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  عبده   محمًدا  أن   وأشهد   له،   شريك  ل   وحده   اهلل   إل   إله  ل   أن  وأشهد  هلل،   الحمد 

 كثيًرا.  تسليًما وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى ،ورسوله

  اإلمام   الشيخ   دهاوجد    قادها  التي  اإلصالحية  السلفية  الدعوة  ظهرت  فمنذ  وبعد،

  لمواجهتها   انربى  حولها،   وما   نجد   بالد  يف  هـ(1206  )ت   الوهاب   عبد  بن  محمد   المصلح

  والسنة   الكتاب  اتباع  واوظن    المذموم،  التقليد  على  وا ترب    ممن  الخصوم،  من  كثير    ومعاداهتا

 قرون.  منذ  هوجود   المعدوم المجتهد باإلمام اخاص  

  الحجة   بعد   والسنان  السيف  الدعوة  هذهل  اهلل  ض قي    أن  بعد  أكثر  المعاداة  تواشتد  

  )ميثاق   التاريخي  الحلف  وحصل  ،هـ(1179  )ت  سعود  بن   محمداإلمام    فآزرها  والبيان،

  الدولة   إثره   على   ست وتأس    هـ(1157)  سنة   الدولة   وإمام  الدعوة  إمام   بين   الدرعية(

 . الصالح السلف   ومنهج والسنة الكتاب على  األولى  السعودية 

  حكم   الذي  سعود   بن  محمد  بن  العزيز  عبد:  ابنه   بعده   ولي   سعود  بن   محمد  وفاة   عدوب

 . هـ1218 سنة وفاته إلى هـ 1179 سنة   والده وفاة بعد األولى  السعودية الدولة

  ومراسلة   الدعوة   يف  ونشطت   ، اجد    السعودية  الدولة  عتتوس    مام اإل  هذا   عهد  ويف

  الباطلة   همالت    ونفي  الحجج  وإقامة  الدعوة،  حقيقة  لبيان  والفقهاء  والمشايخ  األمراء  جميع

   وشانئوها.  الدعوة  خصوم  دهارد   التي

   والرعود: الصواعق تأليف سبب

  الحرمين   يف  والقضاة  العلماء  إلى  العزيز  عبد  اإلمام  أرسلها  التي  الرسالة  ذلك  ومن

  عشر  الثالث  القرن  أوائل   يف   ، األمصار  من   وغيرها   والمغرب  والعراق  مصر  وبالد  الشريفين 

  داود  ابن  لكتاب  فيروز  ابن  تقريظ  ألن  بقليل؛  قبلها  أو  هـ1210  عام   يف  حديًداوت   الهجري،

  هـ.1210 عام صفر شهر من عشر من ابالث  مؤرخ

  إلى   اهلل  رحمه  العزيز  عبد  اإلمام  كتبها   الرسالة  وهذه":  اهلل  رحمه  باز  ابن  الشيخ  قال

  المشرق   علماء  من  غيرهم   وإلى   ،والعراق  ومصر  والشام  الحرمين   يف   والقضاة  العلماء 
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  التميمي   سليمان  بن  الوهاب  عبد   بن  محمد  اإلمام  الشيخ  دعوة  فيها  أبان  والمغرب،

  الدعوة  هذه  أصحاب  على  الناس  أنكرها  التي   األمور  اهلل  رحمه  وبين  اهلل...  رحمه  الحنبلي

به  وكشف   أدلتها  وأوضح  المباركة، -  فجاءت   واألولياء،  األنبياء  ادب  ع    هبا  قتعل    التي  الشُّ

 . (1)"الرسل  إليه  دعت  الذي  التوحيد حقيقة بيان  يف شافية كافية  رسالة -اهلل بحمد

 للرد   الخصوم  من   عدد  انربى  ولذلك  والقضاة،  العلماء   يف  أثر  الرسالة   لهذه  وكان

  الخبيث   األمر  هبذا  قام  ثم":  الرسالة  هذه  عن  اإلحسائي  فيروز  بن  محمد  يقولعليها،  

  عن   ر فشم    ، سعود  بن   العزيز   عبد   للعهود  وأنقضهم  غدًرا   الناس   وأعظم   الوجود   أخبث 

  فصارت  العلماء،  كالم  من  بعضها   أخذ  لسانه،  على   رسالة  عامل    عمل   إنه   ثم ساعده...  

  درويش   بن  أحمد   الشيخ  مع  هبا  وبعث  ر، ب  الص    من  أجزاء   عشرة  إليه   أضيف   عسل  جزء

  البصرة،  إلى   هبا فرجع وبالها،  من  خوًفا  هناك  ينشرها  فلم الحجاز، أرض   يف لينشرها  الكواز

  من  له  يتصل  ولم  رائحة،  العلم  من  يشم    لم  من  استحسنها  أنه  لي  وي ذكر  فيها،  فنشرها

 . (2)"... رائحة ول  غادية مسائله

  األوساط   يف   العزيز  عبد  اإلمام  رسالة  أحدثته  الذي   التأثير  مدى   الكالم  من  ويظهر

  ولكنه  عليها،  يرد    أن   فيروز  ابن  فأراد  عليها.   للرد  الخصوم  أزعج  ما  وهو  حينها،   العلمية

   داود. ابن  برد اكتفى

  يف  قصيرة  رسالة   الحلبي   الشافعي   القادري  محمد   بن   محمد  كتب  هـ1211  عام  ويف

   عليها. الرد

 ،هـ(1225  )ت  الدين   بعفيف   الملقب  الزبيري  داود  بن   اهلل  عبد  كذلك   عليها   رد    وممن

  قرابة  يفطبع مؤخًرا    سعود(  ابن  على  الرد    يف  والرعود  )الصواعق  :سماه  كبيًرا  كتاًبا  كتب

 .  صفحة 600

 

 . هـ باسم )الرسالة الدينية في معنى اإللهية( 1407من مقدمة الشيخ للرسالة المطبوعة سنة  (1)
 (. 31ه لكتاب ابن داود )ص:  ظمن تقري  (2)
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   وكتابه: داود  ابن مكانة

  فقرأ   هبا،  ونشأ   الزبير،  يف   ولد ":  فقال  مختصرة،   ترجمة  داود  لبن   حميد   ابن  ترجم

  فالزمه   فيروز،  بن   محمد   الشيخ  متها عال    عن   لألخذ  األحساء   إلى  ارتحل   ثم  م،وتعل    القرآن 

  والفرائض   واألصول   الفقه  يف  وغيرهما  الوهاب  عبد  الشيخ  ولده  وعن  عنه،  وأخذ

س الزبير  إلى  عاد  ثم والعربية،  .(1) "هبا وأفتى هبا ودر 

  من   أول  فيها  موتعل    سدير،  من   حرمة  بلدة  يف  ولد  داود  ابن  أن  البسام  الشيخ   وذكر

  الشام،  إلى  ثم  ونزلها،  البصرة  إلى ارتحل ثم   التويجري، الشيخ 
 
  العلماء  من  جملةً  فيها  فلقي

  بلدة   يف  استقر   ثم   فيروز،  بن  محمد  الشيخ  على  وقرأ   حساءاأل  رحل  ثم  عليهم،  وقرأ

 . (2)الزبير

  عليه   الثناء  يف  وبالغوا  وتأليفه،  الكتاب  هذا   بصدور   اجد    الدعوة  خصوم    احتفى   وقد

  نسنبي   كما فالكتاب   ه،يستحق    ل فيه،  مبالغ ثناء   أنه يجزم  الكتاب  طالع  من وكلُّ   فه،مؤل   وعلى

  والستدللت،   الروايات  من  الساقط  على  ويعتمد  والمنهجية،  العلمية   باألخطاء  مشحون

  يمكن  ل  التي  الفرتاءات  عن فضال  ،المقاصد والنيات يف  والطعن والشتم السب   عن  فضال

  عن   فضال  ،وعقله  هذوق  فساد  على  وتدل    ها،ق  ومصد    حاكيها  شينت    وهي  قها، يصد    أن  لعاقل 

ه ويتر   من  شينت   لو  وأمانته، ديانته    .كذًبا وزوًرا  يف حق 

  ذكرها   ولما "  : فيروز  ابن   شيخه  عنه  فقال   ، اءاأللد    الدعوة   خصوم  به   احتفى  ذلك   ومع

  ألتصدى   هبا  يأتيني  من  أبعث  أن  أردت  العزيز[  عبد  اإلمام  ]رسالة  األصحاب  بعض  لي

   قدم  افرتائها،   ومحق  إلبطالها
 
  من  األوحد،   المحرر  الدهر،  أعجوبة  العصر،   بادرة  علي

  الشيخ نصيب...    أوفر  الشرعي  العلم  من  له   اهلل  قسم  من  د،وتوح    الكمال  عرش  على  استقر

جة  ة،ل  المض    الرسالة  تلك  تأمل  قد  هو  وإذا  داود،  بن  اهلل  عبد  األجل   ة، باألدل    المبطل ة  المبهر 

 

 . (620/  2السحب الوابلة ) (1)
 . (115-114/  4علماء نجد )   (2)
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ْمت    ما   بعمل   سبقني  قد   فرأيته   قد   -تعالى  اهلل  أيده-  المذكور  الشيخ  فإن  ...فيها   أعمله  أن  ر 

 .(1) "قاعدة...  قاعدة نقضها

  ينتظرها   كان  إذ  عليها،  المردود  الرسالة   بعد    يقرأ  لم  أنه  فيروز  ابن  كالم  من  ويظهر

  خلوه   على  دليل  وهو  األوصاف،  بقبيح  صاحبها  وذم    هاذم    يف  وبالغ  هاذم    ذلك  ومع  ليبطلها،

   اإلنصاف.  من

  يف   علمي  ضعف  من  كتابه  يف  يظهر  ما  مع  وكتابه   داود  ابن  على  الثناء  يف  مبالغته  ثم

د  األمر  أن  على  آخر  دليل  والدراية   الرواية  وضعف  والتحقيق   التحرير   معركة   يف  دعاية   مجر 

   كتابه.  يف  داود ابن زعم  كما للحق  والتجرد العلمي البحث من  وليس الوطيس، حامية

  : للكتاب  تقريظه  يف  فقال  عفالق،  ابن   اللدود  الدعوة  خصم  ب الكتا   على  أثنى  وكذلك 

  النفوس   وشفى  قلوبال  وأثلج  بتقريره،  الصدور  شرح  الذي  الشرح  هذا  على  وقفت  فقد"

 .(2) ".. .وتحريره بتحقيقه 

  الكتاب   هذا  بعثيف    زمننا   يف  القبورية  الصوفية  من   دالجد    الدعوة   خصوم  سعى  قدو

  ا،جد    له  لواوهل    (م2022-هـ1443)   المنصرم  العامآخر    مرة  ل  أو    فطبعوه   المقبور، 

   شأنه. من مواوفخ  

  بوصف   واهتامها  الدعوة،  خصوم  لكالم   كرارت    فهو   جديد،  فيه  ليس   والكتاب 

  عن   والدفاع  أرضهم،   على  الكذاب  مسيلمة  بظهور  ين النجدي    وتعيير  نجد،  وذم    الخوارج،

  رددها   التي  واألجوبة  الشبهات   بنفس  ،اهلل   لغير  العبادة  وصرف  واألموات  القبور  عبادة

 كتبهم.   يف الدعوة أئمة  وفندها الدعوة  خصوم

 

   سبب ترويج الكتاب:

 

 (. 32-27عق والرعود )ص:  ا تقريظ ابن فيروز من مقدمة الصو (1)
 (. 37مقدمة الصواعق والرعود )ص:   (2)
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  والمغرورين   الجهال  بعض  على  به  سولب    احديثً   الكتاب    هذا  به  جو  ر    ما  أهم    ولكن

 :  أمران 

  سمعه   أو  بعينه،   ورآه   عاصره  لما   وناقل  العصر،  على   دشاه    الكاتب  أن   دعواهم  :األول 

 الثقات.  من

 الردود  من   غيره  يف  رتتوف    ل  الصواعق،   كتاب  يف  ميزةً   هذه  (1) الكتاب  محقق  اعترب  وقد

  من   سماع  على  كتابه  يبني  ل  الذي  للمؤلف  خالًفا  أخرى،  أقطار  يف  فوهامؤل    كان  التي

 . لهم معاين  هو  بل -المحقق  تعبير  بحد- مخالف أو  موافق

  لما   ناقل  دمجر    المؤلف  وأن  الدعوى،  هذه  كذب    بيقين  -اهلل  شاء  إن-  ضحيت    سوفو

   تثبت.  أو تبين أو  قتحق   دون خصومها، من الدعوة على هو معروف من الفرتاء 

  لطريق   مباينتهما  إثبات  ف المؤل    أراد  حيث  ،القيم   وابن   تيمية   ابن  عن  النقل  كثرة:  الثاين

  اهلل   رحمهما-  القيم  ابن  وتلميذه  تيمية   ابن  اإلسالم  وشيخ  الدعوة  بين  ةل  الص    قطعو  الدعوة، 

 . -تعالى

  م يجز  فإنه  هبا،  خبيًرا  ويكون  القيم  وابن  اإلسالم  شيخ   كتب  يطالع  من   أن   شك    ول

  يف -  كانت   اهلل  رحمه  الوهاب  عبد   بن  محمد   الشيخ  دعوة   وأن  الدعوى،  هذه  ببطالن 

  دعوته   كانت  الذي  اهلل،  رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  لدعوة  تجدًيدا  -ومعظمها  مجملها

 والسلوك. والعمل العلم يف  الصالح والسلف السنة  أهل لمنهج  وإحياءً  تجديًدا

  لدعوة   تعالى  اهلل   يسر  كما   والدولة  السلطان    تيمية   ابن  اإلسالم  لشيخ  ر يتوف    لم  ولكن 

   .-تعالى اهلل رحمهما - محمد  الشيخ 

  التقليد   عليهم  غلب  وممن  والصوفية  األشاعرة  من  جلهم  الدعوة  خصوم  كان  وإذا

  يف  كتبهم  عامة وأن  ، الثالث الطوائف  هذه  ألصول الشيخين  مفارقة  مدى  ومعلوم  المذموم، 

  بة متعص    أيدي  على  كان  مماهتم  وبعد  حياهتم  يف  األذى  من  نالهم  ما  وأن  عليهم،  الرد

 

 . ا، وظاهر من صنيعه معاداته للدعوة ورجالها ومبادئها ق مجهول، ووضع اسما وهمي  المحق   (1)
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ى  فكيف  والصوفية،  األشاعرة ع    والقبورية   األشاعرة  هؤلء  لمنهج  الشيخين  موافقة  ي د 

 والصوفية؟! 

   اهلل. شاء إن لذلك  توضيح مزيد يأيت وسوف

 : الورقة )الجزء األول(الغرض من هذه 

  هذا   فلعل  كلمة،  كلمة  وتعقبه  كتابه،  يف   داود  ابن  قاله   ما  كل  مناقشة  هنا  غرضنا   وليس 

  من   تابه ك  صفحات  من   صفحة   تخلو  ل  -مبالغة  بال -  فإنه   ا؛ جد    يطول   نه إل  لحًقا   نفعله

  باألحاديث   والستدلل  ، والرواية  الدراية   يف   ضعف   مع  أدب،  وسوء   وبغي   جهل

  التعصب  ولول  الروايات،   من  والضعيف   الواهي  عن  فضال  ، والمختلقة   الموضوعة 

 قه. ومصد   تبهكا   يشين الذي الكتاب هذا  لمثل الرتويج من علم طالب  أي لستحى   المقيت

  الدعوة،   خصوم  عليه  كان  ما  حقيقة  نعرف   أن  وهي  وفائدة،   مصلحة   هذا   يف   لعل  لكنو

   !ناإلي  يصل لم ولكن هنالك، ما  هنالك كان  قد  أنه  أحد يتصور  ل  حتى

   أمرين:  مناقشة  الورقة هذه  من  الغرضو

 عدل؟   شاهًدا  يكونل داود ابن يصلح هل:  األول

   داود. ابن  نقله ما  ضوء  يف الدعوة   من  القيم وابن تيمية ابن  موقف مناقشة : الثاين

 هل يصلح ابن داود أن يكون شاهًدا عدال؟ : األول  المبحث

  اإلنصاف،:  مثل  صفات،  عدة  فيه  فر اتتو  أن  بد  فال  مقبولة،  داود  ابن  شهادة  تكون  لكي

 الكذب.   منه يظهر وأل وحقيقته، عليه   يشهد بما  معرفتهو ، العلمو العقل، و

من   بجالء  لنا   يبين   أيدينا   بين   الذي  والكتاب    الرجل   يكن   فلم   ، الصفات  هذه   خلوه 

ج    موتوًرا  مشحوًنا  كان  بل  حكمه،  يف  عدل  ول  منصًفا   كان  الذي  الصراع  ءبأجوا  ًجامؤ 

 العربية.  الجزيرة  يف حينها سائًدا

  ضد    كتبت  التي  الردود  فكل    سمتها،  هذه  كانت  داود  ابن  فيها  نشأ   التي  العلمية  والبيئة 
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  يشار   كان  ممن  حتى  والفرتاءات،  والكذب  والطعن  السباب  هذا   بمثل  امتألت  الدعوة

   فيروز. كابن داود  ابن  شيوخ من بالفقه إليهم 

  ب التعص    مألها  والتي  فيها،   نشأ   التي  البيئة   على   غريًبا  يكن  لم   داود  ابن   من   صدر  فما

 :  اآلتية  النقاط  يف ذلك  وبيانوأئمتها،  الدعوة  على  الشديد ق والحن 

 :  األدب وسوء  والشتم السب  : أوال

  شيًئا   األوراق  هذه  يف  أذكر   فإين ":  للكتاب   تقريظه   يف   داود  ابن  شيخ   فيروز  ابن   يقول   -1

  المنسوب:  أي  الكذاب،   مسيلمة   أباطيل   من   اندرس   ما   المحيي   المرتاب،  الطاغية  نشأة  من 

  الوارد،   عن  أمه  مواقعة   عند  غفل   الشيخ  لعل   بل  -له  ليس   أنه   وأرجو-  الشيخ  المرحوم  إلى 

  يف  له   شبًها   الخلق  أشدُّ   إبليس   اهلل   عدو ل    هو   إذ   المارد؛   هذا   أبا  فكان  ، إليها  الشيطان   فسبقه 

 .(1) "تلبيس...  بأعظم الحق قالب   يف الباطل إبراز

  مدى   عن  يكشف  وهو  الفقه،  يف  رؤوسهم  أكرب  عن  يصدر   الفظيع  الطعن   هذا  كان  وإذا

   التالميذ. عليه كان ما  تتخيل أن   فلك القلوب، يف الحقد 

  بقوله:   عليها  المردود  الرسالة  صاحب  سعود  آل  العزيز  عبد  فيروز  ابن  ويصف  -2

 . (2)"للعهود وأنقضهم  غدًرا الناس   وأعظم الوجود،  أخبث "

  سعود  ابن  فيصف  والشتم،  السباب  نفس  يتكرر  للكتاب  عفالق  ابن  تقريظ  ويف  -3

  ، صعود  -تعالى  اهلل  شاء  إن-  المكلف  المرهق  الكنود،  الكذاب"  :بقوله   الرسالة  صاحب

  ده، وساع    ودابره  عقبه  وقطع  ده،ساع    ول  تعالى  اهلل  أسعده  ل  ،(3) سعود  بن  العزيز  عبد

 .(4) "المتعوس...  نحوس بابن هتسميت   واألحرى قاأللي   إن  ولعمري

 دوهنم؟! بمن بالك فما مين،المقد    شيوخه  كالم هذا كان وإذا

 

 (. 27الصواعق والرعود )ص:   (1)
 (. 31الصواعق والرعود )ص:   (2)
 يتحاشى المحقق ذكر عبد العزيز بن سعود ألسباب ال تخفى.  (3)
 (. 37الصواعق والرعود )ص:   (4)



 مركز سلف                                                             والرعود قراءة نقدية في كتاب الصواعق  

 

 8 

  ، (1)العلوم  هذه   أسماء   عرفت  ما  واهلل  ثم  فواهلل ،  معتوه  يا   أنت  وأما":  داود  ابن   يقول  -4

  ل   أنه  لك   لسو    وهواك  شيطانك  واتباع  عقلك   قلة   ولكن   المسميات،   تعرف   أن  فضال

 .(2) "سواك أحد  اهلل كتاب  معاين يعرف

  مقالة   من  أقبح   وأتباعه  الوهاب  عبد  ابن  مقالة  إن  ،واهلل   ثم  فواهلل":  داود  ابن  يقول  -5

  وأما   والجتهاد،  التفسير   شروط   بعض   عرفوا   قد   النهروان   أهل   ألن ؛  وأشنع  النهروان   أهل

  والفساد،  والطيش  والتدليس  والكذب  والعناد   والفجور  الزور  إل  عندهم   فليس  هؤلء 

  من   قلوهبم  وامتألت  وأهبتهم،   الرياسة   حب  وأعماهم  هم، وأصم    الجهل   عليهم   وغلب

 .(3) "... الجسد   من  الدم مجرى منهم جرت  حتى الفتنة  وعمتهم  والحسد،  الزيغ

  -  الخبيث  -  المارق  -  الكذاب  :بـ  إل  اهلل  رحمه  محمد  الشيخ  كتابه  يف   يصف  ول  -6

  كما  -  بالكفر  يلمزه  ما  وكثيًرا  -  مسيلمة  ثأر  يطلب  وأنه  -  الكذاب  مسيلمة  وريث  -  الضال

 . سيأيت

  عدة  يف  كتابه   يف  كثيًرا  تكرر  الوصف  وهذا  بالكالب،  أو  بالمارقين   إل  تباعه أ  يصف  ول

 . مواطن

  المقولة   هذه  عن   ودفاعه   ، "والنصارى  اليهود  من   شر    وأتباعه   الشيخ  إن "  :قوله   -7

 .(4) عليها والستدلل

  لليهود،   البهت:  أهلهما  عن  أخذهتما  صفتان":  اهلل   رحمه  محمد  الشيخ  عن  ويقول  -8

  شاء   إن  قائدكم  الوهاب  عبد  بن  محمد  إن  ،هو  إل  إله  ل  الذي  فواهلل   للمنافقين.  والكذب

 .(5) ".. .النار   إلى اهلل

 

اللغة من المجاز واالستعارة والتشبيه واإلرداف وغيرها مما ذكره السيوطي    (1) يقصد علوم 
 تقان. في اإل 

 (. 181الصواعق والرعود )ص:   (2)
 (. 183:  ص )الصواعق والرعود  (3)
 (. 230والرعود )ص:  الصواعق   انظر:  (4)
 (. 308:  ص )الصواعق والرعود  (5)
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 .(1) ".والفتوة.. العقل  وعديم والمروة، الحياء قليل  يا": الرسالة صاحب  عن  قوله -9

  التي   الرسالة   من  فقرة  يورد  كتابه   كل  يف  فهو   ،اجد    يطول   ذلك  تعقب  نأ  والحقيقة  -10

   والسباب. الشتائم من  بسيل يتبعها  ثم عليها، يرد

  أولياء   هم  الذين  العلماء    أراد":  بقوله  هواء( األ   )أهل   : سعود  ابن   قول   على   ق يعل  :  فمثال

  كفره  رواوشه    وانتحاله،  تحريفه  واورد    دعواه،  هواوسف    عواره،  نوابي    أهنم  ذلك  وسبب  اهلل،

 . "وضالله 

  ول   بأنواعها،  المعاصي  سائر  يف  العدو    مع  نتنازع  )ولم  :سعود  ابن  قول  بعدها  ويورد

  هذا   شيء   ألي    اب،كذ    يا  اهلل  حكقب  ":  ًبامعق    داود  ابن  فيقول  ،الجتهادية(   المسائل

  -واهلل-  هذا  فما  واإلضراب؟!   المعروف  وصفك  عن  والعدول  والضطراب،  س التجس  

 .(2) "والبهتان...  والزور  الكذب  وأمارة والخذلن، الجنون عالمة  إل

فقراته  فقرة  تخلو  ل  الكتاب،  كل    وهكذا   عي مد    من  يصدر  ل  وتشنيع،  سب    من  من 

  أنه و  اإلنصاف  به  يظن    فكيف  وحروفه،  كالمه  من  يقطر  األدب  وسوء  الحقد  بل  اإلنصاف، 

 خصومه؟! على  عدل شاهد 

  أخرى.  مواطن يف وتعريًضا  ، مواطن يف  اصريحً   تباعهوأ  الشيخ  تكفير ذلك ومن -11

  أجمعين   أعناقهم  من  اإلسالم  ربقة  وأن":  يقول   للكتاب   عفالق   ابن  تقريظ  ففي

  نسائهم   وسبي  أموالهم  هنب  وأن  مطلولة،  بدعتهم  عن  يرجعوا  لم  إن  دمائهم  وأن  محلولة،

  إل   يعرفون   ل   لمن   بالتكفير  الحكم   على  أصروا  إن   بمكان،   والحل    اإلباحة   من   وأطفالهم

  ومناكحتهم  األصنام،  ةعبد  ذبائح  من  أنجس    ذلك  إل  واأب    إن  ذبائحهم  وأن  الرحمن،  توحيد  

 .(3)"اإلسالم  ألهل لمنابذهتم  حال كل يف  تصح ول تحل   ل

   هم دماء    واواستحل    روهمكف    كيف   فانظر
 
  عون يشن    أهنم  مع  أموالهم،   وغنم   نسائهم  وسبي

 

 (. 526ص:  )الصواعق والرعود  (1)
 (. 232الصواعق والرعود )ص:   (2)
 (. 37الصواعق والرعود )ص:   (3)



 مركز سلف                                                             والرعود قراءة نقدية في كتاب الصواعق  

 

 10 

 وانسلت.  بدائها رمتني: القائل وصدق بذلك، عليهم

  من   خروجه  يف  مرية  فال":  قوله   المغربي  الطيب  بن  محمد  رد    عن   نقال  داود  ابن   وقال

   .(1) "الكافرين  سلك  يف وانخراطه  الدين، 

  على   مناداة  هي   وسلم  عليه   اهلل   صلى  النبي   وتنقيص   النبوة   عاءواد    بالعصمة   والهتام

 فيه.  تأويل ل الذي الصريح بالكفر الشيخ 

 وشيوخها:  الدعوة على والكذب فتراءاال: اثانيً 

  بدًعا   داود  ابن   كتاب   يكن  ولم   المرحلة،  هذه   يف   الدعوة  خصوم  كتب   عامة  سمة  وهذه

 :  ذلك فمن  قيل،   لما  ناقال كان بل  بجديد،  آتًيا  ول األمر،  من

  ابن  حولها  وحام  الزمن،  ذلك   يف  رائجةً   هتمةً   كانت  وهذه  النبوة:  بادعاء  الشيخ   اهتام  -1

   حال. دعوى كانت  أهنا أو  رها،يضم   كان بأنه  أو  ا،مطلقً   هبا الشيخ  باهتام تارة داود،

  الذي   المغرور  هبذا  فكيف ":  اهلل   رحمه  محمد  الشيخ   عن   يقول  كتابه  من  موضع   ففي

ب ل   بل  العلم،  حمى   حول  [ يحم]  ولم  والطغيان،  الذنوب   وأشنع   العصيان،   أقبح  على  ج 

 .(2) "النبوة  حمى  حول حام

  ول   شك  بال   وأفضلهم  خاتمهم   وسلم  عليه   اهلل   صلى  ومحمد":  آخر  موضع   يف   ويقول

  الوهاب،  عبد  بن   محمد  تنب ي  يف  سعود[  لبن  ]الخطاب  وبينك  بيننا   النزاع  ولكن  ارتياب، 

  بن   محمد   هذا  فرق،   ل:  قال  -الصويغ  : له  يقال -  المارقين   هؤلء   من   رجل  من   سمعنا   وقد

 .(3) "الوهاب  عبد بن  محمد وهذا اهلل، عبد 

  الظلمة،   إل  عليها  يظهر  لم  الوهاب  عبد  ابن  نبوة  وكذلك":  آخر  موضع  يف  ويقول

  ثم  . "قريبا   -  اهلل   شاء   إن-  وتنقطع   فسادها،  وأظهر  أمرها  كشف   الزمان   عليها   مر   وكلما

 

 (. 190)ص:  الصواعق والرعود  (1)
 زيادة ال يتم المعنى إال بها.   المعقوفين وما بين   (،93ص:  ) الصواعق والرعود  (2)
 (. 251الصواعق والرعود )ص:   (3)
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  فقد   بالقول،  النبوة  ع  يد    لم  إن  وهو":  بقوله   والفرتاء  والكذب  الغلو  هذا  على  يستدرك

 .(1) "والقوة بالفعل عاهااد  

ل   فالذي  ، الوهاب  عبد  ابن  قرب  زيارة  وأما ":  آخر  موضع  يف   ويقول   نساء   أن  لنا  ن ق 

  لعن   وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن   مع  الرجال،  عن  فضال  إليه  دونيرتد    العارض

  قياًسا   اليمامة  نبي  ألنه  لنسائكم  ذلك  تجويزكم  فهل  السالم،   عليه  قربه  ل  القبور،  زوارات 

 .(2) "هتامة؟!  نبي على

   كذبه! يف منصف   يشك ل  الذي  والبهتان الزور  هذا فانظر

  لما   ناقل  مجرد  -قبل  من  أشرنا  كما-  هو  بل  داود،  ابن  اخرتاع  من  ليست  الفرية  وهذه

  رسالته  يف  فقال  عفالق،   ابن  الفرية   هذهل   جيرو    كان  وممن   حينها،   الدعوة   خصوم  دهيرد    كان

  بلسان مسيلمة    نزيله  اد عى  كما":  آنذاك   العيينة  أمير  معمر  بن  عثمان  على  ارد    فهاأل    التي

 . "حاله بلسان  الوهاب عبد  وابن مقاله،

 الرسالة.  ادعى   أنه محمد الشيخ  عن الرسالة هذه  من آخر موضع   يف ويقول

  بلسان   النبوة  عىاد    لقد  ،واهلل ":  معمر  ابن  جواب   على  ارد    فهاأل    أخرى  رسالة  يف  ويقول

 . "الرسول  مقام وأقمتموه النبوة، دعوى  على زاد بل مقاله،   بلسان ل  حاله

  عن   بقوله  الفرية  نفس    القباين  علي  بن  أحمد  (الخطاب  فصل)  كتاب  صاحب  ويسوق

 اليمامة.  نواحي يمتنب   نه إ :الشيخ 

  يضمر   وكان":  فقال   (اآلنام  مصباح)  كتابه  يف   ادالحد    علوي  الفرية  هذه  جرو    وكذلك 

 . (3) "الناس  عنه تنفر لئال  المقال؛ بلسان  ل  الحال، بلسان قرائنها  عليه  وتظهر ،النبوة دعوى

  بالدعوة   الناس  جهل   بسبب   قديما  راجت  وربما  ها،رد    عن   حكايتها   تغني   الفرية   وهذه

 

 . الصواعق والرعود  (1)
 (. 330الصواعق والرعود )ص:   (2)
)دعاوى المناوئين( للشيخ عبد    كتاب   هذه النقول عن ابن عفالق والقباني وعلوي حداد من  (3)

 (. 82-81العزيز بن محمد عبد اللطيف )ص: 
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  قائلها   على  تنادي  وهي  األحوال،  من  بحال  اليوم  قبولها  يمكن  ل  ولكن  التشويه،  وكثرة

   والعار. بالخزي

  مواطن   يف  ثفيتحد    ذلك،  نفي  يف  واضحة  بنفسه  رهاسط    التي  الشيخ  عقيدة  أن  مع  هذا

  هبا   يرد    التي  الكبيرة  األدلة  أحد  وهذا  النبوة،  عي مد    قوا صد    الذين  الردة  أهل  عن   كثيرة

  الشهادة  قال  من   تكفير  عدم  على  أو  األمة،   يف  الشرك   وقوع  استحالة  دعوى  على   الشيخ 

  بإجماع   استدلله   أشهرها   من   كثيرة،  بوجوه  الشبهة   هذه   الشيخ   فيبطل  قال،   أو  فعل  مهما 

 .(1) النبوة مدعي تكفير  على  الصحابة

  خاتم   وأنه  اهلل  رسول  أنه  له  شهادتك":  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  حقوق  يف  ويذكر

 .(2) "كافًرا  صرت   النبوة منزلة يف  الصحابة من أحًدا ترفع لو  أنك  وتعلم النبيين،

  ليس   وأنه  داود،  ابن   حال   بيان   الغرض  ولكن  الفرية،  هذه  رد    يف  اإلطالة  الغرض  ليس و

  ما   وحاله  شهادته  تقبل  فكيف  إنصاف،  ول  عدل  ول  علم  بال  الخصوم  لكالم  اًج مرو    إل

 ذكرنا؟!

  محمد   الشيخ   عن  كتابه   مفتتح   يف  قوله   كتابه:   داود   ابن  هبا  دسو    التي  الفرتاءات  من  -2

  نحو من األمة   بتضليل وجزم المؤمنين.. وذم أجمعين،  وقتلهم  بتكفيرهم وأمر": اهلل رحمه

 .(3) ".إليه..  الهجرة وأوجب يديه،  على إل إسالم يصح    ل  أنه وزعم  عام.. ستمائة

  لفرتاءات   تكرار  هي  بل  معاينته،  ول  داود  ابن  شهادة  من  ليست  كسابقتها،  الفرية  وهذه

 وحروفها.  بألفاظها والخصوم،  األعداء

  علماء   إلى  بعثها  التي  رسالته   يف  فقال   سحيم،   بن   ان سليم  رسالته  يف   كررها   نومم

  من   ناسال :  يقول   أنه  ثبت  أنه  ومنها":  دعوته  عن  ًراومنف    الشيخ  على   ضا محر    األمصار

 

، وانظر كذلك  (43  ، 42/  3)  : ، وانظر (38  ، 37/  3) انظر مثال: مجموعة مؤلفات الشيخ    (1)
 رسالة كشف الشبهات. 

 (. 98/  1) الدرر السنية  (2)
 (. 44)ص:   والرعود  الصواعق  (3)
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  يقطع   حق    ذلك  أن  ويشهد   قاله  ما  كل  يف  يوافقه  لم  من  وأن  شيء...  على  ليسوا  سنة  ستمائة

  فاسقا  كان   ولو  د،موح    أنت :  له  قال  قاله،  ما   كل  يف  وصدقه   نحوه،  ونحى  وافقه  ومن  بكفره،

 .(1) "محًضا

  سنة،  ستمائة  منذ  األمة بتكفير يصرحون  وكانوا":  فقال دحالن زيني أيضا   دهارد   وممن

 .(2) "ذلك  على فتبعوه الوهاب،  عبد  بن محمد بذلك صرح من  وأول

:  سحيم   ابن   على   رده  يف  فقال   بنفسه،   الفرية   هذه  رد    اهلل   رحمه  محمد  الشيخ   تولى  وقد

   افرتى  الرجل  أن  يعلم  واهلل  "
 
:  قوله   فمنها  بالي،  على  أكثرها  يأت  ولم  أقلها،  لم  أموًرا  علي

  أن   المسائل  هذه  عن  وجوابي  ...شيء  على  ليسوا  سنة  ستمائة  من  الناس  نإ  :أقول   ينإ

 .(3) "!عظيم  هبتان هذا سبحانك: أقول

  الجاهل   رأكف    أو  والموالة،  بالظن  رأكف    أين  عني  األعداء  ذكره  ما   وأما ":  أيضا   وقال

  اهلل   دين  عن  الناس  تنفير  به  يريدون  عظيم،  هبتان  فهذا  الحجة،  عليه  تقم  لم  الذي

 .(4) "ورسوله

  ولكن   بالتفصيل،  مناقشتها  هنا  غرضنا  وليس  ظاهر،  وجواهبا  ،مشهورة  فرية  وهي

  ل   وأنه   سبقه،   من   أكاذيب  سوى  جديد   بشيء   فيها  يأت  لم   وأنه  ،داود  ابن  حال  بيان  الغرض 

  الحقيقة   يف  هو  بل  الدجل،و   الكذب  عنهم  عرف  الذين   الدعوة   خصوم  من  غيره  عن  يختلف

 عنهم.  ناقل

  ول   بالعصمة،  نفسه   على  يقر    الشيخ  أن  ادعاؤه  كتابه:   يف  نقلها  التي  كاذيبهأ   ومن  -3

   بالعصمة.  له  يقر   لمن إل اإلسالم  يثبت

  أبًدا   منكم  أقبل   ل":  نجد   ألهل  قال  اهلل  رحمه  امحمدً   الشيخ  أن  ابالكذ    هذا  عىفاد  

 

الرد على ضالالت مح  (1) المناوئين  فصل الخطاب في  الوهاب، نقال عن دعاوى  مد بن عبد 
 (. 164)ص:  

 (. 43 ، 42  الدرر السنية في الرد على الوهابية، زيني دحالن )ص: (2)
 . ( 11/ 5)  مجموع مؤلفات الشيخ  (3)
 . ( 25/ 5)  مجموع مؤلفات الشيخ  (4)
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  عن   أنطق  ل  وأين  والفرية،  بالكذب  العلماء  ولجميع  والعصمة،   بالصدق  لي  تشهدوا  حتى

  واللسان،  والمال بالسيف  معي جاهدوا وت   هوى، الكفر ويف  زاغ فقد عاداين  من  وأن الهوى،

 . (1) "القرآن تفسير  يحسن يتبعني من كل    أن    وتشهدوا

  دعوة   كانت  وهل  الكالم؟!  هذا   قال  الشيخ   أن  -اشانئً   أم  كان  ا محب  -  عاقل  قيصد    فهل

 المذموم؟!  التقليد   عن  وهنيا منزلتهم،  فوق ورفعهم  الصالحين تعظيم  عن   هنًيا إل  الشيخ 

  السابق   النبوة   عاءاد    لهتام  تأكيد  الحقيقة  يف  وهو  !لقائله؟  تكفيًرا  الكالم  هذا  أليس  ثم

 الخصومة.  يف رو الفج من باهلل  نعوذ ذكره.

  الكذب   أعجب   من  وهي   الرافضة!  يوالي   اهلل  رحمه  محمد  الشيخ   أن   دعواه  -4

 والبهتان. 

  التي   للمودة  اإلكرام  غاية  أكرمتهم   الرافضة[   :]أي  جاؤوك   وإذا ":  المفرتي  هذا  فقال

 .(2) "باطنا وبينهم بينك

 ! عظيم  هبتان هذا سبحانك ! عليها؟ ع  اطل   فكيف  باطنة كانت إذاف

  مشهد   ندع   الروافض   يفعل   ما   له   فذكر   ،الحصين   العزيز   بعبد  اجتمع   أنه  كييح  ثم

  الموجود،   أنت  علي   يا  المعبود،  أنت   علي  يا  اهلل،  أنت   علي  يا :  مثل  الشرك   من  علي   اإلمام 

  ل   بلدنا  أن   مع   منهم،  شر    أنتم  دعهم":  فقال  له،  سجد   الباب  إلى   انتهى   فلما   ذلك،  غير  إلى 

  ويرتك   األوثان   أهل   يمدح  دأبه  وهذا   ينكر...  هو  الذي  األمور   جميع  من   شيء  فيها  يوجد 

 .(3) "إليهم   ويسيء اإليمان أهل ويذم معائبهم،

  فيه   وغالًبا  يقال،  ما   يضبط  ل  أو  كذاب،  أنه  إما  الرجل  هذا  أن  لىع  تدل    الحكاية  وهذه

   ينقل.  ما  يف تقدحان  صفتان وكالهما  األمران،

 

 (. 111ود )ص:  عالصواعق والر  (1)
 (. 51)ص:   والرعود  الصواعق  (2)
 (. 51)ص:   والرعود  الصواعق  (3)
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 مجموع   ضمن  الرافضة  على  الرد    يف  الشيخ  رسالة  قراءة  الفرية   هذه  رد    يف  ويكفي

 فلرتاجع.  النهمي،  الدكتور بتحقيق  مفردة  طبعت وقد  مؤلفاته،

  ول   بالقرآن،  إل  نأخذ  ل":  يقولون  هنمإ  :قوله   كتابه:  يف  ذكرها  التي  أكاذيبه  نوم  -5

 .(1) "به  إل نعمل ول  ،للقرآن  إل   ندعو

  عن   ويكفي  بالكتاب،  إل  آخذ  ل:  يقول  الشيخ  أن  كتابه  من  آخر  موضع  يف  عىواد  

 .(2) "أتباعه عن   كتبه  يكتم بل مه،يعل    ول مهيتعل    فال الحديث وأما  وغيره، اإلجماع

  ، ورقة  منها  أظهر  من   ويعاقبون  منها،   رونويحذ    التفسير،  كتب  قراءة  من  يمنعون  وأهنم

 .(3)وغيرها  وفقه حديث من العلم أهل  كتب وجميع هي

  ل   كذب  هذا  أن   ومعلوم  والقياس،  العلماء  وإجماع  السنة  إنكار  يتضمن   الكالم  وهذا

 العلم.   أهل  وتفاسير واألحاديث باآليات  مشحونة  فكتبهم تالميذه، ول  الشيخ  به يقول

  اهلل   رضي  األعالم  األئمة  وكالم":  الرسالة  صاحب   قول  على  تعقيبه   : ذلك  ومن   -6

 . "السلف  أئمة  من وغيرهم  وأحمد والشافعي  ومالك حنيفة كأبي  عنهم

  يقلد   ل  فهو  وإل  ،وتلبيس   وتأليف  وتدليس،  ترويج  هذا ":  بقوله   الموتور  هذا  فيعلق

  من   إل نأخذ  ل  إنا : يقول  وتارة  فقط، الكتاب من   يأخذ  أنه  عي يد   تارة  بل  غيرهم، ول  األئمة 

  الفرعية،   الشرعية  األحكام  يف   التقليد  أنكروا   أهنم   آخر   موضع  يف  وادعى  .(4) "والسنة  الكتاب 

 .(5) األربعة األئمة قلد  من على  وأنكروا

  ول   منه،  المطلوب  فهو  اهلل  إل   إله  ل  معنى  الرجل  علم  إذا":  يقول   الشيخ  أن  وادعى

 .(6) "يتفقه أن  يلزمه

 

 (. 55)ص:   والرعود  الصواعق  (1)
 (. 124)ص:   والرعود  الصواعق  (2)
 . (.124)ص:   والرعود  الصواعق  (3)
 (. 188)ص:   والرعود  الصواعق  (4)
 (. 192)ص:   والرعود  الصواعق  (5)
 (. 139)ص:   والرعود  الصواعق  (6)
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  فهو   تعلم  فإذا  م،يتعل    لم  ما   عالًما  الرجل  يزال   ل":  قال  الشيخ  أن   الكذاب   هذا   وادعى

  باليمامة   إلينا   جاء  لو":  يقول   كان   وأنه.  "والضالل  بالكفر  عليه  وحكمنا   الجهال،   أجهل

 .( 1) "والسنة  الكتاب  من  يأخذ امجتهدً  وكان  أيام، عشرة  يف ينفعه وما يضره  ما  لعلم

   وأمانته؟! وبعقله بناقله يوثق الصراح الكذب هذا  مثل  فهل

  حقيقة  من   ذكرتم  ما  وأما":  فقال  الجتهاد  نفسه   عن   نفى  نفسه  حمدم  الشيخ   كان  إذا

  من   العتماد  عليه   وما  األمة،  سلف   وصالح   والسنة،   الكتاب   دون مقل    فنحن  الجتهاد، 

  إدريس،   بن  ومحمد  أنس،  بن  ومالك   ثابت،  بن  النعمان  حنيفة  أبي   األربعة:  األئمة  أقوال 

   .(2) "تعالى اهلل  رحمهم  حنبل، بن  وأحمد

  العلماء   إلى  الوهاب  عبد  بن  محمد  من":  الحرام  البلد  علماء  إلى  رسالته   يف  ويقول

  عليكم   سالم  األعالم؛   األئمة   وتابعي  األنام،   سيد  هبم  اهلل   نصر  الحرام،  اهلل   بلد   يف  األعالم

  بن   أحمد  اإلمام  مذهب  على   مبتدعون،  ل  بعونمت    الحمد  وهلل  فنحن  وبركاته...  اهلل  ورحمة

 . (3)"األئمة  أتبع ول  الجتهاد عيأد   أين  األعداء: أشاع الذي البهتان من وحتى حنبل. 

  السنة،   أهل   إمام  اهلل  رحمه  حنبل  بن   أحمد  اإلمام  فمذهب  مذهبنا  وأما":  أيضا   ويقول

  األمة   وإجماع  والسنة  الكتاب   نص  يخالف  لم  إذا   األربعة  هبا المذ  أهل  على  ننكر  ول

 .(4) "جمهورها وقول

  مذهب   على  الفروع  يف   أيضا  ونحن":  الوهاب   عبد  بن   محمد  بن  اهلل  عبد   ابنه   ويقول

  مرتبة  نستحق    ول   األربعة،   األئمة   أحد  قلد  من   على   ننكر  ول  حنبل،   بن  أحمد  اإلمام 

   نص    لنا  صح    إذا  المسائل  بعض  يف  أننا  إل  يدعيها،   لدينا  أحد  ول  المطلق،  الجتهاد
 
  جلي

  األئمة   أحد  به  وقال  منه  بأقوى   معارض   ول   ص مخص    ول   منسوخ  غير  سنة  أو  كتاب  من

 

 (. 99)ص:   والرعود  الصواعق  (1)
 . (96مجموع مؤلفات الشيخ، رسالته إلى البكبلي )ص:  (2)
 (. 40الرسائل الشخصية )ص:  (3)
 . (107/ 5مؤلفات الشيخ ) مجموع  (4)
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 .(1) "المذهب وتركنا به  أخذنا األربعة

 :  أمران الفرتاء هذا  على به يرد ما  أعظم  ومن

 الفروع  كتب  أعظم  من  وهما   واإلنصاف،  الكبير   الشرح  اختصر  نفسه   الشيخ  أن :  األول

   الحنبلي. المذهب يف

  حتى   الحنبلي،  المذهب  على  كان  فكله  والتدريس،  واإلفتاء  القضاء  يف  الواقع:  الثاين

  جمهور  هبا  خالف   والتي   الطالق،  يف  المشهورة  تيمية  ابن   اختيارات   على   فيه  يكونوا   لم   إهنم

 والجمهور.  الحنابلة مذهب على  واإلفتاء  القضاء يف الدعوة  أئمة فكان الفقهاء، 

  طبع   ذلك  وبعد  قه،ل  وح    العلم  مجالس  إشاعة  يف  ينكر  ل  عظيم  أثر  للدعوة  وكان

  بعد   به  والقائمون  المذهب  حملة  أهنم  منصف  يشك    ل  بل  الشريعة،   فروع  شتى   يف  الكتب

   خامال.  المذهب  كان أن

  أول   من  والمعاصي  الذنوب   يف  هنمك ا  نهإ"  الشيخ   على  قوله  :افرتاءاته  ومن  -7

 .(2) "أمره

  لم   إذا  ولكن  الصغر،   منذ  والستقامة   الديانة  الشيخ   عن  والمعروف  ة،ق  مختل    فرية  وهذه

 شئت!   ما  فاصنع تستح

  ه ه  شب    وأن  .. كثيرة  أشياء  يف  الجهمية  يوافق  الوهاب  عبد  ابن  نإ ":  قوله  ذلك  ومن  -8

 .(3) "تيمية  بابن هه  ب  ش    من  أقرب    بالجهمية

   جزاًفا.  التهم  يلقي  حقده  من الرجل أن  إل !أصال؟  بالجهمية الشبه وجه  ما  أدري ول

  النبي   على  والصالة  والسبحة،  الخاتم،  بلبس   رون يكف    أهنم  والدعوة   للشيخ  اهتامه  -9

  الميت   وتلقين  ،الصالة  بعد  والدعاء  الرأس،   حلق  وعد  األذان،  بعد  وسلم   عليه  اهلل  صلى

 

 . ( 226/  1الدرر السنية )  (1)
 (. 90)ص:   والرعود  الصواعق  (2)
 (. 111)ص:   والرعود  الصواعق  (3)
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  عليه   اهلل  صلى  للنبي  بالسيادة  والتكفير  الفضل،   وأهل  العلماء  أيدي  وتقبيل  دفنه،  بعد

 وسلم. 

  بيوهتم   ويحرقون   ،عليهما   الناس  يقتلون  وأهنم  ،والدخان  التحليق   مسألة  يف  وأطال

   بذلك. 

 قائله.  كذب  نواوبي   الدعوة،   علماء هرد   الذي الفرتاء من   هو ذكر ما وكل

  الرأس،  شعر  حلق   عن  البحث  وأما"  الوهاب:  عبد  بن   محمد  بن  اهلل  عبد  الشيخ   قال

  الحلق   بسبب  وقتلوا  رأسه،   يحلق  لم  من  قاتلوا  ديننا   يف  دخلوا  الذين  البوادي  بعض  وأن

  ول  علينا،  وافرتاء   كذب   هذا   أن  فالجواب:   مرتدا؟  صار   رأسه   يحلق   لم   من   وأن  خاصة، 

  علم  ما   بإنكار   إل   تكون   ل   والردة  الكفر  فإن   اآلخر؛  واليوم   باهلل   يؤمن  من  هذا   يفعل

  أن   عن  فضال  مسنون،  الحلق  نإ  :نقل  ولم  بل  منها،  الحلق  عدم  وليس   ،دين   من  بالضرورة

 . (1)"اإلسالم عن ردة تركه  يكون أن  عن فضال واجبا، يكون 

  المسكرات،   من  بأنه  فيه  أفتيتم   أنكم  بلغنا   وقولكم:  التنباك،  عن   البحث  وأما":  قال  ثم

  منه  تاب  بعدما   شربه  من   فقالوا:  عندكم،  من   الراحلين  بعض   فعارض  قولكم،  على  اعتمدنا

  بل   وافرتى؛  كذب   فقد   هبذا  القول  إلينا  نسب   من  أن   فالجواب:   وماله.   دمه   وحل   ارتد    فقد  

  للكتاب   مخالف  هذا  فإن   وأمثاله،   يردعه  الذي   البليغ   التعزير   استحق  القول   هذا  قال   من

  إذا   ذلك  على  أصر  ولو  وردته،  بكفره  يحكم  لم  شربه،  إلى  عاد  ثم   منه  تاب  لو  بل  والسنة،

  دماء   واستحلوا  اإلسالم،   من   مرقوا  الذين  الخوارج   مذهب   بالذنوب  والتكفير  ه، يستحل    لم

 .(2) "والمعاصي بالذنوب المسلمين

  من   استخرجت:  قال  أنه  الوهاب  عبد  بن  محمد  عن  به  نثق  من  لنا  نقل":  قوله  -10

 .(3) "كذبة وعشرين سبًعا الحديبيبة قصة

 

 . (276/  10)  الدرر السنية (1)
 . (276/  10)  الدرر السنية (2)
 (. 535)ص:   والرعود  الصواعق  (3)
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  صلح   فوائد  بعض  ذكر  يف  لطيفةً   رسالةً   للشيخ  أن  األفاك  هذا  كذب  ظهري    ومما

  القيم،   لبن  الزاد  كتاب  الشيخ  واختصر  فائدة.  وثالثين  وتسعا  مائة  منها  استنبط  الحديبية،

   هبا. تكذ   الشواهد  بل الوجوه، من بوجه الكلمة هذه  عنه تثبت ول

  اهلل   صلى  النبي  تنقيص  الشيخ  على  كتابه  من  مواضع  عدة  يف  ادعاؤه  ذلك  ومن  -11

   .وسلم  عليه اهلل صلى  النبي  من  أنفع    هذه تي ي  ص  ع  : مرة  ذات قال  وأنه ،وسلم عليه

  دعوة   عن  للتنفير  أشاعوها   شائعة،  كانت  فقد  غيره،  عن  فهاتلق    كسابقاهتا،  الفرية  وهذه

   وسلم.  عليه  اهلل صلى  النبي  تنقيص بحجة  لتكفيره  لوللتوص   الشيخ،

  مختل    إل   الصريح   الفرتاء  هذا  ق يصد    وهل":  بوطامي   حجر  بن   أحمد   الشيخ   قال

  بدنياهم،  آخرهتم  باعوا   الذين  المشايخ  هؤلء  أمثال   من   سمع  بما  متأثر  جاهل  أو   العقل،

  وبال   حساب  غير  من  م  ه  التُّ   ونيكيل  وأخذوا  واإليمان،   والعلم  الحياء  من  صيبهمن  وقل  

  إلى   تنسب  أن   فضاًل   ،جاهل  مسلم  أقل  إلى  تنسب  بأن  تليق  ل  الشنيعة  التهم  هذه  إن  تفكير.

 والسنة.  الكتاب إلى  يدعو  جليل عالم

  فلو   وإل  التهم!  وخلق  الكذب  على  وأجرأهم  ءهؤل  أجهل  ما  !العظيم  اهلل  سبحان  فيا

  لعلموا  الضاللت،  تلكمن    الناس  على  ينكرفيما  و  يخ الش  هذا  عو إليه يد    فيما  قليال  فكروا

  سافلة ال  العادات  تلك   وترك   رسوله،   وسنة  اهلل  كتاب  إلى   الرجوع  إلى  إل   يدعو   كان  ما   أنه

 ؟! ايبغضه وهو وتحكيمها اهلل رسول  نةس  إلى  يدعو وهل  الممقوتة،   الوثنية  والعقائد

 . (1) "السليم الذوق ول الصحيح العقل يقبله ل  وجور ظلم  هذا  إن  اللهم 

  كتابه،   يف  داود   ابن  أوردها  التي  والفرتاءات  األكاذيب  كل  استقصاء  الغرض  وليس

  وما   بنقله  يوثق  هذا   مثل  فهل  واألكاذيب،  الفرتاءات   هذه  مثل  كتابه  من  صفحة   كل  ففي

 كالمه؟!  يف جلية  ظاهرة والحقد  والزور الكذب   وعالمات عيهيد  

  مشايخ   لكالم  فهمه  عدم:  داود  ابن  ينقل  بما  الوثوق  عدم  نتبي    التي  األسباب  من:  ثالثا

 

 (. 29الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه، ألحمد بوطامي )ص:   (1)
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 أصال:  الدعوة

 :  ذلك فمن مواضع، عدة   يف ظاهر  وهذا

  وسلم   عليه  اهلل   صلى   اهلل   رسول   بشفاعة   واإليمان":  قوله   الربهباري  عن   نقل  -1

  وله   إل   نبي   من  وما  جهنم،   من   ويخرجهم   الصراط،   وعلى   القيامة  يوم   الخاطئين  للمذنبين 

  شاء   من  على  كثير  تفضل  ذلك  بعد  وهلل  والصالحون،  والشهداء  الصديقون  وكذا  شفاعة،

 . "فحًما  وصاروا أحرقوا  بعدما النار  من  خروجه

  يشرتط   لم  ألنه  الربهباري؛  كفر  هل  أيضا  انظر":  بقوله  الكالم  هذا  على  داود  ابن  فعقب

  تفضيله  يف  ذكره   بل  ،واإلذن   المشيئة  بعده   فمن   وسلم   يه عل  اهلل  صلى   اهلل  رسول  شفاعة   يف

 .(1)"يكفر المشاقق المارق  هذا مذهب   على  نعمالشفاعة.  يف  يذكرها ولم جالله، جل

  لكالم   فهمه  ول   أئمتها،  كالم  ول  ،الدعوة   لحقيقة  أصال   رهتصو    عدم  على  يدل  وهذا

!  فيه؟  المشفوع  عن   ورضاه   للشافع   اهلل  إذن   شرط  اهلل  رحمه  الربهباري  نفى   فهل  الربهباري.

  أنه  بحجة  المخلوق    الربهباري  د عب    وهل  !المخلوق؟  من  الشفاعة  الربهباري  طلب  وهل

  من   إثباهتا   جعل  أو  الشفاعة  الدعوة  أئمة  من   أحد   نفى   وهل!  تعالى؟   اهلل   عند   له   يشفع 

  أصال؟! النزاع بمحل الكالم هذا عالقة  ماو ! الشرك؟

  بقول   قاطبة  األمة   تكفير  على   يستدل  كونه  ذلك  من   وأعجب":  قوله  ذلك  ومن  -2

  ألنه الوسائط؛  أعظم   من نفسه  يجعل  وهو  وسائط.  اهلل وبين  بينه  جعل  أو : الدين تقي  الشيخ 

 . (2)"استنابه  من  يدي  أو  يديه على إل إسالم ألحد   يتم ل

  إلى   التوبة  يجعل  الوهاب  عبد  ابن  أن  العجب  ومن":  نفسه  الموضع  يف   قوله  ومثله

  إسالم   ألحد   يصح  ل :  قوله  وينسى   التقليد.   يجوز  ل :  ويقول   المكفرات،   أعظم   من   الشيخ 

   "أقوالي  كل يف  لي  ومقلًدا يدي، على تائًبا إل
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  العلماء   كالم  فهم   وسوء   الجهل  من  كذلك   ففيه   والفرتاء،  الكذب  من   فيه  ما   مع   وهذا

  حق يف  يجوز وما  تعالى،  هلل  إل تكون  ل   التي  العبادة   بين يفرق ل  فإنه عليهم؛   يرد من   وكالم

  اهلل   دون   من  عبادهتا   نفي   يف   هو   الشركية   الوسائط  نفي   يف  اإلسالم   شيخ   فكالم   المخلوق. 

   تعالى.  اهلل على الخلق   دللة نفي ل تعالى، 

  وخلقه   اهلل  بين   واسطة  طريقتهم   على  اهلل  إلى   يدعون   ممن  وأتباعهم  والرسل   فاألنبياء 

  أهنم   بزعم  تعالى؛  اهلل  دون  من  عبادهتم  يف  ول  اهلل  إلى  هبم  التقرب  يف  ل  فقط،  شرعه  إبالغ  يف

   القرآن.  عنهم  حكاها التي المشركين حجة  هي كما اهلل، إلى  عابدهم يقربون

  يفهم   لم  داود  ابن  ولكن  وطالهبا،  الدعوة  أئمة  عند  ومعروف  ا،جد    ظاهر  الفرق  وهذا

  عن   اإلعراض على  الجاهلية   عصبية احتملتهم  ممن   الدعوة عن أعرض من   كغالب  كالمهم

   مجيئه. بعد والهدى الحق

  على   القيم  ابن":  قال  وأنه   فيروز  ابن  األكرب   شيخهم   عن   حكاه  ما   ذلك  ومن  -3

:  يقولون   وهم  مغيًثا،  فجعله  ،اللهفان(  )إغاثة  كتابه  سمى  ألنه  الكافرين؛  أعظم  من  طريقتهم

  مغيًثا   كتابه  جعل  من  فكيف  كفر،  للملهوفين  مغيًثا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  جعل  من

 . (1) "للملهوفين؟!

  قضايا   ألهم   فهمهم  هذا   كان  وإذا  دونه؟!  بمن  فكيف   فيروز،  ابن   فهم   هذا   كان  وإذا

  حولها،   والجدل  فيها،  والتصنيف  لها،  والستدلل  ، بياهنا  يكثر  التي  ومسائلها  الدعوة

 ! ذلك؟ من  أدق هو لما  فهمهم فكيف 

  أهل   عن  للنقول   التحريف  كثرة  داود:  ابن  كالم  رد    توجب  التي  األسباب   من:  رابعا

 العلم:

  يظنه   الذي  كالمهما  ينقل   فإنه  الشيخين،   عن   النقل  عند  ةخاص    ، كثيًرا  هذا  صنع   وقد

 الفاسدة.  وبدعتهم هواه  يخالف ما  أو  مقصودهم، يبين ما منه يحذف ثم  يقول،  لما  مؤيًدا
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  موقف   على  الكالم  عند  ذلك   من  أخرى  أمثلة  سأذكر  ألين  ؛فقط   مثالين  وسأضرب

  ولكن  مستقل.   جزء يف  الدعوة لمنهج كالمهما  مطابقة ومدى  القيم   وابن تيمية  ابن  الشيخين

 داود:  ابن  ينقل بما  الثقة عدم بيان  هنا غرضي

  لك   قال  إذا":  ( الشبهات  كشف)  يف  قوله  الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  عن  نقل  -1

ي اء    إ ن    أ ل  }  :المشركين   بعض
   أ ْول 

 
ْوف    ل    اهلل ل ْيه مْ   خ  ل    ع  مْ   و  ن ون    ه    وأن   [62  ]يونس:  {ي ْحز 

  وسلم   عليه   اهلل   صلى   للنبي   كالما   ذكر  أو  اهلل،   عند   جاه  لهم   األنبياء  أن  أو   حق،   الشفاعة

  إن  بقولك:  فجاوبه   ،ذكره  الذي  الكالم  معنى  تفهم  ل  وأنت  ،باطله  من  شيء  على  به  يستدل

  جواب   وهذا  المتشابه.  ويتبعون  المحكم  يرتكون  زيغ  قلوهبم  يف  الذين  أن  كتابه  يف  ذكر  اهلل

  جواب   عنده   وهذا   التجديد،   عي يد    رجل  من   فواعجًبا ":  بقوله  عيشن    ذهب   ثم   . "سديد   جيد 

 .(1) "..!.سديد

  وإل  الشيخ، كتب انتشار  وعدم  حينها،   الكتب  ةقل   على  د يعتم   كان داود ابن  أن   والظاهر

  يف  ذكر   اهلل  إن  بقولك:  فجاوبه ":  وهو  المقصود   يتم  به   الذي   الشيخ  جواب   يكمل   لم   فإنه

  اهلل   أن  من  لك  ذكرته  وما  المتشابه،  ويتبعون  المحكم  يرتكون  زيغ  قلوهبم  يف  الذين  أن  كتابه

  واألولياء   واألنبياء  المالئكة   على   بتعلقهم  كفرهم  وأن   بالربوبية   ونيقر    المشركين  أن  ذكر

ء  }  : قولهم  مع ل  ؤ  ن ا  ه  اؤ  ع  ف  نْد    ش     ع 
 
  أن   أحد   يقدر  ل   ن بي    م محك    أمر  هذا   [18  ]يونس:  {اهلل

  ل   وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  كالم  أو  القرآن   من  -المشرك  أيها-  لي  ذكرت  وما  معناه.  ريغي  

  ل   وسلم   عليه  اهلل   صلى   النبي   كالم  وأن  يتناقض،   ل   اهلل  كالم  أن  أقطع  ولكن   معناه،   أعرف

  ؛ به  تستهن  فال  ،اهلل  وفقه  من   إل   يفهمه  ل   ولكن  سديد،  جيد   جواب  وهذا  اهلل.  كالم  يخالف

ا }  تعالى: قال  كما  فإنه م  ا و  اه  ل ق  ين   إ ل   ي 
ذ  وا ال  ب ر  ا  ص  م  ا و  اه  ل ق  و إ ل    ي  ظ   ذ  ظ يم   ح   . (2){"ع 

  للخلق،  ع والتصن   الرياء،  فكيسير  األصغر   الشرك  وأما ":  قوله  القيم   ابن   عن  نقل  -2

  وبك،  باهلل  وأنا  ومنك،  اهلل  من  وهذا  وشئت،  اهلل  شاء  ما:  الرجل  وقول  اهلل،  بغير  والحلف

 

 (. 156)ص:   والرعود  الصواعق  (1)
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 وطلب  كذا،  يكن  لم  وأنت  اهلل  ولول  وعليك،  اهلل  على  لمتوك    وأنا   وأنت،  اهلل  إل  لي  وما

  على   والتوكل  اهلل،  غير  من  والخوف  إليهم،  والتوجه  هبم،  والستغاثة  الموتى،   من  الحوائج

  ولو   ا،جد    واسع  باب  وهذا  -:قال   أن  إلى-  ...للشيخ  والتوبة  اهلل،  لغير  والعمل  اهلل،  غير

  القيم   ابن  عن  نقل  ثم.  "المقصود  من  لخرجنا  الباب   هذا  يف  األصغر  الشرك  نواعأ  عنا تتب  

 .(1) "اهلل  لغير النذر األصغر الشرك  أنواع ومن":  قوله  اللهفان(  )إغاثة يف أيضا

  الموتى   من  الحوائج  طلب  أدخل  إذ  الخلق؛  على  التلبيس  بغرض  وتدليس    كذب   وهذا

  من   الحوائج  طلب  وصف  القيم  ابن  كالم  يف  بل  الكالم،  يف  ذلك  وليس  األصغر،  الشرك  يف

   العالم.  شرك  أصل بأنه  الموتى

  فكيسير   األصغر  الشرك   وأما   :فصل":  أصله   هذا   (المدارج)   يف   القيم  ابن   عن   والنقل 

  أنه   وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  ثبت  كما  اهلل،  بغير  والحلف  للخلق،  والتصنع  الرياء،

  من  وهذا  وشئت،  اهلل  شاء  ما  للرجل:  الرجل  وقول  ،أشرك«   فقد  اهلل  بغير  حلف  »من  :قال

  أنت   ولول   وعليك،   اهلل  على  لمتوك    وأنا  وأنت،  اهلل  إل  لي  وما  وبك،   باهلل  ناوأ  ومنك،  اهلل

  النبي   عن  وصح  ومقصده،  قائله  بحسب  أكرب،  شركا  هذا  يكون  وقد  وكذا،  كذا  يكن  لم

  ما   قل:  !ندا؟  هلل  نيأجعلت  »  شئت:  وما  اهلل  شاء  ما  له  قال  لرجل  قال  أنه   وسلم  عليه  اهلل  صلى

 األلفاظ.   من غيره من   أخف   اللفظ وهذا  وحده«  اهلل  شاء

  له،   والمسجود  الساجد  من  شرك  فإنه   للشيخ،   المريد   سجود  :الشرك   أنواع   ومن

  احرتاما  الشيخ  امقد    الرأس  وضع  هو  وإنما  بسجود،  هذا  ليس  يقولون:  أهنم  والعجب

  لمن   الرأس  وضع   السجود  فحقيقة  سميتموه،  ما  سميتموه  ولو  لهؤلء:  فيقال   ا،وتواضعً 

  الرأس   وضع  كله  وللحجر،  وللنجم،  وللشمس،  للصنم،  السجود  وكذلك  له،  سجدي  

 قدامه... 

  كالصالة،   هلل،   إل   تكون  ل  التوبة  فإن   عظيم،   شرك   فإهنا   للشيخ،   التوبة   :أنواعه   ومن 
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 اهلل.  حق خالص  فهي والنسك، والحج، والصيام، 

 والصيام.  كالسجود هلل،  إل   تنبغي ل  عبادة  فالتوبة

  من   كان  فإذا   اهلل،  بغير  الحلف  من  أعظم   وهو  شرك،   فإنه  اهلل،  لغير  النذر  أنواعه:  ومن

 ! اهلل؟  لغير نذر بمن فكيف   ،أشرك  فقد اهلل  بغير حلف

  واإلنابة   اهلل،  لغير  والعمل  اهلل،  غير  على  والتوكل  اهلل،  غير  من  الخوف  أنواعه:  ومن

  والغنية أعطى،  ما   على غيره وحمد  غيره،  عند  من الرزق  وابتغاء  اهلل،  لغير  والذل  والخضوع

  وإضافة   القدر،  به  يجر  ولم   يقسمه،   لم  ما  على  والسخط  والذم  سبحانه،   حمده  عن  بذلك

 يشاؤه. ل  ما  الكون يف يكون أن   واعتقاد غيره،   إلى هم  نع  

  أصل   وهذاإليهم،    والتوجه  بهم،  واالستغاثة  الموتى،  من  الحوائج  طلب  :أنواعه  ومن

  عمن  فضال  ا،نفعً   ول  ا ضر    لنفسه  يملك  ل  وهو   عمله،   انقطع  قد  الميت  فإن   ،العالم   شرك 

 .(1) ".. فيها. اهلل إلى   له  يشفع  أن  سأله  أو حاجته، قضاء وسأله  به استغاث 

  أقرب  كالمه   ليجعل  مقصوده،   يناقض   ما   القيم   ابن   كالم  يف  أدخل   كيف   فانظر

 لكالمهم. 

  أم   وأمانته،  ه بنقل    ق يوث    والمحفوظ   المكتوب   العلم  أهل  كالم  ر يزو    الذي   هذا   مثل   فهل

  هباء  كالمه  ذهب   وقد  عنها؟!  والصد  الدعوة   تشويه  يف  شاركوا   ممن   زور  شاهد    كان   أنه

  ، كلها  األرض  بقاع  يف  أكلها   وآتت  ،الدعوة  يف   تعالى  اهلل  وبارك  تعالى،  اهلل  بفضل  منثوًرا 

ا أ م  ب د  ٱ  ﴿ف  ب   لز  ي ذه  اء  ف  ف  ا  ج  أ م  ا  و  ع    م  ث   لن اس  ٱ ي نف  ي مك  ﴾ٱ ف ي ف   .[17  ]الرعد: أل رض 

 

 ( باختصار يسير. 353/ 1مدارج السالكين )  (1)


