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مد, م ا  احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني, نبين
ب أمجعني...أما  آله وأصحابه  العلم  عد:وعلى  أهل  بن   فمن  الشيخ سعد  املتأخرين: 

عبدالعزيز  ان بن  والشثالشصر  لري,  ميخ  مصنفات  الكرمي   عددة,ت ه  هللا  يسر  وقد 
 أن ينفعين, واجلميع هبا أسأل هللا  ,  فوائد واخرتت منها  بعضها  رأتفق
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 ح األربعني النووية ر ش
 لذلك:   خصصة سؤال العلماء يف األوقات امل 

لسون فيها للعلم, أهل العلم اليت جي  السمن عرض له شيء من املسائل, جاء إىل جم
العلماء والفتو  اليت ليست من أوقات جلوس  أما األوقات األخرى  عنها,  ليسأل  ى 

ألن العلماء هلم   فيها,ء  ماالعل  لب يط  ن ال يشرع ألم والفتوى, فإهنا خاصة هبم,  للع
 حوائج خاصة هبم وأبهلهم كغريهم من الناس, ولذلك مل يؤثر عن الصحابة رضي هللا 

 عليه وسلم يف غري أوقات جملس العلم, يطرقون على النيب صلى هللا عنهم أهنم كانوا  
وقد  شرعية,  مسألة  أجل  من  قوم كان  ولو كان  على  وجل  عز  هللا  يرفعون عاب   وا 

ولو أهنم صربوا   , وقال: )  صلى هللا عليه وسلم ليخرج إليهمول هللارسد  م عن اهتصو أ
 [ 5]احلجرات:  (  مهل   حىت خترج إليهم لكان خريا  

 أمهية ارتباط التاريخ ابلتواريخ القمرية: 
أمهية ارتباط التاريخ ابلتواريخ القمرية, ألن هناك ثالثة أركان من أركان دين لإلسالم 

واحلول ال   ألن الزكاة يشرتط فيها احلول  يتاء الزكاةإ  :هي  ي القمر خ  رياية على التمبن 
وهو من   الذي يكون يف شهر ذي احلجة  حج البيتو   , ابلسنة القمرية  بد أن يكون

:, الذي هو من األشهر القمرية.رمضانشهر  وم وص  , أشهر السنة القمرية  [38] 
 النصيحة للعلماء: 

لا تكو ماعلللنصيحة  مبحبتهم ء  وتوقري ن  ومعر ,  منزلتهم,   ة فهم,  ورفع  مكانتهم, 
إليهم فيما يشكل على اإلنسان من مسائل شرعية  والصدور عن آرائهم, والرجوع 

إليهم, ليصدر الناس عن آرائهم, وبنشر فتاويهم وأقواهلم   حال الفنت  ودينه, والرجوع
 [ 72ص:]ذلكو  ن و بهم,  بع كتيف ط جبميع وسائل النشر, واحتساب األجر

 ( 4)ـــ ــــــــــــ 



 سن اخلامتة: حل  بباأس
 اإلنسان حيرص على إحسان خامتته, وذلك يكون بطرق متعددة منها: 

, إبحسان اخلامتة, وقد ورد اإلكثار من دعاء هللا عز وجل ليال  وهنارا    ألوىل:الطريقة ا
 خلواتيم ( ا األعمال اب يف احلديث: ) إمن

الث ماإلك  انية:الطريقة  الطاعات  ثار  ألن  الطاعات,  جين  بعضها  كالسلسة  , بعضا  ر 
 . أعمال طاعات يسر هللا لك أعمال طاعات أخرى  فإنك إذا دخلت يف 

بذل له  ينبغي  العبد  أن  ولذلك كان   فاملقصود  خامتته,  حيسن  جتعله  اليت  األسباب 
املرحلة املو   األخرية من  األئمة خيافون من هذه  الت, وق مراحل حياهتم قبل   نزع, بل 

ألن للنفاق أتثريا  يف آخر حلظة   نفاق, سهم من التطهري أنفولذلك كانوا حيرصون على  
وقد كان النيب يكثر من حلظات اإلنسان, وكذلك حيذرون من دسائس السوء اخلفية,  

 إن ؟ فقال: )  ك( فسئل عن ذلمن الدعاء: ) اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك
 ا كيف شاء.( يقلبهرمحن  ن أصابع الالقلوب بني أصبعني م 

أاملقص الود:  يكون عبد  ن  لئال  املعاصي,  من  نفسه  تطهري  على  أن حيرص  به  ينبغي 
األمور  عن  االبتعاد  على  املر  حيرص  وكذلك  السوء,  خامتة  أسباب  من  سببا   ذلك 

تاملدهلمة لئال  احلال,  فيها حقيقة  تتضح  مل  اليت  ف,  فتنة,  من كون  سببا   ذلك  يكون 
        [53_52_51ص:لوب.]تغري الق  باأسب

 سؤال: كثرة الب  املراد
السؤال املراد ابلنهي عن كثرة  العلم يف  ياألمر األول:  ...اختلف أهل  راد بكثرة أن 

ليت قد ختفى عن َكمها ان ح  اض على األحكام الشرعية, والسؤال ع السؤال االعرت 
  [82ص:احلديث.]  تفسرييف  ال  ر األقو هو أظه  , عباد, ولعل هذا القولال

 ـ( 5)ـــ ـــــــــــــــــــــ 



 اء: ابة الدع موانع إج
ديث أن التوسع يف احلرام أكال  في احلعدم إجابة دعاء العبد بسبب أفعال العبد, ف

دلت نصوص أخرى على أن   وقد .  دعاءالوشراب  ولبسا  وتغذية  يُعدُّ من موانع إجابة  
 .املعاصي  اء, منها: التوسع يف لدع ة انع إجابأخرى ملهناك أسبااب   
والنهي عن املنكر, ولذلك ينبغي للعباد أن حيرصوا ف,  عرو رك األمر ابمل ومنها أيضا  ت

 [94ص:على جلب أسباب إجابة الدعاء, ودفع موانع إجابة الدعاء.]
 : خللق احلسن ود ابصاملق

 األمور: العلم اخللق احلسن بعدد من  ر بعض أهل  سف
 خرين. أذية اآل  ركت  أوهلا:

 اآلخرين.   على اإلحسانإيصال    واثنيها:
 ن اآلخرين من أمور مكروهة. ما حيصل م   الصرب على   ثها:لواث

 [133مالقاة الناس بوجه طليق ولسان طيب.]ص:  ورابعها:
  : يةاملعنو و   قيقية ق احلالطر   شملسلوك طريق العلم ي

العلم يدخل فيه الذهاب ال  سلوك الطريق اللتماس  شي واسطة املقيقية باحلطرق  يف 
وارع والطرقات السابق كالش  ا  يفكان طريقا  معهودجمالس العلماء, سواء    ىل إ  ألقداماب

 املعروفة, أو كان طريقا  مستحداث  يف زماننا  كما يف ذهاب اإلنسان إىل غريه بواسطة 
 للفظ ذا ايدخل يف ه  وهكذا ونوها تفاواهل تصال كاإلنرتنتاحلديثة لالهذه اآلالت 

إىلالطر لوك  س املؤدية  املعنوية  العلمق  حصول  و     حفظه  وم مثل  ه, دارستمذاكرته, 
 من الطرق املعنوية اليت نتوصل هبا إىل العلم   ونو ذلك  والتفهم له   وكتابته   طالعته وم
     [ 250_248ص:]  ه من العلوم.ة وما يسانديث علم الشريعراد هبذا احلدوامل..
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 أسباب مضاعفة احلسنات: 
 ا:منه  ددة,ن أبسباب متعلى العشر تكو نات زايدة عمضاعفة احلس

 حسن اإلسالم.   أوال :
 كمال اإلخالص.   اثنيا :

 : فضل العمل يف نفسه, وعظم احلاجة إليه. لثا  اث
ي هذا د مسجال النيب صلى هللا عليه وسلم: ) صالة يف  كان, كما قفضيلة امل  رابعا :
 سواه إال املسجد احلرام ( ة فيما  ن ألف صالم أفضل

وجل يف احلديث القدسي: ) وما تقرب   ا يف قول هللا عزفرضية العمل, كم   خامسا :
 إيل عبدي بشيٍء أحبَّ إيّل مما افرتضت عليه.( 

فيها أحبُّ إىل هللا   ) ما من أايم العمل الصاحلعظم الزمان كما يف حديث:    سادسا :
 ر.( ش عم ال أاييعىن  من هذه األايم 

حايب فلو أن : ) ال تسبوا أصم وسل النيب صل هللا عليه  فضل العامل, كما قال سابعا :
 [ 255ص:كم أنفق مثل أحٍد ذهبا  ما بلغ مدَّ أخدهم وال نصيفه.( ]أحد 

 عظم هبا السيئة: تأسباب  
 سباب خاصة, منها:  ألظم أحياان  يئة قد تعالس

 شرف الزمان.   أوال:
 كان.امل  شرف   اثنيا :
كالكذب على  عليه وسلم ليس  صلى هللا رسول  يئة, فالكذب على النوع الس  :اثلثا  

غيبة العلماء ليست كغيبة غريهم, والزان حبليلة اجلار, وزوجة اجملاهد أعظم من و   غريه, 
 [ 256ص:الزان بغريهن, إىل غري ذلك.] 
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 للعبد:   عز وجل   حفظ هللا 
ايكو  يفن  حب  حلفظ  الدنيا  يفأمور  اإلنسان  من   بدنه   فظ  ماله  ويف  األمراض,   من 

ء, الذين يوردون  وجينبه البطانة السيئة, وأصدقاء السو ,...هبت ته وقرااآلفات, ويف ذري
الدنيوية  ريغ إىل  ...,املهالك دنيا  وآخرة العبد يف ...ذلك من األمور  ومن حفظ هللا 

ات الشبه وإببعاد هللا عز وجل ... عليه  لشياطنيط اأموره األخروية أن حيفظه من تسلي
  141]  لعبد من انر جهنم فظ هللا بنجاة اذا أيضا  يكون ح كهو   شهوات عن العبد وال

 :لمعلمني واملتعلمنيتوجيهات ل
 [23الصادر منه.]ص: مناسبة قرب السائل من املسئول حىت يتيقن من اجلواب   **

 [71معناه من أجل حتقيقه لذلك]وعن    كيفيته,   عن مر املهم ينبغي السؤال  ** األ
املو   ةي ** مشروع  تفع تكرار  الق   هم, وترسخظة حىت  ولذلك كرر صلى هللا   لوب, يف 

    [71ص:]" ثالاث .عليه وسلم كلمة: " الدين النصيحة  
 [ 96ص:]ظ األحاديث النبويةخيصص جزءا  من وقته حلف** حيسن بطالب العلم أن  

 يت إىلاملستف, أن يرشد  من معاملة, أو فعل  نع ابمل إذا أفىت   يت ** حيسن ابلفقيه واملف
  [97ص:يس فيه ريبة.]جهة أو فعل آخر ل

 من العلم ** مشروعية حرص اإلنسان على القرب من أهل العلم ليستفيد مما لديهم  
 [139لعلماء هم ورثة األنبياء.]ص:ألن ا
خالل تقدمي ليم من  يه التع ( ف) أال أخربك برأس األمر    ى هللا عليه وسلم:له صل** قو 

 [ 207ص:] ىلقعلومة اليت ست ن عظم مكانة املوبيا  ذهانستفهام من أجل لفت األاال
** حسن تعليم النيب صلى هللا عليه وسلم, حيث أمسك طرف الكتف من ابن عمر  

 [ 270ص:نتباهه للمتكلم.] من أجل أن يكون ذلك سببا  يف حضور قلبه, وا
 ( 8ــ)ـــــــــــــــــــــــ 



ن طرق ألنه م   االجتهاد يف هذا,وإدراكه, واجلد و اإلسراع يف طلب العلم    نبغي ** ي
اليت ا )   أمر هللا   جلنة  سبحانه:  قوله  إليها يف  ربكم   ابإلسراع  من  مغفرة  إىل  وسارعوا 

 [ 133آل عمرا:( ]  وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني
أن   أجل  من  األمثلة  ضرب  التعليم  طرق  من  الساميفه**  املعىنم  يرغب ع  الذي   

 [271ص:يه.]املتكلم إيصاله إل
 فوائد خمتصرة: 

الذين كانوا    لعلماء, وأئمة الدين, اقتداء ابلصحابةاس عند انلوعية اجتماع ار ش** م 
 [ 22ص: عليه وسلم.]جيتمعون عند النيب صلي هللا 

صية, الو ن طلب منه  مل   قدم وصية انفعة صيحة يستحب له أن ي** من طلبت منه الن 
  نه, وترسخ يف الذهن, فظ ع لتح   , تكون هذه الوصية واضحة األلفاظ  ستحب أن وي

 [121ص:ر كبري من األمهية.]  قد علىون  كما يستحب أن تك
الكرب ابلف  كم** من ح   الصرب ابلنصر, وربط  اليسر ابلعسر: ربط ربط  رج, وربط 
 وجه العبد يسر هللا له ضاقت الطرق يف , و يئست  ث إذايحب  ل وج  ابهلل عز القلوب  

 [22ساء.]ص:ها النجال ال يغشا** جمالس الر  [151ص:السبيل.]
بني يدي هللا عز وجل, وأن ختضع وتذل جوارحهم سر قلوهبم باد أن تنكغي للع ** ينب

 [ 151ص: ائه.]ع بني يده سبحانه, وأن يكثروا من د
 165تسالومن ذلك الطهارة ابلوضوء واالغ  ن على طهارة** فضيلة استمرار اإلنسا

الص نو **  تو ر,  الة  أهنا  وتك ضيعين  للمسلم,  الطريق  استقرار  ح  يف  سببا   , هقلب ون 
وقال آخرون: أبنه   به أن الصالة نور تنري للمسلم طريقه يوم القيامة.   ادقيل: إن املر و 

 [168ص: يف الدنيا إىل ما حيبه هللا ويرضاه.]  العبد   سبب هلداية 
 ( 9ــــ)ـــــــــــــــــــــــ 



النيب  اليه وسلم كان حيعل   لى هللا ص **  املوجزة  األلفاظ  املعاين رص على  على  دالة 
 [ 192ص:سلم يف ذلك.]و هللا عليه  اء ابلنيب صلى  فينبغي االقتد  ة,الكثري 

ه واضطرابه, مما يدل على أن الطاعة ** اإلمث سبب من أسباب ضيق الصدر, وقلق 
  [ 194ص:.]طمأنينةسبب لل 

يؤدي إىل مفاسد كثرية, لوالة األمور    اعةمع والطالس, وعدم  الوالة  ** اخلروج على 
  [199]ل بعضهم اآلخربعضهم يقاتوإىل جعل    لناسا  دي إىل عدم انتظام أحوالويؤ 

, وغريه من اتريخ األمم جيد أن اخلروج على التاريخ اإلسالميأحوال  ** املتأمل يف  
فكم   ملصاحل,ن ابه م   حدث بسببه من املفاسد أعظم مما كان يقصد   الوالة ابلسيف,
 [231!]ىمن مال استحل هبذه الدعو كم من مارم انتهكت ! وكم  من دم سفك! و 

 206ومن أعظمها الصدقات  فرها هللا مبا يفعله اإلنسان من الطاعات صي يكاملعا**  
اآلخرين, ف يف الرأي, رغبة يف خمالفة  ** فسر بعض أهل العلم التدابر هنا ابالختال

, وال شك أن وال غريه رغبة أن يكون له قول مستقل ض عن أقان ويعر نسفيدبر اإل
 [239ص:ختالف مذموم.]اال

 [ 251ض:والسرور.] مأنينة القلب والنفس واالنشراح  ط  املراد ابلسكينة: **  
الد يتخذ  أن  ينبغي  ال  املؤمن  فإن  الدنيا,  ملؤمن يف  أمل  نيا وطنا  ومسكنا  ** قصر 

جناح سفر, لقوله صلى هللا عليه   ىكأنه عل ن فيها  يكو كن ينبغي أن  يطمئن إليه, ول
 بيل.( نيا كأنك غريب أو عابر س وسلم: ) كن يف الد

طائ قال  األئ**  من  الفطفة  ويزيل  البدن,  يثقل  الشبع  أبن  النو مة  وجيلب  م, نة, 
ن النيب صلى هللا عليه وسلم ويضعف صاحبه عن العبادة, وقد جاء يف الصحيحني أ

 [288ص:والكافر أيكل يف سبعة أمعاٍء.( ]احٍد,  معي و  ل يفقال: ) املؤمن أيك
 ( 10)ــ ــــــــــــــــــــــــ



 األحكام   عمدةشرح 
 : اء يف اآلنية أوىل من جعله يف الصانبريامل  وضع

ماننا ز عل أهل ون جبعل املياه يف اآلنية, وهذا أوىل من ف ئأهل الزمان األول كانوا يتوض 
, وذلك ألن املاء إذا كان يف البزابيزفيات, و , واحلنبريماء الوضوء من الصنامن جعل  

 [ 1/29]ن احلنفياتتعمل م يقتصد فيه إذا استصد يف استعماله ما ال  ق إنه ياإلانء ف
 من وسائل اإلعالم إذا كان ذلك منقوال  مباشرة: عَ تكرار ألفاظ األذان إذا سُ  

بشرط أن   ر معه,ر نئذ يكحي  ؤذن للصالة عرب وسائل اإلعالم, فإنهؤذن يملَع اإذا سُ  
فإنه ال يشرع إذا كان اآلذان مسجال ,  يكون األذان منقوال  مباشرة غري مسجل. أما  

األذانس للم  ألفاظ  يكرر  أن  واألذان لم  النية,  األذان  صحة  شرط  من  ألن  ذلك   ,
 [1/158] ن معه.اذاملسجل ال نية فيه, فحينئذ ال يشرع تكرار األ

  ا أنه خالف حكما  شرعيا :ننظ  إذا  فضل ال  بصاح   على   أبدب   ض ااالعرت 
ا والعامل  واملكانة  الفضل  علصاحب  االعرتاض  جيوز  إذالشرعي,  أنه    يه  الف خظننا 

واألدب, فإن أنس بن حكما  شرعيا , لكن يكون ذلك االعرتاض على جهة السؤال,  
, رأيتك تصلي لغري القبلة, ومل يعنف عليه ه:عن سريين, قال ألنس بن مالك رضي هللا  

 [1/167]م عليه, فبني له أنس السبب يف ذلك.مل يتكل و 
 ف:ف والكسو ات اخلسو ى احلساب يف إثبعدم االعتماد عل 

هللا قوله   شيئا   صلى  منها  رأيتم  فإذا   ( وسلم:  عليه  عدم ف(  فصلوا    على  دليل  يه 
, وإمنا املعول عليه الرؤاي, فلو وفساالعتماد على احلساب, يف إثبات الكسوف واخل

ية كثري مل نتمكن معه من رؤ الكسوف الليلة, مث جاءان غيم    وقوع احلساب  هل  أثبت أ
 [1/327].الصالة ابلرؤاي   نصلي, ألنه علقالقمر, فإننا حينئذ ال 
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 زوجها: لة  زوج خدمة ال
صلى هللا عليه   النيب  رك ثوبت تف.فإن عائشة رضي هللا عنها كان  املرأة ختدم زوجها

 1/89,95,115م وسل   عليه النيب صلى هللا  وكانت تغسل رأس    ها زوج  هووسلم إذ  
 أكثر من ثالثة أايم.   ري الزوجئها غ أقرابعلى    ادإلحدمن ا  املرأة سبب يف منع  لا
 أة امر  ال حتدُّ عن أم عطية رضي هللا عنها, أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )   
سبب يف منع املرأة من الو  .(  ثالث, إال على زوج أربعة أشهر وعشرا   فوق  ميت   لى ع 

ال غري  أقرابئها  على  املدة, هوزوج  اإلحداد  تتطلع  ن  أ   فوق هذه  تربية الشريعة  إىل 
وعدالنا والقدر,  ابلقضاء  اإلميان  على  وأما   مس  ذلك,  فُشرع  واجلزع  احلزن  إظهار 

نئذ وجب على املرأة الزوجية مرتم, وحي   , وعقدةرأامل  الزوج فإن الزوج له حق على
 [2/704.]املتوىف عنها زوجها أن حُتاد هذه املدة أربعة أشهر وعشرا  

 طية الوجه:ل تغيشم  املسلمة   جاب ح
 يف احلديث مشروعية احلجاب و   ( واحتجيب منه اي سودة)   له صلى هللا عليه وسلم و ق

ما حيجب املرأة, وأما تلبسه من   عرب لغة ال  ابحلجاب يف   املرادو   وأنه مما يؤمر به شرعا  
وإذا   اىل: )ولذلك قال تع  حجااب  أو حيجب بعضها فإنه ال يعد    املالبس وال حيجبها

فجعل السؤال من وراء [53األحزاب:](بوراء حجااعا فاسألوهن من  سألتموهن مت
هن البسات احلجاب أو    ,وعليهن حجاب   لقال:  ولو كان املراد جزء الثياب  حجاب 

د املراد ابحلجاب أعم من اللباس الذي يلبس وحيجب بعض اجلس  ن ى أعل   فدل ذلك 
أن حيجب مجيع  احلجاب  لفظ  داللة  فاملرأة,    فظاهر  أتى  إذا  وأتى ألنه  مطلق,  عل 

منه ( فيظهر أنه يصدق على مجيع اجلسد, ويدل عليه قوله: : ) احتجيب  األمر  عل بف
 [2/722ههن.]وجو ني كن يغط  ) فلم ير سودة قط ( مما يدل على أن النساء
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 ملسلم أال يقدم على النذر: اب  واألوىل   األفضل
و  اباألفضل  يُق األوىل  ال  أن  و لعبد  النذر,  على  اشرتاط لذدم  نوع  فيه  النذر  ألن  ك 

وفيه أيضا  ظن أن هللا ال يعطى العباد ما يريدون إال على هللا عز وجل. هذا من جهة.  
بشإذا   امل  ءيقابلوه  بنذرمن  ونوه.قابل  قد   ,  يكون  نذر  من  أبن  طائفة:  وقالت 

 ن أييت ابلعبادة, نها, واألوىل ابإلنسان أأدخل نفسه يف ورطة قد يعجز عن اخلروج م
  [2/811ينذر ذلك النذر.]  ل الصاحل مباشرة بدون أنوابلفع

 فوائد خمتصرة: 
 [1/17]لمة " ويل " للتهديد والعقاب.** الصواب أن ك

تتع ف ن**   اإلميان  أهل  سياق وس  يف  ولو  ابلطاعات  نفس   لق  تعلقت  لذلك  املوت, 
 [ 1/58]السواك.  النيب صلى هللا عليه وسلم بطاعة

إذا ك هناك  **  عنمستق   أمران  اذر  اخللق  ابللفظ د  عنه,  الكناية  للمتكلم  ستحب 
 [1/69]قبحه الناس.ت الذي ال يس

 [1/76]يعةبعض أحكام الشر   هلأبن جي  ه جدير** من ابتعد عن مواطن العلم فإن
 جبا , من شيء, فإذا رأيت شيئا  ع   * يشرع أن يقول املرء: سبحان هللا, عند التعجب *

  [ 1/83صلى هللا عليه وسلم.]  يبوذلك اقتداء ابلنقلت: سبحان هللا,  
ستحب له أن يكون على أكمل اهليئات, وخصوصا  عند جمالسة أهل العلم رء ي** امل

 [ 1/84]ل.وذوي الفض
وارتفعت مكانته فإنه ال خيلو من املعصية, فهذا أبو   * اإلنسان مهما علت منزلته,*

ي ظلما   فسظلمت ن   أن يدعو بقوله: )نيب صلى هللا عليه وسلم  بكر الصديق أخربه ال
 [ 272/ 1]كثريا .(  
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ا ولبس  التسرت,  على  النبوي  العهد  يف  النساء  حرص  امل**  ألبغملالبس   نداهن طية 
[1/122]  

ا,  ** مشروعية ذهاب الزوج مع زوجته يف الطرقات, والشوارع, محاية هلا وصيانة هل
 [443/ 1]فية.ابه مع صوسلم بذه عليه   صلى هللا كما فعل النيب 

ال تذهب إىل اجملامع العامة, وأن توكل يف الذهاب إليها من رأة يستحسن هبا أن  ** امل 
النيب صلى هللا عليه  قبة أخاها يف اع لت أخت  وك  كما   , تثق فيه  . وسلملذهاب إىل 

[2/813] 
املرأة القاضي ضد ز   وتقدميها للشكوى   ,** جواز شكوى  ال أن ذلك  وجها, و عند 

 [2/820حقا  من حقوقها.] ن يبخسهاه, مىت كاحرج في 
  [2/714.]أن جييب فيها   ** املسألة اليت مل تقع ال جيب على املفيت

 [ 2/714ها الشرعية من الكتاب والسنة]ى أبدلتو ن الفتر ن ق** يستحس 
قبل أن يقضي   اآلخرة  با** القاضي ينبغي له أن يذكر املتقاضني, وخيوفهم من عذ

 [ 2/715هم أن ينيب إىل هللا, فيرتك ما كان خمالفا  للحق.]دحاملسألة, لعل أ  يف
القاضي على اخلصوم, من أجل أن تسكن أحوا ثناء  ون كهلم, وال ي** يف احلديث 

 [2/744لتشاحن بينهم.]ذلك سببا  من األسباب اليت تؤدي إىل ا
 األخرى   لعقوابت ن بعض ارعية, وهي أوىل م, واجللد عقوبة ش** شارب اخلمر جيلد

سجن ونوه, ألنه ال يضيع عليه شيء من أمر املعاش, وال تضيع أسرته, وحتفظ ن  م
 [2/791.]حاله

خويف من عذاب اآلخرة, وبيان أن ما يف ت لتذكري ابل** استحباب أن يكون الوعظ وا
 [ 2/715خرة من العذاب أعظم مما يف الدنيا.]اآل
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احلديث** يف هذ الفو   ا  أن حمن  منزلتهما صو ائد  يؤثر يف  اثنني ال  بني  ل اخلصومة 
ابجلنة,   املبشرين  العشرة  من  صحايب  وقاص  أيب  بن  فسعد  إىل ومكانتهما,  فذهب 

 إذا كان فيه إحقاق حق,   , ومل يؤثر ذلك على مكانته, خصوصا  صومةاخل اء يف  لقضا
   [2/721وها.], ونكاألنسابوبيان أمر مشروع  

جاءواجلا  **  إذا  فإ  ماعة  واحد,  يسكت بطلب  وأن  أحدهم,  يتكلم  أن  ُيشرع  نه 
 [2/751الباقون, واملشروع يف ذلك أن يكون كبري السن.]

اإل**   هليئتغيري  إتنسان  مهمذا  ه  شيء  على  التنبيه  فيه, أراد  الوقوع  من  خُيشى   ,
النيب صلى هللا عليه وسلم جلسته  ولذلك غريَّ  تماد على من االتكاء إىل عدم االع  

 [ 2/828ذكر شهادة الزور.]ا جاء  يء, ملش
تق األفضل  الضيف, ال **  إىل  الطعام  فإن  ريب  الطعام,  إىل  الضيف  يقوم  ذلك   أن 

 [2/843ه.]ل عليلضيف, وأسهأهون على ا
أن  **   الفوائد  من  احلديث  الصافية يف  العقول  أهل  وأن  جبهنم,  تذكر  احلر  شدة 

 [255/ 1]هبا.تذكرهم بعذاعذاب جهنم ابألمور اليت  حيذرون من  
فإنه قال: كفي بني كفيه, مما يدل على مشروعية قرب  ** قرب املعلم من املتعلم, 

 [1/264]املعلم من املتعلم.
قد يصاب بشيء من أقدار هللا املؤملة, كما دره, ورفعة منزلته,  علو قان مع  إلنس** ا

 [1/473]وجهه.  على ثر  اب بن عجرة ابلقمل يتنأصيب كع
فإن صفية كانت من أانس   وال ينظر إىل عمل أسالفه   ذاتهيعترب عمله يف  جل  الر **  

 ملؤمنني هات امهي إحدى أومع ذلك   سلم صلى هللا عليه و   قد حاربوا النيب  يهود
 [ 2/714]لئال يبتليه هللا مبثلها  در أمورا  غري مناسبة يف حقهال ينبغي للمرء أن يق  **
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 حنبل أمحد بن  لإلمام    , السنة  ول أصشرح  
 ى هللا هبم جناب التوحيد: محعلماء  

لتوحيد, وأنقذ اب اهبم جن  ومحى هللا  أثر يف مباحث املعتقد  من العلماء الذين كان هلم 
 األئمة الثالثة:   : العبادات من  م مجاع هللا هب

 مام أمحد بن حنبل. ة واجلماعة اإلإمام أهل السن (1
 . ن تيميةام أمحد باإلمسالم  اإلخ  شي (2
 مد بن عبدالوهاب. لشيخ م لعالمة ااإلمام ا (3

من لكل واحد  نشر رسالة  على  ف ولذا حرصت  أصول  إل ل هم,   " أمحد  ", مام  السنة 
ولإلمام اجملدد الشيخ ممد لواسطية ",  ابن تيمية كتاب " العقيدة ا  سالملشيخ اإلو 

 . القاعد األربع "هاب كتاب "  بدالو ابن ع
 ن حنبل: أمحد بة لإلمام  السن   أصول  اب:تك

", وهي  لسنة  باحث املعتقد, منها: " أصول اؤلفات عديدة, يف مأمحد ألف م  ماماإل
وم ووجيز,  خمتصر  أكتاب  هو  ذلك  وقواع ع  مل سس  السنة د  أهل  عتقد 

خم...ماعة,واجل أيضا   وهو كتاب  بعده,  ملا  جامع كاألساس  حبيث   تصر,وهو كتاب 
  [15]ص:وضبطه.  هحفظ من  يتمكن اإلنسان  
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 : نصوصالتسليم لل 
, وأيقنا من النصوص سعنا له, وآمنا بهالواجب علينا أن نكم النصوص, فما جاءان  

د هلل, وما عجزت فذاك, واحلم   مشكال  عندهاومل يكن    ه عقولنافهمتفما  حته,  صب
نكذبه, أل أن  لنا  فال جيوز  عن دركه وفهمه  الشر عقولنا  قد  ن  أبمو أتيت يعة  تعجز    ر 

ما   ؤمن أنه ال ميكن أن يكون يف أمور الشريعة نذلك    مث إننا مع  فهمها.ول عن  العق
, اسبعض النض الوجوه عن  قد ختفى بع لكن  صريح,  حيح الهو معارض للعقل الص 

يعين أن ما ورد يف النص يكون خمالفا  ملدلول   ص, فال وجه ما ورد يف الن فال يعرف  
   [35.]ص:عنهالعقل   بل عجز  ,العقل

 : تفيد القطع واليقني ليس هلا معارض,  النبوي اليت  ة يف احلديثدلوار حاد اأخبار اآل
يتكلم هلا معارض, ومل  وي اليت ليس  نبديث الة يف احلدار حاد الو لصواب أن أخبار اآلا

 تفيد القطع واليقني, ألمور:  حد من األئمة بشيء أهنافيها أ
تع  أوهلا: أكر ىل اأن هللا  يد  م من  يُ ر شخل يف  أن  علييعته شيء مث ال  األمة  ه, وال نبّ ه 

 فه. ميّكن علماء احلديث من اكتشا
وتكفل  أ  اثنيها: تعهد  قد  تعاىل  ان هللا  هذه  و حبفظ  حفظها حفظلشريعة,  سنة   من 

صلى   عالنيب  وس هللا  ) لمليه  تعاىل:  قال  حلافظو   ,  له  وإان  الذكر  نزلنا  نن  (   ن إان 
  سنة. الذي يكون ابل  اب هللا كت  سريفيه تف  يدخل  ا[ ومم9]احلجر:

والوضوح والنور ما ليس   الم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من البهاءلك  أن   اثلثها:
يلتبمه ال  كالعل  مما جي  لغريه, د اجتهدت يف ألمة ق  إن اس بكالم غريه, مث ميكن أن 

يف خيفى كذب    نكن أمي, فال  يفهاالنبوية والتمييز بني صحيحها وضع  متحيص األخبار
 [ 53_52جتتمع على ضاللة.]ص:  ال  املعصومة اليتلى هذه األمة  يث ع احلد
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 ملعاصي: ب واعلوه من الذنو نسبة ملا ف أقسام الناس ابل
هذا يتوب هللا عليه وميحو ذنبه, بل قد يبدل ن الذنب, ف: من اتب م القسم األول

 وإين لغفار ملن اتب   )قال تعاىل:    رحيم,ال  لعزيزمحة امن ر   ذاوه  هللا سيئاته حسنات.
 والذين ال يدعون مع   )  عال: وقال جال و   [82]طه:  (ى اهتد وآمن وعمل صاحلا مث

رم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق آخر وال يقتلون النفس اليت ح  هللا إهلا
عمل آمن و اتب و إال من  *    يه مهاانوخيلد فب يوم القيامة  ه العذا يضاعف ل  *   اأاثم

صاحل يب عمال  فأولئك  سيئاهت دل  ا  حسناتهللا  هللاوكا  م   (   ارحيم   غفورا  ن 
 [70_68]الفرقان:
الث الذنوب تس ومعاصي فكامل ذنواب  ع   من   اين:القسم  توجب عقوابت يف نت تلك 

كفر احلد ي  فإن إقامة هذااحلدود,  ليه تلك  مت عات, فأقيالدنيا من احلدود والتعزير 
عبادة رضي هللابه, كما ورد يف حدذن أن رسول هللا صلى هللا  يث  سلم عليه و   عنه 

تق   ,واتسرق  الو   ,على أن ال تشركوا ابهلل شيئا    ابيعوين   : )قال وال   ,الدكمتلوا أو وال 
ببهت بني  أتتوا  تفرتونه  وأرجلكم ان  معرو   ,أيديكم  تعصوا يف  ف وال  فو   من ف,   أجره ىف 

 ه.( ا فهو كفارة لعوقب يف الدني ف لك شيئا  اب من ذعلى هللا, ومن أص
نزل هللا عليه من العقوابت ما يكون أو وذنواب     معاصيَ   من كان يعمل  القسم الثالث: 

ل النيب صلى هللا الذنب, كما قار ذلك  ه آاثفهذا قد ُميت عن  به, ته وذنو  لسيئامكفرا  
 ( .ذنوبهكفارة لال كان  هم وال نصب وال وصب إ  يب املؤمن منعليه وسلم: ) ما يص

نه ما أعماال  صاحلة, تكفر ع مث عمل  ائرمن غري الكب وبمن عمل الذن :رابعالقسم ال
الذنو  جل وعال يكففإن هللا  تهسيئامضي من   إن   : )ال تعاىلكما ق,  بر عنه تلك 

 [114هود:( ]  يذهنب السيئات  سناتاحل
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, مث مل يتب منها, ومل أيت ما ق صاحبها دخول النارمن عمل ذنواب  يستح  :امساخل
 محهم وغفر هلم شاء ر وإن    , إن شاء هللا عذهبمء يقعون حتت املشيئة  فرها, فهؤالكي
وحينئذ قد   نهويتصدق ع   هل  يدعو  ولكن يّسر هللا تعاىل من   من عمل ذنواب    س:سادال

 84]وغريهم  من أبنائه يدعو له  بب دعا من سب  لذنوبل وعال عنه تلك اميحو هللا ج
 ستطاع اإلنسان إىل ذلك سبيال : اق ما   اخلل لم يف عن التك حفظ اللسان  

أنل يتعمما   هبذا  ألس  ق  اخللقنفظ  يف  الكالم  عن  يفنتنا  نتكلم  فال  أحد,  مهما    
سبيال ,   ذلك  إىل  ااستطعنا  يف  وسبا  والكالم  قدحا   احلاجة ا  إمن  آلخرين  عند  يكون 

ص األشخا  ر أولئكك, ومىت متكنا من عدم ذكل ذلملث  عية واملقتضي الشرعي الشر 
الباطل بدون  نا من ردإذا متك ناألنحسن, وأ وىل أو وظات فهم ملح عليهيكون  لذين ا

أل ننسبه  نُقيم ألصحاب  أن  لئال  الشرعي,  املطلوب  هو  فهذا  وزان  الصحابه  , باطل 
ال يرددون  وجنعل  وقناس  هلم  أساءهم,  يتعصب  ألد  الناس  األشخابعض  ص ولئك 

ينئذ ال تقيم فإنك ح   صحابهتذكر أ ل ومل  باطرددت الما إذا  وأ  ا  يف ضالهلمفيكون سبب
, وال الناس هبم, وال ينخدعون بكالمهمويف نفس الوقت ال ينغرُّ  تبارا ,وال اع   ان  وز  هلم

وإمنا    أساءعلى    الرباءو   الوالء  يكون الاألشخاص,  على يكون  والرباء  املعتقد   والء 
     [ 98]ص:  يه وسلم عل   لى هللاهللا ص  ب هللا, ويف سنة رسول يف كتا  الثابت  الصحيح 

 املراء:
اء كان قيق حكم شرعي, سو وال يُوصُل إىل حت   ال فائدة فيه,  ا دلة فيم ااجمل  ءاملراد ابملرا

املعتقد أو يف غريه. و  املناقشا يف  اليت تكون  منه  النفس وإلعالن   ات ظهار صفإلت 
ب ؤمن مطالملوا...,ءالنصوص النهي عن املرا  رد يفوقد و   ن لنفسه على غريه.اإلنسا

 [ 28من شأن املؤمن.]ص:  ت يه فليسة فقيم ق وإظهاره, وأما املناقشة العز احلإببرا
ــــ ــــــــــــــــــ   ( 19)ــ



 اجلدال:  
ادع   ا قال تعاىل: ) اجلدال ما هو ممود كم ل غريه, ومن  اجلدال يشمل املراء ويشم 

 [ 251]النحل:(  ن أحسم ابليت هي ملوعظة احلسنة وجادهلسبيل ربك ابحلكمة واإىل 
 [ 46( ]العنكبوت:ن سحليت هي أتاب إال ابكوال جتادلوا أهل الما قال سبحانه: )كو 
 اع, منها:, ومنه ما هو ممود, واملذموم أنو ا هو مذموممنه م  اجلدالف

 . مومعارضتها, فهذا مذمو   جدال يف مقابلة النصوص-1
فيه  -2 ر  َيس  مل  مقتضى  جدال  على  واخلل اإلنسان  احلاألدب  أيض  ,سن ق  ا  وهذا 
 [ 29.]ص:موممذ

 : ماعة على أهل البدع والضالالتجللسنة وال اأه علماء ردودب  نفع هللا  أسباب
ت نفعا  عظيما , لبدع والضالال يف رد ا  هللا جل وعال بعلماء أهل السنة واجلماعةع  نف

 دد من األمور: عل  كوذل
 والكتاب   ة, ب والسنعتقدهم ويف ردودهم من الكتامون يف  أهنم ينطلق  مر األول: األ

و والسنة   املؤمنة,  النفوس  هلما  والرباهنيالعق   احلجج فيها  تذعن  املقنعة,  قلية الن   لية 
 در أخرى دودهم من مصاقون يف ر ف غريهم من أهل البدع فإهنم ينطل ضحة, خبالالوا

 ة. إهنم يردون البدعة ببدعابلسنة, خبالف غريهم ف  ة ع أهنم يردون البد   األمر الثاين:
القول, ه من تشابون املة أهل السنة واجلماعة: أهنم جيتنب باتيزات ك ن مم: م ثالثاألمر ال

ونفيا  إثباات   قها  عاين متعددة يتوقفون عن إطال حتتمل م اجلمل اليتفاأللفاظ واألقوال و 
 [8_7]ص:الشرعية.  ون مبا ورد يف النصوص ويكتف

 ن أتضاحه  ن اف اته, وم , أو بعد ممهالكاذب يفتضح يف حيات  عادة هللا يف اخللق أن  **
 [ 53لم.]ص: عليه وس يب صلى هللا  سنة النوأعظم ذلك يف   يتبني كذبه. 

 ( 20)ــــــــــــــــــــــــــــــ 



 حاويلإلمام الط  شرح العقيدة الطحاوية
 تصحيح مسائل العقيدة:ة  يأمه

يرتب الناس  أحوال  فإن  صالح  عقائدهم,  بصالح  ملن   هللا ط  تكفل  قد  وعال  جل 
يف   العاقبة  حبسن  عقيدته  السعي صلحت  يشرع  ذلك  ومن  واآلخرة,  إىل   الدنيا 

 . , خصوصا  من حتت يدهمعتقدات الناس تصحيح
اإلن  يح وتصح التصورات, فيكون تصور  عليه تصحيح  للمسائل املعتقد يرتتب  سان 

 [8_7ص:غريها.]  , ويف تصورا  صحيحا , وهذا يف علم العقائد
 لإلمام الطحاوي:  ة الطحاويةقيدالع

 [17ص:]هذه العقيدة املباركة.
 حاوية:شرح ابن أيب العز احلنفي للط 

ومن ...ححرص العلماء على تناول هذه العقيدة ابلشر لطحاوي...ل  ة الطحاويةقيدالع
 9]عقيدة.وهو من أحسن الشروح هلذه الوح شرح ابن أيب العز رمحه هللا..أشهر الشر 

 واجلماعة, وبني غريهم: بني أهل السنة    العالمة الفارقة
هنم حيّكمون الكتاب والسنة, ماعة, وبني غريهم, أالسنة واجل  ة بني أهلالعالمة الفارق

ريهم فإهنم يقدمون غري النصوص ويعملون إبمجاع األمة يف مسائل عقائدهم, وأما غ
 [15ص:]ذلك,غري  عليها, إما من العقول, أو من الذوق, أو  

 ق واهلدي: الفرق بني احل 
 : ما الفرق بني احلق واهلدى ؟ فإن قائل

احلق  ولنق ابلع :  و متعلق  تعاىل:لم,  قال  ولذلك  ابلعمل,  متعلق  فبهداهم   )   اهلدى 
ر على طريقتهم    [90]األنعام:  (هاقتد  [48ص: وهديهم يف أعماهلم.]أي: س 

  ( 21ـــــــــــــــــــــــــــــــ)



 : ر معايبهمحلكم على الناس وذكقت ابإشغال الو 
د حيصل من هذا عايبهم, وق س, وذكر م كثري من الناس ُيشغل وقته ابحلكم على النا

من : ما الثمرة  فنقول  تجد غالب وقته: فالن مبتدع, وفالن كذا.إشكاالت كثرية, ف 
أن حتذر من العمل فقط, ألنك حّذرت من عمل حذَّر الناس من يكفى منك  مثل ؟  
ستعزه,   ألنك بتسميته  الن وفالن,ف تاج إىل تسمية  ني به, ومن مث فأنت ال حتالقائم 

وجتوتُ  قضية  شه ره,  عنه,عله  تدافع  فناس  خالف   للناس,  وهذا  فيه,  تتكلم  وانس 
 األخطاء يُعرض عون يفقالذين ي  أن مثل هؤالء  ج الشرعياملنهج الشرعي, فإن املنه

وعبيد فال مثرة كم الشرعي فيه, أما زيد  عنهم, بل عليك أن ترد ذلك اخلطأ وتبني احل
  [120]  متعصبون  هلا  ويصبح  دعةتشار الببل قد يكون هذا سببا  يف ان  من ذكرهم 
 املظاهرات 

املظاهرات   الواليةهذه  أهل  إلزام  وهبذا  بق  ُمؤداها  املتظاهرين,  جعلنا ول  قد  نكون 
امل يُ قول  إليهتظاهرين دليال  شرعيا   املُحكَّ ع , ومل جنرجع  الكتاب والسنة, فمن مث   مل 

 ة تاب والسن حتكيم الك  هو  عة منهج أهل السنة واجلما   إذ إن  نكون قد خالفنا املنهج, 
ب االستجابة هلم, كثر العدد وج  كَّم هو قول الناس وأنه كلمافعندما يُطالب جبعل احمل

 ض الناس يقول: إنه إذا ُسح هبذه املظاهرات يف بلداهنم : هذا ترك للمنهج, وبع نقول
الكالم ليس بصحيحفال حرج فيها, فنقول: ه  الشعب, ال ,  ذا  ألن مؤداها حتكيم 

ع مكيم القوانني مسموح به يف بعض البلدان, و نة, ومن هنا فتحوالس  لكتابكيم احت
وازها, وإمنا املعّول تلك البلدان ال يعىن ج ذلك, فالسماح هبا يف    نقول: ال جيوز  ذلك

الشرع, وهذ النظر يف حكم  هو  مؤ عليه  املظاهرات  حتاد ه  هو  الها  ناس وجعل كيم 
 [122ص: شرع.]لف للهو احلكم, وهذا خماالشعب كما يقال:  

 ( 22ـــــــــــــــــــــ)



 ابخلواتيم:  ةعلق قلوب األبرار مُ 
: قلوب األبرار ُمعلقة وا كثريا , وقال بعضهم إذا ذكروا اخلامتة بك  كان كثري من السلف
خالصة يف حياته,   ال اخلري بنية ومن عمل األعم   تم لنا ؟ا ذا خيُ ابخلواتيم, يقولون: مب

على إميانه, فإذا ا   جيعل العبد املؤمن يقظا  حريص  ابخلواتيم  لتعلقسن اخلامتة, واوفق حل
ّنة عليه, وتفضال , وكرما , دى مهديه السبيل, ويزيده هجاهد نفسه فإن هللا سبحانه ي

 [ 85ص:]ابهلل.ل أهل الشقاوة, والعياذ  ار العبد طرق الغواية ُيسر لعم أما إذا اخت
 : أسباب الثبات على الدين 

كانت العاقبة   فوأتمل قصص األنبياء, وكي   وتدبره   وجل  ب هللا عز  كتاالنظر يف  أوال:
ن  )هلم, قال تعاىل:   أنباء الرسوكال  اءك يف ل ما نثبت به فؤادك وجقص عليك من 

القدس قل نزله روح    عاىل: )ل توقا  [120هود:](هذه احلق وموعظة وذكرى للمؤمنني
 [102:النحل( ]  لمنيابحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمس  من ربك

)  اثنيا : تعاىل:  قال  الطاعات, كما  فعل  إىل  م  املبادرة  فعلوا  أهنم  به ولو  يوعظون  ا 
 [ 66( ]النساء:  ا  هلم وأشد تثبيت  لكان خريا

يف    اثلثا : العاملالنفقة  رب  ترضى  اليت  )السبل  تعاىل:  قال  ينفقون   الذين ومثل    ني, 
 [265البقرة:](  ....بربوة  م كمثل جنة فسهأمواهلم ابتغاء مرضات هللا وتثبيتا من أن

, م وأقواهلمعن فتاواه  اء, والصدوراإلكثار من ذكر هللا تعاىل, ومراجعة العلم   رابعا :
وبطلب  إليها,  وتدعو  ابلسنة,  تعمل  اليت  الصاحلة  الصحبة  على  العلم,   واحلرص 

الن تعاىل: )واإلكثار من  قال  اليقني  وافل,  أيتيك  ]  واعبد ربك حىت   [99جر:احل( 
(   نق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمو اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا ح   عاىل: ) وقال ت

 [165: ص]  [102آل عمران:]
 ( 23ـــــــــــــــــ)ـــــ 



 ربط اجلهاد بوالة األمور:
أتخ قد  الناس  فيقو بعض  العاطفة  مع ال  إن  :لونذهم  ابلقتال  لنا  يسمحون  ال  والة 

املستضعفون   إ  األرضيف  إخواننا  قبل  للجهادهنم  الذهاب  على  الناس  حيرّ ضون   , د 
نا ليس مأخوذا  من دين نقول ن هذا أن واجلواب ع ؟ويدعوهنم للذهاب إىل هذه البقاع

هللا  العواطف صلى  رسوله  وسنة  هللا  من كتاب  يؤخذ  وسلم  وإمنا  حّكمنا   عليه  إذا 
فإننا إبذن هللا اب والسنة  لكتوإذا أخذان اب  ءان أو عواطفنا فإننا سنضلقولنا أو أهواع 

جوب ربط قد دلت على و   ثل هذا ما يتعلق هبذه املسألة, فإن النصوصوم   هنتدي.
بو اجلها به.( الد  ويُتقى  ورائه,  يُقاتل من  األماُم جنة  إمنا   ( األمر, كما يف حديث:  ة 

جل عواطفنا ؟! مث إن هللا ك مدلول هذه النصوص من أحينئذ هل يصح لنا أن نرت ف
مث  عال جل و  ) قد ذكر  فقال سبحانه:  هذا يف كتابه,  الدين   ل  استنصروكم يف  وإن 

النص قوم فعليكم  على  إال  وبينهم   ر  ]  قميثا   بينكم  هناك   [72األنفال:(  فإذا كان 
 . املسلمني وآذوهمفوا بعض  لو استضع عهد وميثاق فإنه ال جيوز قتاهلم, و 

ى هللا عليه ن النيب صل كا  هذا يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقدوشاهد  
عفني ستضصري, وكانوا مل وأبو بوسلم, أعرف الناس بكتاب هللا, وملا جاء أبو جند

ل قاتل النيب هكذا بقية املستضعفني يف مكة, هل, و األفاعي  بون ويُفعل هبموكانوا بعذّ 
! امتنع يف األمر األول لضعفه, مث امتنع ة من أجلهم ؟هللا عليه وسلم أهل مك  ى صل 
 [198_197ص: لوجود الصلح بينه وبني أهل مكة.]ألمر الثاين ايف

 التفريق بني الناصح وبني الفاضح: 
وفاضح.  ,هذا ليس بناصح, بل هذا صاحب غيبة آلخرين د اعن  الذي يتكلم بعيوبك

  الناصح فهذا    م ساع اآلخرينخصوصا  يف وقت عد  أمامك   يتكلم بعيوبك  وأما الذي
 ( 24)ـــــ ــــــــ ــــــــــ 



 : لدعوةوسائل ا
 ئل الدعوة على ثالثة أنواع: وسا

األو  استع  ل: النوع  قد  فهذه  الشريعة,  يف  وردت  عليه وسائل  هللا  صلى  النيب  ملها 
 املكاتبة, واخلطبة, ونوها, فهذه نثبتها.وسلم, مثل:  

, مثل: الكذبفحينئذ ال جيوز استعماهلا, من    رع,وسائل هنى عنها الش  اين:النوع الث
 ا. ونوهالتحايل,  و   ر,واملك

الثالث: جب  النوع  شرعي  دليل  فيه  يرد  مل  جواز ما  فالصواب  منه,  ابملنع  وال  وازه 
 [ 123ص:]لوسائل هلا أحكام الغاايت"  عماله, وهذا يكون مبنيا  على قاعدة: " ااست

 : هللا سبحانه وتعاىل اضر   جتلبأسباب  
حي  نم أن  املستحسنة  العبد  األمور  اسع رص  هللا  بجال تلى  وعالرضا  جل   ومن  ,  

 األسباب اجلالبة لرضا هللا سبحانه وتعاىل عن العبد ما يلي:
  [7الزمر:( ]   وإن تشكروا يرضه لكم   الشكر, كما يف قوله تعاىل: )  :ال  و أ

أولئك   وا وعملوا الصاحلات ين آمنإن الذ  )   قال هللا: عمل الصاحل,  لاإلميان وا  اثنيا :
األهنار خالدين فيها   ت عدن جتري من حتتهاجزاؤهم عند رهبم جنا*    ةيخري الرب   هم

 [ 7_6( ]البينة:  هضوا عنه ذلك ملن خشي ربأبدا رضي هللا عنهم ور 
تعاىل:    :اثلثا   قال  هل  ) الصدق,  صدقهم  الصادقني  ينفع  يوم  هذا  هللا  جنات قال  م 

األ حتتها  من  فيهجتري  خالدين  ر هنار  أبدا  ع ا  هللا  ورضو نضي  الفوز عنا  هم  ذلك  ه 
 [119املائدة:](    مالعظي
ملهاجرين واألنصار ن من ان األولو والسابقو   قال تعاىل: ) اتباع منهج السلف,    :رابعا  

 [ 249ص:]  [100التوبة:( ]   والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه
 ( 25)ــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ



 العلماء:احلاجة إىل  أسباب  
 عدد من األمور: تتزايد, وذلك لاء  علم لا  اجة إىلحلا

 ين, أو أكثر, وكلّ ملالف اداد املسلمني, حيث وصلوا إىل آال: كثرة أع األمر األول
 حيتاج إىل من يرشده, وحيتاج إىل من يفقه, وحيتاج إىل من يفتيه.   هؤالءمن  

 , حىت والشهوات  ت اع الشبهاس من أنو ليت ترد إىل الناكثرة الواردات ا   :الثايناألمر  
فتجده خُيرج جواله ويفتح ليهم يف جيوهبم,  بيوهتم, بل وصلت إ  وصلت إىل الناس يف 

ويالشبكة الشبدأ  ,  هذه  ليكشفوا  علماء  إىل  فتحتاج  تلقيها ابلشبهات,  اليت  بهات 
ال على  أشّد  الواحد  والفقيه  ألنه الشياطني,  عابد,  ألف  من  شبهات   شيطان  يزيل 

 الشياطني. 
 ت على الناس يف وق  العلماء ورود الفنتجة األمة إىل كثرة  ز حا: ومما يرب ثر الثالماأل

نهب, وأعراض تغتصب, وال حيرك , وأرواح تُزهق, وأموال تُ سفكتُ   ء وراء وقت, فدما
 الناس للخالص من مثل أحد مثل علماء الشريعة. 

 وم به إال ق وهذا ال يي,  يكن له تذكري دائم ُنسالعلم يُنسى, فإذا مل  ن  أ  األمر الرابع:
 د من العلماء. العد

ف  اخلامس:مر  األ تتواىل,  الناس  أجيال  جيلأن  حَدث  ال  كلما  فهم  وال ,  يعرفون, 
   [274ص:يعلمون فيحتاجون إىل من يعلمهم.]

 لوالة: ل  الدعاء
؟   الوالة  على  ندعو  ال  ملاذا  مسألة:  والهم  و ألن    نقول: وهنا  األمور  أمر الة  هللا 

ن يدعو لويل األمر أبفعلى كل مسلم أن    , لبالءقد يزيد ا  عاء عليهم , والد املسلمني
  [179ص: ة.]ن يف صالحهم صالحا  لألمدده, ويصلحه ويوفقه, أليهديه هللا ويس 
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 بس لبسهم: م ممن يتزاي بزيهم ويل ه غري , والتمييز بينهم وبني معرفة العلماءة إىل  اجاحل
رت غهم وبني غريهم, ممن يُ بينيز  ماء, والتميعرفة العلاجة إىل م تدت احلاش  هذايف زماننا  

 احلاجة ألمور: ويتزاّي بزيهم, ويلبس لبسهم, واشتدت هذه    به,
 اليوم قليل اندرون. : قلة العلماء, فالعلماء  األمر األول
الثاين مناألمر  ليس  من  تصديق  وخصوص  :  العلم,  يف  أهل  ألن وسائل  ا   اإلعالم, 

اإلوس  كثرأ ميلكائل  أصحاب  عالم  وأهدا ها  أغراضهم,   فمنف,  أغراض  حقق 
نه جيلب هلم إعالانت, ه, إما لكونه جيلب هلم كثرة مشاهدين, أو ألو وأهدافهم صّدر 

م إحراج  يوقعهم يف  ألنه ال  ولذلك أو  أموره,  بعض  مُيايل يف  ألنه  أو  احلكومات,  ع 
 دّ رونه. صي

 277اململ وغري العبني العا  ال مييزون  الناس    أصبححىت  قد عمّ   أن اجلهل  :األمر الثالث
 :لماءلع ا  طرق معرفة

روا لذلك يتكلم به األصوليون كثريا , وقد ذك   , وهذا الذي للعلماء  طرق معرفة العامة 
 طرقا :
 معرفة سابقة بكون اإلنسان مسؤوال  يف العلم, ونوه.  أوهلا:

الناس إىل شخص    ها:اثني العلم والفيف حتصرجوع  يه فيمراجعتتوى, و يل  تنازعون ما 
 يه ليفصل بينهم. ف

املسألة, فهذا دليل داللة فقيه عليه, فإذا أحال فقيه بسؤال فالن عن هذه    اثلثها:
 عليه متأهل يف العلم, حبسب رأي األول. على أن املُحال 

إذا  لكن    , لماء, وعدم انكارهم عليهانتصاب الشخص للفتيا مبحضر من الع  رابعها:
 [277ص:ل عليه.]لماء فهذا ال يعو حد من الع به أشعر  ث ال يبه حبيكان انتصا
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 : مالعل أهل  بني  التعاون  
فيما  يتعاونون  العلم  أهل  جيعل  وهذا  تزداد,  يوم  وكل  شديدة,  العلماء  إىل  احلاجة 

يكمل بعضهم   ون أنذا التعاقتضى ه, ومن م من نشر دين هللا  ما حيقق هدفهم   بينهم
ظ, ومن مقتضى ذلك أن حيفظ كل آن, وبث املواع م, وإقراء القر  تعليم العلعضا  يفب

ومنزلته, وأن ال يقدح فيه, خصوصا  أمام اآلخرين. ألن القدح    آلخر مكانته,منهم ل
 نيدلعلم والمن ا فيه  مع املقدوح كما أنه غيبة, فهو كذلك يؤدي إىل صّد الناس عما  

 . ض بعضهمالكالم يف أعرا لم حفظ ألسنتهم عن على أهل العت أوجب الواجبا   ومن
بذلك هلل عز وجل, وال   فاملقصود أن العلماء يتعاونون بعضهم مع بعض, ويتقربون

 يريدون ثناء دنيواي , وال يريدون مكانة, وال منزلة, وإمنا يريدون ما عند هللا سبحانه, 
ل مههم دعوة اخللق ب  حلزب  صارا  أو انت  جلنس   ة عصبيأو   مذهب   نصرة    أحد وليس همُّ 

اء ومن هنا فكلما كانت الوالية أقرب إىل السنة, كلما كثر العلم   إىل هللا عز وجل.
البدعة, قلت أعداد العلماء   على وكلما كانت الوالية أبعد من السنة, وأقرب  فيها,  

منهم, وال الناس, وأ حأ   استقرار أثر وجود العلماء يف   ولو علم الوالة  يف ذلك البلد.
الفاوحسن خت ا  ضلة, وأثرلقهم ابألخالق  امللك, واحملافظة لعلماء يفهؤالء   استقرار 

 [ 275]  ومنزلتهم   ك هبم نواجذهم, وعرفوا قيمتهمالتمسعلى الوالية لعضوا على  
 فرتاق الناس: أهم أسباب ا

ا  أسباب  أهم  من  أن  الناسليعلم  فعن   فرتاق  الدنيا,  قصد  ي هو  القصدو دما  دنيا ن 
احد يظن أن حصول ذ يدخل االختالف ألن كل و ختالف والتنازع, إحيصل بينهم اال

فعند وجود االختالف بسبب الدنيا فإنه ذلك  الدنيا يعىن نقص دنياه, ول  غريه على 
 [ 313ص:ن يدخل معهم.] حينئذ ال ُيشرع للمسلم أ
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 وليائه: له ألن كرامة هللا جل جالصور م 
أمر خارق عالكرا املعتادمة  املؤمننييتفضل هللا  ن  به على بعض عباده  هلا صور و ... 

 فمن ذلك:    متعددة
 .. .الدعاء  ةإجاب  أوال :
 ..الربكة سواء يف الوقت, أو يف املال, أو يف القدرة, والوالية.  اثنيا :
 .. القبول يف األرض.  اثلثا :
 ن العباد.... ص م شخعلى   ثرةاع القلوب املتنااجتم   رابعا :

 .... كاانتم, والنجاح مع قلة اإلمكاانتعف اإلمع ض  صار تناال  خامسا :
 واملواقف احلرجة.   ة,اجتياز املصاعب الشديد  سادسا :
 من ترغيب وترهيب....   عرض له تثبيت اإلنسان على احلق مع كثرة ما يُ   سابعا :
 ن.... السالمة من مكر الكافري  اثمنا : 

أحد من أولياء  أاته    فتجد صاحب الوالية إذاأهل الوالية,  ر من  الكباوع  ضخ  اتسعا : 
, كما قال النيب  القلوبيفهللا الناصحني خضع له, وذّل له, فهذه كرامة جيعلها هللا  

 [ 287ص:] : ) نصرت ابلرعب مسرية شهر (  صلى هللا عليه وسلم
 الربجمة العصبية: 

ظهر أن هذا ليس الذي ي  ؟لتنجيم ا  أنواع من    وعن"  لعصبيةة االربجم  "هل ما يسمى بــــ
الكهانة احمل  ه لكن  من  هللا   رماتمن  على  االعتماد  ترك  يتضمن  على ألنه  لالعتماد   

ولذلك جتدهم ميشون   بل اعتقاد أن النفس سيأيت منها خوارق  السبب وعلى النفس 
اجلمر أ  على  أجل  من  تعظيم  بصفات  أنفسهم  نفو ويصفون  تكون    قوية   مسهن 

 واقعنفس يغري الويظنون أن اإلميان ابلشيء يف ال  ن حتقيق مرادهمنئذ م ون حي فيتمكن
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 : والعرافة يف عصران   صور حديثة للكهانة
الكاهن والعراف من يّدعي علم الغيب, فيقول عن نفسه أبنه يعرف املُغيبات اليت مل 

 افني.ر والع  كهانال  إتيانتحرمي  صوص باترت الن د تو قو   .عليهايطلع  
يف عصران احلاضر, مل تكن موجودة يف   ُوجدتهناك صور حديثة للكهانة والعرافة,  و 

 الزمان السابق, منها: 
يقو   أوالُ: بهما  من   م  بشعرة  السيارة  اخلارقة, أييت فيسحب  القوة  أنواع  من  بعضهم 

ي ه يدع علم الغيب, لكن اء  دع كن فيه افهو وإن مل ي  نواع الكهانة,ذا من أرأسه, فه
 على طريقته.  اطنييشعني ابلأنه يستقوة ليس من املعتاد أنه ميلكها, فدل هذا على  

رك, فيقول: من من يدعى علم ما يف اجليوب, مما قد يفع   اثنيا : له أهل ما يسمى ابلسّ 
بط أخرج  ويقول:  فيقوم  ؟  أختربه  أن  له:  يردين  فيقول  رقمها  اقتك,  كذا, بطاقتك 

ا ربونه مبا يتعلق هبذه البطاقة, وما ذاك إال ألن اجلن خييع مويذكر له مجذا, ك كنت ومه
 ابلسرك أنواع من الكهانة, والدجل, والشعوذة.   ىأيضا  فيما يسمويوجد    فيها.
يُ   اثلثا : ما  ذلك  صور  برؤية كتابته,من  الشخص  يعرف  أبنه  رئيت كتابته   فإذا  زعم 

ذلك, وهذا نوع نو    ووجل, أو   خائف  هو   أو مراتح,    و عصيب, أم هو عرفنا هل ه
 .ع الكهانةمن أنوا 
اءة الفنجان, فيقول: دعين أقر لك يف كفك من أجل أن أبني لك علق بقر ما يت  رابعا :

 من أنواع الكهانة.ما سيحصل لك, فهذا أيضا  
أيضا    خامسا : ذلك  احلوادث  التنجيم  :من  من  سيقع  ما  بربط  وذلك  ابلنجوم, , 

وُ فيقو  من  يفل  ل:  الد  الفالين  فسي نجم  أنواع   من  أيضا   وهذا  وكذا,  له كذا  حصل 
 وز لإلنسان أن يذهب ألصحابه. ذي ال جيالدجل ال
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تلفزيونية, سادسا   قنوات  له  ووضعت  الدجل,  من  أنواع  هذا  عصران  يف  ووجد   :
يقر  وأنه  والصالح,  اخلري  يظهر  الناس,  وبعضهم  على  اأ  يف  الكهنة ق حلقيوهو  من  ة 

 الناس. فسدون عقائد  ذين يال
الذنوب, فلو قدران أن  ة حرام, و فإن قال قائل: الذهاب للكهن هو كبرية من كبائر 

 كاهنا  وضع له قناة تلفزيونية, فهل كل من شاهد قناته يعد قد أتى الكاهن ؟ 
أنواع من  نوع  هذا  أن  الدائمة  اللجنة  أفتت  وأن  فنقول:  الف  االتيان,  ام ر عل حهذا 

 لسهاذا من جمال هنى عن اجللوس يف جمالس الباطل, وههللا عز وج ألن  على اإلنسان
     وابلتايل ميرض قلبه بسبب ذلك   وقد يتعلق القلب هبذه احلوادث وهذه األفعال

: من أنواع الكهانة دعوى بعض الناس أن اجلن ختربه ابألمراض اليت أصيب هبا سابعا  
امل  من من  وهذ يزوره  يفع اا كهرضى,  ومن  العل كاهن  له  نة,  ادعى  والقراءة, ولو  م 

 [304ص:]لصالح, فإن العربة حبقائق األمور.اخلري وا  وأظهر نفسه مبظهر أهل 
 اخلارجي:  عدو الاخلشية على األمة من االفرتاق أكثر من اخلشية عليها من  

شي األمة خيسبب الفشل, و   الفرقة واالختالف, وبينت أن النزاع   ذرت من حالشريعة  
عليها من عدوها اخلارجي, ألق واليها من االفرتالع  أكثر من اخلشية  الفرقة نزاع   ن 

إمنا هي بسبب عملهم, وهللا إمنا يهلك الناس بسبب أعماهلم هم, ال بسبب   والنزاع 
ة من االفرتاق أكثر من اخلشية عليها م شية على األليل على أن اخلوالدقوة عدوهم,  

رضي هللا عنه أن النيب   ثوابنن حديث  صحيح مسلم م   يف ما ورد  من العدو اخلارجي  
: ) سألت ريب ثالاث , فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة, سألت صلى هللا عليه وسلم قال

انيها, ط ابلغرق فأع ن ال يهلك أميت يهلك أميت ابلسنة فأعطانيها, وسألته أريب أن ال
 [ 313ص:]من الثالثة فاخلشية علينا وسألته أن ال جيعل أبسهم بينهم فمنعنيها.(
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 تؤدي إىل االجتماع: الوسائل الشرعية اليت  
ور به شرعا , وُمرغب كل شيء يدعو إىل اجتماع الناس مما ال خيالف الشرع فهو مأم

 إىل اجتماع: ية اليت تؤدي  سائل الشرع الو و   فيه. 
 اضلة. إحسان القول مع الناس, والتخلق ابألخالق الف  أوال :
 ية لآلخرين. األذ  حترمي   اثنيا :
ايب الناس, خصوصا  تبليغ معايب الناس للوالة, ألن عحترمي الغيبة, والكالم مب   اثلثا :

 لنزاع. هذا يؤدي إىل الفرقة, وإىل ا
ظن أن النصيحة تفرق الناس, فهذا وبعض الناس ي  س فيما بينهم,اتناصح الن  رابعا :

تؤد النصيحة  بل  بصحيح,  إىل ليس  والتآ  ي  قلف,  االجتماع  بني فإن  العبد  لوب 
سبح وهو  الرمحن,  أصابع  من  وأتليف أصبعني  العباد,  قلوب  بني  يؤلف  الذي  انه 

 فرة يف األمر نُ   صح, وإن ُوجد من النصيحةالقلوب يكون ابلطاعة, ومن الطاعة التنا
نصحهم, , بل إن العقالء حيبون من ين النتيجة واملصري هو احملبة والتآلفاألول, إال أ

 ده _ يريد به اخلري. ناصح _ ولو ذكر عيوبه عن ذا الأن هويعرفون  
ناس األمر وآتلف ال  , مما جاءت به الشريعة للمحافظة على اجتماع الكلمة  :مسا  خا

وحيجز بعضهم   فظ هللا به أمنهم حي  رجعون إليه للناس مرجع ي  ليكون   الوالة...بتنصيب 
 وآتلفهم   الناسية إىل اجتماع  املؤدويتمكن من تطبيق األحكام الشرعية    عن بعض 

هلل بذلك, ال ألجل مال, وال ألجل دنيا, وقول   لطاعة للوايل تقراب  السمُع وا  سادسا :
طئ اخعة. هذا كالم ال سع وال طا, وإن منعوان ف عضهم: السمع والطاعة إذا أعطوانب

اجلاهلية.  أهل  شأن  وا  وهو  ابلسمع  أمر  قد  وسلم  عليه  النيب صلى هللا   لطاعةفإن 
   عة فيما أحب وكره.(والطا  السمعاملسلم  ى املرء  ) عل   مطلقا , فقال:
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الكلمة:   سابعا : اجتماع  على  للمحافظة  الشريعة  به  جاءت  على    مما  ر جو الصرب 
أمريه شيئا  يكرهه   الة, كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ) من رأى من األئمة والو 

علي فلي  فصرب  من  فإنه  اه,  إافم   جلماعة شربا  ارق  جاهلية(  ت,  ميتة  مات  أمال  ر بل 
 ة, مع وجود الظلم, كما قال:: ) تسمع وتطيع لألمري, ابلطاع   النيب صلى هللا عليه

 (ع.فاسع وأط   مالك, خذأو   ك, ضرب ظهر   وإن
ل صلى هللا أن ال يبايع الثنني يف وقت واحد, بل تكون البيعة لواٍل واحد, فقا  اثمنا :

 ه وسلم: ) من هللا علي ( وقال صلى  ا بويع خللفتني فاقتلوا اآلخر منهماذم: إعليه وسل 
مجاعتكم  يفرق  أو  عصاكم,  يشق  أن  يريُد  واحد,  رجل  على  مجيع  وأمركم  أاتكم 

  [313ص:فاقتلوه ( ]
 لشيء ال تعين عدم أتثريه على اإلنسان:إابحة ا

 م أتثريه على اإلنسانين عدإابحة الشيء ال تع :  إليها, وهيتنبه  هنا مسألة ينبغي أن ن
سع اإلنسان بدون أن يكون من فعله, فهذا ال يصل إىل فمثال  صوت املعازف الذي 

ورد يف احلديث قلبه, ولذلك   ه قد يؤثر على غريه, ولكن إذا مل يقدر على ت  أيمث بسماعه 
أُ  على  إصبعيه  فوضع  قال:  مزمارا ,  عمر  ابن  سع  قال:  انفع,  عن ذنيهعن  , وأنى 

فع إصبعيه من قال: فر   ال يل: اي انفع هل تسمع شيئا  ؟ قال: فقلت: ال,ق, وقالطري
هذا,   , فصنع مثل ُأذنيه, وقال: كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم فسمع مثل هذا

أنه   تتأثر   يؤاخذ لكونه   ال مع  أن  فعله, لكنه خشي  يقدر على تغريه, وليس من  ال 
بذلك, فإن ساع   إالباطل مؤثرنفسه  عليه وسلم ذا كا, فهذا  النيب صلى هللا   ن مع 

 [ 330: صال معنا.]فكيف احل املؤيد ابلوحي,
 

 ( 33)ـــــــــــــــ 



 فوائد خمتصرة: 
و   ** ابهلل,  ارتبطت  إذا  هللا,القلوب  مع  مع    كانت  هللا  تفل كان  إذا  وأما  ت ت العبد, 

    [327ر]واخلو   والعجز فقد أسلمت نفسها إىل الضعف   القلوب من ارتباطها ابهلل
يتفرق  **  أن  بد  تنشأ من اوخيتلفوا, وا  وا مىت وجد اهلوى فال  إذا لبدع  فإنه  ألهواء, 

   [333بدع]ه بدون أن يستند لنص فحينئذ تنشأ البرأي  وجدت األهواء وعمل كلّ 
اس من السنة زالت اخلالفات بينهم, وكلما ابتعد الناس عن السنة كلما قرب الن  **

    [335ص: بينهم. ]ختالف  وجد اال
 ين , ولو عُ باسم نصرة املذه فضة اليوم يكفر بعضهم بعضا , وما مجعهم إال  الرا  **

ختا إىل  ذلك  ألدى  فروقات,  من  بينهم  ما  إببراز  والصالح  اخلري  أهل  صمهم بعض 
 [335ص:ن غريهم.], واشتغاهلم عوتشاجرهم

 لم املستند إىل دليلالشبهات والضالالت اليت تلقيها الشياطني, الكاشف هلا الع  **
ه فيحتاج إىل ذي يزيل ما لدي , ولكن قد يعجز اإلنسان عن استخراج العلم الصحيح

 [ 330:صف أسباب الثبات وجواب الشبهات.]عينه على تعرّ راجعة عامل يُ م
نفسه ملواطن الفنت, فإنه ال يدري لعله تعلق يف   ضيُعر    ينبغي به أناإلنسان ال  **  

 فيها داعية   تد قناةعقد جيلس    نسانإلاأن  هذا  ومن أمثلة  ديه,  شبة فرتُ أو    قلبه شهوة
 وهي ضالله   ه معلومة من حيث ال يشعر, فرتسخ يف ذهنهرمبا وصل إىل ذهنو   باطل,ل

 
 
 
 

 ( 34ــــــ)ـــــــــــــــــــــ 



 تيمية اسطية لشيخ اإلسالم ابن  ح العقيدة الو شر 
 :هللا ه مؤلفات شيخ اإلسالم رمح

ه مية رمحاحث املعتقد: شيخ اإلسالم ابن تي يف مبن كان هلم أثر عظيم  من العلماء الذي
ا ما ما هو مطول, ومنه   مسائل املعتقد, منهاؤلفات عديدة يف م  فىل, وقد ألتعا  هللا

اج و" منهتعارض العقل والنقل ",    من مثل: " درءالكتب الكبار  هو خمتصر, فألف  
د املعتق تسهل  ات يف أمور املعتقد  عظيمة, وألف خمتصر ب  كتهي  السنة النبوية ", و 

س يف توحيد يح عقائد الناصح ت هتتم ب  الةرس  ة " يالواسطيدة  العق "    :للناس,...ورسالة
وا على  األساء  لتكون  والسنة,لصفات,  الكتاب  السنة منهج  ولبيان    مقتضى  أهل 

 [107_105ماعة.]ص:واجل
 مة: ه مصاحل عظي في شرا  مضا  بل    يسل  م ألهل اإلسالومعاداهتم    الكفار وجود  
وأهل   م دون اإلسالم يعاى, وكوهنكرب   ار, وكون هؤالء الكفار عندهم دول الكف  وجود 

عل من   ه مصاحل عظيمة. , بل فيليس شرا  مضا  م,  اإلسال أيها    يك : معرفة نعمة هللا 
 ة. خر اآلي تسعد به يف الدنيا و م الذمثلهم, وهداك لدين اإلسالإذ مل جيعلك   العبد

ذ أومن  معرفة  الدنيالك:  السعادة يف  الدنيويةواآل  ن  األسباب  بوجود  ليست  , خرة 
الدنمن األ  م عندهم فه اليسباب  يف حياهتم, , ومع ذلك مل يسعدوا  شيء الكثريوية 

 يم. ما هلل به عل   دهم من الشقاء والبؤسإذا عن
تظهو  هللاهكذا  إىل  الدعوة  عبودية  لدعو ر  د  إىل  األقوام  هؤالء  وتهللاين  ة  عريفهم , 

 , وعظم نفعه يف الدنيا واآلخرة.الدين اإلسالم, وفضل هذا   بشرائع
تظهر  وكذل اإلنك  متسك  بديسعبودية  وجو ان  مع  هؤالنه  من  واملكر  الكيد  ء د 

    [ 178]ص:لناس عن دينهم.األعداء لصرف ا
 ـ( 35)ـــــــــــــ ــــــــ



 : وكالرتدد والشك  مهندع  ع وأهل البد   , بات واليقن هم الثعند  أهل السنة واجلماعة
عندهم  السنة  ا  أهل  فاملمن  غريهم,  عند  ليس  ما  والثبات  من عة  بتدليقني  عندهم 

بدعته كثرت  يف التعمق يف علم , وكلما ازداد اإلنسانيء الكثريوك الشكالرتدد والش
ر دنيوية من من أمو هذه الفرق لوال ما يستفيدونه  لك جتد أرابب  كوك عنده, ولذالش

لرتكو ن  أو ة,  مال, وشهر  عندهم ا طريقو ذلك,  ا  هم, ألن  الشيء من  لشك واحلرية 
أهل  ازداد    نة الس  الكثري, خبالف  علم اواجلماعة كلما  منهم  بصرية, إلنسان  ازداد  ا  

  [120وطمأنينة.]ص:  د يقينا  وثباات  وازدا
 ض: منافع املر 

يصاب مضا    املرض  شرا   ليس  العبد  بلبه  م  ,  ومناففيه  ومن صاحل  أعظم,  ك تل  ع 
 نافع:امل

الذنوب األولاألمر   تكفري  ما  يوالس  :   ( وسلم:  عليه  هللا  صلى  قال  ُب ُيصيئات: 
يشاكها   الشوكة وال أذى وال غم, حىت    وال هم وال حزن   باملسلم من نصب وال وص 

 ن خطاايه.( كفر هللا هبا م  إال
: ىلعال تة عظيمة الشأن, كما قا عبادهور عبادة الصرب, وعبادة الصرب ظ مر الثاين:األ
    [10زمر:( ]ال  بر حسا الصابرون أجرهم بغي إنما يوفى  )

 قّدر لنا املرض, ونعلم أن رضى عن هللا نالرضا ابهلل راب , ف يةدعبو  ظهور ثالث:األمر ال
يريد وال سوءا , وال شرا , وإمنا    د بنا إعناات  , وأنه ال يرينا إال ملصلحتناأنه مل يقدره علي 

 نا اخلري واإلحسان.ب
التداوي إبذن هللا إىل غري ذلك جللب  عبودية فعل األسباب  أن تظهر    ابع:لر ا  مراأل

 [178يف هذا.]ص:ات عبادمن ال
ــــ ـ ــــ  ( 36)ـــــــــــ



 : مرة الدين يُبارك هلنصنفسهم لمن يبذلون أ
العز  وارب  اخلوارقجلالل جيعة  بعض  لبعض  ل  املعتاد  عن  تكون خارجة  ء أوليا  اليت 

قوم بشرع هللا, ويسري ي  ممن الوالة, أو غريهم,    العباد, أوو  أ  اء,هللا, سواء من العلم 
وهذا   م يف أمورهم,ريهم, ويبارك هلغ هللا يعطيهم ما ال يعطى  فإن  على وفق الشريعة,  

الذين ف  ,جليا    حا  ه واضجند أنفبذل  أولئك  من  أن هللاوا  أوقاهتم, سهم جند  يبارك يف   
ارهم ن أعم  أولئك األئمة الذي, وانظر إىلا  ري كث  شيئا    إال أهنم أنتجوامارهم  غم قلة أعفر 

سنة الستني  أو  اخلمسني  ابآلال لمؤ   عندهم   , قرابة  عما  ففات  فضال   يف ق,  به  اموا 
ابلناحياهت اتصال  من  و م  ع س,  وإجابة  هلم,  أسئلتهم, وعظ  كذا وه  ذلك.   ونو   ن 

 منه. ن  ساإلنات القليلة ما يتعجب ااألوق   هلم بتفهيمهم املسائل العويصة يفيبارك هللا
شر ذكره ت ين   اخللق, فتجد بعض الناس يف الزمن القصريال  يف ا جيعل هللا هلم قبو وهكذ

 ا جاء به. كل م  لدعوته, ويقبلون  ن له, ويستجيبون و يف الناس, ويسمع 
با , ركناهم من العلماء وجدان شيئا  عجيوائل, ومن أداألمائنا  يف علاإلنسان    روإذا نظ

يسري على طريقته اق, و فينتشر ذكره يف اآل ذه البالد ه دنن معامل يف مدينة صغرية م ف
األر  األغارهبا, هذا خارق وم م ض و ودروسه من يف مشارق  يتعجب  ن  اليت  منها مور 

   [198اىل.]ه بركة من هللا تعوهذا كل اإلنسان,  
 رة: ل اآلخالعقوابت يف الدنيا قب   هبم   هللا زلولياء هللا ينأ  يعادونمن  

, جند أن هللا جل وعال هللا  , وأولياءاء الشريعة ضادون علم ي  ينالذجند يف حال أولئك  
هبم  العقوابت  اآلخرة, كما    يف  ينزل  قبل  علي قالدنيا  هللا  صلى  : ال  وسلم  من   ه   (

ر ابخلسارة يف عاجل ابحلرب فليبش  ذنه هللاومن آابحلرب. (  وليا  فقد آذنته    عادي يل 
 [ 199أمره وآجله.]ص:

   (37)ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــ 



 الوسطية: هللا ابسم  سخط    اس يف ذر من اتباع رضا الناحل
أو يف الدين, فتجده   , هنة يف املعتقداية: املدن من معىن الوسطاس أقد يظن بعض الن

بل هذا   , شيءة يفليس من الوسطي  , وهذاوسطيةلابسم ا  ,ية نازل عن أحكام شرع يت
واتبا  التخاذل,  الناس,ع رضى  هو  الإىلر  انظو   الناس يف سخط  فعل  نيب صلى هللا  

, من أجل ونساء  ومال  ك مل ما عرضوا عليه ما عرضوا من متاع الدنيا  ندسلم ععليه و 
يرتك طريأ يقف   قتهن  لذلك, ومل  إمكاانلم يستجب   أستغلها يف و   ذهات سآخ ل هذه 
هللاوة  دع ال الشرعية ولو    إىل  األحكام  من  جزءا   من قص فامل   أسقطت  نذر  أن  ود 

وترتيب بعض   شرعي ود القصلوسطية يف غري امل صطلح امن م الناس    عضب   مالاستع
 152ء هذه األحكاملغاالدعوة إىل إ  أو   قاط األحكامإبسدعوى  ه الاملفاسد على هذ

 ن هواه: سان ع نإبعاد اإل  :اإلحسانمن  
 بل  م, نفوسه  واهمقتضى ما هت   ري علىوالس  خللق ليس بتحقيق مرادهمىل ااإلحسان إ

 ب فيما يلحقن يرغ فكم من إنسا...هواه  اإلنسان عن  إبعاد   من اإلحسان  د يكونق
ا  بنفسهر  ضر ال أصحاب  يفعله  واملسكراخمل كما  يكون إلاف  تدرات  إليهم   حسان 

 وإلزامهم برتكه   نكريهم عن املوهن   هم ب مهالز إمرهم ابملعروف و وأ  بردعهم عن ذلك 
تر هكذو  يف  األوالدا  اب  بية  اإلنسان  أكمل   انحسإليتقرب  على  جبعلهم  أوالده  إىل 

مع ما هتواه   األوالد أخراهم, أما ترك  هم و ابلنفع يف دنياليهم  وأمتها, مبا يعود ع  األمور
 ا إساءة إليهم. من اإلحسان, بل هذسهم فهو غش هلم, وليس  نفو 

, ومن أوجه ابإلحسان إليهم هللا  لمني, فإننا نتقرب إىلاملسل مع غري  ا التعاممن هذو 
كرهم هم وموعدم االستجابة خلططعدم متكينهم من إضالل اخللق,    :ليهمإ  انحساإل

 [203]م.إليهحسان  وهذا من اإللك,  ذف يف وجه  والوقو   ين هللا عن دبصد الناس 
 ( 38)ـــ ـــــــــــــــــ ــــ



 : هعندوالتضاد  يقل التناقض    ةالكتاب والسن   على نسان  اإلبقدر سري 
و  العقائديف  اإلسالم كانت  شيخ  وكانت  حر نامل   قت  وأتباعها كثر,  هلم فة كثرية 

اد منها فتيس   والسنة ال  بأبن الكتاضهم  ..وقد صرح بع. تنوعةم املمناهجهم وطرائقه
عقيدة   يقني منها  يؤخذ  يؤخذ    وال  املعتقد  العقولوأن  العقول   أن   يلحظواومل    من 

ب  وأن  ةتمتفاو  عليه  ختفى  أوجهالعقل  جان  احلق   عض  إىل  نظر  وإن  يففإنه  ق طر   ب 
 يف   يقع  إىل أن العقول بهوا  نت كما أهنم مل ي  خر,لكنه خيفى عليه جوانب أُ االستدالل  

البصر   كان هناك خداع يف  فإذا داع يف التفكرياع من أنواع اخلو نل هبا أطرق االستدال
ل يف املاء  دما جيعويرى القضيب واخلشب عن  ءالسراب ويظنه من ااإلنسايرى  كما  

يف  ختتلف مداركهم مث إن الناس  هذا أيضا  يكون يف العقول  ر نظال كأنه منكسر خلداع 
مث جيزم   به العقل  مما يقطع  ظن أنه يبشيء و   نسان جيزم صباحا  اإل  لذلك جتد و   عقلال

يومه بض آخر  يف  يفو   ده  هذا  هللا كتمصداق  و   اب  عز  هللا  يقول ج ألن  أفال )  ل 

  [ 82]النساء: (ا  اختالفا كثيره  في وا  لو كان من عند غير هللا لوجد لقرآن ويتدبرون ا
ه فال غري   د ن من عنوما كا  ناقض فيه ال ت فما كان من عند هللا ف   ا  تناقصا  وتضاد  يعين

لسنة يقل وا  الكتابعلى  نسان  ري اإلفبقدر س  اد عنده ضيقع فيه التناقض والت   بد أن
 106ادتضالض و عن هذين األصلني يكثر التناقبتعاده وبقدر ا  عندهوالتضاد قض  االتن

 حسان إليهم: ر قد يكون من اإلالدعاء على الكفا
عا الدعاء  إذلكفالى  فهوناملرء مس  ا كانر  إليه   كان   إذا  أنهوذلك  وع,  مشر   ا  هبم 

ع يصد  من  هللا,هناك  دين  هللافتد   ن  أبعو  ق  عنه  يبعد  من و ن  ميكنه  وال  وقدرته  ته 
إالستمراا اخللق, ض ر يف  ا  الل  تدعو ن  ساإلحفهذا من  عليه فقد  أنه دعاء  مع  إليه 

  204]ىلهلل تعاته  ومضاديف كفره  تمر   ال يسحسان إليه حىتعليه ابملوت من ابب اإل
 ( 39ــــــــــــــــــــ)



 سلم:آلخرين على املعند وجود أذية من ااملوقف الشرعي 
 ربعة أمور على الرتتيب: رج من أية من اآلخرين عليك ال خيعند وجود أذقف  ملو ا

ط أال يكون بشر لة اإلساءة ابإلساءة, فتعامل من أساء إليك مبثل فعله,  ابمق  ل:األو 
م  تع  يف   ية عصفعلك  قال  ) ذاته,  عليكم  ف   اىل:  اعتدى  ما فاعتدو من  مبثل  عليه  ا 

اأن هللا   هللا واعلموا  اعتدى عليكم واتقوا ]ا  ملتقني مع  أال   [194لبقرة:(  فيشرتط 
هناك يك فعلك  ون  يكون  أن  ويشرتط  ممنوعا  جه ى  عل   زايدة,  يكون  وأال  املقابلة,  ة 

و  جلذاته,  أنه  هذا  النيباء  مثال  أن  احلديث  هللاصل   يف  وسلم ى  عليه     ( أدّ    قال: 
, نهأخو    فسوف ينا أنه قد خانمن خانك( ال تقل: مبئتمنك, وال ختن   من ااألمانة إىل 
اخليا ممنو ألن  ومنة  لذاهتا.  منها  لو  ع  اإلنسان  أيضا  ثله  عليك  اعتدى  ب لساب  لو 

 .هذا مرم لذاتهف  والقذف, فال جيوز أن تقابله مبثل فعله 
اآلخرة   جرك يف و أن حتصل على أجفتصرب وتر لك األذية,  ى تعل   الصرب   ألمر الثاين: ا

يف  والصابر املكافئ  من  والسوءأعظم  الشر  الفوإن ك  ,  مبان  األول  السوء   قابلةعل 
, ولذلك وردت أجر عظيمه  بب بس لصرب على األذية أفضل, وحيصل, لكن امبثله جائزا  

   [10زمر:( ]ال  با ري حسم بغ الصابرون أجره يوىف ا  إمن)  النصوص ابلرتغيب يف الصرب 
جل, و إىل هللا عز    , تتقرب بذلك ظلمكو   جاوز عمن آذاك عفو, فتتال  ألمر الثالث:ا

كما آذاك, فقد قال جل   آلخرين,إليقاف شره لئال يؤذي اب  تبذل األسبا ن كنت  وإ
عن ىل  عاوقال ت  [43( ]الشورى:  رصرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمو   ن ومل   )  : الوع 

 ( وجنة إىل    ارعو وسا  اجلنة:  ربكم  من  السماوات    مغفرة  أ عرضها  عدت واألرض 
ا  *   للمتقني يف  ينفقون  والضراءالذين  الوالكاظ  لسراء  والعافنيمني  الناس غيظ  عن   

 ـ[134_133ن:]آل عمرا  (  سنني وهللا حيب احمل
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قال   اس,ن النوادر م ال ن يصلها إك, وهذه اللياإلحسان إىل من أساء إ  األمر الرابع:
ي تستو   وال  سبحانه: )[ وقال  96ؤمون:( ]امل سن السيئةهي أحادفع ابليت    : )تعاىل
 م وبينه عداوة كأنه ويل محيي بينك  ع ابليت هي أحسن فإذا الذوال السيئة ادف  نةاحلس

داوة  ك وبينه عينتوي احلسنة وال السيئة ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بتس   وال  *
جيد   يه وسلميب صلى هللا علظر يف سنة الن نالوا [35_34لت:( ]فص  م محي  ويل كأنه

ا أكمل  اأن  هذا  ع ا  هو هدي لباب  هلدي يف  أعداءه ليه وسل لنيب صلى هللا  فإن  م, 
 [206_205:]ص.مليهه, فلما جاءوا اتئبني أحسن إءوا إليأسا

 موقف أهل اإلميان عند ورود نعم هللا عليهم: 
 ون أبمور:كفت  عليهمنعم هللاورود   عند  ل اإلميان موقف أها  أم

 . م من عند هللالنع ن هذه اعرتاف أبالاب  :أوهلا
جل  ن  اللسا  حبديث  واثنيها: إىل  ف   ):  وعالبنسبتها  ربك  بنعمة  (   ثحد وأما 

 [11الضحى:]
 ه النعم يف معاصي هللا. هذل  عمابعدم است  واثلثها:
النعم يف  ورابعها: ا  ابستعمال هذه  شكر, ال  حيصل  وبذلك  الل,لعزة واجلطاعة رب 

قال [ و 13( ]سبأ:  رعبادي الشكو   وقليل منل داوود شكرا  عملوا آا  عاىل: ) تقال  
 [620ص: ]  [7( ]إبراهيم:  مدنكلئن شكرمت ألزي  )  وعال:   جل
إلي ا  **  اآلخرين  إحسان  عند  والدعاء كو فيك:  ملوقف  إحساهنم,  على  ن مبكافئتهم 

من صنع   عليه وسلم: )   هللا   صلى النيبقال    خرين. عند اآل  ان هلم, وذكر هذا اإلحس
مع فكافئوهإليكم  ملروفا   فإن  تكا  ,  ما  فادعواجتدوا  ح  فئونه,  قد    اترو ىت  له,  أنكم 

 [ 207ه. ( ]ص:كافأمتو 
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 ربعشرح القواعد األ
 فات اإلمام ممد بن عبدالوهاب: ؤلم

لتوحيد ادعوين, فألف كتاب  ل املاأحو   اليت تناسب  دة,تعداملوالرسائل    ألف املؤلفات
أخرى, فات  مؤلالشيخ  ألف  و   لعبادة,...اد هللا ابعلى وجوب إفر الدالئل    الذي فيه 

اللفظ,  ئل اليت تكون  ها من الرساأغلب لشيخ ا  فه أل  ....وممالكنها كثرية املعىن,قليلة 
نفع  , وقد راألثالنفع, كبرية  ظيمة ع   , وهي رسالةلقواعد األربعاب املتعلقة  هذه الرسالة

 دة, ابلعباعال  راد هللا جل و وة إىل إفئمة على الدعلرسالة قازمان متعددة, واأهللا هبا يف 
الش بعض  عليها.  بهاتوبيان  ا  والرد  عل وهذه  وجلرسالة  اى  أهنا  إال   وت تحازهتا, 

, من هللاه  عز وجل للشيخ رمح ومعاين جليلة, تدل على ما آاته هللا    ة, يم عظ  قواعد 
م , وكم من كالسيح جناتهللشيخ, وأسكنه ف الم,....فغفر هللااإلس نل ديعلم يف أص

    [216_ 215ص:] للشيخ.هللافغفر   , ريةل على معان كثقليل يد
 عز وجل:  ابهلل  القلب   علقت

ر الدنيا, إمنا يتعلق ابهلل, فال تعجب مبا مو أ   من   ب ال ينبغي به أن يتعلق بشيءالقل 
وال بذهنه أبنه   عجب اإلنسان بقوته وال ي  ظات, قد يضيع يف حل  فإنه ,  عندك من مال

اخلري والطاعة عن  ذهنك    صرف  قادر علىوعال  هللا جل    غري ذلك, فإنحيفظ, أو  
ا يعجب  وال  يضاده,  ما  ابألسبإىل  يتعلق  إلنسان  وإمنا  الدنيوية,  عز هلل اببه  ل ق اب   

ابهلل وجل,   املرء  تعلق  هللا, كفافإذا  على  وتوكل  ومىت    هللاه  ,  شيء,  ىل إنظر  كل 
عليهاأل واعتمد  ووك   ا سباب  إليها,  عجز وكل  إىل  ومل    ل  وهذا بشي  تنفعه وهزمية  ء, 

عتصما  كان اإلنسان م ك بنصره وابملؤمنني, مىت   هو الذي أيدهللا ن حسبك, فإمشاهد
 [ 244ص:]  قاه هللا كل سوء, ومكنه من كل خري. و   بهى ر ابهلل معتمد القلب عل 
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 ابلنفس: ة لثقا
 معنيني.  حتتملالثقة ابلنفس.    :قول بعض الناس

, وإعطاء النفس ما معرفة خاصية النفس  ن املراد بذلك معىن حق: أل   : األولاملعىن  
 معها من العمل.   , وما يتناسب ايقابله

, وال يعتمد به, مبعىن أنه ال يستند إىل ر ينايف التوكل, وذلك أنه يثق ا  م  ين:املعىن الثا
ج عدالوع  ل عليه  األوىل  فإن  ولذلك  امل  م,  هذا  و صطلحاستعمال   تركه الشتماله , 

و على   حق,  والقاعدمعنيني:  اللف  ةابطل,  أن  مالشرعية:  إذا كان  على ظ  شتمال  
اي أيها الذين   جل وعال: ) قال    ه,كبرت   حق, والثاين ابطل, فإنه يؤمرنيني: أحدمها  مع

 تمل معنيني: حت   عناا [ فإن ر 104ة:ر ]البق(    اآمنوا ال تقولوا راعن
 . ا معىن صحيح, وهذ: من الرعايةولألاملعىن ا

اامل ا  لثاين:عىن  فلما كانتىنعونة, وهذا معلر من  على    ابطل,  اللفظة مشتملة  هذه 
    [246ص:حق, واألخر ابطل, منع منها.]عنيني أحدمها  م

 فوائد خمتصرة: 
ضعف, وأما إذا  و   قل  إنه إىل خسارة, وإىلف  ,** العبد إذا مل يكون له عون من هللا 

ه يف الدنيا جلب السعادة ل سباب  فإنه سيكون من أ  لعبد,العزة واجلالل ا  توىل رب 
 [218ص:آلخرة.]او 

ت**   اليت  الصفة  تلك  النفو السعادة  هبا  ز تصف  أسباب  من  سببا   وتكون  ل واس, 
 [223م والعموم عنها, مع راحة ابهلا.]ص:مو هلا
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 يعد هية للعالمة السقية يف القواعد الفالسعد  ةظوم نشرح امل
 من فوائد العلم: 

 به شيئان: علُم ُيستفاد  لا
كوك, فاليقني : اليقني, الذي تزوُل به وسواس الشيطان ابلشبهات والشيء األولالش

اإلم أهل  صفة  عاملو   ن,ميان  املرء  وكلما كاا  كلّ كلما كان  اليقني,  له  حصل  ن ما 
ا مل حيصل م  اليقنيمن  صل له  ح عقيدة أهل السنة,  احل, و صال  لفسمتمسكا  مبنهج ال

 جتاهات األخرى. ب العقائد واالمثاله من أصحا لغريه, وأل
الثاين: ال  الشيء  من  الشهوات  به  هللا  يدفع  الورعما  وهو  ب  قلب,  تندفع  ه الذي 

ه ا خيشى هللا من عبادإمن  لعلماء هم أهل اخلشية: )كان ا  وهلذاات واألدران,  هو لشا
  . الشهواتو ُع هللا به الشبهات  دفمن العلم ما يم ه[ ألن عند 28]فاطر:(   ماءل الع

اا   أيض فوائد  هنا لعلممن  احلق, ومن  للمرء  يتبني  أنه  ليس مبعرف   :  العلم  أن  ة نعرف 
 [25_ 23جح من األقوال]ص:راالفة  ا العلم مبعر , وإمناألقوال
 طبيب: إىل  مة إذا احتاجت املسل موقف  

 هلا إال كشف موضع  جيز  , ملوجد إال رجل يجت إىل طبيب, ومل احتا اة إذأة املسلماملر 
ا ذه القاعدة بــــــــــــــ " الضرورة تقدر بقدرها " أو " مرب بعضهم عن هيعالضرورة فقط.  

 [73/ص]"   يُقدر بقدرها  أبيح للضرورة
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 السعدي   لعالمة قه لفيفة يف أصول ال لة لط شرح سا
 علم سين:  ل صو األعلم  
التأليف اعلم سين سلفي,    ول ص ألاعلم   السنة, وهو أئإمام من    يه ف   بتدأ  اإلمام   مة 

تبوا فيه وك,  فيهعلى التأليف    تتابع العلماء  الشافعي رمحه هللا تعاىل, وهذا العلم قد
ة ل بنسب يقو  نفال يصح قول م ن هنا....وم  مطول وخمتصر, ة, ما بنيالكثري الكتاابت 

ب إىل  العلم  فهعهذا  البدع,  أهل  ابطل,ذا  ض  املؤلفو ....ووجكالم  بعض  اليت    ات د 
السلفية, كما عض أهل البدع يف هذا العلم ال يعين أنه ليس من العلوم السنية بها بكت

القرآأ تفسري  و ف  تب ن ك ن  املبتدعة,  بعض  ايه  بعض اديث  حألشروح  فيها  كتب 
      [11_10ص:بتدعة.] تنسب إىل هؤالء امللعلوم  لك ات  يعين هذا أن  ة, وال املبتدع 

 لم األصول:ع التدرج يف تعلم 
 " رسالة لطيفة   :بني أيدنيا  الذي  هذا الكتابدة يف هذا العلم, و ألفت كتب متعدد  ق

هذا العلم, مث بعد هذا    تعلم رب اللبنة األوىل يف عتي  ",   الفقه املهمة  جامعة يف أصول 
الفصول قد  ومعا  اعد األصولو ويين, مث بعده " قيل اجلملعاالورقات " أليب  ب " االكتا

للطويف, مث بعده " املختصر " البن   ة " خمتصر الروض "  ه  نبلي, مث بعدللصفي احل"  
ياللحام, ذلك  بعد  إىل...مث  اإلنسان  التحقي  صل  يفمرحلة  يعرف هذ  ق  القواعد,  ه 

ناظر " البن وضة ال" ر   ب ذه املرتبة كتاإىل ه اخلطأ فيها, ومما ألف للوصول  ق من  احل
 [24_23" للسمعاين.]ص:لة  طع األدو " قوا  , قدامة
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 لإلمام اجلويين  شرح الورقات يف أصول الفقه  
 رعي: لشا  علم ة الدينية ابلورة ضبط العاطفر ض

ن هبا يدافعو   ليتا  ية,فة, والغرية الدنأهل اإلسالم يف قلوهبم العاطم أبن  نن نعلم وجنز 
ئج تؤدي إىل نتا  قدعي, فإهنا  شر   بعلم  فة مضبوطةطالعذا مل تكن هذه اإعن دينهم, ف

, ستباحة األموالقد تؤدي إىل سفك الدماء, وانتهاك األعراض, واري متوقعة, بل  غ 
حينئ بد  م وال  الشرعي   أنن  ذ  العلم  م  ننشر  استطعنابكل  أا  من  تكون ج,  أن  ل 

  [8:.]ص, ومضبوطة بهممربوطة هبذا العل   إلمياناهل  أ  لوبلعاطفة اليت يف ق ا
 لشافعي: م االة لإلماالرس

  [10]ص:.ضوهستحسنوه, واسرت قد تلقى علماء األمة كتابه ابلقبول, وا
 لإلمام اجلويين: ن  هالرب ا

, يف الكالم  ع تقعرواضعض امل ب, وفيه يفراننة  وفيه ألفاظ  أسلوبه أديب...لاب طويكت
 [ 14ص:]   عض الناسب   لك نفر منه ولذعلى املخالفني,   ظفالل  يضا  قوة يفأوفيه  

 لإلمام اجلويين:  ورقاتال
صر, ت خم  تاب تاب الورقات ك...وك م األصول,كتاب خمتصر حدا , فيه أكثر مبادئ عل 

فات املؤل...من أخصر  ,ن كان فيه بعض امللحوظات القليلة ضح, وإوأسلوبه سهل وا
علم و   يف  احتو األصول,  قدر كا  ىقد  من على  وإن كا  ف  العلم,  ب أغل نت  هذا 

   [14ل مل يتناوهلا, ومل يشر إليها.]ص:صو يف علم األ عدالقوا
 وال فصل:   , أصل له  ال   فالن

وال فصل: أي نسب,   ال أصل: أي ليس له صلف  وال  ن ال أصل لهتقول العرب: فال
 [23]ما لديه. ليت تربزالبينات احلجج و  واملعاين ه لسان يتمكن به من إخراج اليس ل
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 ي رب كأصول الفقه للع  يف سالةشرح ر 
 أمهية علم أصول الفقه: 

وأ مكانته  له  العلم  ومنزلتههذا  اإلنسامهيته,  فعلى  أ ,  وج يت ن  ن  عز  هللا  إىل  ل قرب 
عظيمة,    بطلب فوائد  به  حتصل  شرعي,  علم  فإنه  العلم,  مهذا  أمن  حكام عرفة 

 [ 9شريعة.]ص:ال
 : لملعا  ب لطالالدعاء  

من كم  ا هللا وإايكم لكل خري, وجعلنا وإايفقن: تعلمون و رح مة الشقال الشيخ يف مقد 
 [7داة املهدتني.]ص:اهل

يف   الشيخ  اوقال  هللالشرحخامتة  نسأل  انفعا  :  علما   وإايكم  يرزقنا  أن  وجل  عز    ,
م ك ايا وإأن جيعلن  له جل وعالنسأ  وعمال  صاحلا , ونية خالصة, ولساان  صادقا , كما 

  [174]ص:يف األمة. هم, وبثّ ن حرص على نشر العلمم
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 يف ظر للطو ناوضة الر   خمتصر شرح  
 للموفق ابن قدامة   " املناظر  نةوج  وضة الناظر" ر 

دلة ول, وأورد األصميتاز أبنه قد حبث أشهر مسائل علم األ  روضة الناظر ""  كتاب  
 [1/19]ا.املسائل, ورجح بينهه  هذيف  ل  ألقواوا

 م األصول: عل صعوبة 
 عب. علم ص  لفقهقائل: إن علم أصول ا  لفإن قا

صعوبة له:  اإلن  قيل  جتعل  يبالعلم  األسباب سان  العلوم عللت  ذل  تركت  ولو  مه, 
الصعوبة, ل من  نسبة  وفيه  إال  علم  من  ما  إذ  العلوم,  مجيع  لرتكت  ولكن   صعوبتها 

ال  املوفقني يهم  عنهمفأنفسهم,  ن  م   لونبذذين  إبا  تلك   تزول   ذن لصعوبة 
 [1/21]هللا.

 ا العلم: حيصل هبليت  الدعاء من أعظم األسباب ا
أ بة دعائهم فقال: وعد عباده إبجاد  ة, فإن هللا قة عظيمالدعاء له مكان  نال شك 

والعمل, والفسح   العلم,  [ فسؤال هللا60( ]غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)
الطيبة,  املدةيف   ع واحلياة  واالبتعاد  السعر أل ان  ,  أعظم يئاض  من  اليت األسب  ة,  اب 

 حيصل اإلنسان هبا العلم. 
 وسأله أن ييسر عان ابهلل فمن است  عظيم, ه على الناس  , وأثر عظيم وابب الدعاء ابب  

 [1/25]له طرقه, تيسرت له إبذن ربه عز وجل.علم, وأن يهيئ  له ال
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 ة ريعمقاصد الش مقدمة يف 
  مقاصد الشريعة:   كتب يف أفضل من    يبطام الشماإلا

ال إسحاق  )اشأبو  سنة  املتوىف  أه 791  طيب   ) يفـ  علم  لف كتااب    أساه:   ألصول,ا 
يعة, فأفرد املقاصد يف حبث مستقل, جعله يف اجلزء الثاين الشر   ملوافقات يف أصولا

 ه اء بعد ج  منل  كيف املقاصد, و فضل من كتب  ن أم   , وهوفصلها تفصيال  قواي  منه, و 
 [ 9:ص]ليه.فهو عالة ع
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 ة ل د احلنابعن ملصلحة ا  
  دم الشريعة: ه  حاولتمنه خفافيش   خل دابب  صلحة  امل

فيها, وهو ابب د الناس  أقوال  مما تضاربت  منه يف هذاخل عاملصلحة   ر العص  لينا 
عطلت خ وحاولت  الن  فافيش  مليعة كشر الدم  هصوص,  نظرا   يزع لها,  من ما  ونه 

متشاهبة وجدوا كلمة  وألهنم  ال  املصاحل,  ففطارو   طويفعند  هبا  وتركرحا  أقو ا ,  وال ا 
الطويف _ وهو من احلنابلة _ توافق أهواءهم, فخالفوا   مقالة   من العلماء, ألناألئمة  

 دى منه  ريبغ  هممن اتبع هواومن أضل    )  وى.اهلتباع  لكثرية الناهية عن االنصوص ا
هواهو   )  [50:صصالق]( هللا واتبع  ذكران  عن  قلبه  أغفلنا  من  تطع  (  ال 
عون ل اإلميان, الذين يستمالف منهج أه , خيلضا  منهج   هج ذا املنفه  [28هف:الك]

بينها, ويتبع يقرنون  بينها, مث  يقارنوها  األقوال, مث  أحسنهمجيع  , دليال  ا, وأقواها  ون 
 [ 4_3ض:]هم.ميان فلله درُّ إلاب اصحوأب,  ا أولوا األلب  فكانوا بذلك هم
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 والقواعد الفقهية العلماء الذين هلم إسهام يف علم األصول  
 حتقيق الشيخ أمحد شاكر لكتاب " الرسالة ", و " مجاع العلم " 

 له حتقيق بعض كتب الرتاث األصويل, ومنها: أمحد بن ممد شاكر,...من أعماالشيخ  
له حتقيقات مفيدة ك الشافعي,  العلم ", كالمها لإلمام  الرسالة " و " مجاع  تاب: " 

 [ 15أثناء تعليقه على هذين الكتابني, ووضع هلما فهارس أصولية جيدة.]ص:
 غي ه, للشيخ أمحد بن مصطفى املرااملوجز يف علم األصول, أو الوجيز يف أصول الفق 
أب العلم  هذا  قواعد  بعض  عن  فيه  تكلم  تطبيقات  كتاب  معه  وذكر  سهل,  سلوب 

 [17كثرية.]ص:
 مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها, للشيخ عالل بن عبدالواحد الفاسي:

أبسلوب  التشريع  أدلة  عن  تكلم  مث  للتشريع,  العامة  املقاصد  بعض  عن  فيه  تكلم 
 [   46العصر احلاضر.]ص:  فيه على كثري من املخالفني يف واضح, رد  

 اية السول, للشيخ ممد خبيت املطيعي: سلم الوصول لشرح هن
الوصول  منهاج  شرح  يف  السول  هناية   ( لألسنوي  شرخ  على  علقها  حواٍش  هي 
تعليقات  وفيها  األسنوي,  لكالم  مناقشات  عن  عبارة  احلواشي  وهذه   ) للبيضاوي 

 [52دة وخصوصا  علماء احلنفية]مذاهب األصوليني يف مسائل عدينفيسة يف حتقيق 
 ة ليوسف بن إساعيل النبهاين: بالسهام الصائ

وهو   االجتهاد,  مدعي  على  الرد  يف  الكاذبة  الدعاوى  ألصحاب  الصائبة  السهام 
 [73كتاب صغري خلط فيه.]ص: 

 
 

 [51ـــــــــــــــــــــــــــ]



 السرية النبويةحكم زايرة أماكن  
 دين هللا: اهلدف من السياحة: الدعوة ل

دمة هذا الدين, وهلا خصوصيتها, فاهلدف املعلن خبهذه البالد بالد إسالمية, قائمة  
أساس  الدولة  هذه  فأساس  هللا,  لدين  والدعوة  التوحيد,  راية  رفع  الدولة  هلذه 

ع مناحي احلياة,....ومن هذا املنطلق فال بد إسالمي, ومنهجها منهج شرعي يف مجي
أل  مققة  السياحة  تكون  قأن  الذي  األساس  مع  متوافقة  البالد,  هذه  مت اهداف 

عليه, ال أن تكون مركبا  سهال  ألعداء هذا الدين, وأعداء هذه البالد لنشر الفساد 
يف هذه   واإلابحية, فيفسد دين العباد, ويفسد ما بين عليه من مبان مشيدة متمثلة

فإن البيان ال ميكن   احلكومة املوفقة املؤسسة على دين هللا, وإذا فسد أساس البيان
ائمة على دين هللا, فالسياحة فيها ينبغي بل جيب أن حتقق قأن يبقى, وهذه الدولة  

أهداف هذه الدولة, وأن تسري يف ركاب مقاصدها, فإن الناظر يف سياسة هذه الدولة 
ومج  األساسي  حياة, ونظامها  منهاج  اإلسالم  دين  تعتمد  جيدها  ولوائها  أنظمتها  يع 

تضع   والدعوةوجيدها  الدين,  هذا  نشر  الرئيسة  أهدافها  قضااي   من  وخدمة  إليه, 
املسلمني, ومن هنا فينبغي أن جيعل اهلدف من السياحة هو الدعوة لدين هللا, فنحوز 

اقت صادية فهذه أهداف بذلك على األجر األخروي, وإذا حصل مردود مايل ومثرة 
املبدأ هذا  ترسيخ  على  احلرص  إن  أساسية,  وليست  األساسي   اتبعة  اهلدف  وجعله 

ضاعفة اليت نستفيد منها يف أحرج الساعات, ويف أحوج ما مل نصل به على األجور ا
العزة واجلالل يف عرضات  العاملني, رب  لقاء رب  الصاحل وذلك حني  للعمل  نكون 

 [ 33_32منا خافية.]ص:يوم القيامة حني ال ختفى 
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  فهرس املوضوعات 
 الصفحة وضوعامل

 3    املقدمة
     4    ني النوويةعشرح األرب

 4    سؤال العلماء يف األوقات املخصصة لذلك
 4    لتواريخ القمريةة ارتباط التاريخ ابأمهي

 4    لماءالنصيحة للع
 5    باب حسن اخلامتةأس

 5    ملراد بكثرة السؤالا
 6    موانع إجابة الدعاء

 6    اخللق سن املقصود حب
 7    ةواملعنوي  قيقيةاحل قسلوك طريق العلم يشمل الطر 

 7    أسباب مضاعفة احلسنات
 7    السيئات أسباب تعظم هبا

 8    هللا عز وجل للعبدحفظ 
 8    علمنيلمعلمني واملتتوجيهات ل

 9    فوائد خمتصرة
 11    ح عمدة األحكامشر 

 11    ه يف الصانبريجعل  وضع املاء يف اآلنية أوىل من 
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  تكرار ألفاظ األذان إذا سع من وسائل اإلعالم إذا كــان ذلــك منقــوال  
 مباشرة

   11 

كمـــا   لف حاخـــ   نـــا أنـــهاض أبدب علـــى صـــاحب الفضـــل إذا ظنعـــرت اال
  شرعيا  

   11 

 11    ف واخلسوفيف إثبات الكسو عدم االعتماد على احلساب  
 12    جهازوجة لزو خدمة ال

كثــر مــن  اإلحــداد علــى أقرابئهــا غــري الــزوج أ  السبب يف منع املــرأة مــن 
 ثالثة أايم

   12 

 12    يشمل تغطية الوجه  مةاملسل   حجاب
 13    ذريقدم على الن   واألفضل للمسلم أالاألوىل

 13    فوائد خمتصرة
 16    مام أمحد بن حنبلشرح أصول السنة لإل

 16    جناب التوحيد  هللا هبمعلماء محى 
 16    نة لإلمام أمحدسكتاب أصول ال

 17    التسليم للنصوص
لــيس هلــا معــارض تفيــد    احلــديث النبــوي الــيت  أخبــار األحــاد الــواردة يف

 القطع واليقني
   17 

 18    الناس ابلنسبة ملا فعلوه من الذنوب واملعاصي  أقسام
 19      اإلنسان لذلك سبيال   ا استطاعالتكلم يف اخللق م حفظ اللسان عن 
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 19    املراء
 20    اجلدال

  البــــدع  أهـــل  علـــى  أهـــل الســــنة واجلماعـــة  أســـباب كـــون ردود علمـــاء
 مفيدة  والضالالت

   20 

    21    اويحيدة الطحاوية لإلمام الطشرح العق
 21    أمهية تصحيح مسائل العقيدة

 21    حاويحاوية لإلمام الطالعقيدة الط
 21    ة بني أهل السنة واجلماعة وبني غريهمقلعالمة الفار ا

 21     الفرق بني احلق واهلدى
 22    حلكم على الناس وذكر معايبهماشغال الوقت اب

 22    املظاهرات
 22    قلوب األبرار معلقة ابخلواتيم

 23    أسباب الثبات على الدين 
 24     بوالة األمور  ربط اجلهاد

 24    اضحلفاالتفريق بني الناصح و 
 25    وسائل الدعوة

 25    أسباب جتلب رضا هللا سبحانه وتعاىل 
 26    ة للعلماءأسباب احلاج

 26     للوالة  عاءالد
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 27    بزيهم زايىل معرفة العلماء والتمييز بينهم وبني غريهم ممن يتاحلاجة إ
 27    طرق معرفة العلماء

 28    ني أهل العلمبالتعاون 
 28    ق الناسأهم أسباب افرتا

 29    جل وعال ألوليائه صور من كرامة هللا
 29    صبيةالربجمة الع

  30    والعرافة يف عصران حديثة للكهانةصور 
عــدو  الاخلشــية علــى األمــة مــن االفــرتاق أكثــر مــن اخلشــية عليهــا مــن  

 اخلارجي
   31 

 32    دي إىل االجتماعؤ تالوسائل الشرعية اليت  
 33    عىن عدم أتثريه على اإلنسانإابحة الشيء ال ت

 34    فوائد خمتصرة
 35    يميةاإلسالم ابن تشرح العقيدة الواسطية لشيخ 

 35    مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية
 35    ليس شرا  مضا   وجود الكفار ومعاداهتم ألهل اإلسالم

ــة ــنة واجلماعـ ــل السـ ــدهم    أهـ ــدع عنـ ــل البـ ــات وأهـ ــدهم اليقـــني والثبـ عنـ
 الرتدد والشكوك

    36 

 36    ملرضمنافع ا
 37    ون أنفسهم لنصرة الدين يُبارك هلميبذلمن  
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 37           خرةالعقوابت يف الدنيا قبل اآل نزل هللا هبمادون أولياء هللا يُ من يُع
 38     سخط هللا ابسم الوسطيةيفاحلذر من اتباع رضا الناس  

 38    هواهعن  من اإلحسان ابعاد اإلنسان  
يقـــل  التنـــاقض والتضـــاد    ,علـــى الكتـــاب والســـنة  نبقـــدر ســـري اإلنســـا

 عنده
   39 

 39    ر قد يكون من اإلحسان إليهمعاء على الكفاالد
 40    ذية من األخرين على املسلماملوقف الشرعي عند وجود أ

 41    رود نعم هللا عليهماإلميان عند و  أهلموقف  
    42    شرح القواعد األربع
 42    اببن عبدالوه  مؤلفات اإلمام ممد

 42    ابهلل عز وجلتعلق القلوب  
 43    الثقة ابلنفس
 43    فوائد خمتصرة

 44    قهية للعالمة السعديشرح املنظومة السعدية يف القواعد الف
 44    من فوائد العلم

 44    موقف املسلمة إذا احتاجت إىل طبيب 
 45    السعديأصول الفقه للعالمة  شرح رسالة لطيفة يف 

 45    لم سينعلم األصول ع 
 45    يف تعلم علم األصول  التدرج
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 46    م اجلويينشرح الورقات يف أصول الفقه لإلما
 46    ابلعلم الشرعي ةضرورة ضبط العاطفة الديني

 46    الرسالة لإلمام الشافعي
 46    اجلويينإلمام لالربهان  

 46    قات لإلمام اجلويينالور 
 46    ن ال أصل له, وال فصل.الف

 47    أصول الفقه للعكربي يفشرح رسالة  
 47    أمهية علم أصول الفقه

 48    خمتصر الروضة للطويف شرح
 48    نة املناظر للموفق ابن قدامةجروضة الناظر و 

    48    صعوبة علم األصول
 48    ليت حيصل هبا العلمء من أعظم األسباب االدعا

 49    عة مقاصد الشريمقدمة يف
 49    فضل من كتب يف املقاصداإلمام الشاطيب أ

 50    املصلحة عند احلنابلة
 50    يعةر املصلحة ابب دخل منه خفافيش حاولت هدم الش

 51    العلماء الذين هلم إسهام يف علم األصول والقواعد الفقهية
 52    حكم زايرة أماكن السرية النبوية

 53    فهرس املوضوعات
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