فوائد من مصنفات العالمة صاحل بن فوزان الفوزان

مجع

فهد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشويرخ

مجيع 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 العلماء املتأخرين :العالمة صاحل بن
يسر هللا الكرمي يل فقرأت بعضها,
فوزان الفوزان ,والشيخ له مصنفات كثريةّ ,
وانتقيت منها فوائد متنوعة ,أسأل هللا أن ينفعين واجلميع هبا.
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فصل :مسائل تتعلق ابلعقيدة
مسألة القول خبلق القرآن ,مسألة خطرة جداً:
قال الشيخ :مع األسف أن بعض الكتاب اليوم يقولون :مسألة القول خبلق القرآن
أو عدم خلقه مسألة ال طائل حتتها ,وال حتتاج إىل انقسام ,واإلمام أمحد خمطئ عندما
امتنع من هذه املقالة ,أو هذه أمور سياسية ,هم ع ّذبوا اإلمام أمحد ليس من أجل

موقفه من القول خبلق القرآن ,بل عذبوه ألهنم خيافون أن يقلب الناس عليهم ,فهي
مسألة سياسية .هكذا يقول هؤالء الكتاب اجلهال أو املغرضون ,ويقولون :مسألة
القول خبلق القرآن ال تستحق كل هذا.
هكذا يقولون ,ألهنم إما جهال مل يدركوا اخلطر ,وإما أهنم مغرضون معتزلة ,ويريدون
متر هذه املسألة على الناس ,ويُقال :ال تستحق كل هذه اجللبة .هذا موجود اآلن
أن ّ

يف كتاابهتم...ويف املؤلفات.

فاحلاصل أين نبهت على هذا ,لئال يغت أحد بكتاابت هؤالء ,ويقول :املسألة سهلة,
واملسألة ال حتتاج إىل كل هذه الردود .ونقول :بل املسألة خطرة جداً ,فإذا نفينا أن
القرآن كالم هللا ,إذا ماذا يبقى معنا ؟ وابلتايل تبطل الشريعة ,إذا ُهدم الدليل هلا,

واملصدر األول هلا بطلت ,وهذا غرض املؤسسني هلذه املقالة اخلبيثة ,وإن كان كثري
من أتباعهم ال يدركون هذا الغرض ,ولكن هذا هو املقصود ,يكفي أن هذه املقالة

جاءت من اليهود ,على يد اجلعد بن درهم ,الذي تلقاها عن اليهود [.شرح رسالة
اإلمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب إىل أهل القصيم ملا سألوه عن عقيدته]63_62:
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احلوار بني األداين:
قال الشيخ :هذه دعوة ابطلة ,تعقد هلا اآلن مؤمترات وندوات ,وتنفق فيها أموال
للدعوة للت قارب بني األداين ,يسمونه :احلوار بني األداين ,سبحان هللا! حوار بني
إميان وكفر؟ وبني شرك وتوحيد؟ بني أعداء هللا وأولياء هللا[شرح مسائل اجلاهلية]29
وقال :فقد ظهرت يف اآلونة األخرية مقولة " :احلوار بني األداين " ,وهي فكرة القت
رواجاً ,وصار يعقد هلا لقاءات ومؤمترات ,وهي فكرة خطرية جيب التأمل فيها ويف
أهدافها على النحو التايل:
-1إن كان احملاورون يؤمنون برسالة حممد صلى هللا عليه وسلم ,ويؤمنون مبا أنزل
عليه من ربه ,وجب عليهم اتباعه ,وترك ما هم عليه ,ألنه صلى هللا عليه وسلم
رسول هللا إىل العاملني كافة ,قال هللا تعاىل له ( :قل يا أيها الناس إني رسول هللا إليكم
جميعا ) [األعراف ]158:والرسول يطاع ويتبع ( :وما أرسلنا من رسول إال ليطاع
بإذن هللا ) [النساء ( ]64:فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن

أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من هللا ) [القصص]50:
 -2إن كانوا ال يؤمنون برسالة حممد صلى هللا عليه وسلم ,وكان اهلدف من احلوار
معهم بيان بطالن ما هم عليه ,ودعوهتم إىل اإلميان مبحمد صلى هللا عليه وسلم
واتباعه ,فهذا احلوار مشروع ,وقد جاء به القرآن الكرمي ( :قل يا أهل الكتاب تعالوا
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا
أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) [آل عمران]64:

وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ [ :إنك أتيت قوماً من أهل الكتاب ,فليكن
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله هللا ,وأن حممداً رسول هللا] احلديث
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 -3إن كانوا ال يؤمنون مبحمد صلى هللا عليه وسلم ,وال يقبلون الدعوة إىل
اإلسالم ,بل يريدون منا أن نعتف بصحة دينهم ونوافقهم عليه ,فإنه ال جيوز احلوار
معهم لعدم اجلدوى منه ,وملا يف ذلك من إقرار الباطل ,وهو ال يكفون عن شرهم
وعداوهتم للمسلمني ,وال يرضون إال أن نتك ديننا ,وندخل يف دينهم ( :وقالوا
كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ) [البقرة ( ]135:وإذا قيل لهم ال تفسدوا في
األرض قالوا إنما نحن مصلحون ) [البقرة ( ]11:ود كثير من أهل الكتاب لو

يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق )
[البقرة ]109:والذين يدعون إىل احلوار معهم ,هم :الذين يقتلون املسلمني شر
قتلة اآلن ,ويشردوهنم من دايرهم ( .ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى

تتبع ملتهم ) [البقرة[ ]120:البيان ألخطاء بعض الكتاب]60/2:
وقال :الذين ينادون ابحلوار بني األداين الثالثة يريدون بذلك أن تعتف بدينهم,
ودينهم ابطل ,فكيف نعتف به وهو كفر ,مث إذا اعتفنا بدينهم ال يرضيهم إال أن
نتخلى عن ديننا ,فهم يريدون األمرين:
أوالً :أن نعتف بدينهم ,فنقول :أنتم على دين صحيح ,وهذا ال جيوز وهو ردة عن
اإلسالم ,فنحن ال نصحح الكفر ,وال نعتف أنه دين صحيح.

اثنياً :مث ال يرضيهم أنك تعتف بدينهم ,بل ال بد أن تتك دينك ,ويقولون :ما دمتم
اعتفتم أن ديننا صحيح فلماذا ختالفوننا ؟ تعالوا معنا من أجل أن نؤيدكم وننصركم

وحنميكم .هذا الذي يريدون ,فالواجب على املسلمني أن ينتبهوا لدسائس
الكفار[.شرح رسالة الدالئل يف حكم مواالة أهل االشراك .للشيخ سليمان بن
عبدهللا حممد بن عبدالوهاب]71:
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حرية العقيدة:

قال الشـيخ :مــن الـذي قـال :إن النــاس أحـرار يف عقيـدهتم ؟ لــو كـان النـاس أحـراراٍ يف
عقيــدهتم مــا بعــث هللا الرســل ,وال أنــزل الكتــب ,ولصــار كــل أيخـذ حريتــه يف الضـالل,
لكن الناس مأمورون بتوحيد هللا وإفراده ابلعبــادة وهــذه هـي احلرية...فاحلريـة يف عبــادة

هللا وحــده ال ش ـريك ل ـه أمــا الــرق فهــو يف عب ـادة غــري هللا[التعليقــات التوضــيحية عل ـى
مقدمة الفتوى احلموية]57:
وقال الشيخ :القول حبرية األداين قول ابطل يلزم عليه تعطيل اجلهاد يف سبيل هللا,
وقد قال هللا ( :وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هلل ) [البقرة ]193:ويلزم
عليه أنه ال حاجة إىل إرسال الرسل وإنزال الكتب لألمر بعباده هللا وحده .ويلزم
عليه أنه ال جيوز قتل املرتد الذي أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقتله يف قوله ( :من
بدل دينه فاقتلوه ) [البيان ألخطاء بعض الكتاب]67/2:
سحر ختييلي:
السحر على نوعني :سحر حقيقي ,وسحر ختييلي...يعمل أشياء ُخييل إىل الناس أهنا

صحيحة وهي غري صحيحة ُخييل للناس أنه يقلب احلجر حيوان أو أنه يقتل شخصاً
وحيييه ,يقطع رأسه مث يرده ,أو أنه جير السيارة بشعره أو أبسنانه ,أو أن السيارة
متشى عليه وال تضره ,أو أنه يدخل النار ,أو يطعن نفسه ابحلديدة .كل هذه من
أنواع الشعوذة ,وهي ال حقيقة هلا ,مثل سحر سحرة فرعون ( يخيل إليه من سحرهم

أنها تسعى ) [طه ]66:هذا سحر ختييلي وهذا يسمونه القمرة ,اليت يعملها الساحر
على أعني الناس ,مث إذا انتهت القمرة عادت األشياء إىل حقيقتها...والسحر تعلُّمه
وتعليمه كفر ابهلل عز وجل[.سلسة شرح الرسائل :نواقض اإلسالم]229:
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خطورة إحياء اآلاثر:
قال الشيخ :إننا أذا سكتنا عن تعظيم اآلاثر ,والعناية هبا ,وإحيائها ,فسيئول ذلك
إىل عبادهتا ,ولو على املدى البعيد ,ألن هذا العمل متهيد لذلك _ شئنا أم أبينا _
وسيأيت جيل جاهل يزين هلم الشيطان عبادة تلك اآلاثر املهيأة كما فعل بقوم نوح.
والذين يدعون إىل إحياء اآلاثر أو يقومون إبحيائها وإن كانوا ال يقصدون شراً _
حنسبهم كذلك إن شاء هللا _ إال أهنم مهدوا السبيل ملن يريد الشر يف املستقبل ,ولو
غري القريب ,فيتحملون اإلمث.
إن األمة ليست حباجة إىل إحياء اآلاثر التابية وإمنا هي حباجة إىل إحياء السنة النبوية
واقتصاد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة[البيان ألخطاء بعض الكتاب]37_7/2:
وقال :اجلاهلية هي اليت تُعظم آاثر أنبيائها....,وهناك من يطالبون اآلن بذلك,
مر هبا الرسول ,وجلس فيها ,ابنوا عليها من أجل
يقولون :ابنوا على اآلاثر اليت َّ
الذكرى ,وهذا كالم ابطل ,حنن ال نفعل شيئاً مل يفعله سلفنا الصاحل ,ولو كان هذا

مشروعاً لسبق إليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم ,وما هلكت األمم إال مبثل هذه
جير إىل الوثنية ,كما حدث يف قوح نوح واألمم
األفعال ,فإحياء آاثر املعظمني ّ
السابقة ,وال يقال :إن الناس اآلن على وعي من دينهم ,فال خناف عليهم ,ألهنا أتيت
أجيال جاهلة فيزين هلا الشيطان الوثنية ,وألن احلي ال تؤمن عليه الفتنة.

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

األصنام ) [إبراهيم[ ] 35:شرح مسائل اجلاهلية ,لإلمام حممد بن عبدالوهاب:
]229_228
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مثرات اإلميان ابلقضاء والقدر:
قال الشيخ :إن من أعظم مثرات اإلميان ابلقضاء والقدر صحة إميان الشخص
بتكامل أركانه ,ألن اإلميان بذلك من أركان اإلميان الستة ,اليت ال يتحقق إال هبا كما
دل على ذلك الكتاب والسنة ,ومن مثرات اإلميان ابلقضاء والقدر طمأنينة القلب
ّ
وارتياحه وعدم القلق يف هذه احلياة عندما يتعرض اإلنسان ملشاق احلياة ,ألن العبد
إذا علم أن ما يصيبه فهو مقدر ال بد منه وال راد له .واستشعر قول الرسول صلى
هللا عليه وسلم ( :واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ,وما أخطائك مل يكن
ليصيبك ) فإنه عند ذلك تسكن نفسه ويطمئن ابله ,خبالف من ال يؤمن ابلقضاء
والقدر فإنه أتخذه اهلموم واألحزان ,ويزعجه القلق حىت يتربم ابحلياة ,وحياول
اخلالص منها ,ولو ابالنتحار كما هو مشاهد من كثرة الذين ينتحرون فراراً من
واقعهم ,وتشاؤماً من مستقبلهم ,ألهنم ال يؤمنون ابلقضاء والقدر ,فكان تصرفهم

ذلك نتيجة حتمية لسوء اعتقادهم ,وقد قال هللا تعاىل ( :ما أصاب من مصيبة في
األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على هللا يسير * لكيال
تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم وهللا ال يحب كل مختال فخور )

[احلديد ] 23_22:فأخربنه سبحانه أنه قدر ما جيري من املصائب يف األرض ويف
األنفس ,فهو مقدر ومكتوب ,ال بد من وقوعه مهما حاولنا دفعه ,مث بني احلكمة من
إخباره لنا بذلك ألجل أن نطمئن فال جنزع وأنسف عند املصائب ,وال نفرح عند
حصول النعم فرحاً ينسينا العواقب ,بل الواجب علينا الصرب عند املصائب وعدم
اليأس من روح هللا ,والشكر عند الرخاء وعدم األمن من مكر هللا ,ونكون مرتبطني
الهلل يف احلالتني.
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ومن مثرات اإلميان ابلقضاء والقدر حتويل احملن واملصائب إىل أجر ,قال تعاىل( :ما

أصاب من مصيبة إال بإذن هللا ومن يؤمن باهلل يهد قلبه وهللا بكل شيء عليم)
[التغابن ]11:قال علمقة :هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا فريضى
ويسلم.
ومن مثرات اإلميان ابلقضاء والقدر أنه يدفع اإلنسان إىل العمل واإلنتاج والقوة
والشهامة ,فاجملاهد يف سبيل هللا ميضي يف جهاده ,وال يهاب املوت ,ألنه يعلم أن
املوت ال بد منه ,وأنه إذا جاء ال يؤخر ,ال مينع منه حصون وال جنود( ,أينما تكونوا
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ) [النساء( ]78:قل لو كنتم في بيوتكم

لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) [آل عمران ]154:وهكذا حينما
يستشعر اجملاهد هذه الدفعات القوية من اإلميان ابلقدر ميضي يف جهاده حىت يتحقق
النصر على األداء وتتوفر القوة لإلسالم واملسلمني.
وكذلك ابإلميان ابلقضاء والقدر يتوفر اإلنتاج والثراء ,ألن املؤمن إذا علم أن الناس
ال يضرونه إال بشيء قد كتبه هللا عليه ,وال ينفعونه إال بشيء قد كتبه هللا له فإنه لن
يتواكل ,وال يهاب املخلوقني ,وال يعتمد عليهم ,وإمنا يتوكل على هللا ,وميضي يف
طريق الكسب ,وإذا أصيب بنكسة ومل يتوفر له مطلوبه فإن ذلك ال يثنيه عن
مواصلة اجلهود وال يقطع منه ابب األمل ,وال يقول " :لو أين فعلت كذا كان كذا
وكذا " وميضي يف طريقه متوكالً على هللا مع تصحيح خطئه ,وحماسبته لنفسه ,وهبذا

يقوم كيان اجملتمع ,وتنتظم مصاحله ,وصدق هللا حيث يقول( :ومن يتوكل على هللا

فهو حسبه إن هللا بالغ أمره قد جعل هللا لكل شيء قدرا) [الطالق]3:
[ اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واالحلاد]229 :
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أثر اإلميان ابملالئكة على حياة اإلنسان:
قال الشيخ :اإلميان ابملالئكة له أثر عظيم يف حياة اإلنسان ,فإذا شعر اإلنسان
بذلك فإنه يتحفظ ,وإذا عرف أنه موكل به مالئكة يتعاقبون عليه ابلليل والنهار,
فإنه يتحفظ أن يكتبوا عليه شيئاً ال يليق به ,فلو درى أن هناك مباحث تتابعه ,أال

يتحفظ خشية أن ميسكوا عليه كالماً أو فعالً يتضرر بعاقبته ؟!

إذن ,كيف ال يتحفظ من املالئكة وهو ال يراهم ؟! البشر تراهم ,الذي تراه يراقبك
أتخذ حذرك منه....لكن املالئكة تراك وال تراها...البشر ممكن أن تتحصن منهم,
قد تدخل البيت أو تغلق على نفسك ,واملالئكة أعطاهم هللا عز وجل القدرة يف أن

يصلوا إىل أي مكان أمرهم هللا ابلوصول إليه ,وهلذا نبهنا فقال هللا ( :وإن عليكم

لحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما تفعلون ) [األنفطار ]12-10:قاهلا هللا عز
وجل لنتنبه.
وهذه مثرة اإلميان ابملالئكة أن اإلنسان حيصن نفسه من األقوال واألعمال السيئة
اليت تُكتب عليه وحياسب عنها يوم القيامة[حماضرات يف العقيدة والدعوة]302/1:
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فصل :العلم وأهله
العامل واملتعامل:
قال الشيخ :املتعامل ال ميكن أن يكون عاملاً أبداً ,مهما حاول ,ولو أكثر احلفظ
والكالم والكتاابت والتعليقات ,لن يكون عاملاً أبداً ,وكذلك الزائغ _ والعياذ ابهلل _
الضال املنحرف فإنه لن يكون من العلماء الراسخني يف العلم ,بل ُحيرم نور العلم

وحيرم هداية العلم[.شرح ملعة االعتقاد]47:
ُ

وقال :الناس يعرفون العامل الصحيح من املتعامل ,وذلك إذا وقعت النوازل اليت حتتاج

إىل رأي العلماء ,عند ذلك يتبني العلماء من املتعاملني ,فالعامل يوف ُقه هللا للحل

الصحيح يف هذه النازلة ,وخيرج بنتيجة يستفيد منها املسلمون ,ألن عندهم خربة
ابلنصوص يُنزلوهنا _ يعين النصوص_ على هذه الوقائع ,ويستخرجون حكمها منها,
أما هذا املتعامل فإنه لو حاول فسيبوء ابلفشل[.التعليق على النونية ]521/2:
السؤال عما حيتاجه الناس يف أمور عباداهتم ومعاملتهم:
قال الشيخ :السؤال له حدود ,ما كل شيء يُسأل عنه ,إمنا يُسأل عن ما أشكل مما

حيتاجه الناس من أمور عباداهتم وأمور معاملتهم ,السؤال عن هذا حممود ( فسألوا

أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ) [النحل]43:

أما السؤال عن األغاليط وعن

األشياء اليت ال حاجة للناس هبا ,وإمنا هي من ابب التكلف وإشغال الوقت
والتضليل والتشويش على الناس ,فهذا السؤال حمرم جيب الكف عنه وتعزيز من
بصبِيغ الذي كان يسأل عن أشياء من
يفعل هذا .كما فعل عمر رضي هللا عنه َ
متشابه القرآن ,ليس للناس حباجة إليها ,فضربه عمر ,وطرده من املدينة[.شرح ملعة
االعتقاد]105:
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آداب طالب العلم:
قال الشيخ يف شرح حديث جربيل عليه السالم :فقوله " :فجلس إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم " فيه آداب لطالب العلم منها * :أن يتجمل يف هيئته وصورته.
* أنه جيلس أمام املعلم ُمقبالً عليه ليتلقى منه العلم ,وال يعرض عنه ,أو يلتفت ,أو
ميزح أو ينشغل بل يكون ُمقبالً على املعلم جبسمه وبفكره لئال تفوته فرصة التعلم

* طالب العلم يقرب من املعلم لتكون الفائدة متصلة.
ٍ
هادئة ومؤدب ٍة ,وال يكثر من احلركات...أو من
* املتعلم ينبغي أن يكون بصورة
الشواغل اليت تشغله عن تلقى العلم.
* ال يسأل أول ما أييت ,وإمنا جيلس أوالً متأدابً ,مث يسأل ,وهذه صفة طالب العلم,

وهذه آداب طالب العلم ,سأل النيب صلى هللا عليه وسلم ,وهو يف احلقيقة عامل

ابجلواب  ,لكنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم ليُعلم أصحابه ,وهذا فيه التعليم
بطريقة السؤال واجلواب ,ألنه أنبه للذهن ,فتسأل الطالب أوالً مث جتيب من أجل أن
ينتبه ,أما إذا ألقيت عليه العلم ابتداءً ,فإنه قد ال ينتبه ,فمن طُُرق تعليم العلم
النافعة السؤال واجلواب[.شرح حديث جربيل عليه السالم]9_8:
تزهيد الناس يف طلب العلم طريق ضالل:

قال الشيخ :توجد اآلن بعض اجلماعات تزهد يف العلم وتعلُّمه يقولون للناس:
اشتغلوا ابلعبادة والذكر واخرجوا يف سبيل هللا ويعنون بسبيل هللا :اخلروج والتجول يف
البلدان ويزهدون يف طلب العلم ويهونون من شأنه وشأن أهله وهذا الطريق ضالل,

والعياذ ابهلل ,فال َّ
بد من العلم أوالً ,لقوله تعاىل ( :فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر
لذنبك)[حممد ]19:فبدأ ابلعلم قبل القول والعمل[.دروس من القرآن الكرمي]59:
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الفخر والشرف يف العلم الذي جاء به الرسول علية الصالة والسالم:
يدل على
قال الشيخ :املتأخرون قد علموا أمور الدنيا واالختاعات ,فهذا ال ّ
فضلهم ,ألن هذا ليس بعلم شرعي ,هذه أمور دنيوية ومتاع قليل ,إمنا العلم والفخر
والشرف يف العلم الذي جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ,ألنه هو الذي ينفع
اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ,أما هذا العلم وإن كان فيه شيء من النفع فهو قد يضر
اإلنسان ,وحيمله على الكرب والظلم والعدوان .ما الذي استفادته البشرية اآلن من
هذه املختعات وهذه األسلحة الفتاكة وهذه القنابل املدمرة ؟ استفادت اخلسار
والدمار واخلطر ,حىت الذين اختعوها خيافون منها غاية اخلوف ,هتددهم غاية
التهديد ,لكن العلوم الدنيوية إذا استعني هبا على عمل اآلخرة ,صارت
خرياً[.التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى احلموية]97:

احلذر من مطالعة كتب أهل البدع واالستماع إليهم يف دروسهم أو حماضراهتم:
قال الشيخ :أصحاب الضالل يف الغالب عندهم تزويق للعبارات ,وتنميق يف
خطبهم ,ويف حماضراهتم ,ويف كتبهم ,فإذا مسعها أو قرأها اإلنسان اجلاهل انطلت
عليه ومتكنت من القلب ,فلذلك حيذر من مطالعة كتب أهل البدع ,واالستماع إليهم

يف دروسهم أو حماضراهتم أو براجمهم ,حيذر اإلنسان من االستماع إليهم إال على وجه
يريد االنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ,ويعرف احلق من الباطل.
وقال :جيب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضالل...,ألهنا مسوم ,مثل ما
أضر...,ألن
حيجر على الناس يف السموم ,وُمتنع السموم من االنتشار ,فهذا الكتب ّ

السم يغري األبدان ,وكتاب الضالل يغري اإلميان والعقول ,فهو أخطر وأش ّد فيجب
احلجر عليه من أجل سالمة الدين ,والعقيدة[ .شرح ملعة االعتقاد]273:
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املختصرات طريق املطوالت:
ميكن أن تُفهم املطوالت إال بعد
قال الشيخ :هذه املختصرات طريق املطوالت ,فال ُ

فهم املختصرات ,والتدرج منها شيئاً فشيئاً ,وهلذا قالوا يف معىن قوله تعاىل ( :لكن

كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) [آل عمران ]79:إن
الرابنيني هم الذين يبدؤون بصغار مسائل العلم قبل كِباره ,يُربُّون أنفسهم وطالهبم
ابتداءً على من املسائل الصغرية إىل املسائل الكبرية ,وهذا شيء طبيعي ,ألن كل
األشياء تبدأ من أصوهلا وأساساهتا مث تكرب ,وتعظم بعد ذلك.

فأما الذي يهجم على العلم هجوماً من أعاله ,فهذا يتعب وال حيصل على ش ٍ
يء,
ُ
ُ
ُُ
بينما الذي يبدأ من األصول ويتدرج هذا هو الذي _ إبذن هللا _ يسري مع الطريق
الصحيح واالجتاه السليم[.شرح األصول الثالثة]8:
اجلواب املختصر أسهل على املتعلِّم والسامع:

قال الشيخ قال جربيل " :اي حممد أخربين عن اإلسالم " أي :اشرح يل معىن اإلسالم
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا ,وأن حممداً
رسول هللا ,وتقيم الصالة ,وتؤيت الزكاة ,وتصوم رمضان ,وحتج البيت إن استطعت
إليه سبيالً...,فالرسول اقتصر على بيان أركان اإلسالم ,ألن اجلواب كل ما كان
خمتصراً كان أسهل على املتعلِّم والسامع ,وسهل عليه حفظه ووعيه ,بينما لو طُّول
اجلواب تشعب على احلاضرين ,ورمبا أن أكثرهم ال يستوعبه ,فهذا دليل على أن
ُ
املسؤول ينبغي أن يتوخى االختصار مهما استطاع ,ويقتصر على الشيء الضروري,

وإال فاإلسالم أكثر من ذلك .هذه أركانه ودعائمه اليت يقوم عليها[.شرح األصول
الثالثة]233_232:
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الثقافة الصحيحة اليت تنفع:
ليست الثقافة أن تعرف أحوال العامل واحلكومات والسياسات ,هذه ثقافة ال تنفــع وال
تضر ,الثقافة اليت تنفــع هــي معرفــة التوحيـد الصــحيح ,ومعرفــة مــا يضــاده مـن الشــرك,
أو ينقصــه مــن البــدع واحملـداثت ,هــذه هــي الثقافــة الصــحيحة ,وهــذا هــو املطلــوب مــن
املسلم ,ومن طالب العلم أن يعرف التوحيد ,وأن يــدعو إليــه هــذا هــو املطلــوب ,مــاذا
ينفــع العلــم الكثــري مـن غـري حتقيــق ومـن غــري بصــرية ؟ ال ينفــع شــيئاً ,وال يفيــد ص ـاحبه

شيئاً ,إذا مل يكن مبنياً علــى حتقيــق وتوحيــد عبــادة هلل ,ومعرفــة للحــق مــن الباطــل ,فإنــه
ال ينفع صاحبه إذا كان جمرد اطالع أو جمرد ثقافة عامة[شرح كشف الشبهات]33:

مقارنة بني أهل األثر وأهل النظر:
قال الشيخ :قارن بني ما عليه أهل األثر ,وما عليه أهل النظر ,واملراد أبهل النظر
أصحاب األدلة العقلية ,يسموهنم النظار ,وهم الذين يستدلون ابلقواعد املنطقية,
وقواعد اجلدل ,قارن بني ما عليه النُّظار من االختالف والتنازع بينهم ,وتضليل
بعضهم لبعض ,وما عليه أهل األثر من السالمة ,وصفاء القلوب فيما بينهم ,واملودة
والتآخي فيما بينهم ,قارن بني هذا وذاك ,لتعلم أن احلق ما عليه أهل األثر ,وأن
الباطل ما عليه أهل النظر .وهذه سنة هللا عز وجل أن من ترك الكتاب والسنة فإنه
يُبتلى ابالختالف ,ويُبتلى ابلضالل ,ويُبتلى ابلقلق وعدم االستقرار ,جتدهم مضطربني

يف عقائدهم ويف أقواهلم ,جتدهم حيشون الكتاب من كتبهم من أوله إىل آخره
ابجلدليات ال جتد فيه آية من كتاب هللا ,وال حديثاً من سنة رسول هللا ,وإمنا هو قالوا

وقلنا فإن قالوا كذا قلنا كذا ,وهكذا جدل كله من أوله إىل أخره ,جتد االختالف
بينهم مستشرايً [.شرح الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية للسفاريين]67:
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احلفظ القليل للقرآن مع اإلتقان أفضل من الكثرة اليت فيها حلن وخطأ:
قال الشيخ :إتقان القرآن ,وعدم اللحن ,أحس ُن من احلفظ الكثري الذي فيه حلن
وفيه خطأ ,فكونك حتفظ قليالً من القرآن ,وتتقنه ,وتعربه على الوجه املطلوب,
أحسن من كونك تقرأ كثرياً ,ال حتسن قراءته على الوجه املطلوب[.شرح ملعة
االعتقاد]144:
تعليم العلم يف املساجد:
قوله صلى هللا عليه وسلم( :ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا) يعين من املساجد,
وهذا فيه أ ّن تعليم العلم ينبغي أن يكون يف املساجد ,ألنه حتضره املالئمة ,وكذا
حيضره طالب العلم ,والعوام ,فيستفيدون من هذه الدروس فهو بيت السكينة
تقل
والرمحة ,ومأوى املالئكة ,خبالف ما إذا أُقيم الدرس يف غري املسجد ,فإنه ُّ
الصفة ,ويصبح مقصوراً على احلاضرين من الطالب فقط[شرح
أمهيته ,ويفقد هذه ّ
أصول اإلميان]293

العامل أفضل من التاجر:
قال الشيخ :العامل وإن كان فقرياً فهو عنده خري كثري ,أفضل من التاجر ,الذي ميلك

املليارات  ,وليس عنده علم ,وال مقارنة بينهما ,ألن التاجر الذي عنده األموال
سيتكها ,أو رمبا تتلف ,مث إنه سيُحاسب عليها يوم القيامة ,وأما العامل وإن مل يكن
عنده شيء من متاع الدنيا الزائل ,إال أنه عنده خري الدنيا واآلخرة ,وهو العلم الذي
نفعه ونفع غريه[ ,شرح أصول اإلميان]474:
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توجيهات وإرشادات:
** " اعلم أرشدك هللا " هذا دعاء من الشيخ رمحه هللا وهكذا ينبغي للمعلم أن
يدعو للمتعلم[سلسلة شرح الرسائل ,شرح القواعد األربع]328:
** " رمحــك هللا " هــذا دعــاء مــن الشــيخ [ حممــد بـن عبـدالوهاب] لكــل مــن قـرأ هــذه
الرسالة ,وهذا من ابب التلطف لطالب العلم ,وحتســني الكــالم لــه ,مــن أحــل أن يُقبــل
على طلب العلم[.شرح كشف الشبهات]18:

** العلم ال يؤخذ من الكتب مباشرة ,إمنا الكتب وسائل ,أما حقيقة العلم فإهنا
تؤخذ من العلماء جيالً بعد جيل ,والكتب إمنا هي وسائل لطلب العلم[شرح
األصول الثالثة]42:
** ال تغــت بعلمــك ,وأتمــن علــى نفســك م ـن الفتنــة ,ولكــن كــن دائمـاً علــى حــذر مــن
الفتنة ,أبن تزل بك القدم ,وتعت بشيء يكون سبباً هلالكك وضاللك[السابق]52:

** مــن أبلــغ طُـرق التعلــيم أن يكـون عــن طريــق الســؤال واجلــواب ,وهــي طريقــة تربويـة
جيـ ــدة معروفه[.شـ ــرح ح ـ ـديث جربيـ ــل ]46:وق ـ ــال :التعلـ ــيم عل ـ ــى طريقـ ــة الس ـ ــؤال

واجلواب...أثبت يف الذهن ,وأدعى لالنتباه[امللخص يف شرح كتاب التوحيد]211:
** العلم ليس له هناية وال حد ,قال تعاىل ( :وفوق كل ذي علم عليم)
[يوسف ]76:ومن قال :أن عامل فهو جاهل ,وطلب العلم ينبغي ان ال ينقطع ألنه
عبادة[ شرح أصول اإلميان]481:
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فصل :الدعوة إىل هللا عز وجل
كل دعوة هتمش التوحيد وال هتتم به ,فهي دعوة خاسرة:
قال الشيخ :كل دعوة ال تقوم على التوحيد فإهنا دعوة فاشلة ,ال حتقق أهدافها ,وال
تكون هلا نتيجة ,كل دعوة هتمش التوحيد وال هتتم به ,فإهنا تكون دعوة خاسرة يف
نتائجها ,وهذا شيء مشاهد معروف .وكل دعوة تركز على التوحيد فإهنا تنجح إبذن
هللا وتثمر وتفيد اجملتمع كما معروف من قضااي التاريخ[.دروس من القرآن الكرمي]7:
جيب على الدعاة أال يغفلوا عن هذا األمر ويهتموا أبمور أُخرى ويبذلوا جهودهم
فيها وال يغطوا أعينهم عن واقع الناس الواقعني يف الشرك وعبادة األضرحة ,واستيالء
اخلُرافيني وطواغيت الصوفية على عقول الناس .هذا أمر ال جيوز السكوت عليه,
وكل دعوة ال تتجه للنهي عنه فهي دعوة نقصة[.شرح كشف الشبهات]24:
اإلخالص يف الدعوة إىل هللا عز وجل:
قال الشيخ :من شروط الدعوة إىل هللا أن تكون خالصة لوجه هللا ,ال يراد منها رايء,
وال مسعة ,وال ظهوراً ,وال تعاظماً على الناس ,وإمنا غرض الداعية نفع الناس,
وإنقاذهم من الظلمات إىل النور ,هذه هي الدعوة إىل هللا ,أما الذي يدعو ليعظم ,أو
ليجل ,أو ليحتم ,أو ليعطى ماالً ,أو ليتأس ,أو يدعو إىل حزبية ,أو إىل مجاعة غري
أهل السنة ,أو إىل طائفة من الناس ,أو إىل مذهب ,فهذا ال يدعو إىل هللا ,وإمنا

يدعو إىل غري هللا ,فليس كل من دعا يكون داعياً إىل هللا إال إذا أخلص نيته هلل عز

وجل ,وصار قصده تعريف الناس ابهلل ,وردهم إىل هللا ,وتبصري الناس ابحلق,
وتنفريهم من الشرك والبدع ,هذا هو الذي يدعو إىل هللا حقيقة ما أكثر الدعاة ولكن
الذي يدعو إىل هللا قليل[.التعليقات الواضحة على مقدمة الفتوى احلموية]46:
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مناصحة والة األمر ابلطرق الشرعية:
قال الشيخ :جيب مناصحة والة األمور ابلطريقة الالئقة اليت حتببهم يف اخلري وحتذرهم
من الشر ,فاملناصحة واجبة ابلطرق الشرعية ,ال نقول :إنه يُسكت عن أخطائهم
وعن خمالفتهم ,بل يناصحون ابلطرق الالئقة اليت كان السلف يناصحون هبا والة
األمور من غري إظهار لإلنكار عليهم أو احلديث عنهم يف اجملالس ,أو غري ذلك ,فإن
هذا ليس من هدي السلف وهذا ال أييت خبري ,وإمنا يزيد الشر شراً ,لكن إذا وصلت

النصيحة هلم بطريقة سرية تكون بينهم وبني الناصح ,فهذا هو هدي السلف ,وهذا
هو منهج السلف الصاحل ,فإن قبلوا فاحلمد هلل ,وإن مل يقبلوا برئت الذمة

ومسؤوليتهم تكون عليهم .لكن املصلحة يف طاعتهم واملصلحة يف موافقتهم فيما
وافقوا فيه احلق ,يتتب عليه مصاحل عظيمة ,واإلغضاء عن بعض أخطائهم وهفواهتم
هذا من ارتكاب أخف املفسدتني لدفع أعالمها[.شرح ملعة االعتقاد]246:
إذا ظهر النور اختفى أهل الباطل:
قال الشيخ :املداوالت بني احلق والباطل ليست مستغربة ,إمنا الذي يستغرب هو
ضعف املسلمني ,وإخالد املسلمني ,وختاذل املسلمني ومعهم احلق.
والذي يستغرب هو صمود أهل الباطل ,وتكاتف أهل الباطل وليس معهم إال
الباطل ,فأهل الباطل إمنا يعيشون يف الظالم ,إذا اختفى النور ظهر أهل الباطل,
ألهنم ال يعيشون إال يف الظالم.
أما إذا ظهر النور فإن أهل الباطل خيتفون ,والنور هو احلق ,والذي يظهر النور إمنا
هو أهله املستمسكون به [.حماضرات يف العقيدة والدعوة ,216/1:حماضرة الدعوة
إىل هللا ( )2بواعثها وأمهيتها]
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وظيفة اإلمام واملؤذن أفضل وأشرف الوظائف:
قال الشيخ :وظيفة اإلمام هي أفضل الوظائف ,وهي عمل الرسول صلى هللا عليه
وسلم ,وكذلك وظيفة املؤذن ,فأشرف وظيفة هي وظيفة اإلمام واملؤذن ,فهما أشرف
من عمل الوزير ,وأشرف من مجيع األعمال[.شرح مسائل اجلاهلية]260:
اجلمع بني التغيب والتهيب يف دعوة الناس:

قال الشيخ :ينبغي على ُّ
الدعاة والو ّعاظ أن ال يعتمدوا على آايت الوعيد فحسب,

وأن ال يبالغوا يف ختويف الناس ,وإمنا عليهم أن يبادروا إىل فتح الرجاء والطمع يف
رمحة هللا ,وعليه فإن األصل يف ذلك ترغيبهم وترهيبهم ,فيجمعون بني هذا وهذا,
وعدم اقتصارهم على ذكر آايت العذاب والوعيد ,أو االقتصار على ِذكر آايت
الرمحة والثواب ,هذا هو املطلوب من الدُّعاة والو ّعاظ واآلمرين ابملعروف والناهني
عن املنكر[.شرح أصول اإلميان]109:
الدعوة املبنية على الكتاب والسنة ال ميكن القضاء عليها:
قال الشيخ :الدعوة ال أحد يفضي عليها ,ألهنا مبنية على الكتاب والسنة ,فهي
دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم ,فال ميكن القضاء عليها أبداً ,ألن هللا سبحانه
سيحميها ,وإن أصاهب ا أهلها شيء من القتل ,أو االستيالء من قبل عدوهم ,فإن
الدعوة لن تتضرر أبداً ,بل هذا يزيدها قوة وصالبة ,ألهنا دعوة الرسول صلى هللا
عليه وسلم ,وهللا تكفل بنصرهتا وأهنا ستبقى[.شرح رسالة الداللة يف حكم مواالة
أهل اإلشراك لسليمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب]16 :
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فصل :أمور هتم املرأة
عمل املرأة خارج بيتها:
قال الشيخ :الزوجة سكن للزوج ,يطمئن إليها ,وأينس هبــا ,وأيلــف البيــت الـذي هــي
في ـه ,أمــا لــو كــان البيــت لــيس فيــه زوج ـه فإنــه يضــيق صــدر صــاحبه ,ويتطلــب اخل ـروج

من ـه ,وأيض ـاً الــزوج يكـ ُّـد ويتعــب خــارج البيــت ,فــإذا عــاد وجــد الزوجــة قــد هيــأت لــه

أس ــباب الراح ــة ,وأع ــدت ل ــه الطع ــام والش ـراب ,وه ــذا تع ــاون عل ــى كل ــف احلي ــاة ب ــني

الزوجني ,فالرجل يكتسب خارج البيــت ,واملـرأة تعمــل داخــل البيــت ,ألن ذلــك أرفــق
هبــا ,وأســت هلــا ,وتــر األوالد ,وهبــذا تنــتظم مصــاحل األســرة ,وعملهــا يف بيتهــا ال يقــل
عن عمل الرجل خارج البيت...,فعملها يف البيت عمل جليــل ,لكــن الكفــار وأذنهبــم
م ـ ـ ـن املسـ ـ ــتغربني يريـ ـ ــدون أن يغـ ـ ــريوا هـ ـ ــذا النظـ ـ ــام الزوجـ ـ ــي ,وخيرجـ ـ ــوا امل ـ ـ ـرأة مـ ـ ــن
البي ــت... ,وحيرموا الرج ــل م ــن الس ــكن إليهـ ــا ,وم ــن خ ــدمتها ,وم ــن قيامه ــا ابلبيـ ــت,
وحيرمــوا امل ـرأة مــن قوامــة الرجــل عليهــا ,يريــدون أن حيرمــوا الرجــل هــذا الســكن وهــذه
الراحــة ,ويتعبــوا املـرأة بعمــل ال يليــق هبــا ,وال تســتطيعه ,وال تنــتج فيــه ,ولــيس قصــدهم
مصــلحة امل ـرأة يف ذلــك ,بــل قصــدهم كســر احل ـواجز كمــا يقولــون وإزالــة الفــوارق بــني
الرجــل واملـرأة .واملـرأة إذا خرجــت فإهنـا تتعــب ,فهــي ليســت مثــل الرجــل ,فالرجــل إذا
خــرج ففيــه قــوة ,وفيــه جلــد الكتســاب وطلــب الــرزق واألســفار ,وامل ـرأة ضــعيفة لــيس
فيها جلد علــى هــذا ,ولــذلك بقاؤهــا يف البيــت أرفـق هبــا ,وأحســن هلــا ,وأنــتج لعملهـا,
أما إذا أُخرجت من بيتها فإهنا تفقد مهمتها يف احليــاة ,وتُضــيع نفســها ,ويضــيع الرجــل

أيض ـاً ,وتُضــيع أوالدهــا ,وإذا ضــاعت امل ـرأة ضــاع الرجــل ,فهــؤالء يعاكســون الفطــرة,

ويريدون أن يغريوا اخللقة...ويفسدوا اجملتمع[التعليق على منتقى االخبار]187:
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قال الشيخ :إننا ال منانع من عمل املرأة ,خارج بيتها ,إذا كانت ابلضوابط اآلتية:
-1أن حتتــاج إىل هــذا العمــل ,أو حيتــاج اجملتمــع إليــه ,حبيــث ال يوجــد مــن يقــوم بــه مــن
الرجال.
 -2أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت ,الذي هو عملها األساسي.
 -3أن يكـ ــون هـ ــذا العمـ ــل يف حمـ ـيط النسـ ــاء ,كتعلـ ـيم النسـ ــاء ,وتطبيـ ــب أو متـ ـريض
النساء ,ويكون منعزالً عن الرجال[.تنبيهات على أحكام ختتص ابملؤمنات]12:

حرية املرأة:

قــال الشــيخ :الغــرب الكــافر يريــد إفســاد اجملتمــع املســلم وتــدمريه ,وملـا علــم أن إفســاد
املـرأة أعظــم ســالح يغــزو بــه املســلمني ركــز علي ـه ,وندى حبريـة املـرأة ,وذلـك خبروجه ـا
علــى اآلداب الشــرعية ,ومسـى ذلــك حريـة مــن ابب اخلــداع ,وإال فهــو يف احلقيقــة غايــة
العبودية ,والذلة والرق ,ألن احلرية احلقيقية هي التخلص من عبوديــة الشــهوة ,وطاعــة
الشيطان[.البيان ألخطاء بعض الكتاب]142/3:
قرار املرأة يف بيتها كرامة وحفظ هلا:
قال تعاىل ( :وقرن يف بيوتكن ) [األحزاب ]33:قال الشيخ :يعين :البــثن يف بيــوتكن
وال تكثرن اخلروج ,فهذا فيه أن األفضل للمـرأة أن تبقــى يف بيتهــا ,وال ختــرج إال ملــا ال
بد هلا منه ,ألن هللا أمر نساء الرســول صــلى هللا عليــه وســلم وهــن أطهــر نسـ ِ
َّ
ـاء العــاملني
السفور واالحنالل يقولون :إن املـرأة حمجوبــة ,ومســجونة بــني
ودعاة ُّ
ابلبقاء يف البيوتُ ,
اجلدران ,ال يدرون أن هذا كرامة وحفظ هلا[.شرح أصول اإلميان]310:
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إفساد املسلمني بسالح املرأة:
ق ــال الش ــيخ :أع ــداء اإلس ــالم حي ــاولون أن يص ــرفوا امل ـرأة عم ــا ُهيّئ ـت ل ــه ,وأن يولوه ــا

مهم ـةً غ ــري مهمته ــا ,وهب ـذا حيص ــل الفســاد يف اجملتم ــع ,والنكس ــة العظيم ــة ,ف ــاملرأة إذا
خرجت عــن طورهــا ,وتولــت عمـالً غــري عملهــا ,هــي أوالً :ال تنــتج يف هـذا العمــل كمــا
ينبغي ,واثنياً :هــي تضــيع مســؤوليتها ورعيتهـا املســتعاة عليهــا أمــا هللا ســبحانه وتعــاىل,

ابلتــايل يضــيع اجملتمــع أبســره وبيوتــه ,ف ـإذا ض ـاعت البيــوت واألســر ضــاع اجملتمــع كل ـه,
وه ــذا م ــا يريـ ـده أع ــداء اإلس ــالم ,يري ــدون أن يتخ ــذوا م ــن املـ ـرأة س ــالحاً يطعن ــون ب ــه

املس ــلمني وه ــم ال يش ــعرون....,فيجب التنب ــه م ــن ه ــذه ال ــدعاايت املغرض ــة ,وه ــذه
األفكار اخلبيثة اليت تريد إفساد املسلمني بسالح املرأة[.شرح أصول اإلميان]36:
هتك املسلمة للحجاب خلل عظيم يف احلياء ,ويف أخالق اإلسالم:
قــال الشــيخ :ديننـا ديــن الســت واحلياء...,النســاء جيــب علــيهن التســت واحلجــاب ,وال
يقل ــدن الك ــافرات نس ــاء الغ ــرب ,أو يقل ــدن الس ــافرات ال ــاليت يه ــتكن احلج ــاب م ــن
املسلمات ,ألن هذا خلل عظيم يف احلياء ويف املروءة ,ويف أخــالق اإلســالم ,فــال تــربز
املـرأة يف اللقــاءات واحلفــالت واملــؤمترات ,ويف وســائل اإلعــالم ســافرة متجملـة ,جتلــس
إىل جــوار الرجــل وتصــافحه ,وتضــحك معــه مــن غــري خــوف ,وال حيــاء ,وتظهــر هبــذا
املظهر املُغُري أمام وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة[.االختصار يف التعليق علــى منتقــى
األخبار]349_348:
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تسمية قوامة الويل على املرأة عنف أسري ,تغرير ابلناس:
يُس ــمون قوام ــة ال ــزوج عل ــى املـ ـرأة ,وقوام ــة ال ــويل عل ــى املـ ـرأة ,يُس ــمون ه ــذا :العن ــف

األُســري ,ويريـدون أن تكــون املـرأة علــى حســب هواهـا ,أو علــى مــا تريــد ,وال يتعــرض
هل ــا وليه ــا ,وال يتع ــرض هل ــا زوجهـ ـا ,وأن ال ت ــؤمر ابألوام ــر الش ــرعية ,ألن ه ــذا عنـ ـف
أُس ــري ,م ــع أن العن ــف ه ــو فيم ــا يري ــدون ,وه ــو أن تتحم ــل م ــا ال تطي ــق ,وخت ـرج م ــن
وكرها ,ومن بيتها ,ومن أُسرهتا ,وتُطرد من سكنها ,هذا هو العنــف ,لكــن هــم يســمون

األمس ــاء بغ ــري أمسائه ــا تغريـ ـراً ابلن ــاس ,وخ ــداعاً للن ــاس ,فلعله ــم يتب ــون ,ويفيق ــون م ــن

س ــكرهتم ,أو يرحي ــون املس ــلمني م ــن ش ــرهم عل ــى األقل[.االختص ــار يف التعلي ــق عل ــى
منتقى األخبار]189:
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فصل :متفرقات
االنتخاابت:
قال الشيخ :االنتخاابت فيها تفصيل على النحو التايل:
أوالً :إذا احتــاج املســلمون إىل انتخــاب اإلمــام األعظـم ,فــإن ذلــك مشــروع بشــرط أن

يقــوم ب ـذلك أه ــل احل ــل والعق ـد يف األم ــة ,والبقي ــة يكون ــون تبع ـاً هل ـم ,كم ــا حص ــل م ــن
الصحابة رضي هللا عنهم حينما انتخب أهل احلل والعقد منهم أاب بكر الصديق رضــي

هللا عنه ,وابيعوه ,فلزمت بيعته مجيع األمة ,وكما وكل عمر بن اخلطــاب رضـي هللا عنــه
اختيار اإلمام من بعده إىل الستة الباقني من العشــرة املبشـرين ابجلنــة ,فاختــاروا عثمــان
بن عفان رضي هللا عنه ,وابيعوه ,فلزمت بيعته مجيع األمة.
اثنياً :الوالايت اليت هي دون الوالية العامة ,فإن التعني فيها من صــالحيات ويل األمــر

أبن خيتار هلا األكفاء األمناء ,ويعينهم فيها ,قال هللا تعاىل ( :إن هللا يأمركم أن تؤؤدوا

األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعؤدل ) [النســاء ]58:وهــذا
خطاب لوالة األمور ,واألمانت هي :الوالايت واملناصــب يف الدولــة ,جعلهــا هللا أمانــة
يف حق ويل األمر ,وأداؤها اختيار الكفء األمــني هلــا ,وكمــا كـان النــيب صــلى هللا عليــه
وســلم وخلفــاؤه ووالة أمــور املســلمني مــن بع ـدهم خيتــارون للمناصــب مــن يصــلح هل ـا,
ويقوم هبا على الوجه املشروع.
وأم ــا االنتخ ـاابت املعروف ــة الي ــوم عن ــد ال ــدول فليس ـت م ــن نظ ــام اإلس ــالم ,وت ــدخلها
الفوضى والرغبــات الشخصــية ,وتـدخلها احملـاابة واألطمــاع ,وحيصـل فيهـا فــن وسـفك
دماء ,وال يتم هبــا املقصــود ,بــل تصــبح جمــاالً للمزايــدات ,والبيــع والشـراء ,والــدعاايت

الكاذبة[.البيان ألخطاء بعض الكتاب]154_153/2:
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املظاهرات:
قــال الش ـيخ :وأم ـا املظــاهرات فــإن اإلســالم ال يقرهــا ,ملــا فيهــا م ـن الفوضــى واخــتالل
األم ــن ,وإت ــالف األنف ــس واألم ــوال ,واالس ــتخفاف ابلوالي ــة اإلس ــالمية ,ودينن ــا دي ــن
النظ ـ ــام واالنض ـ ــباط ودرأ املفاس ـ ـد ,وإذا اس ـ ــتخدمت املس ـ ــاجد منطلق ـ ـاً للمظ ـ ــاهرات

واالعتصامات ,فهذا زايدة شر وامتهان للمساجد ,وإسقاط حلرمتها ,وترويـع ملراتديهــا
م ـ ــن املص ـ ــلني وال ـ ــذاكرين هللا فيه ـ ــا ,فه ـ ــي إمن ـ ــا بني ـ ــت ل ـ ــذكر هللا والص ـ ـالة والعب ـ ــادة
والطمأنينة....فالواجب على املسلمني أن يعرفوا هذه األمور ,وال ينجرفوا مع العوائــد
الوافـ ـدة ,وال ــدعاايت املض ــللة ,والتقلي ــد للكف ــار والفوض ــويني[.البيان ألخط ــاء بع ــض
الكتاب]154/2:
اإلقامة عند املشركني:
قال الشيخ :ال جيوز للمسلم أن يقيم يف بالد الكفار اختياراً ,وهو يقدر على اهلجــرة,

فــإن أتخــر فه ـو متوعــد ابلوعيــد يف قولــه( :فأولئؤؤك مؤؤأواهم جهؤؤنم وسؤؤاءت مصؤؤيرا)
[النساء ]97:ويف قوله ( :قل إن كؤان آبؤاؤكم وأبنؤاؤكم [ )...التوبــة ]24:إىل آخـر

اآليــة مــن ســورة التوبــة ,فالــذي يــتك اهلجــرة ألجــل هــذه األشــياء ,فإنــه هبــذا يكــون قــد
قــدم حمبــة هــذه األشــياء علــى حمبــة هللا ورســوله ,فبقــي بــني الكفــار حملبتــه هلــم ,وصــاروا
أحب إليه من رضي هللا عز وجل ,ومن اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم.
وحمبة الدنيا ليست عذراً لإلنسان أنه يقيم يف بالد الكفار ,ويستحسن العيش فيها ملــا

فيه ـا مــن وظــائف وزخ ـرف الــدنيا...وغري ذل ـك ,فــال جي ـوز لإلنســان أن يبق ـى ويســاكن
الكفار ,وجياورهم ,ويكون حتت نظامهم ,وحتت سلطتهم وإمرهتم ,ويُكثــر ســوادهم ,ال
جيوز هذا إال يف حالة العذر[.شرح رسالة الدالئل]204-203:
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حرية الرأي:
قــال الشــيخ :اآلن يف وقتن ـا ظه ـرت األفكــار الغريبــة ,وحري ـة ال ـرأي – كمــا يقول ـون –
والـرأي ,وال ـرأي اآلخـر ,يع ـين :كــأن مــا عنـدن وح ـي ,وال عنـدن شــرع ,وإمنـا ه ـي آراء,
هذا رأي ,وهذا رأيك ,أنت ال حتجر علي ,وأن ال أحجر عليك ,وكل يتبــع رأيـه ,هـذا
ه ـو الض ـالل – والعي ـاذ ابهلل  ,-أن وأن ـت وف ـالن نرج ـع إىل كت ــاب هللا ,نع ــرض رأي ـي
ورأي ـك ورأي ف ـالن عل ـى كت ـاب هللا ,فم ـا ش ـهد لــه ال ـوحي فه ـو الص ـحيح ,وم ـا خ ـالف
الـ ـوحي فهـ ـو الباطـ ـل ,وجيـ ـب الرجـ ـوع عنـ ـه ( ,فـ ـإن تنـ ــازعتم يف شـ ــيء فـ ــردوه إىل هللا
والرس ــول إن كن ــتم تؤمن ــون ابهلل والي ـوم اآلخ ــر ذل ـك خ ـري وأحس ـن أتوي ــال ) [النس ـاء:
 ]59خــري لك ـم مــن التخ ـبط وأحس ـن مــآالً وعاقبــة لكم[التعليق ـات التوضــيحية علــى
مقدمة الفتوى احلموية]148:

وحريــة الكلمــة!
وقــال :بعضــهم يقــول :النــاس أح ـرار ,ال حتجــروا علــيهم حريــة القــول ُ

ـل لــه قولــه! فعلــى هــذا تكــون
كل له كالمـه ,وكـ ّ
يعين :ال تردوا الباطل ,وال تُبينوا احل ّقّ ,
الـ ــدنيا فوضـ ــى ,فينبغ ـ ـي الـ ــتفطن هلـ ــذه الدسـ ــائس ,وهـ ــذه الشـ ــرور الـ ــيت ُحت ـ ـاك ض ـ ـ ّد
املسلمني[.شرح املنظومة احلائية ,أل بكر عبدهللا بن أ داود السجستاين]71:

التجنس جبنسية الكفار:
قال الشيخ :ال جيوز للمسلم التجــنس جبنسـية دولــة كـافرة ,هــذا مــن ســراين أحكــامهم
علي ــه ,وق ــد ُكت ــب يف ه ــذا مؤلف ــات يف حك ــم التج ـنس جبنس ــية الكف ــار ,أن ــه ن ــوع م ــن
الدخول حتت حكمهم ,وحتت طاعتهم[.شرح رسالة الدالئل]211:
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دعاء لفتح القلب لقبول احلق:
قــال الشــيخ :أســأل هللا أن يفــتح قلبــك لقبــول احلــق ,وأكثــر مــن الــدعاء ,وك ـان الن ـيب
صــلى هللا عليــه وســلم يُكثــر أن يقــول ( :اي مقلــب القلــوب ثبــت قلــيب علــى دينــك )

فاإلنســان يســأل هللا أن يهــدي قلبــه إىل احلــق ,وهلــذا كــان الن ـيب صــلى هللا عليــه وســلم
ب جربائيــل وميكائيــل وإسـرافيل,
يفتــتح هتجــدهُ ابلليــل فيقــول يف اســتفتاحه ( :اللهــم ر ّ

فاطر السموات واألرض ,عامل الغيب والشهادة ,أنت حتكم بني عبادك فيما كــانوا فيـه
ف فيــه مــن احلــق إبذنــك ,إنــك هتــدي مــن تشــاءُ إىل ص ـراط
خيتلفــون ,اهــدين ملــا اختُلِ ـ َ
مس ــتقيم " ف ـ َّ
ـدل عل ــى احلاج ــة إىل ال ــدعاء يف طل ــب اهلداي ــة [.التعلي ــق املختص ــر عل ــى
القصيدة النونية البن القيم]428/2:
من صفات املنافقني أهنم حيسنون املعاصي للناس ويقولون إهنا رقي وتقدم وحضارة:
قال الشيخ :من صفات املنافقني :أهنم أيمرون ابملنكر ,وحيسنون املعاصي للناس,
ويدعوهنم إليها ,ويزينوهنا هلم ,ويقولون :هي الرقي واحلضارة والتقدم ! فأما العبادات
والطاعات فهذه معوقات عن التقدم والرقي وعن احلضارة!!! هذا بزعمهم ,وهذا
كالمهم اآلن[ .دروس من القرآن الكرمي]209:
وكثري من آايت القرآن فيها بيان حال املنافقني ,وذلك خلطرهم على املسلمني,
وألجل أن حيذرهم املسلمون ,وما أكثرهم _ ال كثرهم هللا _ اآلن يعيشون بيننا,
تسمون
ويبثون مسومهم وشرهم ,وهم أنس من بين جلدتنا ,ويتكلمون أبلسنتنا ,وهم ي ّ
ابإلسالم وابإلميان .نسأل هللا العافية[دروس من القرآن الكرمي]97:
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أهل الضالل كثريون ,وأهل احلق قليلون ,فال نعت ابلكثرة:
قال الشيخ :أهل الضالل كثريون ,وأهل احلق قليلون ,فال نغت ابلكثــرة ,بــل علينــا أن
ننظر ما عليه الناس ,ما كان حقاً أخذنه ,ولو مل يكن عليه إال واحد ,أو مل يكــن عليــه
أحــد ,ومــا ك ـان ضــالالً تركنــاه ,ولــو كــان عليــه أكثــر النــاس ( ,ومــا أكثــر الن ـاس ولــو
حرصـ ــت مبـ ـؤمنني ) [يوسـ ــف ( ]103:ومـ ــا وجـ ــدن ألكثـ ــرهم مـ ـن عهـ ــد وإن وجـ ــدن

أكث ــرهم لفاس ــقني ) [األع ـراف ( ]102:وإن تُط ــع أكث ــر م ــن يف األرض يُض ــلوك ع ــن
س ــبيل هللا ) [األنع ــام ]116:ف ــالعربة ليس ــت ابلكث ــرة ,ه ــذا دلي ــل عل ــى أن الكث ـرة ال

عربة هبا إذا كانت على غري حق ,وأن القلة ال تزهد يف احلــق ,ولــو كــان عليــه واحــد أو
مجاعـ ــة قليلـ ــة ,ألن بعـ ـض النـ ــاس يغـ ــت ابلكثـ ـرة ,ويزهـ ــد ابحلـ ـق إذا كـ ــان مـ ــا عليـ ــه إال
قلة[.التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى احلموية]166:
فرح املؤمن واملنافق ابنتهاء شهر رمضان:
قال الشيخ :املؤمن يفرح ابنتهاء الشهر ألنه اســتعمله يف العبـادة والطاعــة ,فهــو يرجــو
نافق يفرح ابنتهاء الشهر لينطلق إىل املعاصي والشهوات الـيت كــان
أجرهُ وفضائله ,وامل ُ

مسجونً فيها يف رمضان[.إحتاف أهل اإلميان بدروس شهر رمضان]213:
ال يُعرف أهل الشر إال عند الفن:

سـنة هللا يف خلقـه أنـه يبتلـي عبـاده ليتميـز املـؤمن الصــادق مـن املنــافق ( أم حســبتم أن
تتكـ ـوا وملـ ـا يعلـ ــم هللا الـ ــذين جاهـ ـدوا مـ ـنكم ومل يتخـ ـذوا مـ ــن دون هللا وال رسـ ـوله وال
املؤمنني وليجة وهللا خبـري مبـا تعملـون) [التوبـة ( ]16:مـا كــان هللا ليـذر املـؤمنني علــى

ما أنـتم عليـه حــىت مييـز اخلبيــث مـن الطيـب ومــا كــان هللا لـيطلعكم علـى الغيـب ) [آل
عمران]179:ال نعرف أهل الشر إال عند الفن[التعليقات...على احلموية]185:
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من حفظ هللا يف شبابه حفظه هللا عند الكرب ,وعند الوفاة:
ق ــال الش ــيخ :م ـن حف ــظ هللا يف ش ــبابه حفظ ــه هللا عن ــد ش ـيبه ,وحف ـظ هللا يف الش ــباب
يعين :النشأة على اخلري والطاعــة ,فــال يســفه يف شــبابه ,فــإن هللا ســبحانه وتعــاىل حيفظــه
عند املشيب ,وحيسن له اخلامتة ,وهذا شيء جمرب ,ألن الذين الزموا الطاعة وحفظــوا
دين هللا سبحانه وتعاىل ,فإن هللا حيفظهم عنــد الكــرب وعنــد الوفــاة ,وحيســن هلــم اخلتــام,
وحيفظه ـ ــم م ـ ــن ع ـ ــدوهم الش ـ ــيطان ,جـ ـ ـزاءً لعمله ـ ــم الصاحل[.حماضـ ـ ـرات يف العقي ـ ــدة
والدعوة]101/2:

كلما زاد املسلم من تالوة القرآن وتدبره استنارت بصريته وحياة قلبه:
قال الشيخ :ينبغــي للمســلم أن ال ميــر عليــه شــهر علــى األقــل إال وقــد قـرأ القـرآن كلـه
_ هــذا هــو احلــد األخــري _ وإن قـرأه فيمـا هـو أقــل مــن ذلــك يف كــل عشــرة أايم مـرة,
حبيث خيتمه ثالث مرات فهذا أحسن .وإذا قرأه يف كــل ســبعة أايم فهــذا أحســن ,وإذا
قرأه يف كل ثالثة أايم مرة فهذا أحسن.
فإنه كلما زاد من تالوة القرآن زاد أجره واستنارت بصريته ,وحياة قلبه.
فإذا قرأت القرآن بتدبر ومتعن وحضور قلب وتفكر يف معانيــه فإنــه يزيــل عنــك أوهامـاً
كثــرية ,ووســاوس عظيمــة ,ويبعــث يف قلبــك الطمأنين ـة ,ويقــوي فيــك اإلميــان ( .إنمؤؤا
المؤمنون الؤذين إذا ذكؤر هللا وجلؤت قلؤوبهم وإذا تليؤت علؤيهم آياتؤه زادتهؤم إيمانؤا
وعلى ربهم يتوكلون ) [األنفال]2:

وكلما أكثر اإلنسان من تدبر هذا القرآن فإنه يزيد إميانه ,ويزيــد يقينــه ,ويطمــئن قلبــه,
ويزيــد علمــه وفقهـه ,فإنــه ال يشــبع منــه العلمــاء ,وال تفــىن عجائبــه ,وال خيلــق مــن كثــرة
الرد[.حماضرات يف العقيدة والدعوة]301_300_297_296/1:
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إاثرة الشبهات حول السنة النبوية هدفه القضاء على اإلسالم:
قــال الشــيخ :يثــري أهــل الزيــغ والضــالل ش ـبهاً داحضــة حــول الســنة ,وقــد ر ّد علــيهم

علماء املسلمني قدمياً حــديثاً ,بــردود فضــحت ابطلهــم ,وكشــفت زيفهــم ,وردهتـم علــى
أقــاهبم خاســئني ,ذليل ـني ,ومعــروف هــدف هــؤالء :إهنــم يريــدون القضــاء علــى اإلســالم

ابلتشكيك يف أصوله ,ألهنم إذا أبطلوا العمل ابلســنة فقــد أبطلــوا العمــل ابلقــرآن .ألن
الق ــرآن حيت ــاج إىل بي ــان الس ــنة ل ــه ,وإذا عط ــل العم ــل ابلكت ــاب والس ــنة قض ــي عل ــى
اإلســالم ,وهــذا مــا يريــدون ,وم ـن ورائهــم منظم ـات ســرية م ـن أم ـم الكفــر تصــنع هلــم
اخلطط ,وتلقنهم الشبه[.الضياء الالمع من األحاديث القدسية اجلوامع]6_5:
عذاب العاصي من املؤمنني يف قربه:
عــذاب القـرب علــى نــوعني :النــوع األول :عــذاب دائــم ,وهــو عــذاب الكــافر ,كمـا قــال
تعاىل ( :النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) [غافر]46:
النوع الثاين :يكون إىل مدة مث ينقطع ,وهو عذاب بعض العصاة من املؤمنني ,فيعــذب
حبســب جرمــه ,مث خيفــف عنــه ,وق ـد ينقطــع عنــه العــذاب بســبب دعــاء ,أو صــدقة ,أو
استغفار[.شرح العقيدة الواسطية]144:
األعمال ابخلواتيم:
قــال الشــيخ :األعمــال ابخلــواتيم ,اإلنســان ال يغـت بعملــه ,وإن كـان أصــلح الصــاحلني,
ب ــل خي ــاف م ــن س ــوء العاقب ــة....فاألعمال ابخل ــواتيم ,ولك ــن م ــن لط ــف هللا ع ــز وج ــل
بعباده أن من عاش على اخلري فإنه خيتم له ابخلري ,ومن عــاش علــى الشـر فإنــه خيــتم لــه
ابلشر ,فاإلنسان يعمل األســباب ,وحيســن الظــن ابهلل عــز وجل[.التعليقــات املختصــرة
على العقيدة الطحاوية]111_110:
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قطع يد امليت اليسرى:
قال الشيخ :من طرائف ما يُذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مـات امليـت يقطعـون يــده
اليسرى ,يقولون :حىت ال يبقى له شـال يـوم القيامـة ,لكـي يعطـى كتابـه ابليمــىن ,إذا مل
توجد اليسرى ,وال يؤمنون أن هللا يعيد يده اليت قطعوهـا كمــا كانــت .هـذا مـن طرائـف
أخبار الفرق الضالة[.شرح ملعة االعتقاد]211:
والية هللا لعبده املؤمن يف الدنيا واآلخرة:
قال الشيخ :إذا توالك هللا برعايته وبتوفيقه وهدايته يف الدنيا ,ويف اآلخرة ,فإنك
تسعد سعادة ال شقاء بعدها أبداً يف الدنيا يتوالك ابهلداية والتوفيق والسري على
املنهج السليم ويف اآلخرة يتوالك أبن يدخلك جنته خالداً خملداً فيها ,ال خوف وال

مرض وال شقاء وال كرب وال مكاره هذه والية هللا لعبده املؤمن يف الدنيا واآلخرة[شرح
الرسائل]324:
اجلبل ألني من قلوب بين آدم:
قال تعاىل( :لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشؤعا متصؤدعا مؤن خشؤية هللا )
ـني مــن قلــوب بــين آدم ,وهــذا مــن العجائــب,
[احلشــر ]21:ق ـال الشــيخ :فاجلبــل ألـ ُ
لكن ما السبب الذي جعل القلوب هكذا ؟ إهنا الذنوب واملعاصي ,والغفلة عــن ذكــر
هللا ,وأكل احلرام ,واالشتغال ابلقيــل والقــال ,والضــحك واملـزاح ,كـل هــذه األمـور مــن
شأهنا أن تُقسي القلوب ,فإذا مسعت هــذه القلــوب كــالم هللا ,فإهنــا ال تتــأثر ,وال حــول
وال قوة إال ابهلل ,مع أن السماوات على عظمها ,ترعــد خوفـاً مــن كــالم هللا ,واملالئكــة

تصعق وخت ُّر ساجدة هلل جل شأنه عند مساع كالمه[.شرح أصول اإلميان]148:
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هللا على كل شيء قدير:
قال الشيخ العبارة اليت يقوهلا بعض املؤلفني "إنه على ما يشاء قدير" فهذه غلط ألن
هللا مل يقيد قدرته ابملشيئة بل قال ( على كل شيء قدير) فقل ما قاله هللا سبحانه
وتعاىل إمنا هذه وردت يف قوله تعاىل ( :وهو على مجعهم إذا يشاء قدير)
[الشورى]29:ألن اجلمع له وقت حمدد يف املستقبل وهو قادر على مجعهم يف ذلك
الوقت أي أهل السماوات وأهل األرض[التعليقات على العقيدة الطحاوية]34:
املساجد مأوى الرمحة:
ـل السـنة ,لكــن يف هــذه
قال الشيخ :احرص على أن يكون لك وقت يف املسجد يف كـ ّ
العشر[العشــر األخــرية مــن رمضــان] آكــد وأوىل ,فيكــون لــك وقــت يف املســجد تــذكر

رب ـك في ــه وتعب ــده ,وتتل ــو كتاب ــه ,وحيي ــا قلب ــك ,ألن املس ــاجد م ــأوى املالئك ــة ,وم ـأوى
الرمحة ,ومأوى اخلشوع ,واحلضور مع طاعة هللا سبحانه وتعاىل.
سر عظـيم ,ولــذلك إذا دخلــت يف املســجد جتــد لــذة ,وجتـد فيــه انشـراح
املساجد فيها ّ
صــد ٍر ,وتبتعــد عنــك الشــواغل واهلمــوم ,وهــو حمــل العبــادة ومــأوى املالئكــة ,ومهــبط
الرمحــة ,وه ـو بيــت مــن بيــوت هللا عــز وجــل ,فل ـيكن لــك مــع املســجد عالق ـة ,عالقــة
دائمة[.جمالس شهر رمضان]85:
التبكري يف احلضور إىل املسجد يوم اجلمعة:
قال الشيخ :السابقون إىل صالة اجلمعة هم السابقون إىل هللا جل وعال يف يوم
املزيد ,فاجلزاء من جنس العمل ,فيكون الذين يف الصف األول يوم القيامة ,هم
الذين يقربُون من الرب تعاىل يف يوم املزيد ,فهذا فيه ا ُّ
حلث على التبكري يف يوم
اجلمعة[.التعليق املختصر على القصيدة النونية ,البن القيم]1266/3:
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كشف العورات من عمل الشطان وأعوانه من بين آدم:
قال الشيخ :الشياطني حترص على كشف العورات ,لذلك الشيطان وأعوانه من بين
آدم اآلن حيرصون على كشف العورات ,وعلى عدم التزام اللباس الساتر للنساء,
وحىت للرجال الشيطان يفرح بذلك...,الشيطان ينزع لباس الناس الذين يطيعونه,
ينزعه عن الرجال والنساء والعياذ ابهلل ,ويسمون هذا ابلتقدم واحلضارة ,ويسمون
التست ابلتشدد والرجعية ,وعدم احلضارة وما أشبه ذلك[.االختصار يف التعليق على
منتقى األخبار للمجد ابن تيمية]122:
جير إىل الزن واللواط ,فلذلك رغب الناس يف كشف
وقال :الشيطان عرف أن العري ُّ
العورات ,ومسى هذا تقدماً وحضارة ورقياًَّ ,
ونفر الناس من الست واللباس احملتشم,

وقال :هذا أتخر ورجعية ,وتقاليد ابلية[.شرح مسائل اجلاهلية]138:
كشف العورات يف املسابح ويف املالعب:

قال الشيخ :الذين يكشفون عوراهتم وال يستون إال الفرجني ,يف املسابح ويف
املالعب ,أو يف أي مكان هؤالء ال يستحيون ,وهللا يكره ذلك هلم ,والرسول صلى
هللا عليه وسلم ينكر ذلك عليهم ,وعليهم أن يتقوا هللا عز وجل ,وال أيخذهم التقليد
للكفار بكشف العورات ,ألن الكفار ال يستتون ,وال يستون عوراهتم ,فيقلدهم
الرقي
ويتشبه هبم بعض املسلمني ,ألن ما فعله الكفار يف نظر كثري من الناس هو ُّ
والكمال فيتشبهون هبم ,وقد قال صلى هللا عليه وسلم ( :من تشبه ب ٍ
قوم فهو منهم)
[االختصار يف التعليق على منقى األخبار]348:
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تصنيف الكتب الضالة:
قال الشيخ :تصــنيف الكتــب الضــالة ,وتروجيهــا علــى النــاس حرفــة اليهــود ,ومــن تشــبه
هبـ ــم مـ ــن هـ ــذه األمـ ــة....وما أكثـ ــر تصـ ــنيف الكتـ ــب يف هـ ــذه األايم ,أو الرسـ ــائل ,أو
الفتاوى الضالة الباطلة ابسم اإلسالم ,وهذا مثل فعل اليهود.
فهذا ينبه املســلم الــذي يريـد أن يكتــب أو يؤلــف أو يفــيت ,أن يتوقــف عنــد حــدود هللا
ســبحانه وتعــاىل ,وأن يتقــي هللا ,وأن يكتــب احلــق ,وإن مل يــرض الناس[.شــرح مســائل
اجلاهلية ,لإلمام حممد بن عبدالوهاب]117(116:
تقسيم العلماء يف مؤلفاهتم:
قـ ــال الشـ ــيخ :العلمـ ــاء املؤلفـ ــون ,يقسـ ــمون مؤلفـ ــاهتم إىل كتـ ــاب ,مث ابب ,مث فصـ ــل,
تسهيالً على طالب العلــم ,ألنــه لــو ُسـرد الكـالم بـدون أن ُجيعــل فيــه أبــواب وفصــول,
فإن ذلك يبعث على السآمة وامللل ,فإذا قُسم على أبواب وفصول ســهل ذلــك علــى
طالب العلم[.شرح الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية للسفاريين]153:

افتتاح التصنيف ببسم هللا الرمحن الرحيم:
قــال الشــيخ :الــذين ال يبــدؤون مؤلفــاهتم ورســائلهم ببســم هللا الــرمحن الــرحيم ,هــؤالء
تركوا السنة النبوية ,واالقتداء بكتاب هللا عز وجل ,ورمبا بسـبب ذلــك أن كتــبهم هــذه
ورســائلهم لــيس فيهــا بركــة ,ولــيس فيهــا فائــدة ,ألهنــا إذا خلــت مــن بس ـم هللا ال ـرمحن
الرحيم فإهنا منزوعة الفائدة...فينبغي التنبه ملثل هذا[.شرح األصول الثالثة]12:
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فصل :فوائد خمتصرة:
** إذا بذلت السبب ومل حيصل املقصود فاعلم أن هللا مل يرده ,وأنت ال تــدري ُرمبــا أن

اخلرية يف عدم حصوله ,وهللا عز وجل حكيم ,فأنت تُؤمن ابهلل وبقضائه وقــدره وتصــرب
على املصائب[.شرح حديث جربيل عليه السالم]46:

** األمــر ابملعــروف والنهـي عــن املنكــر مــن أعظــم صــفات امل ـؤمنني ,ولــذلك كــان تــرك
األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر دلــيالً علــى ضــعف اإلميــان أو عدمــه[.دروس مــن
القرآن الكرمي]146:

** وجــود األمــر ابملع ــروف والنه ـي ع ــن املنكــر يف األم ــة ,ضــمان م ــن وقــوع الع ــذاب,
وتــرك األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر مــؤذن بوق ـوع العقــاب العاجــل[.دروس مــن
القرآن الكرمي]212:
** كلمــا أتخــر الزمــان يــزداد الشــر ,كمــا قـال صــلى هللا عليـه وســلم ( :ال أييت علــيكم
شر منه حىت تلقوا ربكم ) [التعليقات التوضيحية]186:
زمان إال الذي بعدهُ ّ

** الذي يرد على أهــل الضــالل بغــري الشــرع وبغــري مـا جــاء بــه الرســول ال يفيــد شــيئاً,
ب ـ ــل يزي ـ ــد األم ـ ــر خطـ ـ ـورة ,ألن الن ـ ــاس خيتلف ـ ــون يف عق ـ ــوهلم وتص ـ ــوراهتم[.التعليقات
التوضيحية]247:
** القول املزخرف هـو الباطــل املغلــف بشــيء مــن احلــق ,وهــذا مـن أعظـم الفتنـة ,ألن
الباطل لو كان مكشوفاً ما قبله أحد ,لكن إذا غُطــي بشــيء مـن احلـق فإنــه يقبلــه كثـري

من الناس[.شرح كشف الشبهات]56:

** لو كان عندك سالح ,ولكن ال تعرف تشغيله ,فإنه ال يدفع عنــك العــدو ,وكــذلك
القرآن ال ينفع إذا كان مهجوراً ,وكان اإلقبال على غريه من العلوم[.السابق]63:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()37

** مــن حفــظ فرجــه عــن احل ـرام يف هــذه الــدنيا ,وحفــظ بصــره ومسع ـه عــن احل ـرام ,فهــو
يكون أقوى أهل اجلنة وألذهم يف اجلماع يوم القيامة[التعليق على النونية]1236/3
** املداهن ـة :أن نفت ــدي ب ــديننا ألج ــل دني ــان .وامل ـدارة :أن نفت ــدي ب ــدنيان م ــن أج ــل
ديننا ,فنعطيهم شيئاً من املال ,أو نعطيهم شيئاً من األراضي ,حــىت مــن الزكــاة نعطــيهم

ما يدفع شرهم[.شرح رسالة الدالئل للشيخ سليمان بن عبدهللا]58:

** ال يتساهل اإلنسان ابلصغائر ,جيب عليه التوبة منها ,فإن مل يتب منها وأصر
عليها صارت كبائر ,ألن مداومته عليها يدل على عدم مباالته وعلى هتاونه جبانب
هللا سبحانه وتعاىل ,فاإلصرار على الصغرية يصريها كبرية[شرح الدرة املضية]141:
** أهل العلم والبصرية يف الناس قليل ,وأكثر الناس يف جسمه كبري ,ولكن يف عقله
طفل صغري[.التعليق املختصر على القصيدة النونية ,البن القيم]503/2:
** لو كان احلق دائماً منصوراً ما تبني املنافق من املؤمن الصادق[.السابق]716/2:

** حتسني القبيح للناس ,وتقبيح احلسن ,هو املكر ال ُكبار الذي ال يزال يزاوله دعاة
الضاللة ,قدمياً وحديثاً ,لصرف الناس عن احلق إىل الباطل ,وإخراجهم من النور إىل
الظلمات[.شرح مسائل اجلاهلية]215:

** اإلنســان إذا فــرح ابلباطــل فإنــه ال يتك ـه ,أمــا إذا مل يف ـرح بــه ,وكــان عنــده تشــكك
منه ,فهذا حري أنه يتوب ويرجع عنه ,لكن إذا اطمأن إليه ,وفرح به ,فإنـه ال يتحــول
عنه ,وهذه عقوبة من هللا جل وعال[.شرح مسائل اجلاهلية]122:
** قوله " :أرشدك هللا لطاعته " هذا دعاء عظيم ,فإن املسلم إذا أرشده هللا لطاعته
فقد سعد يف الدنيا واآلخرة[.شرح األصول الثالثة]70:
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** من ترك احلق فإنه يُبتلى ابلتناقض وتضارب أقواله ,ألن الضالل يتشعب ,وال حد

لشعبه ,وأما احلق ,فإنه شيء واحد ال يتشعب ,وال خيتلف[.شرح مسائل
اجلاهلية]286:

** كلمة "قدمي " ال تطلق على هللا عز وجل ,إال من ابب اخلرب ,أما من جهة التسمية
فليس من أمسائه " :القدمي " وإمنا من أمسائه "األول" [السابق]35:
** ينبغي للمسلم أن يُسبح ويكرب إذا مسع ما ال ينبغي أن يُقال يف الدين ,وعند
التعجب[.امللخص يف شرح كتاب التوحيد ,لإلمام حممد بن عبدالوهاب]93:
قرب اجلنة والنار من العبد وأنه ليس بينه وبينهما إال املوت[.السابق]50:
** ُ

** مشروعية مكافأة احملسن عند القدرة ,ومشروعية الدعاء للمحسن عند العجز عن
مكافأته[.امللخص يف شرح كتاب التوحيد ,لإلمام حممد بن عبدالوهاب]373:
** إذا رأيت شخصاً ُحيبهُّ الناس ,من أهل اخلري ,واإلميان ,فهذا عالمة على أن هللا

قد أحبّه ,وأحبته املالئكة ,وإذا رأيت شخصاً يكرهه أهل الدين ,وأهل اإلميان,
فاعلم أبن هذه عالمة على أن هللا يكرهه ,ويكرهه كذلك أهل السماء[.شرح أصول
اإلميان]129:
** إذا قرأت اتريخ املسلمني ,وما حصل من اخلوارج واملعتزلة يف منازعتهم لوالة
األمور ,وما حصل من الوالايت واحلروب ,وما حصل من تسلط األعداء وسفك
الدماء ,عرفت قيمة أوامر هللا وأوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم ,ابلسمع والطاعة
واجتماع الكلمة[.شرح أصول اإلميان]40:
** كلما قوي إميا ُن العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه ,وكلما ضعف إميانه
قوي خوفه منهم[.امللخص يف شرح كتاب التوحيد]258:
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** مريض القلب يتصور احلق ابطالُ ,والباطل حقاً[.السابق]304:

**قال تعاىل ( :فال يقعدوا معهم حىت خيضوا يف حديث غــريه) وإين ألخشـى أن يكــون
الــذي يفــتح القنــوات الفضـائية الــيت تســب هللا ورســوله وتســب ديــن اإلســالم ويســتمع
إليها أنه مثل من هو حاضر هلذه اجملالس ,فلينتبه هلذا[شرح رسالة الدالئل]96:
** اإلنسان لو عمل ابلقرآن وإن مل يكن حيفظه ,فهو من أهل القرآن ,ومن
املتمسكني به[.شرح أصول اإلميان]313 :

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()40

فصل :رأي الشيخ يف كتب ومصنفات
املسند لإلمام أمحد بن حنبل:
قال الشيخ :له مؤلفات من أمهها املسند.
الصحيح لإلمام البخاري:
قال الشيخ :انظر إىل ترامجه وما فيها من العلم الغزير.
السنن أل داود السجستاين:
قال الشيخ :من دواوين السنة املهمة.
ُكتُب اإلمام الدارمي:

قال الشيخُ :كتُب الــدارمي هــدمت أصــول اجلهميــة حــىت خـ َّـرت ســقوفها مــن احليطــان

وذلك ألن احلق يُزلزل الباطل.

رد عثمان بن سعيد على بشر املريسي العنيد فيما افتى على هللا يف التوحيد:

عثم ــان ب ــن س ــعيد ال ــدارمي ,رمح ــه هللا...,ر ّد عل ــى اخلبي ــث بش ــر املريس ــي ,ب ــرد حاف ــل
جي ــد ,وأبس ــلوب ق ــوي ,والكت ــاب مطب ــوع ,وامس ــه :رد عثم ــان ب ــن س ــعيد عل ــى بش ــر

املريسي العنيد فيما افتى على هللا يف التوحيد.
التوحيد لإلمام ابن خزمية
قال الشيخ :كتابه العظيم ,وقال  :كتابه املشهور.
املنظومة احلائية لعبدهللا ابن احلافظ أ داود السجستاين:
قال الشيخ :هذه املنظومة اجليدة
العقيدة الطحاوية لإلمام الطحاوي:
هذه العقيدة املختصرة النافعة املفيدة .من أوسع الكتب يف العقائد وأشلها وأحسنها
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شرح السنة لإلمام الربهباري:
ق ــال الش ــيخ :أتيت أمهيت ــه م ـن قدم ــه فه ــو م ـن كت ــب الس ــلف...الذين عاص ــروا األئم ــة
الكبار وأخذوا عنهم وروا عقيدهتم الصافية.
مصنفات اإلمام األشعري:
قــال الشــيخ :يف كتبــه الــيت ألفهــا يف آخــر حياتــه...رجع فيهــا إىل مــذهب أهــل الســنة
واجلماعــة ككتــاب اإلابنــة عــن أصــول الداينــة ,ومقــاالت اإلس ـالميني ,وكت ـاب املــوجز,
ورسائله ألهل الثغر...,كلها رجع فيها إىل احلق وأثبت علو هللا على عرشه.
النونية للقحطاين:
قال الشيخ :قصيدته جيدة.
الرسالة أل زيد القريواين:
ق ــال الش ــيخ :الرس ــالة املش ــهورة عل ــى م ــذهب اإلم ــام مال ــك وه ــي يف الفق ــه وب ــدأها
ابلتوحيــد وقــرر فيهــا علــو هللا علــى عرش ـه وأثبــت فيهــا األمس ـاء والصــفات هلل عزوجــل
فهي رسالة قيمة ومرجع من مراجع أهل اإلسالم .فائدة :قال الشيخ :مقدمتــه تربويــة,
جيب أن يرىب عليها طالب املدارس ,ويلزمون حبفظها ,ألمهيتها ,وكبري فائدهتا.
شرح أصول السنة لإلمام هبة هللا الاللكائي:
قال الشيخ :شرح حافل ,ومرجع كبري من مراجع أهل السنة .وقال :كتاب مشهور.
كتب ابن سينا:
قــال الشــيخ :كتب ـه موجــودة ,ومطبوعــة ,ويفتخ ــر هبــا بعــض املنتس ــبني لإلســالم ,وه ــي
كف ــر ,وإحلاد....,وتص ــانيفه فيهـ ـا م ــن الض ــالل والتش ــكيكات الش ــيء الكث ــري ,وق ــد
ورد عليها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف كتبه.
نقضها َّ
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احمللى البن حزم:
قال الشيخ :املُحلى شرح املُجلى ,كتاب مشهور ,وفيه علم غزير ,ولكن فيــه حــدَّة يف

وهتجم على أصحاب املذاهب األربعة شوهت كتابه هذا ,وإال فيــه علــم
نقد خصومهُّ ,

غزير ,لو خال من حدة اللهجــة ,وشــدة الطعــن يف خصــومه ,ولــو خــال مــن ذلــك لكـان
كتابهُ مفيداً جداً.
اجلامع املصنف يف شعب اإلميان لإلمام البيهقي:
قال الشيخ :كتب...مؤلفاً كبرياً َّبني فيه شعب اإلميان.

مصنفات احلافظ ابن عبدالرب النمري:

قال الشيخ :صاحب املؤلفات الضخمة.
إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل:
قال الشيخ :فيه طوام وفيه بالاي ,وإن كان فيه شيء من اخلري والفوائــد ,لكــن فيــه مــن
املهلكات والسموم الشيء الكثري ,وهو كتاب خمتلط ,شــره أكثــر مــن نفعــه ,فــال يليــق
ابملبتدئ أو العامي أن يطالع فيه ,إال إذا كان عنده علم ومتييز بني احلق والباطل.
معامل التنزيل لإلمام البغوي:
إمام جليل يسري على مذهب السلف وتفسريه قيم....,وتفسريه جليل .
وقال :تفسري جيد شهد العلماء جبودته وإتقانه ومتشيه على مذهب السلف يف املــنهج
واالعتقاد.
وقال :التفسري املشهور.
شرح السنة لإلمام البغوي:
قال الشيخ :كتاب جليل مطبوع يف أربعة عشر جملداً.
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مصنفات اإلمام ابن العر ( ت )543
قال الشيخ :له مؤلفات جليلة يف التفسري واحلديث
له :العواصم من القواصم:
قال الشيخ :الكتاب اجلليل يف الذب عن الصحابة.
مفاتيح الغيب للرازي:

قــال الشــيخ :كتابــه التفســري في ـه كــل شـ ٍ
ـيء إال التفســري فهــو جــدل وتشــكيكات ومــن
طريقتــه أنــه يــورد الشــبهات وال ُجيي ـب عليهــا ويــتك القــارئ يف حــرية ولــيس العل ـم هــو
التشــكيك وإي ـراد االحتمــاالت وأن هــذه اآليــة ي ـرد عليهــا كــذا وك ـذا مــن االحتمــاالت

فأيها املقصود ؟ كما يفعل الرازي يف تفسريه الذي مساه  :مفاتيح الغيـب فلــم يُنــزل هللا
الكتاب والسنة لالحتماالت واأللغاز واألحاجي وإمنا أنزهلما للهداية والبيان.

تنبيه :قال الشيخ :يقول الرازي يف تفسريه عن كتاب التوحيد البــن خزميــة  :إنــه كتـاب
شرك ,ملاذا ؟ ألنه يثبت األمساء والصفات هلل عز وجل.
املغين لإلمام ابن قدامة املقدسي:
قــال الشــيخ :الكتــاب املشــهور واملوســوعة العظيمــة يف الفق ـه ال ـذي اشــتمل علــى كثــري
م ــن فق ــه الس ـلف وامل ــذاهب األربع ــة أبدلتها...ه ــذا الكت ــاب ص ــار مرجع ـاً م ــن مراج ــع
الفقه اإلسالمي.

وقال :كتاب حافل بذكر أقوال العلماء من األئمة األربعة وغريهم.
الفتوحات املكية ,وفصوص احلكم ,البن العر ( ت )638
قــال الشــيخ :مــن أخبــث مؤلفات ـه :الفتوحــات املكيــة ,وفصــوص احلك ـم ,وكلهــا كتــب
إحلاد ,مناديه بوحدة الوجود ,وأنه ال فرق بني اخلالق واملخلوق.
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مصنفات عبدالسالم بن عبدهللا بن عبد هللا اخلضر بن تيمية (ت)652
قال الشيخ :له مؤلفات عظيمة.
له :منتقي األخبار:
قــال الش ـيخ :مهــم مفيــد ,ألنــه يبــني األدلــة الــيت ترج ـع إليه ـا األحكــام الفقهيــة ,ف ـريبط
األحكام الفقهية أبدلتها من سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم ,وهذا فــن مــن التــأليف
يف احلديث.
مصنفات اإلمام النووي:
قال الشيخ :كان ملؤلفاته قبول عند املسلمني...,فقد ألقى هللا القبول ملؤلفاته ,وانتفــع
هبا الناس.
له :األربعني النووية:
قال الشــيخ :هــذا املؤلــف الصــغري يف حجمـه ,لكنــه عظــيم يف فائدتــه ,وفضــله ,انتقاهــا
من األحاديث الصحيحة واحلسنة.
مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية:
قال الشيخ :خلفاً كتباً...صار هلا صدى يف العامل اإلسالمي وغــريت كثـرياً مــن املفــاهيم
اخلاطئة وأقبل الناس عليها يتلقفوهنا ويبحثون عنها ملا فيها من احلجة الناصــعة والبيــان

الواضح بسبب نية املؤلف النية اخلالصة هلل عــز وجــل وعلمــه الغزيــر الصــايف ,فهــا هــي
ذي كتبه وهلل احلمد يتنافس عليها طالب العلم يف املشارق واملغارب
ب...الكتــب النافعــة وبـ ّـني عقيــدة الســلف الصــاحل وســجلها يف كتبــه مــدعماً
وقــالَ :كتَ َ
مسائلها ابألدلة القاطعة والرباهني الساطعة.
وقال :له مؤلفات قيمة ضخمة.
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له :درء تعارض العقل والنقل:
قال الشيخ :كتابه املشهور...من أجود ما ألفه الشيخ رمحه هللا.
له :جمموع الفتاوى:
قــال الشــيخ مرجــع عظــيم مــن مراجــع اإلســالم وثــروة فقهيــة مــن فقــه الكتــاب والس ـنة
علــى مـنهج الســلف الصــاحل يف ســائر العلـوم الشــرعية...وليس هــذا مــن جـزاف القــول
واإلطراء يف املديح ولكنه احلقيقة املاثلة يف كتبه اليت منها هذا اجملموع العظيم
قـ ــال :انتفـ ــع بـ ــه املسـ ــلمون ملـ ــا حيتويـ ــه مـ ــن علـ ــم غزيـ ــر يف العقائـ ــد والفقـ ــه والتفسـ ـري
واحلديث واألصول
له :الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان:
قال الشيخ :كتاب جليل.
وقال :كتاب...مفيد جداً يف هذا املوضوع...كتاب حافل يف هذه املسألة.
وقال :مشهور بني أهل العلم...له من األمهية والقيمة العلمية.
له :العبودية:
قــال الش ــيخ :تبح ــث يف أن ـواع العب ــادة وبي ــان االحنراف ــات ال ــيت حص ــلت م ــن الص ــوفية
وغريهم يف العبادة وهي رسالة قيمة حيتاج طالب العلم أن يقرأها.
له :نقض التأسيس:
قـ ــال الشـ ــيخ :فخـ ــر الـ ــدين الـ ـرازي ,صـ ــاحب التفسـ ــري ,لـ ــه كتـ ــاب مسـ ــاه " :أتسـ ــيس
التقـ ـديس" مج ــع فيـ ـه الت ــأويالت ال ــيت يعتق ــدها ,وي ــذهب إليه ــا ,فه ــو أس ــوأ كت ــاب يف
املوضـ ــوع ,وجـ ــاء شـ ــيخ اإلسـ ــالم ابـ ــن تيميـ ـة ونقضـ ــه بكتـ ــاب ضـ ــخم امسـ ــه " :نقـ ــض
التأسيس" وهو من عيون مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية.
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له :السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية:
قال الشيخ :كتاب مطبوع ونفع .وقال :رسالة جيدة.
له :العقيدة الواسطية:
قال الشيخ :هذه العقيدة املباركة...,هذه الرسالة اجلليلة...,رسالته املباركة.
مصنفات اإلمام ابن القيم:
قال الشيخ :له ...مؤلفات مراجع عظيمة ألهل اإلسالم.
له :الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة:
قال الشيخ :كتابه القيم.
فائدة :قال الشيخ :أتويل اســتوى ابســتوىل ابطـل من...أربعــني وجهـاً ذكرهــا ابــن القــيم

رمحه هللا...يف كتابه الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة.

له :الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية " القصيدة النونية "
& قال الشيخ :نزل الفرق فيها وجادهلم وأدحض ابطلهم.
له :طريق اهلجرتني وابب السعادتني:
قال الشيخ :كتاب ضخم ومفيد جداً.
له :زاد املعاد يف هدي خري العباد:
كتب اإلمام ابن القيم رمحه هللا ,كتاابً عظيماً يف فقه السرية ,وهو " :زاد املعاد "
هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك للكناين ( ت)767

قال الشيخ :كتاب حافل...مرجع عظيم مفيد.
خمتصر الصارم املسلول على شامت الرسول علية الصالة والسالم للبعلي
قال الشيخ :وجدته خمتصراً مفيداً.
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شرح العقيدة الطحاوية البن أ العز:
قال الشيخ :شرح حافل.
فائدة :قال الشيخ :العقيــدة الطحاويــة....,كتبت عليهــا شــروح ,حــوايل ســبعة شــروح,
ولكن ال ختلو من أخطاء....,إال شرحاً واحداً فيما نعلم ,وهو شرح العــز بــن أ العــز

رمحه هللا ,املشتهر بشرح الطحاوية.

جامع العلوم واحلكم للحافظ ابن رجب:
قــال الشــيخ :شــرح حافــل ابلفوائــد العلميــة ,العظيمــة ,الــيت قــد ال جتــدها يف غــري هــذا
الكتاب ,فهو كتاب حبق جامع للعلوم واحلكم ,مفيد عظيم.
فضل علم السلف على علم اخللف للحافظ ابن رجب:
قال الشيخ :رسالة مطبوعة جيدة.
كتاب الرمحة يف الطب واحلكمة للصبريي
كتاب ال خري فيه ,ألنه يشتمل علــى خرافــات ,وشــركيات كثــرية ,فالواجــب احلــذر مــن
هــذا الكتــاب ,وعــدم االعتمـاد عليــه ,محايــة للعقيــدة ممــا يبطلهــا أو خيــل هبــا[ .الفتــوى
رقم ( ,)19948من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء]
املستظرف يف كل فن مستظرف لألبشيهي
كتـ ــاب املسـ ــتظرف ,ال جيـ ــوز االعتمـ ــاد عليـ ــه يف أمـ ــور العلـ ــم ,والـ ــدين [الفتـ ــوى رقـ ــم
( ,)21469من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء]
بلوغ املرام من أدلة األحكام للحافظ ابن حجر العسقالين:
قـ ــال الشـ ــيخ :هـ ــذا الكتـ ــاب املبارك...,كتـ ــاب عظيم...,شـ ــامل جـ ــامع...,فهو أحـ ــد
الكتب املختصرة ,اجلامعة ,املفيدة...,كان العلماء حيفظونه ,ويعتنون به ,ويُدرسونه.
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عظيم النفع ,جليل القدر[الفتوى رقم (] )20317
دالئل اخلريات حملمد بن سليمان اجلزويل
كتابــه معــروف عنــد العلمــاء احملققــني ,أبنــه كتــاب ضــاللة ,مل ـا يشــتمل عليــه مــن الغلــو
ابلرســول صــلى هللا عليــه وســلم ,والســؤال جباهــه....,فال جتــوز قراءتــه[ .الفتــوى رقــم
( ,)15880من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء]
فائدة :قال الشيخ :هناك من الكتب الصحيحة يف الصــالة علــى النــيب صــلى هللا عليــه
وس ــلم ,م ــا يغ ــىن ع ــن ه ــذا الكت ــاب ,وأمثال ــه ,مث ـل :كت ــاب ج ــالء األفه ــام يف الص ــالة
والسالم على خري األنم[الفتوى رقم ( )15880من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء]
املبدع شرح املقنع البن مفلح:
قال الشيخ :مشهور ومرجع عظيم يف الفقه.
الفصول املهمة يف مواريث األمة الشافعي املعروف الشافعي املشهور بسبط املارديين
قال الشيخ :هذا الكتاب املفيد املهم يف موضوعة.
املقنع وخمتصره زاد املستقنع للحجاوي:
قال الشيخ :يعتربان من أعيان كتب املذهب.
سيف هللا على من كذب على أولياء هللا لصنع هللا بن صنع هللا احلليب( ت )1120
قال الشيخ :كتاب مفيد يف موضوعة ,وهو الرد على املخرفني الــذين يعبـدون األوليــاء
من دون هللا.
مصنفات حممد بن أمحد بن سامل بن سليمان السفاريين ( ت )1188
قــال الشــيخ :ألــف املؤلفــات القيمــة ,املفيــدة...,وإن كــان قــد ال خيلــو مــن مالحظــات,
ولكن يف اجلملة كتبه جيده ,ومفيدة ,رمحه هللا.
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الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية لإلمام السفاريين:
قــال الشــيخ :مشــتملة علــي بيــان أصــول عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة....,وإن كــان ال
خيل ــو نظم ــه م ــن مؤاخ ــذات ,ولك ــن ه ــذه العقي ــدة يف مجلته ــا جيـ ـدة ,ومفي ــدة....,يف
مجلتها على منهج السلف.
كشف املخدرات والرايض املزهرات بشرح أخصر املختصرات للبعلي:
قال الشيخ :أخصر املختصرات شرح...البعلي ,أدق ,وأحسن.
التوحيد لإلمام حممد بن عبدالوهاب:
قال الشيخ :ألف الشيخ الكتب وأعظمها كتاب التوحيد.
األصول الثالثة لإلمام حممد بن عبدالوهاب:
قال الشيخ :رسالة جليلـة ,خمتصــرة ,مؤيــدة ابألدلــة مـن كتــاب هللا ,وســنة رســوله صــلى
أصل ٍ
هللا عليه وسلم....,وهذه الرسالة يف ٍ
عظيم من أصول اإلسالم وهو العقيدة.
أحكام متين املوت املنسوب لإلمام حملمد بن عبدالوهاب
ق ـ ـ ــال الش ـ ـ ــيخ :الكت ـ ـ ــاب املنس ـ ـ ــوب ك ـ ـ ــذابً وزوراً إىل ش ـ ـ ــيخ اإلس ـ ـ ــالم حمم ـ ـ ــد ي ـ ـ ــن
عبدالوهاب...,املسمى :أحكام متىن املوت,

وقال :هذا الكتاب جمهول املؤلف ,ونسبته لإلمام حممــد بــن عبــدالوهاب خطــأ...,ألن
ما فيه يتناىف مع طريقة الشيخ ,ودعوته القائمــة علــى الكتــاب ,والســنة ,والتحــذير مــن
الشرك ,والبدع ,واخلرافات ,وغري ذلك مما يشتمل عليه هذا الكتــاب مــن املخالفــات
الشرعية يف حق األموات.
فائدة  :يوجد رسالة صغرية بعنوان " إبطال نسية كتـاب متـىن املــوت إىل شــيخ اإلســالم
حممد بن عبدالوهاب" للشيخ.
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تيسري العزيز احلميد لسيمان بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب
ق ــال الش ــيخ :يُع ــد م ــن احمل ــدثني يش ــهد ل ــذلك كتابه...ال ــذي حف ــل بعل ــم األث ــر وعل ــم

التوحيد وعلم التفسري فأودع فيه من كنوز العلم ممـا تلقــاه مــن مشــاخيه وممــا اطلــع عليــه

من كالم أهل العلم.
رسالة الدالئل يف حكم مواالة أهل الشرك لسليمان بن عبدهللا حممد بن عبدالوهاب
قــال الشــيخ :ورث العلــم النافع....,وهــذه الرســالة...من العل ـم الــذي ورثــه رمحــه هللا
ومدارها على بيان أصلني عظيمني من أصول اإلسالم أال ومها الوالء والرباء.
الفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصرات لعثمان عبدهللا بن جامع ()1240
قال الشيخ :شرح الأبس به.
نيل األوطار شرح منتقى األخبار لإلمام الشوكاين
قــال الشــيخ :شــرحه شــرحاً مطــوالً حــافالً ببيــان درجــة األحاديــث ابلتفصــيل مــع بيــان
شيء من فقهها ,مع ذكر اخلالف بني العلماء مع التجيح ,فهو شرح حافل مفيد.
الدرر السنية يف الرد على الوهابية ألمحد بن زيين دحالن ( ت )1304
قال الشيخ :كتاب مشحون ابلضالالت ,واألكاذيــب علــى دعــاة التوحيــد ,وال سـيما
إمامهم :الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا.
أتيد امللك املنان يف نقض ضالالت دحالن لصاحل بن حممد الشثري (ت)1309
ق ــال الش ــيخ :دحالن...,أل ــف كت ــاابً مش ــحونً ابلض ــالالت ,واألكاذي ــب عل ــى دع ــاة
التوحي ــد...,.فقيض هللا ل ــه م ــن نق ــض بنيانـ ـه ابل ــرد علي ــه ,ومـ ـن ه ــؤالء :ص ــاحل حمم ــد
الشثري ,رمحه هللا ,يف كتابه ,جزى هللا املؤلف...خري اجلزاء.
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مصنفات حممد عبده بن حسن بن خري هللا (ت)1323
قال الشيخ :لــه شــطحات ,ولــه أفكــار ,ألنــه تتلمــذ علــى مجــال الــدين األفغــاين ,وأخــذ
مــن أفكــاره التحرريــة ,فعنــده شــطحات ,وعنــده أمــور تُؤخــذ علي ـه ,فــال أنصــح بق ـراءة
كتبه ,ألن يف كتب أهل العلم النافعة غنية وهلل احلمد.

مصنفات يوسف بن إمساعيل بن يوسف النبهاين ( ت)1350
لدي ــه طـ ــوام يف االعتقـ ــاد ,وعنـ ـده غلـ ــو وإسـ ـراف ,وجمادل ــة علـ ــى بـ ــدع ,وشـ ــركيات يف
مؤلف ــات له....,ح ــذر منه ــا العلم ــاء ..,فعل ــى املس ــلم أن حيتـ ـاط لدين ــه ,وأن يتجن ــب
مؤلفات هذا وأمثاله [ .الفتوى رقم ( )16863من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء]
البيان واالشهار لكشف زيغ امللحد خمتار لفوزان السابق الفوزان (ت)1373
قال الشيخ :كتاب مفيد يف موضوعة.
يف ظالل القرآن لسيد قطب
ق ــال الش ــيخ :يش ــتمل عل ــى أش ــياء فيهـ ـا نظ ــر كث ــري....,ال يعتم ــد عليـ ـه ,مل ــا في ــه م ــن
الصوفيات ,وما فيه من التعابري اليت ال تليق ابلقرآن ,مثل :وصــف القــرآن ابملوســيقى,
واجل ــرس ,واإليقاع ــات ,وأيضـ ـاً ه ــو ال يع ــين بتوحي ــد االلوهي ــة ,وإمنـ ـا يع ــىن يف الغال ــب
بتوحيـ ــد الربوبيـ ــة ,وإن ذكـ ــر شـ ــيئاً مـ ــن االلوهيـ ــة فإمنـ ــا يركـ ــز علـ ــى توحيـ ــد احلاكميـ ــة,

واحلاكميــة ال شــك أهنــا نـوع مــن االلوهيــة لكــن ليســت وحــدها هــي االلوهيــة املطلوبـة,
وهو أيضاً يؤول الصفات على طريقة أهل الضالل فائدة :قال الشــيخ :قـراءة الظــالل
فيها نظر ألن الظالل يشتمل على أشياء فيها نظر كثري وكوننا نربط الشباب ابلظــالل
وأيخذون ما فيه من أفكــار هــي حمــل نظــر هــذا قــد يكــون لــه مــردود ســيء علــى أفكــار
الشباب وتفسري ابن كثري وتفاسري علماء السلف فيها غىن عن مثل هذا التفسري.
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حاشية على الروض املربع لعبدالرمحن بن حممد بن قاسم ( ت )1392
ق ــال الشـ ــيخ :حاشـ ــية واس ــعة ,وحافلـ ــة ابملعلومـ ــات ,م ــن كتـ ــب املـ ـذهب واختيـ ـارات
الشيخني :ابن تيمية ,وابن القيم ,رمحهما هللا.
اتريخ املذاهب اإلسالمية حملمد بن أمحد بن مصطفى أبو زهره ( ت )1394
قــال الشــيخ تعــرض فيــه إلمــامني عظيمــني وداعيــني إىل هللا خملصــني مهــا :شــيخ اإلســالم
ابــن تيميــة ,وشــيخ اإلســالم حممــد بــن عبــدالوهاب ,رمحهمــا هللا ,وو َّج ـه ض ـدمها نفــس
الـتُّهم الــيت يروجوهــا ويرددهــا أعــداؤها املُضـلُّون يف كــل زمان...,ممــا ال يليــق مبقامهمــا,

وما يتنزهان عنه من التهم الباطلة...اعتماداً على ما يقوله عنهما خصومهما.
تبليغي نصاب أو فضائل األعمال حملمد بن زكراي الكاندهلوي ( ت)1420

ال جتوز قراءة كتاب فضائل أعمال...ملا يشتمل علــى اخلرافــات ,واحلكــاايت املكذوبــة
,على النــاس يف املســاجد ,أو غريهــا ,ملــا يف ذلــك مــن تضــليل النــاس ,ونشــر اخلرافــات
بينهم[.الفتوى رقم ( )21412من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء]
إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفن واملالحم وأشراط الساعة حلمود التوجيري ()1413
قال الشيخ :كتاب ضخم وغزير العلم وغزير الفائدة.
تعليقات على الفتوى احلموية للعالمة عبدالعزيز بن ابز ( ت )1420
قال الشيخ :هذه التعليقات املفيدة.
سلسة الفوائد العلمية من الدروس البازية للعالمة عبدالعزيز بن ابز
قال الشيخ :هي جزء من علم شــيخنا اجلليــل ,يرمحــه هللا....,قــد حــوت فوائــد جليلــة,
ي ــدركها م ــن طالعه ــا ,وقـ ـرأ فيها...,وج ــدهتا جمموع ــة مفي ــدة ,حافل ــة ب ــدرر م ــن دروس
الشيخ عبدالعزيز بن ابز وتعليقاته.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( )53ـ

جمموع تفسري آايت من القرآن الكرمي للعالمة عبدالعزيز بن ابز
قال الشيخ :اطلعت على هذا اجملموع املبارك...,فوجدته جمموعاً مفيداً.
األحاديث النبوية يف ذم العنصرية اجلاهلية لعبدالسالم عبدالكرمي الربجس ()1425
قال الشيخ رسالة جيدة مفيدة يف موضوعها مبنية على أدلة قوية من الكتاب والسنة
إيقاف النبيل على حكم التمثيل لعبدالسالم عبدالكرمي الربجس
قال الشيخ :الرسالة القيمة...,هذا االسهام العلمي اجليد.
درء الفتنة عن أهل السنة لبكر بن عبدهللا أبو زيد ( ت )1429
قال الشيخ :اطلعت على كتابكم املفيد...,فوجدته كتاابً جيداً يف موضوعة.
حد الثوب واالزرة وحترمي اإلسبال ولباس الشهرة لبكر بن عبدهللا أبو زيد:

قال الشيخ :وجدهتا رسالة قيمة ,مفيدة ,وافية يف موضوعها.
تفسري القرآن ابلقرآن والسنة واآلاثر وابألسلوب احلديث ألمحد بن قاسم ()1429
أت مواضع منــه ,فــأعجبين إملامــه بتلــك
قال الشيخ :كتابه اسم يطابق مسماه ,فقد قر ُ

النواحي ,فهو تفسري قيم.

السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي حملمد بن سعيد البوطي ( ت)1434
قال الشيخ :اطلعــت علــى كتابه...فاســتغربت هــذا العنــوان ملـا يــوحي بــه مــن انكــار أن
يكون للسلف مذهب ومنهج جيب علينا معرفته والتمسك به وترك املــذاهب املخالفــة
لــه وملــا ق ـرأت الكتــاب وجــدت مضــمونه أغــرب مــن عنوانــه ,حيــث وجدت ـه يقــول :إن
التمذهب ابلسلفية بدعة ويشن محلة على السلفيني...ويؤيد يف هذا الكتاب كثــري مــن
البــدع ,يؤيــد األفكــار الصــوفية املبتدعــة ,ويؤيــد الــدعاء اجلمــاعي بعــد صــالة الفريضــة
وهو بدعة ويؤيد السفر لزايرة قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم ,وهو بدعة.
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حتقيق املراد يف شرح من الزاد لعبدهللا بن عبدالعزيز بن عقيل ( ت)1432
قال الشيخ :شرح مفيد ,خمتصر…,يعني على فهم مــن الـزاد ,مــع وضــوح يف العبــارة,
وسهولة يف التعبري.
حىت ال يقع احلرج إلبراهيم بن حممد الصبيحي ( ت )1437
قال الشيخ :اطلعت على رده...,فجزاه هللا خرياً على ما بني ونصح
إجابة النداء لسعيد بن علي بن وهف القحطاين ( ت 1440هـ)

قــال الشــيخ :فقــد تصــفحت هــذه الرسـالة القيمة....,فوجــدهتا رســالة قيمـة ,مفيــدة يف
موضوعها ,مؤيدة ابألدلة ,والنقول املفيدة ,املؤثقة من مصادرها العلمية.
االختالط بني الرجال والنساء لسعيد بن علي بن وهف القحطاين:
ق ـ ــال الش ـ ــيخ :تص ـ ــفحت الكتاب....,فوجدت ـ ــه كت ـ ــاابً وافي ـ ـاً يف موض ـ ــوعه ,جي ـ ــداً يف
ص ــياغته ,وتقاس ــيمه ,وعناوين ـه ,ش ــامالً لك ــل أط ـراف املوض ــوع ,ش ــامالً لبي ــان األدل ــة,

وأقوال العلماء...,فجزي هللا الشيخ سعيداً على ما قام به من جمهود علمي ,مفيد.

رمي اجلمرات لسعيد بن علي بن وهف القحطاين:

قــال الشــيخ :اطلعــت علــى الكتاب....,فوجدتــه كتــاابً جيــداً ,مفيــداً ,مــدعماً ابألدلــة,

موثقاً من املصادر العلمية.

الراب أضراره وآاثره يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاين:

قال الشيخ :تصفحت هذا الكتــاب يف موضــوع الراب....,فوجدتــه مفيــداً يف موضــوعه,
ومتس احلاجة إىل قراءته ,واالستفادة منه.
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دحر افتاءات أهل الزيغ عن دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب لربيع هادي املدخلي
قــال الش ــيخ :اطلع ــت عل ــى م ــا كتبه...,فوج ــدت ر ّد الش ــيخ ربي ــع حفظ ــه هللا وافي ـاً يف

موضوعه ,جيداً يف أسلوبه ,مفحماً للخصم ,فجزاه هللا خري اجلزاء ,وأاثبــه هللا علــى مــا
قام به من نصرة احلق ,وقمع الباطل وأهله.

الشيخ العالمة عبدهللا بن عبدالرمحن أاببطني حياته وآاثره وجهوده لعلي العجالن.
قال الشيخ :اطلعت على كتابه...فوجدته كتاابً قيماً يف موضوعه.

املستطاب يف أسباب جناح دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب لعبدالرمحن القرعاين

قال الشيخ :اطلعت على كتاب املستطاب...فوجدته جيداً مفيداً.
التنبيه على املخالفات العقدية يف فتح الباري لعلي بن عبدالعزيز الشبل:
قال الشيخ :فقد اطلعت على االستدراكات اليت وضعها الشــيخ :علــي بــن عبــدالعزيز
الش ــبل عل ــى كت ــاب :ف ــتح الب ــاري ش ــرح ص ــحيح البخ ــاري ,للح ــافظ أمح ــد ب ــن حج ــر
العس ــقالين...,وقد وج ــدت تل ــك االسـ ـتدراكات جي ــدة ,مفي ــدة ,منص ــفة ,فج ــزى هللا
الشيخ علياً عما قام به من هذا اجملهود العلمي خري اجلزاء ,ونفــع بتلــك االســتدراكات
من كان هدفه احلق والصواب.

مسألة اإلميان لعلي بن عبدالعزيز الشبل:
ق ــال الش ــيخ :أطلع ــت عل ــى الكتاب...فوجدت ــه...وافياً يف املوض ــوع فجـ ـزاه هللا خـ ـرياً
ونفع مبا كتب.
الغلو يف الدين لعلي بن عبدالعزيز الشبل:
قال الشيخ :فيه معلومات قيمه عن هذا الداء اخلطري ,فجزاه هللا خرياً علــى مــا كتــب,
وقدم من نصح ونفع به.
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املقاصد الساميات يف كشف الشبهات لعلي بن عبدالعزيز الشبل:
قال الشيخ :وجدهتا تعليقات سديدة مفيدة.
مفهوم اجلماعة واإلمامة ووجوب لزومها وحرمة اخلروج عليها لسليمان أاب اخليل
قــال الشــيخ :اطلعــت علــى كتابه....,فوجدتــه وفقــه هللا وأاثبــه قــد أجــاد فيــه ,وأفــاد,
وطابق مضمونه عنوانه.
الرد القومي البالغ لعلي بن حممد بن نصر الفقيهي
قال الشيخ :ر ّد على األابضي اجلهمي :أمحــد محــد اخلليلي...,قرأتــه فوجدتــه حبمــد هللا

رداً وافياً ,مفحماً ,فيه نصرة احلق ,ودحض الباطــل ,ونقــض الشــبهات مــدعماً ابألدلــة
من الكتاب ,والسنة.

حترمي االختالط والرد على من أابحه لعبدالعزيز بن أمحد البداح
قــال الش ـيخ :قــرأت مـا كتبه...,فوجدت ـه واحلمــد هلل قــد وفــق فيمــا كتبــه ,مــدعماً ذلــك

ابألدلة من الكتاب ,والسنة ,وأقوال األئمة...,فجزاه هللا خرياً.
قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اإلسالم احلنابلة لعبدالعزيز فيصل الراجحي

قال الشيخ :جــاء كتابــه هــذا وافيـاً ابملقصــود ,مــن الــرد علــى هــذا املبطــل...,فجزاه هللا
خرياً وأاثبه.

بصائر يف زمن الفن خلالد بن سعد اخلشالن

قال الشيخ :لقد تصفحت هذه الرسالة...فوجدهتا رسالة قيمة.
أربعون حديثاً يف التبية واملنهج لعبدالعزيز بن حممد السدحان

ق ــال الش ــيخ :اطلع ــت عل ــى مؤلفه....,فوجدت ــه – واحلم ــد هلل -مؤلفـ ـاً مفي ــداً ,متـ ـس
احلاجة إليه.
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معامل يف أوقات الفن لعبدالعزيز بن حممد السدحان:
ق ـال الش ـيخ :ق ـرأت البحــث فوجدتــه حبث ـاً قيم ـاً...,فجزى هللا الشــيخ عبــدالعزيز خ ـرياً
على ما كتب ,ونفع مبا وجه من نصائح.
رسائل إىل املوسوسني لطارق بن حممد بن عبدهللا اخلويطر
قال الشيخ :تصفحت ما كتبه....,فوجدته قد أجاد يف ذلك
الدرر املصون يف سرية الشيخ صاحل بن غصون لطارق بن حممد بن عبدهللا اخلويطر:
قال الشيخ :قرأت الكتاب....,فوجدته وافياً ابملعلومات

فتاوى كبار العلماء يف التصوير لعبدالرمحن بن سعد بن علي آل بصيص الشثري

قال الشيخ :قرأت هذه الرسالة ,فوجدهتا قيمة ,ومفيدة ,يف موضوع تســاهل فيــه كثــري
من الناس ,مع أنه كبري ,وخطري ,وهو موضوع التصوير.
له :الدالئل الشرعية على حرمة موافقة اليهود والنصارى يف العطلة األسبوعية.
قــال الشــيخ :اطلعــت علــى رســالته...,فوجدهتا وهلل احلمــد رســالة جيــدة يف موضــوعها,
مؤيدة ابألدلة الشرعية ,وأقوال احملققني من أهل العلم يف مسألة مهمة.
قيادة املرأة للسيارة بني احلق والباطل لذايب بن سعد آل محدان الغامدي:
& قــال الشــيخ :اطلعــت علــى الكتاب...,فوجدتــه كتــاابً جيــداً ,مفيــداً...,وهو جـدير

ابلنشر لالستفادة منه.

نصيحة إلخواننا علماء جند ليوسف هاشم الرفاعي:
قــال الشــيخ :مضــمون هــذه النصــيحة هـو :احلــث علــى التخلــي عــن التمســك بكتــاب
هللا ,وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ,واألخذ أبقوال الفــرق الضــالة ,الــيت حــذرن هللا
سبحانه وتعاىل منها.
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صفوة التفاسري حملمد بن علي الصابوين
قــال الشــيخ :أقبلــت علــى ق ـراءة هــذا التفســري ,وســرعان مــا تب ـني يل أن ـه يشــتمل علــى
أخط ــاء يف العقي ــدة...,.من املالحظ ــات عل ــى الكتاب...:اعتم ــاده عل ــى مص ــادر غ ــري
مرغــوب فيهــا ,ووصــفه هلــا أبهنــا أوثــق كتــب التفســري ,مثــل :تلخــيص البيــان للش ـريف
الرضـ ــي الشـ ــيعي ,الرافضـ ــي ,املعتـ ــزيل ,وتفسـ ــري الزخمشـ ــري املعتـ ــزيل ,وعلـ ــى تفاسـ ــري
األشاعرة :كالرازي ,وأ السعود ,والصاوي ,والبيضــاوي ,وبعــض التفاســري العصـرية,
مثل :تفسري ســيد قطــب ,والقــامسي ,وال خيفــى مــا يف هــذا مــن التغريــر ابلقـراء الــذين ال
يعرفون حقيقة هذه الكتب...,ومنها :أنه ينقل من كتب املعتزلــة ,واألشــاعرة ,مــن غــري
تعليق على ما تشــتمل عليــه عبــاراهتم مــن أغــالط يف العقيـدة...,ومنها :أنــه يتهــرب مــن
تفســري آايت الصــفات ابألحاديــث الــيت جــاءت توضــحها...,ومنها :أنــه يتمشــى علــى
مــنهج املرجئــة يف تفســري اإلميــان ابلتصــديق فقط...,ومنهــا :أنــه متـ ُّـر يف تفســريه تعبـريات

صوفية.

احلالل واحلرام يف اإلسالم ليوسف القرضاوي:
قــال الشــيخ :اطلعــت علــى كتابه...فوجدتــه قــد أخطــأ يف مواضــع كثــرية منــه ,كمــا يف
موضوع  :موآدة بعض الكفار ,ولبس احلرير للرجــال ,والتصــوير ,وحكــم كشــف املـرأة
لوجههــا ويــديها حبضــرة الرجــال األجانــب ,والغنــاء واملوســيقي ,وحلــق اللحيــة واألخــذ
منهـ ــا ,واللعـ ــب ابلشـ ــطرنج ,والسـ ــينما...,فقد خـ ــرج عـ ــن آراء األئمـ ــة يف كث ـ ـري مـ ــن
مس ـ ـ ــائله ,إىل أق ـ ـ ــوال ش ـ ـ ــاذة ,أو ض ـ ـ ــعيفة الثب ـ ـ ــوت ,أو منحول ـ ـ ــة مدسوس ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى
قائلهــا...,أقول هــذا ألنــين علــى يقــني مــن حســن نيتــه ,وصــفاء طويتــه ,فمــا ذكــر هــذه
األقوال الشاذة ,إال بدافع اظهار اإلسالم مبظهر اليسر واملرونة.
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احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم ,ملصطفى أمحد البدوي:
اطلعــت اللجنــة علــى الكتــاب امل ـذكور فوجدتــه يشــتمل علــى املالحظــات ,واألخطــاء
العلميــة الكثــرية يف العقيــدة...,والكتاب مشــحون ابألحاديــث الض ـعيفة ,واملوضــوعة,
والقصـ ــائد املتضـ ــمنة للغلـ ــو ,واإلط ـ ـراء يف حـ ــق النـ ــيب ص ـ ـلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم ,عليـ ــه
فالواج ــب التح ــذير م ــن ه ــذا الكت ــاب ,وع ــدم الس ــماح بتداول ــه ,حمافظ ــة عل ــى عقائ ــد
املسلمني من الشرك ,والبدع[.لفتوى رقم ( )21577من فتاوى اللجنة الدائمة]
أدعية الصاحلني وأذكارهم وأورادهم اليومية
كت ـاب أذكــار ,مجلتهــا خمتعــة ,ال أصــل هلــا يف الشــرع املطهــر ,مــع مــا حتــوي عليــه مــن
التكلــف ,والعبــارات املســجوعة املتكلفــة ,واأللفــاظ الغامضــة ,والعبــارات والتوســالت
البدعية ,والتقييد هلــذه األوراد هبـذه الكيفيــات يف زمــان أو مكــان أو حــال ,وكــل ذلــك
ال دليل عليه مــن كتــاب ,أو سـنة ,وفيــه صــرف للنـاس عــن األدعيــة واألذكــار الشــرعية
الصحيحة ,الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم[.الفتوى رقم ( ] )20232
ضبط الضوابط ألمحد بن صاحل الزهراين
كتــاب ي ــدعو إىل مــذهب اإلرج ــاء امل ـذموم ألنــه ال يعت ــرب األعمــال الظ ــاهرة داخل ــة يف
حقيقة اإلميان وهذا خالف ما عليه أهل السنة واجلماعة....,فالكتاب ال جيوز نشره.
أسئلة الثورة لسمان بن فهد العودة:
قال الشيخ :بني أيـدينا كتب...يسـمى ( :أســئلة الثــورة ) ,وهــو يف احلقيقــة الــدعوة إىل
الثورة ,وشقا عصا الطاعة ,وتفريق اجلماعة معتمداً على شبهات يستقيها مــن مقــاالت

أعداء اإلسالم ,معرضاً عن أدلة الكتاب والسنة ,اليت توجب السمع والطاعــة ,ولــزوم

اجلماعة ,حماوالً أتويلها وحتريفها.
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افعل وال حرج لسلمان بن فهد العودة:
قال الشيخ :أجاز فيه اإلخالل أبداء املناسك يف غري وقتها ,وترك بعضها بــال جـربان,
اعتم ــاد عل ــى ح ــديث ( :افع ــل وال حـ ــرج ) ال ــوارد ج ــواابً ملس ــائل خاص ــة ,يف وقـ ــت

خمصوص ,حيث عممه....فأجاز مبوجبه جتاوزات كثرية يف مسائل احلج...,غفــر هللا لــه
ما أخطأ فيــه ,ووفقــه للتاجــع عمــا حصــل منـه .وقــال :يريــد بــه التيســري علــى احلجــاج,
ولو حصل إخالل مبناسك احلج ,مع أن التيســري فيمــا شــرعه هللا ,وبيّنــه رســول هللا ,ال
ابتباع األقوال املخالفة هلدي الكتاب والسنة.

كيف نفهم التيسري وقفات مع كتاب افعل وال حرج لفهد بن سعد أاب حسني:
قال الشيخ :فقد قرأت الرد ...فجاء الرد وافياً ببيان احلق.

التنديد مبن عدد التوحيد إبطال حماولة التثليث يف التوحيد حلسن بن علي السقاف:

قال الشيخ :سجع كسجع الكهان ,ومل أيت يف أوراقه هذه إال مبا هــو عــار عليــه ,فلــو
سكت لكان خرياً له ,وأست جلهله ,ولكن أي هللا إال أن يفضح أهل الباطــل ,وينصــر

أهل احلق ( :يُريدون أن يطفئوا نور هللا أبفواههم وأي هللا إال أن يتم نوره )

وقال الشيخ :يسود األوراق بتهات وأابطيل يريد هبا ست احلق ونشر الباطل.
حممد بن عبدالوهاب داعية إصالحي وليس نبياً حلسن فرحان املالكي:

قــال الشــيخ :تطــاول فيــه علــى اإلمــام حممــد بــن عبــدالوهاب ,زاعم ـاً الــرد علــى كتابــه
العظــيم :كشــف الشــبهات ,ومل يكتــف هــذا الكاتــب املفتــون هبــذا العمــل املخــزي ,بــل

متادى يف غيه وضالله ,وتطاول على جبال اإلسالم إبفكه وانتحاله.
قراءة يف كتب العقائد املذهب احلنبلي منوذجاً حلسن فرحان املالكي:
قال الشيخ :شحنه ابالفتاءات على أهل السنة وكتبهم.
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احلكم بغري ما أنزل هللا وأصول التكفري خلالد العنربي:
اطلع ـت اللجنــة...على كتابه...وبعــد دراســة الكتــاب اتضــح أنــه حيتــوى علــى إخــالل
ابألمانـ ـة العلمي ــة فيم ــا نقل ــه ع ــن علم ــاء أه ــل الس ــنة واجلماع ــة ,وحتريف ــه لألدل ــة ع ــن
دالالهتــا ال ـيت تقتضــيها اللغــة العربيــة ,ومقاصــد الشــريعة...,وبناءً علــى مــا تقــدم تــرى
حترمي طبع الكتاب املذكور....,وبيعه.

كشف األكنة عما قيل إنه بدعة وهو سنة لعبدالوهاب مهبة:
ابالطــالع عل ـى ه ـذا الكتــاب ,تبــني أن مؤلفــه لــيس م ـن أهــل العلــم والتحقيــق ,الــذين
تؤخ ـ ــذ ع ـ ــنهم األحك ـ ــام الش ـ ــرعية ,وق ـ ــد ذك ـ ــر أش ـ ــياء عل ـ ــى أهن ـ ــا س ـ ــنن ,وه ـ ــي م ـ ــن
البدع[.الفتوى رقم ( )20232من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء]
رواية وليمة أعشاب البحر حليدر حيدر
بعــد االطــالع علــى نصــوص كافي ـة مــن روايتــه...,تبني للجنــة اشــتمال الروايــة املــذكورة
علــى أمــور خطــرية منه ـا :االســتهزاء ابهلل جــل وع ـال ,ووصــفه مبــا ال يليــق بــه ســبحانه,
السخرية ابلنيب صلى هللا عليه وسلم واالفتاء عليــه ,وإنكــار اليــوم اآلخـر ,واالســتهزاء
ابجلنة والنار ,والثواب والعقاب ,والــدعوة إىل اإلابحيــة ,ونشــر الفاحشــة بــني املــؤمنني,
ومح ــل الن ــاس عل ــى اخلـ ـروج عل ــى أحك ــام اإلس ــالم ,وع ــدم االلتـ ـزام بتشـ ـريعاته...,وال
خيتلـ ــف املسـ ــلمون أن مـ ــا سـ ــبق ذكـ ــره كفـ ــر ابهلل ,وإحلـ ــاد يف دينـ ـه ,وخـ ــروج عـ ــن ملـ ــة
اإلسالم ,ألنــه اســتهزاء ابهلل ورسـوله ودينــه .قــال هللا تعــاىل  :قُـل أابهلل وآايتــه ورســوله

كنــتم تســتهزءون  ال تعتــذروا قــد كفــرمت بعــد إميــانكم [ ســورة املائــدة ]66-65:وقــال
جل وعال   :ولقد قالوا كلمة الكفــر وكفــروا بعــد إســالمهم [ سـورة التوبـة ]74:ولــيعلم

كل مسلم أن هذه الرواية ال جيوز طبعها وال نشرها وال تداوهلا وجيب إتالفها.
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أحكام التقرير يف أحكام التكفري ملراد شكري:
بع ــد االط ــالع عل ــى الكت ــاب امل ــذكور وج ــد أن ــه متض ــمن مل ــا ذك ــر م ــن تقري ــر مـ ـذهب
املرجئ ــة...من أن ــه ال كف ــر إال كف ــر اجلح ــود والتك ــذيب وإظه ــار ه ــذا امل ــذهب امل ـردي
ابسم الســنة...وأنه قــول علمــاء الســلف كــل هــذا جهــل ابحلــق وتلبــيس وتضــليل...وملا
تقدم فإن هذا الكتاب ال جيوز نشره وطبعه[الفتوى رقم (])20212
هنج البالغة املنسوب لعلي بن أ طالب رضي هللا عنه
قال الشيخ :اشتمل على كثري من دس الشيعة ,وأابطـيلهم ,ممــا ينــزه عنــه أمــري املــؤمنني
كسب الصحابة الكـرام ,وأن األئمــة ظلمــت فاطمــة
علي بن أ طالب رضي هللا عنهِّ ,
بن ــت الرس ــول ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم بع ــد وفات ــه ,وأن اخلالف ــة ح ــق لعل ــي وأه ــل بيت ــه,

وكنفي صفات هللا عزوجل ,وابجلملة فقد ملئ هــذا الكتــاب ابلـرفض ,واالعتـزال ,وإن
كان فيــه شــيء يســري مــن كــالم علــي رضــي هللا عنــه لقصــد التمويــه علــى الناس...,وممــا
يـ ــدل علـ ــى أنـ ــه...إما مـ ــن وضـ ــع املرتضـ ــى ,أو لـ ــه فيـ ــه مشـ ــاركه قويـ ــة ,مـ ــا فيـ ــه مـ ــن
االعتزاليات يف الصفات ,واملرتضى كما ذكر يف ترمجته من كبار املعتزلة.
كتاب التحذير من فتنة التكفري ,وكتاب صيحة ونذير لعلي حسن علي عبداحلميد
بعــد دراســة اللجنــة للكتــابني املــذكورين ,واالطــالع عليهمـا...,ترى أن هــذين الكتــابني
ال جيوز طبعهما ,وال نشــرمها ,وال تــداوهلما ,ملــا فيهمــا مــن الباطــل والتحريف[.الفتــوى
رقم ( ,)21517من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء]
تنبيه :ر ّد "علي حسن عبداحلميد على فتوى اللجنــة الدائمــة لإلفتــاء ,برســالة مساهــا "
األجوبــة املتالئمــة علــى فتــوى اللجنــة الدائمــة فــر ّد عليــه "حممــد بــن ســامل الدوســري"

برسالة مساها رفع الالئمة عن فتوى اللجنة الدائمة قال الشيخ :أجاد يف ذلك الرد
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كتاب ألف ليلة وليلة:
ق ــال الش ــيخ :كت ــاب س ــاقط ,ال يعتم ــد علي ــه ,وال ينبغ ــي للمس ــلم أن يض ــيع وقت ــه يف
مطالعته ,وهــارون الرشــيد معــروف ابلصــالح ,واالســتقامة ,واجلــد ,وحســن السياســة يف
رعيته ,وأنه كان حيج عاماً ,ويغزو عاماً.
مسائل كثر حوهلا النقاش واجلدل لزين بن إبراهيم مسيط العلوي
اطلع ــت اللجن ــة الدائم ــة علـ ـى الكتيب...,فوجـ ـدت أن ه ــذا الكتي ــب يش ــتمل عل ــى
أابطيل ,وخمالفات كثرية للعقيدة ,زعم كاتبها أهنا موافقة لعقيدة أهــل السـنة واجلماعـة,
وهي يف الواقع موافقة لعقيدة القبوريني....,وعليه فإن اللجنة حتذر من هــذا الكتيــب,
وتــرى وجــوب منــع طبعــه ,وتداولــه ,وأنــه جيـب إتالفــه ,والتحــذير منــه ملخالفتــه لعقيــدة
التوحيد ,اليت هي عقيدة أهل السنة واجلماعة.
حقيقة اإلميان بني غلو اخلوارج وتفريط املرجئة لعدنن عبدالقادر حممد القادري
ينصــر مــذهب املرجئــة...,واملؤلف عــزز هــذا املــذهب بنق ـول ع ـن أهــل العلــم ,تصــرف
فيه ــا ابلبـ ــت ,والتفري ــق ,وجتزئـ ــة الكـ ــالم ,وتوظيـ ـف الكـ ــالم يف غ ــري حملـ ــه ,والغلـ ــط يف
العزو...,.,وجعــل عنــاوين ال تتفــق مــع مــا يســوقه حتتها...هل ـذا الكت ـاب جيــب حجبــه,
وعدم تداوله [.الفتوى رقم ( ,)21435من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء]
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فصل :أعالم
حممد بن إسحاق بن خزمية:
ق ــال الش ــيخ :ه ــذا الع ــامل اجللي ــل واإلم ــام الفح ــل ق ــام ب ــدور كب ــري فق ـد ش ــارك يف بي ــان
العقيــدة الصــحيحة وذب عنهــا ور َّد علــى مــن أحلــد يف أمســاء هللا وصــفاته مــن اجلهميــة
واملعتزلة وتالميذهم من األشاعرة واملاتوريدية وأضراهبم من أفراخ املعطلة.
ابن سينا الفيلسوف:
ق ــال الش ــيخ :اب ــن س ــينا الفيلس ــوف الب ــاطين م ــن القرامط ــة...وهو م ــن كب ــار الفالس ــفة
الــذين ادعــوا اإلســالم...قرأ كت ـب الفالســفة فاعتقــد مبــا فيهــا واقتنــع مبــا فيهــا وتظــاهر
ابإلس ــالم وإال فهـ ـو ملح ـد...ومع ه ــذا يس ـمونه الـ ـرئيس ويقول ــون  :إن ــه م ــن مفك ــري
اإلسـ ـالم...وهو مـ ـن الش ــيعة الباطني ــة اعتن ــق املـ ـذهب اإلحل ــادي وأراد أن جيم ــع ب ــني
الفلسـفة وديــن اإلســالم فــألبس الفلســفة ثــوابُ دينيـاً وزعــم أهنــا ال تتعــارض مــع نصــوص
اإلسـالم فجمــع بــني التلبــيس والتضـليل خلــداع املســلمني إذا رأى النصـوص ُختـالف مـا

وحرفها حىت تتوافق مع ما يريده.
يريد َّأول النصوص َّ

وقــال :هــذا امللحــد ,الــذي يُعظمــه بعـض النــاس اآلن ,ويســمون ابمســه بعــض املــدارس,

واملؤسسات...,.واحلاصل أنه ال ميــدح ,وال يزكــى ,ألنـه ابطــين مــن الباطنيــة ,فيلســوف
ملحد ,يقول جبواز قدم العامل.
حممد بن علي حممد أمحد الطائي ,املعروف اببن العر (ت)638
قال الشيخ :امللحد املشهور.
الطوسي:
قال الشيخ :على مذهب ابن سينا اخلبيث ,ويزيد يف....عداوته للمسلمني.
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شيخ اإلسالم ابن تيمية:
ق ـال الشــيخ :شــيخ اإلســالم ابــن تيمية...خصــومه وحاســديه ,قــدمياً وحــديثاً ,اختلق ـوا
حولــه األكاذيــب ,واهتمــوه زوراً وهبتـانً ,ابهتامــات كثـرية ,وكتبــوا ضــده كتــاابت شــوهت

التاريخ ,وس ًرت أعداء اإلسالم ,ولكن _ واحلمــد هلل _ طــوى النســيان ذكــرهم ,وحمـى
احلق ما كتبوه من ضالل ,وبقي ذكر شيخ اإلسالم ذائعـاً عطـراً ,يف األوسـاط العلميــة,

وتتلمذ على كتبه األفواج تلو األفواج ,وأصبحت مؤلفاته نرباسـاً وضــاء لكــل مــن يريــد

احلق يف كل زمان ,وصدق هللا العظيم حيث يقــول ( :فأما الزبد فيذهب جفاء وأما مؤا

ينفع الناس فيمكث فؤي األرض كؤذلك يضؤرب هللا األمثؤال) ابلرعـد ]17:قــال اإلمـام
الشوكاين رمحــه هللا :يقـول :إن الباطــل وإن ظهـر علــى احلــق يف بعــض األحــوال وعــاله,
فإن هللا سبحانه سيمحقه ويبطله ,وجيعل العاقبة للحق وأهله ,كالزبــد الــذي يعلـو املــاء
فيه فيلقيه املاء ,ويضمحل .انتهى
وهــذا املثــل العظــيم ينطبــق علــى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة مــع خصــومه ,فــإهنم حــاولوا
الظهور عليه واستعدوا عليــه الســلطة يف وقتــه ,وضــايقوه ,وكتبــوا مــا كتبــوا مــن التلبــيس
والتدليس ضده ,ولكن سرعان ما نسف احلق الذي معه ما روجــوه مــن الباطــل ,وبقــي
علم ــه الن ــافع يف كتب ــه ,ال ــيت ص ــار املس ــلمون _ وهلل احلم ــد _ يتس ــابقون إىل نش ــرها
وإحيائها ,وعفا الزمن على كتب خصومه ,ونسيها الناس ,فأصــبحت يف زوااي اإلمهــال
واالمتهان ,وهذه سنة هللا يف خلقه ,ولن جتد لسنة هللا تبديالً.
فعليك أيها املسلم الناصــح لنفســه أن ال تلفــت إىل أقــوال املــرجفني يف حــق هــذا العــامل
اجملدد اجملاهد ,وأن تنظر إىل أقواله هو ,ال إىل ما يقــال عنــه ,لتصــل إىل احلقيقــة ( ,وال

يستخفنك الذين ال يوقنون) [الروم[]60:أضواء على فتاوى شيخ اإلسالم]9/1:
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العالمة ابن القيم:
ق ـال الش ــيخ :اب ــن الق ــيم رمح ــه هللا ,أعط ــاهُ هللا علم ـاً غزي ـراً ,وإىل جان ـب ذل ــك أعط ــاهُ
وحسن ســياق الكــالم وترصــيفه ,فهــو مجـع بــني بضــاعة العلــم والفقــه يف
ُحسن التعبريُ ,
الدين ,وبضاعة األدب يف اخلطاب ,فهو أديب ابرع إذا تكلم أو كتب ,أخــذ القلــوب

حبُسن تعبريه ,وحبسن سياقه ,وحسن اختياره لأللفاظ.

فهو رمحه هللا أديب فقيه حمدث ُمفسر متفنن يف كثري من العلوم ,وهو حبـر غزيــر ,وقــد
حصــل علــى هــذا العلــم الغزيــر مــن شـيخه " :شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه هللا " فإنــه

الزمه مالزمة اتمة ,وأتثر به ,وتروى من علمه ,فظهر ذلــك علــى مؤلفاتــه ,فهــو يعــرض
وحججه عرضاً فنياً يف مؤلفاته.
علم شيخه ُ

أعطاه هللا حسن العبــارة والصــياغة ,وســياق الكــالم مبســاق مشــوق ,وكــل مــن قـرأ كتبــه

وحســن حماجــة وخماصــمة ,ويســتفيد لغـةً ,وأدابً مجـاً.
فإنه يستفيد علمـاً غزيـراً ,وأســلوابً ُ
[التعليق املختصر على القصيدة النونية ,البن القيم]19/1:
وق ــال :أع ــداء هللا...أت ــى عل ــى ُش ـبهاهتم فأحرقه ــا ابلبي ــان واحل ــق ,وم ــن ذل ــك :النوني ــة
العظيمـة الــيت نزل هبــا الفــرق ,وجــادهلم وأدحــض ابطلهــم ,ومــن ذلــك  :كتابــه اجتمــاع
اجليوش اإلسالمية يف غزو املعطلة واجلهمية ,وكتابه :إغاثة اللهفــان ,وكتابــه :الصــواعق
املرسلة علــى اجلهميــة واملعطلــة ,وكتابــه :اجلــواب الكــايف ملــن سـأل عــن الــدواء الشــايف,
وكتابــه :مــدارج الســالكني ,فكــل هـذه مــن جمهوداتــه رمحـه هللا ,وصــارت هــذه املؤلفــات
مراج ــع عظيم ــة أله ــل اإلس ــالم ,وسـ ـالحاً أبي ــدي املس ــلمني[.التعليق املختص ــر عل ــى

القصيدة النونية]679/2:
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أمحد بن زيين بن دحالن ( ت )1304
قال الشيخ :من...الصادين عن دعوة التوحيد.
حممد زاهد الكوثري (ت)1371
قال الشيخ :خبيث هذا الزمان....,يسمى ابن القيم ابن زفيل.
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