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الـمقدمــة

بصمديتــه  املتوحــد  بكربيائــه وعظمتــه،  املتفــرد  للــه  الحمــد 

ــه، وعــى  ــا محمــد خــر خليقت ــه، والصــاة والســام عــى نبين وألوهيت

ــد: ــا بع ــه، أم ــه وصحابت آل

ــا  ــا، وأقواه ــوالً وفروًع ــا أص ــا، وأقومه ــوم موضوًع ــم العل ــإن أعظ ف

ــد  ــد؛ إذ التوحي ــم التوحي ــاً، وأجاهــا محجــة وســبياً: عل حجــة ودلي

ــره. ــه وآخ ــه، وأول ــره وباطن ــه، وظاه ــن وجامع ــُل الدي أص

ــة مــن  ــد عصاب ــه املتتابعــة أن قيــض لهــذا التوحي وإن مــن نعــم الل

أوليائــه املوحديــن املخلصــن، فوفقهــم إىل التمســك بعروتــه الوثقــى 

ــه  ــن، ولل ــه ظاهري ــن، وب ــق ناظري ــوا للح ــم يزال ــن، فل ــه املت وحبل

ــن. ــه دامغ ــل وأهل ــن، وللباط ــوله  نارصي ولرس

وإن مــن أعــام أولئــك امليامــن: اإلمــام املجــدد ملــا انــدرس مــن 

معــامل الديــن: محمــد بــن عبــد الوهــاب التميمــي  رحمــة واســعة؛ 

فقــد نهــض بدعــوة ســلفية عــى منهــاج النبــوة، كانــت امتــدادا لإلســام 

الحــق بصفائــه ونقائــه، أرشق ضياؤهــا يف قلــب جزيــرة العــرب، وامتــد 

نورهــا إىل مشــارق األرض ومغاربهــا.
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ــل  ــه: »  ب ــه يف قول ــة دعوت ــل خاص ــام الجلي ــذا اإلم ــطر ه ــد س وق

أقــول ـ وللــه الحمــد واملنــة وبــه القــوة ـ: إننــي هــداين ريب إىل رصاط 

ــن،  ــن املرشك ــا كان م ــاً ، وم ــم حنيف ــة إبراهي ــامً مل ــاً قي ــتقيم، دين مس

ولســتـ  وللــه الحمــدـ  أدعــو إىل مذهــب صــويف، أو فقيــه، أو متكلــم، 

أو إمــام مــن األمئــة الذيــن أعظمهــمـ  مثــل ابــن القيــم، والذهبــي، وابــن 

كثــر، أو غرهــم ـ بــل أدعــو إىل اللــه وحــده ال رشيــك لــه، وأدعــو إىل 

ســنة رســول اللــه  ، التــي أوىص بهــا أول أمتــه وآخرهــم، وأرجــو أين 

ــه: إن  ــع خلق ــه وجمي ــه ومائكت ــهد الل ــل أُش ــاين، ب ــق إذا أت ال أرّد الح

أتانــا منكــم كلمــة مــن الحــق، ألقبلّنهــا عــى الــرأس والعــن، وألرضبــن 

 ،  الجــدار بــكل مــا خالفهــا مــن أقــوال أمئتــي ، حاشــا رســول اللــه

فإنــه ال يقــول إال الحــق«)1(. 

ولقــد رشق بدعــوة الشــيخ فئــام مــن أعــداء الحــق وأنصــار الباطــل؛ 

ــاع الحجــب  فنســجوا حولهــا األباطيــل واألكاذيــب، وســعوا إىل اصطن

الكثيفــة، حتــى تحــول بــن النــاس وبــن هــذه الدعــوة املباركــة، ومل 

يــروا بهــذا إال أنفســهم؛ فالحــق أبلــج، وأنصــاره منصــورون، والباطــل 

ــر  ــن أك ــره، ولك ــى أم ــب ع ــه غال ــورون، والل ــه مقه ــض، وأتباع داح

النــاس ال يعلمــون.

)1( الدرر السنية )37/1(.
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ــدم لهــا شــاهٌد صــادق؛ يبــن حقيقــة هــذه  ــي أق وهــذه الرســالة الت

الدعــوة، ويدفــع مفرتيــات خصومهــا، ويجيــب عــن اإلشــكاالت التــي 

قــد تــورد عليهــا، رقمهــا عــامل جليــل، متيــز بكونــه أقــرب النــاس إىل 

اإلمــام، وأعلمهــم بعقيدتــه ودعوتــه؛ أال وهــو ابنــه الشــيخ العامــة عبــد 

اللــه بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب  وغفــر لــه.

هــذا وإن أهــم مــا دفعنــي إىل تحقيــق هــذه الرســالة: قيمتهــا العلميــة 

العظيمــة؛ فهــي عــى وجازتهــا مــن أفضــل مــا كُتــب يف تجليــة حقيقــة 

ــا، ال  ــاوى معانديه ــف دع ــا يكش ــع م ــن أجم ــة، وم ــوة اإلصاحي الدع

ســيام وأنهــا تضمنــت موافقــة علــامء البلــد الحــرام ـ مكــة املرشفــة ـ 

ملــا قامــت عليــه ودعــت إليــه.

فهي باختصار: وثيقة موجزة ملنهاج الدعوة اإلصاحية.

ـــاء  ـــن أخط ـــُل م ـــا مل تخ ـــة منه ـــخ املطبوع ـــإن النس ـــف؛ ف ـــع االس وم

ـــا،  وتصحيفـــات؛ فليـــس للرســـالة ـ عـــى أهميتهـــاـ نســـخة ســـليمة متاًم

هـــذا عـــدا عـــن تجـــرد تلـــك النســـخ مـــن العنايـــة العلميـــة التـــي 

ـــا.  ـــاع به ـــهل االنتف تس

فأرجــو أن يكــون يف خدمتهــا الخدمــة العلميــة الائقــة بهــا، ونرشهــا 

يف أوســاط املســلمن، نفــع كبــر لهــم، والتوفيــق بيــد اللــه.
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* وقد قسمت عملي في الرسالة إلى قسمين:

القسم األول: قسم الدراسة، وجعلته يف مبحثن:

املبحث األول: ترجمة املؤلف. 

وقــد ترجمــت فيــه للمؤلــف ترجمــة مختــرة؛ تناولــت فيهــا اســمه، 

ونســبه، ومولــده، ونشــأته، وطلبــه للعلــم، وتامذتــه، وعقيدتــه، ومذهبه، 

ومكانتــه العلميــة، وثنــاء العلــامء عليــه، ومصنفاتــه، ووفاتــه.

املبحث الثاين: التعريف بالرسالة.

الرســالة ملؤلفهــا، واســمها،  إثبــات نســبة  تناولــت فيــه  وقــد 

ــم  ــق، ث ــدة يف التحقي ــخ املعتم ــة، والنس ــا العلمي ــا، وقيمته وموضوعه

منهجــي يف التحقيــق.

ــى ال يطغــى القســم  ــك برســم اإليجــاز؛ حت ــع ذل ــت جمي ــد كتب وق

ــود. ــو املقص ــق؛ إذ ه ــص املحق ــى الن ــدرايس ع ال

القسم الثاين: تحقيق النص.

وفيه أوردت النص محقًقا. 

وقــد بذلــت وســعي يف أن يكــون يف أقــرب صــورة ملــا كتبــه 

املؤلــف، مــع التعليــق عليــه مبــا يخدمــه، ويزيــد االنتفــاع بــه.

واللــه تعــاىل املســئول أن يجعــل هــذا العمــل خالًصــا صوابـًـا نافًعــا، 
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وأن يّدخــر يل أجــره موفــوًرا يــوم لقائــه، وأن يثقــل بــه ميــزاين، ويبيــض 

بــه وجهــي؛ إن ريب قريــب مجيــب.

ــه  ــا محمــد، وعــى آل ــده ورســوله نبين وصــى اللــه وســلم عــى عب

ــن. ــه أجمع وصحب

    





الِقْســـــُم األوَّل
قْسـم الـّدَراَسة
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املبحث األول: ترجمة املؤلف )1(  

* اسمه ونسبه:

ـــن ـــد ب ـــام محم ـــيخ اإلس ـــن ش ـــه ب ـــد الل ـــة عب ـــيخ العام ـــو الش  ه

عبد الوهاب ابن سليامن الوهيبي التميمي النجدي.

 * مولده ونشأته:

ولـد الشـيخ يف الدرعيـة سـنة )1165 هــ(، وبها نشـأ يف كنـف والده 

نشـأة دينيـة صالحة.

 *  طلبه للعلم:

كان للنشـأة الصالحـة للشـيخ  أثـر يف انتهاجـه طريق العلـم مبكرًا؛ 

فقـد قـرأ القرآن حتـى حفظه، ثـم الزم والده، فتفقـه عى يديه، وقـرأ عليه 

يف األصـول والفروع. 

ووالــد الشــيخ -إمــام الدعــوة- هــو أهــم شــيوخه، وتخرجــه كان عليه، 

وإن كان قـــد ذُكر أنه أخذ العلم عن غره؛ لكن لــــم تذكــر الكتــب التي 

 )1( مصــادر ترجمتــه: الــدرر الســنية )376/16-380(، ومشــاهر علــامء نجــد وغرهــم

)32-50(، واألعام )131/4(، وعلامء نجد خال مثانية قرون )179-163/1(.
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ــاًم  ــه معل ــى ب ــواه، وكف ــه س ــيًخا ل ــدي ـ ش ــن ي ــام ب ــه ـ في ــت ل ترجم

ــًدا. ــا ومرش ومربيً

* تالمذته:

ن أضحوا علامء مربزين، منهم: تتلمذ عى املؤلف تاميذ كر، مـمَّ

ــه  ــة الفقي ــام العام ــه، اإلم ــد الل ــن عب ــليامن ب ــيخ س ــه الش 1ـ ابن

املحــدث، صاحــب كتــاب: تيســر العزيــز الحميــد رشح كتــاب 

 التوحيــد، ولــد ســنة )1200هـــ( بالدرعيــة، وقُتــل بهــا عــى يــد

إبراهيم باشا سنة )1233هـ( )1(.

اللـه، ولـد سـنة  بـن عبـد  الرحمـن  العامـة عبـد  الشـيخ  ابنـه  2ـ 

)1219هــ( بالدرعيـة، ونُقـل إىل مر مع والـده، ودرس باألزهر، وتوىل 

 .)2(  )التدريـس بـرواق الحنابلـة، وتـويف مبـر سـنة )1274هــ

3ـ ابن أخيه الشـيخ عبد الرحمن بن حسـن، اإلمـام العامة، امللقب 

باملجـدد الثـاين، صاحب كتاب: فتـح املجيد رشح كتـاب التوحيد، ولد 

.)3(
)سـنة )1193هـ( بالدرعية، وتويف بالرياض سنة )1285هـ

)1( انظــر: عنــوان املجــد يف تاريــخ نجــد )211/1-212(، والــدرر الســنية ) 386-384/16(، 

ومشــاهر علــامء نجــد )31-29(.

)2( انظر: عنوان املجد يف تاريخ نجد )93/1(، ومشاهر علامء نجد )57-55(. 

)3( انظــر: عنــوان املجــد يف تاريــخ نجــد )94/1، 20/2(، والــدرر الســنية )413-404/16(، 

ومشــاهر علــامء نجــد )64-58(. 
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بـن حسـن،  الرحمـن  عبـد  بـن  اللطيـف  عبـد  الشـيخ:  سـبطه  4ـ 

اإلمـام العامـة املحقـق، ولـد يف الدرعية سـنة )1225هـ(، وتويف سـنة 

)1293هـ)1(.

5 ـ الشـيخ العامـة عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن بن عبـد العزيـز أبا 

بطـن، ولـد سـنة )1194هــ( بروضة سـدير، وتـويف سـنة )1282هـ)2(.

* عقيدته ومذهبه:

الشـيخ عبـد اللـه صاحـب عقيـدة سـلفية نقيـة، وهـذا الـيء مـن 

الوضـوح بحيث يسـتغنى عـن اإلطالة يف تقريـره، وكتبه ورسـائله ـ ومنها 

هـذه الرسـالة ـ شـاهد صـدق عـى ذلك.

أنـه حنبـي املذهـب؛  أمـا مذهبـه؛ فقـد قـرر الشـيخ يف الرسـالة 

 فقـد جـاء فيهـا: » ونحـن أيضـاً يف الفـروع عـى مذهـب اإلمـام أحمـد

ابن حنبل«)3(.

وانتسـاب الشـيخ وأمئـة الدعـوة إىل مذهـب اإلمـام أحمد، قـد بّن 

الشـيخ مـراده منـه يف مواضع أخرى مـن كامه، وسـوف ألخص ذلك يف 

فقـرات، حتى يتضـح املقام:

)1( انظر: الدرر السنية )427/16-429(، ومشاهر علامء نجد )94-70(. 

)2( انظر: الدرر السنية )404/16-413(، ومشاهر علامء نجد )178-176(. 

)3( وانظر أيضا: مجموعة الرسائل واملسائل النجدية )236/1(. 
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أواًل: يـرى الشـيخ وإخوانـه مـن أمئـة الدعـوة أن األصـل الواجـب 

عـى العبـد اتباع الكتـاب والسـنة، وإذا ظهر لـه املراد منهـام، مل يكن له 

العـدول عنـه لقـول أحـد كائًنا مـن كان. 

بـن  محمـد  اإلمـام  ]أي  الشـيخ  عقيـدة   «  : يقـول  هـذا  ويف 

عبدالوهـاب[  التـي يديـن اللـه بهـا هـي عقيدتنـا وديننـا الـذي نديـن 

اللـه بـه، وهـي عقيـدة سـلف األمـة وأمئتهـا ، مـن الصحابـة، والتابعـن 

لهـم بإحسـان، وهـو: اتبـاع مـا دل عليـه الدليـل مـن كتـاب اللـه، وسـنة 

رسـوله، وعـرض أقـوال العلامء عى ذلـك؛ فام وافق كتاب الله وسـنة 

رسـوله ، قبلنـاه، وأفتينـا بـه، ومـا خالـف ذلـك، رددنـاه عـى قائلـه. 

وهـذا هـو األصـل الـذي أوصانـا بـه يف كتابـه، حيث قـال: ژۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       

حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  ختژ     ]النسـاء: 59[« )1(.

املذاهـب  مـن  مذهـب  يف  الرجـل  تفقـه  »وإذا  أيضـا:  ويقـول 

األربعـة، ثـم رأى حديثـاً يخالـف مذهبـه، فاتبـع الدليـل وتـرك مذهبـه؛ 

يكـون  وال  الدليـل،  لـه  تبـن  إذا  عليـه  واجبـاً  بـل  مسـتحباً،  هـذا  كان 

)1( الدرر السنية )12/4( من كام شاركه فيه أخوه الشيخ حسن.
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بذلـك مخالفـاً إلمامـه الـذي اتبعـه؛ فـإن األمئة كلهـم متفقون عـى هذا 

األصـل: أبـو حنيفـة، ومالـك، والشـافعي، وأحمـد،  أجمعـن « )1(.

ثانيـًا: يـرى الشـيخ وإخوانـه مـن أمئـة الدعـوة أن العامـي: الذي ال 

أهليـة لـه ملعرفة األدلـة واالسـتنباط منها ، فهـذا فرضه تقليد أهـل العلم.

يقـول : » الواجـب عـى املكلـف: أن يتقـي اللـه مـا اسـتطاع، 

 كـام قـال تعـاىل: ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ژ ] التغابـن: 16[، وقـال تعاىل:

فيـه  املكلـف  كان  فـإن  233[؛  ]البقـرة:  ۉژ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ژ 

أهليـة ملعرفـة دالئـل املسـائل مـن الكتـاب والسـنة ، وجـب عليـه ذلك 

باتفـاق العلـامء، وإن مل يكـن فيـه أهليـة ـ كحال العـوام الذيـن ال معرفة 

لهـم بأدلـة الكتـاب والسـنةـ  ، فهؤالء يجـب عليهم التقليد، وسـؤال أهل 

العلـم فقـط، كـام قـال تعـاىل: ژ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ژ 

]النحـل: 43[ )2(.

أحمـد، اإلمـام  ملذهـب  الدعـوة  وأمئـة  الشـيخ  انتسـاب   ثالثـًا: 

هو موافقتهم له يف أصوله.

)1( املصدر السابق )13/4(.

)2( املصــدر الســابق )26/4( ، مــن فتــوى لــه باملشــاركة مــع إخوانــه: إبراهيــم وحســن وعــي 

والشــيخ حمــد بــن نــارص. وانظــر أيضــا: املصــدر الســابق )14/4(: فتــوى لــه باملشــاركة 

مــع أخيــه حســن يف املعنــى نفســه.
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وقـد بـّن الشـيخ ذلـك، حينـام نقـل عن ابـن القيـم أصـول مذهب 

أحمـد الخمسـة -وهـي: األخـذ بالنصـوص، واألخـذ بفتـاوى الصحابة، 

وإذا اختلفـوا تخـر مـن أقوالهـم أقربهـا إىل الكتـاب والسـنة، واألخـذ 

بالحديـث الضعيـف الـذي مل يشـتد ضعفـه، إذا مل يجد يف البـاب غره، 

ثـم األخـذ بالقيـاس إذا ُعـدم ما سـبق- ثم قال بعـد ذلك: ))فهـذا ما أرشنا 

إليـه مـن قولنـا: مذهبنـا مذهـب اإلمام أحمـد« )1(.

رابعـًا: يـرى الشـيخ وأمئـة الدعـوة األخـذ مبذهـب اإلمـام أحمـد  ـ 

أيضـا- يف مسـائل االجتهـاد التـي مل يتضـح فيهـا الدليـل البـن.

يقـول : )) قـد رصح العلـامء أن النصـوص الصحيحـة الريحـة 

التـي ال معـارض لهـا وال ناسـخ، وكـذا مسـائل اإلجـامع - ال مذاهـب 

فيهـا؛ وإمنـا املذاهـب فيـام فهمه العلـامء مـن النصـوص، أو علمه أحد 

 دون أحـد، أو يف مسـائل االجتهـاد، ونحـو ذلـك«، ثـم قـال بعـد ذلـك:

»فأيـن هـذا مـن توهمكـم أن قولنـا: مذهبنـا مذهـب اإلمـام أحمـد ، أنـا 

نقلـده فيـام رأى وقـال، وإن خالـف الكتـاب والسـنة واإلجـامع؛ فنعـوذ 

باللـه مـن ذلـك، واللـه املسـتعان« )2(.

)1( املصدر السابق )21/4(. 

)2( املصدر السابق )19-18/4(. 
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خامسًا: ينكر الشيخ وأمئة الدعوة التعصب للمذاهب الفقهية.

يقـــول : » والـــذي ننكـــره هـــو التعصـــب للمذاهـــب، وتـــرك 

اتبـــاع الدليـــل« )1(.

هـذا وللشـيخ رسـالة محـررة كتبهـا جوابًـا ملـن كاتبـه منكـرًا عليـه 

انتسـابه وأمئـة الدعـوة ملذهـب أحمـد، ينبغـي أن يُرجـع إليهـا يف هـذا 

املوضـع، وقـد نقلـت منهـا فقـرات فيـام سـبق)2(.

*  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

لهم  املشهود  العلامء  كبار  من  محمد  بن  الله  عبد  العامة  الشيخ 

بالرسوخ يف العلم؛ فلقد برز يف أنواع العلوم، وكانت له اليد الطوىل فيها 

أصوالً وفروًعا؛ عقيدة ، وفقًها ، وأصوالً ، وتفسرًا ، وحديثًا ، ولغة.

وجمـع كلـامت العلـامء يف الثنـاء عليـه وبيـان مكانتـه العلمية، مام 

يضيـق بـه املقـام، وسـأورد غمـرا من فيـض ذلك الثنـاء ، فيـام يأيت:

 ـ وصفـــه الشـــيخ العامـــة عبـــد الرحمـــن بـــن حســـن بقولـــه:

» شيخ اإلسام، خامتة األمئة األعام«)3(.

)1( املصدر السابق )14/4( ، من فتوى له باملشاركة مع أخيه حسن. 

)2( انظــر: املصــدر الســابق )16/4-25( . وهــي أيضــا مضمنــة يف: مجموعــة الرســائل 

 .)244-237( النجديــة  واملســائل 

)3( املصدر السابق )137/7(. 



20

ـ وقـال الشـيخ عثـامن بـن بـرش يف وصفـه: » كان آيـة يف العلـم، 

.)1( فنونـه«  ومعرفـة  ومعرفتـه، 

ـ وأطنـب الشـيخ عبـد الرحمـن ابـن قاسـم  يف وصفـه والثنـاء 

عليـه، فقـال: » هو اإلمـام الحرب الهامم، بـدر األعام، مفتـي األنام، حجة 

اإلسـام، قمـر الدجـى، شـمس الضحـى، الثقـة الثبـت، العلـم البـارع، 

التقـي النقـي، الـورع الفارس يف العلوم، والسـيف الصارم املسـلول عى 

املبتدعـن، والحـرب القائم بأمـور الديـن، ذو الهمة والشـجاعة واإلقدام، 

فائـق علـامء زمانـه، مجتهـد زمانـه، فلـك هـو قطبـه، يزيـد عليهـم زيادة 

الشـمس عـى البـدر، إذا ذكـر املسـألة بهـت الناس مـن كـرة محفوظه، 

وجـودة إيـراده، وإعطائه كل قول ما يسـتحقه. يقول الحق الـذي أدى إليه 

اجتهـاده، مـع مـا اشـتهر عنه من الـورع، وكـامل الفكر، ورسعـة اإلدراك، 

والخـوف مـن اللـه، والتعظيـم لحرماتـه. مل يـر تحـت أديـم السـامء بعد 

والـده مثلـه علاًم وعمـاً، وحاالً ومقـاالً، وحلـاًم وخلًقا، واتباًعـا وكرًما، 

وقياًمـا يف حـق اللـه. هـو عـامل نجـد ومفتيهـا بعـد والـده. ولـد يف بلـد 

الدرعيـة، وأخـذ العلـم عـن أبيه وخلـق، وتفقـه يف املذاهـب، وأدرك يف 

األصـول والفنـون أعاهـا، وتفنـن يف علـوم اإلسـام، حتـى بلـغ عاها. 

)1( عنوان املجد )93/1(.
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كان عارفـا بالتفسـر ال يجـارى، وبأصـول الديـن وإليـه فيهـا املنتهـى، 

وبالحديـث ومعانيـه وفقهـه، ودقائـق االسـتنباط منه، ال يلحـق يف ذلك، 

وبالفقـه وأصولـه، وبالعربيـة. وبالجملـة لـه اليـد الطـوىل يف كل فـن من 

القاطعـة  والفتـاوى  املقبولـة،  لـه املصنفـات املشـهورة  العلـم;  فنـون 

غـر املعلومـة، والرسـائل والنصائح السـامقة املـربورة ... ولـه مجالس 

يف التدريـس مشـهورة، بإحيـاء علـوم أصـول الديـن معمـورة، يـأيت إليـه 

العلـامء من األمصـار، والسـؤاالت من جميـع النواحي واألقطـار؛ فيفهم 

أحسـن إفهـام، ويجيـب أصوب إيقـاع بإيجـاز وانتظـام، أثنـت عليه أهل 

نجـد بأرسهـا، وأهـل الخـربة يف برها وبحرهـا« )1(.

  ـ وقـال الشـيخ عبـد الرحمـن بـن عبـد اللطيـف بـن عبـد اللـه آل 

الشـيخ: » اإلمـام، العامـة، األوحـد، الثقـة الثبـت، الـورع، املجاهـد، 

املحتسـب، ذو الهمـة العاليـة، والشـجاعة املتناهيـة ... عـامل نجـد بعد 

أبيـه ومفتيهـا، مـن لـه الفتـاوى السـديدة، واألجوبـة العديـدة، والـردود 

العظيمـة، مـن رُضبـت لـه أكبـاد اإلبـل مـن سـائر بلـدان نجـد، وتوالت 

عليـه األسـئلة مـن جميـع قـرى نجـد ومدنهـا ... وكان إىل جانـب قيامـه 

بتعليـم العلـم وبثـه، ونرش مذهب السـلف ودعـوة التوحيـد، مرجع قضاة 

)1( الدرر السنية )378-376/16(. 



22

اململكـة السـعودية يف عهـد اإلمـام عبـد العزيـز بـن محمـد بن سـعود، 

وابنـه اإلمـام سـعود، وابنه اإلمـام عبد الله؛ فـكان يف ذلك الوقـت مبثابة 

رئيـس قضـاة ومفـٍت« )1(.

* مصنفاته:

للشيخ عبد الله  جملة من املصنفات العلمية املتميزة، ومنها:

1 ـ جواب أهل السنة يف نقض كام الشيعة والزيدية.

2 ـ الكلامت النافعة يف املكفرات الواقعة.

3 ـ مختر السرة النبوية.

4 ـ منسك يف الحج.

5 ـ وهذه املؤلفات مطبوعة مشهورة.

جملـة كبـرة من الفتاوى والرسـائل املتفرقة ،ـ  ومنها هذه الرسـالة-. 

وقـد جمعهـا الشـيخ عبـد الرحمن ابن قاسـم يف كتابـه: الدرر السـنية يف 

األجوبـة النجدية)2(. 

)1( مشاهر علامء نجد )33-32(.

)2( وقــد تتبعهــا األســتاذ الدكتــور عبــد املحســن املنيــف يف مقدمــة تحقيقــه لـ:)أربــع رســائل 

فقهيــة( للمؤلــف، وأثبــت أرقــام الصفحــات التــي ورد فيهــا ذكــر فتــوى لــه أو رســالة، كــام 

اعتنــى بذكــر أماكــن طبــع مؤلفاتــه الســابقة، وتواريخهــا.  
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*وفاته:

عقـب اسـتياء إبراهيم باشـا عـى الدرعية سـنة )1233هــ(، ومكثه 

بها تسـعة أشـهر؛ أمـر بنقل جميع آل سـعود وآل الشـيخ إىل مـر، وكان 

مـن جملتهم الشـيخ عبـد الله وأرسته، وبقـي هناك محـدود اإلقامة، حتى 

تـويف بها سـنة )1242هــ(  وغفر له.
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املبحث الثاني: التعريف بالرسالة

* إثبات نسبة الرسالة:

 ،ال شـك أن هذه الرسـالة ثابتة النسـبة للشـيخ عبد الله بن محمد

ويـدل عى ذلـك أمران:

 ،  األول: نسـبة جمـع مـن العلـامء واملؤرخـن هـذه الرسـالة إليه

وإيرادهـم لهـا كاملـة أو منقوصـة، ومنهم:

الشيخ سليامن بن سحامن يف: الهدية السنية)1(.

الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم يف: الدرر السنية)2(.

الشـيخ عبـد الرحمـن بـن عبـد اللطيف بـن عبد اللـه آل الشـيخ يف: 

مشـاهر علـامء نجـد، وغرهم)3(.

الشـيخ محمـد بشـر السهسـواين يف: صيانـة اإلنسـان عن وسوسـة 

دحان)4(. الشـيخ 

)1( ص )41(.  

  .)222/1( )2(

)3( ص )34(.  

)4( ص )408، 474، 476، 484(.  
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الشيخ عبد الله البسام يف: علامء نجد خال مثانية قرون)1(.

الثاني: اإلشـارة إىل الرسـالة ونسـبتها إليه دون إيرادها من قبل بعض 

املؤرخـن والباحثن، ومنهم:

محمد كرد عي يف كتابه: القديم والحديث)2(.

الزركي يف كتابه: األعام)3(. 

      وغرهام)4(. 

* اسم الرسالة:

مل يسـّم املؤلـف رسـالته يف مقدمتهـا، ومل يذكـر أحد ممـن أوردها 

أو أشـار إليهـا اسـاًم لهـا، وإمنا كانـت عباراتهم تـدور عى وصفهـا بأنها 

رسـالة كتبهـا بعـد دخـول مكـة يف بيـان حقيقـة الدعـوة، أو جوابًـا عمن 

سـأله عـن معتقـده، أو أنهـا رسـالة كتبهـا ألهـل مكـة بعـد مناظرتهـم، أو 

نحو هـذه العبـارات)5(.

  .)173/1( )1(

)2( ص )166(.  

   .)131/4( )3(

)4( وقد نسبها إليه كثر من املعارصين.

ــان )408(،  ــة اإلنس ــد )34(، وصيان ــامء نج ــاهر عل ــنية )41(، ومش ــة الس ــر: الهدي )5( انظ

والقديــم والحديــث )166(، واألعــام )131/4(.

ــي  ــرة األوىل الت ــة أو املناظ ــي املباحث ــت ه ــذه ليس ــا إىل أن ه ــار ههن ــن أن يش        ويحس

جــرت بــن علــامء الدعــوة اإلصاحيــة وعلــامء مكــة املكرمــة؛ بــل ســبقها غرهــا؛ مــن  

 ذلــك: مناظــرة الشــيخ عبــد العزيــز الحصــن لهــم، إثــر بعثــه مــن قبــل اإلمــام عبــد العزيــز 
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وقـد رأيـت تسـميتها بـ: )رسـالة يف حكايـة املباحثة مـع علامء مكة 

يف حقيقـة دعـوة الشـيخ محمد بـن عبـد الوهـابـ  ـ  (؛ إذ هو أصدق 

وصـف ملضمونها، واللـه أعلم.

* موضوع الرسالة وقيمتها العلمية:

الدعـوة  حقيقـة  تجليـُة  أسـلفت-  -كـام  الرسـالة  هـذه  موضـوع 

 ،اإلصاحيـة التـي نهض بهـا اإلمـام املجدد محمـد بن عبـد الوهاب

مفرتيـات خصومهـا. ودفـع 

وقـد عالـج املؤلـف  هـذا املوضـوع بأسـلوب علمـي هـادئ 

دقيـق، مدعـم باألدلة والرباهـن، التي تنبئ عـن متكٍن يف العلـم، ووفوٍر 

يف العقـل والحكمـة.  

وإن مــام مييــز الرســالة : شــمولها ودقتهــا؛ ففــي أعطافهــا الجــواب 

الشــايف عــن ُجــل املســائل التــي تثــار ضــد الدعــوة اإلصاحيــة، وبيــان 

 موقــف أمئتهــا من دقائــق وتفاصيل كثرة، ســواء منهــا ما تعلــق بالعقيدة،

 = بــن  محمــد  ســنة )1184هـــ(، انظــر: الــدرر الســنية )55/1-57(. ومــن ذلــك أيضــا: 

املناظــرة التــي جــرت بــن الشــيخ حمــد بــن نــارص بــن معمــر وعلــامء مكــة، إثــر بعثــه مــن 

قبــل اإلمــام عبــد العزيــز بــن محمــد أيضــا ســنة )1211هـــ(. انظــر: مشــاهر علــامء نجــد 

ــه  ــهورة: الفواك ــالته املش ــرة يف رس ــذه املناظ ــد ه ــيخ حم ــطر الش ــد س )157-158(. وق

ــن ســحامن  ــا الشــيخ اب ــاب، وأورده ــن مل يحكــم الســنة والكت ــرد عــى م العــذاب يف ال

ضمــن الهديــة الســنية )90-55(. 



27

 أو الســلوك، أو املوقــف مــن املخالفــن، أو األمــور البدعيــة املحدثــة،

أو حتى بعض املسائل الفقهية.

وأرى أن هـذه الرسـالة مـن أصدق ما يبـن الحقيقة الناصعـة للدعوة 

اإلصاحيـة، ويرد أباطيـل أعدائها، ويزيـف أكاذيبهم.

كـام أن الرسـالة وثيقـة تاريخيـة ، تحـي مجريـات حقبـة مهمة يف 

التاريـخ الحديـث، بإنصـاف وموضوعيـة؛ وأعنـي بذلك األحـداث التي 

أعقبـت دخـول اإلمام سـعود بن عبد العزيز  مكة، وبسـط نفـوذ الدولة 

السـعودية عليها.

وقـد أبـان جمـٌع مـن العلـامء واملؤرخـن عـن قيمة هـذه الرسـالة، 

ومـدى احتفائهـم بهـا. ومـن ذلك:

 ـ قـول العامـة سـليامن بن سـحامن أثنـاء تعريفـه بهـا: »فأجاب

مبـا سـتقف عليـه ـ إن شـاء اللـه تعـاىل ـ ، وهـو الـذي نعتقـده ونديـن 

اللـه بـه؛ لي يعلـم إخواننا املوحـدون ما نحـن عليه وأمئتنا ومشـايخنا، 

وأنـا عـى مـا كان عليه سـلف هـذه األمـة وأمئتهـا يف األصـول والفروع، 

وليعلمـوا أن مـا افرتاه علينـا أعداء الله ورسـوله  هو الخـزي الفاضح، 

واإلفـك الواضـح الـذي ال يحكيـه وينميـه عـن أهـل اإلسـام مـن يؤمن 

باللـه واليـوم اآلخـر، ويعلـم أنـه موقـوف بـن يـدي اللـه يـوم القيامـة، 

ومسـئول عن ذلـك« )1(.

)1( الهدية السنية )41(.
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ـ وقـول الشـيخ عبـد الرحمـن آل الشـيخ: » وكتب حـال دخوله مكة 

املكرمـة مـع األمـر سـعود رسـالة وإجابة منـه ملن سـأله عـام يعتقدونه 

ويدينـون اللـه بـه، ونحـن نوردهـا بكاملها يف هـذا املوضع مـن الرتجمة 

لعظيـم فائدتهـا، والشـتاملها عـى معـاين دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبد 

الوهـاب، ودحضهـا كـذب أعـداء اإلسـام ودعـاة الباطـل ، مـن أنصـار 

الرشك وأعـداء التوحيـد« )1(.

ـ وقـول األسـتاذ محمـد كـرد عـيـ  رئيـس املجمع العلمـي العريب 

بدمشـقـ  : »ورسـالة عبـد اللـه بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب التـي كتبها 

حـن فتـح الحرمـن الرشيفـن شـاهدة عـدل عـى أنـه بـريء مـن تلـك 

االفـرتاءات التـي افرتوهـا عـى عقائـده وعقائـد أبيـه، وبنـوا عليهـا تلك 

الـزالزل والقاقـل، وأن مذهبـه عن مذهـب األمئة املحدثن، والسـلف 

الصالحـن« )2(.

ـ وقـول األسـتاذ خـر الديـن الـزركي: » وكان مـع األمر سـعود ابن 

اإلمـام عبـد العزيز يوم دخـول مكة يف املـرة األوىل )1218هـ(، وسـأل 

بعـض النـاس عـن عقيدتهـم؛ فكتـب رسـالة اشـتملت عى معـاين دعوة 

أبيـه، ودحـض بها مـا كان يرميهـم به خصومهـم« )3(.

)2( مشاهر علامء نجد )34(.

)3( القديم والحديث )166(.

)1( األعام )131/4(.
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* النسخ المعتمدة في التحقيق:

اعتمـدت يف تحقيـق هـذه الرسـالة عـى نسـخة مخطوطـة، وثاث 

نسـخ مطبوعـة. ووصفهـا فيـام يأيت:

النسـخة األولى: مصورة عن نسـخة مخطوطة محفوظة يف املكتبة 

الربيطانية، قسـم املجموعـات الرشقية، برقم )02 6631(.

وهـذه النسـخة تحتـوي عـى ثـاث وثاثـن لوحـة، كل لوحـة لهـا 

وجهـان، وعـدد األسـطر يف الوجـه الواحـد: أحد عرش سـطرًا، ومتوسـط 

عـدد الكلـامت يف السـطر: سـبع كلـامت، وخطهـا واضـح مقروء.

وقـد كُتـب يف ختامهـا بخـط مغايـر: »وكتبه عبـد الله بـن محمد بن 

عبدالوهـاب، بتاريـخ العزيز من شـهر املحـرم الحرام سـنة 1211هـ«. 

كثـرة  ألنهـا  ؛  الشـيخ  بخـط  ليسـت  الرسـالة  هـذه  أن  وأقطـع 

األخطـاء اللغويـة، والتحريفـات، والتصحيفـات؛ مـام يسـتبعد أن تكـون 

بخـط الشـيخ متـام االسـتبعاد. ويؤكـد ذلـك أن التاريـخ املذكـور خطأ؛ 

 ألن تاريـخ كتابتهـا كان عقـب دخـول اإلمـام سـعود ومعـه الشـيخ مكـة

سنة )1218هـ(، كام هو مدون يف أول الرسالة.  

وقد رمزت لها بالحرف )م(.



30

النسـخة الثانيـة: النسـخة املطبوعـة ضمـن: الهديـة السـنية البن 

سـحامن  )41-54( ، مطبوعة سـنة )1342هــ( مبطبعة املنار مبر، 

وعليهـا تعليقـات قليلـة للشـيخ محمـد رشـيد رضـا. وهي نسـخة جيدة، 

ومل يذكـر مصدرهـا املنقولـة عنه، كام هو الشـأن يف النسـخ التـي تليها.

وقد رمزت لها بالحرف )س(.

يف  السـنية  الـدرر  ضمـن  املطبوعـة  النسـخة  الثالثـة:  النسـخة 

األجوبـة النجديـة )222/1-241( ، يف طبعتهـا السادسـة )1417هــ(، 

وقـد قابلتهـا بالطبعـة الثانيـة )1385هــ( ، فـــوجدت أن الفـروق بينهام 

جـــًدا. نادرة 

وهـذه النسـخة مل تخُل مـن أخطـاء وتصحيفات، إضافـة إىل أخطاء 

كثـرة يف عامـات الرتقيـم، قـد تـؤدي إىل عـدم فهـم الـكام يف بعـض 

املواضـع، إال أنهـا يف الجملـة أفضـل مـن النسـخة املخطوطة. 

وعند مقارنتها بنسخة الهدية السنية، وجدتهام متقاربتن جًدا.

وقد رمزت لها بالحرف )ط(.

النسـخة الرابعـة: النسـخة املطبوعـة ضمن كتاب مشـاهر علامء 

نجـد وغرهـم ، لعبد الرحمن آل الشـيخ )34-48(. وبعد مقابلتها وإثبات 

الفـروق تبـن يل أنهـا منقولة عـن نسـخة الهدية السـنية، فــأعرضت عن 

إيـراد هـذه الفروق،  اسـتغناء مبـا أثبته من فروق تـــلك.
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* منهج التحقيق: 

لقـد رست يف تحقيـق هـذه الرسـالة وخدمتهـا وفق املنهـج العلمي 

املتبـع، وألخصـه يف الفقـرات اآلتية:

1 ـ قابلـت بن النسـخ املعتمدة، وأثبت الفـروق يف الهامش، معتمًدا 

طريقـة النـص املختـار، مـع إغفـال اإلشـارة إىل األخطـاء يف اآليـات، أو 

األخطـاء اإلمائيـة الواضحـة  ـ لكرتهـا-، أو االختافـات غـر املؤثـرة؛ 

كاالختـاف يف ألفـاظ التصليـة، أو قـول: عـز وجـل، وتعـاىل، أو صيـغ 

األدعيـة، أو يف زيـادة حـرف أو نقصانـه ، مـام ال يؤثـر يف املعنـى، ونحـو 

ذلك.

2 ـ عزوت اآليات إىل مواضعها من القرآن الكريم.

3ـ  خرجـت األحاديـث واآلثـار، مع ذكر كام أهـل العلم يف الحكم 

عليهـا، خا مـا كان يف الصحيحن أو أحدهام.

4 ـ ترجمـــت لألعـــام الـــوارد ذكرهـــم يف الرســـالة ترجمـــة 

مختـــرة، عـــدا املشـــهورين.

5 ـ علقت عى ما رأيت أنه يحتاج إىل تعليق.

6ـ  اعتنيـت بعامـات الرتقيم، وضبط مـا يحتاج إىل ضبط، وتوضيح 

الغامض.

7 ـ قدمت دراسة مخترة عن املؤلف والرسالة. 





مناذج مـن النسخ 
املعتمـدة فـي التحـقيق
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الِقْسُم الثَّاِني
ــص حْتقْيــق النَّ





41

نبينـا محمـد  العاملـن، والصـاة والسـام عـى  للـه رب  الحمـد 

وبعـد:  والتابعـن،  آلـه وصحبـه  األمـن، وعـى 

فإنـا معـارش غـزو املوحديـن)1(، ملـا منَّ اللـه علينـا ـ ولـه الحمد ـ 

بدخـول مكة املرشفة نصف النهار ، يوم السـبت ، يف)2( ثامن شـهر محرم 

الحـرام ، سـنة 1218 هــ)3(، بعد أن طلـب أرشاف مكـة وعلامؤها،وكافة 

العامـة مـن أمـر الغـزو سـعود)4( ـ حـامه اللـه)5( ـ األمـان، وقـد كانـوا 

)1( أطلــق الشــيخ عــى أتبــاع الدعــوة لفــظ »املوحديــن« ، لعظيــم عنايتهــم بتحقيــق التوحيــد ـ 

ال ســيام توحيــد العبــادة ـ ، مــع إهــامل معارصيهــم لذلــك ـ إال مــن رحــم اللــه ـ . فــكان 

هــذا الوصــف أبــرز ســمة لهــم. 

)2( » يف « ساقط من س. 

)3( يف م زيادة: » ألف ومائتن ومثانية عرش «. 

الثالث من أمئة آل سعود، ويعرف  العزيز بن محمد بن سعود، اإلمام  )4( هو اإلمام سعود بن عبد 

كان  1218هـ،  سنة  والده  مقتل  بعد  الحكم  مقاليد  وتوىل  1163هـ،  سنة  ولد  الكبر،  بسعود 

عى قدر كبر من الذكاء والشجاعة والهيبة والفصاحة. تتلمذ عى الشيخ اإلمام محمد بن عبد 

النصائح  كتابة  من  ويكر  علمية،  حلقات  يعقد  وكان  العلم،  من  وافرًا  حظًا  وحّصل  الوهاب، 

الخاصة والعامة. تويف  سنة 1229هـ.

         انظــر ترجمــة ضافيــة لــه يف: عنــوان املجــد يف تاريــخ نجــد )167/1-178(، وانظــر أيضــا: 

ــام  ــنية )366/16-376(، واألع ــدرر الس ــد )124(، وال ــوك نج ــاب مل ــد يف أنس ــر الوج مث

ــة مــن  ــه، ويف أحــداث عهــده، ويف جمــع جمل ــر العجــاين في )90/3(. وقــد خــص د. من

رســائله ونصائحــه جــزًءا مــن كتابــه: )تاريــخ البــاد العربيــة الســعودية(، ســامه: )عهــد ســعود 

الكبــر(. 

)5( جملة الدعاء مثبتة يف س فقط.

مقدمة 

املؤلف
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تواطـؤوا مـع أمـراء الحجيـج وأمـر مكـة عـى قتالـه)1( ، أو اإلقامـة يف 

الحـرم؛ ليصـدوه عـن البيـت. فلـام زحفـت أجنـاد املوحدين ألقـى الله 

الرعـب يف قلوبهـم؛ فتفرقوا شـذر مـذر، كل واحد يعد اإليـاب غنيمة)2(. 

وبـذل األمـر حينئـذ األمـان ملـن بالحـرم الرشيـف)3(. ودخلنا وشـعارنا 

التلبيـة)4(، آمنـن محلقـن رؤوسـنا ومقريـن، غـر خائفن مـن أحد من 

املخلوقـن، بـل مـن مالـك يـوم الدين؛ ومـن حن دخـل الجنـد الحرم، 

وهـم عـى كرتهـم مضبوطـون متأدبـون، مل يعضـدوا بـه)5( شـجراً، ومل 

ينفـروا صيـًدا، ومل يريقـوا دمـاً إال دم الهـدي، أو مـا أحـل الله مـن بهيمة 

األنعـام عـى الوجـه املرشوع. 

وملـا متـت عمرتنـا جمعنـا النـاس ضحـوة األحـد، وعـرض األمر 

ـــ عافـاه اللـه)6( ــ عـى العلامء ما نطلـب من النـاس ونقاتلهـم عليه)7(؛ 

ــة هكــذا: » وقــد كان أمــراء الحــج وأمــر  )1( يف م ســقطت كلمــة » تواطــؤوا « وجــاءت الجمل

القتــال عــى القتــال «. 

)2( انظر: عنوان املجد يف تاريخ نجد )123/1(.

)3( انظر: املصدر السابق.

)4( يف م: » ودخلناها بالتلبية «، ويف س: » ودخلنا وشعارنا التلبية «.

)5( يف م: » به «  ساقطة.

 .»  « :6( يف ط(

)7( يقول الجربيت وهو يحي ما جرى بعد دخول اإلمام سعود –وأخطأ يف تسميته؛ حيث سامه: 

عبد العزيز ابن مسعود- مكة: » ... عقد مجلًسا يف الحرم، وباحثهم عى ما الناس عليه من 

البدع واملحرمات املخالفة للكتاب والسنة  « عجائب اآلثار )398/3(. 

بيان حقيقة 

الــدعـــوة 

لعلامء مكة
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وهـو: إخـاص التوحيـد للـه تعـاىل وحـده)1(؛ وعرفهـم أنه مل يكـن بيننا 

وبينهـم خـاف لـه وقـٌع ، إال يف أمريـن: أحدهـام: إخـاص التوحيد لله 

تعـاىل)2(، ومعرفـة أنواع العبـادة، وأن الدعـاء من جملتهـا، وتحقيق معنى 

الـرشك الـذي قاتـل الناَس عليـه نبيُنا محمٌد ، واسـتمّر دعـاؤه برهة من 

الزمـان بعـد النبوة إىل ذلـك التوحيد وتـرك اإلرشاك، قبـل أن تفرض عليه 

باقـي)3( أركان اإلسـام األربعة . 

والثـاين: األمـر باملعروف والنهـي عن املنكر، الـذي مل يبق عندهم 

إال اسـمه، وامنحى أثره ورسمه.

 فوافقونـا عـى استحسـان ما نحن عليـه جملـة وتفصيـاً)4(، وبايعوا 

)1( يف م سقطت: » وحده «. 

)2( يف م سقطت: » لله تعاىل «. 

)3( يف ط سقطت: » باقي «. 

)4( مــن شــواهد موافقــة علــامء مكــة ملــا قامــت عليــه الدعــوة اإلصاحيــة، ومــا دعــا إليــه علــامء 

ــه: مــا حــرره جملــة مــن علــامء مكــة مــن شــهادة تتضمــن موافقتهــم لهــذه  التوحيــد وأمئت

الدعــوة جملــة وتفصيــا؛ حيــث قالــوا: » نشــهد –ونحــن علــامء مكــة، الواضعــون خطوطنــا 

 ، وأختامنــا يف هــذا الرقيــم– أن هــذا الديــن، الــذي قــام بــه الشــيخ محمــد بــن عبد الوهــاب

ودعــا إليــه إمــام املســلمن ســعود بــن عبــد العزيــز ؛ مــن توحيــد اللــه ونفــي الــرشك، الــذي 

ذكــره يف هــذا الكتــاب؛ أنــه هــو الحــق الــذي ال شــك فيــه وال ريــب، وأن مــا وقــع يف مكــة 

واملدينــة ســابقاً ومــر والشــام وغرهــام مــن البــاد إىل اآلن مــن أنــواع الــرشك املذكــورة يف 

هــذا الكتــاب؛ أنــه الكفــر املبيــح للــدم واملــال، واملوجب للخلــود يف النــار، ومــن مل يدخل 

يف هــذا الديــن، ويعمــل بــه، ويــوايل أهلــه، ويعــادي أعــداءه؛ فهــو عندنــا كافــر باللــه واليــوم 

األخــر، وواجــب عــى إمــام املســلمن واملســلمن جهــاده وقتالــه ، حتــى يتــوب إىل اللــه  

قبول علامء 

مكة للدعوة
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 األمر)1(عـى الكتـاب والسـنة، وقبـل منهـم، وعفـا عنهـم كافـة، فلـم 

يحصـل عـى أحـد منهـم أدىن مشـقة، ومل يـزل يرفـق بهـم غايـة الرفـق 

ـ ال سـيام العلـامء ـ ، ونقـرر)2( لهـم حـال اجتامعهـم وحـال انفرادهـم 

لدينـا أدلـة ما نحـن عليه، ونطلـب)3( منهـم املناصحة، واملذاكـرة، وبيان 

. لحق ا

بأنـا  ـ  اجتامعهـم  حـال  األمـر  لهـم  رصح  بـأن  ـ  وعرفناهـم 

السـلف  عـن  أثـر  أو  سـنة  أو  كتـاب  مـن  برهانـه  وضحـوا  مـا  قابلـون 

=مام هو عليه، ويعمل بهذا الدين .

ــد املنعــم القلعــي  ــد امللــك بــن عب ــه الفقــر إىل اللــه تعــاىل: عب             أشــهد بذلــك، وكتب

الحنفــي، مفتــي مكــة املكرمــة، عفــي عنــه، وغفــر لــه. أشــهد بذلــك وأنــا الفقــر إىل اللــه 

ــه. أشــهد  ــه علي ــاب الل ــي الشــافعية مبكــة، ت ــم، مفت ــن إبراهي ــح ب ســبحانه: محمــد صال

بذلــك، وأنــا الفقــر إىل اللــه تعــاىل: محمــد بــن محمــد عــريب البنــاين، مفتــي املالكيــة 

مبكــة املرشفــة، عفــا اللــه عنــه وأصلــح شــأنه. أشــهد بذلــك، وأنــا الفقــر إىل اللــه: محمد 

ابــن أحمــد املالــي، عفــا اللــه عنــه. أشــهد بذلــك، وأنــا الفقــر إىل اللــه تعــاىل: محمــد 

ــا  بــن يحيــي، مفتــي الحنابلــة مبكــة املكرمــة، عفــى اللــه عنــه آمــن. أشــهد بذلــك: وأن

الفقــر إليــه تعــاىل: عبــد الحفيــظ بــن درويــش العجيمــي، عفــا اللــه عنــه. أشــهد بذلــك: 

زيــن العابديــن جمــل الليــل. شــهد بذلــك: عــي بــن محمــد البيتــي. أشــهد بذلــك، وأنــا 

الفقــر إىل اللــه تعــاىل: عبــد الرحمــن جــامل، عفــا اللــه عنــه. شــهد بذلــك، الفقــر إىل 

اللــه تعــاىل: بــرش بــن هاشــم الشــافعي عفــا اللــه عنــه «. الــدرر الســنية )315-314/1(. 

وتاهــا شــهادة مامثلــة مــن بعــض علــامء املدينــة.

)1( يف م ، س: » ذلك األمر «. 

)2( يف م ، س: » يقرر «. 

)3( يف س: » يطلب «. 

اتباع أتباع 

الدعـــوة 

للنصوص 

واآلثـــــار
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 :بقولـه باتباعهـم،  املأموريـن  الراشـدين  كالخلفـاء  الصالـح، 

 ،
)1(

بعـدي(( مـن  الراشـدين  الخلفـاء  وسـنة  بسـنتي   ))فعليكـم 

 عـن األمئـة األربعـة املجتهديـن، ومن تلقـى العلم عنهـم، إىل آخر 
)2(

أو

القـرن الثالـث؛ لقولـه : »خريكـم قـرين، ثـم الذيـن يلونهـم، ثـم الذين 

.
)3(

يلونهم((

 أنـا دائرون مع الحق أينـام دار، وتابعـون للدليل الجي 
)4(

وعرّفناهـم

الواضـح، وال نبـايل حينئـذ مبخالفة ما سـلف عليـه من قبلنا؛ فلـم ينقموا 

علينـا أمـراً، فألحينـا عليهـم يف مسـألة طلـب الحاجـات مـن األمـوات، 

)1( قطعــة مــن حديــث أخرجــه أبــو داود يف ســننه، يف كتــاب: الســنة، بــاب: يف لــزوم الســنة 

)200/4-201( برقــم )4607(، وابــن ماجــه يف مقدمــة الســنن، بــاب: اتبــاع ســنة الخلفــاء 

الراشــدين املهديــن )15/1-16( برقــم )42(، وأحمــد يف مســنده )373/28( برقــم 

ــام  ــيخ اإلس ــه ش ــارية ، وصحح ــن س ــاض ب ــث العرب ــن حدي ــم م )17144(، وغره

ابــن تيميــة كــام يف مجمــوع الفتــاوى )19/35(، ويف منهــاج الســنة )164/4(، والحافــظ 

ــامعيل  ــن أيب إس ــل يف )139/1( ع ــرب )137/1(، ونق ــرب الخ ــة الُخ ــر يف موافق ــن حج اب

األنصــاري قولــه عنــه: » هــو مــن أجــود حديــث ألهــل الشــام « ، وصححــه ـ أيضــا ـ األلباين 

ــم )2735(. ــة )526/6( برق ــلة الصحيح يف السلس

)2( يف س: » و « . 

)3( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه يف كتــاب الشــهادات، بــاب ال يشــهد عــى شــهادة جــور 

إذا أشــهد )258/5( مــع الفتــح، برقــم )2651(، ومســلم يف صحيحــه يف كتــاب فضائــل 

 ــة )1964/4( برقــم )2535( ، مــن حديــث عمــران بــن حصــن الصحاب

)4( يف م: »وعرفنا «. 
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، فرددناهـا 
)1(

إن بقـي لديهـم شـبهة؟ فذكـر بعضهـم شـبهة أو شـبهتن

 يبق عند 
)3(

 القاطعـة، مـن الكتـاب والسـنة، حتـى أذعنـوا ومل
)2(

بالدالئـل

 النـاس عليه ، أنـه الحق الجي 
)4(

أحـد منهـم شـك وال ارتياب فيـام قاتلنا

الـذي ال غبـار عليه.

 -مـن دون اسـتحاف لهـم- عـى 
)5(

وحلفـوا لنـا األميـان املغلظـة

 مل يبـق لديهم شـك يف أن من 
)6(

انـرشاح صدورهـم وجـزم ضامئرهـم أنه

قـال: يـا رسـول اللـه  أو: يا ابن عبـاس، أو: يا عبـد القـادر، أو غرهم 

مـن املخلوقـن؛ طالبـاً بذلـك دفـع رش، أو جلـب خـر، مـن كل مـا ال 

، والنر عـى العدو، 
)7(

يقـدر عليـه إال اللـه تعـاىل؛ مـن شـفاء املـرض

 أكرب؛ يُهـدر دمه، 
)8(

والحفـظ مـن املكـروه، ونحو ذلـك: أنه مـرشك رشكاً

 الكون 
)10(

 مالـه، وإن كان يعتقـد أن الفاعـل املؤثر يف تريـف
)9(

ويُبـاح

)5( يف م: »إن بقي لديهم إال شبهة أو شبهتن «. 

)1( يف م: » بالدليل «. 

)2( يف م: » فلم «. 

)3( يف م: » أن ما قاتلنا «. 

)4( يف م ، س: » املعقدة «. 

)5( يف م: » بأنه «. 

)6( يف ط ، س: »املريض «. 

)7( يف م: » رشك «، ويف س: » الرشك األكرب  «.

)8( يف ط ، س: » ويبيح «. 

)9( يف م: » تريف «، ويف الهامش تصويبها كام يف ط. 

إظهـــــار 

علامء مكة 

املوافقـــة 

ملا قامـت 

عليـــــــه 

الدعــــوة 

اإلصالحية
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هـو اللـه تعـاىل وحـده، لكنـه قصـد املخلوقـن بالدعـاء، متشـفعاً بهم، 

 وشـفاعتهم له فيها 
)3(

 حاجتـه من الله برسهـم
)2(

 لهـم؛ لتقـى
)1(

ومتقربـاً

الربزخ.  أيـام 

وأن مـا ُوضـع مـن البنـاء عـى قبـور الصالحـن، صـارت يف هـذه 

 
)4(

األزمـان أصنامـاً تقصـد لطلـب الحاجـات، ويتـرع عندهـا، ويهتف

 .
)5(

بأهلهـا يف الشـدائد، كـام كانـت تفعلـه الجاهليـة األوىل

ــك  ــد امللـ ــيخ عبـ ــة: الشـ ــي الحنفيـ ــم: مفتـ ــن جملتهـ وكان مـ

ــن  ــل بـ ، وعقيـ
)7(

ــة ــي املالكيـ ــريب مفتـ ــن املغـ ، وحسـ
)6(

ــي القلعـ

)1( يف م: » أو متقربا بهم «. ويف ط: » ومتقربا بهم «.

)2( يف س: » لقضاء «. 

)3( يف م: » بسببهم «. وانظر: الدرر السنية )117/2(. 

)4( يف س: » أو يهتف «. 

)5( كلمة » األوىل « ساقطة من م. 

)6( هــو عبــد امللــك بــن عبــد املنعــم بن تــاج الديــن القلعي الحنفــي املــي، مفتي الحنفيــة مبكة، 

واملــدرس باملســجد الحــرام، تتلمــذ عــى والــده، وعــى الشــيخ يحيــى الحبــاب والشــيخ عبد 

الوهــاب الصديقــي، لــه مــن املؤلفــات: الكواكــب الدريــة مــن فتــاوى القلعيــة، وبلــوغ القصــد 

يف تحقيــق مباحــث الحمــد، ورشح عــى األجروميــة، تــويف مبكة ســنة 1228هـ.

         انظــر ترجمتــه يف: املختــر مــن كتــاب نــرش النــور والزهــر يف تراجــم أفاضــل مكــة 329، 

وأعــام املكين 778/2، ووســام الكــرم )272(. 

ــم  ــتهر بيته ــة، واش ــة مبك ــي املالكي ــي، مفت ــي املال ــن ع ــن ب ــيخ حس ــه الش ــر أن )7( الظاه

ــل  ــن األفاض ــرام. م ــجد الح ــا باملس ــا ومدرًس ــا وخطيبً ــة، كان إماًم ــي املالكي ــت مفت ببي

ــه. تــويف مبكــة ســنة 1228هـــ. ــان يف وقت األعي

ــة  ــل مك ــم أفاض ــر يف تراج ــور والزه ــرش الن ــاب ن ــن كت ــر م ــه يف: املخت ــر ترجمت        انظ

)182(، ووســام الكــرم )165(. 

البناء عىل 

القبـــــور 

تشبه بأهل 

الجاهليــة

مشــــاهري 

علمـــــاء 

مكـة الذين 

متت معهم 

املبـــاحثة
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.
)1(

ــوي ــي العلـ يحيـ

ــه،  ــاد في ــم واالعتق ــد بالتعظي ــا كان يُعب ــع م ــا جمي فبعــد ذلــك أزلن

، مــن جميــع البنــاء عــى القبــور، 
)2(

ورجــاء النفــع ودفــع الــر بســببه

ــد.  ــوت يُعب ــرة طاغ ــة املطه  البقع
)3(

ــك ــق يف تل ــى مل يب ــا، حت وغره

.
)4(

فالحمد لله عى ذلك

ـــودي  ـــاك، ون ـــرست آالت التنب ـــوم، وك ـــوس والرس ـــت املك ـــم رُفع ث

ــور،  ــهورين بالفجـ ــن الحشاشـــن واملشـ ــه، وأُحرقـــت أماكـ  بتحرميـ

ــى  ــن يحي ــن ب ــد الرحم ــن عب ــيخ ب ــن ش ــل ب ــن عقي ــر ب ــن عم ــل ب ــود :  عقي ــل املقص )1( لع

ــاب  ــه: كت ــن مؤلفات ــوت. م ــده بحرم ــل، مول ــي، فاض ــوي الحرم ــة العل ــوىل الَدِويل م

املجاهــدة، واملطيــة الفاخــرة ملــن أراد حــرث اآلخــرة، وكتــاب تأويــل الرؤيــا. تــويف مبكــة 

ــنة 1238هـ. س

ــن  ــبن إىل اليم ــن املنتس ــام املهاجري ــمل أع ــع ش ــع – جام ــه يف: الجام ــر ترجمت          انظ

وقبائلهــم )379(.  

)2( يف ط: » ويرجى النفع والنر بسببه «. ويف م: » ويرجى النفع والر بسببه «.  

)3( » تلك « ساقطة من س.

ــل  ــرّق أه ــعي، ف ــواف والس ــن الط ــلمون م ــعود واملس ــرغ س ــام ف ــرش: » فل ــن ب ــول اب )4( يق

ــة، وكان يف مكــة  ــور واملشــاهد الرشكي ــت عــى القب ــي بني ــاب الت النواحــي يهدمــون القب

مــن هــذا النــوع يشء كثــر؛ يف أســفلها وأعاهــا ووســطها وبيوتهــا ... ولبث املســلمون يف 

تلــك القبــاب بضعــة عــرش يومــا يهدمــون؛ يباكــرون إىل هدمهــا كل يــوم وللواحــد األحــد 

يتقربــون، حتــى مل يبــق يف مكــة يشء ]يف األصــل: شــيئا[ مــن تلــك املشــاهد والقبــاب، 

ــوان املجــد )124-123/1(.  ــا « . عن إال أعدموهــا، وجعلوهــا تراب

ــا  إزالة مـــ

ــي عىل  بنـ

ــور  القبــــ

ــة مبكـــــ

رفــــــــع 
املكــوس 
ومنـــــــع 
املنكـرات 
مبكــــــة
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ـــرق  ـــدم التف ـــات، وع ـــوات يف الجامع ـــى الصل ـــة ع ـــودي باملواظب ون

ـــون  ـــد، ويك ـــام واح ـــى إم ـــاة ع ـــوا يف كل ص ـــأن يجتمع ـــك؛ ب يف ذل

؛
)1(

ـــم ـــه عليه ـــوان الل ـــة  رض ـــن  لألربع ـــد املقلدي ـــن أح ـــام م ـــك اإلم  ذل

 الكلمـــة حينئـــذ، وُعبـــد اللـــه وحـــده، وحصلـــت 
)2(

فاجتمعـــت

ـــر عليهـــم أبركهـــم وهـــو الرشيـــف  األلفـــة، وســـقطت الكلفـــة، وأُمِّ

ــي  ــة؛ فيص ــب األربع ــن املذاه ــب م ــكل مذه ــة ل ــات أربع ــرام مقام ــجد الح )1( كان باملس

أهــل كل مذهــب خلــف إمامهــم تحــت مقــام منهــا بانفــراد، أو جميعــا يف وقــت واحــد. 

ــامء  ــن كام العل ــة م ــا، وجمل ــاة فيه ــة الص ــات، وكيفي ــك املقام ــال تل ــف ح ــر وص انظ

الحــرام )391/1-396(، وتحصيــل  البلــد  بأخبــار  الغــرام  : شــفاء  إنكارهــا، يف  يف 

ــم ــخ القوي ــخ عــامرة املســجد الحــرام )224-240(، والتاري  املــرام )397/1-401(، وتاري

.)330-326/5(

        وال شــك أن هــذه بدعــة شــنيعة؛ قــال الشــوكاين : » عــامرة املقامــات بدعــة بإجــامع 

املســلمن، أحدثهــا أرّش ملــوك الرشاكســة فــرج بــن برقــوق يف أوائــل املائــة التاســعة«، ثــم 

ذكــر مــا نتــج عــن ذلــك مــن مفاســد، فقــال: » مــن أعظمهــا خطــرا وأشــدها عــى اإلســام: 

ــام  ــة يف مق ــوف كل طائف ــات، ووق ــرق الجامع ــن تف ــف م ــرم الرشي ــع اآلن يف الح ــا وق م

مــن هــذه املقامــات، كأنهــم أهــل أديــان ورشائــع مختلفــة، فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون «. 

إرشــاد الســائل إىل دالئــل املســائل )50( – ضمــن الرســائل الســلفية.

         وقــد عــاد األمــر كــام كان عليــه قبــل املنــع -الــذي يشــر إليــه املؤلــف- بعــد انتهــاء حكــم 

ــة هــذه  ــز  إلزال ــد العزي ــه امللــك عب ــى قيــض الل ــة الســعودية األوىل ملكــة، حت الدول

البدعــة بالكليــة، وجمــع املســلمن عــى إمــام واحــد، وللــه الحمــد واملنــة. وكان ذلــك 

ســنة 1343هـــ. انظــر: تاريــخ عــامرة املســجد الحــرام )233(. 

ــنة  ــك س ــداء ذل ــورة، وكان ابت ــات املذك ــدم املقام ــعود  ه ــك س ــد املل ــم يف عه         وت

ــم )330/5(.   ــخ القوي ــر: التاري 1377هـــ. انظ

)2( يف ط ، س: » واجتمعت «. 

جمــــــع 

املصلــني 

فـــــــــي 

املسجــد 

الحرام عىل 

إمام واحـد



50

 األمـــر مـــن دون ســـفك دم، وال هتـــك 
)2(

، واســـتتب
)1(

عبـــد املعـــن

عـــرض، وال مشـــقة عـــى أحـــد، والحمـــد للـــه رب العاملـــن .

ـــد،  ـــد يف التوحي ـــيخ محم ـــة للش ـــائل املؤلف ـــم الرس ـــت له ـــم ُدفع ث

 عـــى ذلـــك باآليـــات 
)3(

املتضمنـــة للرباهـــن، وتقريـــر األدلـــة

؛ 
)4(

املحكـــامت واألحاديـــث املتواتـــرات، مـــام يثلـــج الصـــدر

ـــهم  ـــرش يف مجالس ـــوام؛ تُن ـــرة للع ـــالة مخت ـــك رس ـــن ذل ـــر م واختُ

ــوا  ــا، ليعرفـ ــامء معانيهـ ــم العلـ ــن لهـ ــم، ويبـ ــدرس يف محافلهـ وتُـ

ـــرك؛   الشــ
)7(

ـــم  له
)6(

ـــح ـــة، ويتض ـــه الوثيق  بعروت
)5(

ـــكوا ـــد؛ فيتمس التوحي

)1( انظــر: عنــوان املجــد )124/1(. وجملــة: » أبركهــم وهــو الرشيــف عبــد املعــن « ســقطت 

مــن ط ومــن س. وهــو الرشيــف عبــد املعــن بــن مســاعد بــن ســعيد بــن ســعد بــن زيــد 

مــن آل أيب منــي، أخــو الرشيــف غالــب الــذي كان حاكــام للحجــاز آنــذاك، وقــد تــوىل 

الحكــم يف الحجــاز بعــد وفــاة والــده الرشيــف مســاعد ســنة 1184هـــ، ومل ميكــث يف 

ــه أخــوه الرشيــف رسور بعــد حــروب جــرت  ــث تغلــب علي الحكــم إال عــدة أشــهر؛ حي

بينهــام. انظــر: تحصيــل املــرام )795/2(.

)2( يف م: » وأثبت «. 

)3( يف م: » املتضمنة براهن تقرير األدلة عى ذلك «. 

)4( يف م: » مام يبلج الصدور «. 

)5( يف م: » فيتمسكون «. 

)6( يف ط: » فيتضح «. 

)7( » لهم «  ساقطة من م. 

نشــــــــر 

رسائــــل 

إمــــــــام 

الدعوة يف 

بيان حقيقة 

التوحيـــد
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. وهي هـذه: 
)2( )1(

فينفروا عنه، وهم عى بصرة آمنن

اعلـم رحمـك اللـه أن الحنيفيـة ملـة إبراهيـم، أن يُعبـد اللـه مخلصاً 

لـه، وبذلـك أمـر اللـه جميـع النـاس، وخلقهـم لها، قـال تعـاىل: ژ ڄ   

]الذاريـات: 56[. ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ  
ال  العبـادة  أن  ]فاعلـم  لعبادتـه؛  خلقـك  اللـه  أن   

)3(
]عرفـت[ فـإذا 

؛ كـام أن الصـاة ال تسـمى صـاة إال 
)4(

تسـمى عبـادة إال مـع التوحيـد[

مـع الطهـارة؛ فـإذا دخل الـرشك يف العبـادة فسـدت، كالحـدث إذا دخل 

يف الطهـارة، كام قـال تعـاىل: ژڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   کک    ک   ڑ   ڑ  
.]17 ]التوبـة:  ڳژ 

)1( » آمنن «  ساقطة من م. 

)2( هــذه الرســالة –مــن قولــه: » وهــي هــذه « ، إىل قولــه: » واللــه أعلــم « اآليت بعــد صفحــات- 

ــنية  ــدرر الس ــي يف ال ــن س. وه ــن ط وم ــقطت م ــد س ــع، وق ــد األرب ــالة: القواع ــي رس ه

ــامت  ــض الكل ــدرر بع ــة ال ــن طبع ــت م ــد صوب ــة، وق ــات طفيف ــع اختاف )36/2-39( م

ــت  ــائل تضمن ــدة رس ــاب ع ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم ــوة الش ــام الدع ــل. وإلم والجم

هــذه القواعــد األربــع، اتفقــت يف مضمونهــا، واختلفــت يف بعــض جملهــا، أو يف البســط 

ــة  ــا يف: )23/2-26(، والثاني ــائل؛ أواله ــدة رس ــا ع ــنية منه ــدرر الس ــار، ويف ال واالختص

يف: )27/2-30(، والثالثــة يف: )33/2-35(، والرابعــة –كــام ســبق- يف: )36/2-39(، ويف 

ــر: )41-40/2، 107، 119-117(.   ــن، انظ ــيخ  يف قاعدت ــا الش ــع لخصه ــض املواض بع

)3( يف م: » فاعرف «، والتصويب من الدرر السنية. 

)4( يف م: » فاعلم ال عبادت إال بالتوحيد «، والتصويب من الدرر السنية. 

ــالة:  رســـ

القواعـــــد 

ـــع األربــــ

العبـــادة ال 

ـــح إال  تصل

ــد بالتوحيـ
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 غـر اللـه طالبـاً منـه مـا ال يقـدر عليـه إال اللـه، مـن 
)1(

فمـن دعـا

تعـاىل: قـال  كـام  العبـادة؛  فقـد أرشك يف  دفـع رض،  أو   جلـب خـر، 

ىئ   ېئ   ېئ     ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ     ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ژ 

پژ پ   پ   پ   ٻ   ٻ           ٻ       ٻ    ٱ   یی    ىئ    ىئ  

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ژ   تعـاىل:  وقـال   ،  ]6 ـ  ]األحقـاف:5 

ڳ   گ      گ    گ   گ    ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ    ژ  
ژ   ڻ      ڻ        ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ    ڳ  

.]14 ـ   13 ]فاطـر: 

فأخـرب تعـاىل وتبـارك أن دعـاء غـر اللـه رشك، فمـن قال: يا رسـول 

اللـه، أو: يـا ابـن عباس، أو: يـا عبد القـادر، أو: يا محجـوب، أو غرهم؛ 

زاعـامً أنـه بـاب حاجتـه إىل اللـه تعـاىل، وشـفيعه عنـده، ووسـيلته إليه؛ 

فهـو املـرشك الذي يهـدر دمه ومالـه إال أن يتـوب من ذلـك، وكذلك من 

ذبـح لغـر اللـه تعـاىل، أو نذر لغر اللـه، أو تـوكل عى غر اللـه، أو رجا 

 من غـر اللـه، أو التجأ إىل غـر الله، 
)2(

غـر اللـه، أو خـاف خوف الـرس

أو اسـتعان بغـر اللـه فيـام ال يقـدر عليه إال اللـه؛ فهو أيضـاً مرشك.

)1( يف م: » دعى «، والتصويب من الدرر السنية. 

)2( قــال الشــيخ ســليامن بــن عبــد اللــه : » ومعنــى خــوف الــرس: هــو أن يخــاف العبــد مــن 

غــر اللــه تعــاىل أن يصيبــه مكــروه مبشــيئته وقدرتــه وإن مل يبــارشه؛ فهــذا رشك أكــرب؛ ألنــه 

اعتقــاد للنفــع والــر يف غــر اللــه «. تيســر العزيــز الحميــد )40(.  

دعاء غري 

الله رشك 

أكـــــرب
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فيـه: تعـاىل  اللـه  قـال  الـذي  هـو  الـرشك  أنـواع  مـن  ذكرنـا   ومـا 

ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے ژ  ]النسـاء: 48[، 

وهـذا الذي قاتل رسـول الله  مـرشيك العرب عليـه، وأمرهم بإخاص 

العبـادة كلها للـه تعاىل.

 قواعد، ذكرها الله تعاىل يف كتابه: 
)1(

ويتضح ذلك مبعرفة أربع

أولهـا: أن يُعلـم أن الكفـار الذين قاتلهم رسـول اللـه  كانوا يقرون 

أن اللـه هـو الرزاق، الخـاق، املحيـي، املميت، املدبر لجميـع األمور؛ 

والدليـل عـى ذلك قولـه تعـاىل: ژۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ  
تعـاىل:  وقـال   ،]31 ]يونـس:  ژ   ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   وئۇئ  وئ     

ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ژۓ  

ائ   ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ  
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ        ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئەئ   ائ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  

حب     ژ  ]املؤمنـون: 84  ـ  89[.
إذا عرفـت هذه القاعدة وأشـكل عليـك: كيف أقروا بهـذا ثم توجهوا 

إىل غـر الله يدعونه؟ 

)1( يف م: » أربعة «، والتصويب من الدرر السنية. 

القاعــــدة 

األولـــى:

 املرشكون 

مقـــــرون 

بتوحــــيد 

الربوبيــــة
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فاعـرف القاعـدة الثانيـة؛ وهـي: أنهـم يقولـون: مـا توجهنـا إليهـم 

ودعوناهـم إال لطلـب الشـفاعة عنـد اللـه، نريـد مـن اللـه ال منهـم، لكن 

بشـفاعتهم؛ والدليـل عـى ذلـك قـول اللـه تعـاىل: ژ ڻ ڻ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ڈ   ڎ   ڎ    ژ   :
)1(

تعـاىل[ ]وقولـه   ،  ]18 ]يونـس:  ۅژ   ۅ 

گ   گ      گ    گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ  
ہ    ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ      ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

.]3 ]الزمـر:  ہژ   ہ   
مـن  منهـم  أن  وهـي:  الثالثـة؛  القاعـدة  فاعـرف  هـذا؛  عرفـت  إذا 

طلـب الشـفاعة مـن األصنـام، ومنهـم مـن تـربأ مـن األصنـام، وتعلـق 

؛ مثـل عيـى، وأمـه، واملائكـة؛ والدليـل عـى ذلـك
)2(

 ]بالصالحـن[

ولـه تعـاىل: ژ ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ   وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ژ ]اإلرساء:57[. 
والرسـول  مل يفـرق بـن مـن عبـد األصنـام ومن عبـد الصالحـن، بل 

كّفـر الـكّل، وقاتلهـم حتى يكـون الدين كلـه لله.

)1( سقط من م: » وقوله تعاىل «، والتصويب من الدرر السنية. 

)2( يف م: » عى الصالحن «، وما أثبته من الدرر السنية. 

القاعـــــدة 

الثانيـــــة: 

ــرك  شــــــ

املرشكــني 

إمنـــا كان 

طلبــــــــا 

للشفاعــــة

القاعــــدة 

الثالثــة: ال 

بيـــن  فرق 

املرشكيـن 

مـــــــــع 

اختـــالف 

معبوداتهم
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 يخلصون لله يف الشـدائد، وينسـون 
)1( 

الرابعـة: وهـي: ]أن األولن[

؛ قال اللـه تعـاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
)2(

مـا يرشكـون

ڤ  ڤژ  إىل آخـره ]العنكبـوت: 65[، ]وأهـل زماننـا: يخلصـون الدعاء 
 لغـر الله. 

)3( 
يف الشـدائد[

ـــي  ـــن النب ـــن يف زم ـــن الذي ـــرف أن املرشك ـــذا، فاع ـــت ه إذا عرف

ـــك يخلصـــون  ـــا؛ ألن أولئ  أخـــف رشكًا مـــن عقــــاء مشـــــريك زمانن

 فـــــي الشـــدائد، وهـــؤالء يدعـــون مشـــايخهم يف الشـــدة والــــرخاء، 
)4(

للـــه

ـــم. ـــه أعل والل

وكان فيمـن حـر مـع علامء مكـة، وشـاهد غالب ما صار: حسـن 

، ومل يزل 
)5(

ابـن محمـد ابـن الحسـن اإلبريقـي الحرمـي ثـم الَحبـاين

)1( يف م: » أنهم يخلصون «، وما أثبته من الدرر السنية. 

ــة  ــارة مقحم ــي عب ــدائد «، وه ــاء يف الش ــون الدع ــا يخلص ــل زمانن ــادة: » وأه ــا زي )2( يف م هن

خاطئــة، كــام ســيتضح بعــد هــذا بأســطر، وجــاءت العبــارة يف الــدرر الســنية بدونهــا، وهــو 

الصــواب. ويبــدو أن العبــارة يف األصــل هــي: » وأهــل زماننــا يخلصــون الدعــاء يف الشــدائد 

لغــر اللــه «،وأقحــم الناســخ اآليــة بــن قولــه: » يف الشــدائد « و » لغــر اللــه « . 

)3( زيادة يقتضيها السياق من الدرر السنية. 

)4( يف م: » الله «، والتصويب من الدرر السنية. 

)5( يف ط ، س:  » الحيـاين «، ويف م: » حسـن االيرتعـي الحرمـي ثـم الحيـاين «، وكاهام خطأ؛ 

والصـواب كـام هـو مثبـت:  » الحبـاين «. وهـو: الحسـن بـن محمد بن حسـن بن عبـد الله 

إبريـق –ولـذا يقـال له اإلبريقـي- الَحبـاين الحرمي، ولد بَحبـان باليمـن يف النصف األخر 

مـن القـرن الثـاين عرش الهجـري، وال تعرف والدتـه بالتحديـد وال وفاته، غر أنهـا كانت بعد 

1230هــ، وقـد رحـل يف طلـب العلـم إىل بعض املـدن يف اليمـن، وإىل الحرمـن، وأخذ 

القاعــــدة 

الرابعــــة: 

شـــــــرك 

املتأخرين 

غلــــــظ  أ

من شـــرك 

األولــــني
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يـرتدد علينـا، ويجتمـع بسـعود وخاصتـه مـن أهـل املعرفـة، ويسـأل عن 

 ُجرّد السـيف بسـببها، مـن دون حيـاء وال خجل، 
)1(

مسـألة الشـفاعة التي

لعدم سـابقة جـرم له.

فأخربنـاه بـأن مذهبنا يف أصـول الدين مذهب أهل السـنة والجامعة، 

واألعلـم  بـل  األسـلم،  الطريـق  هـي  التـي  السـلف؛  طريقـة  وطريقتنـا 

.
)3(

، خافـاً ملـن قـال طريقـة الخلف أعلـم
)2(

واألحكـم

ظاهرهـا،  عـى   
)4(

وأحاديثهـا الصفـات،  آيـات  نقـر  أنـا  وهـي: 

وهـو  ـ  مالـكاً  فـإن  ؛ 
)5(

حقائقهـا اعتقـاد  مـع  اللـه  إىل  علمهـا  ونـكل 

= عـن جملـة مـن أهل العلـم واسـتجازهم؛ منهـم: محمد بـن صالـح الزمزمي املـي، عبد 

اللـه بـن علوي الحـداد، وغرهـم. توىل القضـاء بزبيـد، واشـتغل بالتدريـس والتأليف، ومن 

مؤلفاتـه: إرشـاد العـوام ببيـان اإلميان واإلسـام، وتحفـة الحبيب حـواٍش عى غايـة التقريب.

         انظــر: مصــادر الفكــر اإلســامي يف اليمــن 276، ومــا جــاد بــه الزمــان مــن أخبــار مدينــة 

حبــان 57-52.

)1( يف م: » ويسئل عن غر مسئلة الشفاعة الذي «. 

)2( يف م: » الطريق األسلم، بل األحكم «، ويف س: » الطريق األسلم واألعلم واألحكم «.

)3( يف م: » أتقن «.

        وهـذه الدعـوى –أن طريقـة السـلف أسـلم، وطريقـة الخلـف أعلـم وأحكـم- قـد رددها كثر 

مـن أهـل البـدع والـكام، انظـر: تحفـة املريد عـى جوهـرة التوحيـد )156(، وانظـر أيضا: 

رشح املقاصـد )50/4(. وانظـر ردهـا يف: الفتوى الحمويـة )202-205(، وفتـح رب الربية 

الحمويـة )60-57(. بتلخيص 

)4( يف م: » واألحاديث «. 

)1( يف ط: » ونـكل معناهـا -مـع اعتقـاد حقائقهـا- إىل اللـه تعـاىل « ، ويف م: » ونـكل معناهـا إىل 

الله تعـاىل «. 

هــــب  مذ

ــف  السلـــ

ــم  أسلـــــ

ــم  وأعلــــ

ــم وأحكـــ

مذ هــــب 

أمئة الدعوة 

اإلصالحية 

فـــــــي 

الصفات
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 مـن أجـل علـامء السـلف ـ ملـا سـئل عـن االسـتواء، يف قولـه تعـاىل:

ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ ] طـه :5[، قـال: )االسـتواء معلوم، والكيف 

.
)1( 

مجهـول، واإلميان به واجب، والسـؤال عنـه بدعة(

يكـون  وال  تعـاىل،  اللـه  مبشـيئة  كلـه  والـرش  الخـر  أن  ونعتقـد: 

أفعالـه،  خلـق  عـى  يقـدر  ال  العبـد   
)2(

وأن أراد؛  مـا  إال  ملكـه  يف 

 ،
)3(  

عـدالً والعقـاب  فضـاً،  الثـواب  عليـه  رُتـب  كسـٌب  لـه   بـل 

 يشء. 
)4(

وال يجب عى الله لعبيده

وأنه يراه املؤمنون يف اآلخرة، با كيف وال إحاطة.

)2( طريقــة أهــل الســنة –كــام وضــح املؤلــف - يف هــذا البــاب: إثبــات الصفــات مــع العلــم 

مبعناهــا لغــة وتفويــض العلــم بالكيفيــة. يقــول الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن ابن 

حســن موضًحــا منهــج أمئــة الدعــوة –الــذي هــو منهــج أهــل الســنة- يف هــذا املوضــع: » 

وأهــل الســنة، وأهــل العلــم والفتــوى ال يكتفــون مبجــرد اإلميــان بألفــاظ الكتــاب والســنة 

ــدرر الســنية  ــه مــن املعنــى«. ال يف الصفــات مــن غــر اعتقــاد لحقيقتهــا، ومــا دلــت علي

)312/3(. ويقــول الشــيخ محمــد بــن عبــد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن تعليًقــا عــى أثــر 

مالــك الســابق: » فأثبــت مالــك  االســتواء، ونفــى علــم الكيفيــة، وكذلــك اعتقادنــا يف 

ــم  ــي العل ــة، ونف ــات الحقيق ــظ، وإثب ــان باللف ــن اإلمي ــه؛ م ــرب وصفات ــامء ال ــع أس جمي

بالكيفيــة«. املصــدر الســابق )571/1(.

         وأثــر اإلمــام مالــك املذكــور أخرجــه بنحــوه: الدارمــي يف الــرد عــى الجهميــة )66(، وأبــو 

ــث  ــاب الحدي ــلف وأصح ــدة الس ــوين يف عقي ــة )325/6-326(، والصاب ــم يف الحلي نعي

)181(، والذهبــي يف العلــو )954/2(، وقــال عقــب روايتــه لــه : » هــذا ثابــت عــن مالــك «.    

)3( يف ط ، س: » فإن «. 

)4( يف م: » مرتب عليه والجزاء الثواب فضا والعقاب عدال «. 

)1( يف ط: » لعبده «. 

مذهبهم 

يف القدر
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 ،
)1(

ونحـن أيضـاً: يف الفـروع عـى مذهـب اإلمام أحمـد ابن حنبـل

وال ننكـر عـى مـن قلّـد أحـد األمئـة األربعـة دون غرهـم؛ لعـدم ضبط 

 نقرّهم 
)3(

 والزيديـة واإلماميـة ونحوهـم، وال
)2(

مذاهـب الغـر؛ كالرافضـة

ظاهـراً عـى يشء مـن مذاهبهـم الفاسـدة، بـل نجربهـم عى تقليـد أحد 

األربعة. األمئـة 

 االجتهـاد املطلـق، وال أحـد لدينـا يدعيها، إال 
)4(

وال نسـتحق مرتبـة

أننـا يف بعـض املسـائل إذا صـح لنـا نـٌص جـٌي من كتـاب أو سـنة غر 

ـص، وال معـارض بأقـوى منـه، وقـال بـه أحـد األمئة  منسـوخ، وال مخصِّ

األربعـة: أخذنـا بـه وتركنـا املذهـب، كإرث الجـد واإلخـوة؛ فإنـا نقـدم 

. 
)5(

الجـد بـاإلرث، وإن خالـف مذهـب الحنابلـة

وال نفتــش عــى أحــد يف مذهبــه، وال نعــرتض عليــه، إال إذا اطلعنــا 

 ملذهــب أحــد األمئــة، وكانــت املســألة 
)6(

عــى نــص جــي مخالــف

ــي  ــر الحنف ــاة؛ فنأم ــام الص ؛ كإم
)7(

ــر ــعار ظاه ــا ش ــل به ــام يحص م

)2( مى الكام عن انتساب املؤلف وأمئة الدعوة للمذهب الحنبي تفصياً. انظر ص )7(.

)3( يف ط: » الرافضة «. 

)4( يف م: » فا «، ويف س: » ال «.

)5( يف م: » مبرتبة «. 

)6( انظر: املغني )68-65/9(.

)1( يف ط: » مخالفا «. 

)2( يف س: » شعائر ظاهرة «. 

هبهــم  مذ

 ، لفقهــي ا

وموقفهــم 

ــن  مــــــــ

ــب  املذاه

ألخــرى ا
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ــدال،  ــة يف االعت ــو الطأمنين ــى نح ــة ع ــاً ـ باملحافظ ــي  ـ مث واملال

ــر  ــاف جه ــك، بخ  ذل
)1(

ــل ــوح دلي ــجدتن؛ لوض ــن الس ــوس ب والجل

ــن  ــا ب ــتان م ــاألرسار، وش ــره ب ــا نأم ــملة؛ ف ــافعي بالبس ــام الش اإلم

ــف   وإن خال
)2(

ــص ــدناهم للن ــل أرش ــوي الدلي ــإذا قــ ــألتن. فـــ املس

ــداً .  ــادراً ج ــون ن  يك
)3(

ــا ــك إمن ــب، وذل املذه

 ،
)4(

بعـض دون  املسـائل  بعـض  يف  االجتهـاد  مـن  مانـع  وال 

سبــق  وقـد   ،
)5(

املطلـق االجتهـاد  دعـوى  لعـدم  مناقضـة  فـا 

يف  لهـم  اختيـارات  إىل  األربعـة  املــذاهب  أمئـــة  مـن  جمـــع 

صاحبـه. تقليـد  امللتزمـن  للمذهـب  مخالفـن  املسـائل،  بعـض 

ــة  ــر املتداول ــه بالتفاس ــاب الل ــم كت ــى فه ــتعن ع ــا نس ــم إن ث

ــن  ــر، ومختــره الب  جري
)6(

ــن ــا: تفســر اب ــا لدين ــربة، ومــن أجلّه املعت

ــداد،  ــازن، والح ــاوي، والخ ــوي، والبيض ــذا البغ ــافعي، وك ــر الش كث

والجالــن، وغرهــم. 

)3( » دليل « ساقطة من س. 

)4( يف ط ، س: » بالنص «. 

)5( » إمنا « ساقطة من ط ، س. 

)6( انظر: روضة الناظر )963/3(، ومجموع الفتاوى )204/20(، وإعام املوقعن )216/4(.

)7( » املطلق « ساقطة من ط. 

)1( » ابن « ساقطة من م. 

اعتناؤهــم 

بكتــــــب 

أهــــــــل 

لعلــــــم ا
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 املرّبزيـن: كالعسـقاين، 
)1(

وعـى فهـم الحديـث بـرشوح األمئـة

البخـاري، والنـووي عـى مسـلم، واملنـاوي عـى  والقسـطاين عـى 

الصغـر. الجامـع 

 
)2(

السـت األمهـات  خصوصـاً  الحديـث،  كتـب  عـى  ونحـرص 

 يف سـائر الفنـون: أصـوالً، وفروعاً، 
)3(

ورشوحهـا، ونعتنـي بسـائر الكتب

.
)4(

وقواعـد، وسـراً، ونحـواً، ورصفـاً، وجميـع علـوم األمـة

اشـتمل  مـا  إالّ  أصـاً،  املؤلفـات  مـن  يشء  بإتـاف  نأمـر  وال 

، ومـا يحصـل
)5(

 عـى مـا يوقـع النـاس يف الـرشك؛ كـروض الرياحـن

 خلـل يف العقائـد؛ كعلـم املنطـق؛ فإنـه قـد حرمـه جمـع مـن 
)6(

 بسـببه

.
)7(

العلـامء

)2( يف م: » لألمئة «. 

)3( يف م: » الستة «. 

)4( يف م: » وتفنن سائر الكتب املذاهب «. 

)5( يف م: » علوم اآللة «. 

ــي  ــن ع ــعد ب ــن أس ــه ب ــد الل ــن، لعب ــات الصالح ــن يف حكاي ــاب: روض الرياح ــو كت )1( ه

ــة مــن املخالفــات  ــاب مشــتمل عــى جمل ــل مكــة )ت 768هـــ(. وهــو كت اليافعــي، نزي

ــذر  ــب ح ــه يف: كت ــكام عن ــر ال ــة. انظ ــن واألذكار املحدث ــو يف الصالح ــة والغل الرشعي

ــامء )198/2، 200(. ــا العل منه

)2( يف م: » أو يحصل لسببه «، ويف ط: » أو يحصل بسببه «. 

)3( يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  عــن املنطــق: » ولهــذا مــا زال علــامء املســلمن وأمئــة 

ــا  ــن فتي ــت للمتأخري ــى رأي ــه، حت ــه وعــن أهل ــه، وينهــون عن ــه ويذمــون أهل ــن يذمون الدي

تـــــالف  إ

الكتـــــب 

الضـــــارة 

بالعقيـــدة
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، إالّ إن تظاهر 
)2(

 عن مثـل ذلـك. وكالدالئـل
)1(

 عـى أنـا ال نفحـص

 يف إتـاف 
)3(

بـه صاحبـه معانـداً؛ أُتلـف عليـه، ومـا اتفـق لبعـض البـدو

، وقد زُجـر هو وغره 
)4(

بعـض كتـب أهل الطائـف إمنا صدر منـه لجهلـه

عـن مثـل ذلك .

 نقاتل 
)5(

ومـام نحـن عليه: أنا ال نرى سـبي العـرب، ومل نفعلـه، ومل

.
)6(

غرهـم، وال نـرى قتل النسـاء والصبيان

=فيهــا خطــوط جامعــة مــن أعيــان زمانهــم مــن أمئــة الشــافعية والحنفيــة وغرهــم، فيهــا 

كام عظيــم يف تحرميــه وعقوبــة أهلــه «. نقــض املنطــق )156(. وهــذا الكتــاب فيــه كام 

نافــع يف نقــد املنطــق، أمــا كتــاب شــيخ اإلســام اآلخــر -وهــو الــرد عــى املنطقيــن- فهــو 

أحســن كتــاب أُلــف -فيــام أعلــم- يف نقــد املنطــق وبيــان األخطــاء التــي اشــتمل عليهــا. 

)4( يف م: » تفحص «، وعليها تصويب، فصارت: » نتفحص «.

)5( أي: دالئــل الخــرات ملحمــد بــن ســليامن الجــزويل )ت 854هـــ(. وهــو كتــاب يشــتمل 

ــذا  ــو، ه ــن غل ــو م ــام، وال تخل ــاة والس ــه الص ــي علي ــى النب ــة ع ــوات محدث ــى صل ع

عــدا مــا اشــتمل عليــه الكتــاب مــن أحاديــث موضوعــة. انظــر كام أهــل العلــم عــن هــذا 

الكتــاب يف: الــدرر الســنية )80/1-81(، ومجموعــة الرســائل واملســائل )83/2( – جــواب 

ــان  ــة اإلنس ــارق )66، 74، 75(، وصيان ــاء الش ــن، والضي ــن حس ــن ب ــد الرحم ــيخ عب للش

 .)472(

)1( يف م: » البدوان «.

)2( يف س: » من بعض الجهلة «.

)3( يف م: » وملا «. 

)4( يف م: » واألطفال «. وانظر رد هذه الشبهة يف: الدرر السنية )243/9(.
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نفرس  بأنا  الخلق-  عى  وتلبيساً  للحق،  -سرتاً  علينا   
)1(

به يُكذب  ما  وأما 

القرآن برأينا، ونأخذ من الحديث ما وافق فهمنا، من دون مراجعة رشح، 

النبي  بقولنا:   محمد نبينا  رتبة  من  نضع  وأنا   ،
)2(

شيخ عى  معول  وال 

وأن   ،
)5(

شفاعة له  وليس   ،
)4(

منه له  أنفع  أحدنا  وعصا  قربه،  يف   
)3(

رِّمة

 زيارته غر مندوبة، وأنه كان ال يعرف معنى ال إله إال الله حتى أنزل عليه

ژيب  جت     حت     خت   مت   ىتژ  ]محمد :19[، مع كون اآلية مدنية، وأنا ال 

فيها  لكون  املذاهب؛  أهل  مؤلفات  ونتلف  العلامء،  أقوال   
)6(

نعتمد عى

: أهل 
)9(

، وأنا نكفر الناس عى اإلطاق
)8(

 والباطل، وأنا مجسمة
)7(

الحق

.
)10(

زماننا ومن بعد الستامئة، إال من هو عى ما نحن عليه

)5( » به « ساقطة من ط. 

)6( يف م: » الشيخ «. 

)7( يف م: » رمته «. 

)8( انظــر رد هــذا االفــرتاء يف: مجموعــة الرســائل واملســائل النجديــة )833/4(، والــراع بــن 

اإلســام والوثنيــة )59/2(

)9( يف م: » شفاعته «. وانظر رد هذه الشبهة يف: الدرر السنية )31/1، 64-63(. 

)1( » عى « سقطت من م. 

)2( » فيها الحق « سقطت من م. 

)3( انظر رد هذه الشبهة يف الدرر السنية )29/1(، )11/3(. 

)4( يف م: » إطاق «. 

)5( انظر رد هذه الشبهة يف: الدرر السنية )73/1، 80، 100(، )252/9(، )13/10(.

مفرتيــات 

عىل أئـــمة 

الدعـــــوة
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 بأنـه كان مرشكاً، 
)1(

ومـن فـروع ذلك: أنا ال نقبل بيعـة أحد إال إذا أقر

 ماتـا عـى اإلرشاك باللـه، وأنـا ننهى عـن الصاة عـى النبي 
)2(

وأن أبويـه

، وأن مـن دان مبـا نحـن 
)3(

، ونحـرم زيـارة القبـور املرشوعـة مطلقـاً 

عليـه سـقطت عنـه جميـع التبعات حتـى الديون، وأنـا ال نرى حقـاً ألهل 

 
)4(

البيـت ـ رضـوان اللـه عليهـم ـ ، وأنا نجربهـم عى تزويج غـر الكفء

لهـم، وأنـا نجرب بعض الشـيوخ عى فـراق زوجته الشـابة لتنكح شـاباً با 

 وجـه لذلـك؛ فجميع هـذه الخرافات وأشـباهها 
)6(

 - فـا
)5(

مرافعـة لدينـا

 يف كل مسـألة من ذلك: 
)7(

ملـا اسـتفَهَمنا عنهـا من ذُكـر أوالً كان جوابنـا

سـبحانك هـذا بهتان عظيـم؛ فمن روى عنا شـيئاً من ذلك، أو نسـبه إلينا؛ 

فقد كـذب علينـا وافرتى.

 
)8(

ومـن شـاهد حالنا، وحر مجالسـنا، وتحقق ما عندنـا، علم قطًعا

 أعـداء الدين، وإخوان الشـياطن؛ 
)9(

أن جميـع ذلـك وضعه وافـرتاه علينا

)6( يف ط: » إال بعد التقرير عليه «، ويف س: » إال بعد التقرر عليه «.

)7( هنا زيادة » إن « يف م. 

)8( انظر رد هذه الشبهة يف: الدرر السنية )13/10(. 

)9( يف م: » الكفو «. 

)1( يف ط ، س: » إذا ترافعوا إلينا «. 

)2( يف م: » وال «. 

)3( يف م: » من ذكر ما كان جوابنا عليه «. 

)4( يف س: » قطعيا «. 

)5( يف م ، س » وضعه علينا وافرتاه «. 

الجـــواب 

عــــــــن 

املفرتيات
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 التوحيد لله تعـاىل بالعبادة، وترك 
)1(

تنفـراً للناس عـن اإلذعان بإخـاص

)2(ژ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
أنـواع الـرشك الذي نـص الله عـى أنـه ال يغفـره

ےژ  ] النسـاء :48[؛ فإنـا نعتقـد أن من فعـل أنواعاً مـن الكبائر؛ كقتل 
 الخمر، وتكـرر منه ذلك: 

)4(
 بغـر حق، والزنـا، والربـا، ورشب

)3(
املسـلم

 يف دار 
)7(

 ذلك عـن دائرة اإلسـام، وال يخلد بـه
)6(

 ال يخـرج بفعلـه
)5(

أنـه

.
)9(

 أنـواع العبادة
)8(

االنتقـام إذا مات موحـداً بجميع

ــب  ــى مراتـ ــد  أعـ ــا محمـ ــة نبينـ ــده: أن رتبـ ــذي نعتقـ والـ

، وأنـــه حـــي يف قـــربه حيـــاة 
 )10(

 املخلوقـــن عـــى اإلطـــاق

)6( يف م: » إلخاص «. 

)7( يف ط ، س: » الذي نص الله عليه بأن الله ال يغفره «. 

)8( يف م: » كالقتل «. 

)9( يف م: » وشارب «. 

)1( » أنه « ساقطة من م. 

)2( يف م: » بفعل «. 

)3( يف م: » وال نخلد «. ويف م ، ط » به « ساقطة.  

)4( يف م: » موحدا لله تعاىل يف جميع «. 

)5( انظر: الدرر السنية )32/1(.

)6( يقــول اإلمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب : » وملــا أراد ســبحانه إظهــار توحيــده وإكــامل 

 ًدينــه، وأن تكــون كلمتــه هــي العليــا، وكلمــة الذيــن كفــروا هــي الســفى، بعــث محمــدا

خاتــم النبيــن، وحبيــب رب العاملــن، ومــا زال يف كل جيــل مشــهوراً، ويف تــوراة مــوىس 

ــي زهــرة؛  ــة وبن ــي كنان ــدرة، بــن بن ــه تلــك ال ــل عيــى مذكــوراً، إىل أن أخــرج الل وإنجي

فأرســله عــى حــن فــرتة مــن الرســل، وهــداه إىل أقــوم الســبل، فــكان لــه  مــن اآليــات، 

 والــدالالت عــى نبوتــه، قبــل مبعثــه، مــا يعجــز أهــل عــره ... وأنبتــه اللــه نباتــاً حســناً،

فضله عليه 

الصـــــالة 

والســـالم 

عىل سـائر 

الخلـــــق
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ـــل؛  ـــا يف التنزي ـــاة الشـــهداء املنصـــوص عليه ـــن حي ـــغ م ، أبل
 )1(

ـــة برزخي

ـــه.  ـــلم علي ـــام املس ـــمع س ـــه يس ـــب، وأن ـــا ري ـــم ب ـــل منه ـــو أفض إذ ه

وتسـن زيارتـه، إال أنـه ال يشـد الرحـل إال لزيـارة املسـجد والصاة 

فيـه، وإذا قصـد مـع ذلـك الزيـارة فـا بأس. 

 بالصاة عليـهـ  عليه الصاة 
)2(

ومـن أنفـق نفيس أوقاته يف االشـتغال

 الداريـن، وكُفي هّمـه وغّمه، 
)3(

والسـام ـ الـواردة عنـه، فقد فـاز بسـعادة

.
)4(

كام جـاء يف الحديث

 = وكان أفضــل قومــه مــروة، وأحســنهم خلًقــا، وأعزهــم جــواراً، وأعظمهــم حلــامً، 

وأصدقهــم حديثــاً، حتــى ســامه قومــه األمــن؛ ملــا جعــل اللــه فيــه مــن األحــوال الصالحة، 

ــن  ــع م ــاء الرفي ــذا الثن ــول ه ــل يق ــنية )90/2-91(. فه ــدرر الس ــة «. ال ــال املرضي والخص

يضــع مــن رتبتــه عليــه الصــاة والســام؟ وقــد بــّن اإلمــام ســبب هــذه الفريــة التــي روجهــا 

أعــداء التوحيــد، حيــث قــال: » وهكــذا هــؤالء، ملــا ذكــرت لهــم مــا ذكــره اللــه ورســوله، 

ومــا ذكــره أهــل العلــم مــن جميــع الطوائــف؛ مــن األمــر بإخــاص الديــن للــه والنهــي عــن 

مشــابهة أهــل الكتــاب مــن قبلنــا يف اتخــاذ األحبــار والرهبــان أربابــاً مــن دون اللــه؛ قالــوا 

ــاء «. الــدرر الســنية )50/2(.  ــاء، والصالحــن، واألولي ــا: تنقصتــم األنبي لن

)1( يف م: » مستقرة «. 

)2( يف ط ، س: » باالشتغال «. 

)3( يف م: » سعادة «. 

)4( يف ط ، س: زيــادة: » عنــه «. والحديــث الــذي أشــار إليــه املؤلــف هــو حديــث الطفيــل ابــن 

أيب ابــن كعــب عــن أبيــه، قــال: )كان رســول اللــه  إذا ذهــب ثلثــا الليــل، قــام فقــال: يــا 

أيهــا النــاس اذكــروا اللــه، اذكــروا اللــه، جــاءت الراجفــة تتبعهــا الرادفــة، جــاء املــوت مبــا 

ــا رســول اللــه إين أكــر الصــاة عليــك؛  ــه، قــال أيب: قلــت: ي ــه، جــاء املــوت مبــا في في

فكــم أجعــل لــك مــن صــايت؟ فقــال: مــا شــئت. قــال: قلــت: الربــع، قــال: مــا شــئت، 

فــإن زدت فهــو خــر لــك. قلــت: النصــف، قــال: مــا شــئت، فــإن زدت فهــو خــر لــك. 

حكم زيارة 

قربه، وشد 

الــرحــال 

لــــــذلك

فضــــــل 

الصـــــالة 

عليـــــــه
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، ونعـرتف لهـم بالحـق، وأنهـم عـى 
)1(

وال ننكـر كرامـات األوليـاء

الطريقـة الرشعيـة، والقوانـن   مـن ربهـم، مهـام سـاروا عـى 
)2(

هـدى

املرعيـة، إال أنهم ال يسـتحقون شـيئاً من أنواع العبـادات، ال حال الحياة، 

 ،
)5(

 من أحدهـم الدعاء يف حـال حياته
)4(

 املـامت، بل يُطلـب
)3(

وال بعـد

الحديـث: )دعـاء املـرء املسـلم  فقـد جـاء يف  بـل ومـن كل مسـلم؛ 

 الحديـث، وأمـر  عمـر وعلياً بسـؤال االسـتغفار 
)6( 

مسـتجاب ألخيـه(

.
)7(

مـن أويس ففعـا

=قــال: قلــت: فالثلثــن، قــال: مــا شــئت، فــإن زدت فهــو خــر لــك. قلــت: أجعــل لــك 

صــايت كلهــا، قــال: إذاً تكفــى همــك، ويغفــر لــك ذنبــك(. أخرجــه الرتمــذي يف جامعــه، 

ــال: ــم )2457( وق ــاب: )23(، )549/4( برق ــورع، ب ــق وال ــة والرقائ ــة القيام ــاب صف  كت

ــم  ــًرا )166/35( برق ــح «. وأخرجــه أحمــد يف مســنده مخت  » هــذا حديــث حســن صحي

ــر  ــاري )168/11(. وانظ ــح الب ــر يف فت ــن حج ــظ اب ــنه الحاف ــث حس )21242(. والحدي

ــام )76(. ــاء األفه ــاوى )193/1(، وج ــوع الفت ــث يف مجم ــى الحدي معن

)1( انظر: الدرر السنية )32/1(. 

)2( يف م: » هدي «. 

)3( » بعد « ساقطة من م. 

)4( يف م: » نطلب «. 

)5( يف م: » الحيواة «. 

ــن  ــث، م ــتجابة( الحدي ــب مس ــر الغي ــه بظه ــلم ألخي ــوة املس ــظ: )دع ــلم بلف ــه مس )6( أخرج

حديــث أم الــدرداء . انظــر صحيــح مســلم، كتــاب الذكــر والدعــاء، بــاب فضــل الدعــاء 

ــم )2733(. ــب )2094/4( برق ــر الغي للمســلمن بظه

)7( يف م: » ففعــاه «. وأمــره عليــه الصــاة والســام عمــر أن يســأل أويًســا القــرين أن يســتغفر 

لــه، أخرجــه مســلم يف صحيحــه يف كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب مــن فضائــل أويــس 

كرامـــات 

األوليــــاء 

حــق دون 

غلـو فيهم
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 يـوم القيامـة، حسـب مـا ورد،  ونثبـت الشـفاعة لنبينـا محمـد 

وكذلـك نثبتهـا لسـائر األنبيـاء واملائكـة واألوليـاء واألطفـال حسـب ما 

 املالِك لهـا واآلذِن فيها ملن يشـاء من 
)9(

، ونسـألها مـن اللـه
)8(

ورد أيضـاً

؛ بأن يقـول أحدنا ـ 
)10(

املوحديـن، الذيـن هم أسـعد النـاس بها كـام ورد

مترعـاً إىل اللـه تعـاىل: اللهم شـفع نبينـا محمـداً  فينا يـوم القيامة، 

أو: اللهـم شـفع فينـا عبـادك الصالحـن، أو مائكتك، أو نحـو ذلك مام 

يطلـب مـن اللـه ال منهم؛ فا يقـال: يا رسـول الله، أو يا ويل الله أسـألك 

الشـفاعة أو غرهـا، كأدركنـي، أو أغثنـي، أو اشـفني، أو انـرين عـى 

ــو  ــه أب ــد أخرج ــك، فق ــا بذل ــر وعلي ــره عم ــا أم ــم )2542(. وأم ــرين )1969/4( برق =الق

نعيــم يف الحليــة )81/2-82( ضمــن قصــة طويلــة، قــال الذهبــي عقــب إيرادهــا: » وهــذا 

ــاء )28/4(.   ــه موضــوع «. ســر أعــام النب ســياق منكــر، لعل

)1( انظــر رد شــبهة إنــكار أمئــة الدعــوة للشــفاعة يف: الــدرر الســنية )31/1، 64-63(، )50/2(. 

ــن  ــام اب ــيخ اإلس ــال ش ــام؛ ق ــن وغره ــرة يف الصحيح ــرة متوات ــفاعة كث ــث الش وأحادي

تيميــة: » أحاديــث الشــفاعة يف أهــل الكبائــر ثابتــة متواتــرة عــن النبــي ، وقــد اتفــق عليها 

الســلف مــن الصحابــة وتابعيهــم بإحســان وأمئــة املســلمن، وإمنــا نــازع يف ذلــك أهــل 

البــدع مــن الخــوارج واملعتزلــة ونحوهــم «. مجمــوع الفتــاوى )309/4(.

)2( يف ط ، س: مل يرد ذكر لفظ الجالة. 

)3( يشــر إىل قولــه عليــه الصــاة والســام: )أســعد النــاس بشــفاعتي يــوم القيامــة مــن قــال ال 

إلــه إال اللــه خالصــا مــن ِقبَــل نفســه(. أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب الرقــاق، 

بــاب صفــة الجنــة والنــار )418/11( مــع الفتــح، برقــم )6570(.

ثبــــــوت 

الشفاعـــة 

للنبي عليه 

الصـــــالة 

والســـالم 

وغريه مـن 

الشفعـــاء

طلــــــب 

الشفاعـــة 

مـــــــــن 

األمـــوات 

شـــــــرك
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 ال يقـدر عليه إال اللـه تعاىل، فـإذا طلب 
)2(

نحـو ذلـك، مـام
)1(

عـدوي، و

ذلـك مـام ذكـر يف أيـام الـربزخ كان من أقسـام الـرشك؛ إذ مل يـرد بذلك 

 ذلك؛ بل 
)5(

 من السـلف الصالـح يف
)4(

 سـنة وال أثر
)3(

نـص من كتاب وال

 رشك أكـرب، قاتـل عليه 
)6(

ورد الكتـاب والسـنة وإجـامع السـلف أن ذلـك

 . رسـول الله

 يف الحلف بغر الله والتوسل به ؟ 
)7(

فإن قلَت: ما القول

 التعظيـم كتعظيـم 
)9(

 إىل حـال املقسـم؛ إن قصـد بـه
)8(

قلـُت: يُنظـر

 
)11(

 املرشكـن من أهل زماننـا ؛ أنه
)10(

اللـه أو أشـد، كام يقـع لبعض غاة

إذا اسـتُحلف بشـيخهـ  أي: معبوده الذي يعتمد يف جميـــع أموره عليـــه 

 إذا كان كاذباً أو شـاكاً، وإذا اسـتُحلف بالله فقط 
)12(

ـ ال يرىض أن يحلف

)4( يف م: » أو «. 

)5( يف م: » ممن «. 

)1( يف ط ، س: » أو «. 

)2( يف م: » حث «. 

)3( يف م ، س: » عى «. 

)4( يف م: » ما ذكر «. 

)5( يف ط: » ما نقول «. 

)6( يف ط ، س: » ننظر «. 

)7( » به « يف م ساقطة. 

)8( يف م: » عتاة «. 

)9( » أنه « يف ط ساقطة. 

)10( يف م: » بحلٍف «. 

حكــــــم 

الحلــــف 

بغـــري الله
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 كافـر مـن أقبـح املرشكـن، وأجهلهـم إجامعاً. 
)1(

ريض ـ ، فهـذا

وإن مل يقصـد التعظيـم؛ بـل سـبق لسـانه إليـه؛ فهـذا ليـس بـرشك 

، فينهـى عنه ويزجـر، ويؤمر صاحبه باالسـتغفار عن تلـك الهفوة.
)2(

أكـرب

وأمـا التوسـل، وهـو أن يقـول القائـل: اللهم إين أتوسـل إليـك بجاه 

 محمـد ، أو بحـق نبيك، أو بجـاه عبادك الصالحـن، أو بحق 
)3(

نبيـك

 بذلك نص؛ 
)5(

 املذمومة، ومل يـرد
)4(

عبـدك فـان، فهذا من أقسـام البـدع

كرفـع الصـوت بالصاة عـى النبي  عنـد األذان .

 يف مثل 
)7(

 ورد سـؤال عى علـامء الدرعيـة
)6(

وأمـا أهـل البيـت: فقد

 الجـواب 
)9(

، وكان
)8(

ذلـك، وعـن جـواز نـكاح الفاطميـة غـر الفاطمـي

 نصـه: أهـل البيـت ـ رضـوان اللـه عليهـم  ـ  ال شـك يف 
)10(

عليـه مـا 

)11( يف ط ، س: » فهو «. 

)1( انظر: الدرر السنية )13/10(.

)2( » نبيك « يف م ساقطة. 

)3( يف م ، س: » البدعة «. 

)4( يف م: » إذا مل يرد «. 

)5( يف م: » فإنه قد «. 

)6( يف س: » عى الدرعية «، ويف م: » عى أهل الدراية «. 

)7( يف م: » النكاح يف الفاطمية «. 

)8( يف م: » وكان «. 

)9( يف م: » مبا «. 

حكــــــم 

التوســــل 

البدعــــي

فضــــــل 

آل البيـت، 

ومسائـــل 

تتعلق بهم
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؛ فيجب حبهم 
)2(

 من كتـاب وسـنة
)1(

طلـب حبهـم ومودتهم، ملـا ورد فيه

، إال أن اإلسـام سـاوى بـن الخلـق؛ فـا فضـل ألحـد إال 
)3(

ومودتهـم

بالتقـوى، ولهـم مـع ذلك التوقـر والتكريـم واإلجـال، ولسـائر العلامء 

 بهـم يف 
)5(

، والبـداءة
)4(

مثـل ذلـك؛ كالجلـوس يف صـدور املجالـس

التقديـم يف الطريـق إىل موضـع التكريـم ونحـو ذلـك، إذا 
)6(

التكريـم، و

 العلـم.
)8(

 يف السـن أو
)7(

تقـارب أحدهـم مـع غـره

 مـا اعتيـد يف بعـض البـاد مـن تقديـم صغرهـم وجاهلهـم 
)9(

وأمـا

عـى مـن هـو أمثـل منه، حتـى إنـه إذا مل يقبـل يده كلـام صافحـه، عاتبه 

)1( يف م: » فيهم «. 

)2( يف م: » كتابــا وســنة «. ومــام جــاء يف فضلهــم يف كتــاب اللــه قولــه تعــاىل: M ڎ      ڈ  ڈ  

ــنة  ــن الس ــزاب: 33[. وم ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  چ ]األح
قولــه عليــه الصــاة والســام: )وأنــا تــارك فيكــم ثقلــن أولهــام كتــاب اللــه ... وأهــل بيتــي، 

أذكركــم اللــه يف أهــل بيتــي، أذكركــم اللــه يف أهــل بيتــي، أذكركــم اللــه يف أهــل بيتــي(. 

أخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب مــن فضائــل عــي بــن أيب 

. 1873/4( ، برقــم )2408( ، مــن حديــث زيــد بــن أرقــم(  طالــب

)3( انظر: الدرر السنية )56/1، 208(. 

)4( يف م: » صدر املجلس «. 

)5( يف س: » والبداية «. 

)6( يف م: » يف «. 

)7( » مع غره « ساقطة من م. 

)8( يف م ، ط: » و «. 

)9( » وأما « ساقطة من ط. 
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وصارمـه، أو ضاربـه، أو خاصمـه؛ فهذا مـام مل يرد به نـص، وال دل عليه 

دليـل؛ بل منكـٌر تجـب إزالته. 

 لقدوم من سـفر، أو ملشـيخة علم، 
)1(

ولـو قبـل يد أحدهـم أو غرهم

 غيبة؛ فـا بأس به، إال أنـه ملا أُلف يف 
)3(

 لطـول
)2(

أو يف بعـض األوقـات

الجاهليـة األخـرى: أن التقبيـل صـار َعلاَمً ملـن يُعتقد فيه أو يف أسـافه، 

 املتكربيـن مـن غرهـم؛ نهينـا عنـه مطلقاً، ال سـيام ملـن ذكر؛ 
)4(

وعـادة

 مـا أمكن.
)5(

حسـامً لذرائع الـرشك

 هدمنـا بيت السـيدة خديجـة، وقبـة املولد، وبعـض الزوايا 
)6(

وإمنـا

 لبعـض األوليـاء؛ حسـامً لتلك املـادة، وتنفراً عـن اإلرشاك 
)7(

املنسـوبة

 
)8(

باللـه مـا أمكن، لعظم شـأنه فإنه ال يغفر، وهـو أقبح من نسـبة الولد لله

 يف حـق املخلوق؛ وأما الـرشك فنقص حتى يف 
)9(

تعـاىل، إذ الولـد كامٌل

حـق املخلوق؛ لقولـه تعـاىل: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  

)1( » أو غرهم « ساقطة من ط ، س. 

)2( يف ط ، س: » أوقات «. 

)3( يف ط: » أو لطول «. 

)4( يف ط ، س: » أو عادة «. 

)5( يف م: » حسام؛ أي سد الذرائع ما أمكن «. 

)6( يف م: » فإنا «. 

)7( يف م: » زوايا منسوبة «. 

)8( يف م: » إىل الله «. 

)9( يف م: » كامله «. 

خطـــــــر 

الشـــــرك
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گژ  اآليـة ]الروم:28[.
؛ بـل وال كراهة 

)1(
وأمـا نـكاح الفاطمية غر الفاطمـي: فجائز إجامعاً

يف ذلـك؛ وقـد زوج عٌي عمر بـن الخطاب، وكفى بهام قـدوة، وتزوجت 

 وال 
)3(

 بأربعة ليـس فيهـم فاطمي، بـل
)2(

سـكينة بنـت الحسـن بـن عـي

هاشـمي، ومل يـزل عمل السـلف عى ذلك مـن دون إنكار. 

إال أنـا ال نجـرب أحـداً عى تزويـج موليته، ما مل تطلب هـي، أوميتنع 

؛ فام اعتيـد يف بعض 
)5(

، والعـرب أكفـاء بعضهـم لبعـض
)4(

مـن الكـفء

البـاد مـن املنـع دليل التكـرب وطلب التعظيـم. وقد يحصل بسـبب ذلك 

فسـاد كبـر كـام ورد، بل يجـوز اإلنـكاح لغر الكـفء، وقد تـزوج زيد ـ 

وهـو مـن املـوايلـ  زينـب أم املؤمنـن وهـي قرشـية؛ واملسـألة معروفة 

.
)7(

 عند أهـل املذاهـب. انتهى وفيـه الكفاية
)6(

النقـول

)1( يف م: » وأما إنكاح الفاطمية عى غر الفاطمية ]كذا[ فلم يرد فيه أثر إجامعا «. 

)2( هــي ســكينة بنــت الحســن بــن عــي بــن أيب طالــب، قيــل إن اســمها: آمنــة، وقيــل: أمينــة، 

وقيــل: أميمــة، وســكينة لقــب لهــا، كانــت مــن أحســن النســاء، شــهمة مهيبــة، توفيــت ســنة 

)117هـــ( رحمهــا اللــه وريض عنهــا. ويف املصدريــن اآلتيــن ذكــر مــن تــزوج بها.                  

         انظر: وفيات األعيان )394/2-397(، وسر أعام النباء )263-262/5(. 

)3( » بل « ساقطة من م. 

)4( يف ط ، س: » ومتتنع من غر الكفء «. 

)5( يف م: » بعضا «. 

)1( » النقول « ساقطة من ط. 

)2( » وفيه الكفاية « ساقطة من ط ، س.



73

 قـال قائـل منفـر عـن قبـول الحـق واإلذعـان لـه: يلـزم مـن 
)1(

فـإن

تقريركـم وقطعكـم يف أن مـن قـال: يـا رسـول اللـه أسـألك الشـفاعة أنه 

 غالب األمةـ  وال سـيام املتأخرين 
)2(

مـرشك مهـدر الـدم،ـ  أن يقال بكفـر

ـ ، لتريـح علامئهـم املعتربيـن أن ذلك مندوب، وشـنوا الغارة عى من 

خالـف يف ذلك. 

؛ ألن الزم املذهـب ليـس مبذهـب، كام هو 
)3(

قلـُت: ال يلـزم ذلـك

 ،
)5(

، ومثـل ذلك: ال يلزم أن نكون مجسـمة، وإن قلنـا بجهة العلو
)4(

مقـرر

كام ورد الحديـث بذلك.

بلغته  أمة قد خلت، وال نكفر إال من  فيمن مات: تلك  نقول  ونحن 

وأرص  الحجة،  عليه  وقامت  املحجة،  له  ووضحت  للحق،  دعوتنا 

 ،
)6(

مستكرباً معانداً، كغالب من نقاتلهم اليوم، يرون عى ذلك اإلرشاك

 من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر املحرمات. 
)7(

وميتنعون

)3( يف م: » فائدة: إن «. 

)4( يف م: » يكفر «. 

)5( » ذلك « ساقطة من ط. 

ــاوى )306/5(،)218-217/20(،)43-41/29(،  ــوع الفت ــألة يف: مجم ــذه املس ــر ه )6( تقري

ــن عيــى )395-394/2(.   ــم مــع رشح اب ــن القي ــة اب ونوني

)7( يف م: » بالجهــة «. وانظــر التنبيــه عــى رد هــذه الشــبهة يف: أقاويــل الثقــات )92(، ومجمــوع 

 .)218/20( الفتاوى 

)1( يف م: » يرون عى ذلك من االرشار «. 

)2( يف م: » ومينعون «. 

شبهة فــي 

حكــــــم 

ســــــؤال 

الشفاعـــة 

مـــــــــن 

األمـــوات

من الــذي 

يستحــــق 

التكفــــري
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 حاله، ورضاه به، ولتكثر 
)1(

وغر الغالب إمنا نقاتله ملنارصته من هذه

 قتاله. 
)3(

 معه؛ فله حينئذ حكمه يف حل
)2(

سواد من ذُكر، والتأليب

 
)4(

ونعتـذر عمـن مـى بأنهم مخطئـون معـذورون، لعـدم عصمتهم

؛ ومـن شـّن الغـارة فقـد غلط؛ 
)5(

مـن الخطـأ، وال إجـامع يف ذلـك قطعـاً

 أن يغلـط؛ فقـد غلـط مـن هـو خـر منـه؛ كمثـل عمـر بـن 
)6(

وال بـدع

، ويف غـر 
)8(

، فلـام نبهتـه املـرأة رجـع يف مسـألة املهـر
)7(

الخطـاب

ذلـك، يُعـرف ذلـك يف سـرته، بـل غلـط الصحابـة وهـم جمـع، ونبينـا 

 بـن أظهرهـم، سـاٍر فيهـم نـوره، فقالـوا: )اجعـل لنـا ذات 
)9(

محمـد

.
)10(

أنـواط كـام لهم ذات أنـواط( فردَّهـم

)3( يف م: » نقاتلهم ملنارصته ملن هذا «، ويف س: » نقاتلهم ملنارصته ملن هذه «.  

)4( يف م: » والتغلب «، ويف س: » والتغليب «.

)5( » حل « ساقطة من ط.

)6( يف م: » عصمهم «. 

)7( يف ط: » واإلجامع يف ذلك ممنوع قطعا «. ويف س مثله ، إال أنه قال: » قطعيا «.

)8( يف م كلمة غر واضحة؛ كأنها: » وال بأس «. 

)9( » كمثل عمر  « ساقطة من م. 

)10( القصـة مشـهورة؛ أخرجهـا عبـد الـرزاق يف مصنفـه )180/6(، والبيهقي يف السـنن الكربى 

انظـر:  والنـكارة،  بالضعـف  األلبـاين  عليهـا  باالنقطـاع، وحكـم  عليهـا  )233/7( وحكـم 

إراواء الغليـل )348/6(. وقـال ابـن كثـر عـن إسـنادها: » جيـد قوي « تفسـر القـرآن العظيم 

)244/2(، ومثلـه السـخاوي يف املقاصـد الحسـنة )326(.

)1( كلمة » محمد « ساقطة من ط. 

)2( » كام لهم ذات أنواط؛ فردهم « ساقطة من ط. ومن س سقطت: » فردهم «.
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ــه، فــام القــول فيمــن  ــه انتب فــإن قلــَت: هــذا فيمــن ذهــل فلــام نُبّ

 األدلــة، واطلــع عــى كام األمئــة القــدوة، واســتمّر مــراً عــى 
)1(

حــرر

ذلــك حتــى مــات؟ 

، وال نقـول إنـه كافـر؛ 
)2(

قلـُت: وال مانـع أن نعتـذر ملـن ذاك حالـه

: ملـا تقـدم أنـه مخطـىء، وإن اسـتمر عـى خطئـه، لعـدم مـن 
)3(

أوال

يناضل عن هذه املسـألة يف وقته، بلسـانه وسـيفه وسـنانه، فلـم تقم عليه 

؛ بـل الغالب عى زمـن املؤلفن 
)5(

، وال وضحـت لـه املحجـة
)4(

الحجـة

 ذلك رأسـاً، ومن 
)6(

املذكوريـن التواطـؤ عـى هجر كام أمئـة السـنة يف

 
)7(

اطلـع عليـه أعرض عنه قبل أن يتمكـن يف قلبه، ومل يـزل أكابرهم تنهى

أصاغرهـم عـن مطلـق النظـر يف ذلـك، وصولـة امللـوك قاهرة ملـن وقر 

       = والحديــث املشــار إليــه أخرجــه أحمد يف مســنده )225/36(، برقــم )21897(، والرتمذي 

يف جامعــه يف كتــاب الفــن، بــاب ماجــاء لرتكــن ســنن مــن كان قبلكــم )413/4( برقــم 

)2180(، وقــال: » هــذا حديــث حســن صحيــح «. وقــد حكــم عليــه ابــن القيــم يف إغاثــة 

اللهفــان )239/2( بالثبــوت، وصححــه األلبــاين يف صحيــح الرتمــذي )235/2(.   

)3( يف م: » نظر «. 

)4( يف ط ، س: » ملن ذُكر «. 

)5( يف ط ، س: » وال «. 

)6( يف م: » حجة «. 

)7( يف م: » محجة «. 

)1( يف م: » فُنيس «. 

)2( يف م: » ينهى «. 
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 ، إال مـن شـاء اللـه منهم.
)1(

يف قلبـه يشء مـن ذلـك

 منابـذة أمـر املؤمنن عي 
)2(

 هـذا وقـد رأى معاويـة وأصحابـه

 ومناجزتـه الحـرب، وهـم يف ذلـك مخطئـون 
)3(

أيب طالـب  وقتالـه

، ومل يشـتهر عـن أحـد من 
)6(

 ذلـك الخطـأ
)5(

، واسـتمروا يف
)4(

باإلجـامع

السـلف تكفـر أحـد منهـم إجامعـاً، بل وال تفسـيقه، بـل أثبتـوا لهم أجر 

.
)8(

 مشـهور عند أهل السـنة
)7(

االجتهـاد، وإن كانـوا مخطئـن، كام ذلـك

ونحـن كذلـك ال نقـول بكفـر مـن صحـت ديانتـه وُشـهر صاحـه، 

)3( » األمر « ساقطة من ط. 

) « )4 « ساقطة من م. 

)5( يف م: » بل وقتاله «. 

)6( يف م: » إجامعا «. 

)7( يف م: » عى «. 

)8( يف م ويف س زيادة: » حتى ماتوا «. 

)9( يف ط: » أن ذلك «.  

)10( الذي عليه أهل السنة يف شأن الفتنة التي جرت بن الصحابة: لزوم الكف وعدم الخوض.

       يقـول املؤلـف : » وأمـا االختـاف الـذي بـن عـي ومعاويـة؛ فتلـك أمـة قـد خلـت؛ 

لهـا مـا كسـبت ولنـا مـا كسـبنا، وال نُسـأل عام كانـوا يعملـون «. جـواب أهـل السـنة النبوية 

 يف نقـض كام الشـيعة والزيديـة )50/4( ضمـن مجموعـة الرسـائل واملسـائل النجديـة.   

ينظـرون إىل هـذا  السـنة  أهـل  فـإن جمهـور  التفصيـل يف املوضـوع:  إىل  الحاجـة  عنـد 

 ، املوضـوع مـن جهتـن: من جهـة الخاف: فـرون أن عليا أقـرب إىل الحق مـن معاوية

ومعاويـة مجتهـد مأجـور. ومـن جهـة القتـال: فـرون أن القتـال قتال فتنـة ليس فيـه صواب، 

ومل يكـن فيـه خـر، والصواب املحـض مع من تـرك القتال مـن الصحابة، وهـم جمهورهم. 

انظـر تفصيـل ذلـك يف: منهـاج السـنة )389/4، 393-392، 448، 504(.   
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 ببـذل 
)1(

وُعلـم ورعـه وزهـده، وحسـنت سـرته، وبالـغ يف نصـح األمـة

نفسـه لتدريـس العلـوم النافعـة والتأليـف فيهـا، وإن كان مخطئـاً يف هذه 

 كامـه يف 
)3(

، فإنـا نعـرف
)2(

املسـألة أو غرهـا، كابـن حجـر الهيتمـي

 علمـه؛ ولهـذا نعتنـي بكتبـه؛ كـرشح 
)5(

، وال ننكـر سـعة
)4(

الـدر املنظـم

األربعـن، والزواجـر وغرهـا، ونعتمـد عـى نقلـه إذا نقل ألنه مـن جملة 

علـامء املسـلمن.

 مـن له عقل وعلـم، وهو متصف 
)6(

هـذا مـا نحن عليـه، مخاطبن به

 ما 
)7(

باإلنصـاف، خـاٍل عـن امليـل إىل التعصـب واالعتسـاف، ينظـر إىل

يقـال، ال إىل من قال. 

)1( يف ط ، س: » وبلغ من نصحه األمة «. 

)2( هــو أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي املري 

ثــم املــي، فقيــه شــافعي، لــه مشــاركات يف عــدد مــن العلــوم، مــن مؤلفاتــه: الزواجــر عن 

اقــرتاف الكبائــر، واإلعــام بقواطــع اإلســام، وتحفــة املحتــاج. كان أشــعري العقيــدة، ذا 

ميــل للتصــوف، شــديد الطعــن عــى بعــض علــامء الســنة كشــيخ اإلســام ابــن تيميــة. ولــد 

مبــر ســنة )909هـ(، وتــويف ســنة )974هـــ(، وقيل: ســنة )973هـ(.

        انظــر: شــذرات الذهــب )370/8(، وفهــرس الفهــارس )337/1(، وجــاء العينــن )27(. 

وانظــر آراءه االعتقاديــة يف كتــاب: آراء ابــن حجــر الهيتمــي االعتقاديــة. 

)3( يف م: » نعلم «. 

)4( يريــد املؤلــف كتــاب: الجوهــر املنظــم يف زيــارة القــرب املكــرم، والكتــاب يــدور موضوعــه 

ــاء يف  ــا ج ــص م ــر ملخ ــا. انظ ــال إليه ــد الرح ــتحباب ش ــارة، واس ــة الزي ــول مرشوعي ح

ــة )47-46(. ــن حجــر الهيتمــي االعتقادي ــاب: آراء اب الرســالة يف كت

)5( يف ط: » سعة «. 

)1( » به  « ساقطة من ط. 

)2( » به « ساقطة من م. 



78

وأمـا مـن شـأنه لـزوم مألوفـه وعادتـه، سـواء كان حقـاً أو غـر حق، 

 فيهـم: ژ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
)2(

 قـال اللـه
)1(

د مـن فقلَـّ

ٿ  ٹ   ژ  ]الزخـرف:23[ عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال ال 
 ،

)3(
الرجـال بالحـق -، فا نخاطبه وأمثاله إال بالسـيف؛ حتى يسـتقيم أوده

 التوحيد ـ بحمـد الله ـ منصـورة، وراياتهم 
)5(

 معوجـه؛ وجنـود
)4(

ويصلـح

بالسـعد واإلقبـال منشـورة، ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ  

]الشـعراء:227[ ، وژ ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ ]املجادلـة:22[، وقـال 

تعاىل: ژ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ژ ]الصافات:173[، ژ ھ  ھ  ھ  ے   

ے   ۓ  ژ ]الـروم:47[، ژۆ  ۆژ  ]األعـراف:128[.
 بعـد القرون 

)6(
هـذا ومـام نحـن عليـه: أن البدعـة ـ وهـي ما حـدث

- مذمومـة مطلقـاً، خافـاً ملـن قـال حسـنة، وقبيحـة ؛ وملـن 
)7(

الثاثـة

)3( يف م: » مقلدا ممن «. 

)4( لفظ الجالة ساقط من م. 

)5( أي: اعوجاجه. انظر: تاج العروس )394/7( مادة: أود.

)6( يف م: » يصح «. 

)7( يف م: » فجنود «. 

) 1 ( يف ط ، س: » حدثت «. 

ــدل  ــة ي ــه يف الرشيع ــل ل ــام ال أص ــدث م ــا أُح ــب -: » م ــن رج ــا اب ــام عرفه ــة –ك )2( البدع

ــة : » البدعــة  ــن تيمي ــال شــيخ اإلســام اب ــوم والحكــم )127/2(. وق ــه «  جامــع العل علي

ــه الصــاة والســام- وهــو مــا مل يأمــر   يف الديــن: هــي مــا مل يرشعــه اللــه ورســوله –علي

ــا  ــا مب ه ــا حدُّ ــاوى )107/4-108(. وأم ــوع الفت ــتحباب «. مجم ــاب أو اس ــر   إيج ــه أم ب

ــه أن املحدثــات  ذكــره املؤلــف  : »مــا حــدث بعــد القــرون املفضلــة «   ؛ فــا يُفهــم من

قتـــال من 

رد الشــرع 

مبألـــوف 

العـــادات

تعــــريف 

البدعـــــة 

وحكمهـا، 

والقول يف 

تقسيمهـــا
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قسـمها خمسـة أقسـام، إال إن أمكـن الجمـع؛ بأن يقـال: الحسـنة ما عليه 

السـلف الصالح، شـاملة للواجبـة واملندوبـة واملباحة، ويكون تسـميتها 

»بدعـة« مجـازاً؛ والقبيحـة ما عـدا ذلك، شـاملة: للمحرمـة واملكروهة - 

فـا بـأس بهـذا الجمع.

 
)1(

فمـن البـدع املذمومـة التـي ننهي عنها: رفـع الصـوت يف مواضع

األذان بغـر األذان، سـواء كان آيـات، أو صـاة عـى النبـي ، أو ذكـرا 

 ليلة الجمعـة، أو رمضـان، أو العيدين، 
)3(

، أو يف
)2(

غـر ذلـك ، بعـد أذان

فكل ذلـك بدعـة مذمومة.

 ونحوه، 
)4(

وقـد أبطلنـا مـا كان مألوفـاً مبكـة مـن التذكـر والرتحيـم

=التــي حــــدثت أثنــاء تلــك القــرون –وإن كانــت قليلــة- ال تعــد بدعــة رشعــا؛ وإمنــا ميكن 

حمــل كامــه عــى أحــد أمريــن: إمــا أنــه أراد: مــا خالــف إجــامع ســلف األمــة وجانــب 

طريقتهــم؛ وهــذا حــد صحيــح؛ ألن البــدع –وهــي التــي ال أصــل لهــا يف الرشيعــة- مخالفــة 

 : ــام ــيخ اإلس ــول ش ــر ق ــه نظ ــون كام ــا؛ فيك ــح قطع ــلف الصال ــه الس ــا كان علي  مل

 » البدعــة مــا خالفــت الكتــاب والســنة أو إجــامع ســلف األمــة؛ مــن االعتقــادات

ــب  ــب؛ ألن غال ــه عــى الغال ــاوى )346/18(. أو يحمــل كام ــادات «. مجمــوع الفت والعب

البــدع إمنــا حدثــت بعــد انقضــاء القــرون املفضلــة، واللــه أعلــم.

)3( يف م: » موضع «. 

)1( جملــة: » بغــر األذان، ســواء كان آيــات، أو صــاة عــى النبــي ، أو ذكــر غــر ذلــك بعــد 

أذان « ســاقطة مــن م. 

)2( يف م: » ويف «. 

)3( يف م: » الرتخيـم «. يقـول محمـد طاهـر الكـردي يف كتابـه: التاريـخ القويـم )268/6(: » ومن 

عاداتهـم ]أي أهـل مكـة[ أن املؤذنن باملسـجد الحرام كانـوا يصعـدون إىل املنائر واملآذن 

منـــــاذج 

من البــدع 

املذمومـة
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واعـرتف علـامء املذاهـب أنـه بدعة.

؛ 
)2(

 الجمعة
)1(

  ومنهـا: قـراءة الحديث عـن أيب هريرة بن يدي خطبـة

 .
)5(

 الجامع الصغر بأنه بدعة
)4(

 رصح شارح
)3(

فقد

املولـد  سـرة   
)6(

لقـراءة مخصـوص  وقـت  يف  االجتـامع  ومنهـا: 

ـرـ  ،   أنـه قربـة مخصوصـة مطلوبـةـ  دون علم السِّ
)7(

الرشيـف، اعتقـاداً 

=يف كل ليلـة بعـد ثلثـي الليـل، أي قبل الفجـر بنحو سـاعتن؛ يدعون الله تعاىل ويسـبحونه 

ويطلبـون منـه عـز شـأنه العفـو والغفـران والرحمـة والرضـوان بأعـى أصواتهم، ويسـمونه: 

)الرتحيـم والتذكـر(، فمـن دعواتهم وأقوالهـم: يا أرحم الراحمـن ارحمنا ... هـذا ما نحفظه 

مـام كان يقولـه أهـل مكـة يف منـارات املسـجد الحـرام وقـت السـحر –قبيـل الفجـر بنحـو 

سـاعة، وهـذا يقولـون لـه )الرتحيم(، ثـم بعد انتهـاء الرتحيم بنحو نصف سـاعة يؤذنـون أذان 

   .» الفجر 

)4( يف م: » خطيب «. 

)5( يشــر إىل قولــه عليــه الصــاة والســام: )إذا قلــت لصاحبــك يــوم الجمعــة أنصــت واإلمــام 

يخطــب فقــد لغــوت(. أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب الجمعــة، بــاب اإلنصات 

يــوم الجمعــة واإلمــام يخطــب )414/2( مــع الفتــح، برقــم )394(، ومســلم يف صحيحــه، 

يف كتــاب الجمعــة، بــاب اإلنصــات يــوم الجمعــة يف الخطبــة )853/2( برقــم )851( ، مــن 

 .  حديــث أيب هريــرة

)1( يف م: » وقد «. 

)2( يف م: » رشاح «. 

)3( كأن املؤلــف يقصــد بالشــارح: املنــاوي يف كتابــه: فيــض القديــر. وقــد بحثــت يف 

الكتــاب فلــم أقــف عــى مــا ذكــر. وممــن نــص عــى بدعيــة ذلــك: الشــقري يف الســنن 

واملبتدعــات )49(.

)4( يف ط ، س: » عى من يقرأ «. 

)5( يف م: » واعتقاد «. 
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فـإن ذلـك مل يـرد. 

ومنها: اتخاذ املسابح؛ فإنا ننهى عن التظاهر باتخاذها. 

ومنهـا: االجتـامع عـى رواتـب املشـايخ برفـع الصـوت، وقـراءة 

، والتوسـل بهـم يف املهـامت، كراتـب السـامن ؛ وراتب 
)1(

الفواتـح لهـم

الحـداد ونحوهـام، بل قد يشـتمل ما ذكر عـى رشك أكـرب؛ فيقاتَلون عى 

 أنـه عى هذه الصـورة املألوفة 
)4(

 أُرشـدوا إىل
)3(

 منه
)2(

ذلـك، فإن سـلِموا

  .
)6(

، فـإن أبـوا عّزرهـم الحاكم مبا يـراه رادعـاً
)5(

غـر سـنة بل بدعـة

مانـع  فـا  الكتـاب والسـنة،  العلـامء املنتخبـة مـن  وأمـا أحـزاب 

 ، واملواظبـة عليهـا؛ فـإن األذكار، والصـاة عـى النبـي 
)7(

مـن قراءتهـا

واالسـتغفار، وتـاوة القـرآن، ونحـو ذلـك مطلـوب رشعـاً، واملعتنـي بـه 

)6( » لهم « ساقطة من ط ومن س.

)7( يف م: » سلم «. 

)8( أي الرشك، ويف ط: » من «. 

)9( » إىل « ساقطة من م.

)1( يف ط زيادة: » فذاك «.

       قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة: » ومــن أشــد النــاس عيبًــا مــن يتخــذ حزبـًـا ليــس مبأثــور عن 

ــا لبعــض املشــايخ- ، ويــدع األحــزاب النبويــة التــي كان يقولهــا  النبــي  -وإن كان حزب

ســيد بنــي آدم، وإمــام الخلــق، وحجــة اللــه عــى عبــادة «. مجمــوع الفتــاوى )525/22(.

)2( يف م: » رآه ردعا «. 

)3( كلمة » قراءتها « مطموسة يف م. 
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 مأجـور، فكلـام أكـر منـه العبـد كان أوفر ثوابـاً، لكن عـى الوجه 
)1(

مثـاب

:
)3(

 وال تحريـف ، وقـد قـال تعـاىل
)2(

 املـرشوع، مـن دون تنطـع وال تغيـر

ڄ   :ژ 
)4(

تعـاىل وقـال  ]األعـراف:55[  ھژ   ھ    ہ   ہ   ژ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  ]األعـراف :180[ . وللـه در النـووي يف جمعـه 
.

)5(
كتـاب األذكار، فعـى الحريـص عـى ذلـك بـه، ففيـه الكفاية للموفـق

  النبـي 
)6(

ومنهـا: مـا اعتيـد يف بعـض البـاد، مـن قـراءة مـدح

 بالصاة عليـه واألذكار والقـراءة، ويكون بعد 
)7(

بقصائـد بألحـان، وتُخلط

 عـى هـذه الهيئـة مـن القرب، بـل تتوهم 
)8(

صـاة الرتاويـح، ويعتقدونـه

؛ فيُنهـى عـن ذلك. 
)9(

العامـة أن ذلـك مـن السـنن املأثـورة املؤكـدة

ـــا،  ـــة فيه ـــأس بالجامع ؛ ال ب
)10(

ـــنة ـــي س ـــح فه ـــاة الرتاوي ـــا ص وأم

ـــا. ـــة عليه واملواظب

)4( يف م: » واملعتني فيه املثاب عليه «. 

)5( يف م: » تغر «، ويف ط: » تغبر «. واملعنى: أي با تغير عن الوجه املرشوع. 

)6( يف م: » فقد قال الله «. 

)7( يف م: » وقال الله «. 

)8( يف م الكلمة غر واضحة، وكأنها: » للموقنن «. 

)1( يف ط ، س: » مولد «. 

)2( يف م ، س: » ويخلط «. 

)3( يف م: » يعتقدونه «. 

)4( » املؤكدة « ساقطة من ط ومن س. 

)5( يف ط ، س: » فسنة «. 
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ومنها: ما اعتيد يف بعض الباد من صاة الخمسة الفروض بعد آخر 

 ذلك 
)1(

جمعة من رمضان؛ وهذه من البدع املنكرة إجامعاً؛ فيُزجرون عن

.
)2(

أشّد الزجر

ومنها رفع الصوت بالذكر عند حمل امليت، أو عند رش القرب باملاء، 

 .
)3(

وغر ذلك مام مل يرد عن السلف

 املغريب كتاباً نفيساً، سامه: »الحوادث 
)4(

وقد ألف الشيخ الطُرطُويش

؛ فعى املعتني بدينه بتحصيله.
)6(

، واختره أبو شامة املقديس
)5(

والبدع«

)6( يف م: » عى «. 

)7( انظر: السنن واملبتدعات )157(.

)8( يف م: » مبا مل يرد عمن سلف «. 

)1( يف م: » الطرطــويس «. والطُرطُــويش –نســبة إىل طُرطُوشــة: مدينــة باألندلــس- هــو أبــو بكــر 

محمــد بــن الوليــد القــريش الفهــري األندلــيس، يعــرف بابــن رَنَدقــة، ولــد ســنة )451هـــ(، 

ــى  ــا وتلق ــداد وغره ــل إىل بغ ــه، ورح ــه ل ــتهر بصحبت ــي واش ــن الباج ــم ع ــذ العل وأخ

العلــم عــن خائــق. لــه مــن املصنفــات ســوى كتابــه الســابق: رشح رســالة ابــن أيب زيــد، 

ومختــر تفســر الثعالبــي. تــويف  باإلســكندرية ســنة )520هـــ(.

       انظــر: وفيــات األعيــان )262/4-264(، وســر أعــام النبــاء )490/19-496(، وشــجرة 

ــة )125-124/1(.          ــور الزكي الن

ــدع  ــكار الب ــى إن ــث ع ــوادث «، ويف س: » الباع ــدع والح ــكار الب ــث يف إن )2( يف م: » الباع

والحــوادث«.  

ــدع  ــكار الب ــى إن ــث ع ــاب: الباع ــف كت ــراد املؤل ــريب «. وم ــامة املغ ــن ش )3( يف س: » اب

والحــوادث. ووصــف هــذا الكتــاب بأنــه اختصــار للبــدع والحــوادث للطرطــويش محــل 

ــس  ــادره ولي ــن مص ــه م ــرب أن ــن، واألق ــن الكتاب ــة ب ــذا باملقارن ــر ه ــام يظه ــر، ك نظ

ــه. ــاًرا ل اختص

       وأبــو شــامة هــو أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن إســامعيل بــن إبراهيــم الدمشــقي املقديس، 

من الكتب 

املــــؤلفة 

يف بيــــان 

البــــــدع
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وإمنـا ننهـى عـن البـدع املتخـذة دينـاً وقربـة. وأما مـاال يُتخـذ ديناً 

 ننهى 
)1(

وقربـة؛ كالقهـوة، وإنشـاء قصائـد الغـزل ، ومـدح امللـوك ؛ فـا

عنـه، مـا مل يخلـط بغـره؛ إمـا ذكـر أو اعتـكاف يف مسـجد ويعتقـد أنـه 

قربـة؛ ألن حسـان رّد عـى أمـر املؤمنـن عمر بـن الخطـاب ، وقال: 

.
)3(

 أنشـدته بـن يـدي مـن هو خـر منـك، فقبل عمـر
)2(

قـد

ويحـّل كل لعـب مبـاح؛ ألن النبـيَّ  أقّر الحبشـة عـى اللعب يف 

 .
)4(

 يـوم العيد، يف مسـجده

ويحـل الرجـز والحـداء يف نحـو العـامرة، والتدريـب عـى الحرب 

ــث  ــراءات والحدي ــدة كالق ــون عدي ــن يف فن ــق، كان ذا متك ــنة )599هـــ( بدمش ــد س =ول

والنحــو وغرهــا، ووصــف ببلوغــه درجــة االجتهــاد. صنــف مصنفــات عــدة؛ منهــا الكتــاب 

الســابق، وضــوء الســاري إىل معرفــة رؤيــة البــاري، ومختــر تاريــخ ابــن عســاكر. تــويف 

 بدمشــق ســنة )665هـــ(.

ــاظ )1462-1460/4(،  ــرة الحف ــربى )165/8-168(، وتذك ــافعية الك ــات الش ــر: طبق        انظ

ــة الوعــاة )77/2(. وبغي

)1( يف م: » فلم «. 

)2( » قد « ساقطة من م. 

)3( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب بــدء الخلــق، بــاب ذكــر املائكــة )304/6( مــع 

الفتــح، برقــم )3212(، ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب فضائــل 

حســان بــن ثابــت   )1932/4( ، برقــم )2485(.

)4( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب الصــاة، بــاب أصحــاب الحــراب يف املســجد 

)549/1( مــع الفتــح، برقــم )454(، ومســلم يف صحيحــه يف كتــاب صــاة العيديــن، بــاب 

الرخصــة يف اللعــب الــذي ال معصيــة فيــه يف أيــام العيــد )1932/2( برقــم )609( ، مــن 

. حديــث عائشــة

البــــــدع 

املذمومـة 

هـي مــــا 

تعلقــــت 

بالديـــــن 

فقـــــــط

ما يحــــل 

من اللهــو 

واللعـــب 

ونحـــــوه
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، وما يورث الحامسـة فيه، كطبل الحـرب، دون آالت املاهي؛ 
)1(

بأنواعـه

فإنهـا محرمة، والفـرق ظاهر. 

)بعثـــت   : قـــال  وقـــد  العـــرس،  بـــدف  بـــأس  وال 

ديننـــا  أن يف  يهـــود  )لتعلـــم  وقـــال:   ،
)2(

الســـمحة(   بالحنيفيـــة 

.
)3(

فسحة( 

هـذا وعندنـا أن اإلمام ابـن القيم وشـيخه: إماما حق من أهل السـنة، 

وكتبهـم عندنـا مـن أعز الكتـب، إال أنـا غر مقلديـن لهم يف كل مسـألة؛ 

 . فـإن كل أحـد يؤخـذ من قوله ويـرتك إال نبينـا محّمًدا

 يف عـدة مسـائل، منهـا : طـاق الثـاث 
)4(

ومعلـوم مخالفتنـا لهـام

)5( يف م: » بأنواع «. 

)1( أخرجــه الخطيــب البغــدادي يف تاريــخ بغــداد )209/7( بلفــظ: » بعثــت بالحنيفيــة الســمحة 

ـ أو الســهلةـ  ، ومــن خالــف ســنتي فليــس منــي  « مــن حديــث جابــر ، وضعفــه األلبــاين 

ــم )22291(،  ــند )624/36( برق ــد يف املس ــه أحم ــع )10/2(. وأخرج ــف الجام يف ضعي

ــة؛  ــة وال بالنراني ــث باليهودي ــه: )إين مل أبع ــث، وفي ــن حدي ــة ضم ــث أيب أمام ــن حدي م

ــاري  ــح الب ــه فت ــب يف كتاب ــن رج ــه اب ــد ضعف ــمحة(. وق ــة الس ــت بالحنيفي ــي بعث ولكن

ــة – ــن الصحاب ــدد م ــن ع ــث ع ــدة أحادي ــاء يف ع ــد ج ــظ ق ــذا اللف ــر أن ه )136/1(. غ

ومنهــا الحديــث الــذي بعــده ـ مــن طــرق يشــد بعضهــا بعضــا؛ فهــو حديــث حســن، انظــر 

ــة )1027-1022/6(.  ــة الصحيح ــك يف السلس ــل ذل تفصي

)2( أخرجــه أحمــد ولفظــه: )لتعلــم يهــود أن يف ديننــا فســحة، إين أرســلت بحنيفيــة ســمحة(، 

ــد  ــر: املقاص ــن، انظ ــث حس ــو حدي ــم )24855( ـ وه ــند )349/41( برق ــر: املس انظ

ــة )1024/6(. ــث الصحيح ــلة األحادي ــنة )126(، وسلس الحس

)3( يف م: » لهم «. 

مـــوقفهم 

مـــــــــن 

اإلماميـن: 

ابن تيميــة 

وابن القيم
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 .
)2(

؛ فإنـا نقول بـه تبعـاً لألمئـة األربعة
)1(

بلفـظ واحـد يف مجلـس واحـد

ـــه يف  ـــاء ب ـــب الوف ـــزاً، ويج ـــذر جائ ـــاً، والن ـــف صحيح ـــرى الوق ون

ـــة. ـــر املعصي غ

ومـن البـدع املنهـي عنهـا: قـراءة الفواتـح للمشـايخ بعـد الصلوات 

الخمـس، واإلطـراء يف مدحهـم، والتوسـل بهـم عـى الوجـه املعتاد يف 

كثـر مـن البـاد، وبعـد مجامـع العبـادات، معتقديـن أن ذلك مـن أكمل 

القـرب، وهـو رمبـا جـر إىل الـرشك مـن حيـث ال يشـعر اإلنسـان؛ فـإن 

اإلنسـان يحصـل منـه الرشك مـن دون شـعور بـه لخفائه، ولـوال ذلك ملا 

اسـتعاذ النبـي منـه بقولـه: )اللهـم إين أعـوذ بـك أن أرشك بـك شـيئاً وأنا 

 .
)5(

، إنـك أنـت عام الغيـوب(
)4(

، واسـتغفرك ملـا ال أعلـم
)3(

أعلـم

ــن  ــرز عـ ــامت، والتحـ ــذه الكلـ ــى هـ ــة عـ ــي املحافظـ وينبغـ

ـــنقض   تُـ
)6(

ـــا ـــال: ) إمن ـــاب ق ـــن الخط ـــر ب ـــإن عم ـــن؛ ف ـــا أمك ـــرشك م ال

)4( » واحد « ساقطة من ط ومن س. 

)5( » األربعة « ساقطة من م ومن ط.

)1( يف م: » أعلمه «. 

)2( يف م: » أعلمه «. 

)3( قطعــة مــن حديــث أخرجــه البخــاري يف األدب املفــرد برقــم )716( ، مــن حديــث معقــل 

ابــن يســار ، دون قولــه: )إنــك أنــت عــام الغيــوب( . وصححــه األلبــاين يف صحيــح 

األدب املفــرد )266(. 

)4( » إمنا « ساقطة من م. 

مــن البــدع 

املذمومــة

خطــــــــر 

ــرك الشــــ
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ـــرف  ـــن ال يع ـــام م ـــل يف اإلس ، إذا دخ
)1(

ـــروة ـــروة ع ـــام ع ـــرى اإلس ع

ـــد  ـــرشك ، ويعتق ـــل ال ـــه يفع ـــك ألن ـــال؛ وذل ـــام ق  ، أو ك
)2(

ـــة( الجاهلي

أنـــه قربـــة، نعـــوذ باللـــه مـــن الخـــذالن، وزوال اإلميـــان.

، وهو 
)3(

هـذا مـا حـرين حـال املراجعة مـع املذكـور مـدة تـردده

يطالبنـي كل حـن بنقـل ذلـك وتحريـره، فلـام ألـّح عـي نقلـت لـه هذا 

 
)4(

مـن دون مراجعـة كتـاب، وأنـا يف غاية االشـتغال مبا هـو أهّم مـن أمر

الغزو. 

فمـن أراد تحقيـق مـا نحـن عليـه فليقـدم علينـا الدرعيـة، فسـرى 

مـا يـرس خاطـره، ويقـر ناظـره، مـن الـدروس يف فنـون العلـم، خصوصاً 

التفسـر والحديـث، ويـرى مـا يبهـره بحمـد الله وعونـه من إقامة شـعائر 

الديـن، والرفـق بالضعفـاء والوفـود واملسـاكن.

)5( يف م هنا زيادة: » قالوا: متى؟ قال: «. 

ــة  ــه، انظــر: منهــاج الســنة النبوي ــه غــر واحــد عن ــر مشــهور عــن عمــر ، نقل )1( هــذا األث

الســالكن  ومــدارج   ،)54/15  ،301/10  ( الفتــاوى  ومجمــوع   ،)590/4  ،398/2(

ــه –بعــد بحــث- مســنًدا، ومــام يقــرب لــه يف املعنــى مــن كام  )373/1(. ومل أقــف علي

ــن مل  ــم م ــرب؛ إذا ويل أمره ــك الع ــى تهل ــة مت ــت و رب الكعب ــد علم ــه: )ق ــر قول عم

ــتدرك يف  ــم يف املس ــه الحاك ــة( أخرج ــر الجاهلي ــج أم ــول ، و مل يعال ــب الرس يصح

كتــاب الفــن واملاحــم )475/4( برقــم )8318(، وقــال الذهبــي يف التلخيــص: »صحيح«. 

ــة )243/7(.   ــم يف الحلي ــو نعي ــوه أب ــرج نح وأخ

ــي قبلهــا ســاقطة أيضــا. ومقصــود املؤلــف باملذكــور:  ــردد «، وكلمــة » مــدة « الت )2( يف م: » ت

حســن الحبــاين الــذي تقــدم ذكــره والتعريــف بــه. 

)3( » أمر « ساقطة من س. 
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، وتنزيـه الباطـن من رذائـل املعايص 
)1(

وال ننكـر الطريقـة الصوفيـة

املتعلقـة بالقلب والجوارح، مهام اسـتقام صاحبها عى القانون الرشعي، 

 وال 
)2(

واملنهـج القويـم املرعـي، إال أنا ال نتكلـف له تأويـات يف كامه

 ونسـتنر ونتوكل يف جميـع أمورنا إال 
)3(

يف أفعالـه، وال نعـّول ونسـتعن

عـى اللـه تعـاىل، فهو حسـبنا ونعـم الوكيل، نعـم املوىل ونعـم النصر، 

.
)5(

 محمـد وآله وصحبه وسـلم
)4(

وصـى الله عى سـيدنا

)1( بــّن الشــيخ  مــراده بالطريقــة الصوفيــة التــي ال ينكرهــا أمئــة الدعــوة اإلصاحيــة؛ وهــي: 

تنزيــه الباطــن مــن رذائــل املعــايص املتعلقــة بالقلــب والجــوارح بــرشط كــون ذلــك وفــق 

ــف  ــن تعري ــا اشــتهر م ــف يف هــذا اإلطــاق عــى م ــد ســار املؤل ــون الرشعــي. وق القان

التصــوف يف ابتــداء أمــره. انظــر: تلبيــس إبليــس )161(، ومقدمــة ابــن خلــدون )584/2(

ــا  ــا وانحرافاته ــا وبدعه ــا منهجه ــة له ــة مبتدع ــك طريق ــد ذل ــوف بع ــى التص ــم  أضح ث

وشــطحاتها، وغنــي عــن البيــان أن التصــوف بهــذا املفهــوم ليــس مقصــود املؤلــف –كــام 

ــة  ــه- وال غــره مــن علــامء أهــل الســنة عمومــا وأمئــة الدعــوة اإلصاحي هــو رصيــح قول

ــة  ــه غاي ــذه ومــن بعدهــم مــن العلــامء منكــرون ل ــإن الشــيخ محمــدا وتامي خصوصــا؛ ف

اإلنــكار، وكتبهــم تطفــح بذلــك. ويف هــذا يقــول الشــيخ إســحاق بــن عبــد الرحمــن بــن 

حســن  مبينــا موقــف الشــيخ محمــد مــن التصــوف املنحــرف: » وال يــرى مــا ابتدعتــه 

ــادات  ــنته، يف العب ــه  وس ــول الل ــدي رس ــة له ــق املخالف ــدع والطرائ ــن الب ــة م الصوفي

ــنية )527/1(. ــدرر الس ــرشع  «. ال ــة لل ــوات واألذكار املخالف والخل

)2( يف م: » إال أنا ال نتكلف له التأويات يف كل أمر «. 

)3( يف م: » وال نستعن «. 

)4( » سيدنا « ساقطة من ط. 

)5( يف س زيــادة: » قــال ذلــك: عبــد اللــه بــن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب عفــا اللــه عنــه 

واملســلمن «. 

          وهنا ختام هذه الرسالة الجليلة، غفر الله ملؤلفها، ونفع بها.

تطهيــــــر 

الباطــــــن 

وفــــــــق 

ــون  قانـــــ

الشـــــرع
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قائمة املصادر

ـ القرآن الكريم

ـ آراء ابـن حجـر الهيتمـي االعتقاديـة  ـ  عـرض وتقويـم يف ضـوء عقيـدة 

السـلف، ملحمـد بن عبد العزيز الشـايع، مكتبـة دار املنهـاج، ط األوىل 

1427هـ.

ـ أربـع رسـائل فقهية، للشـيخ عبد الله بـن محمد بن عبـد الوهاب، تحقيق 

عبد املحسـن بن محمد املنيف، دار السـنة، ط األوىل 1428هـ.

ـ إرشـاد السـائل إىل دالئـل املسـائل، ملحمـد بـن عي الشـوكاين، ضمن 

الرسـائل السـلفية، دار الكتب العلميـة، ط 1348هـ.

ـ إرواء الغليـل يف تخريـج أحاديـث منـار السـبيل، ملحمـد نـارص الديـن 

األلبـاين، املكتـب اإلسـامي، ط الثانيـة 1405هــ

ـ األعالم، لخر الدين الزركي، دار العلم للماين، ط التاسعة 1990م.

ـ أعـالم املكيـني ـ   مـن القرن التاسـع إىل القرن الرابـع عرش الهجري، لعبد 

الله املعلمي، مؤسسـة الفرقان، ط األوىل 1421هـ.

ـ إعـالم املوقعـني عـن رب العاملـني ، البـن قيـم الجوزيـة تحقيـق محمد 

محـي الديـن عبـد الحميـد ، املكتبـة العريـة ، ط 1407هـ.
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ـ إغاثـة اللهفان من مصايد الشـيطان، البن قيم الجوزيـة ، دار الرتاث العريب 

بالقاهرة، ط األوىل 1403هـ .

ـ أقاويـل الثقـات، ملرعـي الكرمـي الحنبـي، تحقيـق شـعيب األرنـؤوط، 

مؤسسـة الرسـالة، ط األوىل 1406هــ.

ـ بغيـة الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، لجال الدين السـيوطي، تحقيق 

محمد أبو الفضـل إبراهيم، املكتبة العرية 1419هـ

ـ تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، ملرتـى الزبيـدي، تحقيـق عبـد 

السـام هـارون، وزارة اإلرشـاد الكويتيـة ط الثانيـة 1415هــ

معلومات  )بدون  العلمية  الكتب  دار  البغدادي،  للخطيب  بغداد،  تاريخ  ـ 

الطبع(.

ـ تاريـخ البـالد العربيـة السـعودية ـ   عهد سـعود الكبـر-، د. منر العجاين 

)بـدون معلومات النـرش والطبع(.

الثالثة  ط  تهامة،  مكتبة  باسامة،  لحسن  الحرام،  املسجد  عامرة  تاريخ  ـ 

1400هـ.

ـ التاريـخ القويـم ملكـة وبيت اللـه الكريـم، ملحمد طاهر الكـردي، توزيع 

مكتبة األسـدي مبكة، ط الثالثـة 1425هـ.

ـ تحصيل املرام يف أخبار البيت الحرام، ملحمد بن أحمد املالي املعروف 

بالصباغ، تحقيق عبد امللك بن دهيش، مكتبة األسدي، ط األوىل 1424هـ
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ـ تحفـة املريـد رشح جوهرة التوحيدإلبراهيم بـن محمد البيجوري، تحقيق 

عي جمعة، دار السـام،ط األوىل 1422 هـ.

ـ تذكـرة الحفـاظ، للذهبـي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب )بـدون معلـوات 

الطباعـة(.

ـ تفسـري القـرآن العظيـم ، أليب الفـداء إسـامعيل بـن كثـر، تحقيـق سـامي 

السـامة، دار طيبـة، ط األوىل 1422هــ.

ـ تلبيـس إبليـس، البن الجـوزي، بتصحيح وتعليـق إدارة الطباعـة املنرية، 

مكتبـة الدعوة اإلسـامية، 1368هـ.

ـ تيسـري العزيـز الحميـد يف رشح كتـاب التوحيد،للشـيخ سـليامن بن عبد 

اللـه بـن محمد،املكتب اإلسـامي، بـروت، ط السـابعة 1408هـ

ـ جامـع الرتمـذي، أليب عيـى محمد بـن عيى الرتمـذي، تحقيق : أحمد 

محمد شـاكر، دار الكتب العلميـة، بروت .

ـ جامـع شـمل أعـالم املهاجريـن املنتسـبني إىل اليمـن وقبائلهـم، محمـد 

بامطـرف، الهيئـة العامـة للكتـاب بصنعـاء، ط 1998م. 

ـ جامـع العلـوم والحكـم البـن رجب، تحقيق: شـعيب األرنـؤوط وإبراهيم 

باجس، مؤسسـة الرسـالة، ط الثانية 1413هـ.
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ـ جـالء األفهـام، البـن القيـم، تحقيـق زائـد النشـري، دار عـامل الفوائد، ط 

1425هـ األوىل 

ـ جـالء العينـني يف محاكمـة األحمديـن، لنعـامن األلـويس، دار الكتـب 

العلميـة، )بـدون معلومـات الطبـع(.

ـ جـواب أهـل السـنة النبويـة يف نقـض كالم الشـيعة والزيدية، لعبـد الله بن 

محمـد بـن عبد الوهـاب، ضمـن مجموعة الرسـائل واملسـائل النجدية.

ـ حليـة األوليـاء، أليب نعيـم األصبهـاين، دار الكتـب العلميـة، ط األوىل 

1409هـ.

ـ الـدرر السـنية يف األجوبـة النجدية، جمع عبد الرحمن بن قاسـم النجدي، 

الطبعة السادسة 1417هـ. 

ـ الـرد عـىل الجهميـة، لعثـامن بـن سـعيد الدارمي، تحقيـق بدر البـدر، دار 

ابن األثـر، ط الثانيـة 1416هـ.

ـ روضـة الناظـر وجنـة املناظـر ملوفق الديـن ابن قدامة املقـديس، تحقيق 

عبـد الكريم النملة، مكتبة الرشـد بالريـاض، ط األوىل 1413هـ

ـ سلسـلة األحاديـث الصحيحـة، ملحمـد نـارص الديـن األلبـاين، مكتبـة 

املعـارف ، ط الثانيـة 1407 هــ.

ـ سـنن ابـن ماجـه، ملحمـد بـن يزيـد القزوينـي، تحقيـق محمد فـؤاد عبد 

الباقـي، دار الفكـر للطباعـة ، )بـدون معلومـات الطبع(
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ـ سـنن أيب داود، أليب داود سـليامن بن األشعث السجستاين األزدي، تعليق 

محمد عبدالحميد، دار الكتب العلمية.

ـ السـنن الكـربى أليب بكـر أحمـد بـن الحسـن البيهقـي )458 هــ(. دار 

املعرفـة، بـروت، )بـدون معلومـات الطبـع(.

العلمية  الكتب  دار  الشقري،  السام  عبد  ملحمد  واملبتدعات،  السنن  ـ 

1395هـ.

ـ سـري أعـالم النبـالء، للذهبي، تحقيق شـعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسـة 

الرسـالة بروت، ط األوىل 1409 هـ.

ـ شـجرة النـور الزكية يف طبقات املالكية، ملحمد بـن محمد مخلوف، دار 

الفكر )بـدون معلومات الطبع(.

ـ شـذرات الذهـب يف أخبـار مـن ذهـب، البن العـامد الحنبـي، دار الفكر 

)بـدون معلومـات الطبع(.

ـ رشح املقاصـد، ملسـعود بـن عمـر التفتـازاين، تحقيـق عبـد الرحمـن 

عمـرة، منشـورات الرشيـف الـريض، ط األوىل 1409هــ.

ـ شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام، لتقـي الديـن الفـايس، تحقيـق عمـر 

تدمـري، دار الكتـاب العـريب، ط األوىل 1405هــ

ـ صحيـح األدب املفـرد، محمـد نـارص الديـن األلبـاين، دار الصديـق، ط 

الثانيـة 1415هـ
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ـ صحيـح البخـاري، ملحمـد بن إسـامعيل البخاري ، مع فتـح الباري البن 

. حجر 

ـ صحيـح سـنن الرتمـذي، لأللبـاين، مكتب الرتبيـة العريب لـدول الخليج، 

ط األوىل 1408 هـ.

ـ صحيـح مسـلم، ملسـلم بـن الحجاج القشـري، تحقيق محمد فـؤاد عبد 

الباقي، دار الحديـث، ط األوىل 1412هـ .

ـ الرصاع بني اإلسالم والوثنية، لعبد الله القصيمي، ط الثالثة 1427هـ.

ـ صيانـة اإلنسـان مـن وسوسـة الشـيخ دحالن، ملحمد بشـر السهسـواين، 

مكتبـة ابن تيميـة، ط الرابعـة 1410هـ.

ـ ضعيـف الجامـع الصغـري وزيادته، ملحمد نارص الديـن األلباين، املكتب 

اإلسامي، ط الثانية 1399هـ.

ـ الضيـاء الشـارق يف رد شـبهات املـاذق املـارق، لسـليامن بـن سـحامن، 

تحقيـق عبد السـام ابـن برجـس، دار العاصمـة، ط الرابعـة 1412هـ

ـ طبقـات الشـافعية الكربى، لتاج الدين السـبي، تحقيـق: محمد الطناحي 

وعبـد الفتـاح الحلو، دار إحيـاء الكتب العربية )بـدون معلومات الطبع(.

ـ عجائـب اآلثـار يف الرتاجـم واألخبار، لعبد الرحمـن الجربيت، تحقيق عبد 

الرحيم عبدالرحمـن، دار الكتب املرية 1998م.
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ـ عقيـدة السـلف وأصحـاب الحديـث أليب عثامن الصابـوين تحقيق نارص 

الجديـع، دار العاصمة الريـاض، ط الثانية 1419هـ.

ـ علـامء نجـد خالل مثانية قـرون، لعبد الله البسـام، دار العاصمة، ط الثانية 

1419هـ.

ـ العلـو للعـي العظيـم، للذهبـي، تحقيـق عبد اللـه الـرباك، دار الوطن، ط 

1420هـ. األوىل 

ـ عنـوان املجـد يف تاريـخ نجـد، عثامن بن بـرش النجدي، مكتبـة الرياض 

الحديثـة )بدون معلومـات الطبع(.

ـ فتـح البـاري بـرشح صحيـح البخـاري، البـن حجـر العسـقاين، تحقيق 

محـب الديـن الخطيـب، دار املعرفـة  )بـدون معلومـات الطبع(.

ـ فتـح البـاري يف رشح صحيـح البخـاري، البـن رجـب الحنبـي، تحقيـق 

طـارق بـن عـوض اللـه، دار ابـن الجـوزي، ط الثانيـة 1422هـ.

ـ فتـح رب الربيـة بتلخيـص الحمويـة، ملحمد بن صالـح العثيمن، ضمن: 

رسـائل يف العقيدة، دار طيبـة ط الثانية 1406هـ.

ـ الفتـوى الحمويـة الكـربى، لشـيخ اإلسـام ابـن تيميـة، تحقيـق حمـد 

1419هــ. األوىل  ط  الصميعـي،  دار  التويجـري، 

ـ فهـرس الفهـارس واألثبـات، لعبد الحـي الكتاين، تحقيق إحسـان عباس، 

دار الغـرب اإلسـامي، ط الثانية 1402هـ.



100

ـ القديـم والحديـث، ملحمـد كـرد عـي، املكتبـة التجاريـة الكـربى، ط 

األوىل 1343هــ.

ـ كتـب حـذر منهـا العلـامء، مشـهور حسـن سـلامن، دار الصميعـي، ط 

األوىل 1415هــ.

ـ مـا جـاد بـه الزمـان من أخبـار مدينة حبـان، ملحمد بن عبـد الله املحضار 

)بدون معلومـات الطبع والنرش(.

ـ مثـري الوجـد يف أنسـاب ملـوك نجد، لراشـد بـن عي بن جريـس، تحقيق 

أيب عبـد الرحمـن ابن عقيل الظاهـري، دارة امللك عبد العزيـز، ط الثانية 

1419هـ

ـ مجموعة الرسـائل واملسـائل النجدية، لبعض علامء نجـد، دار العاصمة، 

ط الثالثة ، 1412هـ.

ـ مجمـوع فتاوى شـيخ اإلسـالم ابن تيميـة ، جمع عبد الرحمن ابن قاسـم ، 

مجمـع امللك فهد لطباعة املصحف باملدينـة ، 1416هـ.

ـ املختـرص مـن كتـاب نـرش النور والزهـر يف تراجـم أفاضل مكـة لعبد الله 

مـرداد أبـو الخـري، اختصار محمـد العامودي ومحمد عي، عـامل املعرفة 

بجـدة، ط الثانية 1406هـ.

ـــم  ـــن قي ـــتعني الب ـــاك نس ـــد وإي ـــاك نعب ـــازل إي ـــني من ـــالكني ب ـــدارج الس ـ م

الجوزيـــة، مراجعـــة لجنـــة مـــن العلـــامء بـــإرشاف النـــارش، دار الحديـــث 

ـــع(. ـــات الطب ـــدون معلوم )ب
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ـ املسـتدرك عـىل الصحيحـني، أليب عبد الله الحاكم النيسـابوري، تحقيق 

مصطفى البنـا، دار الكتب العلمية، بـروت، ط األوىل1411هـ

ـ مسـند اإلمام أحمد، تحقيق شـعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسـة الرسـالة، 

بـروت ، ط األوىل 1416 هـ.

ـ مشـاهري علـامء نجـد وغريهم، لعبد الرحمـن بن عبد اللطيف آل الشـيخ، 

دار الياممة، ط األوىل 1392هـ.

ـ مصـادر الفكـر اإلسـالمي يف اليمـن، لعبد الله الحبـي، املجمع الثقايف 

، أبـو ظبي 1425هـ.

ـ املصنـف لعبـد الـرزاق الصنعـاين، تحقيـق مصطفى األعظمـي، املكتب 

اإلسـامي، بروت.

ـ املغنـي البـن قدامـة املقـديس، تحقيـق عبـد اللـه الـرتيك وعبـد الفتـاح 

الحلـو، هجـر للطباعـة، القاهـرة، ط الثانيـة 1413هـ

ـ املقاصـد الحسـنة يف بيـان كثـري مـن األحاديـث املشـتهرة عىل األلسـنة، 

للسـخاوي، تصحيـح وتعليق: عبد اللـه الصديق، دار الكتـب العلمية، ط 

األوىل 1407 هـ.

ـ مقدمة ابن خلدون، الدار التونسية للنرش، 1984م.

ـ منهـاج السـنة النبويـة، لتقـي الدين أحمد ابـن تيمية، تحقيق محمد رشـاد 

سـامل ، ط عام 1406هـ.
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ـ موافقـة الُخـرْب الَخـرَب، البن حجر العسـقاين، ، تحقيق: حمدي السـلفي 

وصبحي السـامرايئ، مكتبة الرشـد، ط األوىل 1412 هـ.

ـ نقـض املنطـق، لشـيخ اإلسـام ابـن تيميـة، تحقيـق محمـد عبـد الرزاق 

حمـزة وسـليامن الصنيـع، دار الكتـب العلميـة.

ـ النونيـة، البـن القيـم، مع رشح الشـيخ أحمد بن عيى املسـمى: توضيح 

املقاصد، املكتب اإلسـامي ط الثالثة 1406هـ.

ـ الهديـة السـنية والتحفـة الوهابيـة النجديـة، لسـليامن بن سـحامن، مطبعة 

املنـار مبـر، ط األوىل 1342هـ.

ـ وسـام الكـرم يف تراجـم أمئـة وخطبـاء الحـرم، ليوسـف الصبحـي، دار 

البشـائر اإلسـامية، ط األوىل 1426هــ.

ـ وفيـات األعيـان، البـن خلـكان، تحقيق إحسـان عباس، دار صـادر )بدون 

معلومـات الطبع(.







فهــــرس
املوضوعات





107

فهرس املوضوعات

املوضوع                                                                                                  الصفحة

املقدمة ...........................................................................

القسم األول:

قسم الدراسة

املبحث األول: ترجمة املؤلف .........................................

- اسمه ونسبه ...................................................................

- مولده ونشأته .................................................................

- طلبه للعلم ....................................................................

تامذته ............................................................................

عقيدته ومذهبه .................................................................

مكانته العلمية وثناء العلامء عليه .......................................

مصنفاته ..........................................................................

وفاته ...............................................................................

5

13

13

13

13

14

15

19

22

23



108

املوضوع                                                                                                  الصفحة

املبحث الثاين: التعريف بالرسالة ......................................

إثبات نسبة الرسالة ............................................................

اسم الرسالة ......................................................................

موضوع الرسالة وقيمتها ....................................................

النسخ املعتمدة يف التحقيق ..............................................

منهج التحقيق ..................................................................

مناذج من النسخ املعتمدة ................................................

القسم الثاين:

تحقيق النص

مقدمة املؤلف .................................................................

بيان حقيقة الدعوة لعلامء مكة ...........................................

قبول علامء مكة للدعوة ....................................................

اتباع أتبـاع الدعوة للنصوص واآلثار ..................................

إظهار علامء مكة  املوافقة ملا قامت عليه  الدعوة اإلصاحية

24

24

25

26

29

31

33

41

42

43

44

46



109

املوضوع                                                                                                  الصفحة

البناء عى القبور تشبه بأهـــل الجاهلية .............................

مشاهر علامء مكة الذيــن متت معهم املباحثة .................

إزالة ما بني عى القبور مبكة .............................................

رفع املكوس ومنع املنكرات مبكة ..................................

جميع املصلن يف املسجد الحرام عى إمام واحــد .........

نرش رسائل إمام الدعوة يف بيان حقيقة التوحيد ..................

 رسالة: القواعد األربع ......................................................

العبادة ال تصلح إال بالتوحيد .............................................

دعاء غر الله رشك أكرب .....................................................

القاعدة األوىل: املشـركون مقرون بتوحيد الربوبية .............

القاعدة الثانية: رشك املرشكن  إمنا كان طلبـًا للشفاعة ......

القاعدة الثالثة: ال فرق بن املشـركن  مع إختاف معبوداتهم .....

القاعدة الرابعة: رشك املتأخرين أغلظ من رشك األولن ......

مذهب السلف أسلم وأعم وأحكم ....................................

47

47

48

48

49

50

51

51

52

53

54

54

55

56



110

املوضوع                                                                                                 الصفحة

مذهب أمئة الدعوة اإلصاحية يف الصفات .......................

مذهبهم يف القدر .............................................................

مذهبهم الفقهي وموقفهم من املذاهب األخرى .................

اعتناؤهم بكتب أهــل العلم .............................................

إتاف الكتب الضارة بالعقيدة ............................................

مفرتيات علـى أمئـة الـدعوة ............................................

الجواب عى املفرتيات ...................................................

فضلـــه عليه الصاة والسام عى سائر الخلق ..................

حكـم زيارة قربه، وشد الرحــال لـذلك .............................

فضل الصاة عليـه ...........................................................

كرامات األولياء حق دون غلو فيهـم ..................................

ثبــوت الشفاعــــة للنبي عــليه الصاة والســــام وغيـره من 

الشفعاء ............................................................................

طلب الشفاعة مـن األموات رشك ......................................

56

57

58

59

60

62

63

64

65

65

66

67

67



111

املوضوع                                                                                                 الصفحة

حكم الحلـف بغـر الله ...................................................

حكم التوسل البدعي .......................................................

فضل آل البيـت ومسائل تتعلـق بهـم ................................

خطر الرشك .....................................................................

شبهة يف حكم سؤال الشفــاعة مـن األموات ....................

مـن الذي يستحــق التكفــر ...........................................

قتال من رد الرشع مبألوف العادات ...................................

تعريـف البدعة وحكمها والقول فـي تقسيمها ....................

مناذج مـن البدع املذمومة ................................................

مـن الكتب املؤلفة يف  بيان البدع .....................................

البدع املذمومة هــي ما تعلقت بالدين فقط .......................

ما يحل من اللهـو واللعب ونحـوه ....................................

موقفهم من اإلمامن ابن تيمية وابن القيم ...........................

مـن البدع املذمومة ..........................................................

68

69

69

71

73

73

78

78

79

83

84

84

85

86



112

املوضوع                                                                                                 الصفحة

خطر الشـرك .......................................................................

تطهيـر الباطـن وفـق قانون الرشع .......................................

قامئة املصادر ...................................................................

فهرس املوضوعات ..........................................................

86

88

91

105




