
 
  
   



 متهيد:
  قاسن  بنن حممند بنن رمحنعبد ال الشيخ فيه مجع كتاب    "النجدية األجوبة يف  السنية  الدرر"
 الشننيخ رسننا   مننن ابنند    وهنناب عبنند ال بننن حممنند اإلمننا  دعننو  ةأ منن   ومكاتبننا   ورسننا     ب  كتنن  

 عشنننر سنننتة يف تننناب لكا جنننا  وقننند ورسنننا له   به كتننن    علننن  فوقننن   منننن آخنننر إىل وكتاابتنننه نفسنننه
 بنن حممند الشنيخ مثن  العلمنا  علن  عرضنها ث   والرسنا   الكتنب عتتبن    يف  هجامعن    اجتهد  ا جملد  

 كلنه  ذلن   ترتينب ث عتين،  بنن محند بن سعد والشيخ  لطيف عبد ال  بن  حممد  والشيخ  إبراهي  
 األبننواب  حسننب الفقننه قسنن  فقنند والتفسنن   الفقننه يقسننم إال  لعلمننا ا وفيننا   حسننب علنن 

 الكرمي. القرآن سور حسب  والتفس 
  كتننبه   ومعرفننة النندعو  علمننا  أقننوا  معرفننة أراد ملننن الكتننب أهنن     مننن واحنند   إذن فالكتنناب 

 الكتنب اعند كتبنو   منا معظن    حنو  فقند املعروفنة  الفننون سا ر  يف  وفتاويه   رسا له   عتتب    وأراد
 وحنومها. الشبها   وكشف التوحيد ككتاب   املشهور  املفرد 
 زمنينة مد  يف فيؤل   ومل  واحد   عامل أتليف   ليس الكتاب  أن :له هالتنب   يينبغ   ما أهم     نم  و 
 وهناب ال عبند بنن حممند الشنيخ منن بند  ا  دينمتعند    علما  ورسا     لكتب   مجع    هو  ب   واحد  

 موضنع منن والدقنة التحرير يف تفاوت   سيجد القارئ أن ش   فال بعد   قرننيال  قرابة  علما   إىل
 إليهننا يضنن    وإمنننا  والتحريننر التأصنني  مظنننة هنني والنني فقنن  الكتننب جيمننع ال أنننه ةخاصنن   آلخننر 
 كتبنن   قنند تكننون أو نعلمهننا  ال وأحنندا   بظننرو  حماطننة تكننون قنند والنني والفتنناو  الرسننا  
 .نةمعي   قضية عل  للتنبيه أو  معني   أمر عن لإلجابة
 هبنا عفيشنن     فتنو  أو رسنالة يف هاوجند   كلمنة    أيخنذ قند الننا  بعض ألن    مه     التنبيه  وهذا

 التأصني  فإن واضح  منهجي   خطأ وهذا ه كل    "السنية الدرر"  كتاب    وعل   ها كل     الدعو   عل 
 يف القننو  وحتريننر لننه واالسننتدال  القننو  بيننان منهننا أرينند النني ر احملننر   الكتننب مننن ذيؤخنن   إمنننا أوال

 أهننننا فطبيعتهننا الرسنننا   أمننا ذلننن   إىل ومننا القنننو  علنن  هبنننا يعنن   أن ميكنننن النني املعارضننا  
 عننن ختننر  مل هانفسنن   الرسننا   أبن قولنننا مننع منهننا  املسننألة أتصنني  أخننذ ميكننن ممننا هنناكل    ليسنن 
 يف أمننر أشننك  إذا لكننن  وأتباعننه وهنناب عبنند ال بننن حممنند لإلمننا  العننا  واملنننه  ةالعامنن   األصننو 
ااملنهجنني   اخلطننأ مننن أنننه كمننا  .احملننرر  الكتننب إىل  مننرد   فننإن   والفتنناو  الرسننا    ينسننب أن  أيضنن 



 وال متباعنند   ةزمنينن   فنن ا   يف كثنن ين  علمننا  جممننو   كننال  وهننو هكلنن    الكتنناب  إىل قننو  أو رأي
 النرأي يكنون أبن فينه الدقنة يحتنر    جينب وإمننا الكتناب  إىل منا رأي نسبة   ميكن ال أنه  هذا  يعين
 .لقا له فرديً  رأي   يكون وإال اجلميع  به قا 

 العننننامل يف الكبنننن  األثننننر هلنننن  كننننان  علمننننا  آرا  عننننن عنننن    ي الكتنننناب   فننننإن   حننننا  كنننن     وعلنننن 
 يعن  وهنو املكانينة  حندودها خنار  إىل امتند النذي الكبن  أثرهنا هلنا الدعو   وكان    اإلسالمي  

 السننننة أهننن  منننا ل ع منننن معتننن    عنننامل يوجننند وال ة املهمننن   الفننن   تلننن   وصنننراعا   ومهنننو  آرا  عنننن
 والنقنا  ندر  ما إال البشري   العم  قرين    فاخلطأ   خطأ  أي  من  الكتاب   بت  ة  ينادي  والسلفية
 علنن  واالعتمنناد سننياقاته  عننن الكننال  بنن  هننو ينكرونننه الننذي لكننن  العلمننا  بننه بيرحنن    العلمنني  
 كمنا  األخنر   النصنوص وتنر   العاجلنة كالرسنا    ةبدق   التحرير  عد   مظان    يف  ورد    نصوص  

 تركننه أو إبخفا ننه  فيننناد    الكتنناب  يف األصنن  هننو الصننواب  وجمانبننة   اخلطننأ أبن القننو  ميكننن ال
 .ةمهم   ةزمني   ف   يف علما  جلهود فظ  ح   وفيه منه  فاد   اإل ينبغي عظي  فرس   هو ب  وإمهاله 
 يافنن    قنند وهنناب عبنند ال بننن حممنند اإلمننا  مننن بنند  ا هنناوعلما    هانفسنن   النندعو  أن   خيفنن  وال
 ونسننبة يقولوهننا  مل إلننيه  أقننوا  ونسننبة ورواجلنن   يننفال   مننن أنننوا  علننيه  سنن مور  و  مننرارا   علننيه
  أان  ،تعلن   وقند هنذا  يومننا إىل وهاب عبد ال بن حممد اإلما  حيا  منذ وذل   ينكروهنا   معان  

 هنننذا فجنننا   الشننبها   هنننذ  إذكننا  يف "الننندرر السننننية" كتنناب    منننن ومواضننع بنصنننوص   كثنن ون
 علنن  أتكينندان مننع  حولننه  املثننار   الشننبها   لننبعض اومناقشنن   هحقيقتنن   اومبيننن   عنننه امنندافع   الكتنناب 
 بضوابطه. املضبوط الصحيح العلمي   للنقا  امفتوح   الباب  إبقا 

 للكتاب: الفنية البياانت
 ."النجدية األجوبة يف السنية الدرر" عن دفاع ا عنوانه:
 الفعي . إبراهي  بن فهد إعداد:
 العلما . كبار  هيئة عضو  الفوزان فوزان بن صاحل رالدكتو  الشيخ له قد تقدمي: 
 .صفحة 180 قرابة يف لطيف   الكتاب حجمه: 
 هن.1442 األوىل الطبعة اجلوزي  ابن دارطبعته: 



 :للكتاب اإلمجايل العرض
 انتشنر   وقن  يف جنا    وهناب عبند ال بنن حممد اإلما  دعو  أن   لعمط    أي    عل    خيف    ال
 هلل  الندين إخنالص إىل اودعن التوحيند   فأقنا  املسنلمني  بنالد منن كثن   يف  والشركيا    البد   فيه
 الكتننب رواسننط    العلمننا  مننن هأتباعنن   هنجننه علنن  وسننار وردود  ومراسننال   كتننب    ذلنن   يف ولننه

 وأتباعهنا سنهاس   ؤ وم الندعو  هنذ  عنن كثن ون  كتنب  وقند العلمينة  واملناقشنا   والرسنا    والردود
 يف جسننيمة أخطننا    وجننود عيتنند   ومقنناال   ننندا ا   ظهننر   أنننه بينند ذلنن   إىل ومننا ومنهجهننا
 هلنا  خصنبة ةأرضني   الندعو  أن   عنوواد   إليهنا  كفن الت   يف الغالينة  قر  الفن    نسبوا  أهن   لدرجة  الدعو 
 الننني بعنند ألحنند   العصننمة   عيننند   ال وحنننن  هنناومناهج   بتعاليمهننا إال أتخننذ ال الفننرق   هننذ  وأن  
 بننال عدينند  أخطنا  لننهتتخل   -اجلمناعي العمنن  خاصننة- البشنري والعمنن   وسنل  عليننه هللا صنل 
 العلمننني املننننه    جتنناوز   وكتبهنننا هنناوعلما    عو للننند   قنندا  الن   تلننن   أن   رأ  فؤلنن  امل لكنننن ريننب 

 مننننن اكثننن     أن   فؤلنننن  امل ديؤكننن    بننن  قوينننن  والت   والتزيينننف االهتنننا  إىل اقشننننةنوامل النقننند يف الصنننحيح
 منن غن ه  قالنه منا رواكر    اوإمن   الدعو   كتب  من نقدو  ما يقرؤوا مل هل  سؤاله وحسب  الناقدين
 أن ابملسنل  وحنري وتصنديقها   املضناد   الكتب غفلة يف وقوعا أو اكره    أو احقد   الدعو   أعدا 
 مينعنه مل منا وهنو ا صنحيح   اعلمينً  انقند    يقند   ث  مننه  ويتثبن     نقند    ينرو   ما  عل   بنفسه  فيق  

 يف املنننننه  بننن  هننننذا  يومننننا إىل وهنننناب عبننند ال بننننن حممننند اإلمننننا  منننن -علمنننني حسنننب  - أحننند
 الدعو . أ مة من ولو اخلطأ يف وقع من لك  واإلرشاد النصح عل  قا     األسا 
 بننننه التعريننننف سننننب، والننننذي النجديننننة" األجوبننننة يف السنننننية "النننندرر كتنننناب   أن   املعلننننو  ومننننن
 أن   ؤلننفامل رأ و   هنناوأعظم النندعو  أ مننة تننرا   مجعنن  النني الكتننب أجنن     مننن يعنند   ابختصننار

  علننن  اعنونالطننن    فيهنننايسنننتد    اإمنننن   تهننناوأ م   الننندعو  علننن  هتوجننن   الننني الشنننبها   منننن اكبننن     اعننندد  
 ادفاع   الكتاب  هذا فجا  ورسا له   كتبه   جامع هو إذ "الدرر السنية" من  بنصوص   كالمه 

 السننية"  "الندرر كتناب   يف نقدوها الي الك    القضاي  بعض  وعن  األعال    ةاأل م    هؤال   عن
 أ منة مواقنف منن لعندد وتفصني    تعريف هفي وإمنا  عليها والرد شبها   إيراد يف  فق   هو  وليس
 الصنحيح القنو  فبتقرينر حوهلنا  الشنبها   تندور قند الني  ةاملهمن    القضاي  من  دعد    حو   الدعو 
رد   مل ولنننو شننن    بنننال الشنننبها   تنننزو  الصنننحيح واملوقنننف  يزيننن  فنننال،   بعينهنننا  الشنننبهة علننن  يننن 
 وهنو زا   أو حوهلنا يثنار النذي الباطن   ضنعف  رفن ع    إذا  اليقينينة  الصنحيحة  واملواقف  الباط  



 الكتاب. مؤلف عليه سار ما
 العلمنا  منن جملموعنة بشنري   عمن  هنو بن   الصحيح العلمي   النقد    ننكر  ال  ناإن     :قل   وقد

 وابرز واضح أثر هل  كان  كبار  ةأل م   تراث   يبق  لكنه  اوارد   اخلطأ جيع  ما وهو   طويلة ف   يف
 منن اكث     غط  قد البد  كان   أن بعد للنا  وكشفها وحماربتها البد  ووأد  هللا  إىل  الدعو   يف

 وأظهنروا البند  تلن   فحناربوا وقبلنه  وهناب عبند ال بنن حممند اإلمنا  ظهنور  أي    اإلسالمية  البالد
 االعتقناد يف الكتناب  يكنن ومل والسننة   الكتناب   منن  أبدلنة  ذلن    وقرروا  وكتبوا  اخلالص   التوحيد
 هكلن     الكتناب  بوأد  يناد   أن املنطقي   غ  من كانف الشرعية  الفنون من  اعدد    حو   ب    فق 

 الكتنناب  هننذا أتليننف إىل فاملؤلنن   دعنن  النني البواعنن  مننن واحنند وهننو  منننه ؤالتنن    أو وإخفا ننه
 "السنننية النندرر"و جديننةالن   النندعو  مننن ؤللتنن    الننداعي و  الصنن   ن  إ" للبواعنن : ذكننر  عننند فقننا 
  القبنننيح وجهنننه عنننن وأابن روكشننن   عنننال قننند وهننناب عبننند ال بنننن حممننند اإلمنننا  ورسنننا   فنننا  ومؤل  

 هننننذا مثنننن  وجننننود كننننان  القيقننننة ويف  (1)متنوعننننة" وشننننبها   د متعنننند   قنننننوا   يف يعلننننو وأصننننبح
الننندرر " منننن ابلتننن ؤ اند  نممننن   ه وحننند   ليسنننوا املنننناو ني فنننإن  العلمينننة للسننناحة امهمنننً  الكتننناب 
 العلن  طلبنة من شرحية هب  أتثر ب  الكتاب  موضوعا    عل   ابطلة  عا ا  اد    عوااد    أو  "السنية
 طلنينوت دعناويه  يف قوهن يصند    فصناروا  وعلما هنا الندعو  هنذ   علن   تنر     ممنن  لنه  املنتسبني  أو

 .(2)الكتابة عل  أيض ا البواع  من اابعث   هو وكان شبهاهت   عليه 
 :أبواب أو أقسام بعةر أ إىل ينقسم وأنه للكتاب، العام   التقسيم عن الكاتب وأابن
 النندعو  علن  اهلجننو  وأسنباب  السننية" "النندرر بكتناب  عنا  تعريننف وفيهنا املقدمنة  األول:
 الدعو . قب  ما عل  ونظر  وأ متها 

 النننندعو  هلننننذ  ونشننننره  النننندعو   أل مننننة العلمنننني التميننننز وفيننننه: العلميننننة  النهضننننة الثااااا :
 ومراسلته . اجملاورين العلما  مع بتواصله 

 لندود الندعو  أ منة احن ا  وفينه: هبنا   والوفنا   ابلعقود  والتزامه   الدولية  العالقا    الثالث:
 وعالقنته   علنيه  اعتند  منن منع  صنافه نوإ  األخر    للدو   اح امه و   اجلوار  وحقوق   الدو 

 

 (.11  )ص:  السنية  الدرر  عن فاعاد (1)
 الساب،.  املرجع  (2)



 وغ ها. كربال   وحادثة ألشرا اب
 النني الشننبها   مننن لعنندد ومناقشننة رصنند وفيننه والعنننف  ابلتطننر  ورمننيه  التكفنن  الراباا :

 األمنننر يف والشننند  املخنننالف منننع والتعامننن  ابلتكفننن  يتعلننن، ممنننا وعلما هنننا  الننندعو  علننن  أثننن   
 املنكر. عن والنهي ابملعرو 
 وطننننر  صننننحيحة  علميننننة منهجيننننة علنننن  وجننننر   ةمهمنننن   ملوضننننوعا   املؤلننننف قتطننننر  وقنننند
ا السننننية" "الننندرر منننن بنصنننوص كلنننه  كالمنننه  علننن  مسنننتداًل  ة مبوضنننوعي   األفكنننار  منننن خطنننأ مبينننن 
 تننبللكا ويشننكر املطروحننة  القضننية يف الصننحيح القننو  ببينان وذلنن    فيننه لننيس مننا إليننه نسنب
 هنذا وكتابنه الننا   لنبعض يقنع يذالن اللنبس وبينان الكتناب  عنن والندفا  الن،   تقرير  يف  جهد 
 والنخنب وللقنرا  ابخلصنوص  وهناب عبند ال بنن حممند اإلما  بدعو  نيللمهتم   مهًما مرجع ا  يعد  

 اآليت. يف هوف التفصيلي العر  أما للكتاب  إمجايل عر  هذاو  ا عموم   الثقافية
 :التفصيلي العرض
 منا أهن  وسنسنتعر  اإلمجنايل  العر  يف حناوض   كما  أبواب  أربعة  إىل  كتابه  املؤلف  قس 

 تباع ا: فيها ذكر
 املقدمات: :األول الباب
 وردود رسنننا   اأهنننن   وبنننني  "السننننية الننندرر" بكتننناب  اعامنننً  اتعريفننن   املؤلنننف ذكنننر املقدمنننة يف
  الزمننان مننن قننرنني مننن ألكثننر أتليفهننا امتنند   النجديننة  النندعو  لعلمننا  قننةمتفر   ومؤلفننا   وفتنناو 
 مننن اعامننً  "النندرر السنننية" علنن  الكنن  يكننون ال حننى ؛بيانننه سننب، كمننا  اجنندً  مهنن    هننذا ومعرفننة
 عليه. التأكيد سب، وكما البعض   يفع  كما  واحد   رسالة أو واحد نص    خال 
 مااوار  ومااا ؟الاابع  عنااد اإلشااكال وقاا  كياا  وهنني: ةمهمنن   قضننية إىل املؤلننف  عننر   ث 
 الشبهات؟ أهل

 انبننع تقسنني  وهننو  "السنننية النندرر" لكتنناب  بتقسنني    بدايننة السننؤا  هننذا عننن فاملؤلنن   أجنناب 
 قسمني: إىل ينقس  الكتاب  أن   فذكر الكتاب  حو  أث    الي للشبها   ع  تتب   عن

 التامة. واملؤلفا   املصنفا   القس  األو :



 .واملكاتبا   الرسا   القس  الثاين:
 املراسننال   وهننو الثنناين  اجلانننب علنن  تنصننب   الشننبها   جنن    أن   عننهبتتب   املؤلننف رأ  وقنند

الندرر " كتناب   علن  خالهلنا منن  وحيكن   عليهنا  رد  وي    النصوص  منها  ذتؤخ    الي  فهي  واملكاتبا  
 موقننف لبنننا  واملكاتبننا   املراسننال   علنن  االعتمنناد اخلطننأ مننن هأننن   فاملؤلنن   ويننر  ه كلنن    "السنننية
 اإلمنا  ذلن   كنان  أيً  نفسنه اإلمنا  مننه  أو الندعو  مننه  أن   ذلن    "السننية الندرر" من  معني  
 فيهننا  القننو  حتريننر   فاملؤلنن   قصنند النني الكتننب مننن ةخاصنن   ومعرفتهننا أقوالننه عبتتبنن   إال عننر ي   ال

 املسننألة حترينر يقصند ال وقند  أمنر  منن عجلنة   يف الكاتننب يكنون قند مراسنال   جمنرد منن ولنيس
 بنننا  يف الرسننا   دجمننر   علنن  االعتمنناد  جتعنن   النني األمننور مننن ذلنن   غنن  إىل  اعرضنن   هايننذكر  وإمنننا

  .صحيح  غ  أمر ا موقف
 شننرب   وابننن ا غننن   ابننن علنن  ا   التنن   االعتمنناد عنند  وهننو: أيضننا مهنن    أمننر   إىل فاملؤلنن   هنبنن   كمننا
 ذلن   ومنع أحنداثها  منن لكثن  وانقنالن  هلنا خانومؤر     ش    وال للدعو  انحمب    فهما   وحدمها
 بنن سنليمان الشنيخ رد   كمنا  الندعو  ةأ من   عليه  ويرد   ب  ة عقدي    مسا    يف  حى  ونئخيط  فإهن 

 حسننن بننن رمحنعبنند النن الشننيخ ورد  (1)هللا كننال   مسننألة يف ا غننن   ابننن علنن  حممنند بننن عبنند هللا
  يف ورد إن أننه إال كتبنا   منا أمهينة منع هنؤال  أن   والشناهد هللا  صنفا   مسنألة  يف  بشر  ابن  عل 

 علمننا  أدبيننا   مننن دالتأكنن   وجيننب  فيننه فوقنن  ت  ين   هفإننن   للمدرسننة العننا    املنننه    خيننالف مننا كتبهمننا
 .نفسها املدرسة
 والاادعو  "الاادرر الساانية" قباال مااا بيااان املقاادمات: هاا   ف  املؤلاا   ذكاار   مااا  أهاام  ومن

 وملحقاهتا. جند وأحوال  اإلصالحية
 املبحن  وبندأ فيهنا  الشنر  ووقنو  ومعهنا الندعو  قبن  جنند   حا  املبح  هذا يف ذكر  فقد
 العلمنا  تواصن  ولقلنة  العلمية الواضر عن جند لبعد ؛القبة بتل    قةاملتعل     درااملص  شح     ببيان
 الندعو  منة أ كتنب  خنال  منن القبنة تلن     صند  ر   فقد ذل   ومع  جند    خار   من  العلما   مع

 ذلن   يف هل  مصلحة ال إذ ؛كذب ال أو ابلتدليس وصفه  نميك    ال  الذين  الةالرح    من  وغ ه 
  يف وكننذل   وحوهلننا  جننند يف وغ هننا العقديننة واألخطننا  الشننر  مظنناهر وجننود   دتؤكنن    هنناكل    وهنني
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 .اإلسالمي  العامل من كث 
 :العلمية النهضة :الثا  الباب
 ذل   وظهور العل   يف ومتيزه  الدعو  علما  منزلة   فيه يبني أن الباب  هذا من  فاملؤل    أراد

 كاننن   النني اخلاطئننة القضنناي مننن كثنن   علنن  وردودهنن  للعلمننا  ومكاتبنناهت  مراسننالهت  يف اليننً ج
 الوق . ذل   يف ثار   م  

 .هلم العلماء وشها   ذلك ف  زهمومتي   العلمي   هممنهج   ببيان باب  ال ه ا املؤل  بدأ
 منننراجعه  معرفنننة خنننال  منننن الننندعو  علمنننا  علننن  سنننعة   املبحننن  هنننذا يف املؤلنننف بنننني   فقننند
 النننندعو  أل مننننة العلميننننة النهضننننة أسننننباب  مننننن أن   فاملؤلنننن    ويننننر   ومراسننننالهت  كتنننناابهت   وحتلينننن 

 يكنننن ومل الننندلي   منننن خنننال إذا قنننو  أو لنننرأي بالتعصننن   وعننند  الننندلي  عنننن البحننن    النجدينننة:
  .وغ ها والبالغة كالنحو  األخر  الفنون يف ب  العقدي  العل  يف  امنحصر    العلمي   متيزه 

 وهنني  تسننتفتيه  اجلننوار مننناط، مننن إلننيه  دتننر   عدينند  فتنناو  هنننا  أن   املؤلننف ذكننر وقنند
 العلمننا  وثنننا  بنن  بننذل   النننا  واعنن ا  واشننتهار  ذلنن   وذيننو  لمهنن ع   عالمننا   مننن عالمننة
 علني بنن عمنران واملنال بندران وابنن اجلن يت واملنؤر  والصننعاين  الشنوكاين  كثننا   الندعو   أ مة  عل 

 .وغ ه 
  أن ذلنن   األمننر  هننذا يف أفقهنن  وسننعة للتطننور واكبته منن بننذكر النقطننة   هننذ  فاملؤلنن   وأهننن 

 فنفن   ا  املسنتجد   منن كثن   وحتنرمي ابجلمنود وأ متهنا السنلفية  الندعو   يرمون  عنياملشن     من  اكث   
 وهنني  واالخ اعننا   املكتشننفا   يف فتنناويه  بعننض اسننتعرا  خننال  مننن األمننر هننذا الباحنن 
 إيرادها. يف الباح  أحسن  هلا طرق  الت   مه    قضية  
 وتعااريفهم اآلخاارين العلماااء ماا  الاادعو  علماااء تواصاال إىل ذلااك بعااد املؤلاا  عاار  مث

 .بعقيدهتم
 هنننو املراسننال   يف مننننهجه  أن   املؤلننف ذكننر وقننند  "السنننية النندرر" منننن جننز  املراسننال  ف
  والسنننة  ابلكتناب  بياننه يريندون مننا علن  نيمسنتدل    بوضنو  املوضننو  وطنر   باملخاطن   احن ا 
 وكنال  العلمنا  كتنب  إىل عزو ففيها  ذل    ومع   واالختصار  ابلبساطة  الرسا    هذ   متيز    كما
 .والتقو  ال  عل  والتعاون واص تال وطلب ابلدعا  الرسا   ت خت   ما اوغالب   العل    أه 



 معنني أمنر علن  دلنيال   رسنالة كن   لتكون بعناية اختارها  الرسا    من  اعدد    فاملؤل    نق   وقد
 التواصننن  وطلنننب واح امنننه  لنننه  والننندعا  ب املخاطننن   شنننكر أمثنننا : منننن  إيصننناله املؤلنننف يريننند

 مننن ذلنن   غنن  إىل  ابلعلمننا   و امللنن وارتبنناط جننند  عننن بعينند  ملننناط، حننى والكتابننة والتعنناون 
 أ مننة مننن دينمتعنند   لعلمننا  د متعنند   رسننا   ذكننر خننال  مننن إبرازهننا الباحنن  قصنند النني األمننور
 الدعو .
 الاادعو  أئمااة رصااد وهااي: مهمااة ةقضااي   باا كر الباااب هاا ا ف  هكالماا    املؤلاا  خااتم مث
 .اجملتم  محاية ف  وأثرهم واملنكرات ع للبد   وسربهم العلمية للساحة
 العالقنة حسنن :وهني هللا إىل الندعا  ا  مهمن   منن ةمهم   إىل املبح  هذا يف  املؤلف  تطرق
 والعلمننا  العلنن  طلبننة مننن فئننة حيننرص بنن  بننه  واالنكفننا  الشننرعي ابلعلنن  االنننزوا  وعنند  ابلواقننع 
 والفقنننه االعتقننناد أمنننور يف خاطئنننة أقنننوا  أو تشنننكيكا   أو شنننبها   منننن يثنننار منننا رصننند علننن 

 يف الصنننحيح للعلننن  الننننا  هنننواويوج    أخطنننا   منننن فيهنننا منننا فيبيننننوا  الشنننريعة علنننو  منننن وغ هنننا
 ملننا ومعرفننة    الواقننع علنن  ال اطنن    هلنن  فكننان النندعو   أ مننة هبننا زمتينن   ةسنن   وهننذ  املبحوثننة  املسننألة

 ذلن   وكن  خاطئنة  أمنور فيهنا ورسنا   كتنب  منن إليه  يص  اعم   النا  جييبون وكانوا  كتب ي  
 البنننند  حماربننننة يف لننننونيتعج   ال ذلنننن   كنننن     يف وهنننن   املنكننننر عننننن والنهنننني ابملعننننرو  األمننننر مننننن

 املناقشنة ينرون وأحيناان    أحسنن   هني ابلني وجينادلون   واملفاسند  املصناحل  يراعنون  بن    ا  والشركي  
 واملكان. الزمان حسب وذل    الكتابة يرون وأحياان   األشخاص  لبعض املباشر 

 :هبا والوفاء ابلعقو  والتزامهم الدولية العالقات :الثالث الباب
 حممنند الشنيخ دعنو  أن   املعلنو  فمنن الكتناب  هنذا يف مننا أهن    يلينه والنذي البناب  هنذا يعند  

 يذالن حنالفالت   مننذ وذل    معها ابلتعاون املباركة السعودية الدولة قام   قد  وهاب عبد ال  بن
 العلمينة املراسنال   وصنار   وهناب عبند ال بنن حممد واإلما  سعود بن حممد اإلما   بني  حص 
  يسننل   البنناب  وهننذا النندعو   أ مننة عنن  تننت    اإمننن   اجلننوار دو  مننن وغ هننا السننعودية الدولننة بننني

 ومننوقفه  علننيه    اعتنند   مننن مننع وإنصننافه   اجلننوار لنندو  النندعو  علمننا  احنن ا  علنن  الضننو 
 عالقنة علن  عنر  كمنا  األخنر   الندو  مع عام الت   يف  أخطؤوا  الذين  األفراد  بعض  من  الواضح
 وقنع ومنا كنربال   حادثنة يوهن ة  مهمن   ضيةلق قتطر   كما  وجنران   الجاز  أبشرا   والدولة  الدعو 



 إىل اإماا   أصااحاهبا ديسااتن   الااي الشاابهات ماان كثاا ر   عاان جييااب جملااهبم  الباااب فهاا ا فيهننا 
 احلااديث متااام يعرفوا مل أمور إىل أو ها،ضد    وقفوا  من  أول    الدعو   علماء  كان  أفرا   أخطاء
 ماااا  العالقااااة تفاصاااايل وبعاااا  ،كااااربالء  حا ثااااة مثاااال حاااادوثها وأسااااباب وسااااياقاهتا عنهااااا

 األشراف.
 الشنننيخ دعنننو  علمنننا  والتننزا  الدولينننة العالقنننا   عننن منننةمقد   بنننذكر البنناب  هنننذا املؤلنننف بنندأ  
 مننا لنجنند املباشننر  اجملنناور    املننناط، أن   املؤلننف وبننني   هبننا  والوفننا  ابلعقننود وهنناب عبنند ال بننن حممند
 أيمتنرون ر نيس أو شنيخ قبيلنة أو انحينة   أو قرينة   لكن  إمنناو   واحند   راينة  جتمعها  ال  قر   إال  هي

 .والقر  املناط، تل   من جاورها وما جند بني مواثي،و  عهود   أية البداية يف تكن ومل أبمر  
 جاورها وما جند عليها كان   الي والالة السياق معرفة روريالض    من  أنه  املؤلف  ذكر  وقد

 حتالفنننا    هننننا  أن يثبننن  فالتننناريخ جاورهنننا  ومنننا جنننند نيبننن حننند   قتنننا  أي    علننن  الكننن  قبننن 
 محلننة يف حنند   كمننا  استئصننا  وحماولننة وحننرب  تكفنن  بنن  ا معنن   والنندعو  الدولننة ضنند   وآتمننرا  
 الجازينة  العثمانينة املراسنال   منن عندد يف الندعو  علمنا  تكفن  ورد وكما  مثال    ابشا  إبراهي 

 كنننن      عننننن فيهننننا النننندي  يننننت    أن جيننننب وغ هننننا جننننند بننننني دار   النننني القتنننناال   عننننن فالنننندي 
 حيلننو كمننا  ولننيس  قنةاملتعل   األمننور مننن ذلن   غنن و   الننرب  وسنبب  طننر  كنن   ودور  األطنرا 
 .سياقاهتا من الواد   ب    من يفعله أن  للبعض

 ابلعقنننود التنننزا  أهننن  كنننانوا  وأ متهنننا الننندعو  علمنننا  أن علننن  دأكننن   قننند فؤلننن  امل فنننإن   اوعمومننن  
  رسننا له يف ذلنن   علنن  وانصنن   كمننا  العمليننة  وممارسننته  تصننرفاهت  يف ذلنن    وجتلنن   هبننا  والوفننا 

 الندعو  علمنا  ونصوص رسا   من عدد نق  ع  مبوضوعية املؤلف د أك   ما وهو  ومكاتباهت  
 ولعلمننا  بغننداد لننوزير سننعود بننن حممنند بننن عزيننزعبنند ال بننن سننعود اإلمننا  رسننا   منهننا  وأ متهننا
 قند أننهو  والرمنة  الننفس دون إال يقناتلون ال أهنن  يف العلمنا   نصوص  الباح   ذكر  ب   اليمن 
 بننننن حممننند اإلمننننا  يقنننو  هننننذا ويف ليقننناتلوه   ديرهنننن إىل   وه  وأتننن   جننننند علننن  األعنننندا  تكالنننب
 أتنوان النذين وهن   والرمنة النفس دون إال اليو   إىل  اأحد    نقات   فل   القتا   "وأما  وهاب:ال عبد
 سنننيئة   ئة  سننني   وجنننزا  لنننة املقاب   سنننبي  علننن  ه بعضننن    نقاتننن   قننند ولكنننن ا ممكنننن   أبقنننوا وال ديران يف

 النن،   هننو هننذا أن لكنن  نبننني   فننإان   ر  عنن   بعنندما الرسننو  ديننن بسننب    جنناهر مننن وكننذل    مثلهننا



  .(1)والرجا " النسا  وتعليمه النا   يف إشاعته الواجب وأن   فيه  ريب   ال الذي
 ومل  واملواثيننن، ابلعقنننود وفنننا  أهننن    كنننانوا  "فقننند :املهننن    املبحننن  هنننذا آخنننر يف املؤلنننف يقنننو 
 دارهنن ... عقننر يف وقنناتلوه  النندعو  أبعنندا  ل اصننط   مننن هنن  بنن   قتننا  وال بظلنن  اأحنند   يبنندؤوا
 ولننيس  لننديه  أوىل برغبننة   لننيس التطننر  مجاعننا   تزعمننه كمننا  هاوسننفك   النندما  وإراقننة   فالقتننا 
 .(2)"ذل   عل   مقد   العلمي اجلهاد ب  فيها  ويتساهلون هاغ   عل   ام  مقد  

 لاادول واحاامامهم  ولااتهم حباادو  الاادعو  علماااء معرفااة ببيااان ذلااك بعااد املؤلاا  باادأ
 عليهم. التحري  وعدم اجلوار

 أو السياسنني الصننعيد علنن  كننان  سننوا   اجملنناور  للنندو  العلمننا  احنن ا  املؤلننف أوضننح وقنند
 اجتهننادا   احنن ا  يف األ مننة عننن عدينند  نصننوص ورد   ولننذل    العلمنني   الصننعيد علنن  حننى

 حمنن    يف الفقهيننة النننا  مننذاهب احنن ا  يف وكننذل   االجتهنناد   حتتمنن   النني املسننا   يف العلمننا 
 ملنن املنكنر وميننع ابملعنرو  يلنز  قند هأنن   عل  ينص   وهاب عبد ال بن حممد اإلما  وكان  واليته  

 .(3)والدولة الدعو  سلطة حم     يتعد   ال اليدوي اإلنكار أن :أي يد    حت  ه 
 الشاااننون هاسااتغل   لطاملااا ،مهاام   مبحث ذكرف  املؤل  شرع  اللطي  املبحث  ه ا  بعد

 التصاارفات وهااو: أال ،خاللااه ماان هاااومنهج   الاادعو  علاا  النااا  وأتليااب شاابهاهتم بااث ف 
 منها. الدعو  علماء وموق  اآلخرين، عل  االعتداء ف  الفر ية
 قضنية عننده  احاضنر   وكنان الندعو   علمنا  عنند اواضنح   والقتنا  اجلهناد منن  املوقنف  كان

 عنن خرجنوا النذين األفنراد تصرفا   بعض اأم   األمر  بويل إال  يكون  ال  هوأن    للقتا   األلوية  عقد
 هنننذا خطنننأ ننننوابي   قننند الننندعو  علمنننا  فنننإن   القنننر  بعنننض علننن  قتنننا    ألوينننة وعقننندوا اعنننةالط   هنننذ 

 .ومنه  منه ؤواوت    منه  رواوحذ   التصر  
 يف وجننال  بوضنو  احاضننر   األمنر ويل منن إال دتعقنن   ال األلوينة أبن   والبينان األمننر هنذا وكنان
 بننننن عبنننند هللا :منننننه   علمننننا لا مننننن عنننندد   حررهننننا رسننننالة ذلنننن   ومننننن ومكاتبنننناهت   مراسننننالهت 
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 بنننن وحممننند عتيننن،  بنننن محننند بنننن وسنننعد حسنننني  بنننن وحسنننن رمحن عبننند الننن بنننن لطينننفال عبننند
 ببفالسن  " فيهنا: قنالوا سنعود  آ  رمحنعبند الن بنن عزينزعبند ال  املل    إىل  أرسلوها  لطيف ال عبد

 علن  أنعن  منا وحبمند  سنبحانه هللا أن   -هللا حفظن  -  وتفهن   النصنيحة   حمنض  لتحرير   الداعي
 ...رعايتنه حن، ورعنا  حبقوقنه  وقنا  بنه    متسن   ملن  اإلسال   نعمة  من  وأعظ   أج     نعمة  عباد 
 فيننه وظهننر اإلسننال   غربننة فيننه   اشننتد   الننذي- الزمننان هننذا آخننر يف وحبمنند  سننبحانه هللا ومننن  

 وجعن  ه     رؤسا اخصوص   جند أه  ابدية غالب هبداية وكرمه بفضله -والبحر ال   يف  الفساد
 يف اإلسننال  وفشننا ومنندهن   مسنناجده  ببنننا  إعننانته  يف اوافننر   احظننً  لنن   وحبمنند  سننبحانه هللا
 هنننو. إال يعلمهننا ال بعبننناد   عنايننة ولنننه حكمننة  لنننه وحبمنند  سنننبحانه وهللا  ومشنناال   جننننواب   جننند
 دون من االستبداد وهو دولته   يف  فرقالت   ودخو  اإلسال   أه  عل   اخلل   يوجب اأمر   ورأينا

 الذمنننة وبنننذ  العننندو ومصنننالة اجلهننناد حقيقنننة أن   يعلمنننوا ومل اجلهننناد  ةبنيننن   هأنننن   بنننزعمه  إمنننامه 
 إال ذلن   يف دخن  الرعينة منن ألحند وال بنه  قنةومتعل    ابإلمنا  ةخمتصن    أهننا  الندود  وإقامنة  ةللعام  

 .(1)بواليته"
 الدولننة وأ مننة العلمننا  أن   تبننني النني ةاملهمنن   املراسننال   مننن عنندد   يننرادإب فاملؤلنن   أحسننن وقنند
 مراسنالهت  يف ونوينصن    تهومتابع اإلما  دون عقدي   لوا  أي    مراقبة يف يتوانون  ال  كانوا  السعودية

 إال جهاد لوا  يعقد ال وأنه خلفه   من والعلما  األمرا  بذل   وأيمرون  لذل    متابعون  أبهن 
 .اإلما  من

 ماان ماا  الاادعو  علماااء إنصاااف قضااية لاا ع املهاام   املبحااث هاا ا بعااد املؤلاا   عاار  مث 
 علن    اعتند   الني الندو  لتلن   األمثلنة أبنرز ومنن الدول، تلك  ف   احلق    وقول  عليهم  اعتدى
 النني المننال   مطلنع كنن   علن  خيفنن  ال هفإنن   ة العثمانينن   الدولنة وديرهننا: وأهلهنا النندعو  علمنا 
 ث هللا فضننن  ولنننوال  الكثننن  الشننني  والغننندر والقتننن  الفسننناد منننن وفيهنننا الدرعينننة  ضننند   أرسنننل 
  فننإهن   ذلن   ومنع ذلن   بعنند قا منة هلن  تقن  مل لرمبنا للتوحينند دعنوهت  يف عو الند   علمنا  إخنالص
 يف ذلنن   دويوجنن   وانتقننا   جبننور   ال وإنصننا    وعنند  بعلنن  مننواتكل   العثمننانيني عننن مننواتكل   حننني
 راتنننهم     لنننه نيللعثمننناني   العلمنننا  بعنننض   منننن التكفننن  ةقضننني   حنننى ومراسنننالهت   به كتننن    منننن عننندد  
 بظل . الظل  رد   أو اهلو  دجمر   وليس  ةالعلمي  
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  هاا  رتمصااو   مااا اوكثاا ر  الباب، ه ا  ف   اجد    ةمهم    مباحث  بعرض    ذلك  بعد  املؤل   بدأ
 وهااابال عبااد باان حممااد اإلمااام علاا   يشاان    ماان عليهااا كاا يت   مث   ،اخاطناار  اتصااويرر  القضاااا
 تهاااااوأئم الاااادعو  علماااااء عالقااااة هااااي: القضاااااا تلااااك أول وأئمتهااااا، وعلمائهااااا والاااادعو 
 .ابألشراف
 يف كان   فقد واألشرا   هاوعلما    عو الد   بني العالقة طبيعة   املبح   هذا  يف  املؤلف  بني  
 بنننننن حممننننند اإلمنننننا  كنننننان  وقننننند هللا  إىل ودعنننننو  مبعنننننرو  وأمنننننر حوتناصننننن   تراسننننن  عالقنننننة   البننننند 
 األشنرا  علن  عنونخيل   ذلن   كن     يف  واأل منة  والعلمنا   وهنو   ويراسله   هل   يكتب  وهاب ال عبد

 منننن العنننايل االحننن ا  ذلننن   يعنننر  مراسنننالهت  قنننرأ ومنننن بجيننن  والت   قنننديروالت   االحننن ا  أوصنننا   
 فكننانوا واملكاتبننا   املراسننال   يف لألشننرا  السننعودية والدولننة وهنناب عبنند ال بننن حممنند اإلمننا 
 و"إىل "املقنننند  والشننننريف املعظننن   اإلمننننا  و"إىل األشنننرا " جننننناب  "إىل :بنننن رسننننا له  يبننندؤون
 املراسننننال   يف  جتنننند   ممننننا ذلنننن   وغنننن   (1)الرفيننننع" الزكنننني واحسننننب املنيننننع اجلننننناب  ذي جانننننب

 هلنن   وتقننديره  واحنن امه  اعمومنن   البينن  آ  مننن النندعو  أ مننة موقننف عننن فضننال    واملكاتبننا  
 منهننا للنقننا   علميننة زيرا   هننا  كاننن   املراسننال   إىل وإضننافة   الطنرفني  مننن التواصنن  وكنان
 هن.1211و هن 1204عا  وزير  هن 1184 عا  جند علما  زير 

 أن املعلنننو  منننن هأنننن   كمنننا  والقتنننا   ةالسياسننني   العالقنننة غننن  العلمينننة العالقنننة   أن   املعلنننو  ومنننن
عبند  بنن حممند الشنيخ دعو  تناصر الي السعودية الدولة مع دا      ل  س   عل   يكونوا  مل  األشرا 

 سنبب   أك  أن   فاملؤل   ر وي جند  بعلما  سعيد بن  مسعود  الشريف  صنيع  خيف   وال   وهاب ال
  النن    مننن ومنننعه  جننند حجننا  عننن ةمكنن   حننبس هننو الجنناز السننعودية الدولننة ةأ منن   لنندخو 
 سنننننة مكننننة عزيننننزعبنننند ال بننننن سننننعود اإلمننننا  دخننننو  فكننننان واحنننند    مننننر   ال مننننرا   عنننند  وذلنننن  
 يعضنندوا ومل  ادمنن   فيهننا يسننفكوا ومل  ولألشننرا  مكننة ألهنن  األمننان أعطنن  أن بعنند نهنن1218
 "وبننذ  وهنناب:عبنند ال بننن حممنند اإلمننا  ابننن عبنند هللا يقننو  هننذا ويف املنكننرا   وأزالننوا  اشننجر  
 رؤوسنننننا حملقننننني آمنننننني التلبيننننة  وشننننعاران ودخلنننننا الشننننريف  ابلننننر  ملننننن األمننننان حينئننننذ   األمنننن 
 دخنن  حننني ومننن النندين. يننو  مالنن   مننن بنن  املخلننوقني  مننن أحنند   مننن خننا فني غنن  رين ومقصنن   
 ومل ا صننيد   رواينفنن    ومل ا شننجر   بننه يعضنندوا مل بون متننأد    مضننبوطون كثننرهت   علنن  وهنن  الننر  اجلننند
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 عمرتنا  مت   وملا املشرو . الوجه عل  األنعا  هبيمة من هللا أح    ما أو اهلدي    د    إال  ادم    يريقوا
 ونقاتله  النا  من نطلب ما العلما  عل  هللا رمحه األم  وعر   األحد  ضحو     النا   مجعنا
 وقنع   لنه خنال  وبيننه  بينننا يكنن مل هأنن   فه وعنر   وحند . تعناىل هلل وحيدالت   إخالص وهو  عليه 
 مننننن الننندعا  وأن   العبننناد   أنننننوا  ومعرفنننة تعننناىل  هلل التوحينننند إخنننالص أحننندمها: أمنننرين: يف إال  

 واسنتمر وسنل . علينه هللا صنل  حممند ننانبي   علينه النا  قات  الذي  الشر   معىن  وحتقي،  مجلتها 
 أركنان علينه تفنر  أن قبن  اإلشنرا  وتنر  وحيندالت   ذلن   إىل النبنو  بعند الزمنان منن برهنة دعناؤ 

 اسنننه إال عننننده  يبننن، مل النننذي املنكنننر عنننن والنهننني ابملعنننرو  األمنننر والثننناين: األربعنننة. اإلسنننال 
 علن  األمن  وابيعنوا  وتفصنيال   مجلنة   علينه حننن منا استحسنان علن   فوافقنوان  ورسنه.  أثر   وامنح 
 ومل ة مشننق   أدىن منننه  أحنند   علنن  حيصنن  فلنن   ة  كافنن    عنننه  وعفننا منننه    وقبنن   والسنننة  الكتنناب 

 لنندينا انفننراده  وحننا  اجتمنناعه  حننا  هلنن  ونقننرر  العلمننا  ماسنني   ال فنن،الر    غايننة هبنن  ،يرفنن   يننز 
 .(1)ال،" وبيان واملذاكر  املناصحة منه  ونطلب عليه  حنن ما أدلة

 كربالء.  حا ثة وهو: عنه، أمهية يقل   فال  ه ا يلي ال ي املبحث أما
 للندعو  املعنادين قبن  منن  ت ضنخ   هنن1216  عنا   وقعن   الني  الادثة  هذ   أن    املؤلف  ديؤك  
 علن  اعتندا  حنواد    عند   بعند وقعن  الادثنة وتلن   وحقيقتهنا  أسباهبا يف  نظر    دون  النجدية
 وكننان منننه   عنندد وقتنن  النن  محننال   بعننض علنن  اعتنندا  وقننو  بنن  السننعودية  والباديننة القننر 
 ملو   آننذا  املوجنود  االتفاقيا   مبوجب ابلدية طالب  حي    اواضح    السعودية  الدولة  موقف
 سننعودية مندن غنزو منرا   عنند  حاولن  بن   الند   هنذا عننند األمنر يقنف ومل بغنداد  وايل ينر 
 احنندً  تضننع أن الدولننة فننرأ   بغننداد  وايل ابشننا سننليمان أبمننر هننن1213 عننا  سننا حاأل :منهننا
 يف وين هالت   أمنا .نهن1216 عنا  كنربال   ودخلن   ابملثن  علنيه     فرد     االعتدا ا    تل    لك    
 كنان  فقند والتشننيع  اهلنو  جمنرد من انبعة وكلها  معظمها يصح   الف ذل    إىل  وما  القتل   عدد
 الدولنة منن عيقن   مل فالقتنا   فالنجن   يف الننا  معظن    وكنان  للشنيعة  الغدير  عيد  يو     اليو   ذل  

 عند  اعتندا ا   وبعند  للقتلن  للدينة وطلنب   صنلح   وحماولنة صن    بعند جا   اوإمن     أوال    السعودية
 .اهار وق   السعودية مدن جتا  بغداد لوايل
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 :والعن  ابلتطرف ورميهم التكف   وهو: الراب  ابلباب كتابه  الباحث ختممث 
 بننننن حممننند الشنننيخ دعننننو  ضننند   ادا مننن   ثنننارت   النننني األمنننور أهننن     مننننن واحننند   هنننذا أن   شننن    ال
 يف مناقشننتها  متنن   النني اجلوهريننة املسننا   مننن املسننألة تلنن   وكاننن  حياتننه  منننذ وهنناب ال عبنند

 هنننذا يف ؤلنننفامل قتطنننر   وقننند مكنننة  وعلمنننا  جنننند علمنننا  بنننني حتصننن  كانننن   الننني االجتماعنننا  
 املثار  الشبها   بعض عن واإلجابة ورسا له   كتبه   يف  التكف   عن  إمجاال    اجلواب   إىل  الباب 
 النندعو  علمننا  وعالقننة  املنكننر عننن والنهنني ابملعننرو  األمننر يف الشنند  ودعننو  التكفنن   حننو 
 واجملتمع. األمر بوال 

 القضنية هنذ  يف السنلف مننه  علن  سنا رون الدعو  أ مة  أن  بيانب  الباب   هذا  املؤلف  بدأ
 منن هننا  أن   كمنا  ورسنا له   وفتناويه  كتنبه   يف اكثن     كنان  املسنألة  هلذ   ضه تعر    وأن    وغ ها 
 أن املنهجنني اخلطننأ ومننن  األفننراد بعننض أخطننا  وهنن مننا عنهننا النندي  يكننررون النني األخطننا 

 الفرد. خطأ الدعو  وعلما  املنه   حنم   
 التطبين، اأمن   املسنا    تلن   مناقشنة يف األص   هو  للمسألة  أصي الت    أن    عل   املؤلف  دوأك  

 ذلنن   يف وقعنن  النني واألسننباب  ةالجنن   وإقامننة واملراسننال   املناطننا   مننن علينننا يخفنن   قنند فإنننه
 مننن انبننع األصنن  يف التطبينن، إن   نقننو : نننافإن   ذلنن   ومننع دقينن،  غنن    حكمنننا جيعنن  مننا العصننر
 الكفن  لقضنية وأتصنيله  علمهن  عنر  ومنن الندعو  علمنا  كان  هذا وعل  الشرعي   التأصي 
 املوانع. وانتفا  الشروط حتق ، بعد إال معني عل  حك  منه  يصدر أن ميكن ال أنه يدر 

 مباحاااث أهااام    مااان اواحااادر  يعاااد   وهاااو، التكفااا   بعناااوان: ملبحاااثر  املؤلااا  نعناااو   وقاااد
 منها: ابلتكف   قةاملتعل   القضاا من عد ر  عل  املؤل  فيه ديؤك    حيث الكتاب،
 وانتفننا  الشننروط وجننود بعند إال يكننون ال املعننني تكفن  أبن   حونيصننر    عو النند   أ منة أن   -1
 املوانع.
 يكفنرون ال  أهنن   عديند  مواضنع يف وانصن   بن  عمنو  لاب كفن الت   أنفسنه  عن  نفوا   أهن    -2
 .املسلمني عمو 
 إىل ردتنن   افإهننن   النندعو  أ مننة وقننا ع مننن عننني واقعننة أو انزلننة   اإلنسننان علنن  اشننتبه  إذا -3
 فه  أن   ذل   كتبه ؛  يف أتصيله  عل  بنا    الوقا ع  فه   فيجب   وأتصيله   كالمه   من  احملك 



 األمنننور تلننن   تنننوفر   فنننإن عليهنننا  للحكننن  ضنننروري   عنننني حادثنننة أبي   ةاحملتفننن   والظنننرو  القنننرا ن
 اشننتبا  يف اإلنسننان وقننع وإن حينئننذ  عليهننا الكنن  ميكننن هفإننن   بنن  دون أبكملهننا القضننية ملعرفننة
 أتصنيله  عنن خيرجنون ال أهنن  األصن  نإ إذ ؛للمسنألة أتصنيله   علن   يبنين  هفإن    للح،  يهتد  ومل

 للمسألة.
 علنن   تشننك   قنند النني الرسننا   بعننض إرسننا  أو الكتننب بعننض أتليننف أسننباب  معرفننة -4
 وال سنياقاهتا يعرفنوا مل ونصنوص برسنا   ونيسنتدل   قند  الننا   بعض  فإن    اإلشكا    زي   ت    البعض
 هلنا  ومثن   والكتنب  الرسنا   تل   يف خطأ وال ض    ال هأن   تبني السبب ر ع   ما  ومى   أسباهبا
 العسناكر من هج   ملا فل  أ   هفإن   وهاب عبد ال بن حممد  بن  لسليمان  "الدال  "  بكتاب   املؤلف
 يفهن  قند كمنا  معناملته  أو املشنركني خمالطنة جمنرد يف  الكتناب   ولنيس   وقتنه  يف  جنند    عل   ال كية
 حوله. اإلشكاال   من الكث  يزي  الكتاب  أتليف سبب معرفة أن   والشاهد البعض 
 علن  تكفن ه  لنيت   بن  هلن   املخنالفني منن كثن     ره كفن    قند جديةالن   الدعو  علما   أن    -5
 ار!الكف   معاملة ومعاملته  ال كية اجليو  من غزوه  ت   عليه وبنا     نه1228 سنة املنابر

 تبننني النندعو  لعلمننا  املهمننة النصننوص مننن اعنندد   املبحنن  هننذا خامتننة يف املؤلننف أورد وقنند
 مسا  . من بذل   ،يتعل   وما واجلهاد التكف  يف منهجه 
 ال هنذا أن   وبنني   الندعو   علمنا  بعنض من رصد   لو البلد  تكف   قضية  إىل  املؤلف  عر   ث
 ومثن  ا بينن   اظهنور   الشنر  فيهنا ظهنر معيننة انحينة بنه يقصند قند  إننه  ث  أوال   األفراد  تكف   يعين
 وأتصيله . كتبه   إىل ترد   أن بجي   املراسال   يف تظهر الي الكلما   هذ 

 الرمحنة قضنية فينه ذكنر،  والغلااو  التعاماال  ف   والشااد   ابلعناا   رماايهم  قضية  املؤل   بي    مث
 هننن  نيمنتهجنن   يكونننوا ومل اإلسننالمي  املنننه  هننذا علنن  كننانوا  إمنننا النندعو  علمننا  وأن  والرأفننة
 منن  األمنور منن بعندد   ذل   عل  واستد    ذل   البعض ريصو    كما  التعام   يف  والشد   العنف
 أمهها:
 ابلننننننا  ابلتلطنننننف العلمنننننا  إىل هنننننةاملوج   رسنننننا له  يف هنننننرظت الننننني الكثننننن   الننننندعوا   -1

 السن. ابلوجه وتعليمه 
 ملنننن والننندعا  القنننو  يف التلطنننف :أعنننين ؛ومكاتبننناهت  رسنننا له  يف ذلننن   لنننونيفع   أهنننن  -2



 .يراسلونه
 صندر   سنعة يف كانوا  ب  ا أيض   البعض ر يصو    كما  املباحا   حترمي يف  غلو    وجود  عد   -3
 سننب، كمننا  واملخ عننا   العصننر ا  مسننتجد   مننن وكننذل   واألشننربة  األطعمننة مننن املباحننا   مننن
 املباحنا   بتحنرمي الننا  علن  قواضني   قند الندعو  علمنا  إن   عض:النب قنو  بصحيح فليس   بيانه
 التحرمي. يف والغلو  
 تقنا  إمننا والقسو   فالشد   إبطالق  موجود    تكن  مل  والشد     القسو     أن    هذا  يعين  ال  -4
 أن بصننحيح فلننيس ومكننان  زمننان كنن     يف العلمننا  رهايقنند    إليهمننا والاجننة زمننان  كنن     مبقيننا 
 تغي  أو له القو  تغليظ أو للمبتد  هجر دون نيالل   مبجرد وتنشأ تظهر  أن  ميكن  هاكل    الدعو 

 كن   علمنا  رهاويقند     مبقندارها رتقد   األمور فهذ   وإزالة   هد   من  ذل    يصحب  وما  املنكرا  
 زمان. وك  بلد

 املنكااار، عااان والنهاااي ابملعاااروف األمااار ف   الشاااد    عاااوى ببياااان كتاباااه  املؤلااا  خاااتمو 
 األمر. ووال  ابجملتم  وعالقتهم

 ذلن   كنان  سنوا     املنكنر عنن والنهني ابملعنرو   األمنر  بواجب  قاموا  الدعو   علما     أن  بنيف
 نصنوص أيخنذ من بعض خطأ حو  ةمنهجي   اأمور   ذكر فواملؤل   األمر  وال  مع  أو  اجملتمع  مع

 يف أخطنأ قند اإلمنا  أو العنامل أن يندعي أو  اخاطئن   اتطبيق   قهاويطب   "الدرر السنية"  من  العلما 
 بننن - يقنننع قننند وأننننه وسننل  علينننه هللا صنننل  النننني بعننند معصننو    ال أبننننه قولننننا ومنننع الفعننن   ذلنن  
 حكمننننا يكنننون   أن الضنننروري منننن هأنننن   إال  وغننن ه  الننندعو  علمنننا  منننن أخطنننا  -تقنننع ضنننرور 
 الني الظنرو  ومعرفنة نقنص  أو بن    دون كنامال    ومعرفتنه  الننص   سنياق مبعرفنة وذل     اصحيح  
 ال الكنن  فننإن ذلنن   بغنن  أمننا  النننص   علنن  اصننحيح   حكمنننا يكننون وبننذل   ص الننن   فيننه قينن 
 يعنادي ممنن كثن   منن يقع ما وهو  اإلما  عل     وتقو   وظل     ورج    فيه  يكون  وقد   اعلميً   يكون
 وعلما ها. الدعو 
 والنهني ابملعنرو  األمنر قضنية يف واجلماعنة السننة أه  منه    عل  الدعو  علما   كان  وقد

 األمر. وال  مع أو اجملتمع مع تعامله  يف ذل   كان  سوا  املنكر  عن
 النهنيو  ابملعنرو  منراأل يف والشد  العنف ه أ مع حزمه  :اجملتمع مع  التعام   صور  فمن



 فعلتننه يف وخيطنن  املنكننر عننن والنهنني ابملعننرو  ابألمننر يقننو  قنند العننوا  بعننض   فننإن   املنكننر  عننن
 .الدعو  علما  ه  خطأ  له ويبني أمامه يقف من  فأو   النا    عل  دويشد   تل  

 يف وقعننوا وإذا  النن، هلنن  ويبينننون للننوال  ينصننحون  أهننن   األمننر وال  مننع التعامنن  صننور نومنن  
 االح ا  هذا كان  ولذل    ومكانته  هيبته  هل  وحيفظ مبقامه  يلي، مبا هل  نوابي   زل  أو  خطأ

 ؛آبرا هن  وأيخنذون العلمنا  حي مون كانوا  األمرا  فإن العلما    وبني  وامللو   األمرا   بني  متبادال  
 علنيه   التألينب عند  منع كلنه  وهنذا إزالتهنا   وجينب  امنكر    العلما   يراها  الي  القضاي  يف  خاصة
 هل . والطاعة السمع  من الشرعية حقوقه  وحفظ

 زمياا   مااا أهاام ناارب  أن وميكننااا لااه، اسااريعر  اعرضر  ه ا وكان ،هب ا كتابه  املؤل   ختم  وقد
  فنقول: الكتاب ه ا

 املعاصر. وقتنا يف إليه الاجة تدعو مه     ملوضو  تطر ق الكتاب  ن  إ -1
 هيقولنننن مننننا كنننن   علنننن  مسننننتدال   واآلرا   األفكننننار طننننر  يف اموضننننوعيً  كننننان  املؤلننننف نإ -2
 ورسا له . كتبه   من أبقوا  وعلما ها الدعو  إىل ويسند 
 فيهنا اإلنسنان  أتمن   لنو  الندعو  لعلمنا  واملقنوال   الرسنا   من جيد   عدد   الكتاب   يف  -3
 بنننن حممننند اإلمننا  دعنننو  ضنند   تثنننار النني الشنننبها   مننن كثننن     علنن    رد   قننند أهنننا لوجننند مبفردهننا
 وعلما ها. وهاب ال عبد

 شنبها   فيهنا تكنون قند الني املسنا   بتقرينر وذلن    ممينزا   امنهجن    الكتناب   مننه   كان  -4
  جنز  يف املؤلف فعله ما وهذا الباط   زا  ال،    عر   إذا  فإنه  ابألدلة   مدعوم ا  صحيحا  تقرير ا
 صنننحيحة بطريقنننة الفكنننر  يطنننر  وإمننننا  ويناقشنننها الشنننبهة ينننورد ال حيننن   الكتننناب  منننن كبننن 

 قررها. الي القضية تل   حو  تثار الي الشبها   من كث   نفي ميكن وهبذا ابألدلة   مدعومة
 هننننني حوهلنننننا أثننننن  عمنننننا والننننندفا  فيهنننننا القنننننو  حترينننننر فاملؤلننننن   أراد الننننني املوضنننننوعا   -5

 وعالقننة التكفنن   مسننألة مثنن   فيهننا القننو  حقيقننة معرفننة إىل الاجننة متننس مهمننة موضننوعا  
 ودخنو  كنربال   كحادثنة  حنواد   منن األمنر هنذا حنو  وقنع ومنا اجملناور  ابلدو   والدولة  الدعو 
 وغ ها. الجاز



 ش رات:
ا لننه فاملؤلنن   وطننر  واملوضننو  الكتنناب  أمهيننة مننع  هنني النني النقنناط بعننض هننذ ف  داجينن   طرحنن 
 القادمة: الطبعا   يف فيها ينظر للمؤلف نظر وجها  
:  ترتيبنننه ميكنننن ورمبنننا  اببنننه يف مهننن    فاملوضنننو  أخنننر   منننر  الكتننناب  ترتينننب يف النظنننر أوالر
 حبينن  الواحنند املبحنن  داخنن  الكننال  ترتيننب أو املباحنن   ترتيننب   كننان  سننوا  أفضنن   بشننك 
 .فا د  أكثر يكون

 الني االسنتنباطا   حسنب وترتيبنه الواحند املبح  تقسي  األوىل: للنقطة مؤكد   وهي  اثنيرا
 ترتيبهنا ميكن طرحها  الي القضاي يف مهمة اونصوص   رسا    عر   قد  فإنه  املؤلف   استنبطها
 تفقن   ميكنن فإننه  منثال العلمني متينزه  عنن الندي  مثن   وذلن    أعن    الفا د   لتكون  وترقيمها

 اآلخنرين  العلما  مع العلمي التواص  مظاهر  وكذل    ومظاهر    وساته  التميز  هذا  أسباب   إىل
 ذل . وغ 

ا:  مثننن   أكثنننر فيهنننا والتفصننني  التطويننن  حيسنننن كنننان  جنننًدا ةمهمننن   موضنننوعا   هننننا  اثلثااار
 والدولنننة الننندعو  وعالقنننة هبنننا  والدولنننة الننندعو  وعالقنننة األخنننر  دو لنننا منننع اإلنصنننا  موضنننو 

 النننندعو  وأ مننننة علمننننا  عالقننننة كننننان:  العنننننوان أن خاصننننة ابألشننننرا ؛ وعالقننننته  ابلعثمننننانيني 
 حيتمننن  واملوضنننو   مكنننة دخنننو  عنننن الننندي  وكنننان وجننننران. الجننناز يف وإمننناراهت  ابألشنننرا 

 ضننند تثنننار النني املوضنننوعا   أهنن  منننن فهننو  التكفننن  موضنننو  وكننذل   ذلننن   مننن أكثنننر بسننط ا
 رًدا عليهنا والنرد الطناعنون يكررها الي النصوص بعض  مجع  حسن ا  كان  ورمبا  وعلما ها   الدعو 
 املؤلف ذكر وقد النصوص  لتل   قرا اهت  يف املنهجية األخطا  ذكر أعين ا تفصيلي   ال  منهجيا
 املؤلننف ولعنن   حسننن ا لكننان فيهنا املنهجيننة األخطننا  ننن ي   وبن   عن مج   لننو أهنننا أر  لكننن  هابعضن  
 .اخلامتة يف لذل   أشار كما  القادمة للطبعة تركه

 هذ  وترا   ابلدعو  مهت    لك  وأمهيته الكتاب  قدر من تنقص ال نظر وجها   هذ  وك 
  يقنند    الكتنناب  افهننذ وعلما هننا  لنندعو يف ا اليننو  الكثنن ين طعننن أسننباب  ومعرفننة ةاملهمنن   القبننة
 ."السنية الدرر"و الدعو  حو  املثار  الك   القضاي تقرير يف خالصة  

 والمد هلل رب العاملني.


