
 

 

  



 : مقدمة
 علماء بني كبي    خالف   فيها وقع اليت هّمة امل املسائل إحدى هي ة احلج   قيام مسألة 
 إنزال قضية  يف عميقة  إشكاالت فيها اخلطأ على يرتت ب اليت املسائل من وهي املسلمني،
 يف أوغلت الغالية  اجلماعات من وكثي   والدماء، استباحة األموال قضااي ث   ومن األحكام

 نوا وبي   ،عديدةً  حبوثً  وحديثًا قدميًا فيها العلماء كتب  وقد املسألة، هلذه اخلاطئ لفهمهم الدماء
 .وشروطها تهاوكيفيّ  أصلها

 يف الكبار األئمة مذاهب حترير  يف كثرية    نقاشات   شهدت قد ةالعلمي   الساحة أن   كما
 الدارسون اختلف فقد ،عبد الوهاب بن حممد اإلمام اإلسالم شيخ ومنهم املسألة،  هذه 

  تقريرال على نقف أن الورقة  هذه يف وحناول عنده، احلجة  قيام حقيقة  بيان يف ملنهجه
وذلك أبن ال نعتمد صنًفا منها ونرتك صنًفا آخر؛  ومواقفه، نصوصه على ااعتمادً  الصحيح

هو بل جنعلها كالكل الذي يفسر بعضه بعًضا، وال شك  أن االنصراف عن هذا املنهج 
إىل  سبب استشكال كالم الشيخ رمحه هللا وتضارب اآلراء يف فهمه؛ فهناك من هلم ميل  

والكل منهم يتنازعون الشيخ  ،وآخرون على عكسهم ،اإلرجاء، وتطرف يف اإلعذار ابجلهل
 حممد بن عبدالوهاب ويريدونه إليهم.

ا، واآلخرون يريدون أن جيعلوه غي عاذر ه يعذر ابجلهل مطلقً فاألولون يريدون أن يثبتوا أن  
 .ا صورايً ا، أو يعذر ابجلهل عذرً ابجلهل مطلقً 

وال ، فاإلمام يعذر قبل بلوغ الدعوة واشتهارها، ا بني ذلكوالصواب سهل يسي جدً 
 يعذر بعد بلوغ الدعوة، وهذا االشتهار هو أمارة قيام احلجة.

 : منهجي ة مبقدمات نقدم ذلك بيان إىل ندلف أن قبلو 
إىل  بعضها ومجع نصوصه، عتب  ت يف االجتهاد يدخله معني   إمام مذهب تقرير ن  إ ال: أو  
 بقواي   أن والدارسني العلم لطالب فينبغي لتقريراته، هو وإعماله ،مواقفه على واالعتماد بعض،
 ألصحاب والتفسيق والتضليل  بديع الت   إىل اا هبخيرجو  وال ،والعلمي البحثي  إطارها يف املسألة 
ا عن اهلوى بعيدً  ،واالستنتاجا املنهج العلمي يف الفهم مادام البحث متخذً  املختلف الرأي

 ،العلمي جالبعد عن املنه :أعين ؛واملواقف الشخصية املسبقة، فإن هذه اآلفات الثالث



ق والتشرذم، والبعد عنها سبيل من أعظم أدواء التفر   ؛واملواقف املسبقة من األشخاص  ،واهلوى
 الوائم والتصايف وبلوغ احلق.

أن يقف على   جيب أحد   كل    أن   نعين ال نافإنّ  احلجة  قيام عن ثنتحد   حني نناإ اثني ا: 
 رأسه من يبلِّّغه اخلطاب الشرعي، ويفهِّّمه إاّيه فهًما صحيًحا!  

 فقد يكون اإلنسان على خطأ لكن يبلغه القول الصحيح، ،ليس األمر كذلك ؛ال
العلم، فمثل كما قد يكون يف حاضرة علم ث هو يعرض عن ،  ويعرف معناه ولو كان بعيدا

هذين قامت عليهما احلجة. ونؤكد على هذا حىت ال نكرره يف كل مرة نقول فيها: جيب قيام 
 .على املعني احلجة إلنزال احلكم

 هذه يستغلّ  الناس فبعض  األصليني، الكفار عن نتحد ث ال القضية هذه يف  ن ناإ : اثلث ا
 صحيح، غي وهذا احلجة، عليه تقم مل ما  بكافر ليس املسلم غي أن   يف مذهبه ليمرر املسألة 

 مجيع هذا على ويرتتب  مسلم، ال كافر  فهو  ابلشهادتني اإلسالم عقد يف يدخل مل  من فكل
 ذلك. وغي الوفاة ومسائل والزواج التوارث كمسائل  ؛الكفر أحكام
 من على احلجة قيام يف عبد الوهاب بن حممد اإلمام مذهب تقرير  فهي مسألتنا أما

 يكون ال ومىت ابلكفر،  عليه حنكم وال اور  معذ يكون فمىت الشرك،  صور بعض يف وقع
 . بذلك عليه وحنكم امعذور  

 هذين عرب املسألة هذه  يف عبد الوهاب بن حممد اإلمام مذهب بيان  وميكن
 األصلني: 

 : املعني تكفري يف ةاحلج   قيام بشرط صريح الت   األول:  األصل
ه بعض املتقدمني بذلك، اإلسالم علماء عليه توارد ام   احلجة  قيام   وكتب  وإن مل يسمِّّ

أو من كتب يف الرد على أهل اإلرجاء؛ فهو بذلك  التكفي، ضوابط عن كتب  من كل    فيها
 ام   والوعيد، الوعد بني السنة  أهل ة لوسطي   ابخلصوص واجلماعة  السنة  أهل عند منضبط  ابب  

 والسنة.  الكتاب على  همعتماداب ؛التكفي  ابب يف  وسطًا منهًجا يقدمون  أيًضا جيعلهم



ط أهل السنة واجلماعة قياَم احلج ة يف إنزال األحكام على املعني: قول اومن أمثلة اشرت 
 يسع ال وصفات أمساء "هلل : الشافعي رمحه هللا مبيًنا وجوب قيام احلج ة قبل احلكم على معني

 رعذَ ي   فإنه احلجة  قيام قبل وأما ،ركفَ   فقد عليه احلجة  ثبوت بعد خالف ومن ،هارد   أحدا
  .(1)ابجلهل"

 احلجة إقامة  بعد اخلوارج قتال  )ابب : يالبخار  قول ا"وأم   هللا: رمحه بطال ابن ويقول
 احلق، إىل ودعوته إليه، اإلعذار بعد إال غيه وال خارجي قتال جيب ال هأن   فمعناه عليهم(
 َكانَ   }َوَما تعاىل: قوله بدليل قتاله وجب احلق إىل الرجوع من أىب فإن عليه، ألبس ما وتبيني

ل   اّلل    َ  َحىت   َهَداه مْ  إِّذْ  بَ ْعدَ  قَ ْوًما لِّي ضِّ  ]التوبة: َعلِّيم { َشْيء   بِّك لِّّ  اّلل َ  إِّن   يَ ت  ق ونَ  َما هَل مْ  ي  َبنيِّّ

115]"(2).  
 اإلسالم شرائع يعلم ومل أسلم لو أً امر  أن   يف خالف "وال هللا: رمحه حزم ابن ويقول

 مل ؛ تعاىل هللا حكم يبلغه مل وهو صالة، اإلنسان على ليس وأن حالل، اخلمر أن فاعتقد
  فهو األمة  إبمجاع حينئذ ،فتمادى احلجة  عليه قامت إذا حىت به، يعتد   خالف بال كافرًا  يكن

 .(3)كافر"
 أخطأ وإن املسلمني من اأحد   ر يكف    أن ألحد وليس" هللا: رمحه تيمية  ابن ويقول

 عنه ذلك لْ يَ ز   مل  بيقني  إسالمه ثبت ومن ،احملجة له وتبني   احلجة عليه تقام حىت وغلط
  .(4)الشبهة" وإزالة  احلجة  إقامة  بعد إال يزول ال بل ابلشك؛
 معروف السلف، عند رمتقرّ  وأنه األمر، هذا تثبت اليت الكثية النصوص من ذلك وغي
 عندهم. 

 على احلكم جيوز ال أنه يرى  هفإن   ،عبد الوهاب بن حممد اإلمام مذهب أيًضا هو وهذا
 .كتبه  يف كثية  واضحة  نصوص   هذا تقرير يف وله عليه، احلجة  إقامة  بعد  إال معني
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 األعداء ذكر ما "وأما هللا: رمحه يقول ،احلجة قيام قبل الت كفري نفسه عن ينفي فتارة  
 هبتان   فهذا ،احلجة عليه تقم مل الذي اجلاهل أكف  ر  أو وابملواالة، ابلظنِّ  أ َكفِّر أين عين

 .(1)ورسوله" هللا  دين عن الناس تنفي به يريدون عظيم،
 رجال   إال ر نكف    ال وحنن" :همنهجَ  ننيمبيِّّ  عبد الوهاب بن حممد الشيخ أبناء يقولو 
 ذكر وما وعاند، ومترد يقبل، فلم إليه ود عي ،احلجة عليه قامت بعدما وأنكره  احلق   عرف

 هللا رمحه كونه  "فتأمل قالوا: ث، (2) علينا" كذب  فهو الهح هذا من  غي نكفِّر أّن   من عن ا
 على الكفر إطالق ألن الفرق؛ فافهم  قائله، لتكفي يتعرض ومل كفر  أن ه القول هذا على أطلق
 .(3)جيوز" ال احلجة  عليه تقم مل الذي املعني

 قدف ،احلجة إقامة بعد يكون  اإّن   املعني   على احلكم إنزال أبن   ابلتصريح أخرى واترة 
 رمحه "قال فقال: له مقررًا تيمية  ابن اإلسالم شيخ كالم  عبد الوهاب بن حممد الشيخ نقل
 أو تفسيق، أو تبديع، أو تكفي،  إىل معنّي  ينسب  أن عن  هنًيا الناس أعظم من أّن هللا:

 اترة، كافرًا  كان  خالفها من اليت ةالرسالي   احلجة عليه قامت قد أنه علم إذا إال معصية،
 موضع كل  يف املسألة  يف كالمه  صفة  وهذا كالمه.  انتهى أخرى، وعاصًيا أخرى، وفاسًقا

 املراد أن   اإلشكال يزيل مبا ويصله إال املعني  تكفي عدم يذكر ال كالمه،  من عليه وقفنا
 تلك تقتضيه مبا عليه حكم احلجة بلغته إذا وأما احلجة، تبلغه أن قبل تكفيه عن ابلتوقف
 .(4)معصية" أو تفسيق أو تكفي من املسألة 

 أصر مث وإيضاح بيان   بعد احلجة عليه قامت من  إال يكفر  ال أبنه هللا رمحه ويصرح
 ما الذي يقول: الوهاب عبد ابن أبن الطغام على متويهه كذلك" هللا: رمحه يقول فعله،  على

 يعلمه ما على هللا نشهد بل عظيم! هبتان   هذا سبحانك ونقول: كافر،   طاعيت حتت يدخل
 وأي زمان، أي يف املسلم فهو وأهله، الشرك من وتربأ ابلتوحيد، عمل من أبن قلوبنا من
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 وكذلك الشرك، بطالن على احلجة له نبني بعدما إهليته يف ابهلل أشرك من رنكفِّ  اوإّن   مكان.
 هذه دون بسيفه قام من وكذلك إابحته، على الباطلة  الشبه أقام أو للناس، حسنه من نكفر

 املستعان، وهللا ،إزالتها يف وسعى أنكرها من وقاتل عندها ابهلل يشرك اليت املشاهد
 .(1)"والسالم

 أن بعد إال معني على التكفري يقع فال ابملعرفة،  التكفري وقوع رابط ا هللا رمحه ويقول
 إليه يصل من إىل الوهاب عبد بن حممد من ،الرحيم الرمحن هللا بسم " يقول: ،ابحلق يُعر ف

 ابلعموم، رأكفِّ  أين عين لكم ذكر ما :وبعد ،وبركاته هللا ورمحة  عليكم سالم املسلمني؛ من
 يف ساكن وهو ورسوله هللا دين تبع من أقول: إين قوهلم: وكذلك األعداء. هبتان من فهذا
 ورسوله هللا دين اتباع املراد: إّنا البهتان. من ا أيضً  فهذا عندي، جييء حىت يكفيه ما أنه بلده

 عنه، الناس وصد عاداه  مث ورسوله هللا بدين أقر  من نكفر  ولكن كانت.  أرض أي يف
 ،رهأكفِّ  الذي فهذا ،للناس وزينة للمشركني دين أهنا عرف بعدما األواثن عبد من وكذلك

 أعلم. وهللا ،جاهاًل  أوا معاندً  رجاًل  إال هؤالء، يكّفر األرض وجه على عامل وكل
 .(2)"والسالم

 ، هومذهب عبد الوهاب بن حممد اإلمام والده أقوال تشرح كثية  تقريرات   هللا عبد والبنه
 ،يعذر  هل جاهل، هو بل منه  قصد غي من  كفر  منه صدر من حال عن هللا رمحه س ئل  قدف

  ما ورسوله ابهلل يؤمن  الذي اإلنسان  فعل "إذا فأجاب: توساًل؟ أو فعاًل  أو قواًل  كان  سواء
 فهذا وسلم، عليه هللا صلى رسوله به هللا بعث مبا منه جهاًل  كفرًا  اعتقاده أو كفرًا  فعله يكون

 من يكفر اليت الرسالية احلجة عليه تقوم حىت ابلكفر  عليه حنكم وال كافرًا،  عندّن يكون ال
 على وأصر   وسلم، عليه هللا صلى الرسول به جاء ما له وبنّي  احلجة، عليه قامت فإذا ،خالفها

 .(3)يكفر" الذي هو فهذا عليه، احلجة  قيام بعد ذلك فعل
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 ما أن اإلنسان ويعرف ا،واضحً  ابالغً  التبليغ جيب أنه يف البنيِّّ  القول هذا إىل وانظر
 يكفر ال اجلهل وغلبة  الفرتات أزمنة  يف" هللا: عبد يقول ة،احلج   تقوم وهبذا الشرك، هو يفعله

 هو هذا أن ويعرف له،  ويبني   ابلرسالة،  احلجة عليه تقوم حىت بذلك، املعني الشخص 
 القرآنية  اآلايت عليه وتليت احلجة،  بلغته فإذا ورسوله؛  هللا حرمه الذي األكرب الشرك

 ومل منه، جهالة ذلك فعل من خبالف ،كافر   فهو شركه على أصر  مث النبوية،  واألحاديث
 فإذا إليه، ة احلجّ  بلوغ بعد إال بكفره حيكم ال ولكن كفر،  فعله فاجلاهل  ذلك؛ على هينبّ 

 وأن هللا إال إله ال أن يشهد كان  ولو ،كفر  فقد شركه على أصر   مث احلجة عليه قامت
 .(1)"الستة  ابألصول ويؤمن  ويزكي، ويصلي هللا، رسول حممدا

 يكون ال التكفي  أن فبينوا أبعياهنم، أّنس عن سئلوا فقد هللا، رمحه الشيخ أبناء وهكذا
 من اأّنسً  رونتكفِّ  كمأن   بلغنا  نصه: هذا سؤال، عليهم ورد" :فقد ،احلجة  إقامة  بعد إال

 ما فأجابوا: السنة. أهل من ابلعلم، مشهور وهو وغيه، الفارض ابن مثل املتقدمني، العلماء
 أعداؤّن، عنا أشاعه الذي البهتان من فهذا وغيهم، املتقدمني من اّنسً  رنكفِّ  أّن   ذكرت

 كثية،   أشياء البهتان من ذلك  غي إلينا نسبوا كما  املستقيم، الصراط عن الناس به ليجتالوا
َْتان   َهَذا }س ْبَحاَنكَ  نقول: أن عليها  وجوابنا  رجال إال نكفر  ال وحنن ؛[16 ]النور: َعظِّيم { هب 
 ذكر وما وعاند، ومترد يقبل، فلم إليه ودعي ،احلجة عليه قامت بعدما وأنكره،  احلق   عرف

 .(2)"علينا  كذب  فهو حاله، هذا من غي نكفر أّن من عنا
 أن ميكن ال املعني   تكفري أن يف من هؤالء األئمة صرحية واضحة النصوص وهذه 

 احلجة.  قيام بعد إال يكون
 احلجة؟! إقامة يف الفهم يشرتط هل الثاين:  األصل

 بيان يف الناس فيه خيتلف ومل فيه، إشكال ال احلجة  قيام اشرتاط من بيانه  سبق ما
أستثين من كان له هوى ضد دعوة الشيخ رمحه هللا  ،عبد الوهاب بن حممد اإلمام مذهب
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دعاة التكفي الذين يريدون زوراً أن  كان من  وقصد إىل رميها ابلبهت ليصرف اخللق عنها، أو
 !للدعوة، والدعوة منهم براء أتباعي  َروِّجوا ألنفسهم بكوهنم 

 وصول مبجرد  احلجة تقوم فهل احلجة، قيام ة كيفي    بيان يف اخلالف كل  اخلالف لكن
  املعىن ويفهم اللفظ مدلول يعرف أبن احلجة فهم يشرتط أم البالغ،  وجمرد  القرآن

 منها؟ الصحيح
 من فمنهم ،املسألة هذه يف عبد الوهاب بن حممد اإلمام ملنهج الدارسون اختلف وقد

 من ومنهم فهم، دون بلوغها كفاية   وعدم احلجة  فهم بوجوب ابلقول للسلف بًعامت   جعله
(1)البلوغ مبجرد احلجة  بقيام القول هو منهجه جعل

 . 
 وقد احلجة، لقيام الفهم اشرتاط هو عبد الوهاب بن حممد الشيخ منهج أن والصحيح

 لكن أبنائه، بعض  عليه نص   كما خمالفيه، مع وتعامله مواقفه وبينته  بكالمه، ذلك بني
  ويشرتطه اشرتطه الذي الفهم نوعية حترير  عدم أجل من وقع إّنا وقع الذي اإلشكال

 هذا  وعلى الفهم، اشرتاط تبني كثية  نصوص   له فاإلمام ،احلجة قيام أجل من السنة أهل
 يشرتط ال أبنه فيها يصرح انصوصً  له أن  كما  بيانه، سيأيت كما  خمالفيه مع تعامل  األصل
 بن  حممد الشيخ منهج إن :يقول من هبا كيتمس   اليت النصوص وهي احلجة! قيام  يف الفهم

 .احلجة  لتقوم النص  ببلوغ االكتفاء وإّنا الفهم اشرتاط عدم هو  عبد الوهاب
 املسألة، يف أقواله جنمع أن حنتاج عبد الوهاب بن  حممد اإلمام مذهب حترير  وألجل

 االعتماد يصح وال تقريره، عن النابع تعامله وكذلك ،ونصوصه أقواله جمموع من قوله لوحنصّ 
 الفهم معىن وسنورد املسألة، يف اإلمام موقف يف التناقض  يظهر بشكل آخر دون نصّ  على

 الشرتاط نفيه وأن الفهم، يشرتط أنه تبني اليت النصوص على نعرج ث احلجة، قيام يف املشروط
 يرى من عليه اعتمد نصّ   أبرز  بذكر وخنتم الفهم، من خاص لنوع   خاصّ  نفي   هو إّنا الفهم

 التوفيق:  وابهلل فأقول الفهم، اشرتاط  يرى ال عبد الوهاب بن حممد اإلمام أن
 

 

رأوا أنه نصٌّ صريح يف أنه يقول بقيام احلجة  وقد اعتمدوا على نص لإلمام حممد بن عبدالوهاب( 1)
 مبجرد بلوغها، وسيأيت مناقشته.



 :احلجة قيام يف يشرتط الذي الفهم معىن أوال: 
 للحجة.  الصحيح املعىن إدراك هو: 
  شرطان: احلجة  لقيام فيشرتط عليه وبناءً 

 احلجة.  بلوغ أوالمها:
  صحيًحا. إدراًكا معناها إدراك وثنيهما:

 ابلفهم إذن فالعربة ،عليه احلجة  قامت صحيحا افهمً  وفهمه اخلطاب بلغه ما فمىت
 ،هوفهمِّ  احلجة  تلك بلغته من ذهن ة لصح   القرآن بلوغ مبجرد احلجة  تقوم فقد الصحيح،

 التقريرات لكثرة البلوغ جمرد يكفي ال وقد الصحيح، القول رتقرّ  علم حاضرة يف وكونه
 للحجة. الصحيح الفهم وبني باملخاطَ  هذا بني فتحول ،ما بلدة  يف تنتشر اليت املخالفة 
 يقول ،عبد الوهاب بن حممد اإلمام وكذلك واجلماعة، السنة  أهل تقريرات هذا ىوعل

 النصوص تبلغه مل الرجل يكون قد قائلها يكفر اليت األقوال وهكذا" هللا: رمحه تيمية  ابن
 قد يكون وقد ،فهمها من يتمكن  مل أو عنده  تثبت ومل عنده تكون وقد احلق، ملعرفة  املوجبة 

 أن   على تيمية  ابن اإلسالم شيخ من واضح نصٌّ  وهذا .(1)هبا" هللا يعذره شبهات له عرضت
 من يتمكن مل أو ،عنده تثبت ومل بلغته من  الناس ومن أصال، احلجة  تبلغه مل من  الناس من

 .معذورون هؤالء وكل ،فهمها
 من خيتلف الفهم هذا فإن الصحيح، الفهم اشرتطنا دمنا ما أننا هنا ينبه أن وينبغي

 ريكفّ  مل ملاذا عرف هذا مَ هِّ فَ  ومن آلخر، زمان ومن ألخرى، منطقة  ومن آلخر، شخص 
 كفرو  البدوي، قرب أو الكواز ة قبّ  على كان  من واحدة مسألة يف عبد الوهاب بن حممد اإلمام

 قد فالكل مراسالت، وبينهم بينه وكانت جند، يف منه قريًبا كان  من بعض  ملثلها أو ألجلها
 مراعاة ؛آخرين دون أّنس على ابلكفر حكم هذا ومع ،إسالمية  بالد يف وهم ،ة احلج   بلغتهم

 اإلمام  وراسلهم الدعوة مكان يف كانوا  من فهمَ  ن  إ إذ ؛احلجة  فهم قضية  وهي ،النقطة  هلذه
وأرسل هلم دعاته، وكلموهم وبينوا هلم بلهجاهتم معاين اآلايت؛ فَ ْهم   عبد الوهاب بن حممد
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 الظاهرة املسائل من املسألة  بكون فقط العربة فليست ،ذلك يبلغهم مل من كفهمِّ   ليس هؤالء
 من املسألة  ظهور ألن ابلبالغ؛ فيها كتفىي   فال خفية  املسألة  وبكون ابلبالغ، فيها كتفىفي  

 عبد الوهاب بن  حممد اإلمام عند األول االعتبارف واملكان، لزمانل خاضع أيًضا وه عدمها
 به.  حتيط اليت األحوال ومراعاة الشرك من شيء يف واقعمعني  اللل النظر هو

 رمحه القيم ابن يقول آلخر، زمان ومن آلخر، مكان من خيتلف نسبّ  الفهم أن بيان ويف
 على هللا حجة تقوم فقد واألشخاص،  واألمكنة األزمنة ابختالف خيتلف احلجة قيام" :هللا

 دون شخص  على تقوم أهنا كما   ،ُأخرى دون وانحية بقعة  ويف زمان،  دون زمان يف الكفار
 ومل اخلطاب يفهم ال كالذي  فهمه لعدم وإما واجملنون، كالصغي  ومتييزه عقله لعدم إما آخر،
 .(1)"الفهم من  يتمكن وال شيًئا يسمع ال يالذ األصم مبنزلة  فهذا له، يرتجم ترمجان حيضر

 اخاصً  هذا وليس احلجة، عليه تقم مل أن ه اخلطاب يفهم مل من جعل كيف  فانظر
 تيمية ابن يقول هذا ويف ،صحيحا  فهًما احلجة يفهم ال الذي العريب حىت بل ابألعجمي،

 يسمعه أن ه املراد أن   ع لم "قد :[6 ]التوبة: اّلل ِّ{ َكاَلمَ   َيْسَمعَ  }َحىت   تعاىل: قوله يف هللا رمحه
 فهم من معه يتمكن ال لفظ مسع مبجر د يقوم  ال املقصود إذ ،معناه  فهم من معه يتمك ن مسًعا

 ويف عربًيا كان  ولو احلجة، عليه به يقوم ما له يرتجم أن وجب عريب  غي كان  فلو املعىن،
 كثي  يسمعه كما  اللفظ مسع ولو معناها، له يبنّي  أن وجب لغته ليست  غريبة  ألفاظ   القرآن

 عن سألنا وإن ذلك، فعلينا معناه له ونبني له رهنفسّ  أن منا وطلب املعىن يفقه ومل  الناس من
 .(2)عنه" أجبناه القرآن يف يقدح سؤال

 بلغت إذا إال تقوم ال احلجة أن   نراه: "الذي هللا: رمحه العثيمني يقول هذا تقرير ويف
 هذا من يفهم من الناس من ختتلف، الناس أفهام أن نعرف لكن ،يفهمها وجه   على املكلف

 النص يفهم من الناس ومن شك، أيّ  عنده حيتمل ال ومعىًن  الشمس، مثلا جليً  معىًن  النص 
 العلم، أول يف والثاين والعلم، املعرفة  قمة  يف فاألول قلبه، يف شك احتمال مع أولًيا فهًما

  التام الفهم على ليس لكن به،  يراد ما منه   فهم ألنه شك؛ ال احلجة  عليه قامت قد والثاين
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 معىًن  منه يعرف مل ولكنه النص  بلغه من وأما وعمر، بكر كأيب  األوىل الطائفة  فهمته الذي
 مل فهذا النص، هذا معىن ما يدري ال ولكن العربية  ابللغة النص بلغه أعجمي كرجل  أصاًل 

 إِّال   َرس ول   مِّنْ  أَْرَسْلَنا }َوَما وتعاىل: تبارك هللا قول هذا ودليل شك، بال احلجة  عليه تقم
َ  قَ ْومِّهِّ  بِّلَِّسانِّ  ل   هَل مْ  لِّي  َبنيِّّ  [4 ]إبراهيم: احلَْكِّيم { اْلَعزِّيز   َوه وَ  َيَشاء   َمنْ  َويَ ْهدِّي َيَشاء   َمنْ  اّلل    فَ ي ضِّ

 يشاء من ويهدي يقبل، فال يشاء  من هللا يضل يفهمونه الذي اللسان هبذا البيان بعد أي:
 .(1)"احلق له  يتبني وجه على معناها وفهم احلجة بلوغ من  بد ال أنه نرى:  فالذي ...فيقبل

 البالغ. مبجرد هذا يكون وال ،احلق له يتبني وجه على احلجة  فهم يكون أن فاشرتط
 : عبد الوهاب بن دحمم اإلمام عند الفهم  اشرتاط بيان اثني ا: 

  عليه  تدل ما وهذا احلجة، لقيام الفهم يشرتط عبد الوهاب  بن حممد اإلمام أن   ابين  
 فيها، فننظر أقواله كل  جنمع أننا هو اإلمام موقف بيان يف السليم واملنهج ومواقفه، نصوصه

 فهًما به فيعين الفهم اشرتاط عدم فيها اليت نصوصه وأما الفهم، يشرتط أنه ندرك لالتأم   وبعد
 ابآليت: ذلك ويتبني ،والتوفيق اهلداية  فهم وهو معيًنا

 أو التوفيق، فهم وهو ا،خاصً  امعينً  افهمً  وّنفًيا الفهم اشرتاط ا مبينً  هللا رمحه يقول -1
 احلجة، عليه قامت إذا يكفر املعني   كان  "فإذا :حجته بطالن به يعرف  حبيث  عاليا فهًما
 هللا رضي بكر  أيب فهم مثل ورسوله هللا كالم  يفهم أن معناه  ليس قيامها أن املعلوم فمن
  الكفار كان  كما  ،كافر   فهو به،  يعذر شيء من وخال ورسوله،  هللا كالم  بلغه إذا بل عنه، 
 َويفِّ  يَ ْفَقه وه   َأنْ  َأكِّن ةً  ق  ل وهبِِّّمْ  َعَلى }َوَجَعْلَنا هللا: قول مع ابلقرآن احلجة  عليهم تقوم كلهم
 .(2)"[46 ]اإلسراء: ن  ف ورًا{ أَْداَبرِّهِّمْ  َعَلى َول ْوا َوْحَده   اْلق ْرآنِّ  يفِّ  َرب كَ  ذََكْرتَ  َوإَِّذا َوقْ رًا آَذاهنِِّّمْ 

  شروط:  ثالثة هنا اشرتط كيف  وانظر 
 ورسوله. هللا كالم    هأن يبلغَ  -أ

 عنه. هللا رضي بكر أيب فهم درجة  يبلغ مل وإن اصحيحً  افهمً  أن يفهمه -ب
 به. ر يعذَ  شيء   من هخلوّ  -ج
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 بكر أيب كفهم   فهم هو اشرتاط ه نفيّ امل الفهم لكن احلجة، قيام  يف شرط نإذَ  فالفهم
 .املعاين من ذلك غي إىل ،ريب أو شكّ  له يكون أن دون يفهمه أبن وذلك ،عنه هللا رضي

 يف اخلفية  املسائلو  ةالظاهر  املسائل بني قفر   من خطأ يبنيِّّ  واضح   نصٌّ  هذا ديؤكّ  -2
 الظاهرة، املسائل يف للحجة  فهًما يشرتط ال عبد الوهاب بن حممد اإلمام  أن زعمو  الباب اهذ

 دين أصل هي اليت  الكبار األصول فإن مبعذور؛ فليس القرآن بلغه من "كل هللا: رمحه يقول
 املراد وليس ، عباده على حجته هبا وأقام وأوضحها كتابه،  يف تعاىل هللا نهابي   قد اإلسالم

 ،ألمره  وانقاد  ووفقه هللا هداه  من يفهمها كما  جليًّا فهم ا اإلنسان يفهمها أن احلجة بقيام
 أن ة أكن   قلوهبم على جعل أبنه إخباره مع تعاىل، هللا من احلجة عليهم قامت قد الكفار فإن

  َرب كَ  ذََكْرتَ  َوإَِّذا َوقْ رًا آَذاهنِِّّمْ  َويفِّ  يَ ْفَقه وه   َأنْ  َأكِّن ةً  ق  ل وهبِِّّمْ  َعَلى }َوَجَعْلَنا فقال: كالمه،  يفقهوا
 .(1)"[46 ]اإلسراء: ن  ف ورًا{ أَْداَبرِّهِّمْ  َعَلى َول ْوا َوْحَده   اْلق ْرآنِّ  يفِّ 

 يفهمه الذي اجلليّ  الفهم ينفي لكنه ،ابلفهم احلجة  قيام ربط نرى أيًضا النص  هذا ويف
 للحجة. فهًما يشرتط أنه ذلك ومعىن ووفقه، هللا هداه من

  كف ر  عبد الوهاب بن حممد اإلمام أن من اسابقً  ناهبيّ  ما أيًضا املعىن هذا يؤكد  ام   -3
 من  دّ تع كبية  مسائل يف أخطؤوا قد وكلهم كلهم،  بلغتهم قد احلجة  أن رغم آخرين دون أّنًسا

 يف كان  من أن يرى أنه هو سببهو  التعامل، يف الفرق هذا كان  ذلك ومع الدين، أصول
 عليه قامت فقد ، صحيحا فهم ا احلجة يفهم ممن وهو ، احلجة ووصلته علم،  حاضرة 
  وبني بينه حتول خاطئة  أفكار بالده على واستولت ا،بعيدً  كان  من أما ،جرد بلوغهامب احلجة
 عبد الشيخ يقول هذا بيان ويف بكفره، حيكم ال فإنه ،القرآن بلوغ مع ،الصحيح الفهم

 بتكفريه جيزم مل -عبد الوهاب بن حممد الشيخ :أي- نهإ "حىت الرمحن: عبد بن اللطيف
 غه ويبل   ينصحه من له ر يتيس   مل إذا غريهم أو القبور أهل من هللا غري يدعو الذي  اجلاهل
 يف- الكواز قبة  يعبد من نقاتل ال كنا  وإذا رسائله: بعض  يف قال ،اتركها يكفر  اليت احلجة
 كان   وإن إلينا يهاجر مل من نكفر فكيف هلل، الدين إخالص إىل بدعوته منتقدّ  حىت -العراق
 احلجة عليه قامت من أن فقرر اجلهال هؤالء مثل عن  سئل وقد وقال: !؟اموحدً ا مؤمنً 
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 يعبدون الذين هؤالء ريكفّ  مل أنه يف واضح وهذا ،(1)القبور" بعبادة يكفر ملعرفتها وأتهل
 عليه قامت من أن "فقرر ويقول: يصرح اللطيف عبد الشيخ أن كما  جهلهم، أجل من القبور
 القبور". بعبادة يكفر ملعرفتها وأتهل احلجة 

  نكفر ال كنا  "وإذا :عبد الوهاب بن حممد اإلمام يقول السياق هذا يف ظاهر نصّ   ويف
 ألجل وأمثاهلما البدوي أمحد قرب على الذي والصنم القادر عبد على الذي الصنم عبد من

 ريكفِّ  مل أو إلينا، يهاجر مل إذا ابهلل يشرك مل من رنكفّ  فكيف ههم، ينب   من وعدم جهلهم
 كل   يف فيه منتشر والقرآن إسالم، دار وهي مصر يف البدوي قبة  أن ومعلوم   .(2)"!ويقاتل؟
 عذرهم بل البلوغ، مبجرد عليهم فقامت احلجة  همت  غْ لَ ب َ  :يقل ومل يكفرهم مل ذلك ومع مكان،
 .جبهلهم

 الفهم احلجة  يفهم  ال جيعالنه  ابملعني   احمليط والزمان املكان لكن تبلغ، قد إذن فاحلجة 
 أصل يف عبد الوهاب بن حممد بن هللا عبد تقرير إىل وانظر  ،حينئذ عليه حيكم فال ،الصحيح
 صحيًحا، فهًما يفهمها مل لكنه عليها، لعواطّ  األدلة  عرف رجل عن ثيتحدّ  وهو مسألتنا،

 كالم  على واطلع األدلة  حرر فيمن القول فما ...:قلت "فإن هللا: رمحه يقول حكمه؟ فما
رً  واستمر القدوة األئمة   وال ذكر، ملن نعتذر  أن مانع وال قلت: مات؟ حىت ذلك على ام صِّ
 هذه عن يناضل من لعدم خطئه، على استمر وإن خمطئ أنه تقدم ملا وال كافر،  إنه نقول:

 بل احملجة؛ له وضحت وال احلجة، عليه تقم فلم وسنانه، وسيفه بلسانه ،وقته يف املسألة
 ومن رأسا، ذلك يف السنة  أئمة كالم  هجر على التواطؤ املذكورين املؤلفني زمن على الغالب

 .(3)قلبه" يف يتمكن أن قبل عنه أعرض عليه اطلع
 وإدراك احلجة  فهم يشرتط عبد الوهاب بن حممد الشيخ أن على  أيًضا يؤكد  ام   -4
 ال  اجلهل أن ومعلوم ا،جدً  كثية  هذا يف ونصوصه ،ابجلهل اإلنسان يعذر هأن   :الصحيح املعىن
 بلغة قرآين نصّ  يبلغه حني مثال لألعجمي حيصل كما  يفهمه مل ما الكالم بلوغ مبجرد يرتفع

 

 (.99ص: منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس )( 1)
 (.104 /1الدرر السنية يف األجوبة النجدية )( 2)
 (.235 /1النجدية )الدرر السنية يف األجوبة ( 3)



 العريب  وكذلك ،تكليف به جيب وال ،اجلهل به يرتفع ال البلوغ هذا فإن يفهمها، ال عربية 
 صحيًحا.  فهًما يفهمه مل لكنه اخلطاب بلغه الذي

  بينهم،  اختالف ال السلف مذهب هوو  ،عبد الوهاب بن حممد الشيخ مذهب هو فهذا
 من أن نقرر إذ "وحنن الرضيمان: أمحد الشيخ يقول هللا، رمحه نصوصه مجع عند هذا ويظهر
 ال اإلمام نأ املراد فليس ،احلجة وفهم احلجة  قيام بني  التفريق حممد  اإلمام منهج مسات
 إىل املؤدي الفهم هو حممد اإلمام يشرتطه ال الذي وإّنا احلجة، لقيام امطلقً  الفهم يشرتط
 فتقتضي احلجة قيام أما ، عنه هللا رضي بكر  أيب بفهم له مثل كما  واالهتداء التوفيق
 .(1)"انتفاع  أو توفيق يتحقق مل وإن واإلرشاد الداللة وفهم اإلدراك

 : ونقاش إيراد  
 مبجرد احلجة  قيام يرى عبد الوهاب بن حممد اإلمام  أن   يرى من هناك أن   بيان سبق

 نًصا  عدوه لإلمام كالم  على ذلك قرر من معظم اعتمد وقد فهمها، يشرتط وال بلوغها
 قول من ذكرمت "ما :هللا رمحه اإلمام فيه يقول ما هو النص   وهذا مذهبه، تقرير يف واضًحا
 وأنكم احلجة، عليه وقامت وكذا، كذا  جحد من كل  :-هللا رمحه تيمية  ابن :أي- الشيخ

 كيف  العجب، من فهذا احلجة؟ عليهم قامت هل وأتباعهم، الطواغيت هؤالء يف شاكون
 حديث الذي هو احلجة عليه تقم مل الذي فإن ا؟!مرارً  لكم أوضحته وقد هذا يف تشكون

 الصرف مثل خفية، مسألة  يف ذلك يكون أو بعيدة، ببادية  نشأ والذي ابإلسالم، عهد
 فإن كتابه،  يف وأحكمها هللا أوضحها اليت الدين أصول اوأم   يعرف. حىت يكفر فال والعطف،

 تفرقوا  مل أنكم اإلشكال أصل ولكن احلجة؛ بلغته فقد القرآن بلغه فمن القرآن، هو هللا حجة 
 هللا حجة  يفهموا مل املسلمني من واملنافقني الكفار أكثر فإن احلجة، فهم وبني احلجة  قيام بني
 إِّال   ه مْ  إِّنْ  يَ ْعقِّل ونَ  أَوْ  َيْسَمع ونَ  َأْكثَ َره مْ  َأن   حَتَْسب   }أَمْ  تعاىل: قال كما  عليهم، قيامها مع

 قامت  وقد ،نوع وبلوغها نوع، احلجة  وقيام ، [44 ]الفرقان: َسبِّياًل{ َأَضل   ه مْ  َبلْ  َكاأْلَنْ َعامِّ 
  .(2)يفهموها" مل وإن إايهم ببلوغها وكفرهم آخر، نوع إايها وفهمهم عليهم،

 

 (.69ص: الوهاب يف مسألة التكفي ) منهج اإلمام حممد بن عبد( 1)
 (.93 /10الدرر السنية يف األجوبة النجدية )( 2)



 احلجة قيامب القول هو اإلمام مذهب أن تقرير  يف عليه االعتماد  ميكن النص   وهذا
 كانت  تطبيقاته أن حال ويف الباب،  يف أخرى نصوص   له ترد  مل أنه حال يف بلوغهاجرد مب

 الفهم  نوع وتشرح النص  هذا دتقيِّّ  كلها  األخرى نصوصه أن نرى لكننا ،النص هلذا موافقة
 الذي الفهم نوع يشرتط ال أنه هو املراد أن تؤكد هللا رمحه الشيخ تطبيقات أن   كما  هنا، املنفي
 عنه. هللا رضي بكر أيب كفهم  عال فهم أو اهلداية، فهم وهو سابقا، ذكرّنه

 القول هو اإلمام مذهب أبن تقريران خيدش ال أن ه ندرك النص هذا يف التأمل  وعند
 أمور:  ذلك ويبني صحيح ا،  فهم ا وفهمها بلوغها حال احلجة بقيام

 بعيدة(، ابدية  يف نشأ ومن ،إبسالم عهد )حديث :نيصنف أوله يف استثىن أن ه -1
 عهد حديث إال احلجة، بلوغ فيها احلجة  قيام يف يكفي الدين أصول نأ الكالم: ومفهوم
 .بعيدة ببادية  نشأ من أو إبسالم

 يفهمها وهو احلجة  تبلغه من بقي هؤالء استثنينا إذا فإن نا ،النص بيان يف كاف  وهذا
 من هناك أو الصحيح، الفهم فيه ينتشر علم داير يف وكونه أدواته، ة لصح   صحيًحا فهًما
 أن سابًقا بين ا وقد ،عبد الوهاب بن حممد الشيخ دعوة زمن جند كداير  ويبينه، إليه يدعو
 يكفي البلوغ فمجرد صحيحا، فهًما يفهمها أن ميكنه ألنه ؛له احلجة  بلوغ يكفيه من هناك

 نشأ من أن عرفنا إذا خاصة  ،الصنفني استثنينا إذا النص  هذا يفيده ما وهو احلجة، قيام يف
 الصحيح الفهم افيه  يغيب داير يف نشأ ولكن الكفار، بالد يف نشأ أنه يعين ال بعيدة ببداية 

  وقرب الكواز  قبة  على ملن اإلمام تكفي عدم سبب  لنا يبني ما وهو اخلاطئ، الفهم افيه وينتشر
 ،وإيضاح وبيان مراسالت وبينهم بينه كانت   أعيان على ابلكفر احلكم مع وغيهم، البدوي

 قامت وقد بلغتهم، قد احلجة  ألن ابلكفر عليهم حكم بل ،شبهتهم انتفاء فيهم يشرتط فلم
 هلم. عبد الوهاب بن حممد  اإلمام لبيان عليهم
 بلغته من كل  أن أي: إبطالق، الفهم هو النص  هذا من الشيخ مراد إن   : قلنا إذا -2
 عموم يكفر عبد الوهاب بن حممد اإلمام أن :القول هذا الزم لكان ؛عليه قامت فقد احلجة 

 ابلقرآن لة هَ جبَ  ليسوا أهنم جيد واملكانية  الزمانية  احلقبة  تلك اتريخ يف يقرأ ومن املسلمني!
 بن حممد الشيخ وكان ،العلم كتب  ولديهم ،والسنة  القرآن يقرؤون مسلمني كانوا  بل والسنة،



 مصر يف كان  من يكفر مل أنه كما  ،يكفرهم مل ذلك ومع ،ويراسلهم يناظرهم عبد الوهاب 
 هو مذهبه كان  إن ي كفِّرهم  مل فلِّمَ  ويتلى، القرآن فيها ي قرأ إسالمية  دايرًا كوهنا  مع والعراق
 عموم تكفي عن  الناس أبعد من كان اإلمام أن   ومعلوم   ؟!النصِّّ  وصول مبجرد التكفي

 يشرتط وأنه ،قلناه ما قصد أنه ذلك من فظهر ا،جدً  كثية    نصوص   ذلك يف وله املسلمني،
 الشخص. وحال والزمان املكان على بناء وحيكم الفهم،
 قامت قد حمددين أانس يف جاء إّنا  أنه يدرك النص هذا سياق يف ينظر  من -3
 هذا ويؤيد ،يعذرون ال هؤالء فمثل والشرك،  التوحيد هلم اإلمام بني أن بعد احلجة عليهم

 من ذكرمت ما :وبعد  ،وبركاته هللا ورمحة  عليكم سالم خوان،اإل "إىل النص: هذا أول يف قوله
 هؤالء يف شاكون وأنكم احلجة، عليه وقامت وكذا، كذا جحد من كل الشيخ: قول

 بلوغ جمرد أن   بينا وقد ،(1)"العجب من فهذا احلجة، عليهم قامت هل وأتباعهم، الطواغيت
عبد  بن حممد اإلمام حاهلم بني   الذين هؤالء كحال  صحيًحا فهًما يفهمها ملن كاف    احلجة

 اخلالف "وصار قوله: ذلك ومن احلجة، عليهم قامت قد أنه وبني   كثية،  مواطن يف الوهاب
 يف عنه ننهى الذي وأن ورسوله، هللا دين إليه ندعو الذي التوحيد أن أقروا معينني أّنس يف

 معرفته بعد التوحيد تركوا هل املعينون هؤالء ولكن ابهلل، الشرك هو واحلسا والبصرة احلرمني
 مرجعها ليس فهذه وأهله؟ الشرك من وتربؤوا به ودانوا وأحبوه به فرحوا أم ،عنه الناس  وصدوا

 سليمان إىل أرسلها رسالة  يف قولويَ  ،(2)والعام" اخلاص علم إىل مرجعها بل العلم، طالب إىل
 ،اوهنارً  لياًل  به تشهد وأنت احلق، هو عندّن من أيتيكم الذي أن   تقرون نكمإ" سحيم: بن

 وأنت هللا، دين هذا ن  أ الشهادة هذه مع ث والنساء، الرجال عليك شهد هذا جحدت وإن
 املؤمنني وترمون وتبهتون أطاعكما، ومنا وهنارً  لياًل  الدين هذا عداوة يف جمتهدان وأبوك

 ث هللا دين هذا أن   تشهد فكيف الكبار. األكاذيب الناس على وتصورون العظيم، ابلبهتان
 !تبعه؟ من عداوة يف تتبني

  فهو وسائط الصاحلني جعل من أن   وتقر التوحيد، أعرف إين تقول: أنك الثاين: الوجه
 ويندبون ينخون وهم وحتضرهم، هلم، هؤ وتقر  للمولد تروح كأن   عليك يشهدون والناس  كافر،

 

 .(244 /6)  -الوهاب ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد-الرسائل الشخصية ( 1)
 .(204 /6)  -الوهاب ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد-الرسائل الشخصية ( 2)



 كنت   فإذا لذلك. املَعدّ  الطعام من اللقم وأتكل واملدد، الغوث منهم  ويطلبون مشاخيهم،
 .(1)"!كفرهم؟  وحتضر عليه وتعاوهنم هلم تروح فكيف كفر،  هذا أن تعرف

عبد  بن حممد اإلمام به جاء ما أبن وأقروا احلق،  عرفوا قد هؤالء أن كيف  فانظر 
 جبهل يعذرون ال اإلمام ذكرهم الذين هؤالء فمثل خيالفونه،  مث ، احلق هو  الوهاب
 عليهم.  قامت قد واحلجة عندهم، الظاهرة  األحكام

عبد  بن حممد اإلمام موقف بيان يف به كمتس   من غلط قد الن ص  هذا أن   هذا من تبنيو 
 يف مواقفه وكذلك تشرحه، اليت األخرى بنصوصه مرتبط   ألنه ؛احلجة  قيام مسألة  يف الوهاب
 الشرك. صور بعض  يف الواقعني مع التعامل

  وأخري ا: 
 طائفتان:  احلجة فهم اشرتاط يف غلط قد
 ما وأن الصحيحة  هي احلجة هذه أن إدراك يعين احلجة  فهم أن تظن   طائفة  -1
 هذه أن وعرفوا املعىن وعرفوا اخلطاب فهموا قد هؤالء  أن :أي احلجة، هذه تبطله به متسكوا
 وهذا ،فقط واستكبار عناد كفر   هو عندهم الكفر فإن عليه وبناء ؛حججهم من أقوى احلجة 
 املعىن،  بفهم االكتفاء  هو واجلماعة السنة  أهل مذهب فإن املعني، على احلكم لباب حصر

 احلجة. قامت فقد صحيًحا فهًما املعىن فهم فإن
 املعىن لفهم حىت نفي هو الفهم الشرتاط العلماء بعض  نفي أن ظنت أخرى طائفة  -2

 هلؤالء  خمالف واجلماعة  السنة  أهل ومذهب ،النصّ  بلوغ مبجرد فحكموا ه،وإدراك الصحيح
 .للحجة  الصحيح املعىن إدراك ابلفهم يقصدون ولكن ،الفهم يشرتطون فإهنم  ؛وهلؤالء

 الشيخ ويبني وحديثًا، قدميًا العلمية  الساحات يف املتداولة  املسائل مناحلجة  قيام ومسألة 
 الفهم، اشرتط ملن احلجة وكانت ،العزيز عبد اإلمام جملس يف أثيت أهنا رضا رشيد حممد

  اإلمام  جملس يف املعاصرون جند علماء كبار  فيها اختلف وقد نظر، املسألة  هذه يف" يقول:
 بليهد بن هللا عبد للشيخ احلجة  فكانت ،املكرمة  مبكة  امللك سعود آل فيصل بن العزيز عبد

 

 (.227-226 /6)  -الوهاب ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد-الرسائل الشخصية ( 1)



 كالم  من هذا يف صرحيا انصً  هلم وأورد فهم، غي من بلوغها دمبجر   ال احلجة  بفهم العربة أبن
 .(1)"به فقنعوا ،تعاىل هللا رمحه القيم ابن احملقق

 قد اجتهاد   إال هو ما معني  إمام مذهب تقرير أن من سابًقا قلناه ما على نؤكد أننا واملراد
 يف اخلوض دون علمية  كمسألة   املسألة  تتداول أن ينبغيو  خيطئ، قدو  اإلنسان فيه يصيب
 املذهب لعرض قت  وفِّّ  قد أكون أن القدير العلي هللا وأسأل أجلها، من تفسيق أو تبديع

 .رمحه هللا  عبد الوهاب  بن حممد لإلمام الصحيح
 أمجعني. وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على وسلم هللا وصلى

 

 .(515 /5جمموعة الرسائل واملسائل النجدية )ينظر: ( 1)


