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 نصرة طالبان
 

 لكسرهم األوثان  
 

 
 فتوى لفضيلة للشيخ

 محود بن عقالء الشعييب  
10  /12  /1421 

 
 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 فضيلة الشيخ محود بن عقالء الشعييب حفظه هللا تعاىل من كل سوء ..
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عنددد ما تامدددة حاومدددة ساليددداس ااسدددالمية باةدددأ اانسس ا وادددود     ف ا ةدددتاس تامدددة 
ى الافأ نمن شايعهم نبعض من ي عي ااسدال  للتن يد  ناتسدتنااذ  دلا الفعدل   ن تو 

  لقى اليعض بيعض الشيه نشاك هبلا العمل منها .
 أاوا من فضيلتام  س تيينوا لنا مد ى شدأعية ادلا الفعدل مدن حاومدة ساليداس ااسدالمية  

التثييدة نااعا دة علدى مدا   نالأد على بعض الشيه اليت تيلدة ..  ةد هللا هللا لادم التوفيد  ن 
 تقوموس به ...   

 الجواب ..
احلمد    ذ  العددا ا نال ددال  نالةددال  علددى  شدأو اا ييدداء نا أسددلا  يينددا  مدد  نعلددى 

 آله نصحيه  مجعا         نبع   
فدددد س هللا سدددديحا ه نتعدددداىل بعدددده  مدددد ا صددددلى هللا عليدددده نسددددلم لاةددددأ اانسس نااصددددنا  

لافددأ للطدداوول نالددناء  مددن الشددأال ن الدده ن ت يعيدد   ت اددو سدديحا ه نحتطيمهددا ن مددأ  ل
نتعداىل نحدد   ت شددأيك لدده   بددل اددلا اددو  صدل دعددو  كددل  دديب بعثدده هللا سدديحا ه نتعدداىل   

   ) ولقد  بثنادد  ل أدة رسدد  ن دعب را ا ودد وا هللا واطااودعا ال دد  ع   يقدوهللا عدو ناددل 
ا يتقدأ  بده العيد   ىل مدوت  ادل نعدال   نمدن ن س ال فاع عن التوحي  ن بوابه  ن افضل مد

بدده حاومددة ساليدداس ااسددالمية    اددل مددا تقضددى بدده اانتددال نتفدد، بدده ااعمدداذ   نمددا تقددو 
مددن عومهدددا علدددى حتطددديم  نكددداذ الشدددأال نالتعدد   علدددى  لوايدددة الواحددد  القهددداذ ليعددد  مف دددأ  

ددحقا للشددأال ن الدده   يقددوهللا تعدداىل  آساددعا  ا صاوددروا ) اي ريهدد  الدد ين لإلسددال  ن  الدده نس 
 ) وصثدد واعا   ددرب الددق والاقددع   نيقددوهللا تيدداذال نتعدداىل  هللا ياوددرأم وينوددد ركدد اس م  

فعليهم  س يعت موا حبيل هللا سيحا ه ن س ياملدوا الطأيد   س يقضدوا علدى مظدااأ الشدأال 
نذموز الطواوية   ن ت يارتثوا مبعاذضة ا عرتضا من كفاذ    ن اسدتنااذ ا نهدوما   بدل 
علدددديهم  س  ضددددوا تدددد ما   سددددييل  تامددددة توحيدددد  ذ  العددددا ا   نهللا  صددددأام نلددددن يددددرتام 

  عما م .
ن س مددددن الافددددأ للطدددداوول الدددد  اا دددد اد نااصددددنا  نب ضددددها نمعادا ددددا ن واددددا   فهددددل 
يُدت  دوذ  س ُحققدد  التوحيدد  مددن ذددى  ن اددلهللا عدن صلددك س ادداء   صددحي  مةددلم ذمحدده هللا 
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 عليدده نسددلم تدداهللا ا مددن تدداهللا ت الدده  ت هللا نكفددأ مبددا يعيدد  مددن دنس  س ذسددوهللا هللا صددلى هللا
ذمحده هللا علدى   هللا حأ  ماله ندمه نحةابه على هللا ( يقوهللا الشيخ  مد  بدن عيد  الوادا

 الا احل يه :
 س الافأ للطاوول  عظم مدا ييدا معد، ت الده  ت هللا   ف  ده   لعدل الدتلفص هبدا عاصدما 

ت معأفدددة معناادددا مددد  لفظهدددا   بدددل نت ااتدددأاذ بدددللك   بدددل نت كو ددده ت للددد   نا ددداهللا بدددل ن 
ي عو  ت هللا نح   ت شأيك له   بل ت حأ  ماله ندمه حىت يضدي   ىل صلدك الافدأ مبدا 

 يُعي  من دنس هللا   ف س شك  ن توت    حأ  ماله ندمه .  اد 
معد، كدال  الشديخ  مد  بدن  نت   قل صاحب تيةري العويو احلمي   مجاع  ال العلدم علدى

 ذمحه هللا    صكأ    ل  تفةري التوحي  .  عي  الواا
فهدل الدد عو   ىل  بقدداء ااصددنا  ا عظمددة الدديت يعيد اا اليوصيددوس  ن ااتيددا   ددا يعدد  تددأاس  ن 
حضددداذ  ادددل ادددو مدددن الافدددأ للطددداوول    ادددو مدددن  التةددداال س  سددديحا ك ادددلا هبتددداس 

 عظيم .
عيدد  مددن دنس هللا القيددا  علددى اددل  الطواويددة نالدديت فددت   اددل الافددأ ن س مددن الافددأ مبددا ي

ل  الدد عو   ددا لسددم العدددود   ىل الددرتا  ناحلضدداذ    نلسدددم ا سذ الثمينددة   حددىت نصدددل 
احلدداهللا بدديعض  ا هلددة  س يقددوهللا :  س تددوفري الطعددا  نالاةدداء نالدد ناء نوددري   اددم مددن القيددا  

تناأين على حاومة ساليداس ااسدالمية فعلهدا   على ال  ااصنا  !!  فجاؤا يهأعوس مة
فهددل يعدد  اددهتء ا هلددة  بقدداء ااصددنا  الدديت يعيدد اا اليوصيددوس  ن وددريام تددأاس نحضدداذ  ن س 
اناال  موذا  ام منها حىت اتفقوا بقو م الا م  صنادي  الافدأ ل  بتلدك احلجدل الواايدة 

الافداذ متطليدال الع دأ نضدأنذال نتلدك الشديه الديت القوادا علدى عدوا  ا ةدلما ليجداذنا 
 احلضاذ  زعموا س  . 

   : 506/  3يقعل ابن القيم نمحه هللا صث ىل  ن صرك ص ك األصا م ) زاد املث د 
ت لدوز  بقدداء مواضدد  الشددأال نالطواويددة بعدد  القد ذ  علددى ادد مها ن بطا ددا يومددا ناحدد ا   

ز ااتددأاذ عليهددا مدد  القدد ذ  ف ذددا شددعاذ الافددأ نالشددأال   ناددي  عظددم ا ناددأال   فددال لددو 
 ليتة   نالا حام ا ش اا  اليت بنيدة علدى القيدوذ الديت اأدلل  نس  نسواويدة تعيد  مدن 
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دنس هللا   نااحجدداذ الدديت تق دد  للتعظدديم نالتددنال نالنددلذ نالتقييددل   ت لددوز  بقدداء شدديء 
العدددوى نمندددا  منهددا علدددى نادده ااذق مددد  القدد ذ  علدددى  زالتدده   نكثدددري منهددا مبنولدددة الددالل ن 

الثالثددة ااادددأى  ن  عظدددم شددأكا عنددد ام نهبدددا   نهللا ا ةددتعاس   ن  يادددن  حددد  مدددن  ذل  
الطواويدة يعتقد   ذدا ألد   ن تدأزمت  ن حتيدة نحتيدي   ن  ادا كدا وا يفعلدوس عند اا نهبدا مدا 
يفعله  اواذم ا شدأكوس اليدو  عند  سدواويتهم   فداتي  ادهتء سدنن مدن كداس تديلهم نسدلاوا 

يلهم حدلن القدل  للقدل    ن ادلنا م ادلام شدنا بشدن نصذاعدا بدلذاع   نولدب الشدأال سدي
علددى  كثددأ النفددور لظهددوذ ا هددل نافدداء العلددم   ف دداذ ا عددأنو مناددأا نا ناددأ معأنفددا   
نالةددددنة ب عددددة نالي عددددة سددددنة   ن شدددد    صلددددك ال دددد ري ناددددأ  عليهددددا الايددددري   نسمةددددة 

 الددن ناليحددأ مبددا كةددية  يدد   النددار   نلاددن ت ااعددال  ناشددت  اليدد ر نفهددأ الفةدداد  
تدواهللا ساففددة مددن الع دابة  اابم يددة لحلدد  تددافما ناادل الشددأال ثاادد ين  ىل  س يددأ  هللا 

 ااذق نمن عليها ناو اري الواذثا  ااد .
نت شددك  س حاومددة ساليددداس ااسددالمية الددديت  تدد مة علددى حتطددديم آسذ الشددأال نالافدددأ   

 لع ابة اابم ية اليت صكأاا ابن القيم .للطاوول من ال  ا
 يقعل الاعوي الش فثي نمحه هللا صث ىل :

فيدددا علمددداء الددد ين نس ملدددوال ا ةدددلما    ذزء لإلسدددال  اشددد  مدددن الافدددأ ن   بدددالء هبدددلا  
الددد ين  ضددددأ عليدددده مددددن عيددداد  وددددري هللا   ن   م دددديية ي ددددا  هبدددا ا ةددددلموس تعدددد هللا اددددل  

 س   يان   ااذ ادلا الشدأال مدن اليدا الواضد  س اادد ا ا  يية   ن   مناأ لب   ااذ  
 ( . 9/37عوس ا عيود 

ن س اا ةدددداس ت يعجددددب مددددن تاالددددب الافدددداذ نمددددا يقومددددوس بدددده مددددن محلددددة مةددددعوذ  علددددى 
حاومة سالياس ااسالمية لقيامها هبلا العمل ا ليدل مد    ندا    دأ مثدل ادل  الوتفدة مدنهم 

 اددددا ا ةددددت أ  مددددن  بعددددض ا نتةدددديا  ىل ااسددددال    ددددا ادددد   ا ةددددج  اليددددابأ    ا ندددد  ن
ا تطفلددا علددى العلددم الشددأعي  س يوافقددوا الافدداذ علددى اددلا التن يدد   ددلا العمددل الشددأي  
الل  او  و للطاووتية   ن س دهللا الا علدى شديء ف ادا يد هللا علدى  س الافدأ ملدة ناحد   

 ن ودري  ف ادا ادي عادعدة    ن ذم مهما حانلوا تشويه فعل حاومة سالياس ااسالمية ادلا
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) ليميددهللا هللا اثودد  سددن ال يددخل وثثددة اثويدد  بث دده ناسددت فاهللا مهمددا سيددل  ددا مطيددل 
نت يشدك عاتدل    ي بثض فريأمه مجيث  فيجث ده ل طهدام رول دك ادم اث  دروا     

 س اددل  ااصددنا  الدديت تأيدد  حاومددة ساليدداس ااسددالمية تاةددرياا  ُنادد ل لعيدداد  وددري هللا 
 .سيحا ه 

نمددا صدديحال اليددوصيا نوددريام مددن سوافدد  الافددأ   مشدداذمت ااذق نم اذهبددا  ت اكددن  
  )  ب صاوروه فق  اوره هللا       هللاعلى ما  قو   شاا

 األدلة من كتاب اهلل على وجوب كسر األصنام :
) و ذ ك ل  براايم ألبيه رزن رصاخ  رصدا س  آةد   أ رناك وكعسدك ل  د ل توله تعاىل 

     سوني 
) نتداهللا   موضد   ادأ  ) واتهلل ألأي ا رصا س م بث  را صعلعا س برين  نتوله تعاىل : 

فراغ  ىل آةاهم فق ل رب أتأ دعا   سد ل م ب صا قدعا   فدراغ   ديهم  درني نيليمدني   
 ا ية          افأكو عا  ليه يهللافعا  ك ل رصثو وا س  صاحاع 
) وااظددر نالةددال    ت ددته مدد  الةددامأ  :  نتولدده تعدداىل حاايددة عددن موسددى عليدده ال ددال 

  ىل اةك ال ي ظ د   يه   أف  لاحركاه مث لااسفاه ل اليم اسف    
نتولدده سددديحا ه نتعددداىل بعددد  تاةدددري ذسدددوهللا هللا صددلى هللا عليددده نسدددلم ل صدددنا  الددديت حدددوهللا 

) طدد   اهدددل وسددد    ) وكدددة طدد   اهدددل وزاددل الو طدددة  ا الو طدددة أدد ا زاعكددد   الاعيددة 
 الو طة وس  يثي     يو    

 ومن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
ما ذنا  مةلم ذمحه هللا تعاىل   صحيحه عن عمأن بن عي ةة تاهللا : تلدة س ذسدوهللا هللا : 
   شدديء  ذسددلك هللا س تدداهللا : ب ددلة ااذحددا  نكةددأ اانسس   ن س يوحدد  هللا نت يشددأال 

 به شيئا .
هللا عنه تاهللا : تاهللا يل علدي ذضدي هللا عنده :  ت  بعثدك ن  ال حي  عن  يب ا ياج ذضي 

علددى مددا بعثدد  عليدده ذسددوهللا هللا صددلى هللا عليدده نسددلم  ت تدد ع صددوذ   ت سمةددتها نت تددنا 
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مشددأفا  ت سددويته ( نعندد  امحدد  ا ن س  سمدد  كددل صددنم ( ن  ذنايددة  اددأى  يضددا عندد   ا 
 ن س تلطخ كل صنم ( .

عن  يب  مامة ذضدي هللا عنده تداهللا : تداهللا ذسدوهللا هللا صدلى هللا نما ذنا  امح  ذمحه هللا نوري  
 عليه نسلم : ا  س هللا بعث  ذمحة للعا ا ن مأين ذيب عو نال مبح  اانسس ( 

نثية من فعله صلى هللا عليه نسدلم نبيد   الاأ دة كمدا اداء   صدحي  الي داذ  نمةدلم 
عية ثالمثافدة نسدتوس صدنما فجعدل  ا فت  الأسوهللا صلى هللا عليه نسلم ماة كاس حوهللا الا

) طدد    ) طدد   اهددل وزاددل الو طددة  ا الو طددة أدد ا زاعكدد   يطُعنهددا للقددور نيقددوهللا : 
 نااصنا  تتةاتط على ناهها . اهل وس  يو    الو طة وس  يثي   

 نااء عن  الي اذ   س النيب عليه ال ال  نالةال  ال  اطا فيه ت انيأ حىت اتاه .
ع   بن حامت ذضدي هللا عنده تداهللا :  تيدة النديب صدلى هللا عليده نسدلم  نذنى الرتمل  عن

 سع   س   سأح عنك الوثن . ان  عنقي صليب من صاب   فقاهللا : ما ال
 سراياه صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك :

 ذسل سأية بقياد  اال  بن الولي  ذضي هللا عنه لتحطيم العوى نكاس صدنما تعظمده  - 1
 . تأيش فاةأاا نحطمها

 ن ذسل ذسوهللا هللا صلى هللا عليه نسلم سأية لاةأ منا  . – 2
ن ذسدددل سدددأية عمدددأن بدددن العددداح ذضدددي هللا عنددده فدددات  م دددأ  ىل سدددواع صدددنم  دددليل  – 3

 فاةأ  عمأن بي   .
ن ذسدددل علدددي بدددن  يب سالدددب ذضدددي هللا عنددده  ىل صدددنم سددديء يددد عى الفلددد    نكددداس  - 4

 صنما منحوات على ايل من ايا م .
 ل سأية لتحطيم الالل أييت صكأاا بع  تليل .ن ذس - 5

نادل  ااصددنا  الددثال  : العددوى نالددالل نمنددا  الثالثدة اااددأى اددي  عظددم  صددنا  العددأ    
ا يدة . نمد  صلدك   يادرت   ) رفرريام ال   والثهللا  وسا ة الن لن  األخدر   تاهللا تعاىل 

عليدده نسددلم اددلاصا كلهددا ن   س جتتمد  عليدده العددأ   مجعهددا فجعلهددا ذسددوهللا هللا صددلى هللا 
 ي ع شيئا .
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ن ذسددل سددأية اأيددأ بددن عيدد هللا ذضددي هللا عندده كمددا ذنااددا الي دداذ    م ازيدده   تدداهللا  – 6
اأيدددأ : تددداهللا يل ذسدددوهللا هللا صدددلى هللا عليددده نسدددلم :  ت تدددأح  مدددن ص  ا ل  دددة س تددداهللا : 

 فنفأل   مافة نمخةا ذاكيا فاةأ   نتتلنا من نا   عن   .
ة ثقي   ا س لة ذسدوهللا هللا صدلى هللا عليده نسدلم  س يد ع  دم الطاويدة صدنمهم ت  - 7

الددالل ت يهدد مها ثددال  سددنا فدد ح   فمددا بأحددوا يةدد لو ه سددنة سددنة نأيح علدديهم   حددىت 
سد لو  شددهأا ناحدد ا فدد ح  س يد عها فيعدده ذسددوهللا هللا صددلى هللا عليده نسددلم  ل سددفياس بددن 

نهمدا يهد ماذا فهد مااا   مشده  عظديم   يقدوهللا ابدن حأ  نا  ري  بدن شدعية ذضدي هللا ع
 (   فقه ت ة نف  ثقي    تاهللا : 601-3/600القيم ذمحه هللا تعاىل   زاد ا عاد ا 

نمنهددا ادد   مواضدد  الشددأال الدديت تت ددل بيددوات للطواويددة   نادد مها  حددب  ىل هللا نذسددوله 
دداا  ا ينيددة علددى ن  فدد  لإلسددال  نا ةددلما مددن ادد   احلددا ل نا ددوااري   ناددلا   ش 

حدداهللا ا 
القيدوذ الديت تعيد  مددن دنس هللا نُيشدأ ال  ذلهبدا مد  هللا   ت حددل  بقاؤادا   ااسدال  نلددب 

 ا مها . . ( .
نبعدده ذسدددوهللا هللا صدددلى هللا عليددده نسدددلم الطفيددل بدددن عمدددأن ال نسدددي ذضدددي هللا عنددده   - 8

  ىل صنم دنر يقاهللا له صن الافا فحأته .
 صلى هللا عليه نسلم اال  بن الولي  ذضي هللا عنه من ودون  تيدوال نبعه ذسوهللا هللا - 9

     ندا نتاتلهم حىت ا مه نكةأ  .
 الا ا   ذسوهللا هللا  صلى هللا عليه نسلم  ما  ا وح ين ن طم  صنا  ا لح ين .

 فعل السلف و من بعدهم وامللوك واجملاهدين :
عيددد الأمحن بدددن  دددأ  بدددن حييدددب  :  دددا ولدددب 2/434فقددد  اددداء   معجدددم اليلددد اس  - 1

علددى  حيددة سجةددتاس    س  عثمدداس ذضددي هللا عندده سدداذ  ىل الدد ناذ فح ددأام   ايددل 
 الونس   ن على الونس صنم من صاب فقط  ي يه نتطعه ا ةلموس نكةأن  .

(   ذايدددة القدددأس الأابددد  تددداهللا عنددده ابدددن كثدددري  421-360القافددد   مدددود ال و دددو  ا  - 2
لك الايدري ااااد  ال داز    نكداس حدب العلمداء ناابد ثا نحدب  ادل ا دري ذمحه هللا  : ا 
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(   حينمددددا وددددوا ا ندددد  كةددددأ صددددنمهم ااكددددن نا دددده  12/32نالدددد ين ا الي ايددددة نالنهايددددة 
 . 416سومنال سنة 

(  س  ادل بلخدخ كداس  دم صدنم بندا   1/77نصكأ بن ا وز  ذمحه هللا    ا تليدي   بلدي  
 أ ااسال  اّأبه  ال بلخخ .بنو شهأ فلما فه

مدن حتطدديم ااصدنا  ناانسس   ع ددأ    نكدلا مددا فعلده الشدديخ  مد  بددن عيد  الواددا - 3
 ناو  مأ معأنو مشهوذ .

ادددلا اددد   كتددددا  هللا نادددلا ادددد   ذسدددوله صدددلى هللا عليدددده نسدددلم ناددددلا اددد   صددددحابته 
 ام مدددن ذضدددواس هللا علددديهم نادددلا اددد   سدددل  اامدددة مدددن ملدددوال ن ودددريام    فيجددديء بعددد

ا هلددة مددن يشدداك هبددل  الةددنة الأل يددة حبجددل ناايددة  ملتهددا علدديهم ضددأنذ  ثدداذا  الع ددأ 
ناحلضدداذال الاددافأ  س ن ةددوا  ن تناسددوا  ذددم نافقددوا الافدداذ   نمددا اددل  الشدديه الدديت تلقددى 
علددى ا ةددلما نااتانيددل الدديت يتنان ددا اددهتء  ت أددليل احتددا  ذسددالة  مدد  عليدده ال ددال   

) فددددد  ص دددددعان ظهدددددريا   علدددددم ادددددهتء   ن اهلدددددوا   نهللا سددددديحا ه نتعددددداىل يقدددددوهللا نالةددددال
نيقدوهللا تيداذال نتعداىل  ) وب ص دن ل خد نياني خوديم   نيقدوهللا سديحا ه نتعداىل  ل   فرين  

) وب صثد واعا   درب ا مث نيقوهللا تياذال نتعداىل  ) وب جت دل  ن ال ين خيا اعا رافسهم  
 والث واا   

ي   ن   ب ااصنا  ناانسس كما حد   للطاويدة عمدأن بدن حلدي نت  ااء الوعي  الش 
ا واعي  ما  الشأال نالوثنية   تأيش   فق  تاهللا صلى هللا عليه نسدلم فيمدا ذنا  الي داذ  
  ا ناتب   ل  ت دة اواعدة عدن  يب اأيدأ  ذضدي هللا عنده تداهللا : تداهللا ذسدوهللا هللا صدلى 

اعددي لدأ ت ديه   الندداذ نكداس  نهللا مدن سدديب هللا عليده نسدلم  : ذ يدة عمددأن بدن حلدي ا و 
الةددوافب  . تدداهللا ابددن كثددري ذمحدده هللا تعدداىل   سددوذ  ا افدد   : عمددأن بددن حلددي  حدد  ذؤنر 

 اواعة نكاس  نهللا من وري دين  بأاايم ف دال ااصنا   ىل احلجاز . ااد .
  ابددن تداهللا ابدن حجدأ ذمحده هللا تعداىل   الفدت  علدى ادلا احلد يه :  س لفدص احلد يه  نذد

 سدحامت   الةدري  مت مدن ادلا نلفظده :  س ذسدوهللا هللا صدلى هللا عليده نسدلم تداهللا : ذ يددة 
 عمأن بن حلي لأ ت يه   الناذ ا ه  نهللا من وري دين   اعيل فن ب اانسس ااد .
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 : وأما اإلمجاع
فمنعقددد  علدددى نادددو  كةدددأ ادددل  ااصدددنا  ناانسس ن  يدددال    صلدددك  حددد   دددن يعتددد  

ىت  س الشددافعي ذمحدده هللا تعدداىل  قددل عددن  فمددة ماددة  ذددم كددا وا أيمددأنس هبدد   مددا بقولدده   حدد
ب  على القيوذ ا شدأح الندون   ةدلم ا ندافو ل  تةدوية القدن (   ن قدل   تيةدري العويدو 

(  مجاع  ال العلم على النهي عن اليناء على القيوذ نحتأ ه ننادو   332احلمي  ا ح 
 انسس ناليت   توض   ت لعياد  وري هللا .ا مه   فاي  لاصنا  نا

( تددوهللا العلمدداء    4/177ن قددل ا ددال علددي القدداذر احلنفددي ذمحدده هللا تعدداىل   ا أتددا  ا  
نادددو   دددو ال دددوذ   نادددلا الدددل  تالددده ا دددال ذمحددده هللا يقدددوهللا بددده عامدددة علمددداء ااحنددداو 

، ا طالدددب   اكتدددا  نودددريام   نيقدددوهللا  بدددو حدددي اا  ددداذ  الشدددافعي ذمحددده هللا     سددد
ال  ددب ل  الضددماس (  : نيلددو  ا الدد  القددادذ كةددأ ااصددنا       قددل عددن صدداحب 
ااحياء   ه تاهللا : لي  اح   س  ن   ح ا من كةأاا   ن س ال ديب ودري ا الد  مد اوذ 
علددى كةددأاا    مددا ابددن العددأيب ا ددالاي ذمحدده هللا فقدد   ناددب كةددأ ااصددنا  كمددا صكددأ    

نااء   ثم  ااذاذ شأح ملتقدى ااحبدأ تولده : ن  الشدأيعة تتدل الافداذ ن دو  تفةري    
مددن ضددأهبم نذدددب  مددوا م ناددد   معابدد ام نكةدددأ  صددنامهم نودددري  .. نا ددأاد اتاتهددداد   

ذمحدده   تقويددة الدد ين ااددد . نتقدد   ذ   احلنابلددة كمددا  ُقددل ذ   الشدديخ  مدد  بددن عيدد  الواددا
 ه هللا  .هللا تعاىل نابن القيم ذمح

 ثم يقال هلؤالء املشككني :
 س اادلة اليت ت هللا على حتطيم ااصنا  عامدة فد ين الت  ديأل ل صدنا  ا عد   للدرتا   ن 
النفد  اتتت داد   ن ا عد   للةدياحة  ن ودري  كمدا يوعمدوس   نادل انداال  فد  فيمدا نصدفه 

واألاود   واألزبم  )  من  اثمر وامليسدرهللا تياذال نتعاىل   ه ذا  س يقوهللا عو نال : 
 ا ية . نطس سن  مة الشي  ا ف طااوعه     

نادداء   ال ددحي  مددن حدد يه اددابأ ذضددي هللا عندده مأفوعددا :  س هللا نذسددوله حأمددا بيدد   
ا مدددأ نا يتدددة نا نويدددأ نااصدددنا  اادددد . فحدددأ  هللا نذسدددوله بيددد  ااصدددنا  ن  جتعدددل لل مدددن 

 صدددنا  العدددأ   ت مدددن ا سذ الق  دددة الددديت ادددي  بدددوا  اتجتددداذ نالنفددد  اتتت ددداد    نادددل 
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 ذ  حضداذ  فاسدد  س فهددل تأكهددا ذسددوهللا هللا صددلى هللا عليدده نسددلم    حطمهددا س ن دداصا   
أيمأ عليه ال دال  نالةدال  قبقافهدا لاوذدا حضداذ   ن اتذيدا  ن  فعدا اتت دادس للمةدلما 

 ن احرتمهدا س    حطمهدا ناو  حدأح الندار علديهم س فهدل تأكهدا عليده ال دال  ن الةدال  
) نتضددى عليهددا س ن دداصا   يرتكهددا للتددلكري   عددم هللا كمددا يددوعم بعددض ا هلددة   تدداهللا تعدداىل 

 .. كة ا صعا برا ا م  ا أاام ص دكني  
   من يقوهللا من اهتء ا هلة  س اابأ  من التماثيل او ما صنعه ا ةلموس : 
مددددن زعددددم صلددددك فهددددو اااددددل بيدددد ايال  قددددوهللا لدددده  س ا ةددددلما ت ي ددددنعوس ااصددددنا    ن  

الشأيعة   ن س ااصدنا  الديت حطمهدا الأسدوهللا عليده ال دال  نالةدال  ن صدحابه نمدن تديعهم 
  ياددددن منهددددا ناحدددد  مددددن صددددن  ا ةددددلما بددددل اددددي مددددن نضدددد  ا االيددددة      قددددوهللا  يددددن 

 ا   أل  لا القوهللا نااحاديه عامة س
تدأال  صدنا  م دأ كد يب ا دوهللا  ن ودري   ما ما يقاهللا من  س عمأن بن العاح ذضي هللا عنه  

فنقددوهللا لددو ثيددة  ذددا   تطمأاددا ااتأبددة ن  صددلحة   الددومن الددل  تلددى زمددن عمددأن ذضددي 
هللا عندده فدد س تلددك ااصددنا  عظيمددة كيددري  فددال يُقدد ذ علددى حتطيمهددا   ن ددم   اددلا عددلذ   

نا   ت مدن  صدد ان دن  دأى ا س حاومدة ساليدداس ااسدالمية ت تقد ذ علدى حتطدديم مدا عند ا
ل تفجددأال نال ددواذيخ كمددا يعلددم ا ميدد  فايدد  بع ددأق الةددالح فيدده القددور نالددأم  نمددا 
شداهبه س نتد  سددي   س  قلندا  س عمدأن بددن العداح ذضدي هللا عندده  ّمدأ  ذسدوهللا هللا صددلى هللا 
عليدده نسددلم علددى سددأية لاةددأ بعددض  صددنا  العددأ    فايدد  يقدداهللا   دده تددأال  صددنا  م ددأ 

يل ما تيل فالق ن    صلك ذسوهللا هللا صلى هللا عليه نسلم فايد   واز تأكها .. س نلو ت
 مبن االفه س

ن ما ما يقاهللا  ذا ت تشال اطأا على ا ةلما فلو كا ة كللك   يتفد  الأسدل علديهم  
ال دددال  نالةدددال  علدددى حتطيمهدددا نعددد    بقافهدددا    ص ااصدددنا  نكدددل مدددا يعيددد  مدددن دنس هللا 

سدديحا ه نتعدداىل عيدداد   س يقيمددو    نمددن ا علددو    دده ت  اطددأ علددى التوحيدد  الددل   مددأ هللا
 يتف  ناود ااسال  نناود عياد  اانسس . 
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نمن زعم   ه ت لوز ا مها ن  ه لب تأكها للمناف  ا لكأن  فهل  ادأ   علدى شدهاد   ت 
) كدة  مند  حدرم نل الفدعاح  سد  ظهدر اله  ت هللا نادأ   علدى التشدأي    يقدوهللا عدو نادل 

  وسدد  ب ددن وا مث والوغددي بغددري اهددل ورا صشددرأعا نيهلل سدد ان ياددهللال بدده  دد     ورا ساهدد
) وب صقعلددعا ملدد  صوددت رلسدداا م نيقددوهللا تيداذال نتعدداىل  صقعلدعا   ددرب هللا سدد  ب صث مددعا  

ا يددة . نالأسددوهللا عليدده  ال دد   ادد ا حدد ل وادد ا حددرام لافددكوا   ددرب هللا ال دد       
) وكدددة طددد   اهدددل وزادددل الو طدددة  ا  يتلدددوا تولددده تعدداىل ال ددال  نالةدددال   ددا كةدددأاا كدداس

فعد  بقدداء ااصدنا  لسدال   ناددهتء بقدو م يوعمدوس  س بقدداء اانسس  الو طدة أد ا زاعكدد   
نالطواوية نا عيودال ل ري هللا ح  نكةأاا لسل فحأمو  ناعلو   اد اذا نتضدييعا لدرتا  

 اامم الةابقة .
ا علددى ت ددأل القددأاس لددام  العددن  فقدد   مددأ هللا سدديحا ه ن مددا تيددار اددهتء ا هلددة  بقافهدد 

نتعدداىل بتحطيمهددا نعدد   تأكهددا بددل دهللا صلددك بفعلدده اددو صددلى هللا عليدده نسددلم   نلددو كدداس 
 فيها عن   ن ما شابه صلك اصس قبقافها عليه ال ال  نالةال  .

  :    قوهللا  ن  سذ ال  الشيه على ا ةلما 
مهددا الأسددوهللا صددلى هللا عليدده نسددلم    اهلهددا س فدد س كدداس اددل عل  ثددريلاددل  الشدديه الدديت 

علمهددا نمدد  صلددك حطددم ااصددنا  فمددا كدداس  ددهمن نت مهمنددة  صا تضددى هللا نذسددوله  مددأا  س 
س ) كة رراام ا  دم رم هللا      ياوس  م ا ري  من  مأام   نهللا سيحا ه نتعاىل يقوهللا : 
نسدددلم شددديئا فيددده ادددري ل مدددة   ن س كددداس اهلهدددا فايددد  اهدددل الأسدددوهللا صدددلى هللا عليددده 

 علمتمو  ا تم .
فعلدددى حاومدددة ساليددداس ااسدددالمية  ت تادددرت  هبدددلا ا جدددو  مدددن  عددد اء هللا نودددريام مهمدددا 

) فأسددد  الهللابددد  فيددد اخل طفددد   واسددد  سددد  يافددد  اسددتمأل التن يددد ال نالته يددد ال نالشدددب 
مدددددن فدددددا   صدددددأام   نعلدددديهم  س يتمةددددداوا مبددددداام عليددددده  الاددددد ك فيم ددددد  ل األن   

اتعت دددا  باتدددا  هللا نسددددنة ذسدددوله صدددلى هللا عليدددده نسدددلم ن يدددل الشددددأكيال   ن مدددا اددددلا 
 التاالب من الافاذ عليهم فهلا سأي  اا يياء نالأسل .
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نكمددا  س تددوى الافددأ تقدد  صددفا ناحدد ا ضدد  اددلا العمددل الددل  اددو مددن صددميم التوحيدد   
بعلمداء ا ةدلما  س يهيدوا نالل  نفقة حاومة ساليداس ااسدالمية للقيدا  بده ف  ندا ذيدب 

  ىل أتيي  سالياس  س تةري   سأي   تامة شعري  التوحي  ناس يقفوا صفا ناح ا   صلك .
 ةدد هللا هللا سدديحا ه نتعدداىل  س يثيّددتهم ن س أياددأام علددى  حيدداء سددنن الأسددل صددلوال هللا  

 نسالمه عليهم ..          
  ..نصلى هللا على  يينا  م  نعلى آله نصحيه  مجعا

 
 

 أماله فضيلة الشيخ 
 أ . حمود بن عقالء الشعيبي

 هـ 1421/  12/  10
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