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 فاتصناملكتب و بعض ال يف فوزانعالمة الي الرأ

 

 .ى آله وأصحابه أمجعنيوعل حممد بينان ،ياء واملرسلنيوالصالة والسالم على أشرف األنب ،احلمد هلل رب العاملني

  بعد: أما

 أت  ر قف  اليرل   يّسر هللا ،والشيخ له مصنفات كثرية ؛العالمة صاحل بن فوزان الفوزان نمن العلماء املتأخريف

 :اجلميع هبا أسأل هللا أن ينفع ،املصنفاتتب و الي بعضرأيه يف  يت منهانتقاو  ،بعضها

 :إلمام أمحد بن حنبلاملسند ل

 سند.امل أمهها من: له مؤلفات الشيخ قال

 اري:الصحيح لإلمام البخ

 انظر إىل ترامجه وما فيها من العلم الغزير. قال الشيخ:

 اين:جستداود الس يبالسنن أل

 لسنة املهمة.وين ااو من د :لشيخا لاق

 الدارمي: امماإل ُكُتب

زل احلاااُ ي زلااا مااان احلي اااان و لااا  ألنجلهمياااة خااا  خااار ت ساااقوفها ك ت اااب الااادارم  صااادمت أصاااول ا  :شااايخال قاااال

 الباطل.

 :فرتى على هللا يف التوحيداسي العنيد فيما رد عثمان بن سعيد على بشر املري

 ،وأبسااالوب قاااو  ،افااال  يااادد خبااار  ،ياااش بشااار املريسااا اخلب ىرّد علااا ...،هللا رمحاااه ،ساااعيد الااادارم عثماااان بااان 

 .يف التوخيدعلى هللا  فرتىاس  العنيد فيما ن بن سعيد على بشر املريرد عثما وامسه: ،واليتاب م بوع
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 :لإلمام ابن خزمية التوحيد

 كتابه املشهور.  :وقال ،العظيم : كتابهالشيخ قال

 السجستاين: داودافظ أيب احل ن ابلعبدهللا ةمة احلائيو املنظ

 .صذه املنظومة اجليدة :يخلشا قال

 :اويالعقيدة الطحاوية لإلمام الطح

 .يتب يف العقائد وأمشلها وأخسنهامن أوسع الة النافعة املفيدة. ر ملختصة اصذه العقيد

 :الربهباري لإلمام شرح السنة

وروا ذوا عاانهم ة اليبااار وأخاائمااعاصااروا األ نلااذيا ..كتااب الساال .  نماا ن قدمااه فهااوأمهيتااه ماا يتأتالشاايخ:  قااال

 قيدهتم الصافية.ع

 األشعري: إلماممصنفات ا

ر ع فيها إىل مذصب أصل السنة واجلماعة كيتااب اابنناة عان  ..خر خياته.يف كتبه اليت ألفها يف آالشيخ:  قال

ثبات ُ وأاحلا إىل اع فيهاا هاا ر كل  ...،الثغار ه ألصالورساائل ،اب املاو زتاوك ،المينيساومقاالت ااب ،أصول الداينة

 .عرشه  علىلو هللاع

 النونية للقحطاين:

 ة.قال الشيخ: قصيدته  يد

 اين:الرسالة أليب زيد القريو 

مال  وصا  يف الفقاه وبادأصا نلتوخياد وقارر فيهاا علاو هللا علاى لرسالة املشهورة على مذصب اابمام ا ل الشيخ:قا

  .مابسالمن مرا ع أصل ا مر عو مة رسالة قي  فهو ل هلل عز لصفات اء واه وأثبت فيها األمسعرش
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وكباااري  ،مهيتهااااأل ،حبفظهاااا ونويلزمااا ،ب املااادار يهاااا طاااالعل جياااب أن يااارى ،مقدمتاااه تربوياااة :الشااايخ قاااال :فائااادة

 فائدهتا.

 السنة لإلمام هبة هللا الاللكائي: شرح أصول

  ة.كبري من مرا ع أصل السن  ومر ع ،قال الشيخ: شرح خافل

 هور.شب مكتا  :وقال

 ينا:بن سكتب ا

ا فيها وتصاانيفه ...وإحلاد ،فروص  ك ،ويفتخر هبا بعض املنتسبني لإلسالم ،وم بوعة ،ودةمو  هكتب  :الشيخ قال

 .محه هللا يف كتبها شيخ اابسالم ابن تيمية ر يهوقد نقضها ورد  عل ،لتشيييات الش ء اليثرياضالل و من ال

 لى نببن حزم:احمل

حالشيخ قال
 
جلىلى شرح : امل

 
 وهتجُّم علاى ،ن فيه خد ة يف نقد خصومهليو  ،يروفيه علم غز  ،رمشهو  كتاب  ،امل

وشادة ال عان يف  ،لهجاةمان خادة اللاو خاال  ،يارز فياه علام غ الوإ ،اصاذت كتاباه وصربعاة شاألب اأصحاب املاذاص

 .ا د   اان كتابه  مفيد  ولو خال من  ل  لي ،صومهخ

 م البيهقي:مالإل  شعب اإلميانصن  يفاجلامع امل

 شعب اابميان.بني  فيه  ابري  ك  امؤلف   : كتب...يخالش قال

 ي:ر الرب النمافظ ابن عبدمصنفات احل

 ملؤلفات الضخمة.ا ب: صاخيخالش قال

 لغزايل:م اإحياء علوم الدين لإلما

ساموم الشا ء الهليات و ملامن  يهلين ف ،خلري والفوائدن افيه ش ء م إن كانو  ،: فيه طوام وفيه بالايقال الشيخ
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عناده  ا كاان إ إال ،هلع فياعاام  أن ي اافاال يلياُ نملبتادو أو ال ،مان نفعاهر كثاه أشار  ،وصاو كتااب لاتل  ،ريثيلا

 متييز بني احلُ والباطل.و علم 

 مام البغوي:لإل التنزيل ملمعا

 .فسريه  ليلوت ...،ميه قوتفسري  مام  ليل يسري على مذصب السل إ

 د. واالعتقا املنهجل  يف ى مذصب السشيه علومت نهقالماء جبودته وإتسري  يد شهد العفت: وقال

 شهور.وقال: التفسري امل

 :مام البغويشرح السنة لإل

 .اكتاب  ليل م بوع يف أربعة عشر جملد    قال الشيخ:

 :(453ت )العريب  ابنمصنفات اإلمام 

 .شياحلد و ليلة يف التفسري  له مؤلفاتالشيخ:  قال

 .واصمقلالعواصم من ا لهوقال: 

 .بةصحاال ب عنالذ يف ليلاب اجل: اليتالشيخ قال

 مفاتيح الغيب للرازي:

تشيييات ومان طريقتاه أناه ياورد الشابهات وال كل ش ٍء إال التفسري فهو  دل و   هكتابه التفسري في  :الشيخ قال

ا كاذا رد عليهاة ياياالت وأن صاذه اآصاو التشايي  وإياراد االختماا مليف خرية وليس الع القاروويرتك ها ب علييجي  

 فلاام ي ناازل هللا بياامفاااتيا الغ :اهريه الااذ  مسااا يفعاال الااراز  يف تفساامااك  ؟ دصااو هااا املقالت فأيختماااالا نمااذا كااو 

 .البيانة و لهدايا لوإمنا أنزهلم لغاز واألخا  لالختماالت واألاليتاب والسنة 
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  :تنبيه

ألمسااء ؟ ألناه يثبات املاا ا ،شارك باكتاإناه   :مياةوخياد البان خز تلاب اكتا  عانراز  يف تفساريه الا يقولقال الشيخ: 

  ل.و ز صفات هلل عوال

 قدامة املقدسي:إلمام ابن املغين ل

ب صال  واملااذساالقااه اف علااى كثااري ماان اشااتمل  ذالاا هلفقاايف اعة العظيمااة تاااب املشااهور واملوسااو : اليقااال الشاايخ

وال العلمااء فل بذكر أقخا تابوقال: ك . من مرا ع الفقه اابسالم اع   اليتاب صار مر  صذا األربعة أبدلتها...

 .عة وغريصمألربن األئمة ام

 :(836ت نببن العريب ) ،صوص احلكموف ،املكيةالفتوحات 

 ،بوخادة الو اود هناديام ،لهاا كتاب إحلاادكو  ،ميفصوص احلو  ،ت املييةالفتوخا :هلفاتمؤ  بش: من أخالشيخ قال

 ُ واملخلوق.ق بني اخلالر ه ال فوأن

 :(842)ت ميةيت اخلضر بن عبد هللا نب بدهللام بن علسالعبدامصنفات 

 لفات عظيمة.: له مؤ شيخال قال

 :منتقي األخبارله: 

ا مان أبدلتها ياةخياام الفقهألا  فاريب ،لفقهياةا يااما األخهاع إليألنه يبني األدلة اليت تر ا ،: مهم مفيديخالش قال

 .شياحلديف وصذا فن من التألي   ،عليه وسلم هللاصلى سنة الرسول 

 :م النووياإلما مصنفات

 ا النا .نتفع هبوا ،قبول ملؤلفاتهالفقد ألقى هللا  ...،سلمنيملا ندع ه قبولاتفلكان ملؤ   
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 ووية:: األربعني النله

خادياش الصاحيحة ألانتقاصاا مان ا ،وفضاله ،ائدتاهفم يف ناه عظايلي ،همالا  الصاغري يف خجؤ امل صاذاشايخ: لا قال
   سنة.واحل

 :الم ابن تيميةمصنفات شيخ اإلس
ئااة وأقباال النااا  ماان املفاااصيم اخلاط ام  وغااريت كثااري  ال العااال اابسااى يفهلااا صااد صااار ...اكتب اا  اف اا: خلالشاايخ لقااا
هلل عاز لصاة ابب نية املؤل  النياة اخلبس الواضن ايالبالناصعة وا حلجةايها من ملا فا بحثون عنهها يتلقفوهنا ويعلي
 .واملغاربرق  املشالم يفالع ها طالبنافس علياحلمد يتبه وهلل ت  كفها ص    ،وعلمه الغزير الصايف و ل
 ةقاطعاادلااة الألنمسااائلها  ايف كتبااه ماادعم   الساال  الصاااحل وسااجلهوباانّي عقياادة ا اليتااب النافعااة ...ب  ت ااك  وقااال:  

  .ةطعساوالرباصني ال
 .يمة ضخمةله مؤلفات قوقال: 

 النقل:ارض العقل و له: درء تع
 .رمحه هللا خ ود ما ألفه الشيأ نم ...رهو ش: كتابه املشيخلا قال

 فتاوى:الله: جمموع 
هج السال  الصااحل يف نماعلاى ة نساقهية من فقاه اليتااب والسالم وثروة ف ع اابمر ع عظيم من مرا الشيخ قال

ا يت منهالالاة يف كتباه اثاقيقاة املوليس صذا من  ازاف القاول واابطاراء يف املاديا وليناه احل ..شرعية.وم العللاسائر 
 .ع العظيمو مجملاصذا 
 .األصولري واحلديش و والتفس ائد والفقهويه من علم غزير يف العقتملا حي مونسلملتفع به انا: قال

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

  .ب  ليلكتا  الشيخ: الق

 .كتاب خافل يف صذه املسألة  ...عو ضيف صذا املو  امفيد  د   .ب..ات: كقالو 

 .العلميةة يمقلية وامهله من األ ...أصل العلم بنيور : مشهوقال
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 :العبوديةله: 

العباادة وصا  رساالة  صاوفية وغاريصم يفالوبياان االررافاات الايت خصالت مان  واع العباادة: تبحش يف أنالشيخ قال

 .اصقرأيب العلم أن لحيتاج طامة قي

 يس:له: نقض التأس

لايت تاأويالت االه " مجاع فياسيد" أتسايس التقاتاب مسااه: ك  له ،صاخب التفسري ،قال الشيخ: فخر الدين الراز 

ونقضااه بيتاااب ضااخم ة و اااء شاايخ اابسااالم اباان تيمياا ،كتاااب يف املوضااوعفهااو أسااوأ   ،ويااذصب إليهااا ،صايعتقااد

  و من عيون مؤلفات شيخ اابسالم ابن تيمية.امسه: " نقض التأسيس" وص

 له: السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية:

  يدة.رسالة  ال:قو  وانفع.تاب م بوع الشيخ: كل قا

 عقيدة الواسطية:لاله: 

 رسالته املباركة. ...،ة اجلليلةالرسالصذه  ...،دة املباركةصذه العقي: ال الشيخق

 :ابن القيممام اإلت مصنفا

 .ل اابسالمألصرا ع عظيمة ... مؤلفات مهل: خالشي لاق

 :ةلواملعط ةسلة على اجلهميالصواعق املر : هل

 القيم.ه يخ: كتابقال الش

اا.أ..ل مننطاا "اسااتوىلا "اسااتوى باا لياا: أتو الشاايخ قااال ئاادة:اف يف كتابااه  ...ه هللاصااا اباان القاايم رمحاا كر  اربعااني و ه 

 ملع لة.ة واملرسلة على اجلهميالصواعُ ا
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 :"ة ينيدة النو صالق لناجية "ة اقر للف راصتيف انبنة فيالشالكافية ا: له

 لهم.طوأدخض ن هلميها و ادق فالفر  : انزلالشيخ الق

 :تنيلسعادابب ا و رتنيهلجاطريق  :له

 .ام ومفيد  د  : كتاب ضخالشيخ قال

 :خري العباد يف هدي له: زاد املعاد

 "وصو: " زاد املعاد  ،يف فقه السرية اعظيم   تان  ك  ،هللام ابن القيم رمحه اكتب اابم

 :(787 ت) ينكنالل ربعة يف املناسكهداية السالك إىل املذاهب األ

 مفيد. معظي ع ر م ...فلخا كتاب  :الشيخ قال

 :للبعلي ة والسالمالالص ليةعلرسول  اشامتل على سلو الصارم امل رخمتص

 .امفيد   ا: و دته لتصر  الشيخ لقا

 شرح العقيدة الطحاوية نببن أيب العز:

  : شرح خافل.الشيخ قال

مااان و ال ختلاااوليااان  ،حعة شااارو خاااوا  ساااب ،شاااروحهاااا يعلت تباااك  ....،ال حاوياااة العقيااادة :الشااايخ قاااال فائااادة:

 .ويةرح ال حااملشتهر بش ،رمحه هللا أيب العز رح العز بنوصو ش ،منعل يماف اواخد   اخ  ر إال ش ...،اءأخ 

 ظ ابن رجب:للحافجامع العلوم واحلكم 

 ُو كتاااب حباافهاا ،اباليتااا يف غااري صااذا صالاايت قااد ال  ااد ،العظيمااة ،لعلميااة: شاارح خافاال نلفوائااد االشاايخ قااال

 عظيم.مفيد  ،يموم واحلع للعل ام
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 جب:للحافظ ابن ر  على علم اخلل م السل  لفضل ع

  يدة. م بوعة شيخ: رسالةقال ال

 :للصبريي كمةالطب واحل يف ةكتاب الرمح

وعااادم  ،ر مااان صاااذا اليتاااابفالوا اااب احلاااذ ،ةوشاااركيات كثاااري  ،فااااتراألناااه يشاااتمل علاااى خ ،خاااري فياااه كتااااب ال

ائماااة ن فتااااوى اللجناااة الدمااا ،(91148م )رقااا الفتاااوى] .هباااا خيااال ولهاااا أمماااا يب  للعقيااادة محاياااة ،هلياااع ادمااااالعت

 .لإلفتاء[

 :بشيهيلأل يف كل فن مستظرفرف طملستا

ماان فتاااوى اللجنااة  ،(29461) الفتااوى رقاام] والاادين ،علاامز االعتماااد عليااه يف أمااور الال جيااو  ،رف ملسااتكتاااب ا

 .الدائمة لإلفتاء[

 ين:لعسقالللحافظ ابن حجر ا ة األحكامأدلرام من املبلوغ 

 ،اجلامعاة ،املختصارةب فهاو أخاد اليتا ...، اامع شاامل ...،كتااب عظايم  ...،: صذا اليتاب املباركخالشيقال 

 وي درسونه. ،ن بهويعتنو  ،ء حيفظونهاكان العلم  ...،فيدةامل

 .[ (21392) رقم ىالفتو ]  ليل القدر ،عظيم النفع

 :جلزويليمان احملمد بن سل دنبئل اخلريات

علياااه  هللاصاالى الغلاااو نلرسااول  ا يشاااتمل عليااه ماانملاا ،أبنااه كتااااب ضاااللة ،حملققاانيمااااء االعل ف عناادكتابااه معاارو 

 من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء[ ،(98881الفتوى رقم )] .فال  وز قراءته ...،والسؤال جباصه ،وسلم
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ن صاذا ماا يغاع عا ،وسالمياه ليب صالى هللا ععلاى الناالصاالة  ة يفيتاب الصاحيحن الك ما: صناايخالشاقال  فائدة:

مان  (98881الفتاوى رقام )] ى خاري األانميف الصاالة والساالم علاكتااب  االء األفهاام   :لمثا ،وأمثاله ،ابليتا

 .فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء[

 قنع نببن مفلح:املبدع شرح امل

 الفقه.ع عظيم يف : مشهور ومر يخالش قال

 :ارديينط املهور بسبفعي املششاالوف الشافعي املعر  ريث األمةاو ة يف مهمل املالفصو 

 : صذا اليتاب املفيد املهم يف موضوعة.خيشال قال

 للحجاوي: ملقنع وخمتصره زاد املستقنعا

 : يعتربان من أعيان كتب املذصب. الشيخ قال

 :(2221 ت) حلليبصنع هللا ا نع هللا بنصسي  هللا على من كذب على أولياء هللا ل

 ن األولياء من دون هللا.و دخرفني الذين يعباملرد على وصو ال ،عةموضو  : كتاب مفيد يفشيخلاقال 

 :(2266ت مان السفاريين )محد بن سامل بن سليأحممد بن مصنفات 

 هملاااة كتبااااجل وليااان يف ،توإن كاااان قاااد ال خيلاااو مااان مالخظاااا ...،املفيااادة ،: ألااا  املؤلفاااات القيماااةالشااايخ لقاااا

 هللا. هرمح ،ومفيدة ، يده

 :لإلمام السفاريين يةرضملا لفرقةل اقد أهيف ع الدرة املضية

 ،مؤاخاذاتظماه مان وإن كاان ال خيلاو ن ...،عاةعل  بياان أصاول عقيادة أصال السانة واجلما: مشتملة الشيخ قال

 .ل على منهج السلتها يف مج ...،ومفيدة ،دةلعقيدة يف مجلتها  يولين صذه ا
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 ي:بعللل شرح أخصر املختصراتب راتاملزهرايض درات والكش  املخ

 وأخسن. ،أدق ،البعل  ...صر املختصرات شرحأخ :يخالشل قا

 التوحيد لإلمام حممد بن عبدالوهاب:

 خيد. و : أل  الشيخ اليتب وأعظمها كتاب التالشيخ قال

 بدالوهاب:لإلمام حممد بن ع األصول الثالثة

وصاذه  ...،مساللياه و ى هللا عوسانة رساوله صال ،ن كتااب هللامادلاة نألمؤيادة  ،رةلتصا ،ةيلا ل: رساالة لشيخا لقا

 .دةسالم وصو العقية يف أصٍل عظيٍم من أصول اابالرسال

 :حملمد بن عبدالوهاب املنسوب لإلمام أحكام متين املوت

أخيااام متااع  :ىاملساام ...،ن عباادالوصاببااحممااد خ اابسااالم إىل شااي اوزور   : اليتاااب املنسااوب كااذن  الشاايخ قااال

 .وتامل

ماع طريقاة  نااىألن ماا فياه يت ...،حمماد بان عبادالوصاب خ اأ اممالإله سابتون ،ؤل : صذا اليتاب جمهول املوقال

وغاري  لا  مماا يشاتمل  ،واخلرافاات ،والبادع ،والتحذير من الشرك ،والسنة ،ودعوته القائمة على اليتاب ،الشيخ

 .موات خُ األلشرعية يفيتاب من املخالفات اليه صذا الع

وصاب" ع املااوت إىل شاايخ اابسااالم حممااد باان عباادالمتاا باكتااة  بنساا" إب ااال  :غرية بعنااوانيو ااد رسااالة صاا :ئاادةاف

 .للشيخ

 :حممد بن عبدالوهاب بن سيمان بن عبدهللالالعزيز احلميد  تيسري

أودع ساري فاالتفوعلام  التوخياد خفال بعلام األثار وعلامالاذ   ..شاهد لاذل  كتاباه.ني يمان احملادث : ي عدالشيخ قال

 العلم. م أصلاطلع عليه من كال خيه وممامن مشاتلقاه  اوز العلم مميه من كنف
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 :لسليمان بن عبدهللا حممد بن عبدالوهاب شركأهل اللدنبئل يف حكم موانبة رسالة ا

بيااان أصاالني  هللا وماادارصا علااىرثااه رمحااه م الااذ  و ماان العلاا ...ه الرسااالةوصااذ ...،فعالعلاام النااا: ورث الشاايخ قااال

 رباء.ء والالوالمها سالم أال و ل اابأصو ني من عظيم

 :(2251عبدهللا بن جامع )لعثمان  يف شرح أخصر املختصراتملنتخبات ائد او فال

   به. أب : شرح الالشيخ الق

 :الشوكاينلإلمام  منتقى األخبار نيل األوطار شرح

ر مااع  كاا ،اههاافق  ء ماانشاابيااان صاايل مااع نلتف اديااشببيااان در ااة األخ خااافال   م ااوال   ا: شاارخه شاارخ  خالشااي قااال

 .ح خافل مفيدفهو شر  ،الرت يا لماء مععلابني  خلالفا

 :(2315ت ) ألمحد بن زيين دحالن الدرر السنية يف الرد على الوهابية

يخ حمماد بان الشا :يما إماامهمسا وال ،دعااة التوخيادكا ياب علاى واأل ،مشاحون نلضاالالتكتااب :  ل الشايخقا

 هللا.  اب رمحهعبدالوص

 :(2319د الشثري )تمبن حم احللص النضالنبت دح ان يف نقضلك املنيد امليأت

لاه مان  فقيض هللا ...،وخيدلى دعاة التع واألكا يب ،لضالالتن مشحوان   أل  كتان   ...،: دخالنالشيخ قال

 .اءاجلز  خري ...هللا املؤل  زى  ،تابهيف ك ،رمحه هللا ،الشثر صاحل حممد  :ن صؤالءوم ،د عليهنلر  هياننقض بن

 :(2323ت) خري هللان ب سنن ححممد عبده بمصنفات 

ناده فع ،رياةأفيااره التحر مان وأخاذ  ،ألنه تتلمذ على مجال الدين األفغااي ،فياروله أ ،: له ش حاتالشيخ قال

 .مدنية وهلل احلالعلم النافعة غألن يف كتب أصل  ،نصا بقراءة كتبهفال أ ،هر ت ؤخذ عليوعنده أمو  ،حاتش 
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 :(2341ت)ين اإمساعيل بن يوس  النبه   بنسيو نفات صم

خاااذر منهاااا  ...،لاااه وشاااركيات يف مؤلفاااات ،وجمادلاااة علاااى بااادع ،غلاااو وإساااراف دهوعنااا ،ياااه طاااوام يف االعتقااااددل

مااان  (96863فتاااوى رقااام )ال]مؤلفاااات صاااذا وأمثالاااه. وأن يتجناااب  ،ديناااهاط لأن حيتاااملسااالم فعلاااى ا... ،العلمااااء

 .[فتاءمة لإلائاللجنة الدفتاوى 

 :(2373)توزان السابق الفوزان فل خمتار مللحدزيغ ا  شلك لبيان وانبشهارا

 موضوعة. : كتاب مفيد يفالشيخ قال

 :يف ظالل القرآن لسيد قطب

لتعاابري مان اه وماا فيا ،تياملاا فياه مان الصاوف ،هياال يعتماد عل ...،ا نظار كثارياء فيهايشتمل على أشي :الشيخ قال

 ،لوصياةخياد األ يع ي بتو ال صو اأيض  و  ،تيقاعاوااب ، واجلر  ،القرآن نملوسيقىوص   :مثل ،رآن تليُ نلقال اليت

ياة ال واحلاكم ،ياةخياد احلاكمعلاى تو لوصياة فمنمناا يركاز ألمان ا اوإن  كر شايئ   ،توخيد الربوبيةا يعع يف الغالب بوإمن

أصال على طريقة  الصفات وليؤ  ايض  وصو أ ،ةامل لوبية لوصص  األ وخدصا ليستية لين لوصع من األو ش  أهنا ن

 .لضاللا

ب  الشاباب علاى أشاياء فيهاا نظار كثاري وكونناا نار ألن الظالل يشتمل  ل فيها نظر: قراءة الظالالشيخ قال :ئدةاف

وتفساري ب لشابافياار الاى أياون لاه ماردود سا ء عيحمال نظار صاذا قاد أفياار صا   فيه من نلظالل وأيخذون ما

 فسري.ع عن مثل صذا التيها غل  فء الس وتفاسري علماابن كثري

 :(2392ت ن بن حممد بن قاسم )لعبدالرمح روض املربعلعلى احاشية 

 ،وابان القايم ،ابن تيمية :ارات الشيخنييذصب واختمن كتب امل ،وخافلة نملعلومات ،خاشية واسعة قال الشيخ:

 .محهما هللار 
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 :(2395ت ) ةزهر أبو  صطفىمأمحد بن مد بن حمل اإلسالميةاتريخ املذاهب 

وشايخ اابساالم  ،للصاني مهاا: شايخ اابساالم ابان تيمياة وداعيني إىل هللا ظيمنيني عابمامه فيتعرض  الشيخ قال

ااه ضااا ،رمحهمااا هللا ،حممااد باان عبااادالوصاب ضاالُّون يف كااال عااادا مههااا ويرددصااا أمها نفااس الااتُّهم الااايت يرو دوو  
 
ا امل

 عنهما خصومهما.قوله ي ماعلى  ااد  اعتم ..ن عنه من التهم الباطلة.اوما يتنزص ،مبقامهماال يليُ مما  ...،انزم

 :(2521تحملمد بن زكراي الكاندهلوي ) ليغي نصاب أو فضائل األعمالتب

 ،على النا  يف املساا د ،احلياايت امليذوبةو  ،ا يشتمل على اخلرافاتمل ...الفضائل أعم ال  وز قراءة كتاب

ماان فتاااوى اللجنااة ( 29492فتااوى رقاام )ال] .ونشاار اخلرافااات بياانهم ،النااا ماان تضااليل  ملااا يف  لاا  ،غريصاااأو 

 .[فتاءالدائمة لإل

 :(2523)ري حلمود التوجي الفنت واملالحم وأشراط الساعة اف اجلماعة مبا جاء يفإحت

 ضخم وغزير العلم وغزير الفائدة.: كتاب الشيخ قال

 :(2521ت ز بن ابز )ة عبدالعزيمللعال ةعلى الفتوى احلموي تعليقات

 .قات املفيدةيتعل: صذه الالشيخ قال

 :للعالمة عبدالعزيز بن ابز سلسة الفوائد العلمية من الدروس البازية

وقاارأ  ،عهاايادركها ماان طال ،ائاد  ليلااةقاد خااوت فو  ...،يرمحااه هللا ،: صاا   ازء ماان علام شاايخنا اجلليالالشايخ قاال

 .اتهز وتعليقبدالعزيز بن ندرو  الشيخ ع خافلة بدرر من ،يدةفو دهتا جمموعة م ...،فيها

 :عبدالعزيز بن ابز مةللعال تفسري آايت من القرآن الكرميجمموع 

 .امفيد   ا دته جمموع  فو  ...،املبارك ذا اجملموع: اطلعت على صالشيخ قال
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 :(9428ت )س الرب  عبداليرل  السالمة لعبداجلاصلي األخاديش النبوية يف  م العنصرية

 .والسنةتاب قوية من الي ةأدلموضوعها مبنية على الة  يدة مفيدة يف رس الشيخ قال

 :عبدالسالم عبداليرل  الرب سل إيقاف النبيل على خيم التمثيل

 سهام العلم  اجليد.صذا ااب ...،مةرسالة القي: الالشيخ الق

 :(9421ت  أبو زيد )عبدهللا بن لبير درء الفتنة عن أصل السنة

 وضوعة.ميف  ا يد    دته كتان  فو  ...،تابيم املفيد: اطلعت على كالشيخ الق

 عبدهللا أبو زيد: بن بيرل سبال ولبا  الشهرةوحترل  ااب ةزر ثوب واألخد ال

 وافية يف موضوعها. ،مفيدة ،مةا رسالة قي: و دهتالشيخ قال

 :(9421اسم )بن قألمحد  سلوب احلديشواآاثر ونأل تفسري القرآن نلقرآن والسنة

 فهو تفسري قيم. ،امه بتل  النواخ  إملفأعجب ي ،منه عواضفقد قرأت  م ،مسماه: كتابه اسم ي ابُ الشيخ قال

 :(9434 ت)بوط  يد المد بن سعحمل ية مرخلة زمنية مباركة ال مذصب إسالم السلف

ييااون للساال  مااذصب  يااار أنا يااوخ  بااه ماان انصااذا العنااوان ملاا فاسااتغربت ..: اطلعاات علااى كتابااه.الشاايخ قااال

ه أغارب مان صب املخالفة له وملا قرأت اليتاب و دت مضموناملذوالتمس  به وترك ا ج جيب علينا معرفتهومنه

ويؤياد يف صاذا اليتااب   ى السالفيني...لاة علاشان محية بدعاة ويفله يقول: إن التمذصب نلسخيش و دت ،عنوانه

بدعااة ويؤيااد  د صااالة الفريضااة وصااوؤيااد الاادعاء اجلماااع  بعااوي ،عااةر الصااوفية املبتديؤيااد األفيااا ، ماان الباادعكثااري

 .وصو بدعة ،رة قرب الرسول صلى هللا عليه وسلملزايالسفر 

 :(2532تلعزيز بن عقيل ) بن عبدالعبدهللا يق املراد يف شرح منت الزادحتق

 لتعبري.ولة يف اوسه ،ةمع وضوح يف العبار  ، الزادعلى فهم منتيعني  …،لتصر ،: شرح مفيدالشيخ قال
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 :(2537ت براهيم بن حممد الصبيحي )إل احلرجحىت نب يقع 

 .بني ونصاعلى ما  افجزاه هللا خري   ...،على رده اطلعت :الشيخ قال

 :هـ(2551ت وه  القحطاين ) بن علي بن سعيدإجابة النداء ل

 ،مؤيادة نألدلاة ، موضاوعهايف فيادةم ،ةفو ادهتا رساالة قيما ...،الة القيماةفقد تصفحت صذه الرساقال الشيخ: 

 ية.ملعلا من مصادرصا ةقثاملؤ  ،املفيدة النقولو 

 :القحطاين وه  لي بنع عيد بنلس انبختالط بني الرجال والنساء

 ،هينااوعناو  ،وتقاساايمه ،يف صااياغته ا يااد   ،يف موضااوعه اوافي اا و دتااه كتااان  ف ...،يتاااب: تصاافحت الالشاايخ قااال

م باه اا قاى ماعلا االشايخ ساعيد  فجاز  هللا  ...،لمااءوأقاوال الع ،لبياان األدلاة شاامال   ،ليل أطراف املوضوع شامال  

 مفيد. ،من جمهود علم 

 :لسعيد بن علي بن وه  القحطاين راترمي اجلم

 صادر العلمية. من امل اموثق   ،ألدلةن امدعم   ،امفيد   ،ا يد   فو دته كتان   ...،يتابلعت على ال: اطالشيخ قال

 :طاينحالق علي بن وه  بن عيدلس اثره يف ضوء الكتاب والسنةره وآالراب أضرا

 ،ها اة إىل قراءتاومتاس احل ،يف موضاوعه افو دتاه مفياد   ...،اليتااب يف موضاوع الارن صفحت صذات: خلشيا قال

 .ادة منهواالستف

 :هادي املدخليلربيع  هابحممد بن عبدالو إلمام عن دعوة اغ ات أهل الزياءدحر افرت 

 ،يف أسالوبه ا ياد   ،هعوضاو يف م ارّد الشايخ ربياع خفظاه هللا وافي افو ادت  ...،باهطلعت علاى ماا كتا :الشيخ قال

 .أصلهلباطل و وقمع ا ،احلُبه من نصرة  قامما  على هللا اثبهوأ ،اجلزاء اه هللا خريفجز  ،خصملل امفحم  
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 :نالعجاللعلي  وآاثره وجهودهدالرمحن أاببطني حياته عب  بنعبدهللامة لعالالشيخ ا

 ضوعه.و يف م اقيم   ته كتان  فو د ابه...اطلعت على كت: الشيخ قال

 :اينعقر لالعبدالرمحن  اببن عبدالوهام حممد ستطاب يف أسباب جناح دعوة اإلمامل

 .امفيد   ادته  يد  فو  ...باملست ا ب: اطلعت على كتاالشيخ قال

 لشبل:زيز االباري لعلي بن عبدالعفتح على املخالفات العقدية يف  التنبيه

بان عبادالعزيز الشابل علاى كتااب: فاتا  علا ت علاى االساتدراكات الايت وضاعها الشايخ: يخ: فقاد اطلعاقاال الشا

 ،اكات  يادةتدر وقاد و ادت تلا  االسا ...،يخجار العساقالظ أمحد بن للحاف ،ح صحيا البخار ر  شر البا

فاااااع بتلااااا  ون ،ري اجلااااازاءعلمااااا  خاااااماااان صاااااذا اجملهاااااود ال باااااهقاااااام عماااااا  افجااااازى هللا الشااااايخ علي ااااا ،منصااااافة ،مفياااادة

 .تدراكات من كان صدفه احلُ والصواباالس

 عبدالعزيز الشبل:لعلي بن  اإلميان ألةمس

 ع مبا كتب.ونف ايف املوضوع فجزاه هللا خري   اافي  و  ..فو دته. ..على اليتاب.: أطلعت الشيخقال 

 لعلي بن عبدالعزيز الشبل: غلو يف الدينال

 .به نفعوقدم من نصا و  ،على ما كتب اهللا خري  فجزاه  ، ريقيمه عن صذا الداء اخل : فيه معلوماتالشيخ قال

 ل:لعزيز الشبلعلي بن عبدا املقاصد الساميات يف كش  الشبهات

 : و دهتا تعليقات سديدة مفيدة.الشيخ قال

 :اخليل لسليمان أاب هاليجوب لزومها وحرمة اخلروج عوو مة إلماماعة وامفهوم اجل

 .وانهضمونه عنم بُاوط ،وأفاد ،فيه  وأاثبه قد أ ادهللا فو دته وفقه ...،على كتابه : اطلعتالشيخ قال
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 :هير الفقيانصي بن حممد بن علالرد القومي البالغ ل

اا ،اوافي اا اقرأتااه فو دتااه حبمااد هللا رد   ...،ليلاا أمحااد محااد اخل :: رّد علااى األنضاا  اجلهماا الشاايخ قااال فيااه  ،امفحم 

 والسنة.   ،من اليتاب نألدلة انقض الشبهات مدعم  و  ،الباطلودخض  ،نصرة احلُ

 :داحلبن أمحد اعبدالعزيز بد على من أابحه للر واط حترمي انبختال

 ،ألدلاااة مااان اليتااااب لااا  ن امااادعم   ،ه واحلماااد هلل قاااد وفاااُ فيماااا كتباااهفو دتااا ...،ا كتباااهأت مااا: قااار يخالشااا قاااال

 .ا خري  فجزاه هللا ...،ألئمةوال اوأق ،والسنة

 :يجحالرافيصل  لعبدالعزيز سالم احلنابلةالطاعنني يف معتقد أئمة اإل ةقمع الدجاجل

 ه.وأاثب اهللا خري   فجزاه ...،ب لامل لى صذاعالرد من  ،صودملقن اتابه صذا وافي   اء ك: الشيخ لقا

 :النثاخل ن سعدب الدبصائر يف زمن الفنت خل

 .رسالة قيمة و دهتاف لرسالة...ت صذه ا: لقد تصفحالشيخ قال

 :بن حممد السدحان لعبدالعزيز نهجالرتبية وامل يف اعون حديث  أرب

 ه.إليس احلا ة مت ،امفيد   امؤلف   -واحلمد هلل –ته فو د ...،على مؤلفه اطلعت :خشيال قال

 :لعبدالعزيز بن حممد السدحان الفنتت قايف أو معامل 

ه ع مباا و اونفا ،ماا كتابعلاى  االشيخ عبدالعزيز خري   هللا فجزى ...،اقيم   ا: قرأت البحش فو دته حبث  يخالش لاق

 .من نصائا

 :اخلويطرطارق بن حممد بن عبدهللا ل نيسرسائل إىل املوسو 

 . اد يف  ل فو دته قد أ ...،: تصفحت ما كتبهيخالش لقا
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 ن حممد بن عبدهللا اخلويطر:ارق بلط صونصاحل بن غ خيالشن يف سرية ملصو ا الدرر

 .لوماتنملع اته وافي  فو د ...،ابأت اليت: قر يخالش الق

 :د بن علي آل بصيص الشثريسعن عبدالرمحن بل كبار العلماء يف التصوير  فتاوى

 ،ماع أناه كباري ،لناا فياه كثاري مان ال سااصيف موضاوع ت ،ومفيادة ،دهتا قيماةو ف ،ةقرأت صذه الرسال :الشيخ قال

 .و موضوع التصويروص ،وخ ري

 ية.وعألسبلعطلة ا االيهود والنصارى يف ةلى حرمة موافقية عل الشرعالدنبئه: ل

 ،يةمؤياادة نألدلااة الشاارع ،هاموضااوع ة يفهتا وهلل احلمااد رسااالة  يااد اادفو  ...،علااى رسااالته: اطلعاات الشاايخ قااال

 يف مسألة مهمة.م  من أصل العلوأقوال احملققني

 امدي:الغسعد آل محدان  لذايب بن بني احلق والباطلاملرأة للسيارة  ةقياد

 .ة منهستفادلالر دير نلنشوصو   ...،ايد  مف ،ا يد   تان  فو دته ك ...،: اطلعت على اليتابالشيخ قال

 هاشم الرفاعي: ليوس  جندا علماء حة إلخوانننصي

وسانة رساوله صالى هللا  ،هللا يتااباحلاش علاى التخلا  عان التمسا  ب :وصاذه النصايحة صا: مضامون الشيخ قال

 منها. ىلاليت خذران هللا سبحانه وتعا ،فرق الضالةقوال الواألخذ أب ،معليه وسل

 :بوينصالامد بن علي حمل صفوة التفاسري

ن ماا ...،ه يشااتمل علااى أخ اااء يف العقياادةني   أنااوساارعان مااا تباا ،أقبلاات علااى قااراءة صااذا التفسااري :الشاايخ لقااا

 ،ا أبهنااا أوثااُ كتااب التفسااريووصاافه هلاا ،صااادر غااري مرغااوب فيهااااعتماااده علااى م ...:املالخظااات علااى اليتاااب

وعلاااى تفاساااري  ،شااار  املعتاااز الزل ساااريفتو  ،املعتاااز  ،الرافضااا  ،ي  الرضااا  الشااايع لخااايل البياااان للشااار ت :مثااال

 ،تفساري سايد ق اب :مثال ،العصارية وبعاض التفاساري ،والبيضااو  ،والصااو  ،الساعود وأيب ،كاالراز   : األشاعرة
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أناه ينقال مان   :هااومن ...،صاذه اليتابر نلقراء الذين ال يعرفون خقيقاة وال خيفى ما يف صذا من التغري ،والقامس 

أنااه  :نهاااوم ...،دةمااا تشااتمل علياه عباااراهتم ماان أغاالط يف العقيااتعليااُ علاى مان غااري  ،ةر واألشاااع ،زلااةكتاب املعت

 أناه يتمشاى علاى مانهج املر ئاة :ومنهاا ...،ت نألخاديش الايت  ااءت توضاحهايتهرب من تفسري آايت الصفا

 يف تفسريه تعبريات صوفية.أنه مترُّ  :منهاو  ...،يف تفسري اابميان نلتصديُ فق 

 ليوس  القرضاوي: م اإلساليف مااحلالل واحلر 

ة بعاااض داماااو  :ضاااوعكماااا يف مو   ،واضاااع كثااارية مناااهأخ اااأ يف مفو دتاااه قاااد  باااه...: اطلعااات علاااى كتاالشااايخ قاااال

والغنااء  ، اال األ انابملارأة لو ههاا وياديها حبضارة الر وخيام كشا  ا ،والتصاوير ، االولابس احلريار للر  ،اليفاار

ري مان فقد خرج عان آراء األئماة يف كثا ...،والسينما ،جلش رنب نعوالل ،ية واألخذ منهاوخلُ اللح ،ملوسيق وا

ناا ي علااى يقااني أقااول صااذا أل ...،منحولااة مدسوسااة علااى قائلهااا أو ،أو ضااعيفة الثبااوت ،ةىل أقااوال شااا إ ،مسااائله

 هر اليسر واملرونة.ظهار اابسالم مبظإ إال بدافع ،قوال الشا ةفما  كر صذه األ ،وصفاء طويته ،تهمن خسن ني

 محد البدوي:ملصطفى أ ،يب املصطفى صلى هللا عليه وسلمحلبا

 ااااااء العلمياااااة اليثااااارية يف واألخ ،ذكور فو دتاااااه يشاااااتمل علاااااى املالخظااااااتاطلعااااات اللجناااااة علاااااى اليتااااااب املااااا

خااُ واابطااراء يف  ،غلااووالقصااائد املتضاامنة لل ،عةواملوضااو  ،عيفةحون نألخاديااش الضااواليتاااب مشاا ...،العقياادة

حمافظاااة علاااى  ،وعااادم الساااماح بتداولاااه ،تاااابعلياااه فالوا اااب التحاااذير مااان صاااذا الي ،لموسااا هلى هللا علياااالنااايب صااا

 .من فتاوى اللجنة الدائمة[ (29822ى رقم )لفتو ] والبدع. ،املسلمني من الشرك عقائد

 :حلني وأذكارهم وأورادهم اليوميةأدعية الصا

والعبااااارات  ،ليااااه ماااان التيلاااا و  عمااااع مااااا حتاااا ،هاااارالشاااارع امل يف  ال أصاااال هلااااا ،ةمجلتهااااا لرتعاااا ،اب أ كاااااركتاااا

ذه الييفياات يف والتقيياد هلاذه األوراد هبا ،وساالت البدعياةوالعباارات والت ،واأللفاا  الغامضاة ،يلفةاملسجوعة املت
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ة واأل كاار ا  عان األدعياوفياه صارف للنا ،نةأو سا ،  ال دليل عليه مان كتاابوكل  ل ،زمان أو ميان أو خال

 [( 21232الفتوى رقم ) ] صلى هللا عليه وسلم.النيبالثابتة عن  ،ة الصحيحةشرعيال

 :ينالزهرا صاحلمحد بن ضبط الضوابط أل

صاذا خاالف و  مياانقاة اابخقي داخلاة يف ةل الظااصر يعتارب األعماا ناه الأل ذمومملاكتاب يدعو إىل مذصب اابر ااء ا

 وز نشره.اب ال جياليتف ...،يه أصل السنة واجلماعةما عل

 العودة: فهد مان بنللس رةئلة الثو أس

 ،عصاا ال اعاة وشاُ ،لدعوة إىل الثاورةيقة اوصو يف احلق ،(لثورةأسئلة ا: )مىيس ...باا كتدينأيني : بالشيخ قال

 ،ساانةاب والأدلااة اليتاا عاان امعرض اا ،سااالمااب ءقاااالت أعاادات يسااتقيها ماان معلااى شاابها ايااُ اجلماعااة معتمااد  وتفر 

 .حتريفهاأتويلها و  ال  حماو  ،ماعةولزوم اجل ،عةاالسمع وال و ب ت اليت

 مان بن فهد العودة:للس ل ونب حرجعاف

: علااى خااديش ااعتماااد   ،ك بعضااها بااال  ااربانوتاار  ،يف غااري وقتهااا اء املناساا دل أب: أ اااز فيااه اابخااالل الشاايخقااا

اوزات كثارية  اأ ااز مبو باه ف ...هعمما خيش ،يف وقت لصوص ،ملسائل خاصة  وان  الوارد  «ال خرجافعل و »

: يريااد بااه التيسااري علااى وقااال .هصاال مناالرتا ااع عمااا خلووفقااه  ،فيااهخ ااأ  لااه مااا أغفاار هللا ...،حلااجئل اامساايف 

تباااع األقااوال ال ن ،رسااول هللانااه وبيّ  ،هللا التيسااري فيمااا شاارعه مااع أن ،خصاال إخااالل مبناساا  احلااجو ولاا ،احلجاااج

 .سنةاملخالفة هلد  اليتاب وال

 أاب حسني: لفهد بن سعد رجنب حفهم التيسري وقفات مع كتاب افعل و كي  ن

 ببيان احلُ.  اء الرد وافي  : فقد قرأت الرد... فجاشيخال قال

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :السقاف بن علي سنحل وحيدلت اة التثليث يفعدد التوحيد إبطال حماوليد مبن التند

 ،لااه اخااري  فلااو ساايت ليااان  ،عااار عليااهصااو  اال مبااول أيت يف أوراقااه صااذه إ ،ع كسااجع اليهااان: سااجالشاايخ القاا

}ي رِيااااد ون  أ نط ي  طِفئ ااااوا ن ااااور  ا ِ  : ُاحلااااصاااال وينصاااار أ ،الباطااااليفضااااا أصاااال  أييب هللا إال أن نولياااا ، جلهلااااهرتوأساااا

أي طى  ا    ِإال  أ نط ي تِ   .[32{ ]التوبة: م  ن ور ه  أبِ فاطو اِصِهمط و 

 ر الباطل.ُ ونشهبا سرت احلصات وأنطيل يريد : يسود األوراق برت قال الشيخو 

 املالكي: رحانحلسن ف انبي  وليس  عية إصالحيب دالوهادان عبمد بحم

ا ،صابول فيه على اابمام حممد بان عبادالو : ت االشيخ لقا  ول ،هاتالشابكشا    :لاى كتاباه العظايمد علار ا ازاعم 

ل اابساالم ففياه وت ااول علاى  باا ،يف غيه وضااللهبل متادى  ،لياتب املفتون هبذا العمل املخز ييت  صذا ا

 اله.وانتح

 املالكي:حلسن فرحان  اوذج  نبلي ماحلهب يف كتب العقائد املذ راءةق

 صل السنة وكتبهم.اءات على أفرت ال: شحنه نالشيخ قال

 لعنربي:خلالد ا كفريوأصول الت كم بغري ما أنزل هللاحلا

فيماا نقلاه  العلمياة ةاناألمإخاالل ن حيتاوى علاى دراساة اليتااب اتضاا أناه وبعد به...تاعلى ك ..للجنة.ت ااطلع

 ...،ةعيومقاصاد الشاار  ،ا اللغاة العربيااةيت تقتضايهريفاه للدلاة عاان دالالهتاا الااحتو  ،عااةماء أصاال السانة واجلعان علماا

 .بيعهو  ....،املذكور ابليتى حترل  طبع اوبناء  على ما تقدم تر 

 :ةيهلعبدالوهاب م ة وهو سنةنة عما قيل إنه بدعكاأل كش 
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 تؤخاااذ عااانهم األخياااامذين الااا ،ياااُالتحقن أصااال العلااام و ن مؤلفاااه لااايس ماااتباااني أ ،اليتااااب ذاى صااانالطاااالع علااا

الدائماة ( مان فتااوى اللجناة 21232الفتاوى رقام )] البادع.صا  مان و  ،وقاد  كار أشاياء علاى أهناا سانن ،الشرعية

 .لإلفتاء[

 :حيدر يدرلبحر حلليمة أعشاب او رواية 

: امنهاا علااى أمااور خ اارية لروايااة املااذكورةتبااني للجنااة اشااتمال ا ...،تااهة ماان روايياانصااوص كاف عااد االطااالع علااىب

 ،اء علياهواالفارت  وسالمياه صالى هللا عللنايب ة نالساخري ،ال يلياُ باه سابحانه ووصافه مباا ،الء نهلل  ال وعاتهزااالسا

خشااة باااني ونشاار الفا ،ياااةاابنخإىل والاادعوة  ،عقااابلثاااواب والوا ،رء نجلنااة والناااواالساااتهزا ،رخاانيااار اليااوم اآإو 

املسالمون أن  وال خيتلا  ...،اتهزام بتشاريعم االلتاوعاد ،مروج علاى أخياام اابساالل الناا  علاى اخلاومح ،املؤمنني

قااال هللا  وله ودينااه.اء نهلل ورسااز ألنااه اسااته ،سااالملااة اابوخااروج عاان م ،هدينااوإحلاااد يف  ،نهلل ه كفاارُ  كاار مااا سااب

 ،[66- 68 املائادة:]  رمت بعاد إمياانيمال تعتذروا قد كف ه كنتم تستهزءون ايته ورسولق ل أنهلل وآ : ىلتعا

مساالم أن صاااذه كااال ولاايعلم   [24:التوبااة]  وكفاااروا بعااد إساااالمهمقااد قاااالوا كلمااة اليفاار ول  :ال  اال وعاااالوقاا

 .افهوال تداوهلا وجيب إتالا وال نشرصا هجيوز طبعالرواية ال 

 ملراد شكري: رير يف أحكام التكفريأحكام التق

كفاار إال  ماان أنااه ال   ذصب املر ئااة...رياار ماان تقماا كاار  و ااد أنااه متضاامن ملااااملااذكور  اليتااابعلااى  بعااد االطااالع

ماااء الساال  كاال صااذا  هاال وأنااه قااول عل رد  نساام الساانة...كفاار اجلحااود والتيااذيب وإظهااار صااذا املااذصب املاا

 .[(21292الفتوى رقم )]. تقدم فمنن صذا اليتاب ال جيوز نشره وطبعهوملا  يل...نحلُ وتلبيس وتضل

 : عنهي هللاضالب ر لعلي بن أيب طسوب املنة ج البالغهن

رضا  مماا ينازه عناه أماري املاؤمنني علا  بان أيب طالاب  ،همليوأنطا ،مان د  الشايعة ثرياشتمل على كقال الشيخ: 
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وأن  ،هللا علياه وسالم بعاد وفاتاهاطماة بنات الرساول صالى ئماة ظلمات فوأن األ ،كسبِّ الصحابة اليارام  ،هللا عنه

 ،واالعتازال ،رفضجلملاة فقاد ملاا صاذا اليتااب نلاون ،لعزو ا وكنفا  صافات هللا ،لعل  وأصال بيتاه اخلالفة خُ

إماا  .ومماا يادل علاى أناه.. ...،ياه علاى الناا وإن كان فيه ش ء يسري من كاالم علا  رضا  هللا عناه لقصاد التمو 

يف ترمجتااه رتضاى كماا  كار ملوا ،ماا فياه مان االعتزاليااات يف الصافات ،وياةأو لاه فياه مشاااركه ق ،ضاع املرتضاىمان و 

 .زلةتاملع من كبار

 :لعلي حسن علي عبداحلميد ونذير صيحة بوكتا ،ر من فتنة التكفرييحذالتكتاب 

وال  ،همااااعز طببني ال جياااو ليتااااصاااذين اتااارى أن  ...،اواالطاااالع عليهمااا ،رينملاااذكو ا ساااة اللجناااة لليتاااابنيدرابعاااد 

 دائماااةالجناااة لوى المااان فتااا ،(29892م )الفتااوى رقااا]  .حرياااملااا فيهماااا مااان الباطاال والت ،ماتاااداوهل وال ،نشاارمها

 .لإلفتاء[

األ وبااة املتالئمااة علااى " :برسااالة مساصااا ،إلفتاااءاللجنااة الدائمااة ل علااى فتااوى بداحلميااد"علاا  خساان ع ردّ تنبيااه: 

 ةالدائماافتااوى اللجنااة  ة عاانرفااع الالئمااصااا لة مسابرسااا" وساار مااد باان سااال الدحم، "عليااه دّ فاار  للجنااة الدائمااةفتااوى ا

 .لردا ل   أ اد يف: يخالش قال

 ليلة:  ليلة و ب ألاكت

رون الرشااايد وصاااا ،وال ينبغااا  للمسااالم أن يضااايع وقتاااه يف م العتاااه ،ال يعتماااد علياااه ،كتااااب سااااق قاااال الشااايخ:  

 .اويغزو عام   ،اه كان حيج عام  وأن ،وخسن السياسة يف رعيته ،واجلد ،االستقامةو  ،معروف نلصالح

 :ويللزين بن إبراهيم مسيط الع لالنقاش واجلد ثر حوهلامسائل ك

ولالفاااات كثااارية  ،تياااب يشاااتمل علاااى أنطيااالت أن صاااذا اليدفو ااا ...،يتيااابى الالدائماااة علاااجناااة للطلعااات اا

وعلياه  ...،ينيقباور الفقاة لعقيادة وصا  يف الواقاع موا ،ةنة واجلماعاأصل الس ةديم كاتبها أهنا موافقة لعقزع ،دةللعقي
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 تاهلفر مناه ملخاالتحاذيو  ،تالفاهب إناه جياوأ ،هوتداولا ،عاهبناع طوترى و وب م ،ا اليتيبصذ حتذر من فمنن اللجنة

 عقيدة أصل السنة واجلماعة.اليت ص   ،خيدو لعقيدة الت

 :عدانن عبدالقادر حممد القادريل املرجئة طميان بني غلو اخلوارج وتفريإلحقيقة ا

زئاة و  ،ُوالتفريا ،صارف فيهاا نلبارتت ،ن أصال العلامع لٍ و ب بنقصصذا املذ  عزز واملؤل ...،املر ئة ينصر مذصب

ذا هلا حتتهاا... هوين ال تتفاُ ماع ماا يساوقو عال عناا... ، العزووالغل  يف ، غري حملهاليالم يف  وظيوت ،اليالم

 .من فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء[ ،(29438)رقم  الفتوى .]وعدم تداوله ،ب جيب خجبهااليت
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