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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد: 

رسالة الشيخ عبد اهلل بن حممد بن    التعليقفقد اطلعت عىل تفريٍغ لدرس علمّي يف  

حول دخول مكة املكرمة، قام بتفريغها بعض اإلخوة ووضعوا هلا    عبد الوهاب  

 فهرًسا. 

الرسالة   هذه  اختصارها  -وتتميَّز  شيخ    -  عىل  لدعوة  عميلٌّ  واقعيٌّ  تصويٌر  بأهنا 

الوهاب عبد  بن  حممد  الدعوة    اإلسالم  هذه  حقيقة  معرفة  أراد  ملن  املهم  فمن   ،

 التجديدّية السلفيَّة أن ُيطالع هذه الرسالة. 

 أسأل اهلل أن جيزهيم عنا وعن املسلمني خرًيا، وأن يتقبَّل بكرمه وفضله. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

http://islamancient.com 

 هـ 1443/  1/  17

  

http://islamancient.com/
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 مقدمة:

قد ُطبعت    املكرمة(  )الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب حول دخول مكةرسالة  

املُباحثة  ر وهي:  آخ  باسمٍ  عبد  )حكاية  شيخ اإلسالم حممد بن  مع علامء مكة عن دعوة 

الفاضل    (الوهاب   الشيخ  االسم  هبذا  سندي  طبعها  ورعاه  -صالح  اهلل  سدده 

ج الرسالة   -ووفقه    .مفيدة  وعلق عليها تعليقاٍت فإنه خرَّ

وسيتضح يف مناسبة الرسالة  اسٌم كتبه املصنف،  أنه ليس للرسالة    -واهلل أعلم-ويبدو  

 . -إن شاء اهلل تعاىل-واقع كام سيأيت  ُكتبت حكاية  أهنا 

 قدمات:ُأقدم مبوقبل بدء التعليق على هذه الرسالة 

شيخ اإلسالم حممد بن  هو ابن  أن الكاتب هلا    يف  هذه الرسالةأمهية    :املقدمة األوىل

فهو من  وهو من علامء الدولة السعودية األوىل،  ،  وهو اإلمام عبد اهلل   عبد الوهاب 

زين  واإلمام عبد اهلل   شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  بعد وفاة أبيه العلامء املربَّ

ة،  والقصة التي حصلت له يف دخول مكبن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ملا كتب  الرسالة  

 . بن حممد بن سعود  عبد العزيز احلاكم اإلمام سعود بن كان يف عهد  

املُ  بوالية  كانت  األوىل  السعودية  بن  فالدولة  اإلمام حممد  وهو  اإلسالم  لشيخ  بايع 

ر  بعده ابنه عبد العزيز توىل األمر    ملا ُتويف  سعود،   ، وكان ُيكنى بأيب عمر، وقد ُعمِّ
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    شبَّه واليته  ابن برش ملا ترجم له  وتكلم العلامء عليه بكالم عجيب للغاية حتى إن

املهدي التوحيد الذي فعله،    بوالية  العدل واإلنصاف ونرص  والية اإلمام  ومن قرأ  من 

ب غاية العجب أن يوجد يف هذه القرون املتأخرة من  عبد العزيز بن حممد بن سعود   تعجَّ

 . إقامة الدين  ويسوس الناس هبذه الطريقة، مجع بني القوة 

عهده   ابنه  ويف  كربالء سعوًدا  أرسل  إىل  اجليش  قائًدا جليش  يصل  أن  وقبل  كتب  ، 

رنا  رسالًة  الرافضة يف كربالء   ُتكفِّ أنك  بلغنا  فيها:  تريد  و  -ُُياطبون سعوًدا-قالوا  أنك 

، فقال: أما تكفريكم  )الدرر السنة(فرد عليهم اإلمام سعود والرسالة موجودة يف    قتالنا؟

ؤوسهم دًكا  فللكافرين أمثاهلا. ثم صبَّحهم ودكَّ كربالء عىل روأما قتالكم  فأمر ال ننكره،  

 . وجعلها قاًعا صفصًفا 

عمر بن اخلطاب يف حزمه وعدله وقوته  بوالية  ُتشبَّه واليته  وأبوه اإلمام عبد العزيز  

    فمن قرأ ترمجته  يف ذكرها، وحبذا أن ُيرجع إليها،  يطول املقام  وله قصص كثرية

 ، إىل غري ذلك. ، من الغرية عىل الدين ومن احلزم يف التوحيدرأى العجب العجاب 

ويف طلبه  وكان سعود أعجوبة يف قوته وشجاعته ملا تويف توىل األمر بعده ابنه سعود، 

ألن أباه درس عىل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، واإلمام حممد بن سعود  للعلم،  

عبد   ابنه  بخالف  كبرًيا  كان  لكن  الوهاب،  عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  دروس  حرض 

اإلسالم  ، فكان عبد العزيز من طالب شيخ  فإنه حرض الدروس كبقية الطالبالعزيز،  

وكان ال ُيسبق يف رسعة الكتابة،  حممد بن عبد الوهاب ومثله سعود، وسعود طلب العلم  
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ألنه مل ُتكرس له    بسرية خالد بن الوليد  ومل ُتكرس له راية، حتى ُتشبه ترمجته وسريته  

 . وما دخل معركة إال وانترص ورفع راية التوحيد والسنة راية، 

عهد   العربية  اإلمام  ويف  اجلزيرة  يدخلوا  أن  العثامنيون  حاول  يصلوا  سعود  وأن 

ابنه عبد اهلل ومل يكن    ف هلم باملرصادوقد وقللدريعة وما استطاعوا،   لكن ملا ُتويف توىل 

 . رمني العثامنينياملج الصوفية وحصل ما تعلمون من حصار الدرعية عىل أيديمثله 

هلا عبد اهلل   الكاتب  أن  الرسالة  الوهاب، وكان  فميزة هذه  بن اإلمام حممد بن عبد 

وقتها عاملًا مفتًيا ومشارًكا للوالة يف السياسة، فإذن مجع بني العلم الرشعي واملشاركة يف  

السياسة، فذكر لنا ما حصل يف فتح مكة، فالكاتب ليس رجاًل عادًيا بل عامل مشارك يف  

شيخ بن  اهلل  عبد  وهو  للكاتب  الرسالة  أمهية  فرتجع  عبد    السياسة،  بن  حممد  اإلسالم 

 .الوهاب  

، ويف ظني  تتميز هذه الرسالة أن عبد اهلل خلَّص دعوة شيخ اإلسالم  :املقدمة الثانية

دعوة شيخ اإلسالم التجديدية سيعرف الكثري عنها، فقد    عنمن مل يقرأ إال هذه الرسالة  

إن  -بوريقات خمترصة كام سيأيت  خلَّصها وبنيَّ كثرًيا من األمور التي قامت عليها الدعوة،  

إىل أن فيها تلخيًصا للدعوة،  فلذلك تتميز هذه الرسالة وترجع أمهيتها    -شاء اهلل تعاىل

ل الشبهات،  بعض  عىل  لإلجابة  إشارة  عىل  وفيها  لإلجابة  ليس  الرسالة  أصل  كن 

الدعوة  وإنام  الشبهات،  ملا دخل مكة وسألوه من  أصلها وصف  ما حصل  ؛ ألنه حكى 

 أنتم؟ وماذا تريدون؟ فبنيَّ ما جرى بينه وبينهم وبني علامئهم. 
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فإذن هي ُتلخص دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب وموقفهم من املخالف  

وموقفهم من  الدليل، وموقفهم من املذاهب األربعة، وموقفهم من اتباع تكفرًيا وختطئة، 

 . إىل آخر ما يف هذه الرسالةأخطاء عقدية، العلامء السابقني الذين وقعوا يف  

ع  عن مقدمات هذه الرسالةإليكم ملخًصا موجًزا    :املقدمة الثالثة : أواًل ملا بدأ يتوسَّ

الرشيف غالب بن  وكان احلاكم عىل احلرم املكي  ، بدأ يتوسع يف اجلزيرة  اإلمام عبد العزيز

إليهم رسالة يطلب  مساعد  ُيباحثوه  أن ُيرسلوا إليه عاملًا  ، فلام رأى توّسعهم كتب  حتى 

فأرسلوا  بعد املائتني واأللف،  ، وهذا كان يف السنة اخلامسة  ويعرفوا عن حقيقة الدعوة

فلام وصل إليهم يف مكة    عاملًا متميًزا بعلمه وفطنته وهو العالمة عبد العزيز احلصني  

مساعد   ُيباحثووطلب  أن  ورفضوا  رفضوا،  جُيالسوه  أن  العلامء  بينهم  من  وأن حيصل  ه 

 مباحثات. 

ما كان حقيقًة يريد املباحثة وأن ُيرسل إليه  فقال بعض املؤرخني: كأن الرشيف غالب  

له،  أراد أمر العلامء أن ُيباحثوه، وهو حاكم لن ُيعدم أن جيد علامء يستجيبون  عامل، ألنه لو 

بدأ  بعد ذلك  ثم   العالمة عبد العزيز بن حصني مل حتصل املباحثة، فرجع  لكن املهم  

غالب   النجدية  هُياجم عسكرًيا  الرشيف  السلفية  العزيز  الدعوة  عبد  اإلمام  بن  يف حياة 

وهو ُيرسل هلم    ، وكلام أرسل جيًشا ُهزم، ثالث مرات يف خالل سنواتحممد بن سعود

 . جيوًشا، فُيهزم ثم هُيزم ثم ُهزم يف الثالثة
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وإياهم كتب   ُيسمح  صلًحا   ثم  أن  الصلح  بنود  ومن  وألهل لل،  السعودي  جيش 

كلهم يف  كاد أن حيج  ممنوعني من احلج حتى  باحلج، ألهنم كانوا    لدرعية وأهل التوحيد ا

،  أهنم يدعون إىل التوحيد  ، إالتلك السنة، ألهنم ُمنعوا من احلج سنني طويلة، وبغري جرم

حيجون   بدأوا  دعوة  بالناسالتقوا  ويعتمرون  فلام  هلم  وينرشون  ُيباحثوهنم  فبدأوا   ،

وانترشت الدعوة، حتى استجاب هلم بعض األمراء  كثري  التوحيد، فاستجاب هلم خلق  

العلامء بعض  هلم  واستجاب  األخرى،  املناطق  بعض  ينبغي  يف  أنه  عىل  يدلكم  وهذا   ،

الرسائل  بالكتابة و ُمبيِّنًا لدعوهتم،  أن ُيبيِّنوا دعوهتم بأنفسهم وأال جيعلوا غريهم  للسلفيني  

 . ممكن  وبكل يشء

يستجيبون هلذه الدعوة، حتى  وبدأ الناس  الناس ثالث سنوات،    واأهنم التقفاملقصود  

اإلمام عبد العزيز بن حممد  إىل    واانحاز -اجلزيرة أكثرها باديةو-  أهل الباديةكثرًيا من إن  

ب الصلح  كتبوا  ملا  ألهنم  سعود؛  ي كان  ينهم  بن  أن  الصلح  بنود  باحلج  من  هلم  سمحوا 

ي  وأن  بنيتفقوالعمرة،  البادية  تقسيم  عىل  وبنيغال  وا  الرشيف  مساعد  بن  الدولة    ب 

البادية   املا  السعودية، إال أن  العدل واإلنصاف عند آل سعود ورأوا أهل  لتوحيد،  رأوا 

 . الدولة السعوديةإىل  فاملوا إليهم، فبدأت ترتك كثري من البادية الرشيف غالب

بدأ يشعر غالب الرشيف بالضعف، فأرسل رجاًل لُيفاوض آل سعود يف جتديد بنود ف

الدرعية  الصلح،   يف  واإلنصاف  العدل  ورأى  جاء  ملا  الرجل  الرشيف  هذا  غالب  ترك 

بينه وبني آل سعود من    فحصلغالب،  وانحاز آلل سعود، وهذه تعترب رضبة قوية عىل  
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الرشيف   قصة طويلة توجه اجليش السعودي إىل مكة، فهرب  واملقصود يفاملناوشات،  

وأخوه كان أحسن منه يف  أخوه عبد املعني،  ، فتوىل األمر بعده  اعد إىل جدة غالب بن مس

اجعلوين والًيا عىل  ، فلام جاء آل سعود كتبوا رسائل بينهم وبينه، فقال عبد املعني:  اجلملة

 . كم فوافقوا كمح وأمرًيا عليها حتت مكة

وإال  قدر االستطاعة،  والتاريخ خري شاهد هم أبعد الناس عن الدماء    ألن آل سعود 

وافقوا أن يبقى أخوه    هملكن،  أن يرجع يف أي وقتيمكن  فإنه  هرب أخوه  يعرفون أنه ملا  

هدموا معامل  ، فحجوا ونرشوا الدعوة، وأول ما دخلوا مكة، عىل مكة حتت واليتهمأمرًيا 

 الرشك، 

ليس هلم شغل  وهدًما،    قباب واألرضحة وصاروا هيدموهنا قال ابن برش: توجهوا لل

واألرضحة،   القباب  هيدموا  أن  رشكًيا  فإال  معلاًم  أبقوا  وهدموه،  ام  إال  ال  و إال  بدعًيا 

الثالثة يف عهد امللك عبد العزيز  كام  ، متاًما  وأزالوه ملا    حصل يف الدولة السعودية 

وهو  -    لعزيز بن مرشد ، يقول الشيخ عبد ا ا دخل مكة، دخلها ومل ُيسفك فيها دمً 

، واهلل ما سفكنا دًما  مكة وفتحها  : وكنت مع من دخل-حممد بن إبراهيمالشيخ    من أقران

كنا هندم القباب واألرضحة  ن هّيب اهلل الرشيف فهرب إىل جدة ووال رضبنا بعصا، لك

ذكره الشيخ    مثل ما و ثم نرجع للهدم،  نصيل  ليل هنار وال نتوقف من اهلدم إال للصالة،  

يف  يف حكم اإلمام سعود  حصل يف الدولة السعودية األوىل  عزيز املرشد هو الذي  عبد ال 

  باحلرم  وقد كانالقباب واألرضحة،    هبدم   مكة اشتغلوا  فإهنم ملا دخلوا  هـ(1218)السنة  
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وسيأيت الكالم عىل  -جمع الناس عىل إمام واحد،  ف،  لكل مذهب حمراب  أربعة حماريب

امللك عبد    -هذا الثالثة  لعزيزامتاًما كام فعل  السعودية  الدولة  ملا دخل مكة كان    فإنه  يف 

، فجمع امللك عبد العزيز علامء مكة، وقال:  ، لكل مذهب حمراب للناس أربعة حماريب

هذا دين اهلل؟ إن كان دين اهلل فأنا ُأثبته، وإن كان خالف دين اهلل فيجب  هل  أنشدكم اهلل  

امللك عبد    فجمعهم   هذا خالف دين اهلل،  ، فقالوا: ال واهللأن نتعاون وإياكم يف إزالته،  

 عىل إمام واحد.   العزيز  

مكة نرشوا هبا التوحيد وهدموا القباب    اإلمام سعود وأصحابه   فاملقصود أنه ملا دخل

كان مؤذًيا للبادية، وُيقرب من حوله  الرشيف غالًبا  واألرضحة ورأى الناس العدل، ألن 

اإلمام سعود  أما  إ  فحسب،  منه  يروا  فلم  العزيز  عبد  فاستمر  بن  اجلميع،  مع  العدل  ال 

رجع    لكن ملا  ،وواليه عىل مكة الرشيف عبد املعني بن مساعد   أشهر  ثالثة  حكمه يف مكة

بن مساعد من جدة   آل سعودالرشيف غالب  املعني  أخاه  و  خان الرشيف عبد  استقبل 

عىل هذا ما شاء اهلل أن يستمر،    رد له احلكم، فرجع احلكم للرشيف غالب، واستمرغالًبا و 

ال فقال  قصة،  يف  السعودية  اجليوش  جاءت  عىل    إنهغالب:  رشيف  ثم  قوة  يل  ليس 

فوافق اإلمام    عىل مكة؟  والًيا لكمأكون حتت إمرتكم وجتعلوين    أن    ام رأيكمفمواجهتكم،  

 .هـ(1221)  يف السنة  وكانمرة الثانية، لل فتحوا مكة   سعود، فبهذا

ال لقالوا: قد جربنا  لرئاسة، وإ يتشوفون للدماء وال ل  ال  يدل عىل أن آل سعودوكل هذا  

 .  ومل ينجح، فاألحسن أن نضع حاكاًم من آل سعود أو غريهم عبد املعني  هذا مع أخيك
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 فأردتزمنه،    الذي مل يُطليف الفتح األول    كتبها الشيخ عبد اهللالتي  الرسالة  وهذه  

 . تي سبقت فتح مكة لتفهم هذه الرسالة أكثر بام تقدم أن تتصور األحداث ال 

وأؤكد أن هذه الرسالة املفيدة فيها تصوير بالغ لدعوة شيخ اإلسالم وأن جمرد قراءة 

 هذه الرسالة كاٍف يف معرفة الدعوة من حيث اجلملة. 
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 : عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب   اإلمامالشيخ  قال 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

نبينا   عىل  والسالم  والصالة  العاملي،  رب  هلل  وصحبه احلمد  وآله  األمي  حممد 

 والتابعي، وبعد:

بدخول مكة املرشفة نصف    -وله احلمد    -ملا مّن اهلل علينا  فإنا معارش غزو املوحدين،  

هـ، بعد أن طلب أرشاف مكة،   1218ثامن شهر حمرم احلرام، سنة  النهار، يوم السبت، يف  

الغزو   أمري  من  العامة  وكافة  أمراء    "سعود "وعلامؤها  مع  تواطؤوا  كانوا  وقد  األمان، 

احلجيج، وأمري مكة عىل قتاله، أو اإلقامة يف احلرم، ليصدوه عن البيت. فلام زحفت أجناد  

تفرقوا شذر مذر، كل واحد يعد اإلياب غنيمة.  املوحدين، ألقى اهلل الرعب يف قلوهبم، ف

حملقي   آمني  التلبية،  وشعارنا  ودخلنا  الرشيف،  باحلرم  ملن  األمان  حينئذ  األمري  وبذل 

رؤوسنا ومقرصين، غري خائفي من أحد من املخلوقي، بل من مالك يوم الدين. ومن  

ضدوا به شجرا، ومل حي دخل اجلند احلرم، وهم عىل كثرهتم مضبوطون، متأدبون، مل يع

الوجه  األنعام عىل  اهلل من هبيمة  أحل  ما  أو  اهلدي،  دم  إال  دما  يريقوا  ومل  صيدا،  ينفروا 

 املرشوع.

املوحدين)قوله:   غزو  معارش  ألهنم   (فإنا  املوحدين  معارش  أنفسهم  عىل  أطلقوا 

إليه،   والدعوة  بالتوحيد  كيفاشتهروا  رأيت  القباب    وقد  وهدموا  مكة  دخلوا 

قد ترك هذا سنني طويلة،    ملسو هيلع هللا ىلص جده حممد بن عبد اهلل  -، والرشيف غالب الذي  حةواألرض 
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يف قصة عيل، قال عيل أليب اهلياج: أال أبعثك عىل ما بعثني    ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي    بل جده عيل  

 ؟ أال تدع قرًبا مرشًفا إال سويته، وال متثااًل إال طمسته. رواه مسلم. ملسو هيلع هللا ىلصعليه النبي 

التلبية)قوله:   ن   واومل يسفك   وا منترصيندخل  (ودخلنا وشعارنا  اجلميع    وادًما، بل أمَّ

القوة  ،  تلقائيًّا  وثانًيا  التوحيد  بني  أواًل  آل سعود جتدهم جيمعون  تأملتم سرية والة  ولو 

يف أذية الناس؛ لذلك    امًسا النية الطيبة، وليس هلم رغبةوثالًثا احللم ورابًعا احلنكة، وخ

 . لغريهم هُييء اهلل هلم من األسباب ومن احلظ الطيب ما ليس 

مل )قوله:   متأدبون،  مضبوطون،  كثرهتم  عىل  وهم  احلرم،  اجلند  دخل  حي  ومن 

يعضدوا به شجرا، ومل ينفروا صيدا، ومل يريقوا دما إال دم اهلدي، أو ما أحل اهلل من هبيمة  

نوا الناس هذا يؤكد ما تقدم    (األنعام عىل الوجه املرشوع  ،  ذكره أهنم دخلوا مكة آمنني وأمَّ

 . يف الدولة السعودية الثالثة كام حصل للملك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرمحن  

 وهذه عمرة، فكيف الدم؟  "إال دم اهلدي"قد يقول قائل:  

 .كلها مستحب يف العمرة بل يف السنة فيقال: سوق اهلدي 
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 : قال  

عىل العلامء ما    وملا متت عمرتنا مجعنا الناس ضحوة األحد، وعرض األمري  

نطلب من الناس ونقاتلهم عليه، وهو إخالص التوحيد هلل تعاىل وحده. وعرفهم أنه مل  

يكن بيننا وبينهم خالف له وقع إال يف أمرين: أحدمها: إخالص التوحيد هلل تعاىل، ومعرفة 

ن مجلتها، وحتقيق معنى الرشك، الذي قاتل الناس عليه نبينا أنواع العبادة، وأن الدعاء م

. واستمر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة إىل ذلك التوحيد وترك اإلرشاك قبل ملسو هيلع هللا ىلصحممد  

أن تفرض عليه أركان اإلسالم األربعة. والثاين: األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الذي  

 أثره ورسمه.مل يبق عندهم إال اسمه، وانمحى 

الكتاب  عىل  األمري  وبايعوا  وتفصيال،  مجلة  عليه  نحن  ما  استحسان  عىل  فوافقونا 

يزل   أدنى مشقة، ومل  منهم  فلم حيصل عىل أحد  والسنة، وقبل منهم، وعفا عنهم كافة، 

يرفق هبم غاية الرفق، ال سيام العلامء؛ ونقرر هلم حال اجتامعهم، وحال انفرادهم لدينا أدلة 

 ليه، ونطلب منهم املناصحة واملذاكرة وبيان احلق.ما نحن ع

وعرفناهم بأن رصح هلم األمري حال اجتامعهم، بأنا قابلون ما وضحوا برهانه، من  

كتاب، أو سنة، أو أثر عن السلف الصالح، كاخللفاء الراشدين، املأمورين باتباعهم، بقوله 

بعدي    ":  ملسو هيلع هللا ىلص من  الراشدين  اخللفاء  وسنة  بسنتي  أو"عليكم  األربعة    ،  األئمة  عن 

خريكم قرين، ثم   ": ملسو هيلع هللا ىلصاملجتهدين، ومن تلقى العلم عنهم، إىل آخر القرن الثالث، لقوله 

. وعرفناهم أنا دائرون مع احلق أينام دار، وتابعون للدليل  "يلوهنم    الذين يلوهنم، ثم الذين
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علينا أمرا،    وال نبايل حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا. فلم ينقموا  ؛اجليل الواضح

فأحلينا عليهم يف مسألة طلب احلاجات من األموات، إن بقي لدهيم شبهة، فذكر بعضهم  

شبهة، أو شبهتي، فرددناها بالدالئل القاطعة، من الكتاب، والسنة، حتى أذعنوا. ومل يبق  

 يه. عند أحد منهم شك وال ارتياب، فيام قاتلنا الناس عليه، أنه احلق اجليل، الذي ال غبار عل

الدعاء من  )قوله:   العبادة، وأن  أنواع  تعاىل، ومعرفة  التوحيد هلل  أحدمها: إخالص 

. واستمر دعاؤه برهة  ملسو هيلع هللا ىلصمجلتها، وحتقيق معنى الرشك، الذي قاتل الناس عليه نبينا حممد  

من الزمان بعد النبوة إىل ذلك التوحيد وترك اإلرشاك قبل أن تفرض عليه أركان اإلسالم  

والثاين اسمه،  األربعة.  إال  عندهم  يبق  مل  الذي  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر   :

ورسمه أثره  به    (وانمحى  متيز  األمران  النجدية  وهذان  الدعوة  هذه    السلفية علامء  يف 

بالتوحيد الكبرية  العناية  أواًل  املتأخرة،  باألمر    القرون  اهلل  دين  الغرية عىل  الثاين  واألمر 

 باملعروف والنهي عن املنكر.

قبل الشيخ حممد بن إبراهيم    الرياضكان مفتي    سعد بن محد بن عتيقحتى إن العالمة  

  يف هذه القرون املتأخرة أهنم أهل  علامء الدعوة النجدية السلفية مما يتميزون به  و

   وأهل أمر باملعروف وهني عن املنكر.غرية عىل التوحيد، 

وبايعوا األمري عىل الكتاب والسنة، وقبل منهم، وعفا عنهم كافة، فلم حيصل  )قوله:  

 حلم. أن آل سعود أهل هذا ُيؤكد ما تقدم ذكره من  ( عىل أحد منهم أدنى مشقة
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ومل يزل يرفق هبم غاية الرفق، ال سيام العلامء؛ ونقرر هلم حال اجتامعهم، وحال  )قوله:  

هذا كله    (انفرادهم لدينا أدلة ما نحن عليه، ونطلب منهم املناصحة واملذاكرة وبيان احلق

القوة بأيدهيم  العلامء بالتي هي أحسن للتي هي أقوم رمحًة هبم، وإال  ألجل كسب هؤالء  

رسالة   يؤدون  أهنم  يرون  هم  لكن  يقتلوهم،  أو  العلامء  يسجنوا هؤالء  أن  ويستطيعون 

 عظيمة وهي الدعوة للتوحيد ودعوة الناس ملا فيه اخلري. 

وعرفناهم بأن رصح هلم األمري حال اجتامعهم، بأنا قابلون ما وضحوا برهانه، )قوله:  

سنة  ال و  عىل الكتاب   ،إذن هم سلفيون   (لح من كتاب، أو سنة، أو أثر عن السلف الصا

، وملا ُسئل امللك عبد العزيز:  بفهم السلف الصالح، لذلك جعلوا املرجع السلف الصالح

الكتاب والسنة، أما يف الفقه    إىل ماذا تدعون؟ قال: نحن سلفيون  فحنابلة  عىل ما عليه 

 ليل حيث دار يف املذاهب األربعة.لكننا ندور مع الد 

وال    ؛وعرفناهم أنا دائرون مع احلق أينام دار، وتابعون للدليل اجليل الواضح)قوله:  

ويف مسائل الفقه  : هم سلفيون  إذن اخلالصة  (نبايل حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا

بل من مزايا دعوة شيخ  ، فليسوا متعصبني للمذهب احلنبيل،  يدورون مع الدليل حيث دار

اإلسالم حممد بن عبد الوهاب أهنا دعوة اتباع للدليل مع االنتساب للمذهب احلنبيل، فإن  

قد ذكر شيخ  ، والتعصب  وإنام املذموماالنتساب للمذهب الذي ُيتفقه عليه ليس مذموًما،  

يف   كام  تيمية  ابن  الفتاوى(اإلسالم  عليه    )جمموع  ُيتفقه  الذي  للمذهب  االنتساب  أن 

 كانتساب الرجل إىل قبيلته وإىل أرضه، لكن االنتساب يشٌء والتعصب يشٌء آخر.
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فمن درس الفقه عىل املذهب الشافعي، ثم قال: أنا شافعٌي. فال ضري يف ذلك، السيام  

الشافعي املذهب  عىل  تفقه  أنه  باعتبار  لالنتساب،  احتاج  اإل- إذا  شيخ  ودعوة  سالم  ، 

كتاب   يف  بّوب  وقد  التوحيد،  إىل  الدعوة  يف  جتديدية  أهنا  كام  الدليل  اتباع  يف  جتديدية 

فقد  ما حرم اهلل    حتليلأو    حتريم ما أحل اهلل  باب من أطاع العلامء واألمراء يف ) التوحيد:  

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من  "، وذكر أثر ابن عباس:  اختذهم أرباًبا من دون اهلل( 

 ."أقول قال رسول اهلل وتقولون قال أبو بكر وعمر؟  السامء،

سفيان،   عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون لرأيعجبت لقوم  "وذكر قول اإلمام أمحد:  

الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب   واهلل تعاىل يقول: ﴿فليحذر 

فقال: إذا كان هذا يف   )تيسري العزيز احلميد( ، وعلق الشيخ سليامن بن عبد اهلل يف "أليم﴾

 .أيب بكر وعمر، وأن قوهلام ُيرد إذا خالف الدليل فغريهم من باب أوىل

جت دعاة  هم  يففإذن  يغفلديد  وهذا  الدليل،  اتباع  كتبهم  و كثريون،    عنه    قرأ  من 

 . اتباع الدليل كام أهنم دعاة جتديد يف التوحيدورسائلهم علم  يقينًا أهنم دعاة جتديد يف 

دنا البحث بقوة  يعني    (فأحلينا عليهم يف مسألة طلب احلاجات من األموات)قوله:   أكَّ

 يف هذه املسألة. 
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 : قال  

لنا األيامن املغلظة، من دون استحالف هلم، عىل انرشاح صدورهم، وجزم   وحلفوا 

، أو يا ابن عباس، أو يا    ملسو هيلع هللا ىلص ضامئرهم أنه مل يبق لدهيم شك، يف أن من قال: يا رسول اهلل  

عبد القادر، أو غريهم من املخلوقي، طالبا بذلك دفع رش، أو جلب خري، من كل ما ال  

تعاىل، من شفاء املريض، والنرص عىل العدو، واحلفظ من املكروه، ونحو  يقدر عليه إال اهلل  

ذلك، أنه مرشك رشكا أكرب، هيدر دمه، ويبيح ماله، وإن كان يعتقد أن الفاعل املؤثر يف 

ترصيف الكون، هو اهلل تعاىل وحده، لكنه قصد املخلوقي بالدعاء، متشفعا هبم، ومتقربا  

 م، وشفاعتهم له فيها، أيام الربزخ. هبم، لتقىض حاجته من اهلل بسه

تقصد   أصناما  األزمان  صارت يف هذه  الصاحلي  قبور  البناء عىل  من  ما وضع  وأن 

الشدائد، كام كانت تفعله اجلاهلية  لطلب احلاجات، ويترضع عندها، وهيتف بأهلها يف 

املغريب   القلعي، وحسي  امللك  عبد  الشيخ  احلنفية  مفتي  مفتي  األوىل. وكان من مجلتهم 

فبعد ذلك أزلنا مجيع ما كان يعبد بالتعظيم واالعتقاد    ؛املالكية، وعقيل بن حييى العلوي

فيه، ويرجى النفع والنرص بسببه، من مجيع البناء عىل القبور وغريها، حتى مل يبق يف تلك 

البقعة املطهرة طاغوت يعبد. فاحلمد هلل عىل ذلك. ثم رفعت املكوس، والرسوم، وكست  

ال بالفجور،  آالت  واملشهورين  احلشاشي،  أماكن  وأحرقت  بتحريمه،  ونودي  تنباك، 

ونودي باملواظبة عىل الصلوات يف اجلامعات، وعدم التفرق يف ذلك، بأن جيتمعوا يف كل  

صالة عىل إمام واحد، ويكون ذلك اإلمام من أحد املقلدين لألربعة، رضوان اهلل عليهم. 
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اهلل   وعبد  حينئذ،  الكلمة  وأمر  واجتمعت  الكلفة،  وسقطت  األلفة،  وحصلت  وحده، 

عليهم، واستتب األمر من دون سفك دم، وال هتك عرض، وال مشقة عىل أحد، واحلمد  

 هلل رب العاملي.

، أو يا ابن عباس، أو يا عبد القادر، أو غريهم    ملسو هيلع هللا ىلص يف أن من قال: يا رسول اهلل  )قوله:  

ن كل ما ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل،  من املخلوقي، طالبا بذلك دفع رش، أو جلب خري، م 

من شفاء املريض، والنرص عىل العدو، واحلفظ من املكروه، ونحو ذلك، أنه مرشك رشكا  

أكرب، هيدر دمه، ويبيح ماله، وإن كان يعتقد أن الفاعل املؤثر يف ترصيف الكون، هو اهلل  

هبم، لتقىض حاجته من    تعاىل وحده، لكنه قصد املخلوقي بالدعاء، متشفعا هبم، ومتقربا 

 . (اهلل بسهم، وشفاعتهم له فيها، أيام الربزخ

حكى اهلل عن كفار  كام  ، وقد دلَّ عىل أنه رشك كتاب اهلل،  هذا يسمى برشك الوسائط 

ُبوَنا إىَِل اهللَِّ ُزْلَفى   َما ﴿قريش:   َوَيْعُبُدوَن ِمْن    ﴿وقال تعاىل:    [ 2]الزمر:    ﴾ َنْعُبُدُهْم إاِلَّ لُِيَقرِّ

اهللَِّ ِعنَْد  ُشَفَعاُؤَنا  َهُؤالِء  َوَيُقوُلوَن  َينَْفُعُهْم  َوال  ُهْم  َيرُضُّ ال  َما  اهللَِّ    [ 18]يونس:    ﴾  ُدوِن 

  رشك الوسائط اإلمجاع عىل أن    )جمموع الفتاوى(وحكى شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف  

ه عىل ذلك  رشك أكرب خمرج من امللة،   والبهويت، وغريهم    )الفروع(ابن مفلح يف كتابه  وأقرَّ

 من أهل العلم. 

وهي املعركة الكربى بني  األنبياء وقومهم،  ورشك الوسائط هو املعركة الكربى بني  

إن رشك    :دعوة شيخ اإلسالم التجديدية مع خمالفيهم، فإن خمالفيهم أقسام، قسم يقول
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يكفر    وقسم يرى أنه رشك أكرب لكن الجوازه،  يرى    أكرب، وقسم  الوسائط رشك أصغر ال

الوهاب رسالة  ، مهام أقيمت عليه احلجةاملعني ، وقد ألف شيخ اإلسالم حممد بن عبد 

 : وبناها عىل أساسني د املستفيد يف كفر تارك التوحيد()مفي

 أن رشك الوسائط رشك أكرب خمرج من امللة.  األساس األول:

 . عينًا  ك باهلل بعد قيام احلجة فإنه يكفرأن من أرش األساس الثاني:

نقوالت من كالم ابن تيمية وابن القيم،  ويف ثنايا كالمه ردَّ عىل شبهات، ألهنم ذكروا  

 . فرد عليها وجالها  

وملا ُسئل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب    (قاتلنا الناس عليه)ثم الحظ قوله:  

    املجلد األول من السنية(والسؤال واجلواب موجود يف  قتال    )الدرر  عن سبب 

الناس؟، ذكر أننا مل ُنقاتل ابتداًء، وإنام دعونا إىل إفراد اهلل بالعبادة لكن الناس مل يصربوا  

األعداء هج والنفس، ألن  واملال  احلرمة  دون  قاتلنا  وقال:  ولو  وقاتلوهم،  عليهم،  موا 

ل الرشيف  ذكره يف مقدمة التعليق عىل هذه الرسالة أهنم ما بدأوا بقتا  اسرتجعتم ما تقدم

 .غالب وإنام هو الذي قاتلهم واستعداهم

العلوي)قوله:   حييى  بن  عندي:    (وعقيل  التي  النسخة  العلوي( يف  عمر  ،  )ابن 

نه وجد نسخة خطية  أضبط من غريها؛ أل  -عىل ما ذكر املحقق- التي عندي  والنسخة  

 . متميزة بعد
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النفع  )قوله:   ويرجى  فيه،  واالعتقاد  بالتعظيم  يعبد  كان  ما  مجيع  أزلنا  ذلك  فبعد 

املطهرة  البقعة  تلك  يف  يبق  مل  حتى  وغريها،  القبور  عىل  البناء  مجيع  من  بسببه،  والنرص 

وهو التوحيد، دخلوا ومل ُيبقوا رضحًيا    هذا هو هدفهم  (طاغوت يعبد. فاحلمد هلل عىل ذلك

هلم  أهنم مل يكن    )عنوان املجد(وال مشهد ُيعبد من دون اهلل، وتقدم أن ابن برش ذكر يف  

 . شغل إال هدم القباب واألرضحة

هي الرضائب، والرسوم هي األموال   املكوس  ( ثم رفعت املكوس، والرسوم)قوله:  

إىل غري ذلك، فرفعوا اجلميع، وهذا مما يزيد حب  هلم  التي ُتؤخذ من الناس مقابل اخلدمة

 . الناس هلم، ألهنم نفعوهم يف دينهم ومل يرضوهم يف دنياهم 

احلشاشي، )قوله:   أماكن  وأحرقت  بتحريمه،  ونودي  التنباك،  آالت  وكست 

الصلوات يف اجلامعات  باملواظبة عىل  بالفجور، ونودي  يعني أن مكة ذاك    (واملشهورين 

ومسمع    ُتعبد من دون اهلل شاهرًة ظاهرًة عىل مرأى الوقت كان هبا األرضحة والقبور التي  

ك وكانالناس  دونه،  ومن  حاكمهم  من  منترشة  تلهم  شائعة  الشهوانية  حتى    املعايص 

 .جاءت هذه الدعوة املباركة 

التفرق)قوله:   وعدم  اجلامعات،  يف  الصلوات  عىل  باملواظبة  بأن    ونودي  ذلك،  يف 

ذكره يف املقدمات، مجعوا الناس عىل  هذا ما تقدم    ( جيتمعوا يف كل صالة عىل إمام واحد

  م، يصيل احلنفية فإذا انتهوا صىل لكل مذهب إماأئمة،  وكان الناس عىل أربعة  إمام واحد،  

 وهذا خالف دين اهلل. بعدهم املالكية، ثم الشافعية، ثم احلنابلة، 
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وسقطت  )قوله:   األلفة،  وحصلت  وحده،  اهلل  وعبد  حينئذ،  الكلمة  واجتمعت 

الكلفة، وأمر عليهم، واستتب األمر من دون سفك دم، وال هتك عرض، وال مشقة عىل  

، فتوىل  هرب غالب بن مساعددخلوا  ملا    -كام تقدم-ألهنم    (أحد، واحلمد هلل رب العاملي

 األمر أخوه عبد املعني وكتب هلم رسالة ووافقوا أن يكون والًيا هلم. 
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 : قال  

الرسائل   هلم  دفعت  وتقرير ثم  للرباهي،  املتضمنة  التوحيد  يف  حممد  للشيخ  املؤلفة 

املتواترة، مما يثلج الصدر واخترص من    ؛األدلة عىل ذلك باآليات املحكامت واألحاديث 

جمالسهم، يف  تنرش  للعوام،  خمترصة  رسالة  العلامء    ذلك  هلم  ويبي  حمافلهم،  يف  وتدرس 

معانيها، ليعرفوا التوحيد فيتمسكوا بعروته الوثيقة، فيتضح هلم الرشك، فينفروا عنه، وهم 

 عىل بصرية آمني. 

، وبذلك أمر  أن ُيعبد اهلل خملًصا له أن احلنيفية ملة إبراهيم  وهي هذه: اعلم رمحك اهلل 

الناس  ، فإذا  {وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون}وخلقكم هلا، قال تعاىل:    اهلل مجيع 

أن   التوحيد، كام  مع  إال  عبادة  تسمى  العبادة ال  أن  فاعلم  لعبادته  اهلل خلقك  أن  عرفت 

، فإذا دخل الرشك يف العبادة فسدت، كاحلدث إذا  الصالة ال تسمى صالًة إال مع الطهارة

ما كان للمرشكي أن يعمروا مساجد اهلل شاهدين عىل  }يف الطهارة، كام قال تعاىل:  دخل  

طالًبا منه ، فمن دعا غري اهلل {بالكفر أولئك حبطت أعامهلم ويف النار هم خالدونأنفسهم 

ما ال يقدر عليه إال اهلل من جلب خري أو دفع رض، فقد أرشك يف العبادة، كام قال تعاىل:  

القيامة وهم عن دعائهم  } ومن أضل ممن يدعو من دون اهلل من ال يستجيب له إىل يوم 

والذين  }، وقال تعاىل:  {س كانوا هلم أعداًء وكانوا بعبادهتم كافرين غافلون وإذا ُحرش النا

تدعون من دونه ما يملكون من قطمري إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما  

 .{استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون برشككم وال ينبئك مثل خبري 
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اهلل. أو يا ابن عباس، فأخرب تعاىل وتبارك أن دعاء غري اهلل رشك، فمن قال: يا رسول  

، أو يا حمجوب، أو غريهم، زاعاًم أنه باب حاجته إىل اهلل تعاىل وشفيعه  أو يا عبد القادر

عنده ووسيلته إليه، فهو املرشك الذي هُيدر دمه وماله، إال أن يتوب من ذلك، وكذلك من  

 اهلل، أو خاف خوف  ذبح لغري اهلل تعاىل أو نذر لغري اهلل، أو توكل عىل غري اهلل، أو رجا غري

الس من غري اهلل، أو التجأ إىل غري اهلل، أو استعان بغري اهلل، فيام ال يقدر عليه إال اهلل فهو 

 أيًضا مرشك. 

إن اهلل ال يغفر أن ُيرشك به  }تعاىل فيه:  وما ذكرنا من أنواع الرشك هو الذي قال اهلل  

يشاء ملن  ذلك  دون  ما  اهلل  {ويغفر  قاتل رسول  الذي  عليه،   ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا  العرب  مرشكي 

اهلل   ذكرها  قواعد،  أربع  بمعرفة  ذلك  تعاىل، ويتضح  العبادة كلها هلل  بإخالص  وأمرهم 

 تعاىل يف كتابه:

كانوا مقرون بأن اهلل هو اخلالق   ملسو هيلع هللا ىلصأوهلا: أن ُيعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول اهلل  

املميت املحيي  جلميالرزاق  املدبر  تعاىل:  ،  قوله  ذلك  عىل  والدليل  األمور،  من  }ع  قل 

واألبصار   السمع  يملك  أمن  واألرض  السامء  من  امليت  يرزقكم  من  احلي  خُيرج  ومن 

قل  }، وقال تعاىل:  {وخُيرج امليت من احلي ومن ُيدبر األمر فسيقولون اهلل فقل أفال تتقون

ت أفال  قل  هلل  سيقولون  تعلمون  كنتم  إن  فيها  ومن  األرض  رب  ملن  من  قل   . ذكرون 

الساموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون هلل قل أفال تتقون . قل من بيده ملكوت  

 .{كل يشء وهو جُيري وال جُيار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون هلل قل فأنى تسحرون
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 عليك: كيف أقروا هبذا ثم توجهوا لغري اهلل يدعونه؟  إذا عرفت هذه القاعدة وأشكل

عدة الثانية وهي: أهنم يقولون: ما توجهنا إليهم ودعوناهم إال لطلب الشفاعة  فاعرف القا

تعاىل:  اهلل  قوله  ذلك  عىل  والدليل  بشفاعتهم،  لكن  منهم،  ال  اهلل  من  نريد  اهلل،  عند 

ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهلل قل  } ويعبدون من دون اهلل ما ال يرضهم وال 

أال هلل  }،  {ال يف األرض سبحانه وتعاىل عام يرشكونالساموات و  أتنبؤون اهلل بام ال يعلم يف

إن اهلل    الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلًفا

 .{حيكم بينهم فيام هم فيه خيتلفون إن اهلل ال هيدي من هو كاذب كفار 

: وهي أن منهم من طلب الشفاعة من األصنام، رف القاعدة الثالثةإذا عرفت هذا، فاع

ومنهم من تربأ من األصنام وتعلق بالصاحلي، مثل عيسى وأمه واملالئكة، والدليل عىل  

تعاىل:   قوله  ويرجون }ذلك  أقرب  أهيم  الوسيلة  رهبم  إىل  يبتغون  يدعون  الذين  أولئك 

يُ   ملسو هيلع هللا ىلص ، والرسول  {رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذوًرا فرق بي من عبد  مل 

 األصنام ومن عبد الصاحلي، بل كفر الكل وقاتلهم حتى يكون الدين كله هلل.

الرابعة: وهي أن األولي خُيلصون هلل يف الشدائد وينسون ما يرشكون، قال اهلل تعاىل:  

إىل آخره، وأهل زماننا خُيلصون الدعاء   {فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهلل خملصي له الدين}

 لشدائد لغري اهلل. يف ا
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أخف رشًكا من عقالء    ملسو هيلع هللا ىلصفاعرف أن املرشكي الذين يف زمن النبي  فإذا عرفت هذا  

الشدة  يف  يدعون مشاخيهم  الشدائد وهؤالء  يف  خُيلصون هلل  أولئك  زماننا؛ ألن  مرشكي 

 والرخاء. واهلل أعلم. 

وكان فيمن حرض مع علامء مكة، وشاهد غالب ما صار: حسي بن حممد بن احلسي 

يزل يرتدد علينا، وجيتمع بسعود وخاصته من أهل   احلياين، ومل  ثم  اإلبريقي احلرضمي، 

املعرفة، ويسأل عن مسألة الشفاعة التي جرد السيف بسببها، من دون حياء وال خجل،  

 لعدم سابقة جرم له.

مذهبنا يف أصول الدين، مذهب أهل السنة واجلامعة، وطريقتنا طريقة فأخربناه بأن  

التي هي الطريق األسلم، بل واألعلم واألحكم، خالفا ملن قال طريق اخللف   السلف، 

 أعلم. 

وهي أنا نقر آيات الصفات، وأحاديثها عىل ظاهرها، ونكل معناها مع اعتقاد حقائقها  

ملا سئل عن االستواء، يف قوله    -جل علامء السلف  وهو من أ  -فإن مالكا    ؛إىل اهلل تعاىل

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى}تعاىل:   [ . قال: االستواء معلوم، والكيف 5]سورة طه آية:    {الرَّ

 جمهول، واإليامن به واجب، والسؤال عنه بدعة.

فإن العبد   ونعتقد أن اخلري والرش كله بمشيئة اهلل تعاىل، وال يكون يف ملكه إال ما أراد،

الثواب فضال، والعقاب  له كسب، رتب عليه  أفعاله، بل  عدال، وال    ال يقدر عىل خلق 

 وأنه يراه املؤمنون يف اآلخرة، بال كيف وال إحاطة. ؛جيب عىل اهلل لعبده يشء
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ونحن أيضا يف الفروع، عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، وال ننكر عىل من قلد أحد  

الرافضة، والزيدية، واإلمامية، األئمة األربعة، دون غري الغري،  هم، لعدم ضبط مذاهب 

ونحوهم، وال نقرهم ظاهرا عىل يشء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجربهم عىل تقليد أحد  

 األئمة األربعة.

وال نستحق مرتبة االجتهاد املطلق، وال أحد لدينا يدعيها، إال أننا يف بعض املسائل، 

أو سنة غري منسوخ، وال خمصص، وال معارض بأقوى    إذا صح لنا نص جيل، من كتاب،

منه، وقال به أحد األئمة األربعة: أخذنا به، وتركنا املذهب، كإرث اجلد واألخوة، فإنا  

 نقدم اجلد باإلرث، وإن خالف مذهب احلنابلة. 

وال نفتش عىل أحد يف مذهبه، وال نعرتض عليه، إال إذا اطلعنا عىل نص جيل، خمالف 

ألئمة، وكانت املسألة مما حيصل هبا شعار ظاهر، كإمام الصالة، فنأمر احلنفي، ملذهب أحد ا

السجدتي،  بي  واجللوس  االعتدال،  يف  الطمأنينة  نحو  عىل  باملحافظة  مثال،  واملالكي 

لوضوح دليل ذلك، بخالف جهر اإلمام الشافعي بالبسملة، فال نأمره باإلرسار، وشتان  

لدليل أرشدناهم بالنص، وإن خالف املذهب، وذلك يكون  ما بي املسألتي، فإذا قوي ا

مانع من االجتهاد يف بعض املسائل دون بعض، فال مناقضة لعدم دعوى    نادرا جدا. وال 

االجتهاد، وقد سبق مجع من أئمة املذاهب األربعة، إىل اختيارات هلم يف بعض املسائل، 

 خمالفي للمذهب، امللتزمي تقليد صاحبه.



26 

ي عىل فهم كتاب اهلل، بالتفاسري املتداولة املعتربة، ومن أجلها لدينا: تفسري  ثم إنا نستع

ابن جرير، وخمترصه البن كثري الشافعي، وكذا البغوي، والبيضاوي، واخلازن، واحلداد،  

كالعسقالين،   املربزين:  األئمة  برشوح  احلديث،  فهم  وعىل  وغريهم،  واجلاللي، 

 ي عىل مسلم، واملناوي عىل اجلامع الصغري.والقسطالين، عىل البخاري، والنوو

ونحرص عىل كتب احلديث، خصوصا: األمهات الست، ورشوحها، ونعتني بسائر 

الكتب، يف سائر الفنون، أصوال، وفروعا، وقواعد، وسريا، ونحوا، ورصفا، ومجيع علوم  

الن يوقع  ما  اشتمل عىل  ما  إال  املؤلفات أصال،  من  يشء  بإتالف  نأمر  اس يف  األمة. وال 

الرشك، كروض الرياحي، أو حيصل بسببه خلل يف العقائد، كعلم املنطق، فإنه قد حرمه  

مجع من العلامء، عىل أنا ال نفحص عن مثل ذلك، وكالدالئل، إال إن تظاهر به صاحبه 

البدو، يف إتالف بعض كتب أهل الطائف، إنام صدر  معاندا، أتلف عليه، وما اتفق لبعض  

 ر هو وغريه عن مثل ذلك. منه جلهله، وقد زج

ُيقال الذي خلصها هو الشيخ عبد  هذه الرسالة    (وهي هذه: اعلم رمحك اهلل ...)قوله:  

وقد أخذها من جمموع رسائل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، وكتبها    اهلل  

، وفيها تشابه كبري مع القواعد األربع وغريها، بأسلوب سهل حتى يعرف  سهل بأسلوب  

التوحيد  دعوة  مباركةالعامة  دعوة  فهي  الشهوانية ،  املنكرات  الرشك وعىل  تقيض عىل   ،  

 وُتريب الناس عىل التوحيد، فهي ما بني ختلية وحتلية. 
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يترصف  هو أن ُُياف أن الويل  خوف الرس    ( أو خاف خوف الس من غري اهلل)قوله:  

دون مبارشة األسباب  ألن ال أحد ُيوجد املسببات  دون مبارشة األسباب،  يف املخلوقني  

اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن    ﴿قال تعاىل  إال اهلل،   وقد أشار    [82]يس:    ﴾إِنَّ

حممد رشيد رضا  ، وذكره  )تيسري العزيز احلميد( هلذا الشيخ سليامن بن عبد اهلل يف مقدمة  

 . )صيانة اإلنسان(يف حاشيته عىل 

ث أنه شبَّه    )القواعد األربع(رسالة  ومن لطيف ما يف   باحل د  إن من  الرشك  ، بحيث 

فإن توحيده يبطل  وهو موحد ومسلم  صىل وقد أحدث بطلت صالته، وكذلك من أرشك  

األمور، وهويذهب تشبيه  مهمة: وهي  فائدة  فإنه    ذه  العملية،  باألمور  العلمية  العقدية 

ب هلم   أرسخ وأقرب، فلذلك إذا أردت أن تتكلم عىل أن املسلم قد يكفر بعد إسالمه، قرِّ

 ل. بذكر هذا املثا

إذا عرفت هذه القاعدة وأشكل عليك: كيف أقروا هبذا ثم توجهوا لغري اهلل  )قوله:  

يدعونه؟ فاعرف القاعدة الثانية وهي: أهنم يقولون: ما توجهنا إليهم ودعوناهم إال لطلب  

 . الوسائطوهذه القاعدة الثانية يف نقض رشك   (الشفاعة عند اهلل 

أخف رشًكا من    ملسو هيلع هللا ىلصفإذا عرفت هذا فاعرف أن املرشكي الذين يف زمن النبي  )قوله:  

يدعون مشاخيهم يف   الشدائد وهؤالء  أولئك خُيلصون هلل يف  زماننا؛ ألن  عقالء مرشكي 

بتحقيق عبد اهلل  هبذا انتهت الرسالة، والنسخة التي عندي    (الشدة والرخاء. واهلل أعلم 

 ملوجودة فيها اختصار وإن كان املضمون واحًدا. املطوع، فيها طول، وكأن الرسالة ا
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يف النسخة التي عندي:    (ويسأل عن مسألة الشفاعة التي جرد السيف بسببها) قوله:  

، يعني أهنم قاتلوا عىل الرشك ومنها الشفاعة، وهناك  ويسأل عن غري مسألة الشفاعة()

 أمور رشكية أخرى قاتلوا عليها فيسأل عن هذه األمور األخرى. 

ُيلخص   اهلل  عبد  الشيخ  أن  الوهاب  دعوة  وأؤكد  عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ 

دعوة  : هذه  ُأسس دعوة الشيخ ويقال   منها  الرسالة أو ينتقى  التجديدية، ولو ُتنرش هذه

 شيخ اإلسالم بلسانه لصح.

فأخربناه بأن مذهبنا يف أصول الدين، مذهب أهل السنة واجلامعة، وطريقتنا )قوله:  

قال طريق   بل واألعلم واألحكم، خالفا ملن  الطريق األسلم،  التي هي  السلف،  طريقة 

سلف، وعىل ما أمجع عليه أهل السنة  يعني أننا يف االعتقاد عىل ما عليه ال  (اخللف أعلم

وأحكم، خالًفا وأسلم  أعلم  السلف  مذهب  أن  ونعتقد  األشاعرة    كلهم،  من  للخلف 

وال    أواملاتريدية قدرهم  للسلف  ُيقدرون  ال  الذين  واجلهمية،  أوىل  باب  من  واملعتزلة 

 .يعرفون هلم منزلتهم ومكانتهم

األشاعرة الصفات عىل طريقتني   ويردد  مع نصوص  إننا  قوهلم:  التأويل كثرًيا  إما   ،

  أو التفويض وهو أسلم، والتفويض هو مذهب السلف،  وهذا مذهب اخللف وهو أعلم

اخللف كالرازي وقبله اجلويني أعلم من  جعلوا  والتأويل هو مذهب اخللف، فعىل قوهلم  

 . آخر الصحابة  السلف كأيب بكر وعمر وعثامن وعيل إىل
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يف   كام  هذا  مثل  يف  كثرًيا  اإلسالم  عليهم شيخ  ردَّ  احلموية(وقد  وغريها،    )الفتوى 

ذكر   تناقض؛ ألن  وقال: جمرد  هذا  أعلم  واخللف  أسلم  السلف  مذهب  هو  أن  األعلم 

 . خمترص الصواعق()كام يف    ، ثم رد عليهم من أوجه وفعل مثله ابن القيم  األسلم 

وهي أنا نقر آيات الصفات، وأحاديثها عىل ظاهرها، ونكل معناها مع اعتقاد  )قوله:  

ملا سئل عن االستواء،   -وهو من أجل علامء السلف    -فإن مالكا    ؛حقائقها إىل اهلل تعاىل

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْستَ }يف قوله تعاىل:   [ . قال: االستواء معلوم،  5]سورة طه آية:    {َوىالرَّ

فإذن خالصة معتقد أهل السنة   (والكيف جمهول، واإليامن به واجب، والسؤال عنه بدعة

الذي   الوهاب:  وهو  عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  األسامء  م  أهنجدده  نصوص  مع 

  وأما الكيفية فُيثبتوهنا لغة العرب، أما املعنى فإهنم ُيثبتونه بالرجوع إىل  والصفات كالتايل:

والكيف    - ويف لفظ غري جمهول-، كام قال اإلمام مالك: االستواء معلوم  لكن جيهلوهنا 

معلوم-جمهول   لفظ غري  ربيعة   -ويف  اجلواب عن شيخه  البيهقي  وثبت هذا  رواه  ، كام 

 . وغريه

وسبقهم إىل ذلك غريهم من أئمة السنة حتى ُروي عن أم سلمة موقوًفا ومرفوًعا  

هذا   أن  واملقصود  وغريه،  الذهبي  بيَّنه  كام  يصح  ال  السلفلكن  يف  مذهب  أهنم  وهو   ،

الكيفية   أما يف  مبني،  عريب  بلسان  القرآن  العرب ألن  للغة  يرجعون  مع  املعاين  فُيثبتوهنا 

 . ثبات، بل ُيثبتوهنا مع اجلهل هبا اجلهل هبا عدم اإل معنى اجلهل هبا، وليس  
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ضة فجّهلوا الكيفية   وزادوا وجّهلوا املعنى، فجعلوا    -وهذا ال إشكال فيه-أما املفوِّ

اهلل   أسامء  وهو  اهلل  كتاب  ما يف  أعظم  األنبياء جهلوا  أن  قوهلم  بل الزم  أميني،  السلف 

ألهنم يقولون هي كحروف املعجم ال ُيعرف معناها واختص اهلل بعلمها، وهذا    وصفاته؛ 

الذي يقولونه يزعمون أنه مذهب السلف، فجعلوا السلف جهااًل، وُيقابلهم أهل التأويل  

وهم الذين نازعوا السلف يف املعاين بحجة عدم التشبيه، فقالوا: لو قلنا هلل يدان لشبَّهنا  

والرد عليهم بأن هذا ليس الزًما، فإن الصفات كالذات فكام أثبتم    يديه بأيدي املخلوقني،

وُنثبت   به  خاصة  ذاًتا  هلل  ُنثبت  قالوا:  فإن  الصفات  فهكذا  التشبيه  منه  يلزم  ومل  ذاًتا  هلل 

 .يف الصفات كام تصورتم هذا يف الذات فتصوروهللمخلوق ذاًتا تليق به، فيقال: 

اخلطايب قال  ور  لذا  البغدادي  يف  واخلطيب  كثرًيا  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  دد 

 . وغريها، أن القول يف الصفات فرع عن القول يف الذات )التدمرية(

ونحن أيضا يف الفروع، عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، وال ننكر عىل من  )قوله:  

والزيدية،  قلد   الرافضة،  الغري،  مذاهب  ضبط  لعدم  غريهم،  دون  األربعة،  األئمة  أحد 

واإلمامية، ونحوهم، وال نقرهم ظاهرا عىل يشء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجربهم عىل  

هم حنابلة باعتبار أهنم درسوا عىل املذهب ال  إذن اخلالصة    ( تقليد أحد األئمة األربعة

عىل من أراد أن يقول إهنم أتوا بدين جديد كأعداء الدعوة  أهنم متعصبون له، وهذا رٌد  

وغريهم،   الصوفية  للمذهب  من  التعصب  أن  يزعم  من  عىل  أئمة  ورٌد  فعله  وقد  خري 
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السلفية   النجدية  الدعوة  أئمة  بل  الدعوة،  أئمة  عىل  كذب  وهذا  الفقه  الدعوة،  درسوا 

 ذكره.، وحُياربون التقليد املذموم كام تقدم  احلنبيل لكنهم يدورون مع الدليل حيث دار 

ُضبطت و قد  ألهنا  إليها  واالنتساب  األربعة  املذاهب  ُنقر  الرافضة قالوا:  بخالف   ،

ظاهًرا   ُنحارهبم  فإننا  واإلمامية،  وُنلزمهم  والزيدية  وأن  وباطنًا  عليه  هم  ما  يدعوا  أن 

 املذاهب. يرجعوا ملعتقد أهل السنة يف االعتقاد، ويف الفقه إىل أحد 

وال نستحق مرتبة االجتهاد املطلق، وال أحد لدينا يدعيها، إال أننا يف بعض  )قوله:  

املسائل، إذا صح لنا نص جيل، من كتاب، أو سنة غري منسوخ، وال خمصص، وال معارض  

أخذنا به، وتركنا املذهب، كإرث اجلد واألخوة، بأقوى منه، وقال به أحد األئمة األربعة:  

هذه معركة كبرية بني دعاة الدليل    (فإنا نقدم اجلد باإلرث، وإن خالف مذهب احلنابلة

الفقهية،   املسائل  يف  األمة  هذه  سلف  فهم  عىل  الرشعية  بالضوابط  الدليل    معواتباع 

تزعمون أنكم بلغتم يف    متعصبة املذاهب ويقولون: أنتم تدعون االجتهاد املطلق، فأنتم

  )األصول الستة( العلم مبلًغا كبرًيا. فردَّ عليهم شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب كام يف  

،  وزعمتم أنه ال جيتهد إال من بلغ االجتهاد املطلق،  أغلقتم باب االجتهادوغريها، قال:  

 . عمرواشرتطتم يف املجتهد املطلق رشوًطا ال تكاد توجد يف أيب بكر وال 

باب االجتهاد،   إغالق  املجتهد ال فبنيَّ خطأهم يف    وخطأهم يف اشرتاط رشوط يف 

 :  تكاد توجد يف أيب بكر وال عمر، ويرد عليهم بام ييل 
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أنه ليس هناك ضابط دقيق يف ضبط املجتهد املطلق، أتريدون الذي يعلم    الرد األول:

ذاهب األربعة قد جهلوا مسائل  ، فأئمة املهذا ال يوجدف؟  جيهل مسألة منهالدين كله وال  

أن يبلغ حًدا معينًا؟ فأواًل ما ضابطه؟  يف الدين، وقصة مالك ملا ُسئل معلومة، أم تريدون  

 ثم ما دليل هذا الضابط؟ فليس هناك ضابط مطرد. 

: ال نّدعي أننا بلغنا االجتهاد املطلق لكن  فقالوا   رد به أئمة الدعوة   وقد   :الرد الثاني

ز االجتهاد اجلزئي، وهو الذي عليه املذاهب األربعة وغريه قطع  م، وهذا مفيد يف  ُنجوِّ

جمتهًدا مطلًقا، لكن جيوز له االجتهاد    فتقول: ليس العامل فالن الطريق عىل متعصبة املقلدة  

والدليل  إذن كل مسألة ال دليل عليها  ، وهذا اتفق عليه املذاهب األربعة وغريهم، ف اجلزئي

 يف غريه يف نظر املجتهد فإنه يدعها إىل الدليل. 

وللدعوة السلفية والتباع الدليل،  وهبذا ُيقطع الطريق عىل املخالفني لدعوة التوحيد،  

العصور   هذه  يف  السلفيني  بعض  للمذاهب  فإن  االنتساب  وحاربوا  أخطأوا  ولألسف 

الدلي األربعة،   اتباع  فأصبح  بحجة  وبنيل،  بينهم  املعارك  من  هذه  كثري  يف  خصومهم   

فلو   رمون املذاهب األربعة والعلامء من قرون عىل املذاهب األربعة، املسألة، وهي أهنم حي

االنتساب للمذاهب األربعة وقالوا: انتسبوا ملن شئتم وتفقهوا    قدر اهلل أن هؤالء مل حُيرموا

لكانت النتيجة واحدة    .مع الدليل حيث دار  وإنام الواجب الدورانعىل أي مذهب شئتم،  

أولئكدون   األربعة    هتييج  للمذاهب  االنتساب  أن  وأؤكد  األربعة،  املذاهب  بمحاربة 
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)جمموع  شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف    جائز، كانتساب الرجل إىل بلده ونسبه، كام ذكره

 . الفتاوى(

وال ) قوله:   خمصص،  وال  منسوخ،  غري  سنة  أو  كتاب،  من  جيل،  نص  لنا  صح  إذا 

املذهب  به، وتركنا  به أحد األئمة األربعة: أخذنا  بأقوى منه، وقال  فإذن هم    (معارض 

ن عبد الوهاب  يدورون مع الدليل حيث دار، بل إن علًيا وهو ابن شيخ اإلسالم حممد ب

    إذا رمى مجرة العقبة وحتلل يف اليوم العارش الرجل  له اختيارات فقهية، منها أن 

أم   كان، عىل حديث  كام  يرجع حرًما  فإنه  يُطف،  ومل  الشمس  العيد، وغربت  يوم  وهو 

ل  األربعة،  املذاهب  علامء  من  أحد  به  يقل  مل  قوٌل  وهذا  داود،  أيب  عند  ال  كنهم  سلمة 

 . لدليل  إال ُيرجون من املذاهب األربعة

بي  )قوله:   ما  وشتان  باإلرسار،  نأمره  فال  بالبسملة،  الشافعي  اإلمام  جهر  بخالف 

نادرا   يكون  املذهب، وذلك  بالنص، وإن خالف  أرشدناهم  الدليل  فإذا قوي  املسألتي، 

   (جدا

مثل باملسألة  أمرنا  ظاهًرا  الدليل  كان  الصالة    إذا  يف  بإمجاع  ركٌن  فهي  الطمأنينة 

بيَّنه شيخ اإلسالم ابن تيمية    وإنام خالف من خالف بعدبعني،  الصحابة والتا   كام 

ونص وهو حديث امليسء يف صالته الذي أخرجه  فهذه مسألة عندهم فيها إمجاع قديم  

التي قد يرتّجح عندهم قول  ، بخالف املسائل األخرى  فيلزمون بمثلهاالبخاري ومسلم،  

 إمجاًعا سابًقا. لكن للقول اآلخر قوة بالدليل وال ُيالف  
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مانع من االجتهاد يف بعض املسائل دون بعض، فال مناقضة لعدم دعوى   وال)قوله:  

االجتهاد، وقد سبق مجع من أئمة املذاهب األربعة، إىل اختيارات هلم يف بعض املسائل، 

صاحبه تقليد  امللتزمي  للمذهب،  يكاد    (خمالفي  العلامء  فال  آلة  أحد من  الذين عندهم 

فابن عبد الرب خالف املالكية كثرًيا، واجلصاص خالف  ،  املذهب  نظر إال وخالفوا اجتهاد و

يدور مع  والنووي خالف املذهب الشافعي كثرًيا، وهكذا كل عامل صاحب دليل احلنفية، 

 الدليل حيث دار وُُيالف املذهب الذي تربى عليه. 

خمترص من   ( ومن أجلها لدينا: تفسري ابن جرير، وخمترصه البن كثري الشافعي)قوله:  

عىل الغالة    ا ردً   يصلح وما ذكره هنا وما بعده    ، ألن ابن كثري اعتمد كثرًيا عليه  حيث اجلملة 

النظر يف  الذين يسمون باحلدادية، وهؤالء الغالة متفاوتون يف غلوهم فمنهم من حرموا  

كتب الرشوح وكتب التفسري ملن عنده بدعة، كابن حجر وغريه، مع زعمهم االنتساب  

فلام   ذلك،  وغري  اهلل  عبد  كابنه  دعوته  الوهاب، وألنصار  عبد  بن  اإلسالم حممد  لشيخ 

شيخ   أسسه  عام  وتالميذه  دعوته  أنصار  انحرف  إذن  قالوا:  النقوالت  هبذه  ُأحرجوا 

 .اب فال نرجع إال لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاباإلسالم حممد بن عبد الوه 

بل ثم هناك نقوالت لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب نفسه من كالم ابن حجر، 

أهل اعتدال، فمن عنده بدعة ممن حُيتاج    ! فلذلك كان أئمة الدعوة)فتح الباري(خلص  

ل يستفيدون مما عنده من العلم  إليه يف العلم فُيقال: أخطأ يف كذا وأخطأ يف كذا، ويف املقاب

 . عبد اهلل  اإلمام كام بيَّنه 
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 بياهنا وهي: أن الرشيعة قائمة وهذا يؤكد القاعدة الرشعية التي تواردت األدلة عىل

ال إفراط  ب ، فهم أهل إنصاف ووسط  جلب املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلهاعىل  

 وال تفريط. 

احلديث، خصوصا: األمهات الست، ورشوحها، ونعتني ونحرص عىل كتب  )قوله:  

بسائر الكتب، يف سائر الفنون، أصوال، وفروعا، وقواعد، وسريا، ونحوا، ورصفا، ومجيع 

للعلم، ووفدت عليها املخطوطات من كل حدب  فأصبحت الدرعية منبًعا    (علوم األمة

ا يريدون  املخطوطات  فأصحاب  علم  أرض  األرض  كانت  إذا  ألنه  لبيع  وصوب؛ 

، فيأتون هبا، ثم هم وطالهبم إذا ذهبوا رشًقا وغرًبا ووجدوا خمطوطات أتوا هبا،  والرشاء

 فأصبحت منبًعا للعلم. 

وال نأمر بإتالف يشء من املؤلفات أصال، إال ما اشتمل عىل ما يوقع الناس يف )قوله:  

الرشك، كروض الرياحي، أو حيصل بسببه خلل يف العقائد، كعلم املنطق، فإنه قد حرمه  

من بدع ككتب الرشوح والتفسري فال حياربوهنا،  فإذن ما يوجد من الكتب    (مجع من العلامء

 فرٌق بني أمرين: بل 

األول: فجاءت    كتاب  األمر  ذلك،  احلديث وغري  كالتفسري ورشوح  العلم  يف  ُألِّف 

 . البدعة عرًضا 

الثاني: بدعة،  ألف  كتاٌب    األمر  اعتقادهيف  أشعري يف  ُيؤلف  اجلوهرة كأن  ، كنظم 

ورشوحها، أو غري ذلك من الكتب التي ُألِّفت يف البدع، كاألصول اخلمسة للقايض عبد  
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املعتزيل، فإن مثل هذه جيب   الكالم، فإن  حُترق  أناجلبار  املنطق وعلم  ، ومن ذلك علم 

العلم أهل  من  وغريه  النووي  اإلمجاع  حكى  حرمته،  عىل  جممعون  وابن  العلامء  بل   ،

األربعة وغريهم   املذاهب  أئمة  من  العلامء  كالم  ونقلوا  له كالم شديد  فكلهم  الصالح 

لذلك كان أئمة الدعوة  ،  وشددوا يف حتريمه، فهم حرموه  عىل حرمة علم الكالممتفقون  

 حياربون هذه العلوم. 

اإلسالم   شيخ  كالم  يف  يوجد  قائل:  يقول  تيمية  قد  فكيف  ابن  منطقية،  عبارات 

 نتعلمها؟ البد أن ندرس املنطق حتى فنتعلمها؟ 

تاًجا لذلك، فكثري منها قد رُشحت وُبيِّنت ولست يف حاجة ألن  فيقال: كال، لست حم 

 ترجع وال لكتاب يف املنطق.

درس  يريد أن ي لعلم  طلب اه لتمحاس   ففي بدءوبعض الناس عنده فضول علمي ضار،  

وقد ذكر الشوكاين يف رشح فيدرس املنطق والكالم وال يأخذ العربة من غريه،  العلم كله،  

قال: إين أحدثك عن رجل درس علم الكالم حتى   « إن احلالل بيِّ واحلرام بيِّ »حديث: 

تبنيِّ له ضالل هذا العلم  ألنه قد  ،  مثل هذا ال ُُيشى عليه من علم الكالمو بلغ منتهاه،  

، قال: قد درسته وبذلت فيه من اجلهود ما  فإنه يكون مغرًتا بهبخالف من مل يبلغ منتهاه  

َوال ُينَبُِّئَك   ﴿. وصدق اهلل القائل:  هذا العلم الذي ال فائدة منه من  بذلت، وإين أحذرك  

 . [14]فاطر:   ﴾ِمْثُل َخبرٍِي 
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وأعمق من الشوكاين يف معرفة علم الكالم هو شيخ اإلسالم ابن تيمية، وبنيَّ أنه ال  

أنه قال: السعيد من ُوعظ بغريه. فلسنا يف حاجة    فائدة منه، وروى مسلم عن ابن مسعود

العلم،   هذا  وعلم  إىل  الكالم  علم  أهنا حاربت  املباركة  السلفية  الدعوة  هذه  مزايا  فمن 

وقلَّ أنصاره   يف هذا الزمن قد مات علم الكالموهلل احلمد  املنطق، كام كان يفعله السلف،  

 حتاج أن ُنحييه مرة أخرى. للغاية، فال ن

هو قد بنيَّ أن األصل حرمة  وما يف كالم شيخ اإلسالم مما يذكره رًدا عىل املخالفني  

الكالم،   إليه  علم  فإنه يفعله للمصلحة وإال األصل  لكن من احتاج  الدين  ألجل نرص 

  ه نحتاجوهذا الذي سلكه، أما نحن فام    حرمته، وقد أشار هلذا يف أكثر من موضع  

كتاًبا يف علم املنطق    وال نحتاج أن نتعلم بالنظر إىل بعض املراجع    ، ويعرف من كالمه سهل 

 . الكالموال علم 

منه ) قوله:   صدر  إنام  الطائف،  أهل  كتب  بعض  إتالف  يف  البدو،  لبعض  اتفق  وما 

وقع يف زمنهم من كان عنده غلو جلهله، لكنه    (جلهله، وقد زجر هو وغريه عن مثل ذلك

بن حسن بن حممد بن عبد  لعالمة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن  ، ولال ُيمثِّل الدعوة

رسالة لطيفة يف التكفري وهي موجودة يف الدرر السنية وطبعها الشيخ عبد السالم    الوهاب 

ذكر يف مقدمتها أنه التقى أناًسا أهل غلو    )ضوابط يف التكفري(وهي:    بن برجس  

 . الرسالة  من البادية يف التكفري، وعىل إثرها كتب هذه 
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كام روى العسكري عن األوزاعي أنه قال:  جفاة وغالة،  فالبد أن يوجد يف كل دعوة  

أهيام  إىل جفاء وال ُيبايل ب  إال كان للشيطان فيه نزغتان، إما إىل غلو أوما من أمر أمر  اهلل به "

الكبار    "ظفر وأئمتهم  وبكتبها  بأصوهلا  حُتاسب  وإنام  هبؤالء  الدعوة  حُتاسب  ال  لكن 

 . والقائمني عليها النارصين هلا
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 : قال  

ومما نحن عليه: أنا ال نرى سبي العرب، ومل نفعله، ومل نقاتل غريهم، وال نرى قتل 

 النساء والصبيان. 

بأنا نفس القرآن برأينا،   -سرتا للحق، وتلبيسا عىل اخللق    -علينا    به  وأما ما يكذب

ونأخذ من احلديث ما وافق فهمنا، من دون مراجعة رشح، وال معول عىل شيخ، وأنا نضع  

حممد   نبينا  رتبة  له   ملسو هيلع هللا ىلصمن  وليس  منه،  له  أنفع  أحدنا  وعصا  قربه،  يف  رمة  النبي  بقولنا: 

كان ال يعرف معنى ال إله إال اهلل، حتى أنزل عليه    شفاعة، وأن زيارته غري مندوبة، وأنه

مع كون اآلية مدنية، وأنا ال نعتمد عىل أقوال العلامء، ونتلف    ،{فاعلم أنه ال إله إال اهلل }

عىل   الناس  نكفر  وأنا  جمسمة،  وأنا  والباطل،  احلق  فيها  لكون  املذاهب،  أهل  مؤلفات 

 ن هو عىل ما نحن عليه.اإلطالق أهل زماننا، ومن بعد الستامئة، إال م

ومن فروع ذلك: أنا ال نقبل بيعة أحد إال بعد التقرير عليه بأنه كان مرشكا، وأن أبويه 

، ونحرم زيارة القبور املرشوعة   ملسو هيلع هللا ىلصماتا عىل اإلرشاك باهلل، وإنا ننهى عن الصالة عىل النبي  

الديون، وأنا ال نرى  مطلقا، وأن من دان بام نحن عليه، سقطت عنه مجيع التبعات، حتى  

، وأنا نجربهم عىل تزويج غري الكفء هلم، وأنا  -رضوان اهلل عليهم    -حقا ألهل البيت  

وجه   فال  إلينا،  ترافعوا  إذا  شابا،  لتنكح  الشابة،  زوجته  فراق  عىل  الشيوخ  بعض  نجرب 

جوابنا يف   وأشباهها ملا استفهمنا عنها من ذكر أوال، كان  لذلك، فجميع هذه اخلرافات
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كل مسألة من ذلك: سبحانك هذا هبتان عظيم، فمن روى عنا شيئا من ذلك، أو نسبه 

 إلينا، فقد كذب علينا وافرتى.

ومن شاهد حالنا، وحرض جمالسنا، وحتقق ما عندنا، علم قطعا أن مجيع ذلك وضعه 

بإخالص   اإلذعان  عن  للناس  تنفريا  الشياطي،  وإخوان  الدين،  أعداء  علينا  وافرتاه 

َوَيْغِفُر  }هلل تعاىل بالعبادة، وترك أنواع الرشك، الذي نص اهلل عليه، بأن اهلل ال يغفره    التوحيد

[ . فإنا نعتقد أن من فعل أنواعا من الكبائر،  48]سورة النساء آية:    {َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاءُ 

خيرج بفعله  كقتل املسلم بغري حق، والزنى، والربا، ورشب اخلمر، وتكرر منه ذلك؛ أنه ال  

 ذلك عن دائرة اإلسالم، وال خيلد به يف دار االنتقام، إذا مات موحدا بجميع أنواع العبادة.

أعىل مراتب املخلوقي عىل اإلطالق، وأنه حي    ملسو هيلع هللا ىلص والذي نعتقده أن رتبة نبينا حممد  

يف قربه، حياة برزخية، أبلغ من حياة الشهداء املنصوص عليها يف التنْزيل، إذ هو أفضل  

الرحل إال  من هم بال ريب، وأنه يسمع سالم املسلم عليه، وتسن زيارته، إال أنه ال يشد 

لزيارة املسجد والصالة فيه، إذا قصد مع ذلك الزيارة فال بأس، ومن أنفق نفيس أوقاته 

الواردة عنه، فقد فاز بسعادة الدارين،  -عليه الصالة والسالم  -باالشتغال بالصالة عليه 

 كام جاء يف احلديث عنه. وكفي مهه وغمه،

ومما نحن عليه: أنا ال نرى سبي العرب، ومل نفعله، ومل نقاتل غريهم، وال نرى  )قوله:  

أن هدفهم    تأليًفا للعرب حتى ال يظن  هاهذه مسألة فقهية وذكر  (قتل النساء والصبيان

 السبي. 
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بأنا نفس القرآن   -سرتا للحق، وتلبيسا عىل اخللق    -علينا    به  وأما ما يكذب)قوله:  

، وأؤكد أن هذا من مزايا هذا  بدأ ُيشري إىل بعض الشبهات التي ُتثار عىل الدعوة  (برأينا

وتقرير الكتاب لكنه مل ُيطل يف الشبهات ألن األصل أنه ليس كشًفا للشبهات وإنام رشح  

 ما عليه الدعوة. 

بقولنا: النبي رمة يف قربه، وعصا أحدنا أنفع   ملسو هيلع هللا ىلص وأنا نضع من رتبة نبينا حممد )قوله:  

له منه، وليس له شفاعة، وأن زيارته غري مندوبة، وأنه كان ال يعرف معنى ال إله إال اهلل،  

هل يمكن  ُيشري إىل أنه:    (، مع كون اآلية مدنية{اهلل   فاعلم أنه ال إله إال}حتى أنزل عليه  

جلس يف مكة عرش سنوات    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    لعاقل أن يصدق فينا هذا القول الذي مقتضاه

 ثم جلس يف املدينة ما جلس وهو ال يعلم معنى ال إله إال اهلل؟  

ومن فروع ذلك: أنا ال نقبل بيعة أحد إال بعد التقرير عليه بأنه كان مرشكا، )قوله:  

فرق بني أن يعتقدوا    ( ملسو هيلع هللا ىلصوأن أبويه ماتا عىل اإلرشاك باهلل، وإنا ننهى عن الصالة عىل النبي  

ت به األدلة، كام    ملسو هيلع هللا ىلصأن أبوي النبي   روى اإلمام مسلم من حديث  ماتا مرشكني كام صحَّ

مرَّ بقرب أمه فاستأذن ربه أن يزور قربها ويدعو هلا، فأذن له أن يزور    ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة أن النبي  

ألهنا ماتت مرشكًة، وكام ثبت يف مسلم من حديث    ملسو هيلع هللا ىلصقربها وأال يدعو هلا، فبكى النبي  

  «إين أيب وأباك يف النار» : أين أيب؟ ويف احلديث قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  أنس أن رجاًل يف قصة سأل النبي 

أكرب وهو إفراد   ؛ ألن املعركة فيام هو امتحان الناس هبذا االعتقاد وبني ألنه مات مرشًكا، 

 اهلل بالعبادة ويف رشك الوسائط. 
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، وأنا نجربهم عىل تزويج -رضوان اهلل عليهم    -وأنا ال نرى حقا ألهل البيت  )قوله:  

الك إذا  غري  شابا،  لتنكح  الشابة،  زوجته  فراق  عىل  الشيوخ  بعض  نجرب  وأنا  هلم،  فء 

بعضها  بعضها علمية وفهذه شبهات    ( ترافعوا إلينا، فال وجه لذلك، فجميع هذه اخلرافات 

 شهوانية لتنفر الناس من دعوة احلق وأهلها بأي طريقة. 

 يذكر حال الدعوة.يتكلم باجلمع ألنه  (ومن شاهد حالنا، وحرض جمالسنا )قوله: 

والزنى، )قوله:   حق،  بغري  املسلم  كقتل  الكبائر،  من  أنواعا  فعل  من  أن  نعتقد  فإنا 

والربا، ورشب اخلمر، وتكرر منه ذلك؛ أنه ال خيرج بفعله ذلك عن دائرة اإلسالم، وال  

أي أننا لسنا خوارج، وكيف    (االنتقام، إذا مات موحدا بجميع أنواع العبادةخيلد به يف دار  

جرم ، وهبذا ُيعلم  ذه الكبائر وإنام بالرشكونحن ال ُنكفر الرجل هبإىل اخلوارج؟    ننسب 

عل أخطأ  يف  من  وقع  قد  ولألسف  لذلك،  ونسبهم  املتأخرين  يهم  العلامء  بعض  ذلك 

  يف حاشيته عىل اجلاللني يف الفقه، أو الصاوي    يتهاملعروفني بالعلم كابن عابدين يف حاش

، هم مل ُيكفروا إال من  ملا رضب مثاًل باخلوارج عدَّ الوهابية من اخلوارج، وهذا من الظلم

 أرشك باهلل وقامت عليه احلجة كام سيأيت. 

أعىل مراتب املخلوقي عىل اإلطالق، وأنه    ملسو هيلع هللا ىلصوالذي نعتقده أن رتبة نبينا حممد  )قوله:  

ال   ملسو هيلع هللا ىلص هو   (حي يف قربه، حياة برزخية، أبلغ من حياة الشهداء املنصوص عليها يف التنْزيل

حياة الدنيا، وليس معنى هذا أن ُُياطب  لكن احلياة الربزخية ختتلف عن  شك حٌي يف قربه  

 هلا أحكامها. ، و الدنياختتص هبا غري احلياة وأن ُيدعى، بل حياة برزخية 
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إذ هو أفضل منهم بال ريب، وأنه يسمع سالم املسلم عليه، وتسن زيارته، إال  )قوله:  

ليست يف زيارة قربه وإنام  إذن املشكلة    (أنه ال يشد الرحل إال لزيارة املسجد والصالة فيه

إىل الرحل  هريرة:  يف شد  وأيب  أيب سعيد  قربه، حلديث   «... الرحال  ُتشد  احلديث،    «ال 

 البخاري ومسلم. أخرجه 

بالصالة عليه  )قوله:   نفيس أوقاته باالشتغال  أنفق   -عليه الصالة والسالم    -ومن 

تأمل    (الواردة عنه، فقد فاز بسعادة الدارين، وكفي مهه وغمه، كام جاء يف احلديث عنه

 رشكية والبدعية. الليقطعوا الطريق عىل األوراد  (الواردة عنه)قوله: دقته ب
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 : قال  

وال ننكر كرامات األولياء، ونعرتف هلم باحلق وأهنم عىل هدى من رهبم، مهام ساروا  

عىل الطريقة الرشعية، والقواني املرعية؛ إال أهنم ال يستحقون شيئا من أنواع العبادات،  

احلياة، وال بعد املامت؛ بل يطلب من أحدهم الدعاء يف حال حياته، بل ومن كل  ال حال  

  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث، وأمر    "دعاء املرء املسلم مستجاب ألخيه    "فقد جاء يف احلديث:    ؛مسلم

 ، ففعال. "أويس"عمر، وعليا، بسؤال االستغفار من 

حممد   لنبينا  الشفاعة  نثبته  ملسو هيلع هللا ىلصونثبت  وكذلك  ورد،  ما  حسب  القيامة  لسائر يوم  ا 

هلا،   املالك  من  ونسأهلا  أيضا،  ورد  ما  حسب  واألطفال  واألولياء،  واملالئكة،  األنبياء، 

واإلذن فيها ملن يشاء من املوحدين، الذين هم أسعد الناس هبا، كام ورد، بأن يقول أحدنا  

ا فينا يوم القيامة، أو: اللهم شفع فين  ملسو هيلع هللا ىلصمترضعا إىل اهلل تعاىل: اللهم شفع نبينا حممدا    -

يا   عبادك الصاحلي، أو مالئكتك، أو نحو ذلك، مما يطلب من اهلل، ال منهم؛ فال يقال: 

رسول اهلل، أو يا ويل اهلل، أسألك الشفاعة، أو غريها، كأدركني، أو أغثني، أو اشفني، أو  

انرصين عىل عدوي، ونحو ذلك، مما ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل. فإذا طلب ذلك مما ذكر يف  

لربزخ، كان من أقسام الرشك، إذ مل يرد بذلك نص من كتاب أو سنة، وال أثر من  أيام ا

أن ذلك رشك أكرب،   السلف  والسنة وإمجاع  الكتاب،  بل ورد  الصالح يف ذلك،  السلف 

 . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قاتل عليه

 فإن قلت: ما نقول يف احللف بغري اهلل والتوسل به؟ 
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ظيم كتعظيم اهلل أو أشد، كام يقع لبعض  قلت: ننظر إىل حال املقسم، إن قصد به التع

غالة املرشكي من أهل زماننا، إذا استحلف بشيخه، أي معبوده الذي يعتمد يف مجيع أموره  

عليه، ال يرىض أن حيلف إذا كان كاذبا أو شاكا، وإذا استحلف باهلل فقط ريض، فهو كافر  

ل سبق لسانه إليه، فهذا ليس  من أقبح املرشكي، وأجهلهم إمجاعا. وإن مل يقصد التعظيم، ب

 برشك أكرب، فينهى عنه ويزجر، ويؤمر صاحبه باالستغفار عن تلك اهلفوة.

أو    ملسو هيلع هللا ىلص وأما التوسل، وهو أن يقول القائل: اللهم إين أتوسل إليك بجاه نبيك حممد  

بحق نبيك، أو بجاه عبادك الصاحلي، أو بحق عبدك فالن، فهذا من أقسام البدع املذمومة، 

 عند األذان. ملسو هيلع هللا ىلصبذلك نص، كرفع الصوت بالصالة عىل النبي  ومل يرد

وأما أهل البيت: فقد ورد سؤال عىل علامء الدرعية يف مثل ذلك، وعن جواز نكاح 

ال    -رضوان اهلل عليهم  -الفاطمية غري الفاطمي، وكان اجلواب عليه ما نصه: أهل البيت

وسنة، فيجب حبهم ومودهتم، إال أن  شك يف طلب حبهم ومودهتم، ملا ورد فيه من كتاب  

 اإلسالم ساوى بي اخللق، فال فضل ألحد إال بالتقوى، وهلم مع ذلك التوقري والتكريم 

يف   هبم  والبداءة  املجالس،  صدور  يف  كاجللوس  ذلك،  مثل  العلامء  ولسائر  واإلجالل، 

م مع غريه  التكريم، والتقديم يف الطريق إىل موضع التكريم، ونحو ذلك، إذا تقارب أحده 

 يف السن والعلم. 

وما اعتيد يف بعض البالد من تقديم صغريهم وجاهلهم، عىل من هو أمثل منه، حتى 

إنه إذا مل يقبل يده كلام صافحه عاتبه، وصارمه، أو ضاربه، أو خاصمه، فهذا مما مل يرد به  
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يد أحدهم لقدوم من سفر،   قبل  إزالته ولو  أو  نص، وال دل عليه دليل، بل منكر جتب 

ملشيخة علم، أو يف بعض أوقات، أو لطول غيبة، فال بأس به، إال أنه ملا ألف يف اجلاهلية 

األخرى أن التقبيل صار علام ملن يعتقد فيه، أو يف أسالفه، أو عادة املتكربين من غريهم،  

 هنينا عنه مطلقا، ال سيام ملن ذكر، حسام لذرائع الرشك ما أمكن. 

جية، وقبة املولد، وبعض الزوايا املنسوبة لبعض األولياء، وإنام هدمنا بيت السيدة خد

حسام لتلك املادة، وتنفريا عن اإلرشاك باهلل ما أمكن، لعظم شأنه؛ فإنه ال يغفر، وهو أقبح  

من نسبة الولد هلل تعاىل، إذ الولد كامل يف حق املخلوق، وأما الرشك فنقص حتى يف حق  

َب َلُكمْ }املخلوق، لقوله تعاىل:    َمَثاًل ِمْن َأْنُفِسُكْم َهْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم ِمْن  رَضَ

َكاَء يِف َما َرَزْقنَاُكمْ  [ . وأما نكاح الفاطمية غري الفاطمي  28اآلية ]سورة الروم آية:    {رُشَ

وقد زوج عيل عمر بن اخلطاب، وكفى هبام قدوة،   ؛وال كراهة يف ذلك  فجائز إمجاعا، بل

كينة بنت احلسي بن عيل، بأربعة ليس فيهم فاطمي، بل وال هاشمي، ومل يزل  وتزوجت س 

عمل السلف عىل ذلك من دون إنكار، إال أنا ال نجرب أحدا عىل تزويج موليته، ما مل تطلب  

فام اعتيد يف بعض البالد من   ؛هي، ومتتنع من غري الكفء، والعرب أكفاء بعضهم لبعض

وقد حيصل بسبب ذلك فساد كبري، كام ورد؛ بل جيوز    ؛ظيماملنع دليل التكرب، وطلب التع

زينب أم املؤمني، وهي قرشية،   -وهو من املوايل    -اإلنكاح لغري الكفء، وقد تزوج زيد  

 واملسألة معروفة عند أهل املذاهب، انتهى.
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ملا    ( ننكر كرامات األولياء، ونعرتف هلم باحلق وأهنم عىل هدى من رهبموال  )قوله:  

األولياء  تعبدوا  ال  أنتم  قالوا:  إذن  قالوا:  األولياء .  مكانتهم    تزدرون  من  وتضعون 

فبيَّنوا   لألولياء،  تعظياًم  الرشك  وسموا  لألولياء،  انتقاًصا  التوحيد  فسموا  وتنتقصوهنم، 

 موقفهم من هؤالء األولياء.

  ملسو هيلع هللا ىلص مترضعا إىل اهلل تعاىل: اللهم شفع نبينا حممدا    -كام ورد، بأن يقول أحدنا  )قوله:  

مما   ذلك،  نحو  أو  أو مالئكتك،  الصاحلي،  عبادك  فينا  شفع  اللهم  أو:  القيامة،  يوم  فينا 

إذن فرق    ( يطلب من اهلل، ال منهم؛ فال يقال: يا رسول اهلل، أو يا ويل اهلل، أسألك الشفاعة

ب أن اهلل ُيشفعهم فيه، كحديث عثامن بن حنيف  بني طلب الشفاعة من امليت وبني أن ُيطل

ع "، وفيه: ه الرتمذي وغريه، واخُتلف يف صحته الذي روا   "ملسو هيلع هللا ىلص فينا نبيك حممد اللهم شفِّ

 أو غريه من الصاحلني، هذا ال إشكال فيه.  ملسو هيلع هللا ىلصفالدعاء بقول: اللهم شّفع فينا حممد  

النبي   أن  سعيد  أيب  حديث  من  ملسلم  واللفظ  الشيخان  شفعت  » قال:    ملسو هيلع هللا ىلصروى 

محي، فُيخرج اهلل من النار أقواًما مل يعملوا املالئكة، والنبيون، واملؤمنون، وبقي أرحم الرا

 . «خرًيا قطع

فإذا طلب ذلك مما ذكر يف أيام الربزخ، كان من أقسام الرشك، إذ مل يرد بذلك )قوله:  

والسنة  الكتاب،  بل ورد  الصالح يف ذلك،  السلف  أثر من  أو سنة، وال  نص من كتاب 

السلف  وأكثر ما جتد كالم    (ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    وإمجاع السلف أن ذلك رشك أكرب، قاتل عليه

الصحابة والتابعني وأتباعهم  كالم  ل  فهو نقٌل   يف كتب التفسري املسندة، األلوهيةيف توحيد  
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، ومما ذكر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حسن  لذا هذا نافع للغايةمسنًدا يف آيات الرشك،  

كتابه   انتبه    )املقامات(يف  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  اهلل أن  وإفراد  للتوحيد 

احلديث  و   اآلية   يقرأ ف ،  بالعبادة بخالف أهل زمانه ملا قرأ كتب التفسري ورشوح األحاديث

 والناس يف زمانه.  بلده هي عىل خالف ما عليه أهلله أشياء    ام فاتضحتويقرأ رشحه

آيات رش تفسري  يف  وأتباعهم  والتابعني  الصحابة  من  السلف  كالم  األلوهية  لذا  ك 

بخالف  ؛ ألهنم مل ُيبتلوا به،  ابتداًء يف توحيد األلوهية قليلن كالم السلف  واضحة للغاية، إ

ممن جاء بعد الصحابة والتابعني، فقد كُثر كالمهم ألهنم ابُتلوا    توحيد األسامء والصفات 

، وقد ذكر هذا ابن  باجلعد بن درهم ثم باجلهم بن صفوان، ثم هكذا ابتلوا هبذه الطوائف 

كتابه   يف  الكربى(بطة  الثالثة    )اإلبانة  التوحيد  أقسام  ذكر  يف ملا  السلف  أن كالم  وذكر 

 وا حمتاجني إليه بخالف توحيد األسامء والصفات. ألهنم ما كان  توحيد األلوهية قليل

به؟)قوله:   والتوسل  اهلل  بغري  احللف  يف  نقول  ما  قلت:  حال    فإن  إىل  ننظر  قلت: 

 : وخالصته أن من حلف بغري اهلل له حاالن ( املقسم

 رشك أكرب. أن ُيعظم املحلوف كتعظيم اهلل، فهذا   الحال األولى:

 أال ُيعظمه كتعظيم اهلل، فهذا رشك أصغر.  الحال الثانية:

 



49 

 

كام يقع لبعض غالة املرشكي من أهل زماننا، إذا استحلف بشيخه، أي معبوده )قوله:  

استحلف  الذي يعتمد يف مجيع أموره عليه، ال يرىض أن حيلف إذا كان كاذبا أو شاكا، وإذا  

باهلل فقط ريض، فهو كافر من أقبح املرشكي، وأجهلهم إمجاعا. وإن مل يقصد التعظيم، بل 

سبق لسانه إليه، فهذا ليس برشك أكرب، فينهى عنه ويزجر، ويؤمر صاحبه باالستغفار عن  

 :إذن احللف بغري اهلل أقسام ثالثة ( تلك اهلفوة

 رشك أكرب، وهو أن ُيعظم املخلوق كتعظيم اهلل.  القسم األول:

وقد ذكر هذا ابن القيم  ، وهذا رشك أصغر،  أال ُيعظمه كتعظيم اهلل  القسم الثاني:

   ه. ويف غري )مدارج السالكي(يف كتابه 

من حلف بالالت  »أن يسبق لسانه إىل ذلك، كام يف البخاري قال:    القسم الثالث:

. وهذا غري مؤاخذ إذا سبق لسانه أو تربى عليه وجياهد نفسه عىل أال  « فليقل ال إله إال اهلل

 خطأ.  حيلف فحلف

وأما التوسل، وهو أن يقول القائل: اللهم إين أتوسل إليك بجاه نبيك حممد  )قوله:  

أو بحق نبيك، أو بجاه عبادك الصاحلي، أو بحق عبدك فالن، فهذا من أقسام البدع    ملسو هيلع هللا ىلص

نص بذلك  يرد  ومل  النبي      (املذمومة،  بجاه  عند    ملسو هيلع هللا ىلصالتوسل  إال  ُأحدث  ما  ذلك  ونحو 

، فاألولون مل يكن أحد منهم يتوسل بجاه  وهناك إمجاع سابق عىل عدم فعله املتأخرين،  

وهؤالء    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   املذاهب،  أصحاب  من  املتأخرين  بعض  ذكره  وإنام  ذلك،  بغري  وال 

 حمجوجون باإلمجاع السابق.
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فيها إمجاع سابق مسألة    أن هناك مائتي   )خمترص الصواعق(وقد ذكر ابن القيم كام يف  

وفيها خالف وقد  ألن بعضهم يقول: كيف تقولون بدعة    .ثم حصل خالف بعد ذلك

 ذكره بعض متأخري احلنابلة والشافعية وأمثاهلم؟  

فإن ضابط   فيكون شاًذا،  السابق  حُمدث وقد خالف اإلمجاع  قوٌل  يقال: قوهلم هذا 

 . القول الشاذ ما خالف إمجاًعا

ال شك يف طلب حبهم ومودهتم، ملا ورد فيه   -رضوان اهلل عليهم  -البيتأهل  )قوله:  

واهلل أعلم أن    (من كتاب وسنة، فيجب حبهم ومودهتم، إال أن اإلسالم ساوى بي اخللق 

أسباب   املعني  هذا من  تركوا عبد  بعد ذلك،  حاكاًم عىل مكةأهنم  أخاه  تركوا  ثم  ومن  ، 

 . ملسو هيلع هللا ىلص أوصانا هبا رسول اهلل   منزلة ما آلل البيت من -واهلل أعلم-األسباب 

ذلك، )قوله:   مثل  العلامء  ولسائر  واإلجالل،  والتكريم  التوقري  ذلك  مع  وهلم 

كاجللوس يف صدور املجالس، والبداءة هبم يف التكريم، والتقديم يف الطريق إىل موضع  

الحظ، ألهنم وصية    (ذلك، إذا تقارب أحدهم مع غريه يف السن والعلمالتكريم، ونحو  

صحيح    يف كام    »أذكركم اهلل يف أهل بيتي، أذكركم اهلل يف أهل بيتي« ملا قال:    ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  

، فلذلك هلم مزية عىل غريهم، حتى  مّ يث زيد بن األرقم يف قصة غدير ُخ مسلم من حد

فيه   إنه هاشمي، فرجع  إن رجاًل سأل أمحد عام وقع  له  جُيبه وتركه، فقيل  الصحابة فلم 

وأجابه وقال: تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والشاهد أنه أجابه ألنه  

 .من آل البيت وهلم مزيتهم
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وما اعتيد يف بعض البالد من تقديم صغريهم وجاهلهم، عىل من هو أمثل منه، )قوله:  

لام صافحه عاتبه، وصارمه، أو ضاربه، أو خاصمه، فهذا مما مل  حتى إنه إذا مل يقبل يده ك

يرد به نص، وال دل عليه دليل، بل منكر جتب إزالته ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفر، 

يعني أن تبلغ املبالغة    (أو ملشيخة علم، أو يف بعض أوقات، أو لطول غيبة، فال بأس به

و ُيلزم الناس بتقبيل أيدهيم،  هذا ال يصح، أوبحيث إن جاهلهم ُيقدم عىل العلامء،  فيهم  

 هذا أيًضا ال يصح. و

إال أنه ملا ألف يف اجلاهلية األخرى أن التقبيل صار علام ملن يعتقد فيه، أو يف )قوله:  

لذرائع  ذكر، حسام  هنينا عنه مطلقا، ال سيام ملن  املتكربين من غريهم،  أو عادة  أسالفه، 

   (الرشك ما أمكن

هلية الرشك وانتشاره  األخرى: أي الذين يعيشون من جااجلاهلية  ب  -واهلل أعلم-يريد

 طريًقا للغلو.  عندهم أصبحبني الناس، فقد  

الزوايا املنسوبة لبعض  )قوله:   وإنام هدمنا بيت السيدة خدجية، وقبة املولد، وبعض 

إذن هم حريصون غاية    (األولياء، حسام لتلك املادة، وتنفريا عن اإلرشاك باهلل ما أمكن 

الرشكاحلرص   إىل  املؤدية  الطرق  قطع  عمر    عىل  فعل  كام  إليه،  املوصلة  الذرائع  وسد 

    فلام بلغ  من احلج مع عمر،  فيام روى ابن أيب شيبة أن املعروف بن سويد قال: قفلنا

فسأل فقالوا: هذا مسجد صىل فيه رسول  درون مكاًنا ليصلوا فيه،  مكان رأى أقواًما يبت
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وقال: إنام أهلك من كان قبلكم بتتبعهم بيع ومساجد أنبيائهم، فمن  فأنكر عليهم    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

 أدركته الصالة فليصل أو ليرتك. 

  لالرشك، وأيًضا ثبت يف قصة دانيا حساًم ملادة فقد فعل هذا عمر بن اخلطاب 

ملا وجدوه وكانوا إذا ُكشف أمطرت السامء، فأمر عمر يف الليل أن حُيفر ثالثة عرش قرًبا ثم  

  ملسو هيلع هللا ىلص ُيدفن يف أحدها وال ُيعرف أين قربه، حساًم ملادة الرشك، فهم فعلوا كام فعل رسول اهلل  

 يدع قرًبا مرشًفا إال سواه وال  علًيا أال  ملسو هيلع هللا ىلصثم اخللفاء الراشدون من بعده، كام أمر النبي  

 .متثااًل إال طمسه، وكل هذا حساًم ملادة الرشك

وأما نكاح الفاطمية غري الفاطمي فجائز إمجاعا، بل وال كراهة يف ذلك؛ وقد )قوله:  

قدوة هبام  وكفى  اخلطاب،  بن  عمر  عيل  جفقد    (زوج  اخلطاب   عيل    زوَّ بن  عمر 

 . 

غري  ) قوله:   من  ومتتنع  هي،  تطلب  مل  ما  موليته،  تزويج  عىل  أحدا  نجرب  ال  أنا  إال 

الكفء، والعرب أكفاء بعضهم لبعض؛ فام اعتيد يف بعض البالد من املنع دليل التكرب، 

أن ُيزوج    أي ال ُنلزم أحدا   (وطلب التعظيم؛ وقد حيصل بسبب ذلك فساد كبري، كام ورد 

ا، وحصل يف بعض  ابنته ألحد، لكن لو منعها بغري سبب فهو إرضار هلا وهو حمرم رشعً 

ي أو الفاطمي ال ُيزوج إال مثله، وال يزال موجوًدا إىل اآلن، وإن كان  شمالبلدان أن اهلا 

الناس هبذا، ودافع هذا الكِرب، وإال مل ، فحصل فيه إرضار كبري بنسائهم، وترضر    اذاقلَّ

 .وجوا؟ ثم ال دليل عىل منع الزواجيمتنعون وأسالفهم ز
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زينب أم    -وهو من املوايل    -بل جيوز اإلنكاح لغري الكفء، وقد تزوج زيد  )قوله:  

د بن حارثة كان عربًيا  زي   (املؤمني، وهي قرشية، واملسألة معروفة عند أهل املذاهب، انتهى

، لكنه عريب، ومن الفوائد  لكنه موىل التي ذكرها اإلمام أمحد أنه مل يثبت أن أحًدا  ، أي ُرقَّ

ج ابنته   ه الزركيش احلنبيل،  ، كام يف مسائل ابن هانئ، نقلالعربية لغري عريبمن الصحابة زوَّ

  أة والعرب ، للمكاف ، بخالف العكس العرب من تزوج غري عربية  الصحابة   لكن ُوجد من 

 أكفاء بعض. 
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 : قال  

احلق واإلذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم، يف أن من  فإن قال قائل منفر عن قبول  

قال: يا رسول اهلل، أسألك الشفاعة، أنه مرشك مهدر الدم، أن يقال بكفر غالب األمة، وال  

سيام املتأخرين، لترصيح علامئهم املعتربين أن ذلك مندوب، وشنوا الغارة عىل من خالف  

بمذهب، كام هو مقرر، ومثل ذلك ال يلزم  يف ذلك! قلت: ال يلزم، ألن الزم املذهب ليس  

 أن نكون جمسمة، وإن قلنا بجهة العلو، كام ورد احلديث بذلك. 

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

ووضحت له املحجة، وقامت عليه احلجة، وأرص مستكربا معاندا، كغالب من نقاتلهم  

ذ عىل  يرصون  فعلاليوم،  من  ويمتنعون  اإلرشاك،  بأفعال    لك  ويتظاهرون  الواجبات، 

وغري الغالب إنام نقاتله ملنارصته من هذه حاله، ورضاه به، ولتكثري   ؛الكبائر واملحرمات

سواد من ذكر، والتأليب معه، فله حينئذ حكمه يف قتاله، ونعتذر عمن مىض بأهنم خمطئون 

معذورون، لعدم عصمتهم من اخلطأ، واإلمجاع يف ذلك ممنوع قطعا، ومن شن الغارة فقط  

لام  ف  اخلطاب  و خري منه، كمثل عمر بن  غلط، وال بدع أن يغلط، فقد غلط من ه

نبهته املرأة رجع يف مسألة املهر، ويف غري ذلك، يعرف ذلك يف سريته، بل غلط الصحابة  

بي أظهرهم، سار فيهم نوره، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كام هلم    ملسو هيلع هللا ىلص وهم مجع، ونبينا  

 فردَّهم.  ذات أنواط.
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فام القول فيمن حرر األدلة، واطلع عىل كالم  فإن قلت: هذا فيمن ذهل، فلام نبه انتبه،  

األئمة القدوة، واستمر مرصا عىل ذلك حتى مات؟ قلت: وال مانع أن نعتذر ملن ذكر، وال  

نقول: إنه كافر، وال ملا تقدم أنه خمطئ، وإن استمر عىل خطئه، لعدم من يناضل عن هذه  

جة، وال وضحت له املحجة؛ بل  املسألة يف وقته، بلسانه وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه احل

السنة يف ذلك رأسا،   أئمة  التواطؤ عىل هجر كالم  املذكورين  املؤلفي  الغالب عىل زمن 

ومن اطلع عليه أعرض عنه، قبل أن يتمكن يف قلبه، ومل يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن  

شاء اهلل    مطلق النظر يف ذلك، وصولة امللوك قاهرة ملن وقر يف قلبه يشء من ذلك إال من

 منهم.

  منابذة أمري املؤمني عيل بن أيب طالب    هذا وقد رأى معاوية وأصحابه  

وقتاله، ومناجزته احلرب، وهم يف ذلك خمطئون باإلمجاع، واستمروا يف ذلك اخلطأ، ومل  

يشتهر عن أحد من السلف تكفري أحد منهم إمجاعا، بل وال تفسيقه، بل أثبتوا هلم أجر  

 نوا خمطئي، كام أن ذلك مشهور عند أهل السنة.االجتهاد، وإن كا

ونحن كذلك ال نقول بكفر من صحت ديانته، وشهر صالحه، وعلم ورعه وزهده، 

والتآليف  النافعة،  العلوم  لتدريس  نفسه  ببذل  األمة،  نصحه  من  وبلغ  سريته،  وحسنت 

رف كالمه يف  فيها، وإن كان خمطئا يف هذه املسألة أو غريها، كابن حجر اهليتمي، فإنا نع

والزواجر،  األربعي،  كرشح  بكتبه،  نعتني  وهلذا  علمه،  سمة  ننكر  وال  املنظم،  الدر 

هذا ما نحن عليه، خماطبي  ،  وغريها، ونعتمد عىل نقله إذا نقل ألنه من مجلة علامء املسلمي
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من له عقل وعلم، وهو متصف باإلنصاف، خال عن امليل إىل التعصب واالعتساف، ينظر  

 . ما يقال، ال إىل من قال إىل 

اهلل  قال  فقلد من  أو غري حق،  مألوفه وعادته، سواء كان حقا،  لزوم  شأنه  وأما من 

ُمْقَتُدونَ }فيهم:   آَثاِرِهْم  َعىَل  ا  َوإِنَّ ٍة  ُأمَّ َعىَل  آَباَءَنا  َوَجْدَنا  ا  آية:    {إِنَّ الزخرف    ، [23]سورة 

ق، فال نخاطبه وأمثاله إال بالسيف، عادته وجبلته أن يعرف احلق بالرجال ال الرجال باحل 

التوحيد   وجنود  معوجه.  ويصح  أوده،  يستقيم  اهلل    -حتى  وراياهتم    -بحمد  منصورة 

َينَْقلُِبونَ }بالسعد واإلقبال منشورة،   ]سورة الشعراء   {َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب 

َوإِنَّ  }[ . وقال تعاىل: 56]سورة املائدة آية:   {َغالُِبونَ َفإِنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم الْ }و:  ،[227آية: 

اْلَغالُِبونَ  ُم  هَلُ آية:    {ُجنَْدَنا  الصافات  املُْْؤِمنِيَ }و    ،[173]سورة  َنرْصُ  َعَلْينَا  َحّقًا   {َوَكاَن 

 [ .128]سورة األعراف آية:  {َواْلَعاقَِبُة لِْلُمتَِّقيَ }و   ،[47]سورة الروم آية: 

مذمومة مطلقا،   -وهي ما حدثت بعد القرون الثالثة    -ا نحن عليه أن البدعة  هذا ومم

بأن يقال:    ؛خالفا ملن قال حسنة، وقبيحة، وملن قسمها مخسة أقسام، إال إن أمكن اجلمع

ويكون تسميتها بدعة    ؛احلسنة ما عليه السلف الصالح شاملة للواجبة، واملندوبة، واملباحة

 ذلك شاملة للمحرمة، واملكروهة، فال بأس هبذا اجلمع. جمازا، والقبيحة ما عدا 

فمن البدع املذمومة التي ننهى عنها: رفع الصوت يف مواضع األذان بغري األذان، سواء 

النبي   عىل  صالة  أو  آيات،  أو   ملسو هيلع هللا ىلصكان  اجلمعة،  ليلة  يف  أو  أذان،  بعد  ذلك  غري  ذكرا  أو 

أبطلن وقد  مذمومة.  بدعة  ذلك  فكل  العيدين،  أو  من رمضان،  بمكة،  مألوفا  كان  ما  ا 
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احلديث عن    ومنها: قراءة  ؛التذكري، والرتحيم، ونحوه، واعرتف علامء املذاهب أنه بدعة

ومنها:  بدعة.  بأنه  الصغري  اجلامع  شارح  رصح  فقد  اجلمعة،  خطبة  يدي  بي  هريرة  أيب 

صة  االجتامع يف وقت خمصوص عىل من يقرأ سرية املولد الرشيف، اعتقادا أنه قربة خمصو

 مطلوبة، دون علم السري، فإن ذلك مل يرد. 

باختاذها. ومنها: االجتامع عىل رواتب  التظاهر  ننهى عن  فإنا  املسابح،  اختاذ  ومنها: 

الفواتح وقراءة  الصوت،  برفع  السامن، هلم  املشايخ  كراتب  املهامت،  يف  هبم  والتوسل   ،

أكرب، فيقاتلون عىل ذلك، فإن وراتب احلداد، ونحومها، بل قد يشتمل ما ذكر عىل رشك  

فإن أبوا،    ؛سلموا من أرشدوا إىل أنه عىل هذه الصورة املألوفة غري سنة، بل بدعة، فذاك

عزرهم احلاكم بام يراه رادعا. وأما أحزاب العلامء املنتخبة من الكتاب والسنة، فال مانع  

النبي   عىل  والصالة  األذكار  فإن  عليها،  واملواظبة  قراءهتا،  وتالوة و  ملسو هيلع هللا ىلصمن  االستغفار، 

القرآن، ونحو ذلك، مطلوب رشعا؛ واملعتني به مثاب مأجور، فكلام أكثر منه العبد كان  

قال  وقد  حتريف،  وال  تغيري،  وال  تنطع،  دون  من  املرشوع،  الوجه  عىل  لكن  ثوابا،  أوفر 

عًا َوُخْفَيةً }تعاىل:   ُكْم َترَضُّ َوهللَِِّ األَْساَمُء  }ىل:  وقال تعا  ،[55]سورة األعراف آية:    {اْدُعوا َربَّ

ا ْسنَى َفاْدُعوُه هِبَ [ .وهلل در النووي يف مجعه كتاب األذكار،  180]سورة األعراف آية:   {احْلُ

 فعىل احلريص عىل ذلك به، ففيه الكفاية للموفق. 

مولد قراءة  من  البالد،  بعض  يف  اعتيد  ما  وختلط    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    ومنها:  بأحلان،  بقصائد 

ذكار والقراءة، ويكون بعد صالة الرتاويح، ويعتقدونه عىل هذه اهليئة بالصالة عليه، وباأل
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املأثورة العامة أن ذلك من السنن  وأما    ؛، فينهى عن ذلكاملؤكدة  من القرب، بل تتوهم 

 صالة الرتاويح فسنة، ال بأس باجلامعة فيها واملواظبة عليها. 

الفروض،   اخلمسة  صالة  من  البالد،  بعض  يف  اعتيد  ما  من  ومنها:  مجعة  آخر  بعد 

رفع  ومنها  الزجر.  أشد  ذلك  عن  فيزجرون  إمجاعا؛  املنكرة  البدع  من  وهذه  رمضان، 

الصوت بالذكر عند محل امليت، أو عند رش القرب باملاء، وغري ذلك مما مل يرد عن السلف. 

، واخترصه أبو  "احلوادث والبدع    "وقد ألف الشيخ الطرطويش املغريب كتابا نفيسا سامه:  

 املقديس فعىل املعتني بدينه بتحصيله.  شامة

وأما ما ال يتخذ دينا وقربة، كالقهوة، وإنشاء    ؛وإنام ننهى عن البدع املتخذة دينا وقربة

قصائد الغزل، ومدح امللوك، فال ننهى عنه، ما مل خيلط بغريه إما ذكر أو اعتكاف يف مسجد،  

عمر   املؤمني  أمري  عىل  رد  حسان  ألن  قربة،  أنه  اخلطاب  ويعتقد  قد    بن  وقال: 

 أنشدته بي يدي من هو خري منك، فقبل عمر.

أقر احلبشة عىل اللعب يف يوم العيد، يف مسجده    ملسو هيلع هللا ىلصوحيل كل لعب مباح ألن النبي  

يورثملسو هيلع هللا ىلص وما  بأنواعه،  احلرب  عىل  والتدريب  العامرة،  نحو  يف  واحلداء  الرجز  وحيل   .  

وال بأس بدف    ؛والفرق ظاهر  ؛ا حمرمةاحلامسة فيه، كطبل احلرب، دون آالت املالهي، فإهن 

لتعلم هيود أن يف ديننا فسحة  "وقال:  "بعثت باحلنيفية السمحة  ": ملسو هيلع هللا ىلصالعرس، وقد قال 

". 
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هذا وعندنا أن اإلمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة، وكتبهم عندنا من  

أعز الكتب، إال أنا غري مقلدين هلم يف كل مسألة، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال  

؛ ومعلوم خمالفتنا هلام يف عدة مسائل، منها: طالق الثالث بلفظ واحد يف    ملسو هيلع هللا ىلص نبينا حممدا  

ب نقول  فإنا  والنذر جائزا، وجيب  جملس،  الوقف صحيحا،  األربعة، ونرى  لألئمة  تبعا  ه 

 الوفاء به يف غري املعصية.

ومن البدع املنهي عنها قراءة الفواتح للمشايخ بعد الصلوات اخلمس، واإلطراء يف  

العبادات،   جمامع  وبعد  البالد،  من  كثري  يف  املعتاد  الوجه  عىل  هبم  والتوسل  مدحهم، 

أكمل القرب، وهو ربام جر إىل الرشك من حيث ال يشعر اإلنسان،  معتقدين أن ذلك من  

 ملسو هيلع هللا ىلص فإن اإلنسان حيصل منه الرشك من دون شعور به، خلفائه، ولوال ذلك ملا استعاذ النبي  

اللهم إين أعوذ بك أن أرشك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم، إنك    "منه بقوله:  

 . "أنت عالم الغيوب 

املحافظة أمكن،  وينبغي  ما  الرشك  عن  والتحرز  الكلامت،  هذه  بن    عىل  عمر  فإن 

اإلسالم عروة عروة إذا دخل يف اإلسالم من ال يعرف    إنام تنقض عرى   "اخلطاب قال:  

وذلك ألنه يفعل الرشك ويعتقد أنه قربة، نعوذ باهلل من اخلذالن،    ؛، أو كام قال "اجلاهلية  

 وزوال اإليامن. 

مع املذكور، مدة تردده، وهو يطالبني كل حي بنقل    هذا ما حرضين حال املراجعة

ذلك وحتريره، فلام ألح عيل نقلت له هذا من دون مراجعة كتاب، وأنا يف غاية االشتغال  
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بام هو أهم من أمر الغزو، فمن أراد حتقيق ما نحن عليه، فليقدم علينا الدرعية، فسريى ما  

الع فنون  يف  الدروس  من  ناظره،  ويقر  خاطره،  واحلديث،  يس  التفسري،  خصوصا  لم، 

والوفود  بالضعفاء  والرفق  الدين،  شعائر  إقامة  من  وعونه،  اهلل  بحمد  يبهره  ما  ويرى 

 واملساكي.

بالقلب   املتعلقة  املعايص  رذائل  من  الباطن  وتنْزيه  الصوفية،  الطريقة  ننكر  وال 

رعي، إال أنا ال  واجلوارح، مهام استقام صاحبها عىل القانون الرشعي، واملنهج القويم امل

نتكلف له تأويالت يف كالمه، وال يف أفعاله، وال نعول، ونستعي، ونستنرص، ونتوكل يف  

مجيع أمورنا إال عىل اهلل تعاىل، فهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم النصري، وصىل 

 اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم. 

فإن قال قائل منفر عن قبول احلق واإلذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم، )قوله:  

يف أن من قال: يا رسول اهلل، أسألك الشفاعة، أنه مرشك مهدر الدم، أن يقال بكفر غالب  

ة عىل األمة، وال سيام املتأخرين، لترصيح علامئهم املعتربين أن ذلك مندوب، وشنوا الغار

من أرشك باهلل فهو يكفر بعد  وهو أن  وهذا سؤال مهم وحقيقي،    ( من خالف يف ذلك!

ر أكثر املتأخرين ألن الرشك شاع بينهم بل من  إمجاًعا  إسالمه ، إذن يلزم عىل هذا أن ُتكفِّ

 من استحبه! علامئهم 

ال  قلت: ال يلزم، ألن الزم املذهب ليس بمذهب، كام هو مقرر، ومثل ذلك  )قوله:  

الزم املذهب ليس    (يلزم أن نكون جمسمة، وإن قلنا بجهة العلو، كام ورد احلديث بذلك 
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التي هي العلو مل نكن  أثبتنا اجلهة  ، حتى إذا  نقبل هذا اإللزام مذهًبا للرجل، فإذن نحن ال  

الكتاب والسنة وأثبتنا الصفة عىل ما يليق باهلل، وتقدم    عليه  جمسمة، بل أثبتناها عىل ما دل

 القول يف الصفات فرٌع عن القول يف الذات.  أن

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

... إشكال  (للحق  أكرب  ألن  للغاية؛  مهم  جواب  أهنم  ت   وشبهة  هذا  الدعوة  حول  ثار 

 . - هذه الشبهةتقدم اجلواب عىلقد و–  مُيقاتلوهنيكفرون الناس وبناء عليه  

امتنع  أمجع العلامء عىل أن من  فقد  أن ُيعلم أنه ال تالزم بني القتال والتكفري،    وجوابه

، فإذا امتنعت دولة عن شعرية ظاهرة فإهنم ُيقاتلون باإلمجاع،  فإنه ُيقاتلعن شعرية ظاهرة  

إذا    الصحابة هم كفارحكاه ابن تيمية وابن رجب وغريمها، بل قال ابن تيمية: وبإمجاع  

احلال فتارة    ة ظاهرة، فال يلزم من القتال التكفري مبارشة، بل بحسبامتنعوا عن شعري

 .يلزم وتارة ال يلزم

ونحن نقول فيمن مات: تلك أمة قد خلت، وال نكفر إال من بلغته دعوتنا )قوله:  و

، كابن حجر اهليتمي، ألن له كالًما شديًدا يف تقرير  كافرأي من مات ال نقول إنه    (للحق

أمة انتهت فنمسك عنها، والعلامء نقدرهم ونحرتمهم ونستفيد من    بل هيالرشك األكرب،  

 علمهم. 

هذا أواًل وهو أن تبلغه الدعوة، وليس    (وال نكفر إال من بلغته دعوتنا للحق)قوله:  

هذا    (وقامت عليه احلجة)قوله:  هذا ثانًيا، و  ( ووضحت له املحجة)قوله:  ، ف البلوغجمرد  
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، إذن ال ُيكفرون بمجرد البالغ وإنام بام  هذا رابًعا  (وأرص مستكربا معاندا)قوله:  ثالًثا، و

 تقدم ذكره، فهذا واضح أهنم مل ُيكفروا إال بعد ظهور احلجة وبياهنا. 

   تنبيهات:

القرآن كقوله تعاىل:    التنبيه األول: َبَلَغ    ﴿ما جاء يف  َوَمْن  بِِه  ابن    ﴾ألُنِذَرُكْم  قال 

املوقعني(:  )أعالم  كتابه  يف  به    القيم  تقوم  الذي  اإلفهام  بل  السامع  بمجرد  ليس  البلوغ 

 ، كام ذكره الشنقيطي يف تفسريه. احلجة

الثاني: أئمة    التنبيه  يعيشه  كان  الذي  القتال  عند  احلجة  إقامة  بني  فرًقا  هناك  أن 

للقتال   مضطرون  الدعوة  فأئمة  أقوام،  تكفري  يف  العلم  طلبة  بعض  يفعله  وما  الدعوة، 

وحرًبا سلاًم  حلكامهم  تبٌع  ذلك،  فالناس  وغري  صلًحا  أقام ،  احلاكم    وافإذا  عىل  احلجة 

ال يلزم إقامة احلجة   ك يف القتال تبع له، وإذا صاحلوا احلاكم فالناس تبع له، ولذل  فالناس 

 .عىل كل فرد

املرتدين سامهم الصحابة باملرتدين مع أن احلجة مل تقم عىل   وملا قاتل أبو بكر 

ح هبذا شيخ اإلسالم وقال مل تقم احلجة عىل كل واحد منهم وهم   كل فرد منهم، ورصَّ

الزكاة،    سببخمتلفون يف   دفع  بخاًل ومع ذلك سموا اجلميع  فعدم  يدفعها  مل  منهم من 

 رب ويف إقامة احلجة. احلو م يف الصلح مرتدين، فالناس تبٌع حلكامهم ورؤسائه

إقامة احلجة  بخالف من أراد أن ُيكفر معينًا   وتوافر الرشوط  فهذا ال ُيكفر إال بعد 

 ، والبد من ضبط الفرق بني هذين األمرين املهمني. وانتفاء املوانع
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فعل) قوله:   من  ويمتنعون  اإلرشاك،  ذلك  عىل  يرصون  اليوم،  نقاتلهم  من    كغالب 

يف غالب  الحظ أهنم مل يبتدئوا الرش  (ويتظاهرون بأفعال الكبائر واملحرمات الواجبات،  

فهم ما قاتلوا  بل هو الذي ابتدأهم مع أهنم أرسلوا له من ُيبنيِّ الدعوة،  بالقتال،    بن مساعد

 إال بعد البيان، لكن أؤكد ليس البيان لكل فرد وإنام لرؤسائهم وحكامهم. 

ملنارصته من هذه حاله، ورضاه به، ولتكثري سواد من  وغري الغالب إنام نقاتله  )قوله:  

املمتنعة، والطائفة  ألنه أصبح مع الطائفة    (ذكر، والتأليب معه، فله حينئذ حكمه يف قتاله

الظاهرة  املمتنعة الشعرية  ترك  أما  إمجاًعا،    ُتقاتل عىل  األربعة،  املذاهب  وقرر هذا علامء 

إال أن الصحابة جممعون عىل كفرهم كام بيَّنه شيخ اإلسالم ابن  التكفري فالعلامء عىل قولني  

 . تيمية  

اخلطأ، )قوله:   من  عصمتهم  لعدم  معذورون،  خمطئون  بأهنم  مىض  عمن  ونعتذر 

أهنم خمطئون واملسألة إمجاعية، لكننا  يعني نحن جازمون    (واإلمجاع يف ذلك ممنوع قطعا

 نعذرهم، فهم يعذروهنم أي ال ُيؤثِّموهنم فكيف ُيقال إهنم ُيكفروهنم؟ 

فلام نبهته املرأة رجع   فقد غلط من هو خري منه، كمثل عمر بن اخلطاب  )قوله:  

يف مسألة املهر، ويف غري ذلك، يعرف ذلك يف سريته، بل غلط الصحابة وهم مجع، ونبينا  

أنواط.  ملسو هيلع هللا ىلص ذات  هلم  كام  أنواط  ذات  لنا  اجعل  فقالوا:  نوره،  فيهم  سار  أظهرهم،    بي 

ر مع  ، ثم لطَّفوا األم: من شنَّ علينا الغارة واهتمنا فنحن عاذرون له تأمل قوله  (فردَّهم
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هؤالء املخالفني من علامء مكة وقالوا: ال ضري أن جتهلوا وأن جيهل من قبلكم، فقد أخطأ  

 . بمثل هذا   يتألَّفهمعمر وأخطأ الصحابة يف ذات أنواط. يريد أن  

فإن قلت: هذا فيمن ذهل، فلام نبه انتبه، فام القول فيمن حرر األدلة، واطلع  )قوله:  

القدوة،   األئمة  حتى مات؟عىل كالم  ذلك  إشكااًل زاد    (واستمر مرصا عىل  ،  اإلشكاُل 

ماذا تقول يف علامء يعرفون األدلة وأهل دراسة    إذنقال: هذا تقوله فيمن مل يعرف األدلة،  ف

   الزم قولك أهنم كفار؟ف  ومعرفة؟

قلت: وال مانع أن نعتذر ملن ذكر، وال نقول: إنه كافر، وال ملا تقدم أنه خمطئ، )قوله: 

تمر عىل خطئه، لعدم من يناضل عن هذه املسألة يف وقته، بلسانه وسيفه وسنانه، وإن اس 

الحظ قيام احلجة ووضوح املحجة، فهذا    (فلم تقم عليه احلجة، وال وضحت له املحجة؛

البيان  وإن كان قد يوجد من نبَّهه، لكن فرق بني إنسان ُينبه وبني أناس يدعون وُيكررون 

 . والتوضيح وُيقاتلون، هذا أوضح يف إقامة احلجة

بل الغالب عىل زمن املؤلفي املذكورين التواطؤ عىل هجر كالم أئمة السنة يف )قوله:  

رأسا  هاجرين  فهو    (ذلك  كانوا  فقد  ذلك،  ومل  يؤكد  رأًسا  السابقني  السنة  أئمة  لكالم 

  يف أيدهيم من العلوم وقلدوا من يعظموهنم. فتوا هلم يف هذا الباب واغرتوا بام يلت

قلبه)قوله:   يف  يتمكن  أن  قبل  عنه،  أعرض  عليه  اطلع  كتب   (ومن  منهم  قرأ  ومن 

يقبل عليه إقبااًل، بل قرأه وأعرض عن مدلوله ألي شبهة عنده، فهم معذورون،  السلف مل  
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مع  معذور! ال يقولون بمجرد قراءة القرآن قامت احلجة، كال،    فإىل هذه الدرجة يقول:

 وعذروهم. علامء  أهنم

ُتكفر   إنك  الوهاب:  عبد  بن  حممد  للشيخ  قيل  قال:  وملا  عريب؟  وابن  فارض  ابن 

وملا ُسئل عن تكفري    عظيم. مع أن ابن عريب له كتاب يف تفسري القرآن!سبحانك هذا هبتان  

أ من هذا مع أن البوصريي يعرف القرآن ويدرسه وهو صاحب علم،    البوصريي أيًضا تربَّ

 وُيتهمون بأهنم تكفرييون وال تزال هذه التهمة إىل اليوم؟  فكيف ُينسب هلم خالف ذلك

  غري طهارة متعمًدا كافر، بعض علامء احلنفية الذين يقولون: من صىل عىل قارن هذا ب 

لو صح هذا    -ومن قال للمسجد: ُمسيجد كفر. إذن من األوىل بأن ُيوصف بأنه تكفريي

وحتى    أن املقلد يف العقائد كافر!ب؟ بل قارن هذا باألشاعرة الذين عندهم قول  -الوصف

خترج من التقليد البد أن تعرف دليل األعراض وحدوث األجسام إىل غري ذلك من أدلة  

العلم فضاًل   التي ال يعرفها طلبة  الكالم  العامة؟ إذن عىل قول هؤالء  علم  قد كفر  عن 

 املجتمع وكفر املسلمون كلهم إال نزًرا قلياًل!  

آثمون،   لكنهم  كفاًرا  ليسوا  قالوا:  الطائفة  والطائفة األخرى من األشاعرة  فوافقوا 

ُيقولوا: أن  واملفرتض  معترًبا،  قواًل  تكفريهم  بتكفريهم    األوىل يف جعل  القول  قوٌل  إن 

املسألة قولني.  باطل ال أن جيعلوه قواًل معترًبا عندهم وجيعلون بأن    فبعد من  يف  األوىل 

 بأهنم تكفرييون؟  ُيوصف
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امللوك  )قوله:   ذلك، وصولة  النظر يف  تنهى أصاغرهم عن مطلق  أكابرهم  يزل  ومل 

ينهون  يعني أكابرهم من العلامء    (شاء اهلل منهم  قاهرة ملن وقر يف قلبه يشء من ذلك إال من

السلف،   ينظروا يف كتب  أن  العلم  ثم جاء  طالب  قرون،  فرتبوا عىل مثل هذا ومضت 

 احلكام وأيدوا مثل هذا. 

أمري املؤمني عيل بن أيب طالب  منابذة    وأصحابه  هذا وقد رأى معاوية  )قوله:  

  يريد هبذا الكالم أن هذا    ( وقتاله، ومناجزته احلرب، وهم يف ذلك خمطئون باإلمجاع

أخطأ  القتال وفعل معاوية خطأ إمجاًعا ومع ذلك حصل القتال، واخلالف موجود يف أهيام  

وا عن هذا القتال ومل ُيوضوا فيه   . وأصاب، إال أن أكثر الصحابة كفَّ

وغريه، أن    )منهاج السنة(يف كتابه   ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية وما أحسن  

عليً كليهام خمطئ   أن  بالصواب وخطأإال  أوىل  معاويةا  أقل من  مسلم  ه  ثبت يف  ملا  من  ، 

قال   سعيد  أيب  املسلمي   خترج»:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث  بي  فرقة  حي  عىل  ذكر  «...  طائفة  ثم   ،

،  نخمطئتا، فهذا يدل عىل أن كال الطائفتني  « تقتلهام أوىل الطائفتي باحلق»، قال:  اخلوارج

 .   اآلخرأكثر خطأ من لكن أحدمها أوىل باحلق من اآلخر والثاين  

ونحن كذلك ال نقول بكفر من صحت ديانته، وشهر صالحه، وعلم ورعه )قوله:  

النافعة،   العلوم  لتدريس  نفسه  ببذل  األمة،  نصحه  من  وبلغ  سريته،  وحسنت  وزهده، 

والتآليف فيها، وإن كان خمطئا يف هذه املسألة أو غريها، كابن حجر اهليتمي، فإنا نعرف  

علمه،   سمة  ننكر  وال  املنظم،  الدر  يف  األربعي،  كالمه  كرشح  بكتبه،  نعتني  وهلذا 
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هذا ما نحن  ،  والزواجر، وغريها، ونعتمد عىل نقله إذا نقل ألنه من مجلة علامء املسلمي

امليل إىل التعصب  عليه، خماطبي من له عقل وعلم، وهو متصف باإلنصاف، خال عن 

 . (واالعتساف، ينظر إىل ما يقال، ال إىل من قال 

إىل القول ال إىل القائل، ثم ابن حجر اهليتمي عىل ما عنده  ف ينظر  نصاملف   دق  ص

 . من تقرير الرشك األكرب ومع ذلك عذروه كام تقدم ذكره، فغريه من باب أوىل

وأما من شأنه لزوم مألوفه وعادته، سواء كان حقا، أو غري حق، فقلد من قال  )قوله: 

ٍة  }اهلل فيهم:   ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ ا َعىَل آَثاِرِهْم ُمْقَتُدونَ إِنَّ   ، [23]سورة الزخرف آية:    {َوإِنَّ

عادته وجبلته أن يعرف احلق بالرجال ال الرجال باحلق، فال نخاطبه وأمثاله إال بالسيف، 

التوحيد   وجنود  معوجه.  ويصح  أوده،  يستقيم  اهلل    -حتى  وراياهتم    -بحمد  منصورة 

َينَْقلُِبونَ َوَسَيْعَلُم ا}بالسعد واإلقبال منشورة،   ]سورة الشعراء   {لَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلٍب 

َوإِنَّ  }[ . وقال تعاىل: 56]سورة املائدة آية:   {َفإِنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم اْلَغالُِبونَ }و:  ،[227آية: 

اْلَغالُِبونَ  ُم  هَلُ آية:    {ُجنَْدَنا  الصافات  َنرْصُ }و    ،[173]سورة  َعَلْينَا  َحّقًا  املُْْؤِمنِيَ َوَكاَن   } 

 . ([128]سورة األعراف آية:  {َواْلَعاقَِبُة لِْلُمتَِّقيَ }و   ،[47]سورة الروم آية: 

 أربع مراتب: : مراتب الدعوة ()الصواعق املرسلةيف كتابه  قال ابن القيم  

ْكَمِة    اْدعُ   ﴿قوله تعاىل:    املرتبة األولى:  هذا اجلاهل ُيعلم ما ينفعه.   ﴾إىَِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

الثانية: تعاىل:    املرتبة  َسنَِة    ﴿قوله  احْلَ عنده    ﴾َواملَْْوِعَظِة  لكنه كُسل عن  هذا  علم 

 العمل به، فُيوعظ. 
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ْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن  ﴿ املرتبة الثالثة:  . هذا عنده شبهات فُيجادل ﴾َوَجاِدهْلُ

الرابعة: ﴿  املرتبة  تعاىل:  إاِلَّ    قوله  َأْحَسُن  ِهَي  بِالَّتِي  إاِلَّ  اْلكَِتاِب  َأْهَل  اِدُلوا  جُتَ َوال 

﴾ هذا املعاند الذي ال يقبل احلجة، قال ابن القيم: فليس هلؤالء إال  الَِّذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم  

ذكر    وقد  .م إال القوةألن مثل هؤالء أصبحوا معاندين وللحق مكابرين، فليس هل   ؛الدجلا

 يف كتابه مدارج السالكني وكتابه مفتاح دار السعادة. -أيًضا-مراتب الدعوة الثالث

مذمومة  -وهي ما حدثت بعد القرون الثالثة  -هذا ومما نحن عليه أن البدعة )قوله: 

قال حسنة، وقبيحة كتابه    (مطلقا، خالفا ملن  الشاطبي يف  وهو  -  )االعتصام( بل حكى 

كتابه    -مالكي يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وحكاه  ذلك،  عىل  السلف  )اقتضاء إمجاع 

، بل قال:  حكى ابن تيمية إمجاع السلف عىل أن البدعة كلها حمرمة، بل والرصاط املستقيم(

 الشهوانية. أشد إثاًم من املعايص  -البدع-أمجعوا عىل أن املعايص الشبهاتية 

بأن يقال: احلسنة ما عليه السلف    ؛وملن قسمها مخسة أقسام، إال إن أمكن اجلمع)قوله:  

ويكون تسميتها بدعة جمازا، والقبيحة ما عدا    ؛الصالح شاملة للواجبة، واملندوبة، واملباحة

  مخسة تقسيم البدعة إىل أقسام    (ذلك شاملة للمحرمة، واملكروهة، فال بأس هبذا اجلمع

مجاعة من املتأخرين، أما السلف  وتبعه القرايف و  ، أول من اشتهر به العز بن عبد السالم

فمجمعون عىل أن البدع كلها ضاللة، وليس هذا حمل البحث، والذي هيمني أن ُيفهم ما  

مذمومة    ة كلهاأو عىل القول بأن البدعأقسام مخسة    إىل  ييل: أنه عىل القول بتقسيم البدع

 يف بدعة مذمومة أهنا بدعة مذمومة.   املفرتض عملًيا وعلمًيا أال ُيتلفا لف،  كام هو قول الس
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وقد حكى  احلظر والتوقيف،  وذلك أن مجيعهم جممعون عىل أن األصل يف العبادات  

، وحكاه الفاكهاين يف رسالته يف املولد،  اإلمجاع عىل هذا السجزي يف رسالته ألهل زبيد

وحكاه شيخ اإلسالم يف أكثر من موضع، وهم ال ينازعون يف هذا لذلك إذا أرادوا أن  

 يتكلموا يتكلمون عىل أن األصل احلظر، ثم يريدون أن ينقلوا عن هذا احلظر. 

يقول   أحدمها  اثنان  اجتمع  إذا  يقول  فإذن  والثاين  بدعة حسنة،  الدين  يف  ال  يوجد 

ا علمًيا وال عملًيا  يوجد إال بدعة ضاللة وال يوجد بدعة حسنة، املفرتض عملًيا أال ُيتلف

اختالًفا برشًيا كام حيصل بني البرش وحيصل بني   يف أفراد املسائل إال من باب حتقيق املناط

، فيقول الذي ُيقرر  فاملفرتض أال ُيتلفوا عىل أن املولد بدعة وعلامئهم،  صفوف أهل السنة  

لآلخر: ألست متفًقا معي عىل أن األصل يف العبادات احلظر؟ قال:  ضاللة    لبدعا كل  أن  

ز لك    هذا؟  بىل، قال: إذن ما الذي جوَّ

فرُيد عليهم بأننا مطالبون بأن نفهم العمومات بفهم السلف،  بالعمومات،    فيستدل

  فُيخصص العام وُيقيد املطلق سنة كام أن تركه سنة،    ملسو هيلع هللا ىلص هذا أواًل، وثانًيا أن فعل النبي  

مع ابن  نفسه يف رسائله  وُيبنيِّ املجمل، وهم ال ينازعون يف هذا، والعز بن عبد السالم  

وهو التوقيف وأننا ُنتابع السلف فعاًل وترًكا،    ذكر هذا األصليف بدعة الرغائب الصالح  

م البدعة إىل أقسام مخسة ، ونقل عنه ابن  ، بل واإلمام الشافعي نصَّ عىل هذاوهو الذي قسَّ

 ا. كالًما واضًحا يدل عىل هذ )الرسالة(، وذكر يف )فتح الباري(حجر بوضوح يف  
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غ بدعًة وأريد أن ُيفهم أنه عملًيا   دليل، وقد أشار إىل  ضالة بال ال يصح ألحد أن ُيسوِّ

، وانتبه هلذا ابن حجر  )جمموع الفتاوى( هذا املبحث النفيس شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف  

اهليتمي فقال يف فتاواه: اخلالف يف املسألة لفظي. والصواب أنه ليس لفظًيا بل هو ما بني  

،  لكن ال يرتتب عليه ثمرة لو ُطبِّق تطبيًقا صحيًحا   خطأ وصواب ألنه ُيالف لفظ الرشع،

وهو الذي ُيشري له الشيخ عبد اهلل هنا، فيقول لو كانت املسألة يف التسمية فقط لكان األمر  

 . سهاًل 

السالم   عبد  بن  العز  البدع لذا  يف  شديًدا  كان  التقسيم  هذا  بابتداء  اشتهر  الذي 

مذمومة وال    أن إيراد الشعر يف اخلطبة بدعةاإلضافية حتى إن العز بن عبد السالم يرى  

يف  كذا  ، ويف فتاوى العز بن عبد السالم شدة عىل البدعجيوز أن ُيورد الشعر، وقد رأيت  

، مع أنه هو الذي  بدع اإلضافية والعمليةمراسلته ورده عىل ابن الصالح كان شديًدا يف ال

 ذا التقسيم. اشتهر هب

ونحوه) قوله:   والرتحيم،  التذكري،  من  بمكة،  مألوفا  كان  ما  أبطلنا  املراد   (وقد 

بألفاظ وُينبه    هوُيذكر  ملسو هيلع هللا ىلص يصيل عىل النبي  هو أنه ُيرج يف أواخر الليل رجل فالرتحيم:  ب

دخل مسجًدا    الناس للذكر واستغالل هذا الوقت، وهذا مل يفعله السلف، بل ابن عمر ملا

بكالم يف األذان، أي ُيثوب يف األذان، فقال: مسجد فيه بدعة. فخرج   ورأى رجل يتكلم

 . 
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د هلل والصالة عىل  بل ثبت عن ابن عمر عند احلاكم أن رجاًل عطس عنده فقال: احلم 

 لكن ما هكذا أمرنا.  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: إين ألصيل عىل رسول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

احلديث عن أيب هريرة بي يدي خطبة اجلمعة، فقد رصح شارح   ومنها: قراءة)قوله: 

بدعة بأنه  الصغري  بذلك    ( اجلامع  أعلم -يعني  اخلطبتني  فقد  ،  املناوي  -واهلل  بني  كانوا 

 . وهو حديث أيب هريرة  «من مس احلىص فقد لغى»ُيوردون حديًثا:  

ومنها: االجتامع يف وقت خمصوص عىل من يقرأ سرية املولد الرشيف، اعتقادا  )قوله: 

يعني يقول: دراسة السرية    ( أنه قربة خمصوصة مطلوبة، دون علم السري، فإن ذلك مل يرد

 . البدعة يف التخصيص ال إشكال فيها لكن 

باختاذها )قوله:   التظاهر  ننهى عن  فإنا  املسابح،  السبحة،    (ومنها: اختاذ  املسابح هي 

 ها كبرية وتوضع يف األعناق.بأن جيعلو للصوفية من السبح ما أصبح شعاًرا حتى  

رواتب  )قوله:   عىل  االجتامع  الصوتومنها:  برفع  أوراد  ( املشايخ  يعني  ،  رواتب: 

 . والراتب هو اليشء املعتاد عليه

ونحومها) قوله:   احلداد،  وراتب  السامن،  كراتب  املهامت،  يف  هبم  يعني    (والتوسل 

بال دليل رشعي، وهي ما بني أن تكون رشكية، فإن كثرًيا منها فيها  أوراد بدعية ويلتزموهنا  

 هلا أن تكون بدعة. ألفاظ رشكية، أو عىل أقل أحوا
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من  )قوله:   سلموا  فإن  ذلك،  عىل  فيقاتلون  أكرب،  رشك  عىل  ذكر  ما  يشتمل  قد  بل 

فذاك بدعة،  بل  سنة،  غري  املألوفة  الصورة  هذه  عىل  أنه  إىل  عزرهم    ؛أرشدوا  أبوا،  فإن 

 . الزجر عن البدعمن وظائف احلاكم إقامة دين اهلل، ومن ذلك   (احلاكم بام يراه رادعا

قراءهتا،  )قوله:   من  مانع  فال  والسنة،  الكتاب  من  املنتخبة  العلامء  أحزاب  وأما 

واالستغفار، وتالوة القرآن، ونحو    ملسو هيلع هللا ىلصواملواظبة عليها، فإن األذكار والصالة عىل النبي  

ذلك، مطلوب رشعا؛ واملعتني به مثاب مأجور، فكلام أكثر منه العبد كان أوفر ثوابا، لكن 

املرشوع الوجه  من    (عىل  العلامء  من  أن  والسنة،  يعني  الكتاب  من  أخذها  أوراًدا  كتب 

ب فالن  ورد  والسنة، ال  للكتاب  راجع  وذكر  أوراد  مانع ألهنا  اخرتعها  فيقول ال  ألفاظ 

 وابتدعها. 

وهلل در النووي يف مجعه كتاب األذكار، فعىل احلريص عىل ذلك به، ففيه الكفاية ) قوله:  

هم وعند املسلمني، وبيَّنوا حمبتهم له وثنائهم عىل كتابه  ُمعظَّم عند  النووي    (للموفق

بني    )األذكار( ما  مقبواًل  يراه حديًثا  ما  إال  فيه  النووي  يورد  السنة، ومل  ألنه مأخوذ من 

 ما ليس كذلك. صحيح أو حسن، وقد ُُيال ف يف ذلك ويف مواضع بنيَّ 

ُينهى    (، فينهى عن ذلكاملؤكدة  بل تتوهم العامة أن ذلك من السنن املأثورة)قوله:  

فال إشكال فيه، لكن هذه الصفة املجتمعة  ، أما من يقرأ أبياًتا يف السرية  ة عنه بصفته املجتمع

 ُينهى عن ذلك. 
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بتحصيله)قوله:   بدينه  املعتني  فعىل  املقديس  شامة  أبو  عندي    (واخترصه  الذي 

املعروفوهو  الدمشقي   املقديس  أعلم -  غري  أو  ف  -واهلل  هو  شامة  هل  أبو  لكنه  غريه، 

 . وهو مقديس أيًضا. املعروف صاحب البدع واحلوادث

وقربة)قوله:   دينا  املتخذة  البدع  عن  ننهى  عنه    ( وإنام  ُينهى  الذي  ألن  إذن  البدع، 

ال دليل عليها، أما ما ُيفعل  واألصل يف العبادات احلظر، واملراد بالبدعة أمور ُيتعبد هبا  

، فام ُيفعل عىل وجه التعبد األصل فيه احلظر واملنع وما  ة بدععىل غري وجه التعبد فليس  

 ُيفعل عىل غري وجه التعبد األصل فيه اجلواز. 

وأما ما ال يتخذ دينا وقربة، كالقهوة، وإنشاء قصائد الغزل، ومدح امللوك، فال  )قوله:  

عنه اجتمع    (ننهى  مباحاتألو  أشياء  وعىل  القهوة  ذلك    ناس عىل رشب  عن  ُينهى  ال 

 . واألصل اإلباحة 

النبي  )قوله:   العيد، يف   ملسو هيلع هللا ىلص وحيل كل لعب مباح ألن  اللعب يف يوم  أقر احلبشة عىل 

بأنواعه، وما ملسو هيلع هللا ىلصمسجده   العامرة، والتدريب عىل احلرب  الرجز واحلداء يف نحو  . وحيل 

فرق   (احلرب، دون آالت املالهي، فإهنا حمرمة؛ والفرق ظاهراحلامسة فيه، كطبل    يورث

مباح واألصل فيه اجلواز، وبني لعب جاءت الرشيعة بحرمته كالدف أو الطبل  بني لعب  

أُ  فيم  ُأجيز  إنام  والدف  واملعازف،  أوىل،  باب  ومن  فيه  حرمته ألنجيز  بكر    أبا  األصل 

عىل أنه مزمار من مزامري    ملسو هيلع هللا ىلصمزمار الشيطان كام يف الصحيحني وأقره النبي    سامها  الصديق

 الشيطان. 
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هذا وعندنا أن اإلمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة، وكتبهم عندنا  )قوله:  

من أعز الكتب، إال أنا غري مقلدين هلم يف كل مسألة، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك  

حممدا   نبينا  تيمية    (ملسو هيلع هللا ىلصإال  البن  حمبتهم  أوىل،  مع  باب  من  فغريهم  ُيقلدونه  ال  أهنم  إال 

-والعربة بالدليل، ثم ذكر مثااًل ملسألة خالف فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم  

تعاىل تبعا ) قوله:  ب  -رمحهام اهلل  به  نقول  فإنا  واحد يف جملس،  بلفظ  الثالث  منها: طالق 

ونرى الوقف صحيحا،  )قوله:  هنا انتهى من خمالفة قول ابن تيمية أما    .(لألئمة األربعة

وليس مثااًل عىل ما خالفوا    فهو كالم جديد  (والنذر جائزا، وجيب الوفاء به يف غري املعصية

، فقد يكون ُأثري عليهم يشء  فيه ابن تيمية؛ ألن ابن تيمية ال ُينازع يف أن الوقف صحيح

يتعلق   فيقول فيام  بأوقافهمباألوقاف  ُيعتد  وال  مرشكون  أهنم  يزعمون  هؤالء  فقد  ون   ،

 يكون ُأثري عليهم يشء من هذا فأراد أن يرد عليهم. 

هذا ما حرضين حال املراجعة مع املذكور، مدة تردده، وهو يطالبني كل حي  )قوله:  

وتردد إيلَّ فكتبت له هذه الكتابة،  يقول هذا الذي كتبته أن رجاًل أتاين    (بنقل ذلك وحتريره

عىل   كتبها  لذلك  واملغازي،  املعارك  وهو  أهم  هو  فيام  الذهن  مشغول  كان  أنه  وسيبني 

 . عجالة  

دون مراجعة كتاب، وأنا يف غاية االشتغال بام  فلام ألح عيل نقلت له هذا من  )قوله:  

الغزو أمر  من  أهم  بني    ( هو  تعاىل، مجعوا  اهلل  األكرب اجلهادين رمحهم  البيان  بني جهاد   ،  

نان، وما نعيش  السيف والس وأعظمه اجلهاد يف التوحيد والسنة، واجلهاد الثاين وهو جهاد  
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رجعت، واحلمد  الدولة   سقطت  فيه من النعم هو بفضل اهلل ثم بفضل هذا اجلهاد، وكلام

 هلل، أسأل اهلل أن ُيديمها عىل التوحيد والسنة أن يقوهيا ومجيع دول املسلمني يا رب العاملني. 

ويرى ما يبهره بحمد اهلل وعونه، من إقامة شعائر الدين، والرفق بالضعفاء  )قوله:  

يعني كأنه يقول: هذه الدعوة للجميع حتى ملن كان وافًدا مسكينًا يف   (والوفود واملساكي

دعاة   فهم  اهلل،  دين  ليتعلموا  السلطان وغريه  من  عليه  ُتنفق  وأموال  له  أوقاف  الدرعية 

 .بحق

وتنْزيه الباطن من رذائل املعايص املتعلقة بالقلب  وال ننكر الطريقة الصوفية،  )قوله:  

فإن ابن تيمية وابن القيم فصلوا يف التصوف  التعبُّد،  املراد بالصوفية هنا أي    (واجلوارح

ثالثة،   أقسام  الصوفية عىل  أن  تيمية  ابن  ومنهم  فوبنيَّ  مقتصد  ومنهم  لنفسه  منهم ظامل 

ة سمي تصوًفا وال إشكال يف هذا االسم،  فالتعبد باتباع الكتاب والسنسابق يف اخلريات،  

فمن  ،  أكربوإنام املذموم فيام اشتهر عند املتأخرين من التصوف، وهو ما بني بدعة أو رشك  

 . فذمه صحيح ومعروف عند املتأخرينذم الصوفية فأراد بذلك ما هو شائع 

إذا رأينا يف عباراته خطأ    (إال أنا ال نتكلف له تأويالت يف كالمه، وال يف أفعاله)قوله: 

ما ُوجد يف كالم الصوفية إن   القيم أن  ابن  تيمية ثم  ابن  نّبه  بلفظه، وقد  لفظًيا حاكمناه 

قد ُيعرب الصويف بتعبري  وُعرف أنه اصطالح هلم ُيعاملون باصطالحهم مع ختطئة اللفظ،  

لكن    فظ، فالعدل يف ذلك أن ُيطأ الل من كل وجه، لكنه اصطالح عندهميف ظاهره خطأ  

ل إال بام يدل عليه   اصطالحهم، وهذا نبَّه عليه ابن القيم يف أكثر من  الرجل نفسه ال حُيمَّ



76 

يكون مع الصوفية  ، وهذا هو العدل واإلنصاف، الذي  )مدارج السالكي(موضع يف كتابه  

لكن يريدون هبا معنى  ، لو أن أقواًما يتلفظون بألفاظ هي خطأ من كل وجه  ومع غريهم

 .صحيًحا فُيقر املعنى الصحيح وُيعامل بمقتىض املعنى الذي يف اللفظ مع ختطئة اللفظ

بعد وفاة أبيه،  منزلة كبرية    وأنبه إىل أنه كان للشيخ عبد اهللهت الرسالة وهلل احلمد،  تان

كان نائًبا ألبيه يف اإلمامة واإلفتاء وغري ذلك،    وكان أعمى  والظاهر أن أخاه حسينًا  

ر بعد حسني ف يف  آلت األمور إليه، بدليل أنه  إال أن لعبد اهلل منزلة كبرية، وقد يكون ُعمِّ

كان   العلم،  جيلس  املجلس  جمالس  يف  السلطان  له  جانب  يف  وكان  السلطان  مع  درس 

 . -صحيح البخاري

س؛ ألهنا  وختاًما أؤكد عىل ما بدأت به، ينبغي أن ُتنرش هذه الرسالة وأن ُتقرأ وأن ُتدرَّ

ذه  وهب يف بيان حال دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  ملخص مفيد موثق 

 مفسد. الرسالة ُيقطع الطريق عىل كل 

إلسالم حممد بن  أسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا، وأن جيزي شيخ ا 

عبد الوهاب واإلمام حممد بن سعود ومن جاء بعدهم من أنصار الدين من الوالة والعلامء  

عىل ما قدموا لنا من خري، أسأل اهلل أن جيزهيم خرًيا وأن يغفر حليهم وميتهم، ولنا ولكم  

 ووالدينا أمجعني، وجزاكم اهلل خرًيا. 


