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 املقدمة
﷽ 

إلى  ضل   الحمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة بقايا من أهل العلم يدعون من

رون بنوره ص  ب  دى، ويصربون منهم على األذى، ي حيون بكتاب اهلل الموتى، وي  اله  

فما أحسن  ،هو  د  قد ه   ه، ومن تائٍه ضال  و  ي  ح  العمى؛ فكم من قتيٍل إلبليس قد أ   أهل  

نفون عن كتاب اهلل تحريف الغالين ي   .الناس عليهم ر  ث  هم على الناس! وما أقبح أ  ر  ث  أ  

 ة  ن  ع  الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أ   ،حال المبطلين، وتأويل الجاهلينوانت

مجمعون على مخالفة  ،فهم مختلفون يف الكتاب، مخالفون للكتاب ،الفتنة

ه من لٍم، يتكلمون بالمتشاب  قولون على اهلل ويف اهلل، ويف كتاب اهلل بغير ع  الكتاب، ي  

 .ينل  ض  الم   ن  ت  فنعوذ باهلل من ف   ،يشبهون عليهمال الناس بما ه  الكالم، ويخدعون ج  

لين، ج  ح  الم   ر  والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وقائد الغ   

  .وعلى آله وصحبه أجمعين

كانوا  روق الدعوة النجديةالناس قبل ش   أن   -رحمك اهلل-فاعلم ؛ بعد أما

 م  ه  هائمين يف م  
، (2)الجهاالت الحالكةلمة ، وتائهين يف ظ  هلكةرافات الم  الخ   (1)ه 

م سٍ فهم يف أموٍر هم، وال دالئل ترشدهم، ر  ج  ز  ت    (3)ال عقائل ، والحق بينهم قد (4)د 

م س    .(5)د 

                                                           

 المفازة البعيدة. (1)

 شديدة السواد. (2)

يل ة : وهو سيد القوم. (3) ق   جمع ع 

 أمور عظام. (4)

 اختفى. (5)
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فقام اإلمام محمد بن عبد الوهاب على منرب اإلصالح كالنذير العريان،  

، وغزا معسكر الباطل د  ع  و  وت   د  ع  ، وو  ب  ه  ور   ب  غ  للحق، فر   اللخلق، مرشد   اناصح  

جنوده، وهدم حصونه، ونكس رايته،  ر  ح  ، فد  (2)ج  ل  ب  ، بجيش الحق األ  (1)جل  ج  الل  

 وشرد قادته.

عندها حزب  الشيطان ومعسكر  الفت ان، أن تلك الدعوة ال ي قاومها أحٌد  ن  ق  ي  فأ  

س   الفرعونية، والخدع  ، وال ي نابذها مبطٌل إال د حر، فعدلوا إلى األساليبر  إال ك 

إن ابن عبد الوهاب جاء بديٍن ": الهامانية، فصاروا يصرخون يف محافل الناس

 ."العامة والخاصة ر  ف  وك   ،ومذهٍب خامسٍ  ،جديدٍ 

ن بتلك الدعوة و  ون هذه الشبهة الملعونة، ويتواص  ف  ق  ل  ت  ة  ي  م  ل  واستمر الظ   

ر، والمريد  عن الشيخ، ولهجت  هبا ها الصغير  عن الكبيل  م  ح  المجنونة، حتى ت  

، فانخدع هبا كثيٌر من العلماء والعوام ، وجرت  هبا األقالم  وها حقيقة  ن  فظ   ،األلسن 

، وكل  من قام يف اوال طرح   ا، وال رفع  اوال نقض   اقطعية  وقضية  يقينية ، ال تقبل نقد  

ه؛ ليخنقوا صوت الفضيلة، وه ونابذوه  ف  وه وعاندوه، وس  ل  ل  وجهها وقاوم أهلها، ض  

ت  هذه ب  ت  ؛ فلذلك ك   (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)ئوا نور الحقيقة، ف  ط  ولي  

: تهاي  م  لخرافاهتم الحالكة، وس   ا، وتبديد  (3)لمخرتعاهتم الكالحة ااألوراق رد  

  ،«يف نصرة مجدد الدعوة السلفية البحرينيةالطالئع »

 : وهي عبارٌة عن أربعة أوجه

د موازنة بين كالم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد عق: «الوجه األول»

ه-الوهاب  ريح  ر  ض  وحه ون و  س  اهلل ر  ه علماء األمة وفقهاء الملة ر  ر  وبين ما ق   -ق د 

                                                           

 غير بين. (1)

 واضح.  (2)

 شديدة العبوس. (3)
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 .«باب الردة»يف 

رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألهل القصيم، المشتملة : «الوجه الثاين»

 . على بيان عقيدته

ه شيخ اإلسالم محمد بن عبد ر  ط  قد موازنة بين ما س  ع: «الوجه الثالث»

يف عقيدته التي كتبها ألهل القصيم، وما سطره بعض فقهاء   الوهاب

 .«كتب االعتقاد»: المذاهب األربعة يف

ثناء العلماء والعقالء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «الوجه الرابع»

 .-رحمة اهلل عليه-ودعوته اإلصالحية 

أرجو أن تكون مطابقة  السمها وعنواهنا، نافعة  لكاتبها وقارئها، فهو  واهلل   

 كالن. المستعان وعليه الت  

ه وعلى آل   ل  رس  ن أ  وصلى اهلل وسلم على خير م   ،واهلل أعلم وأحكم ،هذا 

 ه أجمعين.ب  ح  وص  

 

 كتبه

 يونس بن حممد بن غامن الصباحي

 مملكة البحرين حرسها اهلل 

 هـ1437//ربيع الثاين16 
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 الوجه األول
 

 ا بين كالم الشيخ محمد بن عبد الوهابن  ز  ا إذا واأن   -أرشدك اهلل لطاعته-اعلم 

 امتآلف   اسنجده متطابق   ؛«ةد  الر   باب»الشريعة المحمدية يف وبين كالم علماء  

رر من رق طالن قول أعداء التحب   ا، وسيظهر لنا جلي  واحدةٍ  من مشكاةٍ  ه خارٌج كأن  

، بديٍن جديٍد ومذهٍب خامسٍ  بن عبد الوهاب جاءاإن »: وأغالل الوثنية الجاهلية

 نقلٍ وغير ذلك من الدعاوى الباطلة، التي لم يعتمدوا فيها على  !«المسلمين وكفر

ٍق  ٍق  وال بحٍث  م صد  حق  قم  زو  ق ، بل كذب م  بو   .(1)وكالم م 

ل   ددددددوا ع  يم 
ددددددم  ي ق  ى إ ن  ل  او  ع  الددددددد  ددددددا و   ي ه 

 

ي ددددددددددداء    
ع  ا أ د  اب ه  دددددددددددح   ب ي ن ددددددددددداٍت أ ص 

 
  محمد بن عبد الوهابلشيخ اإلسالم  «اإلسالم نواقض»رسالة  نأخذ  ول  

 : على صحة ما قررناه انموذج  

ل»:  محمد بن عبد الوهاباإلسالم شيخ قال  الشرك يف عبادة اهلل. : األو 

 .  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے): قال تعالى

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ): ال تعالىوق

 .(2)«  (ڎ ڈ ڈ

                                                           

 .(870: ص) المحيط ، القاموس(199/ 9) اللغة هتذيبمزخرف. والمبوق: الباطل.  (1)

 (.385)ص: « مجموعة رسائل يف التوحيد واإليمان» (2)
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:  المالكي بن موسى البستي اض  ي  ع   أبو الفضل القاضي اإلمام قال

انية أو عب» د  ح  بوبية أو الو  حت  بنفي الر  ادة والفصل البي ن يف هذا أن  كل  مقالٍة صر 

رية، أحٍد غير اهلل، أو مع اهلل  ه  وسائر فرق أصحاب االثنين من فهو كفٌر، كمقالة الد 

ّية وأشباههم من الصا يصانية أو المان و  والنصارى والمجوس، والذين  ينبئالد 

أشركوا بعبادة األوثان أو المالئكة، أو الشياطين، أو الشمس، أو النجوم أو النار أو 

ودان  ين والس  ركي العرب، وأهل الهند والص  ش  ن  م 
ن  ال م  وغيرهم م  أحٍد غير اهلل م 

 .(1)«يرجع إلى كتاٍب 

وال خالف يف »:  القرايف المالكياإلمام أحمد بن أبي العالء إدريس وقال 

نوي،  مع اهلل غيره، أو هو دهري، أو ما د  ب  تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية، أو ع  

 ئأو صاب
ّ
ل ولي  .(2)«، أو تناسخي، أو من الروافض، أو ح 

فكل من غال يف »:  الحنبليد بن عبد الحليم أحمتقي الدين اإلمام وقال 

أو نحوه؛ أو يف من يعتقد فيه  ّي د  أو ع   ڤ أو يف رجل صالح مثل علي ،حي

 ونحوهم، وجعل تأو الحاكم الذي كان بمصر، أو يونس الق ج  ال  الصالح كالح  
ّ
ي

يده، أو رما أ   نيه الشيخ فالنٌ ق  رز  ال ي   زٍق كل ر  : من اإللهية مثل أن يقول افيه نوع  

دي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من سي   باسم  : -إذا ذبح شاة-يقول 

أو  ،أو انصرين ،أو ارحمني ،لي اغفر   ،يا سيدي فالن: دون اهلل تعالى؛ مثل أن يقول

أو  ،كب  س  أو أنا يف ح   ،ت عليك، أو أنت حسبيل  ك  و  ين، أو ت  ر  ج  ني أو أ  ث  غ  ارزقني، أو أ  

ه األقوال واألفعال التي هي من خصائص الربوبية التي ال تصلح إال هلل نحو هذ

                                                           

 (.1065/ 2« )الشفا» (1)

 (.27/ 12« )الذخيرة» (2)
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 .(1)«تلوإال ق   ،ستتاب صاحبه، فإن تابي   تعالى، فكل هذا شرك وضالل

دوه يف ح  و  عباده أن ي   ايقول تعالى آمر  »: الشافعي ابن كثيراإلمام وقال 

ڃ ): يف قوله قتادة  كما قال  ،عى معه أحٌد وال يشرك بهعبادته، وال ي د   مجال

كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم : قال،  (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 .(2)«وحدوه وحدهأن ي   ملسو هيلع هللا ىلصهم، أشركوا باهلل، فأمر اهلل نبيه ع  ي  وب  

وشرك األمم كله »: الشافعي المقريزياإلمام أحمد بن علي وقال 

  .شرٌك يف اإللهّية، وشرٌك يف الربوبّية: نوعان

ب اد   يف اإللهّية والعبادة هو الغالب على أهل اإلشراك، وهو شرك  فالشرك   ع 

ب اد المالئكة وع  األصنام   ب اد المشايخ والصالحين األحياء ب  ، وع  ، وع  اد الجن 

فمن  أحب  غير  اهلل تعالى، وخافه ورجاه، وذل  له كما »: إلى أن قال (3)«واألموات

رك ا هويحب  اهلل  ويخافه ويرجوه، فهذ غفره اهلل، فكيف بمن  كان غير  الذي ال ي   الش 

اهلل آثر  عنده، وأحب  إليه، وأخوف  عنده، وهو يف مرضاته أشد  سعي ا منه يف مرضاة 

ي بين اهلل وبين غيره يف ذلك مشرك  فإذا كان الم   اهلل؟. ا اسو  ، فما الظ ن  هبذا؟ فعياذ 

حيد واإلسالم كانسالخ الحي ة من ق شرها! وهو باهلل من أن  ينسلخ  القلب  من الّتو

ٌد.   .(4)«فهذا أحد أنواع الشرك يظن  أن ه مسلٌم موح 

لة من عند اهلل »:  وقال ، بل الكتب المنز  كل ها  -تعالى-والقرآن  الكريم 

حٌة بالرد  على أهل هذا اإلشراك، كقوله تعالىم   نفي شرك  ، فإن ه ي   (ٿ ٿ): صر 

                                                           

 (.84)ص: « الوصية الكربى» (1)

 (.378/ 7« )تفسيره» (2)

 (.45)ص: « تجريد التوحيد المفيد» (3)

 (.47المصدر السابق )ص:  (4)
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، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبّية.  (ٿ ٿ): واإللهي ة، وقولهالمحبة 

نت  هذه اآلية   لرب  العالمين يف العبادة، وأن ه ال يجوز  «تجريد الّتوحيد» فتضم 

رك ال يف األفعال وال يف األلفاظ، وال يف اإلرادات. ،إشراك غيره معه به يف  فالش 

جود لغيره  م، وحلق الرأس ، والط-سبحانه-األفعال، كالس  واف بغير البيت المحر 

ة   ا لغير   عبودي  ر األسود الذي هو يمينه يف ج  ه، وتقبيل األحجار غير الح  وخضوع 

 
 
من اتخذ  ملسو هيلع هللا ىلص األرض، أو تقبيل القبور واستالمها والسجود لها. وقد لعن  الن بي

ر  أوثان ا ت عبد  هلل فيها، فكيف  من اتخذ القبو ىل  ي ص  قبور األنبياء والصالحين مساجد 

لم معنى قول اهلل تعالى  .(1)«(ٿ ٿ): من دون اهلل؟ فهذا لم ي ع 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )»: الشافعي السيوطي اإلمام جالل الدين وقال

 . (2)«بعبادة غير اهلل تعالى(ہ) يف نسبة الولد إليه (ہ

لم يبعث األنبياء إال للتوحيد، ال »:  الحنفي علي القاري اإلماموقال 

عر به قوله تعالىإلث انع كما ي ش  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ): بات وجود الص 

انع، ين يف وجود الص  الكفار لم يكونوا شاك  ، ف[10: ]إبراهيم (ۆ ۆۈ

، وإهنم هؤالء شفعاؤنا عند اهلل لين بأن  عل  ت  د اآللهة، م  بتعد   ما كفروا بالقولوإن  

لفى بونا إلى اهلل ز   .(3)«ليقر 

  

                                                           

 (.50)ص: « تجريد التوحيد المفيد» (1)

 (.606)ص: « تفسير الجاللين» (2)

 (.104)ص: « ضوء المعالي» (3)
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وقال العالمة عبد اهلل  :(1)-رحمة اهلل عليهما-بعد نقل كالم القاري   الحسو

                                                           

و، العراقي الموصلي، ولد سنة )» (1) س   هد(.1308هو الشيخ العالمة عبد اهلل بن محمد الح 

جازة العلمية وتبعًا عطاه اإلأدرس يف الكتاتيب وارتبط بأستاذه محمد الرضواين الذي »

 النزعة يف شبابه االول. وبعد أن اطلع على للمعتقدات التي سادت زمانه فقد نشأ صويف

كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب تحول الى االتجاه السلفي وألف رسائل 

ينتقد فيها االعمال الدخيلة على الصوفية والتي ال تمت إلى االسالم بصلة والقى 

ته وأفكاره حمالت قاسية من الصوفية وسرقوا إجازته العلمية وأتلفوها. نشر رسال

ي ن خطيبًا يف  االصالحية بمهنة التدريس يف مدرسة الرضواين ثم يف مدرسة الرابعية وع 

جامع شهر سوق وجامع عمر األسود، ونشر مقاالته يف الصحف والمجالت مثل التمدن 

االسالمي الدمشقية والهدى النبوي القاهرية والحج المكية. وأنكر الحسو التربيك 

ية التي ينغم هبا المؤذنون يف الجوامع وأن يدعى اهلل مباشرة  وبدون باألولياء واالدع

وسطاء مؤمنًا بقول الرسول )إياكم ومحدثات االمور( وعد كل بدعٍة ضاللة  وأنكر من 

يسميهم البسطاء: )القطب أو الغوث واتخذ من مدرسة شيخه الرضواين مقرا  وجالس 

سياسة وأعطى حياته كلها للقراءة والكتابة عبد اهلل النعمة ورشيد الخطيب ولم يهتم بال

ودعا الى هنوض المرأة بمسؤليتها. تخرج عليه عبد اهلل بن محمد اإلربيلي ومحمد قاسم 

 المصحف، وألف وحقق كتب: 

 االفرتاء على االبرياء وأضراره. 

 تلخيص وشرح كتاب الرباهين المهدية الى العقائد المنجية.  

 الم للكفر المشين.االيضاح المبين يف هدم االس  

 دعوة العباد الى صحيح االعتقاد.  

 المسائل البهية يف الرجوع الى رب الربية.  

 هداية الخلق الى سبيل الحق.  

]أعالم . «واتخذ من مدرسة استاذه الشيخ الرضواين مقرا  إللقاء الدروس على التالميذ

 الموصل يف القرن العشرين للعالمة الدكتور عمر محمد الطالب[.

 هد(.1379فجر الثامن عشر من جمادى الثانية سنة ) وتويف 
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 . (1)«لين واآلخرينمن األو   وقد وافقه على هذا االعرتاف جميع المفسرين قاطبة  »

رعي اإلماموقال  وتفصيل : قال ابن تيمية»:  الحنبليو  بن يوسف الكرمي م 

د منه أنه قرب نبي، أو أن من يأيت إلى قرب نبي، أو رجل صالح، أو من ي عتق  : القول

 : رجل صالح، ويسأله، ويستنجده، فهذا على ثالث درجات

زيل مرضه، أو مرض أن يسأله أن ي  : يسأل ما ال يقدر عليه إال اهلل، مثل: أحدها

ه، أو يقضي دينه، أو ينتقم له من عدوه، أو يعايف نفسه، وأهله، ودوابه، ونحو دواب  

  .(2)«لت  ق   ؛تتاب صاحبه، فإن تاب وإالسيجب أن ي   صريٌح  ذلك، فهذا شركٌ 

بالرجل الميت عند المصائب،  أن يستغيث الرجل  : أعظم الشرك»:  وقال

  .(3)«والشدائد

 ه  الب   منصور بن يونس -يف وقته  –وقال شيخ الحنابلة بمصر 
 الحنبليو  يو وت 

ا بحق-كفر به بعد إسالمه : أي ؛)فمن أشرك باهلل( تعالى»:  كره   ؛-ولو م 

: ]النساء (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے): كفر؛ لقوله تعالى

باهلل  شركٌ كفر؛ ألن جاحد ذلك م   ؛، )أو جحد بربوبيته أو وحدانيته([48

  .(4)«تعالى

  

                                                           

ية» (1) هد   (.127)ص: « شرح الرباهين الم 

 (.117)ص: « شفاء الصدور» (2)

 (.118المصدر السابق )ص:  (3)

 (.3071/ 5« )كشاف القناع» (4)
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من الشرك  هناك صورةٌ »: (1) اس األزهريو ر  ه  خليل وقال العالمة محمد 

، وسكوت العلماء عن من الناس دون أن يفطنوا لها لخفائها عليهم يقع فيها كثيرٌ 

ومنها الغلو يف تعظيم األنبياء »: إلى أن قال (2)«م منهابياهنا لهم وتحذيره

والصالحين، والمبالغة يف مدحهم والطواف حول قبورهم والسجود عندها وطلب 

جيبون من دعاهم ويملكون الحاجات منهم، واعتقاد أهنم أحياء يف قبورهم ي  

 .(3)«مثقفينمما يفعله العامة وأشباههم من الالتصرف والتأثير، إلى غير ذلك 

على الحقيقة ليس هو بناء القبور  اعتربه الدعوة شرك  فإن الذي ت  »:  وقال

كب أثناء الزيارة لهذه رت  بل هو ما ي   ،لخإ ...على وجه األرض وال زيارهتا يف انتظام

 القباب، من دعاء صاحب القرب واالستعانة به، وطلب الحاجات واستمداد

                                                           

اس» (1) ق، محمد خليل هر  ، المحق   
 -مركز قطور  -ولد بقرية الشين  .هو العال مة، السلفي

ج من األزهر يف األربعينات )ميالدي( من كلية أصول الدين، وحاز  1334عام  هد ، وتخر 

 .على الشهادة العالمية العالية )الدكتوراه( يف التوحيد والمنطق

ي   ا بكل  س يف جامعة اإلمام محمد ابن عمل أستاذ  ة أصول الدين يف جامعة األزهر، ودر 

، ثّم أصبح -رحمة اهلل على الجميع  –سعود اإلسالمية بالرياض بطلب من اإلمام ابن باز 

ا  راسات العليا يف كلية الشريعة سابق  ا لشعبة العقيدة يف قسم الد  جامعة أم القرى -رئيس 

د إلى مصر، وشغل منصب نائب الرئيس العام لجماعة ثم عا .بمكة المكرمة -حالي ا

 .أنصار السنة المحمدية، ثم الرئيس العام لها بالقاهرة

ا من المتصوفة وأهل البدع والضالل، وتعرض لمحاوالت قتل   وقد أوذي كثير 

الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة »بتصرف من  «.هد1394»عام  عديدة، تويف 

 «.المحمدية

 (.65)ص: « دعوة التوحيد» (2)

 (.70)ص: « دعوة التوحيد» (3)
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الربكات منه، ثم وضع النذور يف صندوقه، وسوق الذبائح إلى ساحته واإلهالل 

 .(1)«صريٌح  يف أنه شركٌ  مسلمٌ  ك  ش  مما ال ي  عليها باسمه، إلى غير ذلك 

وال خالف يف تكفير من نفى »: (2) الزحيلي المالكيو وهبة العالمة وقال 

 .(3)«الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع اهلل غيره

  

                                                           

 (.17)ص: « الحركة الوهابية» (1)

هو الفقيه، األصولي، المفسر األستاذ الدكتور وهبة بن مصطفى بن وهبة الزحيلي، وكنيته  (2)

 )أبو عبادة(. 

هد(، وحصل على شهادات كثيرة وعين يف 1351من ريف دمشق عام ) ولد يف دير عطية

 مناصب كبيرة، منها:

 وكيل كلية الشريعة بجامعة دمشق. -

 عميد بالنيابة. -

 رئيس لمجلس إدارة مدرسة الشيخ عبد القادر القصاب للعلوم الشرعية. -

 عضو الموسوعة العربية بدمشق. -

 ن، وأمريكا.عضو المجامع الفقهية يف جدة، والهند، والسودا -

 ( مؤلفا، منها:50هد( يف دمشق، تاركًا ما يزيد على )1436عام ) تويف 

 الوجيز يف أصول الفقه. -

 الفقه اإلسالمي وأدلته. -

 التفسير المنير.  -

انظر )األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عرض مجمل لسيرته وثبت بمؤلفاته( للدكتور بديع 

 السيد اللحام.

 (.469/ 4« )فقه المالكي الميسرال» (3)
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كمن يذبح  ،غير اهللومنه الذبح ل»:  ال الشيخ محمد بن عبد الوهابق

.(1)للجن أو للقبر

ا الذبح لغير»: الشافعي النووي اإلمام قال فالمراد به أن  اهلل؛  وأم 

- لعيسى أو لموسى أو الصليب أو للصنم ذبح تعالى، كمناهلل  غير باسم يذبح

 ،فكل هذا حرام وال تحل هذه الذبيحة ،، أو للكعبة ونحو ذلك-عليهمااهلل  صلى

ا أو نصراني   افعي ،ا أو يهودي اسواء كان الذابح مسلم  واتفق عليه  ،نص عليه الش 

كان ذلك  ؛تعالى والعبادة لهاهلل  المذبوح له غير فإن  قصد مع ذلك تعظيم   ،أصحابنا

ا ا قبل ذلك ،كفر  ام   صار بالذبح ؛فإن كان الذابح مسلم  .(2)«رتد 

ا بالسجود له، أو التقرب م  ظ  أو ع  »:  قالو إليه بالذبح باسمه، فكل  صنم 

.(3)«هذا كفر

 ت  ي  له  ا رٍ ج  ح   ابن   العالمة وقال
بأن يقطعه  )التارك لإلسالم(»: الشافعي يو م 

ه، ر  ه  ظ  وجب الكفر وإن لم ي  باعتقاده ما ي   اأو استهزاء  بالدين، ويحصل باطن   اعمد  

.(4)«إليه افعٍل كالسجود لمخلوٍق، أو ذبٍح على اسمه تقرب  إما ب اوظاهر  

لو أن : قال العلماء»: النيسابوريي م  الق  دين الحسن بن محمد وقال نظام ال

، وذبيحته ذبيحة اصار مرتد   ؛ذبح ذبيحة  وقصد بذبحها التقرب إلى غير اهلل امسلم  

 .(5)«مرتد

                                                           

 (.385)ص: « مجموعة رسائل يف التوحيد واإليمان» (1)

 (.205/ 13« )المنهاج» (2)

 (.284/ 7« )روضة الطالبين» (3)

 (.313)ص: « الفتح المبين» (4)

 (.471/ 1« )غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (5)
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و الموصلي سو الدين نظام كالم  ل  ق  ن   أن   دبع  قال العالمة عبد اهلل الح 

ويدخل يف التحريم الذي أشار إليه واللعن المذكور يف : قلت  »: النيسابوري

ونحو ذلك مما تفعله العامة من الذبح  أو غائٍب  دوم عروسٍ الذبح لق  : الحديث

على عتبة الدار عند إكمال عمارهتا؛ إما لدفع األقدار واألضرار، أو لجلب المنافع، 

منهم بأن ذلك أمٌر مشروٌع يف دين اإلسالم،  المن يذبحون له اعتقاد   اأو تعظيم  

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص والحقيقة أن ذلك حراٌم ملعوٌن فاعله على لسان محمدٍ 

اٌك مع اهلل، فال »: (2) نفينع اهلل الحص   اإلمام وقال ر  والنذر  لغير اهلل إش 

 أكرب من معصيته.

 .ة  اآلي (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ): التنزيلويف 

  فالنذر لغير اهلل كالذبح لغيره.

كٌ : وقال الفقهاء   ر 
، الركوع، والسجود: خمسٌة لغير اهلل ش  ، والنذر  ب ح  ، والذ 

 .(3)«واليمين  

 ،إن ما نحرت  هلل: فإن قال»:  الصنعاين محمد بن إسماعيل اإلماموقال 

وذكرت  اسم  اهلل عليه.

ه  من باب مشهد  إن كان النحر هلل؛ فألي  شي: ]له[ فقل   بت  ما تنحر  ن م   ٍء قر 

ل ه وتعتقد  فيه؟ ف  ت    ض 

                                                           

 (.106)ص: « شرح الرباهين المهدية» (1)

سنة  م صنع اهلل بن صنع اهلل الحلبي ثم المكي الحنفي، الواعظ هبا. تويف هو اإلما (2)

 « .1/428هداية العارفين: »انظر ترجمته يف «. هد1120»

 (.81)ص: « سيف اهلل» (3)



j k   
 
 

 

 هل أردت  بذلك تعظيمه؟

 هذا الن حر لغير اهلل!: فقل له !نعم: إن قال

 بل أشركت  مع اهلل تعالى غيره.

 الداخلين وتنجيس المشهد، وإن لم ت رد تعظيمه؛ فهل أردت توسيخ باب

 إليه؟

، وال خرجت  إال   ، وال أردتأردت ذلك أصال  أن ك ما  اأنت  تعلم  يقين   ل  األو 

ا الذي عليه هؤالء شرٌك بال له، ث م  كذلك دعاؤهم له. فهذ اقصد  إال   من بيتك

 اهد. (1)«ريب

والمراد هنا ما ذ كر عليه اسم »:  يج  و  ن  الق  صديق خان محمد اإلمام وقال 

، والنار إذا كان الذابح اح وثني  كالالت والعزى إذا كان الذاب -تعالى-غير اهلل 

 . وال خالف يف تحريم هذا وأمثاله.امجوسي  

به  ل  ه  ومثله ما يقع من المعتقدين لألموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أ  

بح لغير اهلل، يعني ما ذ  : قال مجاهد .لغير اهلل، وال فرق بينه وبين الذبح للوثن

 لو أن  : قال العلماء (3)يسابوري للنظامير الن  ، ويف تفس(2)أخرجه ابن أبي حاتم

، وذبيحته ذبيحة اذبح ذبيحة  وقصد بذبحها التقرب إلى غير اهلل صار مرتد   امسلم  

 مرتٍد. انتهى.

                                                           

 (.62)ص: « تطهير االعتقاد» (1)

( من طريق أبي حذيفة، ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، 8017، 1519رقم: )« تفسيره»يف  (2)

 مجاهد، به. عن

 (.471/ 1« )تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (3)
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، وهذا (1)كفر وانتهى ملسو هيلع هللا ىلص إن المسلم إذا ذبح للنبي: وضوقال صاحب الر  

 القائل من الشافعية.

 -صلى اهلل عليه وآله وسلم-يد الرسل وإذا كان الذبح لس: (2)قال الشوكاين

  افر  ك  
  .(3)«انتهى .كيف بالذبح لسائر األمواتف ؛ندهع 

ل  »: فتكون جملة»:  وقال اإلمام محمد الط اهر ابن عاشور المالكي ي ر   أ ه  غ 
اهلل  ل 

ليس لغير اهلل به  ل  ه  ، ويف هذا تنبيه على أن تحريم ما أ  «افسق  »أو بيان ا لدد  صفة   «ب ه  

 .(4)«فر باهللك  ذلك  بل ألن   ،ر  ض  لحمه م   ألن  

ــــ وقـــال اإلمـــام محمــــد األمـــين بـــن محمــــد المختـــار الجكنـــي  ن  الش 
 ييط  ق 

ا مدع اهلل يف  ؛فمن صرف شديئ ا مدن ذلدك لغيدر اهلل» :المالكي فقدد جعلده شدريك 

ا أوهذه العبادة التي هي الذبح، سواء كان نبي   ا أو بناء  أو شجر  ا أو غيدر  ا أو ملك  حجر 

ڑ ڑ ): ذلك، ال فرق يف ذلك بين صالح وطالح، كما نص عليه تعدالى بقولده

ن أن فاعل ذلك كدافر بقولده ، ثم بي  [80: ]آل عمران (ک ک ک ک گگ

 .(5)«(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ): تعالى

 

Y Z 

                                                           

 هكذا بالواو. (1)

 (.374/ 1« )الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين» (2)

 (.343/ 1« )فتح البيان» (3)

 (.139/ 8« )التحرير والتنوير» (4)

 (.112)ص: « دفع إيهام االضطراب» (5)
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ن جعل بينه وبين اهلل م  : الثاين»:  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 .(1)افاعة، ويتوكل عليهم؛ كفر إجماع  الشيدعوهم ويسألهم  وسائط  

 (ۇ ۇ ۆ ۆ)»: الشافعي يو او  ض  ي  الب   العالمة عبداهلل بن عمر وقال

فال  (ٴۇ ۋ). رٍ ي  ز  كالمالئكة والمسيح وع   (ڄ ڃ) .أهنا آلهة

وال  (ۉ ۉ)كالمرض والفقر والقحط  (يب جت حت  )يستطيعون 

 .(2)«تحويل ذلك منكم إلى غيركم

علوم لدى كل ومن الم»: كالم البيضاوي ل  ق  ن   أن   بعد  وقال العالمة الحسو 

ين فتع ال يمكن وصف الصنم والجماد هبا. (3)عاقل أن هذه الصفات الثالثة

كالمسيح -شفاعة عباد اهلل الصالحين : ه اآليةبالطريق القطعي أن المراد هبذ

م بغير ن يستشفع بمخلوق من الصالحين وغيرهعلى كل م  واإلنكار  -والمالئكة

ع مستشفع  إذن م  
باألنبياء والمالئكة؛ فما القول بمن  ان اهلل، حتى ولو كان المستشف 

 يستشفع بمقبورين بظنوهنم كانوا من الصالحين بينما آثارهم ال تدل على ذلك؟! 

 المفسرين على أن المفهوم من تلك اآليات إنكار   إجماع   ر  ر  ق  فإذا ثبت وت  

اتخاذ الوسائط هو دين المشركين األولين،  وأن   -همم غير  كانوا أ أنبياء  -الوسائط 

وأن الحاكم بذلك والمخب ر به هو اهلل رب العالمين؛ فال يمكن بعد ذلك كله أن 

  يقوم دليٌل 
 
  شرعي

 
 .(4)«على خالف ذلك أو عقلي

                                                           

 (.385)ص: « ائل يف التوحيد واإليمانمجموعة رس» (1)

 (.260/ 3« )أنوار التنزيل» (2)

 الصواب )الثالث(. (3)

 (.145)ص: « شرح الرباهين المهدية» (4)
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عند الكالم على قول - يو از  لر  ا وقال العالمة فخر الدين محمد بن عمر

وضعوا هذه أهنم : ورابعها»: - (ھ ے ےۓ): تهم الباطلةالمشركين عن آله

عموا أهنم متى اشتغلوا بعبادة األصنام واألوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وز

هلل تعالى، ونظيره يف هذا لهم عند ا فعاء  ش   ونكونأولئك األكابر ي فإن   ،التماثيل هذه

موا ، على اعتقاد أهنم إذا عظ  من الخلق بتعظيم قبور األكابر اشتغال كثيرٍ  الزمان

 .(1)«لهم عند اهلل فعاء  يكونون ش  فإن هم قبورهم 

:  الحنبلي وقال اإلمام المحقق محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي

ما يراه كل أحد  ب  س  أيريد هبا المبالغة بح  ، إن المبالغة يف تعظيمه واجبة: قوله»

ه والطواف به، واعتقاد أنه يعلم الغيب، حتى الحج إلى قربه والسجود ل اتعظيم  

قضي عطي ويمنع، ويملك لمن استغاث به من دون اهلل الضر والنفع، وأنه ي  وأنه ي  

كربات المكروبين، وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة  ج  ر  ف  حوائج السائلين وي  

من  يف الشرك وانسالٌخ  من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة يف هذا التعظيم مبالغةٌ 

 .(2)«جملة الدين

: فإن قيل»: الشافعي يو يز  ر  ق  الم   وقال اإلمام تقي الدين أحمد بن علي

، وأنه لعظمته ال ينبغي الدخول عليه -تعالى- المشرك إنما قصد تعظيم جناب اهلل

 بالوسائط والشفعاء، كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد االستهانة بجناب إال  

، وإنما أعبد هذه الوسائط  (ٿ ٿ): عظيمه، وقالالربوبّية، وإنما قصد ت

 ا. فلم كان هذا القدر موجب  بني إليه، وتدخل بي عليه، فهو الغاية، وهذه وسائل  ر  ق  لت  

لسفك دماء أصحابه،  اب  وج  يف النار، وم   اد  ل  خ  وغضبه، م   -تعالى-لسخط اهلل 

                                                           

 (.63/ 17« )تفسيره» (1)

 (.346)ص: « الصارم» (2)
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 واستباحة حريمهم وأموالهم؟

ب إليه بالشفعاء قر  لعباده الت   -تعالى- اهلل ع  ر  ش  وهل يجوز يف العقل أن ي  

والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط؟ أم ذلك قبيح يف الشرع 

 والعقل، يمتنع أن تأيت به شريعة من الشرائع؟

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): غفر من بين الذنوب؟ كما قال تعالىوما السر يف كونه ال ي   

 . (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے

 ق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله.تعل  شرك م  : شركان شركال: قلنا

ال  -سبحانه وتعالى-وشرك يف عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه 

 .(1)«شريك له يف ذاته وال يف صفاته

 العالمة منصور بن يونس -يف زمنه  –وقال شيخ الحنابلة وإمامهم بمصر 

 ه  الب  
ل عليهم اهلل  أو جعل بينه وبين: ل)وقا:  الحنبلي يو وت  وسائط يتوك 

ا. انتهى.( ي األصنام د  أي كفر؛ ألن  ذلك كفعل عاب   ؛ويدعوهم ويسألهم، إجماع 

 .(2)«(ک ک گ گ گ گ ڳ): قائلين

هذا، وإنه قد ظهر اآلن فيما بين »:   الحنفيصنع اهللاإلمام وقال 

فا عون أن  لألولياء تصر  ٍت يف حياهتم وبعد الممات، المسلمين جماعات يد 

 م  وي ستغاث هبم يف الشدائد والبلي ات، وهب 
ات، فيأتون قبورهم، هم تنكشف الم  م  هم 

 ين على أن ذلك منهم كرامات! وينادوهنم يف قضاء الحاجات، مستدل  

                                                           

 (.60)ص: « تجريد التوحيد المفيد» (1)

 (.3072/ 5« )كشاف القناع» (2)



j k   

 
 

 

رهم على ذلك من اد عى العلم بمسائل، وأمدهم بفتاوى ورسائل، وأثبتوا  وقر 

اإلخبار عن الغيب بطريق الكشف لهم بال ريب، أو بطريق  -بزعمهم-لألولياء 

ب اء   منهم أبداٌل : وقالوا اإللهام أو منام! ، وسبعين وسبعة، وأربعين ، وأوتاٌد ن جباء  ون ق 

زوا لهم  ث للناس، وعليه المدار بال التباس، وجو  و  ط ب هو الغ  وأربعة، والق 

فيه تفريٌط  كالمٌ  -كما ترى-وهذا الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيهما األجور. 

، والعذاب الس  وإفراٌط وغلو  يف الدين برتك االحتياط، بل في ؛ ه الهالك األبدي  رمدي 

ق، ومخالفٌة  ق، وم صادرة الكتاب العزيز المصد  لما فيه من روائح الشرك المحق 

يس، أصولهم تلبفكل  بناٍء على غير  ة.م  لعقائد األئمة، وما اجتمعت عليه هذه األ  

 .(1)«ويف غير مناهجهم مخايل إبليس

 ع  ن  الص  األمير وقال 
، ومن يعتقدون «امشهد  »وكذلك تسمية  القرب »:  يو ان 

نم»، ال يخرجه عن اسم «ولي ا»فيه  عام  «الوثن»، و«الص  لون لها معاملة ؛ إذ هم م 

رام، ويستلموهنم اج ببيت اهلل الحج  المشركين لألصنام، ويطوفون هبم طواف الح  

فري ة، من قولهم على : استالمهم ألركان البيت، وي خاطبون الميت بالكلمات الك 

 
 
وكل  قوم لهم رجٌل  .، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد، ونحوهاوعليك   اهلل

 ، ينادونه
 
كل   وأهل الت هائم لهم يف .فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي

 »: تفون باسمه، يقولونبلٍد ميٌت، يه
 
يل  »، «يا زيلعي ج   وأهل مكة، وأهل .«يا ابن الع 

 »: وأهل مصر .«يا ابن العب اس»: الطائف
 
ادة »و .«يا بدوي  »، «يا رفاعي الس 

ي رٍ »: وأهل الجبال .«البكري ة   ان  »: وأهل اليمن .«يا أبا ط  ويف كل  قريٍة  .«يا ابن عل و 

ر، وهو بعينه دوهنم، ويرجوهنم لجلب الخير، ودفع الض  أمواٌت يهتفون هبم، وينا

                                                           

 .(22)ص: « سيف اهلل» (1)



j k   
 
 

 

 .(1)«فعل المشركين يف األصنام

ووقال ا سو ة وشيخ زاده بعد أن نقل كالم أبي حنيف  لعالمة عبد اهلل الح 

الرازي وشيخ زاده وأبي حنيفة وابن عابدين، فهذا تصريح »: والرازي وابن عابدين

ع هبمألنبياء والمالئكة واألولالتوسط باوكلهم قد أفاد كالمه بأن  يف  ياء والتشف 

والغير المأمور به أي ا كان مخرتعه ال  هقضاء الحوائج أو الدعاء بغير المأذون في

يجوز يف دين المسلمين؛ بل هو بعينه دين المشركين الذي أبطله اهلل بصريح 

 (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ): القرآن؛ كقوله تعالى
 .(2)«[1: ]الحجرات

لم من جميع ما نقلناه عن المفسرين المعتربين لدى أرباب قد ع  »:  وقال

يه شيخ زاده، والنسفي والرازي والجاللين والصاوي ش  ح  المذاهب كالبيضاوي وم  

متفقون على ما ذكره المصنف من أن  اأهنم جميع  : والخازن يوالجمل والبغو

 ذهم وسطاء  ا تعالى، ومن اتخاالستمداد وطلب المعونة فيما ال يقدر عليه إال اهلل

أن جميع  الم من ذلك أيض  ع   ااد األوثان، كمهو بعينه دين الكفار وعب وشفعاء  

، ويكون ذلك مدلول اآليات التي فسروها بذلك، دينون اهلل بذلكالمفسرين ي  

هم وتصريحاهتم والت  ق  ن   وكذلك غيرهم من المفسرين مثل ابن جرير وابن كثير، فإن  

 و  يف ك   صرح  وأ أكثر  
الكفار، كما أن تفسير ابن جرير لم  ين  هو د   ط  وس  هذا الت   ن 

يقتصر على أن ذلك دين المشركين األولين من قبل نفسه، بل أضاف االعتقاد 

صلوات -بذلك إلى جميع األنبياء والمرسلين، وإلى خاتمهم محمد بن عبد اهلل 

صحابة والتابعين، كل ذلك وإلى جميع ال ،-اهلل وسالمه عليه وعليهم أجمعين

                                                           

 (. 54)ص: « تطهير االعتقاد» (1)

ي ة» (2) د  ه   (.121)ص: « شرح الرباهين الم 



j k   

 
 

 

 .(1)«باألسانيد المتكررة، واألحاديث النبوية، وكذلك فعل غيره من أئمة الحديث

Y Z

ر المشركين أو : الثالث»:  محمد بن عبد الوهابقال اإلمام  من لم يكف 

ح مذهبهم شك  يف ر   ؛ك فرهم، أو صح  ف   .(2)ك 

:  لبستي المالكيقال اإلمام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ا

ن  داف ع  نص  الكتاب، أو خص  حديث ا » وكذلك وقع اإلجماع  على تكفير كل  م 

ا على حمله ا به، م جمع  ا على نقله مقطوع   الخوارج كتكفير ظاهره، على م جمع 

جم؛ بإبطال ر ولهذا الر   فيهم، وقف أو الملل، من المسلمين مل ة بغير دان من نكف 

، أو حص أو شك  أظهر مع ذلك اإلسالم، واعتقده، واعتقد إبطال   وإن مذهبهم، ح 

 .(3)«فٌر بإظهاره ما أظهر من خالف ذلككل  مذهٍب سواه؛ فهو كا

 ه  وقال العالمة منصور الب  
: أي ؛)أو لم يكفر من دان(»:  الحنبلي يو وت 

مذهبهم(  ح  ح  )بغير اإلسالم كالنصارى( واليهود، )أو شك يف كفرهم أو ص   ن  ي  د  ت  

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ): لقوله تعالى فهو كافر؛ ألنه مكذٌب 

 .(4)«(ڃ ڃ چ چ

Y Z

                                                           

 (.148المصدر السابق )ص:  (1)

 (.385)ص: « مجموعة رسائل يف التوحيد واإليمان» (2)

 (.1071/ 2« )الشفا» (3)

 (.3073/ 5« )كشاف القناع» (4)



j k   
 
 

 

من اعتقد أن  غير : الرابع»:  محمد بن عبد الوهاباإلسالم شيخ قال 

ل - من هديه، وأن  حكم  غيره أحسن  من حكمه أكمل   ملسو هيلع هللا ىلصالن بي   ي  د  ه   كالذي ي فض 

يت  على حكمهحكم  ال اغ   .(1)فهو كافر -ط و 

 ي  د  )أو( اعتقد )أن  ه  »:  اإلمام منصور بن يونس البهوتي الحنبليقال 

 .(2)«فهو كافرٌ  -خير من هديه  ملسو هيلع هللا ىلص غير الن بي

 

Y Z

مما جاء  امن أبغض شيئ  : الخامس»:  محمد بن عبد الوهاب قال اإلمام

ر ؛ولو عمل به ،ملسو هيلع هللا ىلصبه الرسول  ف   .(3)«ك 

ب  : قال الشيخ»:  بليالحن قال العالمة البهوتي ا لرسوله أو لما غ  أو كان م  ض 

يتوكل عليهم  أو جعل بينه وبين اهلل وسائط  : جاء به( الرسول )اتفاق ا، وقال

 .(4)«كفر ؛. انتهى.( أياهم، إجماع  ويدعوهم ويسأل

 

Y Z

 

  

                                                           

 (.386)ص: « مجموعة رسائل يف التوحيد واإليمان» (1)

 (.3074/ 5« )كشاف القناع» (2)

 (.386)ص: « مجموعة رسائل يف التوحيد واإليمان» (3)

 (.3072/ 5« )كشاف القناع» (4)



j k   

 
 

 

من استهزأ بشيٍء من دين : السادس»:  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

ليل قوله تعالىاهلل أو ثوابه أ ، والد  ر  ف  ژ ڑ ڑ ک ک ): و عقابه؛ ك 

 .(1)«( گ گ گ گ ڳ ڳ ک ک

ن وم  : فصل»:  قال اإلمام عبداهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي

ا. وكذلك من استهزأ ؛تعالىاهلل  سب   ا أو جاد  ، سواٌء كان مازح  ر  ف  تعالى، أو باهلل  ك 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): تعالى اهلل بآياته أو برسله، أو كتبه، قال

گ گ گ گ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .(2)«( ڳ ڳ

والحاصل أن  من تكلم بكلمة الكفر »:  وقال العالمة زين الدين الحنفي

ح به قاضيخان يف  ؛أو العب ا هازال   كفر عند الكل، وال اعتبار باعتقاده كما صر 

ا، ال يكفر ر  ك  أو م   ئ اط  خ  فتاواه، ومن تكلم هبا م    اعند الكل، ومن تكلم هبا عالم  ه 

ا  .(3)«كفر عند الكل ؛عامد 

فلو سّب اهلل أو »:  وقال العالمة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي

بيح دمه؛ ألنه قد ترك بذلك دينه، وكذلك لو استهان أ   ؛رسوله وهو مقر  بالشهادتين

ضرورة؛ كالصالة بالمصحف، وألقاه يف القاذورات، أو جحد ما ي علم من الدين بال

 .(4)«الدين ن  وما أشبه ذلك مّما يخرج م  

Y Z
                                                           

 (.386)ص: « مجموعة رسائل يف التوحيد واإليمان» (1)

 (.298/ 12« )المغني» (2)

 (.134/ 5« )البحر الرائق» (3)

 (.84/ 6« )كشف اللثام» (4)
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حر، ومنه : السابع»:  محمد بن عبد الوهاباإلسالم شيخ قال  الس 

، فم   ف  والع ط ف  ر  ليل قوله تعالى ؛ه أو رضيل  ع  ف   ن  الص  ڤ ڤ ): به كفر. والد 

 .(1)«(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

ه وفعل ه، : بناقال أصحا»:  قال ابن قدامة الحنبلي احر  بتعل م  ر  الس  ف  وي ك 

ت هس  .(2)«واٌء اعتقد  تحريمه  أو إباح 

قال مالك »:  وقال اإلمام أحمد بن أبي العالء إدريس القرايف المالكي

ا أو ذم  : وأصحابه ر  مسلم  ح   .(3)«ا كالزنديقي  الساحر كافر في قتل وال يستتاب، س 

 

Y Z

 

رة المشركين : الثامن»:  الوهابمحمد بن عبد  قال اإلمام ا ه  ظ  م 

ليل قوله تعالى  ومعاونتهم على المسلمين. ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ) :والد 

 .(4)«(ٹ ٹ ڤ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )»:  يو ر  ب  الط   يرٍ ر  ابن ج   اإلمام قال

 :عمران ]آل (ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ

  وهذا ،[28
ٌ
ا أعوان ا الكفار يتخذوا أن نلمؤمنيل -وجل   عز  - اهلل من هني  وأنصار 

                                                           

 (.386)ص: « حيد واإليمانمجموعة رسائل يف التو» (1)

 (.300/ 12« )المغني» (2)

 (.12/33« )الذخيرة» (3)

 (.386)ص: « مجموعة رسائل يف التوحيد واإليمان» (4)



j k   

 
 

 

ا، ر   ولذلك وظهور  س  ذ  » ك  ت خ  ر   «ي  س  ال»أل ن ه يف موضع جزٍم بالنهي، ولكنه ك  منه،  «الذ 

 الذي لقيه وهي ساكنٌة. للساكن

ار  ظ   -أيها المؤمنون-ال تتخذوا : ومعنى ذلك ا، ت وال وهنم على ه  الكف  ا وأنصار  ر 

لى المسلمين من دون المؤمنين، وتدل وهنم على عوراهتم، دينهم، وت ظاهروهنم ع

ن  يفعل ذلك  ئ: ، يعني بذلك«يف شيءٍ اهلل  فليس من»فإن ه م  ئ من اهلل، وب ر   فقد ب ر 

 .(1)«(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ) اده عن دينه ودخوله يف الكفرمنه، بارتداهلل 

 قول وصح أن  »:  اإلمام علي بن أحمد الظاهري المشهور بابن حزمقال 

، إن ما هو على ظاهره بأ ن ه كافٌر من جملة (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ): تعالىاهلل 

  .(2)«الكفار فقط، وهذا حق  ال يختلف فيه اثنان من المسلمين

:  وقال العالمة المحقق عبدالقادر بن أحمد الحنبلي المشهور بابن بدران

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ): قال اهلل تعالى»

 (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 االمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوان   -عز وجل-، فقد هنى اهلل [28: ]آل عمران

يوالوهنم على دينهم، ويظاهروهنم على المسلمين من دون  اوظهور   اوأنصار  

من اهلل وبرئ اهلل  ئالمؤمنين، ويدل وهنم على عوراهتم، فإنه من يفعل ذلك فقد بر

 .(3)«دينه ودخوله يف الكفر منه بارتداده عن

 

Y Z

                                                           

 (.241/ 2« )جامع البيان» (1)

 (.138/ 11« )المحلى» (2)

 (.113)ص: « روضة األرواح» (3)



j k   
 
 

 

من اعتقد أن  بعض الناس : التاسع»:  محمد بن عبد الوهاب قال اإلمام

ه  الخروج  عن شريعة محمدٍ  ع  ر  الخروج  عن شر ملسو هيلع هللا ىلص ي س 
ض   يعة موسىكما وسع الخ 

 .(1)فهو كافر   -عليه السالم-

 ه  الب   قال اإلمام منصور بن يونس
ن اعتقد أن  م: وقال»:  الحنبلي يو وت 

ا إلى دٍ اهلل  ألحٍد طريق  تابعة محم  أو ال يجب عليه اّتباعه، أو أن  له أو  ملسو هيلع هللا ىلص من غير م 

ا عن اتباعه( حتاٌج إلى : )و( عن )أخذ ما ب عث به، أو قال ملسو هيلع هللا ىلص لغيره خروج  أنا م 

ريعة دون  حتاٌج إليه )يف علم الش  ٍد يف علم الظ اهر دون علم الباطن أو( هو م  محم 

، )كما ملسو هيلع هللا ىلص األولياء من يسعه الخروج عن شريعته( إن  من: الحقيقة، أو قال علم

نه تكذيب قوله  ملسو هيلع هللا ىلص وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى( فهو كافٌر؛ لتضم 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ): تعالى

 .(3)(2)«(ڎڎ

اإلعراض عن دين اهلل، ال : العاشر»:  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

ـه   ل م  ت ع  ليل قوله تعالى. وال يعمـل  به ي  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): والد 

 اهد. (4)«(ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

  

                                                           

 (.387)ص: « مجموعة رسائل يف التوحيد واإليمان» (1)

 (.3073/ 5« )شاف القناعك» (2)

ا أكثرت من النقول المتعلقة بعبادة غير  (3) تركت كثيرا من النقول؛ ألن فيما ذكر كفاية، وأيض 

اهلل دون النواقض األخرى؛ ألن هذا هو المقصود األكرب يف هذه الموازنة، وهي المسألة 

ن ع  هبا خصوم الشيخ عليه وقاموا وقعدوا فيها.  التي ش 

 (.387)ص: « رسائل يف التوحيد واإليمان مجموعة» (4)



j k   

 
 

 

:  قال اإلمام محمد بن أبي بكر الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزية

فأن ي عرض بسمعه وقلبه عن الرسول، ال ي صدقه وال ي كذبه. : فر اإلعراضك   وأما»

ال يل  وال ي واليه وال ي عاديه. وال ي صغي إلى م ب د ي   ا جاء به البتة، كما قال أحد بني ع 

 
 
 »: ملسو هيلع هللا ىلص للنبي

 
 ص   ت  ن  ك   ن  إ   ،ة  م  ل  ك  ك  ول  ل  ق   أ  ال   واهلل

ا، ف  اد   ي  ي ع  لو ف  ج  أ   ت  ن  أ  ق 
د  ر  أ   ن  أ   ن  ي م  ن 

ر  أ   ت  ن  أ  ب ا، ف  اذ  ك   ت  ن  ك   ن  إ  . و  ك  ي  ل  ع   ق   .(2)«(1)«ك  م  ل  أ ك   ن  أ   ن  م   ح 

كر كفاية، وهبذه الموازنة اليسيرة يعرف ، لكن فيما ذ  اجد   كثيرةٌ  وهناك نقول 

ى بحلة العقل أن خصوم الشيخ محمد بن عبد ل  ح  لعدل، وت  من نظر بعين ا كل  

أن من رام  اأيض  ويعرف  ،يفرتون وال يخجلون، ويظلمون وال يرعوون الوهاب

ٍم ، أو كطالب الر   (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)منهم إثبات صحة دعواه ما هو  بسل 
 
قي

 إلى السماء.

لم يأت بديٍن جديٍد بل جدد ما درس من  فاإلمام محمد بن عبد الوهاب 

 .معالمه وأحيا ما مات من سننه

يزعم أن محمد بن  ما من أحدٍ »: يف قوله (3) وقد أحسن محمد كشك

ما طرحه من آراء يف  يف تفسير الفاتحة، وال يف كل   عبد الوهاب، قد أتى بجديدٍ 

                                                           

 (.48/ 2« )السيرة»ذكره ابن هشام يف  (1)

 (.347/ 1« )المدارج» (2)

بسوهاج  «المراغة»األستاذ المؤرخ محمد جالل الدين محمد علي كشك ولد يف بلدة  (3)

هد( ودفن يف مصر، وقبل موته أوصى أن ي دفن معه 1414هد(  وتويف يف سنة ) 1348سنة )

وقيل »و «ودخلت الخيل األزهر» «السعوديون والحل اإلسالمي»يف مقربته ثالثة كتب 

. انظر ]محمد جالل كشك بقلم المستشار عبداهلل العقيل/ مجلة المجتمع «الحمد هلل

 م[.26/8/2009الكويتية 
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 .(1)«لتوحيدا

لما دخل ابن »:  قال الغالمي: مصره علماءعصره وفقهاء  هوهذا ما أقر ب

وذوو الرأي من أهل مكة  بدار الحكومة حضره العلماء   اعقد اجتماع   مكة   سعودٍ 

يف  فيها خطة ابن سعودٍ  ن  ي  ب   بليغة   فألقى الشيخ حافظ وهبة كلمة   ،والمهاجرين

أن السلطان  ن  ي  والقضاء على البدع والخرافات، وب   تطبيق أحكام الشريعة السمحاء

ق!!. مل  فهمهم أن أبغض األخالق إليه الت  وأ لسماع نصيحة كل ناصٍح  بابه مفتوٌح 

ى على نبيه وخطب فيهم ل  اهلل وص   د  م  فح   ،العزيز وبعد ذلك وقف السلطان عبد  

األولياء والصالحين  وأما محبة»: إلى أن قال «عظيمة المعنى، جزيلة المبنى خطبة  

 ب  فمن ذا الذي ي  
ا نتبايع على كتاب و  ال  ع  فت   ؛عندكم هم منا، فإن كان هذا مقبوال  ض  غ 

 اهلل وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين من بعده.

 الحاضرون. كلنا نبايع.عليه فرد 

فقال ابن  ،قولوا لنا بصريح القول ما عندكم، قالوا ما عندنا غير هذا: فقال لهم

 ي  ق  من الت   عيذكم باهللأ  : سعود
 .(2)«ا، ال تكتموا عنا شيئ  ة 

 

Y Z

 :تنبيه مهم

أن شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب وأئمة  -طاعتهأرشدك اهلل ل-اعلم 

 الفقهاء. ها بعض  ع  س  قوا دائرة التكفير، التي و  ي  ض   -رحمة اهلل عليهم- الدعوة

  

                                                           

 (.87)ص: « السعوديون» (1)

 (.40)ص: « الملك الراشد» (2)
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 ت  ي  اله   رٍ ج  ح   قال العالمة أحمد بن
ارتكب  ن  م   فإن  »: الشافعي المكي يو م 

ر  م   من األئمة  ويجب عليه قضاء الواجب منها عند جماعةٍ  ،ت حبط جميع أعماله اكف 

 ،اجد   مستكثرة   وا منها جمال  دّ وقد توسع أصحابه يف المكفرات وع   ،كأبي حنيفة

 ،ة تحبط األعمالد  الر   من بقية أئمة المذاهب. مع قولهم بأن   وبالغوا يف ذلك أكثر  

 عليه. ت  م  ر  من ارتد بانت منه زوجته وح   وبأن  

فمع هذا التشديد العظيم بالغوا يف االتساع يف المكفرات فتعين على كل ذي 

ويلزمه  ،فيه فيحبط عمله حتى يجتنبه وال يقع   ؛من دينه أن يعرف ما قالوه ةٍ ك  س  م  

أّن الردة وإن لم  ڤ بل عند الشافعي ،ه عند هؤالء األئمةين منه زوجت  ب  وت   ،قضاؤه

فلم يبق الخالف بينه وبين غيره إال يف القضاء  ،ها تحبط ثوابهالعمل لكن   ت حب ط  

 .(1)«فقط

قال »: ام  م  بن اله  المشهور با الحنفيو وقال العالمة محمد بن عبد الواحد 

قتضي نقل وافق أهل الحديث على تكفيرهم، وهذا ي اوال أعلم أحد  : ابن المنذر

من أهل البدع،  اأن بعض الفقهاء ال يكفر أحد   "المحيط"إجماع الفقهاء. وذكر يف 

ونسبه إلى  اقطعي   وبعضهم يكفرون بعض أهل البدع وهو من خالف ببدعته دليال  

أكثر أهل السنة، والنقل األول أثبت، نعم يقع يف كالم أهل المذاهب تكفير كثير 

لذين هم المجتهدون بل من غيرهم، وال عربة بغير ولكن ليس من كالم الفقهاء ا

الفقهاء، والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا، وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب 

 .(2)«المجتهدين

 

                                                           

 (.28)ص: «( الزواجر» (1)

 (.93/ 6« )ح القديرفت» (2)
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وقال العالمة زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي المعروف بابن نجيم 

ألفاظ كثيرة والعتبار التعظيم المنايف لالستخفاف كفر الحنفية ب»: المصري

اللتها على االستخفاف بالدين كالصالة بال وضوء كين لد  ت  ه  ت  وأفعال تصدر من الم  

 ،زيادة ملسو هيلع هللا ىلص هبا بسبب أنه إنما فعلها النبي ااستخاف   ةٍ ن  بل بالمواظبة على ترك س   ،اعمد  

حفاء إأو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو 

ارتد وإن لم يعتقده  ؛ومن هزل بلفظ كفر :"تح القديرف"شاربه اهد. ويف 

 .(1)«عرف يف الفتاوى اهدتي يكفر هبا ت  فهو ككفر العناد واأللفاظ ال ،لالستخفاف

رحمة اهلل - قال اإلمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

ربع سنة أ- وقد رأيت  »: يف رسالته التي بعثها إلى عبد العزيز الخطيب-عليهم

رجلين من أشباهكم المارقين باألحساء، قد اعتزال الجمعة والجماعة،  -وستين

 ج  ن يف تلك البالد من المسلمين، وحجتهم من جنس ح  ا م  ر  ف  وك  
: إلى أن قال «كمت 

 فر  »
 
أهنم  فزعموا أوال   ،لهم القول هم، وأغلظت  ت  د  د  ه  أمرهم، فأحضرهتم، وت   فع إلي

بن عبد الوهاب، وأن رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم، على عقيدة الشيخ محمد 

 .وأدحضت ضاللتهم، بما حضرين يف المجلس

كفر إال بما أجمع وأخربهتم برباءة الشيخ، من هذا المعتقد والمذهب، وأنه ال ي  

المسلمون على تكفير فاعله، من الشرك األكرب، والكفر بآيات اهلل ورسله، أو 

وبلوغها المعترب، كتكفير من عبد الصالحين،  منها، بعد قيام الحجة، بشيءٍ 

له، فيما يستحقه على خلقه، من العبادات،  اودعاهم مع اهلل، وجعلهم أنداد  

من أهل المذاهب  عليه أهل العلم واإليمان، وكل طائفةٍ  عٌ جم  م  : ، وهذاواإللهية

لردة وجب ايذكرون فيه حكمها، وما ي   عظيمٍ  فردون هذه المسألة بباٍب المقلدة ي  

                                                           

 (.129/ 5« )البحر الرائق» (1)
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 . (1)«ون على الشركص  ن  ويقتضيها، وي  

ر من أهل نجد إال من قام  »:  وقال  وجد  يف إطفاء نور اهلل،  الشيخ لم ي كف 

ر إال بعد قيام  د  ح  ه، ومن ج  وإنكاره توحيد   البعث من بواديهم وأعراهبم، ولم ي كف 

عبد من دون  الحجة وظهور الدليل على اإليمان باهلل ورسله، ووجوب الكفر بما

 .(2)«اهلل، فالخصومة يف األصل األصيل

ر أحد   ولم»: وقال  ر  اي كف  خالفه يف رأيه وهواه وجميع ما يقول، وإن ما كف 

بالشرك باهلل وعبادة غيره، واتخاذ الوسائط واألنداد يف المسألة والتوكل واإلنابة، 

، ملسو هيلع هللا ىلص هلل وسنة رسولهوالتكفير هبذا ال يضاف إليه، بل هو حكٌم يضاف إلى كتاب ا

 .(3)«وما جاءت به الرسل عن اهلل

هو الذي صرح به  -نور اهلل ضريحه-وهذا الذي قرره اإلمام عبد اللطيف  

 «فتاوى ومسائل»كما يف  -قدس اهلل روحه-اإلسالم محمد بن عبد الوهاب  شيخ  

ليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. وال نقاتل إال ما أجمع ع»:  حيث قال

  .(4)«، نكّفره بعد التعريف إذا عرف وأنكراوأيض  

 ي  و  كما يف رسالته ألحمد التو  وقال اإلمام المجدد أيضا
نشهد اهلل »: ي  ر  ج 

على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتربأ من الشرك وأهله، فهو المسلم 

ر من أشرك باهلل يف إلهيته بعدم ،يف أي زمان وأي مكان ا تبي ن له الحجة وإنما ن كف 

ر ن  من ح   على بطالن الشرك، وكذلك ن كف  ه للناس أو أقام الشبه الباطلة على س 

                                                           

 (.467/ 1« )الدرر السنية» (1)

 (.119)ص: « مصباح الظالم» (2)

 (.145نفس المصدر )ص:  (3)
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من تي يشرك باهلل عندها وقاتل إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد ال

 .(1)«واهلل المستعان أنكرها وسعى يف إزالتها

تلك  يف رد عظيمين   بنقلين   لوجههذا ا ز  ج  بعد هذا التنبيه أن نختم ع   ن  س  ح  وي  

 .بماء الذهب اني كتب (2)بط  الدعوى الع  

قول الملحد المجادل يف  :السؤال»:  عبد اللطيف آل الشيخ قال اإلمام

مذهب خامس،  محمد بن عبد الوهاب  إن األمر الذي جاء به الشيخ: دين اهلل

 م  لأل   وغش  
 ؟ابتدع  ، أو م  اي  ن  ؛ فهل يكون هذا القائل س  ة 

هذا القائل إنما تدل مقالته هذه، على أنه من أجهل : وباهلل التوفيق فالجواب  

 خلق اهلل يف دين اهلل، وأبعدهم عن اإلسالم، وأبينهم ضاللة؛ فإن شيخ اإلسالم

إنما دعا الناس إلى أن يعبدوا اهلل وحده، وال  -رحمه اهلل-محمد بن عبد الوهاب 

أنه دين اهلل الذي أرسل به رسله، وأنزل  تاب فيه مسلمٌ ال ير وهذا ،ايشركوا به شيئ  

 به كتبه، كما سنذكره إن شاء اهلل تعالى.

جهله، وأنه ال يعرف العلم، وال العلماء؛ فإن الذي  ن  ي  ب  خامس ي   مذهٌب : وقوله

، فإن التوحيد هو ، وملةٌ دينٌ : قال له، وإنما ي  قال له مذهٌب ال ي   قام به شيخ اإلسالم

 .(3)«، وملة خليله إبراهيم، ودين جميع األنبياء والمرسليندين اهلل

 ي  : بد الرحيم عبد الرحمنوقال الدكتور ع
الدعوة »الكتاب على  بعض   ق  طل 

، والحقيقة «ةي  اب  ه  الو  »طلق عليها البعض اآلخر اسم ، كما ي  «المذهب»اسم  «السلفية

يف  جديدٍ  ت بمذهٍب فهي ليس ،ال هذين الوصفين للدعوة غير دقيٍق أن استعم

                                                           

 (.177)ص: « مصباح الظالم» (1)

 المهلكة. (2)

 (.439/ 1« )الدرر السنية» (3)
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بل إن صاحب الدعوة نفسه كان  حتى يصح إطالق لفظ المذهب عليها، اإلسالم

ا على أن يؤكد للناس أنه ال يدعوهم إلى مذهٍب  ، وذكر يف يف اإلسالم جديدٍ  حريص 

ي ، وهلل الحمد والمنة وبه القوة إنن، بل أقولهافإين لم آت بجهالةٍ ": له قائال  رسائ

ا، وما كان من  ا، دين  صراط المستقيمهداين ربي إلى ال ا ملة إبراهيم حنيف  قيم 

أدعو إلى اهلل  . بل..وهلل الحمد أدعو إلى مذهب صويف أو غيره ، ولست  المشركين

التي أوصى هبا أول أمته  ، وأدعو إلى سنة رسول اهلل وحده ال شريك لده

 .(1)وآخرهم

 

 

Y Z

 

 

  

                                                           

(، قال 1/37اهلل بن محمد بن عبد اللطيف. انظر: الدرر السنية ) من رسالة اإلمام إلى عبد (1)

وقد وقع بعض النقص يف نقل الدكتور عبد الرحيم وأكملته من الدرر »الشيخ ناصر العقل: 

ابية: «. السنية  [.36]إسالمية ال وه 
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 الثاني الوجه
   عبد الوهابرسالة الشيخ حممد بن 

 هل القصيمإىل أ

 

  بعد أن عرفت  أن شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب ،يها القارئ الكريمأ

أضع بين  يحسن أن ،نملةٍ ه فقهاء الملة قدر أ  ر  ر  ا ق  عم   «باب الردة»لم يخرج يف 

 اعند رغبتهم وجواب   فيها عقيدته نزوال   ن  و  يديك رسالته إلى أهل القصيم التي د  

من أعظم الشهداء على المرء وأصدقهم، ما خطه بنانه هم، ومن المعلوم أن تلطلب

 ه المعربان عما اشتمل عليه جنانه.، فهما لساناونطق به لسانه

ونأخذ دعوة الشيخ من »: وقد أحسن األستاذ عبد الكريم الخطيب يف قوله

بعد ذلك  نبعض كتبه ورسائله، ثم نعرضها على كتاب اهلل وسنة رسوله، ثم يكو

  اإلنصاف وسبيل العدل. فإن هذا طريق ؛(1)«الحكم، لها أو عليها

ه-قال اإلمام محمد بن عبد الوهاب ريح  ر  ض  وحه ون و  س  اهلل ر  شهد أ  » : -ق د 

، الناجية   أين أعتقد ما اعتقدته الفرقة  : شهدكماهلل ومن حضرين من المالئكة، وأ  

هلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد السنة والجماعة من اإليمان با أهل  

اإليمان بما وصف به : الموت، واإليمان بالقدر خيره وشره، ومن اإليمان باهلل

، بل أعتقد أن اهلل وال تعطيلٍ  ، من غير تحريٍف ملسو هيلع هللا ىلص نفسه يف كتابه على لسان رسوله

                                                           

 (.143)ص: « الشبهات التي أ ثيرت حول دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب» (1)
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 فال أنفي عنه ما وصف ،وهو السميع البصير ليس كمثله شيءٌ  -سبحانه وتعالى-

، ف  ي  ك  لحد يف أسمائه وآياته، وال أ  ف الكلم عن مواضعه، وال أ  حر  به نفسه، وال أ  

 م  ألنه تعالى ال س   ؛صفاته تعالى بصفات خلقه ل  ث  م  وال أ  
 
 د  له، وال كفؤ له، وال ن   ي

 .قاس بخلقهله، وال ي  

نفسه  يث ا، فن زه، وأحسن حدبنفسه وبغيره، وأصدق قيال   أعلم   -سبحانه-فإنه 

وعما نفاه عنه النافون، من  ،المخالفون، من أهل التكييف، والتمثيلعما وصفه به 

حئ مئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ): أهل التحريف والتعطيل، فقال

 .[182-180: ]الصافات (جب حب خب مب  ىئ يئ

وهم  ،بين القدرية والجربية -تعالى-يف باب أفعاله  وسطٌ  والفرقة الناجية

يف باب اإليمان  وهم وسطٌ  ،ن المرجئة والوعيديةيف باب وعيد اهلل، بي وسطٌ 

يف باب  وهم وسطٌ  ،وبين المرجئة والجهمية ،ة والمعتزلةي  ور  ر  والدين بين الح  

 .بين الروافض والخوارج ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول اهلل

وأنه تكلم  ،، منه بدأ وإليه يعودمخلوٍق  غير   ٌل ز  ن  أن القرآن كالم اهلل، م   وأعتقد

له على عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده ، وأنزبه حقيقة  

ال لما يريد، وال يكون شيءٌ : وأومن ملسو هيلع هللا ىلص نبينا محمد إال بإرادته، وال  بأن اهلل فع 

يف العالم يخرج عن تقديره، وال يصدر إال  عن مشيئته، وليس شيءٌ  يخرج شيءٌ 

تجاوز ما خط له يف اللوح عن القدر المحدود، وال ي عن تدبيره، وال محيد ألحدٍ 

 المسطور.

ومن بفتنة مما يكون بعد الموت، فأ   ملسو هيلع هللا ىلص وأعتقد اإليمان بكل ما أخرب به النبي

 عراة   القرب ونعيمه، وبإعادة األرواح إلى األجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة  

ۇئ ۆئ ) وزن هبا أعمال العبادنصب الموازين، وت  ، تدنو منهم الشمس، وت  غرال  
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ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ۈئ ۈئ ېئ ېئۆئ 

ه كتاب   نشر الدواوين، فآخذٌ ، وت  [103 - 102: ]المؤمنون (ی ی جئ حئ 

 .ه بشمالهكتاب   بيمينه، وآخذٌ 

ا من اللبن،  ملسو هيلع هللا ىلص بحوض نبينا محمدٍ  ومنوأ   بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياض 

لم يظمأ بعدها  وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة  

جهنم، يمر به الناس على قدر  ير  ف  ومن بأن الصراط منصوب على ش  وأ   ،اأبد  

 .أعمالهم

 نكر شفاعة النبيوال ي   ،عٍ ف  ش  ، وأول م  وأنه أول شافعٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ومن بشفاعة النبيوأ  

ولكنها ال تكون إال من بعد اإلذن والرضى، كما قال  ،إال أهل البدع والضالل ملسو هيلع هللا ىلص

ۆ ۈ ۈ ): وقال تعالى، [28: ]األنبياء (ڃ چ چ چ چ): تعالى

جب حب خب مب ىب يب ): تعالى وقال ،[255: ]البقرة (ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ

ال  وهو [26: ]النجم (جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح

فليس لهم من الشفاعة : وال يأذن إال ألهله؛ وأما المشركون ،يرضى إال التوحيد

 .[48: ]المدثر (ٱ ٻ ٻ ٻ): كما قال تعالى ،نصيٌب 

يفنيان، أهنما اليوم موجودتان، وأهنما ال ر مخلوقتان، وومن بأن الجنة والناوأ  

ليلة البدر، ال وأن المؤمنين يرون رهبم بأبصارهم يوم القيامة، كما يرون القمر 

 يضامون يف رؤيته.

حتى  عبدٍ  خاتم النبيين والمرسلين، وال يصح إيمان   ملسو هيلع هللا ىلص اومن بأّن نبينا محمد  وأ  

ثم عمر الفاروق،  ،ضل أمته أبو بكر الصديقوأن أف ،شهد بنبوتهؤمن برسالته، وي  ي  

ثم أهل  ،ثم أهل بدرٍ  ،ثم بقية العشرة ،ثم علي المرتضى ،ثم عثمان ذو النورين

 وأتولى أصحاب رسول اهلل ،ڤثم سائر الصحابة  ،الشجرة أهل بيعة الرضوان
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وأذكر محاسنهم، وأترضى عنهم، وأستغفر لهم، وأكف عن مساويهم،  ملسو هيلع هللا ىلص

ٱ ٻ ): بقوله تعالى ينهم، وأعتقد فضلهم، عمال  عما شجر ب وأسكت  

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ى عن أمهات ض  ر  ت  ، وأ  [10: ]الحشر (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

قر بكرامات األولياء وما لهم من ، وأ  من كل سوءٍ  ات  ر  ه  ط  المؤمنين الم  

منهم ما ال طلب ، وال ي  االمكاشفات، إال أهنم ال يستحقون من حق اهلل تعالى شيئ  

، إال من شهد له وال نارٍ  من المسلمين بجنةٍ  يقدر عليه إال اهلل، وال أشهد ألحدٍ 

من  اكفر أحد  ، ولكني أرجو للمحسن، وأخاف على المسيء، وال أ  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 إمامٍ  مع كل   اوأرى الجهاد ماضي   ،خرجه من دائرة اإلسالم، وال أ  المسلمين بذنٍب 

منذ بعث اهلل  وصالة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماضٍ  ،اكان أو فاجر   ار  ب  

، وال عدل جائرٍ  ر  و  قاتل آخر هذه األمة الدجال، ال يبطله ج  إلى أن ي   ملسو هيلع هللا ىلص امحمد  

 .عادلٍ 

هم وفاجرهم، ما لم يأمروا ر  ألئمة المسلمين ب   وأرى وجوب السمع والطاعة

 ل  بمعصية اهلل، ومن و  
 
، ورضوا به، وغلبهم بسيفه الخالفة، واجتمع عليه الناس ي

وأرى هجر أهل البدع،  ،وحرم الخروج عليه ،وجبت طاعته ؛حتى صار خليفة

أّن  وأعتقد .بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى اهللومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم 

 يف الدين بدعة. كل محدثةٍ 

زيد ، ي  بالجنان باألركان، واعتقادٌ  باللسان، وعمٌل  قوٌل  وأعتقد أن اإليمان

أعالها شهادة أن ال إله إال  ة  ب  ع  وسبعون ش   بالمعصية وهو بضعٌ  بالطاعة، وينقص

اهلل، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، وأرى وجوب األمر بالمعروف، والنهي عن 

 يعة المحمدية الطاهرة.ه الشرب  وج  المنكر، على ما ت  
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لعوا على ما عندي، واهلل ، حررهتا وأنا مشتغل البال، لتطوجيزةٌ  فهذه عقيدةٌ 

 على ما نقول وكيل.

م قد وصلت إليكم، ي  ح  أنه بلغني أن رسالة سليمان بن س   ثم ال يخفى عليكم

المنتمين للعلم يف جهتكم، واهلل يعلم أن الرجل افرتى  وأنه قبلها وصدقها بعض  

 
 
 أكثرها على بالي. ت  أ  ها، ولم ي  ل  ق  لم أ   اأمور   علي

 إّن الناس من ست: وإين أقول ،المذاهب األربعة ب  ت  ك   مبطٌل إين : فمنها، قوله

: وإين أقول ،عن التقليد وإين خارٌج  ،عي االجتهادد  وإين أ   ،مئة سنة ليسوا على شيءٍ 

 البوصيري   ر  ف  ك  وإين أ   ،بالصالحين ل  س  و  ن ت  م   ر  ف  ك  وإين أ   ،إن اختالف العلماء نقمة

 ب  لو أقدر على هدم ق  : أقول وإين ،"يا أكرم الخلق": لقوله
 ،لهدمتها ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل ة 

 م  ر  ح  وإين أ   ،من خشب الها ميزاب   ميزاهبا، وجعلت   ولو أقدر على الكعبة ألخذت  

كفر من حلف وإين أ   ،نكر زيارة قرب الوالدين وغيرهما، وإين أ  ملسو هيلع هللا ىلص زيارة قرب النبي

حرق دالئل الخيرات، وروض أ  وإين  ،كفر ابن الفارض، وابن عربيوإين أ   ،بغير اهلل

 سميه روض الشياطين.الرياحين، وأ  

وقبله من هبت  ،عظيمٌ  سبحانك هذا هبتانٌ  :جوابي عن هذه المسائل أن أقول

بن مريم، ويسب الصالحين، فتشاهبت قلوهبم بافرتاء اأنه يسب عيسى  ملسو هيلع هللا ىلص امحمد  

 (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ): قال تعالى ،الكذب، وقول الزور

فأنزل  ،يف النار ار  ي  ز  إّن المالئكة، وعيسى، وع  : بأنه يقول ملسو هيلع هللا ىلص وههبت [105: ]النحل

اآلية،  (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ): اهلل يف ذلك

اإلنسان حتى  ال يتم إسالم   :أين أقول: وهي ر  . وأما المسائل األ خ  [101: ]األنبياء

ناذر إذا أراد كفر الف من يأتيني بمعناها، وأين أ  عر  يعرف معنى ال إله إال اهلل، وأين أ  

، والذبيحة بنذره التقرب لغير اهلل، وأخذ النذر ألجل ذلك، وأن الذبح لغير اهلل كفرٌ 

ولي عليها دالئل من كالم اهلل وكالم  ،هبا فهذه المسائل حق، وأنا قائٌل  ،حرامٌ 
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 بسطت   وإذا سهل اهلل تعالى ،رسوله، ومن أقوال العلماء المتبعين كاألئمة األربعة

 إن شاء اهلل تعالى. لةٍ مستق ها يف رسالةٍ الجواب علي

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى

 .(1)«[6: ]الحجرات (ٹ ٹ ڤ

، أو أدعو إلى مذهب صويف، أو فقيهٍ  -وهلل الحمد- ولست  »:  وقال

، أو عظمهم مثل ابن القيم، والذهبي، وابن كثيرٍ من األئمة الذين أ   ، أو إمامٍ متكلمٍ 

التي  ملسو هيلع هللا ىلص يرهم، بل أدعو إلى اهلل وحده ال شريك له، وأدعو إلى سنة رسول اهللغ

شهد اهلل ى هبا أول أمته وآخرهم، وأرجو أين ال أرد الحق إذا أتاين، بل أ  ص  و  أ  

ها على الرأس والعين؛ ن  ل  ب  ق  من الحق أل   إن أتانا منكم كلمةٌ  ومالئكته وجميع خلقه

فإنه ال  ملسو هيلع هللا ىلص خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول اهللالجدار بكل ما  ن  ب  ر  ض  وأل  

 .(2)«يقول إال الحق

 

Y Z
  

                                                           

 (.35/ 1« )ر السنيةالدر» (1)

 (.37/ 1« )الدرر السنية» (2)
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 الوجه الثالث
 موازنة بني عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 وفقهاء املذاهب األربعة
 

 رأيت  بعينك عقيدة اإلمام محمد بن عبد الوهاب أنبعد  ،أيها القارئ الكريم

مالئكته المكرمين وعباده عليها رب العالمين و د  ه  ش  ه وأ  ها قلم  ط  التي خ   

يف تلك الرسالة   هر  ط  عقد موازنة  مختصرة  بين ما س  أ أن، يحسن المسلمين

؛ ليظهر (1)ه بعض فقهاء المذاهب األربعة يف كتب العقيدةر  ط  المباركة وبين ما س  

 ل  خ   امبتدع   ، الاسلفي   اع  ب  ت  م  كان أن الشيخ »: اجلي  
.«اي  ف 

 

Y Z

 

  

                                                           

يف أكثر   -رحمة اهلل عليه-عقدت الموازنة بين تلك العقائد وبين عقيدة اإلمام المجدد  (1)

 مباحث ها ال كل ها.

o  p 
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 ةـــاملوازن
 اإلميان باهلل وصفاته

 

اهلل ومن حضرين من  د  ه  ش  أ  »:  محمد بن عبد الوهاب قال اإلمام

ه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من ت  وأشهدكم أين أعتقد ما اعتقد   ،المالئكة

لقدر خيره والبعث بعد الموت، واإليمان با ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ،اإليمان باهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص ومن اإليمان باهلل اإليمان بما وصف به نفسه يف كتابه على لسان رسوله ،وشره

ليس كمثله شيء  -سبحانه وتعالى-من غير تحريف وال تعطيل، بل أعتقد أن اهلل 

وال أحرف الكلم عن  ،وهو السميع البصير، فال أنفي عنه ما وصف به نفسه

وال أكيف، وال أمثل صفاته تعالى بصفات مواضعه، وال ألحد يف أسمائه وآياته، 

 م  خلقه ألنه تعالى ال س  
 
-له، وال يقاس بخلقه فإنه  له وال كفؤ له، وال ند ي

 ف  بن   م  عل  أ   -سبحانه
نفسه عما وصفه  ه  ز  فن   ،اوأحسن حديث   وبغيره وأصدق قيال   ،هس 

أهل التحريف ن وعما نفاه عنه النافون م ،به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل

حئ مئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ): فقال ،والتعطيل

  .(1)«(جب حب خب مب يئ

: نقول يف توحيد  اهلل معتقدين بتوفيق اهلل»:   الحنفي يو او  ح  اإلمام الط  قال 

ه. قديٌم بال ج  ع  ء  مثل ه، وال شيء  ي  يإن  اهلل  واحٌد ال شريك  له. وال ش ه، وال إله  غير  ز 

                                                           

 (.1/29« )الدرر السنية»هذا من رسالته ألهل القصيم  (1)

o  p 
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إال ما يريد. ال  ]شيٌء من العالم[نتهاٍء، ال ي فنى وال ي بيد، وال يكون  ابتداٍء، دائٌم بال ا

 ،  ال يموت، قيوٌم ال ينام 
 
، حي ، وال يشبه  األنام  ه األفهام  ه األوهام  وال تدرك  تبلغ 

ٌق بال  م  
ميٌت بال  مخافٍة، باعٌث بال  مشّقٍة. ما زال  بصفات ه خالٌق بال حاجٍة، راز  ن ٍة، م  ؤ 

ا كان بصفات ه قديم   م  ه. وك 
م من  صفت  هم شيئ ا لم يكن قبل ه 

د  بكون  ه، لم يزد 
ا قبل  خلق 

 استفاد  اسم  الخالق، وال  
أزلي ا، كذلك ال يزال  عليها أبدي ا، ليس بعد خل ق  الخل ق 

ه الب ر  
، ومعنى الخالق  ئ  ة  استفاد  اسم  الباري  بإحداث  وال  . له معنى الربوبية  وال مربوب 

حيي الموتى بعدما أحيا، استحق  هذا االسم  قبل  إحيائ هم  . وكما أنه م  مخلوق 

ٍء يٍء قديٌر، وكل  شيكذلك  استحق  اسم  الخالق  قبل  إنشائ هم. ذلك بأنه  على كل  ش

ٺ ٿ ٿٿ ٿ )ٍء، يإليه فقيٌر، وكل  أمٍر عليه يسيٌر، ال يحتاج  إلى ش

 .(1)«(ٹ ٹ

ية، منعوٌت حدانموصوٌف بصفات الو -جل  وعال-نا بّ فإن  ر»:  وقال

دانية ر   الف 
وت  ي ةل ،بن ع   .(2)«يس يف معناه  أحٌد من الب ر 

ورسله، واليوم  ،وكتبه ،ومالئكت ه ،هو اإليمان  باهلل: واإليمان  »:  وقال

ر د  ه، من اهلل تعالى. اآلخر، والق  ر  ه وم  لو  ه، وح  ه وشر   خير 

ق هم كل هم على ما ونحن  مؤمنون  بذ لك كل ه، ال نفرق  بين أحٍد من رسله، ون صد 

 .(3)«جاؤوا به  

  

                                                           

 (.31)ص: « متن الطحاوية بتعليق األلباين» (1)

 (.44صدر السابق )ص: الم (2)

 (.64)ص: « متن الطحاوية بتعليق األلباين» (3)
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ما تنطق به األلسنة  )باب »:  المالكيزيد القيرواين  أبي ابن   اإلمام وقال

 : (وتعتقده األفئدة من واجب أمور الديانات

ره، وال شبيه من ذلك اإليمان بالقلب والنطق باللسان أن اهلل إله واحد ال إله غي

له، وال نظير له، وال ولد له، وال والد له، وال صاحبة له، وال شريك له. ليس 

صفته الواصفون وال يحيط بأمره  ه  ن  ألوليته ابتداء وال آلخريته انقضاء، وال يبلغ ك  

المتفكرون، يعترب المتفكرون بآياته وال يتفكرون يف ماهية ذاته، )وال يحيطون 

بما شاء وسع كرسيه السموات واألرض وال يؤوده حفظهما بشيء من علمه إال 

العالم، الخبير، المدبر، القدير السميع، البصير، العلي، الكبير،  وهو العلي العظيم(

وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو يف كل مكان بعلمه، خلق اإلنسان ويعلم ما 

ورقة إال يعلمها،  توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من

 .وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبين

على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله األسماء الحسنى والصفات 

العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، تعالى أن تكون صفات ه مخلوقة وأسماؤه 

جلى للجبل خلقه، وت محدثة كلم موسى بكالمه الذي هو صفة ذاته ال خلق من

 .(1)«فصار دكا من جالله

 ز  الم  اإلمام وقال 
مد، ليس له صاحبٌة وال ولد، » :  الشافعي يو ن  الواحد الص 

ميع البصير، العليم الخبير، المنيع  جل  عن المثيل، فال شبيه له وال عديل، الس 

فيع  .(2)«الر 

مخلوقاٍت، دائماٌت  ٌت غير  كامال وكلمات اهلل وقدرة اهلل ونعته وصفاته»: وقال

                                                           

 (.5للقيرواين )ص: « الرسالة» (1)

 (.74)ص: « شرح السنة» (2)
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عن شبه  ه  صفات   فيزيد، جل ت   ايد، وال كان رب نا ناقص  أزلياٌت، وليست بمحدثاٍت فتب

ط ن  الواصفين،  المخلوقين، وقصرت   صفات  
ؤال، عنه ف  قريٌب باإلجابة عند الس 

ه ق  ل  ز  ال ي نال، عاٍل على عرشه، بائٌن من خ  ز  وال  س بمعدومٍ ، موجوٌد وليبعيٌد بالت ع 

 .(1)«بمفقودٍ 

أو صح  عن وكل ما جاء يف القرآن » :  الحنبليابن قدامة اإلمام وقال 

بالتسليم  وتلقيه ،من صفات الرحمن وجب اإليمان به -عليه السالم-المصطفى 

 .(2)«د والتأويل والتشبيه والتمثيلالقبول، وترك التعرض له بالر  و

يف قول  ڤ هلل أحمد بن محمد بن حنبلقال اإلمام أبو عبد ا»:  وقال

وما أشبه  ،(4)«يف القيامة ىإن اهلل ي ر»و (3)«ينزل إلى سماء الدنياإن اهلل » :ملسو هيلع هللا ىلص النبي

، وال نرد شيئ ا منها، هبا بال كيف، وال معنى ق  د  ص  نؤمن هبا، ون  : األحاديث هذه

اهلل بأكثر  وال نصف ملسو هيلع هللا ىلصونعلم أن ما جاء به الرسول حق، وال نرد على رسول اهلل 

 : مما وصف به نفسه بال حد وال غاية

ه بما ف  ص  ، ون  ، ونقول كما قال (ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ)

، نؤمن بالقرآن كله ، ال نتعدى ذلك، وال يبلغه وصف الواصفينوصف به نفسه

زيل عنه صفة  لشناعٍة شنعت، وال نتعدى القرآن وال ن   محكمه ومتشاهبه،

                                                           

 (.79)ص: « شرح السنة» (1)

 (.5)ص: « لمعة االعتقاد» (2)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 758(، ومسلم )1145أخرجه البخاري ) (3)

إنكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ڤ( من حديث جرير 633، ومسلم )(554أخرجه البخاري ) (4)

ون يف رؤيته... ام   «.سرتون ربكم كما ترون هذا القمر، ال ت ض 
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 .(1)«وتثبيت القرآن ملسو هيلع هللا ىلص ال بتصديق الرسول، وال نعلم كيف كنه ذلك إوالحديث

ڌ ڌ ): -عز وجل-من آيات الصفات قول اهلل  فمما جاء»:  وقال

فات اهلل . ثم ذكر جملة من ص«(وئ ۇئ ۇئ): -سبحانه-وقوله ،  (ڎ

 .(2)ثابتة بالكتاب والسنة

Y Z
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 درـــالق
 

ه ب أفعاليف با ط  س  والفرقة الناجية و  »:  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 .(1)«تعالى بين القدرية والجبرية

وأومن بأن اهلل فعال لما يريد، وال يكون شيء إال بإرادته، وال »:  وقال

يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء يف العالم يخرج عن تقديره وال يصدر إال عن 

وز ما خط له يف اللوح تدبيره وال محيد ألحد عن القدر المحدود وال يتجا

 .(2)«المسطور

هالخل   ل ق  خ  »  الطحاوياإلمام قال  ا ،ق  بع لم  ر لهم أقدار   ،وقد 

م آ ب  له  ر   .جاال  وض 

ف  عليه  شي هم، وع  يخ   ٌء قبل أن  ولم يخ  م عام  ل ق  هم.لون  قبل  أن ي  ل م ما ه   خل ق 

هم بطاعته م عن معصيت ه. ،وأمر   وهناه 

ه، ومشيئت ه  ٍء يجري بتق  وكل  شي
ه، ومشيئت  ذ   دير  ما شاء  إال   ال مشيئة  للعباد   ،تنف 

، وما لم يشأ   ا شاء  لهم كان  ن.  لهم، فم   لم يك 

م  ويعايف
، ويعص  ل  ويبتليفضال  : يهدي من يشاء  ، ويخذ  ل  من يشاء 

: ، وي ض 
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ل هم يتقل بون  يف مشيئت ه ،عدال    ل ه.ل ه وعد  بين فض   ،وك 

تعاٍل عن األضداد  واألنداد .وه   و م 

ه، وال م   
ب  لحك  ال راد  لقضائ  ه، وال غالب  ألمره . عق   م 

ال  من ا بذلك  كل هآ ه ، وأيقن ا أن  ك   .(1)«من عند 

واإليمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، » :  ابن أبي زيداإلمام وقال 

علم كل  وكل ذلك قد قدره اهلل ربنا ومقادير األمور بيده ومصدرها عن قضائه.

قبل كونه فجرى على قدره، ال يكون من عباده قول وال عمل إال وقد قضاه شيء 

 وسبق علمه به. أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

بفضله، فكل ميسر  يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه 

 سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. بتيسيره إلى ما

ه غنى، أو يكون خالق يريد، أو يكون ألحد عن تعالى أن يكون يف ملكه ما ال 

 .(2)«مالهم، والمقدر لحركاهتم وآجالهمرب العباد ورب أع لشيء إال هو

أحاط علمه باألمور، وأنفذ يف خلقه سابق » :  المزيناإلمام وقال 

عاملون بسابق علمه،  فالخلق   ، (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) المقدور،

، وال اال يملكون ألنفسهم من الطاعة نفع   ،نافذون لما خلقهم له من خيٍر وشر  و

 .(3)«اجدون إلى صرف المعصية عنها دفع  ي
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، ال يكون اهلل تعالى أنه الفعال لما يريد ومن صفات» :  وقال ابن قدامة

 نيخرج ع ، وليس يف العالم شيءٌ عن مشيئته ، وال يخرج شيءٌ إال بإرادته شيءٌ 

 يتجاوز ما ، والمحيد عن القدر المقدوروال يصدر إال عن تدبيره، وال  ،تقديره

، ولو شاء خط يف اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه

، يهدي لق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهمخألطاعوه، خلق ال اجميع  أن يطيعوه 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ): ، قال اهلل تعالىيشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمتهمن 

 .(1)«(ۆئ 
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 القرآن كالم اهلل

غير  ٌل ز  ن  وأعتقد أن القرآن كالم اهلل م  »  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

وأنزله على عبده ورسوله وأمينه  ،وأنه تكلم به حقيقة ،مخلوق منه بدأ وإليه يعود

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصعلى وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد 

، وأنزله بال كيفيٍة قوال   أن كالم  اهلل، منه بدآن  القروإ» :  قال الطحاوي

قه المؤمنون ا، وأيقنوا أنه كالم  اهلل تعالى على ذل على رسوله وحي ا، وصد  ك حق 

ه فزعم أنه كالم  البشر بالحقيقة ع 
ي ة، فمن  سم  فقد كفر،  ليس بمخلوٍق ككالم الب ر 

ه اهلل  وعابه وأوعده بسقر حيث  قال اهلل   ، فلما أوعد (ڃ ڃ) :تعالى وقد ذم 

ي شبه البشر، وال  وأيقنا أنه قول  خالقمنا عل ؛ (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ): بسقر لمن قال

كفر، فمن أبصر  هذا اعترب، بمعنى من معاين البشر فقد  قول  البشر، ومن  وصف اهلل

 .(2)«وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر

، ون  القرآجادل  يف وال ن  »:  وقال به  لز  لعالمين، ن  ا ه كالم  رب  هد  أن  ش  ن 

، فعل مه سيدالر   ا الم وح  األمين   .ملسو هيلع هللا ىلصرسلين محمد 
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ه.، وال ساويه شيٌء من كالم المخلوقينوهو كالم  اهلل تعالى، ال ي     نقول  بخل ق 

 .(1)«خالف  جماعة المسلمينوال ن   

وق فيبيد، وال صفة ليس بمخل وأن القرآن كالم اهلل» :  وقال ابن أبي زيد

 .(2)«لمخلوق فينفد

نه  ن لاهلل عز وجل، وم   كالم   والقرآن  » :  وقال المزين ، وليس بمخلوٍق د 

 .(3)«فيبيد  

كتاب وهو  ،القرآن العظيم -سبحانه-ومن كالم اهلل » :  وقال ابن قدامة

ح نزل به الرو ،اطه المستقيم وتنزيل رب العالمينوصروحبله المتين  ،اهلل المبين

 مبيٍن، منزل غير مخلوٍق 
 
، منه بدأ األمين على قلب سيد المرسلين بلساٍن عربي

من قرأه فأعربه  وكلماٌت  ، وحروٌف بيناٌت  وآياٌت وإليه يعود، وهو سوٌر محكمات 

باأللسنة  و  ل  ت  م  ، ، له أول وآخر وأجزاء وأبعاضحسناٍت  عشر   فله بكل حرٍف 

، باآلذان مكتوب يف المصاحف، فيه محكم ومتشابه، مسموع محفوظ يف الصدور

 .(4)«هني، وخاص وعام، وأمر ووناسخ ومنسوخ
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 فتنة القرب ونعيمه وعذابه
 

وأعتقد اإليمان بكل ما أخرب به »:  قال اإلمام محمد بن عبد الوهاب

 .(1)«ه، فأومن بفتنة القرب ونعيممما يكون بعد الموت ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 اح  العالمين.و  أر   ض  ل  بقب  ك  و  الم   ،ك  الموتل  بم   ونؤمن  » :  قال الطحاوي

 م  وبعذاب  القرب لمن كان له  أهال   
ه ودين ه يف قرب ه عن رب   كيرٍ نكٍر ون  ، وسؤال 

  ،ونبيه
 
  ملسو هيلع هللا ىلص على ما جاءت  به األخبار  عن رسول  اهلل

 
وعن  الصحابة رضوان  اهلل

 عليهم.

 .(2)«فر  النيرانرٌة من ح  ف  أو ح   ،ة  ن  والقرب روضٌة من رياض الج 

رزقون، وأرواح أهل وأن الشهداء أحياء عند رهبم ي  » :  وقال ابن أبي زيد

السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )فتنون يف قبورهم ويسألون، وأن المؤمنين ي  

 .(3)«(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ
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ل ونالض   عد  هم ب م  ث  » :  المزينوقال  ساء   .(1)«غطة يف القبور م 

، منه ملسو هيلع هللا ىلص اذ النبيوقد استع حق   نعيمهوعذاب القرب و» :  وقال ابن قدامة

 .(3)«حق   ونكيرٍ  ، وسؤال منكرٍ حق   قربوفتنة ال .(2)وأمر به يف كل صالةٍ 
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اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا »يدعو ويقول: 

 «.نة المسيح الدجالوالممات، ومن فت
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 البعث وامليزان
 

وبإعادة األرواح إلى األجساد، »:  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 تدنو منهم الشمس، وتنصب الموازين ال  ر  غ   اة  ر  ع   اة  ف  فيقوم الناس لرب العالمين ح  

ېئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)وتوزن هبا أعمال العباد 

وتنشر الدواوين  (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

.(1)«فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله

 يوم  القيامةز  وج   ،ث  ع  ونؤمن  بالب» :  قال الطحاوي
ض   ،اء  األعمال   ،والعر 

.(2)«والميزان   ،راط  والص   ،والعقاب   ،واب  والث   ،راءة  الكتابوق   ،والحساب  

عث من وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهلل يب» :  وقال ابن أبي زيد

.(3)«يموت كما بدأهم يعودون

 اصف   ايوم القيامة والملك صف   يءج  وأن اهلل تبارك وتعالى ي  »:  وقال

لعرض األمم وحساهبا وعقوبتها وثواهبا.

وضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم وت  

المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أويت كتابه بيمينه فسوف يحاسب 
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 .(1)«اه فأولئك يصلون سعير  حسابا يسيرا، ومن أويت كتابه وراء ظهر

هم ورون، ويوم القيامة إلى رب  نش  الب لى م   وبعد  » : وقال المزين

ض ش  ح  م   ر  ب ون، بحضرة الموازينورون، ولدى الع  حاس  ف ح  ر ص  ش  ون   عليه م 

 اهلل لو كان غير   (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)واوين، أحصاه اهلل ونسوه، الد  

ه   الحاكم   -عز  وجل  - ل ق  ل ه بمقدار القائلة يف ه اهلل يلي ال، لكن  بين خ  د  حكم بينهم بع 

، كما بدأه لهم من شقاوٍة وسعادٍة يومئٍذ يعودون،  (ڎ ڎ ڈ)الدنيا، 

 .(2)«(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)

، وذلك حين ينفخ إسرافيل حق   والبعث بعد الموت» :  وقال ابن قدامة

ويحشر ،  (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې): يف الصور -عليه السالم-

حتى يشفع فيهم ، فيقفون يف موقف القيامة اهم  ب   رال  راة  غ  ع   فاة  الناس يوم القيامة ح  

نشر الدواوين ، وت  نصب الموازينوت  ويحاسبهم اهلل تبارك وتعالى  ملسو هيلع هللا ىلص نبينا محمد

 چ چ چ چ ڇ ڇ): األعمال إلى األيمان والشمائل ف  ائوتتطاير صح

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .(3)«( گ ڳ ک گ گ گ

ۇئ ۆئ ۆئ ): لميزان له كفتان ولسان توزن به األعمالوا»:  وقال

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ۈئ ۈئ ېئ ېئ

.(4)«(جئ حئ 
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 الشفاعة

وأنه أول  ملسو هيلع هللا ىلص وأومن بشفاعة النبي»:  محمد بن عبد الوهاب قال اإلمام

إال أهل البدع والضالل، ولكنها ال  ملسو هيلع هللا ىلص شافع وأول مشفع، وال ينكر شفاعة النبي

ڃ چ چ چ ): -ىتعال-قال ى كما تكون إال من بعد اإلذن والرض

: ، وقال تعالى (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ): -تعالى-، وقال  (چ

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج )

وهو ال يرضى إال التوحيد ؛ وال يأذن إال ألهله. وأما المشركون فليس  (جح

 .(1)«(ٱ ٻ ٻ ٻ): كما قال تعالى ،الشفاعة نصيبلهم من 

خ  والشفاع» :  قال الطحاوي و  حق   ها لهمر  ة  التي اد  يف  ي  ، كما ر 

 .(3)«(2)األخبار  

إذا ماتوا  دونل  خ  يف النار  ال ي   ملسو هيلع هللا ىلص وأهل  الكبائر  من أمة  محمدٍ »:  وقال 

د  و  وهم م   وهم يف  وا اهلل  عارفين مؤمنين.بعد أن لق   -لم يكونوا تائبين وإن  - ونح 

ك   مشيئت ه   هوح  يف  -وجل   عز  -ر ك  ه، كما ذ  لا عنهم بفض  فر  لهم وع  ف  غ   ، إن شاءم 
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ل ه شاء ، وإن   (ہ ھ ھ ھ ھ ےے): كتاب ه هبم يف النار بعد  هم  م  ث   ،عذ  يخرج 

 م  ح  منها بر  
 .(1)«ت هبعثهم إلى جنثم ي   ،طاعت ه من أهل   عيناف  وشفاعة  الش   ت ه 

ضاعف لعباده المؤمنين  -سبحانه-وأن اهلل » :  وقال ابن أبي زيد

لحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب ا

الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن اهلل ال يغفر أن يشرك 

به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به 

ن شفع له م ملسو هيلع هللا ىلص يخرج منها بشفاعة النبيجنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، و

 .(2)«من أهل الكبائر من أمته

د » :  وقال المزين ح  ڻ ڻ )، و (ڎ ڎ ڈ ڈ)وأهل الج 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )،  (ڻ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )،  (ڱ

 .[36]فاطر: ( ۆ

 .(3)«دين إخراجهم منهاخال من شاء اهلل من الموح   

مته من أهل فيمن دخل النار من أ   ملسو هيلع هللا ىلص ويشفع نبينا» :  وقال ابن قدامة

فيدخلون الجنة  اوحمم   ابعدما احرتقوا وصاروا فحم   الكبائر فيخرجون بشفاعته

ڄ ڄ ): نين والمالئكة شفاعات. قال تعالىولسائر األنبياء والمؤم، (4)بشفاعته

                                                           

 (.66)ص: « متن الطحاوية» (1)

 (.7)ص: « الرسالة» (2)
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(، ومسلم 22ب الشفاعة منها ما أخرجه البخاري )وردت أحاديث  كثيرٌة صحيحٌة يف با (4)
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وال ،  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

.(1)«الشافعين شفاعة   تنفع الكافر  

 

Y Z
  

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤعن أبي سعيد الخدري  (،184)

 (.33)ص: « لمعة االعتقاد» (1)
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 اجلنة والنار
 

وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان، »:  قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 .(1)«ان، وأهنما ال يفنيانوأهنما اليوم موجودت

ا وال ت بيدان.فن  ال ت   ،تان  خلوق  والجنة  والنار  م  » :  قال الطحاوي  ن  وإ يان  أبد 

 ن شاء  منهم إلى الجنة  ، فم  ق  لهما أهال  ل  وخ   ،ققبل الخل  ة  والنار  ق  الجن  ل  اهلل  تعالى خ  

 .(2)«منه ال  د  ن شاء منهم إلى النار  ع  منه، وم فضال  

قد خلق الجنة فأعدها دار خلود  -سبحانه-وأن اهلل » :  وقال ابن أبي زيد

ألوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه 

ليفته إلى أرضه بما سبق يف سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر وخ

 .(3)«، وألحد يف آياته وكتبه ورسلهبه

فهم بأعمالها بمشيئته  ،ته أهال  ري  ة من ذ  خلق للجن   م  ث  » :  وقال المزين

ال  الهم أعين   فخلق ،ار أهال  ته للن  ي  ر  وخلق من ذ  درته وبإرادته ينفذون، ق  عاملون، وب  

فهم بذلك عن الهدى  ال يفقهون هبا، امعون هبا، وقلوب  ال يس ايبصرون هبا، وآذان  

                                                           

 (.1/32« )الدرر السنية» (1)

 (.73)ص: « متن الطحاوية» (2)

 (.7)ص: « الرسالة» (3)
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 .(1)«ونار بسابق قدره يعمل  وبأعمال أهل الن   جوبون،مح  

ات ذ  ة يتنعمون، وبصنوف الل  ة يومئٍذ يف الجن  وأهل الجن  »:  وقال

 .(2)«ربونون، وبأفضل الكرامة ي ح  ذيتلذ  

وى ، فالجنة مأالجنة والنار مخلوقتان ال تفنيانو» :  ابن قدامة وقال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )أوليائه، والنار عقاب ألعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون 

.(3)«(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ

 

 

Y Z
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 اهلل يوم القيامة رؤية

وأن المؤمنين يرون رهبم بأبصارهم »:  محمد بن عبد الوهاب قال اإلمام

 .(1)«يف رؤيته ون  ام  ض  قيامة كما يرون القمر ليلة البدر ال ي  يوم ال

إحاطٍة وال كيفي ٍة، كما  ة، بغيرل  الجن  أله   والرؤية  حق  » :  قال الطحاوي

اهلل   ه  وتفسيره على ما أراد   .(ڀ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ): ناب  ق  به كتاب  ر  ط  ن  

ه. م 
ل   تعالى وع 

 ،(2)ا قالفهو كم ملسو هيلع هللا ىلص حيح  عن الرسوليث الص  الحد يف ذلك من اء  وكل  ما ج   

 .(3)«مين بأهوائ ناوه  ت  ا وال م  ئ ن  بآرا لينتأو  دخل  يف ذلك م  ، ال ن  ومعناه  على ما أراد

 .(4)«وجعلهم محجوبين عن رؤيته» :  وقال ابن أبي زيد

 ظر إليه والفهم حينئٍذ إلى رهبم ينظرون، ال ي مارون يف النّ » :  وقال المزين

ون، فوجوههم بكرامته ناضرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، يف نعيٍم دائٍم م   قيٍم، يشك 

ڀ ٺ ٺٺ ٺ )،  (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)و

                                                           

 (.1/32« )الدرر السنية» (1)

 سيأيت تخريجه. (2)

 (.43)ص: « متن الطحاوية» (3)

 (.8، 7)ص: « الرسالة» (4)
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 . (ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ

د عن رهبم يومئٍذ محجوبون، ويف النار ي سجرون،  وأهل   ح  ک ک )الج 

ھ ھ )، و (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .(1)«اآلية (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

والمؤمنون يرون رهبم يف اآلخرة بأبصارهم » :  وقال ابن قدامة

، (ڀ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ): ، ويكلمهم ويكلمونه، قال اهلل تعالىويزورونه

يف حال السخط فلما حجب أولئك ،  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): وقال تعالى

وقال النبي ، ن يرونه يف حال الرضى، وإال لم يكن بينهما فرٌق دل  على أن المؤمني

. حديث صحيح «يف رؤيته ون  ام  ض  إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ال ت  »: ملسو هيلع هللا ىلص

  .(2)متفق عليه

 ر  ال للم   ،للرؤية بالرؤية وهذا تشبيهٌ 
 ئ 
 
 بالمرئ ي

 
فإن اهلل ال شبيه له وال  ؛ي

 .(3)«نظير

Y Z

 

                                                           

 (.82)ص: « شرح السنة» (1)
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 ةــابــصحال
 

بكر وأن أفضل أمته أبو »:  محمد بن عبد الوهاباإلسالم شيخ قال 

، ثم بقية ىثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتض ،الصديق

. ڤالعشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة 

 ،وأترضى عنهم وأستغفر لهم ،وأذكر محاسنهم ملسو هيلع هللا ىلص وأتولى أصحاب رسول اهلل

: هم عمال بقوله تعالىأعتقد فضلوأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم، و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

عن  ىض  ر  ت  وأ   (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .(1)«المؤمنين المطهرات من كل سوء أمهات

ط  يف ح  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أصحاب  رسول   ونحب  » :  قال الطحاوي ر  أحٍد  ب  ، وال ن ف 

 ب  بغض من ي  من أحٍد منهم، ون   منهم، وال ن ترب أ
هم، وال ذ  الخير ي  وبغير  ،ضهمغ  ر  ك 

هم إال بخيرٍ ن   هم ك  وب   ،وإيماٌن وإحسانٌ  ينٌ وحب هم د   ،ذكر   غيان. ونفاٌق وط   رٌ ف  غض 

له  تفضيال   ،ڤ يق  د  ألبي بكر الص   أوال   ملسو هيلع هللا ىلص بعد رسول  اهلل ثبت  الخالفةون  

ا على  ان  مان  بنث  ، ثم لع  ڤاب  الخط   ر  بن  م  ثم لع   جميع األمة،وتقديم   ،ڤعف 

 
 
 تدون. اشدون واألئمة  المه  الر   لفاء  م  الخ  وه   ڤبن أبي طالٍب  ثم لعلي

 

                                                           

 (.1/32« )الدرر السنية» (1)
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ر ملسو هيلع هللا ىلص اهم رسول  اهللالذين سم   رةش  الع   وإن    ،لهم بالجنة د  ه  ش  هم بالجنة ن  وبش 

ه الحق  و ملسو هيلع هللا ىلص رسول  اهلل ه د لهمعلى ما ش   ، مان  ث  ، وع  ر  م  ، وع  رٍ ك  أبو ب  : وهم ،قول 

 
 
دة  بن ي  ب  ٍف، وأبو ع  و  عيٌد، وعبد  الرحمن بن  ع  ٌد، وس  ع  ، وس  ري  ب  والز  ة، ح  ل  ، وط  وعلي

اح، وهو أمين  هذه  األ    . -رضي اهلل  عنهم أجمعين-ة م  الجر 

ه الط  ، ملسو هيلع هللا ىلص ن  القول  يف أصحاب رسول  اهللس  ومن أح    اهرات  من كل  وأزواج 

 .(1)«فاق  من  الن   فقد برئ   ؛سٍ رج   سين  من كل  ريات ه المقد  وذ   ،دن سٍ 

 ملسو هيلع هللا ىلص وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول اهلل» :  وقال ابن أبي زيد

وآمنوا به، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 

، وأن -رضي اهلل عنهم أجمعين-المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي 

لرسول إال بأحسن ذكر واإلمساك عما شجر بينهم، وأهنم ال يذكر أحد من صحابة ا

 .(2)«أحق الناس أن ي لتمس لهم أحسن  المخارج وي ظن  هبم أحسن  المذاهب

صلى اهلل عليه وآله -وي قال بفضل خليفة رسول اهلل » :  وقال المزين

ل ق وأخير   وأفضل   ،ڤأبي بكر الصديق  -وسلم ، ون ث ن ي ملسو هيلع هللا ىلصهم بعد النبي الخ 

، وضجيعاه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فهما وزيرا رسول اهلل ڤبن الخطاب  عده بالفاروق وهو عمر  ب

الفضل والت قى علي بن  ثم بذي ،ڤ يف قربه، ون ث ل ث  بذي الن ورين عثمان بن عّفان

 أجمعين. مرضي اهلل عنه- أبي طالٍب 

الجنة، ونخلص لكل  ملسو هيلع هللا ىلص ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول اهلل

ر  ق  من المحبة برجٍل منهم  من التفضيل، ثم لسائر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الذي أوجب لهم رسول   د 

 .-رضي اهلل عنهم أجمعين-أصحابه من بعدهم 
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 (.9)ص: « الرسالة» (2)
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 عن الخوض فيما شجر   وي قال بفضلهم، وي ذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك  

لنبيه، وخلقهم  -عز  وجل  - أهل األرض بعد نبي هم، ارتضاهم اهلل   بينهم؛ فهم خيار  

ين، وأعالم   أئمة   لدينه؛ فهم اار  أنص  .(1)«-عنهم أجمعين رضي اهلل  -المسلمين  الد 

-أصحاب األنبياء  وأصحابه خير  أمته خير  األمم » :  وقال ابن قدامة

ثم عثمان ذو  ،ثم عمر الفاروق ،يقد  الص   وأفضل أمته أبو بكرٍ  -عليهم السالم

  ،النورين
 
لما روى عبد اهلل بن عمر  ؛-رضي اهلل عنهم أجمعين-ى ض  ت  ر  الم   ثم علي

 ،ثم عمر ،أبو بكرٍ أفضل  هذه األمة بعد نبيها »: حي ملسو هيلع هللا ىلص كنا نقول والنبي: قال ڤ

 .(2)«هر  ك  ن  فال ي   ملسو هيلع هللا ىلص فيبلغ ذلك النبي ،ثم علي ،ثم عثمان

ثم  ،األمة بعد نبيها أبو بكرهذه  خير  »: أنه قال ڤ عن علي الرواية   ت  ح  وص   

ما »: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص النبيوروى أبو الدرداء عن . (3)«الثالث ت  ي  م  ولو شئت س   ،عمر

  ،(4)«وال غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكرٍ  طلعت الشمس  

له  ملسو هيلع هللا ىلص لفضله وسابقته، وتقديم النبي ملسو هيلع هللا ىلص خلق اهلل بالخالفة بعد النبي وهو أحق  

بة على تقديمه ومبايعته، ولم ، وإجماع الصحاڤيف الصالة على جميع الصحابة 

له وعهد أبي بكر إليه، لفض ڤ ثم من بعده عمر يكن اهلل ليجمعهم على ضاللةٍ 

لفضله وإجماع أهل عصره  ڤ لتقديم أهل الشورى له، ثم علي ڤ ثم عثمان

 .عليه

عليكم »: فيهم ملسو هيلع هللا ىلص هللهؤالء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول ا
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 ،(1)«وا عليها بالنواجذضو ين من بعدي، ع  راشدين المهديبسنتي وسنة الخلفاء ال

 .(3)«ڤها خالفة علي فكان آخر (2)«الخالفة من بعدي ثالثون سنة»: ملسو هيلع هللا ىلص وقال

وذكر ومحبتهم  ملسو هيلع هللا ىلص لسنة تولي أصحاب رسول اهللومن ا»:  وقال

واالستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر محاسنهم، والرتحم عليهم، 

ٱ ٻ ٻ ): قال اهلل تعالىاد فضلهم ومعرفة سابقتهم بينهم. واعتق

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) :وقال تعالى (ٺ ٿ ٿ

 ؛ذهب ا فإن أحدكم لو أنفق مثل أ حدٍ  ؛ال تسبوا أصحابي» :ملسو هيلع هللا ىلص ال النبيوق ، (ڀڀ

 .(4)«هيف  ص  وال ن   أحدهم د  ما بلغ م  

نةومن ا  أمهات المؤمنين المطهرات  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الرتضي عن أزواج رسول: لس 

، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت آت من كل سوءٍ ر  ب  الم  

يف الدنيا واآلخرة، فمن قذفها بما  ملسو هيلع هللا ىلص ها اهلل يف كتابه، زوج النبيأ  ر  ب  الصديق التي 

 ا اهلل منه فقد كفر باهلل العظيم.برأه

 .(5)«ڤخلفاء المسلمين  ، أحد  وحي اهلل المؤمنين، وكاتب   ومعاوية خال   

 

                                                           

(، وغيرهم، وصححه 42(، وابن ماجه )2676(، والرتمذي )4607أخرجه أبو داود ) (1)

 (.610/ 2« )السلسلة الصحيحة»األلباين يف 

(، وغيرهم، 2226(، والرتمذي )4647، 4646(، وأبو داود )21919أخرجه أحمد ) (2)

 (.820/ 1« )الصحيحةالسلسلة »وصححه األلباين يف 

 (.35)ص: « لمعة االعتقاد» (3)

 .ڤ( عن أبي سعيد الخدري 2540(، ومسلم )3673أخرجه البخاري ) (4)
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 التكفري بالذنوب
 

من المسلمين  اأحد   ر  ف  ك  وال أ  »:  محمد بن عبد الوهاباإلسالم شيخ قال 

 .(1)«، وال أخرجه من دائرة اإلسالمبذنب

نا م  سم  ون  » :  قال الطحاوي
، ما داموا بما جاء  ي أهل  ق بلت  سلمين مؤمنين 

 
 
ه و ل  ك  ، وله  ب  عرتفين  م   ملسو هيلع هللا ىلص به النبي  .(2)«قينصد  أخرب  م  ما قال 

ا من أهل  الق  ف  ك  وال ن  »:  وقال   ل  ب  ر  أحد 
 ت  س  ما لم ي   ،ٍب بذن   ة 

  ل ه.ح 

ل ه. م  ر  مع اإليمان  ذنٌب ل  ض  ال ي  : وال نقول    ن عم 

ل هم الجنة  برحمت ه  د  و  عنهم وي  عف  ي   أن   المؤمنين   رجو للمحسنين  منن    وال ،خ 

، ونستغفر  لمسيه  أمن  عليه م، وال ن ش  ن  
وال  ،ونخاف  عليهم ،همئ  د  لهم بالجنة 

م ن ط ه   .(3)«ن ق 

 .(4)«أحد بذنب من أهل القبلة ر  ف  ك  ي   وأنه ال» :  وقال ابن أبي زيد

والمؤمنون يف اإليمان يتفاضلون، وبصالح األعمال هم » :  وقال المزين
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فرون بركوب معصيٍة وال ذنوب من اإليمان، وال يكتزايدون، وال يخرجون بالم  

 .(1)«عصيان

حدثوا، ما واإلمساك عن تكفير أهل القبلة، والرباءة منهم فيما أ»:  وقال

 .(2)«لم يبتدعوا ضالال  

ا من أهل القبلة بذن ر  ف  ك  وال ن  » :  وقال ابن قدامة خرجه عن ، وال ن  ٍب أحد 

 .(3)«اإلسالم بعملٍ 
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 لة السلطانمعام
 

 ار  وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام ب  »:  محمد بن عبد الوهاب قال اإلمام

 امنذ بعث اهلل محمد   وصالة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماضٍ  ،اكان أو فاجر  

 م  هذه األ   إلى أن يقاتل آخر   ملسو هيلع هللا ىلص
 ب  الدجال ال ي   ة 

، وأرى عادلٍ  وال عدل   جائرٍ  ه جور  ل  ط 

أمروا بمعصية اهلل، هم وفاجرهم ما لم ي  ر  لطاعة ألئمة المسلمين ب  وجوب السمع وا

 ل  ومن و  
 
 ؛الخالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة ي

 .(1)«الخروج عليه م  ر  وح   ،جبت طاعتهو

القبلة،  ٍر من أهل  اج  وف   ب ر   ف  كل  ى الصالة  خل  ر  ون  » :  قال الطحاوي

 .(2)«مات  منهم ن  وعلى م  

 أم  رى الخروج  على أئم  وال ن  »:  وقال
الة  ناتنا وو  وا، وال  ،ور  وإن جار 

ا من ط  ن  دعو عليه م، وال ن  ن    -عز  وجل  - هم من طاعة  اهللاعت هم، ونرى طاعتزع  يد 

 الح  والمعافاة .دعو لهم بالص  ون   روا بمعصيٍة،أم  ما لم ي   ،ريضة  ف  

 ت  ج  ، ون  ة  والجماعةن  بع  الس  ونت  
ر  ذ  ب  الش  ن   قة.وذ  والخ الف والف 

ر والخ   نبغض  أهل  و أهل  العدل  واألمانة، ونحب   و   .(3)«يانة  الج 
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هم ب ر   من المسلمين، ر  مع أولي األم   ياناض  هاد  م  والحج  والج  »:  وقال

هم  .(1)«هماٌء وال ينقض  هما شيبطل  ال ي   ،اعة  الس إلى قيام   ،وفاجر 

والطاعة ألئمة المسلمين من والة أمورهم » :  وقال ابن أبي زيد

 .(2)«وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم واالستغفار لهم

 -عز  وجل  - ألولي األمر فيما كان عند اهلل والطاعة  » :  وقال المزين

ط  امرضي   خ  س  يهم وج  ع  د ت  وترك الخروج عن .ا، واجتناب ما كان عند اهلل م  هم، ر  و  د 

 .(3)«كيما يعطف هبم على رعيتهم -عز  وجل  - إلى اهلل والتوبة  

رتك حضور الجمعة، وصالهتا مع ب ر  هذه األمة وفاجرها وال ي»:  وقال

فال صالة خلفه، والجهاد مع كل  ، فإن ابتدع ضالال  االزٌم، ما كان من البدعة بريئ  

ٍل أو جائٍر، والحإما د   .(4)«ج  ٍم ع 

ا ، بر  مع طاعة كل إمامٍ  اونرى الحج والجهاد ماضي  » :  وقال ابن قدامة

ا، وصالة الجمعة خلفهم جائزةٌ  ة من ثالث» :ملسو هيلع هللا ىلص ال النبيق: . قال أنسكان أو فاجر 

، وال نخرجه من ال إله إال اهلل، وال نكفره بذنٍب : الكف عمن قال: أصل اإليمان

قاتل آخر أمتي حتى ي   -عز وجل-بعثني اهلل  ، والجهاد ماض منذاإلسالم بعملٍ 

و رواه أب .«، واإليمان باألقداروال عدل عادلٍ ، الدجال، ال يبطله جور جائرٍ 

 .(1)«(5)داود
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نة»:  وقال لمين وأمراء المؤمنين ألئمة المس والطاعة   السمع  : ومن الس 

 يف معصية اهلل، ومن ما لم يأمروا بمعصية اهلل، فإنه ال طاعة ألحدٍ  ،هم وفاجرهمر  ب  

، ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة  ولي الخالفة واجتمع عليه الناس 

وشق عصا  أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه: ميوس  

 .(2)«المسلمين
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 هجر أهل األهواء والبدع وبغضهم

ى هجر أهل البدع وأر»:  بمحمد بن عبد الوهااإلسالم شيخ قال 

قد أن ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى اهلل، وأعت

 .(1)«كل محدثة يف الدين بدعة

ا وباطن افهذا د  » :  قال الطحاوي نا ظاهر    اءٌ ، ونحن ب ر  ين نا واعتقاد 
 
إلى اهلل

 اه. ن  ي  اه  وب  كرن  الذي ذ   ف  ال  خ   ن  م   كل   ن  م  

 ع  م  لنا به، وي  ت  خ  وي   ،ا على اإليمان  ن  ت  ثب  اهلل  تعالى أن ي   ونسأل  
نا من األهواء  ص  م 

 المتفر   المختل فة  
 ،لةوالمعتز ،هةب  ش  الم  : ية، مثلد  والمذاهب  الر   ،ة  ق  واآلراء 

 ه  والج  
نة  والجماعة، من الذين خالفوا الس   ،هميروغ ةري  ة، والقدري  ب  والج   ،ةي  م 

ال   ،، ونحن منهم براءٌ اللةفوا الض  وحال  مة  ص  الع   دياء. وباهللٌل وأر  وهم عندنا ض 

 .(2)«والتوفيق

دين، وترك كل  ما أحدثه وترك المراء والجدال يف ال» :  وقال ابن أبي زيد

 .(3)«المحدثون

منهم فيما  الرباءة  واإلمساك  عن تكفير أهل القبلة، و» :  وقال المزين
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كان على أهل القبلة  فمن ابتدع منهم ضالال   ،م يبتدعوا ضالال  أحدثوا، ما ل

ين مارق  اخارج   ب  إلى اهللا، ومن الد  ر  منه، وي هجر   بالرباءة   -عز  وجل  - ، وي تق 

، وت جتنب  غ   ربوي حتقر  ته؛ فهي أعدى من غّدة ال ج   .(1)«د 

نة» :  وقال ابن قدامة  نتهم، وترك  ومبايهجران أهل البدع : ومن الس 

واإلصغاء إلى  ،النظر يف كتب المبتدعة الجدال والخصومات يف الدين، وترك  

نة مبتدعٌ  مٍ ، وكل متسيف الدين بدعةٌ  كالمهم، وكل محدثةٍ  ، بغير اإلسالم والس 

كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكالبية 

 .البدع، أعاذنا اهلل منها ل، وطوائف  الضال ونظائرهم، فهذه فرق  

وأما النسبة إلى إمام يف فروع الدين، كالطوائف األربع فليس بمذموم، فإن  

 اختالفهم، مثابون يف االختالف يف الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون يف

 . (2)قاطعةٌ  واتفاقهم حجةٌ  واسعةٌ  رحمةٌ  واختالفهماجتهادهم، 

رة يتبين بطالن تلك الدعوة الكاذبة التي رفع رايتها كل وهبذه الموازنة اليسي

 .«جبار عنيد: أن محمد بن عبد الوهاب جاء بدين جديد
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فال  ،دة مجمٌع عليهاواعلم أيها القارئ الكريم يف ختام هذا الوجه أن هذه العقي

عن طريق  ضالٍ  ، أو جاهلٍ والعناد يه  من مكابٍر غارٍق يف الت  طعن فيها إال سبيل لل

 .الرشادالحق و

لون ا الماضون األوّ هيهذه مقاالٌت وأفعاٌل اجتمع عل»:  المزيناإلمام قال 

ف ، وجانبوا التكل  ىدوة  ورض  ابعون ق   اعتصم هبا التّ ة الهدى، وبتوفيق اهللمن أئم  

د   د  فوا، فس  ف  فيما ك  روا، ولقوا، لم يرغبوا عن االت باع في ق  وا بعون اهلل وو  م ي جاوزوه ص 

رهم باع آثالون، وإليه يف ات  فنحن باهلل واثقون، وعليه متوك   ،فيعتدوا اتزي د  

  .(1)«راغبون

ويف  فهو على طريقهم سائرٌ   اإلمام محمد بن عبد الوهابوكذلك 

طين. داخٌل سلكهم   ، ليس من الغالة المفرطين، وال من الجفاة المفر 

من سيرة الشيخ محمد  اد أن ذكر شيئ  بع:  قال العالمة محمود األلوسي

وما حكيناه عن الشيخ حكاه أهل المقاالت عن »: وعقيدته  بن عبد الوهاب

. وهذه عبارة أبي الحسن األشعري يف كتابه ومفصال   أهل السنة والجماعة مجمال  

  .(2)ينل  ص  مقاالت اإلسالميين واختالف الم  »

، عم أنه يعتقد اعتقاد الخوارجس يزبعض النا» :  قال اإلمام الشوكاينو

، فإن صاحب نجد وجميع أتباعه يعملون بما تعلموه من اوما أظن ذلك صحيح  

، ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة، فعاد ا، وكان حنبلي  عبد الوهاب محمد بن

كابن تيمية وابن من متأخري الحنابلة  إلى نجد، وصار يعمل باجتهادات جماعةٍ 
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  على معتقدي األموات. وهما من أشد الناس  القيم وأضراهبما، 

الذي هو اآلن صاحب تلك الجهات أجاب  ،من صاحب نجد اكتاب   وقد رأيت  

 جوابه مشتمال   ، فرأيت  وقد كاتبه وسأله بيان ما يعتقده ،على بعض أهل العلمبه 

 .(1)«حسن موافق للكتاب والسنة على اعتقادٍ 

 :  وقال العالمة محمد الحفظي

ددددددى أن ي جدددددداب وإنمددددددا  والحددددددق   ل   أ و 

 

ي دددددددل     ت ح  ي ل ولدددددددة  الم   لدددددددم أ در  مدددددددا ح 

خدددددددددالٌف    إن  كدددددددددان  ظن دددددددددا أن  ذاك م 

 

 فهدددو الدددربيء مدددن الخدددالف المبطدددل    

 بددل قددام يدددعو الندداس للتوحيددد والددّت   

 

 جريددددددد والت فريددددددد للددددددرب  العل ددددددي  

دددددد     محم 
ب  عدددددن شدددددرع  النبدددددي دددددذ   وي 

 

 ي أو الددددوليويددددذم مددددن يدددددعو النبدددد  

 أو كددددددددان ظنددددددددا أن فيدددددددده غالظددددددددة   

 

ددددل  يوفضاضددددة  وشددددكا   م   (2)ة  لددددم ت ج 

 
وقامت عليه الحجة  ،إن المقرر إنما هو تكفير من بلغته الدعوة»:  وقال

 النجدية   فمن حين ظهرت هذه الدعوة  ه، رك  على ش   ار  ص  وأبى وعاند بعد العلم م  

فمن ردها وأباها فالكالم عليه واللوم ت عليها السيوف وجر ،وهيةلإلى توحيد األ

، والقرآن الكريم أكرب حجة ت وطارترا، وهي اآلن بحمد اهلل قد غمتوجه إليه

ثار مباين الشريعة، وتنهدم دت أن تنطمس آوكا»:  إلى أن قال «على من بلغه

إال أفسد الدين  ى الناس إال من قبل الديانات، وهلمشايد معانيها المنيعة، وما أت

حتى بزغ قمر التجديد وطلعت شمس التوحيد  لوك وأحبار سوء ورهباهنا.الم

، فنور -أسكنه اهلل جنة المآب-بدعوة شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب 
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سبيل السالم إلى بلوغ المرام، وألف المؤلفات  ن  ي  ام، وب  ت  اهلل به الق   الظالم، وجال

القاطعة، واإلنصاف التام يف  يف توحيد اهلل بجميع العبادات، مع إقامة الحجج

 المناظرة والمراجعة.

رحمه -، وكان ا، ورجع دارس األحكام به منتجع  اع  ذ  فعاد قارح اإلسالم به ج  

اه وأولى غربته السعيد المسعود محمد بن ب  ، فأجاب دعوته ول  امتبع   اأثري   اي  ن  س   -اهلل

وازره لمجهوده وبطوقه، لهذا الشأن، ثم  اسعود على قلة من األعوان، وابتكار  

وعاضده حتى استوى على سوقه، اإلمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود، حتى 

لعاطش من شراب  القابس من أنوار التوحيد، وأروى عطش   اأورى قبس  

 .(1)«التجريد

أنه على مثل ما كان عليه اإلمام : يف بعض مكاتباته ألئمة الدعوة  صرحو

لتمسك بالتوحيد والسنة ونبذ التنديد من ا  محمد بن عبد الوهاب

 إلمام محمد بن عبد الوهابل فيها خمسة كتٍب  م  ظ  ن   ألفيةٌ   ، وله(2)والبدعة

. 

-كان األستاذ اإلمام محمد عبده »: (3) وقال محب الدين الخطيب

                                                           

 (.69)ص: « رجات الصاعدين إلى مقامات الموحديند» (1)

 «.549-54« )الجزء الرابع من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (2)

هو العالمة محب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح ابن عبد الرحيم  (3)

 الخطيب.

كثيرا  من  تاركا «هد1389»وتويف بالقاهرة سنة  «هد1303»يف دمشق سنة  ولد 

 المؤلفات والرسائل منها:

توضيح الجامع الصحيح لإلمام البخاري.والخطوط العريضة لألسس التي قام عليها  
= 
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يستعيذ باهلل من السياسة ومن كل ما يتصرف منها، ألهنا إذا  -اهلل عليه رحمة

الحقائق وإظهار الشيء بخالف ما هو عليه اتخذت لذلك  احتاجت إلى قلب

جميع األسباب، واستعانت على ذلك بمن لهم منافع شخصية من وراء إعانتها؛ 

من الخلق. ومن هذا القبيل ما كان يطرق  فتنجح إلى حيٍن يف تعمية الحق على كثيرٍ 

مئة السنة األدنى يف الام والعراق وسائر بالد الشرق آذان الناس يف مصر والش

 الماضية من تسمية الدعوة التي دعا هبا الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب

لم يكن يعرفه المسلمون من قبل!  بأنه مذهٌب جديدٌ  ا( إيهام  الوهابيةباسم ) 

لهم غير رجوع المسلمين إلى فطرة اإلسالم مع أن علماء القوم وأئمتهم ال غرض 

  بدايته.وينبوعه الصايف على ما كان عليه يف

والحقيقة التي عرفتها بنفسي من المجاورة معهم واالطالع على الكتب 

الذين أطلقنا عليهم -هد إلى اآلن هي أن أهل نجد  1320المعتربة عندهم منذ سنة 

مقلدون يف الفروع الفقهية لمذهب اإلمام األورع سيدنا أحمد بن  -اسم الوهابين

امهم وسائر عباداهتم ومعامالهتم بما يعملون يف صالهتم وصي ڤ حنبل الشيباين

ررة يف كتب المذهب المعتربة، وال وعن علماء مذهبه من األحكام المق ثبت عنه

 ڤأبي حنيفة ومالٍك والشافعي  -ي نكرون على أحٍد من مقلدي األئمة الثالثة 

كما هي الحال يف نظر أهل كل  مذهٍب من هذه المذاهب األربعة إلى مقلدي 

 .(1)«الثة األخرىالمذاهب الث

 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمحمد مطيع الحافظ و  (2/847) «تاريخ علماء دمشق»دين الشيعة األثني عشرية. 

 للزركلي. (5/282) «األعالم»

 (.30)ص: « ثالث مقاالت» (1)



j k   

 
 

 

طريقة الوهابية يف فهم القرآن هي طريقة الصحابة والتابعين، »:  وقال

وهم يحرتمون ما أ ثر عن أئمة الدين من األقوال يف تفسير كتاب اهلل، فهم إذن 

تبعون ال مبتدعون، وليس ألحٍد عليهم يف هذا من سبيل  .م 

ر كتبنا، بل هم يعتمدون فيها النبوية غي أهنم ليس عندهم كتٌب يف السنة وعلمت  

رها علماء  على الكتب الستة وغيرها مما نعتمد نحن عليه، وبنفس الطرق التي قر 

الحديث يف مراتبه وتجريح رواته أو تعديلهم. فليس ألحٍد عليهم سبيل يف هذا 

. ولم يستطع أحٌد ممن ناقشهم حتى اآلن أن ي عرب عن شكوى له منهم يف اأيض  

 .(1)«العظيمينهذين األصلين 

البحر الزاخر يف ) :يف  (2)المصري فهمي قال المؤرخ الشهير محمود

كان الوهابيون يف عقيدهتم ومذهبهم على » (تاريخ العالم وأخبار األوائل واألواخر

سبحانه -طريق أهل السنة والجماعة واألساس األصلي لدينهم هو توحيد اهلل 

بشٌر، أدى ما يجب عليه من  ملسو هيلع هللا ىلص ن أن النبي. ويعتقدوا، ال يشركون به شيئ  -وتعالى

إبالغ الرسالة اإللهية ورفضوا جميع تفاسير القرآن الخرافية المكذوبة وقرروا 

 .(3)«أحاديث أهل السنة والجماعة

 

                                                           

 (.46)ص: « ثالث مقاالت» (1)

( قلعة، ناصر 17محمود فهمي باشا المصري: مهندس، قائد، عالم بالتاريخ، من آثاره ) (2)

 «ترتيب األعالم على األعوام» هد(.1312الحركة العرابية، تويف منفيًا ببالد سيالن سنة )

(1/724.) 

 فوزان  سابق بنبن للشيخ فوزان « 39، 38)ص: « البيان واإلشهار»نقال  عن كتاب  (3)

 .-رحمه اهلل تعالى-
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 االدولة العثمانية ما حاربتهم إال خوف  »: محمد رشيد رضا  عالمةقال ال

على أن العالمة  ،ها األولىسيرت  لك العرب، وإعادة الخالفة اإلسالمية من تجدد م  

يف تاريخ اإلسالم ذكر  اكتاب   ف  ل  الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت كان أ  

دعا إليه النبيون  ماإهنا »: يخ محمد عبد الوهاب وقالفيه الدعوة التي دعا إليها الش

 .(1)«والمرسلون

هاب ثم اطلعت  على أكثر كتب الشيخ محمد بن عبد الو»:  وقال

ورسائله وفتاويه وكتب أوالده وأحفاده ورسائلهم ورسائل غيرهم من علماء نجٍد 

فرأيت  أنه لم يصل إليهم اعرتاٌض وال طعٌن فيهم  ،يف عهد هذه النهضة التجديدية

( وما كان سبحانك هذا بهتان عظيمعليهم قالوا ) اإال وأجابوا عنه، فما كان كذب  

وردوا عليه، وقد طبعت أكثر كتبهم، وعرف  أو له أصٌل بينوا حقيقته اصحيح  

إن علماء السنة يف »: إلى أن قال «من الناس أصل تلك المفرتيات عنهماأللوف 

فبحثوا وتثبتوا وتبينوا كما أمر اهلل  ،ما قيل يف هذا الرجل الهند واليمن قد بلغهم كل  

ه فحولهم يف تعالى، فظهر لهم أن الطاعنين فيه مفرتون ال أمانة لهم، وأثنى علي

عصره وبعد عصره، وعدوه من أئمة المصلحين المجددين لإلسالم ومن فقهاء 

 .(2)«ذه المقدمة لنقل شيٍء من ذلكالحديث كما نراه يف كتبهم، وال تتسع ه

- فإن أئمة الدعوة النجدية ؛ومحمد رشيد رضا محب الدين صدق العالمتان

إال أفحموه وكشفوا عواره ولم  من خصومهم اناقشوا أحد  لم ي   -رحمة اهلل عليهم

يستطع أحٌد من خصومهم أو ممن تأثر بالدعاوي المغرضة أن يثبت مخالفتهم 

وما كان عليه األئمة يف شيٍء، بل بعضهم أذعن وأقبل والجماعة لعقيدة أهل السنة 

                                                           

 (.28)ص: « مقدمة صيانة اإلنسان» (1)

 (.29نفس المصدر )ص:  (2)
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 وبعضهم كابر وأدبر.

 فلما وصل»: (1)«ابن غنام تاريخ» يفما جاء  ا يؤكد ذلك ويشد عضدهومم  

الشيخ عبد العزيز الحصين نزل على الشريف الملق ب بالفعر، واجتمع هو وبعض 

- يحيى بن صالح الحنفي، وعبد الوهاب بن حسن الرتكي: علماء مكة عنده، وهم

، وعبد الغني بن هالل. وتفاوضوا يف ثالث مسائل وقعت -مفتي السلطان

هدم القباب : موم. والثانيةما ن سب إلينا من التكفير بالع: المناظرة فيها، األولى

 إنكار دعوة الصالحين للشفاعة. : التي على القبور. والثالثة

فذكر لهم الشيخ عبد العزيز أن نسبة التكفير بالعموم إلينا زور وهبتان علينا. 

وأما هدم القباب التي على القبور فهو الحق والصواب، كما هو وارد يف كثير من 

 ه شك.الكتب، وليس لدى العلماء في

وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم واالستغاثة هبم يف النوازل، فقد 

روا أنه من الشرك الذي فعله القدماء، وال يجادل يف  نّص عليه األئمة العلماء، وقر 

 جوازه إال كل ملحد أو جاهل.

فأحضروا كتب الحنابلة فوجدوا أن  األمر على ما ذكر، فاقتنعوا، واعرتفوا بأن 

 هذا مذهب اإلمام المعظ م.: ا دين اهلل؛ وقالواهذ

ال   ز   وانصرف عنهم الشيخ عبد العزيز مبج   .(2)«امعز 

ويؤكده أيضا أن سليمان باشا أمر عبد العزيز الشاوي أن يمر بالدرعية ليلتقي 

فانقلب ابن شاوي بالملك عبد العزيز بن سعود ليكلمه يف ديات قبيلة خزاعة 

                                                           

 تحرير وتحقيق الدكتور ناصر الدين األسد. (1)

 (.136)ص:  (2)
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نين، وما استفاد من اجتماعه بابن سعود إال أنه رجع متغير العقيدة   .(1)«بخفي ح 

ويف سنة » :  ما ذكره اإلمام الشوكاينويقويه يؤكد ذلك  اأيض  و

لى المذكور مجلدان لطيفان أرسل هبما إ ( وصل من صاحب نجدٍ هـ1215)

، أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد بن عبد -حفظه اهلل-حضرة موالنا اإلمام 

الذي يفعله  ، والتنفير من الشركها يف اإلرشاد إلى إخالص التوحيدالوهاب كل

، والمجلد أدلة الكتاب والسنةجيدة مشحونة ب، وهي رسائل المعتقدون يف القبور

روه ذاك ،من المقصرين من فقهاء صنعاء وصعدة اآلخر يتضمن الرد على جماعةٍ 

، فأجاب عليهم ڤيف مسائل متعلقة بأصول الدين، وبجماعة من الصحابة 

لمحققين على أن المجيب من العلماء ا محررة مقررة محققة، تدل   جواباٍت 

ميع ما دونوه؛ ، وأبطل جهدم عليهم جميع ما بنوهالعارفين بالكتاب والسنة، وقد 

ا عليهم وعلى أهل صنعاء ، فصار ما فعلوه خزي  ألهنم مقصرون، متعصبون

 .(2)«، وهكذا من تصدر ولم يعرف مقدار نفسهوصعدة

الشبهات التي أثيرت حول »: يفعبد الكريم الخطيب ما ذكره  اويؤيد ذلك أيض  

أسبوع الشيخ  بحوث»ضمن  «والرد عليهادعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب 

 : ثم يقول األستاذ طه المدور»: «محمد بن عبد الوهاب

( كانت الوهابيةولكن اتضح بعد ذلك أن هذه التقوالت المتضاربة يف حق )»

روق عن تبعد عن القرمطية، وعما يسمونه بالم   -أي الدعوة-غير صحيحة، ألهنا 

  .الدين ب عد السماء عن األرض..

 

                                                           

 .-رحمه اهلل تعالى-اختصار أمين الحلواين (288) مطالع السعود بأخيار الوالي داود» (1)

 (.7/ 2« )البدر الطالع» (2)
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دت متطابقة   لى العكس، مما يتقوله أعداء  وع  الدعوة، فإن تعاليمها العتيدة وج 

سافر مندوبان  (م1815)حتى أنه يف سنة نصوص القرآن واألحاديث النبوية.. مع 

ا محمد علي باشا الكبير( وقابال والي مصر آنذاك )الوهابيةعن ) ( فأمر رهط ا كريم 

المناظرة بينهم وبين ذينك الشيخين من العلماء ومن رجال األزهر بفتح باب 

 الوهابيين. 

فعقد الطرفان عدة اجتماعات، طلب فيها علماء  مصر من المندوبين »

النجديين إعطاء التفاصيل الوافية عن المذهب الوهابي.. فراحت المناظرات 

قدت راية  الفوز يف  تجري بين الجانبين واتسع نطاق الجدل والمدارسة، حتى ع 

تنطبق  ر بأن تعاليم المذهب الوهابيهابيين، وذلك باقتناع علماء مصالنهاية للو

 (.«ملسو هيلع هللا ىلصبمجموعها على منطوق اآليات القرآنية، وأحاديث الرسول 

وأغرب من هذا، فقد أثبت الضيفان الوهابيان، »: ثم يقول األستاذ المدور

ة من خالل تلك المناظرات الدينية أهنما يحفظان القرآن الكريم، والمعاين العديد

 .«األحاديث النبوية

ا ديني  » ا وقد نشر علماء األزهر على أثر ذلك بيان ا أعلنوا فيه أهنم لم يروا شذوذ 

يف المبادئ الوهابية.. وفوق ذلك كان يف جملة ما نقله المندوبان الوهابيان إلى 

ا يف العقائد وضعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن المذهب مصر كتاب ا خطي  

إذا »: فطالعه العلماء يف األزهر، وصرحوا بعد ذلك بلساٍن واحٍد قائلين الوهابي،

 . (1)«فنحن وهابيون ؛كانت الوهابية كما سمعنا وطالعنا

                                                           

الكبير أبو الهدى الصعيدي بعد انتهاء المناظرة المذكورة. من أولئك العلماء العالم  (1)

بحوث »ضمن  «الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب»

 (.2/242) «أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب
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وال شك أن هذا الموقف من علماء األزهر يف الدعوة التي دعا إليها الشيخ 

 محمد بن عبد الوهاب، والذي يخالف ما كان عليه سلفهم القريب، وموقفهم من

ا من آثار دعوة  ،الواعظ الرتكي ال شك أن هذا الموقف الجديد إنما كان أثر 

التوحيد التي قام هبا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، حيث أيقظت النيام، وفتحت 

العيون والعقول وشرحت الصدور، فاستبان لهؤالء العلماء ما كانوا فيه من جهٍل 

 .(1)«واالستشفاع بالمقبورين بدين اهلل ومن شرٍك به يف الطواف بالقبور،

رحمه اهلل - (2)ما قاله العالمة اللغوي أحمد عبدالغفور عطار اويؤكده أيض  

وكان من توفيق اهلل لي أن »: «محمد بن عبد الوهاب»: كتابه يف -تعالى وغفر له

 م  إلى المدرسة االبتدائية األميرية وينظمني يف س    يذهب بي والدي
 ب  ل  ط   ط 

ها ت 

ثم  ،(الثالثة األصول، وأول ما صدمني كتاب )اه وبقيت  هبا تلميذ  إرادت  وطاوعت  

( وكلها من كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيدثم ) ،(كشف الشبهات)

ي غير أن   ام  رغ  هتا م  أ  ر  وق   ،تأليف اإلمام المجدد شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

؛ فقد واحرتامٍ  إلى إعجاٍب  اول تدريج  وجدت  ما كان بي من كراهة واشمئزاز يتح

                                                           

 (.242/ 2« )بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (1)

ولد العطار أحمد بن عبد الغفور بن محمد نور عطار،  هو األديب الشاعر والناقد اللغوي  (2)

هد( وتركا خلفه أكثر من 1411هد(  بمكة يف منطقة جبل الكعبة، وتويف سنة )1334سنة )

 سبعين كتابًا، منها:

 اإلسالم طريقنا للحياة. -

 الهوى والشباب. -

تميم خالد  إعداد أحمد فيصل الغامدي ، «أحمد عبد الغفور عطار»الزنابق الحمر.  انظر 

 الحكيم.
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رأيت  الرجل يؤيد كالمه وحججه بالقرآن والسنة ويدحض أقوال المبطلين بما 

 ،منها إلى المعهد العلمي السعودي ثم انتقلت   ،السهلورد فيهما وبالمنطق البسيط 

اذ ال بأس هبا على يد األست ى لي أن أدرس الوهابية أوسع من ذي قبل دراسة  ن  س  فت  

 -ارحمه اهلل وكان ضرير  -الجليل العالم الفاضل الشيخ محمد بن عثمان الشاوي 

جبني فيه صراحته وحرية عقيدته وسعة اطالعه وصواب رأيه، فألقيت  عليه يف عوأ

ال يتفق  جديد   ما ي قال إن الوهابية مذهب   اأحق  : درس التوحيد هذا السؤال

 ؟واإلسالم يف المبادئ والتعاليم

من  صادقٌة إسالميٌة محضٌة ولم يأت زعيمها بشيٍء جديدٍ  ي أهنا دعوةٌ فأقنعن

وكل ما يف األمر أنه صقل الدعوة وأحيا السنة  ،يف الدين عنده أو يبتدع آراء مبتكرة  

ثم أوليت  »: إلى أن قال «البدع والخرافات والداعين إليها المحمدية وثار على

أن أصل إلى الحقيقة  ءرجا ؛يف دراستها (1)ةث  يك  الوهابية بعض اهتمامي ثم بذلت  الن  

فأرى فيما ي قال عنها واالفرتاء. وبفضل هذه الدراسة محيت عن ذاكريت الفكرة 

ثم وجدت  من نفسي الميل  ،واإلعظام   ها التقدير  ل  ح  السيئة عن الوهابية وحل م  

 .(2)«اإليها واالفتتان بتعاليمها وبنزعتها الجديدة فطفقت  أقرأ ما كتب عنه

محمد بن عبد الوهاب ليست دعوة خاصة وال شخصية من  دعوة»: وقال

مبتكراته، بل هي اإلسالم يف حقيقته كما جاء به الوحي المقدس من كتاٍب وسنٍة، 

 .(3)«من عنده، لم يبتدع ألنه خصم  البدعة العنيد اال يزيد على الوحي شيئ  

لي بينها  وهذه بعض النقول التي ت ظهر جلي ا أن هذه الدعوة اإلسالمية لو خ 

                                                           

د. (1) ه   أ قصى الج 

 (.31- 29)ص: « محمد بن عبد الوهاب» (2)

 (.159المصدر السابق )ص:  (3)
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 وبين الناس ألذعنوا لها وتمسكوا هبا بإذن اهلل تعالى.

اإلمام واعلم أيها القارئ الكريم أن هذه العقيدة السلفية والتحفة السنية وافق 

 .كثير  من علماء عصره وفقهاء مصره عليها  محمد بن عبد الوهاب

ونحن علماء مكة، الواضعون خطوطنا، -)نشهد : «الدرر السنية»: فقد جاء يف

محمد بن عبد الوهاب : أن هذا الدين الذي قام به الشيخ -وأختامنا يف هذا الرقيم

سعود بن عبد العزيز من توحيد اهلل، ونفي : ، ودعا إليه إمام المسلمين

 وأن ،الشرك، الذي ذكره يف هذا الكتاب، أنه هو الحق، الذي ال شك فيه، وال ريب

، ومصر، والشام، وغيرهما من البالد إلى اآلن من اما وقع يف مكة، والمدينة سابق  

الكفر المبيح للدم والمال، والموجب  أنواع الشرك، المذكورة يف هذا الكتاب أنه

ومن لم يدخل يف هذا الدين، ويعمل به، ويوالي أهله، ويعادي  ،للخلود يف النار

يوم اآلخر، وواجب على إمام المسلمين، فهو عندنا كافر باهلل، وال ؛أعداءه

 والمسلمين، جهاده، حتى يتوب إلى اهلل مما هو عليه، ويعمل هبذا الدين.

عبد الملك بن عبد المنعم، القلعي، : أشهد بذلك، وكتبه الفقير إلى اهلل تعالى

 .عنه، وغفر له االحنفي، مفتي مكة المكرمة، عف

محمد صالح بن إبراهيم، مفتي : نهأشهد بذلك، وأنا الفقير إلى اهلل سبحا

 .الشافعية بمكة تاب اهلل عليه

محمد بن محمد عربي، البناين، مفتي : أشهد بذلك، وأنا الفقير إلى اهلل تعالى

 .المالكية، بمكة المشرفة عفا اهلل عنه، وأصلح شأنه

 .محمد بن أحمد، المالكي عفا اهلل عنه: أشهد بذلك، وأنا الفقير إلى اهلل

محمد بن يحيى، مفتي الحنابلة، بمكة : ذلك، وأنا الفقير إلى اهلل تعالىأشهد ب

 .اهلل عنه آمين االمكرمة، عف
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عبد الحفيظ بن درويش، العجيمي، عفا : أشهد بذلك، وأنا الفقير إليه تعالى

 .اهلل عنه

 .علي بن محمد البيتي: شهد بذلك ،زين العابدين جمل الليل: شهد بذلك

 .عبد الرحمن جمال، عفا اهلل عنه: فقير إلى اهلل تعالىأشهد بذلك، وأنا ال

 .بشر بن هاشم الشافعي عفا اهلل عنه: شهد بذلك، الفقير إلى اهلل تعالى

محمد بن : أن هذا الدين، الذي قام به الشيخ أشهد الحمد هلل رب العالمين،

عز  - اهللسعود بن عبد العزيز، من توحيد : عبد الوهاب، ودعانا إليه إمام المسلمين

، وأن ما وقع يف ملسو هيلع هللا ىلص، ونفي الشريك له، هو الدين الحق، الذي جاء به النبي -وجل  

 ،، والشام، ومصر، وغيرها من البلدان، من أنواع الشركامكة والمدينة سابق  

الكفر، المبيح للدم، والمال؛ وكل من لم يدخل يف : المذكورة يف هذا الكتاب أنه

ما ذكر يف هذا الكتاب، فهو كافر باهلل، واليوم اآلخر؛ هذا الدين، ويعمل بمقتضاه، ك

 غالب.: الشريف غالب بن مساعد، غفر اهلل له آمين، الشريف: وكتبه
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﷽ 
ما حرر يف هذا الجواب، من بديع النطق، وفصل الخطاب، وما فيه من األدلة 

 :الصحيحة الصريحة، المستنبطة من الكتاب المبين، وسنة سيد المرسلين؛ نشهد

دين اهلل به، ونسأله تعالى علماء المدينة المنورة، ون  : بذلك، ونعتقده، ونحن

 .الموت عليه

محمد بن : الحمد هلل رب العالمين، نشهد بأن هذا الذي قام به الشيخ: ونقول 

سعود بن عبد العزيز، من : عبد الوهاب، رحمه اهلل، ودعانا إليه إمام المسلمين

شرك، هو الدين الحق، الذي ال شك فيه، وال ريب ؛ توحيد اهلل عز وجل، ونفي ال

، والشام، ومصر، وغيرها، من البلدان، إلى امكة والمدينة سابق  : وأن ما وقع يف

الكفر المبيح للدم، والمال، : اآلن، من أنواع الشرك المذكورة، يف هذا الكتاب، أهنا

اإلمام يف هذا من لم يدخل يف هذا الدين، ويعمل به، ويعتقده، كما ذكر : وكل

المسلمين، وكافة  إمام والواجب على اآلخر؛ الكتاب، فهو كافر باهلل واليوم

 أهل الشرك والعناد.: المسلمين، القيام بفرض الجهاد، وقتال

من خالف ما يف هذا الكتاب، من أهل مصر، والشام، والعراق، وكل من  وكل 

من موقعه، ويمكنه يف  (1)فهو كافر مشرك ؛كان على دينهم، الذي هم عليه اآلن

ويجعل رايته بالنصر خافقة، إنه  (2)ذلك، وإزالة ما عليه من الشرك والبدع، وأن

 سميع مجيب، وصلى اهلل على محمد وآله وصحبه. 

                                                           

 هكذا يف الدرر السنية. (1)

 هكذا يف الدرر السنية. (2)
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 .بالروضة الشريفة (2)بن حسين (1)أشهد بذلك، وأنا الفقير 

 .محمد صالح رضوان: وكتبه الفقير إليه عز شأنه

 .حمد بن إسماعيلم: شهد بذلك، وكتبه

 .(5)«هموعليه ختم   (4)حسن (3):كتبه الفقير إلى اهلل عز شأنه

يف  اولم تذهب صيحة  ابن عبد الوهاب عبث  »: (6)ادق  الع   قال األديب عباس

الجزيرة العربية، وال يف أرجاء العالم اإلسالمي من مشرقه إلى مغربه، فقد تبعه 

 ،والسودان ،والعراق ،اليمه إلى الهندوسرت تع ،كثيٌر من الحجاج وزوار الحجاز

وغيرها من األقطار النائية، وأعجب المسلمين أن سمعوا أن علة الهزائم التي 

تجدوا لقاء أن يستعاقبت عليهم إنما هي يف ترك الدين ال يف الدين نفسه، وأهنم خ  

                                                           

 هكذا يف الدرر السنية. (1)

 هكذا يف الدرر السنية. (2)

 هكذا يف الدرر السنية. (3)

 نية.هكذا يف الدرر الس (4)

 (.317 -214/ 1« )الدرر السنية» (5)

عباس بن محمود بن إبراهيم بن مصطفى العقاد: إمام يف األدب، مصري، من المكثرين  (6)

 كتابة  وتصنيفًا مع اإلبداع.

هد( بالقاهرة ودفن يف أسوان، تاركا 1383هد( يف أ سوان، وتويف سنة )1306ولد سنة )

 ( مؤلفًا، منها:83)

 عبقرية محمد. -

 اعات بين الكتب.س -

 أبو نواس. -

لنبيل أبي  (377) «أعالم علماء مصر ونجومها» ( للزركلي، و 3/266 « )األعالم»انظر 

 القاسم.
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باجتناب البدع، والعودة إلى دين السلف الصالح يف  ما فاهتم من القوة والمنعة

 .(1)«جوهره ولبابه

إن آراء اإلمام : وخالصة القول»:  ل العالمة وهبة الزحيليوما أحسن قو

محمد بن عبد الوهاب السابقة هي إسالمية المبدأ والهدف، والنزعة والمصير، 

 ، ومن مؤيدٍ ومادٍح  من قادٍح  إصالحيةٍ  ولكن لم تسلم هذه الدعوة كأي دعوةٍ 

واالتجاهات ومبادئ المصلحين هو لإلسالم ، ويظل تقويم األعمال ومعارضٍ 

 .اوأخير   الباقي الخالد، والممثل يف القرآن والسنة أوال  

يف  وحينئذ تتبدد تخرصات وأقاويل المغرضين، وال سيما إذا وقفت السلطة  

، كما فعلت اأحيان   ، ومسلحة  دعائية   ا، وشنت عليها حرب  إصالحيةٍ  وجه أي حركةٍ 

والي مصر محمد علي وأبناؤه طوسون وإبراهيم والشريف ، والعثمانية   السلطة  

عن مصالحهم وليس  ادفاع   «الوهابيين»غالب يف الحجاز، بالتحريض على ضرب 

 .(2)«عن اإلسالم أو المسلمين

: «كونت ويلز»وقال األستاذ منح هارون يف الرد على الكاتب اإلنجليزي 

ممن سبقه من األئمة األعالم، وكل ما قاله الشيخ ابن عبد الوهاب قال به غيره »

-ومن الصحابة الكرام، ولم يخرج يف شيٍء عما قاله اإلمام أحمد وابن تيمية 

 .(3)«-رحمهما اهلل

                                                           

 (.608/ 4« )موسوعة العقاد» (1)

ضمن  «حية اإلسالمية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابتأثر الدعوات اإلصال» (2)

 (.317/ 2) «بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب»

« اعتماد فقه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة»عن رسالة: نقال   (3)

 «بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب»لفضيلة الشيخ صالح األطرم، ضمن 

(1/307.) 
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محمد بن »: «الحلقة المفقودة يف تاريخ العرب»: يف (1)وقال محمد جميل بيهم

ن عبد الوهاب، طلب العلم يف بغداد والبصرة، ولما عاد إلى نجد يف منتصف القر

ب ر عليه أن يرى وطنه وسائر الجزيرة يهيمان يف جهالٍة ال حد لها،  الثامن عشر، ك 

فود النهوض هبا، فدعا إلى االعتماد على القرآن، وإلى شريعة بيضاء نقية، كما 

 .(2)«وهنى عن الغلو يف تقديس األنبياء واألولياء ملسو هيلع هللا ىلص محمد تركها

رحمة اهلل - لدعاة السلفية اومن اللطائف أن بعض خصوم دعوة الحق أراد ذم  

 فكان ثناء  من حيث ال يشعر.  -عليهم

 «جالء األوهام عن مذاهب األئمة العظام» :باشا يف مختارالحاج الضال  قال

ومن قواعد »: (3)«حالك الظالم، باالفتراء على أئمة اإلسالم»سمى وحقها أن ت  

قولهم إن : ات، أوال  مذهبهم وأصوله التي ال خالف بين المسلمين بأهنا من المكفر

بأن يشرع للناس شيئ ا  وأنزل عليه القرآن ليبلغه للناس، وما أذن له ااهلل أرسل محمد  

                                                           

محمد جميل بن محمد بن مصطفى بن حسين بيهم: مؤرخ، باحث، لبناين، من أعضاء  (1)

 مجمع اللغة العربية بدمشق، والمجمع العلمي العراقي.

 .(ده1398هدد( وتويف سنة )1305ولد يف بيروت سنة )

 وله عدة مؤلفات، من أبرزها:

 فلسطين أندلس الشرق. -

 فلسفة التاريخ العثماين. -

 دة يف تاريخ العرب. الحلقة المفقو -

 ( تأليف أحمد العالونة.172انظر )ذيل األعالم: 

 .لمحمد جميل بيهم «85الحلقة المفقودة: » (2)

 «.15البيان االشتهار: » : فوزان بن سابق بنقاله الشيخ فوزان  (3)
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 .(1)«من عنده

و الموصلي والعبارات الرائعة، قول االلطائف أيض  ومن  سو  العالمة عبد اهلل الح 

فال داعي بعد ذلك ألن ي رمى القائل هبا »: بعد تقريره لبعض المسائل: 

بالوهابية أو ي نبز هبا؛ إذ يلزم من ذلك أن يكون أبو حنيفة وأصحابه وهابيين! وهذا 

يفهم ما يقول؛ إذ من المعلوم أن الوهابية لم تكن إال بعد الحنفية  ال يقوله عاقٌل 

 .(2)«بأكثر من ألف سنة

 

فانظر إلى ما أو بطالهنا  صحة دعوةٍ  ن تعرفوإذا أردت أيها القارئ الكريم أ

 ا وما تدعو إليه وترتكز عليه. آثاره

التي رفع لواءها اإلمام محمد بن عبد  - وإذا نظرنا إلى آثار الدعوة السلفية

 اقاطع   ابرهان   ما تدعو إليه وترتكز عليه وجدناهو -أجزل اهلل له الثواب-الوهاب 

 على صدقها.  بصحتها وشاهد صدٍق 

هذه الدعوة أعادت »:  العالمة إسماعيل بن محمد األنصاري قال

المباركة الدين إلى ما كان عليه يف عهد السلف الصالح فظهر لذلك من اآلثار ما 

 : يلي

 قلع أصول الشرك يف العبودية وهدم آثاره وسد أبوابه.

الرجوع إلى ما يف القرآن والحديث من توحيد األسماء والصفات وتوحيد 

 العبودية بعد أن كاد الجهل بذلك يعم.

                                                           

 (.107المصدر السابق: ) (1)

ية» (2) د  ه   «.130)ص: « شرح الرباهين الم 
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 وكابوس التقليد األعمى. رفع غشاوة الجهل

العناية بالعامة، وذلك بتعليمهم معنى الشهادتين وإلزامهم إقامة الصالة وإيتاء 

الزكاة والصيام وسائر شعائر اإلسالم بعد أن كان بعضهم ال يعرف من اإلسالم 

غير مجرد التكلم بلفظ الشهادتين على ما يف تلفظهم هبا من عوج وال يقومون  اشيئ  

 اجباهتما.بشيٍء من و

جمع شمل المسلمين بعد التفرق وإطفاء نيران الظلم والفتن وتأمين السبل، 

للشيخ أمين بن حسن  "ع السعود إلى طيب أخبار آل داودمختصر مطال"ففي 

ماة هذه أي آل سعود ح  -ومن محاسنهم »( ما نصه 80) «الحلواين المدين ص

ما كان تحت ملكهم من هذه  البالد التي ملكوها، وصار كل ءامنوا أهنم -الدعوة

يسلكها الرجل وحده على  -أي التي ذكرها المختصر قبل  -الرباري والقفار 

بين الحرمين الشريفين، ومنعوا غزو األعراب بعضهم  اخصوص  خفر، بال  حمارٍ 

على بعض، وصار جميع العرب على اختالف قبائلهم من حضرموت إلى الشام، 

يف زمان ابن سعود، وانتقلت  دم الشر  إلى أن ع   واحدٍ  رجلٍ  أوالد   كأهنم إخوانٌ 

وتجد يف بعض األراضي الخصبة هذا  ،األعراب من التوحش إلى اإلنسانية أخالق  

هم يرتعون كأهنم إخوان، وبقربه بيت حربي، وكل   ،وبجنبه بيت عتيبي ،بيت عنزي

 .اهد«آلنكما هو مشاهد ا غريب مثال  ها الأيقول هذه ديريت وال يط اوال تجد أحد  

 : الجهاد إلعالء كلمة اهلل عز وجل، قال الشوكاين يف مرثيته بعد تعزيته فيها

 آلل الشدديخ وأضددعافها للمقددرنين كلهددم 

 

 هددداة العددروى مددن محتددوى فددرع وائددل  

 هددم الندداس أهددل البدداس يعددرف فضددلهم  

 

 جميددددع بنددددي الدددددنيا فمددددا للمجددددادل  

 لقددددددد جاهدددددددوا يف اهلل حددددددق جهدددددداده  

 

 (1)اموا بدددالظبى كدددل مائدددلإلدددى أن أقددد  

 
                                                           

د بن عبد الوهاب وآثاره العلمية ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن حياة الشيخ محم (1)
= 
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رحمة اهلل عليهم -وقال العالمة عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

يف هذه األجواء ويف هذا المجتمع الحالك بظلمة الضاللة والبدعة » :(1)-اجميع  

قام شيخ اإلسالم المجدد محمد بن عبد الوهاب بدعوته، فحارب  ،والفساد

  وأعلنها يف المأل بأن دعاء غير اهلل من ملٍك  به، االشرك باهلل مستعين  
 
  أو نبي

 
 أو ولي

باهلل تعالى، وأن من اتخذ بينه وبين اهلل وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فإنه  شركٌ 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/150عبد الوهاب )

سليل العلماء معالي الشيخ عبد العزيز بن العالمة محمد بن  العالم الرباين (1)

 هد(.1337يف الرياض عام ) إبراهيم آل الشيخ، ولد 

 الكثير من المناصب؛ منها:  وتولى 

 مدينة الرياض.رئيس المجلس البلدي ب -

 خطيب مسجد الملك عبد العزيز يف المربع. -

 مدير للمكتبة السعودية. -

 نائب رئيس القضاة. -

 مدير معهد الرياض العلمي.  -

 الرئيس العام لهيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير.  -

هد(، تاركًا العديد من 1426يف الرياض ودفن بمقربة العود عام ) وتويف 

 لفات، منها:المؤ

 أوضح المسالك لمعرفة أحكام المناسك. -

 تحفة الحاج.  -

 كما جاءت هبا السنة. ملسو هيلع هللا ىلصصالة رسول اهلل  -

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الماضي والحاضر.  -

 الفتح الرباين مختصر تفسير اإلمام العالمة محمد بن علي الشوكاين.  -

يز بن محمد بن إبراهيم آل انظر )من أعالم القضاء معالي الشيخ عبد العز

 ( إعداد حمد بن عبد اهلل بن خنين.الشيخ 
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، وما درج عليه ملسو هيلع هللا ىلص يكفر بإجماع المسلمين، دليله يف ذلك كتاب اهلل وسنة رسوله

من  احسان، كما حارب كثير  م بإهالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبع

المنكرات والمحرمات يف الشرعية اإلسالمية من تعاطي السحر واالعتقاد يف 

وغير ذلك مما علق  وشؤمٍ نحٍس  الطيرة واألنواء واالعتقاد بأن من األيام أيام  

من  سبه يف أذهان العوام يف كثيرٍ ورا، وال زالت امباح   اواعتقدوه أمر  بأذهان الناس 

سالمية. ومن األمور األساسية التي ركزت عليها تلك الدعوة السلفية البالد اإل

إقامة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ونادت الدعوة 

السلفية بوجوب الجهاد يف سبيل اهلل؛ لتكون كلمة اهلل هي العليا ودينه هو الظاهر. 

اإلسالمية يف كل شئون الحياة، وأنه ال  بتطبيق الشريعة اونادت الدعوة السلفية أيض  

قلع المنكر من جذوره رشد إليه وت  تدعو إلى الخير وت   بد من أن تكون يف الناس أمةٌ 

 .«حذر منه وفق ما جاء به دين اهلل الذي ارتضاه لعبادهوت  

 : بعض رسائله يف  وقد صرح اإلمام بهذا فقال

على الوجه المشروع، وإيتاء وندعو الناس إلى إقام الصالة يف الجماعات » 

الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت اهلل الحرام، ونأمر بالمعروف وننهى عن 

 .«المنكر

الذي ندين اهلل به عبادة اهلل وحده ال شريك له، والكفر بعبادة »:  وقال

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص غير اهلل ومتابعة الرسول النبي األمي

 

Y Z 
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 الوجه الرابع
 اإلمام  نصفني عل ثناء العلماء وامل
 صالحيةودعوته اإل  حممد بن عبد الوهاب

بيان عقيدة عد بو ،يف باب الردة والعقيدةموازنة بعد تلك ال ،أيها القارئ الكريم

 األئمة وفقهاء   التي وافقه عليها فحول    والمصلح اإلمام المجدد الهمام

اء والمنصفين العلماء ثن»: الوجه الرابع وهوبالرسالة  يحسن أن نختم هذه ،الملة

ر  -«صالحيةاإل ودعوته م محمد بن عبد الوهابعلى اإلما وحه ون و  س  اهلل ر  ق د 

ه ريح   .بالحسنى اوختم لنا جميع   -ض 

 :  قال اإلمام الصنعاين والنجم اليماين

 محمدددددددد الهدددددددادي لسدددددددنة أحمدددددددد 

 

 فيددا حبددذا الهددادي ويددا حبددذا المهدددي  

  لقددددد أنكدددددرت كددددل الطوائدددددف قولددددده 

 

 بددددال صدددددر يف الحددددق مددددنهم وال ورد  

 ومددددددا كددددددل قددددددول بددددددالقبول مقابددددددل  

 

 وال كدددل قدددول واجدددب الطدددرد والدددرد  

 سددددوى مددددا أتددددى عددددن ربنددددا ورسددددوله  

 

ا عددددن الددددرد    فددددذلك قددددول جددددل قدددددر 

 وأمددددددددا أقاويددددددددل الرجددددددددال فإهنددددددددا  

 

 تدددددور علددددى قدددددر األدلددددة يف النقددددد  

 وقدددددد جددددداءت األخبدددددار عنددددده بأنددددده  

 

 ع الشدددريف بمدددا يبددددييعيدددد لندددا الشدددر  

ا مدددا طدددوى كدددل جاهدددٍل    وينشدددر جهدددر 

 

 ومبتددددددٍع منددددده فوافدددددق مدددددا عنددددددي  

 ويعمددددددر أركددددددان الشددددددريعة هادمددددددا  

 

 (1)مشاهد ضل الناس فيها عدن الرشدد  
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 : وقال العالمة محمد بن أحمد الحفظي 

ا  ا أبددددددددد  ددددددددا مسددددددددتحق   الحمددددددددد حق 

 

 هلل رب العدددددددددددددددددددالمين أبددددددددددددددددددددا  

 ع مصددددددلي ا علدددددددى الرسددددددول الشدددددددار 

 

 يوآلدددددددددددده وصددددددددددددحبه والتددددددددددددابع  

 يف البدددددددددء والخددددددددتم وأمددددددددا بعددددددددد  

 

 فهدددددددددددددددذه منظومدددددددددددددددة تعدددددددددددددددد  

 حركندددددددي لنظمهدددددددا الخيدددددددر الدددددددذي  

 

 قددددد جاءنددددا يف آخددددر العصددددر القددددذي  

 مدددددن المشدددددارق  يلمدددددا دعدددددا الدددددداع 

 

 بدددددددددأمر رب العدددددددددالمين الخدددددددددالق  

ا    وبعدددددددددددددث اهلل لندددددددددددددا مجددددددددددددددد 

 

ددددددا مجتهدددددددا    مددددددن أرض نجددددددٍد عالم 

 المحمددددددي  شددددديخ الهددددددى محمدددددد 

 

 (1)األثددددددري األحمدددددددي يالحنبلدددددد  

من سيرة  اونقص عليك شيئ  »:  قال العالمة محمود شكري األلوسيو 

من أخباره وأحواله، ليعلم الناظر فيه  االشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونذكر طرف  

حقيقة أمره، فال يروج عليه تشنيع من استحوذ عليه الشيطان وأغواه، وبالغ يف كفره 

قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسالته  :هواه، فنقولواست

وما ثبت بخطه، وعرف واشتهر من أمر  ،ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه

دعوته، وما عليه الفضالء والنبالء من أصحابه وتالمذته، أنه على ما كان عليه 

اهلل، وإثبات صفات  السلف الصالح، وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى يف باب معرفة

خبار النبوية، كماله، ونعوت جالله، التي نطق هبا الكتاب العزيز، وصحت هبا األ

يثبتوهنا، ويؤمنون هبا، ويمروهنا : بالقبول والتسليم ملسو هيلع هللا ىلص وتلقتها أصحاب رسول اهلل

: إلى أن قال «كما جاءت من غير تحريف وال تعطيل، ومن غير تكييف وال تمثيل

دة واإللهية فال خالف بين أهل اإلسالم فيما قاله الشيخ وثبت وأما توحيد العبا»

 .(2)«عنه من المعتقد الذي دعا إليه
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وأما مسائل القدر والجرب واإلرجاء واإلمامة والتشيع ونحو »:  وقال

فيها على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة  اذلك من المقاالت والنحل فهو أيض  

ه القدرية النفاة، والقدرية المجربة، وما قالته المرجئة، الهدى، والدين يربأ مما قالت

 «ملسو هيلع هللا ىلص والرافضة، وما عليه غالة الشيعة والناصبة، ي والي جميع أصحاب رسول اهلل

ويربأ من رأي الجهمية القائلين بخلق القرآن ويحكي تكفيرهم عن »: إلى أن قال

اتباع )عبد اهلل بن بية ال  جمهور السلف أهل العلم واإليمان، ويربأ من رأي الك  

 .(1)«ٍب ال  سعيد بن ك  

ويخالف الجهمية يف كل ما قالوه وابتدعوه يف دين اهلل، وال يرى »:  وقال

وسنته يف  ملسو هيلع هللا ىلص ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق المخالفة لهدي رسول اهلل

والخلوات واألذكار المخالفة للمشروع وال يرى ترك السنن واألخبار  العبادات

خالف ذلك باجتهاده، بل السنة أجل يف صدره  ومذهب عالمٍ  وية لرأي فقيهٍ النب

 .(2)«من كان اكائن   وأعظم عنده من أن ترتك لقول أحدٍ 

تقوم به الحجة من  وال يرى إيجاب ما قاله المجتهد إال بدليلٍ »:  وقال

ويوالي األئمة األربعة؛ ويرى فضلهم  .لغالة المقلدين االكتاب والسنة خالف  

يقصر عنها المتطاول؛ ويوالي  ورتبةٍ  وإمامتهم وأهنم من الفضل والفضائل يف غايةٍ 

من أهل الحديث والفقه والتفسير؛ وأهل الزهد : كافة أهل اإلسالم وعلمائهم

والعبادة؛ ويرى المنع من االنفراد عن أئمة الدين من السلف الماضين برأي 

يتبع وما ليس من أقوال  ليس له أصٌل ، فال يحدث يف الدين ما ، وقول مخرتعٍ مبتدعٍ 

الوعيد أهل العلم واألثر؛ ويؤمن بما نطق به الكتاب، وصحت به األخبار، وجاء 
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ين وأموالهم وأعراضهم؛ وال يبيح من ذلك إال ما ملمن تحريم دماء المس: عليه

أباحه الشرع وأهدره الرسول، ومن نسب إليه خالف هذا فقد كذب وافرتى وقال 

 .(1)«به علم، وسيجزيه اهلل ما وعد به أمثاله المفرتينما ليس له 

رسول اهلل من  اوقد قرر رحمه اهلل تعالى على شهادة أن محمد  »:  وقال

بيان ما تستلزمه هذه الشهادة، وتستوعبه وتقتضيه من تجريد المتابعة، والقيام 

 ملسو هيلع هللا ىلص يم سنتهبالحقوق النبوية من الحب والتوقير، والنصرة والمتابعة والطاعة، وتقد

، والوقوف معها حيثما وقفت، واالنتهاء حيث انتهت يف أصول وقولٍ  على كل سنةٍ 

الدين وفروعه، باطنه وظاهره، وخفيه وجليه، كليه وجزئيه، ما ظهر به فضله، 

درك يف ، وال ت  شق غباره، ال ي  ، وصاحب آياٍت وتأكد علمه ونبله، وأنه سباق غاياٍت 

عداءه ومنازعيه، وخصومه يف الفضل وشانيه، يصدق وأن أ البحث واالفادة آثاره.

 : عليهم المثل السائر، بين أهل المحابر والدفاتر

 حسدددددوا الفتددددى إذ لددددم ينددددالوا سددددعيه 

 

 فالنددددددداس أعدددددددداء لددددددده وخصدددددددوم  

 كضددددددرائر الحسددددددناء قلددددددن لوجههددددددا  

 

ا وبغي ددددددددا: إندددددددده لدددددددددميم!     حسددددددددد 

 
 فضائل والبصائر.أهل ال ]على[من المناقب والمآثر ما ال يخفى  وله 

اهلل به من الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عباد اهلل المؤمنين، ومما اختصه

وما حكيناه عن الشيخ حكاه أهل »: إلى أن قال «على مسبته، والتعرض لبهته وعيبه

 .(2)«ومفصال   المقاالت عن أهل السنة والجماعة مجمال  
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 :  الفارسيالشافعي عمران بن علي  الا م  العالمة وقال 

 الشدددديخ شدددداهد بعددددض أهددددل جهالددددة 

 

مددددددد      بدددددددعوة أصددددددحاب القبددددددور اله 

 ورأى العتددددددددددداد القبدددددددددددور تقرب دددددددددددا  

 

 بالددددذبح والنددددذر والصددددنيع المفسدددددد    

 فأتددداهم الشددديخ المشدددار إليددده بدددالنص  

 

 ح المبددددددددددين وبددددددددددالكالم الجي ددددددددددد    

 يدددددددددددددددددعوهم هلل أن ال يعبدددددددددددددددددوا  

 

 (1)إال المهدددديمن ذا الجددددالل السددددرمد  

 
 .(2)«العالم األثري واإلمام الكبير»:  وقال العالمة ابن بدران الحنبلي

صلح محمد »:  قال العالمة محب الدين الخطيبو ولما قام الشيخ الم 

الثابتة يف  بن عبد الوهاب يدعو إلى ذلك، إنما كان يدعو إلى العمل بأوامر الشرع

مه إلى هذه الدعوة  كتاب اهلل والصحيح من سنة رسوله وسيرة السلف، وقد تقد 

 .(3)«كثيرون من فحول اإلسالم

وانتقل الشيخ إلى رحمة اهلل ورضوانه يف ذي القعدة سنة »:  وقال

سنة قضاها بالعلم والعبادة والدعوة إلى الحق، وهو  92عن عمٍر ناهز هـ 1206

. وقد اوال كثير   نزيه اللسان، عفيف النفس، طاهر الذيل، ال يبتغي من الدنيا قليال  

ج عليه عشراٌت من العلماء والقضاة والمؤلفين والمرشدين  .(4)«تخر 
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:  ارئيس قسم الدراسات بجامعة دمشق سابق   وقال العالمة وهبة الزحيلي

ا للحقيقة، ال إلرضاء أحٍد، وعمال  » : بمبدأ القرآن العظيم ومما ال شك فيه، إنصاف 

دعاة كان من أجرأ أصوات الحق، وأكرب  (ژ ژ ڑ ڑ)

اإلصالح، والبناء والجهاد إلعادة تماسك الشخصية اإلسالمية وإعادهتا لمنهج 

دعوة  الشيخ محمد بن عبد الوهاب يف القرن الثاين عشر الهجري : السلف الصالح

( لتجديد الحياة اإلسالمية، بعد ما شاهبا يف أوساط العامة الثامن عشر الميالدي)

ات، فكان ابن عبد الوهاب بحٍق، زعيم من خرافات، وأوهام، وبدع، وانحراف

النهضة الدينية اإلصالحية المنتظر، الذي صحح موازين العقيدة اإلسالمية 

الناصعة، وأبان حقيقة الوحدانية والوحدة والتوحيد الخالص هلل عز وجل، وأن 

ا على عقب، للعمل الكامل بالقرآن والسنة  العبادة هي التوحيد، وحّول الشراع رأس 

ظاهر الرتف والبدع، وتحطيم ما علق بالحياة اإلسالمية من أوهام، والعودة ونبذ م

ا،  إلى الحياة اإلسالمية األولى المبسطة التي ال تعرف غير الجهاد الدائم منهج 

ا، والتزام أخالق اإلسالم قانون ا ومظهر   ، وبروز دور العقل اوقصد مرضاة اهلل مسلك 

ما ال نص فيه أو ما فيه نٌص ظني، بغية تقدم والفكر، والجد والعلم واالجتهاد في

األمة، وتصحيح مسار حياة العامة التائه أحيان ا، ألن دين اإلسالم ال يعرف الخرافة 

 .(1)«والجهل والضاللة، فكانت يف وسط شوهت فيه مبادئ اإلسالم ومناهجه

إن كل  منصٍف مخلٍص، متجرٍد واٍع لمبادئ اإلسالم وأحكامه، »:  وقال

يجد فيما دعا إليه المصلح محمد بن عبد الوهاب الداعية الكبير أي انحراٍف أو ال 

مجافاٍة أو مصادمٍة لما جاء به اإلسالم، وإنما دعوته تمثل مبادئ الشرع األصلية، 
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 .(1)«يف اإلسالم ا، فهي ليست بدع  اونزعة  ومظهر   اودم   اوهي إسالميٌة روح  

تشار باألمانة العامة للجامعة العربية المس- (2)نقرة يوقال الدكتور التهام

ومن بين هؤالء »: -زيتونية للشريعة وأصول الدينبتونس، واألستاذ بالكلية ال

المجددين المصلحين صاحب الدعوة السلفية شيخ اإلسالم. محمد بن عبد 

 .(3)«الوهاب

)الحق  يف: –رحمه اهلل تعالى  –وقال اإلمام عبد الكريم بن فخر الدين الهندي 

لم »: ما تعريبه «الصواعق اإللهية بالفارسية»: المبين(: قال يف برواية الثقات أن قد ع 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان إمامًا من أئمة الطريقة، آمرا بالمعروف 

المشروع، ناهيًا عن المنكر الممنوع، وحاز قصبات السبق على كرباء المعاصرين 

بالسنة واالجتناب عن الشرك والبدعة ، ولم له يف الدعوة إلى التوحيد واالعتصام 

 .(4)«يكن يف مشام خاطره رائحة من طلب الرياسة

أن الشيخ وأتباعه جاؤوا بعقيدة ال للقارئ الكريم يتبين النقول اليسيرة  هوهبذ 

تعارض النقل الصحيح وال العقل الصريح، وال هتدم الدين الحق وال اإليمان 

، على دعاة (5)استعدوا األقالم؛ لتهييج الطغامالذين الظلمة وأن قول الصدق، 

 : اإلسالم

                                                           

 (.303/ 2المصدر السابق ) (1)

 .صاحب كتاب سيكولوجية القصة يف القرآن (2)

محمد بن عبد الوهاب ودعوته إلى التوحيد ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد  (3)

 .(1/49) الوهاب

 .-رحمه اهلل تعالى- بن سابقلشيخ فوزان ل (43)ص: « البيان واالشتهار»نقال  عن  (4)

 أراذل الناس وأوغادهم. (5)
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، وكفر العامة إن محمد بن عبد الوهاب جاء بديٍن جديٍد ومذهٍب خامسٍ  "

 "والخاصة وسلك المسالك الوعرة

 ال ماء فيه وال ري، وإكليٌل  خادعٌ  جوفاء، وسراٌب  ، وزينةٌ ٍق من ور   إنما هي بناءٌ 

 .(1)الطغاة على رؤوس أولئك العتاة كبير   من الخزي والعار وضعه الشيطان  

فأما الذي جاء يف ذم »: «الحق المبين»: يف  الكريم الهندي قال اإلمام عبد

ألنه هدم أسباب أعدائه وعامة عداوهتم له الشيخ محمد بن عبد الوهاب فمن 

ڦ ڦ ڦ ڄ ): ق ذلكاالشرك، وخرب بنيان الباطل، ودعا إلى التوحيد مصد

شاهٌد على ذلك : له «التوحيد»وكتاب  [8: بروج]ال (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

مفيد، وإن كان هو من نوع البشر غير معصوم. لكن كالم األعداء فيه غير و

 .(2)«مقبول

ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان »: يف موضع آخر  وقال

للسنة يف المشرب وكذلك أتباعه إلى اآلن، فاهلل  ايف المذهب، ومتبع   احنبلي  

مستعان على ما قالوه فيه من البهتان وهذا من العادة المستمرة للمشركين، كانوا ال

كما  «محمد»عوض  «مذمم»ويقولون له  «صابئين» ملسو هيلع هللا ىلص محمد بيقولون ألصحا

 .(3)«ڤيف البخاري عن أبي هريرة 

 

                                                           

يخ اإلمام محمد بن عبد الشبهات التي أ ثيرت حول دعوة الش»اقتباس من رسالة: هذا  (1)

 بن عبد الوهاب، ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد للدكتور عبد الرحمن عميرة« الوهاب

 ( بتصرف.2/15)

 .-رحمه اهلل تعالى-الفوزان  بن سابقللشيخ فوزان  (43)ص:«شهارالبيان واال»ال  عن نق (2)

 (.3533أخرجه البخاري ) (3)
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إن هذا المذهب الجديد قديم معنى، والواقع أنه  » :وقال الدكتور طه حسين

لمعاصرين، ولكنه قديم يف حقيقة األمر، ألنه ليس إال الدعوة جديد بالنسبة إلى ا

هو دعوة  القوية إلى اإلسالم الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية

 .(1)« خالصًا هلل ملسو هيلع هللا ىلصإلى اإلسالم، كما جاء به النبي 

فالحمد هلل الكريم الوهاب الذي قيض لنصرة الملة وبيان المحجة اإلمام  

، فكشف وجه الحق، -هريح  ض   ر  و  وحه ون  اهلل ر   س  د  ق  - الوهابمحمد بن عبد 

وأشرق أنواره، وأوضح معالمه، وأحرق جراثيم الشرك، ونسف عجله، وتحمل 

يف سبيل ذلك البالء والعناء، وشق بيده طريق السعادة والعزة، وخلف من بعده 

رثة األنبياء ميراث الكرامة والرفعة، فمن أخذ به أخذ بحٍض وافٍر، وكان من و

 والمصلحين الشرفاء. 

ومن عرف الرجال بالعلم »:  فهو كما قال اإلمام عبد اللطيف آل الشيخ 

عرف حال الشيخ ورسوخه ومتانة علمه ودينه، وأنه يحلق بأكابر السلف 

ر عصره  .(2)«وعلمائهم، وإن تأخ 

يدهم، وأما خصوم  اإلمام  المجدد  والهمام  الموحد  فقد سجلوا الخزي بأ 

وتركوا ميراث الشؤم والشقاوة من بعدهم، وفضحوا أنفسهم بأقالمهم، وسودوا 

 وجوههم بمحابرهم. 

  

                                                           

نقال  عن رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته اإلصالحية ثناء  (1)

 - 1/369) العلماء عليه ضمن مجموعة الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي 

370.) 

 «.76لظالم: مصباح ا» (2)
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 : وما هم إال

دددددددا  ن ه 
ي وه 
دددددددا ل  م  ة  ي و  ر  دددددددخ  ٍح ص 

ن ددددددداط   ك 

 

ددددل     ع  و  ن دددده  ال  ر  ددددى ق  ه  أ و  ا و  ه  ددددر  ددددم  ي ض  ل   ف 

غ قلوبنا ز  وال ت   ،ةوأمتنا على اإلسالم والسن ،اللهم أحينا على اإلسالم والسنة 

  .بعد إذ هديتنا

 .وعلى آله وصحبه وسلم ،وصلى اهلل على خير من أرسل ،واهلل أعلم وأحكم، هذا
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