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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 تقـــديـــم
رب العاملني والصالة والسالال  ىلالس دالاد اياءاالا   احلمد هلل

واملردالال ني وىلالالس الالالب اللاءالالني اللالالاأرحاب وىلالالس   الال ا ب ال الالر 

 :و عد املاامني وىلس التا عني  إحسان إىل حو  الدحا .

وة و ئمة الدىل بالوأا اإلما  حممد  ا ىلءد»فهذا كتاب 

الذي د جب ق م الولد  «النجدحة وموقفهم ما  أل الءات 

مة خالد  ا  محد الزأراين  ملا  -حفظب اهلل وافع  ع ومب  -العالا

كاف وقد كان موضوع  ب حسا ما  خرج ل ناس يف أذه ايحا 

الكتاب ما  حسا املواضاع؛ لكواب قد  ني  ن رجال الدىلوة 

احلب الرشىلي   الس فاة ما الذي حيءون  أل  ات النءي

ب كام ال خيفى ىلس ما اط ع الذي حوافق رشحعة ردول اهلل 

 ىل اب  إمعان.

فالكتاب أذا داقد  افسبب وما   ومهام حكا ما يش 

 دال ع ىلس ىلدد  ف ات منب داجد  دق ما ق تب.

 ب وحزحد يف الشءاب ما  مثالب.واهلل جيزي املؤلف خريا   

 هـ1430من صفر  1
 لعمرانيحممد بن إمساعيل ا
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 تقـــديـــم
 

 ق اهلل خاحلمد هلل رب العاملنيب والصالة والسال  ىلس خري 

اهلل القائل:   مجعنيب اءانا وحءاءنا وقرة  ىلاننا حممٍد  ا ىلءد

 ذكركم اهلل يف  أل  اتيب  ذكركم اهلل يف  أل  اتيب  ذكركم اهلل »

 أما بعــد:  .وىلس الب و  ءب  مجعني «يف  أل  اتي

 فرض ىلس املس مني حب ال  ات اءاب  Q فإن اهلل

النَّاس يف ذلك إىل غاٍل فاهم  وقد ااقسم بالهتم وتقدحرأماومو

إىل  فات  ةرفعهم ىلا مكااتهم و خرجهم ما  فات الءرشح

اه ذلك إىل   ض  بدىلى  ن ذلك ما حمءتهماب وةرب الربح ور ام  دَّ

وإىل جاٍف    ضهم وااتقصهم  بغريأم ما الص ا ة 

ط يف حقهموف  .رَّ

فأحءوأم  بوأدى اهلل  أل السنة واجلامىلة إىل ايمر الودط

ب ف م ُحْفِرطوا ومل ووالوأم وحفظوا فاهم و اَّة ردول اهلل 

طواب ومل ح ما   وهلم    وا ومل جيفواب وجع وا ذلك   ال  ُحَفرِّ

 وما أؤال  شاخ اإلدال  ا ا تاماة  وقرروه يف ىلقادهتمب
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
إنَّ ما   ول  أل السنة »املشهورة  الوادلاة: القائل يف ىلقادتب 

واجلامىلة  هنم حيءون  أل  ات النءي وحتولوهنم وحيفظون فاهم 

 «.×و اة ردول اهلل 
وقد اهتم الذحا َغَ وا يف ال الءات كلَّ ما مل حس ك مس كهم 

وما أؤال  الذحا كثرت التهم   ء ضهم وىلد  حمءتهم ل نءي 

 ا ىلءدالوأاب و تءاىلبب فقاض اهلل ىل اهم  الءاطل الشاخ حممد 

)خالد الزأراين( َفَجَرَد كتءهم و ثءت  :هلذه الِفْرَحة  خااا الشاخ

لكل منصف  هنم  رحئون ما أذه التهمة  را ة الذئب ما د  

ب فقد مجع يف أذا الكتاب  قواهلم التي تدل ىلس حودف 

ما  حعدون ذلك   ال   حمءتهم ومواالهتم آلل الءات و هنم

ل ىلقادهتمب وقد  حال ما اق ب ىلنهم إىل كتءهم  اجلز    و

ا بقوال    ٍ ىلشاا عْ دَ والصف ة ومل حَ  و ثا ب ىلس ما  فجزاه اهلل خري 

 الب و  ءب ود م.و س اهلل ىلس اءانا حممد وىلس   .فعل وقدَّ 
 

 :كتبه

قَّاف  علوي بن عبدالقادر السَّ

aasaggaf@hotmail.com 

mailto:aasaggaf@hotmail.com
mailto:aasaggaf@hotmail.com
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V 
 

 

 

ا  احلق لاظهره ىلس  احلمد هلل الذي  ردل ردولب حممد 

املءني؛  الدحا ك ب ولو كره املرشكونب و حده  الكتاب احلقِّ 

 .ل العظام؛ والب اللاءني اللاأرحاو   ا ب ذوي الفض

 محده كام حنء ي لعظام د لااب و  يل و د م ىلس اءاب 

لب اهلداةب و   ا ب املاامنيب و زواجب الرمحة املهداةب وىلس ا

 مهات املؤمننيب وىلس ما اتاءع أداأم واقتفى  ثرأم إىل حو  

 الدحا.

و شهد  ن ال إلب إال اهلل شهادة  رجو هبا النجاة حو  ال حنفع  

ا  مال وال  نون إال ما  تى اهلل  ق ب د ام. و شهد  ن حممد 

 شفاىلتب حو  ردولب وخ ا ب و فاب شهادة  رجو هبا ما اهلل

 أما بعد:القاامة... 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 :البـاعـث على كتـابـة هـذه الرسـالـة
إن املتتءع ملا ُحكتب ىلا ايىلال  املص  ني الذحا    ت ف

 -وىَلِ َم حقاقة  مرأم الءعض وجه ها اخرون-شهرهتم اآلفاق 

الشاخ حممد  ا  املعارصحا لاع م  ن ما   رز أؤال  املص  ني

الذحا داروا ما  عده  دىلوتب ىلس ب  تءاىلو الوأاب  ىلءد

 .× أدى ما كتاب اهلل ودنة ردولب

وقد كتب ىلا أذا املص ح كثريونب منهم ما  فرد لب 

ومنهم ما  شارب ومنهم ما   اب احلق يف  اان دىلوتب 

ب و حفاده وغريأم مما دىلا ومنهجبب وطرحقة  تءاىلب ما   نائ

 كال  لاهمإواإلدا ة ىل اهم منهم ما تعمد الكذب وب  دىلوتب

التهم واالفرتا اتب و قل  حوال أؤال   هنم جيه ون حاهلم 

وحنق ون ىلما تعمد الكذب ىل اهم يف مسائل كثرية ب ودىلوهتم

 .موقفهم رمحهم اهلل ما  أل الءات  :و   اث كءرية.. منها

وما أنا ادتخرت اهلل يف كتا ة ردالة تءني موقف أذا 

 ب×ما ال  ات النءي ىلب و تءا الشاخ املص ح و  نائب و حفاده
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 ميف كتءه مهبذا اجلاابب موثقة  ما  قواهل مومزحد ىلناحته 

اخلا ة؛ فإن كتب الرجل ومؤلفاتب أي الشاأد الثقة  موردائ ه

 ىلس معتقده.

  نائب  كال و مقتلفات ما كالمب قد ضمنتها و

و حفاده و تءاىلبب الذحا داروا ىلس هنجب يف حمءة ال  ات ردول 

ءني اشتهار أذه العقادة  ني  تءاع أذه الدىلوة لات ؛×اهلل 

املءاركةب والتي قامت مستندة إىل كتاب اهلل دء اابب ودنة 

 ب وفهم د ف أذه ايمة املءاركة.×ردولب 

؛ ين ايمر يف وىلد  اإلطنابفاها وقد اثرت االختصار 

فالشاخ ما  ئمة  أل السنة واجلامىلة الذحا  اي ل  نيِّ جيل؛

 وحعرفون هلم حقوقهم ومنزلتهم. × النءي حيءون ال  ات

 ين ىلدلُت ىلا اقل كثري ما  ىل ام  و حاط القارئ الكرحم 

لالختصار وىلد  الءسطب ودأكتفي أنا  ذكر  اط ء   ؛كالمهم

ما كتب الشاخ اإلما  حممد  ا هلذا ثالثة  مث ة فقط 

 . الوأاب ىلءد
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
ىلند الصالة والسال  ىلس   الءات ال : ذكراألول

اخر ردالتب: )كشف ؛ وااظر ىلس دءال املثال: × ردولب

( و)فضل 1/151: ( و)كتاب التوحاد1/181: الشءهات

( و)اخللب( يف 1/325: د( و)مفاد املستفا1/276: اإلدال 

اب منها  ب 7ب 5ىلس دءال املثال ال احلرص: )ص: مواضع كثرية جد 

 ...( وغريأا.37ب 29ب 21ب 18ب 16ب 13ب 11ب 10

ِب : مواضع تَ الثاين اب وَتَرمحم ىلس ال الءات ك ام مرَّ  َرضِّ

 ذكرأم  و ذكر  حدأم.

وااظر ىلس دءال املثال أذه الصف ات فقط ما كتا ب 

ب 93ب 88ب 82ب 74ب 64ب 56ب 35ب 22ب 20 ص: )التوحاد

؛ ...( وأذا ك ب يف كتاب   ري ما كتءب 149ب 112 ب95

  فكاف  ءقاة كتءب الكءار؟!

ذكر فاها اختاارات  يف كتءب  : مواضع كثريةالثالث

فقها  ال الءات وداداهتم ما املجتهدحا يف فروع الرشحعة 

 والفقهاات.
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: كتاب الزكاة)وما ذلك: يف كتاب )خمترص اإلاصاف(:  

:  اب اإلحرا )( و1/255: كتاب الصاا )( و1/227

 (.1/352:  اب اهلدي وايضاحي)( و1/279

( 113ث )مسألة:وااظر كذلك: كتاب املنادك قسم احلدح

 (ب و اب حد املسكر والتعزحر قسم احلدحث )مسألة:3/47)

وأكذا  قاة كتءب وكتب   نائب و حفاده ب (4/242( )1756

 .و تءاع دىلوتب

وما  راد الوقوف ىل اها فع اب  ملالعة كتءهم ىلامة؛ فإاب 

و جزل هلم  داجد ما ال حستلاع تقااده ما كالمهم رمحهم اهلل

 املثو ة.

جمموع مؤلفات الشاخ ىلس مدت يف النقل ىلنب وقد اىلت 

طءع جامعة اإلما  حممد  ا دعود ) حممد  ا ىلءد الوأاباإلما  

 ما النقول ايخرى ىلا غريه ما الع ام  . (اإلدالماة  الرحاض

ايىلال  فقد  ثءتم  جوار كل اقل ادم املرجع ورقم الصف ة 

 واجلز .
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
/ خنا الساد  أنا  الشكر لفضا ة شا تقدويف اخلتا  * 

الذي  ىللااا ما وقتب ل نظر يف  بافقَّ القادر السَّ  ىل وي  ا ىلءد

فأدأل اهلل  ن جيزحب خري ب أذا الكتاب وتص ا ب والتقدحم لب

 .اجلزا 

 س اءانا حممد وىلس الب و  ءب.و س اهلل ىل

 

 كتءب/ خالد  ا  محد الزأراين

kzahrany@gmail.com

0505848988 

 
 

mailto:kzahrany@hotmail.com
mailto:kzahrany@hotmail.com
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 ؟بالوها من هو حممد بن عبد
 

أو مص ح ظهر يف ق ب اجلزحرة العر اة و أ ها ااذاك يف 

؛ فقو  حدىلون ×ظال  دامس وُ عٍد ىلا كتاب اهلل ودنة ردولب

ايشجار واخرون حرجون ما ايحجار ما حرجون ما اهلل 

ي حأكل الضعاف؛ ال فار! ُظ ٌم وَقتٌل وهنٌب  ني القءائلب القو

. اعم إهنا غر ة .والكءري ح  ب الص ري؛ وال ني حظ م الفقري

 .الدحا

( ىلس أذا الوضع السائد يف اجلزحرة 1115ىلا  ) ولد  

 .وما جاورأاب يف  ات ىل م ودحا؛ فنشأ اشأة  احلة

ط ب الع مب ودافر ما اجد إىل مكة ثم املدحنة النءوحة ثم 

د ما الع م ىلس  حدي ىل امئهاب الءرصة؛ فأقا  هبا مدة حستزح

وأناك تكوات شخصاتب الع ماة وقوي ىلودهب وقد  كسءتب 

التجارب ورؤحة  أل الءالد املخت فة قوة يف محل احلق والدفاع 

 ىلنب.
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
وحنكر ب  فعاهلم الرشكاة -يف الءرصة- ءد  حنكر ىلس العامةف

ادت سا ذلك منب  حد  شااخب أناك ب فىلس الع ام  دكوهتم

إن الشاخ  لف كتا ب  :قالقد . و(املجموىلي)اخ وأو الش

إاب  لفب يف  :وقالب  الءرصة لنفع العامة واجله ة (التوحاد)

 .ما الءرصة ىلودتب حرحمال   عد

منا ع وشدة  عد الناس ىلا ب لشدة غر ة الدحا ااذاك لكا

اذوه  شد ب وما العامة واخلا ة الدحا اي  اة واجهب كثريٌ 

ب وحده ه ما الءرصة يف اهلاجرة ماشا ارجو خب حتى إهنم ايذى

َم وجهب ا و الز ري و راد موا  ة املسري إىل الشا  لتام  ب فَامَّ

ضااع افقتب منب  ثنى ىلزمب ىلا املسري  ولكاَّ ب مقصده ما الع م

حسا  وازل إىل ىل امئها والتقى  ف ول الع ام  ب فقصد ايإلاها

 فل لاا د ا حممد  ا ىلء اهلل دأناك يف ضاافة الشاخ ىلء

 .حسائي الشافعياي

ثم  عد أذا السفر الشاق والءعد ىلا   ده ووالده ىلاد إىل 

 ب فعاود القرا ة يف كتب التفسري والعقادة واحلدحثب اجد
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ا وفهام    ا اري  ا وفكر  وقد وافق أذا االطالع ما الشاخ ذأن ا حاد 

ا ا ما التق اد و عد  ا وحترز  ل  ق ِمْا  وط ء اىلا اجلمود    ا  

قا   عد ذلك  واجب ؛ فراجعِب الص ا ة ومنا عِب ايوىلم

اادرس ما معامل الدحا اخلالص  الدىلوة إىل اهلل وتص اح ما

ما جوع  الناس إىل العقادة اخلالصة والتوحاد النقي و راد الر

وقد .. واتتوحاد رب ايرض والسمالقائمة ىلس  بالرشكاات

ب إال  ن ناوئابمعارضة قوحة و ذحة كءرية ما م سءب ذلك وجد 

شأاب شأن الدىلاة  بمل حثنب ىلا ىلزمب ومل حصده ىلا مقصده ذلك

املص  ني السائرحا ىلس خلا داد اياءاا  واملرد ني حممد  ا 

 والتس ام.الصالة   فضل ىل اب هللا ىلءد

اف ة  الع م والدىلوة وافاه  جل اهلل احلااة احل أذه و عد

ادعة وغفر لب وجلماع فرمحب اهلل رمحة و (أال1206)تعاىل يف ىلا  

 املؤمنني.
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 وقفة تأمل وحتقيق
أذه درية أذا الشاخ كام ترجم لب ما أم  ىلرف الناس 

  البب ولكا لكل مص ح مناوئ وشاائ؛ ا تدا  ما اياءاا  

ىل اهم   وات اهلل ودالمبب وااتها   كل مص ح وداىلاة إىل 

احلق حأيت  خالف الواقع الذي ىل اب قومب ومعارصوهب فهذا 

الشاخ املظ و  قد رماه  ىلداؤه ىلا قوس واحدةب لكا تكرست 

 الرماح دوابب فام  حقهم  قول القائل:

 فلم يرضها وأوهى قرنه الوعل        كناطح صخرة يوًما ليوهنها

والعامل  فأىلس اهلل شأاب؛ وكءت  ىلدا ه ومء ضابب فالتارحخ 

ولكا َما حعرف ا ا  ك ب قد ىلرف حممد  ا ىلءد الوأاب

س  و ا ا داود الز ريي  و القءاين  و ال كنهوري  و جرجا

 النءهاين...؟ وغريأم.

 -ىل اب يرغم كل ما واجهب وافرت-لقد  قي أذا الشاخ  

ا  مر أذا الدحا يف أذا العرصب   ىل ام  ىلس اهلداحة وجمدد 
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79 و دق اهلل العظام القائل:          9 79  

    9            9 3     

7 9             ]دورة الرىلد[. 

ىلا  واوىلس أذا.. ف اع م القارئ الكرحم  ن كل ما كتء

دىلاة الضاللة  مما  ىلدائهب أذا الشاخ ودىلوتب و تءاىلب

ذاتاة واملنا ب الدااوحة اتفقوا يف الكذب    اب املصالح ال

ب وإشاىلة الدىلاحات املنفرة ىلنهم وىلا دىلوهتم بىل اهم والءهتان

ثم تتا ع َمْا  عدأم ىلس النقل ىلما قء هم  دون مت اص  و 

رجوع ىلس ايقل إىل كتا اهتم وكتءهم و قواهلم وردائ هم لاقفوا 

دىلاحات التي ىلس احلق املءني الذي حنسف كل أذه ايكاذحب وال

فإن أذا أو  ؛ لصقت هبذا املص ح املفرتى ىل اب ودىلوتب و تءاىلب

 املنهج الع مي احلق ملا  راد معرفة معتقد و قوال اآلخرحا.

 ال الءات  رمحهم اهلل يف وقءل الرشوع يف اقل  قواهلم

ا ر ام ادتشك ب الءعضب وأو: ملاذا مل حكا ل شاخ  اذكر  مر 

وفض هم ومكااتهم؟ ول جواب ىلس  مصنٌف مفرٌد يف ال الءات
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 أذا اقول و اهلل التوفاق:

: الشاخ  كان ح  ب ىلس ىلرصه ايمور الرشكاة ما   وال 

دىلا  غري اهلل وادت اثة  ايولاا  والصاحلني وىلءادة ل قءورب 

وىلد   ×وذلك لفشو اجلهل  كتاب اهلل تعاىل ودنة ردولب 

ة  أل الءات فهمهام الفهم الص اح. ومل حكا النصب ومعادا

فكتب و نف فاام حعاااب  أل زمااب ما  عٍد  السائد يف زمنب 

 ىلا حقاقة التوحاد وىلد  معرفة  الرشك.

ما  أل السنة واجلامىلة الذحا حعرفون  ثااا ا: الشاخ 

وحنرشون فضائ هم يف كتءهمب ففي  × حقوق ال  ات النءي

ذلكب الص ا ني فضائل ال الءات ويف  قاة السنا واملساااد ك

ويف كتب فضائل الص ا ة كذلك؛ وأذه الكتب أي معتمد 

 .×يف  اان اىلتقاده فاام  ح منها ىلا ردول اهلل  الشاخ 

 ثالث ا: ال ح ز  كل ىلاملٍ  ْن حؤلف يف فضائل ال الءات 

ا يأل السنة واجلامىلة يف ذلك! فهذا النووي  حتى ُحعد موافق 

ا وا ا حجر رمحهام اهلل وغريمها كثري مل حؤ لف  حٌد منهم ُمؤلف 
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 ومل حؤلف  حٌد ما ايئمة اير عة؛  ل ُمستقال  يف ال الءات  

 كتا  ا مستقال   -والشافعي و محد رمحهم اهلل يب حنافة ومالك -

 .ءات ىلا ال ال

و عد أذا الءاان لنرشع يف املقصودب وأو اقل اصوٍص ما 

ا  اان فاهب  قوال الشاخ و  نائب و حفاده و تءاىلب رمحهم اهلل

ب وقد جع تها حتت ×حمءتهم وتعظامهم يأل  ات ردول اهلل 

 ىلناوحا لاسهل ىلس القارئ فهم النصوص وترتاب ايفكار. 

 :فأقول
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 عليهم السالم ُيسمي أبناءه بأمساء آل البيتالشيخ 
 

ب ما حيءهم أدام  حسمي   نا ه إال  الشك  ن كل ىلاقل ال

 .(1)ضهمحسماهم  ما حء  و ظهر ما ذلك  اب ال

ى الشاخ حممد  ا   ثالثة ما  ىلءد الوأابوما أنا فقد دمَّ

يف  وااظر .(فاطمة)( ودمى ا نة لب حسن ا وحسان او ىل ا ا)   نائب

 (12/19 :ايوىل دار اإلفتا  اللءعةالدرر السناة ) :كتابذلك 

َفنِْعَم االدم  ..(1/155 :ىل ام  اجد ل ءسا ) :وكذلك كتاب

 .لنءي رضوان اهلل ىل اهم  مجعنيفهم ال  ات ا ؛واملسمى

ما  حممد وكناة اإلب كام  ن كل ىلاقل ال حكنى إال  ام حيب

 . (  و حسني) :ىلءد الوأاب ا ا

                                                 
 :يف تسالماة   نالائهم ولالو  اإلشالارة فقالط  ن اءني حال  أل الءات وال  أس أنا ( 1)   

حسمي ما   نائالب ثالثالة  أدالام  اخل فالا  قء الب )  الو  كالر وىلمالر وىلالثامن( وال  أذا ىليل 

فإهنم إخوة و  هار ورمحا   انهم كام و فهم اهلل تعاىل. فأ و  كر  هر ردالول اهلل  ؛ىلجب

ج ىلاليٌل ا نتالب  عد وفاة  يب  كر تزوج ىليٌل مووكذا ىلمرب  ا  رم تب ) دام   نت ىلمالاس(ب وزوَّ

 ا نتاب الاليت أاَّ  خالوات ×)   ك ثو ( ىلمر ريض اهلل ىلنهم  مجعنيب وىلثامن زوجب النءي

 !غرا الة داد شءاب  أل اجلنة ُحسمي ا نب )ىلمالر( وال فاطمة الزأرا . ثم أذا احلسني 

 ! لاس أو زوج  ختب؟
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 فعس ماذا حدل أذا؟!! 

  . إاب حدل داللة واض ة ىلس حمءة الشاخ آلل الءات

حممد  ا : إن ما حقول  عد أذا فهل دالل ىل انا 

 !!؟حء ض ال الءات  الوأاب ىلءد
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

  لوصية بكتاب اهلل وأهل بيت رسولهانقله أحاديث 
 واالستشهاد بها عليه الصالة والسالم

 

 اُب  (:1/256: فضل اإلدال )يف كتا ب  قال 

 .Qالو ااة  كتاِب اهلل 

 :وقولب تعاىل  7    39   3     7  

   9          [ ايىلرافدورة]. 

خلب ف مد اهلل  ×  ن ردول اهلل ىلا زحد  ا  رقم 

َ ال  هيا الناس فإاام َ اا  رش حوشك  :َ ما  عد) :و ثنى ىل اب ثم قال

 :َ وهلام :و اا تارك فاكم ثق ني ب ن حأتاني ردول ريب فأجاب

 .تاب اهلل ومتسكوا  بفخذوا  ك ؛كتاب اهلل فاب اهلدى والنور

 :ويف لفظ (و أل  اتي :ثم قال بب فابىلس كتاب اهلل ورغَّ  ف ثَّ 

ما اتءعب كان ىلس اهلدى وما  بكتاب اهلل أو حءل اهلل املتني)

 اأال. رواه مس م (تركب كان ىلس الضاللة

 اب ما : (1/22: فضائل القران)وقال كذلك يف كتاب 

 .«ا ت ى اهلدى ما غري القران
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Q: بولوق         9     9   

  9    [ الزخرفدورة].. اآلحتني وقولب تعاىل: 9  

    39   3 9   [89:الن ل]. 

 ام   اخلاء   × قا  فانا ردول اهلل :وىلا زحد  ا  رقم قال

 : ما  عد) :ر ثم قالف مد اهلل و ثنى ىل اب ووىلظ وذكَّ ب احدىلى خ  

 هيا الناس إاام  اا  رش مث كم حوشك  ن حأتاني ردول ما ريب 

كتاب اهلل فاب اهلدى  : وهلام :و اا تارك فاكم ثق نيب فأجاب

ىلس كتاب اهلل  ف ثَّ . فخذوا  كتاب اهلل وادتمسكوا  ب ؛والنور

 اأال. ( ذكركم اهلل يف  أل  اتيب و أل  اتي :قال ب فاب ثمورغَّ 

القران   × حيفظ و اة ردول اهلل وأكذا الشاخ 

ذاك إال  وماب  أأل  اتب  × الكرحم وحوردأا مع و اتب

ايخاار   ن االدتمساك هبدي  أل الءات لفهم الشاخ 

 بوما  ح ىلنهم غري خمالف وال مضاد ل قران الكرحم ايطهار

 .ل قران الكرحم مل الناس امتثاال  م اهلل ما  ك ل أم رمحه
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 من الغلو إسقاط حقوق آل البيت عليهم السالم
 

 عض  تءاىلب ملَّا ىل م  هنم  اكروا ىلس  ىلاتب الشاخ 

 حد ايرشاف املنتسءني آلل الءات تقءال الناس حده ولءسب ال ون 

: الردائل الشخصاة)فقال كام يف ب ايخرض يف ذلك الزمان

 فقد ذكر يل ىلنكم  ن  عض اإلخوان تك م يف  (:1/284

إن  أل احلسا حيءون ىلس حدك و اك  :ىلءد امل سا الرشحف حقول

واإلاسان ال جيوز لب اإلاكار إال  عد  .ال س ىلاممة خرضا 

ب فأول درجات اإلاكار معرفتك  ن أذا خمالف يمر اهللب املعرفة

سألة فاها اختالف وأي م بو ما تقءال الاد فال جيوز إاكار مث ب

 :ل زحد  ا ثا ت حد ا ا ىلءاس وقالوقد قءَّ ب  ني  أل الع م

وىلس كل حال فال جيوز  (أكذا  مراا  ن افعل  أأل  ات اءانا)

و ما لءس ب هلم إاكار كل مسألة ال حعرفون حكم اهلل فاها

ا قدحام  ايخرض فإهنا  حدثت  لئال حظ مهم  ؛يأل الءات متااز 

وقد  وجب اهلل يأل ب حقهم ما ال حعرفهم يف  حد  و حقرصا 

فال جيوز ملس م  ن حسقط  حقوق اىلس الناس  ×  ات ردول اهلل

 .... ل أو ما ال  و بحقهم وحظا  اب ما التوحاد
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 سبق أهل البيت بكل فضل لطيب معدنهم 
 منهم عليه الصالة والسالم وكون النيب

 

: ةالردال) (1/312: الردائل الشخصاة) يف ول حق

والواجب ىلس الكل منا ومنكم  اب حقصد  ع مب وجب اهلل  (:48

 :وارص ردولب كام قال تعاىل         9 9 

        3        9 

3     9    9 [81:ىلمران ال]  فإذا كان دء ااب قد

ا خذ املاثاق ىلس اياءاا  إن  دركوا  ىلس اإلحامن  ب  × حممد 

فال  د ما اإلحامن  ب وال  د ما ارصتب  ؟وارصتب فكاف  نا حا  متب

و حق الناس  ذلك و والأم  ب ب ال حكفي  حدمها ىلا اآلخر

ب ايرض فهم ىلس  أل أل الءات الذي  عثب اهلل منهم ورشَّ 

 . والسال . × و حق  أل الءات  ذلك ما كان ما ذرحتب

الذي أو  داس  × حءني  ن اهلل  عث ردولب فهو أنا 

ف  أل  اتب ىلس  أل ايرض  مجعني اب و بمنهم  أل الءات  .رشَّ
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
ُحثءت وجود فئة ما  أل  ات النءوة يف ىلرصه حاث  وفاب  اب 

خصومب  اب ُحنكر ال كام حزىلم ب خياطءهم يف أذه الردالة

 .× اسءبحقول  ااقلاع وب وجودأم
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  عليه الصالة والسالم وجوب الصالة على النيب
 وعلى آل بيته يف كل صالة

 

: رشوط الصالة و ركاهنا وواجءاهتا)جا  يف ردالتب 

ىلند ذكر  فة الصالة  وكذا يف ىلامة ردائ ب  (1/11

  :حيل اإل راأاماة ما

ُهمَّ َ لِّ ىلس حمم) ْاَت ىلس ال ا ٍد وىلس ال حممٍد كام   ا

الُة ما اهلل ثناؤُه ىلس ىلءده يف املإل  (جماد إ راأام إااك محادٌ  الصَّ

 :كام حكى الءخاريم يف   ا ب ىلا  يب العالاة قالب ايىلس

 .( الُة اهلل ثناؤُه ىلس ىلءده يف املإل ايىلس)

:  فة الصالة) (اداب امليش إىل الصالة)وجا  يف ردالتب 

ال هم  ل ىلس حممد وىلس ال حممد  :فاقول :قولب  (1/10

و ارك ىلس حممد ب كام   ات ىلس ال إ راأام إاك محاد جماد

وجيوز ب وىلس ال حممد كام  اركت ىلس ال إ راأام إاك محاد جماد

 .وال حممد  أل  اتب .مما ورد ×  ن حصيل ىلس النءي
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
ال  ؛الصالةوأذا الدىلا  كام حع م كل مس م ركا ما  ركان 

مذأب الشاخ حممد  ا أو وأذا ب تصح  الة مس م إال  ب

 .ىل اب الدلال دلَّ الذي ب وأو  الوأاب ىلءد



 

 وموقفهم من آل البيت عليهم السالم 29

  

 على األمة حق ال يشركهم  عليه الصالة والسالم النيبآلل 
 يستحقون من زيادة احملبة واملواالة هم فيه غريهم و

 غريهم ال يستحق ما
 

لكال   للاف م خص  ىلءد الوأاب شاخ حممد  ا ل

وىلءارات ومجعها يف  ؛ ااتقى منب مجال  شاخ اإلدال  ا ا تاماة 

اإلما  حممد  مسائل خلصها) :كتاب واحد طءع فاام  عد  عنوان

جا  فاها  (تاماة ما كال  شاخ اإلدال  ا ا ىلءد الوأاب ا ا

ب ىلس ايمة حق ال حرشكهم فاب غريأم × آللب :(51:ص)

 بال حست ق دائر قرحش واملواالة ما وحست قون ما زحادة امل ءة

كام  ن ب ال حست ق غريأم ما القءائل وقرحش حست قون ما

جنس العرب حست قون ما ذلك ما ال حست قب دائر  جناس 

الذي  × وهلذا كان يف  ني أاشم النءي:إىل  ن قال ... ني اد 

ويف قرحش اخل فا  وغريأم ما ال اظري لب ب ال حامث ب  حد يف قرحش

ويف العرب ما السا قني ايولني ما ال اظري لب يف  ب العربيف

 .دائر ايجناس
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 و أ ب وقرا تب × فهذه ىلقادة الشاخ يف ال  ات النءي

 اىلس ايمة حق    نَّ هلم: حوافق فاها شاخ اإلدال  ا ا تاماة 

حست قون  هنم وب ال حرشكهم فاب غريأم ما  قاة الناس اوواجء  

 .ال حست قب غريأم ما الناس املواالة ماما زحادة امل ءة و 

 .وأذا فضل اهلل ُحؤتاب ما حشا 
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  املرتضىب رضي اهلل عنه علًياتلقيبه 
 أفضل صحابة رسول اهلل من أنهاعتقاده و

 صلى اهلل عليه وآله وسلم
 

 :(1/10: الردائل الشخصاة الردالة ايوىل)يف  قال  

او وما  أن اءانا  وال ب واملرد ني خاتم النءاني × حممد 

و ن  فضل  ؛حصح إحامن ىلءد حتى حؤما  ردالتب وحشهد  نءوتب

ب ثم ىلثامن ذو النورحاب ثم ىلمر الفاروق ؛ متب   و  كر الصدحق

 .لخ.. إ.ثم  قاة العرشةب املرتىضثم ىليل 

را ع   ااإلما  ىل ا   تربحع الشاخ حممد  ا ىلءد الوأابف

 اب ما حعتقد وب رتىضني وح قءب  املحاخل فا  الراشدحا املهد

 .× النءي  ا ة  فضل 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 يوم يف الشهادة من رضي اهلل عنه احلسني به أصيب ما
  بها أكرمهعز وجل  اهلل من كرامة كان إمنا عاشوراء

  بدرجات له اوإحلاًق ربه عند درجة ورفع حظوة ومزيد
 الطاهرين هبيت أهل

 

ا (1/48: الرد ىلس الرافضة)يف ردالة  ل حنق  كالم 

 –لشاخ اإلدال  ا ا تاماة وت ماذه ا ا القام رمحهام اهلل  مجاال  

فاب  ؛ني وقت تب الشناعةحول ُمصاب ايمة يف احلس -هلام  اموافق  

قال الشاخ ا ا تاماة  :ل فاقو .ىلس الصرب وىلد  اجلزع حث

اىل م وفقني اهلل وإحاك  ن ما   اب  ب  :احلنءيل احلراين 

حو  ىلاشورا  إاام كان كرامة ما  ما الشهادة يف احلسني 

لب  وإحلاق ا كرمب هبا ومزحد حظوة ورفع درجة ىلند ر ب  Qاهلل 

 بولاهانا ما ظ مب واىلتدى ىل ابب  درجات  أل  اتب اللاأرحا

اياءاا  ) :قال ؟ ي الناس  شد  ال  :ملا دئل × وقد قال النءي

فإن  ؛حءتس الرجل حسب دحنبب ثم الصاحلون ثم ايمثل فايمثل

ف فِّ وإن كان يف دحنب رقة ُخ ب د يف  الئبحْ كان يف دحنب  ال ة زِ 
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وال حزال الءال   املؤما حتى حميش ىلس ايرض ولاس ىل اب ب ىلنب 

فاملؤما إذا حرض حو  ىلاشورا  وذكر ما   اب  ب  (خلائة

ىلند  Qكام  مره املوىل ب احلسني حشت ل  االدرتجاع لاس إال

7 :د يف قولبايجر املوىلو املصاءة لا وزَ  9        

        9    9 [ الءقرةدورة]  َوحالحظ 

 :حاث قالب ثمرة الء وى وما  ىلده اهلل ل صا رحا   

 9         [ لزمرادورة]  َن ذلك  وحشهد 

قال  بالءال  ما املءيل فا اب  رؤحة وجدان مرارة الءال  و عو تب

 :تعاىل    39 7  7       [48:اللور]  وقال لءعض

إذا كنا  عني  :فقال ؟متى هيون ىل اك الرضب والقلع :الشلار

فالعاقل  .ا  وامل نة من ةفنعد الءال  رخا  واجلفا  وف بما هنواه

حست رض مثل أذا يف ذلك الوقت وحستص ر ما حرد ىل اب ما 

مصائب الدااا وشدائدأا و الئها وحتسس وحتعزى  ام حصاءب ما 

وحشت ل حومب ذلك  ام ادتلاع ما اللاىلات وايىلامل  بذلك

فءكل ذلك  بىلس  و  حو  ىلاشورا  × حلثب ؛الصاحلات
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 ات ىلسى  ن حكتب ما حمءي  أل حرصف زمااب يف  اواع القر

إذ  ؛وال حتخذه ل ندب والنااحة واحلزن كفعل اجله ة .القر ى

ولو ب لاس ذلك ما  خالق  أل الءات النءوي وال ما طرحقهم

يف  مأمت ا × كان ذلك ما طرائقهم الختذت ايمة حو  وفاة اءاهم

 .فام أذا إال ما تزحني الشالان وإغوائب ؛كل ىلا 

وأذا كام زحا لقو  اخرحا  :ىلقب ذكر ذلك (1)قال الشاخ 

امعارضة أؤال  يف فع هم فاختذوا أذا الاو   و خذوا يف  ىلاد 

إظهار الفرح والرسور إما لكوهنم ما النوا ب املتعصءني ىلس 

وإما ما اجلهال املقا  ني ل فساد  بو أل  اتب احلسني 

فأظهروا الزحنة ب  الفساد والرش  الرش والءدىلة  الءدىلة

ضاب ولءس اجلدحد ما الثااب واالكت ال وتوزحع النفقات كاخل

وحفع ون فاب ما  بوطءخ ايطعمة واحلءوب اخلارجة ىلا العادات

واملعتاد والسنة  بحفعل يف ايىلااد وحزىلمون  ن ذلك ما السنة

فإاب مل حرد يف ذلك يش  حعتمد ىل اب وال  ثر  ؛ترك ذلك ك ب

                                                 
 . ا ا تاماةحعني  (1)



 

 وموقفهم من آل البيت عليهم السالم 35

ال  جله هم حتخذون فصار أؤ :إىل  ن قال ..  اح حرجع إلاب 

كمودم ايىلااد وايفراح و ولئك حتخذون  مودام  حو  ىلاشورا  

وكال اللائفتني خملئة  بحقامون فاب ايحزان وايتراح مأمت ا

  .ااتهى .خارجة ىلا السنة متعرضة ل جر  واجلناح

دأان واالو ما  حادحث االكت ال  :وقال ا ا القام 

وقا  هم اآلخرون  ب نيوالتلاب حو  ىلاشورا  فما وضع الكذا

واللائفتان مءتدىلتان خارجتان ىلا  بفاختذوه حو  تأمل وحزن

 أال.االسنة

حنقل وحقرر كال   أل الع م قء ب رمحهم  فهنا الشاخ  

ب اهلل يف  اان املوقف الص اح ما مصاب  أل الءات 

ا  .× ىلس كتاب اهلل و  اح دنة ردولب معتمد 

احلق يف موقف أؤال   و ترك التع اق أنا لكل ما حرحد

افرتى وكذب ىل اهم  عض فقد ب ايئمة ما ال الءات 

 ! !وا با سءوا إلاهم   ض ال الءات ودموأم. فن.اللوائف
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 وأرضاه لي رضي اهلل عنهحديٌث فيه فضيلة عظيمة لع
 

خرب فتح خارب يف  (1/21: التوحاد)يف كتا ب   ورد 

 :العا  السا ع ما اهلجرة فقال

 ن  :ىلا َدْهل  ا َدْعٍد  -ءخاري ومس مال-وهلام 

ايىُْللنَِيَّ الراحة ) :قال حوَ  َخْارَب  × ردول اهلل حُيبم  رجال   غد 

فءاَت الناُس ب وحُيءمب اهلُل وردوُلب َحْفَتُح اهلل ىلس حدحبب اهلل وردوَلب

ْم ُحعلاأا :َحُدوكون لا تهم ُ  ف ام   ء وا َغَدْوا ىَلس ردول اهلل ؟َ هيم

 ؟ حا ىليلا  ا  يب طالب :فقال . هم حرجو  ن ُحعلاأاكب ×

 َفَءَصق يف ىلاناب بفُأيَت  بب فأرد وا إلابب أو حشتكي ىلاناب :فقال

اْاُفْذ ىَلس  :فأىللاه الراحة فقالب فرَبَ  كأن مل حكا  ب وَجع بودىلا لب

و خربأم  بثم اْدىُلُهْم إىل اإلدال ب حتى َتنْزَل  ساحتهم برْدِ َك 

فواهلل يْن هَيْدَي اهلل  ك ب اهم ما َحقِّ اهلل تعاىل فاب ام جيب ىل 

ا رجال    : ي :حدوكون) (خرٌي لك ما مُحْر الناَعمب واحد 

 .خيوضون(
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احلادحة  :ثم قال يف فوائد أذا احلدحث ومسائ ب 

 . فضا ة ىليلا  :والعرشون

 :وكذلك قولب (:1/153: مسائل خلصها)يف  وقال 

 :حعني أو   ح حدحث حروى يف فض ب .لخ...إيىللني الراحة

 .ىليل  ا  يب طالب 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 وأرضاه رضي اهلل عنه حديٌث آخر فيه فضيلة عظيمة لعلي
 

ىلند كالمب  (1/276: خمترص زاد املعاد)يف كتا ب  قال 

وادتخ ف ىليل  ا  يب طالب ىلس  :ىلس  حداث غزوة تءوك

فني مع النسا  والصءاان :فقالب  أ ب ترىض  ن  ما  :فقال ؟خت ا

 .؟تكون مني  منزلة أارون ما مودى غري  اب ال اءي  عدي

اب حء ض : إر  ن ُحقال ىلا الشاخ ُحتصوَّ  ال وهبذا الكال 

 . كثر كتءب وردائ ب يفوأو حربز فضائ ب ب  وال  اتب ىل ا ا
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  عليه الصالة والسالم فضيلة عظيمة لبضعة النيب
 رضي اهلل عنهافاطمة الزهراء 

 

 وقد  (:1/296: خمترص زاد املعاد)كتا ب  يف قال 

ا حقو  لفاطمة  × كان  .وتقو  لب كرامةب هبا رسور 
 

 سيدة نساء العاملني رضي اهلل عنهافاطمة الزهراء 
 

قولب  :الثالثة ىلرشة(: 1/47: التوحاد)يف كتاب  قال 

حا ) :حتى قال (شائ اال ُ غني ىلنك ما اهلل ) :لأل عد وايقرب

فإذا رصح وأو  (شائ احممد ال  غني ىلنِك ما اهلل  فاطمة  نت

واما ب ىلا دادة اسا  العاملني شائ اداد املرد ني  أاب ال ح ني 

ثم اظر فاام وقع يف ق وب ب ال حقول إال احلق × اإلاسان  اب

 .تءني لب التوحاد وغر ة الدحاب خواص الناس الاو 

فاطمة  × يف  ضعة النءي ىلقادة الشاخ أي أذه 

 هنا ذات املقا  الريض ىلند   اها  فضل الءرش : زأرا  ال

 .دادة اسا  العاملني و هنا ب ىل اب الصالة والسال 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 رضي اهلل عنهذم من أنكر نسب آل البيت من جهة احلسن 
 عليهم السالمووصُفُهم بأنهم أعداء آلل البيت 

 

ومنها (: 1/29: الرد ىلس الرافضة)يف ردالة  قال 

احلسا  ا ىليل مل حعقب و ن ىلقءب ااقرض و اب مل حءق إن  :قوهلم

وأم جممعون  بوأذا القول شائع فاهم بما اس ب الذكور  حد

 ومنهم ما حدىلي  ن اجلاج ب ىل اب وال حيتاج إىل إثءاتب كذا قال

مث هم ك هم وتو  وا  ذلك إىل  ن حيرصوا اإلمامة يف  -أكذا-

وا إمامة ما قا  ىلرش و ن حءل  ثنيومنهم يف اب  والد احلسني

 الدىلوة ما ال احلسا مع فض هم وجاللتهم واتفاقهم  رشوط 

ومءاحعة الناس هلم و  ة اسءتهم ووفور ىل مهم  باإلمامة

فقات هم اهلل  اى  ..  اث  هنم ك هم    وا درجة االجتهاد املل ق

 ااظر إىل أؤال  ايىلدا  آلل الءات املؤذحا ردول اهلل !حؤفكون

امة  إاكار وفاط ×  اب ما ذرحة  اسب ما حثءت اسءب قلع 

وثءوت اسب ذرحتب متواتر ال خيفى ىلس ذي . احلسا 

 ب اللعا يف اياساب ما  فعال اجلاأ اة × وقد ىلدَّ ب  صرية
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كام رواه  وقد ورد ما حدل ىلس  ن املهدي ما ذرحة احلسا  

 .  و داود وغريه

 وافى خلأ ما  اكر ىلقب احلسا  أكذا حعتقد 

و ن القائل هبذا القول حءلل إمامة ما قا  ب ة يف ولدهاإلمام

مع فض هم وجاللتهم وحت اهم   الدىلوة ما ال احلسا 

ة اسءهم ووفور  رشوط اإلمامة ومءاحعة الناس هلم و  

فاب إحذا   اإلاكار لنسب   نا  احلسا  وأذا ..ىل مهم

 .وىليل وفاطمة  × لردول اهلل
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 بأنه سيد هرضي اهلل عنوصف احلسن بن علي 
 املسلمني من عظيمتني فئتني بني بهوأن اهلل سيصلح 

 

حوادث السنة  (1/321: خمترص السرية)يف كتا ب  قال 

فءقي خ افة ا و  بفءاحع الناس ا نب احلسا :الثامنة والثالثني

ىل م ب ف ام التقى اجلمعان بثم دار إىل معاوحة بدءعة  شهر

 .حتى حذأب  كثر ايخرى ن لا َتْ ِ ب إحدى الفئتني  :احلسا

 بو احعب ىلس  شاا  اشرتطهاب وترك ايمر لب بفصالح معاوحة

اأا و ضعافها وجرى مصداق ما  ح ىلا  بفأىللاه معاوحة إحا

ولعل اهلل  بإن ا ني أذا داد) : اب قال يف احلسا × ردول اهلل

 .( ن حص ح  ب  ني فئتني ىلظامتني ما املس مني

 الص ح  ني املس مني  × ي ن  شارة النء أكذا حعتقد 

 ؛حد داٍد ما دادات ال الءات وأو احلسا  ت ىلسحتقق

ب لباخلالفة ىلا وتنازل  يف أذه السنة  الح معاوحة حاث 

 .وحقا اهلل  ب دما  املس مني
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 من القبائح حاشاهم اهلل عنهم يرضتنزيه أهل البيت 
 

 :ومنها(: 1/15: الرد ىلس الرافضة)يف ردالة  قال 

رووا يف  :اهبم دب الص ا ة ال داام اخل فا  الثالثة اعوذ  اهللإجي

 :كتءهم املعتربة ىلندأم ىلا رجل ما  تءاع أشا  ايحول  اب قال

اكنت  ىلند  يب ىلءد اهلل جعفر  ا حممد فجا ه رجل خااط ما  حوم 

لت  حدمها حا ا ا ردول اهلل ِخ  :شاعتب و اده قماصان فقال

لت اآلخر و كل غرزة وِخ ب  ايكرباهلل دُت و كل غرزة إ رة وحا 

 ب.. ثم اذرت لك ما  حءءتب لك منهام. كر وىلمر [ا   ُت لعن] إ رة

 حب ما تم   عا  :فقال الصادق .فام حتءب خذه وما ال حتءب رده

 .اط  ذكر اهلل ايكربو ْرُدُد إلاك الذي ِخ  ب يب  كر وىلمر

الءات  فااظر إىل أؤال  الكذ ة الفسقة ماذا حنسءون إىل  أل 

 .!ما القءائح حاشاأم

ما كذب الكاذ ني  × حنزه  أل  ات النءي أكذا أو  

كاف واإلما   .ريض اهلل ىلنهمو واسءة القءائح إلاهم حاشاأم
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 :جعفر الصادق كان حقول ىلا جده  يب  كر الصدحق 

 ؟ تعرف ملاذا (1)()ولدين   و  كر مرتني

و مها ب  يب  كرفروة  نت القادم  ا حممد  ا  ب   م ين  ما 

 :حقول  فكانب  نت ىلءد الرمحا  ا  يب  كر أي  دام 

 !(ولدين   و  كر مرتني)

                                                 
 (.6/255(ب ودري  ىلال  النءال )5/75الكامل) بهتذح (1)
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 اإلمام علي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إىل احلق 
 رضي اهلل عنهم أمجعني من معاوية وأصحابه

 

يف حوادث  (1/321: خمترص السرية)يف كتا ب  قال 

 :ا  يب طالب و   ا بو ن ىليل   :السنة الثامنة والثالثني

و ن الفرحقني ك هم مل  . قرب إىل احلق ما معاوحة و   ا ب

 .خيرجوا ما اإلحامن

 أذه ىلقادة الشاخ يف  حداث الفتنة الدائرة  ني الص ا ة

أو يف ت ك الفتنة  ن ايقرب إىل احلق والصواب أي و

 .كال الفرحقني مل خيرجوا ما اإلحامنو ن  اإلما  ىليل 

اهلل إن ف ؛آلحات الكتاب احلكام مب الثاقب وأذا لفه 

 :حقول يف حمكم كتا ب       9    

     [9:احلجرات] فسامأم مؤمنني مع إثءات اقتتاهلم؛. 

 إخواانا   وا) :قال ملا دألب ىلما قات ب وكذلك ىليل 

 .لب  م إخواا افسامأ (1)ىل انا(

                                                 
 .(7/535(ب املصنف ال ا  يب شاءة)8/173السنا الكربى ل ءاهقي) (1)
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 مصاهرة النيب على إىل حرص الصحابة  رمحه اهللإشارته 
 الصالة والسالمعليه  

 

يف حوادث  (1/306: خمترص السرية)يف كتا ب  قال 

تزوج ىلمر    ك ثو   نت ىليل  ا  :وفاها :السنة السا عة ىلرشة

 . × لصهر ردول اهلل ط ء ا ؛ يب طالب 

  ن ىلمر  ن يف كتا ب مءان اا الزواج املاموأذ حذكر 

الذي  قي يف   نا   × القرب ما اسب ردول اهلل إاام كان طالء ا

لرشف أذا النسب النءوي الكرحم وىل و  ؛ىليل وفاطمة 

 .مكااتب
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 وجهل وظلمشر  أهل ..النواصب
 

يف  (27 :مسألة) (1/25: مسائل خلصها)يف  قال 

الشالان الضاللة حول تزحني  دااق اقل كالٍ  ال ا تاماة 

كام  ىلااوا املرشكني ما الرتك ىلس ما فع وه  :لءعض الناس قال

 ء داد وغريأا  أأل الءات ما ولد العءاس وغريأم فعارضهم 

ما ما اجلهال إوب قو  إما ما النوا ب املتعصءني ىلس احلسني

ا يف توداع النفقة ىلس فوضعوا اثار  ب الذحا قا  وا الفادد  الفادد

 و ىلظم جهال  ب اوإن كان  ولئك  رش قصد  ب غري ذلكالعاال و

 .لكا اهلل حأمر  العدل واإلحسانب و ظهر ظ ام  

فأات ترى أنا الشاخ وأو ُحزري  كل ما ىلادى  أل  

أذا وب الءات رمحهم اهلل واذاأم ما النوا ب اجلهال الظ مة

اإلزرا  حءني  كل وضوح موقف اإلما  حممد  ا ىلءد الوأاب 

 .× لعدا  يأل  ات ردول اهللاصب امما  
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 موقف أئمة الدعوة السلفية
 عليهم السالم من أهل البيت 

 

  نا  الشاخ و تءاىلب لاظهر  قوال   عضدوف اورد أنا  

 .× اهلل ردول  ات  أل جتاه املءاركة دىلوةال أذه منهج  وضوح
 

وسلم وآله املتمسك بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه 
 ل البيت الشريف ال يضل يف الدنيا وما عليه أه

 وال يشقى يف اآلخرة
 

 ما ىلءد : العزحز  ا دعود  ا حممد قال اإلما  ىلءد

 ا دعود: إىل جناب  محد  ا ىليل القادميب أداه اهلل ملا االعزحز 

حيءب وحرضاه.  ما  عد: فقد و ل إلانا كتا كب وفهمنا ما تضمنب 

:  ن مجاىلة ما ما خلا كب وما ذكرت ما  اب قد    كم

   ا ناب  اروا حنقمون ىلس ما أو متمسك  كتاب اهللب ودنة 

الءات الرشحف. ف اكا مما مذأءب مذأب  أل  × ردول اهلل
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وما ىل اب  ×  ن املتمسك  كتاب اهلل ودنة ردولب الدحك مع وم   

 أل الءات الرشحف فهو ال حضل يف الدااا وال حشقى يف اآلخرة. 

 . الدىلوى  العملولكا الشأن: يف حتقاق 

 ب و أل×   ل دحا ردول اهلل... : قال ثم

ب أو: توحاد اهلل  جماع  اواع العءادةب ال حدىلى إال   اتب

أوب وال حنذر إال لبب وال حذ ح إال لبب وال خياف خوف الرس إال 

منبب وال حتوكل إال ىل اب؛ كام دل ىلس ذلك الكتاب العزحز. فقال 

 تعاىل:  9             [ دورة]اجلا 

9 وقال تعاىل:                

7     9   :ب وقال تعاىل: [14]الرىلد9      

          7      9  :وقال  [ 36]الن ل

تعاىل:               9    

9    7    [ دورة] اياءاا. 

ب ما مل حأت فهذا التوحادب أو:   ل دحا  أل الءات 

 أل  اتب  را  منبب قال تعاىل:و  ×  ب فالنءي     
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
    9               

  9      :[3]التو ة. 

ب وما مذأب  أل الءات: إقامة الفرائض؛ كالصالة

أل الءات: ايمر واحلج. وما مذأب  ب والصاا ب والزكاة

وإزالة امل رمات. وما مذأب ب والنهي ىلا املنكرب  املعروف

ب ما املهاجرحا واياصارب  أل الءات: حمءة السا قني ايولني

والتا عني هلم  إحسان؛ و فضل السا قني ايولني: اخل فا  

كام ثءت ذلك ىلا ىليل ما رواحة ا نب حممد  ا ب الراشدون

خري أذه ايمة  عد اءاها: ) اب قال: ب ةوغريه ما الص ا ب احلنفاة

وايدلة الدالة ىلس فضا ة اخل فا  الراشدحا  (ثم ىلمرب   و  كر

  كثر ما  ن حترص. 

ىلون فإذا كان مذأب  أل الءات ما  رشاا إلابب و اتم تدا 

 اكم متمسكون  ام ىل اب  أل الءاتب مع كواكم ىلس خالف ما 

ب و أل الءات  را  مما  اتم أم ىل اب؛  ل  اتم خمالفون يأل الءات

ىلي اتءاع  أل الءات ما حدىلو املوتىب وحست اث  ىل اب؛ فكاف حدا
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هبم يف قضا  حاجاتبب وتفرحج كر اتبب والرشك ظاأر يف   دأمب  

فاءنون القءاب ىلس ايمواتب وحدىلوهنم مع اهللب والرشك  اهلل 

أو   ل دحنهمب مع ما حتءع ذلك ما ترك الفرائضب وفعل 

ب × تب التي هنى اهلل ىلنها يف كتا بب وىلس لسان ردولبامل رما
ودب  فاضل الص ا ة:   و  كرب وىلمرب وغريمها ما 

 .(272 -1/269 :الدرر السناة) الص ا ة؟!

 ن ىلقادة  أل  ففي أذه الك امت النرية حءني أذا اإلما  

السنة واجلامىلة أي ىلقادة  أل الءات الص ا ة املءناة ىلس كتاب 

أذا الءاان  ك امت م ؤأا احلب  اب مستفت   × ة ردولباهلل ودن

واإلجالل آلل  ات النءوة ىل اهم ما اهلل  تم الرضوانب حاث 

 ن املتمسك  كتاب اهلل ودنة  اف اكا لدحك مع وم  : »قال 

وما ىل اب  أل الءات الرشحف فهو ال حضل يف الدااا  × ردولب

 «.وال حشقى يف اآلخرة
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 عليهم ال شك يف طلب حبهم  أهل البيت رضوان اهلل
 ومودتهم ملا ورد فيه من كتاب وسنة

و ما :  ىلءد الوأاباهلل  ا حممد  ا  حقول الشاخ ىلءد

 أل الءات: فقد ورد دؤال ىلس ىل ام  الدرىلاة يف مثل ذلكب 

وىلا جواز اكاح الفاطماة غري الفاطميب وكان اجلواب ىل اب ما 

شك يف ط ب حءهم  ال -رضوان اهلل ىل اهم-اصب:  أل الءات 

ومودهتمب ملا ورد فاب ما كتاب ودنةب فاجب حءهم ومودهتمب 

إال  ن اإلدال  داوى  ني اخل قب فال فضل يحد إال  التقوىب 

وهلم مع ذلك التوقري والتكرحمب واإلجاللب ولسائر الع ام  مثل 

ذلكب كاجل وس يف  دور املجالسب والءدا ة هبم يف التكرحمب 

رحق إىل موضع التكرحمب وا و ذلكب إذا تقارب والتقدحم يف الل

 . (233-1/232 :الدرر السناة)  حدأم مع غريه يف السا والع م

ا وا ا اعتقد  ن ىليل  ا  يب : (1/246 :الدرر) وحقول  حض 

 ماةب و ني  ي ىلا  ن وىل  اخلالفة ما معاوحة فضال   طالب 
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ىلا العءاس. واحلسا واحلسني دادا شءاب  أل اجلنةب  ح  

 (دادا شءاب  أل اجلنة) :جدمها   وات اهلل ودالمب ىل اب  هنام

وأم  وىل ما حزحد  اخلالفةب و ني  ماةب و ني العءاس الذحا 

 .تولوا اخلالفة

)جواب  أل السنة النءوحة  الال تب املودومةجا  يف ردالوقد 

يف اقض كال  الشاعة والزحدحة( ك امت كثرية يف الثنا  ىلس ال 

ىل ام  و -مذأب  أل السنة واجلامىلة قاطءة  و ن الءات 

تولاهم وحءهم وتقدحمهم ووضعهم يف مكاهنم  -اجد خا ة 

. وما  قوالب يف .تهم مما افرتاه ىل اهم  أل الءدعئالالئق هبمب وترب

 ذلك ىلس دءال اإلجياز واالختصار ما حيل: 

ما طءعة جمموىلة الردائل واملسائل النجدحة ] (54:ص) قال 

إن  دعد الناس  اتءاىلهم  :[الرحاض –ط دار العا مة  .لرا عاملج د ا

 دل ىل اب اموحمءتهم ]ال الءات[  أل السنة واجلامىلة القائ ون  

 .الكتاب والسنة

 ولون ىل ا ا..  ل مجاع  أل السنة حت. (:59:ص)قال و
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 ل وىلس ما أو  فضل ما  بو أل الءاتب وحقدمواب ىلس معاوحة

  .لخإ.. .معاوحة

لسنة واجلامىلة و ما دائر  أل ا (:62-61:ص) وقال

ن ىلس  ني و أل الءات وحيءوهنمب وحنكرو فك هم حتولون ىل ا ا

ب وكتءهم مش واة  الثنا  ىل اب وحمءتب  ماة الذحا حسءون ىل ا ا

ومجاع كتب احلدحث مذكور فاها فضل ىليل و أل  بومواالتب

  .لخإ.. .الءات

 (: 62قال )ص:و

عرتض[: ولذلك قال الشافعي ملا ر ى و ما قولب ]حعني امل

 التءدحع يأل احلق:

 دإن كان رفًضا حب آل حمم
 

 فليشهد الثقالن أين رافيض 
 

فجماع  أل السنة و كثر  أل الءدع ما املعتزلة واملرجئة 

كام قال  عض  اوغريأم حقولون كام قال الشافعيب وحقولون  حض  

 الع ام :

 دحممصحب حب  ًبانصإن كان 
 

 ناصبيهد الثقالن أين فليش 
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فالءات ايول: إرغا  ل خوارج وطائفة ما  ني  ماة الذحا  

 و أل  اتبب ومنهم ما حكفره.  احء ضون ىل ا  

والءات الثاين: إرغا  ل روافض والزحدحة الذحا حء ضون 

 .... إلخ×  عض    اب النءي

فإاام فع ب  .. ما لعا ىليل . (:65:ص) وقال 

وأم ىلند  أل السنة ظ مة فسقةب  بني  ماةطائفة ق ا ة ما  

و أل السنة حنكرون ىل اهم ذلك  ألسنتهم وحروون ايحادحث 

 .الص ا ة يف فضائل ىليل

رتءتب وحمءتب  وذلك  هنم  رادوا وضعب ىلند الناسب وحطا 

 ما ق وهبم فجازاأم اهلل  نقاض قصدأمب ورفعب اهللب 

الناسب  و ظهر  أل السنة واجلامىلة فضائ بب وحدثوا هبا

 ىلا اخلا ةب ومجاع  أل السنة فاشتهرت ىلند العامة فضال  

  .لخإ... حيءواب وحوالواب 

ا ..كثري ما  أل السنة حرون  ن. (:69:ص)قال و  ىل ا 

مصاب يف قتالب ملعاوحة وما معبب وك هم متفقون ىلس  اب  قرب 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
  .لخإ.. .إىل احلق و وىل  ب ما معاوحة وما معب

.. فإن  أل السنة واحلدحث . فسها:ا وقال يف الصف ة

يهنم  ؛وأم شاعتهم ىلس احلقاقة بتءاع  أل الءات منهما وىل  

  .لخإ.. .د كوا طرحقتهم واتءعوا أدهيم

وىلس  وما جرى ل  سني  (:73:ص) قال و

 .« أل  اتب مما حعظم اهلل  ب  جورأم وحرفع  ب درجاهتم 

 أل السنة  املعرتض  ن قوليف رده  (79:ص) قالو

ن أذا كذب ىلس  أل إ.. . :واجلامىلة من رفون ىلا ال الءات

 ؛حمرتي فاب  حد ىلرف مذأءهمب وطالع كتءهم السنة واجلامىلة ال

فإهنم مل حن رفوا ىلا  أل الءاتب  ل ما   ول الدحا ىلندأم 

حمءة  أل الءات النءوي ومواالهتم والصالة ىل اهم يف الصالة 

  .اصو هم يف ذلك للال الكال  جد  وغريأاب ولو ذأءنا اذكر ا

 موا  أل الءات .. الذحا ظ. (:87:ص) قال و

ا منهمب أم ىلند  أل السنة واجلامىلة  ئمة جور  وقت وأم  و واحد 

 ل حء ضوهنم وحعادوهنمب  بحيءوهنم وال حوالوهنم وظ م ال
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وة  الثنا  ىلس  أل الءات شوح عنون ما ظ مهم. وأذه كتءهم حم 

  .لخإما ظ مهم...  والرتيض ىلنهمب وذ ا  والدىلا  هلمب

 عد  ن ذكر  عض ايحادحث يف فضل  (91:ص) قال و

.. وإاام تدل ىلس  ن إمجاع  أل الءات حجةب و هنم . أل الءات: 

ين اهلل ىلصمهم ما ذلك كام ىلصم ايمة  ؛جيمعون ىلس  اطل ال

  .لخإ.. . ن جتتمع ىلس ضاللة

نة ك هم حيءون ال حممد .. و أل الس. (:105:ص)وقال 

ين : .. إىل  ن قال.الق هبا القرانالتي مع إثءاهتم لصفات اهلل 

خيالفواب كام ورد يف احلدحث  حفارقون كتاب اهلل وال  أل الءات ال

 ....(احلوض ولا حفرتقا حتى حردا ىليلا ) : اب قال

و ما دىلواه  ن  أل السنة قد رضوا ... (:206:ص)وقال 

حمرتي فاب  حدب  ل أم  ىل اهم ال فكذب  سب ىليل 

د اإلاكار يف قدحم الزمان  ش حنكرون دب ىليل 

  ....وحدحثب

؛ ...فقد تقرر وظهر وهلل احلمد واملنة (:221:ص)وقال 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
ت وحمءتهم أم  أل السنة  ن  دعد الناس  اتءاع  أل الءا

  ....× ب القائ ون  ام دل ىل اب كتاب اهلل ودنة ردولبواجلامىلة
جمموىلة )حول مسألة االدتسقا   ب  كالٍ  لوجا  يف

فقها   أل وقالوا ]...» :(1/65 :الردائل واملسائل النجدحة

وإذا كااوا ما  قارب   الصاحلنيب ىالسنة[ حست ب  ن حستسق

 .فهو  فضل × ردول اهلل

 :ة النجدحة الدرر السناة ما ايجو)وجا  كذلك يف  

 :وما  عدأا (1/249

ا -اهلل  ا حممد الشاخ ىلءد -ودئل » ىلا قولب   حض 

 :تعاىل     9           9      

    9...  [ 115:النسا] ما أم املؤمنون الذحا  مر  باآلحة

وما  × أم    اب ردول اهلل :اهلل  اتءاع دءا هم؟ فإن ق تم

ر دريهتمب فنسألكم: أل كان ىليل  ا  يب طالبب واحلسا دا

واحلسنيب والصادقب والءاقرب والنفس الزكاةب وحسا  ا 

أم ما املؤمنني  ما ذرحة ىليل وفاطمة  ماحلساب و مثاهل
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 الذحا  اكر اهلل ىلس ما خالف دءا هم    ال؟  

ب ما ىليل  ا  يب طالبب واحلساب واحلسني  :فأجاب 

ب وما معهام ما  أل ط  ةب والز ري  داداهتمب وكذلك

 درب وكذلك معاوحة  ا  يب دفاانب وما معب ما  أل الشا ب 

وريض اهلل ىلنهم  س اهلل ىل اب ود م ما    اب ردول اهلل 

 مجعني؛ فنتوىل اجلماعب واكف ىلام شجر  انهمب وادىلو هلم 

:  امل فرةب كام  مراا اهلل  ذلك  قولب         

9         9        7     

 واقول كام قال  عض الع ام :  [10:احلرش]

 دحممصحب حب  نصًباإن كان 
 

 ناصبيفليشهد الثقالن أين  
 

ملا  مر  معاداة  أل الءاتب و  ضهمب والتربي  واقول

 منهمب ما قالب  عض الع ام :

 دإن كان رفًضا حب آل حمم
 

 فليشهد الثقالن أين رافيض 
 

و ما قولكم: إاا انكر ىل م  أل الءاتب و قواهلمب  

زحد  ا ىليل  ا احلسني  ا ىليل  ا  :ومذاأءهمب ومذأب الزحدي
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 ا كذب وهبتان ىل اناب فهذب ىلس ىل م جده  يب طالب 

 ب ل زحد  ا ىليل ىلندااب ما ىل ام  أذه ايمةب فام وافق ما  قوال

الكتاب والسنة قء ناهب وما خالف ذلك رددااهب كام افعل ذلك 

 .ااتهى «مع  قوال غريه ما ايئمةب أذا إذا  ح النقل ىلنب  ذلك

 فاا  هيا القارئ الكرحم رىلاك اهلل:

.. والزورأ ى دامع الءهتان  ق ب ممت ئ   ب احلق.. و ذن ت

 وىلني ترى  نور الربأان والدلال؛ ااظر وتأمل:

أل ما ما حرى وجوب حمءة ال الءات ومواالهتم  -

 هم؟!املمكا  ن حء ض

أل ما املعقول  ن حعادي  أل الءات ما حعترب  ن حمءتهم  -

 ومواالهتم والصالة ىل اهم ما   ول الدحا؟

حعتقد  ن إمجاىلهم  أل حمكا  ن خيالف  أل الءات ما -

 حجة و هنم ال جيتمعون ىلس ضاللة؟
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 عالمة اإلميان وبغضه عالمة النفاقعلي رضي اهلل عنه حب 
 

 ىلءد الوأاب ا حممد  ا  ا ىلءد اهلل قال الشاخ د اامن 

حيب اهلل  :قولب" (:1/107: تاسري العزحز احلماد) كتا ب يف 

ين  ؛لعيل  فاب فضا ة ىلظامة "وردولب وحيءب اهلل وردولب

ا تا  االتءاع وفاب إشارة إىل  ن ىل ا  ... شهد لب  ذلك × النءي

وهلذا كاات حمءتب ىلالمة اإلحامن  ؛حتى  حءب اهلل × لردول اهلل

  .ذكره احلافظ  معناه .و  ضب ىلالمة النفاق

ا ) وقال  .. وىليل  ا  يب طالب أو . (:1/157 حض 

وزوج ا نتب فاطمة  × ياإلما    و احلسا اهلاشمي ا ا ىلم النء

يب طالب ىلءد مناف ا ا ىلءد املل ب ا ا أاشم  وادم  بالزأرا 

كان ما السا قني ايولني إىل اإلدال  وما  أل  در  بالقريش

هلم  اجلنة ورا ع اخل فا  املشهود و اعة الرضوان و حد العرشة 

قت ب ا ا م جم اخلارجي يف  بومناقءب كثرية  بالراشدحا

 .ل هجرة  عنيرمضان دنة  ر
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 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 «ىلا ىليل  ا احلسني»قولب: (: 1/309) اوجا  فاب  حض  

ب وأو  ي: ا ا ىليل  ا  يب طالب املعروف  زحا العا دحا 

 فضل التا عني ما  أل  اتب و ىل مهم. قال الزأري: ما ر حت 

قرشا ا  فضل منب. مات دنة ثالث وتسعني ىلس الص اح. و  وه 

وادتشهد  × حفظ ىلا النءيورحيااتبب  × احلسني دءط النءي

 .ولب دت وخسون دنة بحو  ىلاشورا  دنة إحدى ودتني

 ىلءد الوأابأذه أي العقادة التي ر ى اإلما  حممد  ا 

ومعرفة  × ىل اهاب وأي حب ال  ات ردول اهللو حفاده   نا ه 

  حقهمب وإازاهلم منازهلم التي  ازهلم اهلل وردولب إحاأا.
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 دينة وأهل البيت عليهم السالمالسنة.. خمرجها أهل امل
 

يف فتح  الرمحا  ا حسا ال الشاخ  الشاخ ىلءدقل حن

 ([1/429]حتقاق: د. الولاد  ا ىلءد الرمحا ال فرحان ط. دار الصماعي )املجاد 

جناب التوحاد  ×  اب ما جا  يف محاحة املصلفىىلند رشحب لال)

ا لشاخ اإلدال  ا ا ودده كل طرحق حو ل إىل الرشك(  كالم 

ا لب فاقول:  : فااظر أذه السنة قال شاخ اإلدال  تاماة مقر 

نة و أل الءات الذحا هلم ما ردول حكاف خمرجها ما  أل املد

يهنم إىل ذلك  حوج ما  ؛قرب النسب وقرب الدار × اهلل

 .غريأمب فكااوا لب  ضءط.اأال

 ما ايدام  والصفات  اب ما ج د شائ اقال يف و

مري املؤمنني   و احلسا ىليل  ا  يب ىليل: أو  : (2/674)

  .طالبب و حد اخل فا  الراشدحا

حنقل ىلا ب اأو  حد  حفاد الشاخ حممد  ا ىلءد الوأابهف

ا لب  ن  أل الءات  قرهبم ما النءي  اسء ا  ×شاخ اإلدال  مقر 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
اب أم خمرج السنةب وأم هلا  ضءطب و حرى  ن ىليل  ا  يب ودار 

املهدحنيب وحرى  اب ما  دءق  حد اخل فا  الراشدحا  ؛طالب

ب × السا قنيب وما ذلك إال ملعرفتب   ق ال  ات ردول اهلل
يف  × وتعظام قدرأم؛ واتءاىلب ملا  مر اهلل  ب يف كتا بب وردولب

 دنتب.
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 صح يف فضائل أهل البيت أحاديث كثرية
 

والشاخ محد  ا  ىلءد الوأابقال   نا  اإلما  حممد  ا 

 لسؤال ىلام ورد يف فضائل  أل  ات النءيو ما ا :اارص املعمر

؟ فنقول: قد  ح يف فضائل  أل الءات  حادحث كثرية؛ و ما ×

كثري ما ايحادحث التي حروهيا ما  ناف يف فضائل  أل الءاتب 

 . وفاام  ح يف ذلك كفاحة بفأكثرأا ال حص  ب احلفاظ

 (1/208 :الدرر السناة)
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 

 راشدين املهدينيعلي رضي اهلل عنه رابع اخللفاء ال
 

مسألة حول اهلجرة فكان  (1)دئل الشاخ د اامن  ا د امن

فقد ىلاب ىلس  بوما ىلاب ذلك  و  اكره... ما جوا ب:

ا  مري املؤمنني ىليل  ا  يب  ب×    اب ردول اهلل خصو  

: )ىل اكم  سنتي ودنة اخل فا  × وقد قال بطالب 

ىل اها متسكوا هبا وىلضوا  بالراشدحا املهدحني ما  عدي

وكل  بوإحاكم وحمدثات ايمور؛ فإن كل حمدثة  دىلة ب النواجذ

 برا ع اخل فا  الراشدحا املهدحني  دىلة ضاللة( وىليل 

فما  ب ن اتمسك  سنتهم وأدهيم × الذحا  مراا ردول اهلل

 بفقد  خلأ و ضاع اصاءب ما الع م ب اكر ما ذكرااه وىلا ب

 .(1/59 :الدرر السناة) ف ما ال ىل م لب  بوتك َّ 

الكرحم  السال  ال ىلءد ]حتقاق: ىلءد وجا  يف كتا ب الضاا  الشارق

حتت حدحث ادتسقا  ىلمر  (552)ص: أال[1412ط: دار العا مة 

وملا مات ...: قولب × ىلم النءي  دىلا  العءاس  

                                                 
تالويف ىلالا   بما  الد ىلسري جنالوب اجلزحالرة العر االة بأو العالمة الفهامة شاىلر الدىلوة( 1) 

 (.أال1349)
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تود وا  دىلا  العءاسب وادتسقوا  بب وهلذا قال  × النءي 

والدحاب وايفضل  ن  الفقها : حست ب االدتسقا   أأل اخلري

 .× حكواوا ما  أل  ات النءي
]حتقاق: حممد وجا  يف كتا ب احلجج الواض ة اإلدالماة 

( ىلند كالمب ىلس 312)ص: أال[1420الفوزان ط: مكتءة الرشد 

( 2408ل  اتي( الذي رواه مس م )حدحث ) ذكركم اهلل يف  أ

فاب احلض ىلس حمءتهم ]حعني  أل الءات[ ...:  بلوق

 ... إلخ.واالهتمب ومعرفة حقوقهموم

م مدى حب  تءاع  َ ففي أذه النصوص املءاركة حءني أذا العَ 

والتي أي امتداد ملنهج الس ف الصالح -أذه الدىلوة املءاركة 

ب فهو حستنكر وحشنع ىلس يأل الءات  - أل السنة واجلامىلة

ما حنكر دنة اخل افة الراشد املهدي ىليل  ا  يب طالبب وحءني 

ر أذا الصناع  قولب: )فقد  خلأ و ضاع اصاءب ما الع مب خل

ف ما ال ىل م لب(ب كذلك ما تضمنب كالمب حول مسألة وتك ا 

  ومعرفة فض هم.. االدتسقا  ما تعظام آلل الءات 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 حمبة أهل البيت عليهم السالم واجبة من وجوه
 

الرمحا  ا اارص  /ىلءدىلالمة القصام  الفهامةقال الشاخ  

التنءاهات ال لافة فاام احتوت ىل اب  يف كتا ب   ا دعديا

 بىلند رشح( 121:ص)العقادة الوادلاة ما املءاحث املنافة 

كال  شاخ اإلدال  ا ا تاماة يف موقف  أل السنة واجلامىلة ما ل

 :قال ب× ال  ات النءي

: واجءة ما وجوهب منها × ...فم ءة  أل  ات النءي

ملا متازوا  ب ما قرب  :هاوفض همب ودوا قهم. ومن إلدالمهمب

ب وملا ب فابورغا  بملا حث ىل اب :ومنها .ب واتصال اسءب× النءي

 . × يف ذلك ما ىلالمة حمءة الردول

 فاب  ن حمءة فااظر إىل كال  أذا العالمة امل ققب والذي  نيا 

واجءة ما وجوهب ولاس ما وجب واحدب  ×  أل  ات النءي

  وأذا حدل ىلس ىلظم امل ءة وردوخها.
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 زيادة على غريهم من املسلمنيأهل البيت  حبجيب َأن ُي

 يف اجلز  ايول   راأامإقال الشاخ العالمة حممد  ا 

)فضل َ أل الءاتب واالىلتدال يف (: 254)ص: فتاواهما 

 .حمءتهم(

فضا ة َ أل الءات مع ومةب وايَدلة ىلس ما هلم ما املازة  -

ت وقرا ة النءي مع ومةب ىلس ما دواأم ما َ جل َ هنم ما الءا

 .«فاجب َ ن حيءوا زحادة ىلس غريأم ما املس مني

أذه أي ىلقادة  حد  حفاد الشاخ حممد  ا ىلءد الوأاب 

ءوا زحادة ىلس جيب َ ن حُي  :املعارصحا رمحهم اهلل  مجعنيب وأي  اب

 .غريأم ما املس مني

 بـ)السيد( أو )بالشريف(: آل بيت النبوة تسمية من ينتسب إىل
حكثر وحنترش يف كال  اإلما  العالمة حممد  ا إ راأام ال 

الشاخ تسماة ما حنتسب إىل ال  ات النءوة  ال)الساد(  و 

ا ما أذه املواضع التي  ط ق فاها  )الرشحف( وقد اق ت  عض 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
أذحا الو فني ما كتا ب جمموع الفتاوى؛ وأي تءني ىلظاَم 

 هلم: ب ووافَر حمءتبإجالل أذا اإلما  يأل الءات 

والصالة والسال  ىلس ما ال اءي  احلمد هلل: »قال 

 : عده

و عد: فقد دألني الرشحف اارص  ا  امل ىلا السامح 

لواقع يف حم تهم احلز  ما قراحا  إقامة اجلمعة يف مسجدأم ا

 .([3/32) جمموع فتاوى وردائل الشاخ حممد  ا إ راأام] «....ااةر

ا:   بىلءاس مالكي فضا ة الشاخالساد و»..وقال  حض 

وفضا ة الشاخ حممد احلركان رئاس امل كمة الكربى  جدةب 

 مشاركة حممد  ا الدن مدحر اإلاشا ات احلكوماةب وحممد 

اجب واملهنددني الفناني طارق قزازب واملع م حسني ىلجال الح 

 ...«.حول توداع امللاف باف وطب قرميلالشو

 ([5/13) جمموع فتاوى وردائل الشاخ حممد  ا إ راأام]

ما حممد  ا إ راأام إىل حرضات    اب »وقال: 

الفضا ة املشاحخ الكرا : الشاخ ىلءداهلل  ا جارس رئاس أائة 

التمااز  مكةب الشاخ د اامن  ا ىلءاد رئاس امل كمة الكربى 



 

 وموقفهم من آل البيت عليهم السالم 71

 مكةب الشاخ الساد ىل وي ىلءاس مالكي املدرس  املسجد  

از  مكة احلرا ب الشاخ ىلءدالعزحز  ا فوزان ىلضو أائة التما

 امل رتمني: املكرمة 

 «.. و عد:....السال  ىل اكم ورمحة اهلل و ركاتب

 ([5/172) جمموع فتاوى وردائل الشاخ حممد  ا إ راأام]

ما حممد  ا إ راأام إىل املكر  »وقال ىل اب رمحة اهلل: 

 :مب اهللد ا . . ا ىلءد الكرحم الراج ي الرشحف مكر 

 :و عد ..السال  ىل اكم ورمحة اهلل و ركاتب

فقد جرى االطالع ىلس ادتفتائك املوجب إلانا منك 

 «... خصوص ا نتكب ودؤالك ىلا زواجها ما غري ايرشاف

 ([10/121) جمموع فتاوى وردائل الشاخ حممد  ا إ راأام]

 راأام إىل حرضة املكر  الساد ىليل إما حممد  ا »وقال: 

 :الءار امل رت 

 و عد:. .السال  ىل اكم ورمحة اهلل و ركاتب

فقد و ل إلانا كتا ك الذي تستفتي  ب ىلا الر اط املوقوف 

 ...«.ىلس السادة الع وحة  موجب رشط الواقف املرفقة  ورتب

 ([9/74) جمموع فتاوى وردائل الشاخ حممد  ا إ راأام]
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
و االطالع ىلس  كي الوقفاة الصادرحا ما »وقال: 

قم ور( 20/1/1331)يف  (31)امل كمة الكربى  مكة  رقم 

املتضما  وهلام  ن الساد ىلءداهلل  (19/12/1331)يف  (128)

االد اغ  هن ىلس  وقاف الر اط  ى  أن  خاه حممد تويف وكان ااظر 

دامىلال الكائنة  مكة  م  ة إوقف الرشحفة لءا ب  نت الس لان 

ب وكامل ةوكامل الدار الكائنة  م  ة الشاماة  خط دوحقب جااد

 وقفهام د لان امل رب احلساب وذكر  بالدار الكائنة  شعب ىلامر

 ...«.ذكر إىل اخر ما بمرصف الوقف ورشوطب

 ([9/42) جمموع فتاوى وردائل الشاخ حممد  ا إ راأام]

ما حممد  ا إ راأام إىل حرضة املكر  ايدتاذ »وقال: 

 :الساد ىل وي مالكي. امل رت 

 و عد:  .السال  ىل اكم ورمحة اهلل و ركاتب.

 (29/75)كتا كم الكرحم املؤرخ يف ثم إاب و ل إيل 

عت و رفقب النسخة ما املجموع الذي  لفب فضا تكمب وقد اط 

 ك مة )الت ذحر ما التءشري( يف  نىل اب وقر اا منب   ثكم املعنو

وقد وجدااه  حسا يش  جزاكم اهلل  (75و74و173)  افة 
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ن شا  اهلل إىل قرا ة املجموع ك بب إا ووفقكمب ودنعود خري   

ه إن شا  اهلل  افع يش  ل مجموعب وفقنا اهلل وإحاكم ملا دجودن

فاب مرضاتبب وجع نا وإحاكم أداة مهتدحاب والسال  ىل اكم 

 «. أال(1/2/1375يف  1411ورمحة اهلل.)ص/  

 ([.121-13/120) إ راأام جمموع فتاوى وردائل الشاخ حممد  ا]

  ن حقول: إن الشاخ   عد أذا منصفحستلاع فهل 

 . د الوأاب و تءاىلب حء ضون ال الءات حممد  ا ىلء
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 فضيلة علي رضي اهلل عنه وزيادة منقبته
 

يف حاشاتب  الرمحا  ا قادم النجدي  قال العالمة ىلءد

يف مسألة حترحم الزكاة ىلس  ني  (3/330: الروض املر ع)ىلس 

 وداخ " كوهنا  × ... وىل  ب:(4. يف احلاشاة رقم ).أاشم

وموالاهم فقط  ب وال  ني أاشمب× ف رمت ىل اب "الناس

 .لرشفهم

( حتت 61:ص حاشاتب ىلس كتاب التوحاد)يف  وقال  

ا رجال   حيب اهلل وردولبب وحيءب اهلل  حدحث: )يىللني الراحة غد 

وردولبب حفتح اهلل ىلس حدحب. فءات الناس حدوكون لا تهم  هيم 

ك هم حرجو  ن  × حعلاأا. ف ام   ء وا غدوا ىلس ردول اهلل

 حعلاأا. فقال:  حا ىليل  ا  يب طالب؟( 

 ؛ب وزحادة منقءتب.. وفاب فضا ة ىليل :قال  

لكا  :.. إىل  ن قال.لب  ذلك  خصو ب × لشهادة ردول اهلل

 أذا احلدحث ما  حسا ما حيتج  ب ىلس النوا بب الذحا ال
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 .لخإ.. .حتولوابب  و حكفروابب  و حفسقواب كاخلوارج 

و تءاىلب ما  ىلءد الوأابحممد  ا أذه أي ىلقادة الشاخ 

 عده والتي أي ىلقادة  أل السنة واجلامىلة قاطءةب وأو  ن كل 

  فهو اا ءي مءتدع. ما مل حتولا ىل ا ا 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 فاطمة عليها السالم ممن َكُمل من النساء 
 سيدة نساء أهل اجلنةوهي 

 

 تءشري الردول (3/235: فتاوى ال جنة الدائمة)يف جا  

 دادة اسا   أل اجلنة.  أهنا فاطمة  ×

الكامل ما ... :(7/402: فتاوى ومقاالت ا ا  از)ويف 

ملا ثءت  ؛أو  كم همب و فض هم × االرجال كثريب ولكا حممد  

ومل حكمل ما  بل ما الرجال كثريمُ كَ ) اب قال:  × ىلا النءي

زوجة  يحعن -النسا  إال مرحم ا نة ىلمران واداة ا نة مزاحم 

ىلس النسا  كفضل الثرحد ىلس دائر  وفضل ىلائشة - فرىلون

  ما حدل ىلس  ن خدجية  نت خوح د × وثءت ىلنب (اللعا 

ثءت  × مما كمل ما النسا ب وأكذا فاطمة ا نتب ×     والده

  هنا دادة اسا   أل اجلنةب فهؤال  اخلمس أاَّ  × ىلنب

  .امجاع   الكامالت ما النسا  ريض اهلل ىلنهاَّ 

 ىلءد الوأابحا هبا  تءاع اإلما  حممد  ا أذه أي العقادة التي حد
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 والتي حرصح هبا  كا ر ىل امئهمب وأي  ن فاطمة الزأرا   

 مما كُمل ما النسا ب و هنا دادة اسا  العاملني يف اجلنة.
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه من أفضل املهديني
 

يف  اهلل التوجيري النجدي  قال الشاخ محود  ا ىلءد

(: 17ص: :يثر ىلس ما  اكر املهدي املنتظرجاج  ااالحت)كتا ب 

مجاع: فهو إمجاع  أل السنة واجلامىلة ىلس تسماة  يب و ما اإل...

.. . اخل فا  الراشدحا املهدحني  كر وىلمر وىلثامن وىليل 

 .إلخ

ولاع م  ن  فضل املهدحني  عد ردول (: 113وقال )ص:

حني  عده   و  كر اءي اهلل ىلاسى ا ا مرحمب و فضل املهد × اهلل

 .وىلمر وىلثامن وىليل 

فأأل السنة.. حتولون مجاع  (: 709وقال كذلك )ص:

املؤمننيب وحعرفون قدر الص ا ة وفض همب وحرىلون حقوقهم 

وحقوق  أل الءاتب وال حرضون  ام فع ب املختار  ا  يب ىلءاد 

 .وغريه ما الكذا نيب وال ما فع ب احلجاج وغريه ما الظاملني
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 وأتباعه كلهم حيبون  عبد الوهابخ حممد بن الشي

 آل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
 ويتقربون إىل اهلل مبحبتهم

 

  :  ا  ازاالعزحز  دئل دامحة اإلما  ىلءد

و هنا ب أل   اح  ن الوأا اة تنا ب ال الءات العدا  

أا اة؟ وملاذا وما حقاقة الدىلوة الو ؟تنتقص ما داد اخل ق

 ذا الشكل؟حتارب هب

و تءاىلب الذحا اارصوا  الشاخ حممد فكان مما قال: 

الذحا داروا ىلس  × دىلوتبب ك هم حيءون  أل  ات ردول اهلل

هنجب ىل اب الصالة والسال ب وحعرفون فض همب وحتقر ون إىل اهلل 

دء ااب  م ءتهم والدىلا  هلم  امل فرة والرمحة والرضاب 

و  نائبب وكاخل افة  × هللاملل ب ىلم ردول ا كالعءاس  ا ىلءد

ب و  نائب احلسا واحلسني الرا ع الراشد ىليل  ا  يب طالب 

ب وما دار ىلس هنجهم ما  أل الءات يف توحاد وحممد 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
ما  دئ ة   افة املس مونب  إمال  ] .اهلل وطاىلتبب وتعظام رشحعتب

 . [(أال12/3/1417) العزحز  ا  از يف دامحة اإلما  ىلءد

: مفهو  ايحادحث املتع قة  الفتالب )وقال يف ردالة 

 بوما أذا الءاب ما جرى  ني ىليل ومعاوحة »: (7/363

 بفإن املصاب ىلند  أل السنة أو ىليل وأو جمتهد ولب  جران

ومعاوحة وما معب خملئون و  اة ىل اب لكنهم جمتهدون طالءون 

 «.هم  جر واحد ريض اهلل ىلا اجلماعف  بل  ق

الو اة  كتاب اهلل القران ) :وانلب  عن يف ردالة وقال 

 :(9/14: الكرحم

إين ) :ل ناس حو  ىلرفة يف حجة الوداع × وقال النءي...»

 × وحقول (كتاب اهلل :تارك فاكم ما لا تض وا إن اىلتصمتم  ب
 وهلام كتاب اهلل فاب اهلدى والنور  :إين تارك فاكم ثق ني): ا حض  

 ذكركم  بو أل  اتي :ثم قال .فخذوا  كتاب اهلل وادتمسكوا  ب

حعني هبم زوجاتب وقرا اتب ما  ني أاشمب حذكر  (اهلل يف  أل  اتي

الناس  اهلل يف  أل  اتب  أن حرفقوا هبمب و ن حيسنوا إلاهمب 
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وحكفوا ايذى ىلنهمب وحو وأم  احلقب وحعلوأم حقوقهم ما  

الصالة  ب لرشحعتب ىل اداموا مستقامني ىلس دحنب متءعني

 «.والسال 

 :(291-9/290 :متنوىلة جمموع فتاوى ومقاالت: )وجا  يف

وذلك لكواب  «داالد فالن»: تكثالر ىلنالداا املناداة  ك مالة س

 ب إىل  دالر معانة أالل حصالح أالذا؟حرجالع يف النس

ين ك مة )الساد( تل ق ىلس  ؛إذا ىلرف هبذا فال  أس»ج: 

رئاس القو ب وىلس الفقابب والعاملب وىلس ما كان ما ذرحة فاطمة 

ما  والد احلسا واحلسنيب كل أذا ا لالح  ني الناس 

 "دادة"ب تسمي رؤدا  القءائل والكربا  معروف. وكاات العر

ملا دأل  عض  × ومث ام قال النءي "داد  ني فالنب فالن"

 :دادكم حا  ني فالن  يما دادكم حا  ني فالن؟ ما  :العرب

 .ما رئاسكم

عل اهلل  ن ول بإن ا ني أذا داد) :يف احلسا × وقال

 «.لخإ... (ب  ني فئتني ىلظامتني ما املس منيحص ح  
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
أذه أي ىلقادة الشاخ حممد  ا ىلءد الوأاب التي اىلتقدأا 

وارشأا يف كتءبب والتي ادتقاأا ما كتاب اهلل دء اابب ودنة 

ب وقد دار ىل اها مجاع  تءاىلب وحمءاب ما  عدهب فها أو × ردولب

:  العرص حرصح هبذه العقادة اإما  أذ  كل وضوح و اان قائال 

و تءاىلب الذحا اارصوا دىلوتبب ك هم حيءون  الشاخ حممد »

الذحا داروا ىلس هنجب ىل اب الصالة  ×  أل  ات ردول اهلل

والسال ب وحعرفون فض همب وحتقر ون إىل اهلل دء ااب  م ءتهم 

 «.والدىلا  هلم  امل فرة والرمحة والرضا
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 من أصول أهل السنة واجلماعة

 وسلموآله اهلل عليه  ىنهم حيبون آل بيت رسول اهلل صلأ
 

الثالث ما يف املج د ] قال العالمة الشاخ حممد  ا ىلثامني 

... فأما الساد يف النسب فالظاأر  ن املراد : ([469)دؤال ى الفتاو

 – ب وأم  والد فاطمة ×  ب ما كان ما اسل ردول اهلل

ر ام حراد لرشحفب ووكذلك ا - ذرحتها ما  نني و نات : ي

 . ... الرشحف ما كان أاشما ا

  :× ال  ات النءي: (4/307 :ىالفتاوجمموع ) وقال 
زوجاتب وكل ما حتر  ىل اب الزكاة ما  قار ب  × ال  ات النءي

والواجب ا وأم  باملؤمنني كآل ىليل وجعفر والعءاس وا وأم

 ما  إلحامهنم  اهلل ولقرا تهم ؛امل ءة والتوقري واالحرتا 

حاث  × ولتنفاذ الو اة التي ىلهد هبا ردول اهلل ب× النءي

 ؛وين ذلك ما كامل اإلحامن ( ذكركم اهلل يف  أل  اتي)قال: 

 .(واهلل ال حؤمنون حتى حيءوكم هلل ولقرا تي): × لقولب
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
-5/78 :جمموع الفتاوى)ملعة االىلتقاد قال كذلك يف رشح و

دون املهدحون الذحا قال وأؤال  اير عة أم اخل فا  الراش: (79

: )ىل اكم  سنتيب ودنة اخل فا  الراشدحا ما × فاهم النءي

  عديب ىلضوا ىل اها  النواجذ(.

اوقال فاها  ومما شهد لب  :(81-5/80جمموع الفتاوى: )  حض 

  اجلنة احلساب واحلسنيب وثا ت  ا قاس. × النءي

. (احلسا واحلسني دادا شءاب  أل اجلنة): × قال النءي

 حسا   اح. اه الرتمذيب وقال:رو

إاك لست ما  أل النارب )يف ثا ت  ا قاس:  × قالو

 . رواه الءخاري.(ولكنك ما  أل اجلنة

وأو  مري املؤمنني  بورحيااتب ب× فاحلسا دءط ردول اهلل

 (3رمضان دنة 15)ولد يف  با ا  مري املؤمنني ىليل  ا  يب طالب

 .(50)اع ايول دنة ومات يف املدحنة ودفا يف الءقاع يف ر 

وأو ا ا ىليل  ا  بورحيااتب × واحلسني دءط ردول اهلل

وقتل يف كر ال  يف  (أال4)ولد يف شعءان دنة  ب يب طالب 

 ....(أال61حمر  دنة  10)
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 :]ط: ايوىل. دار الثرحا[( 588)ص: وقال يف رشح الوادلاة 

ىلس حمءة أؤال  الص ا ةب واثني ىل اهم  Qفن ا اشهد اهلل 

لسنتنا  ام حست قونب وارب  ما طرحقني ضالني: طرحق  أ

الروافض الذحا حسءون الص ا ة وح  ون يف ال الءاتب وما 

ل الءات  ن آل ىراطرحق النوا ب الذحا حء ضون ال الءاتب و

إذا كااوا   ا ة ثالثة حقوق: حق الص ا ةب وحق اإلحامنب 

  . × وحق القرا ة ما ردول اهلل

وحيءون  أل  ات " :لقول املصنف ىلند رشحبوقال فاها 

 ي: وما   ول  أل : (610-608)ص: "… × ردول اهلل

 مب حيءوهن× السنة واجلامىلة  هنم حيءون ال  ات ردول اهلل

ب وال حكرأوهنم × يمرحا: لإلحامنب ول قرا ة ما ردول اهلل

ا  .  د 

اء ض   ا  كر  ىحت  ب ىل ا ااوىلس أذا فال حمكا  ن 

مع  اب  بكر وىلمر  ىلدا  لعيل  ا  يب طالب  ا   نوىلمرب وكأ

  ىلس املنرب.ام اب كان حثني ىل اه تواتر النقل ىلا ىليل 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 × شهد اهلل ىلس حمءة ال  ات ردول اهللفن ا اقول: إانا اُ 

 ..وقرا تبب ا ءهم مل ءة اهلل وردولب.

ا" إلاب  ن  عض قرحش  ىل عءاس ىلمب وقد اشتك وقال  حض 

 ىلذي افيس  اده ال حؤمنون حتوا)جيفو  ني أاشم فقال: 

 ."ي(حيءوكم هلل ولقرا ت

حيءوكم  ىال حتم إحامهنمب حت :حؤمنونب  ي ال  هنم ×  قسم

ين الواجب  ؛امل ءة حشاركهم فاها غريأم ما املؤمنني ههللب وأذ

 :"ولقرا تي"ىلس كل إاسان  ن حيب كل مؤما هللب لكا قال: 

ال الءات قرا ة النءي  فهذا حب زائد ىلس امل ءة هللب وخيتص  ب

 ...ىل اب الصالة والسال 

ل الءات:  هنم فعقادة  أل السنة واجلامىلة  النسءة آل 

يف  × لردولاحيءوهنم وحتولوهنمب وحيفظون فاهم و اة 
التذكري هبمب وال حنزلوهنم فوق منزلتهمب  ل حتربؤون مما ح  و 

 "....حد ايلوأاة حو  وأم إىل ىفاهمب حت

: (5/204 :جمموع الفتاوى)  أل السنة واجلامىلة جاوقال يف منه

ا  أل السنة واجلامىلة حقولون: إن  عض الص ا ة  ...كذلك  حض 
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لب مزحة لاست ل ريأم فاجب  ن انزهلم يف منازهلمب فإذا كان  

الص ايب ما ال  ات الردول ىل اب الصالة والسال  كعيل  ا  يب 

نا ا ءب  كثر طالبب ومحزةب والعءاسب وا ا ىلءاس وغريأم فإا

ما غريه ما حاث قر ب ما الردول ىل اب الصالة والسال ب ال 

 ..ىلس دءال اإلطالق.

و أل السنة واجلامىلة يف ال الءات ال ح  ون غ و إىل  ن قال: 

الروافضب وال حنصءون العداوة هلم اصب النوا بب ولكنهم 

ودط  ني طرفنيب حعرفون هلم حقهم  قرا تهم ما الردول ىل اب 

  .ة والسال ب ولكنهم ال حتجاوزون هبم منزلتهمالصال

ىلند رشح الءات رقم  يف رشح السفارحناة وقال 

لكوهنم ؛ ..ا ا ا ب ال الءات املؤمنني منهم. :(184)

 ولكوهنم ما قرا ة الردول ىل اب الصالة والسال ب مؤمننيب

وافض هم ىلس غريأم هبذا املعنىب لكا ال اعلاهم الفضل 

حرضون هبذا  - ىلني ال الءات -وأم هلم منزلتهمباملل قب  ل انز

وأو  وكان  مري املؤمنني ىليل  ا  يب طالب  غاحة الرضاب

حقول ىلس منرب الكوفة حع ا: )خري  إما   أل الءات كان 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
  ....ايمة  عد اءاها   و  كر ثم ىلمر(أذه 

يف وقال كذلك فاها ىلند كالمب ىلس الروافض والنوا ب 

..  ما الذحا حنصءون العداوة آلل الءات .:(151)ءات رشح ال

  !!؟فما حلاعهم

 ؟!!ما حلاع ما حسب ىليل  ا  يب طالب 

  .لخإ... رون مما ذأءوا إلابكل الناس حنف

اصءوا  ب ااس  العكس  اروا اوا ب: ا حض    وقال

 بالعداوة آلل الءات وىلس ر دهم ىليل  ا  يب طالب 

ا بعااذ  اهللوجع وا حسءوهنم وح عنوهنم وال اىلتدوا يف  أؤال   حض 

  .لخإ... أؤال  وأؤال  :فاا وحل اللرفني بحق ال الءات

 وقد اشتهر ىليل  ا  يب طالب وقال حتتب كذلك: 

  . سعة ىل مب وذكائب

يف رشح اير عني النووحة حتت حدحث رقم  قال و

 × )ىلا  يب حممد احلسا  ا ىليل( دءط ردول اهلل:(11)
وأو  ب× وأو ا ا  نت ردول اهلل بوىلا   اب و مب نبريض اهلل ىل

إن ا ني أذا ) : ثنى ىل اب وقال × فإن النءي ؛ فضل احلسنني
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فأ  ح اهلل  ني  ب(وداص ح اهلل  ب  ني فئتني ما املس مني بداد 

 بحني تنازل ىلا اخلالفة ملعاوحة  ا  يب دفاان بالفئتني املتنازىلتني

  .فنال  ذلك الساادة

وتأمل  ل أذا اإلما  اقو القارئ الكرحم إىل  فااظر  هيا

وقرا تب × شهد اهلل ىلس حمءة ال  ات ردول اهللإانا اُ : يف قولب

ل ب  عد أذا دلال ىلس حمءة أل حُ وادأل افسك  صدق وجترد: 

 ىلءد الوأابوالذحا منهم الشاخ حممد  ا - أل السنة واجلامىلة 

 ؟!!يأل الءات  -و تءاىلب
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 آل بيت النيب عليهم السالم وفقههم كتاب يف فضل
  

  الرمحا  ا قادم النجدي ل شاخ حممد  ا العالمة ىلءد 

ب × كتاب مفرد يف موقف  أل السنة واجلامىلة ما ال  ات النءي
و ولااؤه( وذكر فاب  × )ال ردول اهلل ال دمب وقد و

ما  وقد خلصب  .أم وفقها بوفقههم بوفضائ هم بىلقائدأم

 .(سنة النءوحة لشاخ اإلدال  ا ا تاماة منهاج ال)كتاب 

وأذا إاام حدل ىلس ىلظام امل ءة واملواالة؛ و ادق احلب 

 .والتقدحر آلل  ات ردول اهلل 
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 أفضل أهل البيت علي وفاطمة واحلسن واحلسني 
 عليهم السالم

 

الكواشف )كتا ب يف  العزحز الس امن  ىلءد قال الشاخ

  ات ردول اهلل و أل(:700:ص: اجل اة ىلا معاين الوادلاة

الذحا حرمت ىل اهم الصدقةب وأم ال ىليل وال جعفر وال  ×

املل بب وكذلك  زواجب ما  أل  العءاس و نو احلارث  ا ىلءد

  اتب كام دل ىل اب دااق احة ايحزابب و فض هم ىليل 

وفاطمة واحلسا واحلسني الذحا  دار ىل اهم الكسا  وخصهم 

 قال الق لاين: :إىل  ن قال ... الدىلا 

 وبمن مها ملحمد سبطان اــأكرم بفاطمة البتول وبعله

 هلل در األصل والغصنان غصنان أصلهام بروضة أمحد

وحيرتموهنم  × فأأل السنة حيءون  أل  ات ردول اهلل

إلدالمهم ودءقهم و × وحكرموهنم لقرا تهم ما ردول اهلل

 ؛موغري ذلك ما فضائ ه بوحسا  الئهم يف ارصة دحا اهلل

  .لخإ ...واحرتامب × فاحرتامهم وحمءتهم والرب هبم ما توقريه



 

 
92 

 

 

 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
حرى  وأاأو  حد  تءاع الشاخ حممد  ا ىلءد الوأاب 

وجوب حمءة ال الءات واحرتامهم وإكرامهمب وىلس ر دهم 

 . فضل  أل الءات ىليل وفاطمة واحلسنني 
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 علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه
 الصحابة وأحفظهم من أعقل الناس وأحزمهم وأعلم

 

 (36-35ص:: فتاواه)اهلل  ا جربحا كام يف  ىلءدقال الشاخ 

 :]ط. املكتءة التوفاقاة[

كان ما  ىلقل الناس  ىليل  ا  يب طالب ..

و حزمهمب وقد اشتهر  الشجاىلة واإلقدا ب  ما  ول  مره فقد 

ب ايف   رهب وملا ازل الوحي كان   ري   × كان يف كفالة النءي

قءل اهلجرةب  ×  د م ما الصءاانب ثم الز  النءي فهو  ول ما

ا ىلس الدفاع ىلنب لص رهب ولكواب ىلس دحنبب وىلند  ومل حكا قادر 

خ فب فنا  ىلس  ما مكة   ءة  يب  كر  × خروج النءي

فراشبب ثم  عد اهلجرة تزوج  فاطمة فولدت لب احلسا واحلسني 

 ب وتزوج وحمسن ا و   ك ثو ب وماتت  عد موت   اها  نصف ىلا

 احعب  أل   عدأا فولد لب  والد ما غريأاب وملا قتل ىلثامن 

املدحنة  اخلالفةب وخرج ىل اب  أل الشا  ملالءني  قت ة ىلثامنب 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
وكذا خرج ىل اب  عض الص ا ة وتوجهوا ا و العراق ل ل ب 

  الثأر ما قت ة ىلثامنب ومل تتم لب اخلالفة لكثرة الفتا.

يف غزواتب إال  اب خ فب  ×  نءي ما  ىلاملب فهو  اب مالز  ل

يف غزوة تءوك ىلس  أ بب و عثب يف دنة تسع  عد  يب  كرب لاء غ 

 ايمان والتع ام ل  جاج.

 ما ىل مب وفقهب فهو ما  ىل م الص ا ة و حفظهمب ولو 

ص ىل مب لكان فاب اخلري الكثريب وكان حأخذ  النقل والدلالب خ ُ 

ا اجتهد  ر حب كام  فتى  .يف قضاة الز اة وغريأا فإن مل جيد اص 

 (]ط. دار الص ا ني[171)ص:وجا  يف رشحب ل معة االىلتقاد

 اجلناة  ×ردول اهلل لكل ما شهد لب  اجلنة اشهد و»ما حيل: 

 .«احلسا واحلسنيك

( ما حيل: 2/225: ل عقادة الوادلاة)وجا  يف رشحب 

واحلا ل  ن  أل السنة حرتضون ىلا  أل الءات وحيفظون ...

) ذكركم اهلل يف  أل  :يف أذا احلدحث ×  اة ردول اهللفاهم و

ا حيذرون ما اقص [(2408) خرجب مس م ] اتي(  ب كذلك  حض 
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د  ب النءي  يف أذا احلدحثب ملا  × العقادة واإلحامن الذي توىلا

 خربه العءاس  ن  عض قرحش جيفو  ني أاشم قال: )والذي 

] خرجب  محد يف  افيس  اده ال حؤمنوا حتى حيءوكم هلل ولقرا تي(

حعني ال حكون إحامهنم كامال  وال  ( و   ب  محد شاكر[1/207املسند )

تكمل متا عتهم إال إذا  حءوكم هللب حعني لكواكم مؤمنني  اهلل 

 .× حيءواكم لقرا ة النءي امتءعني لسنة ردولبب وكذلك  حض  
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
 

 رضي اهلل عنه  االذين حيبون علًي
 هم أهل السنة واجلماعة

 

الشاخ  الح الفوزان ىلند قول شاخ اإلدال  يف قال 

وحيءون  أل  ات »: ( ط. مكتءة املعارف[195])ص: العقادة الوادلاة

 × وحتولوهنم وحيفظون فاهم و اة ردول اهلل × ردول اهلل
  «.حاث قال حو  غدحر خم: ) ذكركم اهلل يف  أل  اتي(

 يف أذا مكااة  أل الءات  نيا الشاخ قال حفظب اهلل: 

 .× ىلند  أل السنة واجلامىلةب و هنم حيءون  أل  ات ردول اهلل
الذحا حرمت ىل اهم  × أم ال النءي « أل الءات»

الصدقةب وأم ال ىليل وال جعفر وال ىلقال وال العءاس و نو 

و ناتب ما  أل  اتب  × املل بب و زواج النءي احلارث  ا ىلءد

 كام قال تعاىل:        9   9   

  79  [33:ايحزاب]. 

فأأل السنة حيءوهنم وحيرتموهنم وحكرموهنم؛ ين ذلك ما 
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 وإكرامبب وين اهلل وردولب قد  مرا  ذلكب  × احرتا  النءي 

  3قال تعاىل:              9    9  

 .[23:رىالشو]

 -منها ما ذكره الشاخ  -السنة  ذلك ما وجا ت اصوص 

وذلك إذا كااوا متءعني ل سنة مستقامني ىلس امل ة كام كان ىل اب 

د فهم كالعءاس و ناب وىليل و ناب.  ما ما خالف السنة ومل 

 حستقم ىلس الدحا فإاب ال جتوز حمءتب ولو كان ما  أل الءات.

مب ما الوالحة  فتح الواو حيءوهن : ي «وحتولوهنم» :وقولب

 « × وحيفظون فاهم و اة ردول اهلل»وأي امل ءةب وقولب: 
ال دحر  «حاث قال حو  غدحر خم»حعم ون هبا وحلءقوهنا  : ي

 بأنا جممع السال )وخم( قال: ادم رجل اسب ال دحر إلاب

الشجر امل تفب ُاسب ال دحر إلاها ياب  :وقال: أو ال اظةب  ي

 فاها.واقع 

يف ىلودتب  × ال دحر كان يف طرحق املدحنة مر  ب النءيوأذا 

فكان ما خلءتب ما ذكره الشاخ  بما حجة الوداع وخلب فاب
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
) ذكركم اهلل يف  أل  اتي(  ي:  ذكركم ما  مر اهلل  ب يف حق  أل 

  اتي ما احرتامهم وإكرامهم والقاا    قهم.

ا ل عءاس ىلمب» املل ب  ا  س  ا ىلءدأو العءا «وقال  حض 

 ن » خربه  ام حكره  : ي «وقد اشتكى إلاب»مناف  أاشم  ا ىلءد

 النءي : ي «فقال»اجلفا  ترك الرب والص ة  « عض قرحش جيفوه

 :)ال حؤمنون(  ي × : )والذي افيس  اده( أذا قسم منب×

: كم هلل ولقرا تي(  ياإلحامن الكامل الواجب )حتى حيءو

 يمرحا:

 م ما  ولاائب.: التقرب إىل اهلل  ذلك؛ يهناألول

ب ويف ذلك إرضا  لب وإكرا  × : لكوهنم قرا ة النءيالثاين

مءان ا فضل  ني أاشم الذحا أم قرا تب: )إن  × النءي «وقال» لب.

اختارب والصفوة اخلاار ) ني إدامىلال( ا ا  :اهلل ا لفى(  ي

)وا لفى ما  ني إدامىلال كنااة( ادم  إ راأام اخل ال 

ا( وأ  وأم كنااة   بقءا ة  ما خزحمة )وا لفى ما كنااة قرحش 

 نو  م والد مرض  ا كنااة )وا لفى ما قرحش  ني أاشم( وأ

أاشم  ا ىلءد مناف )وا لفاين ما  ني أاشم( فهو حممد  ا 
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املل ب  ا أاشم  ا ىلءد مناف  ا قيص  ا  اهلل  ا ىلءد ىلءد 

كالب  ا مرة  ا كعب  ا لؤي  ا غالب  ا فهر  ا مالك  ا 

كنااة  ا خزحمة  ا مدركة  ا إلااس  ا مرض  ا ازار النرض  ا 

  ا معد  ا ىلداان.ا

 ن فاب دلاال  ىلس فضل العربب و ن  :والشاأد ما احلدحث

ا  فضل العربب و ن  ني أاشم  فضل قرحشب و ن الردول  قرحش 

اب و فض هم اسء اب  ×  فضل  ني أاشمب فهو  فضل اخل ق افس 

 . ×  ة الردولوفاب فضل  ني أاشم الذحا أم قرا
وقال حفظب اهلل يف تقدحمب لكتاب )شاخ اإلدال  ا ا تاماة 

و ن الذحا حيءون ...( ط: دار الوطا[: 5( ])ص:امل حكا اا ءا  

أم  أل السنة واجلامىلةب الذحا حعتربواب را ع اخل فا    اىل ا  

الراشدحا و حد السا قني ايولني املهاجرحاب و حد العرشة 

 . ..املءرشحا  اجلنة.

ىلند  اان املراد ما ( 1/335: الفتاوى)وقال حفظب اهلل يف 

  قولب تعاىل:  3            9    9  

 :[23:الشورى]
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
ب و ن معنى × املراد  القر ى  أل  اتبن  القول الثالث: » 

 اتب و ن  ط ب ما ايمة  ن حيءوا  أل × ذلك  ن النءي

حوقروأمب وأذا حق؛ فإن  أل  ات النءوة الصاحلني منهم 

واملستقامني ىلس دحا اهلل هلم حق جتب مراىلاتب  مودهتم 

 . واحرتامهم وتوقريأم  مقتىض الرشحعة اإلدالماة

( ]ط. دار 227ص:: تع اقب املخترص ىلس الل اوحة)وقال يف 

ب × ردول اهللفهذا موقف املس مني ما   ا ة ...: العا مة[
ا  حست فرون هلمب وحسألون اهلل  ن ال جيعل يف ق وهبم   ض 

ل ص ا ةب وكذلك ال  ات الردولب ف هم حق القرا ة وحق 

اإلحامنب ومذأب  أل السنة واجلامىلة: مواالة  أل  ات النءي 

 ىل اب الصالة والسال . 

و ما النوا ب: فاوالون الص ا ةب وحء ضون  ات النءي 

والسال ب ولذلك دموا  النوا ب؛ لنصءهم ىل اب الصالة 

 . العداوة يأل  ات النءي ىل اب الصالة والسال 

و ول  أل الءات أم »: (235)ص: وقال فاها كذلك
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؛ قال تعاىل: ×  زواج النءي          9  

 9     79            [33:ايحزاب] ب أذا

 خلاب هلا. 

فأول ما حدخل يف  أل الءات: زوجاتبب ثم قرا تب ىل اب 

الصالة والسال ب وأم ال العءاس وال  يب طالبب وال احلارث 

 . ا ىلءد املل با

 رشحب ل معة االىلتقاد ال ا قدامة )يف  حفظب اهللقال و

ملهاجرون ا...: السال  الس اامن[ ]ط: ايوىل  إرشاف ىلءد (231ص:

  و  :حتفاض ونب فأفض هم ىلس اإلطالق اخل فا  الراشدون ا حض  

 كر وىلمر وىلثامن وىليل؛ أؤال  أم اخل فا  الراشدونب وأم 

 .ىلس اإلطالق ×  فضل   ا ة ردول اهلل

ىليل  ا  يب طالبب وأو ...(: 234)ص: ا حض   وقال

 و وزوج ا نتب فاطمة و  × اخل افة الرا عب وأو ا ا ىلم النءي

ودادا شءاب  أل اجلنة؛  × احلسا واحلسني دءلي النءي

ب وىلءادتب وىل مب وزأده وجهاده وشجاىلتب معروفة 

 . .. إلخ.معروف
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
ل  سا واحلسني  أهنام ما  × وشهد(: 239وقال )ص:

: )احلسا واحلسني دادا شءاب  أل اجلنة( ×  أل اجلنةب فقال

 . (10999 خرجب  محد يف املسند )

( ىلند ذكر   ح احلسا  ا ىليل مع 261وقال )ص:

يف خرب  × وأذا ذكره النءي...: معاوحة  ا  يب دفاان 

)إن ا ني أذا  :يف احلسا  × ما املعجزاتب حني قال

دادب وداص ح اهلل  ب  ني طائفتني ىلظامتني ما املس مني( 

ملعاوحة مصالح  ( فكان يف تنازلب 2704 خرجب الءخاري )

 . خ.. إل.ىلظامة ل مس مني

زحد  ا ىليل ما  ئمة  أل  ...(: 277-276وقال )ص:

. ما ىل ام   أل السنة وما .جعفر الصادق  ]و[.. .الءات

 . ىل ام  الس ف...

ففي أذه النصوص املتكاثرة حءني الشاخ حفظب اهلل ىلقادة 

 تم  اان و وض بب  ل   أل السنة واجلامىلة يف ال الءات 

  ن الذحا حيءون ىل ا ا وحل قها رصحية ومدوحة فاقول: )و

 أم  أل السنة واجلامىلة(.
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 ىلدا  أذه الدىلوة املءاركة  - عد كل أذا-فهل حستمر  

 !؟ رماها  أ شع التهم و شنعهاب وأي:   ض ال  ات النءوة 
 

   9      9       7 9        [ 81:اإلرسا] 
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
  

 خلامتة نسأل اهلل ُحسنهاا
 

كل كذب  ب و رجو  ن حقف هبذا الءاانإىل أنا وقف الق م

ر االذحو تءاىلب واهتا  هلذا الشاخ  ك ها ل ذب ىلا  محااهت وادخَّ

دحا اإلدال  وحفظ جناب التوحاد وإخالص العءادة هلل تعاىل 

 .وحتقاق التوحاد وحمءة  أ بب واءذ الرشك ومعاداة    ا ب

جب ادائي إىل كل مس م  ن حنأى  عق ب وفكره وإين أنا  و

ولاس ب وحت رر ما التق اد ايىلمىاملذمومةب ىلا التءعاة 

 نفسب ىلس مؤلفات وردائل أذا  الوقوفاملل وب منب  كثر ما 

 موىلرف قدرأ ونالكثري م دا  إلاهو تءاىلب الذحا الَع م 

 ...ونالكثري

ت الكرا    ب ال الءا مشاأدة هل م رمحهم اهللك امهتفإن 

ف واحرتامهم ومعرفة حقوقهم والدفاع ىلنهم والترش 

وذ   ىلدائهم ما النوا ب  ب ذكرأم وذكر فضائ هم ومناقءهم

 وغريأم.
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كشف و بالتوحادكتاب  :كتب أذا اإلما  خي دواك  

واواقض ب والقواىلد اير عةب واي ول الثالثةب الشءهات

تءب وردائ ب .. إىل اخر ك.واداب امليش إىل الصالةب اإلدال 

 ؛ب ودواك كتب  ئمة أذه الدىلوة املءاركة ما  عدهوحبوفتا

تقر ه منها ىلس كتاب اهلل تعاىل و  اح دنة اءاب ىل اب  اىلرض ما

 ؟أل ترى ما خيالف الكتاب والسنة :وااظرب الصالة والسال 

يف  ة الشاخ حممد  ا ىلءد الوأاب و  نائب و تءاىلبىلقادإن 

وما كان  × ج ىلام  وىص  ب النءيال ختر × ال  ات ردول اهلل

ىل اب الس ف الصالح ما حمءة ال الءات ومودهتم ورىلاحة 

 حقوقهم.

كل ذلك ىلس املنهج الرشىلي؛  ال تقصري كام فع ت 

وما   الةغ و كام فعل الوال ب اخلوارج النا ءة وما وافقهم

 وال اىلتقادب ف اس ما حق ال الءات ال  و فاهمب د ك دءا هم

 ىلصمتهم.وال ب قدادتهم

مرشوطة  رشوطهاب  × ورىلاحة حقوق ال  ات ردول اهلل
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 موقف

 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
وأي ادتقامتهم ىلس منهاج النءوةب  ما ما خرج ىلا احلق 

 والسءال فال حق لالب.

واهلل إاا اتقرب  :ا  قول لكل ما حنتمي يأل الءات خري  و

واسعد ىلندما اراكم متمسكني  سنة اءاكم ب إىل اهلل   ءكم

 وىل الناس ما غريكم   مل  -ال شك-و اتم ب × وأدحب

ومكاف ة كل  دىلة دخا ة ب ىلقادتب ودنتب وارشأا والدفاع ىلنها

ىل اها. و  رش اجلماع  ظهور مجع كرحم ما ط ءة الع م الس فاني 

حتصدرون الناس يف محل الدىلوة ب املنتمني اسء ا يأل الءات

و اصح  الرجوع إىل الردالة  -ازادأم اهلل توفاق  -الص ا ة 

ل دكتور  (العقادة يف  أل الءات  ني اإلفراط والتفرحط) :القامة

 امي. د اامن الس

 

 وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه

 واحلمد هلل رب العاملني
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 مُ ـــكُ ــول اهلل ُحب  ـسيـا أهل بيت ر

  رآِن أنزلهــلقا يـاهلل ف نــرٌض مــــف

 مُ كُ أنَّ  الفخـــرِ  يمِ ـمن عظ مُ فيكُ ـيك

 هــل عليكم ال صالة   ل  ــم يصـن لـم
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 حممد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية اإلمام
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