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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة 

 حممد   بينا , نياء واملرسلني, والصالة والسالم على أشرف األنباحلمد هلل رب العاملني
أمجعني...أماوعل  وأصحابه  آله  املتأخريفبعد:    ى  العلماء  بن من  صاحل  العالمة  ن: 

ف  يل  الكرمي  هللا  يّسر  مصنفات كثرية,  له  والشيخ  الفوزان,  بعضها, فوزان  قرأت 
 وانتقيت منها فوائد متنوعة, أسأل هللا أن ينفعين واجلميع هبا.
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 دة ابلعقي   لقتع ت ئل  اسمفصل:  
 طرة جداً: خ, مسألة  مسألة القول خبلق القرآن

قال الشيخ: مع األسف أن بعض الكتاب اليوم يقولون: مسألة القول خبلق القرآن 
عندما   ئ سام, واإلمام أمحد خمطإىل انق  ج وال حتتا   أو عدم خلقه مسألة ال طائل حتتها, 

اإلمام أمحد ليس من أجل   هم عّذبوا امتنع من هذه املقالة, أو هذه أمور سياسية,  
فهي   وه ألهنم خيافون أن يقلب الناس عليهم, موقفه من القول خبلق القرآن, بل عذب

يقول  هكذا  سياسية.  املغرضو   مسألة  أو  اجلهال  الكتاب  مسهؤالء  ويقولون:  ة لأن, 
 القرآن ال تستحق كل هذا.   القول خبلق

أهنم مغرضون معتزلة, ويريدون طر, وإما  هكذا يقولون, ألهنم إما جهال مل يدركوا اخل
. هذا موجود اآلن ى الناس, ويُقال: ال تستحق كل هذه اجللبة أن متّر هذه املسألة عل 

 يف كتاابهتم...ويف املؤلفات. 
 ة, لهكتاابت هؤالء, ويقول: املسألة سأحد ب  ت لئال يغ  ,على هذافاحلاصل أين نبهت  

فإذا نفينا أن   املسألة خطرة جداً,   ونقول: بلج إىل كل هذه الردود.  واملسألة ال حتتا 
الدليل هلايبقى معنا ؟ وابلتايل تبطل الشريعة,  القرآن كالم هللا, إذا ماذا   , إذا ُهدم 

لة اخلبيثة, وإن كان كثري اقاألول هلا بطلت, وهذا غرض املؤسسني هلذه املواملصدر  
ذه املقالة يكفي أن هدركون هذا الغرض, ولكن هذا هو املقصود,  من أتباعهم ال ي

اليهود, على يد اجلعد بن درهم, الذي تلقاها عن اليهود.] شرح رسالة جاءت من  
  [63_62القصيم ملا سألوه عن عقيدته:  اإلمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب إىل أهل
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 ن: اياألد  بني  واراحل
تعقد هلا  : شيخال  قال أموال اآلن مؤمترا  هذه دعوة ابطلة,  ت وندوات, وتنفق فيها 

للت  بني للدعوة  األداين, سبحان هللا! حوار  بني  احلوار  يسمونه:  األداين,  بني  قارب 
  [29اهليةل اجلئا]شرح مسبني أعداء هللا وأولياء هللا  وبني شرك وتوحيد؟  إميان وكفر؟

القت  وهي فكرة ," احلوار بني األداين : "ونة األخرية مقولةظهرت يف اآل فقد وقال: 
يعواجاً ر  لقاءات ومؤمتق, وصار  هلا  فكرة خطرية جيبد  فيها  ال  رات, وهي   ويف تأمل 

 ا على النحو التايل: أهدافه
احملا-1 يؤمنون  و إن كان  ويرون  وسلم,  عليه  أنزل م ؤ برسالة حممد صلى هللا  مبا  نون 

ربه  عليه  وجب  من  ه عليهم  ,  ما  وترك  هللا  اتباعه,  ألنه صلى  عليه,  وسلم م  عليه 
إليكم  ني رسول هللاس إ قل يا أيها النا    له: )افة, قال هللا تعاىل كل هللا إىل العاملني  و رس

أرسلنا من رسول إال ليطاع  وما    تبع: )[ والرسول يطاع وي158( ]األعراف: ميعا ج

أ تجيبوا لك فا ن لم يسفإ   [ )64( ]النساء: بإذن هللا أنما يتبعون  هواءهم ومن علم 

  [ 05( ]القصص: دى من هللاهع هواه بغير أضل ممن اتب
هلدف من احلوار , وكان الم عليه وسهللا   يؤمنون برسالة حممد صلى   إن كانوا ال   -2

هم  ما  بطالن  بيان  صلى  ودعو عليه,    معهم  مبحمد  اإلميان  إىل  عليهتم  وسلم   ه هللا 
اب تعالوا  قل يا أهل الكت  كرمي: ) جاء به القرآن ال  ر مشروع, وقد اتباعه, فهذا احلواو 

ا عضخذ بعضنا بيت  وال نشرك به شيئا والكم أال نعبد إال هللاننا وبي كلمة سواء بين ىإل 

 [ 64( ]آل عمران:  ن بأنا مسلمو من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا  أربابا 
النيب صلى   إن عليه وسلم  هللا وقال  الكتاب, ف  ك أتيت قوماً ملعاذ: ]  ليكن من أهل 
 رسول هللا[ احلديث   إله هللا, وأن حممداً   ه شهادة أن الأول ما تدعوهم إلي

 ( 5)ـــــــــــــــ 



يكا  إن  -3 ال  مبحنو ؤم نوا  الدعو مد  ن  يقبلون  وال  وسلم,  عليه  هللا  إىل صلى  ة 
 جيوز احلوار   ونوافقهم عليه, فإنه ال   مهم, بل يريدون منا أن نعتف بصحة ديناإلسال

الباطل,    منه, وملا يف ذلك من   معهم لعدم اجلدوى م وهو ال يكفون عن شره إقرار 
للمسلمني,  نتك    وعداوهتم  أن  إال  يرضون  وندخل  دينوال  وقالوا    )م:  دينه  يف نا, 

تهتدو نصارى  أو  هودا  ]البقرة:  ا كونوا   )351( في    [  تفسدوا  ال  لهم  قيل  وإذا 

مصل   ضراأل نحن  إنما  ]البقرة:  حونقالوا  أه  )[  11(  من  كثير  لو ود  الكتاب  ل 

 (     لهم الحق د ما تبينسهم من بعنف كفارا حسدا من عند أ من بعد إيمانكم يردونكم 
يد   [109البقرة:] احلعو والذين  إىل  هوان  معهم,  املسلمني ر  يقتلون  الذين  شر   م: 

اآل ) قتلة  دايرهم.  من  ويشردوهنم  ترضى   ن,  الي  ولن  ح عنك  النصارى  وال  تى  هود 

     [ 2/60لكتاب:]البيان ألخطاء بعض ا  [120( ]البقرة:  متتبع ملته
ينادون   الذين  األداين وقال:  بني  أن    ابحلوار  بذلك  يريدون  بدينهم, تعت الثالثة  ف 

تفنا بدينهم ال يرضيهم إال أن مث إذا اع يف نعتف به وهو كفر,  ودينهم ابطل, فك
 م يريدون األمرين: ه فنتخلى عن ديننا,  

ة عن ال جيوز وهو رد  م على دين صحيح, وهذاأوالً: أن نعتف بدينهم, فنقول: أنت
 أنه دين صحيح.   ح الكفر, وال نعتفحنص   ال   اإلسالم, فنحن 

ون: ما دمتم ينك, ويقولنك تعتف بدينهم, بل ال بد أن تتك دال يرضيهم أمث  اثنياً:  
وننصركم   كمد وا معنا من أجل أن نؤينا ؟ تعالنو اعتفتم أن ديننا صحيح فلماذا ختالف

يريدون,  ه  وحنميكم.  الذي  املس ذا  على  لدسائسلمنيفالواجب  ينتبهوا  أن    
ا رسالة  يف  الكفار.]شرح  أهلدالئل  مواالة  احكم  سلل  للشيخ  بن يماالشراك.  ن 

 [71: عبدهللا حممد بن عبدالوهاب
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 :العقيدةة ير ح
  ارٍا يفر حــ أ  اسنــ لاان  كــ   لــو؟  م  دهتعقيــ   يفار  ر حــ أ  لنــاسا  نإ:  القــ  يذلــ ا مــن : يخشــ لقال ا
  ,لالضــ لا  يتــه يفحر   ذخــ أي  كــلر  صــا, ولتــبكلل اأنــز   ال, و ســللر ا  هللاعــث  مــا ب  ميــدهتقع 
  ةبــادع   يف  ةيــ ر حلاف...ةير حلا يهــ هــذه و  ةعبــادابل دهراإف و هللا ديحو تب نورو مأم سانلان لك
ى  علــ   ةيوضــيحتلت اقــايل تعلا]هللا  غــري  ةدابــ ع يف  هــو  فق  لــر ا  مــاأ  هلــ ك  ريشــ   اله  وحــد  هللا
     [57:يةو م حلاوى تفال  ةممقد
بيل هللا, ل اجلهاد يف سيلزم عليه تعطي  ابطل  داين قول ية األحبر ل  قو ل الشيخ: القاو 

[ ويلزم 193لبقرة:]ا  (   دين هللوقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون ال   قال هللا: )  وقد
إرسال إىل  حاجة  ال  أنه  وإ  عليه  الكتب  الرسل  بعبانزال  ويلزم لألمر  وحده.  ده هللا 

من   يف قوله: ) تله  سلم بقلى هللا عليه و  صنيب الد الذي أمر  أنه ال جيوز قتل املرت  عليه 
 [2/67بعض الكتاب:بيان ألخطاء  ]الاقتلوه (  فبدل دينه  
 لي: يختيسحر  

الناس أهنا   يعمل أشياء خُييل إىل...ليي السحر على نوعني: سحر حقيقي, وسحر ختي
ل شخصاً أو أنه يقت  خُييل للناس أنه يقلب احلجر حيوان   وهي غري صحيحة   صحيحة 

بشعره    ه,ييوحي السيارة  جير  أنه  أو  يرده,  مث  رأسه  السيارة يقطع  أن  أو  أبسنانه,  أو 
نفسه ابحلديدة. يطعن  أو  النار,  يدخل  أنه  أو  تضره,  عليه وال  كل هذه من   متشى 

خيل إليه من سحرهم  ي  ) , مثل سحر سحرة فرعونيقة هلاقح , وهي ال أنواع الشعوذة

اليت يعملها الساحر  ,القمرة ه مونا يس وهذ لي حر ختيي [ هذا س66]طه: ( ىأنها تسع 
...والسحر تعلُّمه س, مث إذا انتهت القمرة عادت األشياء إىل حقيقتهاعلى أعني النا

 [ 229م:السسلسة شرح الرسائل: نواقض اإلوتعليمه كفر ابهلل عز وجل.] 
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 خطورة إحياء اآلاثر: 
, فسيئول ذلك وإحيائها  ,اهب ر, والعناية  تعظيم اآلاث   نع ا  نا أذا سكتنيخ: إنال الشق

شئنا أم أبينا _ _    ألن هذا العمل متهيد لذلك  بعيد,إىل عبادهتا, ولو على املدى ال
 . هيأة كما فعل بقوم نوح مل ر ايطان عبادة تلك اآلاث الشيزين هلم   جيل جاهل  وسيأيت
إحيوالذ إىل  يدعون  اآل ين  أاء  يقوماثر  يقن كوإ  ون إبحيائهاو   _صدون شرًا  انوا ال 
ر يف املستقبل, ولو د الشن شاء هللا _ إال أهنم مهدوا السبيل ملن يريإ م كذلك هبسحن

  ملون اإلمث.ح غري القريب, فيت
 السنة النبوية   ياءا هي حباجة إىل إحمنإو   ةىل إحياء اآلاثر التابية إمة ليست حباجاأل  نإ

 [ 37_2/7:ب بعض الكتايان ألخطاء  لب]اةتهاد يف بدع من اج د يف سنة خريواقتصا
تُ  اليت  هي  اجلاهلية  أنبيائها,....وقال:  آاثر  يطالبعظم  من  بذلك, وهناك  اآلن  ون 

الرسول هبا  مرَّ  اليت  اآلاثر  على  ابنوا  من  يقولون:  عليها  ابنوا  فيها,  وجلس  ل جأ, 
مل يفعله سلفنا الصاحل, ولو  الذكرى, وهذا كالم ابطل هذا   كان, حنن ال نفعل شيئاً 

وما هلكت األمم إال مبثل هذه ,  حابة والتابعون ومن بعدهملسبق إليه الصمشروعاً  
واألمم  نوح  قوح  يف  حدث  الوثنية, كما  إىل  جيّر  املعظمني  آاثر  فإحياء  األفعال, 

اآلن على وعي من دينهم, فال خناف عليهم, ألهنا أتيت   سالسابقة, وال يقال: إن النا
  تؤمن عليه الفتنة. , وألن احلي ال شيطان الوثنيةال  أجيال جاهلة فيزين هلا

الفتنة على أحد كما قال اخلليل عليه السالم: ) نعبد    وال تؤمن  أن  واجنبني وبني 

]إبراهيم:   ماألصنا  عب35(  بن  حممد  لإلمام  اجلاهلية,  مسائل  ]شرح  لوهاب: اد[ 
228_229] 
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 مثرات اإلميان ابلقضاء والقدر:
الشيخاق أل  من  إن  صحة  مثراعظم  :  والقدر  ابلقضاء  اإلميان  الشخص ت  إميان 

ة, اليت ال يتحقق إال هبا كما أركان اإلميان الست  من   بتكامل أركانه, ألن اإلميان بذلك
القلب ان ابلقضاء و ميومن مثرات اإل  دّل على ذلك الكتاب والسنة,  القدر طمأنينة 

ألن العبد شاق احلياة,  عرض اإلنسان ملعندما يتوارتياحه وعدم القلق يف هذه احلياة  
عر قول الرسول صلى ستشما يصيبه فهو مقدر ال بد منه وال راد له. وا  إذا علم أن

أصابك   ما  أن  واعلم   ( وسلم:  عليه  لهللا  يكن  وما  ي مل  يكن خطئك,  مل  أخطائك 
 فإنه عند ذلك تسكن نفسه ويطمئن ابله, خبالف من ال يؤمن ابلقضاء يبك (  صيل

اهلوالقدر   أتخذه  واألحزانفإنه  يموم  حىت  القلق  ويزعجه  وحياول ,  ابحلياة,  تربم 
ولو   منها,  هو تحا ابالناخلالص  من   ر كما  فراراً  ينتحرون  الذين  من كثرة  مشاهد 

مستق من  وتشاؤماً  يؤ واقعهم,  ال  ابلقضانم بلهم, ألهنم  تصرفهم ون  فكان  والقدر,  ء 
ب من مصيبة في أصا ما    )تعاىل:    قال هللا حتمية لسوء اعتقادهم, وقد    نتيجةذلك  

لكيال *    ر يسيهللا  ذلك علىسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن  األرض وال في أنف

فخو مختال  كل  يحب  ال  وهللا  آتاكم  بما  تفرحوا  وال  فاتكم  ما  على   (   رتأسوا 
أنه قدر ما جيري من املصائب يف األرض ويف 23_22د:يد]احل [ فأخربنه سبحانه 
 ه, مث بني احلكمة من, ال بد من وقوعه مهما حاولنا دفعب مكتو و هو مقدر ألنفس, فا

أن  لنا بذلك ألجل   ائب, وال نفرح عند مئن فال جنزع وأنسف عند املصنط  إخباره 
النعم  الواجب    حصول  بل  العواقب,  ينسينا  املصائب وعدم ل عفرحاً  عند  الصرب  ينا 

ونكون مرتبطني   من مكر هللا,  دم األمنس من روح هللا, والشكر عند الرخاء وع اليأ
 الهلل يف احلالتني.
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تعاىل: )  درالقومن مثرات اإلميان ابلقضاء و  ما حتويل احملن واملصائب إىل أجر, قال 

مصي من  باهللأصاب  يؤمن  ومن  هللا  بإذن  إال  عل   بة  شيء  بكل  وهللا  قلبه  (  يميهد 
ريضى ف  من عند هللا  بة فيعلم أهناتصيبه املصي: هو الرجل  [ قال علمقة11]التغابن:
 ويسلم. 
مثر  اإلميومن  اإلنسان  ات  يدفع  أنه  والقدر  ابلقضاء  والقوة   إىل ان  واإلنتاج  العمل 

املوت, ألفاجملاهد يف سبيل هللا ميضي    والشهامة, يهاب  أن   هن يف جهاده, وال  يعلم 
ا  أينما تكونو)  ن وال جنود, وأنه إذا جاء ال يؤخر, ال مينع منه حصو املوت ال بد منه, 

قل لو كنتم في بيوتكم  [ )78( ]النساء: شيدةموت ولو كنتم في بروج ميدرككم ال 

إلى  رز  لب القتل  عليهم  كتب  عمران:  مضاجعهمالذين  ]آل  [ وهكذا حينما 154( 
القوية من اإلميان ابلقدر ميضي يف جهاده حىت يتحقق   ت يستشعر اجملاهد هذه الدفعا

 واملسلمني. لقوة لإلسالم  اء وتتوفر النصر على األدا
لم أن الناس ا ع والثراء, ألن املؤمن إذ  اإلنتاجوالقدر يتوفر  إلميان ابلقضاء  ابوكذلك  

لن ه  نإله فيضرونه إال بشيء قد كتبه هللا عليه, وال ينفعونه إال بشيء قد كتبه هللا    ال
وال   املخلوقني,  يهاب  وال  يتوكل  يتواكل,  وإمنا  عليهم,  ومي يعتمد  يف على هللا,  ضي 

ا أصطريق  وإذا  ومللكسب,  بنكسة  ليب  يتوفر  عن   يثنيه  ال  ذلك  فإن  مطلوبه  ه 
يقطع منه ابب األمل, وال يقول: " لو أين فعلت كذا كان كذا   وال مواصلة اجلهود  

لنفسه, وهبذا ع تصحيح خطئه, وحماسبته  هللا م  ىل ع  وكذا " وميضي يف طريقه متوكالً 
ومن يتوكل على هللا حيث يقول: )ه, وصدق هللا  وتنتظم مصاحليقوم كيان اجملتمع,  

 [3( ]الطالق:ا رقد  ه قد جعل هللا لكل شيءحسبه إن هللا بالغ أمر فهو
 [229والرد على أهل الشرك واالحلاد:    ] اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد
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 أثر اإلميان ابملالئكة على حياة اإلنسان:
ال اقال  ابملشيخ:  أثرإلميان  له  يف    الئكة  اعظيم  شعر  فإذا  اإلنسان,  إلنسان حياة 

يتحفظ,   فإنه  والنهار, بذلك  ابلليل  عليه  يتعاقبون  مالئكة  به  أنه موكل  وإذا عرف 
أال   هناك مباحث تتابعه,  نأال يليق به, فلو درى    اً فإنه يتحفظ أن يكتبوا عليه شيئ

 اقبته ؟! و فعالً يتضرر بعيتحفظ خشية أن ميسكوا عليه كالماً أ
الذي تراه يراقبك يراهم ؟! البشر تراهم,    يف ال يتحفظ من املالئكة وهو ال, كإذن

من تتحصن  أن  تراها...البشر ممكن  تراك وال  املالئكة  منه....لكن  هم, أتخذ حذرك 
, واملالئكة أعطاهم هللا عز وجل القدرة يف أن على نفسك  قد تدخل البيت أو تغلق

إ أمرهميصلوا  أي مكان  )إليه, وهلذا    هللا ابلوصول   ىل  عليكم ن  وإ   نبهنا فقال هللا: 

[ قاهلا هللا عز 12-10]األنفطار:  (  نيعلمون ما تفعلو*    نكراما كاتبي*    نلحافظي
 وجل لنتنبه. 

اإلنسان   أن  اإلميان ابملالئكة  مثرة  احي وهذه  من  نفسه  السصن  يئة ألقوال واألعمال 
 [ 1/302ة:لعقيدة والدعو ]حماضرات يف ا وم القيامةعنها ي  وحياسب   اليت ُتكتب عليه
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 فصل: العلم وأهله 
 :املتعاملالعامل و 
يكو   لشيخ: اقال   أن  ميكن  ال  أبداملتعامل  عاملاً  حمهم اً,  ن  احلفظ ا  أكثر  ولو   اول, 
_   زائغ _ والعياذ ابهللالك  أبداً, وكذلعليقات, لن يكون عاملاً التت و الكتاابم و الوالك

املن يفإنه لحرف  الضال  الك ن  الراسون من  العل علماء  نور اخني يف  حُيرم  بل  لم لعم, 
 [47قاد:عة االعت .]شرح مل لموحُيرم هداية الع

النوازل اليت حتتاج   وقال: الناس يعرفون العامل الصحيح من املتعامل, وذلك إذا وقعت 
الع يتبني  ذلك  عند  العلماء,  رأي  املتعاملنيلماء  إىل  فامن  للحيوفُقه    لعامل,  ل هللا 

النازلة,   هذه  يف  عندهم خربة الصحيح  املسلمون, ألن  منها  يستفيد  بنتيجة  وخيرج 
 كمها منها, ح _ على هذه الوقائع, ويستخرجون  لنصوص يُنزلوهنا _ يعين النصوصاب

 [2/521:  ة لنونياعلى     التعليق].حاول فسيبوء ابلفشل  مل فإنه لواعأما هذا املت 
 داهتم ومعاملتهم: عباور مأ  اس يف جه الناتالسؤال عما حي

عن ما أشكل مما , إمنا ُيسأل  , ما كل شيء ُيسأل عنهدوده حل لخ: السؤاقال الشي
الناس من أ عبادا حيتاجه  السؤال ع معاملتهم  مورهتم وأمور   سألواف)    ن هذا حممود , 

الذك تعلمونر  أهل  ال  ]النحل:  إن كنتم  وع السؤ أما      [  43(  األغاليط  عن   نال 
ال حال  يتاألشياء  اب  اجة  من  هي  وإمنا  هبا,  و للناس  التكلف  الوقت ال  إشغب 

والتشو  الناس,والتضليل  على  حمرم   يش  السؤال  من   جيب  فهذا  وتعزيز  عنه  الكف 
ه فعل    ذا.يفعل  هللاكما  رضي  بَصِبيغعمر  عنه  يسأل      من   عن الذي كان  أشياء 

ملعة   شرح ة.]ين دوطرده من امل  ا, فضربه عمر, اجة إليهللناس حب  متشابه القرآن, ليس 
 [ 105االعتقاد:
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 م: لآداب طالب الع
 لنيب صلى هللا فجلس إىل ا" م: فقوله:  سالعليه ال  لربيحديث جيف شرح يخ  قال الش

 صورته.و   هيف هيئت  لأن يتجم   *   م منها:ل الع  بيه وسلم " فيه آداب لطالعل
 أو يعرض عنه, أو يلتفت,    ال و م,  العله ليتلقى منه  م املعلم ُمقباًل علي ماس أل جي   أنه   *
 تعلم ال  وته فرصة فت  ئال ل  ره ون ُمقبالً على املعلم جبسمه وبفكبل يك  شغلأو ين  زحمي
 . الفائدة متصلة  ن و من املعلم لتك  طالب العلم يقرب *  
يكون غب ين  م ل املتع   * أن  ومؤدب  ي  هادئٍة  يكثربصورة  وال  من ركا احل  من  ٍة,  ت...أو 

 . علمال  تلقىيت تشغله عن  لاالشواغل  
لعلم, , مث يسأل, وهذه صفة طالب اابً دأس أواًل متوإمنا جيل   ,يتال يسأل أول ما أي  *

وسلم  لبطا  آداب  هوهذ عليه  النيب صلى هللا  سأل  عامل و   , العلم,  احلقيقة  يف  هو 
عليكنه  ل,    ب او ابجل النيب صلى هللا  أه و سأل  لُيعلم  التعليم وهذه,  ابصحسلم  فيه   ا 
أن جتيب من أجل  أوالً مث    بالأنبه للذهن, فتسأل الطنه  أل  واب,ال واجلة السؤ بطريق

ألقي إذا  أما  عليه  ينتبه,  قفإناًء,  دابتالعلم  ت  فمن  ه  ينتبه,  ال  العلم طُرُ د  تعليم  ق 
 [9_8:ل عليه السالمجربي  ديثح  ح]شر فعة السؤال واجلواب.ناال

 ل: طريق ضاللم لعا  طلباس يف  النتزهيد  
ا بعض:  لشيخقال  اآلن  العلمتات  ماع اجل  توجد  يف  للنا  ه م وتعلُّ   زهد  س: يقولون 
وج والتجول يف ر : اخلهللال  بينون بسعوي هللا   ل سبي واخرجوا يف  والذكرتغلوا ابلعبادة اش
 الل, ضوهذا الطريق      ههل شأن أو   هأنش  ن هونون م يف طلب العلم وي  ونزهدوي  بلدانال
 فر تغ واسإال هللاه ال إله  أن  م عل فا  )  لقوله تعاىل:  من العلم أوالً,  بدَّ   فال  ,هللابعياذ  وال
  [59:مين الكر آلقر ا  س من ]درو العمل.ل القول و بلعلم ق [ فبدأ اب19مد:حم ](كلذنب
 ( 13)ـــــــــــ 



 :مالسلاو  ةالصلا  ةيل ع   لو سلر ا هب  اءجذي  لا  علملا لشرف يفالفخر وا
الشيخ  لى ع  يدلّ   ال  افهذ  ,تاع ات خالوا  ايندلامور  أ  مواعل   قد ن  رو ختأامل :  قال 

 خر فوال  لمالعإمنا    ل,يلاع قمتو   ةيو نيد  رمو أ  ه ذ, هيع ر ش  علمس بهذا لي  ن, ألضلهمف
 نفع ي  ي ذلا  وه  نهأل  ,لموس  ه ليع   هللاى  ل ص  لو سلر ا  هب  ءجا  ي الذ  معل لا  يف  فشر الو 
 ر ضي   دق فهو  ع  لنفن ام   يءش   ه فيان  إن كو   م ل لعا  ا ذه  ماأ  , ةر خآلاو   انيلدايف    اننسإلا
اتدافتاس  لذي ما ا  .ناو لعدم واظل الو   لكرب ا  ىل عله  م حيو   ن,اسناإل  نم   ن آلا  يةر شبله 
ا  ت اع ت خامل   ذهه ر سااخل  تد اتفسا  ؟   ةر دممل ا  لباقنلا  ه هذو ة  اكتفال  سلحة ألوهذه 
 ة يغا  م هددهت  ,فو خلا  ةيغا  هامن  فوناخيا  هو ع اخت ن  يذلا  حىت,  طرخلواار  ملدوا
ت صار   ,ةخر آلامل  ع   ىلعا  هب  نيعتسا  اذإوية  نيالد وم  عل الن  كل  يد,لتهدا

 [97: ةوي م حلا  وى تفلا  ة مد قى م ل ع  ةي ضيحلتو قات اي ل عتال].اً خري 
 : دروسهم أو حماضراهتميف   ليهمإاع  ستماالو   ذر من مطالعة كتب أهل البدع احل

ا أصحاب  الشيخ:  تزو لض قال  عندهم  الغالب  يف  وتنميق  علل  ق يالل  يف بارات, 
حم ويف  فبهم كتويفاضراهتم,  خطبهم,  قرأها  ,  أو  مسعها  اجلاهاإذا  انإلنسان    طلتل 

مطالعة كتب أهل البدع, واالستماع إليهم حيذر من  لكلذمن القلب, ف   يه ومتكنتعل
يهم إال على وجه إلم أو براجمهم, حيذر اإلنسان من االستماع حماضراهت أو  دروسهم يف 

 اطل. لباحلق من ا  عليهم وهو يقدر على ذلك, ويعرف   كارنيريد اال
أ  :الوق البدع وكتب جيب أن تصادر كتب   ما , مثل  ل,...ألهنا مسومضالال  أهل   هل 
...ألن ,تب أضرّ كال  , فهذا لناس يف السموم, ومُتنع السموم من االنتشار جر على احي

 وأشّد فيجب   ر أخط  فهو  ,ري اإلميان والعقول غيبدان, وكتاب الضالل  السم يغري األ
 [273:]شرح ملعة االعتقاد  دة. عقيوال  ن,سالمة الدياحلجر عليه من أجل  

 ( 14)ــــــ ــــ ـــــــ 



 ت:املختصرات طريق املطوال
إال بعد   املطوالت   أن تُفهم  قال الشيخ: هذه املختصرات طريق املطوالت, فال ميكنُ 

لكن    ) ىل:  معىن قوله تعا  , وهلذا قالوا يفيئاً والتدرج منها شيئاً فشفهم املختصرات,  

بم الكتابكونوا ربانيين  تعلمون  كنتم  تدرسو  ا  [ إن 79( ]آل عمران:نوبما كنتم 
يبدؤون  الراب الذين  أنفسهمنيني هم  يُربُّون  قبل ِكباره,  العلم   وطالهبم   بصغار مسائل 
من    ابتداءً  طبيعي, ألن كل على  الكبرية, وهذا شيء  املسائل  إىل  الصغرية  املسائل 
 ظم بعد ذلك. تبدأ من أصوهلا وأساساهتا مث تكرب, وتع  ءااألشي

الع يهُجُم على  الذي  من فأما  يتعب وال حيصُ أعاله, فهذ  لم ُهجوماً  , يءٍ ل على شا 
_ يسري مع الطريق   درج هذا هو الذي _ إبذن هللابينما الذي يبدأ من األصول ويت

 [8]شرح األصول الثالثة: الجتاه السليم.الصحيح وا
 :م والسامعأسهل على املتعلِّ تصر  خامل اجلواب    

 م عىن اإلسالاشرح يل م  سالم " أي:مد أخربين عن اإلقال جربيل: " اي حمخ  لشيقال ا
ال هللا, وأن حممدًا : اإلسالم أن تشهد أن ال إله إالرسول صلى هللا عليه وسلمقال  

الزكاة, وتصوم رمضان, و رسول هللا الصالة, وتؤيت  إن اسحت, وتقيم  البيت  تطعت ج 
سبي  بر  اقتص   ...فالرسولالً,إليه  أعلى  ألنيان  اإلسالم,  ما كان   ركان  اجلواب كل 

بينما لو طُّول   م والسامع,على املتعلِّ ان أسهل  تصراً كخم وسهل عليه حفظه ووعيه, 
تشعب دل  اجلواُب  فهذا  يستوعبه,  أكثرهم ال  أن  احلاضرين, ورمبا  أن على  على  يل 
ري, اع, ويقتصر على الشيء الضرو استط  صار مهماأن يتوخى االخت  املسؤول ينبغي 

رح األصول اليت يقوم عليها.]ش  . هذه أركانه ودعائمهمن ذلك  وإال فاإلسالم أكثر
 [ 233_232الثالثة:
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 اليت تنفع:  الصحيحة الثقافة
  الو تنفــع    ال  افةهذه ثقن تعرف أحوال العامل واحلكومات والسياسات,  يست الثقافة أل

,  الشــرك  ن الصــحيح, ومعرفــة مــا يضــاده مــ   ديــ وحليت تنفــع هــي معرفــة التة اتضر, الثقاف
مــن    هــذا هــو املطلــوبالصــحيحة, و   افــةلثقهــي اهــذه  ت,  داثنقصــه مــن البــدع واحملــ أو ي

مــاذا    و إليــه هــذا هــو املطلــوب,وحيد, وأن يــدع تالب العلم أن يعرف الط ومن  ,املسلم
به  حاصــ   يــد, وال يفال ينفــع شــيئاً   ن غــري بصــرية ؟مــ و  حتقيــق  رين غــ كثــري مــ ينفــع العلــم ال

فإنــه    طــل,لبامــن الحــق  فــة لومعر توحيــد عبــادة هلل,  قيــق و علــى حت  شيئاً, إذا مل يكن مبنياً 
  [33شف الشبهات:ك]شرح  جمرد ثقافة عامةأو   عطالاان جمرد ال ينفع صاحبه إذا ك
  ر وأهل النظر:ثمقارنة بني أهل األ

اد أبهل النظر ما عليه أهل النظر, واملر , و ثرعليه أهل األ  قال الشيخ: قارن بني ما
العقليةأ األدلة  النصحاب  يسموهنم  الذين,  وهم  ابلقو   ظار,  نطقية, ملا  اعديستدلون 

االختال  من  النُّظار  عليه  ما  بني  قارن  اجلدل,  وتضليل واف  وقواعد  بينهم,  لتنازع 
 م, واملودة فيما بينه  لوب قلوما عليه أهل األثر من السالمة, وصفاء ا   بعض, لبعضهم  

بين فيما  ب والتآخي  قارن  احل هم,  أن  لتعلم  األثرني هذا وذاك,  أهل  عليه  ما  وأن   ,ق 
ل أن من ترك الكتاب والسنة فإنه لنظر. وهذه سنة هللا عز وج ما عليه أهل الباطل  ا

 جتدهم مضطربني  بتلى ابلقلق وعدم االستقرار, ى ابالختالف, ويُبتلى ابلضالل, ويُ يُبتل 
عقائدهم   الكت  ويف يف  حيشون  جتدهم  من كأقواهلم,  آخره اب  إىل  أوله  من  تبهم 

هللا, وإمنا هو قالوا   رسول  ن سنةثاً ميهللا, وال حد  ال جتد فيه آية من كتاب  لياتابجلد
قالوا كذا قلنا كذا,  وقلنا  إىل أخره, جتد االختالف وهكذا جدل كله من أوله    فإن 

  [67:للسفاريين  ملرضية اهل الفرقة  ة يف عقد أضي ملاشرح الدرة    بينهم مستشرايً.]
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 حلن وخطأ: ا  رة اليت فيهمن الكث لاإلتقان أفض   مع رآنقليل للقاحلفظ ال
القرآن إتقان  الشيخ:  ا  , قال  احلنُ أحس   ,للحن وعدم  الذ من  الكثري  فيه حلن فظ  ي 

فكونك  طأخوفيه   القرآنحت ,  من  قلياًل  ا  ه بر وتع  , وتتقنه  , فظ  الوجه  ملطلوب, على 
تق أحس من كونك  امل  ,اً ثري رأ كن  الوجه  على  قراءته  حتسن  ة ملع  رح ]ش.طلوبال 

 [ 144االعتقاد:
 تعليم العلم يف املساجد: 

من املساجد,   ( يعينما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللاقوله صلى هللا عليه وسلم: ) 
املساجد يف  يكون  أن  ينبغي  العلم  تعليم  أّن  فيه  امل  ,وهذا  وكذا ألنه حتضره  الئمة, 

طالب حي الدروس  , العلم  ضره  هذه  من  فيستفيدون  السكينة   والعوام,  بيت   فهو 
املالئكةمأو   ,والرمحة املسجد  , وى  غري  يف  الدرس  أُقيم  إذا  ما  تقلُّ   , خبالف  فإنه 
على احلاضرين من الطالب   , أمهيته ح ]شر فقط  ويفقد هذه الّصفة, ويصبح مقصوراً 

    [293أصول اإلميان
 التاجر:  أفضل منالعامل  

خري كثري, أفضل من التاجر, الذي ميلك وإن كان فقريًا فهو عنده : العامل قال الشيخ 
األموال راتاملليا عنده  الذي  التاجر  ألن  بينهما,  مقارنة  وال  علم,  عنده  وليس   ,

إنه   العامل وإن مل يكن   سُيحاسبسيتكها, أو رمبا تتلف, مث  القيامة, وأما  عليها يوم 
ه خري الدنيا واآلخرة, وهو العلم الذي ه عندال أنئل, إع الدنيا الزاده شيء من متا نع 

 [ 474ول اإلميان:نفعه ونفع غريه, ]شرح أص
 
 

 ـ( 17)ـــــــــــــــــــــــــ 



 :وإرشاداتتوجيهات  
أرشدك هللا  اعلم   " رمحه هللا  "  **  الشيخ  من  دعاء  أ  هذا  للمعلم  ينبغي   ن وهكذا 

 [328ربع:شرح القواعد األ  ل,رح الرسائش  ة ل ]سلس يدعو للمتعلم
دالوهاب[ لكــل مــن قــرأ هــذه  ن عبــ ء مــن الشــيخ ] حممــد بــ ا دعــاهــذ   "** " رمحــك هللا

لــه, مــن أحــل أن يُقبــل     الكــالمســني, وحتطف لطالب العلمن ابب التل م  ارسالة, وهذال
 [18بهات:شلا شرح كشفى طلب العلم.]عل 

الك من  يؤخذ  ال  العلم  مباش**  اتب  حقيقة  أما  وسائل,  الكتب  إمنا  فإهنا   لملعرة, 
جياًل   العلماء  من  جيل,  بع تؤخذ  لطلب د  وسائل  هي  إمنا  لعلم]شرح ا  والكتب 

 [ 42األصول الثالثة:
مــن    لــى حــذرع   اً دائمــ كــن    ن الفتنــة, ولكــن أتمــن علــى نفســك مــ مــك, وتغــت بعل   ** ال

 [52كك وضاللك]السابق:هلال ت بشيء يكون سبباً ع, وتالقدم كن تزل ب, أبلفتنةا
ة  تربويــ اب, وهــي طريقــة  ســؤال واجلــو الون عــن طريــق  أن يكــ   تعلــيممــن أبلــغ طــُرق ال**  
لـــــى طريقــــة الســـــؤال  وقـــــال: التعلــــيم ع   [46:ديث جربيــــلوفه.]شــــرح حـــــ يــــدة معر ج
 [211ص يف شرح كتاب التوحيد:]امللخوأدعى لالنتباه ,ن .أثبت يف الذه.واب.واجل
تع  ** قال  حد,  وال  هناية  له  ليس  )  ىلاالعلم  كل  وفو :  عل ق  عليمذي  ( م 
 عامل فهو جاهل, وطلب العلم ينبغي ان ال ينقطع ألنه [ ومن قال: أن 76وسف:]ي
 [481] شرح أصول اإلميان: ةدعبا
 
 
 
   (18)ــــ ــــــــــــــــ 



 وجل   عزهللا   إىل  وة دع فصل: ال
 : ة خاسرةو دع  هي م به, فهتت   يد وال دعوة هتمش التوحكل  

ال , و فهاأهدا ققحت  ال فاشلة,  ة عو د  ا فإهن د وحيالت ى وم عل قال ت دعوة  كل :  خقال الشي
يف   سرةة خاون دعو تك  هنا, فإيد وال هتتم بهالتوح  مشدعوة هتل  ك   ا نتيجة,هلتكون  

ح إبذن ا تنج إهنف  وحيد التعلى    ز تركوة  دع   وكل  هد معروف., وهذا شيء مشاتائجهان
 [ 7:ميالكر   نرآ لقا  من  وسر د]يخ.ر اي التان قضاعروف م ما م ك  تمعجملد اي مر وتفثوتهللا  
الدع جي على  أب  األمراة  هذا  عن  يغفلوا  ُأخويهتموا    ال  وا جهودهم لويبذ  رىأبمور 

الء يتاسو   , ةرح وعبادة األض واقع الناس الواقعني يف الشرك  طوا أعينهم عن وال يغ  فيها
وطواغيتاخلُ  على  رافيني  الناس.  الصوفية  عليه,   ا هذ  عقول  السكوت  جيوز  ال  أمر 
  [24كشف الشبهات:شرح  وة نقصة.]عدفهي  ه  عن  يهللنتجه   تال   ةو ل دع كو 

 جل:  عز و عوة إىل هللا اإلخالص يف الد 
ايء, ا ر , ال يراد منههللا أن تكون خالصة لوجه هللاط الدعوة إىل  من شرو   ل الشيخ:اق
مسعة,  الو  عل و   تعاظماً  وال  ظهوراً,  وإمنال  الناس,  الناس, ر غ ا  ى  نفع  الداعية  ض 

أو   , أما الذي يدعو ليعظم, هللا الدعوة إىل   ي ههذه  , ورنلاىل  ات إظلم ال  نهم م ذوإنقا
 حزبية, أو إىل مجاعة غري س, أو يدعو إىلو ليتأماالً, أ  ليعطى م, أو  ت ل, أو ليحليج
إأه أو  السنة,  الناس,م طائفة  ىل  ل  إىل مذهب,أ  ن  يدعو   و  وإ  فهذا ال  ا منإىل هللا, 

هلل عز   نيته إذا أخلص    ال إهللا   إىل  ياً داع   كوني  اع من د  يدعو إىل غري هللا, فليس كل 
ال  وجل, تعريف  قصده  ابهللوصار  هللاوردهم  ,  ناس  وتبصإىل  النا,  ابحلق, ري  س 
ولكن   ر الدعاة ثأكما    قة ي حق هللا الذي يدعو إىل   هذا هو  , ريهم من الشرك والبدعوتنف

 [ 46ة:احلموي  ىفتو ال  لتعليقات الواضحة على مقدمة]ا.ىل هللا قليلالذي يدعو إ
 ( 19)ـــ ــ ـــــــــــ ـ 



 : ابلطرق الشرعية ة األمروال مناصحة
حتذرهم و   خلريم يف اه يقة الالئقة اليت حتببر ابلط  ور والة األمقال الشيخ: جيب مناصحة  

الشر, ابلط  ةاصحناملف  من  الواجبة  أخطائهم   ية, ال شرع رق  عن  ُيسكت  إنه   نقول: 
خما بوعن  ينالفتهم,  اون  صحل  اليت كانلابلطرق  ة وال  هبا  اصحوننيالسلف    الئقة 
فإن  , ذلكغريالس, أو كار عليهم أو احلديث عنهم يف اجمللإلنإظهار ن غري م  األمور

ت لكن إذا وصل , أييت خبري, وإمنا يزيد الشر شراً هذا ال و   سلف لهذا ليس من هدي ا
دي السلف, وهذا و هه  فهذا  الناصح,  نهم وبنيحة هلم بطريقة سرية تكون بييالنص

منهج   اهو  هللوا  قبل فإن  احل,  صلالسلف  وإفاحلمد  ي,  مل  الذمة قبلو ن  برئت  ا 
عل  تكون  لكن  ومسؤوليتهم  يف   صلحةامل يهم.  واملصلحة  طاعتهم  فيم   يف  ا موافقتهم 

عن بعض أخطائهم وهفواهتم   ءاإلغضامة, و حل عظي صاوافقوا فيه احلق, يتتب عليه م
    [ 246:دااالعتق  .]شرح ملعةلدفع أعالمها  تنيسداملف  تكاب أخفذا من ار ه
 :أهل الباطل  اختفىالنور    ظهرذا  إ

ليست مست احلق والباطل  بني  املداوالت  الشيخ:  يستغرب هو قال  الذي  إمنا  غربة, 
 حلق. املسلمني, وختاذل املسلمني ومعهم ا  ضعف املسلمني, وإخالد

يست  أوالذي  صمود  هو  الباطغرب  وتكاتهل  ال,  أهل  إال ف  معهم  وليس  لباطل 
فأهل   النيشو يع   إمنال  باطلاالباطل,  اختفى  إذا  الظالم,  يف  الباطل, ن  أهل  ظهر  ور 

 ألهنم ال يعيشون إال يف الظالم.
أما إذا ظهر النور فإن أهل الباطل خيتفون, والنور هو احلق, والذي يظهر النور إمنا 

ة , حماضرة الدعو 1/216الدعوة:لعقيدة و رات يف ا] حماضمسكون به.تو أهله املس ه
  [تهايمها وأثهبواع  ( 2إىل هللا )
 ( 20)ــــــــــــــــــــ 



 الوظائف:  وأشرف ن أفضل ذوظيفة اإلمام واملؤ 
م هي أفضل الوظائف, وهي عمل الرسول صلى هللا عليه وظيفة اإلماقال الشيخ:  
ف هما أشر ملؤذن, فإلمام واهي وظيفة ا  فأشرف وظيفة ذلك وظيفة املؤذن, وسلم, وك

  [260اجلاهلية:ح مسائل  ر ش.]مالعمن عمل الوزير, وأشرف من مجيع األ
 اجلمع بني التغيب والتهيب يف دعوة الناس: 

ة والوّعاظ أن ال يعتمدوا على آايت الوعيد فحسب, عاى الدُّ قال الشيخ: ينبغي عل 
يبالغوا يف يبادروا إىل فو خت   وأن ال  الناس, وإمنا عليهم أن  تح الرجاء والطمع يف يف 

بني هذا وهذا,   يبهم وترهيبهم, فيجمعونغ ر ت  ذلك   وعليه فإن األصل يفرمحة هللا,  
ا أو  والوعيد,  العذاب  آايت  ذكر  على  اقتصارهم  ذِ وعدم  على  آايت القتصار  كر 

الدُّعاة والوعّ  املطلوب من  اظ واآلمرين ابملعروف والناهني الرمحة والثواب, هذا هو 
 [109أصول اإلميان:  عن املنكر.]شرح 

 كن القضاء عليها:  مية ال نسالدعوة املبنية على الكتاب وال
والسنة, الكتاب  على  مبنية  ألهنا  عليها,  يفضي  أحد  ال  الدعوة  الشيخ:  فهي   قال 

هللا عليه وسلم, فال ميكن القضاء عليها أبداً, ألن هللا سبحانه وة الرسول صلى  ع د
أصاهب وإن  فإن سيحميها,  عدوهم,  قبل  من  االستيالء  أو  القتل,  من  أهلها شيء  ا 

 داً, بل هذا يزيدها قوة وصالبة, ألهنا دعوة الرسول صلى هللا أب  ضرر ت تالدعوة لن  
بنصرهت تكفل  الدالعليه وسلم, وهللا  وأهنا ستبقى.]شرح رسالة  مواالة ا  لة يف حكم 

 [ 16  أهل اإلشراك لسليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب:
 
 

 ( 21)ــــــــــــــــ 



 رأة املأمور هتم  ل:  فص
 ا:عمل املرأة خارج بيته

  هــي  يذأيلــف البيــت الــ ها, وأينس هبــا, وقال الشيخ: الزوجة سكن للزوج, يطمئن إلي
  روجه فإنــه يضــيق صــدر صــاحبه, ويتطلــب اخلــ , أمــا لــو كــان البيــت لــيس فيــه زوجــ هفيــ 
ــه  منــ  ه, وأيضــاً الــزوج يكــدُّ ويتعــب خــارج البيــت, فــإذا عــاد وجــد الزوجــة قــد هيــأت ل

وهـــذا تعـــاون علـــى كلـــف احليـــاة بـــني  أســـباب الراحـــة, وأعـــدت لـــه الطعـــام والشـــراب,  
ألن ذلــك أرفــق   داخــل البيــت, عمــلة تأر ج البيــت, واملــ فالرجل يكتسب خار الزوجني, 

 األســرة, وعملهــا يف بيتهــا ال يقــل  م مصــاحلا تنــتظهبــا, وأســت هلــا, وتــر  األوالد, وهبــذ
...فعملها يف البيت عمل جليــل, لكــن الكفــار وأذنهبــم  عن عمل الرجل خارج البيت,

ــامــــــ  ــذا النظــــ ــتغربني يريــــــدون أن يغــــــريوا هــــ ــو ن املســــ ــن  م الزوجــــــي, وخيرجــــ ــرأة مــــ ا املــــ
,  ...وحيرموا الرجـــل مـــن الســـكن إليهــــا, ومـــن خـــدمتها, ومـــن قيامهـــا ابلبيــــتيـــت,بلا

مــن قوامــة الرجــل عليهــا, يريــدون أن حيرمــوا الرجــل هــذا الســكن وهــذه    ا املــرأةوحيرمــو 
ولــيس قصــدهم    تســتطيعه, وال تنــتج فيــه,  الراحــة, ويتعبــوا املــرأة بعمــل ال يليــق هبــا, وال

ــة الفــو اجو احلــ   بــل قصــدهم كســر  ة املــرأة يف ذلــك,مصــلح ق بــني  ر از كمــا يقولــون وإزال
ليســت مثــل الرجــل, فالرجــل إذا  ا تتعــب, فهــي  ذا خرجــت فإهنــ واملــرأة إ  الرجــل واملــرأة.

خــرج ففيــه قــوة, وفيــه جلــد الكتســاب وطلــب الــرزق واألســفار, واملــرأة ضــعيفة لــيس  
  ,الهــ , وأنــتج لعم ق هبــا, وأحســن هلــا, ولــذلك بقاؤهــا يف البيــت أرفــ جلد علــى هــذا فيها
الرجــل    نفســها, ويضــيع  من بيتها فإهنا تفقد مهمتها يف احليــاة, وُتضــيع خرجتأُ ذا ا إأم

وُتضــيع أوالدهــا, وإذا ضــاعت املــرأة ضــاع الرجــل, فهــؤالء يعاكســون الفطــرة,    أيضــاً,
  [187االخبار:  التعليق على منتقى]تمعوا اجملويفسد...ويريدون أن يغريوا اخللقة

ــــ ــــــــــــ  (22)ــ



 إذا كانت ابلضوابط اآلتية:  ,خارج بيتها ,ةن عمل املرأمإننا ال منانع  خ:  يشقال ال
حبيــث ال يوجــد مــن يقــوم بــه مــن    ,تمــع إليــهأو حيتــاج اجمل,  تــاج إىل هــذا العمــلن حتأ-1
 .جالالر 
 هو عملها األساسي., الذي  مل البيتيامها بعأن يكون ذلك بعد ق -2
متــــريض    ونســــاء, وتطبيــــب أاليم  لــــ عســــاء, كتيط النا العمــــل يف حمــــ هــــذ  كــــونأن ي  -3

 [12كام ختتص ابملؤمنات:حأتنبيهات على  , ويكون منعزالً عن الرجال.]ءاالنس
 ة:رية املرأح
د  فســان إا علــم أإفســاد اجملتمــع املســلم وتــدمريه, وملــ   ب الكــافر يريــدخ: الغــر ل الشــيقــا
ا  وجهــ خبر   كملــرأة, وذلــ ة اندى حبريــ ه, و يــ عل يغــزو بــه املســلمني ركــز  ســالح    عظــمة أاملــرأ

يقــة غايــة  فهــو يف احلق  وإال  خلــداع,ب اة مــن ابحريــ   ذلــك  ىشــرعية, ومســ الاب  دعلــى اآل
, وطاعــة  عبوديــة الشــهوة هي التخلص من  حلقيقيةرية ان احلوالرق, أل بودية, والذلةالع

  [3/142ب:ض الكتابع  طاءيان ألخ]البالشيطان.
 ا:امة وحفظ هل بيتها كر قرار املرأة يف

  يخ: يعين: البــثن يف بيــوتكن شلقال ا [33اب:( ]األحز  بيوتكن  يف نر ) وقتعاىل: ل قا
األفضل للمــرأة أن تبقــى يف بيتهــا, وال ختــرج إال ملــا ال   وج, فهذا فيه أنوال تكثرن اخلر 

وهــن أطهــر نســاِء العــاملني  ى هللا عليــه وســلم  مر نساء الرســول صــل بدَّ هلا منه, ألن هللا أ
وبــة, ومســجونة بــني  جإن املــرأة حم  حنالل يقولون:االر و و فوُدعاة السُّ  لبقاء يف البيوت,اب

 [310.]شرح أصول اإلميان:ا كرامة وحفظ هلااجلدران, ال يدرون أن هذ
 
 
 (23)ــــــــ ـــــــــــــ 



 إفساد املسلمني بسالح املرأة:
  , وأن يولوهـــات لـــهحيـــاولون أن يصـــرفوا املـــرأة عمـــا ُهيّئـــ   عـــداء اإلســـالمقـــال الشـــيخ: أ
رأة إذا  , فـــاملنكســـة العظيمـــةوال  يف اجملتمـــع,  ذا حيصـــل الفســادوهبـــ   هـــا,تم همهمــًة غـــري م

ذا العمــل كمــا  : ال تنــتج يف هــ غــري عملهــا, هــي أوالً  رهــا, وتولــت عمــالً خرجت عــن طو 
ســتعاة عليهــا أمــا هللا ســبحانه وتعــاىل,  املا ينبغي, واثنياً: هــي تضــيع مســؤوليتها ورعيتهــ 

ه,  لــ كضــاع اجملتمــع  ســر  البيــوت واأل  اعتا ضــ ذإســره وبيوتــه, فــ يضــيع اجملتمــع أب  ابلتــايل
ــا يريـــ  ــداء اإلســـالم, يريـــدونوهـــذا مـ ــرأة ســـال  ده أعـ ــن املـ ــذوا مـ ــه  أن يتخـ ــون بـ حاً يطعنـ
ــلمني و  ــدعاايت املغرضـــة, وهـــذاملسـ ــن هـــذه الـ ــعرون,....فيجب التنبـــه مـ ه  هـــم ال يشـ

 [36ول اإلميان:املرأة.]شرح أصح الاألفكار اخلبيثة اليت تريد إفساد املسلمني بس
 :, ويف أخالق اإلسالماحلياءسلمة للحجاب خلل عظيم يف امل  هتك

ياء,...النســاء جيــب علــيهن التســت واحلجــاب, وال  ا ديــن الســت واحلقــال الشــيخ: ديننــ 
ــافرات   ــدن السـ ــرب, أو يقلـ ــاء الغـ ــافرات نسـ ــدن الكـ ــن  يقلـ ــاب مـ ــتكن احلجـ ــاليت يهـ الـ

, فــال تــربز  اإلســالمق  أخــال  ءة, ويفاملرو   ياء ويفيم يف احلذا خلل عظاملسلمات, ألن ه
, جتلــس  ةاإلعــالم ســافرة متجملــ املــرأة يف اللقــاءات واحلفــالت واملــؤمترات, ويف وســائل  

ا  مــن غــري خــوف, وال حيــاء, وتظهــر هبــذ  وتضــحك معــه  إىل جــوار الرجــل وتصــافحه,
علــى منتقــى   التعليق  تصار يف.]االخم وسائل اإلعالم املرئية واملقروءةُغري أمااملظهر املُ 

 [349_348ار:بخاأل
 
 
 
ــــ ــــــــــ  (24)ــــ



 :تغرير ابلناس,  قوامة الويل على املرأة عنف أسريتسمية  
ــذا ــمون هـ ــى املـــرأة, ُيسـ ــة الـــويل علـ ــى املـــرأة, وقوامـ ــزوج علـ ــة الـ   عنـــفال  :ُيســـمون قوامـ

ال يتعــرض  , أو علــى مــا تريــد, و ارأة علــى حســب هواهــ دون أن تكــون املــ اأُلســري, ويريــ 
ــا ولي ــا,هلـ ــرض  هـ ــا    وال يتعـ ــؤمر  ازوجهـــ هلـ ــذا عنـــ , وأن ال تـ ــرعية, ألن هـ ــر الشـ   فابألوامـ

رج مـــن  تحمـــل مـــا ال تطيـــق, وختـــ فيمـــا يريـــدون, وهـــو أن ت  ُأســـري, مـــع أن العنـــف هـــو
و العنــف, لكــن هــم يســمون  وكرها, ومن بيتها, ومن ُأسرهتا, وُتطرد من سكنها, هذا ه

ــراً   ــا تغريـ ــري أمسائهـ ــاء بغـ ــداعاً  األمسـ ــاس, وخـ ــمابلنـ ــاس, فلعلهـ ــو   للنـ ــن  ن, و يتبـ ــون مـ يفيقـ
ــكرهتم, ــار يف  سـ ــى األقل.]االختصـ ــرهم علـ ــن شـ ــلمني مـ ــون املسـ ــى  أو يرحيـ ــق علـ  التعليـ

 [189منتقى األخبار:
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 تفرقات م فصل:  
 االنتخاابت:

 فيها تفصيل على النحو التايل: تاباخنتالايخ:  لشقال ا
مشــروع بشــرط أن  ن ذلــك  م, فــإاألعظــ خــاب اإلمــام  ج املســلمون إىل انتاحتــا   ذا: إأوالً 

حصـــل مـــن  كمـــا  ,  موالبقيـــة يكونـــون تبعـــاً هلـــ  األمـــة,  د يفهـــل احلـــل والعقـــ ذلك أيقــوم بـــ 
رضــي    صديق ال بكر  منهم أاب  عقدلااحلل و ل  نتخب أها نهم حينمابة رضي هللا ع الصحا

ي هللا عنــه  ل عمر بن اخلطــاب رضــ مة, وكما وكعنه, وابيعوه, فلزمت بيعته مجيع األ هللا
فاختــاروا عثمــان    ن ابجلنــة,شــرين العشــرة املبقني مبعده إىل الستة البا مام من ر اإلاختيا

 مة.األيع عته مجبيعوه, فلزمت   عنه, وابيرضي هللا بن عفان
مــر  فإن التعني فيها من صــالحيات ويل األ  ة,ماالع ةواليالدون ي  هالايت اليتنياً: الو اث

أن تؤؤدوا مركم إن هللا يأ   تعاىل: )  ل هللاا, قام فيه, ويعينهناءر هلا األكفاء األمأبن خيتا

وهــذا  [ 58]النســاء: (  لموا بالعؤدأن تحك  ها وإذا حكمتم بين الناست إلى أهل انا األم
  جعلهــا هللا أمانــةولــة,  دلا  يفصــب  انواملت  لوالاي: امانت هيمور, واألوالة األل خطاب

ى هللا عليــه  نــيب صــل ان الكمــا كــ مــني هلــا, و ها اختيار الكفء األألمر, وأداؤ يف حق ويل ا
ــارون للمناصــب مــن  مني مــن بعــ ســل ووالة أمــور املفــاؤه  وســلم وخل  ا,  صــلح هلــ يدهم خيت
 شروع.على الوجه امل ويقوم هبا

اإلســـالم, وتـــدخلها    منظـــا  مـــن   تســـ فلي  ولنـــد الـــدم ع روفـــة اليـــو اابت املعاالنتخـــ   مـــاوأ
فك  وســ   ا فــنل فيهــ طمــاع, وحيصــ ابة واألادخلها احملــ الشخصــية, وتــ ضى والرغبــات الفو 

اايت  ع ت, والبيــع والشــراء, والــدللمزايــدا  الً , بــل تصــبح جمــاقصــوددماء, وال يتم هبــا امل
 [154_2/153الكتاب: ان ألخطاء بعضلكاذبة.]البيا
ــــ ــــــــ   (26)ــــ



 ت:هراظاامل
ن الفوضــى واخــتالل  ملــا فيهــا مــ   اإلســالم ال يقرهــا,  املظــاهرات فــإنا  أمــ و   :يخلشــ ا  قــال
ــالا ــن, وإتـ ــس واألف األنألمـ ــوافـ ــتخفاف ابلوالمـ ــة اإلل, واالسـ ــالمية, ودينيـ ــا  سـ ــن  نـ ديـ

  للمظـــــاهراتســـــاجد منطلقـــــاً  اســـــتخدمت امل  وإذا,  داملفاســـــ   أم واالنضـــــباط ودر النظـــــا
ع ملراتديهــا  متها, وترويــ ر حل  طاقإسو   د,مساجلل ان  متهازايدة شر و مات, فهذا االعتصاو 

ــادة  الة   والصـــــ كر هللامنـــــا بنيـــــت لـــــذ ن هللا فيهـــــا, فهـــــي إني والـــــذاكريمـــــن املصـــــل  والعبـــ
لعوائــد  ا مع او ا هذه األمور, وال ينجرفأن يعرفو  منياجب على املسل فالو ...والطمأنينة.

ــللة,  دة, والـــدعاايتالوافـــ  ــار    التقليـــدو   املضـ   بعـــض  خطـــاءيان ألبلني.]اوالفوضـــويللكفـ
 [2/154اب:تالك

 اإلقامة عند املشركني:
اً, وهو يقدر على اهلجــرة,  اختيار ر  فالكمسلم أن يقيم يف بالد اجيوز لل ال يخ: قال الش

(  ا جهؤؤنم وسؤؤاءت مصؤؤيرفأولئؤؤك مؤؤأواهم و متوعــد ابلوعيــد يف قولــه: )فــإن أتخــر فهــ 
ر  خــ آإىل  [  24]التوبــة:  (... نؤاؤكمأبو ؤكمقل إن كؤان آبؤا  [ ويف قوله: )97]النساء:

يكــون قــد  ه األشــياء, فإنــه هبــذا  ألجــل هــذســورة التوبــة, فالــذي يــتك اهلجــرة    يــة مــن آلا
ــةقــدم   ــة    هــذه  حمب ــه هلــم, وصــاروا  هللا ورســوله, فبقــي  األشــياء علــى حمب بــني الكفــار حملبت

 . عليه وسلمن رضي هللا عز وجل, ومن اتباع الرسول صلى هللاأحب إليه م
ملــا  يف بالد الكفار, ويستحسن العيش فيها    قيمه ينأسان   لإلنت عذراً يا ليسالدن بةحمو 

ى ويســاكن  وز لإلنســان أن يبقــ فــال جيــ   ك, ذلــ وغري.رف الــدنيا..خــ ا مــن وظــائف وز فيهــ 
إمرهتم, ويُكثــر ســوادهم, ال  جياورهم, ويكون حتت نظامهم, وحتت سلطتهم و الكفار, و 

 [204-203ئل:داللة السار   شرححالة العذر.] جيوز هذا إال يف
ــــ ــــــ ـ ـ ـــ ـــ   (27)ــ



 : يرأالة  ير ح
ــةلغفكــار ااأل  تر هــ ظا  تنــ قو   يف  نآلا:  قــال الشــيخ   –  نو لــ و قيمــا  ك  –  يرأالــ   ةيــ ر حو   ,ريب

  ,ءار آ  يهــ ا  وإمنــ   ع,شــر   ندعنــ   وال  ,يوحــ ن  دنــ ع   مــا  كــأن  :ينعــ ي  ,رخــ آلا  يوالــرأ  ي,لــرأاو 
  اذهــ ,  هيــ أر بــع  يت  لوك  ,يكل ع   جرحأ  ال  أنو   لي,ع   جرحت ال تنأ, رأيك وهذا ,يرأا ذه
  يأيـــ نعـــرض ر ,  هللا  بتـــاك  ىلإ  عجـــ نر   نالفـــ و   تنـــ وأ  أن  ,-  هللاب  ذايـــ عالو   –ل  الضـــ و الهـــ 
  فالا خــ , ومــ حيحصــ ال  وهــ ف  حيو الــ لــه    هدا شــ مــ ف  ,هللا  باكتــ   ىلــ ع   نالفــ   أير و   كيــ أور 
  هللا  إىل  هو دشــــيء فــــر   عتم يفنــــاز ن تإفــــ   )  ,هنــــ ع   عو جــــ لر ا  بوجيــــ   ,لطــــ لباو اهــــ ف  حيو الــــ 
  :ءاســـ نال]  (  يـــالو أت  ن ســـ حوأ  ريك خـــ لـــ ذ  خـــرآلا  ومواليـــ   ابهلل  نمنـــو ؤ تم  كنـــت  نإ  لرســـو وال
ــةاقع  و مــآالً   ن ســ حوأ  طبتخــ لامــن    مكــ ل  خــري  [59   علــى  ةحيوضــيتلا  اتيقــ ل عتلا]لكم  ب

     [148:مقدمة الفتوى احلموية
ــة الكلمــة!  وقــال: بعضــهم يقــول: النــاس أحــرار, ال حتجــروا علــيه م حريــة القــول وُحري

تكــون    فعلــى هــذا  لــه!قو لــه    كــلّ و   ه,ه كالمــ , كّل لنوا احلقّ يبوا الباطل, وال تُ يعين: ال ترد
ــى, فينب ــدنيا فوضــ ــُ غــــ الــ ــيت حتــ ــرور الــ ــذه الشــ ــائس, وهــ ــذه الدســ ــتفطن هلــ ــدّ ي الــ   اك ضــ
 [71ود السجستاين:عبدهللا بن أ  دا  بكر أل ,يةئمة احلاو نظاملسلمني.]شرح امل

 نسية الكفار:التجنس جب
م  كــامهحأن  ا مــن ســرايافرة, هــذة دولــة كــ يســ جــنس جبنقال الشيخ: ال جيوز للمسلم الت

ــار, أنـــه نـــوع مـــن  حكـــم التجـــ   , وقـــد ُكتـــب يف هـــذا مؤلفـــات يفيـــهعل  نس جبنســـية الكفـ
 [211حكمهم, وحتت طاعتهم.]شرح رسالة الدالئل:ت  الدخول حت
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 لقبول احلق: قلبالفتح دعاء ل

يب  النــ ان  وكــ   ,ءاالــدع   ثــر مــن , وأك أن يفــتح قلبــك لقبــول احلــق ل هللاأســأقــال الشــيخ:  
(    القلــوب ثبــت قلــيب علــى دينــك  ل: ) اي مقلــبليــه وســلم يُكثــر أن يقــو ع   صــلى هللا

يب صــلى هللا عليــه وســلم  كــان النــ اإلنســان يســأل هللا أن يهــدي قلبــه إىل احلــق, وهلــذا  ف
وميكائيــل وإســرافيل,  جربائيــل  ّب  ســتفتاحه: ) اللهــم ر فتــتح هتجــدُه ابلليــل فيقــول يف اي

  هيما كــانوا فيــ كم بني عبادك فحتنت  دة, أالشهايب و غل اعاملض, ر ألات واالسمو فاطر 
فَ ختُ اهــدين ملــا ا  خيتلفــون, ــه مــن احلــق إبذنــك, إنــك هتــدي مــن تشــاُء إىل صــراط  لــِ  في

الـــدعاء يف طلـــب اهلدايـــة.] التعليـــق املختصـــر علـــى  " فـــدلَّ علـــى احلاجـــة إىل  قيم  مســـت
 [2/428القيم: ن ة النونية البصيدالق
 : ةوحضار   م قدوت  هنا رقييقولون إو   للناس  صيعامل سنون ام حيهنأ  ني نافقمل ات اصفمن  
امل:  الشيخقال   أيمرو فقنيان من صفات  أهنم  اب:  امل ملنكر, وحيسن   اس, للن  يعاصنون 
ات ادبعلا امفأ  م !دالتقو ضارة  واحل  قيهي الر   ن:يقولو , و هلم ا  زينوهندعوهنم إليها, وييو 

فهذه والطاعا وعرقوالدم  التقعن  ات  عوقم  ت  بةار ض احل   ن ي  هذا  ا  وهذ  م, مهزع!!! 
  [ 209لكرمي:ا  نن القرآم   روس ]د  هم اآلن.كالم

آ من  حاي وكثري  بيان  فيها  القرآن  املنافقنيت  خلطال  وذلك  على,  املسلمني,   رهم 
أن حيذرهم   وماسلمون املوألجل  يعيشوناآل  ال كثرهم هللا __    رهم أكث  ,  ننا, بي   ن 

تسّمون ي  وهم  ا,تنسنكلمون أبلويت  ,ناتد جل بينن  نس مهم أرهم, و وش  ن مسومهمويبثو 
 [97لقرآن الكرمي:ا  عافية]دروس من ل هللا الأسنميان.  إلواب  ابإلسالم 
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 :ال نعت ابلكثرةلون, فحلق قليون, وأهل اكثري ل  الالض أهل
  ينــا أنبــل عل   ,ثــرةابلك  تغن, فال نيلو حلق قل ريون, وأهل االل كثضأهل ال الشيخ:قال 
يكــن عليــه     واحد, أو ملالإعليه    مل يكن و  ولأخذنه,    ما كان حقاً  ,ا عليه الناسم ننظر
ــو كــان   تركنــاان ضــالالً حــد, ومــا كــ أ ــره, ول ــر النــ و , )  النــاس  عليــه أكث اس ولــو  مــا أكث

ن عهــــد وإن وجــــدن  كثــــرهم مــــ ومــــا وجــــدن أل  [ )103( ]يوســــف:  مننيؤ حرصــــت مبــــ 
ضـــلوك عـــن  يُ   رضثـــر مـــن يف األأكطـــع  تُ وإن  )  [  102:عـــراف]األ(    م لفاســـقنيثـــرهأك

رة ال  أن الكثـــ   دليـــل علـــى  الكثـــرة, هـــذابفـــالعربة ليســـت    [116م:األنعـــا]  (  ســـبيل هللا
  لــو كــان عليــه واحــد أوو   احلــق,  تزهد يفن القلة ال  ق, وأغري ح  ربة هبا إذا كانت علىع 

  يــــه إالمــــا عل   كــــان  إذا  ق ويزهــــد ابحلــــ   رة,ض النــــاس يغــــت ابلكثــــ ألن بعــــ   مجاعــــة قليلــــة,
     [166موية:احلى دمة الفتو ة على مقيوضيحتلتعليقات ال]ا.قلة
 ر رمضان:ء شههانتق ابملؤمن واملنافا فرح
طاعــة, فهــو يرجــو  لادة واعبــ مله يف النه اســتعأل شهرح ابنتهاء المن يفر ؤ الشيخ: امل قال
   كــانيتلــ شهوات االو  رح ابنتهاء الشهر لينطلق إىل املعاصينافُق يفوامل ئله,وفضاأجرُه 
 [213:شهر رمضان وسان بدر .]إحتاف أهل اإلميها يف رمضان فينً مسجو 

 :فنال عند الإ  رشال  لأه رفعيُ  ال
أن    مســبتح  أم  )  نــافق ملا  ن ق مــ دصــاال  ن ؤماملــ ز  يــ م تيل  هادعبــ   يلــ يبت  هنــ ه ألقــ خ   يفهللا  ةنســ 
  الو له  و ســــ ر   الو   ن هللاو د  مــــن ذوا  يتخــــ   ملو   كمنمــــ   او داهــــ ين جالــــذ  هللا  يعلــــم  اوملــــ   واكــــ ت ت
  علــى  نيؤمنملــ اذر  ليــ   هللان  كــاا  مــ   )  [61ة:وبــ ]الت (نو ملــ تع امبــ  ري خبــ وهللاجة ولينني مؤ امل
  ل]آ  (  بغيــ لى اكم علــ عل يطلــ   هللان  كــا  ومــاب  ن الطيــ مــ بيــث  اخلز  يــ مي حــىت هليــ تم ع نــ أما 
 [185:ةيو م حلا  ىل ع ...تقاليتعلا]لفنا  دنع   إالر  لشاهل  أ  فنعر   ال[179:نار م ع 
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 :ظه هللا عند الكرب, وعند الوفاةبابه حفشيف  ظ هللافحمن  
 يف الشـــباب  ظ هللايبه, وحفـــ هللا عنـــد شـــ هللا يف شـــبابه حفظـــه  حفـــظ    ن قـــال الشـــيخ: مـــ 
انه وتعــاىل حيفظــه   شــبابه, فــإن هللا ســبحوالطاعــة, فــال يســفه يف اخلري يعين: النشأة على

ظــوا  اعة وحفطا الو مز ن الالذيجمرب, ألن امتة, وهذا شيء عند املشيب, وحيسن له اخل
تــام,  ســن هلــم اخلكــرب وعنــد الوفــاة, وحينــد الع حيفظهم    هللادين هللا سبحانه وتعاىل, فإن  

ــيطان,  فظوحي ــدوهم الشـــ ــن عـــ ــم مـــ ــزاًء لعم هـــ ــم الصاحلجـــ ــرات يف الهـــ ــدة  .]حماضـــ لعقيـــ
 [2/101والدعوة:

 :اة قلبهنارت بصريته وحياست  تالوة القرآن وتدبرهلما زاد املسلم من  ك
ه  آن كلــ ر وقــد قــرأ القــ   أن ال ميــر عليــه شــهر علــى األقــل إالللمســلم  بغــيني: لشيخال اق

رة,  و أقــل مــن ذلــك يف كــل عشــرة أايم مــ ا هــ قــرأه فيمــ خــري _ وإن  _ هــذا هــو احلــد األ
 كــل ســبعة أايم فهــذا أحســن, وإذا  مه ثالث مرات فهذا أحسن. وإذا قرأه يفحبيث خيت
 .فهذا أحسن  ةثالثة أايم مر  قرأه يف كل

 .هه, وحياة قلبة القرآن زاد أجره واستنارت بصريتمن تالو   زاد  اكلم   نهفإ
مــاً  ر يف معانيــه فإنــه يزيــل عنــك أوهاتفكو   ور قلبومتعن وحض  ا قرأت القرآن بتدبرفإذ

إنمؤؤا  . )ة, ويقــوي فيــك اإلميــانعظيمــة, ويبعــث يف قلبــك الطمأنينــ   سو كثــرية, ووســا

ه زادتهؤم إيمانؤا م آياتؤيهعلؤ  تيؤتل إذا  هم ووجلؤت قلؤوب  ين إذا ذكؤر هللاالمؤمنون الؤذ

 [  2:( ]األنفال نوعلى ربهم يتوكلو
طمــئن قلبــه,  إميانه, ويزيــد يقينــه, وي  يزيدنه  رآن فإالق  ن تدبر هذاكلما أكثر اإلنسان مو 

  تفــىن عجائبــه, وال خيلــق مــن كثــرةلعلمــاء, وال  ه, فإنــه ال يشــبع منــه اقهــ ويزيــد علمــه وف
   [301_300_297_1/296:دعوةوال  يف العقيدةالرد.]حماضرات 
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 قضاء على اإلسالم: السنة النبوية هدفه ال  ل حو   ات هرة الشبإاث
بهاً داحضــة حــول الســنة, وقــد رّد علــيهم  قــال الشــيخ: يثــري أهــل الزيــغ والضــالل شــ 

علــى    مهتــ ردو   مياً حــديثاً, بــردود فضــحت ابطلهــم, وكشــفت زيفهــم,املسلمني قد علماء
  علــى اإلســالم  هــؤالء: إهنــم يريــدون القضــاء  ومعــروف هــدفني,  ذليلــ   ,خاســئني  أقــاهبم

ألن  .  أبطلوا العمل ابلســنة فقــد أبطلــوا العمــل ابلقــرآن  م إذاابلتشكيك يف أصوله, ألهن
ــه, وإذا   ــنة لـ ــان السـ ــاج إىل بيـ ــرآن حيتـ ــى  القـ ــي علـ ــنة قضـ ــاب والسـ ــل ابلكتـ ــل العمـ عطـ

الكفــر تصــنع هلــم    مأمــ   ن ية مــ ت ســر ان ورائهــم منظمــ , ومــ مــا يريــدوناإلســالم, وهــذا  
 [6_5وامع:ن األحاديث القدسية اجلمضياء الالمع  اخلطط, وتلقنهم الشبه.]ال

 :ه قرب يف  نياملؤمنالعاصي من  عذاب  
ا قــال  كمــ   عــذاب الكــافر,  , وهــوعــذاب دائــم  األول:نــوع  ال  رب علــى نــوعني:عــذاب القــ 

 [46ر:اف]غ   ( يا وعشغدوا  ا النار يعرضون عليه ىل: )تعا
, فيعــذب  ن املؤمننياة مبعض العص  بقطع, وهو عذاة مث ينإىل مد ونلثاين: يكاوع الن

أو    ,أو صــدقة  ,عــاءبســبب د  العــذاب  د ينقطــع عنــهفــف عنــه, وقــ حبســب جرمــه, مث خي
  [144قيدة الواسطية:]شرح العاستغفار.

 واتيم:األعمال ابخل
الصــاحلني,  صــلح  ان أوإن كــ ,  لــهم عبت  غــ نســان ال يقــال الشــيخ: األعمــال ابخلــواتيم, اإل

طـــف هللا عـــز وجـــل  ألعمال ابخلـــواتيم, ولكـــن مـــن لافالعاقبـــة....بـــل خيـــاف مـــن ســـوء  
ر فإنــه خيــتم لــه  عــاش علــى الشــ تم له ابخلري, ومن  اش على اخلري فإنه خيده أن من ع بعبا

املختصــرة  التعليقــات  ســباب, وحيســن الظــن ابهلل عــز وجل.]نسان يعمل األإلاابلشر, ف
 [111_110:اويةالطحدة  عقيلاعلى  
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 :ىسر ليات يامل  دي طعق
  هيــد  نو يقطعــ   تيــ املت  امــ   الة إذاضلا  قر فلا  ضعبن  أر  كذ ف ما يُ ئار ط ن م: شيخقال ال

  مل  , إذايمــىنابل  هكتابــ   ىطــ عي  يكــ ة, لامــ يالق  مو يــ ل  اشــ   هى لبقي ال حىت: قولوني ى,ر سليا
  فئــ ار ط  ن مــ   ذاهــ .  نــتكا  كمــا  اهــ عو طق  يتلاه  دييد  يع  هللا  ؤمنون أنيال  و  ,ىر سيلا دجتو 
 [211:ادقعتالاعة  مل  ح]شر .الةضال قلفر ا رابأخ

 ن يف الدنيا واآلخرة:والية هللا لعبده املؤم 
الشي تخ:  قال  وه إذا  وبتوفيقه  برعايته  فإنك والك هللا  اآلخرة,  الدنيا, ويف  دايته يف 

أبداً  بعدها  شقاء  ال  سعادة  يتو   تسعد  الدنيا  ابيف  على لسريوا  التوفيق و ية  ادهلالك   
وال   , ال خوفلداً فيهانته خالداً خمج   ن يدخلكأبخرة يتوالك  اآلويف    املنهج السليم

شرح واآلخرة]ا  ية هللا لعبده املؤمن يف الدنيه والهذ  شقاء وال كرب وال مكاره  رض وال م
 [ 324رسائل:ال

 بين آدم:اجلبل ألني من قلوب  
(   شؤعا متصؤدعا مؤن خشؤية هللاخا  ل لرأيتهجب على نذا القرآلو أنزلنا هقال تعاىل: )
ــنيُ ا[ قــ 21]احلشــر: ,  العجائــب  وهــذا مــن   مــن قلــوب بــين آدم,  ل الشــيخ: فاجلبــل أل

عــن ذكــر    والغفلة  ,لوب هكذا ؟ إهنا الذنوب واملعاصيالذي جعل القلكن ما السبب 
مــن  ور  مــ هــذه األل  كــ   والقــال, والضــحك واملــزاح, ابلقيــلهللا, وأكل احلرام, واالشتغال 

وال حــول    ,فإهنــا ال تتــأثر  ,هللاالقلــوب كــالم القلوب, فإذا مسعت هــذه  تُقسي هنا أنشأ
واملالئكــة    هللا,كــالم  ترعــد خوفــاً مــن    ,امع أن السماوات على عظمهوال قوة إال ابهلل,  

       [148ول اإلميان:شرح أصساجدة هلل جل شأنه عند مساع كالمه.]رُّ تصعق وخت
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 يء قدير:على كل ش  هللا
ألن   " فهذه غلط إنه على ما يشاء قدير"  املؤلفني  ض هلا بعيت يقو العبارة ال  ل الشيخقا
( فقل ما قاله هللا سبحانه يء قديرعلى كل ش  )  بل قال   شيئة ملته ابمل يقيد قدر هللا  
تع  وردت هذه  إمنا    وتعاىل قوله  إذ  ) :  اىليف  مجعهم  على  يشاوهو  قديا  ( رء 

ذلك   على مجعهم يفادر  وهو ق  ت حمدد يف املستقبلقاجلمع له و   نأل[29]الشورى:
 [ 34يدة الطحاوية:على العق  ]التعليقات أي أهل السماوات وأهل األرض  الوقت

 :محةساجد مأوى الر امل
لكــن يف هــذه    نة, كــّل الســ يف املسجد يف  رص على أن يكون لك وقتحشيخ: االقال 
تــذكر    يف املســجد  قــتو   يكــون لــكف  ,ىلو أكــد و مــن رمضــان[ آة  ]العشــر األخــري رشالع
أوى  , ومـــ الئكـــةامل  ســـاجد مـــأوىاملن  يـــا قلبـــك, أل, وحيابـــهتوتتلـــو ك  بـــده,وتع  ك فيـــهربـــ 

 .وتعاىل  نههللا سبحاع طاعة ضور مع, واحلاخلشو   ومأوى ,الرمحة
د فيــه انشــراح  , وجتــ املســجد جتــد لــذة ا دخلــت يف, ولــذلك إذيماملساجد فيها سّر عظــ 

ــادة ومــأو   م,واهلمــو   لغ اشــو لاعنــك  ٍر, وتبتعــد  صــد كــة, ومهــبط  الئوى املهــو حمــل العب
قــة  ة, عالقــ ســجد عالاملمــع  يكن لــك  فلــ    عــز وجــل,هللات  و بيــت مــن بيــو , وهــ محــةر ال
   [85:الس شهر رمضان.]جممةدائ

 يوم اجلمعة: احلضور إىل املسجد التبكري يف
الشيخ:   إىلقال  السابق  السابقون  هم  اجلمعة  إىل  صالة  وعال ون  جل  يوم   يف   هللا 

يف   ,ديز امل الذين  فيكون  العمل,  جنس  من  األول    فاجلزاء  القيامةيالصف  هم   , وم 
ي تالذين  الرب  من  يف  قربُون  اعاىل  ا  , ملزيديوم  فيه  يوم حلثُّ فهذا  يف  التبكري  على   

 [ 3/1266بن القيم:لقصيدة النونية, العلى ا اجلمعة.]التعليق املختصر
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 : من بين آدم  ه ناشطان وأعو ال  كشف العورات من عمل 
: الشياطني حترص على كشف العورات, لذلك الشيطان وأعوانه من بين قال الشيخ

العورات, وعل اآلن  آدم   على كشف  للنساء, حيرصون  الساتر  اللباس  التزام  ى عدم 
الشي  للرجال  بذلك,...  طانوحىت  الذينيفرح  الناس  لباس  ينزع  يطيعونه,   الشيطان 
الرجال عن  والوا  ينزعه  ويسمون ابهلل  اذعيلنساء  واحلضارة,  ابلتقدم  هذا  ويسمون   ,

ى .]االختصار يف التعليق عل ذلك أشبه  وما    ة وعدم احلضار التست ابلتشدد والرجعية,  
  [122لمجد ابن تيمية:منتقى األخبار ل

الناس يف كشف   غب لك ر إىل الزن واللواط, فلذ  ف أن العري جيرُّ عر الشيطان  وقال:  
تقدماً ومسالعورات,   الست واللباس ورقياً, ونفَّ   وحضارة   ى هذا  الناس من  احملتشم,   ر 

 [ 138لية.]شرح مسائل اجلاهلية:قال: هذا أتخر ورجعية, وتقاليد ابو 
 : يف املسابح ويف املالعب  عورات ال  فشك

عوراهتم  يكشفون  الذين  الشيخ:  يس  قال  املسوال  يف  الفرجني,  إال  ويف تون  ابح 
هللا يكره ذلك هلم, والرسول صلى يستحيون, و  ان هؤالء المك  املالعب, أو يف أي

  عز وجل, وال أيخذهم التقليد هللا تقواهللا عليه وسلم ينكر ذلك عليهم, وعليهم أن ي
فيقلدهم  عوراهتم,  يستون  وال  يستتون,  ال  الكفار  ألن  العورات,  بكشف  للكفار 

الكفار يف نظر ك فعله  ما  الناويتشبه هبم بعض املسلمني, ألن  الرُّقثري من  ي س هو 
و منهم( قوٍم فهوالكمال فيتشبهون هبم, وقد قال صلى هللا عليه وسلم: ) من تشبه ب

 [ 348ألخبار:صار يف التعليق على منقى ا]االخت
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 صنيف الكتب الضالة:ت
مــن تشــبه  و   رفــة اليهــود,نــاس حلــى الع وتروجيهــا    ,قال الشيخ: تصــنيف الكتــب الضــالة

 هــــذه األايم, أو الرســــائل, أو  تــــب يفوما أكثــــر تصــــنيف الك....هبــــم مــــن هــــذه األمــــة
 ., وهذا مثل فعل اليهودة ابسم اإلسالمالفتاوى الضالة الباطل 

قــف عنــد حــدود هللا  أن يكتــب أو يؤلــف أو يفــيت, أن يتو  ديــ ســلم الــذي ير ذا ينبه املفه
ســائل  ميــرض الناس.]شــرح  وإن مل    أن يكتــب احلــق,, و قــي هللاســبحانه وتعــاىل, وأن يت

 [117)116:هابو بن عبدال  حممداجلاهلية, لإلمام  
 ؤلفاهتم:يف متقسيم العلماء 
ــاالعقــــال الشــــيخ:   ــاهتم إىل كمؤل  , يقســــمونء املؤلفــــونلمــ مث فصــــل,    تــــاب, مث ابب,فــ

فصــول,  و   اببــو دون أن جُيعــل فيــه أم بــ الرد الكــ تسهيالً على طالب العلــم, ألنــه لــو سُــ 
لــى  ل ســهل ذلــك ع أبواب وفصو  علىسم لسآمة وامللل, فإذا قُ فإن ذلك يبعث على ا

   [153سفاريين:لل  ضيةالفرقة املر طالب العلم.]شرح الدرة املضية يف عقد أهل  
   الرمحن الرحيم:هللابسم ب  التصنيفتاح افت

ــذين ال يبــدؤون مقــال الشــي ــرمح  ؤلفــاهتم ورســائلهم ببســم هللاخ: ال ن الــرحيم, هــؤالء  ال
بب ذلــك أن كتــبهم هــذه  ز وجل, ورمبا بســ تداء بكتاب هللا ع قبوية, واالالسنة الن تركوا

ــيس فيهــا بركــة, ولــيس   ــدة, ألهنــا إذا    فيهــاورســائلهم ل رمحن  لــ  ام هللابســ   خلــت مــن فائ
 [12ح األصول الثالثة:التنبه ملثل هذا.]شر   ...فينبغيفائدةهنا منزوعة الإفالرحيم  
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 خمتصرة:  فوائد  فصل: 
ال تــدري رمبــا أن    تده, وأنر ي   ملهللالم أن  ع د فاصل املقصو حي  ت السبب وملذا بذل* إ*

وتصــرب  وبقضائه وقــدره    ابهللتُؤمن    نتز وجل حكيم, فأ ع , وهللام حصولهعد ة يفاخلري 
 [46ه السالم:ح حديث جربيل علي]شر لى املصائب.ع 
ن تــرك  لــذلك كــاو ,  نيؤمنت املــ اعظــم صــفأ  ي عــن املنكــر مــن لنهــ اوف و مــر ابملعــر ألا  **
  دمــه.]دروس مــن إلميــان أو ع ا  فلــيالً علــى ضــعد  نكــرعــن امل  وف والنهــيألمــر ابملعــر ا
 [146رمي:الك  رآنالق

,  لعـــذابا  عقــو مـــن و   يف األمـــة, ضــمانعـــن املنكــر  ي  والنهــ عـــروف  مل** وجــود األمــر اب
مــن    .]دروسجــلوع العقــاب العابوقــ   مــؤذنعــن املنكــر    هــيالنوتــرك األمــر ابملعــروف و 

 [212كرمي:ال  نقرآال
  أييت علــيكم  ه وســلم: ) اليــ ل ع ال صــلى هللا  كمــا قــ   الشــر,  مــان يــزدادمــا أتخــر الز ** كل 
 [186وضيحية:عليقات التلت( ]ا  ا ربكمو لذي بعدُه شّر منه حىت تلقال ان إزما
يفيــد شــيئاً,  ال    رســولجــاء بــه ال  امــ   غــريهــل الضــالل بغــري الشــرع وبعلى أرد ي الذي **
ــل ــد األي  بـــ ــر خطـــــ زيـــ ــاس  أل  ,ورةمـــ ــونن النـــ ــوهلم    خيتلفـــ ــوراهتميف عقـــ ليقات  تعال].وتصـــ

 [247:التوضيحية
, ألن  ةم الفتنــ عظــ ن أهــذا مــ و  احلــق,بشــيء مــن ملغلــف ااطــل و البهــ  قول املزخرف** ال

ري  يقبلــه كثــ   ق فإنــهن احلــ طــي بشــيء مــ لكن إذا غُ  حد,ه أل لو كان مكشوفاً ما قبالباطل 
 [56شف الشبهات:لناس.]شرح كن ام
وكــذلك    ,عــدوعنــك الدفع  ي  فإنه ال  ,ف تشغيلهولكن ال تعر   ,سالح  ندكع ن * لو كا*
   [63ق:.]السابوممن العل   هلى غري إلقبال ع وكان ا ,راً مهجو   انينفع إذا ك  قرآن اللا
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ه عــن احلــرام, فهــو  حفــظ بصــره ومسعــ فرجــه عــن احلــرام يف هــذه الــدنيا, و ** مــن حفــظ  
 [3/1236ةالنونيعلى    التعليق ]اجلماع يوم القيامة يف ذهملأو اجلنة   يكون أقوى أهل

 مـــن أجـــل  ي بـــدنياننفتـــد  دارة: أن. واملـــ نيـــانة: أن نفتـــدي بـــديننا ألجـــل دنـــ املداه**  
عطــيهم  ي, حــىت مــن الزكــاة نضرائاً من األم شيأو نعطيه من املال, , فنعطيهم شيئاً ننادي

   [58دهللا:عب ن سليمان ب للشيخرسالة الدالئل   .]شرحشرهم  ما يدفع
اإلنسان   يتساهل  ال  ع  غائر,ابلص**  مجيب  التوبة  م ن ليه  يتب  مل  فإن  وأصر ها,  نها 

وعلى هتاونه جبانب   عدم مباالته  يها يدل علىكبائر, ألن مداومته عل ا صارت  عليه
 [141ة:شرح الدرة املضي ة] يصريها كبري صغرية  ه وتعاىل, فاإلصرار على ال سبحانهللا

يف عقله ولكن    كبري,س قليل, وأكثر الناس يف جسمه   النايف  ريةصلعلم والب ** أهل ا
  [ 503/ 2ن القيم:ونية, الب الن  يدةالقص  التعليق املختصر علىغري.]ص طفل  
 [ 2/716ن املؤمن الصادق.]السابق:نافق م كان احلق دائماً منصوراً ما تبني امل ** لو  
ذي ال يزال يزاوله دعاة ال  كر الُكباربيح للناس, وتقبيح احلسن, هو املسني الق ** حت

النور إىل   نجهم م, لصرف الناس عن احلق إىل الباطل, وإخراثاً وحديالضاللة, قدمياً  
 [ 215:ئل اجلاهليةظلمات.]شرح مسالا

عنــده تشــكك  رح بــه, وكــان  ه, أمــا إذا مل يفــ اإلنســان إذا فــرح ابلباطــل فإنــه ال يتكــ **  
حــول  ه ال يتلكن إذا اطمأن إليه, وفرح به, فإنــ ه, ب ويرجع عنحري أنه يتو منه, فهذا 

 [122هلية:ال اجلسائ.]شرح مه, وهذه عقوبة من هللا جل وعالعن
اعته " هذا دعاء عظيم, فإن املسلم إذا أرشده هللا لط  اعتهطرشدك هللا ل** قوله: " أ

  [70الثة: ثخرة.]شرح األصول الواآل  فقد سعد يف الدنيا
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ن الضالل يتشعب, وال حد أل , وتضارب أقواله احلق فإنه يُبتلى ابلتناقضمن ترك ** 
و  احلقلشعبه,  ش,  أما  يفإنه  ال  واحد  خيتلف ت يء  وال   مسائل  ح.]شر شعب, 
 [ 286اجلاهلية:
التسمية اخلرب, أما من جهة    " ال تطلق على هللا عز وجل, إال من ابب قدمي ** كلمة "

 [35]السابق:  األول""ائه  أمسوإمنا من   " القدمي "فليس من أمسائه:  
للم **   يُ سلم  ينبغي  أن  ينبغي  ال  ما  إذا مسع  ويكرب  ُيسبح  الدين, وعند ال يف  قأن 
 [93عبدالوهاب: إلمام حممد بن رح كتاب التوحيد, ليف شلتعجب.]امللخص  ا

 [ 50:عبد وأنه ليس بينه وبينهما إال املوت.]السابق ** قرُب اجلنة والنار من ال
أة احملسن عند القدرة, ومشروعية الدعاء للمحسن عند العجز عن ة مكافروعي ** مش

 [ 373:ابوهمد بن عبدالحم حيد, لإلمام  تاب التو مكافأته.]امللخص يف شرح ك 
حُيبهُّ الناس على أن هللا فهذا عالمة    ,واإلميان   ,من أهل اخلري  ,** إذا رأيت شخصاً 

أحّبه املالئكة  , قد  شخصاً   وإذا  , وأحبته  أهرأيت  يكرهه  الدين   اإلميان  , ل   , وأهل 
أصول ]شرح  .اءويكرهه كذلك أهل السم   , فاعلم أبن هذه عالمة على أن هللا يكرهه

 [129:اإلميان
قر  إذا  ات**  لوالة أت  منازعتهم  يف  واملعتزلة  اخلوارج  من  وما حصل  املسلمني,  ريخ 
وم مناألمور,  تسلط    ا حصل  من  وما حصل  واحلروب,  وس الوالايت  فك األعداء 
ه وسلم, ابلسمع والطاعة عرفت قيمة أوامر هللا وأوامر الرسول صلى هللا علي  الدماء,

 [ 40:نمياأصول اإل  ]شرح لمة.اجتماع الكو 
ق**   إكلما  قلبوي  من  الشيطان  أولياء  العبد زال خوف  إميانه ل ك ه, و مياُن  ما ضعف 

 [258شرح كتاب التوحيد:هم.]امللخص يف  قوي خوفه من
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 [ 304والباطل حقاً.]السابق:لقلب يتصور احلق ابطالُ,  ** مريض ا
ن  ى أن يكــو وإين ألخشــ   (هيث غــري يف حد   خيضواحىت  فال يقعدوا معهمتعاىل: )  لاق**
ع  ســوله وتســب ديــن اإلســالم ويســتم ائية الــيت تســب هللا ور ي يفــتح القنــوات الفضــ الــذ
 [96الدالئل:  ة]شرح رسالاينتبه هلذ, فل ه اجملالسهلذل من هو حاضر ها أنه مثإلي

و  ابلقرآن  عمل  لو  اإلنسان  القر **  أهل  من  فهو  حيفظه,  يكن  مل  ومن آنإن   ,
  [ 313اإلميان:    لبه.]شرح أصو   تمسكني امل
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 ي الشيخ يف كتب ومصنفات فصل: رأ
 : إلمام أمحد بن حنبلاملسند ل 

 سند.أمهها  امل  من : له مؤلفات  الشيخ  قال
 اري:الصحيح لإلمام البخ

 انظر إىل ترامجه وما فيها من العلم الغزير.  قال الشيخ:
 اين:جستداود الس  السنن أل

 لسنة املهمة.وين ااو من د  :لشيخا  قال
 الدارمي: ُكُتب اإلمام

مــن احليطــان  جلهميــة حــىت خــرَّت ســقوفها  ُكُتب الــدارمي هــدمت أصــول ا   :شيخال قال
 زل الباطل.احلق يُزل  وذلك ألن

 :فتى على هللا يف التوحيداسي العنيد فيما رد عثمان بن سعيد على بشر املري
يـــث بشـــر املريســـي, بـــرد حافـــل  رّد علـــى اخلب...ســـعيد الـــدارمي, رمحـــه هللا,عثمـــان بـــن  

ــه: ــاب مطبـــوع, وامسـ ــلوب قـــوي, والكتـ ــد, وأبسـ ــا  جيـ ــر  رد عثمـ ــى بشـ ــعيد علـ ــن سـ ن بـ
 .يف التوحيدعلى هللا   فتىاسي العنيد فيما املري

   لإلمام ابن خزمية التوحيد
 العظيم, وقال : كتابه املشهور.   : كتابهالشيخ  قال
 السجستاين:  افظ أ  داوداحل ن لعبدهللا اب ةمة احلائيو املنظ
  : هذه املنظومة اجليدةالشيخ  قال

 :اويالعقيدة الطحاوية لإلمام الطح
 كتب يف العقائد وأشلها وأحسنهامن أوسع الة النافعة املفيدة.  ر ملختصة اهذه العقيد
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 :الربهباري لإلمام شرح السنة
عاصـــروا األئمـــة    ن لذي.ا.كتـــب الســـلف.  ن مـــ   ن قدمـــه فهـــوأمهيتـــه مـــ   يتأتالشـــيخ:    قـــال

 قيدهتم الصافية. الكبار وأخذوا عنهم وروا ع 
 األشعري:  إلماممصنفات ا

ــيت ألفهــا يف آالشــيخ:    قــال ــه.يف كتبــه ال .رجع فيهــا إىل مــذهب أهــل الســنة  .خــر حيات
اب املــوجز,  تــ الميني, وكســ ومقــاالت اإل  واجلماعــة ككتــاب اإلابنــة عــن أصــول الداينــة,

    على عرشه.لو هللاثبت ع إىل احلق وأجع فيها  الثغر,...كلها ر  ه ألهلورسائل 
 النونية للقحطاين:

 ة.قال الشيخ: قصيدته جيد
 اين:الرسالة أل  زيد القريو 

ــا ــيخ:قـ ــام  ا  ل الشـ ــذهب اإلمـ ــى مـ ــهورة علـ ــالة املشـ ــدأها  لرسـ ــه وبـ ــي يف الفقـ ــك وهـ مالـ
هلل عزوجــل  لصــفات  اء واه وأثبــت فيهــا األمســ ابلتوحيــد وقــرر فيهــا علــو هللا علــى عرشــ 

  ,مقدمتــه تربويــة  :الشيخ  قال  :فائدة  .من مراجع أهل اإلسالم  مرجعو رسالة قيمة  يفه
 وكبري فائدهتا. ,مهيتهاأل ,حبفظها  ونويلزم ,ب املدارسيها طالعل  جيب أن يرىب
 السنة لإلمام هبة هللا الاللكائي: شرح أصول

 هور.كتاب مش  :وقال  ة.كبري من مراجع أهل السن  قال الشيخ: شرح حافل, ومرجع
 كتب ابن سينا:

وهـــي    ,ويفتخـــر هبــا بعــض املنتســـبني لإلســالم  ,ومطبوعــة  ,ه موجــودةكتبـــ   :الشــيخ  قــال
ــرك ــانيفه.,وإحلاد  ,فـ ــن الفيهـــ   ...وتصـ ــالل و ا مـ ــرياضـ ــيء الكثـ ــكيكات الشـ ــد    ,لتشـ وقـ

 .محه هللا يف كتبها شيخ اإلسالم ابن تيمية ر يهنقضها وردَّ عل 
 (42)ــــــــــــــــــــ 



 لى البن حزم:احمل
ولكن فيــه حــدَّة يف    ,وفيه علم غزير  ,كتاب مشهور  ,: املُحلى شرح املُجلىالشيخ قال

فيــه علــم    الوإ  ,اهذت كتابه  وهربعة شألب اأصحاب املذاه وهتجُّم على ,نقد خصومه
ان  ولــو خــال مــن ذلــك لكــ   ,صــومهوشــدة الطعــن يف خ ,لهجــةمن حدة اللو خال  ,يرز غ 

 اً. كتابُه مفيداً جد
 لإلمام البيهقي:  شعب اإلميانصنف يفاجلامع امل

 : كتب...مؤلفاً كبرياً بنيَّ فيه شعب اإلميان.الشيخ  قال
 ي:ر الرب النم افظ ابن عبدمصنفات احل

 ملؤلفات الضخمة.ا  ب: صاحيخالش  قال
 لغزايل:م اإحياء علوم الدين لإلما

مــن    يــهلكــن ف  ,خلري والفوائــدن افيه شيء م  إن كانو   ,: فيه طوام وفيه بالايقال الشيخ
فــال يليــق    ,شــره أكثــر مــن نفعــه ,وهو كتاب خمتلط ,ريكثلسموم الشيء اهلكات والملا

 متييز بني احلق والباطل.و عنده علم  ذا كان  إ  إال ,هلع فيعامي أن يطاابملبتدئ أو ال
 مام البغوي:لإل التنزيل ملمعا
 .  فسريه جليل...وت,.ميه قوتفسري  مام جليل يسري على مذهب السلفإ

سري جيد شهد العلماء جبودته وإتقانه ومتشيه على مذهب السلف يف املــنهج  فت: وقال
 د. واالعتقا

 شهور.وقال: التفسري امل
 :مام البغويشرح السنة لإل
 .كتاب جليل مطبوع يف أربعة عشر جملداً   قال الشيخ:
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 (543) ت العر   ابن مصنفات اإلمام  
 ثياحلد و ليلة يف التفسريج  له مؤلفاتالشيخ:    قال
  :لقواصمالعواصم من اله: 
 .الذب عن الصحابة يف  : الكتاب اجلليلالشيخ  قال

 مفاتيح الغيب للرازي:
تشــكيكات ومــن  كــل شــيٍء إال التفســري فهــو جــدل و   هكتابــه التفســري فيــ   :الشــيخ  قــال

ــورد الشــبهات وال جيُ  ــه ي هــو    ملــ يف حــرية ولــيس الع  القــارئويــتك  هــا  ب علييــ طريقتــه أن
الت  حتمــاالمــن اذا  رد عليهــا كــذا وكــ يــة يــ الت وأن هــذه اآلالتشــكيك وإيــراد االحتمــا

  فلــم يُنــزل هللا  بيــ اه : مفاتيح الغريه الذي مسا يفعل الرازي يف تفسم كد ؟  فأيها املقصو 
 .  البيانة و لهدايا لوإمنا أنزهلم   لغاز واألحاجيلالحتماالت واألالكتاب والسنة 

  باكتــ وحيد البــن خزميــة : إنــه  تلاب اكت  عن رازي يف تفسريه  ال يقولقال الشيخ:  :تنبيه
 جل.و شرك, ملاذا ؟ ألنه يثبت األمساء والصفات هلل عز 

 قدامة املقدسي:إلمام ابن  املغين ل
علــى كثــري    اشــتمل  يذالــ   هلفقــ يف اعة العظيمــة  تــاب املشــهور واملوســو : الكقــال الشــيخ

مـــن مراجـــع    عـــاً جالكتـــاب صـــار مر   ب األربعـــة أبدلتها...هـــذاهالف واملـــذســـ لقـــه اف  مـــن 
   .الفقه اإلسالمي

 .عة وغريهمتاب حافل بذكر أقوال العلماء من األئمة األربوقال: ك
 (638صوص احلكم, البن العر  ) ت املكية, وفالفتوحات 

ــةالفتوحــا  :هلفاتــ مؤ   بــث: مــن أخالشــيخ  قــال لهــا كتــب  كو   ,مكــ فصــوص احلو   ,ت املكي
 ق واملخلوق.ق بني اخلالر ه ال فوأن  ,بوحدة الوجود هناديم  ,إحلاد
 (44)ـــــــــــــــــــــــــ 



  (652)ت  تيميةعبد هللا اخلضر بن  ن ب  بدهللاعبدالسالم بن ع مصنفات  
 لفات عظيمة.: له مؤ شيخال  قال
 :منتقي األخبارله: 
  طفــريب,لفقهيــة  ا  كــاما األحهــ ع إليألنــه يبــني األدلــة الــيت ترجــ   ,: مهــم مفيــديخالشــ   قــال
وهذا فــن مــن التــأليف    ,عليه وسلم  هللاصلى  ا من سنة الرسول  أبدلته يةحكام الفقهألا

 .ثياحلديف 
 مصنفات اإلمام النووي:

نتفــع  وا  ,قبول ملؤلفاتهال...فقد ألقى هللا  ,سلمنيملعند ا ه قبوللفات: كان ملؤ الشيخ قال
 ا الناس.هب
 ووية:: األربعني النله
انتقاهــا    ,وفضــله  ,ائدتــهفم يف  نــه عظــيلك  ,همــ لــف الصــغري يف حجؤ امل هــذاشــيخ: لا قال
   سنة.حاديث الصحيحة واحلألمن ا

 مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية:
مــن املفــاهيم    مي وغــريت كثــرياً ال العامل اإلسهلا صدى يف  اً...صار: خلفاً كتبالشيخ لقا

ن  يــالبالناصــعة وا  حلجةايها من  ملا فا  بحثون عنهها يتلقفوهنا ويئة وأقبل الناس علياخلاط
وعلمــه الغزيــر الصــايف, فهــا هــي    هلل عــز وجــللصة ابب نية املؤلف النية اخلبس حلواضا

 واملغارب املشارق  العلم يف به وهلل احلمد يتنافس عليها طالبتذي ك
  يف كتبــه مــدعماً   الســلف الصــاحل وســجلهوبــنّي عقيــدة ا  .الكتــب النافعــة..بَ تَ كَ وقــال:  

 .ةطعساوالرباهني ال ةقاطعدلة الألابمسائلها 
 .يمة ضخمةله مؤلفات قوقال: 
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 النقل:ارض العقل و له: درء تع
 .خ رمحه هللاجود ما ألفه الشي..من أ.رهو : كتابه املششيخلا  قال

 فتاوى:له: جمموع ال
ة  نســ قهيــة مــن فقــه الكتــاب والســالم وثــروة فجــع اإلمرجــع عظــيم مــن مرا  الشــيخ  قــال
وليس هــذا مــن جــزاف القــول  ..شــرعية.وم العلــ لاهج الســلف الصــاحل يف ســائر  نمــ علــى  

 ع العظيمو م يت منها هذا اجملللة يف كتبه اثاقيقة املواإلطراء يف املديح ولكنه احل
ري  والتفســــ   ائــــد والفقــــهويــــه مــــن علــــم غزيــــر يف العقتملســــلمون ملــــا حيانتفــــع بــــه ا:  قــــال  

 األصولواحلديث و 
 لياء الشيطان:و ألياء الرمحن و أو له: الفرقان بني 

   .ب جليلكتا  الشيخ:  الق
 ...كتاب حافل يف هذه املسألة.عو ضيف هذا املو مفيد جداً .ب..ات: كقالو 

 .يمة العلميةقلمهية وا.له من األ..ور بني أهل العلم: مشهوقال
 :العبوديةله: 
صـــوفية  الوبيـــان االحنرافـــات الـــيت حصـــلت مـــن    واع العبـــادة: تبحـــث يف أنـــ الشـــيخ  قــال

 .اهقرأيب العلم أن  لحيتاج طامة  العبادة وهي رسالة قي وغريهم يف
 يس:له: نقض التأس

صــــاحب التفســــري, لــــه كتــــاب مســــاه: " أتســــيس  قــــال الشــــيخ: فخــــر الــــدين الــــرازي,  
ــع فيـــ دالتقـــ  ــايس" مجـ ــدها, ويـــذهب إليهـ ــأويالت الـــيت يعتقـ ــوأ  ه التـ ــو أسـ ــاب يف  , فهـ كتـ

ونقضــــه بكتــــاب ضــــخم امســــه: " نقــــض  ة  املوضــــوع, وجــــاء شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــ 
   و من عيون مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية.التأسيس" وه
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 له: السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية:
 رسالة جيدة. وقال: ونفع.تاب مطبوع  قال الشيخ: ك

 العقيدة الواسطية:له: 
 رسالته املباركة.,...ة اجلليلةالرسالهذه ,...هذه العقيدة املباركة:  ال الشيخق

 :ابن القيممام  اإلت  مصنفا
 .ل اإلسالمألهراجع عظيمة  ... مؤلفات مهل:  خالشي  لاق
 :واملعطلة  ةسلة على اجلهميالصواعق املر : هل

 القيم.ه يخ: كتابقال الش
هــا ابــن القــيم  ربعــني وجهــاً ذكر .أ..ل من يل اســتوى ابســتوىل ابطــ : أتو الشيخ قال فائدة:
 ملعطلة.ة واملرسلة على اجلهمييف كتابه الصواعق ا...ه هللارمح
 "ة ينيدة النو صالق لناجية "ة اقر للف  راصتيف االنة  فيالشالكافية ا: له
 لهم.طوأدحض اب الفرق فيها وجادهلم : نزلالشيخ  الق& 
 :ابب السعادتنيهلجرتني و اطريق : له
 .م ومفيد جداً : كتاب ضخالشيخ  قال

 :خري العباد يف هدي له: زاد املعاد
 "يف فقه السرية, وهو: " زاد املعاد    تاابً عظيماً هللا, كم ابن القيم رمحه  اكتب اإلم

 (767) ت للكناين ربعة يف املناسكهداية السالك إىل املذاهب األ
 مفيد.  معظيجع ر ..م.حافل كتاب  :الشيخ  قال
     للبعلي  ة والسالمالالص  ليةع لرسول  اشامتل على  سلو الصارم امل  رخمتص
 .اً مفيداً : وجدته خمتصر الشيخ  لقا
ــــ ـــ   (47)ـــــــــــــ



 شرح العقيدة الطحاوية البن أ  العز:
 : شرح حافل.الشيخ  قال

  ,حعة شــرو حــوايل ســب ,شــروحت عليهــا تب...ك.,الطحاويــة العقيــدة :الشيخ قال  فائدة:
  أ  العــز  رح العــز بــن وهو ش  ,منعل   يماف واحداً  حاً ر .إال ش..,.اءولكن ال ختلو من أخط
 .ويةرح الطحارمحه هللا, املشتهر بش
 ظ ابن رجب:للحافجامع العلوم واحلكم  

ا يف غــري هــذا  هالــيت قــد ال جتــد  ,العظيمــة  ,لعلميــة: شــرح حافــل ابلفوائــد االشــيخ  قــال
 مفيد عظيم. ,وم واحلكمع للعل جام ق و كتاب حبفه ,الكتاب
 جب:للحافظ ابن ر  على علم اخللفم السلف فضل عل 
 جيدة.  مطبوعة  شيخ: رسالةقال ال

 للصبريي كمةالطب واحل يف ةكتاب الرمح
ر مــن  فالواجــب احلــذ  ,ةوشــركيات كثــري   ,فــاتراألنه يشتمل علــى خ  ,خري فيه كتاب ال

  الفتــوى]  .هبــا  و خيــللهــا أممــا يبط  للعقيــدة  محايــة  ,اد عليــهمــ وعــدم االعت  ,هــذا الكتــاب
 لإلفتاء[ائمة ن فتاوى اللجنة الد, م(19948رقم )

 بشيهيلأل  يف كل فن مستظرفملستظرف ا
  الفتــــوى رقــــم]  والــــدين ,علــــم  ز االعتمــــاد عليــــه يف أمــــور الال جيــــو   ,ملســــتظرفكتــــاب ا

 , من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء[(21469)
 ين:للحافظ ابن حجر العسقال  ة األحكامرام من أدلاملبلوغ 
.فهو أحــــد  ..,جــــامع  شــــامل...,كتــــاب عظيم,...: هــــذا الكتــــاب املباركالشــــيخقــــال  
 ويُدرسونه. ,ن بهويعتنو   ,ء حيفظونهاكان العلم ...,فيدةامل ,اجلامعة  ,املختصرةب  الكت
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 [  (20317)  رقم  ىالفتو ]جليل القدر ,عظيم النفع
   جلزويلحملمد بن سليمان ادالئل اخلريات 
الغلــو    ا يشــتمل عليــه مــن ملــ   ,أبنــه كتــاب ضــاللة  ,حملققــنيف عنــد العلمــاء اكتابــه معــرو 
ــه وســلم  هللاصــلى  ابلرســول   ــه...,.والســؤال جباهــه  ,علي الفتــوى رقــم  ]  .فال جتــوز قراءت

 , من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء[(15880)
يــه  ل الصــالة علــى النــيب صــلى هللا ع   كتب الصحيحة يفن الك م: هنايخالشقال  فائدة:
يف الصـــالة  كتـــاب جـــالء األفهـــام    :لمثـــ   ,وأمثالـــه  ,مـــا يغـــىن عـــن هـــذا الكتـــاب  ,وســـلم

 من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء[  (15880الفتوى رقم )]ى خري األنموالسالم عل 
 قنع البن مفلح:املبدع شرح امل

 الفقه.ع عظيم يف : مشهور ومرجيخالش  قال
 الشافعي املشهور بسبط املارديينوف  الشافعي املعر  واريث األمةة يف مالفصول املهم 

 : هذا الكتاب املفيد املهم يف موضوعة.خيشال  قال
 للحجاوي: ملقنع وخمتصره زاد املستقنعا

 : يعتربان من أعيان كتب املذهب.  الشيخ  قال
 ( 1120 ) تصنع هللا احلليب نع هللا بن صسيف هللا على من كذب على أولياء هللا ل

ن األوليــاء  و دخرفني الــذين يعبــ وهو الرد على امل ,موضوعة : كتاب مفيد يفشيخلاقال 
 من دون هللا.
 ( 1188مان السفاريين ) ت محد بن سامل بن سليأحممد بن مصنفات  

  ,توإن كــان قــد ال خيلــو مــن مالحظــا...,املفيــدة  ,: ألــف املؤلفــات القيمــةالشــيخ  لقــا
 هللا.  هرمح  ,ومفيدة  ,جيده  هملة كتباجل ولكن يف
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 :لإلمام السفاريين يةملرضا  يف عقد أهل الفرقة  الدرة املضية
...وإن كــان ال  ,.عــةعلــي بيــان أصــول عقيــدة أهــل الســنة واجلما: مشــتملة  الشــيخ  قــال

ــو ن ــن  خيلـ ــه مـ ــذاتظمـ ــذه ا  ,مؤاخـ ــن هـ ــا جيـــ ولكـ ــدة يف مجلتهـ ــدة  ,دةلعقيـ ....يف  ,ومفيـ
 .لفعلى منهج السلتها مج

 للبعلي:  شرح أخصر املختصراتب راترايض املزهكشف املخدرات وال
 وأحسن.  ,أدق  ,..البعلي.صر املختصرات شرح: أخيخالشقال  

 التوحيد لإلمام حممد بن عبدالوهاب:
 حيد. و : ألف الشيخ الكتب وأعظمها كتاب التالشيخ  قال

 بدالوهاب:لإلمام حممد بن ع  األصول الثالثة
وســنة رســوله صــلى    ,ن كتــاب هللاابألدلــة مــ مؤيــدة    ,خمتصــرة  ,ةيلــ جل : رسالة  لشيخا لقا

 .دةسالم وهو العقية يف أصٍل عظيٍم من أصول اإلوهذه الرسال...,.مسل هللا عليه و 
 حملمد بن عبدالوهاب املنسوب لإلمام أحكام متين املوت

حممـــــــد يـــــــن  خ اإلســـــــالم  : الكتـــــــاب املنســـــــوب كـــــــذابً وزوراً إىل شـــــــيالشـــــــيخ  قـــــــال
 ,  أحكام متىن املوت  :..املسمى.,عبدالوهاب

...ألن  ,حممــد بــن عبــدالوهاب خطــأ  ماملإلونسبته   ,: هذا الكتاب جمهول املؤلفوقال
والتحــذير مــن    ,والســنة  ,ودعوته القائمــة علــى الكتــاب ,مع طريقة الشيخ ناىفما فيه يت
كتــاب مــن املخالفــات  ليه هذا الوغري ذلك مما يشتمل ع   ,واخلرافات ,والبدع ,الشرك

 .لشرعية يف حق األمواتا
ىن املــوت إىل شــيخ اإلســالم  اب متــ كتــ غرية بعنوان " إبطال نسية  يوجد رسالة ص :فائدة 

 .للشيخوهاب"  حممد بن عبدال
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 حممد بن عبدالوهاب  بن   سيمان بن عبدهللالالعزيز احلميد  تيسري
  حفـــل بعلـــم األثـــر وعلـــم..الـــذي  شـــهد لـــذلك كتابه.ني يمـــن احملـــدث  : يُعـــدالشـــيخ  قـــال

اطلــع عليــه    تلقــاه مــن مشــاخيه وممــا  اوز العلم ممــ يه من كنسري فأودع فالتفالتوحيد وعلم 
  العلم. م أهلمن كال
 لسليمان بن عبدهللا حممد بن عبدالوهاب شركأهل اللدالئل يف حكم مواالة  رسالة ا
هللا  رثــه رمحــه  م الــذي و ..من العلــ .ه الرســالة...وهــذ,.فعالعلــم النا: ورث  الشــيخ  قــال

 ء والرباء.مها  الوالسالم أال و ل اإلأصو ومدارها على بيان أصلني عظيمني من  
 (1240عبدهللا بن جامع )لعثمان   يف شرح أخصر املختصراتملنتخبات  فوائد اال
 س به. : شرح الأبالشيخ  الق

   الشوكاينلإلمام  منتقى األخبار نيل األوطار شرح
ــان  ابلتف   ببيــان درجــة األحاديــثاً مطــوالً حــافالً : شــرحه شــرحخالشــي  قــال صــيل مــع بي
 .ح حافل مفيدفهو شر  ,التجيح لعلماء معخلالف بني ار امع ذك ,اههفق  يء من ش

 (1304) ت  ألمحد بن زيين دحالن  الدرر السنية يف الرد على الوهابية
يما  ســ   وال,دعــاة التوحيــد  كاذيــب علــى  واأل  ,مشحون ابلضالالتكتاب   : ل الشيخقا

 هللا.   يخ حممد بن عبدالوهاب رمحهالش :إمامهم
 (1309مد الشثري )تلصاحل بن حم ضالالت دحالن ان يف نقضلك املنأتيد امل
ــال ــيخ  قـ ــحونً اب,.: دحالنالشـ ــاابً مشـ ــالالت..ألـــف كتـ ــاة  ع   واألكاذيـــب  ,لضـ ــى دعـ لـ
ــد.الت ــن نقـــض بن  ..فقيض هللا,.وحيـ ــه مـ ــر   هيانـــ لـ ــهابلـ ــد    :ن هـــؤالءومـــ   ,د عليـ ــاحل حممـ صـ

 .اءاجلز   ..خري.جزى هللا املؤلف ,تابهيف ك ,رمحه هللا ,الشثري
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 (  1323ت)  سن بن خري هللان ححممد عبده بمصنفات  
وأخــذ    ,ألنــه تتلمــذ علــى مجــال الــدين األفغــاين ,فكــارولــه أ ,: لــه شــطحاتالشيخ قال
نصــح بقــراءة  فــال أ  ,هر تُؤخــذ عليــ وعنــده أمــو   ,حاتنــده شــطفع  ,ريــةأفكــاره التحر مــن  
 .مدالعلم النافعة غنية وهلل احلألن يف كتب أهل   ,كتبه

 (1350ين ) تإمساعيل بن يوسف النبها ف بن سيو مصنفات  
وشــــركيات يف    ,وجمادلـــة علــــى بــــدع  ,غلــــو وإســــراف  دهوعنـــ   ,لديـــه طــــوام يف االعتقــــاد

ــات ــاء,.له  مؤلفـ ــا العلمـ ــذر منهـ ــى ا,...حـ ــلم  .. فعلـ ــهاط لأن حيتـــ ملسـ وأن يتجنـــب    ,دينـ
  مة لإلفتاء[من فتاوى اللجنة الدائ (16863فتوى رقم )ال]  مؤلفات هذا وأمثاله. 

   (1373)توزان السابق الفوزان  لف زيغ امللحد خمتار فشلك لبيان واالشهارا
 موضوعة. : كتاب مفيد يفالشيخ  قال

 يف ظالل القرآن لسيد قطب
ــي  :الشـــيخ  قـــال ــد عل ,.ا نظـــر كثـــرياء فيهـــ يشـــتمل علـــى أشـ ــن    ,هيـــ ...ال يعتمـ ــا فيـــه مـ ملـ
  ,القــرآن ابملوســيقىوصــف    :مثل  ,رآن تليق ابلقلتعابري اليت المن اه وما في ,تياالصوف

ــاً و   ,واإليقاعـــات  ,واجلـــرس ا يعـــىن يف الغالـــب  وإمنـــ   ,لوهيـــةحيـــد اال يعـــين بتو ال  هـــو  أيضـ
  ,يــــةحيــــد احلاكم علــــى تو لوهيــــة فإمنــــا يركــــز  الوإن ذكــــر شــــيئاً مــــن ا  ,توحيــــد الربوبيــــةب

  ,ةلوهيــة املطلوبــ هــي اال  وحــدها  ليســتيــة لكــن  لوهع مــن االو يــة ال شــك أهنــا نــ واحلاكم 
ل  : قــراءة الظــالالشــيخ  قال:  فائدة  أهل الضاللعلى طريقة    الصفات ولوهو أيضاً يؤ 
بط الشباب ابلظــالل  على أشياء فيها نظر كثري وكوننا نر ألن الظالل يشتمل  فيها نظر

فكــار  لــى أكــون لــه مــردود ســيء ع يحمــل نظــر هــذا قــد  أفكــار هــي    فيه من  وأيخذون ما
 فسري.ىن عن مثل هذا التيها غ ء السلف ف وتفاسري علماوتفسري ابن كثريب لشباا
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 (1392ن بن حممد بن قاسم ) ت لعبدالرمح  حاشية على الروض املربع
ارات  يــــ ذهب واختمـــن كتــــب املــــ   ,وحافلــــة ابملعلومــــات  ,حاشــــية واســـعة  قـــال الشــــيخ:

 .محهما هللار  ,وابن القيم  ,ابن تيمية :الشيخني
 (1394أبو زهره ) ت   صطفىمد بن أمحد بن محمل  اإلسالميةاتريخ املذاهب 

خملصــني مهــا: شــيخ اإلســالم    فيــه إلمــامني عظيمــني وداعيــني إىل هللاتعــرض    الشــيخ  قــال
ــن عبــدالوهاب, رمحهمــا هللا, ــة, وشــيخ اإلســالم حممــد ب ه ضــ   ابــن تيمي مها نفــس  دووجــَّ

ال يليــق مبقامهمــا,  .ممــا  .ان,.عــداؤها املُضــلُّون يف كــل زمالــتُّهم الــيت يروجوهــا ويرددهــا أ
 اداً على ما يقوله عنهما خصومهما...اعتم ن عنه من التهم الباطلة.وما يتنزها

 (1420حملمد بن زكراي الكاندهلوي ) ت ليغي نصاب أو فضائل األعمالتب
احلكــاايت املكذوبــة  و   ,ا يشتمل علــى اخلرافــاتمل...الفضائل أعم  ال جتوز قراءة كتاب

ونشــر اخلرافــات    ,مــن تضــليل النــاس ملــا يف ذلــك ,غريهــاأو  ,على النــاس يف املســاجد,
 [فتاءمن فتاوى اللجنة الدائمة لإل(  21412فتوى رقم )ال].بينهم
 (1413)ري حلمود التوجي الفن واملالحم وأشراط الساعة اف اجلماعة مبا جاء يفإحت
 ضخم وغزير العلم وغزير الفائدة.  : كتاب الشيخ  قال

 (1420ز بن ابز ) ت ة عبدالعزيللعالم ةعلى الفتوى احلموي  تعليقات
 .يقات املفيدة: هذه التعل الشيخ  قال

 للعالمة عبدالعزيز بن ابز  سلسة الفوائد العلمية من الدروس البازية
,  ائــد جليلــة...قــد حــوت فو ,.يرمحــه هللا  ,: هي جزء من علم شــيخنا اجلليــلالشيخ قال

ــايـــدركها مـــن طال ــرأ فيها  ,عهـ ــة مف.,.وقـ ــدهتا جمموعـ ــدة.وجـ ــن   ,يـ ــدرر مـ ــة بـ دروس    حافلـ
 .ز وتعليقاتهبدالعزيز بن ابالشيخ ع 
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 عبدالعزيز بن ابز   مةللعال  تفسري آايت من القرآن الكرميجمموع  
 .جدته جمموعاً مفيداً ..فو .,املبارك ذا اجملموع: اطلعت على هالشيخ  قال

 (1425س )الربج عبدالكرمي  السالمة لعبداجلاهلي  األحاديث النبوية يف ذم العنصرية
 والسنةتاب موضوعها مبنية على أدلة قوية من الكرسالة جيدة مفيدة يف   الشيخ  قال

 عبدالسالم عبدالكرمي الربجسل  إيقاف النبيل على حكم التمثيل
 ...هذا االسهام العلمي اجليد.,مةرسالة القي: الالشيخ  الق

 ( 1429 أبو زيد ) ت  عبدهللا بن   لبكر درء الفتنة عن أهل السنة
 جيداً يف موضوعة. جدته كتاابً ..فو ,.: اطلعت على كتابكم املفيدالشيخ  الق

 عبدهللا أبو زيد: بن  بكرل  سبال ولباس الشهرةوحترمي اإل ةزر ثوب واالحد ال
 وافية يف موضوعها.  ,مفيدة  ,مةا رسالة قي: وجدهتالشيخ  قال

 (1429اسم )ألمحد بن ق  سلوب احلديثواآلاثر وابأل تفسري القرآن ابلقرآن والسنة
امــه بتلــك   إملفــأعجبين  ,فقد قرأُت مواضع منــه ,مسماه: كتابه اسم يطابق الشيخ قال  

 فهو تفسري قيم. ,النواحي
 (1434) تبوطي يد المد بن سعحمل ية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالميالسلف
  ا يــوحي بــه مــن انكــار أنهــذا العنــوان ملــ   ..فاســتغربت: اطلعــت علــى كتابه.الشيخ قال

والتمسك به وترك املــذاهب املخالفــة   يكون للسلف مذهب ومنهج جيب علينا معرفته
ه يقــول: إن  ه أغــرب مــن عنوانــه, حيــث وجدتــ لــه وملــا قــرأت الكتــاب وجــدت مضــمون

 مــن  ى السلفيني...ويؤيد يف هذا الكتاب كثــريلة عل شن محية بدعة ويفل التمذهب ابلس
ؤيــد الــدعاء اجلمــاعي بعــد صــالة الفريضــة  ر الصــوفية املبتدعــة, وي,  يؤيــد األفكــاالبــدع
 .بدعة ويؤيد السفر لزايرة قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم, وهو بدعة  وهو
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 (1432لعزيز بن عقيل ) ت بن عبدالعبدهللا  يق املراد يف شرح من الزادحتق
  ,ةمــع وضــوح يف العبــار  , الــزادعلى فهم مــن…يعني ,خمتصر ,: شرح مفيدالشيخ قال

 لتعبري.وسهولة يف ا
 ( 1437براهيم بن حممد الصبيحي ) ت إل  حىت ال يقع احلرج

 بني ونصح..فجزاه هللا خرياً على ما  ,.على رده اطلعت  :الشيخ  قال
 هـ(  1440وهف القحطاين ) ت  بن علي بن   سعيدإجابة النداء ل
يف    فيــدةم  ,ة...فوجــدهتا رســالة قيمــ ,.الة القيمةفقــد تصــفحت هــذه الرســ قــال الشــيخ:  

 العلمية.  من مصادرها ةقثاملؤ   ,املفيدة والنقول ,مؤيدة ابألدلة  ,موضوعها
 :القحطاين وهف لي بن ع   عيد بن لس  االختالط بني الرجال والنساء

يف    جيـــــداً   ,وجدتـــــه كتـــــاابً وافيـــــاً يف موضـــــوعه...ف,.كتاب: تصـــــفحت الالشـــــيخ  قـــــال
  ,شـــامالً لبيـــان األدلـــة  ,شـــامالً لكـــل أطـــراف املوضـــوع  ,هينـــ وعناو   ,وتقاســـيمه  ,صـــياغته

 مفيد.  ,ى ما قام به من جمهود علميالشيخ سعيداً عل ..فجزي هللا ,.وأقوال العلماء
 :لسعيد بن علي بن وهف القحطاين راترمي اجلم 

  ,ألدلــةمــدعماً اب  ,مفيــداً   ,...فوجدتــه كتــاابً جيــداً ,.كتابلعــت علــى ال: اطالشــيخ  قــال
 صادر العلمية.  موثقاً من امل
 :طاينحالق علي بن وهف  بن   لسعيد ره وآاثره يف ضوء الكتاب والسنةالراب أضرا

  ,.فوجدتــه مفيــداً يف موضــوعه..,.الكتــاب يف موضــوع الراب  : تصفحت هذالشيخا قال
 .ادة منهواالستف ,هاجة إىل قراءتومتس احل
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 هادي املدخليلربيع    هابحممد بن عبدالو إلمام عن دعوة اغ  ات أهل الزياءدحر افت 
...فوجـــدت رّد الشـــيخ ربيـــع حفظـــه هللا وافيـــاً يف  ,بهاطلعـــت علـــى مـــا كت  :الشـــيخ  قــال
مــا   علــى  هللا  اثبــهوأ  ,اجلزاء  اه هللا خريفجز  ,خصممفحماً لل  ,جيداً يف أسلوبه ,وضوعهم
 .أهلهلباطل و وقمع ا ,احلق به من نصرة   قام

 العجالن.لعلي  وآاثره وجهودهدالرمحن أاببطني حياته عب  بن عبدهللامة  لعالالشيخ ا
 ضوعه.و  قيماً يف مته كتاابً اطلعت على كتابه...فوجد:  الشيخ  قال

 اينع قر لالعبدالرمحن    اببن عبدالوهام حممد  املستطاب يف أسباب جناح دعوة اإلم
 اً مفيداً.دته جيد...فوجباملستطا ب: اطلعت على كتاالشيخ  قال
 لشبل:الباري لعلي بن عبدالعزيز افتح  على املخالفات العقدية يف   التنبيه

علــي بــن عبــدالعزيز  يخ: فقد اطلعت على االستدراكات اليت وضعها الشــيخ:  قال الش
حجـــر  ظ أمحـــد بـــن  ح صـــحيح البخـــاري, للحـــافري شـــر الشـــبل علـــى كتـــاب: فـــتح البـــا

ــدت تلـــك االســـ ينالعســـقال ــفة,  تدر ,...وقد وجـ ــدة, منصـ ــدة, مفيـ ــزى هللا  اكات جيـ فجـ
فــع بتلــك االســتدراكات  ري اجلزاء, ونمن هذا اجملهود العلمي خ  بهقام  الشيخ علياً عما 

 .من كان هدفه احلق والصواب
 عبدالعزيز الشبل:لعلي بن  ألة اإلميانمس

ــال   ــيخقـ ــى الكتاب.: أطلعـــت  الشـ ــه...علـ ــرياً  .و .فوجدتـ ــزاه هللا خـ افياً يف املوضـــوع فجـ
 ع مبا كتب.ونف
 لعلي بن عبدالعزيز الشبل:  غلو يف الدين ال

  ,فجزاه هللا خرياً علــى مــا كتــب  ,طري: فيه معلومات قيمه عن هذا الداء اخلالشيخ قال
 .نفع بهوقدم من نصح و 
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 ل:لعزيز الشبلعلي بن عبدا املقاصد الساميات يف كشف الشبهات
 : وجدهتا تعليقات سديدة مفيدة.الشيخ  قال

 اخليل  لسليمان أاب  هاليجوب لزومها وحرمة اخلروج ع وو مة  إلماماعة وامفهوم اجل
ــه وفقــه  ,.علــى كتابه  : اطلعــتالشــيخ  قــال ــه قــد أجــادهللا...فوجدت ــه   وأاثب ــاد  ,في   ,وأف
 .وانهمضمونه عن  ابق وط

 هير الفقينصي بن حممد بن عل الرد القومي البالغ ل
قرأتــه فوجدتــه حبمــد هللا  ..,.ليليأمحــد محــد اخل  :: رّد على األابضي اجلهميالشيخ قال

نقــض الشــبهات مــدعماً ابألدلــة  و   ,ودحض الباطــل  ,فيه نصرة احلق  ,مفحماً  ,رداً وافياً 
 والسنة.   ,من الكتاب  
 داحلبن أمحد اعبدالعزيز بط والرد على من أابحه لحترمي االختال

اً ذلــك  مــدعم   ,ه واحلمــد هلل قــد وفــق فيمــا كتبــه...فوجدتــ ,ا كتبهأت مــ : قــر يخالشــ   قــال
 اً. خري ..فجزاه هللا,.ألئمةوال اوأق ,والسنة ,ألدلة من الكتاباب

 يجحالرافيصل   لعبدالعزيز الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة ةقمع الدجاجل 
هللا    .فجزاه.,.بطــلامل  لــى هــذاع الــرد  مــن    ,صــودملقتابــه هــذا وافيــاً ابجــاء ك:  الشيخ قال

 ه.خرياً وأاثب
 اخلشالن ن سعدب  الدبصائر يف زمن الفن خل

 .وجدهتا رسالة قيمةلرسالة...فت هذه ا: لقد تصفحالشيخ  قال
 بن حممد السدحان لعبدالعزيز نهجالتبية وامل اً يفعون حديثأرب

ــال ــيخال  قـ ــت  :شـ ــى مؤلفه  اطلعـ ــه  ...فوجد,.علـ ــد هلل  –تـ ــاً   -واحلمـ ــداً   مؤلفـ س  متـــ   ,مفيـ
 ه.إلياحلاجة  
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 :لعبدالعزيز بن حممد السدحان  الفنت قايف أو معامل 
ــاً قيمــاً يخالشــ   لاقــ  الشــيخ عبــدالعزيز خــرياً    هللا  .فجزى..,: قــرأت البحــث فوجدتــه حبث

 .ه من نصائحونفع مبا وج ,ما كتبعلى  
 اخلويطرلطارق بن حممد بن عبدهللا   سنيرسائل إىل املوسو 

 جاد يف ذلك...فوجدته قد أ,.: تصفحت ما كتبهيخالش  لقا
 ن حممد بن عبدهللا اخلويطر:ارق بلط  صونصاحل بن غ  خيالش ن يف سرية ملصو ا  الدرر

 لوماتته وافياً ابملعفوجد...,.اب: قرأت الكتيخالش  الق
 عبدالرمحن بن سعد بن علي آل بصيص الشثريل فتاوى كبار العلماء يف التصوير

فيــه كثــري  ل  ســاهيف موضوع ت ,ومفيدة ,دهتا قيمةوجف ,ةقرأت هذه الرسال :الشيخ قال
 .و موضوع التصويروه ,وخطري ,مع أنه كبري  ,لناسمن ا
 ية.ألسبوع لعطلة ا االيهود والنصارى يف  ةية على حرمة موافقل الشرع الدالئه: ل

  ,هاموضــوع   ة يف..فوجدهتا وهلل احلمــد رســالة جيــد,.علــى رســالته: اطلعــت  الشــيخ  قــال
 يف مسألة مهمة.م  من أهل العل ية, وأقوال احملققنيمؤيدة ابألدلة الشرع 

 الغامدي:سعد آل محدان   لذايب بن   بني احلق والباطلاملرأة للسيارة  ةقياد
دير  ..وهو جــ .,اً يــدمف  ,..فوجدتــه كتــاابً جيــداً ,.: اطلعــت علــى الكتابالشــيخ  & قــال
 .ة منهر لالستفادابلنش
 هاشم الرفاعي: ليوسف جندا علماء  حة إلخوانننصي
  كتــاباحلــث علــى التخلــي عــن التمســك ب  :وهــذه النصــيحة هــ : مضــمون  الشــيخ  قــال
الــيت حــذرن هللا    ,فــرق الضــالةواألخذ أبقوال ال ,موسنة رسوله صلى هللا عليه وسل  هللا,

 منها. سبحانه وتعاىل
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 لصابوينمد بن علي احمل  صفوة التفاسري
ه يشــتمل علــى  ني يل أنــ وســرعان مــا تبــ   ,أقبلــت علــى قــراءة هــذا التفســري  :الشــيخ  لقــا

صـــادر غـــري  .اعتمـــاده علـــى م..:ن املالحظـــات علـــى الكتاب..م,.أخطـــاء يف العقيـــدة.
ــق كتــب التفســري  ,مرغــوب فيهــا ــان للشــريف  ت  :مثــل  ,ووصــفه هلــا أبهنــا أوث لخــيص البي

ــيعي ــي الشــ ــي  ,الرضــ ــزيل  ,الرافضــ ــريوت  ,املعتــ ــزيلالزخم  فســ ــري املعتــ ــري    ,شــ ــى تفاســ وعلــ
  ,العصــرية  وبعــض التفاســري  ,والبيضــاوي  ,والصاوي  ,السعود  وأ , كالرازي  : األشاعرة

وال خيفــى مــا يف هــذا مــن التغريــر ابلقــراء الــذين ال   ,والقــامسي ,تفسري ســيد قطــب :مثل
مــن غــري    ,ةواألشــاعر   ,زلــةأنه ينقل من كتب املعت  :.ومنها,..هذه الكتبيعرفون حقيقة  
أنــه يتهــرب مــن    :نها..وم,.دةما تشــتمل عليــه عبــاراهتم مــن أغــالط يف العقيــ تعليق على 

أنــه يتمشــى علــى    :...ومنها,ت ابألحاديــث الــيت جــاءت توضــحهاتفســري آايت الصــفا
أنــه متــرُّ يف تفســريه تعبــريات    :منهــا...و ,مــنهج املرجئــة يف تفســري اإلميــان ابلتصــديق فقط

 صوفية.
 ليوسف القرضاوي: مم يف اإلسالاحلالل واحلرا

ــه قــد  : اطلعــت علــى كتاالشــيخ  قــال ــه, كمــا يف  أخطــأ يف مبه...فوجدت واضــع كثــرية من
جــال, والتصــوير, وحكــم كشــف املــرأة  دة بعض الكفار, ولبس احلرير للر آضوع : مو مو 

يــة واألخــذ  جــال األجانــب, والغنــاء واملوســيقي, وحلــق اللحلوجههــا ويــديها حبضــرة الر 
ــا, والل  ــطرنمنهــ ــب ابلشــ ــينماعــ ــة يف كثــــ ,.ج, والســ ــن آراء األئمــ ــرج عــ ــن  ..فقد خــ ري مــ
ــائله ــاذإ  ,مســـــ ــوال شـــــ ــوت  ,ةىل أقـــــ ــة علـــــــى    أو  ,أو ضـــــــعيفة الثبـــــ ــة مدسوســـــ منحولـــــ
فمــا ذكــر هــذه    ,وصــفاء طويتــه  ,نــين علــى يقــني مــن حســن نيتــه...أقول هــذا أل,قائلهــا
 هر اليسر واملرونة.إال بدافع اظهار اإلسالم مبظ  ,قوال الشاذةاأل
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 محد البدوي:ملصطفى أ  ,احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم
ــة علــى الكتــاب املــ  ــه يشــتمل علــى املالحظــاتاطلعــت اللجن طــاء  واألخ  ,ذكور فوجدت

ــة الكثــرية يف العقيــدة   ,عةواملوضــو   ,عيفة...والكتاب مشــحون ابألحاديــث الضــ ,العلمي
ــو ــمنة للغلــ ــائد املتضــ ــراء يف    ,والقصــ ــق النــــيب صــــ واإلطــ ــلمحــ ــه وســ ــه    ,لى هللا عليــ عليــ

  حمافظـــة علـــى عقائـــد  ,وعـــدم الســـماح بتداولـــه  ,تـــابفالواجـــب التحـــذير مـــن هـــذا الك
 من فتاوى اللجنة الدائمة[ (21577ى رقم )لفتو ]والبدع.,املسلمني من الشرك  

 أدعية الصاحلني وأذكارهم وأورادهم اليومية  
مــع مــا حتــوي عليــه مــن    ,هــرالشــرع املطيف    ال أصــل هلــا  ,مجلتهــا خمتعــة  ,اب أذكــاركتــ 

وســالت  والعبــارات والت  ,واأللفــاظ الغامضــة  ,كلفــةوالعبــارات املســجوعة املت  ,التكلــف
وكــل ذلــك    ,ذه الكيفيــات يف زمــان أو مكــان أو حــالوالتقييد هلــذه األوراد هبــ  ,البدعية

ة  شــرعياس عــن األدعيــة واألذكــار الوفيــه صــرف للنــ   ,نةأو ســ   ,ال دليل عليه مــن كتــاب
 [( 20232الفتوى رقم ) ]الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم.  ,الصحيحة

 ينالزهرا صاحلمحد بن ضبط الضوابط أل
  داخلـــة يف  ةل الظـــاهر يعتـــرب األعمــا  نــه الأل  ذمومملـــ كتــاب يـــدعو إىل مــذهب اإلرجـــاء ا

 وز نشره.الكتاب ال جيف....,يه أهل السنة واجلماعةهذا خالف ما عل و   ميانحقيقة اإل
 لسمان بن فهد العودة:  رةئلة الثو أس
لــدعوة إىل  يقــة اوهــو يف احلق  ,(  لثــورة: ) أســئلة امى.يســ ..ا كتبدينأيــ ني : بالشيخ قال
ت يستقيها مــن مقــاالت  يق اجلماعة معتمداً على شبهاوتفر  ,وشقا عصا الطاعة ,الثورة
ولــزوم    ,عــةاالسمع والطوجب  ت اليت ,سنةاب والأدلة الكت معرضاً عن  ,سالماإل ءأعدا
 .حتريفهاحماوالً أتويلها و   ,ماعةاجل
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 مان بن فهد العودة:ل لس ل وال حرجعاف
  ,ك بعضها بــال جــربانوتر   ,يف غري وقتها  اء املناسكدل أب: أجاز فيه اإلخالل الشيخقا

يف وقــــت    ,جـــواابً ملســـائل خاصـــة( الـــوارد    افعـــل وال حــــرج  ):  اعتمـــاد علـــى حـــديث
 لــه  غفــر هللا..,.ائل احلجمساوزات كثرية يف  جتأجاز مبوجبه  ...ف.هعمم   حيث ,خمصوص

  ,: يريــد بــه التيســري علــى احلجــاجوقــال .هصــل منــ لتاجــع عمــا حلووفقــه  ,فيــهخطأ ما أ
ال    ,نــه رســول هللاوبيّ   ,هللا  التيســري فيمــا شــرعه مع أن ,حصل إخالل مبناسك احلجو ول
 .سنةتباع األقوال املخالفة هلدي الكتاب والاب

 أاب حسني:  لفهد بن سعد فهم التيسري وقفات مع كتاب افعل وال حرجكيف ن
 ء الرد وافياً ببيان احلق. : فقد قرأت الرد... فجاشيخال  قال
 السقاف: بن علي  سن حل  وحيدلت اة التثليث يفعدد التوحيد إبطال حماوليد مبن التند
فلــو    ,عــار عليــههــو    ال مباومل أيت يف أوراقه هذه إ  ,ع كسجع الكهان: سجالشيخ الق

وينصــر    ,الباطــليفضح أهل    أي  هللا إال أن  ن ولك  , جلهلهوأست ,خرياً لهسكت لكان 
 (   هأن يتم نور م وأي  هللا إال  هفواهور هللا أبأن يطفئوا ن يُريدون  : )ق احلهل أ
 ر الباطل.ق ونشهبا ست احلهات وأابطيل يريد  : يسود األوراق بت قال الشيخو 
 املالكي:حلسن فرحان   نبياً وليس   عية إصالحيب دالوهان عبدامد بحم
ــه علــى اإلمــام حممــد بــن عبــدالو : تطــاالشــيخ  لقــا ــر  ازاعمــاً   ,هابول في ــه  د ع ل لــى كتاب

بــل    ,لكاتــب املفتــون هبــذا العمــل املخــزيومل يكتــف هــذا ا  ,هاتالشــبكشــف    :العظــيم
 اله.ل اإلسالم إبفكه وانتحوتطاول على جبا  ,يف غيه وضاللهمتادى 

 املالكي:حلسن فرحان    نبلي منوذجاً احلهب يف كتب العقائد املذ راءةق
 هل السنة وكتبهم.اءات على أفت ال: شحنه ابالشيخ  قال
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  لعنربي:خلالد ا  وأصول التكفري كم بغري ما أنزل هللاحلا
إخــالل    حيتــوى علــى  دراســة الكتــاب اتضــح أنــه  به...وبعــدتا.على ك.للجنــة.ت ااطلعــ 
ــا  ةانـــ ألماب ــن علمـ ــه عـ ــا نقلـ ــة فيمـ ــنة واجلالعلميـ ــل السـ ــة  ماء أهـ ــن  و ,عـ ــة عـ ــه لألدلـ حتريفـ

ى  .وبناًء علــى مــا تقــدم تــر .,.ةعيومقاصــد الشــر   ,ا اللغــة العربيــةيت تقتضــيهدالالهتــا الــ 
 .بيعهو .,...املذكور ابحترمي طبع الكت

 :هبةلعبدالوهاب م ة وهو سنةنة عما قيل إنه بدع كاأل كشف
الــذين    ,يــق التحقن أهــل العلــم و تبــني أن مؤلفــه لــيس مــ   ,الكتــاب  ذاى هــ ابالطــالع علــ 

هـــــي مـــــن  و   ,وقـــــد ذكـــــر أشـــــياء علـــــى أهنـــــا ســـــنن   ,الشـــــرعية  تؤخـــــذ عـــــنهم األحكـــــام
 ( من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء[20232الفتوى رقم )]البدع.
 حيدر يدرلبحر حلليمة أعشاب او رواية  

  تبني للجنــة اشــتمال الروايــة املــذكورة...,تــهة مــن رواييــ نصــوص كاف  عــد االطــالع علــىب
ــه ســبحانه  ووصــفه مبــا  ,الء ابهلل جــل وعــ : االســتهزاامنهــ   علــى أمــور خطــرية   ,ال يليــق ب

ء  ر, واالســتهزاخــ نكــار اليــوم اآلاء عليــه, وإواالفت   وسلميه  صلى هللا عل لنيب  ة ابالسخري
حشــة بــني املــؤمنني,  ونشــر الفا ,يــةاإلابحإىل عقاب, والــدعوة لثواب والوار, ابجلنة والنا

ــاس علـــى اخلـــ  ــل النـ ــالومحـ ــام اإلسـ ــى أحكـ ــدم االلتـــ روج علـ ــريعم, وعـ ...وال  ,اتهزام بتشـ
لــــة  وخــــروج عــــن م,ه  دينــــ وإحلــــاد يف    ,ابهلل  ه كفــــرق ذكــــر املســــلمون أن مــــا ســــب  خيتلــــف
ه  ايتــه ورســولقــُل أابهلل وآ  :  ىلتعــاقــال هللا    وله ودينــه.اء ابهلل ورســ ز ألنــه اســته ,اإلسالم

وقــال    [66-65]ســورة املائــدة:    ال تعتــذروا قــد كفــرمت بعــد إميــانكم  كنــتم تســتهزءون  
ولــيعلم    [74:التوبـةسـورة ]    وكفــروا بعــد إســالمهمقد قالوا كلمة الكفــر ول  جل وعال :

 .افهوال تداوهلا وجيب إتالا وال نشرها  هجيوز طبعالرواية ال  مسلم أن هذه  كل 
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 ملراد شكري:  رير يف أحكام التكفريأحكام التق
ذهب  ذكـــر مـــن تقريـــر مـــ   وجـــد أنـــه متضـــمن ملـــااملـــذكور    علـــى الكتـــاب  بعـــد االطـــالع

ردي  كفـــر إال كفـــر اجلحـــود والتكـــذيب وإظهـــار هـــذا املـــذهب املـــ املرجئـــة...من أنـــه ال  
يل...وملا  ابسم الســنة...وأنه قــول علمــاء الســلف كــل هــذا جهــل ابحلــق وتلبــيس وتضــل 

 [(20212الفتوى رقم )]تقدم فإن هذا الكتاب ال جيوز نشره وطبعه
 الب رضي هللا عنهلعلي بن أ  طسوب  املنة ج البالغ هن

ممــا ينــزه عنــه أمــري املــؤمنني    ,همل يوأابطــ   ,من دس الشيعة ثرياشتمل على كقال الشيخ: 
اطمــة  ئمــة ظلمــت فوأن األ  ,كسبِّ الصحابة الكــرام  ,علي بن أ  طالب رضي هللا عنه

  ,لعلـــي وأهـــل بيتـــهوأن اخلالفـــة حـــق    ,هللا عليـــه وســـلم بعـــد وفاتـــهبنـــت الرســـول صـــلى  
وإن    ,واالعتــزال  ,رفضوابجلملة فقد ملئ هــذا الكتــاب ابلــ  ,عزوجل وكنفي صفات هللا

.وممــا  ..,كان فيــه شــيء يســري مــن كــالم علــي رضــي هللا عنــه لقصــد التمويــه علــى الناس
ــاركه ق  ,ضــــع املرتضــــىإما مــــن و .يــــدل علــــى أنــــه.. ــه مشــ ــةأو لــــه فيــ ــه مــــن    ,ويــ ــا فيــ مــ

 .املعتزلة يف ترمجته من كباررتضى كما ذكر  وامل  ,االعتزاليات يف الصفات
 لعلي حسن علي عبداحلميد  ونذير  صيحة ب, وكتار من فتنة التكفرييحذالتكتاب 
بني  لكتــاهــذين ا..ترى أن  ,.اواالطــالع عليهمــ   ,رين املــذكو   ســة اللجنــة للكتــابنيدرابعــد  
الفتــوى  ]ف.ملــا فيهمــا مــن الباطــل والتحري ,ماتــداوهل وال ,وال نشــرمها ,هماعز طبال جيو 
    لإلفتاء[ دائمةوى اللجنة ال, من فتا(21517م )رق

إلفتــاء,  برســالة مساهــا "  اللجنــة الدائمــة ل  على فتوى  بداحلميد"علي حسن ع   ردّ تنبيه: 
ــة املتالئمــة علــى فتــوى ا ــة الدائمــةاألجوب ــهدّ فــر    للجن وســري"  مــد بــن ســامل الد"حم   علي

 لردا لك ذأجاد يف: يخالش قال ةالدائم فتوى اللجنة   ة عن رفع الالئم ها لة مسابرسا
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 ليلة:كتاب ألف ليلة و 
ــيخ:   ــاقطقـــال الشـ ــه  ,كتـــاب سـ ــه يف    ,ال يعتمـــد عليـ ــلم أن يضـــيع وقتـ وال ينبغـــي للمسـ

وحســن السياســة يف    ,واجلــد  ,االســتقامةو   ,وهــارون الرشــيد معــروف ابلصــالح ,مطالعته
 ويغزو عاماً.  ,ه كان حيج عاماً وأن  ,رعيته

 لزين بن إبراهيم مسيط العلوي  لثر حوهلا النقاش واجلدمسائل ك
ــت ا ــة  لل اطلعـ ــتمل علـــى  ت أن هـــذا الكد...فوجـــ ,كتيبى الالدائمـــة علـــ جنـ ــب يشـ تيـ
  ,ةنة واجلماعــ أهــل الســ  ةديم كاتبها أهنا موافقة لعقزع  ,دةوخمالفات كثرية للعقي ,أابطيل

  ,ا الكتيــبحتذر من هــذ ...وعليه فإن اللجنة,.ينيقبور الفقة لعقيدة وهي يف الواقع موا
لعقيــدة    تــهلفر منــه ملخاالتحــذيو   ,تالفــهب إوأنــه جيــ   ,وتداولــه  ,عــهبنــع طوتــرى وجــوب م

 عقيدة أهل السنة واجلماعة.اليت هي  ,حيدو الت
 عدنن عبدالقادر حممد القادريل املرجئة  طميان بني غلو اخلوارج وتفريحقيقة اإل

صــرف  ت  ,ن أهــل العلــمل عــ و ب بنقــ ههــذا املــذف عــزز  واملؤل..,.املرجئــة  ينصــر مــذهب
  والغلــــط يف  , غـــري حملــــهالكــــالم يفف  وظيـــ وت  ,وجتزئــــة الكــــالم  ,والتفريـــق   ,فيهـــا ابلبــــت

ــهاذا الكتــ هلــ ه حتتها...وين ال تتفــق مــع مــا يســوقوجعــل عنــا...,.,العزو   ,ب جيــب حجب
 , من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء[(21435)رقم   الفتوى .]وعدم تداوله
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 فصل: أعالم
 :بن خزمية حممد بن إسحاق

يـــان  د شـــارك يف باإلمـــام الفحـــل قـــام بـــدور كبـــري فقـــ يـــل و : هـــذا العـــامل اجلل الشـــيخ  لقـــا
ــة    يف أمســاء هللادَّ علــى مــن أحلــد  حة وذب عنهــا ور يصــحال  العقيــدة وصــفاته مــن اجلهمي

 .راخ املعطلةأفن  رة واملاتوريدية وأضراهبم مشاع ألذهم من اميوتال  زلةعتوامل
 لفيلسوف:ابن سينا ا

طـــة...وهو مـــن كبـــار الفالســـفة  قراما الفيلســـوف البـــاطين مـــن ال: ابـــن ســـينلشـــيخا  قـــال
وتظــاهر  مبــا فيهــا    مبــا فيهــا واقتنــع  الفالســفة فاعتقــدب  ين ادعــوا اإلســالم...قرأ كتــ الــذ

مفكـــري  يس ويقولـــون : إنـــه مـــن  ئر لـــ ا  مونها يســـ هـــذ.ومع  .د.ملحـــ   وابإلســـالم وإال فهـــ 
ــيعة البالم...وهو مـــ ســـ اإل ــق املـــ ن الشـ ــة اعتنـ ــادياطنيـ ــع بـــني    ذهب اإلحلـ وأراد أن جيمـ

رض مــع نصــوص  عــا دينيــاً وزعــم أهنــا ال تتة ثــوابُ ديــن اإلســالم فــألبس الفلســففة و الفلســ 
ا  لف مــ اوص ختــُ لنصــ ى اأع املســلمني إذا ر ليل خلــدا لبــيس والتضــ الم فجمــع بــني التاإلســ 
 .همع ما يريد فق واحىت تتل النصوص وحرَّفها  أوَّ   ديير 

  ,ملــدارسعــض امســه بويســمون اب  ,نــاس اآلنض العــ بعظمــه  يُ الــذي    ,امللحــد  هــذا  :وقــال
فيلســوف    ,طنيــةه ابطــين مــن البانــ أل  ,وال يزكــى ,أنه ال ميــدح اصل..واحل,.واملؤسسات.

 مل.  واز قدم العايقول جب  ,دملح
    (638 )تالعر   روف اببن املع  ,الطائيد  أمحمد  حم  عليحممد بن 

 د املشهور.لشيخ: امللحا  الق
 الطوسي:

 عداوته للمسلمني. .... ابن سينا اخلبيث, ويزيد يف قال الشيخ: على مذهب  
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 :اإلسالم ابن تيميةشيخ  
وا  , اختلقــ وحــديثاً   قــدمياً   ,وحاســديه  مه...خصــو خ اإلســالم ابــن تيميةال الشــيخ: شــيقــ 

بــوا ضــده كتــاابت شــوهت  وكت  ,ريةامــات كثــ ابهت  ,انً تــ كاذيــب, واهتمــوه زوراً وهبحولــه األ
ى  وحمــ _ طــوى النســيان ذكــرهم,    ن _ واحلمــد هللًرت أعداء اإلسالم, ولكوس خ,اريالت

لعلميــة,  ا  اطألوســ ذائعــاً عطــراً, يف ا  شيخ اإلسالم  كرل, وبقي ذ من ضالاحلق ما كتبوه  
  مــن يريــدلكــل    ضــاءو   اً ســ ج, وأصبحت مؤلفاته نرباتلو األفوا   األفواج  على كتبهوتتلمذ 

 ب جفاء وأما مؤا فأما الزبد فيذه يقــول: )يث  ح  ظيمكل زمان, وصدق هللا الع  ق يفاحل

ام  مــ [ قــال اإل17د:( ابلرعــ لاألمثؤا   ض كؤذلك يضؤرب هللاألرينفع الناس فيمكث فؤي ا 
ل وعــاله,  بعــض األحــوا  علــى احلــق يف رظهــ  : إن الباطــل وإنول: يقــ شوكاين رمحــه هللاال

و املــاء  يعلــ ي  الــذقبة للحق وأهله, كالزبــد  العا  علطله, وجيه ويبمحقسي هفإن هللا سبحان
 تهىاء, ويضمحل. انفيه فيلقيه امل

حــاولوا  صــومه, فــإهنم  خ  م ابــن تيميــة مــعبــق علــى شــيخ اإلســالينطوهــذا املثــل العظــيم  
  ستبــوا مــن التلبــيوكتبــوا مــا كوقتــه, وضــايقوه,    عليــه الســلطة يف  واواستعدالظهور عليه 

وبقــي    طــل,ابال  ق الذي معه ما روجــوه مــن ف احلسا نسرعان مولكن ه, ضد سوالتدلي
ــه النـــافع يف ك ا  تســـابقون إىل نشـــره_ ياملســـلمون _ وهلل احلمـــد  تبـــه, الـــيت صـــار  علمـ

مهــال  اإل  حت يف زواايصــباس, فأب خصومه, ونسيها النالزمن على كتا وإحيائها, وعف
 .تبديالً   هللا  ةلن جتد لسن يف خلقه, و ة هللاوهذه سنواالمتهان, 

حــق هــذا العــامل  إىل أقــوال املــرجفني يف  فــت  تل ال  املسلم الناصــح لنفســه أن  يها أيك فعل 
ال و )حلقيقــة,  , لتصــل إىل انــه إىل ما يقــال ع إىل أقواله هو, الظر اجملدد اجملاهد, وأن تن

 [1/9اإلسالم:  ى فتاوى شيخ]أضواء عل [60روم:]ال  (نال يوقنو يننك الذيستخف
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 :ميالقابن مة  العال
عطـــاُه  أ  ب ذلـــكوإىل جانـــ ,  غزيـــراً أعطـــاُه هللا علمـــاً  القـــيم رمحـــه هللا,  ال الشـــيخ: ابـــن  قـــ 

والفقــه يف    بــني بضــاعة العلــم  عمجــ   فه, فهــوترصــيو   لتعبري, وُحسن ســياق الكــالمُحسن ا
كلم أو كتب, أخــذ القلــوب  ذا تإأديب ابرع  فهو  اب,خلطين, وبضاعة األدب يف االد
 .فاظن اختياره لأللوحسه, اقتعبريه, وحبسن سي  سن حبُ 

ر غزيــر, وقــد  لعلوم, وهو حبــ ا  ري من نن يف كثتففسر م أديب فقيه حمدث مُ فهو رمحه هللا
محــه هللا " فإنــه  م ابــن تيميــة ر يخه: " شــيخ اإلســالمــن شــ علــم الغزيــر  الحصــل علــى هــذا  

يعــرض  لفاتــه, فهــو  مؤ لــى  روى من علمه, فظهر ذلــك ع , وتهة, وأتثر بة اتمزممال الزمه
 نياً يف مؤلفاته.وُحججه عرضاً فخه  شي  لمع 

شــوق, وكــل مــن قــرأ كتبــه  كــالم مبســاق مالســياق الصــياغة, و بــارة و أعطاه هللا حسن الع
.  اً  مجــ دابً , وأصــمة, ويســتفيد لغــةً ســن حماجــة وخماراً, وأســلوابً وحُ غزيــ  ستفيد علمــاً ي فإنه

  [1/19القيم:ن البر على القصيدة النونية,  ختصمل]التعليق ا
بهاهتوقـــال ابلبيـــان واحلـــق, ومـــن ذلـــك: النونيـــة    م فأحرقهـــا: أعـــداء هللا...أتـــى علـــى شـــُ
ة الــيت نزل هبــا الفــرق, وجــادهلم وأدحــض ابطلهــم, ومــن ذلــك : كتابــه اجتمــاع  العظيمــ 

 غزو املعطلة واجلهمية, وكتابه: إغاثة اللهفــان, وكتابــه: الصــواعق  يف اجليوش اإلسالمية
,  ء الشــايفأل عــن الــدواوكتابــه: اجلــواب الكــايف ملــن ســ  علــى اجلهميــة واملعطلــة, املرسلة

, وصــارت هــذه املؤلفــات  هللا  هذه مــن جمهوداتــه رمحــ وكتابــه: مــدارج الســالكني, فكــل هــ 
ــالم ــل اإلسـ ــة ألهـ ــع عظيمـ ــدي ا, وســـ مراجـ ــى  الحاً أبيـ ــر علـ ــلمني.]التعليق املختصـ ملسـ

 [2/679القصيدة النونية:
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 (1304الن ) ت بن دح  أمحد بن زيين
 ن دعوة التوحيد.ن...الصادين ع : مقال الشيخ

 (  1371حممد زاهد الكوثري )ت
 ....يسمى ابن القيم ابن زفيل,.نماالز : خبيث هذا الشيخ  قال
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