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المناوئينالمناوئين  دعاوىدعاوى
الوهابالوهاب  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  الشيخالشيخ  لدعوةلدعوة

ونقضونقض  عرضعرض

عدادعدادإإ
اللطيفاللطيف  العبدالعبد  ييعلعل  بنبن  محمدمحمد  بنبن  العزيزالعزيز  عبدعبد  الشيخالشيخ

: الله هرحم الوهاب عبد بن محمد الشيخ يقول
أو متكلم أو فقيه أو صوفي مذهب إلى أدعو الحمد ولله (لست

كثير وابن والذهبي القيم ابن مثل أعظمهم الذين مةئال من إمام
رسول ةسن إلى دعوأو له، شريك ل وحده الله إلى أدعو بل وغيرهم،

وأرجو خرهمآو هّتأم أول بها ىأوص التي وسلم عليه الله صلى الله
تاناأ إن هخلق وجميع وملئكته الله شهدأأ بل ،يأتان إذا الحق ردأ ل أني

الجدار ّولضأربن والعين، الرأس على هاّنلقأبل الحق من كلمة منكم
عليه الله صلى الله رسول حاشا تيمئأ أقأوال من هافخال ما بكل

.)1(الحق..) إل يقول ل فإنه وسلم

. 252 الشخصية) ص (الرسائل الخامس  القسم- )الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات( )1(
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مقدمة

شرور من بالله ونعوذ هونستغفر ونستعينه نحمده الله الحمد إن
فل يضلل ومن له، مضل فل الله يهده من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا

ًا أن شهدأو له، شريك ل وحده الله إل إله ل نأ شهدأو له يهاد محمد
 .ورسوله عبده
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.102 ةآي: عمران آل )(1
.1 ةآي:  ساءلنا )2(
. 71 ة: آي  الحزاب)3(
(خطبة بعنوان ياللبان الدين ناصر الشيخ رسالة الحاجة) انظر (خطبة ـب المسماة الخطبة  هذه)4(

الحاجة). 
- هـ1115( الوهاب عبد بن محمد المام الشيخ وسيرة ترجمة بيان في كثيرة كتب  ألفت)5(

:  هـ) منها1206
غنام.  فكار) لبنأال - (روضأة
بشر.  المجد) لبن - (عنوان
الندوي.  مظلوم) لمسعود مصلح الوهاب عبد بن - (محمد

العثيمين. الله وفكره) لعبد حياته الوهاب عبد بن حمدم (الشيخ- 
العبود.  الوهاب) لصالح عبد بن محمد الشيخ - (عقيدة

 .. وغيرهايبوطام آل حجر  لحمد)الوهاب عبد نب محمد (الشيخ- 
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.يالحلب مكتبة ،2المختار) ط (الدر على حاشيته انظر … خوارج الوهابيين أن عابدين ابن  زعم)1(
.262 / 4, 1386 مصر

(الجللين) دار سيرفت على يتهشحا نظرا … رجاخو بأنهم ورماهم الوهابيين على الصاوي  شنع)2(
.308 ،30 7 / 3 بيروت، التراث، إحياء

بين جديدة عقيدة يذيع خذأ بأنه الوهاب عبد بن محمد الشيخ – رحلته في – يالبتنون  وصف)3(
. 87ص الطائف، ،المعارف مكتبة ،3الحجازية) ط (الرحلة انظر … فيها وغلى ،المسلمين

دار ،1ط ،يوالمرس يمتول حمدأد.  العرب) ترجمة جزيرة (مرآة صاحب مغالطات نظرا )4(
. 141 ،140 ص هـ1403 بالرياض، الرياض،
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إحسان تحقيق الكتاب، انظر المغالطات، من العثمانية) الكثير الدولة (تاريخ صاحب كلم  تضمن)5(
. 406 – 404 ص هـ1401 بيروت، النفائس، دار حقي،

المذاهب تاريخ( هكتاب انظر … السلفية الدعوة هذه ضأد المفتريات من جملة زهرة أبو  ادعى)1(
وسطرها النيفر الطاهر محمد المفتريات تلك  وتلقف211 – 208 ص العربي، الفكر السلمية) دار

. 104 – 101 ص  م1974 تونس، – التونسية السلمية). الشركة الفرق أهم( كتابه في
ً يالبه د. محمد كتب  لقد)2( ( في السلمي الفكر( كتابه في الوهاب عبد بن محمد عن فصل

. 90 – 75 ص  م1971 الفكر،  دار1ط ،)تطوره
محمد الدكتور عليه فرد فيهم ليس بما ووصفهم الوهابية، على – عنه الله افع – فيه تحامل وقأد

يالذ الباطل ذلك وأزال ذلك، في الحق كشف الوهابية) حيث الحركة( سماه بكتاب هراس خليل
.الوهابية عن فهمه أو يالبه تلقفه

:  المثال سبيل على انظر(
/10 م،1971 بيروت المعرفة، دار ،3ط العشرين)، القرن معارف (دائرة يوجد فريد - محمد

).وهابية مادة( ،870 ،869
ص ، هـ1401 بيروت، لبنان، نهضة دار الميسرة)، العربية (الموسوعة غربال شفيق - محمد
 وهابية). (مادة م1968

هـ.1344 مصر العربية الكتب إحياء دار واحدة، مرة  طبع)4(
وتولى هـ،1282 سنة شقراء في يوتوف هـ،1194 سنة سدير روضأة في بطين بوأ الشيخ  ولد)5(

هعلي طلقأو ،همعاصري من كثير هعلي أثنى وقأد مؤلفات، عده وله المناطق، من كثير في القضاء
النجدية.  الديار مفتي لقب
الرياض، اليمامة دار ،1ط ،)قأرون ستة خلل نجد (علماء البسام، الرحمن عبد بن الله : عبد انظر

. 235 ص هـ،1394
السنة أنصار مطبعة القاهرة، : في والثانية هـ1309 بالهند بمباي مدينة : في الولى مرتين  طبع)6(

هـ. 1366 المحمدية
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سقوط أثناء مصر إلى غادرها ثم بها، وتعلم هـ،1225 سنة الدرعية في اللطيف عبد الشيخ ولد )6(
مصنفات وله وتلميذ، دروس له وكان الرياض إلى عاد ثم مصر، مشائخ على ودرس الدرعية،
هـ.1293 سنة الشعر. توفي يقرض وكان كثيرة، ورسائل

 .1/63نجد)  (علماء ،93 نجد) ص علماء : (مشاهير انظر
واشتهر بها، وتعلم الرياض إلى وانتقل هـ،1266 سنة أبها قأرى إحدى في سليمان الشيخ  ولد)7(

هـ. 1349 سنة الرياض في يتوف الشعر، من ديوان له وردوده، مؤلفاته ةبكثر
.279/ 1 )نجد علماء( ،290  ص)نجد علماء مشاهير( :انظر

كتاب مثل جديد من طبعها أعيد قأد الدعوة أئمة كتب بعض أن إلى نشير أن الصدر يثلج مما )8(
ولكنها وغيرها، الظلم)، (مصباح و النفيس)، الفصل (القول وكتاب الخلّق)، توحيد عن (التوضأيح

وقأيمتها. أهميتها وبيان تأليفها مناسبة عن يكشف الذي العلمي والتحقيق الجادة الدراسة إلى بحاجة
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محمد يخش: ال من كل فكتب السلفية للدعوة المناوئين دعاوى عن ابّالكت بعض تحدث لقد(
ًا يوسف، ومحمد الخطيب، الكريم وعبد عميرة، الرحمن ود. عبد ،يالرفاع (الشبهات بعنوان بحث

مصدره، وتوثيق العتراض لبيان تفتقد مختصرة، بحوث ولكنها ..،)الشيخ دعوة ضأد أثيرت يالت
بن محمد الشيخ لدعوة المناوئين دعاوى فموضأوع الدعوى، مناقأشة وقأوة الرد لعمق تفتقد كما
- البحث هذا يحقق أن وأرجو القصير، البحث عنه يكفي ول عميق، واسع موضأوع الوهاب عبد
ًا- العلم من البضاعة قأليل هصاحب كان وإن التوفيق.  وبالله قأصدهأ يالذ التكامل من  شيئ
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عليه) لمسعود ومفترى مظلوم مصلح الوهاب عبد بن (محمد كتاب في ذلك يؤيد ما انظر(
ص هـ1404 سعود، بن محمد المام جامعة مطبوعات من ،البستوي العليم  عبد:ترجمة الندوي،

. 209 – 195 ص ،185 – 163
. 126 – 115 ص ميني للعث)السعودية تاريخ يف وتعليقات (بحوث كتاب وانظر
عشر) لدوارجوان، التاسع القرن في (مصر كتاب في المتعددة التاريخية لطاتاالمغ وانظر
.444 – 436 ص هـ1340 ،القاهرة ،1ط مسعود، محمد تعريب
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ًا كان علمائها، عن وأخذ ضأمد، بلدة في يالحازم نشأ( علم لسيما العلوم، من كثير في محقق
مجترا من الوطر (نيل ة،رزبا بن ىيحي بن محمد بن : محمد هـ. انظر1283 سنة مات الحديث،

. 322 / 2 هـ،1350 القاهرة، السلفية المطبعة عشر)، يالثان القرن في اليمن علماء
بالهند لكهنوء في ولد والفقه، بالحديث عالم السهسواني، محمد بن بشير محمد هو )1(

. مؤلفات ةعد له هـ،1326 سنة يدله في وتوفي هـ،1250 سنة
بيروت، العلم دار ،6ط علم،أال الزركلي، الدين يوخير ،)النسان صيانة( هكتاب : مقدمة رـانظ

. 36 / 5  م،1984
هـ،1273 سنة بغداد رصافة في ولد دب،أوال والتاريخ بالشرع عالم اللوسي، شكري محمود  هو)2(

ًا،52 له هـ1342 سنة بغداد في وتوفي (أعلم الثري بهجت محمد تلميذه : كتاب انظر  مؤلف
. 173 ،172 / 7 علمأال ،يالذفر) لللوس (المسك كتاب محقق ومقدمة ،241 – 36العراق) ص

9
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داود بن الوهاب عبد بن الوهابية) لمحمد الفرق شبه رد في الباطل (إزهاق مخطوط  وهو)1(
الهمداني. 

أن هـ1406 سنة القعدة يذ شهر في سحمان بن العزيز عبد بن الرحمن عبد الشيخ يأفادن  وقأد)2(
الرحمن.  عبد الشيخ والد عم هو ي- الذ مانحس بن سليمان الشيخ مؤلفات آخر هو الكتاب هذا

العامة.  الرياض مكتبات كبرى في الكتاب هذا على أعثر  لم)3(

10
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:  يوه(
. يالعلو بلفقيه حسين بن الله لعبد الوهابية على الرد في رسالة- 

السابق.  للمؤلف نحوهم نحا ومن الخوارج على الرد في رسالة-  
التونسي.  التميمي لسماعيل الوهابية الضللة طمس في اللهية المنح-  

الكردي.  سليمان بن لمحمد الخوارج على دوورد وأجوبة مسائل- 
يشيق. أ لحسين طويلة مقدمة  وفيه.البغدادي النقشبندي لخالد والسلم اليمان كتاب  وهو)1(
 ي:وه(

-ㅁيويدسال لبن الوهابية على الرد في المضيئة المشكاة .
معمر.  بن لعثمان عفالق ابن - رسالة 

-ㅂمعمر.  ابن رد على عفالق ابن جواب
عفالق.  بن  لمحمد)الدين تجديد مدعي في المقلدين تهكم( كتاب  وهو)3(
الشوابكة.  فهد حمدأ الدكتور الكريم الستاذ  وهو)4(

11
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:يلي ما المثال سبيل على انظر(
)،والغرب الشرق علماء مرآة في الوهاب عبد بن محمد الشيخ( ،بولينالستا مهدي محمود- 

.هـ1400
 –191 ص بيروت العربية، التوزيع شركة ،1 ط)الوهاب عبد بن محمد المام سيرة( سعيد أمين-  

215 .
ص المكرمة، مكة ، الحكومة مطبعة )،الوهاب عبد بن محمد الشيخ( ي،بوطام آل حجر بن أحمد- 

77 – 120 .
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. 182 ،181 اليات فاتا الص)2(
والمعتزلة.  الخوارج هم  الوعيدية)3(
. 28  آية: النبياء)1(
. 255 : آية  البقرة)2(
. 26 : آية  النجم)3(
. 48 : آية  المدثر)4(
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. 10 : آية  الحشر)5(
بلفظها قأريبة الرسالة فهذه تيمية ابن السلم بشيخ محمد الشيخ تأثر الرسالة هذه من  يظهر)1(

تيمية.  لبن الواسطية العقيدة من ومعناها
،يوالعليق الفوزان الشخصية) تصحيح (الرسائل المام الشيخ مؤلفات الوهاب، عبد بن  محمد)2(

. 11 – 8 / 5 الرياض

15
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. 131 ذفر) صأال المسك( في : ترجمته  انظر)3(
. 36 / 5الشخصية) :  (الرسائل الشيخ مؤلفات  مجموعة)4(
.3/367 هـ،1344 مصر المنار، مطبعة ،1ط النجدية)، والمسائل الرسائل مجموعة( )4(
.373 ،372 / 3 السابق المرجع )6(
إلى ورحل القضاء، تولى هـ،1367 سنه بها وتوفي هـ،1282 سنه الرياض في محمد الشيخ ولد(

ًا عسير عظيمة.   مكتبة وله ،الله إلى داعي
. 849 / 3نجد)  علماء( ،146 نجد) ص علماء مشاهير(:  انظر

16
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،يالسلم المكتب ،2النجدية) ط الجوبة في السنية الدرر( ،(جمع) قأاسم بن الرحمن  عبد)1(
 باختصار. 291 ،290 / 1 هـ،1385 بيروت

عندنا).  ما آخر هذا الفصل (البيان مقال ،130 ع القرى، أم  جريدة)2(

17



www.dorar.netالسنية الدرر
             

      …      
          .
  -    -       
            -
  –        .

            
          
          )( .

             
            .
           :
)          )(    

            
            

     ()(.
            
   )(    )      
  ()( .
             
   )(.

:  المثال سبيل ىعل انظر(
. 928 – 608 / 2 للعبود السلمي العالم في وأثرها الوهاب عبد محمد الشيخ عقيدة- 
. 260 – 209 ص للسكاكر، الدعوة في ومنهجه الوهاب عبد بن محمد المام- 
. 238 – 63 ص جمعه لمحمد ،الجزيرة خارج الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوة انتشار- 
). يالثان الجزء (غالب الوهاب عبد بن محمد الشيخ أسبوع بحوث- 

ترجمته.  على أعثر  لم)2(
. 37 ص هـ1377 بغداد والطباعة، التجارة شركة ،ياللوس الثناء يأب ذكرى ي،العزاو عباس(
وتوفي بغداد، في ولد أديب، نسابة، مؤرخ، محدث، ،يالسويد سعيد محمد بن يعل  هو)4(

 ).الدين مسائل بيان في الثمين العقد( أشهرها من تصانيف عدة له هـ،1237 سنه بدمشق
. 200 / 7 )المؤلفين معجم( ،140 الذفر) ص المسك(:  انظر

 باختصار. 38 ،37  ص)الثناء يأب ىذكر( ي العزاو)5(
ص  م،1977 بيروت الرسالة مؤسسة ،2عشر) ط الثالث القرن عيانأ( بك، مردم خليل –  انظر)6(

165 .
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يذ شهر في يالمك الحرم إمام يالخليف الله عبد الشيخ سألت وقأد ترجمة، على له أعثر  لم)7(
منه حصلأ فلم ترجمته، عن – ي للكتلن)الهطال الصيب( كتاب بتصحيح قأام لنه-  هـ1406 القعدة

جواب.  على
ضأمن بيروت في السلمي المكتب طريق عن هـ1385 سنة طبع الكتاب هذا نأ ذكره يجدر  مما)8(

مجهول. والله همؤلف أن الناشر الجماعة) وذكر جواب( الكتاب هذا عنوان وجعل ،كتب مجموعة
علم. أ

إلى انتقل ،هـ)1299 – 1231( بغداد في وتوفي ولد ،يالنقشبند يالبغداد سليمان بن داود  هو)9(
السلفية.  الدعوة ضأد كتب وله بطين يأب الشيخ عند ودرس نجد

.2/332 العلم ،459 ص الذفر المسك : ذيل انظر
ً الكتاب  وعنوان)1( تيمية ابن تبرئة في مّالقي الدين وبيان اليمان هلأ  من)الخوان صلح(:  كامل

.القيم وابن
 .(الهند) يبمب ،الخبار نخبة مطبعة في هـ1306 سنة مطبوع كتاب وهو 
.)الخوان صلح من الزائف وتزييف الراجح ترجيح في المنان فتح(:  الكتاب هذا ييسم وبعضهم )1(

سعود.  الملك بجامعة خطية نسخة الكتاب لهذا وتوجد
ًا كان أنه ويبدو ،ترجمة على له أعثر  لم)2( مقدمة في ظاهر هو كما سحمان، ابن للشيخ معاصر

. سحمان المجدي) لبن (البيان كتاب
 باسم296 ،282 / 1 )نجد علماء( في البسام ذكره وإنما السم، بهذا ترجمة على له أعثر  لم)4(

مارةإل ًوكيل الدخيل الله جار وكان ذكره يالت الدخيل صالح بن سليمان عم وهو – الدخيل الله جار
عن التوضأيح( كتاب خاتمة في بدليل ذكرناه ما هو الصحيح السم أن ويبدو بغداد، في رشيد ابن

ص لله)،ا الجار دخيل بن صالح الشيخ نفقة على … الكتاب طبع : (تم هـ1319 ،1 ط)الخلق توحيد
220 .

. 295 ص ،27 مجلد المقتطف، ة: مجل مقالته ملخص  انظر)5(

19
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. 893 ص السابق  المصدر)6(
التاريخ، في كثيرة مؤلفات له هـ1290 سنه بريدة في ولد ،الدخيل صالح بن سليمان  الشيخ)7(

ًا بغداد في توفي الصحف، بعض صدرأو الصحافة ومارس هـ. 1364 سنة فقير
في نجد عن الدخيل سليمان الشيخ كتبه موضأوع أول وهو ،- هـ1332 سنة بغداد في  طبعت)8(

. 21ص ،ذكره السابق – عجيل : كتابة العرب. انظر لغة مجلة
دراسات مركز ،1ط الدخيل صالح بن سليمان يالنجد المؤرخ يالصحف العجيل،  د. محسن)1(

.21 ص ،م1982 البصرة، ،الخليج
إلى وسافر الحرمين في ّسهـ) در1372 – 1302( بالمدينة وتوفي ولد ،يالمدن شويل  محمود)2(

. 174 / 7 العلم انظر مؤلفات له عديدة بلدان

20
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 باختصار. 920 – 918 / 2 ،)الوهاب عبد بن محمد الشيخ عقيدة( العبود  د. صالح)3(
السنوسية الحركة صاحب بين خلط العبود الشيخ أن  ويبدو921 ،920 / 2 السابق  المصدر)4(

يعل بن محمد هو لولاف البراهين)، (أم بـ المعروفة العقيدة صاحب السنوسي وبين ،المشهورة
نهماأ العبود ظن هـ) حيث895 (ت السنوسي يوسف بن دممح هو خرآوال هـ1202 (ت السنوسي

واحد.  شخص
 باختصار. 925 ،924 / 2 السابق  المصدر)5(

21
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الرياض الشيخ)، أسبوع بحوث والمعارضأة). (مع التأييد بين المام دعوة( حسين محمد  محمد)1(
 باختصار. 5ص هـ1400
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لعداوة وتصدى استكبر وقأد والجبروت، والظلم بالطغيان عرف الله، عبد بن دواس بن دهام  هو)1(
ًا السلفية الدعوة هذه بها.  وتوفي الحساء، إلى هرب هـ) ثم1187 – 1160( سنة وعشرين سبع

(لمع كتاب على الشيخ آل اللطيف عبد بن الرحمن عبد الشيخ تعليق في جاءت كما – : ترجمته انظر
 .34 ص الشهاب)،

وسائل وبذل السلفية، للدعوة العداوة شديد خصم وهو ي،زالعن سحيم بن أحمد بن سليمان  هو)2(
سنة الزبير في وتوفي هـ1130 سنة ولد عليها، الرد في العلماء وتحريض بها التشنيع في عديدة
هـ. 1181

البلد من كثير إلى هسلطان وامتد خالد، بني رئيس وكان عريعر، بن محمد بن سليمان  هو)3(
نجد.  أرض من الخرج في هـ1266 سنة توفي سنة عشرة سبع سلطنته ومدة ء،لحسال المجاورة

. 167 الشهاب) ص لمع( ،124  ص)المستفيد ةتحف(:  انظر
أول في الشيخ دعوة نصر وقأد هـ،1142 سنة العيينة إمارة تولى معمر، بن حمد بن عثمان  هو)4(

هـ.  1163 سنة قأتل عنه، تخلى ثم ،المر
.39-1/22 المجد : عنوان انظر

هـ) له1164 – 1100( الحساء في وتوفي ولد ،يالحنبل عفالق بن الرحمن عبد بن محمد  هو)5(
ابن يذكرها لم – بيانها يسيأت – السلفية الدعوة ضأد مؤلفات له أن كما والفلك، الفقه في مؤلفات

. )المستفيد تحفة( صاحب ول البسام، ول لسحبا في حميد
،9ج ،12س الجاسر، حمد بتحقيق العرب مجلة في مقال  وهو719الوابلة) ص : (السحب انظر
.818/ 3 )نجد علماء( ،396  ص)المستفيد ةحف(ت ،836 – 641 ص ،10

بألمانيا.  برلين في الدولة مكتبة طريق عن منهما صورة على حصلت خطيتان نارسالت  وهما)6(
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الشيخ لدعوة نجد في المحلية المعارضأة بعنوان ماجستير رسالة النويصر محمد الستاذ  كتب)1(
العلوم كلية منشور)، (غير هـ1234 الدرعية سقوط حتى ظهورها منذ الوهاب، عبد بن محمد

سعود.  بن محمد المام جامعة الجتماعية،
وله بها، ّسودر الدرعية إلى وانتقل بالحساء، المبرز في ولد غنام، ابن بكر أبي بن حسين  هو)2(

توفي السلفية، الدعوة عن الدفاع في شعرية قأصائد وله نجد)، الثمين), و(تاريخ (العقد:  نمؤلفا
الدرعية.  في هـ1225 سنة
.  185 نجد) ص علماء (مشاهير انظر

الهلية المكتبة ،1ط السلم ذوي وغزوات وتعداد المام حال لمرتاد والفهام الفكار  روضأة)3(
 باختصار. 31ص بالرياض،

وكان الشام في العلم وطلب بنجد، حرمة في ولد يس،وبالم الشهير عيسى بن الله عبد  هو)4(
ًا ًا خصم هـ. 1175 سنة بحرمة توفي السلفية، للدعوة شديد
 604 / 2نجد)   (علماء692 الوابلة) ص : (السحب انظر

24
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بن الله عبد أن المام، للشيخ الشخصية الرسائل من يعرف الذي وإنما ،ترجمة على عثرأ  لم)5(
ًا كان وأنه ومطوعها، الدرعية يقأاضأ هو عيسى ًا، عالم بن الله عبد (أن الشيخ قأول بدليل كبير
عدة إليه بعث قأد المام الشيخ وكان ،5/187منه)  أجل غيره ول نجد علماء في نعرف ما عيسى

رسائل. 
. 314 ،304 ،280 ،276 ،240 / 5 الشيخ : مجموعة انظر

البحوث مركز الشيخ)، أسبوع بحوث (ضأمن الوهاب عبد بن محمد للشيخ الشخصية  الرسائل)1(
. 109 ،108/  هـ1403 المام بجامعة

وممن الشيخ، خصوم من النص هذا من الظاهر هو كما – عبيد وابن ةربيع وابن إسماعيل  ابن)2(
الدعوة.  هذه ضأد وقأفوا
. 300 ،205 ،167 ،27 ،26 ،20 / 5 الشيخ : مجموعة ذلك توضأيح انظر

الكتابين.  هذين عن الحديث سيأتي )3(
. السابق  المرجع)3(
. 113   –1/111الشيخ)  أسبوع بحوث (ضأمن الوهاب عبد بن محمد للشيخ الشخصية  الرسائل)4(
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.5/11 الشيخ  مؤلفات)5(
وقأرأ سدير، حوطة إلى انتقل ثم المحمل، قأرى إحدى البير في ولد ،يالدوسر عباد بن محمد  هو)6(

ًا وصار علمائها، على هـ.1175 سنة بها وتوفي ثرمداء، في قأاضأي
. 3/812 )نجد علماء(:  انظر

ترجمة.  على لهما أعثر ولم – وغيره النص هذا من الظاهر هو كما – الشيخ دعوة خصوم من هما )1(
بالقباني.  الشهير يالبصر يعل بن حمدأ:  به ي يعن)2(
ترجمة.  على لهما أعثر ولم – وغيره النص هذا من الظاهر هو كما – الشيخ دعوة خصوم من هما )1(
الماضأي. : العام يعني )4(
يسير.   باختصار20 / 5 الشيخ  مؤلفات)5(
.26 / 5 الشيخ مؤلفات  مجموعة)5(
.37 ،36 / 5 السابق  المرجع)5(
.91 ،90 / 5 السابق  المرجع)5(
.91 ،90 / 5 السابق المرجع )5(
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ترجمة.  على له عثرأ لم )5(
.167/ 5 السابق المرجع  )(1
 .  ةترجم على له عثرأ لم )(2
هـ،1189 ةسن بها وتوفي الحساء إلى وانتقل بسدير، حرمة في ولد العتيقي، حمدأ بن سيف  هو)1(

ًا فبلغت المام، الشيخ على بها التي الردود جمع وقأد ًا سفر المام الشيخ يقصدها التي وهي ضأخم
هاهنا.
.  1/327 )نجد علماء( ،671 ص)الوابلة السحب(انظر: 

في المام الشيخ شيوخ أحد وهو ،يالحسان الشافعي اللطيف عبد بن محمد بن الله عبد  هو)2(
ررالد( : انظر الشيخ ضأد رسالة وألف أعرض هولكن الحق، إلى هودعا الشيخ راسله وقأد الحساء،
. 9/216السنية) 

ترجمة.  على له أعثر  لم)3(
 باختصار. 206 ،5/205 الشيخ مؤلفات  مجموعة)4(
التي النصوص تلك في يجل ّنبي هو كما نجد، بلدان مطاوعة بمراسلة المام الشيخ  اعتنى)5(

أشار وقأد دعوته، صدق إثبات في المقنعة جالحج من ًكثيرا رسائله في يورد وكان وغيرها، ها،نانقل
:  فقال نجد بلدان بعض في المطاوعة ثرأ مدى إلى لهئرسا إحدى في الشيخ

أحد منهم ما اهشيخ ينقاد لو قأرية في مطوع كل نأ يقطعون وغيرهم سدير وأهل الوشم أهل كان (إذا
. 207 / 5 الرسائل  مجموعة) (يتوقأف
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. 32/ 1 )السنية الدرر( )6(
. 3ص  للحداد)النام مصباح(  انظر)7(
. 5/280 الشيخ مؤلفات  مجموعة)8(
. 315 ،314 ،5/280 الشيخ مؤلفات مجموعة  انظر)1(
عدة في مهر هـ،1142 سنة الحساء في ولد ،ًأصل نجد أهل من ،فيروز بن الله عبد بن محمد  هو)2(

هـ. 1216 سنة البصرة في توفي والتلميذ، الشيوخ من كثير وله فنون،
. 3/882 )نجد علماء( ،721 ص)الوابلة السحب(:  انظر

. 5/206 الشيخ مؤلفات  مجموعة)1(
هـ.1232 سنة توفي مؤلفات، عدة له حضرموت، أهل من الحداد، الحسن بن دحمأ بن علوي  هو)2(
العامرة، المطبعة )،العوام بها أضأل التي النجدي البدعي هشب رد في الظلم وجلء النام مصباح( )3(

. 60 ص ،هـ1325 ،مصر
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مكة، في يالحنبل المقام إمام وكان ،هـ1232 سنة عنيزة في ولد حميد بن الله عبد نب محمد  هو)4(
ًا كان أنه إل علوم، عدة في برع وقأد هـ. 1295سنة مكة في يتوف السلفية، الدعوة هذه ضأد خصم

. 862 / 3نجد)  (علماء ،642ص ،12س ،10 ،9ج العرب مجلة : في ترجمته انظر
همؤلف ذكر وقأد المخطوط حكم في يزال الحنابلة) ول ضأرائح على الوابلة (السحب كتاب  هو)5(

عن أعرض وقأد هـ751 سنة الحنابلة) طبقات (ذيل في رجب ابن وقأف حيث من الحنابلة تراجم
ًا – الدعوة أئمة تراجم ًا يسيأت كما فيهم طعن بل – غالب . –موضأح
. 648 ص – ذكره السابق الجزء – العرب : مجلة انظر

. 723 ص ،12س ،10 ،9ج العرب  مجلة)7(
منها مؤلفات، له بها، وتعلم الحساء إلى ورحل الزبير، في ولد ،يالزبير داود بن الله عبد  هو)8(

هـ. 1225 نةس يتوف والرعود)، الصواعق(:  بعنوان السلفية الدعوة هذه ضأد كتاب
. 2/539 )نجد علماء( ،687  ص)الوابلة السحب(:  انظر

له العربية، واللغة السلم إلى كبير وداعية إسلمي، باحث هـ)،1373 - هـ1328( الندوي  مسعود)9(
كتب.  عدة
. 7/221 )العلم(:  انظر

من البستوي، العليم عبد ترجمة عليه)، ومفترى مظلوم مصلح الوهاب عبد بن  (محمد)10(
. 171 ،170 ص هـ،1404 ،المام جامعة مطبوعات

ًا وصار سدير، علماء على وقأرأ المجمعة، في ولد سحيم، بن محمد بن أحمد بن الله عبد  هو)1( قأاضأي
ًا رسالتين المام الشيخ له كتب وقأد سدير، بلدان على وسليمان المويس يشبهات على فيهما مجيب

سحيم. بن
. 130 ،62/ 5 )الشيخ مؤلفات مجموعة( ،512 / 2 )نجد علماء(:  انظر

29
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. 512 / 2 )نجد علماء( )2(
. 692  ص)3(
)

بعد توفي الرسائل وبعض نظم، وله علوم، عدة في قأرأ بالوشم، أثيثية قأرية في عدوان ابن  ولد)4(
العظيم.  له يقال واد عند المدينة من رجوعه

أكرر ومازلت بها، فوعدني يملكها ممن الرسالة هذه طلبت  وقأد474 / 2نجد)  (علماء  البسام،)5(
جدوى.  دون ولكن الوعد، يكرر وهو الطلب

الشيخ على عدوان ابن بها رد التي الرسالة غير الوقأف رسالة أن فهم يبدو فيما الجاسر حمد  لن)6(
ابن يقول واحدة، رسالة نهماأ على الوابلة) يدل (السحب في حميد ابن عبارة ظاهر أن مع المام..،

أن يبدو كما الرد، هذا غير حميد ابن يذكر العارض) ولم مبتدع على رد الوقأف في رسالة (منها حميد
الوابلة) ص : (السحب أعلم. انظر والله الوقأف، في أنها يبين ولم رد، أنها على الرسالة ذكر البسام

682.
سنة قأتل حريملء، قأاضأي وصار دمشق، في العلم طلب ثم حريملء، في أحمد بن مربد  نشأ)7(

رغبة. بلدة في هـ1171
.  947 / 3نجد)  : (علماء انظر

من بعض بخلف مدحه، عن رجع الصنعاني أن ،948 / 3نجد)  (علماء في البسام  يذكر)1(
بقصيدة الولى، قأصيدته ونقض مدحه، عن رجع قأد الصنعاني أن الشيخ خصوم ويؤكد المحققين،

: نظراالتوبة) –  أبيات شرح في الحوبة (محو بعنوان المير، إبراهيم بن يوسف حفيده شرحها أخرى
الله رحمه سحمان بن سليمان الشيخ ألف  – ولقد75 النقاب) ص و(كشف ،17الوجد) ق (لفحات
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ًا عبد ابن المامين عن فيه والمين) دافع الكذب أهل تزوير من المامين الشيخين (تبرئة سماه كتاب
ً – المدح بها نقض التي القصيدة أن أدلة بعدة سحمان بنا وأكد والصنعاني، الوهاب يه إنما – أول

البدع وذم ّةالسن اتباع من الصنعاني عليه كان ما تخالف لنها الصنعاني على ومكذوبة موضأوعة
ًاً انثر شرحها، وعلى القصيدة على سحمان ابن رد وقأد كتبه، في ظاهر هو كما وأهلها، ولقد ونظم
ًا البيات شرحه تضمن (تطهير مثل كتبه في الصنعاني قأرره لما صريحة ةخالفم يخالف كلم

كفر بهم والستغاثة الموتى دعاء بأن الزعم تضمنتا قأد وشرحها القصيدة تلك أن ذلك العتقاد). فمن
المخرج العتقادي الكفر من ودعائهم بالموتى الستغاثة أن عنه عرف قأد نيالصنعا والمام ،يعمل
.195 – 182 ص ،هـ1343 مصر، المنار مطبعة ،1الشيخين) ط : (تبرئة السلم. انظر دين عن

وهو المير، إبراهيم بن يوسف شرحها قأد المزعومة القصيدة أن سحمان، ابن ذكره ما يؤكد ومما
هو يكون أن يبعد فل السلفية، للدعوة والبغض المناهضة الحفيد هذا عن عرف وقأد الصنعاني، حفيد

وانظر: ،29 ق ،18 الوجد) ق الشعر. انظر: (لفحات يقرظ الحفيد هذا وأن خاصة القصيدة، صاحب
.744 ص ،10 ،9 ج ،17 س العرب الوجد) بمجلة (لفحات بـ التعريف في المقال

هـ1404 الرياض، ،1ط السعودية المملكة تاريخ في وتعليقات بحوث العثيمين، الله عبد  انظر)2(
). 113 – 91 ص الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوة من سحيم بن سليمان (موقأف

ًا وصار بها ونشأ ،ةعنيز في الصائغ  ولد)3( عنيزة. في توفي ومؤلفات، تلميذ عدة له ،لها قأاضأي
. 364 / 2نجد)  (علماء ،673 الوابلة) ص : (السحب انظر 
اثني نحو في : (وتقع السابقة الثلثة البيات إيراد بعد البسام قأال ثم ،364 / 2نجد)   (علماء)4(

ًا عشر ًا). بقيتها تركت بيت عمد
. 327/ 1 )نجد علماء(  البسام،)5(
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بالدرعية.  وتوفي سدير، في وأقأام حريملء، قأضاء وتولى العيينة في سليمان الشيخ  ولد)6(
.  302 / 1 )نجد علماء(:  انظر

ذلك على ويدل المام، الشيخ أخيه على سليمان الشيخ لرد الصحيح السم هو العنوان هذا  ولعل)1(
يميل ليهإو ،304 / 1نجد)  (علماء في والبسام ،699 الوابلة) ص (السحب في حميد ابن ذكره ما

(الخبار لكتاب تحقيقه في الشبل وكذا ،101 ،61الوهاب) ص عبد ابن (الشيخ كتابه في العثيمين
:  منها أخرى أسماء له الكتاب هذا أن لحظت . ولقد126 ص يالنجدية) للفاخر

مصر، ثم هـ،1306 الهند في السم بهذا الكتاب طبع وقأد الوهابية، على الرد في اللهية الصواعق-1
وتركيا.

في اللباب يأول وكلم الوهاب الملك رسول وحديث الرباب رب كتاب من الخطاب فصل حجة -2
بحضرموت.  الحقاف مكتبة في خطية الوهاب. نسخة عبد بن محمد مذهب إبطال

ببغداد العامة الوقأاف مكتبة في خطية نسخة الله لغير النذر بسبب المسلمين كفر من على الرد -3
الوهابية على الرد المضيئة) في (المشكاة مخطوط أن لحظت ينأ هاهنا ذكره يجدر ومما

ًا مكررة نسخة هو إنما السويدي لبن المنسوب الوهاب عبد بن سليمان الشيخ كتاب من حرفي
واللفاظ السباب بعض بوجود سليمان الشيخ كتاب عن يزيد السويدي هذا كتاب أن إل اللهم ،…

النابية. 
ً – انظر    .  25ق ،3ق ،2- : ق مثل

. 225 / 2 غنام ابن ،281 / 1 الشيخ : مجموعة  انظر)2(
. 61 ص الوهاب، عبد بن محمد  الشيخ)3(
ًا يبق أم الدعوة هذه إلى وانضم ضأللته عن سليمان الشيخ رجع هل مسألة  حول)4( ذلك على مصر

الشيخ رجوع صحة عدم الدلة من  – بكثير305 / 1نجد)  (علماء في – البسام يؤكد ؟ العداء
لنيل – رسالته في كما والرد بالمناقأشة البسام أدلة السكاكر محمد الستاذ تعقب وقأد سليمان،

. 126 ) صةالدعو في ومنهجه الوهاب عبد بن محمد (المام – الماجستير
بما – ابتداء – كرّنذ أن يهمنا الذي نماإو الطرفين، أدله بين ومقارنة تفصيل مقام هاهنا المقام وليس

الصحابة ثم مسلم. والنبياء نسبه) رواه به يسرع لم عمله به بطأ (من وسلم عليه الله صلى قأاله
الشديدة العداوة إخوانهم أو أبنائهم أو آبائهم في وجدوا قأد ،الموحدين سادات من بعدهم منو

الشيخ حال هو كما بعدهم فيمن ذلك يوجد أن عجب فل والصواب الحق لدعوة الظاهرة والخصومة
يذكرها لم – أدلة هناك أن وهو آخر وأمر محمد هأخي توبته.. – مع بعدم يقول من على – سليمان
سليمان..  الشيخ رجوع عدم ترجح كأنها – السكاكر ول البسام

:  حسن بن الرحمن عبد الشيخ قأال ما منها-1
عبد الوهاب عبد بن محمد يأ – المة) عليه هذه في الشرك طروء (عدم الشبهة هذه أورد (وممن    

العارض) في الوهاب عبد بن وسليمان الوشم، في إسماعيل وابن حرمة، يراع المويس الله
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. 53 / 3والمسائل) النجدية)  الرسائل (مجموعة
ًا ويقول-2 :  منصور ابن شبهات على الردود بعض ساق أن بعد أيض
ابن عمرو بحديث صدره الذي الوهاب عبد بن سليمان على رده في شيخنا ذكره بما اكتفيت (وقأد   

. 201 / 9السنية)  عبسة) (الدرر
النصين.  هذين في عليه يترحم بل توبته، إلى إشارة ترد ولم

(داود) التأسيس). (قأال (منهاج كتابه في حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ ويقول-3
الوهاب عبد بن محمد أخيه على رده في الوهاب عبد بن سليمان الشيخ ذكر والعشرون الرابع النقل

. 190 ) ص…
ًا يذكر لم النقل، هذا على اللطيف عبد الشيخ رد وأثناء    ويبدو سليمان الشيخ رجوع على يدل مما شيئ

بدليل الظلم)، (مصباح لكتابه تسويده أثناء إل سليمان الشيخ برجوع يعلم لم اللطيف عبد الشيخ أن
رسالة على وقأفت -.. (وقأد مباشرة ذلك بعد قأال ثم التحصيل، وقألة العلم بقصور سليمان وصف أنه

ليفأت بعد هالظلم) ألف (مصباح وكتاب ،105 ،104الكتاب) ص تسويد أثناء رجوعه على تدل
من ،336 ،335 ص في جاء ما ذلك على دل كما – المنهاج يتم لم  – وإن)التأسيس منهاج(

ًا رجوعه أمر يظل أن المصباح. فيبعد وكذا حسن، بن الرحمن عبد الشيخ يالثان المجدد على خفي
أعلم، والله ،ًأخيرا إل سليمان برجوع اللطيف عبد الشيخ يعلم ل ثم اللطيف، عبد العالم الشيخ ابنه

أوسع.    ورحمته
. 146 ) صهوفكر حياته ،الوهاب عبد بن محمد الشيخ( : العثيمين انظر هـ1307  ط. بمباوي)1(
ذكره.   سبق)2(
صورة على حصلت وقأد لمانيا،أب تبونجن في الملكية الجامعة مكتبة في ،مخطوطة رسالة  وهي)3(

منها.
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. 5ق المقلدين)،  (تهكم)4(
وقأد بألمانيا، برلين في الدولة مكتبة في مخطوطة معمر بن رد على عفالق بن جواب وجدي )5(

منه. صورة على حصلت
. 52 ،49 ،40 ،39 : ق الرسالة تلك من  انظر)6(
. 52 ،50 ،44 ،42: ق الرسالة تلك من  انظر)7(
ًا معمر ابن رد على عفالق ابن جواب  يوجد)1( وقأد بألمانيا برلين في الدولة مكتبة في مخطوط

منه.  صورة على حصلت
. 63 ،59 ،57: ق  انظر)2(
ًا عفالق ابن يقول ً مثل)3( . 63 الكفاية) ق فيه ما لك رسلتأ(و معمر ابن مخاطب
الشافعية إفتاء وتولى ،المدينة في ونشأ هـ،1127 سنة بدمشق ولد ،يالكرد سليمان بن  محمد)4(

. 152 / 6(العلم)  بالمدينة. انظر توفي ،تمؤلفا عدة وله ،فيها
وطبعت المخطوطات، معهد عن خطية صورة ،الخوارج) على وردود جوبةأو : (مسائل  عنوانها)5(

هـ. 1357 مصر في فتاواه ضأمن
. 81ص النام)، (مصباح  الحداد،)6(
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كما للشيخ المعاصرين الدعوة خصوم عند رواج له كان هكتاب أن ويظهر ترجمة، على له أعثر  لم)7(
ًا جاء للشيخ.  الشخصية الرسائل في مدون

. 206 ،20 / 5الشيخ)  : (مجموعة انظر
المام.  بجامعة المخطوطات قأسم في خطية صورة منه  توجد)8(
.124الخطاب) ق : (فصل  انظر)9(
الكتاب هذا مقدمة في أشار القباني نأ الكتاب لهذا الصحيح سماال حول هاهنا ذكره يجدر  مما)10(

ًا القباني وحده.. فألف الله لعبادة يدعوهم إليهم رسالة أرسل الوهاب عبد ابن أن  ،4 ،3ق في كتاب
رسالة قأدمت فلما ،الوهاب) عبد ابن ضأللت رد في الخطاب (فصل سماه ،الرسالة هذه على الرد
ًا – القباني – عندئذ كتب هـ،1157 سنة طلبه وتكرره سحيم ابن سابقال لكتابل اختصار هو آخر كتاب

مغاير سحيم ابن رسالة على جواب هو الذي الكتاب نأ يؤيد ومما ،  –نيابالق قأاله كما – وزيادة
ًا يكرر – ينابالق أن الخطاب)، (فصل الول للكتاب ،31: ق الخطاب..) انظر فصل في (وذكرنا كثير

أبي ى(ذكر هكتاب في يالعزاو عباس الستاذ ذكره ما ذلك  ويؤكد166 ،138 ،53 ،50 ،48 ،34
فيها، يدعوهم هـ،1155 سنة منتصف في البصرة إلى رسالة أرسل المام الشيخ اللوسي) أن الثناء

ًا (فصل كتابه في القباني فأجابه تيمية. ابن السلم شيخ على ردود من وقأع بما عليه الخطاب) راد
. 34: ص انظر
على العلماء وإجماع القبور، على القباب بناء تحسين يف للقباني عبارة أورد المام الشيخ أن كما

 –موجودة ليست العبارة . وهذه206 / 5الشيخ)  : (مجموعة انظر -، زعمه حد على – تجويزه
سحيم.    ابن رسالة على جواب هو الذي الخر الكتاب في – اطلعي حسب

ًا  يوجد)1( ) صهاحب(مص في الحداد ويذكر ،1238 رقأم الهند في ببتنة الشرقأية المكتبة في مخطوط
القباني.  رد من استفاد داود بن الله عبد  : أن79

. 539 / 2نجد)   (علماء)2(
ترجمة.  على له عثرأ  لم)3(
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الملك بجامعة المخطوطات قأسم في توجد الوهابية، على الرد عنوان) في (بدون صغيرة  رسالة)5(

. 2ق  ورقأات،7 – سعود
عدة له هـ،1205 سنة بها ولد دمشق، علماء من ،يالشط معروف بن عمر بن حسن  هو)6(

. 367 الكمل) ص (النعت هـ. انظر1274 سنة توفي تلميذ عدة وله مؤلفات،
مكة أهل بين مشاجرة رسالة على تذييله وكذا ،71ق الصفات إثبات رسالة على تذييله  انظر)6(

. 39 ق نجد وأهل
. 3النام) ص  (مصباح)7(
. 4ص السابق  المصدر)1(
. 687 الوابلة) ص  (السحب)2(
الكتاب هذا أن الندوي مظلوم) …. لمسعود مصلح الوهاب عبد بن (محمد كتاب خلل من متل ع)3(

ًا يوجد المكتبات تلك من هطلب في فأرسلت ،1238 رقأم بالهند الشرقأية ة،بتن مكتبة في مخطوط
ًا الرد فجاء خطاب، من بأكثر (ضأخمة) كمية إرسال وهو عسير، وبشرط ذلك على بالموافقة متأخر
و(تهذيب لخطيب،لبغداد)  و(تاريخ العمار، الذهب) لبن (شذرات مثل المطبوعة الكتب من

ًا وثالثة ثانية مرة حاولت ثم وغيرها، حجر التهذيب) لبن على أو الطلب، هذا تحقيق صعوبة موضأح
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ًا الرد فجاء بعضه، عن التنازل القأل الحصول في – ٍعندئذ – فزهدت السابق، الطلب على مؤكد
عليه. 

وقأرظ بالدب وعرف علوم، عدة في برز كوكبان، بحصن وتعلم هـ،1175 سنة الكوكباني  ولد)4(
. 92 / 2الوطار)  : (نيل  انظر.مؤلفات عدة له الشعر

. 3 نجد) ق أهل فعلت من الوجد : (لفحات  انظر)5(
الوهاب عبد بن محمد أن اللفحات صاحب عنه ونقلها عيسى ابن ذكرها التي لطاتاالمغ هذه  من)6(

يعرف ل الذي النجدي، العزيز عبد الشيخ على ونزوله الشيخ خروج أمره مبتدأ وكان المقدسي،
ً ًا ول حلل . 5 ،4 ق ، حرام

.  2ص النام)، (مصباح ،الحداد ي علو)7(
. 79ص ،2 ص السابق  المصدر)8(

الهندي (الصارم بعنوان رسالة له يالمك وعطاء يئحساإال المصري : منهم. أحمد الحداد ذكر وقأد
.الوهاب عبد ابن على الرد في قأصيدة المنعمي النجدي) وألف عنق في

. 6 ،2 النام) ص (مصباح انظر
الدولة وتوسعت متدتا وقأد والده، وفاة بعد الولى السعودية الدولة قأيادة تولى الذي المام  هو)9(

على ييصل ًوهو مقتول مات الرعية، إلى والحسان والتقوى بالعدل الله رحمه واشتهر ، …عهده في
ي.رافض يد

. 1/167المجد)  (عنوان:  انظر 
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الرسالة.  هذه  من7: ق  انظر)1(
. 304 / 7المؤلفين)  (معجم انظر التونسي محجوب بن القسام بن عمر  هو)2(
أهل إتحاف( كتاب من الرسالة هذه تأليف مناسبة وانظر هـ،1327 سنة تونس في  طبعت)3(

. 64 ،63 / 3 الضياف أبي بن  لحمد)المان وعهد تونس ملوك بأخبار الزمان
. 6/178 )العلم(:   انظر.تصانيف له المذهب، مالكي فاس، فقهاء  من)4(
هـ. 1327 سنة مصر في  طبعت)5(
من العلم تلقى وقأد الغزوات، بكثرة عهده وعرف هـ،1165 سنة الدرعية في سعود المام  ولد)6(

.225 / 1المجد)  (عنوان وذكر. انظر علم مجالس سعود لمامل وكان الوهاب، عبد بن محمد الشيخ
وألغاز ،مؤلفات عدة له الحساء، إلى ورحل هـ1161 سنة بسدير العطار في ولد الفرضأي،  هو)7(

الشيوخ.  سوق بلدة في وتوفي والفرائض، الفقه في
. 909 / 3نجد)  (علماء ،827 الوابلة) ص (السحب انظر

ما على يطلع لم نهأالدعوة.. وك هذه خصوم من ليس سلوم ابن أن إلى يميل البسام نأ  يبدو)8(
العداوة.  تلك إثبات في اللطيف عبد وابنه حسن بن الرحمن عبد الشيخ كتبه
. 335 ،217 ،215 / 9 )السنية الدرر(:  انظر

قأصائد له أن كما مؤلفات عدة له الزبير، إلى ورحل ، هـ1182 سنة حريملء في عثمان  ولد)9(
بغداد.  في توفي شعرية

!.  العداوة تلك إلى يشر لم ولكنه ،73 / 2الناظرين)  : (روضأة انظر
. 5840 قأم ر ببغداد، العامة الوقأاف مكتبة في مخطوط  هو)10(
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. 6 / 3المؤلفين)  (معجم ،15 / 2(العلم)  في : ترجمته  انظر)11(
الدين محب طبعة حسن بن أمين اختصره سند بن لثماند) السعو مطالع( كتاب : مختصر  انظر)12(

. 80 ص الخطيب،
نهأب سند بن عثمان ترجمة  – أثناء180ص ،4ع ،3 س العرب ةلغ مجلة في – يالدجيل كاظم يذكر

من الخيرة السنة في صنفه السعود) وقأد لعا(مط الكتاب هذا في فيهم طعن نهأل للوهابية يرجع لم
حياته. 

الفرعة بلدة في عشر الثالث القرن ولأ في ولد الناصري، منصور بن العزيز عبد بن عثمان  هو)1(
القضاء وتولى مامإال التوحيد) للشيخ كتاب (شرح منها مؤلفات له العراق، في العلم وطلب بسدير،
. 6693 / 3نجد)  سدير. انظر: (علماء حوطة في وتوفي

كبار على درس هـ1193 سنة الدرعية في لد و الثاني المجدد هو حسن، بن الرحمن عبد  الشيخ)2(
نجد إلى عاد ثم علمائها، على ودرس مصر، إلى نقل الدرعية، سقوط وبعد القضاء، وولي نجد علماء
الرياض.  في توفي مؤلفات، عدة له الله، عبد بن يترك هطلب حين
. 56 / 1نجد)  (علماء ،78 نجد) ص علماء : (مشاهير انظر

. 194 / 9السنية)   (الدرر)3(
. 351 / 9 السابق  المصدر)4(
ص الرياض، الهداية، دار ،3الظلم) ط (مصباح ،حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف : عبد  انظر)5(

16 .
. 30 ص السابق  المصدر)6(
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،الشبل الله د. عبد طريق عن منه صورة على حصلت وقأد ،المصرية الكتب دار في محفوظ  وهو)7(
 ذكر6ق المقدمة في ولكنه وتاريخهم، الخوارج أخبار تضمن  ورقأة186 إلى يصل المخطوط وهذا
ًا الظلم) (مصباح كتابه في اللطيف عبد الشيخ نقله كما – الغمة جلء كتابه في كلمه يطابق كلم

يعمرون الذين المسلمين بتكفير ورميهم وأتباعها الدعوة هذه على الطعن هومضمون ،66 ص
الشيخ وأن خاصة للدعوة المعادية المؤلفات ضأمن الكتاب هذا لحقناأ ولذا ، …والمدارس المساجد

عبد الشيخ قأاله مما فكان الخوارج، في ألف حين منصور بن عثمان لم قأد حسن بن الرحمن عبد
:  الرحمن

كثير في والواقأع ،فيهم السلم شيخ كلم وتذكر الخوارج في تكتب نكأ ةينالب الظاهرة المور (ومن
عندنا ما التوحيد. والخوارج وإنكار عبادتها وتزيين الوثان عبادة الخوارج، مقالة من عظمأ المة من
ووقأعوا ،عمان أقأصى في باضأيةإال إل الخوارج بقول تقول طائفة فيها ما المصار، في حتى منهم أحد
وتسمية ،بالخوارج وتسمية كلخط وجدنا ول الوثان، عبادة وهي الخوارج، رأي من أكبر هو ما في

: يكفرون نكرها. قألتأ من كفروا إذا الرسل دعوة يه التي السلمية الدعوة هذه نأ إل بالمعارج
عن هوتلقي منصور ابن حال . وانظر231 / 9السنية)  (الدرر الله إل إله ل يقولون نهمأل المسلمين

كتبة ما خلل من دعوته وبغض مامإال الشيخ (عداوة جديد وابن سند،  وابنم.سلو ابن مشايخه
2 ،202 ،195 ،187 / 9السنية)  (الدرر في اللطيف عبد الشيخ وابنه حسن بن الرحمن عبد الشيخ

10، 217، 333، 334 .
حميد بن الله عبد بن أحمد الشيخ به أخبرني ما أسجل أن منصور بن عثمان الشيخ مع النصاف ومن
ذكر أنه – الله رحمه – حميد بن محمد بن الله عبد العلمة الشيخ والده هـ1405 الحجة يذ شهر في

ضأللته.  عن منصور بن عثمان الشيخ رجوع – موثق وبطريق– 
السلم شيخ أن الزعم على الدامغ (الرد بعنوان منصور لبن قأصيرة رسالة على اطلعت أني كما
بقسم موجودة الرسالة وهذه ،يالبصر سند بن عثمان شيخه على رد يزائغ) وه تيمية ابن

ب).   3- 1 (2137 / رقأم المام بجامعة المخطوطات
. 349 ،348 / 9السنية)  : (الدرر  انظر)1(
. 699 ،698 الوابلة) ص : (السحب  انظر)2(
. 436 ،435 ص هـ،1381 دمشق، السلمي المكتب ثاني، آل التوحيد) ط : (مجموعة  انظر)3(
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التاريخ في مؤلفات عدة له والتدريس، الفتاء فيها وتولى هـ،1232 سنه بمكة دحلن  ولد)4(
مؤرخ ول محدث غير دحلن : إن رضأا رشيد محمد عنه المدينة. يقول في مات ،والنحو.. والعقيدة

المتأخرين.  كتب من ونقال للمقلدين مقلد هو وإنما متكلم ول
 393 ص ،7م المنار مجلة ،29 / 1المؤلفين)  (معجم ،129 / 1 )العلم(:  ترجمته انظر

والشهار) :  لبيانا( في السابق فوزان  يقول)5(
عليه رد المضطر. وقأد إل يأكلها ل كالميتة دحلن صانيفت:  مكة علماء من الفضلء بعض قأال (قأد
يوثق ممن واحد غير سمعت ضألله. وقأد وبينوا ففضحوه وغيرهم ونجد والعراق الهند علماء من كثير
الئمة حدأ بتقليد وتسمى مذهبه خفىأ لكنه يرافض هذا دحلن نأ:  يقولون العلم أهل من بهم

ًا الربعة هرفض على الدليل دلأ منها. ومن يأكل التي المناصب ولنيل الخبيثة، لمقاصده ستر
الكتاب نصوص بهواه فيه ّرد طالب) الذي يأب نجاة في المطالب (أسنى لكتاب هليفأت ،ثالخبي

. 45 المتواترة) ص ةحالصحي والسنة
عدة له والخرافات، البدع حارب الهند، قأرى إحدى في هـ1323 عام النعماني منظور محمد  ولد)6(

ًا.  يزال ل نافعة، مؤلفات حي
. 7 الوهاب) ص عبد بن محمد الشيخ ضأد مكثفة (دعايات هكتاب : مقدمة انظر

. 27 ،26 ص هـ1400 الهند، ،الفرقأان مكتبة ،الوهاب عبد بن محمد الشيخ ضأد مكثفة  دعايات)1(
. 36 / 10المؤلفين)  (معجم مؤلفات. انظر له ،بابصيل محمد سعيد بن محمد  هو)2(
سحمان.  ) لبنيالمجد ن(البيا كتاب : مقدمة  انظر)3(
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الطالع) : (البدر نظم. انظر له أن كما مؤلفات، عدة له ،بها وتعلم صنعاء في هـ1191 سنة  ولد)4(
. 201 / 2الوطر)   و(نيل78 / 2

صورة على حصلت وقأد بصنعاء الكبير الجامع مكتبة في خطيتان نسختان الكتاب هذا من  وتوجد)5(
الوهابية) لمؤلف على الرد في بياتأ (شرح عنوان تحت – بالظهران أرامكو مكتبة من – خطية

،الوجد) (لفحات بكتاب التعريف في يالحبش محمد الله عبد الستاذ مقالة قأرأت ولما مجهول،
ذلك نصوص وبين ،  الكتاب1هذ من يالحبش يوردها التي النصوص بين التام التطابق لحظت

المعلومات وكذا وخاتمتها، الكتابين، كل مقدمة بين الحرفي التشابه يظهر كما ،الخر المخطوط
نسخة مجرد يه أرامكو نسخة بأن أجزم أكاد يجعلن مما آخره إلى والماكن والعلم التاريخية

الوجد.  لفحات كتاب من مكررة
.  744 ص ،10 ،9ح ،17 ،العرب مجلة الكتاب، بهذا التعريف في يالحبش : مقال انظر

. 2/414الوطر)  (نيل في : ترجمة  انظر)6(
. 79 – 75 ،62 – 46 ،44 – 32 ق  انظر)7(
. 98 – 80: ق  انظر)8(
مؤلفات.  عدة له بها، وتوفي هـ1198 سنة بحضرموت تريم في بلفقيه  ولد)9(

. 4/80 )العلم(:  انظر
مكتبة من صورها الذي بالكويت المخطوطات معهد طريق عن منها خطية صورة على  حصلت)10(

بحضرموت.  تريم في الحقاف
التي الفقهية المسائل نفس ذكر نحوهم) حيث نحا ومن الخوارج على (الرد في خطية رسالة  وله)1(

المسبحة مسألة مثل الدعوة أتباع فيها وخالف اللفحات، صاحب الكريم عبد بن محسن ذكرها
(التنباك) وغيرها.  التبغ ومسألة المسجد، في الصلة ووجوب

مؤلفهما. في والتحقيق الرسالتين، بتلك التعريف يسيأت) (1
السابق. ) المرجع(2
على : تذييله وانظر ،40 ،39ونجد) ق مكة هلأ بين (مشاجرة في رسالة على : تذييله انظر) (3

. 71 ،70ق ،الصفات) (إثبات في رسالة

42



www.dorar.netالسنية الدرر
            
   :  )()   (    )
     ()(       

             
     .
         ) (  
 


        


  


 

      )(        
             

)(       )(     -  
 .-

     :)       
    () (    


    

     

      

   .
    )    () (     

             
          
   .




           )( .
       )()  


 (  :

)      ()(   

 -   -

            

.30 / 5: (العلم)  انظر مؤلفات، له كربلء، أهل من إمامي، فقيه ياللكنهور) (1
هـ.1345 سنة بالعراق، النجف في طبع) (2
.3 ،2ص بطين التقديس) لبن (تأسيس انظر) (3
الرحمن عبد بن اللطيف عبد التأسيس) للشيخ (منهاج كتاب خلل من عليه والرد ذلك بيان انظر) (4

. يالمنهاج) لللوس (تتمة حسن. و بن
ًا عنيزة لهل حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ : رسالة انظر) (5 إكرام على لهم معاتب

. 329 / 9السنية)  جرجيس. (الدرر بن داود
هـ.1306 (بمباي) سنة الهند في طبع) (6
هـ.1403 سنة استانبول وطبعة هـ،1305 بمباي طبعة طبعة. منها من كثرأ طبع) (7
. الخوان)  (صلح هكتاب مع طبعت) (8
 . 6/258: (العلم)  انظر كتب، عدة له بالعراق، كاظمة من إمامي هو) (9

 العزيز.  عبد الملك دارة طريق عن منه صورة على حصلت) (10
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  .  124 / 2: (العلم)  انظر مؤلفات عدة له بالنجف دفن ،يإمام الحسين، بن جعفر هو) (1
 هـ. 1342 سنة بالعراق النجف في طبع) (2
(معجم ،326 / 1: (العلم)  انظر وفتاوى، رسائل له العثمانية، الحكومة دعاة من مالكي، فقيه) (3

    . 623 / 2المؤلفين) 
هذا تأليف مناسبة وانظر بالكويت، المخطوطات معهد طريق عن منه خطية صورة على حصلت) (4

. 64 / 3 الضياف يأب ابن تاريخ من الكتاب
    . 232 / 1المؤلفين)  : (معجم انظر هـ،1213 سنة ولد صوفي، سعيد أحمد) (5
المؤلفين) (معجم  و1/50 )العلم(:  انظر مؤلفات، له الزهري السمنودي عثمان بن إبراهيم) (6

1/57 .   
   هـ. 1319 سنة مصر في طبع) (7
: العلم مؤلفات. انظر له ومصر، المدينة زار بها وتوفي هـ،1237 سنة دمشق في مختار ولد) (8

7 / 191 .   
    هـ. 1330 دمشق في طبع) (9

الزيادات) الكمل) (ومع : (النعت والقضاء. انظر التدريس ولي ،يصوف يحنبل هـ،1272 سنة ولد)  (10
. 413 ص

 طبعة.   من أكثر مصر في السلفية، الدعوة ضأد رسائل ضأمن طبعت)  (11
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يقول نظم، له أن كما كتب، عدة له والصحافة القضاء في عمل يالنبهان إسماعيل بن يوسف) (1
يمهد يلك كتبه يروج وكان والمنكرة الموضأوعة بالروايات مملوءة : كتبه رضأا رشيد محمد عنه

 .   797 ص ،10ج ،13(المنار) م ،218 / 8: (العلم)  انظر لنفسه، المهدية ادعاء السبيل بذلك
  بمصر.   الحلبي مطبعة في ) طبع(2
مرات.  عدة  طبعت)5(
ومقاولت. كتب عدة له بصمنا عدة في تقلب ،بها وتوفي بغداد، في هـ1279 سنة يالزهاو  ولد)6(

ل ملحد نهأ الستانة في يالزهاو عرفوا الذين من كثير من : سمعت عنه رضأا رشيد محمد يقول
فيها..  وطعن السلمية الشريعة على يالزهاو تهجم وقأد بدين يدين
. 103 ع القرى أم ،841  ص11ج ،13(المنار) م ،137 / 2 )العلم(:  انظر

ًا وطبع هـ،1323 سنة مصر في  طبع)7( بتركيا. استانبول في أخير
ًا كان بها، وتوفي بدمشق ولد حنفي،  فقيه)8( مؤلفات.  وله لسوريا، مفتي

. 293 / 10المؤلفين)  : (معجم انظر
 م. 1901 سنة بمصر العمومية المطبعة في  طبعت)9(
ًا كان بها، وتوفي بدمشق ولد حنفي،  فقيه)8( مؤلفات.  وله لسوريا، مفتي

. 293 / 10المؤلفين)  : (معجم انظر
كتب. عدة له هـ،1287 سنة مصر قأرى إحدى في ولد الزهر، علماء من ))3

.8/216انظر: (العلم) 
ًا كان بها، وتوفي بدمشق ولد حنفي،  فقيه)8( مؤلفات.  وله لسوريا، مفتي

. 293 / 10المؤلفين)  : (معجم انظر
– 282 ،131 – 114 ص ،37 – 29  ص2 م ،591 – 588  ص1 م السلم نور انظر: مجلة ))4

.527 – 519  ص5 م ،260 – 255  ص4 م ،890
عدة له بدمشق وتوفي هـ،1282 سنة العراق قأرى إحدى في ولد المامية، يمجتهد  من)10(

.5/287: (العلم)  انظر مؤلفات
 م. 1962  سنة- زيادات  مع- هطبع ابنه عادأو هـ،1346 سنة بدمشق  طبع)11(
ًا عمل  متصوف،)12( ًا ،مدرس .رسائل له بالوعظ واشتغل ،ووزير

. 123 / 1(العلم)  انظر
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والفتاء.  بالقضاء تغلشا والتاريخ الدب في مؤلفات له هـ1300 ةسن بدمشق  ولد)13(
. 431 الكمل) ص : (النعت انظر

ًا وكان ترجمة، على عثرأ  لم)14( ل – بكتاب عليه ّرد هـ) حيث1349 (ت سحمان ابن للشيخ معاصر
ًا يزال السلمية).   الواضأحة ج(الحج سماه – مخطوط

مرات.  عدة  طبعت)1(
 .هـ)1365 (ت الدجوي يوسف هكتاب قأرظ وقأد ترجمة، على له عثرأ  لم)2(
طبعة.  من أكثر السلفية الدعوة ضأد رسائل ضأمن  طبعت)3(
لمؤلفها.  ترجمة على عثرأ  لم)4(
مصر.  في الرسالة هذه  طبعت)5(
ًا انكو ترجمة، على له أعثر  لم)6( رد هـ) حيث1380 (ت يترك بن يعل بن محمد للشيخ معاصر

عليه. 
  .  3 ،2 ة) صحالنف على : (النفخة انظر  )6(
ترجمة. على له عثرأ  لم)6(
،24م المنار مجلة في رينيخأال – الكتابيين هذين رضأا رشيد محمد نقد ،وقأد دمشق في  طبعت)7(

.320 ص ،4ح
ترجمة. على له عثرأ  لم)8(
أحمد. بن صالح للشيخ نور أحمد بن محمد أباطيل : تدمير الكتاب هذا على الرد انظر )9(
م. 1964 عام  طبعت)10(
المذكور.  كتابه خاتمة انظر ،يمال مدن بأحد مدرسة  مدير)11(
تركيا.  في هـ1403 سنة مرة لول  طبع)12(
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والتزم بالسياسة، واشتغل العسكرية بالدراسة التحق م،1905 سنة قيايش يحلم حسين  ولد)13(
استانبول، في الحقيقة مكتبة ويمتلك دورية، نشرات وله يومية صحيفة يمتلك النقشبندية بالطريقة

شطحات له ،الوهابية السلفية الدعوة تناهض التي – اللغات وبمختلف – الكتب طبع على يحرص
فكره من يءوش الرجل هذا حول عتيق بن الشيخ: إسماعيل كتبها دراسة متعددة. عن وانحرافات

.منشورة)  (غير
:  أخرى ةمناوئ مؤلفات  لمعرفة)1(

. 173 – 168 / 1) 1972 – 1856( العراقأية المطبوعات : فهرست نظرا
. 140 – 3 / 4 التيمورية الخزانة تفهرس: انظر

هذه غنام ابن أورد التوحيد) ،وقأد تارك حكم في المستفيد (مفيد بـ بعد فيما الجواب هذا ي سم)2(
يذكرها ولم الرسالة هذه من نقل حسن بن الرحمن عبد الشيخ أن كما العنوان، هذا بدون الرسالة

. 201 / 9السنية)  الدرر( في جاء كما السم بهذا
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 .هـ1186 سنة الدرعية في توفي أشقير، بلدة من ،يالتميم إبراهيم بن مانع بن حمدأ هو(
. 182 / 1نجد)  : (علماء انظر

. 183 ،182 / 1نجد)  : (علماء  انظر)4(
ترجمة.  على لهما عثرأ  لم)5(
. 606 ،605 / 2نجد)  (علماء  انظر)6(
ً توفي نجد، علماء كبار من هوتلميذ الشيخ بنت تزوج وقأد مامإال الشيخ تلميذ  أحد)7( مقتول

هـ. 1209
. 915 / 3نجد)  : (علماء انظر

هـ1211 سنة الول العزيز عبد المام بعثه بها، دّرس ثم الدرعية، في تعلم نجد، علماء كبار  من)8(
ًا الكبير سعود هوعين لحجته وأذعنوا عليهم ظهر وقأد علمائها، ليناظر مكة إلى مكة، لقضاة رئيس
.بمكة يتوف

. 202 نجد) ص علماء (مشاهير ،239 / 1نجد) :  : (علماء انظر
وأبناؤه بالشجاعة، وعرف مفيدة، رسائل له علوم، عدة في برز هـ،1165 سنة الدرعية في  ولد)9(

إليها.  نقل حين مصر في توفي علماء،
. 48 / 1نجد)  (علماء ،48 نجد) ص علماء (مشاهير انظر

كتبه يخط تعليق على عثرت ينأ هو ثةلالث العلماء هؤلء إلى الكتاب هذا نسبة إلى دفعني ي الذ)1(
عن ذلك ونقل ،الكتاب مؤلفوا هم هؤلء أن ذكر ،نسخته على الله رحمه الصنيع سليمان الشيخ
بن الله عبد بن سليمان الشيخ ليفأت من الكتاب فليس مانع وابن اللطيف عبد بن محمد الشيخ
:  التالية المور الصنيع ذكره ما ويؤيد الوهاب عبد بن محمد

 المذكور غريب لبن وأثبته سليمان للشيخ الكتاب نسبة  نفى916 / 3 )نجد علماء( في البسام أن-1
 : (وله44 / 12 )السنية ررالد( في الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد الشيخ ترجمة في جاء -2

الشيخ مؤلفات من  أن323 / 1السنين)  (روضأة في يالقاضأ ذكر التوضأيح). كما كتاب في مشاركة
. )الخلق توحيد عن التوضأيح( كتاب الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد

أجوبة في الخلق (توحيد كتاب  أن54 والشهار) ص (البيان كتابه في السابق فوزان الشيخ وذكر-3
هؤلء فيه شتركا التوضأيح) قأد (كتاب أن يعلم معمر. وبهذا بن ناصر بن حمد مؤلفات العراق) من

بن أحمد باسم غريب بن يعل بن محمد ذكر الصنيع الشيخ أن عليه التنبيه يجدر ومما ،العلم الثلثة
يالصنيع. وف الشيخ من تصحيف أو خطأ هعللف السم، بهذا ترجمة على أعثر ولم غريب، بن محمد
 –الله رحمه – المجد) ذكر (عنوان كتاب على الشيخ آل اللطيف عبد بن الرحمن عبد الشيخ تعليق

كان وربما )،133/ 1المجد)  (عنوان (انظر للدعوة المخالفين من غريب يعل بن محمد الشيخ أن
كان غريب ابن أن زعم حميد ابن الوابلة) لن (السحب بمخطوطة رثالتأ عن ناشئا الحكم هذا

ًا ًا الظاهر، في المام الشيخ لدعوة موافق حميد ابن من الكذب يستغرب ول البطن، في لهم ومخالف
) على701 ،700الوابلة)  : السحب (انظر الصفحة نفس يوف السلوب، بنفس كذب وأنه خاصة
ابن إن بل قألبه، في الدعوة تدخل لم نهأ فزعم – المام الشيخ سبط – محمد بن العزيز عبد الشيخ
ذكر حميد ابن أن إلى الشارة المام. مع الشيخ على – عنه نقلناه مما – شنعأو دأش افترى قأد حميد

غريب بن محمد أنه ،133 / 1المجد)  (عنوان في غريب) والمذكور بن الله (عبد باسم غريب ابن
(علماء كتابه في بسام ابن أثبته الذي وهو ،212 نجد) ص علماء مشاهير صاحب صححه الذي (وهو
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  .أعلم  والله915 / 3نجد) 
سنة الرياض في أخيرا طباعته وأعيدت الشرقأية، بالمطبعة هـ1319 سنة مصر في الكتاب  طبع)2(

هـ. 1404
ترجمة.  على له عثرأ  لم)3(
. 35 ،34 ص اللوسي أبي : ذكرى  انظر)4(
ًا.  وسبعين ستة أبياتها  وتبلغ)5( بيت

. 192 – 190 / 2 بطين أبا ط ،)امنغ ابن تاريخ(:  انظر
 كما3 / 9السنية)  (الدرر وكذا ،592 / 4والمسائل)  الرسائل (مجموعة ضأمن طبعت  وقأد)6(

اليمني.  الحفظي أحمد بن محمد أسئلة على أجوبة عن عبارة وهي ،مستقلة طبعت
حمد الشيخ ناظرهم الذين مكة علماء أسئلة عن إجابة الحقيقة في وهي مرات، عدة طبعت  وقأد)7(

هـ. 1211 سنة معمر بن
قسو في ثم عنيزة، في القضاء وتولى سقوطها، وبعد الدرعية، قأضاء تولى المام، الشيخ  سبط)1(

بها.  وتوفي ق،االعر في الشيوخ
على السنية (الجوبة بـ وسميت ،564 / 4والمسائل)  الرسائل (مجموعة ضأمن طبعت  وقأد)2(

. 584 / 4الرسائل)  : (مجموعة الحفظية). انظر السئلة
مستقلة.  طبعت ثم ،47 / 4والمسائل)  الرسائل (مجموعة ضأمن الرسالة هذه طبعت  وقأد)3(
ومؤلفه.  الكتاب عن الحديث  سبق)4(
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. 63ص ،3 التقديس) : ص (تأسيس كتاب  انظر)5(
:  منها الكتاب هذا  تعددت)6(

جرجيس).  ابن شبهات على النفيس (الرد
جرجيس).  بن داود على الرد في التقديس (تأسيس
جرجيس).  بن داود قألب على والتلبيس البهرج من إبليس ألقاه ما (كشف

حسن) لحمد بن الرحمن عبد الشيخ (آثار مقال ،92 ،91 ص ،4ع ،5س رةاالد : مجلة انظر
أئمة بعض أن فيلحظ السماء تلك إنشاء في دور والتباع للتلميذ أن – أعلم والله – الحكمي. ويبدو

ًا يكتب الدعوة ًا أو رد ًا له ويتخذ بعده من يفيأت مختار، عنوان بل جواب ذلك محتوى يناسب عنوان
ً الدعوة، أئمة رسائل في ظاهر أمر وهذا الكتاب، سمي سليمان أخيه على مامإال الشيخ جواب فمثل

ًا بطين بوأ كتبه الذي الموجز والرد التوحيد)، تارك حكم يف المستفيد (مفيد بـ شبهات على جواب
(تأسيس كتابة مقدمة في ذلك ذكر (النتصار) كما بـ بطين أبو تلميذ بعض سماه جرجيس، بن داود

التقديس). 
نال المطبوع باسم يذكره لو جرجيس، ابن على المختصر الرد كتب حين اللطيف عبد الشيخ نأ كما

ابن على الرد في والجليس الطالب الطالب (تحفة وأالمنفوخ)  على الرد في الرسوخ (دلئل
: -  داود على المطول الرد التأسيس) – وهو (منهاج في اللطيف عبد (الشيخ يقول جرجيس)،

ًا ذكر ثم ،237) ص …المختصر الرد من تقدم فيما كتبنا (وقأد ًا كلم (دلئل في ذكره لما مطابق
. 93 ص – المختصر الرد- الرسوخ) 

الصحاف).  على الرد في (التحاف بـ سمي الصحاف شبهات على جوابه أن كما
ً  – وطبع289 / 4والمسائل)  الرسائل (مجموعة ضأمن  طبع)1(  مستقبل
. 435ص ثاني، آل التوحيد) ط : (مجموعة انظر حميد لبن : لقب  اللجة)2(
. 696 / 3نجد)  : (علماء  انظر)3(
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وقأصائد رسائل له القطيف قأضاء فيصل المام وله الرياض في العلم وطلب شقراء في  ولد)4(
بالحساء.  توفي
. 419 / 2نجد)  (علماء ،239 نجد) ص علماء : (مشاهير انظر

. 697 / 3نجد)  (علماء  انظر)5(
ًأ –  طبع)6( . 287 / 9السنية)  (الدرر ضأمن طبع ثم هـ،1305 سنه – ول
مصر.  في والخرى الهند في : الولى مرتين  طبع)7(
ًا مصر، ثم الهند : في مرات ثلثة  طبع)8( الرياض.  في وأخير
الردود).  (مختصرات التاسع (الجزء السنية : الدروس  انظر)9(
. 349 / 9السنية)  (الدرر  انظر)10(
 374 / 9السنية)  : (الدرر  انظر)11(
العلماء. انظر بعض مع علمية مراسلت له القضاء في البت بسرعة عرف ملهم، بلدة في  ولد)12(

. 2/438نجد)  علماء( ،242 نجد) ص علماء (مشاهير
. 97 6 / 3نجد)  : (علماء  انظر)13(
وبينهما حسن، بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ تلميذ من وهو ،ترجمة على له عثرأ  لم)1(

علمية.  مراسلت
ًا يزال ل  وهو)2( السعودية.  المكتبة في مخطوط
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عدة في القضاء ىولت الرياض، في العلم وطلب هـ1227 سنة الزلفى في حمد الشيخ  ولد)3(
نجد) ص علماء  (مشاهير1/228نجد)  : (علماء . انظرجالفل في توفي ،مؤلفات عدة له بلدان،
244 .

.697 / 3نجد)  (علماء  انظر)4(
انظر بالرياض. يرسائل. توف له الهند في العلم طلب ثم بها، وتعلم هـ،1276 سنة بالرياض  ولد)5(

. 205 / 10نجد)  (علماء ،122  ص)نجد علماء مشاهير: (
. 406 / 9السنية)  الدرر(:   انظر)6(
ًا المؤلف عهد في الكتاب  طبع)7( الرحيم عبد بن الرحمن عبد بن الله عبد الشيخ إلى منسوب

ًا-  بعده- طبع ثم السندي، طبعات. عدة إليه  منسوب
في وسكن عمان، إلى نزح ،شعر له نأ كما مؤلفات له بها، وتعلم ،هـ1284 سنة بالرياض  ولد)8(

. 1/219 نجد علماء ،127نجد) ص علماء : (مشاهير بها. انظر يوتوف زعاب جزيرة
. 128 ،127 نجد) ص علماء : (مشاهير ) انظر10( ،)9(
نجد) ص علماء : (مشاهير وتلميذ. انظر فتاوى له ،بها وتعلم ،هـ1280 سنة بالرياض  ولد)11(

. 126 / 1نجد)  علماء( ،125
. 127/ 1نجد)  : (علماء  انظر)12(
أهمها من مؤلفات له التجارة، ومارس الرياض في العلم وطلب هـ،1253 سنة بشقراء  ولد)13(

نجد)  (علماء260 نجد) ص علماء : (مشاهير القضاء. انظر وتولى تلميذ وله القيم، ابن نونية شرح
1/155 .

،همؤلف يذكر الحقائق) ولم موذجن(أ كتاب على رد أنه الكتاب هذا مقدمة في عيسى ابن  ذكر)14(
المستعينين شبهات على الرد – الكتاب هذا أن يذكران نجد) والبسام علماء (مشاهير كتاب وصاحب

  .مرة من أكثر الكتاب طبع وقأد جرجيس ابن على رد – الله بغير
أن البسام ذكر وقأد عليه أعثر ولم مخطوط، الكتاب هذا نجد) أن علماء (مشاهير صاحب ) يذكر)1

 النبهاني). على الرد في المباني (تهديم كتاب عيسى لبن
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الرد في يوالغب النبيه (تنبيه بعنوان طويل ّرد عيسى ابن . وللشيخ697 / 3 )نجد : (علماء  انظر)1(
بمصر.  هـ،1329 كتب مجموعة مع ) طبعيوالحلب المدراسي على

. 716 / 3نجد)  : (علماء انظر ،جيد شاعر وهو بها، وتعلم بغداد، في  نشأ)2(
. 718 / 3نجد)  علماء(:   انظر)3(
ًا مرة لول  طبع)4( ًا ذلك طبع السلمي) ثم الشافعي المعالي ي(أب إلى منسوب اللوسي إلى منسوب

مرات.  عدة
انظر الظلم)، (مصباح الله رحمه ّفألف منصور، ابن على بالرد اللطيف عبد الشيخ اشتغل  حيث)5(

. 9 الرسوخ) ص (دلئل لرسالة مانع ابن الشيخ كتبها التي المقدمة
هـ. 1366 سنة مصر (المنهاج) في مع  طبع)6(
. 477  ص)نجد علماء مشاهير( ،27 ص)الذفر المسك( كتاب : مقدمة  انظر)7(
في توفي التاريخ، بكتابة فائقة عناية له متعددة، رحلت قأام ،هـ1270 سنة أشقير ببلدة  ولد)8(

. 117 / 1نجد)  (علماء ،285 نجد) ص علماء : (مشاهير انظر عنيزة
. 124/ 1نجد)  : (علماء  انظر)9(
أخرى.  مرة طباعته أعيدت ثم أولً، الهند في طبع سحمان ابن الشيخ كتب  غالب)10(
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وناقأصة.  محرفة بعدها التي الطبعة لن الهندية، الطبعة : ديوانه  انظر)1(
ًا  وله)2( . 292 نجد) ص علماء : (مشاهير أخرى. انظر وردود كتب الله رحمه أيض
جلس ثم اليمن، صنعاء ثم الرياض في العلم وطلب بها، وتعلم هـ1285 عام شقراء في  ولد)3(

. 961 / 3 )نجد : (علماء انظر بها وتوفي شقراء، في للتدريس
. 964 / 3نجد)  : (علماء  انظر)4(
السياسة، في وعمل بلدان، عدة وزار الصحافة مارس بها، وتعلم هـ،1282 سنة الشام في  ولد)5(

. 126 / 6: (العلم)  انظر بالقاهرة، توفي مؤلفات، عدة له
هـ. 1347 سنة بمصر المنار مطبعة في  طبع)6(
والتدريس القضاء وتولى الرياض، في العلم طلب ثم بها، وتعلم هـ1313 سنة البكيرية في  ولد)7(

 797 / 3نجد)  (علماء ،337 نجد) ص علماء : (مشاهير شقراء. انظر في توفي تلميذ، له
بـ نفسه سمى من على رد وهي سعود، الملك بجامعة المخطوطات قأسم في مخطوطة  وهي)8(

البطحاء)  (فتى
المامة ووله مكة إلى العزيز عبد الملك واستقدمه سكندريةأال في إماما وكان هـ1300 سنة  ولد)9(

. 11 / 4(العلم)  القاهرة. انظر في توفي المكي، الحرم في والخطابة
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هـ. 1349 سنة بمصر المنار مطبعة في  طبع)10(
هـ. 1372 سنة بمصر المحمدية السنة مطبعة في  طبع)11(
 هـ1404 سنة المام معةاج وطبعته ،يالبستو العليم عبد العربية إلى ه ترجم)12(
صارتو ،التجارة ومارس ،والهند الرياض في العلم وطلب بها، وتعلم هـ1275 عام بريدة في  ولد)1(

.759 / 3نجد)  : (علماء القاهرة. انظر في يوفت السياسة، في مشاركة له
هـ. 1372 سنة بالقاهرة المحمدية السنة مطبعة في  طبع)2(
توفي القضاء، وتولى التجارة ومارس العلم وطلب ،بلدان عدة وزار هـ1301 سنة عنيزة في  ولد)3(

. 402نجد) ص علماء (مشاهير ،904 / 3نجد)  انظر: (علماء المدينة في
. 906 / 3نجد)  : (علماء ) انظريالحجاز الدين (ناصر  بـ- الرد أثناء – نفسه يترك ابن  وسمى)4(
هـ. 1340 سنة دمشق في  طبعت)5(
،الخطابة وتولى للتدريس، وجلس ،الشام علماء كبار على وتتلمذ هـ1311 سنة البيطار  ولد)6(

سعيد والسماع) لمحمود الجازة بشيوخ السماع : (تشنيف مؤلفات. انظر له الحجاز، في وعمل
. 126 ص ممدوح،

)نجد : (علماء ). انظريالدمشق اليسار ي(أب بـ – الرد أثناء – نفسه البيطار بهجت محمد  وسمى)7(
. يترك لبن – السابقة الرسالة مع هـ،1340 سنة دمشق في وطبعت ،906 / 3

الجريدة هذه على آخر رد . وهناكله 830 / 4والمسائل)  الرسائل (مجموعة في : الرد  انظر)8(
 م)المنار( السلوب. انظر لشدة الباقأى نشر عن ذرواعت المنار)،( في رضأا رشيد محمد بعضه أورد
. 496 ص ،9ح ،21

ترجمة.  على له أعثر  لم)9(
العزيز.  عبد الملك بدارة الوثائق قأسم في مخطوطة  توجد)10(
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بمصر.  السلفية المطبعة في  طبع)11(
واختار رتدا ثم ةيالسلف الدعوة نصرة في كتاب ّألف قأد يالقصيم أن على التنبيه يجدر  مما)12(

ًا وألف واللحاد الضللة طريق والسويح يابس ابن مثل عليه فردوا علماء له تصدى وقأد ذلك في كتب
في ورد ما متذكرين منها ونستفيد ،يالقصيم ردود بعض – البحث هذا – في وسنورد وغيرهما،
لهم) – انظر خلق ل : (بأقأوام يةوار ي وف)الفاجر بالرجل الدين هذا ليؤيد وجل عز الله إن( الحديث
الرجل، هذا حياة الله سيختم بما نعلم ل ونحن  – خاصة205 / 4 )ةحالصحي حاديثأال ةل(سلس
دينه.   على الثبات تعالى الله نسأل

سنة الثانية مرتين طبع -، بعد فيما – ثالث جزء له ظهر ثم مجلدين من الكتاب هذا  يتكون)13(
 هـ.1350 سنة بمصر المنار مطبعة في ) طبع14( ،هـ1402

 م. 1934 سنة بمصر التضامن مطبعة في  طبع)1(
هـ. 1354 سنة بمصر الرحمانية مطبعة في  طبع)2(
متداولة.  مطبوعة الثلثة الكتب  وهذه)3(
فة) ثمك (دعايات كتابه مقدمة في ته: ترجم  انظر)4(
بالهند.  لكهنوء في  طبع)5(
. 173 – 171 ة آي: الصافات)6(
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 باختصار. 6 ،5 / 1 )الفكار  (روضأة)1(
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. 7 / 1 السابق  المرجع)2(
والطائف مكة بلد من كل في والبدعية الشركية المظاهر حول غنام ابن الشيخ هكتب : ما وانظر
. 12  –8 / 1 ومصر، والعراق، موالشا واليمن ونجران وجدة

. 382 ،381 / 3 )والمسائل الرسائل  (مجموعة)3(
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. 27 ،26  ص)الشيخ ضأد مكثفة دعايات( وانظر ،53 ص الوهاب)، عبد بن محمد الشيخ  (سيرة)1(
أحمد بن  لخليل)باشا يعل محمد الوزير شأن يف تاريخ هذا( : مخطوط المثال سبيل على  انظر)2(

متعددة أكاذيب المؤلف هذا افتعل فقد – المصرية الكتب دار في المخطوط هذا ويوجد-  يالرجب
الدعوة.  هذه ضأد
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.154 ص بالرياض، النور  مؤسسة1ط طنجة)، صاحب على الرد في المحجة  (إيضاح)1(
. 85 ،84 ص ،(صفر) هـ1354 الزهراء،  مجلة)2(

عليه) ص ومفترى ممظلو مصلح الوهاب عبد بن (محمد هكتاب في الندوي مسعود ذلك إلى أشار وقأد
147 .
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. 59 ص ،هـ1372 العربية الكتب إحياء دار ،2ط العرب)، جزيرة في الحديثة النهضات(
 = بتصرف. 584 ص 8 ج ،24م ) المنار،5( ،)4(
يجاهرون فالمتصوفة ،رافضة أو صوفية إما غالبهم أن لحظت الخصوم كتب ءاستقرا خلل  من)1(

يفعلون.  الرافضة وكذلك التصوف أرباب عن ويدافعون وفهمصت عن وينافحون بذلك
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البليهد). الله عبد للشيخ القبور هدم (حول مقال ،104ع القرى : أم  انظر)2(
الدعوة تباعأ على اللقب اذه أطلقوا الخصوم من الكثير (الوهابية) فإن كلمة إلى  بالنسبة)3(

المذاهب سائر عن مستقل أو جديد مذهب الوهابية أن الناس توهيم بذلك ويريدون ،السلفية
الفوزان صالح الشيخ يبق: تع اللقب. (انظر هذا من يتحاشون الباحثين بعض نإف لذا ،السلمية

،68ص ،1 ع)الدين أصول كلية (مجلة الخطيب الكريم لعبد) الوهاب عبد بن محمد( كتاب على
،المعنى ناحية ومن اللفظ ناحية من الشيخ دعوة على الوهابية اسم إطلق الفوزان خطأ حيث

ص ،9ع السلمية البحوث مجلة في الطلق هذا حول الجبرين الله عبد الشيخ كتبه :ما وانظر
ل نصارهاأو الدعوة علماء نجد – الخيرة السنوات في ظاهر هو كما – بعد فيما ). ولكن129

النجدية) لبن الوهابية والتحفة السنية (الهدية : رسالة  (انظر)(الوهابية كلمة استعمال يتحاشون
و رضأا رشيد  لمحمد)والحجاز الوهابيون(و ،يالفق حامد الوهابية) لمحمد الدعوة و(أثر ،سحمان

ي)الوهاب المذهب حقيقة( و يللقصيم) ومخالفيهم الوهابيين بين الحاسم والفصل الوهابية الثورية(
الدخيل.  لسليمان

:  الوهاب عبد بن محمد عن كتابه في بوطامي آل حجر بن أحمد يقول
ذمهم، الوهابية بلقب قأصدوا أنهم هو قأصدهم بنقيض - الدعوة خصوم أي – لهم الله معاملة (ومن

الخذ وإلى ،ّةوالسن الكتاب إلى يدعو من لكل ًلقبا نآال زعموا كما الرسول يحبون ول ،مبتدعة همأنو
بمذهب والتمسك والخرافات البدع ،ومحاربة المنكر عن يوالنه بالمعروف المر وإلى ،بالدليل

. 51 السلف) ص
إلى فنظرا حال كل (وعلى: مظلوم)  مصلح الوهاب عبد بن (محمد كتابه في يالندو مسعود ويقول

منتقد السم هذا ضأالة وطائفة مستقل مذهب صورة في الوهابية لظهار بذلت التي المحاولت تلك
ًا أرى فل والفتراء الكذوبة هذه عن النظر بغض ولكن النتقاد أشد .165 التسمية) ص هذه في حرج

. 104 – 101 الوهاب) ص عبد بن (محمد كتابه في العثيمين الله عبد كتبه : ما وانظر
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      ()1(.
: المسألة هذه في أيضا ويقول
عليه الله صلى محمد وآخرهم السلم عليه نوح الرسل (وأول

في حسين بن الرحمن عبد بن إسحاق الشيخ ويذكر )2()وسلم
: فيقول المقام، هذا في المام الشيخ معتقد رسائله إحدى
الذي القرآن أن – الوهاب عبد بن محمد الشيخ يأ – ويعتقد(

كلم النبيين وخاتم المرسلين سيد قألب على المين الروح به نزل
.)3 (يعود..) وإليه بدأ منه مخلوق غير الله

هذه في الشيخ معتقد الجماعة جواب كتاب صاحب ويوضأح
: المسألة

ًا الوهاب) بأن عبد بن محمد الشيخ أي – (ويؤمن صلى محمد
حتى عبد إيمان يصح ل والمرسلين، النبيين خاتم وسلم عليه الله

. )4 (بنبوته) ويشهد برسالته يؤمن

.5/10الشيخ)  مؤلفات )  (مجموعة( 1
.3/8 ،195 ،1/155 السابق )  المصدر( 2
.1/262السنية)  )  (الدرر( 3
.198 )  ص( 4
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النبوة، ختم مسألة في الشيخ اعتقاد ذكره سبق مماً جليا يتضح

في المسألة هذه عن تحدثوا – بعده من – الشيخ أتباع أن كما
: التالية النماذج هذه منها ونورد ورسائلهم، كتبهم

: رسائله إحدى في سعود بن محمد بن العزيز عبد المام يقول
ًا بأن ونؤمن( وأفضلهم) النبياء خاتم وسلم عليه الله صلى محمد

)1(.
تلك الخلق) في توحيد عن (التوضأيح كتاب صاحب ويقول
: المسألة

 .)2(والجماع)  بالنص وسلم عليه الله صلى محمد الرسل وآخر(
هـ) –1285 ) (ت1( يالحسائ مشرف بن أحمد الشيخ ويقول

النبوة ختم حول التالية البيات هذه – السلفية الدعوة شعراء أشهر
: وسلم عليه الله صلى بمحمد

 لضـالف في تفاوت نهميب لـوالرس النبياء جميع ثم
 لــالرس خاتمً نبينا منهمبالفضل ختموا قأد لكنهم

 لـمرس أوً نذرام أو مبشرا ول ،ّلـك بعده ينب فل
من حكمه لعقد وما ناسخ من دينه لشرع فما

 )3(فاسخ
عليه الله صلى المصطفى مشرف بن أحمد الشاعر ويمتدح

صلى بمحمد النبوة ختم مسألة  ويذكر- أخرى قأصيدة - في وسلم
فيقول:  ،وسلم عليه الله

 تحــوف ختم جرى للنبيين وبه)4(ً اّطر الخلق خير هو
الختم في له كالمسك فهو مواـواختت بدئوا قأد فبه

 )5(نفح
حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد بن محمد الشيخ أورد وقأد

الجزيرة وجنوب الحجاز يأهال إلى بعثها التي رسالته في الشيخ آل
 –قأاله مما فكان نجد، في السلفية الدعوة أئمة اعتقاد العربية،

النبوة:  ختم مسألة في – الله رحمه
ًا بأن (ونؤمن النبيين خاتم وسلم عليه الله صلى محمد

.)6(والمرسلين)

. 12ص الرياض، النور، مؤسسة ،3ط الول، العزيز عبد المام  رسالة)1(
. 80 ص)2(
آخر في الحساء في القضاء تولى مطبوع، شعر ديوان له بها، وتعلم الحساء في مشرف ابن  ولد)3(

. 54 الدرر) ص (عقد ،2/401المستفيد)  (تحفة ي. انظرترك بن فيصل المام أيام
 389ص يالصحاح) للراز تارخم (انظر: ،ًجميعا ي طرا: أ)4(
. 44 ص السابق  المرجع)5(
. 1/289 )السنية الدرر( )6(
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: المسألة هذه في الجماعة جواب صاحب ويقول

من وصفوته والمرسلين النبيين بصفوة والرسالة النبوة ختم ثم
ًا كان ما{ أجمعين الخلق رسول ولكن رجالكم منٍ أحد أبا محمد

.)8( ،)7( }النبيين وخاتم الله
الشيخ عند النبوة ختم مسألة تكون المتعددة النقول وبهذه
عليه الله صلى بمحمد ختمت قأد فالنبوة وبانت، اتضحت قأد وأتباعه
ل بها مّمسل العقيدة فهذه انقطع، قأد يوالوح بعده، ينب ول وسلم

هذه بأن تأكيد نقول من سبق وما ريب، أوً شك أدنى يشوبها
السلفية، الدعوة أئمة عند والجدال للنقاشً محل ليست المسألة
من فإنه النبوة، ختم مسألة من الشيخ موقأف هو هذا ومادام

الختم هذا على وتجرأ اعتدى ممن الشيخ موقأف بيان المناسب
. إليه يوحى ينب أنه وزعم

صلى محمد النبيين خاتم وفاة  بعد- ّةّدالر أهل عن الشيخ يتحدث
:  فيقول- وسلم عليه الله
ردتها في افترقأت العرب أن الردة الردة: وصورة أهل قأتال(

مات، لماً نبيا كان وقأالوا: لو الصنام، عبادة إلى رجعت فطائفة
وا،ّوصل بالسلم أقأروا وطائفة نصلي، ول بالله نؤمن قأالت وفرقأة
ًا وأن الله إل إله ل أن شهدوا وطائفة ،الزكاة منعوا ولكن محمد

وسلم عليه الله صلى يالنب أن مسيلمة صدقأوا ولكن الله رسول
السود صدقأوا اليمن أهل من وقأوم النبوة، في معه أشركه
يشك ولم السدي، طليحة صدقأوا وقأوم النبوة ادعائه في يالعنس

مانع إل قأتالهم، ووجوب ذكرنا، من كفر في الصحابة منٌ أحد
 .)1()  …الزكاة

: آخر موضأع في ويقول
تكفير على نهع الله يرضأ عثمان زمن في الصحابة إجماع ومثل(

لم أنهم مع مسيلمة نبوة في كلمة ذكروا الذين المسجد أهل
. )8( توبتهم) قأبول في الصحابة اختلف وإنما يتبعوه،
قأصة فذكر ،)8(المرتدين أخبار بيان في الله رحمه طالأ وقأد

في زعمه صلح.. ثم من أظهره اوم ،يالثقف عبيد يأب بن المختار
. إليه يوحى أنه أمره آخر

. 40 : آية  الحزاب)7(
. 167 ص)8(
. 43 ،3/42الشيخ)  مؤلفات(:  . وانظر38 ،3/37الشيخ)  مؤلفات مجموعة(
. 1/308 السابق المرجع  )8(
. 288 – 3/257 السابق انظر: المرجع  )8(
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:القصة هذه بعد الشيخ وقأال

شعائر إقأامته مع – المختار كفر على همّكل العلماء جمعأو(
. )8( النبوة) على جنى لما – السلم

موجزة، بعبارة ذلك من بأكثر يصرح الله هرحم الشيخ إن بل
: مسلم كل على الواجبة الحقوق ذكر في فيقول

له شهادتك وأفرضأه ،وسلم عليه الله صلى يالنب حق وأعظمها( 
منً أحدا ترفع لو أنك وتعلم النبيين، خاتم وأنه الله رسول أنه

.)8( ً)كافرا صرت النبوة منزلة في الصحابة
دعوى بأن ويؤكد يقرر الله رحمه الشيخ أن ندرك بيانه سبق مما
عن وانسلخ - كفر وسلم عليه الله صلى بمحمد ختمها بعد – النبوة

الذي الشخص إن بل الحد، هذا عند المر يقف ول السلم، دين
الذي – هذا كان ولو حتى ،ًكافرا يصير النبوة منزلة إلىً أحدا يرفع
. ًصحابيا – منزلته رفع

السلفية الدعوة هذه خصوم بعض نرى فإننا سبق ما كل ومع
بهذا الصحائف ويسودون للشيخ، النبوة ادعاء فرية يسطرون
البهتان. 
عبد بن محمد الفرية، هذه بالشيخ ألصقوا الذين أوائل ومن
علىً ردا ألفها التي رسالته في يقول حيث عفالق بن الرحمن
في عفالق ابن يطعن حيث آنذاك، العيينة أمير معمر بن عثمان
فيقول:  الوهاب، عبد بن محمد الشيخ

عبد وابن ،همقال بلسان – النبوة يأ – مسيلمة نزيله ادعا (كما
.)8( حاله) الوهاب

الشيخ عن الرسالة هذه من آخر موضأع في عفالق ابن ويقول
فهاّأل أخرى رسالة يوف ،)1( الرسالة ادعا بأنه الوهاب عبد بن محمد

: معمر ابنً مخاطبا فيها يقول معمر، ابن جواب علىً ردا
على زاد بل مقاله، بلسان ل هحال بلسان النبوة ادعا لقد والله( 

.)2( ونواهيه هبأوامر وأخذتم الرسول، مقام وأقأمتموه النبوة، دعوى
الوهاب، عبد بن محمد بالشيخً متهكما عفالق ابن ويقول
إل إله ل أن شهادة إلى أدعوكم قأال من معمر: (وأما ابنً ومخاطبا

. )3(المصار)  سائر إلى رسله وأرسل النبوة، وادعى الله
. 3/45 السابق المرجع  )8(
 99 ،1/98السنية)  الدرر( )8(
.44 ق  )8(
. 49 انظر: ق)1(
. 59 ق)2(
. 64 ق)3(
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يالقبان يعل بن الخطاب) أحمد (فصل كتاب صاحب ويسوق

.)4( اليمامة ينواح نبيمت أنه الشيخ عن بقوله الفرية نفس
الوهاب عبد بن محمد الشيخً مخاطبا يقول آخر موضأع يوف

: بهً وساخرا
ينواح في عندكم ابّالكذ مسيلمة صحف بقايا من أخذته هل)

.)5(اليمامة) 
: فيقول أخرى مرة به ويتهكم

واّوأضأل واّضأل النبياء ورثة هم الذين العلماء هؤلء كل أن أترى( 
دين إلىً داعيا العيينة نبيمت الله بعث أن إلى ةسن ستمائة نحو من

.)6(السلم) 
بن محمد الشيخ ادعاء فرية كبر تولوا الذين أوائل من أن كما

نام)أال (مصباح هكتاب في الحداد يعلو المدعو النبوة، الوهاب عبد
: يقول حيث
ل الحال، بلسان قأرائنها عليه وتظهر النبوة، دعوى يضمر وكان( 

العلماء ذكره ما بذلك ويشهد الناس، عنه تنفر لئل المقال، بلسان
من أخبار بمطالعةً مولعا أمره أول في  كان)7(الوهاب عبد أن من

يالعنس والسود وسجاح ابّالكذ كمسيلمةً كاذبا النبوة ادعى
.)8(وأضأرابهم) يالسد وطليحة

رسالة على تعليقه في يالشط عمر بن حسن رابعهم ويقول
عبد بن محمد الشيخ ي أ- : (فإنهيللحازم الصفات إثبات في

.)9()هعلي تظهر النبوة دعوى لوائح  كانت- الوهاب
في وسطرها ريةفال هذه فأشاع دحلن يزين بن أحمد جاء ثم
يصدقأ  وجميل)1(يلمكالعا آخرون خصوم بعده من وتلقفها ،)10(كتبه

القادر وعبد ،)3(المؤيد باشا أحمد ومختار ،)2(يالزهاو
. وغيرهم ،)4(يسكندرانأال

. 36 : ق  انظر)4(
. 57 ق)5(
232ق – ويقول وأهلها)، العيينة الله : (فقبح فيقول شناعة – ذلك بعد – يالقبان ويزيد ،167 ق)6(

.) يالخارج لهذا النبوة هذه زعمتم -: (وإن
الوهاب) !!  الكتاب:) عبد في جاء  هكذا)7(
. 4 ص)8(
71 ق)9(
في يذكرها ولم ،47الوهابية) ص على الرد في السنية الدرر( ،239 ص الكلم  انظر: خلصة)10(

 .السلمية) الفتوحات( هكتاب
. 3الوهاب)ص عبد ابن اتباع عن الرتياب كشف( ه: كتاب  انظر)1(
. 17الصادق) ص الفجر( ه: كتاب  انظر)2(
. 5الوهام) ص جلء( ه انظر: كتاب)3(
. 6ص يالحجاز الدين ة) لناصرحالنف على النفخة( عليه،  انظر: الرد)4(
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(تلطيف) فيحاول الدارين)، (سعادة هكتاب في يالسمنود ييأت ثم
في وأيسر لقبولها أدعى ذلك أن منه اّظن وتخفيفها الفرية هذه

: فيقول الناس، سواد على التمويه
 –أتباعه بين يأ – بينهم المذكور الوهاب عبد بن محمد فكان( 
ًا يتركون ل أمته في يكالنب ًا يفعلون ول يقول، مما شيئ إل شيئ

. )5(بأمره) 
ذلك يرفض – سوقأية وفيق محمد وهو – آخر خصم يجئ ولكن

: فيقول أسلفه على البهتان بزيادة ويسعى التخفيف،
ولكن اب،ّالكذ مسيلمة كسلفه النبوة، دعوى نفسه له وأوحت( 
النجديين أتباعه منً تاماً قأبول وجد ولو يخفيها، الضعف كان

لحمل بالقوة يمده من يجد كان لو أو إليها، الناس ودعا لظهرها،
الغواية من بالله نعوذ صدره، في يكنه كان ما لظهار المة جميع

.)6(الهداية)  بعد
: أيضا بتالكا نفس ويقول

بمطالعةً مولعا – الوهاب عبد بن محمد الشيخ يأ – كان ولما)
والسود ابّالكذ مسيلمة مثل النبوة، ادعوا الذين أسلفه أخبار
الصلحية دعوته بنشر قأام ،يالسد وطليحة وسجاح، ،يالعنس
.)7(افتراء)  وةـالنب لدعوى لـللتوص

ةـشعري أبيات عبر الفرية هذه ّرسط الخصوم بعض أن ونلحظ
يقول حيث )8( يالحسائ عمر بن الرحمن عبد المدعو لـفع كما

: وأتباعه المام الشيخ فيً طاعنا
حطت فرية فيارـــظاه للنبوة دعوى ذاك يوف
 اـالمرقأ عن وأوهت

به قأد أن شعروا ومادواـومه قأاموا بالدين الولى ونحن
 قاــفت فتقوا

قأد وهو أتاهم يأوح الهدى مـجاءه أين من ويحهم فيا
 )9( الغلقا أحكم

-: ريةفال بهذهً  ناعقا- ىالصغر رائيته في يالنبهان يوسف ويقول

)5( 1/36 .
. 6ص ،والصواب)  الحق  تبيين) (6(
6ص والصواب)، الحق  تبيين) (7(
المل، عمر بن محمد بن بكر يأب الشيخ عم أنه – أعلم والله – يبدو ولكن ترجمة، على له أعثر  لم)8(

هـ.  1270 سنة توفي بكر وأبو شيوخه، وأحد
هـ. 2/399 المستفيد انظر) تحفة 
. 53النام) ص (مصباح  الحداد،)9(
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وظنواً خيرا الردى فظنوا مــــسعيه ضأل وهابية أولئك

 رشدا الهدى
عنهم أورثوهم وقأد همدجدو نجد أعراب النهى ضأعاف

 وزراــوال الزور
منهم لكل سجاح هـــوعرس الكبير الجد مسيلمة

 برىــالك الجدة
ًشطرا له نأب ييدع كان إذا ابّالكذ ورثوا فقد

 )1( راــشط وللمصطفى
مأخوذة ومفترياتهم الخصوم لمزاعم النماذج بعض نقله سبق ما

الله رحمه المام الشيخ عن نقلناه ما ولعل ومصادرهم، كتبهم من
بعده  من- أتباعه اعتقاد وكذلك النبوة، ختم مسألة في اعتقاده في

هذا إن النبوة، أدعياء من المام الشيخ وموقأف المسألة، هذه  في-
الفرية تلك ورد دحض في الحجج وأبلغ أعظم من ذاته بحد يعتبر

هذه قأمع في الردود بعض فسنورد ذلك ومع الخاطئة، الكاذبة
. وتهافتها إسقاطها في الزيادة باب من الفرية،

في الحداد (السنة كتابه في سحمان بن سليمان الشيخ ويقول
الشيخ نأب فريته في يعلو علىً الحداد) رادا يعلو على الرد

لهذا يقال أن (والجواب للنبوة، يمدع الوهاب عبد بن محمد
من وبطلنه المحال وأمحل الباطل أبطل من : هذايالمفتر الملحد
: وجوه

ل يقألب أمر وهذا النبوة، دعوى يضمر أنه زعم الول: أنه الوجه
مما القلوب في ما علم ييدع أن له ساغ فكيف الله، إل عليه يطلع

الغيوب.  علم إل عليه يطلع ل
ثم كافر فهو ذلك ادعى ومن إليه يوحى أنه أو الغيب علم يأيدع

عليه تظهر أنها يالمفتر الدجال هذا يزعم التي القرائن هذه ما
دعوة إل نعلم ل فإنا ذلك من واحدة قأرينة ذكر فهل الحال، بلسان
ثم لله، هّكل الدين يكون وأن وحده، لله العبادة إخلص إلى الحق
يوه النبوة دعوى قألبه في يضمر الشيخ أن دعوى له ساغ كيف
المشركين في الشيخ قأال لما الباطلة بدعواه وينفيه ظاهر كذب
والسلم الصلة عليهم النبياء مشاهد يعظمون القبور: إنهم عباد

إل عليه يقدر ل ما منهم يطلبون حتىً بليغاً تعظيما الولياء ومشاهد
في واعتقادهم عنهم مشهور معلوم أمر وهذا وتعالى، تبارك الله

في مباهت الحسيات في مكابر إل ينكره ل والولياء النبياء

.27 ص)1(
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فيهم واعتقد عليه اطلع أين فمن الملحد هذا فقول الضروريات،

. آخره إلى تكفيرهم عليه بنى حتى القطع، سبيل على
اعتقاد عن إل تصدر ل التي الظاهرة بأفعالهم عليه فيقال: اطلع

مهماتهم في إليه ويلجئون به، ويستغيثون يدعونه، فيمن القلب
المفترون وأصحابك أنت زعمت ما بخلف ،ًومقالً حال وملماتهم

إل عليه يطلع ل يقألب أمر وهو النبوة دعوى يضمر الشيخ أن من
وتكفير تكفيره ذلك على وبيتم خاطئة، كاذبة دعوى أنها مع الله،
من وأموالهم دمائهم واستحلل ورسوله، الله دين على اتبعه من
. )2(الدليل) عن مجردة بدعوى إل مقال أو حال ةقأرين ذكر غير

الله رحمه سحمان بن سليمان للشيخ النص هذا نقل خلل من
الفرية، تلك مواجهة في الشيخ بها أدلى التي الحجة قأوةً جليا يظهر

حين وتضاربه الخصم تناقأض وضأح بل الله، رحمه بذلك يكتف ولم
القبور عباد المشركين أن يقرر الله رحمه المام الشيخ أن ذكر

إل عليه يقدر ل ما منهم ويطلبون والضأرحة، المشاهد يعظمون
تلك في اعتقادهم على يطلع ل بأنهً محتجا الخصم هذا فأنكر الله،

وأدلة بقرائن ذلك قأرر المام الشيخ أن مع والضأرحة، المشاهد
ولم النبوة، ادعى الشيخ أن زعم يالمفتر وهذا يقول، ما تثبت
للرد آخرً وجها سحمان ابن ذكر دعواه. ثم على تدل قأرينه يأ يذكر
: فقال الفرية، هذه على
في يالبرقأان رواه ما التوحيد كتاب في ذكر قأد الشيخ إن( 

المضلين الئمة يأمت على أخاف (وإنما الحديث في هقأول هصحيح
الساعة تقوم ول القيامة يوم إلى يرفع لم السيف عليهم وقأع وإذا
يأمت من فئام تعبد وحتى بالمشركين يأمت من يح يلحق حتى

ينب أنه يزعم كلهم ثلثون كذابون يأمت في سيكون وإنه الوثان
. الحديث أخر ..) إلى)1( يبعد ينب ل النبيين خاتم وأنا

الثامنة: العجب ،الباب هذا من المستنبطة المسائل يف )2( وقأال
بالشهادتين هملتك مع المختار مثل النبوة ييدع من خروج العجاب

. حق القرآن وأن حق الرسول وأن المة هذه من أنه وتصريحه
ًا أن وفيه مع كله هذا في يصدق هذا ومع النبيين، خاتم محمد
فكيف الصحابة، عهد آخر في المختار خرج وقأد الواضأح، التضاد

12 ص)2(
الدلئل) بسند( الحلية) و( في نعيم يوأب والحاكم ماجه، وابن داود يوأب أحمد عند الرواية وهذه(

مسلم).  شرط على( صحيح
دار ،1ط ،يالدوسر لجاسم الحميد)، العزيز تيسير أحاديث تخريج في السديد كتاب) النهج عن

. 129ص هـ،1404 الكويت، الخلفاء،
الوهاب.  عبد بن محمد الشيخ ي أ)2(
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رجل الشيخ به يويرم هذا يزعم وكيف النبوة، دعوى هذا مع يضمر
شرق من تزوير من هذا أن تعلم وبهذا الخر واليوم بالله يؤمن
الذعان عن للناسً تنفيرا ورسوله الله أعداء من الدين بهذا

. بالعبادة لله التوحيد لخلص
الوهاب عبد بنا أن من العلماء ذكره ما لذلك وقأوله: ويشهد

ًكاذبا النبوة ادعى من أخبار بمطالعةً مولعا أمره أول في كان
. وأضأرابهم يالسد حةيوطل يالعنس سودأوال وسجاح كمسيلمة

الزور وقأول والفجور الكذب منً أيضا يقال: وهذا أن والجواب
رحمه قأال كما والتفسير الحديث بكتبً مولعا الله رحمه كان بل

سيرابالتف الله كتاب فهم على نستعين إنا أجوبته: ثم بعض في الله
يالطبر جرير بن محمد تفسير لدينا هاّأجل ومن المعتبرة، المتداولة
،يوالبغو ،يالبيضاو وكذلك ،يالشافع كثير لبن ومختصره
بشروحه الحديث فهم وعلى وغيرهم، والجللين والخازن،

مسلم، على يوالنوو ،يالبخار على يوالعسقلن يكالقسطلن
ًخصوصا الحديث، كتب من ونحوهم الصغير، الجامع على يوالمناو

الفنون سائر في الكتب بسائر يونعتن وشروحها، الست المهات
.)3(المة)  علم وجميعً ونحواً وصرفاً وسيرا وقأواعدً وأصولً فروعا

على الرد في الشارق (الضياء كتابه في سحمان ابن يقول
يالزهاو تلقفها التي الفرية هذهً مكذبا المارق)، الماذق شهبات

). الصادق (الفجر المسمى كتابه بها ّدوسو
: بدأته يءباد هذا محمد قأوله: وكان وأما( 

بهتان هذا سبحانك بهذا نتكلم أن لنا يكون نقول: ما أن فالجواب
هذا فإنً كذبا إل يقولون إن أفواههم من تخرج كلمة كبرت عظيم
بمقادير معرفة أدنى له من فيه ييمتر ل بالضأطرار كذبه معلوم
وتأمل ورسائله، ومصنفاته الشيخ كتب طالع ومن الخيار، الئمة
والفتراء الكذب من هذا أن له نّتبي الله إلى ودعوته نشأته حال
الله سبيل عن يصدون الذين ورسوله الله أعداء وضأع من وأنه

الفساد، يحب ل واللهً فسادا الرض في ويسعون ،ًعوجا ويبغونها
ولو نوره يتم أن إل الله ويأبى بأفواههم الله نور ليطفئون يريدون

.)4(الكافرون)  كره

. 13 ،12ص الحداد)، السنة( )3(
– 98 الظلم) ص بغياه كشف( هكتاب في الجواب هذا من ًقأريبا سحمان ابن ذكر وقأد ،25 ص)4(

100 .
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هذه دحض في – الله رحمه – سحمان ابن الشيخ ييكتف ول

شعرية بقصائد الفرية هذه على يشنع بل فقط، آنفا كتبه بما ريةفال
. متعددة

ياترمفت يذكر له قأصيدة يوف ديوانه، في الله رحمه فيقول
: المام الشيخ على لنحد أحمد

للعين البهتان من عليه يويفتر يدعيه فيما قأال وما
ّدالرم

فلم يخشى كان ولكن ينب أنه يزعم الشيخ أن كدعواه
 يبد

فيقول: عليه الرد يورد ثم
والتجاوز يالتجر ذا وكم والهذا التجاوز هذا كم فويحك

دــللح
في يالخز عليكّ وحل جزائه شر مولك من فجوزيت

 دـوالبع القرب
قــح يوذ حسود أفاك وأوضأاعرـمفت أكاذيب علم بل أتقفو

)1(

بن الرحمن عبد بكر يأب لالم هجاء قأمع في سحمان ابن ويقول
: يالحسائ عمر

بما الشنعاء مقالته ةـوفريً ضألل هذا من وأعظم
 قاــالح ظهرأ

على منهم فرية وذا ًراــظاه النبوة دعواه قأال بأن
 ىــتقأال أنه

الزلفى له ونرجو الهدى والدين بالتوحيد قأام نعم
 )2( المرقأى إلى فيرقأى

الصغرى، رائيته في يالنبهان مفتريات على سحمان ابن ويشنع
: قأاله مما  وكان)3(الكبرى) (الداهية سماها طويلة قأصيدة فيسطر

منهم الهدى لهل لـمؤثً أصيلً مجدا ورثوا وقأد
 راـالفخ فنالوا

يقرر نسل له وليس مـبجده ليس الكذاب مسيلمة
 دراـــي أو

سنه بالهند، المصطفوية المطبعة ،1الحسان) ط المنضدة الجواهر عقود( سحمان ابن ديوان(
. 24 ،23 ص هـ،1337

. 144 ص السابق  المرجع)2(
بيت.  أربعمائة القصيدة هذه  بلغت)3(
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ما غل الفشر فما دـفاتئ أمك ويل لسجاح ول
)4( نشرا به هذوت

الفرية هذه  على)5(يالحجاز الدين ناصر الشيخ رد يويأت
يزعم حيث ة)،حالنف على (النفخة رسالته في وذلك آخر، بأسلوب

ادعى قأد المام الشيخ  أن-  كأسلفه- يسكندرانأال القادر عبد
الفك: هذا على يالحجاز الدين ناصر الشيخ جواب فكان النبوة،
كأن أقأول ولكن قأليلة)، فيه يفحيلت يقول ما يخلق كان (من (أقأول

ًمدعيا أو فالصحة،ً ناقأل كنت قأاعدة: إن عن ذهل الرسالة صاحب
به تميز ما لك أليس نقلك، في لدحلنً مقلدا كنت فإن فالدليل،

فكاهات إل القوم هؤلء عن نقل ما نهأ فتعلم والسمين، الغث بين
بلغ رجل عقل يقبلها فكيف الصغير الطفل بها أويهز الثكلى، تضحك

ة. ّالسنو بالكتاب العمل إلى الجهل من أمة أرجع أن الذكاء من
من يتمكن لم أنه إل النبوة دعوى يضمر وكان قأولك وأما

بين يفه القلوب، في ما على واطلع كشف دعوى فهذه إظهارها
(يعلم قأوله في تعالى لله مشاركة وإما بالكذب تصريح إما أمرين
. )6(الصدور) يتخف وما العين خائنة

كتبه من الدليل فعليكً مدعيا كنت وإن شئت، الشقين أى فاختر
. )7( القأطار في وسارت مصر يوف الهند في طبعت التي

والشهار) (البيان كتابه في السابق فوزان الشيخ أورده ومما
السطور هذه قلنن الله، رحمه للشيخ النبوة ادعاء فرية دحض في
نفسه.  في النبوة بادعاء الشيخ بهت من علىً ردا
مذهبه اشتهر قأد الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ (إن 

ورسائله المطولة مصنفاته في إليها الناس يدعو التي ودعوته
توصلً طريقا ول كشفها، إل شبهة لمعارضأيه يترك فلم المختصرة،

وأوضأحها. هاّبين إل وسلم عليه الله صلى رسوله اتباع لىإو الله إلى
لهذه كان فلو ؟ الضالون أيها ذلك بعد هنفس في يخفيه يءش يفأ

ييكف ما الله رحمه الشيخ كلم من لوردت قأيمة أدنى الفرية
ًردا تستحق فل والفجور، الزور تمثل فرية ردها. ولكنها في يويشف
هذا رد من أبلغ وليس عورته وكشف صاحبها احتقار من أكثر

الشيخ على دعواه بعد يعوله ماً إذا فاسمع نفسه  على)1(الملحد
. 53 ص السابق  المرجع)4(
على يترك بن يعل بن محمد الشيخ أطلقه اسم هو يالحجاز الدين ناصر أن لىإ الشارة  سبق)5(

الرد.  لهذا تأليفه عند نفسه
. 19 غافر: آية  سورة)6(
 باختصار. 8، 7 ص)7(
الوهام).  جلء( كتاب صاحب المؤيد، باشا أحمد مختار  وهو)1(
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هـ1143 سنة نحو في أبوه مات المعترض: فلما الكتمان. قأال

وأظهر أمره فأشهر هـ1151 سنة حتى مذهبه هارظإل ابتدأ ابتداء
.)2(وأطرافها)  نجد في وعقيدته دعوته

وحقارتها، ريةفال هذه تفاهة يقرر الله رحمه فوزان فالشيخ
عوار إلى يشير ثم الرد، أو الهتمام تستحق ول إليها يلتفت ل بحيث
الله:  رحمه فيقول وتضاربه، مفتريها تناقأض ويكشف الفرية هذه
ىعل افتريته كما كتمان، فيه فليسً الملحد: إذا لهذا (فنقول 

بن محمد الشيخ فإن بنفسك بإقأرارك دعواك أبطلت فقد الشيخ،
الله كتاب إلى الدعوة من به واشتهر تعالى الله رحمه الوهاب عبد

السلف أثره فاءتواقأ وسلم عليه الله صلى رسوله واتباع تعالى
والدين، الهدى أئمة من تبعهم ومن والتابعين الصحابة من الصالح

الذي يالمفتر أيها مثلك معاند إل ينكره فل أمره، واشتهر ظهر فقد
الباطل وخذلن الحق ظهور على لله فالحمد نفسهب نفسه أكذب

.)3(وأهله)
أثيرت التي (الشبهات بحثه في عميرة الرحمن د. عبد ويشير

قأال:  مما فكان الفتراء، ذلك دحض الشيخ..) إلى دعوة على
علىً جميعا اتفاقأها يرى والمفتريات الدعاءات لهذه تفحصم(وال

فيً إضأمارا كان الوهاب عبد بن محمد الشيخ عند النبوة ادعاء أن
. ًمطلقا لحد به يصرح ولم داخله
ونقول ذلك غير يفهم نأ يمكن ول كلمهم من المفهوم هو هذا

– يتمكن ولم نفسه، في النبوة أضأمر الشيخ وأن كذلك، كان إذا
يءالش هذا على أطلعهم فمن إظهارها، من – دعياءأال يقول كما

 ؟… المضمر
فهم نعم، قأالوا فإن العباد؟ سرائر في بما إليهم الله أوحى هل

وسجاح مسيلمة قأاله لما امتداد هذه ولتهمقأ وتكون ،ًحقا الدعياء
على اطلعوا أتراهم هذه تكن لم الشيطان. وإذا أتباع المردة وكل

 .عضهمب ييدع كان كما المحفوظ اللوح في ما واأوقأر الغيب
وألحقوا السلم ةّمل عن حالهم. خرجوا هو هذا كان فإن

ل الغيب لن البهتان وأدعياء الكهان من الجاهلية في بإخوانهم
الله.  إل يعلمه

.)         (4)) (5تعالى:  قأال
.57 ص(
. 57  ص)3(
. 26 : آية الجن  سورة)4(
. 56 ،2/55 الوهاب عبد بن محمد الشيخ أسبوع  بحوث)5(
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(من النبوة، ادعى الشيخ بأن الخصوم زعم على الرد في يالنشم عجيل كتبه : ما ًأيضا  وانظر)1(
. 500 ع المجتمع، ) مجلةفةالخل سقوط أوراق ترتيب حلقات

. 16 : آية النور  سورة)2(
 4/28 )النجدية والمسائل الرسائل مجموعة ()3(
 .82الشيخ) ص مؤلفات  مجموعة( المصنفات : ملحق وانظر ،1/190 الشيخ مؤلفات  مجموعة)4(
. يسير  بتصرف5/113 السابق  المرجع)5(
. 4/339 السابق  المرجع)6(
. 4/335 السابق  المرجع)7(
.4/381 السابق  المرجع)8(
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. 54 النور: آية  سورة)9(
. 4/279الشيخ)  مؤلفات مجموعة( )10(
. 4/17 السابق  المصدر)11(
. 4/349 السابق المصدر(

-)الشيخ مؤلفات مجموعة( في  والموجودة– )السلم فضل( رسالته في الشيخ كتبه ما ًأيضا وانظر
ذلك في والترغيب ّةالسن لزوم على وسلم عليه الله صلى تحريضه وباب المصطفى حقوق باب

1/260  –  262 .
الرحمن.  عبد بن إسحاق الشيخ النص هذا ونقل ،41ص ،)التأسيس منهاج(

. 1/264 السنية، : الدرر انظر
. 31 : آية عمران لآ  سورة)3(
. 236 ،1/235السنية)   الدرر) (4(
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القضاء.  وتولى ،الدرعية بجامع المصلين يؤم وكان بها، مّوتعل بالدرعية حسين الشيخ ولد(

. 1/220نجد)  علماء( ،43 نجد) ص علماء مشاهير(  انظر
. 4/542النجدية)  والمسائل الرسائل مجموعة( )6(
.40 : ص وانظر 22 ، 21  ص)1(
 1/269 )السنية الدرر(
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. 7 ق)3(
 باختصار. 244 ص ،1395 الرياض، نجد مطابع ،5) ط،دحلن وسوسة عن النسان صيانة(

. 243 – 237ص وسلم عليه الله صلى الرسول فضل شأن في يالسهسوان كتبه ما انظر
 باختصار.244 ص هـ،1395 الرياض، نجد، مطابع ،5 ط دحلن) ، وسوسة عن النسان   (صيانة)( 1

.243 – 237 ص وسلم عليه الله صلى الرسول فضل شأن في السهسواني كتبه : ما وانظر
.290 ،1/289السنية)    (الدرر)( 2
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.1/295السنية)    (الدرر)( 3
بمعناه. صحيحة أخرى أحاديث هناك ولكن اللفظ، بهذا عليه أعثر   لم)( 2
البخاري.   رواه)( 3
الثقافة دار مطابع ،2 ط التوحيد)، عقائد من ونجد مكة علماء عليه اتفق فيما المفيد   (البيان)( 4

.9 ص هـ،1398
العلم، طلب سبيل في بلدان عدة إلى وتنقل هـ،1284 سنة بالقصيم القرعاء قأرية في   ولد)( 5

في مات تلميذ، وعدة مؤلفات له مكة، في القضاء رئيس وصار بلد، من أكثر في القضاء وتولى
الطائف.

.344 نجد) ص علماء (مشاهير ،2/542نجد)  (علماء انظر
.21 ص مكة وعلماء نجد علماء بين عقده الذي الجتماع في بليهد ابن الشيخ   خطاب)( 6
جواب أن بدليل متقدمة كانت سحيم ابن رسالة أن حيث العيينة، بلدة في الشيخ دعوة ظهور   أي)( 7

كما المر، باديء في الشيخ ناصروا الذين العيينة أهل في الطعن وتضمن هـ،1157 سنة كان القباني
بعض ذكر وقأد – الدرعية إلى العيينة من المام الشيخ انتقال - هو هـ1157 سنة – العام هذا نفس أن

هـ.1158 سنة الدرعية إلى انتقل الشيخ أن الباحثين
.26 نجد) ص علماء (مشاهير ،54 ص الوهاب) للعثيمين عبد بن (محمد : كتاب انظر
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).854 (ت طريقة الشاذلي المغربي، الرحمن عبد بن سليمان بن الخيرات) محمد (دلئل   ألف)( 1
هـ).768 (ت اليافعي سليمان بن علي بن أسعد بن الله الرياحين) عبد (روض   ألف)( 2
.113 ،1/112الفكار)  (روضأة غنام بن   حسين)( 3
.32ق الخطاب)، فصل( )5(
.163 ق السابق   المصدر)( 4
.4 ص)1(
. 67 ص)2(

81



www.dorar.netالسنية الدرر
       )      (

)(   )     ( )(    
) .(
  )  (        :
)   


          

     .    (

)  

)     (       ()(.
   ) : –        – 

  

           

              
       ()(.
     


  –      )

 (   ) (       
           ( )(.

  )  (    )(    
         )    

 ()(. 
  


     :

 

        

         )(

          )  (
  :

)      …      
              
  ()(. 

. 230 ص)3(
. 44 ص)4(
 - 8 – 6 ص)الوهام جلء( المؤيد، حمدأ  مختار)1(
الصفحة.  نفس السابق  المصدر)2(
. 139 الرتياب) ص كشف كتاب(:   انظر)3(
 53 ، 44 / 1 )الدارين سعادة( ،يالسمنود : إبراهيم  انظر)4(
. 41 ص)الحق شواهد(:   انظر)5(
. 2ق ،السعودية المكتبة ،المام الشيخ ىعل الطعن في  منظومة)6(
. 188  ص)7(
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. 29 والصواب) ص الحق  تبين) (1(
. 30 ص السابق  المصدر)2(
. 18  ص)3(
. 19  ص)4(
 (أردو) )فرقأي يإسلم( : كتاب  انظر)5(
. 16 ،15 ص)6(
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)7(ً . 60 ص ،العرب) جزيرة في الحديثة النهضات( كتاب عن  نقل
. 101 : آية النبياء  سورة)1(
. 12 / 5:  وانظر ،64 / 5 ،الشيخ) مؤلفات مجموعة( ) (2(
إبراهيم بن محمد الشيخ : فتاوى فيهم. انظر يغلون النجديين بعض كان رجال سماءأ بعض  هذه)3(

أسبوع بحوث ضأمن للعثيمين الوهاب عبد بن محمد للشيخ الشخصية الرسائل وانظر: بحث ،1/134
. 1/101 الشيخ

. 52 / 5 الشيخ، مؤلفات  مجموعة) (5(
والمسائل) الرسائل مجموعة( ،الخيرات) دلئل( عن حسن بن الرحمن عبد الشيخ : جواب  انظر)6(

2/38 .
. 37 / 5 ،)الشيخ مؤلفات مجموعة( )5(
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.19 ةآي محمد  سورة)7(
.128 ،127/ 1السنية)  الدرر( )1(
.1/150 السابق المصدر )2(
-.  ذكره وتقدم – البخاري  رواه)3(
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بمعناه.  صحيحة أخرى أحاديث وهناك ،اللفظ بهذا عليه عثرأ  لم)4(
صحيح. بسند داود أبو  رواه)5(
. ةماج وابن والنسائي المفرد الدب في يوالبخار شيبة يبأ وابن حمدأ  رواه)6(
. 275 / 9السنية)  الدرر في هذا من قأريب كلم وله ،3 ص)7(
مصر ،المحمدية ّةالسن نصارأ ط ،)التأسيس منهاج تتمة المنان فتح( يلوسأال يشكر  محمود)8(

. 455 ص هـ،1366
النجدية).  والمسائل الرسائل مجموعة( اسمه يذكر  لم)9(
الوهابية.  الدعوة ضأد علي بن الحسين الشريف لسان الجريدة هذه  وكانت)10(

86



www.dorar.netالسنية الدرر
 ..


            
           
               
               
             
                 
              
  ()(. 

     )  (       :
)  :         .
             

         

  


  

            ()(. 
)  : 


    …   …   :

               
           

          
             

     

  (


)(.

     ) 

 (   :

)             
  


           ()(. 

    

   :

    )(         
         
 
            

           

. 833/ 4 )النجدية والمسائل الرسائل مجموعة( )1(
. 113  ص)2(
. 114 ص)3(
. 16 ص)4(
. 641الصحاح) ص مختار( : الكذب. انظر  المين)5(
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. 53سحمان) ص ابن ديوان( )1(
عليه الظلم) ورد غياهب كشف( في سحمان ابن عليه رد يوالذ الوهام)، جلء( كتاب صاحب  هو)2(

 ).والشهار البيان( بكتاب السابق فوزان الشيخ
. 60 ص ،سحمان) ابن  ديوان) (3(
والغلو ،بالذوات التوسل وتجويز وسلم عليه الله صلى المصطفى في الغلو تضمنت رسالة  وهي)4(

 .الموات في
. 64ص ،سحمان) ابن  ديوان) (5(
-.  وتقدم – يالبخار  رواه)6(
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. 7 ق)7(
ص هـ،1372 ،المحمدية السنة  مطبعة1ط مختار)، الحاج الملحد غزي لكشف والشارة  البيان) (1(

 باختصار. 293 ،292
. 80 ص السابق  المصدر)2(
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. 271 ص السابق  المصدر)3(
ص هـ،1372 سنة القاهرة ،المحمدية السنة  مطبعة)العنيد يالحراز قأمح في السديد القول( )4(

15 .
. 173  ص)5(
. 28 ،27 ص هـ،1340 دمشق ي،الترقأ ة) مطبعةحالنف على النفخة( ي،الحجاز الدين  ناصر)1(
 ة.ماج وابن داود وأبو مسلم  أخرجه)2(
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 .10 ،9 ص )2(
)3( 2/56 .
)4( 2/61 .
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       والشعار ناشيدأال قأراءة يف

ارتكب وإن للرسول، محب فهو بهذا عمل فمن … والستغاثات
.)2(فل)  ل ومن المبتدعات بقاذورات وتلطخ الموبقات
يعقبها ثم الكذبة، هذه افتراء إلى الدافع عميرة الرحمن عبد ويذكر

بالدحض: 
المة حب مدى يعلمون الحق طريق عن والضالين الحاقأدين (إن

الفرية بتلك فأرادوا -، وسلم عليه الله صلى-  لرسولها السلمية
السير من تباعأال ينفروا وأن المسلمين، قألوب يوغروا أن الجديدة

إل عليه يقوم ل الذي المبين الضلل هذا فاختلقوا ،التوحيد دعوة في
ورسوله الله محاربة ييبغ ،البصيرة ضأال القلب أسود كان من

.سبيله عن والصد
القرآن إلى بالعودة المسلمين يدعو جاء الذي يقول: الرجل ثم
يكره بأنه عليه تقولوا وسلم عليه الله صلى محمد به جاء الذي

يقف ل الذي والدعاء بعينه الفك إنه الكريم، الرسول على الصلة
عليه يقولون القرآن، به أمر ما بكل يلتزم الذي قأدمين. الرجل على
!النبي..  على الصلة يكره

يه وسلم عليه الله صلى الرسول الصلة.. على أن هؤلء ِيسَنأ
وتعالى سبحانه الله إن ،رسوللا من تكون أن قأبل الله من أمر

            يقول: 
   (3(.

)1( 2/666، 667 .
. 68 ،67ص الكويت، ،تيمية ابن ن) مكتبةيالسلفي الحنابلة على المفترين كلم ضنق( )2(
. 56 : آية الحزاب سورة )3(
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 /2الشيخ)  أسبوع بحوث (ضأمن الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوة على أثيرت يالت  الشبهات)3(
68.

ع القرى مأ جريدة (في البيطار بهجة محمد كتبه ما بعض نورد أن – هنا ها ذكره يحسن  مما)4(
:  يقول ) حيث1349 ةنس  صفر22 ،293
الجزائري سعيد ميرأال دار في الكبير السنوسي حمد السيد الكريم الستاذ زيارة في مرة (كنت
إخواننا ذكر فجري العلم هلأ من طائفة حضرته زيارة في وكان ،الشهير القادر عبد ميرأال حفيد

من نبذة لهم ذكرت ولما ،عليهم خصومهم مفتريات شهرأ إليهم ويعز بعضهم خذأف ،بينهم النجديين
أن هنعتقد والذى قأولهم ومنها ،الشهيرة السنية الهدية مجموعة في المنشورة ةحالصحي عقائدهم

قأبره في حي وأنه الطلق على المخلوقأين مراتب أعلى يه وسلم عليه الله صلى محمد نبينا رتبة
فلن : يا العلم أهل من واحد لي وقأال تعجبوا، ذكرت، ما آخر إلى الشهداء حياة فوق برزخية حياة
بأنهم تذيع وهي والقألم اللسنة تّكل لقد وقألت ،الضحك يفغلبن والجماعة السنة أهل عقيدة هذه
مخالطة أو كتبهم مطالعة إل عليه هم ما معرفة وبين بيننا ليس نأو والجماعة ّةالسن أهل صميم من

بعضهم). 
عبد الملك دارة من خطية  : صورة)الباطل إزهاق( ،يالهمدان داود ابن الوهاب عبد بن  محمد)1(

. 37 ق العزيز
 صورة)الوهاب عبد ابن ضأللت رد في الخطاب فصل( يبالقبان الشهير يالبصر علي بن  أحمد)2(

. 223 ق ،المام بجامعة المخطوطات قأسم من خطية
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. 2/15والوثنية)  السلم بين الصراع( )3(
. 56 يةآ:  الذاريات  سورة)4(
. 2 يةآ:  الملك  سورة)5(
. - قدمت و- البخاري  رواه)5(
. 7 ،6التقديس) ص تأسيس( )6(
.29 ص الظلم) ،  (مصباح)7(
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.80 ص ، هـ1376 الرياض، مطابع ،2الحداد) ط علوي شبهات رد في الحداد السنة( )1(
. 18ص ، م1901 مصر العمومية  المطبعة1الوهابية) ط على الرد في المرضأية لاالقأو( )2(
ص مصر، التهذيب، مكتبة ،2كتب) ط مجموعة  (مع)الوهابية على الرد في الوفية المقالت( )3(

222 .
 باختصار. 59 ،58 / 2 ،)والسلم الوثنية بين الصراع( )4(
مما وسلم، عليه الله صلى المصطفى في الغلو على الرد في الدعوة أئمة كتبه ما : بعض ) انظر(1

وغيرها.  البوصيري بردة في ورد
.2/33والمسائل)  الرسائل (مجموعة في حسن بن الرحمن عبد الشيخ كتبه - ما
.2/237والمسائل)  الرسائل (مجموعة في بطين أبو كتبه - ما
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.18المنان) ق الملك (تأييد في الشثري صالح الشيخ كتبه - ما
.2/350الماني)  (غاية في اللوسي شكري محمود كتبه - ما

كثير. وغيرها
حين الخصوم مقالة على ًجريا مجسم، مشبه الشيخ بأن : الزعم هكذا الفصل هذا عنوان  أوردنا)1(

والتمثيل. وإل : التكييف وبالتجسيم بالتشبيه يريدون أنهم بمعنى مجسم، مشبه الشيخ بأن زعموا
نفيها يرد لم التي المجملة اللفاظ من التجسيم لفظ أن والجماعة السنة أهل عند المعلوم من فإنه
كان فإن قأائله، مقصود في ينظر حتى يطلق  ل)الجسم( لفظ فمثل السنة، ول الكتاب في إثباتها ول

المجملة، اللفاظ دون الشرعية النصوص بألفاظ عنه التعبير ينبغي لكن ليقأ ،ًصحيحا معنى همقصود
الشيخ أن الخصوم زعم كما البدن يأ الجسم بلفظ يراد أن مثل – ًفاسدا معنى همقصود كان وإن

قأائله. على رد – هويقصد الذي المعنى بهذا مجسم مشبه
الشرعية اللفاظ عن وإعراضأهم الخصوم، جهل على ابتداء دلي الفرية هذه فعنوان كل وعلى

الموهمة.  المجملة لفاظأبال وتمسكهم الدينية،
اللوهية.  توحيد إثبات يستلزم الخبري العلمي التوحيد إثبات أن – ًأيضا – المعلوم  من)2(
. 9/164 )السنية الدرر( )3(
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. 182 – 180 فاتاالص  سورة)1(
. 8 / 5الشيخ)  مؤلفات مجموعة( )2(
. 36 ،4/35 السابق  المرجع)3(
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. 157 ،156 / 3 )الرسائل مجموعة( )4(
. 194ص.  الجماعة  جواب)5(
.126 / 1 السنية  الدرر)1(
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(2(   :   (3( :     (4( :  

: أقأروها.  الكتاب نسخة  في)2(
اللهية.  الصفات كيفية يعلموا لم ي أ)3(
. 1/48 الرسائل  مجموعة)4(
. 52 / 1 قالساب  المصدر)5(
. 4/101 السابق  المصدر)1(
. 5 : آية طه  سورة)2(
. 39 : آية طه  سورة)3(
. 46 : آية طه  سورة)4(
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. 64 : آية المائدة  سورة)5(
. 75 : آية ص  سورة)6(
. 22 : آية الفجر  سورة)7(
. 67 : آية الزمر  سورة)8(
حسن.  : حديث وقأال الترمذي  رواه)9(
كلهما خرآال أحدهما يقتل رجلين إلى الله : يضحك ولفظهما بمعناه، ومسلم البخاري  أخرجه)10(

الجنة. يدخل
ومسلم. البخاري  رواه)11(
. 3/185 ،)السنية ررالد( )12(
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يخلطون ابّالكت بعض أن لحظت فقد معمر، بن ناصر بن حمد للشيخ الرسالة هذه ورود بمناسبة(
الحازمي ناصر بن محمد الشيخ إلى النجدي معمر بن ناصر بن حمد الشيخ مؤلفات بعض فينسبون
صديق أن اللبس هذا ومن هـ،1283 سنة توفي خرآال بينما هـ،1225 سنة توفي الول أن مع اليمني،

رسالة الحازمي ناصر بن محمد لشيخل ) أن3/200 ()العلوم أبجد( كتابه في ذكر القنوجي حسن بن
)7/122( علمأال في الزركلي أورد وقأد الصفات، إثبات في وأخرى مكة، أهل مع المشاجرة في

نجد) ونسبهما وأهل مكة أهل بين مشاجرة في ورسالة الصفات، إثبات في (رسالة الرسالتين هاتين
الحصول في – ٍعندئذ – ك) فحرصت30( الرباط خزانة في موجودتان أنهما وذكر الحازمي، إلى

إثبات في رسالة أن لحظت – الرباط بخزانة الكتابية المكتبة من – عليهما حصلت فلما عليهما،
ة) (نيالس ررالد( في موجودة وهي الصفات، في معمر بن حمد الشيخ رسالة بعينها يه الصفات
يذكر وأنه النجدية) خاصة والمسائل الرسائل مجموعة في موجودة غير ولكنها )،262 – 3/207

الشيخ تلميذ من معمر بن حمد الشيخ أن المعلوم الوهاب) ومن عبد بن محمد : (شيخنا قأوله
نسخة منه ووجدت الحازمي، إلى ًمنسوبا الهند في – ًقأديما – طبع دقأ المخطوط هذا ووجدت المام،
ذلك، الصنيع صحح وقأد – مسعود الملك جامعة مكتبة في موجودة وهي – الصنيع سليمان للشيخ
الشيخ مكتبة في مخطوطة وجدتها الرسالة هذه أن كما-  الحازمي من ًبدل معمر ابن إلى فنسبها

الشيخ إلى تأليفها ونسب الوهاب، عبد بن محمد الشيخ معتقد بعنوان مرشد بن صالح بن العزيز عبد
نفس فإنها –، سميت كما – المشاجرة رسالة وهي الخرى، الرسالة وأما معمر، بن ناصر بن حمد

السنة يحكم لم من على الرد في العذاب الفواكه بـ المسماة معمر، بن ناصر بن حمد الشيخ رسالة
معجم( في كحالة عمر وهم فقد هـ،1211 سنة مكة علماء مع حمد الشيخ مناظرة والكتاب) وهي

أعلم.  والله الحازمي، إلى العذاب الفواكه رسالة نسب ) حين72 / 12 : ()المؤلفين
الوهاب.  عبد بن محمد  أي)2(
. 3/208 السنية رر: الد وانظر ،3/235السينة)  ررالد( )3(
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  (5(           
. 2/64والمسائل)  الرسائل (مجموعة )3(
يسير.  بتصريف= 66ص ،ق)الخل توحيد عن التوضأيح( )4(
ص هـ،1397 بيروت، السلمي، المكتب ،3ط ،)التوحيد كتاب شرحه في الحميد العزيز تيسير ()1(

574 .
. 30 : آية الرعد  سورة)2(
. 582الحميد) ص العزيز تيسير( )3(
. 180 : آية العراف  سورة)4(
. 11 : آية الشورى  سورة)5(
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. 115 : آية النساء  سورة)6(
هـ،1386 بالرياض، القصيم مطابع ،8ط الفقي، محمد تحقيق التوحيد، كتاب شرح المجيد  فتح)7(

. 449 ص
. 402 ص السابق،  المرجع)1(
. 67 : آية الزمر  سورة)2(
بارحال من برح : جاء قأال عنه الله يرضأ مسعود ابن عن الشيخان أخرجه ما ثيالحاد هذه  من)3(

بعأص على السموات يجعل الله أن جدن إنا محمد، : يا فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى
: أنا فيقول صبع،أ على لقخال وسائر أصبع، على والثرى أصبع، على والشجر أصبع، على والرضأين

:  قأرأ مث برحال لقول ًتصديقا نواجذه بدت حتى وسلم عليه الله صلى النبي فضحك الملك   
              .
   :     )  )   (   /   –   .
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تعريف في كتبه : ما وانظر يسير،  = باختصار512 ،511 ص التوحيد، كتاب شرح المجيد  فتح)4(
.2/91 والمسائل الرسائل مجموعة في والصفات السماء توحيد

. 357 / 3السنية)  ررالد( )5(
. 2ص ،)مشرف ابن ديوان( )1(
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كردستان مطبعة كتب)، مجموعة من  (طبع)والحلبي يساالمدر على الرد في والغبي التنبيه تنبيه(
. 241 ص – هـ1329 ر،صم

سعود، الملك بجامعة المخطوطات قأسم في – ناقأصة ولكنها – مخطوطة الرسالة هذه  توجد)3(
هـ). 1305 سنةً اّحي (كان العطاس محسن بن محمد إلى ومنسوبة ،1356 رقأم

. 11 ة: آي الشورى  سورة)4(
. 4/681 )والمسائل الرسائل مجموعة( )5(
. 77 ص هـ،1343 القاهرة، السلفية ط ،يالثر بهجة محمد تحقيق ،)نجد تاريخ( )6(
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. 6 ص)1(
. 14ص ونجد، مكة علماء بين الجتماع أثناء بليهد ابن  خطاب)2(
. 12 ص هـ،1354 ،مصر الرحمانية مطبعة ،1ط الوهابية، الثورة(
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. 4/101 )والمسائل الرسائل مجموعة( )1(
. 13 ص النام،  مصباح)2(
. 23 ص السابق  المرجع)3(
التميمي.  إسماعيل الفداء : أبو المدعو  وهو)4(
. 9 ق الكويت، المخطوطات، معهد ،)الوهابية الضللة طمس في اللهية المنح( )5(
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. 80 ص هـ،1345 العراق، النجف، ط الوهاب، عبد ابن عقائد عن النقاب  كشف)6(
. 56 ص ،)الوهابية على الرد في السنية الدرر ()7(
)1(ً . 103 مختار) ص الملحد زيغ كشف في والشهار البيان( عن  نقل
. 28 ص ،4ط الصغرى،  الرائية)2(

تيمية.  ابن ىعل فيها يرد – الجهة نفي في رسالة ينالنبها ألف وقأد
سنة مصر، المليجي مكتبة ،)والخوارق والكرامات التوسل منكري ىعل الرد في الصادق الفجر( )3(

. 28ص هـ،1323
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. 118 ص السابق  المرجع)4(
ص  م،1934 مصر، من التضامن مطبعة ،1ط ،)ومخالفيهم الوهابيين بين الحاسم الفصل( )5(

638 – 131ص ،289 – 282 ص ،2م– السلم نور مجلة في الدجوي مقالت : بعض . وانظر118
والجهة.  المكان عن الله تنزيه مقال

على تهجم حيث عليه الرد سحمان ابن تأليف زمن البحرين، نزيل اليماني شرف المدعو  وهو)6(
مذهب تأييد( رسالة ة: مقدم بصيل. انظرباو دحلن مثل المفترين خوانهإل وانتصر السلفية، الدعوة
. 3 ،2ص سحمان  لبن)السلف

)1(ً ،2ط ،)شرف باليماني ودعي وانحرف حاد من شبهات وكشف السلف مذهب تأييد(:  عن  نقل
. 3ص هـ،1323 سنة الهند، المصطفوية المطبعة

. 35ص النفخة)، على ةحالنف(:  عنً  نقل)2(
هـ،1346 دمشق، زيدون، ابن مطبعة ،1ط ،)الوهاب عبد بن محمد اتباع في الرتياب كشف() 3(

. 8ص
. 12ص السابق،  المرجع)4(
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. 138 ،136: ص ًأيضا السابق : المرجع وانظر ،129 ص السابق،  المرجع)5(
. 92ص م،1964الوهابية)  يه  هذه)6(
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. 4/118والزيدية)  الشيعة كلم نقض في السنة أهل والمسائل) (جواب الرسائل مجموعة() 1(
. 4/101 السابق،  المرجع)2(
. 17ص مشرف، ابن  ديوان)3(
وانظر ،132 – 78 الشارق) ص وانظر: (الضياء ،باختصار 134-131 ص الظلم، غياهب  كشف)1(

. 173 ،172 الحداد) ص (السنة
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 باختصار. 134 ص ،)الظلم غياهب كشف( )1(
. 456 ص الصحاح) للرازي مختار(:  نظرا والتردد، التحير هو  العمه)2(
. 6 ص ،)السلف مذهب تأييد( سحمان ابن : رسالة وانظر ،130سحمان) ص ابن ديوان ()3(

ص الزهاوي على رده ،94 ص النبهاني على الفرية: رده تلك على ردوده بعض ديوانه : في وانظر
وغيرها. ،261 ص العجلي على رده ،281 ،152
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.103  ص)4(
. 11 : آية الشورى  سورة)1(
. 75 ،74 ص هـ،1347 مصر المنار، مطبعة ،والرافضة) الوهابية أو والشيعة السنة( )2(
. 83 ص السابق  المرجع)3(
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. 35 ة) صحالنف على  النفخة) (4(
من وغيرها المفردة الجواهر من المركب وأ البدن يأ – هنا ها – بالجسمية يالحجاز  يقصد)5(

. ّموحد يعتقدها أن المحال من التي الباطلة المعاني
. 1/515والوثنية)  السلم بين الصراع( !)(
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. 1/526 السابق  المصدر)2(
وصفاته سبحانه الله أسماء عقيدة تقرير في وأنصارها الدعوة أئمة لجهود واليضاح البيان  لزيادة)1(

:  المثال سبيل على انظر المخالفين، على والرد
والمسائل الرسائل مجموعة يوالزيدية) (ف الشيعة كلم نقض في النبوية السنة أهل جواب(-1

الوهاب.  عبد بن محمد بن الله عبد ) للشيخ164 – 4/92
– 4/320 الرسائل مجموعة المحمود) (ضأمن عبد الكشميري على والرد التوحيد كلمة بيان(-2

الوهاب.  عبد بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد ) للشيخ364
. 4 ،3ق حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد السلمية) للشيخ البراهين(-3
،3/99 حسن، بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ  رسائل–والمسائل)  الرسائل مجموعة(-4

116، 118، 121، 221، 238 .
مشرف.  بن والجهمية) لحمد المعطلة على المرمية الشهب قأصيدة(-5
سحمان.  الناس) لبن من الغبياء بعض تشبيه عن واللتباس الوهام كشف(-6
سحمان.  الوخيمة) لبن المبتدعة اللفاظ في الوقأوع عن السليمة اللباب ذوي تنبيه(-7
في تفسيره في وقأعت أخطاء على ًتنبيها خان حسن صديق إلى عتيق بن حمد الشيخ رسالة-8

الصفات.  لةأمس
الدجوي على والرد خلقه على الله علو (مبحث ومخالفيهم، الوهابيين بين الحاسم الفصل(-9

ولله كثير ) وغيرها166 – 118 ص خلقه على الله علو على البراهين ثم مفترياته ودحض
الحمد.
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العزيز، عبد الملك بدارة مصورة خطية الوهابية) نسخة الفرق شبه رد في الباطل إزهاق( )2(

. !الرؤية) إبطال في الغنية: ( بعنوان – نفسه وللمؤلف – رسالة . ويليها36ق الرياض،
ص مصر الحلبي، الخلق) مكتبة بسيد الستغاثة في الحق شواهد( النبهاني، إسماعيل بن  يوسف)1(

169 .
. 171 ص السابق  المرجع)2(
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. 179 ص السابق  المرجع)3(
كتاب) صاحب – المام الشيخ عن – القول هذا وحكى ،11 ،5/10 ،)الشيخ مؤلفات مجموعة ()1(

. 199 ص الجماعة جواب
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. 7 : آية القصص  سورة)2(
. 282 / 4الشيخ)  تمؤلفا مجموعة( )3(
. 1/169 السابق  المرجع)4(
. 12ص الول، العزيز عبد المام  رسالة)1(
. 1/128السنية)  الدرر( )2(
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. 2/81 السابق  المرجع)3(
 بتصرف. 84 ،2/83 والمسائل، الرسائل  مجموعة) (4(
. 413 ص التأسيس، منهاج ةتتم البيان  فتح)5(
. 180 ص)6(
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. 155 سحمان) ص ابن ديوان( )1(
. 62 : آية يونس  سورة)2(
. 21 ص)3(
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.18 ص النام)، مصباح( )1(
ً الحداد أورد  ثم23 ص السابق،  المرجع)2( ًا نقول  –23 ص الموت بعد الكرامات وقأوع على وآثار

29 .
. 7ص هـ،1327 تونس التونسية، المطبعة ،1ط الوهابية)، على الرد في  رسالة) (3(
القصيرة.  ول حتى زعمها، التي الطويلة بالبينات فريته ابّالكذ هذا يبين  ولم41  ص)4(
بتصرف ،33 ،32 ص هـ،1403 بول،ناستا الحقيقة مكتبة الوهابية)، رد في الوهبية  المنحة) (5(

يسير. 
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مصر السلم، جريدة إدارة الظاهرية)، ومقلدة الوهابية ينتالفرقأ على الرد في الدارين  سعادة) (6(
. 228 / 1 هـ،1319

القاهرة، التهذيب، مكتبة ،2ط كتب)، مجموعة (ضأمن الوهابية على الرد في الشرعية  النقول) (1(
. 104 ص

تحريفه، بعد كلمه : انتهى يقول نأ لئقلا من وكان هبحروف كلمه : انتهى المحرف يزعم  هكذا)2(
عبد الشيخ كلم حرف فقد مواضأعه، عن الكلم يحرفون ممن أنه الثيم، الفاك هذا نقل من فيلحظ

كرامات ننكر (ول – المفترى زعم كما – الله عبد الشيخ يقل فلم الوهاب، عبد بن محمد بن الله
ًء …الولياء ًا..) بل أحيا الولياء، كرامات ننكر (ول – قأبل من قأوله نقلنا كما – الله رحمه قأال وأموات

ًا يستحقون ل أنهم إل السنية) : : الدرر الممات) (انظر بعد ول الحياة حال ل العبادات أنواع من شيئ
التبديل هذا شناعة إلى فانظر … بالموتى الستغاثة تجويز التحريف بذلك الشطي ). ويريد128 / 1

والعناد، بالتناقأص رميهم إلى تجاوزه بل القدر هذا عند الشطي هذا يقف ولم التغيير ذلك ونجاسة
بالموات.  والستغاثة الغلو من ينبغي ما له يتحقق حتى

. 105 ،104 الوهابية) ص على الرد في الشرعية النقول( )3(
. ترجمة على له عثرأ  لم)4(
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. 42ص الصواب)، بيان في الخطاب فصل() 6( ،)5(
. 22  ص)6(
. 25 ص السابق  المرجع)7(
. 26 ص السابق  المرجع)1(
. 206 الوهابية) ص على الرد في الوفية المقالت( )2(
الحقيقة، مكتبة ،1ط الوهابية)، المزاعم على الرد في السلمية الحقائق( ،داود بن  مالك)3(

. 25 ص هـ1403 استانبول،
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رسالتين أرسل سعود المام نإ حيث سعود بن محمد بن العزيز عبد بن سعود المام به  يعني)4(
ًا الخير فكتب كيران، بن المجيد عبد بن علي المير ذلك فعرضأها -، نذاكآ – المغرب أمير إلى رد

كتابه : مقدمة الوهابية) انظر الطائفة من المبتدعة بعض على الرد( بعنوان ،الرسالتين تلك على
. 3ص المذكور

،1الوهابية،) ط الطائفة من المبتدعة بعض على الرد( الفاسي، كيران بن المجيد عبد بن  محمد)5(
. 19ص ،1327 مصر، التقدم، مطبعة

. 106  ص)الوهابية هي هذه( : كتاب  انظر)6(
. 105 ص السابق  المرجع)1(
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. 42 ق)2(
. 53 ص)3(
 باختصار. 52 / 5الشيخ)  مؤلفات مجموعة( )4(
. 18 ة: آي الجن  سورة)5(
 –ذكره يحسن ومما ،65 /1السنية)  ررالد(:  . وانظر101 / 5الشيخ)  مؤلفات مجموعات) (6(

ً أن وهو ،85 التقديس) ص تأسيس( كتابه في بطين أبو الشيخ حكاه ما نسوق أن – هاهنا من رجل
في يقول والله قأدر عنكم للولياء ما : أنتم نجد أهل من عامي رجلل قأال علم إلى ينسب مكة أهل

  أنهم الشهداء           :         
                     :
  .  
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 128 ص الحداد)، علوي على الرد في الحداد سنةأال() 1(
. 179 ص السابق،  المرجع)2(
. 50 ص)النفحة على النفخة( )3(
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. 95 / 4الشيخ)  مؤلفات  مجموعة) (4(
. 31 ة: آي عمران آل  سورة)1(
. 54 : آية المائدة  سورة)2(
. 62 : آية يونس  سورة)3(
. 395 / 1الشيخ)  مؤلفات مجموعة( )4(
.340/ 1الشيخ)  مؤلفات مجموعة( )5(
.  25 ص ،هـ1349 مصر، المنار، مطبعة ،1ط الرملية)، الرسالة على الرد في المكية الرسالة ()6(
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الرياض، الهداية دار ،2ط ،جرجيس) بن داود يالمفتر على الرد في النفيس الفصل القول( )7(
. 36ص هـ،1405

.20 ق ،سعود الملك بجماعة الخوان) مخطوط صلح في الذي الخلل بيان على الوسنان إيقاظ( )8(
. 24 / 5المؤلفين)  معجم( في ترجمة  له)9(
)1(ً . 45ص ،الكويت ،الصحابة مكتبة ،3ط الموحدين)، الله لحزب النتصار(:  عن  نقل
. 22 فاطر: آية سورة )2(
. 52 ص النفيس)، الفصل  (القول)2(
. 24 ق السعودية، بالمكتبة مخطوط الفارسية)، الشبه رد في السلمية راهينب (ال)3(
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. 62 يةآ:  يونس سورة) 4(
. 13 : آية الحقاف  سورة)5(
. 42السلمية) ق  (البراهين)6(
. 413 التأسيس) ص منهاج تتمة المنان  (فتح)7(
. 18 : آية الحج  سورة)8(
. 25 ص المكية)،  (الرسالة)9(
تيمية.   الشيطان) لبن وأولياء الرحمن أولياء بين الفرقأان( كتاب في ذلك : تفصيل  انظر)1(
. 53 ،52 ص المنفوخ)، على الرد في الرسوخ  (دلئل)2(
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. 37 / 1النبهاني)  على الرد في الماني  (غاية)3(
. 30 : آية الزمر  سورة)4(
مسلم.   رواه)5(
)6(ً  باختصار. 45 – 43ص بطين (النتصار) لبي : كتاب عن  نقل
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. 24 : آية يوسف  سورة)1(
. 49 ،48 الرسوخ) ص : (دلئل  انظر)2(
 باختصار. 53 – 49 الرسوخ) ص  (دلئل)3(
. 17الوسنان) ق  (إيقاظ)4(
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. 25 ص)المكية  (الرسالة)5(
. 39 ) ص السابق  (المرجع)6(
. 46  ص)النام  (مصباح)1(
. 51 ص السابق  المرجع)2(
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. 360 ،168/ 1(الفتاوى)  المسألة هذه حول تيمية ابن كتبه : ما  انظر)3(
. 119 - 116 : آيات النساء سورة )3(
ترتيب(:   (انظر.الصحاح) مختار في الرازي وكذا اللتباس، بأنها الشبهة آبادي الفيروز ّف عر)1(

).328ص ،)الصحاح مختار( و ،2/670 المحيط) للزاوي القاموس
ّلبس، المأخذ العقيدة في : (والشبهة358 المنير) ص (المصباح في الفيومي وقأال شبهة سميت الم
الحق). تشبه لنها
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. 2/5 )السابع القرن بعد من بمحاسن علالطا  (البدر)2(
– 177 ص ،)مظلوم مصلح الوهاب عبد بن محمد( لكتاب ترجمته أثناء – البستوي العليم عبد ويقول
يامأ الطالع البدر الشوكاني المام كتب (لقد – إيرادها سبق التي – الشوكاني عبارة على ًمعلقا
غالب).  والشريف سعود بن العزيز عبد المير بين وساق قأدم على قأائمة الحروب كانت
صادقأة، بأوصاف الدعوة هذه وصف قأد أنه نذكر أن – الله رحمه – الشوكاني للمام النصاف ومن
ًا نقل حين أنه ويبدو نقلناه، الذي الكلم قأبل وذلك ومتأكد متوثق غير أنه ،الدعوة هذه أحوال من شيئ

ما على ًخيرا ثنىأ أنه كما بصحتها)، أعلم الله أخبار عنه ان: (وتبلغ قولي نجده لذا القأوال، تلك من
والسنة، الكتاب يوافق حسن اعتقاد أنه فيها ما ووصف سعود، بن العزيز عبد المام رسالة هتتضمن

الله.  رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ رثاء في المؤثرة قأصيدته ىننس ول
الصحاح ذكر في كتابه) الحطة في خان حسن صديق ذكر وقأد ،3/194 العلوم، : (أبجد نظرا )1(

ولم ،ًحسنا ًثناء المام الشيخ ىعل فيه ىنثأ المنان)، (فتح كتابه من للحازمي ًولقأ 151ص ،)ةتالس
يتهم كان أن فبعد الصواب، له تبين حين ،موقأفه تغير قأد الحازمي أن ويبدو المآخذ، من ًشيئا يورد

(إيقاظ – المخطوط – كتابه في وأقأواه دفاع أصدق عنه يدافع نجده والقتال، بالتكفير الشيخ
الوسنان). 

104ص ،103ص  للنعماني) الوهاب عبد بن محمد الشيخ ضأد مكثفة دعايات( : كتاب نظرا )2(
أثناء البستوي العليم عبد كتبه ما يراجع المام الشيخ دعوة من حسن صديق محمد موقأف ولتحقيق

. 177 – 175ص الندوي مظلوم) لمسعود مصلح الوهاب عبد بن محمد( لكتاب جمتهرت
ابن أن يللبد ًرفيعا ًمقاما كان الوهابية الدعوة أئمة عند حسن صديق محمد الشيخ مقام أن ويظهر

الثناء يظهر الخالص) كما (الدين هوكتاب حسن صديق محمد عن الدفاع في قأصيدة شدنأ سحمان
ًمبديا حسن صديق محمد إلى عتيق بن حمد الشيخ بعثها التي الرسالة في الكبير والتقدير الحسن

البيان).  (فتح تفسيره على الملحظات بعض
بحوث ضأمن يوسف المام).. لمحمد الشيخ دعوة حول ثيرتأ التي (الشبهات : بحث  انظر)3(

دعايات( وكتاب ،182 ص ،)مظلوم مصلح الوهاب عبد بن محمد( وكتاب ،2/259 الشيخ أسبوع
. 146 – 135 الشيخ) ص ضأد مكثفة
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. 5/26 الشيخ)، مؤلفات  (مجموعة)4(
بإيجاز.  الربع  هذه)5( _

التوحيد.  بيان-1
 الشرك بيان-2
عنه.  الناس ونفر أبغضه ثم ورسوله الله دين هو التوحيد أن له ناب من تكفير-3
للتوحيد.  المبغضين هؤلء بقتال المر-4

. 25 ،5/24الشيخ)  (مؤلفات مجموعة في الربعة المور هذه : توضأيح انظر
. 25 / 5 السابق  المرجع)1(
التوحيد.  ي) أ3( ،)2(
. 5/272الشيخ)  مؤلفات مجموعة(  ط)4(
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. 6ص ،5 ص ،)جرجيس بن داود شبهات كشف في والتقديس التأسيس منهاج( )1(
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. 58 ق معمر ابن رسالة على عفالق ابن  جواب)1(
. 63 ق السابق  المرجع)2(
. 66 ،65 ق السابق  المرجع)3(
. 1ق الدين)، تجديد يمدع في المقلدين  (تهكم)4(
. 36ق الوهاب، عبد بن ضأللت رد في الخطاب  (فصل)5(
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– العيينة في الشيخ وجود أثناء أي هـ1157 سنة المام الشيخ على الرد في كتابه القباني  ألف)6(

قأبل.  من ذلك إلى أشرنا كما
. 104 ق الخطاب)،  (فصل)7(
. 165ق الوهاب)، عبد بن ضأللت رد في الخطاب  (فصل)8(
. 168 ق السابق  المرجع)9(
. 4 ق الوهابية على الرد في  رسالة)1(
. 3 ق السابق  المرجع)2(
. 5ص النام)،  (مصباح)3(
. 22 ص السابق،  المرجع)4(
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ص وكذلك السابق النص هذا بعد : ما بالموات. انظر الستغاثة يأ – هنا ها – بالستغاثة  يقصد)5(
61 .

. 60 ص النام)،  (مصباح)6(
. 164  ق)7(
. 49 ق )8(
. 33ق الوهاب)، عبد ابن مقالة نقض في الخطاب  (فصل)1(
. 52ص الوهاب)، عبد ابن عقائد عن النقاب  (كشف)2(
)3(ً . 16 ص حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد للشيخ الظلم)، (مصباح كتاب عن  نقل
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. 101 ص السابق  المرجع)4(
. 43 ،42 ص ،)الوهابية على الرد في السنية  (الدرر)5(
. 50 ص السابق،  المرجع)6(
. 46 ص السابق  المرجع)7(
الرض خالق عن الشبهات كشف – العنوان هذا اتخذ حين وكذبه الزهاوي إفك ًجليا  ويظهر)1(

الشبهات فقط) كشف العنوان بهذا ومعلومة مشهورة الشيخ رسالة أن المعلوم ومن – والسموات
الزيادة.  هذه دون

. 19ص الصادق)،  (الفجر)2(
. 27ص السابق  المرجع)3(
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. 64ص السابق  المرجع)4(
. 24 الوهابية) ص ىفتاو (نقض حسين،  محمد)5(
ية). دالور (باللغة أركات سؤال بجواب النكات  أعز)6(
باختصار.  ،8 ص ،)والصواب الحق  (تبيين)7(
 بتصرف. 111 ص الوهابية)، يه هذه( )8(
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. 31 ص)9(
. 16 ص)1(
. 20 ص)2(
. 21 ص)3(

:  إلى انظر التكفير بفرية الشيخ اتهام في الخصوم مفتريات معرفة لزيادة
-ㄷ4/260عابدين)  ابن (حاشية .
-ㄹ308 ،3/307الجللين)  على الصاوي (حاشية .
-ㅁ114 ص الرتياب) للعاملي (كشف .
-ㅂ71ص الجلية) للموسوي (البراهين .
-ㅅ217 ص المنتقد، (المعتقد .
-ㅇ)188 ،185ص الوفية) لخزبك المقالت .
-ㅈ5 ،4 ص الوهابية) للمحجوب على الرد في (رسالة .
-ㅊرها. ي وغ236 / 1 السلمية)، المذاهب (تاريخ
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. 189 / 5 الشيخ، مؤلفات  (مجموعة)4(
. 5/25 السابق  المرجع)1(
المجمعة مطوع سحيم بن الله لعبد رسالته في – ًأيضا – ذلك  وذكر12 ،5/11 السابق  المرجع)2(

5/62 .
. 5/60 السابق  المرجع)3(
الشريف.  هذا اسم يذكر  لم)4(
. 3/11الشيخ)  مؤلفات  (مجموعة)5(

146



www.dorar.netالسنية الدرر
)       :    
               
 


   .()(

        

   

 :
)  


           

     .()( 
             




       …      … 
            :

)      :     
 


             

               
       (..)( .

            
   


       –     :

)            
           

              
       


      

           
              
            

.()(

            :
)    


  


      

               
           


    

  …           

. 5/48 السابق  المرجع)6(
. 5/100 السابق  المرجع)7(
.5/36 السابق  المرجع)1(
. 1/33 الفكار،  روضأة)2(
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. 40 السنية) ص الهدية( )3(
. 1/47والمسائل)  الرسائل (مجموعة )4(
. 4/574 السابق  المرجع)1(
البخاري.   رواه)2(
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. 22: ص وانظر ،21 ص)3(
. 66 ،65 ص التأسيس)، هاجنم() 4(
. 3/5 )الرسائل  (مجموعة)5(
. 3/449 السابق  المرجع)1(
. 52ص لللوسي نجد،  تاريخ)2(

149



www.dorar.netالسنية الدرر
        :
)            
    


          

              
  (.. )( .

           
     :

)             
.()( 
 


  -          

 :-
)            

  .()(

           ..
 :
)     


      

            … 
           


   

   

 


     .()( 

     

  -    :-

)                
  ( )( .

            
   – 


   :

)              
   ..          

     ..       

أن مأ داود، وبين اللطيف عبد الشيخ بين فعلية مناظرة وقأعت هل بينهما، ةالمناظر هذه عن أدري ل
الرجلين.   كل كتبه ما على إطلعه على ًبناء المناظرة هذه وألف كتب لوسيآال الشيخ

. 54 المنان) ق الملك  (تأييد)3(
. 485 ص ،)دحلن وسوسة عن النسان  (صيانة)4(
. 486 ص السابق  المرجع)5(
. 518 ص السابق  المرجع)6(
. 518 ص السابق  المرجع)7(
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. 57 ،56 ص الحداد، علوي على الرد في الحداد  (السنة)1(
. 56 ،55 ص كمال، ابن شبه على الرد في الهطال : الصيب  انظر)2(
. 4/835 والمسائل) الرسائل  (مجموع)3(
. 5 اللد) ق الخصم على الرد في السد  (القول)4(
 باختصار. 1/348والوثنية)  السلم بين راعص (ال)5(
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الرأس. شعر حلق علمتهم ي أ)1(
. 7/167 المصرية عةبالمط النووي)، (شرح ،)مسلم : (صحيح انظر

. 49 ق معمر لبن عفالق ابن  رسالة)2(
. 56 ق معمر، ابن رسالة على عفالق ابن  جواب)3(
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بعنوان مطبوع وهو  باختصار،45 ،44 ص ،)الوهاب عبد بن محمد على الرد يف الخطاب  (فصل)1(
تقدم.  - كما ،)الوهابية على الرد في اللهية (الصواعق

. 7 ص)2(
 باختصار. 5 ص)3(
. 6 ص)4(
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. 15 الخطاب) ق  (فصل)5(
. 308 ،3/307 ،)الجللين على الصاوي حاشية( )6(

      :  تعالى لقوله رهيتفس عند الفك هذا الصاوي زعم  ..)    (
                 
         ..      .
  :           )   .(     
   –   .

. 262 / 4عابدين)  ابن : (حاشية  انظر)1(
الوهابيين أن اللفحات صاحب زعم . فقد76 ق نجد)، أهل فعلت عند الوجد (لفحات  انظر)2(

.44 – 32 المير إبراهيم بن يوسف أوردها كما الخوارج علمات وذكر خوارج،
. 45 ق السابق  المرجع)3(
. 78 ،77 ص الوهاب)، عبد بن عقائد عن النقاب  (كشف)4(
)5(ً . 234 ص المام)، الشيخ على كذب من على الرد في الظلم (مصباح عن  نقل
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. 54 ص الوهابية)، على الرد في السنية  (الدرر)6(
. 71 ص الجلية)،  (البراهين)7(
. 27 ص ،ىالصغر  الرائية)1(
. 329ص ،5م ،)الزهر : (مجلة  انظر)2(

. 112 ص يهمفومخال الوهابيين بين الحاسم الفصل كتاب في ًمفصل : الرد وانظر
 .126 – 114 ص الرتياب، : كتابه) كشف  انظر)3(

: قأال حيث القصيمي كتبه ما نسوق أن العاملي على ًردا – هنا ها – ذكره يحسن ومما
ةووالغبا الجمود في الخوارج يشبهون الوهابية بأن العاملي يزعم أن يينقض ل الذي العجب منو(

الرجل هذا مؤلفيها أحد والمنار) وكان (الشيعة سموها رسالة – ًقأديما – الشيعة من جماعة ألف وقأد
الرسالة وفي فيها، النبي آل لوجود مكة من أفضل لءربك أن الرسالة هذهب جاء دقأو – العاملي أي –

بين كتاب) الصراع (عن ؟ وأجمد هؤلء من أغبى فمن الحج، من أفضل البيت آل زيارة أن ًأيضا
. 1/378والوثنية)  السلم

. 120 ،119 ص الرتياب)، : (كشف  انظر)4(
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. 120 ص السابق،  المرجع)5(
. 123 ص السابق،  المرجع)6(
. 20 الصادق) ص : (الفجر  انظر)1(
)2(ً . 132 ص التويجري حمود طنجة) للشيخ صاحب على الرد في المحجة (إيضاح عن  نقل
. 1/236السلمية)  المذاهب  (تاريخ)3(
. 70 الوهابية) ص يه هذه(:   انظر)4(
. 5/11الشيخ)  مؤلفات  (مجموعة)5(
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. 2/6الطالع)   (البدر)6(
. 204 / 8 السنية،  (الدرر)7(
. 175 / 8 السابق  المرجع)1(
النبي إلى جاء : أنه جده عن أبيه عن كليب بن عثيم عن داود، أبو أخرجه يالذ الحديث يقصد ه لعل)2(

شعر عنك ألق(:  وسلم عليه الله صلى النبي فقال أسلمت، : قأد فقال ،وسلم عليه الله صلى
في الصول جامع(:  انظر ضأعيف، : وإسناده الحديث هذا عن اؤوطنرأال القادر عبد وقأال ،)الكفر

،سوريا الحلواني، مكتبة نشر الرناؤوط، القادر : عبد تحقيق الثير، نبل ،)الرسول أحاديث
. 339 ،7/338 ،هـ1391

. 4/578والمسائل)  الرسائل  (مجموعة)3(
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. 4/264والمسائل)  الرسائل  (مجموعة)4(
. 4/265 السابق  المرجع)5(
. 9/195السنية)   (الدرر)1(

. 205 ،8/204السنية)  الخوارج: (الدرر عن سئل لما حسن بن الرحمن عبد الشيخ جواب وانظر
 .9/210النجدية)  الجوبة في السنية : (الدرر  انظر)2(
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. 62 ص ،)جرجيس ابن على الرد في والتقديس التأسيس منهاج( )3(
في اللطيف عبد الشيخ يقول بلدهم، شأن في أحاديث من ورد العراق.. لما علماء ذم ذلك ييعن ول

 : 236 الظلم) ص (مصباح
الجرح أهل المة وفقهاء الحديث أهل وأكابر فيها، ورد لما العراق علماء بذم مسلم يقول (ول

العراق).  أهل من أكثرهم والتعديل
. 43ص ،)الشيطان رنقأ نجد حديث شرح في البيان أكمل رسالة(:  وانظر

. 61ص السابق  المرجع)1(
للدعوة خصوم منهم وكثير – القبور ادّعب حال ثم الخوارج حال اللطيف عبد الشيخ : توضأيح انظر

:  قأال ثم … المام الشيخ حال وبيان – السلفية
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تاريخ(الخصومة) :  فيه وقأعت فيما العقائد وحاصل المذاهب حقيقة تقرره ما على قأفالوا (ليعلم
. 87-79 ص لوسيآلل ،)نجد

منصور.  بن عثمان ي أ)2(
أبيه مع مغادرته أثناء مصر علماء من العلوم بعض لقىت اللطيف عبد الشيخ أن المعلوم  من)3(

مصر.  إلى ًمنفيا سقوطها بعد للدرعية
. 237الظلم) ص  (مصباح)4(
. 295 ص السابق  المرجع)5(
. 499 – 496النسان) ص : (صيانة  انظر)6(
. 499 ص السابق  المرجع)7(
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. 500 ص السابق  المرجع)1(
. 514 ص السابق : المرجع  انظر)2(
 529 ص السابق  المرجع)3(

أهل على وسلم عليه الله صلى المصطفى ثناء من المؤلف ذكره ما السابق المرجع : في وانظر
. 523 – 521 ص تميم وبني نجد

 باختصار. 2/148النبهاني)  على الرد في الماني  (غاية)4(
. 527 ص التأسيس)، منهاج تتمة المنان : (فتح وانظر

. 116 ص السنية)،  (الهدية)5(
. 87 الحداد) ص علوي على الرد في الحداد  (السنة)6(
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. 97 ص السابق  المرجع)1(
. 44 المبتدعين) ص اللهابية على الرد في المبين  (الحق)2(
-.  تقدم وقأد – الرناؤوط القادر عبد وضأعفه داود، أبو  رواه)3(
. 45 المبين) ص  (الحق)4(
. 29ص النفحة)، على ةخ (النف)5(
. 32 ص السابق،  المرجع)6(
. هـ1402 باكستان، أكاديمي حديث ،1ط السندي، القادر عبد الرسالة هذه  حقق )7(
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. 17، 16ص  )7(
. 21 ص)1(
باختصار.  ،132ص طنجة)، صاحب على الرد في المحجة  (إيضاح)2(
. 58 : آية الحزاب  سورة)3(
. 138 المحجة) ص  (إيضاح)4(
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ص والغرب)، الشرق علماء ةآمر في الوهاب عبد بن محمد (المام الستانبولي، مهدي  محمود)5(
88 – 90 .

(ضأمن يعل رضأوان د. سيد تعريب لهم)، المعاصر التقييم من الجواب بعض الوائل  (الوهابيون)6(
. 17منشور) ص غير الشيخ، أسبوع بحوث

 باختصار. 444 ،1/443 والوثنية، السلم بين  (الصراع)1(
. 1/470 السابق  المرجع)2(

– 1/477 السابق : المرجع (انظر أوجه عدة من الخوارج من شر الشيعة أن القصيمي ويوضأح
)., ويرد503 – 1/492 السابق : المرجع واليهود. (انظر الشيعة بين الشبه أوجه يوضأح كما ،) 492

صفات من – يعةنالش الصفات ،)ومخالفيهم الوهابيين بين الحاسم الفصل( كتابه في القصيمي
الصفات بهذه هم تباعهأو الدجوي أن بالبراهين يثبت ثم بالوهابيين الدجوي ألصقها يالت – الخوارج

. 117 – 112 الحاسم) ص : (الفصل وأولى. انظر أحق
والخرة الولى ى جماد9 ،8 ع ،47س العتصام مجلة في الشويعر د. محمد : مقال وانظر
السلفية) الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوة وبين ميةتالرس الوهابية بين علقأة : (ل بعنوان هـ1406

بن الوهاب عبد إلى نسبة الوهابية عليها يطلق المغرب في باضأيةإال من طائفة هناك أن حيث
عند اللبس وقأع فربما السنين، بمئات الشيخ مولد قأبل وجدت قأد الطائفة وهذه رستم بن الرحمن
السلفية.   المام الشيخ دعوة وبين الخارجية الباضأية الحركة بين فخلط الطلع قأاصري
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كلم. لا هذا إلى الشارة ) سبق1(
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،396 ص ،هـ1375 القاهرة، السلفية، المطبعة النجدية)، التوحيد (مجموعة في ذلك : بيان ) انظر2(
398 .

. 31 : آية يونس  سورة)1(
. 65ق معمر، ابن رسالة على عفالق ابن  جواب)2(
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. 61ق الوهاب)، عبد ابن ضأللت رد في الخطاب  (فصل)3(
 باختصار.11ص الوهابية)، الطائفة من المبتدعة بعض على  (الرد)4(
 باختصار. 16 ،15 ص السابق،  المرجع)5(
. 5ص النام)،  (مصباح)1(
. 33 ص الوهابية)، على الرد في السنية الدرر( )2(
. 34 ص السابق،  المرجع)3(
 باختصار. 51 ص ،)والخوارق والكرامات التوسل منكري على الرد في الصادق الفجر( )4(
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باختصار.  ،170 ص الرتياب)، (كشف )5(
. 100 ص الشرعية)،  (النقول)6(
. 102 ص السابق،  المرجع)7(
 باختصار. 30 – 27 ص الوهابية)، ىفتاو نقض  (رسالة)1(
. 17 ،16 ص والهجوم)، الدفاع  (قأوة)2(
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. 60ق معمر، ابن رسالة على عفالق ابن  جواب)3(
)4(ً . 211 ق الخطاب)، فصل( القباني، : أحمد عن  نقل
. 6 ص )،ةالوهابي على الرد في اللهية الصواعق( )5(
. 7 ص السابق،  المرجع)6(
. 7 ،6ق الوهابية، على الرد في  رسالة)1(
. 44 ص النام)،  (مصباح)2(
. 88  ق)3(
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. 13 ق بالكويت، المخطوطات معهد من خطية صورة الوهابية، على الرد في : رسالته ) انظر4(
. 2ص بطين أبي الله عبد التقديس) للشيخ (تأسيس : مقدمة  انظر)5(
. 30 ص ،)السداد أراد لمن الرشاد  (منهج)6(
 274 ص ،)رتيابلا كشف ()7(
.101 الشرعية) ص النقول( )8(
. 15 ص ،هـ1405 اهرة،قال ،النسان دار ،1تصحح) ط أن يجب  (مفاهيم)9(
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الرياض، المعارف، مكتبة التوحيد)، مقاصد في السديد القول( السعدي، صران بن الرحمن  عبد)1(
. 43ص

. يسير  = بتصرف42ص السابق، : المرجع  انظر)2(
. 48 ،47 ص السابق، : المرجع  انظر)3(
. 89 – 84 : آيات المؤمنون  سورة)4(
الشيخ كتبه ما التوحيد ونقض الشرك إلى بها يتوصلون يالت الخصوم اعتراضأات على : للرد ر انظ)5(

الشبهات).  (كشف سةيالنف رسالته في المام
)الوهاب عبد نب محمد الشيخ عقيدة( رسالته، في العبود صالح الدكتور كتبه ما : كذلك وانظر

2/591 – 602 .
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. 151 : آية النعام  سورة)1(
. 33 : آية العراف  سورة)2(
. 33 : آية العراف  سورة)3(
. 5/229الشيخ)  مؤلفات مجموعة( )4(
. 92 : آية مريم  سورة)5(
. 151 : آية النعام  سورة)6(
. 23 : آية السراء  سورة)6(
.38 : آية السراء سورة )7(
. 66/ 3الشيخ)  مؤلفات  (مجموعة)8(
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. 18 : آية الجن  سورة)9(
. 213 : آيةالشعراء  سورة)6(
. 54 السنية) ص (الهدية )6(
.. 55 ص السابق المرجع )6(
. 4/592والمسائل)  الرسائل (مجموعة )6(
.1 : آية النعام ) سورة(1
.4/599 السابق ) المرجع(2
.4/602 السابق ) المرجع(3
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.4/611 السابق ) المرجع(1
نصه: (أما ما الله بغير الحلف مسألة في قأال قأد معمر بن ناصر بن حمد الشيخ أن ذكره يجدر ومما

ً الله بغير الحلف فعل إن ًا ذلك كان الخالق من قألبه في أعظم المخلوق لكون أو مستحل ..) كفر
.4/612 السابق المرجع عن

البخاري. رواه حديث من ) جزء(2
.136 النعام: آية ) سورة(3
 باختصار.383 ،382 الخلق) ص توحيد عن ) (التوضأيح(4
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.18 يونس: آية ) سورة(1
.3 الزمر: آية ) سورة(2
.8/237السنية)  ) (الدرر(3
.3/221والمسائل)  الرسائل ) (مجموعة(4
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.418 التأسيس) ص منهاج تتمة المنان ) (فتح(1
.421 ص السابق ) المرجع(2
.6 ص التوحيد)، عقائد من ونجد مكة علماء عليه اتفق فيما المفيد ) (البيان(3
المستفيد) (مجموعة (مفيد المسماة رسالته في المام الشيخ ذكره فيما ذلك ) انظر: بيان(4

.305 ،5/304 الشيخ مؤلفات
في النافعة (الكلمات النفيسة رسالته في الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد الشيخ كتبه وما

الدعوة. أئمة رسائل من ). وغيرهما332 – 281 ص التوحيد الواقأعة) (مجموعة المكفرات
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العبارة). عفالق ابن نقل  (هكذا46 ،45 ق معمر لبن عفالق ابن ) رسالة(1
.46 ،45 ق معمر لبن عفالق ابن ) رسالة(2
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.46 ق السابق ) المرجع(1
 باختصار.52 ق السابق ) المرجع(2
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عامر. بن عقبة حديث من السنن إلى وعزاه السالكين)، (مدارج في الحديث هذا القيم ابن ) ذكر(1
.1/345السالكين)  انظر: (مدارج

.9 ،8 الوهابية) ص على الرد في اللهية ) (الصواعق(2
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1)ً .157 التأسيس) ص : (منهاج عن ) نقل
- :  الكتاب هذا عن – زيد أبو د. بكر ) يقول(2

النحاس) انظر: كتابه وابن عبيد، وأحمد والبغدادي، العماد، وابن والداودي، رجب، ابن (ذكره
.236 ص الول القسم القيم)، ابن لفقه (التقريب

 باختصار.179 ص السابق ) المرجع(3
.375 التأسيس) ص منهاج تتمة المنان ) (فتح(4
5)ً  بتصرف.323 المام) ص الشيخ على كذب من على الرد في الظلم (مصباح عن ) نقل
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.3 : آية المائدة ) سورة(1
.1/285الشيخ)  مؤلفات ) (مجموعة(2
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.290 ،1/289 السابق ) المرجع(1
هـ،1375 المحمدية، السنة مطبعة الفقي، حامد تحقيق: محمد السالكين)، : (مدارج ) انظر(2

1/344.
.1/297الشيخ)  مؤلفات ) (مجموعة(3
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.1/296 السابق ) المرجع(1
.1/303 السابق ) المرجع(2

ً سليمان أخيه على رده في المام الشيخ أورد وقأد في القيم، وابن تيمية ابن للشيخين كثيرة نقول
المسألة. تلك في الربعة المذاهب أقأوال ذكر بل ذلك على يقتصر ولم المعين، تكفير إثبات

يعذر الذي والكفر المعين تكفير حول بطين أبو الرحمن عبد بن الله عبد الشيخ كتبه وانظر: ما
الرسائل يعذر.. (مجموعة ل والذي الحجة، عليه تقوم أن بعد إل عليه يحكم فل بالجهل، صاحبه

).523-4/509 والمسائل
ًا ذكر وقأد ،14 ) (النتصار) ص(3 .4/473الرسائل)  (مجموعة في ذلك من قأريب
.7 ق الوسنان)، ) (إيقاظ(4
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السابق. ) المرجع(1
.7 ق السابق ) المرجع(2
النقل. هذا ذكر ) سبق(3
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.158 ص التأسيس)، ) (منهاج(1
.160 ،159 ص السابق، ) المرجع(2
الحكاية. هذه ذكر ) سبق(3
.179 ص التأسيس)، ) (منهاج(4
القادر عبد ضأعفه  كما120 ص تيمية الطيب) لبن (الكلم لكتاب تحقيقه في اللباني ) ضأعفه(5

.181 ص القيم الصيب) لبن (الوابل لكتاب تحقيقه في الرناؤوط
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.375 التأسيس) ص منهاج تتمة البيان ) (فتح(1
.376 ص السابق ) المرجع(2
..376 ص السابق ) المرجع(3
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 باختصار.325 ،324 المام) ص الشيخ على كذب من على الرد في الظلم ) (مصباح(1
ًا (القول كتابه في شويل محمود كتبه انظر: ما عبد بن محمد الشيخ أن زعم من على السديد) رد
.40 – 35 ص القيم وابن تيمية ابن خالف الوهاب

فهمها.  وبين الحجة، قأيام بين والفرق المعين، الكافر على الحجة قأيام مسألة في التفصيل ولمعرفة
يحكم فل بالجهل)، صاحبه يعذر الذي (الكفر رسالته في بطين أبو الله عبد الشيخ كتبه : ما انظر
يعذر). ل والذي الحجة، عليه تقوم أن بعد إل عليه

.523 – 4/510والمسائل)  الرسائل (مجموعة
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.40 ق معمر لبن عفالق ابن ) رسالة(1
.57 ق معمر ابن رسالة على عفالق ابن ) جواب(2
.41 الوهابية) ص على الرد في اللهية ) (الصواعق(3
.45 ص السابق ) المرجع(4
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..45 ص السابق ) المرجع(1
.214 الخطاب) ق ) (فصل(2
.13 الوهاب) ق عبد ابن مقالة نقض في الخطاب ) (فصل(3
.2/53والمسائل)  الرسائل ) (مجموعة(4
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.110 : آية عمران آل ) سورة(1
.143 : آية البقرة ) سورة(2
.2/54والمسائل)  الرسائل ) (مجموعة(3
.2 ص بطين التقديس) لبن ) انظر: تأسيس(4
.210 ،203 ،9/187النجدية)  الجوبة في السنية ) انظر: (الدرر(5
.362 ص التوحيد)، كتاب شرح في الحميد العزيز ) (تيسير(6
وأبي والحاكم، واسط، تاريخ في وبحشل ماجة وابن داود وأبي أحمد المام عند الزيادة ) (وهذه(7

أحاديث تخريج في السديد (النهج كتاب مسلم) عن شرط على صحيح بسند والدلئل الحلية في نعيم
.129 ص هـ،1404 الكويت، الخلفاء، دار ،1 ط الدوسري، فهيد الحميد) لجاسم العزيز تيسير

.369 ص الحميد)، العزيز ) (تيسير(8
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.377 ص السابق ) المرجع(1
 بتصرف.59 ،2/54 والمسائل الرسائل ) مجموعة(2

({كنتم السابقتين باليتين الستدلل على حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ رد وانظر
ًا} ونحوهما، أمة جعلناكم {وكذلك للناس}، أخرجت أمة خير .356-9/354السنية)  (الدرر وسط

.6 البينة: آية ) سورة(3
.61 ،2/57والمسائل)  الرسائل ) (مجموعة(4

مجموعة في المسلمين على الشرك وطروء (التوحيد حسن بن الرحمن عبد الشيخ وانظر: رسالة
.358-350 التوحيد) ص

.80-2/62الرسائل)  ) انظر: (مجموعة(5

192



www.dorar.netالسنية الدرر
        )    
    (          

              :
)     :        

        ) :    
() (       :     . 
       


     

          

 


    

             ..  
             
           

              
               :

   (..) ( .
            
 :

 ..)            
            ..   

            
            .  
       ) :  (..   
              

              
        … 

               
             .

           ()  
   …            -
   ) :-    ..(  :  

.3 المائدة: آية ) سورة(1
 بتصرف.487 – 4/482 والمسائل الرسائل ) مجموعة(2
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 باختصار.499- 497 التأسيس) ص منهاج تتمة المنان ) (فتح(1
مسلم. ) رواه(2
.42 البقرة: آية ) سورة(3
.30 الظلم) ص ) (مصباح(4
.36 ص السابق ) المرجع(5
كتاب  في1/134 (صحيحه)، في مسلم أخرجه والحديث ماجة، ابن سنن في عليه أعثر ) لم(6

الملل ونسخ الناس جميع إلى وسلم عليه الله صلى محمد نبينا برسالة اليمان وجوب باب اليمان،
بملته.
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.42 ،41 النساء: آية ) سورة(1
 باختصار.341 الظلم) ص ) (مصباح(2
.340 ص السابق ) المرجع(3
باختصار. ،73 – 71 ص التوحيد)، مقاصد في السديد ) (القول(4
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.36 ،35 الصافات: آية ) سورة(1
.19 النعام: آية ) سورة(2
.5 : آية ص ) سورة(3
.11 اللهية) ص ) (الصواعق(4
.85 ،84 المؤمنون: آية ) سورة(5
 باختصار.18 ،17 النام) ص ) (مصباح(6
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.80 الوهاب) ص عبد ابن عقائد عن النقاب ) (كشف(1
.32 الوهابية) ص على الرد في السنية ) (الدرر(2
.18 الجن: آية ) سورة(3
.6 ،5 : آية الحقاف ) سورة(4
 باختصار.39 السنية) ص ) (الدرر(5
.51 ص السابق ) المرجع(6
.19 الصادق) ص ) (الفجر(7
.25 ص السابق ) المرجع(8
.47 ص السابق ) المرجع(9
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.13 والصواب) ص الحق ) (تبيين(1
.8/237السنية)  ) (الدرر(2
.140 الظلم) ص ) (مصباح(3
.3/78والمسائل)  الرسائل ) (مجموعة(4
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.44 الرسوخ) ص ) (دلئل(1
.19 النعام: ص ) سورة(2
.39 المنان) ق الملك ) (تأييد(3
.487 دحلن) ص وسوسة عن النسان ) (صيانة(4
وأحمد. داود أبو ) أخرجه(5
.46 المبتدعين) ص اللهابية على الرد في المبين ) (الحق(6
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.122 الحداد) ص وانظر: (السنة ،195 الوهام) ص جلء أوهاب عن الظلم غياهب ) (كشف(1
.487 رضأا) ص رشيد محمد (تعليق النسان) للسهسواني ) (صيانة(2
.277 مختار) ص الحاج الملحد زيغ لكشف والشهار ) (البيان(3
 باختصار.1/419والوثنية)  السلم بين ) (الصراع(4
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.57 ق معمر، ابن رسالة على عفالق ابن ) جواب(1
.4 ص الوهابية على الرد في ) رسالة(2
.4/262 عابدين ابن : حاشية ) انظر(3
.32 الوهابية) ص على الرد في السنية ) (الدرر(4
.73 الصادق) ص ) (الفجر(5
 باختصار.115 الرتياب) ص ) (كشف(6
هـ،1309 مصر، أفندي، محمد  مطبعة1 ط مبارك، باشا علي ترجمة العرب، تاريخ خلصة ) سيديو،(7

.279 ص
.10 ص الخلفة)، هدمت ) (كيف(8
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.5/11الشيخ)  مؤلفات ) (مجموعة(1
. 1/394 السابق ) المرجع(2
.109 السنية) ص ) (الهدية(3
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.1/27 – منشور  غير–السلمي)  العالم في وأثرها الوهاب عبد بن محمد الشيخ ) (عقيدة(1
.11 ص وفكره، حياته الوهاب عبد بن ) محمد(2

ً ًا، العثيمين ذكره لما واستكمال النجديين المساجد أئمة بعض أن من ورد قأوله: (وما نورد فإننا آنف
من عامة الناس يكنه ما سببه كان ربما الخطبة، في العثماني السلطان يمجدون حينذاك كانوا

ًا كان وربما السلطان، ذلك تجاه طيبة مشاعر أغزر هم من لخطب الئمة أولئك استعمال عن ناتج
ًا ًا الخاضأعة المناطق في علم ًا خضوع للعثمانيين).  مباشر
.37 ،36 ص السعودية)، العربية المملكة (تاريخ كتاب عن

هـ.1401  صفر23 ،509 عدد المجتمع، ) مجلة(3
ًا، كان الخلفة دولة من الشيخ موقأف أن على يدل ومما ًا يجد ل كان الشيخ وأن سليم محل بأن شك

حيث الشام بادية رئيس مزيد آل لفاضأل رسالته في جاء ما الخلفة، بدولة علقأة لها ليس دعوته
أو الشام في عالم كل عنه سألوا إذا أجله من وعادوني وأبغضوني علّي أنكروا الذي هذا له: (إن قأال

لجل مكاني في أظهره أن أقأدر ما ولكن ورسوله، الله دين وهو الحق هو هذا يقول غيرهم أو اليمن
الحق عرف لما بل أنكره ما بلده في الحاكم لن أظهره الوهاب عبد وابن يرضأون، ما الدولة أن

.5/32الشيخ)  مؤلفات اتبعه) (مجموعة
ًا يجد ل كان الشيخ وأن الخلفة، دولة من الشيخ موقأف سلمة النص هذا من فيبدو محل بأن شك
الخلفة. لدولة خاضأعة ليست دعوته
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.23 ص العزيز، عبد الملك دارة مطبوعات من السعودية)، الدولة ) (تاريخ(4
.179 ص بيروت، العربية، التوزيع شركة ،1 ط الوهاب، عبد بن محمد المام عن ) كتاب(2
.39 ،38 ص الهلل، مكتبة دار الوهاب)، عبد بن محمد الشيخ عصر في العربية الجزيرة ) (تاريخ(3
.24 ص بيروت، العربي، الكتاب دار قألعجي، قأدري العربية إلى نقله العرب)، جزيرة ) (اكتشاف(4
هـ،1402 سعود، الملك بجامعة المحاضأرات قأاعة في ألقيت السلمي، الفكر تجديد ) ندوة(5

كاسيت). أشرطة على (مسجلة
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غير – الشيخ أسبوع بحوث (من الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوة حول أثيرت التي ) الشبهات(1
.10 ،9 - ) ص منشور

هـ.1401  محرم17 ،506 عدد المجتمع، ) مجلة(2
 صفر30 ،510 عدد هـ،1401  صفر23 ،509 المجتمع: عدد مجلة في النشمي كتبه ) انظر: ما(3

هـ.1401
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هـ.1401  صفر30 ،510 عدد المجتمع، ) مجلة(1
هـ.1401  محرم3 ،504 عدد المجتمع، ) مجلة(2
3)ً .5 ص الباقأي، عبد الباري الوائل) لعبد (الوهابيون عن ) نقل

الشيخ عن خاطئة  معلومات404 ص بك فريد العثمانية) لمحمد العلية الدولة (تاريخ تضمن وقأد
إلى وسافر حنيفة، أبي مذهب درس وأنه الدرعية في ولد الشيخ أن ذكر فقد الوهاب، بن محمد

ًا – ويذكر حنيفة، أبي مذهب يقرر عاد وأنه أصفهان، الجتهاد إلى ألمعيته أدته الشيخ أن – أيض
ًا فأنشأ والستقلل ًا. مذهب جديد

.62 والغرب) ص الشرق علماء مرآة في الوهاب بن محمد ) (الشيخ(4
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.64 ص السابق ) المرجع(1
أنس ترجمة م،1819 عام خلل العربية الجزيرة عبر رحلة سادلير، فورستر ) انظر: الكابتن(2

.7 ص هـ،1403 الكويت الصفاة، ،2 ط العجمي، سعود طبعها على أشرف الرفاعي،
.157 ،156 ص السابق المرجع ) انظر(3

.123 ،121 ص الندوي، مظلوم) لمسعود مصلح الوهاب عبد بن (محمد وانظر: كتاب
 باختصار.106 ،105 ص الوهاب)، عبد بن محمد الشيخ ضأد مكثفة ) (دعايات(4

على الحث إليهم نسب لنه بمعتقدهم؛ يجاهرون ل الهند في الوهابيين أن يذكر زويمر القس إن بل
النجليزية.  الحكومة ضأد الجهاد
العداء. به شهدت ما والحق خصم، شهادة وهذه

.295 ص ،27 م المقتطف انظر: مجلة
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.43 ق معمر ابن إلى عفالق ابن ) رسالة(1
.259 ص ،1357 مصر التجارية، المكتبة ،1 ط الحرمين، علماء بفتاوى العين ) قأرة(2
.5 ص الوهابية على الرد في ) رسالة(3
.85 النام) ص ) (مصباح(4
.39 ق الوهابية)، الضللة طمس في اللهية ) (المنح(5
 باختصار.44 ق السابق ) المرجع(6
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.43 الخطاب) ق ) (فصل(7
.47 ق السابق ) المرجع(2
.47 الرشاد) ص أراد لمن السداد ) (منهج(3
.9 ،8 ص الوهابية)، على الرد في السنية ) (الدرر(4
السابق. ) المرجع(5
السابق. ) المرجع(6
السابق. ) المرجع(7
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السابق. ) المرجع(1
.1/204الدارين)  ) (سعادة(2
.7 ق الوهابية على الرد في ) رسالة(3
.115 ،114 ص الوهابيين وجهلة التوسل مقال الثاني، المجلد السلم، نور ) مجلة(4
.329 الرتياب) ص ) (كشف(5
 باختصار.27 الجلية) ص ) (البراهين(6
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.64 النساء: آية ) سورة(1
.35 : آية المائدة ) سورة(2
.107 ص الشرعية : النقول ) انظر(3
.199 الوفية) ص ) (المقالت(4
 باختصار.20 ص الوهابيين المبتدعين على الرد في السنيين ) رسالة(5
والستغاثة. التوسل مقال ،646 ص ،1 م السلم نور ) مجلة(6
.45 تصحح) ص أن يجب ) (مفاهيم(7
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.19 الخطاب) ق ) (فصل(1
.28 ق السابق ) المرجع(2
.62 ق الهمداني، داود بن الوهاب عبد بن الباطل) لمحمد ) (إزهاق(3
.72 ق السابق، ) المرجع(4
يسير. بتصرف ،75 ق السابق، ) المرجع(5
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.26 ق نجد)، أهل فعلت على الوجد ) (لفحات(1
 باختصار.25 الوهابية) ص على الرد في الوهبية ) (المنحة(2
.15 ص السابق، ) المرجع(3
 بتصرف.25 ص السابق، ) المرجع(4
 باختصار.3 ،2 ص السابق، ) المرجع(5
العزيز. عبد الملك دارة واحدة، ورقأة من مخطوطة الوهابية، أجوبة على الرد في ) رسالة(6
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مطبعة ،1 ط الصدوق)، والولي بالنبي تعالى الله إلى التوسل منع على الرد في العقوق ) (إظهار(1
.48 ص هـ،1327 مصر، التقدم،

.14 الوهابية) ص على الرد في السنية ) (الدرر(2
يسير. بتصرف ،34 ص السابق ) المرجع(3
.1/207الدارين)  ) انظر: (سعادة(4
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.588 ص بالنبي، التوسل حكم مقال ،1 م السلم، نور ) مجلة(1
.31 ص الوهابيين، وجهلة التوسل مقال ،2 م السابق، ) المرجع(2
.33 ص الوهابيين، وجهلة التوسل مقال ،2 م السابق، ) المرجع(3
يسير.  بتصرف114 ص الوهابيين، وجهلة التوسل مقال ،2 م السابق، ) المرجع(4
).306 ص الرتياب، ) (كشف(5
.304 ص السابق، ) المرجع(6
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.60 ص الصادق)، ) انظر: (الفجر(1
.54 ،53 ص الصادق)، ) (الفجر(2
.59 ص الصادق)، ) انظر: (الفجر(3
.23 ص الجلية)، ) (البراهين(4
.199 ص الوفية)، ) انظر: (المقالت(5
باختصار. ،108 ،107 ص الشرعية)، ) (النقول(6
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.14 ص والصواب)، الحق ) (تبيين(1
.43 ص هـ،1402 استنابول، الحقيقة، مكتبة النجدي)، التوسل منكر لجوف المجدي الله ) (عذاب(2
.12 ص والهجوم)، الدفاع ) (قأوة(3
.91 ص تصحح)، أن يجب ) (مفاهيم(4
.92 ص السابق، ) المرجع(5
.93 ص السابق، ) المرجع(6
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.310 ص الخلق)، توحيد عن (التوضأيح ) كتاب(1
ًا . وذكر267 التأسيس) ص ) (منهاج(2 .178 الظلم) ص (مصباح كتابه في الكلم هذا من قأريب
،150 ص سحمان الحداد) لبن وانظر: (السنة ،400 التأسيس) ص منهاج تتمة المنان ) (فتح(3

.8 ،7 الشهابية) ص المرسلة و(الصواعق
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ًا5/12الشيخ)  مؤلفات ) انظر: (مجموعة(1 .5/64  وانظر: أيض
.73 ص حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الظلم) للشيخ ) انظر: (مصباح(2
.42 الوهابية) ص على الرد في السنية ) (الدرر(3
.301 الرتياب) ص ) (كشف(4
.5/64الشيخ)  مؤلفات ) (مجموعة(5
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.1/208غنام)  ابن وانظر: (تاريخ ،3/68الشيخ)  مؤلفات ) (مجموعة(1
سبق الذي – الشيخ كلم نقل تصحح) حيث أن يجب (مفاهيم كتابه في المالكي تلبيس إلى ) انظر(2

ًا – به واحتج ،63 ،62 التوسل) ص ينكر ل الوهاب عبد بن محمد المام (الشيخ بعنوان – إيراده زور
ًا بالموتى. الستغاثة جواز على – وبهتان

.9/17السنية)  ) (الدرر(3
.193 عمران: آية آل ) سورة(4
وغيرهم. والنسائي ومسلم البخاري رواه ) حديث(5
.35 : آية المائدة ) سورة(6
.43 الخلق) ص توحيد عن وانظر: (التوضأيح  باختصار،2/85السنية)  ) (الدرر(7
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.9/232السنية)  ) (الدرر(1
.231 وانظر: ص باختصار، ،150 الحداد) ص ) (السنة(2
.29 ص هـ،1349 مصر، المنار، مطبعة ،1 ط الرملية)، الرسالة على الرد في المكية ) (الرسالة(3
-22 ص هـ،1350 مصر، المنار، مطبعة الدجوية)، الطاعات اكتساح في النجدية ) انظر: (البروق(4

25.
 باختصار.20 الوهاب) ص عبد بن محمد الشيخ دعوة حول أثيرت التي ) (الشبهات(5
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.209 ص دحلن) للسهسواني وسوسة عن النسان (صيانة كتاب في ذلك بيان ) انظر(1
.9/23النجدية)  الجوبة في السنية ) (الدرر(2
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.1/129السنية)  ) (الدرر(1
 باختصار.1/69والمسائل)  الرسائل ) (مجموعة(2
.1/71 السابق ) المرجع(3
.2/85السنية)  ) (الدرر(4
.9/232 السابق ) المرجع(5
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.2/113السنية)  ) (الدرر(1
.1/271 السابق ) المرجع(2
.207 النسان) ص ) (صيانة(3
.55 ص نور)، أحمد بن محمد أباطيل ) (تدمير(4
5)ً .49 ص للطباعة، مصر دار الله)، بغير المستعينين شبهات على (الرد عيسى، بن عن: أحمد ) نقل
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.35 المائدة: آية ) سورة(1
.107 التقديس) ص ) (تأسيس(2
.89 ص المنفوخ)، على الرد في الرسوخ ) (دلئل(3
.27 ،26 النجدية) ص ) انظر: (البروق(4
.64 النساء: آية ) سورة(5
.37 النجدية) ص ) (البروق(6
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يسير.  بتصرف9/233السنية)  ) (الدرر(1
محمد عهد في السكندرية إفتاء تولى مقريء، فقيه، مصر، في اللطيف عبد الشيخ شيوخ ) أحد(2

محمد وانظر: تعليق ،12/5المؤلفين)  هـ. انظر: (معجم1267 سنة توفي مؤلفات، عدة وله علي،
.167 ،166 ص المحمدية، السنة أنصار ط الظلم)، (مصباح كتاب على الفقي حامد

.180 ،179 الظلم) ص ) (مصباح(3
الحديث هذا حول الشيخ آل الله عبد بن سليمان الشيخ كتبه وانظر: ما ،24 ق الوسنان)، ) (إيقاظ(4

.247 الحميد) ص (تيسير في
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.55 ص الله، بغير المستعينين شبهات على ) (الرد(1
– 244 الحميد) ص العزيز (تيسير في الحديث هذا حول الله عبد بن سليمان الشيخ كتبه : ما وانظر
ًا الحديث هذا حول شويل محمود الشيخ كتبه . وما247 ًا سند الحرازي على السديد (القول في ومتن

.101 – 48 العنيد) ص
.129 النسان) ص ) (صيانة(2
الصفحة. ونفس السابق ) المرجع(3

.121 – 117 السديد) ص (القول كتابه في فاطمة حديث حول شويل محمود كتبه وانظر: ما
باختصار.131 النسان) ص ) (صيانة(4
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العزيز (تيسير في حنيف بن عثمان حديث حول الشيخ آل الله عبد بن سليمان الشيخ كتبه ما وانظر
.249 ،248 الحميد) ص

 باختصار.126 – 124 النسان) ص ) (صيانة(1
التوسل) في (رسالة و تيمية، والوسيلة) لبن التوسل في جليلة المثال: (قأاعدة سبيل على ) انظر(2

هراس: خليل د. محمد ومقال الرفاعي، نسيب بن التوسل) لمحمد حقيقة إلى (التوصل و لللباني،
ع الدين أصول كلية مجلة مخلوف، حسنين لمحمد والولياء)، بالنبياء التوسل حكم كتاب على (الرد

الوادعي. هادي بن (الشفاعة) لمقبل و ،482 – 393 ص ،3
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 باختصار.312 – 307 الخلق) ص توحيد عن (التوضأيح ) كتاب(1
.1/70والمسائل)  الرسائل ) (مجموعة(2
.9/234السنية)  ) (الدرر(3
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.113 ،2/112 السابق ) المرجع(1
.143 ص النفيس)، الفصل ) (القول(2
ق ،359/86 رقأم السعودية، (مخطوط) المكتبة الفارسية)، الشبه رد في السلمية ) (البراهين(3

48، 49.
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هـ. انظر:1246 سنة توفي مؤلفات، عدة له العراق، علماء أحد السويدي، أمين محمد ) هو(1
.149 ص الذفر)، (المسك

2)ً .55 ص عيسى بن الله) لحمد بغير المستعينين شبهات على : (الرد عن ) نقل
.8 ،7 ص هـ،1376 الرياض، مطابع الشامية)، الداحضة الشبه على الشهابية المرسلة ) (الصواعق(3
.13 ) (النتصار) ص(4
.182 الشارق) ص ) (الضياء(5
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الوهبية). (المنحة كتابه في جرجيس بن داود ذكرها كما الدعوى تلك إيراد ) سبق(1
.48 الروم: آية ) سورة(2
.1 إبراهيم: آية ) سورة(3
.5 التقديس) ص ) (تأسيس(4
.101 هود: آية ) سورة(5
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.54 عمران: آية آل ) سورة(1
.36 ،35 المنان) ق الملك ) (تأييد(2
.267 ،266 التأسيس) ص ) (منهاج(3
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 باختصار.216 النسان) ص ) (صيانة(1
.33 المبتدعين) ص اللهابية على الرد في المبين ) (الحق(2
.347 التأسيس) ص منهاج تتمة البيان ) (فتح(3
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 باختصار.205 ص الشارق)، ) (الضياء(1
 باختصار.2/430والوثنية)  السلم بين ) (الصراع(2
.2/466 السابق ) المرجع(3
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توفي صنعاء، في ودرس تعلم اليمن، بتهامة صبيا أهل من التهامي، النعمي مهدي بن حسن ) هو(1
هـ.1187 سنة
اللباب). (معارج كتابه : مقدمة وانظر ،2/260(العلم)  انظر

الرياض، مطابع ،2 ص الفقي، حامد محمد تحقيق والصواب)، الحق مناهج في اللباب ) (معارج(2
.169 ص هـ،1393

.205 ص الظلم)، غياهب ) (كشف(3
.54 ص التقديس)، ) (تأسيس(4
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يسير.  باختصار60 ،59 ص السابق، ) المرجع(1
.49 ق المنان)، الملك ) (تأييد(2
.248 ،247 النسان) ص (صيانة كتابه في القرآنية انظر: أدلته ،286 البقرة: آية ) سورة(3
.252 - 249 النسان) ص (صيانة كتابه في الخرى : الحاديث مسلم. انظر ) رواه(4
ً : الرد وانظر باختصار، ،253 – 252 ص النسان)، ) (صيانة(5 .253 - 247 ص تفصيل
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.22 فاطر: آية ) سورة(1
.4/837والمسائل)  الرسائل ) (مجموعة(2
.380 التأسيس) ص منهاج تتمة المنان ) (فتح(3
.382 ص السابق، ) المرجع(4
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من وسلم عليه الله صلى بمحمد الستشفاع مسألة لن الشبهات، ضأمن الفصل هذا  كان)1(
الفصل.  هذا ثنايا في ذلك وسيتضح وبيان، تفصيل إلى تحتاج يالت المجملة المسائل

الرابعة، ط الحنفي، العز أبي  لبن)الطحاوية العقيدة شرح( كتاب في المسألة لهذه ً: تفصيل وانظر
. 263 – 261 ص ببيروت السلمي المكتب

. 36 الخطاب) ق  (فصل)2(
. 38 السابق) ق  (المرجع)2(
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. 38 ق السابق  المرجع)3(
. 35الباطل) ق  (إزهاق)1(
. 18 : آية الجن  سورة)2(
الوهاب.  عبد بن محمد الشيخ  أي)3(
. 35 الباطل) ق  (إزهاق)4(
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. 53ق السابق  المرجع)5(
.13 ص الوهابية، الطائفة من المبتدعة بعض على  (الرد)6(
. 14ص السابق،  المرجع)7(
.16 ص السابق،  المرجع)1(
. 44 يةآ:  الزمر  سورة)2(
يسير.   بتصرف47 ص المبتدعة..، بعض على  الرد)3(
. 3 : آية الزمر  سورة)4(
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. 4 : آية الزمر  سورة)5(
. 136 : آية النعام  سورة)6(
ابن وقأال له، أصل ل حجر ابن الحافظ قأول ونحوه كذب، – الحديث هذا عن – تيمية ابن  (قأال)7(

بالحجار).  ظنهم يحسنون الذين الصنام، عباد كلم من  هو:القيم
 باختصار.217 ،2/216 سوريا، التراث مكتبة العجلوني، الخفاء) لسماعيل (كشف كتاب عن

ذكرهم، سبق الذين المبتدعة من وغيره الحداد، كلم من – ًجليا –  يظهر– 18 ص النام،  مصباح)8(
القدري، الكوني ذنإال بين يميزون ول يفرقأون، ل فهم الله، إذن معنى يعرفون ول يدركون، ل أنهم
ًقأدرا ذلك تحقق أي للشافع، الله إذن معنى أن الجهلة هؤلء ظن الشرعي.. فقد الديني الذن وبين
من فهموا لنهم الشفاعة، لتحقيق الشرط هذا إيراد في الدعوة أئمة كلم استنكروا ثم ومن ،ًوكونا

– هنا ها – بالذن صدواقأ الدعوة علماء أن مع -، الكوني – القدر يخالف ما وقأوع بإمكانية الشرط هذا
الديني.  الشرعي أي

القيم، لبن العليل، شفاء كتاب في الديني الذن وبين القدري الكوني الذن بين الفرق : بيان انظر
. 588 ص القاهرة، التراث، مكتبة

. 7 ص الوهابية على  (الرد)1(
. 25 اللهية) ص  المنح)2(
. 64 ص السابق،  المرجع)3(
 باختصار. 50 ،49 ص الرشاد،  منهج)4(
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. 255 : آية البقرة  سورة)5(
. 28 : آية النبياء  سورة)6(
البخاري.  رواه)7(
. 33 الوهابية) ص على الرد في السنية رر (الد)8(
. 2/2الدارين)   (سعادة)9(
. 2/6 السابق  المرجع)1(
. 2/7 السابق  المرجع)2(
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. 85 : آية النساء  سورة)3(
. 18 ،17 الجلية) ص  (البراهين)4(
باختصار.  ،39الخطاب) ق  (فصل)5(
. 242 ص الرتياب) كشف( )1(
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. 251 ص السابق،  المرجع)2(
. 260 ص السابق،  المرجع)3(
. 18 : آية الجن  سورة)4(
 يتصرف. 260 الرتياب) ص كشف( )4(
. 136 ص ،1983 استانبول الحقيقة، مكتبة ،تقدالمن  المعتقد)6(
. 28 : آية النبياء  سورة)7(
. 255 آية البقرة  سورة)8(
. 22 ص هـ،1345 جف،نال العلومية، المطبعة الوهابية، على الرد في  رسالة)9(
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. 57 : آية السراء  سورة)1(
. 3 : آية الزمر  سورة)2(
. 18 آية يونس  سورة)1(
 1/161الشيخ)  مؤلفات  (مجموعة)2(

ما وسلم عليه الله صلى الله رسول لهمتقأا الذين الكفار أن بيان في المام الشيخ كتبه : ما وانظر
والشفاعة.  القربة لطلب إل الصنام قأصدوا

. 398 ،1/200 الشيخ، مؤلفات مجموعة( 
. 44 : آية الزمر  سورة)3(
. 255 : آية البقرة  سورة)4(
. 85 : آية عمران آل  سورة)5(
. 18 :آية الجن  سورة)6(
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. 166 ،165 / 1الشيخ)  مؤلفات  (مجموعة)7(
.5/48 السابق  المرجع)8(
. 18 : آية الجن  سورة)1(
. 106 : آية يونس  سورة)2(
ومسلم.  البخاري  رواه)3(
 باختصار. 5/113 الشيخ مؤلفات  (مجموعة)4(
. 5/48 السابق  المرجع)5(
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. 18 : آية يونس  سورة)6(
.3 : آية الزمر  سورة)7(
. 1/334 الشيخ مؤلفات  مجموعة)8(
. 44 : آية الزمر  سورة)9(
. 14 / ص السنية  الهدية)10(
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ومسلم.  البخاري  رواه)1(
. 12 ص السنية،  الهدية)2(
آل اللطيف عبد بن محمد الشيخ رسالة في ذلك من قأريبا : كلما . وانظر42 ص السنية،  (الهدية)3(

.107 ص السنية، كتاب) الهدية ضأمن الشيخ
مسألة في الناس أقأسام في معمر بن حمد الشيخ كتبه : ما . وانظر61ص السابق  المرجع)4(

. 4/207 ،)والمسائل لائالرس (مجموعة الشفاعة
. 255 : آية البقرة  سورة)1(
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. 26 : آية النجم  سورة)2(
. 28 : آية النبياء  سورة)3(
. 3 : آية يونس  سورة)4(
. 77ص ،)الخلق توحيد عن التوضأيح( )5(

. 324 ،236 ص نفسه الكتاب في الشفاعة شرطي عن ً: تفصيل وانظر
. 18 : آية يونس  سورة)6(
. 4 : آية السجدة  سورة)7(
. 274 ،273 الحميد) ص العزيز  (تيسير)8(
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. 276 ص السابق،  المرجع)1(
. 18 : آية يونس  سورة)2(
 باختصار. 276 / 275 ص ،)الحميد العزيز تيسير( )3(
يسير.  بتصرف ،295 ص السابق،  المرجع)4(
. 13 : آية فاطر  سورة)5(
. 17 : آية النحل  سورة)6(
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. 253 ص ،)النفيس الفصل القول( )7(
. 82 ص السابق،  المرجع)1(
. 51 : آية امعالن  سورة)2(
. 86ص ،)النفيس الفصل  (القول)3(
. 90 ص السابق،  المرجع)4(

الرسائل مجموعة في شرك الشفعاء اتخاذ أن حسن بن الرحمن عبد الشيخ كتبه : ما انظر
. 1/24 والمسائل

. 504 ص ،)التوحيد كتاب شرح المجيد فتح( )5(
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 :         (5)) (6( .
           
  :

. 23 : آية يس  سورة)6(
. 24 التقديس) ص  (تأسيس)7(
. 44 : آية الزمر  سورة)8(
جرجيس.  بن داود  يقصد)1(
. 82 ص ،)التقديس  (تأسيس)2(
. 44 : آية الزمر  سورة)3(
. 28 : آية النبياء  سورة)4(
. 255  آية: البقرة  سورة)5(
. 255 ص الظلم)،  (مصباح)6(

بعد وسلم عليه الله صلى محمد من الشفاعة طلب منع حول اللطيف عبد الشيخ : ماكتبه وانظر
. 9/301السنية)  (الدرر في موته

. 312ص ،)التأسيس منهاج( كتاب في منه إل طلبت ل لله الشفاعة أن حول ًأيضا كتبه : ما وانظر

255



www.dorar.netالسنية الدرر
)              

         .    
          ()( .

            :
)      :         (8(

              
           
               

  :            

 

  (9(      :      
    (10(         ) :

       :      .. (
             
             

 ()( .
              :
)               
             

       (..)( .
   –     –  :

)              
              ()( .

  ) :         
            

   ()( .
              
   ..   :

. 49 ق ،)السلمية البراهين( )7(
. 255 : آية البقرة  سورة)8(
. 43 : آية الزمر  سورة)9(
. 28 : آية النبياء  سورة)10(
. 19ق الوسنان)،  (إيقاظ)1(
. 15 ق المنان)، الملك  (تأييد)2(
. 363 ص النسان)،  (صيانة)3(
. 372 ص السابق،  المرجع)4(
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      (2)) (3( .
           :

. 45 الله) ص بغير المستعينين شبهات على  (الرد)5(
. 156: ص الشارق ء (الضيا)6(
. 28 : آية النبياء  سورة)1(
. 18 : آية يونس  سورة)2(
. 7 ص المفيد) ،  (البيان)3(
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 باختصار. 2/212 )والوثنية السلم بين الصراع( )4(
. 2/279 السابق،  المصدر)5(
. 2/286 السابق  المصدر)6(
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باختصار. ،288 / 2 السابق،  المصدر)1(
. 301 ،2/300 السابق  المصدر)2(
 301 / 2 السابق،  المصدر)3(

حجج على والرد ،ىبالموت الستشفاع بطلن على الدلئل بيان في القصيمي كتبه : ما وانظر
.330 – 2/209 المخالفين
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. 323 ص التاسع، العدد العلمية، البحوث  مجلة)4(
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)1(ً . 112 / 1 الفكار، روضأة غنام، : ابن عن  نقل
. 7 ص الوهابية، على الرد في  رسالة)2(
. 44 – 42ص النام)، : (مصباح نظرا )1(
 .29 ص النام)، : (مصباح نظرا )1(
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) (        :     
. 21 : آية الكهف  سورة)2(
. 58 اللهية) ق  (المنح)3(
. 60 – 56ق السابق، : المصدر نظرا )4(
.  ومسلم البخاري رواه )4(
.21 ص النقاب)، ) (كشف(1
.82 ص السابق، ) المرجع(2
..83 ،82 ص السابق، ) المرجع(3
. 21 آية الكهف  سورة)5(
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. 90 النقاب) ص  (كشف)6(
. 104 ص السابق  المرجع)1(
. الحديث هذا نص إيراد ي سيأت)2(
 . 105 ص السابق، المرجع  )3(
. 107 ص السابق،  المرجع)4(
. 118ص السابق،  المرجع)5(
. 129ص السابق،  المرجع)6(

كما – القبور) ويقول عمارة في المعمور (البيت سماه ًكتابا ألف الرافضي هذا أن ذكره يجدر ومما
الناس عليه وتهافت الهند، في طبع قأد الكتاب هذا  (أن– 89النقاب) ص (كشف كتابه في جاء
المبثوث).  فراشلكا

. 71 الرشاد) ص : (منهج  انظر)7(
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. 5ص الوهابية)، على الرد في السنية  (الدرر)8(
الصفحة.  نفس السابق،  المرجع)9(
ومسلم.  البخاري  رواه)1(
. 5ص السنية،  الدرر)2(
 باختصار. 5 ،4 ص السابق،  المرجع)3(

بن سعود (المير أن حيث هـ1218 سنة حدث  ما278 الكلم) ص (خلصة كتابه في دحلن ذكر وقأد
قأبة هدموا ثم كثيرة، فكانت القبب، من المعلى في ما ًأول فهدموا القباب، بهدم أمر قأد العزيز عبد
علي سيدنا ومولد عنه، الله يرضأ الصديق بكر أبي سيدنا ومولد ،وسلم عليه الله صلى النبي دلمو
عنها).  الله يرضأ خديجة السيدة وقأبة عنه، الله يرضأ

. 2/59 الدارين، : سعادة نظرا )4(
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. 2/71 الدارين،  سعادة)5(

. 1/120الدارين)  (سعادة كتابه الرحال..) في شدت (ل حديث على : جوابه وانظر
هـ. 1344  شوال17 ،69 عدد القرى، أم جريدة(
. 357 ص ،)الرتياب  (كشف)2(
. 414 ص السابق،  المرجع)3(
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. 429 ص السابق،  المرجع)4(
. 448 ص السابق،  المرجع)5(
. 450 ص السابق،  المرجع)6(
. 474 ص السابق،  المرجع)1(
. 23 ،22ص السابق، : المرجع نظرا )2(
. 59 ص السابق،  المرجع)3(
. 3 ص الوهابية، على الرد في  رسالة)4(
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       :
. 9 ص السابق، : المرجع نظرا )5(
. 4 ص السابق،  المرجع)6(
. 6 ص السابق،  المرجع)7(
. 17 – 9 ص ، ،)الوهابية ىفتاو نقض في رسالة(:  نظرا )8(
. 18 ،17 ص السابق،  المرجع)1(
. 10 ،9 ص ،)الوهابيين ىفتاو على الرد  (رسالة)2(

على البناء حول المدينة علماء ىفتاو ضأد الرافضة علماء لبعض المتعددة النقول هذه من يظهر
ومحمد والوردبادي، العاملي، أمثال من الكتب دواوفس شديد غيظ لحقهم الرافضة هؤلء نأ القبور،
بعمارة عرفوا قأد فالرافضة ذلك في عجب ول وغيرهم، والبلغي الدين، صدر وحسن حسين،

المساجد.  وهجر المشاهد
. 104 عدد ىرالق أم جريدة في وىتالف من همقأفلمو ً: توضأيحا انظر
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. 41 الجلية) ص  (البراهين)3(
. 47 ص السابق،  المرجع)4(
. 72 ص السابق،  المرجع)5(
. 188 ص ،)الوفية المقالت ()6(
. 46 ص ،)والهجوم الدفاع قأوة( )1(
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باختصار. ،40 ص ،)اللباب معارج( )2(
105 ص القبور على البناء عن النهي في الحاديث الكتاب. حول نفس في – النعمي كتبه : ما انظر

– 113 .
.113 ص السابق، جعر: الم  انظر)3(
 , 146 ص السابق،  المرجع)1(

والذبح موات،ال إلى عوالتضر بالله، الشرك من نيللقبوري حدثت وقأائع من النعمي كتبه : ما انظرو
. 182 – 177ص الحاجات، وقأضاء الشفاء جلأ من وقأصدها لها،
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. 203 ص السابق،  المرجع)2(
سحيم.  بن سليمان  أي)3(
. 1/123 ،)الفكار روضأة( )4(
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يسير.   بتصرف1/78 السابق،  المرجع)1(
. 1/44 السابق،  المرجع)2(

ما (باب بعنوان ًالتوحيد) بابا (كتاب في عقد أنه المسألة بهذه ماملا الشيخ اهتمام على يدل ومما
الغلو أن جاء ما (باب بـ تله ثم ده)،بع إذا فيفك صالح، رجل قأبر عند الله عبد فيمن التغليظ في جاء
حماية في جاء ما (باب ثالث بابب أعقبه الله) ثم دون من تعبد ًأوثانا يصيرها الصالحين قأبور في

: الشرك) انظر إلى يوصل طريق كل وسده التوحيد جناب وسلم عليه الله صلى المصطفى
. 67 – 1/62 )الشيخ مؤلفات مجموعة(

. 19 ،18 ص السنية،  (الهدية)3(
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. 37 ص السابق،  المرجع)1(
. 43 ص السابق،  المرجع)2(
. 1/246 ،)والمسائل الرسائل مجموعة( )3(
. 83 ص ،السنية)  (الهدية)4(
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. 85 ص السنية)،  (الهدية)5(
مكة لعلماء مناظرته من جزء يه معمر بن ناصر بن حمد الشيخ كلم من نقلناها التي السطور وهذه
هـ. 1211 سنة

. 208 ص الخلق، توحيد عن  (التوضأيح)1(
. 214 ص السابق،  المرجع)2(
. 229 ،216 ص السابق، : المرجع  انظر)3(
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. 245 – 242 : ص وانظر ،241 ص السابق،  المرجع)4(
. 246 ص السابق،  المرجع)5(
ً إيرادها سبق وقأد الحاديث،  تلك)التوضأيح( صاحب ذكر  وقأد)1( دحلن.  عن نقل
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 باختصار. 252 ،251 ص الخلق)، توحيد عن التوضأيح( )2(
. 253 ،252 ص الوجه : باقأي وانظر

 221 ص الحميد)، العزيز  (تيسير)3(
يسير.   بتصرف2/41 )والمسائل الرسائل مجموعة( )4(
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. 2/51ص السابق،  المرجع)1(
. 393 ،4/390 الكتاب نفس في حسن بن الرحمن عبد للشيخ أخر ً: جوابا وانظر

. 39ق ،)السلمية البراهين( )2(
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 باختصار. 3/387والمسائل)  الرسائل  (مجموعة)1(
باختصار.  ،389 ،3/388 السابق،  المرجع)2(

. 314 ص ،)الظلم مصباح( : كتاب وانظر ،450 ،3/397 السابق : المرجع وانظر
 بتصرف. 1/257نجد)  تاريخ في المجد  (عنوان)3(
. 1/263 السابق،  المرجع)4(

ذلك.  من ًقأريبا الجبرتي ذكر وقأد
للبحث اليمامة دار إشراف غالب، لمحمد ،)الجبرتي تاريخ في ونجد الحجاز أخبار من( : كتاب انظر

. 11ص هـ،1395 سنة الرياض،
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ومسلم.  البخاري  رواه)1(
. 4ق ،)المنان الملك تأييد(  )2(
       :  ىتعال قأوله ي أ)3(        

  }  :  { .
. 76ص ،)النسان صيانة ()4(
. 77ص السابق،  المرجع)5(
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 باختصار. 79 – 77 ص السابق،  المرجع)1(
. 105 ص السنية)،  (الهدية)2(
. 183 ص ،)مظلوم مصلح الوهاب عبد بن محمد( )3(
. 204ص ،)الحداد السنة( )4(
غياهب (كشف وكتاب ،276 ص ،)الشارق الضياء( : كتاب . وانظر205 ص السابق،  المرجع)5(

. 250 ص ،)الظلم
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. 35 ق السلمية)، الواضأحة ج (الحج)6(
. 44ق السابق،  المرجع)7(
. 16ص ،)الهطال الصيب( )1(
. 44 ،43ص (حاشية)، السنية) الهدية( )2(
. 23ص المبين)،  (الحق)3(
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. 3ق السد)،  (القول)4(
وتعلم هـ-،1315 سنة الرياض في ولد حسن، بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ حفيد  وهو)1(

وأصدر الشعر، ويقرض بالعروض معرفة وله العلمية، المعاهد إدارة ىوتول للتدريس، جلس ثم بها،
. 164  ص.نجد) علماء : (مشاهير نظرا .الرياض في توفي إسلمية، مجلة

قأصيدة قأرض وقأد الشاوي، رسالة نهاية بعد القصيدة هذه ألحقت وقأد ،20سد) قأال  (القول)2(
المشايخ:  من كل اللطيف عبد الشيخ
محمد لشيخل أن كما الشيخ آل اللطيف عبد بن ومحمد سحمان وابن عتيق، بن حمد بن سعد

آل اللطيف عبد بن محمد الشيخ القصيدة هذه قأرظ وقأد البطحاء، فتى على بها يرد قأصيدة الشاوي
الشيخ. 
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. 9ص المفيد)، : (البيان نظرا )3(
بلهيد) ص ابن الشيخ : (خطاب وانظر ،هـ1345 الثانية ى جماد4 ،104 عدد القرى، أم  جريدة)4(

19 .
ومسلم. البخاري  رواه)5(
. 321 ص والشهار)،  (البيان)6(
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. 172 : آية العراف  سورة)1(
. 17 ص النام)،  (مصباح)2(
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. 24 ،23ق  ،)الوجد لفحات( )3(
. 60 : آية الفرقأان  سورة)1(
.24 الوجد) ق  (لفحات)2(
)3(ً . 2/22 )الدارين سعادة(:  عن  نقل
. 2/22الدارين)   (سعادة)4(
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. 1/304 السابق،  المرجع)5(
. 172 : آية العراف  سورة)6(
عازب.  بن ءالبرا حديث من جزء وهو وغيرهم، والنسائي داود وأبو أحمد  رواه)1(
. 41 ،40 السنية) ص  (الدرر)2(
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،255 ص ،)الربوبية وتوحيد اللوهية، توحيد( بعنوان مقال الرابع، المجلد السلم، نور  مجلة)3(
256 .

. 80 : آية عمران آل  سورة)4(
. 39 : آية يوسف  سورة)5(
. 30 : آية الرعد  سورة)6(
. 38 : آية الكهف  سورة)7(
. 172 : آية العراف  سورة)1(
. 172 : آية العراف  سورة)2(
.257 ،256ص ،)الربوبية وتوحيد اللوهية توحيد( بعنوان مقال الرابع، المجلد السلم، نور  مجلة)3(
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تيمية.  ابن تباعأ:  اللقب بهذا الدجوي  يريد)4(
. 259 ص السابق،  المرجع)5(
. 31 : آية التوبة  سورة)6(
. 322 ص السابق،  المرجع)7(
. 140 ص الرتياب)،  (كشف)8(
يسير.   بتصرف203ص الوفية،  المقالت)1(
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. 22 : آية البقرة  سورة)2(
. 29ص النجفي، الرشاد) لجعفر : (منهج وانظر ،33 ،32ص الجلية)،  (البراهين)3(
. 10ص ،)الوهابية الطائفة من المبتدعة بعض على الرد( )4(
. 5 : آية ص  سورة)5(
. 18 : آية الجن  سورة)1(
. 157 ،1/156 الشيخ)، مؤلفات  (مجموعة)2(
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. 1/371 السابق،  المرجع)3(
 :  همؤلفات مجموعة في المسألة تلك حول الشيخ كتبه : ما وانظر

1/200، 363، 398، 399 ، 5/124، 144، 150، 182، 187 .
. 3-1 : آية الناس  سورة)4(
. 60 : آية التوبة  سورة)4(
. ومسلم البخاري رواه حديث من جزء )5(
. 40 : آية الحج  سورة)6(
. 164 : آية النعام  سورة)7(
. 30 : آية فصلت  سورة)8(
.5/17 الشيخ)، مؤلفات  (مجموعة)9(
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. 61 : آية العنكبوت  سورة)1(
. 180 ص الخلف)، توحيد عن  (التوضأيح)2(
. 41 ،40 : آية النعام  سورة)3(
. 106 آية يوسف  سورة)4(
 180 ص الخلق)، توحيد عن  (التوضأيح)5(

. 182 ،181 ص الدلة : بقية وانظر
. 9 : آية الزخرف  سورة)6(
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. 2 ، 1ق الوسنان)،  (إيقاظ)2( )،1(
. 31 : آية يونس  سورة)3(
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. 3 : آية الزمر  سورة)4(
. 106 : آية سفيو  سورة)5(
. 9 ،8 ص  (النتصار)،)6(
. 31 : آية يونس  سورة)1(
. 34 : آية يونس  سورة)2(
. 25 ،24ق المنان)، الملك  (تأييد)3(
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. 3 : آية الزمر  سورة)4(
. 26  ق)المنان الملك ديتأي( )5(
. 444 النسان) ص  (صيانة)6(
. 446 – 444 ص السابق، : المرجع  انظر)7(
. 447 ،446ص السابق،  المرجع)1(
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. 449 – 447ص السابق،  المرجع)2(
. 449ص السابق،  المرجع)3(
. 172 : آية العراف  سورة)1(
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. 31 : آية يونس  سورة)2(
.64 : آية عمران آل  سورة)3(
. 31 : آية التوبة  سورة)4(
 باختصار. 454 – 450 ص النسان)،  (صيانة)5(

التوحيدين، اجتماع حول المام الشيخ هبكت مما قأريب هو الثالث، الحتمال في وانيسالسه كتبه وما
الشيخ بينه كما ا،تاجتمع اتافترقأ إذاو ،اترقأفتا اتاجتمع (الله) إذا (الرب) وكلمة كلمة فإن وافتراقأهما،

. ًسابقا ذكرناه مما والبراهين، بالدلة المام
. 106 : آية يوسف  سورة)6(
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. 117 ص الحداد)،  (السنة)1(
الشهابية) ص المرسلة (الصواعق كتابه في التوحيدين بين الفرق في سحمان ابن كتبه : ما وانظر
141 .

. 86 : آية المؤمنون  سورة)2(
. 35 : آية فاتاالص  سورة)3(
. 5 : آية ص  سورة)4(
. 36ص المبين)،  (الحق)5(
. 60 : آية الفرقأان  سورة)6(
. 85 : آية السراء  سورة)7(
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. 25 – 23 ص ،)ومخالفيهم الوهابيين بين الحاسم الفصل) (1(
. 40 – 25ص السابق، : المرجع  انظر)2(

ص يءش كل خالق الله بأن مؤمنون الوائل المشركين أن على الدالة البراهين القصيمي ذكر ثم
40 – 55 .

. 67 – 58ص ًمفصل : الرد انظر باختصار، ،59ص السابق  المرجع)3(
. 3-1 : آية الناس  سورة)4(
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. 53 : آية هود  سورة)5(
يسير.  . بتصرف71 – 67ص ومخالفيهم)، الوهابيين بين الحاسم  (الفصل)6(

.  ًبرهانا عشر سبعة ومجموعها ،72 – 67ص البراهين : بقية وانظر
. 87 – 84 : آيات المؤمنون  سورة)1(
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 باختصار. 204 ،202 ) صباللبا  (معارج)2(
. 214 ص السابق،  المرجع)3(
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 . يسير باختصار ،219 ص الحميد)، العزيز (تيسير )3(
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.60 ق الخطاب)،  (فصل)1(
.27 : ق انظر ،19 ق السابق،  المرجع)2(
.53 ق السابق،  المرجع)3(
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.26 ص النام)،  (مصباح)4(
.54 ص السابق،  المرجع)5(
. 62 ص السابق،  المرجع)6(
.18 ق الوجد)،  (لفحات)7(
.20 ق السابق،  المرجع)1(

يالعلو بها استدل ةكثير أدلة يالعلو بلفقيه بن الله الوهابية) لعبد على الرد (في رسالة تضمنت وقأد
هذا بين جرت محاورة عن عبارة المذكورة والرسالة أكبر، بشرك ليس الدعاء في الشرك أن على
رسالته. مقدمة في يالعلو ذلك ذكر كما هـ،1211 سنة السلفية الدعوة أتباع بعض وبين يالعلو

.4 ص الوهبية)، (المنحة  انظر)2(
.6 ص السابق،  المرجع)3(
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.15 ص السابق  المرجع)4(
.25 ص السابق،  المرجع)5(
.25 ص السابق،  المرجع)6(
 باختصار.76 ،75 ق الباطل)، : (إزهاق  انظر)7(
باختصار. ،77ق السابق،  المرجع)1(

.82 – 77 ق الموتى، حياة ثباتإ على دلتهأ:  وانظر
.17 ،14 ،13 السنية) ص : (الدرر  انظر)2(
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.63 : آية النور  سورة)3(
.34 ص السنية)،  (الدرر)4(
.1/151 الدارين)،  (سعادة)5(
.1/341 السابق،  المرجع)6(

بعد وتصرفهم وتزاورهم الموتى سماع مسألة في جرجيس ابن رهّسط ما بعض يالسمنود ونقل
.336 ،1/335 الدارين)، : (سعادة عليه. انظر وزاد موتهم،
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.15 : آية القصص  سورة)1(
.42 : آية يوسف  سورة)2(
باختصار. ،27 ص الجلية)،  (البراهين)3(
. 27 – 24 ص السابق : المرجع  انظر)4(
. 64 : آية النفال  سورة)5(
.34 ،33 ص الجلية)،  (البراهين)6(
. 61 : آية عمران آل  سورة)7(
.40 ،39 ص الجلية)، البراهين( )8(
. 121 – 98 ص الحق)، (شواهد  انظر)9(
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باختصار.  ،116 ص السابق،  المرجع)10(
. 54 ص الصادق)،  (الفجر)1(
. 68 ص السابق،  المرجع)2(
يسير.  بتصرف224 ،223 المقالت...) ص تلك يالدجو الوفية) (تقريظ  (المقالت)3(

.589 ص ،يبالنب التوسل حكم مقال الول، المجلد السلم، نور مجلة في يالدجو كتبه ما وانظر
. 30 ص الوهابيين، وجهلة التوسل مقال ،يالثان والمجلد

الصفحات. نفس السابق،  المرجع)4(
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يسير.  بتصرف173 كتب) ص مجموعة  (ضأمن)والولياء بالنبياء التوسل حكم في  (رسالة)5(
.175 ص السابق،  المرجع)6(
. 113 ص الشرعية)،  (النقول)7(
. 269 ص رتياب)،اال  (كشف)1(
. 278 ص السابق،  المرجع)2(

حياة في يوالثان موته، بعد يالنب حياة في الول فصول، ثلثة المذكور كتابه في يالعامل جعل وقأد
).114-109 ص رتياب)،اال : (كشف (انظر الناس سائر حياة في والثالث والشهداء، النبياء سائر
: (انظر الفصول تلك اتخذ يالذ يالنجف جعفر أمثال من أسلفه يقلد الفصل، بتلك يالعامل وكان
في وسلم عليه الله صلى الرسول أن يالنجف جعفر ادعى وقأد )،55-51 ص الرشاد)، (منهج كتابه
ً إل الناس سمع حبس الله أن غير حياته، في كما الجواب ويرد الكلم، يسمع قأبره الخواص. من قأليل

 باختصار. 47 – 45 ص السابق،  المرجع)3(
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. 18 ص والصواب، الحق ني تبي)4(
.154 : آية البقرة  سورة)5(
)6(ً . 74ص )،نور أحمد بن محمد أباطيل تدمير(:  عن  نقل
. 39 ص ،)السلمية (الحقائق : كتاب يسير. وانظر  بتصرف13 ،12 ص والهجوم)، الدفاع  (قأوة)7(
. 1/42 الشيخ، مؤلفات  (مجموعة)1(
. 18 : آية الجن  سورة)2(
باختصار.  ،389 ،1/388 ،)الشيخ مؤلفات  (مجموعة)3(
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. 37 ،36 ص ،)السنية  (الهدية)4(
. 312 – 307 ص ،)الخلق توحيد عن التوضأيح( : كتاب  انظر)5(
. 57 ،56 : آية السراء  سورة)1(
الصالحين.  أو النبياء أو الملئكة من ي أ)2(
 باختصار. 55 ،54 ص السنية)،  (الهدية)3(
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. 596 / 4 والمسائل)، الرسائل  (مجموعة)4(
. 227ص الحميد)، العزيز  (تيسير)5(

يخرج أكبر شرك الله بغير الستغاثة أن بيان في العلماء وأقأوال والسنة الكتاب من : الدلة وانظر
السلم:  دين عن

. 236 – 214 ص الحميد)، العزيز تيسير(
. 5 : آية الحقاف  سورة)6(
. 239 ص الحميد)، العزيز  (تيسير)1(
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. 31 : آية يونس  سورة)2(
. 2/36 ،)والمسائل الرسائل  (مجموعة)3(
. 5 : آية الحقاف  سورة)4(
. 2/37 والمسائل)، الرسائل  (مجموعة)5(
. 27 ،26 : آية النبياء  سورة)6(
. 27 ،26 : آية النمل  سورة)7(
 باختصار. 387 – 4/385 والمسائل)، الرسائل  (مجموعة)8(
يسير.   بتصرف9/152 السنية)،  (الدرر)1(

313



www.dorar.netالسنية الدرر
           

             –
   :-

) ) :           (
)(       .

             
  ) :       ()(   

       .   ) :  
 ()(    )( .
     –   –     
         :

)            
              
               
               
              
              
        )    


   



      ()( .        
    ()(.

            
        :

)            
             
               
  .    :

. 171 : آية البقرة  سورة)2(
. 76 : آية النبياء  سورة)3(
. 10 : آية القمر  سورة)4(
. 30 ،29 ص النفيس)، الفصل  (القول)5(
(جلء في القيم ابن صححهو ،جيد : إسناده تيمية ابن عنه وغيرهما. وقأال داود، وأبو أحمد،  (رواه)6(

 باختصار. 121ص الحميد)، العزيز تيسير أحاديث تخريج في السديد النهج( كتاب الفهام) عن
.  باختصار128 /2والمسائل)  الرسائل  (مجموعة)7(
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. 242 / 2 السابق،  المرجع)1(
. 188 : آية العراف  سورة)2(
. 21 : آية الجن  سورة)3(
. 114 ص التقديس)،  (تأسيس)4(
. 3 : آية مريم  سورة)5(
. 87 : آية النبياء  سورة)6(
. 25 ص نتصار)،ا (ال)7(
البخاري.   رواه)8(
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 باختصار. 26 ق الوسنان)،  (إيقاظ)9(
 باختصار. 11 ص السابق،  المرجع)1(
. 30 : آية الزمر  سورة)2(
. 42 : آية الزمر  سورة)3(
. 35 : آية النبياء  سورة)4(
مسلم.   رواه)5(
يسير.   باختصار10ق السلمية)،  (البراهين)6(
. 13 : آية فاطر  سورة)7(
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. 15 ،14ق ،)السلمية البراهين( )8(
مسلم.   رواه)9(
. 37 ،36ق السلمية)،  (البراهين)10(
. 3/409 ،والمسائل) الرسائل  (مجموعة)1(

317



www.dorar.netالسنية الدرر
)  


         

          
                 
          )(  
         ())(

   ()( .
            
 :

)           
               

             
             
             

  )  (   

     ()( .

           
 –      -       

 :
)            

            
         ) : 
           ()(   
     ))         
()(           :} 
              

{ )(                 
              
 (..)(.

مكة كفار لن ربوبيته، في وليس وعبادته ألوهيته في يأ بالله بالتسوية اللطيف عبد الشيخ  يقصد)2(
. 469ص الحميد)، العزيز : (تيسير ذلك : تفصيل انظر معلوم، هو كما الربويية بتوحيد يقرون

السلم).  بقواطع علمأ(ال هكتاب في الهيتمي حجر ابن ي أ)3(
 باختصار. 79 ص الرسوخ)،  (دلئل)4(
. 252 ص الظلم)،  (مصباح)5(
. 169 : آية عمران آل  سورة)1(
مسلم.   رواه)2(
. 117 : آية المائدة  سورة)3(
. 291 ص الظلم)،  (مصباح)4(
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. 30 : آية الزمر  سورة)5(
. 249 ص الظلم)،  (مصباح)6(
. 52  آية: الكهف  سورة)7(
. 83 : آية نبياءألا  سورة)8(
. 76 : آية النبياء  سورة)9(
. 10 : آية القمر  سورة)10(
. 38 : آية عمران آل  سورة)11(
والنسائي.  والترمذي أحمد  رواه)1(
. 82 ،81 ص الرسوخ)،  (دلئل)2(
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يسير.   باختصار275 ،1/274 السنية)،  (الدرر)3(
. 4 آية من وجزء ،3 ،2 : آية مريم  سورة)4(
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. 38 : آية عمران آل  سورة)5(
. 87 : آية النبياء  سورة)1(
والنسائي.  والترمذي أحمد  رواه)2(
 باختصار. 15 ،14الله،) ص بغير المستعينين شبهات على  (الرد)3(
الماني)، (غاية : كتاب وانظر ،348 ،347: ص وانظر ،379 ص التأسيس)، منهاج  (تتمة)4(

1/256 .
يسير.   بتصرف303 ص الظلم)، غياهب  (كشف)5(
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. 62 ص الشهابية)، المرسلة  (الصواعق)6(
. 6 ص المفيد)،  (البيان)1(
. 3 : آية الزمر  سورة)2(
. 17 ص ونجد، الحجاز علماء اجتماع أثناء بلهيد ابن  خطاب)3(
. 285 عدد القرى، أم  جريدة)4(
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. 154 : آية البقرة  سورة)5(
قأوله.  نقل وسبق نور، أحمد بن محمد  يقصد)6(
يسير.  بتصرف ،74 ص نور)، أحمد بن محمد أباطيل تدمير( )7(
. 79 : آية النساء  سورة)1(
مسلم.   رواه)2(
 باختصار. 82 ص النجدية)، البروق( )3(
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