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جزء يف رسد امكتب اميت اكن َّ
امش يخ
َّ
امعَّلمة عبد هللا ام ُغد ََّّين –رمحه هللا-
يويص هبا ويثين علهيا

مع زَّيدة وتصحيح

كتبه
خادل بن محمَّد ُّمحودة

بسم هللا َّامرمحن َّامرحمي
احلمد هلل وبعد :فهذا فصل مستل من مقايل« :األفنان من غراس الغديان» ،1وقد كنت
كتبتو شلا علق بذىين ،بسبب أن كراريسي ومدونايت كانت بعيدة عين ،وكان يف النية حتريره مرة
فلما طلب مين أحد إخواين إفر َاد ىذا الفصل بالنَّشر
إيلَّ ،
أخرى بعد أن يسر اهلل تعاىل وصوذلا َّ
ذكرت أن الشيخ يفضل
رجاءَ نفعو ،أعدت النَّظر فيو ،وزدت أشياء ،واستدركت ومهًا وقع يل ،فقد
ُ
الصواب أنو خيتار «درة التنزيل» كما سيأيت.
يف ادلتشابو اللَّفظي «مالك التأويل» ،و َّ

فصل يف رسد امكتب اميت اكن َّ
امش يخ يويص هبا ويثين علهيا
كان الشَّيخ عبد اهلل الغُديَّان –رمحو اهلل -واسع ادلعرفة بالكتب وخصائصها ،وكان يتابع ما
يصدر منها من قدمي أو حديث ،غًن أنَّو كان ال حيفظ أمساء ادلؤلِّفٌن ادلعاصرين مع أنَّو يذكر عند
اإلحالة اسم الكتاب ويف كم يقع من الصفحات على وجو التقريب.
فمن الكتب اليت كان حييل عليها:
الشاطيب:
-1كتاب «الموافقات» أليب إسحاق َّ

مرة« :أنا على كثرة قراءتي وممارستي
كان لو يف قلب َّ
الشيخ منزلة عظيمة ،قال يل ذات َّ
للتدريس وغير ذلك لم أر مثل ىذا الكتاب؛ فأنت جتد كتب األحناف ختدم مذىبهم وكتب
أصول الفقو ادلقارن كادلستصفى واآلمدي وابن احلاجب يذكرون خالف العلماء ويصعب معو أن

كررت القراءة خرجت بنتيجة ألنو يقرر القواعد عن طريق
خترج بنتيجة ،أما الشاطبي فإنك إذا ّ
استقراء األدلة».

غًن ىذا أنَّو ليس فيما ألف في مقاصد الشريعة أحسن من القسم
ويذكر لو من ادلزايا َ
المتعلق بها من «الموافقات» ،و َّ
أن مثانية وتسعٌن بادلائة من مباحثو مل يتعرض ذلا األصوليون.
« -2بداية المجتهد» البن رشد :
الشيخ« :إنو ف رد في بابو من حيث أسباب االختالف العملية ،فإن كتب أسباب
يقول َّ
الع َملِيَّة َّإّنا ىو ىذا فقط ،وقد أُ ِخذ جانبُو ىذا
اخلالف من النَّاحية النَّظريَّة كثًنة ،لكن من النَّاحية َ
1
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يف رسائل جامعيَّة» وانظر ما جييء برقم .27
« -3موسوعة القواعد الفقهية»:

الشيخ عنو« :فائدتو الجمع واالستيعاب للقواعد الفقهية فهو قاموس القواعد
قال َّ

الفقهية ،وأعظم من ذلك أنو يذكر المواضع التي شرحت فيها ىذه القاعدة في كتب
القواعد».

الشنقيطي:
« -4نثر الورود على مراقي السعود» َّ
زلمد األمٌن ِّ
للشيخ َّ

-وىو أحد شيوخو -مسعتو يقول عنو« :الشيخ محمد األمين رجل غاص في أعماق

األصول ثم أخذ لبو فوضعو في نثر الورود».
الوىاب.
« -5كتاب التوحيد» َّ
زلمد بن عبد َّ
للشيخ َّ

الوىاب،
 - 6وشرحو؛ «تيسير العزيز الحميد» َّ
زلمد بن عبد َّ
للشيخ سليمان بن عبد اهلل بن َّ

يقول الشيخ« :إنو أحسن شروح كتاب التوحيد».

الرمحن بن حسن.
 -7سلتصره؛ «فتح المجيد» َّ
للشيخ عبد َّ
« -8العقيدة الواسطية».

الرشيد.
 -9و«شرحها» َّ
للشيخ عبد العزيز َّ

وىو من شيوخو -أيضا-يقول عنو« :إنو أحسن شروح الواسطية».

« -11اإلفصاح» للوزير ابن ىبًنة:

اعتناؤه بذكر ادلسائل اليت اتَّفق عليها األئمة
أكرب ومهي أين مسعتو قال عنو« :أىم فائدة فيو ُ
األربعة».
« -11التنبيو على األسباب الموجبة للخالف» للبطليوسي:

قال« :إنو جيد في بابو».
« -12أسباب اختالف الفقهاء» َّ
للدىلوي.

« -13أسباب اختالف الفقهاء» للدكتور عبد اهلل الرتكي.
للشاطيب:
« -14االعتصام» َّ

قال« :إنو أحسن كتاب فيما يتعلّق بالبدع».
النحاس :
« -15الناسخ والمنسوخ» البن َّ

قال« :إنو أحسن كتاب في نواسخ القرآن» ،وقد ُح ِّقق يف ثالث رللَّدات حتت إشراف
الشيخ ِ
نفسو.
َّ

2

ويف مقدمة حتقيق «الناسخ والمنسوخ» أليب عبيد مقارنة موعبة بٌن كتاب أيب عبيد ىذا

كاتبها إىل تفضيل كتاب أيب عبيد واهلل أعلم.
وكتاب ابن النحاس وكتاب أيب طالب ادلكي َخلَص ُ
« -16أحكام أىل الذمة» البن القيِّم.

قال أيضا« :ىو أحسن كتاب يف موضوعو».
« - 17الفروق» للقرايف.

 -18و«قواعد ابن رجب».
يدرسها يف اإلجازة يف ادلسجد احلرام يف ثالث
وىذان الكتابان مع «الموافقات» كان َّ
الشيخ ِّ

مرة بقولو« :واهلل ما أدري وقد اخرتت ىذه الكتب أَُمناسبة ىي أم ال؟
إيل َّ
رلالس كل أسبوعَّ ،
أسر َّ

أنا ما قصدت تدريسها ،ولكنها كتب مهمة الناس في غفلة عنها فقصدت تنبيههم إليها» .قال:
اذلمة يتنبو فيعتين هبا
اس إىل دراستها
وصاحب َّ
ُ
«والذي عنده مهَّة ديشي معنا» ،وادلعىن أنَّو ينبِّو النَّ َ
ويدرسها.

للسامري.
« -19الفروق بين الفروع» َّ

« -21تحقيق المراد» للعالئي:
قال يل« :إن قَ َدرت عليو فاش ِرته فإنَّو مفيد».
« -21قواعد المصالح»:
مرة.
مسعتو يذكره غًن ما َّ
« -22العرف وأثره»:
قال« :يقرب من تسعمائة صفحة ،وىو من أحسن ما كتب ،ال من النَّاحية النَّظرية وال من
النَّاحية التَّطبيقية».

« -23قاعدة اليقين ال يزول بالشك» للدكتور يعقوب الباحسٌن :

علي« :ىذه القاعدة
سألت َّ
يخ عن القاعدة اخلامسة عشرة من قواعد ابن رجب فأملى َّ
الش َ
متفرعة عن قاعدة اليقٌن ال يزول بالشك ،وأحسن ما كتب فيها رسالة الدكتور :يعقوب باحسٌن»
ِّ
« -24الكافية» للجويين.

« -25الخصائص» البن ِج ِّين:

مرات يقول« :إنو أحسن كتاب في فقو اللغة» ،ورَّّبا ذكر معو؛
مسعتو َّ

« -26الصاحبي في فقو اللغة» ألمحد بن زكريَّا بن فارس :وأثىن عليو.
« -27فقو اللغة للثعالبي».
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« -28التاج واإلكليل شرح مختصر خليل» وتقدم مقالُو فيو.2

للزسلشري:
« -29المفصل» َّ
الشيخ« :من أراد التَّوسع يف داللة احلروف َّ
فإن أحسن من تكلم عليها الزمخشري في
قال َّ
كتاب «المفصل» ،فإنَّو استقرأ احلروف وتكلَّم على داللتها وكتابو نظري ،أما كتاب ابن رشد
«البداية» فكتاب عملي.
« -31أضواء البيان»:
قال« :ىو أحسن كتاب في تفسير القرآن بالقرآن».
« -31تفسير ابن كثير»:
قال« :ىو أحسن كتاب في التفسير من جهة الحديث» ،وكذلك سلتصره؛
« -32عمدة التفسير» ألمحد شاكر
« -33تفسير الشيخ السعدي»:
قال« :أحسن كتاب في تفسير القرآن من جهة العقيدة».
-34كتاب «اإلشارات اإللهية» للطويف:

قال« :يفسر القرآن على نسق قواعد األصول».
-35تفسًن البقاعي «نظم الدرر»:

قال« :أحسنها من ناحية ترابط السور».
« -36الكشاف»:
الزسلشري ىو الذي ابتكر تفسًن القرآن عن طريق البالغة».
قال« :و َّ
« -37مختصر خليل»:

الشيخ يف كالم« :ديكنك أن تقسم كتاب الطهارة مثال إىل األحكام اخلمسة ،ومن أحسن
قال َّ

الكتب اليت نظّمت الفقو على ىذه الطريقة كتاب ادلالكية« :مختصر خليل» ،يقول لك :جيب،
ويذكر عشرين مسألة ،ويقول :حيرم ،ويذكر عشرين مسألة ،وىكذا ،وىذا يسمونو النَّظائر»
«-38موسوعة اإلجماع» يف ثالث رللدات.

 2يريد ما ذكره يف ادلقال األصلي عند تقسيم الفقو إىل منصوص ومستنبط ونصو« :وادلسائل ادلستنبطة فهذه ىي اليت هتتم

كل
هبا من حيث تصورىا ومعرفة مأخذىا ،وجتد ىذا يف كتاب «التاج واإلكليل» من شروح خليل ،فإنو اعتىن عند ذكر ّ
وردىا إىل أصلها».
مسألة ببيان مأخذىا ّ
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« -39درة التنزيل وغرة التأويل في متشابو التنزيل»:

الشيخ« :ىذا أحسن كتاب في بيان المتشابو اللفظي في القرآن» وىو لإلسكايف يف
قال َّ

مخس رللدات.

41ـ قال :وىناك كتاب آخر يف ادلتشابو يف ادلعاين امسو« :باىر البرىان في بيان معاني

مشكل القرآن» يف أربع رللدات.

للشيخ عبد العزيز السلمان:
« -41األسئلة واألجوبة الفقهية» َّ
رآه الشيخ يف يدي فسألتو عنو فأثىن عليو.

للسعدي:
« -42القواعد واألصول الجامعة» َّ
درسو.
كان يعتين بو ويُ ِّ
« -43شرح الكوكب المنير» للفتوحي.

خاصة من أصول الفقو
44ـ «الكتب الموضوعية» وىي الكتب اليت أُف ِردت يف مواضع َّ
وغًنه ،يقول« :وىي موجودة عند ال ُقدامى ،وكذلك يف الرسائل ادلعاصرة ،وىي مفيدة جدا،

ختدمك من حيث دراسة ىذه النقطة بعينها ،وتغنيك عن الرجوع إىل الكثًن من الكتب» ،قال :وأنا
أمسيها« :الكتب الموضوعية».
ومن الكتب اليت رأيتها تُقرأ على الشيخ يف رلالسو ويُعلِّق عليها:
« -45الرسالة» للشافعي.

« -46اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
السبت.
« -47قواعد التفسير» خلالد َّ

السعدي.
« -48القول السديد على كتاب التوحيد» َّ
للشيخ َّ
للشيخ ابن عثيمٌن.
« -49شرح لمعة االعتقاد» َّ

للسعدي.
« -51القواعد الحسان لتفسير القرآن» َّ
« -51شرح األربعين النووية» للعيين.

« -52نزىة النظر» للحافظ ابن حجر.
« -53منار السبيل في شرح الدليل» البن ضويان.
للشنقيطي.
« -53مذكرة أصول الفقو» ِّ

رب
ىذا آخر ادلراد ،فرحم اهلل الشيخ عبد اهلل الغديان ،وجزاه عنا خًن اجلزاء ،واحلمد هلل ِّ
العادلٌن.
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