
  



 املرسلني( وتوحيد الدين جتريد يف احملرومني عن احملظوظني متييز): كتابل راءةق
 

  :للكتاب الفنية علوماتامل
 .املرسلني وتوحيد الدين جتريد يف احملرومني عن احملظوظني متييز :الكتاب اسم
 هـ(.١٣٨١-١٢٩٧) املك ي اخل ج ن دي املعصومي سلطان حممد الشيخ :املؤلف اسم

 طبعتني: الكتاب طبع :الكتاب طبعات
 .هـ(١٣٦٨) عام مبصر احلليب مصطفى طبعة :األوىل
 طبعةو  (،هـ١٤١٢) عام ابلدمام اجلوزي ابن دار يف احلليب، علي الشيخ بتحقيق :والثانية

  هلا. نقدم اليت وهي، هـ(١٤٢١) عامبعدها 
 .صفحة (٣٨٩) يف الكتاب يقع :الكتاب صفحات عدد
  :ابلكتاب العام التعريف
 عمومهبا  تعاىل هللا خاطب اليت اآلايت مجيع كتابه  يف -تعاىل هللا رمحه- املصنف أورد

 فبلغت العام، اخلطاب منه يفهم مما حنوهاو  آد م { بين اي  }: أو {الن اس   ه اأ يـ   اي  }: بصيغة البشر
آية  األربعني هذه أن "فاعلم :مجيعا إيرادها بعد (٨٩ :ص) -هللا رمحه- قال وقد ،آية أربعني

 هذه من خيرج ال آدم، بين أفراد من فرد كل  إىل العاملني رب هللا من ه ة  موج   منها واحدة كل
 فكلهم ...كان  جنس أي من أو عجم ا أو عراب   كانوا  سواء   ،منهم أحد الصرحية اخلطاابت
 ملا أهل   يكونوا مل ولو ،لذلك أهل وهم األوامر، هبذه ومأمورون ،اخلطاابت هبذه خماط بون
 لفهم أهل أهنم ثبت فقد وهناهم؛ وأمرهم وانداهم خاطبهم تعاىل إنه وحيث ،تعاىل هللا خاطبهم

 .به" والعمل ذلك
 آية، مائة فبلغت، آم ن وا{ ينالذ   أ يـ ه ا اي  } :بلفظ املؤمنني خماطبة فيها اليت اآلايت أورد مث

 عباده هبا تعاىل هللا خاطب قد .آية .. مائة "فهذه :(٣١٨ :ص) مجيع ا إيرادها بعد قال مث
}اي   :فقال وخوفهم، وزجرهم، وأنذرهم، وبشرهم، وهناهم، وأمرهم، وانداهم، ،كل هم  املؤمنني

 واألشراف، السادات أيها اي :أو ،العرب أيها اي :أو العلماء، أيها اي :يقل ومل ،أ يـ ه ا الذ ين آم ن وا{



 التكليف، يف سواء   املؤمنني كل  فإذ ا كنتم(،)و ،كم()و أنتم(،) :ـب املؤمنني كل  خاطب قد ولكن
 {الن اس   أ يـ ه ا اي  } :خبطاابت خماط بون البشر كل  أن كما  اإلهلية، اخلطاابت هبذه بونخماط   وكلهم

 عاقل   دام ما ذلك لفهم أهل منهم واحد وكل إليهم، اخلطاب توجه قد هذافب {،آد م   ب ين   اي  }و
 ...".ابلغ ا

  .للكتاب العامة اخلطة هي فهذه
 كتبهم،  يف املفسرون اعتاده ما على الكتاب هذا يف جير مل -هللا رمحه- املصنف ولكن

 الفقهية واالستطرادات والقصص، ،والبيانية اللغوية العلوم من أنواع ا تفاسريهم نونيضم    حيث
 الشرك ونفي التوحيد، أصول وتقرير ،اآلايت هداية بتوضيح املصنف اهتم وإمنا ذلك، وحنو

 تسلطو  املسلمني، ضعف من األمة، تعيشه الذي ابلواقع ذلك رابط ا ،والضلالت والبدع
  .عليهم واملنافقني لكفارا

 ا،شخصي   له تعرض ماو  األمة، تعيشه الذي ابلواقع اجد   -هللا رمحه- املصنف أتثر بدا وقد
 دولة يف حاليا تقع) النهر ءورا ما بلد مدن إحدى وهي خوجندة() بلدة يف نشأ فاملصنف

 هبم واغرت الفائت، القرن مطلع يف البلد هذه على البلشفة الروس تسلط وقد ،كستان(طاج
بنت  او  للمسلمني، شورى جمالس وأسسوا ،املسلمني من كثري    رئيس ا -هللا رمحه- املصنف خ 

 ،املسلمني على الروس انقلب مث ،مرات عدة موسكو إىل وسافر املسلمني، شورى جمللس
 عظيمة ، نكاية   ملسلمنياب نكلواو  ،خصوص ا ولإلسلم للدين، املعادية يةداإلحلا وجهتهم وأظهروا

 عليه وحكموا ف،املصن   قتل وحاولوا د،املتجم   القطب إىل ونفوهم وسجنوهم، العلماء، وقتلوا
 حكم حتت كانت  اليت احلرمني بلد إىل هاراب   وفر   وتعاىل، تبارك هللا أجناه ولكن ابإلعدام،

 وأعجب ،التوحيد دعوة على املصنف تعرف وهنا هللا، رمحه املؤسس وملكها السعودية الدولة
 .(١)السلف ومنهج التوحيد إىل داعي ا فرتة بعد بلده إىل ورجع ،مناصريها عظمأ من وصار هبا،

 الثقايف ابلواقع أتثره كنفس  ا،جد   به وأتثر املصنف، عاصره الذي السياسي الواقع هو هذا
 :ركائز ثلثة على تقوم الدينية الةاحل كانت  حيث البلد، هذه يف منتشر ا كان  الذي والعلمي
 املصنف ويصور اخلرافية، الصوفية والطرقية احلنفي، للمذهب التعصبو  العقيدة، يف املاتريدية

                                                           

 .(٧٣-٦٤: ص)ن سلطا حممد حال ترمجة خمتصر :انظر (١)



 كنا" :فيقول حينها، البلد هذه يف السائدة احلالة بنفسه كتبها  اليت ترمجته يف -هللا رمحه-
 خارجون فمخطئون املذاهب سائر أهل وأما احلنفية، مبذهب متذهب الذي هو املسلم أن عتقدن

 .(٢)"حنيفة أيب مذهب بغري العمل جيوز وال مبسلم، ليس احلنفي غري أن نظن كنا  ...احلق عن
 من جمموعة أسلم حيث ،ذروته السائد املذهيب التعصب بلوغ عن تكشف أخرى وواقعة

 ابملذهب التمذهب بضرورة فألزموهم إندونيسيا، شافعية من طائفة عندهم وكان الياابن، رجال
 هلؤالء فتنة مثل ما وهو احلنفي، ابملذهب التمذهب بضرورة ألزمتهم أخرى وطائفة الشافعي،

 هدية) :هرسالت فكتب ذلك؛ يف يسأله املصنف إىل احلاضرين بعض فكتب اجلدد، نياملسلم
 .معني مبذهب مذهبالت   لزوم عدم فيها بني واليت ،الياابن( بلد مسلمي إىل السلطان

 انتشار مع والسنة، للكتاب اتم هجر النهر؛ وراء ما بلد يف الدينية احلالة كانت  هكذا
 من وعبادهتا األموات، أبرواح والتعلق ،القبور وعبادة للخرافة ورواج واملنطق، الفلسفة كتب
  .هللا دون

 الثاين أن فاعترب السياسي؛ والواقع العلمي الديين الواقع هذا بني كتابه  يف املصنف ربط وقد
 أتسيس على يقوم الذي الديين، اإلصلح عرب يكون املؤمل الواقع هذا علج وأن األول، مثرة هو

 ،والسنة الكتاب تعلم يستلزم ما وهو والسلوك، والعمل االعتقاد يف والسنة الكتاب مرجعية
  .العربية اللغة وتعلم

 من بكثري أيسر والسنة الكتاب على املبين العلم هذا أن كثري ا  يبني -هللا رمحه- واملصنف
 وينصرفون الكثري، هبا يشتغل اليت الفقهية لغازواأل الشعرية والدواوين واملنطق الفلسفة علوم

 الرابع القرن من انقرضوا الذين ابجملتهدين خاص هذا أن حبجة والسنة؛ الكتاب عن بسببها
  اهلجري.

  :الرئيسة وقضيته الكتاب أتليف سبب
 عام ف امتصيـ   الطائف يف كنت  حينما "إين :(١٩ :ص) -هللا رمحه- املصنف يقول
 جهلهم بسبب آدم بين قصور يل تبني إذ ،معانيه متدبر ا القرآن هللا كتاب  أتلو كنت  هـ١٣٦٥

 رب كلم  فهم عدم الضلل سبب أن شك وال كثري ا.  وأضلوا واضل   فلهذا رهبم، كلم  مبعاين
                                                           

 (.٤٩ ص:) سلطان حممد حال ترمجة :انظر (٢)



 وتدبره بفهمه ومكلفون خماطبون أهنم واحلال العاملني، مجيع دايةهل تعاىل هللا أنزله الذي العاملني
 ..به. واالتعاظ والعمل

 أحد يعذر وال ،مبقتضاه والعمل معناه وفهم القرآن م  تعل   ابلغ عاقل إنسان كل  على فيجب
 العاملني رب هللا خطاب إمهال حينئذ يلزم ألنه.. .عجمي ا أو عربي ا كان  سواء   ذلك، ترك يف

 اخلطاب يستأهل ال من وأمر واندى خاطب حيث احلكيم؛ الرب هللا إىل اجلهل نسبة أو وأمره،
  كبري ا.  اعلو   ذلك عن هللا تعاىل ،يفهم وال

 الكتب عامة يف مقرر هو كما  مكلف كل  على العلم طلب الشرع أوجب هذا وعلى
 واجب". فهو به إال الواجب يتم ال وما الدينية، اإلسلمية

 والسنة، والكتاب الناس بني وحالت وضعت اليت العوائق عن (٢١ :ص) يتحدث مث
 وأن ،بعيد عهد منذ انقرضوا الذين االجتهاد أبهل خمتص   به والعمل القرآن فهم أن كدعوى
 حبال! أقواله عن خيرج ال بعينه مذهب لزوم زمننا يف املسلم على الواجب
 الذين هم فاحملظوظون ،اآلايت عامة يف حوهلا يدندن اليت الرئيسة، الكتاب قضية هي هذه

 كلم  فهم عن أعرضوا الذين هم واحملرومون به، وانتفعوا معانيه، رواوتدب   القرآن، معاين فهموا
 ؛تعاىل هللا كتاب  يف للنظر أهل   ليسوا أهنم حبجة نبيهم؛ وأحاديث رهبم كلم  من فحرموا رهبم،
  والضلالت. والبدع الشرك يف فوقعوا
  :التفصيلية الكتاب قضااي

 واألحكام الشرعية العلوم من ألنواع نةم  متض آية ، وأربعني ئةمل تفسري ا الكتاب نتضم  
 الكتاب، حوهلا يدور اليت الرئيسة القضااي من مجلة هناك ولكن ،الوعظية والتنبيهات الفقهية
  :ومنها
 األول النداء يف فيقول والقبور، األموات وعبادة الشرك من والتحذير د،التوحي قضية -١

 كحب  حتبوهنم أنداد ا هلل جتعلوا ال الناس، أيها فيا " :(٢٩ :ص) ر ب ك م{ ب د وااع   الن اس   أ يـ ه ا اي  }
 وتستغيثون ومراقدهم، وملشاهدهم هلم فتنذرون يضرونكم، أو ينفعونكم أهنم تعتقدون أو هللا،
  الشرك. هذا مثل على ينبه اجد   كثرية  مواطن ويف ."هبم



 املذموم التقليد بني يربط وهو املذهيب، والتعصب املذموم التقليد ونبذ ،االتباع قضية -٢
 املسلمني كلمة  تفرق يف سبب ا يراهو  ،(٧٢ ،٦٦ :ص) واخلرافات القبور وعبادة الشرك وانتشار

 .(١٠٤ :ص) اإلسلمية الوحدة ومنع
 يف املقلدون ألفها اليت الكتب على واجلمود املذموم التقليد بني ربطي (١٣٩: ص) ويف
 الناس صار حىت ؛األمة تطور يف مجود من ذلك على ترتب وما ،بعدها وما الوسطى القرون

 علوم يتعلمون الذين إىل االعتقاد هذا وسرى اإلسلم، إىل وفقرها ووهنها األمة ضعف ينسبون
 مثاال   ويضرب ،الشريعة على القوانني تلك وفضل اإلسلم من مرق من فمنهم وقوانينها، أورواب
 غياب أو ،الديين الفهم احنراف أثر يبني هبذا وهو الروسيني. والتتار الكماليني ابألتراك لذلك
  اإلسلمي. العامل يف والعلمانية اإلحلاد انتشار يف السلفي املنهج
 على هبم واالستنصار الكافرين مواالة من والتحذير والرباء، الوالء لقضية دعوةال -٣

 حكومة على جنليزابإل االستنصار من مكة شريف فعله مبا ذلك على مثاال ويضرب املسلمني،
 سبب هو اإلسلمية غري الدول على املسلمني اعتماد وأن ،(١٥٠ :ص) اإلسلمية الرتك

 كثري ا  فإن" اإلسلمية، الرتكية الدولة خراب سبب هو هذا وأن ،وسلطاهنم دولتهم اضمحلل
 تغلغل حىت وأمريكاين، اينوأمل وإنكليزي روسي بني ما سياسته يف قرنني أو قرن منذ وزرائها من

 .(١٦٨ :ص) "الدولة هذه أحشاء يف الدول هذه نفوذ
ا املسلمني إىل تسربت اليت اجلاهلية القومية العصبية ونبذ ،الدينية الرابطة على ويؤكد  تقليد 

 (.١٢٠ :ص) األتراك الكماليون فعل كما  ألورواب،
 (.٢٦٧ :ص) للشريعة املخالفة الوضعية القوانني حتكيم من التحذير -٤
 سبب ا وكانت الدين، معامل شوهت اليت الباطلة والعقائد واخلرافات البدع من التحذير -٥

 من هي اليت الدنيوية والصنائع الكفائية الواجبات تركهم يف وتسببت وضعفهم، ختلفهم يف
 .(١٤١ :ص) وتقدمهم األمم هنضة عوامل
 من خللصهم والسبيل ،فيه هم ما سبب بيان حيث من املسلمني، بواقع االهتمام -٦
 والسلوك، والعمل العقيدة يف هبديهما واالهتداء والسنة، الكتاب فهم يف واملتمثل ،ذلك

 ذلك بعد والتفرغ ،تكلف وال تعصب وال غلو غري من عدامها، ما كل  عن هبما واالستغناء



 األمة وإعزاز ،أهله عن واالستعباد واألذى الظلم دفع على والعمل الكفاايت، بفروض للقيام
 إهدار من أفضل فهذا والنظام، الصحيحة الفنون على املبنية املشروعة ابلطرق والثروة ابلقوة

 .(٣)النافعة غري والعلوم املبتدعة األذكار يف األوقات
 الديين اإلصلح ألثر أمنوذج ا ابعتبارها السعودية، ابلدولة اعتزازه مواضع يف املؤلف وأبدى 

 (.٢٢٢ :ص) الدنيوي اإلصلح يف
 هللا صلى رسوله وكلم هللا كلم  فهم إىل السبيل ألهنا ؛العربية اللغة تعلم على احلث -٧

  .(٨٤ :ص) وسلم عليه
 قضاايه من جلمل أشران وإمنا مؤثرة، ومواعظ متنوعة، وفوائد كثرية،  تنبيهات الكتاب ويف
  عليها. التنبيه من ويكثر حوهلا، يدور اليت الرئيسة
  :الكتاب على مآخذ

 ابجلهل العذر كنفي  ،فهمها يساء قد اليت اإلطلقات بعض فيه أن الكتاب على يؤخذ قد
 ،(٢٢٩ :ص) يف كما  "اجلغرافيني املسلمني" كلمة  تكرارو  ،(٩٠: ص) يف كما  تفصيل دون

 يف القول وكذلك ،(١١٨ :ص) وكفر وحمرم مباح هو ما بني الكفار طاعة يف التفصيل عدمو 
 كما  ،هللا دون من راب   هاختذ أبنه ؛هدليل معرفة غري من م اعال   يعتقده أو إمام ا يظنه من يقلد من
  (.٣٣٦ :ص) الطرق وأصحاب املذاهب مقلدة من كثري  شأن هو

 التكفري يف والوقوع الفهم وسوء الشبهة يبعد لتفصيل حتتاج كانت  اإلطلقات فهذه
  يقصده. ال أنه -مصنفاته مجيع طالع من كل  وجيزم- جنزم والذي ابلعموم،
 القضااي هلذه الدقيق العلمي التفصيل مقام يف ليس أبنه -هللا رمحه- فاملصن   عن ع ت ذ ر  ويـ  
 عموم من واسعة بقطاعات أملت اليت الكربى االحنرافات من ابلتحذير مهتم هو ما بقدر

 .الكلم مقدمة يف إليه أشران الذي والديين السياسي السياق يف خاصة ،املسلمني

                                                           

 الياابن، مسلمي إىل رسالته من حبروفها خلصناها وقد كتابه،  أثناء يف مبثوثة اإلصلحية الرؤية هذه (٣)
 .اإلسلمي الرتاث إحياء مجعية بعةط (٣٥ ص:)


