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 مقتصكةة    اهلل  رحمك   سكعو    آل  العزيكز  عبكد  الملك   تبناها  التي  السلفية  إلى  الدعوة  تكن  لم

 والغكة،،  الشةق    أقصى  غتوبل    العةبية،  الجزيةة  حدو    تتعد    بل  ة،العةبي    الجزيةة  شب   على

هكا  اهلل  رحم   اهتمام   من  والنصيب  الحظ    أوفة    الهند  يف  السلفية  لمعقل  وكان  و عاهتكا،  بعلمائ

 للكدعوة  لمنكاوئينوا  قكاتالمعو    وجكو     رغكم  الطةفين،  بين  متبا ل    والشعور  الحب    هذا  وكان

 واتخاذ   ،الحج    بلوغ  عن  الناس  وصد    الدعوة  لتشوي     المغةضة  الدعايات  بعد  ةخاص    ،السلفية

 إل  ،الكاذبكة  الكدعايات  لنشكة  فةصة     عوة التوحيد  قضايا  من  وغيةها  القبور    على  القبا،  هدم 

 بأقوالك   اإلشاعات    تل   على  يقضي    أن  -تعالى  اهلل  توفيق  بعد-  استطاع  العزيز  عبد    المل   أن  

 لهم. صحوالن   مخالفي ، على لم وح   وأفعال ،

 ة:السلفي   بالدعوة الهند عالقة

 هم،إسالم   بعد حتى  يانتهم  يف  اهب  المسلمون  ةوتأث    ةفة،المنح    اناتبالدي تعج    الهند    كانت

 بكن  علكي    يقكول  ذلك ،  يف   ور    م الحضكار    عاةللكد    وككان  لفكت،  بشككل    فالتصكو    فيهم  ةوانتش  

 بعضكهم  يسافة  كما  ،المهجة  يف  ونالعلوي    ة)ويتاج    الحضةمي:  المجتمع  عن  كالم   عند  عقيل

 .(1)وإفةيقيا( والشةقية الغةبية الهند يف الديني   واإلرشا   للتبشية

هككي الهنككد،  كككن بككال   يف حضككةموت ة  صككوفي   انتشككةت الهنككد   ويف هككاج   أقككدم  مككن ف  ةم

ً ا األمكاكن كثكةأ الهنديكة آبكا   حيدر  إمارة    تكون  وتكا    ،الحضارم   إلكى بالنسكبة لهجكةهتم نشكا

 .(2)كلها الهند

 اإلندونيسكية  الجكزر  يف  إلخكوامم  كانت  التي  بالقوة  الهند  يف  الحضةمي  الوجو    يكن  ولم

 .(3)والسياسية القتصا ية القوة حيث من

 ككان  -وثنكي    هكامن  األغلب  واألعم-  المختلفة  الديانات  من  لكثية  امةتع    الهند  كانت  ولما

 
 (. 33( انظر: حضرموت، علي بن عقيل، )ص: 1)
 (.  216(، الصوفية يف حضرموت، أمني السعدي )ص: 63انظر: حضرموت، علي بن عقيل )ص: ( 2)
 (. 25)ص:   اجلوهيانظر: احلضارم يف احلجاز، د. خالد ( 3)
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 بسك   أرا    لمكا  السكتعمار  وجك   يف  وقفكوا  بكل  العقيكدة،  تنقية  على  حةيصين  السلفيون  العلماء

 وغيكةهم،  القا يكانيون  وأيكده  ركابك   يف  سكار  بينما  ل ،  المقاومين  وكانوا  الهند،   يار  على  نفوذه

 هكي  السكجن  تكو ع  ةهتمك  أشكد    إن    حتكى  ه،د  أشك    علكى  وخصكومهم  السكلفيين  بين  الصةاع  فكان

 رعيكةالد    من  انبعثت  التي  ةاإلصالحي    ةالسلفي    عوةبالد    متأثةين  يةومم  همألن    الوهابية؛ب  التهمة  

 الككدعوة، ههككذ ضككد   األكاذيككب واليبثكك األرض أنحككاء يف المسككتعمةون فووقكك نجككد، قلككب

 تلكك  ثمككار تعطككي التككي ةالخصككب األرض لكككومم صككالح؛الم وأصككحا، الجهلككة يسككاعدهم

 .هةالمشو   الحملة

 الهنكد،  علمكاء  كبكار  أحكدهو  و-  كه1290  عام   البنجا،  يف  المولو    خان  ظفة  أحمد  وكان

 منكك  صيككتخل   ولكككي الهنككد، يف واإلصككال  عوةالككد   شككعل  م   حمككل قككد -العقيككدة سككلفي  وكككان 

 لطةالسكك   إلككى بكك  واشكك  و   فقككد -الوقككت ذلكك  يف نالسككلفيي   ةقلكك  مككع  كثيككةون، وهككم- خصككوم 

 القائمكة  السكلطة  ضكد   أنك    غيةهاو  الهند  يف  تعني  همةالت    وهذه  ،(وهابي)   أن    بتهمة  الستعمارية

 المسكلمين  وتوعيكة  البدع،  من  ينالد    وتنقية  ،اإلصال   يف  رغبة  من   عوت   يف  لما  ؛الحكم  على

 ها.كل   أمورهم يف عليهم وما لهم بما

  كلكك   ذلكك  واجكك  خككان ظفككة أحمككد أن   علككى الهنككد، يف نبالسككلفيي   قتلصكك  أ   همككةالت   وهككذه

هكا  مطولكة    رسكالة  )بكوينية(  جةيدة  يف  وكتب  ،بشجاعة    يف أيك ر   حيوضك   ،التحةيكة  مكدية  إلكى  بعث

هكا: جكاء ،الهنديكة ةالوهابيك    الحةككة  ةقضي    سكوف والكبكار المةمكوقين أصكدقائي بعك  إن  ) في

هكم  أعلكن  حكين  اتمامك    يةةالح  تصيبهم  الوهابيكة مؤيكد  مكن  وأننكي  ا،وقالبك    اقلبك    وهكابي    أننكي  ل

 أشكاع  مكا  وهكو  د،المفسك    ىبمعنك  تيوهابي    ةوايفس    أل    أرجو  نفس   وقتال  يف  نيأن    إل  وحماهتا،

هككم   أسككاء مككن بعكك   المعنككى عككن شككي ا يككدرون   ل أمككم والحقيقككة ،الهنككد يف الوهابيككة معنككى ف

 هكذه  ومكن  األمكة،  هكذا  ببسكب    ككان  مكاإن    همضكد    العكداء  أن    يقكين    علكى  أنكا  للوهابية.  الحقيقي

 يف  األيكام   هكذه  تكدور  التكي  السلفيين  لمحاكمة  الحقيقية  الظةوف    اتمام    أعةف  ل  فإنني  الناحية
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 .(1)ب ْتن  ( محكمة

هكةت  التكي  الفكةة  يف   نجمك    لمكع  وممن هكا  ظ  يف  الوهكا،  عبكد  بكن  محمكد  الشكي    عكوة  في

 وقكد  ،الكدهلو     المحكد   اهلل  ولكي  الشكاه  بكن  الغنكي    عبكد  بكن  إسكماعيل  الشاه    العة،:  جزيةة

ا  ولقيكت  الهنكد،  يف  ًةيقها  الدعوة  هذه  تشق    كالديوبنديكة،  الطوائكف  بعك   قبكل  مكن  صكدو  

 التقليد. يف همو  وغل الحنفي للمذهب بهمتعص   وسبب ذل 

 بالكتكا، العتصكام  إلكى الدعوة يف  جهو    هك(1246  )ت  الدهلو   إسماعيل  للشاه  وكان

 كمكا  ها،وأقسكام    مفهومها  وتحديد  وأخطارها،  هامضار    ببيان  البدع    نم  التحذية  يف  ثم  والسنة،

 ويف  والصكفات،  األسكماءتوحيكد  و  ،ةاأللوهيك  وتوحيكد  الةبوبيكة،  توحيكد  بيان  يف  جهو     ل   كان

  د.المعتق   أبوا، من وغيةها األلوهية، يف الشةك توضيح

هكا  و افكع  هبكا  اشكتهة  التكي  الكتكب  لككن  الملحوظات،  من  كتب   بع   تخل    ولم  ونكاظة  عن

 .(2)كتب  ما آخة وهي والبدع، الشةك ور   التوحيد با، يف قيمة كتب ألجلها

 وقيكامهم  مبككة  وقكت  يف  الهنكد  إلى  الوها،  عبد  بن  محمد  الشي   مؤلفات  وصولل  وكان

ا-  األور يكة  اللغة  إلى  بةجمتها  يف  السكلفية  نشكة  يف  كبيكة   ور    -(3)هكك1229  /3  /19  مكن  بكدء 

  .الهند

 والمحد  البوفالي، خان حسن صديق والنوا،  خان،  حسن  صديق-  الحديث  ولعلماء

 كذل   كبية  ور   -وأصحاهبم األنصار  محسن بن حسين والمحد  ،الدهلو  حسين  نذية

 الهند. يف السلفية نشة يف

 
السلفيون يف اهلند وامللك عبد العزيززز د. د ززد (، وانظر: 395للدكتور مسري إبراهيم )ص:   ،األدب األوردي اإلسالمي  (1)

 هز.1419( شوال 268جملة الفيصل العدد )،  الشويعربن سعد  
انظر: خامتة حبث جهود الشاه إمساعيل بن عبد الغين الدهلوي يف توضيح عقدية السلف يف شبه القارة اهلندية، د ززد   (2)

 (، ومل يثبت لدى الباحث أن للشاه إمساعيل صلة ابلشيخ د د بن عبد الوهاب وتالميذه.388)ص:  غوث
 (.106لنجديون يف اهلند، املديهش )ص: انظر: ا (3)
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ا هؤلء  كان  كما  من   ةلالستزا الهند إلى مرحالهت كانت الذين السلفيين جديينللن   شيوخ 

  الحديث. علم

 :يينالسلف الهند علماءب العزيز عبد الملك عالقة إلى نعود

 توحيككد قبككل كانككت الهنككد بعلمككاء العزيككز عبككد الملكك  عالقككة إن القككول: يمكككنفنقككول: 

 بنشكة  اهلل  رحمك   عزيكزعبكد ال  الملك   عنايكة  يف  ذلك   ويكز     بكثيكة،  السكعو ية  العةبيكة  المملكة

 كانت  حين  الهند،  يف  وًباعتها  معارضيها  على  والة     السلفية  الدعوة  يضا إب  قةالمتعل    الكتب

 أولكى  كانت  ولذل   مطابع؛  هبا  دتوج    التي  البال    من  بغيةها  صلتها  من  ىأقو    بالهند  نجد  صلة

هكام واأل األفككار  »روضكة  كتكا،  ًبكع  حيكث  الهنكد،  يف  تطبع  مطبوعات   اإلمكام  حكال لمةتكا   ف

 بككن سككليمان الشككي   يككوان كككذل و هككك،1332 سككنة بومبككا  يف غنككام  ابككن بتككاري  المعككةوف

 بكن  سكليمان  تكأليف  مكن  كتكب  ومجموعكة  ،الحسكان   المنضكدة  »الجكواهة  :المسمى  سحمان

 .(1)الدعوة عارضوا أناس على الة   يف سحمان

 يف  الطباعكة  إلكى  اتجاه   قبل  الهند  يف  الكتب  بطباعة  بدأ  عزيزعبد ال  المل   نأ  نةى  وهكذا

 .(2)مصة

 الملك عبد العزيز رحمه اهلل ودعوته:الصحف الهندية التي دافعت عن 

ولما نش  أعكداء السكلفي ين يف الهنكد بمكؤتمةاهتم ونكدواهتم وأككاذيبهم ضكد الملك  عبكد 

ً ا يف تفنيككد  العزيككز بعككدما  خككل الحجككا  واسككتتب  األمككن فيكك  كككان السككلفي ون هنككاك أكثككة نشككا

وكانت صحفهم تقوم بنشة مقكالت  ورسكائل  يف الكدفاع عكن األكاذيب والة  على الشبهات،  

 : عبد العزيز، منها العقيدة، وعن المل 

)أهل الحديث( التكي ككان يكةأس تحةيةهكا الشكي  ثنكاء اهلل األمةتسكة  )ت صحيفة    -1

 
 (.10انظر: عناية امللك عبد العزيز بنشر الكتب، الرفاعي )ص:  (1)
 (.507انظر: الدعوة يف عهد امللك عبد العزيز، الشثري )ص:  (2)
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وقكد حفلكت   الحديث.هك( ومقةها أمةتسة، ثم نيو لهي يف المقة الةئيس لجمعية أهل  1367

صحيفت  التي أنشأها بالشيء الكثية من جهو ه، وجهو  علماء أهل الحديث يف عموم الهنكد، 

نة الحقيقة عن حال المل  عبكد العزيكز، وإخكالو  ولتك  يف حمايكة الحكةمين الشكةيفين، بإبا

 والدفاع عن  ين اإلسالم.

الجونكاكة  )أخبار محمد (، ورئيس تحةيةهكا الشكي  محمكد بكن إبكةاهيم  صحيفة    -2

ومن الةسائل التي أل فها يف الكدفاع عكن الملك  عبكد العزيكز رحمك  هك(، 1361م/ 1942)ت  

 اهلل:

ن 1345م الموافكق عكام  1926عام    رسالة )مملكت محمد (، أل فها  - هكك، وهكي تتضكم 

الة  على شوكت علي ومحمد علكي وغيةهمكا مكن الزعمكاء السياسكيين الكذين قكاموا بحةككة 

تدعو إلى تعطيل الحج  وتأجيل ؛ حتى ينتهي  ور آل سعو ، ويتم إبعا هم عن الحجكا ، وقكد 

ة وجوا هككا، ثكم ر   علككى ذككة يف ر ه هككذا األ لكة مككن الكتكا ، والسككنة علكى مشككةوعي ة الملكيك 

 .(1)المشاغبين الذين قاموا بحةكة تأجيل الحج

هككا يف عككام  - د (، ألف هككك، وهككي تتضككمن 1345م الموافككق 1926رسككالة )حككج محمكك 

هكا بكذكة بعك  الفكةاءات التكي كانكت  الموضوع السكابق نفسك ، إل أن  هبكا  يكا ة، وقكد ختم

وبالمل  عبد العزيز رحم  اهلل، ور  عليها مكن خكالل كتكب الشكي  محمكد تلصق بأهل نجد، 

 بن عبد الوها،.

عام    (،محمد   ديتوح)  رسالة  - يف  لهي  ونشةها  وًبعها  على 1344أل فها  ا  ر ًّ هك، 

أعقا،    القبوريين يف  نجد  وأهل   سعو   آل  العزيز  عبد  المل   ضد   أصواهتم  رفعوا  الذين 

هدمهم القبور والقبب المبنية عليها، واستدل  المؤلف على ذل  بما يقار، من مائتي  ليل  

 .  (2)من الكتا، والسنة، وآثار السلف، وأقوال األئمة، وفتاوى علماء الحنفية

 
 وسيأيت ذكر بعض التفاصيل هلذه احلادثة.( 1)
 (.72)ص:   السلفيأليب املكارم   ،ومعارضيها يف شبه القارة اهلنديةدعوة اإلمام د د بن عبد الوهاب بني مؤيديها   (2)
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يف   اهلل  رحم   الشي   جهو   كتاب ا  وكانت  ستين  من  أكثة  أل ف  فقد   ، ظاهةة  السلفية  نشة 

الموقعين(   أر ية لكتا، )إعالم  ورسالة يف فنون مختلفة هتم  األمة، وقام رحم  اهلل بةجمة 

)تفسية   باسم  واختصاره  كثية  ابن  تفسية  بةجمة  قام  كما  ) ين محمد (،  باسم  القيم  لبن 

الم لطباعة  فهد  المل   مجمع  عني  وقد  بطبع محمد (،  المنورة  بالمدينة  الشةيف  صحف 

 هذه الةجمة وتو يعها على الناًقين باألر ية. 

 يومية. صحيفة ، وهيخان يعل ظفة تحةيةها ورئيس لصاحبها ندار(مي)  صحيفة -3

حيككث سككجن   الحجككا ، عزيككزعبككد ال الملكك   خككل عنككدما امسككجون  صككاحبها  كككان وقككد

هكةا، رسكول غكالم  تلميكذه عن  ويتولهاالمستعمةون لدفاع  عن المسلمين يف الهند،   عكد  وت   م

 عكام  األول شكةينت  أكتوبة 24 يوم   يف  عزيزعبد ال  المل   عن  تكتب  صحيفة    ل  أو    الصحيفة  هذه

 مكن لإلنجليكز اتحكذية   فقك ؛ بأسكبوع ةمكك   إلكى عزيكزعبكد ال الملك   خول بعد :أ ،  م 1925

 علكى   وغيةتك    سكعو ،  بكن  عزيكزعبكد ال  لطانبالسك    أشا ت  هاأن    كما  الحجا ،  شؤون  يف  لالتدخ  

 بواسكطت ،  العكة،  وجزيكةة  بكل  الحجكا ،  استقالل  تحقيق  يف  المسلمين  مالوآ  ة،الديني    األمور

 جزيكةة  يف  اعدةالصك  ةاإلسالمي    ةالقو    هذه  لنصةة  اهلل  يدعوا  أن  المسلمين  ) ميندار(  ت ع  كما

 .(1)وتقويت  سعو   ابن لطانالس   لتأييد وسيلة أكز الدعاء هذا مثل ألن   ؛العة،

 العزيز  عبد  للمل   ومؤيد  معارض  بين  :قسمين  إلى  انقسموا  قد  الهند  علماء  نجد  وهكذا

 محمكد  حةككةهكو    هنا  نستعةض   أن  نةيد  والذ   سلطان ،  تحت  الحجا    خول  بعد  اهلل  رحم 

ا بكك ؛ قامككا ومككا الحككج، تعطيككل يف علككي شككوكتو علككي  هررد  بموضررو  المسررةلة الرتبررا  نظررا 

 القباب:

 وجككدة والمدينككة مكككة يف القبككور علككى القبككا، هبككدم  اهلل رحمكك  العزيككز عبككد الملكك  قككام 

 
العزيززز د. د ززد  السلفيون يف اهلند وامللك عبد(، 14-13ينظر حبث ظفر علي خان، د. سيد رضوان املنّوه به )ص:   (1)

د, د ززد ، العزيززز رابطة ظفززر علززي خززان ابمللززك عبززد، هز1419( شوال 268الفيصل العدد )  جملة،  بن سعد الشويعر
 .(10354هز، العدد )1421، صحيفة اجلزيرة، بتاريخ:  بن سعد الشويعر
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 علكى  واألبنيكة  القبكا،  هكدم   مكن  السكلفية  الكدعوة  أتبكاع  فعلك   مكا  العكاملي  أور    فقد  والطائف،

 ابكن  قبكة  هكدموا  الطكائف  إلكى  الوهكابيون   خكل  »لمكا  وقال:  العزيز،  عبد  المل   عهد  يف  القبور

 جكد  المطلكب  عبكد  قبكة  هكدموا  المكةمكة  مككة   خلكوا  ولمكا  األ ولى،  المةة  يف  فعلوا  كما  عباس

بكوا المكؤمنين، أم  وخديجكة عمك ،  ًالكب  وأبكي  وسكلم،  علي   اهلل  صلى  النبي  النبكي مولكد وخة 

 وخةبكوا  حكواء  قبكة  هكدموا  جكدة   خلكوا  ولمكا  الزهكةاء،  فاًمكة  ومولكد  وسكلم،  علي   اهلل  صلى

ا،  ذكة  من  قبور  خةبوا  كما  ،قزها هكا  بمككة  ما  جميع  وهدموا  أيض  هكا  والطكائف  ونواحي  ونواحي

 هكدم  علكى العزيكز عبكد المل  حةو  كما  .(1)هبا   ي تزك  التي  واألمكنة  والمزارات  القبا،  من

 .(2)نجةان يف السامة بن اهلل عبد قز على المبنية القبة

 بعينهررا المسةلة هذه خالل من سمعتها تشويه على المباركة الدولة  هذه  أعداء  حاص  وقد

 كانكت  القبكا،  هكدم   حكول  والسياسية  الفكةية  المعةكة  إن  بل  عنها،  الحديث  بصد    نحن  التي

ا  أشدها؛  على  وتعاًف  ،(3)بأسةه  اإلسالمي  العالم  يف  القبور  على  للبناء  العجيب  لالنتشار  نظة 

 بإبقائها. القول مع المسلمين

 المسكألة  هكذه  يف  السكلف  مكنهج  عكن  الدفاع  -ثةاه  اهلل  ًيب-  العزيز  عبد  المل   تبنى  وقد

 يظهةه. أن البع  يةيد كما فيها يتهاون أو منها ليتنص   ولم بوضو ،

 ومحاولررة  القبرراب  هررد   مسررةلة  يف  العزيررز  عبررد  الملررك  عن  دفاعه  يف  رضا  رشيد  محمد  قال

نة  إمام   اهلل  ول ى  لما)  :صورته  تشويه  السلفية  أعداء ة    سعو    بن  العزيز  عبد  المل   الس  مك    أ مكْ ة   ح 

 
 (.125: ص)  رفيعمكة يف القرن الرابع عشر اهلجري، د د ، وانظر:  (59: ص)  االرتياب( كشف 1)
 (.71 :ص)  عناية امللك عبد العزيز ابلعقيدة السلفية( 2)
، 109، 102، 86، 62: ص): نفحزززة البشزززام يف رحلزززة الشزززام، د زززد القزززا يت يف انتشزززار البنزززاا علززز  القبزززور انظزززر (3)

(، مسززاجد مصززر وأوليا هززا 244/ 1(، اخلطززا التوفيفيززة )62:  ص)  (، التحفة النبهانية يف اتريخ اجلزيرة العربّية132
اا يف دمشززب الفيحززاا (، الروضززة 97: ص)القززول احلززب يف بززريوت ودمشززب ، (1/44الصززاحلون ) (، 131: ص)الغنززّ

(، 139 :ص)(، الدعوة السززلفّية يف شززبه القززارة اهلنديزّزة وأثرهززا يف مقاومززة االيرافززات الدينيززة 48:  ص)دليل األستانة  
االيرافززات العقديززة والعل يززة  ،(72/ 1مراحل احلياة يف الفرتة املظل ة وما بعدها، د ززد ر وا السززيد لززه الشززي لي )

 (.295-293: ص)خبيت الزهراين  لعلي بن  
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م   ة  ح   وإقامتك  عدلك  رؤيكة وبين اإلسالمي العالم بين للحيلولة وسيلة أعداؤه  يجد  لم  رسول    و 

 وهكدم   الحكج  فةيضة  تةك  إلى   عوهتم  إل  وسلم  علي   اهلل  صلى  رسول   لسنة  وإحيائ   اهلل  لشةع

ا  اإلسالم؛  أركان  من  العام   الةكن  هذا  آل  قبكور  علكى  بنيكت  التي  الوثنية  هياكل  لهدم   من   انتقام 

 .(1)النبوية( السنة بةغم والصالحين البيت

اول    علكى  حكمك   بكدايات  يف  بمككة  اإلسكالمي  المكؤتمة  إلقامكة  العزيكز  عبكد  الملك    عكا  م 

 هذه. القبا، هدم  قضية تناولها التي القضايا من كان الحجا 

 الشكعب علكى المسكألة هذه يف بالتشويش  علي  ومحمد  علي  شوكت  الهند   عيما  قام   وقد

 خطبكة  كةاجكي  أهالي  يف  المؤتمة  من  عو ت   بعد  علي  محمد  خطب  فقد  المؤتمة،  بعد  الهند 

هكا خالف التي المخالفة األفعال من وذكة ًويلة،  حماسية  القبكا، هكدم  مسكألة سكعو   ابكن في

 المبتدعات  لهذه  الهدم   هذا  أمة  تعظيم  يف  وبالغ  والمآثة،  والمقابة  الشامخة  والمنارات  العالية

 حتكى  والعويكل،  النكد،  يف  وبكالغ  التهويكل،  هكذا  أثنكاء  يف  وبكى  اإلسالم،  أركان  هبا  هدم   كأنما

 الفخمكة،  الضكخمة  الباذخكة  الشكامخة  القبكا،  ومخبولي  القبور  عبا    من  الغفية  الجم  استبكى

 ؛موتك   مكةض  يف  المقكابة  علكى  مساجد  يبنوما  الذين  وسلم  علي   اهلل  صلى  اهلل  رسول  لعن  التي

 .(2)مثلها بناء ومن فتنتها من أمت  ليحذر

هكا  عمكل  قكد  والمكآثة  المقكابة  مسكألة  بكأن  المؤتمة  لةجال  العزيز  عبد  المل   صة   وقد  في

هكاء  السكنة  علمكاء  مكن  جمعيكة  اجتمعكت  فكإذا  العلماء؛  بفتوى  وأعكا وا  األربعكة  المكذاهب  وفق

 بقكولهم. يأخكذ  فإنك   الخطأ؛  هذا  تاليف  ووجو،  فعل ،  شيء  يف  خطأه  بالدليل  وأثبتوا  المذاكةة

ا ب  صة  ما هذا رضا: رشيد قال  .(3)مةار 

 العالمة  قال كما واألمة السلفيين، لدى  المحسومة  المسائل  من  المسألة  هذه  أن  ش   ول

 
 . (475/ 30جملة املنار ) (1)
 .(548 /27جملة املنار ) (2)
 انظر: املرجع السابب. (3)
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ا أحكد   مكن آنسكوا  فكإذا)  القبكور:  علكى  البنكاء  مسكألة  يف  اهلل  رحمك   المعلمكي  الةحمن  عبد  إنككار 

ابي،  قالوا:  عليهم ب  هبجكةه  وتواصوا  وه   بتضكليل  وجكاهةوا  كالمك ،  وسكماع  مجالسكت   وتجنك 

، حجككة   بكككل ورمككوه وتكفيككةه، بككل وتفسككيق ،  لككم الضككة، بكك  يلحقككوا أن أمكككنهم وإن ومككدر 

 عكن  اإلعكةاض  يف  أن  ورأوا  واأل لكة  الحجكج  يف  والنظة  اإلنصاف  إلى    عوا  وإذا  عن .  يتأخةوا

ا،  تسمى  أن  تستحق  ل  التي  الشب   بع   ية  ون  أخذوا  خصومهم  جانب  يؤيد  ما  اإلجابة  شبه 

هال بع  أذهان تجذ، ربما حال كل على لكنها أ لة، تسمى أن فضال  ....(الج 

ل  أكبا  إلى  مختصا  أصغا  من  المذاهب  فقهاء  كتب  وهذه)  قال:  أن  إلى  علررى  متفقررة    مطررو 

هم ونكص المسكب لة، المقكابة يف وتحةيمك   البناء  عن  النهي ْةمتك  علكى بعضك   الملك ، يف حتكى ح 

ْةمة يقل لم ومن  .(1)(التحةيمية الكةاهة أًلق المل  يف بالح 

 مكن  وآخكةهم  وأولهم  ولحقهم  سابقهم  الناس  اتفق  أن   )اعلم  اهلل:  رحم   الشوكاين  وقال

 التي البدع  من  بدعة  عليها  والبناء  القبور  رفع  أن  الوقت  هذا  إلى  عنهم  اهلل  رضي  الصحابة  لدن

 .(2)لفاعلها( اهلل رسول وعيد واشتد   عنها، النهي ثبت

ا  كان  اهلل  رحم   عزيزعبد ال  المل   إن    ثم  بعث  فقد  هند،ال  يف  المسلمين  ًمأنة  على  حةيص 

 ومككةللحك عككدن حككاكم إلككى كهكك1343 عككام  شككوال16 تككاري  148 بككةقم األولككى رسككالتين

 يف  الخالفكة  جمعيكة  رئكيس  علكي  تشكوك  إلكى  كهك1343  شكوال  149  بةقم  والثانية  الزيطانية،

 األولى: الةسالة نص وهذا النجدية، السلطنة بعنوانو نجد، سلطان من الهند يف بومبا 

 الفخامككة صككاحب حضككةة إلككى ،السككعو   فيصككل آل ةحمنعبككد الكك بككن عزيككزعبككد ال مككن)

  بعده: ،ىالعظم الزيطانية الجاللة صاحب لحكومة عدن محاك والحةام 

 وأظهةنككا سككبق قككد  بأنكك   حضككةتكم وأخككز والحككةام، ةالتحيكك   مزيككد حضككةتكم أهككد 

 
 .(59/  2/ 5آاثر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حييي املعل ي ) (1)
 (.37شرح الصدور )ص: ( 2)
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 يف الحكةام   اهلل  بيكت  اجحجك    مكن  الكبال    هكذه  علكى  يفكد  مكن  قبكول  يف  األكيكدة  رغبتنا  لسعا تكم

 تتوسكطوا  وأن  األمكة،   يهم    من  بإبالغ  تتفضلوا  أن  ذ  آن     ورجوناكم  إ ارتنا،  تحت  التي  لموانئا

 الستحضكار  تكم  قكد  أنك   سكعا تكم  خكزن  نفسك   الوقت  ويف  هذا  ،الهند  لحكومة  الخية  بإيصال

 النكا لين  راحكة  يضكمن  وما  ابي ،والسن  الزوارق  إحضار  من  والليث  القنفذة     ميناء    يف  الال م 

 بك   تتمتكع  مكا  علكى  عكالوة  هكذا  المكةمكة،  ةمك    إلى  النقل  ووسائل  ىنالسك  أسبا،  من  الز  إلى

 وهكي  الكديار،  هكذه  ربكوع  فكوق  تخكيم  الكالي  والطمأنينكة  والسككينة  ام التك    األمن  من  البال    هذه

 مكد  ن أن أنفسكنا  علكى  أخكذنا  قد  كل   هذا  وفوق  الديار،  هذه  إلى  الوافد  م  يه  الذ   لاألو    الشةط

 يف مبتغاهم ويسهل راحتهم، يكفل ما  بكل  الممكنة،  الوسائل  بجميع  البال    هذه  إلى  الوافدين

 الهنكد، حكومكة إلكى الخكز هذا  وتوصلوا  تتفضلوا،  أن  سعا تكم  من  أرجو  والرتحال،  الحل  

 المخلص(. احةام  صميم تقبلوا أن امسةور   أكون المسلمين، من األمة  يهم   لمن تبلغ  لكي

  ها:نص  ف الثانية الاسالة أما

 ديالس  اهلل  يف  األخ  المكةم   حضةة  إلى  ،السعو    فيصل  آل  ةحمنعبد ال  بن  عزيزعبد ال  من)

  المحةم.. بومبا  يف الموفقة الخالفة جمعية رئيس ،علي تشوك

  بعده: والعافية ةالصح   تمام  لكم أرجووبةكات .  اهلل ورحمة عليكم السالم 

 أن  فيك   يكذكة  فضكل  آل  عبكد اهلل  الحكاج  عكدن  يف  وكيلنكا  مكن  خطكا،  اأخية    إلينا  وصل  لقد

 -ورابكغ  والليكث  القنفكذة-  الحجا يكة  المكوانئ  كانكت  إذا  عما  من   س لت  المحةمة  جمعيتكم

 الحجكاج  لقبكول  الضكةورية  والستحضكارات  السكناب   وجكو    حيكث  مكن  اسكتعدا    علكى  هن  

 ذكةهكا،  نكفاآل  المكوانئ  بكأن  أ يكدكم  وعليك   ،ييقتضك  بمكا  أفكا كم  وقكد  السكنة،  هذه  يف  الهنو  

 ينزل  ما  لقبول  الستعدا    أتم    على  هما  الحاضة  الوقت  يف  والليث،  القنفذة   ميناء    اوخصوص  

 مككن اجالحجكك   إليكك  يحتككاج مككا جميككع المينككاءين هككذين يف تككوافةت وقككد الحجككاج، مككن همككافي

 ئ وسا من حصول  يمكن ما بكلو ،الميناء يف والسناب  الزوارق كوفةة  الضةورية،  الوسائ 

 مكا  عليك        وغيةهمكا..  والكدوا،  الجمكال  مكن  المكةمكة  مككة  إلكى  المينكاءين  هاذين  يف  النقل
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هكده لم  الذ   بالشكل  والطمأنينة  والسكنية  العام   األمن  من  البقعة  هذه  ب   تتمتع  الكديار هكذه تع

 بيكت  اجحجك    مكن  البال    هذه  على  يفد  من  راحة  إلتمام   استعدا    على  ونحن  هذا  بعيد،  أمد  من

 ورحمكة علكيكم والسالم  .ة شك تتقبلوا أن وأرجو  لزم،  ما  هذا  سائل..الو  بجميع  الحةام   اهلل

 .(1)(وبةكات  اهلل

 يف  ضدها  الحة،  خسةت  التي  العثمانية  ولةالد    مع  يميل  المذكور  يعل  تشوك  كان  ولما

 عزيكزعبكد ال  الملك   ضكد  يضكمة  ككان   فإنك    الخالفكة،  سكقطت  حيث  األولى  العالمية  (2)الحة،

  إلي .  عا الذ  الخالفة مؤتمة يف تحقيقها يةيد اأمور  

هكد: بكن عبكد اهلل للشي  تةجمت  يف بسام  بن  عبد اهلل  الشي   يقول  الملك  اسكتولى لمكا) بلي

هكد  بكن  عبكد اهلل  الشكي   نقكل  كهك1343  عكام   الحجا   على  عزيزعبد ال  إلكى  حائكل  قضكاء  مكن  بلي

 مواقكف  لك   وككان  اإلسكالمية،  الوفكو    يقابكل  الكذ   هكو  فصكار  مككة،  يف  القضكاء  محاكم  رئاسة

 كتابك :  يف  وهبكة  حكافظ  ذككةه  مكا  المواقكف  تل   ومن  القلقة،  األيام   تل   يف  عليها  مدح    مشةفة

 بةئاسكة  الهنكد  مكن  وفكد  ءجكا  الحجكا   على  السعو ية  ولةالد    استولت  لما  قال:  العة،،  جزيةة

 تجتمكع  ا،إسكالميًّ   امؤتمة    يكون  ا،مجلس    لهم  يعين  أن  المل   من  وًلبوا  علي،  تشوك  مولنا

 متكل  ف  بليهد  بن  عبد اهلل  الشي   وانتد،  العزيز،  عبد  المل   فوافق  اإلسالمية،  الدول  وفو    في 

 بككالم   علكي  تشكوك  تكلكم  الوفكو    تكاملكت  ولمكا  بمككة،  الماليكة  ةبنايك  يف  الوفد  فاجتمع  عن ،

هكد، بن  عبد اهلل  الشي   قام   كالم   من  فةغ  ولما  السعو ية،  الحكومة  على  في   تحامل  فكتكلم بلي

 حمكدت  وقكد  المكؤتمة،  ف   فان  ،يعل  تشوك  على  في   ر    مقنع،  لطيف  بأسلو،  بليغ،  بكالم 

 .(3)(كالم  على بليهد ابن الشي  زيزععبد ال المل  وكذل  الوفو  

 
ا الززوثيقتني مصززو ران يف كتززاب: أصززد  البنززود يف اتريززخ امللززك عبززد العزيززز آل سززعود، لعبززد   بززن علززي زامززل )ص: ( 1) نصزز 

556-557  .) 
نص الوثيقتني مصورتني يف كتاب )أصززد  البنززود يف اتريززخ امللززك عبززد العزيززز آل سززعود( لعبززد   بززن علززي زامززل )ص: (  2)

556-557  .) 
 (.142-141/ 4عل اا جند خالل مثانية فرون )( 3)
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 عاهكل)  كتابك   يف  نصكة  ةحمنعبكد الك  بك   هو  نك  الكذ   هكو  الموقكف  اهكذ  يف  حصكل  مكا  ولعل

 صكلى الةسكول قكز  أن    وأراهكم  بلطكف،  و  الوف  تلقى  سعو    ابن  ولكن)  قال:  ماعند  ،(الجزيةة

هكد  قيكل،  كمكا  ينسف  لم  ميسل  وسلم  علي   اهلل هكم  وتع  مكن  اواحكد    ول  الكدويش  يكدع  لكن   بأنك    ل

 عككالج كككان وإن ة،المككو    إلككى أقككة، وكككانوا الهنككو ، وجككاءه المنككورة، المدينككة يككدخل رجالكك 

 الذ   الما    م والتقد   الديمقةاًية على الكالم  من يكثةون جعلوا إذ  كلفة؛ وأ ق   أشق أمةهم

 وفكيهم  اإلنجليكز،  مكن  سكمعوها  التكي  والعبارات  األلفاظ  وية  ون  ة،الغةبي    ماألم  عند  يشاهد

هكةوني  راحوا  وقد  ًوال،  ى عاو  ولهم  وكزياء،  صلف  للعكة،،  احتقكارهم  مبلكغ  صكةاحة  ظ

 العجيبكة باقكةلال مكن بشكيء سكعو   ابكن ولككن .امكان   وأرفع ا،شأن   منهم أرقى همأن    واعتقا هم

 بيكنهم  الخكالف  يمنكع  أن  واسكتطاع  ن،يالنجكدي    وبكين  بيكنهم  منا عكات  ام يكق  يتحاش  من  تمكن

 مكن  وسهمنف  يف  بما  المصارحة  يستطيعون  ل  نمكظومي  بال هم  إلى  فعا وا  ن،يالحجا ي    وبين

 .(1)(استياء

 :العزيكز عبكد الملك  سكلطان تحكت الحجكا  ضكم عكن الهنكد  السلفي المكةم  أبو  يقول

 وجك   علكى  المسكلمين  أف كدة  أىمكة  همكا  اللكذين  الشةيفين  الحةمين  بحماية  الجدارة  استحق)

 اهلل وجعككل العمككل، علككى اوحةصكك   اوفهمكك   اق  صككد  يككنهم يف المخلصككون فيكك  ووجككد األرض،

 هكمأن    شكعةوا  حيكث  بالهنكد،  الحكديث  أهل  جماعة  ومنهم  المسلمين،  من  كثية  لدى  ل   القبول

 حكق بكأ اء الهتمكام   ذل  ة  شك نم   يكون أن اهلل رحم  كاهل  على فأخذ واحد، خندق  يف  مع 

 بالمعةوف  واألمة سبحان ، شةع  وإقامة  ين ، نصة يف اهلل حق أ اء  المقدمة: ويف  النعمة،  هذه

 يف  بكةًي    اآثكار    تكةك  حيكث  النكداء،  هبكذا  صكوت   يةفكع  مكن  فيك   عكز  وقكت  يف  المنكة،  عن  هيوالن  

 المجتمعات.

 مكن  عوةالكد    أعكداء  مكن  لالنتقا ات  األول  الهدف  عزيزعبد ال  المل   كان  األعمال  وبتل 

 
ة الفيصززل جملزز ، السززلفيون يف اهلنززد وامللززك عبززد العزيززز د. د ززد بززن سززعد الشززويعر(، وانظززر: 189)ص:  عاهززل اجلزيززرة( 1)

 .زه1419( شوال 268العدد )
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 بالطعن المملوءة الكتابات كثةة يف السة   هو وهذا ة،الهندي   القارة شب  يف ينوالخةافي    المبتدعة

 الزامك    جعلكوا  والكذين  الهنكد،  يف  ونالسكلفي    وهكم  اآلخكةين،  عوةالد    أتباع  وعلى  علي   والفةاء

 بكذلوا  وإن  المكذوبة،  قاويلواأل  الفةاءات  تل   بة    يقوموا  أن  ثيالحد  أهل  ًائفة  كل  على

 وهكا،عبكد ال  بكن  محمكد  الشكي   صكاحبها  ومعتقكدات  عوة،الكد    حقيقة  يانلب  جهدهم  قصارى

  .(1)(اهلل رحم 

ا  يأل  لم  الهند  علماء  بين  الخالف  رأى  لما  اهلل  رحم   العزيز  عبد  المل   إن  ثم  لكةأ،  جهد 

 نصها: وهذا رسالة، فبعث الكلمة، وجمع الجتماع أهمية مبين ا لهم، والنصح الصدع

 الحكديث أهكل  واننكاإخ  كافكة  إلكى  السكعو ،  فيصكل  آل  ةحمنعبكد الك  بكن  عزيكزعبكد ال  من)

 .اهلل محفظه

 :وبعد وبةكات ، اهلل ورحمة عليكم السالم 

 لنكا  تعكالى  وأسكأل   أنبيائك ،  خيكة  علكى  وأسكلم  وأصكلي  هكو،  إل  إل   ل  الذ   اهلل  أحمد  فإين

  ويةضاه.. يحب  لما التوفيق ولكم

 وتعلمكون  المكؤمنين،  خصكائص  مكن  زوالص    بالحق    التواصي  أن    -اهلل  حفظكم-  تعلمون

 كلمكتكم  جمكع  على  حةصنا  وأن  بينهم،  رحماء  همبأن    المؤمنين  وصف  وتعالى  سبحان   اهلل  أن  

 يف  نكةى  أن  ليؤلمنكا   وإنك    لككم،  للكتابكة  يكدعونا  الذ   هو  اآلفاق  سائة  يف  التوحيد  شأن  إلعالء

 ألسكبا،،ا  مكن  سكبب  بكأ   ىأذ    أ     يصكيبكم  أن  يؤلمنا   أن    كما  ضعف،  أو  خور  أ     جماعتكم

 للكذو    صكفوفهم،  مكواونظ    كلمكتهم،  جمعكوا  الفةق  من  غيةكم  أن  مأخبارك  تتبع  من  رأينا  وقد

 .جماعتكم شأن لحفظ كلمتكم جمع يف مبالين غية وأنتم مصالحهم، عن

 لمكا والعمكل لالجتماع منكم أ الة   قا ة وأ عو جماعتكم،  شمل  تجمعوا  أن  أ عوكم  لذا

 ليككون األجكة، فيك  اهلل يعظكم  الكذ   السكبيل،  هكذا  يف  العمكل  علكى  والمثابةة  التوحيد،  نشة  في 

 
 (.24-23دعوة اإلمام د د بن عبد الوهاب يف شبه القارة اهلندية، أليب املكرم السلفي )ص: ( 1)
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 .والدنيا ينالد   صال  من الحسنى بذل 

 مقككام  مككن    لحككوا م،لصككفوفك الككوهن فيكك  كلمككتكم قوتفككة   اسالنكك   كلمككة اجتمككاع وإن  

 ويةضكي  شكأن   يعلكي  مكا  كل  يف  التوفيق  اهلل  وأسأل  بينكم،  يكون  أل    نةجو  ما  وهذا  جماعتكم،

 .(1)(وبةكات  اهلل ورحمة ميكعل والسالم  الكةيم، وجه 

 سكالةالة    هكذه  يتلقك    )وعقب  :قائال    الةسالة  هذه  صدى  على  السلفي  المكةم   أبو  علق  وقد

 لعمكوم   الحكديث  أهل  لجمعية  العام   األمين-  تسة   األمة  اهلل  ثناء  العالمة  قام   يةالسام  الملكية

 شكتى  يف  الفضكيلة  وأصحا،  العلم  أهل  من  كثيةون  حضةه  ، لهي  يف  كبية  مؤتمة  بعقد  -الهند

 نكاءبو  والتقكدية،  الحكةام   بغايكة  -الةسالة  هذه  ب   يعني-  الملكي  المةسوم   وأخذوا  الجهات،

هكا  كافكة،  الهنكد  أصقاع  يف  الحديث  ألهل  محلية  اتجمعي    إنشاء  على  اتفقوا  فقد  علي ،  وإلحاق

 لعمكوم   الحكديث  أهكل  مكؤتمة  :كبك  آنكذاك  المعةوفة  بدلهي،  الهند  لعموم   الحديث  أهل  ةبجمعي  

 .(2)الهند(

عبكد  الملك  نكفك يف المكالذ  وجكدوا علكيهم قضكي   لما المستعمة فإن    الخالفة  جمعية  أما

 جمعيكة  فكةع  رئكيس  ككان  الكذ   خكان  يعلك  ظفة  وكان  وأقنعهم،  صدره،  لهم  فتح  الذ   عزيزال

 والمدينكة، مككة  ار عنكدما العزيكز عبكد بالملك  أعجكب من أول البنجا،  مقاًعة  يف  الخالقة

 الملك ، علكى المفةين كذ، ل  وظهة األمن، وتوافة المقدسة،  األماكن  سالمة  بعين   وشاهد

 وصكلت  التكي  األوضكاع  ويمد   عزيز،عبد ال  المل   نع  شديدة  بحماسة  المدافعين  من  صارف

 .وخطب  قصائده ويف ،( ميندار) جةيدت  يف عهده يف الحجا  إليها

 رأيك ، بصكوا، -علكي محمد رأسها وعلى- الخالفة جمعية  رجال  إقناع  يحاول  صار  بل

هكةة  رسكول  غالم   كتب  حيث  عزيز،عبد ال  المل   تأييد  إلى  ويدعوه  دار(ميك)   تحةيكة  رئكيس  م

 بكد ل) فيك : وقكال ،يعلك محمكد مولنا إلى امفتوح   اخطاب   خان يعل ظفة إلى المقةبين  وأحد

 
 هز.1350م/  1931( ديس رب  18صحيفة أهل احلديث، العدد )( 1)
 (. 34دعوة اإلمام د د بن عبد الوهاب يف شبه القارة اهلندية )ص: ( 2)
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 السياسكية  والكفاية  الشخصية،  قوة  ناحية  من  الزعماء  من  غيةه  وبين  سعو    ابن  بين  التمييز  من

 وسيةة  عالية ةهم    صاحب  مخلص،  صا ق  مسلم   أن   سعو    ابن  السلطان  أثبت  وقد  واإل ارية،

 يخكدم   سكوف   بأنك    عليك   معقكو ة  مالنكاوآ  البال ،  يف  األمن  وف ة  عظيم،  إ ار    أن    كما  مستقيمة،

 مكن  وبعشكةات  بك   ينضكح    سكوف  ناوإن    مع ،  التعاون  فواجبنا  خدمة،  أحسن  اإلسالمي  العالم

 الككذ  المككنهج هككو وهككذا م،اإلسككال أحكككام  مككن حكككم أ  عككن يعككةض مككن لحظنككا إذا أمثالكك 

 .(1)(ب  متمسكة وستظل ،( ميندار) اختارت 

  :اهلل رحمه العزيز عبد الملك عن ودافعوا السلفية الدعوة أيدوا وممن

 الشي  محمد يونس بن الحاج في  أحمد خان الشيةواين. -

قام الشي  محمد يونس خان بدور بار  يف إخما  حةكة تأجيل الحج يف عهد المل  عبد 

العزيككز آل سككعو  رحمكك  اهلل، فكككان مككن أوائككل مككن عزمككوا علككى سككفة الحككج و يككارة بيككت اهلل 

ا علككى الحككةام، وأعلككن ذلكك  يف صككحيفة )  مينككدار( لهككور، و)أهككل الحككديث( أمةتسككة؛ ر ًّ

معاند   ولة آل سعو  الذين قةروا تأجيل فةيضة الحج حتى ينتهي  ور المل  عبد العزيكز، 

 .(2)على الحجا  "الوهابيين"وبالتالي  ور 

 ورجال عزيزعبد ال بالمل  ًيبة عالقة ل  كانت الذ  الغزنو   إسماعيل  محمد  الشي   -

 فاعالكد    يف  رسكائل  ةعكد    فألك    وقكد  والحجا ،  نجد   يمشا  ويلتقي  عام،  كل  يحج  وكان   ولت ،

 عزيز عبد ال المل   خل ابعدم سعو   آل  ولة  أعداء  استخدمها  التي  الشبهات  ور     عوةالد    عن

 (.الشةيفين الحةمين وخدمة سعو   ابن المل  جاللة رسالة) :منها ،كثيةة وهي الحجا ،

هكا ر    جد،ن تحفة :اهاسم   رسالة   فل  أ الغزنو ،     او  محمد  الشي   -  التكي الفكةاءات في

 هبكا قكام  التكي التعكديالت وأبان قبل ، من وعهد عهده بين ووا ن عزيز،عبد ال بالمل   ألصقت

 
 (.27-26حبث ظفر علي خان، د. سيد رضوان علي )ص: ( 1)
، تززراجم (67)ص: أليب املكززارم  ،( دعززوة اإلمززام د ززد بززن عبززد الوهززاب بززني مؤيززديها ومعارضززيها يف شززبه القززارة اهلنديززة2)

 .(209-207)ص: عل اا احلديث  
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 العوائكق  مكن  الكةغم  على  الكثيةة  جاللت   تحسينات  على  وأثنى  الحجا ،  يف  العزيز  عبد  المل 

 .(1)الماضية األ وار يف لها نظية ل والتي واجهت ، التي

ا  يف  كبيكة   ور  المكنهج  بصحة  و عاهتا  علمائها  وإيمان  الهند  يف  السلفية  لنتشار  كان  :ختام 

ا  أغاظ  سلطان   تحت  الحجا    خول  أن  كما  اهلل،  رحم   العزيز  عبد  المل   عن  الدفاع  من  كثية 

هككي إلككى وصككلت الخالفككات هككذه إن بككل المكائككد، لكك  يكيككدون فصككاروا األعككداء،  فكككانوا ، ل

هكا  يسكبون  عظيمة  اجتماعات  يعقدون  وأتباعك   سكعو    ابكن  أن  النكاس  يف  ويبثكون  الوهكابيين،  في

 جميكع وهكدموا المدينكة،  خلكوهم وقكت الةسكول روضكة  علكى  الةصكاو  أمطكةوا  النجديين

 يف التككدخلب الهنككد يف الزيطانيككة الحكومككة مككن ًلبككوا أن األمككة ووصككل ،(2)المقدسككة األمككاكن

 المسكلمين  عكن  نيابكة  العزيكز  عبكد  الملك   ضكد  السياسكي  نفوذهكا  واسكتخدام   الحجا ،  شؤون

هكم  ككان  الكذين  السكلفيين  الهنكد  علمكاء  بكة    قوبلت  كلها  المساعي  هذه  أن  إل  الهنو ،  الكدور  ل

 وكتابكاهتم،  ومؤلفكاهتم  جمعيكاهتم  خكالل  من  و عوت ،  العزيز  عبد  المل   عن  الدفاع  يف  األبة 

 وآلك   محمكد  نبينكا  علكىوسكلم    اهلل  وصكلى  الحكق،  علكى  المسكلمين  كلمة  يجمع  أن  نسأل  واهلل

 أجمعين. وصحب 

 
 ز.ه1419( شوال  268جملة الفيصل العدد )،  السلفيون يف اهلند وامللك عبد العزيز د. د د بن سعد الشويعرانظر: ( 1)
 (.178، للسيد د د هادي )ص: ]علي إخوان وصاحبه ا[ انظر: كتاب )علي برادران اور ان كا زمانه(( 2)


