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اثبمتدمة

وصحبهوعفاق محمد نسنا علئ والسلام والملأ٠ العالمين، ربح لله الحمد 
بعدتأمحا أجمعين، 

الوهاب،عبد بن محمد الإمام الشيح جددها التي الإصلاحية الدعوة تزال فلا 
مفيدة،مقالة يطر أو بديعا، بحثا يقدم أن أراد لمن رحبا مجالا " الله"—رحمه 

بهذهيتعلق حفيا أمرا يفلهر أو شائكة، نقية يحرر أو مشكلة، مسألة يحقق أو 
والتكرار.الرتابة عن بعيدا الدعوة، 

حفي،ؤإبراز حديد، لإخافة مجحاوله دارمشرزياذح،أإ، الموسوم الكتاب، وهدا 
منالكتاب، هذا ؤيتكول الإصلاحية، الدعوة هدم بقضايا متعلق مشكل وتحرير 
و»امقالأتإ«:»أبحاُث،« شمن: 

محكمة:أ؛حارثا أربعة نهى الآبحا'ث، أما 

•الإصلاحية* الدعوة لعلماء تهلبيقي التموذج العقدية النوازل التعامل»ع . ١ 

اامراحعاُتحالوهاب، عبد بن محمد الشخ دعوة من معمر بن عثمان مؤنق، ٢. 
عفالق*.ابن راش حلال من 

بنجد.لفية الالدعوة علماء محير من دعوية حوابإ ٣. 

بنمحي بن علي بن يمان بن الوعاب عبد بن محمد أنه وذلك، الإمام، أجداد أحد إلى به ن)١( 
التميمي.اسرف• بن محمد بن بريد بن راشد بن احمد 









النوازلمع التعامل 

الإصلأح؛Lتر١؛اثاوعوة سبماء تْلسمي نموذج 

!٤٢٩الرشد)بمكتبه للمؤلم٠ محكمة، علمية البحوث كتاب صمن طبع ( ١ ) 







عن1هاسيخاتها^محادنيِالإهممتي مممغساوؤب 

منالأعلام أولئك عليه ما يلحظ وتراحمهم نجل علماء تراث التافلوني ؤإن 
بينحمعوا فقد الوقانع، لتلك وفقه الفهم، في وسلامة العلم، في ورسوخ تحقيق 

الوقائع،لتللئ، الملائم تعالئ الله حكم فقه وبتن الحوادث، لتلك، المحيح التصور 
عليها.وتزيله 

يمكنالعلماء، أولثلث، بها عني التي العقدية النوازل أهم استقراء حلال ومن 
الأتية؛الأمور في حصرها 

والراء.الولاء ائل ومتوحدالمادة يي نوازل ١• 

نوازلفيالحكمواليامةالشرعية.٢. 

ادعاصرةوالأفكارالوافدة.ام، Juنوازلفيال٣. 
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العقيهالنوازل مع التعامل 

الكثيروأن والوقاغ، الوارل حلول عند التوحيد هدا تحقيق الشخ ؤكد ي~ 
فقالوالإشكالأت، الوقاغ ورود عند ذلك عنه يغيب ولكن التوحيد، هدا يعلم قد 

وقعنحفإذا بلسانه، ؤيعرفه هدا يتعلم عالينا وقرأ واجهناه ممن كثيرا ررإن الشح• 
يمالاثحلا الله رسول أن نعرف نحن المشركين بعض قال إذا بل يعرفها، لم المسألة 

أنؤيفلن حيرا، الله جزاك يقول• الله، هو الفار النافع وأن صزاط ولا نفعا لنفسه 
بهأم الذي الربوبية توحيد هو هدا أن سنة من أكثر نعله وتحن التوحيد، هو هدا 

الخشركون«اا/

وأنواعه،الشرك معنى بين كما العبادة، توحيد وبيان بتعريف الشيح ني ع— 
كماالكتاب هذا فموصؤع التوحيدء، ءكتاب مؤلفاته وأهم أول في وؤل مجبهو كما 

توحيدمن رمله به الله بعث، ما بيان ٌفى حن• بن الرحمن عبد الشيخ تلميذْ يقول 
ينافىأو الأكبر، الشرك من ينافيه ما وذكر والستة، الكتاب من بالأدلة وبيانه العبادة، 

إليهاار'أا.أويوصل ذلك من يقرب وما ونحوه، الأصغر الشرك من الواحب، كماله 

بنمحمد الشيح شيخنا عزفه فقد وأنواعه الشرك ، تحريف®وأما أيمات ويقول 
وحقيه،وحليه وأقسامه، أنواعه فذكر التوحيد، كتاب فى الله رحمه الوهاب عبد 

غيرهقى مجموعا تجده لا اك عمما العبادة، في رك الحموصا وأصغره، وأكبره 
مءللثا،لم.الشرك بترك إلا يوحد لا ازفع الإيمان فإن انملولأئ،، الكتب من 

أهلبواقع والمعرفة تعالئ، الله دين في الفقه بين جامعا الشيخ كان لما و~ 
يعالجفالشيخ المخاؤلثون، يفهمه بما العبادة توحيد عرف لن.ا وحالهم، عصره 

٢(.١ ٢، • )صى الشخصية٠ لرماتل ١٠الوهاب، عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ( ١ ) 
يتحالج؛د)ا/يآل)٢( 
•")(.U/Y_)الدرر )٣( 



والديلكلسيد، العامة عند متداولة باسماء الإلهية توحيد تمية وهى واقعة، نازلة 
واقعحب ومهبه، التوحيد معنئ تقريب إلئ سعئ ثم ومن ونحوهما، مز.. فيه 

الأتتة•تقريراته في كما وحالهم المخاطبين 

الإلهفإن الله، إلا إله لا هوللق، معئ هو التوحيد اروهدا الله: رحمه يقول 

أوأومجرة أوولئا أونئا ملكا كان سواء الأمور هذه لأحل يقصد هوالذي عندهم 
ذللت،أن يعلمون فإلهم المدبر، الرازق الخالق هو الإله أن يريدوا لم أوحئا، فبزا 
فأتاهم#المد،، بلفظ زماننا ش المشركون يعني ما بالإله يعنون ؤإنما وحده.. لله 

،.١١٠وهيلأإلهإلأالاكالتوحيد إلئكال٠انالضهدءوهم 

اللغايت،أن فمعلوم الر، فيه الدي الإله أن *وأمافولي• موصعآحرث في ؤيقول 
وءالشخ،#اليد، عوامنا يسمونه الذي والإله العري،، عند فالمعيود تختلف،، 
لأنررالرء؛ عوامنا يميه ما الألوهية يسمون الأولون والعرب، الث،. فيه وءالدي 

ؤيخافويرحي، يدعي أن بملح وكونه والفر، النفع علئ هوالقدرة عندهم السن 
لُّلكس"'.

فيالعامة تسميها التي هي الألوهية هده أن ءافاعلم ثالث،: موصع في ويقول 
الشيخ،الفقراء يسمونه وهوالذي الر، فيه الذي معناه والإله والولاية، الر زماننا 

الخلقلخواص جعل الله أن يظنون ألهم وذللث، ذلك، السيدوأثباْ العامة مونه ؤي
واسطةويجعلهم بهم ويتمث، ؤيرجوهم، إلهم يلتجئ الإنسان أن يرصئ منزلة 

الاله،أمأ،.وبين بينه 

كشف،اكهات)صهآ(.)١( 
(.١٧ا/ غام) ابن -ارخ واظر: (، ١ • ٦ غام)Y/ ابن تارح )٢( 
٢(.٤ اكأص)_Y مهاج وانظر: (، ٤٢٦ أ/ محام) ابن تاريخ )•٢( 



















العقديةالنوازل مع التعامل 

ورسولهلله وغضثا مناولا والكمر التفاق إلئ الملم نسب إذا الرجل ®إن 
وقصده،نيته علئ يثاب بل به، يأثم لا بل بدلك، يكفر لا فإنه وحظه، لهواه لا ودينه 
أهوائهملخالقه ويبيعون يكفرون فإنهم والبيع، الأهواء أهل بخلاف، هدا 

/وبدعوه،اأ كمروه ممن بدللث، أولئ وهم ونحلهم، 

قال،المسلمين من رجلا أن قدر ®فلو حزت بن الرحمن عبد الشخ ؤيقول( 
إلىذللثح في مستندين كفر، أنها على العلماء نص قد بأمور تلطخوا قد أناس في 

لأحدجائر فغير الأعمال، تللئ، س الله يكره لما وكراهة لله غيرة والمنة، الكتاب 
؛.لمافهوالكافرار كمرممحن حقهم في يمول أن 

وتأولجهل من الأهلية عوارض مراعاة في متفاوتة العلماء أفهام وأن ميما لا 
كانمواء الأحر، العالم يعير لا ما مثلا بالجهل أحدهم يعدر فمد ونحوها، و-حءإأ 

زمان.أو حال أو شخص، حق أوفي الاعتماد، ائل ممن مسألة في ذلك، 

وفتن،حروب تركي— بن فيصل الإمام وفاة "بعد حولها وما نجدا أصابت، . ٢ 
والخللاللس فويع الخالجمح،، العدو فتدخل الوعوق، أعداء إلئ بعضهم فلجأ 

فجوزبالكفار، الاستعانة ومسألة الملمين صد الكفار مظاهرة مسألة بين 
الدعوةعلماع حزر وقل- بالكفار، استعانة مجرد أنها منه خلنا الظاهرة تلك يعضهم 

ردةالإسلام دار س وتمكينهم ومظاهرتهم الكفار فتولي المسالتين، بين الفرق، 
[،٥١لاّئلةت ب ممنر ظدم> يظ' بمويم دُن ؤ تعالى• لقوله الملة؛ عن وخروج 

فيهابؤخ والتي، فيها الخنانع الاجتهاد ائل ممن مسألة فهي بهم الاستعانة وأما 
الخلاف،.

ء٤  ٢٣انماد)f/ خير مدي ني زادالماد )١( 
الدررالب)\//\/ا"آ(.)٢( 



مجِرٌئلنظبِسْبجهانق 

النازلة.هذه شأن في حن ين الرحمن عيد بن اللهليف عبد الثثخ يقول 
وعدمناتله، دين صعق علمي دل فول أودين، إمام لخم جاووا بأنهم "والقول 

منوأعجب . والل|ول.. معرفته وعدم الهوئ، لل.اءي وانقياده عقله، وصعق بصيرته 
فيهارالمختلف، والصورة ذلك، بإباحة والجزم العلم، أهل الئ جوازه ية نهذا 
تعينن لا )إنا حدينا في مبوؤل هو كم-ا ؤإباحتها، بجوازها القول صعق، محع 

وتخليهتولية حقيقتهاI الصورة وهذه أحرئ• ومسألة هذه، غير صورة هى بمشرك( 
ظاهرة،أآ،.وحيانة 

معهم،والإنامحل واليئ اتكافرين عداوة بين الفرق الدعوة علماء ثن ٣. 
معهم•العدلوالر لاننافي وعداوتهم فينمهم 

ارأماقايأدت حن بن الرحمن عبد بن اللهليفح عبد الشح سطره ما ذلل؛، ومن 
فالذى٨[، ]اJمتخة: ي ؤ تعالئ: قوله 

والعدلالبر عن ينههم لم بأنه المؤمنين لعباده ذكره جل الله من إخبار هذا أن يظهر 
يخرجهمولم الدين في يقاتلهم لم إذا الملل أهل من كافر أي معاملة في والإنصاف، 

هذاعلل ولذا شرعا، محبوب مطلوب والإنصاف والإحسان الخول إذ ديارهم، من 
٨[.ت ]الممتحنة ي محناألمسطهن آلكن إن ؤ 1 تعالئ بقوله الحكم 

لهيهتعالى ذكر لما أنه ، الآى١ من قبلها لما الأية مناسبة ووجه نالت أن إلئ 
ذكرنم بالمودة، إليهم يلقون أولياء وعدوهم عدوه اتخاذ عن المزمنين عباده 
يؤمنوا،حص الخشرين، نومهم من وبراءتهم قولهم في معه آمن ومن خليله حال 

بالكفار.الأّتعانأن مالة يعتي )١( 
٣(.١ ٦ ٣،  ١٥)؛/الجدية والماثل الرسائل مجموعة وانظرت باحتمار، السنية® ءالدرر )٢( 
وهدمعدزى لأئقتيرؤأ ءامتإ أزمث الممت٠محة سورة في تعار توله بمي ^٣، 

لالمت>نة!ا[.

٣٠



العقديةالنوازل مع التعامل ل١( 

والمحيلالبر أن يظن أو أحد يتوهم أن حيف حسنة، أمحوة المؤمنين لعباده أن ويكر 
هذايدفع أن فناب البراءة، من به وأمر الموالاة، من عته نهئ ما صمن في داحلأن 

ةفيأقبلاسحتة:خ[اآ،،ا.
،،ونحوه١٢والشراء البيع في الكفار مع التعامل حواز الدعوة أئمة بين كما 
الدين.إظهار علئ القدرة بنرؤل التجارة أحل من الكفار ديار إلئ الفر وجواز 

حففلمع للاتجار الأءهلار هل.ه إلئ الفر ®وأما المحيي! العلامة قال وكما 
يسافرونزالوا ما والمسلمون ذلان<، من ماغ فلا إظهاره، على وقدرته لدينه العبد 

اللهرحمهم العالم أهل ذلك ذكر وقد ه، الصحابة وفت في الكفر لبلاد للتجارة 
.٢٣١٠عليهيدل ما وذكروا 

وتحقيقتحرير من الدعوة عالماء به تميز ما المجال ^ا في ذكره يجدر مما . ٤ 
معانيعنهم تغيب الناس كان وإذا الظروف، أحللئ، وفي والراء، الولاء ائل م

قرروابل كيلك، يكونوا لم العلماء هؤلاء فإن ،، والحوادث١٤الوازل محي القرآن 
ذك:علي ْثالتن ونورد ووصوح، رسوخ بكل والراء الولاء عقيدة 

وقصدواه ١٢٣٣ستة نجدا آ باشار إبراهيم جيوش هاجمن، لما الأول؛ 
والحاصرة،البائية س محلوايف وهناهرهم وأنصارها، الملقية الدعوة استئصال 

باحممار.( ١٩٠، ١٨٩)"y/ النجدية والساتل الرسائل مجموعت )١( 
(.٥٦٠،  ٩١١٢٠)القديس تأس,يس ٣(، W إ }f الجدية الرسائل مجموعة انظر! )٢( 
)ص.ي(.،الخاوي،، اسرءةاممُالة، )٣( 
(.٣٦٣اظر;مجوعالخاوىلأبنتمة)ب!آ/)٤( 
عدةقاد م، ١٢٠٤سة ممر في ولد مصرا ولاة من باشا، علي محمد بن باشا إبرامم *و )٥، 

٧(،٠ / الأعلام)١ انظر: م.  ١٢٦٤ٌنة مصر في توفي ونجد، الحجاز عر عكرية حملأيت، 
(.٤٣٦r٨٤/١اJجJ)عزان 

٣١





العقديةالنوازل مع التعامل 

ومعاملتهمالكفار مخالهلة مجرد أن عليكم، أثكل الذي أن بلغنا رروقد 
موالاةهي أنها ذلك، لأجل الأم ور عر وغيومهم ونحوها، بمصالحه 

ارالدلأJلا٠من ذللث، فهمتم وربما والأحادث، الآيارت، في عنها المنهي المشركين، 
حمدللمخ^ الن،جاةاا ومسيل وٌن الؤغ، بن الله عبد بن سليمان السيخ ا صنفالكا 
oi ض

لماصنفها سليمان الشخ فإن ا'الدلأئلاا، تصنيف، س_ا لكم تبض قاولا• 
أصله،من الدين اجت؛امحث، وأرادوا وقته، في نجد عالا التركية العساكر هجمت، 

ظهورهم.وأحيوا والحاصرة، البادية من نجد، أهل محن حماعة وساعدهم 

هجمتلما هو ه النجاة راّبيل عتيق بن حمد المبخ تصنيف، ثإ مبوكدللث، 
علناستولوا حتى ساعدهم، من هم وماعد الملمين، بلاد على التركية اكر الع

فانهالعلماء، كلام فهم على يعين مما التصنفا سيبه فمعرفة نجد، بلاد من كر 
مودتهم،ؤإظهار كفرهم، على الكفار موافقة به المراد فإن المعي، ظاهر الله بحمد 

عرلهم والانقياد الءل١ءة ؤإظهار أفعالهم، وتحسين الملمين، عر ومعاونتهم 
كفرهم.

والناظرالملمين، إمام فإنه ذكر، مما ثيء في يقع لم الله وفقه ٢ والامالإ 
الأ.جاب1ارى.الدول من وولأيته رعاياه على التحفظ من له بد ولا ممالحهم، في 

معالتعامل في والمفاسد الصالح تقدير أهمية بنجد الدعوة علماء أدرك ٦. 
قاتلا;حن بن الرحمن عيد بن اللْليفق عبد المخ حررْ ما ذللئ، ومن الكفار، 

معود.ال الرحمن عبد بن العزيز همد الملك وهر )١( 
الدررالنة)ه/يها،غها(.)٢( 

٢٣





اثعقديةالنوازل مع التعامل ١( 

الشرعيةواتمماسة الحكم في نوانل ثانيا: 

الدينهذا فجاء النعمة، وأتم الدين أكل تعالى الله أن بداهة المعلوم من 
كانتمراء الحياة شؤون لجمح ومستوعتا الدارين، لمصالح محقئا العظيم 
الناسنأولى هم الراسخون والعلماء غيرها، أو اجتماعية أو اقتصادية أو سيامية 

الغامدةاليامايت، من يفادها ما وبيان مقاصدها، ومعرفة الرعية، المياسة يفقه 

والحادثة.

والسياسةالحكم في نوازل تجاه متميزة جهود بنجد الل.ءوة لملماء كان وقد 
وثبوتالدماء، حقن إر عي والالصلح إلئ مبادرتهم جهة من مواء الشرعية 

فسادهاوبيان الوضعية الياصات من تحذيرهم وكدا الشرعية، بهلرئها الولاية 
منها:كثيرة، ذللتج عالئ والشواهد وأحكامها، 

هذافى ءلاهرْ جهود بطين أبى الرحمن عبد بن الله عبئ للشخ لكن أولا• 
يأتيرتما منها زاJكر المجال، 

ه،١ ٢ ٦ ٥ سنة تركي بن فيصل الإمام طاعة عن القصيم أهل من أقوام حرج . ١ 
فعمدالكثير، منهم وقتل القصيم، أهل وهزم الفريقين، بين وقعة)اليتيمة( فقامت، 

يستجبفلم القتال، عاى الناس حض الن ، عليازلأبو آل العزيز عبد بريده أمير 
آنذاكالقصيم قاصي ولكن بْلين أبو الرحمن عبد بن الله همل■ الشيح جاءه ثم له، 

هزمالله، ب. بن تركي زمن بريدة ام؛ر كان أبوءدان، آل الله همد بن محمد العزيزبن هوهمل■ ، ١١
انفلر:٠. ١  ٢٧٧سه نل رشيد ابن أعام بقعا وقعة هزم؛ي كما معود، ابن أمام التمة وتعة لي 

لأينب)ا/هآا(.أولي تذكرة 

٣٥



لأمحادنيالإ١،متي

LJ_ ، بينوأمرها بيدك، ولا للث، ليست البلاد فإن ينفك، واربأ الله، اتق هذا لأيا ت له
فيصل،الإمام مع أشهم إصلاح يريدون وهم نهي، ولا أمر مها لك ولتس أهلها، 

كيلك»اذعل«راا.تكون أن أردت فإن 

الإماممع الصلح عاى وحثه تعالئ، الله بتقوئ أمره جامع، بكلام أوصاه فلقد 
الدعوة.وحففل الاجتماع من ذللث، في لما 

القصيمأهل من طواف أن التام هدا في بملين أبي الشيخ جهود ومن ٢. 
موقعةفي هزموا ثم الفتنة، فأشعلوا فيصل الإمام على حرجوا الذين 
روماوهمفأئ الإمام، مطوة من وخافوا صنعوا ما علئ نا.موا قد آما- مبق —كما 

إلايصلحها لا ونمن، الي الأمور هذه إن له• وقالوا بطين أبي الله عبد الشخ إلى 
عليه،فآلحوا ذللث،، عن الله عبد الشيح فاعتذر غيرك، الإمام غضب يزيل ولا أنت، 

العفومن طلب، ما كل إلئ وأجابه فأكرمه الإمام إلئ وركب، ذللث،، إلئ فأجابهم 
والصفح

أبوالله عبد الشخ يه يضعللع الذي الكبير الدور يا-ركون الروماء فهؤلاء 
الله.رحمه الشخ يد على نم ما وهذا عنهم، العفووالتجاوز تحقيق من بْلتن 

،٥١٢٧'بن جلوي أمرهم إحراج على عنتزة أهل عزم ولما ٣• 
جلوىيخرجوا بألا عنتزة أهل فنصح بملين أبو الشيح بائر قمره، في وحاصروه 

أخاهيعزل، أن منه وأطلب، الإمام إلى أركب، بأن لكم كفيل ®أنا وفال• الهلريقة، بهده 

 )١((J٢٦٧/٢اظر:ءنرانالمبم.)
وذكرةأولياضواسمئنلأينس)ا/آأا(.

إمارةدلي رم' بن فتصل أحنه مع نشا سم؛•' بن محمل- بن الله صد بن رش بن جلدي هو  ٢٣١
(.٢٣)ص، هذلرل بن لعود صعود آل ملوك ٧^؛ انفلرت م•  ١٢٨٥سنة توفي عنترة، 

٣٦



I اتعقديةالنوازل مع العامل

الشخفغضب إحراجه، عاى أصروا لكنهم ، ١١ترنحوته ^١ ٠١بدله ؤيتصب 
بر؛دْلا،•إلى يحلج أبربطتن 
والتئامالين، ذايت، لإصلاح تحقيثا نصحه، وأمدئ ومعه الشيح يذل لقد 
فسادمن شرعي مؤخ دون الولاة علئ والخروج الشغمب، في ولما الشمل، 

القلوب.وتنافر الأحوال 

بعدهمن الحكم وتولى ى ١  ٢٨٢سنة تركي بن فيصل الإمام نوش لما ثانيا• 
حروبفوقعت سعود، وأحنه الله عبد بين وافتراق شقاق حصل الله عبد ابنه 

العرب.جزيرة في موجعة وفنن طاحنة 

الإصلاحفي خ]\ط/و دور حسن ين الرحمن عبد بن اللطيما عبد للشخ وكان 
والمادالثر وينع الفتنة، ودرء الدماء، وحفظ الكلمة وجمع الملق، وسن 

الومع.بحب 

ونصحاوحكمة ورموحا، وعلما وبصيرة، قوة اللهليف عبد الشيح أوتي كد 
سفيكثيرة رسائل اللهليف، عبد الثخ مطر حسث، والرعية، الراعي على وإشفاءا 

الأحدايث،لتاللث، متينا وتحليلا وافيا، عرصا تضنن، الهلويلة— الفتنة تللئ، أثناء 
النوازل.تلك، مجن موقفه بيان •ع الجسام، 

كماحياتهل٢ا، آخر في كتبها الشح أن أحب رسالة الرسائل هذه من وتختار 
نصها;وهغ.ا الفتة، لأحدايث، وتحليلا عرصا الرسائل أوفئ أنها 

اكبرسان)صاا<ا(.في الباب الأحوال انذلر;)١( 
بنغهاو مقتل إلى أثار لأنه الأحداث، تلك، في الشح كبه أواحر،ا من الرسالة مذه وكون )٢( 

اتدكرهتاريخه عبيدش ابن وقدذم معود— آل، إبراهيم بن عرهمدالله لقب —وصبتان صبتان 
وعريداحدالمجد ئلّةأا<أاه،وكانذلكفى بان ابن أن ٢( ١ ٨ / ١ أورض») 

م١ّ ٢  ٩٣تلها اكي الة ض نوني إرأن همداللطف الشح الفلأ.ض تلالث، قأنرت أقاربه، 

٣٧



محمدبن زيد المكرمين الأخوين إلئ الرحمن عد بن اللطف عد *من 
تعالئ.الله سلمهم ٢ النثريرأ محمد بن وصالح 

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 

أوصلكموصل والخط نعمه، عاى هو إلا إله لا الذي الله إلثكم فاحمد وبعدت 
قدوميعد بلغتي ما هدا تحرير موجب معلوما، كان ذكرتموه ومحا يرصيه، ما إلئ الله 

فيالخوض تفاصل من لديكم جرئ وما ، الغرع١٢أهل من وغزوه اللهأأآُ همد 
ذكرما مع بلغتي لكن ذلك، من كثير أولا بلغتي ند كان ؤإن والنية، والراء أمرنا 

وتمستيوالاعتراض والقدح الغيبة من حقي في صدر ما قاما فلننتها، ما تفاصيل 
حللديه أعدها الله ذات في وهكت انتهكت أعراض فتلك والعصبية، الهوئ إلئ 

الخواصعلئ أشكل ما بيان والقصد فيها. الكلام وليس وفاقتي، فقرى ليوم وعلا 
محعودأ؛،مفارقة ذللئ، فأول الصماء، العمياء الفتنة هذه فى ؤلريقتى من والمنتسبين 

رأيه،وتفيه عليه الرد متا صدر وند أحيه؛ على وخروجه المسلمين لجماعة 
ونصرته،إليه والإصغاء متابعته عن الرؤساء من وأمثاله ءاتضلْ، ولد ونصيحة 
علئوالتغاليظ. فعل ما بتحريم القرآنية والأيات النبوية الأثار من ورد بما وذكرناه 

اللطيف،عيد تلاميدالشح من الثثري محمد بن صالح رالشيخ سليمان آل محمل. زيدبن لشيخ ١ ( ١ ) 
اللتيبارإتحاف كتاب في الشثري صالح للشخ ترحمة انظر؛ الرياصرج جنوب الحريق وكانافي 

C.٤ ا)صره العزيزأبوحبيب عباس الشيح سيرة في 
ركيآلمد.بن فمل بن الله عبد )٢( 
القرىمن وتحرما ونعام والحريق تميم بتي حوطة ليشمل ارياض جوب يقع الفرع؛  ٢٣١

المراميلعلي تميم بتي وحوظ• (، ١٨١)آ/ )الحاشيأت( المجل٠ عنوان انغلر؛ المجاورة. 
رص'ل(ا

ّعود.آل تركي بن فيمل بن ّعود )٤( 
عير.تل تبا رثتس عاتض بن محمد يقصد ( ٠ ) 

١٠٨







العقديةالنوازل مع التعامل 

وناصرىسلطاني وعدم صعقي مع ذلك دفع أسطح وأمثالي أني توهم ومن 
وأصولالدين قواعد عرف ومن وتمحووا، عقلا وأضعفهم الناس أسفه س فهو 

هذا،س شيء عله يشكل لم المفاسد ودفع المصالح تحصيل ص يطلب، وما الفقه 
والمعانيالقضاة معاشر معكم الخطاب، إنما والغوغاء، الجهلة مع الخطاب، وليس 

اديعته١ ثتت، وبهيا المحمدية، الشريعة وحماية الناس لإفادة والمتصدرين 

بوجوبايقول ممن شه فيه المصالح يه تحمل لا غاذا يتتفلر س وصار وانعفديتإ، 
المتظروأنهلأبممةإلأيه.طاعة 

الأولويةله يرئ والكل وعداوة شحناء بينهم صارُتا معود آل حمولة إن ثم 
ابنوحرج بنا، الله فلملف محنة ّاءة وكل فتنة يوم كل نتوغ وصرنا بالولاية، 

الرحمنعبد محاولة علئ إقدام لي وصار محنيتان، ابن وفتل اللدة، مجن حلوي 
والمشورةذلك، تحصيل في جهدي آل فلم الله عبد لأحيه الولاية وترك الملح في 

عليه...

اللهعبد تقديم على وافق أنه أيام أربعة بنحو الله عبد قدوم قبل الله فتسر 
بنمحمد أن إلئ اجتهدلن، ساحتنا الله يد الإمام نزل فلما بشروط، ه نفوعزل 
فيوسعيتإ البلدة، وأهل وذؤيه الرحمن نمد بأمان لياني أحيه إل يظهر فمل 

أهلؤإذا عليه للسلام حرجت، فلما كله ذلك ومع ذللئ،، في واجتهلدن، الباب، فتح 
وأموالما،نخيلنا نهب، في يتاذنونه المنافقين ص معهم وس البوادي، وجهلة الهمع 

ماالله صح وس شيئا، فقد ما الله عامل وس وانموس، التغير بعض معه ورأيت، 
وجدشّيظ.

فيمحل.ين لعود البيعة ثبتت أي 



هينتي١هاسيخاتها^؛١^٥١٠^٠٤ 
ونقلوا،قالوا الناس أن وزعم الجانب، ولين الكرامة أظهر ذلك يعد ولكنه 

الأستغمارلدى وأظهر التوبة دعواه عندي وتحقق ®زعموار، الرجل مطية وبس 
ورسوله.وستة الله كتاب على وبايعته والندم، والتوبة 

يكتفونالدين والممارمين العلم طلبة س أنكم ولولا القضية، مختصر هذا 
العلمأهل نصوصر ص ونقلته مبسوطة، رسالة لكتبته ائل، الموأصول بالإشارة 

رحمهفليرشينا إشكال عليه بقي وٌن اللبس• ؤيزيل الغمة يكشفه ما ؤإجماعهم 
المذاكرة،وصاريته يخالفه أو هذا يقرر مما عندكم بما أرسلتم أنكم ولو الله، 

كانس النصيحة وثرك رأيكم، على صممتم ولكنكم وهلة، أول الأمرس لانكشفه 
بغنيروتكلم القضية هذه في به الله يدين ما يعرفه ولم الجاهل، واغتر علم، عنده 
وهذاوأعراضهم، لمين المدماء في رالأءتل>اء والمراء والخالعل اللبس ووقع علم، 

بنفسه.واستقلاله بجهله الجاهل واستعناء البح.ّثخ وعدم الفقيه، سكوينته يّبه ب

والفلالمويبصّثإ، يذاكر والمترشد به، الله نعممدوندين الذي فهذا وبالجملة 
مخبآتروتفلهر السرائر عنده تنكشفه الذي الله إلئ وحائه حابنا المعتد|ي 
الصدور.في ما ويحصل القبور في ما يبعثر يوم والضمائر الصدور 

سهلفالأمر إليكم، حمي في نبه مما والبراءة التنصل س ذكرتم ما وأما 
ماواستدراك الله، مع بالصدق وأوصيكم عار، ولا حرج ولا جبار، والجروح 

إليهموركز باب، كل للشرك فتحوا الذين المنافقين علي الغلغلة س فيه فرطتم 
>ؤؤمتجدحكلالتكافرين: موالاة عن نهيه بعد قوله وتأمل كذاب؛ منافق كل 

يميداأمدا وبيته7 ينها مرآرز مد سوم ين وماعمين خيروءتحّحإ ين ماعملن شى 
واولأمااأا،ب[ ٣٠عمرازت ]آل ه رءوذاألم؛اؤ ىيأحنر؛ءكمءثهءؤآقم 

باحممار.( ١TW-T )ه/ المنة ادورر :١( 



العقديةالنواناو مع التعامل 

منوالسياسة الحكم نوازل ني اللطيف عبئ الشخ حهود نوجز أن ؤيمكن 
الحوالأتي:عن ونذلاترu الرسالة سْ خلال 

جماعةولا بجماعق، إلا إسلام لا أنه العمياء— الفتنة تلك ~زمن الشخ محن • ١ 
وأنكرالإمام عن فأمربالاجتماع عملية، جهود حلال من ذلك وحفق بإمامه، إلا 

ءدهلُالخروج 
جماعةعن واإرغبة والمثالة، الفتتة من ارحدرت ت اللطيف عبد الشخ يقول 

الطالة،بحب والفساد اكر ودغ المسلمين، اجتماع إلا لي تصد ولا الملمين، 
ولأيكلف،الال،مناإلأوبرأ/

عنعزم من تجا0 مرْ~ من ~أكثر لمين المعن فداغ جهده، الشخ بدل . ٢ 
,تحفآ ٠ الغمة، فانكثمتخ الأمان، طل ٠ الملح إتامة ال )ادر ٠ ,، )اص ال امتاحة 

سعودولاية فأستن، أدلته، وساق والقهر، بالغلبة الولاية ثبوين، الشيخ قرر ٣. 
حصلتلما الله عبد ولاية أثبت، كما الله، عبد أحيه عن تغلب أن يعد فيصل بن 
الغلبة.له 

الكافرينإر الركون من المتوترة— الأحداث هذه —في الشخ حدر . ٤ 
وسعهالشخ واسمغ العفلس، والمصيبة الكبرئ الفتنة بأنها ووصفها وموالاتهم، 

الركونر؛ا.ذلك، مغبة من الولاة وحذر الركون، هذا مغ في 

(.٢٤،١VرراJب)٩/JJاانفر: )١( 
الدررالمة)\</اأ(.)٢( 
(.٢٩٢اوبن)اا/الدرر امملر: )٣( 
(.٢٨،٢٤/٩،٣٨٣الدررالنه)A/انفلر: )٤( 

٤٣







صمحتيايذابِس

جعلعلى وعملوا الكفار، ولاية تحت الذين الملمون سعئ لو هذا فعلى 
امتلأمهممن أولئ للكن حقوقهم من الأفراد فيها يتمكن جمهورية، الولاية 
حفونهم"را،•علئ تقضى لدولة 

ءلاهرْواهتمامايتح بارزة جهود فله ، إبراهيم١٢بن محمد الشخ عن وأما رابئات 
تحكيمعصره في بالمسلمين عصمت التي الوازل من فإن الحاكمية، بمسألة 

إلئ—بإيجاز— نشير أن ؤيمكن المزل، تعالئ الله مميع وتحية الوضعية القوانين 
النحوالأتي•على الشأن هذا في إبراهيم بن محمد الشخ جهود 
الشؤع*أن الله- -رحمه فيذكر بالحكم، وحده الله احمماص الشيخ يركد . ١ 
واعتبارالتنانع، يحمل عندما النزلع وقمل الناس، بين للحكم المتمن وحده 
اللهبحكم رصا عدم أنه ثلث، لا القليل أنل في ولو بها للحكم القوانين من شيء 

ل ١١ورسوله 

تستوعبلا الشريعة أن يزعمون الوضعية بالقوانين المفتونين كان ؤإذا 
أحوالكل بإصلاح كفيلة الشريعة أن يقرر الشخ فإن العاصرة، المستجدات حل 

إلئإحالتها دون القضايا جمع في النفلر بوجوب، القضاة حاطب ولذا البشرية، 
البشريةأحوال بإصلاح كفيلة الإسلامية الشريعة أن حاف-، ُغير فقال؛ أحرئ جهة 

مشكل،كل ؤإيضاح الخصام وفض النزلع لحل تامة وفيهاكفاية المجالات، كل في 

تماهأ(ب1خممار.)T/ الشتر، عيي، الاللكدلألزلفات المجموئ )١( 
مشايختمار على العلم ودرس الرياض، -في ٠١٣١١عام إيرامم بن محمد الشيخ سماحت ولد )٢١( 

المضاءرتاّة وتولى نة، أربعين على يزيد ما كثيرة فنون في للتدريس وحلس الرياض، 
•٠  ١٣٨٩سنة الرياض في ترفي وتلاميذ، مؤلفات له البنات، تعليم عر أصرف كما والإفناء، 

(.٨٨/ )١ نجد علياء (، ١٦)صرآنج،• علما. مشاعير انفلر؛ 
(.٢٥١ا/ )٢ إبراهيم الشيخ.حمدبن ناوي )٣( 

٤٦



I انمقديةالنوازل مع الدعامل

الشرعيةالمحاكم ؤإظهار الوضعية، للقوانين إنرار الجهات تلك علئ الإحالة وني 
يمظهرالعجزوالكلءرا،.

أواJالالJة سواء متنازعين بين كان نزلع ®ناي أحرئ~ت رسالة ~في ؤيقول 
عنوحرج شططا رام فقد هذا غير رام ومن الشرعي، الحكم إلن فمرد0 غيرها 

الخمميم«لآ/الصراط 

الطهرالثميع ®وهو النزل! الشؤع واصما ثالث،~ موضع ~في ويقول 
ودنياهم،دينهم أمور في العالم مشاكل بحل والكفيل ومكان، زمان لكل الصالح 

سرعهاقواعد الشريعة لأن الإنسان؛ وتطور الأحوال، وتغيرت الزمان، طال مهما 
الدوام،سبيل على مشاكلهم وحل الناس أحوال كظيم شيء، بكل علمه المحيهل 

بحبالهأرأف الأحكام، وأوضح الشراع شيع الذي الحكيم العليم سبحانه وهو 
..،ارم.أنمهم. من حلقه بمصالح وأعلم المؤمنين، 

الحاكما وكونه كيانه، وتميز القضاء، استقلالية على الشح حرص ٢• 
®فاستراكفقال! اختصاصهم، س هو فيما القضاة غير إشراك من فمنع محكوما، 

يسوغ،لا شرعي صك إصدار تدعي ب شيء في القاصي مع غثرْ أو الأمر 
بنظرتستقل أن للحكمة يترك لا شرعية أمور في الشرعيين القضاة غير ومشاركة 

اختصاصها®؛؛/من هو ما 

للأحكامؤإنفاذ بالعدل، قيام س عنليمة مصالح القضاء استقلالية وفي 
الشأن.أهل خلال ص الشرعية 

٣(.• ٥ / ١ )٢ إبرامم بن محمي. الشخ فتاوى )١( 
•٢(.٢/٨سدينمبي)المخ ناوي )٢( 
(٢٣،٢٢/٨اكخسuينإبرسم)فتاوى )٣( 
(.٤١١، ٢٧٢٠٢٦٦ا/ انظر:)٢ (، ٢٧٣)آآ/ محمد الشخ ناوي )٤( 

٤٧















عنالأئندمحِالإآهتي مإملإإ1دظ 

والإلحادتالزندقة — ب 

منكثير إلئ إلحادها وامتد الهجرى، عشر الرابع القرن في الشيوعية ظهرت 
والطعنالدين من والأنلاخ تعالى الله وجود إنكار إلى يدعو من فوجد البلدان، 

بالعلممعرويا كان والدي ا، الفصيمى؛ ^؛، بن الله عبد من وقع كما الغبيات، في 
وسللت،انتكس ثم المخالفين، علن والرد لف العقيدة في حنة تصانيف وله 

وءالعالمالأءلأل،ا، هي راهذه مثل إلحادية كنتا وألف البواح، والكفر الزندقة طريق 
أصولونقفى تعالمي الله ديآن عن يالدب السلفية الدعوة علماء فقام عقلاء، ليس 

يأتى•ما الجهود تلك ومن وثبهاتهم، الملحدين 
بعنوانكتابا الله— —رحمه ويحل٢، الالعزيز عبئ بن إبراهيم الشيح ألف، . ١ 
مجلدين،من ويتكون الأغلألء، صاحي، على الرد في الضلال من الهدئ ُ؛يان 

ويتمثزالقصيمي، علئ الرد في كتاب، أوسع فهو صفحة، وألف، مائتين ويقارب، 
منها؛مهمة بمزايا الكتاب، هذا 

ردته،أسبايح مثل القصيمي بحياة تتعلق مهمة جوانب الكتاب وئ ح~ 
بالرئةالقصيمي على العلماء حكم نقل كما ٠، وأ-حلأقهر سلوكياته عن ين، والحد 

مثاخعلى العلم وطلب بريده في ه ١  ٣٢٣ستة ولد الصعيدي، القصيمي علي بن الله عبد ، ١ ) 
دينعن ارتد ثم والمنة، الإصلأم عن الذب في كنتا والق الأزهر، الجامع في درس ثم نجدط 

عندراسة انفلر: بالقارة. ام ٤ ١ ٦ سنة هلك والإلمحاد، الزندقة ش كنا رمإد الإسلام 
خازلأ.ليورعن والأنشقاق الأصولية بين والقصيمي المنجد، الدين لصلاح القصيمي 

جلسوالحجاز، الرياض علماء على ودرس ى  ١٣٠٢منة سدير برونحة الوح الشخ ولد ، ر٢ 
روصة(، ٣٣٤/ را نجد علماء انظرت ه.  ١٣٦٩عام بمكة ترفي القضاء، وتولى للتدرص، 

اواذلرين)ا/اه(.
\(.0A/yك ٦٥،١٤٢،٤٧،٥/١الضلأJ)من الهدى انظر;يان )٣( 





عناه1سيخاتها

ةJUbمحافي *محمره وأهل أقراه فاق فقد السعدى الرحمن عيد المسخ وأما ■ ٢ 
المجال.هدا في مفردة مولعات ثلاثة فكتب أصولهم، ونقص الملاحية 

أغلاله*،يي القصيمي افتراه مما وحملته الدين ®نزيه فهو الأول الكتاب فأما 
منهاتبأمور الكتاب هدا تميز حيث 

كتابأن وبين ومقاصده، أصوله وأهم ارالأغلألاا حلاصة لف المؤ كر ذ— 
أمرين!على يدور الأغلال® هي ®هذه 

الاختراعاتؤفي غيرهم عن متاحرون العصر هدا في لمين المأن الأول! 
والصناعات.

أنهذلك علئ ورب فائقة، مهارة الأمور هذْ في مهر غثرهم أن الثاني! 
الإيلامأن كتابه في وقرر وأعمال، عقائد من الملمون عاليه ما رفقي يجب 
الأصولتللمث، المعدي نقض ثم والارتقاء. التقدم عن الإنسانية تقيد وقيود أغلال 

ومزاياْلآا.الإسلام محاسن من حملة ومحاق الفاصاوْ، 

كتب،إلى المؤلف أثار فقد والرحمة، والعدل بالموصوعية مؤلفه ميز ت~ 
عنوقال والملحدين، الميتدعين علي والرد الحق نصرة في المابقة القصيمي 
هوأوليكن لم ؤإن الصحيحة العاني من كلامه في ما ننكر لا ®ونحن الأغلال! 

قالها((رى.من 

كتيهما ونقص والتنصل الحق إلئ يعيده أن ®ونرجوالله آحر! مومحلن في وقال 
واحترأءليه،ص.

(.٤٣٤)Y/ ٠ وحمله الدين •نزيه _، الكاملة، ١^^^! انفر; ( ١ ) 

المجعال-اضربأإك>ى 
انبق)صمم؛(.١^٣؛، )٣( 

٥٦













ءئاهاسيخلإهامفضإفي؟ل؛ 

والأخلاقالعقائد وريئ السل إلئ هدئ ما فكل والآحرْ، بالدنيا تعلق ما بين فرق 
العلماا١من فهو والأعمال 

طريقتهمتامحرا لكن بل تيمية، ابن كتب من الفل على مقتصرا السعدي يكن م ل~ 
والمتكيين،الفلأمفة علئ تيمية اثن رد المثال• محبيل فعلى والاستدلال، الرد في 

أفراخعلى رد كما الشيوعيون، الملاحية وهم الفلاسفة، أفراخ على رد والمعدي 
الله—,ثاء إن بيانه ساتي ~كما العصرانيون وهم المتكلمين، 

صحيححديث أو بآية مبلل يحتج لا أنه ألتزم *أنا يقول• تيمنه ابن كان ؤإذا 
يستدلالمعدي فإن دوله*رلإا، نقتص علئ يدل ما الدلل ذلك وفى إلا باطله على 

مماالنفض علئ المعاد، ؤإثبات تعالئ الله قدرة علئ الحديثة بالمخترعات 

وتكذيبالخالق إنكار علئ دليل والعلوم المخترعات هده أن الملاحية توهمه 
ارو•

القصم١٠،على القويم ُارد يابسأ؛ا بن علي بن الله عبد الشيح وألف ٣. 
منالص يوق فكان صفحة، وأربعمائة وأربعين ثمان من الكتاب هدا ويتكون 

اطلاعسعة علئ تدل ردود وص والقض، بارئ يتعه تم الأغلال* هي *هده كتاب 
حجته.وقوة مؤلفها 

الفتاوىربوع (، ٣٧٤ا/ يب) لأبن الدرء وانم: ٢(، • ب الشم لأبن الأرواح حادي )٢( 

•الفتاوى•)صآا"<•المجمرعتالكاملة انم: )٣( 
ورحلالرياض، عاياء كار عر وتيذ م. ١ ٣ ١ ٣ ّتن بالقريب يابس بن اناله محي الشخ ولد )٤( 

(،٣٣٥أ/ نجد) علما، انم: م. ١  ٣٨٩سة بالرياض نوني له.زلفاتط، بها، وأقام القايرة، إلى 
الأدين)٢/ا■٣(.وروضة 

٦٢





القوميين،علئ ردا الدومري الشخ وكتب بالقدر، المشككين على الرد ش تائية 
،٢١١القصيمجريدة ني نثرينؤ متعددة حالقايت، في الرد هدا وجاء والاشتراكيين، 

مهمةائل متقرير نقمن العقيلةاا لمهمامحت، المفيدة الالأجوبة كتاب ألف، كما 
علئردود عدة نفيره وحوئ إلحادية، وآراء مداهثؤ وتفنيد الاعتقاد، فى 

آراءعلئ الرد فى محكمة أجوبة فساق الإلحادية، المدام، وماتر ازركسيين، 
٠.وغيرهاأ دارون ونظريه الجدلية بازدية كقولهم الملاحية 

تعالئالله عيادة تركوا ّ الشيوعيين الملاحية هؤلأء أن الشيح يثن كما 
لينينأمثال، من البشر أموأ بل البشر، بعبادة اشتغلوا وجل، عز ربهم وجحدوا 

تحذيرهذللئ، ومن تعالئ، الله يدين عزيزا نافدة، بصيرة ذا الشخ وكان وأصرا؛هل'''ا، 
أؤللقواإذ ونحوها، والاثتراكية وانبهارهم؛القومية الملمين بحفس ماس حس 
فيلعباده الله تعبيد بين عفليم ®وفرق فقال،ت تحالئ، الله دين علئ الخذامج هذه 

إلئللدين حماسهم يدفعهم الدين الملمين بعفس حيالأت وبين الفاتحة، سورة 
)الديمقرامحلية(كلمة فيه ؤلغتإ الذي الونت، ففي للإسلام، متحديثح شيء كل بة ت

الذيالونت، في ثم )ديمقراؤلثا(، الإسلام مي يمحن رأينا اّديين نة ألعلئ 
الإسلامإلئ يجذبهم لا والناس الإسلام.. نومية عن يكتب، س القومية فيه ءلغت\ 

ؤإطالأسماء، تغيير وراء تكمن لا والقضية الجديدة.. المسميات بهذه ميته ن
والعلائقالتقية الأغراصى جمّع من للروح وتحرير للقلب، تطهير نقية القضية 

.٢٤١فمهل((تعالئ ؛الله للاتصال، وحصر الأرضية، 

(.٣٧٣- ٢ ٤ ١ ، ٢٣٢- ٢ ١ ٩ )_UA، الدوّرى الرحمن عبد الداعين حياة ( )١ 
،٢٥٥- ، ٢٤٩، ٢٤٢، ١٩•، ١٢٦، ٩٤، ٦٨، ٦٣/١)واسامم الآىر صفوة انفلر: )٢( 

انفلر:صنوةالآ'ارواوفامم)ا/مأأ(.)٣( 
-اها(باحتمار. ١٩•صفوةالآ'ارواوفاه؛م)ا/ )٤( 

٦٤



انمقديةالنوازل مع التعامل 

الإسلام(؛)عصرانية العصراتية ج— 

أدلةمموْ وما القالية الأدلة ين الوفتق أرادوا الأوائل المكلمون كان اذا 
فالبالضرورة، الدين من معلومة أمورا وحالفوا الشرعية الموصى فحرفوا عملية، 

والمخرعاتالتجريي والعلم الدين ين اكوفق أرادوا الزمان هذا في العصرانتتن 
فيوفرطوا فاسدة، تأويلات الغيبيات وتأولوا العقل، تعقلتم في فغلوا الحديثة، 

الشريعة.أحكام 

نحوومواقفهم يجد الملقية الدعوة علياء جهود من لشيء وسعرصى 
انمرانينوآراممت

بنسليمان المخ إلئ رسالة ماح بن العزيز عبد بن يحمل• المخ بعئج . ١ 
دعوتهفي رصا رشيد لمحمد حادا انتقادا تضمنت  ٠٠٥١٣٤ سنة سمحمازرآ، 

الإصلاحيةالخرّة تلك عش عايِح كما والرافضةل٢؛، المة أهل بين للتقريب 
منسوخ،ولا ناسخ لا ويقولون القرآن في المح *وينكرون فقال؛ للمح إنكارهم 

مرارا®منار0 في المار صاحب بذلك صرح وند 

ومنشبهاتهم، عن والجواب العمرين علئ بالرد المعدي العلامة عي ٢. 
مماهأن لأدم الملائكة سجود العصرين من ءلاتفة *فنر الله: رحمه فوله ذلك 

وتعلمالرياض، إلى وانتقل م،  ١٢٦٦سة أبها نرى إحدى ش ّحمان بن سليمان الشيح ولد )١( 
ه• ١٣٤٩سق الرياض في توفي كثيرة، رقصاتي متعددة، مؤلفات له صيال، تلم صاحب بها، 

.٢٧٩،داءتجدا/ ثمرياءتجدص٠٩٢
العبادةاتوحيد في وشرك الصفات في انحراف ارباب وهم الشيعة، طواف أكير من الرافضة )٢( 

الدين،ماتل أهم الإمامة أن زعموا كما الصحابة، وتضليل الأئمة في وغلو 
(،١٦٢انظر:مقالأتالإسلأُينلأشعري)ا/س(،اوللوالمحللكهرئانى)ا/ 

.٢  ٦٣رقم بالرياض، العزيز عبد الملك دارة حطية، رسالة )٣( 

٦٥



هذاأن الأخر واليوم بالله مؤمن يستريب ولا للادمتين••* العالم هدا تخير 
ا. ١١والقرامْلة...*الباطنية تحرف وبين بينه فرق لا الله، لكتاب تحرف 

ارإنت فقال فاسدة تأويلات المعجزات تأولوا الدين العمريين على ورد 
هؤلاءْع والدخول الإسلام، بنصر يتذلاهرون الدين العصريين العلم أهل بعض 

الإلهيةالسنن بملقوا أن اغترارهم أو باجتهادهم يريدون عنه الجدال في الزنادقة 
لولكفحرفوا بتجاربهم، ويدركونه بحواسهم العباد يعرفه ما على الاخرْ وأمور 

وعلئأنمهم ■كلئ الضرر إلا يستفيدوا ولم البينايته، الآياُت، وأنكروا المحجزات، 
لمعجزاتبتحريفهم بالله إيمانهم صعفح إذ المباحث،، هدْ في كتاباتهم قرأ من 

إلىالمادمحن جلب من زعموه ما يحصل ولم • • إنكارها• إل يؤول تحريما الأساء 
•٢٢١٠٠••مذامهم• في زا؛'وهمإغراء بل والدين، الهدئ 

الحائضينالعصرو..ن مسللث.، غلط وبين للغيييات، التسليم وحون وأكدالشبح 
قيدبلا الغيب لأمور التام التسليم وحون قرر فلما الغيبج، عالم في ؛عقولهم 

العصريين،العلماء من للماديين المجارين غلط ؛ن>لانا ®ونعرف، تالت شرط ولا 

المدركةالمادية الأمور من الغية للأمور التقريب قصدهم بأن واعتدارهم 
المادةبغير يومنون لا الذين المائيين فإن يير، وغلهل حْلل فيه اعتدار بالحواس 

أمثالمع التكلم فالواجب، الأخر، واليوم ولرمله للرب منكرون هم واتجيعة 
والمعاد«ل"أ،ؤوالرسالة التوحيد براهين في هؤلاء 

عنالحريصين العصريين شأن في عدى السطره الذي التمرير ذالئ• أريع وما 
يريدس غلهل تعرف، *وبهذا قالت حيثح المعاصرة للأنفلمة الإسلام شرائع تقريبه 

(٣٢٦٠٠التمر،)^احلاصة الضير، الكاملة، المجموئ )١( 
اورماس،)صس(اتصالأ)٢( 
باحتتصار.٢( ٤ ٥ ٢، ٤ ٤ المسلمينا)ا/ ين التعاون ءوجوب الكا٠اةاثقافت، المجموعة )٣( 

٦٦



اتسديةالنوازل مع التعامل 

القوانينذات الحكومات عليها حرت التي الفلم إلئ نفلمه بتقريب الإسلام نمر 
الإسلاموأما نفلمها، بعض ني وافقته إذا وتفوئ تتفوئ التي هي فإنها والنظم••• 

لهاموافقته فرض ولو منها، شيء إلى يفطر لا بأحكامه، مستقل عنها، غني فإنه 
حالفي محها غي وهو منها، بد لا التي المصادفات من فهدا الأمور، بعض في 

فيهيحث أن أوصافه ويين الدين يشرح أن أراد من فعلى مخالفتها، أو موافقتها 
الْلريقوفى معرفته، فى نضص هذا فإن بغيره، أويعتز ؛انيرْ يربطه لا مستقلا بحئا 
مغترونولكنهم صالحة، بمية العصريين من كثير بهذا ابتلي وقد بها، يصر التي 

،.١١٠٠الدين..عن وقملها المائة تحكم علئ بنيت التي الغربية المدنية ؛زخارفه 

الأتية:الرسالة رصا رشيد محمد الشيح إلئ عدى الالعلامة وبعثه 

الرحيم.الرحمن الله م ب■. ٥١٣٤٦رجته في مصر قاهرة إلئ عنتزة *من 
اليدالفاصل الشخ لحمرة والشكران، اللام ووافر التحنان، جزيل أبعثه 
فيوسدده ووفقه الشرور، جمح من تعالى الله حرسه المحترم رصا رشيد محمد 

أحوالهآمن•كل 

الحباقتضاه ما لذللثج فالواعي وبركاته، الله ورحمة عليكم السلام يعدت أما 
جمعمن الشكر بها تستحقون التي الهليبة المآثر من لكم ما على المني الود ودفعه 

مقامكم،وأعلى قدركم الله رفع والمعاندين، الجاهلين ياُلل ودفع لمين، الم
بنعمهعليكم وأنعم والأحرة، الدنيا حير تستوجبون ما والإيمان العلم من وزادكم 

الفلاهرةواuطة٠

نراهلأمر واسعا بحثا المنير متاركم فى تجعلوا أن جنابكم على نقترح إننا ثم 
إليه،الضرورة دعاء بل الحاجة، لشدة وأنفعها تعولون، عليها الي البحوُثح أهم 

٤(. ٨٦/ )١ ُاالرياصل ثقاخة، الكاملة، المجمومة 
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العقديةالنوازل مع الدعامل 

الشيحإن بل ،، بعدها*؛ وما الحرب سي في البريطاني البريد من تختزل كانت 
أنمع جوهري، لهلنطاوي القرآزا، ير نففي ااالجواهر نفير طالع قد عدى ال

مننقمته لما بلائها، بدحوله تمح ولم الكتاب، هدا منعن، ئد السعودية البلاد 
؛.وانحراظت١٢مزالق 

بتحدياتؤإحاطته لواقعه، عيي الالشح فقه الرسالة هذْ ، تكشفو— 
يكره.مبق كما والملاحية، الإلحاد على الرد أهمية أكد حسث، عصر0، 

وأدبحن، حلق من عيي الالشيخ عن عرفح ما الرسالة هازْ تبين و~ 
والتقويم،القد في متانتا رقيما الله— رحمه — كان فقد الدعو؛، في وحكمة رفح، 
ذلكمن شيء فيه مناركم أن أصحابي بعض لي ذكر ®وقد 1 الله— —رحمه فقال 
هذهمثل عن تبحثون ما أنكم بكم الفلن ولكن مطالعته، لي نير ما الإن ؤإلئ 

هودونها؛كثير،،.ما رد في عادتكم هي كما والإبطال، لها الرد وجه عش إلا الأمور 

منبه تلثسوا وما العمريين، مزالق من الحدير في السعدي الشيخ طنب، أ— 
إماالملاحية، بآراء العمريين تأثر أسباب إلئ ونبه والشراع، للعقائل تحريف، 

الدينالغرب لزنادقة مجاراة ؤإما الملاحية، تاؤيلامحن، إليه تؤول بما علمهم لعدم 
أصولهم•من كشر علئ يوافقهم لم بمن يتهكمون 

شخبمخالفة الأنام *إعلام بعنوان كتابا يابس بن الله عبد الثخ ألف، ٣• 
للشخوشريعة،١ عقيدة *الإسلام كتاب علئ رد وهو للإسلام*، سلتوتر الأزهر 
وجوهمن بالرد يتبعه نم نصا، ثلتويتح كلام يابس ابن يورد حيث سلتويتج، محمود 

.جاوةالمار،)لأأ،جفىصيأا(.)١( 
القرن»ي اشر 0(، • ٨ )Y/ الذمي حسن لسد واJغرون اشر انظر: )٢( 

X٣٧٨-٦٣٨/٢ّثراسرىضاJالروس)
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أنهإلا ا، 'ءاليهر المردود على واكغلظ الحدة تعلبه قد المؤلف أن وْع متعددة، 
مدةأتام المؤلف إن حنث ،، لخصرل الفكرة بالأحوال حيدة معرفه عن يكشف 

الأزهر.الجامع في ودرس ممر، في طويلة 
أنكدعوئ والاستدلال، التلقي في ائل مفي شلتوت يابس ابن ونافس 

العقائد،به تثبت لا ولذا العلم يفيد لا الاحاد خر وأن اليقن، تفيد لا القلية الأدلة 
ائلمفي ثلتوت على يابس ابن رد كما ،، أ تثبن، لا ثلتوت؛أحايين، واحتجاج 

العداوةيبتح لا الدين ، اخلأفأن ودعواه مهللها، الفكر بحرية كقوله نازلة، عقدية 
ا.المحاربةل هومجرد المح ؤإنما للدم، مبيحا ليس الكفر وأن والبغضاء، 
ابناليح بعثإ رصا، رميد لمحمد الحمدي^ ارالوحي كتائب صدر ولما 

تعقبفقد أحرئ، حهة س وانتقاده جهة، س الكتاب، تقرينل فى مقالة للمنار يابس 
أجوبةساق كما الإلهي، للكلام تعريفه في رصا رميد محمد يابس ابن الشح 

دفاعرْ،.مجرد الجهاد بان رصا مقالة عالئ الرد في متعددة 

x٢٤،ه١٣٧،١١٧اظر:إءلأمالأنام)ص)١( 
•٣(.ارجع انظر: )٢( 
(.١٣٦، ١ ١ ٤ ، ٧٦، ٦٨، ا;ق)صرا٠ الجع المانظر: )٣( 
(.١٥٣،٦>،٢٢بقص)الصجع١uانظر: )٤( 
(.١r١r٦-،ص١٤٦٦١٢-١٤،ص•٣٠٢اظر:جالمار)م٤،ج)٥(
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اثعسيةالنوانال مع اتتعامل 

خاتمة

النتائجIمن بجملة البحث هذا نختم 

تحتاجبل فصبا، والتنظير العالم مجرد إلئ تحتاج لا النوازل معالجة أن . ١ 
تللماتمححبا تا يحيللواقعة، فهم إلى تحتاج كما ويقين، وبصيرة رمؤج إلى 

تللثؤعن الذهول يقع فقد ؤإلأ الوقائع، على تنزيلها أثناء في اثل والمالأدلة 
والأزمات.الوازل وئت، المعلومات 

المصالحلقواعد ومراعاة الشريعة لمقاصد بتحقيق العلماء هؤلاء تميز ٠ ٢ 
والمفاسد.

فالأحوبقالعلماء، أولثلث، كلام فهم علؤي يعتن ّْما ، التصنيفسّيط معرفة أن ٣. 
ينفلرحتئ صحيحة، طريقة فهمها يتحقق لا قل —مثلأ~ نية الالدرر فى الواردة 

الأجوبة.■طلث، فيها حررت التي واولأ؛ات الظروف، إلئ 
غلبلذا عارصة، ومتجدات حادثة نوازل تجاه الجهود هذه كانت لما ٠ ٤ 

هؤلاءلتراث الثمولة الطرة تتحقق ولكي الأسبا٥ا ؤإزالة والمنافحة الرد عليها 
تقريرمقام في الأحرئ جهودهم إلئ الفلر من بد فلا استيعابها، وي٠اكن العلماء، 
وبيانها.العقيدة 

ورحمةبالحق، دراية من العلماء هؤلاء عليه ما الجهود طل؛، حلال من ظهر . ٥ 

المخالفين،شبهات عن وأجابوا اللهتعالئ، دين ونصروا الحقبأدلته، بينوا فقد بالخالق، 
والرعية.الراعي على وأنفقوا وعامتهم، لمين الملأئمة نمحوا ألهم كما 

التوفيق.وبالله وإءدادْإ جمعه نير ما هاوا 
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نمحالإصساصس^؛١؛^ 
لأنهأمره؛ مخالفة ولا إغضابه نقدر ولا يقتلك، أمرنا سلمان ارإن الوهاب؛ عبد بن 
،،وةراJتك١ علمك مع بالينا في نوذيك أن الشتم من وليس بحربه، لنا ٠لاءة لا 

ل٠؛ ونفك فشأنك 

وندمالدرعية، في الوهاب عبد بن محمد الشيخ عاى معمر بن عتمِان قدم د~ 
إلئهو وإنما إلي، هدا ليس ت الشيخ فقال معه، الرحؤع منه وءلاو_ج فعل، ما عاى 

محنةالشيخ على عثمان وفد محم عليه- فأبى محمدا، عثمان فاني معود، بن محمد 
ا.ءدْر غزوايت، في وشارك تعالؤي، الله دين ونمره الجهاد، علئ وبايعه  ٠١١٥٨
هي—كما موهمة وأحوال مشكلة، تصرفات في معمر بن عثمان وقع ه— 
قتله.إلئ الأمر فال بالخيانة، اتهامه لبعضهم فسوغن، موضعها— في مبسوطة 

تاؤيخمتتح ؛اويكاد القضية؛ هذه خاتمة في الجاسر حمد الأستاذ فال وكما 
سعودين محمد للأمام ولا الوهاب عبد بن محمل- للث-خ يد لا بانه يجرم أن القضية 

الماسة،الدولة أوضاع فيه تستقر لم وقت في وقع الأمر وأن الرحل، ذلك، قتل في 
الاجتماعيةالمغيير حركات من حركة كل أن المعروف ومن اادءو0، دعائم تثثن، ولم 

-٢٤١١٠استقرارهاقبل أمورها من كثير في انضباط وعدم فوصئ قيامها يماحس، 
فيالجاسر حمد العلامة سطره لما امتدادا تكون أن فامل الورقة هده وأما 

عانئفلقد الوهاب، عبد بن محمل- الشيخ دعوة من معمر بن عثمان موققا تجلية 
يجدهلم الدي وهوالشيء الأحساء، أمير قبل من واقتصاديا مياسا ضغطا معمر ابن 

معمربن الله همد بنت، بالجوهرة الوهاب همد بن محمد الث-خ زواج ههنا• بالقرابة المقصود ( ١ ) 
معمر.بن عثمان عمة 

•( ٤ ٠ / ١ ) يشر ابن تارخ  ٢٢)
(.٤٨،٤٣/١(،لأLرخابنض)٩٤،٨٢/١^ام))٣( 
الوهاب(عبد بن محمد الشخ دعوة ندوة بحوث )صمن الدعرة إمام حياة في المرأة )٤( 
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I عيدبن محمد دعوة معمرمن بن متمان

محمدالشخ حمل ما قويا؛ كان الذي آنذاك الدرعية حاكم سعود بن محمد الإمام 
الشبهاتمن أنواعا معمر ابن كابد شمه الوفنؤ وفي إليه• يتجه الوهاب عبد بن 

فيملبن الله عبد الإمام ذلك إلئ وألمح الأحاء، علماء ثبل من والاعتراصات 
الله--رحمهم اللهليف عبد الشيح وابنه حن بن الرحمن همد والشيح تركي بن 

منهوقبل بها، الدعوة وأظهر الميينة، الوهاب عبد بن محمد الشخ *وأتن ت بقولهم 
-وهمالأحاء أهل إن ثم معمر، بن حمد بن عثمان رئيسهم حى منهم، كثير 

وأغرواوصلالهم، جهلهم عن تنئ شمهايت، وكتبوا دعوته أنكروا العلماء— خاصة 
٢.؛هشيح؛تيحالد...،ل 

فيوطعنا خصومة هؤلاء أشد ، ءفالقُ بن الرحمن عبد بن محمد ؤيبدوأن 
بنمحمد الشيح إلى وجهها رسالة ألم، حيث، الوهاب، عبد بن محمد الشخ دعوة 

•الدينا،ر''أا تجديد مدعي في المقلدين ررتهكم محوانها وجعل الوهاب، عبد 

عليهيغلب وبأّّلوب ، تهكمية تعجيزية أسئلة الرمالة هذه نقمتن، وند 
■الوهاب عبد بن محمد الشخ شأن من والتوهين التحدى 
جاءكما نجل ني الدعوة خصوم بين متداولة عفالق ابن مؤلفات كانت، كما 

أرسلهالذي عفالق ابن كتاب أتاهم لما ااوكذللثف فيها: يهول، عثاد لأبن رسالة في 

ه)؛ا/'آآ*ا،١ ٤ ١ ٦ طء، قاسم، بن عيدالرحمن ت جمع الجدية، الأجوبة في السنية الدرر )١( 

فيهاوتوفي الأحاء، فى ولد الحنبلي، عفالق بن عبدالرحمن بن هومحمد )٢( 
المتقيد،تحفة انفلر; السامية. الدعوة صد مؤلفات لم أن كما والفلك، القمم فى مؤلفات 1< 

)•؟/ياي(.وعلماءنجد )صا-هم، 
وتد٣(، / ١٣٥)ير؛م بألمانيا، تبونجن في الملكية الجامعة مكتبة في مخملوطة رسالة وهي )٣( 

منها.صورة عر حصلمتؤ 
اظر:ذ،ه.)إ(
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ونيامالدرعية، إلئ الوهاب عبد بن محمد النح انتقال بعد تأليفهما فيبدوأن 
الرياضرلأهل ه_»ع ١ ١ ٥ ٩ سة بدأ الذي وحصرمها الدعوة أنصار بين القتال 

يأتي•ما الرمالتين محتوئ وخلاصة 
المفتعلة،والمفتريايت، المكشوفة الأكاذم، من حمالة الرسالتان ضمنت ت— 
ممنينبأيوام المحمدية الرسالة حمس الوهاب عبد بن محمد الشيخ إن كقولهت 

قوبمنالله رسول رسالة حص الرجل رهدا عفالزت ابن يقول الناس. سائر دون 
Iإلينا رسائله في ذكر لأنه فلا؛ غيرهم إلئ وأما ت يقول فكأنه ويتعبد، ويحج يصوم 

،•ويحجون*ل ؤبمومرن يتمدون ناس إلئ رمرله محمدا أرسل تعالئ الله إن 
ولمناس، إلئ أرسله فقالت الهوئ، عليه غلجؤ الذي الكلام هذا إلئ فانظر 

،•دالإنر،أالجن من الخلق جمع إلئ ت يقل 
انتقصالله- —رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ أن عفالق ابن زعم و— 

برسولهزلكم ُوأما ئوله* ذلك ومن الخال• بلسان النبوة وادعئ قو الرسول 
النتوةصام1( بمن فكتف سيئا... التنقيص س تركتم ما فوالله إياه وتنقيصكم الله 

 uلأمقالأ؟لأ،،.حالا واثءا

بأدنىيكئر وأنه الكبيرة، صاحب بتكفير الشخ فاتهم عفالق، ابن افترئ و— 
يصرلم س ممر الوهاب بد بن محمل. الشح أن عفالق: ابن فحكئ أصاُر، ك رث 

؛لممرسلميكفرْرْ،.ءلئكيرةب.ؤ

٥(.٠ / يشر)١ ابن وتارخ (، ٩ ١ / محام)١ ابن تاريخ انظر: )١( 
الوهاب.همد بن محمد لكح الشبهات كشف رصالة مقدمت انظر: )٢( 
وانظر:)٣( 
ق-اا-،وانظر:قأ؛،قأ'أ،قا'ه.)٤( 

)ه(ق"اأ.
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iaJUIرحمه اللطيف عبد الشخ قاله مما فكان مقامه، يقومون حماعة له يكون 
الإسلامإظهار من عنك بلغنا لما لدينا، موقعه وحسن إلينا، وصل الكريم لاوكتابك 
بماوعيبهم الضلال، إلئ الدعاة على وطعنك والبدعة، الشرك أهل وعيب والمنة، 

قائلهمعليهم وقواك بلثج، فمعهم الله ؤإن المقال، وشنيع العمل سوء من يبدونه 
وحنانك.أعماللثا أفضل من به واعتد ذلك، بثواب فأبشر وأهانهم، 

بلئجحديث، إن مقاملثج يقومون وتلامدة حماعة دلك فى لك يكون أن واحرص 
بهصح كما القيامة يوم إلئ أحورهم مثل لك ؤيجري بعدك، أئمة فيكونوا حدث، 
القصدوالريرة،ارا/ملاح الله إلئ وسر بصيرة، علئ فاعمل الخبر، 

الشيخ:، JTالرحمن عبد بن اللطيف عيد للشيخ دعوية يسالة 

يذكرهالعزيز؛ عبد بن حمد الشيخ إلئ رمالة أيصا عبد الشيخ يعن، 
بناللطف عبد ارمز القيام؛أعبائها• علته ويوكد تعالئ، الله إلئ الدعوة بفضل 

سلاموتولاه. تعالئ الله سلمه العزيز عبد بن حمد المحب الأخ إلى الرحمن عبد 
وبركاته.الله ورحمة عليكم 

سلك،المحمية، أحلائلئ، عن والسؤال والتحية، اللام إبلاغ الخهل. وموجب 
الإسلام،وغربة الزمان، أهل حال يخمالث. ولا المح٠اJية، الهلريقة منهج بها الله 

والتدابروالمماني والمحن، الفتن من رأيت بما ابتلوا وقد بينهم، الإيمان وندرة 
منعليه كانوا ما بعد وشيعا مجتمعين، كانوا أن بعد أشتائا وصاروا والبغفاء، 

الدرراو؛ة)\ا/آ"تما(.)١( 
يل.على وتتلمن. م ١٢٤٠عام بنجد فيثادق ولد العومجي، العزيز عيد بن حمد الشخ لعله )٢( 

وتولىللتد.ريس، حلس حن، بن الرحمن ب. بن اللعليفا عبد الشخ ومنهم نجل، علماء كبار 
(.٨٢/ ١ ٢ ) نية الالدرر ٢(،  ٢٧/ ١ ) نجد "ا-آامءلما، • عام و  Jyالقضاء 
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خان:حسن لصديق عتيق ابن الشيخ ؤسالة 

إلميبها ويعنا طويالة، رمحالة الاله~ ~رحمه محق؛ ن حمد الشخ حرر 
علئنسقتصر الرمحالة لعلول ا ونفلت ،، رحمه حان حن صديق محمد الشح 

المقدمة؛نفى وحانمتها، مقدمتها 

محمد،مئ المالمهدم والشريف المعفلم الإمام إلئ عتيق ين حمد رامن 
اللامالحريق، عدابح من ماله في وأجاره التحقيق، من الله زاده صديق، الملقب 
ويعد؛ويركاته.. الله ورحمة عليكم 

تواعديك اممه ثد والإكرام، والتحفي اللام إيلاغ لاكتاب ذ\ووجب 
والأحكام.المن ونثريك الإسلام، 

راسخفهم ذي صادق أخ يغلهور سارة أحبار يبلغنا كان أنه الله، وفقلث، اعلم 
الإخوان،وقلة الزمان لغرية ونثر يدللث، فنفرح صديق، له؛ يقال، مستقيمة وؤلريقة 

فيالأحاديث، وتمحرير ، ااالحaلةاال إليناكتاب وصل ثم والأغلألا، البيع أهل وكثرة 
عليناالله فضل من ذللث، لكون العفليم لرينا وحمدنا فرحا فازددنا الفصول،، تللث، 

الناس•وعلى 

يتولالرياض، ل ودرس ، ٠١٢٢٧ستة الزلفى ل محق بن يلي بن حمد الشخ ولد را( 
نجدعلماء مشاهير ه. ١٣٠٦منة الأفلاج في نوش وتلامين.، مؤلفات له والتدريس^ القضاء 
(.٢٢٨/١(،ءال٠ا.نجد))ص٤٤٢

بالهنل.،يريلي بلدة في م.  ١٢٤٨سنة ولد الهوبار، الصيني حن بن صديق محمد اليد م ( )٢ 
توفيكثيرة، ومرلفات إصلاحية، جهود له بهوبال،، ملكة وتزوج الهند، علماء ■٠^،كبار وتتلمذ 

صديقلمحمد المكاللء *التاج كتابه آحر في ه لفترجمته اظرت ى ١ ٣ ٠ ^١ ستة بهويال في 
■( ٤ *مشاهيرعلماءنجدا)صء١ داراقرأ—، ٢، ًل الدين، شرفح الكريم عبئ —ت; حان حن 

حان.حن صديق محمد الشيخ مؤلفات من )٣( 

٩٤





نرجوفنحن ذلك وهع رثدا، أمرنا من لنا وهئ رحمة، لدنلث، من آتنا ربنا 
العلريق،يمهل وأن أهاله، من يجعلنا وأن ينصره، من الدين لهذا يمثا أن الله من 

عليه.القادر فهو بدللش يمن أن وناله المواع، ويرغ 

تمكنكموعرفنا الاطلاع وسعة التحقيق من عليكم به الله من ما رأينا ولما 
للفرقةالانتصار في والقافية ب»الكافية المسماة القيم ابن نونية وكانت، لألأتح اس 

أبرابٌن *زجاة وضاعتنا قاصرة أفهامتا ولكن عناية، بها ولنا أيدينا بين الناجية* 
لشرحها،تصدئ أحدا أن يبلغنا ولم المان إل معحتاجة مواضع وفيها جملة، العلم 
وهيالأجور، محاكا-_، مجن يكن ذللث، فافعل ذلك، عاى تقدر أنلث، الفلز علئ غلب 

فيالنية وأصلح معناها، وبياف شرحها فراها فاجعل الله، ثاء إن إليلئ، واصلة 
فهذانعليها، ردين، إلا منهم طاتقه تبق لم فإنها اليع، أهل لجميع حربا تكن ذللث، 

عالئالرد في بها الاستعانة والثاني! شرحها، أحدهما! إليلث،، يعثها من مقصيان 
فإنالغربة، وبلاد الغربة زمان في لكونه ذللئح، إلئ يحتاج مثللث، لأن البيع، أهل 

الإسلاملشيخ وااالتسعينية* والنقل* ؛رالعمل بكتائب، فعليك، ذللن، علئ حريصا كنت، 
و٠لالجيوشوالمعهللة* الجهمية على المرسلة ®الصواعق وكتامحبح تيمية، ابن 

والثناء.الهدئ فيها فإن كتبهما، من ونحوها القيم، لأبن الإسلامية* 

سنةشعبان، في إلينا وصل العغليم التمسير هذا أن وهو ٢، راع' مقصد ولنا 
شوال،وفي الشهر، هذا وفي فيه فنفلرُت، هجرية، وألف، وماشن وتعين سع 

علئفيه وقمت، ذللت، ومع بعضه، مهلالعة من إلا أتمكن ولم للحج، الناس فتجهز 
سببين!لذللئح أن وظننت، تحقيق، إلئ تحتاج مواضع 

•قصل.ين.سوى يتقدم ولم كدا، '١( 



بنجدالسلمية الدعوة سيرعلماء من دعوية جوانب رّلا 

والغالبإتمامه، بعد الكتاب هذا في نظر إمعان منكم يحمل لم أنه أحدهمات 
ؤيمحوويعيده، يبديه سين يده فى ؤإيمازه ترداده، كثرة الكتت، صنف من عالئ 

الأصحابولعل غالبا، الصحة ظنه على يغلب، حتى الع؛اراُت،، ؤيبدل ويثبت،، 
ذللئ،.قبل بتلقيه عاحلوك 

منين، وأحل. المتكلمة، ببعض الظن أحنت، أنلئ، المنح، ظاهر أن والثاني! 
النظرتمعن لم ذللئ،، من شيء عليلئا فيحل يمعناه، ويحصا بلفظه، بعصا عباراتهم 

إنمغفور ذللئ، من عليلث، لحل وما العضال،، الداء هي مزخرفة عبارات ولهم فيها، 
وهوقليل؛النسمةوالعدل،، الصدؤ، وتحري الحق واعتماد القصد بحن الله، اء م

فيالمنصف ني النفلر ؤإذا وغيره، التفسير في صنفح ممن كثير فيه وقع ما إلئ 
منه.أكثر هو وما مثله وحد الحدين، ومروح التفاسير من كثير 

قدأنه ْع التأويل، أهل للثح ممنه مواضع في التنفير هن.ا في سلكتم وقد 
ماأن علمي ومطلعه كافية وهي مختصرة، التاويل ذم في رسالة لكم إلينا وصل 

منالضير في وكدللئ، القبيل، ذللئ، من وأنه امل، غير من صدر التمر في وقع 
ذللئؤ.علئ يدل، ما التاويل أهل مخالفة 

ظنيعلي غلّب، لأنه ذلل؛،، له ينبغي لا مثلي كان ؤإن ءليلث<، اجترأيت، وأنا 
وعدموالمذاكرة، التنبيه قبول، الدين أئمة أحلاق، من ولأن التنبيه، إلئ إءغاؤك 

تحث،أنلئ، بل؛،، اجتمع من يعفى عن بلغني ولأنه أهل، غير القائل كان ؤإن التكبر، 
دونلئ،هو ممن ولو العلم، وتقبل ذلك، علئ وتحرص العلم، بأهل الأحت٠اع 

ذلك.من وحيرا كدللئح الله حعلاثح توفيق، عنوان ذللث، أن فرحوت بكثير، 

المصنفاتمن شيء إلينا وصل إذا أنه عليه، جرينا الذي أن الله أرشدك واعلم 
والصفاتالحلو في معتقوه واختبرنا امحتبرناه الحديث،، ومرح التفسير في 

٩٧



الأثاعرةمدهب أكثرهم أو المتأحرين هن كثير علئ الغالب فوحدنا والأفعال، 
الموروثةبالتأؤيلأيتح الباب!، هذا في الآيارت، وتأويل نفي حاصاله الذي 

البخاريشرح في نظر وهن والضلال، البدع أهل من وأصرابه المرسي شر عن 
فيها.دلكا وجد ونحوهما، ومسلم 

فمنالألباب، لدوي ٠لاهر فيه فالأمر والعقائد، الأصول في صنفوا ما وأما 
اللهعن جاء ما على وعرصه قالوه، فيما النظر وأمعن ونورا، بصيرة الله رزقه 

كمادللثه وعرفج بينهما، المنافاة له نيين المحضة، المنة أهل عليه وما ورموله، 
والمنة،الكتاب على وأتل قالوه، عما فاعرض والنهار، الليل بين الفرق يعرف، 

عليهما يذكر الصنفين ومص والمقغ، الثماء ففيه وأنمتها، الأمة ملف عليه وما 
وحدناكالتفسير، هذا اعتبرتا فلما ؤيقرره• ؤيختاره المتكلون، عليه وما اللفح، 

ولتتكوتمريرْ، اللف عليه ما امحيار في وحالفتهم المذمين، ذكر في وافقتهم 
فيحير لا فإنه البيع، أهل بمذهب الكتاب هذا تكبر ولم ذللئ!ط على اقتمريث، 

عنهيخي ما المنة وأئمة الملف كلام في وجد فقد صحيح شيء من فيه وما أكثره، 
الصدور.لها تنشرح يعبارايت 

قيللما الله، رحمه الثوكاني عن بلغني ما نفلتر القصد، من لكم يكون وقد 
عنالإعراض لأمن محنا٠ت ما قال القرح؟ هذا في الزبدية كلام تذكر شيء لأي له؛ 

وتلقيه.قوله إلئ أدعئ ذللث، ذكر أن ورجوت! التكتاب، 

معؤيظهرها بها، ويعتني يتالقاها، من المحضة المنة أهل لكتب الله قيض وقد 
اللهفإن وغلاتهم، دعاتهم بعضي وتكفير ومهم، الدع أهل علئ الرد من فيها ما 

كله.الدين علن يظهره أن الدين لهذا صمن 
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بنجدالملقية الدعوة سيرعلماء من دعوية جوانب )٣( 

بعمىك وندكر تحقيق، إلئ تحتاج مواصع التفسير هدا في أن والمقمبمودت 
ذلك.

ُقوله1رسالته حتم ثم المواصع، تلك له بين عتيق ابن الشخ إن تم 

ييأن الله من رجاء ورسوله لله نصحا الكلام هذا يمثل عليك اجترأت ءوقد 
منالث،أنتفلر وأنا رسومه، إلا ببق ولم النافع، العلم فيه ذهب الذي الزمان هدا في بكر 

الخناب.من منى صدر ما ورد الجواب 

بلادفي وكنت، مصنفاك بعض فيها محمي وقد الترجمة، رأيت لما إني ثم 
كماضرورتهم لأجل الناس أمور في ؛الوحول، ابتليتؤ وقد ٢، ر الكتب، فيها قليلة 
د»؛لوغعلينإ تقفل جنايم، من وألتص واصفري"، فبيضي الجو للئ، راحلا قيل: 

المراموارنيل البهية"، الدرر نرح الندية و'ُالروصة الرسول"، أقضية من السؤل 
صالحمن فاجعل كلها، هذه إلي عغليمة ضرورة في فنحن الأحكام*، آيات نرح 

تعالئ—الله ثاء "إن ■مأجورا إلينا بها وابعث ومحبيك، إحوانلئا معونه أعماللثح 
كاواكتب المشرفة، مكن في الأكن ، ٢١عيسئ بن أحمد الأخ  Jbعلئ ذللته وليكن 
علئواحرص ءنلث<، ويحفظه العلم هذا يتلقئ منكم أحدا ولعل باحوالكم، تعرينا 
ذك.ك يهب أن الله ونال والأحرة، الدنيا سرق، ك يجمع أن ؤلمعا ذك 

المنةهجوم آمن لا الأعمار، معترك في وأنا المثعين قد؛لغن، أني اعلم ثم 
ويليهأولا، الذكور سعد كبيرهم العلم، يهللبون ثلاثة منهم ثمانية، أولاد ولي 
بهايعتز وممن للكتب، أهل أنهم ونرجو ا، اللعليف—،١ عبد وتحته العزيز، عبد 

ينجد.الأفلاج بلدان العمارمن بلد.ة عي )١( 
مال~؛حاسئأجمدينماب(ينَح•، ٢١

نجد.عالماء من بعد— —فيما الثلاثة هرلأء كل صار )٣( 
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هتيسماهت\سوٌها

غايةأيصا الرّسائل في نلمس خان، حن صديق محمد والخا 
الشخأن كما ومؤلفاته، صديق محمد بالشخ والتبجيل والاحتفاء الاحترام 

نونيةيشرح أن حن صديق محمد من طلّت، قد إسطنبول— راشد—وهوفي 
ولوعيد، الوقتكم من فرصة تفرصوا أن أحببتم ®ؤإن قاتلات القيم ابن 

لكمفالداعي القيم®، ابن ررنونية رح ث إلئ والأيام الليالي أشغال زاحمتكم 
فاعتنمواكافة، والجماعة المنة أهل على وامتنانكم حنانكم، من هدا ئ ير 

والجماعة®؛الستة يحب، من الأرصى في دام ما الخترية دعواتهم 
مراسلأُت،حن صديق محمد والشخ عيي بن أحمد الشخ بين كان كمِا 

ؤيبديلي3لالع4 البيان® *فتح نفيره صديق محمد إليه وأرمل ومكاتبايت،، 
ءاليهرملحوظاته من عنده ما 

والحلقالجم الأديب، من عتيق بن حمد الثبخ عليه كان ما بدللث، ويتضح 
فعصديق، محمد الشيح تجاه التواضع وحن الجانثح ولين الرفيع 

ماومع يره، نففي وهنامت، أحهلاء من صديق محمد الشيح فيه وقع ما 
إلاأنناتعالئ، الله دين في والقوة الإيمانية الغيرة من عتيق ابن عن اشتهر 

الفلزوّحن المعاذير، صديق لممحمد يلتمس عتيق ابن الح أن نجد 
الملم،بإ لمده الأتبلع عموم من صديق محمد الشيح عليه كان لما يه، 

الصالح.

جريس.ابن الشخ له كبها راتل ت المكلل التاج في حن صديق محمد الشح أورد )١( 
اوكاول)صاباه-همه(.ازج انظر: 

اكاجاولكول)صه\ه-.آ0(.)٢( 
مزت، ١ ط عبيد، بن لإبرامم الدبان، الواحد الله بايام والرفان اض أولي تدكرة انظر: )٣( 

الرياض)ما/يى-ا(.الزر، 

١٠٢



بنجداثساميمح سرعلماءالدعوة من دعؤية ر*اإجوانب 

تماممن عتيق بن حمد الشيح عاليه كان ما الرسالة هده يي ترئ فأنت 
محمدالشيح تجاه والإنصاف العدل وكمال الرحمة وعظيم الإشفاق 
والبرهان،بالدليل الصواب بثن عتيق ابن الشيح فإن كله هذا ومع صديق، 

المخالف،،علئ الرد يكون وهكذا والتفويض، التعطيل أهل كلام ورد 
عليهموالإشفاق ورحمتهم الخلق وهدي الحق بيان بالرد يقصد لم فإن 

/١١لميكنء٠لأمحالغا

ومراعاةالدعوة، في عتيق ابن الشيح حكمة الرسالة هذه في وتتجلئ 
ابنبالشيخ قام ما الرسالة— ثنايا في — يلحفل كما البشرية، النفس أحوال 

تعالئ.الله إلئ دعوته في النهج وصحة القصد سلامة من عتيق 

ؤإظهارومؤلفاته، صديق محمد الشيح على حن ثناء الرسالة معللع ففي 
وابتدأهاالكتاب، علئ مالحوءلاته إلئ انتقل نم به، اللقيا إلئ الاشتياق 
الكتاب!في الفلر إمعان حصول لعدم صديق لحمد العير بالتماس 

ببعضالفلز إحسان أو ذللث،®، نبل بتلقيه عاحلوك الأصحاب *ولعل 
إنماوالخداحل الماحي تللئ، أن حمد الشخ يدكر ذللث، ومع المتكلمين، 

الصدق.وتحرى الحق واعتماد صديق، محمد من قصد حسن عن هي 

العبارةتللث، فيقول البادرة، تللث، عن الاعتذار حم،- الشيح يبدى نم 
غلبلأنه ذللث،؛ له ينبغى لا مثلى كان ؤإن عليلث،، احترأت؛ ®وأنا الجميلة؛ 

التنبيهقبول الدين أئمة أحلاق س ولأن التنبيه، إلئ إصغاؤلش ظني على 
أهلغير القاتل كان ؤإن اممر وعدم والخذاكرة 

سعودبن مأ>مال الإمام جامعة سالم، رشاد محمد ت.' تيمية، لاين الجوية نة المنهاج انظر* ا ١ د 
(.٢٣٩ام)ه/ ٤ • ٦ الرياض، الإسلأمة، 

•٣



مفذجذ1دظ

إيراده~في صديق محمد لاشخ آخر عدرا فيلتمس حمد الشيح يعود ثم "" 
نظرالقصد من لكم يكون ®وقد فقول. شسيره~ في المتك^من أقوال 

كلامتذكر شيء لأي له• قيل لما الله~ —رحمه الثوكاني عن بالغنى ما 
الكاب،عن الإعراض لأمن معناْت ما قال الشرح؟ هدا في الزبدية 

وتالقيه«.نوله إلئ أدعئ ذلك ذكر أن ورجوت 

والإجلال،الحفاوة وحن الخطان، ولين الاستهلال، براعة بعد و~ 
وبينونقدها، الماحي تلك إيراد في حمد الشح شؤع المعاذير، والتماس 
وبرهانبعلم الأشاعرة شبه على ورد المجملة، الألفافل تجاه الواجب، 

ؤإنصاف.وعدل 

للشيخالبسام صالح الشيخ دعوة 

إلىباصبرش علي شيخه بدعوْ ام البالله عبد بن صالح الشيح نام 
تعالئالله هداه حى عبدالوهاب،— بن محمد الشح جددها —التي اللفية العقيدة 

للتلمساني:عيسى ابن الشيخ دعوة 

عتسىأنبن، أحمد العلامة به قام ما نجد علماء سير ش الدعوية المشاهد من 

سةنوني بالتجارة، واشتغل العلم، ب، وطيم ١  ٠٢٧ سة عيزة السام،ي صالح النح ولد )١( 
م'>'اامءلماءنجد)آ/ه؟؛(.

اننلرتم ٤١٣٠ ستة توفي الحدين،، بكتب، عناية له حفرمورّتح، من وأصله ثافسا نقيه )٢( 
(.٢٦٠لالزركاي)أ/الأعلام 

لاوام)آ/أهإمنجد علما، )٣( 
ارياض،مناح على العلم وطلب مج ١ ٢  ٥٣عام شقراء ني عيي بن أحمد الشخ ولد ( ٤ ) 

ستةالمجمعة ني نوني للفتنا، وحلس القضاء وولي بالتجارة، واشتغل وتلاميذ، مؤلقالت، له 
(.)ص٦٢٢نجد علماء سامر (، ١ ٥ ه / )١ جد 







بنجدالسلمية الدعوة سيرعلماء من دعٌية جوانب رم( 

بهم؟نصع فماذا ئال. لا، قال؛ أيسرك؟ عون عون عال! مويت، ينالون وجعلوا 
ولاباسمك، اصتهانتهم عش بتأديبهم أفتامر ،؛ Jliفعلهم، علئ بتأديبهم آمر 

ابهنالالنرش قام الونت، ذللئ، فمن أ وأسمائه؟ الله بذكر استهانتهم على تريبهم 
شملهموفرق الدعية اجتماعاتهم 

^iULu  محمد للشيخ السعدي الرحمن عيد الشيخJULLUJ :ؤضا

ناصرين الرحمن عبد العلامة الشخ كتبه ما نجد لعلماء الدعوية الجهود مجن 
مصرقاهرة إلئ عنيرة *من الله■ رحمهما رصار رميل. محمد للشخ ا السحديل 

٦٤٣١٠^،^.

الرحيمالرحمن الله بم 

الفاصلالشيح لحضرة والتنكرات،، اللام ووافر التحيايته، جزيل أ؛عن، 
ووقفهالشرور، جمح من تعالى الله حرسه المحترم، رصا رثيد محمد اليد 

آمين.أحواله، كل في ومدده 

الحباقتضاه مجا لدلك فالداعي وبركاته، ورحمة عليكم اللام بعد■ أما 
جمحمن الشكر بها تستحقون الش القليية الماير من لكم ما على البي الو.د ودفعه 

والمسلمين،الإسلام لنصرة الأغر مناركم في تصديكم أعفلمها من الش لمين الم

تدمةأوليصوهمفان)أ/أ-م(.)١( 
عدة،فترن وفي كثيرة لفامت، مؤ له نجد، علماء كبار وهومن ُ  ١٣٠٧سة بعتيزة الّعلءي ولل. ( ٢ ) 

(،٤٢٢تجد)٨ اء عن،^. ١٣٧٦عام ميزة نوني والفتا، بالتدرص واشتغل وله'ص، 
(.نجد)ص٢٩٣علماء مثامر 

م ١٣١٥عام مصر إلى سافر نم بها، وتعلم ه،  ١٢٨٢سنة الشام في رصا رشيد محمد ولد )٣( 
إصلاحيمللت، صاحتا عدة، بلدائا وزار السياسة، في وعمل الصحافة مارس بها، واستقر 

١(.٢ ٦ الأعلام)آ■/ م ١  ٤٣٠ عام بالقاهرة توفي عدة، له،ؤلفات٠ تجديدي، 

٧•





بنجدالسلمية الدعوة سيرعلماء من دعوية جوانب )٣( 

فيما ويتاولون والشياطن، والجن الملائكة في متهم ممير يبحث وكذلك 
العقائديتأولون الذين القرامطة تأؤيلأت تثبه بتأويلات ذلك من والسنة الكتاب 

عنهافعبر الإنسان، في التي الخثرثة الفوئ مي الخلأتكة أن فيزعمون والنراتع، 
عنهافعبر الإنسان، في التي الشريرة القوئ هي طان الش أن كما بالملائكة، الثرع 
آدمقصة ويتتأولون أجمعين، ولرموله لله تكذيب هذا أن يخفى ولا بذلكا، الشرع 

الونحوهما وإبراهيم آدم عن كتابه في الله ذكر ما أن حاصله بتأويل ؤإبراهيم 
الأمثال.صرب به قصد ؤإنما له، حقيقة 

تيسرما الأن ؤإلئ ذللث،، من شيء فيه مناركم أن أصحابي بعض لي ذكر وند 
وجهعلئ إلا الأمور هذه مثل عن تبحثون ما أنكم بكم الغلن ولكن مهلالعت٠، لي 

بكثير.دونها هو ما رد في عادتكم هي كما والإبطال، لها الرد 

مجردوالرسول للقرآن الصدق المسلم حق في ردها في يكفي الأمور وهذه 
الوأنه لالثؤرع، ومناقضتها ببهللأنها يجرم هي كما تصورها إذا فإنه تصورها، 

للرسولولا للقرآن مصدق غير كان ؤإن أبدا، وتصديقها بالقرآن التصديق يجتمع 
القرآن.وحقيقة الرسالة أصل في الكفار سائر مع كالكلأم معه الكلام صار 

الإسلامي،الدين جمح يتأواوذ٠ والملحدين الفلاسفة زنادقة عندناأن وقدثبت 
كلهاوالمنة القرآن أن إلئ يرجع بتاؤيل والنهي والأم والمعاد والرسالة التوحيد 

ؤيتترونالماص؛اللائ،، علئ ويلبسون بالكلية، لها حقيقة لا وتمويهات تخييلأت 

باللهيؤمن كان ممن يوجد أنه عندنا أيما ثبت كما عته، الماس أبعد وهم بالإسلام، 
الفلاسفةهؤلاء علئ وينكر لشرعه، ؤينقاد الرسول ويعظم الأحر، والنوم ورسوله 

ولاقصد غير من المأويلأت هل.ه من شيء عليه يدحل أنه أقوالهم في ؤيكفرهم 
قلبه،في الفلسفة أصول من كثير ولرسوخ إليه، تؤول بما علمه لعدم شعور، 



يتهكمونالذين المرتج علماء لزنادقة ومراعاه ايصا، وخضوعا يعظمه، من ولتهليد 
علمما ؤإنكار للبلادة تجهم من ؤيخافون أصولهم من ممر عن يوافقهم لم بمن 

ندفالأمل دخل، ما عليهم دخل وغيرها الأشياء هذه فس-ا بزعمهم؛ محونا 
المصسةوعمتح وانتثرت،، فئت، فإلها ؤإبطالها، الأمور هذْ لتحقيق بأمثالكم تعلق 

يهتديبحجة لله قائم من الأرض تخلو لن ولكن دولهم، عمن فضلا الفضلاء بها 
المعاندين.على الحجة به وتقوم الضالون، يه 

مثلكملأن والإشارة، التنبيه وجه على الأشياء هذه لحمرتكم ذكرت وقد 
العظيمالخلر فيه لأن عندكم؛ المهمات أهم تجعلونه ولعالكم تنبيه، بأدنئ يتنبه 
الذيفمن تاما، وتحميها ي كلاما فيه لكم الناس ين لم ؤإذا لمين، المعالئ 
ويرضيهبمحبه لما ؤإياكم يوفقنا أن بالله والرجاء الأمصار؟ علماء من الأمل به يعلق 

جوادكريم.إنه المهتدين الهادين من ؤإياكم ويجعلنا 

وملم.محمد عالئ الله وصلئ 

المدي*ناصر بن الرحمن عبد الداعي محبكم 

السعدي:ؤسالة مع دعوية وقفات، 

منها:أمور، جملة الرسالة لهذ.ْ القارئ تسترعي 
حنثأفقه، ويعد الله~ —رحمه المعدي الرحمن عبد التجع اطلاع عة س— 

نمرةفي ماثرها من شيئا وأبدئ خيرا، عليها وأئى المنار، مجلة طالع 
فيالانتثار معدومة تكون تكاد المجلة أن 0ع والمسلمين، الإسلام 

رسالةعلى جوابه ~في رصا رشيد محمد المخ أن بدليل آنذاك، نجد 

(.١٤٥-١٤٣/٢)المارس٩٢مجلة :١( 





عناهاسيخ\هالإقالأقضدنيِالإتاِهتي ْبجذقةمحإس؛ 

تبحثونما أنكم بكم الظن ولكن مْلالعته، لي بسر ما الأن محإلئ ذلك، 
فيعادتكم هي كما والإبطال، لها الرد وجه علئ إلا الأمور هدم مثل عن 

ردماهودونها؛كثيراا؛ا/

الهند:علماء لأحد البكري دعوة 

الكريالرحمن عد الشيخ يه قام ما الدعوة، لعلماء الدعوية الجهود من 
أحدفي الله رحمه إبراهيم بن محمد العلامة ذللث، حكئ كما ،، الله١٢رحمه 

الشحالعم علئ العلم محللأب من الكري الرحمن عبد الشيخ رركان فقاد•' تقريراته، 
بهكمن التوحيد فيها يعلم عمان في مدرسة يفتح أن له بدا ثم وغيره، ، اللهل عبد 

محمدالشيخ إن بل وصاحبها، ءالمتار® انتقد الدي نجد— علماء —من وحد0 السعدى يكن لم ( ١ ) 
انتقدفد ه—  ١٣٤٠سنة سحمان بن سلممان الشخ إلى بعثها رسالة —في ماح ين العزيز عبد بن 

—سحمان بن سليمان الشيخ عاب كما وانحرافات، مزالق من تحويه وما الإصلاحية المدرسة 
القيالةجريدة على الرد في كتبه لمقال نشره عدم رصا رشيد محمل على — السالفة الرسالة في 

يوامعوتغمدهم للجمح الله غفر آنداك، المكرمة بمكة علي ين الحسين لسان كانت والتي 
المنار،ومجلة . ٢  ٦٣رقم الوثائق، نم العزيز، عبد المللث، دارة في الرسالة هده انفلرت رحمته. 

^٩٦x)٩اج١٦
—فيرصا رشيد محمد كتبه حواب على ه ١  ٢٣٣ ستة سحمان بن سليمان الشح استدرك كما 

ابنقاله مما فكان وحكمها، الحج شعيرة في الطاعنتن الملاحية بعض على الرد في المنار" 
•عالجواب في تساهل ولكنه وأفاد، أحاد قد رأيته المنار صاحب جواب تأملت ءرولخا سحمازت 

مأشذلاثح فلأجل بدلك؛، بخلاف وهم ويسترشدون، الحق يطلبون أنهم لظنه الزنادقة، هؤلاء 
رصأُ(.والدليل* الحجة ءاقامة كتاب من صلالهم*. يبين ما ذلك في أكتب، أن الإخوان بعفر 

مقالةفكتب رصا رشيد لمحمد المحمدي® ءالوحي كتاب يابس بن علي بن الله عبد الشيخ وانتقد 
واليان.بالجواب أعقبها تم ءالخنار*، في رصا رشتي محمد نشرها وقد صفحات، أرع فى 

(.٢٢٦-٢١٦/٣(،)١٤٦-١٤٠/٢)^ظر:مجلةالنار،ج٤٣
ترجمة.على له أعتر لم )٢( 
الوهاب.عيد بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد ابن )٣( 





الإسلام:راية مجلة ١^١هيم بن اللطيف عبئ اصوارالشيخ 

تعالئ،الله إلئ الدعرة في الكبير ودورها الصحافة أهمية نجد علماء أدرك 
والمسلمين.الإسلام قضايا تخدم إعلامية منابر إيجاد إلئ نعمدوا 

بنإبراهيم بن اللطيف عبد الشيخ أصدر ه  ١٣٧٩منة الحجة ذي ففي 
الإملأم«لأا.»راية موان نهرية مجلة  ٢١٢١آل الاطيف عبد 

آلإبراهيم بن محمد المملكة مفتي العلامة اكخ أٌس ه  ١٣٨٥عام وفي 
تزال.وما الدعوة٠ اامججلة عنها يصدر والي الإّلامية، الدعرة مرمة ٢ ^^^ ٠٧١

فيه؛حاء —آتياك— العهد ولي إلئ ه  ١٣٨٤منة حطابا سماحته كتب وقد 
تقومصحفية ة مرمإنشاء على عزمنا حول سموكم مقام مع حييتي علئ لاععلما 

ويصدرمحاسبة، وطرق حكيم بأسلوب الخير إلى الناس وتوجيه الله إلئ بالدموة 
أومجلاتمجلة عنها يصدر أن ؤيحتمل الإسلام®، ءامنار اسم تحمل صحيفة عنها 

داحليلها ؤيوصع مساهمة، وستكون الحاجة، مقتضيات حسا نشرات أو 
.(،>ا.مجوثونون®؛ أكفاء أناس إدارتها ويتولى الإخراج، وطريقة العلماء، سيره يحدد 

الرياض،علماء كبار على وتتالمذ ه،  ١٣١٥منة بالرياض إبرامم ين اللطف عيد الشح ولو ( )١ 
يقرضوكان حالنا(، الإمام )جامعة والكليان العلمية وصارمديناللمعاهد الغراثض، »ي و;رع 

ءتريىوّا،نجد)صأآا(،ءلماءجد)أ/؛بمأ(لأ
العددبعد ونونفت، م ١ ٩^١٣ منة الحجة ذي شهر ني المجالة هذه من الأول ال٠اند صدر ( ٢ ) 

اللحبد.ان.محمي. بن صالح اكح تحريرها ورأس  ٠١٣٨١الثانية المهنة من الخامس 
علىالحلم ودرس الرياض -في ٠١٣١١عام إبراهيم بن محمد العلامة الشيخ سماحة وك )٣( 

دئاسآتولى سنة، البعض ماتزيدعلى كبرة لون في للتدريى وجلس الرياض، كارمشايخ 
نجدعلماء مشاهير انغلرت ه.  ١٣٨٩صنة الرياض ني توفي الشرعي، والتعليم والإفناء القضاء 
(.٨٨/١(،ءل٠اءنجل))ص٩٦١

(ه١٦٣/١٣إ؛رسم)بن بحمر ذاوىالش؛خ )٤( 





هينىواهاسوصه1^ؤغءإلإ؛إ؛ 

بناءفاصلح ارمزهرة٠١ بلدة علئ ومر برجوعه، تلاميده مطالبة عاى بتاء راصامهلة® 
والتذكير.للوط وجلس مدرمة، فيها وفتح مجدها، 

ءشرات>يقيم والقرئ المدن بين وتتقلأُتا جولات في الشيح واستمر 
منالطلاب عليه فتوافد العامة، لتزكية المواعظ ويلقي الناشئة، لتربية الموارص 
واللباس.والغداء المكن لهم وهيا بهم الشخ فاهتم البعيدة، الناطق 

الماءيجع وكان ائية، نمل.راءس ففتح خيرا، بالماء المح وامحمتوصى 
بالحجابوتمنكن انمين، في فتممهى مائية، بمكافات ومعلمات— —طالبات 

وثلاثمائةألفين توسعها— أوج ~في أنشأها التي الدارس عدد بلخر وقد والفضيلة، 
وعثرمدارس)•

فياثدوسري الرحمن عبد الشيخ جهود 

حياتهحفلتا فقل- الله— —رحمه ، اكوه-رىأمحمد بن الرحمن عبد الشمح أما 
آ»راناصحا واعظا الأحياء بين ؤيتتقل البلاد يجوب فكان عدة؛ دعوية يمناشط 

—رحمهوالجامعات الدارس س كثير في وحاصر المنكر، عن وناهتا بالمحروفح 
وتثجحنشر على حريصا وكان ودرومحه، أنشطته عاى أجرا يتقاصى لا الله~ 

الإسلاميةالكتبخ من كبيرا عددا يشترى فأحياثا الإسلامية، والصحف، الكتب 

فيودعوته القرعاوي الله عبد الشيخ محاب: في القرعاوي الله عد الشيخ دعوة تفصيل اننلر؛ )١( 
(.U1-Y)صرام. ١ ٤  ١٣، ١ ط. السهلي حام ين لموص العودية، المربية الملكة حنرب 

الكون،إر والدم مع وانقل ، ٠١٣٢٢الحرين في الدوِى الرحمن عبد الشيخ وك )٢( 
الرياضفي توفي ممرة مولغات له الملماء، بعض على ودرس الباركية، المدرسة في ضطم 

ماجستيررسالة العليار، سليمان إعداد الدوسري، الرحمن عبد الداعية حياة انفلرت م.  ١٣٩٩
منشورةغير ١م ٣'٤ الإسلامية، سعود بن محمل الإمام جامعة والإعلام، الدعوْ كلية في 

١٠٠ ٤ ٠ ١ ، ط١ الكوست، الأرقم، دار والمفاهيم، الأثار صفوة يره نفومقدمة (. ^W١٨ )ص 

١٦





^هتيسايه\سوٌهالإمغت1زة؛ 

والعلامةحميد ابن الله عبد العلامة أمثال المعاصرين لعلمايا يزال ومحا 
الجهودمن ونحوهم الله— —رحمهم عقيمين بن محمد والعلامة باز بن العزيز عبد 

ومشهورءهومطور ما الباهرة الدعوية 

١٨





وأصحابالإلحاد أهل على بالرد يعص أن المنار صاحب على اقترح حث رصا، 
الجامحة.العقلة النزعة 

دعوتهمن يمغ لا بعلمه والانتفاع العالم إجلال أن يبين ما الجوانب تلك وفي 
وماحن، صديق محمي. الشخ هع عتيق بن حمد الث|<يح موص في كما وتوجيهه، 

أنكما السام، صالح النخ  sJl_JL>يد على باصرين علمب للشخ هداية من حمل 
وتبليغهتعالئ الله دين نصرة مثيل في والبذل التضحية يبرز ما تح الجوانتلك في 

الرحمنعبد والثبع القرعاوي الله عبد الشخ جهود في كما الدعوة، علم-اء عند 
ونحوهم•الدومري 













ساهاسيخايها^^|دنيالإتبمين ئخؤهث1زءل؛ 

نجداأن إلا العثمانة، للدولة التابعة العربية الأقاليم أمحماء وتحوى هه ١  ٠١٨
منهارا/ليست 

ستةحلمت اولما نقالت العصرالعثماني نجدنى حال حزعل حين وقدبين 

—ؤإنالعرب حزيرة في المياصي المرح على العثمانية الدولة وؤلهرت ه ٩ ٢ "٢ 
أقهلمارمن قهلر كل كان المباثر— العثماني بالحكم تشمل لم العربية الجزيرْ كانت 

علؤيقائمة فيها العصبيات كانت فقد نجد سئما ولا بذاته، مستقلا العربية الجزيرة 

دولة...«رآلعشيرة لكل وساق، قدم 

نقوداتشهد لم نجدا فإن يكن ررومجهما الحثيميزت الله عبد الدكتور ويقول 
أنهاكما الوهاب، عبد بن محمد الشخ دعوة ؤلهور تبل عليها للعثُّامحين مباشرا 

فلاكانت، حهة لأي داحلمها الحوادث محير على وحودْ يفرض قويا نقودا تشهد لم 
جهاتهابعض في الأشراف نفوذ ولا جهاتها، بعض في خالد أوبني حر، نفوذ;نمح، 
الياسياار"ازالاستقرار من نوعا أحدث الأخرئ، 

الءث٠انير٤،.للمفوذ حاصعة تكن نجدالم قررواأن الباحثين من حملة أن والهمود 

ونزاعاتوالبلدان، القثاتل بين ونزاعات وحروب، فتن في نجد كانت بل 
التيراالسوا؛قلْ،« فى بئن >ظاهر هو كما والأرزاق، المعايش في ونقص سياسية، 

(.٢٤)صرا'ُآمآ، البول لصالح الوهاب عبد بن محمد الشخ عقيدة انظر• )١، 
اختصار.( ٣٩الوهاب)_Ar، عبد بن محمد الشثخ عصر في العربية الجريرة تارخ )٢، 
١(. ١٠٠٣وفكره)حياته الوهاب عبد بن محمد )٣( 
العربجريرة واكتشاف (، سعيد)ص٩٧١لأمن الوهاب همد بن محمد الإمام ّيرة انفلر• )٤، 

العزيزلعبد الوهاب عبد بن محمل الشخ لدعوة المناوين ودعاوى ٢(، رصي؛ بئرين لجاكلين 
٣(.٠ ٠ اللطيف)صرم عبد آل 

التامعالقرن منتصف مد الإصلاحية الدعرة يقت الش والرقاع الحوادث بالسوابق المراد )٥( 
٢(. ٩٥)y/ المجد محوان انظرت وحسين• وست وستمائة ألف ّنة نهاية إلى الهجري 

١٢٦







 )i( الإصلاحيةاثدعؤة قيل نجد علماء عند الاعتقاد مسائل

وشجرةوالمحال اكلرفة كشجرة بها والتبرك بالأشجار والتعلق م هللمحاة 
ا.الأميريالدرعيةر بنت بغار والتبرك دجاتة، أبي وشجرة الذئب 

تاجمثل: والصلاح الولاية أدعياء في والغلو بالعلواغيت الأفتان وكذا 
وعباس،وعثمان، وحسين، وحطاب، ؤإدرص، ارص، ويومفوأولاده، ان وثم
ا~.الوهابر عبد بن محمد الشخ رسائل في وط مبهو —كما حديدة وأبي 

موطنهأْ،.في هومفصل كما نجل في وخلهورها العملية، البلع استفحال وكذا 

مواضععدة في القاتم الواغ هذا حكئ قد الوهاب عبد بن محمد الشيخ إن بل 
سنماذج وماق منهم، وحدر عاليهم وغلنل الطواغبنؤ هؤلاء ذكر فقد سائله، رس 

وأنهمآنذاك الأعراب حال بثن كما مزآنما— نجد—كما في الواقعة والمحدثات البيع 
ولوالله، حق هو الباطل شرعهم أن ويزعمون الشراع، وينكرون بالبعث، *يكذبون 

سبل المنكرات، أنكر س لعدوه الله شؤع عند يخاصمه أن حصمه منهم أحد طلب، 
الرسولكاله((رأ"/بدين ويكفرون وآخره أوله من بالقرآن يكفرون إنهم الجملة  حسنا

منهاتلتل في إلا بتعنها يجرم يكاد فلا مختلق، مضطرب القبور عامت تحديد أن تيمية ابن حرر )١( 
الثريعةبل الإسلام، شريعة من ليس عليها والبناء الشور معرفة لأن وذلك شديد، بحث بعد 

ماحي.واتخاذها عاليها الماء عن تنهى 
ص)بآ/بة؛-ه؛؛(،وجاعالماهم)؛/ا1لةهآ(.

(.)ص\ّآ—٤٣يني للم نجد حضر عند الاجتماعية والحياة ٧(، )\ا غنام ابن تاتّخ انظرت  ٢٢)
الذور،له وتصرف الخرج، أهل من ناحا أف ئأه الشح آل إبراهيم بن محمد العلامة بين )٣( 

في؛ور0 أن ويظهر فيه، يعتقد وثن تبره عر كان فقد يوسف وأما العارض، أهل من وثمان 
الكويت،أوالأحاءز

اكحسلبنإبرسم)ا/؛ما،هما(.فتاوى انظر: 

)ه/؛ه،هي،ا،\ّ،حا/ا،أاأ(.

٦(.١ — ٤ للحرير)ص١ نجد حضو عند الاجتماعية الحياة انظر:  ٢٥)
١(.٦ ٤ ط ١  ٦٣/ غنام)١ ابن تارخ وانظر• ، ٢٣٩الوهاب)آ/ عبد بن محمد الشح مجولفات  ٢٦)



أوأكثرهم،البوادي عليه ما والعام الحاصن عند المعلوم ُرمن اللهت رحمه وقال 
مشاهيرهمكالهم وأمثالهم حلفير وآل عنزة إن يقول أن على بمدر لم معاند كابر فإن 

إنيقولون إنهم يقول أن بمدر ولا فيه، يشكون ولا يالبعث، مقرون إنهم والأتباع 
سموتهمما آباؤهم أحدث ما ومتيعون ا، عايفينهر وأنهم الحضر، عند الله كتاب 

منففيهم نواقفس، لمانية للوصوء كان فان الله، شريعة على ويفصلونه الحق، 
،.٢١١١ناقص...المائة من أكثر الإسلام نواقص 

منالمرتدين كفر من الدوأشع هؤلاء كفر أن كتابآخر- -في الشيخ وجزم 
أدلةر"آ،.بعدة وقرره حنيفة، بني 

منونحوها الله حكم على الطاغوت وتفضيل الشؤع وسب البعث إنكار إن بل 
الشخأ؛ا.كءوة المعارصين الحياء عند حى بثن، فناهر معلوم ذلك كل المكفرات 
الوهابعبد بن ْحما. الإمام الشخ تلاميد بعمى سطرها رمحالة في وجاء 

منهإلأيبق لم الجدد الشخ هن.ا قبل اادJننا فقالوات لتجدآنلءاك المزرية الحالة حكاية 
ونأتيالصالحين، ودعونا للشياطين، ذبحنا فقد الشرك، في فوقعنا والأمم، الدعوئ 
الذيالربوبية توحيد بين ولا النيهلان، وأولياء الرحمن أولياء بين نفرق ولا الكهان، 

المنةبين نفرق ولا الرسل، إليه دعت، الذي الألوهية وتوحيد العرب، مشركو يه أم 
،.؛ ١٠الممات...نمليل وكذللئ، ٠. منابرنا. علئ يه يخهلم، بالله والترك والبدعة... 

الخطوطاتبعض في كما عايمنه الصواب; ولعل ءاموْ، غنام؛ ابن تاينخ ني البت، )١( 
•٢( ٥ )ه/ الشخ ومولفات ٨( ٠ ١ / ل ) غنام ابن نائح انفلر! والصّورايت،. 

(.١ ٠ ٨ / )١ غنام ابن تارج )٢( 
الشخ)مل؛-هة(.مولفاتح \نم: )٣( 
١(.٠ ٨ غنام)١/ ابن تارثخ اننلر؛ )٤( 
(.٣٦٨،٣٦٧/٤تجديام))٥(

١٣•



الإصلاحيةاثدعؤة قبل نجد علماء عند الاعتقاد مسائل را( 

الشعائرتعرف لا فهي جهلاء، جاهلية في تعيش كانت عموما نجد يائية ®إن 
وتقاليدبأعراف بينها فيما تتحاكم وكانت وحج، وصيام وزكاة صلاة من الإسلامية 

فيوالتاهل جهة، من الجور فيها ؤيتضح بملة، الإسلامية الأحتكام إلئ تمت، لا 
أحرئ»اا/جهة من الحق إحقاق 

الحاصرةعلى التلبيس في ظاما ستا للاعرابح أن بثر ابن أثبت، وأيصا 
الأعرابلهم فزين التداوي، لأجل الأعراب إلى يذهرن الحضر فإن ؤإصلالهم، 

الأمدعليهم 'لمال، حى الذبيحة••• على التسمية وعدم تعالى، الله لغير الن*ح 
•، وتتابع؛ الشر واستفحل 

راسيأمثال! الشعراء، صوره قد المتردي الوصع ذاك فإن ذلك إلئ أصافه 
الأبيات!هده في الخلأوى 
حايبهأحجاروأشجاريعبدون فلانل يامنيع قومي سلس، فإن 

ذايبهالأحجار صم من فلوأنهم قلوبهم حديد من اة معصاه 
ثايبهوالبعض له ابن فالبعض عقيدهم إبليص إلا .! _•،،فلا 

ندائهنواس من علهم داهمي دارهم القه محا نومي عن تخليت 
٠مقاربه؛ غارت الدين عنه غار ومن دينهم غار يومهم عنهم تخليتح 

حافل؛الانحرافاتالإصلاحية— الدعوة —نيل الجري الواقع أن والمقصود 
حلالومن والشعراء، والعلماء المؤرخون أثبته كما وؤلمت،، عمته التي الدينية 

(.٢٠للعريتي)هرآ نجد بائية لدى الاجتماعية الحياة )١( 
اظر:مراناوجد)ا/أم^)٢( 
ديوانالخلأوي،)صتم\مآآ(.)٣( 

١٣١





















الإصلاحيةالدعؤة قبل نجئ علماء عند امدعتقاد مسائل )٤( 

هذهأن شك فلا عطرة، لابن السابقة والرسالة الرسالة، هذه بين نقارن وعندما 
إذوأنوئ، أظهر ععلوْ ابن رسالة في السلفي القس أن إلا وأعم، أشمل الرسالة 

أوجبحيث مواطن، عدة في قائد ابن رسالة على الأشعري الكلامي الأثر طغى 
موطن.في السبع الصفات إنات علئ وانتصر • واج—،. أول، وصيره النظر، 

ولابجوهر ليس الله إن كةولهت وعباراتهم، المتكلمين ؛تقريران تلبس كما 
بالجحود،الكفر عرف ففد وأينا• الحوادث•• تحله ولا عرض••■ ولا حم 
مح،بنانه مأتي كما الإلهي، بالكلام تتعلق مساتل في العلوفي كلام على يعول 

موصعه.

فيصالح وعالم متبحرا، و٠رفقيه الفقه، مسائل في نائيتحهءمحقق بن فعثمان 
فيهوظاهر كما الاعتقاد، مسائل في كن.لك يكن لم لكنه ، ٢١١أحمدالإمام مدم، 

الرسالة.نس، في الواردة المخالفات نس، 

الاعمماد،في الخاحرين الحنابلة بكتبح ومقارسها الرسالة هذه في وبالنفلر 
مح،والأثر والعين -(، ٠٦٩٥حمدان)ت لأبن الدين أصول، في اومتدت؛ن نهاية مثل 

منالكير أن للباحث، ظهر فقد ه(،  ١٠٧١)ت البعلي الباقي لعبل• الأثر، أمل عقاتلء 
ال٠ذكورين.الكتابين مع كبير حد إلئ تتشابه قائد ابن رسالة في التقريران 

مماالصفات، ائل ممن لجملة وتقعيد تأصيل الرسالة هذه ففي يكن ومهما 
منوالأصول القواعد من حمالة قائد ابن استفاد فقل عطوة؛ ابن رسالة في ليس 

أحرفي العبادة لتوحيد المتن تحريره إلئ إصافة ،، لأبن؛،-٠٢^١٢التدمرية الرسالة 
الرسالة.

٦(.، )صء الراغب هداية مقدمت في المصريةّ الديار "-مفتي مخلوق ين حسين قالها ( ١ ) 
٢٠٢،٨٠^^صية)ص)٢(  ،٢٠٥-٧٩،٦٦،٦٥،٥٧،٤٧،٤٦،٤٣.)



منالاعتقاديت المائل هذْ أن جهة من متشابهتان التان فالريوالجملة 
تيميةكابن الاعتقاد لخائل المحققين الأئمة بين التمييز وغياب أحمد، مذهب 

والعلوفيكابي؛علئ المتكلمين أدواء من بشيء وا تلث من وبين القيم، وابن 
ونحوهما.

أمران:فته يتوشا مر الفقه، في كان فهوؤإن ا،لاا الراغب ررهداية كتابه وأما 

فيرتعقبه حيث ،، االكشاف٠١ فير الزمخشرى على تعقثثه أحدهما: 
تقتضى،القلب فير برقة ونفيرها ٠١قاني: ابن، العلامة فقال الرحمة، صفة تفيرْ 

فإنالعلم ذللثه ونظير المخلوق، برحمة يليق إنما الكثافح~ فير —كما الإنعام 
نفيربل، القائمة؛المخلوق، الحقيقة مثؤر ت، ليتعالى بالله القائمة حقيقته 

لإرادةمخالفة تعالى حقه في هي  ٢٣إليهالالرحمة بعضهم يرد التي، الإرادة نفح، 
،.٤١٠المخلوق...

تارةالصفة 'ران  lijijufvفال حيث الصفامحت،، في نافعة بقاعدة احتني، أنه والأحر: 
قيامهاحينا من، وتارة تعالئ، به قيامها حيث من وتارة هي، هي، حيث، من تعتر 
في،لا شي،ء، تعالى كمثله ليس إذ متماثلة؛ الثلاثة الاعتبارايت، وليست، تعالئ،، بغيره 
فاحفنلالبصير، وهوالمح من،أفعاله، شء *ي ولا صفاته، من شيء ولاهم، ذاته، 

اللهب. د. بتحمنر; _ ،، ١٤٢٨سة فر ثم مخلوق، محمد حنٍزا الشخ بتحقيق مرارا فر )١( 
وابنهالمرداوي عوضر ا؛ز، لأحمد الراغب، هداية على المواهب، محولي، فح حاشية ومعه التركي، 
أحمل.

٥(.، ٤ / للهومء)١ اكاع كئاف، وانفلر: (، ٤ ٥ ، ٤ ٤ / الكشاف)١ )٢( 
الأتاعرة.حال، هو كما )"٢( 
هدايةالراغ_،)صخ(.)٤( 

!٤٢













ألمحالمؤلف أن منهات رائعة، ووقفات مهمة مساتل الرسالة ففي يكن ومهما 
علئانمي يصر فقد والرصا، الصر بض اللازمة عدم إلئ الرسالة- مطلع -في 

ا.بهار يرصى لا لكنه المصية 

وسلوكهالصالح، لف المذهب إلئ بالأنتاب اعتزازه للمزف يحمد ومما 
.٢٢جاءت...لالإمراركما ^،^ ۵١١باب في اللف، طريفة 

القادرعبد عبارة في كما الأقدار، ومنازعة الأسباب، فعل تقريره وكدا 
إذعملا، المؤلف ذلك وحقق ،، للحق...١٣بالحق الحق أقدار نازعت الجيلأني: 

ءاوهل،،ّوالرد الجواب بقدر الخصم اعتراض قدر نانع 
ّ(١هو ١٣٥)ت ئص ، مشرف؛ آل سليمان بن الوهاب عبد وللتخ ٥. 

بنالله عبد الشح بعثه موال عن جوابه في كما سنيه وتحريرات سلفية، تقريرات 
أحوالعن جوانا لنا تكتبا إحسانكم رافالمرحومن الوال؛ نص وهذا ،، سحيمل
ونملوطهمبالحديد، هم أنفوصربهم المار أخذهم من النكرة، الفقراءر'ا؛ هزلأء 

جنابلثإمن والموول كالمبح، يفعلون إنهم حتى الله بذكر ولخبهم الطوح، من 

نورفي المصاب باب في والرصا انمر ين الفرق يان ت وانفر ذا، المختار الممل انغلرت ( ١ر 
(.١٥١رحب•)م ابن ارصاتل الأتتاس 

المقلالخارق"١،ق٧.انفر: )٢( 
٨.ق ٧، ق المختار المقل انفر: )٣( 
الختارقي،قخ.المقل انفر: )٤( 
العلموأحد المينة، في اتر،ااب عبد الشخ ولد ارماب، همد بن معد الإمام الشح *ووالد )٥، 

أجوبةوله وحريلأء، العيينة نماء وولي للتدؤيس، وجلس علي، بن سليمان العلامة والده عن 
(.٦٧٥)y/ ارابلة والحب، (، ٤٢ام)ه/ للجنجل. علماء انفر: بحريملأء. توفي فقهيه، 

اننررجمتهفي:ضلخاءاجدنمام)أ/خ"ا(لأ)٦( 
يعنىالمتصوفة.)٧( 

١٤٨





يخاتهاعنإيتاس ^محادني١ِلإتفيمحتي 

،٢١١حر٠ةبلدة في الشيطانية والخوارق الدعية الأحوال هذه أن ويفلهر 
الشخأوصاه ولذا المجمعة، قضاء ولي قد سحيم~ ~ابن المائل وأن سئما لا 

ااواعالموات فقال الدعة.. بهذه تلبس من شهادة قبول بعدم الوهاب عبد 
منوأن ناعق، كل أتباع الثسهلان هذا انعوا الذين وأصرابهم حرمة أهل أن 

حلفه،بمش فلا تحنة مأشياء لهم قال أو عنهم، جائل أو منهم، حضرهم 
شهادته.تقبل ولا 

الجيلأتي،القادر عبد الشيح إلئ ذللئ، الفاسقين الشياؤلين هؤلاء نسبة وأما 
لمعندنا وتمانتفه وكتبه الله، أولياء ومن العلماء كبار وهومن ذللتج، من فحاشاه 

هذهوإنكار منهم والتحذير إخواني يا ذللثا إنكار في فالله . . بدللئ،. أمر أنه يعرف، 
والأان«لى.باليد المكرات، 

وهتلئ،المة، إفلهار عش الرسالة- هذه —في الوهاب، عبد المخ حرص ولقد 
حسثإعليهم الحكم في يتردد ولم حقيقتهم، وكنف، الشياطن، هؤلاء أستار 

الشيعلمانيةفالأحوال درايته، وحن اؤللاعي، سعة يلحظ كما بالنفاق، وصفهم 
هزلأءعن تيمية ابن ذكرها التي الأحوال نفلير هي الوهاب، عبد الشيخ ذكرها التي 

العادات،خوارق بمجرد وليس الاستقامة، ولزوم بالأتاع المرة وأن اكتاط؛نأما، 
هووصابثية مجوسية حذور إلى اكيهنانية الأحوال هذه عرو أن كما فحبج*><، 

اءللأءهوكدا , ,٠ الجوس الصابئة عن القيم ابن أورده مما نظري~ —في مستفاد 
الذينالمحققين تقريرات •ع يتفق فهذا عنه، وذبه الجيلأني القادر عبد كتب عش 

مدير.بإقليم المجمعة من بالقرب، حرمة bلالة ( ١ ؤ 
(بامح٠ار.٥٢٥،٥٢٤/١الجدية)والمال 

(،١٩٦-١٩٢/١انفلر:حا٠ع١لرّائل))٣( 
(.٣١٩-٣١٦/٢يذس،بمافىإءا'ةاسفان))٤( 





هتيساتيلاسوٌها^ؤهفايؤإ 

المانةبعد وسعين ثلاثة منة ني رانيلكن نائلات الفارسي حطبة في مبثا حاء كما 
الأثرأهل اعتقادات مسائل أمهات أنفلم أن المجدسن أصحابنا بعض مني طلب وألف، 
حملة،العقائد مختصرات من علينا قراءاتهم بعد وذللث، حفظه، المبتدئين عيا لسهل 
،،الثالثاتيل البدر مشايخنا لئبخ الممتدتين نهاية ومختصر ، ٢١١٠٠الو٠^الإمام كلمعة 

عليهأونفناه بما ئلثه فابتهج ،، ١ الواهب، أبي والد الباقي عبد للشيخ والأثر والعين 
ائلمأمهات فنفلمتؤ والالتماس، بالوال فالح البال،، باستغال، فتعللتج الفوائد، من 

مائتاوعدتها المرصية'، الفرقة أهل عقد في المضية ءالدرة وسميتها! لقف، العقائد 
لهذاثرح تصنيمف علئ ؤإحوانه المذكور ألح نفلمها، تمام بعد ثم عثر، ويمحق بيت 

وطلبالمهللوبهم، إنجاحا فأحبتهم أدرئ، فيه ؛الذتحر البيت، صاحبف وقالوا؛ العقد، 
.٢٤١البهية®...*الأنوار وسميته؛.®لوا،ع قلوبهم، وصلاح صيروهم لشفاء 

السفاريتيسيخه أن ْع الجدي، التلين هذا امم اطلاعي— بذ —حيتين ولم 
علكاألح الجدي اكلميذ إن ثم الاعتفّاد، في متون عدة عليه قرأ وأنه به، احتفئ قد 

علىالنجدي أصر يم الفاريني، فاستجاب، الاعتقاد، في منظومة يدون أن سيخه 
ذللئ،ّله فم يشرحها، أن 

ابنعبارة حد -علئ والشاميين الجديين من كثير حلق به انتفع فالسفاريتي 
الجديين.سائر ولا اكلميد هزا اسم علئ أعثر لم لكن حميدأْ؛~ 

مرارا.وثرحنف طبعت ّاءة، ىللأبن الاعتماد لمعة )١( 
اك؛ننخر ت بتحقيق طح —( ٠١■  ٨٣)ت للبلباني ١^^؛، أصول المتلّين،ي نهاية مختصر )٢( 

المحي.
عصامت بتحقيق طح ٠( ١ ' ٧ ١ )ت الموامي الباني لعد الأثر أعل عماتي في والأثر العين )٣( 

رداسسم،•
باختمار.٣( ٢، ا/ ) الأنوارالبهية لوامع )٤( 
فالواباة)تأ/مأم(.الح اظر: ر0( 





هسّوص\ْبجىئق، 

الشيحنال تيمية. لأبن الوامْلية العقيدة نظم قد ه( ١  ١٧٩)ت ا عدوازر بن 
لابنفتتا وكتب ،٠• الصغاتل في السلف منهج فيه نهج حمن، *وهونقلم السام؛ 

الخلية*؛؛،.مؤلفاته عدا العبادل"'أ،، وأفعال القدر بشأن تيمية 

أنإلئ شديد باخزال ه( ١ ١  ٨٧الثارخيلْ،)ت المحسن عبد الشيح وأشار 
،٠ر وأحكم وأءالم أسللم اللف مذب 

بنمحمد الشيخ لدعوة هؤلاء بعض عداوة سبب عن البعض يتساءل وند 
نقلميولف مثلا عدوان فابن المالح، السلف لذب انتسابهم «ع الوهاب عبلل 

وكداالوهاب، عبد بن محمد الشيح دعوة مناهضة في كتانا ويصنف الوامعلية، 
الإصلاحية...الدعرة صد رسالة تاليفه ْع اللف لمدهب موافقات له الشارحي 

نغنائر.ولهما 

مندم الرسائل، وبمض نظم، وله علوم، عدة لي وترأ أنية، زيه في عدوان ابن ولد )١( 
عندالمدينة من رجوعه بعد توفي الوهاب، عيد بن محمد الشيخ لدعوة بالعداوة المجاهرين 

•،(.n/rنجد)^تراالة)آ/-؛ه(،وعالماء اظر: وادماللخم.
*؛(.A/rنجد)علماء )٢( 

تيميةلأبن الفتاوى مجمؤع صمن الفتيا وهذه المسام لأحمد العلمية الحياة )٣( 
XirU/A)

لدىمخ3لوءلة الوهابء)وهي عبد بن محمد الشخ على الرد في الوقف في ءرمالة مثل: )٤( 
العماتيء،الحوقاني الله عبد بن محمد الثبح أسئلة عن الأجوبة في ومنها،ارسالة المسام( الشخ 
عدوانبن الخرير عبد تلميذه إر الجواب فاحال فيروز، بن محمد الشح إر السائل بعثها حيث 
صررةولدى ق( ١ ٩ ٢، ١ ه/ ١ الخزيز عيد الملك بدارة الخنقرى مكتبة لدى مخطوطة روهي 
غالبالدحانء شرب ءحكم واستغرق يعضها، عن أجاب وتد فقهية، مسائل وغالبها منها، 

4L\ji'(^/XoiT\والمحب  Xi*A/Tاظر:ءلاءنجديام)الرالة.
فيتأليف ول الأحساء، إلى انتقل ثم أشيقر، علماء على وتتلمذ بالوشم، القرعة ثرية في ولد )٥( 

الحبانغلر: الزبير. بلد في وتوفي؛الطاعون الوهاب، عبد بن محمد الشح بدعوة الطعن 
(.YA/o)نجد وعلماء (، ٦٦٨)Y/ الوابلة 

٢<•السام)ص'آآُ لأحمد الخلمة الحياة انظر: )٦( 









وأنالسنة، من ذك أن يعفد أتباعه يعفى صار البيع، من أنه عاى هو نص مما 
ذللت،.حالف من يذم الذي 

اللف،علتها واتفق الاثار، بها جاءت التي الصفات من أحمد أثبته ما وكيلك، 
ذلك،يغتر ثاء إذا والتكلم والمجيء وال-زول، الاستواء من الفعلية كالهمات 

ؤيحكمونبدعة، ذللث، ؤيجعلون به، تحل لا الحوادث أن برعم ذللث، فينكرون 
ذمهمالذين الدعة أهل من وهم المخ، أهل في أحمد يه حكم بما أصحابه علئ 

كثيرة.هذا ونظائر أولثالث،، لا أحمد، 

الالحوادث أن علئ الملمين إجماع أئمتهم من واحد عن يحكئ فد بل 
شاء،إذا يتكلم أنه من عليه الأئمة وسائر أحمد نص ما ؛ذللئ، ليتقي بذاته، تحل 
المتعلقة؛مشيئتها٠لالأفعال هذه ومن 

فصلاوعقد عليه، والتقزل أحمد الإمام علئ الغلهل من الجزي حذر وقد 
لأنكتاب،؛ كل من والأخذ أحد، كل إلئ الركون من "الحزر بعنوان: مستقلا 

انتشر«لآا.قد اوذاه_، علئ والكذب كثر، قد التاليس 

فيهموالمعتمد اصطريت، قد الزمان أهل أحوال *إن الفصل: هذا في قاله ومما 
ألاالخلاص يحب، لم مكل علئ فالواجب، انتشر، قد اامذام، عالئ والكذب عز، قد 

الموانقة•له أظهر من إلى عنانه لم ولابكتاب، كل ولايعتمدعلئ أحد، كل إلئ يركن 
اللثازأص،بابن يعرف، أصبهان أهل من رجل عملها رسالة علق وقفنغ فلقد 

الورء)اا/*ا،أ(.الأتاُة)؛/ه؛،آا(سر،وم: )١( 
(.وسالااJجزىإرضزيد)ص١٣٢)٢( 
الشانمةءلةا>تا انظر؛ م.  ٤٤٦سنه بأصبهان توفي الاقلأنى، على وتتلمذ الثاقب، ءلا» من )٣( 

؛٥٨





عنإهاسيخ1بجا^الأقضادمحالإا؛رمتي جإّؤمحمحم—٤ 
الدينمعين إلى أمثلته ~فى ه(  ٩٤٥)ت السام حن الثيخ أن يلحفل . ١ 
مجازءلأ يقول أعقبه لكنه تعالى، لله الاستواء صفة أنت هد — الإيجي محمد 

كانإن اللهم والتفويض، التجهيل مذهب يوهم المعنئ فنفي ،، معنى®؛ ولا 
معيقرر وأنه لاسئما ونحوها، المعطلة كتاؤيلأت الفاسدة العاني نفي مقموده 
إئايث،ني تردد وكدا الإثبايتح، هذا في تردد لكنه والأرتفLع، العلو وأنه الاستواء 
بخلاق،يكون أن ريب ذلك يعد حاؤلري قي قدح ررثم فقال! والصوت الحرف 

شأينا لي وقدح فيه، واختلافهم ذللث،، في العلماء كلام من رأيت مما ذلك 
كانبسام فابن ،، منزلازار أم أمخلوقان أدرى لا ذللت،، مثل والصوت الحرف 

الاستواءصفة بشان وتوقف واصهلراب، تردد له عرضر لكنر الإلهية، للصفات مثبتا 

المتكلين،ؤلرانؤر من والثلث، ، التوقفأن العلوم ومنر والصوت، والحرف 
المحضة.المنة أهل جادة على ليس المؤول وأن خاصة 

عطوةلأبن والحرف® الصوت مسالة فير الطرف ف وطن رسالة وأما ٢. 
يجاهروننجئ في العلم طلاب من، أقواما أن الموال مطلع فقير -(، ٥٩٤٨)

حرفهو يقول من، وأن صوت، ولا حرف لا القرآن أن ؤيثهدون بتمثعرهم، 
،!وصوتكافر١٣

فيعلم طلاب عبير الأشعري الكلامي، الأثر واقع عن، ، يكشفما نلل؛ج وفي، 
نحد.

رسالةمن، المحضة نة الوأظهرفيرلزوم حالا، أحسن، الرصالة هذه كانت، ؤإن 
أنإلا الأول- القمل، في إليه الإشارة مبق -كما الملف® اعتقاد في الخلف، *نجاة 

•١ قا الإيجي الدين لمتن الهام حن أمثلة )١( 
اورمافبق،ق\.)\(
>فاممرف)ص،ا"ا(.انظر: )٣( 

١٦



الإصلاحيةالدعوة قبل نجئ علبماء عند الاعتقاد مسائل )٤( 

الحنايلةكب بين تمتيزْ عدم ذلك؛ ومن الكلامية، الهنات من جملة الرسالة في 
الأصبهانيةاا٠رشرح مثل• المحضة السنة أهل كب على بحيل الاعتقاد، قي 

الماحيذات الحنابلة كتب وكدا القيم، لابن المرملة® وءالمواعق تنمية، لابن 
واانهايةالزاغوني، لأبن و٠االإيفاح® يعلى، أبي للقاضي ®المعتمد® مثل• الكلامية، 

حمدازألأبن الميتلءئين® 

ؤيطلقحقيقة، المسموعة الحروف على يطلق الكلام أن ععلوة ابن ونقل 
اللفظمجمؤع عاى يهللق الكلام أن والتحقيق ٢، مجاوال ومعانيها مدلولها على 

فىحقيقة الإلهية فالصفات تعالئ، الله بشأن حقيقة والمعي والحرف والمعنئ، 
العبدأم.في حقيقة هي وكدا وحل، عز الرب 

والمعنىالمموعة الحروف بين مشترك الأثاعرة عند الكلام أن حكى وكدا 
فهوالأثاعرة عند الكلام وأما الأثاعرة، متأحرى مذهب هو ؤإنما ٢، النفسيل 

فقهللْ/للمعى اسم 

يقولون؛والجمهور وأصحابه أحمد الإمام أن عطوة ابن رسالة في وحاء 
يصأو كلأما يش قد النفي والمعي والحروف، الأصوات هو الكلام إن 

مجارارأ،.

انذر:>فالطرف)صآ-ا(.)\(
الطرف)ص•؛(.>ف انفر: )٢( 
لابنالمرّين الصواعق ومخممر (، ١٩٦)ء/الفتاوى دمجمؤع (، ١٨٤الدرء)ْ/ انظر: )٣( 

(.٢٩•/ )١ الفوائد ودائع (، ٣٧المم)٢؛ 
اكرف)ص.أ(.>ف انظر: )٤( 
(.١TT(،والإبمان)>،_٢٢٢ا/ (،والدر-)• ٦٧٥اكبٍ؛نٍ)أ/انظر: )٥( 
انظر:>فالطرف)صمأ(.)٦( 



^^متيياهاسيخائها^٧^٥١^٦، 

فالكلامالإطلاق عند وأما بالقرية، كلأنا بسمئ النفسي المعنى أن والتحقيق 
دعوئوأما ، ٢١فريةلإلا أحدهما علن يطلق فلا والمعنى، اللفغل ٌجموع يتناول 

تحتاجدعوئ فهد0 الجاز، باب، من كلأنا النفي المعتز ثئ ند أحمد الإمام أن 
يردولم اللغة، ش يجوز هوما أحمد الإمام عند المجاز معنى وأن سئما لا بتنة، إلى 

وصعما غير في اللففل استعمال بالمجاز يعن ولم الحقيقة، فيم بالمجاز أحمد 
ا~.تيميةر ابن حرره ~كما له 

الحقيقةبين دارا إذاكان اللفنل أن وفيه الهلوفي، كلام نقل في عهلوة ابن وأطال 
القروتةل'ُأ/عالئ يتوهم، بل أحدهما، إلئ يتصرف، لا الإطلاق فعند والمجاز، 

إنماوالمجاز قرينة، بلا بإطلأنه يدل الذي اللفظ هي الحقيقة أن والتحقيق 
منها،المفهومة وحقيقتها ظاهرها، عن الصفاُت، نصرص اوصرف بقر يدل 

.٢٠١أشياء..®أربعة من فيه بد لا الحقيقة، ينافي ومجاز الغلاهر، يخالف، باطن إلى 
الحقيقة.به فيراد الكلام أطلق فإذا هوالحقيقة، الكلام في الأصل أن والمقصود 

السلم،لمدم، موافقة أصلها فى العلرف® طرف ١١رسالة أن والمقصود 
علئالص الأصحاب، كتب، بين التميز هئه مؤلفها علئ فات قد لكن الصالح، 

بثيءتلثت، التي الحنابلة آراء من كدللثح ليس وما المحفة، المنة أهل مدهت، 
يوردفهو ونحوهم، والهلوفى الزاغوني، وابن الجوزي وابن يعلى لأبى الكلام من 

أنما—.سبق ~كما الاحتجاج مقام في الكلامية التقريرا١ت، بعض 

(.٧٦، ٣٠اكاوى)٢ا/ ومجموع (، ٣٢٩الدرء)آ/ اظر: )١( 
(.٨٥الإيمان)ص؛اا، محاب، انظر: )٢( 
انم:>فالطرف،)صه؛(.)٣( 
لأيننمة)صأاا(.الإيمان انذلر:مماب، )٤( 
يسر)هسهم(.بتمرفه تيمية لأبن المدنية الرالة )٥( 

١٦٢





تيميةابن الإسلام شخ وكدا الاعتقاد®، قي ®الاقتصاد في المقدسي الغني وعبد 
ونحوهم.القتم ابن وتلميدْ 

هذهقي لأئمتهم الأربعة الأئمة أصحاب مخالفة عاى تيمية ابن علق وند 
الأربعة،الأئمة أصحاب من كثير يقوله وأمثاله ، الكلام؛ *فهدا فقال،ت المسالة 
تالؤإنما القوورم، هدا ولا القوواى، هدا لا نالوا ْا الأربعة الأئمة أن و٠عالوم 

مة؛؛؛.المتقي. بل الّلك من أتباعهم من ذلك 

إثثام:،مجرد إلئ ولا ابتداة، النفلر إل الخالق من ١^١ يدغ لم قو والني 
أصحابه.أمر وبدلك النهايتان، إليه دعاهم ما أول بل الصاع، 

ماعلى مجمعون فإنهم المسالمين، وعلماء الدين، أئمة عليه اتفق مما وهدا 
الشهادتين•إلى يدعى فإنه كافر كل أن الرسول، دين من بالاصطرار علم 

كلعبير الفلر إيجاب فيه ولا الواجبات، أول الطر أن فيه ليس العزيز والقران 
واجبإنه فولت من لقول موافق وهدا الناس، لبعض بالنفلر الأمر فيه ؤإنما أحد، 

إلاواجبا يودي لا س م على هوواجب بل به، إلا الإيمان له يحصل لم س علئ 
،٠الأقوال®؛ أصح وهل.ا به. 

اقتصرمؤلفها أن الخالق،— نجاة رسالة —في الكلامية التقريران —ومن 
ماتماما تحاكي وبعبارة السع؛؛"،، الصفات إثبات عاى الرسالة— ممللع —في 

واج—،.أول أوالمعرفة ، الكلف، عر واحب، أول الثلر بأن تولهم يعي )١( 
واج—،.أول وأنها المعرفة، بوجوب القول وهر )٢( 
الواجبايت،.أول وأنه الطر، بوجوب القول وهو )٣( 
المتكلمين-سل يعنى )٤( 
باحتمار.٦—٨( )a/ الدر■، )٥( 
اظر:تجاة)٦( 

١٦٤









سمهتيساه\سيخ\يها^^٧٥١٠^٤ ٢٠

مذهبشأن ههنا قيامة وابن الجري حرره الجزم،ما عن الطر ويغض 
_Vمال،الظاهربين والفرق الثامع البون هو به المتتمن أن إلا الأناعرة،   Jالإمام

ؤلريقةعلى جرئ عته~ الله ~عفا قائد ابن لكن الأناعرة، ومذهب أحمد 
بينالنقل *ي التمييز رسالته في غاب وكدا الكلام، في الخائفين الحنابلة 

باعتباربينهما، يفرق فلم ونحوهم، حمدان وابن العلوفي وبين مثلا، تيمية ابن 
الةالرسهل0 في واصهلراب تناقض وقع ثم ومن الحنابلة، من الجمع أن 

سيق؛يانه~.—كما 

قائد،بن لُثمان الطالب، عمده لشرح الراغب )اهداية كتاب في ؛النفلر و— 

كلاميين•ُأحن*ين إلى الإشارة فيمكن 

تقتضىبياته، قائمة قديمة صفة تعالن ٠ورحمته قائدت ابن قول أحدهما1 
الدينالمتكلمين الأناعرة طريقة علئ المؤلم، جرئ ففد ،• والإذعامٌر التفصل 

تعالئ.بالله القائمة الاختيارية الصفان، بمفون 

بمشيثتهبياته فتقوم وحل، عز الرمتح بها يتصف، الي "الأمور تنمية* ابن قال 
وغضبه،ورحمته، ورخام، ومحبته، ؤإرادته، و؛صر0، وسمعه كلامه، مثل وقدرته، 

بهانعلق التي الصفاُتا من ذللثج وتحو ونزوله، ؤإتيانه، ومجيئه، استوائه، ومثل 
ؤإئبالإرادة،  UJالرحمة صفة يتازلون ظلأثاءرة والةأرى. العزيز الكتاب 
العمةأ؛أ.من الله يخلق بما الرحمة يفترون وقد أزليةر٣،، إنها بقولهم 

(.A_si)الراغب هداة )١( 
الور،)أ/"آ-ه(.(،واظر: ٢١٧/٦سوع١كاوى)

ا٢  ٢٣للمحمود)م الأنامرة س تمة ابن وموشح ٣(، ١ يب)ص لأبن اب- اظر: )٣( 
انظر:نرحالأصابترل/آآ،آم^)٤( 
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الفعلحرم يدمها نمدهم ؤإن أييحت، وسش، الجن، أذئ لدي، ءالذبح ت انميد— 
،.محرما١ل عر إعانة لأته الدح؛ أي 

مالايخفى اأءولت معقبات محآه العقرى العزيز عبد بن عبدالله العلامة قال 
ش٦لإنيمدولقافيتعالى لقوله المضادة من الكلام هدا صمن في 

عبادة،والامتعاذة بالجن، استعاذة هدارى لأن ٦[، ]الجن؛ ؛يىأ-إيؤاديارهعاب 
الاستعانةلأجل للجن الذبح بين وتفريقه الله، ُع عبده نقد الله، بغير استعاذ فمن 
مننؤع الأّتعانة أن فكما فارق، غير من تفريق شرهم، لدفع لهم الذبح وبين بهم، 
وجوداعلته مع يدور الحكم ولأن سواء، مثلها الاستعاذة العبادة، أنولع 

وهىعبادة، والتسمية مشرك، ذبيحة لأنها حراما؛ الذبيحة تكون هذا فعلى وعدتا، 
والعياذبالله،حا؛ءلة، المشرك وعبادات مشرك، من لأنها لاتوثر؛ الموضع هذا فى 

واللهأءلم«رم.

إلئنقرتا ذبح دٌن لالشافعيةُل؛أت *اكحفة ُمن الأتية؛ العبارة متقور ابن ونقل 
انتهئ®.للكعبة. وكدللث، حرم، ولضدهم يحرم، لم عنه الجن شر لدفع الله 

سرلدع الله إلئ نقرتا ذح ومن اانوله1 قائلا؛ العنقري العلامة تعقبها وقد 
ونحيالله، إلي التقزب، وهما يجتمعان، لا صدان هذان أقول؛ آحرْ®. إلئ الجن 

والأضاحي،بالهدى، تختص عبادة بالاح الله إلى التقثب لأن الجن؛ شر لغر 

(.٨٨، ٨٧)Y/طور ٠جموعاين )١( 
الجن.أذى لدفع الذبح بمي،• )٢( 
.جموعاينتور)ض()آ/يه(.)٣( 
بنمحمد الشيح عي وتد الهيتمي. حجر لابن المنهاج لشرح المجتاج تحفة يعني: )٤( 

تاؤخانغلرت رسوله. عر الله أنزل، عما وأعرض ءاالتحفة٠، عر عول، من عر الوهاب، عبد 
؛(.Y/Y_)ابن 
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الإصلاحيةالدعؤة قبل نجد علماء عند الاعتقاد مسائل )٤( 

فلاوجل، عر بالله شرك وهي لهم، عبادة الجن شر لغ لقصد والذبح ذلك، ونحو 
ومباعدة،ميايتة أعظم بينهما بل مواء، حد على سوا0 ما وعيادة الله عبادة تجتيع 

١^؛؛؛^والله رسوله، علئ الله أنزل ما حدود علئ وقفا من ذللث، يعلم كما 
الحنابلة،بمتأحرى تأثر هو منقور ابن مجمؤع في الغلهل هدا أن ؤيفلهر 

كماتعالى، الله لغير ذبح ما ؤإباحة الله، غير باسم الذبح بتحريم لمقالتهم وامتداد 
باسمفيه قيل ما حرم ررإذا قائلا• عليهم رد حيث المقولة، لهده تنمية ابن تعقيب فى 

ذللن،به قصد أو والزهرة المسح لأحل فيه قيل ما يحرم فلأُن الزهرة، أو المسيح 
ذحما يحرم ولم الله، غير باسم ذح ما حرم من قول صعق للن، سن وهدا أولئ، 

أوجه،لكان بالعكس قيل لو بل وغيرهم، أصحابنا من ءل١ئمة قاله كما الله، لغير 
اللهلغير فلوذج هدا وعلى الله، بغير الاستعانة من كفرا أعفلم الله لغير العبادة فان 

الله...،الأأ/باسم فيه قال ؤإن لخرم، إليه متقربا 

الشيحعلى ثح عندما سحيم، ابن سليمان عبارة نظير هي منقور ابن وعبارة 
ّحيمتابن يقول تعالئ، الله لغير ذح من كمر لأنه الوهاب؛ عبد بن محمد الإمام 

يدخللكن لله، ويجعلها عليها، ويمي الدبيحة يدح الذي بكفر يقْلح أنه ®ومنها 
ا.حراماا١٣واللحم كفر ذللث، ؤيقول؛ الجن، شر دفع ذللتا مع 

كفرالله لغير الدح أن ينكران الوهاب عبي• بن وسليمان عفالق ابن أن كما 
وردهعنالإّلأمل؛،•

(.٨٨)آ/ )هاش( متنور ابن مجمؤع )١( 
(.٥٦٣)Y/ المتمم الصراط اقتضاء )٢( 
١٠٢ ١ ق القاني لأحمد الخطاب نمل ص: نقلا' )٣( 
(.٢٥الوهاب)صرم عبد بن محمان الشخ لدعوة الماوئين ت.ءاوى انظر؛ )٤( 
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الإصلاحيةالدعوة قبل نجد علماء عند الاعتقاد مسائل )٤( 

اللوحمن أحذه السلام عليه جبريل أن وهو فاسدا، معنى تحتمل وقد 
تعالئ١١/الله من يسمعه ولم المحفونل، 

رسالة-( ٠١٣٨٩)الشخ آل إبراهيم بن محمد العلامة مطر وقد 
القرآنإنزال كيفية في التحقيق في المستقيم الواصح ارالجواب بعنوان 

أحذجبريل إن الإتقان؛ في اليومحلي قول نقد وموصوعها! ، الكريم،١ 
هدهأن نحآقث وبتن قو، محمد إلئ به وجاء المحفوؤل، اللوح من القرآن 
أهلعليه الذي وأن القرآن، بخلق القول وهو فاسد، أصل على بتة المقالة 

وكيفماء ومتى شاء إذا متكلما يزل لم تعالئ الله أن قاطبة والجماعة المنة 
إلئو؛لغه تعالئ، الله من الكريم القرآن مسمع الملام عليه جبريل وأن شاء، 

لألسد 

حممابتداء فهو هر(  ١١٦٤)ت ، ءفالق١٤بن الرحمن عبد ين محمد وأما . ٥ 
المقلدينررتهكم بعنوان رسالة وله الوهامح—،، عبد بن محمل الشخ لدعوْ لدود 

وباسلوبتهكمية، أمثلة الرسالة هذه تضمنت وقد ، ١لديناأ تجديد مدعي في 
منأكثر معمر بن لعثمان عفالق ابن وجه كما ؛، والغرور١٦التعالم طابع يحمل 
الوهاب.عبد بن محمد اياب^ دعوة في يثككه ، رسالة 

(.٥٠٤، ١٣٨- ١  ٢٧/ ١٢الفتاوى)مجموع انفر: )١( 
(.٢٣٩- ٢ ١ ٤ / ا ) إبراهيم بن محمل فتاوى مجمؤع انظرت )٢( 
٢(.١ ٥ / ١ ) إبراهيم بن محمد فتاوى مجمهمع انظرت )٣( 
(.٣٨)٦/ نجد عالماء قي ترجمته انظرت )٤( 

منها.صررة ولدي بألمانيا، مونجين في الملكية الجامعة مكتبة في مخطوطة وهي ، ٥١
(.٥٣، )ص٢٥الوهاب عبد بن محمد الشخ لدعوة المناوين دعاوى اتفلرت )٦( 
منها.صورة عر وحصلتا بألمانيا، برلين في الدولة مكتبة في مخهلوطة توجد )٧( 

١٧٣



سميمتيساه\بيخائهامغضإالإ*غ 

ومنموطن، غير في الكلامي الملك يلحظ معمر لأبن عمالق ابن رسائل في 
ربالريرسة ؤإفرادْ الحدث، من القديم إفراد ءالتوحيد فوله؛ ذلك 

وحدوثوقدمه، المانع توحيد عالئ جبلت، فطرتهم ررفإن المرام• عن ؤيقول 
ا.الموحوداتء من سواه ما 

هونفإنه وغايته، هوالتوحيد عفالق ابن عند بالربوبية الإقرار مجرد ولماكان 

اللهلغير فالذبح أصغرراآ، ثرك العبادة في الثرلأ أن يزعم فتارة العبادة، ثرك 
فطلبحائز، الشفاعت شرك أن يدعى وتارة أصغرآ؛،، شرك تعالى الله لخير والنذر 

حياتهآْا.ش منه كطلبها وفاته، يعد ه النتي من الثفاعن 

يحضهينقض كلامه فإن وتدبديه، عفالق، ابن اصهلراب الرسالة هده فى ويظهر 

ينقضوتارة آنئا"، سق —كما التوحيد، تقرير فى المتكالمين يقلد فتارة بعصا، 
شوالخوض الحث اياطل ندحتيأهل ان دبمِرْ الخم ابن كلام ويحكي ذلك، 

س'"■

التوحيدعن سئل لما -( ٥٣• ٦ )مت، محرج ابن الإمام عن جاءمتإ العبارة وهذه 
أنوأشهد الله، إلا إله لا أن أشهد لمين الموجماعة العلم أهل ®توحيد فقال؛ 

ؤإنماوالأجسام، الأعراض في الخوض الباطل أهل وتوحيد الله. رمحول محمدا 
ذلالت،ااآ'ا،.بإنكار محمده ؛حن، 

•٦ ٥ ق سمر ابن رصالة عر عفالق ابن جواب ، ١ ر 

_SSS:
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لأهلاركب المويس أن رسائله إحدئ في الوهاب عبد بن محمد الشيح وذكر 
دينلنسب خراسان، من خرج وأنه بدعة، أنه ؤيزعم بالوحيد، يستهزئ الوشم 

الالهورّولهاالا،.

وأنالله، إلا إله لا كلمة مجرد هو الكفار من المهللوب أن المويس وزعم 
/يمعناهار يعرفوهم لم الصحابة 
لاإلهمعنى ا يعرفلا راوثاميكم بقوله؛ المويس هدا الإمام الشيخ وصم، كما 

أحمد*ل'آ،.الإمام عقيدة يعرفه ولا الله إلا 

توحيدعن ومعرصا الإحلاص، بكلمة جاهلا الموص يكن فلم 
علىوالاعتراض تعالى، الله سبيل عن الصد إلى عمد بل فحسمي،، العبادة 
تهكممحل والأتباع العبادة توحيد فجعل اللام، عليهم المرسلين توحيد 

وا؛تداعإر؛،.

دعاوئعلئ التينة والردود القوية بالحجج الإمام رسائل حفلتا وفد 
يكدبكلامه وأن وجهله، المويس تناقض عن الشخ فكشمؤ ومزالقه، المويس 

والعرصنكالجوهر الجملة، الألفانل هذه أن الله— —رحمه فبين بعصا، بعضه 
بكلاميحتج يم الألفاظ، هذه يردد والويس بإطلاق، نفيها ولا إثباتها يصح لا 

دءواهلوهويتقض أحمد، الإمام 

(.١ ١ ٦ / ١ ) غنام بن تاريخ  ٢١)
X١•٢/١اظر:أارخابنءنام))٢( 

)*ا(-ارخابنصامرا/اأا(.
١(•١  ٦/١غنام)تارخابن انخر• ر٤آ 
اننر:ظر؛حابنغام)ا/حأ'(.)٥( 
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الإصلاحيةالدعوة قبل نجد علماء عند الاعتقاد مسائل )٤( 

بالأحديةمقرين مثركوالعرب يكن ولم هذا••• في له سلقا نعلم ولا به، يعرفوا 
٢•زءمُأ كما والربوبية 

الإصلاحيةالدعوة صد الموسى محوله ما أن يعني فإنه الاحتمال، هذا فلويت 
صدمححيم ابن كتبه ما يحاكي المنح وهذا كاليمن، بعيدة بلدان إلئ سرى قد 

سحبمابن فيه وحرض بالماني، الشهير المري علي بن أحمد إلى وبعثه الدعرة، 
القبانيكتب فعندئذ ه، ١ ١  ٥٧سنة ، القبانيل من طلبه وتكرر الإمام، الشح على 

عاىيزيد الوهاباا عبد ابن صلألأت رد في الخطاب رافمل سماه صخما مجلدا 

للشيخالمحاصرين الدعرة حموم عند رواح الكتاب لهذا وكان ، ورقة ماهم، 
.الوهاب عيد بن محمد 

سنةاليمن ندم لما ه( ١  ١٧١)ت التميميأُا أحمد بن مربد فعله ما وكذا 
وكانحقيقتها، وثوه الدعوة، على مربد وافترئ المنعاتي، الأمير فلقي ى  ١١٧٠

وطعنالصنعاني، إلئ فدم النجدي® الرحمن *عبد له! يقال نجدي عالم سبقه قل 
.مربد.. حاء حتى مترددا، الصنعاني فقي الوهاب، عبد بن محمد الشيخ دعوة في 

مطلعها;أبياثا ونفلم الشح مدح عن ذلك عقب رجع الم~عانى إن ويقال 
الجديى قلته الذي الفلم عن رحت 

عنديالذي حلاف عنه ل صح فقل 

الوجدق*ا!ا،أمآ.لفحات 
انظر٢( 
انظر٣( 
انظر٤( 
انظر٥( 

.١ ٢ ٤ ق الخطاب ضل 
٥(.)صء الوهاب عبد بن محمل الشخ لدعوة المناوئين دعاوى 

٢(.٠ ٦ ٢، ٠ )ه/ الشخ مؤلفات مجموعة 
(.٤١٦)٦/ للبسام نجد عالماء ر ترحمته 
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الإصلاحيةاثدعوة قيل نجد علماء عند الاعتقاد مسائل رإ( 

هوالتوحيد،واجس، أول الرسل به أتت الذي ؤإنما ذمه، علئ لمؤ الأجمع الذي 
الوجود...®ش اسمر ليس 

التصديقهو ®الأيمان حيث، التصديق، في الإيمان عباد ابن حصر وكدا 
وأبوكدللئ،، ®ليس قائلات ذللئ، الإمام الشح وانتقد الرسولااء٢،. به ش بما الجازم 
يقولونوالدين أبناءهم، يعرفون كما يعرفونه والدي بصدفه، جازم عمه طاليا 

هدهفي عليهم لف، النكير اشتد وقد الجهمته، هم الجازم هوالتصديق الإيمان 
المالة«رص.

فإنهعلمية مسألة ®كل ت بقوله القيم ابن حرره ما المسألة هده يجلي ومما 
مماوهدا العمل، أصل هو بل عمل وذلك وحبه، وتصديقه القالب، إيمان يتبعها 
التصديقمجرد أنه ظنوا ، حيالإي٠ءان، ائل مفي المتكلمين من كثير عنه غفل 
جازمينكانوا الكفار من كثيرا فإن وأعفلمه، الغلهل أقح من وهذا الأعمال، دون 

منالقلي، عمل التصديق يقترن؛ذللث، لم أنه غير فيه، شاكين غير جؤ، الني بمد3، 
الموضعهذا تهمل فلا عليه، والمعاداة والموالاة ؤإرادته، والرضا به جاء ما حب، 

الإيمانءحقيقة تعرفج به جدا، مهم فإنه 

فيقال حسثؤ والشؤع، القدر بين سوئ عباد ابن أن نلحفل ثالث، موطن وُي، 
ؤإرادته،الله بمشيئة إلا كبير ولا صغير يكون بالا ®الإيمان بالقدرت الإيمان معنى 

المنهيات،،؛ؤيترك المامورايته يفعل وأن 

انذلر:روءةالأتكارلأينلحام)ا/أ'اذا(
الصفحة.نفس السابق، المرجع انظرت ٢( 
الصفحة.نقص السابق، المرحع انظر؛ ٣( 

(.٦٣٨/٣الماد)سمطة)\/،\؛(،وم:زاد 
ه(روصةالأ»كار)ا/ه>ا(.
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الإصلاحيةاثدعوة قيل نجد علماء عتد الاعتقاد مسائل )٤( 

ثلاثفي التوحيد ءإن قوله! محم ابن يرددها التي الكلامية التقريران من و~ 
شيء((لأ/من ولا شيء، في وليس شيء، علئ ليس الله أن كلمات: 
علئالحكم الاله~ ~رحمه الوهاب، عبد بن محمد الإمام الشخ أجمل وقد 

للعلووالاستواءإنكار شيء٠٠ علئ ليس ١٠فقوله: نفي بأنها العبارة هده 
أيصاتحتمل إذ المجملة؛ الألفانل من شيء٠٠ في ليس ١١قوله: وكدا العرش. علئ 
الذات،يفوقية موصوف فهوسبحانه العلو، في أي الماء، في الله فإن العلو؛ نفي 
والقهر.القا.ر يفوقية هوموصوف كما 

طيهاكان ام المحدثة العوائد رإلئسل 
وعلموهأهله، له لوا غسنين عشر بلغ إذا الولد ررأن ذلك ومن نجد، أهالي بعض 
،.٣١٠٠عليهومات ذللث، علئ و-حيي الصلاة، ألفافل 

تجديدإيجاب، من المتكلون يقرره بما التأثر وثيقة العوائد هنأْ أن ويبدو 
^٤،.ءلئالصيإذا التكاليف 

إعادةعليه يجب، لم البلهمغ قبل تْلهر إذا الصي أن علئ الفقهاء اتفق رروقد 
عليهيجج، لم ولثه، قضاها أو فقضاها، ديون عليه لوكان وكذللث، إذا؛^، الوضوء 

البلوغاارْ؛.بعد القضاء إعادة 

فناهرةالمتلكلمين مقالات تكن لم لكن المالفة، الأقوال، هده وجود ومع 

(.٩٠ه/ انيه١ب) همد ن محمد )١( 
(.٩٠)ه/ اترهاب همد ن محمد شخ )٢( 
سصالخاةاسسم(.الدرر )٣( 
الدرءلأينسةص/خ-،ا،ما(.اظر: )٤( 

(.١١)a/ تيمية لأبن الدرء آ )٥ 

١٨٥



ينصياه1سبجايها

فدالله يحمد راونحن ت حن ين الرحمن عبد الثسخ مقالة من يفهم كما يالجملة، 
المقالاتءرهده أهل المبتدعة ْبن ديارنا حلت 

انداكنجد علماء يعفن أن الفصل هدا ختام في إليه الإثارة يحن مما و~ 
فالشخالمتكلموزر يها احتفئ الش العلوم من ~وهو يالمنهلق اشتغلوا قد 

وكتبالمنه؛لقاا في التهذيب راثممح كتب ه(  ١١٦١رن عفيب ين الله عبد 
المنهلقدرس ه(  ١٢٠٥)ت فتروزأ؛، بن الوهاب عبد الشيخ وكدا هوامش، عليه 
أبيه•علل، 

وندالصالح، السالم، مذهب، محققي من جملة ذمها التي العلوم من والمنطق 
ه" ١٢١٨ستة مكة لحولهم ~ءند الوهاب عبد ين محمد ين الله عبد الشخ أثار 
العقائدفي حلل بسببه يحمل ما إلا ال٠ؤلفادت، من شيء ؛إتلاف، يأمرون لا أنهم 

الحلماءرْ،.من جمع حرمه الذي المنطق كعلم 

الدررالمة)ه/؛ا"ا(.)١( 
:١٦٢،١٥٦عراسممحن)صاا<ا(،ونقضالمطقرصارد اننلر: )٢( 
٣(.الوابلأ)آ/أ■ الح_، ني ترجمته \م: )٣( 
(.١٦٨ الوابلة)Y/ الحب، ني ترجمته انظر: )٤( 
(.٣٣٨/١وانظر:)(، ٢٢٨/١الب)الدرر انظر: )٥( 

١٨٦





العملةالبيع شتى يستوعب إذ المعنى؛ بهذا المحدث الصوف مفهوم سعة 
دونها...وما والمكمرة والحميمة، والإصافية والاعتقادية، 

صدفالخصؤوفة الكلام، يقابل كان ؤإن التصوف فإن سبق ما إلى إصافة 
ونحوهل١،،كالقنيري كلامية متصوفة فهناك الأمران؛ يجتمع فد أنه إلا المكلمة، 

البصرةوهو واحد موش من حرجا والكلام فالتصوف وأيصا 

بتنظاهر الكلامي فالأثر نجد، في والكلام التصوف يجتمع أن غرابة لا ولذا 
الله"".ثاء إن بيانه —كماميأتي الحدث التصوف وكدا المابق— الفصل في —كما 

أننثيرإلئ أن يجيربنا ناثره؛التصوف، نجدومدئ واغ عءن نتحدث أن وقبل 
بالتصوف،الحنابالة متأحري لتأثر امتدادا يكون قد بالتصوف نجد علماء بعفس ناثر 
ليجدالمثال— سبيل ~على الوابلة المم—V كتاب في الحنابلة لتراحم القارئ فإن 

الحاوثةأ''أ،.الموفية بالهلرق تلثرا الدين الحنابلة من كبيرة أعدادا 

ظهوراأقل الإصلاحية— الدعوة —قبل نجد علماء لا«ئ التصوف أن به وأح
إلئينتسبون الحنابلة فأولثالثه ونحوها، والشام مصر في الحنابلة تصوف من ^^١ 

منذللتح وغير والخلوة، بالعزلة والتعثد الخرقة، بلبس احتفاء مع صوفية، طرق 
الجديين،أولئلث، لوئ ظاما يكن لم ما وهلءا ،، ومخاريمهم١٤الصوفية شطحات 

•، نجدلفي جدور ذاُت، تكن لم الموفية أن الباحثين بعض جزم ولذا 

(.الناذر)ص١٦حزب، عر والرذ ١(، • ٢ الاسقامة)١/ اننلر: )١( 
.(.٠roA\/الفتاوى) ومجموع اكدمرة)ص0س انظر: )٢( 
،٨٦٨، ٨٦٥، ٨٦٣، ٨٥• ٨، • ٦ ، ٧٥٩، ٤٧٥٣، ٤ ٤ )آ/ (، ٢٢)؛/ الوابلأ الم، انظر: )٣( 

(.١١١٩،١•٣٦،١•٢•،٩٧٩/٣(،ر٨٩٧

(.٢٣، ٢٢)؛/ المحمق وانظرتعلق اJاقة، الإحالات، انظر: )٤( 
٢(.الخيمين)ص؛ الله لعبد الوهابح عبد بن محمد النخ انغلر: )٥( 

١٨٨



الإصلاحيةالدعوة قبل نجد علماء عند الاعتقاد مسائل )٤( 

كبثنايا في يلحظ قد مشروعا، ليس مما التعبد هدا من حملة فإن كل وعلى 
—رحمهلJبهوني الإقناع،ا عن ^٤ ٥١١كثاف ١٠فكتاب الحنايله، متأحري عند الفقه 
بذواتوالتوسل الجماعي، الذكر مثل ذللت،، على متعددة أمثلة يحوى الله— 

قورا/الني نبر لزيارة وندالرحال عندالمور، والدعاءوقراءة الصالحين، 
حملةأن مع آنذاك، نجد علماء عند ومنزلتها مكانتها لها ومولفاته والبهوتي 

الإراداتاا،منتهى ؛اشرح في منعها قد القثاع، كثاف في أباحها التي ائل الممن 
كشاف،من استفاد أنه الئ الإرادات منتهئ ثرح حطبة في - الله -رحمه أشار وقد 

الإرادات.متهئ شرح علئ متقدم فالكثاف، القناع، 

وأذكارمبتدعة، عبادات من يثتمله وما المحديث،، التصوف فان يكن ومهما 
البيعوسائر بالقبور، والافتتان ونحوهم، الأولياء في وغلو مشروعة، غير 

فقلالنفلرى، الكلامي الأثر بخلاف الناس، عموم على ليفليحّ ذلك إن المتنوعة••• 
وأشباههم.العلماء من الناس حامحة علئ يظهرإلأ لا 

حلالس تلحفل وشهلحاته التصوف رسوم فان نجد، وافر في ه نلمما وهذا 
والتاريخ،التراحم كتب أو وتقريراتهم، العلماء رسائل في سواء متفرقة معلومات 
والمنظومات.والأشعار 

الشخ—والد علي بن سليمان بن الوهاب عثل• الشيخ رسالة أن ذلل، ومن 
وصربهمالنار، ااوأحا-هم ودجلهم المتصوفة مخاريق س شيئا تكشف، الإمام- 
يفعلونهإنهم حتى الله، بذكر ولبهم طوح، المن ونْلوطهم بالحديد أنفسهم 

كالبحاه.«آآ،ا
كشاف—كتاب المذم١ إمام الحناطة فقهاء يعص فيها حالف التي العقدية ارالمسائل انظرت ( ١ ) 

السلامة.لحمود —٠ نموذجا ١^٤ 
(.٥٢٣)ا/الجدية ارسائل مجموعة )٢( 

١٨٩



للمتصوفةالثسهلاسة فالأحوال متردتا؛ واقعا تجلى المهمة الرسالة وهدم 
هؤلاءانع من كثرة إلئ الانحراف بلغ بل حرمة، أهل عند مناهدة فلماهرة كانت 

الوهاباتعبد الشيح نول في كما عنهم... والمجادلة حرمة، أهالي من الشيامحلين 
وأنناعق، كل أت؛اع الشيaلان، هدا اتبعوا الدين وأصرابهم حرمة أهل أن ا١واءلموا 

حلفه،يصلئ فلا تحنة مأشياء لهم أوقال عنهم، أوحائل منهم، حمرهم من 
شهادتهولاتقبل 

يعتليالثيهلانية الخوارق هده من وتحذيره زجره الوهاب عبد الشيخ وتغلغل 
محتمبن الله عبد الشخ سؤال أن كما واستفحالها، نلهورها علئ دلالة أينا 

واشتباها،لبتا أوريث، قد الواغ هدا أن ، ليكشفذللت، عن الوهاب عبد للشيخ 
وجوابه■الوهاب عبد الشيخ بيان إلئ فاحتج 

ؤإشاراتمتعددة مواؤلن الوهاب عبر بن محمد الإمام الشخ رسائل وفي 
وشعلحهم.الموفية محدثاُتنه غشيتها قد نجدا أن تحكي مهمة 

ولدمثل وغيره، معكال في متصوفة نحلالا الناس أعفلم *من ^•' rvيقول 
وابنعرمحإ ابن مل-هب يشعون وغيرهما، مانع بن وسلامة جوعان، بن موسى 

وهمالاشمحادية، مدمت، أهل أئمة من عريي ابن أن العلم أهل ذكر وقد الفارض، 
؛.٣١٠والمارئ...اليهود من كفنا أغلقن 

لهاٍلائفة أنهم علئ دلالة يعهلي قد معكالء في *متصوفة الشيخ؛ فحبارة 
إلىالانحدار وصل بل مانع... بن وسلامة جوعان كابن وأشخاصها وجودها، 

الأحياء- احي الأن وص ١(  ١٦/ )ا بشر ابن تاييخ انظر؛ الرياض. في ؛اوالة'>عروذ. معكال؛ )٢( 
الرياض.مدينة وسط ز اكسة 

(.١  ٨٩)ه/ اكخصةآا الشح هزلفات مجموعة )٣( 







الإصلاحيةالدعوة قبل نجد علماء عند الاعتقاد مسائل )٤( 

فيالعاهة تسميها التي هي الألوهية هده أن ا٠فاءلم آحر• ٌوًلن في ونال 
الفقراءليسمونه الذي وهو ر، الفيه الذي معناه والإله والولاية، الث زماننات 

،.ذلكاال وأشباه اليد العامة ؤيمونه الشح، 

يتواردمما بالولاية... ووصفهم والشيوخ، السادة، تعظيم أن المعلوم ومن 
يعرفون.يما وأشباههم العامة يخاطب ههنا الإمام والشخ المتصوفة، عند ويكثر 

هذهكانت إذ ؛ Jb>«jواغ في التصوف، تغلغل من مهما جانبا يصور وذللث، 
العامة.عنل. معلومة ونحوها الصوفية المصطلحات 

*وأهلقائلا! القصيم بأهل يعرض الإمام للشيخ عبارة ففي ذللث، إلئ إضافة 
٢.اداتاال سولا م، عتدم ما أن غارهم القصيم 

القصيمأن إلا نجد، في بالسادة والافتتان القباب، ظهور إلئ تثير فالمقالة 
للتوحيد.أخري تلثسوا؛مخالفات وأن ذللث،، من عافية في كانوا 

بادعياءنجد أهل افتتان إلئ الإشارة البحث،— هذا تمهي،- —في مبق وقد 
دلالةيعطي وذلك الخ• وإدريس، ؤيوث، وأولاده، ان وثمتاج' مثل* الولاية، 

وأحواله.التصوف، ا٠فلاهر النجا.يين هؤلاء مقارفة على أحرئ 

محمدالشيخ تلاميذ من —وهما عيدان بن ومحمل غيهبإ بن محمد حكى وقد 
هذهظهور قبل حالهما عن وتحدثا نجد، في وظهورها البيع تراكم الوهاُبف— عبد بن 

بيننمرق ولا الشيطان، وأولياء الرحمن أولياء بين نفرق ُالأ فقالا! المباركة، الدعوة 
بهاينزل لم الي الباطلة لصلاتها شعثان من النصف، ليلة فنجتمع والبدعة، السنة 

الصوب.مم الفقراء )١( 
(٥٢الشخ)ه/ مجموص.>لفات وانظر: (، ٢٦٤غنام)آ/ ابن تاريخ )٢( 
(.٢٣٢ )ه/ الث-بمحصةلإ ءالرمائل الشخ مؤلفات مجموئ )٣( 















اتعلمونلو ا ووامصستتوصاحبيه النبي نر ا أي

سهلعاعتراه بل فحسب، اء^لآم سكوك متلبسا يكن ظم الموسى وأما ه~ 
مثايخه،عند من المويس إجازات إلى الإمام الشخ أشار وقد أيصا، انموفيه 

بالله،العارف ؤسمونه أوراقهم، محي عليه وبمون ع الُنير 'عبد مشايخه شخ ُاوأن 
فرعون((.من أكفر أنه العلماع ذكر الذي عربي ابن دين عنيي أنه عنه اشتهر وهذا 

يذبأنه كيده ومن هومطرم، كما المباركة الدعوة لهذه لدود عدو والخويس 
وتركوارحلوا وأصحابه المويس أن الإمام الشخ حكي ضء وينصرها، الوثنية عن 

علىوالتحريض الوثنية، وأصرحة الشرك قباب عن الذود لأجل وأهليهم أموالهم 
وأموالهمدمائهم واستحلال التوحيد، دعاة 

سابقهمن الدعوق لهذه وكيدا عداوة أشد فهو سحيم ين سليمان وأما ٦" 
عنه،نهى ما ؤيقارف يفعل، لا ما فيقول ومراوغة، تلون صاحب هو إل )الخويس(؛ 

علمعذا صال معاند ِ حا ١ ^٠، ٧١٠فقالا جعة مو ة يعاد الأمام الشم حاطه د ق٠ 

منها؛الشنيعة والمحدثات الغلظة البيع من بجمل تلبس وقد 

التوحيد،أعرف إني تمول ارإك قائلاث سحيم ابن الإمام الشيح اف ح~ 
تروحأك عليك يشهدون والاس فهوكافر، ومانط الصالحين جعل من أن وتقر 

مهموي8للبون مشايخهم، ؤيندبون ينخون وهو وتحضرهم لهم، وتمرنه للولد، 

م.١ ١  ٤٣سة والمرش التايي الخي مد لعله )١( 
٢(.• ٦ ٢، • ء ، ٢٧مجمومة.زلفاتالشخ)ه/انفر: )٢( 
الشٍح)ه/ا/مآآ(.مجموعت)٣( 





ثقلربما حص واعتيادها، البدعة هذه ؛تمكن يثعر ما ثالثة رسالة فى رجاء 

الأتباع.بعض علئ تركها 

فقلتالتذكٍر، عن مالي ، صالحر ابن ءان الله~ت —رحمه الشخ نول في كما 
هالله رسول أن له وذكرت به، إلا الجمعة يعرف لا من عنده أن فذكر بدعة، إنه 

منباتا لكم الله فتح فلما الزيادة، عن ونهئ الأذان وهومحي أمته، بمصالح منا أعلم 
ورسوله٠ل٢/الله طاعة في العادات نطع من تثملوا فلا قو، نبيكم اتباع 

علئلله فالحمد عين، بعد أثرا وأصحتا وانطمرت، اندرست، البدعة وهده 
والسنة.الإسلام 

والعزائمالحجج، يكتب، أنه محتم ابن ارتكبها الي الدعية الأعمال ن م- 
أنهيزعم نم الهللامم••• يكتب أته ذللئ، من وأسوأ أجرة، ذللث، علئ ويأخذ المحرمة، 

بنصالشرك من اكمائم تعليق ®إن الله—؛ —رحمه الإمام الشيح يقول التوحيد! يفقه 
لامرأةكتست، إنلئؤ حس شرهنا، عليها واخذ الحجب،، تكتب، وأنت قو... الله رمول 
إنيتقول فكيمؤ الأحمرين، تريد وطالبتها ،، أحمرين؛ لل؛، شرطت، تحبل، لخلها حجابا 
بهن>ا.عليلثؤ يشهدون فالاس أنكرت ؤإن الأفاعيل؟ هذه تفعل وأنت، التوحيد أعرف 

والحرالحر، من أنها االإقناع٠ ذكرفي وقد الهللامم، حجبالئ، في وتكتب، 
خطفهذا جحدُت، ؤإن الطلاسم؟ تكتتإ وأنت، التوحيد نفهم ، فكيفصاحبه، ؛،كفر 

٢■يدكُرجود*ل 

الشخلفات مؤمجموعة انظر؛ محتم• ابن محي عنها والمناخحين الدعوة أمار من صالح ابن ر١( 
بحوثرقمن للعشمين، الوهاب عبد ين محمد لالش؛ح الثخمسة ءالرماتل بحثا (، ٢٢٨)ه/

أسوعاكح()ا/ااا(.
(.٨٦•اكاوى€)م ص مؤلفات مجموئ )٢( 
آناواك.المداولة القدية العملات من الأحمر )٣( 
مجموعمؤلفاتاص)ه/؟أأ(.)٤( 

٢٠٢









دور0أحمد الإمام لمذهب الانتساب يكون وند البلدان، سائر في كما قويا ولا 
والتصوف.الكلام بيع من التخفف في الإيجابي 

وطلابنجل علماء بعض به تلبس الدي والموفي الكلامي المسلك، ن أ~ 
الإصلاحية،للدعرة والخصومة العداء موقف، في رستا سبتا كان آنن.اك العلم 

بماإلا مدم وألا الك، إلا تحبي ألا الكبيران: الأصلان ذلك، عش مثال وأظهر 
علئوالقدرة الخلق هي الإلهية فجعل الأول، الأصل أمد فالكلام قو، شرعه 

والأذواق،العوائد وفق التعبد فجعل الثاني، الأصل أفسد والتصوف، الأحتراع، 
الجليلين،الأصلين هذين تحقيق الإصلاحية الدعوة هاوْ أصول وأحل أهم ومن 

عليهما.والاعتراصات الشبهات ومدافعة 

أندعوانا وآخر التكلأن، وعاليه المستعان والله ؤإعداده جمعه سر ما هذا 
الحالمين.رب لله الحمد 







اثمقالأت

اثدعوقرأ،خصوم ندى التكفيرواصال آ ١ ر 

وخصومهاالله، رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوة ظهرت مند 
والأموال،الدماء منهم تحالون ويوالضلال، بالكفر يرمونها والأبعدون الأتربون 

منفيها وما آنذاك، اكوحيد ملة أعداء سطرها فتاوئ إلئ الإمام الشخ أثار وقد 
وأموالدماء وحل وحده، الله عبادة إلئ دعا من وتضليل باكوحيد دان من تكفير 
الءن؛فيةلى.الدعاة 

البغيهدا من طرما الوهاب عبد بن محمد ين الله عبد الشخ وحكئ 
مدةمن الأمح٠اع، وملأ وذنع، أمره ظهر قد إليه ندعو الذي الدين ررهدا 

دماءناواستحلوا وقاتلونا، عنده، وعادونا وحئحونا، يدعونا، الماس وأكثر طويلة، 
وماالله، غير دعوة عن والهي التوحيد، تجريد سوئ ذب لنا يكن للم وأموالما، 

والمنكرادن،اأ"ا،.البيع من أحدمحثه 

والقتالبالمكفير وتتهم الدعوة هذه في والعلعن النغج، يقع أن والرنية 
وبحثموم، لص ودلل، علم على مني، ونتالهم تكفيرهم أن ُع بإطلاق، 

الذكفيرمائل عن الصمت، يخيم وأن المالي" المقال في سياتي ~كما محقق 
حهالأتعليها تحوذ وتوالبرهان، الدليل تفتقد أنها مع مخالفيهم لدئ والقتال 
سياسية.ومصالح وأهواء، 

I ٤٣٨)ذوالحجت، (، ٣٦)٠ العدد البيان، مجلة في نشر )١( 
الدررالمة)ا/اأا(.ينفر: )٢( 
(.٢٧٤الدررالمة)•ا/يطر: )٣( 

٢٠٩

















اومق1لأت

الدعوقرأ؛أئمة لدى التمميرواسال )٢( 

صدتهوالشرك اكوحيد ألتي مالوهاب عبد بن محمد الإمام الشخ بين لما 
ثمالتوحيد له بان لمن الذكفير ألتيزت معاليه وأنكروا كذبوه لكن آنذاك، علماه 

المحاربينالمعارصين مولأء وقتال وحاربه، 

حىوالدين نين التوحيد قيل؛ ®فإذا فقال! التفريق هدا عن الشيح أجاب وقد 
التكفيرحكم ليرتفع الرمل، ودين بالتوحيد اعملوا قيل؛ والقتال، التكفير إلا 

بغضهفضلاعن أحكامه، عن والإعراض التوحيدالإقراريه، حق فإذاكان والضال، 
،.٣١١٠وصربمحهالكفر عين والله فهدا ومعاداته؛ 

هدهفي الشرك وقؤغ التاؤجية والشواهد الشرعية بالأدلة الشيح وقرر 
حنتقةلبني، وكانميد؛ين،، بالنار، ه طال، أبي بن علي حرقهم كالذين الأمة، 

/المرتديزل 

فالمشركونالأولين، المشركين من أشنع عمره مشركي بأن الشيخ وجزم 
مشركووأما الشدة، دون الرخاء وفي صالحين، رحالا الله عبادة في يشركون قدينا 

ورخاء!شدة من حال كل في وشركهم صلالاا ووات\ فيتركون الزمان، هذا 

م(.١٤٣٨(،ذواسة،)٣٦٤فىجاuن،سد)
(.٢٧٢،٢٦-٢٤/٥^^كاتصسuينبJاترUب)

(.١٨٣، ١٨٢)>،/ 1الوئب محي ين _UJ الشخ .ولقات )٣( 
الومابعبد بن محمد الثخ ومولفات )صبمخ،آه،مه(، الشبهات كثف يظر )٤( 

)'آ/اإ-لأا(،و;الخاينمحامرآ/خها،لإ؛آ،1بآ(.

٢١٧



يعلمونوهم طالب، أبي نبة عند آنذاك نجد أهل بعفن يفعله كان ما ذلك ومن 
خراجاأهلها عاى ويضع نجد بلدان إلئ يخرج كان حيث غاصب، متعد حاكم أنه 
نبرم،يأتون صاروا مات فلما حاربهم، ؤإلأ انصرف، أراد ما أعهلي فان مال،، من 

ا.حلول عند يه ؤيتغيثون 

ست،ن،وعشرين سع مدة الإصلاحية الدعوة هذه حارب يواس، بن لهام وهذا 
لتاجالجذور ويذبح ينذر كان ومعاركه حروبه ثنايا وفي الله، لدين العداوة وأظهر 

نجدآنذاك!في تعبد الش الهلواغيت من وهما ،، ازأوثم

للملمين؛عامة رسالة في بقوله التكفير تجاه الشيخ موقفه نوحز أن ؤيمكن 
مجنذكمر من زكن الأعداء... بهان من فهذا أكمربالعموم، أئي عتي لكم ذكر ءما 
بعدماالأوثان عبلب من وكذلك، عنه، الناس وحمد عاداه ثم ورسوله الله بدين أقر 

•٢ للناسااأ وزينه للمشركين، دين أنها عرف 

نيأنهم إلئ الشخ أشار فقد العلور; هد.ْ في يهمثا الذي وهذا القتال، وأما 
إلئأحدا نقاتل فلم القتال *وأما فقال؛ النفس، عن دفاعا إلا يقاتلوا لم الأمر أول، 

ولكنممكنا، أبقوا ولا ديارنا في أتونا الذين وهم والحرمة، النفس دون إلا اليوم 
مثلها(1ل؛/سيئة سيئة وحزاء القابلة، سبيل على بعضهم نقاتل قد 

رسالات،وبلغهم الحجة، وأظهر الحجة، المخالفين علئ الإمام الشيح أقام ولما 
لله.كله الدين ليكون قاتلهم عندنذ التوحيد، ومنابذة الشرك علئ الإمرار إلا فابوا الله، 

(.١٣/١ذظر:■ارخاينصام))١( 
(.u/tينظرتتارحاينمحام))٢( 
،ؤلفاتالشخ)ه/مه(.)٣( 
ياحتنصار( ١  ٥٨)ه/ الشخ مؤلفات )٤( 

٢١٨









فيالومع لديهم التكفير علة بل ونشه، هوئ عن الأشخاص تكفيرهم فلتس 
اجتهاديةألة مفهي بالجهل العير مسألة وأما الله، يغفره لا الذي المرح الشرك 

والمسائلوالأشخاص، والأزمان للأحوال وأنهامهم العلماء أنظار تفاوت، يكتنفها 
قفعيغلط، ند ولكن الإصابة، ويتحري العالم يجتهد فقد يكن ومهما والدلال• 

مننهدا والأعيان، الوقائع عاى والقتالء ر٠التكفير الأحاكام _، تنزل في الخلأ 
إذاالرحل ؛إن ١^٠٢: ابن قال وكما الاجتهاداُت،، فيه تتفاوت، الذي الماط تحقيق 

الفإنه وحظه، لهواه لا ورسوله لله وغضبا متأولأ والكفر القاف، إلئ الملم ي، ن
وقهده*أآ؛.نيته على يثاب، ز به، يأثم لا ز بذللث،، يكفر 

الشحدعوة صد المارة الشبهاتح أشد يي والقتال الكفير شبهة فإن وأحيرا 
الكلاعىالنمس أن متهات وملأبساته، أسبابج لجملة الوهاب، عبد بن محمد 

عدوان والإنتعالئ، الله يدين الجهل غلبة وكذا الواقع، في مؤثرا كان الإرجايي، 
هذهوانتشار الملمين، عموم تكمر بأنها الدعوة على الافتراء وكذا جهل، ما 

الخاءكةر٢؛.الفلنون هذه في الكثيرين أوقع قد الفرية، 

الدعوة—لهذه المتسمين ~من والأعراب العامة تجاوزات بعض أن وربما 
وأحذواالأفاعيل، هذه أنكروا الدعوة أئمة أن ح الشبهة، هذه ترؤج على ساعدت، 

وْساللئ،ناصع عملي منهج ذات، الدعوق هذه إن ثم الجهال، أولثلث، أيدي على 
اليالبشرية القوس ؤلثيحق ْع يتلاءم لا الثقال وتبعاته والجهاد واضح، جهادي 

المعان.والله العاجلة. إل والاسترواح الأرض، اكثاقلإل لإتر 

(.٤٢٣زاداوعاد)مآ/)١( 

.٢( ٠ ٧ — ٢ ٠ الوهاي، عبد بن محمد الشيخ لدعرة المناوتين دعاوى ينظرت )٢( 

٢٢٢









الأميرت بغار والترك دجانة، أبي وشجرة الذئب وشجرة المحال كنجرة بها 

يصورالدموة— فلهور نبل عاش ~الذي الخلأوى راشد الفلكي الشاعر وهذا 
الأبيات:هذه في كما بنجد، امتفحلت الي الشركية الأحوال 

خاسهأحجاروأشجاريعبدون فلاتل يامتح قومي سلت فإن 
ذاسهص؛إالأحجار من فلوأنهم قلوبهم حديد من ناة عصاة 

شاييهوالعمى له ابن فالبعضى عميدهم إلاإبليس عندهم فلا 

نواسهنوامي من عليهم دامحمي دارهم اش محا قومي عن تخلت 
منار؛هاا؛غارت الدين غارعنه رمن دينهم غار يومهم عنهم تخلبن 

ابنوأن الشرك ظهور من عافية في نجدا أن والوقائع الدلائل هذه بعد أفيقال 
الانحراف؟!هذا تصوير في بالغوا ونحوهما بثر وابن غنام 

بهذايشهدون الدعوة لظهور المعاصرين الجديين الدعوة حصوم إن بل 
وانحازإلئنجدا فترك الدعوة، بهذا نرق ممن الحسيني حاسر فهذا القاتم، الواقع 
مجنحال أسوأ في وهم بنجد قام الوهاب عبد بن محمد الثخ بأن يعترف بغداد، 
والأحتلأفأ"أ/الفرق بعد به تعالؤي الله فجمعهم والضلال، والظلم الفساد 

حاصناكان البدعي الكلامي الثس أن انحدارا الأوصلع هذه يزيد ومما 
مذهبيقرر فاحدهم آنذاك، للعلم المنتسبين من طواض على ومستحرذا 

(للعريتي)صرأ"؟—٤٣نجد حفر عند الاجتماعية والحياة غنام)ا/ما(، ابن تارخ ينظر• )١( 
غيرمنشورة،.عالمية ررمالة 

ديوانالخلأُى)صيمآ>(.)٢( 
(.٢٤انمررالية)آا/يطر: )٣( 

٢٢٦



المقالات

الالقرآن أن ويشهدون بالتمنعر، يجاهرون وآحرون ، الصفات نى التجهيل 

ءالماءمن وطائفة المالح!رأأا اللف بقول القائلين ويكفرون صوت، ولا حرف 
التوحيدمن تعرف لا أحرئ وطائفة ،، الفلرأوجوب يقررون العلم وطلاب نجد 

اللهلغير ندر أو ذبح من فإن ثم ومن خ الربوبتة~أ "توحيد المتكلمين توحيد إلا 
ينكروننجد من أقوام عن فضلا ا حالقه!أ الله أن يعتقد أنه دام ما ثركا، فليس 
الإلهية^.الصفات غالب 

ثطحامتمن لم تلم كما المتكلهة، شكوك من تلم لم نجدا أن والحاصل 
الشخسهلرها مهمة رسالة في جاء ما ذللئا على النواهد ومن الصوفية، 

التصوفمخاريق عن كشفت والتي الإمام" الشيخ "والد سليمان بن الوهاب عبد 
القربمن التصوف دجل يقارفون الذين الأشخاص وكثرة حرمة، بلدة في 

٢٧إ؛ملوح المن والقفز بالحديد 

وابنعربي ابن مذهب يتبعون معكال في متصوفة عن تحدث الشيخ أن كما 
حكئه(  ١١٢متقور)ت0 ابن إن حتى آنذاك، نجد فقهاء التصوف وطال الفارض؛؟،، 

.٢١الصوفية؛ أكابر صنع ذللئ، بان محتجا بالبحة التبيح مشروعية ٠امج٠و■ءهاا في 

يطر)٢( 

يفر)٣( 
يطر)٤( 
يطر)٥( 

(.٤٨١٠٣الإصلاحية)الدعوة مل نجد علماء عند الاعتقاد ائل ميفر• 
(.٤٩جعس,)م الم  ان;ق)ْسه؛(الرجع 

٦١ )ه/ الشخ ومولفات )صرأو(، السابق المر-ح 
٦(. ٥٣)السابق المرجع 
(.UU-V،J^_)»_لمربع ا ِ

(.٧٨، ٦٧، ٥٨٣المابق)المرجع يفتر: )٦( 
يظر:ُجموءةارّانلالجوية)ا/'آأه(.)٧( 
الرياض.مدية بوسعل القديمة الأحياء أحد اليوم معكال )٨( 
الثخ)ه/آخا(،)ما/؛آ(.يفر:مؤلفات،)٩( 

(.٧٧/١ر•١(يظر:بوعضض)

٢٢٧







سمبمحتيس١هاسيخايها

أحدوخاطب ،. ١١٠١التوحيل. أهل يكفر هذا بعد ثم باطلة، الله غير دعوه وأن رسوله، 
كيف،عجثا يا تبعني... من إلا الناس حميع أكمر أني ذكرتم راما فقال،ت العراق علماء 
مجنون؟اارآآ.أو عارف أو كافر أو لم مهذا يقول هل عاقل، عقل في هذا يدحل 

سبد لا مهمة اُت، ملأ؛عن تنفك لا ههنا التكفير شبهة فإن يكن ومهما 

اعتراهاقو نجلوا فان الدعوة قبل نجد علماء آراء نتع خلال فمن استصحابها، 
يجمعهمالكلام وأهل والصوفية ا، ال٠تكل٠ةر وشكوك المتصوفة شهلحات 

الكونية،الحقيقة وشهود الصاع، هو الله أن إثبات هو عندهم التوحين. غاية أن 
دعوةغاية أنه مع رأسا، العبادة ؛توحياّ يرفعوا فلم ،، وحده١٤الله بربوبية والإقرار 

العارضعلماء أن الإمام الشيخ جزم بل مكلفا، كل علمي واجب، وأول المرسلين 
الخير،هذا ظهور قبل الله، إلا إله لا معي يعرفون لا ه~ نفالشيح فيهم —بمن 
،اادعوة!رهذ0 وقبول 

علماءأجل ~وهو عسى بن الله عبد للشيخ رسالة ساق الإمام الشح إن حتى 
البمن تغتروا لا الله راعباد مقالته؛ في كما العبادة بتوحيد بجهله فيها يعترف نجد— 
حياتيأكثر مضى فقد يشعر، لا وهو بالشرك وتلطخ الله، إلا إله لا أن شهادة يعرف 

اليوم«را"،.أعرفه ما أنواعه ص أعرف ولم 

(.٤٨الثح)٥/ مؤلفات مجموعة )١( 
(.مجموعةْزلفاتالشح)>،/٦٣)٢( 
ائلءامكتاب هن نجد علماء عند التصوف ت وفصل نجد، علماء عنله الكلام علم فمحل• ينفلرت )٣، 

١(.• ٣ ٤، لتكات_،)صْ الإصلاحية٠ قلالدعوه نجد علماء عد الاعتماد 
١( ٤٣- ١ ٤ تيمية)_Y لأبن التدهرية يفلر: )٤( 
(٠ ١٨٧،  ١٨٦الثيخ)ه/ مؤلفات ْجموءة ; يظ )٥( 
١(٠ ٩٣)ه/الشيخ مؤلمات، مجموعة )٦( 

٢٣.









علكمأشكل الدي أن »بانما طرْ: مما فكان -(، ٠١٣٧٣)ت انمقري الك عبد 
الأمرعلئولي وقدومهم ونحوها، بمصالحه الكفارومعامالتهم مخالعلة مجرد أن 

وربماوالأحاديث،، الأيامتح في عنيا المنهي المشركين موالاة هي أنها ذللث،، لأجل 
الشح،بن الله عبد بن سليمان الشيح صنفها التي من،رالدلأتل" ذللث، فهمتهم 

التصنيف،مست، معرفة ٠ ئالت أن إلئ عتتق®• بن حمد للشيخ النجاة® ®سيل وس 
ؤإنلهاركفرهم، على الكفار موافقة به فالمراد العلمِاء، كلام فهم على يمن سما 

لمالعزيز- همد -المللث، الله وفقه والإمام لمين، المعلئ ومعاونتهم مودتهم، 
منله بد ولا مصالحهم، في والنانلر لمين، المإمام فإنه ذكر، مما شيء في يقع 

الأجاو_،*لا؛.الدول من وولأيته رعاياْ على التحففل 

كانبالغلوإنما شوا الدين هزلأء أن السابقة الوتانع أكثر في والملاحنل 
فإنالأيام، هد0 في يتكرر واغ وهذا الدعوة، أئمة لكلام الفهم سوء عن ناشئا 
صاحس،مراد يفهموا ولم ائل، المهذْ في الإمام الشيح تقريران يعقلوا لم القوم 

يحتجبعضهم أن كما تأليفها، وملابسات والفكالث® ورالتجاة ®الدلائل® رسالة 
ا.مهصودهار ، يعرفلا وهو التوحيد® .®مجموعة ؛

فالقومالمختلفات، بين وتسوية مغالعلة عن ينفل؛، لا الغالي النمس إن ثم 
بمصالحهالجائز معهم التعامل وبين المحرمة الكفار موالاة بين وسووا حلهلوا 

ونحوها.هدنة أو 

عنتشغلهم لم التكفير، غلاة على الدعوة علماع وردود موانف، فإن وأحيرا 
المسائلينزلون فهم الشرل؛، علئ وعكفح التوحيد، عن أعرض من علن الرد 

باحتصار.( ١  ٥٨— ١  ٥٧)ا،/ الدررالنية )١( 
؛١  ٦٨){،/النية الدرر سليم، بن عمر الشخ رسالة ينفلر• )٢( 

٢٣٤









منهوالتحذير الغلو ذم في النجدية الدعوة أئمة بها احتفئ التي الأدلة ومن 
اللهعبد نقولوا عبد أنا إنما مريم، ابن النمارئ امحلوت كما تهلروني الأ ه! قوله 

،٠ورسولهءر 

نجدالغلوفي هذا من ؤلريا الوهاب عبد بن محمد الشخ تلاميذ بعض حكى 
منابرهم،علن به يخعلب بالله الشرك أن المملويل من ا٠ويكفيلث، فقالوا؛ الدعوة قبل 

ملأذنا*لآا.معادنا متجانا، ملجأنا وولينا، سيدنا ع،لئ صل اللهم ذللث،1 ومن 

المباركة،الدعرة هذ0 ظهور بعد عين بعد أثرا صار والغلو الشرك هذا لكن 
والسة.الإسلام علؤي لله فالحمد 

عنوكثفت الإسلام، أمة على الغلوالجاثم هذا الوهابية الدعوة حاربت لقد 
هوالله بأن واللام الصلاة عليهم المرسلين نوحيل. وقررُت، الولاية، أدعياء حقيقة 

هو،رالإلهء سى أن الدعوة ءلم.اء وبثن ، عليه المعتمد المقصود المعبود الإله 
يستعارثخوالب^ اليد أن الدهماء يقلن حيثؤ أوالبغ، اليد العامة. يميه الذي 
وأشباهالعامة لدئ يتوارد مما الأسراف، أو المائة في فالغلو إليهما، ؤيلجأ يهما، 

وأظهرواإليه، تفضى وذريعة طريق كل ومدت< الغلو، هذا الدعوة فأبهلاو.ت، العامة، 
مرمحل،لمي ولا مقرب لمللتح لا محيء منه يملح لا لله محض حق العبادة أن 

مشاح.أو سادة عن فضلا 

أكثرعند اليد ءإن حن؛ بن الرحمن عبد بن اللهليف عبد العلامة يقول( 
ويرحئالشدائد، فى به ولمتغاث يدعى الأى هو الأزمان هذه في المشركين 

(.١٦٩١وملم)(، ٤٣٤ الخاوي)٥ رواء )١( 
)آ(ءاواءنجدسم)أ/حلم.

ابنتارخ (، ٣٦٥)ا/ صد بن مصي الشح ُزلفات ٢(، ١ )Y/ المة الدرر يفلر: )٣( 
صام)أل/أله(.

٢٣٨





ي،دوينهمياهاسيخاتهايجؤهمحكي 

ربانيا،إماما كان لما الوهاب عبد بن محمد الشيح أن عليه التنبيه يحمس ومما 
نيوحير والأشراف، المائة في الغلو حارب بل ، u-jJIjالبدعق يرد لم فإنه 

علئطلابه بعض المخ عاتب فقد تجاههم، والجفاء التفريهل من ه نفالومت، 
الإنكارأن نثن يده، وتقبل الأحمر، يلبس كان لما الأشراف أحد على إنكارهم 

وكداإنكارا، توجبج لا اجتهادية مسألة اليد تقبيل وأن ودليل، بعلم إلا يكون لا 
ست،لأهل الله أوجب ،روقد قال! ثم ،، حقيم؛ في يقمر لتلا سائغ؛ الأحمر لباس 

أنهؤيظن حقهم، يضل أن لمسلم يجوز فلا حقوقا، الناس على الله رسول 
الألوهيةادعاء لأجل إكرامهم إلا أنكرنا ما ونحن الغلوأى، هوس ل لتوحيد، اس 

،•٣١٠٠ذ؛م 
ءقد0الذي الباب هذا فى كما والأمراء، العلماء فى الغلو الدعوة وحاربن، 

تحريمفي والأمراء العلماء أنميأ س ررباب بعنوان التوحيد كتاب في الإمام المخ 
الله®.دون من أر؛اثا اتخالهم فقد الله حرم ما تحليل أو الله أحل ما 

أحدمخاطنا فقال والتقليد، التمذمح في الغلو من الإمام المخ وحدر 
هذاسللثج من أن الناس به اصطاد الذي الميطاني الخيال هذا ،اوأما مخالفيه; 
بأهلالاقتداء وترك للاجتهاد، ه نفب، فقد النبوية~ المنة اتبلع ~يعتي المساللتج 

وزخارفه®.الميطان س بكثير هاوا فليحمر الزخارف بأنولع ونحريه العلم، 

اتباعهم،وحب أجمعوا إذا العلم أهل أن وبينكم بيني خلاف *لا نال؛ أن إلئ 
المسالةوأرد به جاء ممن الحمح، أيبل أن علي يجب هل اختلفوا إذا الشأن ؤإنما 

أنعم وأن. حجة، غير من بعمهم أنتحل أو العلم، باهل مقتديا والرسول الله إلئ 

(.٢٨٤)ه/ الشح مجموئ ينظر! )١( 
الانتقام،.فير والزيادة النم، في الحل. مجاوزة عهنا بالغلو مقصودْ ل>ز، ( ٢ ر 

(.٢٨٤ُجموضمؤلخاتص)ه/)٣( 

٢٤



ا]مقالأت

وهوشركا، وسماه الله ذمه الذي وهو الثاني، هذا على فانتم إ قوله؟ في الصواب 
٢.إليه٠١١ أدعو الأول على وأنا أربانا، العلماء اتخاذ 

منمذهب ني الرجل تفقه "إذا فقالوات المسالة هدْ الدعوة أئمة بعفى وفصل 
كانمذهبه، وترك الدليل، فانع مذهبه، يخالف، حديثا رأئ يم الأربعة، المذاهيج 

الأئمةفإن اتبعه، الذي لإمامه مخالما يكون ولا الدليل، له تثن إذا عليه واجتا هذا 
الأصل.هذا على متفقون كلهم 

نصالذي القول يخالف، الخالة، في دليل الرجل عند يكن لم إذا وأما 
ينبغيلا لكن به، العمل يجوز أن فنرجو المذامج، أصحا>>-، العلماء، عليه 

فيله معارض لا الذي الدليل يتبين حتى ورسوله، الله نؤع هذا بان الجرم 
اتبيعوترك هوالتعمسج، ننكر والذي وأنمتها، الأمة ، ملفعمل وهذا المالة، 

اإدلل(،لى.

أحمدمذهب، من المشهور على يقتصرون الدعوة قبل نجد علماء كان لقد 
ولما؛، ه(ل  ١١٢٥)ين، منقور ابن مجمؤع هوفي كما الدليل إلئ اكفايت، دون 

اللهعبد الشيح يقول بيل، الولزوم الدليل متابعة علي أقبلوا الدعوْ ظهريت، 
أنهاإلا أحمد، مل.مخ من تقاة م الفتاوئ فترى النية الدرر في ®أما البسام: 
حينماالذهتؤ من المشهور تخالف، قد أنها تجد كما الشرعية، بأدلتها مقرونة 

التفسيرفي الكتابة تجد وكذللئؤ الذهب،■.. ف خلافالصحح الدليل يكون 
والحدوثأ(آ؛؛.

١[٤ ؤينظرت)ه/• اخصار، ( ٢٥٨— ٢٥٧)ه/
،٢٢•الدرراو؛ةرا/ )٢( 
نجدلجامرا/يا(.علما، بظو: )٣( 
علماءنجد)ل/تماا(.يفلر: )٤( 

٢٤

















المقالات

يعوةالقائم بأن السوء علماع وأفتى والصرة... والحرمض الأحساء إلئ بدلك 
الجزمفيها وسطروا وتجهيله، تضليله في المصنفات وصنفوا حارجي، التوحيد 

بكفرْااأا،.

يزيدضخما كتابا صنف النهير؛المباني، البصري علي بن أحمد أن ذللث، ومن 
الرياض،مطؤع محتم بن سليمان من ت*ميضة رسالة علئ بناء ورئة، ماثتي علئ 

ولهدا،، ،در ١ ١  ٥٧صة بدايتها في الدعوة كانت، مند السافر العداء ط؛ وكان 
ا.ل الدعوة؛تجل. حصوم عند رواج الممنف 

هدممن النيل فى أصحابها صولها الض المؤلفات تحصى تكاد فلا وبالجملة، 
وأماجفاء، فياومؤ الزبد فأما عين... يعد أثرا وصارت اندرمت، لكنها الدعوة... 

الأرض.في فيمكن، الناس ينثع ما 

ومطاوعه،علماء يوره والذي المتناهي، والكيد الراتب، العداء هدا ح )٣( 
أنلابد العداء هدا أن مستصحثا كان الإمام الشيح أن إلا وصلاطين؛ حكام ؤيحميه 
يكونوقد أعداء، له جعل إلا التوحيد بهيا نبثا الله يبعث، فلم الرسل، أت؛اع مست، 
.٢٤وحجج؛وكتب، كثيرة علوم التوحيد لأعداء 

ولدصيد علئ قلبهم الذي علينا الناس قلبا ®والذي الله-ت -رحمه يقول 
قالما ومثل كن.يوْاا، رمولها أمة جاء ®كلما قبله، س الرسل على وقلهم ه^، آدم 

ءودي(*رْ،ّإلا به جئت، ما بمثل أحد جاء ما )والله للنم،:٠ ورقة 

باحممار.م)\إ\ي -^١^، 
انظر٢( 

يطر٣( 
أ(بمظر

٠(,ه — ٥ للكاتب^)صن؛ ١^٠٧ب عبد بن محمد الثب^ لدعوة المناوئين دعاوى 
٢(.٠ ٦ ٢، ٠ الشخ)ه/ مؤلفات مجموعة 

رصآ'م*الوهاب عبد بن محمر للثبخ الشبهات كشف 
.٤( ٤ الشخ)٥/ مؤلفات مجموعة ٥( 

٢٤٩



يبوق\ؤة\مفذؤساؤ، 

الأنبياء،ورثة فالعلماء المرسلين، لميل الصحيح الإرُث، علامة وهذه 
أعداءمن يد لا وأنه الباركة، القافلة لهده امتداد أنهم أمنوا إذا والدعاة والعياء 

والرحمةالم،، إظهار فيهم محنرثخ الْلريمح،، على سايا يزيدهم ذلك فإن وخصوم؛ 
بالخمح(•

القومشثهاُت، فداغ واليقين، بالصر العارصايت، هده الإمام الشخ واجه لقد 
مسهر؛~،عن أحبر "كما الحدة بعض فيه الإمام الشح أن ومع والبرهان، بالحجة 

هيبالش وُحاطبهم حمومه، ْع ترفؤ، فطالما الهمة، عالهم، ربانيا كان أنه إلا 
علماء~أحد اللعليم، عيد بن محمد بن الله عبد شيخه يخامحلمؤ هو فها ٠ أحن.. 

لوتكونأحنلئ، وما صلاتي، ش للئ، دعوت وقد أحبلث،، ®فإني قاتلات —، اء الأح
الاوه«رى.لدين فاروقا الزمان هدا آخر في 

بنمحمد الشح على الرد في رسالة دون قد الخاطب، الشيح هدا لكن 
الاجتهاد((.لمدعي الجهاد ، ))سفسماها! ااوها>ب،، عبد 

مندهررجل، الإسلام، إلئ أقربهم بانه مرين بن محمد الإمام الشيح ؤيصف 
١^٣،•وابن نمة ابن كلام وينتحل الحنابلة 

فيكتانا فألم، يوصغه، لا حدا عداوته قد؛ااغت< فيروز ابن الخصم هذا لكن 
يحرصهالعثمانية الدولة ملaلان وكاتب، الوهاُب،، عبد بن معحمد الشح علئ الرد 
وشناعةالإصفان، من وله تعييره، حد على بنجدا الخارجين® ®البغاة ننال، عاى 

،!ههنار تدوينه يحن لا ما القدف، 

•٣( ١ ٥ )ه/ الشخ مولفامت، مجهوعة ينفلر! )١( 
(.الدرراوءأن)ا/٢٣)٢( 
٢(.• ٦ )ه/ الشخ مؤلفات مجموعت )٣( 

(.٤ ~٦ ٤ )صزإ الوهاب عبد بن محمد الشبخ لدعوة المارين دعاوى يتغلرت ( ٤ ) 

٢٥■







المقالات

والأطساب)ا(اثفقه أبوبطين.. )٧( 

علماءمن ٢ ه(ل  ١٢٨٢)ت أبوبطين الرحمن عبئ بن الله عبد العلامة لكن لثن 
يعدأنه إلا الوهاب—؛ عبد بن محمد الإمام الثيح جددها "التي السلمية الدعوة 
أنداكيلعب أن غرو فلا العلمية؛ وجهوده وفقهه، وقضائه سيرته في فدا نموذجا 
تخفنلا واضحة ألة معن سئل ®إذا الفرؤع في فكان الجدية®؛ الديار ;-®ُفتي 

أنهوالحال يعرفها، لا أنه الجاهل يقلن حتى الجواب في تش طلبته أدنى على 
خلافعلن اطلاعه وأما ودليلها، صعقها، ومن رجحها، ومن نقلها، ض يعرف 
عجيب(ارم/فأمر المدهبية والأقوال والروايات السلف، من وغيرهم الأربعة الأئمة 

فينجد علماء عتل بمدر وهدا القرأن، تجويد في رسالة ألفإ أنه مراياه فمن 
ظاهرهو كما متين ورد بدح، تقرير صاحيح الدين أصول في إنه ثم الومتإ، ذللتا 

وفتاؤيه.مؤلفاته في 

إنيقولون! الأموات، من الشفاعن يْللبون الدين أن القوم سهة نلل؛جت ومن 
إياه.الله أعطاها ممن نهللبها ونحن الثفاعت، أعطي س الحم، 

مللت،الله بأن القول ءإطلاق نائلا: الشبهة هذه عن أبوبملين العلامة فأجاب 
ه-حمبث قيألقمئ،ته كل ؤ وحده، لله كلها الشفاعة بل خهنأ؛ الشفاعة المؤمنين 

الأنبياءأن الحم، دأجبر بإذنه' الشفاعة ~سبحانه~ وأنت ٤ء، ٤ تالزمر• 

م(.١٤٣٢(،صفر)٢٨٢اسد)، jUiمجلة ننرفي )١( 
اباتراطةاظررجمتهفي:)٢( 
(.٦٣١الحبالوابالة)آ/)٣( 

٢٥٣



أنبمح الشفاعة في له الله أذن فمن هذا وعلى يشفيون، والصالحون يشنعون، 
الإذنعلى معلق تمليك فهو فيه؛ له يؤذن لم ما لا فيه، له أذن ما ملك إنه 

يشفعلا عليه— وسلامه الله —صالوات الشفعاء وسيد م2للق... تمليك لا والرصا 

/تشني(اار واشف؛ ينتع، وقل رأسلثح، رارغ له، يقال حتى 
ُ

جزيرةفي المصلون يعبده أن يئس الشيهلان إن ت لحديث الخصوم احتج ولما 
العرب.حزيرة في الشرك ونوع عدم علئ العرب 

مثاالشيهلان إلئ اليأس ية نالحديث ®في الأست\.لأل هدا أبوبطين رد 
أرضز عبادته من يئس أنه فدر لو للمفعول، بالبناء ءأيس® ت يقل لم للفاعل، 
الغيب،،يعلم لا لأنه علم؛ عن لا وتخمين منه ذللئؤ فإنما مستمرا؛ إيانا العرب 
فكمحراض.؛ وفاة بعد ارتدوا اكئرالعرب .كماأن الله.. إلا يعلمه لا غيب وهدا 
الكاذبةدعواه في يلة مصدقوا وكثير الأوثان، وعبادة الكفر إلئ رجعوا منهم 

عبادةتختص لا عبده؛ فقد الكفر أنولع من نؤع في الشيهنان أطاع ومن للنبوة، 
فحلت،كما تفعل الأمة هده أن أحبر ه المصهلفئ أن كما الشرك، من بنؤع الشيطان 

والنمارئوفارسوالروم"لآلاليهود الأممفبلهات 
م

العزيزتيسير صاحبا تحفثه ورمحوحه تحقيقه علئ تدل التي تقريراته ومن 
ملزومةالهلاءة إن نوله; في الشيح— أل الله عيلء بن مليمان —الشخ الحميي. 

كلفلتس صحيح؛ غير للعبادة... ملزومة فوله؛ _; iaأبو؛تال حيث للحثادةل'آ،؛ 
•٢٤الأم وأولي، كايحم،. ممودا ي؛ 

 )١(r٨xيسسص)صb
(.١٧٨وانظر:)Y/باخمار. ( ٤٨٧-  ٤٨٢انمديت)٤; والمائل الرسائل مجموعة )٢( 
(.٦٥٦)صىالصيد )٣( 
أ(،t/ ٩ رق العريز،ا عبد المالك دارة في ٠لمخطوط بطين لأبي الوحيد شرح من ملخص )٤( 

٢٥٤





يفوفواولم الزكاة، مغ لأجل ه والصحابة الصديق ناتلهم والذين الزكاة، ؤإيتاء 
الأموال.وأخذ الفل في الرتدين وبين بينهم 

وعدموالحال، الواغ ومراعاة تحقيقه، ورسوخ بطين، أبي حجة قوة فيلحفل 
شراتععن الممتنعين وقتال البغاة، قتال بين والتفريق والألقاب، بالرسوم الاشتغال 
الصحيحة.الأدلة به جاءت كما الظاهرة الإسلام 

المياسيالواقر في وموثرا حا٥^١ الله— —رحمه كان فقد العمالية مواقفه وأما 
الأنس!الوقفين هذه في كما آنذاك، 

نةرش بن فمل الإمام عر حرجوا القميم أهل من قوما أن أدلهمات 
منهملثل القصتم، أهل وهزم الفريقين، بين *التتمة• وقعة فقامت، -، ٠١٢٦٥

أبوبعلينالعلامة فجاءه أخرئ، مرة القتال عش الناس حص بريدة أمير إن ثم كثير، 
لمت،البلاد فإن لت،؛ واربأ؛نفالله، اتق هذا! رايا له! وقال القصيم— قاصي —وكان 

إصلاحيريدون وهم نهي، ولا أمر فيها للئ، وليس أهالها، بيد وأمرها بيدك، ولا للث، 
فافعلا،أأآ،؛كدللث، تكون أن أردرت، فإن فيصل، الإمام ْع هم أنف

الاجتماعلأجل فيصل الإمام مع الصلح عش وحث، بالحق، أبوبطين نميع 
علئندموا تركي، بن فيصل صد والحرب الفتنة أسعالوا الذين إن نم انمماء، وحففل 

أنبطين أبي العلامة من طلبوا وبعلته، فيصل الإمام سعلوة من وخافوا صنعوا، ما 
وأجابهفأكرمه الإمام إلئ أبوبعلين فركب الإمام، تا غفؤإزالة الملح في سعى 

،.٣١٣٣وعفا طلب ما إلئ 

(،١٧•)Y/ والمساتل الرّائل مجموعي )١( 
(.٢٦٧اظر:ءنواناوجاو)أ/)٢( 
٢(.٤ • للمام)؛/ وعياءنجد (، ٢٦٨المجد)٢;محوان اظر: )٣( 
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س١هاسيخلإهامؤؤمحمحي 

المسجدالجا*علاأ•في العشاءين العصروبين بعد 

ويحبالشبهات، ورود عند النافد البصر يحب الله إن الأر• في ورد وقد 
الشهوات.حلول عند الكامل العقل 

(.١٦٣ حبد)أإ لأبن الوابلأ الحب 
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المقالات

والبهتازرا؛القبول الإصلاحية.. الدعوة )٨( 

أهللمذهب امتداد إلا الله~ ~رحمه الوهاب عبد بن محمد الشخ دعوة ما 
ه؛الكرام، وصحثه الله. رسول عليه كان لما امتداد هي بل والجماعة، اشة 
الوحده —تعالئ— الله عيادة إلئ الدعوة الإصلاحيةI الدعوة هده أصول فمن 

يدعونفالدين وتقريراته؛ وأفعاله أقواله في واساعه الرسول. ولزوم له، سريلث، 
ببمىلا عمل كل إذ والدوام؛ الفع لهم يتحفق الدين له مخلصن -تعان- الله إن 

ويضمحل.يزول الله وجه يه 

[.٨٨]القمص: ه ؤجههء هالفرإلأ >ؤثل>ثىء —تعالئ تال 
قالكما والتوفيق، الأهتل.اء تمام لهم يحمل الرسول يتبعون الدين أن كما 

[.٥٤]الور: >ؤوإننملهايتدإب -عزوجل-؛ 
مؤلفاتهاعبر لفية الالوعرة هاوْ حققته الذي الخالص التوحيل. هذا إن 

الدنيافى وبصيرة واهتداء وطمأنينة، أمنا العرب حزيرة أوريث، ومواقفها، ورساتلها 
الدعوةقبل الخميوص— سبيل عاى -وجد الجزيرة حال إلئ فالماظر والاحرة؛ 

ونزاءارّثحأمتي، وتدهور حضاري، وفقر دينية، انحرافامحت، على إلا عينه تع لا 
أعمحالباركة الدعوة هذه ظهرُت، فلما والأرزاق،؛ المعايس فى ونقص سياسية، 

وازدهارالعيش، ورعد الأوطان، واستقرار الأحوال، واستقامة الدين، صلاح ذللث، 
حضاري.

(٠١٤٣١ثعبان)(، ٢٧٦العدد)البيان، مجلا ز نشر :١( 
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ilJدمآلآسوذمؤيأ وقءامنوأ >ؤآث;بم -تعالئ-ت ؛
[.٨٢لالأنعام: ه تهتدوق 

ؤإنها، ٢١١والعالمااالإسلام عاى حطر ®الوهابية هال0 إن ذلك: يعن. أفيقال 
قدالماركة الدعوة هده إن ^٠٢! ٥۶بهتان هذا صبحاتك واللام...؟ الأمن تهدد 

العرببلاد في أثرها وحلهر حيرها عم وقد قرون، ثلاثة قرابة ظهورها على مضى 
^اموسليإلأئولأواممانا.

م

شوكتهم،وعفلمت كيدهم، واشتد السلفي، المدهبا خصوم  s^JL^ومهما 
السالفمدهب فإن والحديث؛ القديم في السالف لمذهب والغاليه الغلهور أن إلا 

الفهلرة،مله ما فسرعان والاطراد؛ والثبات والسداد، الإحكام غاية في الصالح 
المداهبوأما الإيمان، ورسوخ اليقين ببرد فتحظى السليمة، العقول وتدركه 
تقيلهولا تسبعه تكاد لا إي وكنفة؛ مصض على أصحابها يتجرعها فإنحا اليدعية 

إلابمت.

تحصيتكاد لا فإنك الإصلاحية الدعوة هذه خصوم مواقف إلئ نظرنا ؤإذا 
إلئإصافة الدعوة، لهذه العادية والموتمرات والندوات، والمقالات، المؤلفات، 

الدعوة.هذه استئصال أحل من قامت التي والمعارك الحروب كثرة 
ال—تعالئ— والله للمتقين، فالعانبة عين؛ بعد أثرا أصحئ الكر هذا لكن 

الخفيين.عمل يصيح 

جعفرعلى الراقصة كدب مما أكثر عليها كذب قد الدعوة هذه أن وأظن 
فيعاليها تمالأ قد مهدها فى الإصلاحية الدعوة كانت فإذا الله؛ رحمه الصادق، 

م.١  ١٤٣ الأولى ■جمادى شهر خلال عقدت بالقاهرة ندوة عنوان 
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توامحأادنيِالإهممحتي جإإقمحيىس، 
الدعوةعالماء وتفريرات متداول، مطبؤع، الإصلاحية الدعوة علماء وتراث 

القومأولئك فليت وسرها؛ وصوحها في التوحيد عقيدة توائم ميئرة واصحة 
أوسائقة، مقررات وئق الدعوة هده تحاكم فلا مباّرة؛ التراث هدا اJءلالعون 
—علئالوهاب عبد بن محمد الشخ يتهم أن وأشع أشد إفك وأي إ كاذبة دعاوئ 

الدعوةهده عاى يمرئ ثم الله رسول وانتقاصي التبوة، بادعاء المثال" سيل 
الصيياءالكدبات فهده الصهيونيإ الكيان عن سوءا ثقل لا بانها الأيام، هده خلال 

وتهافتهم.إفلاسهم تؤكد كما الشانئين، لدئ كثيفا جهلا تعكس 

ننة،مت عرب قبل من الدعوة هده على وافتراث بغي من نعجب كنا ؤإذا 
أعجميهو بل عريئا، ليس عالم من والإنصاف العدل ترئ أن ذلك من فاعجب 
سهدحتى الميعي المدهس، وأحكم إيران، في دسأ ؤإنما صنيا، لتمس بل فارسي، 

عنيقول حيثؤ البرفعى؛ العغلمى® الله ررآية إنه بالاجتهاد؛ الشيعة علماع أبرر له 
كلفإق لتا؛ أعداء الناس الدولة هده أن القارئ ررليعلم الخمينيت حكومة 

يتهمهالخميتي نفنام فإن للقرآن، الموافقة العقائي• لبيان كلمة لسانه على جرئ محن 
لغرصىهم ؤإنما الالوها؛يةأا، اسمه مذهب الدنيا في يوجد لا أنه ْع ُروهاييأٌ، بأنه 

وتنفيرهم.الناءس استحياء 

الوهاب،عبد بن محمد العالم عقائد علئ يسترون هم العقيدة حنث من نعم! 
أيصاوهذان القيم، وابن تيمية ابن آراء هي ؤإنما حديد، Jمذهب يأت لم ولكنه 

إلىالرجؤع الى الاس ودعوة والبيع، الخرافات محاربة سوئ شيئا يفعلا لم 
القرآن«أاا.

باحممار.٣( ٠ ٨ للبرقعي)ص من"حيابيُ ُأيام الأيام سوانح 
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المقالات

منبعضهم وجئ الكيد، هذا مدافعة عن المتسنه بعض عجز فإل وأ-؛صات 
هذافي الخصوم أولثلث، أوقع هوالذي الهائلة، العالمية والتغيرات الأحداُث، تلك 

الثقة.وعجز الفاجر جلد من بالله فتعوذ الكثار، والمكر المافر العداء 

وهوالذيالله~ —رحمه رضوان بن عمران ملأ مجن الجبناء العجزة هؤلاء فأين 
؛الوهابي،ثلمبوْ إليها، داعيا بائر حتى الإمام، الشخ دعوة صحة له سن إن ما 

ثانلأ؛فأنشد 

وهابيبأسي القث ا فأنمتوهنا أحمن تابع كان إن 
الوهابالمشرد سوئ رئ، لي فليس الإله همن الغ-ريلث، أنفي 
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المقالات

بنجداتسصة الدعؤة علماء جهود )٩( 

اثر١؛والأحLJالنوازل تجاه 

بالأدلةوبصيرة العلم، قي رسوخ إلئ يحتاج والممتجداتا النوازل هع التعامل 
الؤزيحتاج كما والمفاسد، المصالح وقواعد الشريعة لمقاصد واستيعاب، الشرعية، 
الملائمالشرعي الحكم تنزيل ليتي الواقعة، لتللثح ينتق وفقه صحيح، توصيف 

لتالالئ،الازلة.

كانبل عصرهم، تجداص، ومواقعهم قضايا عن بعيدين نجد علهاء يكن ولم 
المواقف،أصحاب، تكانوا والحوادث،، النوازل حل في رئيس ودور بارز تأثير لهم 

تجدات؛والمالنوازل تجاه الصحيح القرار وأرباب القضايا، تللثج إزاء التجاعق 
الوقائعتاللثج وفهم الاله، دين في بالفقه عليهم تعالئ الله أنعم فقد ذلك؛ ولاغروفي 
المقام:هذا في الجهود _، من جملة ونعرض والأحداث، 

السعوديةالدولة أواخر في نجد على باشا إبراهيم جيوش هجمت، لما • ١ 
نجدأهل من حماعة ماعدهم وأتباعها، السلفية الدعوة امتثصال وقصدوا الأولى 

سليمانالشيح ألفط فعيني وانتهارهم، فلهورهم وأحبوا والحاضرة، البادية من 
أهلموالاة حكم في ،رالدلائل القئمة: رسالته الوهاب، عبد بن محمد بن الله عبد بن 

الإشراك«ص.

م(.١ ٤ ٢ الأول،)٢ ربح (، ١ العدد)٣٦ ^٠، ٧١مجالة في نشر ( ١> 
(.٣١المن)U/• الدرر انظر: )٢( 
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عإن\هابثءلتاهامغضقيهخ 

الراانسن،العلماء دور يبرز المتقلبة والفتن المضطربة الأوصاع هذه ففي 
فتنة،زمن في رصالته ماليمان الشح صنفا فقد وبأمره؛ تعالى بالله المالمين 

يودلما يخفى ولا باشا، إبراهيم موش من والهلع بالخوف مشوبة أحوال وفي 
والحيرةالذهول من والهلع الفتن زمن العامة عن فضلا الخاصة بعض حال إليه 

والأنتكاس.

إلئوانساقت محلوب،، فيه زاغت وقت في الرسالة هذه سليمان الشح صنف، 
الكفارظاهز مى أن الكثيرة وبالأدلة الشح فقرر وموافقتهم، المشركين مظاهرة 

الخونة.أولئلئا فيه وغ قد كما منهم، فهو ونولاهم 
عشررا،تالسائس ت الرسالة هذه في الله عبد بن سلمان الشيح يقول 

؛ثرأئلجمحأ0هءلإابىضؤ تعالى- نوله 
4ي ذبم، ث!لألأ ء انذات فه 

سواءالفتنة هذه في دينهم عن المقلين لحال مطابقة الأية فهذه [. ١١ت ]الحج 
مثنليسوا طرف، علئ أي: حرف، علئ الله يعبدون الفتنة هذه قبل فاتهم بسواء؛ 

وأظهروادينهم عن انقلبوا الفتنة، هذه أصابتهم فلما وثبات، يقين علئ الله يمد 
جماعةإلئ الملمين حماعق عن وحرجوا الهلاعة، وأعهلوهم المشركين، موافقة 

المركز.

أنهففلنوا بالله ظنهم ساء ؤرط عدو، أتاهم ما عافية، في منهم كثيرا أن ْع هذا 
والله(الم.ظنهم سوء قارئاهم وأهله، الحق علئ وأهله الباطل ، يديل؛ 

الكفار.مرالأة تحريم ض الشرب الأدلة س )١( 
رآ(سالإدالةُهم،اسة•

الدلأثل)صَاأ،هأ(باخصار.)٣( 

٢٦٦









٤—

علميوالتغليظ فعل ما بتحرم القرآنية والايات النبوية الاثار من ورد بما وذكرنا0 
الولايةعرش فثل جودْرا،، وقعة وقعت أن إلئ ذلك علئ نزل ولم نصره، من 

أقاربهوفارقه شاردا الله عبد الإمام وحرج فيمل، بن محمد وحبس مها،  liaJوانتثر 
وعدموحده، منه الضر وطلبح ؛الله ؛الاعتصام وصيته وداعه وعد وأنصاره، 

الخا,ملأآ؛.الدولة إلئ الركون 

وأهلامأ وأهل والدواسر العجمان من معه بمن سعود علينا قدم ثم 
بلدنارمفي وليس وضعف ئلة في ونحن الوادي وأهل الأفلاج وأهل الحريق 

لمينالمعن ودافعت، جهدي، و؛دلمت، إليه فخرجت، مقاتلا، الأربعين يبالح من 
علئيحثه من القرئ وفجار الأشرار من ومعه البلدة، استباحة حشية اسطعت ما 

بنا،، ولهلفالفتنة تلك شر الله فوقى بلدتنا، أهل رؤساء بعض بتكفير ؤيتفوه ذلك 
نتوةعأ؛آ،كنا ما دون والكث، المذلا1م من جرئ وما وعقد، صلح بعد ولحلها 

ولايةله وصارلتخ ونعتقده، نراه ما بيان في الكلام ؤإنما بصيده الكلام وليس 
أهلكافة عليه كما المحروق في طاعته وتجب، أحكامه، بها تنفد والقهر بالغلبة 
ريت،فلدي، يثبتا لم تكفيره من قيل وما الدهور، ومر الأعمار تقادم علئ العلم 

توجبهوما الفتنة وترك المعروف في الهناعق في بهم واقتديت، العلم، أهل علئآثار 
أشكلومن ذللئه، في راشد باث أني يعلم والله والدنيا، الدين علئ الفساد من 

مترةابن ومصنفإ حزم ابن كممحنفإ الإجماع كتب، فليراجع ذللئح من شيء عليه 

جيوشهزمت، ثد ها ١ ٢  ٨٧عام صعود، وأحيه فمل بن الله عبد ين اجودة• وقعة لكنت، )١( 
هم،W، بن مصي جنته ونائل أحوْ وسجن رجاله، من الكير وقل فمل، بن الله عبد 

التعليق.
اكري.الدولة )٢( 

الرياض.)٣( 
فسادا.فيها وءاث.ت، الرياضر، حتوده ونهبت، عليها، واسولى، مقاومة، دون الرياسمر معود لحل ( ٤ ) 
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يشكللم المفاسد ودفع المالح تحصيل من يتطلب وما الفقه وأصول الدين 
معكمالخطاب إنما والغوغاء، الجهلة مع الخطاب وليس هذا، من شيء عليه 

المحمدية،الشرمة وحماية الناس لإفادة والختصدرين والخفاتى القضاة معاشر 

شبهفيه الصالح يه تحصل لا غائتا ينتظر س وصار وانعقدت بيعته ثبتت وبهذا 
به.إلا إمامة لا وأنه المنتظر طاعة بوجوب يقول ممن 

الأولويةله يرئ والكل وعداوة شحناء بينهم صارت سعود آل حمولة إن ثم 
ابنوخرج بنا الله فلطف محنة، ساعة وكل فتنة يوم كل نتوقع وصرنا بالولاية، 

فيالرحمن همد محاولة علئ إقدام لي وصار صنيتان، ابن وقتل الملية، من جلوى 
عليهوالمشورة دلالئs تحصيل في جهدا آل فلم الله، عبد لأخيه الولاية وترك الصلح 

برأيه،يستيد لا العرم صعيف رأيته ولكن ولايته، حين ذلك في أكثرت قد أني ْع 
وعزلالله عبد تقديم علئ وافق أنه أيام أربعة بنحو الله عبد قدوم قبل الله فيسر 

ساحتناالله عبد الإمام نزل فلما شرعا، ماغ عير ؛عصها اشترطها بشروط ه نف
وذؤيهالرحمن لعد باءمان ؤيأتي أحه، إلئ يظهر فمل بن محمد أن إلئ اجهلن 

حرجن،فلما كله ذللئ، ومع ذللث،، في واجهديتح الباب شع في وسمن، البلد، وأهل 
فيبتأذنونه النافقين من معهم ومن الوادي وجهلة الفيع أهل ؤإذا عليه للسلام 

فقدما الله عامل ومن والعبوس، التغير يعفى معه ورأيت وأموالما، نخيلنا نهب 
الخاس_إ،ولين الكرامة أظهر ذللث، يعد ولكنه نيئا، وحل ما الله صع ومن ميتا، 
التوبةدعواْ عندي وتحقق زعموا، الرجل مطية ويئس ونقلوا، قالوا الاس أن وزعم 

رسوله.وسنة الله كتاب علن وبايعته والدم، والموبة الاستغفار ليتم، وأفلير 
الدينوالممارسين العلم طلبة من أنكم ولولا القضية، مختصر هدا 
نصوصرس ونقلتج مبسوطة رسالة لكتبت المائل وأصول بالإشارة يكتفون 
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المقالات

تيارفظهر الملمين، سلال التغريب رياح عصفت الحاصر عصرتا وفي ٦• 
كانتولقد والنجدات، النوازل من هائل وكم المتوردة، الأفكار من حارق 

صررا.وأخطرها ؤإنما، حرما أئنعها من وأنواعها صورها j،^^، الوضعية القوانين 

~آنداك~الأمر لولي يعضهم فكتب القوانين، لتك نجد عالهاء تصدئ وفد 
فيالو3وع إلئ بناصيتك وأخذ الاوه~ ~هلاك الحال بلث، آلت اثم فيها؛ حاء نصيحة 

النقمةتوحلول التغيير موحيات ومن النعمة، تلك زوال أسباب من هى كثيرة أمور 

الناسإلزام منها ١[. ١ ]الرعد: يعبدا،٨٣^ب لابمعث
المملمنأسواق ش الجارة النبوة الطريقة ترفض وأن بعصا، بعضهم يظلم أن 

أسواقهم؛ني الجارة الكفار لقوانين ^ ١٠٠٠٥٠^١١القانون فيها يقام وأن ويياعاتهم، 
السعرمن مقدار على التاّس بحجر إلراٌكم هو ودلك راجعون، إليه ؤإنا لله فإنا 
عاىوالخعاون الأرض في الفساد أعظم من وهذا يقص، ولا يزيد لا الصرف في 

بالياطلاال٢،.يحص أموال بعضهم الناس وأكل والعدوان، الإثم 

الطواغيتا،إلئ التحاكم من الله" ~رحمه سحمان ين سليمان الثخ وحدر 
يتحاكمونصاروا قد الإسلام إلئ المنتسين الهلوائف من كثيرا أران تالهت محما فكان 

عجمان،كقولهم* الرقاقة يشيآ الحق ذلك ويسمون آبائهم، عادات إلى 
فمنباجتنابه. الله أمر الذي بعينه الهناعوت هو وهذا ذللث،، وغير قحطان، ومميع 

فيسواه يحكم فلا ورسوله، الله حكم إلى ير"؟ع حتى قتاله يجب فهوكافر فعاله 

ينوصالح اللطيف، عبد ين محمد وهم• الشخ، آل علماء من مجموعة الرسالة هده كتب، ( ١ ) 
اللطيمآ،عبد ين الرحمن وعبد اللطيف، عبد بن وعمر اللطيف، عبد بن العزيز وعبد العزيز، عبد 

—.الله —رحمهم اللطيف عبد ين الله عبد ين ومحمد اللهليف، عبد ين إيراهيم ين ومحمد 
الميأن)ي/أص.الدرر )٢( 
(؛اممار٢٧٣،٢٧٢/٨٠الية)الدرر )٣( 
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تلكبخطر ا بصيت لكن نقد الله~ ~رحمه إبراهيم بن محمد العلامة الثخ وأما 
ذاتمؤسسة أو هيئة أي تجاه حازتا مونئا اتحذ ثم ومن الوصعية، ات المؤّ

حكموضُيلأر
—الشرعية —بالأدلة فيها قرر القوانين® ،تحكيم بعنوان; عفليمة رالة وألف 

مابغير الحكم فيها يكون التي الحالات وذكر بالحكم، تعالى الله إفراد وجوب 
أصغر.^١ أو أكبر ^١ -تعالئ- الله أنزل 

أحزاءثلاثة في مولعا الله- -رحمه الدومري الرحمن عيد الشيخ وكتب 
الرصبُآ،•القوانتن على الرد في يتح* أن أحق •الحق بعنوان: 

فيوالقاسم ،العطار بعنوان: رساله الصالحي حمد بن علي الثيح وكتب 
وقزنلالوصعية، القوانين ونبي وحده الله شؤع تحكيم وجوب تضمن الميزان® 

الله-.-رحمه حميد بن الله عبد العلامة الرسالة هذه 

علماءأبرز فهو ه( ١  ٣٧٦العي.ى)ت الناصر الرحمن عيد العلامة وأما ٧. 
فكانالباب، ^ا في متميزا نموذجا لكن حث والنوازل، القضايا علاج في نجد 

يأتي:فيما نلاثا ؤيتجلئ ومتغيراته، عصره لمتجدات مدركا 

ءنديقول: حيتا ومقاصدها؛ ال.ولية السياسة علئ التعرف بأهمية مناداته أ— 
أحكاملها الرسائل وأن فهوواجب،، به إلا الواجب، يتم لا ما أو الدين نواعد من جب 

إلالشردرها والتوفي الأجيية الأمم أصرار من التحرز يتم لا أنه يخفى ولا المقاصد، 
الموجهةالسياسة وخصوصا وسياساتهم، أحوالهم ودرس مقاصدهم، علئ بالوقوف 

،٢٦٤،٢٥0،٢ه٤،٢0٢،٢٠/.١٢صسدين|يرامم)
-\0lAiYV• ،Yn<\،YnA،YYU،X؛(؟"

Y) ) :احياةرسالة في الثمسة عن ودناص الوضعية القوانين من الدوسري الشيخ موثق انفلر
Y" Y).٩ — ٦Y"  Y )ص غيرمطبوعن ماجستير رسالة للْليار الوو<رىاا الداعية 
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فقالفاسدة، تاؤيلأت من المنار مجلة إلئ نب ما إلئ المعدي ألح كما 
هذلك، شيءمن فيه مناركم أن أصحابي بعض اروقدذكرلي وأدب: مدة بكل 
الأمور]هذه[ مثل عن تبحتون ما أنكم بكم الظن ولكن مهنالعنه، لي نير ما الأن 

بكثيرا•.هودونها ما رد في عادتكم هي كما والإبطال، لها الرد وجه ]من[ إلا 

مسالةحرر أنه الحادثة النوازل علاج في عدى الالعلامة جهود ومن ج~ 
*جمعالمسألةت هذه في قاله مما فكان باJعال١،، ا تحرين الأءضاء،ا *زراعة 

أنيجب، أفرادها أو أجناسها حدنت سواء ومن، كل في تحدث التي المائل 
الإنسانونمورها صفاتها، وسخصت حقيقتها ءرمن< فإذا شيء؛ كل نل تتصور 

ُ

الكلية؛وأصوله الشؤع نصوصي عالئ طشت، ونتنانجها، ومقدماتها بذاتها تاما نمورا 
والأفراد*.الجماعات مشكلات المشكلات، جمع \ذثيعيحل فان 

علميةجهودا سواءكانت، كثيرة النوازل تجاه الأعلام هؤلاء جهود فإن وأ-حينا'. 
العيفي وأهله العلم لطلاب، حافزا تكون الذكورة الأمثلة هذه ولعل عملية، أو 

هذافي والوازل الأحدامثج أكثر فما المستجدات؛ تجاه الشرعي المساللثؤ بيان الئ 
،مواقفإلئ تحتاج التي المتجدات أكثر وما وتحقيما، علما تحرر لم التي العصر 
المستعان.والله الذمة، به تبرأ ولا حلا ليس والانزواء فالتنمل واضحة؛ عملية 

(.٩٧)هسبمم للسهدي الفوائد مجمؤع (، ١٩٠)صن المعدية الفتاوى انظرت !١( 
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الأحوال!اختلاف حب الردود ضع • ٢

الانحرافاتمن استجد ما حب واختلفت نجد علماء ردود ءعت 

الردالأولئ عودين الالدولة زمن الدعوة أئمة رسائل على فغلب والمخالفات، 
ماذلك علئ مثال وأظهر المخالفآنذاك، لكثرة العبادة توحيد في المخالفين علئ 

الله.رحمه الوهاب عبد بن محمد الإمام الشيح ورسائل محولفات في نجده 

وخارجهاالحربية الجزيرة أنحاء بقية في الملقية الا.ءوة انتشرت ولما 
لغلبةوذلك والمنان، الأسماء مبحث في وتفصيل بيان زيادة إلئ الأمر احتاج 

رسائلفي حلثا نجده كما لمين، المبلاد من كثير في الباب هدا في الانحراف 
بنالرحمن عبد والثب^ ه، ١  ٢٨٢)تبملين أبي الرحمن عبد بن الله عبد الشبع 
اللهليف.عبد العلامة وابنه حن 

فيتمثل الذي لمين، المبلاد *ي اللإاغوت حكم استفحل الزمان هذا وفي 
سعلرهما ذلك ومن القوانتن، تللئ، على بالرد نجد علماء فاهتم الوصعية، القوانين 
المتعددةوأجوبته وفتاؤيه القوانين* تحكيم رُ رسالته في إبراهيم بن محمد العلامة 

ا،اءوتيةia١١الوالأنظمة الوضعية ات المومونفد تعالئ، لله الحاكمية تقرير في 
أنأحق ءالحق بعنوان أجزاء ثلاثة في كتابا الل.وسري الرحمن عبد الب، وكتب 

الوضعية.القوانين نفد في ينع® 

تعالئ،الله وحول ؤإنكار ؛الغيبيات، والاستهزاء الإلحاد موجة ظهرت ولما 

عبدالرحمنالعلامة الشيخ فكتب نجل.، علماء لهم انبرئ الشيوعيين، هوعند كما 
إ؛ءلالفي والبراهين القواني ارالأدلة بعنوان رسالة ه( )تاُيمأ١ حدي الناصر بن 

ه.نفالموصؤع في الحق، بعنوان،انتصار أخرئ رسالة وكتب الملحدين®، أصول 

؛(.nA،YU•، ٢٦٤، ٢٥٤، ٢٥•/ ١٢بنإبرامم)ناويورّائلالثيغسمد انظر 
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المقالات

ستةعصره زنادثة بعض ألقاها أمئلة عن جوابا سحمان ابن الشح وكب 
مناسكتشرع ني الإلهية الحكمة في ؤلعنا الأسئلة هذه تتضمن حيث هه  ١٣٣٢
سلا،والالمحجة ؤإيضاح والدليل الحجة ®إيامة جوابه وسس الحج، 

فألفبالرد نجد عالماء له تصدئ القصيمي، علي بن الله عبد زيغ وعندما 
أغلاله®،في القصمي افتتراه عما وحمالتته الدين ارتنزيه بعنوان رسالة العيي الشيح 
الضلالمن الهدئ ال؛يان بعنوان كتابا ه( ١  ٣٦)ت؟ الويح إبراهيم الشيخ وألف 

)متو،هحآاه(يابس بن الله عبد الشيخ وصنف الأغلال•، صاحب، على الرد في 
القصيم•.ملحد علئ القويم ®الرد بعنوان كناتا 

بارئا:أوكلاما أوفضولا تريا الردود ءذْ تكن لم ٣• 

تحالئ،الله دين علئ الغيرة هو الردود تلك تدوين على الماعث كان لفد 
الردفي الجهود فهده وجل، عز الله لحرمات والغضب الله شعائر عن والذب 

والبغضالله في الحب لوازم ومن والراء، الولاء مقتفيالت، من المخالفين علئ 
فإنثم ومن المصدوق، الصادق أحبر كما الإيمان عرئ أوثق يعد الذي لله، اش 

أوبعيدا،قريتا محكوما، أو حاكما أكان سواء كان، ايا المخالف، علئ يرد أحدهم 
فعلنالحق، عن بعدهم أو قربهم ومدئ ومنازلهم، اياس لأحوال مراعاتهم مع 

أحداعترافالت، علن يرد ه( ١ ٣ ٠ ١ )ت عتيق بن حمد الشيخ نجد المثال سل 
صديقمعحمد للشخ البيان فتح نفير في أحطاء على رد كما زمانه، في الحكام 

فيالحاكم، ذاك ْع والشدة الصلابة غاية في حمد الشخ وكان الله، رحمه حسن 
مافمع واللين، اللطف غاية في حس صديق محمد الشيخ إلئ رسالته كانتا حين 
ابنعن اشتهر ما ومع يره، نففي وهتايت، أحطاء من صديق محمد الشيخ فيه ونع 

عتيقابن الشيخ نجد أننا إلا تعالى، الله دين قمح، والقوة الإيمانية الغترة من عتغ( 
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علئمملاول رافضي قل بجواز إبراهتم بن محمد العلامة الشيح وأتئ 
،الله.١١رمحول أصحاب 

العزيزعبد بن مقبل المحن فعله ما الصدد، هذا في العلمية المواقف ومن 
التمارئعلئ الردود ؤإعداد القالأيت، لتحرير اJحرين في نادتا أنشا حيث الذكير 
العزيزعبد بن محمد الشيح تولئ وقد العربية، الجزيرة أطراف، في انتشروا الدين 
ا.ءيامل حير به وقام النائي، رئاسة ه( )دت،هحّآا الماح 

المخالفين!ْع الناظرة . ٦ 

دعتاعندما وذللث، المخالفين، مع الماطرة أمحلوب نجد علماء بعض محلك 
عبدالشيخ بين الخاطرة في وقع ما ذلك ومن الماطران، تاللث، مثل إلئ الحاجة 

بينومناظره ه، ١  ١٨٥ستة المكرمة مكة وعياء الحصين الله عبد بن العزيز 
•ه  ١٢١١متة مكة وعلماء ه(  ١٢٢٥ت ) معمر بن ناصر بن حمد الشخ 

يأتي!كما ذلك وتفصيل 

الشحإلئ سعيدرساله بن أحمد الشريف مكة والي أرز ه ١ ١ ٨ ٥ محنة ي ف— 
يبينعالما إليه يرسل أن فيها يطلب الله— -رحمه الوهاب عبد بن محمد الإمام 
العزيزعبد الشيح إليه فأرسل مكة، علماء ؤيناظر الدين، من إليه يدعون ما حقيقة 

الحصينالعزيز عبد الشيح وصل وّ الإمام، الشيح من رسالة ومعه الحصين، 
الخاطرةوقعتإ اثل مثلاث في وتفاوضوا مكة، علهاء بعض مع اجتمع متكة إلئ 

ذاوىصسلينإبرسم)ا/>هأ()آا/سا--ها(.
(.٨٣•ءلماءتججتمونسم)م/ )٢١( 
بنمحمد الإمام النح عر وتتلمذ مط  ١١٦•منن العينة بلدة ني معمر ين حمد الشيح ولن )٣( 

بمكةتوفي وتلاميذ، مؤلفات له القضاء، وتول للتدريس، وحلس اuرءية، في الوهاب، عبد 
■٢( • تجل.)ص٢١ علماء ثاهير (، ٢٣٩)١/ تجد اء 
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المقالات

القبابهدم واائانيةت بالعموم، التكفير من الدعوة أتباع إلئ سب ما الأولى• فيها• 
للثماعة.الصالحين دعوة إنكار والثالثت؛ القبور، على اش 

السالفيةالدعوق ؛؛ Luiإلى التكفير به نأن الحصين العرير عبن• الشخ لهم فل■كر 
علىدلت كما والصواب فهوالحق القور على التمح، القباب هدم وأما وبهتان، زور 
والاستغاثةمنهم الثفاعق وطلب الصالحين دعوة وأما الصحيحة، الأدلة ذلك 
صريحهو كما الشرك من أنه وقرروا العلماء الأئمة عليه نص فقل. النوازل فى بهم 

رالمحيحة١ الشرعية النهوهى 

العزيزعبد الشيح عنهم وانصرف تعالئ، الله دين هذا بأن واعترفوا فانتنعوا 
معزرا.مبجلا 

بنالعزيز عثل• الإمام إلئ كتابا مكة شريف غال-، أرمل ه ١ ٢ * ٤ منة وفى 
دعوةحقيقة فه يم الدين أهل من عارما رجلا يريل• أنه فيه ذكر معود بن محمد 
معهوكتب الحصين، العزيز عبل• الشيح إليه فأرمل الوهاب، عبئ بن محمد الشيح 
الحصينالعزيز عثلء قل-م فلما مكة، لعلماء رسالة الوهاب عبئ بن محمد الشيح 

فعرفالشيخ، عليهرصالة وعرض مرات، معه واجتمع غالب، أكرمه المشرفة مكة 
بقديموتمسالث، أبئ زمن يعد ولكنه به، وأقر لذللن، فاذعن والهدئ، الحق من بها ما 

شويناظرهم كلامهم علن ، ليقفالعلماء يحضر أن الحصين منه فهللب سيرته، 
ليسالجماعة هؤلاء ت ب، غالللشريف وقالوا الحضور، فأبوا التوحيد، أصول 
حيرمن إليلن، يمل عما يدك ورفع وأجل.اده، آ؛ائلثط نهج إزالة إلا بضاعة عندهم 
،.ءاJه١٢كان ما علن وأصر الكلام، هل-ا سمع حين لبه فهنار بلائك، 

١(.-٣٣ ١ ٣ ١ / محام)١ لاين الأفكار دوقة في: الماظرة منْ انظرتضل )١( 
بشرلاين \س محوان (، / محام)١ لأبن الأدكار روضة ني: ذللث، تضل انظر )٢( 

)\ا
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المقالات

الالمحدد موعدها في بالأماط باتي عنى بن أحمد الشخ وكان طويلا، زما 
الناس viJL«Lpإني التلمسانيت له فقال حقه، أداء في يماطل ولا نط عن يتخلف، 

ماأن فيفلهر وهابي، يا معالث، التعامل من أحن وحدين، فما عاما أربعين من أكثر 
يبينأن الخ فأله الياصن، خصومكم من فيه مبالغ نجد اهل يا عنكم يّإع 

تحبونه،ولا ه النبي عاى تصلون لا إنكم يقولون إنهم الثائعايت،، هذه له 
لممن أن ومذهبنا عقيدتنا إن عفليم، بهتان هذا بحانالن، يقوله؛ أحمد الشخ فاجابه 

ؤإنمافهوكافر، يحبه لا وس باطلة، فصلاته الأخير التشهد فى النبي. علئ يصل 
الاستعانةننكر كما عنه، الض نهئ الذي الغلو هو نجل أهل نحن ننكره الذي 

وحده.لله ذللثف ونمرق، والاستغاثة؛الأموامحنج، 

وبينهبيني التقامى فاستمر التلمسانيت الشح عن نصيف، محمد اليخ يقول، 
توحيدوأما الملقية، للعقيدة صدري الله نرح حتى أيام ثلاثة العبادة وحيد تش 

وكتب،الأناعرة عقيدة هو الأزهر الجامع في فرأته الذي فإن والصفاُتح الأسماء 
دامفلهذا وعيرها، الجوهرة، وارثرح الراهتن"، وُ'أم ُالنوّيةا'، ت مثل الكلام، 
مذهيجاعتنقتح بعدها يوما، عثر ة حمعيي ابن الشيخ وبتن بثتي، فيه النقاّس 

ثمتعالي، الله بفضل وأحكم وأعلم أسلم لفح المذهب، أن فعلمت، لفإ، ال
عيي.بن أحمد الشح وعلم بحكمة 

عقيدةدعاة س وصار الملقح... كتب، يهلبع أخذ اني التلمالشح إن ثم 
لفح.ال

عبدالشيخ بواسهلة لفح العقيدة إلي الله فهداني نميف،: محمد الشخ قال 
.٢١توفيقه*؛ عاى لله فالحمد اني التالمالقادر 

اختصار.( ١٥"٨ ١ ٥ ٦ / ١ ر نجد علماء 





المقالات

البرهازتووصؤح الحجة هوة . ٩ 

الحقأهل يتمتر ثم ومن ورموحا، يقيثا يورث بدليله الحق ات؛اع أن شك لا 
مهم؛ياناطل، أهل بخلاف لكهم مواٍلراد منهجهم، ونات حجتهم، بقوة 

والتذبذب■التناقض ءاليهم يغلب يترددون، ييبهم 

الذيبالمنهج المطلهة والثمن الحجة، قوة نجد علماء ردود خلال من ونلحفل 
علممن نابعة القوية الحجج هدْ أن رب ولا والجماعة، الستة أهل مساللث، سلكوه 
ثان-وفتن راّخ 

أخاصمارأنا ت يقول الله رحمه الوهاب عبئ بن محمد الإمام الشيح كان وند 
أخاصمهكلأ والحنبلي والشافعي والجالكي الحنفية، من المتأخرين بكلام الحنفي 

عليهماءريعتمد الدين مذهبه علماء من المتأخرين بكتب 

كايبومعه نتمرانا، ا ثوكان البحرين قءم ان^طزا مندوبا أن دلل^ وم^ 
علئفعرصه الإسلام، دين وتوهين الممرانية صحة إثبات في شبهات يحوى 
البحرينعلماء علئ عرصه منه وؤللبا خليفة، بن أحمد بن الله عبد البحرين حاكم 

نتهليعلا فقالوات عليهم لعرض عجزوا، إن فيه ما بصحة يقروا أو عليه ليجيبوا 
جوابهمفكان الأحاء علماء إلئ بعثه ثم فيه. الي الشبهة دفع علئ ولا عليه الرد 
البحرينحاكم فاغتم عليه، الرد عن الجميع وانقطع البحرين، أهل جواب مثل 
العلمطلبة من ناب البحرين في يوجد إنه خواصه; أحد له فقال شديدا، غنا 

خليفةابن فاعطن جواب، ءناو0 له يكون أن عئ عليه تعرصه أن فآرئ بتجد، 
معمربن حمد بن العزيز عبد الشبح وهو الهلاا_،، ط؛ إلن ليدفعه لرفيقه الكتاب 

ره/٨٣(.الوهاب عبد الشخ لفات مؤ مجموعة 

٢٩٣















فأحضرالكلام هذا ذهنك يقبل أولم الكبر، مخالفة عليك صعب اؤإن ؤيقول•' 
وأعظمهاالجهل، لداء وشفاء ُيائا وأعظمها الكتب، أحس الله كتاب إن مللثا 
أنفبل واختلافهم عبادْ تفرق عرفه قد سبحانه والله والباطل، الحق بين فرمحايا 

آغنلذؤألث>آلى العإ إلا ؛؟-^_، عثشاوثآأم_كا ؤ كتا١ه في ذكر وقد يخلقهم، 
فييشابهها وما الأصول، هدْ قلبلثج وأحضر لالنحلت؛آ[ ي ئيته وهدمح، يه 

الإحمال،ااأا،.سبيل على يؤْسابها الله ثاء إن فإنه نلثك، على واعرصها ذهنلثا، 

والإشفاقالنصح وكمال، حق، هو ما تبلغ في التام التجرد هذا إلى أرأيت، 
سبرهإلى إضافة ونصرته، الله دين أجل من ذاته إهماله إلئ وانظر المدعوين، على 

وصفاتها.حقاتقها ؤإدراك النفوس لأحوال، 

نافعاومجدتابمانديراه مهتم الشيخ أن الشخصية رسائله خلال، من يلاحظ . ٤ 
٤٧٥١يحاول، فهو الخاطب،، نفس في النخوة إثارة ذللث<ت فمن الدعوة، لمصلحة 
للث،بان إن فيلئ، الظن ؤإن به، تشح عرصا للش، ؤإن عقلا، للتؤ ُاإن بقوله• مخاطبه 

بالزهايدارى.ماتبيعه أنك، الحق 

النساءإن العفليم ءوالله بقرله؛ الدعوق خصوم صد شقراء أهل همم ويستشر 
زيد*أم•ض، صماصيم عن فضلا لكم، يأنفن بنوتهن قمح، 

الشخفقه يظهر كما الخاطب،، حال، حسب وعالئ حجته بقوة الشيخ تميز . ٥ 
أخاصم*أنا الله! رحمه قوله ذللث، فمن للخصم• والإ٠ناع الناظرة لأسالببه 

أخاصمهكلأ والحنبلي والشافعي والمالكي الحنفية، مجن المتأخرين بكلام الحنفي 

النة)\/هه(.الدرر )١( 
النة)\/ام*ا-هما(.الدرر )٢( 

١(.الأفكاررا/م>• روضة )٣( 

٣•













^محتيئد١يخسيخايها

تعالئ،لله الذكر كثير كان الوهاب عبد بن محمد الشح الدعوة إمام هدا ف— 
وكانأكبر، والله الله، إلا إله ولا لله، والحمد الله، سبحان نول! من يفتر ما قل 

ياكبحلهجه كثرة من يروه أن قبل إليهم أناله يعلمون ينتظرونه للناس جلس إذا 
والتكبير.والتهليل والتحميد 

آنتأفيآ أن أؤنعي من، ؤ تعالى• بقوله يلهج ما ممرا وكان 
ؤإ^ثقايلث، ؤهإي، ؤ، ف ؤأصؤخ مبمه آهمل^٠٠١ وأن زلد.ى وعق عك 

١[.٥ ب ينآكلج\بم 
يؤتيهالله قفل وذلك والعثاد، العلماء ذريته في قمار دعاءه، سبحانه فأحاب 

؛.العظيم١١ذوالفضل والله يشاء من 

عاملا،عالما ه( ١  ٢٣٧رن! الحصين الله عبي• بن العزيز بد الشح كان و~ 
ولاقدر، عنده للدنيا وليس النامس، إلى محببا ه لفينتصر لا حليما ورعا، زاهدا 

علمهفي الله جعل وبذله، العلم ؤللجا في دهره قطع بل يتعاءلاها، ولا إليها يركن 
كثتررآ؛.رجال به وانتفع للناس، البركة 
فيمجتهدا ،وارم  ١٢٥١)ت! الخيل أبو فائز بن الله عبد الشيخ كان و~ 

جلدااروكان بقوله! الوابلة— السحب —صاحب حميل. ابن ووصفه العبادة. 

السنة،ليالي جمح في جماعة مع العفليم، القرآن في مدارسة وله العبادة، في 
فيشرعوا أنهم ِة وأعرفه أوأكثر، أجزاء عشرة الليل نحونصف إلئ ويقرئون 

أقاربيبعض مع عشر ابن وأنا أحضر، وممتإ وحتموا، العشاء الفرقان؛عل. سورة 

اظر:ءرانانمدلأينض)ل/'ما،آهل(.)ل(
(.٤٦٥a٦٤/١انظر:محواناس))٢( 

مولناتله القضاء، وتور مكة، ر العلم وهللب، ء~زْ، في الختل أبو الله عبد الشخ ولد )٣( 
ضاءجد)أ/ي'أ(،ورصةاض)ل/أآم.و;لأمد،توفينيسزةءاماهأله. 
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نجدعلماء سر ض

علمفلما كستا، مبلعا واستدان ومواشيه، عقاره ٥^٤ الديون، عليه تراكمت، حتى 
الشحفقال موجود؟!®، وأنا تستندين شخ رايا له؛ قال بدللث،، العزيز عبد الللئ، 

علىد لاتفدبي، لاتفدعن الله، علئ تدخل ثم الله، عالئ ررتدخل عدالله: 

دني«ءا،•
)>تجتفارمي بن حمد المحسن! الشيح عمره؛ في المالية® ®وزير أما و~ 
حتىالقرآن يتلو الجمعة يوم الفجر لملأة مصلاه فى يجلس كان فقد ه(،  ١٣٤٥
الجمعة١٢/لصلاة الإمام يخرج 
،الاهل رحمه ه(  ١٣٥٩)محت،؛ عتيق بن حمد بن العزيز عبد الشيح روكان ر~ 

يطلالليل من به يقوم ورد له ولكن قيه، والنعي الليل قيام من عفليم جانب علئ 
الحناءبعد للنوم مفجعه أتئ إذا فكان والسجود. والركؤع القراءة الصلاة في 

بقيفإذا ينام، ثم ورده، بعض نملي المذكورة، الصفة على بالصلاة بدأ الاحرة، 
الذكورورده يترك لا ورده، يكمل حتى الصلاة في وشمع قام الليل من الثك 

الحجإلئ مفره في وكان منه كبر ما بعد إنه حتى السفر، في ولا الحضر في لا 
الأقوياءوعجز كسل وقت، الليل أثناء في وعرسوا الليل، من أولجوا إذا غيرْ، أو 

انتمميطوقد إلا للنوم، الأصْلجاع من يتمكنون رفقاوه يكاد فلا النوم، في ورغبتهم 
..®ر؛ا.والتهجد. القرآن تلاوة علئ وأقبل الصلاة في قائما الشيخ هذا 

المت)ها/أه؛(.الدرر )١( 
(.١٧•)م لابزمد يمخم:ص-\نو\ضو\مش )٢( 
ورحلالرياض، ومثّاخ والدم عر وتتالمد م، ١  ٢٧٧منة الأفلاج العزيز؛ي همد الشخ ولد )٣( 

م. ١٣٥٩عام الأفلاج في توفي القضاء، وتور لكدريس، وحلى العلم، _، الهنل. إر 
(.٢٧٦المن)آ/ وروضة (، ١٤٥ )أ/ نجد عياء انفلر: 

)؛(ءاماءنجل)آ/آهإ(.
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العلامةلشيخه التعبدية الأحوال من جملة عبيد آل إيراهيم الشيخ ويورد ~
أورد1ْمما فكان ا، الاله١ رحمه ه(  ١٣٦٢)ت1 مليم بن محمد عمربن 

إلئحرج إذا وكان ومفهلجعا، وئاعدا قائما يتلوه كان فإنه للقرآن تلاوته افأما 
ؤيحبالليل، نيام من حفل له وكان الستر، حال القرآن دراسة في رفقته يرتب فرية، 

ؤإذابالهار، الصلاة ويكثر والهياعق، بالعبادة الله ويعامل الغللم، حنادس في بربه الخلوة 
إداالعاءين بين التدريس يترك وقد الصلاة، بكرة عليها تعين يفإنه بمصيبة أصيب 
والعمرة،مولعابالحج وكان العشاء. الئ المغرب من الصلاة إلئ ويقنع بمصيبة، أصيبه 
صلاةس الواحاو الهلواف في يشيع ففد معه، يْلوف من يمل حتى الهلوافح من ويكثر 
ؤإذارمضان، من الأواحر الحشر في الاعتكاف على ؤيداوم الثمي، ارتفاع الئ الغداة 

.١٢٢١٠١^يكلم ولا أحد يجالسه لا بحيث الناس مخالهلة س يفر فإنه اعتكف 
نجل.( ٦٥١٣١^)اّت،ت عيي الالرحمن عبد العلامة محيرة نهنالع عندما و— 

مشرئاعتن إنه حتئ ،، ٣١٥^■ذات نلة عالئ النفس عزيز متعفئا زاهدا كان أنه فيها: 
ولكننيال، ألف، نالر0 مهرى وبراتبه ه، ١  ٣٧٣منة بعنيزة العلمي المعهد علمي 

علئللإشراف استعداده مبديا العالمية المعاهد رئاسة راسل عيي الالشيخ 
الرئاسةوتثلت، دنيويا، حظا ذللئ، على يريد ولا تعالى، الله لوجه حبة المعهد 

،.الله١٤وجه يبتغي زاهي. عالم من إلا بمدر لا الذي الصنيع هذا له شاكرة 

نجد،اء عيكبار على العلم طلب ، ه ١٢٩٩عام يريده مدينة في مليم ين عمر الثثخ ولد ( ١ ) 
يريد؛في توفي حش والماد، البلاد يه الله ونفع تلاميد، عدة وله القفاء، وتولى للتيريس حلى 
(.٩٨ا/ يم) آل وعلما، (، ٣٥٧مثامرعلماءنجد)ص انفلر: م.  ١٣٦٢م

ياحممار.( ١،١٥٧  ٠٦والعرغان)أ/ الهي أولي تذي- )٢( 
يفز:روصةان>ينلقاضى)ا/مأأ(.)٣( 
الإسلامية،الجامعة مجلة العل-وى، الرحمن عبد للدكتور عدى٠ العبدالرحمن •النح مقال )٤( 

ساا،عإ،رصه'أ(•
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نجدسيرعلماء فى تعبدية جوانب خاتمة.. 

منراولكن —ت عيي للمعاشرته أثناء ~في العدوى الرحمن عبد الدكتور يقول 
اتينوالبالخيل ثمار إليه تاتي الحصاد موسم في أنه الاله~ رحمة ~عاليه سيرته 

الثمارهده كل يجمع الشخ فكان ا، الجامع مجد على أصحابها رققها الش 
فاهيدخالها واحدة تمرة يأحذ ولا والمساكين، الفقراء عش ؤيوزعها المسجد في 
عالئالشخ ينفق أين من إليه• المقربين الأبناء أحان وسألن، بيته، إلئ ينقلها أو 

إليهويرملان الرياصرر، فى باكجارة يعملان ابنين له أن فأخبرني معينته؟ حاحايث، 
وهكذاكبه... من الإنسان ولل• ؤإن هدا، غير له مورد ولا الفقة من يحتاج ما 

ذلك((لى.عبير يزيد فيما والزهد بالقليل الاكتفاء في العياء سيرة تكون 

متعددةJأمثالة ه( ١  ٣٨٩ت )مت، إبراهيم بن محمد العلامة الشخ حياة حفالت، و~ 
بقوله؛قاسم بن الرحمن عبد بن محمد الشيح أورده ما ذللنإ فمن وزهده، تعٍا.ْ في 

أحدعن واكوؤع العفة من الله رحمه يه يتمفّ، ما عنه الكثيرون يعرفه لا لاومما 
مداخلفى ه نفيارخل ألا علئ حريما فكان نبهة، فيه يرئ ما أو له، ليس ما 

بلبالمشاركة، ولا بالاستقلال لا الشراء أو بالبيع اشتغل أنه يعرف، ولم مشتبهة، 
يكنولم أعمال، عدة يشغل كان إنه بل عمله، مقابل يتقاضاه ما على مقتصرا كان 

الاسأكثر من الله رحمه وكان صيما. الهلائفط مدينة إلئ انتقاله مقابل انتدابا يأخذ 
عيناهوتغرورق والاستغفار، الله بذكر يلهج تسمعه ما كثيرا الله، لعفلمة استحضارا 

ولقدالقالوبا، يحرك ما بعفر أويجع لله مناجاة موقف، في يكون حينما بالدمؤع، 
فيعليها يوافلمح كان الي بالصلاة الليل من يحييه فيما كثيرا يتجلى ذللت، كان 

صحبتهوقد به يتصلوا لم الذين الماس من كثير هل>ا يعرفا لا وفد وسفرْ، إقامته 
.٢٣١((ذلك يترك لا الليل آخر ونصف، ساعة من يقرب، ما يقوم وهو طويلا زمثا 

عنيزة.جامع وحطس، إمام عالى الالشخ وكان )١( 
اورجعانبق.)■ا(
سر.باحتهار إبرامم بن محمد الشخ غتاوى مقل-مة )٣( 
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سعفي تمة ابن فتاوئ جمع في عمره أفنى الذي العالم حياة في نظرنا وإذا ~
إنه؛ ١٠نية الررالدرر ني نجد علماء ورسائل يفتاوئ يجمع أعقبه ثم مجلدا، وثلاثين 

فيالقرآن يخم تما، عابدا كان فلقد ه(،  ١٣٩٢)١!،؛ قاسم بن الرحمن عبد الشيح 
يقرأكان موته مرض في حص خمة، عشرين يختم فإنه رمضان في وأما أّبوع، كل 

العمارية،بلدة في صغير متواضع بيت في يكن وكان صدرء، من كاملا القرآن 
غيربيتا له يبني أن عليه وعرض البيت،، ذللث، في العزيز عبد سعودبن المالاائ، وزارء 
إليهالالرحيل أنتظر دارا لي بنينح قد قاسم! ابن الشيح فقال، هدا، 

الشخابنه وصفه فقد هر(  ١٤٠٢)مت،! حميد بن محمد بن الله عبد العلامة أما و~ 
جاهلدي ؤ متزلفغير النفس، عفيف، صالحا ورعا، دينا الله رحمه الكان قائلا! صالح 

/مرتبة#أ إلئ به أويسعئ حفلوة به سال، أن بالعلم يربا وكان الاحتمال،، شديد أونفوذ، 

رحمهه(  ١٤١٣)لت،! التويجري الله عبد بن حمود العلامة الشيح كان و— 
وصففي أبنانه أحد مقالة وهاك وعبادته. تعالن الله ٠لاءة في القوة أولي من الله 

فنهارءعبادة، في إلا تراء فلا لله؛ ه نفاللهس —رحمه الشخ ،انذر والدء! لعبادة دقيق 
التهجدفي الأخير" "وهوثلثه منه كبيرا حزءا فيقفي ليله وأما وكتابة. بحثا للحلم 

عنعجز أن إلى مرضه أثناء في حتن ذللث، يلخ لم ّمتا، أو كان ا حفل والصلاة 
هماته•قمح، يوم آخر إلي، يتركه فلم الوتر وأما ذلك، 

صيامييع كان فما أصحابه، من لعدد الله. رمول، وصية الشيح حفني لقد 
وكذللتاحياته، أخريات في المرض شدة وهويعاذيا حتي، ثهر، كل من أيام ثلاثة 
وغيرها.وعاشوراء شوال، من أيام وستة الحجة ذي عشر صيام 

الةام)ص'اا<أ؛،أأ••؛(.^ضباسينقامهوُؤسنماواسم، )؛(طر: 
٢(؛حميد)ص• بن الله عبل. للشيخ الحرام، المجد في والدروس الفتاوى( ينفلر: )٢( 

٣١٢





الأذئ،عله وكنر جدا، وتل المنكر، عن والناهي بالمعروف الأمر ففعف، الإمام، 
٢.التفرطاا١ من وغ ما سبب العقوية فوقعت 

-(٥١٢٩٣)ت! حن بن الرحمن عبد بن اللهليف عبد العلامة وحاطب 

شخزمن والصولة الفلهور من آنذاك الدولة عله كانت؛ بما تركي بن فمل الإمام 
—سعود بن —محمد الصالح العبد ووزيره الوهاب" عبد بن —محمد الدعوة هده 

السعوديةالدولة انهيار ست، إلئ أشار ثم اللطف،، عبد العلامة تحبير عاى-مؤ 
فتنةمن فيهم حديئ، ءاثم والاعتبار، فيصل الإمام تذكير باب من الأولى 

والتهلهير،العقوبة من وجرئ والإرادايتط، الأعمال الناس علئ أفد ما ١^٠١^، 
الخ؛ير،الأأ،.الفطن يعرفه ما 

أورثهموحده الله بعبادة والقيام بلوازمه، التوحيد تحقيقهم فإن وبالجملة 
الغمراتابه فجافوا الذنوب، عوانبح من تخويا ومنحهم العقلان، به جانبوا تيقظا 

،،للأمت١ العامة حافلة؛النصائح أنها تجد ٠ نية الرالدرر تطاخ فعندما والنهوات، 
فإظهارالتتاصحللجاهل، والتعليم للغافل والتذكير الأئمة، وسائر يلراض وماح 

الإمامأن كما ينصح، العلم وطاو-إ فالعالم عندهم، راتبة وعادة سائدة ثقافة صار 
ينصحون.وعيرهم والأمير 

-(٠١٣٠٦)رت،ت عتيق بن حمد الشخ سطره ما المامة النصائح هذه ومن 
يأتي1بما نميحته استهل حيث، المسلمين، لعموم ناصحا 

الدررالشت)'ا\/\إ-أأ(باحممار.)١( 
الدرريطر: اسق، عد بن الله محي العلأئ ات المس محيا وأكد (، ١  ٩٧/ ١ النة)٤ الدرر )٢١( 

الب)؛ا/ا\/أ(.

•المانح•.عن فهي المب الدرر من عثر الادس إر عثر ارابع الأجزا، انظر: )٣( 

٣١:








