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 مجيع حقوق النشر والطبع لكل مسلم 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة 

نبينا حممد   احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني, 
علماء املتأخرين: العالمة بكر بن فمن أهل ال  وعلى آله وأصحابه أمجعني....أما بعد:

أكثرها,  فقرأت  الكرمي يل  يسر هللا  الكثرية, وقد  املؤلفات  زيد صاحب  أبو  عبدهللا 
  , أسأل هللا أن ينفع هبا اجلميع. وانتقيت منها بعض الفوائد
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 اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األداين 
الذي جيري   الوقت  املسلمني يف شىت فجاج يف  علماء  اجلهادية من  األقالم  صريف 

إل  ابلدعوة  ابلدين    هللا أرض هللا  أبشع  ب... والتبصري  ظاهرة هي  ُأخرى يف  دت حمنة 
واملسلم  لإلسالم  املعادية  فيما جهرتالظواهر  والنصارى  ني...وذلك  اليهود  من   به 

 " اخللط بني اإلسالم وبني ما هم عليه من دين حمرف منسوخ  ظريةن": الدعوة اجلادة إل
 معهم يف لمني س هر املار, وصيف كل صقع ود  وزرع خالايهم يف أعماق أمة اإلسالم 

أ إل مسلم وكافر  للمال  تقسيم  براء, وال  فال والء, وال  ...ونصبوا بدا  قالب واحد, 
بة من الدعاايت, وعقدوا له املؤمترات, رات, وصاغوا له كوك جمموعة من الشعالذلك  
 ظاهرة,   , ومباحثاتات إل آخر ما هنالك من خمططات وضغوط واجلمعي  اتوالندو 

 . يةأو سر   معلنة,   أو خفية, 
إل فكرة:   ببعضهم  احلال  بلغت  الكرمي, والتو "  حىت  القرآن  يف   "   واإلجنيل   اةر طبع 

اخللط والدمج مبلغه ببناء " مسجد, وكنيسة, ومعبد " يف   بلغ  وحىت  غالف واحد ؟
     اجلامعات " و" املطارات " و " الساحات العامة "  رحاب "    :حمل واحد, يف 

ن والظإهنا  اليهود  ب  و   ى, نصار رية  حديثة  على  هي  أجلها  من  والعمل  شعاراهتا,  ُصنع 
مرت يف حقب ة وجدهتا قد  لها التارخييبع مراح...وبتتقدميةاملستوايت...لكنها    كافة

 لتها يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم مرح   -1  زمانية أربع هي:
سبحانه   بني  دائقد  حماولة  يف  والنصارى  اليهود  أن  حمكم كتابه,  إليف  ضالل بة 

ود كثري من أهل الكتاب لو   إل الكفر. فقال تعال: ) سلمني عن إسالمهم وردهم  ملا
إميانكم كفار يردونكم   بعد  عند  من  من  حسدا  احلق ا  هلم  تبني  ما  بعد  من  أنفسهم 

 [ 109البقرة:( ]  رفاعفوا واصفحوا حىت أييت هللا أبمره إن هللا على كل شيء قدي
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 إليها بعد انقراض القرون املفضلة ة  الدعو   مرحلة   -2
ليها, وعلى م هلا, واملناداة ع وقد ُقمعت هذه الدعوة الكفرية مبواجهة علماء اإلسال

 ة عن اإلسالم. وردا أبهنا كفر,  منتحليه
 مرحلة الدعوة إليها يف النصف األول من القرن الرابع عشر:   -3

قائل صدر  يف  حمتجزة  الدهر,  من  جينا   مخدت  اوقد  املبطنني ملظهرييها,  لإلسالم  ن 
امل, على الع  ية للسيطرة منظمة يهود"  " املاسونية " وهي:    اد, حىت تبنتهاللكفر واإلحل

 . ت غطاء الدعوة إل وحدة األداين الثالثة ت   , واإلابحية "ر اإلحلادونش
 مرحلة الدعوة إليها يف العصر احلاضر:  -4

" جهرت   اجلديد  العاملي  النظام   " ظل  والناليهوديف  التجمع ,  إل  ابلدعوة  صارى, 
التوحيد   " أخرى:  وبعبارة  املسلمني,  وبني  بينهم,  والع  الديين  املوسوية  يسوية بني 

   ة إل التقريب بني األداين " مث ابسم " نبذ التعصب الديين"" الدعو   ابسمواحملمدية "  
اإل  " " خمث ابسم  الديين  الص  اء   " وابسم   " األداين  " جممع  اوابسم  ية إلسالم داقة 

 : شعاراتعدة  مث ُأخرجت للناس تت املسيحية "  
 مية " يراه ن الثالثة " " اإلبدة األداين " " توحيد األدايح" و 

ل هذه النظرية الثالثية: تت أي من هذه الشعارات....هي أكرب مكيدة إن الدعوة إ
والنص اليهود  عليها كلمة  اجتمعت  واملسلمني  اإلسالم  ملواجهة  جبُعرفت  امع ارى 

املشرتكةعل وغلتهم   " واملسلمني  اإلسالم  بغض   " الشعارات :  من  أبطباق  فوها 
ي يف حكم اإلسالم: دعوة . فه ت مصري مروع خموفهي كاذبة خادعة, ذاالالمعة, و 

ضالة كفرية االبدعية,  بدهيات  مع  تصطدم  الرسل ع...ألهنا  ُحرمة  وتنتهك  تقاد, 
 ه من الكتب. ما قبلجلميع , وتبطل صدق القرآن, ونسخه  والرساالت
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 ,  اإلسالم من كتابيع أدلة التشريع يففهي نظرية مرفوضة شرعا , حمرمة قطعا , جبم 
 وسنة, وإمجاع, وما ينطوى تت ذلك من دليل, وبرهان. 

وابإلسالم دينا , ومبحمد صلى هللا عليه وسلم هلذا: فال جيوز ملسلم يؤمن ابهلل راب ,  
وال   هتا, ومجعياهتا, اا, وندواهتا, واجتماع جابة هلا, وال الدخول يف مؤمتراهتاالست  سوال ,ر 

ابذهتا, واحلذر منها, والتحذير من عواقبها, نبذها, ومنبل جيب    حمافلها,تماء إل  االن
داير  عن  وطردها  هلا,  الرفض  وإظهار  منها,  والتنفري  فيها,  الطعن  واحتساب 

 هم, والقضاء عليها ونفيها.ومشاعر ورهم,  املسلمني, وعزهلا عن شع
 اإلسالم واملسلمني يف:   تستدف......أهناوليعلم كل مسلم

سالم, والبلبلة يف املسلمني, وشحنهم بسيل من على اإل  ويش تشإجياد مرحلة ال-1
 , ليعيش املسلم بني نفس انفرة, ونفس حاضرة. الشبهات والشهوات

 قصر املد   اإلسالمي, واحتوائه.   -2
إلسالم من القواعد, مستهدفة إبرام القضاء على اإلسالم واندراسه, على اأتيت    -3

 وأده. وهبم, و نزع اإلميان من قل ووهن املسلمني, و 
األُ   -4 إلحالل  بقاعه,  شىت  يف  اإلسالمي  العلم  بني  اإلسالمية  الرابطة  وة خحل 

     البديلة اللعينة: " أخوة اليهود والنصارى "
ممن كفرهم   وغريهم,   النصارى و كفري اليهود  ن تنتهم ع , وألسأقالم املسلمني  كف   -5

 . ذا اإلسالمإن مل يؤمنوا هب  لمهللا, وكفرهم رسوله صلى هللا عليه وس
   تستهدف كف املسلمني عن ذروة سنام اإلسالم: اجلهاد يف سبيل هللا.  -6
 هللا" "احلب والبغض يف  " الوالء والرباء " و   تستهدف هدم قاعدة اإلسالم وأصله   -7
 متهد السبيل: للتبشري ابلتنصري, والتقدمي لذلك بكسر احلواجز بني املسلمني.   -8
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 تصنيف الناس بني الظن واليقني  
 ووجوب الذب عن حرماهتم:   الناس اخلري,  همتعليم ل  العلماءفضل  

الناس اخلري, ونشر السنن,   ن فضل يف تعليما هلم على العامة واخلاصة م مل...العلماء
األ احلكمةوإماتة  ُأوتوا  قد  فهم  والبدع,  ومل   هواء  الناس,  ويُعلموهنا  هبا,   يقضون 

الذين صرفوا وجوههم عن آالم أمتهم, وقالوا: هذا   القعدة "   هوف " يف ك  يتخلفوا 
له صار ا كهلذ  احة التبصري ابلدين.ميدان الكفاح, وسبل نزلوا    مغتسل ابرد وشراب. 

إخواهنم على  الواجب  ما   من  صدأ  جتلو  بكلمات  وأعراضهم  حرماهتم  عن  الذبُّ 
  [7_6ص:] وجه احلق." هبم من الثرثرة, وتكتم صدى صياحهم يفاملنشقون"  ألصقه 

 : "  ومنح االمتياز "  ,  "  التجريح " ظاهرة  
نصب  من  الكفر,  بالد  من  اإلسالم  داير  بعض  إل  تسرب  ما  املسالك  أألم  من 

 تجريح للشخص الذي يراد تطيمه, واإلحباط مبا يُلوث وجه كرامته. انق المش
بواسطة ذلك  غ  وجيرس  عن  يسافه  اسفيه  مزجر  قاعد  بدينه,  متالعب  لكلب ريه, 

 . ودينه  ,وخلقه  , مغبون يف أدبه  , صفيق الوجه  ,ممسوخ اخلاطر  ,سافل يف خلقه  ,النابح
اء ا على ألسنة شقيٍة: مقام اإلطر اعات يف مقام التجريح, فيقابلهوإذا كانت هذه شن

لصد عن فعالهتم, وإن فعل الكاذب, برفع أانس فوق منزلتهم, وتعديل اجملرومني, وا
 الواحد منهم وفعل. 

وقيعة بغري حق, فإن " منح االمتياز " بغري حق, يفسد  ظاهرة التجريح " ت "كان  وإذا
  دينهم ودنياهم.  يضرهم يف   واالستعالء, ويُغرُّ اجلاهلني مبن  جيلب الغروراألخالق, و 

وأتب  السخيفة,  االمتيازات  هذه  من  أينفون  العقالء  ترى  هذه   وهلذا  من  نفوسهم 
 [16_14ص:]  الوافدة.   جمية عاللوثة األ
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 نصر الظامل واملظلوم: 
 ".املسلم أخاه املسلم ظاملا  أو مظلوما  من قواعد امللة: " نصر  

بداء النصح له, وإرشاده وختليصه من بناء األحكام  ألخذ على يده, وإصرتُُه ظاملا , ابنُ 
ة, والصمت , وإعمال اليقني مكان الظن, والبينة حمل الوسوس على الظنون واألوهام

وية, وتذيره من لباطل واإلمث, ومبدأ حسن النية, بدل سوء الظن والطعن القذف اب
 نقمة هللا وسخطه. 

ال بردع  مظلوما ,  منه, وُنصرتُُه  له  واإلنصاف  عنه,  وكرامته,   ظامل  عرضه  عن  والدفع 
األجر من  مباله  وتذكريه,  _   وتسليته,  انصره  هللا  وأن  العريض,  والثواب  اجلزيل, 

 عد حني. يئته _ ولو بمبش
  [18ص:]وهذه النصرة هلما من حماسن اإلسالم, وأبواب اجلهاد.

 فتنة مضلة: 
دورته يف مسالخ من املنتسبني إل السنة   يف عصران احلاضر أيخذ الدور يف هذه الفتنة 

فنصبوا أنفسهم لرمي الدعاة ابلتهم   هلا _إل السلفية _ ظلما     ُسُبونه تلفعني مبرط ينمُ 
 ضاللة التصنيف. ة, املبنية على احلجج الواهية, واشتغلوا ب الفاجر 

مض وفتنة  عريض,  بالء  وزرع وهذا  مجاعته,  وتشتيت  الدين,  ظل   تقليص  يف  لة 
ن العناد, وجحد احلق ء بينهم, وإسقاط محلته من أعني الرعية, وما هنالك م البغضا

أخر اترة, ورد العمياء    ى.ه  الفتنة  هذه  املد  ف يف  الوقو   عنواي هلل كم صدت  وجه 
يف  هلم  الفرصة  وإعطاء  األخالقي,  والعبث  الطرقي,  واملد   استباحة اإلحلادي,   

 د. أخالقيات العباد, وأتجيج سبل الفساد واإلفسا
 28" عن مجاعة املسلمني]منشقون" و "مفتونوالقائم هبا "   وابجلملة فهي فتنة مضلة 
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 لما :إل من رُمي ابلتصنيف ظُ 
لشرفيني, وسلوك جادة استمسك مبا أنت عليه من احلق املبني من أنور الوحيني ا-1

 قواهلم فيك عن موقعك فتضل. السلف الصاحلني, وال حيركك هتيج املرجفني, وتباين أ
 سبحانه لعبده ونبيه مبا يفعلون, وخذ بوصية هللاوال تزن  ال تبتئس مبا يقولون,    -2
 نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن فال تبتئس  ي إلوأوح  عليه السالم )ح  نو 

قال   سالم أخاه )لاومن بعد أوصى هبا يوسف عليه    [36هود: ( ]  ن مبا كانوا يفعلو 
 [ 69( ]يوسف:  ن أخوك فال تبتئس مبا كانوا يعملو  أان  إين
بصرية, وقفك احلق, وأنت داع إل هللا على  وال يثنيك هذا " اإلرجاف " عن م  -3

الثبات  فالث فلعلك   متوكال  على موالك, وهللا يتول الصاحلني, قال هللا تعال: ) بات 
أن إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لوال  زل عليه كنز أو جاء اترك بعض ما يوحى 

 [12هود: ( ]  ل كيمعه ملك إمنا أنت نذير وهللا على كل شيء و 
على اخللق, ما حيملك سريرتك من النقاء, والصفاء, والشفقة  سريتك و ليكن يف  -4

است  اآلخرين, يعلى  وال وك   عاب  فيك,  وقع  من  ع رض  عن  واإلعراض  الغيظ,  ظم 
 "  تشغل نفسك بذكره, واستعمل: " العزلة الشعورية

 فهذا غاية يف نبل النفس, وصفاء املعدن, وخلق املسلم. 
 املل .   وأنت هبذل كأمنا ُتسفُّ الظامل

   [72_71_70ص:فاء.]يذهُب جُ , أما الزبد فواألمور مرهونة حبقائقها
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  زاب واجلماعات اإلسالمية حإل الفرق واأل   اءحكم االنتم 
 تزام بلغة العلم واملصطلحات الشرعية: لاال

الفرق ( ال بشعار اجلماع  بـــــ )  ال   املسلمني واحدة, ألن مجاعة  المية ات اإلسلنعرب 
( وأصحابه رضي هللا عنهم ى هللا عليه وسلميه النيب صل كان عل ثل ما  تتعدد, ) على م

 املسلمني.وما عدا مجاعة املسلمني فهم من الفرق من مجاعة  
 أهل البدع واألهواء.   اموأهل السنة واجلماعة أم  السنة.   ملبدعة أمااب  عربنول

, لروحي (  من ) االنقالب اد, والنفري, وتنصيب الوالة, بدال  هاواجل  هللا, والدعوة إل  
,) السياسي  االنقالب  جور,   )  وال  فيه  عسف  ال  وهداية,  رمحة  دين  اإلسالم  إذا 

 عليل, كاحملموم, والرعديد. ال  إذ ال ينتفض إال   االنتفاضة ( )  وبدال  من  
من   بدال   والبالغ,  واإلنذار,  ( )  والدعوة,  احل  التحرك  (اإلركة  و)  فإن سالمية   ,
على كل  العرب  لسان  يف  يُطلق  و متحرك,    التحرك  مكانه,  يبارح  مل  ذا ولو  يكن  مل 

 روح, كتحرك األشجار. 
 ( ) الوجدان  الضمري (سان, بدال  من )  ولتعرب مبراتب الداينة: اإلسالم, اإلميان, اإلح

     [14ص:]هكذا يف سلسلة يطول استعراضها.....) اإلنسانية( و 
 ة: القومي اجملتمعني ابسم  , و هليةاية اجلبالعص

م األخالق ما يفوق ما فة واألنفة ومكار لطهر والعلبعثة فيها من اعصبيات ما قبل ا  
لإلسالم   فال هم   زعموا _لقومية _  لدى أوالء األخالط واألوابش اجملتمعني ابسم ا

 [ 20ص:]نصروا, وال للنعرات الغثائية كسروا.
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 يف الدعوة إل هللا عز وجل:   ة نبو لج امنه
خا لدعوة  الرسلاجملددون  املست   مت  الصراط  هذا  على  وسلم,  عليه  هللا  قيم صلى 

يق كلمة ية التوحيد, وتقالثابت على تطاول القرون...كلهم أول ما يبدؤون برفع راح
 وطرح مظاهره, والتطهري من خفاايه.   ,عن الشركوالنذارة الص,  خاإل

وأبعد عن ن أهلوها أعمق يف دين هللا,  ة مىت كانت كذلك, كاالدعو ن  را  أوأتمل س 
  ضللة.البدع واألهواء امل

واألحزاب مأ الفرق  اليتاجلماعات)  ا  الدعوي    (  منهجها  يف  هذا تنشأ  غري  على 
إال ر   ساساأل للحالة  فما هي  فعل  االجتماعية د  أو  السياسية,  العلمية   املرتدية:  أو 

 .اليت عايشها املؤسس
ثر ما علق يف اتنعتقاد, وصفا من درن الشرك والشبهات,  املسلم اال   ح من ا صوإذ

الشهوات,   أقذار  من  والقلب  البدء  البدن  مأسورة أما  والقلوب  الشهوات  إبزالة 
ه الشرع, ويعاكس منهج األنبياء يف وأياب ري,  منهج غري فط  الشبهات فهذاأبمراض  

( إل هللا:  حني  الدعوة  للدين  وجهك  فط فأقم  هللافا  ال   رت  عليها  الناس  فطر  اليت 
  [30( ]الروم:  ن أكثر الناس ال يعلمو   لدين القيم ولكنخللق هللا ذلك اتبديل  

املسلمة,   القاعدة  بناء  قبل  القيادة  إل  النظر  تصعيد  فر وأما  من  انطالق  اغ, فهو 
ا مسلك  ونتيجته  يشابه  وجه,  من  ح خلوارج  وإفناء عمليات  األمة,  الشباب  صد 

 اء. لى املخلط عالسجون, وغياهب القبور, وليس هلم من أثر كان  زانز   ات يفللقدر 
إن اجملتمع املسلم إمنا ينشأ من انتقال أفراد وجمموعات من الناس من العبودية لغري 

 , بال شريك, مث من تقرير هذه اجملموعات هلل وحده ه _ إل العبوديةهللا _ معه أو دون
   [84_82_81_80.]يةلعبودهذه اأن تقيم نظام حياهتا على أساس  

 [ 11ــــــــــــــــــــــــــ]



 لعامل والتفاعل مع الدعوة والقيام هبا: ا
كون دائرة مهه مع الدعوة, وقيام هبا, وأن ت املتعني على العامل املتأهل: تفاعل هذا هو 

يوت فال  مه هفكريه,  إل  غربهمه  يف  األمة  لبناء  طلبنا   بسبيلها,  إال  يفكر  وال   تهاا, 
, ألمة العاملني, من الرتبيةمنهج النبوة, على يد علماء ا  لى ع   سا  اء  وأتسي ة, بننيثاال
هبذا هالتوجيو  شعور   املنكر,  عن  والنهي  ابملعروف,  واألمر  واإلرشاد,  والتعليم,   ,

وحفظا  لرأس املال: املسلمني, وطلبا    لق, امة للحجة على اخلب, وأداء له, وإقالواج
 للربح. 

يتول  أن  أهل أما  مهمتهم   م العل    م  عن  ايف  ويتأخرو وقع  هللا,  لدين  عن حلراسة  ن 
م, فهذا من التويل يوم الزحف, وهو إذعان وتسليم ألغلى ثرواهتم مواجهات عصره

وقوام   نسلهم,  ودياملادية:  إل  أمتهم  يوجهنهم,  ابلو من  والسلوكية هجهم  العقدية  ة 
املسلمني مجاعة  منهاج  غري  واجلماععلى  السنة  أهل  بال    ليتوا  ة, :   ال   ل يرضوهنا, 

مث هل بعده وهل بعد هذا من معصية وتفريط ؟    ؤمنون, ضاها هللا وال رسوله وال امل ير 
 [68_67ص: ]  من خسارة وإخسار ؟ 

 سلمني: غري ووحدة صف املمناهج ال تصلح أن تكون أساسا  للت
أشخاص ينصبون  إهنم  اليوم,  اإلسالمية  واألحزاب  اجلماعات  من  حال كثري  ا  وهذا 

م يف كل ما يفتون هلم, دون ون أولياءهم, ويعادون أعداءهم, ويطيعوهن فيوال  ة هلم,دقا
 لكتاب والسنة, ودون أن يسألوهم عن أدلتهم فيما يقولون أو يفتون. الرجوع إل ا

صف املسلمني, بل ومل أن تكون أساسا  للتغري ووحدة    ال تصلح   املناهج   ومثل هذه 
املسلمني  توحدت كلمة  أن  أو   منمذهب  على    حيدث  من   املذاهب,  حزب  على 

 [121ص:].األحزاب
 [12]ـــــــــــــــــــ ــــــــ



 القرآن: من أسرار  
ولتكن منكم   )   من أسرار القرآن, فإن هللا سبحانه وتعال ملا قال:إليك سرا  عظيما   

اأم املفلحو ة يدعون إل  املنكر وأولئك هم  (   ن خلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن 
  [104ن:مراع  آل]

 ( قوله:  ابن جرير:  قال  يعين: أتمرون مرون ابملعروفأتوواألمر ابملعروف كما  فإنه   )
( و  بشرائعه,  والعمل  ورسوله,  ابهلل  املنكرتو ابإلميان  عن  عن  ( نهون  تنهون   يعين: 

 ا هنى عنه. ذيب رسوله, وعن العمل مبكتالشرك ابهلل, و 
علمت ومعناها كما  اآلية _  ا  ملا ذكر هللا هذه  إل هللا ل  لشموليف  تعال _ لدعوة   

ب   أعقبها تعال  جاءهم   )قوله:  هللا  ما  بعد  من  واختلفوا  تفرقوا  تكونوا كالذين  وال 
 [ 105:آل عمران( ]  مالبينات وأولئك هلم عذاب عظي

هذ إشار ويف  ور ا  لطيفة  بنية  عظيم  املنكر بط  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  واجب   
كن لألمة أن تقوم هبذا الواجب  أنه ال مين إل رياتش  نييت واالفرتاق, فكأن هاتني اآل

ة, أمة واحدة وجسد واحد, أما إذا افرتقت  إذا كانت متحدة متعاضدة متماسكإال
النحل واألهواء والفرق,   بنفسهااألمة, وتوازعتها  عاجزة  افهي  هلا  لقيام , فال ميكن 

  [132ص:ابلواجب عليها حنو غريها.] 
 من السنن اجلارية:

م: مجاعة املسلمني, ن يعيشون داخل اجلهاز اإلسالمي األة أن الذيجلاريا  ننالسمن  
شق عنهم مببدإ ما, فإنه ينمو وحده, مث ينقسم على شطار, خبالف املنال يدخلهم االن

العمل يف بعض  نفسه. واعترب ه انقسمذا  اليت  أكثر من سبعني فرقة,  الفرق  ت إل 
 [ 142ص:ب امللل والنحل.] يف كت كما

 [ 13ــــــ]ــــــــــــــــــــ ــــ



 نبية االستعمارية املدارس العاملية األج
 العامة:   أمساؤها

ثة " و " العاملية " يدة " و " احلبي غر فرجنية " و " ال" املدارس األجنبية " ويقال: " اإل
املسلمني علماء  بعض  من  :  ويسميها  " وهذا  االستعمارية  املدارس  الت"  سمية ابب 

عنون به كتابه: جلندي بلقب: " اخلنجر املسوم " و ابلغاايت واملقاصد,...ولقبها أنور ا
: ثنيان بلفظالذي طعن به املسلمون ", ولقبها األستاذ عبدالعزيز ال" اخلنجر املسوم  

  [ 31_30ص:دارس الكفرية " ]خلفية " وأرى أن امسها بال مواربة: " املسيوف ا" ال
 ا وأستاذهتا: ستعمارية وإداراهتارس االبرامج املد

املا كان   املدارس  فتح  وراء  أهداف من  فليس الستعمارية يف  هناك  املسلمني,  بالد 
الالزمة التدابري  تـُت خذ  أن  الكغريبا   والضماانت  تل,  لتحقيق  األهداف   مكافية, 

  والغاايت, وهلذا وجهوا العناية إل اآليت: 
ومناهجها-1 فيها  التعليم  امل   برامج  خبهي  دائم  اتصال  وعلى  بالدها,  يف  طط تبعة 

 التعليم القومي الديين يف بالدها.
املسلم   -2 للبلد  الرمسية  املناهج  عن  االستعمارية  املدارس  مناهج هذه  االبتعاد يف 

ية, وهلذا تشتد ري را  أساسا  يف صفتها التبشيد هبا يفقدها عنصالتق  , ألن ُح فيهاتُفتاليت  
 ر ا . عليم حُ مطالبتها جبعل الت

الذين على مللهم وحنلهم علما  وتطبيقا  من القس  -3 س والرهبان اختيار املدرسني 
 وغريهم من الكفرة واملالحدة.

يصرف   مهها ماشىت, أ  م من طرقجهة اإلسالرصد أضخم ميزانية يف العامل ملوا  -4
 [ 48ص:رس واجلامعات ورايض األطفال.]على املدا

 [14ـــــــــــــــــــــ]



 ستعماري: ال التعليم ا  غراء يفائل اإلسو 
امل يف  اإلفسادية  والغاايت  األهداف  نكايتها لفظاعة  وعظيم  االستعمارية,  دارس 

بغشاوة على   ن اللني, وأفاضوامني بني اإلحلاد واإلابحية, لبسوا هلا املسوح م ابملسل
عى يف عة األف إهنا ودار املسلمني, وخادعوا بصائرهم, وأتقنوا فنَّ اخلداع واملكر,  أبصا

العلم االنفتاح واخللطو   صور  والعمولة, فهرع   احلضارة والتقدم والثقافة, مث سياسية 
 حلتني: هبا يف مر   اءات هم, ولذا صارت اإلغر إليها جهال املسلمني, وفسقتهم وُمراق

للمدارس األجنبية _ نظام   بطاقة الدخول " "وسائل إغراء هي مبثابة:    ألول: املرحلة ا
 إلسالمية. فأُنشئت ابسم أهنا:  البالد اريب _ يفالتعليم الغ

 هان.إل التثقيف العام وتنوير األذمدارس تثقيفية هتذيبية هتدف  -1
 ضارية بني املسلمني. ولنشر العلوم احل  -2
  افة والعلوم وتعلم اللغات متقدمة للثق أبهنا مناذج  لناسوإقناع ا  -3
 بداء الغرور واالستعالء مصابني  وراءها ى فيلهثون  أبهنا رفيعة املستو إيهام الناس    -4
 . اجلهل والتخلفاملسلمون من    ه وابسم مكافحة ما يعاني  -5
 وابسم تعليم أوالد اجلاليات.   -6
 هلا وبذهلا.ورصد األموال الطائلة    -7
 بطاقة دخول أوالد املسلمني فيها. ئل إغراء هي مبثابة:  ساو   حلة الثانية: ر امل

 ا, ومها: بال عليها ودفع أوالد املسلمني إليهان اإلقاختذ أعداء هللا وسيلتني لضم 
 وية للمتخرجني منها يف الوظائف.حية جعل األولجعلها وسيلة للرزق من ان-1
 اصة احلكومية أو اخل ارسني يف املدارسأكسبوها مكانة اجتماعية تفوق مكانة الد -2

 [ 50]ة املتطورةالطبقوالطبقة املعاصرة و   ابلطبقة اجلديدة  سبون إليهاتوهلذا يلقب املن
 [15ـــــــــــــــــــــ]



 املسلمني:   أهداف نشر التعليم األجنيب بني
يب إن األمة اإلسالمية هي األسوة احلسنة ألهل األرض, فإذا ما داخلها التعليم األجن

غياب يف أخالقها, ولغتها, وآداهبا, واحتقار و دينها,    صيبها يف غربة يفعنها, فإنه سي
م يف  وحلتارخيها  وحدااضيها  يف  وانشطار  بعد   هتا ضرها,  وفرقة  حياهتا,  وآليات 

 بعد وفاق.   اجتماع, وخالفٍ 
النكاح,  قيادهتا من جيل جديد, هو على األقل: إسالمي يف االسم, وعقد  وتسلُّم 

الرأي, والتفكري, يسهم يف قتل روح لذوق, و يب يف اللسان, وايل املواليد, أجنوتسج
 أمته ويف طمس جوهرها. 

"   غية اليت اجتالت العامل اإلسالمي جلب: " التعليم األجنيباملوجة الطاهذه    إن  أال
 واللغة والتاريخ  ؤاتو ا هي يف احلقيقة مؤامرة على الدين واألخالق واملر شئتهلثقيف ان

 واه يف أخضان هذه املدارس االستعمارية: ي يرمى به أبد املسلم الذ لوليإن ا
حوان  مبقومات اته من حيث ال يشعر مشمن مقوم  ا  خواء مفرغا  إما أن خيرج مسلم 

 . ه ألغراضهم وغاايهتمغريه يف دينه وثقافته, يستخدمون
 وإما ردة إل دين ابطل كالنصرانية. 

إل   ردة  الالدينيغ وإما   " دين:  م ري  ابهلل  نعوذ   " الة  ونسأله  ذلك,  على ن  ثبات 
 اإلسالم.

فال يدفعوا هبم إل هذه  ,دهمويف أوال ,  أنفسهمد أن يتقوا هللا يف إن علي أولياء األوال
ومترض    ,املدارس دينهم,  عن  تصدهم  عقيدهتم, اليت  وتوهن  وأن كل   أخالقهم, 
فال  هتذيب إسالم  هللا  بال  تقوى  غري  من  أتديب  وكل  فيه,  خري  له   أثر    ال 

[54_58_29]   
 [ 16ــــــــــــــــــ]



    رية:االستعماوفتاويهم عن املدارس    وبيانتهم  العلماء  أقوال مناذج من  
ية ري س التبش: " املدار ضرة بعنوانيف صحفية الفتح اإلسالمية حملب الدين اخلطيب حما

 " جاء فيها: 
سنوات,  , لتأخذه عدة رييةفحرام أن ُيسلم الوالد ولده واألخ أخاه إل املدارس التبش

يه عط ا أُ ه, وم, ما كان فيه قد ُأذ من عد حني ترده إل أهله وأمته وبالده ولدا  مزيفا  مث ب
 ففاسد ال جدوى منه وال منفعة. 

رس من أبنائنا أعداء هللا تعال: أخرجت هذه املدا  وقال الشيخ علي الطنطاوي رمحه
 لنا, وأعواان  لعدوان. 

سجد احلرام: أفيقوا أيها امل  وهو من علماء  ه هللا تعال, رمحاط  قال الشيخ حسن مش
اس وارجعتاألولياء,  الغفلة,  نوم  من  إل  يقظوا  الذين بر وا  إل  تركنوا  وال  اجلليل,  كم 

تلك املدارس فقد كم إذا مسحتم ألوالدكم بدخول  موا فتمسكم النار, واعلموا أنظل 
الكفر, ومسا   مسحتم هلم الكنائس وشهود طقوس  ابدخول  الطعن يف دين  إلسالم, ع 
   تنهى عنه الشريعة الغراء, وأتابه الفضيلة اإلنسانية.وبكل ما  
أن آوتنبهوا  بذلك  تعاكم  هللا  حق  يف  و مثون  أوالدكم ح ل  وحق  وأمتكم  دينكم  ق 
أو اصع   ,وعشريتكم ما  بذلك  العصيان خمالفون  أشد  عليكم ون هلل ولرسوله  جبه هللا 

 لف ذلك. م من كل ما خيام اإلسالمية وصوهنحنو أوالدكم من تعليهم التعالي
من دخول والتحذير    وقال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي رمحه هللا تعال: جيب احلذر

من عنده دين وعقل   يرضىاملدارس األجنبية اليت تدرس فيها العلوم الضارة...فكيف 
ُعل   قد  أجنبية  ملدارس  ويسلمه  كبده  وفلذة  ولده  يضع  لدين   مأن  عداؤها 

 [ 72ص:]  ن دين هللا وتوحيده ؟ س ع ال لصد النا.ومل تؤسس إ.الم.اإلس
 [17ـــــــــــــــــــ]



  ابلفكر والكت على ا  وأثره  املالتع
 العلم نقطة كثَّرها اجلاهلون: 

ب نقطة كث رها تعال عنه,  ن أيب طالب رضي هللا  يؤثر عن اإلمام علي  العلم   " قوله: 
 " تناو م  ظيلعو   اجلاهلون  العلمانفعها  مفردة   ء رمحهم هللا هلا  تعال ابلبيان يف مؤلفات 

يخ أمحد اجلزائري م سنة نقطة " للنابلسي, وللشبيان العلم  ة يف  البسطدة  " زاي  منها: 
 هـ رسالة يف شرحها.1330

 [ 5ص:]  اخلالف "   زايل: " لو سكت من ال يعلم لسقطغ وهي مبعىن قول ال
 : العلم  ون دعي  ينأمثلة للمتعاملني الذ

ذلك منه, لحظ أقرانه قف, ففيت كل سائل دون تو  كان يأن رجال  اضرات تب احملك  يف
بنحت كلمة ليس هلا أصل هي " اخلنفشار " فسألوه عنها,   متحانه,مجعوا أمرهم ال فأ

يمن, إذا أكلته اإلبل نبت طيب الرائحة, ينبت أبطراف الفأجاب على البديهة: أبنه  
 : همعر شاعقد لبنها, قال  

  د احلليب اخلنفشارعق  كما        فؤادي   بتكم قدت حم ع لقد 
...وقال النيب صلى هللا فالن وفالن.كذا, وقال    :ته "يف " تذكر اود األنطاكي  وقال د

ى هللا تكذب على النيب صل   ذبت على هؤالء, فال قفوه, وقالوا: كو عليه وسلم, فاست
املسكني: جراعليه و  أن ذلك  لديهم  افرتاوعي  كذب,   ب سلم, وتقق  ل ء يف سبيبة 

 [ 15:صهللا الصون والسالمة.] تعامله, نسأل
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 : ر التعاملأسوأ ظواه
طالب من أسوأ ظواهر التعلم: " إثبات الشخصية يف الرسائل " مبا تلقاه عدد من ال

أساتيذهم عن  رسائلهم  إعداد  ا  يف  وسيلة  أن  من  واملناقشة  اإلشراف,  ل بو لقيف 
النجا وع  الطالب  متياز: أن خيح وقائد االنوان  الرتجيوض   ح واالختيار والقبول غمار 

 حمشورة سطورها هبذه العبارات السمجة:  ئلالرسا  ى وهلذا فرت والرد ؟  
اختياران, رأينا, وحنن نرفض هذا   ترجيحنا,  نؤيد هذا "   القول, وحنن نرى, وحنن ال 
 .." ..الرأي, وهذا احلديث صحيح, وذاك ضعيف.

 :ه هللا تعالق العيد رمح قال ابن دقي 
 ون لكم عند ومن أنتمو حىت يك          زري جائندان غ ــــــــــــــ يقولون هذا ع 

 جهوهكذا يف بالء متناسل, فاملشرف يزأر على الطالب إبثبات شخصيته من هذا الو 
قشة نام   يف ي  يد كنسة أو العباءة السوداء, وهذا تقلواملناقش أييت _ وقد ارتدى اجلب

ه أبن ناقشة ح املت يه _ فأول ما يستفاإلميان خمالفتهم ف أهل العلم و  ل, جيب على الرسائ
 , ووضحت شخصيته يف إعداد الرسالة مشريا  إل ذلك الوجه ظهرتي الطالب قد  رأ

 خيادعون أنفسهم. عة مزجاة  ؟ وما بني أيديهم إال بضافال تسأل عن نشوة اجلميع  
ه ظ ابن حجر رمح أمثال احلاف  كمة احلفاظ رسائل يف حما   تع مس  ومن أسوأ ما رأيت وما

 [67]فيه " جمهول" مثال    لكمن قا  التقريب"  رجال يف "هللا تعال, يف حكمه على ال
 السفهاء عن تتبع رخص العلماء:  رزج

قلة من كثرة, وجتد لرتخص, هو  من التحذير من الشذوذ واما ذكرته يف هذا املبحث  
اء الفقهعن تتبع رخص  زجر السفهاء  النافعة: " الرسالة  يف   نه م  سط أقواهلم جمموعة أبب

 [ 94ص:فق واملعني.]و  امل ث مهم, وهللاظمى " مبحويف كتاب" السعادة الع
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 حراسة الفضيلة 
 تعريف احلجاب ابللباس: 

سبة مبا مينع ينتها املكتمان, وسرت ز " سرت املرأة مجيع بدهنا ومن الوجه والكفان والقد 
 ابجللباب واخلمار " ومها:  األجانب عنها رؤية شيء من ذلك, ويكون هذا احلجاب "

 نقها وجيبها. ع وهو: ما تغطى به املرأة رأسها ووجهها و   : مُخُر,عهاخلمار: مفرد مج
 ى أيضا  " النصيف " نع ", ويسم رب: " املق ويسمى عند الع

 سمى عند العامة: " الشيلة " املسفع ", ويُ , ويُقال: "  يسمى: " الغدقة"و 
" " "    اجللباب  وهو:  جالبيب,  إل كسمجعه  رأسها  من  املرأة  به  تشتمل  اء كثيف 

 قدميها, ساتر جلميع بدهنا ما عليه من ثياب وزينة. 
اليت   والداثر, والكساء, وهو املسمى " العباءة"ويقال له: املالءة, وامللحفة, والرداء,  

 [32_31_30_29]   جلزيرة العربية تلبسها نساء ا
 بداية السفور: 

اخلمار خبلع  السفور  بداية  الوج  كانت  تطور  عن  الإل  ه....مث  يعين السفور  ذي 
 [ 34اخلالعة والتجرد من الثياب الساترة جلميع البدن, فإان هلل وإان إليه راجعون.]

 :وأذى السفهاء   ه وجالكشف  
تسرت وجهها   ع من  ابلكشف  طامع  فيها  يطمع  فصارال  وعورهتا,  بدهنا  ابقي  يف    ن 

احل  الكشف  من  هلا ابألذى  تعريض  الوجه  عن  إذا  ..سفهاء.جاب  املرأة  أن  ومعلوم 
عنها  وكف ت  مرض,  قلبه  يف  من  عليها  يقدم  مل  واالنضمام,  السرت  يف  غاية  كانت 

...ثبت هللا , فإهنا مطموع فيهاجههاربجة املنتشرة الباذلة لو األعني اخلائنة, خبالف املت
 [48_47] على العفة وأسباهبا.نساء املؤمنني
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 جاب: فضائل احل
       حفظ الع رض.  -1
 داعية إل توفري مكارم األخالق من العفة واالحتشام واحلياء والغرية  -2
 عالمة على العفيفات  -3
 ويكف األعني اخلائنة. اجرة,  اع الفيقطع األطم  -4
 حفظ احلياء.  -5
 ختالط إل جمتمعات املسلمني.فور واال ج والسمينع نفوذ الترب  -6
 تكون املرأة إانء  لكل والغ.  صانة ضد الزان واإلابحية, فالح احلجاب   -7
 . املرأة عورة واحلجاب ساتر هلا, وهذا من التقوى -8
 [73_70ص: ]طهارة القلب  -  10  حفظ الغرية.  -9

 :االختالط ميزقه  العفة حجاب  
الع   االختالط,  إن  مُيزقه  طف ة حجاب  صار  اإلسالموهلذا  بني   ريق  واملباعدة  التفريق 

عنها,  األجنيب  والرجل  ا  املرأة  زوجي, إلسالمي كم فاجملتمع  ال  فردي  جمتمع  تقدم  ا 
م, وللنساء جمتمعاهتن, وال خترج املرأة إل جمتمع الرجال إال لضرورة فللرجال جمتمعاهت 

 جة بضوابط اخلروج الشرعية. أو حا
لبعد عن الريب والرذائل, اسة الفضيلة, وا, واألنساب, وحر كل هذا حلفظ األعراض

األس وظائفها  عن  املرأة  اشغال  يف وعدم  سواء  االختالط  ُحر م  ولذا  بيتها,  يف  اس 
العمل أم  و   التعليم  واخلاصة  العامة  واالجتماعات  والندوات  ملا واملؤمترات  غريها, 

 ,نوثة الرجالس, وخطرات النفو خ ومرض القلوب, و   ليه من هتك األعراضيرتتب ع 
 [81ص:وانعدام الغرية.]  واسرتجال النساء, وزوال احلياء, وتقلص العفة واحلشمة 
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 :مل الرجل الداخلياتها حيصل اخللل يف ع ملرأة من بيبقدر خروج ا
للرجل   مشاركة  البيت,  خارج  املرأة  اختصاصه عمل  يف ,...يف  للرجل  منازعة  وفيه 

امل لقيامه على  العيش يف وظيفته, وتعطيل  من  للرجل  بد  إذ ال  رأة, وهضم حلقوقه, 
واالكت عامل الطلب  عامل  واجلني:  املباح,  للرزق  طساب  يف  والكفاح  املعاش هاد  لب 

احلياة, وع   وبناء  البيت,  خارج  داخل اوهذا  وهذا  واالطمئنان,  والراحة  السكينة   مل 
يفقد من لي, و مل الرجل الداخااخللل يف ع البيت, وبقدر خروج املرأة من بيتها حيصل  

املشاكل   من  يثري  بل  اخلارجي,  بعمله  ما خيل  والسكون  عنه الراحة  ينتج  ما  بينهما 
 جيين واملرأة تبين "   ء يف املثل: " الرجلتفكك البيوت, وهلذا جا

 يها نتيجة االختالط ابآلخرين. ومن وراء هذا ما حيصل للمرأة من املؤثرات عل 
دهتا, لعامة تلتقي مع الفطرة اإلنسانية وسعاإن اإلسالم دين الفطرة, وإن املصلحة ا

, ألهنا زوجة ثتهاها وأنو مال إال ما يلتقي مع فطرهتا وطبيعتإذا فال يباح للمرأة من األع
 األول:   تمل وتلد وتُرضع, وربة بيت, وحاضنة أطفال, ومربية أجيال يف مدرستهم 

 [ 78ص:املنزل.]
 الواجب على املؤمنني واملؤمنات: 

أو احلسور والتكشف أن مسَّ نساءهم طائف من السفور    ؤمنني الذينجيب على امل
هللا مبيتقوا  نساءهم  فيحجبوا  ابجل,  به  هللا  أمر  واخلمار  ابلبا   _ العباءة  وأن ,  _ 

أوجب ملا  عليه,  وتثبيتهن  ألطرهن  الالزمة  ابألسباب  أوليائأيخذوا  على  هللا  من ه  هن 
واحلمي  اإلسالمية  الغرية  أساسه:  الذي  املؤمنني القيام  نساء  على  وجيب  الدينية,  ة 

 عليه وسلم  ر, طواعية هلل ولرسوله صلى هللا جابة للحجاب _ العباءة _ واخلمااالست
 [ 67ص: أبمهات املؤمنني, ونسائه, وهللا ويل الصاحلني من عباده وإمائه.]وأتسيا  
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 ملرحلة االبتدائية:ختالط يف رايض األطفال والصفوف األول من ااال
مرفوض األطفال  رايض  يف  اجلنسني  بني  االختالط  لإذا كان  ألنه  عمل ا ,  من  يس 

ال اترخيهم  مدى  على  وألنه   طويلاملسلمني  وغريها,  الكتاتيب  يف  أوالدهم  تعليم  يف 
ف فيما  االختالط  إل  التعليم ذريعة  مراحل  من  يف وقها  االختالط  إل  فالدعوة   ,

الد من  األول  فاالصفوف  أول  من ابب  مرفوضة  االبتدائية  أن ختدعوا حراسة  ذروا 
  [87:ص أيها املسلمون.]

 الغرية: احلجاب و 
. والغرية والسفور واالختالطالغرية هي السياج املعنوي حلماية احلجاب, ودفع التربج ا 

ة روحية تمى احملارم والشرف والعفاف من كل جمرم العبد من قو   هي ما ركبه هللا يف 
لقوغ  اإلسالم خلق حممود, وجهاد مشروع  عليه ادر, والغرية يف  النيب صلى هللا  ول 

املوسل  يغار, وإن  إن هللا   ( ما حرم هللام:  املؤمن  أن أييت  يغار, وإن غرية هللا  ( ؤمن 
( رواه له فهو شهيدأهمن قتل دون  )    ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم:  متفق عليه. 

 دون عرضه فهو شهيد ( الرتمذي. ويف لفظ: ) من مات  
ك, أو يُنال منها, وابعث ابعث عظيم على تنمية الغرية على احملارم أن تنتهفاحلجاب 

ال اخللق  هذا  توارث  أعراضهن على  على  النساء  غرية  والذراري:  األسر  يف  رفيع 
أوليائهن   وغرية  تنال   هن,عليوشرفهن,  أن  من  املؤمنني  حمارم  على  املؤمنني  وغرية 

 [113فتها وطهارهتا ولو بنظر أجنيب إليها]ختدش مبا جيرح كرامتها وع احلرمات, أو  
 واملرأة: املستغربون  

عم قد كتب أولئك املستغربون يف كل شؤون املرأة احلياتية, وخاضوا يف كل اجملاالت ن
 [120ص: فضيلتها.]  وحراسة  فطرهتا,, و تهامالعلمية, إال يف أمو 
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 : عظائمارتكبت    ساوةابسم احلرية وامل
 فباسم احلرية واملساواة:

 م الرجل يف جماالت حياته.أخرجت املرأة من البيت تزاح  **
 ُخلع منها احلجاب وما يتبعه من فضائل العفة واحلياء والطهر والنقاء.  **
 جملون, إلشباع رغابتهم اجلنسية. عة واالخلوغمسوها أبسفل دركات ا  **
 يب عليها. رة بعرضها دون رقلرجل عليها, لتسويغ التجاورفعوا عنها يد قيام ا **

االخ **   منع  حواجز  لتورفعوا  واخللوة,  التحرر, تالط  صخرة  على  فضائلها  حطيم 
 واحلرية واملساواة.

ُأم ا    ** احلياتية,  رسالتها  على  القضاء  وم  ,ومت  لراحة أج  ية ربوزوجة,  وسكنا   يال, 
 لة يف كفٍ  كل القٍط من خائن وفاجر. األزواج, إل جعلها سلعة رخيصة مهينة مبتذ

 [147_146ص:.] إل ما آخر ما هنالك من البالء املتناسل
 دعاة ترير املرأة والوعيد الشديد ابلعذاب يف الدنيا واآلخرة:

أليم يف   يف الذين آمنوا هلم عذاب ة حشإن الذين حيبون أن تشيع الفا  تعال: ) ال هللا  ق
]النور:   الدنيا واآلخرة القبيحة   [18(  الوسائل  تنتظم مجيع  الفاحشة  إشاعة  وحمبة 

قرار, أم برتويج أسباهبا, أم ابلقول, أم ابلفعل, أم ابإل  إل هذه الفاحشة, سواء كانت
 ابلسكوت عنها, وهكذا. 

ا ترير  دعاة  على  ينطبق  الشديد  الوعيد  احلجاب, رأملوهذا  من  اإلسالم  بالد  ة يف 
 [96ص:ها.]طة هلا يف عفتها, وحشمتها وحيائلتخلص من األوامر الشرعية الضابوا
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 رب ص جزيرة العائخص
 املنورة:   دينة , وامل مكة املكرمة

العصو ا ش املتأخرةع يف  "قوهل  ر  امل  م:  ",  مكة  املكرمة  املدينة   " ",و  ا أي: مهو   نورة 
عند املتقدمني من املؤرخني   كال يعرف ذلاسبان, لكن  من ن  واملنورة, وصفا  رمة, املك

ي ما  على   _ وهو  على وغريهم,  نفوذهم  إابن  الرتك,  األعاجم  حمداثت  من   _ بدو 
   [39ص:رمني.]احل

 لم: هللا عليه وسمسجد النيب صلى  
لى د النيب ص ا يقال: مسجإمنحلرام, و وال املسجد ا  ا: احلرم,ال ملسجدهيق  , الاملدينة
 [ 50ص:سلم.]و   يههللا عل 

 ى: قصاملسجد األ
 [ 50ص:]  ( ال يطلق عليهاحلرمظ )فلألن    ال يقال للمسجد األقصى: اثلث احلرمني

 : إخراج املشركني من جزيرة العرب
رضا أبي كيان دم الة, وع زير اجل  هذه   املشركني منج  ية يف إخرا لعلة الشرعانت اإذا ك
هيهلم   ه ل:  فيها,  وأتبقى  إسالم,  داير  الداير  قاع   هاهل ذه  فتسلم  دة مسلمون, 

 احلكم يدور مع علته.   سلمني, ويسلم قادهتم, من أي هتويد أو تنصري...فإن امل
, بل هذه اجلزيرة  ساد املشركني من وعليه فال يفيد هذا احلكم القصر على إخراج أج

إ ميرمى  هول  منأب  ا  م   ذلك,  عد  اليت  العلة  أجلها  إل  م  بوجن  نها, إخراجهم 
 .هاوحرمت سكناهم في

احلك إولذا يشمل هذا  نفوذهم, وتوجيههم, وحضارهتم, ودعوهتم, وتياراهتخرا م  م ج 
 [84]كرامتها  البالد, وينال من   املعادية لإلسالم, وعن كل ما يهدد أخالقيات هذه 
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 خالف امللى  ع   در ال
 : قحل صري الكامت لتق لجبراح ا  نملُثخا

 هدوير   لطابمن الل  كالم أهل الباط  يف  اتفطن ملي  من ل فيها  يز مل  وهلل احلمد  األمة    هذه
 . اعرتش  ري من غ   ية او ر و لباطل رأاي   رد ا, و ق احل   لبو ن يف قو فقاو ت ي   بهداهم هللاوهم ملا ه

يموأل هريده هللار خري  يه ع دين هللا وشر ن  ع الذابة    ,طائفةال  هذ  يف  أنهلنا,  ن م ع  وا م 
 لني نفثات املخذ ا هأو أس كر, ومنلذ ا لودوخ  .جرألة ازايدة يف مضاعف  , بالاياألذااي وال

البخيل ببذل حق,  لل   متلكاا,  لتقصرياح  ا ر ثخن جب فرتى املُ أهل السنة,    نن م ي ر صقامل
إخو قاإذا    م,ل علا بانم  السننصر ه  تقص ة يضيف  ة  اه,  ري إل  وراء ن  م , و تخذيللمرض 

 . دهعتقلى م ع  حفالز ر يف التويل يوم  العذ  دة واملطالبة: ش ناالعند   هفس ن ل  دجهذا ليو 
   .ابطل حمضاحلق, وهي   هب تش  ة فص بذية  ؤ مل هذه الظاهرة ا  كُ الوهكذا تُ 

 وأنوار ي,  لوحا  مص علقلوت  , ةدر قال  الفهم, وضعف   قصورر لشتتن   امناهرة إظال  هذوه
 . يان الدإل  ن و , والركالنبوة
 احد مة: واحذ خيذل, و  األيف واملرصدون    , مهاءهو ون أل ط املب  رهبربك: إذا أظ  يل فقل  

النتيجة تس  الأ  ؟ احلق  بنييت ىت  فم   تاكس الباطلة,  او ألقا  رو ى: ظهاو إن   واألهواء ل 
يف ني. فكسلم امل  ف َطر    ه يف م و رس  ري غوالتبديل, وتريف  لتحابق  حلا  الدين  ى عل   ةبالغال

اطل فيدمغه بالى  ق عل حلف ابنقذ بل    يقول: )  حقا , وهللا  لباطلن اع  السكوت  يكون
  [18بياء:ناأل( ]  نفو تصا  مم  زاهق ولكم الويل  ذا هوإف
 طنيف اب  ضوخو   ,الباطلنا أبطل  أبدا : هو ه   ه طل ابو   لل مبطك    إن السكوت عن الأ

هلل كي   .اهرهوظ  مثاإل ال  ولؤ ي  ففيا  "تخ"  لإلكي مل  إ  ذيل  يصدة  هبا  سالم   ااب  هنري 
 [ 15_14ص:.]واءهلأل
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 : مضللة  ات عار لم والكافر تت ش ملسا  نيب  ءز الوالجر حاسك
ما   , وهو لبدعيين واسال  ر, وبنيفوالكا  , مسل امل  بني  الرباء ( ء و الو ال  ر ) كسر حاج

الى  م يس   ت مضللة: راعاش  تر تكسفي(    نفسيالاجز  ) احل  ابسم:  ولدملب ارتكييف 
 , "يةإلنسانا"  ,"بصالتع "  ,"والتطرف ذ  ذ الشذو ب ن"  ,"بف القلو ي لأت"  و  ,"امحالتس"
ذات    وهاحنو  األلفاظ  واليالرب من  حقيقتهق,  جتختريرات  ام ؤ م)  ا  يت   ) ية اغل  تمعبية 

  [ 6ص:]سالمى اإل, وعل لم املتميزس املاء على  ضالق
 
 

  ص و ص لنا  فير ت
 ة: م ح األفالو   األمانة
ومها ل ع  حة وص ,  لومهاا قي صحة عهلاعم أ  ح , وصالااهلعم أيف صالح    مة أل ا  حإن فال

 قد ف  أمانة, ري  غالعلم ب   يفدث  تمن  ف ,  ونفصي   أو  نيرو   ما في  ,ءناأم  ارجاهل  نأن يكو 
 عثرة حجر مة  ألح افال يلسب يف وضع, و حةبقر لم  الع  مسَّ 
حمشيال  قال اخل خ  باني:  سح  رضمد   ال   ءو...ذكا  ل,هاجل  منر  ش   أمانة   غري لعلم 
 [ 2_22ص:.] قلعللى اع  نكبة   ة جله حبه صدق اليصا

 [21]مافيه  ءالشق جب اتو   ةانيخلاو   رين داال  يوجب سعادة   نة ماألفظ اح  *
 [44]الدولة  عن   دينلفصل ا اةدع   "ينينراصع ال"  ـباليوم  ن  و سم امل  *
 [54  ]عاقو لل  صلنط اغض"   ه  س  سُ ن أُ ة, م يالعصرانب  مذه  *
ُزَكَّ ائخ  وما  لته,اجرح عد  هتنأماتك  من ه  *  [180]ىن مب 
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  هجر املبتدع
 : هجر املبتدع

, والنفرة منه, عته طمقاجره, ليضعف عن نشر بدعته, فإنه إذا حصلت وز بتدع قمع امل
 حره. كالثعلب يف جابت  

, ةعام ابلوتغرير  ,  فهذا تزكية له, وتنشيطببدعته    سيسه طته, وترك تخمالأما معاشرته و 
جر على ذا من احلفال بد إ (  غالبا    ه ن يقودبيد م  فهو  ,  تق من العمى ش عامي م) إذ ال
حلجر الصحي الستصالح حوال اجلماعة, وهو ألزم من احا  للداينة وأ صالستا  املبتدع
   [11ص:ن.]األبدا

  ط اهلجر: ابضو 
واانت  إذا كف هجألور  لظهالغلبة  مشروعية  السنة كانت  املهل  قائبر   على مة  تدع 

والكثر   وإن كانت  ,أصلها للمبتدعة  القوة  و ة  حول  وال  قو _  ابهللال  إال  فال ة   _  
و  غري املبتدع  الشرعي,   ابهلجر,ع  يرتد   هال  املقصود  يشر   وال حيصل  اهلجر مل  وكان   ع 

 [45ص:الشر.]خشية زايدة    مسلك التأليف,
 دع وبدعته: ملبت ذر احلا
ااملبت ذر  حا وأعمل  بدعته,  واحذر  واللو دع,  مرباالء  هللاعء  إل  وتقرب  بذلكه,    , 

ودفع   ,احلصمل اوهلا يف رعاية  شريعة وأص قواعد ال  شرعي, منزاٍل علىوهبجره اهلجر ال
 [ 47ص:وى هجرا , أو تركا .]املفاسد, وإايك مث إايك من أتمري اهل
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 معجم املناهي اللفظية 
 ليون: يإسرائ

والتعديل فيما طرأ على   حالزيد آل حممود رسالة ابسم: " اإلص للشيخ عبدهللا بن  
رهم لوا بكفأبن " يهود " انفص فيها تقيق ابلغ    لتبديل "من اارى  صاسم اليهود والن

إسرائيل, ك بين  زمن  إسرائيل  بين  أبيه عن  عن  السالم  عليه  اخلليل  إبراهيم  انفصال 
إسرائي لبين  اليت كانت  الفضائل  فإن  ...وهلذا  منها شيء, وهلذا آزر,  ليهود  ليس  ل 
حيجب عنهم رذائل, ئل و فضا  م فإن إطالق اسم بين إسرائيل على " يهود " يكسبه

  ليهم الذلة املغضوب عليهم الذين ضربت ع يهود  تميز بني بين إسرائيل وبنيفيزول ال
عليه  املسيح  أتباع  إل  نسبة  ابملسيحيني   " النصارى   " اسم  إبدال  جيوز  ال  كما 

و  ألن السالم,  العلماء,  استعماالت  وال  التاريخ  يف  هلا  وجود  ال  حادثة  تسمية  هي 
, وهذه هود بدين موسى عليه السالمن املسيح وحرفوه كما عمل يا ديبدلو   النصارى
 [ 44ص:مساهم هللا " النصارى " ال " املسيحيني " ]س هلا أصل, وإمنا تسمية لي
 هللا هللا: 

الذكر   مشروعيةم  يف عد  مهمتعال, حبث    المة حممد صديق حسن خان رمحه هللاللع
املفرد  ل   "هللا"    ابالسم  أصل  ال  و  الكتيف    هوأنه  يفاب,  وال  السنة,  يف  أقوال   ال 

 [ 56ص:املفضلة.]هللا عنهم, وال عن أحد من أهل القرون  الصحابة رضي 
 هللا ابخلري: 

هذا كالم سئل الشيخ عبدهللا أاب بطني عن استعمال الناس هذا يف التحية, فقال: "  
 هللا ك  صبحورضيها وهو السالم, فلو قال:    ,خالف التحية اليت شرعها هللا  ,فاسد

 [61ص:كر."]حك ابخلري بعد السالم فال ينابخلري, أو قال: هللا يصب
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 هللا يسأل عن حالك: 
 [ 65].قال الشيخ أاب بطني رمحه هللا تعال: هذا كالم قبيح ينصح من تلفظ به

 إل الرفيق األعلى: 
امل املسلم  املسلم يف حق  يقول  أن  النبوي  اهلدي  من  أو يتليس  أو رحل,  قدم,   :

م يف عدم الشهادة ألحد جبنة أو انر إال من فيق األعلى, وقاعدة اإلسالذهب إل الر 
متنع هذا اإلطالق يف حق غري من شهد له   _    شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم

 [ 76ص:ابجلنة.] لم صلى هللا عليه وس
 إنسانية:

 د حلُح الوامُ وخاصتهم, ويست   تهمعام اتسع انتشار هذه اللفظة الرباقة بني املسلمني  
   نفسه حني يقول: هذا عمل إنساين.

صفوف  حىت  وهكذا   معىن مو   واملثقفني  ,املتعلمنييف  على  أهنا  املسكني  يدري  ا 
ا ضد  الدين, فهي دعوة عليه, ألهن  وأهنا كلمة يلوكها بلسانه وهي حرب   ماسونية " "

  ابلدين.ة الانيإل أن نواجه املعاين السامية يف احلياة ابإلنس
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إل   يقة قول املنافقني: )ق شإهنا يف املعىن  

   [14البقرة:( ]  نشياطينهم قالوا إان معكم إمنا حنن مستهزئو 
املسلمني  واخلالصة حماربة  إهنا  رسم :  وميحى  اليهودية,  لتبقى  اإلنسانية,  ابسم: 

 م. اإلسالم قاتلهم هللا وخذهل
على شرحه وبيانه هلذا املذهب الفكري   يخ/ حممد قطب ى هللا العامل اجملاهد الشز جو 

[ 604_589مذاهب فكرية معاصرة " ]ص:" يف كتابه النافع: "اإلنسانيةاملعاصر "
 [ 88_87ص:.]ةفانظره فإنه مهم. واهجر هذه الكلم
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 : ملعلى سيدان حممد صلى هللا عليه وس  اللهم صل 
الصديق, ر غم لل  ذان ابلسيادة..." مطبوعة, سالة ابسم: " تشنيف األ اري: أمحد بن 

. ومن قراءهتا ذكر املروايت اليت فيها السيادة  ى عل وقد جلب فيها ما وسعه اطالعه  
ليس  أنه  من  احملققون  قرره  ما  لدي  ال  أتكد  أصهلذه   " سيدان   " داخل زايدة  ال  ل 

 وال خارج الصالة.   ة, ميي هار الصالة يف التشهدين والصالة اإلب
وتلميذه كلمة:    ذلك  وعلى  والفريوز آابدي,  القيم,  وابن  تيمية,  ابن  اإلسالم  شيخ 

 آخرين. افظ ابن حجر, والقامسي, واأللباين يف خلق  احل
 [73_72ص: أعلم. ]  وعدم ذكر السيادة هو مذهب احلنفية. وهللا 

 رجال الدين: 
وداي  مذاهبه  بشىت  الغريب  الفكر  يف  ي انالدين  ابلته  املصحوبة  العبادة  أو عين  رهبة 

ه عن اعط هذا أن رجل الدين ال يصلح لفهم أمور املعاش لسبب انقالوحشة. ومعىن 
له   اإلسالم الذي ال يعرتف أبن هناك رجل دين   حمبة الناس, وليس كذلك يف مفهوم

 اختصاص فكل مسلم رجل دين ودنيا.نفوذ و 
 عليه وسلم  على لسان رسوله صلى هللاهللا هعفالدين يف املفهوم اإلسالمي هو: ما شر 

العبد مع ربه ومع عباده على اختالف طبقاهتم وينظم أمور معاشفيما ي ه نظم صلة 
 ساطة بشرية. وسلوكه. من غري وجود و 

يسم  ما  اإلسالمية  املعاجم  بواسطة وهلذا فال جتد يف  تسربت  وإمنا  الدين,  برجال  ى 
ا االصطالح يف  ستاذ احلوايل عن هذسط األوقد ب املذاهب املادية وخاصة: العلمانية.

 [ 170ص:: " العلمانية " فشفى, ويرجع إليه. وهللا املستعان.]كتابه
 

 [ 31ــــــــــــــــــــ]



 الثقة ابلنفس: 
للشيخ حممد   تقرير  إبراهيم رمحه هللا  يف  ملا سئل عن قول من قال: جتب بن  تعال, 

وال تكلين   ابلنفس, يف احلديث: )الثقة    جتوز  , والالثقة ابلنفس, أجاب: " ال جتب
 [ 110ص:]عني..( "  طرفة  إل نفسي  

 جاهلية القرن العشرين: 
وغض   تسمح,  من  التعبري  هذا  يف  ما  األلباين  العالمة  اإلسال  بني  ظهور  على من  م 

 [ 131ص:] ويل ماتع, فلريجع إليه فإنه مهم.الدين كله, يف مبحث ط
 الدين اإلسالمي:   روح

عامية الثقافة املعاصرة " جف مهول من " ون يف زمحة و ذا الزمان يعيشم يف هلأهل الع
ومن : توليد املصطلحات " ومن الوقوع يف دائرة " اصطالح الصوفية " من حيث ال 

رو   " مثل:  وحنوه,  اللفظ  هذا  هذه:  ومن  " ا  ح يشعرون,  اإلسالم  روح   "  " لشريعة 
حانية, فيها رو  انية, وهذه اجملالسةا روحههذه البالد فيومعلوم أن لفظ " الروحانية " و 

ال عهد للشريعة هبا, فعلى املسلمني جتنبها, وإن    ات صوفية, حهكذا, كلها مصطل و 
هلا جيد  البصري  فعند أتمل  بريق,  هلا  للشريعة كان  منابذة  على  تشتمل  أو  ها خواء, 

 [173ص:وجٍه ما. وهللا املستعان.]ب
 سالم حار: 
 . حار, لقاء حار, وهكذا  سالم  : ت املولدة قوهلممن العبارا

الواردة    رارةواحل اللهجة  هذه  عن  الكف  املسلم  فعلى  وأثره,  السالم  ينايف  وصف 
تيتهم  فهو  املؤمنني,  صدور  يثلج  والسالم  هللا,  أمساء  من  اسم  والسالم  األجنبية, 

 [185ص:بينهم.]  مانوشعار لأل 
 [32ـــــــــــــــــــــ]



 الضمري: 
 لب من خري أو شر. ر, وهو: ما ينطوي عليه القملستو و الضمري يف: اللغة ها

. اإلطالقات يف عصران احلاضر قوهلم يف جمال النفي ذما : فالن ال ضمري له ومن مولد
 الوجدان.  :وعنده ضمري, وهكذا, ومثله سواء لفظ  ,ومدحا : له ضمري

غابت كوهذ لذلك  فإنه  واالصطالح  املواضعة  فاسد  من  واملتقيا  التقوى,  , لمة 
العزةاملسلمو  ألفاظ  من  وحنوها,  وا,  ومتجيد  ,  ابهلل,  و لصلة  الشريعة   شرعه دينه  يف 

 [216ص:املطهرة.]
 رأي الدين, رأي اإلسالم, رأي الشرع: 

يف   الشائعة  األلفاظ  اهلجري,  امن  عشر  الرابع  القرن  إطالقخرايت  مرفوض   وهو 
 " رأي   : البصرية  شرعا  ألن  رأي   " اللغوي  معناها  مع "    إذا جتاوزان  اللغوي إل  ناها 

رأي    " باآلخر  يرتدد  والرأي   " والصوابنيالعلمية  اخلطأ  من   .  منع   صار  الواضح 
فهذا يقال إطالقها على ما قضى هللا به يف كتابة وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم,  

 اإلسالم " وهللا سبحانه يقول: ) وما كان إن الدين عند هللا فيه " دين اإلسالم " "  
 .. ملؤمن..
"  هللا    فتشريع فيه  يقال  و لعباده  وأمره,  وما كان  حكم هللا,  وهكذا,  وقضاؤه,  هنيه 

 كذلك قال يقال فيه " رأي" والرأي مدرجة الظن واخلطأ والصواب. 
ل: " رأي كن يقاين " ولأما إذا كان حبكم صادر عن اجتهاد فال يقال فيه " رأي الد

 أو األقوال. لقولني  أحد ا  يف   اجملتهد" أو " العامل " ألن املختلف فيه حبق
بن حبثا    وانظر للشيخ حممد  اإلسالم,  مفاهيم  لبعض  األفهام  تنوير  مهما  يف كتاب:   

  [224_223ص:.]73_61إبراهيم شقرة,ص:
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 عاملية اإلسالم: 
ر معاصر يدعو إل البحث عن احلقيقة الواحدة اليت تكمن وراء املظاه  العاملية مذهب

اتعددة  امل املذهبية  اخلالفات  املذهب  يف  اإلسالم, ملتباينة, وهذا  دين  لينسف  ابطل 
بني احلق والباطل, أي بني اإلسالم وكافة األداين, وحقيقته هجمة شرسة على   جبمعه 

 م ؟ اإلسال
العدو الكاسر فكيف نقول عاملية اإلسالم, فنخ الفكري  ضع اإلسالم هلذا املذهب 

, وحنط إل القاع ل اإلسالمم والعاملية ( لنظهر فض اإلسالل: )  على الدين, أال فلنق
 اها اإلسالم. هب وحنل حماما دونه من مذ

م عاملي خيضع هلذا والفرق أيضا  أان إذا قلنا عاملية اإلسالم أشعران السامع أن اإلسال
: اإلسالم والعاملية فنحن نبني دين اإلسالم وحكمه على هذا قلنااملذهب, أما إذا  

 [ 222_221ص:]ي اجلديد أو القدمي.الفكر   جتاهاال
 تطور الفقه اإلسالمي: 

الفقه اإلسالمي اثبت ال يتطور, ألنه بنفسه يتالقى مع مجيع ظروف احلياة يف كافة 
 الفقه اإلسالمي والتطور.   األزمان, واألماكن, وإمنا يقال:

   [223]نتبهوتلك الدعوة إل ) تطوير الفقه اإلسالمي ( حقيقتها خروج عليه فلي 
 موقف اإلسالم من كذا:

من اإلسالم  وموقف  الراب  وهذا كقوهلم  وهكذا,  منها,  اإلسالم  وموقف  السرقة  ه, 
استصغار لإلسالم, كأن   فيه  أحكامه السر التعبري  اإلسالم, وكأن  أمام   قة شيء كبري 

 يها, فهي تنبئ عن االعتذار والتربير. حنوها فيها ما ف 
  [223ص:]لراب.يف ا ملاذا ال نقول: حكم اإلسالم 
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 : إلسالمي, التصور ايالفكر اإلسالم
 ! ومنها: " الفكر اإلسالمي " و " الفكرة اإلسالمية " مبعىن اإلسالم ؟؟

فكرا    " الوحي  ومصدره  اإلسالم  يكون  أن  يصح  يفرزه   الفكرو    ,"  وكيف  ما  هو 
 ساين ؟ ر اإلنهر للفكالعقل, فال جيوز حبال أن يكون اإلسالم مظ

وإن كان بعض الكاتبني أدرك اخلطأ  صوم, والفكر ليس معصوما ,  مع   وحيواإلسالم  
فإنه من ابب يف هذا االصطالح فأبدله ابصطالح آخر هو: التصور اإلسالمي "   "

 لفكر احملتمل للصدق والكذب. رفع آفة أبخرى ألن التصور مصدره ا
املصطل تعحوهذه  مجيعها  املولدة,  الكل ات  األين  " مة  األيدلوجية   " مبعىن   جنبية 

اإلسال األصو  اال  .ميةل  نبذ  املسلمني  معناها فعلى  يف  الركيكة  املولدة  صطالحات 
املذ   " هذا كتاب:  يف  وانظر  واإلميان,  العلم  حببل  الصلة  تقطع  واليت  هبية ومبناها, 

 [ 224ص: ]لألستاذ/ حمسن عبداحلميد. فهو مهم.مية والتغري اخلضاري "  اإلسال
 : هلل   مةعصال

احلفيظ,   احلكيم  مثل   وهذا اللفظ هو معىن عدد من أمسائه  ة توقيفي  أمساء هللا وصفاته:
واملشهور أن   ويل يف اإلطالقني وقفة  الكاملوليس من أمساء هللا  ,  الكمال هلل:  وكقول

  [ 241]إذ العصمة ال بد هلا من عاصم فلينبه  ق هللا تعالهذا تعبري ال جيوز يف ح 
 خ: غسل امل

في  ر ب عصتركي تلوث  من  يعين  المولد  يكدر صفو  مبا  اإلسالم, كره  ونقاء  فطرة, 
والغسل ال يكون إال للتنظيف, ففي هذا اإلطالق املولد تناقض بني املبىن واملعىن, 

تركت مصط  الفكر, فهال  تلويث  املخ,  تلويث  إطالقها: فليقل:  على  الشرع  لحات 
 [251ص: ا.]مسلم, كافر, منافق, مبتدع, فاسق...وهكذ
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 شيخ اإلسالم    ر ل آاثإاخل  املد
 : اإلسالم ابن تيميةوة شيخ  أسباب ق

اب أن هللا سبحانه قد منحه أسب الم رمحه هللا تعال, وجدس شيخ اإل من نظر يف ترمجة 
 وهي:   , النصرةُ ب لقوة اليت تُبىن عليها قُ ا

تالل و   الثبات هللا  بذكر  هللا اطو   لعاهج  صل   عة  رسوله  هللا وطاعة  ع ى  وسل    م, ليه 
نوا اي أيها الذين آم   وقد قال هللا تعال: ) ,  الصربو   ةوالسنإلسالم االتفاق مع أنصار او 

واذكروا  ل  إذا فاثبتوا  فئة  تفلحو قيتم  لعلكم  وال وأط*    نهللا كثريا  ورسوله  هللا  يعوا 
 20][4645,األنفال](ن ريصابالع  ربوا إن هللا محيكم واصوتذهب ر   ا وا فتفشلو تنازع 

 والوالايت:  ملناصبايف    زهدلا
, , والكف عن زخرفهايف املناصب والوالايتزهد  ر اللنصواوز  باب الفمن أعظم أس

ة منهم اإلمام ادئمة اإلسالم على هذه اجلن شيخ اإلسالم كذلك, فقد كان أكاوكما  
 هاايت فقال الوالو ها,  ا فأابدنياله  أتت  يف ترمجته  وهلذا قيل   تعال   رمحه هللا   أمحد بن حنبل

زل عن مثنها ُمقدما  ابلتنا  دقعمن    وهللا ون  ومغب   اأان هل  ويقولتطلع إليها  ني من يفمسك
  [28]ئ حسيب نفسهوكل امر   ب علمه ويقينه ة على حساينواملال  شيء من دينه

 ة ال العظامية: امي العص
 يبكان أول  يقن  ليس الفىت م           ا أنذاول هـــــــ يق  إن الفىت من 

الفس لعشاق  _  عصبيحقا   ا  الطبقية ة  أبجماد_  يتغنون  وقد أسالفه   لذين   , ا سفلو ت  م 
الناس أبه  نعم اآلابء, ولكن ,  تقذروا  ليهم وأذوائهم وقدويستعلون على  لُيقال هلم: 
ة أخية, أما لحي بوسج  ر الكاملرء بوصف أبيه, مثل افتخاار  بئس ما خلفوا, وإن افتخ

 [ 28ص:.]يشاءه من  تي يؤ ضل هللاتني, فذلك ف لفضل فاز اب, و نينين مجع بني احلس م
ــــ ــــــــــ  [ 36]ــ



 : ا وآاثرهاأسباهب  لشيخ اإلسالم انية  ة الثجنسال
 والزين بدهللااه الشرف ع ام وستة شهور...ومعه أخو ة ع يف القاهرة ملد  ة:الثاني  السجنة

من   يها وف  ول, نز الالكالم ومسألة  العرش ومسألة  لة  أب مسي بسب...وهعبدالرمحن,
 عمل. ال  د يفجلان واابإلمي  النفس   هللا ما ميأل ذات    ق يفصدوال  طولية, املواقف الب

ا عليهم يف حال خروجهم, فمنعه دع بتهل, و أن أخاه الشرف, ا  وكان مما جرى فيها
 ق." به إل احلاللهم هب هلم نورا  يهتدون  "    بل قال:  الشيخ وقال له:

 ن عوحبث  فس,  ٍم للنوهض   , عُخُلق رفيمن  مه  أعظ ا  ومه من أدب جم ,  فلله ما أعظم
إذا نيل من   وأين هذه من حالنا,رحلة,  تساوي    فائدة  _  هللا وأمي    ذه _ ق, وإن هاحل

طو   منا عضب واحد   لنا و سخ  فاللهم اجعل  الدعاء على عدوه,  أنواع   ملن , وجلب 
   [34ص:]. احلق إل  به  يتد آذاان  فيك نورا  هن

 ن: لسنع ابا اتقفو األثر, و   :دالتجدي
فو وأنه ق  ديد, جتعىن التعرف م اإلصالحية,    عوته ود دية,  تجديمام المن حياة هذا اإل

 من حال الألمة ابلعودة ما رث  , وإصالح  والتوجه مع الدليل  إحياء السنن, األثر, و 
 إلسالم. ا  لألهنارا   ذا صارت دعوته, ومؤلفاته موهل  هبا إل الكتاب والسنة, 

هن الومن  زيوف  نعرف  املعاصرة من  ديتج لات  دعواا  لشاب  بعض مندية   ة يف وث تهم 
 صول, والتجديد يف فقه, والتجديد يف األيف الجديد  لتإل االدعوة  .  تقادالفكر واالع 

  [38ص:.] بول السنة, وهكذا من دعوات هتدم الدين, وتضر ابملسلمنيموازين ق 
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 طويل: و ريق اإلصالح شاق  ط
لداعي ره, فال بد لملكاا, و ااياألذخاطر و وف ابمل وطويل, وحمف  قا شصالح  طريق اإل
له قة, وليس  امرؤ نفسه ابملشا   هذا أن يشحنلكن ليس معىن تحمل, و وال  رب من الص

لسان صدق يف  يقول: يلماأل   رصيد من علم, وال حصانة من إخالص, وال  مث   ة, 
 ء مبا ال التعرض للبالن  من هذا  !! فإ   تعال بن تيمية رمحه هللاااإلسالم    قدوة بشيخ

وليطاق م,  اه  السالبة  ردو ملن  مسدات  العلى  موة و عدرية  وهللا ال ا ال خيفى,  العلم 
 [37ص:.]أجر من أحسن عمال    يضيع

 مقتطفات من سريته: 
ج  ا ا, واستخر ت النصوص, وشق األهنار منهالال قوته يف تفجري دمن مظاهر قوته...**

مرة هتا  راءه وق يف كتب  دفعة إل إدامة النظر  العلم  دها تعطى طالبح , وهذه و كنوزها
 [ 23]بعد أخرى

ذا  سالم, وهكاإل  من وظائف أهل   ُأمور املعاشاالقتصاد يفميان, و اإلن  م   بذاذة** ال
ما أحاله يف املعاش, وتطلب املالذ, فه  فُّ سالم رمحه هللا تعال جمتنبا  الرتَّ كان شيخ اإل

 [28ص:ن أدب.]م
شتغال به, ن االل م  مت, وال طالعة  تروى من املالعلم, وال   شبع منت   تكاد نفسه ال **  

 [ 29ص:] ه.في  حثلبمن ا  تكلالو 
اب: السياسية الشرعية" ب كتوكت  العصروهو قاعد بعد    ية"العقيدة الواسط"ب  ** كت

 [70ص: بني الظهرين.]  ويةة, وأملى احلم يف ليلة واحد
, ة اإلبداع, وقوة احلجة ييف غا  .وكانت مؤلفاتهاته من حفظه...لفؤ  متب ُجل  كان يك
 [ 24]والشُّبهبه  شَّ ال  نلصة مبل خا  بكدرٍ   ة يب, غري مشوبلرتتوا  ف يصنالت  وحسن
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 ة: صر تفوائد خم 
وال   ا,بهية ال يعزل صاحلم والالع   : "ديه, يف وصيته لول** قال الباجي رمحه هللا تعال

    [19:صها.]اهلا البسى من مجر يع
, انمع جيت فيه ال  ه, واملكاثرةنميتعه وتمج ال و ن ابملالقلب والبد لم وإشغاللع احب  **
 [ 30ص:]ا.لى حالنمن ذاك, فلنبك  ع  من جهدك ووقتك ضاع حت هذا  كلما منف

 سبيله بعض األذى فليتحمل ه يف مر, فلم يقبل منه, وانلذا نصح أب ** املُحتسب إ
 [33ص:ان.]حسثر إبامه ابحلق من أخيلو قي  ضية, ولنر ذلك بنفس  

 
 
 
 

  املذهيبالتحول  
 ذاهب الضالة: أهل البدع وامل  ة مناكحةور خط
ه، قال 184 اخلارجي املتوىف سنة  سي, السين  مثان السدو بن ظبيان بن حطان  عمر 

التهذ أمره":  (128_8/127)  يبيف  آخر  يف  رأى  صار  اخلوارج,  أن  وكان   رأي 
فيم  ذلك  عمة  ناغبل  اسبب  ابنة  رأي    أن  فت وار اخلرأت  ع ري لوجها  ز ج  ذلك دها   ن 

 " هبها.مذ فته إلصر ف
الضالة من خدش لالعتقاد.   ملذاهبهل البدع واتعلم ما يف خمالطة ومناكحة أذا  وهب

العرا قلب  أوما  من  سنيةق  سنية أقل إل    , كثرية  مصاهرية  أكث  ية  إال  أهل شيعية  رة 
   [91_90ص:.]ب الدين اخلطيبة " حملريضعال  : " اخلطوط, كما يفعةلسنة الشيا
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 لود املو   تسمية 
 ة املولود: العناية بتسمي
ذي ، ذلك النوع من االسم الهللا: أن ال يكون يف االسم تشبه أبعداء  اتهومن أبرز مس

 د ساي فمملغارب، أو عرض إعالشارق ابال املبعض أهل ملتنا، نتيجة اتص ق إليهتساب
لى ع  بضاح وتراخ يف القفض جنلة من أانس، وجهل من آخرين، وخحني غف   على 

 الق. فاضل األخ
ة، هبي ذى حلاهلم، إذ كيف تراه متسلسال  من أصالب إسالمية كالسبيكة الأال إنه لريث

 عليهم من ضب هللا غمساء  سميا  له أبوية أجنبية، م يصبغ مولوده هب مث متوج به األهواء ف
 وغريهم من أمم الكفر ؟! وعيني  يوالش  ى ر نصااليهود وال

ا بعامةنيملسلم فعلى  تسمية الع خباصة  العربية  اجلزيرة  هذه  لأه  وعلى ،  يف  ناية 
 ... نن لغة العربن سعمواليدهم مبا ال ينابذ الشريعة بوجه، وال خيرج 

 وشرعا :   ضة لغة املرفو   األمساء
األمساء   تلك  املاألعج أما  املرف   ولدةمية  الكفر  وشغل  وضة ألمم   بلغ   قد  اليتو  ،رعا  ة 

أبمسا :  هبا  فالشغ   شدة  من   احلال اإلالتكين  و ء  منها،  اانث  معصية  ة، جملاهر هذه 
 مضافة إل معصية التسمية هبا، فاللهم ال مشاتة. 

 فايل،   -اإلبرة أو احملرقة   :  هاومعنا -سوزان  ني، جويل، دايان،  ، جاكل يرادومنها : آن
 منوليا، هايدي، ايرا. مااي،  دا ،نسي، ل، الرا، لندا، كلورايفكتوراي

األ  بفارس  -عجمية  األمساء  وتلك  أو  تركية  أو  ودت، حقي، رفت، جم : -ربرية  ية 
 … فوزي، شرييهان، شريين، نيفني

 . و، فيفي، ميمي .زوز   تلك التفاهة اهلمل :
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الغرام  األمساء  الرخوتلك  أحالم،  ية  املتخاذلة:  غادةتغري  يج،ر أوة  انهد، د،  فاتن،   ،
اجل :  هلاءا  بضم  وهو ،هيام يشبه  داما  أو  العشق  من  اإلبلنون  يصيب   تحها وبف ،ء 

 ها.ر وهكذا يف سلسلة يطول ذك  ي ال يتماسك.الرمل املنهار الذ :
 مسه: املولود يعرف دينه من ا 

اء أبن  زمني  ف عرف دينه من امسه، فكيولود ي تاب يقرأ من عنوانه، فإن املالك  وإذا كان
عن ممن حيجب    –وهللا    –فعجيب    ين ؟! ر لكافلمني وفينا من يسميهم أبمساء ااملس

ف شعاره  لسان مولوده  عن  شططا   للشرع،  منابذا   امسا   ليختار  املضايق،  هذه  يلج 
ها جيد في  يه لغة العرب فلما ضاقت علفكأمنجمة املولدة،  ب، متغلغال  يف قتام العلعر ا

 . هما يتسع السم مولود
 : لألب  حق   لتسمية ا

م حق منازعته، فإذا تنازعا فهي وليس لأل  أحق بتسمية املولود    خالف يف أن األب ال
ال  ب. ألل فعلى  ذلك  على  املوبناء   عدم  بني وامل  شادةوالدة  التشاور  ويف   نازعة، 

 حبال الصلة بينهم. وتوثيق  لفة  واأل  يدين ميدان فسيح للرتاض الوال
 : االختيار  حسن

واملعىن اللفظ  يف  احلسن  االسم  اختيار  األب  على  الشرعي يف    جيب  النظر  قالب 
  فا  ير لألمساع، حيمل معىن ش  مقبوال  حسنا ، عذاب  يف اللسان،   :  كون في ،ان العريبواللس

ووصكرمي الشا ،  دلت  مما  خاليا   سابقا   أوريعة  فا   ترميه  ثة لو  :  مثل ،كراهته    على 
  ملعاين الرخوة.التشبه، وا   العجمة، وشوائب

لم لى ععناه ، ع ه، ومقلبت النظر يف سالمة لفظ قد  و ومعىن هذا أن ال ختتار امسا  إال  
 أحكم. لم و سو أهف يف سالمته مما حيذر،    بصريا    ووعي وإدراك، وإن استشرت 
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 حياته آاثره موارده يم اجلوزية  ابن الق
 مؤلفات كثرية احلركة قليلة الربكة: 

لقارئ للكتاب امسا  ا  جيدرية احلركة قليلة الربكة, إذ  .كث...ين ملعاصر مؤلفات اكثري من  
فيأخ الكتاجذااب   بلهف وشدة, ولذ  ما ب  إ  كن  أذيلبث  ق  خذا  أن   ءةار يف     الكتاب 

 خامة الكتاب تناسي ضهزيلة ال   ةأو إل نتيج قضية إل : ال شيء,  معاجلة الينتهي يف 
 [ 98ص:مه.]وكرب حج 

 :هائناوف النار  أبدية   يف ابن القيمرأي  
حينما  التثبت  العلم  لطالب  القيميُ   ينبغي  القول يف مسألة البن  يبعزي  حثه فال , مث 

ظن د على الة الذيل يبعيف خضم مسألة طويل   دا  ار استط  ره ذك  ه, فلعلهمظنت   جيده يف
 وجودها فيه. 

 يلي:املثال ما    ى سبيلل وأذكر ع 
القيم مسأل ابن  النارحبث  أبدية  رواح " و " شفاء األ  يادبيه: " ح, يف كتاوفنائها  ة 

 يه على أأن ر   بينما  اء النار,قول بفنري من أهل العلم أن ابن القيم يكثل " وفهم  العلي
ب " أن النار ال تفين, وهي انر الوابل الصي فقد صرح يف كتابه "  ,  كل من ذ  كسالع

     [109_108ص:ليت تفىن انر عصاة املوحدين.], وأن الكافرين واملنافقنيا
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  الذاتية الرتاجم    
 يعة: شاخرتت مذهب ال  ملاذا

منسوب التأليف   عة "يت مذهب الشابسم: " ملاذا اخرت   ه كتاب1380  ة بع سنط
حمم إ ا  د ل:  األنطاكي...مرعي  الكتاألمني  خمتل وهذا  شخص  على  منحول  ق ب 

حقيقة    ب,و مكذ هذاال  الرافض و رت ل  له, كل  مذهب  فقاتلهم هللايج  أكذ   ة,  هبم, ما 
 [ 29ص:ديعة]وحقا  إهنم بيت الكذب واخل

 ي: ركل لز م لالكتاب األع   
ا  أصبح مرجكتاب  للزركلي  لألعالم  مهما   يفباحثلعا   والراغبني  على   ني,  التعرف 

 ليه أمران:إلتقان, يرد علدقة واة مؤلفه ااجم, وهو مع معاانالرت 
ا(1) يرت لزركأن  مل  العثما  جملي  الدولة  من سالطني  فهألحد  قومية نية,  نزعة  هي  ل 

 [64_63ص:] .اليطغ واأل  مألوهافيه جمموعة من ا  (2)   ؟  عربية أم ماذا  
 طه حسني: 

 [ 65ص:ه ]1393 سنة ر بفجوره, املتوىف شهو مل ب املصري, ااألدي
 لخطيب امع لديث من اجلآداب طالب احل

 السامع   راوي وآدابال  خالقكتاب: اجلامع أل
ار الكتاب نو تُه من أمدت ماد   ابسم ) حلية طالب العلم ( است ن ألفُت كتااب  سبق أ
, رمحه هللا تعال  ي خلطيب البغدادائمة امللة, ومنها: كتب  ة من أاجلُل  ا دونه  , وموالسنة

ق, الفائع ( ملا فيه من املبىن  لسامالراوي وآداب ااجلامع ألخالق    ال سيما كتابه )
اجل إذ كانامعواإلعداد  تع  ,  هللا  شرمحه  ما  فيه  ويسند  الباب,  يعقد  هللا ال  من   اء 

 [ 5ص:فني] من ألحنوا  بلغت    ث واآلاثر,دياألحا
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  ه, حكمه يقته , اترخيق ثيل حم الت
 ر للمرضى: و لزهإهداء ا

الزه  أخذ يف هذه السنني   الكفار  وما كاد    ,رضىملائه  إهدا  شكال  آخر من ور  هتادي 
 لمني. املسلدى  ر  حىت انتشقدم وساق,  لى  ع ية دعاإال وتقوم له ال  يفعلونه

ه, ومن ل فعلتإ  ة  ستبلغ هبم التبعية املاسخ لساان  دارا  ونسبا  و أظن أن العرب    كنت   ماو 
تر  أن  املظاهر  اأثقل  الزهورملى  حيمل  عقله  يف  ومستك_    ريض  إل ثر  مستقل   _

ن كان ن م ن سن تبع  ؟ فاهلل أكرب إهنا السنن ) لتدنه, وكان العكس أوليف ب  املريض
 [ 19ص:م ( ]قبلك

 ثيل: من التماية  الغ
  إبصالح أو إفساد ( ريها ) قصد التأثي ابختصار جيمعه

 : قصدفاسد منها ( يظهر بأن ) النبيه إل  ت وينبغي ال
 شغل الفراغ. 

 الرتفيه. 
 ب: له األسالي  صاغ وت

 ترفيه هادف. 
 [25ص:]ه بريء. وهكذا.ترفي
امل  **  خوارم  أول  من  املسلما ..و .... وةر التمثيل  الت من  أن  الت  حيمثيل  أهرت   ل فه 
 [36ص:.]العقل والدين ه صفة تذكر يف  وءات, وال من لاملر 

ع  , التمثيل**   ينفك  الكذبال  حبال  ن  الفعال,  ,  أن واأليف  وهللا  قوال...وعجيب 
  [40_ 39ص:].مساعهاهدة الكذب و مش ت الناس علىهافيت
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  وازلفقه الن
 بعض اخللف:   اعلى حساهب يعيش  ب السلفكت

كالم املتقدمني   :"  الكنيالسعال, يف " مدارج   تل ما قاله ابن القيم رمحه هللاما أمج
 هـ أ.  كة.ري قليل الرب كث  , وكالم املتأخرين قليل كثري الربكة 
من ك رأينا  يف وكم  السلف  من كتب  معدو تاب  _   مث  دات, صفحات  متعامل  ينشره 

 ل , إذ لو قيل لكيها إبحسانات, آل أثر له فلصفحئات ا_ يف م  سابهعلى ح  ليعيش 
ا, ما بقي لكاتبها إال غلة يستثمرهو   يء, ه منها شكانك ملا بقي لم   عي إل تعليقة ارج

  [109_1/108:جا.]شرهأو غدة حيتسب ن
 تسهيل السابلة مقدمة  

  1410)ز بن على آل عثيمنيالعزي  عبد  حل بنا ص  ةل احلنابيد معرفة  السابلة ملر   تسهيل
  ( حنو  ابملكرر,  3183حوى  ترمجة  اإلمام  (  املمن  سنة  أمحد  رمحه هللا   241توىف 
..فهو حبق كتاب حمرر, وال خيلو ميع..اجل ه رحم هللا  1380ة  نيات ستعال, إل وف

الثقخنيوحنوها كبار املؤر   امن مثلهم   مل يسل املؤاخذات, اليتعض  ن ب م مثال: أ,  تا 
 , والسخاوي, وغريهم. , والسيوطيرابن كثري, وابن حجلذهيب, و املزي, وا

 [ 1/1ج:]ةبل انحلا  الذي يُعد حبق أوسع كتاب يف تراجم طباقالكتاب  فكيف هبذا  
 اء ختم القرآن ع د  مروايت 

 تيمية: اإلسالم ابن    خ وب لشيآن املنسدعاء ختم القر 
وب إل شيخ اإلسالم ابن ملنس: الدعاء االقرآندعاء ختم  ختم    يف صيغ  لفاتؤ ن املم

 [11ص:.]إليهرف من نسبه  عوهذا مل تثبت نسبته إليه, وال ي...ه هللا تعال,ية رمحتيم 
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 نة عن أهل السنة درء الفت
 رعية: اعي وال الر   حبقوق  ةألمتذكري ا

 إذ   كل بلد إسالمي,عاء حبقوق الراعي والراعية يف  مجب ههنا تذكري األمة  من املناس
, وأمراض  مرضيةغري  سيئة قوق, ال بد أن ينتج منه آاثر  احلقيام هبذه  إن اخللل يف ال

 أقول: فرد واجلماعة فلايف حياة  ر ظهفكرية, ت
لكتاب ن يسوس الرعية ابعليه أ  جيب  عظم ماأإن  مني, فأمور املسل   من يئا   من ويل ش

 الشرك والوثنية, يناقضه من مظاهر    ا, ويزيل ما ر التوحيد من مشكاهتم والسنة, وينش
 اس ال أعدل وال أصلح للنكم و أح  وال   لناس هبما, إقامة للعدل بينهم, ا  وحيكم بني

شم العد هب ر يعة  ر ن  ففيها  والشم,  والرمحة  ملل  الصدور,  افاء  ق  يف  جال هللا ال  كما    
الناس قداي  ال: )وع  أيها  رب    الصدور وهدى جاءتكم موعظة من  ملا يف  كم وشفاء 

للمؤمننيورمح ]ة  سبحا  [57س:يون(  ) وقال  لقوم أحومن    نه:  حكما  هللا  من  سن 
تعال:  [50:ئدةاملا](نيوقنو  جع  )  وقال  شري  اكلنمث  فاتب  ةععلى  األمر  وال من  عها 
 [18ثية:ااجل( ] نذين ال يعلمو هواء التتبع أ

ن فال وربك ال يؤمنو   قال سبحانه: )من أعظم الواجبات,    شرع هللا تعال   ن تكيم وإ
فيما بينهم مث ال   حىت حيكموك  مما قضيت ويسلموا أ   جيدوا يف شجر  نفسهم حرجا 

  [56النساء:]  (  ا سليم ت
ا إال و عبدإال هلل أمر أال تاحلكم    إن    تعال: )لعبادة, قال هللا ا  جل أنواعمن أوهو أيضا   

 [ 40وسف:ي( ]  ن أكثر الناس ال يعلمو دين القيم ولكن  ذلك ال  إايه
  [ 59راف:ع األ( ]  ريهما لكم من إله غاعبدوا هللا   ه: )وقال كل رسول لقوم 
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تعال: فقال  ,  وشركا  يف حكمهشركا  يف عبادته    زلما أنغري  وجعل هللا سبحانه احلكم ب 
 [ 26كهف:ال]  (  ا  أحده  حكم  ك يفوال يشر    )

عز )  من   وقال  هلم  أ  قائل:  مل  م  ما  الدين  من  هلم  شرعوا  هللا شركاء  به  (   أيذن 
 [21لشورى:ا]

ا وال يشرك بعبادة ربه احلال صن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمفم  سبحانه: )وقال  
 [ 110:فالكه( ]  ا  دأح

عل  جيب  السعكما  واٍل  فيما  ى كل  ويدفعي  رعيته,  ويطهر هم,  عنضار  امل  يصلح 
احلجم بغري  تمعاهتم من  أنزل هللاكم  تعالما  واحمل  املوبقات  سائر  رمات كاخلمر , ومن 

هللا   ه بد يسرتعيا ع ) م  لم: قال النيب صلى هللا عليه وس,  مار وغريها الق و غاء والراب  والب
 ( متفق على صحته.   ه اجلنة حرم هللا عليهو غاش لرعيته إالو م ميوت  ت يو رعية ميو 

ط هللا يده, أن يكف عن ر منه: أن على من بسواحلذ  ,والتحذير   , به لهالتنب  ا جيومم
السموم املسلمني   ت  تلك  القاليت  البالد !! منوات اإلعال قذف هبا بعض  ية يف بعض 

وجه   توص  اخلصوعلى  على  اخلبيث  الرتكيز  يف عاجملتم   غريبذلك  املسلمة  ات 
ولباسهمأخ وغدوه القهم,  وخب,  ورواحهم,  إص ام,  عفت  رأة املراج  خ ة  وطهارهتا من  ها 

 ابحية" يف شىت وجوه: " اإل, واحليوانية, السفالة, والتبذل  اهبا, إل أحط دركات وحج
جيب الراع   كما  واللني,  ي  على  ابلرفق  رعيته  يسوس  قضاء جيتوأن  أن  يف  هد 

اجهم, وإيصحوائ ث  م خلري هلال  فقد  النيب صل بكل طريق,  أن  عليه وسلم ى هللا  بت 
ن ويل من أمر ليهم فاشقق عليه, ومميت شيئا  فشق ع ن أمر أيل م و   م منهالل : )  قال

 مسلم يف صحيحه.  م فارفق به.( خرجها  فرفق هبأميت شيئ
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جيب  السليم  امهتم اال  كما  التعليم  يف مبناهج  الأط  مجيع   ة  منهج  على  كتاب واره 
وم عليه  والسنة  األما  هذه  سلف  اإلسبتعل   يةالرع م  از إلو ة,  صاحل  العقيدة  المية يم 

هجها يف مجيع وتقوية منا  الدين, ئر أحكام  اائب االحنراف, وتعلم سشو   الصافية من
     م. يراحل التعلم
م    املسلمني  رعاة  على  توجيب  ومناه   سلل نع  اإلفرجنية  بجها  املدارس    د ال إل 

ى ن _ وكفلقرآدة اهاشت بأو أجنبية, فقد ثب ربية  ع  كانت تت أمساءاملسلمني, سواء  
 يف مؤمن إال  وال   اقع: أن أعداء اإلسالم ال يرقبون بشهادة التاريخ والو هبا شهادة _ و 

ال خيرج إال نكدا , بث  ذي خعا  ويبذرون يف نفسه شرا , والزيلون يلقونه  , فال يزاذمة  
ذر حلاذر  والده فيها. فاحليلقى أب  جيوز ملسلم أن   ري والتغريب, وال نصت من لل مكا  وإهنا

له صلى هللا عليه وسلم, ومحاية عة هلل تعال, ولرسو اطرس ومناهجها,  ه املدان هذم
 طتهم أبمتهم, أخالقهم, وقطع رابد  وإفسا  ينهم, انسالخهم من د  ناشئة املسلمني من ل

 . حلكيميز ال وال قوة إال ابهلل العز حو   وال
يف ظيفتها  ا وو وعزها  هجمدعيدوا لبيوت هللا  وم أن يالي  م املسلمنيدر حبكاما أنه جيك

ء واملصلحني, فتح حلقات الوعظ والتعليم للعلماام فيها الصلوات, وتاإلسالم, فتق
ى طاعة عل   تقبل يتعظ العاصي, وتتهذب النفوس, و و   علم اجلاهل,غافل, ويت كر الفيتذ 

 .طويال    ه زمنا  ُحرمت   ألمة طاملال   كثري خريا  رهبا, وحيصل بذلك  
 ه. رعيت ل  يراعن الواجبات على التلك م 

 أيمر  دها بكتاب رهبا وسنة نبيها, ما مل لسمع والطاعة ملن قاية فيجب عليها اما الرع أ
) ال   لم:ه وسعصية, لقول النيب صلى هللا علي مل ته يف تلك انه ال جيوز طاع, فإمبعصية 

 ى صحته. تفق عل ة يف املعروف ( م اع طا ال, إمنطاعة يف معصية هللا
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ع  صلى   وقوله  ال  هللا   ( وسلم:  معصيليه  يف  ملخلوق  رواه  طاعة  اخلالق.(  أمحد, ة 
 وغريمها. ,  احلاكمو 

, فقد الماإلسد يف مجع الكلمة معه تت راية هاله, واالجت صح له, والدعاءوجيب الن
قال: ) هلل ملن ؟    حة ( قلنا: لنصي م قال: ) الدين اوسل  ه علي  ثبت أن النيب صلى هللا 

 خرجه مسلم يف صحيحه لمني وعامتهم.(  مة املس وألئرسوله له و ولكتاب
عل النيب صلى هللا  أيضا  عن  قال:  وثبت  أنه  ييه وسلم  عليهن ثالث خصال ال  غل 

 م وهتن دع األمر, ولزوم اجلماعة, فإة  ة والمسلم: إخالص العمل هلل, ومناصح ب  قل 
 محد وغريه. اه أط من ورائهم.( رو تي

بع لويف  الصحيح  رواايت  عم املؤ أمري    ة وصيض  رضيمنني  اخلطاب  بن  عنه    ر  هللا 
عينوه, يلي أمركم, وأ  وأحسنوا مؤازرة منيف الصحيحني, وغريمها, قوله: "    املشهورة

 . مانةإليه األا  وأدو 
عنا ابي )  عنه, قال:    هللا  رضيامت  اإلثرة, فعن عبادة بن الصلى  رب ع وعلى الرعية الص

اصلى هللا سول هللا  ر  على  وسلم  عليه  يفوالطا  علسم   العسر عة  واملنش    ط واليسر, 
ندكم كفرا  بواحا  ع هله, إال أن تروا  ة علينا, وعلى أال ننازع األمر أواملكره, وعلى أثر 

 .( الئم   ومة لأينما كنا, ال خناف يف هللا ق  ابحل   , وعلى أن نقولبرهان  فيه   تعال  من هللا
 ه. متفق على صحت

  [98_78ص:] ى الرعية والراعي.جبات عل ذه من الواه
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 القنوات الفضائية: يف بعض   حرية الفكر
 البالد.....   عض عض القنوات اإلعالمية يف ب م اليت تقذف هبا بالسمو 

ق, واالعرتاض مي احل سالاإل  على التشكيك يف االعتقاد  دة  جاه   تعمل تلك القنوات
اعل  هللا  أحكام  ابهلل   حملكمة, ى  ورسو ت آايو   والسخرية  لإلابحية,   والدعوةله,  ه 

ومت واال الدين,  من  يف نسالخ  حييك  ما  إبعالن  املنافقني  وجماهرة   كني  صدورهم, 
مبقاال وااملضلني  الكفر,  الدينلتت  عن  والردة  ذل شكيك,  اب...كل  حرية   سم: ك 

 بؤفكون.    أينخر !! قاتلهم هللا معرفة الرأي اآل  دة !!يااحمل  املناظرات  الفكر !!
إألم  فليع أال   ع ن كاولئك  هلم  وحيبون  ن  فألنقول,  من  أن  النجاة  ذلك فسهم  تح 

هلل وآايته أاب قل   من قول هللا تعال: ) به, فله نصيب رضي الباب, أو أعان عليه, أو 
تستهز  إ ال*    ن ئو ورسوله كنتم  بعد  قد كفرمت  تعتذروا   [ 66_65وبة:الت]  (مكميان 

هللا يكفر هبا م آايت  مسعتن إذا  أاب  نزل عليكم يف الكتوقد    )   هللا جل شأنه:   وقول
تقعدو  إ  وا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريهيستهزأ هبا فال  إذا مثلهم  ن هللا إنكم 

وال املنافقني  مجيعكاجامع  جهنم  يف  ]  ا  فرين  و 140:النساء(   ]( سبحانه:  إن   قوله 
 (   ةر م يف الدنيا واآلخذاب أليين آمنوا هلم عع الفاحشة يف الذن تشيأن  حيبو الذين  

   [19ر:النو ]
ة: وهذا ذم  أثناء كالمه على هذه اآليال يف تع  تيمية رمحه هللا  شيخ اإلسالم ابنقال  

 ملنذم    , ويكون ابللسان واجلوارح, وهو قطب ذلك, وذلك يكون ابلقلب ف ملن حي
, وإما حمبة و بغضا  , إما حسدا  أقوعها يف املؤمننيبة لو حم  هبا   يتكلم ابلفاحشة, أو خيرب 

من أحب فعلها   , فكل وبغضا  للذين آمنوا  ا حمبة  للفاحشة وكالمه  هلا,إرادة  و شة  للفاح
 ذكرها.
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أيضا    أوقال  من  مسر مستنبطا   التنزيل  فكار  نظريه:  يعزُّ  عم ا  يل  أن ل  حمبة  تضمن 
الفاحش آ   ة يف تشيع  هذاالذين  داخل يف  عذابمنوا  يكون  بل  أشد,  ,  قد ه  فإن هللا 

الدنيا واآلخرة,   ة ابلعذاب األليم يفأن تشيع الفاحش  رد حمبةى جم ذاب عل عل ابتوعد  
عل ؟ بل ا قول أو فهب. فكيف إذا اقرتن  وال فعل  ال يقرتن هبا قول  بة قدوهذه احمل

اإلنسان ايبغ أن    على  فعل  من  أبغضه هللا  ما  والقذشلفاحض  وإشاعتها يف ة  هبا   ف 
امرأش  حُ , كما  معه مَر  ي عمل قوم ُحش  ومن رض  ذين آمنوا, ال  ة لوط معهم, ومل رت 

لهم عمها لكنها ملا رضيت فع , فإن ذلك ال يقع من املرأة, واطتكن تعمل فاحشة الل 
   [84_81ص:  ] العذاب معهم.

 لطائف العلم   
 [ 284ص:]. الَعامللعامل زلَّ ** إذا َزلَّ ا

 [ 285ص:هله.]  أاملاس بعهد النز أ  **
 [285ص:]. ب الكتبأنساسانيد  األ**  

 [286ص:غاثة الغريق ابلغريق.]ق كاست* استغاثة املخلوق ابخللو *
 [286:صهلل.]  عبوديةأعظمهم  ** أسعد اخللق  

 [ 293ص:]روا.ألعدائه كس ال  م نصروا و ** علماء الكالم ال لإلسال
 [294:صمعا .] له ومصنفاتهيف نس   ئ ألمر أن جيمع  ** قل  

 [298ص:.]هل قائل يء إيف الشن تض أ  ن بركة العلم* م*
 [ 298ص:صول.]منع الو   ** من ترك األصول 

 [300ص:]ضا .يتبع بعضهم بع** الناس أسراب طري  
 [302ص:يف االصطالح.]مشاحة   ** ال 
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 حقيقة دعوة التقريب 
 نشره: لرفض و ري ابلبشم لسل  شيعة لة واأهل السن   ريب بنيالتق   مسألة

ضل فاللعامل ال  * *"    تقريب بني أهل السنة والشيعة ة ال: " فكر قرأت كتااب  بعنوانقد  
أاثبه هللا, قد بىن   هلف مؤ قرأته, وجدت    فاري, فماخ/ انصر بن عبدهللا القاحملقق الشي 

ل قواد أ, إبسناةعلمي ألمانة الا   أعباءفيها  , تمل ةقي دقيقة, وث  دراسة مسائله كافة على  
 ا  يف مذاهبهم, وجاب لذلك كثري مد  مذاهبهم, وآرائهم إل مصادرها, والعُ رافضة و ال

و  األقطار,  األالمن  من  بعدد  على  تقى  ووقف  الدور عالم,  من  و عدد  املراكز, , 
واستدالل تباكتوامل ابرع,  وبيان  وإنصاف,  فبعلم  د  ,  رامن  يف   ئعة الئل كالشمس 
جلَّ النه فكرة ار,   " "قالت  ى  ع ها,  وجهلى  ع  ريب  وغاية وأابن  مقصدها,  دفني  ن 

هبا, للتبشري    مبا  املطالبة  سلم  أهنا   " ونشرهخالصته  مذهب   يف  "  ابلرفض   إطار 
 [9]ا عشرية " و " اجلعفرية "نثاالمامية " و "  قال: " الرافضة " و " اإل, ويُ يعةالش
ه  ** العهذا  الو  فكرة   " األول  للكت  تقريبنوان  أثناء  "  وإعدلتسجياب   يف   ادهه, 

املامرح عنوانلة  اخرتت  طبعه  مت  "جستري, وحني  أهل    لةمسأ  :  بني  السنة التقريب 
   قفاري ( الر  ص" ) ان لشيعةوا
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 الصابوين يف التفسري   راتتحذير من خمتصال
 : النية  صدق ساس يف  نة العلمية بُنية األااألم

ابأل  يف  لالعمانة  التحلي  والعمل  مية  واألداء  والتحمل  والبحث غ  البال و الطلب 
, ن شوائب اإلرادة لغري هللا تعالخلوصها م س يف صدق النية, و نية األساوالتأليف: بُ 

اجب الطالب, ني هذا الو قهللا تعال يبذلون فائق العناية بتل  هم إن العلماء رمخذا فهل
 [ 3ص:]اآلداب.وتصديره  

 لصابوين: كثري ل  ن وابجرير   صر تفسري ابن خمت
 ق مبنهجهما السلفي ا, لكنه شر ن كثري يف اختصاره هلم استجر تفسريي ابن جرير واب

عقيد التوحيد يف  وابن    ة  به,  خمتصر  واجريرفأفرز  بريئ,  خيالف ان  بن كثري,  مما 
 [10ص:تفسريمها.]
 ين: سري للصابو اصفوة التف

ى اخللــط بــني التــرب  مبىن عل   وهولصفاء  فأىن له ا  يسر وتلبغريم فيه تصفوة التفاسري اس
ــن ــني  ,والتـ ــزج بـ ــري إذ مـ ــن جريـــر وا تفسـ ــن  ي ابـ ــري الســـ بـ ــري الزخم  ,فينيل كثـ ري  شـــ وتفسـ

ــزيلامل ــيوالر   ,عتــ ــيالرا  ضــ ــي اطرب وال  ,فضــ ــيلرافســ ــرازي او   ,ضــ ــعر الــ ــاوي  و   ,يألشــ الصــ
 [10ص:]  م.هري وغ   ,القبوري املتعصب األشعري

 مصنفات الصابوين:
ء كتبــه, أو العــزو إليهــا, ألهنــا  م اقتنا, عداصةخب  وكل طالب علمعامة, م بكل مسل   على
  لنقــــل احملــــرفاب  لصــــحيحابلعلــــم, والنقــــل ا  ق ابلباطــــل, واجلهــــلاخــــتلط فيهــــا احلــــ ممــــا  

 [13ص:]
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 " مقدمة ابن أيب زيد القريواين لكتابه الرسالة" لف  الس عقيدة  
  :اينو يب زيد القري أرسالة  على  عدي تال
القريواين...املت  عالمة ال زيد  أيب  سنة  ابن  ر 386وىف  تعال.هـ,  هللا  يف ...محه  له  كان 

ؤلفاته حنو ت م وقد بلغ  طالوة,بارته حالوة و ع ى  عل ف رايدة, ويف صنعته غاية, و ليالتأ
 . فنيخالواحلديث, والفقه, والرد على امل   فسري,لت أربعني مؤلفا  يف ا

مؤلفاته:   أول  الرسوكان  ألاقدمة  "....وم الة  "  حاوية  وجازهتا,  على  صول لرسالة 
, فمن لصحابة رضي هللا عنهما  مة, وخيارها مناألطريقة سلف هذا    االعتقاد على 

اإلمي  م بعده بيان حقيقة  توحيد هللا سب كانان, وأر يف  الستة, وتقرير  أمسائه,   نه يف حاه 
وإ وتفو على  ا  باهتثوصفاته, كاالستواء,  منإثب  يفتها,يض كحقيقتها,  فويض تغري    اات  
 آمني.   ة, حلرب رمحة واسعا ال. فرحم هللا هذمتثيل, وال تعطي   للحقيقة, وال تشبيه, وال

م: " العقيدة اإلسالمية ابس ة مفردة  هـ . منشور 1414لعام  اهذا  وقد رأيتها يف مطلع  
عات املطبو مكتب    الناشر:  . بو غدةح أفتا له: عبدا...اعتىن ب"عليها الصغارش أُ  ناليت يُ 

هبا    ب.ل ية حب اإلسالم املُعتين   " بقل فرأيت هذا  تناوهلا  أ" قد  ابن  قلم  زيد, يب  م غري 
التحلف هذه  اوبعقيدة خت ذه يف نص ه   ا مبا سولت له نفسههبريف  عقيدته, فوظَّف 

, غشىما    تفويض والتحريفشاها من عقيدة ال, وعما  العقيدة ومعناها ففتح فيها ثُل 
واجبا  على   اخللق وهو بني أيديهم, فصارا     على وتعداي    ديه,بني ي  تفريطا  يف احلق وهو 

سنة لهل اتعدي البائس, نصرة لعقيدة أالسائس ودفع هذا  الد: كشف تلك  ل مَ من عَ 
هلا, وليحذر   من  لعقائدهم وأهلها, ومحاية   املخالفني  تسليم ملسلما  دخوالت  ون من 

يتمسح  أوال ملن  إم  قدهعتمبدهم  استدراجهم  فاسوحقيقته  مش ل  وف د  ابربه,   ب تح 
 [ 12  _5:صاهلوى وأهله.]  م, نعوذ ابهلل منشاقة يف صفوفه األهواء, واملُ 
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 رخيها وحكمها السبحة ات
عاداهتا, وهلذا مل وال يف  ,  يف اجلاهلية  لعرب يف تعبداهتا معروفة لدى ا  مل تكن  السُّبحة 

 شعره. نثره, و مها,  يف كال  كرهاهلا ذ   يرد
ه ي صلى هللا عل   النيب , كان من هدي  رسالة احملمدية اخلامتة اخلالدةلاوملا أشرقت مشس  

التسبيح ابألان الذي د  سلم و  عقد  عليه:  أمته  أ  مل, لَّ  اليدين,  اليد  أانمل   اليمىن, و 
رع به الشفعهد    , واهد على العبد, فهن ش مة ات يوم القيامسئوالت ومستنطق  ألهنن

سوم, , بال عناء, واختاذ شعار, وال ر لاة لعد  الذكر, ميلكها يف كل وقت وحل وسيل إ
ملثل يف ا اوهي: " أانمله " اليت ُيضرب هب  يه,  داعية إلوال  ,رايء, وال غلوة لل يوال داع

 : طوع بنانه. , فيقالالطواعية
 , فضال  لنوىى أو اال وجود للتسبيح ابحلصوسلم و  يه صلى هللا عل وانقرض زمن النيب

 . طعن وجود التسبيح هبا منظومة يف خي
 عنهم,   بة رضي هللا الصحاوعلى هذا اهلدي العام مضى عصر  

ضالل ان النصارى, إل  رهبالتعبد املبتدعة إل املسلمني من    تسربت طرق   ملا  مث إنه 
ا املسلمني مبا اخرتع هل  تصوف يف الاشتغلت طرق    ام من أهل السنة, روافض, إل فئال

ومسات ما أنزل هبا من سلطان    , األذكار, واألوراد, واختاذ شعارات  ام آالف التز من  
 حلضرة....والسُّبحة. احلصر, وا  اشرت امللونة, واف   مائمرق, والع س اخلكلب

ار: تشبه بحة لتعداد األذكن اختاذ السُّ منصف أ  تقدم: ال يسرتيب  ما  بناء على مجيع
 عن الوسيلة املشروعة: وعدول  وراد,  واأل  ألذكارعة مضافة يف التعبد ابار, وبد كفابل
الن  ابألانمل"  العدُّ " عليها  دل  عليهيب  اليت  هللا  وفعلهوسل   صلى  بقوله  وارثه وت  ,م 

   [64_63_61ص:هذا.]نا  يوم   تدون هبديه املقتفون ألثره إلامله
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 حلية طالب العلم 
 أهل العلم:   مكارم األخالق من مسة آلداب و ا  سن ي مبحاالتحل 

الشرع علىلق تواردت موجبات  مبال  ن أ  د  اآلتحلي  األخالق, كوم  ب,داحاسن  ارم 
 ُدرٍة يف و أمثنُ , وأن العلم _ وهمسالمسُة أهل اإل  صاحل,هلدي احلسن, والسمت ال وا
 [4ص: ].تهفاعن آ  ي آبدابه, املُتخل    ي تحل إال امل  إليهُل  الشرع املطهر _ ال يص   جات

لق العلم: ب آداب الطلب يفتلقني العلماء الطال    ح 
العلماء يُ ابسال  كان  الطلقون  ايف  ب  ال قنون  العلم آداب  وأدركُت خرب   لطلب حلق 

كان بعُض   ذإ  الشريف  بوي سجد الن قات العلم يف املض حليف ذلك يف بعلعقد  آخر ا
في يُ املدرسني  الزرنوجي  طالبه ك  درسُ ه  هللا تاب  طريق تعليم    " ىم  سامل  رمحه  املتعلم 

أه "    التعلم يصل  أن  الوثيق  فعسى  احلبل  هذا  العلم  في  ألقوم  هلاديا ل  ج در طريق, 
    [ 4ص:مية.]لنظااد الدراسة ا, ويف مو فواتح دروس املساجد  يس هذه املادة يفتدر 

 : عبادةالعلم 
وما   لقوله: ) تعال,  و   نهسبحا  هللالنية    خالصإ  ن شرط العبادةإيه فوعلالعلم عبادة...

 [5ينة:لبا](      خملصني له الدين حنفاءال ليعبدوا هللاأمروا إ
النية,  لعل ا  دَ قَ فَـ فإن   أ  انتقل من أفضلُم إخالص  املخاالطاعات إل  وال ات,  لفحط   

التسميع, أبن يقول   ومثل ص,  ٍء إخال ء شرٍك, أو رايلم مثل الرايء, رايلع شيء حُيطُم ا
ُب نيتك يف صدق من كل ما يُشو   وعليه, فالتزم التخلص  ف ظُت.وح   عل متُ   :عا  سم   مُ 

غراض وأعراض, من , وجعله سلما  ألرانق األى  لفوق ع تر, والالظهو   الطلب, كحب 
الندةمسعة, أو طلب حمم أو    م,ل, أو تعظيجاٍه, أو ما إليك, ا, أو صرف وجوه  س 

 [ 6:ص]لمكة الع بر وذهبت    شابت النية أفسدهتا,  إذا  هلاهذه وأمثا  فإن
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 ادة السلف الصاحل:كن على ج
سلف عل ُكن  اجلاياُ  طريق  دى  ال سالة,  الصحابةف  من  فمن   لصاحل  عنهم,  رضي هللا 
ا, ابلتزام دات, وحنوهاحيد, والعب, من التو مجيع أبواب الدين   يف   ن قفا أثرهم بعدهم مم

رسآاث وسلم,و ر  عليه  ن سن ال  توظيفو   ل هللا صلى هللا  على  اجلدال ن  وترك  فسك, 
 [ 8].عشر  عن الدُّ ويصُ   , اثمآلا علم الكالم, وما جيُلُب  راء, واخلوض يف وامل

 مالزمة خشية هللا تعال: 
شعائر اإلسالم, وإظهار ة هللا تعال, حمتفظا  على  التحلي بعمارة الظاهر والباطن خبشي 

داال   إليها,  والدعوة  هبا  والعمل  ونشرها  هللا   السنة  وععلى  ومستك  بعلمك   ملك,  
  [9, واملسهلة, والسمت الصاحل.]تحليا  ابلرجولةمُ 

 راقبة: دوام امل
ف والرجاء,  ام املراقبة هلل تعال, يف السر والعلن, سائرا  إل ربك بني اخلو و التحلي بد

للمسلم كفإهن للطائر.ما  مبحبته,   اجلناحني  قلبك  وليمتلئ  بكليتك,  على هللا  فأقبل 
 [10_9], واالستبشار والفرح والسرور أبحكامه وحكمه سبحانه.ك بذكرهولسان

 القناعة والزهادة:
ادة. وحقيقة الزهد: الزهد ابحلرام, واالبتعاد عن محاه, ابلكف هابلقناعة والز   ليالتح
 ما يف أيدي الناس.وعن التطلع إل    , بهاتت شاملعن  

الشنقيطي األمني  حممد  شيخنا  توقد كان  م...رمحه هللا  الدنيا...وقد   ال  تقل  عال,  من 
, دٍ لقد جئت من البالد _ شنقيط _ ومعي كنز قلَّ أن يوجد عند أح  بقوله:  شافهين

ال ُأوثر الدنيا على   ها, ولكينوهو " القناعة ", ولو أردت املناصب لعرفت الطريق إلي
 [11مني]ة, وال أبُذُل العلم لنيل املآرب الدنيوية, فرمحه هللا رمحة واسعة, آ اآلخر 
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 لكربايء:خفض اجلناح ونبذ اخليالء وا 
, واحللم, والصرب, والتواضع للحق, وسكون الطائر, فتلَّ آبداب النفس, من العفا 

 , ذليال  للحق. لَّ التعلم لعزة العلم  انة, وخفض اجلناح, ُمتحمال  ذُ من الوقار والرز 
مع اإلمث تُقيُم على نفسك شاهدا  على أن   , فإهناوعليه فاحذر نواقض هذه اآلداب

فإايك    , ة  علَّ   العقل يف   به,  والعمل  العلم  نفاق وكربايء, اخليالءو وعلى حرمان  فإنه   ,
 سلف مبلغا . منه عند ال يوقد بلغ من شدة التوق   

, فإن الك رَب واحلرص واحلسد أوُل ذنب ُعصي هللا به, "  ربَ رة: " الك  واحذر داء اجلباب
مُ   فتطاولك دونك كربايء, على  هو  ممن  يُفيدك  عمن  واستنكافك  علمك كربايء, 

 , وعنوان حرمان. ربٍ وتقصريك عن العمل ابلعلم محأة ك  
ع  واإلزراء  األرض,  إل  اللصوق  هللا  رمحك  ومراغمتها فالزم  وهضمها,  نفسك,  لى 

من ع  ذلك  عجب...وحنو  أو  ظهور  ُحب  أو  غطرسة,  أو  لكربايء  االستشراف  ند 
م القاتلة له, املذهبة هليبته, املُطفئة لنوره, وكلما ازددت علما  أو رفعة يف علات الآف

  [11_10ص: ]  سعادُة عظمى, ومقاما  يغبطك عليه الناسُترز   ,والية, فالزم ذلك
 برونق العلم: التحلي  

 والوقار   من دوام السكينة   ,واهلدي الصاحل  ,حسن السمت  , "العلم  ونق ر ــــ "التحلي ب
 12]  والتخلي عن نواقضها  لظاهر والباطن بعمارة ا  ولزوم احملجة   تواضعوال  شوعواخل

 تل  ابملروءة: 
فشاء " املروءة " وما حيمل إليها, من مكارم األخالق, وطالق الوجه, وإ  ـالتحلي بـــــ 

ألنفة من غري كربايء, والعزة من غري جربوت, والشهامة يف السالم, وتمل الناس, وا
 [ 13يف غري جاهلية.]  واحلمية غري عصبيٍة,  

 [ 58]ــــــــــــــــــــــــ 



 التمتع خبصال الرجولة: 
أس يف احلق, ومكارم األخالق, والبذل الشجاعة, وشدة الب  نمتتع خبصال الرجولة, م

 رحال.ملعروف, حىت تنقطع دونك آمال اليف سبيل ا
ضم فإهنا هتوعليه فاحذر نواقضها من ضعف اجلأش, وقلة الصرب, وضعف املكارم,  

وت تلفح العلم,  حالة  يف  خصومة  إل  بناصيته  وأتخذ  احلق,  قولة  عن  اللسان  قطع 
 [13الصاخلني من عباده.]  بسمومها يف وجوه 

 ه: هجر الرتفُّ 
 ن.رفاهية ( فإن البذاذة من اإلمياال تسرتسل يف ) التنعم وال

يط قيدك خبوعليه فازور عن زيف احلضارة, فإنه يؤنث الطباع, ويرخي األعصاب, وي
اجملداألوهام,   يف و ويصل  ابلتأنق  مشغول  مكانك,  تربح  مل  وأنت  لغاايهتم,  ن 

ن لباسك, ألنه يعرب لغريك عن تقوميك يف االنتماء والتكوين, م...فكن حذرا   ملبسك
بل إن كيفية اللبس تعطى للناظر تصنيف ...والناس يصنفونك من لباسك,  ق,والذو 

 الالبس من: 
 الرصانة والتعقل. 

 خ والرهبنة. التمشي  أو
  أو التصايب وحب الظهور. 

, لقائل, وال ملزا لالمز  فُخذ من اللباس ما يزينك وال يشينك, وال جيعل فيك مقاال  
عي,  مع شرف ما تمله من العلم الشر   بسك مبا يلتقى وإذا تالقى ملبسك وكيفية لُ 

ة إل نه وسيل حُبسن نيتك يكون ُقربة , إ  كان أدعى لتعظيمك واالنتفاع بعلمك, بل 
 [ 14هداية اخللق للحق.]

 [ 59ــــــــــــــــــــــ]



 جمالس اللغو: اإلعراض عن 
بساط تطأ  وي  ال  املنكر,  انديهم  يف  يغشون  عن   ون كهتمن  متغابيا   األدب,  أستار 

  [15]لعلم وأهله عظيمة.ك, فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على اذل
 حلي ابلرفق: الت

جمتنبا  التز  القول,  يف  الرفق  الكلم م  النفوس   يتألف  اللني  اخلطاب  فإن  اجلافية.  ة 
 [16الناشزة, وأدلة الكتاب والسنة يف هذا متكاثرة.]

 التأمل:
وعليه فتأمل عند التكلم   تدرك "  لالتحلي ابلتأمل, فإن من أتمل أدرك, وقيل: " أتم

 [16] كلم وما هي عائدته.مباذا تت
 الثبات والتثبت: 

اب سيم تل  ال  والتثبت,  امل لثبات  يف  يف ا  والثبات  الصرب  ومنه:  واملهمات,  لمات 
 [17ثبت نبت "]  ن م   التلقي, وطي الساعات يف الطلب على األشياخ, فإن " 

 ومراتبه:   كيفية الطلب
  لة"  نه مج وصول ", و " من رام العلم مجلة ذهب عحرم ال   ل و " من مل يتقن األص

يخ ه على ش وخمتصر  ال بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله وعليه ف
 [18]متقن ال ابلتحصيل الذايت, آخذا  الطلب ابلتدرج

 تلقى العلم عن األشياخ:
ة لألشياخ, , واملثافن ل يف الطلب أن يكون بطريق التلقني والتلقي عن األساتيذصاأل
  [22 من الصحف وبطون الكتب.]األخذ من أفواه الرجال الو 

 
ــــ ـــ   [ 60]ـــــــــــــ



 شيخ: رعاية حرمة ال
ب...يكعل والتحصيل   حرمته,رعاية  التحلي  والفالح  النجاح  عنوان  ذلك  فإن 

شيخ فليكن  مبجامع   ك والتوفيق,  فخذ  وتلطف,  وتقدير  وإكرام  منك  إجالل  حمل 
ال, واالستماع, يف جلوسك معه, والتحدث إليه, وحسن السؤ اآلداب مع شيخك  

املماراة أمامه, تطاول و ومع الكتاب, وترك ال  حسن األدب يف تصفح الكتاب أمامه و 
ودرسه   وعدم التقدم بكالم أو مسري أو إكثار الكالم عنده, أو مداخلته يف حديثه

ا من  اإلكثار  متجنبا   جواب,  يف  عليه  اإلحلاح  أو  منك,  مع بكالم  سيما  ال  لسؤال 
, أو مع لقبه  دا  يوجب لك الغرور وله امللل, وال تناديه ابمسه جمر شهود املال, فإن هذا 

شيخي, أو اي شيخنا ( فال ُتسمه فإنه أرفع يف   شيخ فالن ( بل قل ) ايك ) اي  كقول
  اجمللس, وإظهار السرور من الدرس واإلفادة به.ري ...والتزم توقاألدب

خطأ   لك  بدا  عينوإذا  من  ذلك  يسقطه  فال  وهم  أو  الشيخ,  سبب من  فإنه  يك, 
 جو من اخلطأ ساملا . حلرمانك من عمله, ومن ذا الذي ين

متارس معه ما يضجره, ومنه ما يسميه املولدون " حرب األعصاب " مبعىن  احذر أن و 
الشيخ على   العلمية والتحملاامتحان  اال  .لقدرة  نتقال إل شيخ آخر وإذا بد لك 

 يف حمبتك والعطف عليك. ه بذلك, فإنه أدعى حلرمته وأملك لقلبه فاستأذن
حيث ال تدري, وكل من اعة من  حمبة شيخك فتقع يف الشن  ال أيخذك االندفاع يف

 [25]ينظر إليك يدري, فال تقلده بصوت ونغمة, وال مشية وحركة وهيئة.
 عن املبتدع:  تلقيال

 " أهل الشبهات " و " أهل األهواء "  اجلهل ( املبتدع, ويقال هلم أيضا    أاب احلذر )  
  [ 28]واحذر املبتدعة أن يفتنوك.  يا  على اجلادة,كن سلف  فيا أيها الطالب:
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 ن السوء: حذر قري ا
ويق مطلبك,  على  يعينك  من  والصداقة,  للزمالة  على ر ختري  ويوافقك  ربك,  إل  بك 

 أدق املعايري:  شريف غرضك ومقصدك, وخذ تقسيم الصديق يف 
 صديق منفعة  -1
 صديق لذة  -2
 صديق فضيلة  -3

اب     منقطعان  األول,  فاألوالن  يف  املنفعة  موجبهما,  وأما نقطاع  الثاين,  يف  واللذة 
ئل اعليه, وهو الذي ابعث صداقته: تبادل االعتقاد يف رسوخ الفضلتعويل  الثالث فا

 [ 33].لدى كل منهما. وصديق الفضيلة " عملة صعبة " يعز احلصول عليها
 النهمة يف الطلب: 

ع  هللا  النيب صلى  مرياث  من  االستكثار  و   ليه عليك  الطلب وسلم,  يف  الوسع  ابذل 
 [ 36.]والتحصيل والتدقيق 

 الرحلة للطلب: 
ير م مل  األخذ عنهم, ن  الشيوخ والسياحة يف  عن  للبحث  العلم  فيبعد   حل يف طلب 

 [ 36أتهله لريحل إليه.]
 حفظ العلم كتابة: 
بة أمان من الضياع, وقصر ملسافة البحث عند االحتياج, ال سيما اتقيد العلم ابلكت

 [37.]ئل العلم اليت تكون يف غري مظاهنايف مسا
 حفظ الرعاية: 

  [38ابلعمل واالتباع.]  فظ رعاية " " ح  علم ظ الفابذل الوسع يف ح 
 [ 62ــــ]ــــــــــــــــــ 



 تعاهد احملفوظات: 
 39]هد عنوان الذهاب للعلم مهما كاناتعاهد علمك من وقت آلخر فإن عدم التع

 ل: وء إل هللا تعال يف الطلب والتحصيجالل 
الطالب: ضاعف الرغب أيها  الدعاء واللجوء  فيا  النكسار إليه واة, وافزع إل هللا يف 

 [42بني يديه.]
 نة العلمية: ااألم

ط على  والتحمل, اجيب  الطلب,  يف  العلمية,  ابألمانة  التحلي  فائق  العلم:  لب 
 [42عمل, والبالغ واألداء]لوا

 الصدق: 
الل  النفس, ونصدق  الوقار, وشرف  ورجحان اهلمة,    قاء السريرة, ومسوهجة: عنوان 

 اعة وصيانة الداينة. دة اجلم , ورسول املودة مع اخللق. وسعاالعقل
 تتعلم العلم,   فتعلم رمحك هللا الصدق قبل أن

 [43.]قادت والصدق: إلقاء الكالم على وجه مطابق للواقع واالع 
 ُجنُة طالب العلم: 

قال...وعليه فإن  كاف منها, وقوله: يالعامل: " ال أدري " ويهتك حجاهبا: االستن ُجنُة  
 [45]ل, وأظن. هل: يقاكان نصف العلم: ال أدري, فنصف اجل

 قراءة التصحيح والضبط: 
قرا على  التصحءاحرص  التحريف   يحة  من  لتأمن  متقن,  شيخ  على  والضبط 
 [47] ط والوهم.ل والتصحيف والغ 
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 احملافظ على رأس مالك "ساعات عمرك " 
وبطر,  الوقت بطالة  ال حلف  عمل  فكن حلف  للتحصيل,  على الوقت  ...فاحلفظ 

و الوقت   األشياخ, واالابجلد  ومثافنة  الطلب  ابلعلم شاالجتهاد, ومالزمة  قراءة   تغال 
ومقتبل   وحفظا , وحبثا ,  وتدبرا ,  , ومطالعة    ,وإقراء   الشباب  أوقات شرخ  ال سيما يف 

   [45.]الغالية لتنال رتب العلم العاليةالعمر, ومعدن العاقبة, فاغتنم هذه الفرصة  
 حسن السؤال:
ك إذا للجواب, وإاي  حسن السؤال, فاالستماع, فصحة الفهمحثة من  التزم أدب املبا

قال يل: كذا,   الشيخ فالن  لكن  تقول:  أن  اجلواب  قال:حصل  فإن هذا   أو  كذا, 
 [49وهن يف األدب, وضرب ألهل العلم بعضهم ببعض, فاحذر هذا]

 بال ممارات:   رةناظامل
وا نقمة,  ملإايك  فإهنا  املنمارة  فإهناظر أما  احلق  يف  نعمةات  فيها ا  احلقة  الناظرة  إذ   ,

فهي مبنية على املناصحة, واحللم,   والراجح على املرجوح  ,إظهار احلق على الباطل
الع احملاورات واملناظرات فإهنا تجج ورايءملونشر  املماراة يف  أما  ايء, , ولغط وكرب , 

لم من البة ومراء, واختيال وشحناء, وجارة للسفهاء, فاحذرها واحذر فاعلها تسومغ
 [ 49.]ملآمث وهتك احملارما

 زكاة العلم: 
ا زكاة  املنكرلأد  عن  وهناء   ابملعروف,  أمارا   موازان   علم صادعا  ابحلق,  املصاحل ب,  ني 

وال اجلاه,  وبذل  النفع,  وحب  للعلم,  انشرا   احلسنة  واملضار,  يف للشفاعة  مسلمني 
 [ 51نوائب احلق واملعروف.]
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 كتب: الغرام ابل
منها اح يغين  ال  أنه  واعلم  الكتب,  من  األصول  تشر ك رز  وال  عن كتاب,  تاب 

  سيما كتب املبتدعة, فإهنا سم انقع ال مكتبتك وتشوش على فكرك ابلكتب الغثائية, 
والتفقه يف علل األحكام, والغوص   نسوجة على طريقة االستدالل, وعليك ابلكتب امل

ا أسرار املسائل, ومن أجلها كتب  تيمية رمحه هللا   لشيخني:على  ابن  اإلسالم  شيخ 
بل ومن ق يذه ابن القيم اجلوزية رمحه هللا تعال, وعلى اجلادة يف ذلك من  م تعال, وتل
 بعد كتب: 

 حل كتبه: التمهيد. , وأتعال احلافظ ابن عبدالرب رمحه هللا  -1
 . املغينظ ابن قدامه رمحه هللا تعال, وأرأس كتبه:  احلاف -2
 تعال ه هللا  احلافظ الذهيب رمح -3
 احلافظ ابن كثري رمحه هللا تعال -4
 ابن رجب رمحه هللا تعال  ظاحلاف -5
 محه هللا تعالحجر ر احلافظ ابن   -6
 ظ الشوكاين رمحه هللا تعالفاحلا   -7
 بن عبدالوهاب رمحه هللا تعال   اإلمام حممد -8
 كتابه النافع: سبل السالملصنعاين رمحه هللا تعال السيما  العالمة ا -9

 القنوجي رمحه هللا تعال يق حسن  العالمة صد -10
األمني  -11 حممد  أضواء   العالمة  سيما كتابه:  ال  تعال  هللا  رمحه  الشنقيطي 

 [55_54ص:.]البيان
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 إمجام النفس:
تب احملاضرات " الثقافة ايض العلم من كخذ من وقتك سويعات جُتمُّ هبل نفسك يف ر 

  [46]ساعة.ساعة ف  العامة " فإن القلوب يروح عنها
 عزة العلماء: 

و أفاحذر أن يتمندل بك الكرباء,  . " صيانة العلم وتعظيمهة العلماء  ز التحلي بـــــ " ع 
 ء, أو حبث, أو خطاب.... ميتطيك السفهاء, فتالين يف : فتوى, أو قضا

 أهل الدنيا, وال تقف به على أعتاهبم, وال تبذله إل غري أهله وإن لوال تسعى به إ
 [52.]ظم قدرهع 

 التصدر قبل التأهل: 
 [57لتأهل, فهو آفة يف العلم والعمل.]ااحذر التصدر قبل  

 التنمر ابلعلم: 
لى به املفلسون من العلم, يراجع مسألة أو مسألتني, فإذا كان يف جملس س احذر ما يت

إ أن فيه من يشار  أقلها:  لُيظهر علمه وكم يف هذا من سوأة  البحث فيها,  أاثر  ليه 
 [57ته.]اس يعلمون حقيقالنأن    يعلم 

 دفع الشبهات: 
الشبه, وإيراد  ل ال جتع إاثرة  فاجتنب  عليها,  يرد  ما  تتلقى  ا على هقلبك كالسفنجة 

نفسك أو غريك, فالشبه خطافه والقلوب ضعيفة, وأكثر من يلقيها محالة احلطب _ 
 [59ملبتدعة_ فتوقهم.]ا
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 صرة واملعا  بدع القراء القدمية
 بدع القراء اليت نبه عليها العلماء:

 والوسوسة يف خمارج احلروف   لقراءةاب_ التنطع  2,  1
 ن العرب إل حلون العجم ءة عن حلااخلروج ابلقر -3
 مطيط. قراءة األنغام والت -4
 تلحني الغناء والشعر   التلحني يف القراءة,-5
 ألصوات. رتديد ا قراءة التطريب ب  -6
 الشعر.   هذه كهذ     -7
 قراءة اهلذرمة.   -8
 .ابلقراءة, وهو رفع الصوت   س "يومما ينهى عنه " التقل -9

تناوب ا-10 تمعني يف قراءة آية, أو آايت, أو سورة, أو جملالقراءة ابإلدارة, وهي 
 عىن هذه املشروع يف مدارسة القرآن. اءة, وال تأن يتكاملوا ابلقر سور إل  

 اإلقراء بشواذ القراءات.قراءة و ال-11
 الة أو خارجها يف جمامع الناس. صاجلمع بني قراءتني فأكثر يف آية واحدة يف ال-12
قراءة آية أو سورة يف صالة فريضة, أو يف بالتخصيص بال دليل  من البدع:  _  13

 لوات غريها من الص 
أو   و مكان, التخصيص بال دليل بقراءة آية, أو سورة يف زمان أمن البدع:  و   _14

 هكذا قصد التخصيص بال دليل. حلاجة من احلاجات, و 
 . للسؤال به  قراءة القرآن العظيم   من البدع املنكرة _15
 [ 6]لقراءة.إحدى األذنني عند امها على  احدإ_ وضع اليدين على األذنني أو  16
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 التحرك عند القراءة:
ا يف  األندلس  علماء  ع ريكنلاشتدت كلمة  عند لى  والتحرك,  واالهتزاز,  التمايل,   :

, تسربت إل املشارقة املصريني, ومل يكن شيء من ةقراءة القرآن, وأهنا بدعة يهودي
 [ 43]احل سلف هذه األمة.صذلك مأثورا  عن 

 مع موضوع اخلطبة: اسب  القراءة يف صالة اجلمعة مبا يتن
اجل قراءة صالة  يف  وسلم  عليه  هللا  النيب صلى  ثالرتب  سوريت معة  قراءة  سنن:  ث 

 سبح والغاشية.   اجلمعة واملنافقون, أو سوريت اجلمعة والغاشية, أو 
العدول   عصران  فشى يف  املشروعوقد  هذا  عن  بعضهم  من   من  اإلمام  يراه  ما  إل 

متناس الكرمي  القرآن  وسور  اخلطبةبا  آايت  موضوع  مع  عن   يؤثر  مل  التحري  وهذا   .
  [45التزام ذلك بدعة]عرف عن سلف األمة, ف, وال يالنيب صلى هللا عليه وسلم

 بة: ط ختصيص اآلايت بصوت مغاير للخ
وة اآلايت من مما أحدث الوعاظ وبعض اخلطباء يف عصران مغايرة الصوت عند تال

 بة.القرآن لنسق صوته يف وعظه أو اخلطا
 علماء يف جالء الا مل يعرف عن السالفني, وال األئمة املتبوعني, وال جتده لدى أوهذ

خمتلفة واألمزجة  يرتضونه,  ال  السامعني  من  وكثري  يتنكبونه,  بل  عربة   عصران,  وال 
هذ صدر  لطريقة  ابملخالف  عربة  ال  أنه  منها, كما  وهللا األ  هابلفاسد  وسلفها.  مة 

 [ 46]أعلم.
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 : ة القرآن يف قراء  واحملاكاة  نصيحة لقارئ القرآن وخاصة أئمة املساجد من التقليد 
املساجد أئمة  وخباصة  تعال,  هللا  لكتاب  قارئ  مسلم  يكف   , أنصح كل  عن أن  وا 

م هللا أجل  وأعظم من أن جيلب له احملاكاة والتقليد يف قراءة كالم رب العاملني, فكال
منه ش يطلب  مل  ما  الصوت حسب وسعه ال حسب القارئ  على تسني  زائدا   رعا . 

وما   هللا عن نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم: ) وقد قال    اكاة, التقليد واحملقدرته على  
املتك من  ]  فني لأان  العب  [86ص:(  النية, يف   د وليجتهد  وإصالح  القلب,  حضور   

نغام, والتقعر . وليجتنب التكلف من األالقرآن حمسنا  به صوته من غري تكلف  فيقرأ
 [42يف القراءة, واملمنوع من حرمة األداء.]

 مة بكر بن عبدهللا أبو زيد:اء للعالتصحيح الدع 
 الدعاء:

ه, وهو طريق إل الصرب يف سبيل هللا, وصدق يف نالدعاء أكرم شيء على هللا سبحا
األاللجأ,   وبُ موتفويض  عليه,  والتوكل  إليه,  بل   عن   عدٍ ور  وتنعم  والكسل,  ذة العجز 

  ه أن يسألهمن عبد  وهللا سبحانه حيب  ويقوى يقينه,  داد إميان الداعياملناجاة هلل, فيز 
 ن وال زمان وال حال. اوالدعاء عبادة سهلة, ميسورة, مطلقة غري مقيدة أصال  مبك 

ع الشقاء....وكم من بالء رُد  بسبب فالبالء, ودومالزمة الدعاء, أخذ أبسباب دفع  
نب ء, وذحمنة رفعها هللا تعال ابلدعاء, ومصيبة كشفها ابلدعاالدعاء, فكم من بلية و 

  ابلدعاء, فهو حرز للنفس من الشيطان فرها هللاومعصية غ 
ة اسُتجلبت بسبب الدعاء, من نصر وعز ومتكني نوكم من رمحة ونعمة ظاهرة وابط

ه واآلخرة, فلله ما أعظم شأن الدعاء, وأعظم فضل هللا ونعمت  ات يف الدنيورفع درجا
 [ 19]على عباده به.

 [69]ـــــــــــــــــــ 



 : سالمي " على " علم التوحيد"تصور اإلحول إطالق لقب " ال  تنبيه 
رمحه    _ قطب  سيد  لأطلق   _ تعال  علم قهللا   " على   " اإلسالمي  التصور   " ب: 

اإلسالمي " وهو خطأ لغة   التصورخصائص  ابسم: "    التوحيد " وطُبع كتاب له بذلك 
أل اوشرعا ,  واخلطأن  الصواب  يقبل  ما  من لتصور  وهو  والكذب,  والصدق   ,

 يس له ما يؤيده شرعا . وقد غلط بعض من كتب مدخال  ة, مث لمصطلحات املناطق
العقيدة اإل الشريف   المية, فذكره مصطلحا  سإل  العلم  , مسلما  يف تطور أمساء هذا 

    [228( ص:3حاشية رقم ) يتنبه.]ل ف
 االستشهاد ابلشعر: اخلطب و 

النيب  يف    أعرف   ال الصحابة رضي هللا   ُخطب  عليه وسلم وال يف خطب   صلى هللا 
 .اعدا , وعلى هذا جرى التابعون هلم إبحساناالستشهاد ابلشعر ببيت فصعنهم  

اجلمعة خطبة  تضمني  عشر  الرابع  القرن  يف  اخلطباء  بعض  استمرأ  من   وقد  البيت 
ة متعددة, ورمبا كان إنشاد  شعري  الشعر فأكثر, بل رمبا صار االستشهاد مبقطوعات

ن.   بيت ملبتدع, أو زنديق, أو متج 
" مقام له خصوصيات متعددة خيالف غريه من املقامات,   اجلمعة بة  " خطيف  واملقام  

ا هذا  ليف  لتبليغ  بليغ  مقام  وهو  والتذكري,  والوعظ,  واحملاضرات,  لدين, ادروس, 
ظيمهما يف القلوب, والبيان  وتع صافيا , جيهر فيها اخلطيب بنصوص الوحيني الشريفني 

مب يليق  مبا  اعنهما  فرائض  ومكانة  اخلطيب   إلسالم, كانتهما,  أيها  لك  أرى  فال 
, أتسيا  ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وهو ةللجمعة إال اجتناب اإلنشاد يف خطبة اجلمع

 [99ص:وهللا املستعان.] .بك أمجل, ومبقامك أكمل 
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 التصفيق: 
للمرأة وهو    شيء من أمور الدين إال يف موضع واحد للحاجة: ُيشرع التصفيق يف  ال

 . داخل الصالة إذا عرض عارض كسهو اإلمام يف صالته
 اختاذه دينا  وعدم    مة جاراي  على السالمة والسداد يف هجر التصفيقأمر األ  وما زال 

كار ة عند قراءة األذ وال عادة...مث حدث يف األمة التعبد ابلتصفيق لدى بعض املبتدع 
املحواألوراد واأل الوالدزاب, ويف  واملدائح يف  وا,  أنه بيوت  ويظهر  ملساجد وغريها, 

 منذ القرن الرابع. 
أثناء يف  واحتفاالهتم, االقرن    مث  اجتماعاهتم  يف  املسلمني  إل  تسلل  عشر  لرابع 

 تعجب. عند التعجب, تشبها  مبا لدى املشركني من التصفيق للتشجيع وال ق التصفي 
عاد  وإذا كان اختاذه  فإن  وضاللة,  بدعة  التعبد:  حالة  يف  احملالتصفيق  يف  افل ة 

 ر. كأن تُن  واالجتماعات للتشجيع والتعجب تشبه منكر ومعصية جيب
على هللا تعال,   ءمعلوم أن هدي النيب صلى هللا عليه وسلم عند التعجب, هو الثنا

 [ 86].ح, والتهليل, وحنوهاوذكره ابلتكبري, والتسبي 
 الدعاء:   استجابة أنواع  من  

: سكينة يف النفس, وانشراحا  يف الدعاء  ال يغيب عن ابل الداعي أنه حيصل بسبب 
وصربا    احتمال  الصدر,  معه  أنواع ايسهل  من  عظيم  نوع  وهذا  عليه,  لواردات 

  [ 336ص:االستجابة.]
 ؤب: بعد التثاالعظيم "    من الشيطان أعوذ ابهلل  " قول:  

زايدة غري مشروعة يف هذا   عده: " أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم " قول من تثاءب ب
 [ 358الفم ابليد.]  مساك الفعل املشروع وهو الكظم, أو إعلى  ضع  املو 
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  وصل بني كل تكبريتني: ل: الوقف على كل تكبرية, ال ايف أداء األذاناألصل  
أد السنة يف  أن  تفيد  األدلة  عل األصل وظواهر  الوقف  هو:  األذان  تكبرية  اء  ى كل 

تك بني كل  الوصل  ال  األذان,  أداء    بريتني,كسائر  تكبريتني يف  بني كل  الوصل  وأو 
 [392بال دليل, وهللا تعال أعلم.]  صلألاو   األذان خروج عن الظاهر

 يح: و الرت ة يف االدعاء ختم القرآن داخل الص 
 أصل له من هدي النيب صلى دعاء ختم القرآن داخل الصالة يف الرتاويح عمل ال 

الصحابة رضي هللا  عليه وسلم, وال من هدي  مروي أصال ,  عنههللا  فيه  يرد  م, ومل 
 [424_423ص:ومن أد عى فعليه الدليل.]

 امل اخلري: ذر من اجملازفة والتجين يف إخفاء معاحل
ممن منع   ومن أظلم  , وهللا تعال يقول: )ال يثبت استقالال  يثبت تبعا  ما    القاعدة أنه

امس فيها  يذكر  أن  ]  ه مساجد هللا  ين  [114البقرة: (  نفس   اخلري  كر مساعاآلية, وال 
أبنيتها, لمؤمنة, واحلياة كما ترى صاخبة, واملساكن متباعدة,   أفنيتها, وارتفاع  سعة 

قنوات, وقد نفذ هذا يات, واملغرايت, وعشرات الهوكم من البيوت اليوم مليئة ابملل 
الذكر   هبذا  هذالصوت  عرب  األدااملبارك  العظيمة,ه  الشعرية  هذه  ألداء  حنو   ة  من 

: " اململكة زيرة العربجومساجد مدن قلب    احلرمني الشريفني رحاب  نصف قرن يف
"  بالعر  السعودية  عز ية  هللا  مأدام  من  أثرا   رأينا  وما  بدعع ها,  أو  على   ةصية  ترتبت 

و   ذلك, به,  واجلهر  وإعالنه  اخلري  بظهور  إشعار  هذا  شبل  اإلسالم هذا  ألهل  رف 
وليعلم أنه يرد على كل   ,اخلريمعامل    وحذار من اجملازفة والتجين يف إخفاء   وزينة هلم. 

غالبا   استثناءات  و   قاعدة  جزئيةافوجود  العظيمة   قعات  املصاحل  جانب  يف   تنغمر 
 [428.]وتعاجل يف حينها
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 دعاء القنوت 
 بيان ما جيتنب يف القنوت: 

مطيط يف أداء الدعاء, ُمنكر عظيم, ر, والت والتقع  ينالتلحني والتطريب والتغ  األول:
للراي وداعية  والعبودية,  واالبتهال,  الضراعة,  و ءينايف  مجع ا,  وتكثري  إلعجاب, 

 ذلك يف القدمي واحلديث.   ل م على من يفععل وقد أنكر أهل ال  املعجبني به. 
أدعية خمرتعة,  جيُ   اين:الث إغراب يف صيغتها, وسجعها   التنُب جلب  فيها  هلا,  أصل 
 كلفها.وت

عليه   الثالث: هللا  صلى  النيب  عن  تصح  ال  رواايت  يف  وردت  أدعية  التزام  يُتجنُب 
 ا. ذحديثه, وهك  قبلكذب, أو ضعيفا  ال يسندها كذااب , أو متهما  ابل  وسلم, ألن يف

عاء, والبحث عن غرائب األدعية املسجوعة على يف الد   جُيتنُب قصد السجع  الرابع:
 حرف واحد. 

ع أدعية, فيها تفصيل أو تشقيق يف العبارة, ملا تدثه من تريك  اخرتا جُيتنبُ  خلامس:ا
 البكاء والشهيق, والضجيج, والصعق. و العواطف, وإزعاج األعضاء, 

 الدعاء الوارد.  فا  على مني, ويزيد أضعاشق على املأمو يلتطويل مبا  اجُيتنبُ   السادس:
إليها,    السابع: حاجة  ال  ألفاظ  زايدة  قُيرتُك  مثل  الدايف  انصر ول  اللهم   " عي: 

 اجملاهدين يف سبيلك " فيزيد يف كل مكان. 
أو   ال أييت اإلمام أبدعية   الثامن:  ُضر   تكون خاصة حبال  العموم, بل  ليس هلا صفة 

 . , وحنو ذلكنصره
املأمومني وال أن يضارهم بوقوف طويل يشق يراغم    ليس من حق اإلمام أن  التاسع:
 [ 15_5ص:.]عليهم
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  املوضوعات   فهرس
 الصفحة املوضوع
 3    املقدمة

     4    وغريه من األدايناإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم 
 7    بني الظن واليقنيتصنيف الناس  

 7    ووجوب الذب عن حرماهتم   الناس اخلري,  همتعليم ل  العلماءضل  ف
 7    "   ومنح االمتياز "  ,  "  التجريح " ظاهرة  

 8    نصر الظامل واملظلوم
 8    فتنة مضلة

 9    إل من رُمي ابلتصنيف ظلما  
 10      ق واألحزاب واجلماعات اإلسالميةر إل الف  نتماءحكم اال

 10    لم واملصطلحات الشرعية ع تزام بلغة اللاال
 10    ة القومي اجملتمعني ابسم  , و هليةاية اجلبالعص

 11    منهج النبوة يف الدعوة إل هللا عز وجل 
 12    لعامل والتفاعل مع الدعوة والقيام هبا ا

 12    سلمني غري ووحدة صف املمناهج ال تصلح أن تكون أساسا  للت
 13    من أسرار القرآن 

 13    يةلسنن اجلار امن  
 14    املدارس العاملية األجنبية االستعمارية
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 14     أمساؤها العامة
 14    ا وأستاذهتا ستعمارية وإداراهتارس االبرامج املد  

 15    وسائل األغراء يف التعليم االستعماري 
 16    أهداف نشر التعليم األجنيب بني املسلمني 

 17    ريةاالستعماوفتاويهم عن املدارس    وبيانتهم  العلماء  أقوال مناذج من  
 18    التعامل وأثره على الفكر والكتاب

 18    العلم نقطة كثرها اجلاهلون
 18    العل   ون دعي  ينأمثلة للمتعاملني الذ
 19    أسوأ ظواهر التعامل

 19    ر السفهاء عن تتبع رخص العلماءزج
     20    لفضيلةة احراس

 20    تعريف احلجاب واللباس
 20    بداية السفور

 20    كشف الوجه وأذى السفهاء
 21    فضائل احلجاب

 21    العفة حجاب ميزقه االختالط
 22    مل الرجل الداخلياتها حيصل اخللل يف ع ملرأة من بيبقدر خروج ا

 22    الواجب على املؤمنني واملؤمنات
 23    ملرحلة االبتدائيةالط يف رايض األطفال والصفوف األول من اختاال
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 23    احلجاب والغرية
 23    املستغربون واملرأة

 24    عظائم  تابسم احلرية واملساواة ارتكب
 24    دعاة ترير املرأة والوعيد الشديد ابلعذاب يف الدنيا واآلخرة

 25    يرة العربئص جز خصا
 25    مكة املكرمة, املدينة املنورة

 25    وسلممسجد النيب صلى هللا عليه  
 25    املسجد األقصى

 25    إخراج املشركني من جزيرة العرب
 26    رد على املخالفال
 26    ق حل صري الكامت لتق لجبراح ا  نملُثخا

 26    مضللة   ات ر عات ش لم والكافر تملسا  نيب  ءز الوالجر حاسك
 27    تريف النصوص من مآخذ أهل األهواء يف االستدالل

 27    ألمانة وإصالح األمةا
 28    هجر املبتدع
 28    هجر املبتدع

    29     املناهي اللفظيةمعجم  
 29    إسرائيليون

 29    هللا هللا
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 29    هللا ابخلري
 30    ن حالكيسأل ع  هللا

 30    ألعلىإل الرفيق ا
     30     إنسانية

 31    م لعلى سيدان حممد صلى هللا عليه وس  اللهم صل 
 31    رجال الدين 

 32    الثقة ابلنفس
 32    جاهلية القرن العشرين 

 32    روح الدين اإلسالمي
 32    سالم حار

 33    الضمري
 33    الشرع  م, رأيرأي الدين, رأي اإلسال

 34    عاملية اإلسالم
 34    تطور الفقه اإلسالمي

 34    موقف اإلسالم من كذا
 35    الفكر اإلسالمي, التصور اإلسالمي

 35    العصمة هلل
 35    غسيل املخ

 36    ابن تيمية وما حلقها من أعمال المساثر شيخ اإلآاملداخل إل  
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    36    اب قوة شيخ اإلسالم ابن تيميةأسب
 36    الزهد يف املناصب والوالايت

 36    العصامية ال العظامية
 37    ة الثانية لشيخ اإلسالم أسباهبا وأاثرهاالسجن

 37    التجديد, قفو األثر,  
 38    طريق اإلصالح شاق وطويل

 38    مقتطفات من سريته
 39    فوائد خمتصرة

 39    تحول املذهيبال
 39    ذاهب الضالة أهل البدع وامل  خطورة مناكحة
 40    تسمية املولود

 40    العناية بتسمية املولود
 40    األمساء املرفوضة لغة وشرعا  

 41    ن امسهاملولود يعرف دينه م
 41    التسمية حق لألب

 41    حسن االختيار
 42    واردهره مته آاثابن القيم حيا

 42    مؤلفات كثرية احلركة قليلة الربكة
 42    رأي ابن القيم يف أبدية النار وفنائها

 [ 78ــــــــــــــــــــــــــ]



 43    الرتاجم الذاتية
 43    شيعةملاذا اخرتت مذهب ال
 43    كتاب األعالم للزركلي

 43    طه حسني
    43    للخطيبآداب طالب احلديث من اجلامع  

 43    تاب اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامعك
 44    ل  تمثيال

 44    إهداء الزهور للمرضى
 44    الغاية من التمثيل

 45    فقه النوازل
 45    بعض اخللف   اعلى حساهب يعيش  ب السلفكت

 45    مقدمة تسهيل السابلة  
 45    آل عثيمنيز  العزي  عبد  حل بنا ص  ةل احلنابيد معرفة  السابلة ملر   تسهيل

 45    مروايت ختم القرآن
 45    دعاء ختم القرآن املنسوب لشيخ اإلسالم ابن تيمية

    46    فتنة عن أهل السنةلادرء 
 46    رعية اعي وال الر   حبقوق  ةألمتذكري ا
    50    فكر يف بعض القنوات الفضائية لاحرية  

 51    يف العلمكلم لطائف ال
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 52    حقيقة دعوة التقريب
 52    نشرهلرفض و ري ابلبشم لسل  شيعةلة واأهل السن  ريب بنيالتق مسألة

 53    التحذير من خمتصرات الصابوين
   53    النية   صدق ساس يف  نة العلمية بُنية األااألم

 53    خمتصر ابن جرير وخمتصر ابن كثري للصابوين
 53    صفوة التفاسري للصابوين

 53    صابوينمصنفات ال
 54    الرسالة " عقيدة السلف " مقدمة ابن أيب زيد القريواين لكتابه

 54    التعدي على رسالة أيب زيد القريواين
    55    مهابحة اترخيها حكسال

 56    حلية طالب العلم
               56    م أهل العل   مسة مكارم األخالق من آلداب و ا  سن ي مبحاالتحل 

لق العلم ب آداب الطلب يفتلقني العلماء الطال      56     ح 
 56    بادة العلم ع 

 57    كن سلفيا  على جادة السلف 
      57    مالزمة خشية هللا 

           57    دوام مراقبة هللا 
            57    القناعة والزهادة

 58    والكربايء  خفض اجلناح ونبذ اخليالء
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 58    التحلي برونق العلم 
 58    تل ابملروءة 

 59    التمتع خبصال الرجولة 
 59    هجر الرتفه 

 60    راض عن جمالس اللغو اإلع 
 60    التحلي ابلرفق

 60    التأمل
   60    الثبات والتثبت 

 60    كيفية الطلب ومراتبه 
 60    ي العلم عن األشياختلق

 61    رعاية حرمة الشيخ 
 61    التلقي عن املبتدع 
 62    احذر قرين السوء 

 62    النهمة يف طلب العلم 
 62    الرحلة للطلب 

 62    حفظ العلم كتابة 
 62    حفظ الرعاية 

 63    تعاهد احملفوظات 
 63    ل هللا تعال يف الطلب والتحصيل اللجوء إ
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 63    األمانة العلمية 
 63    الصدق 

 63    طالب العلم   ُجنةُ 
 63    قراءة التصحيح والضبط 

 64    مالك " ساعات العمر " رأس احملافظة على  
 64    حسن السؤال

 64    املناظرة بال ممارات 
 64    زكاة العلم 

 65    الغرام ابلكتب 
 66    فسإمجام الن

 66    عزة العلماء 
 66    التصدر قبل التأهل 

 66    لتنمر ابلعلم ا
 66    دفع الشبهات 

 67    بدع القراء القدمية واحلديثة 
 67    بدع القراء اليت نبه عليها العلماء

 68     التحرك عند القراءة
 68    مع موضوع اخلطبة اسب  القراءة يف صالة اجلمعة مبا يتن

 68    يص اآلايت بصوت مغاير للخطبة ختص
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 69    تصحيح الدعاء
  69    الدعاء

 70    سالمي " على " علم التوحيد" تصور اإلحول إطالق لقب " ال  تنبيه 
 70    االستشهاد ابلشعر اخلطب و 
   71    التصفيق

 71    من أنواع استجابة الدعاء 
   71     من الشيطان الرجيم " بعد التثاؤب قول: " أعوذ ابهلل

              72     الوقف على كل تكبرية   يف أداء األذاناألصل  
 72    ة الرتاويحدعاء ختم القرآن داخل صال 

    72      امل اخلري ذر من اجملازفة والتجين يف إخفاء معاحل
 73    القنوت   دعاء

 73    بيان ما جيتنب يف القنوت 
 74    فهرسال
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