن ال
للسنة, فإذا قيك   يه, وأنإلحيتاج    ام  در قنه ب يف ديفقهه   ن دياليف  قهه  ّل ف ون متابعاً 

زهض وإذا  ذلك,  بقدر  استقامته  و   د عفت  السنة  اتباع  استقامتخالفها  يف  ه ضعفت 
ذا تركه س ن ًة ء برتكه, فإن وعلم الشرع يذهب عن املر ذلك....فإن الفقه يف الدي  ر بقد

لشرعية أو ت االكليا   طلبة يف   ا و انك  ن عض م فإن ب هذا مشاهد, يضمحل, و  و لّ مثاًل يق
منها و  التركو متخرجني  شديدته سنوات, جتد عند اجع مر و   علم ا  العلم, اً هم ضعفاً   يف 

ني, ذهب عنه ما مان ملا ترك العلم ومراجعته سن  : إنهبعضهم, وقال  رح بذلكصوقد  
 ي الذ ر ذلك, وال يستحضو اثنتني ة أدحيفظ من املسائل إال واححىت رجع ال  حيفظ, 

قيته فإنه فإن س   , سقياة و مراعلشجرة حيتاج إىل مداومة و كا  ن العلموذلك أ  . همعل ت
طلب العلم أن  من كل  ا ينبغي على  هلذ....لن تستظل حتت ظله كيظل  حّياً, وإال فإن
اال على  مبحيرص  الواسعستقامة  س  عناها  يف  الصاحل االستقامة  السلف  منهج   لوك 

ت لسانه...يقول ما ا لتنكب بفالعبد ي   نأل حار اجلو وحفظ  حفظ اللسانقامة يف ستالا
فله    علم ال   أخر هللا ه  قبيعابه  مسألة  يعلم  عز وجل أبن ال  بني   ى   فيصبح يف جهل 

و  العلم  احرص   أخرى....هلذافرتى  طالب  معاشر  اي  واي  احرصو ,  هذه القراء  على  ا 
ابالست  االسقالوصية  املسائل,  يف كل  أمو قامت امة  يف  العلم,  ة  يف م االستقار  أة   ر مو  

يف  أمور  العمل,  املؤمالص  إلخوانكم  يفالت  أمنني,  ا  األمر يف  ,  وةلدع ور  أمور 
على   الستقامة اب  نفسكم وألزموا أ  وى سكم اهلملنكر, وجنبوا أنفاابملعروف والنهي عن  

   [130:شرح فضل اإلسالم ] ريإىل خمر يف املستقبل خرياً  الدليل يكن األ  ما دل عليه 
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 طنة: اهرة والبالظالغربة ا
 غربتني:  إىلسم  تنق  اراتغربة أبحد االعتبلايخ:  لشقال ا

 ه. ابطنغربة    *   اهرة. بة ظغر  *
 : أبهنالعلم  ا   ل هلا أهل ثّ م   هرةاة الظبر غالو 
 لفجار. ني الفسقة واغربة أهل الصالح والطاعة ب **
ه السفهاء ب  ا العلم هلل, مل يطلبوه ليمارواو بطل ستقيمني الذين  العلم امل  أهل  وغربة   **

إليهم,وجوه  ا  وال ليصرفو  جل بني عز و وهبم هلل  وقل  محهوار عت ج ن خش الذي  الناس 
 جل اجلاه أو املالغب ألر لكنه م  غب يف العلن ر م   ني, وب يس هلللم لالع  من طلب 

امل  ** أو ا  كل واملصرفاملأ, وحترى  أمواهلمستقيمني يف  وغربة  بني  الذين   لئك حلالل 
 يف كل جهة. ن أيكلون من كل جهة, ويصرفو 

 برؤية أصحاهبا ذلك  ويتضح   غريهاو   لة مث ه األ هبذ  مثل هلا أهل العلم اهرة  ظ  وهذه غربة 
ون, ذه هي اليت تنافس فيها املتنافسها, و أمره  هر ال يظاليتهي  ف  :ةالباطنربة  الغ  أما

إراداته ورغباته إىل   كون مواله, حبيث ت  توجهه إىل  ه يف صدق القلب وقصد  وهي غربة 
م فيها, غبهر و , نياالد على   من حوله, وتكالبهملناس  ا ذا الغريب  , فريى ههللاويف  ,هللا
وأهن حرصهو  عليها,  ير م  الوكأ  وهنام  وهو  يراة,  قيابهنا  فيمت هم  بجه  ربي ما  إىل  , هنهم 

ف تلقلبه خم   ه ه وتوجبينهم, ألن قصدغريب    ار, وكأنه عد عن النابتطامع إىل اجلنة, م 
اخل اخلاشع  الناس, كذلك  توجه  هلل اعن  قلبه  بضع  وجل  عز  ال مجهر   ني  الذين  ة 

غ و كي  وجل عز    هلل  خيشعون  فه ن  اريباً,  يتنذه  مما  ن أل  ,نافسوناملتفيه  افس  لغربة 
احلص امما    فرألو ا  ظاحبها  صالح  ألن  الغرابء,  فضل  يف  أثر لباجاء  له  على طن  ه 

 [ 340م:شرح فضل اإلسال]هر بنّي جلّي.ح الظاصال
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 ار: ألسحابار  االستغف
ا )  قا  : لشيخقال  وجل:  عز  اب فر واملستغ ل  وقال:  ر حاسألين  هم أل واب  )(  سحار 

ق  يستغفرون أهمجاعة    لا(  احملالعل ل  من  من  االستغققنيم  إن  هذ  ر اف:  الوقت يف  ا 
قراأ من  الراقفإن    لقرآن, ا  ءةفضل  أف ءة  على عي   قد  لكنو   ,عامةب   ضلقرآن   رض 
ذان بقليل, وما بعد األ  قبل  , فماقرآن قراءة ال  أفضل من   افيه  ألوقات ما جيعل شيئاً ا

جل,  عز و  هللاإىلتبتل  ء, والاع د فيها االستغفار, وال  ضل ف األة الفجر  ال ص  إىل  ذاناأل
 [ 72ل:فسري املفصالذكر.]ت  ك منلذ  هاخلشوع, وأشبوا

 مة: لدعاء لألئ اعالمة أهل السنة  
, يعين للسالطني, ةئم لألالدعاء    ة:ل السن مة أهئمة: عال قال بعض األلشيخ:  اقال  

السنة   ىمل هد أت ن  مل  ا ظاهروهذ  طني,سالال  يعة يف لوقالبدعة: اوعالمة أهل   أهل 
شرح   نة ", والربهباري يف "ابإل ا  "يف    بطه  ذا ابن , وممن ذكر ه صوهلموأتمل أاعة  م جلوا
اً, نبيصياًل  ذلك تف لقول يف  اعة, فقد فصل ا م جلالسنة واأهل    أئمة  لسنة ", وهو منا

املخالفني   هر ظ  امل  ألج من كثرة  زمنه  ا  يف  هذا  العظألصيف  مل ش]م.ي ل  عة رح 
 [ 150د:العتقاا

 احلاجة:   بة خط
هم أنه دعنوب, فت املكوأما يف   الكالمية,    اخلطب احلاجة يف  ةلم جيعلون خطب العأهل  
 ل. لحال  و مناسبا هجل مبز و ثىن على هللا ع ن يأ  عيشر 
صل وال هللانيب  وس ى  عليه  يف  أرسل ك  لم  اليت  إىلتبه  األمصارأه  ها  ويف كتاب   , ل 

شروعة يف ة موخطبة احلاج  " ة  ة احلاج: " خطبي سمى  امب   اهبتدئمل يت أيضاً  الصدقا
 [16:راملوغ امل طهارة من بكتاب الشرح    .]الكالمية  باخلط
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 ات: حملباا  ء هللا يتنزهون عن فضول أوليا
أيتونه, بل هناك ح  وليس كل مبا   فضول املباحات  يتنزهون عنهللا  ء  شيخ: أولياقال ال

, لمنين املس هم مسب غري ن تناالشرع, ولكن  م كانت مباحة    إنبهم و اسحات ال تنامب
وارم جهة ترك خ ة الورع, وإما من ه جمن  ات إمباحاتنزهون عن كثري من املألولياء يفا

 حك. مثاله: كثرة املزاح والض ناسبهت  ا الويل الد يراهاء قية أشجه املروءة, وإما من  
 . باه هذاأشو ن ينطق بكذب  يكا مل  إذن مباحاً  اوإن ك  ذا على املرءه   أبن يغلب

أو ل ق   هللالياء  كن  إ  هبمو ل يف  فيما    جالل هللامن  والرغبة  ال   م علهجي ما    عنده وخشيته 
عليه  هللا   ى نه صل وارد ع ط الا نبساالفعلوا فيكون على جهة    ن هذا, وإمنا إ  ون منر ي كث

األو  أن  يف  أصل  وهذا  يوسلم,  فيما  املباح  لونعف لياء  فضول  يتابعونامن  لنيب ا  ت 
حك ت, ألنه ض الوق  من   بعضاً   حكونض ل, فيما فعم يف أصول  سلو ى هللا عليه  صل 

عليه وسلم  األ  ن و يفعل و سم,  وتب  صلى هللا  ترو بعض  فيها  اليت  يكون شياء  مبا ال  يح 
 ات ال يف كل العمل, وهذا يف بعض املباحونية ء ية االقتداك _ بنه ذلاوأشب_ قادحاً 

فالويل ال ا أن يكو   ملباحات.  املب  منزهاً ن  بد  الفرقان ت.]شرح كتا حاا عن فضول  ب 
   [119شيطان:أولياء المحن و الر ولياء  ني أب

 از: من األلغ
ل هو أفض مد  أمة حم ن ل م : رج الً م أن يقال مثاليت يلغز هبا بعض أهل العل زلغاألمن ا
 ؟   يق ابإلمجاع الصد  كرأيب بمن  

 عقيدة ا  , وهذي وينزلح  م, ألنهيه السالعيسى عل   ه لك أبنى ذالعلم عل   وجييب أهل 
وهلذا هو من األمة   جنيل ب ويدع اإلالصليسر  لقرآن ويكوحيكم اب  لم ستقدها كل م يع
 [ 215الم: اإلس ضلفح  ]شر به ن  املعراج وآم   يب صلى هللا عليه وسلم ليلةنلقي اللقد  و 
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  شرور كثرية:  صار   هاهن وجع  املرأة  سفرت و   حلجابأزيح ا  إذا
الرجل   اب أعجه  ووجورة,  ع ملرأة كلها  , فاأن تسترت   ب على املرأة : الواجلشيخا  قال

ا االتصلابملرأة  ومكان  إذال  وجه,  واللسان,  احلاألعني  أزيح  و ا  , ملرأةا  ت سفر جاب 
ن وجه املرأة علم: إلحىت عند من قال من أهل ا  _هذا, فلذلك  ة يف  ري ور كث صار شر 
جب فتنة, و   وجهها, حدثت  لو كشفترأة  ملا  نهل العلم على أأأمجع    –  رةليس بعو 

ورة, فكيف بع  ن وجه املرأة ليسإ:  من قال  حىت,  عةريللذ  سداً   ,هوجليها تغطية اعل
ا السنواع اسلط أإليان, وتمع ضعف  هللا ت عائشة رضي  د قالوقوء ؟  لفت وأهل 

هللا رسول  رأى  لو  صلىعنها:  أ     ما  وسلم  عليه  مل لنساء  احدث  هللا  نعهن بعده 
 [1/390سات: ءات وجل]لقاج.رو اخل
 اعية: م جل لية العقا

 ه د يكون لإلنسان قا  إنلفردية, فعقلية العية غري اجلماالية  العق   سنفال  :خيشقال ال
 عة اجلما  عقل يف   ن له يكو   غريهأو    ة س ر يف مد  أو   س يف جمل   س ن النااعة ممج  يف ل  عق

انفرد بنفس   له   من جهة احلماس  ا, هذ  ى ل ع يس  ن لأن الربهاوجد  أتمل  و  هلكنه إذا 
امل ع هللادعا    اوهلذ بو أن يك  شركني إىل ز وجل  التفاهنم عن  هر ن  , ىنإما مثكر  طريق 

عن   ا تصرف إهنفاجلماعية,  عقلية  وإما فرادى, وأما ال  ح حيص اللربهان  اب  ون ني يتناجنثا
, وغريه غريهبعقل  رء يفكر امل ء ال يفكر بعقلهنه يصبح املر أل ألشياءمن ا ري  كثق يفاحل
 أزمة, خطم, وال   هلا  سيع آراء لو م يف اجمل   يتحكم   ري, مث لغاقل  بع,  قلهع ر بكفي  يضاً الأ
رقوا إذا تفو   اجتمعوا صار هلم كالم,   ذاإم  هنل, فإالرس  مع أعداء  لص حهذا الذي  و 

,  يف مكة    عليه وسلمالنيب صلى هللا  ةو عوا تالمس ذين  لثة الثالصة احصل يف ق ما    مثل
 [ 130املفصل:تفسري  ذلك.]  وار أنكا  جتمعو اا  مل  كنله,  فردا احلق مبن هذرُّ أي ق  كلّ 
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 : ة متلخااد لدعاالست
ى, وإذا  ويرض  لحيب هللا عز وجمبا    ة, أن خيتم للعبد متة هي املقصودااخل  :خيشالقال  
فإنلكمر كذألا  كان منوط مبعرفتها,اخلامتحسن    ,  يعرف  ة  تن   أبن  ته, حيا  ىتهمىت 

جب هى, فإن الواتوت ومىت سينيملم مىت س يع ك حماالً أن  لن ذاك  حىت يستعد, وإذا
 متة, وهذا هو عمل ذر من سوء اخلاحين  وأ  ,راً وهنا  ليالً ساء, و مر صباح  ذ ئذ أن حينحي

الصاحلاألك وعمل  ع ج_  نيياس  هللا  منهو ز  علنا  أهنم اذنوبنلنا    وغفر  ,مجل   _
 استعدادان:  مهاو , من وسائل النجاة متةللخا  الستعداداو   خامتة. يستعدون لل 

 ل. ح العم الصاستعداد يف   *     صالح القلب.   ستعداد يف ا  *
 عز لم ابهلل ورث يف القلب العالنافع, الذي    مل ابلع   وهب  يف صالح القل اد  عدوالست

الع لك, مثيف ذ  نيواليق  ه,تأمسائه وصفافته و وجل ومعر  الصاحل   ل األمر,  أبن يتثمل 
مو  أو    هنى  اجيتنب  عنه  وجل  عز  عنهنهللا  صلى    ه ى  عليه  هللارسوله  وأن وس   لم, 

  [499/ 2وية:لطحاا  لعقيدةا  اي.]شرحاطواخل  ر من الذنوبفغيست
 ت: و حىت ي   ال يراتح  ؤمنامل

  يعاً ء هللا مجالعلم إن شا  , وأهلالعلم  لهن أم  بعض الصاحلنيت مرة  قال الشيخ: سأل
إال   د بالعح  يراتل: ال  قا؟    نةطمئ مأمورك  سى  الك, ع حف  كي   ح, قلت له:فيهم صال

يوت, ألن   ىتحيراتح  ؤمن ال  ست سهلة, وفعاًل املة لي . " وهذه كلميه املوتأن أيت
ت, اهلشبوات والشهوات  املغراي نقل, واليوم كثرت  قلوب العباد عرضة للتقلب والت

يان اإل  بت علىاث  هوو ءه األجل  ا ذلك, فإذا جسى غري وي  عبد مؤمناً اليصبح    فقد
ل وهو اثبت ز وجى هللا ع يلق   حىتؤمن   يطمئن املال ف  ان, مئنالطاحة والر ه ال   صلحي

  [205ان:ي ]شرح أصول اإلانه.على إي
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 : ةيف حال احليا  ه يبصر ت ما ال  و اإلنسان يبصر ابمل
اإلنسان   ...أن[22( ]ق:  ءك فكشفنا عنك غطا)    سبحانه وتعاىل:  الظاهر من قوله 

يبصر و يبصر ابمل  ما ال  ترى  اةاحلي  اليف ح  هت  السماء يفمثالً , كأن  الليل ظ:  لماء  
تنظر فيها على العني, مثلما تدخل غرفة مظلمة, وال    اك ابحلجاب احلاجزسوداء, وذ
بينما   ويك  كون يشيئاً  فر فيها كتاب,  فيها  العني ال   ها كذا وكذا,وفي  ش,اون  ولكن 

 الغطاء, ذلك    شف تبصر ما يف هذه الغرفة املظلمة, ألن حاستها حمدودة, لكن لو ك
وهذا ألبص الظالم,  يف  ما  حيصل    رت كل  الذي  اإلنسهو  فإن  يبصر ابملوت,  ان 

العذاب, و  النعيم, وحنو ذلك  ابملوت املالئكة, ويبصر  . تما مما يكون بعد امليبصر 
     [38تفسري املفصل:العفو والعافية.] لنا ولكم   جلعز و  نسأل هللا

 : بةالعقو   عظمأ
هللا الء  أب  ر االعتبا  رءملا  يسلبأن  ة  العقوب  مأعظ  من ل:  وج ز   ع هللا: قال  لشيخقال ا
, م هلا وزانً يء هللا فال يق الإىل أفينظر    ,العبد ل  ذأن خي  نال ذظم اخلن أع وجل, وم   عز
سو حىت لب يققلب, والقال  ذا قسوة يفه  ,اراً بتاع له    , فال حتدث آايت هللاإىل  ينظرو 
  . ةحلجارة قسو ا   د من أش  ارة أو حلجون كايك

بذنبهبه اوجل   عز  هللا قب  اعيما    وأعظم :  وقال ي  صيته, ومع لعبد  ت اب بعقو   ه بقاعأن 
 باطلوال يرى ال  ,احلق حقاً رى  مبا ال ي  القسوة ر  د و قلبه, مث بعكأن يقسية قلبية,  قدر 
على القلب   ةعصي امل  يد أثريز   ه, أويف عقوبت   هللا   لك, ويزيدذ  دع د يزداد بق و   الً,طاب

نوب ر الذوأعظم آاث  كاس,النت أعظم اا  هذ  ,اً ل حقالباطى  , وير طالً حلق ابرى اأبنه ي
 [616_ 362: ملفصلري ا.]تفس  واقع.ال  هوا  , وهذبو لقلعلى ا
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 : املنيب  ب املخبت ل الق
 يظنوا   ن وأ  , وأن خيبتوا إليه, جب على العباد مجيعاً, أن يعظموا هللاشيخ: الواقال ال

 وا عز وجل, وأهنم مل يوف   هلل  جةأهنم أعظم حا  يف قلوهبم   خللق, حىت يقوم أهنم أسوأ ا
ك, فليس ذل  والثناء وحنو  حالم واملد ابلك  عاظم النفس, والتظم يفحقه, أما التعا  هللا
اجملصني  من هلل لني ع  وجل  عز  اخلائفني   يقل ,  وجل  عز  فاهلل  القلوب,  تقلب  من  ب  

ويصرفها كي فا يشف  القلوب,  املخبتالء,  و   قلب  حيذر  دائماً املنيب  أن خياف  من   
 عز هللا  ه حلركاته لعلوينتب وينتبه لسمعه,  ه,  حظللينتبه للفظه, وينتبه  ف   به,قل يتقلب  

 [ 3/443توحيد:شرح كتاب ال  ح اجمليدح فت شر خمزي.] وال ته غري مفتوني وجل أن ي
 : لبق صالح ال

ي  قال القلب  احلالشيخ: صالح   حت ل ذا ص : إسد م ضغةإن يف اجلأال  ال, )  صلح 
 ي القلب ( وه أال    ه , إذا فسدت ف س د  اجلسد  كلُّ و   , ه  د  كلُّ  اجلسح  ص ل  

عل لز يوهلذا   ال  ى م  يكطالب  أن  بصرياً و علم  نف حبا  ن  حب  ,سهل  من  وبصرياً  يريد ال 
ينتج    إصالحهم, وأن صالح القلب _ وإن صلحت عنه كل خري, وفساد  القلب 

إن  و   صى, د وإن ع ب العبآ  احلاً,ص  قلب فإذا كان ال  عقبه شر,_ ي  عماهلاوارح أباجل
ن القلب نتكاس, أله االليع يؤمن    عة, فإنه الطااهره  كان القلب فاسداً, وإن كان ظ

لشرح كتاب   ]شرح فتح اجمليد الفساد.الشر و   ن ضد ذلك من عد , ومخلريو معدن اه
  [2/556لتوحيد:ا
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 :لشيخ اإلسالم قرآنختم ال دعاء
بة, فاخلتمــــة  ت مشــــهورة النســـ انـــ ن كإو ســـناداً,  تمـــة ال تصــــح إاخل  شـــيخ: هــــذهقـــال ال

ن أراد  فمــ   إلســالم,خ اكتب شي  ودة متفرقة يفاهتا موجم مة شيخ اإلسالم كل عروفة خبتامل
وجـــد  م  إىل موضـــعها مــن كـــالم شــيخ اإلســـالوحييــل كـــل مجلــة منهـــا    ,الً مجـــ ا  أن أيخــذه

ها نـ    إن هــذه  اؤان:علمــ ذلك, وهلــذا يقــول   س  شــيخنـ ف ســ    خكــالم شــي  ســالم, كالمهــااإل  فــ 
ه غــري  بتها إليــ ســ ا مــن كالمــه, لكــن نقــال: إهنــ   الم شــيخ اإلســالمم, فمن عرف كــ سالاإل
   [36ان:لرمحن وأولياء الشيطااء  يولأ  بني  الفرقانتاب  ح كشر ذلك.]ه لي تنبل ف  ة,اثبت

 املؤمن فطن كيس:
هناايهتــا, يف بيتــك    , ولكن ال ي قّصي األمور إىليدرك األمور, ويعرفها كيس  املؤمن فطن 

قــال    رهــا,ة ال تعجبــك, متر لمــ يقول ك  صديقك  ,ال بد فيها من التغافل أنت ترى أشياء
 [310حماضرات تراجم]طاكتتخهلا رأسك, فإهنا   الكلمة اليت تؤذيك طأطئ ض السلف:بع

 احلرية املطلقة:
ــد يف أن ي ــن دون قيـ ــة مـ ــة املطلقـ ــيخ: احلريـ ــال الشـ ــاقـ ــل اإلنسـ ــاء, دون أن  فعـ ــا شـ ن مـ

ــل توجـــد   ــن األرض, بـ ــان يف مـ ــا يف أي مكـ ــذه ال وجـــود هلـ ــل, هـ ــا فعـ ــى مـ ــب علـ حياسـ
ت حــراً يف  لســ   ,وعكــن تنتهــي إىل حــٍد بعــده يقــال للنــاس ممنــ ل  ,رايت حيــث وجــدتاحلــ 

أمــا    علــى األرض إال نســبية,  ديعطيــك تصــوراً عــن أن كلمــة احلريــة ال توحــ ذا وهــ  .ذلك
ة, ويف القضـــاء, ويف التصـــرف, يف  املـــال, يف السياســـ   كـــل شـــيء, يفاحلريـــة املطلقـــة يف  

ــع األوالد, هـــذه ال ــة بـــال ق  الـــنفس, ويف الـــدماء, ومـ ــد كاملـ ــد يف أي مكـــان  توجـ ــن  يـ مـ
حبســــب قــــوة إعطــــاء  وضــــعفاً,  عة  تلــــف الــــبالد فيهــــا ســــ توجــــد حريــــة ختاألرض, وإمنــــا  

   [133احلرايت.]حماضرات سياسية واجتماعية:
ــــ ـــــــــــــــــــ   (63)ـ



 يعود عزيزاً:م سينتصر وساإلسال
جا  نهجم  منالشيخ:  قال   يغلب  أن  املسلم  لدى  التالتفكري  وحياؤلفنب  من ذر  , 
هذه تعطيك   ابية ل واإلجيفاؤ على عمل أشياء منكرة, الت   نوت, واليأس الذي حيمله الق

الي الواقع  إىل  نظرت  فإذا  اإلانطالقة,  أن  ثق  وسيعوم  سينتصر  عسالم    كما   ,زيزاً ود 
الذ  قول: ) عز وجل يان, ألن هللا ك لي ظهره هل  اب  له سل رس و ي أر هو  دى ود ين احلق 

الذي شهد هبذه الشهادة ؟ [ فمن  28( ]الفتح:  داً   شهيه  وكفى ابهلل ين ك ل  على الد
  عز وجل. و هللاه
مّر مخس سنإذاً ف إليه,  تنظر  الزمن ال  , مخسون سنة, ال عشرون سنني,    ني, عشر, 

 [ 2/118وجلسات:ءات  لقا  صواب.]ال  ملنايوافق عاملهم أن    ر, أكث  , وال انيهم 
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 خمتصرة  دائو ففصل:  
 [162:يف التفسري  اتضر .]حمافوائد املهمةالهي ت  لنكا *
 [13ق:]الساب التعصب له.مث التحمس, مث  النتماء,ن: التاحمر   سبقهب يصالتع *
م  العلــ   يف:  , يعــينمقــال لــه شــيخ اإلســالثــرياً يعلمــه ومجــع علمــاً كان حجــة يف  مــن كــ   *

ا  و ر اصــ و ,  اً مــ عظي  اً علمهــم مبلغــ ن بلــغ  لذيرع ااء يف الشطلق على العلم الشرعي, فهي ت  
  [238:الكربى  فتوى احلمويةالح  أئمة وحجة.]شر 

 [239ه حجة.]املصدر السابق:ن قدوة مع كوني ملن كامام فهإلة اكلم *  
]شرح   جلو   زع   هللا  من خوف  نة وورع و انة ودايلشيخ فتطلق على من له مكمة اكل   *
 [ 1/488وية:عقيدة الطحاال
 سابق[ الر  ]املصد ناً من الفنونف  دجامن أ لى ق ع طلول ت  ن األمالز يف   ذاة أستكلم  *  
لشيطان, ثر النفس وا, هبا يضعف أدوجل للعب عز    هللا من التوفيق: هو إعانة خاصة  *  

ابلسوء   ارةاألم  هس نفسه لغلبته نف وكل إىل  ة يف الطاعة, وإال فالعبد لوى الرغبوتقو 
 [2/284حاوية: ]شرح الط.يطانوالش

  [در السابق صامل]على نفسه والشيطان ويهتقاليت  ة  عبد اإلعانالسلب  هو  :  نالذاخل  *
حبة مب  ليهم  عنّ ي ن  أ  , هدباع خاصة    ى عل   وجل هللا عز  ا  يفيضه  يت لاكة  رب لنواع امن أ  *
   [105:ريسالتف رات  ض حما]  لى ذلكع  القبإلدارسه, وات  ة بحمو م,  ل عال
, بةالقري و  أ  ,نةملطمئقلوب اال  ديفي غيب  كما أن الرت لعاتية,  ا  د يفيد القلوب التهدي  *
  [134: لري املفصالذي فيه هذا, هذا.]تفس  لب قلايفيد    هما بينع  م اجلو 
يفرقأ  نةسلا  * أهل  نه  : كفار, ويقال الكتابهل  فيقال أل   املشركني,لكتاب و ا  بني 
 [106:راموغ امل بل   رة مناهتاب الطن.]شرح كو : مشركنيثنيو لل 
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م  * ابه  هللا   عباد ن  الصاحل  صلح  الذي  وظاهنطو  ابطنه وصال  ره,ه  د تقاالع اب  ح 
ال واألخالق  وظاهر فاضالصحيح  أبلة,  م  نه  حلقيكون   ق ل خلا  ق وحقو   هللاوق  قيماً 

  [2/638سطية:واالعقيدة الشرح    ئ البهية يف ]الآلل
انيني ألجل أن العثم   ايت تركيمس  اذة, هف عرو امل   بلدلك ارت ال  يس ل  روسلاهم:    تراكاأل  *

 [ 228: تركيا.]تفسري املفصل  د بل لسميت اف   ,ا, فجاءواروسي  من م  أصوهل
 بّد هلا منه, ولو ال   إال ملا  سلمة أن تلزم بيتها,ململرأة اويف اة  صاحلأة الر األصل يف امل  *
ملنازل يف اآلخرة, اد اعدإيف    ق للتسابن  وأهنا ميدا  لدنيا,رأة إىل هذه احلياة اظرت املن
 [ 2/389:تاءا]لقمالكا  , وهذوجل  ا عزرهبلى  لت عستوحشت من اخللق, وأقبال
له أسباب, وأظن أن   اأن هذك  ال ش و   هتمقا عز وجل هلم يف أو رك هللاابتقدمون  ملا*  
 عز ىل هللا إء  اوالدع ب  عز وجل, وكثرة الرغ   هم هلل عظم تلك األسباب هو إخالصأ

 [269ت يف الرتاجم:رااض ]حمكة.ملبار اب   وجل
ها شئماته اليت ينكل  , تطلعم اليراد, قليل الكإلل اقلي   ائماً صاحب احلكمة يصريد  *

 [ 2/70ءات وجلسات:اونق.]لقهلا ر ويصري  ون حمدودة, بليغة, حتفظ,  تكهو,  
أل  اخل رق مبكانهي من  قول بعض احلكماء: كم نفذت أمور  ي  * ة فاظ حسن يف ظل 

 [2/128ات: وجلس  لقاءات].االنتقاء
ب الواج  لب  ,من الشرعستند  م  هلاليس  : " ال شكر على واجب "  الكلمة العامية  *
 [ 2/183:ابق ر الساملصد]يشكر عبده ألدائه الواجب.ل  ز وج ع شكر عليه, وهللاي
 [2/386ت:ا ء]لقاءات وجلس: النظر, والغنااملرء عن القرآنأعظم ما يصد به    *
جيعال  * شيئاً نظر  القلب  فشيئل  يف   و ظل  اً  نظره, مة,  يطلق  الذي  فإن  أتملت  إذا 

 سابق[ال]اً ري ال يستلذ للقرآن كث   اءلنسا  ىلإ  م ر احمل  جهة النظر  منات  لشهو ويسعى يف ا
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هو ال يعرفه و   عليه كل شيء ير    يتصور  , بنفسهزاد إعجابه    , قل علمه  إذاسان  اإلن  *
 : املفصل  ]تفسري.هاكل لعلوم  ز ااح  نهكأ  ,صحيحبو  ه  ما  ال  , هفال يعر ملاذا    , لطإنه غ 
546]  

, نيب البصريذهالسماع من مة  ه و, من جنحلقرب إىل حقيقة اأ  ني وفيمذهب الك  *
مشا بعض  قال  هنا يف خيحىت  مذ  إن  البصذا:  اهب  مبتدعة  مذهب  هو  و, لنحريني 

      [448ى:ية الكرب لفي النحو.]شرح الفتوى احلمو ومذهب الكوفيني هو مذهب س
ــال    * ــةقـ ــن   مجاعـ ــلف:    مـ ــوا"السـ ــوابق"اخلـ ــرياث السـ ــى ا...هذا يبعـــث ع تيم مـ ف  و خلـــ لـ

تم مبــ بد ال يدري العة, ألن متاالشديد من اخل جلهــاد,  ق اوإذا جاهــد يف هللا حــ ,...لــها خيــ 
تم له خبامتة السعادة  رجى له أني    لى الطاعةستقام ع وا  [98ألربعني النووية:]شرح اخي 
الوســائل تــؤدي إىل الغــاايت, فــإذا كنــت    أن  تقــررألنــه مــن امليغضــبك,    ع  فيمــاال تســ   *

كــان    ذالها, وهلــ تســع إىل وســائ  فــالتغضــبك    يــةاء يــؤدى بــك إىل غ شــيلذا اتعلــم أن هــ 
 [211ربعني النووية:شرح األ  التغافل.]كثري من السلف يدحون  

دث لـــه الغضـــ   * دث لـــه مـــا ال يرضـــيه,    ب,تغافـــل املـــرء عمـــا حيـــ  اخلـــري    ن أبـــوابمـــ وحيـــ 
لتغافــل  وا  مــد,افل عــن اإلســاءة, والتغافــل عــن الكــالم فيمــا ال حي  لتغذلك اكلعظيمة, و ا

   [212شرح األربعني النووية:]رهاآخقها إىل  متابعتها وحلو دم رفات بعتصلعن بعض ا
ــاً وتعليمـــاً الزم ا  مـــن   * ــة متـــرُّ ع   ,لعلـــم تعلمـ ــه يتصـــدق يف كـــل حلظـ ليـــه علـــى نفســـه,  فإنـ

شــرح    حت نيــاهتم.]إن صــل    راً و أجــ   لنــاسا  علــم أعظــما أهــل اله, وهلــذوكــذلك علــى غــري 
    [305األربعني النووية:

يصــلح أن يكــون معاجلــاً    هلــذا الغضــوب الكيمــاً, و حن  انة كــااألو مــن اتصــف ابحللــم    *
  [215شرح األربعني النووية:  ا.]يكون حكيم  يهدأ حىت  أنإىل اج  ر, بل حيتلألمو 
 (67)ـــــــــــــ 



ابملــال نــوع مــن أنــواع الصــدقة,    قةلصداو ل,  ت الصدقة ابملاليس  الشريعةالصدقة يف   *
 [304ني النووية:ربعشرح األ ]لغري.ري والنفع لاخلال  صفالصدقة هي: إي

ه أن تزهــد ف جــل جاللــه عظــيم, وطريهللاحــق    * , وأن  لــي بــه اخللــق مــن الــدنيايمــا ابتقــ 
  .معلقــاً ابآلخــرةكون  فت  ناس,ك أن تقلل شأن ما يف أيدي الذلو تقلل الدنيا يف قلبك,  

 [373ألربعني النووية:ح اشر ]
  ملــن ط لــب منــه  تحب...ويســ ,لهاأو ممــه يف عرضــه  ظل  ممن  املستحب أن يتحلل املرء *

,   حقــه أو تعــدى بــه عليــهقالــه يف ستفصل منــه عمــان يعفو عمن ظلمه, وال يأ التحليل
 [414:وويةعني النرح األربش  ]وأابحك مما عملت ويستحب أن يقول له: حللك هللا

لناجيــة,  ة افرقــ لا  ,الطائفــة املنصــورة  ,أهل األثر ,وأهل احلديث ,ماعةاجلسنة و أهل ال* 
تقــاد  االع عتقــدون  ياحلديث, الــذين  وهم أهل  وهو أهل العلم احدها و اسم م كلها  هذه

      [1/31:]لقاءاتن مزارعنيمل يكونوا من طلبة العلم بل يكونو   وإن  ,يحالصح
من نفســه, الواحــد الــذي  يضــ   حد مــاهم هذا شر, الواعم والسماعجمالسة أهل البدع  *

 يفــرط فيهــا, ومــن أســباب  ة اله ابلســنليــ  ع مــنَّ هللا  فيــه,رط  يفــ   العليــه ابهلــدى فــ   هللا  مــنَّ 
  يــك فإنــك ال تــدري مــا يــوحي إليــكنوى أبذتصــغ إىل ذي هــ   التفــريط مســاع األذن, ال

     [1/163]لقاءات وجلسات:
ب, وإن  يـــز. فـــإنالثبـــات علـــى االســـتقامة عز   * أو    د ولـــو كـــان عاملـــاً العبـــ   القلـــب يتقلـــّ

ــاحلاً, ال ــم أو صـ ؤمن   طالـــب علـ ــ  ــة, وال  ه اعليـــ   تـ ؤمن لفتنـ ــ  ــه االع   يـ ــه أو    بنقـــالليـ يف قلبـ
 [129سالم:فضل اإل  غري عمله.]شرحتجنب ما يغري دينه أو يفليعمله,  

ثــرية  ملــرأة كلة على وجــوب تغطيــة وجــه اداألوجه املرأة عورة, إذ هو جممع حماسنها, و  *
 [1/388ات:وجلسجداً.]لقاءات  
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احلموي, وهــو الكتــاب    قوتالمة ايلعألريب " لمعرفة اىل يب إألر كتاب: " إرشاد ا  * 
   [1/442:ت وجلساتلقاءاء " غلطاً.]: " معجم األدابسمىامل
ا  م إذتقـــدتتقـــدم بـــه أمـــة, وإمنـــا األمـــم تالتقليـــد ال تتقـــدم بـــه أمـــة, تقليـــد البحـــث ال    *

ــا ع  ــذت مبحاســـن مـ ــذت أبصـــوهلا, وثوابتهـــا, وحمأخـ ــن مـــا عنـــدنـــد اآلخـــرين, وأخـ   اسـ
 [1/460:ءاتلقا].شرعي ابإلبطالصل  د على أعو ما ال ي :أعىن به ,ن خرياآل
ــن عطــ قــال بعــض ال  * ــه حمرقــة, كانــت هناايتــه  " مــن كانــت بدااي  اء هللا:علمــاء وهــو اب ت

 [1/487ت وجلسات:مشرقة.]لقاءا
الــيت هبــا ســبب املغفــرة, وخيتلــف ســقي املــاء  ء مــن أعظــم القــرابت  املــاقي  القــرب بســ *  

 [61ان:إليأصول ا  رحاحلاجة.]شن وشدة كاوامل  مانابختالف الز 
ا فقلــوهبم كانــت لينــة  ووعظــو  رواكــانوا إذا ذكّــ ..ابة رضــي هللا عنهم.رقة قلوب الصخ *

ــدموع خشــية هلل عــز  تســتجيب, فتوجــل القلــوب مــن التــذكري ــة  وحم  لوجــ , وتــذرف ال ب
 [236:أصول اإليانعليه وسلم.]شرح للنيب صلى هللا 

ت اهليبــة اســتفاد أكثــر,  وجــد, فــإذا  لــمعلــى املع  متجــر ً لب  الطاون  من اخلطأ أن يك *  
خالطــة كثــر الكــالم الــذي ال وزن لــه,  يف البيــت فكلمــا كثــرت امل  انظــر إىل مــن ختالطــهو 

 [374السابق:د الناس]ة عنتادلطون اخللطة املعأهنم ال خياولذلك درج العلماء 
ــت ع *   ــري: "كانـ ــن عمـ ــد بـ ــول لعبيـ ــا تقـ ــي هللا عنهـ ــة رضـ ــري  د بـــ عبيـــ   اي  ائشـ ! إذا  ن عمـ

 [424إليان:بعضاً.]شرح أصول ا  ي بعضهنسكثري الكالم ي    فإنفأوجز, ت وعظ
يــدعو املــرء  غــريه إىل التوحيــد,    الشــرك, ومــن متــام التوحيــد: أن  متــام اخلــوف مــن   مــن   *

ن ال إلــه إال هللا.]التمهيــد  شــهادة أوهذه حقيقة   حىت تدعو إليه, لقلبفإنه ال يتم يف ا
 [69لشرح كتاب التوحيد:
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القــرآن,    هــنيي    حــىت  كمــا ينبغــي,ن  ر, وختدمه اجلة السحصل إىل حقيقالساحر...ال ي *
,  عــال ونبيــه صــلى هللا عليــه وســلمىت يكفــر ابهلل ويســب هللا جــل و وح هني املصحف,وي  

 [288ب التوحيد:شرح كتاعلى حقيقة احلال.]التمهيد ل  وهذا ذكره بعض من اطلع
هلل جــل  علقــه ابأبن يكــون ت  ســعادة العبــد وع ظــ م صــالح قلبــه, وع ظــ م صــالح روحــه,  *

 [299:التوحيد د لشرح كتابده.]التمهيوحوعال  
هبــاً ممــا خيافــه ويؤذيــه,  هللا, ور   , ورغباً فيمــا عنــدبه ابهلل إنزاالً حلوائجه ابهللمن تعلق قل  *

ومــن يتوكــل علــى هللا  كافيــة, كمــا قــال تعــاىل: )  ل وعــال  فــإن هللا جــ   يعــين: يــؤذي العبــد
 [299تاب التوحيد:لشرح ك[ ]التمهيد 3(]الطالق:ه   فهو حسب  

  إىل الـــدنيا, والـــذي حيـــب العلـــم  ب الـــدنيا يتحـــركفالـــذي حيـــ رك,  هـــي الـــيت حتـــ   بـــةاحمل  *
ورهــب يتحــرك طالبــاً    ورغــب  هللا جــل وعــال حمبــة عبــادةيتحرك إىل للعلم, والــذي حيــب 

 [348:تحرك مبعداً عما فيه مساخط الرب جل وعال.]التمهيدضاته ويملر 
ومــا مــن    ذل,لــوق إال وخــ  د تعلــق مبخأحــ تعــاىل: مــا مــن  هللا    إلســالم رمحــهقــال شــيخ ا  *
كـــروه عنـــه إال خ ذل.]التمهيـــد  يف حصـــول نفـــع لـــه, أو انـــدفاع م  حـــد تعلـــق مبخلـــوقأ
 [426شرح كتاب التوحيد:ل
وارح خطــراً, وممــا يتســاهل فيــه أكثــر النــاس, فاحــذر  عظم اجلفإنه أهللا هللا يف اللسان  *

ــا ال يعنيـــ  أبوليـــاء هللا, أو    لعلـــم, أوابو  علـــق ابلـــدين, أيمـــا يتوخباصـــة فك,  اخلـــوض فيمـ
 [460و ابلتابعني, ]التمهيد:النيب علية الصالة والسالم أ  بةاحماء, أو بصابلعل 
جل جالله هــذا قــد  بادة وال إقبال على هللا   بال ع لصربسبيح...زاد الصابر, ألن اتال *

ة هللا  قبــل علــى عبــادد, وصــرّب نفســه, وأعبــ دم, فــإذا صــرب اليضعف, ويضعف, حىت ينع
 [56, وحسن ظنه بربه.]تفسري املفصل:ى ذلك الصربجل جالله, ثبت عل 
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ن  ألن فيــه مــ   ,رو الــدعاء املــأثو عاء الذي يستعمله املؤمنــون هــ أعظم ما يكون من الد *
  كــون شــامالً قــوايً ين البالغية, واملعــاين الشــرعية مــا يعجــز النــاس مــن إنشــاء دعــاٍء يعاامل

 [118فصل:لكتاب والسنة.]تفسري املاألدعية يف اعاماً بليغاً مثل  
ــد املــؤمن إذا كــان عملــه علــى ا  * عــز    فــاهلل...ليالً ص وإن كــان قخــاللصــواب واإلالعب

ــل ــه  وجـ ــه لل   يباركـ ــد, وأوينميـ ــانعبـ ــا إذا كـ ــرياً   مـ ــرايء أو    كثـ ــاذ ابهلل الـ ــوبه والعيـ ــن يشـ لكـ
    [385:]تفسري املفصلجلهةا  عبد يؤتى من هذهفإن ال....العجب أو التكرب

ذاب يف  يــذكر أبعظــم أنــواع العــداء, وهــو العــ ذايت, فهــو  ل مــا تــراه مــن أنــواع املــؤ كــ     *
  بــه, فهــو, وتــنعم  ممــا يــؤنس_    _ أيضــاً   وكل ما تــراه  _  امنه وإايكم أعاذان هللا _ جهنم

   [486]تفسري املفصل:تذكار للجنة.
نــ س  إمنــا هــو مــن أ  ســبيح,  لســانه ابلت  ركيسهل عليه أن حيــ ح, من من يوفق إىل التسبي *

ره عــز وجــل علــى  رســوله صــلى هللا عليــه وســلم, وبــذك ةوبطاعــ  ابه,ابهلل عز وجل, وبكت
 [529سري املفصل:كل حال.]تف

صــرية, ومــن  ى البصــر والبه يــوم القيامــة أعمــ إن, فالدنياهذه    من كان أمهى البصرية يف *
اآلخــرة نــري البصــر والبصــرية,    لبصرية ابإليان والتقوى, فإنه يفدنيا نري اكان يف هذه ال

 [676عمة.]تفسري املفصل:هللا عز وجل ونمن    فضالً 
  ,وجــل  عــزفيــه مــن حمبــة هللا  وكــان    ,هللاب  واطمــأن  ,وجــل  من كــان قلبــه خالصــاً هلل عــز *

ــه ينتفــع ابآلايت أيــا    ل عليــه أكــرب, وأكثــر نصــيب, فإنــهواإلقبــا  ,والتعلــق بــه  ,وإجالل
ــاع ــان يف  ,انتفـــ ــن كـــ ــدر هذا]ومـــ ــه بقـــ ــعف انتفاعـــ ــر ضـــ ــيء آخـــ ــه شـــ ــتح   قلبـــ ــرح فـــ شـــ
 [1/368اجمليد:
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يم النــــــور يف القلب.]تفســــــري  ب لتعظــــــ ا, التوحيــــــد, العلــــــم, أســــــبالتقــــــوىاإليــــــان,    *
 [578ملفصل:ا
رح  .]شــ ه الشيطانضيق الذي يوجبــ س العبد, وي ذهب ال, وي ؤنالتفاؤل يشرح الصدر *

 [2/334د:لشرح كتاب التوحي فتح اجمليد
نهــا وليختربهـــا, هــل هـــي  وب ليفتهــو كـــل مــا يـــرد علــى القلـــ   املعــىن احلقيقــي للفتنـــة:*  

لمة ؟  ســ رسوله صلى هللا عليه وســلم أم ليســت مست عز وجل وأمر مستسلمة ألمر هللا
 [2/441يد:ب التوح]فتح اجمليد لشرح كتا

وللتوبــــة مــــن    اراإلانبــــة واالســــتغف  , وفقــــه لكثــــرةل بعبــــده اخلــــريإذا أراد هللا عــــز وجــــ   *
ســـنات يـــ ذهئ الســـيئات  إن احلات الـــيت تـــذهب الســـيئات: )  الـــذنوب, ولعمـــل احلســـن

 [2/502]فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد:[ 114( ]هود: ين ذلك ذكرى للذاكر 
,  ه عمــالً طيبــاً أدوا إليــه معروفــاً, أو عملــوا معــ   إذا  نــاسل للــذي لــيس يف قلبــه شــكر  اف  *

ى هللا عليــه وســلم:  هلــذا قــال صــل   ملتــواترة عليــه أقــرب,ا  ن فضــل هللا, ونعمــهفإنــه لنســيا
  [3/299د:شرح كتاب التوحيمن ال يشكر الناس ( ]فتح اجمليد ل يشكر هللا   ال)
لصــواب أيضــاً  ع صــدر طالــب العلــم كلمــا أويت الصــواب يف العلــم, وأويت اكلما اتس  * 

ي على املسلمني والتعدي علــى العلمــاء, أو علــى طلبــة العلــم  م التعديف العمل, يف عد
 [2/471دة الطحاوية:قيحنو ذلك.]شرح الع أو
 [651ل:غري موافٍق ملالذ النفس.]تفسري املفص املصيبة هي ما يكون* 
ــب العلم  * ــه...يعلم نفســـه او يكـــون قـــ ...طالـ ــؤدة,  ايً علـــى نفسـ ــه عـــدم  لتـ ويعلـــم نفسـ

األلفــاظ, وكيــف    دقــة يفم علــى عواهنــه, والقــاء الكــال, وعــدم إلاالســتعجال يف الكــالم
 [2/474]شرح العقيدة الطحاوية:يعرب عن املسائل.
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وهــو غــري عامــل يف نفســه لإلســالم, فإنــه قــد  ,  إذا رأيت الرجــل بصــرياً بنقــد اآلخــرين * 
كثــر  فســه فــإن املــرء كلمــا كــان أن  ظــر يفالشــيطان ومــن جهــة نفســه, فلين  ةأويت مــن جهــ 

ألن الشــيطان    فيــه جمــال للنصــيحة   فيمــاإال  فإنــه علــى صــواب بذالً وأقل نقــدا  إلخوانــه
 [88:سياسية واجتماعية حماضرات]وأنت قد أديت  ريتغ الالئمة على   أبنيغريك 

اخلــريات إذا امتــد بــه الــزمن  مــن ســعى يف شــيء وقلبــه معلــق أنــه يعمــل كــذا وكــذا مــن  *  
وجيزل هلــم الثــواب  ه احلياة, فإن هللا عز وجل كرمي يعطى عباده بغري حساب  امتدت بو 

شــيٍء يف املســتقبل أن  معلقــاً بته وكرمــه بعبــاده املــؤمنني أن العبــد إذا كــان قلبــه  ومن رمح
 [2/298الواسطية:وان فإنه يؤتيه ذلك.]شرح ان األح يعمله من الطاعات مىت

ان ابليـــوم اآلخـــر مثـــرات عظيمـــة وعديـــدة,  بـــه اإليـــ ب علـــى املـــؤمن أن يثمـــر يف قل جيـــ   *
ابآلخــرة يف حركاتــه وأعمالــه, وأن يكــون    معلقــاً ات: أن يكــون قلبــه  وأعظــم تلــك الثمــر 

فــإن غضــب     عنــهوأن يكون عمله لينــال رضــا هللا  قلبه من اخللق   هللا عز وجل أعظم يف
 [2/298:ق ساب]الا دام هللا راضياً عنهيس بشيء مالناس عليه أو سخطهم عليه ل

خشــي هللا  ...و ةكثــرية, كثــرية كثري   املرء كلما ازداد علمه ابهلل عز وجل, علم أن ذنوبــه *
رفــع يف  ي  اخللــق, خشــي أن    عــز وجــل, وخشــي أن يطــأ عقبــه اثنــان, خشــي أن ي عظــم يف

ه لــن يبلــغ أن  أبنــ ن هللا عز وجل ومما يستحقه هللا عز وجل ما يــوقن  م , ألنه يعلمالناس
    [10]حماضرات الرتاجم:يف الشكر  ل حقه فيكون مقصراً  عز وجيكون موفياً هلل

مــا يف القــرآن, فســيقر يف القلــب    حــق يوافــق   هجاء ن, فإنه إقرآن* إذا امتأل القلب ابل
  من جهــة  شهوات أوة الطل من جهإن أاته اب ه ما ليس حبق على الصواب, وأما إن أات

شــيء    باطل يقبل احلــق, وإذا عــرض لــهالشبهات فإن القلب الذي امتأل ابلقرآن يرد ال
 [32لرتاجم:الباطل فسرعان ما حيرقه نور القرآن.]حماضرات يف ا  من 
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ه بــني  ذاكــراً مقامــ   اً ذنوبــه,ون دائماً خاشعاً, ذليالً, ذاكــر ينبغي على من اشتهر أن يك *
حماضــــرات  ].وأن يتبعــــه اثنان  ,أن يطــــأ عقبــــه اثنــــان  لهــــ أبلــــيس  ذاكــــراً أنــــه    ,يــــدي هللا

 [11:رتاجمال
ــم*   ــني العلـــ ــع بـــ ــل  ,مـــــن مجـــ ــي  ,والعمـــ ــاس  وبـــــذل الـــــ   ,موالتعلـــ ــاً  ,نفس للنـــ ــان إمامـــ كـــ

 [60ة.]حماضرات الرتاجم:قدو 
ــر ا  * ــو أث ــل إذا صــ   ؟  م يف النفــوس قليــل مل   لكــالم الي ــه كمــا قي مــن موفــق  در الكــالم  ألن

  , فإنــه للــذة, وال جيــاوز اآلذانار رايًء ومسعــةً صخملص دخل القلوب إبذن هللا, وأما إذا  
      [23؟]السابق:  دخل القلوب؟ هل   سالنا حياة ...ولكن هل أثر يفيستلذ

وأما إذا كــان  الصغري, الرجل, املرأة, إذا كان بنفسه أاته الشيطان,   ب, الكبري,الشا *
,  فهــم جــالء القلــب, الــذي يبعــدون عنــه الصــدأى اهلــدى,  علــ   ونــهنلــه يعيمــع أصــحاب  
 [54)53إليه.]حماضرات الرتاجم:  مبغضاً   ليه, وجيعلون الشر حمبباً إوجيعلون اخلري

, فــالن مــات, صـــلينا  ا ذكــرت املــوت, فاجعــل نفســـك كأحــدهم: فــالن رمحـــه هللاإذ  *
ء  ملــا جــا  حت القلــوب؟ لــو صــ لقلــوب ابملــوتأيــن حركــة ا  ,حضــرت عــزاء  ,علــى جنــازة

ــر املــــــوت إال وقــــــد اضــــــطربت القلــــــوب مــــــن خ اضــــــرات  حم]ز وجلية هللا عــــــ شــــــ ذكــــ
 [70م:اجالرت 
 [71مواتً له.]حماضرات الرتاجم:القلب, كان   وتاملذكر إذا فارق  * 
تمرار,  ســ تــين أبمــور الــدعوة أن يعتــين ابلعلــم, ألنــه األرضــية لالجيــب علــى كــل مــن يع  *

 [194.]حماضرات الرتاجم:طعقواطف تنالعلم ال ينقطع, والع
ــه  لـــم معـــه عمـــل, معـــ ابللســـان, إمنـــا العالعلـــم لـــيس لفظـــاً    * ه تقـــوى, معـــه صـــالح, معـ

 [285جم:خشية, إانبة.]حماضرات الرتا
 (74)ــــــــــــــــ 



,  رقة من قوهتا, يف هناايته تكــون حالــه مشــرقهمن كانت بداايته يف العلم قوية متينة حم *
ــه ــهفيضــــ   فتشــــرق مشســ ــامل  ئ لآلخرين.]حماضــــراتيضــــ و   ئ لنفســ   يف العلــــم وآداب العــ

 [40:واملتعلم
العلمــاء عليــه, وال تلفـــت ملــن يزهــدك يف احلفـــظ, ألن    أســاس يف العلــم كـــاناحلفــظ    *

الفهــم بعــده,  فــظ جــاء  ويــذهب, لكــن إذا ركــز احل  فهــم فهــو أييت,مــا الاحلفــظ يبقــى, وأ
 [42بقي احلفظ, والفهم ما شاء هللا.]املصدر السابق:ف
الرجــوع إىل  , واإلانبــة, و ذا مل يــورث يف طالــب العلــم اخلشــيةلعلــم يــورث اخلشــية, وإا*  

  علــى ذلــك  واألنس به, واالستغفار, ومالزمة التقوى, فإنه جيب أن حياسب نفســههللا, 
 [212إىل الصراط املستقيم.]السابق:  وأن جيعل العلم الذي معه حجة له يف الرجوع

هلذا كانت كلماهتم حتفــظ,  ويقلون الكالم, و   ,متت يكثرون الصكان السلف يف الف  *
الفت يكون أكثر, وهذا من قلــة العلــم بــنهج    يف  , ولف فهو كثريوتنقل, وأما كالم اخل
 [213السابق:املصدر  السلف يف ذلك.]

أمـــا األحيـــاء  العلمـــاء األحيـــاء واألمـــوات,  أوصـــى اجلميـــع أبن حترصـــوا علـــى جمالســـة    *
ــاً, ومساعـــ  ــنهم لفظـ ــتفيدوا مـ ــاقفاسـ ــوات فـ ــا األمـ ــم  رؤوا كتبهم.]اً, وأمـ ــرات يف العلـ حماضـ

 [240:ملتعلموآداب العامل وا
 ـ 
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