
  



 مقدمة:
يف أعني ال يفتأ املناوئون لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب من إظهارها مبظهر التقبيح 

يدينا صورة من صور التمثيل أشديد يف األحكام واملعتقدات، وبني ، وإبراز خمالب الت  املسلمني
 .ان"م  رق كتاب "حتفة األعيان بسرية أهل ع  فتوى حبلذلك، وهي: 

اليت  املناوئني بد من الوقوف على أهداف ال ويرو ِّج هلا وملناقشة من ينشر هذه الفتوى
 منها:و دعت إىل نشرها، 

يف التعامل مع كتب املخالفني،  وأتباعه الشيخ حممد بن عبد الوهاب إظهار منهج -1
 .احلرق واإلتالفملصادرة و ا ابوهنمناقشة احلجة ابحلجة، وإمنا يقابل ونال يقبل موأهن

حىت  ؛د غري املربرشد  الت  إسقاط بعض الرموز املهمة من أئمة الدعوة، وإظهارهم مبظهر  -2
 ال يستفيد الناس من علمهم.

، وليس فيه ما يدعو إىل ذلك، بل هذا احلكم كل    بيان أن هذا الكتاب ال يستحق   -3
 .ال يعدو أن يكون كتاابا اترخييًّا حمضاا

 :-التوفيقوابهلل -وللجواب عن ذلك نقول 
تب املخالفني وأهنم أعملوا أما إظهار منهج الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه جتاه ك

فقد رددان على هذه الشبهة يف الورقة العلمية األوىل، وهي بعنوان: "حرق كتب  احلرق فيها
استفادته من ا منهج الشيخ يف ن  ، وبي   (1)حتقيق وتوجيه" ..املخالفني عند أئمة الدعوة يف جند

 أهل السنة واجلماعة، وكيف تعامل معها.ملنهج  ات خمالفةمعتقد اليت حوت الكتب
حرق املكتبة العربية يف مكة املكرمة واليت هي بعنوان: "- الثانية العلمية وكذا بين ا يف الورقة
 مكة من ادعى أن الوهابية قاموا حبرق املكتبة العربية يف كذب    -(2)"بني احلقيقة واألسطورة

 اخليال.  جوال خطام، وإمنا هي رواية من نس وأثبتنا أن هذه القصة ليس هلا زمام ،املكرمة
كتاب   سنتعرض لفتوى حرق الكتب املتعلقة حبرق العلمية الثالثة واألخرية ويف هذه الورقة

                                 
  /3648https://salafcenter.org/ وهذا رابطها: (1)
 /3675https://salafcenter.org/ وهذا رابطها: (2)
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 مواقف لبيان، ننتهز الفرصة من خالهلا لنا معها عدة وقفاتو ، "حتفة األعيان بسرية أهل عمان"
 ،ده وحرصه عليهاوإبراز جهو  ،املشرفة املتعلقة ابلكتب (1)الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ

خالف ما يريده  عالء مكانته يف األمة،؛ إلطباعتهاواإلشراف على  واستفادته وإفادته منها،
 مث نناقش الفتوى الصادرة خبصوص الكتاب املذكور. انشرو هذه الفتوى،

 املتعلقة ابملوضوع: ربعالوقفات األ
 .تعامل الشيخ حممد بن إبراهيم مع الكتب ومدى استفادته منهااألوىل: الوقفة 
ة املتعلقة ابلكتب املخالفة، واطراد القضائييف األحكام الشيخ  منهج الثانية: بيانالوقفة 

 .منهجه
خبصوص ما يتعلق بدعوة الشيخ  "حتفة األعيان"الثالثة: حتقيق ما جاء يف كتاب الوقفة 

 حممد بن عبد الوهاب.
 .بناء على فتوى الشيخ حممد بن إبراهيم "حتفة األعيان"إتالف كتاب الرابعة: الوقفة 

ونرجو من هللا املعونة يف تبيان احلق، والدفاع عنه، وإظهار الصورة الكاملة حليثيات هذه 
 لق هبا.املسألة، وما يتع

 :مع الكتب ومدى استفادته منهاالوقفة األوىل: تعامل الشيخ حممد بن إبراهيم 
ة تعامله مع الكتب عرف مدى من عرف منهج الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ وكيفي  

فات أهل العلم من شىت احرتامه للعلماء، ولنتاجهم العلمي، فقد نشأ الشيخ وترعرع على مؤل  
                                 

م( فقيه حنبلي، كان املفيت األول 1969-1893ه  = 1389-1311( حممد بن إبراهيم آل الشيخ )1)
تعلم هبا وفقد بصره يف احلادية عشرة من عمره،  ،للبالد العربية السعودية. مولده ووفاته يف الرايض

ا ع الدراسة إىل أن أمت حفظ القرآن، وكثري من الكتب واملتون. تصدر للتدريس، وعني مفتيا فتاب
ا للمجلس التأسيسي ورئيسا  ،ا للجامعة اإلسالمية يف املدينة املنورةا للقضاة، فرئيسا للمملكة، مث رئيسا 

العامة « املكتبة السعودية»أنشأ و  ه (.1380ا لتعليم البنات يف اململكة )لرابطة العامل اإلسالمي، ورئيسا 
جمموعة »رسالة، و« حتكيم القوانني»، و«اجلواب املستقيم»ا، منها يف الرايض، وأملى من أتليفه كتبا 

 /5(، األعالم )184-169ص: انظر: مشاهري علماء جند )«. الفتاوى»، و«من أحاديث األحكام
306-307.) 



ى واضحاا يف الكتب من معينهم، وهذا ما جتل   والنهلالعلم  استقاءعن  املذاهب، ومل يكن عازفاا
 .م بتدريسهااليت كان يقو 

فكان يبدأ بعد صالة الفجر بتدريس ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل، وزاد املستقنع 
الكتب مع شرحه الروض املربع، وبلوغ املرام، وهذه الدروس الثالثة كانت مستمرة، وأما ابقي 

مدة فكانت على فرتات خمتلفة طيلة أايم األسبوع، وهي: اآلجرومية، وامللحة، وقطر الندى، وع
 صول األحكام، واحلموية، والتدمرية، وخنبة الفكر.األحكام، وأ

ثالثة و كشف الشبهات، و كتاب التوحيد،   :س يف العقائدوبعد شروق الشمس يدر ِّ 
-أصول اإلميان و ملعة االعتقاد، و مسائل التوحيد، و ، -ابستمرار-العقيدة الواسطية و األصول، 

، ويف الفقه: آداب -ابستمرار-عمدة األحكام و ، ويف احلديث: األربعني النووية، -على فرتات
 املشي إىل الصالة، وقد يدرس غريها لكنه اندر.

شرح و شرح الطحاوية، و فتح اجمليد، بعد االنتهاء من هذه املختصرات تقرأ  املطوالت ومنها: 
مؤلفات شيخ اإلسالم و السنن األ ربعة، و صحيح مسلم، و صحيح البخاري، و األ ربعني النووية، 

ابن تيمية وابن القيم وابن كثري بدون استثناء، وكل ما جد من كتب السلف واحملققني من 
 .بني مخسة وعشرة غالباايرتاوح ما يقرأ  منها يف اليوم ما  ،العلماء، ولكنها على فرتات

 .بلوغ املرامو يدر ِّس: زاد املستقنع بشرحه الروض املربع، بعد صالة الظهر و 
بعد صالة العصر: كتاب التوحيد وشرحه، وقد يقرأ يف مسند اإلمام أمحد، أو مسند ابن و 

 .أيب شيبة، واجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، وحنوها
خرج إىل داره، فإذا أذن املغرب جاء وصلى  على أذان املغرب مقدار نصف ساعة فإذا بقي

املواريث، فإذا ختم وأذن ون عليه علم الفرائض و ابلناس، مث جلس يف املسجد للطلبة، يقرؤ 
فشرع يقرأ عليه  وتنفل، مث أمر القارئ للعشاء قام من حلقة درس الفرائض إىل الصف األول

 .ابلتوقيت الغرويب، فيأمر إبقامة الصالة للعشاء الساعة الثانية والنصف كثري إىليف تفسري ابن  
اوقد استمر يزاول التدريس بنشاط ال يفرت ومهة ال تكل  من عام  ،وأربعني عاماا واحدا

ه  حني أسندت إليه كبار األعمال، وتعددت مسؤولياته، وكثرت 1380 إىل عامه  1339
رس الفقه، وبلوغ املرام، فكان جيلس هلما بعد الفجر إىل مشاغله، فرتك مجيع الدروس ما عدا د



 . (1)أن حبسه املرض
مدى سعة األفق لديه،  من خالل هذا السرد للدروس اليت كان يلقيها الشيخ يتبني لناف

شافعية و  حنفية فهذه الكتب بعضها ألئمةواطالعه على أصول العلوم اليت يستمد منها فقهه، 
 .تقدمني ومتأخرينئمة موحنابلة، وبعضها أل

، : الفتاوىوهو والقراءة الشيخ ابلكتب مثرات اهتمامجانب آخر من جوانب وهناك 
جنده يفيت يف نوازل فقهية معاصرة؛  خالل الفتاوى شمل مجيع شؤون احلياة، ومنتلوتتنوع فتاواه 

البنوك، ومسائل ، وحكم زكاة الرصيد املقفل يف البنك، واالقرتاض من ةكأحكام الورق النقدي
كما جنده يف الفتاوى واألحكام القضائية يستحضر القواعد الفقهية يف   ،وغريها تغري النقد،

  ب، ويلحق املسألة أو القضية هبا.املسألة؛ كقواعد ابن رج
وقد خيرج  ،ب لهيتمسك ابملذهب إال أنه غري متعص ِّ  جيد أنه -رمحه هللا- واملتأمل يف فتاواه

 .مام أمحد عن مشهوره إىل صحيحه أو إىل إحدى الرواايت عن اإلأحياانا 
 بل ال بد   ،ذلك بكتاب واحد يففال يكتفي  مسألة   عن إذا أراد البحث   -رمحه هللا- وكان

مت له قراءة ما حىت إذا  ،ث عن املسألة نفسهاجمموعة من الكتب اليت تتحد  الرجوع إىل له من 
د حتريره حمل الوفاق وحمل ا ألطراف القول فيها بعرأيه يف هذه املسألة مبا يعترب مجعا  ما أراد أملى

 :على سبيل املثال من ذلك ،املصري إليه ومسوغ القول به  يذكر مستند  فيختار فيها قوالا  ،النزاع
واإلجنيل وسالمة كتاب هللا القرآن من  وكالمه يف حتريف أهل الكتاب التوراة   ،رأيه يف التسعري

 .الشيخ عبد هللا املنيع ذلك مع مساحته حيث توىل ،ذلك
تعرض له الرغبة الستذكار حكم شرعي ت: أنه قد على التثب   -رمحه هللا-ومن حرصه 

من املسائل البديهية  سألةوقد تكون هذه امل ،ملسألة ما من مسائل العبادات أو املعامالت
 ،فتقرأ عليه ،ث عن هذه املسألةأكثر من كتاب يتحد   -رمحه هللا-فيطلب  ،الواضحة لألكثر

 اآلن تطيب النفس يف القول فيها. :مث يقول
مثل هذه املسائل واضحة ال حيتاج األمر  ن  إ قال له الشيخ عبد هللا املنيع ذات مرة:وقد 

                                 
وى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل فتا(، 172 :( انظر: مشاهري علماء جند وغريهم )ص1)

 (.13-11 /1) الشيخ



لنا من  فال بد   ،لتنا عن بضاعتنااألعمال شغ   ،: اي عبد هللاأجابهف ،إىل استذكارها من الكتاب
 ملا قد أو استبياانا  ،أو استزادة يف العلم والفهم ،اكارا استذ  ؛ص نرجع فيها إىل كالم أهل العلمفر  

 .(1)وليس علينا نقص يف ذلك ،خيفى علينا
ثقة يف علمه لدى كثري من املسلمني، فكانت األسئلة  حمل   -رمحه هللا-كان الشيخ لذا  

ترده حىت من دول غري عربية؛ كإيران وابكستان واهلند وماليزاي والسنغال والياابن وإيطاليا 
 .(2)دانلوأمريكا وكندا وغينيا وغريها من الب

 :علوم اللغة وغريهاالعه على الشيخ واط  
ذا علم معترب يف علوم  -رمحه هللا- سائر الفنون فقد كان عه واطالعه علىتوس  ا عن وأم  

وكان  ؛ويف علوم اللغة العربية من حنو وصرف ومعان وبيان وبديع ،التاريخ واألنساب والفلك
ذا ذوق رفيع يف إدراك غرر القصائد العربية والقدرة على حتليلها والغوص على دقائق معانيها، 

 ،إال ابلشعر ثت  فقال: لو أردت ملا حتد   -رمحه هللا-نفسه ث عن حتد   ،فيقول الشعر بال تكل  
 إال أنه يرى يف الشعر ما رآه الشافعي فيه حيث يقول:

 (3)لكنت اليوم أشعر من لبيد  زريولوال الشعر ابلعلماء ي  
وتبحره يف  إىل جالئل األعمال وكربى املهام   مع انصرافه التام   -رمحه هللا-كان الشيخ ف

للشعر  اا لألدب الرفيع، حمبًّ قا متذو   ا وتعليما العلم والفقه والتفسري واحلديث وعلوم العربية حتصيالا 
لسماعه، ويطرب لوقعه، ومييز متينه من ضعيفه، وال يستغرب هذا من  اجلميل الرصني، يهش  

 رة العرب، ومن قلب جند م ْهد الشعر والشعراء.هذا اإلمام الفقيه، فإنه من صميم جزي

ه العالمة يقول الشعر يف املناسبات الباسطة أو القابضة، وقد رثى عم   -رمحه هللا-وكان 
بيتاا، وله قصائد غريها يف  50بقصيدة المية تبلغ  -رمحه هللا-هللا بن عبد اللطيف  الشيخ عبد

                                 
هللا املنيع، جملة البحوث اإلسالمية، العدد  نظر: "من أفذاذان العلماء: الشيخ حممد بن إبراهيم"، لعبدا( 1)

(18.) 

 (.655-654 /2( انظر: الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز، للشثري )2)
هللا املنيع، جملة البحوث اإلسالمية، العدد  أفذاذان العلماء: الشيخ حممد بن إبراهيم"، لعبدنظر: "من ( ا3)

(18.) 



خ به ميالد أبنائه نيات، وله شعر لطيف يؤر  الراثء ومناسبات الغزوات والفتوحات واإلخوا
وأحفاده حبساب اجل م ل، كما له شعر على طريقة اللغز يف بعض املسائل العلمية حياجي به 

 .(1)األذكياء من الطلبة وش داة العلم، حيرك به عزائمهم للبحث واالستفادة
 .طباعتها وتوزيعهااالهتمام بومن جوانب عنايته ابلكتب: 

على طباعة الكتب النافعة ونشرها، وجعل الكتب الشرعية حمل  -رمحه هللا-حرص فقد 
ه  لويل العهد حينذاك امللك فيصل: 1378اهتمامه، وكان يقول يف خطابه الذي بعثه يف عام 

وجوده من أيدي  أو يقل   د أو حديث أو تفسري أو اتريخ ينفدكتاب فقه أو توحي  فإن كل  "
فهو الذي يطلب طبعه وتوفريه للعلماء األجانب  ،فيس وفيه فائدةوهو ن ،العلماء والطلبة

دها هللا اإلهداء إليهم، وهذا كما أنه حسنة وخطوة كربى يف سبيل وغريهم ممن ترى احلكومة أي  
شأهنا كل عامل سلفي  فهو مظهر مجيل وعناية ابلكتب السلفية اليت يهم   ،تسهيل العلم ونشره

ى قيمتها وهلا تؤد  ويف حال قب ،للحكومة كتب دينية ىا ما يهدائما يف أقطار الدنيا، مع أنه د
 .(2)على ذلك البند"

 ومن جوانب عنايته ابلكتب: عنايته ابملكتبات.
اليت أنشئت جبوار مسجد  "املكتبة السعودية" من األعمال املناطة بسماحته رائسة   كان

 وتكوينها وإدارهتا حتت إشرافه ونظره.وكانت يف أتسيسها ، ه 1370مساحته حبي دخنة عام 
وقد جلب إليها الشيخ نوادر الكتب واملصادر العلمية، من شىت البلدان العربية وغري 
العربية، وحرص على تزويدها أبمهات كتب التفسري واحلديث والرجال واملصطلح والفقه 

واقتىن هلا مطبوعات،  واألصول والتاريخ واألدب والشعر واللغة وغريها من العلوم اإلسالمية،
ر هلا كثرياا من املخطوطات املهمة مما قد ر أن احلاجة إليه سريعة، فغدت من أغىن املكتبات وصو  

 .(3)العامة يف الرايض إن مل تكن هي أوهلا إنشاءا وأتسيساا، وفيها طائفة من املخطوطات النادرة

                                 
 .(2انظر: "فقهاء معاصرون: الشيخ حممد بن إبراهيم"، عبد الفتاح أبو غدة، جملة الدارة، العدد ) (1)
 (.113 /13)فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  (2)
 .(2انظر: "فقهاء معاصرون: الشيخ حممد بن إبراهيم"، عبد الفتاح أبو غدة، جملة الدارة، العدد ) (3)



 .(1)اخمطوطا  117مطبوع، ووايل مخسة عشر ألف كتاب حبع فيها مج  ق د ِّر ما و 
فإنه جيزم قطعاا أن حمتوى هذه  عدد املذكور )مخسة عشر ألف كتاب(أتمل يف ال ومن

مما يعطي صورة واضحة عن  ؛، وشاملة جلميع املذاهبعة املشارببد أن تكون منو   الكتب ال
 لمذاهب وعلمائها.ل الشيخ احرتام

قضائية املتعلقة ابلكتب املخالفة واطراد األحكام الالوقفة الثانية: بيان منهج الشيخ يف 
 :منهجه
 عالقة الشيخ مبراقبة املطبوعات: -أ

ه  صدر أول نظام للمطابع واملطبوعات يف اململكة العربية السعودية، وجاء 1347يف عام 
 :كما يف النص التايل  املمنوعةفيه ذكر ضوابط الكتب 

  تدعو إىل ما هو آت:ممنوع إدخال الصحف والنشرات والكتب اليت
 تدعو إىل اإلحلاد والتخريف. -1
 تدعو إىل البدع وحتبيذ الرذيلة. -2
 .(2)مبصاحل البالد واحلكومة ةأن تكون ضار  -3
وجاء فيه ه  صدر نظام املطابع واملطبوعات يف اململكة العربية السعودية، 1358يف عام و 

 ، مع التأكيد على عدة نقاط، منها:ما يؤكد الضوابط الثالثة املاضية
 ،والتصريح بتداوهلا يف اململكة ،تدقيق املطبوعات اخلارجية والداخلية أن هلذه اللجان حق   -

 ومنع ما خيالف الدين اإلسالمي احلنيف واآلداب وسياسة الدولة.
املصلحة بعدم  يوتقض ،جيوز منع عدد معني من املطبوعات اليت تصدر يف اخلارج -

 انتشارها من الدخول والتبادل يف اململكة بقرار من جملس الوكالء.
سواء طبع  ،ع من املطبوعات من النشر والتوزيع والبيعال جيوز مصادرة أو منع أي مطبو  -

                                 
 .(307 /5انظر: األعالم، للزركلي ) (1)
 ه .1347 /11 /23 ،( صحيفة أم القرى2)



 ق عليه من اجلهات املختصةيف الداخل أو يف اخلارج إال بقرار من جلنة تدقيق املطبوعات مصد  

(1). 
العهد جبعل هيئة  ويل  أوصى مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ه  1371يف عام و 

اكز أن ال لبيع املوجودة يف الرايض، ويعهد إىل مجيع املر ملراقبة الكتب، والتفتيش على مكاتب ا
 . (2)حىت أيخذوا أمساءها، ويرسلوه إىل تلك اهليئة اليت يف الرايض مير هبم شيء من الكتب

من الداخل، وما يرد  ة على مجيع ما يصدرجعل أحكامها عام   شكلت هذه اللجنةم ا ول  
إىل البالد من اخلارج، ومل يكن يتساهل يف هذا األمر، فقد كتب إليه أمني املكتبة القطرية 
ابألحساء يطلب إذانا عامًّا ملا يصدر من مكتبة الشيخ علي آل اثين، فأجاب بقوله: "حنن 

عة وتوزيعها على طلبة نقدر للشيخ علي آل اثين غريته الدينية ومهته العالية يف طبع الكتب الناف
أسوة بغريها  ؛بد منه العلم، أما ابلنسبة ملراقبة ما يصدر عن املكتبة القطرية ابألحساء فأمر ال

 .(3)"من املكتبات ودور النشر يف كافة أحناء اململكة
 :من فتاوى الشيخ ضوابط الكتب املمنوعة -ب

، ابلدرجة األوىل خمالفات شرعيةالقصد من إنشاء مراقبة املطبوعات هو منع الكتب اليت هبا 
والتصورات  ا صيانة هلم عن املعتقدات الضالةويف هذواليت تضر الناس يف دينهم ودنياهم، 

الفاسدة، وال خيفى على رب األسرة ما هلذه املراقبة من أمهية يف تربية األبناء، وإخراج األجيال 
واجملتمعات الصاحلة، فمصدر التلقي له أتثري يف توجيه الناس للخري أو الشر، وحني  لناجحةا

قدة جذوهتا ه الغرية مت  جند هذ يف هذه املسألة -رمحه هللا-نقرأ يف فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم 
 ستخراج ضوابط املنع للكتبيعىن به؛ لذا ميكننا الديه، فاحلفاظ على هوية املسلم من أهم ما 

 القواعد يف هذا الباب:من خالل النقول اآلتية، وهي مبثابة  وطريقة تعامل الشيخ معها
 ،ممنوع كتاب يشتمل على ابطل فإنه  الكتب املمنوعة ال تنحصر أمساؤها، فإن كل* 

ووظيفة املكتبة توريد الكتب النافعة اليت ال حمذور فيها، وليس وظيفتها وشأهنا توريد الكتب 

                                 
 .ه 1358 /12 /16( صحيفة أم القرى، 1)
 (.16-15 /13الشيخ )( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل 2)
 (.16 /13( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )3)



النفع يف علم الطب أو لغة أو  قى، أما ما كان مشهور  كلها حىت يطلب تبيني ما ال يصلح ليت  
 .(1)وفيه أشياء منتقدة فهذا شيء آخر ما أشبه ذلك

من كتب اإلحلاد واألفكار املستوردة والدخيلة على ديننا  * وجوب محاية املكتبة
 .(2)ب االحنالل والتفسخ األخالقيوتقاليدان، وتطهريها من كت

 .(3)شتملة على شيء من البدع والضاللب املتعدم جواز التجارة يف الك* 
 خالقيىل التحلل األمصادرة كل كتاب يشتمل على الشركيات والبدع، أو يدعو إ* 
 .(4)ائدي، وعليه فما صودر شر ال خري فيه، وال حق ملستورده يف التعويض عنهأو العق

يتبني لنا مما سبق أن منهج الشيخ يف مصادرة الكتب ومنعها وإتالفها راجع إىل ضوابط 
ال جيد ما ي ستنك ر عليه، فمن ذا الذي يرى  يف هذه الضوابط اليت ذكرها الشيخمهمة، واملت أمل 

 إال لتعبيد واأن مجيع األنبياء والرسل ما ب عثيف عقائد الناس شيء سهل، وهو يعلم  إلضاللأن ا
الناس لرهبا؟! وكذا القول يف كتب االحنالل والتفسخ األخالقي، ودورها يف انتشار الرذيلة؛ من 

على األجيال  أثرهامما ال خيفى على العاقل مغبتها، وسوء  ت اليت تدعو إىل اإلابحية، كلهاالروااي
 الصاعدة.

، فكل ن يف قلبه هوىكا  ل ب ِّس عليه أو خمالفاا ميانع من مثل تلك األحكام إال من وال أظن  
ر وليس خالصاا ر على ض مشتمالا منعه، أما ما كان  جيب -أو حمقق راجح- ر حمضر ما هو ض

 يرفع اخلالف. (القاضي) احلاكم فهذا يتجاذبه وجهات النظر واالجتهاد، وحكم
لشيخ فتاوى يف إتالف بعض هذه الكتب املمنوعة، وإحراق ومن قرأ فتاوى الشيخ علم أن ل

فرع عن اإلتالف، فالقصد  اليت هي قضية اإلحراقز بعضها، وهذا ما جيران إىل بعضها، وحج
 هو إتالف الكتاب املمنوع، سواء ابحلرق أو التمزيق أو غريه.

                                 
 (.114 /13( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )1)
 (.115 /13( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )2)
 (.116 /13م آل الشيخ )( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهي3)

 (.177-176 /8( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )4)



ها، وحرق بعضها، فله أحكام بعضِّ  مبصادرةكتب، وأمر   منع عدة   -رمحه هللا-فالشيخ 
 الكتب املمنوعة.مع كل كتاب من  متناسبة

 إلتالف:ملصادرة وافتاوى املتعلقة اببعض ال
 .)أبو طالب مؤمن قريش(* إتالف الكتاب املسمى: 

فقد مت حبكم قضائي، فإنه بعد أن جرى االطالع على املعاملة األساسية والصك الصادر 
 زر أبمور أربعة:ع   ؛ف، واملتضمن تقريرهم عليهمن القضاة الثالثة املقتضي إدانة املؤل ِّ 

، كما صرح العلماء بذلك خ الكتاب وإحراقهاس  : مصادرة ن  -الشاهد حمل  وهو -أوهلا 
 .(1)يف حكم كتب املبتدعة

مؤلفه مبا فيه من  قد أقر  ق، فملا فيه من الضرر احملق   هوحرق وقد تقرر إتالف هذا الكتاب
 :د مجلة منها، ومن ذلكاألخطاء، حيث عد  

 اجلزم إبميان أيب طالب. -1
: برمي بعضهم ابلزان، وتفسيق صحاب النيب صلى هللا عليه وسلمأ مةانتهاك حر  -2

البعض، وتكفري البعض، ونسبة البعض إىل أخذ الرشوات مقابل وضع احلديث واختالقه على 
 .صلى هللا عليه وسلم النيب

 .عليها يف الكتاب املذكور داعتم  ة على النيب صلى هللا عليه وسلم ق  ل  أحاديث خمت    -3
 * إتالف تفسري حممد أسد:

حضرة معايل األمني العام لرابطة العامل أرسل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ خطاابا إىل 
رة اجمللس التأسيسي املاضية حول تعلمون ما جرى يف جمالس دو ومما ورد فيه: "...  اإلسالمي،

ف التفسري وعدم توزيعه، وإصدار بيان من الرابطة وما مت من وجوب إتال (،تفسري حممد أسد)
حىت ينتبه لذلك من كان وقع يف يده شيء منه، وحىت يعلم الناس  ؛ببيان األخطاء الواقعة فيه

                                 
 (.188 /12( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )1)



 .(1)"أن الرابطة مل ترض بتلك األخطاء ومل تقر املرتجم عليها
إال أنه وقع يف بعص األخطاء،  ،وهذا التفسري مع ما فيه من ترمجة يشكر عليها املؤلف

 رأت الرابطة حجبه بعد صدوره؛ لتلك امللحوظات.ف
 :ومن أهم تلك القضااي

ض معجزات إلنكار بع أدى به أحياانا  ري يف أتويل النص القرآين أتويالا جمازايًّ توسعه الكب -1
ت القرآنية ده إنكار املعجزات إىل تصنيف معان شاذة للكلماقااألنبياء عليهم السالم، كما 

 مما ال يسوغه الذوق وال يؤيده كالم العرب.
 توسعه يف معاين كلمة اجلن لتشمل اإلنس وقوى الشر فيه. -2
 إن اإلسراء واملعراج كاان ابلروح فقط.  :وتبنيه لرأي يقول ،إنكاره لإلسراء ابجلسد -3
 .(2)مث اعتباره أن احلجاب يرتك حتديده للعرف -4

، وهو دراسة نقدي ة طويلة ضم نها (3)م2006إبراهيم عوض مقاالا عام كما كتب د. 
ملحوظاته على الرتمجة، تتعل ق يف معظمها ابملصطلحات واأللفاظ اللغوي ة اإلجنليزي ة، اليت اجتهد 

 .حممد أسد فيها
أن الرتمجة ال ختلو من ملحوظات جوهرية تتعلق بقضااي العقيدة؛ لذا كان رأي  واخلالصة:

حىت ينتبه لذلك من  ؛حممد بن إبراهيم آل الشيخ إتالفها، وبيان األخطاء الواقعة فيها الشيخ
 كان وقع يف يده شيء منه.

 :هووردالتيجاين حزب  * مصادرة
سلمه -بعث الشيخ حممد بن إبراهيم خطاابا إىل املكرم رئيس املنطقة الثالثة بشرطة الرايض 

لقد جرى  ،وأنكم وجدمت جبانب الطفل حزب وورد أمحد التيجاينومما ورد فيه: "... ، -هللا

                                 
 (.122 /13( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )1)

هللا اخلطيب، اجمللد  عبد د ملعاين القرآن الكرمي إىل اإلجنليزية، د.( انظر: دراسة نقدية لرتمجة حممد أس2)
 (.66(، العدد )21)

 «.م دو نة ملتقى أهل التفسري»( ن شر يف 3)



دينا على شركيات وبدعيات وأشياء منكرة، وقد حفظناه ل فوجدانه مشتمالا  ،اطالعنا عليه
 ابرك هللا فيكم".

 .(1)ومت التحفظ عليها؛ صيانة للمعتقد ،فهذه أوراد مبتدعة صودرت
 م النبوي الشريف:مقالة خادم احلر  متزيق* 
وبرفقه صورة من مقالة من مسى  مرفوع إليه، لع الشيخ حممد بن إبراهيم على خطاباط  

 وافرتاء خبادم احلرم النبوي. انفسه إفكا 
ف إمنا هو إفك وافرتاء وتضليل لعامة املسلمني، ما ذكره هذا الدجال املخر ِّ  نوأفاد أب

 قها.املقالة الكاذبة أن ميز ِّ ه هذه فينبغي على من وقعت يف يد
ما ينري السبيل،  -إن شاء هللا-وسنكتب حوهلا " كما قام الشيخ بواجب البيان، فقال:

 .(2)"ا وافرتاء قائلهاويكشف زيف كذهب
 :وأمثاله مصادرة كتاب )من هنا نبدأ(* 

مصادرة كتاب )من هنا نبدأ(،  -واليت تدعو إىل اإلحلاد- صور مصادرة الكتب اهلدامةمن 
م رئيس الديوان العايل املوقر، ابإلشارة إىل حممد بن إبراهيم إىل حضرة املكر فقد ورد عن الشيخ 

ه  بشأن ما رفع رئيس هيئة الوعظ واإلرشاد 73 /7 /9يف  1606 /4 12املرفق رقم  خطابه
هدفها ترويج املبادئ اهلدامة يف عسري ملقام جاللة امللك عن وجود بعض الكتب اإلحلادية اليت 

 .(من هنا نبدأ) :مثل كتاب
على اجلمارك  أن هذه الكتب ضارة على العقيدة والدين، والواجب التنبيه أفاد الشيخ

 ن تصادر أمثال هذه الكتب، وال يسمح إبدخاهلا إىل اململكة.ومفتشي املطبوعات أب
( ينبغي منعه، والتنبيه بعدم وكذلك الكتاب اجلديد خلالد حممد خالد )هذا أو الطوفان

موجود، والغرض منها الدعوة إىل الزندقة  اإدخاله، فإن هذه الكتب نفعها مفقود، وضرره

                                 
 (.123 /13فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )انظر: ( 1)
 (.146 /13)( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 2)



 .(1)73 /7 /11واإلحلاد واالحنالل، نعوذ ابهلل من مضالت الفنت. والسالم 
 على -هللارمحه -ل يف هذه الفتاوى الصادرة عن الشيخ جيد العناية واحلرص منه وامل تأم  

ا أن الشيخ ال يكتفي، وسد الذرائع املفضية إىل اإلخالل بهحفظ جناب التوحيد فقط  ، علما
لكتب املخالفة، فقد يكتب ردًّا عليها لبيان األخطاء الواردة فيها، ابإلتالف أو املصادرة يف ا

الا عنها، على الكتب النافعة بد ، ويف بعض األحيان يدل  ابحلق الباطلختلط فيه خاصة فيما ا
، فإنه من فتاويه املسائل فلينظر اجمللد الثالث عشر وملن أراد االستزادة من فتاوى الشيخ يف هذه

 .ثري مبثلها
خبصوص ما يتعلق بدعوة الشيخ  "حتفة األعيان"حتقيق ما جاء يف كتاب الوقفة الثالثة: 

 :حممد بن عبد الوهاب
إبتالفها وإحراقها كتاب "حتفة األعيان بسرية  حممد بن إبراهيم من الكتب اليت أفىت الشيخ

وإصدار  أهل عمان"، ولسائل أن يسأل: ما الدواعي اليت دعت الشيخ إىل اختاذ هذا القرار
 وللجواب عن ذلك ال بد من النظر فيما ورد يف الكتاب. ؟هذه الفتوى

 ؤلف الساملي، يقول املحممد بن عبد الوهابالشيخ عتقد مل تعريفكتاب ال هذا جاء يففقد 
بقية من أنصار جند، وتعرفهم العامة ابألزارقة؛ ألهنم شاهبوا األزارقة يف تشريك أهل هم ": فيه

القبلة، فلم تفرق العامة بينهم وبني األزارقة، وهم إمنا أخذوا من األزارقة مسألة التشريك، ومن 
، عت الصابئةا كما صن  بنا دينا ص: قد أ، وقالواهمذهب أغث   ، وأخذوا من كل  احلنابلة مسألة التشبيه

  .(2)"ة يف املسلمني أسوأ اعتقادلوهابي  وكان اعتقاد ا
وأظهر من  ،أشياء عن معتقد الشيخ حممد بن عبد الوهاب عدةه كتابيف  ذكر الساملي ف

 وهي: ،اما عنده فرقة جديدة أخذوا من املذاهب أسوأ   وأتباعه خالهلا أنه
 .جعلهم مشركني(أي: ) تشريك أهل القبلةأهنم شاهبوا األزارقة يف  -
 .)التجسيم( مسألة التشبيهيف احلنابلة  شاهبواأهنم  -

                                 
 (.122 /13( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )1)

 (.254 /2( حتفة األعيان )2)



 أصابوا ديناا كما فعلت الصابئة. ، وظنوا أهنم ما عندهأخذوا من كل مذهب أغث  أهنم  -
 اعتقاد الوهابية يف املسلمني أسوأ اعتقاد. أنالنتيجة: و 

عن رده، فالعامل اإلسالمي اليوم أبكمله يعرف كذب  ويف احلقيقة حكاية  هذا القول تغين
هلا حضورها يف املشهد الثقايف يف أرجاء  احلق ة هلا، فالسلفية عاءات، وأهنا ال قيمة  هذه االد ِّ 

زت عن ، اليت عج  وأصحاب التوج هات املريبة بتدعةالفرق امل بون من  املعمورة، وأتباعها حمار  
 .، فلجؤوا إىل سالح الكذب والبهتانة ابحلجةمقارعة احلج  

 !تشريك أهل القبلة من مصنفات السلفيني املعتمدة؟ تقر ِّروهنا نسأل: أين العبارات اليت 
 !: م ْن خالفهم من ه ذِّه اأْلمة ف  ه و  م ْشرك؟أين قال الوهابيةو 

رهْم من موافقيهم م ْشركاا وإن ك ان  م و افقاا هل  م يفِّ  تسميت هموأين  من مل ي  ه اجر إِّىل  دِّاي 
 !م ْذه بهم؟

 !أ هنم خيلد ون  يفِّ الن ار؟و  ،أن أ ْطف ال خمالفيهم مشركون وأين زعمهم
م م  وكذا القول يف مسألة التشبيه شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه من احلنابلة  ن قبل  : فقد اهت 

التنزيه(،  )دفع شبه التشبيه أبكف ِّ  :مساه البن اجلوزي على كتاب   املناوئونهبذه التهمة، ويعتمد 
ل املسلك الصحيح للحنابلة، وأنه قصد الرد على من اجته إىل التشبيه يزعمون أنه هو الذي ميث  

 من احلنابلة.
على جنس  عن هذا الكتاب أنه مل يكن املقصود به الرد   -هللا رمحه-وقد ذكر ابن تيمية 

 بن حامد، وابن الزاغوين.اعلى بعضهم كالقاضي أيب يعلى، وأيب عبد هللا  احلنابلة، بل كان الرد  
مواضع اخللل عند ابن اجلوزي حني نقل  -رمحه هللا-وقد حدد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

له عن احلنابلة فيه التجسيم احملض، وإثبات صفات هلل مل ترد يف الكتاب وال يف  ااملعرتض كالما 
 السنة، وذكر أهنا ثالثة أنواع:

 ب ابجلهل والظلم قبل الكالم يف املسألة العلمية.األول: بيان ما فيه من التعص  
.  الثاين: بيان أنه رد بال حجة، وال دليل أصالا



 .(1)ل والعقلالثالث: بيان ما فيه من ضعف النق
 امن نفى شيئا  به نفاة الصفات دون غريهم، فكل   ونسبة التجسيم إىل احلنابلة أمر اختص  

 ه لقب التجسيم.من الصفات أطلق على من أثبت  
أن مذهب  انا مبي ِّ  ؛املقدسي على هذه الدعوى، وانقشهاوقد أجاب اإلمام ابن قدامة 

 لتشبيه والتجسيم.احلنابلة هو: اإلثبات مع التنزيه، وليس هو ا
مع التنزيه، فهذا شرف للحنابلة أن ينسب إليهم هذا  اإلثبات   وأما إن كان املراد ابلتجسيمِّ 

مسعت بعض أصحابنا يقول: مسعت خطأ، فقال رمحه هللا: " اك جتسيما األمر، لكن تسمية ذل
 ،، قال: فقلت هلم: اي قوم[5 ]طه:ل ى اْلع ْرشِّ اْست  و ى{ يقولون: احلنابلة يقولون: }الر مْح ن  ع   اقوما 

ما يصلحون له، وال يبلغون إليه، هذا قول هللا سبحانه  اإنكم لتنسبون إىل احلنابلة شيئا  !هللا هللا
ْت ون  مبِِّّْثلِّهِّ و   ا اْلق ْرآنِّ ال أي  ْت وا مبِِّّْثلِّ ه ذ  ل ْو ك ان  وتعاىل: }ق ْل ل ئِّنِّ اْجت م ع تِّ اأْلِّْنس  و اجلِّن  ع ل ى أ ْن أي 

قدرهم حىت جعلتموهم  ة، ورفعتمللحنابل فجعلتموه قوالا ، [88]اإلسراء: { اْعض  ظ هِّريا ب  ْعض ه ْم لِّب   
 .(2)"لذلك أهالا 

التجسيم احلقيقي وهو: محل صفات هللا سبحانه وتعاىل على  ابن قدامة رمحه هللا وبني  
ْثلِّهِّ لقول احلق تبارك وتعاىل امتثاالا  ؛ون بذلكنابلة ال يقر  صفات املخلوقني، وأن احل : }ل ْيس  ك مِّ

ري { ش ْيٌء و ه و  الس    .(3)[11]الشورى: مِّيع  اْلب صِّ
حبرق كتاب "حتفة األعيان" اليوم  حممد بن إبراهيم من ينشر فتوى الشيخ أن   :والغريب

 .، وال يناقشهيتجاهل هذا الكالم املذكور عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 :بناء على فتوى الشيخ حممد بن إبراهيم "نحتفة األعيا" الوقفة الرابعة: إتالف كتاب

بينه  ألجل خالف شخصي   ب "حتفة األعيان"مل أيمر الشيخ حممد بن إبراهيم إبتالف كتا
أو ما شابه ذلك، بل  وبني صاحب املكتبة اليت تبيع هذا الكتاب، وال ألجل خالف سياسي   

                                 
هللا  (، دعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية، للدكتور عبد190-165 /4( انظر: جمموع فتاوى )1)

 (.161-139ص: الغصن )

 (.58: ( حترمي النظر يف كتب الكالم )ص2)

 (.59-58: ( حترمي النظر يف كتب الكالم )ص3)



ا، يقر عل   "ملا تشتمل عليه من الكذب : العتدال، فقد قاله املنصف بعني اؤ ل تعليالا واضحا
وتالميذه وأحفاده، وملا فيه من الضالل  ن املبني على إمام هذه الدعوةواالفرتاء والبهتا

 .(1)واإلضالل"
 كالم الساملي املذكور عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ةالسابق الوقفةيف  وقد نقلنا

 .ه "حتفة األعيان"يف كتاب
 لم أيمرئيًّا يفعله من يشاء، ومىت شاء، فاحلرق مل يكن عمالا عشواأن  أضف إىل ذلك:

؛ إلخراج هذا الكتاب منها، وال أعلن يف اجلرائد الشيخ حممد بن إبراهيم بتفتيش مجيع املكتبات
فهي ليست  للمساءلة، كال. صاحبه وإال تعرض من كل بيتهذا الكتاب  راجبضرورة إخ

 ر منها الكتاب. قة ابملكتبة اليت صودِّ حماكم تفتيش، وإمنا هي أحكام قضائية متعل ِّ 
نورد ق مبوضوعنا، هـ نقاط مهمة هلا تعل  1358وقد جاء يف نص نظام املطبوعات عام 

 :ما يلي منها
ر أو توزيع الكتب اليت مل يشملها اإلذن ابلرتخيص من اجلهة ال جيوز ألحد بيع أو نش -

 سواء طبعت يف الداخل أو اخلارج. ،املختصة
 ،والتصريح بتداوهلا يف اململكة ،هلذه اللجان حق تدقيق املطبوعات اخلارجية والداخلية -

 .ومنع ما خيالف الدين اإلسالمي احلنيف واآلداب وسياسة الدولة
سواء طبع -ال جيوز مصادرة أو منع أي مطبوع من املطبوعات من النشر والتوزيع والبيع  -

ق عليه من اجلهات إال بقرار من جلنة تدقيق املطبوعات مصد   -يف الداخل أو يف اخلارج
 املختصة.

قد قام ابلفسح لكتاب "حتفة األعيان"،  دير مراقبة املطبوعات يف الدماممعلًما أن 
ه، واختار الشيخ حممد بن إبراهيم املصادرة واحلرق؛ على وجود رأيني جتاه   يدل  وهذا مما 
 ملا ذ كر.

  وهل هذا احلكم عادل يف حق هذا الكتاب؟ ولسائل أن يسأل:

                                 
 (.175 /8فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ) (1)



بة املطبوعات لة مبراقمبا يراه األصلح، فاجلهة املخو   رللقاضي أن يعز ِّ  وجواابا عن ذلك نقول:
 حرق والشيخ حممد بن إبراهيم هو رئيس القضاة يف زمانه، ففتواه يفهلا صالحية فعل ذلك، 

 عترب مبثابة احلكم القضائي، وال اعرتاض عليه يف ذلك.تالكتاب 
 كل هذا أو ال؟  وأما هل الكتاب يستحق  

ض لدعوة الشيخ إال يف موطن ث عن اتريخ أهل عمان، ومل يتعر  الكتاب يتحد   صحيح أن  ف
أماهنا، وأهل الدعوة الذين  صمام   السلفية العقيدة ملوطن اليسري يف دولة تعد  يسري، إال أن هذا ا

لرمبا أثر هذا  ومون بواجب الدعوة يف هذه البالد؛، ويقمأحفادهموجود  املؤلف م فيهمتكل  
والتدليس  لهم لكشف الكذبليس لديهم ثقافة تؤه ِّ   نظرة العامة إليهم، خاصة ممنالكتاب يف

 ملؤلف.الذي وقع فيه ا
داا من الشيخ حممد بن إبراهيم، وكان يكفيه تشد   الا أن يقال: إن هذا احلكم يعد  وميكن تنز  

أو أن يتنزل لرأي مدير مراقبة املطبوعات  ض له ابإلتالف،على موطن اخلطأ دون التعر   أن يرد  
، فهل -وجهة نظرهوحنرتم - د يف نظر البعضهب أنه خطأ، أو تشد   إال أننا نقول: يف حينه،

 حيرتم هو وجهة نظر القضاء؟!
ا أن   ة يف بيوهتم كثرية، ومل يتم كتب املخالفني املوجودة يف مكتبات أهل العلم اخلاص    علما

 .صنييف أيدي متخص ِّ هي ، و ب يف إحداث فتنة لعامة الناسالتعرض هلا؛ ألهنا مل تتسب  
 ث عنها،خارج البلدة اليت يتحد  يف  مث ما مدى فائدة هذا الكتاب وأمهيته لعامة الناس

 !؟وفيه ما هو مصادم ملا عليه نظام الدولة
أحكامه حول الكتب املمنوعة  كل    الشيخ على هذا الكتاب حكم   يلغي أًّيا كان، فهل

 !األخرى؟
األحكام األخرى للكتب اليت حكم الشيخ إبتالفها، مثل: تفسري  وينشروا رواملاذا مل يصو ِّ 

 !؟ومقالة خادم احلرم النبويحممد أسد، وأبو طالب مؤمن قريش، 
هو منهج  -هكذا إبطالق-املخالفني وهل هذه احلادثة دليل على أن اإلحراق لكتب 

 !يف كتب أهل العلم؟ الشيخ



الكاملة حلياة الشيخ  السرية  بني الناس  ونشرهاولو أتمل من يقوم بتصوير هذه الفتوى 
ع على طبعها، وحرص على اقتناء حممد بن إبراهيم مع الكتب، ورأى كيف استفاد منها، وشج  

د منها على الناس دينهم فسِّ وأنشأ هيئة لرتاقب ما ي   وأنشأ مكتبة عامة يف الرايض، املفيد منها،
 م للعلم وأهله.على ما قد   اجلزاء عليه، ويسأل هللا أن جيزيه خري مما وسعه إال أن يرتح   ؛ودنياهم

د رجل، وكان مسجده )جامعة( يف قلب جند، مألت بالد "لقد كان الشيخ )أمة( يف جس  
جند وغريها علماا، وأانرهتا بعلوم الشريعة، قبل أن تبىن مدارس التعليم واملعاهد والكليات 

 ت، اليت هي من آاثر هنضة الشيخ العلمية رمحه هللا تعاىل وجزاه عن العلم والدين خرياا.واجلامعا
قة، أروت الظماء، وأنشأت العلماء، وأسس الشيوخ وكانت علوم الشيخ عيوانا صافية متدف ِّ 

لني، جبهوده املخلصة لنهضة علمية كربى، فقد خترج به أعداد كبرية ال حتصى من العلماء واحملص  
 ك أن تعلم أن جل  أكابر علماء اململكة اليوم هم من تالميذه.وحسب

ناصب العلمية والدينية، وميلؤون مناصب القضاء واإلفتاء املوهم الذين يشغلون أعلى 
 .(1)والتدريس والوعظ واإلرشاد والدعوة إىل هللا تعاىل"

لشيخ عالقة اوطيدة ل صلةومل نشأ أن نذكر خالل هذه الصفحات إال ما كان له 
بيان  بني أيديناو ، ابلكتب، وإال فللشيخ جهود كبرية يف اجملاالت املتعلقة ابلعلم الشرعي

يف جمال التعليم واإلفتاء والقضاء  ؛من املسؤوليات تقرييب أبهم ما كان يقوم به ذاك الرجل الفذ  
 وغريها:

 )يف جمال التعليم(
 رائسة الكليات واملعاهد العلمية. -1
 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. رائسة -2
 يل للقضاء.ارائسة املعهد الع -3
 رائسة معهد إمام الدعوة. -4
 اإلشراف على رائسة تعليم البنات. -5
 رائسة املعهد اإلسالمي يف نيجرياي. -6

                                 
 .(2انظر: "فقهاء معاصرون: الشيخ حممد بن إبراهيم"، عبد الفتاح أبو غدة، جملة الدارة، العدد ) (1)



 )يف اجملاالت اإلدارية والشرعية(
 دار اإلفتاء. -7
 رائسة القضاء. -8
 العايل للقضاء.رائسة اجمللس  -9

 رائسة اجمللس األعلى لرابطة العامل اإلسالمي. -10
 رائسة مؤسسة الدعوة الصحفية. -11
 إفريقيا. يف اإلشراف على نشر الدعوة -12

اجلامع الكبري،  خطيب   اليت تنوء هبا العصبة أولو القوةوكان إىل جانب هذه املهمات 
ترشيح األئمة واملوظفني الدينيني، وعلى وإمام الفروض اخلمس يف مسجده، واملشرف على 

 تعيني الوعاظ واملرشدين.
  ،ه1389عام اء(، واعتمدت له ميزانية مالية وكان قد بدأ يف إنشاء )جملس هيئة كبار العلم

 .(1)أن يباشر اجمللس أعماله، فرمحه هللا رمحة واسعةقبل غري أن األجل وافاه 
 منا عن حرق كتب املخالفنياليت قد   لمية الثالثجلولة يف األوراق العبعد هذه ا ختاًما:

 عند أئمة الدعوة يف جند، خنلص إىل نتائج مهمة:
 ة وتبعهم أئمة يف ذلك.ع  أن السلف الصاحل قد قاموا حبرق كتب املبتدِّ  -1
كثر الناس حرصاا على االستفادة واإلفادة من كتب أة الدعوة يف جند من أن أئم   -2

 املخالفني.
إذ ال يكاد يثبت عنهم إال  ؛تبمن أقل الناس فتوى حبرق الك أئمة الدعوة يف جندأن  -3

 ."حتفة األعيان"يف القليل النادر، كما هو يف فتوى حرق كتاب 
" روض الرايحني" إبحراق كتابب أنه أمر مل يثبت عن الشيخ حممد بن عبد الوها -4

 ألخطاء الشنيعة فيهما.، رغم وجود ا" للجزويلدالئل اخلريات" وكتاب لليافعي،
أثبت الشيخ عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب أن األصل يف منهجهم عدم حرق  -5

                                 
 .(2انظر: "فقهاء معاصرون: الشيخ حممد بن إبراهيم"، عبد الفتاح أبو غدة، جملة الدارة، العدد ) (1)



 كتب املخالف.
أثبت الشيخ عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب أن األصل يف منهجهم االستفادة من  -6

 كتب املخالف فيما وافق الصواب.
ة املكرمة، رغم انتشار ذلك عنهم قاموا حبرق املكتبة العربية يف مك   مل يثبت أن الوهابية -7

 لألسف. يف مواقع الشبكة العاملية، دون رد   
الشيخ حممد بن إبراهيم سار على املنهج الذي سطره أئمة الدعوة يف االستفادة من  -8

 كتب أهل العلم، والتحذير من الكتب الضارة.
كل كتاب يشتمل على الشركيات   :عند الشيخ حممد بن إبراهيم املمنوعةضابط الكتب  -9

 والبدع، أو يدعو إىل التحلل األخالقي، أو العقائدي.
 هاوإتالف هتاومصادر  هاوحفظ الشيخ حممد بن إبراهيم أفىت مبنع بعض الكتب املخالفة -10

 ؛ لعظيم ضررها. هاوحرق
؛ ملا يشتمل عليه من الكذب "حتفة األعيان" الشيخ حممد بن إبراهيم أفىت حبرق كتاب -11

واالفرتاء والبهتان املبني على إمام هذه الدعوة وتالميذه وأحفاده، وملا فيه من الضالل 
 واإلضالل.

دد يف مل ينجح األعداء يف تقزمي جهود الشيخ حممد بن إبراهيم وإظهاره مبظهر التش -12
لشيخ فيها منضبطة، سوى الكتاب الوحيد إذ كانت أحكام ا ؛التعامل مع الكتب املخالفة

 هل به الشيخ، بل أظهرو الذي وجدوا فيه بغيتهم للطعن فيه، ومل يناقشوا حمتوى التعليل الذي عل  
 و جد فيه بعض امللحوظات اليسرية.لو حمض، حىت  للناس على أنه كتاب اترخيي  

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه.
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