
 

 

 

 كتبه

 / أمحد بن جزاع بن حممد الرضيمانالدكتور

 أستاذ العقيدة املشارك يف جامعة حائل

 

 مساحة الشيخ العالمة  تقديم

 صاحل بن فوزان الفوزان
 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء



 



 

  
 

 



 



 



 

 

 

 بعد:و  ة واللال  ل ى بينا  ححمد ولل  وححي ،الحمد هلل، والصال

اا  فقددد اعتعدد  لدد ى حقمدد ا حقدد أمح النددنَّ:   ددد بدد   دد  

الرضنم ن ح ل كنف شيه مح  هل الضالل؛ ف  دهت  تتضم  تحقنًقد  

لتمًن  يف ردِّ شيه مح  هل الضالل التي تانر يف حختتف ال سد لل لتاندل 

قددد: ححمدد بد  والاندل حد  دلد  ة الندنَّ الم ح  حقنقد  اسسدال 

؛ ف  دمح هداا المقمد ا مضدف دف ًلد  ا ًمد  لد  ليدال ه ب 

 اسسال  ول  دل  ة الننَّ، فق اه اهلل خنًرا وبفع بعتم .

 وح ى اهلل وستف ل ى بينا  ححمد ولل  وححي .

 كتبه:

 صالح بن فوزان الفوزان

 عضو هيئة كبار العلامء

 هـ8/1/1437يف 
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 لسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد:الحمد هلل وحده، والصالة وا

فإن التوحيد هو حق اهلل عىل العبيد، وهو الذي أرسل اهلل من أجله 

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّ: -تعا ى-مجيع الرسل، كما  اا   
، ولمااااا  بلعااااا  ال باااااي َّىنين من خن  حن جن يم ىم مم

 :  إنك تقدم  لىدق مدم   د  » مع ذ بن جبل إى اليمن ا

 «...-تعدالق-لمهم إليه أن يمحدموا ا  أهل الكتاب، فىيك  أول  ا تم

من حقق التوحياد، با لتمنين،  -تع ى-، واد وعد اهلل رواه البخ ري

 ٰر ٱُّ: -تعا ى-واألمن، وال صر، واالستخالف يف األرض، كم  اا   
                                                           

 .25سورة األنبي ء، آية:  (1)

، أمته إى توحيد اهلل  يف دع ء ال بي كت ب التوحيد، ب ب: م  ج ء  (2)
 (.7372برام: )

 مةدقامل



  

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 هبااذا القيااد:َّيث  ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت

 خي حي جي ٱُّ: -تعاااا ى-ااااا   و ،َّيث  ىث نث مث زثُّ
 .َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي

واد وفق اهلل الدولاة الساعودية ب صارة التوحياد، والادعوة إلياه، 

ا مان ا ما م المصال  محماد بان ساعود  والتحذير مما  يضاا ده، بادءم

 ثم أب  ئه وأحف ده، مان بعاده، مما  (ها 1109)، المولود ع م ،

 سالمي بعد عهاد الرسا لة إن الت ريخ ا» جعل بعض المؤرخين يقو :

والراشدين، مل يشهد التزامم  ت مم  ب  سالم، كم  شهدته الجزيرة العربياة، 

 .«يف ظل الدولة السعودية

فتحقااق بحمااد اهلل لهااذه الاابالد السااعودية ماا  وعااد اهلل بااه، ماان 

 االستخالف والتمنين واألمن وال صرة.

لتوحياد، فإناه أن كال مان دعا  إى ا -تعا ى-واد جرت س ة اهلل 
                                                           

 .55سورة ال ور، آية:  (1)

 .51سورة غ فر، آية:  (2)

 .(1/380مجموع فت وى ومق الت الشيخ ابن ب ز ) (3)



  

اؤذلى، كما  اا    ع دلى ويض ، َّىه مه جه ين ىن من ٱُّ: -تعا ى-يض

م  جا ء أحادب بم ال ما  » :وكم  ا   وراة بن نوفل لل بي 

ودي وأضوذي  .«جئت به إال عض

وم  يحصل للملنة العربية السعودية من مع داة وأذية واساتهداف 

وااد حيحة، من أعداء ا سالم، إنم  هو بسبب تمسنه  ب لعقيادة الصا

 مل يك ىك مك لك  اك يق ىقُّ: -تعااا ى- اااا   اهلل
 ىت نت مت زت  رت يب ٱُّ:-تعاااا ى- وااااا  ، َّىل
 .َّيت

ومن منر أعداء ا سالم أهنم لم  أرادوا النيد لإلساالم، اتخاذوا 

عي  دعوة نصرة ا سالم سلمم  لهم، فأنشأوا لذلك ت ظيما ت غ لياةم تاد 

بة إى ا سالم، التاي نضصرة ا سالم، واستغلوا بعض الجم ع ت الم تس

، لينوناوا أدوات لهام يف وال هتتم به، وال تدعو إلياهال يع يه  التوحيد، 
                                                           

 .44سورة المؤم ون، آية:  (1)

  بدء الاوحي، با ب: كياا كا ن بادء الاوحي إى  :كت ب ،أخرجه البخ ري يف صحيحه (2)

(، ومسلم يف صحيحه، كت ب: ا يم ن، ب ب: بدء 3؟، برام: ) رسو  اهلل

 (.160برام: )، الوحي إى رسو  اهلل 

 .217سورة البقرة، آية:  (3)

 .89سورة ال س ء، آية:  (4)



  

استهداف بلاد التوحياد: المملناة العربياة الساعودية، فصا رت تلاك 

 الت ظيم ت والجم ع ت ت طلق إى آي ت نزلت يف النفا ر فيجعلوهنا  يف

، ويقطعاون المؤم ين، وصا روا يتبعاون المتشا به ويتركاون المحنام

النالم عن سي اه، ف نخدع هبم بعض الشب ب، ممن أحسن الظان هبام، 

وصداهم، ومل يعلم أن وراء األكمة ما  وراءها ، وأن المملناة العربياة 

نصرة التوحيد، لم  تم استهدافه ، من  –ال ادر اهلل–السعودية لو تركت 

ان تابعهم مان الت ظيما ت واألحازاب الم تسابة إى  أعداء ا ساالم ومل

 ا سالم، فن ن الواجب كشا الشبه ت، وإياا   الحقيقاة، ودحاض

 الب طل، ليهلك من هلك عن بي ة، ويحي  من حي عن بي ة.

واد ا م أهل العلم والفال ودع ة الهادى بجهاود كبيارة يف هاذا 

الشأن، فأردتض المش ركة معهم يف هاذا الجهاد الاذي أصافه باال تاردد 

 راءة للذمة، ونصحم  لألمة واألئمة.بجهد المقل، وذلك بي نم  للحق، وب

الساعودية،  «الاوطن»فنتبت عدة مق الت وحلقا ت يف صاحيفة 

اء،  بأسلوب مختصر ي  سب طبيعة المق الت، وتف وت مساتوي ت القار 

ومل أعمد إى التطويل والتفصيل وك ارة ال قاوالت وا حا الت، فتلاك 

 محله  المطوالت من كتب أهل العلم.

ابوالم حس م ، ال سايم  مان  –بحمد اهلل– الت واد لقيْت هذه المق



  

كب ر العلما ء، وانتفاع هبا  ك يار مان الطاالب والط لبا ت، فنا ن مان 

تيب واحد رجا ء أن ي فاع  الم  سب مجع هذه الحلق ت والمق الت يف كض

شايخ   اهلل به من ش ء من عب ده، واد عرضته ابال طبعاه عاىل سام حة 

، وعاو اللج ة الدائمة ر العلم ء/ ص ل  الفوزان عاو هيئة كب العالمة

، ليحنم عليه، ويبادي مرئي تاهأل ألن ذلاك أدعا  إى الصاواب، لإلفت ء

، رغام ك ارة  ا بقراءته كا مالم وأبعد عن الخطأ، فتفال سم حته مشنورم

أيها  –األعم   والمه م الم  طة بسام حته، فنتاب مرئي تاه، كما  تاراه 

 يف بداية هذا النت ب. –الق رئ النريم

: فإين أشنر كل مان أعا ن ي بارأي أو جهاد، وأخا  اخلتامويف 

عاىل اراءتاه لهاذا  -حفظاه اهلل-سم حة شيخ   ص ل  الفوزان  ب لشنر

الادكتور/ ع ما ن الصاي ي،  النت ب، وتوجيه ته السديدة، كما  أشانر

واألسات ذ الدكتور/فهاد ، -وفقاه اهلل–رئيس تحريار صاحيفة الاوطن 

واهلل أسأ  أن يجعل هاذا العمال  م م، الفهيد أست ذ العقيدة يف ج معة ا

ا  لعبا ده، وصاىل اهلل عاىل نبي ا  محماد وعاىل آلاه  خ لصم  لوجهه، ن فعم

     وصحبه أمجعين.

 د / أمحد الرضيمان :كتبه
يف جامعة حائل أستاذ العقيدة املشارك



   

 

 

 

 

 

أنزل اهلل كتابه تبيانا لكل شيء، فيه الهدى والرمحة والبشرى ألهلل 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّ: -تعللاى-ال اإلسلل ك ك للا  لل
 . َّ ىئ نئ مئ  زئ

           ملا أنلزل يليله ملن ربله ك لا  لال  وبين لنا رسلللنا 

  . َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ٱُّٱٱٱٱٱ: -تعاى-

ا ، ف ا من طائر يقلب جناحيه يف السل اء ي  ككلر لنلا منله ابلر 

                                                           

 .89سلرة النحل، آية:  (1)

 .44سلرة النحل، آية:  (2)

 ال:   ( من حديث أبي كر65(، بر م: )1/267أارج ابن حبان يف صحيحه ) (3)

، وصححه «علم منه عندنا إال بجناحيه يطير طائر وما  اهلل رسول تركنا»

 .(1803الشيخ األلباين ك ا يف السلسلة الصحيحة بر م: )

 يهد مت



  

 .الكوتركنا عىل محجة بيضاء ليلها كنهارها   يزيغ عنها ي  ه

عل كلللم »: ولهللللا ل لللا  يلللل لسلللل ان ال ارسلللي 

كل شيء، حتى الخراءة،  ال: أجل، لقلد اانلا أن   نبيكم

 .«نستقبل القبلة لغائط أو بلل... الحديث

ويكا كان بين لنا حتى آداب  ضاء الحاجلة، فل ن بيانله ل لا يتعلل  

 باب بأملر ا عتقاد، وح ظ الن لس واألعراض، واستتباب األمن، من

 أوى.

  ومع هلا البيان واللضلح، فان دعاة التهييج واإلثلارة هلداهم اهلل 

، يشلشلن عىل بعض الشباب من صغار السن، وغيلرهم م لن -تعاى-

ين، بدون علم راسخ.  تدَّ

وكلك عن طري  يثارة الشبهات، ويدالالهم في لا   يعنليهم ملن 

طل، ليدحضلا بله أملر الدول، وسياساهتا، ومعاهداهتا، وال جادلة بالبا

الح ، وترك ال حكم، واتباع ال تشابه، ابتغاء ال تنة والض ل، فصاروا 

                                                           

 (، من حديث العرباض بن سارية 43، بر م: 1/29أارج ابن ماجه يف سننه )  (1)
 عنها يزيغ   كنهارها ليلها البيضاء عىل تركتكم  د» ال:  أن رسلل اهلل 

 .(43، وصححه الشيخ األلباين ك ا يف صحيح ابن ماجه بر م: )«هالك ي  بعدي

 (.262أارجه مسلم يف صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: ا ستطابة، بر م: ) (2)



   

يدندنلن حلل أمهية محل همِّ اإلس ك وال سلل ين، ونصلرة  ضلاياهم، 

ونحلها من الدعاوي، إلثارة محاس وعاط ة ضحاياهم، وهم يف حقيقة 

اكن الصلراع، األمر يجلبلن اْلهمَّ عىل ال سل ين، ويزجلن الشباب يف أم

ا ث ين ا لقادة األحزاب والتنظي لات، الللين يلعل للام  ويجعللام صيد 

تك ير مجت عهم وو هتم، وزعزعلة أملن وطلنهم، فيعللدون يخربللن 

ا علىل شلبهات واهيلة كللهي بيل   بيلهتم وأوطاام بأيلديهم، اعت لاد 

العنكبلت، فحصل بسبب كلك من ال ساد ما   يخ ى، ف  أ املا دين ا، 

ا، واهلل   يحب ال  سدين.  و  أبقلا دني ا، وين ا سعلا يف األرض فساد 

 فكان من األمهية ب كان: كشف الشبهات، وبيان الحل ، ودحلض

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ٱُّ: -تعلاى-الباطل، و لد  لال 
 الشرعية. أماك األدلة تثب زبد   ، والشبهات ين ا هي َّرن

 خك حك  جك مق مفحق خف حف جف ٱُّ: -تعلاى-و د  ال اهلل 
 . َّجل مك لك

وكثير من الشباب يريد الح ، لكن التبس  عليله األمللر، بسلبب 

 الجهل، ودعاة الض لة، وبسبب حداثة السن. وعليه: 

                                                           

 .18سلرة األنبياء، آية:  (1)

 .17سلرة الرعد، آية:  (2)



  

 ف ين ب شيئة اهلل، سأككر أهم الشبهات التي يتم تلداولها، وأجيلب

 عنها، بااتصار؛ ألن الت صيل ليس هلا ملضعه.

 و بل ككر الشبهات وجلاهبا:

ر بأملر محك ة ثابتة، هي كالجبال الرواسي، ينبغلي أن تكللن أك كِّ

 يف كهن القارئ الكريم: 

 تعظيم الكتاب والسنة، وا عتصاك هب ا. :األول

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّ: -تعلللللللاى- لللللللال 
  تقلللللا الل ك الكتللاب » : للال ابللن عبللاس ، َّىل

، ويف  َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّتعاى: -، و ال «والسنة

لا » ص اعتقاد أهل السنة والج اعة  لللهم:منصل ونلرى الج اعلة حق 

ا وعلاب ا ا، وال ر ة زيغ   .«وصلاب 

                                                           

 .1سلرة الحجات، آية:  (1)

وزي يف كتابه: تعظيم  در الص ة، باب: أدلة الكتاب أارجه مح د بن نصر ال ر (2)

ما جاء به، ين ا هل بتصديقه، واتباع  والسنة عىل أن اإلي ان بالرسلل 

 .(715(، بر م: )2/653)

 .103سلرة آل ع ران، آية:  (3)

(، طبعة األو اك 526انظر: شرح العقيدة الطحاوية،  بن أبي العز الحن ي، )ص (4)

 السعلدية.



   

 .«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» :و ال 

لزوك مجاعة ال سل ين ويمامهم، وهي وصية الرسلل  :الثاني

  لحلي ة . 

حلر ملن ال لتن، ودعلاة الضل لة،  وكلك أن النبي 

ا، عند كلك  ال حلي لة ووص هم  ا د يق  : ف لا تلأمرين ين وص  

تلزز مج عاعززة اليسززليين »: أدركنللي كلللكا فقللال 

فعىل كلل مسللم أن يضلع هللو اللصلية النبليلة يف كهنله،  «وإمامهم

 ويع ل هبا.

رد ال تشابه يى ال حكلم، ك لا هلي طريقلة الراسلخين يف  :الثالث

 ي طريقة الزائغين.العلم، والحلر من يتباع ال تشابه، ك ا ه

 ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّ: -تعللاى- للال 

                                                           

أارجه الترملي يف سننه، يف أبلاب العلم، باب: ما جاء يف األال بالسنة واجتناب  (1)

، وصححه األلباين ك ا يف «هلا حديث حسن صحيح»(، و ال: 2676البدع، بر م: )

 التعلي  عىل سنن الترملي بلات الر م.

م: أارجه البخاري يف صحيحه كتاب ال نا ب، باب: ع مات النبلة يف اإلس ك، بر  (2)

(، ومسلم يف صحيحه كتاب: اإلمارة، باب وجلب م زمة مجاعة ال سل ين 3606)

 (.1847عند ظهلر ال تن بر م: )



  

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين
 مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب
 . َّخص حص مس خس حس جس

أن التك ير حكم شرعي، له شروطه وملانعه وضللابطه،    :الرابع

يتكلم فيله ي  العل لاء الراسلخلن يف مجلامعهم العل يلة، والقضلاة يف 

 م الشرعية.محاك ه

من ثب  يس مه بلالنط  بالشلهادتين، ي يلزل عنله كللك  :اخلامس

 بالشكلك والظنلن واألوهاك.

، لألفراد أن ي امة الحدود ااصة ب ماك ال سل ين، وليس :السادس

 .ف  يصح ا فتئات عىل ويل األمر

 

 

 

                                                           

 .7سلرة آل ع ران، آية:  (1)



 

 

 
 
 

 

  أهل شبهات أهم كشف: أواًل
 بالد ضد حق بغري والتكفري الغلو

  التوحيد
 «السعودية العربية اململكة»



  

 

 

 

 

 

عدم تطبيق اململكة العربية السعودية  دعواهم
الشريعة اإلسالمية، وأنها تعمل باألنظمة والقوانني 

*املخالفة للشريعة
. 

 

 واجلواب عن هذه الشبهة ما يلي:

الواقع قوًلا وعمًلا ُيبطل هذه  البذب، ف لملمذماأل ا ون  ذ   :أواًل

النظمم ا سمسي للحكم يف المملك  العربيذ  العذعواي  صذنىل عذ:     

                                                           

هه  البب،  وغيرهم  نتبرأل عند اعمأل الخوارجف يف  واقع التواصلف ويف صعجيًلهتمف ويف كتب،م  *

 ر الدول  الععواي ( لل،ملك المقدسي.الضمل   ثل كتمب  )الكواشف الجلي  يف صكفي

 األوىلة هبشلا



   

ف -صعمن-المملك  العربي  الععواي  اول  إسًل ي ف استورهم كتمب اهلل )

 .(وسن  رسوله 

الحكم يف المملك  العربيذ  العذعواي ف )والمماأل العمبع  صنىل ع:     

ف ومهذم ف وسذن  رسذوله -صعمن-يعتمد سلطته    كتمب اهلل 

 .(الحمكمم  ع: هها النظممف ومجيع  نظم  الدول 

وكمم    هها هو الدسذتور المعلذ ف الذهت صتبذر  بذه المملكذ  

 العربي  الععواي  وصعلنهف وصعتز بهف ل،و الواقع المطبق عمليام.

ل،ذذه  المحذذمكم البذذرعي  يف المملكذذ  صحكذذم بملكتذذمب والعذذن ف 

البذريع ف والمع،ذد العذذم  وقضذمهتم شذرعيو ف  تخرنذو  يف كليذذم  

 للقضمء. 

ا نظم  يف المملك  العربي  الععواي  يف نظمم الوزارا   :ًاثاني

والجم عم  والعمل والعممل وغيرهمف ًل صخملف البريع ف ولو ُلرض 

ونوا نظمم يخملف البريع  يف إحدى الج،م  الحكو ي ف لإنه عند 

يعملو  بمقتضم ؛  نه  الرلع إن ايوا  المظمملف لإ  قضمأل الديوا  ًل

الهت ينىل ع: ويخملف المماأل العمبع     النظمم ا سمسي للحكمف 
                                                           

 .(6انظر  النظمم ا سمسي للحكم يف المملك  العربي  الععواي  )ص (1)

 .(7انظر  المرنع العمبق )ص (2)



  

   الكتمب والعن  حمكمم  ع: مجيع  نظم  الدول ف ويرلعو  إن و  

 .لكونه يخملف البريع ف ليتم حينئٍه إلغمؤ ا  ر إلبطمل ذلك النظممف 

معتبري ف الهي  مل يثبت ع   حد    العلممء الراسخي  ال :ًاثالث

 ش،د  ل،م ا    بملديمن  وا  من ف     قر صح  هه  البب، .

بل الثمبت  هنم ش،دوا بأ  هه  الدول  صحكم بملبريع ف وليس ل،ذم 

نظيذذر يف صطبيذذق البذذريع  يف العاذذر الحممذذرف و    عمااهتذذم  عذذمااأل 

 للتوحيد.

و علذذوم    اهلل قذذر  شذذ،ماصه ببذذ،ماأل المًل كذذ  و و  العلذذمف 

  -صعذمن-استب،د هبم ع:  عظم  بذ،وا وهذو التوحيذدف كمذم قذمل و

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجيُّ
ٍَّّ . 

لملعلممء الهي  استبذ،د اهلل هبذمف وقذر  شذ،ماهتم  ذع شذ،ماصهف 

ش،دوا ل،ه  الدولذ  المبمركذ ف المملكذ  العربيذ  العذعواي ف بذملحكم 

 بملكتمب والعن .

بحمذذد اهلل  حكو تنذذم»  قذذمل البذذيم  حمذذد بذذ  إبذذراهيم

                                                           

 .18سورأل آل عمرا ف آي    (1)



   

 .«ف وسن  رسوله -صعمن- شرعي ف استورهم كتمب اهلل

م  ًل صحذتكم  - يذدهم اهلل بتوليقذه-الحكو   الععواي  » وقمل  يضا

مف وإنمم  حمكم،م قم م  ع: صحكيم البريع   . «إن قمنو  ومعي  طلقا

ا-آل سذذعوا »  وقذذمل البذذيم ابذذ  بذذمز  -نذذزاهم هلل ريذذرا

نذزاهم اهلل -ل،م اليد الطون يف نار هذها الحذقف  ناروا هه  الدعوألف

ا  .«لملوانب  حبت،م يف اهللف والدعمء ل،م بملتوليق -ريرا

 .«العداء ل،ه  الدول  عداء للحقف عداء للتوحيد» وقمل 

عذ:  ذم  -صعذمن-ُ شذ،د اهلل »  وقمل البيم ابذ  عثيمذي 

م  نني ًل  علم    يف ا رض ا ليوم    يطبق شريع   قولف و ش،دكم  يضا

 . «اهللف  م يطبقه هها الوط ف  عني  المملك  العربي  الععواي 

م  بذًلا صحكذم بملبذريع   -وهلل الحمذد-هذه  الذبًلا » وقمل  يضا

 .«اإلسًل ي ف والقضمأل ًل يحكمو  إًل بملبريع  اإلسًل ي 

                                                           

  (12/320-322.)لتموى سممح  البيم  حمد ب  إبراهيم  (1)

 (.12/247) لمادر العمبقا (2)

 .(1/380 جموع لتموى و قمًل  سممح  البيم اب  بمز )انظر   (3)

 .(1/380) لمادر العمبقا  انظر (4)

 .(15)ص انظر  رسمل  الج،ما للبيم العثيمي  (5)

وعلممء   هدا  الحمًل  اإلعًل ي  مد حكمم»شريط  عجل باو  البيم بعنوا    (6)
= 



  

إذا كم  هها هذو واقذع المملكذ  العربيذ  العذعواي ف وهذو  :ًارابع  

بملكذذهب كذذم بملبذذريع  اإلسذذًل ي ف لمذذم ال،ذذد   ذذ  اسذذت،دال،م الح

؟ وهل الج،م  المعماي  للمملك  التذي صجنذد  بنمءنذم مذدنمف واًللتراء

وهذها يذدل   م    وراء ا كم   ذم وراءهذم؟صحكم بملبريع  اإلسًل ي ف 

ع:  هنم ًل ي،م،م الحكم بملبريع ف وإنمم ذلك  جرا اعذموى كمذبذ ف 

،م لطملبوا    يؤزهم مد المملك  بملعمل بملبريع ف ولو كم  ذلك ي،م

 وصرك  خملفت،م.

 

 

                                                           

 .«بًلا الحر ي 



   

 
 

 

 

 

 توالي (السعودية العربية اململكة) دولتنا أن دعواهم
 ذلك وأن املسلمني، على وتظاهرهم الكفار،

 ين ىن ُّٱ :تعاىل لقوله اإلسالم عن خمرج كفر
  .َّ ىهيه مه جه

 ي: واجلواب عن هذه الشبهة ما يل

َ   كم   دعيم لعليه اإلثبم ف وهه  الذدعوى ًل اليذل عذ:  :أواًل

صحت،مف وإنمم هي ظنو  و وهمم و كمذيب يتلقفوهنم  م  يريذد الكيذدف 

 ل،ه  البًلا و هل،م.

                                                           

 .51سورأل المم دألف آي    (1)

 ثانيةالة هبشلا



  

ذمف  للم صتول   اولتنم الكفمرف ومل ُصِع  الكفذمر عذ: المعذلمي  إطًلقا

الي،وا  ع  وإنمم هي  عمهدا   ع الكفمرف كمم لعل النبي 

 و ع المبركي  يف صلح الحديبي ف وغير ذلك.

لإ  قيل  حدث هها يف حرب العراق عنذد م غذزى الكويذتف ويف 

 غير     المعتجدا  الحماث .

هها اإليراا اليذل عذ: ن،ل،ذمف وعذدم صمييذزهم بذي  لملجواب  

 ذذواًلأل الكفذذمرف وبذذي  اًلسذذتعمن  بملكفذذمر لمقمصلذذ   ذذ  اعتذذدى عذذ: 

ي  المعألتي ف ولكذن،م قذوم يج،لذو ف و علذوم    المعلمي ف ولرق ب

             العذذراق مل يحذذمرب الكفذذمرف وإنمذذم حمربنذذم نحذذ  المعذذلمي  يف بًلانذذم 

و رسل صواريخه إن بًلانمف واعتدى ع:  –المملك  العربي  الععواي –

ا.  المعلمي ف يف الكويتف وعمث يف البًلا لعماا

المالح  البذرعي  اًلسذتعمن  لكم  ًل بد    الرا عليهف واقتضت 

 بملكفمر؛ لرا عدوانه ع: المعلمي .

ومسألة االستعانة بالكافر لرد عدوان الصاال  عداد الجا،اةي   ار 

 مسألة تولي الكفاري ومظاهرهتم.

وقد الت ا الذ  البذرعي ف عذ: نذواز اًلسذتعمن  بملكفذمر عنذد 



   

ا ًمدآااي »  الحمن ف و ن،م قوله  سُتصاالجون الاروص حااجآ

ا من ورالكمي فُتدصرون وتغدمونو  .«تغزون أنتم وهم عدوآ

و  م  م وقع    الحكو ذ  العذعواي  »  قمل البيم اب  بمز

للذدلمع واميذ   قطذمر المعذلمي ف -   طلب اًلستعمن     اول شتى 

 -   عدوهم ًل ُيْؤَ   هجو ه علي،مف كمم هجذم عذ: اولذ  الكويذت

 –و نذم واحذد  ذن،م–  كبمر العلمذمء ل،ها ًل بأس بهف وقد صدر    هيئ

بيذم  بذهلكف  ذيذذع يف اإلذاعذ ف وُنبذر يف الاذذحفف وهذها ًل شذذك يف 

نواز ف إذ ًل بأس    يعذتعي  المعذلمو  بغيذرهمف للذدلمع عذ  بذًلا 

المعلمي ف واميت،مف وصّد العدوا  عن،مف وليس هها    نار الكفذمر 

رصدف لهاك    ينار ع  المعلمي ف الهت ذكر  العلممء يف بمب حكم الم

المعلُم الكملر ع: إروانه المعلمي ف ل،ها هو الذهت ًل يجذوزف   ذم    

يعتعي  المعلم بكملر؛ ليدلع شر كملر آررف  و  علم  عتذٍدف  و يخبذى 

ف  نذه اسذتعم  عدوانهف ل،ها ًل بأس بذهف وقذد ثبذت عنذه 

 –اوكم  صفوا  كملرا –بدروع  رههم    صفوا  ب    ي ف استعمرهم  نه 

                                                           

(ف 2769 ررنه  بو ااوا يف سننهف كتمب  الج،ماف بمب  الالح  ع العدوف برقم  ) (1)

 (.3612وصححه ا لبمين كمم يف صحيح الجم ع الاغير برقم  )



  

يف قتمله لثقيف يوم حني ف وكمنت رزاع   عذلم،م وكملرهذم  ذع النبذي 

  يف قتملذذذه لكفذذذمر قذذذريت يذذذوم الفذذذتحف وصذذذّح عنذذذه

   إنكم تصالجون الروص ُحاجا ًمداي ثام ُتاااتاون » نه قمل

ف وهذها  عنذم  اًلسذتعمن  هبذم عذ: قتذمل «أنتم وهم عدوا من ورالكم

 العدو الهت    ورا نم.

المعلمي  وع  بًلاهمف يجوز    يكذو  ذلذك بقذوأل  لملدلمع ع 

 علم ف وبمعمعدأل    نامرى  و غيذرهم عذ  طريذق العذًلعف وعذ  

طريق الجيت الهي  يعي  المعلمي  يف صد العدوا  عن،مف وع: اميذ  

 بًلاهم    شر  عدا ،م و كم دهم.

 ، َّ  رن مم ام يل ىل ٱُّيقذذذول   واهلل 

 ت   َّ مث هت ٱُّ  وقذمل لأ رنم بأره الحذهر  ذ   عذدا نمف 

ف وهكها    يعتذدت علينذم ولذو كذم  َّ مج حج ٱُّلألعداء الكفمر 
                                                           

(ف 2769 ررنه  بو ااوا يف سننهف كتمب  الج،ماف بمب  الالح  ع العدوف برقم  ) (1)

 (.3612يف صحيح الجم ع الاغير برقم  )وصححه ا لبمين كمم 

 .71سورأل النعمءف آي    (2)

 .60سورأل ا نفملف آي    (3)

 .60سورأل ا نفملف آي    (4)



   

مف  و ينتعب لإلسًلمف لإذا ربي المعذلمو  ُعدوانذهف نذمز ل،ذم       علما

م–    يعتعينوا بم  يعتطيعو  اًلستعمن  بهف لاد عدوا  الكملرف  – يضا

 .«مهتمولاد عدوا  المعتدت وظلمه ع  بًلا المعلمي  وع  حر 

م–وقد صدر   ع  هيئ  كبمر العلممء بر مسذ  البذيم ابذ  بذمز - يضا

 ف وبحضور كمل  العلممء الراسخي  يف العلمف بيذم  يجيذز ذلذك

 بإمجمع،مف وذكروا ا ال  ع: ذلك.

ولوًل ربي  اإلطمل  لنقلت ذلكف وبإ كم  كل قمرئ    يرنع إليه 

 .بع،ول 

لكفار عاى المسام ني ال يف الامضاي والماصود: أن بالدنا مل ُتعن ا

وال يف الجاضري وإنام تدافع عن نفسها ممان اعتادع عا هاا مان الكفااري 

 وأعواهنم من الجامعات التي تدتهج مدهج الخوارج.

رهذم كف  ولو قيل  إ  صلك الجممعذم  التذي صحذمرب المملكذ  وصُ 

 هو الواقع. ر لي،مف هي التي ُصعي  الكفمر ع: المعلمي ف لكم  هها فج  وصُ 

                                                           

 ف و م بعدهم (6/144.) جموع لتموى البيم اب  بمز  (1)

(ف بر مس  سممح  18/259انظر  لتموى اللجن  الدا م  للبحوث العلمي  اإللتمء ) (2)

 .عزيز ب  بمز البيم عبدال



  

 قول،م  واًلأل الكفمرف  مذا يقادو  بمواًلأل الكفمر؟  :ًاثاني

إ   رااوا هبم   حبت،م ونارهتم  نل ظ،ور اين،مف ل،ذها مل يقذع 

 .المملك  العربي  الععواي البت     

 وإ   رااوا هبم  اإلسرار إن الكفمر بملمواألف لمجرا غرض انيوتف

ذم مل  ف لكذ   هذل البذب،م  يفتذرو  يقذعوليس  نل اين،مف ل،ها  يضا

  الكهب.

ًل ُيقمل  إ  ذلك كفر  خرج ع  اإلسًلمف     ذلك مل يقع لإنهو ع 

ر حمطبم  -صعمن-لمهلل   ربرنم  نه  سر    ع  نه  مل ُيكف 

ف َّ رئ ّٰ ِّ ٱُّ  -صعذمن-إن الكفمر بذملمواألف كمذم يف قولذه 

 جم يل ىل مل خل ٱُّ  -صعذمن-وإنمم رمطبه بمسم اإليمم  لقمل 
 .َّ جن يم  ىم مم خم حم

استفال    حمطب  -وهو القدوأل لنم- ورسولنم 

  لأنمبه  نه إنمذم لعذل ذلذك لغذرض انيذوتف ولذيس 

 بكفر .  حب  يف اين،مف للم يحكم 

                                                           

 .1سورأل الممتحن ف آي    (1)

 .1سورأل الممتحن ف آي    (2)



   

اف بذدليل قولذه    لإ  قيل  مل يكفر  لكونه ش،د بذدرا

ااد وما يدريك لع  اهلل اطاع إلى أه  بدري فااا  اعمااوا ماا ما تمي ف»

ف وعدم التكفير لم  لعل هذها الفعذلف راياذ   هذل « فرت لكم

 بدرف ًل يبمرك،م  حد لي،م.

م    اإلسًلمف لمم نفعه شذ،وا  ا  خرنا قلنم  لو كم  هها الفعل ُكفرا

بدرف وًل غير     الحعنم ؛    الكفر يحبط مجيذع ا عمذملف كمذم يف 

 . َّ حم جم هل مل  خل حل ٱُّ  -صعمن-قوله 

م بي  المواًلأل المطلق ف و طلق المواًلألف كمم     :ًاثالث إ  هنمك لرقا

 عمى المواًلأل يقع ع: شعب  تفموص . وكثير  م  رمض يف هه  

المعم ل ًل يعر  الفرقف وآلت،م  هنم يعتقدو  ثم يبحثو  ع  اليل 

يوالق  عتقدهمف ولو  اى ذلك إن     عنمق الناوصف وإنزال،م ع: 

  ا عيم ف وإنمم لقط يف  وهم ،م وريمًلهتم. واقع ًل ونوا له يف

إذا قوت  ذم يف القلذب  ذ  »  قمل شيم اإلسًلم اب  صيمي  

                                                           

 ررنذذه البخذذمرت يف صذذحيحهف كتذذمب  الج،ذذما والعذذيرف بذذمب  الجمسذذوسف بذذرقم   (1)

لضم ل الاحمب ف بمب     لضذم ل  هذل بذدر (ف و علم يف صحيحهف كتمب  3007)

(  2494ف برقم.) 

 .5سورأل المم دألف آي    (2)



  

التاديق والمعرل  والمحب  هلل ورسولهف  ونب بغذ   عذداء اهللف كذم 

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّ  -صعذذذذمن-قذذذذمل 
 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّوقذذذمل  ف  َّيق ىق
 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم
 . ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي جيحي

وقد يحال للرنل ُ وااهتم لرحم  و حمن ف لتكو  ذنبام َينقىل به 

اف كمم حال    حمطب ب   بي بلتع ف لمم كمصب  إيممنهف وًل يكو  كملرا

 خل ٱُّو نذزل اهلل ليذه   المبركي  بذبع   ربذمر النبذي 
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 .«َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ

لمعم ل المواًلأل والمعمااألف والماملح  والمكمصبذم ف ونحوهذمف 

 ذكرهم اهلل ورسولهف وقررهم الراسخو  يف العلمف كمم صقدم النقل عن،م.

                                                           

 .81رأل المم دألف آي   سو (1)

 .22سورأل المجمال ف آي    (2)

 .1سورأل الممتحن ف آي    (3)

 ف و م بعدهم(.7/822 جموع الفتموى ) (4)



   

بعذد    ذكذر  قمل البيم عبداهلل ب  عبداللطيف آل البيم 

فذرا  و  م التكفير هبه  ا  ورف التي ظننتموهم  ذ   ك» هه  المعم ل 

 هل اإلسًلمف ل،ها  ههب الحروري  الممرقي ف الخمرني  ع: عيل بذ  

 .« بي طملب   ير المؤ ني ف و    عه    الاحمب 

ف  َّىه مه جه ين ىن ٱُّاستدًلل،م بمآلي  الكريم    :ًارابع

ف رطأ يف اًلستدًللف الععواي  وصنزيل،م حكم  م الت عليه ع: بًلانم

ًل  -صعمن- الوقم عف وإًل لإ  كًلم اهلل ورطأ يف صنزيل ا حكمم ع:

يمك     يدل ع:  عنى بمطلف و علوم    الهي  ررنوا ع: صحمب  

  الكريمف وقد آوكفروهمف إنمم استدلوا بملقر رسول اهلل 

 رطؤوا يف اًلستدًللف بعبب سوء ل،م،مف  و سوء قادهمف  و يف 

البخمرت كمم يف صحيح  كلي،ممف وقد عبر ع  ذلك اب  عمر 

ف «انطلقوا إن آيم  نزلت يف الكفمرف لجعلوهم يف المعلمي » لقمل 

 ولكل قوم وارث.
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م ع  اب  عمر  (3) ي  يف كتمب  استتمب  المرصد اررنه البخمرت يف صحيحه  علقا

 والمعمندي ف بمب  قتل الخوارج والملحدي  بعد إقم   الحج  علي،م.



  

إذا ُعلم  م صقدمف لإ   عنى هه  اآلي  الكريم  هذو  ذم ذكذر  شذيم 

َ   صوًلهم وناذرهم » حيث قمل  المفعري  اب  نرير الطبرت 

اف إًل وهو بذه ع: المؤ ني ف ل،و     هل اين،مف لإنه ًل يتون ُ توٍل   حدا

وبدينهف و م هو عليه راضف وإذا رمذيه ورمذي اينذهف لقذد عذماى  ذم 

 .«رملفه وسخطهف وصمر حكمه حكمه

الل،م اهدنم لمم ارُتلف ليه    الحق بإذنكف إنك هتدت  ذ  صبذمء 

 إن صراط  عتقيم. 
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نهم على طريقة أئمة الدعوة، وأنهم ينقلون أ دعواهم
كالمهم ويعملون به.

 واجلواب عن ذلك ما يلي:

م يف ز     م   :أواًل عيْت قديما هه  الدعوى غير صحيح ف وقد ااُّ

 و بطلوهمف كمم سيأيت النقل عن،م. الدعوأل 

 واآلني تتكرر الدعوع بدون ب دةي ولك  قوص وارث.

    صحمب هه  الدعوىف ينعبو   نفع،م وصأويًلهتم  :ًاثاني

ا وهبتمنامزو–و ن،ج،م  إن   م  الدعوألف واعوأل البيم  حمد ب   –را

عبدالوهمبف وًل يراوهنم إن  صول صنظيممهتمف و حزاهبمف ولرق،مف 

ومجمعمهتمف وقماهتم؛ لعلم،م بعًل    ن،ج البيم  حمد ب  

 لثالثةاة هبشلا



  

و والقته لمم عليه العلف الاملحف ولكوهنم اعوأل   عبدالوهمب

ف وصقبل،م  هل العن  يف كل  كم  بقبول  بمرك ف نفع اهلل هبم البًلا والعبما

 حع ؛ لموالقت،م المن،ج النبوتف والِفَطر العليم ف والعقول الاحيح .

بخالف األحو  والجامعات التي نشأت عدها أحزاهبم وتدظ امهتمي 

 فإهنا مل ُتدتج إال الفتن والشروري واإل،راص وسفك الدماء.

لحق؛ ليذُرْوَج بذمطل،م لكم     البدي،ي    ينتعبوا لم  كم  ع: ا

 ع: الج،مل.

عنذد ذكذر   سذبمب  وقد  كد ع: ذلك اإل مم ابذ  القذيم 

   يعزو المتأول صأويله إن نليذل »قبول التأويًل  البمطل ف وذكر  ن،م  

ف وَ ذ  القدرف نبيل الهكر    العقًلءف و   آل بيت النبي 

لك يف قلذوب حال له    ا    ثنمء مجيلف ولعم  صذدق؛ ليحل يذه بذه

الج،ذذملف لذذإ   ذذ  شذذأ  النذذمس صعظذذيم كذذًلم  ذذ  يعُظذذم قذذدُر  يف 

 .«نفوس،م

نعذب  »وبّي  اإل مم  حمد ب  عبدالوهمب        عم ل الجمهلي   

. « َّ جن  يم ىم ٱُّ  -صعذذمن-بذذمطل،م إن ا نبيذذمء لقولذذه 
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لأولئك نعذبوا بذمطل،م إن ا نبيذمءف وهذؤًلء نعذبوا بذمطل،م إن ورثذ  

  نبيمء.ا

قمل البيم عبداللطيف ب  عبدالرا  آل البيم  حد  :ًاثالث

وقد ر يُت سن   ربع وستي  ] ت  بعد المم تي  و لف    »هؤًلء  

ال،جرأل[ رنلي      شبمهكم الممرقي  بم حعمءف قد اعتزًل الجمع  

والجممع ف وكّفرا َ   يف صلك البًلا    المعلمي ف وُحّجت،م    ننس 

قولو    هل اإلحعمء ُيجملعو  اب  ليروزف وُيخملطونه هو حجتكمف ي

و  ثمَله  م  مل يكفر بملطمغو ف ومل ُياّرع بتكفير ند ف الهت رّا اعوأل 

 البيم  حمدف ومل يقبل،مف وعمااهم.

قمًل  و   مل ُياّرع بكفر ف ل،ذو كذملر بذمهللف مل يكفذر بملطذمغو ف 

مقد تي  الكمذبتي  الضملتي ف و   نملعه ل،و  ثُلهف ورّصبوا ع: همصي  ال

 م يترصب ع: الراأل الاريح     ا حكممف حتى صركوا را العًلمف لُرلع 

إ     ُرهمف لأحضرهتمف وهتداهتمف و غلظت ل،م القولف لزعمذوا  وًل 

و   رسذم له عنذدهمف هنم ع: عقيدأل البيم  حمذد بذ  عبذدالوهمبف

 يف المجلس.و احضت مًللت،م بمم حضرين لكبفت شب،ت،مف

و نذه ًل ُيكفذر و ربرهتم ببراءأل البيم    هها المعتقد والمههبف

  إًل بمم  مجع المعلمو  ع: صكفيذر لمعلذه  ذ  البذرك ا كبذر والكفذر 



  

وبلوغ،م المعتبر... بعد قيمم الحج ف و ببيء  ن،مفبآيم  اهلل ورسولهف

ق ظ،ذر وقد  ظ،ر الفمرسيم  المهكورا  التوب  والنذدمف وزعمذم    الحذ

ل،ممف ثم لحقم بملعمحلف وعماا إن صلك المقمل ... إن    قمل  وقد بلغنم 

عنكم نحٌو    ههاف ورضذتم يف  عذم ل  ذ  هذها البذمبف كذملكًلم يف 

المواًلأل والمعمااأل... ًل يتكلم لي،م إًل العلممء    ذوت ا لبمبف وَ ذ  

 ُرزق الف،م ع  اهللف وُ ويت الحكم  ولال الخطمب.

م يف هها  يتوقف ع:  عرل   م قد نم ف و عرل   صول عم   والكًل

كلي ف ًل يجوز الكًلم يف هها البذمب ويف غيذر  لمذ  ن،ل،ذمف و عذرض 

عن،مف وع  صفمصيل،مف لإ  اإلمجذمل واإلطذًلقف وعذدم العلذم بمعرلذ  

 واقع الخطمب وصفمصيله يحاُل به    اللبس والخطأ وعدم الفقه ع  

ف ويبتت ا ذهم ف ويُحول بين،ذم وبذي  ل،ذم العذن  اهلل  م ُيفعد ا ايم 

 .«والقرآ 

ارون مان ،االُفهمي  فانظر أهياا الااارا الكاريم:   ام أهنام ُيكفم

رون من مل يتابعهم يف تكف رهمي ويدسبون ذلك  ا–وُيكفم ا وهبتانآ إلاى  –زورآ

 ألمة الدعوة.
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وانظر   م أن أحد أبارز ألماة الادعوةي حف اد اإلمااص نماد بان 

دالوهابي أبط  حجتهمي وبّرأ الش َخ ودعوَته من معتادهم الفاسادي عب

وبّ ن أن الكالص يف هذه المسال  إنام هو ألولى األلباب والفاه من العاامء 

الراسخ ن.

 ةمرة ثان ةي وما أمبه الا ا الدعوعتكرر تواآلن مع األسم الشديد 

بي أن قادتاه بالبارحةي وقد بّ دُت ذلاك لا عام َمان ُ اّرر باه مان الشابا

يكذبون عا هي ويكررون طرياة أسالفهم الُغالةي الذين رد عا هم الشا خ 

 ا.عبدالاط م قب  مالة وست ن عامآ 

الطريق  اًلنتقم ي  يف نقل كًلم   م  الدعوألف والتعلق  :ًارابع

بظواهر ا لفمظ او  ل،م المقاواف وقطع الكًلم ع  سيمقمصهف 

ف  و (رسم ل   م  التوحيد) و  ف(التوحيد)وإرراج ذلك صحت  عّمى 

 غيرمهم    ا سممءف طريق  رمطئ  ظملم .

كمم       الظلم والخطأ  َسْطُو بعِ  الغًلألف  مذ  شذغف،م ر ٌت 

   ر ت الخوارجف  و ر ٌت  ذ  ر ت المرنئذ ف عذ: شذرع ُكتذب   مذ  

 الدعوألف حعب  ل،م ،م وُغلّوهم.

َ   صعّلق بظواهر »ويف هؤًلء و  ثمل،م يقول بع  علممء الدعوأل  

 لفمٍظ    كًلم العلممء المحققي ف ومل يعرم،م ع: العلممءف بذل يعتمذد 



  

ع: ل،مهف وربمم قمل  ُحجُتنم  جموع  التوحيدف  و كًلم العممل الفذًلينف 

وهو ًل يعر   قاوَا  بهلك الكًلم؛ لذإّ  هذها ن،ذٌل ومذًلٌلف و ذ  

زيزف للو قمل إنعذمٌ    ذم المعلوم     عظم الكًلم و صّحهف كًلم اهلل الع

نقبُل إًل القرآ ف وصعّلق بظمهر لفظ ًل يعذر   عنذم ف  و  ّولذه عذ: غيذر 

صأويله؛ لقد ممهى الخوارج الممرقي ف لإذا كم  هذها حذمل  ذ  اكتفذى 

بملقرآ  ع  العن ف لكيف بمذ  صعلذق بألفذمظ الكتذبف وهذو ًل يعذر  

  .« عنمهمف وًل  م ُيراا بألفمظ،م؟!

   الخطأ اًلستدًلل بكًلم   م  الدعوألف او  صبّار  :ًاخامس

ولقهف واو   عرل  سبب التأليفف ذلك     عرل  سبب التأليف  مم 

 ُيعي  ع: ل،م كًلم العلممء.

يعتدل ببع  النقول  ذ   –هداهم اهلل–وبع  الببمب المتعجل 

 ع: التكفير بمطلق المواًلألف «الدًل ل يف  واًلأل  هل اإلشراك»كتمب 

 أ  م  شمر إليه بع    م  الذدعوألفوهها رطأ يف الف،مف وسبب هها الخط

 وهو  
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   رههم العلم     جرا  ل،م ،مف حي  ل،موا  ذ  كتذمب األو »

 للبيم سليمم  ب  عبداهللف ذلك.  «الدًل ل»

  عدم  عرل  سبب التانيف؛  نه  مم يعي  عذ: ل،ذم كذًلم الثاين

م  الععذمكر التركيذ ف الذهي   رااوا العلممء؛    الكًلم كذم  لذيم   عذ

 انتثمث الدي      صلهف و حبوا ظ،ورهم.

 .«  عدم التبّار و ره العلم     هلهالثالث

يتحدث عم   حب ظ،ور  عذداء  «الدًل ل»وهبها يتضح    كتمب 

 الدي ف و راا انتثمث الدي      صلهف وهها هو التو  التمم.

وًل ُصنذّزل  قذوال العلمذمء عذ: لًل ُيعتدل به ع:  م ليس كذهلكف 

 ذ  سذوء  واقع  ختلفف ل،ها  ثمل    عبرا  ا  ثل  عذ:  ذم صقذدم

. نعذذأل اهلل لنذذم ل،م،ذذم لكذذًلم العلمذذمءف وصنزيلذذه عذذ: وقذذم ع  ختلفذذ 

 وإلرواننم ال،داي ف والتوليق والبايرأل يف الدي .
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 اململكة انضمام بسبب التكفري؛: دعواهم
 وجمالس واتفاقات معاهدات إىل السعودية العربية

 إىل حتاكم ذلك إن: وقالوا دولية، وهيئات
 .الطاغوت

 واجلواب عن ذلك كما يلي:

 يل ىل مل خل ٱُّ  -صعذمن-اآليم  الكريم ف وهذي قولذه  :األول
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم
 ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه
 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 لرابعةاة هبشلا



   

 .َّ رت يب  ىب نب مب زب

يف رنذل  ذ   –كمم قمل شيم المفعري  اب  نرير الطبرت–نزلت 

المنملقي ف اعم رنًلا    الي،وا يف راذو   كمنذت بين،مذم إن الُكّ،ذم ؛ 

 بي   ظ،رهم. ليحكم بين،ممف ورسول اهلل 

وكم  الي،وات يدعو إن التحمكم إن المعلمي ؛  نه يعلم  هنذم ًل 

يرل  ذلكف وياّد عنهف ويريذد التحذمكم إن يقبلو  الرشوألف والمنملق 

 الك،م ؛ لعلمه بأهنم يأرهو  الرشوأل.

وًل ريب     ت لرا  علمف  و اول   علم ف ُصدعى إن التحمكم إن 

اهلل ورسولهف وصرل  ذلكف وصاّد عنهف وصريذد    صتحذمكم إن الك،ذم  

 لفذظ ًلوالي،وا؛ لإ  اآلي  الكريم  صنطبق علي،ذم؛    العبذرأل بعمذوم ال

 بخاوص العبب.

لك  واقع الحذمل    ذلذك مل يقذع  ذ  المملكذ ف بذل وًل صونذد 

  حكم  إسًل ي  اولي  لدي،م القدرأل والنفوذ يف الفال بي  الدول.

ولجوء بع  المعلمي  إن  حمكم اولي ؛  رذه حقذوق،مف إنمذم 

 هو امطرار لعدم ونوا  حمكم شرعي  يف صلك البًلا.
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 نذه ًل »  «البرع الممتذع»يف مي وقد ذكر البيم اب  عثي

 ذ   نذل    الحذمكم يحكذم يالح    ُصترك حقوق المعلمي  صضيعف

لذملحق  قبذول  ذ   ت لإ  حكذم بذملحقفبل ليتحمكم إليهفبملقمنو ف

ع  حكم التحذمكم إن ا حكذمم   وقد سئل.«وإًل لًلإنعم ف

يع ف وصذمر  بملبر إذا مل نجد  حكم  صحكم»الومعي  لأنمب بقوله  

 شرعف ًل ع:    حكم،م الممل ستضيعف لإننم نتحمكم إلي،مف حقوقه   

    الُبذَرطف نعذتخرج هبذم حقوقنذمف لذًل بذأس ولك  نجعل،م بمنزلذ 

م؛ لإنه ًل  يتحمكم إلي،م ًلستخراج حقهف ولك  لو حكموا له ببمطل شرعا

ًلء  نه ًل يمك     يضيع حقوق النمس بحج     هؤ يجوز    يأره بهف

ذم إن اهلل ورسذولهف يقذول   نذم ًل  يحكمو  بملقذمنو ف وًل يجذد صحمكما

 صحمكم إلي،م ع:    قول،م لال وحكمف لك   صحمكم إلي،م ع:  هنذم 

  .«ُشَرٌط يخرنو  حقيف  و  ستخرج هبم حقي

يجب  ًلحق  »ونمء يف  حد قرارا  المجمع الفق،ي اإلسًل ي  

 ي  عليذهف وعذ: اار النبذر التذي بدعوى قضم «سلمم  رشدت»المدعو 

نبر  روايتهف يف المحذمكم المختاذ  يف بريطمنيذمف وصتذون رلذع هذه  
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 .« نظم  المؤصمر اإلسًل ي»الدعوى 

وعلمذمء  وكم     الموقعي  ع: هها القرار البيم اب  بمز 

 راسخو  آررو .

إن  و   صأ ل قاذ  لجذوء بعذ   صذحمب النبذي 

وقذد كذم  حمن  اعت إن  ثول،م   مم ُحكمذهفيجد    الفالنجمشي

وإبطمل  زاعم قريت البمطل  مدهم.إلثبم  حق،مفكملرا يو ئه؛

لملع،وا والمواثيق والماملحم ف بل و ت رط  يطلب،ذم الكفذمرف 

لي،م رير لإلسًلم والمعلمي ف والذمع عذ  قضذميمهمف واميذ  لذدين،م 

 ووطن،م؛ نمء  بقبول،م ا ال  البرعي .

ذم إًل  ولّمم اصفقت قبم ل قذريت الجمهليذ ف عذ:  ًل يجذدوا  ظلو ا

لاد مهدت يف »ف وقمل  نارو ف  ثنى ع: ذلك رسول اهلل 

ا ما أحب أن لي به ُحْمر الدََّعم  .«دار عبداهلل بن ،دعان حافآ

                                                           

اإلسًل ي برابط  العممل اإلسًل يف يف اورصه الحماي  عبرألف  المجمع الفق،ي انظر  قرار (1)

 19هذ الموالق 1409رنب  13المنعقدأل بمك  المكر  ف يف الفترأل    يوم ا حد 

مف حول 1989لبراير  26هذ الموالق 1409رنب  20مف إن يوم ا حد 1989لبراير 

 رواي  سلمم  رشدت )آيم  شيطمني (.

 .(ف و م بعدهم4/266ي ف ًلب  كثير )انظر  البداي  والن،م (2)

 (.13008(ف برقم  )6/596 ررنه البي،قي يف العن  الكبرى ) (3)



  

هها الحديث سند  صحيح لوًل  نه  رسلف »  قمل ا لبمين 

م ولك  له شواهد صقويهف و ررنه اإل مم  .« اد  رلوعا

اًلنضممم إن هيئ  ا  م المتحدألف وغيرهم    ال،يئم   :ثانًيا

م إن الطمغو ؛    ُكًلا يحكم بدستور بلد ف  والمجملس؛ ليس صحمكما

 ويتحفظ ع:  م يبمء.

إ  عمذ  يقذول ولّمم ُسذئل البذيم  حمذد بذ  عثيمذي 

 صحمكم إن الطمغو ؟اًلنضممم إن ا  م المتحدألف

لكٌل يحكم يف بلد  بمم يقتضذيه هها ليس باحيحف» نمب بقوله  

وغيذرهم لأهل اإلسًلم يحتكمو  إن الكتمب والعذن فالنظمم عندهمف

ا    يحكم بغير  م يحكم بذه وًل ُصجبر ا  م المتحدأل  حدا إن قوانين،مف

إًل    بمب المعمهدا  التي صقذع بذي  وليس اًلنضممم إلي،مفيف بًلا ف

 .«مي  والكفمرالمعل

     و مم يدل ع: صذح   ذم ذكذر  البذيم ابذ  عثيمذي  

المملك  العربي  الععواي  باذفت،م اولذ  إسذًل ي ف اسذتورهم الكتذمب 

                                                           

 (.58ف للغزا  بتحقيق ا لبمين )صألانظر  لقه العير (1)

هذف الموالق  10/5/1418(ف بتمريم 1608ف العدا  )«الدعوأل»انظر   جل   (2)

 م.11/9/1977



   

والعن ف صحفظت ع: كل  م يخملف اإلسذًلمف لمذ  ذلذك عذ: سذبيل 

 المثمل ًل الحار 

 ذذ  اإلعذذًل  العذذملمي  (16)صحفظذذت المملكذذ  عذذ: المذذماأل  - 

اإلنعم ف والذهت يذنىل عذ: العذممع بذملزواج بذي   ختلفذي  لحقوق

 ا ايم .

والتذي صعذمح بذملحق يف  (18)صحفظت المملك  ع: المماأل  -ب

 صغيير الدي .

المتعلق  بعرض الخذًل   (22)صحفظت المملك  ع: المماأل  -ج

حول صفعير وصطبيق اصفمقي  القضمء ع:  شكمل التمييذز العناذرت عذ: 

 .دولي  حكم   العدل ال

   ونوا الماملحم  واًلصفمقم  والمعمهدا   ع الكفمر  :ًاثالث

 نم ز للمالح  الرانح . -ببع   م لي،م    ميم ع: المعلمي -

 ع الكفمرف يف صلح الحديبي ف نذىل   و عمهدأل النبي 

                                                           

 ايعمبر 30 فهذ1427 الحج  ذو 10الجزيرأل بتمريم    قمًلا نبر يف صحيف  انظر (1)

 لحقوق الدو  والميثمق يالعملم اإلعًل (ف بعنوا   12511)  العدا فم2006

 .البقحمء  ناور عبدالوهمبف للدكتور/ نه المملك  و وقف اإلنعم 



  

 .يف الموموع

    ذ   صذى  ذ  قذريت إن النبذي »وكم     بنوا صلك المعمهدأل  

 ا بد ينه؛ يرّا  إلي،مف و   نذمء إن كفذمر قذريت  مذ  لمرا

 ؛ ًل ُيرّا إن المعلمي .كم   ع النبي 

م لعل  ثذل ذلذكف ورّا  م  علما لمم ظنك  ري الكريم  لو    حمكما

المعلم الفمّر بدينه    الكفمر إلي،مف بمقتضذى  عمهذدأل؟  ذم هذي راوا 

 ا لعملف التي سُيواَنُه هبم    بع  المتعجلي ؟!

ف واستمعك بغرز النبذي -صعمن-  يقبل ذلك إًل    ولقه اهلل إنه ل

 ف واقتدى هبديهف. 

ا بافت،م  نبع -الج،م  المعماي  لإلسًلم  :رابًعا وللملك  صحديدا

صتخه    التكفير بتلك المعمهدا  واًلصفمقم  ونحوهمف  -اإلسًلم

 ُسّلمم إلقحمم بع  الببمب المتعجلف مد اين،م ووطن،م.

الج،م  المعمايذ  لإلسذًلمف التذي صعذتقطب  ولئذك   ع    صلك

الببمبف هي التذي صتحذمكم إن الطواغيذتف ويذديرهم  عذداء اإلسذًلمف 

الببمبف بل وصامار حتى هواصف،م  المحمول  لور  ولئك وصامار آراء 

التحمق،م بتلك التنظيمم ف  مم يدل ع: الوصمي  علي،مف و نه ليس ل،م 

                                                           

 .(3/266انظر  زاا المعما يف هدت رير العبماف ًلب  القيم ) (1)



   

    ا  ر شيء.

 هنم يتخذهو   ولئذك البذبمب المذتحمسف  اواٍ  و    كرهمف 

للتكفير والتفجيرف وإذا انت،ى اورهم؛ سيتم الذتخلىل  ذن،مف ويقطذف 

 الثمرأل  عداُء اإلسًلم.

لليذذت البذذبمب َيُعذذو  هذذه  الحقيقذذ ف وًل يعذذلمو  عقذذول،م 

ا؛ سذي،ديه إن الحذقف   مص خص حص ٱُّ عدا ،مف وَ   علم اهلل ليذه ريذرا
 . َّجع مظ حط مض خض حض جض

 

                                                           

 .41 سورأل المم دألف آي   (1)



  

 

 

 

 

 

 للمسلمني كان إذا إال تصح ال البيعة أن دعواهم
 أو إقليم كل يف األئمة، تعدد إذا أما واحد، إمام
: قيل لو وحتى طاعة، وال مسع وال هلم، بيعة فال دولة،

 إذا بنفسه، بايع من على إال تصح ال فإنها األئمة، بتعدد
 من األئمة: »حلديث قرشيا؛ اإلمام كان

 .«قريش

                                                           

(ف وصححه ا لبمين كمم يف إرواء الغليل 12307 ررنه اإل مم  اد يف  عند  برقم  ) (1)

 ( وقد  س،ب يف ذكر طرقه هنمك.2/300)

 خلامسةاة هبشلا



   

 واجلواب عن ذلك كما يلي:

اعوى عدم صح  البيع ف إًل إذا كم  للمعلمي  إ ذمم واحذد  :أواًل

  رنم بملعمع والطمع  لم  صذأ ر  غير صحيح ف لإ  النبي 

ف وهها يبمل  م إذا صأ ر ع: إقليم  عي ف  و ع: علينمف ووًل  اهلل   رنم

حمايذث الذواراأل يف عموم المعذلمي ف ول،ذها لمذم شذرع الاذنعمين ا 

 ت  طمعُ  الخليف ف وكأ  المراا رليف   ت قطذر »العمع والطمع ف قمل  

   ا قطمرف إذ مل يجتمع النمس ع: رليفٍ  يف مجيع البًلا اإلسًل ي ف    

 ثنمء الدول  العبمسي ف بل استقل  هل كل إقلذيم بقذم ٍم بذأ ورهمف إذ لذو 

 .«اإلسًلمف لقلت لم دصه ُحِمل الحديث ع: رليف  انتمع عليه  هل

لملنمس  نه ز   اإل مم  اد إن اليومف  م انتمعوا ع: إ مم واحدف 

ومل يقل  حد    العلممءف    البيع  ًل صنعقدف إًل إذا كذم  الحذمكم إ م ذم 

 لجميع  قطمر المعلمي .

و قتضى هه  الدعوى     النمس  نه ز   اإل مم  اذد إن اليذومف 

                                                           

(ف 693 ررج البخمرت يف صحيحهف كتمب  ا ذا ف بمب  إ م   العبد والمونف برقم  ) (1)

 وأط عوا اسمعوا» قمل  ف    النبي    حديث  نس ب   ملك 

 . «زب بة رأسه  أن حبشي استعم  وإن

 (.2/374انظر  سبل العًلمف لأل ير الانعمين ) (2)



  

 عنمق،م بيع ف ليموصو   يت  نمهليذ ف و جذرا صاذور يموصو  وليس يف 

 ذلكف كمٍ  يف إبطمله.

   نذه إذا صعذهر    يكذو  وقد ذكر شيم اإلسًلم اب  صيمي  

للمعلمي  إ مم واحدف لكم  ل،م عدأل   م ف لكم  يجب ع: كل إ مم    

 .يقيم الحدواف ويعتويف الحقوق

نذه ز ذ  النذمُس  »  قمل البيم  حمذد بذ  عبذدالوهمب 

طويلف قبل اإل مم  ادف إن يو نم ههاف  م انتمعوا ع: إ مم واحذدف وًل 

يعرلو   حدا    العلممء ذكر    شيئام    ا حكمم ًل ياذح إًل بمإل ذمم 

 .«ا عظم

ًل بذذأس بتعذذدا ا  مذذ  والعذذًلطي ف »  وقذذمل البذذوكمين 

الهت ينفذه ويجب الطمع  لكل واحد  ن،م بعد البيع  له ع:  هل القطر 

ليه  وا ُر  ونواهيهف وكهلك صمحب القطر اآلررف لإذا قمم  ذ  ينمزعذه 

يف القطر الهت ثبت ليه وًليتهف وبميعه  هلهف كم  الحكم ليه     ُيقتل إذا 

مل يتبف وًل صجب ع:  هل القطر اآلرذر طمعتذه... لذمعر  هذهاف لإنذه 

الذ ف واع عنذك المنمسب للقواعد البرعي ف والمطمبق لمم صدل عليه ا 

                                                           

 (.34/176انظر   جموع الفتموى ) (1)

 (.9/5انظر  الدرر العني  ) (2)



   

 م ُيقمل يف  خملفتهف لإ  الفرق بي   م كمنت علي  الوًليذ  اإلسذًل ي  يف 

 ول اإلسًلمف و م هي عليه اآل ف  ومح    شذمس النذمرف و ذ   نكذر 

 .«ههاف ل،و  بمهتف ًل يعتحق    ُيخمطب بحج ؛  نه ًل يعقل،م

و نه  ز نذ  بعيذدألف  ذ  ز ذ  »  وقمل البيم اب  عثيمي  

 م ف والنمس  فترقو ف كل ن،ذ  ل،ذم إ ذممف وكذل إ ذمم  عذموع لذه ا 

و طمع بإمجمع المعلمي ف مل يقل  حد    المعلمي   إنه ًل صجب الطمع  

ا لجميع بًلا اإلسًلمف وًل يمك     يقول  حذد  إًل إذا كم  رليف  واحدا

ذلذك؛  نذه لذو قيذل هبذهاف  ذم بقذي  - ت      هل الرسوخ يف العلم–

آل  إ مم وًل   يرف ولمم  النمس كل،ذم  يتذ  نمهليذ ؛    للمعلمي  ا

 .«اإلنعم  إذا  م ف وليس يف عنقه بيع ؛ لإنه يمو   يت  نمهلي 

اعوى    البيع  ًل صاح إًل  م  بميع بنفعهف ًل اليل علي،مف  :ًاثاني

ف بل الدليل ع: رًل  هه  الدعوىف وذلك    الاحمب  

ومل يك  ذلك    كل لرا     لراا  فبميعوا الخليف   بم بكر 

ا   ف وإنمم     هل الحل والعقدف ولز ت البيع  بهلك مجيع 

 المعلمي ف كمم هو  علوم.

                                                           

 (.941العيل الجرارف للبوكمين )ص (1)

 (.6/648شرع ريمض الاملحي  ) (2)



  

  م البيعذ   لقذد اصفذق العلمذمء عذ:  نذه ًل »  قمل النووت 

ُيبترط لاحت،م كل النمسف وًل كل  هل الحل والعقذدف وإنمذم يبذترط 

 .«لممء والرؤسمء وونو  النمس بميع     صيعر انتممعه    الع

 م   ر اهلل بذه ورسذوله  ذ  »  قمل شيم اإلسًلم اب  صيمي  

طمع  وًلأل ا  ورف و نمصحت،مف وانٌب ع: اإلنعم ف وإ  مل يعمهذدهم 

عليهف وإ  مل يحلف ل،م ا يمم  المؤكدألف كمذم يجذب عليذه الاذلوا  

 ذر اهلل بذه الخمس والزكمأل والاذيمم وحذج البيذتف وغيذر ذلذك  مذم  

 .«   الطمع  ورسوله 

لذذيس  ذذ  شذذرط ثبذذو  اإل م ذذ     »  وقذذمل البذذوكمين 

يبميعه كذل  ذ  ياذلح للمبميعذ ف وًل  ذ  شذرط الطمعذ  عذ: الرنذل 

   يكذذو   ذذ  مجلذذ  المبذذميعي ف لذذإ  هذذها اًلشذذتراط يف ا  ذذري ف 

 ذذراوٌا بإمجذذمع المعذذلمي ف  ول،ذذم وآرذذرهمف سذذمبق،م وًلحق،ذذمف 

كم يف  عذذم ل الذذدي ف وإيقمع،ذذم عذذ:  ذذم يطذذمبق الذذر ت ولكذذّ  الذذتح

 .«المبني ع: غير  سمس؛ يفعُل  ثل هها

                                                           

 (.12/77شرع صحيح  علمف للنووت ) (1)

 (.35/9الفتموى ) جموع  (2)

 (.941العيل الجرارف للبوكمين )ص (3)



   

صقييد البيع  لم  كم     قريت غير صحيحف وا ال   :ًاثالث

البرعي  صدل ع:    غير القرشيف إذا صون لإ  له العمع والطمع ف و   

 صلك ا ال   م ييل 

ي والسمع والطاعاةي أوح كم بتاوع اهلل»  قوله  -1

ا حبش آا  .«وإن  ان عبدآ

اسمعوا وأط عواي وإن اساتعم  حبشاي »  قوله  -2

 .« أن رأسه زب بة

ر عا كم عبٌد جمّدع أسودي يااود م »  قوله  -3 إن ُأمم

 .«بكتاب اهللي فاسمعوا له وأط عوا

ا     صحمب هه  الدعموىف لروا  مم   ر اهلل به :ًارابع     كثيرا

هنى ف لوقعوا ليمم (وهو طمع  وًلأل ا  ورف واعتقما بيعت،م)ورسوله 

                                                           

 ررنه التر هت يف سننهف يف  بواب العلمف بمب   م نمء يف ا ره بملعن  وانتنمب  (1)

ف وصححه ا لبمين كمم يف «هها حديث حع  صحيح»(ف وقمل  2676البدعف برقم  )

 التعليق ع: سن  التر هت بها  الرقم.

 (.693صحيحهف كتمب  ا ذا ف بمب  إ م   العبد والمونف برقم  )  ررنه البخمرت يف (2)

 ررنه  علم يف صحيحهف كتمب  اإل مرألف بمب  ونوب طمع  ا  راء يف غير  عاي ف  (3)

 (.1838وصحريم،م يف المعاي ف برقم  )



  

وهو  الطمع  لقماأل ا حزاب والتنظيمم ف )عنه ورسوله  -صعمن-اهلل 

 .(واعتقما بيعم  نمهلي ف صتمُّ بعري  ون،مل 

وهكها كل     عرض ع  الحق؛ لإنه ُيبذت: بملبمطذلف وهذها  ذ  

 مئ خئ حئ جئ يي ٱُّ  عملذم  اهللف شؤم الهنوب والمعمصيف والمعمىف  
 .َّ هب مب خب حب جب هئ

 

 

 

                                                           

 .40سورأل النورف آي    (1)



   

 

 

 

 

، وقمعهم األمر للجهاد عطيل والةت دعواهم
ين، وتشويه اجلهاد بأنه فتنة، مع أن ترك اجلهاد هو اجملاهد

  ٰر ٰذ يي ُّٱتعاىل:  السقوط يف الفتنة، كما قال
يتكلم يف اجلهاد، هو الذي  والذي،  َّ ٰىٌّ

 ، وليس يف القصور!يف الثغور

 واجلواب عن ذلك كما يلي:

 -الج،ما وغيذر –الج،ما حكم شرعيف وا حكمم البرعي   :واًلأ

                                                           

 .49سورأل التوب ف آي    (1)

 لسادسةاة هبشلا



  

إنمم يتكلم لي،م  هل العلمف لملعممل يتكلم ع   حكذمم البذريع ف ليذتكلم 

اف بينمم صمحب ا  وال الكثيرأل ًل يجذوز  ف وإ  كم  لقيرا ع  الزكمأل  ثًلا

.   يتكلم بأحكمم الزكم  ألف إذا كم  نمهًلا

وهكها الج،ما هذو حكذم شذرعيف يذتكلم ليذه  هذل العلذمف وإ  

كذذمنوا يف بيذذوهتم و عذذمندهمف وًل يذذتكلم عذذ   حكم ذذه الج،ذذملف 

 واقذذع القتذذملف وهبذذها يتضذذح    اعذذواهم يف ذلذذكف وإ  كذذمنوا يف 

 علم. ليس علي،م  ثمرأل   

لو   الج،ما له شروطه وموابطهف والدعوأل إليه  وكول  انيًا:ث

ا  رف وهي    ارتامصهف وليعت آلحما الرعي ف وًل لبيمف وًل 

اإلماص ُ،ّدةي ُياات  ِمن »  لخطيب  عجدف وقد قمل النبي 

و  ر الج،ما  وكول إن اإل مم وانت،ما ف »   ف وقمل اب  قدا «وراله

 .«ويلزم الرعي  طمعته ليمم يرا     ذلك

ذم للماذملح لملهت يلزم الرعي ف هو طمع  اإل  ممف ليمم يذرا   حققا

البرعي ف وليس ل،م اًللتئم  عليهف  و الههمب إن   مك  الاراع بدو  
                                                           

  الج،ما والعيرف بمب  يقمصل    وراء اإل مم ويتقى  ررنه البخمرت يف صحيحهف كتمب (1)

 (.2957بهف برقم  )

 (.9/202)انظر  المغني  (2)



   

 إذنهف لضًلا ع   نمزعته ا  رف واهتم ه بتعطيل الج،ما.

الذذذهت يكذذذو  صحذذذت رايذذذ  و    ذذذر والج،ذذذما البذذذرعيف

ل،ذذمهم ننوانذذم مل ُيعّطذذلفللذذدلمع عذذ  ايذذن،م وبًلاهذذمفالمعذذلمي ف

-المملكذذذ  العربيذذذ  العذذذعواي –عذذذ: حذذذدوا وطننذذذملفالبواسذذذ

ُيدالعو  ع  الدي  والوط  والحر م .

و  ذذم  ذذم صفعلذذه التنظيمذذم  الجمهلذذ ف  ذذ  صفخذذيم للبذذبمب 

الاذذذغمر بم حز ذذذ  النمسذذذف ف والعذذذيمرا  المفخخذذذ ؛ ليقتلذذذوا 

 نفع،م و هلي،مف ويزعزعذوا   ذ  وطذن،مف للذيس ذلذك  ذ  الج،ذما 

وعذذدوا ف وإنذذرام وإلعذذماف والعبذذرأل  يف شذذيءف وإنمذذم هذذو بغذذي

 بملحقم ق ًل بملتمويه وقلب الحقم ق.

ف ل،ذو   الج،ما ليس هو القتمل لقطف بل هو  عذم  ذ  ذلذكثالثآا

يبمل كهلك ن،ما النفس  ع: صعلم العلمف والعمل بهف والدعوأل إليذهف 

 والابر ع: ا ذى ليه.

ُرطذوا ف  ويبمل  ن،ما البيطم ؛ بدلع  ذم يلقيذه البذيطم   ذ 

صؤات إن الغلو يف الدي ف وسلوك  علك الخذوارجف  و اًلنفذًل   ذ  

                                                           

 (.3/9) زاا المعما يف هدت رير العبماف ًلب  القيم  راصب الج،ما يف  انظر (1)



  

 الدي ف وسلوك  علك  هل الب،وا .

ويبذذمل  ن،ذذما  هذذل ا هذذواء والبذذدع  بذذملرا علذذي،مف وكبذذف 

 هت مت ٱُّ  -صعذمن-شب،مهتمف وإقم ذ  الحجذ  علذي،مف كمذم قذمل 
 ف  ت  بملقرآ . َّ حج مث

الوالدي ف واإلحعم  إلي،ممف كمذم  و   الج،ما يف سبيل اهلل  طمع 

ف لمم بمل هؤًلء الهي  يدعو  «فف هام فجاهد»  يف قوله 

حب الج،ذماف ًل ُيجمهذدو  يف طمعذ  والذدي،م؟! لمذمذا يخرنذو  إن 

  مك  الاراعف بدو  إذ  والدي،مف وُيهيقو  والدي،م  صذنم  ال،مذوم 

 والغموم والعهاب وا  راض؟

ف وصحذت الج،ما  ع النبي   مل يعلموا    رنًل رغب

ي - رايته    ر  رسذول  -وليس صحت رايمِ  صنظيمم  ِعم 

   يرنع إن والديهف اللهي  رلف،مم يبكيم ف وقمل له   اهلل 

 .ارنع إلي،ممف لأمحك،مم كمم  بكيت،مم

                                                           

 .52سورأل الفرقم ف آي    (1)

بإذ  ا بوي ف برقم   ررنه البخمرت يف صحيحهف كتمب  الج،ما والعيرف بمب  الج،ما  (2)

(ف و علم يف صحيحهف كتمب  البر والال  واآلاابف بمب  بر الوالدي  و هنمم 3004)

 (.2549 حق بهف برقم  )

ف برقم  يف الرنل يغزو و بوا  كمرهم ف بمب    الج،ماف كتمبسننهيف   بو ااوا ررنه  (3)
= 



   

هه  ناوص وامح   حكم  يف شأ  الج،ماف لكذ   هذل الزيذ ف 

اعف  عرمذذوا عن،ذذمف وصذذمروا  مذذ  يزنذذو  البذذبمب إن   ذذمك  الاذذر

يبحثو  ع  المبتب،م  يف كًلم العلممء؛ لُيعمرمذوا هبذم المحكذم  ذ  

 كًل ،مف بل وُيعمرمو  هبم ا ال  البرعي .

و   ذلك  نقل،م ع  شيم اإلسًلم اب  صيمي ف  نذه قذمل يف بعذ  

ف وكذذها نقل،ذذم عذذ  البذذيم «ًل يبذذترط إذ  الوالذذد والغذذريم»كتبذذه  

ع  ب   حمد ب  عبدالوهمب     القول  بذأ  الج،ذما عبدالرا  ب  ح

 .ًل يجب إًل  ع إ مم  تبعف ُيعّد    الفري  يف الدي 

ًل ُحجذ  لي،مذم لمذ   راا هتيذيج البذبمب عذ: وهها  الذنقًل ف

 هنمم ُقطعم    سيمق،مم.وبًلاهمفووًلأل   رهمفوالدي،مف

العينيف وهو لملنقل ا ول  يتحدث ليه شيم اإلسًلم ع  الفرض 

 م إذا امهه العدوف  و حضر يف الافف  و استنفر  اإل ممف وهها ًل واقع 

 له اآل .

                                                           

 .  الرقموصححه ا لبمين كمم يف صعليقه ع: سن   بي ااوا بها(ف 2530)

 (.5/538انظر  الفتموى الكبرىف ًلب  صيمي  ) (1)

 (.8/199انظر  الدرر العني  يف ا نوب  النجدي  ) (2)



  

ل،م هي بًلانم المملك  العربي  العذعواي ف صحذمرب ا عذداء اآل  

ع: حدواهمف و ع هها لليس المبمرك  يف القتملف لرض عي  عذ: كذل 

ل،ذم حذدواهمف   واط  قمارف لكيف يكو  لرَض عي  يف بًلا بعيدأل عنمف

ونيوشذذ،م؟  م كيذذف يكذذو  لذذرض عذذي  يف المبذذمرك   ذذع صنظيمذذم  

 ي .م  و حزاب  تامرع ف صديرهم ن،م   عماي ف ول،م رايم  عُ 

م  ذ  هذؤًلء الذهي  يذههبو  إن صلذك الذبًلاف وصلذك  ثم إ  بعضا

 التنظيمم  والجممعم ف يرنع ُيقمصل  هله ووطنهف لأي  الج،ما؟

 ع: هه  الوقم ع المخملف  المؤلم ؟وكيف ُينّزل كًلم العلممء 

و  م النقل ع  البيم عبدالرا  ب  حع   لإنمم هو يتحدث عذ  

رّامهذم  ف لإ  رسول اهلل « بي نندل»و « بي باير»قا  

إن الكفمرف بمقتضى المعمهدألف لكمنم صحت قبض  ووًلي  الكفمرف وليس 

 .صحت قبض  النبي 

م ع  نفعذي،ممف ومل يناذرمهم لوقع بين،مم وبي  الكفمر قتملف  واالعا

بعبب المعمهدأل والمواثيق  ذع الكفذمرف رغذم  رسول اهلل 

                                                           

 والماملح  الج،ما يف البروطف بمب  البروطالبخمرت يف صحيحهف كتمب   م ررن، (1)

 (.2731ف برقم  )البروط وكتمب  الحرب  هل  ع



   

 من زن رن مم ٱُّ  -صعذذمن-حذذمنت،م للناذذرألف عمذذًل بقولذذه 
ف لذذًل يقذذمل  إ   بذذم َّني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

باير و بم نندلف ًل يجوز    ُيدالعم ع   نفعذ،مم؛ لعذدم ونذوا إ ذمم 

 ُيقمصلو   عه.

ل،ذل قذمل »قول البيم عبدالرا  ب  حع  نفعه  يدل ع: ذلك 

 .«   رطأصم يف قتمل قريت؛  نكم لعتم  ع إ مم؟النبي 

وعليهف لًل يجوز اًلستدًلل هبه  النقوًل  و  ثمل،ذم عذ: وقذم ع 

مف وًل يجوز قطع الكًلم ع  سيمقمصه.   ختلف  صمم ا

   م قول،م  قمع المجمهدي . :رابًعا

 هنم؟  «المجمهدي » لنقول   م المراا بذ

لإ  كم  المراا  بملمجمهدي   الهي  يدالعو  ع  اين،م ووطن،مف 

صحت راي  و    ر المعلمي ف ولق موابط الج،ما وشروطه البذرعي ف 

ل،ؤًلء ل،م المكمنذ  العمليذ ف والعذمع  الطيبذ ف والتقذدير البذمل ف  ذ  

رنذو     ذم الراعي والرعي ف وهها   ر  علوم ًل حمن  للتفايل ليهف ون

 عند اهلل ل،م رير و بقى.

                                                           

 .72سورأل ا نفملف آي    (1)

 (.8/200درر العني  يف ا نوب  النجدي  )ال (2)



  

و  م إ  كم  المراا بملمجمهدي   الذهي  يفتذمصو  عذ: و  ا  ذرف 

ذرو  المعذلمي ف  ليههبو  إن   مك  الاراع بدو  إذنهف ويعواو  ُيفج 

بأحز   نمسف ف وسيمرا   فخخ ف ويزعزعو  ا   ف وُيثيرو  الرعذب 

ني،ذم  ن،ذم   عمايذ  يف بًلا المعلمي ف و عمندهمف وينفذهو  صو

لبلدهمف لمم هؤًلء بمجمهدي ف وإنمذم هذم  فعذدو  يف ا رضف ل،ذم 

 رزت يف الحيمأل الدنيمف ول،م يف اآلررأل عهاب عظيم إ  مل يتوبوا.

 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه ٱُّاآلي  الكريم    :ًاخامس
ف نزلت يف المنملق الهت اعتهر ع  ن،ما بني ا صفر  َّٰى  ٰر

ا بخبي  اًللتتم  بنعمء بني  فصحت راي  النبي  عتهرا

 .ا صفر

وقذذد ا ب الزا غذذو  عذذ: صنزيذذل اآليذذم  التذذي نزلذذت يف الكفذذمر 

 والمنملقي ف ع: المعلمي .
                                                           

 .49سورأل التوب ف آي    (1)

 قمل(ف ولي،م  4/161(ف وصفعير اب  كثير )14/287انظر القا  يف  صفعير الطبرت ) (2)

  سلم  بني  ري قيس ب  للجد ن،مز ف يف وهو يومف ذا   اهلل رسول

 صفتنيف وًل   صأذ   و اهللف لرسو يم  لقمل «األحفر؟ بدي ،الد يف العاص ،د يا لك ه »

 بني نعمء ر يت إ   ربى وإين  نيف بملنعمء عجبم  شد رنل  م قو ي عر  لقد لواهلل

  .«لك أذنت قد»  وقمل  اهلل رسول عنه لأعرض. عن،   صبر ًل ا صفر



   

فل،ل ُصقمس رايذ  الج،ذما التذي رلع،ذم رسذول اهلل 

وانضم ل،م الاذحمب  والمؤ نذو ف برايذم   حذزاب وصنظيمذم  ِعّميذ  

؟!صديرهم ن،م   عماي  تامرع ف

 .إ  الفرق وامحف وًل قيمس  ع الفمرقف واهلل المعتعم 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 سساأُل من التحذير: ثانًيا
 .الفنت بها حتدث اليت



   

الراصد والمتابع للمراحل التي يمر هبا الشاب الذي لحق  بربق  

ا  الخوارج، يجد أنه مل يصل إىل هذه المرحلة، إال بعد أن ُملِئ قلبه حققدا

، عىل وطنه ومجتمعه ووالته، عبر سلسقلة مقا اسسقل الخاط قة  وغًلا

أهل اسهواء، ودعاة التهييج واإلثارة والفتا، ولو  الظالمة، التي يسلكها

استبان سبيلهم، وأسسهم الباطلقة، لمقا وققع ايهقا، وققد بقان حذيفقة 

    كاا الناساا ألونااسالالهلل اال لن ل»يقققوعاا لل

 .«ناخير،لوكستلأ ساهلع لناشر،لخم فةلأالودهللكسي

يريد أن يستبيا الشر ل ًل يقع ايه، أو يوقعه ايه أهقل  اهو 

-هواء، وهو ال يعلم طوقوا،م، وأسسقهم الشقريرة، وققد ققا  اه اس

 .َّ ىت نت متُّ  -تعاىل

ا لألمة، وبراءة للذمة، رغبت أن أحقذر مقا تلقأل اسسقل  ونصحا

 التي تقوم عليها الفتا، لعل اه أن ينفع هبا ما شاء ما عباده.

يف اإلثقارة دقد دولقة  وما تلأل اسسل التي تحصقل هبقا الفقتا

 ما ييل  المملكة العربية السعودية، التوحيد،

                                                           

ه، بتاب  المناق ، باب  عًلمات النبوة يف اإلسًلم، برقم  حأطرجه البخاري يف صحي (1)

(، ومسلم يف صحيحه، بتاب  اإلمارة، باب وجوب مًلزمة مجاعة المسلميا 3606)

 (.1847عند ظهور الفتا، برقم  )

 .55سورة اسنعام، آية   (2)



  

 

 

 

 

 

حسنات الدولة وفضائلها، وتضخيم تم ك
  خطاءاأل

يعلم أهل اسهواء والفتا، أن الشاب ذا التديا الفوري، المتفائقل 

بمققا يققراه مققا إنجققازات ومكتسققبات يف وطنققه، المتصققال  مققع نفسققه 

ووطنقه  ومجتمعه، السامل ما التوجسات والظنون السي ة، المح  لدينه

قا، القم يخقرج مقا  وقادته، الذي يعلم أن اإلسًلم بله له جقادة ومنهجا

سعته إىل قوال  اسحزاب والجماعات الضيقة، وعلم أن الراسقخيا يف 

العلم هم ورثة اسنبياء، اجعلهقم هقم المرجقع يف المسقائل الشقرعية، 

وقضايا اسمة المصيرية، هذا النوع ما الشباب، ليل ما السهل تحويله 

 ىل شاب متشائم محبط.إ

 واُلأ



   

إىل تسقويد المشقهد أمقام  –هقداهم اه–ولذلأل يلجأ دعاة الفتا

مل تقققم بالواجقق  ومل تنصققر قضققايا  –يف نظققرهم–الشققباب، االدولققة 

المسلميا، ومل تقق  مقع القضقايا العادلقة، والفسقاد المقاا واإلداري 

 منتشر، والظلم واقع، والسابت عا هذا الواقع آثم.

جابيات  هي لذر الرماد يف العيون، وبعضقها للريقاء وما يقع ما إي

 والسمعة، وليل هناك ما يستح  اإلشادة.

يف هذا الجو المشحون ُيخَتو  الشباب، وُتَغير قناعا،م الفورية، 

 ايكونوا دد مجتمعهم ووطنهم.

وعقىل  –وهم بثر يف هذا البلد–والواج  عىل دعاة الخير والهدى

قًلم بذلأل، أن يقوموا بما أوج  اه علقيهم، اآلباء والمربيا ومحلة اس

 وأال يتربوا أبناءهم ُيتخوفون ما حولهم وهم ينظرون.

ابًلدنا المملكة العربية السعودية وقاد،ا، لهقم اضقائل، وأعمقا  

ر هبقذه القنعم  طيرية بالجبا ، نفع اه هبا العباد والبًلد، المقاذا ال ُنقذب 

ينهم ووطنهم وقاد،م، ولمقاذا ُتضقخم العظيمة، لينشأ أبناؤنا محبيا لد

 اسطواء، وأحيانا ُتخَتل ؟

نحا ال نقو   إن بًلدنا ال يوجد ايها أطواء، وال نقو   ال يوجقد 

 ايها اساد ماا وإداري.



  

 بل نقو   إن اسطواء موجودة.

  عندما أنشقأ المحقابم الشقرعية وديقوان -واقه اه –ووا اسمر 

عالجة اسطواء، ورد المظامل إىل أهلها، وقبل المظامل، إنما اعل ذلأل، لم

، وعندما أنشقأ مكااحقة الفسقاد، وجعقل -تعاىل-ذلأل امتثاالا سمر اه 

رئيسها مرتبواقا بقه مباشقرة، إنمقا اعقل ذلقأل لمعالجقة الفسقاد المقاا 

 واإلداري.

أنه ال يسلم مجتمع ما طوأ أو منكر، بل حتى : وكل عاقل يعلم

، وهنقاك أطواء، اهناك ما زنقىوقع ايه  مجتمع النبي 

 .، وهناك ما شرب الخمرما سرق

ا لمقلء القلقوب  ااسطواء موجودة، لكا ال يجوز أن تتخذ سقلما

                                                           

، أطرجها البخاري يف صحيحه، بتاب  الحدود، بما يف قصة ماعز با مالأل  (1)

(، ومسلم يف 6824باب  هل يقو  اإلمام للمقر  لعلأل غمزت أو لمست، برقم  )

 .(1692صحيحه، بتاب  الحدود، باب  ما اعترف عىل نفسه بالزنى، برقم  )

زومية التي بانت تسرق المتاع، أطرجها مسلم يف صحيحه، بما يف قصة المرأة المخ (2)

 .(1688بتاب  الحدود، باب  قوع السارق الشري  وغيره، برقم  )

ا»بما يف قصة الصحابي الذي بان يشرب الخمر واسمه عبداه ويلق   (3) ، وقد «محارا

، أطرجها البخاري يف صحيحه، بتاب  الحدود، باب  ما جلده النبي 

 .(6780عا شارب الخمر، وأنه ليل بخارج ما الملة، برقم  )يكره ما ل



   

ا وغًلا عىل الوطا وقادته، باسم الديا، بينما الديا بقر  مقا هقذا  حقدا

 المسلأل.

ا، للعامل الراسق  المصقل ، الناصق   إن لدينا مثاالا إيجابياا معاصرا

ال تكقاد أي  دينه ووطنه، وهو سماحة الشي  عبدالعزيز با باز ل

بلمة يلقيها، تخلو ما التذبير بفضائل هذه الدولقة، وقاد،قا، والقدعاء 

قا  ٍ  مقا القدنيا، وإنمقا قياما لهم، وهو عندما يفعل ذلأل، ال يفعله لعقر

ا للخل    .-هكذا نحسبه–بالواج ، وقوالا بالعد ، ونصحا

ه اسساس الذي بناه أهل اسهواء، وهو يهدم هذ وهو هبذا 

بتم اضائل الدولة، وتضخيم أطوائها، احقري بالقدعاة والمقربيا، أن 

يقتدوا به يف ذلأل، ليرس  يف أذهان الشقباب اضقائل دولقتهم، ايحبقوا 

 دينهم ووطنهم ووالة أمرهم.

بعققد أن ذبققر ثمققرات دعققوة الشققي  محمققد بققا  يقققو  

لقدعوة اإلسقًلمية التقي دعقا إليهقا عبدالوهاب اإلصًلحية، التي هي ا

 وصحابته الكرام وسل  هقذه اسمقة، يققو   رسو  اه 

قا آمنقوا » وبان ما أقوى أسباب نجاح هذه الدعوة أن هيأ اه لهقا حكاما

ا مقا  هبا، ونصروها، وآزروا دعا،ا، ذلكم هم الحكام ما آ  سعود بدءا

دية ثقم مؤسل الدولة السقعو اإلمام المجاهد محمد با سعود 



  

 .«أبنائه ما بعده

ويقو  مبيناا ثمقرات دعقوة التوحيقد، وأن ققادة هقذه القبًلد هقم 

أثمرت ثمرات عظيمة... مما جعل بعق  المقؤرطيا » المؤيدون لها 

قا بأحكقام  قا تاما لهذه الدعوة يقو   إن التاري  اإلسًلمي مل يشهد التزاما

السقعودية، التقي  اإلسًلم، بما شهدته الجزيرة العربية، يف ظقل الدولقة

أيدت هذه الدعوة، ودااعت عنهقا، وال تقزا  هقذه القبًلد، والحمقد ه 

ا عقا  ا يف العيش، وُبعقدا ا ورغدا تنعم بثمرات هذه الدعوة، أمناا واستقرارا

 .«الفتا والخرااات

ا  هذه الدولة السعودية، دولقة مباربقة، نصقر اه هبقا » ويقو  أيضا

هبقا الكلمقة، وقضقى هبقا عقىل أسقباب الح ، ونصر هبا القديا، ومجقع 

الفساد، وأّما باه هبا البًلد، وحصل هبا ما النعم العظيمة ما ال يحصيه 

ل.«إال اه

العداء لهذه الدولة، عداء » ويقو  مبينا قيمة هذه الدولة السعودية 

                                                           

 (.1/380مجموع اتاوى سماحة الشي  عبدالعزيز با باز ) (1)

 (.1/380) لمصدر الساب ا (2)

 (.9/98المصدر الساب  ) (3)



   

 .«للح ، عداء للتوحيد

لدولقة اهذا بًلٌم محكم، ما عامل راس  زاهد، ينص ايه  أن هذه ا

السعودية التي تنصر التوحيد، ال يعاديها إال أعقداء التوحيقد، اليتق  اه 

 ما يعادي هذه الدولة، ويثير الشباب عليها، ل ًل يكون عدوا للتوحيد.

 إن»وقا  أحد علماء السند، وهو  حكيم محمد أشقرف سقندهو  

 بتنفيقذ قاطبقة اإلسقًلم دو  بقيا مقا انفردت العربية السعودية الدولة

 الرسققو  عهققد يف بانققت بمققا بًلدهققا، يف والسققنة الكتققاب أحكققام

 لها، دستوراا  هبما ورديت بعده، ما الراشديا والخلفاء 

 النفقوس، وسقًلمة اسمقا، مقا ايهقا حصل اإلسًلم نظام نفوذ وببربة

 .«بله العامل يف نظيره يوجد ال ما واسعراٍ واسموا 

، باإلدقااة إىل تحقيق  إن ما مجلة اضائل هقذه الدولقة المباربقة

 التوحيد، والدعوة إليه، وتحكيم الشريعة اإلسًلمية ما ييل 

 

                                                           

  انظر  مجموع اتاوى سماحة الشيتسجيل بصوت الشي  منشور عىل الشبكة، و (1)

 .وما بعدها (1/380عبدالعزيز با باز )

 .(27ينظر بتاب  أبمل البيان )ص (2)



  

 :والوالية اجلماعة نعمة – 1

حيا مقا القدهر  -بما ذبر بع  المؤرطيا –لقد مّر عىل الناس 

انحل ايه نظام الجماعقة والسقمع  قبل مجيء الملأل عبدالعزيز 

د، وتعذرت اسسفار بيا والواعة، وتوايرت شرور الفتا يف غال  البًل

قا، وثقارت الفقتا والقتقل  البلدان، وصار الرجقل يف بيتقه وجقًلا مخواا

 والقتا ، وتذبر الناس ما بيا أسًلاهم، ما الضغائا الخبيثة القديمة.

بنعمة االجتماع، تحقت  –وله الحمد والشكر–لكا اه أنعم علينا 

د بعقد اجمقع اه بقه أهقل هقذه القبًل والية الملأل عبقدالعزيز 

الفرقة، وزالت الفتا والشرور، وتيسرت اسسفار بقيا البلقدان، وصقار 

الرجل يساار ما أقصى شقما  المملكقة إىل أقصقى جنوهبقا ال يخقاف 

ا، وتآلفت اسسر والقبائل، اأصبحوا بنعمقة اه إطوانقا، اجقزى  مخلوقا

 -بعد اه-اه الملأل عبدالعزيز وأسًلاه وذريته طيرا، لقد بان اضلهم 

 عىل أهل هذه البًلد ببيرا.

أليست هذه نعمة امتا اه هبا علينا؟ أليل مقا الواجق  أن نقذّبر 

أبناءنا أمهية االجتماع والسمع والواعة، واسما واالستقرار، وطوقورة 

طرق السفينة جراء القدح بالوطا وقادته، ل ًل يحصل لنا ما حصل لما 

 واعة.قبلنا، عندما انحل نظام الجماعة والسمع وال



   

 خدمة احلرمني، وضيوف الرمحن: -2

التققي  –المملكققة العربيققة السققعودية–هققذه الدولققة المباربققة 

ا-يقققا  عنهققا  ققا وزورا مل تقققم بالواجقق ، ومل تكققا مققع قضققايا  –ظلما

المسلميا، ُتجن قد بقل طاقا،قا لخدمقة المسقلميا مقا أنحقاء العقامل، 

 الحققرميا، الققذيا يقققدمون للحققج والعمققرة والزيققارة، ومققا ُيشققاهد يف

ما توسقعات هائلقة، واهتمقام بقالو، هقو حسقنة عظيمقة، اطقتص اه 

هبا هذه القبًلد وقاد،قا، ولقو مل يكقا لهقذه الدولقة المباربقة، إال هقذا 

 العمل الخيري الجبار، لكفى به اضًلا وشرااا. 

 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف: -3

ا عمقل طيقري ال نظيقر لقه يف العقامل بلقه، وهقو طدمقة  وهذا أيضا

لإلسققًلم والمسققلميا، يف مجيققع أنحققاء العققامل، تصققل طاقققة المجمققع 

اإلنتاجيققة، مققا يزيققد عققىل عشققرة مًليققيا نسققخة، مققا مختلقق  

اإلصقققدارات سقققنويا، ووصقققل عقققدد اإلصقققدارات إىل أبثقققر مقققا 

ا، موزعققة بققيا مصققاح  باملققة، وأجققزاء، وترمجققات  (160) إصققدارا

إلدققااة إىل تسققجيًلت، ويعمققل يف معققاا القققرآن إىل لغققات العققامل، با

شقخص مقا بقيا  (1700)نحقو  -تعقاىل-المجمع لخدمقة بتقاب اه 



  

 .علماء وأساتذة جامعات وإدارييا وانييا

اهذا عمل جبار مشّرف تقوم به الدولقة السقعودية، بمقا أن دعقم 

السعودية للمسلميا وقضاياهم، يف أنحاء العامل، ال ُينكره إال مقا ظلقم 

 جدا حصر ذلأل.  نفسه، ويصع 

واآلن أمر طادم الحرميا الشريفيا الملأل سلمان بقا عبقدالعزيز   

بإنشاء مجمع الملأل سلمان للحديث النبوي، وهذا أعظقم  -واقه اه-

 دليل عىل عناية الدولة السعودية بالكتاب والسنة.

 اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية: -4

ية، يدرسون العقيقدة جنس (185)يدرس ايها طًلب ما أبثر ما 

الصحيحة، عىل حساب المملكة، ثقم يعقودون إىل بًلدهقم دعقاة طيقر 

 .، بما هو الشأن يف جامعات المملكة اسطرىورشد

اكي  ُتكتم مثل هذه الحسنات، والفضائل التي يصع  اإلحاطقة 

 هبا، ويقا   عكل ذلأل.
                                                           

انظر نبذة عا المجمع عىل الموقع الرسمي لمجمع الملأل اهد لوباعة المصح   (1)

 الشري  عىل الرابط التاا  

(http://qurancomplex.gov.sa/Display.asp?section=7&l=arb&f=no
bza33&trans=). 



   

 وما المستفيد ما ذلأل؟

 نب مب زب ٱُّ  -تعقققاىل-وهقققل هقققذا يتوااققق  مقققع ققققو  اه 
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّ، وقولققه  َّىب
 يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّ، وقولققققه   َّ رب يئ
 جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت مبهب
 . َّ خض حض جض مص خص  حص خسمس حس مخجس

ا، عا التذبير هبذه المكتسقبات  وهل يلي  أن نضرب الذبر صفحا

 ت، وُنربز عىل تضخيم اسطواء واطتًلقها؟!والحسنا

. 

 

 

                                                           

 .90لنحل آية  سورة ا (1)

 .135سورة النساء، آية   (2)
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  الشباب دور العلماء واحلكامعطاء إ

 

الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان، جاءت بماا يوااقا  

مع الفطرة، ويصلح البالد والعباد، قال واجب مع العجا،، و  ككليا  

كركه ماا بما   يطاق، والمشقة كجلب الويسير، ومن حسن إسالم المرء 

   يعنيه.

وقد راعت الشريعة اإلسالمية اإلمكانات والقدرات، قكال  ينا،  

 . «أنزلوا الناس منازهلم»من،لوه، كما يف الحديث: 

                                                           

أخرجه أبا داود يف سننه، كواب: األدب، باب: يف كن،يل الناس منازلهم، برقم:  (1)

 كما يف كحقيقه عىل سنن أبي داود. طاألرناؤو(، وحسنه الشيخ شعيب 4842)

 انًياث



   

والناظر يف األدلة الشرعية، يجد أهناا أعطات كال حق حا  حقاه، 

قايل األمر: له حقاق   يجاز أن ينازعاه ولكل مسؤوليوه وصالحياكه،

 يفوتاات عليااه أحااد، قالجهاااد ماكااا  لااايل األماار، قيهااا أحااد، و 

والمعاهاادات وا كفاقااات الدوليااة منا ااة بااايل األماار، كمااا أن عليااه 

 واجبات لرعيوه ومسؤوليات، كلي  بمكانوه وإماموه.

كما أن للراسخين يف العلم حقاًقا، كاجب احوارامهم، والرجاا  

 إليهم يف المسائل الشرعية.

العقيدة الصاحيحة، وهداياة األماة إ  وعليهم مسؤوليات يف نشر 

سنة سيد المرسلين، قكل مسؤو  حساب مقاماه، وهكااا الرعياة مان 

الشباب والرجا  والنسااء والخادم وريارهم، مساؤولان عماا كحات 

 أيديهم ققط،   يجاز إقحامهم قيما ليس من شؤوهنم. 

كلكم راع، وكلكمم مؤملوع  مع ر ، م ، »: قا  

 م ، والجلمر راع أ أهلم  ومؤملوع  مع اإلمام راع ومؤلوع  مع ر ،

ر ،  ، والمجأة را ،ة أ ب،ت زولها ومؤلولة  ع ر ، ها، والخادم راع 

 .«أ ماع س،ده ومؤلوع  ع ر ،  ، وكلكم راع ومؤلوع  ع ر ،  

                                                           

الجمعة يف القرى والمدن، برقم: أخرجه البخارق يف صحيحه، كواب: الجمعة، باب:  (1)

(893.) 



  

يف هااا  كجد أن النباي  -أيها القارئ الكريم-قانظر 

 الحديث جعل الرجل را  يف بيوه، ومسؤو  عنهم.

ب يف بيت أبيه ها كحات رعاياة والادل، لاه حا  الرعاياة وكل شا

  يصاح اخوطاقاه مان والادل الااق يرعاال، -والعناية، وحسن الوربية 

كما أن عليه لاالديه واجاب  -وجعله مسؤوً  عن الناس خارج الا ن

 الطاعة واإلحسان والبر.

وهباا ينشأ الشاب محاً ا بالرعاية والعناية من والديه، ومجومعاه، 

نه، وقيادكه، مماا يكاان لاه أحسان األ ار يف ا ساوقرار النفساي، وو 

 وا نوماء لدينه ومجومعه وو نه.

لان الشباب ما    اقة لهام باه، حم  ي   –هداهم اهلل–إ  أن البعض 

ويقحماااهنم يف الاادخا  يف مااا   يعناايهم، ويع،لاااهنم عاان و اانهم 

وهماا  ن،ودولوهم وعلمائهم، ويربطاهنم با ءات خارج حادود الاا 

.المؤلك هو أحد األسس ال ي تقوم  ل،ها الف ع

يامهانااه أنااه مسااؤو  عاان اإلسااالم  –هااداهم اهلل–حلااأ أهناام 

والمسلمين يف أنحاء العامل، قها مسؤو  عن أق مسالم يخار صاريًعا يف 

 كشمير أو بارما أو الفلبين، أو أق بلد يف العامل.

ان خارج حدود مسؤو  عن القضايا الوي كك –يف نظرهم–كما أنه 



   

و نه، سااء كانت بين األح،اب اإلسالمية نفسها، أو بينها وبين حكاام 

 كلأ الدو .

ويقالان: أرض اإلسالم يف أق بلد هاي الاا ن الحقيقاي، وهام 

مسؤولان عنها، و  عبرة هبال األو ان، الوي لكل و ان قيهاا حااكم، 

 ولها حدود، و  عبرة بوعدد األئمة.

رأيناا عا في، المخاال  لددلاة الشارعية،ونويجة لهاا الشحن ال

الشاب الاق كان هادئا صالًحا، رأينال بعد هاا الشحن والوهييج، يومارد 

عىل والديه وأسركه وو نه، ويكاان و ؤل واهوماماه لمان هام خاارج 

حاادود الااا ن،  اام كضااي  الاادائرة قيكااان ا ركباااط، لاايس لجميااع 

ن المسلمين، أو حا،ب المسلمين خارج الا ن، وإنما لجماعة معينة م

معين خارج الا ن، أو كنظيم معين، وبالوايل ككان مااقفاه ليسات ماع 

مااق  دولوه وعلمائه وو نه، وإنما مع كلأ الجماعة، أو حاك الح،ب، 

 أو الونظيم، خارج حدود الا ن.

يقنات يف مساجدل  –وإن كاناا قلة–ولالأ ي شاهد بعض الشباب 

أو أشخاص قولاا خارج الحدود،  دون إحٍن من إدارة المساجد لشخص

بينما   يفعل حلأ عندما يسوشهد جناد هاا الا ن، حوى لا   لب مناه 

 حلأ.



  

ويلقي خطبة عن أحداث خارج الا ن، ربما   يعرف كفصيالهتا، 

بينما كقع أحداث إرهابية إجرامية يف و نه، و  يوحدث عنها، وكأهنا   

 كعنيه.

 قما كفسير حلأ؟

يهيج الشباب، ويحملهم ما    اقة لهم به، ويقطع  من:فليتق اهلل

صلوهم بعلمائهم وو هتم وو نهم ومجومعهم، قإن جنايوه عظيمة.

من يعويل المنبر، قيحمل المسومعين مآسي إخااهنم  :وليتق اهلل

قولان، وكنوهأ أعراضهم،  خارج حدود الا ن، مردًدا إخاانكم ي 

 احا قدموم لهم؟وك سفأ دماؤهم، وأنوم هاهنا قاعدون، قم

 اام ينهااي خطبوااه، بعااد أن أشااعل العاا اا ، دون أن ياااكر مااا 

المطلاب منهم، ومل يبين شروط الجهاد، و  أحكام النصرة، و  الراية 

قاكل كحوها.  الوي ي 

قليس هاا المسلأ من الحكمة، كما أناه لايس مان الحكماة ماا 

ق خطاأ يفعله البعض من اسودرار عاا   الشباب بالبكاء عند وجاد أ

قارن بكبائر ومابقات يفعلها  أو منكر يف و نه، وإن كان حلأ الخطأ   ي 

 ، و  ينكر عليهم.بعض األح،اب الوي يوعا   معها



   

قال حاجة للوهايل والبكاء، وكأن النااس هلكااا، ويف الحاديث: 

، قااالمنكر يعااالج بالنصااح، «فهممو أهلكهممم مممع لمماع هلممك النمماس»

وليس بإ اارة الشاباب  ة بالوي هي أحسن،والماعظة الحسنة، والمجادل

 عىل و هتم بالنحيب والبكاء، بسبب وجاد خطأ أو منكر.

وكثير من الناس إحا رأى المنكر، أو » قا  شيخ اإلسالم ابن كيمية:

َكغي ر كثير من أحاا  الناس، ج،  وَكلَّ وناَح، كما يناح أهل المصائب، 

واكل، والثباات عاىل ديان وها منهي عن هاا، بل ها مأمار بالصبر وال

اإلسالم، وأن يؤمن أن اهلل مع الاين اكقاا والااين هام محسانان، وأن 

العاقبة للموقين، وأن ما يصيبه قها باناباه، قليصابر إن وعاد اهلل حا ، 

 .«وليسوغفر لانبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي واإلبكار

م، و  أ  ك ْسَوَغلَّ عاا    الشباب ضد دينهم وو نه:فاملرجو

ي عطاا دور العلماء، و  دور الحكام، قالكالم يف الشريعة: إنما ها 

للعلماء وليس للشباب، وأمار السياسة وا كفاقات والحروب 

فاا  والمعاهدات مع الدو  إنما هي للحكام، وليست للشباب، ققد ك 

                                                           

أخرجه مسلم يف صحيحه، كواب: البر والصلة واآلداب، باب: النهي عن قا  هلأ  (1)

 (.2623الناس، برقم: )

 (.18/295مجما  الفواوى ) (2)



  

المؤنة، قلي،ماا العاقية، قإن العاقية   يعدلها شيء، وعليهم الصبر قما 

 عطي أحد  عطاًء خيرا وأوسع من الصبر.أ  

 

 



   

 

 

 

 

 

  السبئيةلبدعة ا

 

وهي الطعُن يف الوالة، تحت شعار األمر  :البدعة السبئية

 بالمعروف والنهي عن المنكر، والمطالبة باإلصالح، ودعم الحريات.

، وأصله من اليمن، كان يهوديا، هذه البدعة بدأها عبداهلل بن سبأ

افضًيا، وأظهر اإلسالم؛ للكيد له وألهله، فصار يطووف بالبلودان، ثم ر

، موودعًيا يطعوون يف امووام المنوولمين، الالياووة الراشوود ع مووان 
                                                           

 أهل من أصله ،الرافضة من الغالة وهم (النبئية) اليه يننب الذي سبأ بن عبداهللهو:  (1)

 األئمة طاعة عن ليلاتهم المنلمين بالد وطاف اإلسالم وأظهر اوديً يه كان ،اليمن

انظر: تاريخ  .عاان بن ع مان زمن يف لذلك دمشق دخل وقد ،الشر بينهم ويدخل

 (.365(، والملل والنحل للشهرستاين )ص29/3دمشق، البن عناكر )

 الًثاث



  

 المطالبة باإلصالح، واعطاء الحقوق ألهلها.

وأطلق قاعدته النبئية المشهورة، التي وضعها ألتباعه، ممون أراد 

ألمرو ارمعروواو ا عيهر  أظهروا   »أن ي يرهم عىل والهتم، وهي قوله: 

.«عن  عريكو، ا عطون يف أمو ئكم، تستريلو  قلوب  عيمس

فكان من نتيجة ذلك، أن ُملئت بعو  القلووح دقوًدا عوىل أميور 

التوي ينشورو ا -، وكان من ادعاءاته وأتباعوه المؤمنين ع مان 

، مل ُيصول  هبودف اإلثوارة، أن ع موان بون عاوان  -بين الناس

وأ أقاربوه، وأضوام المواا العوام، وصواروا األخطاء يف عما له، وأنوه ولى

يتحدثون بذلك، دتأ اناجور بعو  الهمول الرعوام، فقتلووا الالياوة 

، وهو المبشر بالجنة، صوادب رسووا الراشد ع مان بن عاان 

 ، وصهره عىل ابنتيه.اهلل 

ا قدم الماندون الذين »: قاا شيخ اإلسالم ابن تيمية ولمى

، وشكوا أمورا أزالها كلها ع مان، دتوأ انوه أرادوا قتل ع مان 

أجاهبم اىل عزا من يريدون عزله، واىل أن مااتي  بيت الماا ُتعطأ لمن 

مصصتموه »: يرتضونه، ومل يبق لهم طلٌب، ولهذا قالت عائشة 

                                                           

 (.340/ 4أخرجه الطبري يف تاريخ الرسل ) (1)



   

 .«كما يمص ال وح، ثم عمدتم اليه فقتلتموه

النيئة،  أن الحاقدين أصحاح الغايات :والعربة من هذه احلادثة

نوا، فإنه  بوا وُمكى والمناهل المنحرفة، مهما ُدققت طلباهتم، ومهما ُقرى

 ال خير فيهم، وال ُتؤمن بوائقهم.

 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّفهووووم ُيانوووودون، 
، فيقولووون: أن اإلصووالح ال يووتم اال بتعريووة الحكووام، َّ زنمن

 والطعن فيهم، وأن هوذا مون األمور بوالمعروف والنهوي عون المنكور،

والصدم بالحق، فيصدقهم َمن ُيحنن الظن هبوم، ممون قولى دظوه مون 

معرفة النصوص الشرعية، والعمل هبا يف التعامول موا الووالة، وجهول 

 دقيقة أهدافهم.

ال »البن سعد، أنا أبا معبود، قواا:  «الطبقات الكبرى»وقد جاء يف 

اين »: ، فقيل له: أَو أعنَْت عىل دمه؟ فقواا«ُأعين عىل دم أدد بعد ع مان

 «أُعدى ذكر مناوئه اعانًة عىل دمه

                                                           

 (.6/248)منهاج الننة النبوية  (1)

 .11سورة البقرة، آية:  (2)

 (.3/58الطبقات الكبرى، البن سعد ) (3)



  

اعذعك: فإن تيفيو  عقلوب على االة  ألمور، هو أحد  ألسس  عت  

 .حتصل هبم  عفتن

اهلل اهلل يف فهوم مونهل النول  »: قاا الشيخ ابون ع يموين 

الصال  يف التعامل ما النلطان، وأال ُيتاذ من أخطاء النولطان سوبيال 

فهرذ  عرين اىل تنايور القلووح عون والة األموور، إلثارة الناس عليوه، و

 .« عرفسدة، اأحد  ألسس  عت  حتصل هبم  عفتية اين  عيمس

فالطعن يف والة أمور، والتهوين من شأ م، اساءة للمجتما كلوه، 

 واخالا بأمنه، وسبٌب لتمرد الناس، ودصوا الاوضأ.

ولوي  واإلصالح له طرقه الشرعية، الواردة يف الكتواح والنونة، 

 منها الطعن والنب، والتحريش والتهييل.

لوي  مون مونهل النول  التشوهير »: قاا الشيخ ابن بواز

بعيوح الوالة، وذكر ذلك عىل المنابر؛ ألن ذلوك ُياضوي اىل الاوضوأ، 

وعدم النما والطاعة يف المعروف، وياضي اىل الاوو  الوذي يضور 

ة فيما بينهم وبوين وال يناا، ولكن الطريقة المتبعة عند النل ؛ النصيح

النلطان، والكتابة اليه، أو االتصاا بالعلماء الذين يتصولون بوه، دتوأ 

                                                           

 (.29)ص دقوق الراعي والرعية، لاضيلة الشيخ محمد صال  الع يمين  (1)



   

وا وقعوت الاتنوة يف عهود ع موان  ه اىل الاير... ولمى ، قواا ُيوجى

: أال ُتكلىوم ع موان؟ فقواا: انكوم بع  الناس ألسامة بن زيد 

ه، دون أن ترون أين ال ُأكلمه اال ُأسمعكم؟ انىوي ُأكلىموه فيموا بينوي وبينو

أفتت  أمرا، ال أدوب أن أكوون أوا مون افتتحوه، ولموا فوت  الاووارج 

اأنكوا  على عثامن عليرم، ، الجهاا باح الشر، يف زمان ع مان 

، عُظرت  عفتية ا عقتمل ا عفسمد،  عذي ال يز ل  عيمس يف آثمره إعرى  عيرو 

؛ دتأ دصلت الاتنة بين عيل ومعاويوة، وُقتول ع موان وعويل 

ذلك، وُقتل مجٌا كبير من الصحابة وغيرهم، بأسوباح اإلنكوار ألسباح 

العلني، وذكر العيوح علنا، دتأ أبغ  الك ير مون النواس وأ أمورهم 

وقتلووووه، وقووود روى عيوووا  بووون غووونم األشوووعري أن رسووووا اهلل 

  :من أر د أن ييصح عذي سلطمن، فر  ُيدرده ع نيرة، »قاا

فذ ك، اإال كمن قرد أد   عرذي اعكن يأخذ ايده، فيخلو اه، فإن قدل ميه 

 .«عليه

كان العلماء يقولون: اذا استقامت لكم أمور » :قال الطرطوشي

                                                           

(، وصح  اسناده الشيخ األلباين كما يف 2/521أخرجه ابن أبي عاصم يف الننة ) (1)

 (.1096ظالا الجنة، برقم: )

 (.8/210مادة الشيخ عبدالعزيز بن باز )مجموم فتاوى س (2)



  

واشكروه، وان جاءكم منه ما  -تعاىل-النلطان، فأك روا محد اهلل 

هوه ذلك اىل ما تنتوجبونه بذنوبكم، وتنتحقونه  تكرهون، وجى

ر عليه، وك رة ما ُيكابده بآثاماكم، وأقيموا ُعذر النلطان؛ النتشار األمو

من ضبط جوانب المملكة، واستئالف األعداء، وارضاء األولياء، وقلة 

 .«الناص ، وك رة التدلي  والطما

مبينا خطورة اإلثارة، وأمهية لزوم  وقال شارح العقيدة الطحاوية

وأما لزوم طاعتهم، وان جاروا فألنه يترتب » :-ان جاروا-طاعة األئمة 

ج من طاعتهم من المااسد، أضعاف ما يحصل من جورهم، عىل الارو

بل يف الصبر يف جورهم تكاير النيئات، ومضاعاة األجور، فإن اهلل ما 

سلطهم علينا اال لاناد أعمالنا، والجزاء من جن  العمل، فعلينا 

 مل ٱُّ: -تعاىل-االجتهاد باالستغاار، والتوبة واصالح العمل، قاا 
         ، وقاا  َّمنهن خن حن جن مم  خم حم جم هل

 هن  خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل ٱُّ: -تعاىل-
 حي ٰهجي مه جه هن من خن ٱُّ: -تعاىل-، وقاا َّجي ٰه مه جه

                                                           

 (.48سراج الملوك، ألبي بكر الطرطوشي )ص (1)

 .30سورة الشورى، آية:  (2)

 .165سورة آا عمران، آية:  (3)



   

 جت هب مب ٱُّ: -تعاىل-، وقاا َّهئ مئ هي  مي خي
، فإذا أراد الرعية أن  َّ حج مث هت مت  خت حت

 .«يتالصوا من ظلم األمير الظامل، فليتركوا الظلم

يف أن جعول ، -تعواىل-وتأمول دكمتوه »:  وقاا ابن القيم

ملوك العباد وأمراءهم ووالهتم من جن  أعمالهم، بول كوأن أعموالهم 

ظهرت يف صور والهتم وملوكهم، فوإن اسوتقاموا اسوتقامت ملووكهم، 

وان عدلوا عدلت عليهم، وان جواروا جوارت ملووكهم ووالهتوم، وان 

ظهر فيهم المكور والاديعوة، فووالهتم كوذلك، وان منعووا دقووق اهلل 

هبا، منعت ملوكهم ووالهتم ما لهم عندهم مون الحوق،  لديهم، وبالوا

وبالوا هبا عليهم، وان أخذوا ممن ينتضوعاونه موا ال ينوتحقونه مون 

معاملتهم، أخوذت مونهم الملووك موا ال ينوتحقونه، وضوربت علويهم 

الُمكوس والوظائ ، وكل ما ينوتارجونه مون الضوعي ، ينوتارجه 

والهم ظهورت يف صوو ر أعموالهم، ولوي  يف الملوك منهم بوالقوة، فعمى

الحكمة اإللهية أن ُيوأ عىل األشرار الاجار اال من يكون من جننوهم، 

                                                           

 .79سورة النناء، آية:  (1)

 .129سورة األنعام، آية:  (2)

 (.373شرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الحناي )ص (3)



  

ها، كانت والهتم كذلك، فلما  ولما كان الصدر األوُا خياَر القرون وأبرى

شابوا؛ شابت لهم الوالة، فحكمة اهلل تأبأ أن يووأ علينوا يف م ول هوذه 

ضوال عون م ول أبوي بكور األزمان م لى معاوية وعمر بون عبودالعزيز، ف

وعمر، بل والتنا عىل قدرنا، ووالة مون قبلنوا عوىل قودرهم، وكولى مون 

األمرين موجب الحكمة ومقتضاها، ومن له فِطنوة، اذا سوافر باكوره يف 

هذا البواح، رأى الحكموة اإللهيوة سوائرة يف القضواء والقودر، ظواهرة 

ك الااسود أن وباطنة فيه، كما يف الالق واألمر سواء، فإياك أن تظن بظن

-شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغوة، بول مجيوا أقضويته 

وأقداره واقعة عىل أتم وجوه الحكمة والصواح، ولكن العقووا  -تعاىل

الضعياة محجوبة بضعاها عن ضوء الشم ، وهذه العقوا الضوعاف، 

اذا صادفها الباطول، جالوت فيوه، وصوالت ونطقوت وقالوت، كموا أن 

 .«ذا صادفه ظالم الليل طار وسارالُاااش ا

 وكالم العلماء النابق، مبني عىل أدلة شرعية منها: 

أخرج البااري ومنلم يف صحيحيهما عن عبداهلل بون عبواس  -1

  أن النبي  :م يكوهره، َمن رأ  من أميوه شيئ  »قاا

                                                           

 (.254-1/253النعادة ) ماتاح دار (1)



   

 .«  فامت ممت ميتة جمهليةفليصدو، فإنه من فمرق  عجامعة شدو  

بااري ومنلم يف صحيحيهما عن عبداهلل بن منوعود أخرج ال -2

  أن رسوا اهلل  :إهنرم سرتكون اوردي أثروة، »قاا

اأمور تيكواهنم، قمعو : يم رسول  هلل، فام تأمونم؟ قمل: تؤدان  عحق  عذي 

 .«عليكم، اتسأعون  هلل  عذي عكم

 فانظر أيها القارئ الكريم، فإنه ما االستئ ار باألمواا من الحكام،

 واظهووار الماالاووات الشوورعية، مل يووأمرهم الرسوووا 

بال ورات، وال بمنازعة األمر أهله، وال بحشد الجماهير ضدهم، وانموا 

، الذي هو أعلم الناس، وأنص  الناس، أمرهم رسوا اهلل 

وأفص  الناس، وأشجا الناس، أمرهم، أن يؤدوا الحق الوذي علويهم، 

 وينألون اهلل الذي لهم.

                                                           

سترون »: أخرجه البااري يف صحيحه، كتاح: الاتن، باح: قوا النبي  (1)

(، ومنلم يف صحيحه، كتاح: اإلمارة، باح: 7054، برقم: )«بعدي أمورا تنكرو ا

 (.1849وجوح مالزمة مجاعة المنلمين عند ظهور الاتن، برقم: )

قب، باح: عالمات النبوة يف اإلسالم، برقم: أخرجه البااري يف صحيحه، كتاح: المنا (2)

(، ومنلم يف صحيحه، كتاح: اإلمارة، باح: وجوح الوفاء ببيعة الالااء 3603)

 (.1843األوا فاألوا، برقم: )



  

مذي عن زياد بن كنيب العدوي قاا: كنت ما أبي أخرج التر -3

 –وهو ياطب وعليه ثيواح رقواق–تحت منبر ابن عامر  بكرة 

فقاا أبو بالا: انظروا اىل أميرنا، يلب  ثياح الاناق، فقواا أبوو بكورة: 

َمن أهمن سرلطمن  هلل »: يقوا اسكت، سمعت رسوا اهلل 

 .بيهقيرواه الترمذي وأمحد وال «يف  ألرض، أهمنه  هلل

عون طواووس قواا: ذكورُت  «مصناه»أخرج ابن أبي شيبة يف  -4

األمراء عند ابن عباس، فانبرك فويهم رجول، فتطواوا دتوأ موا رأى يف 

ال جتورل »يقووا لوه:   البيت أطوا منه، فنومعت ابون عبواس

نفسك فتية علقرو   عظرمعرين، فتقم،رو، حترى مرم أر  يف  عديرت أقصرو 

 .«ميه

منلم محب لدينه ومجتمعه، أن يحوذر البدعوة فالواجب عىل كل 

النبئية التي تتاذ من الدين ُسلًما لتحقيق موآرح سياسوية خبي وة، مون 

 ادداث الاوضأ والاتن ونحوها.

     وعليهم أن يلزموا النصوص الشرعية، فاوي ذلوك امت واا أمور اهلل 
                                                           

هذا دديث »(، وقاا: 2224أخرجه الترمذي يف سننه، أبواح الاتن، باٌح، برقم: ) (1)

 (.2297يف النلنلة الصحيحة، برقم: ) الشيخ األلباين كما، ودننه «دنن غريب

 (.37309(، وبرقم: )7/470أخرجه ابن أبي شيبة يف مصناه ) (2)



   

 ، وسالمة مجتمعهم، وتحقيق أمنهم، وزواا الغل من قلوهبم.-تعاىل-

هرو تم بوصية نافعة، كتبهوا اموام راسوخ، وعوامل جهبوذ، ولعيل أخ

كتبها اىل أدد الدعاة، فقواا:  ، عشيخ   عشيخ حمرد ان إاو هيم آل

من محمد بن ابراهيم اىل........ بلغني أن موقاك مون اإلموارة لوي  »

أن اإلموارة موا ُقصود هبوا اال ناوا  -بارك اهلل فيك –كما ينبغي، وتدري 

أال يقا منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف الرعية، ولي  شرطها 

 أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو عىل مااسدها بك ير.

وم لووك، انمووا منصووبه منصووب وعووإ وارشوواد وافتوواء بووين 

المتااصمين، ونصيحة األمير والمأمور بالنر، وبنيوة خالصوة، تعورف 

 فيها النتيجة النافعة لإلسالم والمنلمين.

غرر  أن تكررون عثرروة  ألميررو، أا  عوثررو ت، ُنصرر  عيييررك، اال ييد

ا عقمضية على فكروك، ا عحمكررة علرى تصروفمتك، ارل يف  عسرو، قرم 

او ج   عيصيحة، ايف  عو نية، أظهو ا،روح  ارام أاجر   هلل مرن حرق 

ال سويما  –... وال يظهر عليك عند الرعيوة  إلممرة، ا عسرع ا عطمعة هلم

ىل األمير، وانتقوادك ايواه؛ ألن ذلوك غيور عتبك ع –المتظلمين بالباطل 

نافا الرعية بشيء، وغير ما ُتعبىدت بوه، انموا ُتعبتودت بموا قودمت لوك 

ونحوه، أن تكون جاما الشومل، ال مشوتت، ومؤلو  ال مناور، واذكور 



  

يسرو  اال »: لمعواذ وأبوي موسوأ  وصية النبوي 

أكتب لوك هوذا،  ، وأنا مل«توسو ، ااشو  اال تيفو ، اتطماعم اال ختتلفم

لغوور  سوووى النصوويحة لووك، ولألميوور، ولكافووة الجماعووة، وإلمووام 

 .«المنلمين، واهلل وأ التوفيق

فما أدوجنا ودعاتنا وشبابنا وم قاينا، اىل العمل بوصية هذا اإلمام 

الناص  الزاهد، التي استقاها من مشكاة النبوة، ومنهل النل  

 .الصال 

 

                                                           

أخرجه البااري يف صحيحه، كتاح: الجهاد والنير، باح: ما يكره من التنازم ( 1)

(، ومنلم يف 3038واالختالف يف الحرح، وعقوبة من عصأ امامه، برقم: )

باح: يف األمر بالتينير، وترك التناير، برقم:  صحيحه، كتاح: الجهاد والنير،

(1733.) 

 (.12/182مجموم فتاوى ورسائل سمادة الشيخ محمد بن ابراهيم ) (2)



   

 

 

 

 

 

  اهلوى على اهلدى قديمت

 

أنزل اهلل كتابه الكريم، هًدى لجميع الناا،، سلاهم م اكاامرهم، 

، اأرسل َّجنحن  يم ممىم حمخم جم يل ىلُّ: -تعاىل- كما قال اهلل

، ادين الحا،، اهاو (العهم النامع)بال دى، اهو  رسوله 

 مل يك ىك مك لك اك ٱُّ: -تعااىل-، كماا قاال (العمل الصاال )
ذي أنزلاه عا  ، اأسر عباده باتباع ال دى، الَّرن مم ام  يل ىل

، اأثنى ع  َّ حي جي  يه ىه مه جهُّ: -تعاىل-رسوله، كما قال 

                                                           

 .2سورة البقرة، آية:  (1)

 .9سورة الصف، آية:  (2)

 .3سورة األعراف، آية:  (3)

 ابًعار



  

             ، اال اادى الااذي باااف بااه، مقااال ساان اتبااع رسااول اهلل 

 .َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ٱُّ :-تعاىل-

، ابّين أن سن مل يقبل هدى اهلل الذي باف باه رساوله 

 خض ٱُّ: -تعااىل-ل امل يرمع به رأًسا؛ مإنما هو ضال، ستبع ل واه، كما قا
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض
 .َّلك خك حك  جك

ُيعمااو اُيصاام، اأهاار أهااواف  –أعاذنااا اهلل سنااه–اال ااوى 

الشاب ا،، أعمام سان أهار الشا وا،، ا  كالو لار، االمعاا  ساان 

عاماااه اهلل ساان الباادع االوااتأ،، االتااسايت، الياساادة، التااو  نمااا 

 تنشس سن تقديم ال وى ع  الشرع.

هورة اتباع ال وى، تاواتر، النصاوا الشارعية   التحاذير الخ

 حم جم هل مل خل حل جل مكُّ: -تعااىل-سنه، اسن ا قولاه 
 هي مي  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم
 نن من زن رن مم ام يل ٱُّ: -تعاااىل-، اقولااه َّ مئ

                                                           

 .157سورة األعراف، آية:  (1)

 .50سورة القصص، آية:  (2)

 .26: سورة ا، آية (3)



   

  ىك مك لك ٱُّ: -تعاااااىل-، اقولااااه َّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن
: -تعااااىل-، اقولاااه َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك

، َّ مئ هي مي  خي حي جي مهٰه جه هن من خن حن جنُّ

، اقاد ذاّذر النباو  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّ: -تعاىل-اقوله 

  هوى متبع»سن ُسوت، اليتن، اسن». 

ماتباع ال وى، اأصحاب األهواف، ملاٌد   الدين االدنيا، م ل ُقتل 

،  أ بلبب أهل األهاواف،، اهال أربال الخاوار ، عثمان 

ل األهواف، اهل امترقل األسة  ىل مرق ااعتزلل المعتزلة،  أ بلبب أه

كثيرة  أ بلبب أهل األهواف، اهال تلاها الكياار، اسان تابمع م سان 

الجماعااا، االتنميمااا، ال الكااة، عاا  الملااهمين،  أ بلاابب أهاال 

األهواف، اهل ُسيكل الدساف، اُزعزع األسن،  أ بلبب أهل األهاواف، 

ااأهتم ااطان م،  اهل تمّرد بعض الشباب ع  االدي م اسجتمع م،

                                                           

 .18سورة الجاثية، آية:  (1)

 .56سورة األنعام، آية:  (2)

 .26سورة ا، آية:  (3)

 .135سورة النلاف، آية:  (4)

(، اذلانه بمجماوع 5452(، بارقم: )5/328أأربه الهبراين   المعجم األاسا ) (5)

 (.1802طرقه الشيخ األلباين كما   اللهلهة الصحيحة، برقم: )



  

 أ بلبب هتييج أهل األهواف، مماا اساُتحن االساتم اأههاه بمحناة  أ 

 بلبب أهل األهواف.

الذلك: مإن اتباع ال وى هو أذد األسس التو تحصل هباا الياتن 

 االشرار.

 ومن مظاهر تقديم اهلوى على اهلدى، عند أهل األهواء، ما يلي:

هم، أو من طائفتهم، ورمبا عدُم إنكار اخلطأ، إذا وقع من :أواًل
تكلفوا يف إجياد التأويالت الباطلة؛ لتسويغ ذلك اخلطأ، بينما لو وقع من 
خمالفهم ذلك اخلطأ نفسه، أو أقل منهم؛ ألنكروا عليه جبميع مراتب 

 اإلنكار الثالثة، وألخرجوا البيانات يف الشجب واإلنكار.

ا ن زعماوا  اهذا سن أهواف النيو،، اليس سن دين اهلل ارسوله،

برافهتم سن ال اوى، مهايس ذلاك بناامع ل ام؛ ألن العبارة بالوقاا ع، أ 

 بالدعااى.

يغوبون ع  سن أالي م، ا ن كاان »قال ليخ االستم ابن تيمية: 

سجت دا سعذارا، أ يغوب اهلل عهيه، ايرضون عمن يوامق م، ا ن كان 

 ىل أن باهت سوف القصد، ليس له عهم، اأ ُذلن قصد، مييوو هاذا 

يحمداا سن مل يحمده اهلل ارساوله، اياذسوا سان مل يذساه اهلل ارساوله، 



   

اتصااير سااواأهتم اسعاااداهتم عاا  أهااواف أنيلاا م، أ عاا  دياان اهلل 

.«ارسوله

ع  هذا الذي ألار  ليه ليخ االستم ابان  اسن األسثهة المعاصرة

ورا،، سا ُيقرره بعض المنتلبين  ىل العهم، سن تشجيع لهث تيمية 

االخرا  ع  ذكام الملهمين، ألن الحاكم لايس سان طاا يت م، ماإذا 

، ذتاى ا ن ُسايك مي اا (ثووة  مبرةةو )أربوا اأزالوه، سّموا ذلاك: 

 الدساف، اُأوليل مي ا األدلة الشرعية.

بينمااا  ذا كااان الحاااكم ساان طااا يت م، أسااراا باللاامع االهاعااة، 

أذاد اأزالاه؛ ساّموا اذذراا سن الثورا، االخرا ، مإن أار  عهياه 

 !(انقالًبر ظرلًم )ذلك: 

الو اتبعوا ال دى سن رهبم؛ لن وا عن الخارا  عا  عياع ذكاام 

الملهمين، ا ن كانوا با رين أا ظهمة، ساواف كاان ذلاك الحكاام سان 

طا يت م أا سن سخاليي م، سن سحبي م أا سبغواي م؛ ليكاون سان ج م 

 سهردا، اسوامقا لهنصوا الشرعية.

هة كذلك: تشنيع م ع  سن استعان بالكيار؛ لرد الصا ل اسن األسث

                                                           

 (.5/255نبوية )سن ا  اللنة ال (1)



  

عن بتد الملهمين، رغم أن سن أباز ذلك كباار العهمااف، ال ام أدلاة 

لرعية ع  ذلك، ا  المقابل، يجيزان اأستعانة بحهف النيتو الكاامر؛ 

لقتال بيش ليبيا، م ذا تناقض، اهكذا كل سان كاذب باالح،، مإناه   

 .َّ يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّاضهراب اتناقض، 

اسن آثر الادنيا اسناصاب ا الا واهتا، مات باد أن يقاول عا  اهلل 

 غير الح،.

كاال ساان آثاار الاادنيا ساان أهاال العهاام، » :قاال اباان القاايم 

ااستحب ا، مات باد أن يقاول عا  اهلل غيار الحا،،   متاواه اذكماه، 

عاا     أبااره ا لزاسااه، ألن أذكااام الاارب ساابحانه، كثياارا سااا تااسي

 .«أتف أغراض النا،

يبحثون عن الدليل املوافق  أنهم يعتقدون أوال، ثم بعد ذلك :ًاثاني
 ملعتقدهم:

 يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّ: -تعاىل- اهذا سخالف لقوله
، ذلك أن األدلة الشرعية َّ ين ىن نن من زن  ممرن ام ىليل مل

                                                           

 .5سورة ق، آية:  (1)

 (.100اليوا د )ا (2)

 .1سورة الحجرا،، آية:  (3)



   

هو األصل، الذي يبنى عهيه العقا د، الايس البحاع عان أدلاة تواما، 

قاااد الملااب،، م ااذه طريقااة أهاال األهااواف، اهااو اأعتقاااد ثاام اأعت

اأستدأل، اقد ارد أن رأ، المعتزلة، ااصل بان عهااف، كاان ُيصا  

بالهيل، الاو  ادااة سوضاوعان، ماإذا ساّر، باه آياة مي اا ذجاة عا  

 سخالف؛ بهس مكتب ا، ثم عاد  ىل صتته.

 !فهو اعتقد ثم استدل

ه، ايذيعه بين النا،، مإذا اعُترض ابعُض النا،، يقرر أسًرا ميعجب

عهيه؛ غهبه ال وى، مصار يبحع   كاتم اهلل اكاتم رساوله، ايقارأ   

 ييياده، ماإذا اباد ساا يخاالف قولاه كتب أهل العهم، لعهه يجُد دليًت 

 ا سشتب ا، ذيمه اصار يلتدل به، اُيخاصم به.تجاازه، ا ذا ابد كتسً 

ا سان األهاواف أعهام أذادً  أ»راى ابن بهة بلنده عن أيوب قال: 

 .«ُيخاصم  أ بالمتشابه

اهذا سن سلالك ال وى، التو ذذر سن ا اهلل ارسوله، اذذر سن اا 

 العهماف الراسخون.

اقد بربل نيلو، أننو ربما أنمر   القوية، »يقول أذد العهماف: 

                                                           

 (.2/501أأربه ابن بهة   االبانة الكبرى ) (1)



  

وى يل، ميهو  يل مي ا سعنى، مسقرره تقريارا ُيعجبناو، ثام ا أنه أ هزاعمً 

يهوُ  يل سا يخدش   ذلاك المعناى، مسبادين أتبارم باذلك الخاادش، 

اتنازعنو نيلو  ىل تكّهف الجواب عنه، اغض النمر عن سناقشة ذلاك 

الجواب، ا نما هذا ألننو لما قرر، ذاك المعنى أاأ، تقريرا أعجبناو؛ 

ع أنه مل يعهم بذلك أذد سن الناا،، مكياف صر، أهوى صحته، هذا س

 ذا كنل قد أذعته   النا،، ثم أ  يل الخادش، مكياف لاو مل يُها  يل 

الخدش، الكّن ربت آأر اعترض عهيه به، مكيف لو كاان المعتارض 

 .«سمن أكرهه...

إلى مر قرةه ذلك العرمل، بكل تواضوع  -أهير القرةئ الكريم–فرنظر 

فوس وأهوائهر، وإنم ذةر ذلك؛ لُيحّذة من اتبرع وصدق، عن مكرمن الن

 مر هتواه األنفس.

اعتقااد ثاام )اساان األسثهااة المعاصاارة عاا  قاعاادة أهاال األهااواف 

، أن الجماعا، االتنميما، ال الكة، تعتقاد عقيادة الخاوار ، (استدل

   سيك الدساف، ازعزعل األسن   بتدنا، الممهكة العربية اللعودية.

دلة ليومهوا غيرهم، أهنم  نما معهاوا ذلاك، عمات ثم يبحثون عن أ

                                                           

 (.32انمر: القا د  ىل تصحي  العقا د، لهشيخ عبدالرمحن المعهمو اليماين )ا (1)



   

أخرجوووا »بهاعااة اهلل ارسااوله، مقااديما كااانوا يلااتدلون بحااديع: 

، الما عهموا أن هذا الحديع، أ دليال «المشرةين من جزير  العرب

   ميه ع  سا أراداا، بحثوا عن أدلة أأرى، مصاراا اآلن يلاتدلون بقولاه 

، َّ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّ: -تعااااىل-

سع أن الذين يهوهنم سن الكيار هم أعداف االستم الذين أرسهوهم لقتال 

الملهمين، اليس الركع اللجود   بتد التوذيد االلنة، م يأف القتهة 

الج هة يعمدان  ىل آيا، نزلال   الكياار، ميجعهوهناا   الملاهمين، 

وافهم؛ اُكهما ُأبهل استدأأهم، بحثوا لعه م يجدان لاياا يواما، أها

 لتعتواد، أ لتعتماد، اهكذا لسن سن اعتقد ثم استدل.

اسن أسثهة ذلاك أيًواا: أن بعاض الشاباب يرغاب أن ياذهب  ىل 

ان هاو الشايخ  أساكن الصراع، تحل دعوى الج اد، ميلاسل زساتفه: س 

      الذي ُييتو بالج اد االذهاب  ىل تهك األسااكن، ماإن ُذكار لاه لاخص 

 ذهب  ليه بخيية ااستيتاه. -ااعظ الو كان سجرد  سام سلجد، أا-

                                                           

ل يلتشيع  ىل أهل الذساة أأربه البخاري   صحيحه، كتاب: الج اد االلير، باب: ه( 1)

(، اسلهم   صحيحه، كتاب: الوصية، باب: ترك الوصية 3053اسعاسهت م،، برقم: )

 (.1637لمن ليس له لوف يوصو ميه، برقم: )

 .123سورة التوبة، آية:  (2)



  

اسا ذاك  أ ألنه قرر لياا، ثم بحع عمن يييده عهياه، اهاذا سان 

 طريقة أهل األهواف.

اأسا سن سهك طري، ال دى، مإنه يلسل الراسخين   العهم، عمت 

، ايكون َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ٱُّ: -تعاىل-بقوله 

 .هواه تبعا لما باف به الرسول 

 بية وعدم الوضوح:ثالًثا: الضبا

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّ: -تعااااىل-قاااال اهلل 

علوويكم برلقوودق، فوو   »: ، اقااال  َّ رب يئ

القدق هيدي إلى البر، وإ  البر هيدي إلى الجنو ، ومور يوزال الرجول 

، مالصادق «يقدق، ويتحرى القدق، حتى يكتب عند اهلل صديًقر

صايا، االوضو  سن صيا، أهل االيمان، االكاذب االتهاون سان 

 أهل األهواف.

                                                           

 .7سورة األنبياف، آية:  (1)

 .119سورة التوبة، آية:  (2)

 ّٰ ِّ ٱُّ: -تعااىل-بااب: قاول اهلل أأربه البخاري   صحيحه، كتااب: األدب،  (3)
[ اسااا ين ااى عاان الكااذب، 119]التوبااة:  َّ رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ

قب  الكاذب  (، اسلهم   صحيحه، كتاب: البر االصهة ااآلداب، باب6094برقم: )

 (.2607اذلن الصدق، برقم: )



   

الذلك: مإن سن صيا، أهل األهواف، أهنم يقولون القول انقيوه 

  آن ااذد، ايييدان بعض األعمال المخالية، ثم يشجبوهنا، بتنلاي، 

سلب، اتوزيع ستبادل لألداار، اقد أ يكتيون بذلك، بل ينلبون ذلاك 

  ىل الاادين، ا ىل سصااهحة العماال االسااتسو، اهااذا ساان الجنايااة عاا 

 االستم اأههه.

الثوابال االمتغيارا،   سلايرة العمال »يقول صااذب كتااب: 

سصهحة العمل االستسو، قد تقتوو أن يقوم مريا، سان »: «االستسو

، اُيم ار النكيار (أي: االرهابياة)رباله ببعض هذه األعمال الج ادياة 

عهي ا آأران، اأ يبُعد تحقي، ذلك عمهيا،  ذا بها  العمال االساتسو 

ة سن الرلد، أسكنه سعه أن يتي، ع  الترأص   لوف سان ذلاك، سرذه

تربيحا لمصهحة استمرار رسالة االستسيين   هذه المجالس،   غير 

 .«تشويش اأ  ثارة

 م ل هذا التهون االكذب سن أأتق االستم   لوف،

االجواب: ذالا أن يكون ذلك سن أأتق االستم، مإن رساول  

، عنادسا قتال أهإ أالد بن الولياد ، تبرأ سن اهلل 

                                                           

 .(265الثوابل االمتغيرا،   سليرة العمل االستسو، لهصااي )ا (1)



  

اللهم إين أبرأ إليك ممور صونع »: بنو بذيمة أهس، اقال 

، امل يُقال: نتبارأ سان معهاك أساام الماأل، انوامقاك   اللار، «خرلد

 ماالستم هو دين الصدق ااألسانة.

اله م امقنا لهاعتك، اأعذنا سن سوت، اليتن، ااتباع األهواف، 

يه سن الح، بإذنك،  نك هتدي سن تشاف  ىل صراط ااهدنا لما اأتهف م

 .سلتقيم

 

                                                           

أالاد  ري   صحيحه، كتاب: المغازي، باب: بعع النباو أأربه البخا( 1)

 (.4339بن الوليد  ىل بنو بذيمة، برقم: )



   

 

 

 

 

 

  وثوًقا به ا له، وإبعاد الصديقالعدو تأليًف قريبت

 

هذه الجملة المهمة جًدا، حذر من العمل هبا  الملاا المس،ا ، 

 -تعا ى -العبقري الص لح، عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل ،عود 

 لفتن.فهو يراه  إحدى األ،  التي تحصل هب  ا

التوحياد  الاذي ألفا  دعاو  ج ء يف الكت ب الن فع: ]ر، ئل أئمة 

األمير الدكتور الموفق/فيصل بن مشعل بن ،عود آل ،عود، حفظ  اهلل 

: ، وصى ابن  الملا ،عود ورع ه، أن الملا عبدالعزيز 

ب لحزم يف مجيع األمور، ونقل ل  أن انحط ط دولة بني العب س، ك ن مان 

قربوا أعداءهم تأليف  لهم، وأبعدوا أصدق ءهم وثوقا  هبام، أ،ب ب : أهنم 

 امًساخ



  

 .فلم  وقع األمر، وثب عليهم عدوهم، وتب عد عنهم صديقهم

مساتنب  مان  وهذا الاذي حاذر منا  الملاا عبادالعزيز 

النصوص الشرعية، والسانن الرب نياة، والحاوادل الت ري،ياة، ف لعادو 

فإن  ،يعض الياد  –ُمّكن  إن –الح قد، مهم  تظ هر ب لنصح والمج ملة 

 التي أحسنت إلي .

واعتباار كلااا بماا  فعلاا  أهاال األهااواء، ال،اا رجين عاا  ع ماا ن 

  منه ج أهل »كم  ككر شيخ اإل،الم ابن تيمية يف كت ب :  –، فإن

، إى عازل مان يريادون عزلا ، وإى أن فإنا  أجا هبم »: «السنة

كان ما  النتيجاة  . ول«مف تيح بيت الم ل، ُتعطاى لمان يرتناون ...

: النتيجة: أهنم قتلوه، رغم إحس ن  إليهم، ولذلا ق لت ع ئشة 

 .«مصصتموه كم  ُيمّص ال وب، ثم عمدتم إليهم فقتلتموه»

فال خير يف أهل األهواء، وال ُتسمن بوائقهم، ومن لبَّ  عا  غياره 

بأمهية تمكين أهل األهواء، بحجة االحتواء، وبحجة أن لهم قباول عناد 

شب ب، ووص ية عليهم، وبحجة أن تمكين أهل األهاواء، واالنادم ج ال
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 معهم، ينفع ضد األعداء من الشيوعيين والعلم نيين وال،وارج.

ج هل بح لهم، أو هو منهم، وهذا مان تلباي  إبلاي ، فهو إم  

إى كاالم   -أخاي القا را الكاريم –ومن مص ئد الشيط ن، ولتستمع 

العمل مع » :ابن ع يمين، يقول:  الفقي  الع مل، الرا،خ الزاهد،

الفرق الن لة، التي تنتسب إى اإل،الم، قد ال يزيد األعداء إال شد ؛ 

ألهنم ،وف يدخلون علين  من البدع الن لة، ويقولون: أنتم تقولون: 

كذا وكذا؛ ألننا  أما مهم ئ ئفاة واحاد ، فيحصال لنا  النارر هباذا 

ننا  نج ناب هاذا كلا ، االجتم ع، المشتمل ع  البدعاة والسانة، لك

وندعو من ئريق واحد، وهو ئريق السلف الص لح، وكفى ب  كف ية، 

وم  هذا الفكر الذي يقول: نجتمع كلن  من أهل السنة، وأهل البادع، 

يف مق بلة األعداء، م  هذا النظر إال كنظر من يقول: ها   األح ديا  

 النااعيفة، وامجعهاا  يف الترغيااب، وامجااع األح دياا  النااعيفة يف

الترهيب؛ مان أجال أن ُيرّغاب النا س يف الط عاة، وأن ُيرهباوا مان 

المعصية، وهذا خطأ، ولهذا ال نرى إيراد األح دي  الناعيفة، ال يف 

الترغيب وال يف الترهيب، ال نرى إيراده  إئالقه ، إال ببي ن النعف؛ 

السالف الصا لح ألن يف األح دي  الصحيحة كف ية، كذلا يف ئريق 



  

 .«ئب البدع، في  كف يةال، لص من شوا

فإكا ك ن هذا يف العمل معهم، فكياف بتمكيانهم، وإحسا ن الظان 

 هبم 

 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّ: -تعا ى-يقول اهلل 
  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

 .  َّ  ين ىن نن من رنزن مم ام يل ملىل يك

 وبط نة الرجل: خ ّصت ، الذين يستبطنون أمره.

نين هبذه اآلية، أن يت،ذوا مان المسم هنى اهلل »ق ل القرئبي: 

الكف ر واليهود وأهل األهواء، ُدخالء وُولجا ء، يف وضاوهنم يف اآلراء، 

يقااول: فساا ًدا،  :َّ  نث مث زث ٱُّويسااندون إلاايهم أمااورهم... 

يعني: ال يتركون الجهد يف إفس دكم، وإن مل يق تلوكم يف الظا هر، فاإهنم 

 .«ال يتركون الجهد يف المكر وال،ديعة

، أن ر،اااول اهلل الب،ااا ري عااان أباااي ،اااعيد  وروى
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  :ما بعث اهلل من نبي وال استخلف  متن يفة،تإال  ال »ق ل

كانت له بطانخان: بطانإ تأمره باللةر وحتضه عفةهال وبطانإ تأمره بالسوءال 

 .«وحتضه عفةهال والمعصوم من عصم اهلل

، ألباي وقد قا ل أميار الماسمنين عمار بان ال،طا ب 

ال »: -وقااد رآه قاارب أحااد األعااداء– مو،ااى األشااعري 

ُتاادهنم، وقااد أقصاا هم اهلل، وال ُتكاارمهم، وقااد أهاا هنم اهلل، وال 

هنم اهلل نْهم، وقد خوَّ  .«ُتَسمِّ

ومن سبق أن كتان عفتا البا تو أو أ،تأهال أو أ،تأ اللترو  عفتا 

الحكتتامال والتتأعوى  لتتا ال تتوواوال والونتتوا متتي ي تتأ  الخ  تتة و 

وان  و  ه ووالى أمرهال فإنه ال ،تممن أن واألحزاب ياو  و  هال ضأ م

.،كون فةه بقةإ من ذلك البا وال واالعخقاد ال،اسأ

المتنّقال مان »: تعا ى ق ل اإلم م محمد بان عبادالوه ب 

الب ئل، الذي اعت ده قلب ، ال يسمن أن يكون يف قلب  بقية من تلا الع د ؛ 

أهال الكتا ب: لقولهم: ونحن ُحدث ء عهد بكفر، أي أهنم قا لوا مقولاة 
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 .«اجعل لن  كا  أنواط، كم  لهم كا  أنواط»

فكذلا مان نشاأ يف تنظيما  ، ومج عا   منحرفاة، ال ياسمُن أن 

يكون في  بقية من تلا النشأ ، فيتع ئف مع من نشأ منهم، ع  حسا ب 

دين  ومجتمع  ووئنا ، وهاذا باال رياب، مان أ،اب ب حصاول الفاتن 

 ،يم  إكا ك ن ممكن .والشرور ع  العب د والبالد، ال 

والمسمن الص دق: يكون ص حب عقيد  صحيحة، ولي  ممن إكا 

ُأعطي رضي، وإن مل ُيع  َ،ِ، ، كم  أن المسمن الص دق، عالقت  بوال  

األمر عالقة دين وإيم ن، ُيفرق باين المواقاف الش،صاية، والمواقاف 

 الشرعية.

 : إن مع أن الح كم يف زمن  ،جن ؛ لقولا فهذا اإلم م أمحد 

القرآن كالم اهلل منزل غير م،لوق، ون ل  م  ن ل  من العذاب والتناييق، 

فلم  خرج اجتمع إلي  فقه ء بغداد، يف والية الواثاق، وقا لوا: إن األمار 

وال نرضى بإم رتا  وال  –يعنون إظه ر القوم خلق القرآن  –تف قم وفش  

 ،لط ن .

صي، ال ،يم  ولدى هن  مل يستغل اإلم م أمحد فرصة االنتق م الش،
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الح كم خطأ ظ هر، وهو نصر  القول ب،لق القارآن، ورغام أن: مقولاة 

 خلق القرآن، مقولة كفرية، مل يوافقهم اإلم م أمحد ع  ئلبهم ب ل،روج.

أي ليمانعهم مان ) «نا ظرهم يف كلاا»وإنم  ج ء  الرواياة أنا  

ئ عة،  ، وق ل: عليكم ب إلنك ر يف قلوبكم، وال ت،لعوا يدا من(ال،روج

وا عص  المسالمين، وال تسافكوا دما ءكم، ودما ء المسالمين  وال تُشقُّ

 .«معكم، انظروا يف ع قبة أمركم...

هاو عادم ال،اروج  –الذي ،لك  اإلم م أمحد–فالمون  الشرعي 

، والموقف الش،صي: هو االنتقا م -وإن ج روا وظلموا–ع  الحك م 

غ ء، وهاذا ما  حاذر منا  واالحتق ن، وا،تغالل األحدال، وإث ر  الغو

 اإلم م أمحد.

ومن األم لة المع صر  عا  كلاا، ما  ق لا  شاي،ن  ابان ع يماين 

  ًإ،اك    –م ال  –إكا رأى وال  األمور »ا: وهو كالم نفي  جد

 –كما  أمار   – واحد من ، ق ل: ال تتكلم، فهذا عذُره عند اهلل، ال أتكلم

د وعمرو، ولو علقن  الحق ألن بي ن الحق فرض كف ية، ال يقتصر ع  زي

ب ألش، ص؛ لم   الحق بموهتم، الحق ال ُيعلق ب ألشا، ص، افارض 
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أهنم منعو  أن ، ق لوا: ال تتكلم، ال ت،طب، ال تشرح، ال تدرس، أقول: 

 ، صارُ  إم ما ، ،مع  وئ عة، أكهب ُأصيل، إن أكنوا يل أن أكاون إم ًما

مأموًما ؛ ألن الحاق  وإن ق لوا: ال تسم الن س، م  أمْمُت النا س، صارُ  

يقوم ب  غيري، وال يعني أهنم إكا منعو ؛ منعاوا النا س كلهام، ولنا  يف 

، كا ن ُيحادل عان الر،اول كلا أ،و ، فإن عم ر بان ي ،ار 

  أن  يأمر الجنب أن يتيمم، وك ن عمر بن ال،ط ب ال يرى

كلا، فدع ه كا  يوم، فق ل ل : م  هذا الذي تحدل الن س با   يعناي: 

الجنااب، إكا عاادم الماا ء، فقاا ل: أماا  تااذكر حااين بع نااي النبااي  تاايممَ 

  فأجنباااات، وتمرغاااات ب لصااااعيد، وأتيااااُت النبااااي

 :نتت  كتتان ،ك،ةتتك أن تقتتو  بةتتأ،ك »، وأخبرتاا ، فقاا ل 

وككر ل  التيمم، ولكن ي  أمير المسمنين: إ  لم  جعال اهلل لاا  «هكذا

 من الط عة، إن شئت أال أحدل ب  فعلُت.
ّ
 عيل

صح بي جليال، ُيمساا عان الحادي  عان ر،اول اهلل  !أكبراهلل 

 بأمر ال،ليفة الذي ل  الط عة، فقا ل لا  عمار ، ،

 ال: أن  ال أمنعا، لكن أوليا م  توليَت، يعني: أّن العهدَ  عليا.

                                                           

أخرج  الب، ري يف صحيح ، كت ب: التيمم، ب ب: المتيمم هل ينفخ فيهم ، برقم:  ( 1)

 (.368التيمم، برقم: ) (، ومسلم يف صحيح ، كت ب: الحيض، ب ب:338)



   

فإكا رأى ويل األمر أن يمنع أشرئة ابن ع يمين، أو أشرئة ابن ب ز، 

مان هاذه اإلجاراءا  ،ابيال إى  أو أشرئة فالن، نمتنع، وأم  أن ُتّت،اذ

إث ر  الن س، وال ،يم  الشب ب، وإى تنفيار القلاوب عان وال  األماور، 

 تحصال التاي األ،  أحد وهذا المعصية، عين إخوا  ي  -واهلل–فهذا 

ليست بالدا صغير ، وإنم   -كم  تعلمون-الن س، وبالدن   بين الفتنة هب 

مّن علينا   فة، لوال أن اهلل فيه  ماليين، بالد ش ،عة، وقب ئل م،تل

بجمااع الكلمااة، عاا  يااد عباادالعزيز باان ،ااعود، لكناا  متفاارقين 

 .«متن حرين...

إى مواقف هسالء األئمة الصا دقين،  -أيه  الق را الكريم -ف نظر

الن صااحين، يف القااديم والحاادي ، إهناا  مواقااف مشااّرفة؛ ألهناا  ُتقااّدم 

 ع الدني ، هسالء هم الذين النصوص الشرعية ع  أهواء النفوس، وأئم

 يف تقريبهم وتمكينهم درء للمف ،د والفتن والشرور عن البالد والعب د.

وق رن بين مواقف هسالء العلم ء الرا،،ين، ومواقف َمان يت،اذ 

في  تنظيم للعمل ال،ياري أو الادعوي، أو  –من أي إجراء لوال  األمور 

و،ايلة لتهياي   –ش تحفيظ القرآن الكريم، أو التحفظ ع  بعض المن 
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الشب ب، وقلب الحق ئق، وإث ر  الفتن، وإ، ء  الظن ب لوال ، والتهويال 

والمب لغة، تجد الفارق كما  باين السام ء كا  الرجاع، واألرض كا  

 الصدع.

ومن ال،طأ الكبير جدا: هتوين شأن الدولة، وتنظيم هتا  المحلياة، 

عاض الشاب ب، وعالق هت  الدولياة، وحسا ب هت  السي ،اية، يف نفاوس ب

و هيامهم أن الحق دائ ا هو يف الجهتإ المقابفتإ لخواهتاو دولتخهمال و ذا 

هتا تا يةتر ّفجا اال ُسفِك بأولئك الشباب فجًّ ، وأ،ا ووا سفكت الأولإ فجًّ

الظنون هب  وبتعليم هت ، ووالهت ، والمحبين له ، وهذا لي  مان النصاح 

قاوا اهلل يف أبنا ء هلل ولكت ب  ولر،ول  وألئماة المسالمين وعا متهم، فليت

 المسلمين.

ب لحااذر ماان  والمقصااوُد: أن وصااية الملااا عباادالعزيز 

تقريب األعداء، بحجة تأليفهم، وإبع د األصدق ء بحجة ال قة هبم، وهي 

وصيٌة كهبية، دلت ع  صاحته  النصاوص الشارعية، وكاالم العلما ء 

الرا،،ين، فيجب العمل بمقتن ه  وهو: الحذر من تقرياب األعاداء، 

 وإبع د األصدق ء.

،واء ك نت يف مدر،ت ، أو ج معت ، أو –فع  كل مسسول 

أال ُيستى دين  ووئن  من قَِبل ،  -مس،ست ، أو وزارت ، أو غير كلا



   

وليسهر ع  راحت ، فإن  بلد التوحيد، ومهب  الوحي، ومنبع اإل،الم، 

حة، وفي  الحرم ن الشريف ن، ولي  في  وثٌن ُيعبُد، وال كن ئ  وال أضر

ووالت  يحكمون ب لشريعة اإل،المية، وهم أنص ُر التوحيد والسنة، 

زادهم اهلل توفيق ، وأصلح لهم البط نة، وأع هنم ع  األم نة، وجعلن  

 .وإي هم من المتع ونين ع  البر والتقوى

 



  

 

 

 

 

 

  احلزبيةالنتماءات ا

 

، وهالاا هالو امسالم أهل اإلسالم ليس لهم سمة سوى اإلسالالم

  مج حج ٱُّ: -تعالالمى-ي سالالممهم اب  الالك ا ه،م الالك،   الالم  الالالا
، وهو أصل الملة الحنيفية، ال،ي دعم إليهم أ ونالم إ الهاهيم  َّجح

  ومن  عده أنبيمء اب ورسلك إى خمتمهم نبينم ورسالولنم محمالد

   يي ىي ني  مي زي ري ٰى ٱُّ: -تعالمى-همم قالم 
 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ

                                                           

(، وانظه لك ه،مب: حكم امن،ممء 61العلم، لبكه أ و زيد )صانظه: ه،مب حلية طملب  (1)

 .إى الفهق واألحزاب والجممعمت اإلسالمية

 .78سورة الحج، آية:  (2)

 ادًساس



   

 مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث
 . َّجضحض

وهالالاه ال،يالالمية: هالالي صالالبلة اب، ال،الالي رهالاليهم لعبالالمده   الالم  

: ُّمي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن 
 . َّ ىي  ني

، إى ان،مالمءات حز يالة   الد (اإلسالالم)ومن رغب عن هاا امسم 

 ىف يث ىث نث مث زث رث ُّسفك نفيك، إلعهاهك عن شعمر اإلسالالم 
 .َّىقيق يف

لهالم اسالم  قبل  الزو  ال،فالهق، لاليس وقد همن الصحم ة 

ي،ميزون  ك، سوى اإلسالم، لكالن لمالم حصاللل تلالف الفالهق ال الملة، 

المن،يبة إى اإلسالم، وهي منش ة عن الميلمين، وعن منهج اإلسالالم 

الصما، ظههت أل مهبم الشهعية، الثم ،ة  أصل الشهع: هملفهقة النمجيالة، 

هأهالل والطمئفة المنصورة، أو الثم ،ة  مل،زامهم الينن أممم أهالل البالدع: 

الينة والجممعة، واليلف، وهالاه األل المب لييالل ان،مالمءات حز يالة، 
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ألهنم مل تنفصل قط عن منهالم  النبالوة، عالر طهي الة الهعيالل األو  مالن 

الصحم ة، وألن ع د الومء والبهاء لديهم، هالو عالر اإلسالالم، ي بلالون 

 الحق من أي شخص همن، ويهدون البمطل عر أي شخص همن.

مة، وامن،ممءات الحز ية، وام،حمن األمة  مم مل وأمم ال،فهيق  ين األ

يأمه اب  ك ورسولك،  هالو أحالد األسالس ال،الي تحصالل هبالم الفال،ن  الين 

 الميلمين.

وهالف ال،فهيالق » :وا هاا ي و  شيخ اإلسالم ا ن تيمية 

 ين األمة، وام،حمهنم  مم مل يأمه اب  ك وم رسولك، مثل أن ي م  للهجالل: 

قندي،  إن هالاه أسالممء  مطلالة مالم أنالز  اب هبالم مالن أنل شكييل، أو قه

سلطمن... والواجب عر الميلم إذا ساللل عالن ذلالف أن ي الو : م أنالم 

 –شالاليكيل وم قهقنالالدي،  الالل أنالالم ميالاللم م،بالال  لك،الالمب وسالالنة رسالالولك 

». 

ومن الللط الفمحش: أن تنع د  هقة أو مجمعة أو حالزب إسالالمي، 

 ،الوا  مالن انال،ظم ا  -لشالهعا أصالل ا ليس ثم ً،الم-تحل شعمر معين 

 حزهبم، وتعمدي من سواهم، وإن همن أقهب إى اب وأت ى.
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ا أو عننارا، ب دنره أ نر   فأي أحزاب أو مجاعات أو فرق، تنشأ سررا

عنى منهرا  اننور، ، ان رر  ع  عن هرا انارنا ان ران ، وةر  و  ر  

، ومخملفالة لوصالية شرع  ، فهر خاعج  عن مجاع  انمانم ن وإمرامه 

،  مإلسالالم «تنرز  مجاعر  انمارنم ن وإمرامه »  نبي ال

 ، هٌل م ي بل ال،شطيه وم ال،جزئة.الاي جمء  ك النبي 

هالمن »قالم :   في صحيحي البخمري وميلم عن حايفالة 

عن الخيه، وهنالل أسالألك عالن  النمس ييألون رسو  اب 

يالة وشاله، الشه، مخم ة أن يدرهني،   لل: يم رسو  اب، إنم هنم ا جمهل

، قلالل: «نعر » جمء اب هباا الخيه،  هل  عد هاا الخيه من شه ؟ قالم : 

. قلالل: ومالم «نع ، وف ر   خرن»وهل من  عد هاا الشه من خيه ؟ قم : 

، قلالل:  هالل «ق،  هيهون دغ ر  ه ر، تعرف منه  وتنكرر»دخنك؟ قم : 

نع ،  عا  إنى أد،اب جهن ، من أجرام  » عد ذلف الخيه من شه؟ قم : 

   من دنرر جنرهتنا، »، قلل: يم رسو  اب صفهم لنم. قم : «قذف،ه ف ها

تنرز  »،   لل:  مم تأمهين إن أدرهني ذلالف؟ قالم : «و  كنم،ن دأنان نا
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، قلل:  إن مل يكن لهم مجمعة وم إممم؟ قم : «مجاع  انمانم ن وإمامه 

فاع زل تنك انفرق كنها، ون، أن  تعض دأصل شجر ، ح ى  رهعكك »

 .«وأن  عنى ذنك انم،ت

قم  حايفة  ن اليممن، قلل: »وا لفظ لميلم عن أ ي سالم قم : 

،  جمء اب  خيه،  نحن  يك،  هل مالن وراء هالاا  يم رسو  اب، إنم هنم  َِشهِّ

 ك،ن دعهي أئم    هي هون »، قلل: هيف؟ قم : «نع »الخيه شه؟ قم : 

قنرر،م  قنرر،ب مررهاي، و   ارر ن،ن داررن ر، وسرر  ،  فرر ه  عجررال، 

، قم : قلالل: هيالف أصالن  يالم رسالو  اب إن «انش اط ن ب جاامن إنس

تامع وتط رع نمم رر، وإن بررب كهررخ وأخرذ »أدرهل ذلف؟ قم : 

 .«مانك، فاسمع وأطع

إى هالالاه الوصالالية النم عالالة، مالالن  –أيهالالم ال الالمرك الكالالهيم  – الالمنظه 

تنرررز  مجاعررر  انمارررنم ن »وهالالالي قولالالالك:  رسالالالو  اب 

 ف هبم.وتمي «وإمامه 
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مالن أحالزاب  – همم ي الو  الشاليخ  كاله  –والحار الحار 

وطوائف طمف طمئفهم، ونجم  ملشه نممجهالم،  مالم هالي إم هملميمزيالب، 

تجم  الممء هدًرا، وتفهقك هدًرا، إم من رحم ر ف،  صمر عر مثالل مالم 

 وأصحم ك. همن عليك النبي 

 ،خاله   خّهاًجم وّمًجالم ا الجممعالمت، –أيهم الميلم  – ال تكن 

من اليعة، إى ال والب ال ي ة،  مإلسالم هلك لف جالمدة، والمياللمون 

مجيًعم هم الجممعالة، ويالد اب مال  الجممعالة،  الال طمئفيالة وم حز يالة ا 

 .اإلسالم

ومالالن منصالالوص اع، الالمد أهالالل اليالالنة والجممعالالة قالالولهم: ونالالهى 

 .الجممعة حً م وصواً م، والفهقة زيًلم وعااً م

 ن عبدالعزيز قولك: إذا رأيل قومم ي،نالمجون ا وقد روي عن عمه 

 .دينهم دون العممة،  معلم أهنم عر تأسيس هاللك

ومم ذاك إم أن الدين واهح، ولجوء أقوام إى المنمجالمة ا الالدين 
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واليهية، واألودية والشعمب، وانعزالهم عن مجمعة الميلمين، يد  عر 

 ال اللة. هاللهم، وأن لديهم مم يخفونك، وهو تأسيس

 فاحلزبية هلا مضار كثرية:

ي و :  -تعمى-أهنم تفهق الميلمين، وتش،ل هلم،هم، واب  :منها

 محجخ جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب ٱُّ
 . َّ حص مس  خس حس جس مخ

 جن مم ٱُّي و :  -تعمى-أهنم سبب لل،نم ز  مألل مب، واب  :منهاو
، ولالالالالاليس للميالالالالاللم أن  َّٰه مه جه  هن من خن حن

و أدنى من هاه األسممء المحدثة ال،ي مم أنز  اب هبم من يي،بد  الاي ه

 سلطمن،  ملاي هو خيه وهو اسم اإلسالم واإليممن.

أن الحز ية ت يد الميلم  مبمدك الحزب وشعمراتك، م عر  :منهاو

 أحكمم اإلسالم ونصوصك.

و  اب الك رسالالن عليالالدث، مل يكالاله محالالة أمالز يالالالأن الح :منهاو

 هدود،  إن من عمل عماًل ليس وصحم ،ك الكهام،  هو م
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 . هو رد عليك أمه الهسو  

م وي ف الالالأن الحز ية تجعل الومء والبهاء عر من يؤيده :منهاو

 معهم، م عر دين اب ورسولك.

 ن صفمت المشههين، ور نم الالالأن الحز ية م :منهاو

 جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مقُّي و : 
  َّ  خن حن جن مم خم حم

 –وانع اذ داهلل–ر مذا انحزد   انم    ، فإن   ك،ن وهلذا فإن من اد ن

ررا  ررا،  ن منطن اترر  ن ارر   ررر انن رر،   –مضررطرداا–م ن،نا م ناقضا

إنى  –وانع اذ داهلل–انشرع  ، وإنام عؤ   انحزب وانجامع ، وقه  نجؤون 

 تط، ع انن ،  انشرع  ، ن خه  حزد  ه  وتن،هن .

 ون، همم هو شالأن همم يظههون سممح،هم وسعة أ  هم، وهم همذ

 أصحمب البدع.

مثالالل أصالالحمب البالالدع، مثالالل ع الالمرب يالالد نون » قالالم  البههبالالمري:
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رؤوسهم وأ داهنم ا ال،هاب، ويخهجون أذنمهبم،  إذا تمكنالوا لالدغوا، 

وهالف أهل البدع، هم مخ،لفون  الين النالمس،  الإذا تمكنالوا  للالوا مالم 

 .«يهيدون

، وسالنة رسالولك -تعالمى-وإذا همنل الحز ية مخملفالة لك،المب اب 

  ،همالالم ت الالدم، ومنشالال ة عالالن مجمعالالة الميالاللمين وإمالالممهم

وموصو ة  ملام،  إنك لاليس ألحالد أن يف،الهي الكالاب عالر خلالق اب، 

 يلمزهم  ليه حق، و دون علم وم  ينة وم دليل،  ي و : هاا داعشي، 

و الن: إخواين، و الن: سهوري، و الن:  عثي، و الن: علممين، و الن 

 ن: هد الصملحين... وهكاا.لبها ، و ال

ولو سأل،ك عن مي،نده و ين،ك عن حكمالك عالن هالؤمء األشالخمص 

الاين وصفهم هباه األوصمف، أل لل يديك، ي لب هفيالك،  مالم هالي إم 

وسموس غمم ة، وانفعممت م،وتهة، وحيالد قالمط ، وتوظيالف ليالوء 

أ الو  الظن، والظن أهاب الحديث، همم ذهه تفصيل ذلالف الشاليخ  كاله

 . زيد
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           مل،صنيف قد يكالون  حالق، إذا د  عليالك دليالل قالمط ، همالم قالم  

: -تعالمى-، وقولالك  َّٰذ يي  ىي مي خي حي جي ٱُّ: -تعمى-

، وقالالد يكالالون  الالملهوى وال،جنالالي وم  َّ جع مظ حط مض ٱُّ

دليل عليك،  يأثم حينلا من تفالّوه  الك، ألن اب حالهم الظلالم عالر نفيالك، 

 وجعلك  ين عبمده محهًمم.

وصالالف أهالل البالالدع واألهالواء ألهالالل اليالالنة،  ن ذلالف:وأسالوأ مالال

 مألوصمف واألل مب المنفهة، هبدف تنفيه ال لوب عنهم، ومم يحملونك 

 من علم وهدى.

عالر الوجالك الالئالق  الك:  -تعالمى- يصفون من أثبل صالفمت اب 

  ملمجيمة، ويصفون أهل األثه:  ملحشوية... وهكاا. 

ال،وحيالد:  ملوهم يالة، يصفون مالن ي الهر  -ا عصهنم  -والها  ة 

 والحز يالالون يصالالفون مالالن يالالدعو إى اليالالم  والطمعالالة لالالومة األمالالور

 ، وعدم الخهو  عليهم ولزوم مجمعة الميلمين:  ملجممية. ملمعهوف

وهي هلهم من  المب ال،نالم ز  مألل المب، وال،نفياله مالن أهالل الحالق 
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 والينة، وهاا من األسس ال،ي تحصل هبم الف،ن  ين الميلمين.

ررم  ، و  حشرر،  ، و  و اد رر ، و  جام رر ، إ  ب أو ررا  فررًل ٍّا 

.خم رع ها، انذ ن أعا وا من إطًلقها تنف ر انناس من انع  ه  ان ح ح 

ا م م  لالك رًدا عالر أحالد  -حفظك اب-قم  الشيخ صملح الفوزان 

وأمم الل ب الاي لمزت  الك أتبالمع الياللفية الصالحيحة  الأهنم » الك،مب:

وهالو م  خ الفمهل محمالد أمالمن الجالممي جممية، نيبة إى الشي

ذنب لك، إم أنك يدعو إى اليلفية الح الة الصالحيحة، همالم عه نالمه عنالك، 

وعمصهنمه عليك، ومم هو مدون ا ه،بك وأشهط،ك، وهاا ل ب ن ل،الك عالن 

 غيهك، ومل تعهف مم تح،ك، ومن الاي اخ،هعك؟ 

إن الاي اخ،هعالك هالم الحز يالون، لمالم رأوا الشاليخ محمالد أمالمن 

الجممي وإخوانالك، يالدعون إى اليالم  والطمعالة لالو  أماله المياللمين، 

ويدعون إى لزوم الجممعة، وعالدم ال،فالهق وامخال،الف، الالاي تعينالك 

الجممعمت الحز ية، اخ،هعوا هالاا الل الب، لينفالهوا مالن تلالف الالدعوة 

وأصحمهبم، همم اخ،هعل الفهق اليم  ة ألهل اليالنة والجممعالة أل مً الم 

ية والمجيمة والخالوار  والوهم يالة إى غياله ذلالف، منفهة، مثل الحشو

 مبهب خب حب ٱُّولكن هاا م ي ه أهل الحق، همم قم  إخواهنم مالن قبالل:



   

 .« َّ هت مت خت حت  جت

 هاه األل مب الكمذ ة الظملمة، م ُتيم  إى ممالن ا ال،يل  ملحز يالة  

ب عن ال،نم ز  مألل مب، وهي ظلم ألهنم قل -تعمى-الم ي،ة، وقد هنى اب 

للح مئق، ُقصد هبم ال،نفيه عن الحق وأهلك، وت ليل الشبمب الصلمر أو 

 الجهم ، الاين م يعه ون ح ي ة هاه األل مب، وهدف اخ،القهم.

 حج ٱُّ: -تعمى- نحن ميلمون، سّممنم اب  الف همم ا قولك 
، والميلم ا قبهه عندمم ييأ  عن دينك،  إنك  َّ جح  مج

يس لنم أن نب،لي غيه اإلسالم دينم، وم منهًجم ي و : ديني اإلسالم،  ل

 .غيه منهج سلفنم الصملح 
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دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب هي الدعوة اليت ن أ
  دعا إليها رسول اهلل 

 

، والمطلن  الدارس لدعوة اإلمام محمد بن  عدندالوبا  

عىل سيرته وجهوده ومؤلفاته، والناظر لثمرات تلك الندعوة المدارةن ، 

أن دعنوة  –عقيننا–عىل الدالد والعداد، يف أنحاء العامل اإلسنالم،، ععلن  

، ب، الدعوة اإلسالمي ، الت، دعنا محمد ب  عددالوبا  اإلمام 

وصنحابته الرنرام، وسنلذ بنأله ا من   إليها رسول اهلل 

الصالح، وأهنا مل تأت بجدعد، وإنما أعادت لإلسنالم ووتنه وصنفاءه يف 

نفوس الناس، وربطته  بالند  الصايف، وبنو منا ةنان علينه رسنول اهلل 

ا عييمن  ، وصحابته الررام، ولهألا نجحت وح ققت آثنارا

 واًلأ



  

نافع ، وتقدلها المسلمون بقدول حس ، وفرحنوا انا، والمنؤم  عفنر  

 يك ىك مك لك اك ٱُّ:-تعناى-بفضل اهلل وتوحيده، ونال اهلل 
 .  َّ رن مم  ام يل ىل مل

، أننه مل عدعنن نديانا انألا التوحيند، إ  -تعاى-وود جرت سن  اهلل 

، وةألا أتداع ا ندياء، الألع  عدعو ن إى ما دعا إليه ا ندياء، جعل له أعداءا

 يي ىي ٱُّ: -تعاى-وبو التوحيد، ةأللك له  أعداء، ةما وال 
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
. ولرنن  العاودنن  َّ مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ: -تعناى-للمتقي ، والنصنر  بنل التوحيند واإلعمنان، ةمنا يف وولنه 

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّ
ٍََّّّ. 

وععل  ةل منصٍذ أن دعوة اإلمام محمند بن  عدندالوبا ، بن، 

 ام يل ىل ٱُّ: -تعناى-دعوة إى تحقيق العدودع  هلل، امتثا ا لقوله 
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 مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّ:-تعاى-، وووله َّمن زن رن مم
، وعام  ةتب اإلمام محمد بن  عدندالوبا  بن، يف َّىئيئ نئ

لتوحيد، الألي بو حق اهلل عنىل العديند، فهنو تحقيق بألا ا صل، وبو ا

  عدعو للتوحيد الخالص، وعحألر م  ضنده، وعستهنهد برنالم

ةتا  )، وم  اطل  عىل ةتابه ، وةالم رسوله -تعاى-اهلل 

 عرى بألا عياناا بياناا. (التوحيد

ا  ا مختصرا ممن   –عطل  عليه القارئ الررع   –ولعيل أنقل أنموذجا

، يف ةتابنه عنىل ةتنب بنألا اإلمنام، عقنول  مل عتيسر له ا طنالع

 مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّ:-تعناى-ةتا  التوحيد، ووول اهلل » التوحيد:
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّ، ووولننننننه:  َّ يئ ىئ نئ

 زن رن مم ام يل ىل ٱُّ، وووله: َّىب نب  مب زب
 رن مم ام يل ىل ٱُّ، ووولننننه: َّىن نن من

                                                           

 .36سورة النساء، آع :  (1)

 .56سورة الألارعات، آع :  (2)

 .56سورة الألارعات، آع :  (3)

 .36سورة النحل، آع :  (4)

 .23سورة اإلسراء، آع :  (5)



  

ةننت ردعنذ الندن، »ونال:  ، وع  معاذ ب  جدل َّمن زن

 يا  عاا أ درا ما عا  هللاع ى    ا  »، فقنال :: عىل محار

هللاع »ولت: اهلل ورسوله أعلن ، ونال:  «ىلاب د، وع  هللع ىلاب د     ى ؟

ى      ىلاب د دن ياب وه ال يشركوى به شائا ، وهللاع ىلابا د   ا  ى  دال 

 . «ياذب عن ال يشرك به شئا ...

 فئه عس ئل:

 : الحرم  م  خلق الج  واإلنس.ىألول 

 : أن العدادة ب، التوحيد،  ن الخصوم  فيه.ث نئةىل

 يم ٱُّ: -تعاى-: أن م  مل عأت به مل ععدداهلل، ففيه معنى ووله ىلث لثة
 . َّ ىن من خن حن جن

 : الحرم  م  إرسال الرسل.ىلرىباة

 : أن الرسال  عمت ةل أم .ىلخ عسة

                                                           

 .36سورة النساء، آع :  (1)

أخرجننه الدخنناري يف صننحيحه، ةتننا : التوحينند، بننا : مننا جنناء يف دعنناء الندنن،  (2)

  أمته إى توحيد اهلل( : 7373، برو.) 

 .3سورة الرافرون، آع :  (3)



   

 .«: أن دع  ا ندياء واحد...ىلس دسة

م حمم  بان  با ىلوه ب كب باه ىلبوهللئا ،     هذى ىلنحو دلف ىإلع 

وهو كام ررى كأناه طعااة عان حاحئب ىلبخا ما، لائإ فئاه تال ى يا   

.ىلكريمة، وىألهلل ديث ىلنبوية، وبئ ن فض ئل ىلبوهللئ ، وىلبحذير عن ض ه

فهألا بو ةتا  التوحيد، وبألا بو التوحيد الألي دعنا إلينه اإلمنام 

–مدتندع، فجمين  الرسنل محمد ب  عددالوبا ، وبو يف بألا متدن    

دعنوا إى التوحيند، وةنان ةنل رسنول عقنول  –عليه  الصالة والسالم

عن  ننو   -تعناى-، ونال اهلل  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّلقومه: 

 :ُّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱ ٌّ ٍّ  َّ ُّ 
 حت جت مبهب خب  حب جب ٱُّ: ، ووننال عنن  بننود  َّ ِّ
 مع ٱُّ: ووال عن  صنالح  ،َّجح  مج حج مث هت مت خت
، وونننال َّمك لك خك حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ

                                                           

 .(4عنير: ةتا  التوحيد، لإلمام محمد ب  عددالوبا  )ص  (1)

 .59سورة ا عراف، آع :  (2)

 .59سورة ا عراف، آع :  (3)

 .50، آع : سورة بود (4)

 .61سورة بود، آع :  (5)



  

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىيُّ: عنن  يننعيب 
:ووننننال عنننن  إبننننرابي  ،َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم ممُّ
. َّ حي جي يه

وبرألا ةل الرسل بعنثه  اهلل بالندعوة إى التوحيند، بربنان ذلنك 

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّ :-تعنننناى-وولننننه 
 .َّىب نب

عاة إى النناس، وعنأمرب  أن عدعن الند وةان الند، 

عندما بعثه  لمعاذ  عددؤوا بالتوحيد، ةما يف ووله 

ف ائكن »ويف رواعن :  «ف ئكن دول ع  ر  وهم تلئه  با د  ى »إى اليم : 

تل  دن يوهللا وى »، ويف رواع : «دول ع  ر  وهم تلئه شه د  دال تله تال ى 

إلمام محمند بن  عدندالوبا  ، فعمالا األا التوجيه الندوي، وام ا«ى 

                                                           

 .84سورة بود، آع :  (1)

 .16سورة العنردوت، آع :  (2)

 .36سورة النحل، آع :  (3)

 ةتا  التوحيد، با : ما جاء يف دعاء الند، أخرجه الدخاري يف صحيحه،  (4)
 (.7372، برو : )أمته إى توحيد اهلل 



   

بالدعوة إى التوحيد، وعنُ، به عناع  ةديرة، وأصدحت بأله المهم  وب، 

دووننه، وبننو بننأللك تنناب  للندنن،  النندعوة إى التوحينند، صنندوحه وغ 

 . وسائر عىل منهج أبل السن  والجماع 

وأخدنر  أ  وهلل الحمند متدن ، » يف إحدى رسائله: عقول 

، النألي أدعن  اهلل بنه، منألبب أبنل السنن  ولست مدتدع، عقيديت ودعن

والجماع ، الألي عليه أئم  المسلمي ، مثل ا ئم  ا ربع ، وأتداعنه إى 

 .«عوم القيام 

، -تعناى-األه المهم  خير ويام، إى أن توفناه اهلل  وود وام 

ا و  درمهاا، فهنو مل عتخنأل الندع   وانتقل م  بأله الدنيا، ومل عخلذ دعنارا

 عر  م  الندنيا، ةمنا بنو ينأن ةثينر من  ونادة ا حن ا  وسيل  إى

الألع  مل عقيمنوا دعنانا،  -بداب  اهلل –والجماعات المنتسد  إى اإلسالم 

ومل عدقوا دنيا، فال لإلسالم نصروا، و  لألعداء ةسروا، فترةوا منا أمنر 

وبننو النندعوة إى التوحينند، وانهنن لوا  اهلل بننه ورسننوله 

لخو  يف السياس  وتحليالهتنا، تحلنيال بعيندا وأي لوا الناس معه  با

 ع  مفابي  العقيدة الصحيح .

                                                           

 (.1/64الدرر السني  يف ا جوب  النجدع  ) (1)



  

والدع  أسمى م  أن ُعتخأل وسنيل  إى مطنام  الندنيا، ووند عقند 

ر فيه: من  إرادة ااإلمام محمد  ب  عددالوبا  باباا يف ةتابه التوحيد، حألَّ

 .اإلنسان بعمله الدنيا، وذةر ا دل  م  الرتا  والسن  عىل ذلك

فإن ويل: ما دام أن اإلمام محمد ب  عددالوبا ، دعا إى ما دعنت 

إليه الرسل، ومل عأت بجدعد، ونف  اهلل بدعوتنه الندالد والعدناد، فلمناذا 

 ُعته ، وُتهّوه دعوته، وُعحأّلر منها؟

 فاجلواب عن ذلك:

 : أنه ما جاء أحد مبثل ما جاء به الرسل إال عودي:أواًل

          ةنل من  أتنى بمنا جناءت بنه الرسنل  أن -تعناى-م  حرم  اهلل 

وود وال ورو  ب  نوفل ، ، فإنه ُععادى وُعؤذى-عليه  الصالة والسالم-

ع  جا   دهللا  بمثال عا  »ةما يف صحيح الدخاري:  للند، 

 .«جات به تال ُ ودا

فالعداء  بل التوحيد وترألعده ، دأ  عليه أبنل الردنر والسنفه 
                                                           

 .(95انير: ةتا  التوحيد، با : ما جاء يف إرادة اإلنسان بعمله الدنيا )ص (1)

أخرجه الدخاري يف صحيحه ةتا  بدء الوح،، با : ةيذ ةان بدء الوح، إى رسول  (2)

(، ومسل  يف صحيحه، ةتا : اإلعمان، با : بدء 3؟، برو : )اهلل 

 (.160برو : )، الوح، إى رسول اهلل 



   

 

  َّىه مه جه ين ىن من ٱُّ: -تعاىل-ال والشقاوة، كما ق

وقد جعل اهلل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك ورثة األنبياء 

 خص  حص  ٱُّ: -تعااىل-لهم أعداء من المجرمين كذلك، كما قال 
، وَخااااا  م   َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

 اآلية بالهداية والنصرة، فيه بشارة للرسل وأتباعهم.

 ثانًيا: اجلهل بالتوحيد: 

من الناس من يظن أن ال وحيد هو: نفي الصفات، كما قارر للاك 

المع زلة يف أصولهم، ومن الناس من يظان أن للاا المادا وال وسال 

الصايي  الاذ   والدعاء وللا الشفاعة من أهل القبور هاو ال وحياد

، ومان ميباة الصااليين -عليهم الصالة والساال -بعث اهلل به رسله 

ا ال وحيد، ويدعو إىل إفراا اهلل و  -تعااىل-األولياء، فإلا سمعوا من ي جرِّ

بالعبااة، عااوه وآلوه  وقالوا ي نقص األولياء والصاليين، وأتى بشايء 

 جديد، وخالف ال وحيد، وربما وصفوه بالفسوق أو الكفر.

لاو » وقد أشاار إىل للاك ااماا  ميماد بان عبادالوها: فقاال:

                                                           

 .44سورة المؤمنون، آية:  (1)

 .31سورة الفرقان، آية:  (2)



  

د التوحيد، أل موه بالرفر وا لفسنوق، ولرن  نعنوذ عسمعون إنساناا ُعجرِّ

 .«باهلل م  رضا الناس بسخط اهلل

ا عىل مقول :  بأله القص  تفيد »: «اجعل لنا ذات أنواط»ووال تعليقا

أن المسل ، بل العامل ود عق  يف أنواع م  الهر    عندري عنهنا، فتفيند 

أن بنألا من   التعل  والتحرز، ومعرف  أن وول الجابل، التوحيد فهمناه،

 .«مراعد الهيطانأةدر الجهل، و

فال بد م  معرف  التوحيد، ومعرف  الهر ، لئال عداف  اإلنسان ع  

ي،ء، أو عنتقده وبو   ععرف حقيقته، ولهألا فإن م  دو  اإلمام محمند 

ب  عددالوبا  م  محاورعه، أنه عستفصل منه ، ع  مفهنومه  لمعننى 

 التوحيد، ومعنى الهر ، ومعنى العدادة، ونحوبا.

التوحيند بنو إفنراد اهلل »  ةتابه ةهذ الهندهات:يف عقول 

  ،بالعدادة، وبو دع  الرسل الألع  أرسله  اهلل بنه إى عدناده

... إى ووله: إذا وال: أنا   أير  باهلل، فقنل: ومنا فأوله  نو  

ره :؟ فإن وال: أنا   أعدد إ  اهلل، فقل: ما معنى عدنادة  الهر  باهلل، فسِّ

                                                           

 (.1/54الدرر السني  يف ا جوب  النجدع  ) (1)

 (.45ةهذ الهدهات )ص (2)



   

با :؟ فإن فسربا بما بينه اهلل يف القرآن فهنو  اهلل وحده   يرعك له، فسرِّ

المطلو ، وإن مل ععرفه فريذ عدع، ينيئاا وبنو   ععرفنه؟ وإن فسنّره 

ب ير معناه، ُبيِّنت له اآلعات الواضنحات يف معننى الهنر  بناهلل وعدنادة 

 .«ا وثان

 ثالًثا: العداء للتوحيد واحلسد: 

د، و  بحقيقن  دعنوة اإلمنام بعض الناس لنيس جنابالا بالتوحين

محمد ب  عددالوبا ، فهو ععلن  أهننا دعنوة حنق، وإنمنا عنداؤه عن  

 استردار وحسد.

المسنائل التن، » ويف ذلك عقول اإلمنام محمند بن  عدندالوبا :

ذةرت أنا... موافق  لما ذةره العلماء يف ةتنده ... وينهدوا أن ةالمن، 

، أن عنن ل اهلل من  بو الحق... ولر  أنرنروا  سندا  أعيمهنا الد ن،

 .«فضله عىل م  عهاء م  عداده

وةثير م  أعداء التوحيد عنررونه، م  أهن  ععرفون أنه الحق، ةمنا 

-ععرفون أبناءب ، وسدب إنرارب  بو: ا ستردار والجحود، ونال اهلل 

                                                           

 (، وما بعدبا.3ةهذ الهدهات )ص (1)

 (.10/12الدرر السني  يف ا جوب  النجدع  ) (2)



  

   ، ووننال َّ من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ٱُّ: -تعنناى

 يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّ: -تعنننننناى-
 . َّ خن حن جن

 رابًعا: التلقي عن علماء الضالل، والتأثر بهم:

 زث  رث يت ىت نت مت زت ٱُّ: -تعننناى-ونننال اهلل 
، فعلماء الضالل أضلوا أتداعه ، وأربدوب ، ويويوا َّ نث مث

عليه ، بالدعاعات الراذب ، فصار ا تداع عرددون منا عقولنه ةدنراؤب ، 

م، وعهولننون الننألع  عقطعننون الرننالم منن  سننياواته، وعجت ئننون الرننال

ولو ورؤوا ةتب اإلمام محمد بن  عدندالوبا ، بموضنوعي   وعدال ون.

وحيادع ، وفهموبا، لندموا عنىل ذمهن  وطعننه ، ولتيقننوا أن سنادهت  

 وةدراءب  أضلوب  السديل.

 خامًسا: نسبة أخطاء غريه إليه:

وبألا م  التجن، واليل ، وال الهيخ عدداللطيذ بن  عدندالرمح  

                                                           

 .35سورة الصافات، آع :  (1)

 .14سورة النمل، آع :  (2)

 .67ح ا ، آع : سورة ا  (3)



   

حدث بعده، أو يف ووته م  خطنأ، أو تعنٍد، فنال عجنوز وما » آل الهيخ:

نسدته إليه، وأنه أمر به ورضيه، وود جرى  سام  ب  زعد يف دم الُجهن،، 

وجرى لخالد ب  الوليد يف دماء بن، جألعم  وأمواله ، ما   عجهله أبل 

، وود برئ منه، وأنرنره، العل  واإلعمان، وذلك يف عهده 

 .««...لئك مم  حنع خ ل ىل هم تين دبرد ت»فقال: 

ول ن، وأن عق-تعاى-، اهلل نذ أن عتقنل منصنري برننفح :وبعد

الحقيق ، وأن عحألر اليل ، فإن اليل  ظلمات عوم القيام ، وليعل  أن 

عداء التوحيد وأبله جناع  بال  ، والدنيا فاني ، وم  عتوةل عىل اهلل فهو 

 ء ودرا.حسده، إن اهلل بالغ أمره ود جعل اهلل لرل ي،

                                                           

خالد  أخرجه الدخاري يف صحيحه، ةتا : الم ازي، با : بعن الند،  (1)

 (.4339ب  الوليد إى بن، جألعم ، برو : )

 (.259-2/258) مصدا  اليالم، للهيخ عدداللطيذ آل الهيخانير:  (2)



  

 

 

 

 

 

 ُكفر  لال بدلل  الاإلمام حممد بن عبدالوهاب ن أ
  ش عي ص ُح صحلح

 

التكفير والتفسيق هو إىل اهلل ورسوله، ليس ألحد    هد ا حكد ، 

وإنما عىل الناس إيجاب ما أوجبه اهلل ورسدوله، وحردري  مدا حرمده اهلل 

 عن القول عليده ورسوله  -حعاىل- ورسوله، وق  هنى اهلل 

 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف ٱُّ: -حعدداىل-بددع علدد ،  قددال 
منن  »: ، وقددال َّ  حم جم هل مل خل حل جل

من  عانا ران   »: ، وقدال «ا بكفر فهو كقتلهرمى مؤمن  
                                                           

 .36سورة اإلسراء، آية:  (1)

ا ينهى من السباب واللعن، برق : أخرجه البخاري   صريره، كتاب: األدب، باب: م (2)
= 

 انًلاث



   

، وقددال «بننافكفرأ  ق لننادو انن ق يسأ قفننإال كنن فل ه   ننار الإننه

 :«   باففونو أ ق  يرمإنه بنافكفرأ ه    يرمي رال را 

 .«إه هن مل يك  صا به ك فليرت ت ال

والركدد  بددالتكفير، مددردل إىل القشدداة ال ددرعيين   المردداك  

ال رعية، وإىل الراسخين   العل    المجامع العلميدة،  هد  المعنيدو  

بالنظر   انطباق ال روط، وانتفاء الموانع، وإصد ار األحكدا ، ولديس 

ا، يطلقده مدن ءداء عدىل مدن ءداء،  بمجدرد الظندو ، التكفير كعا مباحا

دأب بعد   –مع األسد –واألوها ، واللواز ، والم تبهات، كما هو 

 الهالكدة،  ال باب الصغار، ال ين ُأدخلوا من قِبل بعد  التنظيمدات 

 أمور ال حعنيه ، وليست من اختصاصه .

أ قيف يرس فمنهج يإلمام حمم  ب  اب يفوهاب يف موائل يفتكفإر

                                                           

(6047.) 

أخرجه مسل    صريره، كتاب: اإليما ، باب: بيا  حال إيما  من رغب عن أبيه  (1)

 (.61وهو يعل ، برق : )

أخرجه البخاري   صريره، كتاب: األدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن، برق : ( 2)

: بيا  حال إيما  من رغب عن (، ومسل    صريره، كتاب: اإليما ، باب6045)

 (.61أبيه وهو يعل ، برق : )

 .«منهج اإلما  مرم  بن عب الوهاب   التكفير»كتابي:  -إ  ءئت-انظر  (3)



  

ر ه  يلحظ  نه م   ش  يفناس تولف   ا ا  هط   يفكفرأ ٍفلم ُيكفِّ ا قه جام 

 بافمتفق الإهأ عقن يفمختلف فإه.

أركا  اإلسع  مخسة أولها: ال هادحا ، ث  األركدا  » وكا  يقول:

األربعة،  األربعة إذا أقر هبا وحركها هتاونا،  نرن وإ  قاحلنال عدىل عد   

رل بتركها، والعلماء اختلفوا   كف ر حدار  الصدعة كسدعا  علها،  ع ُنكفِّ

ننر ه  مننا  لنن  الإننه يفملننهو كلهننمأ قهننو مددن غيددر جرددود،  ق  ُنكفِّ

ره بمن  يفتمرينف ه ي انرأ ق نكنر ا ُنكفِّ . ولد ل  «يفشهاعتانأ ق يض 

وصفه أح  العلماء، ال ي هو من أعل  الناس به، وهو حفيد ل: ال دي  

دوال ي  مرمد  » عب اللطي   قال: ا ، مدن أعظد  النداس حوقفا

ا عن إطعق الكفر، حتى إنده   يجد   بتكفيدر الجاهدل الد ي  وإحجاما

ي عو غير اهلل من أهل القبور أو غيرل، إذا   يتيسر له من ينصره، ويبلغه 

 .«الرجة التي يكفر حاركها

ا: ،   يخرج   مسألة عن األصول وءيخنا » وقال عنه أيشا

 .«ص ق   ه ل األمة والفروع مما عليه أهل العل ، ال ين له  لسا 
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،   ينفرد بقدول، و  يخدرج  اإلما  مرم  بن عب الوهاب 

عن إمجاع العلمداء، و  يدتكل  إال بد ليل مدن الكتداب والسدنة، يقدول 

: «  وأما المسائل األخر، وهي أين أقول: ال يدت  إسدع  اإلنسدا

ف من يأحيني بمعناها.. .  هد ل حتى يعرف معنى ال إله إال اهلل، وأين ُأعرِّ

المسائل حق، وأنا قائدل هبدا، وع عليهدا دالئدل مدن كدع  اهلل، وكدع  

 .«رسوله، ومن أقوال العلماء المتبعين، كاألئمة األربعة...

ا: كل إنسا  أجادله بم هبه، إ  كدا  ءدا عياا  دبكع  » ويقول أيشا

ل ، ال ا عية، وإ  كا  مالكياا  بكع  المالكية، أو حنبلياا أو حنفيادا كد 

 .« إذا أرسلت إليه  ذل ، ع لوا عن الجواب...

وكا  يؤك  عىل أمهيدة  هد  مسدائل التوحيد  لجميدع المكلفدين، 

 :بمقتشى ال ليل ال رعي، ال بمقتشدى قولده وحقريدرل، يقدول 

والراصل أ  مسائل التوحي ، ليست من المسائل التدي هدي مدن  دن »

ز ، عددىل العددا  المطاوعددة خاصددة،  البردد،  يهددا، وحعلهددا  ددر  ال

والجاهل، والمردل واُلمردِر ، والد كر واألن دى، وأندا ال أقدول لكد  

أطيعوين، ولكن ال ي أقول لك : إذا عر ت  أ  اهلل أنع  عليك ، وحفشل 
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والعلماء بع ل،  دع ينبغدي لكد  معاند ة  عليك  بمرم  

 .«مرم  

مدن  وال ي كر أي حكد    التكفيدر، إال مقرونادا ب ليلده ال درعي

 الكتاب والسنة.

 ومن األمثلة على ذلك:

، من استه أ ب يء من دين الرسدول » :قوله 

 ىف يث ٱُّ: -حعدداىل-أو ثددواب اهلل، أو عقابدده، كفددر، والدد ليل قولدده 
 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
ا:«َّيل من أبغ  ءديئاا ممدا جداء بده الرسدول » . وقال أيشا

،:ا، والد ليل   جع مظ حط مض ٱُّولو عمل به كفر إمجاعا
.« َّ جغ مع

ا: السرر، ومنه الصرف والعط ،  من  عله أو رضدي » وقال أيشا
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 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّ: -حعداىل-به كفر، والد ليل قولده 
 .«َّرئ ّٰ ِّ ُّ

يد ور مدع الد ليل،  -كما حرى أيها القارئ الكري   –  هو 

ورد وال يتق   بين ي ي اهلل ورسوله، ويقدول مدا قالده اهلل ورسدوله، ويد

األدلة ال رعية، كما أنه ينظر  يما قدررل األئمدة   كتدبه ، مدن أحكدا  

إين أذكدر لمدن خدالفني أ  » :ءرعية مستن ة عىل ال ليل، يقول 

أمته، وأقدول  الواجب عىل الناس، احباع ما وّصى به النبي 

له : الكتب عن ك ، انظروا  يها، وال حأخ وا من كعمي ءيئا، لكدن إذا 

الد ي   كتدبك   داحبعول، ولدو  رسدول اهلل  عر ت  كدع 

 . «خالفه أك ر الناس

ومع ه ا التررز ال ي احص  به اإلما  مرمد  بدن عبد الوهاب، 

لدد يه   جددور    –  زمندده وبعدد  زمندده  – ددإ  بعدد  المخددالفين 

 الخصومة، وك ب وا تراء.

ومن ذل  ما أءار إليه اإلما  مرم  بن عب الوهاب عن هؤالء، إذ 
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جلده، منهدا: إءداعة » ل ألح ه :يقو اجلبوا عليندا بخيدل ال ديطا  وره

البهتا ، بما يستري العاقل أ  يركيه،  شع عن أ  يفتريده، ومنهدا مدا 

ر مجيع الناس إال من احبعندي، وأزعد  أ  أنكردته  غيدر  : أين أكفِّ ذكرته

صريره، ويا عجباا كي  ي خل ه ا   عقل عاقل! هل يقول ه ا مسل  

 .«و عارف أو مجنو ؟أو كا ر، أ

لكدن ونرن ما جئناك  بالتكفير والقتدال،» وكا  يقول لمخالفيه:

.«ننصرك  هب ا ال ي قطعت  أنه دين اهلل ورسوله

، هو بما ينفع الناس   أصل دينه ، وهو عبدادة  اهتمامه  

التي ُخلقوا من أجلها، قال حلمي ل وحفي ل ال ي  عب الرمحن بن حسدن 

أي: اإلمدا  –وقد  كدا  ءديخنا المصدنِّ  » تاب التوحي :  ءرحه لك

ال يرب أ  يقرأ عدىل النداس إال مدا يدنفعه     –مرم  بن عب الوهاب

 .«أصل دينه  وعبادهت  ومعامعهت ، ال ي ال غنى له  عن معر ته

 :كما أنه ال يفتي ب يء يخال   يه ما عليه العلماء، يقدول 
ات فإه م  هلاع  هنل يفملنمأ توانه هن سممتم  ين  فتإت بشيوأ خر»
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ينبغدي » :، ويؤك  عىل ال قة   االست الل، يقول «اليَّ يفقود

لطالب العل ، أ  يتفطن لصورة المسألة   الد ليل الد ي يد ل عليهدا، 

ويجيل نظرل   ذل ،  إ  ك يرا من األغاليط، وقعت   مسألة واضدرة 

قرآ  والسنة، وهدو ال يد ل ج ا، ويست ل الغالط عىل غلطه ب يء من ال

 .«عىل ذل ، كما  علت الرا شة والق رية والجهمية وغيره 

ومع ه ل ال قدة   االسدت الل، والتمسد  باألدلدة مدن الكتداب 

والسنة، وع   الخدروج عدن إمجداع العلمداء،  دإ  اإلمدا  مرمد  بدن 

عب الوهاب غير مستب  برأيه، وإنما هو حريص عىل قبدول الردق ممدن 

   إحد ى رسدائله:، ولو كا  من أء  خصدومه، يقدولجاء به

إ  كا  الصواب معه ، أو معنا ءيء من الرق، وءيء من الباطل، أو »

معنا غلو   بع  األمور،  الواجب من  م اكرحنا ونصيرتنا، وحوريندا 

 .«عبارات أهل العل ، لعل اهلل أ  يردنا ب  إىل الرق

ا:   ودي مدن ينصدرني، كلمدا أندا أجد    نفسدي، أ» ويقول أيشا

، وهو حريص عىل ه اية الناس، ولكنه ال ي اهن   دين اهلل، «غلطت
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إ  كنته حظن   خاطر ، أنا نبغي أ  ند اهن  » يقول   إح ى رسائله:

  دين اهلل، ولو كنته أجل عن نا مما كنت،  أنت مخدال ،  دإ  كندته 

 دإ  كدا  إين  -لدو أي ال -حتهمني ب يء من أمور ال نيا  ل  ال درهة 

أدعو ل    سجودي، وأنت وأبو  أجل النداس إّع، وأحدبه  عند ي، 

 من أمر أهل األحساء...  عسى اهلل أ  يه ينا وإيا  
ّ
وأمر  ه ا أءق عيل

ل ينه القي ، ويطرد عنا ال يطا ، ويعي نا من طريق المغشدوب علديه  

 .«والشالين

مة، وحألي  القلوب، ومع عرضه لألدلة  إنه حريص عىل مجع الكل

إ  كا  كبدر عليده األمدر  يوصدي ع، » إح ى رسائله: يقول

 إ  األمدر الد ي  –أي: أذهب إليه وإ  كا    ذل  عناء ع  –وأعني له 

ويؤلد  الكلمدة، ويهد يك  اهلل بسدببه،  –أي: غشبك   –ي يل زعلك  

ءديئا نررص عليه، ولو هو أءق من ه ا، الله  إال أ  حكوندوا ندايرين 

من أمر اهلل،  الواجب عليك  اّحباعه، والواجب علينا طاعتك ، واالنقياد 

 . «لك ، وإ  أبينا كا  اهلل معك  وخلقه
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، ومراعاحه حال الم عوين، ما أءار إليه حلميد ل ومن ر قه 

جدرى ل ديخنا مرمد  بدن » وحفي ل عبد الرمحن بدن حسدن   قولده:

إذا سمعه  يد عو  زيد  بدن ،   ابت اء دعوحه، أنه عب الوهاب 

الخطاب، قال: اهلل خير من زي ، حمريندا لهد  عدىل نفدي ال در ، بلدين 

 .«الكع ، نظرا إىل المصلرة، وع   النفرة

ول ل   إ  المنصفين لد عوة اإلمدا  مرمد  بدن عبد الوهاب   

، وذل  لمدا لمسدول منده مدن احبداع -وهلل الرم -العا  اإلسعمي ُك ر 

 .-حعاىل-للرق، ور ق وحكمة   ال عوة إىل اهلل  لل ليل، وقبول

يقول العا  العراقي مرم  ءكري األلوسي البغد ادي، عدن هد ل 

ا للردق، وحلبيسدا عدىل » ال عوة وأحباعها: وأما ما ُيكد ب علديه  سدترا

الخلق، بأهن  يفسرو  القرآ  برأيه ، ويأخ و  من الرد ي، مدا وا دق 

ّول عىل ءي ، وأهن  يشعو  من  همه ، من دو  مراجعة ءرح، وال مع

وأنه ليس له ءفاعة، وأ  زيارحه غيدر من وبدة،  رحبة النبي 

وأهن  ال يعتم و  أقوال العلماء، وأهن  يتلفو  مؤلفات أهل الم اهب، 

درو  النداس عدىل  لكو  الرق والباطل  يها، وأهن  مجّسمة، وأهند  يكفِّ
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من كا  عىل ما ه  عليده، اإلطعق، من بع  الستمائة إىل ه ا ال ما ، إال 

ا، وأ  أبويده  وأهن  ال يقبلو  بيعة أح ، إال إذا أقر عليه أنده كدا  م دركا

 ماحا عىل ال ر  باهلل، وأهن  ينهو  عن الصعة عىل النبدي 

ا ألهل  ا، وأهن  ال يرو  حقًّ وأهن  يررمو  زيارة القبور الم روعة مطلقا

له ... إىل غير ذلد  مدن البيت، وأهن  يجبرو  عىل ح ويج غير الك ء 

اال تددراءات،  كددل ذلدد  زور علدديه ، وهبتددا  وكدد ب مردد  مددن 

خصومه ، أهل الب ع والشعل، بدل أقدواله  وأ عداله  وكتدبه  عدىل 

 .«خعف ذل  كله

دا،   المأمول من كل منص ، أ  يتقي اهلل، وال يلقدي الكدع  ج ا ا

إىل كدع  وليرجع إىل كتدب اإلمدا  مرمد  بدن عبد الوهاب نفسده، ال 

خصومه  يه، ولير ر من قطع الكع  من سياقاحه، وليسترشدر الواقدع 

ال ي يتكل   يه اإلما  مرم ، وليرد المت دابه إىل المركد ، كمدا هدي 

طريقة الراسخين   العل ، ولير ر من احباع المت ابه، الد ي هدو دأب 

 ال ين   قلوهب  زيغ.

ي خ -تمافى-نوأد يس  إريأ ق ن جيمل ما لام به  ن جيزي يإلمام حمم  
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م  عاوة هفى يفتو إ  قيفونة يف مإزين  وناتهأ ربنا يغفر فنا قإلخويننا 

يف ي  سبقونا باإليهن ق  جتمل يف للوبنا غ  فل ي  آمنوي ربنا هنل 

 .رؤقأ ر إم

 

 



  

 

 

 

 

 

 ماال  يفاإلمام حممد بن عبدالوهاب  سطيةو
  التكفري بني اجلايف والغالي

 

 لسمات البارزة يف منهج اإلمام محمد بن عبدالوهاب من ا
يف مسائل التكفير، وسطيته بين المرجئة، التي فرطت يف التكفيرر، وبرين 

 الخوارج، الذين أفرطوا يف التكفير، حتى كفروا مرتكب الكبيرة.

وكال المرذهبين، مرذهب الخروارج، ومرذهب المرجئرة، فاسرد، 

 وخطرمها عظيم، وعاقبتهما سيئة.

هب الخرروارجخ خطررر  عرر  لمرراي المسررامين، وأمرروالهم، فمررذ

وأعراضهم، ومجع كامرتهم، ومرذهب المرجئرةخ خطرر  عر  ليرن ا  

 والتزام شريعته.

 الًثاث



   

وهذ  الوسطية التي ينتهجها اإلمام محمد برن عبردالوهاب، هري 

مقتضى األللة الشرعية من الكتاب والسرنة، وهري عقيردة أهرل السرنة 

 ويدعو الناس إليها.والجماعة، التي يعتقدها، 

أشررهد ا  ومررن حضررر  مررن »يف إحرردر رسررائاهخ  قررا  

المالئكة، وأشهدكم، أ  أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجيرةخ أهرل السرنة 

، -تعراىل-والجماعة... إىل أن قا خ والفرقة الناجية وسط يف باب أفعاله 

ة بين القدرية والجبريرة، وهرم وسرط يف براب وعيرد ا ، برين المرجئر

والوعيديررة، وهررم وسررط يف برراب اإليمرران والرردين، بررين الحروريررة 

 .«والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية

ررر أحرردا مررن »مخالًفررا مررنهج الخرروارجخ  وقررا   وال ُأكفِّ

 .«المسامين بذنب، وال أخرجه من لائرة اإلسالم

أهل العام قالواخ ال يجروز تكفيرر المسرام بالرذنب، »وقا  أيًضاخ 

رون من وهذا  حق، ولكن ليس هذا ما نحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفِّ

 .«زنى أو سرق، أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعاها المسام كفر
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عن مرتبرة اإلسرالم، إال  –أي المسام  –وال يخرجه »وقا  أيًضاخ 

الكفر با ، والشرك المخرج من الماة، وأما المعاصي والكبائر، كالزنرا 

رب الخمر، وأشبا  ذلك، فال يخرجه عن لائررة اإلسرالم، والسرقة وش

عند أهل السنة والجماعية، خالفا لاخوارج والمعتزلة، الذين يكفررون 

 .«بالذنوب، ويحكمون بتخايد  يف النار

وقا  مبينًا غاو الخوارج والمرجئة يف ظنهم أن اإليمان ال يتجرزأخ 

وإخراج من قالها مرن النرار، وأما كون ال إله إال ا  تجمع الدين كاه، »

إذا كان يف قابه ألنى مثقا  ذرة، فال إشكا  يف ذلرك، وسرر المسر لة أن 

اإليمان يتجزأ، وال يازم إذا ذهب بعضه أن يذهب كاه، بل هذا مرذهب 

الخوارج، فالذي يقو خ األعما  كاها، من ال إله إال ا ، فقولره الحرق، 

ويف قابه من اإليمان مثقا  ذرة، والذي يقو خ يخرج من النار من قالها، 

فقوله الحق، السبب ما ذكرت لك مرن التجرزي، وبسربب الةفارة عرن 

التجزي؛ غاط أبو حنيفة وأصحابه، يف زعمهم أن األعمرا  ليسرت مرن 

 .«اإليمان
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يف مسرائل  ومن وسرطية اإلمرام محمرد برن عبردالوهاب 

ع  طريقة أهرل التكفير، وسطيته يف مس لة العذر بالجهل، فمنهجه فيها 

السنة والجماعة، فهو يرر العذر بالجهرل، لمرن ت تقرم عايره الحجرة، 

كمن كان حديث عهد باإلسالم، أو ببالية بعيدة عرن العارم، أو كران يف 

المسائل الخفية، وال يرر العرذر لمرن قامرت عايره الحجرة، ففرر  يف 

تابره، التعايم، أو العى الجهل يف أصو  الدين، التري أوضرحها ا  يف ك

 وكانت معاومة من الدين بالضرورة، لكنه مكابر، ويدعي الجهل.

الذي ت تقم عايه الحجة، هو الذي حرديث عهرد » خيقو  

باإلسالم، والذي نش  ببالية بعيدة، أو بكون ذلك يف مس لة خفيرة، مثرل 

ف، وأمرا أصرو  الردين التري  رر حترى ُيعررَّ الصرف والعطف، فال ُيكفَّ

ها يف كتابه، فإن حجة ا  هي القررنن، فمرن باةره أوضحها ا ، وأحكم

 .«القرنن، فقد باةته الحجة

يفّرق بين قيام الحجرة، وفهرم الحجرة، ويررر أن  كما أنه 

أصل اإلشكا  هو بسبب عدم التفريق بينهمرا، وقيرام الحجرة يختارف 

باختالف األزمنرة واألمكنرة واألشرخاف، فقرد تقروم حجرة ا  عر  
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 يف بقعة لون أخرر.شخص لون نخر، و

أصل اإلشكا  أنكرم »خ قا  اإلمام محمد بن عبدالوهاب 

ت تفرقوا بين قيام الحجة، وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنرافقين، ت 

 خل  ُّ خ-تعراىل-يفهموا حجة ا  عاريهم، مرع قيامهرا عاريهم، كمرا قرا  
 ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل
 . َّ جه ين

باوغها نوع، وقد قامت عايهم، وفهمهم إياها وقيام الحجة نوع، و

 .«نوع نخر

ففهم الحجةخ إذا كران المقصرول بره االقتنراع واالنقيرال، فهرو ال 

ُيشتر ، بل إذا باةهم كالم ا  ورسوله، وفهرم الخطراب والمطاروب، 

 فقد قامت عايهم الحجة، وال يشتر  أن يمتثل ويقتنع.

خطاب، وإحضار مترجم، وإن كان المقصول بفهم الحجةخ فهم ال

 إن ت يعرف لةة الخطاب؛ فهذا شر  وال بد منه.

ومرن المعاروم أن »ويف هذا يقو  اإلمام محمد برن عبردالوهابخ 
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قيام الحجة، ليس معناها أن يفهم كالم ا  ورسوله، مثل فهم أبري بكرر 

 بل إذا باةه كالم ا  ورسوله، وخال من شريي ُيعرذر بره فهرو ،

-الكفار كاهم تقوم عاريهم الحجرة برالقرنن، مرع قولره كافر، كما كان 

 .«َّجغ مع جع مظ  حط مض  ُّخ -تعاىل

وليس المرال بقيام الحجة أن يفهمهرا »وقا  تاميذ  محد بن معمّرخ 

اإلنسان فهما جايا، كما يفهمها من هدا  ا  ووفقه وانقرال ألمرر ، فرإن 

ع  قاوهبم أكنة أن  الكفار قد قامت عايه حجة ا ، مع إخبار  ب نه جعل

يفقهوا كالمه... فهرذا يبرين لرك أن باروح الحجرة نروع، وفهمهرا نروع 

 .«نخر

ومع هذ  الوسطية التي يسير عايها اإلمام محمد برن عبردالوهاب 

  فإنه شديد االحتراز والتثبت يف شر نه كاره، ال سريما يف مسرائل

 التكفير.

حمرد برن إن الشريح م»يقو  المررر  الشريح حسرين برن غنرامخ 

عبدالوهاب، كان ماتزما المنهج السوي، وت يتسرع لسانه بتكفير أنراس 
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 .«أشربت قاوهبم بالمعاصي، وبما كانوا عايه من القبائح الشركية

ومما يد  ع  احتراز وتثبرت اإلمرام محمرد برن عبردالوهاب يف 

َمرن أظهرر اإلسرالم، وظننرا أنره أترى » خمسائل التكفيرر، قولره 

ر  بالظن؛ ألن اليقين ال يرفع الظن، وكذلك ال نكّفر َمن بناقض؛ ال نُ  كفِّ

 .«ال نعرف منه الكفر، بسبب ناقض ُذكر عنه، ونحن ت نتحققه

 مس لتينخ فع  كل حا ، نبهوهم ع »وقا  أيًضاخ 

إن ررررخ عرردم العجاررة، وال يتكامررون إال مررع التحقيررق، فاألولىى 

 ر كثير.رالتزوي

رف منرافقين ب عيررا م، ، كران يعررخ أن النبرري الثانيى 

، فرإذا ظهرر مرنهم -تعراىل-ويقبل عالنيرتهم، وَيكلرل سررائرهم إىل ا  

 .«وتحقق ما ُيوجب جهالهم؛ جاهدهم

ومن االحتراز وساوك منهج أهل السنة والجماعة، أنه يفررق برين 

التكفير المطاق، وتكفير المعين، فرال يارزم مرن قرو  اإلنسران لكامرة 
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إذا قرا  قروال يكرون » خا، ويف هرذا يقرو  الكفر، أن يكون كافرً 

القو  به كفرا؛ فيقا خ من قا  هبذا القو  فهرو كرافر، ولكرن الشرخص 

ه الحجة التي رروم عايرى تقررالمعين إذا قا  ذلك؛ ال ُيحكم بكفر ، حت

 .«َيكُفر هبا

ى ررران يت سررفرحم ا  اإلمام محمد بن عبدالوهاب، لقد ك

والدعوة إىل ا ، والصبر  ، يف العام والعملبرسو  ا  

ع  األذر فيه، حتى كانت له حسُن العاقبة، وحتى لقي ا  وهو ع  

ا، وما ررراض الدنيرت إىل أعرر ، وت ياتفدّ ررعقيدته، ت يةير، وت ُيب

 .هتور األنفس
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عوة دعاوى انتساب مجاعات التكفري، لدبطال إ
  اإلمام حممد بن عبدالوهاب

 

الية، وبعضض افرضدا ، نمضغ هضغمنه نض ن  بعض الجماعات الغ

الخوارج، خاضوا يف نسائل التكميد بغيد عله، نخضالميغ بضكلم نض ن  

أهل السض ة والجماعضة، ررضاروا دضد  و  نضا دقولض  نضا ا م  يمضا ه، 

وأحزاهبه الضالة، نغ مكميضد المجتمعضات والوكونضات، بضل ومكميضد  

 حدانية.حتى للمؤذنيغ، الكدغ دردحو  بالشنا ا هلل بالو

 –عمضا اهلل ع ض –ونغ أنثلة ذلم نا نال  أحدهه: وهو سيد نطض  

إن  ليس عىل وج  افرض اليوم  ولضة نسضلمة، »: «ظالل القدآ »كما يف 

 ابًعار



   

 .«وال نجتمع نسله، ناعدا التعانل ري  هي هددعة اهلل

ارمدت البشددة إىل عبا ا العبا ، وإىل جضور اف دضا ، »ونال أدًضا: 

ل  إال اهلل، وإ  ظل رددق ن نا ُدد   عىل المآذ : ال إلض  ونكرت عغ ال إ

 .«إال اهلل

، «نعابد الجاهلية»ووصف بيوت اهلل يف بال  المسلميغ اليوم بأهنا 

، وأوصضى أمباعض  باعتزالنضا والرضالا يف «نساجد الضدار»ووصمنا بض 

البيوت، نخالًما بكلم صويح الكتاب، وصويح الس ة، دقول يف ممسيد 

اهلل إىل اعتضضزال  ددهضضدهه»: َّ  خس حس جس ٱُّ: -معضضاىل- نولضض 

، وامخاذ بيوت العرضبة المسضلمة نسضاجد موضس رينضا نعابد الجاهلية

 .«باالنعزال عغ المجتمع الجاهيل

و عوم ا لجميع أهضل افرض، »: -عما اهلل ع   –ونال المو و ي 

بض  أ  ُدودثوا انقالبا عانضا يف أصضول الوكضه الواضضد، الضكي اسضتبد 

الطواغيت والمجدا، الكدغ نلؤوا افرض رساً ا، وأ  ُم زع هكه اإلنانضة 

                                                           

 (.4/2122يف ظالل القدآ  )( 1)

 (.2/1057المردر السابق ) (2)

 .87سورا دونس، آدة:  (3)

 (.4/2033آ  )يف ظالل القد (4)



  

 .«المكددة والعلمية نغ أدددنه

، لكضغ أهضل وهي نفس أفكار داعش والقاعدة، القذة حذذو القذذة

افهواء دمدنو  بيغ المتماثالت، ري كدو  عىل  اعض،، وهضي مسضتوق 

، التضي نالنضا بعضض نضا ا اإلنكار، لك نه ال د تقدو  افركضار المماثلضة

أحزاهبه، وربما دجا لو  ع نا بالباطل، وبعضنه مل دكتف هبضكا اإلثضه، 

وإنما صار ددني ب  بددئا، ري س  ملم الجماعات الغالية لدعوا الشضي  

ٱ :-معضاىل-نومد بغ عبدالوهاب، وهكا نغ ال له والبنتا  المبيغ، نال 

 جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ٱُّ
عوا اإلنام نومد بغ عبضدالوهاب،  عضوا إصضالحية، ، ردَّ جس مخ

أعا ت للمسلميغ صماء اإلسالم ونقاءه يف نموسضنه، وربطضت ال ضا  

وصوابت ، وهكه رسضائل  وكتبض   بما كا  علي  رسول اهلل 

نوجضضو ا، لضضيس رينضضا إال مقددضضد العقيضضدا الرضضويوة، والضضدعوا إلينضضا، 

حميضضده الشضضي   والتوضضكدد نمضضا دضضضا ها، وأنضضا التكميضضد، ركمضضا نضضال
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ا عضغ ا وإحجاًنضوالشي  نومد نضغ أع ضه ال ضا  مونًمض»عبداللطيف: 

إطالق الكمد، حتى أن  مل دجزم بتكميد الجاهل الكي ددعو غيضد اهلل نضغ 

أهل القبور، أو غيدهه، إذا مل دتيسد ل  نغ د رو ، ودبلغ  الوجضة التضي 

 .«دكمد ماركنا

نوالض  ونضغ أرعالض ، وعقيدا المدء، إنما مؤخك نضغ أنضددغ، نضغ أ

رافنوال مدل عىل العقيدا وككلم افرعال، وإذا كا  افند ككلم، رضن  

أهضند اهلل ونضغ »اإلنام نومد بضغ عبضدالوهاب أعلضغ عقيدمض  رقضال: 

حضدين نغ المالئكة، وأهندكه، أين أعتقد نا اعتقدم  المدنة ال اجيضة: 

ورسل ، والبعض   أهل الس ة والجماعة نغ اإلدما  باهلل ونالئكت  وكتب 

بعد الموت... وال ُأكمدِّ أحدا نضغ المسضلميغ بضكن ، وال ُأخدجض  نضغ 

 ائدا اإلسالم... ثه ال دخمى عليكه أن  بلغ ضي أ  رسضالة ُسضليما  بضغ 

سويه ند وصلت إليكه، وأن  نبلنا وصّدننا بعض الم تميغ للعله نضغ 

 أنورا مل أنلنا،
َّ
ومل دأت أكثُدهضا  جنتكه، واهلل دعله أ  الدجل ارتدى عيل

عىل بايل، رم نا نول : إين ُنبطل كتَ  المضكاه  افربعضة، وأين أنضول أ  

ال ا  ن ك ستمائة س ة ليسوا عىل هضيء، وأين أ عضي االجتنضا ... وأين 

لندنتنا، ولو أندر  أنول: لو أندر عىل هدم نبة رسول اهلل 
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م عىل الكعبة؛ فخكت نيزاهبا، وجعلت لنا نيزابا نغ خش ، و أين أحضدِّ

، وأين ُأنكد زدارا نبد الوالددغ وغيدمها... زدارا نبد ال بي 

جوابي عغ هكه المسائل أين أنول: سبوانم هكا هبتا  ع يه، ونبل  نغ 

، أنضض  دسضض  عيسضضى ابضضغ نضضدده ودسضض  هبضضت نومضضًدا 

: -معاىل-الرالويغ، رتشاهبت نلوهبه بارتداء الككب ونول الزور، نال 

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّ
، رنكا هو نول اإلنام نومضد بضغ عبضدالوهاب يف «َّ مب  زب

 . بيا  عقيدم 

 وأنا أرعال ، رقد مودث ع نا الكدغ رأوا ثمدات  عوم  المباركة.

أكتمي بضأ  ألقضي »يف أندونيسيا:  «نسكو نمبا »دقول نددد نعند 

ر الضوء عىل بعض مأثيدات أحد كت  الشي ، الكي عّه نمع ، والكي ُندّ 

مدردس  يف بعضض المعاهضد الدد يضة، وام خضك ندجعضا هانضا يف افنضاكغ 

افخدى، نع صعوبة مدردس  يف أندونيسيا، وهو كتاب التوحيد... وهضو 

أهه المداجع يف  رو  التوحيد، يف ندار  ونعاهد  د ية، وجانعضات 
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إسالنية... والوق أ  الشي  نا جاء يف كتاب  هكا بجددد، ونا اختدع ري  

، ا، وإنما جاء بتعاليه الضددغ، كمضا جضاء بض  الدسضول هيئ
 ورنم  أصواب  وأمباع ، ثه ذكد مأثيدها المبارك يف بلدهه، ون نا:

إزالة سوء المنه لدعوا الشي ، رن  كثيدا نمغ ه وا الغارا عىل  -1

الضدعوا، مل درضضل إلضضينه هضضيء عضغ الضضدعوا، إال نضضا هضضوه  الممتضضدو  

 ه ريما بعد نغ نؤدددنا المخلريغ.بافكاذد ، بل صار كثيد ن ن

ذهاب كثيد نغ افرعال التي اختدعوها هماعة لمومضاهه عضىل  -2

 زعمنه، أو مقّدبا إلينه.

كسضضا  أسضضواق العضضزاده، والتمضضائه، والتضضوالت، التضضي كانضضت  -3

 عدوض التجارا لبعض أولئم الكدغ دتومهو  أهنه نغ أهل الددغ.

، الضكدغ امخضكوا الكنانضة نلة ثقضة الجمنضور بأ عيضاء الوالدضة -4

 والعدارة حدرة فنمسنه، ودت اهدو  بالورع والتقوى.

از دا  الوعي الدد ي يف مجاهيد المسلميغ، واز دا  نمارستنه  -5

 هدائع الددغ، ومواكه كثيد ن نه إىل حكه الشددعة، يف نخاصمتنه.

هدم كثيد نغ أب ية القبور وافهجار وافحجار، والموار  التي  -6

وا دتبدكو  هبا، وال سضيما يف الم ضاطق التضي كضا  أكثضد أهلنضا نمضغ كان

 انتسبوا إىل الجمعيات اإلصالحية.



  

غياب كثيد نغ الومالت التي كضانوا دقيموهنضا لضككدى نضوت  -7

أحد نغ العلماء والرالويغ ندا يف الس ة، ودسموهنا يف عدرنه: ذكضدى 

يالين، الضكي الوول، وكثيد نغ حمالت ن ان  الشضي  عبضدالقا ر الجض

 .«دكبوو  لنا الددوك مقدبا إىل الشي 

كما أ  لدعوا اإلنام نومد بغ عبدالوهاب مأثيدا إدجابيا عىل أهضل 

يف اإلنضام نومضد،  « حضال »الن د، ذلم أ  أهل الن د بلغنه نا دقولض  

رلما رجعوا إىل كت  اإلنضام نومضد؛ ظنضد لنضه ارتضداء هضي  الكضكب 

اء الن د البضارزدغ الشضي  نومضد بشضيد ، وكا  نغ ضمغ علم« حال »

صضيانة »السنسواين الن دي، الكي ألف كتابا للد  عىل  حال ، أسضماه: 

، ود ند ع د نطالعة الكتاب أ  نؤلم  نضد «اإلنسا  عغ وسوسة  حال 

اطلضضع عضضىل كثيضضد نضضغ كتضض  ونؤلمضضات ورسضضائل اإلنضضام نومضضد بضضغ 

حية، وهكضكا يف عبدالوهاب، واستما  ن نا، و ارع عغ الضدعوا اإلصضال

 .بال  الب غال، والمغدب والجزائد

 
                                                           

بضضدعوا الشضضي  نومضضد بضضغ  إندونيسضضياان ضضد كتضضاب: مضضأثد الضضدعوات اإلصضضالحية يف  (1)

 .بقدهيم اإلسالني نسكونميا  نعند ندددعبدالوهاب، مأليف: نجيح عبداهلل 

عوا الشي  نومد بغ عبدالوهاب وأثدها يف العامل اإلسالني، د  د للمائدا: كتاب:   (2)

 .مأليف: نومد عبداهلل السلما 



   

ويف نرد: كت  الشي  نومد رهيد رضا نقاالت كثيضدا يف نجلضة 

الم ار وافهدام، يف بيا  رضائل  عوا اإلنضام نومضد بضغ عبضدالوهاب، 

 ومبدئتنا نما دقول  الخاطئو  أو المخطئو .

اء والمقرو : أ  نواولة أهل افهضواء، ونضغ دضدعمنه نضغ أعضد

اإلسالم، التستد عىل مجاعا ه وم  يما ه، التي هي الدحه الكي خضدج 

ن   مجيع حدكات الع ف والغلو المعاصضدا، وموجيض  اال ضام إىل  عضوا 

اإلنام نومد بغ عبدالوهاب، هضي ه شض ة نعدرنضا نضغ أخضزم، ولكضغ 

 حص ٱُّوأنض :  ،َّ رئ  ّٰ ِّ ُّ ٱُّأنض   -معضاىل-جدت س ة اهلل 
 . َّ حط مض خض حض جض مص خص ٱُّ: ، وأن  َّ جض مص خص

أ  الضكدغ ُمشضّوه صضور ه بغيضد حضق،  -معضاىل-كما جدت سض ت  

 خل ٱُّ :-معضاىل-وُدؤَذْو ، وُدقاملو  ظلًما؛ أهنه ن رضورو ، كمضا نضال 
: -معضضاىل-، نضضال  َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ

                                                           

 .81سورا دونس، آدة:  (1)

 .61سورا ط ، آدة:  (2)

 .43سورا راطد، آدة:  (3)

 .39سورا الو ، آدة:  (4)



  

ٍّ َّ َّ . 

         ُبغضي عليض ، نضال اهلل  وند وعد اهلل أ  د رد نضغ اسضتوح حقض  ثضه

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يتُّ: -معضضضضضاىل-
 .َّ ام يل ىل مل  يك مكىك لك

ركيف بمغ مل دستويف هيئا نغ حق ، بضل ُبغضي عليض  وهضو صضابد  

 مث هت مت خت حت جت هب مب  خب  ٱُّ: -معضاىل- ونال
 .َّ مخ جخ مح جح  مج حج

 

 

                                                           

 .51سورا غارد، آدة:  (1)

 .60سورا الو ، آدة:  (2)

 .173-171سورا الرارات، آدة:  (3)



   

 

 

 

 

 

  بن عب الوهاب وغارات اجلياعدم  حم

 

وم، يةة نوم  ةة  ىلةةل دى اج ةة  ، األئمةةا اجمدةة الم اجم ةة  

لي برلم  ن م نة  األى ، ينوةوم نة  ب ةهلل  ار ف ريةا اج،ةهللج  ، 

 .لان  هللل اجمبط   ، لفأليل اجدهلله   

ل   أبرز هؤالء األئما اج هللج    اجم     ، اإل هللم   مة  بة  

جةة نوا اج ود ةة   -فعةةهللى-، اجةة و له ةة  ار نبةة اجوههلل  

م  ي اجدييةرا اجعرب ةا هوفة  لصةوهللء ، اإلصالد ا، اج ي أنهللات جإلسال

                                                           

هذا العلم من كل َخَلٍف ُعدوله؛ ينفون  عنوه يفيوف اليو،ل ن   حيمل»بمهلل  ي اج  يث:  (1)

 شةاهللا رلا  اجب   ي، لص    األجبهللين بمهلل  ي  «وانتح،ل المبطل ن  وتأويل الج،هل ن

 .(248، برهم: 1/53) اجم هللب ح

 امًساخ



  

لط ر ار هبهلل اجدييرا    اجب ع لاجشرب هللت اج ي بهللنت  وجواا آنة ا،، 

 ي بعض اجمواهع، لبهللم    أنظم أسبهلل  ندهللح ه   اج نوا اجمبهللربةا، 

أم ه أ ار ج هلل داهلل هلل آ نةوا هبةهلل، لآزرلا انهلل،ةهلل، لهةم اج اةهللم  ة  آل 

وا ثم أبنهللئ  لأدوهللا     بع  . لهة  سعوا ب ءا    اإل هللم   م  ب  سع

د هللفة  ب  ةهلل اان ةهلل دى  أ ضى اإل ةهللم   مة  بة  نبة اجوههلل  

ب ةهلل  )اج ود   اجخهللجص، ل   هرأ ب ب  رأ  ىجك ن هللنةهلل ب هللنةهلل. ها هللبة  

   أنوع اجا ب اجم نوا، بأن  هطعا  ة  صة  ح اجبخةهللرو،  (اج ود  

جسةالم، لهوائة  ج س ه ة  دال هةهللل ار، لهةهللل رسةوج  ن  ة  اج ةالا لا

 س نبطا    اجن وص اجشرن ا غهلليا  ي اج ها لاجوهللئ ا لاجنوهللسا. لها ا 

كشوف )ل (القناعود األبعو )ل (األصونل الالثةو ) سهللئر ب بة ، ل ن ةهلل:

لغ رهةهلل، ب  ةهلل ف ةل اج ةهللرل بهللجا ةهلل   (األصنل الست )، ل(الشبه،ت

لاجسنا، بأسة و  سة ل   نةع، لجةو أم  ة  ين  ة  انةوا هة ا اإل ةهللم 

بهللر،، لدد  : سمعت اجنهللس ي وجوم ش ئهلل ه    ، جو أن  أرجةأ ن ة   اجم

دى أم يط ع ن  ه   اجا ب، جاهللم    مج ا اج ان   ج ، اجم اهع   نن . 

   اج نهللا دى ار ن  ب  را، ل ةهلل ي ةهللل دم ج ية  غ ةوا  ي  ه و 

اج او ر، غ ر ص  ح، لال ي وج     نرف اج ود  ، لنرف اجشر،، نعم 

 : صهللدب هو ، ير  أم ه   اجة نوا أزاجةت ننة  نرىلةهلل  ة  ه  ي وج



   

اج ن هلل، أل ي وج  ب جك:    ج ل اج ود  ، لظ  أم    أهر بوجةوا ار، 

لربوب   ، ه و    أهل اج ود  ، لدم أشر،  ةع ار  ي نبهللافة ، لطةهللف 

ي رلم  ن  اج بور لاألىلردا. لاجمشربوم  ي ز   اجنبي 

نهللهع اجضهللر، جاةن م ي خة لم  عة  لسةهللئ ، أم ار هو اجخهللجق اجرازق اج

ليط بوم اجمة ا لاجيجوةى  ة  أهةل اج بةور لاألىلةردا لن وهةهلل، ل  

 مخ  جخ مح جح ٱُّ: -فعةهللى-يخرج م ىجك    اجشةر،، بمةهلل  ي هوجة  
 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس
 لك خك حك جك مق مفحق خف  جفحف مغ جغ مع جع مظ
 هن  من خن حن جن خممم حم جم هل مل  حلخل جل مك
لاجةة ارس جمةةن    . َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه

يع م ي  نهلل أن :   ياور  س ًمهلل ه ،  اإل هللم   م  ب  نب اجوههلل  

. أنه كفوف مسول ب عي وف حو وأيدى أ  يأيت أحد عدل ل من كتبه

: ال ياوةةر دال  ةة  بوةةر  ار هةة ا ال لجةةوا جةة   ي ب بةة ، لهةةو 

لرسوج ، بم  نرف اي  ار ثم سب ، لبور ب ، ه  ا فاو ر    ل دمجهللع 

لأ هلل اج او ر هأنهلل أبور    نرف اية  » :ب   أئما اإلسالم، ي ول 

اجرسول ثم بع   هلل نره  سب  لهنى اجنهللس نن  لنهللا     هع  ، ه  ا هو 

                                                           

 .33-31سورا يونس، آيا:  (1)



  

اج و أبور ، لأبثر األ ا لر اج م  ج سوا ب جك، لأ هلل اج  هللل ه م ن هللفل 

نةهلل، لال أدً ا دى اج وم دال الم اجنوس لاج ر ا، لهم اج ي  أفونهلل  ي ايهللر

 .«أب وا  مانهلل

بهللجةة نوا دى اج ود ةة ، دري ةةهلل نةة   ج ةة  بةةهللم   موً ةةهلل 

ه اي  م، ال ن  فنو رهم، بهللم ينظر دى بعض اجد  ا يطوهوم نة  هبةر 

ار خ ةر » زي  ب  اجخطهلل ، ليط بوم  ن  اجم ا لاجيجوى، هاةهللم ي ةول:

نة   ، يربط م بهللر، لي  طا بة نو،م، لي ةبر ن ة  م، هةهللل«   زي 

لدىا بهللنوا أبثر    نشري  سنا ي رلم ج اًل لهنهللًرا، سًرا » بعض خ و  :

 .«لج هللًرا، أم اج ود   اج و أظ ر  ه ا اجرجل هو اي  ار لرسوج 

ههللنظر: ه ا اج بر اجعظة م، لهة   اجر ةا بهللجمة نوي ، أبثةر  ة  

نشري  سنا، لهم يسمعوم ف رير  ج  ود  ، ليعرهةوم أنة  دةق، ل ةع 

هللن لم، ه  هللبل ه ا اجعنهللا بةهللج  طا هبةم، لاجة نهللء ج ةم د ةى  ي ه ا يع

دين أانو جك  ي سدواو، لأنت لأبو، أجل » :ألد هم ي ولسدوا ، 

. ليب أ رسهللئ   بهللج نهللء ج مخهللطب، ه  ةول «اجنهللس ديّل لأدب م نن و

                                                           

 (.1/73اج رر اجسن ا  ي األجوبا اجند يا ) (1)

 (.10/115)   ر اجسهللبقماج (2)

 (.8/59اجم  ر اجسهللبق ) (3)



   

ان ةةم أرشةة ، ار » ، ل ي رسةةهللجا أخةةر  ي ةةول:«ان ةةم ر ةةك ار...»

 رسهللئ  ، ه و ي نو ار ج مخهللطب  ، ألنة  دةريص لها ا  ي «جطهللن  ...

ن  ه اي  م، ال ن  فاو رهم. لجة جك ه ةو  ة  أنظةم اجنةهللس لرنةهلل 

 ي  سهللئل اج او ر، د ى دن    ياور دال بةهللجم وق ن  ة ،  الس مهلل لف رزا،

لال ُناّور دال  هلل أمجع ن  ة  اجع مةهللء » :الم اجمخ  ا ه  ، ي ول

. «ًضهلل ناّور  بع  اج عريا دىا نرف لأناةرب  م، لهو اجش هللافهللم، لأي

نبة اج هللار،  [هبةر] اج نم اج و نة  لدىا بنهلل ال ناور    نب » لي ول:

لاج نم اج و ن  هبر أ   اجب لو، لأ ثهللج مهلل ألجل ج   م لن م  ة  

 .«ألجل ج   م». ه و يع ر بهللجد ل بمهلل  ي هوج : «ينب  م

 ا، اجة و هةو  ة  أن ةم لج  ا ههللل نن  دو    اجشة   نبة اج ط

   أنظةم اجنةهللس َفَوًهًوةهلل     م   اجش  » اجنهللس ب هللج  لأهواج :

لدددهللً هلل ن  دطالق اجاور، د ى دنة    يدةيم ب او ةر اجدهللهةل اجة و 

ي نو غ ر ار    أهل اج بور أل غ ةرهم دىا   ي  سةر جة   ة  ين ة   أل 

 س ب ا برأي ، لدنمهلل  . ل  يا  «يب ،  اج دا اج ي َيْاُور َفهللِرُب هلل

                                                           

 (.1/102اج رر اجسن ا  ي األجوبا اجند يا )( 1)

 (.1/104اجم  ر اجسهللبق ) (2)

 (.99-98انظر:  ن هللج اج أس س لاج   يس )ص (3)



  

بةل دنسةهللم » يط ب اج وار، لي ع   ب بول  هلل ال اج ج ل ن   ، ه  ةول:

أجهللاج  بم هب ، دم بهللم شهللهعً هلل هباالم اجشهللهع ا، لدم بهللم  هللجاً هلل هباالم 

اجمهللجا ا، أل دنب ً هلل أل دنوً هلل ب جك، هإىا أرس ت دج  م ىجك، ن جوا ن  

، لدنمهلل يمةنع م اجبهللطل ن  همل اج ق ن  أين يعرهوم  اجدوا ، ألهنم

لأنةهلل أشة   ار »: ، دى أم هةهللل«   االن  ةهللا اج ابةر لاجعنةهللا...

 . لي ةول أيًضةهلل:«ل الئا   دم أفهللين  ن م دق ألهب ن  ن  اجرأس لاجع  

لأنهلل أانو    خهللجوني دى أد  أربعا: د ةهلل دى ب ةهلل  ار، لد ةهلل دى سةنا »

اجع م، هإم نهللن  انوف  دى ، لد هلل دى دمجهللع أهل  رسول ار

. ي ول ىجك جاون  ن  ب نا لث ا لب  را بمهلل ي نو دج ة ، «اجمبهلله ا...

ه و   ي ع اجنهللس دى نرض    اج ن هلل، بل انةهللهم دى  ةهلل ه ة  سةعهللا،م 

إذا كو،  األموف لندهلل،م، لهو فود   ار لنبهللاف  لد   ال شةريك جة . 

من غ،بات الج و،.  إو   لو،لنا كذلك  تب ن أ  تنقص هذه الدعنة  هن 

هن،ك من التنظ  ت المتطفإ   من لديه ععض كتب اإلم،م حممد  ويستدل 

و، لود م   عبعض م، إ هو،  إهوح حجو  ضاح و   إو،لقفك  الأوفيم أي ب

ويستدلن  عبعض كي،ته  والع ب إ هم  ويف إهمهم السوق م    يف كتو،  

                                                           

   دمةةوع  ؤجوةةهللت اإل ةةهللم   مةة  بةة  نبةة اجوههلل ، )اجرسةةهللئل اجشخ ةة ا، اجمد ةة (1)

 .اجخهلل س(



   

. لاجخةوارج م،م حمموداهلل  و  يف كتب أهل العلم الفاسخ ن  ومنهم اإل

لج لا  ي ز   اج  هللبا، لز   اج لجا األ ويا لاجعبهللسة ا ل ةهلل بعة ههلل، 

أي وجوم دم ىجك أيًضهلل: بسةبب ب ةب اإل ةهللم   مة  بة  نبة اجوههلل ، 

ةم إ  هذه التنظ  ت اهل،لأ   أنشأه، أعودا  اإلسوثم  للأ ود لانوف ؟! 

 وضعنته هب،  لإلسثم وأهله  إ  عثل  اإلم،م حممد عن عبدالنه،  

هإم ههللجوا هنهلل، ن والت جبعض أفبهللن   ي اج رر اجسةن ا، أل اجا ةب 

اج هللريخ ا، لغ رههلل يو م  ن ةهلل اج شة ا لاج او ةر، ه ةي ددةا اادضةا 

إ نه   ينسوب لإلمو،م خطوُأ أيًضهلل، ه و س منهلل ج اًل ب  ا لجوا ىجك، 

، بل خطأ غ ر   رالا ن  صهللدب ، بمهلل ال ينسب خطأ أو ص هللبي غ فه

، لج  ا هإم خهللجة  بة  اجوج ة  أخطةأ له ةل بنةي  نبي ج

مو  لال دى انوفة .  ج يما، ل  ينسب ىجك اجخطأ ج نبي 

وغ فه،  هح بسو،لل  «الدبب السن  » يف أ  غ،لب م، ينسب لعل   الدعنة

وإج،ع،ت مل نطلو  علوا السو،ال  والنالو  الوذ  كو،  عمنجبوه صودب 

  عيض النظوف عون صوح  والو  الجنا   والع،مل يفتح عن،  علا الس،ال

ا من الحناضث التح يوتألم عنهو، علو   الودعنة     الس،ال  ك  أ  كال فب

 نعفف تفص ثت حناضةه، وول،لعه، 

أم ن م أئما اج نوا يؤخ     ب ب م اجم نوا ج،رض  :والمقصنض



  

دههللاا اجنهللس نمو ةهلل، لأ ةهلل اجاةالم اجمشة ب ،  ة  اجةرالا لاإلجهللبةهللت 

وم جسةهللئل خةهللص، لجواهةع خةهللص ربمةهلل ىبةر  اجشخ  ا، اج ي ه  فا

اجسهللئل ل  نط ع ن   ، أل   ي بر  جع م اجعهلل  ب ، هإن  يةرا دى اجم اةم، 

ه   طري ا اجراسخ    ي اجع م، لأ هلل اج ي   ي ه وهبم زيغ، ه  بعةوم  ةهلل 

فشهللب   ي ب ب اجرالا لاجمسهللئل اج ةي ال يعرهةوم لههللئع ةهلل، لد     ةهلل، 

  ن  اجنهللس، اب ،هللء اجو نةا، ج  دضةوا اج ةق ه وردوم ب ، ليشوشوم ب

بينم م، لج ث رلا اجد هللل ن  ه   اج نوا اجمبهللربا، اج ي ن و أ ظالج ةهلل. 

لبعض أن اء اإلسالم، ي عب ن   م اجطع   ي اي  اإلسالم صةرادا، 

 بة    مة  اجشة   ب نوا  ه هللرلا يا  لم جإلسالم    خالل طعن م

ا اج ة   ا اج ةي فمثةل اإلسةالم، ، جع م م أهنهلل هي اج نونب اجوههلل 

لج جك يعهللالهنهلل ليينموم أهنهلل األصةل ج  ربةهللت اجم طرهةا بة ان  

لغ رههلل،  ع ف  ن م أهنهلل بريئا  ة  ىجةك، ب نمةهلل األدةيا  لاجدمهللنةهللت 

اجمن سبا جإلسالم، لغ ر اجمن سبا جإلسالم، ال ي  موهنهلل بة جك، بةل هة  

 ود   اجخهللجص، له ا ي عهلللنوم  ع هلل لي نموهنهلل، جع م م ببع ههلل ن  اج

اجبع  يسرهم، ألم ن اءهم هو ج  ي  اجخهللجص، ال جألديا  اجم  ثةا، 

 مل يك ىك مك لك  اك يق ىقُّ: -فعةةةهللى-هةةةهللل ار 



   

. لجاةة  ار غهللجةةب نةة  أ ةةر ، لنهللصةةر اينةة ، لنبةةهللا  َّىل

 يي ىي مي خي حي جيُّ: -فعةةهللى-اجمةةؤ ن  . بمةةهلل هةةهللل 
 . ٍََّّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

اجوههلل  خ ًرا، لامجعنةهلل بة   ةع اج  م اجي ننهلل اإل هللم   م  ب  نب 

 . ي جنهللت اجنع م نب نهلل 

 

 

                                                           

 .217سورا اجب را، آيا:  (1)

 .51سورا غهللهر، آيا:  (2)



  

 

 

 

 

 

  سعود لدعوة التوحيد آلصرة ن

 

كلمة التوحيدد    للد  »: قال الملك المؤسس عبدالعزيز

ل  اهلل  محمددد وسددول اهلل  لهلل  اهلل    دداهلل   قدداهلل  ،قددد   مدد       

 .«هبا،   ي   كل آل سعو   فداء لهذه الكلمة    ،ضن 

  هو قوكيد لما قال   فعل  هذا الذي قال  الملك عبدالعزيز 

   من قبع  من األئمدة  ،سالف    دءا من اإلما  محمد  ن سعو  

من نصرٍة للتوحيد   ،هل    هو الذي ساو علي  ، ناء الملك عبددالعزيز 

. 

                                                           

 (.362)ص   لعبدالمنعم الغالم انظر كتاب: الملك الراشد (1)

 اادًسس



   

 لذلك عند الحديث عن  عوة اإلما  محمد  دن عبددالوهاب ل  

 ققرير ،ن  مل يأت  جديد   ،ن  لنما  عا ل  ما  عا لليد  وسدول التوحيد  

فإنههي عينههلت كيي  لهه  ؛    صددحا ت  الكددرا   اهلل 

على أن ظه ر دع ة كإلمام حمم  بت عب كي هاب، وكييمكلت هلا، مها  هان 

يليم ي ال كهلل ثم نصرة آل سهن د هلها، فههم كيهنعت نصهرود، وده   هردد 

 .غلرهم

قدوة قنصدره؛ ألق قدوا  الددين: لنمدا يكدوق  فالحق    د لد  مدن

  الكتاب الها ي   السيف الناصر   كفى  اهلل ها يا  نصيرا.

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّ: -قعددددا -قددددال اهلل 
 ين  ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه
ٌٍَّّّ . 

فالكتاب كما ذكر ،هل العلم   : يقو  العلم  الدين   الميزاق  د : 

 وق يف العقو    الحديد   : ققو  الحد  .ققو  الحق

  اإلماَ  الشدي:: لقد ،كر  اإلما  الحاكم: محمد  ن سعو  

                                                           

 .25سووة الحديد  آية:  (1)



  

محمد  ن عبدالوهاب   آ اه  نصره   نصر التوحيد   قدال لد  كلمتد  

   قحّمل يف سبيل ذلك من األذى  ما «، شر  العزة  المنعة»المشهووة: 

 يامة.نرجو ،ق يكوق يف موازين حسناق  يو  الق

،علم حيث يسوق التوفيق  الفضل  الشدر،  لمدن  -قعا - اهلل 

يشاء من عبا ه  فهو سبحان  يختص  فضل   ومحتد  مدن يشداء   اهلل ذ  

 الفضل العظيم.

  كم مدن لمدا   مدن ،ئمدة التوحيدد  كشدي: اإلسدال  ا دن قيميدة

 ل  مكانٌة علمية    نظيدر لهدا  مندذ عصدره ل  اليدو   مل يجدد ]

 من ُحّكا  زمان   فمات مسجونا مضيقا علي . ،نصاوا

وهنك عبلت متلز ُحّكام آل سن د، يف ُنصرة كيي حل  وأهلي، وال ُعنكهر 

.هنك إال مت َسفي نفسي، وأنكر كيشمس يف ركبنة كينهار

آل سعو   جزاهم اهلل خيرا  نصر ا »: يقول الشي: ا ن  از

ذا الحدق  جدزاهم اهلل هذه الدعوة  هؤ ء لهم اليد الطدو   يف نصدر هد

خيددرا  سدداعد ا   نصددر ا  فالواجدد  محبددتهم يف اهلل   الدددعاء لهددم 

 .« التوفيق

                                                           

 .(1/380مجموع فتا ى  مقا ت سماحة الشي: ا ن  از )انظر:  (1)



   

فعجدٌ  مدا يفعلد   عد   -،خ  القداو  الكدريم  - لق قعج  

ُحدددءاء األسددناق  الددذين اوقمددوا يف ،حضدداق األحددزاب  الجماعددات 

 –مد  األسدف الشدديد– التنظيمات   الجهدات المعا يدة   صداو ا 

كعه ون علههى هههند كي ويههة كيسهن دعة وحّكامههها، يف نصههرة كيي حلهه ، ُعز

وعقلل ن مت شأهنا، وعيهم هنا باييقصلر يف ذيك، مع أن جه دها ضهاربة 

تنصهر  –وهلل كيحمه   –يف كييارعخ، منن ما ُعقارب ثالثامئة عام، وما تزكل 

 .كيي حل  وأهلي

ئمدة هدذه  ليضاًحا للحقيقة   قذكيرا هبا  ،ذكر هنا  ع  ،قدوال ،

الد لة السعو ية  يف شأق التوحيد  نصرق    اإلضافة ل  مدا سدبق نقلد  

   فنقول:عن اإلما  محمد  ن سعو  

الدذي نحدن »: قال اإلما  عبدالعزيز  ن محمد  ن سدعو :أواًل

علي :  هو الذي ندعو للي  من خالفنا  ،نا نعتقد ،ق العبا ة حدق هلل عد  

ه يف ذلك ش ء    ملدٌك مقدرب     نبد   عبيده   ليس ألحد من عبيد

مرسل  فال يجوز ألحد: ،ق يدعو غير اهلل  لجلد  نفد   ،   فد  ضدر  

  يقول  لق كاق نبًيا ،  وسوً   ،  ملًكا  ،   لًيا   ذلك ،ق اهلل 

                                                           

 .(44ل  ن مشعل آل سعو  )صانظر: وسائل ،ئمة  عوة التوحيد  لألمير الدكتوو فيص (1)



  

   قدال عد  َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ٱُّيف كتا   العزيز: 

 ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ٱُّ: لساق نبيد  
   قددال عددز مددن قائددل: َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جعٱُّ
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مل خل حل جل
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّ   قال عدز مدن قائدل: َّيم
...    يجوز ألحد ،ق يتوكل عد    َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم

ر دا لليد   دذلك     غير اهلل     يسجد لغير اهلل     ينذو لغيدر اهلل  قق

  َّ  يف ىف يث ىث ٱُّ: -قعددا -يددذ ل لغيددر اهلل  كمددا قددال 

 حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٱُّ قددددال: 
 .َّ حض  جض مص خص حص مس

،صدل اإلسدال : »قال اإلما  سعو   ن عبدالعزيز  ن محمد: :ثانًيا

                                                           

 .18سووة الجن  آية:  (1)

 .22-21سووة لجن  آية:  (2)

 .6-5سووة األحقا،  آية:  (3)

 .25سووة األنبياء  آية:  (4)

 .2سووة الكوءر  آية:  (5)

 .163-162سووة األنعا   آية:  (6)



   

شها ة ،  لل  ل  اهلل   ،ق محمدا وسول اهلل   مضدموق شدها ة ،  للد  

اهلل: ،  ُيعبد ل  اهلل  حده  فال ُيدعى ل  هدو     ُيسدتغاإ ل   د   ل  

-   ُيتوكل ل  علي      ُيخا، ل  من      ُيرجى ل  هدو  كمدا قدال 

 هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ ٱُّ: -قعددددا 
 .« َّ لك

ا: ،ق ،هم يكوق لديكم معلومً »قال اإلما  عبداهلل  ن سعو : :ثالًثا

ا: جهاُ  ،نفسنا   التسب  فيما يصلل ما قحت ،يدينا   يصير ددما علين

 .«سببا لز ال الباطل من ، طاننا   هذا ، ج  علينا من جها  عد نا

الذي ، صيكم   : ققدوى اهلل »قال اإلما  قرك   ن عبداهلل: :رابًعا

 مل خل حل جل  مك  ٱُّ: -قعا -يف السر  العالنية  قال  -قعا -
 مجاع التقوى: ، اء ما افتدر  اهلل     َّ جن  مم خم حم جم هل

سددبحان    قددر  مددا حددّر  اهلل   ،عظددم فددرائ  اهلل  عددد التوحيددد: 

 .«الصالة...

                                                           

 .110سووة الكهف  آية:  (1)

 .(59الدكتوو فيصل  ن مشعل آل سعو  )صوسائل ،ئمة  عوة التوحيد  لألمير انظر:  (2)

 (.14/53الدوو السنية يف األجو ة النجدية ) (3)

 .52سووة النوو  آية:  (4)

 (.14/55الدوو السنية يف األجو ة النجدية ) (5)



  

  »رك : دددن قددل  ددا  فيصدقال اإلم:خامًسا
ِ
اهلَل  اهلَل  عباَ  اهلل

يف مراجعة  ينكم  الذي نلتم    ما نلتم من النعم   سلمتم    من النقم  

د ا يف اهلل حق دق القيا    جاهدد  حددوا  ددم  فقوم قهرقم    من قهرق

 .«جها ه   عّظموا ،مره  هني    اعملوا  ما شرع  اهلل...

  يخفاكم ،ق ،هم ،مركم »قال اإلما  عبداهلل  ن فيصل: :سادًسا

ما ُكّلفنا    من معرفة  ين اإلسال    قبول    المساوعة ل  العمل     

ألعمال ل  مع      قصل العبا ة     هو األصل الذي   ُينتف   ا

قنعقد ل    ؛ ألن  شرٌط يف صحة العبا ات   قد مدح اهلل عبا ه الذين لذا 

مكنهم يف األو  ،قاموا الصالة  آقوا الزكاة  ،مر ا  المعر ،  هنوا 

 .«عن المنكر   هلل عاقبة األموو...

ّن اهلل  د  مدن عرفتم ما م»قال اإلما  عبدالرمحن  ن فيصل: :سابًعا

معرفة  ين اإلسال    ا نتساب لليد    هدو الددين الدذي  عدث اهلل  د  

وسل    ،نزل  د  كتبد    خلدق الخلدق ألجلد      صدالح للعبدا   يف 

معاشهم  معا هم  ل   معرفة هذا الدين   محبت   قبول   العمدل  د   

ق يكوق   ذل الجهد يف ذلك علما  عمال   الدعوة للي   الرغبة في    ،

                                                           

 (.14/149)الدوو السنية يف األجو ة النجدية  (1)

 (.14/167المصدو السا ق ) (2)



   

هم اإلنساق  سعي : قحصيُل ذلك؛ ليحصل ل  النعيم المقديم األ ددي  

 السر و السرمدي   ينجو من طريقة ،هل الغفلة  اإلعدرا   ،عاذندا 

 .«اهلل  لياكم من اقباع سبيلهم...

ُيسددّموننا  الوهدا ييني  يسددّموق »قدال الملددك عبددالعزيز: :ثامًناا 

  خاص   هذا خطأ فاحش  نشأ عن مذهبنا: الوها  ي  اعتباو ،ن  مذه

 الدعايات الكاذ ة  الت  كاق يبثها ،هل األغرا .

نحن لسنا ،صحاب مدذه  جديدد  ،  عقيددة جديددة   مل يدأت 

محمد  ن عبدالوهاب  الجديد  فعقيدقنا ه  عقيددة السدلف الصدالل  

 الت  جاءت يف كتاب اهلل   سنة وسول    ما كاق علي  السلف الصالل.

  األئمة األو عة     فرق  ين مالك  الشافع   ،محدد  نحن نحتر

  ،   حنيفة  كلهم محترموق يف نظرنا.

هذه العقيدة الت  قا  شي: اإلسال  محمد  ن عبدالوهاب  الدعوة 

  لليها   هذه ه  عقيددقنا   هد  عقيددة مبنيدة عد  قوحيدد اهلل 
ه هد  خالصة من كل شائبة  منزهة من كل  دعة  فعقيددة التوحيدد هدذ

 .«الت  ندعو لليها

                                                           

 (.14/365جدية )الدوو السنية يف األجو ة الن( 1)

  نقاًل عن: جريدة ،  11/5/1929هد الموافق 1347خطبة للملك  الحجيج سنة  (2)
= 



  

لق المسلمين يف خير ما  امدوا عد  كتداب اهلل  سدنة » :ودال أعًضا

وسول    ما هم  بالغين سعا ة الداوين؛ ل   كلمدة التوحيدد الخالصدة  

لننا   نبغ  التجديد  الذي ُيفقدنا  يننا  عقيدقنا  لننا نبتغ  مرضات اهلل 

 حسددب   هددو ناصددره     مددن عمددل ا تغدداء مرضددات اهلل فهددو

فالمسلموق   ُيعوزهم التجد    لنما ُقعوزهم العو ة ل  مدا كداق عليد  

 .«السلف الصالل

لقد كنت   ش ء   ،صبحت اليدو    قدد سديطرت » :ودال أعًضا

ع   ال نا شاسعة...  مل يكن عندي من األعتا  سوى قوة اإليماق  قوة 

اهلل   سنة وسول ؛ فنصدرهلل التوحيد   من التجد : غير التمسك  كتاب 

 .«اهلل نصًرا عزيًزا

اللو   اق  ع  المسلمين  حدهم    ع  األجان   » :ودال أعًضا

لق البناء المتين    يؤءر في  ش ء  مهما حدا ل الهدّداموق هدمد   لذا مل 

                                                           

  .1929هد  مايو 1347ذ  الحجة  -القرى 

   1929مدايو  11هد الموافدق 1347خطاب للملك عبدالعزيز ،لقاه غرة ذي الحجة  (1)

 دات ضدمن خطا «المصدحف  السديف» وصدها محيد  الددين القا سد  يف كتا د  

 .(53)ص  ،حا يث للملك المؤسس

 .(53)ص المصدو السا ق (2)



   

قحدإ في  ءغرة  قدخل في  المعدا ل   كدذلك المسدلموق  لدو كدانوا 

يف مقدد و ،حدد  خدرق صدفوفهم   قمزيدق  متحدين متفقين؛ لما كاق

 .«كلمتهم

يف  ال  العرب  اإلسال  ،ناٌس ُيسداعد ق األجنبد   » :ودال أعًضا

ع  اإلضراو  جزيرة العرب  اإلسال    ضدرهبا يف الصدميم   للحداق 

األذى  نا   لكّن لن يتم ذلك  لق شاء اهلل   فينا عرٌق ينب   ،جدل  لق 

  الذي ،صاهبم   ،كثر ذلك يتأقى عن طريق المسلمين هم مصدو البالء

، لئددك الددذين ينظددر ق ل  مصددالحهم الخاصددة   منددافعهم الذاقيددة  

 .«فيد سوق يف سبيلها كل ش ء  يعترضهم يف الطريق

ليس لنا ملجأ    منجدى  عدد اهلل  ل  »قال الملك سعو : :تاساًعا 

 ة هلل  حدده   ا عتصا   كتاب اهلل  سنة وسول    ذلك  إخالص العبا

فال نعبد غيدره     نددعو غيدره.... لهلل ،خدوكم الحداوس  المتشدر، 

 خدمة الحرمين الشريفين  ُيشّرفن   يبعث العدزة يف نفسد   ،ق ،كدوق 

األخ المخلص لكم  الدذي يفدتل قلبد   صددوه لكدم  يعمدل جاهددا 

                                                           

انظر: وسائل ،ئمة  عوة التوحيد  لألمير فيصل  دن مشدعل آل سدعو    انظدر كتداب: ( 1)

 (.134قصحيل خطأ قاويخ  حول الوها ية  لمحمد  ن سعد الشويعر )ص

 .(54انظر: المصحف  السيف  للقا س  )ص (2)



  

 .«معكم  يف كل ما في  نصرة لديننا   لعالء كلمة اهلل...

لق ما نقو     يف سبيل نشر العلم  »الملك فيصل:  قال:عاشًرا

 الدعوة ل  اهلل   نشر الثقافة اإلسالمية  ما هو ل  قليل مما يج  

علينا   لكننا نسير حس  اإلمكانيات   حس  ما يحتمل  ،  يقتدو 

علي  مجهو  البشر   لكن ءقوا  حول اهلل  ،ننا سائر ق  كل ما ، قينا من 

 لخدمة اإلسال    الدفاع عن    لتبصير الناس ل   قوة  لنصرة  ين   

 فَمن ،وا  الحق فسبيل   اضل   من ،وا  غير ذلك  استعنا علي   اهلل

ءم قوة العقيدة   اإلصراو ع  التمسك هبا  ». 

ة د  كافددا ،ق يوجد،ملن»د: ددال الملك خالدق:حادي عشر

مشاكلهم  اس  جوههم جهة القرآق الكريم  لذ سيجد ق في  حال لدالن

 عالجا لمتاعبهم   شفاء من ،مراضهم؛ لتحقق المسا اة الكريمة  

 العمل ا جتماع    قنتشر الطمأنينة  األمن فيما  ين الناس  

 نب مب زب رب ٱُّ:  لنستم  مجيعا ل  قول اهلل 

                                                           

   1929مدايو  11هد الموافدق 1347ز ،لقاه غرة ذي الحجة خطاب للملك عبدالعزي( 1)

ضدمن خطا دات  «المصدحف  السديف» وصدها محيد  الددين القا سد  يف كتا د  

  ،حا يث للملك المؤسس.

 (.27-26عامل جهبذ  ملك فذ   قلم عبدالمحسن العبا  )ص (2)



   

 .« َّرث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب

قامت الد لة السعو ية األ   منذ »قال الملك فهد: :ثاني عشر

ر من قرنين  نصف ع  اإلسال   حينما قعاهد ع  ذلك وجالق ،كث

ن دد  دد: محمددو    الشيددد سعددصالحاق مصلحاق  اإلما  محم

  قامت هذه الد لة ع  منهاج  اضل يف السياسة  عبدالوهاب

 الحكم  الدعوة  ا جتماع  هذا المنهاج هو اإلسال   عقيدة 

جا متميزا يف السياسة  شريعة...   ذلك كانت الد لة السعو ية  نموذ

 .« الحكم يف التاوي: السياس  الحديث

،سدأل اهلل سدبحان  ،ق »:  قال الملدك عبدداهلل:ثالث عشر

يمنحن  القوة ع  مواصلة السير يف النهج الذي سنّ  مؤسدس المملكدة 

العر ية السعو ية العظيم: جاللة الملك عبدالعزيز آل سعو   طيد  اهلل 

   ،عاهد اهلل ءم ،عاهدكم ،ق ، ناؤه الكرا   ءراه   قبع  من  عده 

،قخذ القدرآق  سدتوًوا   اإلسدال  منهًجدا   ،ق يكدوق شدغغ الشداغل 

 .«لحقاق الحق   لوساء العدل   خدمة المواطنين  ال قفرقة

                                                           

 .153سووة األنعا   آية:  (1)

 (.210مير فيصل  ن مشعل آل سعو  )ص: وسائل ،ئمة  عوة التوحيد  لألانظر (2)

 .(215)ص لمصدو السا قا: انظر (3)

الدذي  جهد  للمدواطنين  من خطاب الملك عبداهلل  ن عبددالعزيز آل سدعو   (4)
= 



  

لق شرعية هذه الد لة »: حفظ  اهلل قال الملك سلماق:رابع عشر

اجتماع اإلمامين: محمد  ن  قنب  من عقيدهتا  يف –كما ،قول  ائما  –

هد  1157عبدالوهاب   محمد  ن سعو    القيا  هبذه الدعوة  سنة 

كما هو معلو  لديكم؛ لذلك ليس غريًبا ع  هذه الد لة الوحيدة يف 

العامل  الت  فيها هيئة لألمر  المعر ،  النه  عن المنكر؛ ألق هذا 

عقيدة اإلسالمية  ش ء من عقيدهتا   شرعية هذه الد لة  قنب  من ال

 من هذه الدعوة الكريمة؛ لذلك هذه الد لة  ققو  ع  السواعد 

 .«اإلسالمية  المستمدة من كتاب اهلل  سنة وسول ...

ل  هذه الجهدو  المتواصدلة لحكدا   –،يها القاو  الكريم-فانظر 

هذه الد لة السعو ية  يف قحقيق التوحيد   الدعوة للي    التحدذير مدن 

 اعتزازهم  خدمة اإلسال  قوً   عماًل.ضده   

عنددما قدال:  هبدذا قعلدم ،ق الشدي: عبددالعزيز  دن  داز

فإند  يعند  مدا يقدول  ؛«كين كء هلند كي وية كيسن دعة، عه كء يلي حله »

 يتقرب ل  اهلل  ما يقول  فَمن هو الذي نصر التوحيد  كما نصرق  هدذه 

الد لة السعو ية المباوكة؟

                                                           

 عندما قو  مقاليد الحكم يف البال    هو منشوو ع  الشبكة.

 افتتاح يف -اهلل حفظ - عبدالعزيز  ن سلماق الملك لشريفينا الحرمين خا   كلمة من (1)

 .هد1420-8-27 قاوي: يف الريا   منطقة العامة الرئاسة فرع مبنى



   

يجزيهم خير الجزاء   ،ق يمكن لهم يف األو    ،ق نسأل اهلل ،ق 

يعغ مكانتهم يف الدنيا  اآلخرة   ،ق يجعل ما قدموا من جهو  يف نصرة 

التوحيد  ،هل   يف مدوازين حسدناهتم   صد  اللهدم  سدلم عد  نبيندا 

 محمد  آل   صحب  ،مجعين.

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 اخلامتة



   

 

 

 

 

 

 

 يسطَّرر مما فإن ،الُمِقل بجهد تردد بال أصفه الذي الجهد هذا بعد

 :ومنها النتائج بعض إىل اإلشارة البحث هذا خاتمة يف

 وتفنيطد زيفهطا، وبيطان اإلرهطا،، شبهات عىل الرد هذا ختام ويف

 :ييل ما الفوائد من لدينا يتلخص أهلها، ادعاءات

 أحطد   الطدين يشاد ولن ،والسماحة الفَّرة دين هو اإلسالم أن -1

 نفسطه الدليل فإن ،صحيح بدليل باطله عىل يستدل مبَّل وكل ،غلبه إال

 .عليه دليل

 أدلطة   عطن يبحثون ثم ،افاسد   امعتقد   يعتقدون األهواء أهل أن -2

 وغالبهم ،أعناقها ي  ل  و   ،النصوص بتحريف ولو ،يهوونه ما عىل توافقهم

 ،الفاسطدة عقطولهم هو العمدة إذ ،االعتماد ال لالعتضاد األدلة يذكرون

 .الُمِضل ة وأهواؤهم

 اخلامتة
 اهلل حسنهارزقنا 



  

 المملكة ضد هو إنما  والمناوءة التكفير يف االستهداف غالب -3

 الحاضر العصر يف الدول يف نظير لها يوجد ال أنه رغم السعودية العربية

 إنمططا سططالماإل أعططداء أن: ذلطط  وسططبب ،الشططريعة تَّبيطط  جهططة مططن

 وكطل ،سالماإل يَّب  من وىلاأل بالدرجة أدواهتم طري  عن  يستهدفون

اد ى فإنه  النبي به جاء ما بمثل جاء من  وألن ،وُيؤذ ى ُيع 

         ،محسططود نعمططة ذي وكططل ،عظيمططة بططنعم السططعودية عططىل أنعططم اهلل

            أشطار وقطد ،للمسطلمين للكيطد سطبيل كطل يسطلكون اإلسطالم وأعداء

 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق ٱُّ :أهنططم -تعططاىل- اهلل
 .َّىليل

ون األهطططواء أهطططل أن -4  ورسطططولهُ  بطططه اهلل أمطططر ممطططا يفطططر 

واعتقطاد ،عروفبطالم األمطور لوالة والَّاعة كالسمع ؛ 

 كالسطمع  ورسوُله عنه اهلل هنى مايف فيقعون ،لهم البيعة

 عطىل تطدل كثيطرة أمثلطة وهنطا  ،لهطم والبيعطة األحزا، لقادة والَّاعة

 .الكتا، لهذا القارئ سيالحظها ،هذا مسلكهم

 فيجعلوهطا ،الكفار يف نزلت آيات إىل يعمدون األهواء أهل أن -5

                                                           

 .217، آية: لبقرةاسورة  (1)



   

 

 وتضطمن ،بسواء سواء   اقديم   الخوارج مسل  نفس وهو ،المسلمين يف

 .هذا مسلكهم عىل تدل أمثلة البحث

 ورسططائلهم الططدعوة أئمططة كططالم فهططم وسططائل أهططم مططن أن -6

 ،تططيليفهم وسططبب ،فيططه يتحططدثون الططذي الواقططع معرفططة ،وتقريططراهتم

 مطن ،فيطه يتحدثون الذي والواقع ،التيليف سبب معرفة فإن ،وردودهم

 .كالمهم لفهم المهمات أهم

ف ال التطي الطردود مطن تؤخطذ ال الطدعوة أئمة تقريرات -7   ُيعطر 

ف ت التي التيصيلية كتبهم من وإنما ،واقعها  .للتعليم ُأل 

 عطىل الهطوى تقطديم ،الفطتن عليهطا تقطوم التي األسس من أن -8

  وزج ،واإلثطارة والتهيطيج ،األوليطاء وإبعطاد األعطداء وتقريطب ،الهدى

 .العلم يف الراسخين شين من والتقليل ،شيهنم من ليس  ما يف الشبا،

 ،بجديد ييت مل ،مصلح داعية عبدالوها، بن محمد اإلمام أن -9

 ،موجودة كتبه وهذه ، اهلل رسول إليه دعا ما إىل دعا وإنما

 .ذل  عىل تدل

 مطن ااحتراز   الناس أكثر من عبدالوها، بن محمد ماماإل أن -10

 قبططر عطىل الطذي الصطنم عبطد مطن بتكفيطر يجطزم مل أنطه حتطى ،التكفيطر



  

هوُينبِ  ينصحه من يجد مل إذا ،عبدالقادر  وهطو ،شطرعي حكم والتكفير ،ه 

 ورسوله اهلل جعله من فالكافر ،حكم هذا يف ألحد ليس ،ورسوله اهلل إىل

طر وال ،امسطلم   ورسطوله اهلل جعلطه من المسلم أن كما ،اكافر   فر  أحطد   ُيك 

 .الباطلة واللوازم والهوى بالظن

 الحط  مطن التنفيطر أرادوا إذا األهطواء أهطل عالمات من أن -11

رة بيوصاف   وصفوه  وغيطر والوهابيطة والمجسطمة الحشطوية: كقول ُمنف 

 كقطول األوصطاف بيحسطن وصطفوه الباططل تسطوي  أرادوا وإذا  ،ذل 

 التنطوير: اللبرلطة أهطل وقطول  ،(الصطفات نفى لمن) التوحيد: المعتزلة

 .(الشريعة ناكف لمن)

 ناصطرو هم وقادهتا ،التوحيد عىل قامت السعودية الدولة أن -12

 كمطا ،للتوحيطد عداء السعودية للدولة فالعداء ،قرون ثالثة منذ التوحيد

 . باز ابن الشيخ ذل  ذكر

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 املصادر واملراجع



  

 

 

 

 

 

 القرآن الكريم. 

، تأليف/ اإلمام اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق المذمومة .1

الحافظ أبوعبداهلل عبيداهلل بن محمدد بدن محمدد بدن  ددا  ابدن ب د  

هد( تحقيق/أبو عاصم الحسن بن عباس بدن 387العكبري الحنبيل )ت

 -هد1429األوىل  ق ب، نشر الفاروق الحديث  لل باع  والنشر، ال بع 

 م.2008

، تأليف اإلمام الفقيد  / أبدو عبدداهلل محمدد بدن مفلد  اآلداب الشرعية .2

المقدسي، حقق  وضبط نص  وخرج أحاديث / شعيب األرنؤوط وعمر 

 م.2005هد 1426القيام ، نشر: مؤسس  الرسال ، ال بع  الرابع  

ن األلبدا  ، محمد ناصر الديإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .3

هددد(، رشددراه:  هيددر الشدداوير، الناشددر: المكتددب 1420)المتددو : 

 املصادر واملراجع



   

 

 م.1985 -هد  1405بيروت، ال بع : الثاني   -اإلسالمي 

شرح أصول اعتقاد أهل السننة والامععنة منن الكتناب والسننة وإ نا   .4

، تأليف الشيخ الحافظ أبي القاسم هب  اهلل الصحابة والتابعين من بعدهم

هد( تحقيق د/ أ دد 418منصور ال بري الاللكائي )تابن الحسن بن 

 -الريدا -بن سعد بن  دا  الغامدي، نشر: دار طيب  للنشر والتو يع

 م.2002هد1422ال بع  السابع 

، تأليف: محمدد أشدره أكمل البيان يف شرح حديث نامد قرن الشيطان .5

 سندهو، نسخ  رلكتروني .

اعيل بددن عمددر بددن  ثيددر ، ألبددي الفددداح الحددافظ رسددمالبدايننة والنيايننة .6

هد( وثقد  وقابدل مخ وطاتد  الشديخ/ عديل محمدد معدو  774)ت

-والشيخ عادل أ د عبد الموجود، نشر: دار الكتدب العلميد  بيدروت

 م.1997 -هد 1418ال بع  الثاني   -لبنا 

أثر الندعوا  اإلصنيحية يف أندونيسنيا بندعوش الشني  نمند بنن عبند  .7

وع الشديخ محمدد بدن عبدد )م بوع ضدمن بحدون نددوع دعدالوهاب 

، المؤلف: نجي  عبداهلل مدير معهد مسدكومميا  اإلسدالمي الوهاب(

بقرشيك، الناشر: عمادع البحث العلمي بجامع  اإلمام محمد بن سعود 

اإلسددالمي ، الريددا ، المملكدد  العربيدد  السددعودي ، ال بعدد : الثانيدد ، 



  

 م.1991هد/1411

تداريخ الرسدل والملدو ، ، )تداريخ ال بدري(   تاري  األمم والملنو  .8

محمد بن جرير بن يزيد بن  ثير بن غالب اآلمديل، أبدو جعفدر ال بدري 

 –نيد  الثا: ال بعد  بيدروت، –هد(، الناشر: دار التدران 310)المتو : 

 (.هد 1387)

، لإلمام الحافظ المؤرخ أبو القاسم عيل بن الحسدن تاري  دمشق الكبير .9

هد( تحقيق وتعليدق 571ا ر)تبن هب  اهلل الشافعي المعروه بابن عس

وتخريج/أبو عبداهلل عديل عاشدور الجندوبي، نشدر: دار رحيداح التدران 

 م.2001هد 1421ال بع  األوىل -لبنا -العربي، بيروت

، المؤلدف: محمدد بدن سددعد تصنحي  ططنت تنارحو حنول الوهابينة .10

الشويعر، الناشر: الجامع  اإلسالمي  بالمدين  المنورع، المملك  العربي  

 هد. 1419عودي ، ال بع : الثالث ، الس

، للشيخ بكر بن عبداهلل أبو  يد، طبع: تصنيف الناس بين الظن واليقين .11

 دار العاصم .

ي تعظيم قدر الصيش .12 دَرور   ، أبو عبد اهلل محمد بن نصر بن الحجداج المر

هدد(، المحقدق: د. عبددالر ن عبددالجبار الفريدوائي، 294)المتو : 

 ه.1406المدين  المنورع، ال بع : األوىل،  -الناشر: مكتب  الدار 



   

 

، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن  ثير جامع البيان يف تتويل القرآن .13

هد(، المحقق: أ دد 310بن غالب اآلميل، أبو جعفر ال بري )المتو : 

 محمد شا ر، الناشر: مؤسس  الرسال .

الفددداح ، لإلمددام الحددافظ/ عمدداد الدددين أبددي تفسننير القننرآن العظننيم .14

هد( مضمن  تحقيقدات محمدد 774-700رسماعيل بن  ثير الدمشقي)

ناصر الدين األلبا ، خرج أحاديث  محمد بن الجميل ووليد بن محمدد 

 -القداهرع-بن سالم  وخالد بن محمد بن عثما ، نشدر: مكتبد  الصدفا

 م.2002هد 1423ودار البيا  الحديث  ، ال بع  األوىل 

سددير القرطبددي، تحقيددق: أ ددد البددردو  ، تفالامننامع ألحكنناق القننرآن .15

 هد1384 الثاني ،: ط -القاهرع –وربراهيم اطفير، دار الكتب المصري  

 .م1964 -

، صدال  الصداوي، الثوابت والمتغينرا  يف مسنيرش العمنل اإلينيمو .16

 م.2009 -هد 1430رئيس أ اديمي  الشريع  بأمريكا، ال بع  األوىل: 

أبددو عمدددر يوسدددف بدددن ، تدددأليف/ جننامع بينننان العلننم و  نننل  .17

هد( تحقيدق/ أبدو األشدبال الزهيدري، نشدر: دار ابدن 463عبدالبر)ت

 .هد1424الجو ي للنشر والتو يع، الدمام، ال بع  السادس  رجب 

، من الخ دب المنبريد  لفضديل  الشديخ محمدد حقوق الراعو والرعية .18



  

 صال  العثيمين.

لبكدر بدن ، حكم االنتعء إلى الفرق واألحنااب والامععنا  اإلينيمية .19

عبداهلل أبو  يد بن محمد بن عبداهلل بن بكر بدن عثمدا  بدن يحيد  بدن 

القاهرع،  -هد(، الناشر: دار الحرمين 1429غيهب بن محمد )المتو : 

 م.2006-هد1426ال بع : األوىل: 

، لبكر بن عبداهلل أبو  يد بن محمد بن عبداهلل بن بكدر حلية طالب العلم .20

هد(، الناشدر: 1429ن محمد )المتو : بن عثما  بن يحي  بن غيهب ب

 هدد.1416دار العاصم  للنشر والتو يع، الريا ، ال بع : األوىل: 

( الدعوش اإلييمية  كرش ومنياًماخ اب ألقاه المودودي تحت عنوا : ) .21

يف اجتماع الجماع  اإلسالمي  الذي عقد يف قري  )دار اإلسالم( بالهندد، 

 م.1945يف شهر أبريل عام 

الدذي وجهد    ملك عبداهلل بنن عبندالعايا آل ينعودططاب ال .22

 للمواطنين عندما توىل مقاليد الحكم يف البالد، وهو منشور عىل الشبك .

نِيَُّة يف األجوبة النامدية .23 َرُر السَّ ، تأليف: علماح نجد األعالم من عصدر الدُّ

الشدديخ محمددد بددن عبدددالوهاب رىل عصددرنا هددذا، دراسدد  وتحقيددق: 

 م.1996هد/1417د بن قاسم، ال بع : السادس ، عبدالر ن بن محم

، تدأليف: دعوش الشي  نمد بن عبدالوهاب وأثرها يف العنا  اإلينيمو .24



   

 

محمد بن عبد اهلل بن سليما  السلما ، ال بعد : األوىل، الناشدر: و ارع 

المملكد  العربيد   -الشئو  اإلسالمي  واألوقداه والددعوع واإلرشداد 

 هد.1422السعودي ، تاريخ النشر: 

، لفضيل  الشيخ محمد بن صدال  العثيمدين، الناشدر: دار ريالة الامياد .25

 هد.1411الريا ، ال بع  األوىل: -األفق للنشر والتو يع

، لألمير الد تور فيصل بن مشعل آل سدعود، ريائل أئمة دعوش التوحيد .26

 م، الريا .2001-هد1422ال بع : الثاني ، 

األفهدام لمرتداد حدال اإلمدام روض  األفكدار و»، المسم : تاري  نامد .27

، المؤلف: الحسين بن غندام، المحقدق: «وتعداد غزوات ذوي اإلسالم

هد / 1415 -ناصر الدين األسد، الناشر: دار الشروق، ال بع : الرابع  

 م.1994

، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن زاد المعاد يف هدي طير العباد .28

هدد(، الناشدر: 751تدو : سعد شدمس الددين ابدن قديم الجو يد  )الم

مكتب  المنار اإلسالمي ، الكويدت، ال بعد :  -مؤسس  الرسال ، بيروت 

 م.1994هد /1415السابع  والعشرو ، 

، محمد بن رسماعيل األمير الكحال  الصنعا  )المتو : يبل السيق .29

هد(، الناشر: مكتبد  مصد ف  البدابي الحلبدي، ال بعد : الرابعد  1182



  

 م.1960هد/ 1379

، ألبددي بكددر محمددد بددن محمددد بددن الوليددد الفهددري يننراا الملننو  .30

هد(، الناشر: من أوائل الم بوعات 520ال رطوشي المالكي )المتو : 

 م.1872هد، 1289مصر، تاريخ النشر:  -العربي  

، يلسنننلة األحادينننث الصنننحيحة وشنننوء منننن  قيينننا و وائننندها .31

-الريدا –تأليف/محمد ناصر الدين األلبا ، نشر: مكتب  المعداره 

 .م1995-هد1415

، ومعد  الدالل الجند  يف تخدريج فقد  السدن ، السنة البن أبنو عاصنم .32

 م.1980 -هد 1400لأللبا ، المكتب اإلسالمي، ط األوىل، 

، ت/ ع ي  الزهرا ، دار الرايد ، السنة ألبو بكر أمحد بن نمد الخيل .33

- دهددد1415، ط األوىل، 5-4م، جدددد1989 -هدددد 1410ط األوىل، 

 هد .1415 :ط. األوىل 7-6د ج ،م1994

 لإلمام المحدن/ أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويندي ينن ابن ماج  .34

هد( تحقيق/ محمود محمد محمود حسدن نصدار، نشدر: دار 275)ت

 م.1998هد 1419ال بع  األوىل  -لبنا -الكتب العلمي ، بيروت

 ، المؤلف: أبو داود سليما  بن األشعث بن رسدحاق بدنينن أبو داود .35

َسدتا  )المتدو :  هدد(، 275بشير بدن شدداد بدن عمدرو األ دي الْسج 



   

 

المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبد  العصدري ، 

 .بيروت –صيدا 

، تحقيق وتعليق: مجموع  من المحققين، الناشر: شدر   ينن الترمذي .36

مصددر. ال بعدد : الثانيدد ،  -مكتبدد  وم بعدد  مصدد ف  البددابي الحلبددي 

 م.1975 -هد 1395

لإلمام الحافظ أبي محمدد عبدداهلل بدن عبددالر ن ابدن  ينن الدارمو .37

الفضل بن هبرام الدارمي، تحقيق الد تور/ الشيخ محمدود أ دد عبدد 

 م.  2000هد 1421المحسن، نشر: دار المعرف  ال بع  األوىل 

، المؤلددف: أ ددد بددن الحسددين بددن عدديل بددن موسدد  السنننن الكبننر  .38

ردي  َوج  هددد(، 458الخراسددا ، أبددو بكددر البيهقددي )المتددو : الُخَسددرر

 –المحقق: محمد عبد القادر ع ا، الناشر: دار الكتب العلمي ، بيروت 

 .لبنات

، محمد بن عيل بن محمد بن السيل الامرار المتد ق على حدائق األنوار .39

هد(، الناشر: دار ابن حزم، ال بعد : 1250عبداهلل الشو ا  اليمني )ت:

 .ال بع  األوىل

، لصدر الدين عيل بن عيل بن محمد بن أبي العز شرح العقيدش الطحاوية .40

الحنفي، تحقيق أ د محمد شا ر، ال بع : األوىل، نشر: و ارع الشدئو  



  

المملك  العربيد  السدعودي ،  -اإلسالمي  واألوقاه والدعوع واإلرشاد 

 هد.1418

ن محمد ، المؤلف: محمد بن صال  بالشرح الممتع على زاد المستقنع .41

هد(، دار النشر: دار ابدن الجدو ي، ال بعد : 1421العثيمين )المتو : 

 هد .1428 - 1422 األوىل،

، للشيخ محمد بن صال  ابن عثيمين، دار مدار شرح رياض الصالحين .42

الوطن طبع بإشراه مؤسسد  الشديخ محمدد بدن صدال  ابدن عثيمدين 

 هد1426الخيري ، 

ي   ريدا يحيد  بدن شدره ، لإلمام محي الدين أبدشرح صحي  مسلم .43

هد( راجع  الشيخ/ خليل المديس، نشدر: 676-631النووي الشافعي)

 م.1987 -هد 1407ال بع  األوىل  -الريا -مكتب  المعاره

أهدداه الحمدالت »بعندوا :  شريط مسامل بصو  الشني  العثيمنين .44

 «.اإلعالمي  ضد حكام وعلماح بالد الحرمين

)اإلحسا  بترتيب صحي  ابن حبدا (، ترتيدب ابدن  صحي  ابن حبان .45

-هدد1414بلبا ، ت/ شعيب األرناؤوط، مؤسس  الرسال ، ط الثانيد  

 م.1993

، لإلمام أبي عبداهلل محمدد بدن رسدماعيل البخداري صحي  البخاري .46



   

 

الجعفي، ضب   ورقم أحاديث  ووضع فهارس  الد تور/ مص ف  ديب، 

يمام  لل باعد  والنشدر والتو يدع، نشر: دار ابن  ثير دمشق وبيروت وال

 م.1993هد 1414دمشق، ال بع  الخامس  

، تأليف/ محمد ناصر الدين األلبا ، صحي  الامامع الصغير وزيادات  .47

أشره عىل طبع / هير الشاوير، نشدر: المكتدب اإلسدالمي، ال بعد  

 م.1988هد 1408الثالث  

ا ، نشدر: ، تأليف/محمد بن ناصر الدين األلبدصحي  ينن ابن ماج  .48

 هد.1408ال بع  الثالث : -الريا -مكتب التربي  العربي لدول الخليج

، تأليف/محمد بن ناصر الدين األلبا ، نشر: صحي  ينن أبو داود .49

 هد.1419ال بع  األوىل  -الريا -مكتب  دار المعاره 

، تأليف/محمد بن ناصر الدين األلبا ، نشر: صحي  ينن الترمذي .50

 هد.1408ال بع  األوىل -الريا -ربي لدول الخليجمكتب  التربي  الع

، لألمام أبدي الحسدن مسدلم بدن الحجداج القشديري صحي  مسلم .51

نشدر  ،هد( تحقيق/ محمد بن فؤاد عبد الباقي261د  206النيسابوري )

و تو يع/ رئاس  دار البحون العلميد  و اإلفتداح و الددعوع و اإلرشداد، 

 م.1980د هد 1400المملك  و العربي  السعودي ، 

، لإلمام القاضي أبي الحسدين محمدد بدن محمدد بدن طبقا  الحنابلة .52



  

هدد(، خدرج أحاديثد  526الحسين ابن أبي يعىل الحنبيل المتو  سدن : )

ووضع حواشي : أبو حا م أسام  بن حسدن، وأبدو الزهدراح حدا م عديل 

 ال بع  األوىل.-بيروت-هبجت، نشر: دار الكتب العلمي 

سعد، تقديم الد تور/ رحسا  عباس، نشر دار  ، البنالطبقا  الكبر  .53

 -هد 1418  ،م1957 -هد 1377صادر لل باع  والنشر، ال بع  األوىل 

 م. 1998

 ، بقلم عبدالمحسن العباد.عا  جيبذ وملك  ذ .54

، بيا  عقيدع أهل السن  والجماع ، لإلمام أبي جعفدر العقيدش الطحاوية .55

 -ابدن حدزم، بيدروت هدد(، الناشدر: دار 321ال حاوي الحنفدي )ت: 

 م.1995-هد1416لبنا ، ال بع  األوىل: 

، تأليف/ شيخ االسالم ابن تيمي ، تحقيدق/ محمدد الفتاو  الكبر  .56

بن عبدالقادر ع ا، مص ف  بن عبدالقادر ع ا، نشر: دار الكتب العلمي  

 م.2002هد 1422-لبنا -بيروت

يب الشديخ/ ، مجع وترت تاو  اللامنة الدائمة للبحوث العلمية واإل تاء .57

أ د بن عبددالر اق الددوير، نشدر: مكتبد  العبيكدا ، ال بعد  الثانيد  

 م.2000هد 1421

 تاو  وريائل يعحة الشي  نمد بنن إبنراهيم بنن عبند اللطينف آل  .58



   

 

، المؤلف: محمد بن ربراهيم بن عبد الل يف آل الشيخ )المتو : الشي 

ن قاسدم، هد(، مجع وترتيب وتحقيق: محمد بدن عبدد الدر ن بد1389

 هد. 1399الناشر: م بع  الحكوم  بمك  المكرم ، ال بع : األوىل، 

، تأليف/ الشيخ عبدالر ن بن حسن  ت  الماميد شرح كتاب التوحيد .59

آل الشيخ، تحقيدق/ محمدد حامدد الفقدي، نشدر: دار الكتدب العلميد  

 م. 1992هد 1413.ال بع  األوىل -لبنا -بيروت

هدد(، الناشدر: دار 1416قا )المتدو : ، لمحمد الغزايل الس ق  السيرش .60

دمشق، تخريج األحاديث: محمد ناصر الدين األلبا ، ال بع :  -القلم 

 هد. 1427األوىل، 

، لإلمام شمس الدين أبي عبداهلل محمد بن أبدي بكدر الزرعدي الفوائد .61

المعروه بابن قيم الجو ي ، حقق  وعلق علي  وخرج أحاديثد / سدليم 

هدد 1426ال بعد  الثالثد  -الريا -مكتب  الرشد بن عيد الهاليل، نشر:

 م.2005

، لسديد بدن ق دب بدن ابدراهيم الشداذيل، الناشدر: دار يف ظيل القرآن .62

 م.2003هد / 1423الشروق، ال بع  الشرعي  الثاني  والثالثو ، 

التنكيل بمدا »)وهو القسم الرابع من  تاب  القائد إلى تصحي  العقائد .63

، المؤلف: عبد الر ن بن يحي  بن عديل «(تأنيب الكوثري من األباطيل



  

هد(، تحقيق: محمد 1386بن محمد المعلمي العتمي اليما  )المتو : 

ناصر الددين األلبدا ، الناشدر: المكتدب اإلسدالمي، ال بعد : الثالثد ، 

 م.1984هد / 1404

، يف دورتد  قرار الماممع الفقينو اإلينيمو برابطنة العنا  اإلينيمو .64

 13منعقدع بمك  المكرم ، يف الفتدرع مدن يدوم األحدد الحادي  عشرع، ال

رجدب  20م، رىل يوم األحد 1989فبراير  19هد الموافق 1409رجب 

م، حدول روايد  سدلما  رشددي 1989فبرايدر  26هد الموافدق 1409

 )آيات شي اني (.

، لمحمدد بدن عبددالوهاب بدن سدليما  التميمدي كشف الشنبيا  .65

شدؤو  اإلسدالمي  واألوقداه هد(، نشدر: و ارع ال1206النجدي )ت: 

المملكدد  العربيدد  السددعودي ، ال بعدد  األوىل:  -والدددعوع واإلرشدداد 

 هد.1418

حفظد  - كلمة طادق الحرمين الشريفين الملك يلعن بن عبندالعايا .66

-27يف افتتا  مبن  فرع الرئاس  العام  بمن ق  الريدا  يف تداريخ  -اهلل

 هد.8-1420

، للهالدك أبدو محمدد السنعودية الكواشف الاملية يف تكفير الدولنة .67

 هد. 1421عصام البرقاوي المقدسي، ال بع  الثاني  



   

 

، لمحمد بن صال  بن محمد العثيمين )المتو : لقاء الباب المفتوح .68

هد(، لقاحات  ا  يعقدها الشديخ بمنزلد   دل .ديس. بددأت يف 1421

 هد.1421صفر، عام  14هد وانتهت يف الخميس 1412أواخر شوال 

 (.1608، العدد: )«عوعالد»مجل   .69

، المؤلف: تقدي الددين أبدو العبداس أ دد بدن عبدد جممو  الفتاو  .70

هد(، المحقق: عبد الدر ن بدن 728الحليم بن تيمي  الحرا  )المتو : 

محمددد بددن قاسددم، الناشددر: مجمددع الملددك فهددد ل باعدد  المصددحف 

الشددريف، المديندد  النبويدد ، المملكدد  العربيدد  السددعودي ، عددام النشددر: 

 م.1995هد/1416

، المؤلدف: عبددالعزيز بدن جممو   تاو  العيمة عبدالعايا بنن بناز .71

هد(، أشره عىل مجع  وطبع : محمد بن سعد 1420عبداهلل بن با  )ت:

 الشويعر.

، لمحمدد بدن جممو  مؤلفا  الشي  اإلمناق نمند بنن عبندالوهاب .72

 عبدالوهاب بن سليما  التميمي النجدي، نشر: مكتب  ابن تيمي .

، لمحمد الموصيل، تحقيق وتعليدق سديد ر الصواعق المريلةخمتص .73

 م.2001-ده1425 -القاهرع -ربراهيم، دار الحديث 

، لمحمدد بدن عبددالوهاب بدن سدليما  التميمدي مسائل الاماهلينة .74



  

 هد(.1206النجدي )المتو : 

، تخدريج/ شدعيب األرنداؤوط وآخدرو ، مسند اإلماق أمحد بن حنبل .75

 م.2008-هد1429  الثاني  نشر: مؤسس  الرسال ، ال بع

، تأليف/ ويل الدين أبدو عبدداهلل محمدد بدن عبدداهلل مشكاش المصابي  .76

التبريزي، تخريج/ محمدد ناصدر الددين األلبدا ، نشدر: دار المكتدب 

 ال بع  الثالث . -بيروت-اإلسالمي

مصباح الظيق يف الرد على من كذب الشي  اإلماق ونسنب  إلنى تكفينر  .77

، المؤلف: عبدالل يف بن عبدالر ن بن حسن بن قأهل اإليعن واإليي

هددد(، المحقددق: 1293محمددد بددن عبدددالوهاب آل الشدديخ )المتددو : 

عبدالعزيز بن عبداهلل بن ربدراهيم الزيدر آل  دد، الناشدر: و ارع الشدؤ  

 -هدد 1424اإلسالمي  واألوقاه والدعوع واألرشاد، ال بعد : األوىل، 

 م.2003

ن خ ابددات و لمددات وأحاديددث ، مجموعدد  مددالمصننحف والسننيف .78

ومذ رات المغفور لد  جاللد  الملدك غبددالعزيز آل سدعود، مؤسدس 

المملك  العربي  السعودي ، مجع ورعداد: محيي الدين القابسدي، ال بعد  

 الثالث ، نشر: دار الناصر للنشر والتو يع.

، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيب ، عبدد المصنف يف األحاديث واآلثار .79



   

 

مد بن ربراهيم بدن عثمدا  بدن خواسدتي العبسدي )المتدو : اهلل بن مح

 –هد(، المحقق:  مال يوسدف الحدوت، الناشدر: مكتبد  الرشدد 235

 .الريا 

، الحدافظ أبدي القاسدم سدليما  بدن أ دد ال بدرا  المعامم األويط .80

-هد( تحقيق/محمود ال حدا ، نشدر: مكتبد  المعداره360هد260)

 ال بع  األوىل. -الريا 

لموفق الدين أبي محمد عبداهلل بن أ د بن محمد بن قدام  ،  النمغننو .81

المقدسي الجماعييل الدمشقي الصدالحي الحندبيل، تحقيدق الدد تور/ 

دار عامل  عبداهلل بن عبد المحسن التر ي وعبدالفتا  محمد الحلو، نشر:

 م .2005هد 1426الكتب ال بع  الخامس  

، المؤلف: محمد بن ادشمفتاح دار السعادش ومنشور والية العلم واإلر .82

أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الددين ابدن قديم الجو يد  )المتدو : 

 .بيروت –هد(، الناشر: دار الكتب العلمي  751

اإلعين العالمو والميثاق الدولو لحقوق اإلنسنان وموقنف المملكنة  .83

، للد تور/عبددالوهاب منصدور الشدقحاح، مقدال نشدر يف صدحيف  من 

م، العددد: 2006ديسمبر  30هد، 1427ذو الحج   10الجزيرع بتاريخ 

(12511.) 



  

، للشديخ صدال  بدن فدو ا  الفدو ا ، نشدر يف نعم هذا وقتيا ينا زيناد .84

 الصحف، وهو موجود يف موقع الشيخ الرسمي عىل الشبك .

، لعبددالمنعم الملك الراشد جيلة المغفنور لن  عبندالعايا آل ينعود .85

مدي، نشدر: دار اللدواح للنشدر الغالمي، عني بإعدادع طبعد : مؤيدد الغال

الريددا ، ال بعدد  الثانيدد ،  -والتو يددع، المملكدد  العربيدد  السددعودي  

 م.1980 -هد 1400

، تأليف/ أبو الفت  محمد بدن عبددالكريم الشهرسدتا  الملل والنحل .86

، ر الفاضيل، نشر: المكتبد  العصدري هد( تحقيق/ محمد عبدالقاد548)

 م.200هد1420ال بع  األوىل -بيروت-صيدا

، منينناا التتيننيل والتقننديل يف كشننف شننبيا  داود بننن جننرجيل .87

المؤلف: عبدالل يف بن عبدالر ن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 

هدد(، الناشددر: دار الهدايد  لل بددع والنشددر 1293آل الشديخ )المتددو : 

 والترمج .

، تقدي الددين أبدو منياا السنة النبوية يف نقن  كنيق الشنيعة القدرينة .88

 د بن عبدالحليم بن عبدالسالم بن عبداهلل بن أبي القاسم بدن العباس أ

هددد(، 728محمددد ابددن تيميدد  الحددرا  الحنددبيل الدمشددقي )المتددو : 

المحقق: محمد رشاد سامل، الناشر: جامعد  اإلمدام محمدد بدن سدعود 



   

 

 م.1986 -هد  1406ال بع : األوىل،  اإلسالمي ،

الملدك فهدد ل باعد  عىل الموقع الرسدمي لمجمدع  نبذش عن الماممع .89

 المصحف الشريف عىل الشبك . 

يف المملكد  العربيد  السدعودي ، منشدور عدىل  النظاق األيايو للحكم .90

 الشبك .

 



 

 

 
 

 

 
 

 فهرس املوضوعات



 

 

 
 

 

 
 

 فهرس املوضوعات



   

 

 

 

 

 

 

 الصفحة                                                                 العنوان

 5 ............... -حفظه اهلل-تقريظ معايل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 

 11 ............................................................... لمقدمةا

 16 ................................................................. مهيدت

 19 ................................... غي أن تكون يف ذهن القارئينبمور أ

كشفاأهماشبهاتاأهلاالغلواوالتكفيرابغيراحق،اضدابالداالتوحيداا:وًلاأ

 22 .......................................... المملكةاالعربيةاالسعودية

الشريعة  المملكة العربية السعودية األوىل: دعواهم عدم تطبيقلشبهة ا

 23 ........ وأهنا تعمل باألنظمة والقوانين المخالفة للشريعة اإلسالمية

الكفار،  الثانية: دعواهم أن دولتنا المملكة العربية السعودية توايللشبهة ا

 28 ......................................... وتظاهرهم عىل المسلمين

الثالثة: دعواهم أهنم عىل طريقة أئمة الدعوة، وأهنم ينقلون كالمهم لشبهة ا

 38 ....................................................... ويعملون به

 فهرس املوضوعات



  

عة: دعواهم التكفير بسبب انضمام المملكة إىل معاهدات الرابلشبهة ا

 45 ................................. واتفاقات ومجالس وهيئات دولية

البيعة ال تصح إال إذا كان للمسلمين إمام الخامسة: دعواهم أن لشبهة ا

 53 ...... واحد، أما إذا تعددت األئمة يف كل إقليم أو دولة فال بيعة لهم

السادسة: دعواهم تعطيل والة األمر للجهاد، وقمعهم المجاهدين، لشبهة ا

 60 ............................................ وتشويه الجهاد بأنه فتنة

 69 ......................... حذيرامنااألسساالتياحتدثاهبااالفتنالتاانًيا:ث

:أ  71 ................كتم حسنات الدولة وفضائلها، وتضخيم األخطاء والا

 76 .................................... مجلة من فضائل دولة التوحيدرد س

 77 ................................................ الجماعة والواليةعمة ن

 78 ....................................... الحرمين وضيوف الرمحندمة خ

 78 ......................... الملك فهد لطباعة المصحف الشريفجمع م

 79 .................................... اإلسالمية بالمدينة النبويةلجامعة ا

 81 ............................. إعطاء الشباب دور العلماء والحكام انياا:ث
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ا:ر  100 ...................................... تقديم الهوى عىل الهدى ابعا

 103 ............................... مظاهر تقديم الهوى عىل الهدى عضب

 103 ......... عدم إنكار الخطأ إذا وقع منهم بخالف لو وقع من مخالفهم

وافق ـيل المـــن الدلــون عــد ذلك يبحثــأوالا ثم بعدون ـــيعتقم ــأهن

 105 ......................................................  لمعتقدهم

 109 ............................................. وعدم الوضوحلضبابية ا



   

 

ا:خ ا بهتقريب العدو تأ امسا ا له، وإبعاد الصديق وثوقا  112 .............. ليفا

ا:س  123 ......................................... االنتماءات الحزبية ادسا

 129 ................................................ مضار الحزبيةعض ب

  .............. 135دعوةااإلماماالشيخاحممدابناعبدالوهاباقيقةاح

:أ أن دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب هي الدعوة التي دعا إليها  والا
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ه دعوته؟ بُيتَّهم الشيخ محمد بن عبدالوهاماذا ل  143 .............. وُتشوَّ

ر إال بدليل شرعي صريح  انياا:ث أن اإلمام محمد بن عبدالوهاب ال ُيكفِّ

 149 ......................................................... صحيح

 153 ................................................. األمثلة عىل ذلكن م

بن عبدالوهاب يف مسائل التكفير بين الجايف  دوسطية اإلمام محم الثاا:ث

 161 .......................................................... والغايل

ا:ر إبطال دعاوى انتساب مجاعات التكفير لدعوة اإلمام محمد بن  ابعا

 169 ..................................................... عبدالوهاب

ا:خ  178 ...................... محمد بن عبدالوهاب وغارات الجياع امسا

 187 .............................. ُنصرة آل سعود لدعوة التوحيد ا:ادسا س

 190 ............................. الدولة السعوديةأقوال أئمة بعض لرد س

 190 ................................ عبدالعزيز بن محمد بن سعودإلمام ا

 191 ................................ سعود بن عبدالعزيز بن محمد إلمام ا

 192 ................................ بن عبدالعزيز عبداهلل بن سعودإلمام ا

 192 .................................... تركي بن عبداهلل بن سعودإلمام ا
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 201 .............................................................. لخامتةا

 206 ................................................. والمراجعلمصادر ا

 225 ................................................ الموضوعاتهرس ف
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