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 تقديم العالمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه
ربيع بن هادي املدخلي يف رده : ه فضيلة الشيخ فقد اطلعت على ما كتب: وبعد 

للمدعو " حممد بن عبد الوهاب داعية إصالحي وليس نبيا  "على الكتاب املسمى 
حسن بن فرحان املالكي ، ذلكم الكتاب الذي تطاول فيه على اإلمام حممد بن 

ومل يكتف هذا " كشف الشبهات"عبد الوهاب زاعما  الرد على كتابه العظيم 
املفتون هبذا العمل املخزي بل متادى يف غيه وضالله وتطاول على جبال  الكاتب

اإلسالم بإفكه وانتحاله وحاول أن ينتقد ما كتبه أئمة اإلسالم وهداة األنام يف بيان 
العقائد الصحيحة ودحض العقائد القبيحة فوجدت رد الشيخ ربيع حفظه اهلل وافيا  

صم فجزاه اهلل خري اجلزاء وأثابه على ما قام يف موضوعه جيدا  يف أسلوبه مفحما  للخ
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله . به من نصرة احلق وقمع الباطل وأهله 

 .وصحبه 
 :كتبه                                                         

 الفوزان صاحل بن فوزان بن عبد اهلل                                               
 عضو هيئة كبار العلماء                                                                       

 هـ9/8/3241يف                                                                             
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 تقديم العالمة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

إنَّ احلمد هلل حنمده ، ونستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ باهلل من 
شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله صلى اهلل 

 : حبه ، وبعد عليه وعلى آله وص
دحر افرتاءات أهل الزيغ واإلرتياب عن دعوة اإلمام حممد بن عبد : " فقد قرأت كتاب 
فألفيته كتابا  عظيما  لعظمة موضوعه ، وهو الدفاع عن التوحيد وأهل " الوهاب رمحه اهلل 

التوحيد ، ودعاة التوحيد ، ومحاة التوحيد ،والوقوف يف وجوه أعداء الدين ومروجي 
لة احلاقدين على التوحيد وأهله من صنائع الرفض ، والتصوف ودعاة الزيغ الضال

والضالل الذين يريدون أن يظهروا أعظم دعاة التوحيد الذي أحيا اهلل به أمما  ال حيصون ، 
فعادت بالد جند إىل الدين احلق كأهنا يف عصر اخللفاء الراشدين فأراد هذا املاكر اخلبيث 

ارجية التكفريية ، اليت انتشرت يف هذا العصر بواسطة كتب سيد أن يلصق به النحلة اخل
قطب ، واقتنع هبذه الفكرة أقوام ال حيصون من إخوانية وسرورية ، وقطبية ، وجهاد ، 
وغريهم ، مث نشروها زاعمني أهنا هي احلق ، فجاء هذا املالكي ليلصقها بالشيخ حممد 

وزورا  وهبتانا  فتصدى له الشيخ ربيع بن  بن عبد الوهاب رمحه اهلل ظلما  ، وعدوانا  ،
هادي املدخلي الذي مارس هذه املعامع من زمن طويل جهادا  يف سبيل اهلل ، ودحرا  
ألعداء اهلل ، وبيانا  ملن انطوى عليه هؤالء املبتدعة من ضالل زعموه هدى  وغواية 

ع به عن السنة املطهرة زعموها رشدا  ، فهنيئا  له ما قام به من جهاد لصاحل اإلسالم، داف
 .، فجزاه اهلل خريا  وبارك فيه ، وأسأل اهلل أن يثبتنا وإياه على احلق 

فلقد بني وفقه اهلل ضالالت سيد قطب ، واحنرافات عبد الرمحن بن عبد اخلالق وغلو 
احلدادية ، ووقف للخوارج اجلدد أصحاب النحلة التكفريية موقف الناقد اخلبري واملوجه 

فبني ما هم عليه من غواية وضالل ، مث تصدى أليب احلسن املصري مث املأريب ، البصري ، 
فبني شطحاته ، وتلبيساته ، وأخريا  بني متويهات املالكي ، ومكره ، ودجله وخداعه 
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الذي خدم به أهل الرفض احلاقدين ، وأهل التصوف املارقني ، ولقد أغرق املالكي يف 
الم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل الذي أحيا اهلل به الكذب ، واالفرتاء على شيخ اإلس

عز وجل وبدعوته أمما  ال حيصون ، واهتمه بأنه تكفريي ، وزعم بأن التكفرييني املعاصرين 
الذين أخذوا النحلة التكفريية من كتب سيد قطب ، وإليك منوذجا  من تلك النماذج 

ارتدت عن اإلسالم كلها ، فمن  اليت ذكرها يف كتبه ، تدل صراحة  أن أمة حممد 
قال ( 4344:ص)ذلك ما قاله يف مقدمة تفسري سورة احلجر يف اجمللد الرابع من الظالل 

إنه ليس على وجه األرض اليوم دولة مسلمة ، وال جمتمع مسلم قاعدة التعامل فيه :  "
 .ـ اه" هي شريعة اهلل ، والفقه اإلسالمي 

وهلذا النموذج نظائر كثرية يف كتبه أخذ منها أصحاب املناهج املنحرفة عقيدهتم التكفريية 
، ومع ذلك يقول هذا الظامل املفرتي أن أصحاب املناهج التكفريية يف عصرنا احلاضر إمنا 
أخذوا حنلتهم التكفريية من الشيخ حممد بن عبد الوهاب ياهلا من فرية ما أعظمها ، 

له الشيخ ربيع حفظه اهلل ، فبني تلبيساته الساقطة ، وافرتاءاته املاكرة ،  ولقد تصدى
علما  بأن شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب إمنا كفر املشركني الذين بقوا على الشرك 
األكرب بعد إقامة احلجة عليهم ، وإن هذا امللبس يتبني أن يف قلبه حقد على التوحيد 

اإلمام العظيم الذي جاهد جهادا  مريرا  لنشر التوحيد ،  وأهله ، ودعاته ال سيما هذا
وألف الكتب يف ذلك ، فجزى اهلل الشيخ ربيع خري اجلزاء ، وبارك فيه ويف دعوته ، 
وجهاده وجعلنا وإياه من الذابني عن الشريعة الغراء كل بقدر استطاعته وعلى حسب 

 .حاله ، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 أمحد بن حيي النجمي : كتبه                                               

 هـ2/8/3241                                                   
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 تقديم العالمة الشيخ زيد بن محمد المدخلي
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بصحبته واجلهاد حتت ألويته والدعوة إىل  احلمد اهلل الذي شرف أصحاب حممد 
اهلل على طريقته ومنهجه ، والشكر هلل الذي نصر أولياءه املتقني وحزبه املفلحني وكل 

 .إنين من املسلمني : من دعا إىل اهلل وعمل صاحلا  وقال 
باده وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له امللك احلق املبني الذي اختار من ع

األنبياء واملرسلني ووفق التباعهم واألخذ مبرياثهم علماء ربانيني تفقهوا يف الدين 
ونصحوا هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم أمجعني ، وأشهد أن حممدا  
عبد اهلل ورسوله بعثه اهلل بالوحي املبني ، لينذر من كان حيا  وحيق القول على 

م من أعداء احلق وأنصار الشياطني، ورضي اهلل عن الكافرين ، ومن تشبه هب
الصحابة أمجعني األولني منهم واآلخرين ، ورمحة اهلل على العلماء عموما  وعلى 

 .اجملددين ملا اندرس من معامل الدين خصوصا  واهلل أرحم الرامحني 
 مث أما بعد فقد وصلين حبث قيم جتلت فيه نصرة احلق واحملق ودحر الباطل وأهله

 :بعنوان 
رحمه -دحر افتراءات أهل الزيغ واالرتياب عن دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب)

حفظه -وهو نقد حلسن املالكي كتبه الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي ( -اهلل
، -وسدده ورعاه بالعفو والعافية واملعافاة التامة الدائمة يف الدنيا والربزخ واآلخرة اهلل

البحث كلها فأحزنين ما سطره املالكي من االنتقادات اخلاطئة  فقرأت موضوعات
والتعقبات الكاذبة لعقيدة اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب ومنهج دعوته إىل اهلل 
ومؤلفاته ورسائله العامة واخلاصة، ولقد أتى املتعقب املالكي بالعجب أو على 

انا  على إمام أنار اهلل األصح مبوجبات الغضب بسبب قلب احلقائق ظلما  وعدو 
القلوب والعقول بدعوته اليت جاءت يف وقت كان الناس يف كل قطر من األقطار يف 
أمس احلاجة إليها بشهادة الصديق الصادق والعدو املنصف، فنفع اهلل هبا العرب 
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والعجم يف كل إقليم من أقاليمه ، نعم جاء الشيخ بالدعوة النرية ذات العقيدة 
حة واملنهج النبوي الكرمي الذين ليس هلما مصدر إال كتاب اهلل السلفية الصحي

 .العظيم والسنة الغراء وإمجاع من يعتد بإمجاعهم من علماء املسلمني 
فتصدى املالكي املذكور لذلك النور بتلبيسات فاسدة وشبهات خطرية ليقنع هبا 

أنه وقع يف  الناس أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وإن كان من دعاة اإلصالح إال
أخطاء فاحشة تتعلق بالعقيدة واملنهج، وأكثر املالكي من االفرتاءات على الشيخ 
اإلمام اجملدد، ونوع اجملازفات، وأبدى وأعاد من بضاعته اليت نثرها، فكشف هبا عن 

بن  فوفق اهلل الشيخ الفاضل والعالمة الجليل ربيعسوء معتقده، وفساد منهجه، 
ع انتقاداته الخاطئة وجميع شبهاته الخطيرة باألدلة هادي المدخلي ففند جمي

النقلية والعقلية وذلك نصرة للحق ونصيحة للخلق وتحطيم للظلم ونصر 
 .للمظلوم من المعتدي المالكي الظلوم وعند اهلل تجتمع الخصوم 

وإنين ألقول للشيخ ربيع ولغريه من أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة واملنهج 
يستغرب من اعتداء املالكي على الشيخ اجلليل حممد بن عبد الوهاب القومي إنه ال 

فقد نال الرجل من الصحابة الكرام وعلى رأسهم أفضل األمة بعد النيب  -رمحه اهلل-
الكرمي عليه الصالة والسالم أبو بكر وغريه رضي اهلل عنهم بأساليب ظاملة كما 

ورعاه  -حفظه اهلل-اد البدر عبد احملسن بن محد العب/ أوضح ذلك الشيخ اجلليل 
وهو اسم  (االنتصار للصحابة األخيار ) يف كتاب مطبوع متداول بني الناس أمساه 

طابق مسماه فاحلمد هلل الذي هيأ يف كل زمان ومكان من يرد على أهل األهواء 
واحملدثات بالنصوص الصرحيات والرباهني الساطعات إحقاقا  للحق ونصرا  له وألهله 

 .  أمواتا  وإزهاقا  للباطل وحتذيرا  من أهله أحياء  و 
 زيد بن حممد هادي املدخلي: كتبه                                        

هـ9/8/3241                               
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

ألف املسمى حبسن املالكي عددا  من املؤلفات حيارب فيها  –فقد  –د أما بع
الكرام وغريهم من أهل السنة الذين  -صلى اهلل عليه وسّلم–أصحاب رسول اهلل 

تبعوهم بإحسان وقد زكى اهلل ورسوله أصحاب رسول اهلل وأثىن عليهم اهلل يف حمكم  
: التوراة واإلجنيل فقال تعاىلكتابه الثناء العاطر وأخرب عن صفاهتم احلميدة يف 

حممد رسول اهلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا  سجدا  )
يبتغون فضال  من اهلل ورضوانا  سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف 

التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 
 (.راع ليغيظ هبم الكفاريعجب الز 

يف تفسري سورة الفتح بعد تفسريه لقوله ( 2/402)قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه 
انتزع من هذه اآلية ( ليغيظ هبم الكفار: )اآلية عند قوله( حممد رسول اهلل: )تعاىل

يف رواية عنه تكفري الروافض الذين يبغضون  -رمحة اهلل عليه  -اإلمام مالك 
ألهنم يغيظوهنم، ومن غاظه الصحابة رضي اهلل : ضي اهلل عنهم، قالالصحابة ر 

على  -رضي اهلل عنهم -عنهم، فهو كافر هلذه اآلية، ووافقه طائفة من العلماء 
 .ذلك

والنهي عن التعرض هلم بذكر   -رضي اهلل عنهم  -واألحاديث يف فضل الصحابة 
 .".مساوئهم كثرية ويكفيهم ثناء اهلل عليهم ورضاه عنهم

ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من : )وقال تعاىل
 (. الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال  وعد اهلل احلسىن واهلل مبا تعملون خبري

والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان : )وقال تعاىل
هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبدا  رضي اهلل عنهم ورضوا عنه وأعد 

 (. ذلك الفوز العظيم
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ال تسبوا أصحايب فو الذي نفسي بيده، ) -صلى اهلل عليه وسّلم–وقال رسول اهلل 
 (.لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا  ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

حاب رسول يف ضوء هذه اآليات وغريها ويف ضوء األحاديث الكثرية يف فضائل أص
وبيان مكانتهم عند اهلل عرف خيار هذه األمة من  -صلى اهلل عليه وسّلم–اهلل 

التابعني ومن تبعهم بإحسان من أئمة اإلسالم وأئمة التفسري واحلديث والفقه ومن 
سار على هنجهم من أهل السنة واجلماعة عرفوا أقدار أصحاب رسول اهلل ومنازهلم 

ها كيف وهم مع كل هذا قد بذلوا أمواهلم وأنفسهم يف الرفيعة اليت أحلهم اهلل إيا
نصرة دين اهلل وإعالء كلمة اهلل ونشرها يف الدنيا باحلجة والربهان والسيف والسنان 

فأسعد اهلل هبم وجبهادهم أمما  وشعوبا ، فلهم منا بعد اهلل تعاىل مث األنبياء العظام 
غضهم وشانئيهم  كل بغض والرسل الكرام كل إجالل واحرتام وحب وتقدير وملب

فرضي اهلل عن أصحاب حممد وأرضاهم وحشرنا يف زمرهتم حتت لواء . وإهانة وحتقري
مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وأبعد اهلل  -صلى اهلل عليه وسّلم–حممد 

من احنرف عن هنجهم وناصبهم العداء والبغضاء، وتعس وانتكس وإذا شيك فال 
 .انتقش

ألن الروبيضات والغثاء أصبحوا يصولون وجيولون ويتطاولون على  أقول هذا
وعلى من تبعهم بإحسان ومنهم أهل السنة  -صلى اهلل عليه وسّلم–أصحاب حممد 

واحلديث والتوحيد الطائفة الناجية املنصورة ومن أئمة احلديث والسنة والتوحيد ذلكم 
قامع الضالالت واجلهاالت والبدع اإلمام الَعَلم اجملدد رافع راية التوحيد والسنة و 

 .واخلرافات الرافضية والصوفية واجلهمية
عليه الصالة  -ذلكم العلم الذي رفع اهلل به منار اإلسالم وجدد به ملة حممد 

فشرق بأعماله وجهاده وجتديده كل ضال جهول، منذ رفع راية التوحيد   -والسالم
 .والسنة إىل يومنا هذا وإىل ما يشاء اهلل
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الذين شرقوا هبذه الدعوة العظيمة اليت رفع لواءها ذلكم اإلمام الكبري الشجاع  ومن
والعامل النحرير هذا الذي يسمى حبسن املالكي الذي أعمته أنوار السنة والتوحيد 

فيأىب إال أن يتخبط يف ظلمات اجلهل والضالل ينهل من كل املستنقعات املوبوءة  
 . بالرفض والتصوف وأصناف الضالل

ينتصر لكل مبطل ضال وخياصم كل أصحاب احلق مبتدئا  بالصحابة الكرام و 
 .ومنتهيا  بأتباعهم وسالكي منهجهم على مر الدهور واأليام

صلى اهلل –فال يتوىل اإلمام حممد بن عبد الوهاب إال من سار على هنج رسول اهلل 
وخيار التابعني وهنج اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني من الصحابة  -عليه وسّلم

 .ومن سار على هنجهم من أعالم السنة والدين
لقد تصدى هذا الظلوم ملناصري اإلمام يكيل هلم التهم القبيحة اليت هم منها برءاء 

من التعصب والغلو والقبائح اليت ألصقها هبم ظلما  وزورا ، وهو وأمثاله أحق هبا وهم 
 .أوىل هبا وأهلها

م حممد ودعوته إىل رميه بتكفري األمة وإلصاق لقد دفعه حقده على اإلما -3
دعاة التكفري به وبدعوته وكتبه وكتب تالميذه وأحفاده فقال بعد دعاوى يرفع فيها 

 :نفسه فوق منزلته بكثري

على  –رمحه اهلل  –ومن هذا املنطلق فإين وجدت الشيخ حممد بن عبد الوهاب " 
يف أخطاء أصبحت سنة متبعة  فضله وأثره الدعوي الذي ال ينكره منصف قد وقع

عند بعض طلبة العلم الذين أصبحوا يطلقون التكفري يف حق علماء ودول وطالب 
علم بناء على ما قرره الشيخ حممد يف بعض كتبه ورسائله وأصبح الواحد من هؤالء 

حيتج بأن الشيخ كان يرى كفر هؤالء العلماء وهؤالء احلكام وكفر من هذه 
 اخل ..."صفته
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فهذه الفوضى التكفريية هي نتيجة طبيعية وحتمية من نتائج منهج : "لوقا -4
الذي توسع يف التكفري حىت وجدت   -رمحه اهلل  -الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 . كل طائفة من كالمه ما يؤيد وجهة نظرها
بل حركة احلرم وأصحاب التفجري يف العليا ما هم إال نتيجة ملنهج الشيخ يف التكفري 

 .وله هتم أخرى من هذا النوع(  43ص" )
ويدفع هتمة التكفري عن سيد قطب بعد إحلاحه على إلصاق فنت التكفري   -1 

 –والشيخ حممد :" السابقة واملعاصرة بالشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوته، فيقول
لو مل يقاتل املسلمني واكتفى مبراسلة العلماء حيثهم على الدعوة إىل اهلل  -رمحه اهلل

مبا لو فعل هذا لتجنبنا مآسي التكفري من ذلك الزمن إىل عصرنا هذا الذي يعتمد ر 
 .فيه املكفرون على فتاوى الشيخ وعلماء الدعوة يف تكفري املسلمني

( متشابه)قد بالغنا يف نقده ألننا وجدنا يف  -رمحه اهلل  -وإن كان سيد قطب 
كالمه ( صريح)ا التكفري يف كالمه ما يوحي بالتكفري، فإنَّ الشيخ حممد قد وجدن

فجعلنا سيد  قطب كبش فداء ألنه ليس له أنصار عندنا وللشيخ !ال متشاهبه
وهذا ليس من أخالق طالب العلم الذي يقول احلق ولو على نفسه وال ! أنصار

 ".حيمل املسؤولية األبرياء
رجل ويف هذا الكالم من الدعاوى الباطلة والظلم ما ال يصدر إال عن مثل هذا ال

وفيه من تنـزيه أهل الباطل عن باطلهم وحتميل األبرياء ذنوب غريهم ما ال يقدم عليه 
وللرجل . إال من ال يستحي وال خياف عقاب اهلل ملن يتقحم مثل هذه املوبقات

جمازفات ال تصدر إال ممن أكل احلقد قلبه وسيطر اهلوى على عقله ومشاعره 
 .وعواطفه
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ري عن سيد قطب وذبه عنه واهتام من ينتقده، وإلصاق وال أدري ما سر نفيه التكف
التكفري باإلمام حممد، هل ألنه يوافقه يف عقيدته ومنهجه والسيما طعنه يف 
 .الصحابة، أو ألسباب أخرى منها حقده على اإلمام حممد ودعوته وأنصاره
ه وهل وسوف أناقشه يف أهم  افرتاءاته وجمازفاته مبينا  واقع اإلمام احلقيقي ومنهج

هو الوحيد يف دعوته أو هو أسد من أسد اهلل مع أسود وأشاوس من هذه األمة، 
ومبينا  فساد منهج هذا املالكي وعقله وأخالقه وتوليه ألهل الضالل ودفاعه عنهم 

 .بالباطل
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ك يلصق نفسه كذبا  هذا الرجل موتور قتله احلقد على املنهج السلفي وأهله، ومع ذل
وزورا  بالسلفية واحلنبلية وقد تفجرت ينابيع هذا احلقد يف كتابه قراءة يف كتب العقائد 

مألها بالطعون اليت مل يسبق إليها وسأسرد عناوين بعض هذه ( 310-24ص)من 
 .الطعون

 .من كتابه املذكور( 00ص)حتدث عن اجلربية يف نصف صحيفة انظر  -3
وستة ( 00ص)اإلرجاء يف عشرة أسطر  أربعة أسطر يف وحتدث عن عقيدة  -4

 (.03ص)أسطر 
إىل جزٍء من  -03ص)وحتدث عن القدرية يف قرابة ثالث صحائف من -1

 (02ص
 (.02إىل منتصف ص -02ص)وحتدث عن اجلهمية من بقية  -2
 (.23إىل السطر السادس من ص -02ص)وحتدث عن املعتزلة من بقية  -2

ق ال جيرد احلديث فيهم، بل فيه طعون واهتامات ألهل ويف حديثه عن هذه الفر 
السنة واحلديث وأهنم يفرتون األحاديث ألجل بين أمية يف فضل الشام ألهنا مسكن 

 .بين أمية، ويف فضل الطائفة املنصورة
 نعود إىل طعنه يف املنهج السلفي وأهله 

الشنيعة األمور اليت فقد عنون هلذه املطاعن بواحد وعشرين عنوانا  حتتها من الطعون 
 .خيجل من حشدها ألد أعداء املنهج السلفي
 .كان قد سرد عددا  كثريا  من الطعون اجلريئة

لمحة عن حسن بن فرحان 

 المالكي
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وسأذكر أمثلة على األخطاء السابق ذكرها اليت ميكن إمجاهلا يف ( 83ص)مث قال يف 
 :األمور التالية

التضليل  التكفري والتبديع يف كتب احلنابلة وما له حكم ذلك أو توابعه من -3
 .  والتفسيق والشتم واللعن والبذاءة

كثرة األكاذيب من األحاديث املوضوعة واآلثار الباطلة وخاصة تلك املشتملة   -4
 (.93ص)على التجسيم وتشبيه اهلل باإلنسان، 

والناس يعلمون أن أهل احلديث أشد الناس حماربة للتشبيه والتجسيم وأهنم هم الذين 
 .بني والوضاعني من أصناف الفرق والسيما الروافضواجهوا افرتاءات الكذا

وميزوا صحيح األحاديث من ضعيفها من موضوعها يف دواوين كاملوضوعات وكتب 
العلل كما بينوا أحوال الرجال من جرح وتعديل وميزوا صحاح األحاديث يف كتب 
الصحاح املعروفة كالصحيحني لإلمام البخاري ومسلم وصحيحي ابن خزمية وابن 

 .انحب
ومن حصل منه تقصري يف الوفاء بشرط الصحيح ذهب أئمة احلديث من إخواهنم 

 .لسد هذا اخللل
وشرح ذلك يطول وهو معروف لدى أهل العلم واإلنصاف وليس للفرق الضالة 

وخاصة الروافض أي جهد يف هذا اجملال اللهم إال من أراد أن يتشبه هبم فإنه عالة 
 .عليهم

 (.9ص" )اجلرح والتعديلتأثري العقيدة على " -1
وهذا من كذبه على أئمة اجلرح والتعديل فإهنم من أتقى الناس هلل وأشدهم مراقبة له 

 .ومن أشدهم عدال  وإنصافا  
وهذا منه كيد ملنهج اإلسالم األصيل املستمد من الكتاب والسنة للحفاظ على دين 

 .اهلل احلق الذي وعد حبفظه
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من فضائلهم وحماسنهم قبائح وسبب هذا تأثره فانظر إىل هذا احلاقد كيف جيعل 
 .مبكايد املستشرقني ومن سار على هنجهم من العلمانيني

 ( 303ص" )عدم فهم حجة اآلخر" -2
وهذا يدافع به عن علم الكالم الذي أمجع علماء األمة على حترميه ألنه فلسفة 

 .مناقضة لإلسالم وللتسليم بالوحي املعصوم
ما فيه من املفاسد ويشهد لذلك فساد عقول وعقائد من وقد بني فحول العلماء 

أعجبوا به وعولوا عليه مث ندموا أشد الندامة أواخر حياهتم وهذا أمر معروف جيهله 
 .هذا املسكني

 (.308-302ص)العنف واالفرتاء على اخلصوم  –ومنها  -2
شر فهو يسلم بكل ما يقوله أعداء أهل السنة ويدافع عن مثل جهم بن صفوان وب

 .املريسي وأمثاهلما وهذا دليل على خبث معتقده ومنهجه
 .مث يقال ملاذا مل تذكر عنف اجلهمية واملعتزلة

 .وما فعلوا بأهل السنة يف أيام املأمون واملعتصم والواثق
 .وملاذا مل تذكر عنف الروافض والباطنية يف املشرق واملغرب

 .وملاذا مل تذكر أكاذيبهم وظلمهم إىل آخر خمازيهم
 .وملاذا مل تذكر كذب الصوفية وافرتاءاهتم على اهلل وعلى اإلسالم وعلى أئمة اإلسالم

 ".سكوهتم عن اإلنكار على بعضهم وانشغاهلم بذم اآلخرين" -0
 .ويريد بذلك العلماء املعاصرين وهذا من الكذب املكشوف

ض فقد تكلم العلماء على التكفرييني وعلى السحرة واملشعوذين وعلى الرواف
 .والصوفية الغالني

 (.334-330ص" )الغلو يف شيوخهم وأئمتهم" -2
وهذا من البهت فكلمة شيخ اإلسالم اليت تطلق على ابن تيمية هي عنده غلو كغلو 

الروافض يف أئمتهم الذين يعتقدون فيهم أهنم يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون 
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نية على كل ذرة من ذرات بل هم أفضل من األنبياء واملالئكة بل هلم سلطة تكوي
إخل، كما قال اخلميين ... الكون إىل جانب عبادهتم هلم واستغاثتهم هبم والذبح هلم

وكلمة شيخ اإلسالم عنده غلو كغلو  –( 24:ص)يف كتابه احلكومة اإلسالمية 
الصوفية الذين يشاهبون الروافض والباطنية يف كثري من غلوهم يف األولياء وتقدمي 

 .القرابني هلم
ومن أجل رسالة من رجل كان أصله صويف لكنه استفاد من ابن تيمية فمدحه يف 

فأصبح بسبب ذلك أهل السنة من عهد . رسالة وجهها إىل بعض تالميذ ابن تيمية
 .اإلمام أمحد إىل يومنا هذا من الغالة يف شيوخهم وأئمتهم

 .وهكذا يكون اإلنصاف عند هذا الرجل الذي يبالغ يف دعاوى اإلنصاف
 " ردود األفعال" -8

جهم بن صفوان بنفي الصفات قام احلنابلة والسلفية  –قال بعد هذا ملا قام تيار 
 (.3)كما رأيتم يف الفقرة   -فجسموا 

 .وملا مدح املعتزلة العقل قام احلنابلة وذموا العقل
وملا توسع األحناف يف الرأي والقياس جاء احلنابلة بأحاديث وآثار يف ذم الرأي 

 .قياسوال
وهكذا يفرتي هذا الرجل الفوضوي الفكر فال هو سلفي وال جهمي وال معتزيل أما 

 .الرفض فمؤكد
أليس يف القرآن الذي فيه بيان كل شيء ما يبطل كل ضاللة جهمية أو اعتزالية أو 

 !.قدرية؟
أليس يف السنة اليت هي بيان ملا أمجل من القرآن وختصيص ما فيه من عمومات 

 !.ه من إطالقات بيان لألراء املخالفة هلذه السنة؟وتقييد ما في
 !.أليس أهل احلديث احلنابلة هم الذين يذبون الكذب عن رسول اهلل وعن دينه؟

 !.أجتعل الكذابني هم الصادقني والصادقني الذابني عن الدين هم الكذابني؟
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 .أي تشويه لإلسالم وأهله يفوق هذا التشويه
 .تشراق فهنيئا  لك أيها األسطورةهذا هو االمتداد للرفض واالس

هذا نزر يسري من ترهاته وافرتاءاته يف هذا الكتاب على أهل السنة تكفي اللبيب 
مبعرفة عقل هذا الرجل ودينه وخلقه ال سيما وقد رد عليه بعض أهل العلم كثريا  من 

 . هذه األباطيل
بن عبد الوهاب حممد : "وأسوق اآلن ما وقفت عليه من مآخذ من كتابه الذي مساه

 :    إنه ليحتشد فيه عدد من الصفات املهلكة منها". داعية إصالحي وليس نبيا  
 .اجلهل املطبق حبقيقة التوحيد وحقيقة الشرك -3   

 .الضالل اجلامع بني اخلرافات والرفض والضياع -4   
وصفهم الكذب واالفرتاء على اإلمام حممد وأتباعه، ومن افرتاءاته عليهم أنه  -1   

ص )انظر . بست ومخسني صفة من صفات اجلاهلية بعضها يقتضي تكفريهم
 (.  من هذا الكتاب 322-322

احلقد األسود على الصحابة وعلى السلف الصاحل ومن سار على هنجهم         -2   
 .  من أهل السنة واحلديث وعلى اإلمام حممد وأتباعه ودعوته والبغض الشديد هلم

 .هل الباطل والذب عنهمالوالء أل -2   
 .التعامل وهو اجلهول -0   
 .التظاهر باإلنصاف وهو الظلوم -2   
التظاهر مبحاربة التقليد وهو املقلد األعمى للخرافيني والروافض حيث حيارب  -8   

 .اإلمام حممد بن عبد الوهاب بشبهاهتم وخرافاهتم
 . يرفض احتجاج اإلمام حممد باآليات القرآنية -9   

هو يقذف اإلمام حممد بن عبد الوهاب مبا ال يقبله عقل وال خلق حيث  -30 
يفتعل عليه من احتجاجه باآليات الواردة يف الكفار بأنه ميدح الكفار ويفضلهم 

 .على املسلمني املصلني املتعبدين، وهذا هو اإلفك املبني
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 .تراه حيارب الغلو  وهو الغايل احملرتق -33   

 .دال والتوسط وهو من أبعد الناس عنهما بل هو ال يعرفهمايدعي االعت -34   

 .يدعي التمسك باألدلة وهو من أشد الناس رفضا  هلا -31   

يفرتي على أهل التوحيد بأهنم غلوا يف اإلمام حممد وينـزلونه منـزلة األنبياء  -32
ء وهم الربءآء وهو الغايل يف بعض أهل البيت واملفرِّط يف حق الصحابة وعلما

 .اإلسالم

ال نتدخل يف النيات يقول هذا ليفرض على الناس حسن الظن : يقول -32
 .والتسليم بأباطيله وأكاذيبه وترهاته، وهو من أسوأ  الناس ظنا  وظلما  لألبرياء

رمحه -عنده جرأة على اخليانة والبرت فرتاه يبرت كالم اإلمام حممد -30
مام حممد وبني أدلتها اليت يستدل هبا ويفصل بني القضايا اليت يناقشها اإل-اهلل

 .على هذه القضايا

 .يسلك مسالك امللبسني يف عرضه للقضايا ومناقشتها -32

ومن أعجب ما يكون فيه باإلضافة إىل هذه الصفات أنه يدعي السلفية  -38
 .ويلصق نفسه بالسلفيني

ملنهج ويشاركه اليوم يف كثري من هذه الصفات بعض أهل الفنت الشاغبني على ا
السلفي ومنها ادعاء السلفية والتدثر ملخادعة البسطاء والسيطرة على عقوهلم وإفساد 

 .عقيدهتم ومنهجهم
فعلى أهل السنة والتوحيد أن يوحدوا صفوفهم وجيمعوا كلمتهم وأن يواجهوا هذه 

األصناف الغريبة مبا يستحقون ذبا  عن عقيدهتم ومنهجهم فإهنم ساعون بشىت 
ف الطرق إلسقاط املنهج السلفي وعلمائه سعيا  حثيثا  منذ زمن األساليب وخمتل

يتدرجون يف حتقيق هذه الغاية حىت انتهى هبم األمر إىل توجيه الضربات إلمام 
وكافأهم اهلل مبا  –رمحه اهلل  –السلفيني املعاصرين اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

    .يستحقون وخيب آماهلم ومكايدهم ورد كيدهم يف حنورهم
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هو اإلمام حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ينتهي نسبه إىل مضر بن نزار 

 .بن معد بن عدنان
العامل النحرير واجملدد الكبري صاحب اهلمة القعساء والعزمية واملضاء، الصادق  

 .ولرسوله ولإلسالم واملسلمني وللصديق والعدو املخلص يف دينه والناصح هلل ولكتابه
دفعه هذا النصح لدراسة أحوال بلده والعامل اإلسالمي فوجد أمراضا  تفتك بعقائد 

 .اإلسالم وشرائعه وسياسته وأخالقه
وجد أمة قد غرق معظمها يف البدع والضالالت ومزقتها األهواء فصارت أشالء  

على واقعها وأحواهلا قول النيب صلى اهلل عليه  عقائديا  وسياسيا  واجتماعيا ، يصدق
لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا  بشرب وذراعا  بذراع حىت لو دخلوا جحر :" وسلم

، .."اهلل أكرب إهنا السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم:" ، وقوله"ضب التبعتموه 
نني وسبعني افرتقت اليهود إىل إحدى وسبعني فرقة وافرتقت النصارى إىل اث:" وقوله

فرقة وستفرتق أميت إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة، قالوا من هي يا 
 ".من كان على ما أنا عليه وأصحايب:" ، ويف رواية"رسول اهلل ؟، قال اجلماعة

فما تركت  -صلى اهلل عليه وسّلم–لقد حتقق فعال  ما أخرب به الصادق املصدوق 
ن قبلهم من اليهود والنصارى وفارس والروم يف العقائد األمة شيئا  كان عليه م

 .واألعمال والتقاليد والعادات
تعطيل لصفات اهلل يتمثل يف مدارس هنا وهناك، وشرك يف العبادة متثله اآلف من  

القبور  الرافضية والصوفية، وغلو شنيع خمز يف األولياء يلجأ فئام من الناس إليهم يف 
ويستنجدون، بل يعتقدون فيهم أهنم يعلمون الغيب الشدائد يستغيثون هبم 

- رحمه اهلل-ترجمة اإلمام محمد بن عبد الوهاب
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ويتصرفون يف الكون، ألهنم أقطاب وأغواث حركات الكون رهن إشارهتم والناس مبا 
 .فيهم امللوك يعيشون حتت رمحتهم ونقمتهم

 .والفساد السياسي قد استحكم والفوضى يف اجلزيرة العربية ضاربة أطناهبا
راض تنتهك واخلوف املرعب واجلوع واجلهل الدماء تسفك واألموال تنهب واألع

 .املطبق فحدث عنها وال حرج
أدرك هذا اإلمام كل هذه األمراض املردية، فشمر عن ساعد اجلد تشمري الطبيب 

النطاسي لعالج من أهنكتهم هذه األمراض الفتاكة لتستعيد هذه اجملتمعات صحتها 
 .وقوهتا ومكانتها من السيادة والعزة والكرامة

ال عالج هلذه اجملتمعات إال ما جاء به  -وهو اخلبري باألمراض والدواء أنه  -ك فأدر 
وهو الكتاب اهلادي والسنة النبوية املضيئة، ذلكم الدواء الذي أنقذ اهلل به   حممد 

واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء  الناس من اهلالك املاحق يف الدنيا واآلخرة،
فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا  وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 

القرآن ما هو شفاء  وننـزل من  ،منها كذلك يبني اهلل لكم آياته لعلكم هتتدون
 .ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا  

تقدم هبذا العالج الناجع فتقبله بشغف من أراد اهلل به خريا ، ورفضه من قتله اهلوى 
واجلهل والضالل ومل يكتف هبذا الرفض بل سل سيف اللسان والسنان والقلم 

 .والبيان
فصرب هذا اإلمام الطبيب الصادق املخلص صرب الكرام احلريص على نفع الناس 

وشفائهم من أمراضهم يبلغ حجج اهلل وبيناته يف دروسه ومواعظه ومؤلفاته 
ومراسالته وبعث دعاته هنا وهناك، فينفع اهلل هبذا اجلهاد والصرب من يريد اهلل به 

، ويأىب الظاملون املستكربون إال رفضا  "من يرد اهلل به خريا  يفقه يف الدين" خريا  
 .وعداء  ونفورا  
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انربى هؤالء الظاملون من سياسيني جاهلني مستبدين وخرافيني ومن جهالء متعاملني 
أو أغبياء مقلدين متعصبني لعقائد ضالة وخرافات سخيفة يسخر منها العقالء من 

 .  املسلمني وأهل النحل األخرى من الضالني
- رحمه اهلل–حمد بن عبد الوهاب شيوخ اإلمام م

 :تلقى العلم على عدد كبري من جلة العلماء األعالم منهم
 .أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان -3
 .الشيخ شهاب الدين املوصلي قاضي البصرة -4
 .الشيخ حسن اإلسالمبويل من علماء البصرة -1
 .ئيالشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد اللطيف الشافعي األحسا -2
 .الشيخ زين الدين املغريب -2
 .الشيخ حسن التميمي -0
 .هـ3302الشيخ حممد حياة السندي، وقد تويف عام  -2

وقد قال للشيخ حممد بن عبد الوهاب حينما رأى الناس يتمسحون ويستغيثون عند 
: ما ذا تقول يف هؤالء؟ قال: قبور آل بيت الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ويطوفون

 . ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملونهؤالء متربَّ 
 .الشيخ حممد اجملموعي، نسبة إىل قرية من قرى البصرة امسها اجملموعة -8
 .الشيخ يوسف آل سيف -9

الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم بن سيف آل سيف من أهل اجملمعة بنجد،  -30
 .واستفاد الشيخ من مصاحبته فوائد عظيمة

الرامحون يرمحهم : " ديث املشهور املسلسل باألوليةوأجازه الشيخ عبد اهلل باحل
من طريق ابن مفلح عن شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية : من طريقني أحدمها" الرمحن 

 . وينتهي إىل اإلمام أمحد
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من طريق عبد الرمحن بن رجب عن العالمة ابن القيم عن شيخه شيخ : والثاين
 .اإلسالم، وينتهي أيضا  إىل اإلمام أمحد

أجازه الشيخ بكل ما رواه الشيخ عبد الباقي احلنبلي شيخ علماء عصره قراءة  كما
وعلما  وتعليما ، من صحيح البخاري بسنده إىل مؤلفه وصحيح مسلم وشروح 

الصحيحني وسنن الرتمذي والنسائي وأيب داود وابن ماجه ومؤلفات الدارمي، كل 
وطأ اإلمام مالك ومسند اإلمام بسنده املتصل إىل املؤلف، ومسند اإلمام الشافعي وم

 .(3)أمحد إىل غري ذلك مما رواه الشيخ عبد الباقي
– رحمه اهلل  –تالميذ اإلمام محمد بن عبد الوهاب 

 : وقد هنل العلم على يدي الشيخ وخترج به عدد كبري من العلماء األجالء منهم
 .يخ أمحد بن راشد العريين قاضي سديرالش -3
 .الشيخ محد بن حسني والشيخ عبد العزيز بن حسني -4
 .الشيخ محد بن إبراهيم قاضي مرات، وصهره-1
 .الشيخ على ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب -2
 .الشيخ حسني ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب -2
 .الشيخ إبراهيم ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب -0
 . الشيخ عبد اهلل ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب -2
 .الشيخ أمحد بن ناصر بن عثمان بن معمر -8
 .الشيخ أمحد بن سويلم -9

 .الشيخ حسني بن عبد اهلل قاضي حرميالء -30
 .األمري سعود ابن اإلمام عبد العزيز -33
 .الشيخ سعيد بن حجي قاضي حوطة بين متيم -34

                              
 (.304-3/303)علماء جند خالل مثانية قرون للبسام ( 3)    
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 .ن بن مخيس إمام الدرعيةالشيخ عبد الرمح -31
 .الشيخ عبد العزيز بن سويلم قاضي القصيم -32
 .األمري عبد العزيز بن حممد بن سعود -32
 .الشيخ حسن بن عبدان قاضي حرميالء -30
 .الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل احلصني قاضي الوشم -32
 .(3)الشيخ عبد الرمحن بن نامي قاضي العيينة مث األحساء -38

 
 
 
 

                              
 
 (.308-3/302)علماء جند خالل مثانية قرون للبسام ( 3)   
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من املستحسن أن أترك احلديث هنا لغريي أال وهو العالمة الشيخ عبد القادر بن 

:" يف ترمجة اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل  -بدران عالمة الشام، قال 
ري حممد بن عبد الوهاب رحل إىل البصرة واحلجاز لطلب العامل األثري واإلمام الكب

العلم، فأخذ عن الشيخ علي أفندي الداغستاين، وعن الشيخ احملدث إمساعيل 
العجلوين وغريمها من العلماء، وأجازه حمدثو العصر بكتب احلديث وغريها على 

 .اصطالح أهل احلديث من املتأخرين
السنة وبرع يف مذهب أمحد أخذ ينصر احلق وملا امتأل ِوطَابُه من اآلثار وعلم 

وحيارب البدع ويقاوم ما أدخله اجلاهلون يف هذا الدين احلنيف، والشريعة السمحاء 
أخلصوا العبادة هلل وحده على طريقته اليت هي إقامة التوحيد اخلالص  (3)وأعانه قوم

والدعوة إليه وإخالص الوحدانية والعبادة كلها بسائر أنواعها خلالق اخللق وحده، 
ا اجلمود على ما كان عليه اآلباء وتذرعوا بالكسل عن فهب إىل معارضته قوم ألفو 

طلب احلق وهم ال يزالون إىل اليوم يضربون على ذلك الوتر وجنود احلق تكافحهم 
 :لرتدهم إىل صواهبم وما أحقهم بقول القائل

 فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل  كناطح صخرة يوما  ليوهنها  
 .(4)"  تعاىل حىت توفاه اهلل تعاىلومل يزل مثابرا  على الدعوة إىل دين اهلل

                              
.وأسرته -رمحه اهلل –وعلى رأسهم اإلمام حممد بن سعود ( 3)                                                                                                                                                                      

للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل آل بسام " علماء جند خالل مثانية قرون " انظر كتاب ( 4) 
(3/324) .    

 جهاده في ميدان العلم
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 عقيدة اإلمام محمد ومنهجه
 

هو على  عقيدة السلف الصاحل من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وعقيدة أئمة 
الفهم يف شيء ال يف باب أمساء اهلل وصفاته وال يف اإلميان السنة واهلدى مل خي

 والكفر
وال يف الوعد والوعيد والشفاعة وال يف أمر من األمور الغيبية وال يف غريها وال يكفر 

إال من كفره اهلل ورسوله وكفره السلف الصاحل واقتضى ذلك أصول أهل السنة 
 .ومنهجهم

مس وهلل احلمد ال ينكره إال أعمى وهذا شيء معروف عنه وواضح وضوح الش
البصرية وقد بني ذلك عدد من العلماء يف مؤلفاهتم اخلاصة بالذب عن اإلمام حممد 

 .ويف ثنايا مؤلفات أتباعه وأنصاره
عبد اللطيف ابن : من أجل كل ذلك سوف أقتصر على مقتطفات من كالم العالمة

 .عصره  فلنعط القوس باريها عبد الرمحن بن حسن آل  الشيخ رمحه اهلل أكرب علماء
قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسالته ومصنفاته : قال رمحه اهلل

املسموعة املقروءة عليه، وما ثبت خبطه، وعرف واشتهر من أمره ودعوته، وما عليه 
الفضالء النبالء من أصحابه وتالمذته، أنه على ما كان عليه السلف الصاحل وأئمة 

هل الفقه والفتوى يف باب معرفة اهلل وإثبات صفات كماله، ونعوت جالله، الدين أ
اليت نطق هبا الكتاب العزيز، وصحت هبا األخبار النبوية، وتلقاها أصحاب رسول 

بالقبول والتسليم، يثبتوهنا ويؤمنون هبا، وميروهنا كما  -صلى اهلل عليه وسّلم–اهلل 
تكييف وال متثيل، وقد درج على هذا جاءت من غري حتريف وال تعطيل ومن غري 

من بعدهم من التابعني وتابعيهم من أهل العلم واإلميان وسلف األمة وأئمتها  
كسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد وسامل بن عبد اهلل وطلحة بن 
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عبد اهلل وسليمان بن يسار وأمثاهلم من الطبقة األوىل كمجاهد بن جرب وعطاء بن 
رباح واحلسن البصري وابن سريين وعامر الشعيب وجنادة بن أيب أمية وحسان بن  أيب

عطية وأمثاهلم، ومن الطبقة الثانية علي ابن احلسني وعمر بن عبد العزيز وحممد بن 
مسلم الزهري ومالك بن أنس وابن أيب ذئب وابن املاجشون وكحماد بن سلمة 

ن املبارك وأيب حنيفة النعمان بن ثابت  ومحاد بن زيد والفضيل بن عياض وعبد اهلل ب
وحممد بن إدريس وإسحاق بن إبراهيم وامحد بن حنبل  وحممد بن إمساعيل البخاري  
ومسلم بن احلجاج القشريي وإخواهنم وأمثاهلم ونظرائهم من أهل الفقه واألثر يف كل 

 .مصر وعصر
ا قاله الشيخ وثبت وأما توحيد العبادة واأللوهية فال خالف بني أهل اإلسالم فيم

عنه من املعتقد الذي دعا إليه يوضح ذلك أن أصل اإلسالم وقاعدته شهادة أن ال 
إله إال اهلل وهي أصل اإلميان باهلل وحده، وهي أفضل ُشعب اإلميان، وهذا األصل 

البد فيه من العلم والعمل واإلقرار بإمجاع املسلمني، ومدلوله وجوب عبادة اهلل وحده 
، والرباءة من عبادة ما سواه كائنا  من كان، وهذا هو احلكمة اليت  ال شريك له

ُخلقت هلا األنس واجلن وأرسلت هلا الرسل وأنزلت هبا الكتب وهي تتضمن كمال 
وهذا هو دين اإلسالم وهو يتضمن . الذل وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم

مل يستسلم كان االستسالم هلل وحده، فمن استسلم له ولغريه كان مشركا ، ومن 
 .(3)"مستكربا  عن عبادته

وأما مسائل القدر واجلرب واإلمامة والتشيع وحنو ذلك من املقاالت والنحل فهو "
أ مما قالته النفاة أيضا  فيها على ما كان عليه السلف الصاحل وأئمة اهلدى والدين يرب 

، وماقالته املرجئة والرافضة، وما عليه غالة الشيعة والناصبة، يوايل (3)القدرية اجملربة

                              
(.343-340)اهلدية السنية ص( 3)                                                      

(.واجملربة)كذا ولعله (3)          
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ويكف عما شجر بينهم، ويرى  -صلى اهلل عليه وسّلم–مجيع أصحاب رسول اهلل 
مغفرة اهلل وإحسانه  أهنم أحق الناس بالعفو عما يصدر عنهم، وأقرب اخللق إىل

لفضائلهم وسوابقهم وجهادهم، وما جرى على أيديهم من فتح القلوب بالعلم 
النافع والعمل الصاحل، وفتح البالد وحمو آثار الشرك وعبادة األوثان والنريان واألصنام 

والكواكب وحنو ذلك مما عبده جهال األنام، ويرى الرباءة مما عليه الرافضة وأهنم 
رضي  -، ويرى أن أفضل األئمة بعد نبيها، أبو بكر  فعمر فعثمان فعلي سفهاء لئام
أمجعني،ويعتقد أن القرآن الذي نزل به الروح األمني، على قلب سيد  -اهلل عنهم 

ويربأ من رأي . املرسلني وخامت النبيني كالم اهلل غري خملوق، منه بدا وإليه يعود
هم عن مجهور السلف أهل العلم اجلهمية القائلني خبلق القرآن، وحيكى تكفري 

واإلميان ويربأ من رأي الكالبية أتباع عبد اهلل بن سعيد ابن كالب القائلني بأن كالم 
اهلل هو املعىن القائم بنفس الباري وإمنا نزل به جربيل حكاية وعبارة عن املعىن 

النفسي، ويقول هذا من قول اجلهمية، وأول من قسم هذا التقسيم هو ابن كالب 
 . وأخذ عنه األشعري وغريه كالقالنسي

 .وخيالف اجلهمية يف كل مما قالوا وابتدعوا يف دين اهلل
وال يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق املختلفة املخالفة هلدي رسول اهلل 

 .وسنته يف العبادات  واخللوات واألذكار املخالفة للمشروع -صلى اهلل عليه وسّلم–
سنن واألخبار النبوية لرأي فقيه ومذهب عامل خالف ذلك باجتهاده  وال يرى ترك ال

قال . بل السنة أجل يف صدره وأعظم عنده من أن ترتك لقول أحد كائنا  من كان
. -صلى اهلل عليه وسّلم–ال رأي ألحد مع سنة سنها رسول اهلل: عمر بن عبد العزيز

خبار وقواعد االستنباط نعم عند الضرورة وعدم األهلية واملعرفة بالسنن واأل
واالستظهار يصار إىل التقليد ال مطلقا ، بل فيما يتعسر وخيفى، وال يرى إجياب ما 

قاله اجملتهد إال بدليل تقوم به احلجة من الكتاب والسنة خالفا  لغالة املقلدين ويوايل 
ويرى فضلهم وأمانتهم وأهنم من الفضل والفضائل يف غاية ورتبة .األئمة األربعة
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قصر عنها املتطاول، ويوايل كافة أهل اإلسالم وعلمائه من أهل احلديث والفقه ي
ويرى املنع من االنفراد عن أئمة الدين من السلف . والتفسري  وأهل الزهد والعبادة

املاضني برأي مبتدع، وقول خمرتع، فال حيدث يف الدين ما ليس له أصل يتبع، وما 
ؤمن مبا نطق به الكتاب، وصحت به األخبار، وي. ليس من أقوال أهل العلم واألثر

وجاء الوعيد عليه من حترمي دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم وال يبيح من ذلك إال 
ما أباحه الشرع وأهدره الرسول، ومن نسب إليه خالف هذا فقد كذب وافرتى وقال 

 .(3)ما ليس له به علم، وسيجزيه اهلل ما وعد به أمثاله من املفرتين
وأبدى رمحه اهلل من التقارير املفيدة، واألحباث الفريدة على كلمة اإلخالص والتوحيد 

مادل عليه الكتاب املصدق، واإلمجاع املستبني احملقق،  –شهادة أن ال اله االاهلل  –
ى من نفي استحقاق العبادة واإلهلية عما سوى اهلل، وإثبات ذلك هلل سبحانه عل

وجه الكمال املنايف لكليات الشرك وجزيئاته وأن هذا هو معناها وضعا  ومطابقة، 
خالفا  ملن زعم غري ذلك من املتكلمني، كمن يفسر ذلك بالقدرة على االخرتاع، أو 
بأنه تعاىل غين عما سواه، مفتقر إليه ما عداه، فإن هذا الزم املعىن، إذ اإلله احلق ال 

عما سواه، وأما كون هذا هو املعىن املقصود بالوضع فليس  يكون إال قادرا  غنيا  
كذلك، واملتكلمون خفي عليهم هذا، وظنوا أن حتقيق توحيد الربوبية والقدرة هو 

الغاية املقصودة، والفناء فيه هو حتقيق التوحيد،وليس األمر كذلك، بل هذا ال يكفي 
توحيد األلوهية، وإفراد اهلل يف اإلميان وأصل اإلسالم إال إذا أضيف إليه واقرتن به 

بالعبادة واحلب واخلضوع والتعظيم واإلنابة والتوكل واخلوف والرجاء وطاعة اهلل 
هذا أصل اإلسالم وقاعدته، والتوحيد األول توحيد الربوبية والقدرة . وطاعة رسوله

ه واخللق واإلجياد هو الذي بين عليه توحيد العمل واإلرادة، وهو دليله األكرب، وأصل

                              
 .ومنهم املالكي وأسالفه (3)  
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إىل آخر ( وإهلكم إلـه واحد، ال إله إال هو الرمحن الرحيم)األعظم، كما قال تعاىل 
 . (3)"اآليات

على شهادة أن حممدا  رسول اهلل من بيان ماتستلزمه   -رمحه اهلل -وقد قرر :" وقال
يام باحلقوق النبوية من احلب هذه الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من جتريد املتابعة والق

على كل سنة  -صلى اهلل عليه وسّلم–والتوقري والنصرة واملتابعة والطاعة وتقدمي سنته 
وقول، والوقوف معها حيث ما وقفت واالنتهاء حيث انتهت، يف أصول الدين 
وفروعه باطنه وظاهره وخفيه وجليه، كليه وجزئيه ما ظهر به فضله وتأكد علمه 

سباق غايات وصاحب آيات، ال يشق غباره، وال تدرك يف البحث  ونبله، وأنه
واإلفادة آثاره، وأن أعداءه ومنازعيه، وخصومه يف الفضل وشانئيه يصدق عليهم 

 :املثل السائر، بني أهل الدفاتر واحملابر
 فالقوم أعداء له وخصوم حسدوا الفىت إذ مل ينالوا سعيه
 ا  إنه لدميـمحسدا  وبغي كضرائر احلسناء قلن لوجهها

وله رمحه اهلل من املناقب واملآثر، ما ال خيفى على أهل الفضائل والبصائر، ومما 
اختصه اهلل به من الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عباد اهلل املؤمنني، على 

 (4)( 313ص ( )اهلدية السنية. )مسبته، والتعرض لبهته وعيبه

                              
 (.310-342)اهلدية السنية ص ( 3)    

 ذميت من ناقص     فهي الشهادة يل بأين كامل وإذا أتتك م:     على حد قول الشاعر( 4)   
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 ثناء العلماء على اإلمام محمد وتأييدهم له بالحجة والبرهان
 :فمن هؤالء العلماء

 .الشيخ عبد اهلل ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب -3
 .الشيخ حسني ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب -4
 (.ر واألفهامروضة األفكا)الشيخ حسني غنام صاحب كتاب  -1
الشيخ محد بن ناصر بن معمر فإنه حني طلب  الشريف غالب من اإلمام عبد  -2

العزيز بن حممد بن سعود أن يبعث إليه عاملا ملناظرة علماء مكة فبعثه اإلمام عبد 
العزيز واإلمام حممد فذهب إليهم وناظرهم وظهر عليهم وكتب رسائل يف الذود عن 

 .الدعوة السلفية
 . ن بن عبد اهلل بن الشيخ حممد بن عبد الوهابسليما -2

الشيخ عبد العزيز احلصني الناصري قاضي بلدان الوشم فإنه حني أعاد الشريف  -0
غالب الطلب جمليء عامل من جند ملناظرة علماء احلرم الشريف فبعثه اإلمام عبد 

ماء مكة العزيز بن حممد إليهم وزوده اإلمام حممد بن عبد الوهاب برسالة إىل عل
 .يوضح هلم فيها طريق دعوته ونفى عنها األكاذيب واألراجيف

الشيخ حممد بن علي بن غريب كان هو الذي يتوىل الرد واإلجابة على شبهات  -2
 . علماء األمصار اليت توجه ضد الدعوة

(. عنوان اجملد يف تاريخ جند)الشيخ عثمان بن عبداهلل بن بشر صاحب كتاب  -8
وغريه ( سبل السالم)بن إمساعيل األمري الصنعاين صاحب كتاب  العالمة حممد -9

 . وله قصيدة مشهورة يف تأييد الشيخ

الشيخ أمحد بن دعيج بن علي الكثريي نسبا من أهل مرات له قصائد وبعض  -30
 . الردود على خمالفي الدعوة

 .    رثائهالعالمة حممد بن علي الشوكاين وله ثناء على دعوته وله أبيات رائعة يف -33

 .الشيخ عبداهلل بن عبد الرمحن أبا بطني -34
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 .ومن املتأخرين الشيخ عبد الرمحن بن حسن - 31
 .  الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن  -32
 . الشيخ سليمان بن سحمان  -32

 . الشيخ محد بن عتيق -30

 . الشيخ سعد بن محد بن عتيق -32

 .بن باز الشيخ العالمة عبد العزيز -38

الشيخ حممد خليل هراس له رد على مقال للدكتور حممد البهي يف نقد  -39
 .   الوهابية

 .فلهؤالء ردود مفحمة وأجوبة مسكتة رمحهم اهلل تعاىل
وهناك مؤلفات كتبت في الثناء على اإلمام محمد ودعوته والذب عنه  

 : منها
ة الشيخ حممد كتاب صيانة اإلنسان عن وسوسة دحالن تأليف العالم  -3

 . بشري السهسواين  اهلندي
كتاب حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفرتى عليه للشيخ مسعود   -4

 . الندوي

الشيخ حممد بن عبد الوهاب جمدد القرن الثاين عشر املفرتى عليه  -1
 .ودحض تلك املفرتيات تأليف العالمة أمحد بن حجر بوطامي البنعلي

ابن تيمية وشيخ : اإلسالم شيخ اإلسالم من مشاهري اجملددين يف -2
حممد بن عبد الوهاب رمحهما اهلل تعاىل نبذة عن حياهتما وجهادمها : اإلسالم

 . ومثرات دعوهتما تأليف العالمة صاحل بن فوزان الفوزان

 . حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب تأليف حسني خلف خزعل -2

ة وأثرها يف العامل اإلسالمي عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفي -0
 . للشيخ صاحل بن عبداهلل العبود
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كتاب دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقد   -2
 .إعداد عبد العزيز بن حممد بن علي العبد اللطيف

علي عبد احلليم : السلفية ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب للدكتور -8
 .حممود

بن عبد الوهاب أو انتصار املنهج السلفي لعبد احلليم  اإلمام حممد -9
 . اجلندي

انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب خارج اجلزيرة العربية،  -30
 .حممد كمال مجعة: تأليف

 .حممد بن سعد الشويعر: تصحيح خطأ تارخيي حول الوهابية للدكتور -33

محمد بن عبد بحوث أسبوع الشيخ )وهناك مجموعة من البحوث باسم 
 :من ضمنها( الوهاب

كلمة يف إبراز دعوة اإلمام حممد ومزاياها اإلصالحية وآثارها الطيبة يف   -3
 .-رمحه اهلل  -حياة املسلمني للشيخ العالمة عبد العزيز بن باز

حياة الشيخ حممد )حبث قيم للشيخ إمساعيل بن حممد األنصاري باسم  -4
 . بن عبد الوهاب وآثاره العلمية

حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية للشيخ حممد بن أمحد  -1
 . العقيلي

اعتماد دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة ملعايل  -2
 . الشيخ عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ

اعتماد فقه الشيخ حممد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة للشيخ  -2
 . بن عبد الرمحن األطرم صاحل

وهناك كتابات أخرى ملسلمني وغريهم يف اإلمام حممد بن عبد الوهاب ودعوته 
 . رمحه اهلل
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- رحمه اهلل–آثار دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب 
وأنصاره من آل سعود  -رمحه اهلل-من آثار دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

 ي ووفق اهلل من بق -رحم اهلل من مضى-

أعاد اهلل بدعوته وجهاده وصربه ومناصرة أنصاره دعوة اإلسالم إىل ما كانت   -3
عليه يف عهد السلف الصاحل من صفاء العقيدة ونضارة التوحيد واالحتكام إىل 
الكتاب والسنة يف سائر أمور الدين والدنيا يف دولة قامت على كتاب اهلل وسنة 

 . لسلف الصاحلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومنهج ا
 . اجتثاث أصول الشرك والبدع واخلرافات والشعوذة وسد الذرائع إىل ذلك -4

 . انتشار العلم والقضاء على اجلهل والتعصبات املذهبية -1

مجع كلمة أهل اجلزيرة وملُّ مشلهم والقضاء على األحقاد وأسباب الفنت والفوضى  -2
املخالفة للشريعة اإلسالمية األمور اليت  والسلب والنهب والتقاليد والعادات القبلية

عاشتها اجلزيرة قرونا وانتشر من األمن واألمان وسادت روح األخوة على أساس 
 . التوحيد واإلميان إىل غري ذلك من اآلثار املباركة اليت عرفها اخلاص والعام

 آثاره العلمية 
 :ث املفيدة منهاللشيخ حممد بن عبد الوهاب جمموعة من الكتب النافعة واملباح

 .كتاب التوحيد وهذا الكتاب من أنفس الكتب مل يصنف على منواله  -3
 .خمتصر السرية النبوية -4
 .خمتصر زاد املعاد -1
 .خمتصر اإلنصاف والشرح الكبري -2
 .أصول اإلميان وفضائل اإلسالم -2
 .أحاديث الفنت -0
 .مسائل اجلاهلية -2
 .الكبائر -8
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 .أصول اإلميان -9
 .أدب املشي إىل الصالة -30
 .كشف الشبهات  -33

 .(3)وله غريها من الكتب النافعة 
- رحمه اهلل  –وفاته 

هـ بعد جهاد طويل 3400تويف هذا الَعلم عن عمر يناهز اثنتني وتسعني سنة عام 
والتعليم والدعوة إىل اهلل تغمده  اهلل بواسع رمحته وأثابه على وعظيم يف ميدان العلم 

ما قدم لإلسالم واألمة من خري أحسن الثواب وأسكنه فسيح جناته إن ربنا لسميع 
 .  الدعاء

 

                              
 
 (.320-329ص)للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن آل بسام .." علماء جند(  "3)  
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 منهج اإلمام محمد في قضايا اإليمان والتكفير واشتراطه هو

 وأنصاره قيام الحجة على من وقع في مكفر قبل تكفيره
 

ى أهل الضالل من خصوم اإلمام حممد وخصوم الدعوة السلفية افرتاءات كثرية افرت 
منها أنه رمحه اهلل يكفر املسلمني ويستحل قتاهلم وأنه يبغض األولياء والصاحلني 

وأسرفوا يف االفرتاءات واألكاذيب عليه وعلى أتباعه والدعوة السلفية دعوة التوحيد 
 .واالتباع الصادق
اعيل ليصدوا الناس عن دين اهلل احلق الذي أرسل اهلل به رسله وأنزل يفعلون هذه األف

 . به كتبه وال سيما رسالة خامت النبيني واملرسلني عليه الصالة والسالم
هو وأبناؤه وعلماء الدعوة بتكذيب هذه االفرتاءات بالبيانات  –رمحه اهلل  –فقام 

إال بعد أن يقيموا عليه احلجة  الشافية بأهنم ال يكفرون من وقع يف الشرك أو الكفر
 . -رمحهم اهلل  –ويوضحوا له احملجة 

هو عني منهج أهل السنة واجلماعة يف هذه  -رمحه اهلل  –إن منهج اإلمام حممد 
القضايا ال خيالفهم يف شيء واحلمد هلل، خيالف يف ذلك اخلوارج واملعتزلة واملرجئة، 

ن وعمل القلب واجلوارح واللسان يزيد فاإلميان عنده قول وعمل، قول القلب واللسا
بالطاعة وينقص باملعصية خالفا  للخوارج واملعتزلة واملرجئة الذين ال يزيد اإلميان 

عندهم وال ينقص ألن رأي اخلوارج أنه إذا ذهب بعض اإلميان ذهب كله ومن هنا 
 يكفرون بالكبائر وحيكمون على من مات على كبرية باخللود يف النار واملعتزلة
خيالفون اخلوارج يف التكفري ويقولون إن صاحب الكبرية يف منـزلة بني املنزلتني 

 .ويوافقوهنم يف احلكم باخللود يف النار
يف النصح والبيان يف مؤلفات كثرية ورسائل إىل القاصي  –رمحه اهلل  –ولقد بالغ 

فيها والداين وال سيما أهل جند واحلجاز وقد وقفت على ست وعشرين رسالة يبني 
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دعوته باحلجج والرباهني ويدحض الشبهات واألباطيل ومن هذه الرسائل رسالة 
 .وجهها إىل من تصل إليه من املسلمني آخذ منها هنا ما حيصل به املقصود

 (  02/  3)كما يف الدرر السنية   -رمحه اهلل-قال اإلمام حممد 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 : (3)يصل إليه من املسلمني من حممد بن عبد الوهاب، إىل من  -3
عقيديت، وديين  –وهلل احلمد  –أخربكم أين : سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد

الذي أدين اهلل به، مذهب أهل السنة واجلماعة، الذي عليه أئمة املسلمني، مثل 
إخالص الدين هلل، : ينت للناساألئمة األربعة، وأتباعهم، إىل يوم القيامة، لكين ب

وهنيتهم عن دعوة األنبياء واألموات، من الصاحلني، وغريهم، وعن إشراكهم فيما 
يعبد اهلل به، من الذبح، والنذر، والتوكل، والسجود، وغري ذلك مما هو حق اهلل، 

الذي ال يشركه فيه ملك مقرب، وال نيب مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل، من 
 . آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة واجلماعةأوهلم إىل 

أن كل ما ذكر عنا من األشياء، غري دعوة : واحلاصل(: "24ص)إىل أن قال يف 
 .(4)الناس إىل التوحيد، والنهي عن الشرك، فكله من البهتان  

ذكر  أين ملا بينت هلم كالم اهلل، وما: ومن أعجب ما جرى من الرؤساء املخالفني
أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم : )أهل التفسري يف قوله تعاىل

( ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهلل: )وقوله(.22:  اإلسراء اآلية( )أقرب
وما ذكر اهلل ( 31:الزمر( )ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى: )وقوله(. 38:يونس)

                              
رحم اهلل اإلمام حممدا  لقد صدق فيما قال يف هذا املوضع وغريه من أنه على عقيدة أهل السنة      ( 3)  

واجلماعة  مبا فيها قضايا التوحيد والشرك وقضايا اإلميان والكفر وال أظلم ممن يشبه منهجه مبنهج اخلوارج 
 .وشتان شتان بني املنهجني وبينهما بعد املشرقني –قطب سيد  –وال أجهل ممن يقرن منهجه مبنهج 

 .صـدق واهلل( 4)  
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من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع  قل: )من إقرار الكفار يف قوله
 .وغري ذلك( 13:يونس( )واألبصار

القرآن ال جيوز العمل به لنا، وألمثالنا، وال بكالم الرسول، وال بكالم : قالوا
 .(3)املتقدمني، وال نطيع إال ما ذكره املتأخرون

أنا أخاصم احلنفي، بكالم املتأخرين من احلنفية، واملالكي، والشافعي، : قلت هلم
أخاصمه بكتب املتأخرين من علمائهم، الذين يعتمدون عليهم، : واحلنبلي، كال  

ما قالوا،  فلما أبوا ذلك، نقلت كالم العلماء من كل مذهب ألهله، وذكرت كل
بعدما صرحت الدعوة عند القبور، والنذر هلا، فعرفوا ذلك، وحتققوه، فلم يزدهم إال 

 .(4)نفورا  
فأنا أكفر من عرف دين الرسول، مث بعد ما عرفه سبه، وهنى الناس : وأما التكفري

ليسوا   –وهلل احلمد  –هو الذي أكفر، وأكثر األمة : هذاعنه، وعادى من فعله، ف
: فلم نقاتل أحدا  إىل اليوم، إال دون النفس واحلرمة، وهم: ، وأما القتال(1)كذلك

قد نقاتل بعضهم، على سبيل : ، ولكن(2)الذين أتونا يف ديارنا، وال أبقوا ممكنا  
من جاهر بسب دين الرسول، بعدما . املقابلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك

إشاعته يف : أن هذا هو احلق، الذي ال ريب فيه، وأن الواجب: عرف، فإنا نبني لكم
 .وتعليمه النساء، والرجال الناس،

                              
لصحابة العظماء والسلف                 انظر إىل هذا التمرد والعناد على كتاب اهلل وسنة رسوله ومنهج ا( 3)  

 .الكرماء

وانظر إىل هذا التمرد والعناد أيضا  حىت على كتب املتأخرين بعد تنزل اإلمام حممد معهم إىل                                       ( 4) 
هؤالء املتمردين وأي حرص على هدايتهم أي تنزل معهم يفوق هذا  هذا املستوى فأي مبالغة يف إقناع

 .الذي قام به اإلمام حممد بعد شيخ اإلسالم ابن تيمية وتالميذه أال بعدا  وسحقا  للمعاندين املستكربين

 .وال أظلم ممن يفرتي عليه أنه يكفر على طريقة اخلوارج وأنه يكفر عموم املسلمني( 1) 

 .ل يالم اإلمام حممد وأنصاره بعد كل هذا يف قتال هؤالء الضالني املعتدينه( 2) 
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من أدى الواجب عليه، وتاب إىل اهلل، وأقر على نفسه، فإن التائب من : فرحم اهلل
 .أن يهدينا وإياكم، ملا حيبه ويرضاه: الذنب كمن ال ذنب له، ونسأل اهلل

فما تسأل عنه من :  "وكتب إىل إمساعيل اجلراعي كتابا  من ضمنه قوله -4 
: " -صلى اهلل عليه وسّلم–م؟ فالفضل هلل، وقال رسول اهلل االستقامة على اإلسال

 " بدأ اإلسالم غريبا ، وسيعود غريبا  كما بدأ 
أنا نكفر بالعموم ؟ فذلك من هبتان األعداء، الذين يصدون به عن هذا : وأما القول

 (.30:النور( )سبحانك هذا هبتان عظيم: )الدين، ونقول
ليس هلم شيء : م رضي اهلل عنهم، ولكن نقولوأما الصاحلون ؟ فهم على صالحه

 (.38: اجلن( )وأن املساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدا  : )من الدعوة، قال اهلل
وأما املتأخرون رمحهم اهلل، فكتبهم عندنا، فنعمل مبا وافق النص منها، وماال يوافق 

 . النص، ال نعمل به
إفراد اهلل بالدعوة، وهي دين : اس إليهأن الذي ندين به، وندعو الن: فاعلم رمحك اهلل
 (.81: البقرة( )وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهلل: )الرسل، قال اهلل

، جعلين (3)فانظر رمحك اهلل، ما أحدث الناس من عبادة غري اهلل، فتجده يف الكتب 
صلى اهلل عليه –اهلل وإياك ممن يدعو إىل اهلل على بصرية، كما قال اهلل لنبيه حممد 

قل هذه سبيلي أدعوا إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهلل وما : )-وسّلم
 .، وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم(308: يوسف( )أنا من املشركني

وسئل الشيخ حممد بن عبد الوهاب، رمحه اهلل تعاىل، عما يقاتل عليه ؟ وعما  -1
 :يكفر الرجل به؟ فأجاب

أركان اإلسالم اخلمسة، أوهلا الشهادتان، مث األركان األربعة، فاألربعة إذا أقر هبا، "
وا يف  اختلف: وتركها هتاونا ، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فال نكفره برتكها، والعلماء

                              
 .العلماء أحال إليها الظاهر أنه يعين كتباَ أرسلها إليه ولعله يريد أيضا  كتبا  أخرى من كتب( 3) 
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كفر التارك هلا كسال  من غري جحود، وال نكفر إال ما أمجع عليه العلماء كلهم، 
 .(3)الشهادتان : وهو

أعداؤنا معنا على أنواع مث : نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول: وأيضا  
 .(3/304)الدرر السنية ".ذهب يبني هذه األنواع

إنا نكفر بالعموم، : وأما الكذب والبهتان، فمثل قوهلم: قوله( 302ص)ومن ذلك 
ونوجب اهلجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من مل يكفر، ومن مل 
يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان، الذي يصدون 

 .به الناس عن دين اهلل ورسوله
ال نكفر من عبد الصنم، الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قرب  :وإذا كنا

أمحد البدوي، وأمثاهلما، ألجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من مل 
سبحانك هذا هبتان )إذا مل يهاجر إلينا، أو مل يكفر ويقاتل ! يشرك باهلل ؟ 

 . 30: النور( (4)عظيم
من  -رمحه اهلل -ن عيد كتابا  بني فيه دعوته إىل حممد ب -رمحه اهلل-وكتب  -2 

 : أين عرفت بأربع مسائل: ولكن قبل الكالم، اعلم: ضمن هذا الكتاب قوله
 بيان التوحيد مع أنه مل يطرق آذان أكثر الناس : األوىل
بيان الشرك، ولو كان يف كالم من ينتسب إىل العلم أو العبادة، من دعوة : الثانية

بشيء من العبادة، ولو زعم أهنم يريدون أهنم شفعاء عند اهلل،  غري اهلل، أو قصده
مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات، كما ذكرمت عن العلماء، أهنم 

 .يذكرون أنه قد وقع يف زماهنم
تكفري من بان له أن التوحيد هو دين اهلل ورسوله، مث أبغضه ونفر الناس عنه، : الثالثة

صلى اهلل عليه –رسول فيه، ومن عرف الشرك، وأن رسول اهلل وجاهد من صدق ال
                              

 . انظر إىل هذا التثبت يف التكفري( 4،3) 
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بعث بإنكاره، وأقر بذلك ليال  وهنارا ، مث مدحه وحسنه للناس، وزعم أن  -وسّلم
 .أهله ال خيطئون، ألهنم السواد األعظم

وأما ما ذكر األعداء عين، أين أكفر بالظن وباملواالة، أو أكفر اجلاهل الذي مل تقم 
 .(3)فهذا هبتان عظيم، يريدون به تنفري الناس عن دين اهلل ورسولهعليه احلجة، 

األمر بقتال هؤالء خاصة، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل، فلما : الرابعة
اشتهر عين هؤالء األربع، صدقين من يدعي أنه من العلماء يف مجيع البلدان، يف 

  (4)الدرر السنيـة ".والقتالالتوحيد، ويف نفي الشرك، وردوا علي التكفري 
(30 /334.) 

ه صلى اهلل علي–فلما أظهرت تصديق الرسول (: "332ص)ومن ذلك أيضا  قوله 
فيما جاء به، سبوين غاية املسبة، وزعموا أين أكفر أهل اإلسالم، وأستحل  -وسّلم

أمواهلم، وصرحوا أنه ال يوجد يف جزيرتنا رجل واحد كافر، وأن البوادي يفعلون من 
، وجحدوا كفرهم، وأنتم (3)النواقض، مع علمهم أن دين الرسول عند احلضر

 .أن من رد شيئا  مما جاء به الرسول بعد معرفته، أنه كافر: تذكرون
، كلهم على (4)، والعديلي، وابن عباد، ومجيع أتباعهمفإذا كان املويس، وابن إمساعيل

أهنم كفار مرتدون، وإن ادعى مدع، أهنم : هذا، فقد صرحتم غاية التصريح
                              

انظر كيف يفرتي الضالون على هذا اإلمام أنه يكفر بالظن وواقعه خالف ذلك وأنه يكـفر اجلاهل ( 3)  
الذي مل تقم عليه احلجة وواقعه خالف ذلك بل هو يبذل أقصى جهوده يف التبيني والتوضيح ملا يدعو 

 .، مث ال يكفر إال من قامت عليه احلجة فأي بالء فوق هذا البالءإليه من التوحيد

من العجائب أن يصدقه هؤالء العلماء يف مجيع البلدان يف التوحيد ونفي الشرك وأن يردوا عليه ( 4)  
 .القتال بعد قيام احلجة، مث حياربونه وميدحون الشرك وحيسنونه

وهم يتعمدون خمالفته بارتـكاب  يعين أن أهل البوادي يعلمون أن دين اإلسالم عند أهل املدن( 3)  
البن غنام ترتيب ناصر الدين ( روضة األفكار)الشركيات وإنكار البعث إىل نواقض كثرية راجع كتاب 

 .وغريه( 102ص)األسد 

 .هؤالء من خصوم الشيخ حممد وخصوم الدعوة( 4-1)  
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يكفروهنم، أو ادعى أن مجيع البادية مل يتحقق من أحد منهم من النواقض شيئا ، أو 
ون أن دين الرسول خالف ما هم عليه، فهذا كمن ادعى أن ابن ادعى أهنم ال يعرف

، عباد زهاد فقراء، ما شاخوا يف بلد قط، (1)سليمان، وسويد، وابن دواس، وأمثاهلم 
 .ومن ادعى هذا، فأسقط الكالم معه

ارا  سرا  وجهارا   أن إذا كانوا أكثر من عشرين سنة، يقرون ليال  وهن: ونقول ثانيا  
التوحيد الذي أظهر هذا الرجل، هو دين اهلل ورسوله، لكن الناس ال يطيعوننا، وأن 

الذي أنكره هو الشرك، وهو صادق يف إنكاره، ولكن لو يسلم من التكفري 
، كان على احلق، هذا كالمهم على رؤوس األشهاد، مث مع هذا يعادون (2)والقتال

 .يه، العداوة اليت تعرف، ولو مل يكفر ويقاتلالتوحيد ومن مال إل
وينصرون الشرك نصر الذي تعرف، مع إقرارهم بأنه مشرك، مثل كون املويس، 

وخواص أصحابه، ركبوا وتركوا أهليهم وأمواهلم، إىل أهل قبة الكواز، وقبة رجب 
إنه قد خرج من ينكر قببكم وما أنتم عليه، وقد أحل دماءهم : سنة، يقولون

هلم، وكذلك ابن إمساعيل، وابن ربيعة، واملويس أيضا بعدهم بسنة، رحلوا إىل وأموا
صلى اهلل عليه وسّلم، وأحلوا دماءنا –أهل قبة أيب طالب، وأغروهم مبن صدق النيب 

 .وأموالنا، حىت جرى على الناس ما تعرف، مع أن كثريا  منهم مل يكفر ومل يقاتل

                              
عجب لدين هؤالء وعقوهلم عشرون سنة يقرون فيها ليال  وهنارا  أن التوحيد الذي أظهره اإلمام حممد ( 2) 

ار التوحيد وأهنم ال ينقادون هو دين اهلل ورسوله ويعرتفون بأن من يدافعون عنهم واقعون يف الشرك وإنك
للناصحني مث ينكرون عليه أن يكفرهم ويقاتلهم بعد قيام احلجة والربهان وظهور دين اهلل للعيان أين 

هؤالء املعارضون من قتال من امتنع عن أداء الزكاة ؟ فكيف مبن جحد معىن ال إله إال اهلل وعبد غري اهلل 
ينكرون البعث أين هؤالء مما قرره علماء اإلسالم أن قوما  لو  بل ومل يصل ومل يزك بل وهناك كثري منهم

 .امتنعوا عن أداء شعرية من شعائر اإلسالم لوجب على املسلمني قتاهلم ؟
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يف عشر معشار هذا، ولو  -عليه وسّلم صلى اهلل–أن من خالف الرسول : وقررمت
، فكيف مبن جاهد بنفسه وماله (3)بكلمة، أو عقيدة قلب، أو فعل، فهو كافر

 .وأهله، ومن أطاعه يف عداوة التوحيد، وتقرير الشرك ؟
، -رمحه اهلل تعاىل  -وقال الشيخ عبد اهلل بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -2

حيدث عن نعمة اهلل عز وجل عليهم حني دخلوا مكة بغري قتال، يف أيام اإلمام 
إن أمري مكة أعد العدة لقتاهلم غري أهنم ملا : سعود بن عبد العزيز قال خالل حديثه

مث قال ...رأوا زحف جنود املوحدين ألقى اهلل الرعب يف قلوهبم فتفرقوا شذر مذر
م الشريف، ودخلنا وشعارنا التلبية، آمنني حملقني بذل األمري حينئذ األمان ملن باحلر 

رؤوسنا ومقصرين، غري خائفني من أحد من املخلوقني، بل من مالك يوم الدين، 
ومن حني دخل اجلند احلرم، وهم على كثرهتم مضبوطون، متأدبون، مل يعضدوا به 

 من هبيمة شجرا ، ومل ينفروا صيدا ، ومل يريقوا دما  إال دم اهلدى، أو ما أحل اهلل
 (.3/444)الدرر السنية . (3)األنعام على الوجه املشروع

يلزم من تقريركم، : فإن قال قائل منفر عن قبول احلق واإلذعان له: لإىل أن قا
أنه مشرك مهدر الدم، أن : وقطعكم يف أن من قال يا رسول اهلل، أسألك الشفاعة

أن ذلك : يقال بكفر غالب األمة، وال سيما املتأخرين، لتصريح علمائهم املعتربين
ال يلزم، ألن الزم املذهب  :قلت! مندوب، وشنوا الغارة على من خالف يف ذلك 

                              
يف عشر معشار ما  -صلى اهلل عليه وسّلم–هذا أحد خصوم الشيخ قرر أن من خالف الرسول ( 3)  

عليه أهل الضالل فهو كافر مث خياصمه فيمن خيالف الرسول يف الكثري الكثري وخياصمه فيمن جياهد 
صاره بنفسه وماله بغضا  للتوحيد ونصرا  للشرك فهل بعد هذا من بالء وحمن ؟ وهذه النوعيات الشيخ وأن

 . موجودة إىل اآلن

ومتسكا    أليس يف هذا أكرب دليل على أن محلة هذه الدعوة من أشد الناس اتباعا  لرسول اهلل ( 3)  
 . هبديه وأخالقه وحسن معاملته واحرتام حمرماته وشعائره
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ال يلزم أن نكون جمسمة، وإن قلنا جبهة : ليس مبذهب، كما هو مقرر، ومثل ذلك
 .العلو، كما ورد احلديث بذلك

تلك أمة قد خلت، وال نكفر إال من بلغته دعوتنا للحق، : وحنن نقول فيمن مات
الب من ووضحت له احملجة، وقامت عليه احلجة، وأصر مستكربا  معاندا ، كغ

نقاتلهم اليوم، يصرون على ذلك اإلشراك، وميتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون 
إمنا نقاتله ملناصرته من هذه حاله، ورضاه : (4)بأفعال الكبائر، احملرمات، وغري الغالب

به، ولتكثري سواد من ذكر، والتأليب معه، فله حينئذ حكمه يف قتاله، ونعتذر عمن 
بأهنم خمطئون معذورون، لعدم عصمتهم من اخلطأ، واإلمجاع يف ذلك ممنوع : مضى

 قطعا ، ومن شن الغارة فقط غلط
 (.3/412)الدرر السنية

وقال "  -رمحهم اهلل  -وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن حفيد اإلمام حممد  -0
سألين الشريف عما "  –رمحه اهلل  -شيخنا شيخ اإلسالم  حممد بن عبد الوهاب 
إنا ال نقاتل إال على ما أمجع عليه : نقاتل عليه، وما نكفر به ؟ فقال يف اجلواب

 تعريف، إذا عرف مث أنكر، العلماء كلهم، وهو الشهادتان بعد ال
 (.33/132)الدرر السنية .مث ذكر هذه األنواع (3)أعداؤنا معنا على أنواع: فنقول

                              
ما أشد فجور خصوم هذه الدعوة العظيمة الذين يفرتون على محلتها ما هم منه براء وما هم أبعد ( 4)  

ماءهم وكثري منهم يعلم أن فقهاء اإلسالم يكفرون الناس عنه من أهنم يكفرون املسلمني ويستحلون د
 .بدون ما كفر به محلة هذه الدعوة بعد قيام احلجة

 .ويوجب فقهاء السلف قتال من وقع فيما هو دون من قاتلهم اإلمام حممد وأنصاره
ه انظر إىل بيان هذا اإلمام وما ينطوي عليه من فقه وحكمة وبيان وبعد عما يفرتيه الظاملون على هذ

 . الدعوة وأعالمها

انظر ماذا يريد خصوم هذه الدعوة وأهلها فهذا اإلمام حممد يصرح على رؤوس املأل أنه ال يقاتل ( 3)  
   .إال على ما أمجع عليه العلماء وبعد أن يعرف اخلصم احلق مث يعاند
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مستنكرا   -رمحهم اهلل  -وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن  -2
" ومؤنبا  بعض الناس ممن يتكلم يف التكفري جبهل، ومنهم عبد العزيز اخلطيب قال 

وأخربهتم برباءة الشيخ، من هذا املعتقد، واملذهب وأنه ال يكفر إال مبا أمجع 
األكرب، والكفر بآيات اهلل ورسله، أو بشيء املسلمون على تكفري فاعله، من الشرك 

، وبلوغها املعترب، كتكفري من عبد الصاحلني، ودعاهم مع (4)منها، بعد قيام احلجة
فيما يستحقه على خلقه، من العبادات، واإلهلية، وهذا اهلل، وجعلهم أندادا  له، 

جممع عليه أهل العلم واإلميان، وكل طائفة من أهل املذاهب املقلدة، يفردون هذه 
املسألة، بباب عظيم، يذكرون فيه حكمها، وما يوجب الردة، ويقتضيها، وينصون 

م بقواطع اإلعال: على الشرك، وقد أفرد ابن حجر، هذه املسألة، بكتاب مساه
 (.202/ 3)الدرر السنية .اإلسالم

فمن أنكر ( 12ص)وقال الشيخ سليمان بن سحمان يف كتابه الضياء الشارق  -8
التكفري مجلة فهو حمجوج بالكتاب والسنة ومن فرق بني ما فرق اهلل ورسوله من 

الذنوب ودان حبكم الكتاب والسنة وإمجاع األمة يف الفرق بني الذنوب والكفر فقد 
نصف ووافق أهل السنة واجلماعة وحنن مل نكفر أحدا  بذنب دون الشرك األكرب أ

الذي أمجعت األمة على كفر فاعله إذا قامت عليه احلجة وقد حكى اإلمجاع على 
 .ذلك غري واحد كما حكاه يف اإلعالم البن حجر الشافعي

د أمجع العلماء إن تكفري املسلم أمر غري هني وإنه ق: "مث قال رادا  ملا يقول اخلصم
منهم الشيخ ابن تيمية وابن القيم على أن اجلاهل واملخطيء من هذه األمة ولو 

عمل ما جيعل صاحبه مشركا  أو كافرا  يعذر باجلهل واخلطأ، حىت تبني له احلجة بيانا  
 .واضحا  ال يلتبس على مثله

                              
ويف كالم اإلمام عبد اللطيف تأكيد لكالم أبيه وجده أهنم ال يكفرون إال مبا أمجـع عليه املسلمون ( 4)  

 .بعد قيام احلجة
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ون املسلمني، يف جوابه أما تكفري املسلم فقد قدمنا أن الوهابية ال يكفر ( فيقال)
من أعظم الناس توقفا  وإحجاما  عن  -رمحه اهلل  -والشيخ حممد بن عبد الوهاب 

إطالق الكفر حىت أنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي يدعو غري اهلل من أهل القبور أو 
غريهم إذا مل يتيسر له من ينصحه ويبلغه احلجة اليت يكفر تاركها، قال يف بعض 

، فكيف (3)كفر من عبد قبة الكواز جلهلهم وعدم من ينبههمرسائله وإن كنا ال ن
من مل يهاجر إلينا، وقال وقد سئل عن مثل هؤالء اجلهال فقرر أن من قامت عليه 
احلجة وتأهل ملعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إىل األرض واتبع هواه فال 

 (.302ص)الضياء الشارق ".أدري ما حاله
يف دفع  -رمحه اهلل  -مة حممد بن إبراهيم آل الشيخ وقال شيخ مشاخينا العال -9

هذه الشبه عن اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل يف  شرحه لكتاب  
ملا تصدى للدعوة إىل اهلل وبني ما عليه -رمحه اهلل  -فإن الشيخ :" كشف الشبهات

م، وزعموا الكثري من الشرك األكرب تصدى بعض اجلهال بالتشبيه على جهال مثله
أن املصنف رمحه اهلل يكفر املسلمني وحاشاه من ذلك بل ال يكفر إال من عمل 

مكفرا  وقامت عليه احلجة فإنه يكفره فقصد كشف تلك الشبه املشبهة على اجلهال 
 .(3)"وردها وإن كانت أوهى من خيوط العنكبوت لكن تشوش عليهم

 . من هذا الكتاب( 22ص)على اشرتاط قيام احلجة يف  -رمحه اهلل–ونبه 

                              
وأتباعه البعد واالبتعاد عن  -رمحه اهلل  -وهذا العالمة ابن سحمان يؤكد أن من منهج اإلمام حممد ( 3) 

التكفري والتوقف واإلحجام عنه إىل الدرجة اليت ذكرها ابن سحمان وغريه وإن تكذيب هؤالء األئمة 
 .و التكذيب باحلق الواضحاألعالم الصادقني الثقات هل

ولئن )وإن من يكذب هبذا احلق والصدق ملن جنس أعداء الرسل وتكذيبهم يصدق عليه قول اهلل تعاىل
أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض 

 (.  322)سورة البقرة ( ن الظاملنيولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا  مل

 (.20ص)مد بن إبراهيم آل الشيخ للعالمة الشيخ حم" شرح كتاب كشف الشبهات"انظر ( 3)  
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مغالطات المالكي بصرف الناس عن محور 
 الخصومة 

 

 
  

 
 ( 33-30ص)قال املالكي يف امللحوظة الثانية  

 (:0-2ص)وقوله أيضا  يف استهالله " 
وهو الذي كسر صور هؤالء الصاحلني أرسله إىل قوم  وآخر الرسل حممد " 

 .يتعبدون وحيجون ويتصدقون ويذكرون اهلل
صورة مجيلة وغري صحيحة عن كفار قريش  -ساحمه اهلل -هكذا يرسم الشيخ : أقول

 .ليبين على ذلك تكفري مسلمني
، وهذا قياس مع الفارق الكبري كما !!(هلل يتعبدون وحيجون ويتصدقون ويذكرون ا)

 .سبق شرح ذلك وسيأيت
الكفار  -صلى اهلل عليه وآله وسلم –مث ذكر الصفة اليت من أجلها قاتل الرسول 

 .وقاتل حممد بن عبد الوهاب املسلمني
جيعلون بعض املخلوقات وسائط بينهم وبني  -يعين كفار قريش -لكنهم: " فقال
 .قتاهلم وجيوز لنا حنن قتاهلم للسبب نفسهيعين فجاز ! " اهلل 

وال ( ال إله إال اهلل)كفار قريش الذين ال يقولون   –سبحان اهلل : " قال املالكي
يؤمنون بيوم القيامة وال البعث وال جنة وال نار وال يؤمنون بنيب ويعبدون األصنام 

حملرمات مثلهم ويقتلون ويظلمون ويشربون اخلمور ويزنون ويأكلون الربا ويرتكبون ا
مثل املسلمني املصلني الصائمني احلاجني املتصدقني اجملتنبني للمحرمات والفاعلني 

 ...مكارم األخالق
 ! ؟ ( أفنجعل املسلمني كاجملرمني، ما لكم كيف حتكمون)
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ال، ليسوا سواء، املسلمون ليسوا كالكفار حىت وإن تأول علماؤهم وجهل عوامهم 
لكن ال يساوى فيه من يقوم بأركان اإلسالم مع من  فالتأويل واجلهل باب واسع

 .ينكرها
وال يتساوى من يؤمن بالنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم نبيا  ورسوال  ومن يكذبه ويظنه 

ساحرا  أو كاهنا ، وال يتساوى من يتوسل بالنيب صلى اهلل عليه وآله وسلم ويتربك 
ويقتل  - عليه وآله وسلمصلى اهلل -مع من يرجم النيب  -بالصاحلني وإن أخطأ

وذهب يذكر فروقا  أخرى مثل اإلميان باجلنة والنار ومن يقول ال إله إال . الصاحلني
 .اخل...اهلل ومن ال يقوهلا ومن يطلب الشفاعة من الصاحلني ومن ال يطلبها

 :    التعليــق
 شركوال التوحيدإن موضوع اجلدال بني اإلمام حممد وبني خصومه إمنا هو  -أوالا 

، فهذا هو حمور اخلصومة واجلدال يف هذا "كشف الشبهات" ومها موضوعا كتابه 
 . الكتاب

فجاء املالكي ليبعد الناس عن حمور اخلصومة ويصرف أنظارهم إىل أمور أخرى مهمة 
جدا  داخلة يف دعوة اإلمام حممد ودعوة كل مصلح وجمدد، ولكنها ليست هي 

 .  ابموضوع الصراع واجلدال يف هذا الكت
إهنم يعبدون األصنام ويقتلون ويظلمون  ويشربون اخلمور : قال املالكي عن الكفار

 ".ويزنون ويأكلون الربا وال يؤمنون جبنة وال نار ونقول نعم هم كذلك
 ".اخل ...املصلني الصائمني املزكني احلاجني:" وقوله

وع النـزاع وهذه مغالطة وتلبيس، ويؤكد هذه املغالطة وغريها بالفصل بني موض
 . األساسي وأدلته

إن هذه الصفات اليت ذكرهتا للمشركني هي موجودة يف أهل الضالل الذين  -ثانياا 
عاصروا اإلمام حممدا  من أهنم يقتلون ويظلمون ويشركون ويقطعون الطرق ويأكلون 
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الربا ويرتكون الصالة ومينعون الزكاة ويسلبون وينهبون بل وكثري منهم ال يؤمنون 
 . (3)آن وال بالبعثبالقر 

ولكن الذين عاصرهم اإلمام حممد وغريه من الدعاة إىل اهلل والعاملني باهلل وحقوقه 
ينهبون واجهوا أقواما  كثري منهم يعبدون القبور ويأكلون الربا ويقتلون ويسلبون و 

اخل، ومع هذه املخازي ..ويرتكبون الفواحش وال سيما غالة الرفض وغالة التصوف
 -صلى اهلل عليه وسّلم–هم يفعلون ما فعله املشركون الذين بعث فيهم رسول اهلل 

من دعاء األموات واالستغاثة هبم يف الشدائد والذبح والنذر هلم والتوكل عليهم 
يهم واعتقاد أهنم يعلمون الغيب فينادوهنم من أبعاد ورجائهم واعتقاد النفع والضر ف

 . تزيد على آالف األميال
ويعتقدون فيهم ما ال يعتقده املشركون من أهنم يتصرفون يف الكون ويدبرون أمره 
ومنهم الغوث ومنهم األقطاب واألوتاد واألبدال، هذا كله يعرفه اخلاص والعام، 

للشعراين " الطبقات" بيل املثال وكتب الصوفية طافحة بذلك، وانظر على س
للشرجي وديوان عبد الرحيم " طبقات األولياء" للنبهاين و" جامع كرامات األولياء"و

 . الربعي وغريها من كتب أئمة التصوف والرفض
واقرأ كتب أهل السنة اليت تنتقد هذه الضالالت، وال تقتصر على قراءة كتب أهل 

الضياع ودفعت بك إىل حماربة أهل احلق  الضالل واخلرافات اليت سببت لك هذا
 . والتوحيد

وعلى كل حال فجزى اهلل خريا  اإلمام حممدا ، فلقد دعا الناس إىل سبيل اهلل 
باحلكمة واملوعظة احلسنة وأقام احلجة على خمالفيه باحلجج والرباهني واملراسالت 

هدهم  حبق واملؤلفات وبث الدعاة،  فلم يستجب كثري منهم للحق وحاربوه، فجا
وعلم فلو واجه الصحابة الكرام ما واجه اإلمام حممد حلاربوا أعداءه دون تردد بعد 

                              
(.102ص)انظر تاريخ جند حترير وحتقيق األستاذ ناصر الدين األسد لروضة األفهام البن غنام ( 3)  
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إقامة احلجة عليهم، وملا دافعوا عنهم كما دافع أئمة الضالل كاحلداد ودحالن  
 . والنبهاين وابن جرجيس وابن سحيم والقباين وأمثاهلم من أئمة املالكي الضالني

" البدر الطالع"ه من واقع القوم ما ذكره الشوكاين يف كتابه ويؤيد هذا الذي أسلفنا
أقام الصالة والزكاة والصيام وسائر شعائر  (3)ومن دخل حتت حوزته:" حيث قال

 اإلسالم ودخل يف طاعته من عرب الشام الساكنني ما بني احلجاز وصعدة غالبهم
إما رغبة وإما رهبة وصاروا مقيمني لفرائض الدين بعد أن كانوا ال يعرفون من 

وال يقومون بشيء من الواجبات إال جمرد التكلم بلفظ الشهادتني  (4)اإلسالم شيئا  
كما تواترت بذلك   (1)اجلملة فكانوا يف جاهلية جهالءعلى ما يف لفظهم من عوج وب

األخبار إلينا مث صاروا اآلن يصلون الصلوات ألوقاهتا ويأتون بسائر األركان 
ويؤيده الكثري من أئمة اإلسالم ممن سنذكر كالمهم . (2)"اإلسالمية عن أبلغ صفاهتا

 .-رمحه اهلل-ومواقفهم وموافقتهم لإلمام حممد
 

                              
 .-رمحه اهلل-يعين اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود ( 3)  

 ".ال يعرفون من اإلسالم شيئا  : " تأمل جيدا  كالم الشوكاين هذا وال سيما قوله( 4)  

 ".فكانوا يف جاهلية جهالء وكيف استدل على ذلك بالتواتر" تأمل قوله ( 1)  

 .ملسعود الندوي( 334ص)مصلح مظلوم مفرتى عليه نقال  عن كتاب حممد بن عبد الوهاب ( 2) 
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 طعن المالكي في كتاب التوحيد وكشف الشبهات بما يشبه المدح

 
ريمها من  وكتاب التوحيد أو كتاب كشف الشبهات أو غ(:" 3ص)قال املالكي 

كتب الشيخ إمنا ألفها بشر خيطئ ويصيب، ومل يؤلفها ملك وال رسول فلذلك من 
الطبيعي جدا  أن خيطئ وال مانع شرعا  وال عقال  من وقوع األخطاء من الشيخ سواء  

 كانت كبرية أو صغرية كثرية أو قليلة فقهية أو عقدية 
 . ر والنقاشفإذا جوزنا هذه املقدمة البسيطة سهل احلوا( إميانية)

أما إن مل جنوز هذه املقدمة  فهذا من الغلو الذي ال يرتضيه الشيخ نفسه وال 
املخلصون من أهل العلم بل لعل جل دعوة الشيخ ترتكز على نقض الغلو يف 

الصاحلني  وعلى هذا فعدم اإلقرار باملقدمة  السابقة يعد انتكاسة سلفية خطرية 
 ". حمبيه وأتباعه قبل خصومه وأعدائهتذهب جبهود الشيخ أدراج الرياح بني

 :التعليــــق
هذا القول معظمه حق أريد به الباطل فاحلق منه يقبل من العلماء الصادقني 

 .املنصفني
أما من اجلهلة احلاقدين الذين تكذب أعماهلم وتطبيقاهتم أقواهَلم فال يصدقون وال  

 .كرامة وأما الباطل فمردود وهذا حال كتاباتك
ك الباطلة الظاملة لإلمام حممد تشهد عليك أقوى شهادة أنك هبذه ومناقشات

املقدمات والدعاوى ما تريد هبا إال الظلم والباطل وهدم ما قام به هذا اإلمام من 
 .اجلهاد العظيم والتأليفات النافعة املوضحة لدين اهلل عز وجل عقيدة وأحكاما  

ب التشيع والرفض اليت فلو كان عندك شيء من النصح فاجته به إىل نقض كت
امتألت بالكفر والكذب على اهلل ورسوله وعلى أصحاب رسوله وعلى علماء 
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اإلسالم وامتألت بالغلو الذي ال يوجد عند اليهود والنصارى هذا هو العمل 
الصحيح املطلوب ال أن تذهب إىل مصابيح مقتبسة من كتاب اهلل وسنة رسوله 

اة الرفض و التصوف تذهب إىل هذه تصحح للناس عقائدهم اليت أفسدها دع
املصابيح لتطفئها ليعود الناس إىل الظلمات واجلهل فهذا من أشد وأقبح أنواع 

 .اإلفساد يف األرض
 اع يف، فأنت بأعمالك هذه سوال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها قال تعاىل

 .اإلفساد يف األرض بعد إصالحها، فمن يصدقك يف هذه الدعاوى العريضة
وهل رفض السلفيني لظلمك وأباطيلك وأباطيل أسالفك وافرتاءاتكم على اإلمام 

 .حممد وكتبه وأتباعه يعترب انتكاسة سلفية
 إن االنتكاسة كل االنتكاسة أن يقبلوا منكم هذا الظلم وهذه االفرتاءات نسأل اهلل

أن حيفظهم وأن يثبتهم على احلق فإهنم رغم أنوف احلاقدين أهل احلق والفرقة 
الناجية والطائفة املنصورة اليت ال يضرها من خذهلا وال من خالفها من أمثال املالكي 

 .وأشياعه ال يضرهم ذلك إىل يوم القيامة
 .واهلل نسأل أن يرد كيد أعدائهم يف حنورهم ويعيدهم إىل جحورهم

املالكي أنه درس مخس جملدات من الدرر السنية وقدم ملحوظات على   ادعى -
 .كشف الشبهات

وادعى أن نسخته السابقة عبارة عن مسودة ال تعرب عن وجهة نظره وهذا هترب 
 .منه من عمله

وعلى هذا سيتضمن الكتاب عملني (:" 4ص)حتدث عن عمله اجلديد مث قال  -
 :رئيسيني
 .قراءة كشف الشبهات: األول
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الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتبه ورسائله األخرى وهي عبارة عن مناذج : الثاين
من أقواله وآرائه يف التكفري تستدعي املراجعة من طلبة العلم وال يضري الشيخ إن 

 ".أخطأ فكل بين آدم خطاء
أقول إن هذا مشروع كبري دوافعه معروفة وحيتاج هذا املشروع إىل أن متد له يد العون 

 .خصوم الدعوة السلفية ولن يعدم األعوان من كل االجتاهات من
وسيقف أنصار احلق هلذا الرجل وأعوانه وكل من وراءه و وراء غريه من أعداء احلق 

سيقفون هلم باملرصاد وسيحبط اهلل مكايدهم وخططهم ويهدم صروحهم مبعاول 
 (.ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز)احلق، 
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– رحمه اهلل  -طعون المالكي في اإلمام محمد 

 
 ".حممد بن عبد الوهاب داعية إصالحي وليس نبيا  :" عنون املالكي كتابه بقوله

 .وهذا فيه طعن شديد يف شخصه ويف من يسري على هنجه يف العقيدة واملنهج
حممد بن عبد الوهاب داعية إصالحي ال خالف يف هذا بني املنصفني من :" قال

العلم وإمنا اخلالف مع فئتني من الناس مع من يكفره أو يفسقه أو يشكك يف أهل 
 .أهدافه ومع من ينـزله منـزلة األنبياء املعصومني

 ". ليس نبيا  رد على من يغلو فيه: فقولنا داعية رد على من يكفره أو يفسقه، وقولنا
 :التعليـــق

لوهاب ومن ألد خصوم إن الرجل ملن ألد خصوم الشيخ اإلمام حممد بن عبد ا
 .أنصاره وهذا واضح جلي من كتابه هذا وغريه

ومن عداوته الواضحة أنه مل يتوجه بردوده إىل خصوم الشيخ وخصوم دعوته بل هو 
وارث شبهاهتم وافرتاءاهتم  على الشيخ  وحيارب دعوته هبذه الشبهات واالفرتاءات 

مام حممد بالغلو فيه وأن األثيمة ومن عداوته للشيخ ودعوته أن يرمي أنصار اإل
يرميهم بأهنم نزلوه منـزلة األنبياء وقد كرر هذه االفرتاءات يف كتابه مما يدل على 

 .حقده على هذا اإلمام ودعوته وعلى من سار على هنجه
إن الشيخ وأتباعه ملن أشد الناس حماربة للغلو سواء كان هذا الغلو يف األشخاص 

ء وصلحاء فضال  عن ضاّلل األغبياء  وال يوجد فيهم ولو كانوا أنبياء فضال  عن علما
 .غلو يف الشيخ حممد وال غريه وهلل احلمد

 .واملنصفون من العلماء ال جيدون هذا الغلو وال يدعونه يف أتباع اإلمام حممد
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ولكن املالكي ملا رأى أن أنصار اإلمام حممدا  حيرتمونه ألجل ما قدمه من بيان 
وألجل ما قدمه  -صلى اهلل عليه وسّلم–وة خامت النبيني وتوضيح لدعوة الرسل ودع

 .من جتديد شامل هلذا الدين ال يف جانب من اجلوانب فحسب
ومن أجل حماربته للشرك واخلرافات والضالالت فأعاد هبذا اجلهاد لإلسالم جدته يف 

 .ميدان العقيدة والعبادة والسياسة وسائر امليادين
حيبونه احلب الشرعي ويقدرونه التقدير الشرعي ألجل وملا كان أنصار اإلمام حممد 

هذه األعمال اجلليلة واجلهاد العظيم مث استفادوا من مؤلفاته العظيمة وجهاده كل 
ذلك غاظ أهل الضالل والبدع وال سيما هذا املالكي الشيعي بل الرافضي املخلط 

اطلة ودفعه إىل فدفعه ذلك إىل حماربة اإلمام حممد وكتبه بالكذب واالهتامات الب
حماربة أتباعه وقذفهم ظلما  بالغلو ألهنم ال يقبلون افرتاءات وأكاذيب خصوم اإلمام 

حممد ودعوته ومل يقبلوا افرتاءات املالكي  فذهب يقذفهم بالغلو ويكيل هلم التهم 
ويلصق هبم وبدعوهتم من التكفري اخلارجي الرافضي ما هم منه براء براءة الذئب من 

 .-عليه السالميوسف  -دم 
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 افتراء المالكي على اإلمام محمد بأنه يرسم صورة زاهية 
 لكفار قريش ويذم الركع السجود من المسلمين

 
امللحوظة الثالثة يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب (:" 34ص )قال املالكي 

 (.2ص)
ال  يشهدون أن اهلل هو اخلالق وحده، -يعين كفار قريش –وإال فهؤالء املشركون )

شريك له، وأنه ال يرزق إال هو، وال حيي إال هو، وال مييت إال هو وال يدبر األمر إال 
هو، وأن مجيع السموات، ومن فيهن واألرضني السبع ومن فيها، كلهم عبيده وحتت 

 .، مث سرد اآليات يف ذلك..(تصرفه وقهره
يبهم بالبعث، وال هنا أيضا  رسم صورة زاهية للمشركني، ومل يذكر تكذ:أقول: "مث قال

اعتقادهم أن الذي يهلكهم هو الدهر، وال اعتقادهم أهنم ميطرون بنوء كذا وكذا، 
وال أكلهم الربا، وقتلهم النفس، ودفنهم البنات وال غري ذلك من املظامل واجلرائم، 

بأقبح األوصاف وتكذيبهم له،  -صلى اهلل عليه وآله وسلم -وال وصفهم للنيب 
 .(3)وقتلهم املستضعفني وتعذيبهم املسلمني

فالشيخ حممد أخذ اآليات اليت تدل على إمياهنم على وجه اجلملة بأن اهلل هو اخلالق 
 ..الرازق

                              
هذه األمور ليست موضع نزاع بني اإلمام وخصومه وال هي موضع كتابه هذا كشف الشبهات ( 3)   

 .فدع عنك التلبيسات
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ون، قد أجاب عنها بعض العلماء، مع أن هذه االعرتافات اليت اعرتف هبا املشرك
، وليس من باب (اإلفحام واالنقطاع)وذكروا أن املشركني إمنا اعرتفوا هبا من باب 

 . (3)االقتناع، ولو كانوا صادقني يف اعرتافهم، ألتوا بلوازم هذا االعرتاف
: فقلأن يذّكرهم بلوازم هذا االعرتاف كما يف قوله تعاىل  فلذلك يأمر اهلل نبيه 

 .اخل!....؟ أفال تتذكرون: قل ،أفال تتقون
فكأن اهلل عز وجل يوخبهم بأهنم كاذبون، وأهنم ال يؤمنون باهلل عز وجل خالقا  

لوقت نفسه أن يقولوا إن األصنام هي اليت خلقت ورازقا ، كما ال يستطيعون يف ا
 .وممارسة ما خيالفه واقعا  ( انقطاعا  )فبقوا بني االعرتاف بالقول !! السموات واألرض 

أنه ال جيوز للشيخ رمحه اهلل وال لغريه أن يذكر فضائل الكفار ويهمل : واحلاصل
 !.أخطاءهم، بينما خيتار أخطاء املسلمني وينسى فضائلهم

بأن فيه ثناء على  –دون قصد  –وز أن تختار اآليات اليت قد نوهم هبا العوام وال جي
 .اخل... الكفار، ونرتك اآليات اليت تذمهم وتبني كفرهم وظلمهم وتكذيبهم بالبعث

ال جيوز أن نقوم بكل هذا حىت نسوغ به قتالنا للمسلمني الركع السجود، بزعمنا 
وأننا ! ؟...(وحيجون ويتصدقون ويذكرون اهلل يصلون)أهنم مثل الكفار متاما  الذين 

فهذا غري صحيح، واالعرتاف ! نفسه ( صلى اهلل عليه وآله وسلم)نقوم بعمل النيب 
باخلطأ خري من التمادي يف الباطل، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له،ومن رضي 

نا املعصية كان كمن شهدها وشارك فيها أو قريب من ذلك، فلنتق اهلل وال ختدع

                              
كالمك هذا غري صحيح ولو كان صحيحا  ملا حاربت الصحابة واملنهج السلفي وأهله مع (3)  

اءاتك املتكررة أنك سلفي مث مل تأِت بلوازم هذا االعرتاف من نصرة هذا املنهج والوالء له   وألهله  ادع
ودحض أباطيل خصومه من الروافض والصوفية وسائر أهل البدع نقول هذا على منطقك وإال فالشيطان 

 .معرتف باهلل وعزته وجالله وقدرته على البعث  ومع ذلك فهو أكفر الكافرين

هود يعلمون أن حممدا  رسول اهلل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك هم من أشد الكافرين به ومبا والي
 .جاء به
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فإن هؤالء ال ميلكون . القوة والكثرة عن ديننا، وال نغرت بكثرة املناصرين يف الباطل
جنة وال نارا ، ولعل الشيخ اآلن أحوج إىل استغفارنا من حاجته إىل نصرة األخطاء 

 ".اليت وقع فيها، لكننا نغرت بالكثرة والغوغاء
عليه بضالالت الروافض لقد ذهب املالكي يرجف على كالم هذا اإلمام ويرد : أقول

وغالة الصوفية اجلهلة ومغالطاهتم يف تفسري آيات اهلل الواضحة يف أن املشركني يف 
بل وقبله يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون باهلل  -صلى اهلل عليه وسّلم–عهد الرسول 

 .يف توحيد األلوهية
 (.وما يؤمن أكثر باهلل إال وهم مشركون: )كما قال تعاىل

ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر  ل تعاىلوكما قا
 (.00)العنكبوت ليقولن اهلل فأىن يؤفكون 

رض بعد موهتا ليقولن اهلل قل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء  فأحيا به األ
 (.01)العنكبوت  احلمد هلل بل أكثرهم ال يعقلون

وخيالف املفسرين سلفهم وخلفهم حيث يقررون أن هذه اآليات إمنا تدل على 
ن به توحيد الربوبية وأن اهلل تبارك وتعاىل ما يريد هبا إال إلزام املشركني بشيء يعرتفو 

وال جيحدونه وال يكابرون فيه ويريد اهلل بذلك إقامة احلجة عليهم  ومحلهم على 
 .التسليم بتوحيد األلوهية ماداموا يعتقدون أن اهلل هو اخلالق هلذا الكون ومدبره

يف تفسري قول اهلل ( هـ130)املتوىف سنة  -رمحه اهلل  -قال اإلمام ابن جرير  -0
ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن  :تعاىل

ولئن سألت يا حممد هؤالء : "يقول تعاىل ذكره (43/33-34 )اهلل فأىن يؤفكون 
املشركني باهلل من خلق السموات واألرض فسواهن وسخر الشمس والقمر لعباده 

 .ريان دائبني ملصاحل خلق اهلل ليقولن خلق ذلك وفعله اهللجي
فأىن يؤفكون يقول جل ثناؤه فأىن يصرفون عمن صنع ذلك، فيعدلون عن إخالص 

 ".العبادة له 
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 (.1/222)هـ يف تفسريه 230وقال أبو حممد البغوي املتوىف سنة  -2
األرض وسخر من خلق السموات و )يعين كفار مكة ( ولئن سألتهم: )قوله تعاىل

اهلل يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر . الشمس والقمر ليقولن اهلل فأىن يؤفكون
 له إن اهلل بكل شيء عليم

قل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء  فأحيا به األرض بعد موهتا ليقولن اهلل 
: وقيل( بل أكثرهم ال يعقلون)، على أن الفاعل هلذه األشياء هو اهلل، احلمد هلل 

ينكرون ( بل أكثرهم ال يعقلون)قل احلمد هلل على إقرارهم لزوم احلجة عليهم،
 .التوحيد مع إقرارهم أنه اخلالق هلذه األشياء

 (.0/103)هـ  يف تفسري القرآن العظيم 222ىف سنة وقال ابن كثري  املتو  -3
 ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهلل فأىن

. اهلل يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له إن اهلل بكل شيء عليم. يؤفكون
ء فأحيا به األرض من بعد موهتا ليقولن اهلل قل ولئن سألتهم من نزل من السماء ما

 .احلمد هلل بل أكثرهم ال يعقلون
 –الذين يعبدون معه غريه  –يقول تعاىل مقررا  أنه ال إله إال هو ؛ ألن املشركني 

ل معرتفون أنه املستقل خبلق السموات واألرض والشمس والقمر، وتسخري اللي
والنهار وأنه اخلالق الرازق لعباده ومقدر آجاهلم، واختالفها واختالف أرزاقهم ففاوت 
بينهم، فمنهم الغين والفقري، وهو العليم مبا يصلح كال منهم، ومن يستحق الغىن ممن 
يستحق الفقر، فذكر أنه املستبد خبلق األشياء املتفرد بتدبريها،فإذا كان األمر كذلك 

ومل يتوكل على غريه ؟ فكما أنه الواحد يف ملكه فليكن الواحد يف فلم يعبد غريه ؟ 
وقد كان .عبادته، وكثريا  ما يقرر تعاىل مقام اإلهلية باالعرتاف بتوحيد الربوبية

لبيك ال شريك لك، إال :" املشركون يعرتفون بذلك، كما كانوا يقولون يف تلبيتهم
 ". شريكا هو لك متلكه وما ملك 

 (1/242)سن الواحدي يف تفسري الوسيط وقال أبو احل -4



 دحر افتراءات أهل الزيغ و االرتياب             
      

61 

 .يف تفسري هذه اآلية
من خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر )ولئن سألتهم يعين كفار مكة "

 .أي اهلل خلقها يقرون بأنه خالق السموات واألرض( ليقولن اهلل
م أي امحد اهلل على إقرارهم ؛ ألن ذلك يلزمهم احلجة ويوجب عليه( قل احلمد هلل)

توحيد رهبم مع إقرارهم بأنه خلق األشياء ( بل أكثرهم ال يعقلون: )التوحيد مث قال
 .وأنزل املطر واملراد باألكثر اجلميع

 (:1/24)وقال البيضاوي يف تفسري هذه اآلية من تفسريه  -5
املسئول عنهم ( ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر) 

ملا تقرر يف العقول من وجوب انتهاء املمكنات إىل واحد ( ليقولن اهلل)أهل مكة 
 .يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك( فأىن يؤفكون)واجب الوجود 

 (:249ص )وقال جالل الدين احمللي يف تفسري اجلاللني  -6
من خلق السموات واألرض وسخر )أي الكفار ( سألتهم)الم قسم ( ولئن")

"  يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك ( فأىن يؤفكون الشمس والقمر ليقولن اهلل
 (.1/184)وأقره صاحب الفتوحات اإلهلية الشهري باجلمل انظر 

 (:2/122)وقال أبو السعود يف تفسريه  -7
من خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر )أي أهل مكة ( ولئن سألتهم)

إنكار ( فأىن يؤفكون) الرتدد فيه إذ ال سبيل هلم إىل إنكاره وال إىل( ليقولن اهلل
واستبعاد من جهته تعاىل لرتكهم العمل مبوجبه أي فكيف يصرفون عن اإلقرار بتفرده 

 ". تعاىل يف اإلهلية مع إقرارهم بتفرده تعاىل فيما ذكر من اخللق والتسخري
تفسري وانظر أقوال املفسرين اآلتية أمساؤهم وأمساء تفاسريهم فإهنم كلهم قد اتفقوا يف 

هذه اآليات اليت توِضح أن الكفار كانوا معرتفني بتوحيد الربوبية وأن اهلل حيملهم 
 .على اإلقرار بتوحيد األلوهية بناء على إمياهنم بتوحيد الربوبية

 (.33/232)تفسري ابن عطية األندلسي  -8
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 (.2/322)تفسري أيب حيان األندلسي البحر احمليط -9
 (.31/103)تفسري القرطيب  -01
 (.93-42/90)تفسري الرازي  -00
 (.2204-31/2203)تفسري القامسي  -02
 (.4/393)جتريد البيان لعبد اهلل بن إبراهيم األنصاري  -03

فهؤالء املفسرون من سلفيني وغريهم قد اتفقوا على تفسري اآليات يف هذه القضية 
من غالة الروافض العظيمة، وال خيالفهم إال أعداء  التوحيد من خصوم اإلمام حممد 

 .وغالة الصوفية وال خياصم أهل التوحيد من هؤالء الغالة إال مثل هذا التائه املالكي
فماذا تقول يف هؤالء املفسرين على اختالف مذاهبهم هل تقول إهنم مقلدون البن 

هل ستقول فيهم إهنم وهابية كما ! عبد الوهاب غالون فيه متمادون يف الباطل ؟
 !هاء إن ابن تيمية وهايب وقد سبق ابن عبد الوهاب بقرون؟قال أسالفك البل
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 طعون المالكي الشنيعة في دعوة الشيخ محمد 
 وعّد ذلك من حيوية دعوته وقوتها

 
بعد اهتامات جريئة بالتكفري وإلصاق التكفرييني ظلما  ( 2ص)قال املالكي يف 

 يستهدف الرد  وردي ليس على هذا التيار فقط وإمنا: " باإلمام حممد ودعوته
فريدون على أهل ! أولئك الذين حياولون أن يركبوا اجلملني مجيعا   -بالدرجة األوىل-

 !.التكفري ويغلون يف الدفاع عن أخطاء أئمة الدعوة
يردون على هؤالء الشباب الذين كفروا العلماء واحلكام بأدلة : أو بلغة أخرى نقول

فكأهنم يردون على ! بن عبد الوهاب العلماء الذين كانوا يردون على الشيخ حممد
 ".الشيخ حممد هبذه الطريقة اليت جتمع بني الذكاء والغباء

صلى اهلل عليه –إن اهلل حرم التلون وهو الظهور بوجهني وذم النيب :" وحنن نقول هلم
فإن كنتم رادين على هؤالء الشباب فعليكم أن تردوا على : ذا الوجهني -وسّلم

 .فري اليت وقع فيها الشيخ حممد وبعض علماء الدعوةبعض األخطاء يف التك
وإن كنتم تدافعون عن الشيخ حممد وعلماء الدعوة فيجب أن تدافعوا عن هؤالء 

 .ألهنم مقلدون له ولبعض علماء الدعوة وستأيت النماذج
لكن يل وجها  واحدا  وأرد على  –وإن أساء يب البعض الظنون  –وأنا حبمد اهلل 

 .سواء قاهلا خصم أو صديق طالب علم أو عامل أو عاميشبهات التكفري 
وردي على هذه الشبهات أراه واجبا  دينيا  مع االحتفاظ حبق اإلسالم للجميع وحق  

خاص للشيخ حممد بن عبد الوهاب باعتباره كان سببا  يف إجياد هذا الكيان الكبري 
وب ومن أقصى الذي التقى فيه أبناء هذا الوطن من أقصى الشمال ألقصى اجلن

يف القضاء على التشرذم  -بعد توفيق اهلل-الشرق ألقصى الغرب، فكان الشيخ سببا  
والتنازع مع بث العلم والدعوة لإلسالم اخلالص النقي من البدع واخلرافات كل هذا 



 دحر افتراءات أهل الزيغ و االرتياب             
      

63 

شيء نعرتف به ونقدره وحنب الشيخ ألجله يف اهلل وندعو له لكن أن تكون هذه 
 .ظات العلمية عليه فالاحملاسن مانعة من امللحو 

لسبب بسيط وهو أنه بشر خيطيء ويصيب وعندما يقوم بعض الباحثني بتعقب 
الشيخ يف مسائل أخطأ فيها ليس هناية اإلسالم وال يعين القضاء على منجزاتنا 

العلمية والدعوية بالفشل وإمنا من حيوية دعوة الشيخ وقوهتا أهنا تنتج من أبنائها من 
اليت اجتهد فيها فأخطأ، وهذه ميزة العلماء الربانيني أهنم يعطون  يتعقب بعض أقواله

منهجا  وال يلزمون أتباعهم باجتهاداهتم، وهذه الدراسة لو يسمح هلا بالنشر لكانت 
من أكرب األدلة يف الرد على مزاعم الكثري من املسلمني يف العامل الذين يتهموننا 

 ".بالتعصب للشيخ ال للكتاب والسنة
 ــــقالتعلي

أسلوب عجيب جيمع بني الطعن الشنيع لعلماء هذه الدعوة واالهتام الفظيع مث مدح 
نفسه ومدح اإلمام حممد واإلصرار على حربه واالفرتاء عليه مع ادعاء حمبته، ويرى 

أن نقده الظامل دليل على حيوية هذه الدعوة فما هي هذه احليوية إذا كان أهلها  
ني ويركبون اجلملني وال ينتقدون األخطاء الفظيعة كلهم خونة ومنافقني ذوي وجه

 .اليت دمرت األمة أي حيوية هذه اليت هذا حاهلا وحال أهلها
فال تفرت على دعوة هذا اإلمام اليت " رمتين بدائها وانسلت : "أيا مالكي يقال لك

هي التوحيد اخلالص والدين النقي وال تلصق هبا مذهب اخلوارج الذي حياربه هذا 
ام وأسالفه وأنصاره حبق وعلم ال ختلط بني منهجني متضادين كتضاد الظلمات اإلم

 .والنور والظل واحلرور، وال تدع أنك من أبناء هذه الدعوة وأنت من ألد أعدائها
 (.8ص" )إن اهلل حرم التلون وهو الظهور بوجهني اخل:" يقول املالكي

 .ال ترم غريك بدائك فأنت ذو األلوان والوجوه: أقول
فأنت تارة مع الروافض يف الطعن يف أصحاب حممد وأهل السنة، وتارة مع اخلرافيني 
واملرجئة والغالة تدافع عن خرافاهتم وبدعهم الشركية ومع ذلك تظهر للسلفيني أنك 
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منهم وتطعن يف اإلمام حممد أشد الطعون اليت ال تصدر من أشد األعداء حقدا  
 .وبغضا  

عي أنك ستحتفظ حبق اإلسالم العام للجميع وحبق وتدعي أنك حتبه وحترتمه وتد
 .خاص للشيخ حممد

وما عرفت حق اإلسالم ألنصاره ومن على منهجه وأهدرت حق اإلمام حممد أميا 
 .إهدار وجتنيت عليه بأشد أساليب األعداء

 .فإذا مل تكن هذه األفاعيل الشنيعة تلونا  فليس يف الدنيا تلون
 .وبعد هذه األفاعيل الشنيعة

هذه واهلل نصيحة حمب للشيخ مقدر جلهوده وعلمه وال  –أيضا   –وأقول : " يقول
جيوز أن تسمعوا ملن يشكك يف النيات ويفسر نقدي هذا تفسريا  خالف ما دونته 

 .هنا
ومن كان عنده شك أنين أكتب لغري مصلحة اإلسالم والعلم وألهداف غري 

 ".نة اهلل على الكاذبنيمشروعة وحنو هذا فأنا مستعد ملباهلته لنجعل لع
إنين أقطع بأنك على باطل وأنك من أهل األهواء وأقطع بأنك ظلمت : أقول

 .اإلمام حممدا  وهوشت عليه بالباطل، وأكاد أجزم خببث طويتك وفساد معتقدك
فنجعل لعنة اهلل على الكاذبني الذين يؤذون أصحاب حممد  ومستعد لمباهلتك

   ويؤذون خيار املسلمني والعلماء الصادقني املخلصني، ويسعون يف األرض فسادا
 .بعد إصالحها واهلل ال حيب املفسدين

وجئني بأمثالك لتكون المباهلة شاملة حتى يريح اهلل المسلمين من شر 
 .     المفسدين
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 لمفسرين سلفاا وخلفاا سفاهة المالكي على اإلمام محمد ومخالفته ل

 
يف وصف حماسن كفار (: 9ص)قوله : امللحوظة اخلامسة(: "31ص )قال املالكي 

مث منهم من يدعو املالئكة ! كانوا يدعون اهلل سبحانه ليال  وهنارا  )قريش وغريهم 
ألجل صالحهم وقرهبم إىل اهلل ليستغفروا له أو يدعو رجال  صاحلا  مثل الالت أو نبيا  

قاتلهم على هذا الشرك  -صلى اهلل عليه وسّلم–ى وعرفت أن رسول اهلل مثل عيس
 ....ودعاهم إىل إخالص العبادة

فقاتلهم رسول اهلل ليكون الدعاء كله هلل والنذر كله هلل والذبح كله هلل واالستغاثة  
 .أهـ(. اخل...كلها باهلل ومجيع العبادات هلل

ن اهلل ليال  وهنارا وإمنا يذكرون هبل أقول الكفار مل يكونوا يدعو :" قال املالكي
والالت ومناة ولو كانوا يدعون اهلل ليال  وهنارا ملا هنى نبيه عن عبادة الذين يدعون  

 .قل إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهلل: كما يف قوله تعاىل
حىت إذا جاءهتم رسلنا يتوفوهنم قالوا وقال تعاىل واصفا  حال الكفار ساعة املوت 

إن الذين تدعون من دون اهلل عباد : ، وقالأين ما كنتم تدعون من دون اهلل
وقالوا ربنا هؤالء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من وقال عن الكفار . أمثالكم

 .دونك
 وغري ذلك كثري من اآليات اليت مل أشأ تتبعها وهي خترب عنهم خبالف ما أخرب

الشيخ ومل يكونوا يدعون اهلل بإخالص إال يف حال الشدائد ولو كانوا يدعون اهلل ليال  
وهنارا  كما وصفهم الشيخ لغبطهم عليه زهاد الصحابة فهذه الصورة من الصور 
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فيهم ولكن ليقارن  (3)الكثرية اجلميلة اليت ميدح فيها الشيخ كفار قريش ليس حبا  
 .بينهم وبني مسلمي عصره مث يبين على ذلك تفضيلهم على املسلمني

مث البناء على هذا كله تكفري املسلمني وقتاهلم والذي جيب أن يصحح هنا أن النيب 
ها الشرك األكرب باهلل وإخراج قاتل الكفار ألمور كثرية أمه -صلى اهلل عليه وسّلم–

 .أهـ".اخل....املسلمني من ديارهم وإنكار النبوة وارتكاهبم املظامل
 :التعليــــق

إن الشيخ يقصد أن جمموع الكفار يذكرون اهلل ليال  وهنارا  فإذا نظرت إىل :أوالا  -3
اهلل فما مير  جمموع الكفار يف اجلزيرة العربية وخارجها فال متر حلظة إال وفيها من يذكر

 .حلظة أو يوم إال ومنهم ذاكرون
إال ذكر اهلل كما يفهم  -أفرادا  ومجاعات -وال يقصد الشيخ أهنم ليس هلم كلهم 

 .من هتويل املالكي واستغالله هلذه العبارة ليشنع هبا على هذا اإلمام
دليل  فلو قلنا إهنم ال يذكرون اهلل إال يف حال الشدة فقط الحتاج هذا االدعاء إىل

 .وال دليل على ذلك
هم يف جمموعهم وعلى كثرهتم ال خيلو وقت من األوقات من حاجة أو  :وثانياا 

 .شدة متر بكثري منهم تدفعه هذه احلاجة أو الشدة إىل ذكر اهلل ودعائه
فهذا يف البحر قد يواجه األخطار وهذا يف الـرب ينهكه العطش وذاك يف اجلبل 

يشتد به اجلوع وهذا يشتد به املرض وهناك نساء يرهقه الصعود واهلبوط وهذا 
يواجهن مشاكل احلمل والوالدة ومرض أطفاهلن  إىل أحوال كثرية تطرأ على جمموع 

هؤالء الكفار فيتجهون إىل اهلل الذي يعتقدون يف قرارة أنفسهم أنه ال يكشف الضر 
 .سواه

                              
وغ وتنفث على هذه الطعون مث تعود لتعميق هذه ما هذا األسلوب تطعن الطعون القاتلة مث تر ( 3)    

 . الطعون
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لشدة، وال دليل له على هذا إن جارينا املالكي على أهنم ال يدعون اهلل إال يف حال ا
 .هذه الدعوى

فهناك من حيج وهناك من يطوف بالبيت ويذهب يف أيام احلج إىل مىن وعرفات 
 .واملزدلفة وهناك معتمرون منهم من آفاق اجلزيرة على امتداد العام

وهم يؤمنون بأن اهلل اخلالق الرازق ميلك السمع واألبصار وينـزل األمطار وحيي  -4
ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض  ا ويدير أمر الكون، األرض بعد موهت

أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج احلي من امليت ومن خيرج   ،ليقولن اهلل
 .امليت من احلي

هذا ما أخربنا اهلل به فهل يكون اهلل قد أثىن عليهم أو أن اهلل يذكر حاهلم هذا 
 .ليلزمهم بتوحيد األلوهية وإفراده بالعبادة وإخالص الدين له وحده

 .فإن قلت إن هذا ثناء قلنا اإلمام حممد اتبع كالم اهلل
هذا التوحيد مل يدخلهم يف اإلسالم ومل حيقن وإن قلت يذكر هذا لبيان حاهلم وأن 

دماءهم وهذا هو الواقع قلنا فأي لوم على اإلمام حممد أن يأخذ من حاهلم ما حيتج 
به على من حاهلم كحال املشركني من دعاء غري اهلل والذبح لغري اهلل والنذر هلم 

ن القبوريني يف واللجوء إليهم  يف الشدائد ويتجهون إىل اهلل كما تواترت األخبار ع
 .احلالة اليت ينسى املشركون فيها آهلتهم

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهلل أو أتتكم الساعة أغري اهلل تدعون إن   :قال تعاىل
كنتم صادقني بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون 

 (.23-20)األنعام 
 .إنَّ لفظ الشرك يدل على أن عبادهتم منقسمة بني اهلل وبني معبوداهتم -1

أجعل اآلهلة إهلا  واحدا  إن هذا لشيء  كما قال اهلل تعاىل خمربا  عن املشركني 
، وهذا دليل على اعرتافهم بألوهية اهلل لكنهم يرفضون ختصيصه بالعبادة عجاب 

 .ويصرون على اختاذ شركاء له
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والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا : قال تعاىل ذاكرا  حاهلم -2
فال بد . فهم جيعلون من عباداهتم آللتهم وسيلة تقرهبم إىل اهلل زلفى  إىل اهلل زلفى

أن يكونوا إذا تقربوا إليهم بعبادة أن يكون اهلل حاضرا  يف أذهاهنم معتقدين أن ما 
يطلبونه بيده هو وإمنا يتخذون معبوداهتم وعباداهتم وسائل فهم ذاكرون اهلل كلما 

 .-رمحه اهلل -ه اإلمام حممد توسلوا بآهلتهم، فيصح ما قال
واإلمام جمتهد ناصح يريد هلؤالء اخلري ويريد ختليصهم من حبائل الشرك وخصومه 

من دعاة الضالل يريدون هلم الشر والبوار ألجل مصاحلهم ومحاية مناصبهم فإن 
 .استجابتهم لدعوة اهلل احلق تسقط منازهلم إذا فهم هذا كله

يف وصف حماسن كفار قريش ( 9ص)قوله : مسةامللحوظة اخلا:" فقول املالكي
 .اخل....وغريهم

 ".وهتويله على اإلمام حممد يف قوله يدعون اهلل ليال  وهنارا  
وإمنا كانوا يذكرون هبل والالت ! الكفار مل يكونوا يدعون اهلل ليال  وهنارا  : "وقوله
 .، كل هذا من الظلم واإلفك واملكابرة ؟"ومناة

لغرض دنيوي وإمنا لبيان حال املشركني ال ملدحهم ولكي ينبه الشيخ يقول هذا ال 
حواس ومشاعر وعقول من خياطبهم إىل اخلطر العظيم الذي وقعوا فيه وليدركوا أن 

تعلقهم بتوحيد الربوبية مع ضالهلم يف توحيد األلوهية ال يغين عنهم شيئا كما مل يغن 
 . توحيد األلوهيةيف -صلى اهلل عليه وسّلم–شيئا  عن من خاصم الرسول 

رحم اهلل هذا اإلمام املخلص الناصح الذي ما ترك حجة تنبه وتوقظ هؤالء املنحرفني 
 . وال وسيلة يستطيعها إال قدمها هلم

واهلل أسأل أن ينتقم من أعداء التوحيد وأعداء هذا اإلمام املخلص الذين كالوا له 
 .ملالكي الظلومالتهم أولئك الضالون احلاقدون وتابعهم وقلدهم هذا ا
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 اإلمام محمد يلزم خصومه على الطريقة الشرعية والعقلية
 والمالكي يرفض هذه اإللزامات ويهول عليه بالترهات

 
ـ   22ـ وكرر حنو هذا ص: 2قوله ص: امللحوظة الرابعة والعشرون: قال املالكي

سلموا قاتلوا بين حنيفة وقد أ -صلى اهلل عليه وسّلم–هؤالء أصحاب رسول اهلل )
وهم يشهدون أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول  -صلى اهلل عليه وسّلم–مع النيب 

إهنم يقولون إن مسيلمة : ويصلون ويؤذنون فإن قالوا -صلى اهلل عليه وسّلم–اهلل 
صلى اهلل عليه –هذا هو املطلوب إذا كان من رفع رجال  إىل رتبة النيب : نيب قلنا

مه ومل تنفعه الشهادتان وال الصالة فكيف مبن رفع مشسان كفر وحل ماله ود  -وسّلم
 أهـ ...( !! أو يوسف أو صحابيا  أو نبيا  يف مرتبة جبار السموات واألرض

 : هذا الكالم فيه عدة أوهام عجيبة: أقول: "مث قال
صلى –بنو حنيفة ارتدوا مطلقا  وآمنوا برجل زعموا أنه نيب وتركوا أوامر النيب : األول

 .ألوامره عامدين -عليه وسّلماهلل 
صلى –وهؤالء خيتلفون عن أناس ال حيبون الصاحلني إال حملبة هؤالء الصاحلني للنيب 

أو هكذا يظنون، وال يرفعون أحدا  من الصاحلني فوق رتبة النيب  -اهلل عليه وسّلم
وال يوصلونه هلذا فضال  عن جعل أحد الصاحلني يف رتبة  -صلى اهلل عليه وسّلم–
[ 14]ومل يقل به مسلم عاقل (3) عز وجل، فهذا مل يقل به هؤالء الناس مطلقا  اهلل

أشياء ال تلزم، وعلى منهجه ميكن تكفري من حبث والشيخ يلزم ب. على مر التاريخ
                              

مل يقولوه بأفواههم ولكن باعتقاداهتم وأعماهلم الشركية بغلوهم يف األولياء واعتقاداهتم أهنم يعلمون ( 3) 
الغيب ويتصرفون يف الكون وباللجوء إليهم يف الشدائد يستغيثون هبم ويقدمون هلم القرابني، كما قال 

فإن لإلمام مقاما  حممودا  ودرجة سامية وخالفة تكوينية (: ))24:ص)احلكومة اإلسالمية اخلميين يف كتابه 
ختضع لواليتها وسيطرهتا مجيع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن ألئمتنا مقاما  ال يبلغه 

 ((.ملك مقرب وال نيب مرسل
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، أو حلف بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، أو حلف بالكعبة، أو (4)عن رزقه عند فالن
 . غال يف أحد من الصاحلني أو غريهم وهذا خطأ بال شك

هذا املنهج أن نكفر املغالني يف الشيخ الذين ال خيطئونه وال يقبلون بل ميكن على 
 ..نقده، الذين حيتجون بأنه أعلم بالشرع وقد يردون حديثا  صحيحا  أو آية كرمية

هؤالء رفعوا مقام الشيخ حممد إىل مقام النبوة أو الربوبية : وعلى هذا نأيت ونقول
 . اخل... وعلى هذا فهم كفار مشركون

منهج خاطيء واملسائل العلمية ال تؤخذ هبذا التخاصم، بل هلا طرق معروفة فهذا 
 .(1)"عند املنصفني من عقالء املسلمني والكفار

 : التعليـــق
برفعهم مشسان أو يوسف أو أحد الصحابة أو أحد إن َقْصد الشيخ : أقول -3

األنبياء إىل مرتبة جبار السماوات واألرض ما يرتكبونه من الشرك يف عبادة اهلل  
كاحملبة واخلوف واالستغاثة واالستعانة وحنوها فمن فعل هذه األشياء بالصاحلني أو 

بنص القرآن، قال  األنبياء فقد سواهم برب العاملني ورفعهم إىل رتبته تعاىل وتنـزه
ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أندادا  حيبوهنم كحب اهلل والذين آمنوا  : تعاىل

فلما أحب املشركون الالت والعزى واملالئكة كحب اهلل وأحب  أشد حبا  هلل 
 كفرهم اهلل واعترب حمبتهم هذه عني املساواة باهلل ورفع النصارى عيسى كحب اهلل

 .هؤالء احملبوبني إىل مرتبة جبار السماوات واألرض

                              
 ؟ إذا حبث عن رزقه عند األموات واألحجار واألشجار فما حكم هذا البحث عندك( 4) 

إن منهجك ملغرق يف الباطل وأنت من أشد أهل الباطل خماصمة للحق وأهله وليس منهجك ( 1) 
 .وخصومتك من العلم يف شيء
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فكيف مبن أضاف إىل هذه احملبة الشركية أصنافا  من الشرك أشد منها كالدعاء 
واالستغاثة واخلوف والرغبة والرهبة وزاد أشد منها وهو اعتقاد أن األولياء يعلمون 

 .ب ويتصرفون يف الكونالغي
قالوا وهم فيها خيتصمون تاهلل : وقال تعاىل عن الكفار وهم خيتصمون يف اجلحيم

إن كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم برب العاملني وما أضلنا إال اجملرمون فمالنا من 
سورة ] ؤمننيشافعني وال صديق محيم فلو أن لنا كرة فنكون من امل

 [.304-90:الشعراء
إذ نسويكم برب )وقوله (: "39/88)يف تفسريه  –رمحه اهلل  –قال ابن جرير 

تاهلل إن كنا لفي ذهاب عن : يقول الغاوون للذين يعبدوهنم من دون اهلل( العاملني
بنحو الذي قلنا يف ذلك قال احلق حني نعدلكم برب العاملني فنعبدكم من دونه و 

 .وساق إسناده إىل ابن زيد". أهل التأويل
مث وصف تعاىل أن : "يف تفسري هذه اآليات( 33/348)وقال ابن عطية يف تفسريه 

أهل النار خيتصمون فيها ويتالومون ويأخذون يف شأهنم جبدال، ومن جهلهم قوهلم 
إن كنا لفي ضالل مبني يف أن ألصنامهم على جهة اإلقرار وقول احلق قسما  باهلل 

نعبدكم وجنعلكم سواء مع اهلل تعاىل الذي هو رب العاملني وخالقهم ومالكهم مث 
ما أضلنا إال كرباؤنا وأهل احلزم واجلرأة : عطفوا يردون املالمة على غريهم أي

 . اخل...واملكانة
اعتقاد أهنم فهذه التسوية إمنا هي يف اختاذهم أندادا  مع اهلل يف العبادة وليست 

 .خيلقون ويرزقون ويدبرون أمر الكون كما يعتقده اخلرافيون
فمن فـََعل ِفعل هؤالء يف صرف الدعاء واالستغاثة واحملبة واخلوف والرجاء وغريها من 

أنواع العبادة أو بعضها فقد اختذ مع اهلل أندادا  وسوى هؤالء األنداد برب العاملني 
وهذا أمر معروف من حال القبوريني وكتب أهل  وناقض شهادة أن ال إله إال اهلل

الضالل من أئمتهم مشحونة بذلك شاهدة عليهم به، ومع كل هذا الضالل ال 
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يكفر اإلمام حممد هذه األصناف إال بعد إقامة احلجة، وكذلك أنصاره كما بينا 
 .ذلك سابقا  مرات وكرات

 :أقول هذا الكالم فيه عدة أوهام عجيبة: "قوله -4 
صلى –بنو حنيفة ارتدوا مطلقا  وآمنوا برجل زعموا أنه نيب وتركوا أوامر النيب : األول

 .ألوامره -اهلل عليه وسّلم
أو  وهؤالء خيتلفون عن أناس ال حيبون الصاحلني إال حملبة هؤالء الصاحلني للنيب 

صلى اهلل عليه – هكذا يظنون وال يرفعون أحدا  من الصاحلني فوق رتبة النيب 
وال يوصلونه هلذا فضال  عن جعل أحد الصاحلني يف رتبة اهلل عز وجل فهذا  -وسّلم

 ".مل يقل به هؤالء الناس مطلقا  ومل يقل به مسلم عاقل على مر التأريخ
 :أقول

يفهم من كالم املالكي أنه ال يكون اإلنسان مرتدا  إال إذا كان على غرار قوم ( 3) 
وامر النيب من أجله وهذا جهل مطبق بأنواع مسيلمة يؤمنون بنبوة إنسان وخيالفون أ

 .الردة وأسباهبا
فلو أن رجال  ادعى يف إنسان أنه يعلم الغيب ويتصرف يف الكون لوقع يف الكفر 

األكرب، وإذا أقيمت عليه احلجة فأىب أن يرجع عن قوله فهو مرتد ولو سب اهلل أو 
م، ولو استهزأ باهلل أو رسوله مع إميانه باهلل ورسوله لكفر وخرج عن دائرة اإلسال

برسوله أو أحد األنبياء أو بالقرآن أو آية منه لكفر باهلل تعاىل ولو دعا غري اهلل أو 
استغاث به أو ذبح له أو نذر له لكان مرتكبا  كفرا  وشركا  باهلل عز وجل وينبغي 

ن للجاهل أن يقرأ أبواب الردة يف كتب الفقه اإلسالمي قبل أن خيوض يف هذا امليدا
 .-رمحه اهلل  –ضد فحول أهل العلم ومنهم اإلمام حممد 

 وهؤالء خيتلفون عن أناس ال حيبون الصاحلني إال حملبة هؤالء للنيب :"وقوله( 4)

، يدل على جهل مفرط يف البدهيات "أو هكذا يظنون -صلى اهلل عليه وسّلم–
ما عبدنا عيسى  ملاذا تكفروننا معشر املسلمني وحنن: اإلسالمية، فلو قال النصارى
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ملاذا تكفروننا وحنن نعبد املالئكة ألهنم حيبون : إال ألنه حيب اهلل؟ ولو قال املشركون
إن من ضروريات مذهبنا أن : اهلل؟ مث ماذا يقول املالكي يف الروافض الذين قالوا

األئمة بلغوا منـزلة عند اهلل ال يبلغها ملك مقرب وال نيب مرسل مث يدعوهنم 
م يف الشدائد ويعتقدون فيهم أهنم يعلمون الغيوب كلها ماضيها ويستغيثون هب

إن لإلمام : "وحاضرها ومستقبلها، بل جتاوزوا هبم هذه املرتبة إىل مرتبة الربوبية فقالوا
وما هو ! ، فماذا أبقوا هلل رب العاملني؟"سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون

أما اإلمام حممد فليس له من . بباهلم موقفك منهم؟ إنه التأويل الذي ال خيطر
املالكي وال ألتباعه إال احلرب والطعون الظاملة والتهاويل، مث هل هؤالء الذين تدافع 

عنهم بعد وقوعهم يف هذه الفواقر مسلمون عقالء؟ أو هم ضالل ال يعقلون 
 .وأغبياء؟

إله إال اهلل ما قاله اإلمام حق من أن قوم مسيلمة أسلموا وكانوا يشهدون أال  -1
وأن حممدا  رسول اهلل ويصلون ويؤذنون، مث آمنوا مبا ادعاه مسيلمة من النبوة وأن 

النيب أشركه فيها فصاروا من شر أهل الردة مث بعد هذا بقوا يصلون ويؤذنون بناء على 
إمياهنم مبحمد رسول اهلل ومع ذلك فقد اعتربهم الصحابة واملسلمون كفارا  مرتدين، 

من قال ال إله إال اهلل ال يكفر وال : على قوم معاندين مكابرين يقولون والشيخ يرد
يقاتل ولو اعتقد يف األولياء أهنم يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون ولو نسوا اهلل 
عند الشدائد والكروب وجلأوا إىل األولياء يستغيثون هبم ويتضرعون إليهم ويتذللون 

 .وبهلم لينقذوهم من هذه الشدائد والكر 
فهؤالء الذين يفعلون هذه األفاعيل وغريها من الشركيات والضالالت ال جيوز يف 

نظر هؤالء املعاندين أن يطلق عليهم لفظ الشرك ولو أقيمت عليهم احلجج والرباهني 
بأن ما هم عليه شرك يف األلوهية وشرك يف الربوبية وعندهم ال جيوز قتاهلم مهما بالغ 

 .التوحيد يف بيان ضالهلم وإقامة احلجج والرباهني عليهماإلمام حممد وأهل احلق و 
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نعم ذكرت كتب التاريخ أخبار املرتدين ومنهم مسيلمة وذكروا من أخباره أنه كان له 
من يؤذن للصالة وهو عبد اهلل بن النواحة وآخر يقيم الصالة وهو حجري ابن عمري، 

، فإما أن تقبل ما قالوه يف ردته وما (3)وذكر صاحب الفتوح أن اسم مؤذنه حجري
جرى فيها من قتال وغريه مبا فيها األذان والصالة وإما أن ترد اجلميع، أما أن تأخذ 

ما تشاء لتهول به على اإلمام حممد وترد ما تشاء للغرض نفسه فهذا يدل على أنك 
 . لغت غاية ال تلحق فيها من اللدد والفجور يف اخلصومةقد ب

والشيخ يلزم بأشياء ال تلزم وعلى منهجه ميكن تكفري من حبث عن رزقه : "قال -2
أو حلف بالكعبة أو غال يف أحد الصاحلني أو ( ص)عند فالن أو حلف بالنيب 

 الشيخ غريهم وهذا خطأ بال شك بل ميكن على هذا املنهج أن نكفر املغالني يف
الذين ال خيطئونه وال يقبلون نقده الذين حيتجون بأنه أعلم بالشرع وقد يردون حديثا  

 ....صحيحا  أو آية كرمية
وعلى هذا نأيت ونقول هلؤالء رفعوا مقام الشيخ حممد إىل مقام النبوة أو الربوبية وعلى 

 اخل...هذا فهم كفار مشركون
ؤخذ هبذا التخاصم، بل هلا طرق معروفة عند فهذا منهج خاطئ واملسائل العلمية ال ت
 ".املنصفني من عقالء املسلمني والكفار 

إن الشيخ ال يلزم خصومه إال على طريقة القرآن الكرمي وعلماء املسلمني : أقول -أ
 .وإلزاماته قوية جدا  ويف موقعها وقد سلك القرآن هذا املسلك

وء القواعد الشرعية لكن إذا غال احللف بغري اهلل كفر أصغر عند العلماء يف ض -ب
 .احلالف يف احمللوف به وعظمه كتعظيم اهلل فإنه حينئذ يقع يف الكفر األكرب

والغلو يف أحد الصاحلني إذا كان على حنو ما يعرف عند الروافض والقبوريني  -ج
من اعتقاد أهنم يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون أو اجتهوا إليهم بشيء من 

                              
(.4/103)، والكامل البن األثري (300ص)، وفتوح البلدان(1/181)يتاريخ الطرب ( 3)    
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يت اختص اهلل هبا كالدعاء واالستغاثة والذبح والنذر واخلوف والرجاء العبادات ال
واحملبة واألمور اليت ال تنبغي إال هلل فال شك أن هذه األعمال من الكفر األكرب إن 

تاب مرتكبها بعد إقامة احلجة عليه وإال فهو كافر عدو هلل ولرسوله وللمؤمنني، وقد 
 .تكرر تقرير هذا

غالون يف الشيخ الذين رفعوه إىل مرتبة النيب أو رفعوه إىل مرتبة أين هم هؤالء امل -د
 الربوبية ؟

أين يوجد هذا الغلو؟ هل يوجد يف كتبهم أو أشرطتهم أو يف صحفهم وجمالهتم أين 
 .هذا؟

 .ومىت وأين ردوا حديثا  صحيحا  أو آية كرمية تعصبا  وغلوا  يف الشيخ أو يف غريه؟
هلذا الغلو الشديد الذي ترمي به أتباع الشيخ من أول   مل تضرب لنا مثاال  واحدا  

 .كتابك هذا إىل آخره
 .وهذا من أكرب األدلة على أنك كاذب مفرت من أشد الناس جرأة على هبت األبرياء
وهذا وغريه من أقوى األدلة والرباهني على بعد هؤالء وبراءهتم، وأن هبتك هذا من 

 .لسالم وأمه الصديقةجنس هبت اليهود لعيسى عليه الصالة وا
فهنيئا  لك أيها املسكني، ولقد كتب فيك أناس وبينوا جهاالتك وضالالتك فأبيت 

 .أن تكف عن هذه اجلهاالت والضالالت
 ولكـن ال حيـاة ملـن تنادي     لقد أمسعت لو ناديت حيـا          
 ومن البلية عذل من اليرعوي           عن جهله وخطاب من اليفهم     
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 زعم المالكي أن الشيخ محمداا ارتكب قاصمة في حق خصومه ألنه 

 ودحض ذلك" إنهم ال يعلمون معنى ال إله إال اهلل: "قال عنهم
 

واحلاذق منهم (: " 31ص)مث يقول : امللحوظة العاشرة(: "32ص )قال املالكي 
 يظن أن معناها ال خيلق وال –! يعين ممن يدعي اإلسالم من علماء املسلمني –

أعلم  (3)فال خري يف رجل جهال الكفار)مث يتبع هذا بقاصمة وهي ( ! يرزق إال اهلل
 !".؟( منه مبعىن ال إله إال اهلل

اء املسلمني يف زمانه ال يفسرون الشهادتني كما ذكر سبق اجلواب بأن علم: أقول
 .نعم هلم تأويل بأن التربك والتوسل ال يناقضها وهذا شيء آخر -فيما أعلم -هنا

ال خالق إال اهلل وال )ليس معناها إال ( ال إله إال اهلل)لكن أن يأيت عامل ويزعم أن 
ا  عاقال  يقول هذا، ومن مع جواز صرف العبادة لغريه فال أظن عامل( رازق إال اهلل

 .زعم هذا فعليه الدليل والربهان
أن أعداء التوحيد قد يكون عندهم (: 30،32ص)ذكر : امللحوظة احلادية عشرة

وهذا إقرار منه بأنه يتحدث عن معارضيه من علماء ... وحجج وفصاحة(4)علم
معهم علم وفصاحة وقبل هذا ينفي أهنم [..  41] الشام عصره يف جند واحلجاز و 

 !!  (1)ال يعرفون معىن ال إله إال اهلل

                              
نعم جهال الكفار يعرفون معناها وال يلتزمون به وهؤالء جيهلون معناها وحياربون من يدعوهم                ( 3) 

 .إىل االلتزام به

 .يريد علمهم الفاسد وعلمهم بغري التوحيد( 4) 

يريد أن يلزم الشيخ بالتناقض وهيهات فسرتى صدق ما يقول اإلمام من جهلهم مبعىن ال إله إال  ( 1)  
 . اهلل
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 : التعليـــق
 اهلل، ولذا فسروها بغري إن كالم اإلمام حق فهم أجهل الناس مبعىن ال إله إال -أوالا 

معناها فقالوا معناها أنه اخلالق الرازق والقادر على االخرتاع أو غري ذلك من 
التفسريات البعيدة عن معىن ال إله إال اهلل فضلوا هبذا التفسري وأضلوا عوام املسلمني 

ثة وأوقعوهم يف أعمال شركية خطرية تنايف معىن ال إله إال اهلل من الدعاء واالستغا
بغري اهلل والذبح لغري اهلل والطواف والتعظيم والذل واخلضوع لغري اهلل، بل جرهم هذا 

الضالل إىل الوقوع يف الشرك يف الربوبية فقالوا عن بعض األولياء إهنم أقطاب 
يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون وفوقهم الغوث وهو أعظم منهم علما  

 اخل ...وتصرفا  
 .ب هذا االحنراف زلة بعض العلماء القدامى من األشاعرةولعل من أسبا -ثانياا 

 ( 341ص)قال األستاذ أبو منصور البغدادي يف كتابه أصول الدين  -3
واختلف أصحابنا يف معىن اإلله فمنهم من قال إنه مشتق من اإلهلية وهي قدرته " 

مشتقا  على اخرتاع األعيان وهو اختيار أيب احلسن األشعري وعلى هذا يكون اإلله 
 ".من صفة

فكان هذا التفسري من هؤالء مصدرا  لبالء عظيم واحنراف خطري هو ما واجهه أئمة 
 . -رمحه اهلل -اإلسالم ومنهم اإلمام حممد بن عبد الوهاب

باب يف معىن ال إله إال " شرح أمساء اهلل احلسىن"قال أبو القاسم القشريي يف  -4
 دل عليه القرآن واللغة وكالم العلماء اهلل فلم يفسرها التفسري الصحيح الذي 

وأما أقاويل املشايخ يف هذه الكلمة فقد قال بعضهم إنه نفي ما يستحيل  :" مث قال
كونه وإثبات ما يستحيل فقده، ومعىن هذا أن يكون الشريك له سبحانه حماال  

 . وتقدير العدم لوجوده مستحيال  
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:" هلل اهلل وال تقول ال إله إال اهلل؟ فقالوقال بعض املشايخ جميبا ملن قال له مل تقول ا
 -رمحه اهلل تعاىل-، وكان الدقاق (3)"نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب

األسرار عن الكدورات ألنه إذا قال العبد إمنا قول ال إله إال اهلل الستصفاء :" يقول
على قلب منقى وسر " اهلل: "ال إله إال اهلل صفا قلبه وحضر سره ليكون ورود قوله

" أبا بكر مل تقول اهلل اهلل وال تقول ال إله إال اهلليا : "، وقال رجل للشبلي(4)"مصفى
أخشى أن :" ، فقال"أريد أعلى من ذلك:" ال أنفي له ضدا  فصاح وقال: فقال

قال اهلل : ، فقال"أريد أعلى من ذلك:" ، فقال الرجل(1)"أوخذ يف وحشة اجلحد
فزعق الرجل وخرجت روحه، فتعلق  قل اهلل مث ذرهم يف خوضهم يلعبون: تعاىل

ياء الرجل بالشبلي وادعوا عليه دمه ومحلوه إىل اخلليفة فخرجت الرسالة إىل أول
روح صفت فرنت :"الشبلي من عند اخلليفة فسألوه عن دعواهم فقال الشبلي

 .، فصاح اخلليفة من وراء احلجاب خلوه فال ذنب له"فدعيت فأجابت فما ذنيب
عبد إذا كان مطيعا  كان داره يف أن ال: مفتاح اجلنة" ال إله إال اهلل"وقيل فمعىن قوله

اجلنة أشد عمارة وأكثر زينة وإذا عصى كان ال يعمر داره وال يزول ملكه وال يسلب 
مفتاح الدار ممن ال يعمرها فكذلك ما دام العبد خملصا  يف قول ال إله إال اهلل كان 

 .(2)"من أهل اجلنة
 .ا هو معىن ال إله إال اهلل عند مشايخ القشريي الصويف األشعري وعلمائهفهذ: أقول

                              
وهذا إحلاد ألنه ال يريد أن يقول ال إله إال اهلل ويرى أن ذلك عيب فنفي األلوهية عن غري اهلل ( 3)   

 .عنده عيب

وهذا تضييع ملعىن ال إله إال اله وابتعاد هبا عن مقصودها األساسي من إثبات اإلهلية له وحده ( 4)  
 .ونفيها عمن سواه

هذا إن صح عن الشبلي فإنه من أضل الناس وملن الصادين عن توحيد اهلل هبذا التعليل الفاسد ( 1)   
 .ل املشركني إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهلل يستكربونوما أشبه هذه األقوال بقو 

 (.20ص)شرح أمساء اهلل احلسىن للقشريي ( 2)  
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وهل هذا هو املعىن الذي بعث اهلل به مجيع األنبياء وجاهدوا األمم لتحقيقه؟ وجاهد 
من أجله ورىب عليه أصحابه، وكيف يعرف الناس  -صلى اهلل عليه وسّلم–رسول اهلل 

ليت تضمنتها هذه الكلمة وتستلزمها لينهضوا من هذه التفسريات العبادة بتفاصيلها ا
هبا ومعاين الشرك اليت نفتها هذه الكلمة العظيمة ليحذروا الوقوع فيها أو يف شيء 

 . منها
وبسبب التفسريات البعيدة عن معىن ال إله إال اهلل ُجهل املعىن احلقيقي لال إله إال 

فية ووقع كثري من أتباعها يف اهلل عند من يتبع هذه املدارس الفلسفية الكالمية الصو 
الشرك والضالل، وسلم اهلل من سلم ممن سلك هنج السلف الصاحل يف معرفة املعىن 

الصحيح هلذه الكلمة والعمل مبضامينها وحقوقها ومستلزماهتا وأخذ احلذر مما 
يناقضها واالبتعاد عنه ودعوة من ال يفهم معىن هذه الكلمة إىل فهمه والقيام به 

يف كل زمان ومكان واهلل حيكم  -املالكي-الدنيا واآلخرة وجياهبهم أمثال ليسعد يف 
 .بني عباده فيما كانوا فيه خيتصمون

ضمن عدد من األقوال يف " تفسري األشعري"وذكر الرازي هذا التفسري أي  -1
القول (: " 342ص)أصل اشتقاق كلمة اإلله حيث قال يف شرح أمساء اهلل احلسىن 

ن له اإلهلية، وهي القدرة على االخرتاع، والدليل عليه أن فرعون ملا اإلله م: السابع
فذكر يف ( رب السموات واألرض: )قال موسى يف اجلواب(: وما رب العاملني:)قال

القدرة على االخرتاع، ولوال أن حقيقة : اجلواب عن السؤال الطالب ملاهية اإلله
منهج ". اب مطابقا  لذلك السؤال اإلهلية هي القدرة على االخرتاع مل يكن هذا اجلو 

 (.3/322)أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة 
وقال أبو اجلناب جنم الدين البكري بعد أن ذكر عددا  من أصوله وهي التوبة  -2

 .والزهد والتوكل والقناعة والعزلة مث فسرها تفسريا  غريبا  
ذكر ما سوى اهلل مالزمة الذكر، وهو اخلروج عن : األصل السادس: " مث قال

أي غري اهلل كما هو باملوت، فأما ( واذكر ربك إذا نسيت)بالنسيان، قال تعاىل 
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نسبة مسهلية الذكر وهو كلمة ال إله إال اهلل فإنه معجون مركب من النفي واإلثبات 
فالنفي يزيل املواد اليت يتولد منها مرض القلب، وقيد الروح وتقوية النفس، وتربية 

األخالق الذميمة النفسانية، واألوصاف الشهوانية احليوانية وبإثبات صفاهتا، وهي 
إال اهلل حتصل صحة القلب وسالمته عن الرذائل من األخالق، واحنراف مزاجه 

األصلي، واستواء مزاجه وحياته بنور اهلل تعاىل، فتتحلى الروح بشواهد احلق، وجتلي 
يوم )نها ظلمات صفاهتا، جتلى وزالت ع( وأشرقت األرض بنور رهبا)ذاته وصفاته، 

الذي أهلك بتجلى ( تبدل األرض غري األرض والسموات وبرزوا هلل الواحد القهار
جالله كل املوجودات، وبرزوا هلل الواحد القهار، فقد نبهتك على أمر عظيم إن  

، الذاكرية (فاذكروين أذكركم)كنت من أهل القلب السليم الفهيم فعلى قضية 
ذكورية بالذاكرية فيفىن الذاكر يف الذكر، ويبقى املذكور خليفة للذاكر، باملذكورية، وامل

 فإذا طلبت الذاكر وجدت املذكور، وإذا طلبت املذكور وجدت الذاكر، 
 فإذا أبصرتين أبصرتـه             وإذا أبصرته أبصرتـين  

 . وال تكن ممن قيد احلق باخللق فإنه إحلاد، وهذا مين لك إرشاد 
 (.342-341ص)املريغنية يف آداب الطريقة اخلتمية  الرسائل

انظر هلذا التفسري البعيد كل البعد عن معىن ال إله إال اهلل بل هو تفسري أهل وحدة 
 .الوجود

( الذي ال إله إال هو": ")ال إله إال اهلل"قال الرباطايب التجاين  يف شرح معىن  -2
إعراب هذه الكلمة ال إله إال هو ال الذي نعت ثاين هلل تعاىل واجلملة بعده صلته و 

نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب االسم وترفع اخلرب وإله امسها واخلرب حمذوف 
بدل من الضمري املسترت يف اخلرب املقدر ( هو)أداة استثناء و ( إال)تقديره موجود و

 رضي اهلل-وهذا هو املشهور اجلاري على ألسنة املعربني وقد عقد الشيخ السنوسي 
يف شرحه على عقيدته أم الرباهني فصال  ذكر فيه ما قيل من وجوه إعراب ال  -عنه
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اخلالصة الوافية الظريفة يف شرح األوراد الالزمة والوظيفة للطريقة . )إله إال اهلل
 (.83-80ص)التيجانية الشريفة 

" ال"هذا التفسري مع أنه مل يعرج على معىن ال إله إال اهلل فإن تقريره خلرب  :أقول
باطل، فإن البشر قد اختذوا مع اهلل آهلة وأندادا  يعبدوهنم من " احملذوف بأنه موجود

إال اهلل فأصل الكالم " حق أو حبق"دون اهلل فتقدير موجود تقدير باطل وإمنا  املقدر 
 .ال معبود حبق أو حق إال اهلل وهذا التقدير هو الصحيح املتعني

عد عن معىن ال إله إال اهلل بل هو تفسري أهل وحدة انظر هلذا التفسري البعيد كل الب
 .الوجود
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 معنى اإلله في لغة العرب
قال الليث بلغنا أن (:" 242-0/243)قال أبو منصور األزهري يف هتذيب اللغة

 .والتأله التعبد...اسم اهلل األكرب هو اهلل ال إله إال هو وحده
ما اختذ اهلل من ولد وما كان  ز وجل فاهلل أصله إاله قال اهلل ع:" وقال أبو اهليثم

، قال وال يكون إهلا  حىت يكون معبودا  معه من إله إذن لذهب كل إله مبا خلق 
س بإله وحىت يكون لعابده خالقا  ورازقا  ومدبرا  وعليه مقتدرا ، فمن مل يكن كذلك فلي

، وكانت العرب يف جاهليتها يدعون ...وإن عبد ظلما بل هو خملوق ومتعبد
، وهي ويذرك وآهلتك معبوداهتم من األصنام واألوثان آهلة قال اهلل عز وجل

 ".أصنام عبدها قوم فرعون معه
لعرب هو املعبود فإن كان معبودا  حبق فهو اهلل وال تصح العبادة إال هلل فاإلله عند ا

وحده؛ ألنه ال يستحق العبادة إال هو؛ ألنه اخلالق الرازق املدبر املقتدر كما قال أبو 
 .اهليثم

والتأله التعبد كما قال الليث، وليس اعتقاد أنه اخلالق الرازق وإن كانت اخلالقية 
باخلالق الرازق املدبر باطل يوقع يف الضالل " اإلله"لكن تفسري  والرازقية من صفاته،

 .وينسي الناس املعىن احلقيقي لكلمة التوحيد ال إله إال اهلل
أله بالفتح إالهة أي عبد :" يف مادة أله( 1/892)وقال الزجناين يف هتذيب الصحاح 

نه مألوه أي على فعال مبعىن مفعول أل" إله"عبادة، وقولنا اهلل أصل هذا االسم 
، والتأله "معبود فلما أدخل عليه األلف والالم حذفت اهلمزة ختفيفا  لكثرته يف الكالم

 ".التعبد
وإذن فاهلل مألوه مبعىن معبود يتجه إليه املخلوق بالعبادة فالعبادة من فعل املخلوق 
يعبد هبا خالقه من خضوع وخشوع وتذلل وصالة وصيام ودعاء وإخالص ورجاء 

ف وتوكل وذبح ونذر وحنو ذلك مما يعبد به اإلنسان إهله على الوجه وحب وخو 



 دحر افتراءات أهل الزيغ و االرتياب             
      

83 

الذي شرعه اهلل، فهذه العبادات كلها من أفعال املخلوقني يتقربون هبا إىل معبودهم 
 .احلق وهو اهلل وليست أفعال اهلل، تعاىل وتقدس وتنـزه

لعبادة واملعبود فتفسري اإلله بأنه اخلالق الرازق املدبر تفسري باطل صادر عن جهل با
 . املألوه

ومن هنا جاء البالء والوقوع يف الشرك يف العبادة من دعاء وذبح ونذر وخوف 
 .ورجاء وخضوع

أله اهلمزة والالم (:" 3/342)وقال أبو احلسني بن فارس يف معجم مقاييس اللغة 
تأله تعاىل ومسي بذلك ألنه معبود ويقال " اهلل"واهلاء أصل واحد وهو التعبد فاإلله 

 :الرجل إذا تعبد قال رؤبة
 .سبحن واسرتجعن من تأهلـي  هلل در الغـانيـات املـدَّه

فقد ظهر لك جليا  معىن اإلله وأنه املعبود املتقرب إليه بالعبادة اليت أسلفنا أنواعا  
منها اليت يقوم هبا عابدوه وليس معىن اإلله اخلالق الرازق املدبر احملي املميت، فهذه 

 .أفعاله هو سبحانه الالئقة جبالله وكماله وربوبيته هلذا الكونتدل على 
بأنه ال حكم وال سيطرة وال هيمنة إال " ال إله إال اهلل"وظهر لك جليا بطالن تفسري 

هلل فإن هذه من صفات اخلالق ال من صفات املخلوقني وأفعاهلم اليت يتقربون هبا إىل 
 .ال، ومنها استحقاقه للعبادة وحدهمعبودهم حبق وهو اهلل املوصوف بصفات الكم

التوحيد الذي جاءت به الرسل إمنا :" -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم بن تيمية 
ال يعبد إال إياه، وال : يتضمن إثبات اإلهلية هلل وحده بأن يشهد أن ال إله إال اهلل

وذلك  .يتوكل إال عليه، وال يوايل إال له، وال يعادي إال فيه، وال يعمل إال ألجله
وإهلكم ( 301:4)قال تعاىل . يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من األمساء والصفات

وقال اهلل ال تتخذوا ( )23:30)وقال تعاىل ( إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم
 (".إهلني إمنا هو إله واحد فإياي فارهبون
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توحيد الربوبية  جمرد: وليس املراد بالتوحيد: )مث ساق آيات يف هذا الصدد مث قال
وهو اعتقاد أن اهلل وحده خلق العامل، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكالم 

 .والتصوف
وأنه إذا شهدوا هذا . ويظن هؤالء أهنم إذا اثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد

وفنوا فيه فقد فنوا يف غاية التوحيد فإن الرجل لو أقر مبا يستحقه الرب تعاىل من 
مل يكن . وأّقر بأنه وحده خالق كل شيء. لصفات ونّزهه عن كل ما ينـزَّه عنها

فيقّر بأن اهلل وحده هو اإلله املستحق . موحدا  حىت يشهد أن ال إله إال اهلل وحده
 .للعبادة

هو املألوه املعبود الذي يستحق " اإلله"و. ويلتزم بعبادة اهلل وحده ال شريك له
 .العبادة

مبعىن القادر " اإلله "فإذا فّسر املفسر. مبعىن القادر على االخرتاعوليس هو اإلله 
وجعل إثبات هذا هو  (3)على االخرتاع واعتقد أن هذا املعىن هو أخص وصف اإلله

كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي   -الغاية يف التوحيد
يقولونه عن أيب احلسن وأتباعه مل يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث اهلل به رسوله 

قرّين بأن اهلل وحده خالق كل فإن مشركي العرب كانوا م -صلى اهلل عليه وسّلم–
وما يؤمن أكثرهم باهلل إال ()300:34:)شيء  وكانوا مع هذا مشركني قال تعاىل

 :قالت طائفة من السلف( وهم مشركون
 اهلل وهم مع هذا يعبدون غريه: من خلق السموات واألرض ؟ فيقولون: تسأهلم"

سيقولون (82)؟ قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون()82:41)قال تعاىل 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ ( 80)قل أفال تتذكرون . هلل

                              
إن احلاكمية أخص خصائص األلوهية، ويعين باحلاكمية املعىن : من هذا الباب قول من يقول اليوم( 3) 

 ".ال إله إال اهلل" فية وأكثر تضييعا  ملعىن السياسي الضيق وهذا أخطر من تفسري املتكلمني والصو 
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قل من بيده ملكوت كل شيء وهو ( 88)قل أفال تتقون ؟ . سيقولون هلل( 82)
( قل فأىّن تسحرون ؟. سيقولون هلل( 89)جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون ؟

ل شيء وخالقه يكون عابدا  له دون ما سواه فليس كل من أقّر بأن اهلل تعاىل رب ك
داعيا  له دون ما سواه راجيا  له خائفا  منه دون ما سواه يوايل فيه ويعادي فيه ويطيع 

رسله ويأمر مبا أمر به وينهى عما هنى عنه وعاّمة املشركني أقّروا بأن اهلل خالق كل 
أم ( 21:19)قال تعاىل   شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركوهنم به وجعلوا له أندادا  

قل هلل  22اختذوا من دون اهلل شفعاء ؟ قل أولو كانوا ال ميلكون شيئا  وال يعقلون 
 (.الشفاعة مجيعا  له ملك السموات واألرض

وهلذا كان من أتباع هؤالء من يسجد للشمس : مث ساق آيات يف هذا الصدد مث قال
إن هذا : مث يقول... تقرب إليهاوالقمر والكواكب ويدعوها، ويصوم وينسك هلا وي

فإذا جعلتها سببا  وواسطة مل أكن . ليس بشرك إمنا الشرك إذا اعتقدت أهنا املدبرة يل
 .(3)ومن املعلوم باالضطرار من دين اإلسالم أن هذا شرك. مشركا  

ملعىن احلقيقي لكلمة ال إله إال اهلل ويتجلى لك جهل ومن هذا العرض يتجلى لك ا
املتكلمني واخلرافيني مبعىن هذه الكلمة العظيمة اليت بعث هبا مجيع الرسل وأنزل من 

 .  أجلها الكتب وشرع من أجلها اجلهاد وخلق من أجلها اجلنة والنار
 

                              
 (.448-3/442)وأصله يف درء التعارض ( 32-3/32)فتح اجمليد ( 3)   
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 نفي فتنة التكفير القائمة في هذا العصر عن منبعها وإلصاقها
 -رحمه اهلل–مام محمدباإل

 
وال أدري ما سر نفي املالكي التكفري عن سيد قطب وذبه عنه واهتام من ينتقده، 

وإلصاق التكفري باإلمام حممد هل ألنه يوافقه يف عقيدته ومنهجه والسيما طعنه يف 
 .الصحابة، أو ألسباب أخرى منها حقده على اإلمام حممد ودعوته وأنصاره

ام العلم أن فتنة التكفري والتفجري والدمار إمنا هي نتيجة إنَّ كل منصف يعلم مت
ملنهج وفكر سيد قطب ومدرسته وكتبه وكتب من سار على هنجه وعلى رأس هذه 

، وكتابات حممد قطب (معامل يف الطريق)وكتاب ( يف ظالل القرآن)الكتب كتاب 
مل وزجوا هبم يف وأيب بصري وأيب قتادة وأمثاهلم الذين أهلبوا عواطف الشباب يف العا

هوة التكفري والتفجري وقد يتمسح بعضهم بالقرآن  والسنة وكتب أئمة الدعوة 
وما " املعامل"و" الظالل"لرتويج منهجهم األصيل الذي تربوا عليه من كتاب 

 .يتبعهما، يعرف هذا كل منصف
وحىت ُكّتاب اإلخوان املسلمني يردون هذه الفتنة إىل كتب سيد قطب وحممد قطب 

 .ىل كتابات املودودي، ومن هؤالء القرضاوي وأبو احلسن الندويوإ
فضال  عن غريهم من علماء األمة املنصفني الذين يعلمون علم اليقني منشأ التكفري 

 -اخلارجي السياسي والتفجري والتدمري اهلمجي، ويعلمون براءة دعوة اإلمام حممد
لعلم املستمد من الكتاب من هذه الضالالت ألن دعوته قامت على ا -رمحه اهلل 

والسنة وقامت على هدى السلف الصاحل من الصحابة الكرام واألئمة العظام أعالم 
 .اهلدى ومصابيح الدجى

وكتب اإلمام حممد وكتب تالميذه وأحفاده ناطقة بذلك زاخرة بالعقائد الصحيحة 
 .واملناهج السديدة واألصول احملكمة
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شرك واإلميان والكفر والتكفري بتفاصيلها على وقائمة يف توضيح قضايا التوحيد وال
 .الكتاب والسنة وهنج السلف الصاحل

بدعوة ( املالكي)خبالف ما عليه التكفرييون اجلاهلون الذين يلصقهم هذا الظامل 
اإلمام حممد فما أبعدهم عن دعوة اإلمام حممد وأسالفه بل هم حرب عليها وعلى 

 . مام ومنهجه اإلسالمي احلقأهلها، وأشد خصومهم هم أتباع هذا اإل
ألهنم ترمسوا خطى سيد قطب ومنهجه الضال ومنه التكفري والتفجري والتدمري، 

 .األمور اليت زلزلت املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا
وهذا الظلوم حياول جاهدا  أن يربيء ساحة سيد قطب من هذه الدواهي ألمر ما 

ودعوته وهيهات هيهات ودون ذلك خرط  وحياول جاهدا  أن يلصقها باإلمام حممد
 .القتاد ملا بني الدعوتني من ترامي األبعاد

 :هذا الرجل تدور حربه أو معظمها على اإلمام حممد ودعوته حول حمورين
 .أنه يكفر املسلمني: األول
أنه يستجيز قتاهلم ويوهم الناس أن اإلمام حممدا  انفرد هبذين األمرين، ويوهم : والثاين
خالل هذه الدعاوى أن واقع الناس خبالف ما يقول اإلمام حممد فالشرك نادر الناس 

وإمنا هي البدع من جنس التربك وتقبيل اليد، ويوهم أن دعوة هذا اإلمام شاذة 
 .وليست على منهج األنبياء

وسوف يرى القارىء  بطالن هذه اجملازفات اليت اقتحمها هذا الظامل اجلهول 
وأتباعه سائرون يف ركب األنبياء وركب أعالم اهلدى  وسريى أن اإلمام حممدا  

ومصابيح الدجى من أئمة اإلسالم الذين أدركوا مبا عندهم من علم واع مبنهج 
األنبياء من دعوة األمم إىل التوحيد وحماربة الشرك ومظاهره ووسائله سواء منهم من 

 .عاصره أو سبقه أو تاله
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واقع اإلمام احلقيقي ومنهجه وهل هو الوحيد  وسوف أناقشه يف أهم  افرتاءاته مبينا  
يف دعوته أو هو أسد من أسد اهلل مع أسود وأشاوس من هذه األمة، ومبينا  فساد 

 .منهج هذا املالكي وعقله وأخالقه وتوليه ألهل الضالل ودفاعه عنهم بالباطل
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 دحض نسبة المالكي التكفير إلى اإلمام محمد وكتبه وبيان 
 التكفير الذين يخفي تكفيرهممن هم  أهل 

 
ادعى املالكي أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب يكفر املسلمني وقد شحن كتابه 
هبذه الدعاوى  ويوهم الناس أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب هو الوحيد الذي 

يدعي بأن الشرك قد انتشر يف اجملتمعات اإلسالمية ويدعي هذا املالكي بأن ذلك 
 .تمعاتنادر يف هذه اجمل

وهذا هبت شديد، فاإلمام حممد حيب املسلمني ويذود عن حياضهم وحيارب من 
يكفرهم ويوايل ويعادي من أجلهم وال يكفر إال من قامت عليه احلجة، وكتبه تشهد 

 .بذلك
صلى اهلل عليه وآله -أما تكفري املسلمني بل سادة املسلمني وهم أصحاب حممد 

ومعاداهتم وتكفريهم ظلما  وبغيا فإمنا هو ومن تبعهم بإحسان وبغضهم  -وسلم
 .وصف الروافض الذين يتوالهم املالكي ويهون من شأن خبثهم وضالهلم

وإمنا هو وصف اخلوارج الذين يصانعهم ويغض الطرف عن ضالهلم فهم يكفرون 
 .أصحاب حممد إال القليل ويكفرون بالكبائر فال يسلم أحد من تكفريهم

عتزلة والزيدية الذين سلكوا مسلكهم والذين ينتمي إليهم وإمنا يكفر املسلمني امل
 .املالكي على أحسن أحواله

فهم خيرجون املؤمنني من اإلميان إذا وقعوا يف الكبائر وحيكمون عليهم باخللود يف 
 .النار وينكرون شفاعة الشافعني فيهم

تباعه وعند هؤالء هم املكفرون احلقيقيون املذمومون عند اهلل وعند اإلمام حممد وأ
 .أهل السنة واجلماعة من فجر تارخيهم إىل اليوم

وأما أنه انفرد مبحاربة الشرك وأن الشرك مل يقع إال على ندرة يف اجملتمعات 
فهذا مكابرة من هذا  -رمحه اهلل  -اإلسالمية وال يدعي فشوه إال الشيخ حممد 
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شو هذا الداء وانتشاره الرجل فهناك أئمة من قرون سبقوا اإلمام حممدا  إىل إدراك ف
 .يف بلدان املسلمني

 .وأئمة عاصروه وأدركوا هذا االتساع واالنتشار وجهروا بذلك
 .وأئمة حلقوا وأدركوا هذا التفشي واالتساع وحاربوه

 :منهم  
 521العالمة أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي المتوفى سنة  -0

 .هـ صاحب كتاب الحوادث والبدع
 . كتابه املذكور البدع والضالالت ومن ضمنها البدع الشركيةحارب يف

الذي فيه قول   -رضي اهلل عنه  -حيث قال معلقا  على حديث أيب واقد الليثي 
 .بعض حديثي العهد بالكفر

قوهلم هذا وقال  -صلى اهلل عليه وسّلم–اجعل لنا ذات أنواط فأنكر عليهم النيب " 
اجعل لنا إهلا   "لذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، اهلل أكرب إهنا السنن قلتم وا

 ".إنكم قوم جتهلون لرتكنب سنن من كان قبلكم: كما هلم آهلة قال
أينما وجدمت سدرة أو شجرة  -رمحكم اهلل  -فانظروا :" قال الطرطوشي عقبه

يقصدها الناس ويعظمون من شأهنا ويرجون الربء والشفاء من قبلها وينوطون هبا 
 "امري واخلرق فهي ذات أنواط فاقطعوهااملس

 (.302-302ص"  )كتاب احلوادث والبدع
ومنهم العالمة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي  -2

الباعث على إنكار البدع "صاحب كتاب هـ  665شامه الشافعي المتوفى سنة 
 .، وسيأيت كالمه"واحلوادث

وكتبه  هـ 728المتوفى سنة  -رحمه اهلل  -ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  -3
، "اجلواب الباهر"مليئة ببيان التوحيد بأنواعه وبيان الشرك وأنواعه ومن مؤلفاته 
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االستغاثة يف الرد على "، و"الواسطة بني احلق واخللق"، و"التوسل والوسيلة"و
 ".اقتضاء  الصراط املستقيم"، و"البكري

وكتبه مشحونة ببيان التوحيد  هـ 750ى سنة ومنهم اإلمام ابن القيم المتوف -4
 ".إغاثة اللهفان"بأنواعه والشرك بأنواعه ومنها 

وله   (هـ744)ومنهم اإلمام محمد بن عبد الهادي المقدسي المتوفي سنة  -5
 ".الصارم املنكي يف الرد على السبكي"كتاب 

يف   (هـ 0082)ومنهم اإلمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة  -6
 ".بتطهري االعتقاد"كتابه الشهري املسمى 

( هـ 0078)ومنهم العالمة الشيخ حسين بن مهدي النعمي المتوفى سنة -7
 ".معارج األلباب يف مناهج احلق والصواب"صاحب كتاب 

يف كتابه ( هـ 0251)ومنهم اإلمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة  -8
 .وغريه" الدر النضيد"

 0246)مجاهد الكبير محمد إسماعيل الدهلوي المتوفى سنةومنهم ال -9
الذي ألفه لبيان التوحيد اخلالص والشرك املهلك " تقوية اإلميان"صاحب كتاب  (هـ

 .وسيأيت كالمه يف موضعه
( هـ0307)ومنهم عالمة العراق نعمان بن محمود األلوسي المتوفى سنة -01

 ".جالء العينني يف حماكمة األمحدين"صاحب 
 .غري هؤالء سيأيت ذكر أقواهلم ومواقفهمو 
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 ودحضها   -رحمه اهلل-حجة خصوم الشيخ اإلمام محمد         
 

لكن ألن الشيخ حممد كان خصومه يردون عليه بأن (:" 30-9ص)قال املالكي 
هؤالء الذين تقاتلهم وتكفرهم أناس مسلمون وقد يوجد عند عوامهم أو علمائهم 

ذا ال يربر لك تكفريهم وال قتاهلم، ملا كانت هذه حجة غلو يف الصاحلني لكن ه
 .خصومه استحضر هذا املعىن وكرره كثريا  يف كتبه

جيب أن يعرف القارئ الكرمي أنين مع الشيخ رمحه اهلل يف إنكار البدع واخلرفات 
واألخطاء واملمارسات اليت يفعلها البعض كالغلو يف الصاحلني وتعظيم القبور 

ا يصاحب ذلك من دعاء أو ذبح أو استشفاع أو توسل، ولكن والتمسح هبا وم
إنكاري هلذه البدع واخلرفات ورمبا الشركيات يف بعضها ال جيعلين أحكم على 

مرتكبها بالشرك واخلروج من ملة اإلسالم سواء كان جاهال  أو عاملا   ألن اجلاهل 
فالن : نعم قد يقال. ا  مينعنا جهله من تكفريه، والعامل مينعنا تأويله من تكفريه أيض

 ....ضال، فالن مبتدع، فالن منحرف
فالن كافر كفرا  أكرب خارج عن ملة : فهذه التهمة خطرها يسري إمنا أن نقول

فهذه عظيمة من العظائم يرتتب عليها أحكام ومظامل ؛ فال جيوز أن نتهم ! اإلسالم
أن الشيخ يريد بإطالق أحدا  بالكفر إال بدليل ظاهر لنا فيه من اهلل برهان، خاصة و 

الكفر، الكفر األكرب املخرج من امللة كما سيأيت فهذه نقطة من نقاط االفرتاق 
الكربى وهي نقطة عظيمة بال شك، لكن ال جيوز ألحد أن يرتب  على نقدي 

للتكفري تسويغا  هلؤالء؛ الذين يعتقدون تلك االعتقادات؛ أو ميارسون تلك 
 ".    الصاحلني والصحابة وغريهمالشناعات عند قبور األنبياء و 

 .اخل....مث كرر يف هذه امللحوظة شبهة القوم يصلون ويصومون وحيجون
 

 :التعليــــق
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مل يقاتل حىت بدأوه بالقتال دفاعا  عن –رمحه اهلل  –من املعلوم أن اإلمام حممدا   -3
ه احلجة النفس والدين كدفع الصائل، وأحيانا  يقاتل من تبني له شركه و قامت علي

فال  لوم على هذا اإلمام املصلح وأنصاره الذين طهروا اجلزيرة من الشرك الذي أعاده 
 .إليها الروافض وضالل الصوفية

كان خصومه يردون عليه بأن هؤالء الذين تقاتلهم وتكفرهم أناس : " قوله -4
 ".مسلمون وقد يوجد عند عوامهم أو علمائهم غلو يف الصاحلني

صومه وهي داحضة ألن فيها مغالطة ومكابرة وذلك أن هذه حجة خ :أقول
معظمهم  ال يعتربون دعاء غري اهلل واالستغاثة بغري اهلل من الشرك بل جييزون ذلك 

وكذلك ال يعتربون الذبح لغري اهلل والنذر لغري اهلل من الشرك وحياربون من ينكر هذا 
ملكابرين املعاندين وميرر الشرك، فمن ظلم املالكي أنه ال يدين هؤالء املغالطني ا

مغالطتهم هذه بأسلوب ماكر ليهول ويضخم الدعاوى ضد اإلمام حممد وليهون من 
 .ضالل خصومه

اعرتاض جاهل بشريعة " ولكن ذلك ال يربر لك تكفريهم وال قتاهلم:" قوله -1
 .اإلسالم وتطبيق أهلها

قال " ام احلجة بل ذهب يف اعرتاضه إىل ما هو أبعد من هذا إىل تكذيب هذا اإلم
مث يف كالم الشيخ تعميم عجيب عندما قال يف (:" 43ص)خالل بعض مغالطاته 

..( الشرك هو فعلكم عند األحجار والبنايات اليت على القبور وغريها(: )12ص)
ويدفع عّنا ! يدعون ذلك ويذحبون له ويقولون إنه يقربنا إىل اهلل زلفى)وذكر أهنم 

د مثل هذه الصورة اليت نقلها الشيخ فهذا إن وجد ، وأنا أشك يف وجو ..!بربكته
 ".نادر

فانظر إىل هذا التكذيب واملكابرة يف أمر معروف للخاص والعام وقائم إىل اآلن يف  
 . خمتلف البلدان
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مث إن قول هؤالء الضالني إمنا هو مبين على مغالطاهتم القائمة على جتويز الشرك 
ويقف إىل جانبهم منتصرا  هلم بالباطل على  املذكور آنفا  ولكن املالكي ميرر ذلك

هذا اإلمام ومع هذا الغرض املقيت منه يبدو أنه ال جيوز قتال من ارتكب الشرك أو 
 .الكفر إطالقا  ما دام حيمل اسم اإلسالم ولو قامت عليه احلجة

وهذا هو اجلهل والضالل الذي يرفضه اإلسالم ويأباه املؤمنون املوحدون والعلماء 
وجزاهم اهلل   -رمحهم اهلل -قون من هذه األمة ومنهم اإلمام حممد وأنصاره الصاد

عن اإلسالم واملسلمني خريا  فقد نشروا التوحيد بأنواعه وبينوا للناس الشرك بأنواعه 
 .وأعادوا لإلسالم جدته ونضارته رغم أنوف القبوريني والروافض وأعواهنم

 ".ا املعىن كثريا  يف كتبه ملا كانت هذه حجة خصومه استحضر هذ: وقولك
لقد أنطق اهلل املالكي أن يديل هبذه الشهادة على خصوم اإلمام حممد بأن  :أقول

هذه هي حجتهم على الشيخ يف خصوماهتم له وعداوهتم له ولدعوة اهلل عز وجل 
ودعوة أنبيائه، وهي حجة داحضة قائمة على املغالطة و املكابرة يف أمر واقع مل 

م حممد وحده بل واجهه أعالم عصره وشهدوا به على أهل الضالل يواجهه اإلما
 .ودعاة الضالل

واملتوىف ( هـ3099)فهذا اإلمام حممد بن إمساعيل الصنعاين اجملتهد الشهري املولود عام
 (.هـ3384)

قد أنكر الشرك املوجود يف عهده يف األقطار اإلسالمية وألف كتابا  يف إنكار هذا 
، يقرر فيه ما قرره اإلمام "االعتقاد عن أدران الشرك واإلحلادتطهري "الشرك مساه 

حممد يف كتبه من إنكار الشرك املنتشر يف بالد اإلسالم ويقرر التوحيد الذي دعا إليه 
ودعا إليه اإلمام حممد بن عبد الوهاب، بل سبقهما أئمة فحول من أعالم . األنبياء

 .  ن سبق ذكرهماألمة اإلسالمية كابن تيمية وابن القيم  وم
وبعد فهذا تطهري " :في خطبة كتابه هذا -رحمه اهلل-يقول اإلمام الصنعاني 

االعتقاد عن أدران اإلحلاد وجب عليَّ تأليفه وتعني عليَّ ترصيفه ملا رأيته وعلمته من 
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اختاذ العباد األنداد يف األمصار والقرى ومجيع البالد من اليمن والشام ومصر وجند 
ديار اإلسالم، وهو االعتقاد يف القبور ويف األحياء ممن يدعي العلم  وهتامة ومجيع

باملغيبات وللمكاشفات وهو من أهل الفجور ال حيضر للمسلمني مسجدا ، وال يرى 
هلل راكعا  وال ساجدا  وال يعرف السنة وال الكتاب وال يهاب البعث وال احلساب 

ن من الذين يكتمون ما أوجب فوجب علّي أن أنكر ما أوجب اهلل إنكاره وال أكو 
 .اهلل إظهاره

فاعلم أن هاهنا أصوال  هي قواعد الدين ومن أهم ما جتب معرفته على 
 .(3)"املوحدين

أن من : قد عرفت من هذا كله:"من نفس الكتاب( 42-41)مث قال يف الصفحة 
أنه ينفع أو يضر : ر أو قرب أو ملك أو جين أوحي أو ميتاعتقد يف شجر أو حج

أو أنه يقرب إىل اهلل أو يشفع عنده يف حاجة من حوائج الدنيا مبجرد التشفع به 
 .والتوسل إىل الرب تعاىل

ك مع أو حنو ذلك فإنه قد أشر  إال ما ورد يف حديث فيه مقال يف حق نبينا حممد 
اهلل غريه واعتقد ماال حيل اعتقاده كما اعتقد املشركون يف األوثان فضال  عمن ينذر 

مباله وولده مليت أو حي أو يطلب من ذلك امليت ماال يطلب إال من اهلل تعاىل من 
من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله ألي مطلب من املطالب فإن هذا : احلاجات

 .ويكون عليه عباد األصنام هو الشرك بعينه الذي كان
والنذر باملال على امليت وحنوه والنحر على القرب والتوسل به وطلب احلاجات منه 

هو بعينه الذي كانت تفعله اجلاهلية وإمنا كانوا يفعلونه ملا يسمونه وثنا  وصنما  وفعله 
 .القبوريون ملا يسمونه وليا  وقربا  ومشهدا  

                              
 .حتقيق الشيخ إمساعيل األنصاري( 2ص)تطهري االعتقاد ( 3)  
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املعاين ضرورة لغوية وعقلية وشرعية فإن من شرب اخلمر  واألمساء ال أثر هلا وال تغري
ما شرب إال مخرا  وعقابه عقاب شارب اخلمر ولعله يزيد عقابه للتدليس : ومساها ماء

 .وللكذب يف التسمية
أمثلة لتسمية األمور بغري أمسائها، ومنها (: 42ص) -رمحه اهلل-مث ذكر الصنعاين 

ة، وتسمية األموال اليت تؤخذ ظلما  وعدوانا  احلشيشة يسميها الفجار بلقمة الراح
أدبا  فيقول الظاملون أدب القتل، وأدب السرقة، وأدب التهمة بتحريف اسم الظلم 

 ..إىل اسم األدب
وكل ذلك امسه عند اهلل ظلم وعدوان كما يعرفه من شم (: 10-40ص)إىل أن قال

شجرة املنهي عنها رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ من إبليس حيث مسى ال
شجرة اخللد، وكذلك تسمية القرب مشهدا  ومن يعتقدون فيه وليا  ال خترجه عن اسم 

الصنم والوثن؛ إذ هم معاملون هلا معاملة املشركني لألصنام ويطوفون هبم طواف 
احلجاج ببيت اهلل احلرام ويستلموهنم استالمهم ألركان البيت وخياطبون امليت 

على اهلل وعليك ويهتفون بامسائهم عند الشدائد : قوهلم بالكلمات الكفرية من
 .وحنوها وكل قوم هلم رجل ينادونه

فأهل العراق واهلند يدعون عبد القادر اجليلي وأهل التهائم هلم يف كل بلد ميت 
 .يا زيلعي يا ابن العجيل: يهتفون بامسه يقولون

 .يا ابن العباس: وأهل مكة وأهل الطائف
 .عي، يا بدوي والسادة البكريةيا رفا: وأهل مصر

 .يا أبا طري: وأهل اجلبال
 .يا ابن علوان: وأهل اليمن

ويف كل قرية أموات يهتفون هبم وينادوهنم ويرجوهنم جللب اخلري ودفع الضر وهذا هو 
 :بعينه فعل املشركني يف األصنام كما قلنا يف األبيات النجدية
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 بئـس ذلك مـن وديغوث وود  أعادوا هبا معىن سواع ومـثلـه 
 كما يهتف املضطر بالصمد الفرد وقد هتفوا عند الشدائد بامسـها
 أهلت لغري اهلل جهرا  على عمـد وكم حنروا يف سوحها من حنرية
 (3) ويستلم األركان منـهن باليـد وكم طائف حول القبور مقبـال  

 

 إمنا حنرت هلل وذكرت اسم اهلل عليه : فإن قال
حره من باب مشهد من تفضله إن كان النحر هلل فألي شيء قربت ما تن: فقل

 وتعتقد فيه ؟ هل أردت بذلك تعظيمه ؟ 
هذا النحر لغري اهلل، بل أشركت مع اهلل تعاىل غريه، وإن مل ترد : نعم فقل له: إن قال

: تعظيمه، فهل أردت توسيخ باب املشهد وتنجيس الداخلني إليه ؟ أنت تعلم يقينا  
. ل، وال خرجت من بيتك إال قصدا  لهأنك ما أردت ذلك أصال ، وال أردت إال األو 

 .مث كذلك دعاؤك هلم؛ فهذا الذي عليه هؤالء شرك بال ريب
وقد يعتقدون يف بعض فسقة األحياء وينادونه يف الشدة والرخاء، وهو عاكف على 
القبائح والفضائح ال حيضر حيث أمر اهلل عباده املؤمنني باحلضور هناك، وال حيضر 

  .اخل... "مجعة وال مجاعة
 فيا للعقول أين ذهبت ؟ ويا للشرائع كيف جهلت :" مث قال

 "إن الذين تدعون من دون اهلل عباد أمثالكم " 
أفيصري هؤالء الذين يعتقدون يف القبور واألولياء والفسقة واخللعاء : فإن قلت

 مشركني، كالذين يعتقدون يف األصنام ؟

                              
ى أنه ألف تطهري االعتقاد بعد وهي أن يف  استشهاده بأبياته هذه دليال  واضحا  عل: ملحوظة هامة( 3) 

مدحه لإلمام حممد بن عبد الوهاب يف قصيدته املشهورة اليت من ضمنها هذه األبيات وتدل أن ما يدعى 
 .عليه أنه رجع عن هذه القصيدة من األكاذيب عليه
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يف ذلك، بل زادوا يف  نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك، وساووهم: قلت
 .االعتقاد واالنقياد واالستعباد فال فرق بينهم

هؤالء القبوريون يقولون حنن ال نشرك باهلل تعاىل وال جنعل له ندا  : فإن قلت
 .وااللتجاء إىل األولياء واالعتقاد فيهم ليس شركا  

الشرك ، لكن هذا جهل منهم مبعىن (يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم)نعم : قلت
فصل لربك : )واهلل تعاىل يقول.فإن تعظيمهم األولياء، وحنرهم النحائر هلم شرك

 ( 38: 24: )أي ال لغريه كما يفيده تقدمي الظرف ويقول تعاىل (3)(واحنر
 (.وأن املساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدا  ) 

قد مسى الرياء شركا  فكيف  - عليه وسلمصلى اهلل-فقد عرفت مبا قدمناه قريبا  أنه 
 مبا ذكرناه ؟ 

وال  (4)هو عني ما فعله املشركون وصاروا به مشركني: فهذا الذي يفعلونه ألوليائهم
 ". شيئا  ألن فعلهم أكذب قوهلمحنن ال نشرك باهلل." ينفعهم قوهلم

 

                              
 (.4)سورة الكوثر  آية ( 3)  

من تطهري ( 14ص)ذكر فيما بعد أنه جيب أوال  دعاؤهم إىل التوحيد وبيان ذلك هلم أنظر ( 4)  
 .االعتقاد
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 إلصاق المالكي التكفيريين القطبيين باإلمام محمد وأتباعه 
 

هي نتيجة طبيعية وحتمية من ( الفوضى التكفريية)فهذه (: " 43ص)قال املالكي 
نتائج منهج الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل الذي توسع يف التكفري؛ حىت 

 .ه ما يؤيد وجهة نظرهاوجدت كل طائفة يف كالم
بل حركة احلرم وأصحاب التفجري يف العليا ما هم إال نتيجة ملنهج الشيخ يف 

 .التكفري
صحيح أن الشيخ له فضله واجتهاده وعذره وحسناته على هذا الوطن، وهذا من 
أرجى ما نرجو له، لكن احلقيقة أن تكفري املسلمني واضح يف كتبه رمحه اهلل فلو 

رجل من العلماء اجتهد فأخطأ ! طأ واعرتفنا به ما الذي يضرينا؟رددنا هذا اخل
 !". فلماذا كل احملاربة ملن رد خطأ عامل من العلماء؟

 .وهذا ظلم شديد لإلمام حممد وأتباعه
فإلصاق التكفرييني القطبيني اخلوارج هبم وبكتبهم يعدُّ تأليبا  ظاملا  على علماء السنة 

لكبري بني الدعوة السلفية دعوة اإلمام حممد وأتباعه يف وما يدري ولعله يدري الفرق ا
 .أبواب التكفري

فاإلمام حممد ومن سار على هنجه كلهم متمسكون بالكتاب والسنة عقيدة  
منهجا  يف العقيدة ومنهجا  يف العبادة ومنهجا  يف السياسة ويف االقتصاد : ومنهجا  

كل األمور، على طريقة السلف   واالجتماع ومنهجا  حقا  عدال  وسطا  معتدال  يف
 .الصاحل يف كل هذه األمور

وسيد قطب واملودودي وحممد قطب ومن سار على هنجهم من اإلخوان املسلمني 
ليسوا من أهل العلم وعقائدهم فاسدة مستمدة من اجلهمية والروافض وال يسريون 

ل يأخذون يف فقههم على طريق السلف الصاحل وال على طريقة املذاهب اإلسالمية ب
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من كل ما هب ودب، وهلذا ميعوا الفقه اإلسالمي وتشددوا حبسب أهوائهم وتبعا  
 .هلذه الفوضوية الفكرية واملنهجية اليت سلكوها فرتاهم لبالئهم تبنوا االشرتاكية

 .ويف سياستهم تبنوا الدميوقراطية
العقائد بل ويف عقائدهم اخلرافات والبدع باإلضافة إىل جتهمهم ومتشعرهم يف أبواب 

 .وأخذهم بعقائد املعتزلة
ويف أبواب اإلميان والتكفري ساروا على مذاهب اخلوارج وال سيما يف ما يتعلق 

باحلكام ويف مواجهة العلماء ساروا على طريقة أهل البدع من اخلوارج والروافض 
واملعتزلة وقد سار على هنجهم يف هذه الفوضى العقائدية واملنهجية والفكرية، هذا 

 .التافه حسن املالكي بل لعله جتاوزهم جبرأته ووقاحته اليت يسميها شجاعة
فإلصاق أتباع سيد قطب ومدرسته باإلمام حممد ودعوته ظلم متعمد مع هذه  

 .الفوارق اهلائلة ومنها منطلقات التكفري
فاإلمام حممد وأنصاره مههم األول إصالح عقائد اجملتمعات اإلسالمية وربطهم 

وسنة رسول اهلل يف كل شأن وال يكفرون إال من كفره اهلل ورسوله وسلف  بكتاب اهلل
وسيد قطب . األمة وفقهاء اإلسالم ال خيرجون عن هذا املنهج اإلسالمي الصحيح

واملودودي ومن حنا حنوهم سائرون على طرق أهل الباطل وطرق أعداء الصحابة 
 . ىوالسلف من اخلوارج والروافض من التكفري باجلهل واهلو 

مث من مكايد أتباع هذه املدرسة الضالة أهنم يتمسحون بالقرآن والسنة على طريقة 
أسالفهم من اخلوارج واملبتدعة مث يتعلقون بالعلماء ومذاهبهم فهذا يتعلق بالشافعي 
وهذا يتعلق مبالك وهذا يتعلق بأمحد وهذا بأيب حنيفة ألن بدعهم ال متشي إال هبذا 

 .االلتصاق والتمسح
ا فعل أتباع سيد قطب ومدرسته يلجؤون إىل التمسح بالكتاب والسنة وبدعوة وهكذ

اإلمام حممد ألن  دعوهتم ال ميكن أن تنطلي على الناس وال سيما يف بالد التوحيد 
 .إال بالتمسح باإلمام حممد وعلماء هذه الدعوة
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ه يعلم هذه فيأيت هذا الظامل ويلصق مذهب اخلوارج هبذا اإلمام ودعوته وبأتباعه ولعل
 .الفوارق اهلائلة ولكن الظاملني هكذا يفعلون
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 تكذيبه للشيخ ومكابرته في واقع كالشمس في وضوحه

 
 (:9ص)امللحوظة الرابعة ويقول الشيخ (: )31ص)قوله يف 

ومل يدخلهم يف  -يقصد بأن اهلل هو اخلالق الرازق-فإذا حتققت أهنم مقرون هبذا )
، عرفت أن التوحيد -صلى اهلل عليه وسّلم–ول اهلل التوحيد الذي دعاهم إليه رس

يف زماننا ! ، الذي يسميه املشركون(توحيد العبادة)الذي جحدوه هو 
 .أهـ(!!"االعتقاد)

ففي هذا النص تكفري صريح لعلماء ( كذا)سامح اهلل الشيخ حممد : أقول:" مث قال
 !.املسلمني يف زمانه 

الف هؤالء املشركني؛ الذين يسجدون لألصنام؛ مث إن املسلمني ال يعبدون إال اهلل خب
وإذا مل يكن هذا واضحا ؛ فلن نستطيع التفريق بني أمور أخرى أشد التباسا ، ومن 

تلك األمور امللتبسة اهتام بعض العلماء للشيخ حممد وأصحابه بأهنم خوارج؛ ألهنم 
املشرق، عندهم ممن يكفرون املسلمني ويستبيحون دماءهم أهنم خيرجون من قبل 

 ". اخل...وأن سيماهم التحليق و
 : التعليــــق

هذا النص يتبني منه جهل وظلم هذا الرجل وأنه حاقد على هذه الدعوة  -3
 .وأهلها

كالم هذا اإلمام حق فاملشركون كانوا يقرون بأن اهلل هو اخلالق الرازق وقول الشيخ 
: إلسالم، وصدق يف قولههو احلق، إن هذا التوحيد الذي يقرون به مل يدخلهم يف ا

 ".عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة "
 .إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهلل يستكربون كما قال تعاىل 

 .فهذا جحد لتوحيد األلوهية واضح
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القبور يدعون غري اهلل ويذحبون هلم ويستغيثون هبم يف الشدائد وصادق يف أن عباد 
: وال يرون هذا منافيا  لال إله إال اهلل وال يسمون من يعبدوهنم باآلهلة وإمنا يقولون
هؤالء أولياء وهؤالء سادة ويتقربون إليهم بعبادات مثل ما يتقرب عباد األوثان 

 .عاندألوثاهنم هذا أمر ال يكابر فيه إال مكابر م
إن املسلمني امللتزمني بالتوحيد ال يعبدون إال اهلل صحيح أن املسلمني حقا  : وقولك

 . ال يعبدون إال اهلل
وأما اخلرافيون الذين يدعون غري اهلل ويستغيثون هبم يف الشدائد ويقدمون هلم 

الذبائح والنذور فهؤالء يكذب من يقول إهنم ال يعبدون إال اهلل كيف يكونون كما 
ت، وقد شهد علماء اإلسالم والتوحيد والسنة على هذه النوعيات أهنم قد وقعوا قل

يف الشركيات الغليظة مثل ما ذكرنا، فقولك تكذيب للشيخ أهنم ال يعبدون إال اهلل 
اخل جهل فاضح يدل على أنك ال ....خبالف املشركني الذين يسجدون لألصنام

 .تفرق بني التوحيد والشرك
 .ة يكذهبا التاريخ والواقعومكابرة سوفسطائي

فقول باطل، فالشيخ مل يكفر " هذا تكفري صريح لعلماء املسلمني :" وأما قولك
علماء املسلمني وإمنا كفر من يعبد غري اهلل مث هو مل يكفر إال من قامت عليه احلجة 

واستبانت له احملجة مث أىب واستكرب وعاند وهذا أمر متواتر عنه وعن أتباعه من 
 . هذه الدعوة وهم من أشد الناس حماربة للتكفري بالباطل واجلهلعلماء 

اخل، فهذا من هبتهم وإفكهم ...وأما اهتام القبوريني للشيخ حممد وأتباعه بأهنم خوارج
وال يفرح هبذا الظلم واإلفك إال الضالون اجلهالء فالشيخ حممد وأتباعه سالكون 

ن دين اهلل كاخلوارج واملرتدين منهج الصحابة وعلماء اإلسالم يف املنحرفني ع
 والواقعني يف الشرك األكرب املنايف لكلمة التوحيد اليت جاء هبا األنبيـاء 

فهذه األصناف بعد إقامة احلجج يقاتلون وحيكم على   -عليهم الصالة والسالم-
 .كل صنف حبكم اهلل حبسب ضالله واحنرافه
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 ضاللشبه خصوم اإلمام محمد حول شرعية قتاله ألهل ال 
 مع بيان القتال المشروع والقتال الممنوع  

 
 .يدعي املالكي أن اإلمام حممدا  بن عبد الوهاب قاتل مسلمني موحدين أبرياء

وأنَّ قتاله يشبه قتال اخلوارج يف قتلهم ألهل اإلسالم وتركهم ألهل األوثان، وأنه 
 . الوحيد يف هذا القتل والقتال منهجا  وعمال  

رئ الفطن منهج اإلمام حممد اإلسالمي الصحيح يف التكفري، وأنه مل لقد علم القا
 .خيرج عن املنهج اإلسالمي احلق منهج أهل السنة واجلماعة

وأن أعالم األمة اإلسالمية يشاركونه يف هذا املنهج سواء من سبقه يف األعصر 
 .السابقة قبله أو عاصره  أو جاء بعده

ه وإيهامه البسطاء أن اإلمام حممدا  قد شّذ وعرف سقوط دعاوى املالكي وتلبيسات
 .عن علماء هذه األمة يف منهجه ودعوته

واآلن نريد أن نبني من سبق اإلمام حممدا  بقتال من يستحق القتال من املسلمني بل 
ومن قاتل املسلمني بغري حق ألغراض سياسية وغري سياسية ممن أسدل املالكي 

 .نهم أو املبطلنيالستار على قتاهلم سواء احملقني م
وسأذكر األمور املشهورة دون تكلف يف سرد األحداث ومالبساهتا ألن شهرهتا تغين 

 .عن تكلف ذلك
قتال الصحابة الكرام ألهل الردة ومن بينهم بعض املسلمني الذين كانوا  -أولها

صلى اهلل –يصلون ويصومون ويزكون ولكنهم امتنعوا عن أداء الزكاة خلليفة رسول اهلل 
 .-رضي اهلل عنه -الصديــق -ليه وسّلمع

واهلل لو منعوين عقاال أو عناقا  كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل لقاتلتهم عليها : " فقال
 ".واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة 
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وقد قرر علماء اإلسالم أن أي قوم امتنعوا عن القيام بأي شعرية من شعائر اإلسالم 
 .لمني قتاهلم حىت يقوموا بأداء هذه الشعريةفإنه جيب على املس

أهل اجلمل وأهل صفني وهم  -رضي اهلل عنه-قتال اخلليفة الراشد علي  -وثانيها
ومنهم من هو  -صلى اهلل عليه وسّلم–مسلمون وفيهم من أصحاب رسول اهلل 

وهذا قتال  -رضي اهلل عنهما-معدود من العشرة املبشرين باجلنة مثل طلحة والزبري 
 .-صلى اهلل عليه وسّلم–فتنة بني أصحاب حممد 

رضي  -وكلهم جمتهدون املصيب منهم واملخطيء وكلهم مأجورون ومن أهل اجلنة
 .أمجعني وجيب على املسلمني احرتامهم والسكوت عما جرى بينهم -اهلل عنهم

صلى اهلل عليه –قتال علي والصحابة معه للخوارج وبأمر رسول اهلل  -وثالثها
 .وحتريضه على قتلهم ووصفهم بأهنم شر اخللق وبأن ملن قتلهم أجرا  عند اهلل -وسّلم
قتال العباسيني لألمويني وهو قتال للمسلمني وكم ذهب فيها من األلوف  -رابعها

 .املؤلفة على يد أيب مسلم الرافضي الباطين
تفرق املسلمني إىل دويالت يقاتل بعضهم بعضا  يف مشارق األرض  -خامسها

 .مية ومغارهبا وكم ذهب يف هذا القتال من ألوف مؤلفةاإلسال
خروج القرامطة وهم نوع من غالة الروافض وزنادقتهم على املسلمني  -سادسها

فكم هلم من املذابح يف املسلمني مبا يف ذلك حجاج بيت اهلل احلرام واقتالع احلجر 
 .األسود فلم يعيدوه إال بعد سنني

روافض للمسلمني وقتلهم الذريع يف بالد املغرب ومصر قتال الزنادقة من ال -سابعها
 .والشام
قتال البويهيني وقتلهم للمسلمني وتسلطهم على خلفاء املسلمني ونشرهم  -ثامنها

للشرك والبدع الرافضية يف بالد اإلسالم وتشييد القبور والغلو يف أهل البيت إىل 
 .درجة التأليه
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 .ني وإجبارهم على اعتناق الرفضقتال الصفويني الروافض للمسلم -تاسعها
قتال أئمة الزيدية يف اليمن الذي استمر قرونا  من حدود سنة مثانني  -عاشرها

وكان قتاهلم كله يف هذه ( هـ3120)ومائتني إىل آخر إمام منهم يف حدود سنة 
 .القرون إمنا هو على امللك وقد يكون لنشر البدع والضالل

رأسهم اخلميين للشعب العراقي الذي امتد قتال الروافض وعلى  -الحادي عشر
سنوات ذهب ضحيته ألوف أو ماليني ال من أجل اإلسالم بل من أجل أهداف 

 .رافضية وطموحات ظاملة ال عالقة هلا باإلسالم
 .الذي لعله ممن يؤيد هذه احلرب وال ينكرها –املالكي  –وقد عايشها 

  -املالكي -عليها الستار هذا كل هذه الفنت العريضة ما عدا قتال الصحابة يسدل
 . احلاقد ويصور اإلمام حممدا  كأنه هو الوحيد الذي قاتل املسلمني

واحلق أن اإلمام حممدا  ما قاتل إال من يستحق القتال من عباد القبور وأعداء 
التوحيد ممن ضرب الشرك فيهم أطنابه فدعاهم اإلمام حممد إىل إخالص الدين هلل 

ام عليهم احلجج والرباهني بدعوته الواضحة ومؤلفاته العظيمة ونبذ هذا الشرك وأق
النافعة اليت وضحت قضايا التوحيد والشرك بطريقة جلية يعرفها العامل واملتعلم 

 .واجلاهل
ولكن هؤالء القبوريني عاندوا وكابروا ومشروا عن ساعد اجلد لقتال أئمة التوحيد 

 .واإلمام حممد بن سعود وأنصاره -رمحه اهلل-ودعاته وعلى رأسهم اإلمام حممد 
فما وسع هذا اإلمام وأنصاره إال أن يقاتل هذه األصناف املستكربة املعاندة 

واملصممني على عبادة القبور واألشجار واألحجار وعلى سائر الشركيات 
 .والضالالت

 :   فلسان حال الشيخ حممد ومن معه
 ضطر إال ركوهبافما حيلة امل  إذا مل تكن إال األسنة مركب      
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فلم يسع أهل الضالل والبدع الشركية إال حماربة هذا اإلمام ودعوته باألكاذيب 
 .واالفرتاءات الشنيعة

مبثل قوهلم الوهابية يبغضون النيب ويبغضون األولياء، وينكرون كراماهتم ويقاتلون 
ثل ابن املسلمني إىل آخر الدعاوى األثيمة اليت أشاعها أهل الضالل يف العامل من م

 .سحيم والقباين واحلداد ودحالن والنبهاين وأسالفهم وأتباعهم
وقد تصدى أعالم التوحيد والسنة لنقد هذه االفرتاءات فبينوا أكاذيب هؤالء 

 .األفاكني احملاربني لتوحيد املرسلني ورساالت النبيني
ه يف عدد ومن تلك الردود ردود أعالم التوحيد من أبناء وأحفاد اإلمام حممد وتالميذ

وهو متوفر " الدرر السنية " من الكتب والرسائل ومنها ما دون يف الكتاب اجلامع 
فمن شاء فلريجع إليه ليعرف حقيقة دعوة اإلمام حممد وأهنا قائمة على كتاب اهلل 

وسنة رسوله ومنهج السلف الصاحل،وهذه األمور هي منطلقات هؤالء األئمة يف بيان 
 .(3)ضالل وأباطيل خصومهاأحقية هذه الدعوة وبيان 

ومن أعجب العجب أن املالكي يعرف كذب هؤالء على اإلمام حممد وأنصاره مث 
يدافع عنهم بأكاذيبهم وحيارب اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأنصاره هبذه 

األكاذيب ويزيد عليها من خياالته الفاسدة ووساوسه الكاسدة ومن يهن اهلل  فماله 
 . رممن مك

                              
وبعد كل هذا يأيت حسن املالكي الذي نشأ يف قلب بالد التوحيد ودرس مناهج الدعوة السلفية ( 3)  

يأيت لريفع راية أعداء دعوة التوحيد والسنة ويرفع راية النبهاين ودحالن وابن جرجيس وأمثاهلم من عتاة 
                           .                            الضالل وخصوم التوحيد

مث ال خيجل من الدعاوى الكاذبة من أنه سلفي وأنه يريد احلق ويريد الدفاع عن هذه الدعوة وميجد نفسه 
أنه من فرسان النقد والتصحيح والتوجيه فلم يعرف قدر نفسه وال مقدار ضالله -املسكني  -ويظن

 .وجهله
 . نفسه من أنداد اإلمام حممد وأمثالهومن هنا يرفع نفسه إىل مقام املصلحني ويرى 
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 هذا وقد بين علماء اإلسالم القتال المشروع من الممنوع في اإلسالم

ومن هؤالء العلماء شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث سئل عن قتال التتار الذين  
يدعون التمسك بالشهادتني وقد فعلوا األفاعيل باملسلمني من قتل وهنب لألموال 

 .ويدعي مع ذلك بعض الناس حترمي قتاهلم
 :قولهفأجاب ب

احلمد هلل كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة من " 
هؤالء القوم وغريهم، فإنه جيب قتاهلم حىت يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقني 

رضي اهلل  -بالشهادتني وملتزمني بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة
لزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر أليب ما نعى ا  -عنهم
على القتال على   -رضي اهلل عنهم -فاتفق الصحابة   -رضي اهلل عنهما -بكر 

حقوق اإلسالم عمال  بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النيب من عشرة أوجه 
ن صالتكم مع احلديث عن اخلوارج وأخرب أهنم شر اخللق واخلليقة مع قوله حتقرو 

صالهتم وصيامكم مع صيامهم فعلم أن جمرد االعتصام باإلسالم مع عدم التزام 
شرائعه ليس مبسقط للقتال فالقتال واجب حىت يكون الدين كله هلل وحىت ال تكون 

فالقتال واجب فأميا طائفة امتنعت من بعض الصلوات  فتنة فمىت كان الدين لغري اهلل
حلج أو عن التزام حترمي الدماء واألموال واخلمر والزنا املفروضات أو الصيام أو ا

وامليسر أو عن نكاح ذوات احملارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب اجلزية على 
أهل الكتاب وغري ذلك من واجبات الدين وحمرماته اليت ال عذر ألحد يف جحودها 

قاتل عليها وإن كانت مقرة وتركها اليت يكفر اجلاحد لوجوهبا فإن الطائفة املمتنعة ت
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وإمنا اختلف الفقهاء يف الطائفة . (3)هبا وهذا مما ال أعلم فيه خالفا بني العلماء
فجر، واألذان واإلقامة عند من املمتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعيت ال

ال يقول بوجوهبا وحنو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة املمتنعة على تركها أم ال 
 ؟ 
 ".(4)فأما الواجبات واحملرمات املذكورة وحنوها فال خالف يف القتال عليها -3
ن وقتاهلم يف كتاب استتابه املرتدين واملعاندي  -رمحه اهلل -قال اإلمام البخاري -4

حدثنا حيىي بن بكري  0942"باب قتل من أىب قبول الفرائض وما نسبوا  إىل الردة  
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن أبا 

واستخلف أبو بكر وكفر من     -صلى اهلل عليه وسلم -ملا توىف النيب  : هريرة قال
 -يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهلل  :" كفر من العرب قال عمر

: ال إله إال اهلل فمن قال: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: )-صلى اهلل عليه وسلم
 (. ال إله إال اهلل عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهلل

ة حق املال واهلل لو واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة،فإن الزكا:" قال أبو بكر
لقاتلتهم على    -صلى اهلل عليه وسلم -منعوين عناقا  كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل  

فواهلل ما هو إال أن رأيت أن قد شرح اهلل صدر أيب بكر للقتال :" ، قال عمر"منعها
 ".فعرفت أنه احلق

امتنع من أي جواز قتل من ( باب قتل من أىب قبول الفرائض: )قوله:قال احلافظ
 .التزام األحكام الواجبة والعمل هبا

                              
هذا هو فقه علماء األمة وهذه هي أحكامهم وهذا هو إمجاعهم على قتال من ميتنع من الناس عن ( 3)  

أداء شعرية من شعائر اإلسالم أو يرتكب حمرما  معلوما  من الدين  بالضرورة مستحال  له كشرب اخلمر  أو 
الزنا  وامليسر فكيف مبن يرتكب نواقض ال إله إال اهلل من الشركيات وحيارب من هنى عنها ويدعو إىل 

 .إخالص العبادة هلل رب العاملني
 .لشيخ اإلسالم ابن تيمية( 48/204)جمموع الفتاوى ( 4) 
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من امتنع من قبول الفرائض نظر فان أقر بوجوب الزكاة مثال أخذت : قال املهلب
 . منه قهرا  وال يقتل، فإن أضاف إىل امتناعه نصب القتال قوتل إىل أن يرجع

م يستطع األمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض اهلل تعاىل،فل: قال مالك يف املوطأ
مراده إذا أقر بوجوهبا : املسلمون أخذها منه كان حقا  عليهم جهاده، قال ابن بطال

أي أطلق عليهم اسم املرتدين، قال ( وما نسبوا إىل الردة: )قوله. ال خالف يف ذلك
نافية كذا قال، والذي يظهر يل أهنا مصدرية أي ( وما نسبوا)يف قوله " ما: "الكرماين

ة وأشار بذلك إىل ما ورد يف بعض طرق احلديث الذي أورده كما ونسبتهم إىل الرد
صنف عادوا إىل : كان أهل الردة ثالثة أصناف: سأبينه، قال القاضي عياض وغريه

عبادة األوثان، وصنف تبعوا مسيلمة واألسود العنسي وكان كل منهما ادعى النبوة 
ليمامة ومجاعة فصدق مسيلمة أهل ا -صلى اهلل عليه وسلم -قبل موت النيب 

 -غريهم، وصدق األسود أهل صنعاء ومجاعة غريهم، فقتل األسود قبل موت النيب 
صلى  -بقليل وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم

يف خالفة أيب بكر،وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر اجليش وعليهم  -اهلل عليه وسلم
نف ثالث استمروا على اإلسالم، لكنهم جحدوا الزكاة وص. خالد بن الوليد فقتلوه

وهم الذين ناظر عمر أبا    -صلى اهلل عليه وسلم -وتأولوا بأهنا خاصة بزمن النيب 
 .بكر يف قتاهلم كما وقع يف حديث الباب

باب ال يعذب بعذاب اهلل مث روى بإسناده إىل أيب هريرة  -رمحه اهلل -وقال البخاري 
إن وجدمت فالنا  : يف بعث فقال -صلى اهلل عليه وسّلم–سول اهلل بعثنا ر : أنه قال

حني أردنا  -صلى اهلل عليه وسّلم–وفالن  فأحرقومها بالنار، مث قال رسول اهلل 
إين أمرتكم أن حترقوا فالنا  وفالنا ، وإن النار ال يعذب هبا إال اهلل فإن : "اخلروج

أن عليا  رضي اهلل عنه " يوب عن عكرمة مث روى بإسناده عن أ" وجدمتومها فاقتلومها 
صلى اهلل عليه –لو كنت أنا مل أحرقهم ألن النيب : حرق قوما  فبلغ ابن عباس فقال
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صلى اهلل عليه –ال تعذبوا بعذاب اهلل، ولقتلتهم كما قال النيب : قال -وسّلم
 ".من بدل دينه فاقتلوه : -وسّلم

قوله عن أيوب صرح احلميدي عن  ":قال احلافظ ابن حجر يف شرح هذين احلديثني
سفيان بتحديث أيوب له به، قوله أن عليا  حرق قوما يف رواية احلميدي املذكورة أن 

عليا  أحرق املرتدين يعين الزنادقة ويف رواية بن أيب عمر وحممد بن عباد عند 
اإلمساعيلي مجيعا  عن سفيان قال رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمار الدهين 

فتذاكروا الذين حرقهم علي فقال أيوب فذكر احلديث فقال عمار مل  اجتمعوا
حيرقهم، ولكن حفر هلم حفائر وخرق بعضها إىل بعض مث دخن عليهم فقال عمرو 

 :بن دينار قال الشاعر
 إذا مل ترم يب يف احلفرتني  لرتم يب املنايا حيث شاءت 

 ت نقدا  غري دينإذا ما أججوا حطبا ونـارا         هناك املو           
انتهى، وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهين يف إنكاره أصل 
التحريق، مث وجدت يف اجلزء الثالث من حديث أيب طاهر املخلص حدثنا لوين 

حدثنا سفيان بن عيينة، فذكره عن أيوب وحده، مث أورده عن عمار وحده قال ابن 
 : فأنكره وقال فأين قولهعيينة فذكرته لعمرو بن دينار، 

 "أوقدت ناري ودعوت قنربا   ".........................
فظهر هبذا صحة ما كنت ظننته، وسيأيت للمصنف يف استتابة املرتدين يف آخر 

أيت علي بزنادقة فأحرقهم، : احلدود من طريق محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال
م من هؤالء الزنادقة، ومعهم كتب فأمر بنار وألمحد من هذا الوجه أن عليا  أيت بقو 

فأججت، مث أحرقهم وكتبهم، وروى ابن أيب شيبة من طريق عبد الرمحن بن عبيد 
عن أبيه قال كان ناس يعبدون األصنام يف السر ويأخذون العطاء فأيت هبم علّي 

فوضعهم يف السجن واستشار الناس، فقالوا اقتلهم فقال ال بل أصنع هبم كما صنع 
 .بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار
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قال ال تعذبوا بعذاب اهلل هذا أصرح يف  -صلى اهلل عليه وسلم -قوله ألن النيب 
النهي من الذي قبله، وزاد أمحد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب يف 

آخره فبلغ ذلك عليا  فقال ويح ابن عباس وسيأيت الكالم على قوله من بدل دينه 
 . (3)"يف استتابة املرتدين إن شاء اهلل تعاىل فاقتلوه

( أيت علي)قوله": "استتابة املرتدين واملعاندين وقتلهم"وقال احلافظ أيضا  يف كتاب 
من كتاب اجلهاد من طريق " ال يعذب بعذاب اهلل"هو ابن أيب طالب تقدم يف باب 

نة عن أيوب هبذا السند أن عليا  حرق قوما ، وذكرت هناك أن سفيان بن عيي
ومن وجه آخر عند ابن أيب شيبة " حرق املرتدين"احلميدي رواه عن سفيان بلفظ 

وعند الطرباين يف األوسط من طريق سويد بن " كان أناس يعبدون األصنام يف السر"
هم فأطعمهم مث دعاهم إىل أن عليا  بلغه أن قوما  ارتدوا عن اإلسالم فبعث إلي"غفلة 

اإلسالم فأبوا فحفر حفرية مث أيت هبم فضرب أعناقهم ورماهم فيها مث ألقى عليهم 
 ".صدق اهلل ورسوله : "احلطب فأحرقهم مث قال

أن  الذين أحرقهم علي طائفة من "  امللل والنحل"وزعم أبو املظفر االسفرايين يف 
وكان كبريهم عبد اهلل بن سبأ يهوديا  مث أظهر الروافض ادعوا فيه اإلهلية وهم السبائية 

اإلسالم وابتدع هذه املقالة، وهذا ميكن أن يكون أصله ما رويناه يف اجلزء الثالث من 
قيل : حديث أيب طاهر املخلص من طريق عبد اهلل بن شريك العامري عن أبيه قال

ويلكم : "هلم إن هنا قوما  على باب املسجد يّدعون أنك رهبم فدعاهم فقال: لعلي
ويلكم إمنا أنا عبد مثلكم آكل : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فقال:ما تقولون؟ قالوا

الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت اهلل أثابين إن شاء، وإن عصيته 
خشيت أن يعذبين فاتقوا اهلل وارجعوا، فأبوا فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنرب، 

أدخلهم، فقالوا كذلك، فلما كان : رجعوا يقولون ذلك الكالم فقال قد واهلل: فقال

                              
 (.1032)كتاب اجلهاد حديث رقم ( 0/323)الفتح( 3)  
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: لئن قلتم ذلك ألقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إال ذلك، فقال يا قنرب: الثالث قال
: ائتين بفعلة معهم مرورهم، فخد هلم أخدودا  بني باب املسجد والقصر، وقال

إين : "وقال" يف األخدوداحفروا فأبعدوا يف األرض وجاء باحلطب فطرحه بالنار "
 :، فأبوا أن يرجعوا فقذف هبم فيها حىت إذا احرتقوا قال"طارحكم فيها أو ترجعوا

 أوقدت ناري ودعوت قنربا     إين إذا رأيت أمرا  منكرا  
أن عليا  أيت بناس "وأما ما أخرجه ابن أيب شيبة من طريق قتادة . وهذا سند حسن

  .(3) "سنده منقطع فإن ثبت محل على قصة أخرىف" من الزط يعبدون وثنا  فأحرقهم
باب قتل من أىب قبول الفرائض وما نسبوا إىل  –وقال أيضا  يف نفس الكتاب 

 : -الردة
يف حديث أنس عند ابن خزمية ملا توىف رسول اهلل  ( وكفر من كفر من العرب: )قوله

( يا أبا بكر كيف تقاتل الناس: )قوله. ارتد عامة العرب   -صلى اهلل عليه وسلم -
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : )قوله". أتريد أن تقاتل العرب: "يف حديث أنس

من وحد اهلل وكفر مبا : "كذا ساقه األكثر، ويف رواية طارق عند مسلم( ال إله إال اهلل
حديثه كرواية اجلمهور، ويف  ، وأخرجه الطرباين من"يعبد من دونه حرم دمه وماله

حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل ويقيموا "حديث ابن عمر 
: وحنوه يف حديث أيب العنبس ويف حديث أنس عند أيب داود" الصالة ويؤتوا الزكاة

حىت يشهدوا أن ال اله إال اهلل وأن حممدا  عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا "
حىت يشهدوا أن ال اله : "ويف رواية العالء ابن عبد الرمحن" ذبيحتنا ويصلوا صالتنا 

زعم : قال اخلطايب" إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله ويؤمنوا يب ومبا جئت به 
الروافض أن حديث الباب متناقض ألن يف أوله أهنم كفروا ويف آخره أهنم ثبتوا على 

ة، فان كانوا مسلمني فكيف استحل قتاهلم وسيب اإلسالم إال أهنم منعوا الزكا

                              
 (.0941)حديث رقم ( 34/420)الفتح ( 3) 
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ذراريهم وإن كانوا كفارا  فكيف احتج على عمر بالتفرقة بني الصالة والزكاة فإن يف 
جوابه إشارة إىل أهنم كانوا مقرين بالصالة قال واجلواب عن ذلك أن الذين نسبوا إىل 

وا الزكاة وتأولوا قوله صنف رجعوا إىل عبادة األوثان، وصنف منع: الردة كانوا صنفني
خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن : تعاىل

ألن غريه ال    -صلى اهلل عليه وسلم -فزعموا أن دفع الزكاة خاص به  هلم
: " كيف تكون صالته سكنا هلم، وإمنا أراد عمر بقولهيطهرهم وال يصلي عليهم ف

الصنف الثاين ألنه ال يرتدد يف جواز قتل الصنف األول كما أنه ال " تقاتل الناس 
وكأنه مل : يرتدد يف قتال غريهم من عباد األوثان والنريان واليهود والنصارى، قال

لصالة والزكاة يستحضر من احلديث إال القدر الذي ذكره وقد حفظ غريه يف ا
:  معا ،وقد رواه عبد الرمحن بن يعقوب بلفظ يعم مجيع الشريعة حيث قال فيها

صلى  -فان مقتضى ذلك أن من جحد شيئا مما جاء به " ويؤمنوا يب ومبا جئت به "
ودعي إليه فامتنع ونصب القتال أنه جيب قتاله وقتله إذا أصر،   -اهلل عليه وسلم

ا دخله من االختصار، وكأن راويه مل يقصد سياق وإمنا عرضت الشبهة مل: قال
احلديث على وجهه وإمنا أراد سياق مناظرة أيب بكر وعمر واعتمد على معرفة 

 . السامعني بأصل احلديث انتهى ملخصا
حىت يقيموا : " ويف هذا اجلواب نظر، ألنه لو كان عند عمر يف احلديث: قلت

م للتسوية يف كون غاية القتال ترك كل من ما استشكل قتاهل" الصالة ويؤتوا الزكاة 
حديث ابن عمر نص يف : قال عياض. التلفظ بالشهادتني وإقام الصالة وإيتاء الزكاة

قتال من مل يصل و مل يزك كمن مل يقر بالشهادتني، واحتجاج عمر على أيب بكر 
ه وجواب أيب بكر دل على أهنما مل يسمعا يف احلديث الصالة والزكاة، إذ لو مسع

عمر مل حيتج على أيب بكر ولو مسعه أبو بكر لرد به على عمر ومل حيتج إىل 
 ".إال حبقه: " االحتجاج بعموم قوله
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لإلسالم فمهما ثبت أنه من حق اإلسالم " حبقه: "إن كان الضمري يف قوله:قلت
 .تناوله ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة

جيوز تشديد فرق وختفيفه واملراد بالفرق ( ة والزكاةألقاتلن من فرق بني الصال: )قوله 
من أقر بالصالة وأنكر الزكاة جاحدا  أو مانعا  مع االعرتاف، وإمنا أطلق يف أول 

القصة الكفر ليشمل الصنفني، فهو يف حق من جحد حقيقة ويف حق اآلخرين جماز 
قتال فجهز إليهم من تغليبا  وإمنا قاتلهم الصديق ومل يعذرهم باجلهل ألهنم نصبوا ال

 .دعاهم إىل الرجوع، فلما أصروا قاتلهم
ظاهر السياق أن عمر كان موافقا على قتال من جحد الصالة فألزمه : قال املازري

 .الصديق مبثله يف الزكاة لورودمها يف الكتاب والسنة موردا  واحدا  
ها أن حق النفس يشري إىل دليل منع التفرقة اليت ذكر ( فإن الزكاة حق املال: )قوله 

الصالة وحق املال الزكاة، فمن صلى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله فإن مل يصل 
قوتل على ترك الصالة ومن مل يزك أخذت الزكاة من ماله قهرا ، وإن نصب احلرب 

" ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة"لذلك قوتل، وهذا يوضح أنه لو كان مسع يف احلديث 
تنباط لكنه حيتمل أن يكون مسعه واستظهر هبذا الدليل ملا احتاج إىل هذا االس

 . (3) "النظري
ني وجب جهادهم والسلوك فإن كانوا مشرك: فإن قلت:"قال العالمة الصنعاين-1

 .يف املشركني -صلى اهلل عليه وسّلم–فيهم مسلك رسول اهلل 

                              
 -رضي اهلل عنه–، وانظر يف املصادر التالية يف إثبات حتريق علي (428-34/422)فتح الباري( 3) 

الفرق ( 38ص)التنبيه والرد على أهل البدع واألهواء لإلمام أيب احلسني حممد بن أمحد امللطي: للخوارج
، واعتقادات فرق (308ص)، التبصر يف الدين لإلسفراييين(414ص)القاهر البغدادي  بني الفرق لعبد

عبد اهلل بن سبأ وأثره يف إحداث الفتنة يف صدر : )بواسطة كتاب( 22ص)املسلمني واملشركني للرازي
 (. 432ص)لسليمان بن محد العودة ( اإلسالم
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إىل هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا جيب أوال دعاؤهم إىل التوحيد : قلت
وأن هذا ... وإبانة أن ما يعتقدونه ال ينفع وال يضر وال يغين عنهم من اهلل شيئا  

اإلميان مبا جاءت به الرسل إال برتكه والتوبة منه االعتقاد منهم فيهم شرك ال يتم 
وإفراد التوحيد اعتقادا  وعمال  هلل وحده، وهذا واجب على العلماء أي بيان ذلك 

االعتقاد الذي تفرعت منه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك حمرم، وأنه عني ما  
مة وامللوك وجب على كان يفعله املشركون ألصنامهم، فإذا أبان العلماء ذلك لألئ

األئمة وامللوك بعث الدعاة إىل الناس يدعوهنم إىل إخالص التوحيد هلل فمن رجع 
وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح اهلل منه ما أباح لرسوله 

 (.  14 – 13ص)تطهري االعتقاد " من املشركني -صلى اهلل عليه وسّلم–
 (:300ص) كتابه قطف الثمر وقال العالمة صديق حسن يف-2
وأما إثبات التصرف يف العامل لألولياء، وسقوط التكليف عنهم، وإثبات ما خيتص "

باهلل، فإسقاط حلق الربوبية واأللوهية، ودعوى جمردة عن الدليل، بل من العقائد 
: واالستدالل بأمثال قوله تعاىل.(3)الفاسدة الضعيفة، واألباطيل الشركية السخيفة

، حجة فاسدة فإن ذلك وعد هلم، واهلل ال خيلف (12: الزمر( )هلم ما يشاءون)
ودعوى العموم، . امليعاد، وهذا هلم يف اآلخرة، كما صرحت به اآليات واألحاديث

وكفى باهلل شهيدا  . كن، واهلل املستعانبعيدة حمالة، ما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل ي
على الضمائر، وحكما  بني العادل واجلائر، وغرهم يف دينهم ما كانوا يفرتون، ما 

أكثر هذا اليوم يف األحزاب املتحزبة، واجلموع اجملتمعة من فرق الشيعة، واملتصوفة، 
ب منري، وطوائف املبتدعة، يسريون قواعد مل تتأسس على علم، وال هدى، وال كتا

والشبهة اليت نشأت . مث يبنون عليها قناطري علمهم وما مل يشهد له دليل من االفرتاء
عن اهلوى واإللف والتقليد، ساقطة يف البني فتبقى الدعوى جمردة، وحجج اهلل 

                              
 . قرآن والسنة وما عليه علماء األمةهذا كالم حق موافق ملا دل عليه ال( 3)  
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( قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل: )سبحانه أكرب وأكثر ويف قوله تعاىل
دليل على املدعى ألن اخلري مقصور على اتباعه فيا حسرة  أوضح (13 :آل عمران)

اجلهلة البطلة الزاعمني بأن اتباعهم ملن قلدوه ينجيهم من دون اقتصاص واقتصار 
 (. 82: آل عمران(.)ومن يبتغ غري اإلسالم دينا  فلن يقبل منه)على اآلثار النبوية 

ومن ) -اهلل عليه وسّلمصلى –واإلسالم ما جاء به خامت النبيني وسيد املرسلني 
فمن مل خيص اهلل . 303: آل عمران( يعتصم باهلل فقد هدي إىل صراط مستقيم

باالعتصام وهو أغىن الشركاء عن الشرك، مل يعتصم عن الضاللة، ومن أخلص هلل 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من )سلم من الضاللة، ومثله قوله تعاىل 

 (.1: األعراف(.)ما تذكرون دونه أولياء قليال  
ولقد أرىب ضالل املتصوفة، واتبعهم الرعاع واجلهلة، واستحوذ عليهم الشيطان، 

فأنساهم ذكر اهلل، فال تسمع إال يا سيدي أمحد البدوي، ويا سيدي الزيلعي، ويا 
عيدروس، ويا جيالين،  وال تسمع من يذكر اهلل، ويلجأ إليه يف البحر والرب إال 

فقوا كذبات ال أصل هلا فقد عمت جهاالهتم  اليوم عامة أهل وقتنا قليال ، ول
هم من القدرة والعلم باملغيبات، ، إال ما شاء اهلل فيضيفون إلي(3)وخاصتهم 

والتصرف يف الكائنات، ما خيتص باهلل سبحانه، حىت قالوا فالن يتصرف يف العامل، 
اللهم إنا نربأ إليك من صنيع هؤالء، ونسألك أن تكتبنا .وكل عبارة أخبث من أختها

 من الناهني لضالالهتم، واملنادين هلم، ونستغفرك يف التقصري وقد علمت عجزنا عن
، أن نفضي به إليهم، وعن اللسان أن ننصحهم، أو ننادي به (3)السيف والقنا

 .انتهى". عليهم، إال يف الصحف والكتابة، واحلمد هلل على كل حال 
                              

يف موقف هذا اإلمام ما يؤيد موقف اإلمام حممد من هذه الشركيات وتأكيد منه أن هذا البالء ( 3)  
 .املاحق منتشر يف بالد اإلسالم ومشل اخلاص والعام إال من سلم اهلل

واستعاضوا من توحيد اهلل هبذا الشرك واإلحلاد وال  –فيه أنه يرى قتال هؤالء الذين بدلوا دين اهلل ( 3) 
 .  وأما أئمة الدعوة فقد علمت أهنم يشرتطون قيام احلجة! أدري هل يشرتط قيام احلجة أو ال ؟
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 تهويله على اإلمام محمد بالمغالطات وتقويله ما لم يقل 
 

( 9ص)قال حسن املالكي بعد دعاوى عظيمة واهتامات ظاملة للشيخ وأنصاره 
و إفراد اعلم رمحك اهلل أن التوحيد ه"  (:2ص)امللحوظة األوىل يقول يف االستهالل"

 -عليه السالم-اهلل بالعبادة وهو دين الرسل الذين أرسلهم اهلل إىل عباده فأوهلم نوح 
 .أرسله اهلل إىل قوم ملا غلوا يف الصاحلني وّدا  وسواعا  ويغوث ويعوق ونسرا  

أقول هذا الكالم أوله صحيح،  لكن آخره فيه نظر فإن اهلل أرسل نوحا  إىل : مث قال
عبادة اهلل وترك الشرك فقد كانوا يعبدون األصنام وليس فعلهم  قومه ليدعوهم إىل

فهذه اللفظة واسعة وحتتمل غالبا  اخلطأ والبدعة عند ( غلو يف الصاحلني)جمرد 
إطالقها وقد يصل الغلو إىل الكفر وهو النادر،فتقبيل اليد قد يعترب من الغلو والتربك 

ه يعد من األخطاء أو البدع وليست لكن هذا وحنو ... بالصاحلني قد يعترب من الغلو
شركا  وإن جتوزنا يف إطالق الشرك على هذه األفعال فهو شرك أصغر وليس من 

 ".الشرك األكرب املخرج من امللة 
 :التعليـــــق

 (3)اقتطع املالكي هذه الفقرة مث قام يهول عليها بالباطل واملغالطات، والكتاب -3
إلمام لدحض شبهات ينسجها أهل الضالل حول التوحيد والشرك األكرب ألفه هذا ا

 .ال ليدفع شبهات تقبيل اليد وجمرد التربك بالصاحلني الذي خيلو من الشرك
 .لو مل يقل الشيخ إال هذا املقطع فقط ملا جاز لعاقل أن يعرتض على كالمه -4

بادة وهو دين الرسل الذين أن التوحيد هو إفراد اهلل بالع -رمحك اهلل -اعلم: "فقوله
 ".أرسلهم اهلل إىل عباده

                              
 .أي كشف الشبهات( 3)  
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 -عليهم الصالة والسالم -فالعاقل املوحد ال يفهم من هذا الكالم إال أن الرسل
بعثهم اهلل بالتوحيد وإخالص العبادة هلل وذلك يقتضي هدم الشرك األكرب املضاد 

 مسكة من عقل للتوحيد يف الدرجة األوىل وكالم الشيخ يقتضي هذا عند من له أدىن
 .ودين وإنصاف

فما هو اجلديد يف قولك فإن اهلل أرسل نوحا  إىل قومه ليدعوهم لعبادة اهلل  -1
وترك الشرك وقد أفاده كالم اإلمام يف هذا املقطع وحده بغض النظر عن السياق 

والسباق واللحاق وبقطع النظر عن الكتاب من أوله إىل آخره وما تضمنه من أدلة 
 .وبراهني

فهذه اللفظة ( غلو يف الصاحلني)وليس فعلهم جمرد : " قولك عن قوم نوح -2
اخلطأ والبدعة عند إطالقها وقد يصل الغلو إىل الكفر  –غالبا   –واسعة وحتتمل 

 :؛ هذا قول باطل من وجوه"وهو النادر
 . أن موضوع الكتاب وأدلته تضّيق هذه السعة املدعاة -3
 .خالف دعواك إن الكتاب والسنة يدالن على-4

 يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهلل إال احلق  : قال تعاىل
ال تتبعوا أهواء قوم قل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق و  : وقال تعاىل

 .قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا  
 :وقد بني اهلل تعاىل املراد بالغلو الذي هنى عنه فقال

إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهلل وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه فآمنوا باهلل )
 (.لكم إمنا اهلل إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خريا  

 .فقد وضح اهلل هنا املراد بالغلو وأنه غلو الكفر والشرك، ال التربك وال تقبيل اليدين
ينهى تعاىل أهل الكتاب عن الغلو : " يف تفسري هذه اآلية -رمحه اهلل -قال ابن كثري

د يف عيسى حىت رفعوه فوق منـزلته واإلطراء وهذا كثري يف النصارى فإهنم جتاوزوا احل
اليت أعطاه اهلل إياها فنقلوه من حيز النبوة إىل أن اختذوه إهلا  من دون اهلل يعبدونه  
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كما يعبدونه بل قد غلوا يف أتباعه وأشياعه ممن زعموا أهنم على دينه فاّدعوا فيهم 
 .العصمة واتبعوهم يف كل ما قالوه سواء كان حقا  أو باطال  

 . اآلية( اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا  من دون اهلل: )ال تعاىلوهلذا ق
مث من يفهم من املوحدين العقالء والفقهاء أن املراد بالغلو يف هذين النصني من  

 . كالم اهلل تعاىل إمنا هو تقبيل اليد والتربك بالصاحلني وحنوه
 عة ؟اخلطأ والبد -غالبا   –ومن قال من العلماء إن الغلو حيتمل 

إياكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم : " -صلى اهلل عليه وسّلم–وقال رسول اهلل 
 ".الغلو 

فمن فسر هذا احلديث بأن املراد به النهي عن تقبيل اليد والتربك بالصاحلني على 
 النحو الذي يريده املالكي ؟

يل وتفسري فهو من األباط  -رمحه اهلل -فما أرجف به املالكي على اإلمام حممد 
 .الغلو على الوجه الذي ذكره تفسري باطل
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قال الكالم السابق ليدلل أن   -رمحه اهلل -والشيخ حممد (: " 9ص)وقال املالكي 
دعوته هي امتداد لدعوة الرسل الذين بعثوا أو كأهنم مل يبعثوا إال إىل قوم يغلون يف 

غري صحيح فقد كانوا  وهذا! أو أكرب أخطائهم الغلو يف الصاحلني! الصاحلني فقط
 "يشركون باهلل ويعبدون األصنام ويف هذا كفاية 

نعم قال اإلمام حممد هذا الكالم ليدلل أن دعوته هي دعوة الرسل وهي  :أقول
الدعوة إىل التوحيد وحماربة الشرك وما تضمنه كتابه من أوله إىل آخره يؤكد هذا 

 .القول واالعتقاد
سدة تدل أنك من أبعد الناس عن العلم والفهم واعرتاضك عليه باطل وخياالت فا

والعدل وإال ملا اعرتضت على هذا اإلمام العامل الذي صدع باحلق وانطلق من منهج 
 .األنبياء يف الدعوة إىل التوحيد وحماربة الشرك والضالل

وآخر : " عقب املقطع الذي اختطفته وال حجة لك فيه -رمحه اهلل -وهلذا قال
وهو الذي كسر صور هؤالء الصاحلني أرسله اهلل إىل قوم يتعبدون  الرسل حممد 

وحيجون ويتصدقون ويذكرون اهلل كثريا  ولكنهم جيعلون بعض املخلوقات وسائط 
بينهم وبني اهلل ويقولون نريد منهم التقرب إىل اهلل ونريد شفاعتهم عنده مثل 

 . وأناس غريهم من الصاحلنياملالئكة، وعيسى ومرمي
وخيربهم أن هذا التقرب  -عليه السالم -جيدد هلم دين إبراهيم فبعث اهلل حممدا  

 .واالعتقاد حمض حق اهلل ال يصلح منه شيء ال مللك مقرب وال لنيب مرسل
سول اهلل كانوا يؤمنون بتوحيد مث ساق اإلمام حممد األدلة على أن املشركني يف عهد ر 

 :الربوبية مث قال
فإذا حتققت أهنم مقرون هبذا وأنه مل يدخلهم يف التوحيد الذي دعاهم إليه رسول 

 .-صلى اهلل عليه وسّلم–اهلل
وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه املشركون يف زماننا 

 .انه ليال  وهنارا  االعتقاد، كما كانوا يدعون اهلل سبح
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مث منهم من يدعو املالئكة ألجل صالحهم وقرهبم من اهلل ليشفعوا هلم أو يدعو 
 .رجال  صاحلا  مثل الالت أو نبيا  مثل عيسى

وعرفت أن رسول اهلل قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلخالص العبادة هلل وحده  
 (.38اجلن ( )دا  وأن املساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أح: )كما قال تعاىل
(. له دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء: )وكما قال تعاىل

 (.32الرعد )
قاتلهم ليكون الدعاء كله هلل والنذر   -صلى اهلل عليه وسّلم–وحتققت أن الرسول 

 ".كله هلل والذبح كله هلل واالستغاثة كلها هلل ومجيع العبادات كلها هلل 
فيه بيان شاف للغلو الذي هو الشرك األكرب الذي بعث اهلل مجيع  هذا الكالم

األنبياء لتطهري األرض من رجسه وليس هو الغلو الذي ادعاه املالكي من مثل تقبيل 
 .اليد  والتربك بالصاحلني على الوجه البدعي أو اخلطأ

 -ليجدد هلم دين إبراهـيم فبعث اهلل حممدا  "  -رمحه اهلل-فانظر إىل قوله  -3
 ".اخل ... -عليه السالم

ودين إبراهيم الذي دعا إليه وناظر فيه الكافرين فغلبهم باحلجة والربهان هو التوحيد 
وضده الشرك األكرب الذي كان عليه قومه عباد الكواكب والشمس والقمر، 

 .-السالمعليه الصالة و  -واألصنام اليت اضطر إىل حتطيمها
وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد "   -رمحه اهلل -وانظر إىل قوله -4

العبادة الذي يسميه املشركون يف زماننا االعتقاد كما كانوا يدعون اهلل سبحانه ليال  
ومنهم من يدعو رجال  صاحلا  مثل الالت أو نبيا ... وهنارا  مث منهم من يدعو املالئكة

 (.مثل عيسى
 -صلى اهلل عليه وسّلم–وعرفت أن رسول اهلل : "-رمحه اهلل -انظر إىل قولهو  -1

 ".اخل .... قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إىل أخالص العبادة هلل وحده
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صلى اهلل عليه –وحتققت أن رسول اهلل : " -رمحه اهلل -وانظر إىل قوله  -2
لذبح كله هلل واالستغاثة كلها قاتلهم ليكون الدعاء كله هلل والنذر كله هلل وا -وسّلم

 ".اخل . …هلل ومجيـع العبادات كلها هلل
وهذا كله يوضح لك أن للمالكي قصدا  سيئا  يف حذفه هلذه السياقات والبيانات اليت 

عليهم الصالة  -كان يدعو إىل دعوة األنبياء  -رمحه اهلل -تدل أن اإلمام حممدا  
نا يف كل أمة رسوال  أن اعبدوا اهلل واجتنبوا ولقد بعث: )اليت قال اهلل عنها -والسالم

 (.الطاغوت
وهي معىن ال إله إال اهلل اليت تبطل الشرك بكل ألوانه وصوره وتثبت أن العبادات  

كلها حق هلل وحده ال شريك له، ومنها ما ذكره اإلمام يف هذه السياقات من 
 .بادات اجلوارح واللسانالدعاء والذبح والنذر واالستغاثة وسائر العبادات القلبية وع

ويوضح لك مقصوده بالغلو الذي ذكره ووضح معناه باألدلة والرباهني اليت ساقها 
 .واألمثلة اليت ضرهبا

ويبني مكر هذا املالكي يف حذفه هذه البيانات املوضحة ملعىن الغلو الذي فسره 
دعوة األنبياء املالكي بتفسريه الفاسد الظامل ليوهم الناس أن الشيخ حممدا  بعيد عن 

 .وأن املالكي هو الداعي إىل دعوة األنبياء
وهذا غري صحيح فقد كانوا يشركون : "انظر إىل قول هذا الظامل بَعد تفسريه للغلو

 ".باهلل ويعبدون األصنام
أنكر أهنم كانوا يشركون باهلل ويعبدون األصنام  -رمحه اهلل -وأسأله هل الشيخ حممد

ا فسرت به الغلو، أو أنك نسجته من خيالك وهل سياق كالمه يدل على م
 !وارتكبت اخليانة لذلك ؟

أهذا من اإلنصاف الذي تدعيه أو هو من اجلور الذي ارتطمت فيه يف أول 
 !خطواتك وسقطت يف مهاويه ؟
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إن هذا العمل الشنيع لربهان واضح على أن حاديك هو األغراض واهلوى وعلى 
 .ول الفصلبعدك السحيق عن اإلنصاف والعدل والق
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 المالكي يغالط ويشكك في صدق اإلمام محمد 
 في أمر يعرفه الخاص والعام

 
: فإن قال(:" 10ص)امللحوظة العشرون قوله : " من كتابه هذا( 43ص)قال يف 

 .وما معىن عبادة األصنام ؟: الشرك عبادة األصنام وحنن ال نعبد األصنام، فقل
األخشاب واألحجار ختلق وترزق وتدبر أمر من دعاها  أتظن أهنم يعتقدون أن تلك

 .أ هـ".فهذا يكذبه القرآن 
 : قال املالكي معلقا  على هذا الكالم

عبادة األصنام هي السجود هلا والصالة هلا وطلب احلوائج منها مع الكفر : أقول" 
ن اإلميان وأما املسلم فال يصلي لويل وال نيب، ويقر بأركان اإلسالم وأركا.. بالنبوات

 اخل ...ويؤمن بالبعث واحلساب واجلنة والنار
 (:12ص)مث يف كالم الشيخ تعميم عجيب عندما قال 

 ؟...الشرك هو فعلكم عند األحجار والبنايات اليت على القبور وغريها" 
وذكر أهنم يدعون ذلك ويذحبون له ويقولون إنه يقربنا إىل اهلل زلفى ويدفع عنّا 

 .أهـ". بربكته
وأنا أشك يف وجود مثل هذه الصور اليت نقلها الشيخ فهذا إن : " ال املالكيمث ق

 .وجد نادر
أما طلب الربكة من تربة قبور الصاحلني وحنوها فهو إىل اليوم وهو بدعة وليس كفرا  

 (3)فضال  عن الشرك األكرب املخرج من امللة لكل أهل تلك اجلهة، بل كان الذهيب

                              
 
 فإنه حيارب الشرك وال جييزه وهات برهانك أنه جييز دعاء غري اهلل والذبح هذا افرتاء على الذهيب( 3)  

 .والنذر لغري اهلل والتوكل والرجاء يف غري اهلل
 .أحتشر الذهيب يف أمثال دحالن واحلداد وابن عفالق والنبهاين وأمثاهلم من دعاة الشرك والضالل
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عوام يفعلون هذا يف مناطق وبعض العلماء جيوزه فهل هم كفار ؟ وال زال بعض ال
خمتلفة ولكن هذا ال يعين كفر الناس يف تلك اجلهات على أقل تقدير، بل ال ختلو 

منطقة من وجود أفراد يعتقدون يف السحرة والكهان اعتقادات باطلة أو كفرية، لكن 
 -هذا ال يعين تكفري الناس الذين ال يفعلون هذا، وهم الكثرة مع أن الشيخ حممد 

كان يكفر كل أهل املنطقة اليت يوجد هبا مثل هذه املمارسات، حبجة أن    -رمحه اهلل
 .من مل ينكر فهو كالفاعل

ويظهر من كالم الشيخ حممد أنه إن علم حبادثة يف احلجاز أو عسري أو سدير 
 .عممها على أهل تلك اجلهة كلها فيكفرهم ويقاتلهم

، ألنه ال يعقل عند هؤالء أن وهذه حجة من يرى أن احلركة سياسية بالدرجة األوىل
يظن الشيخ أن يكون أهل احلجاز على إجازة الذبح عند القبور واالستشفاع 

فهذا لن يكون إال يف أفراد، أما التربك بالصاحلني أو تربة قبورهم فهذه .. بأصحاهبا
 .قد تكون عند بعض العلماء املتأولني

وتكفريه خاصة وأنه كان يرى فلو كان الذهيب معاصرا  للشيخ هل نرى وجوب قتله 
إذا قلتم نعم اطردمت وأصبحت خصومتكم مع ! التربك بالصاحلني وتربة قبورهم ؟

غرينا، وإن قلتم ال وافقتمونا بأن هذا األمر ال جيوز فيه التكفري وال القتال، نعم 
 ".   ميكن التخطئة واإلنكار بال تكفري وال سيف 

 :التعليــــق
عتمد طريقة البرت يف كتابه هذا ظانا  أن هذه الطريقة ستنجح إن املالكي قد ا: أقول

يف حتقيق أهدافه يف تشويه صورة اإلمام حممد وتشويه دعوته وظانا  أنه سينجح يف 
أخذ الثأر ألوليائه من الروافض والقبوريني ودعاة الضالل الذين حاربوا هذا اإلمام 

 .ودعوته إىل اهلل باألكاذيب واالفرتاءات
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قل املنصف املوحد يدرك مدى قوة احلجج اليت أوردها الشيخ على اخلصم إن العا
يف  -رمحه اهلل-: اجملادل اليت تقوده إن كان منصفا  إىل اإلذعان والتسليم حيث قال

 (:12 -49ص)
فإن قال أنا ال أشرك باهلل شيئا  حاشا وكال، ولكن اإللتجاء إىل الصاحلني ليس "

 .بشرك
اهلل حرم الشرك أعظم من الزىن، وتقر أن اهلل ال يغفره فما  إذا كنت تقر أن: فقل له

كيف تربيء : هذا األمر الذي عظمه اهلل، وذكر أنه ال يغفره فإنه ال يدري فقل له
 نفسك من الشرك وأنت ال تعرفه ؟

أتظن أن ! أم كيف حيرم اهلل عليك هذا ويذكر أنه ال يغفره وال تسأل عنه وال تعرفه؟
: الشرك عبادة األصنام وحنن ال نعبد األصنام فقل: فإن قال! بينه لنا ؟اهلل حيرمه وال ي

وما معىن عبادة األصنام ؟ أتظن أهنم يعتقدون أن تلك األخشاب واألحجار ختلق 
 وترزق وتدبر أمر من دعاها ؟ 

وإن ( قل من يرزقكم من السماء واألرض: )فهذا يكذبه القرآن كما يف قوله تعاىل
شبة أو حجرا  أو بنية على قرب أو غريه يدعون ذلك ويذحبون له هو من قصد خ: قال

صدقت وهذا : ويقولون إنه يقربنا إىل اهلل زلفى ويدفع عنا بربكته ويعطينا بربكته فقل
هو فعلكم عند األحجار والبنايات اليت على القبور وغريها فهذا أقر أن فعلهم هذا 

 .هو عبادة األصنام وهو املطلوب
هل مرادك أن الشرك خمصوص هبذا " الشرك عبادة األصنام : "قولك: ا  ويقال له أيض

وأن االعتماد على الصاحلني ودعاءهم ال يدخل يف ذلك ؟ فهذا يرده ما ذكر اهلل يف  
كتابه من كفر من تعلق على املالئكة أو عيسى أو الصاحلني فال بد أن يقر لك أن 

الشرك املذكور يف القرآن وهذا هو من أشرك يف عبادة اهلل أحدا  من الصاحلني فهو 
 .املطلوب

 أنا ال أشرك باهلل فقل له وما الشرك باهلل فسره يل ؟ : وسر املسألة أنه إذا قال
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 وما معىن عبادة األصنام فسرها يل ؟: هو عبادة األصنام فقل: فإن قال
فإن : ما معىن عبادة اهلل وحده ؟، فسرها يل: أنا ال أعبد إال اهلل وحده فقل:فإن قال

فسرها مبا بينه القرآن فهو املطلوب، وإن مل يعرفه فكيف يدعي شيئا  وهو ال يعرفه ؟ 
وإن فسر ذلك بغري معناه بينت له اآليات الواضحات يف معىن الشرك باهلل وعبادة 

األوثان وأنه الذي يفعلونه يف هذا الزمان بعينه وأن عبادة اهلل وحده ال شريك له هي 
أجعل اآلهلة : "كما صاح إخواهنم حيث قالوا  (3)ينا ويصيحون فيهاليت ينكروهنا عل

 ".إهلا  واحدا  إن هذا لشيء عجاب 
املالئكة : إهنم ال يكفرون بدعاء املالئكة واألنبياء وإمنا يكفرون ملا قالوا: فإن قال

 .عبد القادر ابن اهلل وال غريه: بنات اهلل، فإنّا مل نقل
قل هو اهلل أحد اهلل  :جلواب إن نسبة الولد إىل اهلل كفر مستقل، قال اهلل تعاىلفا

، واألحد الذي ال نظري له والصمد املقصود يف احلوائج فمن جحد هذا الصمد 
ما اختذ اهلل من ولد وما كان معه من  :فقد كفر ولو مل جيحد السورة، وقال تعاىل

 .إله
وجعلوا هلل شركاء :ففرق بني النوعني وجعل كال منهما كفرا  مستقال وقال تعاىل

 .نات بغري علم اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني وب
 .ففرق بني كفرين

والدليل على هذا أيضا  أن الذين كفروا بدعاء الالت مع كونه رجال  صاحلا  مل جيعلوه 
ابن اهلل  والذين كفروا بعبادة اجلن مل جيعلوهم كذلك، وكذلك أيضا  العلماء يف مجيع 

ب حكم املرتد أن املسلم إذا زعم أن هلل ولدا  فهو املذاهب األربعة يذكرون يف با
أال إن أولياء اهلل ال  :مرتد ويفرقون بني النوعني وهذا يف غاية الوضوح وإن قال

 .خوف عليهم وال هم حيزنون

                              
 .ولعله فيها أو هبا( 3)  
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وحنن مل نذكر إال عبادهتم مع اهلل وشركهم معه هذا هو احلق، ولكن ال يعبدون : فقل
وإال فالواجب عليك حبهم واتباعهم واإلقرار بكرامتهم، وال جيحد كرامات األولياء 

 .اخل.... إال أهل البدع والضالل
 ".ودين اهلل وسط بني طرفني وهدى بني ضاللتني وحق بني باطلني

هل الضالل ومنهم هذا إن هذا الفصل حيمل يف ثناياه حججا  دامغة أل: أقول
 .املالكي الذي يسف يف جداله الباطل،  ويسلك فيه مسالك عتاة  أهل الضالل
انظر أيها القارىء إىل تقرير هذا اإلمام بإمعان وبصرية كيف ينتقل باخلصم من 

حجة إىل حجة وإىل دحض شبهة بعد شبهة حبيث ال يسع اخلرايف الذي بقيت له 
 .حق إال التسليم و االستسالم هلذه احلجج الدامغةمسكة من عقل وإدراك وحب لل

ولئن أتيت الذين أوتوا : )أما املعاند من أمثال املالكي ممن له نصيب من قول اهلل
 .اآلية(الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم

 .فهذه األصناف ال تغين عنهم اآليات والنذر وال احلجج والرباهني
لقد ظهر لك جهل وعناد هذا املالكي وأمثاله، لكين :المنصف وأقول للقارىء

أعتقد أن يف هذه األصناف من خيجل من تصرفات املالكي وخياناته اليت يرتكبها يف 
تطاوله على احلق وخصومته هلذا اإلمام ولعقيدة التوحيد وأهلها، فيسوق على األقل 

 أيام شركه وجهله، كيف ما عند خصمه من احلجج أال ترى أمانة أيب سفيان وهو يف
أمام هرقل بصدق وأمانة ال دافع له إىل  -صلى اهلل عليه وسّلم– عرض دعوة الرسول

ذلك إال الرجولة واألمانة واألنفة من أن يؤثر عنه الكذب مث هدى اهلل هذا الرجل 
إىل اإلسالم ولعل من أسباب هدايته هذه األخالق وهذا املوقف املنصف األمني 

رجل من خيار املسلمني وسادهتم رغم أنوف الروافض ورغم أنف هذا فصار هذا ال
 .املالكي اخلرايف الذي ينطوي على حقد الروافض وبغيهم وكيدهم للتوحيد وأهله

لقد بلغ اجلهل والعناد هبذا املالكي إىل أن جتاوز املسلمات عند عتاة الرفض 
 .والتصوف واخلرافات بل املسلمات عند اليهود والنصارى
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تلكم املسلمات حىت عند اليهود والنصارى أن السجود لألصنام والصالة هلا   من
 .كفر غليظ كاف إلدانة فاعله بالكفر والشرك والضالل

 .وليس األمر كذلك عند هذا املالكي صاحب األلوان املتعددة واالدعاءات الكاذبة
منها كاٍف  أنه ال يرى أنَّ السجود لألصنام والصالة هلا وطلب احلوائج: أال ترى

 .لتكفري هؤالء املشركني حىت ينضم إليها الكفر بالنبوات
 .فمن سبق هذا الرجل إىل مثل هذا القول واالعتقاد الفاسد

مث ذهب يلبس ويتهرب من الواقع الذي يعيشه القبوريون من دعاء غري اهلل 
بل  واالستغاثة هبم و اللجؤ يف الشدائد والكروب إليهم والذبح والنذر لغري اهلل

الذي  (3)والطواف والسجود لغري اهلل السيما عند الروافض، يتهرب من هذا الواقع
يشهد به العلماء العدول من شىت أقطار العامل اإلسالمي ومل ينفرد هذا اإلمام 

وأنصاره هبذه الشهادة فهناك علماء كبار سبقوا اإلمام وأئمة عاصروه وأئمة جاءوا 
 .بعده يشاركونه يف هذه الشهادة

  -:ي ليهرب من هذا الواقع الواضح املرير فيقولإن املالك
وأما املسلم فال يصلي لويل وال نيب ويقر بأركان اإلسالم وأركان اإلميان ويؤمن " 

 .(3)" بالبعث واحلساب واجلنة والنار 
 .وهذه شبهة اخلرافيني املعاندين املغالطني احملاربني للتوحيد وأهله

                              
يف رسائله أن بعض خصومه  املناوئني له يعرتفون بأن دعوة  -رمحه اهلل-كثريا  ما يذكر اإلمام حممد (3)  

اربونه اإلمام حممد إىل التوحيد وإىل خلع الشرك حق وأن كثريا  من الناس واقعون يف الشرك ومع ذلك حي
 .ويفرتون عليه كثريا  من االفرتاءات اليت هو براء منها

يذكر الشيخ أن يف قبائل جند واحلجاز من ينكر البعث يذكر هذا يف رسائله إىل خصومه املناوئني ( 3)  
ارضه أحد منهم حسب علمي وهو واهلل اإلمام العدل الثقة انظر على سبيل املثال تاريخ جند له وما ع

 (. 102ص)ترتيب روضة األفكار 
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إذا كان املسلم هذا كما وصفت مث سب اهلل أو سب الرسول أو القرآن أو : فنقول
وهل هذه                (4)زأ باهلل أو رسوله أو كتابه أيبقى عندك على اإلسالم؟استه

                              
يف كتابه جممع األهنر  -رمحه اهلل-قال الشيخ عبد اهلل بن حممد بن سليمان داماد  احلنفى ( 4)  
اذهب إىل فالن  يكفر : اعرض علي اإلسالم فقال: كافر جاء إىل رجل وقال(:  " 094-090ص)

 ...ال يكفر:وقيل
 :ظ الكفر أنواعإن ألفا: مث قال"  

إذا وصف اهلل تعاىل مبا ال يليق به أو سخر باسم من أمسائه أو بأمٍر من " األول فيما يتعلق باهلل تعاىل
أوامره أو أنكر صفة من صفات اهلل تعاىل، أو أنكر وعده أو وعيده، أو جعل له شريكا  أو ولدا  أو زوجة 

ى املخلوق من األمساء املختصة باخلالق حنو القدوس أو نسبه إىل اجلهل أو العجز أو النقص، أو أطلق عل
والقيوم والرمحن وغريها، ويكفر بقوله لو أمرين اهلل تعاىل بكذا مل أفعل، وقوله حني الغضب ال أخشى اهلل 

 .إذا قيل له أال ختشى اهلل تعاىل كفر إذا نفى اخلوف وإن أراد شيئا  آخر ال يكفر
 أو قال هذا من نسيه اهلل تعاىل، فهذا كفر عند بعضهم وهو ولو قال ملن ال ميرض هذا منسي اهلل

: الصحيح،  وبقوله املعدوم ليس مبعلوم هلل تعاىل، وبقول الظامل أنا أفعل بغري تقدير اهلل تعاىل إىل أن قال
ويكفر بقوله أرواح املشايخ حاضرة .. ومن ادعى الغيب لنفسه يكفر حىت يؤمر بتجديد النكاح

أنا أعلم املسروقات أو قال أنا أخرب عن أخبار اجلن إياي، فإن : الكاهن وتصديقه، وبقولهوبإتيان ...تعلم
 .قال هذا فهو ساحر كاهن، ومن صدقه فقد كفر وباعتقاده أن امللك يعلم الغيب

ويف فصول العمادي من مل يقر ببعض األنبياء بشيء أو مل يرض بسنة من سنن املرسلني عليهم : قال
عليه الصالة -إن عزرائيل : ويكفر بتعييبه ملكا  من املالئكة أو باالستخفاف به وبقوله. السالم فقد كفر

 .                                                      =                              غلط يف قبض روح فالن -والسالم
أفعل وإن كان سنة فهذا كفر ألنه ال : رجل قال آلخر احلق رأسك وقلم أظفارك فإن هذه سنة فقال= 

قال على سبيل اإلنكار والرد، وكذا يف سائر السنن خصوصا  يف سنة هي معروفة وثبوهتا بالتواتر كالسواك 
 .وذكر أشياء كثرية من املكفرات -رضي اهلل تعاىل عنها-وبقذفه عائشة ... وحنوه

 .وبعض هذه األمور اليت ذكرها حتتاج إىل نظر
هاء املذاهب يذكرون أمورا  كثرية يكفرون هبا من يرتكبها وهي دون ما كفر به اإلمام حممد والشاهد أن فق

وقاتل عليه بعد قيام احلجة، ولكن أهل الضالل والفنت واخلرافات يشغبون على اإلمام حممد وأنصاره 
ه وشكره على ما بقضية التكفري، ولو حكموا اهلل ورسوله وأخذوا بأقوال مذاهبهم ملا حصل منهم إال تأييد

قام به من إعالء راية التوحيد والسنة والقضاء على الشركيات والبدع والضالالت اليت طمست معامل 
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األمور تعترب من املعلومات من الدين بالضرورة والوقوع يف شيء منها كفر ذايت ينايف 
 .اسهما أو ال ؟التوحيد واإلميان من أس

وهل دعاء غري اهلل واالستغاثة بغريه يف الشدائد والرغبة إىل غري اهلل واخلوف من غري 
اهلل ورجاء غري اهلل والتوكل على غري اهلل هل هذه األمور الشركية تعترب عندك من 

 .الشرك باهلل أو من التوحيد؟
إقامة احلجة عليه وهل  وهل الواقع فيها أو يف بعضها يبقى عندك مسلما  موحدا  بعد

من عاش مثلك يف بالد التوحيد ودرس مناهج ومقررات التوحيد ومارس شيئا  من 
 .تلك الشركيات، أو أنكر أهنا من الشرك يبقى مسلما  موحدا  بل حنبليا  سلفيا  

هذا الرجل غارق يف الضالل ويف بغض التوحيد وأهله وحامل لواء الدفاع عن كل 
ا فيهم غالة الصوفية والروافض الذين جيعلون مع اهلل شركاء أصناف أهل الضالل مب

 .يف توحيد الربوبية ويف توحيد األلوهية ويعطلون صفات اهلل الذاتية والفعلية

                                                                                    
اإلسالم وأوصلت كثريا  وكثريا  من املسلمني إىل احنطاط رهيب مل حيتمله حىت بعض أعداء اإلسالم فضال  

 .عن علماء اإلسالم
يعلنون احلرب على التوحيد وأهله ويتباكون على رؤوس الرفض وال يزال هؤالء الضالون ومنهم املالكي 

 .القبوريني ورؤوس غالة الصوفية من عباد القبور ودعاة الشرك والضالل كما سيأيت
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 تهم عظيمة تقشعر منها الجلود يوجهها المالكي إلى اإلمام محمد  
 

إال من ومن ظلمه إلصاق هتم عظيمة من التكفري تقشعر منها اجللود وال تصدر 
فهذه :" عدو لدود، قال بعد حديث عن التكفري  أيضا  وما أكثر حديثه عنه

الفوضى التكفريية هي نتيجة طبيعية وحتمية من نتائج منهـج الشيـخ حمـمد بن عبـد 
الذي توسع يف التكفري حىت وجدت كل طائفة يف كالمه ما   -رمحه اهلل  -الوهاب  

 .يؤيد وجهة نظرها
أصحاب التفجري يف العليا ما هم إال نتيجة ملنهج الشيخ يف بل حركة احلرم و 

 ".التكفري
 :أقـول   
إن هذه الفوضى التكفريية املنتشرة يف الطوائف إمنا هي قائمة على أسس  -3

ومناهج خارجية وسياسية مباينة وخمالفة ملنهج السلف الذي سار عليه اإلمام حممد 
 .وأتباعه

وهديهم يف  -عليهم الصالة والسالم  -نهج الرسل فدعوة اإلمام حممد تسري وفق م
 .الدعوة إىل التوحيد وحماربة الشرك

والتكفري الفوضوي اجلديد إمنا هو قائم على مناهج سياسية احندرت عن مذاهب 
اخلوارج والروافض مع اخللط بسياسات وأفكار غربية ثورية لبست لباس اإلسالم مهها 

ربون احلكام ويكفروهنم دون متييز ودون شروط الصراع على الكراسي، فمن هنا حيا
يشرتطها اإلسالم وعلماؤه، وحياربون العلماء الذين يقاومون هذه االجتاهات الغريبة 

على اإلسالم، ومواقف هذه االجتاهات من العلماء مواقف العداء ويوجهون هلم 
ال يعرفها إال التهم السياسية اليت ما كان يعرفها من قبلهم من اخلوارج والروافض بل 

 .الشيوعيون والعلمانيون
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اخل، ويعطون رتبا  …هذه التهم السياسية مثل العمالء واجلواسيس واملخابرات 
عسكرية لعلماء السنة ال أستحضرها ألين واهلل ال أعرفها وتغيب عن ذاكريت ولكنها 

 .تصور العلماء يف أقبح الصور
حيق هلذه احلركات الثورية هذه األساليب تدل العاقل املنصف على البعد الس

ومناهجها وأساليبها عن دعوة هذا اإلمام اجملدد العظيم؛ الذي كان لدعوته 
الصحيحة أعظم اآلثار يف حياة املسلمني من العدل واإلنصاف والرمحة والنـزاهة 

 .والعقائد النظيفة واملناهج الصحيحة
وة والعنف والعقائد خبالف هذه املناهج املناهضة هلذه الدعوة ومحلتها من القس

الفاسدة واملناهج الضالة اليت شوهت اإلسالم وأشقت املسلمني مع إفسادها لعقائد 
الناس وصدهم عن منهج اهلل احلق ومواالة أهل البدع الكربى واحملاماة عنهم وعن 

 .بدعهم
هؤالء إمنا يدعون إىل احلاكمية اليت دعا إليها اخلوارج وحياربون الشرك السياسي الذي 

 .خيالف احلاكمية فقط، وذلك هو توحيدهم وذلك هو الشرك الذي حياربونه
 .ومن هنا ال نرى صراعهم إال مع احلكام على الكراسي وال نرى إال حرهبم للعلماء

وتراهم يقدمون أصحاب العقائد الضالة من شركية وإحلادية وجيعلون من أهلها أئمة 
وحدة األديان ولو أيدوا الشرك  هدى وجمددين ولو دعوا إىل وحدة الوجود وإىل

 .وآخوا الروافض والنصارى وحتالفوا مع اليهود والشيوعيني والعلمانيني
وتراهم يعادون علماء التوحيد والسنة السائرين على منهج األنبياء وعلى منهج 

السلف الصاحل من الصحابة وسادة العلماء مع خمالفتهم حلاكمية اهلل يف أهم أصول 
كمون اهلل يف قضايا التوحيد والشرك وال يطالبون أهل البدع الكربى اإلسالم فال حي

من التجهم واخلروج واالعتزال والتصوف الشركي والفلسفي باإلقالع عن أباطيلهم 
 .واخلروج من دوامة الضالل
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ومع هذا التباين الشديد بني الدعوة السلفية اليت رفع رايتها اإلمام حممد وأنصاره 
التائهة ترى املالكي حيرص بشدة على إلصاقها باإلمام حممد كما  وبني هذه احلركات

يلصق نفسه هبا وهو من ألد أعدائها وتراه يصف قادة هذه احلركات بالتجديد فهو 
املسكني يعيش فوضى فكرية ومنهجية ال نظري هلا وال موازين هلا إال الفوضى والظلم 

ى رأسهم الصحابة وأهل احلديث والبغي والتطاول على الدعوة السلفية ومحلتها وعل
 .وأئمة التوحيد

فمن ظلمه الصارخ تأليبه السفهاء والكفار من األعداء على اإلمام حممد ودعوته 
 .وأتباعه بإلصاق تكفري احلركات السياسية هبذا اإلمام وكتبه ودعوته وأتباعه
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 تظاهره الكاذب بأنه من أهل الدعوة السلفية 
 يرد عنها كيد األعداء وأنه غيور عليها

 
بأننا   -حنن طلبة العلم يف اململكة -وقد تشوهت صورتنا (: "2ص)فمن ذلك قوله 

ال نعرتف بأخطاء الشيخ وأننا نعده معصوما  وال نقبل النقاش يف ختطئته والرد على 
 -ما أخطأ فيه، وأنه أصبح عندنا كأحد األنبياء وغري ذلك من االهتامات اليت 

 .عد على انتشارها بعض الغلو املوجود عندنا يف الشيخيسا -لألسف 
كشف )فمن هنا جاءت هذه املراجعة لكتاب مشهور من كتب الشيخ حممد وامسه 

 :إنطالقا  من عدة أمور( الشبهات
أن أي منجز بشري حيتاج من وقت آلخر للمراجعة والنقد وال عيب  :األمر األول

 ". يف هذا ال شرعا  وال عقال  
من حق كل طالب علم يف اململكة أن "..( 2ص)ورا  أخرى إىل أن قال يفوساق أم

يذب هتمة الغلو عن نفسه وعن أبناء بلده فكثري من الناس يعرضون عن اإلخوة 
الدعاة القادمني من اململكة حبجة أهنم يكفرون املسلمني وأهنم يتمحورون حول 

 .-ه وسّلمصلى اهلل علي–الشيخ حممد بن عبد الوهاب ال حول النيب 
هذا معىن ما قرأته يف بعض الكتب اليت تنتقد غلونا يف الشيخ وهذا أيضا  معىن ما 

مسعته من بعض اإلخوة الذين خرجوا للدعوة خارج اململكة نقال  عن تصورات بعض 
كل يؤخذ من قوله ويرد وكل يستدل لقوله ال بقوله وكل مل : "إىل أن قال.. املسلمني

هذه .. مأمور بالرجوع إىل األدلة الشرعية ال إىل أقوال الرجالينـزل من السماء  وكل 
 ".  هي السلفية احلقيقية 

 :التعليــــق
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فانظر إىل هذه الدعاوى اليت يلبس فيها نفسه لباس السلفية وله دعاوى من  -3
 .هذا النمط املفضوح

وهو " ءقد تشوهت صورتنا حنن طلبة العلم بأننا ال نعرتف باألخطا: "انظر إىل قوله
أشد املشوهني واملشاغبني فهو املشوه واملشاغب األول يف هذه األيام بعد أن كادت 

أن تذهب أدراج الرياح تشويهات خصوم الشيخ له ولدعوته وبعد أن أصبحت 
صورة اإلمام حممد وصورة دعوته مجيلة رائعة مقبولة لدى الناس يف العامل بسبب 

 .انفتاح البالد السعودية للناس
 .أن توفرت وسائل االتصال والنقل وكثرت املطابع اليت تطبع كتب الدعوةوبعد 

وبعد أن انفتحت جامعات اململكة اليت تستقبل طالب العلم من مشارق األرض 
 .ومغارهبا

 .وبعد أن كثر انتشار الدعاة يف كل القارات
 .وبعد أن فتحت املعاهد واملدارس السلفية يف شىت البلدان

 .إىل هذه الدعوة املباركة تغريا  جذريا  تغريت نظرة الناس 
معظم   -فيما حنسب -ولوال عقبات احلزبيات اليت تقف أمام هذه الدعوة ألصبح 

العامل اإلسالمي على منهج هذا اإلمام، بل األحزاب على عالهتا حترتم هذا اإلمام 
رغم إساءهتا إىل نفسها وإىل اإلسالم بسبب تعلقها ببعض األفكار السياسية 

 .خلارجية واخلرافات الصوفية اليت كادت تتالشى أمام هذه الدعوة العظيمةا
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 إلزامـات باطلـة
 
 

بفروق بني   -رمحه اهلل-بعد هتاويل على اإلمام حممد ( 33ص)قال املالكي يف 
الكفار يف عهد الرسول وبني القبوريني من أهنم يقولون ال إله إال اهلل ويؤمنون بالبعث 

بوا الرسول ومل يذكر األمور املشرتكة بني القبوريني وبني أولئك وأن الكفار كذ
 .املشركني ألنه ال يرى ذلك من الشرك املبني

معظم علماء املسلمني يف عهد : وأقول لألخوة املختلفني معي يف هذه املسألة: "قال
الشيخ حممد ويف أيامنا هذه يقولون جبواز التربك بالصاحلني والتوسل هبم فهل حنن 

بل ليت التخطئة بدليل وبرهان تسلم ! أم تخطؤهم فقط ؟! ليوم نكفر مجيع هؤالء ؟ا
 .لنا

إن قلتم حنن نكفرهم رد عليكم العلماء املعاصرون داخل اململكة وخارجها واهتموكم 
 !.بالغلو يف الدين وتكفري املسلمني

ه هلم ال، حنن ال نكفرهم رددمت على الشيخ حممد بن عبد الوهاب تكفري : وإن قلتم
ألنه كان يكفر علماء وعوام مثل علماء زماننا وعوامهم متاما  ولن خيرج مقلدو 

( من العلماء والعوام)الشيخ من هذه اإللزامات وإن تكلفوا التفريق بني املسلمني 
اليوم كان ( من العلماء والعوام)الذين كانوا يف عهد الشيخ حممد وبني املسلمني 

 !. هؤالء العلماء والعوام أكثر وضوحا  وظهورا  التفريق بني كفار قريش وبني
على علماء عصره من التوسل  -رمحه اهلل -ألن كل ما أنكره الشيخ حممد . نعم

أو زيارة  -صلى اهلل عليه وسّلم–بالصاحلني أو التربك هبم أو االستشفاع بالنيب 
 .اخل...القبور أو ترك اإلنكار العلين على العوام واحلكام

اخل .....اليوم يف علماء مصر والشام واحلجاز واليمن والعراق واملغرب ال زال إىل
 .فضال  عن عوامهم
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فأنتم إذا كفرمت هؤالء لزمكم الرد على علمائنا الذين ال يكفروهنم فإذا بلغ علماءنا 
ردكم ومل يكفروهم لزمكم تكفري علمائنا ؛ ألن من قواعد الدعوة السلفية يف كتابات  

 (!.من شك يف كفر الكافر فهو كافر)دعوة أن كثري من علماء ال
 :التعليــــق

انظر إىل قوله معظم علماء املسلمني يف عهد الشيخ حممد ويف أيامنا هذه  -3
يقولون جبواز التربك بالصاحلني والتوسل هبم فيأيت بكلمة التربك جمملة شأن أهل 

 .البدع
 .فما مرادك بالتربك؟

والذبح والنذر لغري اهلل فهذا شرك باهلل أكرب فإن كان  إن أراد به االستغاثة بغري اهلل
هؤالء جييزون هذا التربك فمن قامت عليه احلجة وعاند وكابر وأيد هذا الشرك األكرب 

 .فهو مشرك
 .وإن كان جاهال  علِّم وال يكفر حىت تقام عليه احلجة

ذلك فهذا  وأما التوسل مثل اللهم إين أسألك حبق فالن، أو جباه فالن، وما شاكل
 . مع أنه من البدع فلم يكفر به أحد من علماء الدعوة ال اإلمام حممد وال غريه 

وجلؤك إىل هذا األسلوب املاكر الذي يوهم الناس أن الشيخ حممدا  يكفر علماء 
املسلمني بالتربك والتوسل إمنا هو من أساليب الفجور القائمة على احلقد وقصد 

 .التشويه
ات القائمة على هذا التمويه اليت توهم فيها أن السلفيني إن هذه اإللزام -4

قسم يكفِّر بالتربك مثل تقبيل اليد والتربك بفضل طعام وشراب من يعتقد : قسمان
 .فضله ويكفِّر بالتوسل مثل ما شرحناه، وقسم ال يكفِّر بذلك

ل على منهج واحد ال يكفرون مبث  -واحلمد هلل -ليس األمر كما تلبس فهم : نقول
 .هذه األمور وإمنا يعتربوهنا من البدع
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وال يكفرون من وقع يف الكفر والشرك إال بعد قيام احلجة كما هو معروف عن 
 .علماء هذه الدعوة املباركة املاضني منهم واملعاصرين

أما من يسري على مذاهب اخلوارج يف تكفري العلماء وتكفري احلكام فهؤالء ليسوا من 
قوم آخرون سائرون على مناهج تعادي منهج اإلمام حممد  أهل هذه الدعوة بل هم

 .واملنهج السلفي وتعادي أهله
ومن هذا املنطلق العدواين هم يكفرون علماء هذه البالد وحكامها ويوالون خصوم 
الدعوة من الروافض وغالة الصوفية القبورية وحيامون عنهم فال ختلط وال جتمع بني 

 . املتضادات وال ختلِّط
من هذا براءة اإلمام حممد وأنصاره من التكفري بالتربك والتوسل اللذين افرتامها فظهر 

املالكي وشرحنامها وظهرت براءهتم من التناقض الذي يريد هذا املالكي أن يوهم أنه 
 .قد أدخلهم يف املضايق والواقع أنه أعجز الناس عن ذلك

 لوعلفلم يضرها وأوهى قرنه ا  كناطح صخرة يوما  ليوهنها    
إذا كان ما أنكر اإلمام حممد من االستغاثة واالستعانة والذبح والنذر باقية إىل  -1

اليوم، فقد حكم بأن هذا من الشرك أعالم األمة قبل اإلمام وبعده مع اشرتاطهم 
قيام احلجة قبل التكفري فمن قامت عليه احلجة وعاند ومتادى يف الشرك أو تأييده، 

 .فهو كافر
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 ومغالطةتكذيب آخر 
الشرك : فإن قال(: " 10ص)امللحوظة العشرون قوله يف ( 43ص" )قال املالكي 

 .وما معىن عبادة األصنام ؟: عبادة األصنام وحنن ال نعبد األصنام، فقل
أتظن أهنم يعتقدون أن تلك األخشاب واألحجار ختلق وترزق وتدبر أمر من دعاها 

 .أهـ". فهذا يكذبه القرآن 
عبادة األصنام هي السجود هلا : أقول: " لقا  على هذا الكالمقال املالكي مع

والصالة هلا وطلب احلوائج منها مع الكفر بالنبوات وأما املسلم فال يصلي لويل وال 
 اخل ...نيب، ويقر بأركان اإلسالم وأركان اإلميان ويؤمن بالبعث واحلساب واجلنة والنار

الشرك هو فعلكم عند (:" 12ص)مث يف كالم الشيخ تعميم عجيب عندما قال 
 ...األحجار والبنايات اليت عند القبور وغريها

وذكر أهنم يدعون ذلك ويذحبون له ويقولون إنه يقربنا إىل اهلل زلفى ويدفع عنّا 
 .أهـ".بربكته

وأنا أشك يف وجود مثل هذه الصورة اليت نقلها الشيخ فهذا إن : " مث قال املالكي
 .وجد نادر

ة من تربة قبور الصاحلني وحنوها فهو إىل اليوم وهو بدعة وليس كفرا  أما طلب الربك
فضال  عن الشرك األكرب املخرج من امللة لكل أهل تلك اجلهة، بل كان الذهيب 

 .وبعض العلماء جيوزه فهل هم كفار ؟
وال زال بعض العوام يفعلون هذا يف مناطق خمتلفة ولكن هذا ال يعين كفر الناس يف 

 .على أقل تقدير تلك اجلهات
بل ال ختلو منطقة من وجود أفراد يعتقدون يف السحرة والكهان اعتقادات باطلة  
كفرية لكن هذا ال يعين تكفري الناس الذين ال يفعلون هذا وهم الكثـرة مع أن 

كان يكفر كل أهل املنطقة اليت يوجد هبا مثل هذه   -رمحه اهلل  -الشـيخ حمـمد 
ينكر فهو كالفاعل ويظهر من كالم الشيخ حممد أنه علم  املمارسات حبجة أن من مل
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حبادثة يف احلجاز أو عسري أو سدير وعممها على أهل تلك اجلهات كلها فيكفرهم 
 ".ويقاتلهم
 :التعليــــق

يف هذا املقطع تكذيب هلذا اإلمام من جهة وهبت له مبا هو بريء وبعيد منه  -3
 .من جهة أخرى

 .على جهل هذا الرجل وجمازفاتهيف هذا املقطع ما يدل  -4
فهو حيصر عبادة األصنام يف السجود هلا وطلب احلوائج منها والظاهر أنه ينكر أن 
يكون دعاؤها واالستغاثة هبا واخلوف منها والرجاء فيها والطواف هبا والذبح والنذر 

اخل من العبادات الشركية الكربى، وانظر كيف جيعل الكفر بالنبوات من .....هلا
 .بادة األصنامع
انظر إىل قوله أما املسلم فال يصلي لويل وال نيب ويقر بأركان اإلسالم وأركان  -1

 ". اإلميان ويؤمن بالبعث واحلساب واجلنة والنار 
وهو ال يريد هبذا املسلم املوحد احملارب للشرك وإمنا يريد عباد القبور من الروافض 

اإلمام حممد وأئمة اإلسالم والتوحيد قبله وغالة الصوفية وأتباعهم الذين بني حاهلم 
 .وبعده

فالرجل إلفراطه يف الضالل وإغراقه يف اخلرافات حيامي عن هذه النوعيات اليت 
 .انتشرت وشاعت أفعاهلا واشتهرت يف كل البلدان من قدمي الزمان وإىل اآلن

 فاذهب إىل بلدان الروافض واقرأ عقائدهم، واذهب إىل كل بلدان املسلمني يف
الشرق والغرب لرتى من املشاهد والقباب ما يندى له اجلبني حىت إنه ليوجد مشاهد 
للحيوانات، وترى التعلق باألشجار، وترى املوالد ألمثال البدوي وغريه حيث جيتمع 

 .املاليني يف كل عام أكثر ممن جيتمع يف عرفات
وأمحدية وشاذلية  واقرأ كتب الصوفية من خمتلف طوائفها تيجانية ومرغنية وبرهانية

ورفاعية ونقشبندية وسهروردية إىل آخر ما كتبوه يف العقائد اخلرافية والشركية 
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واإلحلادية ومع هذا الضالل العريض ال يكفر السلفيون إال من قامت عليه احلجة 
مع اعتقادنا أن كثريا  من هذه األصناف وال سيما علمائها وأذكياءها قد بلغتهم 

حيحة حبججها وبراهينها ومع ذلك ظلوا سادرين يف ضالهلم الدعوة السلفية الص
وشركياهتم ولكن السلفيني ال يكفرون بالعني إال من تأكدوا أنه قد قامت عليه 

 .احلجة وعلى رأسهم اإلمام حممد وتالميذه
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 تقويل المالكي اإلمام محمد بن عبد الوهاب 
 ما لم يقله في أمر الشفاعة

 
 (: 11ص)قوله ( كذا)امللحوظة الثامنة عشر (: ")39 ص)قال املالكي يف 

يف أحد إال من بعد أن يأذنه اهلل  -( -صلى اهلل عليه وسّلم–)النيب -وال يشفع "
وهو ال يرضى إال التوحيد كما ( وال يشفعون إال ملن ارتضى)فيه كما قال عز وجل 

ال يأذن اهلل إال ألهل و (!!... ومن يبتغ غري اإلسالم دينا  فلن يقبل منه: )قال تعاىل
 .اهـ(!!...  التوحيد

على هذا ميكن أن يقال ما قاله بعض املتحاورين مع الشيخ : " قال املالكي معلقا  
من أنه بىن على هذا الكالم فلن يدخل اجلنة يف زمن الشيخ إال أهل العيينة وأهل 

، ففي كالم الشيخ السابق تكفري ضمين لكل من يرى التوسل ! (3)الدرعية
بالصاحلني أو طلب الشفاعة منهم، وهم مجهور من علماء املسلمني وعامتهم يف 

 .ذلك الوقت ويف زماننا أيضا  
 وهنا أتذكر صدق كلمة قاهلا أحد معارضي الشيـخ حمـمد بن عبد الوهـاب 

أخرب أنه ( -صلى اهلل عليه وسّلم–)النيب: ا قال ما معناهعندم  -رمحهما اهلل -
سيأيت   -يقصد الشيخ حممد -سيأيت مفاخرا  بقومه يوم القيامة وعلى كالم هذا 

 .اهـ!!  (4)( وليس معه إال نفر من أهل العيينة(-صلى اهلل عليه وسّلم–)نبينا
م كالم الشيخ هنا وحنن رددنا على هذه الكلمة يومها وحنن نضحك مل ننتبه للواز 

حبجة أن غري هؤالء " املوحدين"عندما حرم الشفاعة على غري أتباعه الذين مساهم 
فاملسلمون يف العامل (! ومن يبتغ غري اإلسالم دينا  فلن يقبل منه)ليسوا مسلمني 

                              
 . دعوة التوحيدأخذ املالكي هذا الكالم من القباين العدو اللدود ل( 4ا،)  
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يكونون عند الشيخ قد ابتغوا   -سوى أتباع الشيخ بنجد وملحقاهتا -اإلسالمي 
 !.غري دين اإلسالم 

وهذا أمر يف غاية التكفري واخلطورة ألن العامل اإلسالمي فيه هذه البدع واخلرافات 
من زمن طويل، وفيه العلماء املتأولون والعوام اجلهلة ولكن ال جيوز لنا أن نقول 

هم املسلمون  -رمحه اهلل -بكفرهم، فالذين أدركهم الشيخ حممد بن عبد الوهاب
هجمات الصليبيني يف الشام وغزو املغول يف أنفسهم الذين تباكينا عليهم من 

 .املشرق، واضطهاد الفرجنة يف األندلس
فال داعي للبكاء ألن هؤالء مشركون متبعون  -رمحه اهلل  -أما على كالم الشيخ 

 ! ؟"غري دين اإلسالم فلماذا البكاء 
 :التعليــــق

توحيد باحلجج يقرر ال" كشف الشبهات" يف هذا الكتاب  -رمحه اهلل  -إن الشيخ 
والرباهني ويدفع شبهات املبطلني املنافحني عن الشرك والضالل بالباطل واهلوى من 

أول الكتاب إىل هذا املوضع يريد اخلري للمسلمني الذين وقعوا يف هذا الضالل تأسيا  
 .باألنبياء واملصلحني

صلى –أتنكر شفاعة رسول : فإن قال: " فقال خالل دحضه لشبهات أهل الباطل
 .وتربأ منها -اهلل عليه وسّلم

 .ال أنكرها وال أتربأ منها: فقل
 :بل هو الشافع املشفع وأرجو شفاعته لكن الشفاعة كلها هلل كما قال تعاىل

   قل هلل الشفاعة مجيعاذن اهلل كما قال ، وال تكون الشفاعة إال من بعد إ 
، وال يشفع يف أحد إال من بعد أن من ذا الذي يشفع عنده إال بأذنه :عز وجل

وهو ال يرضى إال  وال يشفعون إال ملن ارتضى :يأذن اهلل فيه، كما قال عز وجل
فإذا كانت  ومن يبتغ غري اإلسالم دينا  فلن يقبل منه التوحيد كما قال تعاىل   
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يب وال غريه يف أحد حىت الشفاعة كلها هلل و ال تكون إال بعد إذنه، وال يشفع الن
 .يأذن اهلل فيه وال يأذن إال ألهل التوحيد

تبني لك أن الشفاعة  كلها هلل وأطلبها منه وقل اللهم ال حترمين شفاعته اللهم شفعه 
 .(3)"وأمثال هذا .... يفّ 

قد قرر موضوع الشفاعة تقريرا  علميا  يف ضوء كتاب اهلل  -رمحه اهلل  -مام إنَّ هذا اإل
 .وحججه ويف ضوء السنة النبوية

وعلى طريقة أهل السنة واجلماعة وعلى خالف مذهب اخلوارج واملعتزلة الذين 
 .وغريه يف املذنبني من أهل التوحيد -صلى اهلل عليه وسّلم–ينكرون شفاعة النيب 

ي اجلريء يفرتي على الشيخ أنه يكفر املسلمني ويورد عليه إلزامات فجاء املالك
فجار القبوريني اخلرافيني بأنه يكّفر علماء العامل اإلسالمي وعوامه وأنه ال يدخل 

 .اجلنة إال أهل العيينة والدرعية
مث يقول مرة أخرى فاملسلمون يف العامل اإلسالمي سوى أتباع الشيخ حممد بنجد 

 . ونون عند الشيخ قد ابتغوا غري دين اإلسالموملحقاهتا يك
كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا فليس يف كالم الشيخ ما يدل 

 .على هذا ال صراحة  وال تضمنا  
وعلى كل حال فالرجل حاقد وجريء على االفرتاء على هذا اإلمام حيمل كالمه ما 

نه مل يعجبه تقرير الشيخ على هذا الوجه ال حيتمل ويبرت كالم الشيخ كما فعل هنا أل
الصحيح ومل يعجبه أن تكون الشفاعة كلها هلل ومل يعجبه أن تكون الشفاعة ألهل 

التوحيد ألنه يزعم كما يزعم سادته اخلرافيون أن الشيخ حيصر املوحدين يف أهل 
 .العيينة والدرعية وألنه يريد أن يدخل أهل الضالل من الروافض والصوفية 

                              
 
 .- رمحه اهلل -لإلمام حممد بن عبد الوهاب ( 48 -40ص )انظر كشف الشبهات  (3)   
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ا االفرتاء املتوارث عند اخلرافيني األفاكني يرده تصريح هذا اإلمام مبا يدمغهم وهذ
 .ويفضح افرتاءهم

 .ويدعي املالكي فجورا  وزورا  أن اإلمام حممدا  يثين على الكفار واملرتدين واملنافقني
املرتدين كمسيلمة  –ساحمه اهلل  –كما مدح الشيخ (: " 11ص)ومما قاله يف 

مسيلمة يشهد أن ال إله (: )4/22)نفسه فقال يف الدرر السنية  وأصحابه للغرض
فلو شهد أن حممدا  رسول اهلل ملا !( إال اهلل، وأن حممدا  رسول اهلل، ويصلي ويصوم

 ".ادعى النبوة 
 :التعليــــق

 .أقول إن هذا املالكي أجهل الناس حىت بالبدهيات -3
ن ال إله إال اهلل ويصلون ويعملون فجهال املسلمني يعرفون أن املنافقني يشهدون أ

ظاهرا  باإلسالم وهم من أشد الناس كفرا  عند اهلل وعند رسوله واملؤمنني وهم يف 
 .الدرك األسفل من النار

إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهلل واهلل يعلم إنك : )وقال اهلل فيهم
 (.لرسوله واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون

يشهدون أن حممدا  رسول اهلل وهم كاذبون يف هذه الشهادة لشهادة اهلل  فهؤالء
 .عليهم وكم أنزل من اآليات يف بيان كفرهم وكذهبم

فانظر إىل عقلية هذا الرجل كيف يكابر يف البدهيات ويتهم الشيخ بأسوأ من هتم 
 .أهل اخلرافات

 .الرجل ال خيجل من اخليانات والبرت -4
ا على رجل جيادله من أهل الضالل ويلزمه بإلزامات مثل فاإلمام حممد يرد هن

 .إلزامات املالكي، حيث ذكر أنه قال كلمتني ذكر اإلمام أوالمها
إن املشرك ال يقول ال إله إال اهلل فيا عجبا  من رجل : والكلمة الثانية قوله:" مث قال

إلسالم من يدعي العلم، وجاء من الشام حيمل كتبا  فلما تكلم إذ إنه ال يعرف ا
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وبني مسيلمة  –رضي اهلل عنه  –الكفر وال يعرف الفرق بني أيب بكر الصديق 
 .الكذاب

 !!أما علم أن مسيلمة يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل ويصلي ويصوم
 !يقولوهنا؟ –رضي اهلل عنه  –أما علم أن غالة الرافضة الذين حرقهم علي 

ويكذبون القرآن وكذلك الذين يزعمون أن جربائيل  وكذلك الذين يقذفون عائشة
غلط  وغري هؤالء ممن أمجع أهل العلم على كفرهم منهم من ينتسب إىل اإلسالم 

 .ومنهم من ال ينتسب إليه كاليهود وكلهم يقولون ال إله إال اهلل
وهذا بني عند من له أقل معرفة باإلسالم من أن حيتاج إىل بيان وإذا كان املشركون 

 .الذي ذكره الفقهاء من كل مذهب!  يقولوهنا فما معىن باب حكم املرتد ؟ال
 هل الذين ذكرهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين ال يقولوهنا ؟ 
 هل الذي ذكر أهل العلم أنه أكفر من اليهود والنصارى ؟

 .وقال بعضهم من شك يف كفر أتباعه فهو كافر
مهم ابن عريب أيظنهم ال يقولون ال وذكرهم يف اإلقناع يف باب حكم املرتدين وإما

إله إال اهلل لكن هو أتى من الشام وهم يعبدون ابن عريب جاعلني على قربه صنما  
 .يعبدونه

ولست أعين أهل الشام كلهم، حاشا وكال بل ال تزال طائفة على احلق وإن قلت 
 .(3)"واغرتبت 

ضرهبا هذا اإلمام ليبني هلذا اجلاهل املدى الذي بلغه من  انظر إىل هذه األمثلة اليت
اجلهل والبالدة حبيث ال يدرك أوضح البدهيات لدى طالب العلم من القرآن 

والتاريخ وأحكام الفقهاء يف باب الردة على أناس بالردة وهي أقبح أنواع الكفر على 
 .أناس يقولون ال إله إال اهلل ولكنهم أتوا مبا يناقضها

                              
 (.22-4/22)الدرر السنية ( 3)  
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 .يت أيها القارىء كيف برت املالكي هذا الكالم وفيه أشنع الذم ملسيلمةأرأ
 .فيجعل هذا الرجل الذم مدحا  

 .أرأيت هذه األمثلة اليت هي حجج دامغة للمالكي وأسالفه
أرأيت املالكي الذي درس يف مدارس التوحيد خيرج على الناس هبذه العقلية اخلرافية 

 . د أن حممدا  رسول اهلل ملا ادعى النبوةالسخيفة  فيقول عن مسيلمة فلو شه
وكتب التاريخ تذكر أن مسيلمة وأصحابة كانوا يدعون اإلسالم ويشهدون أن ال إله 

 .إال اهلل ويؤذنون ويصلون
ولكنهم ارتدوا كما ارتد غريهم ومسوا باملرتدين فلماذا مساهم الصحابة واملسلمون 

 .اهلل ومل يدخلوا يف اإلسالمباملرتدين إذا كانوا مل يقولوا ال إله إال 
لئن كان هذا الرجل الذي رد عليه الشيخ غبيا  فاملالكي أشد غباء منه إن أحسنا به 
الظن وإال فالرجل قد بلغ الغاية يف الشر والكيد هلذه الدعوة العظيمة وبلغ الغاية يف 

 .املناوأة هلا وألهلها مبختلف األساليب ومنها الكذب واخليانة والبرت
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 مالكي ال يحسن فهم البدهيات من كالم الشيخ محمد ال
 .حيث جعل ذمه الشديد لمسيلمة وقومه مدحاا وثناءا 

 
 (:11ص)قال املالكي 

 (:9/182)وقال عن بين حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب يف الدررالسنية" 
هم عند الناس من أقبح أهل الردة وأعظمهم كفرا  وهم مع هذا يشهدون أن ال إله 

صلى اهلل –هلل وأن حممدا  رسول اهلل، ويؤذنون ويصلون، وأكثرهم يظنون أن النيب إال ا
 .اهـ"!أمرهم بذلك -عليه وسّلم

شهدوا أن ال إله (: )181/ 9)وقال عن أصحاب مسيلمة أيضا يف الدرر السنية 
إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل لكن صدقوا ملسيلمة أن النيب أشركه يف النبوة وذلك أنه 

قام شهودا  معه بذلك وفيهم رجل من الصحابة معروف بالعلم والعبادة يقال له أ
 .أهـ(!.الرجال فصدقوه ملا عرفوا فيه من العلم والعبادة

اليت نكاد نكفر من مل يؤمن ! إذن بنو حنيفة ضحية نظرية عدالة الصحابة : أقول
فمن اتبع مسيلمة  بتحققها يف كل فرد منهم وهذه دعوة لإلميان باألمور املتناقضة 

وكذب باآليات يف تعديلهم يف زعم الغالة !كفر ومن رد شهادة الصحايب كفر 
فماذا تريدون من أصحاب مسيلمة أن يفعلوا ؟ هم من غالة السلفية يف قضية !

فهل تريدون منهم أن يكفروا بنظرية عدالة الصحابة أم يؤمنوا بنبوة ! عدالة الصحابة 
 !...  مسيلمة ؟

 : ـقالتعليـــ
 .الرجل يعترب هذا الكالم مدحا  ملسيلمة وقومه

ففي أي عقل ومنطق يعد هذا الكالم مدحا  وفيه وصفهم بأقبح الصفات وهي قول 
 .اإلمام فيهم هم عند الناس من أقبح أهل الردة وأعظمهم كفرا  

 أترضى لنفسك مبثل هذا املدح أيها اخلرايف ؟
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حتقرون صالتكم مع " يف اخلوارج  -صلى اهلل عليه وسّلم–وهل قول الرسول 
يعترب " صالهتم وقراءتكم مع قراءهتم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 

 .مدحا  
وعلى أصحابه الذين نقلو عنه  -صلى اهلل عليه وسّلم–إذا  فامحل على رسول اهلل 

الب هذا الكالم وشّن عليهم الغارة ألهنم يف نظرك وعقليتك قد مدحوا اخلوارج ك
 .النار املارقني هبذا الكالم
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 من ضروب التلبيس التي يسلكها المالكي في الباطل 
 دعوته إلى اإلنصاف وطلب الحق 

 
 .ال قيمة هلما" وهابية "حول شبهاته السابقة وحول كلمة ( 4ص)ذكر تنبيهني  

اف وطلبا  آمل من األخوة املهتمني هبذه القضايا أن يقرأوا هذا العمل بإنص:" مث قال
، فاحلق (وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)للحق 

أحق أن يتبع وكل يؤخذ من قوله ويرد، كما آمل أن ما نشر يف بعض وسائل 
وال أمانع من إبداء ( املبيضة)يكون مشجعا  لقراءة ( املسودة)اإلعالم عن 

أشكر من أسدى إيّل ملحوظة، لكنين امللحوظات، بل إنين أطلبها من أهلها، و 
أشرتط يف قبوهلا أن تكون صحيحة، أما ما يفعله البعض من حماولة املغالطة والتهويل 
وبرت النصوص وحنوه، فهذا األسلوب أظن أنه أصبح ممقوتا  مهجورا  عند املنصفني من 

ك ملا طلبة العلم، فلذلك لن أشغل نفسي بتتبع هذا الصنف من الناس، فلو فعلنا ذل
 .عملنا شيئا، ورحم اهلل املتنيب

أسأل اهلل عز وجل أن يرينا احلق حقا  ويرزقنا االعرتاف به مث اتباعه، ويرينا الباطل 
باطال  ويرزقنا االعرتاف به مث اجتنابه، واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 

 ".حممد وآله 
 : التعليــــق

صاف وطلب للحق فلم جند عندك إال اإلجحاف أقول نعم قرأنا هذا العمل بإن
 .والبرت وطلب الباطل واتباع اهلوى

وجدناك قد محلك الشنآن على أال تعدل وبعيدا  جدا  عن مقتضيات التقوى، وهذا 
 .ضرب من ضروب التلبيس الذي يسلكه كل مبطل
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وقامسهما إين لكما ملن فهذا إبليس ما قال آلدم وحواء إين ظامل فاجر بل 
، وهذا فرعون ما قال لقومه إين كافر ظامل جبار، بل يقول هلم يف حق الناصحني

، وقال ادإين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفس نيب اهلل موسى 
 .ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد لقومه

وهكذا جل دعاة الضالل والباطل وأعداء احلق، ال يقول أحد منهم إين فاجر وأريد 
، بل يتعلق بالكتاب والسنة ويدعي حب الرسول واإلسالم ويدعي أن أضلكم

 .اإلخالص والصدق والنصح، ويف هذه األجواء ينشر باطله وضالله ومسومه
وهذا املالكي منوذج غريب يف الدعاوى العريضة، كما يف هذا الكالم وغريه بل يدعي 

 .أنه سلفي حنبلي
فية واحلنبلية بل للصحابة الكرام وأهل مث إنه تشهد عليه أعماله بأنه عدو لدود للسل

لكنين أشرتط يف قبوهلا أن تكون صحيحة أما ما يفعله البعض من :" احلديث وقوله
حماولة املغالطة والتهويل وبرت النصوص وحنوه، فهذا أسلوب أظن أنه أصبح ممقوتا  

 ".مهجورا  عند املنصفني من طلبة العلم
 .هلذه الشروط نعم، إن النقد سيكون مستوفيا  : نقول

ولكن أظنك سوف ال تقبل هذا النقد املستويف للشروط بل أخشى أنك قد أردت 
هبذا الكالم إصدار احلكم على كل من ينتقدك حبق مستوفيا  لشروط النقد العلمي 
بعيدا  عن التهويل واملغالطة والبرت، ألن هذه وغريها من صفات نقدك هلذا اإلمام 

ظلم والبرت والتهويل واملغالطات وال شك أن العقالء مقتوا وكتابه، فهي قائمة على ال
هذه األعمال اليت ارتكبتها وازدروها، ولوال خشية أن خيدع هبا الرعاع ويتعلق هبا 

من أهلها  -واهلل -الروافض واخلرافيون مث يقولون شهد شاهد من أهلها، ولست  
قوتة درج عليها أعداء لوال ذلك ملا ناقشك أحد ألهنا أكاذيب مفضوحة وأساليب مم

 .التوحيد واحملامون عن الشرك والضالل
 ...أما بعد(: "2-1)قال املالكي بعد أن محد اهلل وذكر الشهادتني ص
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فإن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل كان له دور إصالحي ودعوي ؛ امتد أثره 
 .يرة العربيةإىل كثري من املسلمني يف العامل ؛ فضال  عن املسلمني داخل اجلز 

وال : "إىل أن قال" وال ريب أن املسلم ليفرح عندما يهيئ اهلل مصلحني جمددين
 . " أستبعد أن يكون الشيخ واحدا  من هؤالء، ولو يف جانب من اجلوانب

 .أي أنه ال جيزم بذلك والظاهر أنه مل يفرح بتجديد هذا اإلمام
إنه أعلم من الشيخ : "دين وقالمث ذكر حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين من اجملد

 ". وأحسن أثرا  
  -رمحه اهلل -ومع حبنا واحرتامنا لألمري الصنعاين ونعتربه أخا  ونصريا  لإلمام حممد

 .وما أظن املالكي راضيا  بتجديده وال سيما يف ميدان التوحيد وحماربة الشرك
شرقا  وغربا   لكن شتان شتان بني األثرين فآثار الشيخ حممد امتدت يف األقطار

ومشاال  وجنوبا  وامتداداته قوية يف الزمان واملكان وشواهد الوجود واألحوال، من أقوى 
 .األدلة على ذلك

وأما كونه أعلم من الشيخ حممد أو دونه فهذا مرجعه فحول العلماء ال اجلهال من 
 .أمثال هذا املسكني

بتجديده ال سيما يف مث ذكر الشوكاين يف اجملددين وهو كذلك وما أظنه يرضى 
 .ميدان التوحيد وحماربة الشرك
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 المالكي ال يفرق بين مجددي السنة والحق 
 وبين مجددي الباطل والضالل    

 
مث يف مصر الشيخ حسن البنا والعالمة املودودي يف باكستان (:" 1ص)قال يف 

لسوداين يف وشبه القارة اهلندية، والشيخ مجال الدين القامسي يف الشام، واملهدي ا
 ".السودان، وغريهم كثري

 :التعليـــق
الذي يظهر أنه يعين اخلميين وأمثاله ونسي اإلمامني حممد بن إبراهيم وعبدالعزيز ابن 

عبد اهلل بن باز ونسي صديق حسن خان والشيخ نذير حسني والعظيم  أبادي 
حلديث والشيخ ثناء اهلل األمرسرتي وأسرة الدهلوي، وغريهم من كبار علماء ا

والتوحيد يف شبه القارة اهلندية، ونسي الشيخ حممد حامد الفقي وأمحد حممد شاكر 
 .وإخواهنما يف مصر، ونسي الشيخ األلباين يف الشام

ألن هؤالء أهل توحيد وسنة وحياربون الشرك والبدع، أما البنا واملودودي فإهنما أقرب 
 .الصوفية وسائر املبتدعة املخرفني إليه منهجا  ومشربا  فدعوهتم تتسع  للروافض وغالة

كيف يكون هذان من اجملددين ومها من دعاة الباطل وخصوم ألهل السنة والتوحيد 
 .وأولياء ألهل البدع والرفض أعين البنا واملودودي

والشاهد أن الرجل خملط ال يفرق بني جمددي السنة واحلق وبني جمددي البدع 
 .ل حيارب جتديد اإلمام حممدوالضالل، بل كأنه يفضل هذا الصنف ب

ويصف أتباع هؤالء بالغلو واهلدف األساسي إمنا هم أتباع اإلمام حممد وهلذا تناسى 
 .الغالة فعال  من أتباع املهدي واملودودي والبنا واستمر يركز على أهل التوحيد والسنة

بن  مث غال هؤالء حىت تركوا جزءا  كبريا  من دعوة الشيخ حممد(: "2ص)فيقول يف 
، فالغلو يف الصاحلني من احملاور (الغلو يف الصاحلني)عبد الوهاب، اليت كانت يف ذم 
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الرئيسية اليت كان الشيخ رمحه اهلل ينقدها، فأصبحت هذه املسألة احملورية من 
 .أساسيات العقيدة عند الغالة من أتباع الشيخ حممد رمحه اهلل

م حممد وبني الغالة يف البدوي ومعىن هذا أصبح ال فرق بني أتباع اإلما:أقول
والرفاعي والدسوقي وعبد القادر والعيدروس وابن علوان فيذحبون له وينذرون وبقربه 
يطوفون ويف الشدائد واألهوال به يستنجدون فهذا الغلو الذي حاربه الشيخ حممد 

 .وأتباعه
 .وهذا من أمسج الكذب ومن أشد أنواع الظلم والتهويل
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 عدالة الصحابةطعن المالكي في 
 

 (:9/181)وقال عن أصحاب مسيلمة أيضا  يف الدرر السنية(: "12ص)قال يف 
شهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل، لكن صدقوا ملسيلمة أن النيب أشركه )

وفيهم رجل من الصحابة يف النبوة، وذلك أنه أقام شهودا  شهدوا معه بذلك، 
قال له الرَّجال فصدقوه ملا عرفوا فيه من العلم ، يمعروف بالعلم والعبادة

 .أهـ"!. (3)والعبادة
اليت نكاد نكفر من !  إذن فبنوا حنيفة ضحية نظرية عدالة الصحابة :" أقول:مث قال

مور املتناقضة،فمن اتبع مل يؤمن بتحققها يف كل فرد منهم، وهذه دعوة لإلميان باأل
وكذب باآليات يف تعديلهم يف زعم ! مسيلمة كفر، ومن رد شهادة الصحايب كفر

فماذا تريدون من أصحاب مسيلمة أن يفعلوا؟ هم من غالة السلفية يف ! الغالة
فهل تريدون منهم أن يكفروا بنظرية عدالة الصحابة أم يؤمنوا ! قضية عدالة الصحابة

  !".بنبوة مسيلمة ؟
 : التعليــــق

هكذا ينتهز هذا الرافضي الفرصة للطعن يف عدالة الصحابة الذين زكاهم اهلل يف 
حمكم كتابه وزكاهم رسوله يف سنته املطهرة وزكاهم املؤمنون إال غالة الروافض فإهنم 

يبغضون أصحاب حممد ويسقطون عدالتهم ويكفروهنم إال قليال  منهم فمن هم 
 .الطعن يف عدالة الصحابة غري غالة الروافض أسوتك أيها الرافضي يف

                              
كان اإلمام حممد يناقش علماء سوء يرون إسالم قوم يكذبون بالبعث وينكرون اإلسالم وهؤالء ( 3) 

العلماء يعرتفون هبذا كله ويقولون ما فيهم شعرة من اإلسالم لكن من قال ال إله إال اهلل فهو املسلم حرام 
 ( 180-9/182)انظر إىل الدرر السنية  "املال والدم

 .ويتجاهل املالكي كل هذا ويرى أهنم مسلمون يصلون ويصومون وحيجون وحيرمون احملرمات
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الرَّجال مرتد من أخبث رؤوس أهل الردة وشهادته الفاجرة على رسول اهلل بأنه أشرك 
مسيلمة يف نبوته من أخبث أنواع الكفر والردة فكيف تتذرع به إىل إسقاط عدالة 

 .الصحابة
قضني، وتتهكم هبم هذا مث جتعل من يؤمن بالقرآن والسنة يف تزكيتهم وتعديلهم متنا

التهكم وتسخر منهم هذه السخرية وجتعل أصحاب مسيلمة املرتدين من غالة 
 .السلفية بعد رميك للسلفيني بالتناقض، وتلزمهم هذه اإللزامات السخيفة

هل السلفيون من عهد الصحابة الذين قضوا على الردة وقتلوا املرتدين ومنهم الّرجال 
ن أن الّرجال من الصحابة الذين عدهلم اهلل ورسوله أو هذا األفاك، هل هم يعتقدو 

 .هم يعتربونه من أخبث وأكفر أهل الردة
وهل تعتقد يف اإلمام حممد وهو يذكر الّرجال يف طليعة أهل الردة ومن كبار الدعاة 

 .إىل الردة أنه يعترب الّرجال من الصحابة
 :لقد ساق اإلمام حممد بعد الكالم السابق ما يأيت

 .أي بعض من ثبت منهم على دينه( أي يف الّرجال)يه يقول بعضهم وف" 
 : وهو ابن عمرو اليشكري كالما  منه

 طال ليلي بفتنة الرجال    بنت أثــال  يا سعاد الفؤاد
 عليكم كفتنة الدجـال  إهنا يا سعاد من أحدث الدهر 

 .(3)"عزيز ذو قوة وحمــال        فنت القوم بالشهادة واللــه
 :فهل اإلمام ساق هذه األبيات املليئة بالذم، ومنها

 .أنه حيمله مسؤولية فتنة الردة -3
 . ومنها تشبيهه فتنته بفتنة الدجال -4
 . ومنها بيان أن الّرجال هو الذي فنت القوم أي بين حنيفة املرتدين مثل الشيطان -1

                              
 (.9/182)لدرر السنية ا( 3)  
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 .امه منه ألنه ذو القوة شديد احملالومنها توعده ببطش اهلل به وانتق -2
مث هل ساق اإلمام هذه األبيات إلثبات صحبة الرجال املرتد وإثبات عدالته أو ساقه 

 لبيان كفره وجرميته وفتنته العظيمة ؟
 .إن اإلمام ذكر ما كان عليه قبل الردة مث ذكر أنه رأس فتنة الردة واملرتدين

هذا مث لسوء قصده ذهب يشوش ويهول فماذا يريد بعد كل هذا ؟ لقد رأى كل 
 .على اإلمام حممد رمحه اهلل كافأ اهلل هذا املالكي مبا يستحق
 .ما قاله المؤرخون في الّرجال

 (: 4/103)قال ابن األثري يف الكامل 
صلى اهلل عليه –وكان مع مسيلمة هنار الّرجال بن عنفوة وكان قد هاجر إىل النيب " 

يف الدين وبعثه معلما  ألهل اليمامة وليشغب على مسيلمة وقرأ القرآن وفقه  -وسّلم
 .فكان أعظم فتنة على بين حنيفة من مسيلمة –

إن مسيلمة قد ُأشرك معه، فصدقوه : يقول -صلى اهلل عليه وسّلم–شهد أن حممدا  
واستجابوا له، وكان مسيلمة ينتهي إىل أمره وكان يؤذن له عبد اهلل بن النواحة والذي 

حجري بن عمري وكان حجري يقول أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول اهلل، يقيم له 
 ".فقال له مسيلمة أفصح حجري فليس يف اجلمجمة خري 

 (.2/22)وذكر عنه وعن مسيلمة أخبارا  سيئة، وانظر البداية والنهاية 
فاإلمام حممد ذكر يف الّرجال ما نقله علماء التاريخ فيه من أنه أسلم مث ارتد ونقل 

يه من الشعر يف هجائه ما رأيت فيأيت هذا اإلنسان الغريب فيقذف اإلمام بأنه ف
ميدحه وميدح بين حنيفة ويبين على هذا اإلفك ما رأيت من التذرع إىل الطعن يف 

 .عدالة الصحابة ومن يقول بعدالتهم
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 موقف المالكي من روايات تحريق علي للزنادقة 
 وموقفه من روايات غيره

 
قصة حتريقهم أحياء انفرد هبا عكرمة موىل ابن عباس ومل :" 12ي يف صقال املالك

يشهد القصة وإمنا ذكر أن اخلرب بلغ سيده ابن عباس بالغا  فقال لو كنت أنا 
واحلديث ( من بدل دينه فاقتلوه: )لقتلتهم ألن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول

، وقد رواه عكرمة بالغا  ومل يكن يف البخاري من طريقني عن عكرمة ومل خيرجه مسلم
بالكوفة وإمنا كان بالبصرة مع مواله ابن عباس ولعل اخلرب وصلهم مشوها ، أما 

روايات شهود العيان فذكرت أن القوم مرتدون وأن عليا  قتلهم ومل حيرقهم مث بعد 
قتلهم خدَّد هلم أخاديد وألقاهم فيها ودخن عليهم زيادة يف التنكيل والرتهيب من 
عملهم ألهنم لبثوا يأخذون عطاء املسلمني وهم مرتدون فرتة من الزمن،ولعل هذا 

التدخني عليهم هو الذي أوهم بعض املشاهدين أنه أحرقهم وإال فاإلمام علي نفسه 
ال يعذب بالنار إال )من أحرص الناس أال يعذب بالنار خاصة وأنه من رواة حديث 

اء إال ما كان من أيب بكر الصديق رضي ومل يصح أن صحابيا  حرق أحي( رب النار
علما  بأن الشيخ حممدا  يزعم أن  –اهلل عنه من حتريقه املرتد الفجاءة السلمي 

وكان الفجاءة قد قام بأعمال قبيحة   -!!الفجاءة هذا كان قائما  بأركان اإلسالم 
يف الردة، وحرق خالد بن الوليد يف الردة لكن خالدا  رضي اهلل عنه ليس من 

صلى اهلل –أصحاب الصحبة الشرعية وهو صاحب جمازفات تربأ من بعضها الرسول 
يف حياته كما يف قصة بين جذمية، وال يعد خالد من اجملتهدين إمنا هو  -عليه وسّلم

صاحب سيف وترس وليس صاحب علم وفقه رضي اهلل عنه وساحمه، وقد توسعت 
ول من الرد على ابن تيمية رمحه يف ذكر طرق أحاديث وروايات التحريق يف اجلزء األ

 ".اهلل
 :التعليـــق 
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حنن وهلل احلمد حنب الصحابة مجيعا  وجنلهم ونذب عن أعراضهم وعلى رأسهم  -3
اخللفاء الراشدون ومنهم علي رضي اهلل عنه، وحنارب الغلو يف املخلوقني سواء 

ا ارتكبه هذا األنبياء أو الصحابة أو غريهم وحنارب الرفض والتشيع الغايل ومنه م
 .املالكي هنا

 (3)فرتاه يسلم بقصة إحراق أيب بكر رضي اهلل عنه للمرتد فجاءة وهي غري صحيحة
يسلم بتحريق خالد وينتهز الفرصة للطعن فيه وينفي عنه الصحبة، ويصفه و 

باجملازفات، ويصفه باجلهل، وينفي عنه العلم والفقه، مث يغالط فيقول رضي اهلل عنه 
 . وساحمه

يثبت قصة حتريق أيب بكر ألنه ينطلق من منطلق الروافض فيأخذ ما يوافق هواه ولو 
ولو كان صحيحا ، وينفي قصة التحريق عن علي  كان باطال  ويرد ما خيالف هواه

ولو رواها اإلمام البخاري ويطعن يف هذه الرواية ولو سلم بصحتها أئمة احلديث 
 .(4)وتلقوها بالقبول ولو ساندهتا روايات أخرى 

ولعله يلمح جبهل أيب بكر ألنه لو كان فقيها  ملا أحرق وينفي الفقه عن خالد 
 -رضي اهلل عنه-عن التحريق تعريضا  بأيب بكر -رضي اهلل عنه–وينـزه عليا  . الفجاءة

 .بأنه ال يتورع عن فعل ذلك
صلى اهلل –يسلك هذه الطرق املاكرة انطالقا  من حقده على أصحاب رسول اهلل 

 .افضالذي ورثه عن الرو  -عليه وسّلم
ويدعي أنه توسع يف ذكر طرق أحاديث وروايات التحريق يف اجلزء األول من الرد 

 .على ابن تيمية

                              
 
ألهنا رويت من طريق سيف بن عمر التميمي وهو ضعيف ومتهم بالكذب عند بعض األئمة، ( 3)  

 .ومن طريق حممد بن محيد الرازي وهو أيضا  ضعيف ومتهم عند بعض األئمة بالكذب

 (.80-29ص)انظر . تقدم الكالم عن قصة حتريق علي للزنادقة بشيء من التوسع( 4)   
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فهنيئا  للروافض هبذا اإلمام احملدث الكبري الواسع االطالع واملتوسع يف خدمة املنهج 
 .الرافضي ويف حماربة الصحابة وأئمة اإلسالم ومنهجهم

ا  باإلمامة وال يصف هبا أبا بكر فعالم يدل وأخريا  انظر إىل مكره حيث يصف علي
 هذا ؟

 .وافهم ماذا يريد" كانوا مرتدين : " وانظر إىل قوله
 -رضي اهلل عنه-إنه يريد أن يدفع عن الروافض ما يقوله بعض أهل السنة أن عليا  

أحرق طائفة من الروافض ادعوا فيه اإلهلية وهم السبائية والروايات اليت اعتمدوا 
 .يد بعضها بعضا  وستأيتعليها يؤ 

 .إن هذه وصمة عار على الروافض يريد أن يدفعها عنهم
فكم هلذا احملدث الكبري من األيادي على الروافض فليعلقوا عليه اآلمال ولريشحوه 
ألعلى منصب ليكون آية من آياهتم وبطال  من أبطاهلم يتحدى أهل السنة يف عقر 

 . دارهم
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 إلمام محمدطعون المالكي في أتباع ا
 ورميه لهم بالخيانة والجبن والمجاملة والتلون والبعد عن المنـزلة 

 التي وصل إليها هو وإلصاق التكفير باإلمام محمد
 

وإىل اآلن مل يبينوا األخطاء اليت ! املؤمتنون ما زالوا ساكتني: رابعا  (:"0ص)قوله يف 
اليت  الشباب والحركاتض وقع فيها بعض علماء الدعوة؛ حىت اغرت بتلك األخطاء بع

تتسرع يف التكفري وترمي به األبرياء، وال أريد ضرب األمثلة، فهي واضحة للجميع، 
سيرتكوننا لبيان احلق، فضال  عن املشاركة يف ذلك، ألن ( املؤمتنني)وال أظن 

تقتضي املعارضة لكل ناصح، والتشكيك يف  –ال مصلحة اإلسالم  –مصلحتهم 
لوا حباجة جلهاد نفس ووقت أطول حىت يصلوا هذه املرحلة اليت نيته ومنهجه، وما زا

 .نراها ضرورية يف هذا الزمن أكثر من أي وقت مضى
ال بد أن يكون عندنا الشجاعة للمبادءة بنقد أخطائنا، وتصحيح : على أية حال

 .بيتنا الداخلي، وعدم اخلجل من ذلك، ألن األمر دين وليس مناورة سياسية
  :واخلالصة أقول

كل العلماء عرب العصور جيب علينا حمبتهم وتقديرهم ومعرفة فضلهم؛ لكن دون 
تقديس وال جماملة هلم على حساب احلق، فاحلق جيب أن نعمل على إظهاره وتربئة 

 .الكتاب والسنة من أخطاء البشر
على فضله  -ومن هذا املنطلق فإنين وجدت الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 

قد وقع يف أخطاء أصبحت سنة متبعة عند  -عوي الذي ال ينكره منصف وأثره الد
بعض طلبة العلم؛ الذين أصبحوا يطلقون التكفري يف حق علماء ودول وطالب علم 
بناء على ما قرر الشيخ حممد يف بعض كتبه ورسائله، وأصبح الواحد من هؤالء حيتج 
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احلكام؛ وكفر من هذه بأن الشيخ، كان يرى كفر هؤالء العلماء، وكفر هؤالء 
 .اخل....صفته

يف هذه األمور متسك باخلطأ، واخلطأ ال  –رمحه اهلل  –والتمسك بكالم الشيخ 
 .جيوز التقليد فيه

لكن بعض طلبة العلم مل يتنبه على مواضع هذا اخلطأ ويتهم العلماء املوجودين 
بل ! م ال يكفروهنماآلن مبجاملة غريهم من العلماء واحلكام يف العامل اإلسالمي، ألهن

وصل ببعضهم إىل تكفري العلماء واحلكام يف هذه البالد، فضال  عن غريهم من 
علماء وحكام املسلمني بناء  على ما كتبه الشيخ حممد، وهؤالء املكفرون قد رددت 

مل –عليهم يف مقاالت هادئة نشرت يف بعض الصحف احمللية وكان يل كتاب 
هذا التيار بأسلوب هادئ وبراهني، أزعم أهنا كانت يف الرد على  -يسمح له بالنشر

 .مقنعة ونابعة من النصوص الشرعية
 -بالدرجة األوىل  –وردي هذا ليس على ذلك التيار فقط وإمنا يستهدف الرد 

فريدون على أهل التكفري ويغلون يف ! أولئك الذين حياولون أن يركبوا اجلملني مجيعا  
 !.الدفاع عن أخطاء أئمة الدعوة

يردون على هؤالء الشباب الذين كفروا العلماء واحلكام بأدلة : أو بلغة أخرى نقول
فكأهنم يردون على ! العلماء  الذين كانوا يردون على الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 .الشيخ حممد هبذه الطريقة اليت جتمع بني الذكاء والغباء
صلى اهلل عليه  -وذم النيب  إن اهلل حرم التلون وهو الظهور بوجهني: وحنن نقول هلم

ذا الوجهني، فإن كنتم رادين على هؤالء الشباب؛ فعليكم أن    -وعلى آله وسلم
تردوا على بعض األخطاء يف التكفري اليت وقع فيها الشيخ حممد وبعض علماء 

 .الدعوة
وإن كنتم تدافعون عن الشيخ حممد وعلماء الدعوة فيجب أن تدافعوا عن هؤالء، 

 "دون له ولبعض علماء الدعوة وستأيت النماذجألهنم مقل
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 :التعليـــق
 .هذا املقطع مليء بالظلم واالدعاءات العريضة: أقول
 ".أظن املؤمتنني ما زالوا ساكتني إىل اآلن " فقوله  -3

فيه طعن شديد لعلماء السنة وطالهبا واهتام هلم باخليانة وهذا االهتام يتناول كل من 
من عصره إىل يومنا هذا من علماء جند واحلجاز واليمن  أيد دعوة اإلمام حممد

 .والشام واهلند وباكستان وأفغانستان وهم باآلالف إن مل نقل باملاليني
فهؤالء على منطقه خونة وكامتون للحق وال يسمحون ملثل هذا الرجل الصادق 
ول األمني أن يصدع باحلق، واحلق أن هذا الرجل هو البارع يف الكذب والفجور وق

الزور على دين اهلل احلق وعلى التوحيد وإخالص الدين هلل وحماربة الشرك بأشكاله 
 .وأصنافه وحماربة أسبابه ووسائله

هذا الدين احلق الذي هنض العلماء املصلحون الناصحون بأعبائه يف خمتلف العصور 
والذي هنض به اإلمام حممد ومؤيدوه من عهده إىل يومنا هذا يف مشارق األرض 

 .مغارهباو 
اهتم علماء التوحيد والسنة بأهنم يقدمون مصلحة أنفسهم على مصلحة  -4

 .اإلسالم وأن مصلحتهم تقتضي معارضتهم لكل ناصح والتشكيك يف نيته ومنهجه
وهذا أسلوب إرهايب وسالح فتاك يشهره يف وجوه من يريد أن ينتقده وقد استخدمه 

 .أعداء أهل السنة قبله
 .ضالهلم إنه يتدخل يف النوايا والضمائر فيقولون يف من يبني

 .-وهو العدو اللدود  –ويلبس لباس أهل السنة  -1
فيقول على أية حال ال بد أن يكون عندنا الشجاعة للمبادءة بنقد أخطائنا 

وتصحيح بيتنا الداخلي وعدم اخلجل من ذلك ألن األمر دين وليس مناورة 
 ". سياسية
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وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف  تسرتون باإلسالم وهذا أسلوب املنافقني الذين ي
 .األرض قالوا إمنا حنن مصلحون أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون

ما هي هذه الشجاعة إهنا املبادءة بالظلم والباطل ويدعي هلا هذا الرجل الغريب 
املنهج واألساليب أهنا شجاعة يف احلق وهي شجاعة على أقبح صور الباطل والظلم 

ويدعي عدم اخلجل وهو  . ويدعي التصحيح للبيت الداخلي وهو خيربه ويدمره
 .كذلك ال خيجل من اجلهر بالباطل

ويدعي أن األمر دين ال مناورة سياسية وأعماله أشد خبثا  وقبحا  من املناورات 
مناوراته مناورات ضد دين اهلل احلق وضد التوحيد وضد محلة هذا  السياسية ألن

 .الدين
ويدعي حمبة العلماء وتقديرهم ومعرفة فضلهم ولعله يقصد هبؤالء العلماء  -2

علماء الروافض وعلماء اخلرافات والبدع فقد قام بالدفاع عنهم واعتمد خرافاهتم 
باحلرب ألهل السنة بدءا   وأكاذيبهم يف مواجهة دعوة التوحيد وأهلها واجته

بالصحابة الكرام ومرورا  على علماء احلنابلة واحلديث مث هذه املواجهة العنيفة لإلمام 
 .حممد وأنصاره على احلق ومن ذلك هذه االهتامات واإلهانات
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 رمي المالكي أسير التقليد أنصار الشيخ محمد بالتقليد
 
ب له فضل علينا مجيعا  بل على كثري حممد بن عبد الوها(: "3ص )قال املالكي  

من املسلمني يف العامل لكن ال جيوز أبدا   أن نقلده يف ما أخطأ فيه شأنه شأن غريه 
من البشر من علماء ودعاة، فإذا كنا نقبل ختطئة أيب حنيفة والشافعي وأمثاهلم 

فكيف ال نقبل ختطئة الشيخ حممد بن عبد الوهاب مع أنه أقل من هؤالء علما  
 ".بإمجاع املنصفني من أهل العلم

 :التعليــــق
هذا كالم حق يراد به الباطل، وأتباع اإلمام حممد ال يقلدونه وال غريه يف األخطاء 

 .ولكنك و أسالفك جتعلون حقه باطال  وصوابه خطأ
مث تأيت أنت فتدعي على أتباعه التقليد يف اخلطأ والباطل، مث تتظاهر وأنت املقلد 

باطل والضالل واخلرافات تتظاهر مبحاربة التقليد فتسمي اتباع احلق األعمى يف ال
 .واالعتزاز به تقليدا  وغلوا  

حممد بن عبد الوهاب كسائر العظماء الناس فيه بني قاٍل (: "3ص)قال املالكي 
وغاٍل وحنن حناول أن نعرف ما له من حق وأثر فنعرتف به ونرجو له عليه األجر 

ن أخطاء فنستغفر له مع بيان هذه األخطاء للناس حىت ال العظيم، ونعرف ما له م
 ".أو األحكام ( العقائد)يتأثروا هبا سواء كانت يف اإلميانيات 

 :التعليــــق
 .أما اجلفاة ضد اإلمام فأنت من أشدهم جفاء هلذا اإلمام ودعوته

 وأما الغالة فال يوجد غلو يف الشيخ بل أتباعه هم أشد الناس حماربة للغلو
أما أنك تبني اخلطأ من الصواب فلست أنت وال النبهاين وال دحالن وال مجيع و 

خصوم الشيخ الظاملني لستم مجيعا  من أهل هذا امليدان يف قبيل وال دبري وفاقد 
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الشيء ال يعطيه، ولقد ارتقيت مرتقى كما يقال وتصديت ألمور لو صحت دعواك 
 .ادرجفيها فلست من أهلها فأرح نفسك وليس هذا عشك ف

فلهذا جيب على أهل العلم أن ( زلة العامل زلة العامل: )وقدميا  قيل(:"3ص)قال 
يبينوا أخطاء العظماء مع االعرتاف بفضلهم فيدفعون الناس للتوسط يف هذه األمور 

 ".بال إفراط وال تفريط
 :التعليـــق

العلم هذا كالم حق أريد به الباطل ودع العمل يف هذا امليدان لغريك ممن عرف ب
والصدق واألمانة والنصح فقد عرفناك خال الوفاض من هذه الصفات وهل مثلك 
مييز بني احلق والباطل واخلطأ والصواب؟ وهل أمثالك يعرفون التوسط واالعتدال؟ 

 .وهم ال يعرفون إال امليل عن احلق وعن التوسط، إىل اإلفراط والتفريط
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 رميه ألنصار الشيخ محمد بالغلو
 
وساعد يف غلوهم غلو الطرف اآلخر من الصوفية والشيعة واملقلدة (: " 2ص)قوله و 

من أصحاب املذاهب األربعة الذين كذبوا على الشيخ حممد بن عبد الوهاب وزعموا 
 -صلى اهلل عليه وسّلم–أنه جاء بدين جديد وأنه ادعى النبوة وأنه يبغض النيب 

 ".لزامات الباطلةويستهني به وغري ذلك من األكاذيب أو اإل
ال غلو واحلمد هلل يف أتباع اإلمام حممد ، وأما ذكرته عن خصومه من الغلو : أقول

واألكاذيب فحق ولكنك تابعتهم يف عداوهتم لإلمام حممد ودعوته وتابعتهم يف 
 .األكاذيب واإللزامات الباطلة

أنزلوه منـزلة  وقريب منهم يف اهتامهم لإلمام يف ادعاء النبوة ألنك تقول إن أتباعه
النبوة ومن عجائبه أنه يعلم أن أعداء الشيخ حممد كذابون وأن إلزاماهتم باطلة مث 

 .ينصرهم وحيارب اإلمام حممدا  بأكاذيبهم وإلزاماهتم الباطلة
من بعض أتباع الشيخ الذين  (3)فأدى هذا الغلو من اخلصوم لغلو مضاد:" وقوله

من خطأ الشيخ خصما  للدعوة اإلصالحية، ومن خصوم الدعوة  اعتربوا كل
 ".السلفية، وقد يبالغ بعضهم وجيعل هذا من خصوم اإلسالم 

الرجل يتلمس ما يراه مسوغا  لقبول اهتامه أتباع الشيخ بالغلو فيذكر غلو : أقول
 .الظاملني يف حماربة الشيخ ليجعل منهم سببا  لنشؤ الغلو عند حميب الشيخ

مرفوض من واقع تالميذ الشيخ وأتباعه فهم وهلل احلمد من أبعد الناس عن  وهذا
الغلو وأشد الناس حماربة له وكوهنم يرفضون نقد الكذابني والظاملني فهذا مما يرفع من 

                              
فني خمتصمني أحدمها على احلق يوجد يف الساحة اليوم مثل هذه التالعب فهناك من يأيت إىل طر ( 3)  

واآلخر مبطل فيضلل اجلميع وال يرجح جانب احلق، ويظهر مبذهب جديد يرى أنه هو الوسط، وهو 
الباطل بعينه والسفسطة بعينها وهذا الصنف تيار خطري عماده الكذب والتلبيس وقد يكون ألهله عالقة 

 .هبذا املالكي
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شأهنم ويدل على ثباهتم ومتسكهم باحلق، أما نقد بعض األخطاء االجتهادية فلقد 
وال يغضب منهم أحد، وال يعترب ذلك خصومة  رأينا من أحفاده وتالميذه من ينتقده

 .لإلسالم وال للدعوة السلفية وال يعترب ذلك خصومة للشيخ وال ألتباعه
وهذا ليس غريبا  فكل زعيم ديين يظهر يف أتباعه غالة يعتربون الرد عليه ردا  " قوله 

بة على اإلسالم نفسه وهذا لب الغلو الذي نذر نفسه يف ذمه والتحذير منه وحمار 
 ".أهله باللسان والسيف

هذه الكلية غري صحيحة وقد تكون يف أتباع أئمة أهل البدع والضالل ألن : أقول
 .تربيتهم وأصوهلم الفاسدة تغرس هذا الداء يف أتباعهم

فأصوله صحيحة حتارب الغلو كما حارب ذلك  -رمحه اهلل  -أما اإلمام حممد 
بون الغلو يف األنبياء والصحابة وعلماء بالفعل فكان لذلك أثره يف أتباعه فهم حيار 

السلف والعلماء بعدهم مثل ابن تيمية وتالميذه واإلمام حممد فال يستجيزون الغلو 
يف أحد أبدا  وعلى ذلك يربون وهلل احلمد  والنقد للخطأ موجود ألي كان اإلمام 

وأئمة  حممد أو غريه ألهنم ورثوا الصدع باحلق من أسالفهم من الصحابة والتابعني
اهلدى بعدهم كاإلمام الشافعي واإلمام أمحد واإلمام مالك والسفيانني ومن بعدهم 

البخاري ومسلم وأيب حامت وأيب زرعة وغري هؤالء من األئمة أويل النهى واألبصار 
 .الذين يربون على التمسك بالكتاب والسنة ونصرة احلق ورد الباطل واخلطأ

وانتقد اإلمام أمحد شيوخه ومنهم الشافعي ومن  فلهذا انتقد الشافعي شيخه مالكا  
أمجعت األمة على أنه من استبانت له سنة رسول اهلل :" ذلك قول اإلمام الشافعي

كل :" ، وقول اإلمام مالك"مل يكن له أن يدعها لقول أحد-صلى اهلل عليه وسّلم–
م أمحد ، وقول اإلما"-صلى اهلل عليه وسّلم–يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهلل 

 ".ال تقلدين وال تقلد مالكا  وال األوزاعي وخذ من حيث أخذوا:" قريب من ذلك
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باب من أطاع العلماء واألمراء فقد " )كتاب التوحيد"وعقد اإلمام حممد بابا  يف 
 .(3)(اختذهم أرباب من دون اهلل
عجبت لقومٍ  عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل رأي : "وأورد فيه قول اإلمام أمحد

وليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو : )سفيان مث قرأ قول اهلل تعاىل
 (.م عذاب أليميصيبه

أتدري ما الفتنة ؟ الفتنه الشرك لعله إذا ترك أمره أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك مث 
 .شرح تالميذ اإلمام حممد هذا الباب مبا ال يدع للتقليد فضال  عن الغلو جماال  

هذا املنهج واألسلوب القوي الذي ال جتده يف هذه العصور إال عند أتباع اإلمام 
ألن هذا املنهج يشكل حاجزا  قويا  وسدا  منيعا  يف وجه الغلو  حممد وأنصاره،

 .والتعصب األعمى والتقليد األهوج
صلى اهلل عليه –فكيف تسوي بني أتباع هذا اإلمام وهم يف احلقيقة أتباع رسول اهلل

وأتباع السلف الصاحل من الصحابة والتابعني هلم بإحسان كيف تسوي  -وسّلم
البدع والضالل إنَّ هذا ملن أفسد األقيسة الفاسدة ومن أشد  بينهم وبني أتباع أهل

 .أنواع الظلم واجلور يف األحكام
مث هناك أمر آخر ينبغي التنبه له ألمهيته وهو أن خصوم الشيخ وغلوهم يف : " قوله

تكفريه وتبديعه ساعد التيار املغايل يف أتباع الشيخ وتالميذه بالظهور والنطق باسم 
ر الدفاع عن العقيدة السلفية والغلو يف ذم املخالفني مع الغلو يف الدعوة واحتكا

الدفاع عن أخطاء الشيخ فأصبح ما دعا إليه الشيخ مهجورا  من اخلصوم واألتباع 
 .على حد سواء إال من رحم ربك

                              
 

نه ركز على الغلو كثريا  وعقد يف كتاب أيضا  باب يف حترمي الغلو واإلطراء بل يشهد له املالكي بأ( 3)   
 . واملنصفون يعلمون براءة أتباعه من الغلو وحماربتهم له وحتذير الناس منه
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وهذا ظاهر يف زمننا هذا فليس هناك إال غلو يف الشيخ أو غلو ضده وليس عند 
تعداد للحوار اهلاديء البعيد عن التعصب وعالمة املغايل ضد املغالني من الطرفني اس

الشيخ أنه ال يقبل إال وصفه بكل سوء كما أنه من عالمة الغايل فيه وهو ما يهمنا 
يف هذه الرسالة أنه ال يقبل نقد الشيخ ويستعظم ختطئته  وكأن ختطئته من عالمات 

أخطأ أو عنده استعداد الردة عن اإلسالم، فمن وجدمتوه يعرتف بأن الشيخ قد 
لقبول هذا، فهو معتدل ومن رفض احلديث يف املوضوع فهو من الغالة وهذا َيطِّرُِد 
يف مجيع أصناف الغالة سواء الغالة يف أحد الصحابة أو العلماء أو األئمة األربعة 

." 
 : التعليـــق

 .قد تقدم رد مثل هذا اهلراء املفتعل يف أتباع اإلمام
هل الضالل  وعباد القبور و الروافض وبني أهل التوحيد والسنة من واملساواة بني أ

أخبث أنواع املساواة وأخبث من املساواة بني البيع والربا واهلدى والضالل والكفر 
 .واإلميان

 :الرجل يهدف إىل أمرين 
أن يفهم الناس أنه على ضالله وحقده على التوحيد وأهله أنه رجل  -:األول

 .معتدل
أن يطىء أتباع احلق أتباع الشيخ حممد رؤوسهم أمامه وأمام أعداء : اينواألمر الث

الدعوة السلفية فيستسلمون له ولنقده الباطل األثيم للشيخ حممد فال يرفعون أمامه 
رأسا  وال يقولون هذا ظلم وهذا إفك وهذا باطل وهذا عدل وإن كان ظلما  وهذا 

ا معتدال  عنده ومن رفض هذه صدق وإن كان كذبا  فمن كان هذا حاله كان هذ
األباطيل فهذا غال متعصب متطرف قد يكون يف ميزان املالكي شرا  من الروافض 

 .وغالة القبورية، بل ال يكون إال كذلك يف حكمه الغاشم
 :بعد رميه أتباع اإلمام حممد بالغلو وتظاهره مبحاربة الغلو( 2ص)قال املالكي يف 
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 –وطن احلرمني الشريفني  –ننا وأنفسنا ووطننا فمن حقنا أن نرفع من مسعة دي" 
 (.صلى اهلل عليه وآله وسلم( )كذا)بأننا ال نتبع إال حممد 

وإن كنا مثرة جهود  -وأننا ال نتمحور إال حول قال اهلل وقال رسوله، وأننا  -3
رمحه اهلل، إال أننا ال جنعله نبيا  معصوما ، بل تخضع أقواله ألحكام الشريعة  -الشيخ

 .ال جنعله فوق الشرع بل هو وكل العلماء بل وكل الصحابة حمكومون بالشرعو 
 " كل يؤخذ من قوله ويرد " -4
 " وكل يستدل  لقوله ال بقوله " -1
 .وكل مل ينـزل من السماء -2
 ..وكل مأمور بالرجوع إىل األدلة الشرعية ال إىل أقوال الرجال -2
 .هذه هي السلفية احلقيقية 

العظيمة تطبق على اجلميع، وجيب أن حيرتمها ويلتزمها اجلميع،  فهذه القواعد
وجيب أن يعرف العامل أن هذه هي عقيدتنا، وهذا هو مذهبنا ال مذهب لنا غريه، 

وأننا مستعدون لنقد علمائنا مع االحتفاظ هلم مبحبتهم والدعاء هلم وتقدير 
 ".اخل . نيجهودهم، فال تناقض بني األمرين إال على املغايل بني الطرف

 :التعليـــق
أن الرجل يرى أن هذه البالد تعيش بعقيدهتا ومنهجها يف واقع مظلم خمجل  -3

 .وجيب اخلروج من هذا الواقع
وأن هذا الرجل اهلمام واحلر املقدام هو الوحيد الذي يسعى إلخراج هذه البالد 

 .بالد احلرمني الشريفني من هذا العار والواقع املخجل
حمارب عنيف لإلمام حممد ودعوته وأتباعه ومن الصعوبة الشديدة  أن الرجل  -4

أن يوجه هلما الطعون والتشويهات والضربات العدوانية فوجد أنه ال مناص له يف 
 (.اضرب اإلسالم بسيف اإلسالم)حربه هذه من اللجوء إىل القاعدة اخلبيثة 
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ن من توجيه الضربات فأورد هذه األصول مع التظاهر مبحاربة الغلو والتقليد ليتمك
األصول اليت تظاهر بالتزامها والتمسك هبا واالنطالق )الظاملة من وراء هذا الستار 

 (.منها
وهو من أشد الناس خمالفة وحماربة هلذه األصول نفسها ومن أشد الناس بعدا  

عنها، وهذا األسلوب املاكر يتبعه اليوم فئة ماكرة حتارب السلفية وأهلها من وراء 
ألصول نفسها فاملشرب واملنبع واحد والغاية واحدة لقد رمى هذا الرجل اإلمام هذه ا

حممدا  باألكاذيب واجلنايات والتلبيسات وبأخبث األساليب ظانا  أن هذه األصول 
 .ستحميه وجتعله يف مأمن من اكتشاف أالعيبه وأساليبه املاكرة

فية أتباع اإلمام حممد بل أتباع وبعد أن وجه الطعون اآلمثة الظاملة ألتباع الدعوة السل
و أتباع السلف الصاحل وبعد اهتام نياته، أكد  -صلى اهلل عليه وسّلم–رسول اهلل 

األصول السابقة اليت ساقها لالحتماء هبا بأصل ماكر حيارب به أتباع احلق أال وهو 
النيات علمها بيد اهلل عز وجل وكم من شخص يؤمتن فيخون وكم (:" 0ص)قوله 

ر يظن به الظنون وهو خري لإلسالم من ألف من أمثال الرجل املؤمتن، وعلى من آخ
هذا فلنرتك البحث يف النيات هلل وننظر يف األدلة وأيها أقرب لكتاب اهلل وسنة رسول 

 .-صلى اهلل عليه وسّلم–اهلل 
وإىل آلن مل يبينوا األخطاء اليت وقع فيها بعض ! املؤمتنون مازالوا ساكتني -:رابعا  

لماء الدعوة؛ حىت اغرت بتلك األخطاء بعض الشباب واحلركات اليت تتسرع يف ع
 ".التكفري

 
 :التعليـــق

إن الرجل ناصح أمني وليس يف علماء املنهج السلفي من عهد اإلمام حممد أمني 
ناصح يكشف عوار دعوة حممد بن عبد الوهاب إال هذا العبقري الفذ الناصح 

ليل أنكم على مر هذه الدهور وأنتم تبلغون املاليني يف األمني، فأنتم كلكم خونة بد
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خمتلف البلدان يف البالد العربية كلها شامها ومينها وجندها وحجازها ومصر والسودان 
وبلدان املغرب ويف اهلند وباكستان وأفغانستان وغريها من البلدان كلكم خونة 

إال حسن املالكي  متواطؤن على السكوت عن هذا الباطل العظيم واخلطر الكبري
 .العبقري الشجاع والناصح األمني

فإياكم مث إياكم أن تتدخلوا يف نيته وتطعنوا يف قصده وإن أهانكم وافرتى على 
 .اإلمام حممد أشد أنواع االفرتاء وسلك الطرق امللتوية يف التلبيسات واملراوغات

وا أعينكم ولو فاجعلوا من أنفسكم بلداء أغبياء ودسوا أنوفكم يف الرتاب وأغمض
 .ظهرت أباطيله وترهاته ظهور الشمس

أم حسب الذين يف قلوهبم  :أما مسعت قول اهلل يف أناس يعملون مثل أعمالك
ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف . مرض ألن خيرج اهلل أضغاهنم

 .حلن القول واهلل يعلم أعمالكم
ما أسر أحد سريرة إال أبداها : " قال أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

 ".اهلل على صفحات وجهه وفلتات لسانه 
لقد هنض املالكي حبربه وافرتاءاته وظلمه على إمام جماهد من أئمة التوحيد والسنة 

ة منذ هنض بدعوة األنبياء وناضل وجاهد لنشرها بل هو إمام أهل التوحيد والسن
فعمت دعوته القاصي والداين وأعاد جبهاده وعلمه ودعوته نضارة اإلسالم وجدته 

 .ومكانته وهيبته
وهنض املالكي حبرب املتمسكني هبذه الدعوة العظيمة مبا قرأت ومسعت وهنض 

 له ومقته إياه بالدفاع عن أهل الضالل على خمتلف مشارهبم وهذا من خذالن اهلل
 .فنعوذ باهلل من غضبه ومقته
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 رميه للسلفيين بخصال الجاهلية ووصفهم بالغلو 
 

لقد رمى السلفيني الصادقني املتمسكني بكتاب رهبم وسنة نبيهـم باثنتني ومخسني 
 .خصلة من خصال اجلاهلية

 :من كتابه( 13-49ص)قال يف طليعتها 
كتب فيها الشيخ كتابا  جيب أن يراجع الغالة من اليت  ( املسائل اجلاهلية)بل معظم " 

 مث ساقها .." أتباعه أنفسهم فيها ومن أبرزها على سبيل االختصار
فهذه القاعدة الكربى جلميع !! أن دينهم مبين على أصول أعظمها التقليد –ومنها 

 .الكفار أوهلم وآخرهم
 .أهنم ال يعقلون من احلق إال الذي مع طائفتهم –ومنها 

 . كفرهم باحلق إذا كان مع من ال يهوونه  –ها ومن
 .إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم –ومنها 
 .التعبد بتحرمي احلالل –ومنها 
 .التقيد باختاذ األحبار والرهبان أربابا  من دون اهلل –ومنها 
 .معارضة شرع اهلل بقدره –ومنها 
قلت كوصفهم من أجّل )تلقيب املخالفني بألقاب باطلة، مث قال املالكي  –ومنها 

علياّ بالتشيع ومن نفى التجسيم باجلهمية ومن رد أخطاء بعض العلماء بالطعن يف 
 (.العلماء

أهل السنة حيبون علياّ وجيلونه على الوجه الشرعي ويعتربونه من اخللفاء : أقول
الراشدين وحيبون أهل بيته على الوجه الشرعي وأعداء علي هم الغالة فيه وقد قتل 

 .الة فيه رضي اهلل عنهالغ
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ويكاد اجملرم أن يقول خذوين فالرجل كما يبدو من موقفه هذا وغريه أنه شيعي غال 
جهمي معطل ينفي كسلفه الذين ينفون صفات اهلل ويصفون من يثبتها على الوجه 

 .الالئق باهلل بأهنم جمسمة ويسمي إثباهتا جتسيما  
 .التكذيب باحلق –ومنها : قال

 .ء الكذب على اهللافرتا –ومنها 
 .تركهم الواجب ورعا   –ومنها 
 .تعبدهم برتك الطيبات من الرزق –ومنها 
 .دعاؤهم الناس إىل الضالل بغري علم –ومنها 
 .دعواهم حمبة اهلل مع تركهم شرعه –ومنها 
 .املكر الكبار –ومنها 
 .أن أئمتهم إما عامل فاجر أو عابد جاهل –ومنها 
 .الكاذبة متنيهم األماين –ومنها 
 .رميهم أتباع الرسل بعدم اإلخالص وطلب الدنيا –ومنها 
 .لبس احلق بالباطل –ومنها 
 .كتمان احلق مع العلم به  –ومنها 
 .القول على اهلل بال علم –ومنها 
 .التناقض الواضح –ومنها 
 .اإلميان ببعض املنـزل دون بعض –ومنها 
 .خمالفتهم فيما ليس هلم به علم –ومنها 

 .دعواهم اتباع السلف مع التصريح مبخالفتهم –ا ومنه
 .وهذه مبالغة يف البهت والعداوة والتكفري من هذا اجلهول الظلوم: أقول
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 دفاعه عن أهل الضالل من الروافض والغالة من الصوفية
 

 -حىت غالة الصوفية الذين جيوزون أن الويل حيي املوتى (: "12ص)قال املالكي يف 
 .ال يقولون بأن الويل يفعل هذا استقالال عن اهلل  -(3)ولمع بطالن هذا الق

وكذا غالة الشيعة الذين يقولون بالوالية التكوينية لألئمة وأن ذرات الكون ختضع 
 .هلم، ال يقولون بأن هذا حيدث استقالال عن إرادة اهلل

من الصوفية والشيعة بأن اهلل منح األولياء واألئمة القدرة على هذا وإمنا يزعم الغالة 
بإذن اهلل مثل ما منح بعض األنبياء كعيسى عليه السالم القدرة على اخللق من 

الطني كهيئة الطري وإحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص لكن بإذن اهلل مثلما منح 
عرش بلقيس يف حلظة كل هذا بإذن بعض األولياء كصاحب سليمان القدرة أن يأيت ب

 .اهلل
فهذه األقوال مع بطالهنا ال يعيدوهنا إال لقدرة اهلل وإذنه وتقديره ومنحه بعض 

اخلصائص لعباده من أنبياء وأولياء وهلم يف ذلك أقوال ومؤلفات واستدالالت عجيبة 
كفري مع تركوا فيها قطعي األدلة ملظنوهنا مع تعسف يف االستدالل مثل عملنا يف الت

 ".  (4)فارق يف نسبة اخلطأ
 :التعليـــق

انظر إىل هذا التمرير هلذه الضالالت والكفريات، وانظر إىل هذا األسلوب املميع 
 .املاكر،وانظر إىل هذا األسلوب املتهافت املتناقض

عظائم غري ما ذكرت فهم يقولون باحللول ووحدة الوجود  غالة الصوفية هلم -:فأوال  
 .وأن األولياء يعلمون الغيب ويتصرفون يف الكون ويدبرون أمره

                              
.يقول هذا تلبيسا  ومتويها  ليربر تأويله الباطل( 3)      

.إن عملك هلذا التأويل هلم جيعلك من أنصارهم وأوليائهم( 4)       
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فإذا قالوا باحللول ووحدة الوجود وقالوا هذا إمنا هو بإذن اهلل، وإذا قالوا إن األولياء 
أو األنبياء أو  يعلمون الغيب، ويتصرفون يف الكون بإذن اهلل، وإذا سجدوا لألولياء

األصنام قالوا إمنا هذا مبشيئة اهلل، وإذا اعتقدوا أن فالنا  حيي ومييت مث قالوا هذا إمنا 
 .حيصل بإذن اهلل

أليس هذه عقائد كفرية وأعمال كفرية ال تقبل التأويل ألهنا تكذيب للقطعيات من 
 .القرآن الكرمي ومن دين اإلسالم

ل البيت سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات وإذا قال الرافضي أن لإلمام من أه
 .الكون

 .أليس هذا كفرا  مل خيطر ببال اليهود والنصارى وال ببال عتاة عباد األصنام
 .ماذا يبقى هلل إذا كان لإلمام من أهل البيت تسلط على كل ذرة من ذرات الكون

قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن : أليس هذه الفرية مضادة لقول اهلل تعاىل
ميلك السمع واألبصار ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ومن يدبر  
األمر فسيقولون اهلل فقل أفال تتقون فذلكم اهلل ربكم فماذا بعد احلق إال الضالل 

 (.14-13يونس ) فأىن تصرفون 
أليس هؤالء املخاطبون من املشركني الواضحني أقوى إميانا  بربوبية اهلل للكون 

 .وبانفراده بالتدبري من هؤالء الذين بلغ هبم الضالل إىل مثل هذه األقوال
إن من أسباب تعلق الروافض والصوفية باألموات أهنم يعتقدون فيهم أهنم يستجيبون 

م الكربات، وهذا أمر ال جيحده إال أهل الكذب الدعوات ويكشفون عنه
 .واملغالطات واملكابرات، وقد أداهنم بذلك علماء اإلسالم الكبار الثقات

وانظر إىل هذا الرجل الذي عاش ودرس يف بالد التوحيد كيف أوصله هواه إىل هذه 
درة على الدركات، فيقول مدافعا  عن غالة الرافضة بأن اهلل منح األولياء واألئمة الق

 .هذا أي على التسلط على كل ذرة من ذرات الكون
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فعلى قوله هذا يكون قد منحهم ربوبيته وتنازل هلم عن ملكه وتدبريه وأعطاهم 
 .القدرة على إحياء األموات

هذه أيها اخلرايف من خصائص الربوبية ال يعطيها اهلل العلي الكبري ألحد ال مللك 
 . مقرب وال لنيب مرسل

والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري إن تدعوهم ال يسمعوا  قال تعاىل
دعاءكم  ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وال ينبئك مثل 

 .خبري
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهلل لن :وقال تعاىل

خيلقوا ذبابا  ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا  ال يستنقذوه منه ضعف 
 .ما قدروا اهلل حق قدره إن اهلل لقوي عزيز . الطالب واملطلوب
 معبوداهتم أهنا تفعل شيئا  من هذا أو ذاك وال متلك هذا أو ذاك وال هؤالء ما قالوا يف

 .قالوا إهنا ختلق بإذن اهلل وال قالوا هلا سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون
 ".ما قدروا اهلل حق قدره إن اهلل لقوي عزيز : " ومع هذا يقول اهلل هلم

على اخللق فاهلل هو اخلالق وحده إن اهلل يا هذا مل يعط عيسى وال غريه القدرة 
فعيسى يصور من الطني كهيئة الطري وينفخ فيها، واهلل بقدرته هو الذي خيلق هذا 

 .الطري
إمنا عيسى متسبب بدعائه هلل واهلل خيلق الروح واحلياة يف هذه الصورة من الطني 

حياة  وال فعيسى ليس خبالق وهو خملوق ال ميلك لنفسه نفعا  وال ضرا  وال موتا  وال 
 .نشورا  

قل ال أملك وكذلك كل األنبياء والرسل فضال  عن غريهم قال اهلل ألفضل رسله 
لنفسي نفعا  وال ضرا  إال ما شاء اهلل ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما 

 .مسين السوء إن أنا إال نذير وبشري لقوم يؤمنون
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فيعلِّم اهلل نبيه واألمة هبذا لريسخ عقيدة التوحيد يف نفوسهم فكان األمر كذلك 
 .حىت جاء أهل الضالل هبذه الرتهات املضادة لعقيدة التوحيد

إن قدرة اهلل وعلمه وحكمته هي اليت حيصل هبا إبراء األكمه واألبرص فعل اهلل ذلك 
اما  لعيسى كما يكرم غريه من األنبياء بإبراز هذه اآليات على بقدرته وعلمه إكر 

أيديهم لتكون أدلة على صدق رساالهتم ومن ذلك جعل عصا موسى ثعبانا  مبينا  
وخلق ناقة صاحل من الصخرة كل ذلك بعلمه وتقديره ومشيئته وقدرته ال بقدرة أحد 

 .من عباده وخلقه
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 ه في السلفييندفاعه عن رؤوس الضالل وطعن
 

فإن ( )41ص :  )امللحوظة اخلامسة عشرة ويقول(: "30ص )قال املالكي يف 
 :هلم اعرتافات كثرية يصدون هبا الناس منها! هكذا)أعداء اهلل 

قوهلم حنن ال نشرك باهلل بل نشهد أنه ال خيلق وال يرزق وال ينفع وال يضر إال اهلل 
ال ميلك لنفسه نفعا  وال ضرا  فضال   -سالم عليه ال -وحده ال شريك له وأن حممدا  

عن عبد القادر أو غريه، ولكن أنا مذنب والصاحلون هلم جاه عند اهلل وأطلب من 
 -صلى اهلل عليه وسّلم–اهلل  هبم فجاوبه مبا تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول اهلل 

 ..... ".اه والشفاعةمقرون مبا ذكرت ومقرون أن أوثاهنم ال تدبر شيئا  وإمنا أرادوا اجل
هذا يدل على أن الشيخ يرى تكفري هؤالء الذين يقولون القول : أقول:" مث قال

السابق، وأنه يعتربهم مشركني شركا  أكرب كشرك كفار قريش وهذا عني التكفري وأكرب 
 أحواهلم أن يكونوا مبتدعني فقط واملبتدع ال جيوز تكفريه فضال  عن قتله، 

تولني عرب التاريخ إمنا كانوا مقتولني لظروف سياسية حبته؛ يدركها وكل املبتدعني املق
 ( ".42)من درس التأريخ 

 :التعليــــق
أن الشيخ ال يكفر من وقع يف الشرك األكرب إال بعد البيان وإقامة احلجة كما  -3

 .وضحنا ذلك عنه وعن أتباعه
ل الضالل جبواب كان قد أجاب على شبه أه  -رمحه اهلل  -أن اإلمام حممدا   -4

وأما اجلواب املفصل فإن أعداء اهلل هلم ( 42 – 39ص )جممل مث قال هنا 
 :اعرتاضات كثرية على دين الرسل يصدون هبا الناس عنه

حنن ال نشرك باهلل بل نشهد أنه ال خيلق وال يرزق وال ينفع وال يضر إال : منها قوهلم
ال ميلك لنفسه نفعا  وال ضرا  فضال  عن عبد  اهلل وحده ال شريك له، وأن حممدا  
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. القادر وغريه، ولكن أنا مذنب والصاحلون هلم جاه عند اهلل وأطلب من اهلل هبم
مقرون مبا -صلى اهلل عليه وسّلم–فجاوبه مبا تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول اهلل 

وإمنا أرادوا اجلاه و الشفاعة واقرأ عليه ما  ذكرت ومقرون بأن أوثاهنم ال تدبر شيئا  
 .ذكر اهلل يف كتابه ووضحه

هؤالء اآليات نزلت يف من يعبد األصنام كيف جتعلون الصاحلني مثل : فإن قال
فجاوبه مبا تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار ! األصنام أم كيف جتعلون األنبياء أصناما ؟

 .رادوا ممن قصدوا إال الشفاعةيشهدون بالربوبية كلها هلل وأهنم ما أ
ولكن إذا أراد أن يفرق بني فعلهم وفعله مبا ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من 

أولئك : )يدعو الصاحلني واألصنام ومنهم من يدعو األولياء الذين قال اهلل فيهم
، ويدعون عيسى ابن مرمي وأمه (الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب

ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه : )ال اهلل تعاىلوقد ق
قل . صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبني هلم اآليات مث انظر أىن يؤفكون
 (.أتعبدون من دون اهلل ما ال ميلك لكم ضرا  وال نفعا  واهلل هو السميع العليم

ا  مث نقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا ويوم حنشرهم مجيع: )واذكر له قوله تعاىل
قالوا سبحانك أنت ولينا من دوهنم بل كانوا يعبدون اجلن أكثرهم هبم . يعبدون
 (.مؤمنون

وإذ قال اهلل يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني : )وقوله تعاىل
كنت قلته فقد   من دون اهلل قال سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق إن

 (.علمته تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب
أعرفت أن اهلل كفر من قصد األصنام وكفر أيضا  من قصد الصاحلني، : فقل له

 ؟ -صلى اهلل عليه وسّلم–وقاتلهم رسول اهلل 
بر ال أريد إال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن اهلل هو النافع الضار املد: فإن قال

 .منه، والصاحلون ليس هلم من األمر شيٌء، ولكن أقصدهم أرجو من اهلل شفاعتهم
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والذين اختذوا : )أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قول اهلل تعاىل: فاجلواب
 (.من دونه أولياء ما نعبدوهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى

 (.نا عند اهللويقولون هؤالء شفعاؤ : )وقوله تعاىل
واعلم أن هذه الشبه الثالث هي أكرب ما عندهم فإذا عرفت أن اهلل وضحها يف  

 ".كتابه وفهمتها فهما  جيدا  فما بعدها أيسر منها
 فماذا صنع هذا املالكي ؟ 
املشتمل على احلجج القاطعة من كتاب اهلل  -رمحه اهلل  -لقد برت كالم اإلمام حممد 

ه كفر من يتعلقون باألنبياء أو املالئكة ليبني أن اهلل قد حكم اليت بني اهلل يف كتاب
على من يدعو األنبياء أو املالئكة أو األوثان أو األولياء بالكفر والضالل فمن فـََعَل 

فعل هؤالء الكفار من نصارى ووثنيني ومن عرب وغريهم، ففعله كفر وشرك أكرب 
ه ال يكفر من فعل هذا الشرك حىت أن -رمحه اهلل  -ومع هذا فقد بني اإلمام حممد 

 .يبني له البيان الشايف ويقيم عليه احلجة
واإلمام منذ بدأ بالدعوة إىل اهلل وإىل إخالص الدين هلل قد بني ألهل جند أوال   

ولغريهم ثانيا  غاية البيان يف مؤلفاته ومراسالته ودروسه، فاستجاب من استجاب 
خ، ومن هنا يسمى هذا الصنف بأعداء وعاند من عاند وحارب، وألب على الشي

اهلل ألن هؤالء الضالني ال يرون أن القرآن ينطبق عليهم كما يرى ذلك هذا املالكي، 
 .وهذا ضالل عريض يرفضه الشرع والعقل

حنن ال نشرك بل نشهد أنه ال :على أن اإلمام حممدا  تنـزل مع هؤالء كاملسلِّم لقوهلم
شريك له وأن حممدا  ال ميلك لنفسه نفعا  وال يضر وال ينفع إال اهلل وحده ال 

 .اخل..ضرا  
تنـزل معهم يف هذه الدعوى الكاذبة أما غريه كالشوكاين والصنعاين وآل اآللوسي، 

فال يسلمون هلم هذه الدعوى، إذ واقعهم يكذهبم ويسوقون األدلة على كذهبم من 
 .واقعهم وأحواهلم
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 "هؤالء أن يكونوا مبتدعني فقط وأكرب أحوال … "يظهر من قول املالكي  -1
 .أنه ال يكفر من وقع يف الكفر والشرك حىت بعد قيام احلجة

هذا كالم يدل على هوى وعناد وجهل عريض ال يدري املسكني أنه هبذا : وأقول
 .اهلراء قد خالف الكتاب والسنة وأئمة اإلسالم وفقهاء املذاهب اإلسالمية

دة من كتب العقائد والفقه وحنكم على ومعىن دعواه هذه أن نلغي أحكام الر 
الصحابة والتابعني وعلماء اإلسالم بالظلم متابعة للخرافيني والروافض من أمثال هذا 

 .املالكي
انظر إىل حماماته عمن قتلهم حكام املسلمني بل قتلهم علي بن أيب طالب  -2

 . أهَل الردةوأحرقهم من الزنادقة، بل قتل الصحابة وعلى رأسهم اخللفاء الراشدون 
فهو يتهم العلماء وحكام املسلمني الذين كانوا يقتلون الزنادقة كالراوندية واخلرمية 

 .والباطنيني، وحيامي عن احلالج وأمثاله من الزنادقة
يتهم املسلمني بأهنم ال يغارون على اإلسالم وال يعملون بأحكامه وإمنا ينطلقون يف 

سياسية وهذا أسلوب الروافض والعلمانيني  قتل املسلمني عند املالكي من منطلقات
يف الطعن يف العلماء ويف حكام بين أمية وبين العباس حقدا  على اإلسالم وتشويها  

 .ألهله
 قاتلهم اهلل أىن يؤفكون. 
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 ين دفاعه المغلف عن الباطنية العبيدي 
 

عن الفاطميني ( )20ص)أيضا  قوله  :امللحوظة السادسة والعشرون: "قال المالكي 
فلما أظهروا خمالفة . بنو عبيد القداح الذين ملكوا املغرب ومصر يف زمان بين العباس

الشريعة يف أشياء دون ما حنن فيه أمجع العلماء على كفرهم وقتاهلم وأن بالدهم بالد 
أهـ مث قال (.مون حىت استنقذوا ما بأيديهم من بلدان املسلمنيحرب وغزاهم املسل

 :معلقا  
وهذا أيضا  غري صحيح فاحلرب بني األيوبيني والفاطميني حرب سياسية حبته  :أقول"

 .ال دخل للدين هبا
وكانت البدع يومها يف كل مكان يف دولة بين العباس يف العراق وحتت حكم صالح 

اخل كان الوضع يف العامل اإلسالمي ..الفاطميني يف مصرالدين يف مصر والشام وعند 
 !يومها كالوضع يف عهد الشيخ حممد متاما  

وجاء صالح الدين مددا  للفاطميني من آل زنكي، مث استوىل، والبد أن يستخدم 
الفاطميون واأليوبيون الدين سالحا  يف املعركة  كما يفعل حكام العرب اليوم فاألمر 

البد أن تظهر كل دولة أن حرهبا لآلخرين دينية وليست سياسية ليس فيه غرابة، 
وقد بدأ استخدام الدين خلدمة السياسة من أيام . حىت تستجيش معها الغوغاء

 .(3)الدولة األموية، من عهد معاوية حتديدا  

                              
ة معاوية صحايب جليل وإمام عادل فكيف تفرتي عليه هذه الفرية اليت ال يتفوه هبا إال الزنادق( 3)   

والروافض احلاقدون على أصحاب رسول اهلل كيف تسوي بينه يف األهداف وبني الباطنيني  العبيديني 
وكيف تسوي بين أمية الذين أعز اهلل هبم اإلسالم والعباسيني وإن كانت عندهم أخطاء بالباطنيني الذين 

  . تدافع عنهم بأسلوب ماكر
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ية فلن يعدموا مدافعني عنهم وناشرين أما الفاطميون أو العبيديون الهتمين التسم
لفضائلهم، بل أسوأ الفاطميني وهو احلاكم بأمر اهلل الذي اهُتم بالزندقة والكفر ومع 

 ".ذلك فقد دافع عنه بعض العلماء واملؤرخني 
 ما يؤخذ عليه في هذا الكالم

 : -رمحه اهلل-ستظهر املآخذ عليه بعد نقل كالم اإلمام حممد 
بنو عبيٍد القداح : ويقال أيضا  (" 20ص)يف كشف الشبهات : قال اإلمام حممد

الذين ملكوا املغرب ومصر يف زمان بين العباس، كلهم يشهدون أن ال اله إال اهلل وأن 
حممدا  رسول اهلل، ويّدعون اإلسالم،ويصلون اجلمعة واجلماعة، فلما أظهروا خمالفة 

على كفرهم وقتاهلم، وأن بالدهم الشريعة يف أشياء دون ما حنن فيه، أمجع العلماء 
 ".بالد حرب، وغزاهم املسلمون حىت استنقذوا ما بأيديهم من بلدان املسلمني

 :التعليـــق
ومل يعبأ مبا حكاه "وهذا مل يصح : " مل يسلم املالكي  مبا ذكره الشيخ فقال-3

 .اإلمام من إمجاع العلماء على كفر  العبيديني وقتاهلم
قد نسبهم إىل جدهم عبيد القداح اليهودي، فلم  -رمحه اهلل-أن اإلمام حممدا  -4

يعجب املالكي  هذا فوصفهم بالفاطميني رمزا  منه إىل إميانه بصحة نسبهم إىل 
مراغمة لإلمام حممد وأهل  فاطمة فهم عنده هامشيون من ذرية سيد املرسلني 

حق باخلالفة من غريهم كما هو معتقد غالة الشيعة وكما هي السنة ويرمز إىل أهنم أ
 . مسالكهم يف دس عقائدهم

كلهم يشهدون أن ال إله إال اهلل وأن : قوله" حذف من كالم اإلمام حممد -1
 .حممدا  رسول اهلل ويدعون اإلسالم ويصلون اجلمعة واجلماعة

 فلماذا حذف هذا الكالم ؟  
وصف به املرتدين واملنافقني من إعالن الشهادتني  ألن اإلمام حممدا  وصفهم مبا

والصالة وغريها من شعائر اإلسالم، مث هم مع ذلك مرتدون ومنافقون، فشغب عليه 
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بأنه ميدح املنافقني واملرتدين بل وكفار قريش ويفضلهم على املسلمني، فلماذا حذف 
 .هذا الكالم وهو على منهجه مدح للكفار واملرتدين واملنافقني ؟

الظاهر أنه خيالف إمجاع املسلمني على كفرهم وأنه يراهم من أهل البيت وأحق 
باخلالفة وأن وصفهم بأهنم يشهدون أال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول وأهنم يصلون 
اجلمعة واجلماعة قليل يف حقهم، وأن العلماء ومنهم اإلمام حممد قد ظلموهم يف 

 . داح اليهوديتكفريهم ونسبتهم إياهم إىل عبيد الق
لقد عجز عن الدفاع عنهم وعن التصريح مبا يعتقده فيهم ألنه خشي إن ذكر هذا 
الكالم يف وصفهم، ومل يشغب على اإلمام كما  شغب عليه يف الكفار واملنافقني 

واملرتدين أن ينتبه الناس لعدم شغبه فحذف هذا الكالم لتنصرف األنظار عن سوء 
 .يد القداح اليهوديالظن به ومبعتقده يف بين عب

انظر كيف سوى بني األيوبيني وعلى رأسهم صالح الدين األيويب البطل اجملاهد  -2
الذي شهد له التاريخ واملسلمون بأنه مسلم صادق جماهد وبني من شهد عليهم 
املسلمون والتاريخ بالكفر والزندقة واحلقد على اإلسالم واملسلمني واجملازر الرهيبة 

 .يف حق املسلمنياليت ارتكبوها 
لقد شهد املسلمون والتاريخ لصالح الدين بأنه خملص وقائد إسالمي فذ، وقف 

نفسه على اجلهاد يف سبيل اهلل فواجه الصليبيني يف القدس والشام، فهزمهم وطهر 
أرض اإلسالم من أرجاسهم كما واجه العبيديني الباطنيني فطهر مصر من أرجاسهم 

فع راية السنة وأظهر شعائر اإلسالم وقضى على وظلمهم وعسفهم وتأهلهم، ور 
 . مظاهر اإلحلاد والزندقة

انظر كيف أخفى كل هذا وسواه بالباطنيني يف الغاية وأهنا سياسة  حبته وإمنا صالح 
الدين شأنه شأن احلكام العرب املعاصرين الذين يتظاهرون بأن حرهبم دينية وهم 

ميين مثال  ومصطفى أتاتورك وأمثاهلما بعيدون عن ذلك، ومل يذكر حكام العجم كاخل
ألغراض ال يصعب إدراكها وعلى كل حال فهو يدافع عن العبيديني بطريقة ماكرة 
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مث قد ال يعجزه وجود من يدافع عن العبيديني من الزنادقة والروافض ومن ينخدع هبم 
ء من ضعفاء املؤرخني الذين قد يأخذ بأقواهلم ويرتك يف الوقت نفسه إمجاع علما

املسلمني املعتربين الذين عاصروهم وعرفوا كفرهم وزندقتهم، واملبطل ال يعوزه أن جيد 
 .مثل خيوط العنكبوت من األباطيل فيتعلق هبا

بل أسوأ الفاطميني وهو احلاكم بأمر اهلل الذي اهُتم بالزندقة والكفر ومع : )قوله -2
 (.ذلك فقد دافع عنه بعض العلماء واملؤرخني

لكالم فيه تلبيس وإيهام أن احلاكم وحده من بني العبيديني رمي هذا ا :أقول
بالزندقة واألمر خبالف ذلك، فإن احلكام العبيديني كلهم من أوهلم إىل آخرهم جيزم 
 .العلماء بفساد مذهبهم وزندقتهم بدءا  بأصلهم عبيد اهلل الذي تسمى زورا  باملهدي

هو عبيد اهلل أبو : املهدي وذريته: )(32/323)قال الذهيب يف سري أعالم النبالء(3)
حممد أول من قام من اخللفاء اخلوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا اإلسالم وأعلنوا 

 .بالرفض وأبطنوا مذهب اإلمساعيلية وبثوا الدعاة يستغوون اجلبلية واجلهلة
حممد  أنا عبيد اهلل بن: "وادعى هذا املدبر أنه فاطمي من ذرية جعفر الصادق فقال

أنا : بل قال: وقيل. بن عبد اهلل بن ميمون بن حممد بن إمساعيل بن جعفر بن حممد
مل : وقيل. عبيد اهلل بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق

: وقيل. سعيد بن احلسني: وقيل. سعيد بن أمحد: يكن امسه عبيد اهلل، بل إمنا هو
 (.والد ديصان الذي ألف يف الزندقةمن أ: وقيل. كان أبوه يهوديا  

ذكر القاضي عبد اجلبار (:)32/324)وقال الذهيب يف سري أعالم النبالء( 4)
العنوا الغار وما حوى، : املتكلم أن القائم أظهر سب األنبياء وكان مناديه يصيح

وأباد عدة من العلماء، وكان يراسل قرامطة البحرين ويأمرهم بإحراق املساجد 
 . (واملصاحف

، واقرأ حملة عن معتقدهم وأصوهلم (32/322،323)انظر بالغاهتم السبعة يف السري 
 (.32/328)يف سري أعالم النبالء
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وقد أمجع علماء املغرب على حماربة آل (: "32/322)وقال الذهيب يف السري( 1)
عبيد ملا شهروه من الكفر الصراح الذي ال حيلة فيه، وقد رأيت يف ذلك تواريخ عدة 

 ". دق بعضها بعضا  يص
واقرأ ما بعد هذه الصفحة يف بيان كفر العبيديني، وانظر تاريخ ابن 

وفيه ذكر وفاة احلاكم وقد دافع خطأ  عن نسبهم بناء على رأيه ( 2/1003)خلدون
 .ال على األدلة والرباهني، ومع ذلك مل يدافع عن عقيدهتم

بوة للقاضي عبد اجلبار اهلمذاين تثبيت دالئل الن: واقرأ أخبارهم يف املصادر التالية
، واإلمساعيلية تاريخ (384للدكتور سهيل زكار،ص)، وأخبار القرامطة(003ص)

، والبيان املعرب يف أخبار األندلس (344ص)وعقائد للشيخ إحسان إهلي ظهري
 (.  303-328ص)واملغرب
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 دفاعه عن أهل البدع واألهواء مع طعنه الشديد في 
 وفي أهل السنة والتوحيداإلمام محمد 

 
وأنا أذكر لك : )39ويقول ص : امللحوظة الثالثة عشرة(: "30ص)قال املالكي

 .أهـ...(!!.أشياء مما ذكر اهلل يف كتابه جوابا  لكالم احتج به املشركون يف زماننا علينا
أقول يا ترى من هم هؤالء املشركون الذين يغوصون يف أدلة الكتاب والسنة : مث قال

أليسوا علماء خمتلفني معه يف دعوى كفر خمالفيه من ! ؟...فصاحة وعلم وحججمع 
خصوم )علماء وعوام؟ ال ريب أن هذا فيه تكفري صريح للمخالفني له ممن نسميهم 

وهذا ظلم، ألن الشيخ كان يرد ( !! أعداء اإلسالم)أو ( أعداء التوحيد)أو ( الدعوة
ركني،وهذه رسائله وكتبه ليس فيها على مسلمني ومل يكن يرد على كفار وال مش

تسمية ملشرك وال كافر وإمنا فيها تسمية لعلماء املسلمني يف عصره كابن فريوز، 
ومربد التميمي، وابين سحيم سليمان، وعبد اهلل ابن عبد اللطيف، وحممد بن 

سليمان املدين، وعبد اهلل بن داود الزبريي، واحلداد احلضرمي، وسليمان بن عبد 
وابن عفالق، والقاضي طالب احلميضي، وأمحد بن حيي، وصاحل بن عبد  الوهاب،

 (!!"املشركون يف زماننا)اهلل، وابن مطلق،وغريهم من العلماء الذين يطلق عليهم 
 :التعليــــق

إن هؤالء املذكورين لو حصل من الشيخ تكفري أحد منهم فلن يكون ذلك منه  -3
حلجة عليه كما أسلفنا أنه ال يستحل التكفري إن شاء اهلل إال بعد التأكد من قيام ا

 .إال بعد قيام احلجة على خصومه وبعد عنادهم
نقول للمالكي سّم لنا اآلن من يصف هؤالء بأهنم مشركون بعد أن عفت  -4

آثارهم وأمخد اهلل ذكرهم يف هذه الدنيا فال يعرفهم أو بعضهم إال املتخصصون 
 .املنقبون
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وأتباعه على أساس اجلهل واهلوى وعلى أسس اخلوارج هل تكفري اإلمام حممد  -1
 .أو على العلم والبصرية ويف ضوء الكتاب والسنة وعلى أسس أهل السنة واجلماعة

هل مثل هؤالء الذين مسيتهم يصح شرعا  أن يوصفوا بأهنم علماء ؟ وهل هم  -2
؟ وهل هم من علماء  اهلل من عباده العلماء إمنا خيشى  ممن قال اهلل فيهم 

التوحيد الذي جاء به الرسل ونزلت به الكتب وشرع من أجله اجلهاد أو هم علماء 
سوء وأهل أهواء وفجور يف خصومتهم يدافعون يف هذه اخلصومة عن الشرك 

 والضالل والبدع ؟ 
يسم من ذكرت يف هذا الكتاب الذي اخرتته للهجوم عليه، أن اإلمام حممدا  مل  -2

 .فلماذا تثري هذه األمساء وقد اندثر ذكرهم وعفا عليهم وعلى أمسائهم الزمن
 هل اإلمام حممد كّفر هؤالء مجيعا  وأين كفرهم ؟  -0
حنن واثقون أنه لو كفر أحدا  منهم فال يكفر إال حبجة ومن خاصمه يف حياته  -2

 .يه احلجةفقد أقام عل
هؤالء الذين مسيتهم كما قلنا ال يعرفهم إال النادر من املتخصصني الذين  -8

يعلمون ما عندهم من العداوة واحلرب على التوحيد وأهله والصد عن سبيل اهلل 
ودينه العمل الذي يشبه أعمال اليهود الذين يعرفون احلق مث يعادون أهله وحياربونه 

 .هموأهله بكل وسيلة خبيثة متكن
أضرب بعض األمثلة  لبيان نوعيات هؤالء وأمثاهلم اليت ينافحون عنها ويدعون  -9

 .إليها وحياربون اإلمام حممدا  من أجلها
وينبغي اليوم يف هذا الوقت من احلوادث اليت حدثت يف الثلم يف الدين : قال احلداد

به ينبغي له أن إن االستغاثة شرك فالعامل واملقتدى :" باعتقاد العامة قول البدعي
نقال  عن دعاوى املناوئني ( 00ص)مصباح األنام " يظهر االستغاثة ليقتدي به 

 .إعداد عبد العزيز بن حممد بن عبد اللطيف( 302ص)
 :ويقول عبد الرحيم الربعي يف مدح البجلي واحلكمي
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 ويد من األيدي اليت بنت السمـا لكما حيمل عرش ربك مهة  
 فلـيس شيء خيفى عنكـمــا ـودوحييط سركما الوجـ  

 .وديوان الربعي مقدس عند كثري من أهل اليمن وهو مليء بالشرك والضالل
 :ويقول املرغين

   
 يسبح الكون تسبيحا  إلجاللـي وكنت عني وجود القدس يف أزل      

 الكل يف سعيت مستهلك بالـي     فالعرش والفرش واألكوان أمجعها
 فإمنا هو من مين وأفضالـــي    عاوكل فضل مسا لكون مرتــف

 
فانظر كيف يدعي أنه هو اهلل وأن الكون يسبح إلجالله وتعظيمه وأن كل النعم يف 
هذا الكون إمنا هي من منِّه وأفضاله وكم له من األتباع يؤمنون هبذا اإلحلاد إىل يومنا 

 .هذا يف السودان
ينعق بأبيات شركية مغرقة  وهذا أحد رؤوس الضالل والشرك وهو الشيخ أمحد اخلامي

 :يف الضالل يف مدح نفيسة بنت احلسن املدفونة يف مصر فيقول فض اهلل فاه
 فاقصد محى بنت الكرام الطاهـرة  ياصاح إن رمت احلياة الفاخرة 

 أسرارها بني اخلـالئق ظاهــرة  ذات الكرامات املعظمة الـيت 
 لك ناصــرةأذكر مصابك تلقها    وهبا تـوصل واحتـم جبوارها

 مغيـثة امللهوف مشس الدائــرة  فهي املنجية الشباب من العذاب
 جربت بتيسري املعايش خاطــرة  كم جاءها ذو فاقة يرجـو الغىن
 فعـلى الدوام لزائريها حاضــرة  فاغنـم وسل مبقامها تعط املـىن
 بتأدب ما تشـتهيه ونادها ياطاهرة  وادخل وطف واسعى وســل 

 مستعطفا  أهل القلوب العامــرة  مستغيثا  الئـذا  أين قصدتـك 
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 أو أن يعود بصفقة هي خاســرة  حاشا وكال أن يضام نزيـلكم
 أبغى النـدى من وكف كف عاطرة          يا كعبة األسرار جئتك الئـذا    

 عبد ضعيف احلال يدي قاصــرة  يا أم قاسـم الغـياث فإنـين
 معـني قط عيين ساهــرة ما يل  دنف ومسـكني مهني عابـر

 جاها  سوى ذي املعجزات الظاهرة  يا بنت طه أنقذي من مل يـجد
ــرة  املصطفى اهلادي البشري حمـمد   من يرجتـي كل األنام مآثـ

 واآلل والصحب النجوم الزاهــرة          صلى عليـه اهلل ما بـدر زها  
 ح إن رمت احلياة الفاخــرةيا صا           أو ما استغاث اخلامي أمحد قائال    
للشيخ ( -صلى اهلل عليه وسّلم–نور األبصار يف مناقب آل بيت النيب املختار )

 (.431ص)مؤمن بن حسن الشبلنجي  
 :انظر إىل هذا الشرك العظيم

الذي يقصد احلياة الفاخرة فليقصد محى نفيسة اليت ال متلك لنفسها نفعا  وال  -3
 ".قل ال أملك لنفسي نفعا  وال ضرا  " ه ربه ضرا  فهذا رسول اهلل يقول ل

 .يؤكد االحتماء جبوارها ويعتقد أهنا متلك النصر ملن حيتمي جبوارها -4
وهي متلك صفة اإلنقاذ والنجاة للشباب من العذاب ولعله يقصد أهنا متلك  -1

 .ذلك يف الدنيا واآلخرة وهذه من صفات اهلل وخصائصه
 .ن صفات اهلل وخصائصهوهي مغيثة امللهوف وهذه م -2
 .وهي مشس الدائرة وال يبعد أن الرجل من مقدسي الشمس والكواكب -2
ويدعي أنه قد جاءها الكثري من أهل الفاقة فجربت خواطرهم بتيسري العيش  -0

 .هلم وهذه من صفات اهلل وخصائصه
م وحيث أهل الضالل أمثاله على االغتنام والسؤال مبقامها يريد أهنا حتقق هل -2

 . مطالبهم مهما كانت
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ويعد اخلرافيني من أمثال من يدافع عنهم املالكي بنيل ما يتمنونه ألهنا على  -8
 .الدوام حاضرة مثل رب العاملني

ويدعو إىل عبادهتا والطواف والسعي حول قربها وسؤاهلا كل ما يشتهيه  -9
 .السائلون من أمور الدنيا والدين

مها كما يتذلل وخيضع لرب العاملني فيقول يف ندائه ويأمر بندائها والتذلل أما -30 
 .إين قصدتك مستغيثا  الئذا  مستعطفا  فهي املالذ املستغاث به دون رب العاملني

وينـزهها أن يضام نزيلها أو يعود بصفقة خاسرة ألهنا متلك اخلزائن وتعطي من  -33
 .تشاء
ودنف ومسكني ومهني  ويتذلل هلا فيقول بأنين عبد ضعيف احلال يدي قاصرة -34

وعابر ماله معني قط حىت رب العاملني فقد نسيه وأنزل ذله ومسكنته ودنفه وعونه 
بنفيسة املسكينة اليت ال متلك لنفسها مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض ونسى 

هذه النوعيات هي . رب العاملني، فهل وصل الكفار يف الشدائد إىل مثل هذه احلال
تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وهي اليت دافع عنها خصوم  اليت حاربت ابن

ويدافع عنهم املالكي وهذه   -رمحه اهلل -هؤالء األئمة وال سيما اإلمام حممد 
النوعيات موجودة يف العامل اإلسالمي ومنهم الربيلوية يف اهلند وباكستان وبنجالدش 

 .ميثلون أكثرية املسلمني فيها
العربية يف مصر والسودان ودول أفريقيا تيجانية ومرغنية وبرهانية وموجودة يف البالد 

وقادرية وشاذلية وحيتاجون إىل من يدعوهم إىل دين اهلل احلق ويرشدهم إىل صراطه 
املستقيم ويبذل اجلهود إلخراجهم من ظلمات الضالل إىل نور التوحيد ال إىل من 

 . يدافع عنهم ويتباكى هلم
م ونشرتط قيام احلجة عليهم ألهنم ال جيدون من ينبههم بل وحنن رغم هذا ال نكفره

ال جيدون يف الغالب إال من يصدهم عن سبيل اهلل ويدافع عن ضالهلم من أمثال 
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املالكي وكم هلؤالء املضللني من الكتب اليت حتمل هذا الضالل الذي عرضنا منه 
 .   قطرة من حبر

 :-صلى اهلل عليه وسّلم– ويقول الديبعي يف مولده الذي ميدح رسول اهلل
 يا كرمي الوالـدين            من رأى وجهك يسعد

 وردنا يوم النشـور حوضك الصايف املربد
 والذنوب املوبقات أنت غفار اخلطايـا

 ومقيل العثــرات أنت ستار املسـاوى
 يا رفيع الدرجـات يا ويل احلسنــات
 واغفر عين السيئات كفر عين الذنــوب

 مستجيب الدعوات أخفــىعامل السر و 
 (381-384ص( )الشيخ حممد بن عبد الوهاب جمدد القرن الثاين عشر)كتاب

سبعا  من خصائص  -صلى اهلل عليه وسّلم–انظر إىل هذا الكفر لقد أعطى النيب  
 .اهلل يف ربوبيته وعظمته وجالله

ر حب فهل الديبعي جيهل هذا أو هو يريد أن ينشر اإلحلاد يف املسلمني حتت ستا
 .-صلى اهلل عليه وسّلم–الرسول 

أرأيت لو مسع رسول اهلل وأصحابه مثل هذا اإلطراء العدمي النظري فماذا سيقولون ملثل 
 .           هذا الضال الغايل إنه سيستتاب فإن تاب وإال قتل قتل املرتدين

فري وقد استمر علماء الدعوة بعده يف تكفري أو تبديع يصل للتك:"مث قال املالكي
يف عهد الدولة السعودية  –أخطأوا ومل يكفروا  –لعدد آخر من علماء املسلمني 

الثانية  كابن سلوم و عثمان بن سند وابن منصور وابن محيد وأمحد بن دحالن 
 .وداود بن جرجيس وغريهم... املكي

 أخطأوا ومل –ويف القرن الرابع عشر اهلجري استمر تكفرينا وتبديعنا لعلماء معاصرين 
كالكوثري والدجوي، وشلتوت، وأيب زهرة، والغزايل، والقرضاوي،   –يكفروا 
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والطنطاوي، والبوطي، والغماري، والكبيسي، وغريهم، ولو نستطيع لقلنا عنهم 
 !!  وقد قيل ( املشركون يف زماننا)

، (3)ومن املؤسف أنه ال يوقف تكفرينا وتبديعنا لآلخرين إال السلطة أو العجز
أن الواجب أن يكون مع ! ولوالمها ملا أبقينا أحدا  إال وصمناه بكفر أو بدعة مكفرة 

هذا التورع عن التكفري والتبديع من العلماء ال من احلكام، وال وقت العجز، ألن 
العلماء يعرفون عظمة حق املسلم وحترمي دمه وماله وعرضه، فهي آخر ما أوصى به 

صلى )يف حجة الوداع، فهذه اخلطبة اليت بثها النيب ( صلى اهلل عليه وآله وسلم)النيب 
يف مائة ألف من املسلمني حيفظها بألفاظها العلماء ال احلكام، ( وآله وسلماهلل عليه 

 ". فكان األوىل واألجدر هبم حفظ ورعاية هذه الوصية النبوية الكربى

                              
طل، هات تكفري هؤالء ومن كفرهم، فالعلماء يف هذه البالد مكرمون حمرتمون وليس هذا كالم با( 3) 

هناك أي حجر عليهم حسي أو معنوي وفتاواهم تصدر مبقتضى الشريعة اإلسالمية ومنها التبديع 
 .والتكفري

لغاءها  والتكفري والتبديع وارد يف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل بشروطهما فمن ألغاها أو أراد إ
فهو مناهض لتشريع اهلل عز وجل وكفاه ذلك ضالال  وخزيا  فإذا رأيت العلماء ال يكفرون فالنا  وفالنا  

 .فسبب ذلك التثبت والتورع عن التكفري لعدم توفر الشروط ولوجود املوانع ال خوفا  وال عجزا  
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حكمه على اإلمام محمد وعلى  أهل السنة بأنهم أشد من الخوارج 
تكفيراا ومدحه الماكر لثورة الخميني ودفاعه الماكر عن سيد قطب 

 ف قضية التكفير عنهوصر 
 

بل إن بقايا اخلوارج أنفسهم يف األزمنة املتأخرة ال أظن (:" 40-39ص)قال يف 
وأتباعه بفتاوى  -رمحه اهلل -أهنم كفروا العوام أو استحلوا دماءهم، كما فعل الشيخ 

 .منه  يف العلماء والعوام
شر بدافع فساحمه اهلل وغفر له فقد زرع خريا  كثريا  لكن شابه شيء من ال

احلماس،فأما اخلري فقضاؤه على كثري من البدع واخلرافات لكنه بالغ حىت وصل للغلو 
 .املذموم

كان هذا   –بعد فضل اهلل  –كيف ننقد منهج الشيخ وبفضله : وبعض األخوة يقول
 !الوطن اإلسالمي الكبري ؟

لن هذا ال شك من احملاسن الكربى للشيخ، وقد ذكرناها يف املقدمة، و : نقول
ملا [ 42]ينساها له املخلصون من الناس، فرمبا لوال دعوته وقتاله لسكان اجلزيرة 

مجال )توحدوا من اخلليج إىل البحر األمحر، ومن جنوب الشام إىل اليمن، لكن 
، فالنتائج قد تكون مجيلة مع بنائها على مقدمات (النتيجة ال يعين صحة املقدمات

 .ريهمناقصة  وهذا يعرفه أهل املنطق وغ
فثورة اخلميين مثال  كانت نتيجتها مجيلة من إزالة العلمانية التغريبية من دولة إيران، 
لكن هذه النتيجة ال يعين عدم نقد اخلميين ومغاالته، وكذلك لو قام أحد اخلوارج 

 .وكوَّن دولة فإّن حسن النتيجة ال يعين صحة املنطلقات
السارق بدال  من قطع يده، فال بد أن وهذا أيضا  مثلما لو قام أحد احلكام بقتل 

تقل السرقة وعندئذ يأيت املثين على هذا احلاكم ليصف النتيجة اجلميلة من قلة 
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ولكن فعل احلاكم هنا كان خالف النصوص الشرعية، .... !! السرقة أو انعدامها
وال بد يوما  ما أن يكون لفعله هذا آثار سلبية، ألن شريعة اهلل كاملة وليس فيها 

 .حكم شرعي إال وهو وسط بني تطرفني
وكذلك لو قام أحد احلكام بقطع يد كل من قطع إشارة املرور أو جتاوز السرعة 

يف درجة تعجب منها الدول ! فال بد أن ينضبط املرور وتنعدم الوفيات !! القانونية 
 وأنه كان قرارا  حكيما  وأن!! ويأيت من يثين على نتائج هذا القرار ! املتحضرة 

وقل عدد !! وفاة فقط ( 32)الوفيات اتخفضت من ستة آالف  يف السنة إىل 
 !! حالة فقط  80اجلرحى واملعاقني من مائة ألف يف السنة إىل 

وماذا سيسببه على املدى ! لكن ما رأيكم يف شرعية هذا القرار شرعا  وقانونا  ؟
 .التاريخ والقانوننياإلجابة معروفه للعقالء من علماء الشريعة وعلماء !  الطويل؟

وكذلك قتال املسلمني ال جيوز جملرد وجود بدع وخرافات، ألن القتال ال جيوز إال 
 .بنص شرعي، أما بال نص فارتكابه أسوأ من تلك البدع واخلرافات

رمبا لو مل يقاتل املسلمني واكتفى مبراسلة العلماء حيثهم  -رمحه اهلل  -والشيخ حممد 
رمبا لو فعل هذا لتجنبنا مآسي التكفري من ذلك الزمن إىل على الدعوة إىل اهلل، 

عصرنا هذا الذي يعتمد فيه املكفرون على فتاوى الشيخ وعلماء الدعوة يف تكفري 
 .املسلمني

كالمه ما ( متشابه)وإن كان سيد قطب رمحه اهلل قد بالغنا يف نقده ألننا وجدنا يف  
كالمه ال ( صريح)دنا التكفري يف قد وج( كذا)يوحي بالتكفري، فإن الشيخ حممد 

 ! فجعلنا سيد قطب كبش فداء ألنه ليس له أنصار عندنا وللشيخ أنصار ! متشاهبه
وهذا ليس من أخالق طالب العلم الذي يقول احلق ولو على نفسه، وال حيمل 

 .املسؤولية األبرياء
يف كتبه وهذا يدعونا لنقد عبارات الشيخ مع االعرتاف بفضله علينا، لكن الضرر 

وإن رآه البعض يسريا  فإنه يف الوقت نفسه خطري واملشكلة الكربى عندنا أن فتاوانا 
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اليوم يف التكفري ختالف الشيخ متاما ، لكننا جنرب الناس على اإلميان بفتاوى الشيخ 
واليت ( إرجائية)اليت حتمل توسعا  يف التكفري، واإلميان بفتاوانا اليت كان يراها الشيخ 

وهذا مجع بني املتناقضات ! فتاوى خصوم الشيخ  يف الرد على التكفري  تتفق مع
إن الشيخ اجتهد يف التكفري فأخطأ لزال كل هذا التناقض، ومل : ولو أننا قلنا[ 48]

رضي  -ينقص دين وال دنيا وال مكانة،  فالدين ال يهتز لتخطئة أمثال عمر وعلى 
أو ابن القيم أو الشيخ حممد ابن عبد ، فكيف يهتز لتخطئة ابن تيمية -اهلل عنهما 

 .الوهاب
مفيد وضروري، ألن ( جانب التكفري)وبيان أخطاء الشيخ حممد يف هذا اجلانب 

اجملتمع السعودي علماؤه وطالب العلم فيه تربوا على فتاوى الشيخ وعلماء الدعوة 
 ."الذين كانوا مييلون لتكفري املسلمني، والبد أن يتأثر بعضهم هبذا اجلانب

 :التعليــــق
أن اإلمام ال يكفر إال من قامت عليه احلجة ولقد جد وبالغ يف إقامة احلجة  -3

 .مبؤلفاته ورسائله ويدعم هذه الدعوة باحلجج والرباهني كما هو معلوم وشائع ومتواتر
تكفري من قامت عليه احلجة وقتاله بعد إقامة احلجة وعناده وحماربته من دعا  -4

ورسوله أمر جاء به الشرع؛ فالذي ينكر القيام بأحكام اهلل على الوجه إىل حتكيم اهلل 
الذي شرعه اهلل عدو هلل ولرسوله ولإلسالم واملسلمني معارض لشريعة اهلل معارض 

 .ألحكامه اليت ال يقوم اإلسالم إال هبا
كان فيمن كفرهم وقاتلهم اإلمام حممد، بشر كثري ممن ينكر البعث وكان   -1

اء يعرفون هذا وال يكابرون فيه وكان فيهم من عنده أكثر من مائة خصومه األلد
ناقض من نواقض اإلسالم ومع هذا مل يقاتلهم إال بعد إقامة احلجة ووضوح احملجة 

 . هذا الواقع ملا تردد يف قتال أهله -صلى اهلل عليه وسّلم–ولو واجه النيب 
طالن يف احلكم على قولك حبسن النتائج وفساد املقدمات باطل شديد الب -2

فساد املقدمات فاملقدمات صحيحة يف غاية الصحة قائمة على كتاب اهلل وسنة 
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رسوله وعلى سرية الصحابة الكرام وعلى رأسهم اخللفاء الراشدون وأما حسن النتائج 
 .الذي تعرتف به فما نشأ إال عن حسن املقدمات ومجاهلا وصحتها

ماهتا وال يف نتائجها فقد كان شاه إيران قد  ثورة اخلميين ليست حسنة ال يف مقد -2
كبح مجاح الرفض الغايل الذي هو شر من العلمانية فمنع سب أصحاب حممد  

وتكفريهم على املنابر ويف سائر وسائل اإلعالم ومن نتائج  -صلى اهلل عليه وسّلم–
 ثورة اخلميين إعالن هذا السب على املنابر وغريها من ميادين الشيطان ومل يقض

 .على العلمانية كما تدعي
من نتائج ثورة اخلميين انتشار الرفض يف العامل اإلسالمي بسبب النشاط  -0

الرافضي املتدفق الذي سنه اخلميين وشجعه سياسيا  واقتصاديا  وبكل ما أويت هو 
 .وأعوانه من قوة

ل احلرب املدمرة اليت شنها إشباعا  لطموحاته الرافضية يف االستيالء على دو  -2
 .اخلليج واحلرمني ورمبا سائر بلدان العامل اإلسالمي

فلقد تضاءلت العلمانية أمام نتائج هذه الثورة الرافضية ألن مقدماهتا فاسدة وال 
ينشأ عن الفساد إال الفساد فاعرتافك حبسن نتائج هذه الثورة إمنا هو اعرتاف 

 .بالرفض وتزيـني له
عن مقدمات ونتائج دعوة اهلل اليت هنض هبا  األمثلة اليت ضربتها بعيدة كل البعد -8

اإلمام حممد وأنصاره من آل سعود وغريهم فجزاهم اهلل خري اجلزاء على ما بذلوا من 
 .نصرة اإلسالم وجتديده عقيدة  ومنهجا  وتطبيقا  

دعواك أن كالم سيد قطب يف التكفري متشابه من املكابرة والسفسطة فتكفريه  -9
قائم على اهلوى وعلى منهج غالة اخلوارج واضح وضوح للمجتمعات اإلسالمية 

الشمس وكتابه الظالل مليء هبذا التكفري الواضح حىت إنه ليكفر بصغري اجلزئيات 
 .وتكفريه يف العامل واضح ال على طريقة الكتاب والسنة وطريقة السلف الصاحل
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اإلحلادية منافية وإمنا على طريقة غالة اخلوارج وأسوأ فهو ال يرى العقائد الشركية و 
 .لالإله إال اهلل وال يفكر يف إنكار هذه العقائد من قريب وال بعيد

أما تكفري اإلمام حممد فقائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل وقائم 
على التزام الشروط اليت اشرتطها علماء اإلسالم واستمدوها من كتاب اهلل وسنة 

املنتشر يف الساحة، فإمنا هو منطلق من كتابات سيد  رسوله وال عالقة له بالتكفري
 .قطب وكتابات املودودي ومدرستهما فافهم وال تغالط

لست بصادق يف "  لكن هذه النتائج ال يعين عدم نقد اخلميين" قولك  -30
حتسني النتيجة وال يف تظاهرك جبواز نقده فإن كنت صادقا  فوجه نشاطك لنقده 

 . ن حتارب اإلمام حممدا  ودعوته وأنصارهونقد عقائد الرفض بدل أ
قول باطل وسخيف " ما رأيكم يف شرعية هذا القرار شرعا  وقانونا  "قولك  -33

ودليل على الفوضى الفكرية اليت تعيشها كيف تسوي بني القوانني اجلاهلية وبني 
 .شريعة اإلسالم

واجهته جهل عندهم والقانونيون إذا استنكروا هذا القرار فإمنا ينطلقون من جهل مل
 .أضعافه فلماذا تقرهنم بعلماء شريعة اإلسالم

 اخل ".... وفتاوانا اليوم يف التكفري ختالف الشيخ متاما  "قولك  -34
قائم على اجلهل مبنهج السلف الذي قامت عليه دعوة الشيخ وأحكامه وقامت عليه 

نهج القطيب الذي فتاوى أتباعه وأحكامهم وقائم على املغالطة وعلى عدم إدراك امل
ختالفه إن كنت منصفا  وستدرك جهلك وظلمك يف دعوى التناقض واملخالفة للشيخ 

 .ومنهجه وأحكامه
لكننا جنرب الناس على اإلميان بفتاوى الشيخ اليت حتمل توسعا  يف "وقولك  -31

 ( ".إرجائية)التكفري واإلميان بفتاوانا اليت كان يراها الشيخ 
عوة يعلمون الناس العقائد الصحيحة واألحكام الشرعية الربانية قول باطل فعلماء الد

وحيذروهنم من التكفري باجلهل واهلوى الذي قام عليه منهج سيد قطب وأتباعه، 
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ووصف هذا املنهج العلمي القائم على الكتاب والسنة باإلرجاء إمنا نشأ عن اإلميان 
 .اهلل مبنهج سيد قطب اخلارجي ال عن منهج اإلمام حممد رمحه

 .فال تناقض إال يف أدمغة أهل الباطل والضالل
إذا عرف الناس أن الشيخ ال يكفر أحدا  إال بعد قيام احلجة وعرف  -32

أن الشيخ    -واحلمد هلل -املخلصون دينه وورعه وتثبته يف احلكم على الناس، أدركوا 
يصفوه بالتكفري كان مصيبا  يف أحكامه فال يضره أن حياربه الروافض واخلرافيون وأن 

فامليزان الصحيح كتاب اهلل وسنة رسوله وسرية أصحابه وتطبيقهم ال ميزان شياطني 
 .اإلنس واجلن

السلفيون واحلمد هلل ال يرون أن الدين يهتز لتخطئة أحد ولكنهم يرفضون  -32
إلصاق التهم الفاجرة سواء ضد الصحابة أو ضد علماء اإلسالم كائنني من كانوا 

ومن هنا يدافعون عن أئمة اإلسالم ومنهم ابن . الظلم ولو كان لكافر بل حياربون
 .تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب فافهم واعقل ذلك
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موافقات أئمة اإلسالم السابقين والالحقين من مختلف البلدان 
 والمذاهب لإلمام محمد في مواجهة الشرك والخرافات

 وموافقة غيرهم له في هذه المواجهات
 

يف كتابه القيم ( هـ240)قال أبو بكر حممد بن وليد الطرطوشي املتوىف سنة  -أوالا 
معلقا  على ( 302ـ 302ص)اليت من ضمنها البدع الشركية ( احلوادث والبدع)

قبل  -صلى اهلل عليه وسّلم–خرجنا مع النيب :حديث أيب واقد الليثي الذي قال فيه
درة يعكفون حوهلا وينوطون هبا حنني وحنن حديثو عهد بكفر وللمشركني س

اجعل لنا ذات ! يا رسول اهلل : فمررنا بالسدرة فقلنا. أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط
هذا كما ! اهلل أكرب: أنواط كما هلم ذات أنواط فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

نب ، لرتك"اجعل لنا إهلا  كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون : " قالت بنو إسرائيل
 ".سنن من قبلكم 

فانظروا رمحكم اهلل أينما وجدمت سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأهنا 
 واخلرق فهي ذات أنواط وينوطون هبا املسامري(3)ويرجون الربء والشفاء من قبلها

 ! "فاقطعوها 
العالمة شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل املعروف بأيب شامة الشافعي  -ثانيا 

هـ صاحب كتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث اليت من  002املتوىف سنة 
 (: 303-300ص )ضمنها البدع الشركية قال يف الكتاب املذكور 

 
 

                              
اخل، فهذه عقيدة القبوريني من وقت هذا اإلمام ... يرجون الربء والشفاء من قبلها: " تأمل قوله( 3)  

 .فكيف حاهلم بعده
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 (قبحةالبدع املست)فصل "

 :مث هذه البدع واحملدثات املستقبحة، تنقسم إىل قسمني
وقسم يظنه معظمهم . حمرمة وإما مكروهة: قسم تعرفه العامة واخلاصة أنه بدعة، إما

 .ـ إال من عصم ـ عبادات وقربا  وطاعات وسننا  
فال نطول بذكره، إذ كفينا مؤنة الكالم فيه، العرتاف فاعله أنه : فأما القسم األول

يس من الدين لكن نبني من هذا القسم ما قد وقع فيه مجاعة من جهال العوام، ل
النابذين لشريعة اإلسالم، التاركني لالقتداء بأئمة الدين من الفقهاء، وهو ما يفعله 

طوائف من املنتمني إىل الفقر الذي حقيقته االفتقار من اإلميان، من مؤاخاة النساء 
هم يف مشايخ هلم ضاّلني مضّلني، يأكلون يف هنار األجانب واخللوة هبن، واعتقاد

رمضان من غري عذر،ويرتكون الصالة، وخيامرون النجاسات، غري مكرتثني لذلك، 
أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مامل يأذن به  :فهم داخلون حتت قوله تعاىل

 .اهلل
 . وهبذه الطرق وأمثاهلا، كان مبادىء ظهور الكفر من عبادة األصنام وغريها

 :ومن هذا القسم أيضا  
ما قد عم االبتالء به من تزيني الشيطان للعامة ختليق احليطان والعمد، وسرج مواضع 

ن شهر بالصالح خمصوصة يف كل بلد، حيكي هلم حاك أنه رأى يف منامه هبا أحدا  مم
والوالية، فيفعلون ذلك، وحيافظون عليه مع تضييعهم فرائض اهلل تعاىل وسننه، 

ويظنون أهنم متقربون بذلك، مث يتجاوزون هذا إىل أن يعظم وقع تلك األماكن يف 
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قلوهبم، فيعظموهنا،ويرجون الشفاء ملرضاهم، وقضاء حوائجهم بالنذر هلا، وهي من 
 .(3)جربني عيون وشجر وحائط وح

كعوينة احلمى : مواضع متعددة  -صاهنا اهلل تعاىل من ذلك -مدينة دمشق ويف  
خارج باب توما، والعمود املخّلق داخل باب الصغري، والشجرة امللعونة اليابسة 

خارج باب النصر يف نفس قارعة الطريق سّهل اهلل قطعها واجتثاثها من أصلها، فما 
واه حممد بن إسحاق وسفيان ابن أشبهها بذات أنواط الواردة يف احلديث الذي ر 

 -رضي اهلل عنه-عيينة عن الزهري عن سنان بن أيب سنان عن أيب واقد الليثي 
 . وذكر بقية احلديث" إىل حنني -صلى اهلل عليه وسّلم– خرجنا مع رسول اهلل:"قال

هـ وكتبه مليئة  248املتوىف سنة  -رمحه اهلل  -شيخ اإلسالم ابن تيمية   -ً  ثالثا
والتوسل " ، "اجلواب الباهر "التوحيد وأنواعه وبيان الشرك وأنواعه ومن مؤلفاته ببيان 

، "والواسطة بني احلق واخللق"، "واالستغاثة يف الرد على البكري "، "والوسيلة 
 ".واقتضاء الصراط املستقيم"

ر يف كتابه ال واسطة بني اهلل وبني عباده يف جلب املنافع ودفع املضا -رمحه اهلل-قال 
وإن أراد بالواسطة أنه ال بد من واسطة :" من جمموعة التوحيد( 311-310ص )

يف جلب املنافع، ودفع املضار، مثل أن يكون واسطة يف رزق العباد، ونصرهم 
، فهذا من أعظم الشرك الذي كّفر اهلل (3)وهداهم، يسألونه ذلك، ويرجون إليه فيه

وا من دون اهلل أولياء وشفعاء،جيتلبون هبم املنافع، ويدفعون به املشركني، حيث اختذ
 . لكن الشفاعة ملن يأذن اهلل له فيها حق. هبم املضار

                              
انظر إىل عموم هذه الفتنة يف زمنه لكل بلد، واصغ لشهادته أهنم يعظمون القبور واألشجار ( 3)  

واألحجار واحليطان ويرجون منها الشفاء ويتقربون هلم بالنذور، أليست هذه أعمال شركية ال فرق بينها 
 .وبني أعمال املشركني األولني اليت ينكرها حىت اليهود والنصارى

 .كذا يف األصل( 3)  
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اهلل الذي خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث  :قال اهلل تعاىل
 . شفيع أفال تتذكروناستوى على العرش مالكم من دونه من ويل وال

وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم ليس هلم من دونه ويل وال  :وقال تعاىل
وذكر به أن تبسل نفس مبا كسبت ليس هلا من دون اهلل ويل  :وقال تعاىل. شفيع

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف :، وقال سبحانهوال شفيع
الوسيلة أيهم أقرب  أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم. الضر عنكم وال حتويال

قل ادعوا الذين :، وقالويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا  
زعمتم من دون اهلل ال ميلكون مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض وما هلم فيهما 

 .وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له. هم من ظهريمن شرك وماله من
كان أقوام يدعون املسيح والعزير واملالئكة،فبني اهلل هلم : وقالت طائفة من السلف

أن املالئكة واألنبياء ال ميلكون كشف الضر عنهم وال حتويال ، وأهنم يتقربون إىل اهلل 
ما كان لبشر أن يؤتيه اهلل الكتاب  :وقال تعاىل. ته وخيافون عذابهويرجون رمح

واحلكم والنبوة مث يقول للناس كونوا عبادا  يل من دون اهلل ولكن كونوا ربانيني مبا  
ربابا  كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أ

، فبني سبحانه أن اختاذ املالئكة والنبيني أربابا   أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
كفر، فمن جعل املالئكة واألنبياء وسائط، يدعوهم ويتوكل عليهم، ويسأهلم جلب 

لوب، وتفريج املنافع ودفع املضار، مثل أن يسأهلم غفران الذنب، وهداية الق
وقالوا اختذ  :الكروب، وسد الفاقات، فهو كافر بإمجاع املسلمني وقد قال تعاىل

يعلم ما . الرمحن ولدا  سبحانه بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
يته مشفقون ومن بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من خش

 :، وقال تعاىليقل منهم إين إله من دونه فذلك جنزيه جهنم كذلك جنزي الظاملني
لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا  هلل وال املالئكة املقربون ومن يستنكف عن 

وقالوا اختذ الرمحن ولدا    :، وقال تعاىلإليه مجيعا   عبادته ويستكرب فسيحشرهم
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أن . تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا  .لقد جئتم شيئا  إدا  
كل من يف السموات واألرض إن  . دعوا للرمحن ولدا  وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا  

، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا  . لقد أحصاهم وعدهم عدا  . إال آيت الرمحن عبدا  
 :وقال تعاىل

  اهلل ويعبدون من دون اهلل ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند
سبحانه وتعاىل عما . قل أتنبؤون اهلل مبا ال يعلم يف السموات وال يف األرض

وكم من ملك يف السموات ال تغين شفاعتهم شيئا  إال من  :، وقال تعاىليشركون
من ذا الذي يشفع عنده إال  :، وقال تعاىلبعد أن يأذن اهلل ملن يشاء ويرضى

وإن يردك خبري . وإن ميسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو :، وقال تعاىلبإذنه
وما . ما يفتح اهلل للناس من رمحة فال ممسك هلا :، وقال تعاىلال راد لفضلهف

قل أفرأيتم ما تدعون من دون اهلل إن  :، وقال تعاىلميسك فال مرسل له من بعده
أرادين اهلل بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادين برمحة هل هن ممسكات رمحته قل 

 ... ، ومثل هذا كثري يف القرآنحسيب اهلل عليه يتوكل املتوكلون
ني امللك ورعيته، حبيث ومن أثبتهم وسائط بني اهلل وبني خلقه، كاحلجاب الذين ب

يكونون هم يرفعون إىل اهلل حوائج خلقه، فاهلل إمنا يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، 
فاخللق يسألوهنم وهم يسألون اهلل، كما أن الوسائط عند امللوك يسألون امللوك 

احلوائج للناس لقرهبم منهم، والناس يسألوهنم أدبا  منهم أن يباشروا سؤال امللك، أو 
طلبهم من الوسائط أنفع هلم من طلبهم من امللك، لكوهنم أقرب إىل امللك من ألن 

 . الطالب للحوائج



 دحر افتراءات أهل الزيغ و االرتياب             
      

200 

جيب أن يستتاب، فإن تاب  (3)فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك
 .وإال قتل، وهؤالء يشبهون اهلل، شبهوا املخلوق باخلالق، وجعلوا هلل أندادا  

 ".ويف القرآن من الرد على هؤالء ما ال تتسع له هذه الفتوى 
فإذا كان على عهد النيب :" يف الرسالة السنية  -رمحه اهلل -يضا  وقال شيخ اإلسالم أ

ممن انتسب إىل اإلسالم من مرق منه مع عبادته العظيمة،   -صلى اهلل عليه وسلم -
فليعلم أن املنتسب إىل اإلسالم والسنة يف هذه األزمان قد ميرق أيضا  من اإلسالم 

يف علي بن أيب طالب، بل الغلو يف  ألسباب منها الغلو يف بعض املشايخ، بل الغلو
املسيح، فكل من غال يف نيب أو رجل صاحل، وجعل فيه نوعا  من اإلهلية مثل أن 

يا سيدي فالن انصرين أو أغثين، أو ارزقين، أو أنا يف حسبك، وحنو هذه : يقول
فإن اهلل . فكل هذا شرك وضالل يستتاب صاحبه، فإن تاب وإال قتل. األقوال

ىل إمنا أرسل الرسل، وأنزل الكتب، ليعبد وحده ال شريك له، وال يدعى سبحانه وتعا
والذين يدعون مع اهلل آهلة أخرى، مثل املسيح واملالئكة واألصنام، مل . معه إله آخر

يكونوا يعتقدون أهنا ختلق اخلالئق أو تنـزل املطر أو تنبت النبات، وإمنا كانوا 
ما نعبدهم إال ( )1: 19)ن صورهم، يقولون يعبدوهنم، أو يعبدون قبورهم، أو يعبدو 

فبعث اهلل ( ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهلل( )303: 30( )ليقربونا إىل اهلل زلفى
". سبحانه رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونه، ال دعاء عبادة وال دعاء استغاثة

م كفر من جعل بينه وبني اهلل وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهل: "وقال أيضا  
 ".إمجاعا  

 .(3)نقله عنه صاحب الفروع وصاحب اإلنصاف وصاحب اإلقناع وغريهم
                              

وهذا أمر حاصل من املتعلقني باألولياء من صوفية وروافض يف كثري من البلدان ويدافع عن هذا ( 3)  
من األخطاء ويعتربه املالكي من البدع وبعض أئمة املالكي يراه حقا  ال الشرك املالكي وأمثاله ويعتربونه 

 .  جيوز إنكاره

(.38-32ص_وأصله يف كتاب الواسطة بني احلق واخللق ( 311-310ص)جمموعة التوحيد ( 3)    
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إغاثة اللهفان من مصايد "يف كتابه  -رمحه اهلل  -قال اإلمام ابن القيم  -رابعاا 
مث إن يف اختاذ القبور أعيادا  من املفاسد العظيمة : "(431ـ  434ص" )الشيطان 

اليت ال يعلمها إال اهلل تعاىل ما يغضب ألجله كل من يف قلبه وقار هلل تعاىل، وغرية 
 .على التوحيد،وهتجني وتقبيح للشرك

 ولكن ما جلرح مبيٍت إيالم                       
لطواف هبا، وتقبيلها واستالمها، وتعفري الصالة إليها، وا: فمن مفاسد اختاذها أعيادا  

اخلدود على تراهبا، وعبادة أصحاهبا، واالستغاثة هبم، وسؤاهلم النصر والرزق والعافية 
وقضاء الديون، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وغري ذلك من أنواع الطلبات، 

 .اليت كان عباد األوثان يسألوهنا أوثاهنم
ا عيدا ، وقد نزلوا عن األكوار والدواب إذا رأوها من فلو رأيت غالة املتخذين هل

مكان بعيد، فوضعوا هلا اجلباه، وقبلوا األرض وكشفوا الرؤوس، وارتفعت أصواهتم 
بالضجيج، وتباكوا حىت تسمع هلم النشيج،ورأوا أهنم قد أربوا يف الربح على احلجيج، 

بعيد، حىت إذا دنوا منها فاستغاثوا مبن ال يبدي وال يعيد، ونادوا ولكن من مكان 
صلوا عند القرب ركعتني، ورأوا أهنم قد أحرزوا من األجر وال أجر من صلى إىل 

القبلتني، فرتاهم حول القرب ركعا  سجدا  يبتغون فضال  من امليت ورضوانا ،وقد مألوا 
أكفهم خيبة وخسرانا ، فلغري اهلل، بل للشيطان ما يراق هناك من العربات، ويرتفع 

ألصوات، ويطلب من امليت من احلاجات ويسأل من تفريج الكربات، وإغناء من ا
ذوي الفاقات، ومعافاة أويل العاهات والبليات، مث انثنوا بعد ذلك حول القرب 

طائفني، تشبيها  له بالبيت احلرام، الذي جعله اهلل مباركا  وهدى للعاملني، مث أخذوا 
ود وما يفعل به وفد البيت احلرام ؟ مث عفروا يف التقبيل واالستالم، أرأيت احلجر األس

مث  . لديه تلك اجلباه واخلدود، اليت يعلم اهلل أهنا مل تعفر كذلك بني يديه يف السجود
كملوا مناسك حج القرب بالتقصري هناك واحلالق،واستمتعوا خبالقهم من ذلك الوثن 

وكانت صالهتم . إذ مل يكن هلم عند اهلل من خالق، وقربوا لذلك الوثن القرابني
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: ونسكهم وقرباهنم لغري اهلل رب العاملني، فلو رأيتهم يهىنء بعضهم بعضا  ويقول
أجزل اهلل لنا ولكم أجرا  وافرا  وحظا ، فإذا رجعوا سأهلم غالة املتخلفني أن يبيع 

ال، ولو حبجك  : أحدهم ثواب حجة القرب حبج املتخلف إىل البيت احلرام، فيقول
 .كل عام
نتجاوز فيما حكيناه عنهم، وال استقصينا مجيع بدعهم وضالهلم، إذ هي  هذا، ومل

 .(3)فوق ما خيطر بالبال، أو يدور يف اخليال
وكل من شم أدىن رائحة من . هذا وكان مبدأ عبادة األصنام يف قوم نوح، كما تقدم

العلم والفقه يعلم أن من أهم األمور سد الذريعة إىل هذا احملذور، وأن صاحب 
وأن . إليه، وأحكم يف هنيه عنه وتوعده عليه الشرع أعلم بعاقبة ما هنى عنه ملا يئول

 ". اخلري واهلدى يف اتباعه وطاعته، والشر والضالل يف معصيته وخمالفته
 . ورأيت أليب الوفاء ابن عقيل يف ذلك فصال  حسنا ، فذكرته بلفظه:" قال
ملا صعبت التكاليف على اجلهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إىل تعظيم : قال

: قال. وضعوها ألنفسهم، فسهلت عليهم، إذ مل يدخلوا هبا حتت أمر غريهم أوضاع
: وهم عندي كفار هبذه األوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها، مبا هنى عنه الشرع

يا : من إيقاد النريان وتقبيلها وختليقها،وخطاب املوتى باحلوائج، وكتب الرقاع فيها
وشد . تربكا ، وإفاضة الطيب على القبوروأخذ تربتها . موالي افعل يب كذا وكذا

والويل . الرحال إليها، وإلقاء اخلرق على الشجر، اقتداء مبن عبد الالت والعزى
. عندهم ملن مل يقبل مشهد الكف، ومل يتمسح بآجرة مسجد امللموسة يوم األربعاء

ى الصديق أبو بكر، أو حممد وعلي، أو مل يعقد عل: ومل يقل احلمالون على جنازته

                              
أقول إذا كان هذا الضالل والشرك هبذه الكثافة والفظاعة يف عهد ابن القيم يف القرن الثامن فماذا ( 3)  

ر، فتبا  وسحقا  ملن ينكر هذا الواقع ويدافع يف عهد اإلمام حممد يف القرن الثاين عشر وبداية الثالث عش
 . عنه وحيارب دعاة التوحيد



 دحر افتراءات أهل الزيغ و االرتياب             
      

204 

. قرب أبيه أزجا باجلص واآلجر، ومل خيرق ثيابه إىل الذيل، ومل يرق ماء الورد على القرب
 . انتهى

الصارم "قال يف كتابه ( هـ 222)اإلمام حممد بن عبد اهلادي املتوىف سنة  -خامساا   
أي الرسول  -إن املبالغة يف تعظيمه " يف قوله " املنكي يف الرد على السبكي 

 ".واجبة -ه وسّلمصلى اهلل علي–
إن أريد به املبالغة حبسب ما يراه كل أحد تعظيما ، حىت احلج إىل قربه والسجود " 

له، والطواف به، واعتقاد أنه يعلم الغيب، وأنه يعطي ومينع، وميلك ملن استغاث به 
من دون اهلل الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلني ويفرج كربات املكروبني، وأنه 

من يشاء، ويدخل اجلنة من يشاء فدعوى املبالغة يف هذا التعظيم مبالغة يف يشفع في
 ". الشرك، وانسالخ من مجلة الدين 

يف  ( هـ822)وقال العالمة تقي الدين أمحد بن علي املقريزي املتوىف سنة   -سادساا 
 (:34-33ص)كتابه جتريد التوحيد املفيد 

فالشرك يف . هلية وشرك يف الربوبيةشرك يف اإل: النوع األول. وشرك األمم نوعان"
اإلهلية والعبادة هو الغالب على أهل اإلشراك، وهو شرك عباد األصنام وعباد 

 . (3)املالئكة وعباد اجلن وعباد املشايخ وعباد الصاحلني األحياء منهم واألموات
ا لنا عنده وينالنا بسبب ويشفعو ( ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى)الذين قالوا 

قرهبم من اهلل وكرامته هلم قرب وكرامة، كما هو املعهود يف الدنيا من حصول الكرامة 
والزلفى ملن خيدم أعوان امللك وأقاربه وخاصته، والكتب اإلهلية كلها من أوهلا إىل 

آخرها تبطل هذا املذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أهنم أعداء اهلل، ومجيع 

                              
عبادا  للمشايخ  انظر كيف قرن املتعلقني باملشايخ والصاحلني بعباد األصنام واملالئكة واعتربهم( 3)  

والصاحلني، وهو سابق لإلمام حممد بقرون ومل يوضح لنا اشرتاط قيام احلجة والظن به أنه يشرتطها وحيتاج 
 .األمر إىل دراسة ولعله يرى أن احلجة قد قامت عليهم جبهاد وبيان ابن تيمية وتالميذه
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متفقون على ذلك من أوهلم إىل آخرهم،  -صلوات اهلل وسالمه عليهم  -ل الرس
 .وما أهلك اهلل تعاىل أمة من األمم إال بسبب هذا الشرك ومن أجله

ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أندادا  )وأصله الشرك يف حمبة اهلل تعاىل قال تعاىل 
شيئا  غريه كما حيبه فقد فأخرب سبحانه أن من أحب مع اهلل ( حيبوهنم كحب اهلل
 .(3)اختذه ندا  من دونه

وهذا على أصح القولني يف اآلية أهنم حيبوهنم كما حيبون اهلل، وهذا هو العدل 
واملعىن على أصح القولني أهنم ( مث الذين كفروا برهبم يعدلون)املذكور يف قوله 

به غريه يف العبادة، فيسوون بينه وبني غريه يف احلب والعبادة وكذلك قول يعدلون 
( تاهلل إن كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم برب العاملني)املشركني يف النار ألصنامهم 

ومعلوم قطعا  أن هذه التسوية مل تكن بينهم وبني اهلل يف كونه رهبم وخالقهم فإهنم  
بأن اهلل تعاىل وحده هو رهبم وخالقهم، وأن األرض  كانوا كما أخرب اهلل عنهم مقرين

ومن فيها هلل وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو 
 .الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو جيري وال جيار عليه

وإمنا كانت هذه التسوية بينه وبني اهلل تعاىل يف احملبة والعبادة فمن أحب غري اهلل 
رجاه وذل له كما حيب اهلل تعاىل وخيافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي ال وخافه و 

يغفره اهلل، فكيف مبن كان غري اهلل تعاىل آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده، وهو 
 .يف مرضاته أشد سعيا  منه يف مرضاة اهلل

هلل من فإذا كان املسوي بني اهلل وبني غريه يف ذلك مشركا  فما الظن هبذا ؟ فعياذا  با
 .أن ينسلخ القلب من التوحيد واإلسالم كانسالخ احلية من قشرها

واألدلة الدالة على أنه تعاىل . وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك
وهي أكثر . حيب أن يكون وحده هو املألوه يبطل هذا الشرك ويدحض حجج أهله

                              
 .هذا حبث جيد وعميق يف بيان معاين التوحيد والشرك( 4)  
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 فهو آية شاهدة بتوحيده وكذلك  من أن حييط هبا إال اهلل، بل كل ما خلقه اهلل تعاىل
وما فطر عليه عباده وركبه فيهم من القوة، شاهد بأنه اهلل .كل ما أمر به فخلقه وأمره

 ".الذي ال إله إال هو، وأّن كل معبود سواه باطل وأنه هو احلق املبني تعاىل وتقدس 
س وغريهم النوع الثاين وهو الشرك يف الربوبية مثل شرك اجملو  -رمحه اهلل  -وذكر 

 .أحدمها خيلق اخلري واآلخر خيلق الشر: الذين يقولون بأن للعامل خالقني
 : مث قال

والقرآن الكرمي بل . وكثريا  ما جيتمع الشركان يف العبد وينفرد أحدمها عن اآلخر" 
الكتب املنـزلة من عند اهلل تعاىل، كلها مصرحة بالرد على أهل هذا اإلشراك كقوله 

فإنه ينفي ( وإياك نستعني)فإنه ينفي شرك احملبة واإلهلية وقوله ( بدإياك نع: )تعاىل
وأنه . شرك اخللق والربوبية فتضمنت هذه اآلية جتريد التوحيد لرب العاملني يف العبادة

ال جيوز إشراك غريه معه، ال يف األفعال وال يف األلفاظ، وال يف اإلرادات، فالشرك به 
وحلق الرأس عبودية . نه، والطواف بغري بيته احملرميف األفعال كالسجود لغريه سبحا

وخضوعا  لغريه، وتقبيل األحجار غري احلجر األسود الذي هو ميينه تعاىل يف 
صلى اهلل –، وقد لعن النيب (4)، أو تقبيل القبور واستالمها والسجود هلا(3)األرض

فكيف من اختذ . من اختذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد يصلى فيها -عليه وسّلم
 (.إياك نعبد)القبور أوثانا  تعبد من دون اهلل، فهذا مل يعلم معىن قوله تعاىل 

لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم : " أنه قال ويف الصحيح عنه 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء : " وفيه عنه أيضا  " مساجد 

إن من كان قبلكم كانوا : " وفيه أيضا  عنه " والذين يتخذون القبور مساجد 
ويف " يتخذون القبور مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك 

                              
 .هو حديث ضعيف وبعضهم حكم عليه بأنه باطل(  3)  

 .  وافض والقبوريني من الصوفية وأتباعهم اجلهلةهذه مواجهة ألمور واقعة يف عهده من الر ( 4)  
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لعن اهلل زوارات القبور واملتخذين "  مسند اإلمام أمحد، وصحيح ابن حبان عنه 
م اشتد غضب اهلل على قوم اختذوا قبور أنبيائه" وقال " عليها املساجد والسرج 

إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على " وقال " مساجد 
 ".قربه مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهلل تعاىل 

. قوم يزورون املوتى فيدعون هلم: والناس يف هذا الباب  أعين زيارة القبور ثالثة أقسام
زوروهنم يدعون هبم فهؤالء هم املشركون يف اإلهلية وقوم ي. وهذه هي الزيارة الشرعية

 .واحملبة، وقوم يزوروهنم فيدعوهنم أنفسهم وهؤالء هم املشركون يف الربوبية
جانب التوحيد أعظم محاية  حتقيقا  لقوله  -صلى اهلل عليه وسّلم–وقد محى النيب 

التشبه بعّباد حىت هنى عن الصالة يف هذين الوقتني ذريعة إىل ( إياك نعبد)تعاىل 
الشمس، الذين يسجدون هلا يف هاتني احلالتني، وسد الذريعة بأن منع من الصالة 
. بعد العصر والصبح، التصال هذين الوقتني اللذين يسجد املشركون فيهما للشمس

ال ينبغي ألحد أن "  -صلى اهلل عليه وسّلم–وأما السجود لغري اهلل فقد قال النيب 
 ". يسجد ألحد إال هلل

وال ينبغي يف كالم اهلل ورسوله، إمنا يستعمل للذي هو يف غاية االمتناع  كقوله 
وما علمناه الشعر وما ينبغي : )وقوله تعاىل( وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا  : )تعاىل

ما كان ينبغي لنا أن )وقوله ( وما تنـزلت به الشياطني وما ينبغي هلم: )وقوله تعاىل( له
 .(3)(أولياءنتخذ من دونك من 

الشرك به يف اللفظ،  ( إياك نعبد: )ومن الشرك باهلل تعاىل، املباين لقوله تعاىل
من حلف بغري " أنه قال  كما رواه اإلمام أمحد وأبو داود عنه . هكاحللف بغري 

صححه احلاكم وابن حبان، قال ابن حبان أخربنا احلسن بن " اهلل فقد أشرك 

                              
هذا حبث عميق يف محاية جناب التوحيد وتوضيح قيم ملعىن هذه الكلمة اليت جيهل معناها كثري من ( 3)  

 . الناس ويستعملوهنا فيما هو بعيد عن معناها يف لغة الكتاب والسنة
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سفيان حدثنا عبد اهلل بن عمر اجلعفي حدثنا عبد الرمحن بن سليمان عن احلسن 
كنت عند ابن عمر فحلف رجل : " ي عن سعد بن عبيدة قالابن عبد اهلل النخع

صلى اهلل عليه –وحيك ال تفعل، فإين مسعت رسول اهلل : بالكعبة، فقال ابن عمر
ومن اإلشراك قول القائل ألحد من " من حلف بغري اهلل فقد أشرك " يقول  -وسّلم
أنه قال له " -مصلى اهلل عليه وسلّ –ما شاء اهلل وشئت  كما ثبت عن النيب : الناس

هذا مع أن " أجعلتين هلل ندا ، قل ما شاء اهلل وحده : فقال. رجل ما شاء اهلل وشئت
، فكيف (ملن شاء منكم أن يستقيم)اهلل تعاىل قد أثبت للعبد مشيئة، كقوله تعاىل 

أنا متوكل على اهلل وعليك، وأنا يف حسب اهلل وحسبك، وما يل إال اهلل : مبن يقول
وهذا من بركات اهلل وبركاتك واهلل يل يف السماء وأنت يل .اهلل ومنك وأنت وهذا من

وازن بني هذه األلفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم، وبني ما هنى عنه . يف األرض
مث انظر أيها أفحش، يتبني لك أن قائلها أوىل بالبعد من " ما شاء اهلل وشئت " من 

 عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وإنه إذا  وباجلواب من النيب صلى اهلل(. إياك نعبد)
ندا  فهذا قد جعل من ال يدانيه  -صلى اهلل عليه وسّلم–كان قد جعل رسول اهلل 

هي السجود والتوكل واإلنابة ( إياك نعبد)وباجلملة فالعبادة املذكورة يف قوله . هلل ندا  
هليل والتحميد والتقوى واخلشية والتوبة والنذر واحللف والتسبيح والتكبري والت

ويف مسند . واالستغفار وحلق الرأس خضوعا  وتعبدا   والدعاء كل ذلك حق هلل تعاىل
أن رجال  أتى به النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أذنب ذنبا  فلما وقف " اإلمام أمحد 
فقال صلى اهلل عليه وسلم . اللهم إين أتوب إليك وال أتوب إىل حممد: بني يديه قال
: أخرجه احلاكم من حديث احلسن عن األسود بن سريع وقال" هله عرف احلق أل

 (.32-31ص)جتريد التوحيد املفيد . حديث صحيح
املشرك إمنا قصد تعظيم جناب اهلل تعاىل، وأنه لعظمته ال : فإن قيل" وقال أيضا  

ينبغي الدخول عليه إال بالوسائط والشفعاء كحال امللوك فاملشرك مل يقصد 
إمنا أعبد هذه الوسائط لتقربين : نب الربوبية، وإمنا قصد تعظيمه  وقالاالستهانة جبا
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إليه وتدخل يب عليه  فهو الغاية وهذه وسائل فِلَم كان هذا القدر موجبا  لسخط اهلل 
. وغضبه، وخملدا  يف النار وموجبا  لسفك دماء أصحابه واستباحة حرميهم وأمواهلم

 لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون وهل جيوز يف العقل أن يشرع اهلل تعاىل
والعقل ميتنع أن تأيت به . أم ذلك قبيح يف الشرع. حترمي هذا إمنا استفيد بالشرع فقط

شريعة من الشرائع، وما السر يف كونه ال يغفر من بني سائر الذنوب؟ كما قال 
 .(3)(إن اهلل ال يغفر أن يشرك به: )تعاىل

 .الشرك شركان: قلنا
 .شرك يتعلق بذات املعبود وأمسائه وصفاته وأفعاله: األول
وشرك يف عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه ال شريك له : الثاين

أما الشرك الثاين فهو الذي فرغنا من الكالم . ذاته وال يف أمسائه وصفاته وأفعالهيف 
 (.30-32ص( )فيه وأشرنا إليه اآلن، ونشبع الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل

اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه اخلالق باملخلوق وتشبيه املخلوق : فنقول: وقال أيضا  
وهي التفرد . املخلوق باخلالق يف خصائص اإلهليةباخلالق أما اخلالق فإن املشرك شّبه 

مبلك الضر والنفع والعطاء واملنع  فمن علق ذلك مبخلوق فقد شبهه باخلالق تعاىل، 
 !؟.وسوى بني الرتاب ورب األرباب  فأي فجور وذنب أعظم من هذا

الكمال املطلق من مجيع الوجوه الذي ال نقص عليه : واعلم أن من خصائص اإلهلية
من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقال  وشرعا  وفطرة، فمن  بوجه

جعل ذلك لغريه فقد شّبه الغري مبن ال شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم، 
فمن خصائص اإلهلية العبودية . أخرب من كتب على نفسه الرمحة أنه ال يغفره أبدا  

فمن أعطامها لغريه فقد شبهه باهلل تعاىل يف اليت ال تقوم إال على ساق احلب والذل، 

                              
على هذه الشبهة اليت ضل هبا الوثنيون ومن سلك مسلكهم من القبوريني يف هذا البحث قضاء ( 3)  

 . والروافض الذين خالفوا الشرع والعقل
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خالص حقه  وقبح هذا مستقر يف العقول والفطر، لكن ملا غريت الشياطني فطر 
. (3)أكثر اخللق واجتالتهم عن دينهم وأمرهتم أن يشركوا باهلل مامل ينـزل به سلطانا  

كما روى ذلك عن اهلل أعلم اخللق به وخبلقه، عموا عن قبح الشرك حىت ظنوه 
حسنا ، ومن خصائص اإلهلية السجود فمن سجد لغريه فقد شبهه به  ومنها التوكل 

 . فمن توكل على غريه فقد شبهه به
إىل غري ذلك . ومنها حلق الرأس. ومنها احللف بامسه فمن حلف بغريه فقد شبهه به

 (. 38ص)
، قال (هـ 3340)صنع اهلل بن صنع اهلل احلليب املكي احلنفي املتوىف سنة  -سابعاا 

(             سيف اهلل على من كذب على أولياء اهلل)يف كتابه املسمى 
 (:30-32ص)

تصرفات يف هذا وإنه قد ظهر اآلن فيما بني املسلمني مجاعات يّدعون أن لألولياء " 
حياهتم وبعد املمات، ويستغاث هبم يف الشدائد والبليات،وهبممهم تنكشف 

املهمات، فيأتون قبورهم، وينادوهنم يف قضاء احلاجات، مستدلني على أن ذلك 
 ! منهم كرامات

وقّررهم على ذلك من ادعى العلم مبسائل، وأمدهم بفتاوى ورسائل، وأثبتوا لألولياء 
عن الغيب بطريق الكشف هلم بال ريب، أو بطريق اإلهلام أو اإلخبار   -بزعمهم –

 !منام

                              
والفطرة وإىل اهلل لقد تالعب الشيطان بكثري من الناس فأبعدهم عن مقتضى الشرع والعقل ( 3)  

 . مرجعهم مجيعا  
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وأربعه، والقطب  (3)منهم أبدال ونقباء، وأوتاد جنباء، وسبعني وسبعة، وأربعني: وقالوا
والنذور، وأثبتوا هلم هو الغوث للناس، وعليه املدار بال التباس، وجوزوا هلم الذبائح 

 .(4) فيهما األجور
وهذا كما ترى كالم فيه تفريط وإفراط، وغلو يف الدين برتك االحتياط، بل فيه 

العذاب السرمدي، ملا فيه من روائح الشرك احملقق، ومصادرة اهلالك األبدي، و 
 . الكتاب العزيز املصّدق، وخمالفة لعقائد األئمة، وما اجتمعت عليه هذه األمة

 .فكل بناء على غري أصوهلم تلبيس، ويف غري منهاجهم خمايل إبليس
بيل املؤمنني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري س: )ويف التنـزيل

، فإن كان مثل هذا الوعيد للحذر عن (نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا  
امليل عن الطريق السديد، فال جرم أن احلق فيما هلم من األحكام، ويف طريقهم 

 ". االعتصام، بل وبه يتميز أهل اإلسالم من أهل االنتقام
 الفصل األول(: " 10-48ص)مث قال يف 

 .(1) ما انتحلوه من اإلفك الوخيم والشرك العظيميف الرد على 
 . إن الشرك لظلم عظيم  قال جل ذكره 

يف قصة الصديقة  إن الذين جآءو باإلفك الكذب، كما قال جل ذكره : واإلفك
 .رضي اهلل عنها

لكل امريء منهم ما اكتسب من اإلمث والذي توىل كربه منهم له عذاب  :ويف اآلية
ويوم   ،ومن أظلم ممن افرتى على اهلل كذبا  أو كّذب باحلق ملا جاءه  ،عظيم 

                              
  .كذا ولعله من تصحيف النساخ والصواب سبعون وأربعون(3)  

ماذا يقول املالكي وأسالفه يف هذه الضالالت فهل ما عند من يدافع عنهم إال التربك الذي  (4)  
 .يسميه الغلو ويرجف به على اإلمام حممد ؟

هل ترى يا مالكي اإلمام حممد بن عبد الوهاب قد شذ عن علماء األمة مبحاربة هذا الشرك ( 1)   
 .واإلحلاد أو أن أمناء األمة وأفذاذها قد سبقوه إىل حماربته والتنديد بأهله



 دحر افتراءات أهل الزيغ و االرتياب             
      

222 

القيامة ترى الذين كذبوا على اهلل وجوههم مسودة أليس يف جهنم مثوى  
 .للمتكربين

 .إىل غري ذلك من اآليات
وأولئك  فمن كذب على أولياء اهلل، فقد كذب على اهلل، واختذ إهله هواه 

 .أولئك كاألنعام بل هم أضل  ،األغالل يف أعناقهم
 ذكره إن لألولياء تصرفات يف حياهتم وبعد املمات يرده قوله جلّ : أما قوهلم

  أإله مع اهلل ،  أال له اخللق واألمر ، هلل ما يف السموات واألرض  ،
له ملك السموات واألرض. 

وما هو حنوه من اآليات الدالة على أنه املنفرد باخللق والتصرف والتقدير، وال شركة 
ت ملكه وقهره تصرفا  وملكا ، وإحياء لغريه يف شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل حت

األولون ومن بعدهم، وأمجع عليه املسلمون ومن  (3)وإماتة وخلقا ، وعلى هذا اندرج
 .ال إله إال اهلل: تبعهم، وفاهوا به كما فاهوا بقوهلم

 :ومتدح الرب تعاىل بانفراده يف ملكه بآيات من كتابه العزيز، كقوله جّل ذكره
  ،وكل شيء خلقناه بقدر  ،وخلق كل شيء  ،هل من خالق غري اهلل

 ، أفمن خيلق كمن ال خيلق   ،ذلكم اهلل ربكم خالق كل شيء

 أروين ماذا خلقوا من األرض أم هلم شرك يف السموات ، والذين تدعون من
دعوا الذين زعمتم من دون اهلل ال ميلكون قل ا  ،دونه ما ميلكون من قطمري

إن الذين تدعون   ،مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض وماهلم فيهما من شرك
ذلك بأن اهلل هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو   ،من دون اهلل عباد أمثالكم 

والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء إال كباسط كفيه إىل   ،الباطل
 .، إىل غري ذلك من اآليات اليت ال تستقصىاملاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه

                              
.كذا( 3)     
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أي من غريه تعاىل، فإنه عام يدخل فيه من : يف اآليات كلها من دون اهلل :فقوله
يقدر على نصر نفسه، كيف ميد  اعتقدته من شيطان وويل تستمده، فإن من مل

 ". غريه
وأما القول بالتصرف بعد (:" 14ص)مث واصل كالمه هبذا الصدد إىل أن قال يف 

مث ساق اآليات لرد هذه " املمات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف يف احلياة
 .االفرتاءات

ابه الشهري يف كت( هـ 3384)اإلمام حممد بن إمساعيل الصنعاين املتوىف سنة  -ثامنا
، قرر يف هذا الكتاب ما قرره اإلمام "بتطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد"املسمى 

حممد يف كتبه من إنكار الشرك يف البالد اإلسالمية وقرر التوحيد الذي دعا إليه 
 . األنبياء ودعا إليه اإلمام حممد ومن سبقه من األئمة املصلحني اآلنف ذكرهم

وبعد فهذا تطهري االعتقاد عن أدران (:" 2ص)ري االعتقاد قال يف خطبة كتابه تطه
اإلحلاد  وجب علّي تأليفه وتعنّي علّي ترصيفه ملا رأيته وعلمته من اختاذ العباد 

، (3) األنداد يف األمصار والقرى ومجيع البالد من اليمن والشام ومصر وجند وهتامة
وهو االعتقاد يف القبور ويف األحياء ممن يدعي العلم باملغيبات واملكاشفات وهو من 

أهل الفجور ال حيضر للمسلمني مسجدا  وال يرى هلل راكعا  وال ساجدا  وال يعرف 
 .يهاب البعث وال احلساب السنة وال الكتاب وال

فوجب علّي أن أنكر ما أوجب اهلل إنكاره وال أكون من الذين يكتمون ما أوجب 
 .اهلل إظهاره

فاعلم أن هاهنا أصوال  هي من قواعد الدين ومن أهم ما جتب معرفته على املوحدين 
." 

                              
 
لكي يف كالم اإلمام حممد من البالء الذي هذا الكالم من هذا اإلمام يدحض ما يشكك به املا( 3)   

 .عم بالد املسلمني وادعى املالكي أنه نادر
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 .هم جاهلون أهنم مشركون مبا يفعلونه: فإن قلت: -رمحه اهلل -وقال  
أن من تكلم بكلمة الكفر : د صرح الفقهاء يف كتب الفقه يف باب الردةق: قلت

وهذا دال على أهنم ال يعرفون حقيقة اإلسالم، وال . يكفر، وإن مل يقصد معناها
ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا  كفرا  أصليا ، فاهلل تعاىل فرض على عباده إفراده 

وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني  ، وإخالصها له أن ال تعبدوا إال اهلل بالعبادة 
 .اآلية له الدين

، مث نادى معه غريه، فقد أشرك يف ومن نادى اهلل ليال  وهنارا ، وسرا  وجهارا ، وطمعا  
إن الذين  :العبادة، فإن الدعاء من العبادة وقد مساه اهلل تعاىل عبادة يف قوله تعاىل

ادعوين أستجب :بعد قوله يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين
فإذا كانوا مشركني وجب جهادهم والسلوك فيهم مسلك رسول : فإن قلت  لكم
 .يف املشركني -صلى اهلل عليه وسّلم–اهلل 
ذهب إىل هذا طائفة من أئمة العلم فقالوا جيب أوال دعاؤهم إىل التوحيد : قلت

وأن هذا ... ا يعتقدونه ال ينفع وال يضر وال يغين عنهم من اهلل شيئا  وإبانة أن م
االعتقاد منهم فيهم شرك ال يتم اإلميان مبا جاءت به الرسل إال برتكه والتوبة منه 

وإفراد التوحيد اعتقادا  وعمال  هلل وحده، وهذا واجب على العلماء أي بيان أن ذلك 
حائر والطواف بالقبور شرك حمرم، وأنه عني ما  االعتقاد الذي فرعت منه النذور والن

كان يفعله املشركون ألصنامهم، فإذا أبان العلماء ذلك لألئمة وامللوك وجب على 
األئمة وامللوك بعث الدعاة إىل الناس يدعوهنم إىل إخالص التوحيد هلل فمن رجع 

من ح لرسولهوأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح اهلل منه ما أبا 
 (.  14 – 10ص)تطهري االعتقاد " املشركني
معارج األلباب يف مناهج احلق " اإلمام حسني بن مهدي صاحب كتاب  –تاسعا 

وملا كان ( "401 -403ص)-رمحه اهلل -، قال (هـ3328)املتوىف سنة " والصواب 
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، ومرمى غرض إبليس من الداللة عليه نقل من خفي عليه (3)الثاين نتيجة األول
األمر من الرضا باألول إىل الرضا بالثاين، ومن يتكلم مبثل هذا إال من ال يدري ما 

فشا يف العامة، ومن امتاز عنهم باالسم فقط، وما صار هّجرياهم عند األموات 
من دعائهم واالستغاثة هبم، والعكوف حول أجداثهم، ورفع ومصارع الرفات 

األصوات باخلوار، وإظهار الفاقة واالضطرار، واللجأ يف ظلمات البحر، والتطام 
واهلل قد علم ما يف طي ذلك كله . أمواجه الكبار، والسفر حنوها باألزواج واألطفال

عة حقوق ذي العزة من قبيح اخلالئق واألفعال، وارتكاب ما هنى اهلل عنه وإضا
واجلالل، وااللتجاء احملقق إىل سكان املقابر يف فتح أرحام العقام، وتزويج األرامل 

واأليامى من األنام، واستنـزال السحائب واألمطار واستماحة املآرب واألوطار، ودفع 
. احملاذير من املكاره والشدائد، واإلناخة بأبواهبا لنيل ما يرام من احلوائج واملقاصد

فأي مطلب أو مهرب ترى هنالك ربع املشهد مأهوال ، وقد قطعت إليه : وباجلملة
املهامه وعورا  وسهوال، والنداء لساكنه  أن مينح أو يريح، والتأدب واخلضوع والتوقري 

خصوصا  يف الزيارات يف األعياد  –وينضاف إىل ذلك . والرغبة، ومشاعر الرهبة
ة، وصنوف املالهي، وأنواع املعاصي للمليك حنر األنعام، وترك الصال -واملوالد

ء اهلل، إن مل تلد ، إال من شا(4)العالم، وكثريون ال طمع يف حصرهم، ولعلهم العموم
زوجة أحدهم أو طال مرض مريض منهم، أو أصاب امرأة التوق إىل النكاح، أو 

قحطت األرض، أو دمههم نازل من عدو، أو جراد أو غريمها، أو راموا أمرا  عناهم 
حتصيله  فالويل يف كل ذلك نصب العني، وإذا جرى املقدور بنفع أو دفع ضر، أو 

إن ذلك مثرة :  عقيدهتم اليت ال يتحولون عنهاحصول مكروه كان املركوز يف
االستغاثة به، واإلنابة إليه يف األّولني  ودليل ضعف االعتقاد، أو اختالل شرط من 

                              
.باألول بناء القباب واملشاهد على القبور قصده( 3)     

 
هل يرى املنصف عموم هذا الشرك والضالل كما شهد بذلك أئمة اإلسالم أو األمر نادر وما ( 4)  

 .هناك إال التربك كما يقول احملارب املكابر املالكي وأسالفه املغالطون
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املنيب أو حنومها يف الثالث  فصار مدار التصرف واحلصول له خاصة، أو مع اهلل يف 
 . شيء دون شيء

وامللكوت  كما سيأيت يف حتقيق  إن للويل اليد الطوىل يف امللك: وحاصل معتقدهم
هذا وشرح وقوعه يف أفعال من على هذه العقيدة،وذكر ألفاظهم مبينة مفسرة، 
مصرحة مبا حكيناه عنهم، وأهنم قد ذهبوا هذا املذهب املشروح آنفا  يف سكان 

الرتاب، وأنزلوهم هذه املنـزلة احملكية من مساواة رب األرباب، وقد سردنا بعضها 
ئال يتمكن اخلصم من جحود، أو يقدر على مدافعة، وليعرف كل سامع للبيان، ول

: بأن العوام قد يقع منهم عبارات مومهة، وقصارى أمرهم" أن القائل : ملا منليه
 إما غالط أو خالط، أو جاهل للدين  وإال فما بعد هذا ؟" التوسل

واها يف هذه اجلهة  فإن العامة يف كثري من حاالهتم وتقلبهم قد أبدلوا معامل الشرع بس
عوضا  عن اخلروج إىل : فجعلوا الذهاب إىل قبة الشيخ والتضرع له، واإلحلاح عليه

ظاهر البلد لالستسقاء، واإلنابة إىل اهلل يف كشف تلك النازلة أو سبيال  إىل كشفها، 
وأما مجهورهم فال يعرف هلذا املقام . مثل اخلروج للتضرع إىل اهلل، ولكن عند بعضهم

 .ة سوى عتبات املشايخوظيف
هذا مثال  ولقد سلكوا هذا املسلك يف مريض أعيا داؤه، وذليل قهره أعداؤه، وذي 

 ".    سفينة عصفت عليها الرياح، وجتارة امتدت آمال قاصدها إىل نيل  األرباح 
هـ قال  يف   3420اإلمام حممد إمساعيل اهلندي الدهلوي املتوىف سنة  -عاشراا 

 (الباب األول يف بيان الشرك والتوحيد(  )2-3ص" )قوية اإلميان ت" كتابه القيم 
اعلم أن الشرك قد انتشر يف الناس وقل فيهم التوحيد اخلالص وندر، فأكثر الناس ال 

يعرفون معىن الشرك والتوحيد بل جهلوه، ومع ذلك يدعون اإلميان، وهم مبتلون 
 .على ضوء القرآن الكرمي بالشرك، فعلينا أوال  أن نعرف معىن الشرك والتوحيد

ومن املعلوم أن أكثر الناس يدعون األولياء والرسل واألئمة والشهداء واملالئكة 
واألغوال والعفاريت عند الشدائد واملصائب ويستمدون هبم يف الباليا ويقدمون 
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النذور إليهم لقضاء حوائجهم، ويعبَّدون هلم أوالدهم لرفع املصيبة عنهم، فيسمي 
" أي هبة حسني " وحبسني خبش " أي هبة علي " عبد النيب وبعلي خبش أحد ابنه ب
" أي هبة مدار " وبعضهم يسمي ولده مبدار خبش " أي هبة املرشد " وبري خبش 

أي عبد حمي " ويسمي البعض بغالم حمي الدين " أي هبة ساالر " وبساالر خبش 
يرسل ضفائر أوالده ال وبعضهم " أي عبد معني الدين " وغالم معني الدين " الدين 

حيلقها وال يقصرها على اسم بعض األولياء لكيال ميوت ولده، وبعضهم يلبس ولده 
اخليوط يف عنقه على اسم بعض األقطاب وبعضهم يلبسه الثياب وبعضهم جيعل يف 

رجله حلقة احلديد، وبعضهم يذبح لغري اهلل، وبعضهم يستغيث بغريه يف الكربات 
ادر، وبعضهم إذا حلف فيحلف بغري اهلل، مثل ما يفعله عباد مثال يقول يا عبد الق

األصنام مع أصنامهم ومع ذلك يدعون أهنم مسلمون، سبحان اهلل هذا من العجب 
 .العجاب

"  وما يؤمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون" وقد قال اهلل تعاىل فيهم يف سورة يوسف 
ئكم اإلميان فيجيبون بأننا ال نشرك فإذا قيل هلم ملاذا تأتون بأعمال شركية مع ادعا

باهلل بل نظهر عقيدتنا يف جناب األنبياء واألولياء، وهذا ليس بشرك ألننا ال نبلغهم 
إىل رتبة األلوهية والعبودية، بل نعتقد أهنم عباد اهلل وخلقه وقد أعطاهم اهلل قدرة 

ستغاثة هبم هو التصرف يف الكون ويتصرفون فيه مبشيئته، فدعاؤهم هو دعاء اهلل واال
االستغاثة به، واالستعانة هبم هو االستعانة به، وهم أحباء اهلل يفعلون ما يشاءون، 

 .إىل اهلل تبارك وتعاىل (3)وهم شفعاؤنا عند اهلل فنحن نتقرب منهم 
ا إىل وسببه الوحيد أهنم تركوا كتاب اهلل وسنة رسوله فاتبعوا الشهوات واهلوى ومالو  

األساطري الكاذبة، وعملوا بالعادات والتقاليد السيئة، فلو تأملوا الكتاب والسنة 
لعرفوا أن الكفار كانوا يشبهوهنم يف عقائدهم الفاسدة، وقال اهلل تعاىل رادا  عليهم يف 

                              
 (.هبم)منهم ولعله ( 3)  
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ويعبدون من دون اهلل ماال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا " سورة يونس 
نبئون اهلل مبا ال يعلم يف السموات وال يف األرض سبحانه وتعاىل عما عند اهلل قل أت

أي الذين يدعون من دون اهلل ال يستطيعون أن ينفعوا أو يضروا وكذلك " يشركون 
ال يقدر أحد ال يف السماء وال يف األرض أن يشفع ألحد إال بإذن اهلل فاألولياء 

ذن اهلل، فمن يعبد وليا  أو نبيا  وهو واألنبياء ال يستطيعون أن يشفعوا ألحد إال بإ
 .يعتقد أنه شفيعه عند اهلل فهو شرك

والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال " وقد قال اهلل تعاىل يف سورة الزمر 
ليقربونا إىل اهلل زلفى إن اهلل حيكم بينهم يف ما هم فيه خيتلفون إن اهلل ال يهدي من 

على أن من يتخذ أحدا  وليه مث يعبده ظنا  منه أنه  فاآلية تدل" هو كاذب كفار 
قل من بيده " يقربه من اهلل فهو شرك جلي كما قال اهلل تعاىل يف سورة املؤمنني 

ملكوت كل شيء، وهو جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون هلل قل فأىن 
أحدا  أن يتصرف يف  هذه اآليه الكرمية تبني أن اهلل تبارك وتعاىل مل ميكن" تسحرون 

العامل، وليس له قدرة أن يشفع ألحد عنده، ومن املعلوم أن كفار مكة ما كانوا 
بل كانوا يعلمون أهنم عباد اهلل ومن خلقه، لكنهم كانوا  (3)يتخذون أصنامهم إهلا  

ذا هو الشرك، يدعون األصنام ويقدمون هلم النذور وجيعلوهنم شفعاء يف البالء، فه
فمن يعتقد مثل هذه االعتقادات يف غري اهلل بأنه يرفع البالء ويكشف الضر ويقضي 

وثبت . حوائج اإلنسان، ويعطي األوالد فهو وأبو جهل كالمها متساويان يف الشرك
أن الشرك ال يتوقف على أن يساوي أحداا باهلل من المخلوقين بل معنى الشرك أن ما 

لصفات والنعوت والحقوق ال يشرك بها أحد غيره معه نحو خصه اهلل لنفسه من ا
السجدة إلى القبور، والذبح لغير اهلل، ودعاء غيره في البالء، واعتقاد التصرف في 

                              
 (.آهلة: )كذا ولعله( 3)  
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الكون أو في شيء من ملكه بغير مشيئته فيثبت من هذه األمور الشنيعة الشرك، فمن 
 ". اء وأهل القبور فقد أشركيخص هذه الحقوق المختصة باهلل غيره من األنبياء واألولي

بعد إيراده ( هـ3420)العالمة حممد بن علي الشوكاين املتوىف سنة  –الحادي عشر 
األدلة على حترمي الشرك كبريه وصغريه وذكر ما يفعله املتعلقون باألولياء من الدعاء 

  .هلم وغريه
وال اشتمال وأما اعتقادهم أهنا تضر وتنفع فل(: 39ص)قال يف كتابه الدر النضيد 

ضمائرهم على هذا االعتقاد مل يدع أحٌد منهم ميتا  أو حيا  عند استجالبه لنفع أو 
 .استدفاعه لضر قائال  يا فالن افعل يل كذا وكذا وعلى اهلل وعليك وأنا باهلل وبك

وأما التقرب لألموات فانظر ماذا جيعلونه من النذور هلم وعلى قبورهم يف كثري من 
ب الواحد منهم أن يسمح جبزء من ذلك هلل تعاىل مل يفعل، وهذا احملالت، ولو طل

 .معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤالء
إن هؤالء القبوريني يعتقدون أن اهلل تعاىل هو الضار النافع واخلري والشر ( فإن قلت)

وهكذا  ( قلت)بيده، وإن استغاثوا باألموات قصدوا إجناز ما يطلبونه من اهلل سبحانه 
اهلية فإهنم كانوا يعلمون أن اهلل هو الضار النافع وأن اخلري والشر بيده كانت اجل

وإمنا عبدوا أصنامهم لتقرهبم إىل اهلل زلفى كما حكاه اهلل عنهم يف كتابه العزيز، نعم 
إذا مل حيصل من املسلم إال جمرد التوسل الذي قدمنا حتقيقه فهو كما ذكرناه سابقا  

إال جمرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك امليت ماال  ولكن من زعم أنه مل يقع منه
جيوز اعتقاده يف أحد من املخلوقني، وزاد على جمرد االعتقاد فتقرب إىل األموات 

بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثا  هبم عند احلاجة فهذا كاذب يف دعواه أنه متوسل 
املتوسل به ال حيتاج إىل فقط، فلو كان األمر كما زعمه مل يقع منه شيٌء من ذلك و 

رشوة بنذر أو ذبح وال تعظيم وال اعتقاد ألن املدعو هو اهلل سبحانه، وهو أيضا  
اجمليب وال تأثري ملن وقع به التوسل قط، بل هو مبنـزلة التوسل والعمل الصاحل فأي 

جدوى يف رشوة من قد صار حتت أطباق الثرى بشيء من ذلك ؟ وهل هذا إال من 
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د التأثري اشرتاكا  أو استقالال  ؟ وال أعدل من شهادة أفعال جوارح فعل من يعتق
اإلنسان على بطالن ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة، بل من زعم 

أنه مل حيصل منه إال جمرد التوسل، وهو يقول بلسانه يا فالن مناديا  ملن يعتقده من 
النداء لألموات واالستغاثة هبم األموات فهو كاذب على نفسه ومن أنكر حصول 

يا ! استقالال  فليخربنا ما معىن ما نسمعه يف األقطار اليمنية من قوهلم يا ابن العجيل 
وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك  (3)يا فالن يا فالن! يا ابن علوان ! زيلعي 

، ففي كل قرية ميت يعتقده أهله (4)؟ وما عدا ديار اليمن فاألمر فيها أطم وأعم
يا ! وينادونه ويف كل مدينة مجاعة منهم حىت أهنم يف حرم اهلل ينادون يا ابن عباس 

فما ظنك بغري ذلك فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم اهلل تعاىل لغالب ! حمجوب
 .تزلزل األقدام عن اإلسالم فإنا هلل وإنا إليه راجعون (3)أهل امللة اإلسالمية بلطفة

فال تدعوا    ،إن الذين تدعون من دون اهلل عباد أمثالكم أين من يعقل معىن 
 له دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء   ،مع اهلل أحدا  

ادعوين وقد أخربنا اهلل سبحانه أن الدعاء عبادة يف حمكم كتابه بقوله تعاىل  
وأخرج  أستجب لكم، إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين
قال : أبو داود والرتمذي وقال حسن صحيح من حديث النعمان بن بشري قال

مخ " رواية   ويف" إن الدعاء هو العبادة " -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -رسول اهلل 
اآلية املذكورة وأخرج أيضا    -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -مث قرأ رسول اهلل" العبادة 

 .النسائي وابن ماجه واحلاكم وأمحد وابن أيب شيبة باللفظ املذكور

                              
 
ومثل هذا ما يصنعه كل أحد عند :" علق هنا اجلماعة الذين طبعوا وصححوا الكتاب بقوهلم( 3) 

 ".بورهم يف الديار املصريةاألولياء املشيدة ق
 .فافهم هذا وذاك وكل ما سيأيت أيها املالكي وليفهم أمثالك لعلهم يعقلون، ويرتكون املكابرات 

 .ال  صادقا  افهم هذا من هذا اإلمام الذي تعرتف بعلمه وجتديده إن كنت عاق( 4) 

 .كذا يف األصل ولعلها بلطيفة( 3)  
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وكذلك النحر لألموات عبادة هلم والنذر هلم جبزء من املال عبادة هلم والتعظيم عبادة 
نسك وإخراج صدقة املال واخلضوع واالستكانة عبادة هلل عز هلم كما أن النحر لل

وجل بال خالف، ومن زعم أن مث فرقا  بني األمر فليهده إلينا، ومن قال أنه مل يقصد 
فألي مقتض صنعت : بدعاء األموات و النحر هلم والنذر عليهم عبادهتم فقل له

 لشيء يف قلبك عرب هذا الصنع ؟ فإن دعاءك امليت عند نزول أمر بك ال يكون إال
عنه لسانك، فإن كنت هتذي بذكر األموات عند عروض احلاجات من دون اعتقاد 

منك هلم فأنت مصاب بعقلك وهكذا إن كنت تنحر هلل وتنذر هلل فألي معىن 
جعلت ذلك للميت ومحلته إىل قربه فإن الفقراء على ظهر البسيطة يف كل بقعة من 

يكون إال ملقصد قد قصدته أو أمر قد أردته،  بقاع األرض، وفعلك وأنت عاقل ال
وإال فأنت جمنون قد رفع عنك القلم وال نوافقك على دعوى اجلنون إال بعد صدور 

 .أفعالك وأقوالك يف غري هذا على منط أفعال اجملانني
فإن كنت تصدرها مصدر أفعال العقالء فأنت تكذب على نفسك يف دعواك 

ارا  عن أن يلزمك ما لزم عباد األوثان الذين حكى اجلنون يف هذا الفعل خبصوصه فر 
وجعلوا هلل مما ذرأ من احلرث واألنعام  :اهلل عنهم يف كتابه العزيز ما حكاه بقوله

وجيعلون ملا ال يعلمون  :، وبقولهنصيبا  فقالوا هذا هلل بزعمهم وهذا لشركائنا
 .نصيبا  مما رزقناهم تاهلل لتسئلن عما كنتم تفرتون 

إن املشركني كانوا ال يقرون بكلمة التوحيد وهؤالء املعتقدون يف األموات ( فان قلت)
لسنتهم وخالفوها بأفعاهلم فإن من استغاث هؤالء إمنا قالوها بأ( قلت)يقرون هبا 

باألموات أو طلب منهم ما ال يقدر عليه إال اهلل سبحانه، أو عظمهم أو نذر 
عليهم جبزء من ماله أو حنر هلم فقد نزهلم منـزلة اآلهلة اليت كان املشركون يفعلون هلا 

فها اعتقادا  هذه األفعال، فهو مل يعتقد معىن ال إله إال اهلل وال عمل به بل خال
وعمال  فهو يف قوله ال إله إال اهلل كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إهلا  غري اهلل يعتقد 

أنه يضر وينفع وعبده بدعائه عند الشدائد واالستغاثة به عند احلاجة وخبضوعه له 
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وتعظيمه إياه وحنر له النحائر وقرب إليه نفائس األموال، وليس جمرد قول ال إله إال 
ن دون عمل مبعناها مثبتا  لإلسالم فإنه لو قاهلا أحد من أهل اجلاهلية وعكف اهلل م

 .(3)على صنمه يعبده مل يكن ذلك إسالما  
 (. 44-43ص)الرسائل السلفية 

يف شرح حديث أيب اهلياج األسدي ( 9/.2)وقال الشوكاين أيضا  يف نيل األوطار 
صلى اهلل –أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل : " -رضي اهلل عنه -عن علي 

 :احلديث" ال تدع قربا  مشرفا  إال سويته :"-عليه وسّلم
حتت احلديث دخوال  أوليا  القبب واملشاهد املعمورة على  ومن َرْفِع القبور الداخل"

صلى اهلل عليه وآله  -القبور، وأيضا  هو من اختاذ القبور مساجد، وقد لعن النيب 
فاعل ذلك كما سيأيت، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وحتسينها من   -وسلم

الكفار لألصنام، وَعُظَم  منها اعتقاد اجلهلة هلا كاعتقاد: مفاسد يبكي هلا اإلسالم
ذلك فظنوا أهنا قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا  لطلب قضاء 
احلوائج وملجأ لنجاح املطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من رهبم، وشدوا إليها 

 .الرحال ومتسحوا هبا واستغاثوا
باألصنام إال فعلوه، فإنا هلل وإنا وباجلملة إهنم مل يدعوا شيئا  مما كانت اجلاهلية تفعله 

ومع هذا املنكر الشنيع والكفر الفظيع ال جند من يغضب هلل ويغار . إليه راجعون
محية للدين احلنيف ال عاملا  وال متعلما  وال أمريا  وال وزيرا  وال ملكا ، وقد توارد إلينا 

رهم إذا توجهت عليه من األخبار ماال يشك معه أن كثريا  من هؤالء القبوريني أو أكث
احلف بشيخك : ميني من جهة خصمه حلف باهلل فاجرا ، فإذا قيل له بعد ذلك

وهذا من أبني األدلة الدالة .ومعتقدك الويل الفالين تلعثم وتلكأ وأىب واعرتف باحلق

                              
يف هذا التقرير املفحم ما يقطع دابر ما يشغب به املالكي وأسالفه، على اإلمام حممد من أنه ( 3)  

 .وال يعبدون األولياء" ال إله إال اهلل: "خياصم قوما  يقولون
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 ،(3)إنه تعاىل ثاين اثنني أو ثالث ثالثة: على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال
أّي رزء لإلسالم أشّد من الكفر أي بالء هلذا ! فيا علماء الدين ويا ملوك املسلمني 

يصاب هبا املسلمون تعدل هذه الدين أضّر عليه من عبادة غري اهلل، وأي مصيبة 
 املصيبة، وأي منكر جيب إنكاره إن مل يكن إنكار هذا الشرك البني واجبا  ؟ 

 ولكن ال حياة ملن تنادي لقد أمسعت لو ناديت حيـا  
 ولكن أنت تنفخ يف رماد ولو نارا  نفخت هبا أضاءت

الثاني عشرـ العالمة الشريف الحسن بن خالد الحازمي المتوفى سنة   
 (هـ0234)

 (:23-09ص)قال يف كتابه قوت القلوب يف توحيد عالم الغيوب 
لقد عمت البلوى هبذا فرتى املتبوع يصرح ألتباعه بتفريج الكربات منه "  فصل

وبدعوى اختصاص بعض صفات الرب كعلم الغيب ورمبا توعد من يراه مقصرا  فيما 
عظم متبوعه مبا مل يأذن اهلل به يعتاده منه بإنزال الضر الكوين القدري، وترى التابع ي

ويضيف إليه من العلم باملغيبات والقدرة على ما خيتص بالرب حىت يقال فالن 
متصرف يف العامل ويسمع له بغاية اخلضوع اليت هي حقيقة العبادة ويسأله الرزق 

والنصر وتفريج الكربات وإجابة املضطر وكشف السوء ويتخذه ندا  حيبوهنم كحب 
ويعبدون من دون اهلل ما ال ميلك هلم رزقا من السموات واألرض شيئا  اهلل أو أشد

وال يستطيعون مما كان أهل األوثان واألصنام يسألونه من أوثاهنم وأصنامهم حىت 
 -صلى اهلل عليه وسّلم–أربوا يف هذا الزمان على عبادة األصنام يف زمان رسول اهلل 

صفت هبم الريح يف البحر كما قال اهلل فإن أهل اجلاهلية خيلصون الدعوة هلل إذا ع
يَن فـََلمَّا جَنَّاُهْم ِإىَل اْلبَـرِّ ِإَذا ُهْم : )تعاىل فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ

                              
قارئ أن اإلمام حممدا  هو الوحيد الذي واجه الشرك والضالل أال ترى عبارات كثري هل ترى أيها ال( 3)  

  .-رمحه اهلل -من العلماء أشد من عبارات اإلمام حممد 
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َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ يف اْلَبْحِر َضلَّ َمْن : )وقوله تعاىل( 02:العنكبوت( )ُيْشرُِكونَ 
ْنَساُن َكُفورا   ( 02:االسراء( )َتْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّاُه فـََلمَّا جَنَّاُكْم ِإىَل اْلبَـرِّ َأْعَرْضُتْم وََكاَن اأْلِ

يَن فـََلمَّا جَنَّاُهْم ِإىَل اْلبَـرِّ ِإَذا :)وقوله تعاىل فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
فأخرب أهنم عند االضطرار يدعونه ال شريك له وأنه ( 02:العنكبوت( )ُكونَ ُهْم يُْشِر 

وهؤالء الضالل يف هذا الزمان إذا عصفت ... يذهب عنهم كل ما يعبد من دون اهلل
ليدع كل منكم شيخه، وال تسمع إال يا زيلعي يا حضرمي يا بدوي : هبم الريح تنادوا

راج فرجها يا فالن يا فالن ال تسمع منهم يا عبد القادر يا شاذيل يا صندل يا أبا ف
من يقول يا اهلل فريتج املركب باألصوات بذكر الشيوخ وهذا هو الشرك األكرب الذي 

ال يغفره اهلل وأباح دم صاحبه وماله وذريته ألهل اإلسالم ألنه سأل غري اهلل ما ال 
شيخا وسيدا أو يقدر عليه إال اهلل فقد عبده مع اهلل واختذه إهلا وربا وإن مساه 

ملناقضته كلمة التوحيد بالكفر والشرك هو حلقيقته ومعناه ألنه أعطاه غاية خضوعه 
وذله وفقره ومسكنته من الدعاء والسجود والتقرب بالذبح وحنوها لغري اهلل وهو معىن 
العبادة اليت هي معىن األلوهية وجعل العاجز الفقري بالذات الذي ال ميلك مثقال ذرة 

ت وال يف األرض شبيها بالقادر الغين مالك السموات واألرض كما قال يف السموا
ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ال مَيِْلُكوَن ِمثْـَقاَل َذرٍَّة يف السََّماَواِت َوال ))تعاىل 

ُهْم ِمْن َظهِ  الثالث ( "44:سـبأ(( )ريٍ يف اأْلَْرِض َوَما هَلُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمنـْ
( هـ3102)العالمة السيد صديق حسن خان القنوجي اهلندي املتوىف سنة   -عشر

الدين "بعد كالمه عن توحيد الربوبية وإميان الناس به، يف كتابه 
 (.382-3/382")اخلالص
يف توحيد العبودية قاصرون، وعن صراط اهلدى  –مع ذلك  –وهم : " مث قال

 .هبذا أن التوحيد ال يتم إال بإخالص الربوبية والعبودية ناكبون،فتبني لك
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غريب جدا  يف أكثر اخللق  –بل من زمن كثري  –يف هذا الزمان األخري  (3)وهي
 .وغالب الناس

بدأ اإلسالم غريبا  وسيعود كما بدأ :)-صلى اهلل عليه وآله وسلم  -وهذا معىن قوله 
 (.فطوىب للغرباء:مث قال

 .وهذا يرشدك إىل قلة أهل التوحيد الذين خلقت هلم اجلنة
 .لموحدين على قلة مجعهم وكسر حاهلم، وذلتهم يف الناسوفيه أيضا  بشارة ل

فاهلل اهلل يا أيها الناس متسكوا بأصل دينكم الذي ارتضاه اهلل تعاىل لكم ودعا إليه 
 .نبيكم، وقاتل املشركني عليه، وندبنا إليه، وجاهد فيه هلل حق جهاده

 .إال اهلل(4) – أي ال معبود –وأساس هذا الدين ورأسه ونرباسه، شهادة أن ال إله 
تبعا  لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله  –واعرفوا معناها واستقيموا عليها، وادعوا الناس 

إليها، واجعلوها كلمة باقية يف أبناء زمانكم، إمتاما  للحجة وإيضاحا   –وسلم 
للمحجة، وكونوا من أهلها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم يف الدين، ولو كانوا 

واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل  بعيدين،
 .عنهم

ما كلفك اهلل هبم، فقد كذب هذا : ما علّي منهم، أو قال: ومن مل يكفرهم، أو قال
 .على اهلل، وافرتى

فقد كلفه اهلل هبم، وفرض عليه الكفر هبم والرباءة منهم، ولو كانوا إخواهنم 
 .(3)وأوالدهم

                              
 ".وهذا"كذا يف األصل ولعل العبارة ( 3) 
ال :              )كذا وهذا تفسري باطل ولعله وقع سقط من الناسخ أو الطابع والصواب أن يقال( 4)

 .  وكالمه فيما بعد هذا يدل على صحة فهم هذه الكلمة( معبود حبق إال اهلل

 

إىل أصل الوالء والرباء ذلكم األصل العظيم الذي حث عليه القرآن العظيم والسنة  هذا إشارة( 3)  
 .النبوية وسار عليه السلف الصاحل
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 .فاهلل اهلل متسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم ال تشركون به شيئا  
 الشرك الذي تسرب إىل املسلمني يف العصور األخرية أغلظ من شرك

 .(4)اجلاهلية 
 -من أمة رسولنا  (1)وإذا أحطت مبا ذكرنا علما  أدركت أن كفر املشركني من املؤمنني

 -يف العرب والعجم أعظم من كفر الذين قاتلهم النيب  -صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 .-اهلل عليه وآله وسلم صلى

وقد مسعت أن اهلل تعاىل ذكر عن الكفار أهنم إذا مسهم الضر تركوا غري اهلل من 
السادة والقادة والطواغيت فلم يدعوا أحدا  منهم ومل يستغيثوا هبم، بل أخلصوا هلل 

 .وحده ال شريك له
من أهل  وأنت ترى املشركني املدعني لإلميان من املسلمني، وفيهم من يدعي أنه

العلم والفضل، وفيه الصالح والزهد واالجتهاد يف العبادة، إذا مسه الضرر وأمهه أمر 
الشيخ " و" معروف الكرخي " من أمور الدنيا، قام يستغيث بغري اهلل من األولياء كـ 

 .وحنوهم" ساال رومدار " و " عبد القادر اجليالين 
 .املكرمني أمجعني وأجل من هؤالء مثل اخللفاء الراشدين والصحابة

 .-صلى اهلل عليه وآله وسلم  -وأجل منهم رسول اهلل 
وأشنع وأفضع وأقبح وأعظم جرما  وأطم ضاللة أهنم يستغيثون بالطواغيت، 

واألجداث وأهل القبور، واملردة من اجلن والشياطني، ويذحبون هلم، وينذرون هلم، 
م، تقليدا  يف الفروع واألصول ويسافرون إىل أنصاهبم، ويفزعون إىل أحبارهم ورهباهن
 .املبنية على شفا جرف هار، فإنا هلل وإنا إليه راجعون

 .اللهم توفنا مسلمني، وأحلقنا بالصاحلني، وال تشركنا يوم الدين مع املشركني

                              
 .شهادة من عامل عرف ما عليه الناس يف زمانههذه ( 4) 

 .الذين يّدعون اإلميان( من املؤمنني)لعله بقصد بـ  (1)
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رحم اهلل من نصح نفسه، وعرف أن وراءه جنة ونارا، وأن اهلل تعاىل جعل لكل 
 ".منهما أهال  وأعماال  

العالمة السيد نعمان خري الدين الشهري بابن اآللوسي املتوىف سنة  –عشر الرابع 
 .خالل حديثة عن االستغاثة الشركية( 228ص )هـ يف كتابة جالء العينني  3132

وال جيّوز ذلك إال من جهل آثار : قال الشيخ حممد األمني السويدي الشافعي:"قال
عند نزول الكربات يسألوهنم  (3) الرسالة، وهلذه عمت االستغاثة باألموات

ويتضرعون إليهم، فكان ما يفعلونه معهم أعظم من عبادهتم واعتقادهم يف رب 
 . انتهى.واتالسم

صلى اهلل  -وهل مسعتم أن أحدا  يف زمانه : قال املانعون" مث قال الشيخ نعمان 
أو ممن بعده يف القرون الثالثة املشهود ألهلها بالنجاة  -تعاىل عليه و سلم 

 –والصدق، وهم أعلم منا هبذه املطالب، وأحرص على نيل مثل تيك الرغائب 
قدر على إزالتها إال اهلل سبحانه، أم كانوا يقصرون استغاث مبن يزيل كربته اليت ال ي

 .االستغاثة على مالك األمور ومل يعبدوا إال إياه
صلى اهلل تعاىل عليه  -ولقد جرت عليهم أمور مهمة وشدائد مدهلمة يف حياته 

صلى  -وبعد وفاته  فهل مسعت عن أحد منهم أنه استغاث بسيد املرسلني   -وسلم
أم بلغك أهنم ! إنا مستغيثون بك يا رسول اهلل ؟: أو قالوا! ؟ -م اهلل تعاىل عليه وسل

ال ميكن ! كال ! الذوا بقربه الشريف، وهو سيد القبور،حني ضاقت منهم الصدور 
هلم ذلك، وإن الذي كان بعكس ما هنالك، فلقد أثىن اهلل تعاىل عليهم و رضي 

مبينا  لنا سبحانه أن ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم: )عنهم، وقال عز من قائل

                              
هل ترى املالكي يؤمن مبا قاله اإلمام حممد أو سيكذب علماء املسلمني السابقني والالحقني ويرى ( 3)  

 .أن املسلمني ال ذنب هلم إال التربك الذي أقصاه البدعة واخلطأ
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ففي استغاثة املضطر . هذه االستغاثة هي أخص الدعاء، وأجلى أحوال االلتجاء
 ".تعطيل لتوحيد معاملته اخلاصة به: بغريه تعاىل عند كربته

 .هـ3124العالمة أبو املعايل حممود شكري األلوسي املتوىف سنة   -الخامس عشر 
من األمور ( األمر الرابع:" )قال(  3/12)النبهاين يف كتابه غاية األماين يف الرد على 

إن : أن من مكايد الغالة اليت كادوا هبا العوام أهنم يقولون: اليت جيب التنبيه عليها
االستغاثة باألموات ونداءهم يف املهمات وشد الرحال لزيارة قبورهم وتقدمي قرابينهم 

م، ومن أنكر ذلك وأىب ما إليها ونذورهم هو من عالمات حمبتهم،والتقرب بقربته
هنالك وهنى عن زخرفتها وإيقاد السرج عليها وبناء املساجد عليها وقصد أهلها يف 
طلب احلاجات وااللتجاء إليها يف املهمات فهو من املبغضني للصاحلني،واملنكرين 

لكرامات األولياء والصديقني، إىل غري ذلك من أقواهلم املناسبة لضالهلم، كربت  
من أفواههم، فإن من أنكر مثل تلك البدع والضالالت هم احملبون هلم،  كلمة خترج

واحملافظون على هديهم وطريقتهم، وأما هؤالء الغالة وأعداء اهلداة فقد أفسدوا 
الدين، وسدوا طريق املوحدين، يعرف ذلك من وقف على أحواهلم، وما قالوه يف 

ي اليوم واألعراب من الكفر  اإلسالم وما بدلوه من الدين، وما عليه أهل البواد
، والرجوع إىل سوالف البادية وما (4)بآيات اهلل ورد أحكام القرآن واالستهزاء بذلك

ية، و أمثلهم حاال من عرف أن كتاب اهلل كانت عليه من العادات واألحكام اجلاهل
وأحاديث رسوله عند أهل البالد فلم يرفع بذلك رأسا ، ومل يبال بشيء مما هنالك، 

أو هو جاهل مبا جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، ال شعور له بشيء من ذلك، 
 .(1) وال يدري ما الناس من أمر دينهم 

                              
هذا يؤكد ما ذكره علماء الدعوة وغريهم عن حال هؤالء األعراب، ويبني لك ظلم املالكي (4)   

 .وأسالفه لإلمام حممد وأتباعه

 ".ما عليه:"كذا ولعله سقط من الكالم مثل قوله (1)  
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وغالب أهل املدن منهمكون يف اللذائذ والشهوات، قد أعرضوا عن الشريعة وما ورد 
فيها من األوامر والنواهي، ومل يلتفتوا إىل ما يف كتب الفقه من األحكام، وظنوا أن 
سيئاهتم تغفر بنذورهم إىل القبور ونداء أهلها، واالستغاثة هبم وأن من منعهم من 

والصاحلني واالستعانة هبم واالستغاثة هبم يف الشدائد واملهمات وأهنم  دعاء األنبياء
ال يدعون مع اهلل يف احلاجات وامللمات وال يذبح هلم تقربا ، وال يطاف بقبورهم وال 

 .فقد استخف هبم وتنقصهم وهضمهم حقهم –يتوكل عليهم 
هم يف ذلك بل وأصل هذا أهنم ال يفرقون بني حق اهلل وحق العباد، وال متييز عند

يرون استحقاقهم كثريا  من العبادات املختصة باهلل، وهذا يشبه غلو النصارى يف 
املسيح وغريه، وقد قالوا ملن أنكر عليهم عبادة املسيح قد تنقصت املسيح وقلت فيه 

 ".  قوال  عظيما  
العالمة شهاب الدين السيد حممود األلوسي املتوىف سنة   -السادس عشر 

 . هـ3420
 قال تعاىل: وقال الوالد عليه الرمحة أيضا  يف باب اإلشارة من تفسريه ما نصه:"قال

فيه إشارة . اآلية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر
مسعوا اآليات الرادة عليهم ظهر عليهم التجهم والبسور، إىل ذم املتصوفة الذين إذا 

 .وهم يف زماننا كثريون، فإنا هلل وإنا إليه راجعون
اآلية،إشارة إىل ذم إن الذين تدعون من دون اهلل لن خيلقوا ذبابا  ويف قوله تعاىل

لني يف أولياء اهلل تعاىل حيث يستغيثون هبم يف الشدة، غافلني عن اهلل تعاىل الغا
وينذرون هلم النذور، والعقالء منهم يقولون إهنم وسائلنا إىل اهلل تعاىل وإمنا ننذر هلل 

تعاىل عز وجل وجنعل ثوابه للويل  وال خيفى أهنم يف دعواهم األوىل أشبه الناس بعبدة 
، ودعواهم الثانية ال بأس هبا ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفىاألصنام القائلني 

لو مل يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو رد غائبهم أو حنو ذلك، والظاهر من 
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تعاىل واجعلوا ثوابه  حاهلم الطلب،ويرشدك إىل ذلك أنه لو قيل انذروا هلل
 . لوالديكم،فإهنم أحوج من أولئك األولياء مل يفعلوا

: اآلية ما نصه َدَعوا اهلل خملصني له الدين  وقال أيضا  عند تفسري قوله تعاىل
غريه تعاىل يف تلك،وأنت خبري بأن الناس  فاآلية دالة على أن املشركني ال يدعون

اليوم إذا اعرتاهم أمر خطري وخطب جسيم يف بر أو حبر دعوا من ال يضر وال ينفع، 
وال يرى وال يسمع، فمنهم من يدعو اخلضر وإلياس، ومنهم من ينادي أبا اخلميس 
والعباس، ومنهم من يستغيث بأحد األئمة، ومنهم من يضرع إىل شيخ من مشايخ 

وال يكاد مير له ببال،أنه . (3)ألمة،وال ترى فيهم أحدا  خيص مواله، بتضرعه ودعاه ا
 . لو دعا اهلل تعاىل وحده ينجو من هاتيك األهوال

أي الفريقني من هذه احليثية أهدى سبيال،وأي الداعيني : قل يل فباهلل تعاىل عليك))
أقوم قيال ؟ وإىل اهلل سبحانه املشتكى من زمان عصفت فيه ريح اجلهالة،وتالطمت 

أمواج الضاللة،وغرقت سفينة الشريعة،واختذت االستغاثة بغري اهلل تعاىل للنجاة 
النهي عن املنكر صنوف  ذريعة، وتعذر على العارفني األمر باملعروف،وحال دون

 . (4)أهـ.احلتوف
" هـ يف كتابه  3140العالمة حممد بشري السهسواين املتوىف سنة   -السابع عشر 

 (. 213ص" )صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن 
فيما تقدم أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب مل يكفر  السادس أنك قد عرفت"... 

السواد األعظم من املسلمني، ومن كفره فلم يكفره بارتكاب ذنب من الكبائر كما 
هو مذهب اخلوارج، إمنا كفره بدعوة غري اهلل حبيث يطلب فيها منه ما ال يقدر عليه 

                              
 
قد تواترت هذه األفاعيل الشنيعة اليت تصدر عن القبوريني يف حال الشدة على عكس ما يفعله ( 3) 

 .املشركون يف اجلاهلية

 .نقال  عن صاحب جالء العينني( 398ص)صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن ( 4)  



 دحر افتراءات أهل الزيغ و االرتياب             
      

240 

ة لغري اهلل، وعبادة غري إال اهلل  وهذا ال يسرتيب أحد من أهل العلم والديانة أنه عباد
 .اهلل ال شك يف كوهنا كفرا ، مع أنه مل يكفره أيضا  حىت عرفه الصواب ونبهه

وأيضا  قد عرفت فيما مر أن الشيخ ليس مبنفرد يف هذا التكفري، بل مجيع أهل العلم 
من أهل السنة واجلماعة يشاركونه فيه ال أعلم أحدا خمالفا  له، منهم تقي الدين ابن 

ة، وابن قيم اجلوزية، وابن عقيل،وصاحب الفتاوى البزازية، وصنع اهلل احلليب، تيمي
واملقريزي الشافعي، وحممد بن حسني النعمي الزبيدي، وحممد بن إمساعيل الصنعاين، 

وحممد بن علي الشوكاين، وصاحب اإلقناع، وابن حجر املكي،وصاحب النهر 
الدين ابن كثري، وصاحب الصارم  الفائق،واإلمام البكري الشافعي،واحلافظ عماد

املنكي، والشيخ محد بن ناصر،والعالمة اإلمام احلسن بن خالد، والشيخ العالمة 
 .حممد بن أمحد احلفظي وغريهم

اعلم أن الشيخ قامسا  وهو من أكابر العلماء احلنفية رمحهم اهلل : وقال يف النهر الفائق
يقع من أكثر العوام، بأن يأيت إىل  إن النذر الذي: تعاىل قال يف شرح درر البحار

يا سيدي فالن إن رد غائيب أو عويف مريضي فلك كذا، : القرب بعض الصلحاء قائال  
 .اخل...باطل إمجاعا  لوجوه

ومنها الظن أن امليت يتصرف يف األمور، واعتقاد هذا كفر، واملسلم ال : إىل أن قال
يت أو غائب فقد فارق يطلب حاجته من غري اهلل، فإن من طلب حاجته من م

 .اإلسالم
وممن صرح هبذه املسألة من علمائنا احلنفية صاحب الفتاوى البزازية، والعالمة صنع 
اهلل احلليب املكي،وصاحب البحر الرائق، وصاحب الدر املختار، والعالمة قاسم بن 

قطلوبغا، والعالمة بري علي الربكوي صاحب الطريقة احملمدية، وأبو سعيد 
من كتاب  (3)هـ-أ.ومويل عبد احلي اللكهنوي، وغريهم رمحهم اهلل أمجعنياخلادمي،

                              
 . للمعصومي( حكم اهلل الواحد األحد)من ( 3)
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للشيخ ( 322-322ص)الشيخ حممد بن عبد الوهاب جمدد القرن الثاين عشر 
 .أمحد بن حجر آل بوطامي

 
 
 

" النظرات "  الكاتب الشهري مصطفى لطفي املنفلوطي يف كتابه  -الثامن عشر 
 :قال( 4/22-29)
إنه اطلع على مؤلف ظهر حديثا  : كتب إيّل أحد علماء اهلند كتابا  يقول فيه"

، "مدراس"وملحقاهتا جبنوب " بناقور " وهي لغة اهلنود الساكنني " التاميل"بلغة
تاريخ حياة السيد عبد القادر اجليالين وذكر مناقبه وكراماته فرأى فيه من : موضوعه

الصفات واأللقاب اليت وصف هبا الكاتب السيد عبد القادر ولقبه هبا صفات بني 
سيد "وألقابا  مبقام األلوهية أليق منها مبقام النبوة فضال  عن مقام الوالية كقوله 

املطلع على "و" املتصرف يف األكوان "و " النفاع الضرار"و " السموات واألرض 
أمره من " و " ربيء األعمى واألبرص واألكمهم"و " حميي املوتى "و " أسرار اخلليقة

صاحب " و" الرافع الواضع "و " دافع البالء "  "ماحي الذنوب "و " أمر اهلل 
 .إىل كثري من أمثال هذه النعوت واأللقاب" وصاحب الوجود التام "  "الشريعة 

ب ويقول الكاتب أنه رأى يف ذلك الكتاب فصال  يشرح فيه املؤلف الكيفية اليت جي
أول ما جيب على : " أن يتكيف هبا الزائر لقرب السيد عبد القادر اجليالين يقول فيه

أن يتوضأ وضوءا  سابغا  مث يصلي ركعتني خبشوع واستحضار مث يتوجه إىل : الزائر
يا : " وبعد السالم على صاحب الضريح املعظم يقول! تلك الكعبة املشرفة 

أغثين يا حميي ! ". "يت وتفريج كربيت صاحب الثقلني أغثين وأمدين بقضاء حاج
الدين عبد القادر، أغثين يا ويل عبد القادر، أغثين يا سلطان عبد القادر، أغثين يا 

يا حضرة الغوث الصمداين، !"  " باد شاه عبد القادر، أغثين يا خوجة عبد القادر 
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مجيع يا سيدي عبد القادر اجليالين، عبدك ومريدك مظلوم عاجز حمتاج إليك يف 
 .(3)"األمور يف الدين والدنيا واآلخرة 

وهو " شاه احلميد " يف اهلند قرب يسمى ( ناقور)أن يف بلدة :" ويقول الكاتب أيضا  
بني يدي  (3)وأن اهلنود يسجدون –عمون كما يز   –أحد أوالد السيد عبد القادر 

وإن يف كل بلدة من بالد اهلند وقراها مزارا  ميثل ! القرب سجودهم بني يدي اهلل  ذلك

                              
هـ زارين أحد طالب 3190ملا كنت يف اهلند أقوم بالتدريس يف اجلامعة السلفية ببنارس يف حدود ( 3) 

العلم من اخلرافيني فقدم يل جملدا  ضخما  فيه مناقب عبد القادر اجليالين فرأيت فيه من العجائب الكفرية 
كان ميشي مع عبد    -اهلل تبارك وتعاىل -هذه العجائب قصة مضموهنا أن ما ال خيطر بالبال ومن ضمن 

 =القادر على شاطئ هنر فانزلقت به رجله فانتشله عبد القادر من هذه السقطة 
تعاىل اهلل عما يقول امللحدون علوا  كبريا ، فنصحته وبينت له أن هذا الكالم ال يقوله إال الزنادقة الذين = 

ملسلمني مبثل هذه الزندقة واإلحلاد وأعطيته فكرة عن توحيد اهلل وما جاء به الرسل يكيدون لإلسالم وا
 .مجيعا  فواهلل ما انصرف من عندي إال بعد أن مزق الكتاب بيده كأين أراه اآلن وهو ميزقه

 . ولقد رأيت بعيين ما يفعله القبوريون عند قبور الصاحلني أو غريهم ما يندى له اجلبني
نا والشيخ عبد الرزاق العباد وعبد الرب نواب أحد املدرسني باجلامعة اإلسالمية يف حدود وزرت اهلند أ

هـ فذهب بنا بعض طالب العلم السلفيني إىل مسجد نظام الدين بدهلي فرأينا فيه مخس قباب 3230
 العتيق وجاء أكربها قبة نظام الدين ورأينا من الزائرين من الغلو واخلشوع والتذلل ما ال تراه عند بيت اهلل

رجل البسا  إزارا  ورداء   مصبوغني  باألمحر أو األصفر مكشوف الرأس يف هيئة احملرم وخر  ساجدا  أمام 
قبة نظام الدين مث قام ميشي القهقرى مث سجد سجدة أخرى عند عتبة القبة وحنن واقفون مشدوهون من 

جل يهدر بالكالم كاجلمل اهلائج ال ندري ما هذه األعمال الشركية الفظيعة وال نستطيع الكالم فجاءنا ر 
إن الناس يف عبادة وأنتم : يقول، فسألت أنا والشيخ عبد الرزاق زميلنا عبد الرب عما يقول فقال يقول

تتفرجون ؟ يعين يف عبادة أصحاب هذه القباب، وهذا املسجد قريب من املسجد املركزي جلماعة التبليغ 
ينكرون هذه الشركيات الفظيعة ألهنم مشغولون بالدعوة إىل خرافاهتم  وهم يعظمون نظام الدين هذا وال

 .وأساطريهم املناهضة للتوحيد وأهله بل يف مسجدهم قبور مقدسة وهلل يف خلقه شئون

إن أسالف املالكي ليباركون هذه األعمال ويدافعون عنها وعن أهلها فكم هو البون شاسع بني ( 3)  
هذا الرجل وأمثاله وبني أولئك املروجني هلذه األعمال الفظيعة اليت يندى هلا اجلبني وتذرف منها العربات 

 . وتقشعر منها جلود املؤمنني
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! مزار السيد عبد القادر، فيكون القبلة اليت يتوجه إليها املسلمون يف تلك البالد 
وامللجأ الذي يلجأون يف حاجاهتم وشدائدهم إليه وينفقون من األموال على خدمته 

 ! ا لو أنفق على فقراء األرض مجيعا  لصاروا أغنياء وسدنته ويف موالده وحضراته م
هذا ما كتبه إيّل ذلك الكاتب، ويعلم اهلل أين ما أمتمت قراءة رسالته حىت دارت يب 

األرض الفضاء، وأظلمت الدنيا يف عيين، فما أبصر مما حويل شيئا ، حزنا  وأسفا  على 
رفوه، ووضعوه بعدما رفعوه، ما آلت إليه حالة اإلسالم بني أقوام أنكروه بعدما ع

 .وذهبوا به مذاهب ال يعرفها، وال شأن له هبا
أي عني جيمل هبا أن تستبقي يف حماجرها قطرة واحدة من الدمع فال تريقها أمام هذا 

املنظر املؤمل احملزن، منظر أولئك املسلمني وهم ركع سجد على أعتاب قرب رمبا كان 
 !، فأحرى أن يكون كذلك بعد مماته بينهم من هو خري من ساكنه يف حياته

أي قلب ال يستطيع أن يستقر بني جنيب صاحبه ساعة واحدة فال يطري جزعا  حينما 
يرى املسلمني أصحاب دين التوحيد أكثر من املشركني إشراكا  باهلل وأوسعهم دائرة 

 !يف تعدد اآلهلة وكثرة املعبودات
 ! مِلَ ينقم املسلمون التثليث من املشركني ؟

مِلَ حيملون هلم يف صدورهم تلك املوجدة وذلك الضغن وعالم حياربوهنم وفيم 
 ! يقاتلوهنم وهم مل يبلغوا من الشرك باهلل مبلغهم ومل يغرقوا فيه إغراقهم ؟

يدين املشركون بآهلة ثالثة ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العقل 
أما املسلمون فيدينون بآالف من . الواحدفيتأولون فيه ويقولون أن الثالثة يف حكم 

 !اآلهلة أكثرها جذوع أشجار وجثث أموات وقطع أحجار، من حيث ال يشعرون
كثريا  ما يضمر اإلنسان يف نفسه أمرا  وهو ال يشعر به، وكثريا  ما تشتمل نفسه على 
عقيدة خفية ال حيس باشتمال نفسه عليها وال أرى مثال  لذلك أقرب من املسلمني 
الذين يلتجئون يف حاجاهتم ومطالبهم إىل سكان القبور ويتضرعون إليهم تضرعهم 

إنا ال نعبدهم وإمنا نتوسل هبم : لإلله املعبود فإذا عتب عليهم يف ذلك عاتب، قالوا
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إىل اهلل، كأهنم ال يشعرون أن العبادة ما هم فيه، وأن أكرب مظهر أللوهية اإلله 
ضارعني خاشعني يلتمسون إمداده ومعونته فهم يف  املعبود أن يقف عباده بني يديه

 !!  (3)احلقيقة عابدون ألولئك األموات من حيث ال يشعرون
جاء اإلسالم بعقيدة التوحيد لريفع نفوس املسلمني ويغرس يف قلوهبم الشرف والعزة 

ريهم وال يهاب واألنفة واحلمية وليعتق رقاهبم من رق العبودية فال يذل صغريهم لكب
ضعيفهم قويهم وال يكون لذي سلطان بينهم سلطان إال باحلق والعدل وقد ترك 
اإلسالم بفضل عقيدة التوحيد ذلك األثر الصاحل يف نفوس املسلمني يف العصور 

األوىل فكانوا ذوي أنفة وعزة وإباء وغرية يضربون على يد الظامل إذا ظلم ويقولون 
قف مكانك وال تغل يف تقدير مقدار نفسك : لطانهللسلطان إذا جاوز حده يف س

 !فإمنا أنت عبد خملوق ال رب معبود، واعلم أن ال إله إال اهلل
هذه صورة من صور نفوس املسلمني يف عصر التوحيد أما اليوم وقد داخل عقيدهتم 
ما داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر أخرى، فقد ذلت رقاهبم وخفت رؤوسهم 

سهم وفرتت محيتهم فرضوا خبطة اخلسف واستناموا إىل املنـزلة الدنيا وضرعت نفو 
فوجد أعداؤهم السبيل إليهم فغلبوهم على أمرهم وملكوا عليهم نفوسهم وأمواهلم 

 .ومواطنهم وديارهم فأصبحوا من اخلاسرين
واهلل لن يسرتجع املسلمون سالف جمدهم ولن يبلغوا ما يريدون ألنفسهم من سعادة 

وهناءهتا إال إذا اسرتجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد، وإن طلوع احلياة 
الشمس من مغرهبا وانصباب ماء النهر يف منبعه أقرب من رجوع اإلسالم إىل سالف 

جمده ما دام املسلمون يقفون بني يدي اجليالين كما يقفون بني يدي اهلل ويقولون 
ف يف الكائنات وأنت سيد األرضني أنت املتصر : " لألول كما يقولون للثاين

 " !!والسموات 

                              
 .انظر ما سبق( 3) 
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إن اهلل أغري على نفسه من أن يسعد قوما  يزدرونه وحيتقرونه ويتخذونه وراءهم 
 !!ظهريا  

فإذا نزلت هبم جائحة أو أملت هبم ملمة ذكروا احلجر قبل أن يذكروه ونادوا اجلذع 
 .قبل أن ينادوه

عوه هلذه امللمة الفادحة ؟ أأدعو علماء مبن أستغيث ؟ ومبن أستنجد ؟ ومن الذي أد
هتافت الذباب على الشراب أم " يوم الكنيسة " مصر وهم الذين يتهافتون على 

هلدى الصيادي ليحيوا أبا ا (3)علماء اآلستانة وهم الذين قتلوا مجال الدين األفغاين
أم علماء العجم وهم الذين حيجون إىل قرب اإلمام كما ! شيخ طريقة الرفاعية ؟ 

 ! حيجون إىل البيت احلرام ؟ أم علماء اهلند وبينهم أمثال مؤلف هذا الكتاب ؟
يا قادة األمة ورؤساءها عذرنا العامة يف إشراكها وفساد عقائدها، وقلنا إن العامي 

رية من أن يتصور األلوهية إال إذا رآها ماثلة يف النصب أقصر نظرا  وأضعف بص
وتقرأون صفاته  فما عذركم أنتم وأنتم تتلون كتاب اهلل (4)والتماثيل واألضرحة والقبور

قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال : )ونعوته وتفهمون معىن قوله تعاىل
وما رميت إذ )وقوله ( قل ال أملك لنفسي نفعا  وال ضرا  : )وقوله خماطبا  نبيه( اهلل

 (.رميت ولكن اهلل رمى
 : إنكم تقولون يف صباحكم ومسائكم وغدوكم ورواحكم

 وكل شر يف ابتداع من خلف   من سلف كل خري يف اتباع     
فهل تعلمون أن السلف الصاحل كانوا جيصصون قربا  أو يتوسلون بضريح وهل 

تعلمون أن واحدا  منهم وقف عند قرب النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم، أو قرب أحد 
من أصحابه وآل بيته يسأله قضاء حاجة أو تفريج هم ؟ وهل تعلمون أن الرفاعي 

                              
 . لعل املنفلوطي كان خمدوعا  جبمال الدين األفغاين ألنه مل يعرف خطورته وضالله( 3)  

هذا فيه نوع من التنـزل ألن ذنب علماء السوء أعظم من ذنب العوام حيث مل ينكروا هذه   (4) 
 . الشركيات وشر من ذلك إقرارهم هلا ودفاعهم عن أهلها
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واجليالين والبدوي أكرم عند اهلل وأعظم وسيلة إليه من األنبياء واملرسلني  والدسوقي
وهل تعلمون أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم حينما هنى ! والصحابة والتابعني ؟

أم خمافة أن تعيد للمسلمني ! عن إقامة الصور والتماثيل هنى عنها عبثا  ولعبا  ؟
لصور والتماثيل وبني األضرحة والقبور، ما دام  وأي فرق بني ا! جاهليتهم األوىل ؟

 !!كل منها جير إىل الشرك، ويفسد عقيدة التوحيد ؟
واهلل ما جهلتم شيئا  من هذا، ولكنكم آثرمت احلياة الدنيا على اآلخرة فعاقبكم اهلل 

على ذلك بسلب نعمتكم، وانتقاض أمركم، وسلط عليكم أعداءكم يسلبون 
تقاليد !. )(3)"كم، وخيربون دياركم، واهلل شديد العقابأوطانكم، ويستعبدون رقاب

 (.02-02ص( )جيب أن تزول
: العالمة األلباين حيث قال يف مقدمة حتقيقه لكتاب اآليات البينات: التاسع عشر

يان حكم فقهي كما سرتى فذلك واعلم أن هذه الرسالة وإن كان موضوعها يف ب" 
ال يعين يف اعتقادي أنه ال عالقة هلا مبا هو أمسى من ذلك وأعلى أال وهو التوحيد 

وإخالص العبادة هلل وحده ودعاؤه تعاىل دون سواه ومن املعلوم أن االعتقاد بأن 
املوتى يسمعون هو السبب األقوى لوقوع كثري من املسلمني اليوم يف الشرك األكرب 

وهو دعاء األولياء والصاحلني وعبادهتم من دون اهلل عز وجل جهال  أو عنادا  وال  أال
ينحصر ذلك يف اجلهال منهم، بل يشاركهم يف ذلك كثري ممن ينتمي إىل العلم، بل 

وقد يظن اجلماهري أنه من كبار العلماء فإهنم يربرون هلم ذلك خطابة وكتابة مبختلف 
اإلسالمية كلها مع األسف ال  (4)هبا من سلطان واألحزابالتربيرات اليت ما أنزل اهلل 

                              
  (0) 

رحم اهلل  املنفلوطي الغيور على التوحيد، وليستفد املالكي من كالم هذا الكاتب الذي مل يدرس  
التوحيد مثل املالكي ولكنه بصفاء فطرته ونظافة قلبه     ودراسته الشخصية عرف ما مل يعرفه املالكي  

فمن يرد اهلل أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره )وأمثاله، وصدع مبا حياربونه 
 (.ضيقا  حرجا  كأمنا يصعد يف السماء

 .وعلى رأسهم اإلخوان املسلمون الذين يتعللون مبا ذكره العالمة األلباين (4)
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تعري لذلك اهتماما  يذكر ألنه يؤدي بزعم بعضهم إىل االختالف والتفرقة، مع أهنم 
، وخريهم (واجتنبوا الطاغوتأن اعبدوا اهلل )يعلمون أن األنبياء إمنا كان أول دعوهتم 

من يسكت عن قيام غريه هبذا الواجب، ومن الظاهر أن ذلك الشيخ الذي ألف 
العالمة األلوسي هذه الرسالة يف الرد عليه كان منهم، ولذلك ثارت ثائرته حينما 

صرح املؤلف رمحه اهلل يف درسه بأن املوتى ال يسمعون ألنه يعلم أن ذلك ينايف ما 
جلهال من املناداة لألولياء والصاحلني ودعائهم من دون اهلل عز وجل، عليه أولئك ا

ويف ظين أن املؤلف رمحه اهلل ما ألف هذه الرسالة إال متهيدا للقضاء على هذه 
الضاللة الكربى أال وهي االستغاثة بغري اهلل تعاىل على اعتبار أن السبب األقوى 

العتقاد بأن املوتى يسمعون فإذا تبني املوجب هلا عند من ضل من املسلمني إمنا هو ا
أن الصواب أن املوتى ال يسمعون،مل يبق حينئذ معىن لدعاء املوتى من دون اهلل 

 .تعاىل
فإين ال أكاد أتصور وال غريي يتصور مسلما  يعتقد أن امليت ال يسمع دعاء داعيه 

قيدة باطلة مث هو مع ذلك يدعوه ومن دون اهلل يناديه إال أن يكون قد متكنت منه ع
أخرى هي أضل من هذه وأخزى، كاعتقاد بعضهم يف األولياء أهنم قبل موهتم كانوا 

عاجزين وباألسباب الكونية مقيدين، فإذا ماتوا انطلقوا وتفلتوا من تلك األسباب 
وصاروا قادرين على كل شيء كرب األرباب، وال يستغربن أحد هذا ممن عافاهم اهلل 

ف أنواعه، فإن يف املسلمني اليوم من يصرح بأن يف تعاىل من الشرك على اختال
" املدَّرِّكني" الكون متصرفني من األولياء دون اهلل تعاىل ممن يسموهنم هنا يف الشام بـ

نظرة من الشيخ تقلب الشقي :" وغريهم وفيهم من يقول" األقطاب" وبـ
 .وحنوه من الشركيات"!سعيدا  

قل ال  :حتت قوله تعاىل(33/193")هتفسري "قال العالمة السيد رشيد رضا يف 
أي لكن ما شاء اهلل من ذلك مىت :" أملك لنفسي ضرا  وال نفعا  إالما شاء اهلل
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شاء، ال شأن يل فيه، ألنه خاص بالربوبية دون الرسالة اليت وظيفتها التبليغ ال 
 ...لتكوينا

وقد بلغ من جهل اخلرافيني من املسلمني بتوحيد اهلل أن مثل هذه النصوص من 
آيات التوحيد مل تصد اجلاهلني به منهم عن دعوى قدرة األنبياء والصاحلني حىت 

امليتني منهم على كل شيء من التصرف يف نفعهم وضرهم مما جعله اهلل تعاىل من 
 األسباب، بل يعتقدون أن منهم من يتصرفون الكسب املقدور هلم مبقتضى سننه يف

وإن كان بعض علماء األزهر يف . يف الكون كله، كالذين يسموهنم باألقطاب األربعة
فيفيت جبواز دعاء (! نور اإلسالم)هذا العصر يكتب هذا حىت يف جملة األزهر الرمسية 

فع أو دفع ضر، غري اهلل من املوتى واالستغاثة هبم يف كل ما يعجزون عنه من جلب ن
وألف بعضهم كتابا  يف إثبات ذلك، وكون امليتني من الصاحلني ينفعون ويضرون 

قال ! بأنفسهم، وخيرجون من قبورهم، فيقضون حوائج من يدعوهنم ويستغيثون هبم
بعد نقله القول األول يف االستثناء عن أئمة التفسري وترجيحه ما " فتح البيان"يف 

 :نصه
جِّرياه املناداة لرسول اهلل ويف هذا أعظم واز "  ًِ ، ع، وأبلغ زاجر، ملن صار ديدنه وِه

أو االستغاثة به عند نزول النوازل اليت ال يقدر على دفعها إال اهلل سبحانه، وكذلك 
من صار يطلب من الرسول ما ال يقدر على حتصيله إال اهلل سبحانه فإن هذا مقام 

العاملني، الذي خلق األنبياء والصاحلني ومجيع املخلوقني، ورزقهم وأحياهم   رب
ومييتهم، فكيف يطلب من نيب من األنبياء، أو ملك من املالئكة، أو صاحل من 

الصاحلني ما هو عاجز عنه غري قادر عليه؟ ويرتك الطلب لرب األرباب، القادر على  
سبك مبا يف هذه اآلية من موعظة؛ فإن وح! كل شيء اخلالق الرزاق املعطي املانع؟

ال أملك لنفسي ضرا  وال  :سيد ولد آدم وخامت الرسل يأمره اهلل بأن يقول لعباده
ال تبلغ  ممن رتبته دون رتبته، ومنـزلته –وكيف ميلكه غريه ! فكيف ميلكه لغريه؟ نفعا  

 !لنفسه فضال  عن أن ميلكه لغريه ؟ –إىل منـزلته 
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فيا عجبا  لقوم يعكفون على قبور األموات الذين صاروا حتت أطباق الثرى، ويطلبون 
كيف ال يتيقظون ملا وقعوا فيه ! منهم من احلوائج ما ال يقدر عليه إال اهلل عز وجل
قل  ومدلول ( ال إله إال اهلل)عىن من الشرك، وال ينتبهون ملا حل هبم من املخالفة مل

وأعجب من هذا اطالع أهل العلم على ما يقع من هؤالء وال ! ؟هو اهلل أحد
ينكرون عليهم وال حيولون بينهم وبني الرجوع إىل اجلاهلية األوىل بل إىل ما هو أشد 

ها، فإن أولئك يعرتفون بأن اهلل سبحانه هو اخلالق الرزاق احمليي املميت الضار من
النافع وإمنا جيعلون أصنامهم شفعاء هلم عند اهلل ومقربني هلم إليه وهؤالء جيعلون هلم 

قدرة على الضر والنفع وينادوهنم تارة على االستقالل وتارة مع ذي اجلالل وكفاك 
ينه مطهر شريعته من أوضار الشرك وأدناس الكفر، ولقد من شر مساعه واهلل ناصر د

هبذه الذريعة إىل ما تقر به عينه وينثلج به صدره من  -أخزاه اهلل –توسل الشيطان 
، إنا هلل وإنا إليه وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا   كفر كثري من هذه األمة املباركة

 ".راجعون
دعوا اهلل خملصني له الدين لئن أجنيتنا ...:وقال السيد رشيد أيضا  حتت قوله تعاىل

  ،(33/118-119 :)من هذه لنكونن الشاكرين
ح لكون املشركني كانوا ال يدعون يف أوقات ويف هذه اآلية وأمثاهلا بيان صري"

الشدائد وتقطع األسباب هبم إال اهلل رهبم ولكن من ال حيصى عددهم من مسلمي 
هذا الزمان بزعمهم ال يدعون عند أشد الضيق إال معبوديهم من امليتني كالبدوي 

، والرفاعي والدسوقي واجليالين واملتبويل وأيب سريع وغريهم ممن ال حيصى عددهم
وجتد من محلة العمائم األزهريني وغريهم وال سيما سدنة املشاهد املعبودة الذين 

يتمتعون بأوقافها ونذورها من يغريهم بشركهم، ويتأوله بتسميته بغري امسه يف اللغة 
 . العربية كالتوسل وغريه

وقد مسعت من كثريين من الناس يف مصر وسورية حكاية يتناقلوهنا، رمبا تكررت يف 
أن مجاعة : طرين لتشابه أهلها وأكثر مسلمي هذا العصر يف خرافاهتم، وملخصهاالق
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ركبوا البحر فهاج هبم حىت أشرفوا على الغرق، فصاروا يستغيثون معتقديهم، فبعضهم 
يا عبد القادر : وآخر يهتف! يا رفاعي : وبعضهم يصيح! يا سيد يا بدوي : يقول

يا رب أغرق : د ضاق هبم ذرعا  فقالاخل، وكان فيهم رجل موح!... يا جيالين 
 !" أغرق، ما بقي أحد يعرفك 

أبو األعلى املودودي حتدث عن دخول اهلنود يف دين اهلل أفواجا  على : ونالعشر
أيدي بعض األفراد من العلماء والتجار وبعض أهل الورع ولكن هؤالء األفراد كانوا 

 . م وأصوله وتربيتهم على ذلكعاجزين عن تعليم الداخلني يف اإلسالم حقيقة اإلسال
وذكر إمهال احلكام وتقصريهم يف العناية هبؤالء وتربيتهم على الدين احلق مث قال يف 

من جراء هذه الغفلة أن ظل عامتنا سادرين يف اجلهل واجلاهلية فكان (:" 310ص)
عظــم األحوال إال أما املعاهـد التعليميـة فما استفاد منها يف م. منذ أول أمرهم

وما زال الدمهاء يف جهـل تام بتعالـيم اإلسالم حمرومني . الطبقات العليا أو الوسطى
وقد سبب كل ذلك أن كان الناس من غري . من آثاره اإلصالحية إىل حد عظيم

 .املسلمني يدخلون يف دين اهلل شعوبا  وقبائل
مما كانوا عليه قبل إسالمهم، ال إال أن كثريا من الرسوم الباطلة والعادات اجلاهلية 

تزال متفشية هبم إىل يومنا هذا، بل مل تتغري أفكارهم ومعتقداهتم  تغريا  تاما ، وال يزال 
يوجد فيهم إىل اآلن كثري من عقائد املشركني وأوهامهم اليت ورثوها عن أديان آبائهم 

ن تاريخ الكافرين، وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد إسالمهم أن أخرجوا م
اإلسالم آهلة هلم جديدة مكان اآلهلة اليت كانوا يعبدوهنا من قبل واختاروا ألعماهلم 

الوثنية القدمية أمساء جديدة من املصطلحات اإلسالمية وكان العمل على ما كان 
 .عليه من قبل وإمنا تغري قشره ولونه الظاهري

حالة الناس الدينية يف أي فإن أردمت الشاهد على ما أقول فسرحوا النظر فيما عليه 
بقعة من بقاع بالدكم مث ارجعوا إىل التاريخ واحبثوا عن الدين الذي كان الناس 

يدينونه يف هذه البقعة قبل أن يأتيهم اإلسالم فستعلمون أنه توجد هناك كثري من 
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العقائد واألعمال اليت تشبه عقائد الدين املنقرض وأعماله إال أهنا يف شكل آخر 
فالبقاع اليت كانت فيها الديانة البوذية قبل اإلسالم مثال  كان الناس .  لونهولون غري

يعبدون فيها آثار بوذا، فهنا سن من أسنانه وهناك عظم من أعظمه؛ومثة شيء آخر 
من أشيائه يعبده الناس ويتربكون به وإنكم لتجدون اليوم عارضة أن الناس يف هذه 

؛ أو -صلى اهلل عليه وسّلم–عرا  من أشعار النيب البقاع يعاملون مثل هذه املعاملة ش
 .أثرا  من آثار قدمه، أو يتربكون بآثار بعض صاحلي املسلمني وعابديهم

وكذلك إذا استعرضتم كثريا  من الرسوم والعادات املتفشية اليوم ببعض القبائل املتوغلة 
بائل نفسها من يف إسالمها، مث نظرمت يف ما يروج يف البطون غري املسلمة هلذه الق

الرسوم والتقاليد فقليال  ما جتدون فارقا  بني هذه وتلك، أفليس ذلك مما يشهد 
شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر املسلمني وشؤوهنم االجتماعية يف 

القرون السالفة قصروا يف أداء واجبهم أميا تقصري إذ مل ميدوا يد التعاون واملساعدة 
جهودهم يف نشر اإلسالم جبهودهم الفردية فقد اجنذب مئات إىل الذين بذلوا 

املاليني من الناس إىل حظرية اإلسالم متأثرين بدعوته ولكن الذين كانوا سدنة لبيت 
اإلسالم متولني أموره مل يعنوا يف قليل وال كثري بتعليمهم وتربيتهم وتزكية حياهتم 

إلسالم ونعم التوحيد حق وإصالح فكرهم، فلم يكتب هلم أن يتمتعوا بربكات ا
 .(3) "التمتع ويقوا أنفسهم املضار اليت هي نتيجة الزمة للشرك واجلاهلية

مث ذكر سوء حال معظم العلماء وانشغاهلم بأمور أهلتهم عن اجلد يف أمر الدين 
ب والتفرق واجملادالت واملخاصمات وعنايتهم بالعلوم اليونانية احلقيقي من التحز 

وانصرافهم عن الكتاب والسنة وما ترتب على ذلك من آثار سيئة يف حياة املسلمني 
وإن تعجب فعجب من حال الصوفية فإنكم إذا سرحتم (:" 311ص)مث قال يف 

يقي وعلموه النظر فيهم ال جتدون من بينهم من عملوا بالتصوف اإلسالمي احلق

                              
 (. 314-310ص)أبو األعلى املودودي " واقع املسلمني وسبيل النهوض هبم"انظر ( 3) 
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الناس إال عددا  يسريا  أما معظمهم فكانوا يدعون الناس ويرشدوهنم إىل تصوف كان 
مزاجا  من الفلسفات اإلشراقية والويدانتية واملانوية الزرادشتية وكانت طرق الرهبان 
واألحبار واإلشراقيني والرواقيني اختلطت به اختالطا  حىت مل تبق له عالقة بعقائد 

ماله اخلالصة إال قليال  ولقد كان عباد اهلل يرجعون إليهم مستهدين إىل اإلسالم وأع
اهلل وهم يهدوهنم إىل طرق معوجة وسبل زائفة مث ملا خلف من بعدهم خلف ورثوا 
فيما ورثوا عن أسالفهم مريديهم وأتباعهم ومل يبقوا مما كان بينهم من العالئق إال 

والوعظ والرتبية وأكثر ما سعت له هذه على عالقة النذور واهلدايا دون اإلرشاد 
الدوائر وال تزال تسعى له، هو أن ال يتسرب قبس من العلم الصحيح بالدين إىل 

حيث ملشيختهم النفوذ والتأثري فإهنم يعرفون كل املعرفة أنه لن يدوم لسحرهم 
 .(4)"ودجلهم تأثري يف الناس إال ما داموا جاهلني بدينهم

مث حتدث عن أحوال املسلمني األخالقية فذكر أهنا بلغت احلضيض ومنها بيع دينهم 
 .وكيف سخرهم أعداء اإلسالم إلهالك بعضهم بعضا  

 -بعد إدراكه الواعي حلال هؤالء التائهني -مث يؤسفنا ما آل إليه حال املودودي 
بالسياسة ومستلزماهتا عن إصالح هؤالء باجلد يف دعوهتم إىل حقيقة  حيث تشاغل

الدين الذي أنقذ اهلل به العاملني وحقيقة أصوله وأسسه أال وهي أصول التوحيد 
واإلخالص واتباع الكتاب والسنة يف كل شأن من شئون الدنيا واآلخرة، وفتح أبواب 

اجملال حىت إلصالح هؤالء على حزبه على مصراعيه للروافض واخلرافيني ومل يفسح 
طريقة االخوان املسلمني فزاد الطني بلة، وهلل يف خلقه شئون وال يزال العامل 

اإلسالمي بأمس احلاجة إىل أمثال اإلمام حممد بن عبد الوهاب يدعون الناس إىل 
 .دين احلق وال سيما التوحيد

 

                              
 (. 312-311ص)أبو األعلى املودودي " بيل النهوض هبمواقع املسلمني س"انظر  (4) 
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خرافيين نصارى يعرفون حقيقة اإلسالم أكثر من ال: الحادي والعشرون
 .الذين حاربوا اإلمام محمداا ودعوته وأكثر من هذا المالكي

متحدثا  عن واقع  (lothrop Stoddard)قال الكاتب األمريكي ستودارد 
 :املسلمني

أما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية اليت علمها صاحب " 
املساجد من أرباب الرسالة سجفا  من اخلرافات وقشورا  من الصوفية، وخلت 

الصلوات وكثر عديد األدعياء اجلهالء وطوائف الفقراء واملساكني خيرجون من مكان 
إىل مكان حيملون يف أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ويومهون الناس بالباطل 
والشبهات ويرغبوهنم يف احلج إىل قبور األولياء ويزينون للناس التماس الشفاعة من 

فصار يشرب اخلمر واألفيون يف كل . وغابت عن الناس فضائل القرآن. ردفناء القبو 
ونال .مكان وانتشرت الرذائل وهتكت سرت احلرمات على غري خشية وال استحياء

مكة املكرمة واملدينة املنورة ما نال غريمها من سائر مدن اإلسالم، فصار احلج 
 .ستهزءاتاملقدس الذي فرضه النيب على من استطاعه ضربا  من امل

وعلى اجلملة فقد بدل املسلمون غري املسلمني وهبطوا مهبطا  بعيد القرار فلو عاد 
صاحب الرسالة إىل األرض يف ذلك العصر ورأى ما كان يدهي اإلسالم لغضب 

 ".وأطلق اللعنة على من استحقها من املسلمني كما يلعن املرتدون وعبدة األوثان
طوط واآلثار اليت تظهر يف هذه الصورة هذه صور صورها معلق كافر لكن اخل

" للمسلمني أليست صحيحة اليوم إىل حد كبري ؟ وكما يرى األمري شكيب أرسالن 
لو أن فيلسوفا  نقريسيا  من فالسفة اإلسالم، أو مؤرخا  عبقريا  بصريا  جبميع أمراضه 
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حملز االجتماعية أراد تشخيص حالته يف هذه القرون األخرية ما أمكنه أن يصيب ا
 . (3)"وأن يطبق املفصل تطبيق هذا الكاتب األمريكي ستودارد 

 : وهي تتكلم عن الوهابية ما يلي. وجاء يف دائرة املعارف الربيطانية
والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده . اسم حلركة التطهري يف اإلسالم: الوهابية

 .(4)"وأعداء الوهابية هم أعداء اإلسالم الصحيح. ويهملون كل ما سواها
لكي من الدرك أفال يستحي خصوم دعوة التوحيد وخصوم اإلمام حممد ومنهم املا

الذي احندروا إليه يف اجلهل حبقيقة اإلسالم وحقيقة التوحيد اليت جاء هبا املرسلون 
ودعا إليها الصاحلون املصلحون من هذه األمة وفهم حقيقته حىت الضالون من 
 .النصارى الذين ختلصوا من التقليد األعمى للكنائس وترهاهتا وكهاهنا وشركياهتا

من ضالالت الضالني من اليهود والنصارى والروافض والقبوريني  اللهم إننا نربأ إليك
واخلرافيني ومن مجيع عقائدهم وأقواهلم وأعماهلم ونسألك أن تثبتنا على دينك حىت 

نلقاك راضيا  عنا إنك مسيع قريب جميب الدعاء وصل اللهم على رسولك حممد سيد 
آله وصحبه أمجعني وارض اللهم املوحدين وإخوانه وآبائه من النبيني واملرسلني وعلى 

عن علماء هذه األمة اجملاهدين املناضلني عن دينك احلق املبني، وأدخلنا وإياهم يف 
 .واسع رمحتك يا أرحم الرامحني

كتبه راجي عفو ربه ومغفرته ربيع بن هادي عمري املدخلي وكان الفراغ منه يف يوم 
اآلخرة  من عام ثالثة وعشرين الثالثاء املوافق للخامس والعشرين من شهر مجادى 

 . وأربعمائة بعد األلف من تاريخ اهلجرة النبوية

                              
( 329ص)عن كتاب حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفرتى عليه للشيخ مسعود الندوي ( 3)  

 (.12ص)نقال  عن حاضر العامل اإلسالمي 

(.414ص)كتاب الشيخ حممد بن عبد الوهاب جمدد القرن الثاين عشر ( 4)    
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