















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الدرر السنية في الأجوبة النجدية
	الفهارس
	فهرس الجزء الأول
	فهرس الجزء الثاني
	فهرس الجزء الثالث
	فهرس الجزء الرابع
	فهرس الجزء الخامس
	فهرس الجزء السادس
	فهرس الجزء السابع
	فهرس الجزء الثامن
	فهرس الجزء التاسع
	فهرس الجزء العاشر
	فهرس الجزء الحادي عشر
	فهرس الجزء الثاني عشر
	فهرس الجزء الثالث عشر
	فهرس الجزء الرابع عشر
	فهرس الجزء الخامس عشر
	فهرس الجزء السادس عشر

	الجزء الأول
	تقريظات الكتاب
	خطبة الكتاب
	ضمان الله بقاء هذا الدين بالعلماء
	بعث النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم
	فضل الإمام أحمد رحمه الله
	كثرة أصحابه وحمايتهم للسنة
	أشهرهم: شيخ الإسلام، حدوث الشرك بعده، وظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
	إشراق نجد به وبذريته، إعادتهم نشأة الإسلام، وما جرى عليهم
	إتباعهم مذهب أحمد، وربما اختاروا ما ظهر صوابه وإن خالف المذهب
	ترتيب هذا المجموع، تقسيمه ومحتويات أجزائه
	تنبيهات لبيان مصطلحاته
	كتاب العقائد، رسالة الشيخ
	محمد بن عبد الوهاب في بيان عقيدته إجمالًا، جوابًا لأهل القصيم
	الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما بعد الموت، وبالحوض والشفاعة، والجنة، والنار، وأن محمدًا خاتم النبيين
	الترضي عن أمهات المؤمنين، والإقرار بكرامات الأولياء، وأن الإيمان قول وعمل . . . إلخ
	رد الشيخ لما افتراه ابن سحيم
	رسالته إلى ابن عبد اللطيف، ومعاتبته له
	ما ينبغي أن يتأدب به القاضي
	الشيخ يدعو إلى الله، لا إلى مذهب صوفي . . . إلخ
	ما أحدث الناس في دينهم
	هل الواجب طلب علم ما أنزل الله؟ أو إتباع التحفة؟
	تجهيله من استدل بالكثرة
	مبالغته في النصيحة له
	كيفية المعارضة، وإتباع الشيخ من اتبع الدليل، ومخالفته لابن حجر . . . إلخ
	أكثر ما في الإقناع والمنتهي، مخالف لنص أحمد، ووجوب إتباع الحق دون انتحال البعض وحثه على الأخذ بكتب المتقدمين
	رد قول من قال: إن الانتفاع بالكتاب والسنة لا يقدر عليه إلا المجتهد
	شبهتهم أنهم لا يفهمون كلام الله
	كتمان اليهود الحق . . . إلخ وإن صعب عليك مخالفة الكبراء فعليك بكتاب الله
	تضليل أهل الكلام، ومخالفتهم للعقل والدين
	تعجب الشيخ ممن قد يفتي بثلاثة أقوال
	رد إنكارهم عليه، وتركهم ما يجب إنكاره
	دعاء الشيخ مخالفيه إلى الكتاب ثم إلى السنة ثم إلى المباهلة
	جواب الشيخ والإمام عبد العزيز للشريف بمكة، وانتداب عالم لإظهار الحقيقة
	جواب الشيخ له أيضًا لما طلب عالمًا، وبيان ما يأمر به الناس، وأنه متبع لا مبتدع، على مذهب أحمد
	رسالة الشيخ لأحد علماء المدينة وبيان سبب الاختلاف الذي بينه وبين الناس
	بيان دين الإسلام من دين الكفار، ودعوة الرسل، وأن لله أفعال ولعبيده أفعال
	الشيخ لا يكفر بالعموم، وأعظم المراتب الدعوة، وإثبات شفاعة النبي
	بيان عقيدة الشيخ وما يأمر به
	التوحيد نوعان وما جرى من دعاء الصالحين في الشدة والرخاء
	التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة لا مجرد الإقرار
	جحد المشركين معنى لا إله إلا الله
	ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل . . . إلخ
	أعداء الرسل أعداء الطريق إلى الله، والعاصي الموحد يغلب ألفًا
	إتباع المتأخرين لغير الأئمة، وتكفير من سب دين الرسول وقتاله
	جواب الشيخ لابن صياح، ورد مفتريات عليه، وبيان ما أنكره الشيخ . . . إلخ
	جواب الشيخ لعبد الرحمن السويدي، وبيان عقيدته ورد مفترياته
	رسالته إلى أهل المغرب في بيان التوحيد والشرك
	رسالته إلى رئيس بادية الشام فيما يدعو إليه
	رسالته إلى من يصل إليه من المسلمين، ونصيحته لهم أن يتعلموا دين الله
	رسالته إلى البكيلي في بيان ما يدعو إليه وينهى عنه
	تقليده: الكتاب . . . إلخ، وحقيقة الإيمان
	جوابه فسماعيل الجراعي في أنه لا يكفر بالعموم، والصالحون لا يدعون،
	والأخذ من كتاب المتأخرين بما يوافق النص
	ما يدين به ويدعو إليه
	جوابه عما يقاتل عليه . . . إلخ، وما يكفر به
	رسالته إلى محمد بن عباد، وبيان غلطه في مسائل . . . إلخ
	أول واجب على الإنسان معرفة الإله . . . إلخ
	الإسلام ومبانيه، وأهمها الشهادتان
	خمس مسائل في الإنذار عن الشرك وإتباع الرسول والإيمان بما جاء به
	أربع المسائل، وثلاث المسائل وثلاثة الأصول التي يجب معرفتها
	الطواغيت، ونوعا التوحيد
	أركان الإسلام والإيمان والإحسان
	إذا قيل: من نبيك، وما دلالة نبوته، وما الذي بعثه الله به . . . إلخ
	الذي أنكره الشيخ وكفر به: الشرك بالله، مثل أن تدعو نبيًا . . . إلخ
	ثلاثة الأصول كتبها ليرسلها الأمير إلى النواحي
	أيضًا: أصول الدين الثلاثة
	ذكر الجامع لعبادة الله
	أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب لأجل التوحيد
	الشرك الذي يسمونه الاعتقاد يتبين بأربع كلمات
	أول ما فرض الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله
	وجوب معرفة إرسال الرسل، ومراد الله في ذلك
	الرسول أمر بإخلاص الدعوة، وتكفير من دعا غير الله وقتاله
	خمس مسائل فيما جاء به الرسول
	ثلاث مسائل فيما أرسل الله الرسل به . . . إلخ
	فرضية طلب العلم، وكيفية البحث عن الهدي، وتعليم الإنسان على قدر فهمه
	أكبر الآيات الدالة على قدرة الله ستة أصول
	رد شبهة أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد
	ذكر أيضًا: سبعًا وثلاثين مسألة مما يشبه ما تقدم
	ذكر أربع عشرة مسألة في إتباع الناس أهواءهم وتركهم الكتاب والسنة
	الإيمان الشرعي: الإيمان بالأصول الستة
	سبع مسائل اختلف الناس فيها فحكم بينهم الكتاب . . . إلخ
	أحاديث الوعد والوعيد
	من صلى صلاتنا، وحديث حق الله على العباد
	الإيمان محله القلب والجوارح. وهل الإيمان والإسلام نوع واحد أو نوعان؟
	الشرك والكفر نوع، والكبائر . . . إلخ
	الناس بعد الهجرة مؤمنون وكفار ومنافقون
	جواب أبناء الشيخ وحمد بن معمر، لا يخلد موحد في النار
	الشرك نوعان أكبر وأصغر
	ذكر مراتب الدين الثلاث
	تفاضل الناس في التوحيد وفضائل أهل البيت
	ذكر من يطلق عغليه اسم الآل
	الحروب التي وقعت بين الصحابة، ومذهبهم فيهم
	هل سبق كتاب من الله في المعاصي أنها ستقع؟ وذكر القول في الخير والشر
	جواب حسين وعبد الله ابني الشيخ، وبيان عقيدته
	رسالة الشيخ عبد الله كتبها لما دخلوا مكة سنة 1218هـ. وبيان ما يطلبون من الناس ويقاتلونهم عليه وهو إخلاص التوحيد والأمر بالمعروف . . . إلخ
	موافقة أهل مكة على تكفير من قال يا رسول الله . . . إلخ
	مذهب أهل نجد في أصول الدين وفروعه
	ذكر التفاسير المعتبرة لديهم وكتب الحديث ورد مفتريات عليهم
	الكبائر لا تخرج عن دائرة الإسلام واعتقاد حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية في قبره، وكرامات الأولياء وإثبات الشفاعة
	تحريم الحلف بغير الله والتوسل بغيره وجواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي
	تكفير: المصر على الشرك الممتنع عن فعل الواجبات بعد إقامة الحجة عليه
	ما حدث بعد القرون الثلاثة بدعة، وبيان بعضها
	لا يقلدون ابن القيم وشيخه في كل مسألة، ولا ينكرون الطريقة الصوفية
	جوابه للصنعاني في بيان عقيدتهم
	هل الرسول أمر معاوية ويزيد أن يحاربا عليا وابنيه . . . إلخ ؟ 
	قوله:  ومن يشاقق الرسول  الآية، وهل علي وذريته من المؤمنين . . . إلخ���������������������������������������������������������������������������
	مذهب الزيدي، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استقر أهل الجنة يؤتى بالموت . . . إلخ 
	قوله صلى الله عليه وسلم ما منا إلا من عصى أوهم بمعصية إلا يحيى بن زكريا
	سؤال جبريل النبي عن الإسلام، والإيمان والإحسان
	جواب الشيخ حمد بن معمر عن فعل الفقراء
	رسالة : الإمام عبد العزيز بن محمد إلى بلدان العجم والروم
	في بيان ما هم عليه وما يدعون الناس إليه من إخلاص الدين لله
	أمر الرعايا بالتمسك بكتاب الله ونهيهم عن المنكر ورد مفتريات عليهم
	رسالته إلى أهل المخلاف السليماني يعرفهم بدين الإسلام
	حالتهم قبل الشيخ محمد وبعد ظهوره
	رسالته إلى أحمد القاسمي، وبيان مذهب أهل البيت
	ذكر تعظيم النبي والصلاة عليه وعلى آله
	كل مجتهد مصيب في الفروع لا في الأصول، وافتخار القاسمي بكثرة جنوده وأن أهل نجد يقاتلون بهذا الدين
	جوابه لياقوت الصنعاني وحثه على الهجرة
	اختلافهم والناس عند توحيد العبادة
	رسالته إلى صاحب صنعاء، وحالتهم قبل ظهور الشيخ وبعده
	حثه أن لا يغتر بالكثرة
	الاختلاف الذي وقع بيننا وبين الناس في التوحيد والشرك
	رسالة الإمام سعود بن عبد العزيز إلى أهل نجران في بيان ما هم عليه . . . إلخ 
	ورسالته أيضًا إلى سليمان الباشا والنصح لجميع الأمة
	اتباع سنن من سلف من الأمم، ووقوع الشرك
	زعم الباشا أنه على الفطرة والاعتقاد الصحيح
	الوسائل الشركية المنتشرة في البلدان وقول ابن عقيل في تعظيم القبور
	قول أبي بكر الطرطوشي في شجرة يقصدها الناس، وقول أبي شامة
	قول ابن القيم في فتنة القبور
	قول. الشيخ قاسم، والأذرعي في النذر للقبور
	قول الباشا: نحن مسلمون حقًا . . . إلخ 
	ما ابتلينا به ليس أول قارورة كسرت في الإسلام فكيف التجرؤ بالتكفير . . . إلخ 
	قتال من لم يترك الشرك
	توقيع الشريف غالب وعلماء الحرمين على الرسالة
	تنبيه الشيخ سليمان بن عبد الله على قول ابن غنام " وأنها كلامه القائم بذاته " . . . إلخ 
	رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى عبد اللطيف الإحسائي لما نصب في مسجد من يتهم بمذهب الأشاعرة
	الأشاعرة أخطؤوا في ثلاث من أصول الدين . . . إلخ 
	رسالته لأعيان أهل الأحساء وإنكارهم دعوة الشيخ لجهلهم بالتوحيد
	رسالته إلى ابن مقرن في الحث على النظر في الأهم من أصول الدين لينشر ولأن من العلماء من غلط في مسمى التوحيد
	الكلام في الإسلام والإيمان في مقامات
	الفرق بين الإسلام والإيمان
	رسالته إلى القادم إلى بلاد الأفغان، وتحريم علم المنطق
	قول السائل وأنها كلامه القديم، وحديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها
	أصول الشيخ حسن مذهب السلف في العقائد الذي حكاه ابن القيم
	جواب الشيخ أبا بطين عن القدرية ومذهبهم والمعتزلة والخوارج
	وهل النبي حي في قبره؟ ورد قول من قال إنه عليه السلام يشفع للمشركين
	جوابه عن حكم من مات في : زمن الفترات، وعن إطلاق الكفر على من فعل معصية
	وما معنى قول مؤلف الحموية : أما الذين وافقوه ببواطنهم . . . إلخ 
	وقوله عليه السلام وأنا الحاشر . . . إلخ 
	سئل : الشيخ عبد اللطيف، ابن عبد الرحمن عن عقيدة الشيخ محمد وما يدعو إليه وجوابه عن ذلك
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	ما في الدرس الثاني أن الرجل الجليل في العلم والعمل . . . إلخ 
	سورة يونس وجواب الشيخ عبد اللطيف عن السؤال عن قوله تعالى:  ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم  الآية وعن قوله :  إن الله يعلم ما يدعون من دونه  الآية��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	تفسير الشيخ محمد قوله تعالى:  أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع . . .  الآية��������������������������������������������������������������������������������
	جواب الشيخ عبد اللطيف عن قوله تعالى:  وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء  الآية لما سئل عن معناها������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	تفسير الشيخ محمد قوله تعالى :  قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني  الآيات بما فيه من حالات�����������������������������������������������������������������������������������������������������
	جواب الشيخ حسن عن الحالة التي جرت لسعد مع أمه
	سورة هود وما ذكره الشيخ محمد رحمه الله مما فيها من العلوم مع التفنيد لكل علم
	ما في قوله تعالى:  من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها  الآية من أنواع العمل الذي بفعله الناس ولا يعرفون معناه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ما ذكر رحمه الله في تفسير قوله تعالى :  تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك  الآية من معرفة مسائل . . . إلخ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	صفة مذاكرة جرت عند الشيخ رحمه الله عن آيات من سورة هود ومحصل الكلام في ذلك
	جواب الشيخ عبد الرحمن عن مرجع الضمير في قوله تعالى :  ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك  الآية، وعن الاستثناء فيها مع التفصيل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ذكر المراد بالثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد
	سورة يوسف وما ذكر رحمه الله من التفسير في أولها
	تفسير قوله تعالى:  لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين  الآيات وما فيها من المسائل������������������������������������������������������������������������������������������
	تفسير قوله تعالى :  وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم  الآيات وما فيها من مسائل�������������������������������������������������������������������������������
	تفسير قوله تعالى :  قال هي رادودتني عن نفسي  الآيات وما فيها من مسائل����������������������������������������������������������������������������
	تفسير قوله تعالى:  ودخل معه السجن فتيان  الآيات وما فيها من المسائل��������������������������������������������������������������������������
	ما في قوله تعالى :  يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون  الآية من الأدلة على التوحيد�������������������������������������������������������������������������������������
	ما في الآيات بعدها من المسائل
	ذكر قوله تعالى:  وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان  الآيات وما فيها من المسائل�������������������������������������������������������������������������������������
	ما في قوله تعالى :  وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول  الآيات من المسائل�����������������������������������������������������������������������������������
	ما في قوله تعالى :  وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي  الآيات من المسائل والقصة���������������������������������������������������������������������������������������
	ما في قوله تعالى:  وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب  الآيات من المسائل�����������������������������������������������������������������������������������������������
	ما في قوله تعالى :  قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخًا كبيرًا  الآيات من المسائل�����������������������������������������������������������������������������������������
	ما في قوله :  فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر  إلى قوله :  وائتوني بأهلكم أجمعين  من المسائل�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ما في قوله :  ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف  الآيات من المسائل�����������������������������������������������������������������������������������
	ما في قوله :  قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة  الآيات من المسائل�����������������������������������������������������������������������������
	ومن سورة إبراهيم تفسير قوله تعالى :  ألم تر كيف ضرب الله مثلًا كلمة طيبة  الآية��������������������������������������������������������������������������������������
	سورة الحجر وذكر المسائل المستنبطة منها بالتفصيل
	قوله رحمه الله: الثامنة والأربعون وثلاثون آية بعدها . . . إلخ
	سورة النحل وذكر ما استنبط رحمه الله من آياتها
	قوله: السابعة والعشرون وآية بعدها . . . إلخ
	قوله: الرابعة والأربعون وآيتان بعدها . . . إلخ
	قوله التاسعة والسبعون وأربع بعدها . . . إلخ
	جوابه رحمه الله عن السلطان المثبت والمنفي في الآيتين في حق إبليس
	تفسيره رحمه الله لقوله تعالى:  إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله  الآية��������������������������������������������������������������������������
	سورة الإسراء وما قيل في سبب نزول  ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها  الآية�����������������������������������������������������������������������������
	سورة الكهف وما ذكر رحمه الله في أولها من سبب النزل ومسائل
	ما في قوله تعالى :  نحن نقص عليك نبأهم بالحق  الآبيات من مسائل مفيدة وعظيمة����������������������������������������������������������������������������������
	ما في قوله :  ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين  الآيات من مسائل�������������������������������������������������������������������
	قوله رحمه الله وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام مسائل . . . إلخ، وقسمها رحمه الله إلى أنواع
	قوله رحمه الله السابع المنثور والجامع أي لما سبق في القصة
	الآية الأخيرة وما فيها من مسائل مع التوضيح لمن يعرف هذه الآية
	سورة طه وجواب الشيخ رحمه الله عن معنى قوله تعالى:  قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرًا  وكونها في آخر قصة إبليس . . . إلخ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ذكر حاصل قولهم، وذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن
	جواب الشيخ إبراهيم عن رسالة عبد الله آل جريس التي سأله فيها عما كتبه العبض، وما جرت فيه المذاكرة من سورة الحج . . . إلخ
	ون سورة المؤمنون ما ذكره الشيخ من مسائل في قوله تعالى:  يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا  الآيات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ما في سورة النور من مسائل للشيخ محمد رحمه الله إلى نهاية الآية الرابعة والخمسين
	ومن سورة النمل قوله تعالى:  قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم  الآية وسوآل الشيخ سليمان بن سحمان عما اشتملت عليه من أحكام وجوابه بالنقل عن ابن القيم رحمهما الله����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	معنى قوله :  من جاء بالحسنة فله خير منها  مما نقل عن شيخ الإسلام . . . إلخ���������������������������������������������������������������������������������
	ما في أول سورة القصص من المسائل للشيخ محمد رحمه الله
	ما في قوله :  فلما قضى موسى الأجل  الآيات من مسائل���������������������������������������������������������
	ما في سورة طه من الزيادة على ما في القصص من المسائل في قصة موسى وفرعون . . . إلخ
	وفي سورة الأعراف من الزيادة: قوله عليه السلام  حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق  الآيات���������������������������������������������������������������������������������������������������
	ذكر ما في سورة الشعراء من الزيادة
	ذكر ما في سورة النمل وغيرها من الزيادة
	ما ذكره الشيخ أيضًا من المسائل في سورة القصص
	جواب الشيخ عبد الله عن قوله تعالى:  إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت   من سورة الأحزاب . . . إلخ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	جوابه أيضًا عن قوله :  ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ������������������������������������������������������������
	ومن سورة الزمر قال الشيخ محمد هذه مسائل مستنبطة من سورة الزمر . . . إلخ
	قوله رحمه الله السابعة والعشرون وذكر تفسير التقوى . . . إلخ
	قوله رحمه الله الخامسة والأربعون قيل إنها أرجى ما في القرآن . . . إلخ
	ما في قوله تعالى :  قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون  الآيات من مسائل������������������������������������������������������������������������������������
	ومن سورة الشورى سئل الشيخ عبد الله عن قوله :  قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى  وجوابه في ذلك����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ما قاله الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في التأمل في قوله :  وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا  الآية������������������������������������������������������������������������������������������������������
	سورة الفتح وذكر الشيخ محمد رحمه الله بعض الفوائد في قصة الحديبية، وبيان عظمتها
	قوله الحادية والخمسون ما أعطي الصحابة من الشدة في أمر الله . . . إلخ
	قوله: المائة كونه أحسنهم ظنًا في عثمان . . . إلخ
	سورة الحجرات وما في قوله تعالى :  لا تقدموا بين يدي الله ورسوله  الآيات من المسائل�����������������������������������������������������������������������������������������
	ما في قوله تعالى :  واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم  الآيات من مسائل������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ومن سورة الذاريات وقول الشيخ عبد اللطيف في كلام ابن العربي في معنى قوله :  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون  وكونه قد اعتمد قول القدرية . . . إلخ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	قوله رحمه الله وقد رأيت لشيخ الإسلام كلامًا حسنًا ذكر فيه ستة أقوال
	تفسير الشيخ محمد رحمه الله لقوله تعالى :  يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  من سورة المجادلة والتفصيل في ذلك��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	جواب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن تفسير قوله تعالى:  لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين  الآية من سورة الممتحنة وذكر سبب نزولها . . . إلخ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ما نقله الشيخ محمد عن شيخ الإسلام في تفسير آية القلم  بأيكم المفتون  وذكر الصواب المأثور عن السلف��������������������������������������������������������������������������������������������������������
	قول الشيخ محمد في السور الثلاث، نوح والجن والمزمل
	تفسير الشيخ محمد رحمه الله لسورة الجن بما ينقله عن السلف في ذلك وسبب النزول
	وقال أيضًا رحمه الله على قوله تعالى :  وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا  فهذه عشر درجات ثم ذكرها��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ومن سورة الإنسان سئل الشيخ عبد الله عن قوله :  إنما نطعمكم لوجه الله  ما سبب نزولها وفيمن نزلت؟ وجوابه رحمه الله�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ومن سورة العلق مسائل مستنبطة، ومقارنة بينها وبين المدثر أيضًا في بعض المسائل
	ومن سورة اقرأ إلى آخر القرآن مسائل أخرى مستنبطة للشيخ محمد أيضًا رحمه الله
	وله أيضًا رحمه الله ما في سورة الهاكم التكاثر إلى آخر القرآ، من المسائل وأنواعها مع التفصيل في ذلك
	وقال أيضًا رحمه الله السبع  الأواخر من القرآن أولها الكوثر فيهن مسائل . . . إلخ
	جواب الشيخ عبد الله عن تفسير سورة العصر
	كلمات لخصها الشيخ محمد من كلام ابن تيمية على سورة الكوثر
	وقال أيضًا رحمه الله قال شيخ الإسلام على  قل يا أيها الكافرون  . . . إلخ�������������������������������������������������������������������������������
	ومن سورة تبت قال أيضًا قال شيخ الإسلام سورة . . . إلخ ، وما في سبب نزولها من مسائل
	تفسير سورة الإخلاص للشيخ محمد رحمه الله، وسؤال الشيخ حمد عما تضمنته وسورة الكافرون
	تفسير سورة الفلق للشيخ محمد رحمه الله وما تضمنته
	وشبهه أيضًا قوله في تفسير سورة الناس وما تضمنته مع التفصيل في ذلك

	الجزء الرابع عشر
	كتاب النصائح
	من أبناء الشيخ إلى من يراه من المسلمين وذكر الموجب له وما عليه أكثر الناس ووقع من التقصير والذنوب مع ذكر الأدلة والتفصيل في ذلك
	ولهم أيضًا في قوله تعالى :  وأحل الله البيع وحرم الربا  وما يجري من المعاملات الربوية مع التفصيل في ذلك��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	مخالفة أمر الله وارتكاب ما نهى عنه في مسألة الطلاق وخروج المرأة من بيت الزوج
	من الإمام سعود بن عبد العزيز إلى من يراه من المسلمين في الحث على قبول النصيحة وبيان أكثر ما يخاف علينا ما وقع من الناس من الخلل في الصلاة  والزكاة، والبيع ما ألزم به والحامل عليه . . . إلخ
	وله أيضًا رحمه الله في الحث على قبول النصائح وأنه رأي العمل قليل، وحيث أنهم في شهر مبارك فيحث على التوبة إلى الله والقيام بما أوجب . . . إلخ، وقيام كل أمير بما يلزم في ذلك
	إلزامه كل أمير بأن يلزم عددًا طلب العلم، وإيصالهم ما يعاونهم على معيشتهم، وغير ذلك
	وله أيضًا رحمه الله إلى من يراه من المسلمين مع بيان الموجب للخط مذكرًا عظم نصائح الرب التي ينصح بها وأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله . . . إلخ
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	من أعظم الفساد الإعراض عن كتاب الله، وما بعث الله به رسوله
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	من الإمام عبد الله بن فيصل، والشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف إلى من يصل إليه من علماء المسلمين وأمرائهم وعامتهم في ذكر ما أنعم الله به من ظهور الشيخ مع ما حصل له من معارضة وشدة؛ فتلقاه محمد بن سعود رحمه الله وذكر ما حصل، وأن الله أبطل كيد أعدائهم، وقول عالم صنعاء في ذلك وما يجب من التواصي بهذه النعمة . . . إلخ
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	من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى من يصل إليه من المسلمين فيما سبق من النصائح والحث على لزوم الجماعة مبينًا كون الدين محصورًا في النصيحة مع التفصيل في ذلك والاستدلال بالقرآن، ومذكرًا ما كانوا عليه قبل هذه الدعوة، وحاثًا على الجهاد . . . إلخ
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	وقال بعضهم إلى من يراه من المسلمين في الحث على تقوى الله وبيان معناها وشكر ما أنعم الله به من الدعوة المباركة ويحذر من كفرانها ومن الاستهزاء بها لأنها حقيقة دعوة الرسل، ويذكر ما جرى من العبر وذلك بسبب الذنوب وما حصل من التقصير في الأمر والنهي وما قاله العلماء في الغرباء . . . إلخ
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	وقال بعضهم مخاطبًا معشر المسلمين بما يجري الله في خلقه إذا عصوه من منع القطر وغيره من المصائب وناصحًا لهم بالتوبة ومذكرًا لهم بالآيات الدالة على ذلك، ومبينًا أخطر ما يكون سببًا في ذلك مع الاستدلال والحث على التوبة والقيام بما أوجب الله . . . إلخ
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	ومن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف إلى من بلغه من إخوانه المسلمين يذكرهم بأنفع الوصايا والنصائح وما من الله به عليهم من نعمة الإسلام، وما فيه صلاح العباد ومن ذمه الله وابتلاه، ويحث على التوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكر أعظم المعاصي وما ظهر بين الناس . . . إلخ
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	وله أيضًا رحمه الله إلى محمد بن علي الموسى يذكره بما بعث الله به رسوله وحال الناس قبل ذلك وما من الله به عليه، وعلى أهل نجد حتى حدث من فتنة الشهوات وغيرها، وبحثه على لزم الجماعة وما يكون صالحًا لظهور الإسلام
	وله أيضًا وأخيه محمد إلى من يراه من أهل الجنوب ومن والأهم في الوصية بتقوى الله مع بيان حقيقتها وأصل الدين، وما من الله به من الدخول في الإسلام وجمعهم على إمام واحد، والحث على لزوم الجماعة وعلى المحافظة على الصلوات وغيرها
	من محمد بن عبد اللطيف إلى من يراه من إخواننا المسلمين في أهمية تقوى الله، وما يبلغ به العبد درجة المتققين، وما يجب أن يتدارك، وعلامة محبة الله، والتحذير من المعاصي وذكر بعض من آثارها، والعزم على الاستسقاء وما ينبغي قبله . . . إلخ
	وله أيضًا: إلى من يراه من إخواننا المسلمين في الوصية بتقوى الله وفي بيان معنى حديث " الدين النصيحة " وما دل عليه القرآ، في ذلك ، وما أنعم الله به من الدخول في الإسلام، والولاية التي تعين عليه وترغب فيه، ويحذر من أسباب زوالها ويوصي بالبصيرة في الأمر بالمعروفو النهي عن المنكر، وهجران أهل المعاصي . . . إلخ
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