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 (2) منبر التوحيد والجهاد

 معاول الحق تهدم بنيان الباطل
 

 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   
ار سااانل اعااان عباااد الوةااااب الشااايرانيل " لرا يااال ساااوداني اسااامه عبياااد رعاااه محماااد الرااااةر أنصااا

ةجر ل ونشره تهجم فيه على الشايخ محماد عان  8041التجاني المالكي األشعري كتبه عام 
عبد الوةاب قدس الله روحه وأتباعه وكفَّاره وكفار أتباعاه وسابَّهم عماا د مل اد علياه حتاى ف َّال 

لايهم قراال اللاه لسااانه ونشاار اللاه  ل ااه وعجال عقوعتااه وساو  أنقاال ععاا  اليهاود والنصااار  ع
ق ائفه وشتائمه وتكفيره للشيخ محمد وأتباعه ليقا  عليهاا السالم و ار  كيا   كاوت البهتاات 

 وادفتراء .

ولااود أنااه  وجااد جهاااه  ااارةم ةاا ا وأمخالااه د ساايما  ااار  الجل اارة لمااا عقلاا  علااى كخياار 
لحمااد أو اا  ماان أت  حتااا  إلااى تعلياان . فنقااوه لماان  اتاار عهاا ا ماان كالمااه ألت األماار وللااه 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 .

وةاا 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 

خاار المعااارل والمعانااد د ونحمااد اللااه أت  سَّاار لشاايخنا رحمااه اللااه ماان  اا ب قاالَّ المساااعد وك
عااان دعوتااااه المباركاااال ماااا  فتاااار  عليهااااا مااان البهتااااات ممااااا  لفقاااه  ووا البهاااا  والشاااان ت فهنااااا  
المجلاااداا والرساااائل الكخيااارة حافلااال عماااا  فااارو الماااومنين و سااارةم و شاااجي حلاااو  المبرلاااين 

ه عاطل المبرلين حتى ظهر الحن عليااً وا احاً جليااً . و سوءةم وفيها الحن ال ي دفل الله ع
وإت ةاا ا لاادليل صااد  علااى صااالو نياال شااخنا ونصااحه لهماال فر ااي اللااه عنااه وأر اااه وجعاال 

 الفردوس مأواه .
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 معاول الحق تهدم بنيان الباطل
 

في الورقل األولى من الكتاب صورة المول  وةا ا أوه أدلال الخا دت والشاوم نعاو  عاللاه 
ععاد أت  كار حاد ث النباي صالى اللاه علياه وسالم من مكر الشيرات .  م مدو الصوفيل وقااه 

: " د تاالاه طائفاال ماان أمتااي علااى الحاان منصااورة . . الحااد ث " قاااه : وإننااي د  خاااالجني 
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 .

ب : ادسااتدده علااى الرائفاال المنصااورة لاايم عالاادعو  واألماااني وأحساان جااواب الجااوا
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 ةاا ا ال اااه الم اال مااا  بااين ععااده عاان الحاان علماااً وعمااالً ماال 
 هتانه الع يم في استعرال كالمه إت شاء الله .افترائه وع

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 .

ل ماان ادعتااداه أنقلااه وقااد تكلاام شاايخ ا سااالم رحمااه اللااه علااى الصااوفيل عكااالم فااي الاا اا
 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 الكااالم مااا ةااو معاارو  وتاابعهم علااى  لااك طوائاا  ماان أةاال الفقااه  ماان األئماال فااي  لااك
 والكالم .

وطائفاال  لاا  فاايهم وادعااوا أنهاام أف اال الخلاان وأكملهاام ععااد األنبياااء وكااال طرفااي ةاا ه 
 األمور  ميم .

والصااواب أنهاام مجتهاادوت فااي طاعاال اللااه كمااا اجتهااد  ياارةم ماان أةاال طاعاال اللااه فاايهم 
يهم المقتصااد الاا ي ةااو ماان أةاال اليمااين وفااي كاال ماان الساااعن المقاارب عحسااا اجتهاااده وفاا

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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وفاااد انتساااا إلااايهم طوائااا  مااان أةااال البااادع واللندقااال ولكااان عناااد المحققاااين مااان أةااال 
كخاار مشااا خ الرر اان أنكااروه وأ رجااوه عاان الرر اان التصااو  ليسااوا ماانهم كااالحال  مااخالً فااإت أ

 88مخااال الجنياااد عااان محماااد سااايد الرائفااال و ياااره انتهاااى مااان " مجموعااال الفتااااو  " مجلاااد 
 . 81صفحل 

وإ ا كات قد انتسا إلى الصوفيل من لايم علاى طار قتهم الصاحيحل كماا ةاو ظااةر مان 
ُ َساالَّم لماان ادعااى أنااه  قااوه الشاايخ : وقااد انتسااا إلاايهم طوائاا  ماان أةاال الباادع واللندقاال فااال

 منهم حتى  وزت عميلات الكتاب والسنل .

دافل عن الرر قل التجانيل ومدو أحمد التجاني صاحا الرر قل التجانيال  0في صفحل 
 ااام قااااه عااان الوةاعيااال : ومااال ةااا ه الحقيقااال الوا اااحل فاااال عجاااا فاااي تحر ااا  أنصاااار الفرقااال 

يااارةم لكاااالم الشااايخ أحماااد عااان محماااد المعتللااال عااان السااانل المحمد ااال ال اااالين والم ااالين لا
التجاني وكالم أصحاعه والك ب عليه وعلى أصحاعه ألت عقيدتهم فكرة مستوردة مان اليهاود 
والنصااار  وأ ناعهمااا وعمالئهمااا وأت ةاا ا حاصاال ماان  ياارةم ماان أةاال العقائااد الفاساادة ألت 

سم ا سالم وليسا  اليهود والنصار  وأ ناعهما وعمالئهما ال  ن انتشروا في عالد ا سالم عا
لهاام عالقاال عااه قااد كاا عوا علااى األنبياااء والرساال و ياارةم وحرفااوا از اااا القرآنياال التااي نللاا  فااي 
حن الجاةليل ال  ن كانوا  عبدوت األصنام وطبقوةا على التالميا  الماومنين الموحاد ن وأوليااء 

عياناااااتهم اللااااه الصااااالحين المخلصااااين ومااااا ماااان آ اااال قرآنياااال أو حااااد ث نبااااوي اسااااتدلوا عااااه فااااي 
ودددتهااام وإرشااااداتهم وتوجيهااااتهم إد وةاااو محااار  وماااووه وأت مااا ةبهم الخاااامم الباطااال 
المستورد مبني على  لاك وتفسايرةم للقارآت والحاد ث جاار  علاى ماا وافان أةاوائهم فكيا  د 

  ك عوت على الشيخ أحمد التجاني .

ر المعااااني  ااااله التجانيااال وانحااارافهم مااادوت فاااي كتااابهم مخااال كتااااب جاااواةالجووو ا  : 
ورماو حلب الرحيم وعايال المساتفيد والادرة الخر ادة و يار  لاك مان كتابهم المعتبارة وفاي ةا ه 

 الكتا كفر اا وعدع م لل .

فمااان  لاااك اعتقااااد وحااادة الوجاااود ودعاااو  علااام الاياااا لمشاااا خهم ودعاااو  ر  ااال النباااي 
 صلى الله عليه وسلم في اليق ل و ير  لك من الباطل .

خااااامم المساااتورد فيجيااااا علياااه الشاااايخ عباااد اللرياااا  عااان عبااااد أماااا قولااااه : مااا ةبهم ال
 الرحمن عن حسن  ن الشيخ محمد عن عبد الوةاب رحمهم الله .
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قاااه رحمااه اللااه : أمااا ععااد فقااد وصااال  إلينااا األسااةلل التااي صاادرا ماان جهاال السااااحل 
 الشرقي على  د األ  سعد البواردي .

أت األماار الاا ي جاااء عااه الشاايخ  السااواه األوه : قااوه الملحااد المجاااده فااي د اان اللااه :
محمد عن عبد الوةاب رحمه الله تعالى م ةا  اامم و ال لهمال فهال  كاوت ةا ا القائال 

 سنياً أو مبتدعاً ؟

: ةاا ا القائال إنمااا تااده مقالتاه علااى أنااه مان أجهاال  لاان اللااه فوالج ا  وباللووه الي فيووق 
ماد عان عباد الوةااب رحماه في د ن الله وأععدةم عان ا ساالم وأعيانهم  االلل فاإت الشايخ مح

الله إنما دعا الناس إلى أت  عبادوا اللاه وحاده ود  شاركوا عاه شايةاً . وةا ا د  رتااب فياه مسالم 
أنااه د اان اللااه الاا ي أرساال عااه رسااله وأنااله عااه كتبااه كمااا ساان كره إت شاااء اللااه تعااالى . وقولااه : 

ام عااه شاايخ ا سااالم ماا ةا  ااامم  بااين جهلااه وأنااه د  عاار  العلاام ود العلماااء فااإت الاا ي قاا
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 

ْلًصااا لَّااُه الاادّْ  َن د َأَد لْلَّااْه الاادّْ ُن الهَخاااْلُ  ( إد ماان مشاار  كمااا قاااه تعااالى : ) فَاعهبُااْد اللَّااَه ُمخه
تُااو  ْلْصاايَن لَااُه الاادّْ َن ُحنَاَفاااء َو ُْقيُمااوا الصَّاااَلَة َو ُاوه ا وقاااه تعااالى : ) َوَمااا أُْمااُروا ْإدَّ لْيَاعهبُااُدوا اللَّااَه ُمخه

القاارآت د ناااً  اللََّكااَة َوَ لْااَك ْد اُن الهَقيَّْمااْل ( فساماه اللااه تعااالى فاي ةاااتين از تاين و يرةمااا مان آي
ه ماا ةباً د وأمااا مااا جاار  علااى ألساان العلماااء ماان قااولهم ماا ةا فااالت أو  ةااا إليااه  ولاام  ساامّْ
فالت فإنما  قل في األحكام د تالفهم عحسا علوغ األدلل وفهمها وة ا د  خت  عاألئمال 
ماه األرععل رحمهم الله عل م اةا العلماء قبلهم وععدةم في األحكام كخيرة . . إلاى آ ار كال

 . 8مجلد  782من الدرر السنيل صفحل 

أماااا قولاااه : ألت عقيااادتهم فكااارة مساااتوردة مااان اليهاااود والنصاااار  وأ ناعهماااا وعمالئهماااا 
 فسيأتي الكالم على  لك في آ ر الكتاب إت شاء الله مما  بين ع يم فر ل ة ا الرا يل .

هلكاال لهاام عاان الشاايخ محمااد وأتباعااه : وماان معتقااداتهم الباطلاال الم 9قاااه فااي صاافحل 
أنهاام  عتقاادوت عاااأت كاال مااان زار قباار ساايدنا محماااد صاالى اللاااه عليااه وساالم ليااارد عليااه الساااالم 
و توسااال عاااه فاااإنهم  حكماااوت علياااه عاااالكفر والشااار  دعتقاااادةم أت الل اااارة للقبااار الشااار   ورد 

 السالم لساكنه وصاحبيه والتوسل عه عبادة للقبر فو ل لمن  عتقد  لك . 
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مااه اللااه وأتباعااه د  منعااوت ز ااارة قباار النبااي صاالى اللااه عليااه الشاايخ محماد رح الجوو ا  :
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 . 

 راء عاعه واسل وكل  قدر عليه .وأ ن دليلك من قولهم أو فعلهم وادفت

 وسو  أنقل ةنا كالم الشيخ محمد رحمه الله وفيه عيات أت ة ا مك وب عليه  .

قااااه رحماااه اللاااه فاااي كالماااه علاااى عقيدتاااه :  ااام د  خفاااى علااايكم أناااه  لاناااي أت رساااالل 
سليمات عن سحيم قاد وصال  إلايكم وأناه قبلهاا وصادَّقها ععا  المنتسابين للعلام فاي جهاتكم 

  علم أت الرجل افتر  عليَّ أموراً لم أقلها ولم  أا أكخرةا على عالي . والله

فمنها قوله : و كر أموراً  ام قااه : وأناي أحارم ز اارة قبار النباي صالى اللاه علياه وسالم . . 
 . 8مجلد  04من الدرر السنيل صفحل 

ولاام أمااا التوساال عااه صاالى اللااه عليااه وساالم فيرونااه عدعاال وةاا ا ةااو الاا ي عليااه الجمهااور 
 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 
د نباي ود  ياره عليه الجمهور و لك أنه د دليل على التوسل عا اا المخلاو  ععاد الممااا 

ود قالااه أحاااد مااان السااال  وقااااه  يااار واحاااد ماان العلمااااء أناااه د  جاااوز . ةكااا ا قااااه علما ناااا 
فكي  تقوه : إنهم  حكموت على من فعل  لك عاالكفر والشار  وعباادة القبار أ هاا المفتاري 

. 

: ود  وجااااد أحااااد علاااى وجااااه األرل ماااان المسااالمين عاااال وماااان  9 ااام قاااااه فااااي صااافحل 
ت  عتقااد مرتباال األلولهياال أو الرعوعياال فااي مخلااو  قرعاااً عاادا محمااد عاان عبااد الكفااار جميعاااً عااأ

الوةاااب الاا ي اتخاا  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 

ألئمال األرععال ود سايما تنقاي  سايدنا محماد صالى اللاه علياه وتنقيصهم تعمداً كفر عإجمااع ا
 وسلم .
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: نقااوه لهاا ا الملحااد أعمااى القلااا : د  وجااد أحااد نعلمااه علااى وجااه األرل الجوو ا  
في ة ه األزمنل المتأ رة نفى اعتقاد مرتبل األلوةيل والرعوعيل عن المخلو  مخل الشايخ محماد 

ورساائله شاااةدة ناطقال عماا نقااوه وأنا  ةاااا   رحماه اللاه ولكاان قلباك منكاوس وةاا ه مولفاتاه
 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 

 المخلو  فأن  د تعر  ا سالم ود تد ن عه .اعتقاد األلوةيل والرعوعيل في 

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 .

ه ومما د  حتا  إلى قوه أنه ما نجح  دعوة مخل دعوته في ةا ه األزمنال المتاأ رة فللا
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 
ه و  هار  ل ااه و ف احه لتتجلااى أناوار ةاا ه الادعوة و االداد عبااده في ااادةا فيتاي  لااه مان  قمعاا

 الناس عها تبصراً كما  قاه :

 وإ ا أراد الله نخر ف يلل  

 طُْوَ  ه أتاو لها لسات حسود

 في هر الله من الحن ما تقر عه عيوت أةل التوحيد و دحر أةل الشر  والتلحيد .

ق  األنبياااء والمرساالين وزعمااك أت الشاايخ محمااد  اياار و حاار  القاارآت والحااد ث و ناات
واألولياااء والصااالحين د ساايما النبااي صاالى اللااه عليااه وساالم . ةاا ا شااتم كاال  سااتريعه وتهو اال  
كاال  قاادر عليااه ولكننااا نرالبااك أت تخباا  شاايةاً ماان  لااك ولاان تسااتريل وعيننااا وعينااك  ااا عاادو 

لهاا الله مولفاا الشيخ وةي منتشرة وللاه الحماد فاي كال مكاات حتاى عنادكم فاي الساودات وك
تع اايم للقاارآت والحااد ث وعماااالً عهمااا ودعااوة إليهمااا مخااال كتاااب التوحيااد وكشاا  الشااابهاا 
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 فاااً للقاارآت والحااد ث وتنقيصااً لهنبياااء والمرساالين واألولياااء 
الشيخ  نهى عن اتخا ةم وسائط عين العباد ورعهم و نهى عن ادستاا ل عهام والصالحين ألت 

والاا ع  والناا ر لهاام و يااار  لااك ماان أنااواع العباااادة التااي  نهااى الشاايخ عااان صاار  شاايء منهاااا 
 ألحد من المخلوقين وة ا أصل د ن ا سالم .

 قاه الشيخ عبد الله عن الشيخ محمد رحمهما الله :

للحن وتلبيساً على الخلن عأناا نفسار القارآت عرأ ناا ونأ ا  مان  وأما ما  ك ب علينا ستراً 
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 

عاار  معنااى د إلااه إد اللااه حتااى أنااله عليااه ) فاااعلم شاافاعل وأت ز ارتااه  ياار مندوعاال وأنااه كااات  
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 

 نقبال عيعاال أحاد حتااى نقارر عليااه عأناه كااات مان ةاو علااى ماا نحاان علياه وماان فاروع  لااك أناا د
مشااركاً وأت أعو ااه ماتااا علااى ا شاارا  عاللااه وأنااا ننهااى عاان الصااالة علااى النبااي صاالى اللااه عليااه 
وساالم ونحاارم ز ااارة القبااور المشااروعل مرلقاااً وأنااا د ناار  حقاااً ألةاال البياا  وأنااا نجباارةم علااى 

زوجتاااه الشااااعل لتااانك  شااااعاً إ ا  تااالو ي  يااار الكفاااو لهااام وأناااا نجبااار ععااا  الشااايو  علاااى فااارا 
ترافعااوا إلينااا ود وجااه لاا لك فجمياال ةاا 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 

دنا علام قرعااً إلينا فقد ك ب علينا وافتر  . ومن شاةد حالنا وح ر مجلسنا وتحقان ماا عنا
أت جميل  لك و اعه عليناا وافتاراه أعاداء الاد ن وإ اوات الشاياطين تنفياراً للنااس عان ا  عاات 
  ااالص التوحياااد للاااه تعاااالى عالعباااادة وتااار  أناااواع الشااار  الااا ي نااا  اللاااه علاااى أناااه د  افاااره 

ماان  و افار ماا دوت  لاك لمان  شااء . فها ا وأشاباةه ممااا تقادم  كاره عان ةا ا العراقاي وأمخالاه
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 .

: وأت محمد عن عبد الوةاب أصاله مان قبيلال تمايم وةاي  84وقاه التجاني في صفحل 
ت ماان طلباال العلاام عالمد ناال المنااورة و تااردد أكباار قبيلاال آ ا الرسااوه صاالى اللااه عليااه وساالم وكااا

عينها وعين مكل فأ ا  عان كخيار مان علمااء المد نال مانهم الشايخ محماد عان ساليمات الكاردي 
الشااااافعي والشاااايخ محمااااد حياااااة السااااندي الحنفااااي وكااااات الشاااايخات الماااا كورات و يرةمااااا ماااان 

ه مااان أععاااده فياااه ا لحااااد وال ااااله و قولاااوت : سي ااال ةااا ا و  ااال اللاااه عااا  تفرساااوتأشااايا ه 
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وأشااقاه فكااات األماار كاا لك ومااا أ رااأا فراسااتهم فيااه وكااات والااده عبااد الوةاااب ماان العلماااء 
الصاااالحين وكاااات أ  ااااً  تفااارس مااان ولاااده المااا كور ا لحااااد و  ماااه كخياااراً و حااا ر النااااس مناااه 
وكاا لك أ ااوه سااليمات عاان عبااد الوةاااب فكااات  نكاار مااا أحد ااه ماان الباادع وال اااله والعقائااد 

محمد عن عبد الوةاب كات ما وب الوالد والمشا خ واألةل وكاات  رارد مان علاد  اللائفل وأت
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 عهاا ه العقياادة وأ االهم 

 هم قد تمكن من نشر د نه الجد د .وتعاونوا معه وع

لاام  ااأا الشاايخ محمااد عااد ن جد ااد أ هااا الملحااد فهاا ا د اان ا سااالم الاا ي  الجوو ا  :
 ععث الله عه رسله وأنله عه كتبه .

وسو  أنقل ةنا عع  كالم الشيخ عبد اللري  عن عبد الارحمن عان حسان عان الشايخ 
فتااري وعرااالت قولااه وأت الشاايخ محمااد رحمهاام اللااه ماان مصااباو ال ااالم ليتبااين كاا ب ةاا ا الم

 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 صاا  عناادنا و باا  عاان مشااا خنا األمجاااد 

ك جملل إد من وافقاه علاى قولاه النقاد وسعى عالتكفير لهمل  اصها وعامها وقاتلها على  ل
 لما وجد من  عينه على  لك عجهله . .

: أت  قاه إنه من المعلوم عند كال عاقال َ بَااَر النااس وعار  أحاوالهم وسامل  والج ا 
شاايةاً ماان أ بااارةم وتااوار خهم أت أةاال نجااد و ياارةم مماان تباال الشاايخ واسااتجاب لدعوتااه ماان 

الااال وال ااااللل والفقااار والعالااال د  ساااتر ا فاااي ساااكات جل ااارة العااارب كاااانوا علاااى  ا ااال مااان الجه
 لااااك عاقاااال ود  جاااااده فيااااه عااااار  كااااانوا ماااان أماااار د اااانهم فااااي جاةلياااال  اااادعوت الصااااالحين 
و عتقدوت في األشاجار واألحجاار والنيارات  روفاوت عقباور األوليااء و رجاوت الخيار والنصار مان 

ت أناه مان الشاعا ا  مانيال جهتها وفيهم من كفر ادتحاد ل والحلوليل وجهالل الصوفيل ما  ارو 
والرر قاااال المحمد اااال وفاااايهم ماااان إ اااااعل الصاااالواا ومناااال اللكاااااة وشاااارب المسااااكراا مااااا ةااااو 
معاارو  مشااهور . فمحااى اللااه عدعوتااه شااعار الشاار  ومشاااةده وةاادم عيااوا الكفاار والشاار  
ومعاعااده وكباا  الروا ياا  والملحااد ن وألاالم ماان ظهاار عليااه ماان البااوادي وسااكات القاار  عمااا 

حمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهد  وكفَّر من أنكار البعاث واساتراب فياه جاء عه م
مااان أةااال الجهالااال والجفااااء وأمااار عإقاااام الصاااالة وإ تااااء اللكااااة وتااار  المنكاااراا والمساااكراا . 
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ونهى عن ادعتداع في الد ن وأمر عمتاععال السال  الما اين فاي األصاوه والفاروع مان مساائل 
ه واسااتعلن واسااتبات عدعوتااه منهااا  الشار عل والساانن وقااام قااائم األماار الاد ن حتااى ظهاار د اان اللا

عالمعرو  والنهي عن المنكر وُحدَّا الحدود الشارعيل وعالرا التعااز ر الد نيال وانتصاا علام 
الجهاااد وقاتاال  عااالء كلماال اللااه أةاال الشاار  والفساااد حتااى سااارا دعوتااه و باا  نصااحه للااه 

امتهم وجماال اللااه عااه القلااوب ععااد شااتاتها وتألفاا  ععااد ولكتاعااه ولرسااوله وألئماال المساالمين وعاا
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 

لهاام عرعهااا وأعرااوا اللكاااة فأصاابح  نجااد عقباال مصاار وماان الاايمن إلااى العاارا  والشااام داناا  
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 َحلَّ سوحها

 عه  هتدي من  ل عن منهي الرشد

 محمد الهادي لسنل أحمد

 ادي و ا حب ا المهديفيا حب ا اله

 لقد سرَّني ما جاءني من طر ْقهْ 

 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

 تجرُّ عه نجد   وه افتخارةا

 وُحنَّ لها عاأللمعيَّ ترفَّل
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 يل ا طالل .نكتفي من كالم الشيخ عبد اللري  عه ا  ش

أماا جااواب فر اال ةاا 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  :

لكاردي قاه : وأما قوله : وكات الشيخات الم كورات ]  عني الشايخ محماد عان ساليمات ا
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 ةاا ا و  اال عااه ماان أشااقاه إلااى آ اار مااا ا ترعااه ةاا ا 

 العراقي الملحد وافتراه .

و فر انا : أت ة ا النقل ك ب وافتاراء مان  يار شاك فاي  لاك ود امتاراء  ام لافالج ا  
صحل ة ا النقل لم  كن ة ا القوه عمان د  نران عان الهاو  عال د  عجال الخصام الا ي د 
 خااا  اللاااه ود  تقياااه عاان أكخااار مااان ةااا ا القااوه وأو ااام وأفحااال منااه وأع ااام ] كااا لك أقاااوه 
للتجاااني المفتاااري نقلاااك عااان الرا ياال دحاااالت ومااان شااااكله ماان أعاااداء ةااا ه الااادعوة المباركااال 

 نراان عاان الهااو  والخصاام  قاادر علااى أع اام ماان ةاا ا ولكاان الشااأت و صااومها لاايم عماان د 
 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 

القلاااوب  شااااوة فليسااا  وإت أصاااا   اقتاااد  عهااان مر اااد الحااان كااانَّ ةواد اااا ولكااان علاااى تلاااك
تجيااااا المناد ااااا  اااام قاااااه : وأمااااا قولااااه : وكاااا لك كااااات أعااااوه عبااااد الوةاااااب وةااااو ماااان العلماااااء 

 الصالحين  تفرس فيه ا لحاد و ح ر الناس منه .

: أت نقوه : وة ا أ  ااً مان الكا ب والبهتاات والالور والعادوات عال كاات والاده فالج ا  
ولاام  نقاال عاان والااده ةاا ا النقاال ماان  عتااد عنقلااه وإنمااا  رميااه  ع مااه و عتاار  عادسااتفادة منااه 

عمخاال ةاا ا البهاا  و نساابه إليااه ماان جعاال زوره وقدحااه فااي أةاال العلاام وا  مااات جسااراً  توصاال 
منااه و عباار إلااى مااا انرااو  عليااه وز نااه لااه الشاايرات ماان عبااادة الصااالحين والتوساال عهاام وعاادم 

وادساااتاناء عماااا نشاااأ علياااه أةااال ال ااااله الاااد وه تحااا  أمااار أولاااي العلااام وتااار  القباااوه مااانهم 
 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 قبولاااه إد ععااد التباااين  اام لاااو فر ااا  صااحته فمااان سااليمات وماااا سااليمات ؟ ةااا ه ددئااال 

ه وتادرأ فاي نحاره وقاد اشاتهر  االله ومخالفتاه أل ياه مال جهلاه السنل والقرآت تدفل فاي صادر 
وعدم إدراكه لشيء من فنوت العلم . قاه شيخنا الشيخ عبد اللري  رحماه اللاه : وقاد رأ ا  
لااااه رسااااالل  عتاااارل علااااى الشاااايخ وتأملتهااااا فااااإ ا ةااااي رسااااالل جاةاااال عااااالعلم والصااااناعل ملجااااى 

ستدده ع لك على من فررةاا وساواةا التحصيل والب اعل د  دري ما طحاةا ود  حسن اد
. ة ا وقد َمنَّ 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 .

إلااى األ ااوات أحمااد عاان محمااد  عساام اللااه الاارحمن الاارحيم ماان سااليمات عاان عبااد الوةاااب
التو جري وأحمد ومحمد أعناء عخمات عن شبانل سالم عليكم ورحمال اللاه وعركاتاه . . إلاى أت 
قااااه : ولكااان  اااا إ اااوتي معلاااومكم ماااا جااار  مناااا مااان مخالفااال الحااان واتباعناااا سااابيل الشااايرات 

الماأموه مناا أت ومجاةدتنا لم  بن من أعمارنا إد اليسير واأل ام معدودة واألنفااس محساوعل و 
نقااوم للااه ونفعاال ماال الهااد  أكخاار ممااا فعلنااا ماال ال اااله . . إلااى آ اار رسااالته ا تصاارتها عاان 

 ا طالل .

: وكفَّااره علماااء مكاال وُمناال ماان الحااي كمااا ساايأتي ةااو  88 اام قاااه التجاااني فااي صاافحل 
الحاي  مل أتباعه وقد  ب  في تار خهم ازتي : كانوا قبل اتساع ملكهام وتراا ر شاررةم أرادوا

في دولل الشر   مسعود عن سعيد عن سعد عن ز د وكان  ود ل الشار   مساعود إماارة مكال 
ةاااا فأرسااالوا  ساااتأ نوه فاااي الحاااي و ا ااال مااارادةم إظهاااار  8811ةاااا ووفاتاااه سااانل  8801سااانل 

عقياادتهم وحماال أةاال الحاارمين عليهااا فأرساالوا قباال  لااك  ال ااين ماان علمااائهم ظناااً ماانهم أنهاام 
الحاارمين و ااد لوت عليهااا الكاا ب واللااين وطلبااوا ا  ت فااي الحااي ولااو  فساادوت عقائااد أةاال 

عشااايء مقااادر علااايهم كااال عاااام  دفعوناااه وكاااات أةااال الحااارمين قاااد سااامعوا ع هاااورةم فاااي نجاااد 
وإفساااادةم عقائاااد الباااوادي وام  عرفاااوا حقيقااال  لاااك ولماااا وصااال علماااا ةم مكااال أمااار الشااار   

م فنااظروةم ووجادوةم  احكل ومساخرة  مسعود أت  ناظر علماء الحرمين العلماء ال  ن ععخوة
كحمااار مساااتنفرة فااارا مااان قساااورة ون اااروا إلاااى عقائااادةم فاااإ ا ةاااي مشاااتملل علاااى كخيااار مااان 
المكفاااراا فبعاااد أت أقااااموا علااايهم الحجااال والبرةاااات أمااار الشااار   مساااعود قا اااي الشااارع أت 
  كتااا حجاال عكفاارةم ال اااةر لاايعلم عااه األوه واز اار وأماار عسااجن أولةااك الملحاادة واألناا اه

 وو عهم في السالسل واأل اله فقب  منهم جماعل وسجنهم وفرَّ الباقوت و ير  لك .
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إ ا كااات اعتاارل ةاا ه الاادعوة ماان اعتر ااها ماان المخاا ولين األشااقياء فلاايم  الجوو ا  :
 لااك دلاايالً علااى عرالنهااا حتااى تسااتند إليااه وتعااوه عليااه ألت مااا فااي جعبتااك إد الخيباال ولاام 

هااا صااحل فااي عنااوات المجااد دعاان عشاار وعلااى كاال حاااه لااو أقاا  علااى ةاا ه الحاد اال إت كااات ل
 قدر أنهم أةينوا وسجنوا فما زاه للحن أ داد  قاومونه وفي النها ل  نتصر .

وقااد منعاا  قاار ل النبااي صاالى اللااه عليااه وساالم ماان د ااوه مكاال فكااات مااا ا ؟ ةاال ده 
فقتلااوا   لاك علاى عراالت ماا ةام عليااه وععاث النباي صالى اللاه عليااه وسالم أصاحاب عةار معونال

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 ةاا ه الاادعوة ماان رسااالل ا مااام سااعود عاان 
 عبد العل ل عن محمد عن سعود رحمهم الله لي هر  لي ة ا البرل :

رب العااالمين : نشااهد ونحاان علماااء مكاال الوا ااعوت  روطنااا وأ تامنااا فااي الحمااد للااه 
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  الاا ي  كااره فااي ةاا ا 

ه ود ر ا وأت ما وقل في مكال والمد نال سااعقاً ومصار الكتاب أنه ةو الحن ال ي د شك في
والشااام و يرةمااا ماان الاابالد إلااى ازت ماان أنااواع الشاار  الماا كولرة فااي ةاا ا الكتاااب أنااه الكفاار 
المبااي  للاادم والمااااه والموجااا للخلاااود فااي النااار ومااان لاام  اااد ل فااي ةاا ا الاااد ن و عماال عاااه 

والياوم از ار وواجاا علاى إماام المسالمين و والي أةله و عادي أعداءه فهو عنادنا كاافر عاللاه 
 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 
سابحانه محماد  مفتي مكل المكرمل " عفى عناه و فار لاه . أشاهد عا لك وأناا الفقيار إلاى اللاه

صااال  عاان إعااراةيم مفتااي الشااافعيل عمكاال تاااب اللااه عليااه . أشااهد عاا لك وأنااا الفقياار إلااى اللااه 
تعالى محمد عن محمد عرعي البناا مفتاي المالكيال عمكال المشارفل عفاا اللاه عناه وأصال  شاأنه 
. أشااهد عاا لك وأنااا الفقياار إلااى اللااه محمااد عاان أحمااد المااالكي عفااا اللااه عنااه . أشااهد عاا لك 

أنا الفقير إلى الله تعالى محمد عن  حيى مفتي الحناعلل عمكل المكرمال عفاى اللاه عناه آماين و 
 . . وفي الكتاب عقيل األسماء .
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 اام قاااه الشاار    الااا : الحمااد للااه رب العااالمين أشااهد أت ةاا ا الااد ن الاا ي قااام عااه 
ماان توحيااد  الشاايخ محمااد عاان عبااد الوةاااب ودعانااا إليااه إمااام المساالمين سااعود عاان عبااد العل اال

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 ةاا ا الكتاااب أنااه الكفاار المبااي  للاادم والماااه وكاال ماان لاام  ااد ل فااي ةاا ا الااد ن و عماال 

ت اه كما  كر فاي ةا ا الكتااب فهاو كاافر عاللاه والياوم از ار . وكتباه الشار    الاا عان عمق
 . 8مجلد  081مساعد  فر الله له آمين د الشر    الا . من الدرر السنيل 

 والكتاب الم كور فيه عيات دعوة الشيخ والحمد لله .

عاالى : الحمااد وقااه الشايخ عباد اللااه عان الشايخ محمااد عان عباد الوةااب رحمهمااا اللاه ت
للااه رب العااالمين والصااالة والسااالم علااى نبينااا محمااد األمااين وعلااى آلااه وصااحبه والتاااععين : 
وععد فإنا معاشر الموحد ن لما َمنَّ الله علينا وله الحمد عد وه مكال المشارفل نصا  النهاار 

ةااااا ععااااد أت طلااااا أشاااارا  مكاااال  8781 ااااوم السااااب  فااااي  ااااامن شااااهر محاااارم الحاااارام ساااانل 
كافل العامل من أمير الالو ساعود األماات وقاد كاانوا تواطاوا مال أماراء الحجايي وأميار وعلما ةا و 

مكل علاى قتالاه أو ا قامال فاي الحارم ليصادوه عان البيا  فلماا زحفا  أجنااد الموحاد ن ألقاى 
اللااه الرعااا فااي قلااوعهم فتفرقااوا شاا ر ماا ر كاال واحااد  عااد ا  اااب  نيماال وعاا ه األمياار حينةاا  

لشااار   ود لناااا وشاااعارنا التلبيااال آمناااين محلقاااين ر سااانا ومقصااار ن  يااار األماااات لمااان عاااالحرم ا
 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 دماااً إد دم 

 عام على الوجه المشروع .الهدي أو ما أحل الله من عهيمل األن

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 وعارَّفهم أنااه لاام  كاان 

 عيننا وعينهم  ال  له وقل إد في أمر ن :

عرفااال أناااواع العباااادة وأت الااادعاء مااان جملتهاااا أحااادةما : إ اااالص التوحياااد للاااه تعاااالى وم
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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نكاار الاا ي لاام  باان عناادةم إد اساامه وانمحااى والخاااني : األماار عااالمعرو  والنهااي عاان الم
أ اااره ورسااامه . فوافقوناااا علاااى استحساااات ماااا نحااان علياااه جملااال وتفصااايالً وعاااا عوا األميااار علاااى 
الكتاب والسنل وقبل منهم وعفى عنهم كافل فلم  حصل على أحد منهم أدنى مشقل ولم  اله 

وحااه انفارادةم لاد نا أدلال   رفن عهم  ا ل الرفن د سيما العلماء . وتقرر لهام حااه اجتمااعهم
ماا نحاان عليااه ونرلاا ماانهم المناصااحل والماا 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   

عسانتي وسانل  كالخلفاء الراشد ن الماأمور ن عاتبااعهم عقولاه صالى اللاه علياه وسالم : " علايكم
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 الاا  ن  لااونهم  اام الاا  ن 

د نباالي  لونهم " . وعرفناةم أنا دائروت مال الحان أ نماا دار وتااععوت للادليل الجلاي الوا ا  و 
حينة  عمخالفل ما سل  عليه من قبلنا فلم  نقموا عليناا أماراً فألحيناا علايهم فاي مساألل طلاا 
الحاجاااااا ماااان األمااااواا إت عقااااي لااااد هم شاااابهل فاااا كر عع ااااهم شاااابهل أو شاااابهتين فرددناةااااا 
عالاددئل القاطعاال ماان الكتاااب والساانل حتااى أ عنااوا ولاام  باان عنااد أحااد ماانهم شااك ود ارتياااب 

 ا الناس عليه أنه الحن الجلي ال ي د  بار عليه .فيما قاتلن

وحلفااااوا لنااااا األ مااااات المال اااال ماااان دوت اسااااتحال  لهاااام علااااى انشااااراو صاااادورةم وجاااالم 
 مائرةم أنه لم  بن لد هم شك فاي أت مان قااه :  اا رساوه اللاه صالى اللاه علياه وسالم أو  اا 

ك دفل شار أو جلاا  يار مان  اعن عباس أو  ا عبد القادر أو  يرةم من المخلوقين طالباً ع ل
كااال ماااا د  قااادر علياااه إد اللاااه تعاااالى مااان شااافاء المااار   والنصااار علاااى العااادو والحفااا  مااان 
المكاروه ونحااو  لااك أناه مشاار  شااركاً أكباار  هادر دمااه و بااي  مالاه وإت كااات  عتقااد أت الفاعاال 

عهام  المو ر في تصر   الكوت ةو الله تعالى وحده لكنه قصد المخلاوقين عالادعاء مستشافعاً 
ومتقرعاااً عهاام لتق ااى حاجتااه ماان اللااه عْسااّرْةم 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 

الشيخ عبد الملك القلعاي وحساين المارعاي مفتاي المالكيال وعقيال عان  حياى العلاوي  الحنفيل
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 

المكااوس والرسااوم وكساارا آدا التنبااا  ونااودي عتحر مااه وأحرقاا   للااه علااى  لااك  اام رفعاا 
أمااااكن الحشاشاااين والمشاااهور ن عاااالفجور وناااودي عالمواظبااال علاااى الصااالواا فاااي الجماعااااا 
وعدم التفار  فاي  لاك عاأت  جتمعاوا فاي كال صاالة علاى إماام واحاد و كاوت  لاك ا ماام مان 
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مل حينة  وعباد اللاه وحاده وحصال  أحد المقلد ن لهرععل ر وات الله عليهم واجتمع  الكل
األلفاال وسااقر  الكلفاال وأماار علاايهم واسااتتا األماار ماان دوت ساافك دم ود ةتااك عاارل ود 
مشاااقل علاااى أحاااد والحماااد للاااه رب العاااالمين . . إلاااى آ ااار ماااا  كاااره رحماااه اللاااه . مااان الااادرر 

 . 8مجلد  870السنيل صفحل 

ث كخياارة صااحيل كلهااا : وقااد وردا فااي حقهاام أحاد اا 87 اام قاااه التجاااني فااي صاافحل 
تشير علاى اعتالالهم علاى السانل المحمد ال المصارفو ل فمنهاا قولاه صالى اللاه علياه وسالم : " 
 خاار  ناااس ماان قباال المشاار   قاارءوت القاارآت د  جاااوز تااراقيهم  مرقااوت ماان الااد ن كمااا  ماار  
وا السااهم إلااى فوقااه ساايمتهم التحلياان " . والفااو  ع اام القااا  مو اال التااوتر فكااانوا إ ا أد لاا

إنساااناً فااي عقياادتهم طوعاااً أو كرةاااً  لقنونااه الشااهادتين و حلقااوت رأسااه ولاا ا قاااه د صاالى اللااه 
عليااه وساالم د مخبااراً عاانهم : ساايمتهم التحلياان واألحاد ااث فااي  لااك كخياارة ونكتفااي عمااا تقاادم 
وكلهااا تشااير إلااى محمااد عاان عبااد الوةاااب وأتباعااه وقااد وصاا  الحااد ث عقاارت الشاايرات وفااي 

 رنا الشيرات أي ةو وسيلل الك اب عالتشبه .عع  الروا اا ق

أمااا قااوه النبااي د صاالى اللااه عليااه وساالم د " الفتناال ماان ةهنااا " وإشااارته إلااى الجوو ا  : 
 المشر  فالمراد عه العرا  كما قرر  لك شيخ ا سالم اعن تيميل .

وقاه الخرااعي : نجاد مان جهال المشار  . وَمانه كاات عالمد نال كاات نجاده عاد ال العارا  
نواحيها وةي مشر  أةل المد نل وأصل النجد ماا ارتفال مان األرل وةاو  اال  الفاور فإناه و 

 ما انخف  منها . وتهامل كلها من الاور ومكل من تهامل . انتهى .

وممااا  و اا   لااك حااد ث اعاان عماار ر ااي اللااه عنهمااا . قاااه : رأ اا  رسااوه اللااه صاالى 
 االث ماراا  –نال ةهناا ةاا إت الفتنال ةهناا الله عليه وسلم  شير عيده  اوم العارا  " ةاا إت الفت

 من حيث  رلل قرت الشيرات " ة ا لف  روا ل لإلمام أحمد . –

 881قاه الشيخ حمود التو جري في كتاعه " إتحاا  الجماعال " الجالء األوه صافحل 
قاااه : وةاا ه الروا اال فيهااا تعيااين المااراد ممااا أعهاام فااي  يرةااا ماان الروا اااا كقااولهم وفااي نجاادنا 

وفي مشرقنا فالمراد ع لك كله أرل العرا  وما  ليه مان المشار  . وقاد وقال مصادا   وقولهم
 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 

ي ر ااي اللااه عنهمااا وأصااحاعه . وكاناا  فيااه أ  اااً فتناال عنااي العباااس وقتاال فيااه الحسااين عاان علاا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 (07) منبر التوحيد والجهاد

 معاول الحق تهدم بنيان الباطل
 

ودعاااتهم فااي العاارا  و راسااات . وكاا لك فااتن األةااواء الم االل فكلهااا ظهاارا أوه مااا ظهاارا 
عأرل العارا  كفتنال الخاوار  والراف ال والقدر ال والمرجةال والمعتللال والجهميال  ام انتشارا ععاد 

مسااي  الاادجاه وةااي أع اام فتناال تكااوت علااى وجااه  لااك فااي أرجاااء األرل وآ اار  لااك فتناال ال
األرل وقااد جااااء فاااي ععاا  األحاد اااث أناااه  خااار  ماان  راساااات وفاااي عع ااها أناااه  خااار  مااان 
العاارا  . .  اام قاااه عاان قرنااي الشاايرات : وعلااى ةاا ا فيحتماال أنااه صاالى اللااه عليااه وساالم أراد 

و حتماال أنااه أراد  عقولاه : قرنااي الشاايرات أوه الفااتن وآ رةااا ومااا عاين  لااك ماان الفااتن الع يماال
عاا لك فتناال الهاار  وفتناال األةااواء الم االل واللااه أعلاام عمااراد رسااوه اللااه صاالى اللااه عليااه وساالم . 

 انتهى .

أما الحد ث الخاني فالمقصود عه الخاوار  كماا قارر  لاك العلمااء وقاد ظهاروا مان العارا  
 . والتحلين سيماةم .

وت رأساااه فأنااا  كاااا ب . قااااه أماااا زعماااك أنهااام إ ا أد لاااوا إنسااااناً فاااي عقيااادتهم  حلقااا
 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 

ر ااوات اللااه علاايهم  ساابلوت الشااعر و كاار كالماااً  اام قاااه : وماان شاااء ا سااباه وساالم وأصااحاعه 
أساابل ولاام تمناال أحااداً ماان  لااك . وأمااا الاا ي  ساابل الشااعر و جعلااه وساايلل إلااى الكفاار والااردة 
فنحلاان رأسااه  ّماااً لااه وإ الفاااً لعقيدتااه الفاساادة إ ا ظننااا عااه الشاار . ) ماان الاادرر الساانيل ص 

 ( . 2جلء  0مجلد  019

: و قاااه إنااه قااد ادعااى النبااوة وكااات  ناابل قبااور األولياااء  87اه األفااا  فااي صاافحل  اام قاا
و هاااادم جمياااال القباااااب وأماااار عاألحساااااء أت تجعاااال ععاااا  قبااااور األولياااااء عياااا   ااااالء لق اااااء 

 الحاجل و ير  لك راجل تار خه في الدرر السنيل و يرةا .

علياااه الشااايخ الجاااواب عااان ماااا ادعااااه ةااا ا المفتاااري علاااى الشااايخ دعاااو  النباااوة  جياااا 
سااليمات عاان سااحمات رحمااه اللااه فقااد قاااه فااي ال ااياء الشااار  جواعاااً 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 

 دعو  النبوة . في نفسه
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قاه سليمات عن سحمات : فصال وأماا قولاه : وكاات محماد ةا ا عااد ء عدائاه كماا  كاره 
ععااا  الماااولفين مولعااااً عمرالعااال أ باااار مااان ادعاااى النباااوة كا عااااً كمسااايلمل الكااا اب وساااجاو 
واألسااود العنسااي وطليحاال األساادي وأ ااراعهم فكااات   اامر فااي نفسااه دعااوة النبااوة إد أنااه لاام 

ارةااا فااالجواب أت نقااوه : مااا  كااوت لنااا أت نااتكلم عهاا ا ساابحانك ةاا ا عهتااات  ااتمكن ماان إظه
اااااَواْةْهمه ْإت  َاُقولُاااااوَت ْإدَّ َكاااااْ عًا ( فاااااإت ةااااا ا معلاااااوم ك عاااااه  ااااارُُ  ْمااااانه أَفاه ع ااااايم ) َكبُااااااَراه َكْلَماااااًل َتخه
عاد ررار د  متري فيه من له أدنى معرفل عمقاد ر األئمل األ يار . ومان طاالل كتاا الشايخ 

صانفاته ورساائله وتأمال حاااه نشاأته ودعوتاه إلااى اللاه تباين لاه أت ةاا ا مان الكا ب وادفتااراء وم
وأناه ماان و ال أعااداء اللااه ورساوله الاا  ن  صادوت عاان ساابيل اللاه و باونهااا عوجااً و سااعوت فااي 
األرل فسااداً واللااه د  حاا الفساااد  ر ادوت ليرفةااوا نااور اللاه عااأفواةهم و اأعى اللااه إد أت  ااتم 

و كره الكافروت . وة ا العراقي الملحد لما لم  كن له حيلل في دفل ما َمنَّ الله عاه مان نوره ول
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 

جوا مربقين على الشايخ عأناه سااحر ومفتار وكا اب وحكماوا عكفاره واساتحاله وا ك اب وع
دمه وماله وجميل من له من األصحاب وجادلوا عالباطل ليدح وا عه الحن فأ ا تهم فكيا   
كااات عقاااب وصاانفوا فااي رد ةاا ا الااد ن مصاانفاا ولفقااوا ماان األكا  ااا علااى الشاايخ وأكخااروا 

د تنفياار الخااواص والعااوام فااأتوا عهاا ه المجوناااا ماان الترةاااا ولاام  كاان لهاام قصااد ود ماارام إ
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 

ود  جاور فيجاازي كااال   نفساك علايهم حساراا وسايق  ةااو وإ ااةم عاين  ادي عااده د   لام
 ععمله  وم النشور وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهى .

أمااا قااوه التجاااني : وكااات  ناابل قبااور األولياااء و هاادم جمياال القباااب وأماار عاألحساااء أت 
تجعااال قباااور األوليااااء عيااا   اااالء لق ااااء الحاجااال فاااالجواب أنقلاااه أ  ااااً مااان أجوعااال الشااايخ 

ميااال اللةااااوي فاااي ال اااياء الشاااار  فاااي رد شااابهاا ساااليمات عااان ساااحمات رحماااه اللاااه علاااى ج
 الما   المار  .

قاااه : فأمااا دعااواه أت الشاايخ نااابل قبااور األولياااء فهاا ا كااا ب والاا ي جاار  ماان الشااايخ 
رحمااه اللااه وأتباعااه ةاادم البناااء الاا  ن علااى القبااور والمسااجد المجعااوه فااي المقباارة علااى القباار 

ناه و لاك كا ب ظااةر فاإت قبار ز اد ر اي ال ي  لعموت أنه قبر ز د عن الخراب ر ي الله ع
الله عنه ومن معه من الشهداء د  عر  أ ان مو اعه عال المعارو  أت الشاهداء مان أصاحاب 
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رسوه الله صلى الله عليه وسلم قتلوا فاي أ اام مسايلمل فاي ةا ا الاوادي ود  عار  أ ان مو ال 
ععاا  الشااياطين قبااورةم ماان قبااور  ياارةم ود  عاار  قباار ز ااد ماان قباار  يااره وإنمااا كاا ب  لااك 

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 

ساو ل ال ي على قباره و لاك المساجد الا ي علاى المقبارة اتباعااً لماا أمار اللاه عاه ورساوله مان ت
القبااور والنهااي والتالااي  فااي عناااء المساااجد عليهااا كمااا  عاار   لااك ماان لااه أدنااى مسااكل ماان 
المعرفاال والعلاام وأمااا كونااه ناابل القباار فهاا ا كلااه كاا ب وزور وتشاانيل علااى الشاايخ عنااد الناااس 
عالباطاال والفجااور وكاا لك قولااه وقااد أماار فااي األحساااء أت تجعاال ععاا  قبااورةم محااالً لق اااء 

 ء . . انتهى المرلوب .الحاجل ك ب وافترا

وقوه التجاني : راجل تار خاه فاي الادرر السانيل  قصاد كتااب أحماد ز ناي دحاالت وةا ا  
ك اب مفتري َشرَْ  عدعوة الشيخ محمد رحمه الله وعار ه و وجد ردود عليه منهاا " صايانل 

 ا نسات من وسوسل دحالت " لمحمد عشير السهسواني و يره .

ل إلاااى ماااا تقااادم أنهااام  حكماااوت علاااى المتوسااالين عاااالكفر  ااام قااااه التجااااني : وعا  ااااف
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 

يااه السااالم وتوساال عااه الصااحاعل عنااه صاالى اللااه عليااه وساالم التوساال وقااد توساال عااه أعااوه آدم عل
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 : 

ر الحاد ث " اللهم إني أسألك عحن الساائلين علياك وعحان ممشااي ةا ا إلياك . . . " و كا
. 

: كاا ب المفتااري فليسااوا  ُكفّْااروت المتوساالين عاال  قولااوت إت  لااك عدعاال وقااد  الجوو ا 
 تقدم عيات  لك .

أماااا قولاااه : وقاااد توسااال أعاااوه آدم علياااه الساااالم وتوسااال عاااه الصاااحاعل فجواعاااه أت حاااد ث 
توساال آدم عااه وةااو فااي مسااتدر  الحاااكم قااد أجماال العلماااء علااى  ااعفه نقاال ا جماااع اعاان 

وقااااه شااايخ ا ساااالم اعااان تيميااال رحماااه اللاااه فاااي رده علاااى اعااان البكاااري : أماااا قاااوه  الجاااوزي .
القائاال : قااد توساال عااه األنبياااء آدم وإدر اام ونااوو وأ ااوب كمااا ةااو ماا 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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لتااي فيهااا  كاار توساال األنبياااء ع اتااه ليساا  فااي شاايء ماان  كالماااً  اام قاااه : وةاا ه القصاا  ا
كتااا الحااد ث المعتماادة ود لهااا إسااناد معاارو  عاان أحااد ماان الصااحاعل وإنمااا تاا كر مرساالل  
كما ت كر ا سرائيلياا التي ترو  عمن د  عر  . وقد عسرنا الكالم في  ير ة ا المو ال 

 ا عليه وعينا عرالنه . انتهى .على ما نقل في  لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمن

أما توسال الصاحاعل ر اي اللاه عانهم عاه فا لك فاي حياتاه عدعائاه لهام أماا ععاد موتاه فلاو  
كاااات جاااائلاً لماااا توسااال عمااار ر اااي اللاااه عناااه عالعبااااس فاااي ادستساااقاء فكيااا   عااادلوت عااان 

 الفا ل إلى المف وه .

اللهام إناي أساألك عحان  أما قوله : ومما صرو عاه علياه الصاالة والساالم مان التوسال : "
 السائلين عليك . . . " الحد ث .

: ة ا ليم توساًل عالمخلوقين وقد سةل الشيخ حمد عن ناصار عان معمار عان  الج ا 
 ة ا الحد ث فأجاب رحمه الله :

أما السواه عن قوه الخاار  إلاى الصاالة : " اللهام إناي أساألك عحان الساائلين علياك . 
السااواه عااالمخلوقين كمااا قااد تااوةم ععاا  الناااس فاسااتده عااه فهاا ا لاايم فيااه دلياال علااى جااواز 

علااى جااواز التوساال عاا واا األنبياااء والصااالحين وإنمااا ةااو سااواه اللااه تعااالى عمااا أوجبااه علااى 
نفسه ف اًل وكرمااً ألناه  جياا ساواه الساائلين إ ا ساألوه و كار كالمااً  ام قااه : وعلاى تقاد ر 

 ب السواه ع واا المخلوقين . انتهى .صحته فهو من عاب السواه عصفاا الله د من عا

: ومال ةا ه الحقيقال الوا احل أت أئماتهم ال االوت قاد  80 م قااه التجااني فاي صافحل 
نشروا في ت ليفهم عأنه د فر  عين قبور األنبيااء والرسال والشاهداء والصاالحين وعاين األحجاار 

مااد عاان عبااد الوةاااب واألشااجار ان اار كتاااب التوحيااد لاالعيم أنصااار فرقاال ال اااله الوةاعياال مح
وفي الكتاب ما ةو أكخر من  لك فان روا  اا إ اواني إلاى ةا ه العقيادة الفاسادة  28صفحل 

والرو ل الخبيخل وال نوت السيةل والعيا  عالله فعليه أت كل مان شابه قبار نبيناا محماد صالى اللاه 
عاد كفاره عليه وسالم عاألحجاار واألشاجار وةاي األصانام فقاد استنقصاه عال وسابه وأناه كفار وتأ

 ود تقبل توعته شرعاً .

: نقاااوه لهااا ا ال ااااه : نعااام عقيااادة الوةاعيااال د فااار  فيهاااا عاااين قباااور األنبيااااء  الجووو ا 
والرسل والشهداء والصاالحين وعاين األحجاار واألشاجار مان جهال صار  أي شايء مان أناواع 

ئكااال ولاااو  العباااادة فالكااال ساااواء وةااا ه عقيااادة األنبيااااء والمرسااالين والشاااهداء والصاااالحين والمال
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كناا  تعاار  د اان ا سااالم مااا ْعبهاا  الوةاعياال عهاا ا فهااو أع اام نعاام اللااه علاايهم وةااو الاا ي عااه 
 عتلوت و فخروت وإ ا كات محماد صالى اللاه علياه وسالم  قاوه دعنتاه فاطمال : د أ ناي عناْك 
ماان اللااه شاايةاً . فهاا ا مخاال لااو قاااه لهااا : إت ةاا ا الحجاار أو ةاا ه الشااجرة د تانااي عنااْك ماان 

يةاً وليم في ة ا تانق  لجناعاه الكار م صالى اللاه علياه وسالم ود حاط مان قادره وإنماا الله ش
فيااه عيااات التوحيااد الخااال  الاا ي د تشااوعه شااائبل ماان الشاار  وةااو عاادم التفاااا القلااا إلااى 

 مخلو  مهما كات  لك المخلو  فيما د  قدر عليه إد الله .

 صال  منهاا شايء لساو  اللاه عال وجال  وجميل أنواع العبادة الصادرة عن تألُّاه القلاا د
 سوءاً كات نبّياً أو حجراً أو  ير  لك .

أماااا المحبااال والتاااوقير والتعل ااار فالااا ي  قاااوم عقلاااوب الموحاااد ن مااان ةااا ا لهنبيااااء والرسااال 
والشااهداء والصااالحين نااوع ةااو فااي الاا اال ماان الكماااه وةاا ا المشاارب د  اارده ماان  ااال فاايهم 

لهيل عأت اعتقد نفعهم أو  رةم من دوت الله كحااه عبااد القباور ورفعهم إلى مقام الرعوعيل وا 
واألصنام فه ه ةي المحبل الشركيل التاي  مهاا اللاه فاي كتاعاه فقااه تعاالى : ) َوْماَن النَّااْس َمان 

ْه ( فهاا ه األنااداد  َاتَّْخااُ  ْماان ُدوْت اللّااْه أَنااَداداً ُ ْحبُّااونَاُهمه َكُحاااّْ اللّااْه َوالَّااْ  َن آَمنُااواه َأَشاادُّ ُحب ااا لّْلّاا
المنفاااي اتخا ةاااا مااان دوت اللاااه د فااار  أت تكاااوت مااان األنبيااااء أو مااان األحجاااار ألت الشاااأت 
عتوجاااه القلاااا نتيجااال اعتقااااده فهاااو  تعلااان عماااا اعتقاااده فهااا ا التعلااان الااا ي  وجاااا التألاااه مااان 
المحباال والخااو  والرجاااء و يرةااا ماان العبااادة ةااو الماا موم المنهااي عنااه ألنااه انصاارا  القلااا 
عااان فااااطرة وتشااابيه  ياااره عاااه وةااا ا ةاااو التااانق  لااارب العاااالمين وظااان الساااوء عاااه وةاااو المحاااادة 
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 : ) َوالَّاْ  َن 

اااَمُعوا ُدَعااااءُكمه َولَاااوه َساااْمُعوا َماااا تَاااده  ُعوُةمه َد َ سه ْلُكاااوَت ْمااان ْقرهْميااار  د ْإت تَاااده ُعوَت ْمااان ُدونْاااْه َماااا  َمه
ُفاااُروَت ْعْشااارهْكُكمه َوَد  ُانَابّْةُاااَك ْمخهاااُل َ ْبيااار  ( فتأمااال قولاااه تعاااالى :  اااَتَجاعُوا َلُكااامه َو اَاااوهَم الهْقَياَماااْل َ كه اسه

  كفروت عشرككم .

لاااك : ان ااار كتااااب التوحياااد لااالعيم أنصاااار فرقااال ال ااااله الوةاعيااال محماااد عااان عباااد أماااا قو 
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 

 تفل عه عل عاد ته وأةله فه ا د  اير الحقائن . ا عدو الله حرم  منه ولم تن

 وما  رَّ 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 
دة فاي ةا ه األزماات علد الشيخ وحتاى الابالد البعيادة النائيال ماا انتفال مانهم منتفال عمعرفال العقيا

المتأ رة إد من وصال إلياه ناور ةا ه الادعوة المباركال وكنوزةاا الخمينال التاي ةاي كتااب التوحياد 
َته وكش  الشبهاا وعقيل كتا الشيخ ورساائله ردود أتباعاه ومولفااتهم د  نكار ةا ا  ال ي ْعباه

القمااار د إد جاةااال معااارل عااان الاااد ن د  عااار  أحاااواه النااااس وماااا ةااام علياااه مااان التاااد ن . و 
   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 ونباارأ إلااى اللااه مماان  عتقااد ةاا ا ونااد ن اللااه ععداوتااه 

 وعا ه .

أت نبنااااي القباااااب علااااى القبااااور ومااااا ا تر ااااد منااااا أ هااااا الرا ياااال إ ا تركنااااا التوحيااااد ؟ تر ااااد 
ونسااتايث عأرعاعهااا كمااا سااننقله ماان كالمااك فيمااا ععااد إت شاااء اللااه وةاا ا د اان المشااركين  ااا 
 ليفل إعليم ونائباه وحبيباه فجالا اللاه عناا الشايخ محماد ر اوانه األكبار وأت  بلااه مان الللفاى 

ائال : ) عنده وحسن الم ب ما ةو أةله سبحانه حياث سامى نفساه الشاكور وقااه عال مان ق
َساُت ( . َساْت ْإدَّ ا هْحه  َةله َجلَاء ا هْحه

إت ن رنا في كالمك وكالم أشباةك من اللائاين  ل ادنا عصايرة عادعوة شايخنا رحماه اللاه 
و ل اادنا محباال لااه وللحاان الاا ي جاااء عااه فالحمااد للااه علااى معروفااه وإحسااانه ومااا ساالرك اللااه 

ه من إحساانه وعاره وإنعاماه فقاد قااه الشاافعي على الشيخ أن  وأمخالك إد ليرفل درجته و ل د
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 : 

 م ما قام عه ا الد ن قائم إد اعتلي .وةا نحن على األ ر . ألنه من المعلو 

: كما أنهم قد جهلوا حد خه صالى اللاه علياه وسالم : "  80 م قاه الملحد في صفحل 
اللهم د تجعال قباري و نااَ  عباد " وأت ةا ا الحاد ث حجال علايهم ود شاك أت اللاه تعاالى قاد 

والتوساال لساااكنه اسااتجاب لااه دعاااءه وعاا لك فااإت جمياال اللائاار ن للقباار الشاار   لاارد السااالم 
وصاااحبيه  ياار عاعااد ن لااه و لااك وعااد صاااد   ياار مكاا وب وعهاا 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 وعاا لك 
 ةلك مل الهالكين ولكنه د  دري ود  علم .فإنه قد 

: نقوه : لم  جهلوا حد ث النبي صالى اللاه علياه وسالم وقاد  كاره الشايخ فاي  الج ا  
كتاب التوحيد في عاب ما جاء أت الالو في قبور الصالحين  صيرةا أو اناً تعبد من دوت اللاه 

حيااث فيااه الشااجى  28وأظاان ةاا ا ةااو الاا ي أشاارا إليااه فااي كتاااب التوحيااد عقولااك صاافحل 
لحلقااااك وحلااااو  القبااااور ين . وقولااااك إت ةاااا ا الحااااد ث حجاااال علاااايهم نقااااوه عاااال ماااان أع اااام 
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  

 فه ه من أع م المحادة والمشاقل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم . كالمك .

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 تبهاا  الوةاعيال عااأنهم  قولاوت : إت  لااك 

 عبادة للقبر وكفر وشر  .

لشيخ عبد الرحمن عن حسن رحمه الله في فت  المجيد لشرو كتااب التوحياد وقد قاه ا
: قولااه : " اللهاام د تجعاال قبااري و ناااً  عبااد " قاااه " قااد اسااتجاب اللااه دعاااءه كمااا قاااه اعاان 

 القيم رحمه الله :

 فأجاب رب العالمين دعاءه

 وأحاطه عخال ل الجدرات

نبي صاالى اللااه عليااه وساالم أو دعاااه  كاا لك أقااوه : لااو أت أحااًد ماان اللائاار ن اسااتااث عااال
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 

لنبو ااال عناااد أنااااس أت الشااايخ محماااد عااان عباااد الوةااااب رحماااه اللاااه وقااا   ومااااً عناااد الحجااارة ا
 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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ت مخاال ةاا ه القبااور التااي عنياا  عليهااا المساااجد فااالمنفي عاان القباار الشاار   ةااو أت  كااو 
ورفعاا  عليهااا القباااب وتاادعى و اا ع  عناادةا و ناا ر لهااا وإنمااا تقصااد لاا لك . قااد  قااوه قائاال 
ةااا ا القبااار الشااار   فاااي المساااجد . فاااالجواب أت ةااا ا فعااال الولياااد عااان عباااد الملاااك فإناااه ةاااو 

عقااي عالمد ناال الاا ي أماار عإد اااه الحجاار فااي المسااجد وقااد ماااا عاماال الصااحاعل ولاام  كاان 
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 .

: ود  فااوا علينااا أعااداً أت نبينااا محمااد صاالى اللااه عليااه  80 قاااه التجاااني فااي صاافحل
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 : )  َااا أَ اَُّهااا النَّبْاايُّ ْإنَّااا 

 رًا َونَْ  رًا د َوَداْعًيا إَْلى اللَّْه عْْإ هنْْه َوْسرَاًجا مُّْنيرًا ( .أَرهَسلهَناَ  َشاْةًدا َوُمَبشّْ 

 قصد عحد ث جاعر ما رواه عبد الرزا  عسنده عن جاعر عن عبد الله ر اي الج ا  : 
اللااه عنااه قاااه : قلاا   ااا رسااوه اللااه عااأعي وأمااي أ برنااي عاان أوه شاايء  لقااه اللااه تعااالى قباال 

ر إت اللااه تعااالى  لاان قباال األشااياء نااور نبيااك ماان نااوره فجعاال  لااك األشااياء ؟ قاااه :  ااا جاااع
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 .

 ث مو وع مك وب علاى رساوه قاه الشيخ سليمات عن سحمات رحمه الله : ة ا حد
الله صلى الله عليه وسلم مخال  لصار   الكتااب والسانل وةا ا الحاد ث د  وجاد فاي شايء 

 . 00من الكتا المعتمدة . إلى آ ر كالمه من الصواعن الشهاعيل ص 

ونحن د نساوي النبي صلى الله عليه وسلم عايره كما تالعم أ هاا األفاا  حاشاا وكاال إد 
عباادة وةاو الا ي أوصاانا عا لك حتاى ا طاراء والمادو المف اي إلاى الالاو عصر  شيء مان ال

نهانااا عنااه فقاااه : " د تررونااي كمااا أطاارا النصااار  اعاان ماار م إنمااا أنااا عبااد فقولااوا عبااد اللااه 
 ورسوله " .

: ولل اااادة ا   ااااو أت أنصاااار ةااا ه الفرقااال المتقااادم  كااارةم د  81 ااام قااااه فاااي صااافحل 
ألننا لام نار قاط أت  هود ااً أو نصارانياً أو شايوعياً أو مجوساياً قاد  عالقل لهم عالد ن ا سالمي

صااارو علنااااً عادساااتخفا  والتنقاااي  لقااادر نبيناااا محماااد صااالى اللاااه علياااه وسااالم عجميااال أناااواع 
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ادسااتخفا  والتنقااي  عألفاااا د  رااا  سااماعها للمااومنين وَحَكااَم علااى اللائاار ن الموحاااد ن 
أو َكفَّر ولياً من أولياء األمال المحمد ال وعاال ولساانه لقبره الشر   عال اله والكفر والشر  

رطباً من سا المسلمين المومنين الموحد ن أةل د إله إد الله محمد رساوه اللاه صالى اللاه 
 عليه وسلم والعيا  عالله .

قولاااك أت أنصاااار ةااا ه الفرقااال دعالقااال لهااام عالاااد ن معلاااوم أت أنصاااار دعاااوة الجووو ا  : 
العرعيل وقد أ رجتهم من ا سالم ولم تجعال لهام عالقال عاه فياا لاك  الشيخ ةم سكات الجل رة

 من  اه م ل فإ ا كات من كفر مسلماً فقد كفر كي  عمن كفر األمل .

ونحااان نرالباااك عبينااال علاااى ماااا زعمااا  كااا عاً وزوراً وةاااو اساااتخفافنا وتنقصااانا لقااادر نبيناااا 
وة ماان عهااد الشاايخ قاادس صاالى اللااه عليااه وساالم لكاان نر ااد البيناال ماان مولفاااا أةاال ةاا ه الاادع

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 

 اوء و قروت عه حتى في عالدكم و يرةا  ار  الجل رة أما أن  فت ن أنك تقادر علاى إ فااء 
 الشمم عكفك عن األرل .

وإ ا كااات نهيناااا أت  ااادعى نبيناااا و ساااتااث عاااه اساااتخفافاً وتنقصااااً فيللماااك أناااه ةاااو الااا ي 
أمرنا عالتنق  له وادستخفا  عه حيث نهاناا أت نشار  عرعناا أحاداً د ةاو ود ياره وقااه لمان 

" . وقااه دعنتاه قاه : ما شاء الله وشااء محماد : " أجعلتناي للاه ناداً قال ماا شااء اللاه وحاده 
 فاطمل د أ ني عنك من الله شيةاً .

: ومان أراد أت  قا  علاى تنقيصاهم لسايدنا محماد صالى  81قاه التجااني فاي صافحل 
الله عليه وسلم وجميال األنبيااء والرسال واألوليااء فعلياه أت  راجال كتااب الادرر السانيل فاي الارد 

مفتاي مكال المكرمال سااعقاً  جاد فياه على الوةاعيل . و يره تاألي  الشايخ أحماد ز ناي دحاالت 
 ما  حلنه عل وما  بكيه .

: دحااالت ةااو الاا  ن أ االك وأ اال  ياار  مماان قلااده فيمااا كتااا  ااد الوةاعياال الجوو ا  
والرجل معرو  عمعاداة أةل ة ه الدعوة عل ومعرو  عالتلو ر والك ب والبدع وكتباه محشاوة 

الاك وساليمات عان ساحمات رحماه ع لك وعةم الب اعل وعةم ا مام إماماك فقاد أورد  المه
الله عيَّن ز فه وعاطلاه فاي رده علاى عاعصايل وةاو شايخه وسابن  كارا أت السهساواني رد علياه 
وأناا  لاام تعاار  ولاام تنصاا  حيااث تعتمااد علااى كااالم ةاا ا الخصاام اللاادود وتتباال أ ااره وكتاعااه 
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شاايخ محمااد لاايم عْااُدَرر وإنمااا ةااو ععاار والاادرر الساانيل الو اايةل البهياال ةااي التااي حااوا دعااوة ال
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 .

ونحاااان  ااااا طا ياااال مااااا ناااالاه نكاااارر تحااااد ك أت تااااأتي عواحاااادة ماااان افتراءاتااااك وأعاطيلااااك 
الاادرر أو  يرةااا ماان مولفاااا أةاال ةاا ه الاادعوة ولاان  ودعاو ااك الكا عاال علااى الشاايخ ماان ةاا ه

 تجد إلى  لك سبيالً .

ومعلااوم أت ماان  قلااد الناااس فااي الماادو أو الاا م فلاايم ةااو علااى عصاايرة ماان أمااره ولاا لك 
لماااا  كااار اعااان القااايم رحماااه اللاااه قصااال الرفيااال عااان عمااارو الدوساااي وقدوماااه إلاااى مكااال وتلقاااي 

وساالم  قااوه مااا زالااوا عااي حتااى و ااع  فااي  شااياطين قاار ل لااه  ح رونااه النبااي صاالى اللااه عليااه
حتااى د أساامل كالمااه لكاان لمااا أراد اللااه عااه الخياار والسااعادة اسااتمل إلااى  (1)أ نااّي الكرساا  

النبي صلى الله عليه وسلم ود ل ا سالم قلبه لما  كرةا اعن القيم قاه وفيها مان الفائادة أت 
لاااه أت الرفيااال لاااو قلاااد قر شااااً ا نساااات ماااا  قلاااد النااااس فاااي المااادو أو الااا م .  قصاااد رحماااه ال

عاا 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 .

 راب له دليالً ومن  كن الا                      

  مرُّ عه على ْجَيْ  الكالبْ                              

: فعلياااااه أت ةااااا ه الفرقااااال الوةاعيااااال أ رااااار  رااااار علاااااى  81قااااااه التجااااااني فاااااي صااااافحل 
المسلمين ود ن ا سالم من اليهاود والنصاار  ألت اليهاود والنصاار  فاإت العاداوة عينناا وعيانهم 

عااد وأمااا علماااء ةاا ه الفرقاال فااإنهم  حااارعوت المساالمين  اعتاال وقد ماال ووا ااحل ماان قباال وماان ع
عاسااام ا ساااالم عالااادراةم والااادنانير عالرشاااوة لنشااار عقيااادتهم الفاسااادة ولكااان عيااانهم وعاااين د ااان 

 ا سالم ععد المشرقين .

: نقولااااك قاتلاااك اللااااه أ هااااا الملحااااد كياااا  تجعاااال ماااان دعااااا إلااااى توحيااااد رب  الجوووو ا 
ن الشار  وشاوائبه وماا  قارب إلياه وأمارةم عتقاو  اللاه العاالمين واتبااع سايد المرسالين عنهايهم عا

                                      
 الكرس  : القرن .  (1)
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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 

ى اليهااود والنصااار  ؟ جواعااك الساالم فماان ةاام المساالموت عنااد  الاا  ن تمياالةم وتف االهم علاا
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 َسرَّه وأفرحه حيث علغ منك  ا ل مبلاه .

و لهااام الااا  ن المسااالموت فرقتاااك التجانيااال ال اااالل ماااا زالااا  تكااارر الخنااااء وا طاااراء والماااد 
 بناااااوت القبااااااب علاااااى القباااااور و ساااااتايخوت عااااااألمواا و عتقااااادوت وحااااادة الوجاااااود و َااااادَّعوت فاااااي 
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 

م تهتاااادي عاااه لعلماااا  أناااك أناااا  وأشاااباةك ماااان أع ااام الخراااار علاااى ا سااااالم تميااال عااااه وعلااا
 والمسلمين وأنك كما  قاه :

 وكن  امرءاً من جند إعليم فارتقى               

 عي الدةُر حتى صار إعليم من جندي                              

نيل مااان : وإلااايكم ماااا صااارحوا عاااه فاااي كتااااب الااادرر السااا 81 ااام قااااه األفاااا  فاااي صااافحل 
تصاار حاتهم الخبيخاال ازتااي : إنهاام صاارحوا عااأت ماان توساال عساايدنا محمااد فقااد كفاار وقااد تااواتر 
 لاااااك عااااانهم وكااااا لك  منعاااااوت ز اااااارة قباااااره الشااااار   وطلاااااا الااااادعاء والشااااافاعل وادستساااااقاء 

 وادستاا ل منه وة ه األشياء كلها  اعتل شرعاً .

 أتياه الباطال مان عاين  د اه  : أن  تنقل من كتااب البعار لادحالت كأناه قارآت دالج ا  
ود ماان  لفااه وسااابن وعيناا   لاااك والتوساال أ  ااااً ساابن الكااالم علياااه وأنااه عدعااال لاايم عكفااار  
كااا لك الل اااارة سااابن الكاااالم فيهاااا د أماااا طلاااا الااادعاء والشااافاعل وادستساااقاء فكااال  لاااك د 

 اراً ف االً  جوز طلبه من األمواا د األنبياء ود  يرةم ألنهم د  ملكوت ألنفساهم نفعااً ود 
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 : 

 . 1 جلء 0مجلد  10. الدرر السنيل ص وقوله إني أكفر من توسل عالصالحين 

ه أعاا عااطين رحماه اللاه فاي امتنااع طلاا الادعاء مان النباي صالى اللااه قااه الشايخ عباد اللا
 عليه وسلم عقاًل وشرعاً .
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قاه : أما امتناعه عقالً فهت النبي صلى اللاه علياه وسالم ميا  قااه اللاه تعاالى : ) ْإنَّاَك 
إت محمااداً َميّْا   َوْإناَُّهاام مَّيّْتُاوَت ( . وقاااه أعااو عكار ر ااي اللاه عنااه : " ماان كاات  عبااد محماداً فاا

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 وعرسااوله 
ممااان ععااادةم د  اااأتوت إلاااى قباااره  رلباااوت مناااه أت  ااادعو لهااام و ستساااقي لهااام و ستنصااار لهااام 

أت ةااا ا ممتنااال ععاااد موتاااه ولااام  اااأا أحاااد مااانهم  ساااتفتيه فاااي قباااره فاااي مساااائل كخيااارة  لعلمهااام
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 

 . 710ص  9جلء . إلى آ ر كالمه من الدرر السنيل 

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 الجااواز وا عاحاال . قاااه شاايخ ا سااالم أعااو 

ه اللاااه : والرلاااا مااان النباااي صااالى اللاااه علياااه وسااالم ععاااد موتاااه وفاااي مايباااه لااايم العبااااس رحمااا
مشاااروعاً قاااط ولكااان كخياااراً مااان النااااس  ااادعو الماااوتى والااااائبين مااان الشااايو  و يااارةم فتمخااال لاااه 
الشااياطين وتق ااي ععاا  م رعااه لت االهم عاان ساابيل اللااه كمااا تفعاال الشااياطين ععباااد األصاانام 

أ  لهاام وةاا ا كخياار  وجااد فااي زماننااا و ياار زماننااا . ماان وعباااد الشاامم والقماار تخاااطبهم وتتاارا
 . 048صفحل  9الدرر السنيل جلء 

طلااا الحااوائي  –أي الشاار   –أمااا ادسااتاا ل فقاااه اعاان القاايم رحمااه اللااه : وماان أنواعااه 
من الموتى وادستاا ل عهم وة ا أصل شر  العالم فإت المي  قد انقرال عملاه وةاو د  ملاك 

ف ااالً عماان اسااتااث عااه وسااأله أت  شاافل لااه وةاا ا ماان جهلااه عالشااافل  لنفسااه نفعاااً ود  ااراً 
والمشاافوع عنااده فإنااه د  قاادر أت  شاافل لااه عنااد اللااه إد عإ نااه . قاااه ععاا  المحققااين : لااو 
جااااز طلاااا الشااافاعل مااان الميااا  والاائاااا لماااا صاااار لنفاااي الشااافاعل فاااي القااارآت معناااى كقولاااه 

دَّ عَايهال  ْفياْه َودَ ُ لَّال  َودَ َشاَفاَعل  ( . . إلاى آ ار كالماه رحماه  تعالى : ) مّْن قَابهاْل أَت  َاأهْتَي  اَاوهم  
 . 109الله . من الجامل الفر د صفحل 

 فقد تبين عرالت قوله : وة ه األشياء كلها  اعتل شرعاً وأت األمر عكم  لك .

: و صاارحوت عل ااارة مسااجده فهاال د  علمااوت أت شاار   81 اام قاااه األفااا  فااي صاافحل 
د عشااارفه صااالى اللاااه علياااه وسااالم وةااال قبااال ح اااوره فاااي ةااا ه البقعااال المباركااال  عااار  المساااج
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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 يماااً  لياان عقاادر العبااد المع اام 

 .قدره عند رعه والمحبوب المكرم 

: نعاام  صاارحوت عل ااارة المساجد وماان زار المسااجد ساالم علاى النبااي صاالى اللااه الجو ا  
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 .

للاه : وإ ا جااء السافر قاه ا مام عبد العل ل األوه عن ا مام محماد عان ساعود رحمهام ا
المشروع لقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسالم للصاالة فياه د لا  ز اارة القبار تبعااً ألنهاا 
 ياار مقصااودة اسااتقالدً . وحينةاا  فالل ااارة مشااروعل مجماال علااى اسااتحباعها عشاارط عاادم فعاال 

 . 81مح ور عند القبر . إلى آ ر كالمه من الهد ل السنيل صفحل 

ا ماااام عباااد العل ااال ةااا ا انحااال عناااه ا شاااكاه فاااي ةااا ه المساااألل وعااار  مااان َفْهاااَم كاااالم 
 تلبيم ةودء الرااة على الشيخ وأتباعه وزورةم وك عهم .

أمااا التشااد د فااي مناال تع يمااه فااإت كااات التع اايم الاا ي  ااووه إلااى ا طااراء والالااو والشاار  
ه جاال وعااال كمااا فااي ورفعااه صاالى اللااه عليااه وساالم فااو  منللتااه المنللاال التااي د تلياان إد عمرساال

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 .

تباال وُ سااتهات عااأمره فالاا ي  عتقااد أمااا إ ا كااات التشااد د فااي مناال تع يمااه أد  حااا ود  ُ 
 لااك عنااد الوةاعياال زنااد ن  ااا ملاابم  ااا مفتااري حيااث زعماا  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 
والشفاعل وادستساقاء وادساتاا ل عأرعاعهاا أم ودعا إلى عناء القباب على القبور وطلا الدعاء 

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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: وأ  اااً  منعااوت الصااالة عليااه و عاااقبوت المصاالي عليااه عقوعاال  81 اام قاااه فااي صاافحل 
 تل المصلي عليه ظلماً وعدواناً .شد د وقد  ب  في تار خهم حتى ق

نقاااوه  هاااوت علاااى كااال أحاااد إ ا لااام  خااا  اللاااه أت  بهااا  و فتاااري و كااا ب الجووو ا  : 
والناااس د  ُعرااوت عاادعواةم فااال عااد ماان البيناال ونحاان د ناار  معااك شاايء مااا ةااو إد البهتااات 

النقال مان وليم في مولفاا الشيخ وأتباعه ما تتعلن عاه ود ماا تاأنم عاه فماا ةاو إد ادفتاراء و 
 المفتري .

ال ي  منعه الوةاعيل  ا أفا  رفل الصوا عالصالة على النباي صالى اللاه علياه وسالم ععاد 
األ ات كمااااا  فعلااااه أةاااال األمصااااار فهاااا ا  نكرونااااه ألنااااه مبتاااادع محاااادث فااااي القاااارت الخااااامم 

 والسادس .

ها في ومشروعيل الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم سراً وجهراً  ستحبونها و وجبون
 الصالة و روت أنها من جملل أركانها كما في األصوه الخال ل و يرةا .

أمااا أت  قتلااوا المصاالي عليااه فساابحات اللااه مااا أ ساار البهتااات عنااد  ومااا أساارعك إليااه ومااا 
 أجرأ  عليه ومن ال ي  صدقك في ة ا ؟

ممااان   ااام قااااه الملحاااد :  ااام صااارحوا عاااأت الرعاعااال فاااي عيااا  الخاطةااال أي اللانيااال أقااال إ مااااً 
 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  فهاا ا ةاو أكباار اسااتنقاص 

الرفياال إ ا لاام  كاان سااباً عنااد اللااه وعنااد كافاال المساالمين وماان سااا نبياااً فقااد  وتخفااي  لقاادره
 تأعد كفره ود تقبل توعته شرعاً كما  كرنا و ير  لك راجل ما صرحوا عه في ت ليفهم .

: أماا قولاه : عصااي ةا ه  يار مان محماد فقاد تقادم الكاالم علاى ةا ه الفر ال  الج ا 
 محمد عن عبد الوةاب .من كالم الشيخ عبد الله عن الشيخ عن 

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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نق  قاااه الشاايخ سااليمات رحمااه اللااه : فصاال  اام قاااه الملحااد : وماان  لااك أنااه كااات  تاا
النبي صلى الله عليه وسلم كخيراً ععباراا مختلفل منهاا قولاه : إناه طاارل عمعناى أت  ا ال أماره 
أنه كالرارل ال ي  رَسل إلى أناس في أمر فيبلاهم إ اه  ام  نصار  ومنهاا قولاه : إناي ن ارا 
في قصل الحد بيل فوجدا فيها ك ا وك ا ك عه إلى  يار  لاك مماا  شابه ةا ا علاى أت أتباعاه 

علوت  لك أ  اً و علم ع لك و  هرعليه الر اء عه حتى كاات عع اهم  قاوه : عصااي  يار  ف
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 .

ن  صادوت عان سابيل اللاه مان : الله أكبر على ةودء المالحدة ال   والج ا  أن يقال
آماان و باونهااا عوجاااً فااإت ةاا ه األكا  ااا د  متااري كاال عاقاال أنهااا كاا ب وقااد أجاااب عنهااا 
الشااايخ عباااد اللاااه عااان الشااايخ محماااد رحماااه اللاااه فاااي الرساااالل التاااي صااانفها ععاااد د اااوه مكااال 
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 ااوات الشااياطين تنفيااراً للناااس عاان ا  عااات   ااالص التوحيااد للااه عالعبااادة إلااى آ اار  

 كالمه .

 عنااي الشاايخ محمااد عاان عبااد  –: وأر  عع ااهم وفاتااه  82الملحااد فااي صاافحل   اام قاااه
عقولاااه : عااادا ةاااال  الخبياااث وأسااااس عقيدتاااه ةاااو ادساااتخفا  عقااادر  –الوةااااب رحماااه اللاااه 

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومساواته مل  يره .

اماك : تسميتك للشايخ أناه الخبياث مياراث مان أعاداء الرسال واألنبيااء وةاو أم الج ا 
والحكم العده ال ي د  جور سبحانه  حكم عينكما وةو عال جال القائال : " مان عااد  لاي 
ولياااً فقااد عااارزني عالمحارعاال " ألنااك رال عهاا 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 

 يد .القاسم عن محمد الجن

: سااو  أنقاال ةنااا كااالم الشاايخ عبااد اللااه عاان الشاايخ محمااد عاان عبااد الوةاااب  الجوو ا 
 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 
م صاحبها على القانوت الشرعي والمانهي القاو م المرعاي إد أنناا عالقلا والجوارو مهما استقا

د نتكل  له تأو اًل 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 

 . 17. من الهد ل السنيل صفحل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

أمااا دعااو  انتساااعك وحلعااك إلااى الجنيااد فحاشااا وكااال وأ اان الخاار  ماان الخر ااا . والجنيااد 
رحماااه اللاااه لاااو كاااات حيّااااً لعاد تاااه أشاااد العاااداوة ألت د ناااه التوحياااد الااا ي علياااه الشااايخ محماااد 

هااااود وأتباعااااه وأناااا  عاااادو الموحااااد ن . أت نااااه  ر ااااى عتكفياااار  أةاااال ا سااااالم وتف اااايلك الي
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 .

: ولكننااا نصاافهم عالنعاا  الاا ي ةااو صاافل مالزماال لهاام وأعاااله   89 اام قاااه فااي صاافحل 
ماااد عااان عباااد الوةااااب ومااان اتبعاااه وقاااد سااابقنا علاااى  لاااك العلمااااء العااادوه مااان عهاااد كفااار مح

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 .

وأتباعااه لمااا اسااتحو  عليااك الشاايرات وقاااد  إلااى  : ةااات عليااك تكفياار الشاايخ الجوو ا 
 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 حقاااً 
 وأي وزت لتعد لك أو ت ليلك .

د وأةله من التكفيار و ياره وأما إقرار  عتقليد  لاير  في ة ه األمور الع يمل في ادعتقا
فها ا ممااا نُانَابَّااه عليااه مان ا تاارَّ عااك وأنااك علاى  ياار عصاايرة ماان أمار  وليتااك لمااا صاارا أعمااى 
قلادا عصايراً ولكناك قلادا عميااات مخلاك وأ ال سابيالً وةاا أناا  ت ال مان قلاد  فاإلى اللااه 

 المشتكى من نرن الرو ب ل وتصدر الجهاه واد ترار عأئمل ال اله .

: كمااا أت علماااء ةيةاال أنصااار ةاا ه الفرقاال المعتللاال عاان الساانل  74فحل  اام قاااه فااي صاا
المحمد ل المصرفو ل قد فاا عليهم فهم معناى كخيار مان المساائل العلميال منهاا أنهام  نفاوت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 (33) منبر التوحيد والجهاد

 معاول الحق تهدم بنيان الباطل
 

الوساااطل وأت األصاال فااي الوساااطل ةااو ساايدنا جبر اال عليااه السااالم ماال نبينااا محمااد صاالى اللااه 
 عليه وسلم .

 نفونهاااا ةاااي ماااا  تخااا ه عبااااد القباااور واألصااانام زاعماااين أنهاااا : الوسااااطل التاااي  الجووو ا 
تقااارعهم إلاااى اللاااه عاعتباااار أنهااام أوليااااء ووجهااااء ومقرعاااوت عناااده فقاااد ز ااان لهااام الشااايرات  لاااك 
وحسَّنه عأت سوَّه لهم أنكم أحقر من أت تخاطبوا الملاك األع ام عحاوائجكم وتباشاروا ساواله 

وساااااائط مااااان المقااااارعين عناااااده كاألنبيااااااء  ألنكااااام أةااااال  ناااااوب وعياااااوب فااااااجعلوا عيااااانكم وعيناااااه
والمالئكااال واألوليااااء فهااام  قرعاااونكم إلياااه و شااافعوت لكااام عناااده و رفعاااوت إلياااه حاااوائجكم وةااا ا 

 ععينه ةو اعتقاد أةل ا شرا  من قوم نوو إلى وقتنا ة ا .

وإعلااايم اللعاااين أتاااى عهااا ا الكياااد لبناااي آدم لعلماااه أناااه قااالَّ أت  ريعاااه أحاااد مااانهم عإنكاااار 
ب عل وجل أو دعو  شار كاً لاه فاي الخلان والتادعير والارز  وإنماا جااء عها ه الحيلال وجود الر 

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 

و يرةم تتبرأ ممن اتخ ةا من دوت الله كما أنها د تملك لاه نفعااً ود  اراً  األنبياء والمالئكل
 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  
ث  رفعوت حوائي الناس إليهم فها ا التشابيه الملعاوت كالوجهاء والمقرعين عند ملو  الدنيا حي

 ةو ال ي أوقل عباد القبور واألصنام عما أوقعهم فيه .

ةاام إ ا فعلااوا  لااك  ااروت و ساامعوت عنااد القبااور واألصاانام عجائااا وتق ااى لهاام ععاا  
 الحوائي وكل ة ا إنما  فعله الشيرات فتنل لهم ليلدادوا  روراً في شركهم و اللهم .

وجل ح رنا من الشيرات  ا ال التحا  ر ألناه  ادعو النااس إلاى عبادتاه مان دوت  ورعنا عل
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 

لااام ةااا ا فالعباااادة إنماااا تصااادر عااان تألُّاااه القلاااا وةااا ا التألاااه عااان إلههااام الحااان سااابحانه . إ ا عُ 
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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جهم عاان طااور العبود اال التااي  قارنهااا العجاال المرساالين والمالئكاال واألولياااء والصااالحين د تخاار 
 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 

الوسااائط المخلوقاال وإت كااانوا أنبياااء ومالئكاال حيااث  علاام  وجاال وعااين مااا  تخاا ه ماان دونااه ماان
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 .

إنما أتي من عدم معرفل ما  قدر عليه المخلو  وما د  قدر عليه مما ةاو مخات  وةو 
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 

عبود ل له د  ستريعه المخلو  ود  قادر علياه ألناه  حتاا  إلاى تاأ ير  إد الرب عل وجل وةو
 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 
 ا طيبل عها نفوسهم .لهم و لوا وع لوا أموالهم من ال عائ  والن ور و يرة

وةودء  قولوت فاي الناار : ) تَاللَّاْه ْإت ُكنَّاا َلْفاي َ ااَله  مُّبْاين  د ْإ ه ُنَساوّْ ُكم عْاَربّْ الهَعااَلْميَن 
( وة ه التسو ل ةي ما حصل فاي قلاوعهم مان اعتقااد تاأ يرةم ومعلاوم أناه  صاير عها ه الكيفيال 

لااُّ العباادة ود  صال  مناه شايء لايار اللاه  إله  عني مألوه عالحا والخ وع والا ه الا ي ةاو
 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 

باااه عالمحبااال والااا ه والخ اااوع والخاااو  عحصاااوه مر وعاااه أو دفااال مرةوعاااه فإناااه  ميااال إلياااه قل
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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و متنقصاااً لهنبياااء والموحااد الاا ي د  قصااد عتألااه قلبااه عهاا ه العبود اال سااو  رعااه لاايم ةاا
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 
بونه أ  اً عخال  من اعتقد فيهم ما ليم مان شاأنهم فهو  حبهم في الله د مل الله وةم  ح

ود ا تصاصااهم ود  سااتريعونه عاال  خاات  عااه رب العااالمين فإنااه وإت زعاام حاابهم فهااي محباال 
شااركيل ةاام  تباارأوت منااه ألجلهااا و عادونااه أشااد العااداوة وةاا ا سااو   حصاال  ااوم القياماال لماان 

 تعلن عاير الله .

ع  والنااا ر وادساااتاا ل وادساااتعانل وادساااتعا ة فالااادعاء والخاااوا  والرجااااء والمحبااال والااا 
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 .

 ة ا . فه ه الوساطل  نكرةا الوةاعيوت وة ا أصل الد ن . والقرآت كله في عيات

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  اااً : 
يتااه فماان أ باا  وسااائط عااين اللااه وعااين  لقااه كالحجاااب الاا  ن  كونااوت عااين الملااك وعااين رع

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  حااوائي الناااس لقاارعهم ماانهم والناااس  سااألونهم أدعاااً ماانهم أت  باشااروا سااواه الملااك أو 

لااابهم مااان الوساااائط أنفااال لهااام مااان طلااابهم مااان الملاااك لكاااونهم أقااارب إلاااى الملاااك مااان ألت ط
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 

د ن المشركين عباد األو ات كانوا  قولوت : إنها تما يل األنبيااء  تتسل له ة ه الفتو  فإت ة ا
والصاااالحين وأنهااام وساااائل  تقرعاااوت عهاااا إلاااى اللاااه . وةاااو مااان الشااار  الااا ي أنكاااره اللاااه علاااى 

 . 9مجلد  720النصار  . . إلى آ ر كالمه رحمه الله . من الدرر السنيل صفحل 
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 اال عليااه السااالم ومحمااد صاالى اللااه أمااا اسااتدده ةاا ا الملاابم المفتااري . عوساااطل جبر 
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 

أما ة ه الخانيال فاال  ة ه الوساطل من تلك ومعلوم أت الوةاعيل  نكروت الواسرل عالمعنى األوه
 عد منها ونفيها إنكار للد ن كله لكنك ملبم أفا  .

 م إت دافل عن القباب التي على القبور وشّنل على الوةاعيين إنكارةم  لاك مال أت عنااء 
 القباب محرم وةو من أع م الوسائل إلى الشر  .

أناا  المعتللاال : ولل ااادة ا   اااو وتأ يااد مااا تقاادم وإ باتااه ر اام  77 اام قاااه فااي صاافحل 
ال ااالين عاان الساانل المحمد اال والمحااارعين لهااا نسااتده عمااا  ااأتي فااي جااواز عناااء القباااب علااى 

) َوأَمَّاا  18أحباب الله قاه الله تباار  وتعاالى فاي محكام كتاعاه العل ال فاي ساورة الكها  آ ال 
تَاهُ  َكنال  لَُّهَماا وََكااَت أَعُوُةَماا َصااْلًحا ( از ال   الهْجَداُر َفَكااَت لُْااَلَمايهْن  َْتيَمايهْن فْاي الهَمْد نَاْل وََكااَت َتحه

و كرةاااا  ااام قااااه : وفاااي طَيّْاااه  فهااام  باااوا معرفااال المخلاااو  لعلااام الاياااا و لاااك معرفااال تليااان 
عالمخلو  في حدود معينل ومما  خب   لك و ده عليه ةي قصل سايدنا موساى علياه الساالم 

من طايّْ ماا  كار فاي القصال دليال  اعا   مل سيدنا الخ ر التي أ  نا منها ة ه النب ة وأ  اً 
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 

راس وال اياع ن اراً لتقاد ره وقيمتاه عناد البناء على الكنل تميلاً وإظهاراً للمحل  و  من ا ند
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 .

وه الكتاااب أت  : ةاا ا اللاابم والخلااط والتخباايط  لياان عااك وساابن وعيناا  فااي أالجوو ا  
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 كخيااراً وةااا ةااو  ا قااد قاارا عااك عينااه عهاا ه النياعاال الع يماال عنااه ومااا أرا  إد 
وقااد ظنناا  أت الجااو  اااال لااك فأعشاار  ااا عااادو اللااه عمااا  سااوو  فاااإت كلماال اللااه ةااي العليااااء 
والقااائم عهااا ةااو المنصااور وحاالب اللااه ةاام الاااالبوت . وليحمااد اللااه ماان ماانَّ اللااه عليااه عمعرفاال 

 ا عاار  حااه ةاا ا ال اااه وأمخالاه وصااحي  أناه مااا  بلااغ األعاداء ماان جاةال مااا  بلااغ التوحياد إ
الجاةاااال ماااان نفسااااه فااااان روا عمااااا ا  اااالعم أنااااو  ماااان سااااماةم المعتللاااال ال ااااالين عاااان الساااانل 
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المحمد اال المحاااارعين لهاااا  ااار م أناااوفهم عالقبااااب علاااى القباااور و ساااتده عكنااال الاالماااين صااافر 
 الخلن  علم الايا ة ه ع ائل جنود إعليم وحلعه .اليد ن فأ ن ة ا من ة ا وعأت عع  

فنقااوه : مااا قصااد  أ هااا الملاابم عانتفاااع الحااي ماان المياا  إ ا كااات عماااه  ر ااه منااه كمااا 
قصاال الاالمااين وأعيهمااا فلمااا ا تسااتده عاا لك علااى عناااء القباااب علااى القبااور ونحاان نعلاام أنااك 

فاعل وادستسااااقاء ملاااابم وكالمااااك الساااااعن  شااااهد عاااا لك فإنااااك  كاااارا طلااااا الاااادعاء والشاااا
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 لهاا ه المرالاا الشااركيل 
الجاةليااال د  ااام لاااو سااالمنا أناااك صااااد  وأت ماااراد   اااو  ادنااادراس وال اااياع ودليلاااك قصااال 

لما ا لم نقل  بنى فو  القبر جدار  عني كما فعل موسى علياه الساالم ةا ا ةاو الوجاه الكنل ف
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 

مساااألل مساااألل قيااااس كيااا  والنصاااوص عاااالمنل مااان البنااااء علاااى القباااور جليااال القيااااس لاااو أت ال
 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 
رساوه اللاه صالى اللاه علياه وسالم أد أدع تمخاادً إد  الله عنه : أد أععخك علاى ماا ععخناي علياه

 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 
اله عقباره فساوي فقااه : سامع  رساوه اللاه صالى اللاه علياه الروم فتوفي صاحا لنا فأمر ف ا

وسااالم  اااأمر عتساااو تها . وقاااد أمااار عاااه وفعلاااه الصاااحاعل والتااااععوت واألئمااال المجتهااادوت . قااااه 
 الشافعي في " األم " : ورأ   األئمل عمكل  أمروت عهدم ما  بنوت على القبور .

صاالى اللااه عليااه  كاا لك حااد ث جاااعر ر ااي اللااه عنااه الاا ي فااي صااحي  مساالم " نهااى
 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 اااث : وألنهاااا أسسااا  علاااى معصااايل الرساااوه لنهياااه عااان البنااااء عليهاااا وأماااره عتساااو تها . 

ياار محتاارم وةااو أولااى عالهاادم فبناااء أساام علااى معصاايل ومخالفتااه صاالى اللااه عليااه وساالم عناااء  
من عناء الااصا قرعاً وأولى من ةدم مسجد ال رار المأمور عهدماه شارعاً إ  إزالال المفسادة 

 . 00د  00أع م حما ل للتوحيد . انتهى من الهد ل السنيل صفحل 

وقاااه الشاايخ عبااد الاارحمن عاان حساان رحمااه اللااه فااي جااواب لااه : قاااه : وعناااء القباااب 
عبادتهااا والخ ااوع لهااا والتاا لل والتع اايم وسااوالها مااا د  قاادر عليااه إد  وإسااراجها وساايلل إلااى

 الله . . إلى آ ر كالمه .

وقااااه الشااايخ محماااد عااان عباااد اللريااا  والشااايخ ساااليمات عااان ساااحمات ععاااد حماااد اللاااه 
والصاالة علاى رساوله صالى اللاه عليااه وسالم . أماا ععاد فها ا شاايء  ساير فاي كتااب اللاه وساانل 

وسلم وكالم األئمل في وجوب ةدم القباب والبنا ااا التاي علاى القباور رسوله صلى الله عليه 
وعياااات أنهاااا مااان أع ااام الوساااائل والااا رائل المف ااايل إلاااى الشااار  ونحااان وللاااه الحماااد فاااي  لاااك 

 . 0مجلد  728متبعوت د مبتدعوت . إلى آ ر كالمهم . من الدرر السنيل صفحل 

فها ا تااعل ألصالك فاي معتقاداا أما استددلك ععلم الايا للمخلو  في قصل الخ ر 
التجانياال وساابن وعيناا   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 : ) 

اارْي (  قااوه : كااات عبااداً مااأموراً فم ااى ألماار اللااه . وقاااه اعاان إسااحن : ومااا  َوَمااا فَاَعلهتُااُه َعاانه أَمه
 فعلته عن أمري ما أر   أجمل ما فعلُته عن نفسي .

وقد قاه اعن جر ر قبل  لك على از ل : وما فعلُ   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  

 . 1مجلد  81جلء  1صفحل 

َناُه ْمن لَُّدنَّا ْعلهًما (  عناي الخ ار فكيا   ساتده  و د ة  ه األقواه قوله تعالى : ) َوَعلَّمه
 ع لك على علم الايا ود  قاه : الخ ر  علم الايا ولكن ة ه أشياء علمه الله إ اةا .

: ود  قاوه أت كال النااس عناد اللاه فاي منللال واحادة إد  70 م قاه الملحد في صفحل 
يااً أو شايوعياً أو وةاعيااً وحتاى اليهاود والنصاار   عتقادوت التفااوا عاين النااس وةو جااةاًل و ب

ولاا 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 
 للكعبل فإنه ُمعهتَاَقداً فيه ومتوسل عه و تفاءلوت عه الخير . وعينوه أةله  ادماً 

ال ي  منل البناء على القبور امتخاادً ألمار اللاه ورساوله صالى اللاه علياه وسالم  الج ا  :
د  للمااه ماان  لااك أت  كااوت الناااس عنااده عمنللاال واحاادة . والتفاااوا الصااحي  والفاار  الع اايم 

دم القباااب  ااا ملاابم والموحااد لاايم الفاار  عنااده فااي عااين الناااس ةااو الاا ي  عتقااده ماان أماار عهاا
 ظواةر األمور فهو  متخل أمر الله وأمر رسوله مل وجود الفرقات الع يم في قلبه .

والحماااد للاااه الااا ي ف اااحك حياااث لااام تجاااد دلااايالً للبنااااء علاااى القباااور ععاااد اساااتددلك 
ئهم ورساااالهم عالبناااااء علااااى الكناااال إد اليهااااود والنصااااار  حيااااث  كاااارا أنهاااام  توساااالوت عأنبيااااا

والقسيساااين والرةباااات وصاااد  رساااوه اللاااه صااالى اللاااه علياااه وسااالم حياااث قااااه فاااي الحاااد ث 
الصحي  : " لتتبعّن سنن من كات قبلكم ح و الق ة عالق ة " فخيبال لاك أت كاات أئمتاك مال 
دحالت وشيعته اليهود والنصار   م لم تكت  عه ه الف ائ  حتى صارا عماا  فعال فاي زمان 

 ل والتبر  وادعتقاد في الاالم فأي  لي ععد ة ا ؟الجاةليل من التوس

ععد أت تبج  عكتاعه المشةوم قااه : وأماا القصاد مان  لاك كلاه  71 م قاه في صفحل 
ةو محو وسحن ومس  عقيدة محماد عان عباد الوةااب عان قلاوب الماومنين الموحاد ن أةال 

دة ةااي التاي قاد أةلااك د إلاه إد اللاه محماد رسااوه اللاه صالى اللاه عليااه وسالم وأت ةا ه العقيا
عهاااا كخياااراً مااان األمااال المحمد ااال وأ ااارجهم عهاااا مااان ناااور ا  ماااات وناااور العقيااادة الساااليمل وةاااي 
عقياادة الساال  الصااال  النجياال التااي كااات عليهااا نبينااا محمااد صاالى اللااه عليااه وساالم وأصااحاعه 

 الكرام إلى عقيدته التي ةي عقيدة الكفر وال اله .

كفيتناااا الموونااال فهاااا أنااا  تاادعو إلاااى ماااا كاااات علياااه أقااوه  اااا عااادو نفساااه قااد   الجووو ا  :
اليهود والنصار  وأةل الجاةليل ومعلوم أت ة ا  د ما كات عليه النبي صلى اللاه علياه وسالم 
وصااااحاعته ر ااااوات اللااااه عليمااااه وماااان تاااابعهم عإحسااااات فااااي ادعتقاااااد و كفااااي كالمااااك الساااااعن 

 وف يحتك لنفسك .

ومسااا  عقيااادة محماااد عااان عباااد  أماااا ماااا أظهرتاااه فاااي قصاااد  ونيتاااك مااان محاااو وساااحن
الوةاب فه ا أع م المحارعال لاد ن ا ساالم الا ي ةاو عقيادة محماد عان عباد الوةااب حياث 
لم  أا عشيء من عنده قاه تعالى : )  ُرْ ُدوَت لُْيرهْفاُووا نُاوَر اللَّاْه عْاأَفاهَواْةْهمه َواللَّاُه ُماْتمُّ نُاورْْه َولَاوه  
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كاالم الحشاشاين . وإت كنا  تقادر علاى إطفااء ناور الشامم َكرَْه الهَكااْفُروَت ( وكالماك  شابه  
 فسو  تقدر على إطفار نور ا سالم .

 اااام قاااااه : والحمااااد للااااه رب العااااالمين أننااااي ازت قااااد ساااااعدني الحاااا  وأعااااانني الوقاااا  
عالحصوه على ما كن  أعحث عنه وأسعى في طلبه وأجد وأجتهد من ورائه وفي سبيله وةاو 

ماد عان عباد الوةااب النجادي التميماي الفاسادة الباطلال التاي جا ور وأسااس ومنبال عقيادة مح
ليم لها عالقل عد ن ا سالم كما  كرنا فها إنني ازت أ هاا األ اوات أقصاد لكام الاداء القاتال 
عاااال والمهلااااك لجمياااال األماااال المحمد اااال الخير اااال فااااي مشااااار  األرل وماارعهااااا لكااااي أ اااار  

الماااومنين الموحااااد ن ليكاااوت جرحاااااً الصاااد د المنااااتن والمخباااىء والمدسااااوس عااان المساااالمين 
وا حاً مكشوفاً وأنتن من جيفل الخناز ر والخيل والبااه والحميار وماا إلاى  لاك إد للوقاو  
فااي صاا  رسااوه اللااه صاالى اللااه عليااه وساالم وعاادم تاار  جانبااه م اااماً ماان أجاال ةاا ا المساام 

ماااا  سااابا المسااام ولحما ااال أمتاااه التاااي ةاااي  يااار أمااال أ رجااا  للنااااس ووقا تهاااا مااان الوقاااوع في
  ا الله ورساوله وشاقاوة الادار ن ولتقو ال البرةاات وإ بااا الحجال أعلان وأقاوه : إت محماد 
عاان عبااد الوةااااب قااد أ ااا  عقيدتااه الباطلاال التاااي أ اال عهاااا األماال ماان أكبااار جاسااوس عاااالمي 
عر راااني وأكباار دليااال ةااو اساام وعناااوات الكتاااب ازتااي " مااا كراا مسااتر ةمفاار " الجاساااوس 

د ا سااالميل وةااو صاااحا الماا ةا الوةاااعي الاا ي نسااا مااو راً لمحمااد البر راااني فااي الاابال
 عن عبد الوةاب . نقله إلى العرعيل الدكتور   .   .

: ةاا ه ةاي الاادرة المفقااودة وال ااالل المنشااودة وجاادةا التجاااني فهااو  بشاار عهااا  الجوو ا 
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 
أنفسااااهم ماااان البر رااااانيين و ياااارةم أت عقياااادة الشاااايخ أععااااد شاااايء عمااااا  قااااوه ةاااا ا الملحااااد . 

الكفر وعقيدة الشيخ د ن ا سالم الخال  فكي   ساتورد د ان  فالبر رانيين ليم عندةم إد
ا سااااالم ماااان الكفااااار ولكاااان ةااااو  ر ااااد أت  لاااابم علااااى الجهلاااال فلاااا لك جعاااال ةاااادم القباااااب 
واأل رحل من األماور التاي و اعتها وزارة المساتعمراا البر رانيال  فسااد ا ساالم والمسالمين 

لاااوزارة  رااال دقيقااال ألت  نفااا ةا : قااااه الساااكرتير : لقاااد و اااع  ا 00فقاااد قااااه فاااي صااافحل 
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 

المسالمين فاي والسعي لخلل طاعل الخليفل وةدم القبااب واأل ارحل واألمااكن المقدسال عناد 
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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 .

وأظناااااه قاااااد تباااااين للقاااااار ء تلبيساااااه وكياااااده وةاااااو أت القبااااااب واأل ااااارحل مااااان مقدسااااااا 
 ء ا سالم من الكفار وة ا ةو مراد ة ا القبوري ال اه .المسلمين وأنه د  هدمها إد أعدا

ود  ساااااتبعد أت ةااااا ا الكتااااااب مااااالور قاااااد ألفاااااه أعاااااداء ا ساااااالم ةااااا ا التجااااااني أو  ياااااره 
ليستخفوا عه ال  ن د  وقنوت وإت لم  كن ك لك  عني أت ة ا الجاسوس ةاو الا ي ألفاه فاال 

تا  إلى كالم فهو جلي وا ا  لكان  راعل فعداء ةودء الجواسيم والمستشرقين للد ن د  ح
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 .

د  بااا  عماااا د  ااادع مجاااادً للشاااك أت محماااد عااان عباااد : وقااا 00 ااام قااااه فاااي صااافحل 
الوةاااب عماايالً لااوزارة المسااتعمراا البر رانياال ولاايم لااه د ناااً  تاادني عااه عاال ُ ساايّْره مسااتر ةمفاار 

 حيث شاء .

: ونكتفاااي عماااا تقااادم فبهااا ا  و ااا  مااان الااا ي تقااادم عاااأت عقيااادة  02وقااااه فاااي صااافحل 
مسااتعمراا البر رانياال و ا تهااا ترمااي محمااد عاان عبااد الوةاااب الفاساادة مااا ةااي إد  راال ماان ال

إلااى اسااتعمار جمياال المساالمين فااي مشااار  األرل وماارعهااا ومساا  د اان ا سااالم ماان قلااوب 
المسااالمين وتلر ااال عقيااادة الجاساااوس ةمفااار التاااي عليهاااا محماااد عااان عباااد الوةااااب زعااايم سااانل 

عباد  أنصار الشايرات ازت ومان اتبعاه إلاى ازت فاي قلاوب المسالمين ال اعفاء وأت محماد عان
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 

 لوماا  يره . . عمل عمع

و كر من ة ا النمط كالماً تركته اكتفاءاً عما قاد و ا  وللاه الحماد مماا عاه افت ا  ةا ا 
الملحاااد الرا يااال الاااداعي إلاااى الجاةليااال المحاااارب لاااد ن ا ساااالم حياااث أظهااار مااان عداوتاااه 
وحقده وشره ما أقل القليل منه  كفي لمعرفل نوا اه الخبيخل وكات آ ر ماا فاي جعبتاه أت صااه 
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ه عجاسوس عر رانيا مل أت ةودء المستشرقين  قولوت أع م من  لك فبع اهم  قاوه إت وجا
 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 
لمساتعات والحماد للاه رب العاالمين وصالى اللاه علاى نبيناا عناو ن كلها  وزع فيهاا كتاعاه فاللاه ا

 محمد وآله وصحبه أجمعين .

 
 كيبه
 عبد الكريم بن صالح الحميد

 هو . 4141شهر جمادى اآلخرة سنة 

 

 

 

 

 

 منبر الي حيد والجهاد
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

  ا َمنه  ُاَعاُب عْأنَُّه َوةَّاعي

ْر لْلهَوةَّاْعي  ُجده ُسجوَد الشُّكه  (2)اسه

 ُجوْدَ  َكيهَ  أشُكُر نْعَملً ُقله في سُ 

 َع َُم ه َوَجلَّ  فَاوهَ  كلّْ ْحَسابْ 

 ُقله في ُسُجوْدَ  كي  أشكر ْمنَّلً 

َتريُل عَاَيانَاَها ْعْخرَاعي  د أسه

 انه ُره إلى األمَصاْر َحوهَلَك ُكلَّها

 َقده ّشيََّداه فَاوهَ  القبوْر ْقباب

َها ْمخهَل مَ   اَوعَانَاوها َمَساْجَدُةمه َعَلياه

رْ   وَْكَتاعي  َقده كاَت  َفَعُل ُمشه

ْدُر َجلهَبهُ    َارهجوَت نَافهعاً ليَم  َاقه

باب  إد الَقْد ُر ُمَسبُّْا األسه

َفُل َشرَّهُ  َشوهَت ُ رّاً لَيهَم  َده   خه

رابْ   إد الرَّحيم ُمَفرُّْ  األكه

رُهُ  راً والدعاء وَ ياه  ّ عهحاً ونَ ه
                                      

 ةو الله سبحانه .  (2)
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 لْلهَقبهْر ُدوَت الواْحْد الَوةَّابْ 

 ول اَ  عاعُوا شيهَخَنا َلمَّا أعى

َد األرهعَابْ  رَاَكُهمه وتَاَعدُّ  إشه

ْلْهمه  ََ هْلْهمه وعَرجه  َصاُلوا َعَليهْه ْعَخ

 َفَكَفاُه َرعّْي َةازُْم األحلابْ 

 ُةمه َكفَُّروُه وَكفَّروا أتاهَباَعهُ 

  َا َو اهَلُهمه ْمنه َسرهَوْة الَاالَّبْ 

 إلُهنانَْقُموا َعَليهنا أته نَاُقوَه 

 فَارهد   ُاَوحَُّد ُدونََما ُحجَّابْ 

نا َرعَّنا  نَْقموا علينا أته َعَبده

َل الُمرهتَابْ   ُدوَت الَوَساْئط ُحجَّ

 ةْ ي الَوَسائُط ُح َّْراه ْعْكَتاعْنا

 َوتُاُوعَّْد الدَّاعي َلَها عْتَاَبابْ 

 عْةَم المصيُر ُ ُلوُدُه ْعَجَهنَّمْ 

ُعو ْسَو  ال  تاَّوَّابْ  َا َو هل َمنه َ ده

 ة ا الَّْ ي َقده َجاء فيْه نَبيُّنا

 وأَلجْلْه نَابَاُلوُه عاأللهَقابْ 

  ا َربّْ جاْز نَْبيّْنا َعنَّا ْعَما
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ُلُه وََك ْلَك األصحابْ   ُةَو أةه

 والتَّاعْْعيهَن َوَمنه قَاَفى آ َاَرُةمه 

 العاْمْليهَن ْعُسنَّل  وَْكتابْ 

َر الَجلَ  ْل إلْهي َشيهَخَنا َ ياه  اَواجه

َتاُو َ يهْر  لَك الَوةَّاعي  ْمفه

 ْماهالُ  َشرّ  جاَزْْه ْمنك الّرَْ ى

 فَاوهَ  المومَّْل فَاوهَ  ُكّل ْحَسابْ 

رهْ  في أوهطاننا  ُم الشّْ  َقده كاَت رْجه

ْر واألعراب ْل الَح ه  ْد ن  ألةه

َجار  وقَاباهر  تُارهَتَجى  َشَجر  وأحه

َها المناْفُل ُكلَُّها َكَسرَاب  ْمناه

 اُ  أ ه اً ُدوَت َمنه عَرأ الهَوَر وُتخَ 

ُل الُفُحوْه َوَز هد  الَخرَّاعي  فحه

 َفَمحى إلهي كل  لَك عالَّْ ي

َنْل األلَقابْ   َقده َلقَُّبوه عَْأشه

ُر التَّمّْ ْحيهَن طُُلوْعهْ   ما َ رَّ عَده

 َصوهُا الخَّعاْلْا أو نْباُو ْكاَلبْ 

 واليوَم ْمنه َوَجل  أقوه ُمَح ّْراً 
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 (46) منبر التوحيد والجهاد

 معاول الحق تهدم بنيان الباطل
 

 الّرَْساَلْل آَ َن ه عَْاَيابْ  شمهمُ 

 إد عُْلره   ْمنه كر م  رَاْحم  

 فَاُهَو الُمْايُث وفاْتُ  األعوابْ 

  نُصره لنا الدّْ َن الحنيَ  عَمنَّهْ 

 و ُْ هُّ كلَّ ُمَناْفن  ُمرهتابْ 

 
 كيبها عبد الكريم بن صالح الحميد

 هو 4141ذو القعدة 
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