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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه   ،المينالحمد هلل رب الع

 أجمعين، 
 ،أما بعد 

 عبد هللا؟ افُيستأنف هذا الدرس بعد انقطاٍع دام كم يا أب
 وعشرين. اطالب: تسع  

 ثالثين؟ أموعشرين  اتسع  
ير ا في شرح الكتاب بيين بعد انقطاٍع دام ما يقرب من ثالثين عام ا، وكنت في هذه المدة ترددت كث

وهيذا يحتياإ ىليى  ،مع مراقبة النهاية والفراغ منيه، أو ايياياو والكيالم بالتفصيي   ،االختصار الشديد 
في هذه المنظومة النونية كثيرة ومتنوعة  ،تعٍب شديد ومدٍة طويلة؛ ألن العلوم التي في هذا الكتاب 

بة ودقيقييية ن ة وتقريييير م ،وليسيييت فيييي االعتقييياد فقييي  ،ومتشيييبة  سييياا  االعتقييياد عليييى ميييذهب أهييي  السييي 
كر المذاهب المخالفة  ،والجماعة رحميه –كما قاو ابين اليييم  ،والردود عليها من كتبهم وعلومهم  ،وذ 

 بالنسبة لشيخ ايسالم: -هللا
ُ  ب   ِـــــــــــبب   ـــــــــــ     بســـــــــــب  ومـــــــــــن الُع ب

 
ا ب   ــ   ُ  ب الــــــــــ ــب ــ  الُح ــــــــــ ــ     حــــــــــ  ُ ْرُداهــــــــــ

بُتهيا هيبية  عظيمية بعيد أن بيدأت بهيا، ولكين البيدايات كانيت مناسيبة هذا يحتاإ ىلى تعٍب شديد، وه   
ألن التسييجي  ىنمييا  ؛ولييم ُيسييج   منهييا شييي  ،ولييذلا ال نلتفييت ىليهييا ،وكانييت يييبيفة ،لييذلا الوقييت 

 سنة ستة عشرة، أما ما قبلها فلم ُيسج  . ،ُبدئ به في الدروس بعد هذه البداية بخمس سنوات 
لليه  ، ومراده بآياته الشي  الكثير، وفيهيا مين االسيتدالو بالحيدي  فيها من تفسيٍر لكالم هللا وبييان ع 

ا، وابن الييم معروفٌة قدمه في التفسير والحدي   فضال   ،ورجاله ما لو ُجرة د لجا  في كتاٍب نافٍع جدًّ
د يتعييب،  عيين العقااييد والمييذاهب، فالمسييألة ليسييت بيياألمر الهييين السييه ، فالييذد يأخييذ المويييوع بجيي 

 .مقصود شي  أحسن من ال شي  فالشروح الموجودة فيها بركةاللذد يقوو: وا
ُطب ع في مجلدين في المكتب   -رحمه هللا–وأوو شرح وقفنا عليه هو شرح الشيخ أحمد بن عيسى   

ه بحثنيا عنيه للطيالب؛ ألني ،واآلن ال ُيوجيد فيي األسيوا  ،ايسالمي قب  ستين سنة، ثم ُصوة ر ميرار ا
ا فييي المويييوع قلنييا: التعلييين علييى النونييية مييع شييرح ابيين عيسييى؛ ألن شييرح ابيين أوو مييا تكلمنيي فييي

 ما معنى هذا؟ ،عيسى أقرب ما يكون ىلى أن ُيسمى )في ظالو النونية(
أنييه يييأتي باألبيييات ميين كييالم ابيين الييييم، ثييم يكتييب تحتهييا مييا ُيناسييب هييذا الكييالم ميين كييالم شيييخ  

ا تحليليًّا. ايسالم وابن الييم في المويع نفسه، فيكون  ا لألبيات، وإن لم يكن شرح   توييح 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ىال أنيه ليم  ،وشيرحها بشيرٍح فييه شيي  مين التحليي  والتفصيي  ،جا  بعده الشيخ محميد خليي  هيراس
 ،فجا  شرحه مناسيب ا للقيارئ اليذد ُيرييد تويييو النونيية ،يستطرد في كالم شيخ ايسالم وابن الييم
 او والمذاهب من كالم شيخ ايسالم وابن الييم.وال ُيريد أكثر من ذلا من توييو األقو 

ومييا لاو أهيي  العلييم يشييرحون الكتيياب، وقبيي  الشيييخ/ الهييراس الشيييخ/ عبييد الييرحمن بيين سييعدد عليي ن 
ا ع أخييير ا، ومعييه تكمييي  ميين تعليقييات  ،علييى شيييٍ  ميين أولهييا بتعليييٍن مختصييٍر جييدًّ وهييذا التعلييين ُطبيي 
 رحم هللا الجميع. ،ن سعددالشيخ/ عبد هللا بن عقي  تلميذ الشيخ/ اب

ثم جا  الشيخ/ ابن عثيميين، والشييخ/ صيالو الفيولان شيرحوها بشيروٍح مناسيبة ألوسيام المتعلميين، 
ميين أهيي  هييذه الييبالد ىال وقييد تعيير ي للنونييية، وُيوجييد ميين شيييوخنا ميين  -فيمييا نعلييم-ومييا ميين عييالم 

يييتكلم فييي مسيياا  االعتقيياد وهييي مرتييٌع خصييب لميين أراد أن  ،يحفظهيا ويستشييهد بهييا فييي المناسييبات 
 واألسما  والصفات.

ا مميا ُترقين بيه القليوب، وييُ ث ر بيه  ا مرتٌع للوعيا  فيي آخرهيا فيي صيفة الجنية كيالم طويي  جيدًّ وأيض 
وحفظناها منهم، والكالم عليها قديم  ،على الناس، سمعنا الوعا  كثير ا ما يرددون من هذه األبيات 

 ،لميا كنييت فييي المتوسيي  ،لهييراس ُمقتنيهيا قبيي  خمسييين سيينةعنيد شيييوخنا، وُنسييختي هيذه ميين شييرح ا
 .سنة ثالث وتسعين

 طالب: .....

فيي  األبييات ومجميوع  ،ورق متهيا ،سنة تسعة وثمانين في المتوسي ، وقرأتهيا وقيرأت الشيرح ،قب ُ   ،ال 
، والارييب أنيه فيي ان بيتي  و وعشير  ةن، خمسية آالف وثمانماايو ترقيمي خمسة آالف وثمانمااة وعشر 

يم أو في كالم الشيخ/ ابن سيعدد يقيوو: عيدد أبياتهيا سيتة آالف ولييادة، ميع أن هيذا الكيالم ال ترق
 ه على ذلا.أعتقد أنه دقين؛ بدلي  أن الشيخ/ عبد هللا بن عقي  لم ُيقر  

 معكم شرح ابن سعدد؟
 طالب: ..............

 وهللا ما أدرد أين ذكرها الشيخ.
وذكيير الشيييخ/ ابيين عقييي  أنييه فييي الن سييخ كييذا، والموجييود فييي لاد فييي عييددها علييى سييتة آالف بيييت، 

وفيهييا  ،يعنييي أقيي  ميين الخمسيية، ومعكييم الن سييخة الُمحققيية فييي رسيياا  ،ُنسييخ النونييية أقيي  ميين ذلييا
 ن.و ن وأربعااثنو خمسة آالف  -على التحرير -عدد 

 طالب: .............
 عدة د أنا؟ عد الشباب.

ن، وأنييا عييددتها فييي ذلييا الوقييت وأنييا فييي المرحليية المتوسييطة ان وأربعيياخمسيية آالف وثمانماايية واثنيي
 خمسة آالف وثمانمااة وعشرين.

 طالب: الفرق  س ط.
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ا م، وقد يكون في الن سخ ما ال ُيوجد في غيرها. ،يسير جدًّ  يعني اينسان َيه 
د  ،على ك  حاو النونية ُسم عت من م لفها ة ُنسيخ خطيي ت سمعها ابن رجب وغيره مين لفظيه، وُوجي 

وُطب عيت ميرار ا،  ،أصلية منسوخة من خ  الم لف وموث قة وُمقابلة على ُنسخ، فالخل  فيها مضمون 
 .، هنيا الجمياو اليذد ييذكر هيذاةفي الهند هذه، قد انطبع في المطبعة الجمالي  كان  وأوو ما ُطب عت 

 طالب: .....

ىن كانيت ميااتين أو ثالثية تُيذكر  والسينة ،يذكرون الواحد هنا ،العادد يذكرون التاريخ ُيفرة قون الرقم
 هنا، وفي آخرها ُيذَكر البيية.

 طالب: ..............
 بجمي ؟ تراه غير خط ها وايو وجمي  ومن أحسن ما يكون،

 طالب: ...........
 دت عليه أنت.ما تعو  

 طالب: .............
ألف وثالثمااة هنيا، والصيفر  ،ال ُبد ُيجمة ع ،ألف وثالثمااة وستة هذا هو التاريخ بأكثر من مويع

 هنا، والستة هنا.
 طالب: ..............

عنيدك الطبعية المصيرية بمطبعية التقيدم العلميية بمصير سينة أليف و هذه الطبعة الهندية أوو طبعة، 
 وثالثمااة وأربعة وأربعين.

 طالب: ..............
 كيف أربعة وثالثين؟
 طالب: .............
يقوو: تمت في أواخر شهر صفر سنة ألف وثالثمااة وخمسة وأربعين، كأنهم ثمان وثالثين، وهنا  

هذه الطبعة المصرية، ثم ُطب عت في المكتيب ايسيالمي بشيرح  ، وأتموابدأوا بها سنة أربعة وأربعين
الشيخ/ أحمد بن ىبراهيم بن عيسى الطبعة األولى سنة ألف وثالثمااة وتسيعة وسيبعين أو ثميانين، 

 وثمانين في مجلدين.الثاني ثالثة 
 طالب: .............

هيو يقصيد الن سيخة المحققية فيي رسيالة اليدكتوراه  ،ما لاليت فيي المطبعية ،نعم؛ ألنها ما بعد وصلت 
مت فيي التصيوير ، انتهت من الطباعة ومما وصلت  ا وصيلت، فيي رسيالة دكتيوراه فيي مجليدين ُقسي 

 وما فيه من لوااد. ،قين من مزاياىلى أربعة، وعند قرا ة الشرح ُيبي ن ما لهذا التح
للشيخ/ عبد الرحمن بن سعدد تعليقات على موايع مين النونيية مثي  تويييو توحييد األنبييا  فيه  

 وله كتاب آخر في المويوع. ،والمرسلين من كتاب النونية من الكافية الشافية
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المختصير عليى على ك  حاو اآلن تبيين للشييخ/ ابين سيعدد ثيالث ُكتيب حيوو النونيية، منهيا هيذا 
 كم من بيت؟ ،أواالها

أنيه يتيرك بعيأل األبييات، ثيم مين أليف  ميعيعنيي قرييب الثلي  أليف ومااية، أليف وخمسيمااة   ،ألف 
وكييالم  ،-رحمييه هللا–وخمسييمااة وواحييد وثمييانين ىلييى ألفييين وثالثماايية وتسييع وثمييانين ينتقييي الشيييخ 

م الموجز فيما ال يستطيعه كثيٌر من وهو ُيتقن الكال  ،الشيخ/ عبد الرحمن على اختصاره فيه فاادة
 الناس، بعأل الناس ال ُيبدع ىال ىذا أطاو، فإذا اختصر ياع.

 طالب: .............
 .عنددفهي ال إو  ،الدرس   ىلىأجي أنهذه بحثت عنها بسرعة قب  

 طالب: ..............
 ما أذكرها. ،وهللا ىني ما أذكر

ا شيرحها للطيالب  -رحمية هللا علييه–الشيخ/ ابن عثيميين   ت كسياار ُكتبيه  ،أيضي   -رحميه هللا–وُفرة غيَ
ت فُطب عييت فييي خمسيية مجلييدات فييي سلسييلة م لفييات الشيييخ  ىال القلييي  النييادر الييذد كتبييه بيييده، ُفرة غييَ

 برقم مااة وثالثة وعشرين.
ا له شرح أو تعلين مختصر على النونية  ،ين المختصير(وسماه )التعل ،الشيخ/ صالو الفولان أيض 

وال  ،ويقع في ثالثة أجزا  متوسطة، والشيخ/ صالو على طريقة شييوخنا اليذين يي ثرون االختصيار
 ىن شا  هللا تعالى. ا،ونافع   اوال يستطردون، فجا  الشرح مختصر   ،وال يتوسعون  ،ُيشققون الكالم

حميد بين سيعود ايسيالمية، ثم ُقدة مت النونية ىلى قسم العقيدة والميذاهب المعاصيرة بجامعية ايميام م
م على أربعة طالب في رساا  ماجستير ا علييه  ةوُطب ع الكتاب فيي ثالثي  ،فُقسة  ا ُمعلقي  مجليدات ُمحققي 

كير الفيرو   ،ىنميا تعليين مين الطيالب، وموالنية ومقارنية بيين الن سيخ ،شيرح هما في  ،بدون الشروح وذ 
 بينها.

وهيو خالصية الرسياا  اليثالث  ،ي  فيي هيذا الجيز ثم ُجرة د المتن من غير تعليقات وال فرو  وال شي
وُتانيي عين  ،التي يالب على الظن أنها أصو ما في الباب، هذه الن سخة هي أصيو ميا فيي البياب 

وعيييدد  ،وإال فهنيييا طبعييية للشييييخ/ عليييي بييين حسييين بييين عبيييد الحمييييد الحلبيييي فيييي هيييذا الجيييز  ،غيرهيييا
 ،ذا التفاوت اليسيير فيي العيدد غيير مي ثرن، وهو األبيات عنده خمسة آالف وثمانمااة وسبعة وثالث

 في العد، وإما أن يكون ليادة من بعأل الن سخ ونقص. ال ُبد منه، ىما أن يكون خطأ  
وبييي ن مييا فييي  ،ديمي الجزااييرد، وذكيير لهييا مقدمييةخيياسييمه أيييوب  ،تحقييين لطالييب علييم جزااييرد  اهييذ 

 تحييقه من المزايا.
 طالب: ..............
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مييا وجدتييه، هييي طبعيية ابيين فلكيين بحثييت عنييه بعجيي   ،ا فييي مجلييد، هييو عنييددنعييم ابيين ُعمييير حققهيي
وأشييار ىليهييا هييذا الجزااييرد، وذكيير الفييرو  التييي بييين نسييخته وبينهييا، وهييذا الجزااييرد بلاييت  ،خزيميية
 يعني متقاربة. ،خمسة آالف وثمانمااة وتسعة وثالثين عنده األبيات 

 طالب:  ................
 هو عد البسملة.

 ................طالب:  
 هللا المستعان.

وميا للييت أرن أن قييرا ة المييتن ميع شييرح ابيين عيسييى اليذد هييو عبييارة عيين نقيوو عيين شيييخ ايسييالم 
 ،فهو يشيرح كالمهيم بكالمهيم ،وابن الييم أكثر فاادة؛ ألنه كأنه من تأليف شيخ ايسالم وابن الييم

طليع علييه، لكين قليلية بالنسيبة لميا نقليه وأشيا  مما ا ،ُيضيف أشيا  من ُكتب اللاة والقواميسهو  و 
و أن ُتقير  النونيية ميع شيرح ابين عيسيى، فميا  أعن شيخ ايسالم وابن الييم، فما لليت أنيا أقيوو: ُأرجية 
 رأد ايخوان السيما وأن شرح ابن عيسى ما وجدناه اآلن؟ 

وة َرت مييرار ا، ومييةد طبعيية المكتييب ايسييالمي نافيي وة َرت، صييُ ا، وأظييد ونفيي ،ا صييُ ن الطلييب عليهييا ت أيضيي 
ا، والسيبب فيي ذليا أن  ابينما كان الطلب على النونيية فيي وقتنيا لطليب العليم شيديد    ،اكثير    ليس جيدًّ

المشيييايخ فيييي ذليييا الوقيييت يستشيييهدون بأبياتهيييا، ويترنميييون بهيييا، ويتانيييون بهيييا، ويسيييتدلون بأقواليييه، 
ويبحثيون  ،يات الوعظيةيأخذ بُلب الطالب في ذلا الوقت، والعامة يسمعون األب  ،وُيعَجب الطالب 

  وتكون حينئٍذ موجودة، اآلن قلي  أن ُيشار ىليها في المجالس. ،عنها
وُيرددها علينا في اليدرس سيوا   كيان فيي  ،يحفظها -رحمة هللا عليه–شيخنا الشيخ/ فهد بن حمين  

 .-رحمييية هللا علييييه–وصيييرنا نحضييير عنيييده، يستحضيييرها  ،بيتيييه لميييا انتقييي  فيييي أو ،كليييية الشيييريعة
ن كلها ُتحَفظ، وإن كان منهم من يحفظ، وك ٌّ ى  :خنا يستحضرون ما ُيحتاإ ىليه منها، ما ُيقاوشيو 

مثي  ميا قلنيا: صياحب العقييدة يتيرنم بأبييات العقييدة، واليرد عليى المخيالفين،   ،على مشربه واهتمامه
 وهكذا. ،وصاحب الوعظ والتوجيه وايرشاد كذلا في آخرها أو في ُثلثها األخير

 ............طالب: .
 عبد الرحمن والده، ابن عبد الرحمن ولد الشيخ. ،ال

 طالب: ............
 عبد الرحمن؟  االشيخ فهد، عندك شي  يا أب ليس ،ال

 طالب: ............
فيإن المنظومية المشيهورة  ،ولذلا يقوو ابن عيسى في مقدمة شرحه: وبعيد   ،الشي  الموجود ما فيه
نية والع ية لم ينسج جالمسماة بالكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناقيدة الحنيفية في الطريقة الس 

 ومويوعها المحاكمة. ،... ىلى آخره. لإلمام الُمحقنعلى منوالها ناسجٌ 
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 ... ىلى آخره.وبدور من غضونه شموٌس  يئوتض ،ا يشرح الصدورفدونا شرح  
 والعهد بعيد. ا،، ىن لم أكن واهن  المقصود كأنه أشار ىلى أنه ما ُسب ن

 طالب: ............
 ؟ماذافي 

 طالب: ............
 نعم.

" يعنييي كأنييه لييم يفييتأل ختامهييا بكييرٌ  وخييودٌ "ولكنهييا ميين عهييد م لفهييا وهييي عييروٌس لييم ُيميي  لثامهييا 
 يقوو: أنه أوو شارح.
 طالب: ............

 أد متن؟ الرساا ؟  ؟أد محققات 
 طالب: ..............

 يقوو؟ ماذا 
 ب: ............طال

 ابن بدران؟
 طالب: ............

 لكن ما رأيناه. ،تعري لها ابن بدران ،نعم
 ستأذ ك   أن تعرض ا هذه الفائ ة المتعلقة  الن   ة. يق ل هذا الكاتب: 

جمعن  لقاٌء بِن سما ة المفت  الش خ/ عب  العزيز آل الش خ، والع مـة الشـ خ/ عبـ  الـر من 
ا تكلمـا ي ـ  عـن الن   ـة، اـال الشـ خ/ عبـ  الـر من: مـن  راد  ن يف ـ  الن   ـة وكا ا مم  ،البر اك

 فل حرص على اراءة كتابِن: )مختصر الص اعق(.
وهييو لشيييخ  ،ايعنييي فييي قسييم العقيييدة والييردود علييى المخييالفين هييذا معييروف أنييه يكيياد يكييون مطابقيي  

سيعدد لميا وصي  ىلييه أحياو ىليى  )وحادد األرواح( في القسم الثاني الذد أحاو ىليه ابين  ،ايسالم
 ن القسم الثاني ال يحتاإ ىلى شرح.ىكتاب )حادد األرواح( وقاو:  

األول للمسائل الك م ة، والثا   آلخر القصِ ة، يق ل: فـزاد سـما ة المفتـ  )مـ ارس السـالكِن( 
ال فأطرق الش خ عب  الر من ر س ، ث  رفع ، واال: ص ات، اال: وذلك للمسائل المتعلقة  أعم

 القل ب و ح ها كما بِ ن  ال كت ر/ عب  الرزاق الب ر.
 جزاك هللا خير ا.

الشيييخ/ عبييد الييرحمن بيين سييعدد يييوم انتهييى ممييا احتيياإ ىليييه وانتقيياه ميين القسييم األوو فييي كتييابين 
 لطيفين أحاو ىلى )حادد األرواح( وقاو: باقي الكتاب كله مطابن لما في )حادد األرواح(.
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ر قسييم ميين الشييرح المطبييوع ويكييون  اآلن فييي المييدة التييي قبيي  حضييور كتيياب ابيين عيسييى هيي  ُيصييو 
عليييى ميييدن درسيييين أو ثالثييية؟ ألنهيييم يقوليييون: شيييهر ويحضييير الكتييياب، يقوليييون: بعيييد شيييهر يصييي  

ألن الشيخ/ ىبراهيم في ايعيالن  ؛-ىن شا  هللا تعالى–وُيبدأ به من الدرس القادم    ،وُيول ع  ،الكتاب 
 ، الرسالة موجودة.ع أنه قلنا، مما ذكر للشرح أد ذ كر

 .ا  الس ق م ج د   ل سطالب:  
 موجود ُتصو ر. غيرولو كان 

 طالب: .............
ر  المكتب، س لة.طالب:    ي ص  

ىن شييا  هللا  ،ر قييدر يسييير يكفييي لدرسييين أو ثالثيية، ثييم يحضييرصييو  يُ  ،ويييأتي بييه ،يصييوره المكتييب 
وكثيير ا ميا حليوا لنيا المشيكالت، وفتحيوا  ،واننا الطيالب وُيستفاد منه، ونستفيد من ىخ  ،الشرح الُمحقن
 ىن شا  هللا. ،والذد عندنا ما نبخ  عليهم ،لنا المالقات 

 طالب: ..............
 نعم؟

 طالب: ..............
 ؟ماذا

 طالب: ..............
 عندد أنا نعم.

 طالب: ..............
ا،  أقدر عليه، ما، أُعلة ن على  أسكت ما  ال، أنا   ا شيديد  لكن لو اقتصرنا على النونية تعبيت فيهيا تببي 

بنا.  وقد جر 
 طالب: ..............

بشيي ،  ليسيت  يعنيي ،جيزأين صيايرين لسيتة آالف بييت  فيي بطويي  الشيرح، يعنيي لييسالشيرح  ،ال
وهذا الذد يهمنيا، بيدو ميا نيذهب للصيواعن وغييره مين  ،لكنه يربطنا بكالم شيخ ايسالم وابن الييم

  لفات.الم
 طالب: ..............

 ىن شا  هللا، ىن شا  هللا.
 طالب: ..............

وتصيير مسيئوليتي مين أوليه ىليى  ،أكثر االختيار يخفف علية كثير بدو ما أعتنيي بالبييت مين أوليه
 بسهلة. ليست المسألة ف ،آخره

 .وهللا أعلم
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 وصحبه أجمعين.   وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
             

 
             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


