
 
 

 



به أصوات العقالء؛ إذ به يهزم األعداء، وتسود األمة، وبدونه  تاالجتماع خري ما اند
معرفة  احلق:ا على احلق؛ وأعظم الجتماع ما كان اجتماع  وخري ا فرق مشلها.ويت يذهب رحيها،

 الرب وتوحيده يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته.
 الوهاب حماولة جلمع كلمة املسلمني على احلق دعوة الشيخ حممد بن عبدوقد كان يف 

ذلك جهود ا يعجز  سبيل يف الشيخ لذ  وب   ،؛ ابلرجوع إىل منهج السلف الصاحلورأب الصدع
 ان.غرة يف جبني الزم عن وصفها البيان، فكانت
يثوبون إليها عام ا بعد عام   ،ة مهبط الوحي، ومهوى أفئدة املسلمنيوملا كانت مكة املكرم

فهي حمط أنظار العامل أمجع، وملتقى العلماء من أرجاء كانت مكانتها يف نفس الشيخ أعمق، 
، ومدى أتثريهم على دعوته سلب ا أو أمهية التواصل مع علمائها وقد أدرك الشيخ، املعمورة

 الصورة الصحيحة يقوم مبهمة إيصالجند من علماء من  لذا كان يرسل من حني آلخر ؛إجيااب  
 إلصالحية، وبيان ما فيها من احلق.لدعوة ال

وقد شهد التاريخ مواقف كثرية لعلماء الدعوة النجدية وتواصلهم املستمر مع علماء مكة 
ون؛ بدء ا من الدولة السعودية األوىل املشرفة للتباحث حول قضااي العقيدة، وعلى مرور ثالثة قر 

 حتت حكمه وسلطانه.  وانضوائهاالعزيز مكة،  وانتهاء بدخول امللك عبد
عبد العزيز بن حممد  بن عبد الوهاب واإلمام   هـ أرسل الشيخ حممد  ١١٨٤ففي عام * 

، -بطلب منه- أمحد بن سعيد إىل وايل مكة الشريف   الشيَخ عبد العزيز احلصني بن سعود
 ؛سريسل إليه طالب علمأنه ممتثل الطلب، و  :موحدة مفادهاوكتبا إىل الوايل املذكور رسالة 

فإن اجتمعوا فاحلمد هلل على ذلك، وإن اختلفوا أحضر الشريف كتبهم  ،ليجتمع بعلماء مكة
ا  يف الرسالة أن هللا قد كما بنَي   وكتب احلنابلة. صلى أخذ امليثاق على األنبياء إن أدركوا حممد 

بد من  فال بد من اإلميان به وال هللا عليه وسلم على اإلميان به ونصرته فكيف بنا اي أمته؟!
هللا  وأحق الناس بذلك وأوالهم به أهل البيت الذي بعثه ال يكفي أحدمها عن اآلخر. ،نصرته

وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى هللا عليه  منهم وشرفهم على أهل األرض،
 .(1)وسلم

                                 
غنام أن ، وذكر ابن (312ص: الوهاب، القسم اخلامس، الرسائل الشخصية ) مؤلفات الشيخ حممد بن عبدانظر: ( 1)

 .(789 /2هـ. انظر: اتريخ جند، البن غنام )1185هذه احلادثة وقعت سنة 



فلما وصل الشيخ عبد العزيز احلصنين نزل على الشريف واجتمع مع بعض علماء مكة 
 عنده، وتفاوضوا يف ثالث مسائل:

 األوىل: ما ُنسب إىل علماء جند يف مسألة التنكفري ابلعموم. 
 الثانية: هدم القباب اليت على القبور.

 الثالثة: دعاء أموات الصناحلني للشنفاعة. 
فذكر هلم الشيخ عبد العزيز أنن نسبة التكفري ابلعموم إىل علماء جند زور وهبتان. وأمنا هدم 
. وأمنا دعاء أموات  القباب اليت على القبور فهو احلقن والصنواب، وليس لدى العلماء فيه شكن

ن الشرك الصاحلني وطلب الشنفاعة منهم واالستغاثة هبم يف الننوازل فقد قرنر أئمة العلماء أننه م
الذي فعله القدماء، وال يدنعي جوازه إال ُمْلِحد أو جاهل. فأحضروا كتب احلنابلة فوجدوا أن 

 األمر على ما ذكر، واقتنعوا واعرتفوا أنن هذا دين هللا، وهو مذهب اإلمام املعظنم. 
 .(1)وانصرف عنهم الشيخ عبد العزيز مبجنال  معزنز ا

 بد العزيزغالب بن مساعد كتاًبا إىل األمري عهـ أرسل شريف مكة ١20٤ويف عام * 
عارف ا من أهل الدنين يعرنفه حقيقة هذا األمر ليكون فيه على بصرية، فأرسل إليه  أبنه يريد رجال  

، وكتب معه الشيخ حممد بن عبد الوهاب رسالة لعلم ، يف رد اء مكةالشيخ عبد العزيز احلصنين
كان خمالفوه و  عي االجتهاد.ى غري جادة العلماء، ويدَ ما أشيع عنه أنه يسب الصاحلني، وأنه عل

 . (2)رفعوا األمر إىل املشرق واملغرب، وذكروا عنه أشياء يستحي العاقل من ذكرهاقد 
إىل اإلمام عبد  بن مساعد غالبهـ، أرسل أمري مكة الشريف  ١2١١ عام يفو * 
ماء يبحث مع عل من أهل العلم ، يطلب منه أن يرسل إليه رجال  سعود حممد بن بنالعزيز 

، العزيز الشيخ محد بن انصر بن عثمان احلنبلي يف ركب مكة املشرفة، فبعث إليه اإلمام عبد
 ،مجع الشريف علماء مكة مع رفقائه إىل مكة وقضوا عمرهتم فلما وصل الشيخ محد بن انصر

                                 
 .(789-791 /2)( انظر: اتريخ جند، البن غنام 1)
(، اتريخ جند، البن غنام 40ص: الوهاب، القسم اخلامس، الرسائل الشخصية ) ( انظر: مؤلفات الشيخ حممد بن عبد2)

 .(56-58 /2) (، الدرر السنية886-887 /2)



وحضر هذه املناظرة من أهايل احلجاز اخللق الكثري واجلم  مث جرت املناظرة يف جلسات عديدة،
الغفري. ومما جرى يف جلسات املناظرة أن علماء مكة من احلنفية واملالكية والشافعية سألوا 

  فأجاهبم عن ثالث مسائل. ،الشيخ محد بن انصر عن مسائل عديدة
 :اليت وقع اجلواب عنها هي واملسائل الثالث

 ا واستغاث هبم يف تفريج الكرابت؟أو وليًّ  نبيًّاقولكم فيمن دعا  املسألة األوىل: ما
هل يكون  ،كنِ ز  ، ومل يُـ لنِ ص  حممد رسول هللا، ومل يُ  هللا إالال إله  :املسألة الثانية: من قال

 ؟مؤمن ا
 .(1)؟على القبور البناء املسألة الثالثة: هل جيوز

 يف الظهور يق وقوة احلجة والربهانفوقعت املناظرة، واحتد النقاش، وبدت مالمح التوف
على  الشيخ محد بن انصر ، حيث ظهراألعالم ملن متسك مبا كان عليه السلف والبيان

فإن  ،وليكن هذا آخر الكالم على هذه املسائل الثالث"، مث ختم كالمه بقوله: بذلك املناظرين
وإن زعمتم أن احلق خالفه فأجيبوان بعلم من  على أن هذا هو احلق فهو املطلوب، وافقتموان

كما قال تعاىل: }ف ِإْن تـ ن از ْعُتْم يف   ؛فإهنما احلاكمان بني الناس فيما تنازعوا فيه ؛الكتاب والسنة
 .[59 :]النساء و الَرُسوِل{ ش ْيٍء فـ ُردُّوُه ِإىل  اّللَِ 

ن مل تسلموا هلذه األدلة فاذكروا فإ ،وقد ذكران لكم األدلة من الكتاب والسنة وكالم األئمة
فإذا أجبتم على هذه املسائل الثالث أجبناكم عن  ،لنا جواهبا من الكتاب والسنة وكالم األئمة

 .(2)"بقية املسائل إن شاء هللا
مكة، وبسط  -رمحه هللا-هـ دخل اإلمام سعود بن عبد العزيز ١2١٨ويف عام * 

األمري على العلماء ما يطلبه من الناس ويقاتلهم عليه وعرض  .نفوذ الدولة السعودية عليها
ه وبينهم خالف له وقٌع، إال يف فهم أنه مل يكن بينوهو: إخالص التوحيد هلل تعاىل وحده؛ وعرن 

                                 
 (.15الفواكه العذاب )ص:  حتقيق مقدمة، (967-1116 /2) اتريخ جند، البن غنام ( انظر:1)
: "الفواكه العذاب يف الرد على من مل بعنوان، وقد مجعت هذه األجوبة يف كتاب (1016 /2) اتريخ جند، البن غنام (2)

 .حيكم السنة والكتاب"



 أمرين: 
أحدمها: إخالص التوحيد هلل تعاىل، ومعرفة أنواع العبادة، وأن الدعاء من مجلتها، وحتقيق 

عليه نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، واستمر دعاؤه برهة من  معىن الشرك الذي قاتل الناس
الزمان بعد النبوة إىل ذلك التوحيد وترك اإلشراك، قبل أن تفرض عليه ابقي أركان اإلسالم 

 األربعة.
والثاين: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، الذي مل يبق عندهم إال امسه، وامنحى أثره 

 ورمسه.
، وابيعوا األمري على الكتاب والسنة، فوافقوه على استح سان ما هو عليه مجلة وتفصيال 

ة، ومل يزل يرفق هبم غاية وقبل منهم، وعفا عنهم كافة، فلم حيصل على أحد منهم أدىن مشق
"لدينا أدلة ما حنن  :، ويقرر هلم حال اجتماعهم وحال انفرادهم-سيما العلماء ال- الرفق

 واملذاكرة، وبيان احلق.عليه"، ويطلب منهم املناصحة، 
كما قام األمري إبزالة مجيع ما كان يعبد ابلتعظيم واالعتقاد فيه، ورجاء النفع ودفع الضر 

  تلك البقعة املطهرة طاغوت يعبد،وغريها، حىت مل يبق يف البناايت على القبوربسببه، من 
 فاحلمد هللا على ذلك.

لماء مكة، بن حممد بن عبد الوهاب: "وكان فيمن حضر مع ع قال الشيخ عبد هللا
 بن حممد بن احلسني اإلبريقي احلضرمي مث احلباين، ومل يزل يرتدد وشاهد غالب ما صار: حسني

علينا، وجيتمع بسعود وخاصته من أهل املعرفة، ويسأل عن مسألة الشفاعة اليت جرد السيف 
مذهبنا يف أصول الدين  فأخربانه أبان قة جرم له.بسببها، من دون حياء وال خجل، لعدم ساب

مذهب أهل السنة واجلماعة، وطريقتنا طريقة السلف؛ اليت هي الطريق األسلم، بل واألعلم 
واألحكم، خالف ا ملن قال طريقة اخللف أعلم"، وأطال يف بيان العقيدة السلفية، ومن طالع هذه 

عو مذهب أبيه الذي يد م  لِ الوهاب ع   بن حممد بن عبد عبد هللا اليت كتبها الشيخ (1)الرسالة
 الناس إليه.

                                 
 : الدرر السنية يفبن قاسم يف كتابالشيخ عبد الرمحن  أودعها الوهاب عبدبن  حممد بن عبد هللا رسالة الشيخ( 1)

ابسم: "رسالة يف حكاية املباحثة مع علماء مكة يف حقيقة دعوة الشيخ حممد بن كذلك   طبعتو  األجوبة النجدية،
 .صاحل سندي حتقيق د.دراسة و  ،عبد الوهاب رمحه هللا"



ورسالة عبد هللا بن حممد بن : "-اجملمع العلمي العريب بدمشق رئيس-حممد كرد علي  قال
عبد الوهاب اليت كتبها حني فتح احلرمني الشريفني شاهدة عدل على أنه بريء من تلك 

مذهبه  قائد أبيه، وبنوا عليها تلك الزالزل والقالقل، وأناالفرتاءات اليت افرتوها على عقائده وع
 .(1)"والسلف الصاحلني عني مذهب األئمة احملدثني

وكان مع األمري سعود ابن اإلمام عبد العزيز يوم دخول مكة يف خري الدين الزركلي: "وقال 
معاين هـ(، وسأل بعض الناس عن عقيدهتم؛ فكتب رسالة اشتملت على 1218املرة األوىل )

 .(2)"دعوة أبيه، ودحض هبا ما كان يرميهم به خصومهم
 :ومما جاء يف هذه الرسالة

 د  وحنن أيض ا: يف الفروع على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، وال ننكر على من قلَ  -"
وحنوهم،  أحد األئمة األربعة دون غريهم؛ لعدم ضبط مذاهب الغري؛ كالرافضة والزيدية واإلمامية

 وال نقرهم ظاهر ا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل جنربهم على تقليد أحد األئمة األربعة.
وال نستحق مرتبة االجتهاد املطلق، وال أحد لدينا يدعيها، إال أننا يف بعض املسائل إذا  -

صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة يف غري منسوخ، وال خمصص، وال معارض أبقوى منه، 
ل به أحد األئمة األربعة: أخذان به وتركنا املذهب، كإرث اجلد واإلخوة؛ فإان نقدم اجلد وقا

 ابإلرث، وإن خالف مذهب احلنابلة.
وال نفتش على أحد يف مذهبه، وال نعرتض عليه، إال إذا اطلعنا على نص جلي خمالف  -

صالة؛ فنأمر احلنفي الملذهب أحد األئمة، وكانت املسألة مما حيصل هبا شعار ظاهر؛ كإمام 
ابحملافظة على حنو الطمأنينة يف االعتدال، واجللوس بني السجدتني؛ لوضوح  -مثال  -واملالكي 

وشتان ما بني سرار، الشافعي ابلبسملة؛ فال أنمره ابإلدليل ذلك، خبالف جهر اإلمام 
ا.الدليل أرشدانهم للنص وإن خالف املذهب، وذلك إمنا يكون  املسألتني. فإذا قوي  اندر ا جدًّ

وال مانع من االجتهاد يف بعض املسائل دون بعض، فال مناقضة لعدم دعوى االجتهاد  -
املطلق، وقد سبق مجع من أئمة املذاهب األربعة إىل اختيارات هلم يف بعض املسائل، خمالفني 

 للمذهب امللتزمني تقليد صاحبه.

                                 
 (.166ص: ( القدمي واحلديث )1)
 (.131 /4( األعالم )2)



ها لدينا: تفسري لنِ ولة املعتربة، ومن أج  نستعني على فهم كتاب هللا ابلتفاسري املتدامث إان  -
ابن جرير، وخمتصره البن كثري الشافعي، وكذا البغوي، والبيضاوي، واخلازن، واحلداد، واجلاللني، 

 وغريهم.
وعلى فهم احلديث بشروح األئمة املربزين: كالعسقالين، والقسطالين على البخاري،  -

 
ُ
 الصغري.ناوي على اجلامع والنووي على مسلم، وامل

وحنرص على كتب احلديث، خصوص ا األمهات الست وشروحها، ونعتين بسائر الكتب  -
، وفروع ا، وقواعد، وسري ا، وحنو ا، وصرف ا، ومجيع علوم األمة.  يف سائر الفنون: أصوال 

ومما حنن عليه: أان ال نرى سيب العرب، ومل نفعله، ومل نقاتل غريهم، وال نرى قتل النساء  -
 ن.والصبيا
أبان نفسر القرآن برأينا،  -سرت ا للحق، وتلبيس ا على اخللق-وأما ما يكذب به علينا  -

وأنخذ من احلديث ما وافق فهمنا، من دون مراجعة شرح، وال معول على شيخ، وأان نضع من 
س رتبة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم بقولنا: النيب رِمنة يف قربه، وعصا أحدان أنفع له منه، ولي

له شفاعة، وأن زايرته غري مندوبة، وأنه كان ال يعرف معىن ال إله إال هللا حىت أنزل عليه 
، مع كون اآلية مدنية، وأان ال نعتمد على أقوال العلماء، [19]حممد: }ف اْعل ْم أ نَُه ال  إِل ه  ِإاَل اّلَلُ{ 

مة، وأان نكفر الناس على ونتلف مؤلفات أهل املذاهب؛ لكون فيها احلق والباطل، وأان جمس
اإلطالق: أهل زماننا ومن بعد الستمائة، إال من هو على ما حنن عليه...؛ فجميع هذه 

 كان جوابنا يف كل مسألة من ذلك: اخلرافات وأشباهها ملا استفهمنا عنها من ذكر أوال  
ينا سبحانك هذا هبتان عظيم، فمن روى عنا شيئ ا من ذلك، أو نسبه إلينا؛ فقد كذب عل

 .(1)"وافرتى
 وتعظيمأن منهج علماء الدعوة النجدية يف اإلصالح كان قائم ا على العلم  وهبذا يتبني لنا:

ومل تكن هذه الشذرات سوى مناذج من  باع املنهج القومي؛ منهج السلف الصاحلني،وات الدليل،
 جدية يف الدولة السعودية األوىل.رسائل أئمة الدعوة الن

، ففي شهر ربيع األول من هذا هـ١3٤3عام  على عتبة التاريخ لتقفوجتري عجلة * 

                                 
 .(227-229 /1)انظر: الدرر السنية ( 1)



بن حممد بن داود والشيخ حممد بن عثمان الشاوي رسالة،  عبد الرمحنالعام كتب الشيخ 
 وعرضوها على علماء مكة، فكتبوا عليها ابملوافقة، ووضعوا أمساءهم فيها.

لى فعل اخلريات وترك وقد احتوت رسالة الشيخني على عدة أمور، منها: احلث ع
املنكرات، وأن املوجب لتحرير هذا الكتاب هو النصيحة والشفقة، واملعذرة إىل هللا يف اإلبالغ، 
وأن هللا أمر عباده بعبادته، وأن العبادة خالص حق رب العاملني، ال جيوز صرفها إىل غريه، ال 

 واألحجار.  رواألشجا األولياءعن غريمها من  فضال  ملك مقرنب وال نيب مرسل، 
صراط املستقيم، ولرياجع تفاسري الومن أشكل عليه شيء من ذلك فليسأل هللا أن يهديه 

الكتاب العزيز؛ كتفسري ابن جرير، وابن كثري، والبغوي، وغري ذلك من تفاسري أهل السنة، 
شيخنا  ولرياجع كالم احملققني؛ كاألئمة األربعة فمن بعدهم من علماء السَُّنة، ولرياجع تصانيف

للحق رأى ما يثلج الصدور ويزيل  اب رمحه هللا، فإنه إن كان منصف ا طالب االوه حممد بن عبد
اإلشكال من االستدالل ابآلايت القرآنية واألحاديث النبوية واآلاثر السلفية، واحلق ضالة 

شرائطها املؤمن، مث بعد ذلك االهتمام بشأن الصلوات يف أوقاهتا يف اجلماعات، واحملافظة على 
 .الطمأنينة فيهاو 

وأعظم املنكرات الشرك ووسائله وذرائعه املوصلة إليه؛ كالبناء على القبور وإسراجها 
ا واختاذها ، وحترني الصالة عندها. وكذلك ارتكاب ما حرمه هللا من الزان، والسرقة، وشرب عيد 

باطل؛ كاملعاملة الربوية املسكرات على اختالف أنواعها، وخيانة األمانة، وأكل أموال الناس ابل
والغش، وخبس املكاييل واملوازين، وكذلك شهادة الزور، واليمني الغموس اليت يقتطع هبا مال 

 .(1)امرئ مسلم بغري حق، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات
 وهذا رد علماء مكة على هذه الرسالة: 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 على من ال نيبن بعده:احلمد هلل وحده، والصالة والسالم 

                                 
 .(638-643 /2) األانم( انظر: إفادة 1)



على هذه الرسالة املنسوبة حلضرة  (1)أما بعد: فقد اطلعنا حنن الواضعون أمساءان فيه أدانه
فوجدانها مشتملة على  ،بن داود وحضرة الشيخ حممد بن عثمان الشاوي عبد الرمحنالشيخ 

أغثين أو  احلق والصواب، واعتقادان أن دعاء األموات وطلب احلوائج منهم بقول: اي فالن
أنقذين، وأان يف حسبتك، أو طلب جلب نفع منهم أو دفع ضر، أن هذا شرك وكفر حيل الدم 
واملال، وكذلك مجيع ما فيها من إخالص أنواع العبادة هلل تعاىل، وحترمي البناء على القبور 
 وإسراجها وما يتبع مجيع ذلك هو عني احلق والصواب، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله

 وصحبه وسلم.
واألربعني  يف اليوم احلادي والعشرين شهر ربيع الثاين من عامنا هذا عام الثالث حترير ا

 .(2)مائة واأللف ثوالثال
عبد العزيز بن  وصل السلطان عبد هـ١3٤3مجادى األوىل سنة  ٨ويف ليلة اجلمعة * 
خرج أعيان مكة من األشراف والعلماء  اليوم التايل ويف ،آل فيصل جبيوشه إىل مكة الرمحن

 وغريهم يف األبطح للقاء السلطان. والتجار واملطوفني
عن أمور كثرية ختص إدارة الدولة، وتطرق ملوضوع العقائد، وما اإلمام مث حتدث معهم 

بن حسن  عبد هللاالشيخ  قد دنت ساعة العصر، فأذنن أشاع الناس عنهم من الباطل، وكانت
بوقت الصالة، وطلب أتجيل البحث الجتماع آخر، فقال الشيخ حبيب هللا الشنقيطي: إذا 
أردان املناظرة يف بعض املسائل مع علماء جند، فيقتضي أن يعرف كل واحد طبيعة اآلخر، حىت 

يف   نزعلإذا أقيمت عليه احلجة يذعن هلا وال يزعل، فقال اإلمام: ما دام املرجع كتاب هللا فال
 شيء.

 للتفاهم والتعارف. مث انفضن االجتماع على أن جيتمع خنبة علماء جند مع خنبة علماء مكة
                                 

العزيز املالكي،  ( وهم: )عمر ابجنيد، حسني بن حممد عابد املالكي، مجال بن حممد األمري املالكي، عباس بن عبد1)
املعطي مريداد،  امللك مريداد، عباس بن عبد الغين احلنفي، عبد درويش بن حسن العجيمي احلنفي، حسني بن عبد

مد املرزوقي أبو حسني، حممد حبيب هللا الشنقيطي، علي اببصيل، أبو بكر حممد سعيد أبو اخلري مريداد، حم
 محدوه، خليفة قسام املاء، عمر جان، حيىي أمان، زيين كتيب(. عبد هللا اببصيل، سيد علي كتيب، سليمان غزاوي،

 (.374 ( انظر: اتريخ جند احلديث )ص:2)



الشنقيطي: إن أمور البدع يف الدين   الشيخ حبيب هللا قال له وملا أراد اإلمام السري للحرم
إننا  كنا حنذر الناس عنها يف دروسنا، ولكن األمر ليس بيدان لنزجرهم عنها، فقال له اإلمام:

نون، وحنن ُخدنام لطلبة العلم، وكل ما أفتوان به أنفذانه على وجهه، فهم املسؤولون واملبين 
 .(1)وذهب الناس إىل صالهتم ،جتماعانفرط عقد اال املنفنذون، وبذلك

علماء جند مع خنبة علماء مكة للتفاهم أن جيتمع خنبة  كان من توصيات هذا االجتماع:و  
 . ارفحول بعض املسائل وللتع

هـ اجتمع علماء جند مع ١3٤3مجادى األوىل سنة  ١2* ففي صباح يوم االثنني 
ليشرح كل فريق ما عنده من العقائد ألخيه، فدار البحث بينهم يف املسائل علماء مكة 

 األصولية من العقائد واملسائل الفرعية، وبعد متام البحث اتفقوا على نشر البيان اآليت:
 الرحيمبسم هللا الرمحن 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده:
من علماء حرم هللا الشريف وأئمته: الشيخ حبيب هللا الشنقيطي، والشيخ عمر ابجنيد أيب 
بكر، والشيخ درويش عجيمي، والشيخ حممد مرزوقي، والشيخ أمحد بن علي النجار، والشيخ 

لشيخ حسني الغين، وا والشيخ حسني بن سعيد عبدمجال املالكي، والشيخ عباس املالكي، 
الستار، والشيخ سعد وقاص، والشيخ عمر  محدوه، والشيخ عبد عبد هللا مفيت املالكية، والشيخ

إىل من يراهم من علماء احلكومات اإلسالمية  ،الزواوي عبد الرمحنبن صديق جان، والشيخ 
 وملوكهم وأمرائهم:

كورون مع مشايخ جند حني قدومهم إىل احلرم الشريف مع أما بعد: فقد اجتمعنا حنن املذ 
بن  عبد هللا اللطيف، والشيخ بن عبد عبد الرمحنالعزيز حفظه هللا، وهم: الشيخ  اإلمام عبد

بن حممد بن داود، والشيخ حممد  عبد الرمحنالوهاب بن زاحم، والشيخ  حسن، والشيخ عبد
والشيخ إبراهيم بن انصر بن  ن بن ابز،احملس بن عثمان الشاوي، والشيخ مبارك بن عبد

                                 
 .(664-653 /2)( انظر: إفادة األانم 1)



فجرى بيننا وبني املذكورين واحملرتمني مباحثة، فعرضوا علينا عقيدة أهل جند وعرضنا  حسني،
 ،عليهم عقيدتنا، فحصل االجتماع بيننا وبينهم بعد البحث واملراجعة يف مسائل أصولية

ينقض - أتى مبكفنر منها: أن من أقرن ابلشهادتني وعمل أبركان اإلسالم اخلمسة مث
 ، فإن اتب وإال قتل.فعلي أو اعتقادي أنه يكون كافر ا بذلك، يستتاب ثالاث   قويل أو -إسالمه

ومنها: من جعل بينه وبني هللا وسائط من خلقه يدعوهم ويرجوهم يف جلب نفع أو دفع 
ضر، أو يقرنبونه إىل هللا زلفى، أنه كافر، حيلن دمه وماله، ومن طلب الشفاعة من غري هللا فيما 
ال يقدر عليه إال هللا أن ذلك شرك، فإن الشفاعة ملك هلل، وال تطلب إال منه، وال يشفع أحد 

ُه ِإالَ إبِِْذنِِه{ إال  ، وهو ال أيذن إال [255 ]البقرة:إبذنه، كما قال تعاىل: }م ن ذ ا اَلِذي ي ْشف ُع ِعْند 
فيمن رضي قوله وعمله؛ كما قال تعاىل: }و ال ي ْشف ُعون  ِإاَل ِلم ِن اْرت ض ى و ُهم مِنْن خ ْشي ِتِه 

 حيد واإلخالص.، وهو ال يرضى إال التو [28 ]األنبياء:ُمْشِفُقون { 
ومنها: حترمي البناء على القبور وإسراجها وحتري الصالة عندها، أن ذلك بدعة حمرمة يف 

 الشريعة.
 ومنها: أن من سأل هللا جباه أحد من خلقه، فهو مبتدع مرتكب حرام ا.

 النيب، وال غري ذلك، لقولومنها: أنه ال جيوز احللف بغري هللا، ال الكعبة، وال األمانة، وال 
 .(1)()من حلف بغري هللا فقد أشرك(): النيب صلى هللا عليه وسلم

فهذه املسائل كلها ملا وقعت املباحثة فيها حصل االتفاق بيننا وبني املذكورين، ومل حيصل 
وبني إخواننا  -معشر علماء احلرم الشريف-خالف يف شيء، فاتفقت بذلك العقيدة بيننا 

  .(2)وصلى هللا على حممد وآله وسلم يع ملا حيبه ويرضاه،أن يوفق اجلم علماء جند، نسأل هللا
علماء جند عدة مع  واعقدأن بعد ، نداء  عامًّا (3)أصدر علماء مكة هـ1344ويف عام 

                                 
 (، وصححه األلباين.297 /4واحلاكم ) ،(1177(، وابن حبان )290 /1الرتمذي )(، و 3251أبو داود )( أخرجه 1)
 .، وسيأيت يف املرفقاتهـ(1343، سنة 4، ص:1صحيفة أم القرى )ع (2)
( أمساء العلماء املوقعني على هذا النداء: )حممد املرزوقي قاضي مكة املكرمة، حممد سعيد، عباس املالكي، عبد هللا بن 3)

إبراهيم محدوه، أبو بكر بن حممد خوقري، حممد أمني فوده، سعد وقاص، حسني عبد الغين، حممد مجال املالكي، 
اهلادي كتيب، عيسى دهان، عبد القادر أبو اخلري مرداد،  حسني مكي الكتيب، حممد نور حممد فطاين، حممد عبد



 :ومما اتفقوا عليه ،(1)اإلسالمهبا  اجتماعات حبثوا فيها عن العقائد الدينية اليت جاء
 ألوهيته، واحد يف أمسائه وصفاته.أن هللا واحد يف ربوبيته، واحد يف  -1
 أن عبادة غري هللا شرك أكرب. -2
 وال تكون إال ملن أذن هللا له. ،الشفاعة ملك هلل وحده -3
 زايرة املقابر على ثالثة أنواع: شرعية، وبدعية، وشركية. -4
 احللف بغري هللا منهي عنه. -5
اللسان واجلوارح، يزيد اإلميان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب و  -6

 ابلطاعة، وينقص ابملعصية، وال نكفر أحد ا من أهل القبلة مبجرد املعصية.
إقامة احلج واجلهاد واجلمع واألعياد مع األمراء أبرار ا كانوا أو فجار ا، والسمع والطاعة  -7

التربؤ إىل هللا ما أقاموا الصالة، واحملافظة على اجلماعة، و  -عدلوا أو جاروا-هلم يف غري معصية 
 من طريق اخلوارج واملعتزلة، الذين يرون اخلروج على األئمة مبجرد اجلور واملعصية.

رئيس القضاء يف مكة -بن بليهد  عبد هللا وألقى يف أحد تلك االجتماعات الشيخ 
ومن أبواب متنوعة، بنَي فيه العقائد اليت يعتقد هبا علماء السلف يف ، (2)خطااب  بليغ ا -املكرمة

الشفاعة، وأنواع زايرة أنواع التوحيد، وأنواع  اليت تطرق إليها يف خطابه: العقدية املوضوعات
وبنَي  القبور، والعبادات اليت ال تصلح إال هلل، وحقيقة الشرك، ومقام النبوة واألولياء والصاحلني،

وخفي  ،أكثر الناس لغلبة اجلهل وخفاء العلم وبُعد العهد إبرشاد النبوة التبس األمر على أنه
 .لضعف البصائر وغلبة العوائد ؛عليهم ما هو يف غاية الوضوح

؛ ألهنم مل جيدوا فيه قوال خيالف ما جاء به الكتاب وافق عليه احلاضرون من علماء مكةو 
 وال ما كان عليه السلف الصاحل. ،وال السنة الصحيحة ،الكرمي

"البيان املفيد فيما اتفق عليه  بعنوان: طبعت صغرية يف رسالةهذه اللقاءات مث مجعت 

                                                                                               
 حممد عرايب سجيين، درويش عجيمي(.

 ( سيأيت يف املرفقات.1)
 بن بليهد. عبد هللا ( سيأيت يف املرفقات: خطاب الشيخ2)



 علماء مكة وجند من عقائد التوحيد".
وبعد هذا التطواف يف األحداث العلمية العقدية اليت دارت بني علماء جند وعلماء مكة 

 كانت حاضرة يف كل هذه املناظرات  خالل ثالثة قرون، خنلص إىل أن العقيدة السلفية
وأن العلماء اتفقوا على مسائل كثرية  لدليل السمة البارزة فيها،االنتصار ل إذ كان ؛والنقاشات

  هداه.بتغاه، واحلمد هلل على ا وأن احلق ظاهر ال خيفى على من من هذه العقائد،
  



 امللحقات
نتائج املناظرة اليت جرت بني علماء جند واحلجاز ألجل التأكد من صحة مذهب  :(1ملحق )

احلجاز يؤكد أن مذهب النجديني متوافق متام ا مع الكتاب  النجديني، وصدور بيان من علماء
 والسنة خبالف ما أشيع عنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ونص البيان بعد اجتماعهم بعلماء جند  ،: نداء عام من علماء مكة إىل الشعب(2ملحق )
 يف مجيع تلك القضااي همبينوا فيه اتفاقهم مع ،وتباحثهم حول بعض القضااي العقائدية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



علماء جند مع علماء  بن بليهد يف اجتماع عبد هللا : اخلطاب الذي ألقاه الشيخ(3ملحق )
 مكة املكرمة

 
  



علماء جند مع  بن بليهد يف اجتماع عبد هللا : تتمة اخلطاب الذي ألقاه الشيخ(4ملحق )
 علماء مكة املكرمة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


