
 
  



 :بِكَتاب َتعرِيف
 ( الوهاب عبد بن حممد اإلمام لدعوة  املناوئة املعاصرة الدعاوى)

 
 : للكتاب الفنية ملعلوماتا

 و ضددى ال هددى  وبددا بدد  حممددا اإلمددى  لدداو   املنى ئدد   املعىصدد   الدداوى   الكتوواب:  عنوووا 
 .احلىض  العص  إىل سبتمرب م  وش  احلىدي  أحااث بعا  نقاا

 .ال والن حمما ب  اجمليا وبا .د املؤلف:  اسم
 .الك يت  ، الت زيع للنش  الا لي    إيالف دار الطباعة:  دار
 . 2019-هد1441 وى  ،األ ىَل  بع  الط    : واترخيها الطبعة  رقم

 . احا جملا يف   طبع ،صفح   (754) صفحىته واد بلغي الكتاب:   حجم
 بكليدد   العقيددا  شددعب   يف هالدداوت را درجدد   البىحدد  هبددى انل ولميدد   رسددىل   : الكتوواب أصوو 

 .ابل ايض سع د  امللك جىمع   م  الرتبي  
 : وهدفه البحث مشكلة

 حممدا اإلمى  دو   اإلصالحي    الاو    ولى  اهلج    ت ايل  يه  حبثه  مشكل    أن  البىح   بني
   قا ددد  أ  جايدددا اوى  بددد حدددايثى، وليهدددى اهلجددد    تندددىمي ،قدددا ى هللا رمحددده ال هدددى  وبدددا بددد 

 سدددددل  األ   هددددداافاأل خمتلفددددد   جايدددددا  ط ائددددد  ل  دخددددد أ  ،سدددددىلي األ    سدددددىئ ال متجددددداد 
 هللا رمحده ال هدى  وبدا بد  حممدا اإلمدى  ود   الافىع  البحث  هدف  جع   فإنه   وليه  ،سىئ ال    

 ونهى.  اجل ا  لاو ته املنى ئ   املعىص   الاوى   أهم  إب از
 البحث:   حدود 
 بدد  حممددا اإلمددى  بدداو   املتعلقدد   املعىصدد   الدداوى   مدد  العلمددي جلىندد اب حبثدده حددا د قيددا

 العصدددد  إىل ه22/4/1422 سددددبتمرب مدددد  وشدددد  احلددددىدي أحددددااث بعددددا مدددد  ال هددددى  وبددددا
 احلىض .



  : السابقة الدراسات
 ز اايهدى   تند ع  ،هللا  رمحده  اإلمى   دو    و    املؤلفىت   الكت   الاراسىت   وث    البىح   ذو 
 ج اندددد   ذودددد   درسددددهى ،ببحثدددده املتعلقدددد   السددددىبق   الاراسددددىت أ رد  قددددا دراسددددتهى،    ج انبهددددى

 دودددى  ) وتدددى   حبثددده مب ضددد ع املتعلقددد   الاراسدددىت ألصددد   مددد  حبثددده،  بدددني بينهدددى االخدددتالف
 ،اللطيد  العبدا حممدا بد  العزيدز  وبدا  د.  للشديخ  (وبداال هى   بد   حممدا  الشيخ  لاو    املنى ئني
 يلي:  ما على حبثهبني و  الكتاب هذا بني االختالف أوجه الباحث بني  وقد

 مدد  وشدد  احلددىدي بعددا ملددى ه حبثدد ،هددد1412 قبدد  ملددى فىلسددىب  ؛الزمنيدد   الفددرت  اخددتالف -1
 احلىض . العص   إىل هدد22/4/1422 سبتمرب

 بعددددد   د ن ، حن هدددددى  األشدددددع ي    الصددددد في   ال افضددددد   دودددددى   وددددد  السدددددىبق   الاراسددددد   -2
 االجتىهدددىت لدددبع   ينتسددد  مددد   بعددد   ، العصددد انيني ودددىلليرباليني  اجلايدددا  الط ائددد 
 .يشملهى  هذا البح  ،نفسهى للاو   ينتس  م     ،املعىص    الفك ي   اإلسالمي  

 املعىصدد ي  ونددا اختلفددت فقددا ،التكفددر مثدد   القا دد   الدداوى   بعدد   أسددىلي  جددا  -3
 التىيل  النح  ولى   ذلك ،ن اح   م 

 للددداو   املنتسدددبني  بعددد   ودددىلليرباليني  التهمددد   هدددذه يف شدددىروت جايدددا  ط ائددد   جددد د -
 نفسهى.
 للداو   ولدى  تنزيلهدى ،الصحيح  الفهم  فهمهى   وا   ،نفسه  الشيخ  مؤلفىت  إىل  ال ج ع  -
  نفسهى.
 التفجدر  بدني   الد ب   ،الشيخ  دو    إىل  ابلتكفر  املع  ف    املعىص    اجلمىوىت  بع    نسب    -
 .اإلمى    دو  
  .إرهىبي   دو   أبهنى اإلمى  دو   ى اهت -
 وأحىديدددد    ؛الشدددديخ دودددد   يف التكفددددر ودددد  التعبددددر يف جايددددا  مصددددطلحىت اسددددت اا  -
 .خلإ ..اآلخ   إلغىء   الك اهي   ،الايني    احل ي    منع ،النظ  
 .مطلقى ابجله  العذر بعا  ال هىبي   الاو   ى هتا -



 . الرباء ال الء مسىئ  يف ابلغل  اإلمى  دو   ى اهت -
 أ  ابلكفددد  األومدددىل  صددد  يف  املسدددىرو   ،اآلخددد  مددد  السدددلبي   ابمل اقددد  الددداو   اهتدددى  -
 .الزناق     الباو    أ   الش ك
  ومنها:  والوسائ  املسائ  من السابقة الدراسة له تتطرق مل ما هناكو 
 الت حيا. مسىئ  م  غره د ن األل هي   ت حيا ولى زت و    اإلمى  دو    أن دو   -1
 اإلمىم . مسىئ  -2
 متدددأ    أبهندددى مددد  هَ  املتد   ،املتط فددد   اجلمىودددىت بددده همت  تدددد    الدددي ، العنددد  التطددد ف سدددىئ م -3

 .هلى ب  منتس   أ  اإلمى  باو  
 دودد   بتصددني    طىلبدد امل ، غرهددى  النددا ات وددىملؤا ات  اجلايددا   األسددىلي  ل سددىئ ا -4

 .اإلرهىبي   الاو ات م  اإلمى 
 الكتاب:  مميزات
  ، منهىأم ر بعا  الكتى   تىز
 أ  امل افددد  مدددع سددد اء ابلقىئددد  االوتبدددىر د ن  الددداوى   للمسدددىئ  امل ضددد وي   املنىقشددد   -1

 امل ىل .
 امل ددىل  قدد ل يعدد ض  إمنددى ،يعتدداي  ال جيدد ح فددال ،وتىبدده  يف للمؤلدد  اهلددىد  سالددنفَ  -2
 .به املسىس  د ن

 . ت  يقه ابلنص  املنى   شبه   إبي اد العنىي   -3
 وليهى.  ال د اوى  ال إىل ال ل ج قب  املسأل   يف السن   أه  مذه  بتأصي  ونىيته -4

 البحث:  خطة
  خىا . ،فص ل  سبع   ، اهيا ،مقام    ولى حتت ي إمجاال وهي

 فكىلتىيل  تفصيال وأما



 ، أهاافددده ،اختيدددىره  أسدددبى  ، أمهيتددده ، حدددا ده ،البحددد  مشدددكل   بيدددىن ىيهددد ف املقدموووة: 
 .السىبق    الاراسىت ، خطته
 . وقياته ال هى  وبا ب  حمما ابإلمى  تع ي   فيه : تمهيدال

 واإلميا .  ابلتوحيد املتعلقة الدعاوى : األول الفص 
 املتعلقوووة الووودعاوى سددد د مث ،والثووواي األول املبحثوووني يف  اإل دددىن الت حيدددا مسدددأل    فأصددد  
 وىلتجسددديم  القا ددد   الددداوى   ولدددى ابلتنبيددده  أسدددبقهى ، الثالوووث املبحوووث يف واإلميوووا  ابلتوحيووود
 مطلبووا وعشوورين اثنووني يف وجووا ت   احلايثددَ  يف فصدد   مث ،الت حيددا  تقسدديم  الشددفىو    الت سدد 
 وهي: 

 ، کامو   توحيود    الربوبيوة  يف  املشوريني  توحيود  أ   يعتقد  اإلمام  أ   دعوى  : األول  املطلب
 الغلد  أن ال هدى  وبدا ابد  اإلمدى  قد ر بد  ،ذلدك يق لد ا مل فهدم وليهدى، دليد  ال  ف يد    أهنى  بني  
 مد  إال اإلهليد   يف يغل   ال األص ، فه  ال ب بي   ت حيا "فأمى  ال ب بي    حتقي   لعا   األل هي    يف
 .(1)حقه" يعطه مل

 يتضوومن ال واأللوهيووة ، األلوهيووة يسووتلزم ال الربوبيووة توحيوود أ  دعوووى : الثوواي املطلووب
 تالز  التالز  مث فق ، ال ب بي   ه  الت حيا أن  دو   السىبق   الشبه   ولى مبين   ه   ، الربوبية
 .  السل  الق آن به استال وقلي

 مبنيد    هدي ؛ العبوادة  مبعوى األلوهيوة توحيود إطوالق صحة عدم  دعوى  : الثالث  املطلب
 أبن ج يدد   ابدد  منظدد ر  ابدد   الزجددىجي وىلزجددىج  اللغدد   أئمدد   صدد ح  قددا السددىبق ، الشددبه ولددى
 دل  قددا معبدد د، أي  مفعدد ل مبعددى عددىلف   فهدد  ،إالهدد   أيلدده ألدده مدد  العبددىد  هدد  يدد  ه  لاأل معددى
ىَل  ا ال ك تدَدى    أَهد  َ  ايَ  }قد     تعددىىل  وق لده  القد آن وليده َ اء   َول مدَ     إ ىَل  تَدعدَ نَدنَدى سددَ َنك م   بَديد   نَدع بدد اَ  َأال   َ بَديدد 
ًئى ب ه   ن ش   كَ  َ اَل   اّلل َ   إ ال   ذَ  َ اَل  َشيد  ى بَدع ض َنى يَدت    َها  ا فَدق  لد  ا تَدَ لد   ا فَدإ ن   اّلل    د  ن   مد     أَر اَبابً  بَدع ضدً  اشد 
ان   ل م  َن{ أب   اللغ . أئم   م  أحا به يق  مل فبىط  ق هلم  أمى  ،[64  وم ان   ]آل  م س 

 
 (.64 /2) السني  الارر (1)



 معدى  البىحد   بدني     فيده  ، اإلموام  عند  العبادة   تعريف  صحة  عدم  دعوى  : الرابع  املطلب
 أفددد اد أ  العبدددا فعددد  مددد  املددد اد حبسددد   ختتلددد  ، مطلقددد   مضدددىف   ختتلددد   أهندددى ،شددد وى العبدددىد 
 الشبه . و   اجل ا   فص  ،به املتعبا

 أن بددني  فيدده ؛ أقسووام ثالثووة إىل التوحيوود تقسوويم صووحة عوودم دعوووى : اخلووام  املطلووب
 . االستق اء وليه  دل  ،السل  به  ص ح ،النص ص يف م ج د التقسيم هذا

 أبهنوم امهمتواو  األشواعرة  لعقيودة  اإلموام دعووة  أتبوا  حتريوف دعووى : السواد   املطلب
  ال د   ولدى مدااره الت حيدا أن يقد ر ن األشدىو   أن بدني    فيه ؛ هللا"  إال إله  ال"   معى  يعرفو   ال

  لعنددىيتهم االخددرتاع، ولددى القددىدر مبعددى أوثدد هم ونددا  اإللدده العبددىد ، ت حيددا منهددى  لدديس ،أندد اع
 ولددددى الكددددال  مدددد  وتددددبهم   خلددددت املقلددددا، إ ددددىن يف  اختلفدددد ا ،النظدددد  فددددأ جب ا ابلغدددد ا ابل ب بيدددد  
 وىلبىقالين.  األل هي   ت حيا ولى نص  م  منهم وىن   إن األل هي ،

 واملخلوووق اخلووال  صووفات بووني الكلووي املعووى يف االشووكاك أ  دعوووى : السووابع املطلووب
  ذلدك التشدىبه، ال املمى لد    هد   النص ص  يف  املنفي  أن  بني     فيه  ؛ احلقائ   يف  االشكاك  يقتضي

 حقيقددد   أبن أحدددا يقددد   مل لآلخددد  ، وفهمندددى  اخلطدددى ، لفهدددم ذهدددين ولدددي  معدددى  جددد د ضددد  ر ل
 نفدي مدع احلقيقد    ولدى  الصدفىت  يثبتد ن  السدن  أهد      لكد   اخللد ،  صدفىت  وحقيقد    هللا  صفىت
 املمى ل .

 أن  بددني ؛ ابألعيووا  وتسووميتها هلل األبعووا  إثبووات موون الفوورار دعوووى : الثووامن املطلووب
 املعن يدد   الصددفىت أ بددت مدد  مث الدد حي، الصددفىت إ بددىت يف  األصدد  جممدد ،لفدد   الددبع  لفدد  
 اخلربي . الصفىت يف غرهم به م نلز  ي   مى فيهى يلزمه

 ، ابملخلووق  للخوال   تشوبيه  فيوه  وجو   عز   هلل  الصورة   إثبات  أ   دعوى  : التاسع  املطلب
 صد ر  ال  شديء   جد د   تندع  إذ  بده؛  يليد   مدى  ولدى  هلل  اثبتد    فىلصد ر   ،ابلسدن    اثبدت  أنده  فيه   بني  
 هللا. تعىىل  هللا  لص ر  ممى ل   آد   ص ر   أن معنىه  ليس  له،

  فيده ؛ تعواىل ابهلل احلوواد  قيوام منوه يلوزم هلل احلريوة إثبوات   أ  دعووى  : العاشر   املطلب
 ح و   الفعلي   الصفىت  تسمي   اجملم ، م  احل و   أن  بني   االختيىري ، الصفىت  يف  الق ل  ح ر

 .إطالق ذلك يف  خالف   السن   أه   بني    د،   يَ  مل



 خبدالف جيد   زه مل اإلمدى  أن  بدني    ؛ التماثيو   تصووير   ويز تو  دعووى  : عشور   احلادي  املطلب
 ذلك. خالف ولى يال ابابً  الت حيا وتى   يف ب    ب   املاوي، دو  

 األمسدىء أن بدني   فيده  ؛ احلسوى  هللا  أمسوا   عودد   يف  التنواق   دعووى  : عشر   الثاي  املطلب
  .اجتهىًدا وا  هى يف قامي م  العلمىء اختل   ابلتىيل ؛واد يف حص هى ولى دلي   ال ،ت قيفي  

  فيدده ؛ والتجسوويم التحيووز  منووه يلووزم هللا العلووو إثبووات أ  دعوووى : عشوور  الثالووث املطلووب
   جمملددددألفددددى    التجسدددديم  التحيددددز  الفطدددد  ،  العقدددد   اإلمجددددىع ابلدددد حي اثبددددت العلدددد  أن بددددني  

 به. امل اد يف  فصَ ستَ ي  
  فيه  ؛ بع   دو   الصفات  آایت  بع   أتوي   يف  التحكم  دعوى  : عشر   الرابع  املطلب

  التأ يدددد   اشددددتهىء، هدددد   جمدددد د األمدددد   لدددديس مندددده، الصددددحيح  ضدددد اب  ،التأ يدددد  معددددىين بددددني
ىحتك   ل ندهيؤ     أهنم يزوم ن مى فك  ،الاو   أه  م  باوى  ليس ،السل  و    ارد  الصحيح  مدً

  .ابلعلم املعي   وتأ ي   السل ؛ و   ارد
 ليسوو  موو اجمل والنفووي املفصوو  اإلثبووات : قاعوودة  أ  دعوووى : عشوور  اخلووام  املطلووب

 ،الصددد يح العقددد  يف مسدددتقيم  وقلدددي ،ابلنصددد ص اثبدددت شددد وي   ولمدددي أبنددده وليددده  رد   ؛ علميوووة
 أغ اضه. املفص   للنفي

 أبن وليده  رد   ؛ الكالميوة املوذاهب مون اإلمام دعوة  أ  دعوى  : عشر   الساد   املطلب
 نص صهم. يف أ   للكال  ي جا  ال ،بعاه م   أتبىوه ،بذمه ص ح قا اإلمى 

 أبن  رد ه ؛ األشووعري احلسوون أليب اإلابنووة کتوواب  حتريووف دعوووى : عشوور  السووابع املطلووب
 لألخطددىء  بيددىهنم ابلكتددى  احملققددني ونىيدد َ   أبدد ز ،تيميدد   البدد  السددىبقني ونددا معدد  ف الكتددى 
 باق .  االختالفىت املطبعي  

 ؛ منهووا ليسوو  وهووي العقيوودة  يف املسووائ  بعوو  إدخووال دعوووى : عشوور  الثووامن املطلووب
 ندد ع ابخددتالف الشدد وي احلكددم خيتلدد   ال فعلدد ه، السددل  أبن  رد    حن هددى؛ هللا بغددر وددىحلل 

 العبىد . مفه   يف اخلل  ه  الاو    سب  مرتابط ، العل   ب  العلم؛



 وشوفاعة مثبتوة شوفاعة إىل الشوفاعة تقسويم صوحة عودم  دعووى  : عشور   التاسع  املطلب
 السددل ؛  ذو هددى القدد آن يف  ردت املنفيدد   أبن  رد ؛ مطلقووا شوورك الشووفاعة طلووب وأ  ، فيووةنم

 .ى أحكىمه ى أقسىمه ىبي نه قا  اإلمى 
ا  ؛ ابألحود  سوبحانه  هللا  وصف  عدم  دعوى  : العشرو   املطلب   يف ذو هدى  اإلمدى   أن   أود 

 معنىه.  بني   ،اثبت األحا  امسه الت حيا، يف يذو هى مل  إن وتبه
  بد ت  بدني     فيده  ؛ تعاىل  ابهلل  احلواد   حلول  اعتقاد   دعوى  : والعشرو   احلادي  املطلب

  حلد ل األشدىو  ، متقدامي  حدى  ب   وليه،  السل    إمجىع  ابل حي  االختيىري    الفعلي    الصفىت
   الفالسف . م  مأخ ذ    ه  اجملم  م   احل ادث

 تيميوووة ابوون اإلسووالم لشووي  وأتباعووه اإلموووام خمالفووة دعوووى : والعشوورو  الثوواي املطلووب
  تيثبد   اجلميدع أن بدني    فيده ؛ وفاته بعد للويل  والتصرف  الكرامة  إثبات  يف  القيم  ابن  وتلميذه 

  اخللدد   فىتدده، بعددا الدد يل تصدد ف وىوتقددىد  البىطلدد   العقىئددا يبطلدد ن  لكدد  ،األ ليددىء ىتو امدد
 الش ك. يف لنياملضل    أسىلي  م  بينهمى

 . ابإلمامة املتعلقة الدعاوى : الثاي الفص 
 ذوددددد  مث والثووووواي،  األول املبحثوووووني يف السدددددن   أهددددد   وقيدددددا  اإلمىمددددد   مسدددددأل   أصددددد   فيددددده
 هي  مطىل  ست   يف جىءت  الي ،الثالث املبحث يف الاوى  

 وليده   رد  ؛ املعاصورين  اخلووار   دعووة   أص   هي  اإلمام  دعوة   أ   دعوى  : األول  املطلب
 أئمدددد    أن ،املنهجددددني بددددني اجل ه يدددد   الفدددد  ق ذودددد  مث االنتسددددى ، جمدددد د ال ابحلقددددىئ  العددددرب  أبن

 وليهم. رد ا م  أوث  هم املعىص ي   الاو  
 أن  فيده   بني    ؛ والطاعة  والسمع  اإلمامة  ملسائ   والتعظيم  املبالغة  دعوى  : الثاي  املطلب

 مبىلغ . مس ه   إن السل   ق ل  ال حي يف  ال ارد ه  ق هلم
 مل مبدى  ولديهم  ل  تقد     أبنده   رد  ؛ التوحيود   أسو    مون  اإلماموة  جعو   دعووى  : الثالوث  املطلب

 . الاو    أئم   أ رده ومى  العقيا  قضىاي يف السل  ولمىء  أ رده  إن الت حيا م  فليس يق ل ا،



 ألصددقت التهمدد   هددذه أبن  رد ؛ سياسووية حريووة اإلمووام دعوووة  أ  دعوووى : الرابووع املطلووب
 بقدددد   االسددددتعىن   النبدددد   مددددنه  مث  سددددلم؛ وليدددده هللا صددددلى النددددي دودددد   حددددى دينيدددد   دودددد   بكدددد 

 هلددى يكدد   مل ،إلصددالحه اإلمددى  دودد   فقىمددت ،مددزراي وددىن  الددايين جنددا  اقددع  أيضددى السددلطىن،
 يذو . سيىسي شأن

 أتبددىع فتددى   بكثدد    رده ؛ لووداع  اإلمووام دعوووة  أتبووا  مبايعووة دعوووى : اخلووام  املطلووب
 ال  األفد اد   شدذ ذ   الدا او،،  التكفريني   اجه ا  م   أوظم  م   فهم  منهم،  التحذي   يف   الاو  
  منهجهى.  الاو   أص  إىل ينس 

 قد ل أبنده   رد  ؛ اإلموام  علوى  خورو   باملتغلو ِ   إبماموة  القوول  أ   دعوى  : الساد   املطلب
 ابلتغلد ، حىصد   هد  ،الداي  حفد   هد  أحكدى  مد  هبدى  يندى   مدى  اإلمىم     مقص د  السل ،
 معصي . غر يف له فىلطىو  

 . والقتال ابلتكفري املتعلقة الدعاوى : الثالث الفص 
 ذوددد  مث والثووواي،  األول املبحثوووني ه يففيددد السدددن   أهددد   وقيدددا  التكفدددر مسدددأل    أصددد    فيددده
  هي  مطىل  تسع   يف جىءت  الي ،الثالث املبحث يف الاوى  

 دعووووة  طريقوووة علوووى التوحيووود يفهوووم مل فووويمن الكفووور  ختصوووي  دعووووى : األول املطلوووب
  ومدى الت حيدا مفهد   يف  جبايدا  أيت   مل  حكمده،  يف  الداخ ل  ي جد   مل  اإلمدى   أبن   رد  ؛ اإلمام
  أحىدي . آايت س   ليس الت حيا  وتى   السل ، وليه وىن

  أتبىوده الشيخ  حت  ز  فيه   بني    ؛ الدما   وسفك  التكفري  يف  التسر   دعوى  : الثاي  املطلب
 ونىيد   الندىس أوثد  هدم الداو    أه  ،الظ  مبج د التكفر   وا   ابجله ،   إوذارهم  التكفر  يف

  تق ي ا.  حت ي ا أتليفى القضي    هبذه
 ابحلقدىئ   العرب   أبن  وليه   رد  ؛ اإلمام  لدعوة   التكفريين  انتساب  دعوى  : الثالث  املطلب

 ينتسدددب ن هدددم مث ، القتدددىل  التكفدددر الددداو   أصددد  يف املنهجدددني بدددني  فددد ق االنتسدددى ، جمددد د ال
 الدداو  ، أهدد  ودد   ولددى مدد حت   ال املنتسددبني أفدد اد  أخطددىء وددذلك    مهددى فهدد  ، السددن   للقدد آن
 س اء. أهنمى منه يلز  ال أم  يف طىئفتني بني االشرتاك   جم د



 إصددالحي   دينيدد   األصدد  يف الدداو   أبن  رد ه ؛ السياسووي التكفووري دعوووى : الرابووع املطلووب
 ،التكفدر يف  السدل   السدن   الكتدى  فمعتمداه  تبدع،   الا ل    السيىس     نؤ ش   إصالح  ،سلفي  

  .ولهى   نهؤ ش يف ب 
 تبووووا أ حبسوووب يفوووور   ودار إسوووالم دار إىل بلوووودا ال تقسووويم دعوووووى : اخلوووام  املطلوووب

 مبددى  إمنددى ،حكمدده يف الدداخ ل فيدده يشددرت   مل ،السددل  مددنه  ولددى سددىئ  أندده بددني    فيدده ؛ اإلمووام
 السل . فيه حكم

 وددد  الددد ارد  النصددد ص بدددني فيددده مجدددع   ؛ التكفوووري يف املراوغوووة دعووووى : السووواد  املطلوووب
 هللا وتدى   امل جع مث ،منهى  املتشىبه  ولى  االقتصىر  أ   بعضهى  برت  د ن  بينهى  اجلمع   أمهي    اإلمى 

 .أخطأ أنه افرتضنى إن معص   اإلمى   أن  أحا عيا    مل   رس له،
 وخمالفتوووه ، ابجلهووو  العوووذر مسووو لة يف اإلموووام أقووووال اخوووتالف دعووووى : السوووابع املطلوووب

 االختالف. وا   بني   املسأل   هذه فص   قا ؛ ذلك يف تيمية ابن اإلسالم لشي 
 فصددد   فيددده ؛ وفهمهوووا احلجوووة قيوووام شووور  يف اإلموووام تنووواق  دعووووى : الثوووامن املطلوووب

 رمحده الشديخ طد ح اتسدىق يؤودا ممدى ،ود       حكدم ،الفهدم ند وي بني  ف ق  ،احلج    بفهم  املقص د
 هللا.

 السدل   ضد اب   بدني   فيده  ؛ تثب   وأ  ضوابط  دو   املعني  تكفري  دعوى  : التاسع  املطلب
 ونهم. خيتل  مل اإلمى    أن ،املعني تكفر يف

 . والتطرف ابلغلو املتعلقة الدعاوى : الرابع الفص 
 ذود   مث  والثواي،   األول  املبحثوني  يف  السدن    أهد     ي  سط   التط ف  الغل   مسأل    أص    فيه
  هي  مطىل  ست   يف جىءت  الي ،الثالث املبحث يف الاوى  

 رمددي التهمدد   هددذه أن بددني  فيدده ؛ والعبووادات العقائوود يف د التشوود   دعوووى : األول املطلووب
 الكتدددى  مبيدددزان  االوتددداال التشددداد يددد زن أن  احلددد  حقيقددد ، ال تشدددنيعى قبددد    مددد  اإلسدددال  هبدددى

 غىلبى. اجله  ه  االهتى  هذا  سب  ، السن   للكتى  دو   اإلمى  فاو     السن ،



 بدني  فيده ؛ النوي دعوة  وبني بينها واملقارنة اإلمام  دعوة   يف  الغلو  دعوى  : الثاي  املطلب
 الداو   يف  أصدحىبه  سدلم وليه هللا  صلى  الني  هن   اتبىع  إىل  اإلمى   ينس   أن  الش ف  م   أن
 مدد  جمدداد هدد  بدد   أصددحىبه، النددي منزلدد   يف أندده أحددا عيددا   مل  لكدد  البىطدد ،  إبطددىل احلدد  إىل

 احلاي . يف ومى  مىئ   و   رأس ولى  يظه  ن الذي  اجملادي 
 الددداو   أبن رده  قدددا ؛ اإلرهووواب أصووو  هوووي اإلموووام دعووووة  أ  ىدعوووو  : الثالوووث املطلوووب

 الدذي اإلرهدى  ود  البعدا ود    بعيدا ي هد السدل ، وقيدا    فد    السدن    الكتدى   مد   مستما 
 املكىفحد   الدا ل أ ائد  مد   اململكد    جهدال،  نسدبه  إليه  الشيخ  نس    م   الفقهي،  اجملمع  فهو   

 وك .  الاو   إىل األف اد تص فىت نسب   يصح  ال لإلرهى ،
 فيده   بدني    ؛ هبوا  النوا   وإلزام  الفقهية  رؤيتها  يف  اإلمام  دعوة   غلو  وىدع  : الرابع  املطلب

 املددذاه  ودد  خيدد ج ال أبندده صدد ح قددا  هدد  فقهيدد ، ال وقايدد   وىنددت   قضدديته الشدديخ خددالف أن
  قدددا  السدددن ، الكتدددى  م افقددد   هددد  األصددد  ودددىن   إن أمحدددا، اإلمدددى  مدددذه   مذهبددده ،األربعددد  
 ذلك.  بىتإب العلم أه   وال  الفقهي   املذاه  و   خ ج م  طىل 

 بد  أحدا، ىهبد يقد  مل ف يد   هدي   ؛ اإلموام  لودعوة   العصمة  ادعا   دعوى  : اخلام   املطلب
 ق له. حى ق ل و   يع ض  وليهمى ، السن   الكتى   امل جع أن اإلمى  أوا

 بدده وددين مبددى وددين أبندده  رد ؛ التوحيوود أبووواب تضووخيم يف الغلووو دعوووى : السوواد  املطلووب
 مل مث  ،يدهإل  وصد ه  أهد    حلىج    ألمهيته  املعتقا؛  إصالح  م    السل    سلم  وليه  هللا  صلى  الني

  التىريخ.  السر   الفقه يف  جه ده له ب  ذلك ولى يقتص 
 . والربا  ابلوال  املتعلقة الدعاوى  : اخلام  الفص 

 ذود  مث والثواي،  األول املبحثوني يف ال الء  الرباءيف  السن   أه   وقيا   املسأل    أص    فيه
  هي  مطىل  مثىني   يف جىءت  الي ،الثالث املبحث يف الاوى  

  رد ؛ اإلمووام بوودعوة  والووربا  الوووال  يف املتطرفووة اجلماعووات أتثوور  دعوووى : األول املطلووب
 أصدد  إىل ينسدد  ال األفدد اد  شددذ ذ الدداو  ، مدد  جددزءا املنتسدد  جيعدد  ال االنتسددى  جمدد د أبن

 غدرهم فهدم ولدى الداو   أئمد   يدال   ال اإلسدال ، إىل اخل ارج ينس   ال  ومى   منهجهى،  الاو  
  جههى. غر ولى نص صهمل



  الددرباء الدد الء وقيددا  أن بددني  فيدده ؛ ابلسياسووة والووربا  الوووال  أتثوور  دعوووى : الثوواي املطلووب
 ودددىن  الدددي النمدددىذج مددد  مجلددد    أ رد إال، لددديس السدددل   وقيدددا   السدددن   الكتدددى  مددد   مسدددتما
 م اقدع  فهدم   ودا   األئمد    وال   فهم  وا   ه   الق ل  هذا   سب   ،األم اء  ينصح ن  فيهى  العلمىء
 .اخلطى 

 ؛ منهووا ليسوو  وهووي العقيوودة  يف والووربا  الوووال  مسوو لة إدخووال دعوووى : الثالووث املطلووب
 اإلسددال ، هيمندد   أسددىس ولددى  قددىئم الت حيددا، ولمدد    مقتضدديىت مدد   الددرباء الدد الء أن بددني  فيدده
  سدددلم وليددده هللا صدددلى الندددي ابيدددع  وليددده اإل دددىن، وددد    أ  ددد  ديددد ، وددد   يف إهليددد   سدددن    هدددي

  .حكمهى يف يؤ   ال الفقهيىت م  و هنى  مث  السن ، أه   أص ل م   ه  ،الصحىب  
 يف األصد  أن بدني  فيده ؛ املخوالفني  مع  والربا   الوال   يف  التشدد   دعوى  : الرابع  املطلب

 اإلنسدىن مث مدنهم،  أحداا  يدؤذي  أن  لده   لديس  مد اتبهم،  تفدى ت  ولدى  املدؤمنني  إخ انه  حمب    املؤم 
 خ افدىت م  فيه ملى وىن  وليه  شن ع األئم   فيه  تكلم   م   ، جه  م     بغَ  ي     جه  م      يَ   قا

 . ضالالت
 حدايثًى  أ رد   فيده  ؛ والوربا   الوال   يف  وأدلة    أحاديثَ   عن  الغفلة  دعوى  : اخلام   املطلب

 ،ضددعي  ألندده ضددر فددال يددذو  ه مل إن مث ذودد  ه، أهنددم  بددني   ،وندده غفلدد ا الدداو   أئمدد َ  أن يودد  اد  
 العلم. أه  وليه نص   قا ،ونه يغين غره   مث  

 بدني    فيده  ؛ اإلموام  عقيودة   على  وتعادي  توايل  اإلمام  دعوة   أ   دعوى  : الساد   املطلب
 الدد الء ال األصدد  هبددذا للتمسددك ىدودد  قددا  الددرباء، الدد الء يف السددن   أهدد  وقيددا  ولددى اإلمددى  أن

 هندد  وددىن  املبتاودد    جمىنبدد   وددىداه  مدد  مددنهم يددذو   مل مددنهم يتددربأ مدد   فصدد   لاو تدده،  الددرباء
 قب . م   السل 

 مد   أنده  بدني   فيده  ؛ ضوابط  دو   وتعادي  توايل  اإلمام  دعوة   أ   دعوى  السابع:   املطلب
 الق اوا. ىفيه  قعا ا الض اب   له    ضع ا ح ر هى الي العلمي   األب ا   أدق   

  قددا ؛ اإلرهوواب أصوو  هووي والووربا  الوووال  يف اإلمووام دعوووة  أ  دعوووى : الثووامن املطلووب
 السدل ، سدىر  وليده السدن   أهد  أصد ل  مد    الدرباء  فىل الء  الاو  ،  هذه  أص   ولى  ال د  سب 



 هدد  بضد ابطه الكفددىر مدع  التسددىمح ،الداو   أصد  ولددى حتسد  ال امل ىلفدد   األفد اد  تطبيقدىت
 تنىق . فال  الق آن  أص ل م 

 وبوني  بينهوا  واملقارنوة  وأسواليبها  ووسوائلها  املعاصرة   الدعاوى  أهداف  : الساد   الفص 
 . السابقة الدعاوى
 أ  ،جىهددد  أ  ،سددد ء ودددىمل إمدددى مخسددد   أحدددا للددداو   املندددى ئني أن فيددده بدددني بتمهيووود بووودأه 
 حىسا. ولم ذ  أ  ،معىد سيىسي  أ   ،حىقا مستش ق
 وهي:  مباحث ثالثة يف الفص  هذا تناول  وقد

 الددددايين   السيىسددددي اهلدددداف فيدددده  تنددددى ل ، املعاصوووورة  الوووودعاوى أهووووداف : األول املبحووووث
  .االجتمىوي   االقتصىدي  

 وسوووائ  : األول املطلوووب ويف ، وأسووواليبها املعاصووورة  الووودعاوى وسوووائ  : الثووواي املبحوووث
 ألمهيتها:  هنا سردهاأو   وسيلة،  ة عشر  ثال   فيها  وذير  ، اإلمام لدعوة  املناوئني
 . احا وتى   يف  طبىوتهى اإلمى  دو   ولى  ال د د  مجع .1
 .حقيقتهى  مع ف   وليهى ال ق ف د ن اإلمى  دو   و  الكتىب   .2
 .بااو،  ربطهى ال هىبي   ذ  يف القصىئا أتلي  .3
 .اإلمى  لاو   ينتس  م   ميجت .4
 .مستعىر  أبمسىء اإلمى  دو   ولى  ال د .5
 .أخ   دو ات أبمسىء اإلمى  دو   و  الكتىب   .6
 .اإلمى  دو   ضا اإلرهىبي   التنظيمىت إقىم   .7
   .املنىظ ات .8
 . الا رايت  اجملالت .9

 .احلايث   املعل مىتي   ال سىئ  .10
 .املؤا ات إقىم   .11
 .منهى االستفىد   سب  املنح ف    اجلمىوىت الف ق بع   و  التقىري   إوااد .12
 .اإلسالمي العىمل و  الاراسىت  إوااد .13



 وهي:  ، املناوئني أساليب من أسلواب عشر  سبعة ذير  الثاي املطلب ويف
 .املست ايت مجيع ولى اإلمى  دو   مبكىفح   املطىلب   -١
 األحااث.  استغالل  الكتىابت اجله د تكثي  -۲
 .فيهى  الطع  تبىوهأ   اإلمى  وت    م اجع   تقييم -٣
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