
 

 

 
 

   
خزانة الكتب   <الحديث ملتقى أهل

  واألبحاث
 حّمل : هدية السلطان إلى مسلمي بالد

  مصوًّرا pdf اليابان للمعصومي
 

 حفظ البيانات؟ اسم العضو العضو اسم

تسجيل الدخول  كلمة المرور
 

 
 

  البحث اليوم مشاركات English forum العام المشرف اتصل بنا

 
 

 البحث في المنتدى

 

إذهب
 

  عرض المشاركات   عرض المواضيع

 

  بحث بالكلمة الداللية

 المتقدم البحث

 ...الذهاب إلى الصفحة

 
 

 Google ابحث في محتويات الملتقى بواسطة

 

 

عرض أول مشاركة غير 
    مقروءة

  تقييم الموضوع  الموضوع إبحث في  أدوات الموضوع

   1#   
15-07-08, 08:45 PM  

  أبو عبدهللا بن جفيل العنزي
   وفقه هللا

 07-02-10تاريخ التسجيل: 
  668المشاركات: 

 

  مصوًّرا pdf بان للمعصوميبالد اليا حّمل : هدية السلطان إلى مسلمي

 
هو ما  وسبب تأليفها ، أنفس ما ُكتَِب عن اإلجتهاد والتقليد من هذه الرسالة

 ذكره المؤلف ـ رحمه هللا تعالى ـ في مقّدمتها قائالً: إنه كان ورد علي ّ سؤال

 ؛ األقصى الشرق في ( أوزاكا ) و ( طوكيو ) من بلدة مسلمي اليابان من
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وهل يلزم على من  ة دين اإلسالم ؟ ثم ما معنى المذهب ؟حاصله : ما حقيق

مالكيا  تشرف بدين اإلسالم أن يتمذهب على أحد المذاهب األربعة ؟ أي أن يكون

ألنه قد وقع اختالف  أو حنفيا , أو شافعيا , أو حنبليا , أو غيرها أو ال يلزم ؟

من رجال اليابان األفكار  عظيم ونزاع وخيم حينما أراد عدة أنفار من متنّوري

ذلك على جمعية  أن يدخلوا في دين اإلسالم ويتشرفوا بشرف اإليمان فعرضوا

ينبغي أن يختاروا مذهب  الهند أهل المسلمين الكائنة في طوكيو فقال جمع من

يلزم ان يكون  أهل أندونيسيا اإلمام أبي حنيفة ألنه سراج األمة، وقال جمع من

 . شافعيا
 كالمهم تعجبوا وتحيروا فيما قصدوا وصارت مسألةفلما سمع اليابانيون 

 . المذاهب سدا في سبيل إسالمهم

معين من  هل المسلم ملزم باتباع مذهب ) : فكانت الرسالة هي الجواب

 (المذاهب األربعة ؟

 الكتاب بطاقة

هدية السلطان إلى مسلمي بالد اليابان ، أو : هل المسلم ملزم باتباع  : العنوان

 المذاهب األربعة ؟ منمذهب معيّن 

الخجندي  المدّرس بالمسجد الحرام : العالمة محمد سلطان المعصومي : تأليف

 . ( هـ 1380المّكي ) توفي 

 . جمعية إحياء التراث اإلسالمي : دار النشر

 ..... : سنة النشر

 . ( صفحة 48مغلَّف )  : الكتاب

 

 الرفقات من : التحميل
  الملفات المرفقة

 pdf.بالد اليابان هدية السلطان إلى مسلمي :اسم الملف
 كيلوبايت 964.1 :حجم الملف
  pdf :امتداد الملف
 2908 :عدد مرات التنزيل
  اضغط هنا :لإلبالغ عن عطل

 
 أبو عبدهللا بن جفيل العنزي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 العنزي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو عبدهللا بن جفيل
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15-07-08, 09:01 PM  

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=58182&d=1216143531
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=58182&d=1216143531
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/report.php?p=859051
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=39415
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=39415
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=859066&postcount=2


  أبوعبدهللا وابنه
   وفقه هللا

 06-08-20تاريخ التسجيل: 
  37المشاركات: 

 

 

 
 جزاكم هللا خيراً 

 
 أبوعبدهللا وابنه

 الشخصي مشاهدة ملفه

 وابنه البحث عن المشاركات التي كتبها أبوعبدهللا

   3#   
15-07-08, 11:25 PM  

  عيسى بنتفريت
   وفقه هللا

 06-08-24تاريخ التسجيل: 
 الدولة: المغرب

  2,476المشاركات: 
 

 

 
 ... بارك هللا فيك وجزاك خيرا

 
 عيسى بنتفريت

 الشخصي مشاهدة ملفه

 بنتفريت البحث عن المشاركات التي كتبها عيسى

   4#   
16-07-08, 01:20 AM  

  اسحاق مهدي
   وفقه هللا

 07-07-28تاريخ التسجيل: 
  81المشاركات: 

 

 

 
 رؤية مفتاح دار السعادة جزاك هللا خيرا و بارك فيك يت أبا عبد هللا يسر هللا

 
 اسحاق مهدي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 مهدي البحث عن المشاركات التي كتبها اسحاق

   5#   
16-07-08, 10:11 AM  

  األلخاسي
   وفقه هللا

 08-04-23تاريخ التسجيل: 
 الدولة: الشام
  61المشاركات: 

 

 

 
محمد سعيد رمضان  .الال مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة اإلسالمية" أ.د"

 البوطي
في اآلراء وال يحجر  الخجندي . )لمن أراد أن يتوسع ألفه البوطي رّدا على كتاب

 .(على نفسه بكتاب واحد، فبضده تتبين األشياء
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http://www.almostaneer.com/books.aspx?cat=do
wnload 

 
 األلخاسي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 األلخاسي البحث عن المشاركات التي كتبها

   6#   
16-07-08, 11:41 AM  

  أبو عبدهللا بن جفيل العنزي
   وفقه هللا

 07-02-10تاريخ التسجيل: 
  668المشاركات: 

 

 

 
 األلخاسي الفاضل

التحجير وفرض التقليد ، ويكفيك عنوانه إذ جعل  ليس في كتاب ) الالمذهبية ( إال

والذي يسميه هو ) الال مذهبية ( جعله ) أخطر  اع الدليل ونبذ التقليد األعمى ـإتّب

فأين العلمانية ؟! وأين القومية ؟! وأين  !!!!بدعة تهدد الشريعة اإلسالمية ( ؟

 !!سوريا ( ؟!! وأين اإللحاد ؟!! والشيوعية ؟ ) البعثية ـ والتي هي الحاكم في دياره
التفضيل، وهذا يعني أن الالمذهبية ـ عنده ـ  ي من صيغومعلوٌم أن صيغة ) أفعل ( ه

 . عامله هللا بما يستحق ـ هي األخطر من بين كل هذه الدعوات ـ
بغيًضا على هذه الصحوة  وقد قرأت الكتاب قبل سبعة أعوام فإذا هو يقطر حقًدا

ُسلَّم الال الال مذهبية هي  المباركة ، حتى أني أذكر كلمة قالها ـ عامله هللا بعدله ـ أن

  !!!!دينية ؟
؟!! فإنه مقلّد ـ بل حامل لواء التقليد في  ويكفيك أن تعلم مشرب الرجل لتعرف هواه

صوفّي، قبورّي ؟!!! يبغض الدعوة السلفية  هذا الزمان بعد الكوثري ـ ، أشعرّي،

ذلك أن تقرأ ما كتبه في الكتاب نفسه  ويحاربها، ويتنقّص من علمائها، ويكفيك من

العالمة ناصر الدين األلباني لتعلم ما  مام المحدثين في العصر الحديث الشيخعن إ

 . أقول
 

 . وهللا المستعان

 
 أبو عبدهللا بن جفيل العنزي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 العنزي يلالبحث عن المشاركات التي كتبها أبو عبدهللا بن جف

   7#   
16-07-08, 04:22 PM  

  محمد بشري
   وفقه هللا

 05-08-10تاريخ التسجيل: 
  717المشاركات: 

 

  ...........هدية السلطان
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 :اقتباس

  المشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو عبدهللا بن جفيل العنزي
 الفاضل األلخاسي

جعل  ليس في كتاب ) الالمذهبية ( إال التحجير وفرض التقليد ، ويكفيك عنوانه إذ

أخطر  ) إتّباع الدليل ونبذ التقليد األعمى ـ والذي يسميه هو ) الال مذهبية ( جعله

 يعة اإلسالمية ( ؟!!!! فأين العلمانية ؟! وأين القومية ؟! وأينبدعة تهدد الشر
 البعثية ـ والتي هي الحاكم في دياره ) سوريا ( ؟!! وأين اإللحاد ؟!! والشيوعية

 !!؟
 ومعلوٌم أن صيغة ) أفعل ( هي من صيغ التفضيل، وهذا يعني أن الالمذهبية ـ

 . ه هللا بما يستحق ـعنده ـ هي األخطر من بين كل هذه الدعوات ـ عامل
الكتاب قبل سبعة أعوام فإذا هو يقطر حقًدا بغيًضا على هذه الصحوة  وقد قرأت

أني أذكر كلمة قالها ـ عامله هللا بعدله ـ أن الال مذهبية هي ُسلَّم  المباركة ، حتى

  !!!!؟ الال دينية
التقليد  اءويكفيك أن تعلم مشرب الرجل لتعرف هواه ؟!! فإنه مقلّد ـ بل حامل لو

 في هذا الزمان بعد الكوثري ـ ، أشعرّي، صوفّي، قبورّي ؟!!! يبغض الدعوة
السلفية ويحاربها، ويتنقّص من علمائها، ويكفيك من ذلك أن تقرأ ما كتبه في 

نفسه عن إمام المحدثين في العصر الحديث الشيخ العالمة ناصر الدين  الكتاب

 . أقول األلباني لتعلم ما
 

 . ستعانوهللا الم

البوطي فيه بعض ما تفضلت به ،وإن كان كتاب المعصومي يحتاج لتأمل كبير  كتاب

هللا من الكتب التي ال يستحب للطالب المبتدي مطالعته لما فيه من  ،وهو رعاك

المتبعة ،والشيئ نفسه ينطبق على كتاب الشيخ عيد العباسي  تزهيد لكتب المذاهب

 محض طعن واستهزاء بكتب المذاهب مقاطع هي شفاه هللا بل وجدت فيه

................. 
المذهبية هي سبيل المسلمين في التحصيل منذ قرون وآثارها  والحق وسط فالدراسة

التي أخرجت المفتين والقضاة ، لكن التقليد والغلو فيه  ومحاسنها ال تكاد تخفى وهي

باع المذهب قول الشارع الحكيم ،أو يوجب ا حتى تجعل نصوص األئمة بمنزلة

 .............مذموم برخصه وعزائمه فهذا أيضا
في جملة مسائل لم  وكتاب البوطي ختم هللا لنا وله بالحسنى على ما في أصاب الحق

 .يخرج فيها عن جادة أهل العلم من سائر المذاهب
 : مراجعة كتاب ولإلستزادة يرجى

 المالكي ثم بلوغ السول في مدخل علم األصول للشيخ محمد حسنين مخلوف
 األزهري ،وهو في األصل تعقيبات على االمام الشوكاني وغيره في مسألة االجتهاد

 . والتقليد واالتباع
 . وهللا أعلم
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