فوائد من مصنفات الشيخ صاحل آل الشيخ

مجع

فهد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشويرخ

حقوق الطبع والنشر لكل مسلم

بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ,نبينا حممد
وعلى آله وأصحابه أمجعني...أما بعد :فمن أهل العلم املتأخرين معايل الشيخ صاحل
يسر
بن عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ ,والشيخ له مصنفات كثرية ,وقد ّ

هللا الكرمي فقرأت أكثرها ,واخرتت بعضاً مما يوجد هبا من فوائد ,أسأل هللا الكرمي أن

ينفع اجلميع هبا.
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فصل :مسائل يف العقيدة
ال جيوز إدراج اسم القدمي يف أمساء هللا:
قا ل الشيخ :يف وصف هللا ابلقدم واسم القدمي ,وهذا من األمساء اليت مسى هللا هبا
املتكلمون ,ونصوص الكتاب والسنة ليس فيها هذا االسم ,وأن إدراج اسم القدمي
يف أمساء هللا هذا غلط ,وال جيوز ذلك ألمور:
األول :أن القاعدة اليت جيب اتباعها يف األمساء والصفات " :أال يتجاوز فيها القرآن
واحلديث " ,ولفظ أو اسم القدمي ,أو الوصف ابلقدم مل أيت يف القرآن وال يف السنة,
فيكون يف إثباته ٍ
تعد على النص.
الثاين أن أمساء هللا عز وجل كلها أمساء مدح وهي أمساء حسىن ,واسم القدمي ال يتدح
هللا به ,ألن هللا وصف به العرجون ,والقدمي قد يكون صفة مدح ,وقد يكون صفة ذم
الثالث :أن اسم هللا القدمي ال يدعى هللا عز وجل به ,فال يقول القائل يف دعائه :اي
قدمي اعطين ,أو اي أيها القدمي ,أو اي رب أسألك أبنك أنت القدمي أن تعطيين كذا.
واألمساء احلسىن يدعى هللا عز وجل هبا ,وذلك لقوله ( :وهلل األمساء احلسىن فادعوه
هبا ) [األعراف[ ]180 :شرح العقيدة الطحاوية]70/1:
امسا الرب األعظمان:
قال الشيخ :هذان االمسان ( احلي ) ,و ( القيوم ) قد قيل فيهما _ وهو قول قوي
وله حظ من الرتجيح _ أهنما امسا الرب األعظمان ,فاالسم األعظم الذي إذا دعي
هللا عز وجل به أجاب ,وإذا سئل به أعطي ,كما جاء يف احلديث ,هو يف سورة البقرة
ويف سورة آل عمران ,وفيهما قول هللا عز وجل ( :هللا ال إله إال هو احلي القيُّوم )
[شرح العقيدة الطحاوية]88/1:
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مثرات العقيدة الصحيحة يف القلوب واألعمال:
قال الشيخ :حقيقة اإليان أبمساء هللا عز وجل وبصفاته يثمر مثرات عملية يف القلب,
من وجل القلوب ,ومن إجالل هللا عز وجل ,وحب القلوب جلمال هللا عز وجل,
وأنواع ما حيدث يف القلب من اإليان ,ومدارج اإليان اليت تتصل ابإليان ابألمساء
والصفات ,كذلك اإليان ابجلنة والنار .كذلك اإليان ابلعرش والكرسي ملن أتمله,
فإنه جيعل القلب خاضعاً لربنا جل جالله ,وجيعل القلب خمبتاً منيباً هلل عز وجل ,فإن
غفل جاء تعظيمه وإيانه وعقيدته ابإلانبة السريعة واالستغفار احلق.

إذاً حني نبحث هذه املباحث يف العقيدة ليست كما يبحثها أهل الكالم املذموم ,يف

كوهنا أشياء ال مثرة هلا يف اإليان والعمل الصاحل وتعبد املرء هلل عز وجل ,فإن كل
شيء وصفه هللا عز وجل لنا من األمور الغيبة مل يقصد إياننا به واعتقادان له من جهة
الوجود ,دون جهة اإليان وما يثمر منه ,بل قصد اإليان به يعين :بوجود ,وأثر
اإليان الذي حيدثه يف النفس ألن املقصود إصالح القلوب هلل عز وجل[.شرح
الطحاوية]472/1:وهلذا الوصية للجميع أهنم إذا تعلموا العقيدة ,فإهنم يعملون هبا,
ألن صالح القلب به تصلح األعمال ,وهذا واقع .وأما أهل الكالم وأهل البدع,

فإهنم يعلمون مسائل االعتقاد كمسائل عقلية ,ينظرون إليها نظراً عقلياً برهانياً عقليّاً
أو نقلياً ,دون نظر يف آاثر ذلك ,وهذا جتد ألجله فيهم من قسوة القلوب ,ومن قلة
العبادة ,وترك التواضع ,والكرب....إىل آخره من الصفات املذمومة ما فيهم ,خبالف

أهل احلق من أهل السنة واحلديث والعبادة ,فإهنم ألني قلوابً ,ألجل ما معهم من
العلم ابهلل عزوجل ,وأكثر تواضعاً للخلق ,ونفعاً للعباد ,وخوفاً من هللا عز وجل ,ألن
صحة العقيدة أمثرت يف قلوهبم ويف أعماهلم كذلك[.شرح الطحاوية]197/2:
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مثرات اإليان ابألمساء والصفات:
أوالً :أعظم مثرة لإليان ابألمساء والصفات ولتوحيد األمساء والصفات :حتقيق ما
أوجب هللا عز وجل من اإليان به ,هللا عز وجل أمران ابإليان به ,فمن آمن ابألمساء
والصفات مجيعاً كما أخرب هللا عز وجل هبا وأخرب هبا نبيه صلى هللا عليه وسلم ,فقد
حرف يف ذلك ومل يؤمن هبا مجيعاً ,فلن تظهر مثرات اإليان على
حقق اإليان ,ومن َّ
احلقيقة فيه من جهة أداء الواجب وامتثال الواجب.

الثمرة الثانية :عبادة هللا وحده ال شريك له ,كما ذكران عند قوله عز وجل ( :وهلل
األمساء احلسىن فادعوه هبا ) [األعراف]180:
حقيقية اإليان ابألمساء والصفات أنه يقود حتماً إىل توحيد هللا عز وجل حق توحيده,
وأن يعبد هللا وحده ال شريك له.

الثمرة الثالثة  :املؤمن ابألمساء والصفات يلني لسانه حبسن الثناء على هللا ,ومن أكثر
س يف قلبه لذة اللذة واحلالوة ملناجاته.
الثناء على هللا عز وجل قرب منه ,وأح ّ

من مثراهتا :العلم ابلكتاب والسنة ,أعظم العلوم هي علم الكتاب والسنة...أكثر
اآلايت جتد أهنا خمتومة مباذا ؟ أبمساء هللا وصفاته ,فإذا كان ما عندك علم ابألمساء
والصفات اليت ينتج عنها اإليان ,فسيكون عندك نقص يف معرفة اآلايت ,وابلتايل
سيكون عندك نقص يف معرفة القرآن .العلم ابلقرآن العلم ابلسنة ,وهكذا.
األثر اخلامس :التدبر يف ملكوت هللا عز وجل ,هللا عز وجل يقول ( :قل انظروا ماذا
يف السموات واألرض ) [يونس ]101:إذا عظم العلم ابألمساء والصفات نظرت إىل
امللكوت بنظرة أخرى ,نظرت إىل خملوقات هللا ,من اجلبال ,والنجم ,والشمس,
والقمر ,واحلجر ,والزواحف ,نظرت إليها بنظر كلها يدل على هللا عز وجل.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()6ـ

السادس :من اآلاثر عظم التوكل على هللا عز وجل ,فإذا أتملت يف أمساء هللا عز
وجل ,اليت توقن معها أبنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء ,هو الذي بيده األمر,
هو الذي بيده قلوب العباد ,هو الذي خيفض ويرفع ,هو الذي يرض ويسقم ويعايف,
هو الذي يقبض ويبسط ,هو الذي جييب ,هو الذي ينصر ,هو الذي خيذل ,هو
الذي يعز .من الذي يفعل ذلك كله ؟ هو هللا عز وجل ,من الذي يلك امللك على
احلقيقة ؟ هو هللا عز وجل ,من الذي يلك خزائن السماوات واألرض ؟ هو هللا عز
وجل ,من القوي من اجلبار من العزيز من املقتدر ؟ هو هللا عز وجل.
إذاً ,يعظم عند العبد التوكل على هللا عز وجل ,ال ينظر إىل غريه إال نظرة أسباب,
أما حقيقة ركون القلب فهو إىل هللا عز وجل ,وركونه إىل هللا منه سبحانه وتعاىل إليه,
ففروا إىل هللا ,ففروا منه سبحانه وتعاىل إليه ,وهو يعظم التوكل عليه عز وجل.
الثمرة السابعة :أن العلم أبمساء هللا وصفاته حتصل معه االستقامة واخلشية ,وهللا عز
وجل أمران ابالستقامة ( ,فاستقم كما أمرت ) [هود ]112:االستقامة مأمور هبا هلا
وسيلة هلا...من وسائلها العلم ابهلل عز وجل ,فإذا تعبدت هللا عز وجل بعد العلم به,
فإنه يعظم عندك شأن االستقامة وينتج عندك حينئذ اخلشية.
األثر الثامن من آاثر اإليان أبمساء هللا عز وجل وبصفاته :تعظيم شأن الذنب,
وتعظيم شأن طلب املغفرة واالستغفار ,فالذي يعلم هللا عز وجل أبمسائه وصفاته,
يعلم عظم شأن الذنب الذي يقع فيه هو أو يقع فيه العباد ,فتجد أنه فيما يقع فيه
يسارع إىل طلب املغفرة والرضوان منه عز وجل ,لعلمه مبا له من أمساء وصفات,
لعلمه بربه عز وجل[.حماضرات عقدية :حماضرة :آاثر اإليان أبمساء هللا وصفاته:
]478
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هجران أهل البدع:
قال الشيخ :قال املؤلف " :من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم " وهذا هو الذي
كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان املبتدعة يف جمالسهم وال خمالطتهم,
بل هجرهم ابلكالم ,وهجراهنم ابألبدان ,حىت ختمد بدعهم ,وحىت ال ينتشر
شرهم....ونالحظ اليوم أنه يف هذه املسألة ترك كثري هذا األصل ,فكثري من الناس
خيالط املبتدعة وال يهجرهم حلجج شىت :إما دنيوية ,وإما دعوية ,أو دينية ,وهذا مما
ينبغي التنبه له والتحذير منه ,ألن هجران أهل البدع متعني ,قال جتوز خمالطتهم
بدعوى أن ذلك للدعوة ,وال جتوز خمالطتهم بدعوى أن ذلك للدنيا ,وال خمالطتهم
وعدم االنكار بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذا ,إال ملن أراد أن ينقلهم لما هو
غري عليهم[.شرح ملعة االعتقاد]156-155:
أفضل مما هم فيه وأن ينكر عليهم وي ّ
الربكة:

قال الشيخ :كل مسلم فيه بركة ,وهذه الربكة ليست بركة ذات ,وإمنا هي بركة عمل,
وبركة ما معه من اإلسالم واإليان ,وما يف قلبه من اإليقان والتعظيم هلل جل وعال
واإلجالل له ,واالتباع لرسوله صلى هللا عليه وسلم ,فهذه الربكة اليت يف العلم ,أو
العمل ,أو الصالح ال تنتقل من شخص إىل آخر ,وعليه فيكون معىن التربك أبهل
الصالح هو :االقتداء هبم يف صالحهم ,والتربك أبهل العلم هو :األخذ من علمهم
تمسح هبم[.التمهيد لشرح
واالستفادة منه ,وهكذا ,وال جيوز أن يتربَّك هبم مبعىن أن ي َّ
كتاب التوحيد]130-129:
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دين هللا واحد:
قال الشيخ :دين هللا يف األرض والسماء واحد ,كما قال الطحاوي هنا ,فحينئذ
ليس عندان أداين مساوية ,وال األداين الثالثة ,ومن عرب عن اليهودية ,والنصرانية,
واإلسالم ,أو غريها أيضاً أهنا أداين مساوية هذا غلط عقدي ,وغلط أيضاً على
الشريعة وعلى العقيدة ,ألن الدين واحد ,كما قال عزوجل ( :إن الدين عند هللا
اإلسالم ) [آل عمران ]19:فالدين الذي جاء من السماء من عند هللا ,وارتضاه هللا
يف السماء ,وارتضاه يف األرض واحد ليس ابثنني وليس بثالثة ,فمن الغلط قول
القائل :األداين السماوية الثالثة :اليهودية ,والنصرانية ,واإلسالم[.شرح العقيدة
الطحاوية]477/2:
احلفاظ على التوحيد ,وعدم التساهل يف جزئية منه:
قال الشيخ :أتمل قول هللا عز وجل خمرباً عن دعاء إبراهيم عليه السالم ( :واجنبين
وبين أن نعبد األصنام ) [إبراهيم ]35:قال العلماء :خاف على نفسه _ وهو
إبراهيم خليل هللا عليه السالم _ وخاف على بنيه عبادة األصنام .قال إبراهيم
التيمي رمحه هللا يف تفسريها " :ومن أيمن البالء بعد إبراهيم " فإذا كنت ال أتمن
البالء فال بد أن تضع محاية قوية وسور منيع أن يتطرق إليك ذلك.
بعضهم يقول :هل ممكن _ نعوذ ابهلل _ أن نعبد األواثن أو األصنام ؟ نقول :رمبا مل
يكن ممكنا _ بفضل هللا ونعمته _ يف جيلك ,ولكن تساهلك جزئية ولو صغريه,
وبعد زمن يتساهلون يف جزئية أخرى ,مث يصل األمر إىل مرحلة ال تتواصى فيها على
احلفاظ على التوحيد[.شرح كشف الشبهات]24:
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من كان هللا معه فاخلوف منه بعيد:
قال الشيخ :معية هللا اخلاصة لعباده املؤمنني _ مثل الرسل وأهل الصالح وأهل
العلم _ هذه املعية اخلاصة معناها التوفيق والتأييد واإلعانة والنصرة على أعدائهم,
وهلذا قال هللا عز وجل يف سورة براءة حينما أخرب عن هجرة النيب صلى هللا عليه
وسلم وما كان من شأنه يف الغار ( :إال تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين

كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا )
[التوبة ]40:يعين معنا بنصره وأتييده وتوفيقه ,ومن كان هللا معه فاخلوف منه بعيد,
وكذلك األذى بعيد عنه [.الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية]450/1:
الفرق بني البدعة وخمالفة السنة:
قال الشيخ :الضابط بني العمل املبتدع وبني العمل املخالف للسنة ,أن يكون العمل
هل هو ملتزم به أم غري ملتزم به ,فإذا عمل على خالف السنة أبن تعبّد بذلك مرة

أو مرتني ,ومل يلتزم به من جهة العدد ,أو من جهة اهليئة ,أو من جهة الزمن ,أو من

جهة املكان ,فإنه يقال :خالف السنة.
أما إذا عمل عمالً يريد به التقرب إىل هللا عز وجل والتزم به عدداً خمالفاً للسنة ,أو

التزم به هيئة خمالفة للسنة ,أو التزم به زماانً خمالفاً للسنة ,أو التزم به مكاانً خمالفاً
للسنة صار بدعة ,هذه أربعة أشياء :يف العدد ,واهليئة ,والزمان ,واملكان ,فمن أخطأ
السنة وتعبد ومل يلتزم يقال له :هذا خالف السنة ,وأما إذا التزم بطريقته وواظب
عليها ,فإنه يقال :هذا صاحب بدعة ,وهذا العمل بدعة[.الآللئ البهية يف شرح
العقيدة الواسطية]544_543/2:
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يغر هبا الكاهن من أيتيه:
وسائل ّ

قال الشيخ :أصناف الكهانة كثرية جداً ,وجامعها الذي جيمعها أن يستخدم الكاهن

وسيلة ظاهرة عنده ليقنع السائل أبنه وصل إليه العلم عن طريق أمور ظاهرية عملية,
اترة يقول :عن طريق النجوم ,واترة يقول :عن طريق اخلط ,أو عن طريق الطرق ,أو
عن طريق الودع ,أو عن طريق الفجان ,أو عن طريق الكف ,أو عن طريق النظر يف

يغر هبا
األرض يف حصى جيعله ,أو عن طريق اخلشب وحنو ذلك ,هذه كلها وسائل ّ

الكاهن من أي تيه ,هي يف احلقيقة هي وسائل ال حتصل العلم ذاك ,ولكن العلم جاءه
عن طريق اجلن ,وهذه الوسيلة إمنا هي وسيلة للضحك على الناس ,وسيلة لكي يظن
الظان أهنا تؤدي إىل العلم ,وأن هؤالء أصحاب علم وفن هبذه األمور ,ويف الواقع
هو ال يتحصل على العلم الغييب عن طريق خط ,أو عن طريق فنجان ,أو عن طريق
النظر يف الربوج ,أو حنو ذلك ,وإمنا أيتيه العلم عن طريق اجلن ,وهو يظهر هذه
األشياء حىت حيصل على املقصود ,حىت تصدقه الناس أنه ال يستخدم اجلن[.شرح
فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]297/2:
من سعادة املؤمن وطالب العلم أن يكون دائم التعلم للتوحيد:
قال الشيخ :العلم هو الشفاء ,فالتعلم ال بد منه ,ومن قال :التوحيد أمر فطري ,ال
حنتاج إىل أن تعلمه ,وال إىل أن نبذل فيه الوقت ,وال اجلهد .فهذا جاهل بنفسه,
وجاهل حبق ربه عز وجل ,بل التوحيد حيتاج العبد أن يتعلمه دائماً ,حىت ال يقع يف
شيء من نواقض ذلك التوحيد...,فمن عالمات سعادة املؤمن ,وطالب العلم,

والداعي إىل هللا عز وجل أن يكون دائم التعلم للتوحيد ,والقراءة يف مسائله [شرح
كشف الشبهات]364:
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التفكر يف عظمة هللا عز وجل وعظمة صفاته:
قال الشيخ :ال بد للعبد من التفكر يف عظمة هللا عز وجل وعظمة صفاته ,وكيف
أنك إذا أتملت تركيب السماوات بعضها على بعض ,وعظم السماوات وعظم
األرض ابلنسبة لك أنت ,مث عظم السماوات ابلنسبة لألرض ,مث عظم الكرسي
ابلنسبة للسماوات ,مث عظم العرش ,تتصاغر وتتصاغر حىت توجب على نفسك
تعظيم هللا عز وجل حق تعظيمه ,وتوجب على نفسك الذل ,ألن العبد ال ينفك إذا
آمن هبذا حقيقة أن يكون أذل وأال يرتفع وال يتكرب ,ألنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة
خلقه ومقداره ,مث هو يعظم هللا حق تعظيمه.
وأصل اإليان التذلل هلل بعد اإليان بربوبيته سبحانه وتعاىل وأمسائه وصفاته وألوهيته,
فكلما كان العبد أكثر ذالً وتعظيماً هلل عز وجل وخشوعاً يف القلب كان أكثر إياانً
وأعظم مقاماً عند هللا عز وجل ( :إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ) [احلجرات]13:
[شرح أصول اإليان]95_94:
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فصل :العلم وأهله
حقيقة العلم:
قال الشيخ :حقيقة العلم هو العلم بكتاب هللا عز وجل ,وبسنة رسوله صلى هللا
عليه وسلم ,إذ ال أرفع يف الكالم وال أعظم قدراً من كالم ربنا عز وجل ,وال أعظم
وال أرفع بعده من كالم نبينا صلى هللا عليه وسلم ,فاملوفق واملبارك من علم وعلَّم,
واجتهد يف ذلك[.حماضرات التفسري]105:
بركة العلم:
قال الشيخ :من أعظم أسباب الربكة يف العلم أن تكون نيتك صاحلة فيه...,والنية
الصاحلة يف العلم أن تنوى أن ترفع اجلهل عن نفسك ,مث تنوى رفع اجلهل عن عريك,
فمن استقام له هذان األمران ,أو األول منهما ,فهو على نية صاحلة يف العلم ,فريجى
له القبول ,وهذا القصد وهذه النية ينفعانك كثرياً إذا استحضرهتما يف العلم[.شرح
كتاب الطهرة من بلوغ املرام]10-9:
اإلنسان يشرف ابلعلم:
قال الشيخ :إذا نظرت إىل كتب الرتاجم _ اليت هي قريبة من بني يديك اليوم _
وجدت أن أمماً من أهل العلم سبقوا ,وبذلوا يف العلم نفيس أوقاهتم ,وكانت
الصعوابت لديهم عظيمة ,ومع ذلك أقبلوا على العلم ,مل ؟ ألهنم يعلمون أن
اإلنسان إمنا يشرف ابلعلم ,وأن املسلم إذا مل يكن حاوايً للعلم بني جنبات صدره,
فإنه ليس بشيء ,فبقدر العلم الذي حتويه تكون منزلتك ,فبالعلم ترفع ,وبعدم العلم
ختفض ,قال هللا عز وجل ( :يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات )
[اجملادلة[]11:حماضرات سياسية واجتماعية]269:
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البعد عن امللذات يف بعض األحيان:
قال الشيخ :ينبغي على طالب العلم ,وعلى الرجل الصاحل ,والعبد الصاحل ,وكذلك
املرأة الصاحلة ,أن يعود نفسه على البعد عن امللذات يف بعض األحيان.
وحنن اليوم _ كما ترون _ فاضت علينا األمور ,حبيث إن الناس يتنافسون فيما
يرحيهم ,وينبغي على املرء بني احلني واآلخر أن يذكر نفسه مبا فيه تقشف ,وما فيه
معاجلة لبعض األمور العسرية عليه بعض الشيء ,مما فيه ترك امللذات أو ترك
استعمال األشياء ,تذكراً لنعمة هللا عز وجل عليك ,إما يف الثياب ,أو املسكن ,أو يف

الفراش ,وحنو ذلك ,فيتذكر العبد النعمة ,ويتذكر حال املصطفى صلى هللا عليه
وسلم[.شرح كتاب الطهارة من بلوغ املرام]54:
عدم االستعجال يف االعرتاض على أهل العلم:
قال الشيخ :ينبغي على طالب العلم عموماً فيما يسمع ,أو يقرأ أن ال يبادر
ابالعرتاض على أهل العلم الراسخني فيه فيما يوردون أو يقررون ,أو يقبلون من
الرواايت ,بل جيب عليه أن يتمهل ,وأن يطالع ,وأن ال يعجل ابإلنكار ,ألن هللا عز
وجل يقول ( :وفوق كل ذي ٍ
علم عليم ) [يوسف ]76:فطالب العلم قد تشكل
عليه املسألة ,وقد يستغرب صنيع بعض أهل العلم ,فال ينبغي له أن يستعجل وينتقد
أو ينكر ,أو حنو ذلك ,بل يتأىن ,ويتأىن حىت يستبني له وجه كالم أهل العلم ,خاصة
السنة ,والراسخني يف العلم املقتدى هبم...,وهذا حسن يف أن
إذا كانوا من أئمة ُّ
طالب العلم يكون دائماً متأنياً غري عجل يف مسائل العلم ,أو يف انتقاد أهل العلم أو
خنو ذلك ,فيكون متأنياً ,ألن مع املستعجل الزلل[.تفسري املفصل ,من سورة " ق"

إىل سورة احلديد]241:
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كشف اإلشكال يف بعض املسائل قد حيتاج إىل وقت طويل:
قال الشيخ :اترة يعرض إشكال يف أي مسألة ,واإلشكال جيد أن يكون عند طالب
العلم ,ألن معرفة اإلشكال علم ,وكشف اإلشكال علم آخر...,وإذا أشكل ,فال
يلزم أن يكشف عنه الساعة ,أو يف يوم ,أو يف يومني ,أو يف شهر ,أو يف سنة ,فقد
بقيت بعض املسائل عند طائفة من أهل العلم سنني عدداً ,ومل تكشف هلم حىت
استبان هلم ,وأذكر يف موضع قال احلافظ ابن حجر فيه :وبقيت هذه يف نفسي
ثالثني سنة حىت أزال هللا اإلشكال [تفسري املفصل]242:
حتري احلق ال يكون سبباً يف الفرقة ,ووقوع البغضاء والشحناء:

قال الشيخ :حيرص طالب العلم على حتري احلق...وال جيعل حتريه للحق سبباً يف فرقة

العباد ,وال سبباً يف وقوع البغضاء والشحناء بينهم ,بل يتودد يف ذلك كثرياً ,وال
جيادل جمادلة الذي يريد االنتصار والقوة ,بل يتكلم يف ذلك بسكينة وهدوء ,وما

أمجل قول اإلمام مالك رمحه هللا يف حنو هذا ملا قيل له :الرجل تكون عنده السنة
أجيادل عنها ؟...قال " :ال ,خيرب ابلسنة ,فإن قبلت منه وإال سكت ".ألن الشيطان
أييت ,فيجعل اإلنسان ينتصر لنفسه ال للسنة ,وهذا مسلك شائك يف النفوس ,وينايف
اإلخالص ,وينايف ما جيب.
هلذا يعود طالب العلم نفسه على احللم والصرب وعلى أن ال ينتصر لنفسه يف املسائل
العلمية ,حىت لو جاء املقابل ,وطعن فيه ويف علمه ,وطعن يف طريقته يف اإليراد ال
يتأثر هبذا ,وجيعل الكالم على العلم ,ألنه مبلغ للعلم ,وليس منتصراً لنفسه,
واملنتصر لنفسه حيرم نفسه انتصار هللا عز وجل له[شرح العقيدة الطحاوية,471/2:
]474
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تزكية من ال يعلم حاله:
قال الشيخ :ال جيوز أن يزكى املرء من ال يعلم حاله ,وهذا مع األسف انتشر يف هذا
الزمن حىت بني طلبة العلم ,فيزكي املرء اآلخر ,وهو ال يعلم حاله بناءً على ظاهر
أمره يسميها تزكية ,رمبا كتب له يف هذا ,ورمبا أتى ,وأثىن عليه وإذا دقق األمر إذ هو
ال يعرفه معرفة جيدة[.تفسري املفصل]206:
الدعاء للمتعلمني ابلرمحة جيعل قلب املتعلم قابالً للعلم:

قال الشيخ :قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب " :اعلم رمحك هللا " دعاء للمتعلم
ابلرمحة ,ألن مبىن التعلم بني العامل واملتعلم هو الرتاحم.
وقوله " :اعلم ارشدك هللا لطاعته " دعا للمتعلم بقوله " أرشدك هللا " وهذا الذي
ينبغي على املعلمني ,أن يكونوا متلطفني ابملتعلمني ,ألن التلطف والتعامل معهم
أبحسن ما جيد املعلم جيعل قلب املتعلم قابالً للعلم متفتحاً له ,مقبالً عليه[.شرح
ثالثة األصول]45-13:
أهل العلم والبعد عن الدنيا:
قال الشيخ :أهل العلم إذا سلموا من الدنيا ,وسلموا من اهلوى ,سلموا من الرغب
يف املناصب ,الرغب يف الشهرة ,الرغب يف االنتصار للنفس ,ابرك هللا عز وجل هلم
وفيهم ,ورزقهم القبول ,أما إذا كان اهلم االنتصار للنفس ,فهنا يبدأ النزول يف حق
من كان كذلك[.حماضرات يف الرتاجم]281:
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املبتدع ما يتحمل عنه:
لب الشيخ عن األخذ عن شيخ عنده بدعٌ ؟ فأجابه :ما يصح ،املبتدع ما
سأل طا ٌ
تتحمل عنه ،وال كرامة لست ٍ
حباجة إليه ،جتد غريه ،مث مسائل اإلسناد واإلجازات يف
القرآن أو يف السنة ،يف احلديث فيها نوع ُّ
تلذ ٍذ ،وفيها نوع ممن يعتين هبا نوع تكاثر،
وليست كلها عن حاجة شرعية ،فتجلس معه وأتخذ منه ،مث يقع يف قلبك حمبته ،وما
عرض نفسك للخطر ،إذا ما وجدت من
من معلم يفيدك إال وسيقع يف قلبك حمبته ،ت ّ
أمر آخر[.لقاءات وجلسات]86/1:
يعلمك الواجب إال هو ،فهذا ٌ
التواصل مع العلم:

ال بد يف طلب العلم من التدرج فيه على أصوله ,وعلى منهجية واضحة ,وال بد أن
أنخذ العلم على أنه ليس فيه شيء سهل ,بل كلّه ثقيل من حيث فهمه ,وتثبيته,
واستمراره مع طالب العلم ,فهو ثقيل ال بد له من مواصلة ومتابعة ,فالعلم ينسى إذا
ترك ,وإذا تواصل معه طالب العلم فإنه يبقى[.شرح األربعني النووية]9:
إذا حتول النقاش إىل جدال فخريمها الذي يصمت:
قال الشيخ :ينبغي لطالب العلم أال يشتغل ابجملادلة اليت ال يقصد منها الوصول إىل
احلق ,فإذا تناقشت مع أحد ,حىت ولو كان من طلبة العلم ,أو إخوانك أو من
زمالئك ,فال تفتح سبيالً للشيطان ,ال أبس أن يكون النقاش لبيان حكم مسألة
وبيان احلق فيها ,أما إذا حتول النقاش إىل جمادلة ,فخريمها الذي يصمت ,ألهنا
انصرفت عن بيان احلق ,وصار هذا ينتصر لرأيه ,وهذا ينتصر لرأيه بقصد املغالبة
[شرح أصول اإليان]416:
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فصل :الدعوة إىل هللا عز وجل
أثر الدعوة إىل عز وجل على الداعية:
قال الشيخ :الفرد إذا دعا إىل هللا عز وجل ,وأمر ابملعروف ,وهنى عن املنكر ,آبداب
الدعوة وشروطها ,وحبسب ما أنيط به ,فإنه يقوى فيه أشياء إيانية:
** أوهلا :أنه يضعف تسلط الشيطان على النفس ,ويكره الشر ,وابلتايل يضعف أثر
الشيطان عليه يف حتبيب الشر إليه.
أثره عليه من جهة العزة ,وخاصة يف مثل هذا الزمن الذي انتشرت فيه كثري من
امللهيات ,واملغرايت ,والصادات عن احلق وااللتزام به ,واملغريات للفطرة اليت جعل
هللا الناس عليها ,هو إذا دعا ,وأمر ,وهنى ,ونشر اخلري ,فإنه يكون عنده عزة ,هذه
العزة تبعثه على عدم قبول الشر أن يدخل إليه ,عدم قبول أن ينفذ إليه ما يعكر
عليه دينه.
** من أثر الدعوة إىل هللا عز وجل على النفس أن الداعية إىل هللا عز وجل حيب
أهل اخلري ,ويعينهم ,ألنه إذا أحب الدعوة ,وأحب نشر دين هللا عز وجل ,وأحب
تكثري اخلري ,فإنه حينئذ حيب أهل اخلري ,واملرء مع من أحب.
** من أثر الدعوة على اإلنسان يف نفسه أن الداعية إىل هللا عز وجل يشعر
ابلسعادة ,ويشعر ابنشراح الصدر ,ليس عند الداعية إىل هللا عز وجل قلق وال ريب
يف صدره ,وال بعد عن السكينة والطمأنينة ألنه دعا.
** وآخرها :أن الدعوة إىل هللا عز وجل توطن اإلنسان املسلم الذي يشي يف هذا
السبيل ,توطنه على أمر عظيم جلل ,وهو حب اآلخرة وعدم الركون إىل الدنيا,
والركون إىل الدنيا وحب الدنيا هو رأس كل خطيئة[حماضرات منهجية]28:
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احلياة يف سبيل هللا أعظم ,وأش ُّق من املوت يف سبيل هللا:
قال الشيخ :من أمجل الكلمات املورثة عن مساحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن ابز
رمحه هللا ,الذي هو والد الدعاة ,وشيخهم ,ومربيهم يف الثالثني سنة املاضية _ رفع
هللا قدره ,وأعلى منزلته مع النبيني ,والصديقني ,والشهداء ,والصاحلني ,من أمجل,
وأبلغ كلماته أنه قال رمحه هللا كلمة تبلغ إىل العظم أتثرياً ,ملا تكلم يف موطن عن
الدعوة ,قال " :احلياة يف سبيل هللا أعظمُّ ,
وأشق من املوت يف سبيل هللا".
وهذا حق ,وكلمة تبلغ إىل العظم أتثرياً ,احلياة يف سبيل هللا صعبة ,واملوت يف سبيل
هللا ,جياهد سنة ,سنتني ,يوت يف سبيل هللا ,صحيح فقدان احلياة ,ولكنه مع املثابرة,
وحسن النية يبلغ هذه املرتبة ,إذا كتب هللا له الشهادة ,ولكن احلياة يف سبيل هللا
أشق ,ومنها احلياة يف سبيل الدعوة ,وكلنا حيس بذلك ما بني واقع يثبط ,وما بني
شهوات تصرف ,واملرء يف ساحة اجلهاد الفعلية ,أعىن :ساحة اجلهاد امليداين يف
القتال يف سبيل هللا ,ال بد أن يدافع عن نفسه ,ال بد أن فيه مشقة ,ويدافع عن
نفسه ,وإقدام فيه عواطف النفس املعتادة ,مث يزعم ,ويتوكل ,ويقدم ,وكذلك يف أمر
الدعوة ,احلياة يف سبيل هللا بعامة أن يكون فعالً األمر يف رفعة دين هللا عز وجل ,ويف

تبليغ هذه الدعوة الذي هو واجبنا مجيعاً ,ال شك أنه شاق وصعب ,ألنه يصرف
عن أشياء ,وجيعل املرء يفكر ,وينظر يف التأثريات ,وهذا صاد عنه ,وهذا ال يرغب,
وهذا ينتقد ,ولوال الصرب منحة من هللا عز وجل ,ما بقي يف هذا امليدان ال املتحدث,
وال السامع ,ألن األمر كما ترون أمر ضخم ,وكبري ,نسأل هللا عز وجل أن يثبتنا,
وإايكم ,وأن جيعلنا صبورين على احلياة يف سبيل هللا[ .لقاءات وجلسات]358/2 :
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الدعوة إىل اإلسالم بشموله ,مع البداءة ابألهم فاملهم:
قال الشيخ :ينبغي كمنهج أن يؤخذ ابإلسالم يف مشوله يف الدعوة ,ألن دعوة الناس
إىل اإلسالم ,يعين من املسلمني ومن غري املسلمني ,حبسب احلكمة والتدرج والبداءة
ابألهم فاملهم إىل آخره ,لكن يدعى إىل اإلسالم بشموله ,فالذي ال يهتم مثالً بدعوة

الناس إىل توحيد هللا عز وجل ,وحتقيق الشهادتني حتقيق اإلسالم ,فإنه مل يهتم

ابإلسالم الصحيح ,بل اهتم إبسالم يظنه انفعاً ورمبا كان غري انفع.

من الناس أيضاً من يقتصر يف دعوته على العقيدة فقط ,دون أن يدعو الناس فيما

يصلحهم يف العبادات ,وما يصلحهم يف األعمال ,وما يؤدون به حقوق العباد ,وهذا
أيضاً فيه نقص .فحقيقة اإلسالم _ وهو ما فسره اإلمام يف الباب الذي قبله _ هو

الذي جيب أن يتخذ منهاجاً للدعوة ,وهو اإلسالم الذي يشمل مجيع ما أمر هللا عز

وجل به أمر إجياب ,أو هنى عنه عز وجل وهنى عنه رسوله صلى هللا عليه وسلم هنى
حترمي ,مث أتيت بعد ذلك املستحبات وغريها من ابب التبع.
وهذا يؤكد أنه جيب أن يفهم كيف حتقق الدعوة يف حياة الناس ؟ وكيف يدعو املرء

إىل دين هللا عز وجل ,وأن تكون دعوته على وفق اإلسالم الصحيح ؟ إذا كان هو
سيدعو إىل اإلسالم الكامل الشامل فإنه هو يف نفسه جيب أن يكون ملتزماً ابإلسالم

وحتقيق ما جيب عليه من الدخول يف اإلسالم ,فإذا كان يدعو وال يسلم املسلمون
من لسانه ويده فإن هذا مل أيت مبا حيبه هللا عز وجل ويرضاه يف أمر الدعوة ,أو إذا
كان يدعو إىل شيء من اإلسالم ,ويقول الشيء اآلخر غري مهم ,كالذين يقولون :إن
الدعوة إىل العقيدة والتوحيد وتفهيم ذلك الناس غري مهم ,وبيان التوحيد والشرك
وما يضاد حقيقة اإلسالم أن هذا ليس مبهم ,املهم كذا وكذا.
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هؤالء أيضاً مل يراعوا األمانة ,ومل أيتوا ابإلسالم الذي أمر هللا عز وجل به.

كذلك من أتى الناس للناس ابلدعوة للزهدايت وترك حقيقة اإلسالم وأوامر اإلسالم
العظيمة واألمر والنهي والعلم والدعوة إىل التوحيد والعقيدة ,كذلك هذا مفرط.
فالواجب إذاً على اجلميع أن يتخذوا اإلسالم الكامل ,كما أمر هللا عز وجل به,
وكما جاء يف الكتاب والسنة ,أن يتخذوه منهجاً هلم.
وفيما أرى ويرى الكثري يف الواقع أن من أسباب وقوع اخلالف اليوم بني الناس يف
الدعوة ,وبني الذين يدعون _ سواء من األفراد أو غريهم _ أن السبب هو يف فهم
اإلسالم ويف طريقة الدعوة ,لكن لو أخذ اجلميع ابإلسالم كله فإهنم حينئذ سيلتقون
على كلمة سواء ,لكن هذا يراعي جوانب ال يراعيها ذاك ,وهذا يفرط يف أشياء,
وهذا يغلو يف أشياء ,وهكذا حىت صارت األمة ,حىت صار املخلصون على قلتهم يف
عموم األمة متفرقني إىل فرق وإىل أقوال وإىل مجاعات .نسأل هللا عز وجل السالمة
والعافية من كل ما خيالف طريقة اجلماعة األوىل[ .شرح فضل اإلسالم]190:
الغلط ال يرد بغلط:
قال الشيخ :مما جيب على عباد هللا املؤمنني إال حيدثوا أمساء تزيد من االفرتاق ,وهذا
حصل وحيصل يف كل زمان من أنه إذا تباغضت فئتان ملز هؤالء ابسم ,واآلخرون
مسوا أولئك ابسم ,فنشأت فرق جديدة أو نشأت مجاعات أو نشأت مذاهب وأفكار
جديدة زادت من فرقة املسلمني ,ومن قواعد أهل السنة واجلماعة :أن البدعة ال ترد
ببدعة والغلط ال يرد بغلط بل يصرب ,حىت اإلنسان إذا أعتدي عليه ونيل منه يصرب,
وحيتسب عند هللا عز وجل ,وال يقابل الباطل بباطل أو يقابل التسمية بتسمية...ألن
يفرق هذا أكثر وأكثر وال جتتمع النفوس[.شرح فضل اإلسالم]263:
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الداعية إىل هللا عزوجل عليه تبليغ رسالة هللا للناس وليس عليه هدايتهم:
قال الشيخ :ذكر هللا عز وجل قصة نوح يف سورة العنكبوت ليبني الزمن ( ,ولقد
أرسلنا نوحاً إىل قومه ) هذه موجودة يف أكثر من سورة ,قال ( :فلبث فيهم ٍ
ألف سنة
إال مخسني عاماً ) [العنكبوت ]14:وهذا هو اهلدف ,الزمن الطويل مع احلصيلة

القليلة ,الزمن الطويل الذي يفت الداعية ,كيف أان أمكث هذا الزمان الطويل ,ومل

أحصل على النتيجة ,كيف أبقى هذا الزمن الطويل والناس ال يستفيدون ,إما أن ما
أقوله مشكوك فيه ,وإما أن يكون الناس ال يستجيبون ,فيقتصر على نفسه ,ويرتك
الدعوة ,وإما وإما ,ولكن من عرف اهلدف ,وهو التبليغ عن هللا عز وجل رسالته,
وإبالغ الناس البالغ الذي أمر هللا به ,فإنه يتذكر قول هللا عز وجل ( :إن عليك إال
البالغ ) [الشورى[ ]17:لقاءات وجلسات]506/1:
ال مداهنة مع أهل الباطل يف احلق الواضح:
قال الشيخ :الذين تنازلوا عن احلق ودخلوا يف مصاحلات مع أهل الباطل أبنواع من
املصاحلات إما الفكرية أو الدينية ,وظنوا أن هذا فيه مصلحة ,أن هذا ترك للصرب
الواجب الذي أمر هللا عز وجل به ,ليس املهم أن يصلح الناس ,وإمنا املهم أن نوافق
احلكم الشرعي يف صالح الناس ,ألن الزمن احلكم فيه ليس لنا وإمنا هذا قدر هللا عز
وجل يضي يف خلقه فنوح عليه السالم مكث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاماً,
ومع ذلك فهو صابر على حكم هللا الكوين وعلى حكمه الشرعي وما مال مع القوم,
وما صاحلهم والنيب صلى هللا عليه وسلم ملا عرض عليه قومه املصاحلة أنزل هللا عز
وجل سورة الرباءة العظيمة(:قل اي أيها الكافرون*ال أعبد ما تعبدون)فإذاً ,ال مداهنة

مع أهل الباطل يف احلق الواضح الذي أنزله هللا عز وجل[.تفسري املفصل]136:
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احلرص على زايدة اإليان من األصول املهمة للداعية إىل هللا:
قال الشيخ :من صفات الداعية :تزكية النفس :من األصول املهمة يف تربية طالب
العلم والعلماء :تزكية النفس ,واحلرص على زايدة اإليان وتقويته ,فكان قلما جتد من
محلة الدعوة من الدعاة ,وطالب العلم ,يف أول زمان الدعوة إىل وقت قريب أن جتد
عندهم فتوراً يف العبادة ,أو ضعفاً يف التدين ,أو عدم حصول بعض النوافل هلم,
كقيام الليل ,واحلرص على الصيام ,وكثرة تالوة القرآن ,فكانوا يتنافسون يف ذلك,
بل كان األكثر منهم إذا أذن املؤذن األول ,كانوا يف املساجد ,وقد قاموا قبل ذلك
شيئاً من الليل[ .حماضرات منهجية]111:

استخفاف الذين ال يوقنون أبهل احلق:

قال هللا عز وجل ( :فاصرب إن وعد هللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون )
[الروم ]60:الذين ال يوقنون مهما كانوا ,سواء كانوا من أهل اإلسالم ,أو كانوا من
غري املسلمني ,فإن الواجب أال يستحف هؤالء أهل احلق يف دعوهتم ,وأن يصربوا
على صواب الطريق الذي هم فيه ألن العلم ابلنتائج عند هللا ( وال يستخفنك الذين
ال يوقنون) كيف يكون هذا االستخفاف ؟ االستخفاف بتحويله من جهة الصواب
يف دعوته ,االستخفاف جبره إىل شيء يوقع الدعوة يف إحراجات تعطل مصلحتها,
واستمرارها ,االستخفاف أبنه حيمل على أمور ينفعل معها ,ويغضب يف نفسه ,أو يف
مجاعته ,وفئته حىت يعمل أشياء تبغضها الدعوة بسبب تصرفاته اليت استخف هبا,
يستخف من جهة أنه يغضب ,أو يقال له كالم فيه غضب ,فيغضبه حىت يقول كالماً
يف حالة غضب ينقل عنه ,فيؤثر على مسعته ,ومسعة دعوته ,وما يقوله ,وما ينشره.
[لقاءات وجلسات]507/1:
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الرد على كل م ٍ
عاد لإلسالم من الكفار ,وأهل البدع:
قال الشيخ :الرد على املبتدعة هذا ظاهر يف حال أئمة اإلسالم...,ومل يشغلوا
أنفسهم ابلرد على اليهود والنصارى وسائر ملل أهل الكفر ,وذلك ألن شر املبتدع
قد ال يظهر لكثري من أهل اإلسالم ,وال يؤمن على أهل اإلسالم ,أما الكافر
األصلي من اليهود والنصارى فش ّره وضرره ّبني واضح لكل مسلم.

فرطون يف الر ّد على اليهود
وهلذا ال حيسن أن ينسب إىل أهل السنة واجلماعة أهنم م ّ

والنصارى ومنشغلون ابلرد على أهل اإلسالم ,كما قال بعض العقالنيني من املعتزلة
وغريهم :إن أهل السنة انشغلوا ابلرد على أهل اإلسالم وتركوا الرد على
الكفار...هذا سببه هو ما سبق بيانه من أن شر البدع أعظم ,ألن هؤالء يدخلون
على املسلمني ابسم اإلسالم ,وأما اليهود والنصارى ففي القلب منهم نفرة.
وليس معىن هذا ذلك أن املؤمنني من أهل السنة ال ينشغلون ابلرد على اليهود
والنصارى...فالرد على كل م ٍ
عاد لإلسالم من الكفار األصليني ومن أهل البدع متعني
كل منا يرد يف جماله :منّا من ير ّد على اليهود والنصارى ,ومنّا من ير ّد على
وفرض...و ّ
املبتدعة ,وحنن مجيعاً نكون حامني لبيضة اإلسالم من تلبيسات امللبسني ,ومن بدع

املبتدعني ,وشرك املشركني ,وضالالت الكفار[.شرح ملعة االعتقاد]157-156:
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فصل :مسائل تتعلق ابلكتب
دراسة كتاب كشف الشبهات تكون بعد دراسة كتاب التوحيد:
نوصى اجلميع أبن يدرسوا كتاب التوحيد دراسة مفصلة حىت يستفيدوا من هذه
الرسالة ومن مل يدرس كتاب التوحيد دراسة مفصلة بدقة فقد ال تتضح عنده الردود
على بعص الشبهات ترد عليه وهذا ال نريده ألننا نسري مبنهجية يف طلب العلم
واألصل أن دراسة كشف الشبهات تكون بعد دراسة كتاب

التوحيد[كشف الشبهات]29

كتب ومراجع يف كل منزل:
سئل الشيخ :ما أفضل كتاب يكون مرجعاً لكل منزل ؟ فأجاب :طبعاً يف التفسري
"تفسري ابن كثري" ويف التوحيد معروف كتب أئمة الدعوة "تيسري العزيز احلميد" أو
"فتح اجمليد" وأمثاهلا ويف الفقه" الروض املربع مع احلاشية مع حاشيته " ألن فيه
اختيارات شيخ اإلسالم واألدلة...إىل أخره ويف احلديث كتب احلديث كثرية ,لكن
من أمثلها "شرح العمدة" للشيخ ابن بسام أو"سبل السالم" وشرح البلوغ يعىن :هذه
كتب شيخ اإلسالم وابن القيم أيضاً يكون منها ما يصلح للبيت[.لقاءات]267:
وصية بكتاب يف اللغة:

قال الشيخ :فيما أذكره يف هذا املقام وصية أوصاين هبا أستاذان الشيخ حممود حممد
شاكر ،أديب مصر وشيخ العربية ,وقد قرأت عليه بعض الكتب يف األدب ,سألته
ٍ
بكتاب أقرؤه يف اللغة .فقال يل :اقرأ لسان العرب .قلت:
مرة ,قلت له :أوصين
كبريا عليك،
لسان العرب عشرون جمل ًدا أريد ك ً
تااب آخر ،قال :إذا كان عشرون جمل ًدا ً
فاحبث عن ٍ
شغل آخر غري العلم ,وهذه كانت كلمة مؤثرة للغاية ,مث قال :قرأانه على
تويف ومل نكملْه[لقاءات ]476/1:
شيخنا حممد سيد املرصفي مرتني ويف الثالثة ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()25

اإلمام مسلم مل يبوب كتابه:
قال الشيخ :أدخل بعض الناشرين التبويب يف داخل صحيح مسلم ,وكأن مسلماً
رمحه هللا هو الذي بوب صحيحه ,ومعلوم أن مسلماً رمحه هللا مل يبوب كتابه ,وإمنا
جعله كتباً ,وأما التبويب الداخلي فإنه من صنع الشراح ,فال ينبغي لطالب العلم أن
يقول :رواه مسلم يف كتاب صفة القيامة ابب كذا ,أو يف كتاب الصالة ابب كذا,

ألن التبويب ليس من صنعه ,والكتب جيب أن تراعى أيضاً ,هل ذكرها يف أوهلا أو مل
يذكرها[.شرح العقيدة الطحاوية]162/1:

كتاب تنوير املقباس من تفسري ابن عباس رضي هللا عنهما مكذوب عليه:
قـ ــال الشـ ــيخ :غلّـ ـط العلمـ ــاء الفـ ــريوزآابدي ,صـ ــاحب القـ ــاموس ,يف كتـ ــاب مجعـ ــه يف

التفســري عــن ابــن عباس...,فإنــه ألجــل عــدم علمــه أبصــول احلديث....,نســب البــن

عباس ما هو براء منه[شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية]22:
وقال :تنوير املقباس موضوع مكذوب ,ال جيوز أن ينظــر فيــه علــى أنــه مــن تفاســري ابــن
عباس رضي هللا عنهما ,وإمنا هو ملفق ,وفيه أقــوال خمرتعــة ,وفيــه مصــائب عظيمــة ,ال
جيوز النظر فيه إال ملن يعرف حاله من أهل العلم[.حماضرات يف التفسر]164:
كتاب " أحكام متىن املوت " ال يصح نسبته لإلمام حممد بن عبدالوهاب:
سـ ــئل الش ـ ـيخ :مـ ــا صـ ــحة نسـ ــب كتـ ــاب " أحكـ ــام متـ ــىن املـ ــوت " لإلمـ ــام حممـ ــد بـ ــن
عبدالوهاب رمحه هللا ؟ فأجاب :ال يصح ,هــو ملخصــه موجــود خبــط الشــيخ ,ملخصــه
مر بــه كتــاب خلصــه ,شــافوه خبطــه ,نســبوه
من كتاب السيوطي ,على طريقة الشيخ إذا ّ

له ,ولكن هم خلصه ليعــرف كـالم القــوم واســتدالالهتم ,ولــيس ألحكــام متــىن املــوت ,ال
يصح [لقاءات وجلسات]300/1:
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كتب الضالل:
قال الشيخ :كتب املبتدعة ما جيوز قراءهتا ,وال جيوز اقتناؤها ,وال جيوز التساهل
فيها ,وال ذكرها ,وال اإلرشاد إليها ,أو العزو إليها إال حلاجة صحيحة ,هي يف احلكم
عند أهل العلم مثل النقل عن التوراة واإلجنيل احملرفة.
كتب املعتزلة ابب شبهة ,يعين الذهن يغيب ,والفالسفة أعظم[.لقاءات]79/1:
وقال :ال جيوز ألحد وال حيل له أن ينظر يف التوراة واإلجنيل نظراً للقراءة ,لكن يباح

للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى ,وإلقامة احلجة عليهم.

أيضاً مما له حكم التوراة واإلجنيل يف االطالع عليها :كل ما فيه إضالل عن هدى
النيب صلى هللا عليه وسلم وسنته ,من الكتب املضللة ,ككتب السحر والكهانة
وضرب الرمل ,وكتب الضالل املختلفة يف ذكر النجوم واألفالك وأتثرياهتا ,أو كتب
الصائبة ,أو كتب الوثنيني[.شرح أصول اإليان]204:
الوصية ابلعناية بكتاب " التوحيد " لإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا:
قال الشيخ :أوصى ابلعناية هبذا الكتاب عناية عظيمة ,وحفظه ,ودراسته ,وأتمل
مسائله ,ومعرفة ما فيه ,فإنه احلق الذي كان عليه األنبياء واملرسلون ومن تبعهم من
صاحلي عباد هللا ,هذا وإن االنصراف عن مدارسة ما احتواه مما جيب على العبد جتاه
ربه لنذير سوء ,وإن اإلقبال عليه ملؤذن ابخلري والبشرى[.التمهيد لشرح كتاب
التوحيد ]561:وقال :احرص على تعلم هذا الكتاب ,ومدارسته ,وعلى كثرة
مذاكرته ,وفهم ما فيه من احلجج والبينات ,ألنه هو خري ما يكون يف صدرك بعد
كتاب هللا عز وجل ,وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ,ألن به _ إن شاء هللا _ سبباً
عظيماً من أسباب النجاة ,والفالح[شرح فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]201/1:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()27

فصل :رأي الشيخ يف كتب ومصنفات
الفقه األكرب :أليب حنيفة النعمان بن اثبت ( ت )150
ـث فيــه علــى
قــال الشــيخ :كتــاب اشــتمل علــى كثــري مــن مســائل االعتقاد...,وقــد حـ ّ
العل ــم الن ــافع ,وق ــال " :ألن يفق ــه الرج ــل كي ــف يعب ــد رب ــه خ ــري م ــن أن جيم ــع العل ــم

الكثــري" ...,عليــه مؤاخــذات يف بعـض املواضـع خمــالف لعقيــدة السلف[.شــرح الفتــوى
احلموية الكربى]182_181:
السرية حملمد بن إسحاق بن يسار املطليب املخزمي ( ت)150
قـال الشــيخ :فيهــا مــن الصــحيح الكثــري ,وفيهــا مــن املنكــر الكثري[حماضـرات يف العلــم
وآداب العامل واملتعلم]511:
الكتاب :لعمرو بن عثمان بن قنرب املعروف بسيبويه (ت)180
قال الشيخ :إذا نظرت إىل كتاب سيبويه مثالً يف النحو هــو أفضــل مبــا ال حــد لــه ,مــن
كتب املتأخرين من شروح األلفية وإىل آخره ,ألن ذاك ما فيه التقييدات املنطقيــة الــيت
وردت يف كتــب املتــأخرين ,وفي ـه ســعة ,وفيــه تــذوق للنحــو ,جعــل النحــو مــع البالغــة
ومج ـع بينهم ـا ,جع ــل النح ــو والص ــرف والبالغ ـة متش ــى مجيعاً[.ش ــرح الفت ــوى احلموي ــة
الكربى]446:

السري :إلبراهيم بن حممد الفزازي ( ت )185
قال الشيخ  :كتاب جليل[.شرح مقدمة يف أصول التفسري لشيخ البن تيمية]76:
الرد على الزاندقة واجلهمية :لإلمام أمحد بن حنبل ( ت )241
ق ــال الش ـيخ  :ه ــذا األص ــل املب ــارك م ــن أص ــول أه ــل الس ــنة[.تقريظ الش ــيخ للكت ــاب
الذي طبع بتحقيق األستاذ :دغش بن شبيب العجمي]
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()28

طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم :لإلمام أمحد بن حنبل ( ت )241
قــال الشــيخ :كتــب رمحــه هللا كتــاابً عظيمـاً مسـاه  :كتــاب طاعــة الرسـول صــلى هللا عليــه

وسلم وهو كتاب مفقود[.شرح فضل اإلسالم ,103:شرح أصول اإليان]209:
املختار يف الرد على النصارى :لعمرو بن حبر بن حمبوب اجلاحظ ( ت ) 255

قــال الشــيخ :لــه كتــاب نفــيس يف الــرد علــى النصــارى ,ولــه كــالم ق ـوي يف الــدفاع عــن
الدين ,وإن كان هو من املعتزلة ,واملعتزلة معروف مذهبهم ,وحنلتهم ,لكنه مدافع عــن
الدين يف مناح[.لقاءات وجلسات]450/1:
صحيح مسلم :ملسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ( ت )261
قال الشيخ :صحيح مسلم كتاب عظيم جداً ,كما قال الشاعر:
تنازع قـ ـ ـ ـ ـوم يف البخاري ومسلم

فقالوا :أي ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذين تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم

فقلت :لقد فاق البخاري صحة

كما فاق يف حسن الصناعة مسلم

مسلم من حيث الصناعة والضبط فاق البخاري
[لقاءات وجلسات]615/1:
السنن :حملمد بن يزيد ابن ماجه القزويين ( ت ) 273
قال الشيخ :بوبه تبويباً حســناً يف ذلــك ,وهــذا التبويب...ارتضــاه كثـري مـن أهـل العلــم
الش ـ ـتماله علـ ــى الكثـ ــري م ـ ـن الفوائـ ــد والتبويبات[.حماض ـ ـرات يف العلـ ــم وآداب العـ ــامل

واملتعلم]374:
أدب الكاتب :لعبدهللا بن مسلم بن قتيبة ( ت )276
قال الشــيخ :ابــن قتيبــة صــاحب " أدب الكاتــب " الــذي مل ينبــت ألحــد ريــش يف علــم
األدب إال وهو عيال عليه[.لقاءات وجلسات]449/1:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()29

ختم الوالية :حملمد بن علي احلسني احلكيم الرتمذي (ت بعد )280
قال الشيخ :أول من أحدث القول خبتم الوالية وابحتمــال أن يفضــل الــويل علــى النــيب
فيما يذكر عنه  :احلكيم الرتمذي...وذلك يف كتــاب مســاه  :خــتم الواليــة...وكان ذلــك
سبباً لضالل جهلة املتصوفة واالحتادية يف هذا الباب[.الآللئ البهيــة يف شـرح العقيــدة

الواسطية]510/2:

الكامل :حملمد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمري املعروف ابملربد (ت)286
قال الشيخ :إذا نظران إىل املربد يف الكامل ,وجدان أنه شحنه بتفسري اآلايت ,وتفســري
األحاديث ,بل جعل فصالً كبرياً فيــه يف فكــر اخلــوارج ,وأدب اخلــوارج ,وضــمنه ردوداً
على اخلوارج ,وبيان مساوئهم[.لقاءات وجلسات]450/1:
السنن الصغرى " اجملتىب " :ألمحد بن علي بن شعيب النسائي ( ت ) 303
قال الشيخ :مبوبة ,وفيهـا فقــه عزيــز ,فيــه أانة...فيهــا دقــة كبــرية[ .حماضـرات يف العلــم
وآداب العامل واملتعلم]373:
جامع البيان عن أتويل آي القرآن :حملمد بن جرير بن يزيد الطربي ( ت ) 310
قال الشيخ :كتابه أعظم الكتب املؤلفة يف التفسري.
وقال :كتابه موسوعة كبرية يف اآلاثر واألحاديث.
وقال :تقريره يف هذا الكتاب عقيدة السلف ,وتفسري آايت العقائــد واألداين ,فكتابــه
سلم من البدع يف العقيدة[.حماضرات يف التفسري]39_38__34 :
اتريخ األمم وامللوك " اتريخ الطربي" :حملمد بن جرير بن يزيد الطربي ( ت ) 310
قال الشيخ :الكتاب املشهور[.حماضرات يف التفسري]33:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()30

التوحيد :حملمد بن إسحاق بن خزية ( ت )311
قـال الشــيخ :كتــب كتــاابً عظيمـاً ,وهــو قطعــة مــن صـحيحه ,مســاه التوحيــد ,ومـع ذلــك
غلط يف بعض املسائل ,وهي مسألة الصورة _ كمــا هــو معــروف _ مل يوافــق بقيــة أهـل
السنة يف ذلك[.شرح العقيدة الطحاوية]491/2:
العقيدة الطحاوية :ألمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ( ت ) 321
جل مباحثها ملا يعتقده أهل احلـديث واألثــر أهــل السـنة
قال الشيخ :عقيدة موافقة يف ّ

واجلماعة...وذلك يف اإلمجال ألن مثّ مواضع انتقدت عليه.

وقــال :فهــذا الكتــاب مشــتمل علــى أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعـة بعبــارة حســنة
جيدة وبتقرير طيب ,إال يف مسائل انتقدت عليه .وقال :وهــذه العقيــدة علــى جاللتهـا

ووجازة ألفاظها حتتمل شرحاً طويالً[.شرح العقيدة الطحاوية]18_15_13/1:

وقــال :العقي ــدة املباركــة...,فرحم هللا أاب جعف ــر الطحــاوي رمح ــة واســعة ,وج ـزاه خ ـرياً,
فكم انتفع بكتابه هذا وبعقيدته الناس[.شرح العقيدة الطحاوية]514_491/2:
التفسري :لعبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس الرازي ( ت )327
قال الشيخ :تفسريه املشهور[.شرح مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية]100:

مصنفات علي بن إمساعيل بن إسحاق األشعري ( ت ) 330
قــال الشــيخ :صــنف ثــالث مص ـنفات تــرك فيهــا املصــنفات الــيت صــنفها علــى مــذهب
الكالبية وهذه املصنفات الثالث هي :مقاالت اإلسالميني واإلابنة ورسائل أهل الثغــر
..وفيها بيان منهج أو طريقة أهل السنة يف اجلملة[شرح الفتوى احلموية] 369:
له :اإلابنة يف أصول الداينة:
قال الشيخ :يف اجلملة مقبول[.شرح الفتوى احلموية الكربى]474:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()31

األمايل :إلمساعيل بن القاسم بن عيذون املعروف ابلقايل (ت)356
ق ــال الش ــيخ :فيه ـا م ــن العل ــم بتفس ــري الق ــرآن ,ومع ــاين احل ــديث إض ـافة مل ــا فيه ــا م ــن
املباحث اللغوية يف الشعر وحنوه واألمثال ما هو معروف مشهور[لقاءات ]450/1:
مصنفات سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ( ت ) 360
قـ ـ ـ ــال الشـ ـ ـ ــيخ :لـ ـ ـ ــه املعـ ـ ـ ــاجم الثالثـ ـ ـ ــة املشـ ـ ـ ــهورة ,املعجـ ـ ـ ــم الكبـ ـ ـ ــري ..,واملعجـ ـ ـ ــم
األوسط...,واملعجم الصغري....,له مصنف يف السنة من أجــل املصنفات[.شــرح فــتح
اجمليد لشرح كتاب التوحيد]553:
أحكام القرآن :ألمحد بن علي اجلصاص ( ت )370
قال الشيخ :قسمه إىل قسمني:
األول :ذكر فيه أصول االستنباط ,وأصول األحكام ما يعرف أبصول الفقه.
الثاين :ذكر فيه أحكام القرآن.
كتاب مشهور وعمدة عند احلنفية[.حماضرات يف التفسري]75:
التعرف ملذهب أهل التصوف :حملمد بن إبراهيم البخاري الكالابذي ( ت ) 380
ق ــال الش ــيخ :كتابه...رمح ــه هللاتمش ــتمل عل ــى م ــا يواف ــق اعتق ــاد الس ــلف يف ج ــل
املسائل[.شرح الفتوى احلموية الكربى]234:
وقال :كتاب طيب[.لقاءات وجلسات]314/1:
تصحيفات احملدثني :للحسن بن عبدهللا بن سعيد العسكري ( ت )382
قـال الشــيخ :فيــه نــوادر كثــرية ,مســاه " :تصــحيفات احملــدثني " ,أي :األشــياء الــيت تق ـرأ
غلطاً...,فيه لطائف[.لقاءت وجلسات]291/2:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()32

مصنفات محد بن حممد بن إبراهيم البسيت اخلطايب (ت ) 388
قال الشيخ :اخلطايب رمحه هللا يف اجلملة على طريقة السلف ,لكن له بعض التــأويالت
اجتهد فيهـا ,وهــو معــذور يف هــذا رمحـه هللا ,فهــو مــن أئمــة الــدين ,والعلمــاء الــرابنيني,
ألَّ ـف يف التوحي ــد والصـ ـفات ,وألَّ ـف يف الس ــنة ,ول ــه مؤلف ــات متنوع ــة يف نص ــرة علـ ـوم
الكتاب والسنة[.شرح الفتوى احلموية الكربى]222:
املنتهى :حملمد بن جعفر اخلزاعي ( ت )408
قال الشيخ :مصنف نفيس.
النكت والعيون :لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي (ت)450
قــال الشــيخ :أورد كثــري ممــا يعتقــده مــن االعتزاليــات ,وأورد أقــوال السلف[.حماضـرات
يف التفسري]14:
األمساء والصفات :ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ( ت)458
ق ـ ــال الش ـ ــيخ :البيهق ـ ــي رمح ـ ــه هللا يف كتاب ـ ــه" األمس ـ ــاء والص ـ ــفات " خلّ ـ ـط يف أب ـ ــواب

الصفات ,ومل جير فيها على طريقة أئمة السنة املتقدمني[.شرح الفتوى احلموية]97:

وكتابه من الكتب الــيت اشــتملت علــى أدلــة كثــرية يف الصــفات ,واشــتملت يف كثــري مــن
ذلــك علــى أتويــالت ابطلــة وهـو يــدافع عــن املتكلمــني ,وينقــل كالمهــم .نســأل هللا عــز
وجل له العفو والرمحة ملا له من قدم راسخة يف نشر السنة ,وروايــة احلــديث ,وتــدوين
ذلك ,واالجتهاد نرجو أن يكون جمتهداً أخطأ يف اجتهاده[شرح احلموية] 347:

وقــال :لـه أتويـالت مل جيـر فيهــا علــى طريقــة أئمــة الســنة املتقــدمني يف اإلثبــات[.الآللئ
البهية يف شرح العقيدة الواسطية]26/2:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()33

دالئل اإلعجاز :لعبدالقاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين ( ت )471
قال الشيخ :كتاب مهــم جــداً جــداً ,ال بـ ّد لطالــب العلــم أن يـ ّـر عليــه ,يعــين يســتوعب
فكرته ,ألنه مهم جداً[.لقاءات وجلسات]621/1:

الرسالة النظامية :أليب املعايل عبد امللك بن عبدهللا بن يوسف اجلويين (ت)478

قــال الشــيخ :مطبوع ـة ابســم العقيــدة النظاميــة...على طريقــة األشــاعرة ,واألشــاعرة يف
آايت الص ـ ـفات والغيبي ـ ـات عل ـ ــى ف ـ ــرقتني ,م ـ ــنهم :م ـ ــن ي ـ ــؤول ,وم ـ ــنهم م ـ ــن يف ـ ـوض
املعىن...,وه ــو يف العقي ــدة النظامي ــة أو الرس ـالة النظامي ــة ج ــرى عل ـى تف ــويض املع ــىن,
ويظن أن هذا هو مذهب السلف[.شرح الفتوى احلموية الكربى]404:
خمتصر التبيني هلجاء التنزيل :لسليمان بن جناح املقرئ (ت)496
قال الشيخ :موضــوع الكتــاب هـو رســم املصــحف العثمــاين وبيــان هجائـه الـذي كتبــت
ب ـ ـ ـه املص ـ ـ ــاحف العثماني ـ ـ ـة م ـ ـ ــن أق ـ ـ ــدم الكت ـ ـ ــب املؤلف ـ ـ ــة يف ه ـ ـ ــذا العل ـ ـ ــم وأنفس ـ ـ ــها
وأوســعها...احتل منزلــة ســامية مــن بــني الكت ـب املؤلف ـة يف علــم الرســم[.تقدمي الشــيخ
للكتاب]
مفردات القرآن :للمفضل بن حممد الراغب األصبهاين (ت)503
ق ــال الش ـيخ :مف ـردات الق ــرآن ,م ــن أمثله ــا عل ــى غل ـط عن ـده يف االعتق ـاد ,وانتحائ ــه
م ــذهب املتكلم ــني :كت ــاب :مفـ ـردات الق ــرآن ,للراغ ــب األص ــفهاين ,وه ــو م ــن أمثـ ـل
الكتب يف معرفة معاين املفردات[ .حماضرات يف العلم وآداب العامل واملتعلم]114:
أحكام القرآن :لعلي بن حممد الطربي املعروف ابلكيا اهلراسي ( ت)504
فيه ميــزة أن مؤلفــه اســتنبط مــن اآلايت دون النظــر إىل املـذاهب فتـارة يوافـق الشــافعي
واترة خيالفه وقد ر ّد فيه على أيب بكر اجلصاص[حماضرات يف التفسري]75:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()34

إحياء علوم الدين :أليب حامد حممد بن حممد بن أمحد الغزايل ( ت )505
قال الشيخ :ال ينبغي لطالب العلــم املبتــدئني النظــر يف...كتــب التصــوف ,مثــل إحيــاء
عل ـوم ال ــدين ,أليب حام ـد الغ ـزايل ,وغ ــريه ,ألن م ــن أراد الس ـلوك الص ــحيح ,إبص ـالح
القل ــوب واألعمـ ــال ,جيـ ــد ضـ ــالته يف الكتـ ــاب والس ــنة ,ويف الكتـ ــب الـ ــيت فيهـ ــا علـ ــوم
الكتاب والسنة ما يكفي ,ويشفي ,وانظر إىل كتاب رايض الصاحلني ,جتــد أنــه قــد أتــى
يف هذا مبا يقرب من الغاية ,فليس هناك حاجة إىل النظــر يف غريهـا ,بــل حنـن يف حاجـة
إىل الرتكيز على علوم الكتاب والسنة[.شرح أصول اإليان]330:
وقال :السلوك...أكثر من اعتين بذلك الغزايل يف إحيــاء علـوم الــدين ,لكنــه مــا أجــاد,
ألنه خلط الغث والثمني[.لقاءات وجلسات]313/1:
معامل التنزيل للحسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي (ت)516
قال الشيخ :من أهم كتب التفسري ابملأثور...,ألنه حترى الصحة يف معظم ما ذكــر مـن
األقوال والرواايت[.تقدمي الشيخ لكتاب التفسري امليسر]
الكشاف :حملمود بن عمر بن حممد بن عمر الزخمشري ()538
قال الشيخ :أصل مــن أصــول املعتزلـة ا لــيت يرجعــون إليهــا فقـد شـحنه إبيـراد املباحـث
االعتزالي ـة يف العقي ــدة...,منها  :انتص ــاره مل ـذهب املعتزل ــة يف أص ــحاب الكب ـائر...ويف
التحســني والتقب ـيح العقلي ـني...ويف الســحر...ويف مســائل القدر...تلقيبــه أهــل الســنة
أبلقاب بذيئة :احلشوية ,القدرية ,ووصفهم أبوصاف فيهــا ســخرية ,واسـتهزاء...,تعبريه
بتعبري فيه انتقاص للنيب صلى هللا عليه وسلم ,وهذا يف سورة التكوير ,والتحرمي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()35

وقــال :اعتــىن ب ــه العلمــاء مل ـا في ــه مــن الفوائ ــد اللغويــة ,وقــد ردوا علي ــه ,ولكنــه مل ــيء
ابإلعتزاليــات...,احتوى...على مباحــث متنوعــة يف النحــو ,وعلــوم العربيــة ,ممــا متيــز بــه
الزخمشري...,صاغ كتابه صياغة عجيبة ,من حيــث األســلوب ,وحســن الســبك ,وهـذا
ال يقدر عليه كل أحد...,الزخمشري ليس من أهل الدراية يف احلديث ,فيورد أحاديــث
ضعيفة ,وموضــوعة... ,االسـرائيليات يف الكتــاب قليــة ,وإذا أوردهـا فإنــه يوردهــا علــى
سبيل احلكاية[.حماضرات يف التفسري]82_81_80:
أحكام القرآن :حملمد بن عبدهللا املغافري املشهور أبيب بكر العريب ( ت )543
ق ـ ــال الش ـ ــيخ :تكل ـ ــم ع ـ ــن اآلايت بك ـ ــالم حس ـ ــن ,وأورد استنباطات[.حماض ـ ــرات يف
التفسري]75:
مصنفات عبدالقادر اجليالين ( ت )561
قال الشيخ :عبدالقادر له كتب قيمة مثل " :الغنية " ,و " الفتوحات " وغريهــا ,كتــب
فيها التوحيد وفيها األمر بعبادة هللا وحده[.شرح كشف الشبهات]299(298:
نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر :البن اجلوزي (ت)597
قــال الش ـيخ :مــن الكتــب املفيــدة يف هــذا البــاب[ .حماض ـرات يف العلــم وآداب الع ـامل
واملتعلم]113:
عمدة األحكام :لعبدالغين بن عبدالواحد بن علي سرور املقدسي (ت)600
قــال الش ــيخ :كتابه...وكتاب...هــذه كت ــب مهم ــة جــداً ونفيس ــة الب ــد مــن العناي ــة هب ــا.
[حماضرات يف العلم وآداب العامل واملتعلم]377_376:

مصنفات عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامه بن مقدام املقدسي (ت)620
وقال :صاحب الكتب املشهورة ,اليت منها املغين[.شرح ملعة االتقاد]12:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()36

له :املقنع:
قال الشيخ :كتاب عظيم النفع.
له :ملعة االعتقاد:
قال الشيخ :هذه الرسالة النافعة[.شرح ملعة االعتقاد]12:
منتقى األخبار :لعبدالسالم بن عبدهللا بن عبد هللا اخلضر بن تيمية (ت)652
قــال الش ــيخ :كتابه...وكتاب...هــذه كت ــب مهم ــة جــداً ونفيس ــة الب ــد مــن العناي ـة هب ــا.
[حماضرات يف العلم وآداب العامل واملتعلم]377_376:

املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم :ألمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب (ت)656
ـص في ـه " ص ـحيح مســلم " ,وشــرحه بشــرح عظ ـيم ,مســاه:
قــال الشــيخ :ألــف كتــاابً خلـ ّ
املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم[.حماضرات يف التفسري]77:
األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن :للقرطيب (ت)671
قال الشيخ :فيه أتويالت[.حماضرات يف التفسري]76:
اجلامع ألحكام القرآن :حملمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب (ت)671
قــال الشــيخ :مــن أكــرب املؤلف ـات يف أحكــام القــرآن وأحس ـنها...أثىن علي ـه ابــن القــيم
وغريه...متيـ ـ ـز أبن ـ ــه فيـ ـ ـه م ـ ــن العل ـ ــوم املتنوع ـ ــة واألحكـ ـ ـام والفوائ ـ ــد مـ ـ ـا ال يوجـ ـ ـد يف
غريه[.حماضرات يف التفسري]76_75:
األربعني النووية :ليحي بن شرف بن مري بن حسن النووي (ت)676
فيها علم الدين كله ,فما من مسألة من مسائله إال وهي موجودة يف هــذه األحاديــث,
مــن عقيــدة ,أو فقه...,فالعنايــة هبــا مهمــة ,ألن يف فهمهــا فهــم أصــول الشــريعة بعامــة,
وقواعد الدين فإن منها األحاديث اليت تدور عليها األحكام[شرح األربعني]12:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()37

رايض الصاحلني :ليحي بن شرف بن مري بن حسن النووي (ت)676
ق ــال الش ــيخ :أمجعـ ـت األم ــة عل ــى حس ــنه[.لقاءات وجلس ــات ,243/2:حماضـ ـرات
منهجية]558:
الفروق :ألمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبدهللا القرايف (ت)684
ق ـ ـ ــال الشـ ـ ـ ـيخ :كت ـ ـ ــاب نف ـ ـ ــيس ج ـ ـ ــداً ,عل ـ ـ ــم ,علم...,فه ـ ـ ــو مه ـ ـ ــم مهم[.لق ـ ـ ــاءات

وجلسات]550/1:

خمتصر منهاج القاصدين :ألمحد بن عبدالرمحن بن قدامة املقدسي ( ت )689
قال الشيخ :كتاب جيد يف السلوك[.حماضرات يف الرتاجم]328:
قصيدة الربدة (الكواكب الدرية يف مدح خري الربية) للبوصريي (ت)694
قال الشيخ :منظومته...أوهلا حسن ,فيه جزالة يف اللفظ واملعـىن ,لكـن بعــد أن بـدأ يف
السـ ــرية ووصـ ــف النـ ــيب صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ـلم غـ ــال غلـ ـواً أدخلـ ـه يف الشـ ـرك والعيـ ــاذ

ابهلل[.شرح فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]113/3:

مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية ( ت )728
قال الشيخ :عظَّـم أهــل العلــم كتــب شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ألنــه قــرر فيهــا مــا اتفقـوا
عليه ,وأمجعوا عليه ,وترك فيها ما لكل واحد من أهــل العلــم ممـن كتبــوا يف العقائــد مــن
االجتهادات[.شرح العقيدة الطحاوية]492/2:
له :درء تعارض العقل والنقل.
قال الشيخ :فإن هذا الكتاب أصل يف دحض أصول املتكلمني ,وأصول املبتدعــة مــن
األش ــاعرة واملعتزل ــة وحنـ ــوهم ول ــيس مث مصـ ــنف يعدل ــه يف ه ــذا مـ ــن مص ــنفات علمـ ـاء
املسلمني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()38

وقال :كتبه...من أعظمها وأجلها قدراً كتابه :درء تعــارض العقــل والنقــل...,أعظم مــا
ألف يف أبواب الصفات والغيبيات والعقائد جبملتها[.شرح الفتوى احلموية]412:

وقال :كتابه العظيم العجاب[الآللئ البهية شرح العقيدة الواسطية]132/1:
له :العقيدة الواسطية:
قـال الشــيخ :هــذه الرســالة علـى وجازهت ـا واختصـارها قــد اعتـىن هبــا العلمــاء بعــد شــيخ
اإلســالم رمحــه هللا ,ألهنــا قــد اش ـتملت م ـن أصــول عقائــد أهــل الســنة واجلماعــة ,علــى
اخلالص ــة الوافية...,هـ ــذه الرسـ ــالة العظيم ــة ,وهـ ـذه الرسـ ـالة وجي ــزة األلفـ ــاظ ,لكنهـ ــا
مدرس ـة للعلــم مبــنهج واعتق ـاد أهــل الس ـنة واجلماعة...,هــذه العقيــدة املبارك ـة ...هــذه
الرسـ ـالة املباركة...,العظيمـ ــة ,املختصـ ــرة ,اجلامعـ ــة [الآللـ ــئ البهيـ ــة يف شـ ــرح العقيـ ــدة
الواسطية]675_556_16_15_13/1:
وقال :العقيدة املباركة املختصرة[.شرح فضل اإلسالم]292:
له :بيان تلبيس اجلهمية يف بدعهم الكالمية أو نقض أساس التقديس
قال الشيخ :من الكتب العظيمة جداً يف هذا الباب ,فهو ,وكتاب درء تعـارض العقــل

والنق ــل ,أعظ ــم مـ ـا ألـ ـف يف أب ــواب الص ــفات ,والغيبي ــات ,والعقائ ــد جبملت ــه [.ش ــرح
الفتوى احلموية]412:
وق ـال :هــذا الســفر اجلليل...,كت ـاب عظــيم ,ومهم...,يقــع ضــمن عقــد كتبــه يف نص ـرة
السنة ,والذب عن حياضها.
له :قاعدة يف احملبة:
قال الشيخ رسالة نفيسة يف حمبة العبد لربه وحمبة الرب لعبده[الواسطية]344/1:
وقال :رسالته العظيمة[.شرح فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]398/2:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()39

له :أولياء الرمحن وأولياء الشيطان:
قال الشيخ :مصنف مهم....,حيسن مطالعته يف معرفة صفات األولياء ,أوليـاء الــرمحن
وأوليــاء الشــيطان ,ألن ـه بســط هــذه الصــفات بس ـطاً شــافياً ,كافي ـاً  ,كعادتــه رمح ـه هللا,

وأج ـ ــزل ل ـ ــه املثوب ـ ــة ,وجـ ـ ـزاه عنـ ـ ـا ,وع ـ ــن أه ـ ــل الس ـ ــنة خـ ـ ـري اجلزاء[.ش ـ ــرح العقي ـ ــدة
الطحاوية]79/2:
وقال :الرسالة النافعة[شرح كتاب الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان]400:
له :الفتوى احلموية:
قال الشيخ :رسالة عظيمة يف تقرير مذهب السلف ,يف صفات هللا عز وجل ,وإثبــات
م ــا أثبت ــه هللا لنفس ــه ,وم ــا أثبت ــه رس ــوله ص ــلى هللا علي ــه وسـ ـلم ,وبيـ ـان فس ــاد انتح ــال
املبطل ــني ,وأتوي ــل اجل ــاهلني ,وحتري ــف الغالني....,فه ـذه الرس ــالة...,كانت م ــن أق ــوى
الردود على طوائـف الباطــل ,الــذين خلفــوا النصــوص وراءهــم ظهــرايً ,وأعمــوا أعيـنهم,

وأصموا آذاهنم عن اآلايت البينات الواضحات ,يف كتاب هللا ,وســنة رســوله صــلى هللا
عليــه وســلم ,واتبعـوا كــل متشــابه ,ابتغــاء الفتنــة ,وابتغــاء أتويله[.شــرح الفتــوى احلمويــة
الكربى]13_7:
له :االستغاثة يف الرد على البكري:
قال الشيخ :كتاب عظيم يف هذا الباب[.شرح كشف الشبهات]27:
له :مقدمة يف أصول التفسري:
ق ـ ــال الش ـ ــيخ :ه ـ ــذا الكت ـ ــاب العظ ـ ــيم املفي ـ ــد ج ـ ــداً ,املسـ ـ ـمى " مقدم ـ ــة يف أص ـ ــول
التفسري[.لقاءات وجلسات]30/2:

وقال :هذه الرسالة النفيسة[.شرح مقدمة يف أصول التفسري]175 :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()40

له :رفع املالم عن األئمة األعالم:
قال الشيخ :كتابه النفيس[.حماضرات فقهية ,304:حماضرات يف الرتاجم]178:
تفسري البحر احمليط أليب حيان حممد بن يوسف بن علي بن حيان.اجلياين (ت)745
قال الشيخ :يعترب مـن التفاســري الــيت ســلمت مــن البـدع يف العقيدة...,فيــه فوائــد كثــرية
متنوعة ,متعلقة بتجارب املؤلف ,وآرائه يف احلياة[.حماضرات يف التفسري]73:
سري أعالم النبالء :حملمد أمحد عثمان قاياز الرتكماين ,املعروف ابلذهيب(ت)748
ق ــال الش ــيخ :م ــن أحس ــن الكت ـب ال ــيت تط ــالع فيه ــا ت ـراجم أه ــل العلم[.حماض ــرات يف
العلــم وآداب العــامل واملــتعلم ]62:وســئل :مــا رأى فضـيلتكم _ حفظكــم هللا _ يف مــا
ذكر اإلمام الذهيب رمحه هللا يف السري يف تراجم بعض العلماء :هذا من يتربك بزايرته ؟
فأجــاب :أمـا الــذهيب رمحــه هللا فهــو يف توحيــد العبــادة جيــد علــى طريقــة شـيخ اإلسـالم
ابن تيمية ,يف األمساء والصفات وعقائد السلف يف اإليان والقــدر وغــريه ,فهــو كــذلك
على عقيدة السلف الصاحل ,وله يف ذلك مؤلفات كثرية ,كالعلو ,واألربعني ,ومـا أشــبه
ذلــك ,وأمــا يف وســائل الشــرك ,فإن ـه حصــل ل ـه عــدم حتريــر فيهــا رمحــه هللا ,خاصــة يف
كتابــه األخــري هــذا :الســري ,الــذي ألفــه بعــد زمــن شــيخ اإلســالم اب ـن تيميــة ,بعــد وفــاة
ش ــيخ اإلس ــالم بعش ـر س ــنني ,فعن ــده كث ــري م ــن العب ــادات ال ــيت فيه ــا التس ــاهل بوس ــائل
الشــرك ,كالــدعاء عن ــد القب ـور ,والص ـالة عنــدها ,والتــربك برؤي ــة الصــاحلني ,أو الت ــربك
ابلــدعاء عنــد القب ــور ,أو يف األمــاكن يف املش ـاهد ,أو أش ــباه ذلــك ,فعنــده تس ـاهل يف
هذا راجع إىل عدم حتريره مسألة وسائل الشرك[.لقاءات وجلسات]138/1:
تذكرة احلفاظ :حملمد أمحد عثمان قاياز الرتكماين ,املعروف ابلذهيب(ت)748
من أحسن الكتب اليت تطالع فيها تراجم أهل العلم[.حماضرات يف العلم ]62:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()41

مصنفات حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن قيم اجلوزية (ت)751
قال الشيخ :اعتىن املتأخرون مــن أئمــة أهــل السـنة بكتــب الشــيخني الشــيخ ابــن تيميــة
وابن القيم لســالمتها مــن املــذاهب الرديئــة ,ولالجتهــادات الــيت يوافقــون عليها[.شــرح
العقيدة الطحاوية]492/2:
له " :الداء والدواء " ,أو " اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف:
ق ــال الش ــيخ :أج ــاد العالم ــة اب ــن الق ــيم رمح ــه هللا يف كتابـ ـه " :ال ــداء وال ــدواء " ,أو "
اجلواب الكايف ملــن ســأل عــن الــدواء الشــايف " ,يف بيــان آاثر الــذنوب واملعاصــي اآلاثر
الكوني ـ ــة ,واآلاثر الذاتيـ ـ ــة يف ذات اإلنس ـ ــان ,والشـ ـ ــرعية والكوني ـ ــة يف حيـ ـ ــاة النـ ـ ــاس
أبمجعهم[.تفسري املفصل]648:
له :زاد املعاد يف هدي خري العباد:
س ـنة أعظــم شيء...,ســنة النــيب صــلى هللا عليــه وســلم النــاس حيتــاجون
قــال الشــيخ :ال ُّ
إليها...,هل ــذا أل ـف اب ـن الق ــيم كت ــاابً جامع ـاً يف ه ــذا مس ــاه " :زاد املع ــاد يف ه ــدى خ ــري

العباد" [لقاءات وجلسات ,245/2:حماضرات منهجية]560:

له :مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني شرح منازل السائرين:
قــال الشــيخ :خلص...رمحـه هللا فيــه ,كــالم الســلف مــن أدران كــالم املتصــوفة ,وجعلـه
كالم ـاً متس ــقاً ,كالم ـاً عظيم ـاً ,كالم ـاً ,مج ــيالً ,في ــه إص ـالح عب ــودايت القل ــب ,فه ــذا
الكتاب مما ينبغي أن ير عليه طالب العلم ,بل ي ّر عليه كل مسلم بــني احلــني واآلخــر,

وأن ينظ ــر في ــه ,فم ــا فهم ــه من ــه مم ـا في ــه إص ــالح ال ــنفس ,عم ــل ب ـه ,وم ــا مل يفهم ــه أو
استش ــكله ,يس ــأل أه ــل العل ــم ع ــن م ـرادات اب ــن الق ــيم رمح ــه هللا يف ذلك[.حماض ـرات
منهجية]792:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()42

له :روضة احملبني:
ق ــال الش ــيخ :حمب ــة العب ـد لرب ـه ,وحمب ـة ال ــرب لعب ــده ,اب ـن الق ـيم رمح ــه هللا ,كت ـب كت ـاابً
عظيماً يف ذلك ,وهو :كتــاب روضــة احملبـني ,وفصــل فيهــا هــذه املســألة تفصــيالً جيــداً.
[الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية]345_344/1:

له :شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل:
قال الشيخ :كتاب نفيس ,ال يستغىن عنه طالب العلم.
له :التبيان يف أقسام القرآن:
قال الشيخ :كتاب مهم....,فيه فوائد مهمة يف التفسري[.تفسري املفصل]500:
ـل م ـن يطالعــه ويـ ّـر عليــه ,ولكــن فيــه علــوم كثــرية,
وقــال :كتــاب مهــم جــداً ,التبيــان قـ ّ
خاصة ما يتعلق ابلقرآن وتفسريه ,فيه فوائد كبرية جداً[.لقاءات وجلسات]39/2:
تفسري القرآن العظيم :إلمساعيل بن عمرو بن كثري بن ضوء بن كثري (ت)774

قال الشيخ :من أهم كتب التفسري ابملأثور...,وهو من أجل التفاسري ,وأعظمها نفعاً.
وقال :من قمة التفاسري ,فهو مدرسة التفسري ابملأثور ,بل هو من أعالها ,ألنه اعتمــد
على األثر[.حماضرات يف التفسري]45:

وقــال :يف العقي ـدة يعـ ُّـد ه ـذا التفســري م ـن أص ـول تفاســري الســلف...,فهو يث ـل طريقــة
السلف يف االعتقاد ,ووجه ذلك ,وقرره[.حماضرات يف التفسري]47
االعتصام :إلبراهيم بن موسى بن حممد الغرانطي الشاطيب (ت)790
قال الشيخ :كتاب نفيس يف هذا الباب ,يف معرفة البــدع ,والــرد علــى أهــل الشــبهات
فيها[.حماضرات يف العقيدة]53:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()43

شرح العقيدة الطحاوية :لعلي بن حممد ابن أيب العز احلنفي ( ت )792
قال الشيخ :هذه العقيدة هلا شروح كثرية ,فاملاتريدية شرحوها بشروح متنوعــة ووجهـوا
الكالم فيها على معتقد أتباع أيب منصــور املاتريــدي ,ولكــن شــرح ابــن أيب العــز وجههــا
توجيهاً سلفياً ,متابعاً فيـه طريقــة شــيخ اإلســالم ابــن تيميـة ,وتلميــذه العالمــة ابــن القــيم

_ رمحهما هللا تعاىل _ وأجاد يف ذلك حبيث صار هذا الشرح مرجعـاً يف علــم االعتقـاد
بعامة[.شرح العقيدة الطحاوية]17_16/1:

مصنفات عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ( ت )795
قال الشيخ :صنف التصــانيف الشــائقة ,البديعــة ,الــيت حيتــاج إليهـا ,وأكثرهــا لــيس فيــه
تكرار ملؤلفات قبله[.لقاءات _488/1:حماضرات يف العلم وآداب العامل]228:
له :جامع العلوم واحلكم:
قال الشيخ :هذا...الشرح العجاب[شرح األربعني النووية]12:
له :فضل علم السلف على علم اخللف:
قال الشيخ :كتابه العظيم[.حماضرات يف الرتاجم]6:
القاموس احمليط :حملمد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الفريوزاابدي (ت)817
قال الشيخ :كتابه املشهور[.شرح كتاب الطهارة من بلوغ املرام]177:
مصنفات حممد بن حممد بن حممد علي بن يوسف اجلزري (ت)833
قــال الشــيخ :ألــف العدي ـد مــن الكتــب املفي ـدة النافعة[.تقــدمي الش ـيخ لشــرح املقدمــة
اجلزرية ,لطاش كربى زاده]

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()44

له :املقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه (املقدمة اجلزرية)

قال الشيخ :تعـ ُّـد مــن أحسـن مــا ألــف يف علــم التجويــد نظمـاً ,جلــودة أســلوهبا ,ووجــازة
لفظه[. .تقدمي الشيخ لشرح املقدمة اجلزرية ,لطاش كربى زاده]

مصنفات أمحد بن علي بن حممد ابن حجر العسقالين (ت)852
قـ ــال الشـ ــيخ :لـ ــه التص ـ ـانيف البديعـ ــة املعروف ـ ـة[ .حماض ـ ـرات يف العلـ ــم وآداب العـ ــامل
واملتعلم]239:
وقـال :أمجــع علــى الثنــاء عليــه مجيــع الفئـات والطوائــف ,وعلــى حســن تصانيفه[.شــرح
كتاب الطهارة من بلوغ املرام]23:
له :فتح الباري شرح صحيح البخاري:
ق ـال الش ـيخ :متي ــز ع ــن س ــائر ش ـروح ص ــحيح البخ ــاري أبن ــه ص ــاغ الش ــرح بلغ ــة أدبي ــة
عالية[.لقاءات وجلسات]456/1:
له :بلوغ املرام من أدلة األحكام:
قال الشيخ :هذا الكتاب العظيم[.شرح كتاب الطهارة من بلوغ املرام]16:
الطراز يف شرح ضبط اخلراز :حملمد بن عبدهللا التنيس ( ت)899
قال الشيخ :هذا السفر اجلليل[.تقدمي الشيخ للكتاب]
الدر املنثور يف التفسري ابملأثور :جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي ( ت )911
قـ ــال الشـ ــيخ :كتـ ــاب مشـ ــهور جداً...,هـ ــذا الكتـ ــاب العظـ ــيم...,مل حيقـ ــق الكـ ــالم يف

األحاديث فأورد أشياء كثرية فمنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع ,ومنهــا مــا هــو

منكر وما هو مضاد للعقيدة وما هو ضعيف جداً[.حماضرات يف التفسري]50:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()45

إحتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين .حملمد الزبيدي (ت )1205
قــال الشــيخ :مجــع فيــه مــا بــني التفســري واحلــديث والفقــه والســلوك والتــاريخ ,والفوائــد
احلديثية فيه أكثر....,لكن فيه صوفيات ,الواحد ينتبه هلا[.لقاءات]312/1:
مصنفات اإلمام حممد بن عبدالوهاب التميمي ( ت ]1206
قال الشيخ :كتاابته املختلفة ,ومؤلفاته املتنوعة :إمنا كانت حبسب حاجــة النــاس إليهــا,
ليســت للتكــاثر ,أو لالســتكثار ,أو للتفــنن ,وإمنــا كتــب فيمــا النــاس حباجــة إليــه ,فل ـم
يكتــب ألجــل أن يكتــب ,ولكــن ألجــل أن يــدعو ,وبــني األمـرين فرق[.التمهيــد لشــرح
كتاب التوحيد_17:شرح فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]48/2:
وقال :كتبه مشــتملة علــى العقيــدة النافعــة يف دليلهــا ,وعلــى الــنهج الصــحيح يف الســنة
والبــدع .وقــال :كــل كتــب الشــيخ يســرية ,أوراقهــا قليلــة ,لكــن منهجهــا واضــح ,وهــي
تصلح للجميع يف التعريف على املنهج[.حماضرات الرتاجم]244_206:
له :كتاب التوحيد:
قال الشيخ :كتاب عظيم جداً ,أمجع علماء التوحيد على أنه مل يصنف يف اإلســالم يف
موضوعه مثله ,فهو كتاب وحيد وفريــد يف اببــه ,مل ينســج علــى منوالــه مثلــه...,فكتاب
التوحي ـ ــد كت ـ ــاب عظ ـ ــيم النف ـ ــع ج ـ ــداً ,ج ـ ــدير أبن يع ـ ــىن ب ـ ــه عناي ـ ــة حف ـ ـ ٍ
ـظ ,ودرس,

وأتمل...,فإنه وهللا لكتاب عظيم ,اشتمل علــى مــا بـه جنــاة العبــاد لــو شــعروا[.التمهيد
لشرح كتاب التوحيد ,561_9_7:شرح فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]10/1:
وقال :هذا الكتاب املبارك [.شرح فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]390/1:
وقال :هذا الكتاب العظيم[.شرح فتح اجمليد]505_481/3_453/2:
وقال :جاء على اختصاره...أتليفاً سهالً ميسوراً[.حماضرات منهجية]122:

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()46

له :كشف الشبهات:
قال الشيخ :هذه الرسالة العظيمة...هذا الكتاب العظيم[شرح كشف الشبهات]9:
له :القواعد األربع:
قــال الشــيخ :مــن النبــذ املهمــة ,مــن رســائل إمــام هــذه الــدعوة رمحــه هللا ,وأمهيتهــا أتيت
مبعرفــة مضــادات تل ـك القواعــد األربــع ,وأن االخــالل هب ـذه القواعــد األربــع ,أو عــدم
ضبطها يقع معه لبس عظيم يف معرفة حال املشركني ,وحــال املوحــدين...,فهي قواعــد
عظيمة تعصم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد يف مســألة احلكــم علــى
أهــل اإلش ـراك وعلــى وجــوب إخــالص ال ـدين هلل عــز وجــل وكيــف يك ـون ذلك[.شــرح
القواعد األربع]8_7:
له :فضل اإلسالم:
ق ــال الش ــيخ :م ــن الرس ــائل املهمة...,ووج ــه أمهي ــة هـ ـذه الرس ــالة أهن ــا تعت ــرب رس ــالة يف
املنهج الذي يتميز به محلة التوحيد ,وأتباع السلف الصاحل بعامــة ,كمــا أهنــا تبـني كثـرياً
من املباحث واملسائل املتصــلة ابلواقــع العلمــي للــدعوة ,وخمالطــة املســلم املتبــع لطريقــة
السـ ــلف للنـ ــاس مـ ــن مجيـ ــع االجتاهـ ــات ومـ ــن مجيـ ــع األمـ ــور واألهواء[.شـ ــرح فضـ ــل
اإلسالم]8:
له :مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل اجلاهلية:
قال الشيخ :كتاب قليل الصفحات ,لكنه اشتمل على مسائل من أهــم املهمــات ,بــل
إن هذه الوريقات يف هذه الرسالة ,هي أصول الدين ,ألن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم
إمنا بعث ليخلص الناس من جهالة اجلاهلني على أنــواع مللهــم وأصــناف حنلهم[.شــرح
مسائل اجلاهلية اليت خالف فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل اجلاهلية]13:
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له :ثالثة األصول:
قال الشيخ :رسالة مهمة لكل مسلم[.شرح ثالثة األصول]8:
وقال :الرسالة العظيمة[.شرح كشف الشبهات]159:
تيسري العزيز احلميد :لسليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب ( ت)1233
قال الشيخ :كتاب التوحيد...شروح هذا الكتــاب متقاربــة ,لكــن بعضــها رمبــا زاد علــى
بعض يف الضوابط واإليضاح ,وأعظمها وأجلها " :تيسري العزيز احلميــد " ألنـه اشــتمل
على كل املسائل اليت حيتاج إليها ,وعلى هذه الضوابط أيضاً ووجه االستدالل ,وعلــى
التقعيد ,ففيه أتصيالت عظيمة يف كل ذلك[.شرح فتح اجمليد]507/3::

روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين :حملمود بن عبدهللا اآللوسي ()1270
قــال الشــيخ :عقيــدة صــاحبه يف هــذا الكتــاب أنــه ماتريدي...,ولكنــه مل يلتــزم هب ـا ,بــل
خالفها يف أشياء كثرية ,وخاصة الصفات ,فهو ييل إىل االثبات ,فهو أقــرب مــا يكــون
لطريقة السلف يف جانب الصفات ,أما يف غريها فيمشي على طريقة املاتريديـة...,مأل
كتابه ابلرد على الرافضة ,وهذا من أهم ما يف هذا الكتــاب ,فمــا مــن آيـة اســتدل هبــا
الرافض ــة عل ــى عقي ــدة الرافض ــة إال ور ّد عل ـيهم ,وه ــذا ألن ـه عاش ــرهم ,فكان ـت ردوده

دقيقة ,وموفقه[.حماضرات يف التفسري]61:

فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد :لعبدالرمحن بن حسن آل الشيخ (ت)1285
ق ــال الش ــيخ :ه ــذا الكت ــاب املبارك...,ه ــذا الش ــرح املبارك...,ش ــرح مط ــول لكت ــاب
التوحيد...,اشــتمل علــى فوائــد كثــرية ,وضــوابط ليســت موجــودة يف الشــروح األخــرى
لكتـ ـاب التوحي ــد ,مـ ـع س ــهولة العب ــارة ,وكث ــرة يف املع ــاين ,والنقول[.ش ــرح ف ــتح اجملي ــد
لشرح كتاب التوحيد]390_12_10_9/1
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بلوغ األرب مبعرفة أحوال العرب :حملمود شكري بن عبدهللا االلوسي ( ت )1342
قال الشيخ :كتابه القيم العظيم[.شرح فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]337/1:
شرح مسائل اجلاهلية :حملمود شكري بن عبدهللا االلوسي ( ت )1342
قـال الشــيخ :تناوهلــا ابلشــرح ش ـرح وجيــز ,يكشــف عــن مراميهــا ,ومعانيها...,لكنــه يف
كثــري من...املواضــع مل يكشــف الكشــف الــذي ينبغــي[. .شــرح مســائل اجلاهليــة ال ـيت
خالف فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل اجلاهلية]14:
تعليقات حممد زاهد الكوثري (ت)1371
قال الشيخ :له تعليقات خبيثة...خاصة يف التوحيد انتبه له [لقاءات]303/1:
حتقيق الرسالة للشافعي :ألمحد حممد شاكر ( ت )1377
قال الشيخ :أحسن أيَّا إحســان ملـا حقــق الرســالة للشـافعي يف أنــه خــرج كــل لفظــه ممــا
اختص الشافعي فيه ابستعماهلا ,وربطها أبصوهلا اللغوية[.تفسري املفصل]549:
يف ظالل القرآن :لسيد بن قطب بن إبراهيم ( ت )1386
قــال الشــيخ :مــن التفاســري الــيت اشــتملت علــى مواضـع كثــرية فيهــا بيــان لــبعض اآلايت
بيــان حســن ,يع ــين فيهــا أســلوب أديب ,في ــه شــيء م ــن التنميــق ,مم ـا يفه ــم املــرء دالل ــة
اآلايت عمومـ ـ ـاً ,وص ـ ــلتها ابلواقع...وأيضـ ـ ـاً اشـ ـ ـتمل كتابـ ـ ـه عل ـ ــى كث ـ ــري م ـ ــن الب ـ ــدع,

والض ــالالت...,من أمثلت ــه أن ــه يش ــعر يف س ــورة اإلخ ــالص أبن عن ــده ميـ ـل إىل بع ــض
مذاهب املتصوفة ,من القائلني بوحدة الوجــود ,أو حنـو ذلــك ,يفهــم منــه ,مــا نقــول إنــه
ظاهر ّبني ,لكــن يفهــم منــه...,ومن أمثلــة ذلــك أنــه يفســر الــرب ابإللــه ,واإللــه ابلــرب,

يعــىن توحيـد الربوبيــة عنـده هــو توحيــد األلوهيــة ,وتوحي ـد األلوهيــة هــو توحيـد الربوبي ـة
عنده عكس يف فهمها[ .مقطع صويت]
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رسالة حتكيم القوانني :حملمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (ت)1389
قـ ـال الشـ ــيخ :رسـ ـالة دقيقـ ـة مهمـ ـة يف هـ ــذا الباب[.شـ ــرح فـ ــتح اجمليـ ــد لشـ ــرح كتـ ــاب
التوحيد]613/2_69/1:
مصنفات عبدالرمحن بن حممد بن عبدهللا عبدالرمحن حممد بن قاسم (ت)1392
قال الشيخ :صاحب التواليف املشهورة[.حماضرات يف الرتاجم]263:
على هامش السرية :لطه حسني بن علي بن سالمة ( ت ) 1393
قــال الشــيخ :مــن املــدارس يف تنــاول السرية...مدرســة طــه حســني ,ومــن حنــا حنــوه ممــن
كتبــوا يف الس ـرية ,فــإهنم مل يكتبــوا يف الســرية لنصــرة ديــن حممــد صــلى هللا علي ـه وســلم,
وإمنـا كتبــوا يف الســرية ابلنظــر إىل عرقيــة عربيــة ,بــل إنــه كمــا ذكـر طــه حسـني يف مقدمــة
كتابه "على هامش السرية"  :أن الســرية هـذه الـيت كتبهــا فيهــا أشــياء ال يقبلهــا العقــل,
وال يقبله ــا الف ــؤاد ,لك ــن ال تص ــلح حي ــاة الن ــاس إال بن ــوع مـ ـن اخلراف ــات ,ون ــوع م ــن
األحاديث اليت تكون هلـم كاالسـرتواح ,وتكــون هلــم كــاملريح ,واملهيــئ هلــم لســماع احلـق
يعين أهنا قصص وحكاايت ليس هلا أصل وليس هلا أمهية[حماضرات يف العلم]517:
دراسات ألسلوب القرآن الكرمي :حملمد عبداخلالق عضيمة ( ت )1404
قال الشيخ :أحسن من تكلم عن واو الثمانية عبداخلالق عضيمة يف كتــاب الدراســات
مفيد ,فيه شواهد ونقول[.لقاءات وجلسات]626/1:
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية :لعبدالعزيز بن انصر بن رشيد (ت)1408
قال الشيخ :هــذه العقيــدة املباركــة ,هلــا شــروح كثــرية ,مــن أعظمهـا نفعـاً ,وأدقهــا لفظـاً,
ـض
ش ـرحه...,فإن هــذا الشــرح م ـن أنفــس شــروح هــذه العقيــدة الواســطية...,وهلذا أحـ ّ

من أراد شرحاً هلذه العقيدة على هذا الكتاب[شرح العقيدة الواسطية]17_16/1:
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حتقيق تفسري ابن جرير :حملمود بن حممد شاكر بن أمحد بن عبدالقادر ( ت )1418
ق ــال الشـ ـيخ :تفس ــري ابـ ـن جرير...,حققـ ـه حمم ــود ش ــاكر ,ومل يص ــل في ــه إال إىل س ــورة
الرعد ,حتقيقاً ممتازاً[.حماضرات يف التفسري]35:

له :الدفاع عن احلديث النبوي والسرية :حملمد انصر الدين األلباين ( ت )1420
قــال الش ـيخ :كتــاب جيــد ,يف ذكــر كثــري ممـا يــرد يف الســرية ممــا ال يصــح .حماض ـرات يف
العلم وآداب العامل واملتعلم]522:
فقه السنة لسيد سابق ( ت )1420
ق ـ ــال الش ـ ــيخ :جي ـ ــد يف العب ـ ــادات ,لك ـ ــن إذا جتاوزهتـ ـ ـا اختلطـ ـ ـت األمور[.لق ـ ــاءات
وجلسات]268/1:
مفاهيم جيب أن تصحح :حملمد بن علوي بن عباس االدريسي املالكي ( ت )1425
قــال الش ـيخ :يف هــذا الكتــاب :جتــويز كاتبــه وحتبيــذه حين ـاً ســؤال النــيب صــلى هللا علي ـه

وسلم الشفاعة يف قربه ,وسؤاله التوسط ,وجتويزه ودعوته لطلــب الغــوث منــه صــلى هللا

عليه وسلم...ويف كتابه من التدليل لشبهه املتهافتــه ابألحاديــث املوضــوعة...,واملنكرة
والباطلة والضعيفة جداً...شيء كثري [هذه مفاهيمنــا ,رد علــى كتــاب مفــاهيم جيــب أن
تصحح حملمد بن علوي املالكي]6:

عامل املالئكة األبرار :لعمر بن سليمان بن عبدهللا األشقر ( ت )1434
قال الشيخ :كتاب جيد يف اببه[.شرح أصول اإليان]53:
وقال :من أحسن ما كتب...,فإنه مجع فيــه مجعـاً حســناً طيبـاً وحتـرى الصــواب يف كثــري
من مباحثه[ .الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية]109/1:

وقال :مفيداً جداً يف هذا الباب[.شرح العقيدة الطحاوية]514/1:
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امللخص الفقهي :لصاحل بن فوزان الفوزان
قـال الش ـيخ :ممتــاز جــداً ,ممت ـاز حقيقــة ,إذا الشــخص مل يقـرأ " الــروض وحاشــيته " فـ ـ ـ ـ
امللخص الفقهي ,ممتاز[.لقاءات وجلسات]269/1:

اجملتيب من مشكل إعراب القرآن الكرمي :ألمحد بن حممد اخلراط
قال الشيخ :هذا املصنف القيم[.تقدمي الشيخ للكتاب]
املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي وأسراره البالغية لصاحل بن عبدهللا حممد الشثري
قال الشيخ :هذه الرسالة القيمة[.تقدمي الشيخ للكتاب]
مصطلح التاريخ :للدكتور أسد رستم
قال الشيخ :كتاب مفيد حداً يف هذا الباب[.لقاءات وجلسات]60/2:
نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء :حملمد الروكي

قـ ـ ـ ـ ــال الشـ ـ ـ ـ ــيخ :رسـ ـ ـ ـ ــالة عميقة...,جيدة...,رسـ ـ ـ ـ ــالة ضـ ـ ـ ـ ــخمة ,ممتازة[.لقـ ـ ـ ـ ــاءات
وجلسات]336/1:
أوجه الرتجيح بني األقوال يف التفسري:
أوجــه الرتجــيح هــذه كثــرية جــداً ,مجعــت يف رســالة علميــة جامعــة اإلمــام ,وهــي رســالة

قيمة جداً ,بعنوان " :أوجه الرتجيح بني األقوال يف التفسري[.تفسري املفصل]413:
تفسري اجلاللني :للجالل احمللي ,واجلالل السيوطي

قــال الشــيخ :كــان العلمــاء يعتنــون بتفســري اجلاللــني يف األعصــر املت ـأخرة ,وهــو انفــع
مفيد ,لكن تتحرز يف قراءته ,علــى مــا فيـه مــن التأويالت[.حماضـرات يف العلــم وآداب
العامل واملتعلم]82:
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برتوكوالت حكماء صهيون جملموعة من الصهاينة اليهود
قـ ــال الشـ ــيخ :مـ ــن الكتـ ــب املهمـ ــة ,الـ ــيت تب ـ ـني عمـ ــق فهـ ــم األعـ ــداء ملـ ــا يعملونـ ــه يف
أع ــدائهم...يف املس ــلمني وغ ـريهم...يف ه ــذا الكت ــابَّ ...بني الص ـهاينة...الذين وض ـعوا

الربتوكوالت...القواعد اليت هبا يسطري اليهود على األمــم االخرى[.حماضـرات سياســية
واجتماعية]57:
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فصل :متفرقات
من هم أهل التقوى:
قال الشيخ :صالة الرجل يف جوف الليل هذه من أعظم أبواب اخلري ,وهبا حيصل
للمرء النور يف قلبه ,وحسن تعامله مع ربه ,وخشيته له ,والزهد يف الدنيا ,والرغب يف
اآلخرة ,ما ال يدخل حتت وصف _ أعاننا هللا ومجيع املسلمني على ذلك _ فإن
صالة الرجل واملرأة يف جوف الليل هذه يكون معها التدبر للقرآن ,وحسن مناجاة
هللا ,والدمعة اليت تسيل من خشية هللا عز وجل ,إذ يكون املرء يف ذلك على يقني
من أنه إمنا قام هلل جل جالله وحده ,فتعظم الصلة ,ويعظم التعلق ,ويعظم إخبات
القلب ,والرجاء ,والرهبة ,واخلوف ,ويؤثر القرآن يف القلوب أتثرياً عظيماً ,فأصحاب

الليل هم أهل التقوى[.شرح األربعني النووية]347:
من هدي السلف الصاحل عدم الدعاء على األئمة:

قال الشيخ :هدى السلف الصاحل وأئمة اإلسالم أهنم ال يدعون على ويل األمر
واالئمة ,ألن الدعاء عليهم من سيما أهل اخلروج ,وسيما الذين يرون السيف إما
اعتقاداً أو عمالً ,وهدى السلف الصاحل هو أهنم يدعون هلم ,وال يدعون عليهم,
ألن يف الدعاء...عليهم توطني القلوب على بغضهم ,وهو سبب من أسباب اعتقاد
اخلروج عليهم ,والوسائل هلا أحكام املقاصد ,كما أن املقصد _ وهو اخلروج واعتقاد
اخلروج _ ممنوع عند األئمة يف عقائدهم ,وكذلك وسيلته يف القلوب هي الدعاء
عليهم ,ألنه حيدث البغض هلم ,والبغض يؤدي إىل اخلروج عليهم[.شرح العقيدة
الطحاوية]152/2:
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االستقامة:
االستقامة هي ما مجعت أمرين :األول :هو الفقه يف الدين .الثاين :هو مالزمة السنة
ألن العبد ال يكون اثبتاً على االستقامة أو حمصالً هلا إال أن جيمع األمرين ,أبن يكون

فقهه يف دينه بقدر ما حيتاج إليه ,وأن يكون متابعاً للسنة ,فإذا ق ّل فقهه يف الدين
ضعفت استقامته بقدر ذلك ,وإذا زهد يف اتباع السنة وخالفها ضعفت استقامته
بقدر ذلك....فإن الفقه يف الدين وعلم الشرع يذهب عن املرء برتكه ,فإذا تركه سنةً
مثالً يق ّل ويضمحل ,وهذا مشاهد ,فإن بعض من كانوا طلبة يف الكليات الشرعية أو
متخرجني منها وتركوا العلم ومراجعته سنوات ,جتد عندهم ضعفاً شديداً يف العلم,
وقد صرح بذلك بعضهم ,وقال :إنه ملا ترك العلم ومراجعته سنني ,ذهب عنه ما مان
حيفظ ,حىت رجع ال حيفظ من املسائل إال واحدة أو اثنتني ,وال يستحضر ذلك الذي
تعلمه .وذلك أن العلم كالشجرة حيتاج إىل مداومة ومراعاة وسقي ,فإن سقيته فإنه
يظل حيّاً ,وإال فإنك لن تستظل حتت ظله....هلذا ينبغي على كل من طلب العلم أن
حيرص على االستقامة مبعناها الواسع االستقامة يف سلوك منهج السلف الصاحل

االستقامة يف حفظ اللسان وحفظ اجلوارح ألن العبد ينكب بفلتات لسانه...يقول ما
ال علم له به فيعاقبه هللا عز وجل أبن ال يعلم مسألة أخرى فيصبح يف جهل بني
فرتى وأخرى....هلذا احرص اي طالب العلم ,واي معاشر القراء احرصوا على هذه
الوصية ابالستقامة يف كل املسائل ,االستقامة يف أمور العلم ,االستقامة يف أمور
العمل ,يف أمور الصالت إلخوانكم املؤمنني ,يف أمور الدعوة ,يف أمور األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ,وجنبوا أنفسكم اهلوى وألزموا أنفسكم ابالستقامة على
ما دل عليه الدليل يكن األمر يف املستقبل خرياً إىل خري[شرح فضل اإلسالم]130:
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الغربة الظاهرة والباطنة:
قال الشيخ :الغربة أبحد االعتبارات تنقسم إىل غربتني:
* غربة ظاهرة * .غربة ابطنه.
والغربة الظاهرة مثّل هلا أهل العلم أبهنا:

** غربة أهل الصالح والطاعة بني الفسقة والفجار.
** وغربة أهل العلم املستقيمني الذين طلبوا العلم هلل ,مل يطلبوه ليماروا به السفهاء
وال ليصرفوا وجوه الناس إليهم ,الذين خشعت جوارحهم وقلوهبم هلل عز وجل بني
من طلب العلم ليس هلل ,وبني من رغب يف العلم لكنه رغب ألجل اجلاه أو املال
** وغربة املستقيمني يف أمواهلم ,وحترى املأكل واملصرف احلالل بني أولئك الذين
أيكلون من كل جهة ,ويصرفون يف كل جهة.
وهذه غربة ظاهرة مثل هلا أهل العلم هبذه األمثلة وغريها ويتضح ذلك برؤية أصحاهبا
أما الغربة الباطنة :فهي اليت ال يظهر أمرها ,وهذه هي اليت تنافس فيها املتنافسون,
وهي غربة صدق القلب وقصده يف توجهه إىل مواله ,حبيث تكون إراداته ورغباته إىل
هللا ,ويف هللا ,فريى هذا الغريب الناس من حوله ,وتكالبهم على الدنيا ,ورغبهم فيها,

وحرصهم عليها ,وأهنم يروهنا وكأهنا الباقية ,يراهم وهو متجه فيما بينهم إىل ربه,
طامع إىل اجلنة ,متباعد عن النار ,وكأنه غريب بينهم ,ألن قصده وتوجه قلبه خمتلف
عن توجه الناس ,كذلك اخلاشع اخلاضع قلبه هلل عز وجل بني مجهرة الذين ال
خيشعون هلل عز وجل يكون غريباً ,فهذه الغربة مما يتنافس فيه املتنافسون ,ألن
صاحبها احلظ األوفر مما جاء يف فضل الغرابء ,ألن صالح الباطن له أثره على
جلي[.شرح فضل اإلسالم]340:
صالح الظاهر ّبني ّ
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االستغفار ابألسحار:
قال الشيخ :قال عز وجل ( :واملستغفرين ابألسحار ) وقال (:وابألسحار هم
يستغفرون ) قال مجاعة من أهل العلم من احملققني :إن االستغفار يف هذا الوقت
أفضل من قراءة القرآن ,فإن قراءة القرآن أفضل بعامة ,ولكن قد يعرض على
األوقات ما جيعل شيئاً فيها أفضل من قراءة القرآن ,فما قبل األذان بقليل ,وما بعد
األذان إىل صالة الفجر األفضل فيها االستغفار ,والدعاء ,والتبتل إىل هللا عز وجل,
واخلشوع ,وأشباه ذلك من الذكر[.تفسري املفصل]72:
عالمة أهل السنة الدعاء لألئمة:
قال الشيخ :قال بعض األئمة :عالمة أهل السنة :الدعاء لألئمة ,يعين للسالطني,
وعالمة أهل البدعة :الوقيعة يف السالطني ,وهذا ظاهر ملن أتمل هدى أهل السنة
واجلماعة وأتمل أصوهلم ,وممن ذكر هذا ابن بطه يف " اإلابنة " ,والربهباري يف " شرح
السنة " ,وهو من أئمة أهل السنة واجلماعة ,فقد فصل القول يف ذلك تفصيالً بيناً,
ألجل ما ظهر يف زمنه من كثرة املخالفني يف هذا األصل العظيم[.شرح ملعة
االعتقاد]150:
خطبة احلاجة:
أهل العلم جيعلون خطبة احلاجة يف اخلطب الكالمية ,وأما يف املكتوب ,فعندهم أنه
يشرع أن يثىن على هللا عز وجل مبا هو مناسب للحال.
والنيب صلى هللا عليه وسلم يف كتبه اليت أرسلها إىل أهل األمصار ,ويف كتاب
الصدقات أيضاً مل يبتدئها مبا يسمى " :خطبة احلاجة " وخطبة احلاجة مشروعة يف
اخلطب الكالمية [.شرح كتاب الطهارة من بلوغ املرام]16:
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أولياء هللا يتنزهون عن فضول املباحات:
قال الشيخ :أولياء هللا يتنزهون عن فضول املباحات وليس كل مباح أيتونه ,بل هناك
مباحات ال تناسبهم وإن كانت مباحة من الشرع ,ولكن تناسب غريهم من املسلمني,
فاألولياء يتنزهون عن كثري من املباحات إما من جهة الورع ,وإما من جهة ترك خوارم
املروءة ,وإما من جهة أشياء قد يراها الويل ال تناسبه .مثاله :كثرة املزاح والضحك
أبن يغلب هذا على املرء وإن كان مباحاً إذا مل يكن ينطق بكذب وأشباه هذا.

لكن أولياء هللا يف قلوهبم من إجالل هللا وخشيته والرغبة فيما عنده ما جيعلهم ال
يكثرون من هذا ,وإمنا إن فعلوا فيكون على جهة االنبساط الوارد عنه صلى هللا عليه
وسلم ,وهذا أصل يف أن األولياء فيما يفعلون من فضول املباحات يتابعون النيب
صلى هللا عليه وسلم يف أصول ما فعل ,فيضحكون بعضاً من الوقت ,ألنه ضحك
صلى هللا عليه وسلم وتبسم ,ويفعلون بعض األشياء اليت فيها ترويح مبا ال يكون

قادحاً _ وأشباه ذلك _ بنية االقتداء ونية العمل ,وهذا يف بعض املباحات ال يف كل

املباحات .فالويل ال بد أن يكون منزهاً عن فضول املباحات[.شرح كتاب الفرقان
بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان]119:

من األلغاز:
من األلغاز اليت يلغز هبا بعض أهل العلم أن يقال مثالً :رجل من أمة حممد هو أفضل
من أيب بكر الصديق ابإلمجاع ؟

وجييب أهل العلم على ذلك أبنه عيسى عليه السالم ,ألنه حي وينزل ,وهذا عقيدة
يعتقدها كل مسلم وحيكم ابلقرآن ويكسر الصليب ويدع اإلجنيل وهلذا هو من األمة
ولقد لقي النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة املعراج وآمن به[شرح فضل اإلسالم]215:
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إذا أزيح احلجاب وسفرت املرأة عن وجهها صار شرور كثرية:
قال الشيخ :الواجب على املرأة أن تسترت ,فاملرأة كلها عورة ,ووجه أعجاب الرجل
ابملرأة الوجه ,ومكان االتصال األعني واللسان ,إذا أزيح احلجاب وسفرت املرأة,
صار شرور كثرية يف هذا ,فلذلك _ حىت عند من قال من أهل العلم :إن وجه املرأة
ليس بعورة – أمجع أهل العلم على أن املرأة لو كشفت وجهها ,حدثت فتنة ,وجب
عليها تغطية الوجه ,سداً للذريعة ,حىت من قال :إن وجه املرأة ليس بعورة ,فكيف

مع ضعف اإليان ,وتسلط أنواع الفت وأهل السوء ؟ وقد قالت عائشة رضي هللا
عنها :لو رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أحدث النساء بعده ملنعهن

اخلروج[.لقاءات وجلسات]390/1:
العقلية اجلماعية:
قال الشيخ :النفس العقلية اجلماعية غري العقلية الفردية ,فإن اإلنسان قد يكون له
عقل يف مجاعة من الناس يف جملس أو يف مدرسة أو غريه يكون له عقل يف اجلماعة
من جهة احلماس له لكنه إذا انفرد بنفسه وأتمل وجد أن الربهان ليس على هذا,
وهلذا دعا هللا عز وجل املشركني إىل أن يكون برهاهنم عن طريق التفكر إما مثىن,
اثنني يتناجون ابلربهان الصحيح وإما فرادى ,وأما العقلية اجلماعية ,فإهنا تصرف عن
احلق يف كثري من األشياء ألنه يصبح املرء ال يفكر بعقله يفكر املرء بعقل غريه ,وغريه
أيضاً ال يفكر بعقله ,بعقل الغري ,مث يتحكم يف اجملموع آراء ليس هلا خطم ,وال أزمة,

وهذا الذي حصل مع أعداء الرسل ,فإهنم إذا اجتمعوا صار هلم كالم ,وإذا تفرقوا
مثل ما حصل يف قصة الثالثة الذين مسعوا تالوة النيب صلى هللا عليه وسلم يف مكة,
كل يق ُّر أن هذا احلق مبفرده ,لكن ملا اجتمعوا أنكروا ذلك[.تفسري املفصل]130:
ّ
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االستعداد للخامتة:
قال الشيخ :اخلامتة هي املقصودة ,أن خيتم للعبد مبا حيب هللا عز وجل ويرضى ,وإذا
كان األمر كذلك ,فإن حسن اخلامتة منوط مبعرفتها ,أبن يعرف مىت تنتهى حياته,
حىت يستعد ,وإذا كان ذلك حماالً أن يعلم مىت سيموت ومىت سينتهى ,فإن الواجب

حينئذ أن حيذر صباح مساء ,وليالً وهناراً ,وأن حيذر من سوء اخلامتة ,وهذا هو عمل

األكياس وعمل الصاحلني _جعلنا هللا عز وجل منهم ,وغفر لنا ذنوبنا_ أهنم
يستعدون للخامتة .واالستعداد للخامتة من وسائل النجاة ,ومها استعدادان:

* استعداد يف صالح القلب * .استعداد يف صالح العمل.
والستعداد يف صالح القلب هو ابلعلم النافع ,الذي ورث يف القلب العلم ابهلل عز
وجل ومعرفته وأمسائه وصفاته ,واليقني يف ذلك ,مث العمل الصاحل أبن يتثل األمر,
وجيتنب ما هنى هللا عز وجل عنه أو هنى عنه رسوله صلى هللا عليه وسلم ,وأن
يستغفر من الذنوب واخلطااي[.شرح العقيدة الطحاوية]499/2:
املؤمن ال يراتح حىت يوت:
قال الشيخ :سألت مرة بعض الصاحلني من أهل العلم ,وأهل العلم إن شاء هللا مجيعاً
فيهم صالح ,قلت له :كيف حالك ,عسى أمورك مطمئنة ؟ قال :ال يراتح العبد إال
أن أيتيه املوت " .وهذه كلمة ليست سهلة ,وفعالً املؤمن ال يراتح حىت يوت ,ألن

قلوب العباد عرضة للتقلب والتنقل ,واليوم كثرت املغرايت والشهوات والشبهات,

فقد يصبح العبد مؤمناً ويسى غري ذلك ,فإذا جاءه األجل وهو اثبت على اإليان

حيصل له الراحة واالطمئنان ,فال يطمئن املؤمن حىت يلقى هللا عز وجل وهو اثبت
على إيانه[.شرح أصول اإليان]205:
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اإلنسان يبصر ابملوت ما ال يبصره يف حال احلياة:
الظاهر من قوله سبحانه وتعاىل ( :فكشفنا عنك غطاءك ) [ق...]22:أن اإلنسان
يبصر ابملوت ما ال يبصره يف حال احلياة ,كأن ترى مثالً :السماء يف الليل ظلماء
سوداء ,وذاك ابحلجاب احلاجز على العني ,مثلما تدخل غرفة مظلمة ,وال تنظر فيها
شيئاً بينما يكون فيها كتاب ,ويكون فيها فراش ,وفيها كذا وكذا ,ولكن العني ال
تبصر ما يف هذه الغرفة املظلمة ,ألن حاستها حمدودة ,لكن لو كشف ذلك الغطاء,

ألبصرت كل ما يف الظالم ,وهذا هو الذي حيصل ابملوت ,فإن اإلنسان يبصر
ابملوت املالئكة ,ويبصر العذاب ,ويبصر النعيم ,وحنو ذلك مما يكون بعد املمات.
نسأل هللا عز وجل لنا ولكم العفو والعافية[.تفسري املفصل]38:
أعظم العقوبة:
قال الشيخ :قال هللا عز وجل :من أعظم العقوبة أن يسلب املرء االعتبار أبالء هللا
عز وجل ,ومن أعظم اخلذالن أن خيذل العبد ,فينظر إىل أالء هللا فال يقيم هلا وزانً,
وينظر إىل آايت هللا ,فال حتدث له اعتباراً ,هذا قسوة يف القلب ,والقلب يقسو حىت
يكون كاحلجارة أو أشد من احلجارة قسوة.

وقال :وأعظم ما يعاقب هللا عز وجل به العبد بذنبه ,ومعصيته أن يعاقبه بعقوابت
قدرية قلبية ,كأن يقسو قلبه ,مث بعد القسوة ر مبا ال يرى احلق حقاً ,وال يرى الباطل

ابطالً ,وقد يزداد بعد ذلك ,ويزيد هللا يف عقوبته ,أو يزيد أثر املعصية على القلب
أبنه يرى احلق ابطالً ,ويرى الباطل حقاً ,هذا أعظم االنتكاس ,وأعظم آاثر الذنوب
على القلوب ,وهذا هو الواقع[. .تفسري املفصل]616_362:
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القلب املخبت املنيب:
قال الشيخ :الواجب على العباد مجيعاً ,أن يعظموا هللا ,وأن خيبتوا إليه ,وأن يظنوا
أهنم أسوأ اخللق ,حىت يقوم يف قلوهبم أهنم أعظم حاجة هلل عز وجل ,وأهنم مل يوفوا
هللا حقه ,أما التعاظم يف النفس ,والتعاظم ابلكالم واملدح والثناء وحنو ذلك ,فليس
من صنيع اجمللني هلل عز وجل ,اخلائفني من تقلب القلوب ,فاهلل عز وجل يقلب
القلوب ,ويصرفها كيف يشاء ,فالقلب املخبت املنيب حيذر وخياف دائماً من أن

يتقلب قلبه ,فينتبه للفظه ,وينتبه للحظه ,وينتبه لسمعه ,وينتبه حلركاته لعل هللا عز
وجل أن ييته غري مفتون وال خمزي[.شرح فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد]443/3:
صالح القلب:
قال الشيخ :صالح القلب يصلح احلال ( ,أال إن يف اجلسد مضغة :إذا صلحت
صلح اجلسد كلُّه ,وإذا فسدت فسد اجلسد كلُّه ,أال وهي القلب )
وهلذا يلزم على طالب العلم أن يكون بصرياً حبال نفسه ,وبصرياً حبال من يريد
إصالحهم ,وأن صالح القلب ينتج عنه كل خري ,وفساد القلب _ وإن صلحت

اجلوارح أبعماهلا _ يعقبه شر ,فإذا كان القلب صاحلاً ,آب العبد وإن عصى ,وإن
كان القلب فاسداً ,وإن كان ظاهره طاعة ,فإنه ال يؤمن عليه االنتكاس ,ألن القلب

هو معدن اخلري ,ومعدن ضد ذلك من الشر والفساد[.شرح فتح اجمليد لشرح كتاب
التوحيد]556/2:
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دعاء ختم القرآن لشيخ اإلسالم:
ق ــال الش ــيخ :هـ ــذه اخلتم ــة ال تصـ ــح إس ــناداً ,وإن كانـ ـت مشـ ــهورة النسـ ـبة ,فاخلتمـ ــة
املعروفة خبتمة شيخ اإلسالم كلماهتا موجودة متفرقة يف كتب شيخ اإلســالم ,فمـن أراد
أن أيخــذها مج ـالً ,وحييــل ك ــل مجلــة منه ــا إىل موض ــعها مــن ك ــالم شــيخ اإلس ــالم وج ــد
ذلك ,وهلــذا يقــول علمـاؤان :إن هــذه نـفسـها نـفـس شــيخ اإلســالم ,كالمهــا كــالم شــيخ

اإلسالم ,فمن عرف كـالم شــيخ اإلســالم قــال :إهنـا مــن كالمــه ,لكــن نسـبتها إليـه غــري
اثبتة ,فليتنبه لذلك[.شرح كتاب الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان]36:
املؤمن فطن كيس:
قصي األمور إىل هناايهتــا ,يف بيتــك
املؤمن فطن كيس يدرك األمور ,ويعرفها ,ولكن ال ي ّ
أنت ترى أشياء ال بد فيها من التغافل ,صديقك يقول كلمـة ال تعجبــك ,متررهــا ,قــال

بعض السلف :الكلمة اليت تؤذيك طأطئ هلا رأسك ,فإهنا

تتخطاك[حماضرات تراجم]310

احلرية املطلقة:
ق ــال الش ــيخ :احلري ــة املطلق ــة م ــن دون قي ــد يف أن يفع ــل اإلنس ــان م ــا ش ــاء ,دون أن
حياس ــب عل ــى م ــا فع ــل ,ه ــذه ال وج ــود هل ــا يف أي مك ــان يف م ــن األرض ,ب ــل توج ــد
احلـرايت حيــث وجــدت ,لكــن تنتهــي إىل حـ ٍـد بعــده يقــال للنــاس ممنـوع ,لسـت حـراً يف

ذلك .وهـذا يعطيــك تصــوراً عــن أن كلمــة احلريــة ال توحـد علــى األرض إال نســبية ,أمــا
احلري ــة املطلق ــة يف ك ــل ش ــيء ,يف امل ــال ,يف السياس ـة ,ويف القض ــاء ,ويف التص ــرف ,يف
ال ــنفس ,ويف ال ــدماء ,وم ــع األوالد ,ه ــذه ال توج ــد كامل ــة ب ــال قي ــد يف أي مك ــان م ــن
األرض ,وإمنـ ــا توجـ ــد حريـ ــة ختتلـ ــف الـ ــبالد فيهـ ــا سـ ـعة وضـ ــعفاً ,حبسـ ــب قـ ــوة إعطـ ــاء
احلرايت[.حماضرات سياسية واجتماعية]133:
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اإلسالم سينتصر وسيعود عزيزاً:
قال الشيخ :من منهج التفكري لدى املسلم أن يغلب جانب التفاؤل ,وحيذر من
القنوت ,واليأس الذي حيمله على عمل أشياء منكرة ,التفاؤل واإلجيابية هذه تعطيك
انطالقة ,فإذا نظرت إىل الواقع اليوم ثق أن اإلسالم سينتصر وسيعود عزيزاً ,كما

كان ,ألن هللا عز وجل يقول ( :هو الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره
على الدين كله وكفى ابهلل شهيداً ) [الفتح ]28 :فمن الذي شهد هبذه الشهادة ؟

هو هللا عز وجل.

مر مخس سنني ,عشر سنني ,عشرون ,مخسون سنة ,ال
فإذاً ,الزمن ال تنظر إليهّ ,
يهمنا ,وال أكثر ,املهم أن يوافق عملنا الصواب [.لقاءات وجلسات]118/2:
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فصل :فوائد خمتصرة
* النكت هي الفوائد املهمة[.حماضرات يف التفسري]162:
* التعصب يسبقه مرحلتان :االنتماء ,مث التحمس ,مث التعصب له[.السابق]13:
* مــن ك ـان حجــة يف علمــه ومجــع علم ـاً كث ـرياً يقــال لــه شــيخ اإلســالم ,يعــين :يف العل ـم
الشرعي ,فهي تطلق على العلماء يف الشرع الذين بلــغ علمهــم مبلغـاً عظيمـاً ,وصـاروا
أئمة وحجة[.شرح الفتوى احلموية الكربى]238:

* كلمة اإلمام فهي ملن كان قدوة مع كونه حجة[.املصدر السابق]239:
* كلمة الشيخ فتطلق على من له مكانة وداينة وورع وخوف من هللا عز وجل [شرح
العقيدة الطحاوية]488/1:
* كلمة أستاذ يف الزمن األول تطلق على من أجاد فناً من الفنون[املصدر السابق]

* التوفيق :هو إعانة خاصة من هللا عز وجل للعبد ,هبا يضعف أثر النفس والشيطان,
وتقوى الرغبة يف الطاعة ,وإال فالعبد لو وكل إىل نفسه لغلبته نفسه األمارة ابلسوء
والشيطان[.شرح الطحاوية]284/2:
* اخلذالن :هو سلب العبد اإلعانة اليت تقويه على نفسه والشيطان[املصدر السابق]
* من أنواع الربكة اليت يفيضها هللا عز وجل على خاصة عباده ,أن ي ّن عليهم مبحبة
العلم ,وحمبة تدارسه ,واإلقبال على ذلك [حماضرات التفسري]105:

* التهديد يفيد القلوب العاتية ,كما أن الرتغيب يفيد القلوب املطمئنة ,أو القريبة,
واجلمع بينهما يفيد القلب الذي فيه هذا ,هذا[.تفسري املفصل]134:
* السنة أنه يفرق بني أهل الكتاب واملشركني ,فيقال ألهل الكتاب :كفار ,ويقال
للوثنيني :مشركون[.شرح كتاب الطهارة من بلوغ املرام]106:
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* الصاحل من عباد هللا هو الذي صلح ابطنه وظاهره ,وصالح ابطنه ابالعتقاد
الصحيح واألخالق الفاضلة ,وظاهره أبن يكون مقيماً حلقوق هللا وحقوق اخللق
[الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية]638/2:
* األتراك هم :الروس ليس الرتك البلد املعروفة ,هذا مسيت تركيا ألجل أن العثمانيني
أصوهلم من روسيا ,فجاءوا ,فسميت البلد تركيا[.تفسري املفصل]228:
* األصل يف املرأة الصاحلة ويف املرأة املسلمة أن تلزم بيتها ,إال ملا ال ب ّد هلا منه ,ولو
نظرت املرأة إىل هذه احلياة الدنيا ,وأهنا ميدان للتسابق يف إعداد املنازل يف اآلخرة,

الستوحشت من اخللق ,وأقبلت على رهبا عز وجل ,وهذا كمال[لقاءات]389/2:
* املتقدمون ابرك هللا عز وجل هلم يف أوقاهتم وال شك أن هذا له أسباب ,وأظن أن
أعظم تلك األسباب هو إخالصهم هلل عز وجل ,وكثرة الرغب والدعاء إىل هللا عز
وجل ابملباركة[.حماضرات يف الرتاجم]269:
* دائماً صاحب احلكمة يصري قليل اإليراد ,قليل الكالم ,تطلع كلماته اليت ينشئها
هو ,تكون حمدودة ,بليغة ,حتفظ ,ويصري هلا رونق[.لقاءات وجلسات]70/2:

* يقول بعض احلكماء :كم نفذت أمور هي من اخلرق مبكان يف ظل ألفاظ حسنة
االنتقاء[.لقاءات وجلسات]128/2:
* الكلمة العامية " :ال شكر على واجب " ليس هلا مستند من الشرع ,بل الواجب
يشكر عليه ,وهللا عز وجل يشكر عبده ألدائه الواجب[.املصدر السابق]183/2:
* أعظم ما يصد به املرء عن القرآن :النظر ,والغناء[لقاءات وجلسات]386/2:
* النظر جيعل القلب شيئاً فشيئاً يف ظلمة ,وإذا أتملت فإن الذي يطلق نظره,
ويسعى يف الشهوات من جهة النظر احملرم إىل النساء ال يستلذ للقرآن كثرياً[السابق]
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* اإلنسان إذا قل علمه ,زاد إعجابه بنفسه ,يتصور كل شيء ير عليه وهو ال يعرفه
إنه غلط ,ملاذا ال يعرفه ,ال ما هو بصحيح ,كأنه حاز العلوم كلها[.تفسري املفصل:
]546
* مذهب الكوفيني أقرب إىل حقيقة النحو ,من جهة السماع من مذهب البصريني,
حىت قال بعض مشاخينا يف هذا :إن مذهب البصريني هو مذهب مبتدعة النحو,
ومذهب الكوفيني هو مذهب سلفي النحو[.شرح الفتوى احلموية الكربى]448:
* ق ــال مجاع ــة م ــن الس ــلف" :اخل ــواتيم مـ ـرياث الس ــوابق"...هذا يبع ــث عل ــى اخلـ ـوف
الشديد من اخلامتة ,ألن العبد ال يدري مبـا خيـتم لــه...,وإذا جاهــد يف هللا حـق اجلهــاد,
واستقام على الطاعة يرجى له أن خيتم له خبامتة السعادة[شرح األربعني النووية]98:
* ال تسـع فيمــا يغضــبك ,ألنــه مــن املتقــرر أن الوســائل تــؤدي إىل الغــاايت ,فــإذا كنــت
تعلــم أن ه ـذا الشــيء يــؤدى بــك إىل غايــة تغضــبك فــال تســع إىل وســائلها ,وهل ـذا كــان
كثري من السلف يدحون التغافل [.شرح األربعني النووية]211:
* تغاف ــل امل ــرء عم ــا حي ـدث ل ــه الغض ـب ,وحي ـدث ل ــه م ــا ال يرض ــيه ,م ـن أب ــواب اخل ــري
العظيمة ,وكذلك التغافل عــن اإلســاءة ,والتغافــل عــن الكــالم فيمــا ال حيمــد ,والتغافــل
عن بعض التصرفات بعدم متابعتها وحلوقها إىل آخرها[شرح األربعني النووية]212:
* م ــن الزم العل ــم تعلمـ ـاً وتعليم ـاً ,فإن ــه يتص ــدق يف ك ــل حلظ ــة مت ـ ُّـر علي ــه عل ــى نفس ــه,
وكــذلك علــى غــريه ,وهلــذا أهــل العلــم أعظــم النــاس أج ـوراً إن صــلحت نيــاهتم [.شــرح
األربعني النووية]305:

* مــن اتصــف ابحللــم واألانة كــان حكيمـاً ,وهلــذا الغضــوب ال يصــلح أن يكــون معاجل ـاً
لألمور ,بل حيتاج إىل أن يهدأ حىت يكون حكيما [.شرح األربعني النووية]215:
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* الصدقة يف الشريعة ليست الصدقة ابملال ,والصدقة ابملــال نــوع مــن أنــواع الصــدقة,
فالصدقة هي :إيصال اخلري والنفع للغري [.شرح األربعني النووية]304:
* حــق هللا جــل جاللــه عظــيم ,وطريق ـه أن تزهــد فيمــا ابتلــي بــه اخللــق مــن الــدنيا ,وأن
تقلل الدنيا يف قلبك ,وذلك أن تقلل شأن ما يف أيدي الناس ,فتكون معلقـاً ابآلخــرة.

[شرح األربعني النووية]373:

* املستحب أن يتحلل املرء ممن ظلمــه يف عرضــه أو ماله...,ويسـتحب ملــن طلــب منــه
التحليل أن يعفو عمن ظلمه ,وال يستفصل منــه عمــا قالــه يف حقــه أو تعــدى بــه عليــه,
ويستحب أن يقول له :حللك هللا وأابحك مما عملت[ شرح األربعني النووية]414:
* أهل السنة واجلماعة ,وأهل احلديث ,أهل األثر ,الطائفــة املنصــورة ,الفرقـة الناجيــة,
هذه كلها مسماها واحد وهو أهل العلم وهم أهل احلديث ,الــذين يعتقــدون االعتقــاد
الصحيح ,وإن مل يكونوا من طلبة العلم بل يكونون مزارعني[لقاءات]31/1:
* جمالسة أهل البدع والسماع معهم هذا شر ,الواحد مــا يضـمن نفســه ,الواحــد الــذي
مـ َّـن هللا عليــه ابهلــدى فـال يفـرط فيــه ,مـ َّـن هللا عليـه ابلســنة ال يفــرط فيهــا ,ومــن أســباب
التفــريط مســاع األذن ,ال تصــغ إىل ذي ه ـوى أبذنيــك فإنــك ال تــدري مــا يــوحي إليــك

[لقاءات وجلسات]163/1:
* الثب ــات عل ــى االس ــتقامة عزي ــز .ف ــإن القل ــب يتقلّ ـب ,وإن العب ـد ول ــو ك ــان عامل ـاً أو
طال ــب عل ــم أو ص ــاحلاً ,ال تـ ـؤمن عليـ ـه الفتن ــة ,وال يـ ـؤمن علي ــه االنق ــالب يف قلب ــه أو

عمله ,فليتجنب ما يغري دينه أو يغري عمله[.شرح فضل اإلسالم]129:

* وجه املرأة عورة ,إذ هو جممع حماسنها ,واألدلة على وجــوب تغطيــة وجــه املـرأة كثــرية
جداً[.لقاءات وجلسات]388/1:
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* كتاب " :إرشاد األريب إىل معرفة األريب " للعالمة ايقوت احلموي ,وهــو الكتــاب
املسمى " :معجم األدابء " غلطاً[.لقاءات وجلسات]442/1:

* التقلي ــد ال تتق ــدم ب ــه أم ــة ,تقلي ــد البح ــث ال تتق ــدم ب ــه أم ــة ,وإمن ــا األم ــم تتق ــدم إذا
أخ ــذت مبحاس ــن م ــا عن ــد اآلخـ ـرين ,وأخ ــذت أبص ــوهلا ,وثوابته ــا ,وحماس ــن م ــا عن ــد
اآلخرين ,أعىن به :ما ال يعود على أصل شرعي ابإلبطال[.لقاءات]460/1:
* قــال بعــض العلمــاء وهــو ابــن عط ـاء هللا " :مــن كانــت بداايتــه حمرقــة ,كانــت هناايتــه
مشرقة[.لقاءات وجلسات]487/1:
* القــرب بس ـقي املــاء مــن أعظــم القــرابت الــيت هبــا ســبب املغفــرة ,وخيتلــف ســقي املــاء
ابختالف الزمان واملكان وشدة احلاجة[.شرح أصول اإليان]61:
* رقة قلوب الصخابة رضــي هللا عنهم...كــانوا إذا ذ ّكـروا ووعظــوا فقلــوهبم كانــت لينــة
تســتجيب ,فتوجــل القلــوب مــن التــذكري ,وتــذرف الــدموع خشــية هلل عــز وج ـل وحمبــة

للنيب صلى هللا عليه وسلم[.شرح أصول اإليان]236:
* من اخلطأ أن يكون الطالب متجــر ً علــى املعلــم ,فــإذا وجــدت اهليبــة اســتفاد أكثــر,

وانظــر إىل مــن ختالطــه يف البيــت فكلمــا كثــرت املخالطــة كثــر الكــالم الــذي ال وزن لــه,
ولذلك درج العلماء أهنم ال خيالطون اخللطة املعتادة عند الناس[السابق]374:
* كان ــت عائش ــة رض ــي هللا عنه ــا تق ــول لعبي ــد ب ــن عم ــري " :اي عبيـ ـد بـ ـن عم ــري ! إذا
وعظت فأوجز ,فإن كثري الكالم ينسي بعضه بعضاً[.شرح أصول اإليان]424:

* مــن متــام اخلــوف مــن الشــرك ,ومــن متــام التوحيــد :أن يــدعو املــرء غــريه إىل التوحيــد,
فإنه ال يتم يف القلب حىت تدعو إليه ,وهذه حقيقة شــهادة أن ال إلــه إال هللا[.التمهيــد
لشرح كتاب التوحيد]69:
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* الساحر...ال يصل إىل حقيقة السحر ,وختدمه اجلن كمــا ينبغــي ,حــىت يهــني القــرآن,
ويهني املصحف ,وحىت يكفــر ابهلل ويســب هللا جــل وعــال ونبيــه صــلى هللا عليــه وســلم,
وهذا ذكره بعض من اطلع على حقيقة احلال[.التمهيد لشرح كتاب التوحيد]288:
* ســعادة العبــد وعظ ـم صــالح قلبــه ,وعظ ـم صــالح روحــه ,أبن يكــون تعلقــه ابهلل جــل
وعال وحده[.التمهيد لشرح كتاب التوحيد]299:
* من تعلق قلبه ابهلل إنزاالً حلوائجه ابهلل ,ورغباً فيمــا عنــد هللا ,ورهبـاً ممــا خيافــه ويؤذيــه,

يعــين :يــؤذي العبــد فــإن هللا ج ـل وعــال كافيــة ,كمــا قــال تعــاىل ( :ومــن يتوكــل علــى هللا

فهو حسبه )[الطالق[ ]3:التمهيد لشرح كتاب التوحيد]299:
* احملب ــة ه ــي ال ــيت حت ـرك ,فال ــذي حي ـب ال ــدنيا يتح ــرك إىل ال ــدنيا ,وال ــذي حي ــب العل ــم
يتحرك إىل للعلم ,والــذي حيــب هللا جــل وعــال حمبــة عبــادة ورغــب ورهــب يتحــرك طالبـاً
ملرضاته ويتحرك مبعداً عما فيه مساخط الرب جل وعال[.التمهيد]348:

* قــال شــيخ اإلســالم رمحــه هللا تعــاىل :مــا مــن أحـد تعلــق مبخلــوق إال وخـذل ,ومــا مــن
أح ــد تعل ــق مبخل ــوق يف حص ــول نف ــع ل ــه ,أو ان ــدفاع مك ــروه عن ــه إال خذل[.التمهي ــد
لشرح كتاب التوحيد]426:
* هللا هللا يف اللسان فإنه أعظم اجلوارح خطـراً ,وممــا يتســاهل فيــه أكثــر النــاس ,فاحــذر

اخل ــوض فيم ــا ال يعني ـك ,وخباص ــة فيم ــا يتعل ــق ابل ــدين ,أو ابلعل ــم ,أو أبولي ــاء هللا ,أو

ابلعلماء ,أو بصحابة النيب علية الصالة والسالم أو ابلتابعني[ ,التمهيد]460:
* التسبيح...زاد الصابر ,ألن الصرب بال عبادة وال إقبال على هللا جل جالله هــذا قــد
يضعف ,ويضعف ,حىت ينعدم ,فــإذا صــرب العبـد ,وصـ ّـرب نفســه ,وأقبــل علــى عبــادة هللا

جل جالله ,ثبت على ذلك الصرب ,وحسن ظنه بربه[.تفسري املفصل]56:
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* أعظم ما يكون من الدعاء الذي يستعمله املؤمنــون هـو الــدعاء املــأثور ,ألن فيــه مـن
املعاين البالغية ,واملعــاين الشــرعية مــا يعجــز النــاس مــن إنشــاء دعـ ٍ
ـاء يكــون شــامالً قــوايً
عاماً بليغاً مثل األدعية يف الكتاب والسنة[.تفسري املفصل]118:

* العبــد املــؤمن إذا كــان عملــه علــى الصــواب واإلخــالص وإن كــان قليالً...فــاهلل عــز
وج ــل يبارك ــه وينمي ــه للعب ــد ,وأم ــا إذا ك ــان كثـ ـرياً لك ــن يش ــوبه والعي ــاذ ابهلل ال ــرايء أو
العجب أو التكرب....فإن العبد يؤتى من هذه اجلهة[تفسري املفصل]385:

* كـل مــا تـراه مــن أنــواع املــؤذايت ,فهــو يــذكر أبعظــم أنــواع العــداء ,وهــو العـذاب يف
جهنم _ أعاذان هللا وإايكم منها _ وكل ما تـراه _ أيضـاً _ ممــا يــؤنس ,وتــنعم بــه ,فهــو
تذكار للجنة[.تفسري املفصل]486:

* من يوفق إىل التسبيح ,من يسهل عليه أن حيـرك لســانه ابلتســبيح ,إمنــا هــو مــن أنـس
ابهلل عز وجل ,وبكتابه ,وبطاعـة رســوله صــلى هللا عليــه وســلم ,وبــذكره عــز وجــل علــى
كل حال[.تفسري املفصل]529:
* من كان أمهى البصرية يف هذه الدنيا ,فإنه يــوم القيامــة أعمـى البصــر والبصــرية ,ومــن
كان يف هذه الدنيا نري البصرية ابإليان والتقوى ,فإنه يف اآلخــرة نــري البصــر والبصــرية,
فضالً من هللا عز وجل ونعمة[.تفسري املفصل]676:

* من كــان قلبــه خالصـاً هلل عــز وجــل ,واطمــأن ابهلل ,وكــان فيــه مــن حمبــة هللا عــز وجــل,

وإجاللــه ,والتعلــق بــه ,واإلقبــال عليــه أكــرب ,وأكثــر نصــيب ,فإنــه ينتفــع ابآلايت أيــا
انتف ـ ــاع ,وم ـ ــن ك ـ ــان يف قلب ـ ــه ش ـ ــيء آخ ـ ــر ض ـ ــعف انتفاع ـ ــه بق ـ ــدر هذا[ش ـ ــرح ف ـ ــتح
اجمليد]368/1:
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* اإليـ ـ ــان ,التقـ ـ ــوى ,التوحيـ ـ ــد ,العلـ ـ ــم ,أسـ ـ ــباب لتعظـ ـ ـيم النـ ـ ــور يف القلب[.تفسـ ـ ــري
املفصل]578:
* التفاؤل يشرح الصدر ,ويؤنس العبد ,ويذهب الضيق الذي يوجبـه الشيطان[.شـرح
فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]334/2:
* املعــىن احلقيقــي للفتن ــة :هــو ك ــل مــا ي ــرد علــى القل ـوب ليفتنهــا وليختربه ــا ,هــل ه ــي
مستسلمة ألمر هللا عز وجل وأمر رسوله صلى هللا عليه وســلم أم ليســت مستسـلمة ؟
[فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]441/2:
* إذا أراد هللا عـ ــز وجـ ـل بعبـ ــده اخلـ ــري ,وفقـ ــه لكثـ ــرة اإلانبـ ــة واالسـ ــتغفار وللتوبـ ــة مـ ــن
ال ــذنوب ,ولعم ــل احلس ــنات ال ــيت ت ــذهب الس ــيئات ( :إن احلس ــنات ي ـذهئ الس ــيئات
ذلك ذكرى للذاكرين ) [هود[ ]114:فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]502/2:
* فالــذي لــيس يف قلبــه شــكر للنــاس إذا أدوا إليــه معروفـاً ,أو عملــوا معـه عمـالً طيبـاً,
فإنــه لنســيان فضــل هللا ,ونعمــه املتــواترة عليــه أقــرب ,هلــذا قــال صــلى هللا عليــه وســلم:
(ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ) [فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد]299/3:
* كلما اتسع صــدر طالــب العلــم كلمــا أويت الصــواب يف العلــم ,وأويت الصــواب أيضـاً
يف العمل ,يف عدم التعدي على املسلمني والتعدي علــى العلمــاء ,أو علــى طلبــة العلــم
أو حنو ذلك[.شرح العقيدة الطحاوية]471/2:
* املصيبة هي ما يكون غري ٍ
موافق ملالذ النفس[.تفسري املفصل]651:
* طال ــب العلم...يك ــون قـ ـوايً عل ــى نفس ــه...يعلم نفس ــه الت ــؤدة ,ويعل ــم نفس ــه ع ــدم
االســتعجال يف الكــالم ,وعــدم إلقــاء الكــالم علــى عواهنــه ,والدقــة يف األلفــاظ ,وكيــف

يعرب عن املسائل[.شرح العقيدة الطحاوية]474/2:
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* إذا رأيت الرجــل بصـرياً بنقــد اآلخـرين ,وهــو غــري عامــل يف نفســه لإلســالم ,فإنــه قــد
أويت مــن جهـة الشــيطان ومــن جهــة نفســه ,فلينظــر يف نفســه فــإن املــرء كلمــا كــان أكثــر
بذالً وأقل نقــدا إلخوانــه فإنــه علــى صــواب إال فيمــا فيــه جمــال للنصــيحة ألن الشــيطان

يغريك أبن الالئمة على غريت وأنت قد أديت[حماضرات سياسية واجتماعية]88:

* مــن ســعى يف شــيء وقلبــه معلــق أنــه يعمــل كــذا وكــذا مــن اخلـريات إذا امتــد بــه الــزمن
وامتدت به احلياة ,فإن هللا عز وجل كرمي يعطى عباده بغري حساب وجيزل هلــم الثــواب
ومن رمحته وكرمــه بعبــاده املــؤمنني أن العبــد إذا كــان قلبــه معلقـاً بشـ ٍ
ـيء يف املســتقبل أن
يعمله من الطاعات مىت حان األوان فإنه يؤتيه ذلك[.شرح الواسطية]298/2:

* جي ـب عل ــى امل ــؤمن أن يثم ــر يف قلب ــه اإلي ـان ابلي ــوم اآلخ ــر مث ـرات عظيم ــة وعدي ــدة,
وأعظــم تلــك الثمــرات :أن يكــون قلبــه معلق ـاً ابآلخــرة يف حركاتــه وأعمالــه ,وأن يكــون
هللا عز وجل أعظم يف قلبه من اخللق وأن يكون عمله لينــال رضــا هللا عنــه فــإن غضــب
الناس عليه أو سخطهم عليه ليس بشيء ما دام هللا راضياً عنه[السابق]298/2:

* املرء كلما ازداد علمه ابهلل عز وجل ,علم أن ذنوبــه كثــرية ,كثــرية كثرية...وخشــي هللا
عــز وجــل ,وخشــي أن يطــأ عقبــه اثنــان ,خشــي أن يعظــم يف اخللــق ,خشــي أن يرفــع يف
الناس ,ألنه يعلم من هللا عز وجل ومما يستحقه هللا عز وجل ما يــوقن أبنـه لــن يبلــغ أن
يكون موفياً هلل عز وجل حقه فيكون مقصراً يف الشكر[حماضرات الرتاجم]10:

* إذا امتأل القلب ابلقرآن ,فإنه إن جاءه حــق يوافــق مــا يف القــرآن ,فســيقر يف القلــب
على الصواب ,وأما إن أاته ما ليس حبق إن أاته ابطل من جهة الشهوات أو من جهــة
الشبهات فإن القلب الذي امتأل ابلقرآن يرد الباطل يقبل احلــق ,وإذا عــرض لــه شــيء

من الباطل فسرعان ما حيرقه نور القرآن[.حماضرات يف الرتاجم]32:
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* ينبغي على من اشتهر أن يكون دائماً خاشعاً ,ذليالً ,ذاكــراً ذنوبــه ,ذاكـراً مقامـه بــني
يـ ــدي هللا ,ذاكـ ـراً أنـ ــه لـ ــيس أبهـ ـل أن يطـ ــأ عقبـ ــه اثنـ ــان ,وأن يتبعـ ــه اثنان[.حماضـ ـرات

الرتاجم]11:

* م ـ ــن مج ـ ــع ب ـ ــني العل ـ ــم ,والعم ـ ــل ,والتعل ـ ــيم ,وب ـ ــذل الـ ـ ـنفس للن ـ ــاس ,ك ـ ــان إمامـ ـ ـاً
قدوة[.حماضرات الرتاجم]60:
* أثــر الكــالم اليــوم يف النفــوس قليــل مل ؟ ألنــه كمــا قيــل إذا ص ـدر الكــالم مــن موفــق
خملص دخل القلوب إبذن هللا ,وأما إذا صار رايءً ومسعـةً ,فإنــه للــذة ,وال جيــاوز اآلذان

يستلذ...ولكن هل أثر يف حياة الناس ؟ هل دخل القلوب ؟[السابق]23:

* الشاب ,الكبري ,الصغري ,الرجل ,املرأة ,إذا كان بنفسه أاته الشيطان ,وأما إذا كــان
مــع أصــحاب لــه يعينونــه علـى اهلــدى ,فهــم جــالء القلــب ,الــذي يبعــدون عنــه الصــدأ,
وجيعلون اخلري حمبباً إليه ,وجيعلون الشر مبغضاً إليه[.حماضرات الرتاجم]54(53:

* إذا ذكــرت املــوت ,فاجعــل نفس ــك كأحــدهم :فــالن رمح ــه هللا ,فــالن مــات ,ص ــلينا
علــى جنــازة ,حضــرت عـزاء ,أيــن حركــة القلــوب ابملــوت؟ لــو صـحت القلــوب ملــا جــاء
ذكـ ـ ــر املـ ـ ــوت إال وقـ ـ ــد اضـ ـ ــطربت القلـ ـ ــوب مـ ـ ــن خش ـ ـ ـية هللا ع ـ ـ ـز وجل[حماض ـ ـ ـرات
الرتاجم]70:
* إذا فارق ذكر املوت القلب ,كان مواتً له[.حماضرات الرتاجم]71:

* جيــب علــى كــل مــن يعتــين أبمــور الــدعوة أن يعتــين ابلعلــم ,ألنــه األرضــية لالس ـتمرار,
العلم ال ينقطع ,والعواطف تنقطع[.حماضرات الرتاجم]194:
* العل ــم ل ــيس لفظ ـاً ابللس ــان ,إمن ــا العل ــم مع ــه عم ــل ,مع ـه تق ــوى ,مع ــه ص ــالح ,مع ــه
خشية ,إانبة[.حماضرات الرتاجم]285:
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* من كانت بداايته يف العلم قوية متينة حمرقة من قوهتا ,يف هناايته تكــون حالــه مشــرقه,
فتشـ ــرق مشسـ ــه فيض ـ ـئ لنفسـ ــه ويض ـ ـئ لآلخرين[.حماض ـ ـرات يف العلـ ــم وآداب العـ ــامل
واملتعلم]40:
* احلفــظ أســاس يف العلــم ك ــان العلمــاء عليــه ,وال تلف ــت ملــن يزهــدك يف احلف ــظ ,ألن
احلفــظ يبقــى ,وأمــا الفهــم فهــو أييت ,ويــذهب ,لكــن إذا ركــز احلفــظ جــاء الفهــم بعــده,
فبقي احلفظ ,والفهم ما شاء هللا[.املصدر السابق]42:
* العلــم يــورث اخلشــية ,وإذا مل يــورث يف طالــب العلــم اخلشــية ,واإلانبــة ,والرجــوع إىل
هللا ,واألنس به ,واالستغفار ,ومالزمة التقوى ,فإنه جيب أن حياسب نفســه علــى ذلــك
وأن جيعل العلم الذي معه حجة له يف الرجوع إىل الصراط املستقيم[.السابق]212:
* كان السلف يف الفت يكثرون الصمت ,ويقلون الكالم ,وهلذا كانت كلماهتم حتفــظ,
وتنقل ,وأما كالم اخللف فهو كثري ,و يف الفت يكون أكثر ,وهذا من قلــة العلــم بــنهج
السلف يف ذلك[.املصدر السابق]213:
* أوص ــى اجلمي ــع أبن حترص ــوا عل ــى جمالس ــة العلم ــاء األحي ــاء واألم ــوات ,أم ــا األحي ــاء
فاس ــتفيدوا م ــنهم لفظـ ـاً ,ومساعـ ـاً ,وأم ــا األم ــوات ف ــاقرؤوا كتبهم[.حماضـ ـرات يف العل ــم
وآداب العامل واملتعلم]240:

ـ
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