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 :َتْسِجيًلا حملاضرة بعنوان َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

 
 

 

 

 

 
 

 ألقاها 

 
- رمحه اهلل   -

 
 

 42 املوافق اخلميس ليلة النبوية باملدينة( القبلتني) سلمة بين مسجد يف
 أسئلة بعض على باإلجابة تفضل ختمها وبعد هـ،2244 عام من األوىل مجادى

 .احلاضرين
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له احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوبسم اهلل الرمحن الرحيم، 

 .أتباعه بإحسان إىل يوم الدين أما بعدأصحابه وونبينا حممد وعىل آله 

 ِاعَتَنى الَعبُد ِبِه َما َأوَلى َوالِفقُه *** ُمْقَتَنى َخرُي اْلِعلَم َوِإنَّ

 َتُطوُل ُشُروُحَها ُجَمٍل ِفي *** َوالرَُّسوُل اهلُل َليِهَع َحضَّ

 ِاْنِتفاُع ِبالِعَظِة َوال، َأمٍر *** ِاتِّباُع ُيمِكُن ال َفُدوَنُه

 ُيعَقُل ال الَِّذي اأَلمِر ِبُموِجِب *** َيْعَمُل َكيَف َيْفَقُه َيُكْن َلم َمْن

من  ،نعمة يمتن اهلل هبا عىل من شاء من عبادهإن الفقه يف الدين أعظم  ،يها اإلخوة يف اهللأ

 ،واألنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ،وإن العلامء هم ورثة األنبياء ،ا يفقه يف الدينيرد اهلل به خير 

وطلبة  امرة وسوق العلم عىل أيدهيم نافقة،فمجالس العلامء بذكر اهلل ع ،وإنام ورثوا هذا العلم

  .يش هلل يف األرض عىل قدمهذا العلم هم أفضل من يم

الدعوة واإلرشاد بمنطقة ون اإلسالمية واألوقاف وسم فرع وزارة الشئبا خوة يف اهللأيها اإل

ثم  ،مركز الدعوة واإلرشاد باملدينة النبويةممثلة يف  -صىل اهلل عليه وسلم-مدينة رسول اهلل 

واملحارضات والدروس باسم إخوانكم املنسقني هلذه الكلمة وغيها من سائر الكلامت 

 .املعروف عند الناس بالقبلتني هذا املسجد املبارك مسجد بني سلمةالتوجيهية التي تقام يف 

يرسنا مجيعا أن نرحب بصاحب الفضيلة والدنا وشيخنا وشيخ شيوخنا العالمة املفرس  

إليها  السنة والداعيةحامل لواء  «زيد بن حممد بن هادي املدخيل»األصويل الفقيه الشيخ 

صىل اهلل عليه -بجنوب اململكة العربية السعودية يف هذا العرص نرحب به يف مدينة رسول اهلل 
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ادي اخآخرة عام اثنني العرشين من شهر مجلة ليلة اخلميس املوافق للرابع وهذه اللي -وسلم

 .-صلوات اهلل وسالمه عليه-أربعامئة وألف من هجرة املصطفى وثالثني و

ا ومدرسر  ،اا مفتير فقيهر و ،ا ربانير معلامر و ،أبرا حانيراا علينا ا إذ حل ضيفر مجيعر نرحب به باسمكم  

ألبنائه  ا يف كلمة من أب حان  نلتقي به يف هذه الليلة نحن وإياكم مجيعر  ،اا بليغر وواعظر  ،اموفقر 

جتشم الصعاب يف ق عليهم وأحبهم وبذل النصح هلم وكلمة من أخ مشفق ملن أشف ،وإخوانه

أن يثقل بذلك ميزان حسناته وأن  -جل وعال-وسائلني اهلل  ،شاكرين له سعيه ،إليهمالوصول 

  .يعظم ثوابه

التي رأيتموها ولعلها بلغت إىل كثي منكم عرب الرسائل  ةهين يف كلمته التوجيونحن معه اخآ

والناس حمتاجون وليس املخصوص فقط الشباب ولكن ملا كانت  ،بعنوان توجيهات للشباب

جل -فجزاه اهلل عنا خيا ونسأل اهلل  ،خذ باألعم األغلبيف جانب الشباب أغلب أ   احلاجة

إن شاء  -ومن ربه ،فليتفضل مشكورا ،أن ينفعنا بام نسمعه بني يديهو ،أن يفتح عليه -وعال

 .وبارك اهلل فيه ،ولنستمع مجيعا ،فحياه اهلل ،مأجورا -اهلل
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 .بينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوسلم وبارك عىل ن م صل  ، اللهاحلمد هلل رب العاملني

حلقوق لكبار السن ا قدمة ولكن الباعث عليها هو املحبة وفهم وإعالنن هذه املأوال أعتذر م

إن كان يل  اخآمال لنا ولكم آمال اخلي والصالا اإلصالا، ووحقق اهلل ،نس خيافجزى اهلل أبا أ

 -تعاىلتبارك و-وأبنائه الذين أسأل اهلل هل السنة لتقي بإخواين أوجميئي هو زيارة ألمن توجيه 

التي  ويف نيل رضاه وجنته ،إياهم يف طريق اهلدى والتمسك بالرصاط املستقيموأن جيمعنا 

 أعدها ألوليائه الصاحلني، 

من الدعاة والقائمني بالوعظ واإلرشاد ولكن حياة هات احلمد هلل تتكرر من العلامء التوجيو

قد اجتمعنا هذا االجتامع الذي يرس الصاحلني ال ليشء إال ليشء عظيم نرجو ، ولم باملذاكرةالع

ساس العلم الطلب بذل اجلهد ذاكرة يف العلوم الرشعية وسببها  وأاهلل أن ننال به رضاه وهو امل

وطلب العلم الذي يثمر وينفع إذا كان عىل أهل السنة الذين اعتصموا بكتاب  ،يف طلب العلم

طلب العلم ومن منهم ي   ،بالفهم الصحيح -عليه الصالة والسالم-هبم وصحيح سنة نبيه ر

ا ألهله نافعر  -اهلل تعاىل بإذن -فهذا املجلس السار الذي سيكون ،جمالسهم تنتقى أطايب الكالم

 يف نرشه وتبليغه لغيه مبتدأر  ا من العلم الرشعي حتمل أمانةر ألن من محل شيئر  ؛ا لغيهمونافعر 

ڇ  ڇ  ڇ  ژ  املوحى إليه -صىل اهلل عليه وسلم-األرسة كام هو هدي النبي ب

أن يصل له ىل من شاء اهلل ه إىل ما شاء اهلل له أن يمتد وإثم يمتد نفع العلم ونرش، [214:الشعراء] ژڍ

  .إليه

-  رمحه اهلل -زيد بن حممد بن هادي املدخلي  /كلمة الشيخ
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 ،ارضين أن هنتم بالتحصيل العلميخوة احليتي لنفيس ولكم معرش األبناء واإلفوص

ىل خي ع -عز وجل-نزله اهلل لعناية بكتاب ربنا الفرقان الذي أالمي ينحرص يف والتحصيل الع

من فاحتته إىل خامتته كتاب  -صىل اهلل عليه وسلم-هو حممد نبي بعث وخي رسول أرسل و

  ،كام هو معلوم لديكمداية وكتاب رمحة وبيان وبالغ ه

هبا وأخذ النّصيب الوافر بقدر  والعناية -صىّل اهلل عليه وسّلم-واالعتصام ب سنّة النبي 

االستطاعة، وبذل اجلهود حتى حي ّل العلم حمّل اجلهل، فام ط لب العلم إال إلزالة اجلهل عن 

بّلغه الذي يعرتض  اإلنسان والعمل به ونرشه والّصرب عىل األذى الذي يناله طالب العلم وم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :الها اإلمامطريقه حيتاج إىل صرب  مجيل كام سمعنا يف هذه السورة التي ت

 ، [العصر] ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    
يعني به  -ك وتعاىلتبار-ها، إيامٌن باهلل كل   عىل قرص هذه السورة إال أهنا مجعت أعامل الرب  

اب اإليامن به من أصول الّدين وفروعه وحقوقه ووسااإليامن بام جي  ئله، وعمٌل صالح ظاهرر

مته إقامة الفرائض عىل الوجه الرشعيوباطنر  بالنّوافل،  -عّز وجّل -والتقّرب إىل اهلل ،ا يف مقد 

تبارك -ي ريض اهلل  ،فعل املأمورات وترك املنهيات ،واالبتعاد عن املحّرمات واملكروهات

 ، -وتعاىل

كتابه العزيز  محة واهلدى منالر   إىل نبي   -عّز وجّل -والّتوايص باحلق، احلق هو ما أوحاه اهلل 

ن    - اهلل عليه وسّلمالنّبي صىل  -ة من فاحتته إىل خامتته كتاب حق وهداية ورشاد، وصحيح س 

الناس إليه، فهو وارٌث من ورثة  ضاه ودعاالوحي الثاين هي احلق فمن أخذ به وعمل بمقت
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رب عىل طاعة ة الص  هو مياثه، والصرب يف هذه احليا األنبياء الكرام واملرسلني العظام؛ ألن احلق  

 ع الّطاعات، عىل تنو   -تبارك وتعاىل-ريض اهلل في قيمها عىل الوجه الذي ي -وجل عز  -اهلل 

واهلوى والشيطان ليقع  وءارة بالس  وصرٌب عن معصية اهلل فال حيوم حوهلا وال ينقاد للنفس األم  

 لتقوى، عن معصية اهلل فليلجم النفس بلجام ا فيها، صربٌ 

، كل -تبارك وتعاىل-ي تتجىّل يف اإليامن بالقدر خيه ورشه من اهلل عىل أقدار اهلل التوصرٌب 

وتكون سببرا ىف نجاِة املكلف من  ،هذه من األمور املهمة التي تكون سببرا يف االستقامة عىل احلق

 ، هوجنتِه التى أعدها ألوليائ -وجل عز-عامل اإلنس واجلن لينجو من النار ويظفر برضا اهلل 

هو السبب  األصيل ىف كل صالا  وفالا وأن احلياَة  يلرشعالكل  عىل علم أن طلَب العلم ا

ال تطيب ألحد ال احلياة الدنيوية وال احلياة الربزخية وال احلياة األخروية التطيب  إال بالعلم 

ورٌش  العلم الرشعى لي زيح املكلف عن نفسه اجلهل الذى هو داءٌ  ،الذى ي طلب  ىف حياِة العمل

افر فيها رشطان مستطي عىل امل كلفني، وليعمل بعلم إذ العبادة  ال ت قبل من أحد  إال إذا تو

ه العلم الصواب  واإلخالص؛  .واإلخالص حمله  القلوب ،والصواب  أساس 

 يللعبد الذ -تبارك وتعاىل- فإذا وجد العلم صار سببرا ىف حصول اإلخالص بعد توفيق اهلل 

 .توفيق واهلدايةبأسباب ال يأيت

ا علينا أن نبذل اجله ا ورجاالر ونساءر إذر ا وكبارر وأخذه  يىف حتصيل طلب العلم الرشع د صغارر

ا عىل نرشه واعتزوا به فصار مصدر عزهتم عن أهله الذين َعِلموه وَعَقلوه وَعِملوا به وَحرصو

رادهم،  وغاية فإذ إم  ارقة هلا بدايٌة وهناية، وأن ن احلياة التى هى حياة  العمل حياٌة منرِصمة وم 
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عز -حياَة اجلزاء عىل العمل وهى الدار  اخآخرة هلا بدايٌة وال هنايَة هلا، إما ىف جنات  نعتها اهلل 

 وإما ىف عذاب  أليم،  ،بأكمل النعوت -وجل

َ اهلل  تلك األسباب، وهذه  -عز وجل-ولدخوِل اجلنات أسبابه ولدخول النار أسبابه وقد بني 

ثمر  العمل  الكريم وصحيِح السنة املطهرة التيَبين ها ىف القرآن  األسباب منها العلم النافع الذى ي 

 الصالح، 

فالبدار البدار إىل التخطيط السليم لطلب العلم واحلرص األكيد للتزود منه واإلكثار ىف 

ا هلل عىل بصية ،   ساعات الليل والنهار ليكون املسلم عابدر

وإنام عىل القلوب كام يقول أهل اهلوس من غالة الصوفية  .....لعلم ال وا ،والبصية  العلم

 ، "إنما العلم بالتعلم" : ويف األثر ،يأيت العلم بالطلب

كل ذلك ال  اأو فقير  اوال يمنع اإلنسان من التعلم كونه كبي السن أو صغي السن أو كونه غنير 

ي ال حياة لعامل اإلنس واجلن صحيحة إال جيوز أن يكون من املوانع عن طلب العلم الرشعي الذ

 بالعلم الذي يعمل به صاحبه، 

وكام قلت لكم البد من اختيار املعلم واختيار الكتاب، والذي خيتار الكتاب هو املعلم 

صاحب السنة املعروف بتمسكه بمعتقد ومنهج السلف الصالح، يسي عىل أثرهم وينرش 

-الناس، فالسلف الصالح هم أتباع النبي الكريم علمهم ويبني معتقدهم وفضلهم عىل سائر 

وكل من مشى عىل آثارهم وأخذ من علومهم فهو سلفي وصاحب  -عليه الصالة والسالم

سنة، تقرتب منه أهيا الطالب وتأخذ من علمه وتطالب بالدليل، ألنك إذا بدأت يف نرش العلم 
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العلامء من أدلة الكتاب  ستطالب باألدلة من الكتاب والسنة فيكون قد تزودت وأخذت عن

والسنة ماتستدل به عىل صحيح االعتقاد وعىل بطالن ضد صحة االعتقاد من رشكيات وبدع 

 -صىل اهلل عليه وسلم-وخمالفات، ومصدر األدلة كام تعلمون كتاب اهلل العزيز وسنة النبي 

السنة، فإذا املطهرة واإلمجاع الذي هو متصل بالكتاب والسنة وال خيالف شيئا من الكتاب و

 -تبارك وتعاىل-سلكنا طريق حتصيل العلم فهو أعظم سبب، وخي سبب يوصل إىل رضا اهلل 

 .ونيل رمحته يف الدنيا والربزخ واخآخرة

ر به حماربة الكسل والتسويف يف الطلب والتسويف يف العمل فأنت   َذك  ْذَكر وي  ومما ينبغي أن ي 

ياة ثم تنتقل يصحبك العمل، فإن كان صاحلرا وال خملوق ضعيف خلقت لتعمل برهة يف هذه احل

عليه -يكون صاحلرا إال إذا بذل صاحبه جهده فأخذ حظه الوافر من كتاب ربه وصحيح سنة نبيه 

ا بالصدق والصواب واإلخالص، يكون سبب نجاِة، فكل خملوق   -الصالة والسالم مصحوبر

رحَتل من هذِه احلياة ال يملك  إاِل ما قدمت يداه،  ا غي  ذلك م  إِما من صالح  اْلعمل فيسَعد، وإِم 

  .ذلك هو اخل رسان املبنيفَيْغرت و

قالء هلا أعظم األثر يف صالا الظاهر  وال َينَْس  طالب  الِعلم أن جمالسة الصاحلني العلامء الع 

والباطن، ألنك تستفيد من علومهم ومن سلوكهم بخالف من ليسوا كذلك، إّما من أهل البدع 

نة وإما من أهل اجلهل واملجاهرة باملعايص، فتخرس األوقات التي جتالسهم  الذين حياربون الس 

-فيها إن مل يكن منك تعليم وتوجيه ملن جتلس إليه وتصحبه حتى تظفر بأجر الدعاة إىل اهلل 

جدت من -تبارك وتعاىل لعزيز العناية بالقرآن ا اوأهل املحبة فيه واملوالة فيه واملعاداة فيه، فإذا و 
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والعناية بالسنة املطهرة كالعناية بالقرآن الكريم ومها من  ،تالوةر وفهامر لألحكام وعمالر بذلك

َأاَل إيِن  » :-صىل اهلل عليه وسلم-مشكاة  واحدة ِصنوان ال خيتلفان وال يفرتقان لقول النبي 

ْرآَن َوِمْثَله  َمَعه   اله إال من طلبه بجد  وصدق  وهذا املياث الثمني الذي ال ين «أ وتِيت  اْلق 

 ،  وإخالص 

بسوق املدينة والناس يف بيعهم  مر   -ريض اهلل عنه-ويف األثر أن الصحايب  اجلليل أبا هريرة 

سم وأنتم ها هنا؟ قالواميراث ن": ورشائهم فنادى فيهم وقال هلم
َ
في : أين؟ قال: بيكم ُيق

ءة القرآن، س منهم من هو مشتغل بقراجدوا النااملسجد، فهرع الناس إلى املسجد فوقفوا فو 

ومنهم من هو مشتغل بالصالة ومنهم من يتفقه في معرفة الحالل والحرام، حلقات، فرجعوا، 

ون القرآن وناًسا رأينا ناًسا يقرء: الوا، ق؟ماذا رأيتم: م، قالما رأينا شيًئا ُيقس  : فقالوا له

صلى هللا عليه -ك ميراث نبيكم محمد اذ: لحرام وناًسا يصلون، فقال لهميتعلمون الحالل وا

 " -وسلم

ونحن يف هذه الدنيا الجيوز لنا أن نوجه اهتاممنا بتحصيل املتاع والعناية بمـتطلبات األجسام 

وهو  ،ويسعد به صاحبه يف دنياه وبرزخه وأخراه ،وحتيا به القلوب ،وننسى ماتطمئن به النّفوس

ا وليس  أخوذ من املصادر الثالثةالعلم النافع امل كام أسلفت  قريبرا، بل نبذل اجلهود دائامر وأبدر

نتهى حّتى تلتّف الساق بالّساقلذلك   .م 

لتمس فيها الِعلم، ويف احلديث الصحيح عن النبي   ا من الطرق التي ي  فهنيئرا ملن يسلك طريقر

ا َيْطل ب  فِيِه ِعْلامر »: أّنه قال -صىّل اهلل عليه وسّلم- اَمْن َسَلَك َطِريقر ، «إىَِل اجْلَن ةِ  َسَلَك اهلل   بِِه َطِريقر

ه لتنال منه ِعلامر  نفهم من أّن هذا الطريق واحد، أيوال  يف شكل  واحد، بل كل مسلك تسل ك 
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ا َيْطل ب  فِيِه »ينفعك، وأي وسيلة تأخذ هبا لتنال ِعلامر رشعيرا فذاك هو الطريق،  َمْن َسَلَك َطِريقر

ه  ، وَ ا بِهِ ، َوإِن  امْلَاَلِئَكَة َلَتَضع  َأْجنَِحَتَها لَِطالِِب اْلِعْلِم ِرضر بِِه َطِريقار إىَِل اجْلَن ةِ  َسَلَك اهلل   ِعْلامر  إِن 

 َوَمْن يِف اأْلَْرضِ 
ِ
اَمء ، َوَفْضل  اْلَعامِلِ َعىَل َحت ى احْل وِت يِف اْلَبْحرِ  َيْسَتْغِفر  لَِطالِِب اْلِعْلِم َمْن يِف الس 

وِم َلْيَلَة اْلَبْدرِ  ابِِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعىَل َساِئرِ اْلعَ   الن ج 
ِ
َلاَمَء َوَرَثة  اأْلَْنبَِياء ث وا إِن  اأْلَْنبِ  ،، َوإِن  اْلع  َور  َياَء مَلْ ي 

ا ا ِدينَارر ث وا اْلِعْلمَ  َواَل ِدْرمَهر ْن َور 
 ، «، َفَمْن َأَخَذ ِمنْه  َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِر  َوَلكِ

ة، اجتامع يف بيت   -تبارك وتعاىل-وأنتم امحدوا اهلل  ل لكم مثل هذه املجالس اخلي  الذي سه 

عوة،  -عليه الصالة والّسالم-من بيوت اهلل ويف مدينة رسول اهلل  نَطَلق العلم واجلهاد والد  م 

ا والتي حيِرز  اإليامن إليها يف آخر الزمان وإىل مّكة املكّرمة، فهو نور عىل نور ، يتطل ب منّا مجيعر

عّز -احلرص والّدوام طيلة احلياة ما دامت الّروا يف اجلسد حّتى إذا انتقل طالب العلم إىل اهلل 

وهو قد نال ِرضاه أكرمه اهلل من خزائن رمحته وأفاض عليه من خيه العظيم فثب ته  -وجل

رش يف زمرة بالقول الثابت يف احلياة الربزخي ة وأحياه حياةر برزخي ة من ن عيم ويوم يقوم األشهاد حي 

ل الكرام واألنبياء الِعظاما س   .لر 

ا وال أ طيل، نسأل اهلل   فقنا وإي اكم لكل عمل صالح   -تبارك وتعاىل–فلنحِرص مجيعر و  أن ي 

نا اليقني والّصالة  مربور، وأن جيعلنا صاحلني م صلحني وهداةر مهتدين حّتى يأتَينا من رب 

 .رسول اهلل وعىل آله وصحبه أمجعني والّسالم عىل
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أن ينفعنا وإّياكم بام  -جّل وعال-شكر اهلل لفضيلة شيخنا ما أحتفنا به وسمعناه، ونسأل اهلل 

أن  -جّل وعال-سمعنا وأن يورثنا العمل بام انتهى إلينا من الِعلم فإن هذا هو الثمرة، فنسأل اهلل 

نيلن اكم هذه الثمرة امل بي   .اركةا وإي 

معرش اإلخوة هناك كمٌّ كثٌي من األسئلة منها هذا الذي بني يدّي، وهذا الذي فرزته هنا  

كّرٌر من هذا ا وإنام هو من البرشى م  إن شاء اهلل  -وسأقرأ شيئرا مما هو يف هذا اجلانب ليس مكررر

 .-تعاىل

رضتكم وسامع يا شيخ إننا نحبكم يف اهلل وقد أتينا إىل هذا املسجد من أجل حما:يقول

أن تتكرر زيارتكم لنا مرات وكرات يف هذا  قبل الظهية فرحني بلقائكم فنرجوتوجيهاتكم من 

يطيل يف عمركم عىل طاعته ونفع املسلمني، فهذا من عاجل برشى  أن البلد املبارك واهلل نسأل

ا فقد حتدث  ا مع هذا األخ فجزاه اهلل خير  بلسان اجلميعاملؤمن ونزفه لشيخنا وهو طلبتنا أيضر

 :-رمحه اهلل –الشيخ  
لكل منهم حقوق عىل  أحبه اهلل كام أحبنا فيه نعم وطالب العلم بل مجيع املسلمني إخوة،

، ملن عرفت وملن مل تعرف، فأثابه اهلل -وجل عز–خرين ومنها املحبة يف اهلل واملوالة يف اهلل اخآ

إخواننا املسلمون ومن املكاسب التي مال الصاحلة التي حيرص عليها ونسأل اهلل أن حيقق اخآ

أ حرزها عندما أزور هذه املدينة وألتقي بأبنائي طالب العلم، إخواين يف اهلل من مشايخ العلم 

 .قق لنا ما نريد من اخلي والصالاأن حي -تعاىل -ونارشيه فنسأل اهلل
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 :األسئلة

 :سؤال

الشيخ أحسن اهلل إليكم نشهد اهلل فضيلة : أحسن اهلل إليكم هذا سؤال يسأل فيه صاحبه فيقول
سأل عن على حمبتنا لكم فيه والسؤال ما منهج فضيلة الشيخ يف ذكر أمساء اهلل يف منظومتِه، ي

 وعن منهجكم يف ذكر األمساء فيها؟ مظومتكم يف األمساء احلسنى

 :اجلواب

احلقيقة تعرفون ال يكتب أحد من طالب العلم بحث وأعنى هبم أهل السنة إال بعد أن يقرأ 

ما كتب األوائل، وأنا وهلل احلمد وأنتم كذلك قرأنا معتقد السلف الصالح ومنهجهم، الذي 

 أخذناه من الكتاب والسنة وسلوك ومنهج سلفنا الصاحلني، 

إال الكتاب العزيز والسنة املطهرة فهي مصدر ففي باب أسامء اهلل وصفاته ليس هناك مصدر 

ون القرآن ويف ختم آيات القرآن كثٌي منها خيتم بذكر األسامء احلسنى ءهذا العلم وأنتم تقر

 [6: آل عمران]   ژگ        گ       ژ و [4: الشورى] ژٹ    ٹ  ڤ      ٹژ  الدالة عىل صفات اهلل العظيمة كــ

: غافر] ژڎ  ڈ  ڈ     ژ  و [21: البقرة]  ژڳ  ڱ   ڳ  ڳ        ژ  و [98:يوسف] ژ ڃ  ڃ      ڃ           ژ و

21]  
وغي ذلك مما ي ذكر يف ختم اخآيات ويف ثنايا اخآيات، واالعتامد يف الكتابة يف هذا املوضوع 

باب أسامء اهلل وصفاته وأفعاله عىل ما جاء يف القرآن الكريم والسنة املطهرة ولكن بالفهم 

عىل معرفتها والعمل بمقتضاها يف القرآن الكريم  -عز وجل-حثنا اهلل  ،ةفي  يصحيح، فهي توقال
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 :-عز وجل–والنصوص معلومة كقول اهلل  ،يف ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-ورغب النبي 

  [081:األعراف]  ژ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ
  ڇچ   چ  ڃ  چ  چژ  نحراف يف هذا البابوحذر من أهل اإلحلاد والزيغ واال

  ،[081:األعراف] ژڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  
إِن  هلِل ِ » :كام يف الصحيحني -عليه الصالة والسالم-وقال النبي الكريم 

ا َمنْ  ِماَئةر إاِل اْساَم  َوتِْسِعنيَ  تِْسَعةر  وهذه برشى عظيمة ودافع قوي  «َدَخَل اجْلَن ةَ  َأْحَصاَها َواِحدر

سلامت، للعناية بـفهم األسامء احلسنى حفظرا وفهامر للمعنى وعمالر للعقالء من املسلمني وامل

من أسامء اهلل احلسنى إال ما جاء ذكره يف  مل حتصِ فلو  «َدَخَل اجْلَن ةَ  َأْحَصاَها َمنْ »باملقتىض، 

احلديث لنلت هذا الوعد والثواب العظيم، وقد ذكر العلامء يف معنى اإلحصاء 

 ونحن بحاجة إىل أن نفهم معنى اإلحصاء، «اجْلَن ةَ َدَخَل  َأْحَصاَها َمنْ »

  .بحفظها، وحفظها سهل وليس صعبرا فجمهور أهل العلم فرسوه :أوال

  .لكريمة، الصفات الذاتية والفعليةبفهم ما دلت عليه من املعاين، من صفات اهلل ا :ثانًيا

 وترشد إىل فضائل، لعمل بمقتضاها، وهي تدل عىل معان  با :وثالًثا

    [081:األعراف]  ژ    ڃڃ  ڃ ژ   :-عزوجل-ومن إحصائها التوسل هبا بالدعاء لقوله  

واخلالصة أن ما كتب يف هذا الباب عن السلف من منظوم الكالم ومنثوره فهو حق ومصدره 

الكتاب العزيز والسنة املطهرة، وأنا وهلل احلمد أخذت بقدر اجلهد من هذا الباب عىل طريق 

ق النثر بعد دراسة ملعتقد السلف الصالح، يف هذا الباب، باب أسامء اهلل وصفاته النظم عىل طري
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وأفعاله ويف غيه من األقوال، التي جيب أن نسلك فيها مسلك السلف الصالح، وأن نعرف 

الفرق اهلالكة املخالفة ملنهج السلف الصالح يف هذا الباب ويف غيه من أبواب العلم والعمل، 

نحراف، وسبب توفيق اهلل لك أمان من الزيغ واالاخلي وطرق الرش، صارت بفإذا عرفت طريق 

حممد  يف االستقامة عىل جادة الصواب، وقد أثنى اهلل عىل أهل االستقامة، وأمرهم هبا وأمر نبيهم

  .كذلك -صىل اهلل عليه وسلم-

رص إال فمنهجي منهج السلف بحول اهلل وقوته، واقرءوا املنظومة وهي مرشوحة برشا خمت

أين أنبه بأن العلامء بينوا بأن األسامء احلسنى ليست حمصورة يف التسع وتسعني وإنام هلل أسامء أكثر 

يف الدعاء  -صىل اهلل عليه وسلم-من ذلك ودليل أصحاب هذا القول وهو احلق هو قول النبي 

ْيَت بِِه َنْفَسَك َأوْ  »املأثور  َو َلَك َسم  ل  اْسم  ه  َك بِك  ا ِمْن  َأْسَأل  ْمَته  َأَحدر َأْنَزْلَته  يِف كَِتابَِك، َأْو َعل 

ومل ت ذكر يف  فهو دليل عىل أن هلل أسامء استأثر هبا «َخْلِقَك، َأِو اْسَتْأَثْرَت بِِه يِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدكَ 

هللِ ِ إِن  »: -عليه الصالة والسالم-النصوص، وإذا علمنا من النصوص ما دّل عليه قول النبي 

قق اهلل «اْساَم  َوتِْسِعنيَ  تِْسَعةر  لنا ما  -عز وجل-، حفظناها، وفهمنا املعنى، وعملنا بامل قتىض حي 

  جاء ذكره يف هذا النص الكريم،

 -يسأل فيقول ما معنى معرفتنا ملعانيها؟ فنرضب مثاالر لذلك، أنت تقرأ قول اهلل سائالر  لعل  

 كيف فرّسه أهل السنة واجلامعة؟ [11: الشورى] ژٿ     ٹ  ٹ   ژ  :-تعاىل

من أسامئه  -تبارك وتعاىل-فرّسه أهل السنة واجلامعة أّن السميع والبصي اسامن كريامن هلل 

احل سنى، دّل األول عىل إثبات صفة السمع صفة ذاتية تليق بعظمة اهلل وجالله، ال تكييف وال 
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   ٿٺ  ٿ        ٿژ : ل كام عّلمنا اهلل بقولهتشبيه وال متثيل وال حتريف وال تأويل وال تعطيل، ب

، نحن اخآن يف املعنى، دّل -عز وجل-والبصي اسٌم كريٌم هلل  [11: الشورى]  ژٿ     ٹ  ٹ  

صفة ذاتية تليق بعظمة اهلل وجالله، ال جيوز فيها التشبيه  -عز وجل-عىل إثبات صفة البرص هلل 

التعطيل، وهكذا نسلك يف بقية أسامء اهلل وصفاته  وال التمثيل وال التكييف وال التحريف وال

شبيه والتمثيل والتأويل ، ون نفي عنها الت-عز وجل-ن ثبتها عىل وجه الكامل واجلالل هلل 

 .والتعطيل

الفوا أهل احلق من   تعددة يف هذا الباب العظيم، ما كان هلم أن خي  وكام تعرفون هلكت فرق م 

عتزلة جهمية  عطلة، وم   م 
شّبهة هلل جهمية  عطلة، وم  بخلقه، وأشعرية عّطلت  -عز وجل-م 

تعددة ذكرها أهل السنة يف مؤلفاهتم  لولية، واحتادّية، وفَِرق م  زئيرا بالتأويل املذموم، وح  تعطيالر ج 

عتقد  السلف ومنهجهم، ويأخذ به  من أجل أن يأيت َمن بعدهم وَمن عارصهم ويعرف م 

ّذر منهم؛ ألّن هذه طريقة أهل ويعرف من أحلدوا يف أسامء اهلل وص فاته وأفعاله، فيْحذرهم وحي 

ألهنم أرّض  ؛السنة واجلامعة السابقني والالحقني احلذر من أهل البدع، والتحذير من أهل البدع

 عىل املسلمني واملسلامت
 
 .يشء

 

 :سؤال

ملخالفني مسائل هناك من يقول إّن مسائل اجلرح والتعديل والتحذير من ا: هذا سائٌل يسأل فيقول
 .خالفية، مثل مسائل الفقه



 هادي المدخليتوجيهات للشباب لفضيلة الشيخ العالمة زيد بن 

17 

 

 :اجلواب

هذا الفهم غي صحيح، اجلرا والتعديل علم من العلوم الرشعية الغرض منه تصفية ما ثبت 

نَسب إىل الرسول قوالر ، من أقواله وأفعاله وأعامله -صىل اهلل عليه وسلم-عن النبي  مل يقله  لَِئال  ي 

ِقر  ع بَِل منه ما يرويه يف  فمن كان َعدالر ليه، جاء دور اجلرا والتعديل، أو فعال مل يفعله ومل ي  ق 

ِل  باعتقاده أو بمروءته أو  ا بجارا  خي  بّينه من األحكام، ومن كان جمروحر السنة املطّهرة وما ي 

نَْسب إىل اهلل ْقَبل، فاجلرا والتعديل محاية وصيانة للوحي، لَِئال  ي   يكون من أهل اجلهل فإن ه ال ي 

عليه الصالة -يشء مل َيْثب ت عِن اهلل وال عن رسوله  -عليه الصالة والسالم-أو إىل رسوله 

، وهو علم عظيم ونافع وهلل احلمد، وأّما ما يتعّلق باملخالفني ألهل السنة واجلامعة -والسالم

خالف أهل فهذا يفهمه العلامء الذين هلم قدم راسخة يف العلم، يفهمون املخالفة واملوافقة، فمن 

روا منه، وأّما ما يتعلق باخلالف   من سلوكهم َبي نوه وَحذ 
 
 من معتقداهتم أو يف يشء

 
السنة يف يشء

لية يف املسائل الفقهية فهذا له شأن آخر، حيصل بني العلامء اخلالف يف الفروع يف املسائل العم

ص فال ستنباط من النصوص وبحسب الفهم، وهذا والفقهية بحسب القدرة عىل اال ا ي َمح  أيضر

َرد خمالفته، وإذا كان من أهل السنة  ْؤَخذ قول أحد إال من وافق الدليل، وأّما من خالف فإّنه ت  ي 

َبني  احلق، وهذا هو املنهج الذي نعرفه ْعَتَذر له وي   .ي 
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 :سؤال

العلم ثم َيفُتر وهذا سؤاٌل آخر يتكرر يف هذه اجملموعة وهو عن مسألة الفتور يف طلب العلم، يطلب 
ولكنه ال ينقطع وأحيانا يقف، فسؤاالت متعددة قاربت العشر هنا كلها يف هذا املوضوع يرجون من شيخنا 

 التوجيه يف هذا الباب؟

 :اجلواب

الا فيثب طهم ع حقيقة يمكن هذا؛ ألّن العدو  اّم َينَْفع يف دينهم ودنياهم، فمن يغزو أهل الص 

 من ذلك فليعلَ 
 
م أّنه من مهزات الشياطني، عليه أن يرِجَع إىل اهلل وأن يتوب أحس  بيشء

راِجع نفس اإلعانة عىل فِعل  -عز وجل-من اهلل  ه ويعود إىل اخلط املستقيم سائالر ويستغفر، وي 

ن َبه الغفلة والكسل، إذ ال خي يف الغفلة عن  َ اخلي بحذافيه الذي أساسه العلم والعمل، وأن جي 

هو ذكر، وكذلك الكسل عنه من كيد الشيطان سواءر من شياطني اإلنس أو  الذكر وطلب العلم

جوع فإّنه ال يدري متى   من ذلك فليبادر بالر 
 
من شياطني اجلن فاحلذر احلذر، ومن أحّس بيشء

األََجل وهو جاد يف عمل اخلي وأساسه طلب العلم  ألََجل، فحسن اخلامتة إذا َبَغَتهَيْبَغت ه ا

 أو ب عد  عن اخلي وأهله، وقد قال النبي الكريم  والعمل به، ومن
سوء اخلامتة أن يموت يف غفلة 

اَم اأْلَْعاَمل  بِاخْلََواتِيمِ »: -عليه الصالة والسالم–  .«َوإِن 
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 :سؤال

هل صحيح أّن السلف اختلفوا يف العقيدة كما اختلفوا يف الفقه واملعامالت بارك : وهذا سائٌل يقول 
 اهلل فيكم؟

 :اجلواب

دليله هو االختالف يف الفقه هذا معروف عىل أئمة العلم وال يعيبهم، ولكن طلب احلق ب

فأخطأ فيه الدليل ونأخذ بقول من معه الدليل من  الغاية فال جيوز التقليد إلمام أو لعامل  قال قوالر 

نّة وهذ نّة بالفهم الصحيح ونعتذر للمخالف من العلامء من أهل الس  ا الذي حصل الكتاب الس 

  .م قديامر وحديثرا هذا ال لوم فيهبني األئمة وبني أهل العل

وأّما ما ي ذكر بأن السلف اختلفوا يف العقيدة فهذا غي صحيح مل خيتلفوا يف العقيدة وسبب 

 محمًد ": أهّنا قالت -ريض اهلل عنها-قول هؤالء هو ما ثبت عن أم املؤمنني عائشة
ّ
 امن قال إن

ا رأى ربه، فهذا اخلالف انتهى  ،"م الفريةرأى ربه فقد أعظ وثبت عن ابن عباس بأّن حممدر

-دّل عىل نفي رؤية النبي  -ريض اهلل عنها-بحمل كل حديث عىل معناه، محل حديث عائشة 

إشكال وال  ّل عىل أّنه رآه يف قلبه فلم يبَق ربه بعينه البرص وأثر ابن عباس د -صىل اهلل عليه وسلم

 .عقيدةنزاع بينهم يف ال
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 :سؤال

هل : وهذا سؤاٌل جنعله كاالسرتاحة يقول فضيلة شيخنا العالمة ُنشهد اهلل على حبكم والسؤال 
ُجمعت القصائد اليت نظمتموها يف ديواٍن شعري؟ قصائدكم هل ُجمعت يف ديوان؟ وأنا أعلم ولكن أريد 

 .الشيخ أن ُيعِلم اجلميع

 :اجلواب

رفون بمنظوم الكالم ومنثوره وما قّدره اهلل للعبد وقضاه يراه ألّن تدوين العلم كام تع ،نعم

لته بأسلوب النظم سواء من القصائد الشعرية يف مدا العلم والعلامء  عىل يديه، فجميع ما ق 

والدعوة والدعاة أو بطريق النظم املحبوب لدى كثي من الناس يف موضوعات متعددة وهي 

وأرجو اهلل أن ينفعنا هبا  -إن شاء اهلل تعاىل -تطلعمطبوعة ولكن اخآن تطبع بشكل أوسع وس

 .ويكتب لنا ولكم األجر

 

 :سؤال

فضيلة الشيخ إّني أحبك يف اهلل إذا ُسئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة : وهذا سؤال يقول
 تبّين أّن ما أفتى به غري صحيح فماذا عليه أن يفعل؟ 

 :اجلواب

وقد حصل فمن أفتى اجتهد فأفتى يف مسألة ما ثّم بحث إّما عليه الرجوع وهذا الذي حيصل 

 مع العلامء وإما يف كتب أهل العلم وتبنّي له بأنه أخطأ وجب عليه أن ي سارع فيلغي فتواه األول

 .، ومن أفتاه جيب أن حيرص عىل وصول نقض الفتوى إليهويبنّي احلق الذي ظهر له بدليله
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 :سؤال

ا على ماحكم الفاسق امللي؟ وماحكم من مات من املوحدين مصًر: يقول وهذا أيضا له سؤال ثاٍن 
 كبريته؟ 

 :اجلواب

منهج أهل السنة واجلامعة كام تعرفون أن من مات من أهل التوحيد والصالة مهام ارتكب من 

الكبائر دون ذلك فهو حتت املشيئة اإلهلية إن أراد اهلل أن يغفر له فلم يدخله النار وله احلكم يف 

ذلك وهو أرحم الرامحني وإن عذبه بقدر جريمته ليطّهره فإن اجلنة طيبة اليدخلها إال طيب، 

بث قد ال تطهره إال النار ولكن يكون صاحب التوحيد مآله إىل اجلنة  وصاحب اإلجرام فيه خ 

، نسأل اهلل العافية، وخي للمرء أن جيتنب موجبات -والعياذ باهلل -وإن طال به الزمن يف النار

ا عىل صغية فإن الوقوع يف ا أو مرصر  أو جماهرر العذاب، جيتنب مايكون به فاسقا أو مبتدعا ضاالر 

وأخذ  -عز وجل -، وترك الذنوب كلها فيها إجالل هلل -تبارك وتعاىل-الذنب يغضب اهلل 

  .وأليم عذابه، نسأل اهلل العافية باألسباب التي ينجو هبا العبد من موجبات غضب اهلل
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 :سؤال

شيخنا بارك اهلل فيكم ويف علمكم نريد توجيها لبعض الذين يتبعون بعض : وهذا سائل يسأل فيقول
املبتدعة الظاهرة بدعتهم إذا ُبّين له أحواهلم قال الشيخ فالن السلفي يزكيه وال يلتفت ألخطائه 

 الظاهرة وجزاكم اهلل خريا؟

 :اجلواب

التأكد قبل كل يشء، التطلق عىل أحد بدعة أو يريد احلل مع هذا املطلوب التأكد أوال  

ضالال أو انحرافا إال بعد أن تعرف ذلك عىل سبيل اليقني، ثم هو إما أن يكون مقترصا رشه عىل 

إىل غيه، كمن يبتدع البدع أو يتابع عليها ويدعو إليها فهذا  اوإما أن يكون رضره متعدير  ،نفسه

ذر منه باسمه وشخصه كام هو دأب الس ومن كانت بدعته مقصورة عليه وَعلَِمه   ،لف الصالححي 

بعض الناس َنصحه ينصحه وال يكون التعامل معه كالتعامل مع من يدعو إىل البدع ويروج 

رد قوله ويعترب من أهل البدع  وأهل البدع  ألهلها ولو كان بعد موهتم أو يدافع عنها فإنه ي 

 .يرضون دائام من قّل نصيبه من العلم

 

 :سؤال

ماحكم أخذ اهلدية من الكفار مبناسبة أعيادهم ويسـأل أيضا عن اإلهداء : هذا سائل يسأل فيقول
 إليهم؟

 :اجلواب
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بأفعاهلم والتأييد هلم والرسور الذي يدخله  ه املناسبة فال ملا فيها من الرضافأما أخذ اهلدية هبذ 

هداء إليهم هبذه املناسبة بخالف اإل، وال عليهم به وهم أهل باطل فال ت قبل هديتهم هبذه املناسبة

ما إذا كان بغرض الدعوة بغي هذه املناسبة لتدعوه ليدخل يف اإلسالم فتهدي إليه أو تقبل منه 

 .فهذا من األسباب التي يكون هلا نفع تعود عىل الداعية وتعود عىل املدعو

 

ر لكم شيئرا وردين حتى خوة واألبناء، سأذكانتظروا قليال معرش اإل( ب ويعتذرالشيخ يتع) 

  .بأنفسكميعرف اجلميع ويعلم السائل  فسأطرا عليكم سؤاالر لتحكموا أنتم 

وحنن نقول وعليك السالم ورمحة اهلل  -،يقول فضيلة الشيخ السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
  .، ثم قال أهال وسهًلا بكم يف طيبة الطّيبة-وبركاته

أهل السنة االعتصام حببل اهلل مجيًعا وعدم االفرتاق فما هو سبب ثم قال من املعلوم أن من أصول 
 ،ما نراه من افرتاق أهل السنة يف كل يوم السيما وأن حظوظ النفس واالنتصار هلا من أهم أسباب ذلك

ذلك فنرجو إعالم كلكم من جلسة مع الشباب يف اسرتاحة من االسرتاحات؟ إن كان وما هو العالج وهل 
ال تكون جلسات سرية انتقائية فإن اجلميع حريص على االستفادة من الفائدة وأن اجلميع لعموم 

 فضيلتكم،
وابا من نفسه فأنا أحببت أن أقرأ عليكم فهذا السؤال سمعتموه مجيعا وقد مجع سؤاال وج 

خوته وأنا أسأل من كان منكم قد عرفنا أما من كان هذا أول لقاء له فهو يف لنفسه وأساء الظن بإ

أحد  للقاءات معهم هل كتمناه عىلوتنظيمنا  أنشدكم اهلل علمتم بمجيء األشياخحل، 

 !!منكم؟

  !؟همألسنا ندعوكم إىل لقائ 
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نا وإياكم، وهذا الشيخ منهم أحب ما يكون إلينا، وملاذا هم جاءوا إال للقائواهلل إن هذا ملن 

 يف ،يف عام سبعة وعرشين -اهلل رمحه-العالمة املحدث الشيخ أمحد  ونفسه قد جاء مع شيخنا

ربعامئة وسبعة وعرشون، ودعوناكم يف قرص أمن عام ألف و ،أربعة شهر تسعة عرش يوم

األفراا وحرض مثل هذا اجلمع وأضعاف، فام كتمناهم والشيخ أنتم ترون اخآن صحته ونعلم 

 من حاله ما يتعبه 

عىل مايف قلوبنا وكفى به  ومع هذا هذه الليلة ال توجد جلسة يف االسرتاحة ونحن واهلل يشهد

ا للرسيات وما اجتمع اثنان عىل أمر دون  لكم علينا شهيدا وكفي به وكيال، من أشد الناس حربر

ا؟   العامة إال ومها عىل ضاللة فام الذي نخشاه حتى نجتمع رسر

يتق اهلل  اهلل فينا وإذا مل نا ملا اتقى هو يف نفسه هو فليتِق اهلل في َي فيجب عىل أخي السائل أن يتق

فينا فليخف عىل نفسه فإنه إذا أساء الظن بالناس ومل يكن كذلك دخل يف البعض فإن الظن ليس 

دخل يف هذا البعض  ،[12:الحجرات] ژ   ڀپ                 پ  ڀ  ڀ       ژ     :-جال وعال–كله أثم ولكن قال 

  ،ثم حيث أساء الظن بناالذي وهو اإل

أن يقعد العامل معنا مجيعا فيستفيد اجلميع فام عندنا ال اجتامعات ونحن أحب ما يكون إلينا 

رسية وال جلسات انتقائية فلسنا من هذه األحزاب التي ت رس أمرها وإن حصل وسمحت صحة 

تدلكم عىل هذا اللقاء وأصيل وأسلم عىل خي خلق  رسائل  -بإذن اهلل -الشيخ بلقاء فلتأتينكم

 .اهلل 

 املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابطولالستماع إىل الدروس 

www.miraath.net 

http://www.miraath.net/
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 .جزاكم اهلل خرياو 

 


