
  



 بياانت الكتاب: 
 .الوهاب عبد بن حممد الشيخ  دعوة اتريخ يف الصراع حقيقة  : الكتاب عنوان

 .اجلاسم قزاز بن فيصل املؤلف:  اسم
 .لكويت، والتوزيع للنشر األثر أهل مكتبة  الطباعة:  دار
 م.2021 - هـ1442 األوىل الطبعة   واترخيها:  الطبعة  رقم
 .والفهارس صادروامل ابمللحقات  صفحة  608 صفحاته وعدد، واحد جملد يف يقع: الكتاب  حجم
 : الكتاب مقدمة

 ســـعود بن حممد  األمري  مبعاضـــدة  الوهاب عبد بن حممد  اإلمام  الشـــيخ هبا  قام اليت  اإلصـــةحية   الدعوة
ــلم ،  عـقاـدد تطهري  يف األثر أكرب هلـا كـا   -هللا  رمحهمـا- ــر ،وجتـدـيد   اـلدين وإحـيا   املســــــــــــ  التوحـيد ونشــــــــــــ

 .العربية  اجلزيرة  يف والسنة 
دد    احلديث   ودار  الشــــيخ، دعوة اتريخ يف والقال  القيل كثر  ولقد  هذا،  ومدو    م ســــط ر هو ما حولا جم 

ــبـيل  على وجمـاميعهم  اـلدعوة  أدمـة   ورســـــــــــــــاـدل  جنـد  تواريخ  يف  يف  واجملـازفـة   والتطرف  ابلغلو  واالهتـام  النقـد  ســــــــــــ
 .واألفعال األحكام
ةبســــــــــات معرفة  لزام ا كا   ولذلك تصــــــــــور ، عن فرع   الشــــــــــ   على  احلكم  أ  املعلوم ومن

 
  والوقادع امل

 .أخرى  جهة  من  الشرع  واحلكم  جهة، من التارخيية 
 :أقسام ثةثة  املنتقدين قسم حيث قة موف   بداية   املؤلف بدأف

 ودوافعها،  أبسباهبا ومعرفة  الدعوة  بتاريخ  إملام  له  قسم هذاو   التاريخ، يف  الباحثو   وهم األول:  فالقسم
 ضــــــعف يف يكمن النوع هذا وخطأ األحكام،  تنزيل يف األصــــــولية   وامللكة  الشــــــرع  العلم لديهم ليس لكن
 .الوقادع معرفة  يف ال الشرع  العلم

  :قسما  وهم للعلم، املنتسبو  العلما  : الثاين والقسم



ــنة  أهل ألصـــول موافق  قســـم ، والقواعد صـــولابأل معرفة   وله  اإلصـــةحية،  للدعوة وموافق واجلماعة   السـ
 فرتا   ،هناك ومن  هنا من جمتزأة  معلومات  له  وبقيت  تفصـيل ، بشـكل الدعوة  بتاريخ  اإلملام  إىل  يفتقر لكن
  ابلوقادع معرفته عدم  بســـب  ،غلوا كا   ملخالفيهم  تكفريهم  أو  جمازفة،  كانت  قدميا  الوهابية   حروب  أ   يرى
 .الشرع ابحلكم ال التارخي ،  ابلواقع  جهله يف الصنف هذا وخطأ.  حصلت اليت

  تســـام  نوع يف وقع لكن اإلمجال، يف  واجلماعة   الســـنة  أهل ألصـــول  موافقا كا   العلما  من  اث  ونوع
 .شك بة  الدعوة أدمة  ختطئة  ذلك على فرتت  ،األموات يف املعتقدين مع

 هو الصــــنف وهذا شــــرع ، علم لديه وليس حقيقته على التارخي  ابلواقع حيط مل من:  الثالث  قسممممال
ــام هذ   أســــــوأ  العوام يف  يكثر فنالصــــــ  وهذا  .معا  الشــــــرعية   واألحكام  ابلواقع  اجلهل  ب   مجع فقد  ،األقســــ
  الوقادع وال الشـــرعية  لمســـادلل تصـــور أدىن لديهم وليس ،شـــبهات    دو يرد    ممن  الصـــغار العلم طلبة  وأشـــبا 
 .التارخيية 
 الصــــــــــوفية  كغةة  هلل  التوحيد يدر جت  أصــــــــــل يف خيالف كمن  العقدية   أصــــــــــوهلا يف الدعوة خيالف من أما

 احلوار بل األحكام،  تنزيل يف  هتمحماور  من فاددة ال -املؤلف  يرى  كما- هؤال   فإ   والرافضــــــة، واألشــــــعرية 
 .األصول  خمالفة  على  مبين هو إمنا  أصالة   نقد  أل  هلل؛ التوحيد  وجتريد العقدية   األصول  حول يكو   معهم

 فصول الكتاب: 
 :التايل النحو على البحث  املؤلف قسم

 .الوهاب عبد بن حممد الشيخ دعوة قبل لنجد ة يوالدين  العلمية  احلياة: األول الفصل
 .زمانه أهل على الوهاب عبد بن حممد الشيخ حكم: الثاين الفصل
 .الوهاب عبد بن حممد الشيخ دعوة من وحميطها جند يف العلما  موقف: الثالث الفصل
 .وأتباعه الوهاب عبد بن حممد الشيخ على  اخلصوم حكم:  الرابع الفصل
 نص على من أصـــناف وذكر  التكفري  يف  الوهاب عبد بن حممد للشـــيخ العام  املنهج:  اخلامس الفصـــل

 .كفرهم



 .ابلطاغوتوحقيقة الكفر  اخلصوم أفعال ألكثر الشرع  التكييف :السادس الفصل
 .سياس  ال ديين  الصراع أ  على الدالدل :السابع الفصل
 .بشر وابن غنام ابن اترخي  عن النقد مواضع دفع :الثامن الفصل
 .اجلواب عنهاو ضات ااعرت  :التاسع الفصل

 .البحث ونتادج  اخلامتة،مث  
 : ابلفصول  موجز 

 : الوهاب عبد بن حممد الشيخ دعوة  قبل لنجد ةيوالدين العلمية احلياة : األول الفصل
 يف  غاية  الفصـــــل وهذا الشـــــيخ،  دعوة  قبل ة يوالدين العلمية  للحالة   توثيق هو الذي األول ابلفصـــــل بدأ
  علمـا   وأ   الســــــــــــــو ،  ـبذاك  تكن  مل  اـلدينـية   احلـاـلة   أ   على مبنـية   االعرتاضــــــــــــــات  معظم  أل   وذـلك  ؛األمهـية 
 .القتال تربير  هبدف األوضاع هذ  نقل يف ابلغوا  الدعوة
  الفقها  كةم  من شــــــــــــــديدة أبمانة   الســــــــــــــيئة  الدينية   احلالة   نقل يف  أبدع قد  الفصــــــــــــــل  هذا يف  ؤلفاملو 

ــتشـــــــــرق   واملؤرخ    وحنابلة   وماتريدية  أشـــــــــاعرة عن  نقل فقد،  العقدية   وتوجهاهتم مذاهبهم مبختلف واملســـــــ
  ممـارســـــــــــــــات  من  املنـاطق  تلـك  يف  رأو   مـا  وثقوا  الـذين  األوروبي   الرحـالـة   عن  ابلنقـل  ذلـك  أتبع  مث  .وزيـديـة 
 .واملستشرقو  املؤرخو  قاله ما مع وتتناغم لتتوافق الدعوة  مؤرخ  قوالأب ختم مث وثنية،
ــن قدلو  ــرق   الرحالة  كةم  أتبع  إذ  ؤلفامل  أحســـ ــتشـــ ــر  كابن  الدعوة  مؤرخ  بكةم واملســـ   غنام وابن بشـــ
د    متكامل  نظام يف  الدعوة  مؤرخو وثقه مبا -الدعوة  ســــبقوا ممن- املســــتشــــرقو  قاله ما  ليتةقى ــه يشــــ    بعضــ
 .قالو  فيما صدقهم بذلك ويظهر ،بعضا

  عن  الكات   أجاب  املعاصرين  ِقبل من  السهولة   هبذ   له  ملي سل    غنام وابن بشر  ابن وثقه  ما يكن مل ومل ا
 .غنام وابن بشر اترخي  على االعرتاضات
  االدعا   مثل  القضـــــية هذ يف ت ذكر اليت  التشـــــكيكات  أشـــــهر دفن   أنه  الباب  هذا يف  ؤلفامل مييز فمما
 وممن .تاواملبالغ  الشــــــــركيات  هذ  وجود يف كي شــــــــك    وغريهم احلنابلة  من شــــــــريعة   فقها   وجود   إ:  القادل



ــيخ  ظهور  قبيـل  )جنـد  كتـابـه  يف  العثيم   هللا  عبـد  الـدكتور  هـذا  ادعى  حيـث  ،(الوهـاب  عبـد  بن  حممـد  الشــــــــــــ
ــتـدل  على  يـدل  الـذي  األمر  العلم،  جنس  وجود  على  كـدليـل  احلنـابلـة   فقهـا   بوجود  العثيم   الـدكتور  اســــــــــــ
 .احلقبة  تلك توثيق يف وتةمذته  الشيخ كةم  يف املبالغة 
 يوجد  كا   لو أنه يفرتض  فالناقد  بشــ  ، ليســت  التحقيق  عند الفرضــيات هذ   أ  منصــف  يشــك وال
ــركيات منكرات ــيخ، به قام الذي  اإلنكار  بنفس العلما   لقام  وشـــ ــية  هذ و  الشـــ  ظنو  جمرد على مبنية  فرضـــ

 واإلصةح؟! التجديد معىن فما بواجبهم يقومو  العلما  كا   لو  إذ ؛صاتختر  و 
ــيخ خصـــوم  اعرتافات هنقل يف  الكات   أحســـن وقد ــادلهم واقع من الشـ ــار  رسـ  مما  الشـــركية،  احلالة   ابنتشـ
 .وغري  العثيم  الدكتور ادعا  ما  يدحض 
 صحة   يعين  تيمية   ابن  وتعظيم  للحنبلية   االنتساب أ   واملثقف   الكتاب  بعض  ظن   أ   الكات   ب     وقد
ــنفـات  كةمـه  على الكـاـت   لودلـ    خـاط،،  ظن    هو  املنهج ــيخ  دعوة  قـبل  النجـدي  مبصــــــــــــ  على  وه   ،الشــــــــــــ
 العبادة  توحيد يف  مصــــنفات وجود عدم وأثبت ،لربوبية اب  العناية   وحصــــر  التوحيد تقرير يف  الكةمية  الطريقة 

ــنف حىت  أو ــحيحة  العقيدة يف مصــ ــام يف عمر  معظم درس الذي  قايد  بن عثما  من كا   ما  إال  الصــ   الشــ
 .ومصر

 : زمانه أهل على الوهاب عبد بن حممد الشيخ حكم : الثاين الفصل
  ابن كةم  ونقل ،الســـــــابقة  واألزمنة   زمانه  ألهل  الشـــــــيخ  تكفري لدعوى الفصـــــــل  هذا يف  ؤلفامل تعرض

 .ش   على ليسوا سنة  ئة م ست منذ الناس أ  يزعم أنه الشيخ اهتامهما يف فريوز وابن سحيم
  يقر ر أ    و أر  ملا مهنإ حيث  قوله،  زمبلوا الشـــــيخ  إلزامهم من ،انشـــــ الفرية   هذ  أصـــــلأ    الكات   وب   
 وقد ،اإلســـةم  العامل يف انتشـــر مما  األضـــرحة  واختاذ الظواهر  هذ   أ   وصـــر ح ،كفر  هللا لغري العبادة  صـــرف
  زمانه يف اإلســـةمية  األمة  كفر  يرى  أنه ظنوا  ؛الزما  قدمي من اإلســـةم  داير يف  األفعال  هذ   انتشـــار علموا
 .رسادله يف  امرار   الشيخ هباكذ    الفرية  وهذ  بةزم، ليس القول الزم أ  منصف يشك   وال .السابقة  زمنة واأل

 ،ة األمـ   تكفري  مـنه  يلزم  ال  هللا  لغري  اـلداع  تكفري  يف  قوهلم الزم  أ   م املعل    العةمـة   كةم  الكـاـت   وأورد
ــية  ه  ذلك على هاكل    األمة   أ   املخالف  اد عا و  ــ   خاطئة   فرضـ ــاسـ ــيخ أبطلها قد ،اأسـ ــه الشـ  والقول ،بنفسـ



 .األكثر أهنا يعين ال منتشرة األمور هذ   أب 
 مجيع على احلكم هذا ســح  منه يلزم  وال والعارض، جند  ابدية  على الشــيخ  حكم  ؤلفامل   وضــ   وقد

 .املسلم  بةد
 املقصـود  رسـادله من عدد يف اإلسـةم عن  الشـيخ  إطةقات  أ  -عليه  مزيد ال مبا-  املؤلف وضـ  كما

 .الكفر ي ضاد الذي اإلسةم ال ،ابلعبودية  هلل االستسةم  هو الذي اإلسةم حقيقة  به
  وأ   مع ، الصواب  أ  عرفت فإ " :قال حيث عليه، مزيد ال  بتوضي  بنفسه  الشيخ  وضحه ما وهذا

 وأم ا والبدع،  ابلشـــــرك مي زج ال الذي رفالصـــــِ   اإلســـــةم دين أعين  األشـــــيا ؛  أغرب من اليوم  اإلســـــةم دين
  تقوم وعليها  األمم،  آخر وســــــلم عليه هللا  صــــــلى حممد  أمة   أ  شــــــك  فة الكفر،  ضــــــد  هو الذي اإلســــــةم
 .(1)"الساعة 
 وكذا  ،اخلالص  اإلســــــةم دينيريد به  أخرى مواضــــــع  يف إلســــــةمل  الشــــــيخ  إطةقات  أ   يؤكد ما وهو
 اإلسـةم ال اإلسـةم حقيقة  وضـياع العامة،  األحوال  وصـف يقصـد إمنا األمة  يف  الشـرك  انتشـار على أتسـفه
 .هلل واحلمد ،عليه األمة  الكفر يقابل الذي فاإلسةم  ذاته،

 وشرك، جاهلية  إىل  عادوا  األمة  من  كثريا  أ  يف  رسادلهما يف  الشوكاينو الصنعاين    كةم  جنس  من وهو
 .ابلضرورة املآل حتقيق ال احلال، وصف قبيل من وهذا

 : الفصل الثالث: موقف العلماء يف جند وحميطها من دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
  الباب وهذا  ورســـــــــــــادلهم،  كتاابهتم  واقع من  وأدلتهم ا الشـــــــــــــيخ  خالفو  الذين  العلما  فكر  املؤلف انقش

  العلم  أهل موقف يف  تتمثل  املعاصــــرين نقد  عليها يعتمد اليت  األســــاســــية   الركادز  إحدى  أ يف  أمهيته  تتمثل
   ضـــاملعار   أبشـــخا   يســـتدل جتد   إمنا الطرف ،  ألفكارا  م ناقشـــ   املعاصـــر  الناقد جتد فة.  للدعوة املعارض
 .اخلوارج من الشيخ اعتبار على للتدليل ذواهتم

 يف وأجاد  أجاب قد  املؤلف  أ  إال  علمية؛ بطريقة   ليســـــــــتض املعار  بشـــــــــخص   االســـــــــتدالل  أ  ورغم

 

 (.٦٦ : ) الشخصية الرسادل( 1)



 .الشبهة  تلك عن  جوابه
 : أقسام عارضنيامل  قسم  وقد
 .الشركيات هذا يستحل  خرايف صويف سمق :األول

 .اخلرافي  من عنه قيل ما وصدقوا ،غريهم وقلدوا  الرجل، حقيقة  جهلوا فضة  سمق ثاين:ال
  مراكزهم  فتزيل  ،إليهم الدعوة  نصــــــــارأ متتد  لئة  فعادو   ،واملرات   املناصــــــــ  على خافوا  ســــــــمق ثالث:ال

 .بةدهم على وتستويل
 كةمبو   اترة،  بكتبهم مســــتدال   ؛عديدة مواقف  إىل وقســــمها  اخلصــــوم، مواقف  بســــرد  قام  ذلك  بعد  مث
 :ذلك أمثلة  ومن .أخرى اترة عليهم  ردا الشيخ
 .امللة  من خمرجا العبادة يف  الشرك يكو  أ  همنفي -
 .الشرك يف وقع من وأتييد للناس الشرك تزي  -
 .الشرادع من يسخر أو البعث ينكر من تكفري نم امتناعهم -

ــتـدل    املواقف  هـذ   وكـل  املؤلف  ذكر   مثـاال    ـنذكر  أ   بنـا  وحيســــــــــــــن  ،كتـاابهتم  واقع  من  املؤلف  هبـا  يســــــــــــ
 من بعدد  املؤلف  فاســــــتدل ،صــــــية مع جمرد   العبادة يف  الشــــــرك  يعترب الذي وهو  األول، القســــــم على  للتدليل
 لعثما   رســــــــالته يف احلنبل   عفالق ابن  الشــــــــيخ كةم  من  جليا هذا  تلمس حيث  عفالق، ابن  منهم العلما 

 !ش   يف الشرك من فليس املوتى ودعا   هللا لغري الذب  أما الربوبية، يف  يكو  الشرك  أ   زعمهو  معمر بن
ــري  "الظـاهر: عـفالق ابن يقول   أ   -الوهـاب عـبد بن حممـد اإلـمام يعين-  اجلـاهـل  هـذا كةم  من  الصــــــــــــ
 وجهل خطأ وهذا الكفار،  ســـــــــادر الرســـــــــول عليه  قاتل الذي وهو ،األكرب الشـــــــــرك  هو  العبادة  يف الشـــــــــرك
 .(2)األصغر"  الشرك هو العبادة يف  الشرك إ  بل  ،وزندقة 

  العلما  كا   فإذا  وقتئذ،  املوقف ِعظم  على يدلك  وهذا  ابلزندقة!  العبادة يف  الشـــرك جعل من فوصـــف
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 ؟!الناس وعوام الوعاظ أمر يكو  فماذا خفيفة، معا  ه   إمنا الشرك من هذا يعتربو  ال
 يســـــــتدلوا  أ  ال، الطرف   أدلة  اإلنصـــــــاف عوومد    للدعوة  الناقدو   يتأمل  أ   ذلك  من  املؤلف وقصـــــــد
 .تدبر وال لأتم   دو   اخلصوم وذوات أبشخا 

 الشـــــــــــيخ، على للتحريض   البلدا  أهل  كمكاتبة   ؛عمليا  اخلصـــــــــــوم مبواقف الفصـــــــــــل هذا  املؤلف  ختمو 
ــتنجـادهم   وغري  ،عليهم  العثمـاني   بتحريض   فريوز  ابن  وقيـام  جنرا ،  يف  البـاطنيـة   اإلمسـاعيليـة   ابلطـادف واســــــــــــ

 .املواقف من ذلك
 : وأتباعه الوهاب عبد بن حممد الشيخ على اخلصوم حكم : الرابع الفصل
ــل هذا ــل  كا   فلما قبله، للذي  مكاملتم    الفصــ ــابق الفصــ ــوم  مبواقف  اختتم  الســ   املناســــ  من كا   اخلصــ

  تكفري يف  اخلصـــــــــوم غلو على  القارئ يقف  حىت وذلك وأتباعه، الشـــــــــيخ على  اخلصـــــــــوم  حبكم  هإحلاق  جدا
 على "والوقوف: املؤلف يقول وكما .الصـــــــــراع إذكا  يف ســـــــــببا كا   مما  ؛أتباعه دما   واســـــــــتحةل الشـــــــــيخ
 بوصــــف  أحق  الشــــيخ خصــــوم  أ  منصــــف لكل  ســــيتب     وأتباعه  الشــــيخ على اخلصــــوم أنزهلا اليت األحكام
 .(3)منه" املسلم  تكفري

 فريوز، ابنو  املوســـــــــــى،  هللا عبدو   عفالق، بن حممدو   دحة ،  الزيين :بكةمهم  اســـــــــــتدل من  مجلة  ومن
 .العثمانية  الدولة  ومفيت البصري، عثما و 

 يف الغلو  إىل  بنســــــبته  أحق   من  بوضــــــوح ســــــيعرف  -مســــــبق انطباع دو -  هؤال  كةم  على يقف و من
 الســـــ  عن  انهيك  ،الرســـــول  لرســـــالة  منكرو   زاندقة   مةحدة  الوهابي   أ  كةمهم  نتضـــــم    فقد، التكفري
 .رسادلهم تضمنته الذي والشتم
  يتم  أ   ال وإنصـــــاف،  بعدل الطرف  على حيكم حىت  الكةم هذا  إيراد يف أحســـــن  املؤلف  أ   ظين ويف
 !معتدال   امظلوم   اوفريق   اجادر   افريق   هناك  أ  املوقف تصوير

  نص من أصمممنا   وذكر   التكفري يف  الوهاب  عبد  بن حممد للشممميخ العام  املنهج  : اخلامس الفصمممل
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 : كفرهم  على
ــوم  غلو  املؤلف  ب     أ  بعد ــيخ  تكفري يف اخلصـــ   واملنطق   املناســـــ  من كا   التوحيد،  جملرد  وأتباعه الشـــ
ــيخ منهجـية  بـيا   يف  أخرى  خطوة ئالقـار   مع الـتدرج   غـل   الطرف   أ   الظـا  يظن  حىت  التكفري،  يف  الشــــــــــــ
 .والتعص  الغلو عليهم

  من  حىت يكفر  ال  وأنه ،التكفري  مســـألة   يف  منضـــبطا  حممد   الشـــيخ  أ   الفصـــل هذا  يف  املؤلف  ب    فقد
 .موحدا كا   إ  ر كف  

  ال أنه الشــــــيخ تصــــــري  ومنها  ،والكبادر ابلذن   التكفري عدم ومنها:  ،كةمه  واقع من األصــــــول وذكر
ــه  كا   فلو. العلما  عليه  أمجع مبا إال يكفر ال  ألنه  احلنبل ؛  مذهبه  أهل  خمالفا  الصــــــةة اترك يكفر    يتشــــ
 .الصةة اترك لتكفري ت كأة مذهبه جلعل التكفري
ــ    املؤلف ذكر  مث ــوصـ ــيخ كةم  منا  نصـ ــهادت  برتك إال يكفر  ال  هأن على تدل   الشـ   ي كفر وال  فقط، الشـ
 .كةمه  صري  من وذلك األربع، املباين برتك

  عن  إحجام  نوع  ولديه  كبري،  حد     إىل  تســــــام  لديه الوهاب عبد  بن  حممد الشــــــيخ  أ  على يدل وهذا
 .حق بغري لتكفريا

ــناف بذكر  املؤلف  قام  النظري  لكةمه  وتدعيما ــيخ  كفرها  اليت  األصــــــــ   ودعم القبوري ، من  عمليا الشــــــــ
 األمة  مجهور كةم  خيالف ال كةمه  أ  وأثبت وغريهم، األشـــاعرة من حىت  الســـابق  العلما  بكةم كةمه

 .اإلسةمية 
 : ابلطاغوت الكفر  وحقيقة اخلصوم أفعال ألكثر  الشرعي التكييف : السادس الفصل
 الشـيخ أحكام ونقد بشـر، وابن غنام  ابن  اترخي   نقد على  الناس بعض  محلت اليت  األسـباب من كا 
  الشـــرع   احلكم تصـــورهم عدم:  والوادي  القرى بعض  على احلكم يف  ابلغلو  ووصـــفها  اخلصـــوم على  وأتباعه

  ينكر من ومعاداة أفعاهلم  أتييد يف  الدعوة جتا  اخلصـــــــوم لئكو أ من صـــــــدرت اليت  األفعال  لتلك الصـــــــحي 
 .هؤال  يؤيد  أ  أبس  فة ،ابهلل يشرك ال اخلصم دام ما سعة  فيه  املوضوع أ  الناقدين بعض  وظن ،عليهم

 :مسألت  يف ذلك  إمجال وميكن



 .التوحيد ركين من األول الركن وهو ،ابلطاغوت الكفر مبعىن إملامهم عدم -١
 .األوىل عن متفرعة  مسألة  وهذ  املسلم ، على املشرك  مظاهرة -٢

  أعظم من  إ  حيث  هذا، يف  املؤلف أحســن  وقد  املســألت ،  هات   بيا   الباب  هذا يف املهم من فكا 
  قاعدة  أ  أذهاهنم يف انقدح ملا؛  القبورية   ريكف   ال من على ابلكفر  همحكم   الشــــــيخ  دعوة على  الشــــــبهات

 .األصل  ابلكفر  خاصة  (فهو كافر الكافر يكفر مل )من
.  أعياهنم  رتكف   مل  وإ  حىت  واج ، املشـــرك  جنس  فتكفري املقاالت، يف ال  األعيا  يف  صـــحي  وهذا
  فقـد  بعيـنها  ابطنيـ    عـاملـا  ذكرت  لو  ذـلك  ومع  تكفريهم،  يف  فتوق    ومن  الـباطنـية   تكفري  على  جممعو   ـفاألدمـة 
 .العلم أهل بعض  عند حممل  لكةمه  يكو  قد أو ،االجتهادات فيه دتتعد  

  يلزم  املشـــــرك   تكفريب القول  أ   وجد ملا لكن ابلتوحيد، ي قر كا   الشـــــيخ خصـــــوم بعض   أ  واحلاصـــــل
لة   من  أو  األصغر،  الشرك  من  الشركيات  هذ   اعترب  الناس  عامة   تكفري  منه  خترج  ال  اليت اخلفيفة   املعاص   مج 
 .ذلك  جلأ من الشيخ مبعاداة وقاموا،  امللة  من

 .الشيخ دعوة نقدوا من عند الرديس اخللل سب  هو التعي  وب  املشرك  جنس تكفري ب  واخللط
  األمري مع معاهدة  لديهم كا   وبعضـــــهم  أضـــــرحة، لديها  يكن مل  اليت  القرى بعض  عن  املؤلف  تكلم  مث
ــعود بن حممد ــيو   وقتلوا  العهد خانوا الذين  القصـــــيم أهل  مثل ســـ ــلهم الذين لالع ز   الشـــ ــيخ أرســـ   لتعليم الشـــ
 .املرتدين حكم أخذوا اخليانة  تلك وبسب ، التوحيد الناس

  منع  ســــــبيل يف  والقتال  الشــــــيخ دعوة بصــــــد  والقرى الطوادف بعض   قيام  أب  الســــــب   املؤلف ص وي لخ  
   املقتضـــــــ هو التوحيد أهل  قتال يف  مســـــــاعدهتم بل أفعاهلم،  عن  القبوري   هن  عن  امتناعهم مع  انتشـــــــارها
 .(4)أنفسهم يف التوحيد التزموا  وإ   حىت  والردة ابلكفر لئكو أ على للحكم

 : سياسي ال ديين الصراع أن على الدالئل: السابع الفصل
 اصـطب   سـياسـ     صـراع أنه على  احلقبة   تلك يف جرى الذي  الصـراع  تصـوير املعاصـرين بعض  حاول قد
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  وتوسيع  النفوذ  بسط  هو  للدعوة  سعود  آل  تبين  ورا   من  احلقيق   املقصد  أ   واد عوا  والعقيدة،  الدين  بصبغة 
 .واملادية  السياسية  املكاس  على واحلصول  السلطة 
ــومة، من جرى ما حقيقة  وخرب عرف من وكل ــراع  أحداث على ووقف  خصـــ ــيله الصـــ   وجزدياته  وتفاصـــ

 .األوىل  ابلدرجة  عقداي كا   الصراع أب  ويوقن الدعوى، هذ  بطة  قطعا يعلم
 إيراد  الكات  به  يتميز وما  دينيا،  كا   الصـــــراع  أ   ثباتإل األوجه من  اكبري    اعدد   الكات  ســـــرد ولقد
 .هبا االستدالل سنوح    احلوادث

 : بشر  وابن غنام ابن اترخيي عن النقد مواضع دفع: الثامن الفصل
 اتريخ   :كتااب  اإلطةق علىوأوســـــع    اإلصـــــةحية  للدعوة  أرخت اليت الكت   أهم    أ   فيه شـــــك ال مما
 .احلنبل  النجدي بشر بن لعثما  اجملد عنوا و  املالك ، اإلحساد  غنام بن  حس  بكر أيب

 يف  والتشـــكيك النقد  من األســـد  نصـــي   هلما  كا   احلقبة  تلك أتريخ يف  الكتاب  هذين مهية أ  وبســـب 
 .األحداث من ذ كر ما بعض 
  ووصــف   بشــر،  وابن  غنام ابن اترخي   نقد على  الدوافع بذكر املضــاد   النقد يف  ســرتاتيجيتهإ  املؤلف بدأف
  ليســهل ؛عليهما  االعرتاضــات  تفنيد  قبل  الدوافعه بذكر  ابســتهةل أحســن  وقد ،داجي    توصــيفا الدوافع تلك
 ابألحداث خربة غري من ظنو ، حمض  على شــــــبهته بىن كيف  لبيا و  ،املخالف نفســــــية  معرفة   ئالقار  على

 .التارخيية 
 ومعرفــة   الكتــ   لتلــك  كــاملفــاتي   وه   التــارخي ،  هــذين  لقرا ةقواعــد(    ٨)  عــامــة   بقواعــد  ذلــك  تبعأ  مث

 .ومةبساهتا مصطلحاهتا
 .الكتاب  هذين بداية  يف وطباعتها بل إذاعتها،  اجد   املهم   من القواعد تلك  أ   ظين ويف

 : ضات واجلواب عنهاااعت : التاسع الفصل
 يف تشـــرةنامل  املشـــهورة  االعرتاضـــات وه   اهلامة، االعرتاضـــات  من  جبملة   هخصـــ   فقد األخري الفصـــل أما
 .السابقة  الفصول يف مبثوث االعرتاضات تلك وجواب. زماننا يف العلمية  األروقة 



ــل  هذا مزااي نوم ــة   أ   اترخييا أثبت  املؤلف  أ  الفصـ ــوم  معارضـ ــحيم وابن  عفالق  كابن  اخلصـ   وغريمها سـ
  عفالق ابن ردود بعض   أ  مبعىن والقتال(، التمك   )مرحلة  الدرعية   إىل  الشـــــــــــــيخ  انتقال  مرحلة  قبل  كانت
 أصــــــــــــــل يف  كانت  إمنا فقط،  والقتال  التكفري على  كنت  مل املعارضــــــــــــــة   أ   يدل مما ؛مبكرة  مرحلة   يف  كانت
 .وغري  عفالق ابن به صرح ما وهو  ،اخلفيفة  املعاص  من هللا لغري العبادة صرف من أ  واعتبار التوحيد
ــل  ختم النهاية  يف  مث ــبه ه  هامة،  بتنبيهات الفصـــ ــالف ابلقواعد أشـــ ــل يف  ذكرها الســـ ــابق، الفصـــ   الســـ
 .عام بشكل  الدعوة  قرا ة يف خصها القواعد وتلك

  ،الكتاب  زبدة فيهما  التاســع(  وأواخر  )الثامن األخريين  الفصــل   إ : نقول  البحث هلذا وابالسممتقراء
 .الزمنية  احلقبة  تلك قرا ة لكيفية  عامة  قواعد على الحتوادهما  وذلك

ــلم  على املشــــــرك   م ظاهرة  حكم  بيا  يفا  م لحق    ابلكتاب  املؤلف  أحلق  اوأخرير  ــل ،املســــ  القول وفصــــ
 .املسألة  يف املذاه   أدمة  وأقوال  الشرعية  األدلة  انقة   فيها

 : الكتاب مميزات
 :منها عديدة فوادد على حيتوي الكتاب  أ  فيه شك ال مما
ا مرجع   222 على تربو فه   ،أصـــــحاهبا  توجهات  اختةف على  ،والعلمية   التارخيية  املصـــــادر ثرا  -1
ــادر غري ،اقدمي   ــادر يف الوفرة وتلك.  احلديثة   املصــــ  على  التدليل تنوع  حيث من  قوة  الكتاب  ت كســــــ  املصــــ

 .ذاهتا الفكرة
ة   م لحقــــات  وجود-2   واعتىن  الكتــــاب،  أثنــــا   يف  املؤلف  منهــــا  نقــــل  اندرة  بواثدق  م لحق  منهــــا  ،غنيــــ 

 .املؤلف بذله الذي اجلهد مدى على يدل األمر وهذا الكتاب، آخر يف بتصويرها
يز ما أهم هو العلم   التأصـيل -3  الفكرية   السـاحة  على  املطروحة  الشـبهات أشـهر  فنيدوت الكتاب، مي 
 .أتصيل و علم  بشكل  

 : الكتاب  مآخذ يسرية على
 :يل  فيما ذلك إجياز مي كنو  ،عي  من كتاب  خيلو ال  أنه إال ذكرانها، اليت  املزااي تلك مع



 :عنصرين يف يتمثل وذلك القارئ، على لي سه   الذي ابلشكل الكتاب ترتي  عدم -1
  األفكار،  م تناثرة  كثرية  فصـــــــــول    إىل تقســـــــــيمه مت بل  أبواب، إىل الكتاب  تقســـــــــيم  عدم  ي ةحظ:  أوهلما

ــيمه األوىل فكا  مع  حبيث  أبواب، إىل  تقســـــ ــاهبة  الفصـــــــول جت  تشـــــ
 
 الباب، عنوا  وه  جامعة  فكرة  حتت امل

 .أفكار  وي رت ا كثري    القارئ على ي سهل سوف األمر وهذا
  ابن  اترخي  على  االعرتاضات: ذلك  ومثال،  دةد  م تع  فصول   يف  معينة  شبهة  املؤلف  يناقش  قد:  اثنيهما

ــر، وابن  غنام   تلك ملناقشـــــة   الثامن الفصـــــل عقد  بينما،  ابلتفصـــــيل األول  الفصـــــل  يف  عنها أجاب فقد بشـــ
  واحد   ابب    يف  وضعهما  ولو  ،تفصيل  غري  من  الكتاب   لقرا ة  عامة   بقواعد  الكتاب   يف  الواردة  االعرتاضات

 .أوىل لكا 
ــلال يف  ي قال وكذلك ــاتا)اعرت   بعنوا   عقد  الذي فصـــــ  يف  ت ناقش  أ  حقها وكا  عنها(،  اجلوابو  ضـــــ
 .اهب يليق الذي الفصل حتت اعرتاض   كل  يكو   أب  ،موضعها
به  دحض و   الفكري ابلنقاش  الكتاب مادة ثرا  مع -2 ــ    ن ســـ   ما  مناقشـــة   فاته قد  أنه إال ،اخلصـــوم شـ
  الفصـــل يف  علمية،  مكانة  من هلم ِلما  ؛املعارضـــو  به  يســـتدل مما مثة    والســـفاريين  كالصـــنعاين  املشـــاهري إىل

 .العلم( إىل املنسوب   )موقف بـ اخلا 
 لثرا  وذلك  املوضــــوع؛ يف  ك ت   ما أهم من  يبقى  الكتاب  أ   إال  الســــابقة   املةحظات من الرغم علىو 
 .الكت  من غري  على ميزة له جيعل مما اخلصوم بكت  واستدالله مراجعه وكثرة العلمية  مادته

 .وسلم وصحبه آله وعلى حممدنبينا  على  هللا وصلى


