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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين :
أما بعد :
فقد وصل إلي كتاب عنوانه " كتاب صاارو الااارة المحمد ال الراةر ال الصاوفيل لقا
أنص اار ساانل اعاان عبااد الوةاااب الشاايرانيل " لرا ياال سااوداني اساامه عبيااد رعااه محمااد الراااةر
التجاني المالكي األشعري كتبه عام  8041ةجر ل ونشره تهجم فيه على الشايخ محماد عان
عبد الوةاب قدس الله روحه وأتباعه و َّ
كفاره وكفار أتباعاه وسابَّهم عماا د مل اد علياه حتاى ف َّال
اليهاود والنصااار علايهم قراال اللاه لسااانه ونشاار اللاه ل ااه وعجال عقوعتااه وساو أنقاال ععا
ق ائفه وشتائمه وتكفيره للشيخ محمد وأتباعه ليقا عليهاا السالم و ار كيا كاوت البهتاات
وادفتراء .
ولااود أنااه وجااد جهاااه ااارةم ةا ا وأمخالااه د ساايما ااار الجل اارة لمااا عقلا علااى كخياار
ماان كالمااه ألت األماار وللااه الحمااد أو ا ماان أت حتااا إلااى تعلياان  .فنقااوه لماان اتاار عه ا ا
وأمخاله قاه في الحكمل " لكل حن جاحداً ولكل نعمل حاسداً " فالح ر مان ةا ا الصان
الخبيث فإنهم فتنل لكل مفتوت وصفقل بن للمابوت .
وما أسرع ما تنق ي ة ه الدنيا الفانيل فيق المحن والمبرل عين دي الجباار فايحكم
عينهما عحكمه العده وقوله الف ل فيعلم المخ وه أي ع ااعل تلودةاا وأناه أشاقى نفساه وماا
أسعدةا .
وةا ا المفتااري لاايم أوه ماان نفااث اساامه اللعااا وأجاار قلمااه عالتهو اال وا رجااا فلااه
معاصااروت وأسااال قراال اللااه داعاارةم ومحااا آ ااارةم ودماارةم كمااا قاااه  :إ ا أع اام المرلااوب
قا َّال المساااعد وكخاار المعااارل والمعانااد د ونحمااد اللااه أت َّساار لشاايخنا رحمااه اللااه ماان ا ب
ع اان دعوت ااه المبارك اال م ااا فت اار عليه ااا م اان البهت ااات مم ااا لفق ااه ووا البها ا والش اان ت فهن ااا
المجلااداا والرسااائل الكخياارة حافلاال عمااا فاارو المااومنين و ساارةم و شااجي حلااو المبرلااين
و سوءةم وفيها الحن ال ي دفل الله عه عاطل المبرلين حتى ظهر الحن عليااً وا احاً جليااً .
وإت ةا ا لاادليل صااد علااى صااالو نياال شااخنا ونصااحه لهماال فر ااي اللااه عنااه وأر اااه وجعاال
الفردوس مأواه .
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في الورقل األولى من الكتاب صورة المول وةا ا أوه أدلال الخا دت والشاوم نعاو عاللاه
من مكر الشيرات  .م مدو الصوفيل وقااه ععاد أت كار حاد ث النباي صالى اللاه علياه وسالم
 " :د ت الاه طائفاال ماان أمتااي علااى الحاان منصااورة  . .الحااد ث " قاااه  :وإننااي د خااالجني
الشك ود التردد عأت أةل ة ه الرائفل المشار إليها ةم السادة الصوفيل ر اوات اللاه علايهم .
م كر كالماً فيه تع يماً و لواً في الصوفيل .
الج اواب  :ادسااتدده علااى الرائفاال المنصااورة لاايم عالاادعو واألماااني وأحساان ج اواب
أ كره ةنا قوه علي ر ي الله عناه  :اعار الحان تعار أةلاه  .فاال عاد مان معرفال الحان أودً
لتحصل معرفل أةله انياً .
وسااو أ كاار ماان كااالم ةا ا ال اااه الم اال مااا بااين ععااده عاان الحاان علمااً وعماالً ماال
افترائه وعهتانه الع يم في استعرال كالمه إت شاء الله .
أما الكالم على الصوفيل فال عد فيه من ا نصا والعاده  .كا لك فاي ياره مان األماور
ليتأتى المراد  .أما الالو والجفاء فهما متساو ات في البعد عن الصراط المستقيم .
وقااد تكلاام شاايخ ا سااالم رحمااه اللااه علااى الصااوفيل عكااالم فااي الاا ال ماان ادعتااداه أنقلااه
ةنا ليكوت كالميلات ال ي توزت عه مسألل الصوفيل وما شاعهها :
قاه  :وألجل ما وقل في كخير منهم من ادجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس فاي طار قهم .
فرائفل ّم الصوفيل والتصو وقالوا  :إنهم مبتادعوت اارجوت عان السانل ونقال عان طائفال
ماان األئماال فااي لااك ماان الكااالم مااا ةااو معاارو وتاابعهم علااى لااك طوائ ا ماان أةاال الفقااه
والكالم .
وطائفاال ل ا فاايهم وادع اوا أنهاام أف اال الخلاان وأكملهاام ععااد األنبياااء وكااال طرفااي ة ا ه
األمور ميم .
والص اواب أنهاام مجتهاادوت فااي طاعاال اللااه كمااا اجتهااد ياارةم ماان أةاال طاعاال اللااه فاايهم
الساااعن المقاارب عحسااا اجتهاااده وفايهم المقتصااد ال ا ي ةااو ماان أةاال اليمااين وفااي كاال ماان
الصنفين من قد حتهد فيخرىء وفيهم مان ا نا فيتاوب أو د تاوب ومان المنتسابين إلايهم
من ةو ظالم لنفسه عاص لرعه .
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وف ااد انتس ااا إل اايهم طوائ ا م اان أة اال الب اادع واللندق اال ولك اان عن ااد المحقق ااين م اان أة اال
التصااو ليساوا ماانهم كااالحال مااخالً فااإت أكخاار مشااا خ الرر اان أنكااروه وأ رجااوه عاان الرر اان
مخ اال الجني ااد ع اان محم ااد س اايد الرائف اال و ي ااره انته ااى م اان " مجموع اال الفت اااو " مجل ااد 88
صفحل . 81
وإ ا كات قد انتسا إلى الصوفيل من لايم علاى طار قتهم الصاحيحل كماا ةاو ظااةر مان
قااوه الشاايخ  :وقااد انتسااا إلاايهم طوائ ا ماان أةاال الباادع واللندقاال فااال ُ َس الَّم لماان ادعااى أنااه
منهم حتى وزت عميلات الكتاب والسنل .
في صفحل  0دافل عن الرر قل التجانيل ومدو أحمد التجاني صاحا الرر قل التجانيال
اام قاااه عاان الوةاعياال  :وماال ة ا ه الحقيقاال الوا ااحل فااال عجااا فااي تحر ا أنصااار الفرقاال
المعتللاال عاان الساانل المحمد اال ال ااالين والم االين لاياارةم لك ااالم الش اايخ أحمااد عاان محمااد
التجاني وكالم أصحاعه والك ب عليه وعلى أصحاعه ألت عقيدتهم فكرة مستوردة مان اليهاود
والنصااار وأ ناعهمااا وعمالئهمااا وأت ة ا ا حاصاال ماان ياارةم ماان أةاال العقائااد الفاساادة ألت
اليهود والنصار وأ ناعهما وعمالئهما ال ن انتشروا في عالد ا سالم عاسم ا سالم وليسا
لهاام عالقاال عااه قااد كا عوا علااى األنبياااء والرساال و ياارةم وحرفاوا از اااا القرآنياال التااي نللا فااي
حن الجاةليل ال ن كانوا عبدوت األصنام وطبقوةا على التالميا الماومنين الموحاد ن وأوليااء
الل ااه الص ااالحين المخلص ااين وم ااا م اان آ اال قرآني اال أو ح ااد ث نب ااوي اس ااتدلوا ع ااه ف ااي عيان اااتهم
ودددته اام وإرش اااداتهم وتوجيه اااتهم إد وة ااو مح اار وم ااووه وأت م ا ةبهم الخ ااامم الباط اال
المستورد مبني على لاك وتفسايرةم للقارآت والحاد ث جاار علاى ماا وافان أةاوائهم فكيا د
ك عوت على الشيخ أحمد التجاني .
الجو و ا  :اااله التجاني اال وانح ارافهم م اادوت ف ااي كت اابهم مخ اال كت اااب ج اواةر المع اااني
ورماو حلب الرحيم وعايال المساتفيد والادرة الخر ادة و يار لاك مان كتابهم المعتبارة وفاي ةا ه
الكتا كفر اا وعدع م لل .
فماان لااك اعتقاااد وحاادة الوجااود ودعااو علاام الايااا لمشااا خهم ودعااو ر اال النبااي
صلى الله عليه وسلم في اليق ل و ير لك من الباطل .
أم ااا قول ااه  :ما ا ةبهم الخ ااامم المس ااتورد فيجي ااا علي ااه الش اايخ عب ااد اللريا ا ع اان عب ااد
الرحمن عن حسن ن الشيخ محمد عن عبد الوةاب رحمهم الله .
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قاااه رحمااه اللااه  :أمااا ععااد فقااد وصاال إلينااا األسااةلل التااي صاادرا ماان جهاال الساااحل
الشرقي على د األ سعد البواردي .
الس اواه األوه  :قااوه الملحااد المجاااده فااي د اان اللااه  :أت األماار ال ا ي جاااء عااه الشاايخ
محمد عن عبد الوةاب رحمه الله تعالى م ةا اامم و ال لهمال فهال كاوت ةا ا القائال
سنياً أو مبتدعاً ؟
فوالج ا وباللووه الي فيووق  :ةا ا القائال إنمااا تااده مقالتاه علااى أنااه مان أجهاال لاان اللااه
في د ن الله وأععدةم عان ا ساالم وأعيانهم االلل فاإت الشايخ محماد عان عباد الوةااب رحماه
الله إنما دعا الناس إلى أت عبادوا اللاه وحاده ود شاركوا عاه شايةاً  .وةا ا د رتااب فياه مسالم
أنااه د اان اللااه الا ي أرساال عااه رسااله وأنااله عااه كتبااه كمااا ساان كره إت شاااء اللااه تعااالى  .وقولااه :
ما ةا ااامم بااين جهلااه وأنااه د عاار العلاام ود العلماااء فااإت الا ي قاام عااه شاايخ ا سااالم
ةو د ن الله وملل ليله إعراةيم ود ن جميل األنبياء والمرسلين وةو ا ساالم الا ي ععاث اللاه
عه محماداً صالى اللاه علياه وسالم وأجمال علياه علمااء األمال سالفاً و لفااً ود خاال فاي ةا ا
ْ
إد ماان مشاار كمااا قاااه تعااالى  ( :فَ ْ
صااا لَّااهُ ال ا ّْد َن د أََد لْلَّا ْاه ال ا ّْد ُن اله َخااالْ ُ )
ه
اعبُااد اللَّااهَ ُم هخل ً
ْ
ْ
ْ
ْ َّْ ْ
ْ
َّ
الصا َاالةَ َواُ هوتاُاوا
يماوا َّ
اين لَااهُ الا ّد َن ُحنَا َفاااء َوُق ُ
وقاااه تعااالى َ ( :وَمااا أُما ُاروا إد ليَا هعبُا ُادوا اللااهَ ُم هخلصا َ
ْ
َّ
اك ْد ُان اله َقيّْ َما ْال ) فساماه اللااه تعااالى فاي ةاااتين از تاين و يرةمااا مان آي القاارآت د نااً
اللَكااةَ َو َلا َ
ولاام سا ّْامه ما ةباً د وأمااا مااا جاار علااى ألساان العلماااء ماان قاولهم ما ةا فااالت أو ةااا إليااه
فالت فإنما قل في األحكام د تالفهم عحسا علوغ األدلل وفهمها وة ا د خت عاألئمال
األرععل رحمهم الله عل م اةا العلماء قبلهم وععدةم في األحكام كخيرة  . .إلاى آ ار كالماه
من الدرر السنيل صفحل  782مجلد . 8
أم ااا قول ااه  :ألت عقي اادتهم فك اارة مس ااتوردة م اان اليه ااود والنص ااار وأ ناعهم ااا وعمالئهم ااا
فسيأتي الكالم على لك في آ ر الكتاب إت شاء الله مما بين ع يم فر ل ة ا الرا يل .
قاااه فااي صاافحل  9عاان الشاايخ محمااد وأتباعااه  :وماان معتقااداتهم الباطلاال المهلكاال لهاام
أنهاام عتقاادوت عااأت كاال ماان زار قباار ساايدنا محمااد صاالى اللااه عليااه وساالم لياارد عليااه السااالم
و توساال عااه فااإنهم حكمااوت عليااه عااالكفر والشاار دعتقااادةم أت الل ااارة للقباار الشاار ورد
السالم لساكنه وصاحبيه والتوسل عه عبادة للقبر فو ل لمن عتقد لك .
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الجو ا  :الشاايخ محماد رحمااه اللااه وأتباعااه د منعااوت ز ااارة قباار النبااي صاالى اللااه عليااه
وساالم للسااالم عليااه ولكاان منعااوت شااد الرحاااه لل ااارة قبااره صاالى اللااه عليااه وساالم أو قباار يااره
امتخااادً لقولااه صاالى اللااه عليااه وساالم  " :د تشااد الرحاااه إد إلااى ال اال مساااجد " الحااد ث .
وأ ن دليلك من قولهم أو فعلهم وادفتراء عاعه واسل وكل قدر عليه .
وسو أنقل ةنا كالم الشيخ محمد رحمه الله وفيه عيات أت ة ا مك وب عليه .
ق اااه رحم ااه الل ااه ف ااي كالم ااه عل ااى عقيدت ااه  :اام د خف ااى عل اايكم أن ااه لان ااي أت رس ااالل
سليمات عن سحيم قاد وصال إلايكم وأناه قبلهاا وصادَّقها ععا المنتسابين للعلام فاي جهاتكم
علي أموراً لم أقلها ولم أا أكخرةا على عالي .
والله علم أت الرجل افتر َّ
فمنها قوله  :و كر أموراً ام قااه  :وأناي أحارم ز اارة قبار النباي صالى اللاه علياه وسالم . .
من الدرر السنيل صفحل  04مجلد . 8
أمااا التوساال عااه صاالى اللااه عليااه وساالم فيرونااه عدعاال وة ا ا ةااو ال ا ي عليااه الجمهااور ولاام
فعل لك الصحاعل ود التاععوت ولم نقل أحد عنهم أت أحاداً مانهم توسال عاالنبي صالى اللاه
عليه وسلم ععد موته .
فإ ا تبين أنهم د منعوت ز ارة قبر النبي صلى الله علياه وسالم والتوسال روناه عدعال كماا
عليه الجمهور و لك أنه د دليل على التوسل عا اا المخلاو ععاد الممااا د نباي ود ياره
ود قالااه أحااد ماان الساال وقاااه ياار واحااد ماان العلماااء أنااه د جااوز  .ةك ا ا قاااه علما نااا
فكي تقوه  :إنهم حكموت على من فعل لك عاالكفر والشار وعباادة القبار أ هاا المفتاري
.
اام ق اااه ف ااي ص اافحل  : 9ود وج ااد أح ااد عل ااى وج ااه األرل م اان المس االمين ع اال وم اان
الكفااار جميع ااً عااأت عتقااد مرتباال األلولهياال أو الرعوعياال فااي مخلااو قرع ااً عاادا محمااد عاان عبااد
الوةاااب ال ا ي اتخ ا إلهااه وأ االه اللااه علااى علاام و ااتم علااى ساامعه وقلبااه وجعاال علااى عصااره
شاوة عتاييره وتحر فاه القارآت والحاد ث مال تنقيصاه األنبيااء والمرسالين واألوليااء والصاالحين
وتنقيصهم تعمداً كفر عإجمااع األئمال األرععال ود سايما تنقاي سايدنا محماد صالى اللاه علياه
وسلم .
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الجو ا  :نقااوه لها ا الملحااد أعمااى القلااا  :د وجااد أحااد نعلمااه علااى وجااه األرل
في ة ه األزمنل المتأ رة نفى اعتقاد مرتبل األلوةيل والرعوعيل عن المخلو مخل الشايخ محماد
رحماه اللاه ولكاان قلباك منكاوس وةا ه مولفاتاه ورساائله شاااةدة ناطقال عماا نقااوه وأنا ةاااا
كلمل في مولفاته تده على عهتانك .
وةا ا أصاال دعوتااه وأساسااها وةااو أصاال دعاوة األنبياااء كلهاام علاايهم السااالم وةااو التوحيااد
ال ي شرق عه وةو د ان ا ساالم الا ي كفارا أةلاه  .وإ ا كنا تعتقاد الادعوة إلاى التوحياد
اعتقاد األلوةيل والرعوعيل في المخلو فأن د تعر ا سالم ود تد ن عه .
وزعمك أت الشيخ اتخ إلهه ةواه وأ له اللاه علاى علام و اتم علاى سامعه وقلباه وجعال
على عصره شاوة ميراث بيث ور ته من أعداء الرسل وأعداء ور تهم .
ومما د حتا إلى قوه أنه ما نجح دعوة مخل دعوته في ةا ه األزمنال المتاأ رة فللاه
الحمد  .وما عار ها معارل إد وقي الله له مان كشا عاطلاه وز فاه و ارده اساةاً لايالً
فكم وكم ممن عار ها من المبرلين ومعاوه الحن تهدم عنيات الباطل على أةله .
ومن العجائاا ماا صانل اللاه لصااحا ةا ه الادعوة المباركال حياث خا ه مان شااء مان
عبااده في ااادةا فيتاي لااه مان قمعاه و هار ل ااه و ف احه لتتجلااى أناوار ةا ه الادعوة و االداد
الناس عها تبصراًكما قاه :
وإ ا أراد الله نخر ف يلل
طُ ْوَ ه أتاو لها لسات حسود
في هر الله من الحن ما تقر عه عيوت أةل التوحيد و دحر أةل الشر والتلحيد .
وزعمااك أت الشاايخ محمااد اياار و حاار القاارآت والحااد ث و نااتق األنبياااء والمرساالين
واألولياااء والصااالحين د ساايما النبااي صاالى اللااه عليااه وساالم  .ةا ا شااتم كاال سااتريعه وتهو اال
كاال قاادر عليااه ولكننااا نرالبااك أت تخبا شاايةاً ماان لااك ولاان تسااتريل وعيننااا وعينااك ااا عاادو
الله مولفاا الشيخ وةي منتشرة وللاه الحماد فاي كال مكاات حتاى عنادكم فاي الساودات وكلهاا
تع اايم للقاارآت والحااد ث وعم االً عهمااا ودعااوة إليهمااا مخاال كتاااب التوحيااد وكش ا الشاابهاا
وآداب المشي إلى الصالة والخال ال األصاوه و يار لاك وأنا قباوري ااه لا لك زعما أت
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إ االص العبااادة للااه عاال وجال تحر فااً للقاارآت والحااد ث وتنقيصااً لهنبياااء والمرساالين واألولياااء
والصالحين ألت الشيخ نهى عن اتخا ةم وسائط عين العباد ورعهم و نهى عن ادستاا ل عهام
وال ا ع والن ا ر لهاام و ياار لااك ماان أن اواع العبااادة التااي نهااى الشاايخ عاان صاار شاايء منهااا
ألحد من المخلوقين وة ا أصل د ن ا سالم .
قاه الشيخ عبد الله عن الشيخ محمد رحمهما الله :
وأما ما ك ب علينا ستراً للحن وتلبيساً على الخلن عأناا نفسار القارآت عرأ ناا ونأ ا مان
الحد ث ما وافن فهمناا مان دوت مراجعال شارو ود نعاوه علاى شايخ وأناا ن ال مان مرتبال نبيناا
محمااد صاالى اللااه عليااه وساالم عقولنااا النبااي رماال فااي قبااره وعصااى أحاادنا أنفاال لااه منااه ولاايم لااه
شاافاعل وأت ز ارتااه ياار مندوعاال وأنااه كااات عاار معنااى د إلااه إد اللااه حتااى أنااله عليااه ( فاااعلم
أنه د إلاه إد اللاه ) مال كاوت از ال مدنيال وأناا د نعتماد أقوالاه ونتلا مولفااا أةال الما اةا
لكوت فيها الحن والباطل وأناا مجسامل وأناا نكفار النااس علاى ا طاال مان ععاد الساتمائل إد
مان ةاو علااى ماا نحاان علياه وماان فاروع لااك أناا د نقبال عيعاال أحاد حتااى نقارر عليااه عأناه كااات
مشااركاً وأت أعو ااه ماتااا علااى ا ش ارا عاللااه وأنااا ننهااى عاان الصااالة علااى النبااي صاالى اللااه عليااه
وساالم ونحاارم ز ااارة القبااور المشااروعل مرلقااً وأنااا د ناار حقااً ألةاال البيا وأنااا نجباارةم علااى
تاالو ي ياار الكفااو لهاام وأنااا نجباار عع ا الشاايو علااى ف ارا زوجتااه الشاااعل لتاانك شاااعاً إ ا
ترافع اوا إلينااا ود وجااه لا لك فجمياال ةا ه الخرافاااا وأشااباةها لمااا اسااتفهمنا عنهااا ماان كرنااا
جواعناا علياه فاي كاال مساألل سابحانك ةا ا عهتااات ع ايم فمان رو عناا شاايةاً مان لاك ونساابه
إلينا فقد ك ب علينا وافتر  .ومن شاةد حالنا وح ر مجلسنا وتحقان ماا عنادنا علام قرعااً
أت جميل لك و اعه عليناا وافتاراه أعاداء الاد ن وإ اوات الشاياطين تنفياراً للنااس عان ا عاات
ااالص التوحيااد للااه تعااالى عالعبااادة وتاار أن اواع الشاار ال ا ي ن ا اللااه علااى أنااه د افااره
و افار ماا دوت لاك لمان شااء  .فها ا وأشاباةه ممااا تقادم كاره عان ةا ا العراقاي وأمخالاه ماان
الك ب علاى شايخ ا ساالم وعلام الهاداة األعاالم د عتماد علياه و صادقه فاي لاك إد ااه
م ل  .انتهى من ال ياء الشار لسليمات عن سحمات رحمه الله .
وقاه التجاني في صفحل  : 84وأت محمد عن عبد الوةاب أصاله مان قبيلال تمايم وةاي
أكباار قبيلاال آ ا الرسااوه صاالى اللااه عليااه وساالم وكااات ماان طلباال العلاام عالمد ناال المنااورة و تااردد
عينها وعين مكل فأ ا عان كخيار مان علمااء المد نال مانهم الشايخ محماد عان ساليمات الكاردي
الش ااافعي والش اايخ محم ااد حي اااة الس ااندي الحنف ااي وك ااات الش اايخات الما ا كورات و يرةم ااا م اان
أش اايا ه تفرس ااوت في ااه ا لحاااد وال اااله و قول ااوت  :سي اال ة ا ا و اال اللااه ع اه ماان أعع ااده
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وأشااقاه فكااات األماار ك ا لك ومااا أ رااأا فراسااتهم فيااه وكااات والااده عبااد الوةاااب ماان العلماااء
الص ااالحين وك ااات أ ااً تف اارس م اان ول ااده الم ا كور ا لح اااد و م ااه كخي اراً و ح ا ر الن اااس من ااه
وكا لك أ ااوه سااليمات عاان عبااد الوةاااب فكااات نكاار مااا أحد ااه ماان الباادع وال اااله والعقائااد
اللائفل وأت محمد عن عبد الوةاب كات ما وب الوالد والمشا خ واألةل وكاات رارد مان علاد
إلى علد إ ا عدا وع ه وإرشاده وإظهاار عقيدتاه الفاسادة لايالً حقياراً مهانااً إلاى أت وصال إلاى
علااد أةلهااا عاد اال ورعاااة عهااائم ود فقهااوت شاايةاً فااي الااد ن وأ اار فاايهم عه ا ه العقياادة وأ االهم
وتعاونوا معه وعهم قد تمكن من نشر د نه الجد د .
الجو ا  :لاام ااأا الشاايخ محمااد عااد ن جد ااد أ هااا الملحااد فها ا د اان ا سااالم الا ي
ععث الله عه رسله وأنله عه كتبه .
وسو أنقل ةنا عع كالم الشيخ عبد اللري عن عبد الارحمن عان حسان عان الشايخ
محمااد رحمهاام اللااه ماان مصااباو ال ااالم ليتبااين كا ب ةا ا المفتااري وعرااالت قولااه وأت الشاايخ
ةد قومه وما أ لهم .
قاه رحمه الله  :فصل  .قاه المعترل  :قد اعتلى الله أةل نجد عال جل ارة العارب عمان
اار عليهااا ولاام تخاار علااى العلماااء األمناااء كمااا ص ا عناادنا و ب ا عاان مشااا خنا األمجاااد
النقاد وسعى عالتكفير لهمل اصها وعامها وقاتلها على لك جملل إد من وافقاه علاى قولاه
لما وجد من عينه على لك عجهله . .
والج ا  :أت قاه إنه من المعلوم عند كال عاقال َ بَا َار النااس وعار أحاوالهم وسامل
شاايةاً ماان أ بااارةم وتاوار خهم أت أةاال نجااد و ياارةم مماان تباال الشاايخ واسااتجاب لدعوتااه ماان
سااكات جل اارة العاارب كااانوا علااى ا اال ماان الجهالاال وال اااللل والفقاار والعالاال د سااتر ا فااي
ل ااك عاق اال ود ج اااده في ااه ع ااار ك ااانوا م اان أم اار د اانهم ف ااي جاةلي اال اادعوت الص ااالحين
و عتقدوت في األشاجار واألحجاار والنيارات روفاوت عقباور األوليااء و رجاوت الخيار والنصار مان
جهتها وفيهم من كفر ادتحاد ل والحلوليل وجهالل الصوفيل ما اروت أناه مان الشاعا ا مانيال
والرر ق اال المحمد اال وف اايهم م اان إ اااعل الص االواا ومن اال اللك اااة وش اارب المس ااكراا م ااا ة ااو
معاارو مشااهور  .فمحااى اللااه عدعوتااه شااعار الشاار ومشاااةده وةاادم عيااوا الكفاار والشاار
ومعاعااده وكب ا الروا ي ا والملحااد ن وألاالم ماان ظهاار عليااه ماان الب اوادي وسااكات القاار عمااا
جاء عه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهد وكفَّر من أنكار البعاث واساتراب فياه
ماان أةاال الجهالاال والجفاااء وأماار عإقااام الصااالة وإ تاااء اللكاااة وتاار المنك اراا والمسااكراا .
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ونهى عن ادعتداع في الد ن وأمر عمتاععال السال الما اين فاي األصاوه والفاروع مان مساائل
الاد ن حتااى ظهاار د اان اللاه واسااتعلن واسااتبات عدعوتااه منهااا الشار عل والساانن وقااام قااائم األماار
وحدَّا الحدود الشارعيل وعالرا التعااز ر الد نيال وانتصاا علام
عالمعرو والنهي عن المنكر ُ
الجهاااد وقاتاال عااالء كلماال اللااه أةاال الشاار والفساااد حتااى سااارا دعوتااه و با نصااحه للااه
ولكتاعااه ولرساوله وألئماال المساالمين وعاامتهم وجماال اللااه عااه القلااوب ععااد شااتاتها وتألفا ععااد
عداوتها وصاروا عنعمل الله إ واناً فأعراةم الله عا لك مان النصار والعال وال هاور ماا د عار
مخله لسكات تلك الفيافي وفت عليهم األحساء والقري وقهروا ساائر العارب مان عماات إلاى
عقباال مصاار وماان الاايمن إلااى الع ارا والشااام دان ا لهاام عرعهااا وأعر اوا اللكاااة فأصاابح نجااد
ت رب إليها أكباد ا عل في طلاا الادنيا والاد ن وتفتخار عماا نالهاا مان العال والنصار وا قبااه
والسنا كما قاه عالم صنعاء وشيخها في لك :
قفي واسألي عن عالم َح َّل سوحها
عه هتدي من ل عن منهي الرشد
محمد الهادي لسنل أحمد
فيا حب ا الهادي و ا حب ا المهدي
سرني ما جاءني من طر ْق ْه
لقد َّ
وكن أر ة ي الرر قل لي وحدي
وقاه عالم األحساء وشيخها :
لقد رفل المولى عه رتبل الهد
عوق عه علو ال اله و رفل
تجر عه نجد وه افتخارةا
ُّ
عاأللمعي ترفَّل
وح َّن لها
َّ
ُ
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نكتفي من كالم الشيخ عبد اللري عه ا شيل ا طالل .
أماا جاواب فر اال ةا ا الملحااد علااى الشاايخ محمااد ماان جهاال مشااا خه وأعيااه عبااد الوةاااب
وأ يه سليمات فنأ جواب لك من رد الشيخ سليمات عن سحمات رحمه اللاه علاى جميال
اللةاوي في ال ياء الشار :
قاه  :وأما قوله  :وكات الشيخات الم كورات [ عني الشايخ محماد عان ساليمات الكاردي
والشيخ محمد حياة السندي ] و يرةماا مان المشاا خ الا ن أ ا عانهم تفرساوت فياه الاوا ال
وا لحاااد و قولااوت  :سي اال اللااه تعااالى ة ا ا و اال عااه ماان أشااقاه إلااى آ اار مااا ا ترعااه ة ا ا
العراقي الملحد وافتراه .
فالج ا  :أت ة ا النقل ك ب وافتاراء مان يار شاك فاي لاك ود امتاراء ام لاو فر انا
صحل ة ا النقل لم كن ة ا القوه عمان د نران عان الهاو عال د عجال الخصام الا ي د
خااا اللااه ود تقيااه عاان أكخاار ماان ة ا ا القااوه وأو اام وأفحاال منااه وأع اام [ ك ا لك أقااوه
للتجاااني المفتااري نقلااك عاان الرا ياال دحااالت وماان شاااكله ماان أعااداء ة ا ه الاادعوة المباركاال
و صااومها لاايم عماان د نراان عاان الهااو والخصاام قاادر علااى أع اام ماان ةا ا ولكاان الشااأت
عالحن ] .
ام قاااه اعاان ساحمات رحمااه اللااه  :وقااد قادمنا ماان حاااه الشاايخ ودعوتاه إلااى اللااه وحساان
ساايرته مااا عتباار عااه ماان كااات لااه قلااا أو ألقااى الساامل وةااو شااهيد فيااا لااك ماان آ اااا حاان لااو
اقتااد عهاان مر ااد الحاان كا َّان ةواد ااا ولكاان علااى تلااك القلااوب شاااوة فليس ا وإت أصااا
تجي ااا المناد ااا اام ق اااه  :وأم ااا قول ااه  :وكا ا لك ك ااات أع ااوه عب ااد الوة اااب وة ااو م اان العلم اااء
الصالحين تفرس فيه ا لحاد و ح ر الناس منه .
فالج ا  :أت نقوه  :وة ا أ ااً مان الكا ب والبهتاات والالور والعادوات عال كاات والاده
ع مااه و عتاار عادسااتفادة منااه ولاام نقاال عاان والااده ة ا ا النقاال ماان عتااد عنقلااه وإنمااا رميااه
عمخاال ةا ا البها و نساابه إليااه ماان جعاال زوره وقدحااه فااي أةاال العلاام وا مااات جساراً توصاال
منااه و عباار إلااى مااا انرااو عليااه وز نااه لااه الشاايرات ماان عبااادة الصااالحين والتوساال عهاام وعاادم
الااد وه تح ا أماار أولااي العلاام وتاار القبااوه ماانهم وادسااتاناء عمااا نشااأ عليااه أةاال ال اااله
واعتادوه من العقائد ال الل والم اةا الجائرة .
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وأما نسبل لك إلى أ يه ساليمات فاال ماانل مان لاك لاود وجاوب رد بار ةا ا الفاسان
وعاادم قبولااه إد ععااد التبااين اام لااو فر ا صااحته فماان سااليمات ومااا سااليمات ؟ ة ا ه ددئاال
السنل والقرآت تدفل فاي صادره وتادرأ فاي نحاره وقاد اشاتهر االله ومخالفتاه أل ياه مال جهلاه
وعدم إدراكه لشيء من فنوت العلم  .قاه شيخنا الشيخ عبد اللري رحماه اللاه  :وقاد رأ ا
ل ااه رس ااالل عت اارل عل ااى الش اايخ وتأملته ااا ف ااإ ا ة ااي رس ااالل جاة اال ع ااالعلم والص ااناعل ملج ااى
التحصيل والب اعل د دري ما طحاةا ود حسن ادستدده ع لك على من فررةاا وساواةا
 .ة ا وقد َم َّن الله وق تسو د ة ا عالوقو على رساالل لساليمات فيهاا البشاارة عرجوعاه عان
م ةبااه األوه وأنااه قااد اسااتبات لااه التوحيااد وا مااات وناادم علااى مااا فاارط ماان ال اااله والرايااات
وة ا نصها .
عساام اللااه الاارحمن الاارحيم ماان سااليمات عاان عبااد الوةاااب إلااى األ اوات أحمااد عاان محمااد
التو جري وأحمد ومحمد أعناء عخمات عن شبانل سالم عليكم ورحمال اللاه وعركاتاه  . .إلاى أت
قاااه  :ولكاان ااا إ ااوتي معلااومكم مااا جاار منااا ماان مخالفاال الحاان واتباعنااا ساابيل الشاايرات
ومجاةدتنا لم بن من أعمارنا إد اليسير واأل ام معدودة واألنفااس محساوعل والماأموه مناا أت
نقااوم للااه ونفعاال ماال الهااد أكخاار ممااا فعلنااا ماال ال اااله  . .إلااى آ اار رسااالته ا تصارتها عاان
ا طالل .
اام قاااه التجاااني فااي صاافحل  : 88و َّ
ومناال ماان الحااي كمااا ساايأتي ةااو
كفااره علماااء مكاال ُ
مل أتباعه وقد ب في تار خهم ازتي  :كانوا قبل اتساع ملكهام وتراا ر شاررةم أرادوا الحاي
في دولل الشر مسعود عن سعيد عن سعد عن ز د وكان ود ل الشار مساعود إماارة مكال
ساانل  8801ةا ا ووفاتااه ساانل  8811ةا ا فأرساالوا سااتأ نوه فااي الحااي و ا اال م ارادةم إظهااار
عقياادتهم وحماال أةاال الحاارمين عليهااا فأرساالوا قباال لااك ال ااين ماان علمااائهم ظنااً ماانهم أنهاام
فساادوت عقائااد أةاال الحاارمين و ااد لوت عليهااا الك ا ب واللااين وطلب اوا ا ت فااي الحااي ولااو
عش اايء مق اادر عل اايهم ك اال ع ااام دفعون ااه وك ااات أةاال الح اارمين ق ااد س اامعوا ع ه ااورةم ف ااي نج ااد
وإفسااادةم عقائااد الب اوادي وام عرف اوا حقيقاال لااك ولمااا وصاال علمااا ةم مكاال أماار الش اار
مسعود أت ناظر علماء الحرمين العلماء ال ن ععخوةم فنااظروةم ووجادوةم احكل ومساخرة
كحم اار مس ااتنفرة ف اارا م اان قس ااورة ون ااروا إل ااى عقائ اادةم ف ااإ ا ة ااي مش ااتملل عل ااى كخي اار م اان
المكف اراا فبع ااد أت أق اااموا عل اايهم الحج اال والبرة ااات أم اار الش اار مس ااعود قا ااي الش اارع أت
كتااا حجاال عكفاارةم ال اااةر لاايعلم عااه األوه واز اار وأماار عسااجن أولةااك الملحاادة واألنا اه
وفر الباقوت و ير لك .
وو عهم في السالسل واأل اله فقب منهم جماعل وسجنهم َّ
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الجو ا  :إ ا كااات اعتاارل ةا ه الاادعوة ماان اعتر ااها ماان المخا ولين األشااقياء فلاايم
لااك دلاايالً علااى عرالنهااا حتااى تسااتند إليااه وتعااوه عليااه ألت مااا فااي جعبتااك إد الخيباال ولاام
أقا علااى ةا ه الحاد اال إت كااات لهااا صااحل فااي عناوات المجااد دعاان عشاار وعلااى كاال حاااه لااو
قدر أنهم أةينوا وسجنوا فما زاه للحن أ داد قاومونه وفي النها ل نتصر .
وقااد منع ا قاار ل النبااي صاالى اللااه عليااه وساالم ماان د ااوه مكاال فكااات مااا ا ؟ ةاال ده
لاك علاى عراالت ماا ةام عليااه وععاث النباي صالى اللاه عليااه وسالم أصاحاب عةار معونال فقتلاوا
عاان آ اارةم فكااات مااا ا ؟ ةاال ده لااك علااى عرااالت الحاان و ياار لااك حتااى األنبياااء قتلااوت
ود اير لك من الحن شيةاً .
وازت أنقاال كااالم علماااء مكاال ومااا كااروه عاان ة ا ه الاادعوة ماان رسااالل ا مااام سااعود عاان
عبد العل ل عن محمد عن سعود رحمهم الله لي هر لي ة ا البرل :
الحمااد للااه رب العااالمين  :نشااهد ونحاان علماااء مكاال الوا ااعوت روطنااا وأ تامنااا فااي
ة ا الرقيم أت ة ا الد ن ال ي قاام عاه الشايخ محماد عان عباد الوةااب رحماه اللاه تعاالى ودعاا
إليااه إمااام المساالمين سااعود عاان عبااد العل اال ماان توحيااد اللااه ونفااي الشاار الا ي كااره فااي ة ا ا
الكتاب أنه ةو الحن ال ي د شك فيه ود ر ا وأت ما وقل في مكال والمد نال سااعقاً ومصار
والشااام و يرةمااا ماان الاابالد إلااى ازت ماان أناواع الشاار الما كولرة فااي ةا ا الكتاااب أنااه الكفاار
المبااي للاادم والماااه والموجااا للخلااود فااي النااار وماان لاام ااد ل فااي ة ا ا الااد ن و عماال عااه
و والي أةله و عادي أعداءه فهو عنادنا كاافر عاللاه والياوم از ار وواجاا علاى إماام المسالمين
والمسلمين جهاده وقتاله حتى توب إلى الله مما ةو عليه و عمل عه ا الد ن . .
أشهد عا لك وكتباه الفقيار إلاى اللاه تعاالى " عباد الملاك عان عباد المانعم القلعاي الحنفاي
مفتي مكل المكرمل " عفى عناه و فار لاه  .أشاهد عا لك وأناا الفقيار إلاى اللاه سابحانه محماد
صااال عاان إع اراةيم مفتااي الشااافعيل عمكاال تاااب اللااه عليااه  .أشااهد ع ا لك وأنااا الفقياار إلااى اللااه
تعالى محمد عن محمد عرعي البناا مفتاي المالكيال عمكال المشارفل عفاا اللاه عناه وأصال شاأنه
 .أشااهد عا لك وأنااا الفقياار إلااى اللااه محمااد عاان أحمااد المااالكي عفااا اللااه عنااه  .أشااهد عا لك
وأنا الفقير إلى الله تعالى محمد عن حيى مفتي الحناعلل عمكل المكرمال عفاى اللاه عناه آماين
 . .وفي الكتاب عقيل األسماء .
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اام قاااه الشاار الااا  :الحمااد للااه رب العااالمين أشااهد أت ة ا ا الااد ن ال ا ي قااام عااه
الشاايخ محمااد عاان عبااد الوةاااب ودعانااا إليااه إمااام المساالمين سااعود عاان عبااد العل اال ماان توحيااد
الله عل وجل ونفي الشر ك له ةو الد ن الحن ال ي جاء عه النبي صلى اللاه علياه وسالم وأت
ما وقل في مكل والمد نال سااعقاً والشاام ومصار و يرةاا مان البلادات مان أناواع الشار الما كورة
فااي ة ا ا الكتاااب أنااه الكفاار المبااي للاادم والماااه وكاال ماان لاام ااد ل فااي ة ا ا الااد ن و عماال
عمقت اه كما كر فاي ةا ا الكتااب فهاو كاافر عاللاه والياوم از ار  .وكتباه الشار الاا عان
مساعد فر الله له آمين د الشر الا  .من الدرر السنيل  081مجلد . 8
والكتاب الم كور فيه عيات دعوة الشيخ والحمد لله .
وقااه الشايخ عباد اللااه عان الشايخ محمااد عان عباد الوةااب رحمهمااا اللاه تعاالى  :الحمااد
للااه رب العااالمين والصااالة والسااالم علااى نبينااا محمااد األمااين وعلااى آلااه وصااحبه والتاااععين :
وععد فإنا معاشر الموحد ن لما َم َّن الله علينا وله الحمد عد وه مكال المشارفل نصا النهاار
ااوم الس ااب ف ااي ااامن ش ااهر مح اارم الح ا ارام س اانل  8781ة ا ا عع ااد أت طل ااا أش ا ارا مك اال
وعلما ةا وكافل العامل من أمير الالو ساعود األماات وقاد كاانوا تواطاوا مال أماراء الحجايي وأميار
مكل علاى قتالاه أو ا قامال فاي الحارم ليصادوه عان البيا فلماا زحفا أجنااد الموحاد ن ألقاى
اللااه الرعااا فااي قلااوعهم فتفرقاوا شا ر ما ر كاال واحااد عااد ا اااب نيماال وعا ه األمياار حينةا
األمااات لماان عااالحرم الشاار ود لنااا وشااعارنا التلبياال آمنااين محلقااين ر س اانا ومقصاار ن ي اار
ائفين من أحد من المخلوقين عل من مالك وم الد ن ومان حياث د ال الجناد الحارم وةام
علاى كخارتهم م ابوطوت متاأدعوت لام ع ادوا عاه شاجراً ولام نفاروا صايداً ولام ر قاوا دمااً إد دم
الهدي أو ما أحل الله من عهيمل األنعام على الوجه المشروع .
ولما تم عمرتنا جمعنا الناس حوة األحد وعرل األمير رحمه اللاه علاى العلمااء ماا
نرلاا ماان الناااس ونقااتلهم عليااه وةااو إ ااالص التوحياد للااه تعااالى وحااده وع َّارفهم أنااه لاام كاان
عيننا وعينهم ال له وقل إد في أمر ن :
أحاادةما  :إ ااالص التوحي ااد للااه تع ااالى ومعرفاال أن اواع العبااادة وأت ال اادعاء ماان جملته ااا
وتحقين معنى الشر ال ي قاتل الناس عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واساتمر دعاا ه
عرةل من اللمات ععد النبوة إلى لك التوحيد وتر ا شرا قبل أت تفرل علياه أركاات ا ساالم
األرععل .
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والخاااني  :األماار عااالمعرو والنهااي عاان المنكاار الا ي لاام باان عناادةم إد اساامه وانمحااى
أ ااره ورساامه  .فوافقونااا علااى استحسااات مااا نحاان عليااه جملاال وتفصاايالً وعااا عوا األمياار علااى
الكتاب والسنل وقبل منهم وعفى عنهم كافل فلم حصل على أحد منهم أدنى مشقل ولم اله
رفن عهم ا ل الرفن د سيما العلماء  .وتقرر لهام حااه اجتمااعهم وحااه انفارادةم لاد نا أدلال
ماا نحاان عليااه ونرلاا ماانهم المناصااحل والما اكرة وعياات الحاان وعرفناااةم عاأت صاارو لااه األمياار
حاه اجتماعهم عأناا قااعلوت ماا و احوا عرةاناه مان كتااب أو سانل أو أ ار عان السال الصاال
كالخلفاء الراشد ن الماأمور ن عاتبااعهم عقولاه صالى اللاه علياه وسالم  " :علايكم عسانتي وسانل
الخلفاء الراشد ن من ععدي "  .أو عن األئمل األرععل المجتهد ن ومن تلقى العلام عانهم إلاى
آ اار القاارت الخالااث لقولااه صاالى اللااه عليااه وساالم  " :يااركم قرنااي اام ال ا ن لااونهم اام ال ا ن
لونهم "  .وعرفناةم أنا دائروت مال الحان أ نماا دار وتااععوت للادليل الجلاي الوا ا ود نباالي
حينة عمخالفل ما سل عليه من قبلنا فلم نقموا عليناا أماراً فألحيناا علايهم فاي مساألل طلاا
الحاج اااا م اان األما اواا إت عق ااي ل ااد هم ش اابهل فا ا كر عع ااهم ش اابهل أو ش اابهتين فرددناة ااا
عالاددئل القاطعاال ماان الكتاااب والساانل حتااى أ عناوا ولاام باان عنااد أحااد ماانهم شااك ود ارتياااب
فيما قاتلنا الناس عليه أنه الحن الجلي ال ي د بار عليه .
وحلفا اوا لن ااا األ م ااات المال اال م اان دوت اس ااتحال له اام عل ااى انشا اراو ص اادورةم وج االم
مائرةم أنه لم بن لد هم شك فاي أت مان قااه  :اا رساوه اللاه صالى اللاه علياه وسالم أو اا
اعن عباس أو ا عبد القادر أو يرةم من المخلوقين طالباً ع لك دفل شار أو جلاا يار مان
كاال مااا د قاادر عليااه إد اللااه تعااالى ماان شاافاء الماار والنص اار علااى الع اادو والحف ا ماان
المكاروه ونحااو لااك أناه مشاار شااركاً أكباار هادر دمااه و بااي مالاه وإت كااات عتقااد أت الفاعاال
المو ر في تصر الكوت ةو الله تعالى وحده لكنه قصد المخلاوقين عالادعاء مستشافعاً عهام
ومتقرعااً عهاام لتق ااى حاجتااه ماان اللااه ْ
عسا ّْارةم وشاافاعتهم لااه فيهااا أ ااام الباارز وأت مااا و اال ماان
البناء على قبور الصالحين صارا فاي ةا ه األزماات أصاناماً تقصاد لرلاا الحاجااا و ت ارع
عندةا و هت عأةلها في الشدائد كما كان تفعله الجاةليل األولى وكات مان جملاتهم مفتاي
الحنفيل الشيخ عبد الملك القلعاي وحساين المارعاي مفتاي المالكيال وعقيال عان حياى العلاوي
فبعااد لااك أزلنااا جمياال مااا كااات عبااد عااالتع يم وادعتقاااد فيااه و رجااى النفاال والنصاار عسااببه ماان
جميل البناء على القبور و يرةا حتاى لام بان فاي تلاك البقعال المرهارة طاا وا عباد فالحماد
للااه علااى لااك اام رفعا المكااوس والرسااوم وكساارا آدا التنبااا ونااودي عتحر مااه وأحرقا
أماااكن الحشاشااين والمشااهور ن عااالفجور ونااودي عالمواظباال علااى الصاالواا فااي الجماعاااا
وعدم التفار فاي لاك عاأت جتمعاوا فاي كال صاالة علاى إماام واحاد و كاوت لاك ا ماام مان
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أحد المقلد ن لهرععل ر وات الله عليهم واجتمع الكلمل حينة وعباد اللاه وحاده وحصال
األلفاال وسااقر الكلفاال وأماار علاايهم واسااتتا األماار ماان دوت ساافك دم ود ةتااك عاارل ود
مشااقل علااى أحااد والحمااد للااه رب العااالمين  . .إلااى آ اار مااا كااره رحمااه اللااه  .ماان الاادرر
السنيل صفحل  870مجلد . 8
اام قاااه التجاااني فااي صاافحل  : 87وقااد وردا فااي حقهاام أحاد اث كخياارة صااحيل كلهااا
تشير علاى اعتالالهم علاى السانل المحمد ال المصارفو ل فمنهاا قولاه صالى اللاه علياه وسالم " :
خاار ناااس ماان قباال المشاار قاارءوت القاارآت د جاااوز تاراقيهم مرقااوت ماان الااد ن كمااا ماار
السااهم إلااى فوقااه ساايمتهم التحلياان "  .والفااو ع اام القااا مو اال التااوتر فكااانوا إ ا أد ل اوا
إنساااناً فااي عقياادتهم طوعااً أو كرةااً لقنونااه الشااهادتين و حلقااوت رأسااه ولا ا قاااه د صاالى اللااه
عليااه وساالم د مخباراً عاانهم  :ساايمتهم التحلياان واألحاد ااث فااي لااك كخياارة ونكتفااي عمااا تقاادم
وكلهااا تشااير إلااى محمااد عاان عبااد الوةاااب وأتباعااه وقااد وصا الحااد ث عقاارت الشاايرات وفااي
عع الروا اا قرنا الشيرات أي ةو وسيلل الك اب عالتشبه .
الج و ا  :أمااا قااوه النبااي د صاالى اللااه عليااه وساالم د " الفتناال ماان ةهنااا " وإشااارته إلااى
المشر فالمراد عه العرا كما قرر لك شيخ ا سالم اعن تيميل .
وم هان كاات عالمد نال كاات نجاده عاد ال العارا
وقاه الخرااعي  :نجاد مان جهال المشار َ .
ونواحيها وةي مشر أةل المد نل وأصل النجد ماا ارتفال مان األرل وةاو اال الفاور فإناه
ما انخف منها  .وتهامل كلها من الاور ومكل من تهامل  .انتهى .
وممااا و ا لااك حااد ث اعاان عماار ر ااي اللااه عنهمااا  .قاااه  :رأ ا رسااوه اللااه صاالى
الله عليه وسلم شير عيده اوم العارا " ةاا إت الفتنال ةهناا ةاا إت الفتنال ةهناا – االث ماراا
– من حيث رلل قرت الشيرات " ة ا لف روا ل لإلمام أحمد .
قاه الشيخ حمود التو جري في كتاعه " إتحاا الجماعال " الجالء األوه صافحل 881
قاااه  :وةا ه الروا اال فيهااا تعيااين الماراد ممااا أعهاام فااي يرةااا ماان الروا اااا كقاولهم وفااي نجاادنا
وقولهم وفي مشرقنا فالمراد ع لك كله أرل العرا وما ليه مان المشار  .وقاد وقال مصادا
لك فكات قتل عخمات ر ي الله عنه علاى أ ادي أةال العارا ومان مااألةم مان أجاال أةال
مصر وعقتله انفت عاب الفتن إلى وم القيامل  .وكان في العرا أ ااً وقعال الجمال وصافين
وقتاال فيااه الحسااين عاان علاي ر ااي اللااه عنهمااا وأصااحاعه  .وكانا فيااه أ ااً فتناال عنااي العباااس
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ودعاااتهم فااي الع ارا و راسااات  .وكا لك فااتن األة اواء الم االل فكلهااا ظهاارا أوه مااا ظهاارا
عأرل العارا كفتنال الخاوار والراف ال والقدر ال والمرجةال والمعتللال والجهميال ام انتشارا ععاد
لااك فااي أرجاااء األرل وآ اار لااك فتناال المسااي الاادجاه وةااي أع اام فتناال تكااوت علااى وجااه
األرل وقااد جاااء فااي عع ا األحاد ااث أنااه خاار ماان راسااات وفااي عع ااها أنااه خاار ماان
الع ارا  . .اام قاااه عاان قرنااي الشاايرات  :وعلااى ةا ا فيحتماال أنااه صاالى اللااه عليااه وساالم أراد
عقولاه  :قرنااي الشاايرات أوه الفااتن وآ رةااا ومااا عاين لااك ماان الفااتن الع يماال و حتماال أنااه أراد
عا لك فتناال الهاار وفتناال األةاواء الم االل واللااه أعلاام عماراد رسااوه اللااه صاالى اللااه عليااه وساالم .
انتهى .
أما الحد ث الخاني فالمقصود عه الخاوار كماا قارر لاك العلمااء وقاد ظهاروا مان العارا
 .والتحلين سيماةم .
أمااا زعم ااك أنهاام إ ا أد ل اوا إنساااناً ف ااي عقياادتهم حلق اوت رأسااه فأن ا ك ااا ب  .ق اااه
ا مام سعود عن عبد العل ل عن محمد عن سعود رحمهم الله :
وأما إنكار علينا تحلين الر وس وتقوه إنا نحرم إسباه الشعر ولم تلان عليناا يار لاك
فنقوه إنك كا ب علينا ود نقوه إنه حرام إسباه الشعر وتعلم أت رسوه اللاه صالى اللاه علياه
وساالم وأصااحاعه ر اوات اللااه علاايهم ساابلوت الشااعر و كاار كالمااً اام قاااه  :وماان شاااء ا سااباه
أساابل ولاام تمناال أحااداً ماان لااك  .وأمااا الا ي ساابل الشااعر و جعلااه وساايلل إلااى الكفاار والااردة
فنحلاان رأسااه ّم ااً لااه وإ الف ااً لعقيدتااه الفاساادة إ ا ظننااا عااه الشاار  ( .ماان الاادرر الساانيل ص
 019مجلد  0جلء . ) 2
اام قااه األفااا فااي صاافحل  : 87و قاااه إنااه قااد ادعااى النبااوة وكااات ناابل قبااور األولياااء
ااالء لق اااء
و ه اادم جمي اال القب اااب وأم اار عاألحس اااء أت تجع اال ععا ا قب ااور األولي اااء عيا ا
الحاجل و ير لك راجل تار خه في الدرر السنيل و يرةا .
الج اواب ع اان م ااا ادع اااه ة ا ا المفت ااري عل ااى الش اايخ دع ااو النب ااوة جي ااا علي ااه الش اايخ
سااليمات عاان سااحمات رحمااه اللااه فقااد قاااه فااي ال ااياء الشااار جواعااً لاادعو جمياال اللةاااوي
في عهتانه الشيخ عأنه مر في نفسه دعو النبوة مل مالح ال الفار عاين كاالم ةا ا األفاا
وكالم أ يه جميل اللةاوي حيث زعم التجاني أناه ادعاى النباوة وجميال قاوه  :فكاات امر
في نفسه دعو النبوة .
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قاه سليمات عن سحمات  :فصال وأماا قولاه  :وكاات محماد ةا ا عااد ء عدائاه كماا كاره
عع ا الم اولفين مولع ااً عمرالع اال أ ب ااار م اان ادع ااى النب ااوة كا ع ااً كمس اايلمل الك ا اب وس ااجاو
واألسااود العنسااي وطليحاال األساادي وأ اراعهم فكااات اامر فااي نفسااه دعااوة النبااوة إد أنااه لاام
ااتمكن ماان إظهارةااا فااالجواب أت نقااوه  :مااا كااوت لنااا أت نااتكلم عها ا ساابحانك ةا ا عهتااات
ا َكلْ َم ا الً تَ هخا ا ُار ُ ْما ا هان أَفه ا ا َاو ْاة ْه هم إْت اَ ُقولُا ااو َت إَّْد َك ا ا ْعًا ) فا ااإت ة ا ا ا معلا ااوم ك عا ااه
ع ا اايم ( َكبُ ا ا َار ه
عاد ررار د متري فيه من له أدنى معرفل عمقاد ر األئمل األ يار  .ومان طاالل كتاا الشايخ
ومصانفاته ورساائله وتأمال حاااه نشاأته ودعوتاه إلااى اللاه تباين لاه أت ةا ا مان الكا ب وادفتاراء
وأناه ماان و ال أعااداء اللااه ورساوله الا ن صادوت عاان ساابيل اللاه و باونهااا عوجااً و سااعوت فااي
األرل فسااداً واللااه د حاا الفساااد ر ادوت ليرفةاوا نااور اللاه عااأفواةهم و اأعى اللااه إد أت ااتم
نوره ولو كره الكافروت  .وة ا العراقي الملحد لما لم كن له حيلل في دفل ما َم َّن الله عاه مان
ظهور ا سالم أ في رد ما جاء عه من البينااا والهاد عالكا ب وادفتاراء وقبلاه أنااس أتاوا
عأع م السباب وزجوا الخلن في لجل ال اله وا رتياب و جوا على دعوة الحان عالتكا ا
وا ك اب وعجوا مربقين على الشايخ عأناه سااحر ومفتار وكا اب وحكماوا عكفاره واساتحاله
دمه وماله وجميل من له من األصحاب وجادلوا عالباطل ليدح وا عه الحن فأ ا تهم فكيا
كااات عقاااب وصاانفوا فااي رد ةا ا الااد ن مصاانفاا ولفقاوا ماان األكا ااا علااى الشاايخ وأكخااروا
ماان الترةاااا ولاام كاان لهاام قصااد ود م ارام إد تنفياار الخ اواص والع اوام فااأتوا عه ا ه المجوناااا
والخرافاا التي د ترو إد على من أعمى الله عصيرة قلباه مان أةال تلاك القلاوب المقفاالا
 .أفمن ز ن له سوء عمله فارآه حساناً فاإت اللاه ال مان شااء و هادي مان شااء فاال تا ةا
نفساك علايهم حساراا وسايق ةااو وإ ااةم عاين ادي عااده د لام ود جاور فيجاازي كااال
ععمله وم النشور وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهى .
أمااا قااوه التجاااني  :وكااات ناابل قبااور األولياااء و هاادم جمياال القباااب وأماار عاألحساااء أت
تجع اال قب ااور األولي اااء عي ا ااالء لق اااء الحاج اال ف ااالجواب أنقل ااه أ ااً م اان أجوع اال الش اايخ
سااليمات عاان سااحمات رحمااه اللااه علااى جمياال اللةاااوي فااي ال ااياء الشااار فااي رد شاابهاا
الما المار .
قاااه  :فأمااا دع اواه أت الشاايخ ناابل قبااور األولياااء فه ا ا ك ا ب وال ا ي جاار ماان الشاايخ
رحمااه اللااه وأتباعااه ةاادم البناااء الا ن علااى القبااور والمسااجد المجعااوه فااي المقباارة علااى القباار
ال ي لعموت أنه قبر ز د عن الخراب ر ي الله عناه و لاك كا ب ظااةر فاإت قبار ز اد ر اي
الله عنه ومن معه من الشهداء د عر أ ان مو اعه عال المعارو أت الشاهداء مان أصاحاب

منبر التوحيد والجهاد
This file was downloaded from QuranicThought.com

()08

معاول الحق تهدم بنيان الباطل

رسوه الله صلى الله عليه وسلم قتلوا فاي أ اام مسايلمل فاي ةا ا الاوادي ود عار أ ان مو ال
قبااورةم ماان قبااور ياارةم ود عاار قباار ز ااد ماان قباار يااره وإنمااا كا ب لااك ععا الشااياطين
وقاه للناس ة ا قبر ز د فافتتنوا عه وصاروا أتوت إليه من جميال الابالد عالل اارة و جتمال عناده
جماال كخياار سااألونه ق اااء الحاجاااا وتفاار ي الكرعاااا فهجاال لااك ةاادم الشاايخ لااك البناااء
ال ي على قباره و لاك المساجد الا ي علاى المقبارة اتباعااً لماا أمار اللاه عاه ورساوله مان تساو ل
القبااور والنهااي والتالااي فااي عناااء المساااجد عليهااا كمااا عاار لااك ماان لااه أدنااى مسااكل ماان
المعرفاال والعلاام وأمااا كونااه ناابل القباار فه ا ا كلااه ك ا ب وزور وتشاانيل علااى الشاايخ عنااد الناااس
عالباطاال والفجااور وكا لك قولااه وقااد أماار فااي األحساااء أت تجعاال ععا قبااورةم محاالً لق اااء
الحاجل ك ب وافتراء  . .انتهى المرلوب .
وقوه التجاني  :راجل تار خاه فاي الادرر السانيل قصاد كتااب أحماد ز ناي دحاالت وةا ا
ك اب مفتري َش ْر َ عدعوة الشيخ محمد رحمه الله وعار ه و وجد ردود عليه منهاا " صايانل
ا نسات من وسوسل دحالت " لمحمد عشير السهسواني و يره .
اام ق اااه التج اااني  :وعا ااافل إل ااى م ااا تق اادم أنه اام حكم ااوت عل ااى المتوس االين ع ااالكفر
وال اله والشر وقد فاا عليهم أت التوسل أ بتته السنل المحمد ل ومن جحاد ماا با عناه
صاالى اللااه عليااه وساالم فقااد كفاار ألنااه د نراان عاان الهااوي إت ةااو إد وحااي ااوحى وقااد صاادر
عنااه صاالى اللااه عليااه وساالم التوساال وقااد توساال عااه أعااوه آدم عليااه السااالم وتوساال عااه الصااحاعل
ر وات الله عليهم وأنه صلى الله عليه وسلم قد توسل ع اته الشر فل وععملاه الصاال وعجميال
المومنين راجل كتا الحد ث لكي ترشد ومماا صارو عاه علياه الصاالة والساالم مان التوسال :
" اللهم إني أسألك عحن الساائلين علياك وعحان ممشااي ةا ا إلياك  " . . .و كار الحاد ث
.
الج و ا  :ك ا ب المفتااري فليس اوا ُك ّْفااروت المتوساالين عاال قولااوت إت لااك عدعاال وقااد
تقدم عيات لك .
أمااا قولااه  :وقااد توساال أعااوه آدم عليااه السااالم وتوساال عااه الصااحاعل فجواعااه أت حااد ث
توساال آدم عااه وةااو فااي مسااتدر الحاااكم قااد أجماال العلماااء علااى ااعفه نقاال ا جماااع اعاان
الجااوزي  .وقاااه شاايخ ا سااالم اعاان تيمياال رحمااه اللااه فااي رده علااى اعاان البكااري  :أمااا قااوه
القائاال  :قااد توساال عااه األنبياااء آدم وإدر اام ونااوو وأ ااوب كمااا ةااو ما كور فااي كتااا التفسااير
و يرةا فيقاه مخل ة ه القص د جوز ادحتجا عهاا عإجمااع المسالمين و كار رحماه اللاه
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كالم ااً اام قاااه  :وة ا ه القص ا التااي فيهااا كاار توساال األنبياااء ع اتااه ليس ا فااي شاايء ماان
كتااا الحااد ث المعتماادة ود لهااا إسااناد معاارو عاان أحااد ماان الصااحاعل وإنمااا ت ا كر مرساالل
كما ت كر ا سرائيلياا التي ترو عمن د عر  .وقد عسرنا الكالم في ير ة ا المو ال
على ما نقل في لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عليه وعينا عرالنه  .انتهى .
أما توسال الصاحاعل ر اي اللاه عانهم عاه فا لك فاي حياتاه عدعائاه لهام أماا ععاد موتاه فلاو
ك ااات ج ااائلاً لم ااا توس اال عم اار ر ااي الل ااه عن ااه عالعب اااس ف ااي ادستس ااقاء فكي ا ع اادلوت ع اان
الفا ل إلى المف وه .
أما قوله  :ومما صرو عاه علياه الصاالة والساالم مان التوسال  " :اللهام إناي أساألك عحان
السائلين عليك  " . . .الحد ث .
الج ا  :ة ا ليم توسالً عالمخلوقين وقد سةل الشيخ حمد عن ناصار عان معمار عان
ة ا الحد ث فأجاب رحمه الله :
أما السواه عن قوه الخاار إلاى الصاالة  " :اللهام إناي أساألك عحان الساائلين علياك .
فها ا لاايم فيااه دلياال علااى جاواز الس اواه عااالمخلوقين كمااا قااد تااوةم عع ا الناااس فاسااتده عااه
علااى ج اواز التوساال ع ا واا األنبياااء والصااالحين وإنمااا ةااو س اواه اللااه تعااالى عمااا أوجبااه علااى
نفسه ف الً وكرمااً ألناه جياا ساواه الساائلين إ ا ساألوه و كار كالمااً ام قااه  :وعلاى تقاد ر
صحته فهو من عاب السواه عصفاا الله د من عاب السواه ع واا المخلوقين  .انتهى .
م قااه التجااني فاي صافحل  : 80ومال ةا ه الحقيقال الوا احل أت أئماتهم ال االوت قاد
نشروا في ت ليفهم عأنه د فر عين قبور األنبيااء والرسال والشاهداء والصاالحين وعاين األحجاار
واألشااجار ان اار كتاااب التوحيااد لاالعيم أنصااار فرقاال ال اااله الوةاعياال محمااد عاان عبااد الوةاااب
صفحل  28وفي الكتاب ما ةو أكخر من لك فان روا اا إ اواني إلاى ةا ه العقيادة الفاسادة
والرو ل الخبيخل وال نوت السيةل والعيا عالله فعليه أت كل مان شابه قبار نبيناا محماد صالى اللاه
عليه وسالم عاألحجاار واألشاجار وةاي األصانام فقاد استنقصاه عال وسابه وأناه كفار وتأعاد كفاره
ود تقبل توعته شرعاً .
الجو و ا  :نق ااوه له ا ا ال اااه  :نع اام عقي اادة الوةاعي اال د ف اار فيه ااا ع ااين قب ااور األنبي اااء
والرسل والشهداء والصاالحين وعاين األحجاار واألشاجار مان جهال صار أي شايء مان أناواع
العبااادة فالكاال س اواء وة ا ه عقياادة األنبياااء والمرساالين والشااهداء والصااالحين والمالئكاال ولااو
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كنا تعاار د اان ا سااالم مااا ْعهبا الوةاعياال عها ا فهااو أع اام نعاام اللااه علاايهم وةااو الا ي عااه
عتلوت و فخروت وإ ا كات محماد صالى اللاه علياه وسالم قاوه دعنتاه فاطمال  :د أ ناي عن ْ
اك
ماان اللااه شاايةاً  .فها ا مخاال لااو قاااه لهااا  :إت ةا ا الحجاار أو ةا ه الشااجرة د تانااي عنا ْ
اك ماان
الله شيةاً وليم في ة ا تانق لجناعاه الكار م صالى اللاه علياه وسالم ود حاط مان قادره وإنماا
فيااه عيااات التوحيااد الخااال ال ا ي د تشااوعه شااائبل ماان الشاار وةااو عاادم التفاااا القلااا إلااى
مخلو مهما كات لك المخلو فيما د قدر عليه إد الله .
وجميل أنواع العبادة الصادرة عن تألُّاه القلاا د صال منهاا شايء لساو اللاه عال وجال
سوءاًكات نبيّاً أو حجراً أو ير لك .
أمااا المحباال والتااوقير والتعل اار فال ا ي قااوم عقلااوب الموحااد ن ماان ة ا ا لهنبياااء والرساال
والشااهداء والصااالحين نااوع ةااو فااي الاا اال ماان الكماااه وةا ا المشاارب د اارده ماان ااال فاايهم
ورفعهم إلى مقام الرعوعيل وا لهيل عأت اعتقد نفعهم أو رةم من دوت الله كحااه عبااد القباور
واألصنام فه ه ةي المحبل الشركيل التاي مهاا اللاه فاي كتاعاه فقااه تعاالى َ ( :وْم َان النَّ ْ
ااس َمان
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
َشا ُّاد ُحبااا لّْلّا ْه ) فه ا ه األنااداد
اا اللّا ْاه َوالَّا َن َآمنُاواه أ َ
اَتَّخ ا ُ ماان ُدوت اللّااه أَنا َاداداً ُحبُّااوناَ ُه هم َك ُحا ّ
المنف ااي اتخا ة ااا م اان دوت الل ااه د ف اار أت تك ااوت م اان األنبي اااء أو م اان األحج ااار ألت الش ااأت
عتوجااه القلااا نتيجاال اعتقاااده فهااو تعلاان عمااا اعتقااده فه ا ا التعلاان ال ا ي وج ااا التألااه ماان
المحباال والخااو والرجاااء و يرةااا ماان العبااادة ةااو الما موم المنهااي عنااه ألنااه انصارا القلااا
عاان فاااطرة وتشاابيه يااره عااه وة ا ا ةااو التاانق لاارب العااالمين وظاان السااوء عااه وةااو المحااادة
والمشاقل لهنبياء عليهم الساالم وكا لك األوليااء والصاالحين ولا لك تبارأوت ممان رفعهام إلاى
ة ا المقام و عادونه أشد العداوة وم القيامال فماا أع ام بتاه و سارانه قااه تعاالى َ ( :والَّا ْ َن
ْ
ْْ
ْ
ْ ْ ْ
وة هم َد َ هسا َامعُوا ُد َعاااء ُك هم َولَا هاو َسا ْامعُوا َمااا
تَا هدعُو َت ماان ُدونااه َمااا َ همل ُكااو َت ماان قرهمياار د إْت تَا هدعُ ُ
ْ
اك ْمخها ُال َ بْياار ) فتأماال قولااه تعااالى :
اسااتَ َجاعُوا لَ ُكا هام َوَا هاوَم الهقيَ َاما ْال َ هك ُفا ُارو َت عْ ْشا هاركْ ُك هم َوَد اُنَابّْةُا َ
ه
كفروت عشرككم .
أمااا قولااك  :ان اار كتاااب التوحيااد لاالعيم أنصااار فرقاال ال اااله الوةاعياال محمااد عاان عبااد
الوةاب فجواعه أت من ةداه الله ووفقه ون ر في الكتااب الما كور وجاد مياراث محماد صالى
الله عليه سلم ال ي ةو الفرقات عاين ظلمااا الشار والراياات وناور التوحياد وا ماات وكوناك
ا عدو الله حرم منه ولم تنتفل عه عل عاد ته وأةله فه ا د اير الحقائن .
وما َّر نور الشمم أت كات ناظراً
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إليها عيوناً لم تله دةرةا عمي
وال ي تر م عه أنفك أن ومن شاكلك أت نقوه  :إت جميل ماا أحااط عاالجل رة العرعيال
علد الشيخ وحتاى الابالد البعيادة النائيال ماا انتفال مانهم منتفال عمعرفال العقيادة فاي ةا ه األزماات
المتأ رة إد من وصال إلياه ناور ةا ه الادعوة المباركال وكنوزةاا الخمينال التاي ةاي كتااب التوحياد
ال ي ْعهباتَه وكش الشبهاا وعقيل كتا الشيخ ورساائله ردود أتباعاه ومولفااتهم د نكار ةا ا
إد جاةاال معاارل عاان الااد ن د عاار أح اواه الناااس ومااا ةاام عليااه ماان التااد ن  .والقماار د
ره عند طلوعه نباو الكالب .
ووصفك كتاب التوحيد ال ي ةو حن الله علاى العبياد عأناه عقيادة فاسادة وطو ال بيخال
وظنااوت ساايةل ماان أع اام الكفاار وا لحاااد ونب ارأ إلااى اللااه مماان عتقااد ة ا ا ونااد ن اللااه ععداوتااه
وعا ه .
وم ااا ا تر ااد من ااا أ ه ااا الرا ي اال إ ا تركن ااا التوحي ااد ؟ تر ااد أت نبن ااي القب اااب عل ااى القب ااور
ونسااتايث عأرعاعهااا كمااا سااننقله ماان كالمااك فيمااا ععااد إت شاااء اللااه وة ا ا د اان المشااركين ااا
ليفل إعليم ونائباه وحبيباه فجالا اللاه عناا الشايخ محماد ر اوانه األكبار وأت بلااه مان الللفاى
عنده وحسن الم ب ما ةو أةله سبحانه حياث سامى نفساه الشاكور وقااه عال مان قائال ( :
ةل جلاء اهْ حس ْ
ات إَّْد اهْ هح َسا ُت ) .
َ ه ََ
هَ
إت ن رنا في كالمك وكالم أشباةك من اللائاين ل ادنا عصايرة عادعوة شايخنا رحماه اللاه
و ل اادنا محباال لااه وللحاان الا ي جاااء عااه فالحمااد للااه علااى معروفااه وإحسااانه ومااا ساالرك اللااه
على الشيخ أن وأمخالك إد ليرفل درجته و ل ده من إحساانه وعاره وإنعاماه فقاد قااه الشاافعي
رحمه الله  :ما أر الناس اعتلوا عشتم أصحاب رساوه اللاه صالى اللاه علياه وسالم إد ليل ادةم
اللاه عا لك واعااً عناد انقرااع أعماالهم  .ولماا تكلام اعان القايم رحماه اللاه عان مخال ةا ا قاااه :
وةا نحن على األ ر  .ألنه من المعلوم ما قام عه ا الد ن قائم إد اعتلي .
م قاه الملحد في صفحل  : 80كما أنهم قد جهلوا حد خه صالى اللاه علياه وسالم " :
اللهم د تجعال قباري و نااَ عباد " وأت ةا ا الحاد ث حجال علايهم ود شاك أت اللاه تعاالى قاد
اسااتجاب لااه دعاااءه وع ا لك فااإت جمياال اللائاار ن للقباار الشاار لاارد السااالم والتوساال لساااكنه
وصاااحبيه ياار عاعااد ن لااه و لااك وعااد صاااد ياار مك ا وب وعه ا ا أت كاال ماان كفاار مساالماً
موحااداً ماان اللائاار ن للقباار الشاار فإنااه بااوء عااالكفر شاارعاً فكاام وكاام قااد عاااء عااالكفر لتكفيااره
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للمساالمين الموحااد ن دوت أي دلياال سااتند عليااه شاارعاً عاال جهاال مركااا وحماقاال منااه وعا لك
فإنه قد ةلك مل الهالكين ولكنه د دري ود علم .
الج ا  :نقوه  :لم جهلوا حد ث النبي صالى اللاه علياه وسالم وقاد كاره الشايخ فاي
كتاب التوحيد في عاب ما جاء أت الالو في قبور الصالحين صيرةا أو اناً تعبد من دوت اللاه
وأظاان ةا ا ةااو الا ي أشاارا إليااه فااي كتاااب التوحيااد عقولااك صاافحل  28حيااث فيااه الشااجى
لحلق ااك وحل ااو القب ااور ين  .وقول ااك إت ةا ا ا الح ااد ث حج اال عل اايهم نق ااوه ع اال م اان أع اام
الحجي عليك وعلى أمخالك من عباد القبور حيث دعوا إلى عناء القباب عليهاا وادساتاا ل
عأرعاعهااا عاال وتاادعو إلااى عناااء القباااب علااى قبااور األنبياااء والرساال كمااا ساايأتي إت شاااء اللااه ماان
كالمك  .فه ه من أع م المحادة والمشاقل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
ود شك أت الله عال وجال قاد اساتجاب لنبيناا صالى اللاه علياه وسالم دعااءه فاإت اللائار ن
للقبار الشار للسااالم والتوسال ياار عاعاد ن لااه كماا تبها الوةاعيال عااأنهم قولاوت  :إت لااك
عبادة للقبر وكفر وشر .
وقد قاه الشيخ عبد الرحمن عن حسن رحمه الله في فت المجيد لشرو كتااب التوحياد
 :قولااه  " :اللهاام د تجعاال قبااري و ن ااً عبااد " قاااه " قااد اسااتجاب اللااه دعاااءه كمااا قاااه اعاان
القيم رحمه الله :
فأجاب رب العالمين دعاءه
وأحاطه عخال ل الجدرات
كا لك أقااوه  :لااو أت أحا ًاد ماان اللائاار ن اسااتااث عااالنبي صاالى اللااه عليااه وساالم أو دعاااه
كفر إ ا كات ممن قام عليه الحجل ود نافي ة ا استجاعل الله لنبيه صالى اللاه علياه وسالم
أد جعال قباره و نااً عباد وقاد كار عخماات عان عشار فاي تار خاه عناوات المجاد فاي تاار خ نجااد
أت الشاايخ محمااد عاان عبااد الوةاااب رحمااه اللااه وق ا وم ااً عنااد الحجاارة النبو اال عنااد أن اااس
دعوت و ساتايخوت عناد حجارة النباي صالى اللاه علياه وسالم فارآه محماد حيااة فاأتى إلياه فقااه
الشيخ  :ما تقوه في ةودء ؟ قاه  " :إت ةودء متبر ماا ةام فياه وعاطال ماا كاانوا عملاوت " .
انتهى  .فه ا جواب شيخه محمد حياة السندي .
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فااالمنفي عاان القباار الشاار ةااو أت كااوت مخاال ةا ه القبااور التااي عنيا عليهااا المساااجد
ورفعا عليهااا القباااب وتاادعى و ا ع عناادةا و نا ر لهااا وإنمااا تقصااد لا لك  .قااد قااوه قائاال
ة ا ا القباار الشاار فااي المسااجد  .فااالجواب أت ة ا ا فعاال الوليااد عاان عبااد الملااك فإنااه ةااو
ال ا ي أماار عإد اااه الحجاار فااي المسااجد وقااد ماااا عاماال الصااحاعل ولاام كاان عقااي عالمد ناال
منهم أحاد وقاد روي أت ساعيد عان المسايا كاره لاك  .كا لك القبال فإنهاا مان عمال قاالووت
الصااالحي أحااد ملااو مصاار  .والقبااور محجااوب ومحاااط عخال اال جاادرات مساانمل عاان ساام
القبلل لةال صلي أحد إليها  .والمسجد لم بن على القبر  .فهم د باشروت القبر .
قاااه التجاااني فااي صاافحل  : 80ود فااوا علينااا أعااداً أت نبينااا محمااد صاالى اللااه عليااه
وسلم عشر ولكنه أ اً نور عل إنه أصال األناوار و خبا لاك حاد ث جااعر  .وكال مان سااواه
ماال يااره ماان جمياال المخلوقاااا فإنااه قااد اال عاان الساابيل قاااه تعااالى  ( :اَاا أَاُّ َهااا النَّبْا ُّاي إْناَّاا
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ ْْ ْْ ْ
اجا ُّمنْ ًيرا ) .
أ هَر َس هلنَا َ َشاة ًدا َوُمبَ ّشًرا َونَ ًرا د َوَداعيًا إلَى اللَّه عإ هنه َوسَر ً
الج ا  :قصد عحد ث جاعر ما رواه عبد الرزا عسنده عن جاعر عن عبد الله ر اي
اللااه عنااه قاااه  :قلا ااا رسااوه اللااه عااأعي وأمااي أ برنااي عاان أوه شاايء لقااه اللااه تعااالى قباال
األشااياء ؟ قاااه  :ااا جاااعر إت اللااه تعااالى لاان قباال األشااياء نااور نبيااك ماان نااوره فجعاال لااك
النور دور عالقدرة حيث شاء الله تعاالى ولام كان فاي لاك الوقا لاوو ود قلام ود جنال ود
نار ود ملك ود سماء ود أرل ود شمم ود قمر ود جن ود إنم  .الحد ث .
قاه الشيخ سليمات عن سحمات رحمه الله  :ة ا حد ث مو وع مك وب علاى رساوه
الله صلى الله عليه وسلم مخال لصار الكتااب والسانل وةا ا الحاد ث د وجاد فاي شايء
من الكتا المعتمدة  .إلى آ ر كالمه من الصواعن الشهاعيل ص . 00
ونحن د نساوي النبي صلى الله عليه وسلم عايره كما تالعم أ هاا األفاا حاشاا وكاال إد
عصر شيء مان العباادة وةاو الا ي أوصاانا عا لك حتاى ا طاراء والمادو المف اي إلاى الالاو
نهانااا عنااه فقاااه  " :د تررونااي كمااا أطاارا النصااار اعاان ماار م إنمااا أنااا عبااد فقول اوا عبااد اللااه
ورسوله " .
اام قاااه فااي صاافحل  : 81ولل ااادة ا اااو أت أنصااار ة ا ه الفرقاال المتقاادم كاارةم د
عالقل لهم عالد ن ا سالمي ألننا لام نار قاط أت هود ااً أو نصارانياً أو شايوعياً أو مجوساياً قاد
صاارو علن ااً عادسااتخفا والتنقااي لقاادر نبينااا محمااد صاالى اللااه عليااه وساالم عجمياال أن اواع
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وح َكا َام علااى اللائاار ن الموحااد ن
ادسااتخفا والتنقااي عألفاااا د رااا سااماعها للمااومنين َ
لقبره الشر عال اله والكفر والشر أو َكفَّر ولياً من أولياء األمال المحمد ال وعاال ولساانه
رطباً من سا المسلمين المومنين الموحد ن أةل د إله إد الله محمد رساوه اللاه صالى اللاه
عليه وسلم والعيا عالله .
الجو و ا  :قولااك أت أنصااار ة ا ه الفرقاال دعالقاال له اام عالااد ن معل ااوم أت أنصااار دع ااوة
الشيخ ةم سكات الجل رة العرعيل وقد أ رجتهم من ا سالم ولم تجعال لهام عالقال عاه فياا لاك
من اه م ل فإ ا كات من كفر مسلماً فقد كفر كي عمن كفر األمل .
ونحاان نرالبااك عبيناال علااى مااا زعم ا ك ا عاً وزوراً وةااو اسااتخفافنا وتنقصاانا لقاادر نبينااا
صاالى اللااه عليااه وساالم لكاان نر ااد البيناال ماان مولفاااا أةاال ةا ه الاادعوة ماان عهااد الشاايخ قاادس
الله روحه إلى اليوم فلان تقادر وللاه الحماد أت تاأتي عكلمال واحادة فيهاا تانق أو اساتخفا
عقدر النبي صلى الله عليه وسلم وة ا جلي ير في ولله الحماد والمنصافوت علماوت لاك
و قروت عه حتى في عالدكم و يرةا ار الجل رة أما أن فت ن أنك تقادر علاى إ فااء اوء
الشمم عكفك عن األرل .
وإ ا كااات نهينااا أت اادعى نبينااا و سااتااث عااه اسااتخفافاً وتنقص ااً فيللمااك أنااه ةااو ال ا ي
أمرنا عالتنق له وادستخفا عه حيث نهاناا أت نشار عرعناا أحاداً د ةاو ود ياره وقااه لمان
قاه  :ما شاء الله وشااء محماد  " :أجعلتناي للاه ناداً قال ماا شااء اللاه وحاده "  .وقااه دعنتاه
فاطمل د أ ني عنك من الله شيةاً .
قاه التجااني فاي صافحل  : 81ومان أراد أت قا علاى تنقيصاهم لسايدنا محماد صالى
الله عليه وسلم وجميال األنبيااء والرسال واألوليااء فعلياه أت راجال كتااب الادرر السانيل فاي الارد
على الوةاعيل  .و يره تاألي الشايخ أحماد ز ناي دحاالت مفتاي مكال المكرمال سااعقاً جاد فياه
ما حلنه عل وما بكيه .
الجو ا  :دحااالت ةااو الا ن أ االك وأ اال ياار مماان قلااده فيمااا كتااا ااد الوةاعياال
والرجل معرو عمعاداة أةل ة ه الدعوة عل ومعرو عالتلو ر والك ب والبدع وكتباه محشاوة
ع لك وعةم الب اعل وعةم ا مام إماماك فقاد أورد المهالاك وساليمات عان ساحمات رحماه
الله عيَّن ز فه وعاطلاه فاي رده علاى عاعصايل وةاو شايخه وسابن كارا أت السهساواني رد علياه
وأن ا لاام تعاار ولاام تنص ا حيااث تعتمااد علااى كااالم ة ا ا الخصاام اللاادود وتتباال أ ااره وكتاعااه
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لاايم عْا ُاد َرر وإنمااا ةااو ععاار والاادرر الساانيل الو اايةل البهياال ةااي التااي حااوا دعااوة الشاايخ محمااد
وأتباعه ورسائلهم وفتاو هم دعان قاسام وةاي أشاهر مان أت تا كر وفيهاا وللاه الحماد ماا ف ا
ز فك وز إمامك دحالت وأمخالكم من الرااة ال ن شرقوا عالتوحيد .
ونح اان ااا طا ي اال م ااا نا الاه نك اارر تح ااد ك أت ت ااأتي عواح اادة م اان افتراءات ااك وأعاطيل ااك
ودعاو ااك الكا عاال علااى الشاايخ ماان ةا ه الاادرر أو يرةااا ماان مولفاااا أةاال ةا ه الاادعوة ولاان
تجد إلى لك سبيالً .
ومعلااوم أت ماان قلااد الناااس فااي الماادو أو الا م فلاايم ةااو علااى عصاايرة ماان أمااره ول ا لك
لم ااا ك اار اع اان الق اايم رحم ااه الل ااه قص اال الرفي اال ع اان عم اارو الدوس ااي وقدوم ااه إل ااى مك اال وتلق ااي
شااياطين قاار ل لااه ح رونااه النبااي صاالى اللااه عليااه وساالم قااوه مااا زالاوا عااي حتااى و ااع فااي
أ نا ّاي الكرسا ( )1حتااى د أساامل كالمااه لكاان لمااا أراد اللااه عااه الخياار والسااعادة اسااتمل إلااى
النبي صلى الله عليه وسلم ود ل ا سالم قلبه لما كرةا اعن القيم قاه وفيها مان الفائادة أت
ا نسااات مااا قلااد الناااس فااي الماادو أو ال ا م  .قصااد رحمااه اللااه أت الرفياال لااو قلااد قر ش ااً
عا مهم للنبااي صاالى اللااه عليااه وساالم لهلااك ولكنااه ن اار األماار عنفسااه فوجااد ااال مااا قااالوا .
وةك ا دحالت واللةاوي والحداد واعن جرجيم وعخمات عان منصاور واعان ساحيم و يارةم مان
صوم الوةاعيل فال ي قلدةم بشر عالخيبل .
ومن كن الاراب له دليالً
مر عه على ْجي ْ
ْ
الكالب
ُّ
َ
قا اااه التجا اااني فا ااي صا اافحل  : 81فعليا ااه أت ة ا ا ه الفرقا اال الوةاعيا اال أ را اار را اار علا ااى
المسلمين ود ن ا سالم من اليهاود والنصاار ألت اليهاود والنصاار فاإت العاداوة عينناا وعيانهم
اعتاال وقد ماال ووا ااحل ماان قباال وماان ععااد وأمااا علماااء ةا ه الفرقاال فااإنهم حااارعوت المساالمين
عاساام ا سااالم عالاادراةم والاادنانير عالرش ااوة لنشاار عقياادتهم الفاساادة ولكاان عي اانهم وعااين د اان
ا سالم ععد المشرقين .
الجو و ا  :نقول ااك قاتل ااك الل ااه أ ه ااا الملح ااد كيا ا تجع اال م اان دع ااا إل ااى توحي ااد رب
العاالمين واتبااع سايد المرسالين عنهايهم عان الشار وشاوائبه وماا قارب إلياه وأمارةم عتقاو اللاه
( )1

الكرس  :القرن .
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وطاعته وطاعل رسوله تجعلهم أ رر على المسلمين ود ان ا ساالم مان اليهاود والنصاار فياا
أعمى القلا إ ا كات ة ا حكمك الراا وتي فاي أةال ا ساالم ور ال محماد والخليال عليهماا
الساالم فماان ةاام المساالموت عنااد الا ن تمياالةم وتف االهم علاى اليهااود والنصااار ؟ جواعااك
ةو ا في كتاعك المشووم الملعوت ال ي تم علياه إعلايم عخاتم الر اى والقباوه والتأ ياد لماا
صنع حيث قم عالنياعل عنه في ة ا األمر عما َسَّره وأفرحه حيث علغ منك ا ل مبلاه .
المساالموت فرقتااك التجانياال ال ااالل مااا زال ا تكاارر الخناااء وا ط اراء والماادو لهاام ال ا ن
بنا ااوت القبا اااب علا ااى القبا ااور و سا ااتايخوت عا اااألمواا و عتقا اادوت وحا اادة الوجا ااود وَا اادَّعوت فا ااي
مشااا خهم علاام الايااا  .ور اال النبااي صاالى اللااه عليااه وساالم فااي اليق اال و ياار لااك ماان الباادع
واألعاطيل ةودء ةم المسلموت عند أ هاا المعكاوس المنكاوس المركاوس ولاو كاات لاك عقال
تمي اال ع ااه وعلا ام تهت اادي ع ااه لعلما ا أن ااك أنا ا وأش ااباةك م اان أع اام الخر اار عل ااى ا س ااالم
والمسلمين وأنك كما قاه :
وكن امرءاً من جند إعليم فارتقى
الدةر حتى صار إعليم من جندي
عي ُ
اام قاااه األفااا فااي صاافحل  : 81وإلاايكم مااا صاارحوا عااه فااي كتاااب الاادرر الس انيل ماان
تصاار حاتهم الخبيخاال ازتااي  :إنهاام صاارحوا عااأت ماان توساال عساايدنا محمااد فقااد كفاار وقااد تاواتر
لا ااك عا اانهم وك ا ا لك منعا ااوت ز ا ااارة قبا ااره الشا اار وطلا ااا الا اادعاء والشا اافاعل وادستس ا ااقاء
وادستاا ل منه وة ه األشياء كلها اعتل شرعاً .
الج ا  :أن تنقل من كتااب البعار لادحالت كأناه قارآت د أتياه الباطال مان عاين د اه
ود ماان لفااه وساابن وعين ا لااك والتوساال أ ااً ساابن الكااالم عليااه وأنااه عدعاال لاايم عكفاار
ك ا لك الل ااارة ساابن الكااالم فيهااا د أمااا طلااا الاادعاء والشاافاعل وادستسااقاء فكاال لااك د
جوز طلبه من األمواا د األنبياء ود يرةم ألنهم د ملكوت ألنفساهم نفعااً ود اراً ف االً
عن يرةم وفي رسالل الشيخ محمد عن عبد الوةاب رحمه اللاه إلاى عباد اللاه عان ساحيم قااه
فالمسااائل التااي شاانل عهااا منهااا مااا ةااو ماان البهتااات ال اااةر منهااا قولااه و كاار أشااياء اام قاااه :
وقوله إني أكفر من توسل عالصالحين  .الدرر السنيل ص  10مجلد  0جلء . 1
قااه الشايخ عباد اللاه أعاا عااطين رحماه اللاه فاي امتنااع طلاا الادعاء مان النباي صالى اللااه
عليه وسلم عقالً وشرعاً .
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اك
قاه  :أما امتناعه عقالً فهت النبي صلى اللاه علياه وسالم ميا قااه اللاه تعاالى  ( :إْنَّ َ
َميّْا َوإْنا َُّهاام َّميّْتُاو َت )  .وقاااه أعااو عكار ر ااي اللاه عنااه  " :ماان كاات عبااد محماداً فاإت محمااداً
قد ماا ومن كات عبد الله فإنه الله حي د موا " إلى آ ر كالمه  .م قااه  :وأماا امتنااع
طلااا الاادعاء منااه ععااد موتااه شاارعاً فااهت الصااحاعل ر ااي اللااه عاانهم وةاام أعلاام عاللااه وعرس اوله
مم اان عع اادةم د ااأتوت إل ااى قب ااره رلب ااوت من ااه أت اادعو له اام و ستس ااقي له اام و ستنص اار له اام
لعلمهاام أت ة ا ا ممتناال ععااد موتااه ولاام ااأا أحااد ماانهم سااتفتيه فااي قبااره فااي مسااائل كخي اارة
أشااكل علاايهم قاااه عماار ر ااي اللااه عنااه  :ااالث وددا أنااي سااأل رسااوه اللااه صاالى اللااه
عليه وسلم عنها  .واستسقى العباس ولام اأا إلاى قباره صالى اللاه علياه وسالم ليستساقي لهام
 .إلى آ ر كالمه من الدرر السنيل جلء  9ص . 710
وقاه الشايخ عباد اللريا عان الشايخ عباد الارحمن عان حسان رحمهام اللاه  :وأماا دعاا ه
وطلااا الشاافاعل منااه ععااد موتااه فهاام مجمعااوت علااى المناال منااه ولاام نقاال عاان أحااد ماان أئماال
المساالمين د األئماال األرععاال ود ياارةم مااا قت ااي الجاواز وا عاحاال  .قاااه شاايخ ا سااالم أعااو
العباااس رحم اه اللااه  :والرلااا ماان النبااي صاالى اللااه عليااه وساالم ععااد موتااه وفااي مايبااه لاايم
مشااروعاً قااط ولكاان كخي اراً ماان الناااس اادعو المااوتى والاااائبين ماان الشاايو و ياارةم فتمخاال لااه
الشااياطين وتق ااي عع ا م رعااه لت االهم عاان ساابيل اللااه كمااا تفعاال الشااياطين ععباااد األصاانام
وعباااد الشاامم والقماار تخاااطبهم وتتاراأ لهاام وةا ا كخياار وجااد فااي زماننااا و ياار زماننااا  .ماان
الدرر السنيل جلء  9صفحل . 048
أمااا ادسااتاا ل فقاااه اعاان القاايم رحمااه اللااه  :وماان أنواعااه – أي الشاار – طلااا الحاوائي
من الموتى وادستاا ل عهم وة ا أصل شر العالم فإت المي قد انقرال عملاه وةاو د ملاك
لنفسااه نفع ااً ود اراً ف االً عماان اسااتااث عااه وسااأله أت شاافل لااه وة ا ا ماان جهلااه عالشااافل
والمشاافوع عنااده فإنااه د قاادر أت شاافل لااه عنااد اللااه إد عإ نااه  .قاااه عع ا المحققااين  :لااو
جاااز طلااا الشاافاعل ماان المي ا والاائااا لمااا صااار لنفااي الشاافاعل فااي القاارآت معنااى كقولااه
ْْ
ْ
ْ
اعل )  . .إلاى آ ار كالماه رحماه
تعالى ّ ( :من قَاهب ْال أَت اَأهت َي اَ هاوم دَّ عاَهيال فياه َودَ ُ لَّال َودَ َشا َف َ
الله  .من الجامل الفر د صفحل . 109
فقد تبين عرالت قوله  :وة ه األشياء كلها اعتل شرعاً وأت األمر عكم لك .
اام قاااه األفااا فااي صاافحل  : 81و صاارحوت عل ااارة مسااجده فهاال د علمااوت أت شاار
المسااجد عشاارفه ص االى اللااه عليااه وس االم وةاال قباال ح ااوره ف ااي ة ا ه البقع اال المباركاال ع اار
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مسجداً أو حرماً أو طيبل أو رو ل كما شددوت في منل تع يمه و حكموت علاى فاعلاه وقاد
ع مااه اللااه فااي القاارآت وع متااه الصااحاعل وماان ةااو ععاادةم تع يم ااً لياان عقاادر العبااد المع اام
قدره عند رعه والمحبوب المكرم .
الجو ا  :نعاام صاارحوت عل ااارة المساجد وماان زار المسااجد ساالم علاى النبااي صاالى اللااه
عليااه وساالم وصاااحبيه ر ااي اللااه عنهمااا والممنااوع ااا ملاابم ااا مفتااري شااد الرحاال إلااى القباار
وة ا لم أتوا عه من عندةم وقد تقدم عيات لك .
قاه ا مام عبد العل ل األوه عن ا مام محماد عان ساعود رحمهام اللاه  :وإ ا جااء السافر
المشروع لقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسالم للصاالة فياه د لا ز اارة القبار تبعااً ألنهاا
ياار مقصااودة اسااتقالدً  .وحينةا فالل ااارة مشااروعل مجماال علااى اسااتحباعها عشاارط عاادم فعاال
مح ور عند القبر  .إلى آ ر كالمه من الهد ل السنيل صفحل . 81
ماان فَ ْها َام كااالم ا مااام عبااد العل اال ة ا ا انحاال عنااه ا شااكاه فااي ة ا ه المسااألل وعاار
تلبيم ةودء الرااة على الشيخ وأتباعه وزورةم وك عهم .
أمااا التشااد د فااي مناال تع يمااه فااإت كااات التع اايم الا ي ااووه إلااى ا طاراء والالااو والشاار
ورفعااه صاالى اللااه عليااه وساالم فااو منللتااه المنللاال التااي د تلياان إد عمرسااله جاال وعااال كمااا فااي
البردة ونحوةا فهو صلى الله عليه وسلم نهاةم عن لك وشدد فيه فهم عملوت عوصايته فقاد
قاه  " :د ترروني كماا أطارا النصاار اعان مار م " والنصاار لماا لاوا ععيساى علياه الساالم
لوا فهو ا علينا من لك .
أمااا إ ا كااات التشااد د فااي مناال تع يمااه أد حااا ود ُتباال وُسااتهات عااأمره فالا ي عتقااد
لااك عنااد الوةاعياال زنااد ن ااا ملاابم ااا مفتااري حيااث زعما أنهاام حكمااوت علااى ماان ع اام
النبي صلى الله عليه وسلم عالشر .
فمن ال ي ع م النبي صلى الله عليه وسلم والحااه ةكا ا مان اال أماره وركاا نهياه
ودعا إلى عناء القباب على القبور وطلا الدعاء والشفاعل وادستساقاء وادساتاا ل عأرعاعهاا أم
من امتخل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنا نهيهم ولم حكام ةاواه وشايرانه
؟ أي الفر قين أحن عاألمن ؟
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اام قاااه فااي صاافحل  : 81وأ ااً منعااوت الصااالة عليااه و عاااقبوت المصاالي عليااه عقوعاال
شد د وقد ب في تار خهم حتى قتل المصلي عليه ظلماً وعدواناً .
الج و ا  :نقااوه هااوت علااى كاال أحااد إ ا لاام خ ا اللااه أت به ا و فتااري و ك ا ب
والناااس د ُعرااوت عاادعواةم فااال عااد ماان البيناال ونحاان د ناار معااك شاايء مااا ةااو إد البهتااات
وليم في مولفاا الشيخ وأتباعه ما تتعلن عاه ود ماا تاأنم عاه فماا ةاو إد ادفتاراء والنقال مان
المفتري .
ال ي منعه الوةاعيل ا أفا رفل الصوا عالصالة على النباي صالى اللاه علياه وسالم ععاد
األ ات كم ااا فعل ااه أة اال األمص ااار فه ا ا ا نكرون ااه ألن ااه مبت اادع مح اادث ف ااي الق اارت الخ ااامم
والسادس .
ومشروعيل الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم سراً وجهراً ستحبونها و وجبونها في
الصالة و روت أنها من جملل أركانها كما في األصوه الخال ل و يرةا .
أمااا أت قتلاوا المصاالي عليااه فساابحات اللااه مااا أ ساار البهتااات عنااد ومااا أساارعك إليااه ومااا
أجرأ عليه ومن ال ي صدقك في ة ا ؟
اام قاااه الملحااد  :اام صاارحوا عااأت الرعاعاال فااي عي ا الخاطةاال أي اللانياال أقاال إ م ااً مماان
نادي عالصالة على النبي صلى الله عليه وسلم في المناعر كماا صارحوا وقاالوا  :عصااي ةا ه
ير من محمد ألنها نتفل عها في قتل الحيال وأماا محماد فقاد مااا ولام بان فياه نفال أصاالً
وإنماا ةااو طاارل وقااد م ااى والراارل ةااو المراسالل فااي لااال الشار فها ا ةاو أكباار اسااتنقاص
وتخفااي لقاادره الرفياال إ ا لاام كاان سااباً عنااد اللااه وعنااد كافاال المساالمين وماان سااا نبيااً فقااد
تأعد كفره ود تقبل توعته شرعاً كما كرنا و ير لك راجل ما صرحوا عه في ت ليفهم .
الج ا  :أماا قولاه  :عصااي ةا ه يار مان محماد فقاد تقادم الكاالم علاى ةا ه الفر ال
من كالم الشيخ عبد الله عن الشيخ عن محمد عن عبد الوةاب .
وةنا أنقل كالم الشيخ سليمات عان ساحمات مان كتاعاه " األسانل الحاداد فاي رد شابهاا
علوي الحداد " ليتبين للقاار ء أت ةا ا الداعال الخبيخال نقال عان ةاودء الراااة أعاداء التوحياد
وأةله :
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قاااه الشاايخ سااليمات رحمااه اللااه  :فصاال اام قاااه الملحااد  :وماان لااك أنااه كااات ت انق
النبي صلى الله عليه وسلم كخيراً ععباراا مختلفل منهاا قولاه  :إناه طاارل عمعناى أت ا ال أماره
رسل إلى أناس في أمر فيبلاهم إ اه ام نصار ومنهاا قولاه  :إناي ن ارا
أنه كالرارل ال ي َ
في قصل الحد بيل فوجدا فيها ك ا وك ا ك عه إلى يار لاك مماا شابه ةا ا علاى أت أتباعاه
فعلوت لك أ اً و علم ع لك و هرعليه الر اء عه حتى كاات عع اهم قاوه  :عصااي يار
من محمد ألنها نتفل عها عقتل الحيل ونحوةا ومحمد قد ماا ولم بن فيه نفل أصاالً وإنماا
ةو طارل وم ى وعه ا كفر عند الم اةا األرععل .
والج ا أن يقال  :الله أكبر على ةودء المالحدة ال ن صادوت عان سابيل اللاه مان
آماان و باونهااا عوج ااً فااإت ة ا ه األكا ااا د متااري كاال عاقاال أنهااا ك ا ب وقااد أجاااب عنهااا
الش اايخ عب ااد الل ااه ع اان الش اايخ محم ااد رحم ااه الل ااه ف ااي الرس ااالل الت ااي ص اانفها عع ااد د ااوه مك اال
المشرفل واجتماعه فيها ععلماء الحرمين  .قاه  :جواعنا عن ةا ا كلاه أت نقاوه سابحانك ةا ا
عهتات ع يم فمن رو عنا شايةاً مان لاك أو نسابه إليناا فقاد كا ب عليناا وافتار ومان شااةد
حالنا ورأ مجلسنا وتحقن ماا عنادنا علام قرعااً أت جميال لاك و اعه عليناا جمااةير أعاداء
الااد ن وإ اوات الشااياطين تنفياراً للناااس عاان ا عااات ااالص التوحيااد للااه عالعبااادة إلااى آ اار
كالمه .
اام قاااه الملحااد فااي صاافحل  : 82وأر عع ااهم وفاتااه – عنااي الشاايخ محمااد عاان عبااد
الوةاااب رحمااه اللااه – عقولااه  :عاادا ةااال الخبيااث وأساااس عقيدتااه ةااو ادسااتخفا عقاادر
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومساواته مل يره .
الج ا  :تسميتك للشايخ أناه الخبياث مياراث مان أعاداء الرسال واألنبيااء وةاو أماماك
والحكم العده ال ي د جور سبحانه حكم عينكما وةو عال جال القائال  " :مان عااد لاي
ولي ااً فقااد عااارزني عالمحارعاال " ألنااك رال عه ا ه التسااميل اام كاار ماان جاانم شااتائمه وسااباعه
وقاه  :فكيا مان كاات ةا ا وصافه نكار علاى الساادة الصاوفيل الا ي إماامهم ةاو الشايخ أعاو
القاسم عن محمد الجنيد .
الجو ا  :سااو أنقاال ةنااا كااالم الشاايخ عبااد اللااه عاان الشاايخ محمااد عاان عبااد الوةاااب
رحمهما الله عن طر قل الصوفيل واعتقادةم فيها وأنهم د نكرونها كما افتر .
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قااه رحمااه اللاه  :ود ننكاار الرر قال الصااوفيل وتنل اه الباااطن مان ر ائاال المعاصاي المتعلقاال
عالقلا والجوارو مهما استقام صاحبها على القانوت الشرعي والمانهي القاو م المرعاي إد أنناا
د نتكل له تأو الً في كالمه ود في أفعالاه ود نعاوه ونساتعين ونستنصار ونتوكال فاي جميال
أمورنا إد على الله تعالى وةو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير  .وصلى الله علاى
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم  .من الهد ل السنيل صفحل . 17
أمااا دعااو انتساااعك وحلعااك إلااى الجنيااد فحاشااا وكااال وأ اان الخاار ماان الخر ااا  .والجنيااد
رحمااه اللااه لااو كااات حيّ ااً لعاد تااه أشااد العااداوة ألت د نااه التوحيااد ال ا ي عليااه الشاايخ محمااد
وأتباع ااه وأن ا ا ع اادو الموح ااد ن  .أت ن ااه ر ااى عتكفي اار أة اال ا س ااالم وتف اايلك اليه ااود
والنصار عليهم أو تراه ر ى عرفل القباب على القبور والرلا مان األماواا وادساتاا ل عهام
أو تراه ر ى عبدع التجانيل ومنكراتها وكفر اتهاا حاشااه مان لاك فها ا ادنتسااب المجارد د
نفعك .
اام قاااه فااي صاافحل  : 89ولكننااا نصاافهم عالنعا ال ا ي ةااو صاافل مالزماال لهاام وأعاااله
كفاار محمااد عاان عبااد الوةاااب وماان اتبعااه وقااد ساابقنا علااى لااك العلماااء العاادوه ماان عهااد
محمد عن عبد الوةاب إلى ومنا ة ا وعا لك إنناا مقلادوت لايرناا فاي تكفياره وأتباعاه والتاار خ
شهد ل لك راجل الدرر السنيل في الرد على الوةاعيل و يره مما ده على كفرةم .
الجو ا  :ةااات عليااك تكفياار الشاايخ وأتباعااه لمااا اسااتحو عليااك الشاايرات وقاااد إلااى
ما ر د وسو تدري إ ا انجلى الابار أفرس تحتك أم حمار .
أمااا تسااميتك دحااالت وماان شاااكله عاادوه فهنااك اااه تاار الحاان عاااطالً والباطاال حقااً
وأي وزت لتعد لك أو ت ليلك .
وأما إقرار عتقليد لاير في ة ه األمور الع يمل في ادعتقاد وأةله من التكفيار و ياره
فها ا ممااا ناُنَابَّااه عليااه مان ا تا َّار عااك وأنااك علاى ياار عصاايرة ماان أمار وليتااك لمااا صاارا أعمااى
قلادا عصايراً ولكناك قلادا عميااات مخلاك وأ ال سابيالً وةاا أنا ت ال مان قلاد فاإلى اللااه
المشتكى من نرن الرو ب ل وتصدر الجهاه واد ترار عأئمل ال اله .
اام قاااه فااي ص افحل  : 74كمااا أت علماااء ةيةاال أنصااار ة ا ه الفرقاال المعتللاال عاان الساانل
المحمد ل المصرفو ل قد فاا عليهم فهم معناى كخيار مان المساائل العلميال منهاا أنهام نفاوت
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الوساااطل وأت األصاال فااي الوساااطل ةااو ساايدنا جبر اال عليااه السااالم ماال نبينااا محمااد صاالى اللااه
عليه وسلم .
الج و ا  :الوساااطل التااي نفونهااا ةااي مااا تخ ا ه عب اااد القبااور واألص اانام زاعمااين أنه ااا
تق ارعهم إلااى اللااه عاعتبااار أنه اام أولياااء ووجهاااء ومقرع ااوت عنااده فقااد ز اان لهاام الش اايرات ل ااك
سوه لهم أنكم أحقر من أت تخاطبوا الملاك األع ام عحاوائجكم وتباشاروا ساواله
وحسنه عأت َّ
َّ
ألنكا اام أةا اال نا ااوب وعيا ااوب فا اااجعلوا عيا اانكم وعينا ااه وسا ااائط ما اان المق ا ارعين عنا ااده كاألنبيا اااء
والمالئكاال واألولياااء فهاام قرعااونكم إليااه و شاافعوت لكاام عنااده و رفعااوت إليااه ح اوائجكم وة ا ا
ععينه ةو اعتقاد أةل ا شرا من قوم نوو إلى وقتنا ة ا .
وإعلاايم اللعااين أتااى عه ا ا الكيااد لبنااي آدم لعلمااه أنااه قا َّال أت ريعااه أحااد ماانهم عإنكااار
وجود الرب عل وجل أو دعو شار كاً لاه فاي الخلان والتادعير والارز وإنماا جااء عها ه الحيلال
والشبهل الملعونل وز نها لهشقياء ليصر قلوعهم عن رعهم و حجبهم عنه عالوساائط و اوقعهم
في الشر األكبر ال ي د افر إد لمان تااب مناه قبال الممااا  .وةا ه الوساائط كلهاا ساواء
األنبياء والمالئكل و يرةم تتبرأ ممن اتخ ةا من دوت الله كما أنها د تملك لاه نفعااً ود اراً
والقرآت كله دور على نفي ة ه الوسائط  .ورصيد أةلها عالخلود في جهنم .
والسر في لك ةو الالو فاي الصاالحين عاأت ُرفعاوت فاو مناللتهم وأت عتقاد فايهم أنهام
كالوجهاء والمقرعين عند ملو الدنيا حيث رفعوت حوائي الناس إليهم فها ا التشابيه الملعاوت
ةو ال ي أوقل عباد القبور واألصنام عما أوقعهم فيه .
ةاام إ ا فعل اوا لااك ااروت و ساامعوت عنااد القبااور واألصاانام عجائااا وتق ااى لهاام عع ا
الحوائي وكل ة ا إنما فعله الشيرات فتنل لهم ليلدادوا روراً في شركهم و اللهم .
ورعنا عل وجل ح رنا من الشيرات ا ال التحا ر ألناه ادعو النااس إلاى عبادتاه مان دوت
الله كما قل لعباد القبور واألصنام أنهام عبدوناه حياث ةاو ازمار لهام عا لك الا ي لايم لهام
فيه حجل ود عرةات وةو أحا شيء إليه وع عني آدم و لهم لاه و لاك وجاا انقرااعهم
عاان إلههاام الحاان ساابحانه  .إ ا عُلاام ة ا ا فالعبااادة إنمااا تصاادر عاان تألُّااه القلااا وة ا ا التألااه
عجملته وتفصيله د صل منه شيء لاير الله عل وجل ألت لاك وجاا المسااواة والتشار ك
وكي ساو المخلو عالخالن والمملو عالمالك مهما كانا درجال المخلاو فعلاو درجال
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المرساالين والمالئكاال واألولياااء والصااالحين د تخاارجهم عاان طااور العبود اال التااي قارنهااا العجاال
عما خت عه رب العالمين .
لكاان ةنااا لُاابم فااي المسااألل نباااي التنبااه لااه وةااو أت المشاار ع اام األماار إ ا قياال لااه
أن تساوي المخلو عالخالن وتشركه عه فاي العبود ال ألناه جاد فرقانااً كبياراً عاين الخاالن عال
وجاال وعااين مااا تخا ه ماان دونااه ماان الوسااائط المخلوقاال وإت كااانوا أنبياااء ومالئكاال حيااث علاام
و قر أنهم عبيد الله مماليك لاه وةا ا صاحي ةاو جاد لاك الفرقاات فاي نفساه ولا لك رماي
الموحد ال ي نهاه عن الشر عكل عليل و عاد ه أشد العداوة للعماه أت الموحاد بهتاه عشايء
ةو عريء منه ععيد عنه مل أنه واقل فيه .
وةو إنما أتي من عدم معرفل ما قدر عليه المخلو وما د قدر عليه مما ةاو مخات
عالخااالن ساابحانه وماان عاادم معرفتااه للعبااادة ماااةي وأنواعهااا إ ا صاار منهااا شاايء لايااره صااار
شر كاً لاه مان ةا ا الوجاه عناي مان جهال التألاه فالشافاعل وا ا ال وا عانال وماا د قادر علياه
إد الرب عل وجل وةو عبود ل له د ستريعه المخلو ود قادر علياه ألناه حتاا إلاى تاأ ير
وة ا التأ ير خت عه الرب عل وجل وحده د شركه فيه أحد يره .
ولما اعتقد المشركوت ة ا التاأ ير عمعباود هم مالا قلاوعهم إلايهم ميال العبود ال و اعوا
لهم و لوا وع لوا أموالهم من ال عائ والن ور و يرةا طيبل عها نفوسهم .
ْ
ْ
ْ
ين
وةودء قولوت فاي الناار  ( :تَاللَّاه إْت ُكنَّاا لَفاي َ َااله ُّمبْاين د إْ ه نُ َس ّْاو ُكم عْ َار ّْ
ب اله َعاالَم َ
) وة ه التسو ل ةي ما حصل فاي قلاوعهم مان اعتقااد تاأ يرةم ومعلاوم أناه صاير عها ه الكيفيال
اا العباادة ود صال مناه شايء لايار اللاه
إله عني مألوه عالحا والخ وع والا ه الا ي ةاو ل ُّ
عل وجل .
والقلااا مفرااور علااى تألااه الحاان ساابجانه وعاادم ادلتفاااا إلااى يااره عشااأت العبود اال فااإ ا
اعتقد في يره مهما كات لك الاير أنه قرعه أو شفل لاه أو نفعاه عناد اللاه أو ساتقل دوناه
عحص ااوه مر وع ااه أو دف اال مرةوع ااه فإن ااه مي اال إلي ااه قلب ااه عالمحب اال والا ا ه والخ ااوع والخ ااو
والرجاء حتماً كنتيجل له ا ادعتقاد وة ا الميل ةو العبود ل المنفيل عماا ساو اللاه وةا ا ةاو
التشر ك في العبادة لكن ال الموت في اله ععيد  .فيوجا لك فساد القلا عالكليل .
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والموحااد الا ي د قصااد عتألااه قلبااه عها ه العبود اال سااو رعااه لاايم ةاو متنقصااً لهنبياااء
والمالئكل واألولياء ولكنه د خرجهم عن طور مما لته في العجل عن التأ ير وادستقاله مان
دوت الله عشيء من األشياء ولو كات مخقاه رة .
ومعلااوم أت محبااتهم وتع اايمهم فااي قلبااه ةااو الالئاان عهاام وةااو الصااحي المراااعن للحاان
فهو حبهم في الله د مل الله وةم حبونه أ اً عخال من اعتقد فيهم ما ليم مان شاأنهم
ود ا تصاصااهم ود سااتريعونه عاال خاات عااه رب العااالمين فإنااه وإت زعاام حاابهم فهااي محباال
شااركيل ةاام تب ارأوت منااه ألجلهااا و عادونااه أشااد العااداوة وة ا ا سااو حصاال ااوم القياماال لماان
تعلن عاير الله .
فالاادعاء والخ اوا والرج اااء والمحب اال وال ا ع والن ا ر وادس ااتاا ل وادس ااتعانل وادس ااتعا ة
والخشاايل وكاال مااا تعبااد عااه الخااالن ساابحانه ماان صاار منااه شاايةاً لمخلااو مهمااا كااات لااك
المخلو وقل في الشر حيث أوجا له لك تأله قلبه لاير ا له الحن سبحانه .
فه ه الوساطل نكرةا الوةاعيوت وة ا أصل الد ن  .والقرآت كله في عيات ة ا .
قاه شيخ ا سالم اعن تيميل رحمه اللاه  :مان جعال عيناه وعاين اللاه وساائط توكال علايهم
و دعوةم و سألهم كفر إجماعاً .
نقلااه عنااه صاااحا الفااروع وصاااحا ا نصااا وصاااحا ا قناااع و ياارةم وقاااه أ ااً :
فماان أ ب ا وسااائط عااين اللااه وعااين لقااه كالحجاااب ال ا ن كونااوت عااين الملااك وعااين رعيتااه
عحيث كونوت ةم رفعوت إلى الله حوائي لقه وأت الله إنما هدي عباده و رزقهم و نصارةم
عتوسرهم عمعنى أت الخلن سألونهم وةم سألوت الله كماا أت الوساائط عناد الملاو ساألوت
الملااو ح اوائي الناااس لق ارعهم ماانهم والناااس سااألونهم أدع ااً ماانهم أت باشااروا ساواه الملااك أو
ألت طلاابهم ماان الوسااائط أنفاال له اام ماان طل اابهم ماان المل ااك لك ااونهم أق اارب إل ااى المل ااك ماان
الرالا  .فمن أ باتهم وساائط علاى ةا ا الوجاه فهاو مشار حاا أت ساتتاب فاإت تااب وإد
قتل وةودء شبهوا الخلن عالمخلو وجعلاوا للاه أناداداً وفاي القارآت مان الارد علاى ةاودء ماا د
تتسل له ة ه الفتو فإت ة ا د ن المشركين عباد األو ات كانوا قولوت  :إنها تما يل األنبيااء
والص ااالحين وأنه اام وس ااائل تقرع ااوت عه ااا إل ااى الل ااه  .وة ااو م اان الش اار ال ا ي أنك ااره الل ااه عل ااى
النصار  . .إلى آ ر كالمه رحمه الله  .من الدرر السنيل صفحل  720مجلد . 9
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أمااا اسااتدده ة ا ا الملاابم المفتااري  .عوساااطل جبر اال عليااه السااالم ومحمااد صاالى اللااه
علياه وسالم فاساتدده فاي يار مو اعه فإناه د عاد مان توساط جبر ال ومحماد عليهماا الساالم
وة ا في التبليغ فقط فالرسوه الملكي بلاغ الرساوه البشاري وةا ا بلاغ مان أرسال إلايهم فاأ ن
ة ه الوساطل من تلك ومعلوم أت الوةاعيل نكروت الواسرل عالمعنى األوه أما ة ه الخانيال فاال
عد منها ونفيها إنكار للد ن كله لكنك ملبم أفا .
م إت دافل عن القباب التي على القبور وشنّل على الوةاعيين إنكارةم لاك مال أت عنااء
القباب محرم وةو من أع م الوسائل إلى الشر .
اام قاااه فااي صاافحل  : 77ولل ااادة ا اااو وتأ يااد مااا تقاادم وإ باتااه ر اام أن ا المعتللاال
ال ااالين عاان الساانل المحمد اال والمحااارعين لهااا نسااتده عمااا ااأتي فااي جاواز عناااء القباااب علااى
أحباب الله قاه الله تباار وتعاالى فاي محكام كتاعاه العل ال فاي ساورة الكها آ ال َ ( 18وأ ََّماا
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
صاالْ ًحا ) از ال
يم هاي ْن فاي اله َمد نَال َوَكاا َت تَ هحتَاهُ َكنال لَّ ُه َماا َوَكاا َت أَعُ ُ
وة َماا َ
الهج َد ُار فَ َكاا َت لاُ َال َم هاي ْن َت َ
و كرة ااا اام ق اااه  :وف ااي طَيّْااه فه اام ب ااوا معرف اال المخل ااو لعل اام الاي ااا و ل ااك معرف اال تلي اان
عالمخلو في حدود معينل ومما خب لك و ده عليه ةي قصل سايدنا موساى علياه الساالم
مل سيدنا الخ ر التي أ نا منها ة ه النب ة وأ اً من ط ّْاي ماا كار فاي القصال دليال اعا
على جاواز عنااء القبااب علاى األنبيااء والرسال والشاهداء والصاالحين واألوليااء والعلمااء والعبااد
عل وجميل من له رتبال د نيال مان المسالمين الماومنين الموحاد ن وتمييال عان العاوام طالماا عناي
البناء على الكنل تميلاً وإظهاراً للمحل و من ا ندراس وال اياع ن اراً لتقاد ره وقيمتاه عناد
ماان حبااه ألنااه نعماال ماان نعاام اللااه فااال مااانل أعااداً ماان عناااء القباااب علااى قبااور مخلوقاااا اللااه
ال ن ميلةم رعهم على من ةو سواةم في الرتبل والمكانل الد نيل والمقام عند الله .
الجو ا  :ةا ا اللاابم والخلااط والتخباايط لياان عااك وساابن وعينا فااي أوه الكتاااب أت
كخيراً من ة اتك د حتا إلى تعلين ألنه ف ائ مكشوفل ود أرا تساتحي مان الخلان إ ا
لم تخ الخالن ود تدري ما تقاوه ماا ةاو إد أت تجار قلماك علاى الاور لتفارغ فيهاا ماا فاي
دما ك الخبيث من الوساوس والتخر امتخادً ألمر من أوحى إليك ور ايك نائبااً عناه وقاد
أ اال قبلااك ْجاابالً كخياراً وةااا ةااو ا قااد قاارا عااك عينااه عها ه النياعاال الع يماال عنااه ومااا أرا إد
وقااد ظنن ا أت الجااو ااال لااك فأعشاار ااا عاادو اللااه عمااا سااوو فااإت كلماال اللااه ةااي العلياااء
والقااائم عهااا ةااو المنصااور وحاالب اللااه ةاام الاااالبوت  .وليحمااد اللااه ماان ما َّان اللااه عليااه عمعرفاال
التوحياد إ ا عاار حااه ةا ا ال اااه وأمخالاه وصااحي أناه مااا بلااغ األعاداء ماان جاةال مااا بلااغ
الجاة اال م اان نفس ااه ف ااان روا عم ااا ا االعم أن ااو م اان س ااماةم المعتلل اال ال ااالين ع اان الس اانل
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المحمد اال المحااارعين لهااا اار م أنااوفهم عالقباااب علااى القبااور و سااتده عكناال الاالمااين صاافر
اليد ن فأ ن ة ا من ة ا وعأت عع الخلن علم الايا ة ه ع ائل جنود إعليم وحلعه .
فنقااوه  :مااا قصااد أ هااا الملاابم عانتفاااع الحااي ماان الميا إ ا كااات عماااه ر ااه منااه كمااا
قصاال الاالمااين وأعيهمااا فلمااا ا تسااتده عا لك علااى عناااء القباااب علااى القبااور ونحاان نعلاام أنااك
مل اابم وكالم ااك الس اااعن ش ااهد عا ا لك فإن ااك ك اارا طل ااا ال اادعاء والشا افاعل وادستس ااقاء
وادسااتاا ل ماان النبااي صاالى اللااه عليااه وساالم تر ااد إحياااء الجاةلياال ولاايم قصااد عبناااء القباااب
او ادنادراس وال ااياع كماا فاي قصاال الكنال كماا كاارا وإنماا ةاو لها ه المرالاا الشااركيل
الجاةلياال د اام لااو ساالمنا أنااك صاااد وأت م اراد ااو ادناادراس وال ااياع ودليلااك قصاال
الكنل فلما ا لم نقل بنى فو القبر جدار عني كما فعل موسى علياه الساالم ةا ا ةاو الوجاه
دستددلك تنلدً وإد فالبناء على القبور ممنوع مرلقاً ما سايأتي إت شااء اللاه لكان ةا ا علاى
التنله لما ا تخ القبور عالقباب وليم لك في القصل مستمساك ود تعلان وةا ا مان أفساد
القياااس ل ااو أت المسااألل مس ااألل قي اااس كي ا والنص ااوص ع ااالمنل م اان البن اااء علااى القب ااور جلي اال
وا حل وإ ا وجد الن عرل القياس .
وازت أ كر عع

األحاد ث التي فيها األمر عتسو ل القبور .

فااي صااحي مساالم عاان أعااي الهيااا األساادي قاااه  :قاااه لااي علااي عاان أعااي طالااا ر ااي
الله عنه  :أد أععخك علاى ماا ععخناي علياه رساوه اللاه صالى اللاه علياه وسالم أد أدع تمخاادً إد
طمسته ود قبراً مشرفاً إد سو ته .
فقوله  " :ود قبراً مشرفاً إد سو ته " دليل ةدم ما بنى على القبور .
وفي الصحي أ اً عن عخامل عن شفي الهمداني قاه  :كنا مال ف االل عان عبياد عاأرل
الروم فتوفي صاحا لنا فأمر ف االه عقباره فساوي فقااه  :سامع رساوه اللاه صالى اللاه علياه
وس االم ااأمر عتس ااو تها  .وق ااد أم اار ع ااه وفعل ااه الص ااحاعل والت اااععوت واألئم اال المجته اادوت  .ق اااه
الشافعي في " األم "  :ورأ األئمل عمكل أمروت عهدم ما بنوت على القبور .
كا لك حااد ث جاااعر ر ااي اللااه عنااه ال ا ي فااي صااحي مساالم " نهااى صاالى اللااه عليااه
وسلم عن البناء على القبور " .
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قاه ا ماام عباد العل ال األوه عان ا ماام محماد عان ساعود رحمهام اللاه ععاد أت أورد ةا ه
األحاد ااث  :وألنهااا أسس ا علااى معصاايل الرسااوه لنهيااه عاان البناااء عليهااا وأمااره عتسااو تها .
فبناااء أساام علااى معصاايل ومخالفتااه صاالى اللااه عليااه وساالم عناااء ياار محتاارم وةااو أولااى عالهاادم
من عناء الااصا قرعاً وأولى من ةدم مسجد ال رار المأمور عهدماه شارعاً إ إزالال المفسادة
أع م حما ل للتوحيد  .انتهى من الهد ل السنيل صفحل  00د . 00
وقاااه الشاايخ عبااد الاارحمن عاان حساان رحمااه اللااه فااي ج اواب لااه  :قاااه  :وعناااء القباااب
وإساراجها وساايلل إلااى عبادتهااا والخ ااوع لهااا والتا لل والتع اايم وس اوالها مااا د قاادر عليااه إد
الله  . .إلى آ ر كالمه .
وق اااه الش اايخ محم ااد ع اان عب ااد اللري ا والش اايخ س االيمات ع اان س ااحمات عع ااد حم ااد الل ااه
والصاالة علاى رساوله صالى اللاه عليااه وسالم  .أماا ععاد فها ا شاايء ساير فاي كتااب اللاه وساانل
رسوله صلى الله عليه وسلم وكالم األئمل في وجوب ةدم القباب والبنا ااا التاي علاى القباور
وعيااات أنهااا ماان أع اام الوسااائل وال ا رائل المف اايل إلااى الشاار ونحاان وللااه الحمااد فااي لااك
متبعوت د مبتدعوت  .إلى آ ر كالمهم  .من الدرر السنيل صفحل  728مجلد . 0
أما استددلك ععلم الايا للمخلو في قصل الخ ر فها ا تااعل ألصالك فاي معتقاداا
التجانياال وساابن وعينا لااك ماان اعتقااادةم ماان مشااا خهم علاام الايااا ولاايم لااك فااي القصاال
متعلاان فقااد نقاال اعاان جر اار رحمااه اللااه فااي تفساايره قااوه قتااادة رحمااه اللااه علااى قولااه تعااالى ( :
َوَمااا فَا َع هلتُااهُ َعا هان أ هَما ْري ) قااوه  :كااات عبااداً مااأموراً فم ااى ألماار اللااه  .وقاااه اعاان إسااحن  :ومااا
فعلته عن أمري ما أر أجمل ما فعلتُه عن نفسي .
وقد قاه اعن جر ر قبل لك على از ل  :وما فعل ُ ا موسى جميل الا ي رأ تناي فعلتاه
عن رأ ي ومان تلقااء نفساي وإنماا فعلتاه عان أمار اللاه إ ااي  .انتهاى مان تفساير ساورة الكها
صفحل  1جلء  81مجلد . 1
و د ة ه األقواه قوله تعالى َ ( :و َعلَّ همنَاهُ ْمن لَّ ُدنَّا ْع هل ًما ) عناي الخ ار فكيا ساتده
ع لك على علم الايا ود قاه  :الخ ر علم الايا ولكن ة ه أشياء علمه الله إ اةا .
م قاه الملحد في صفحل  : 70ود قاوه أت كال النااس عناد اللاه فاي منللال واحادة إد
وةو جااةالً و بيااً أو شايوعياً أو وةاعيااً وحتاى اليهاود والنصاار عتقادوت التفااوا عاين النااس
ولا لك أنهاام توساالوت عأنبيااائهم ورساالهم والقسيسااين والرةبااات ماانهم وحتااى فااي زماان الجاةلياال
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أت التفاوا عين مخلوقاا الله والعقيدة والتوسل والتبر موجاود عنادةم كاالاالم الا ي دفعاوه
وعينوه أةله ادماً للكعبل فإنه ُم هعتَا َقداً فيه ومتوسل عه و تفاءلوت عه الخير .
الج ا  :ال ي منل البناء على القبور امتخاادً ألمار اللاه ورساوله صالى اللاه علياه وسالم
د للمااه ماان لااك أت كااوت الناااس عنااده عمنللاال واحاادة  .والتفاااوا الصااحي والفاار الع اايم
عااين الناااس ةااو الا ي عتقااده ماان أماار عهادم القباااب ااا ملاابم والموحااد لاايم الفاار عنااده فااي
ظواةر األمور فهو متخل أمر الله وأمر رسوله مل وجود الفرقات الع يم في قلبه .
والحمااد للااه ال ا ي ف ااحك حيااث لاام تجااد دلاايالً للبناااء علااى القبااور ععااد اسااتددلك
عالبن اااء علا ااى الكن اال إد اليها ااود والنصا ااار حي ااث كا اارا أنها اام توس االوت عأنبيا ااائهم ورسا االهم
والقسيس ااين والرةب ااات وص ااد رس ااوه الل ااه ص االى الل ااه علي ااه وس االم حي ااث ق اااه ف ااي الح ااد ث
لتتبعن سنن من كات قبلكم ح و الق ة عالق ة " فخيبال لاك أت كاات أئمتاك مال
الصحي ّ " :
دحالت وشيعته اليهود والنصار م لم تكت عه ه الف ائ حتى صارا عماا فعال فاي زمان
الجاةليل من التوسل والتبر وادعتقاد في الاالم فأي لي ععد ة ا ؟
م قاه في صفحل  71ععد أت تبج عكتاعه المشةوم قااه  :وأماا القصاد مان لاك كلاه
ةو محو وسحن ومس عقيدة محماد عان عباد الوةااب عان قلاوب الماومنين الموحاد ن أةال
د إلاه إد اللاه محماد رسااوه اللاه صالى اللاه عليااه وسالم وأت ةا ه العقيادة ةااي التاي قاد أةلااك
عهااا كخي اراً ماان األماال المحمد اال وأ اارجهم عهااا ماان نااور ا مااات ونااور العقياادة السااليمل وةااي
عقياادة الساال الصااال النجياال التااي كااات عليهااا نبينااا محمااد صاالى اللااه عليااه وساالم وأصااحاعه
الكرام إلى عقيدته التي ةي عقيدة الكفر وال اله .
الج و ا  :أقااوه ااا عاادو نفسااه قااد كفيتنااا المووناال فهااا أن ا تاادعو إلااى مااا كااات عليااه
اليهود والنصار وأةل الجاةليل ومعلوم أت ة ا د ما كات عليه النبي صلى اللاه علياه وسالم
وص ااحاعته ر ا اوات الل ااه عليم ااه وم اان ت اابعهم عإحس ااات ف ااي ادعتق اااد و كف ااي كالم ااك الس اااعن
وف يحتك لنفسك .
أمااا م ااا أظهرت ااه ف ااي قصااد ونيت ااك م اان مح ااو وس ااحن ومس ا عقي اادة محم ااد ع اان عب ااد
الوةاب فه ا أع م المحارعال لاد ن ا ساالم الا ي ةاو عقيادة محماد عان عباد الوةااب حياث
ْ ْ
اور اللَّ ْاه عْاأَفها َو ْاة ْه هم َواللَّاهُ ُماتْ ُّم نُاوْرهْ َولَ هاو
لم أا عشيء من عنده قاه تعالى ُْ ( :ر ُدو َت ليُرهف ُاووا نُ َ
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َك ْرَه اله َكاافُْرو َت ) وكالماك شابه كاالم الحشاشاين  .وإت كنا تقادر علاى إطفااء ناور الشامم
فسو تقدر على إطفار نور ا سالم .
اام ق اااه  :والحم ااد لل ااه رب الع ااالمين أنن ااي ازت ق ااد س اااعدني الحا ا وأع ااانني الوقا ا
عالحصوه على ما كن أعحث عنه وأسعى في طلبه وأجد وأجتهد من ورائه وفي سبيله وةاو
جا ور وأسااس ومنبال عقيادة محماد عان عباد الوةااب النجادي التميماي الفاسادة الباطلال التاي
ليم لها عالقل عد ن ا سالم كما كرنا فها إنني ازت أ هاا األ اوات أقصاد لكام الاداء القاتال
ع اال والمهل ااك لجمي اال األم اال المحمد اال الخير اال ف ااي مش ااار األرل وماارعه ااا لك ااي أ اار
الص ااد د المن ااتن والمخب ااىء والمدس ااوس ع اان المس االمين الم ااومنين الموح ااد ن ليك ااوت جرحا ااً
وا حاً مكشوفاً وأنتن من جيفل الخناز ر والخيل والبااه والحميار وماا إلاى لاك إد للوقاو
فااي صا رسااوه اللااه صاالى اللااه عليااه وساالم وعاادم تاار جانبااه م اااماً ماان أجاال ةا ا المساام
المساام ولحما اال أمتااه التااي ةااي ياار أماال أ رج ا للناااس ووقا تهااا ماان الوقااوع فيمااا ساابا
ا الله ورساوله وشاقاوة الادار ن ولتقو ال البرةاات وإ بااا الحجال أعلان وأقاوه  :إت محماد
عاان عبااد الوةاااب قااد أ ا عقيدتااه الباطلاال التااي أ اال عهااا األماال ماان أكباار جاسااوس عااالمي
عر راااني وأكباار دلياال ةااو اساام وعن اوات الكتاااب ازتااي " م ا كراا مسااتر ةمفاار " الجاسااوس
البر راااني فااي الاابالد ا سااالميل وةااو صاااحا الما ةا الوةاااعي الا ي نسااا مااو راً لمحمااد
عن عبد الوةاب  .نقله إلى العرعيل الدكتور . .
الجو ا  :ةا ه ةاي الاادرة المفقااودة وال ااالل المنشااودة وجاادةا التجاااني فهااو بشاار عهااا
حلعه الخاسار و لاك أت محماد عان عباد الوةااب قاد أ ا عقيدتاه مان أكبار جاساوس عاالمي
عر راني ليحمد الله المعافى مما اعتلي عه ة ا األفا األ يم نائا إعليم الرجيم .
وصحي أت الجنوت فنوت ولو كات ة ا عقل ما قوه ماا اتهام الشايخ عماا علام األعاداء
أنفس ااهم م اان البر ر ااانيين و ي اارةم أت عقي اادة الش اايخ أعع ااد ش اايء عم ااا ق ااوه ةا ا ا الملح ااد .
فالبر رانيين ليم عندةم إد الكفر وعقيدة الشيخ د ن ا سالم الخال فكي ساتورد د ان
ا س ااالم م اان الكف ااار ولك اان ة ااو ر ااد أت ل اابم عل ااى الجهل اال فلا ا لك جع اال ة اادم القب اااب
واأل رحل من األماور التاي و اعتها وزارة المساتعمراا البر رانيال فسااد ا ساالم والمسالمين
فقااد قاااه فااي صاافحل  : 00قاااه الس ااكرتير  :لقااد و ااع الااوزارة راال دقيقاال ألت نف ا ةا
الشيخ وةي تكفيار كال المسالمين وإعاحال قاتلهم وسالا أماوالهم وةتاك أعرا اهم وعايعهم فاي
أسوا النخاسل وجعلهام عبياداً ونساائهم جاواري ام كار ةادم الكعبال عاعتباار أنهاا آ اار و نيال
والسعي لخلل طاعل الخليفل وةدم القبااب واأل ارحل واألمااكن المقدسال عناد المسالمين فاي
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مكل والمد نل وسائر البالد التي مكنه لك فيها عاسم أنها و نيل وادساتهانل عشخصايل النباي
محمد صلى الله عليه وسلم و لفائه ورجاه ا سالم عما تيسر .
وأظنا ااه قا ااد تبا ااين للقا ااار ء تلبيسا ااه وكيا ااده وةا ااو أت القبا اااب واأل ا اارحل ما اان مقدسا اااا
المسلمين وأنه د هدمها إد أعداء ا سالم من الكفار وة ا ةو مراد ة ا القبوري ال اه .
ود سا ااتبعد أت ة ا ا ا الكتا اااب ما االور قا ااد ألفا ااه أعا ااداء ا سا ااالم ة ا ا ا التجا اااني أو يا ااره
ليستخفوا عه ال ن د وقنوت وإت لم كن ك لك عني أت ة ا الجاسوس ةاو الا ي ألفاه فاال
راعل فعداء ةودء الجواسيم والمستشرقين للد ن د حتا إلى كالم فهو جلي وا ا لكان
العبرة عماا ف ا اللاه عاه ةا ا الملحاد المفتاري فاأودً اعتماد واساتند علاى دحاالت وأمخالاه ممان
شرقوا عالتوحيد وعاادوا أةلاه ام اساتده عااليهود والنصاار ام عأةال الجاةليال وأ ياراً جاساوس
عر رانيا فاعتبروا ا أولي األعصار .
اام ق اااه ف ااي ص اافحل  : 00وق اد ب ا عم ااا د اادع مج ااادً للش ااك أت محم ااد ع اان عب ااد
الوةاااب عماايالً لااوزارة المسااتعمراا البر رانياال ولاايم لااه د نااً تاادني عااه عاال ُساايّْره مسااتر ةمفاار
حيث شاء .
وقاااه فااي صاافحل  : 02ونكتفااي عمااا تقاادم فبه ا ا و ا ماان ال ا ي تقاادم عااأت عقياادة
محمااد عاان عبااد الوةاااب الفاساادة مااا ةااي إد راال ماان المسااتعمراا البر رانياال و ا تهااا ترمااي
إلااى اسااتعمار جمياال المساالمين فااي مشااار األرل وماارعهااا ومسا د اان ا سااالم ماان قلااوب
المساالمين وتلر اال عقياادة الجاسااوس ةمفاار التااي عليهااا محمااد عاان عبااد الوةاااب زعاايم ساانل
أنصار الشايرات ازت ومان اتبعاه إلاى ازت فاي قلاوب المسالمين ال اعفاء وأت محماد عان عباد
الوةاااب ةااو ماان أكباار المسااخر ن والمساالرين والمااوجهين والمااأمور ن والمرتلقاال المسااتفيد ن
والعمالء لوزارة المستعمراا البر رانيل عواسرل مستر ةمفر لتدمير المسالمين كماا با لاك
في التار خ وأت محمد عن عبد الوةاب ليم له د ن تد ن عه د إسالمي ود مسيحي عال إناه
عمل عمعلوماا يره . .
و كر من ة ا النمط كالماً تركته اكتفاءاً عما قاد و ا وللاه الحماد مماا عاه افت ا ةا ا
الملح ااد الرا ي اال ال ااداعي إل ااى الجاةلي اال المح ااارب ل ااد ن ا س ااالم حي ااث أظه اار م اان عداوت ااه
وحقده وشره ما أقل القليل منه كفي لمعرفل نوا اه الخبيخل وكات آ ر ماا فاي جعبتاه أت صااه
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وجاه عجاسوس عر رانيا مل أت ةودء المستشرقين قولوت أع م من لك فبع اهم قاوه إت
القرآت من تألي محمد وكخير ير ة ا معرو مشهور ومسرر في كتبهم .
م كر في آ ر كتاعه أماكن التوز ل الرئيسيل التي اوزع فيهاا كتاعاه المشاةوم فا كر سابعل
عناو ن كلها وزع فيهاا كتاعاه فاللاه المساتعات والحماد للاه رب العاالمين وصالى اللاه علاى نبيناا
محمد وآله وصحبه أجمعين .
كيبه
عبد الكريم بن صالح الحميد
شهر جمادى اآلخرة سنة  4141هو .

منبر الي حيد والجهاد
* * *
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بسم الله الرحمن الرحيم

اب عْأنَّهُ َوَّةاعي
ا َم هن اُ َع ُ

الش هك ْر لْهل َوَّةاعْي
جود ُّ
اس ُج هد ُس َ
ه

()2

ْ
ْ
عملً
قُ هل في ُس ُجود َ َكهي َ أش ُك ُر ن َ

كل ْحس ْ
َّ
اب
َع ُ َم ه َو َجل فَا هو َ ّْ َ

قُل في سج ْ
ود َ كي أشكر ْمنَّلً
ه ُُ

ريل عاَيَاناَ َها عْ ْخرَاعي
د ه
أستَ ُ
ك ُكلَّها
انه ُهر إلى
األمصا ْر َح هولَ َ
َ
ا فَا هو َ القبوْر قْباب
قَ هد ّشيَّ َد ه
وعاناوا مس ْ
اج َد ُة هم َعلَهيا َها ْمخه َل َما
َ ََ ه َ َ

فع ُل ُم هش ْر َوكْتَاعي
قَ هد كا َت َ َ

ْ
ليم اَ هقد ُر َج هلبَهُ
اَ هرجو َت ناَ هفعاً َ

ْ
ْ
األسباب
ا ه
إد ال َقد ُر ُم َسبّ ُ

م َ هدفَ ُل َشَّرهُ
هخ َش هو َت ُ ّراً لَهي َ
الرحيم م َف ْر األ هكر ْ
اب
إد َّ ُ ّ ُ
ّعهحاً ونَ ه راً والدعاء و َهيا ُرهُ
( )2

ةو الله سبحانه .
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لْهل َقب ْر دو َت الو ْ
اح ْد الوَّة ْ
اب
ه ُ
َ
شي َخنَا لَ َّما أعى
ول ا َ عاعُوا ه
ُّد األرع ْ
اب
إ هشَرا َك ُه هم وتَا َعد َ ه َ

ْ ْ ْْ
وعر هجلْ ْه هم
َ
صالُوا َعلَهيه ع َخ ََ هله هم َ

فَ َك َفاه رعْي َةا ْزم األحل ْ
اب
ُ َّ
ُ
ُة هم َكف َُّروهُ وَكفَّروا أتهابَ َ
اعهُ

َا َوهالَ ُه هم ْم هن َسره َوْة الاَالَّ ْب

إلهنا
نَْق ُموا َعلَهينا أ هت ناَ ُق َ
وه ُ

فَارد او َّح ُد ُدونَما ح َّج ْ
اب
َ ُ
ه َُ

نَْقموا علينا أ هت َعبَ هدنا َرعَّنا

ُدو َت الوسائْط ح َّج َل المرتَ ْ
اب
ُ
ََ
ُه

ة ْي الوسائ ُ ْ
ا عْ ْكتَاعْنا
ط ُح ّ َر ه
ََ

وتاُو ّْع َد الدَّاعي لَها عْتَاب ْ
اب
َ َ
َُ
ْ
ودهُ عْ َج َهنَّْم
ةم
المصير ُ لُ ُ
ُ
ع َ

ا وهل من هدعُو ْسو التا ََّّو ْ
اب
َ َ َه َ
َ

ة ا الَّ ْي قَ هد جاء ْ
فيه نَبيُّنا
َ

وألَجلْ ْه ناَبالوه عاألله َق ْ
اب
َُ ُ
ب جا ْز نَبْيّْنا َعنَّا عْ َما
ا َر ّْ
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والتَّاعْعْهي َن َوَم هن قَا َفى آ َ َارُة هم

ْ
ْ
األصحاب
ك
ُة َو هأةلُهُ َوَك ل َ
ْ
العاملْهين عْسنَّل وكْ ْ
تاب
َ ُ َ

الجَلا
َو ه
اج ْل إل ْهي َشهي َخنَا َ هياَر َ

ْ
الوَّةاعي
او َ هي ْر َ
م هفتَ ُ
لك َ

ْم هاال ُ َشّر جاَ ْزهْ ْمنك ّْ
الر َ ى
قَ هد كا َت ْرج ْ
الشر ْ
م ّه
ه ُ

الموم ْل فَاو َ ُكل ْحس ْ
اب
فَا هو َ َّ ه ّ َ
في هأوطاننا
ْ
الح ه ْر واألعراب
دن ه
ألة ْل َ

أح َجار وقَاهبار تاُ هرتَ َجى
َش َجر و ه
ْمهنا َها المنافْ ُل ُكلُّ َها َك َسَراب
وتُ َخا ُ أ ه اً ُدو َت َم هن عَرأ اله َوَر
ْ
الخرَّاعي
فح ُل ال ُف ُحوه َوَزهد َ
ه

لك عالَّ ْي
فَ َمحى إلهي كل َ

قَ هد لَقَّبوه عْأَ هشنَ ْل األل َق ْ
اب
ُ
ما َّر ع هدر الت َّْم ْحين طُلُ ْ
وع ْه
َ َ ُ ّ هَ

ْْ ْ
باو كْالَ ْب
ص هو ُ
َ
ا الخَّعالا أو ن ُ

اليوم ْم هن َو َجل أقوه ُم َح ّْراً
و َ
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إد عْلُره ْمن كر م ر ْ
احم
ه
َ

الرسالَْل آ َنَ ه عْاَي ْ
اب
ه
َ
م ّْ َ
شم ُ
يث وفاتْ األعو ْ
اب
الماْ ُ
ُ
فَا ُه َو ُ

ْ
عمن َّْه
ُ
نص هر لنا ال ّد َن الحني َ َ

كل منَافْن مر ْ
ْ ُّ
تاب
وُ ه َّ ُ ُ ه
كيبها عبد الكريم بن صالح الحميد
ذو القعدة  4141هو
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