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أعمالن$$ا ، م$ن يھ$ده � ف$$2 مض$ل ل$$ه ،  س$يئاتش$رور أنفس$نا وم$$ن 
إ7 � وح$ده 7 ش$ريك  إل$هن 7 ومن يضلل ف2 ھادي له ، وأشھد أ
   هـله ، وأشھد أن محمدا عبده ورسول
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  أما بعد ..
فھذه رس$الة لطيف$ة مختص$رة ، ت$نقض تل$ك ال$دعاوى المث$ارة 

رحمه � تعالى  –ول انتماء شيخ ا�س2م محمد بن عبد الوھاب ح
وحاجب$$$$ة فخوخ$$$$ا  ، لغ$$$$رض الطع$$$$ن ف$$$$ي دعوت$$$$ه ا�ص$$$$2حية –

أوقدت جذوتھا طائفة ممن يش$نأ التوحي$د ويمق$ت  ، ومصالي بشرية
، وتب$ين مزاي$ا الجھ$$ات ص$لت نارھ$ا مس$اكين 7 تميي$ز لھ$م ، أھل$ه 

وان الرس$الة : (نق$ض م$ن عل$مي إليھا الشيخ ، وھذا ظ$اھر التي ينت
  الدعاوى الكيدية حول انتماء ا�مام لطعن الدعوة التجديدية) .

لكن قبل الشروع فيما يتعلق بانتمائه ، أذكر أيامه ق$ائ2 : لق$د 
عاش$$ت  نج$$د ، ب$$ل الجزي$$رة العربي$$ة ، والع$$الم ا�س$$2مي أجم$$ع ، 
 ردح$$ا م$$ن ال$$زمن حاض$$رتھا وباديتھ$$ا ، انحراف$$ا ع$$ن ج$$ادة التوحي$$د
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. بسبب انفراج زاوية عصر اليقظ$ة العلمي$ة وعص$ر الغف$وة والتي$ه 
ير في جاھلية جھ2ء وھمجية عمياء يعيشون في مستنقع آسن والكث

عص$$فت بھ$$م ري$$اح الجھ$$ل والھ$$وى. ج$$ن ي$$ل (حف$$رة) الم$$اء اPجِ ووَ 
فتنكب$$$وا الص$$$راط المس$$$تقيم ص$$$راط ال$$$ذين أنع$$$م � عل$$$يھم ، إل$$$ى 

  ين .صراط المغضوب عليھم أو الضال
لقد فشا الشرك ، وانتشرت البدع ، وظھر الفسق ، وض$يعت 

ات . لقد آل الشرك كثير من الواجبات ، وانتھكت كثير من المحرم
  دركاته : بأھله إلى أسوإ
  أشركوا في الشدة والرخاء . -
 قصدوا بعض الفساق . -
  جعلوا لRولياء حظا من الربوبية وا?لوھية .  -

لم ا�س$2مي . حت$ى ع$اد لقد عش$عش الش$رك ف$ي أرج$اء الع$ا
ا�س$$2م غريب$$ا كم$$ا ب$$دأ . وتح$$ول ذل$$ك المجتم$$ع إل$$ى الحض$$يض ؛ 

العقائ$$د الفاس$$دة المنحرف$$ة ع$$ن دي$$ن  ذل$$ك الرك$$ام الھائ$$ل م$$نبس$$بب 
الرس$$$ل ، والت$$$ي ي$$$دين بھ$$$ا طوائ$$$ف المفت$$$ونين بالش$$$رك والب$$$دع 

  والشھوات 
قوما يدينون دينا ما سمعت به        عن الرسول و7 جاءت 

  لكتببه ا
وم$$ع ھ$$ذه الموج$$ة الجاھلي$$ة العرم$$ة ، والغيب$$ة ع$$ن كثي$$ر م$$ن 
تعاليم الدين ، 7 تزال نجد ، والجزيرة العربية ، والعالم ا�س$2مي 

�لھ$$$ي المعظم$$$ين تحتض$$$ن الموح$$$دين المتمس$$$كين بتع$$$اليم ال$$$دين ا
نش$$اطھم ال$$دعوي ش$$به و ه 7 ح$$ول لھ$$م و7 ق$$وةلش$$عائره . إ7 أن$$

  . ضغوط متنوعةبسبب  مشلول
وكانت ب2د نجد كغيرھ$ا م$ن بل$دان الع$الم ا�س$2مي ، يوج$د 
بھ$$ا مظ$$اھر الش$$رك والب$$دع ، وخاص$$ة عن$$د البادي$$ة . ويص$$ور لن$$ا 
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رحمه �  –ھـ)  1182الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت : 
ذل$$ك الواق$$ع الم$$ؤلم ف$$ي قص$$يدته المش$$ھورة الطويل$$ة نح$$وا م$$ن  –

  سبعين بيتا ، قال فيھا :
  ا معن$$$ى س$$$واع ومثل$$$هأع$$$ادوا بھ$$$

  وق$$$د ھتف$$$وا عن$$$د الش$$$دائد باس$$$مھا
  وكم نحروا ف$ي س$وحھا م$ن نحي$رة
 وكـــم طائف حــول القبــور مقب2      

  يغ$$$$وث وود ب$$$$ئس ذل$$$$ك م$$$$ن ود
كم$$$$ا يھت$$$$ف المض$$$$طر بالص$$$$مد 

  ردــالف
  أھل$$ت لغي$$ر � جھ$$را عل$$ى عم$$د

  ويستـــــلم ا?ركان منھـن بـاليـــد
نوره ، ويعلي كلمته ، ويكون ال$دين كل$ه ويأبى � إ7 أن يتم 

وفي ھذه ا?ثناء ، فج$أة وج$دت نج$د نفس$ھا  –سبحانه وتعالى  –له 
داخل منعطف سلوكي حاسم ، وانق2ب ديني ش$امل لش$ؤون الحي$اة 
وكأنه يعلن مي2دا جديدا لنجد ، وقدوم صبح ج2 لي2 بھيما وغبش$ا 

  تھم .. فاستيقظوا من رقدتھم  وتنبھوا من غفلمظلما 
ق$دس �  –لقد قيض � شيخ ا�س2م محمد بن عبد الوھاب 

ف$$$ي الق$$$رن الث$$$اني عش$$$ر م$$$ن ھج$$$رة  –روح$$$ه ون$$$ور ض$$$ريحه 
ليج$دد ?ھ$ل نج$د ، ولغي$رھم دي$نھم دي$ن إب$راھيم  ـ$ � ـالمصطفى 

الش$$$ريعة  ـ$$ � ـعلي$$ه الس$$2م المل$$ة الحنيفي$$ة ، وش$$ريعة محم$$$د 
دعة ، وسد فُْرَضة [ثلمة] فغاض [قل ونضب] نبع الب  1)(ا�س2مية.

نھرھا ، وجاءت دعوته كالسيل الع$رم دك$ت معاق$ل الش$رك فع$ادت 
  حميل السيل .

لق$$د لقي$$ت دع$$وة الش$$يخ ف$$ي نج$$د مناخ$$ا م2ئم$$ا ، فمن$$ذ س$$مع 
س$$كان نج$$د بال$$دعوة التجديدي$$ة ورأوھ$$ا ترف$$ع راي$$ة التوحي$$د عالي$$ة 

                                                 
وبعد دعوته ما كتب$ه  –رحمه �  –يراجع في حال نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوھاب   (1)

ھ$$ـ) ، ومحم$$د ب$$ن عم$$ر الف$$اخري (ت : 1225ك$$ل م$$ن : حس$$ين ب$$ن أب$$ي بك$$ر ب$$ن غن$$ام (ت : 
ھ$ـ) ف$ي ت$واريخھم حي$ث اس$توعبوا أخب$ار 1367ن بن أحمد ب$ن بش$ر   (ت : ھـ) وعثما1277

  نجد ووصفوا حال أھلھا وصفا مطو7 .
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 استبش$$ر الكثي$$ر ببوادرھ$$ا وتھلل$$ت وج$$وھھم فرح$$ا وس$$رورا بھ$$ا ،
ورحب$$$وا بھ$$$ا ترحي$$$ب الخلي$$$ل بخليل$$$ه واحتض$$$نوھا احتض$$$ان ا?م 
$َي ا?ب 7بن$ه . ك$ان الكثي$ر م$نھم يعيش$ون ف$ي  لولدھا ، وتبنوھا تبن[
  حظيرة أصول التوحيد ودعائمه العظام غير أنھم 7 يشكلون قوة .  
وبعد أن كانت شمس التوحيد ضعيفة ونبتته مصفرة ؛ بس$بب 

ضوؤھا ، حتى ع$م  ه من جديد وقويالجھل والھوى ، أَش̂عت شمس
وم$$ا حولھ$$ا . ورجع$$ت الحي$$اة إل$$ى تل$$ك النبت$$ة  نورھ$$ا أرج$$اء نج$$د

الطيبة فاخضرت وأزھرت  وانتعشت نجد وكأنما ولدت م$ن جدي$د 
. ب$$ل إن نج$$دا أنج$$دت ب$$دعوة الش$$يخ وقف$$زت قف$$زة ميمون$$ة ؛ حي$$ث 

أع$$اد لھ$$ا م$$ا انطم$$س م$$ن مع$$الم التوحي$$د وم$$ذھب الس$$لف الص$$الح  
مسيرة التاريخ إلى أصولھا ، وأعلى منار ا�س2م ، وسادت وأعاد 

الملة ا�براھيمية والشريعة المحمدية . وانقشعت غمامة ا7نح$راف 
، فع$$ادت نج$$د ب$$ه إل$$ى مركزيتھ$$ا مخص$$بة وانحس$$ر ظ$$2م الجھ$$ل 

مريع$$$ة ، ورجع$$$ت الھوي$$$ة الحنيفي$$$ة إل$$$ى س$$$كانھا ، وم$$$ا ذل$$$ك إ7 
أن  -تع$الى  –زم وس$أل � استجابة لدعوت$ه . فق$د (وق$ف ف$ي الملت$

فتحقق$ت  1)(يظھر ھذا الدين بدعوته ، وأن يرزقه القبول من الناس)
أمنيت$$ه وأص$$بح ركن$$ا ف$$ي ا�ص$$2ح ، وص$$دق علي$$ه ق$$ول الص$$ادق 

: (إن � يبع$ث لھ$ذه ا?م$ة عل$ى رأس ك$ل مائ$ة ـ$ � ـ المص$دوق 
   )2(سنة من يجدد لھا دينھا).

                                                 
  .11عبد الرحمن آل الشيخ : المطلب الحميد ، المقامات ص  (1)
  حسن :حسن :حسن :حسن : ) (2

 1/114) واب$$$ن ع$$$دي ف$$$ي الكام$$$ل 6523) والطبران$$$ي ف$$$ي ا?وس$$$ط (4291رواه أب$$$و داود (
) والبيھق$$ي ف$$ي المعرف$$ة 364وأب$$و عم$$رو ال$$داني ف$$ي الف$$تن ( 4/522ك والح$$اكم ف$$ي المس$$تدر

والھ$روي ف$ي ذم الك$2م  62-2/61والخطيب في تاريخ بغ$داد   1/55) ومناقب الشافعي 422(
) واب$$ن حج$$ر ف$$ي التأس$$يس 11385) والحس$$ن ب$$ن س$$فيان ف$$ي مس$$نده (ع$$ون المعب$$ود : 1107(
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ي$اء م$ا ان$درس م$ن العم$ل قال العلقمي في معنى التجديد : إح
   )1(بالكتاب والسنة ، وا?مر بمقتضاھما .

لقد غبطت نجد بدعوة الشيخ محم$د ب$ن عب$د الوھ$اب ؛ حي$ث 
ف$تح ب$ه أعين$ا ھدى � به من الض$2لة ، وبص$ر ب$ه م$ن العم$ى ، و

  عمي$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا ، وآذان$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا ص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ما 
في زمن كثرت فيه المحدثات ، وغلب فيه الھوى ، واستأسدت في$ه 

  غاض العلم ، وفاض الجھل . و ات الشھو
ا�قليم حتى ضرب لقد جھد ا�مام في دعوة أھل ذلك 

وأخذت السلفية معناھا الصحيح ومدلولھا السليم ،  ا�س2م بجرانه 

                                                                                                                            
يوب ، ع$ن ش$راحيل ب$ن يزي$د المع$افري، كلھم من طريق ابن وھب ، عن سعيد بن أبي أ 46ص

  به . ـ فيما أعلم ، عن رسول � ـ  –رضي � عنه  –عن أبي علقمة ، عن أبي ھريرة 
  عند الحاكم والھروي (شرحبيل) وتحرف عند الطبراني (أبو طلحة بدل أبي علقمة) 

  د ، تفرد به ابن وھب .إ7 بھذا ا�سنا ـ قال الطبراني : 7 يروى ھذا الحديث عن رسول � ـ 
  وقال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن شريح ا�سكندراني لم يجز به شراحيل .

أنه  –) : سعيد الذي رفعه أولى بالقبول ?مرين : أحدھما 238قال السخاوي (المقاصد الحسنة : 
  لم يختلف في توثيقه بخ2ف عبد الرحمن فقد قال فيه ابن سعد : إنه منكر الحديث .

           أن معه زيادة علم على من قطعه . –والثاني 
  =  

قال المنذري : الراوي لم يجزم برفعه . انتھى . قل$ت : نع$م لك$ن  11/397وفي عون المعبود = 
و�  ، إنما ھو من شأن النبوة ، فتعين كونه مرفوعا إلى النب$ي مثل ذلك 7 يقال من قبل الرأي 

  أھـ . .أعلم 
) : وقوله فيما أعلم ليس بشك ف$ي وص$له ؛ ب$ل ق$د جع$ل 238صد الحسنة : وقال السخاوي (المقا

  وصله معلوما له  وقد اعتمد ا?ئمة ھذا الحديث . أھـ .
: س$كت عن$ه المن$ذري ... وق$ال العلقم$ي ف$ي ش$رح  11/396والحديث ، ق$ال ف$ي ع$ون المعب$ود 

ن$ص عل$ى ص$حته م$ن الجامع الصغير قال شيخنا : اتفق الحفاظ على أنه حديث ص$حيح ، ومم$ن 
المتأخرين : أبو الفضل العراقي وابن حجر، ومن المتقدمين : الحاكم في المستدرك والبيھق$ي ف$ي 

  المدخل . انتھى . 
) وذكره الشيخ مقبل في 599) وا?لباني (الصحيحة : 345وصححه الصفدي (النوافح العطرة : 

شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن ب$از  ) وجود إسناده525كتابه الصحيح المسند من د7ئل النبوة (ص
. �  رحمه 

  .11/386أبو الطيب : عون المعبود  ) (1
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، ت$$2م نج$$د أن تعت$$ز بعبقريھ$$ا وريحانتھ$$ا ، وق$$د  أبع$$د ذل$$ك
نھض بھا نھضة دينية ومدنية معا ؟! قال الشيخ حسين بن أبي بكر 

  بن غنام :
  

 رفعــعي تـھا با?لمـق لـوح ارھاـول افتخـد ذيـتجر به نج
لقد أصبحت نجد ببركة دعوة الشيخ حج$راً خش$ناً ، تحطم$ت 

الطغي$$ان ، فك$$ان بح$$ق علي$$ه جي$$وش الش$$يطان ، ورؤوس الكف$$ر و
  مجددا .
وق$$د ش$$ھد ل$$ه بتجدي$$د ا�س$$2م ف$$ي نج$$د وم$$ا حولھ$$ا ، فح$$ول  

العلم$$اء وكب$$ار ا?ذكي$$اء ، م$$ن مختل$$ف أقط$$ار ا?رض م$$ن الع$$رب 
ول$و7 خش$ية ا�طال$ة لس$قت  –والعجم ، داخ$ل الجزي$رة وخارجھ$ا 

ويكفي من الق2دة ما أحاط بالعنق . ق$ال الش$يخ محم$د ب$ن  –الكثير 
  لحفظي من علماء عسير :أحمد ا

  وبع$$$$$$$$$ث � لن$$$$$$$$$ا مج$$$$$$$$$ددا
د ـدى محم$$$$$$$$$ـخ الھ$$$$$$$$$ـشي$$$$$$$$$
 ديـالمحم

  من أرض نجد عالم$ا مجتھ$دا
 ديــري ا?حمـلي ا?ثـالحنب

  وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني :
يعي$د لن$ا الش$رع الش$ريف بم$ا  ــهـوقد جاءت ا?خبار عنه بأن

 يبدي
 –ھ$$ـ) 1255:  وق$$ال الش$$يخ محم$$د ب$$ن عل$$ي الش$$وكاني (ت

 �  في مرثيته للشيخ محمد :  –رحمه 
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  لق$$$د أش$$$رقت نج$$$د بن$$$ور ض$$$يائه
 هــائم في زمانـو إ7 قـا ھــفم

  وق$$$$ام مقام$$$$ات الھ$$$$دى بال$$$$د7ئل
 ــلــام نبي في إمــاتة باطـمق

  وقال الشيخ حسين بن غنام في مدح الشيخ محمد :
ال$$دين وانخف$$ض ام من$$ار ـفق$$    2م بعد اندثاره  ـدد ا�سـلقد ج

 ا7شر
    

وق$$ال محم$$د رش$$يد رض$$ا : ل$$م يخ$$ل ق$$رن م$$ن الق$$رون الت$$ي 
ھ$ا كثرت فيھا البدع من علماء ربانيين يجددون لھ$ذه ا?م$ة أم$ر دين

وعدول ينف$ون عن$ه تحري$ف الغ$الين  بالدعوة والتعليم وحسن القدوة
، وانتح$$ال المبطل$$ين ، وتأوي$$ل الج$$اھلين ، كم$$ا ورد ف$$ي الح$$ديث ، 

الشيخ محمد بن عب$د الوھ$اب النج$دي م$ن ھ$ؤ7ء الع$دول  ولقد كان
المجددين ، قام يدعو إلى تجريد التوحيد وإخ2ص العبادة # وح$ده 

وت$رك  ـ$ � ـبما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله خاتم النبي$ين 
تعظ$$$يم الب$$$دع والمعاص$$$ي وإقام$$$ة ش$$$عائر ا�س$$$2م المتروك$$$ة ، و

اھض$$ته واض$$طھاده الق$$وى فنھ$$دت من حرمات$$ه المنتھك$$ة المنھوك$$ة
الث2ث : قوة الدول$ة والحك$ام ، وق$وة أنص$ارھا م$ن علم$اء النف$اق ، 

  1)(وقوة العوام الطغام .
وقال (لوثروب ستودارد ا?مريكي) ف$ي كتاب$ه حاض$ر الع$الم 
ا�س2مي المترجم إلى اللغة العربية بقلم ا?س$تاذ عج$اج ن$ويھض : 

أعظم مبلغ وم$ن الت$دلي  كان العالم ا�س2مي قد بلغ من التضعضع
وذكر ما انتشر في العالم ا�س$2مي م$ن  –وا7نحطاط أعمق دركة 

إل$ى أن ق$ال  -فساد ا?خ2ق وا7ستغراق في الشھوات والش$ركيات 
وھبط$وا مھبط$ا  فق$د ب$دل المس$لمون غي$ر المس$لمين : وعلى الجملة

بعي$$$د الق$$$رار ، فل$$$و ع$$$اد ص$$$احب الرس$$$الة إل$$$ى ا?رض ف$$$ي ذل$$$ك 
                                                 

  .27-26محمد رشيد : مقدمة التعريف بكتاب صيانة ا�نسان ص ) (1
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ى ما كان يدھى ا�س2م لغضب وأطلق اللعنة على من العصر ورأ
اس$$تحقھا م$$ن المس$$لمين كم$$ا يلع$$ن المرت$$دون وعب$$دة ا?ث$$ان . وفيم$$ا 
الع$$$الم ا�س$$$2مي مس$$$تغرق ف$$$ي ھجعت$$$ه وم$$$دلج ف$$$ي ظلمت$$$ه ، إذا 
بص$$وت ق$$د دوى م$$ن قل$$ب ص$$حراء ش$$به الجزي$$رة مھ$$د ا�س$$2م ، 

سواء الس$بيل يوقظ المؤمنين ويدعوھم إلى ا�ص2ح والرجوع إلى 
والصراط المستقيم . فكان الصارخ ھذا الص$وت إنم$ا ھ$و المص$لح 

  المشھور محمد بن عبد الوھاب . انتھى .
وبنح$$و م$$ا قال$$ه ھ$$ذا الكات$$ب الغرب$$ي قال$$ه الكثي$$ر م$$ن كت$$اب 
الغ$$رب كفيكت$$ور فين$$دي الس$$ويدي ، وك$$ارل ب$$رو كلم$$ان ا?لم$$اني 

  وغيرھم .
ح$ين  –رحم$ه �  –إن شيخ ا�س2م محمد بن عبد الوھ$اب 

ح$$از وس$$ام التجدي$$د وبل$$غ رتب$$ة المج$$دد ، ل$$م تك$$ن م$$ن قبي$$ل الح$$ظ 
ك$$ان آخ$$ذا با?س$$باب  -بع$$د توفي$$ق � وإنعام$$ه  -المج$$رد ، ولكن$$ه 

  الموصلة إلى ذلك ، والتي من أھمھا تربية نفسه تربية سامية .
لقد ربى الش$يخ نفس$ه عل$ى دروس تربوي$ة جب$ارة ، مس$تمدة  

نة ، جعلته دؤوبا ف$ي دعوت$ه ، وم$ن تل$ك ال$دروس من الكتاب والس
 –عل$$ى س$$بيل المث$$ال ، قول$$ه ف$$ي كتاب$$ه (ث2ث$$ة ا?ص$$ول) : اعل$$م 

 �  أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل :  -رحمك 
نبي$ه ومعرف$ة دي$ن ا?ولى : العل$م ؛ وھ$و معرف$ة � ومعرف$ة 

   .ا�س2م با?دلة
  الثانية : العمل به .

  ليه .الثالثة : الدعوة إ
  الرابعة : الصبر على ا?ذى فيه .

أن تجديد الدين إنما ھو بالنسبة  –فھمني � وإياك  –واعلم 
ن الذي إلى ا?مة التي طرأ عليھا ا7نحراف ، 7 بالنسبة للدي
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فدعوة الشيخ تجديدية بھذا ا7عتبار ،  شرعه � لعباده وأكمله 
يدة عصره ، و7 ليست ولفھي دعوة أثرية سلفية إص2حية  وإ7

تمخضت عن فكره ، و7 دعا إلى نفسه و7 إلى قوله ورأيه . ولم 
تكن له أطماع سياسية ، أو مادية ، و7 مصالح ذاتية بل يطمع في 

÷÷    ثواب � وأجره  ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ))))    yy yy““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô____ rr rr&&&&    āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))    ’’’’ nn nn???? tt ttãããã    «« ««!!!! $$ $$####    44 ] وأھدافه 29[ھود :  〉〉〉〉    44

÷÷    إرادته : وغاياته نبيلة ، فأقواله وأفعاله وكتبه ناطقة ب شريفة  ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ))))    

ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&&    āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))    yy yyxxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ MM MM}}}} $$ $$####    $$$$ tt ttΒΒΒΒ    àà ààMMMM ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####    44 ] يقول الشيخ محمد 88[ھود :     〉〉〉〉    44

  الحفظي مثنيا على دعوة الشيخ :
ولم يزل يدعو إلى دي$ن النب$ي         ل$يس إل$ى نف$س دع$ا أو 

  مذھب
  وقال الشيخ محمد الشوكاني : 

  أفيق$$وا أفيق$$وا إن$$ه ل$$يس داعي$$ا
 تيـة النـا لكتاب � والسـدع

  إل$$$ى دي$$$ن آب$$$اء ل$$$ه وقبائ$$$ل 
ير ـه النب$$$ي خ$$$ـأتان$$$ا بھ$$$ا ط$$$

 ائلـق
ولص$$دق قص$$د الش$$يخ ونزاھ$$ة إرادت$$ه ، ل$$م يؤس$$س ل$$ه حزب$$ا و7 

  مذھبا و7 طائفة
وھ$$$ذه نج$$$د بل$$$ده وحاض$$$نته ، 7 يوج$$$د بھ$$$ا طائف$$$ة تس$$$مى 
(الوھابية) و7 امتحن الشيخ و7 أتباع$ه الن$اس عل$ى لق$ب أو ش$عار 

عل$ى أي مل$ة ؟  -وإل$ى ھ$ذا الي$وم  –سئل أحدھم يعرفون به . وإذا 
 �أن$ا مس$لم متب$ع لكت$اب � وس$نة  ـ � ـأجاب : على ملة رسول 

ويتنادون بالمسلمين المؤمنين عب$اد � . فم$ن تس$مى  ـ � ـرسوله 
  عم$$$$$$$$$ل بمقتض$$$$$$$$$اه ، فھ$$$$$$$$$و م$$$$$$$$$نھم وأخ لھ$$$$$$$$$م با�س$$$$$$$$$2م و
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بيض أو أسود له مالھم وعليه ما عليھم ، عربيا كان أو أعجميا ، أ 
  ، يسكن نجد أم يسكن خارجھا .

 -ولق$$ب (الوھابي$$ة) إنم$$ا أطلق$$ه ح$$ذاق منجني$$ق الس$$ب والش$$تم 
أولئ$ك ال$ذين تبرم$وا ب$دعوة الش$يخ وض$اقوا بھ$ا   -س2ح المفلسين 

  ذرعا ؛ حيث سببت لھم قلقا وضجرا وأق̂ضت مضاجعھم .
أجل إنھا دعت الناس إلى ما جاءت به الرسل ا�لھية ،  

، بعد ما اندرست معالمھما ، وترك  السماويةت به الكتب ونزل
الرسل ؛ لذلك استثقلوھا ، فما كان  العمل بھما . وھم أعداء دين

    yyمن خفافيش البصائر إ7 أن يحتالوا كما احتال أس2فھم  yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx....    !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ    

’’’’ tt ttAAAA rr rr&&&&    tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####     ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%%     ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ    @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘    āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))    (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%    íí íí���� ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ yy yy™™™™    ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&    îî îîββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ øø øøgggg xx xxΧΧΧΧ    ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪    〈〈〈〈 

تنفيرا  لقب (الوھابية) على أتباع الشيخ ] فأطلقوا 52[الذاريات : 
   : ، قال أبو ذؤيب الھذليالتجديدية من دعوته 

وعيرھا الواشون أني أحبھا        تلك شكاة ظاھرعنك 
  عارھا

وفي الحقيقة 7 وجود لطائفة تدعى الوھابية بل ھي الغول 
  أو العنقاء . 

قطي$$ع الس$$ذج ، وف$$روا م$$ن دع$$وة الش$$يخ  ف$$أذن لھ$$ذه الحيل$$ة
فرارھم من ا?سد . ثم ھؤ7ء الھم$ج لف$رط جھلھ$م قالوھ$ا لhخ$رين 

  كما تقول الببغاء ، نسأل � لنا ولھم الھداية .
:  1)(أم$$ا أص$$حاب العق$$ول الناض$$جة فأج$$ابوا ع$$ن َب$$َواٍء واح$$د 

  (شنشنة عرفناھا من أخزم) . 

                                                 
  أي : جوابا واحدا .   (1)
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لص$$ابيء ، ويقول$$ون ق$$د ك$$ان المش$$ركون ينب$$زون م$$ن أس$$لم با
وأص$حابه : ھ$ؤ7ء الص$ابئون ، وك$ان أب$و جھ$ل يتب$ع  ـ$ � ـللنبي 

 �ي الموس$م وھ$و ي$دعو الن$اس إل$ى أن يمنع$وه ، ـف$ ـ$ � ـرسول 
فيقول : 7 تطيعوا ھذا الصابيء . فالعاقل 7 يمنعه من الدخول ف$ي 
دي$$$ن ا�س$$$2م أن يطل$$$ق علي$$$ه الش$$$انئون ص$$$ابئا ، و7 يمنع$$$ه م$$$ن 

بالتوحي$د ال$ذي ج$اءت ب$ه الرس$ل أن يطل$ق علي$ه الحاق$دون التمسك 
  حيث قال :  –رحمه �  –وھابيا . و# در ا�مام الشافعي 
ي$$$ا راكب$$$ا ق$$$ف بالمحص$$$ب م$$$ن 
  من$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ى

 مدــب آل محـإن كان رفضا ح

واھت$$$$$$$$$ف بجان$$$$$$$$$ب خيفھ$$$$$$$$$ا 
  والناھض$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ي

 يـ2ن أني رافضـھد الثقـليشـف
وعش$اقه ، ول$ن نتخل$ى عن$ه نعم ليشھد الثق2ن أننا من أھل التوحيد 

و7 عن أھله مھما كلفنا ذلك ، ومھم$ا نبزن$ا ب$ه الن$ابزون حت$ى يل$ج 
  الجمل في سم الخياط .

ولتزحزح أُحد عن مكانه بنفخ ا?فاعي ، أقرب من تزحزحنا 
ع$$$ن التوحي$$$د بش$$$بھاتكم بع$$$ون � تع$$$الى ، فموت$$$وا بغ$$$يظكم أيھ$$$ا 

  المتحايلون 
م$$2 عم$$ران ب$$ن رض$$وان  ومم$$ا قال$$ه الش$$يخ الفاض$$ل المحق$$ق

  صاحب لنجة:
إن كان تابع أحمد متوھبا               فأنا المقر بأنني 

  وھابي
في الصد عن  ،ثم 7 ننسى الدور الذي لعبه رؤساء الض2لة 

دعوة الشيخ ا�ص2حية ومحاولة خنقھا والقضاء عليھ$ا ف$ي مھ$دھا 
ذل$$ك ، ؛ خوف$$ا م$$ن زوال مناص$$بھم القائم$$ة عل$$ى الباط$$ل وا7بت$$زاز 

  فيا # كم قتيل لھم ؟  :، 7ستخفاف الدور المغلف بألوان ا
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إلى د̂يان يوم الدين نمضي           وعند � تجتمع 
  الخصوم

وھو واحد من ألوف رجعوا بع$دما  -يقول محمد رشيد رضا 
قال : كنا نس$مع ف$ي ص$غرنا أخب$ار الوھابي$ة المس$تمدة م$ن  -تبينوا 

مثاله فنصدقھا بالتبع لمشايخنا وآبائنا ، رسالة دح2ن ھذا ورسائل أ
ونص$$دق أن الدول$$ة العثماني$$ة ھ$$ي حامي$$ة ال$$دين و?جل$$ه ح$$اربتھم 
وخضدت شوكتھم ، وأنا لم أعلم بحقيقة ھذه الطائفة إ7 بعد الھجرة 
إل$ى مص$ر وا7ط$2ع عل$ى ت$اريخ الجبرت$ي وت$اريخ ا7ستقص$ا ف$$ي 

ين ك$انوا عل$ى أخبار الغ$رب ا?قص$ى ، فعلم$ت منھم$ا أنھ$م ھ$م ال$ذ
ھداي$$ة ا�س$$2م دون مق$$اتليھم ، وأك$$ده ا7جتم$$اع ب$$المطلعين عل$$ى 
التاريخ من أھلھا و7 سيما تواريخ ا7فرنج الذين بحث$وا ع$ن حقيق$ة 
ا?م$$ر فعلموھ$$ا وص$$رحوا أن ھ$$ؤ7ء الن$$اس أرادوا تجدي$$د ا�س$$2م 
وإعادته إلى م$ا ك$ان علي$ه ف$ي الص$در ا?ول ، وإذا لتج$دد مج$ده ، 

ليه قوته وحضارته ، وأن الدولة العثمانية م$ا ح$اربتھم إ7 وعادت إ
خوفا م$ن تجدي$د مل$ك الع$رب ، وإع$ادة الخ2ف$ة ا�س$2مية س$يرتھا 

 )1(ا?ولى .
رض$ي � عن$ه  –الدين بأبي بك$ر الص$ديق ھذا �  أيد(ولقد 

وبأحم$د ب$ن تيمي$ة ي$وم ) يوم ال$ردة وبأحم$د ب$ن حنب$ل ي$وم المحن$ة -
ب$ن عب$د الوھ$اب ي$وم الفتن$ة ، وم$ن ل$م تق$ر عين$ه البدعة ، وبمحمد 

  بھؤ7ء ف2 قرت عينه . 
ويجدر بنا وقد أشدنا ببدء الدعوة ا�ص2حية الشيخ محمد بن 

أمير الدرعية محمد بن سعود (ت  )2(عبد الوھاب ، أن نشيد بثنيانھا

                                                 
  .38محمد رشيد : مقدمة التعريف بكتاب صيانة ا�نسان ص  (1)
  . والثنيان : الذي يليه في السؤدد . البدء : السيد ا?ول في السيادة  (2)
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بنص$$رة ناھي$$ك م$$ن أمي$$ر ! اس$$تأحد  –رحم$$ه �  - ھ$$ـ) 1179: 
  وأحد المحمدين المجددين لمعالم التوحيد . اثنين ا�مام ، فكان ثاني

ة ؛ حيث تعاھدا عل$ى نش$ر كان ا?زھران وجھين لعملة واحد
وص$$برا عل$$ى مخالف$$ة م$$ن خ$$الفھم ، وإي$$ذاء م$$ن آذاھ$$م ،  التوحي$$د 

وعداوة كل م$ن ع$ادى ھ$ذا ال$دين . لق$د أعل$ى � بھ$ذا ا�م$ام من$ار 
ابن$اه : فيص$ل وس$عود ا�س2م ، وھذا شيء يذكر فيشكر ، لقد قت$ل 

في الحروب الدائرة بينه وبين أعداء الدين ودع$وة المرس$لين ، فم$ا 
  زاده ذلك إ7 تصلبا للحق والمضي قدما فلله دره .

أ7 أيھ$$ا النج$$دي الناش$$ىء عل$$ى التوحي$$د المترب$$ي ف$$ي رحاب$$ه 
المستظل بظ2ل$ه المستنش$ق ?زھ$اره الج$اني لثم$اره ؛ ادع � م$ن 

  ا�مامين ، فإن لھما باعا حاف2 في ھذه النشأة .  أعماق قلبك لھذين
م$ن فض$ل علين$ا ؟! وم$ا  ـ$ � ـفسبحان ربي كم للنبي محم$د 

وغصن من دوح$ة  ـ � ـھذان المصلحان إ7 قطرة من بحر جوده 
  مRت ا?فق . 

م$ن المن$ة عل$ى أھ$ل التوحي$د أجم$ع  –جل وع2  –بل كم # 
  ؟! فله الفضل كله وله الحمد كله .

دا على بدء أقول : إذا تقرر أن دع$وة الش$يخ م$ا ھ$ي إ7 وعو
دع$$وة ا?نبي$$اء والمرس$$لين ؛ فب$$دھي أن يش$$رق بدعوت$$ه م$$ن تض$$لع 
بصديد الشرك ، وأن يغص بھا من امتدت خاصرتاه وتكوم س$نامه 
ب$$$أموال الجھل$$$ة المس$$$اكين ، و7 ب$$$دع أن 7 يس$$$لم م$$$ن الخص$$$وم 

  وا?عداء .
: (لم يأت رجل قط  ـ � ـ قال ورقة بن نوفل للنبي محمد 

مسلم حديث أصحاب وفي صحيح  )1(بمثل ما جئت به إ7 عودي)

                                                 
  ) من طريق ابن شھاب ، عن عروة ، عن عائشة  رضي � عنھا.160) مسلم (3البخاري (  ) (1
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وفيه قول الراھب للغ2م : (أي بني ! أنت اليوم  ا?خدود الطويل 
فابت2ء  (1)أفضل مني ، فقد بلغ من أمرك ما أرى . وإنك ستبتلى)

المصلحين بكثرة المخالفين ، وإلصاق التھم بھم بما تشمئز منه 
قلوب ، ونسبتھم إلى البدعة والض2لة ، سنة قدرية وإرادة كونية ال

    yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ    $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____    ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999    @@ @@ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttΡΡΡΡ    #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã    zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ    tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####    33 ] أي 31[الفرقان :    〉〉〉〉    33

  لكل نبي وتابع نبي
والحق منصور وممتحن ف2         تعجب فھذي سنة 

  الرحمن
ال$تھم وم$ا لق$ب ب$ه  يقول الشاطبي بعد ذك$ر أن$واع كثي$رة م$ن

ا�مام الشھير عبد ال$رحمن ب$ن بط$ة الح$افظ م$ن أھ$ل زمان$ه ق$ال : 
فقلم$$ا تج$$د عالم$$ا مش$$ھورا أو فاض$$2 م$$ذكورا ؛ إ7 وق$$د نب$$ذ بھ$$ذه 

  (2)ا?مور أو بعضھا .
:  -رحم$ه �  –ويقول الشيخ عبد اللطيف ب$ن عب$د ال$رحمن 

ورث$ة رس$له  واقتضت حكمت$ه ا�لھي$ة ومش$يئته الرباني$ة ، أن يبتل$ي
وأنبيائ$$ه بحس$$ب مي$$راثھم ع$$ن ص$$فوته وأوليائ$$ه ، ف$$أكثرھم ميراث$$ا 
أشدھم متابعة ؛ وأعظمھم اقتداء ھو أكبرھم محنة ، وأعظمھم بلي$ة 

   (3)وأصعبھم أضدادا .
: وإذا نظرنا نظرة فاحصة في  –عفا � عنه  –قال مقيده 

ة بالغة وجود ا?نداد وا?ضداد ، أدركنا أن في وجودھم حكمة إلھي
؛ فإن الحجج والبراھين تظھر أكثر وأكثر بالمناظرات 

                                                 
: ح$دثنا ثاب$ت ، ع$ن عب$د ال$رحمن  سلمة) : حدثنا ھداب بن خالد : حدثنا حماد بن 3005مسلم ( (1)

  ـ به .  ـ عن رسول � –رضي � عنه  –بن أبي ليلى ، عن صھيب 
  .38-1/37الشاطبي : ا7عتصام   (2)
  .14عبد اللطيف آل الشيخ : مصباح الظ2م ص  (3)
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        قال تعالى : ويتبين الحق ويھيمن على الباطل  والمعارضات ،

öö öö≅≅≅≅ tt tt////    ßß ßß∃∃∃∃ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ    ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////    ’’’’ nn nn???? tt ttãããã    ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####    ………… çç ççµµµµ ää ääóóóó tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù    #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù    uu uuθθθθ èè èèδδδδ    ×× ××,,,, ÏÏ ÏÏδδδδ#### yy yy————    44 ] 18[ا?نبياء : 〉〉〉〉    44

ناھا عن العلماء وما تلك التركة الكبيرة من المؤلفات التي ورث
ا?فذاذ ، وما فيھا من الكم الھائل من العلوم النافعة المفيدة ؛ إ7 

    ššلوجود الخصوم وا?نداد  ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ    ββββ rr rr&&&&    (( ((####θθθθ ää ää↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏ���� ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ    uu uu‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ    «« ««!!!! $$ $$####    óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////    

†††† pp pp1111 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ    ªª ªª!!!! $$ $$####    HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))    ββββ rr rr&&&&    ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏFFFF ãã ããƒƒƒƒ    ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ    öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ    oo ooνννν ÌÌ ÌÌ���� ŸŸ ŸŸ2222    šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ [التوبة :  〉〉〉〉    ∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩    ####$$

32. [  
تلك الحكم معرفة أھل الحق ، ولذا أقول : انتصار شيخ ومن 

عل$$$ى مخالفي$$$ه  –رحم$$$ه �  –ا�س$$$2م محم$$$د ب$$$ن عب$$$د الوھ$$$اب 
وظھوره عليھم دليل صحة عقيدت$ه ومنھج$ه وس$2مة دعوت$ه ؛ ?ن 

  الطائفة القائمة بالحق من ھذه ا?مة ھي الظاھرة المنصورة .
: وق$$د  -رحم$$ه �  –وق$$ال الش$$يخ عب$$د ال$$رحمن ب$$ن حس$$ن 

 –رحم$ه �  –أصبح أھل جزيرة العرب بدعوته ، كم$ا ق$ال قت$ادة 
 : إن المس$$لمين لم$$ا ق$$الوا : 7 إل$$ه إ7 � ،ع$$ن ح$$ال أول ھ$$ذه ا?م$$ة

وض$اق بھ$ا إبل$يس وجن$وده .  أنكر ذلك المشركون وكب$رت عل$يھم 
ف$$أبى � إ7 أن يمض$$يھا ويظھرھ$$ا ، ويفلجھ$$ا وينص$$رھا عل$$ى م$$ن 

   (1)ناوأھا.
لسيل إن أحكمت سد طريقه          دك الحصون فعدن كا

  كا?ط2ل

                                                 
  . 5عبد الرحمن آل الشيخ : فتح المجيد ص  (1)
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وقد كان لدعوة الشيخ ا?ثر الحسن عل$ى نج$د ، وعل$ى الع$الم 
ا�س2مي أجم$ع . فم$ا أحس$ن أث$ره عل$ى الن$اس ! وأق$بح أث$ر الن$اس 
علي$$$ه ! وھ$$$ذه ح$$$ال عب$$$اد � المتق$$$ين ، وص$$$فھم � بب$$$ذل الن$$$دى 

  واحتمال ا?ذى .
لق$$د رك$$ب أولئ$$ك  )1(م$$ن معارض$$يه ا?ََزاب$$ي̂  لق$$د لق$$ي الش$$يخ 

ا?ق$$زام ك$$ل ص$$عب وذل$$ول ، وتمس$$كوا بك$$ل ض$$عيف ومھ$$زول ، 
وأزب$$دوا وأرع$$دوا كالمص$$روعين ، وخبط$$وا خ$$بط عش$$واء ؛ للني$$ل 
من ذلك العم2ق . وأجلبوا عليه بخيل الش$يطان ورجل$ه ، ونش$طوا 
ف$$$ي تش$$$ويه س$$$معته والص$$$د ع$$$ن دعوت$$$ه بألس$$$نة مس$$$عورة وأق$$$2م 

  ؛ يبغونھا عوجا فخسئوا : ، فكان لھم جو7ت وصو7تورة موت
كناطح صخرة يوما ليوھنھا        فلم يضرھا وأوھى قرنه 

  الوعل
وكتائب السنة لھم بالمرصاد ، يكشفون تلك الش$بھات المث$ارة 
، ويفندون تلك ا7فتراءات الملص$قة ، ويبطل$ون تل$ك ا7عتراض$ات 

خاس$$$ئة حس$$$يرة ، وكأنھ$$$ا ل$$$م  الموجھ$$$ة ، فانقلب$$$ت بحم$$$د � إل$$$يھم
  . (2)تتجاوز نطع أفواھھم

إي$$ِه ! لق$$د ن$$ال ش$$رف التص$$دي لتل$$ك الحثال$$ة المعادي$$ة ل$$دعوة 
يjون كثير ، وانتصب لھا ثلة من الغيورين على دينھم م$ن  الشيخ ِرب[
العلم$$$اء والمفك$$$رين والم$$$ؤرخين والش$$$عراء والكت$$$اب ، وتنوع$$$ت 

الثغ$ور فأعم$ل قلم$ه ف$ي ن ردودھم فتجرد كل واحد منھم إلى ثغر م$
الذب عن الشيخ ودعوته ؛ نصحا # ولكتابه ولرسوله و?ئمة المسلمين 

  وعامتھم . 

                                                 
  ا?ََزاِبَي : واحدھا أُْزِبٌي ، وھو الشر وا?مر العظيم .  (1)
  الن[َطع : ھو الغار ا?على من الفم .  (2)
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وق$$$$د ض$$$$رب لن$$$$ا الش$$$$يخ المن̂ج$$$$ذ س$$$$ليمان ب$$$$ن س$$$$حمان (ت : 
  ھ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ـ) 1349

–  �أروع ا?مثلة في مجاھدة أعداء ھذه الدعوة السلفية ، فق$د  –رحمه 
نظم$ه من$اوأة ل$دعوة الش$يخ بكت$اب انبرى [اعترض] للعاملي فيما كتب$ه و

ومنظومة دمغت مكتوب العاملي  ومنظومه (إن كن$ت ريح$ا فق$د 7 قي$ت 
إعص$$ارا) وھ$$و عل$$ى ف$$راش الم$$وت ، وك$$ان يبتھ$$ل إل$$ى � ال$$ذي ق$$واه 

  ومكنه من الرد عليھا فلله دره .
ويھ$$اً ي$$ا أھ$$ل الس$$نة ! ھك$$ذا ينبغ$$ي أن نك$$ون (إن الحدي$$د بالحدي$$د 

  يفلح) .
 بد الوھاب على أھل الشرك والب$دعا�مام محمد بن عولما حمل 

وأفحمھم بالحجج الواض$حات ال$دامغات والبين$ات الس$اطعات ، رأوا أن 
مقاومت$$ه مم$$ا 7 س$$بيل إليھ$$ا ؛ فراغ$$وا روغ$$ان الثعل$$ب وعم$$دوا إل$$ى 

حوشي الك2م [وحشيه وغريبه] شبه 7 تس$من و7  المحجوجين )1(نافقاء
  تغني من جوع 

ي الض2لة والھدى       و7 حجة الخصمين حق فما يستوي داع
  وباطل

 

ة ف$ي طري$ق الجھل$ة المري$دين إ7 أن تلك الشبه وقفت حجر عث$ر
  يعرف ذلك من دعا إلى التوحيد فكان الواجب تفتيتھا . للحق 

وإن من جمل$ة ا7فت$راءات ومسلس$ل الش$بھات الفارغ$ة الت$ي  
اق ؛ للتنفي$ر م$ن تھوعھا أعداء الس$لفية ، وق$اموا بھ$ا عل$ى ق$دم وس$

عل$ى     وي$دور ھ$ذا الطع$نالطعن في انتماء الش$يخ) الطعن في انتماء الش$يخ) الطعن في انتماء الش$يخ) الطعن في انتماء الش$يخ) الشيخ ودعوته (
  محورين :

                                                 
رقيقا يعده للخروج ، إذا أتى من باب الجحر دفعه  حرِ يربوع في مؤخر الجُ موضع يجعله ال  (1)

  برأسه وخرج منه .
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        المحور ا?ول : ا7نتماء ا�قليمي المحور ا?ول : ا7نتماء ا�قليمي المحور ا?ول : ا7نتماء ا�قليمي المحور ا?ول : ا7نتماء ا�قليمي 
  وتتجه مقل الطاعنين إلى أن الشيخ  ينتمي لRقطار التالية : 

  المشرق . -1
 نجد .    - - - - 2222
            اليمامة .    - - - - 3333

بقول$ه : (رأس الكف$ر  ـ$ � ـفقد ذم$ه رس$ول �  أما المشرقأما المشرقأما المشرقأما المشرق
 �و المشرق) من حديث أبي ھريرة نح

(1) .  
م$ا رواه  -زعم$وا  –فق$د ورد ف$ي ذم نج$د الحج$از  وأما نجدوأما نجدوأما نجدوأما نجد

 ـ ق$ال : ذك$ر النب$ي –رض$ي � عنھم$ا  –البخاري ع$ن اب$ن عم$ر 
: (اللھم بارك لنا في شامنا ، اللھم بارك لنا ف$ي يمنن$ا) ق$الوا :  ـ �

يا رسول � ! وفي نجدنا ، قال : (اللھم بارك لنا في شامنا ، اللھ$م 
فأظن$ه ق$ال  لوا : ي$ا رس$ول � ! وف$ي نج$دنا بارك لنا في يمنن$ا) ق$ا

  .(2)في الثالثة : (ھناك الز7زل والفتن وبھا يطلع قرن الشيطان)
فھي ب2د مسيلمة الكذاب المدعي للنبوة ، ھذا ما  ا اليمامةا اليمامةا اليمامةا اليمامةوأموأموأموأم

  تمسكوا به و7 متمسك لھم فيه .
: إن لغ$ة أھ$ل اليمام$ة أرك  -ك$ذبا وزورا  –وقال قائل منھم 

  (3)اللغات فأين تأتي لھم الفصاحة والمعرفة .
ولقد أمر على اللئيم يسبني          فمضيت ثمت قلت 7 

  يعنيني
بن ج$رجيس ، ودح$2ن ، واب$ن ه الدعوى : اومن صناديد ھذ

والحداد ، واللكنھوري ، والنبھاني ، والعاملي ، والغم$اري  عفالق 

                                                 
) : عن أبي الزناد ، عن ا?عرج 52) ومسلم (3125) ومن طريقه البخاري (2/970مالك (  (1)

  ،عن أبي ھريرة به.
  . 113يأتي تخريجه ص  (2)
  .ل الشيخ لعبد اللطيف آ 235- 234مصباح الظ2م ص :انظر   (3)
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، وزلق في ھذا الخندق المش$ؤوم مؤل$ف كت$اب (فص$ل الخط$اب أو 
ومؤل$ف كت$اب (ج$2ء  -فكانت فلت$ة ث$م رج$ع  –الصواعق ا�لھية) 

ذ ب$ا# م$ن الغمة) فقد فرط منه ما ف$رط م$ن ھ$ذه ا7عتراض$ات نع$و
  .ويتوب � على من تاب ، الحور بعد الكور 

        المحور الثاني : ا7نتماء القبلي المحور الثاني : ا7نتماء القبلي المحور الثاني : ا7نتماء القبلي المحور الثاني : ا7نتماء القبلي 
: إن الش$$يخ محم$$د ب$$ن عب$$د  -واعج$$ب ي$$ا ذا الحج$$ا  –ق$$الوا 
و(عبد � بن ذي الخويصرة) تميم$ي  (قبيلة بني تميم)(قبيلة بني تميم)(قبيلة بني تميم)(قبيلة بني تميم)الوھاب من 

فھم$$ا م$$ن أص$$ل وعش$$يرة ومع$$دن واح$$د ، ويحتم$$ل أن$$ه م$$ن نس$$له 
: (إن$$ه ـ$$ � ـ$ ف$$ي ح$$ديث أب$$ي س$$عيد ـ$ � ـوق$$د ق$$ال النب$$ي وعقب$ه ، 

يخ$$رج م$$ن ضيئض$$ئ ھ$$ذا ق$$وم يتل$$ون كت$$اب � رطب$$ا ، 7 يج$$اوز 
  حن$$$اجرھم ، يمرق$$$ون م$$$ن ال$$$دين كم$$$ا يم$$$رق الس$$$ھم م$$$ن الرمي$$$ة 

  (1)لئن أدركتھم ?قتلنھم قتل ثمود) . –وأظنه قال  –
¨¨    وقالوا : أنزل في بني تميم :  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))    šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    yy yy7777 tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ     ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ    
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ھذا ما تمس$كوا ب$ه فس$بحان � ! أي متمس$ك لھ$م في$ه ؟ لكن$ه 
  الھوى .

وال$$ذي ت$$ولى كب$$ر ھ$$ذه ال$$دعوى اPثم$$ة : الع$$املي ، ودح$$2ن 
  . )2(وغيرھم

إ7 بع$د وھذه ا7عتراضات شبه ال$ريح ، و7 يمك$ن اعتبارھ$ا 
إثبات مقدمات ستمر بھا في موض$عھا إن ش$اء � ، و7 س$بيل إل$ى 
إثب$ات واح$دة م$ن ھ$ذه المق$$دمات فكي$ف بإثباتھ$ا كلھ$ا ، وس$يمر ب$$ك 

                                                 
  وھو متفق عليه . 215يأتي تخريجه ص  (1)
ودعاوى المناوئين ، إعداد : عبد  235- 234انظر : مصباح الظ2م لعبد اللطيف آل الشيخ ص  (2)

  .568،  563سھسواني صل، وصيانة ا�نسان ل183-178العزيز العبد اللطيف ص
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نس$$ف ھ$$ذه ا7عتراض$$ات وإبطالھ$$ا والج$$واب عليھ$$ا بأجوب$$ة مجمل$$ة 
  ومفصلة إن شاء � تعالى 

حج$$ج تھاف$$ت كالزج$$اج تخالھ$$ا             حق$$ا وك$$ل كاس$$ر 
  مكسور

وإن تعج$$$ب فاعج$$$ب لھ$$$ذه العق$$$ول المعترض$$$ة عل$$$ى الش$$$يخ 
ة عل$ى الس$خرية ، لق$د ودعوته بھذه ا7عتراضات المتھافتة ، الباعث

حتى َزَجا [انقطع ض$حكه] َوْيك$أنھم 7 يعلم$ون أن$ه  أضحكت العاقل
أيت$رك دي$ن  -وحاش$اه  –طيب ا?رومة! وھب أنه من أص$ل دن$يء 

ذل$$$$ك ؟!! لق$$$$د بل$$$$غ ھ$$$$ؤ7ء � وتوحي$$$$ده ودع$$$$وة رس$$$$له ?ج$$$$ل 
  المعترضون ن̂ص الجھل [منتھاه] .

وقد كنت أرغب بنفسي عن رد مثل ھذه الترھات ؛ لك$ن أ̂ض$نِي 
[ألج$$أني واض$$طرني] إل$$ى ردھ$$ا معرفت$$ي بوج$$ود ش$$ريحة م$$ن الن$$اس 
وابص$$ة س$$مع [يث$$ق بك$$ل م$$ا يس$$معه] بھ$$ذه الزم$$رة ، تتبعھ$$ا كيعاس$$يب 

ص$دق ظن$ي ، لق$د اغت$ر الكثي$ر . و (1)النحل ، وقد جأجأت وھأھأت بھم
  بزخرف قولھم ووقعوا في حبائلھم ومكائدھم . 

وعذر ھذه الطائفة المحسورة واضح جلي : ھو ا�ف2س م$ن 
الحجة والبرھان فـ(أين يضع المخنوق يده) قال أبو حيان فيما كتبه 

  في الرد على الزمخشري : 
  ويش$$$$تم أع$$$$2م ا?ئم$$$$ة ض$$$$لة

ف$$ي المعن$$ى ال$$وجيز   بـويسھ$$
 ةـلد7

و7 س$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$يما أن أوردوه 
  الم$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$واردا

  اظ تس$$$$$$$$مىـبتكثي$$$$$$$$ر ألف$$$$$$$$
 الشقاشقا

                                                 
  دعوتھا للعلف . جأجأت با�بل : إذا دعوتھا للشرب . وھأھأت بھا : إذا  (1)
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وھ$$ذه ا7عتراض$$ات ليس$$ت مرحل$$ة م$$رت وانتھ$$ت وذھب$$ت 
أدراج التاريخ .. ك2 ، بل 7 تزال ، وم$ا زال ينش$أ متزعم$ون لھ$ا 
يذكونھا ويحاولون إعادتھا جذعة كما كانت . ص$حيح أن ح$دة تل$ك 

النتنة ت$ارة وتض$عف أخ$رى ،  الدعاوى تتفاوت حيث تشتد رائحتھا
غير أن إھابھا لم يطو قط من$ذ عھ$د الش$يخ إل$ى يومن$ا ھ$ذا . ومت$ى 
يط$$$وى إھابھ$$$$ا وھ$$$ي تتج$$$$دد وتت$$$ردد عل$$$$ى ا?لس$$$نة ، ويتناقلھ$$$$ا 
المغرضون بقصد التش$ويه ، ويتوارثھ$ا المنحرف$ون عل$ى ح$د ق$ول 

  القائل : 
  البنيناأساجلك العداوة ما بقينا              وإن متنا نورثھا 

ويزيد الطين بلة ، أن تلك الكت$ب الم$دون فيھ$ا تل$ك المق$ا7ت 
  يعاد طبعھا مرة بعد مرة ، ولھا صداھا في بعض المجتمعات .

يقول الشيخ عبد العزيز العبد اللطي$ف : إن دع$اوى الخص$وم 
واعتراضاتھم ضد دعوة الشيخ ا�مام في زمنه ، يتلقفھا من بعدھم 

    (1)ا إلى زمننا ھذا .، ثم الذين يلونھم ، وھكذ
و7 أكتم$ك س$$را أخ$ي ! إنن$$ا ھ$$ذه ا?ي$ام ف$$ي حاج$ة ملح$$ة إل$$ى 

  وجود رسالة 
مس$$تقلة تجم$$ع تل$$ك ال$$دعاوى وتفن$$دھا ، بطريق$$ة علمي$$ة منھجي$$ة ، 

أفواه المتح$املين علي$ه وعل$ى  (2)وتظھر منزلة انتماء الشيخ ؛ لتكعم
للحظة الحرجة دعوته ا�ص2حية . إننا و� في الساعة الحاسمة وا

، م$$ع ھ$$ذه الحمل$$ة الشرس$$ة ض$$د ا�س$$2م وعقي$$دة التوحي$$د ودع$$وة 
الش$$يخ ، والت$$ي س$$خر لھ$$ا وس$$ائل ا�ع$$2م ون$$زع م$$ن أجلھ$$ا أم$$ان 
اللسان وأطلقت ا?ق2م ، فلقائل أن يقول م$ا ش$اء ولكات$ب أن يكت$ب 

  ما يريد ، تحت المظلة الخاسرة (حرية الرأي والتعبير) .
                                                 

  .11عبد العزيز العبد اللطيف : دعاوى المناوئين ص   (1)
  الكعام : شيء يجعل على فم البعير . قال ابن بري : وقد يجعل على فم الكلب لئ2 ينبح .  (2)
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حاملين على الشيخ المتجھمين 7نتمائه إن جمھور أولئك المت

 �$$$$    :  -تعالى  –، 7 يجھلھم حقيقة ا?مر . والشأن كما قال  ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù    
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  تعدم الحسناء ذاما) .
حس$$$$دوا الفت$$$$ى إذ ل$$$$م ين$$$$الوا 
  س$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$عيه

ناء قل$$$$$$ن ـرائر الحس$$$$$$ـكض$$$$$$
   لوجھھا

  فالك$$$ل أع$$$داء ل$$$ه وخص$$$وم 
 دميمـه لـيا إنـدا وبغـحس

: الحاس$$د ل$$م يحمل$$ه  -رحم$$ه �  –يق$$ول الع2م$$ة اب$$ن الق$$يم 
على معاداة المحسود جھله بفضله أو كماله ، وإنما حمله على ذل$ك 

  فساد قصده وإرادته كما ھي حال أعداء الرسل مع الرسل . 
ا م$$ن الجھ$$ل وإن كان$$ت باطل$$ة ، ونوع$$ –ومث$$ل ھ$$ذه الش$$به 

بيد أن لھا آذانا صاغية وفئاما مصيخة ولكل س$اقطة 7  –والھذيان 
  قطة ، وقد تروج على أو غاد الناس ف2 بد من دحضھا 

قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا         فما اعتذارك من 
  قول إذا قي2

وبھذا يتبين أن ھذه السطور إنما أكتبھا لطبقة خاصة ح$ال دون 
دعوة ا�ص$2حية تل$ك الب2ب$ل المث$ارة ح$ول انتم$اء الش$يخ قناعتھم بال$

ا�قليم$$ي والقبل$$ي ، 7 إل$$ى طبق$$ة الص$$يارفة ال$$ذين يمي$$زون ب$$ين الح$$ق 
الح$ق ـ :  �ـ$ وقد قال عمر ب$ن الخط$اب ، والباطل بالميزان الصحيح 

 - إن ش$اء �  - إن ك$ان الكثي$ر س$يجدون و7 يخف$ى عل$ى فط$ن .  أبلج
  ائد عظيمة ربما لم تخطر ببالھم .فيما كتبته ونقلته فو
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وقد ذكرتني ھذه التھم الجذماء ، والمح$او7ت البت$راء بمقال$ة 
الكوثري ومحاولته الفاشلة في الحط من ا�مامين الجليل$ين : ا�م$ام 

 –رحم$$ه �  –مال$$ك ب$$ن أن$$س ا?ص$$بحي م$$ولى التيمي$$ين ب$$الحلف 
  حيث اتھمه بأنه من الموالي . 

رحمه  –س الشافعي القرشي المطلبي وا�مام محمد بن إدري

 �     (1)حيث حاول الكوثري خدش ا�جماع على قرشيته . –

(( ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? rr rr&&&&     ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////    44 ] إنھا سبيل من انحرف عن الجادة 53[الذاريات :  〉〉〉〉    44
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ث$$م إن فري$$ق الط$$اعنين ف$$ي انتم$$اء الش$$يخ ، لم$$ا أث$$اروا تل$$ك 
كاذي$ب وقع$$وا ف$ي ورط$$ة وح$اق بھ$$م مك$رھم الس$$يء ، لق$د لفت$$وا ا?

ا7نتباه إلى قضية مھمة ، وكأنھم يقولون : (يا نائم ، استيقظ) و (يا 
غافل ، انتبه) إلى أسلوب جديد من خ2له تدفع شبھة وتظھ$ر حج$ة 
، فالش$$يخ وس$$2لته ب$$ل ومعظ$$م ت2مي$$ذه م$$ن الجزي$$رة العربي$$ة ذات 

من العرب ب$ل وع$رب الجزي$رة ، وم$ن الخصائص في ا�س2م ، و
قبيلة بني تميم أشد الناس على الدجال ، وعلى جنس$ه م$ن ال$دجالين 

.  
   وھذا من دواعي كتابة ھذه الرسالةوھذا من دواعي كتابة ھذه الرسالةوھذا من دواعي كتابة ھذه الرسالةوھذا من دواعي كتابة ھذه الرسالة

وأمل$$$ي أن يلح$$$ق ھ$$$ذا الجھ$$$د المتواض$$$ع بسلس$$$لة الجھ$$$ود 
  ا�س2مية المبذولة في الذب عن ا�مام ونصرة دعوته .

م$$ا ف$$ي إظھ$$ار تل$$ك وم$$ن نظ$$ر نظ$$رة واعي$$ة عميق$$ة ، أدرك 
الخص$$ائص والس$$مات الت$$ي حظي$$ت بھ$$ا مل$$ة ا�س$$2م وعقي$$دة أھ$$ل 

                                                 
  .628-618و ص 607انظر : التنكيل ص  (1)
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الس$$$نة والجماع$$$ة وم$$$نھجھم . وم$$$ا تمي$$$زت ب$$$ه الجزي$$$رة العربي$$$ة 
وأقاليمھا ومنھا : نج$د واليمام$ة . والفض$ائل والمناق$ب ال$واردة ف$ي 

 -العرب عموما ، وعرب الجزيرة خصوصا ، وفي قبيلة بني تميم 
جمعھا في كتيب مستقل (جمع العاقل الذي غرض$ه و –قبيلة الشيخ 

الخي$$ر ويتح$$راه جھ$$ده) م$$ن فوائ$$د جليل$$ة تتعل$$ق ب$$دعوة الش$$يخ م$$ن 
  أھمھا : 

إب$$$راز بني$$$ة الش$$$يخ التحتي$$$ة المؤلف$$$ة م$$$ن ع$$$دة  -1
دور كبي$ر  عناصر دينية وطبيعية حسنة ، وما قامت ب$ه م$ن

 وتحريك عواطفه وإرادته . في تكوين عقلية الشيخ 
تق$$$اد الش$$$يخ محم$$$د ب$$$ن عب$$$د إظھ$$$ار حس$$$ن اع -2

  الوھ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$اب 
–  �ھم$$ا : البرك$$ة ف$$ي وحس$$ن منھج$$ه الن$$اتج عن –رحم$$ه 

 والتوفيق والتسديد في دعوته ا�ص2حية . حصيلته العلمية 
تطھير الدعوة السلفية من شبه المناوئين فال$ذب  -3

 عن رائدھا وحامل لوائھا ذب عنھا .
إبط$$ال مح$$او7ت خ$$دش بائس$$ة ق$$ام بھ$$ا بع$$ض  -4
ن م$$ن خص$$وم الش$$يخ ؛ للتش$$كيك ف$$ي عل$$وم ودع$$وة الھ$$ابطي

فدھليز الطعن ف$ي ھ$ذه  )1(الشيخ وأبنائه وأحفاده وت2مذتھم .
  ا?مور القدح في الشيخ .

                                                 
ك$ان لھ$م الفض$ل الكبي$ر له وسار على مدرجته وسلكوا س$بيومن أبرز أبناء الشيخ وأحفاده ممن   (1)

في الدعوة إلى توحيد المرسلين ونشر الدين وقمع المبتدعين : الشيخ : عبد � بن الشيخ محمد 
ھـ)، والشيخ عب$د ال$رحمن ب$ن 1233ھـ) ، وابنه الشيخ سليمان بن عبد � (ت : 1244(ت : 

ال$$رحمن (ت :  ھ$$ـ) ، وابن$$ه الش$$يخ عب$$د اللطي$$ف ب$$ن عب$$د1285حس$$ن ب$$ن الش$$يخ محم$$د (ت : 
ھ$ـ)  والش$يخ 1339ھـ) ، وابنه الشيخ عبد � بن عبد اللطي$ف ب$ن عب$د ال$رحمن (ت : 1293

وت2ميذ الشيخ م$ن غي$ر  –ھـ) 1389محمد بن إبراھيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ت : 
 س2لته وت2ميذ ت2ميذه لھم جھود جبارة في الدعوة إلى التوحيد والقضاء عل$ى مظ$اھر الش$رك

  ن ا�س2م والمسلمين خير الجزاء والبدع فرحمھم � رحمة واسعة وجزاھم � ع
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وس$$جاياه نابع$$ة ع$$ن جبل$$ة ، أن ص$$فات الش$$يخ  -5
 .واكتساب
أن جھ$$اد الش$$يخ ف$$ي ص$$د باط$$ل الدجاجل$$ة م$$ن  -6

م$ن فالشيخ من بني تميم (إن الش$راك ق$د  ـ � ـأع2م نبوته 
 أديمه) .
أن دعوة الشيخ في إظھار التوحيد والسنة وقمع  -7

 أيضا . ـ � ـالشرك والبدعة من أع2م نبوته 
 أن السلفية باقية إلى آخر الزمان .  -8
 –التعريف بمكانة الشيخ محمد بن عبد الوھاب  -9

 �الديني$$ة والعلمي$$ة والعرقي$$ة ، وص$$دق أب$$و تم$$ام  –رحم$$ه 
  حيث قال : 

  ر فض$$$$$$$$يلة وإذا أراد � نش$$$$$$$$
ل$$$$$$و7 اش$$$$$$تعال الن$$$$$$ار فيم$$$$$$ا 

 جــاورت

  طويت أتاح لھا لسان حس$ود
ما كان يع$رف طي$ب ع$رف 

  العود
  

ف$$$تلخص لن$$$ا أن إظھ$$$ار فض$$$ائل ا�م$$$ام محم$$$د ب$$$ن عب$$$د 
وكش$ف الش$بھات المناوئ$ة ل$ه س$بب ف$ي  –رحمه �  –الوھاب 

وده والبعد عن سبه . قال عثمان بن صالح السھمي : ك$ان أھ$ل 
عثم$$$ان ، حت$$$ى نش$$$أ ف$$$يھم اللي$$$ث ب$$$ن س$$$عد ، مص$$$ر ينتقص$$$ون 

فح$دثھم بفض$$ائل عثم$$ان ، فكف$وا ع$$ن ذل$$ك . وك$ان أھ$$ل حم$$ص 

                                                                                                                            
  لق$$$$$$$$د جاھ$$$$$$$$دوا ف$$$$$$$$ي � ح$$$$$$$$ق جھ$$$$$$$$اده 
  لق$$$$$$$$د نص$$$$$$$$روا دي$$$$$$$$ن ا�ل$$$$$$$$ه وحزب$$$$$$$$ه 

 علـــيھم ســ2م � مـا ذر شــــارق

  إل$$$$$$$ى أن أق$$$$$$$اموا بالض$$$$$$$با ك$$$$$$$ل مائ$$$$$$$ل 
  كم$$$$$$$ا دمغ$$$$$$$وا داع$$$$$$$ي الھ$$$$$$$وا بالقناب$$$$$$$ل

 بـح ھاطـلومـا اھتـزت ا?زھـــار في ص
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س$ماعيل ب$ن عي$اش ، فح$دثھم ينتقصون علي$ا ، حت$ى نش$أ ف$يھم إ
  (1)فكفوا عن ذلك . بفضائله

ف$$إن أھمي$$ة الش$$يء وبھ$$ذا تتض$$ح أھمي$$ة ھ$$ذه الرس$$الة ، وبھ$$ذا تتض$$ح أھمي$$ة ھ$$ذه الرس$$الة ، وبھ$$ذا تتض$$ح أھمي$$ة ھ$$ذه الرس$$الة ، وبھ$$ذا تتض$$ح أھمي$$ة ھ$$ذه الرس$$الة ، 
  بحسب ثمرته ومقصوده .

ت$$$ذكرة  -لرس$$$الة المختص$$$رة لق$$$د جمع$$$ت ب$$$ين دفت$$$ي ھ$$$ذه ا
م$$ادة علمي$$ة كافي$$ة ل2عت$$راف بفض$$ل جزي$$رة  -وذخي$$رة للمس$$تفيد 

وبفضل فرقة العرب ، وقبيل$ة بن$ي  ليمامة العرب ، وإقليم نجد ، وا
تميم . وفي كل ھذا د7لة واضحة على أن ج$ذور الش$يخ محم$د ب$ن 

  جذور مباركة . –رحمه �  –عبد الوھاب 

        وھذه مھمة ھذه الرسالةوھذه مھمة ھذه الرسالةوھذه مھمة ھذه الرسالةوھذه مھمة ھذه الرسالة

م$ن تل$ك الفض$ائل القائم$ة عل$ى ال$دين  ةف$إن ھذه الخلفية المؤل

الحق والعقيدة الصحيحة والمنھج السلفي س$اھمت ف$ي تش$كيل عق$ل 

، وإع$$داده ونش$$أته (7 وتك$$وين شخص$$يته العلمي$$ة الدعوي$$ة الش$$يخ 

ينتطح في ذلك كبشان) فقلب ناظريك في مزايا تل$ك الخلفي$ة ب$وعي 

حمد بن عبد الوھاب م$ا مثل$ه إ7  وإنصاف تدرك أن شيخ ا�س2م م

  كمثل البقلة المباركة با?رض الطيبة يمدھا الماء العذب .

أن$$ه مھم$$ا  -أرش$$دني � وإي$$اك  -أيھ$$ا الق$$ارئ النبي$$ل ! اعل$$م 

يجول قلمي في تقرير تلك المزايا المذھبية وا�قليمية والعرقية ف$إن 

                                                 
  .24/271المزي : تھذيب الكمال   (1)
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ة الش$يخ التجديدي$ة التي يرجع إليھا ليجليھا ويذب عنھا دعو (1)آِخ̂يته

.  

 للق$ارئأجل$ي أن أح$ب وقبل أن أضع قلمي من ھ$ذه المقدم$ة 

        منھجي في ھذه الرسالة في نقاط : منھجي في ھذه الرسالة في نقاط : منھجي في ھذه الرسالة في نقاط : منھجي في ھذه الرسالة في نقاط : الكريم 

خرجت ا?حاديث ، وحكمت على ما يسر � ل$ي منھ$ا عل$ى     -

 طريقة المحدثين وما تقتضيه قواعدھم .

ل الثالث شيء م$ن التوس$ع ـحث الثاني من الفصـوفي المب

  في الجمع 

 .  (2)والتخريج

ذك$$رت م$$ا يحت$$اج إلي$$ه ك$$ل ح$$ديث ؛ م$$ن بي$$ان لمعن$$ى لف$$ظ     - - - - 
        غريب ، أو تعليق على معنى ذي صلة بموضوع البحث .

        التي سرت عليھا : التي سرت عليھا : التي سرت عليھا : التي سرت عليھا :     خطةخطةخطةخطةأما الأما الأما الأما ال

                                                 
اPِخ̂يُة : حبيل أو عويد يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ، ويصير وسطه كالعروة وتشد   (1)

  ) . 1/29فيھا الدابة . (النھاية : 
) وذلك ?نھا كانت رسالة مستقلة بعنوان : (تميم مالھا وما عليھا ف$ي ح$ديث الرس$ول الك$ريم   (2)

ھـ وتناولھا مني من تناولھا مسودة . وفي أثناء العام نفسه قمت بعرض$ھا 1418قد أنھيتھا عام 
ج$زاه � خي$را  –على بعض الفض2ء منھم الشيخ عائض بن عبد � القرني ال$ذي س$اھم فيھ$ا 

فأحبب$ت أن  -إن ش$اء � تع$الى  -ببعض ا?بيات الشعرية كتبھا بيده ستمر بك في موضعھا  –
  لحقھا على وضعھا ، إ7 أني تصرفت فيھا قلي2 ، وأضفت إليھا وحذفت منھا شيئا يسيرا .أ
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فق$$د س$$رت عل$$ى تقس$$يم الرس$$الة إل$$ى أقس$$ام وفص$$ول معنون$$ة 
عل$ى  تش$تملحسب ص$ناعة التص$نيف ؛ للتس$ھيل عل$ى الق$اري ، فا

  :على النحو التالي وفھارس  مةوخات،  ، وقسمينمقدمة 

 ة الرسالةفتتاحية ، والداعي لكتابا7على :  وتشتمل:  المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
وك$ل  ة الت$ي س$رت عليھ$اخط$ال، و ا، ومنھجھ$ اومھمتھ اوأھميتھ، 

  .ذلك بشكل موجز 

  تأثير ا?صل على ا�نسان .التمھيد : التمھيد : التمھيد : التمھيد : 

  وھي كالتالي :ا?قسام : ا?قسام : ا?قسام : ا?قسام : 

محمد بن عبد الوھاب  ترجمة موجزة للشيخ    القسم ا?ول :القسم ا?ول :القسم ا?ول :القسم ا?ول :
–  �  ويتكون من توطئة ، وث2ثة فصول : –رحمه 

  الوسطية في الشيخ .التوطئة : التوطئة : التوطئة : التوطئة : 

الدت$$ه ، مول$$ده اس$$مه ونس$$به ، كنيت$$ه وو الفص$$ل ا?ول :الفص$$ل ا?ول :الفص$$ل ا?ول :الفص$$ل ا?ول :
 أسرته، عصره . ووفاته 

نشأته العلمية ، رح2ت$ه ، س$عة علم$ه ،  الفصل الثاني :الفصل الثاني :الفصل الثاني :الفصل الثاني :
 خه  وت2مذته .أقوال العلماء فيه ، صفاته وأخ2قه ، شيو

ه ، جھاده وصبره في تبليغ حقيقة دعوت الفصل الثالث :الفصل الثالث :الفصل الثالث :الفصل الثالث :
  مؤلفاته ، أصول أقواله وفتاويه ، أسباب عداوته . دعوته 

  انتماء الشيخ ، ويتكون من ث2ثة فصول :    القسم الثاني :القسم الثاني :القسم الثاني :القسم الثاني :

ھ$ذه الرس$الة وھو ت$اج  - انتماء الشيخ المذھبي  الفصل ا?ول :الفصل ا?ول :الفصل ا?ول :الفصل ا?ول :
  احث :وينتظم في توطئة وث2ثة مب - 

  المذھب ا7عتقادي . المبحث ا?ول :المبحث ا?ول :المبحث ا?ول :المبحث ا?ول :
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 المذھب المنھجي . المبحث الثاني :المبحث الثاني :المبحث الثاني :المبحث الثاني :

  المذھب الفقھي . المبحث الثالث :المبحث الثالث :المبحث الثالث :المبحث الثالث :

وين$تظم ف$ي توطئ$ة ،  انتم$اء الش$يخ ا�قليم$ي ، الفصل الثاني :الفصل الثاني :الفصل الثاني :الفصل الثاني :
  :وث2ثة مباحث

الجزي$$$$رة العربي$$$$ة ، ويحت$$$$وي عل$$$$ى  المبح$$$$ث ا?ول :المبح$$$$ث ا?ول :المبح$$$$ث ا?ول :المبح$$$$ث ا?ول :
 مطلبين :

  المطلب ا?ول : حدودھا .

  طلب الثاني : خصائصھا .الم

 نجد ، ويحتوي على مطلبين : المبحث الثاني :المبحث الثاني :المبحث الثاني :المبحث الثاني :     

  المطلب ا?ول : حدودھا .

 المطلب الثاني : أھميتھا .

 اليمامة ، ويحتوي على مطلبين : المبحث الثالث :المبحث الثالث :المبحث الثالث :المبحث الثالث :     

  المطلب ا?ول : حدودھا .

  المطلب الثاني : أھميتھا .

، وينتظم في توطئة ، انتماء الشيخ العرقي  الفصل الثالث :الفصل الثالث :الفصل الثالث :الفصل الثالث :
  ومبحثين :

 الفرقة (العرب) ويحتوي على مطلبين : المبحث ا?ول :المبحث ا?ول :المبحث ا?ول :المبحث ا?ول :

  المطلب ا?ول : حد العرب .       

 المطلب الثاني : فضل العرب ، وفيه فرعان :       

  العرب عامة . - أ
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  عرب الجزيرة . - ب

القبيلة (تميم) مزاياھا ومناقبھا وفضائلھا  المبحث الثاني :المبحث الثاني :المبحث الثاني :المبحث الثاني :
.  

أمك$$ن التوص$$ل إليھ$$ا م$$ن  الت$$يأھ$$م النت$$ائج  وفيھ$$ا    ::::    الخاتم$$ةالخاتم$$ةالخاتم$$ةالخاتم$$ة
  البحث .

  اقتصرت على أربع وصايا مھمة .أھم التوصيات : أھم التوصيات : أھم التوصيات : أھم التوصيات : 

        : : : :     على وتشتمل: : : :     الفھارسالفھارسالفھارسالفھارس
  اPيات القرآنية . فھرس -1

  ا?حاديث النبوية . فھرس -2

  اPثار . فھرس -3

  المصادر والمراجع . فھرس -4

  الموضوعات .  فھرس -5

ولكن ما 7 ، البحث  أدعي أنني استكملت جميع جوانب و7

    ŸŸ كلهيدرك كله 7 يترك  ŸŸωωωω    ßß ßß#### ‾‾ ‾‾==== ss ss3333 èè èè????    ëë ëë§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ    āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))    $$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè óó óó™™™™ ãã ããρρρρ    44 [البقرة  〉〉〉〉    44

:233[.  
 ه الرسالة مؤلفھا� ـ عز وجل ـ أن ينفع بھذ وأسأل

ھذا  امن قصور، و7 بد أن يوجد فيھ افيھ عما، وأن ُنْعَذر اوقارئھ

    öö: ، قال تعالى ا?مر ، فإن الكمال لكتاب � وحده  ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ    tt ttββββ%%%% xx xx....    ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã    ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî    «« ««!!!! $$ $$####    (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuθθθθ ss ss9999    ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù    $$$$ ZZ ZZ����≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$####    #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222    ∩∩∩∩∇∇∇∇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪    〈〈〈〈         : 82[ النساء  . [  
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والموف$$ق م$$ن كث$$ر ، والناق$$د بص$$ير ، من$$ا إ7 ناِق$$د ومنَتَق$$د  وم$$ا
  صوابه وقل خطؤه

من 7 عيب فيه  جلفتجد عيبا فسد الخل2              فإن
  وع2

: أس$تغفر  )الكش$اف(كتابه  ةبھوتي في مقدمكما قال ال وأقول
 �يقع لي من الخلل في بعض المسائل المس$طورة  مما –تعالى  –

ن$ور � وي$أبى � إ7  يطف$يء، وأعوذ با# من شر حاسد يري$د أن 
زل$ت ب$ه  أومما طغى به القلم ، أن يتم نوره ، ومن عثر على شيء 

ر بقلب$$ه أن ا�نس$$ان مح$$ل الق$$دم ، فلي$$درأ بالحس$$نة الس$$يئة ، ويحض$$
الص$$فح ع$$ن عث$$رات الض$$عاف م$$ن ش$$يم ا?ش$$راف ،  وأنالنس$$يان ، 

إ7 ب$$ا# علي$$ه توكل$$ت  ت$$وفيقيوأن الحس$$نات ي$$ذھبن الس$$يئات ، وم$$ا 
  )1(وإليه أنيب .

م$رة أخ$رى  ال$و راجعتھ$الرس$الة  هأن ھذتام على يقين  وإني
  تب وأضفت وھذه جادة من ك امنھولحذفت ، وعدلت  البدلت فيھ

  هتصفحت قد ابـكت من مـك
 ياــثان هـالعتـــط إذا ثم

  هـصححتد ـق نفسي في لتـوق 
 هــفأصلحت اـحيفـتص رأيت

(الرسالة المصرية ) كتاب قال الربيع بن سليمان : قرأت  
على الشافعي نيفا وث2ثين مرة ، فما من مرة إ7 كان يصححه . 

كتاب صحيح غير  : أبى � أن يكون آخرهثم قال الشافعي في 

    ـ تبارك وتعالى ـ  �كتابه . قال الشافعي : يدل على ذلك قول 

                                                 
  . 1/10البھوتي : كشاف القناع  (1)
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öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ    tt ttββββ%%%% xx xx....    ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã    ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî    «« ««!!!! $$ $$####    (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuθθθθ ss ss9999    ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù    $$$$ ZZ ZZ����≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$####    #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222    ∩∩∩∩∇∇∇∇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪    〈〈〈〈   : النساء ]

82 . [)(1    

كتاب$ا  إنسانالعماد ا?صفھاني : إني رأيت أنه 7 يكتب  وقال
في غده : لو غير ھذا لكان أحسن ، ول$و زي$د ھ$ذا  في يومه إ7 قال

، ول$$و ق$$دم ھ$$ذا لك$$ان أفض$$ل ، ول$$و ت$$رك ھ$$ذا لك$$ان  يستحس$$نلك$$ان 
دليل على اس$تي2ء ال$نقص عل$ى  وھوأجمل، ھذا من أعظم العبر ، 

  أھـ . جملة البشر .

وق$$ال ش$$يخ ا�س$$2م اب$$ن تيمي$$ة بع$$د ك$$2م س$$ابق ع$$ن بع$$ض 
غلط غلط فيھا بعض رواتھ$ا  المصنفات وما يوجد فيھا من أحاديث

، قال : ومثل ھذا يوجد ف$ي غال$ب كت$ب ا�س$2م ، ف$2 يس$لم كت$اب 
ذان بق$$ول وبع$$د ھ$ذه الديباج$ة وتش$نيف اP (2)م$ن الغل$ط إ7 الق$رآن .

  ا?عيان 

أيھا القاريء الكريم ! إن كان ھن$اك فائ$دة ت$رى إلحاقھ$ا ،  فيا
عل$ي ال$دعاء  وحقك، فبصدر رحب أتلقاھا  إص2حھاأو ھفوة ترى 

  .  ا�ص2حوالثناء ، وليس عيبا ا�لحاق و7 

في$ه  الكت$ابا�م$ام الش$افعي ـ رحم$ه � ـ : إذا رأي$ت  قال
ك$$ل وإن$$ي أعت$$رف  (3)فاش$$ھد ل$$ه بالص$$حة .، إلح$$اق وإص$$2ح 

  والموفق من وفقه � . بضاعتيا7عتراف بقصر باعي وقلة 
قل$$ت ؛ م$$ن ألف$$ت ا7نتب$$اه إل$$ى أن جمي$$ع م$$ا قل$$ت ون وختام$$ا

مناقب وفضائل قطر ، أو جنس ، أو قبيلة ، أو شخص 7 يفھم م$ن 

                                                 
  . 2/36البيھقي : مناقب الشافعي  )1(

  .72-18/71ابن تيمية : الفتاوى  ) (2
  .  2/36البيھقي : مناقب الشافعي  (3)
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الغض مما عداه مع$اذ � ! وم$ن س$بق إل$ى فھم$ه  -إط2قا  -فحواه 
ش$$يء م$$ن ذل$$ك وأن ھن$$اك إيم$$اء وإش$$ارة إل$$ى غم$$ط أح$$د فق$$د أبع$$د 

  النجعة 
  نزلوا بمكة في قبائل ھاشم         ونزلت بالبيداء أبعد منزل

أخ$رى مؤك$دا ف$أقول : اقتض$اني إل$ى الك$2م ف$ي وأعود م$رة 
الخص$$ائص والفض$$ائل م$$ا أحدث$$ه المن$$اوئون م$$ن ھم$$ز الش$$يخ ف$$ي 
انتمائ$$ه ، والت$$داعيات الس$$يئة ل$$ذلك الھم$$ز الك$$اذب ، ول$$و7 ذل$$ك لم$$ا 

  أقحمت نفسي في حمأة ا7نتماء 
�أس$أل أ7 فليعلم ھ$ذه الحقيق$ة ك$ل ق$اريء لھ$ذا الكت$اب و – 

ل$$ص ل$$ه قص$$دي ، ويص$$وب عمل$$ي ، ويص$$لح أن يخ –ج$$ل وع2$$ 
        ....وقد آن الشروع في المقصود فبا# نستعين ، ، ، ، نيتي
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        التمھيدالتمھيدالتمھيدالتمھيد
        تأثير ا�صل على ا�نسان :تأثير ا�صل على ا�نسان :تأثير ا�صل على ا�نسان :تأثير ا�صل على ا�نسان :    

َب��اِدْي َب��دٍء ف��إن الرج��ال تع��رف ب��الحق ، و# يع��رف الح��ق 
بالرج�ال . والح��ق ض��الة الم�ؤمن يأخ��ذه مت��ى وج�ده ، ول��و ج��اء ب��ه 

  عبد حبشي كأن رأسه زبيبة .
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¸¸ ¸¸ξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss????    ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪    〈〈〈〈  : ة ] أوجب : تعالى طاعته ، وطاع59[النساء

  استقC# . ـ �ـ رسوله 

 –بص�رف النظ�ر ع�ن أص�لھم  –وجعل طاع�ة أول�ي ا�م�ر  
في ضمن طاعة الرسول ؛ فمن أم�ر م�نھم بطاع�ة الرس�ول وجب�ت 
طاعت��ه ، وم��ن أم��ر بخ��Cف م��ا ج��اء ب��ه الرس��ول ف��C س��مع ل��ه و# 

  طاعة. 

وكل ما تنازع فيه الناس من مسائل الدين ي�رد إل�ى كت�اب : 
إلي��ه نفس��ه ف��ي حيات��ه ، وإل��ى س��نته بع��د  ـ�� �ـ��  ، وإل��ى رس��ول :

  وفاته . 

؟ فھذا مما # شك فيه  أما أنه ھل لNصل تأثير على ا�نسانأما أنه ھل لNصل تأثير على ا�نسانأما أنه ھل لNصل تأثير على ا�نسانأما أنه ھل لNصل تأثير على ا�نسان
 –، وإن كان غير مطرد . يقول الشيخ أبو عبد : محمد بن مفل�ح 
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: ولNص��ل ت�أثير ، وق��د روى الح��اكم ف�ي تاريخ��ه ع��ن  -رحم�ه : 
   (1)حسن محضره .ابن المبارك ، قال : من طاب أصله 

فا�ص��ل وا�ب��داع ال��ذھني بينھم��ا ارتب��اط وثي��ق ، وھ��ذه حقيق��ة 
  ينبغي إبرازھا 

النب��ات بھ��ا  أن��دى   الع��روق إذا استس��رت ف��ي الث��رى     إن
  وطاب المزرع

ق�ال : ق�ال رس�ول : ـ  ـ� �ـ  أبي ھريرة عنوفي الحديث : 
  (2). : ( الناس معادن كمعادن الفضة والذھب )ـ �

ق�ال : (إن  ـ� �ـ عن النبي  ـ �ـ ي موسى ا�شعري وعن أب
 :  
خلق آدم من قبضة قبضھا من جمي�ع ا�رض فج�اء  –عز وجل  –

بنو آدم على قدر ا�رض ؛ جعل م�نھم ا�حم�ر وا�ب�يض وا�س�ود 
وبين ذلك ، والسھل والحزن وب�ين ذل�ك ، والخبي�ث والطي�ب وب�ين 

  . )4(بعض)وفي المثل (بعض البقاع أيمن من  (3)ذلك) .

                                                 
  . 1/215ابن مفلح : اYداب الشرعية   (1)

ورواه البخاري  1/19بد البر في جامع بيان العلم  وابن ع 2/539وأحمد  )2638( مسلم )2(
  مختصرا .

 1/26) واب��ن س��عد ف��ي الطبق��ات 2955) والترم��ذي (4693وأب��و داود ( 406و4/400أحم��د  (3)
واب�ن خزيم�ة ف�ي التوحي�د  1/214) والطب�ري ف�ي التفس�ير 548وعبد بن حميد ف�ي المنتخ�ب (

وأب�و  262-2/261المس�تدرك  ) والح�اكم ف�ي6181و6160واب�ن حب�ان (ا�حس�ان :  64ص
والواحدي في  414-413والبيھقي في ا�سماء والصفات ص8/135و 3/104نعيم في الحلية 

  ) 1630الوسيط وابن عساكر وأبو الفرج الثقفي في الفوائد  (الصحيحة : 
  به . –رضي : عنه  –من طرق عن عوف ، عن قسامة ، عن أبي موسى ا�شعري 

الذھبي وصححه أيضا أبو الفرج الثقف�ي والش�يخ ا�لب�اني (الص�حيحة : وصححه الحاكم ووافقه 
  ) وقال الترمذي : حسن صحيح .1630

  .1/136الميداني : مجمع ا�مثال  (4)
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بعد كCم سابق  –رحمه :  –قال شيخ ا�سCم ابن تيمية 
في عدم العبرة بالنسب والمكان ، قال : : سبحانه وتعالى جعل 
سكنى القرى يقتضي من كمال ا�نسان في العلم والدين ، ورقة 

كما أن البادية توجب من  قلوب ما # يقتضيه سكنى البادية ال
، ومتانة الكCم ما # يكون في القرى ، ھذا صCبة البدن والخلق 

ھو ا�صل . وإن جاز تخلف ھذا المقتضي لمانع ، وكانت البادية 
أحيانا أنفع من القرى ، وكذلك جعل : الرسل من أھل القرى ، 

!!    فقال تعالى :  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ    $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&     ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%%    āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))    ZZ ZZωωωω%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘    ûû ûû ÇÇ ÇÇrrrrθθθθ œœ œœΡΡΡΡ    ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))    ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ    ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&    

## ##““““ tt tt���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####    33 ] وذلك �ن الرسل لھم الكمال في عامة 109[يوسف :  〉〉〉〉    33

  (1)ا�مور حتى في النسب .
وقال ابن خلدون : المقدمة الثالثة في المعتدل من ا�قاليم 
والمنحرف وتأثير الھواء في ألوان البشر والكثير في أحوالھم .. 

ن في : وجميع ما يتكو -بعد أن حدد ا�قاليم المعتدلة  -إلى أن قال 
ھذه ا�قاليم الثCثة المتوسطة مخصوص با#عتدال وسكانھا من 
البشر أعدل أجساما ، وألوانا ، وأخCقا ، وأديانا حتى النبؤات 
فإنما توجد في ا�كثر فيھا ، ولم نقف على خبر بعثة في ا�قاليم 

و# الشمالية ؛ وذلك أن ا�نبياء والرسل إنما يختص بھم الجنوبية 

    ööفي خلقھم وأخCقھم . قال تعالى : أكمل النوع  ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖää ää....    uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz    >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&    

ôô ôôMMMM yy yy____ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzzéé éé&&&&    ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ====ÏÏ ÏÏ9999    〈〈〈〈  ، : وذلك ليتم القبول بما يأتيھم به ا�نبياء من عند

  (2)وأھل ھذه ا�قاليم أكمل لوجود ا#عتدال لھم .
                                                 

  .1/371ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم  (1)
  .82ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص (2)
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،  وال�زمن،  النس�ب أن -ي�ا رع�اك :  – فاعلم ھذا تقرر إذا
ـ�ـ  ق�ال،  عمل�ه ا�نس�ان يقدس وإنما،  أحدا قدست # والبقعة  والبلد
 . (1)» نسبه به يسرع لم عمله به بطأ من: «  ـ �

 # ا�رض إن:  ال�درداء �ب�ي ـ�ـ �ــ  الفارسي سلمان قالو
  . أحدا تقدس

لك��ن علين��ا أن نض��ع الح��ديث وا�ث��ر ف��ي موض��عھما . ق��ال  
ي المش�كك رادا على الك�وثر –رحمه :  –الشيخ المعلمي اليماني 

قال الكوثري : ومن تابع الش�افعي ق�ائC  ة ا�مام الشافعي في قرشي
: إنه قرش�ي ، فل�ه ذل�ك ، لك�ن ھ�ذه المي�زة # توج�ب الرجح�ان ف�ي 
العلم . وفي (صحيح مسلم) : (من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) 

.  

ق��ال المعلم��ي : ق��د وض��ع الح��ديث ف��ي غي��ر موض��عه ، ف��إن 
علم�ه و# عمل�ه ، وإنم�ا ينبغ�ي أن ي�ذكر ھن�ا  الشافعي لم يبطىء به
: (أفع�ن مع�ادن  - � -وغيرھما وفيه قول�ه  )(2حديث (الصحيحين)

العرب تسألوني ؟ قالوا : نعم ، قال : فخياركم في الجاھلية خياركم 
  في ا�سCم إذا فقھوا) .

ومن ذكر من أھل العلم في مزايا الشافعي أن�ه عرب�ي قرش�ي 
لة النس�ب م�ن حي�ث ھ�و نس�ب ، ولك�ن م�ن مطلبي فل�م يح�تج بفض�ي

                                                 
) 225) واب��ن ماج��ة (2945والترم��ذي ( )3643وأب��و داود ( 2/252) وأحم��د 2699( مس��لم )1(

) 84ا�حس��ان :) واب��ن حب��ان (97) واب��ن أب��ي ال��دنيا ف��ي قض��اء الح��وائج (351( وال��دارمي
والخطيب في تاريخ بغ�داد  137ــ  136والسھمي في تاريخ جرجان ص 89ـ  1/88 والحاكم

م��ن  )127والبغ��وي ف��ي ش��رح الس��نة ( 1/13واب��ن عب��د الب��ر ف��ي ج��امع بي��ان العل��م  12/114
. وع��زاه ف��ي كش��ف الخف��اء ب��ه  ـ��ـ �، ع��ن أب��ي ص��الح ، ع��ن أب��ي ھري��رة ـ��ـ  ا�عم��شطري��ق 

  .  والقضاعي) للعسكري ، 2343(
) من طريق عبيد : ، عن سعيد بن أبي سعيد 2378) مسلم (3194،  3175(البخاري   (2)

  به . ــ �ــ ، عن أبيه ، عن أبي ھريرة 
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حي�ث م�ا ھ�و مظن��ة ، ف�إن ذل�ك يقتض�ي فض��ل معرف�ة بال�دين ال��ذي 
أنزله : تعالى على النبي العربي بلسان عرب�ي روع�ي في�ه عق�ول 

  )1(العرب وأفھامھم وطباعھم ...الخ .

        
        

 

                                                 
  .628-627المعلمي : التنكيل ص  (1)

 



        ::::    القسم ا�ولالقسم ا�ولالقسم ا�ولالقسم ا�ول
    ––––للش�يخ محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب للش�يخ محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب للش�يخ محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب للش�يخ محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب     ----م�وجزة م�وجزة م�وجزة م�وجزة     ––––ترجمة ترجمة ترجمة ترجمة 

 �        ––––رحمه � رحمه � رحمه � رحمه 
  وفيھا توطئة ، وث#ثة فصولوفيھا توطئة ، وث#ثة فصولوفيھا توطئة ، وث#ثة فصولوفيھا توطئة ، وث#ثة فصول

  الوسطية في الشيخ .التوطئة : التوطئة : التوطئة : التوطئة : 

ه ووالدت���ه ، مول���ده اس���مه ونس���به ، كنيت��� الفص���ل ا�ول :الفص���ل ا�ول :الفص���ل ا�ول :الفص���ل ا�ول :
 عصره . ووفاته، أسرته

نش��أته العلمي��ة ، رح#ت��ه ، س��عة علم��ه ،  الفص��ل الث��اني :الفص��ل الث��اني :الفص��ل الث��اني :الفص��ل الث��اني :
 اء فيه ، صفاته وأخ#قه ، شيوخه  وت#مذته .أقوال العلم

ه ، جھ�اده وص�بره ف�ي تبلي�غ حقيقة دعوت� الفصل الثالث :الفصل الثالث :الفصل الثالث :الفصل الثالث :
عقيدت���ه ، مؤلفات���ه ، أص���ول أقوال���ه وفتاوي���ه ، أس���باب  دعوت���ه 
  عداوته .

 

        
        

 
 
 
 
 

        القسم ا�ولالقسم ا�ولالقسم ا�ولالقسم ا�ول
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�        ))))1((((ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عبد الوھاب رحمه �ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عبد الوھاب رحمه �ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عبد الوھاب رحمه �ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عبد الوھاب رحمه 
                                                 

 -رحم�ه � –مصادر ترجمة ھذا النابغ العظيم والعالم الفذ المجدد الشيخ محمد ب�ن عب�د الوھ�اب   (1)
ه ودعوته العديد من الكتاب والب�احثين كثيرة جدا وھو أشھر من نار على علم . وقد تناول حيات

داخل الجزيرة وخارجھا وصنفت في ذلك الكثير من المصنفات وقدمت رسائل وبح�وث علمي�ة 
في جوانب عديدة من حياة الشيخ ودعوته حتى المستشرقين لھم كتابات عنه و? تعجب فالش�يخ 

  أمة وقد قيل :
  آثار منتجع ولن تصادف مرعى ممرعا أبدا           إ? وجدت به

: اDمام محمد بن عبد الوھاب دعوته وسيرته لشيخنا الشيخ عبد العزي�ز ب�ن ب�از  ومن تلك المصادرومن تلك المصادرومن تلك المصادرومن تلك المصادر
، من أع#م المجددين للشيخ صالح الفوزان ، الشيخ محمد ابن عبد الوھ�اب حيات�ه وفك�ره لعب�د 

ويش�د ، عقي�دة الش�يخ � العثيمين ، اDمام الشيخ محمد بن عبد الوھاب في الت�اريخ لعب�د � الر
محمد بن عبد الوھاب السلفية لصالح العبود ، الشيخ محمد بن عبد الوھاب �حمد آل بو طامي 
، حياة الشيخ محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب لحس�ين خزع�ل ، نب�ذة مختص�رة ع�ن حي�اة ش�يخ اDس�#م 

ب �م�ين محمد بن عبد الوھامحمد بن عبد الوھاب لعبد الرحمن الجطيلي ، سيرة اDمام الشيخ 
محمد بن عب�د الوھ�اب �حم�د عب�د الغف�ور عط�ار ، اDم�ام محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب لعب�د سعيد  

الحليم الجندي ، شيخ اDس#م اDمام محمد بن عبد الوھاب لمحم�د جمي�ل ، الش�يخ اDم�ام محم�د 
ي�د محمد ب�ن عب�د الوھ�اب داعي�ة التوحي�د والتجد ب حياته ودعوته لعبد � الشبل بن عبد الوھا

أھ�داف دع�وة الش�يخ  محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب لمحم�د جمع�ة  لمحمد بھجة ، انتشار دعوة الشيخ
محم��د ب��ن عب��د الوھ��اب Dب��راھيم ف��ارس ، ال��دعوة اDص��#حية ف��ي ب��#د نج��د لعب��د � المط��وع 
دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوھاب لعب�د العزي�ز العب�د اللطي�ف ، آث�ار الش�يخ 

عبد الوھاب أحمد الضبيب ، اDمام محمد بن عبد الوھاب ومنھجه في ال�دعوة رس�الة محمد بن 
ماجس��تير بقس��م العقي��دة بجامع��ة اDم��ام للطال��ب محم��د الس��كاكر ، دع��وة الش��يخ محم��د ب��ن عب��د 
الوھاب وأثرھا في العالم اDس#مي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة من جامعة أم 

الب أحمد الزھراني ، زعماء اDص#ح �حمد أمين ، المصلح المظلوم لمسعود القرى بمكة للط
  الندوي ، مجموعة بحوث مقدمة لمؤتمر أسبوع الشيخ محمد 

روضة ا�فكار وا�فھام ?بن غنام ، ا�خبار النجدية للفاخري ، عن�وان المج�د ف�ي ت�اريخ نج�د 
سائل النجدي�ة للش�يخ عب�د اللطي�ف ب�ن ?بن بشر ، تاريخ نجد لMلوسي ، مجموعة الرسائل والم

عبد الرحمن ، الدرر السنية جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاس�م ، علم�اء نج�د خ�#ل س�تة ق�رون 
للش��يخ عب��د � البس��ام ، رف��ع النق��اب ف��ي ت��راجم ا�ص��حاب ?ب��ن ض��ويان ، ت��راجم مت��أخري 

ض�ة الن�اظرين لمحم�د الحنابلة ?بن حمدان ، مشاھير علماء نج�د لعب�د ال�رحمن آل الش�يخ ، رو
بن عثمان ، ذيل الدر ?بن حميد ، تسھيل السابلة لصالح بن عبد العزيز بن عثيمين ، ا�ع�#م ا

  للزركلي ، معجم المؤلفين لكحالة وغيرھا الكثير . 
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        الوسطية في الشيخالتوطئة : التوطئة : التوطئة : التوطئة : 
عب�د  –رحم�ه �  –شيخ اDس#م محمد ب�ن عب�د الوھ�اب  إن

أنعم � عليه ب�العلم والعم�ل ، ووفق�ه وس�دده وقيض�ه لل�دعوة وأي�ده 
 �وأق���ر ب���ه ع���ين اDس���#م والمس���لمين . ومحبتن���ا ل���ه م���ن أج���ل 

  ورسوله. 

 �أن نعتقد فيه ما تعتقده الرافض�ة ف�ي  -تعالى  –ونبرأ إلى 
في��ه م��ا تعتق��ده الص��وفية ف��ي مش��ايخھا ، لق��د أئمتھ��ا ، أو أن نعتق��د 

  ضاھوا النصارى في غلوھم وشركھم . 

و�ن يخ��ر أح��دنا م��ن الس��ماء فتخطف��ه الطي��ر ، أو تھ��وي ب��ه 
  الريح في مكان سحيق خير له من ذلك ا?عتقاد . 

وأعوذ باO أن أتجاوز الحد في مدح الش�يخ ، و�ن أم�د ي�دي 
ن أكت�ب بھ�ا حرف�ا واح�دا ف�ي إلى فم التنين فيقضمھا خير ل�ي م�ن أ

رحم�ه �  –إطراء الشيخ . وقد كان الشيخ محمد بن عب�د الوھ�اب 
يدندن حول ھذا اDطراء والغلو في كتبه ورس�ائله ناھي�ا ومح�ذرا  -
.  

ومعاذ � ! أن ننكر جميل الشيخ وفضله ، وجھاده وص�بره  
ھ�و في دعوة الناس إل�ى التوحي�د وإخ�#ص العب�ادة O وح�ده ، فم�ا 

ف���اDفراط � علين���ا حق���ه ? وك���س و? ش���طط  إ? إم���ام ق���د أوج���ب
أفرط��ت النص��ارى ف��ي  لق��د التف��ريط م��ن فع��ل اليھ��ود والنص��ارى و

عيسى عليه الس#م حيث اتخذته إلھا ، وفرطت اليھود حيث ع�ادوه 
وسبوه وتنقصوه ، وجعل � ھذه ا�مة وسطا فأنزلته المنزلة الت�ي 

وإنه ? يشكر � م�ن ? يش�كر .  � ورسوله بدأنزله � فقالوا : ع
  الناس وإنما يعرف الفضل �ھل الفضل ذو الفضل .
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وأما أقوال الشيخ فيطبق عليھا القانون المتف�ق علي�ه والقاع�دة 
بتزكية  المطردة مع أقوال أئمة المسلمين وأع#م الدين ، ? تقبل إ?

فك��ل م��ا واف��ق ننظ��ر ف��ي أق��وال الش��يخ ، ع��دلين : الكت��اب والس��نة 
  الكتاب والسنة أخذنا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة تركناه . 

عل��ى كث��رة  –رحم��ه �  –والش��يخ محم��د ب��ن عب��د الوھ��اب 
، لم يستطع واحد منھم أن يخرج من كتبه الكثي�رة ، حساده وأعدائه

و? رسائله العديدة حرفا واحدا يخالف المنقول ، أو ينكره المعقول 
 .  
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        ا�ولا�ولا�ولا�ول    الفصلالفصلالفصلالفصل
: ھو شيخ اDس#م ومصباح الظ#م ومفيد ا�نام  اسمه ونسبهاسمه ونسبهاسمه ونسبهاسمه ونسبه

الشيخ اDمام : محمد بن عبد الوھاب بن سليمان بن علي بن محم�د 
ب��ن أحم��د ب��ن راش��د ب��ن بري��د ب��ن محم��د ب��ن مش��رف ب��ن عم��ر ب��ن 
معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد ابن علوي بن وھيب بن قاس�م 

ع ب�ن نھش��ل ب�ن ش�داد ب��ن ب�ن موس�ى ب�ن مس��عود ب�ن عقب�ة ب��ن س�ني
زھير بن ش�ھاب ب�ن ربيع�ة ب�ن أب�ي س�ود ب�ن مال�ك ب�ن حنظل�ة ب�ن 
مالك بن زيد مناة بن تم�يم ب�ن م�ر ب�ن أد ب�ن طابخ�ة ب�ن إلي�اس ب�ن 

  (1) مضر بن نزار بن معد بن عدنان .
  : أبو الحسن . كنيتهكنيتهكنيتهكنيته
ي التميمي فھي من : بنت محمد بن عزاز المشرفي الوھيب والدتهوالدتهوالدتهوالدته

  .نعشيرته ا�دني
        وھذا النسب فيه منقبة من وجوه ث#ثة : وھذا النسب فيه منقبة من وجوه ث#ثة : وھذا النسب فيه منقبة من وجوه ث#ثة : وھذا النسب فيه منقبة من وجوه ث#ثة : 

  في إلياس بن مضر . ـ � ـا�ول : حيث يلتقي بنسب النبي 
  الثاني : أنه عربي محض .

  . �الثالث : أنه من ولد إسماعيل
ا?س��م والمس��مى م��ن ارتب��اط وتأم��ل اس��مه (محم��د) وم��ا ب��ين 

  وصدق من قال :وتناسب 
ن��اه ل��و فك��رت ف��ي وقلم��ا أبص��رت عين��اك ذالق��ب      إ? ومع

  لقبه

                                                 
، قال وإلى ھنا يقف ثقات الرواة ... وھذا النسب إلى عقبة منقول 26-1/25البسام : علماء نجد   (1)

ن خطوط علماء الوھبة المعتبرين المجمع عل�ى علمھ�م وثق�تھم واط#عھ�م ... وم�ن بالتواتر وم
  عقبة إلى إلياس منقول عن ثقات النسابين والمؤرخين .
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كثير الص�فات المحم�ودة اُش�تق ل�ه م�ن  ـ � ـولما كان النبي 
(محم��د) وق��د ق��ال حس��ان ب��ن  � وص��فه اس��م مط��ابق لمعن��اه فاس��مه

  : �ثابت 
وش��ق ل��ه م��ن إس��مه ك��ي يجل��ه    ف��ذو الع��رش محم��ود وھ��ذا 

  محمد
  : �وقال عباس بن مرداس 

  مدا سماكاإن اDله بنى عليك محبة            من خلقه ومح
والغالب أن ا?سم (محمد) عنوان خير عل�ى م�ن تس�مى ب�ه ، 
وقد يتخلف التناسب ب�ين ا?س�م والمس�مى حس�بك (محم�د ب�ن س�عيد 
المصلوب) قال ابن رشدين : سألت أحمد بن صالح المص�ري عن�ه 

  ، فقال : زنديق ضربت عنقه وضع أربعة آ?ف حديث . 
عيينة) ھجرة في بلدة (ال) لل1115ولد الشيخ سنة (مولده ووفاته : مولده ووفاته : مولده ووفاته : مولده ووفاته : 

. فلم ھـ) ودفن بھا 1206وتوفي بـ(الدرعية) عام ( من ب#د نجد
وھذا دليل نجاح دعوته وصدق إرادته  يعظم قبره ولم يتخذ مزارا 

    tt    وإخ#ص أتباعه tt ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ    (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu    ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&&    $$$$ {{ {{6666 ãã ããmmmm    °° °°!!!!    33 ] 165[البقرة :  〉〉〉〉    33

بيين والصديقين فرحمه � رحمة واسعة وحشرنا وإياه مع الن
  والشھداء والصالحين .

وقد رثاه الشعراء بقصائد معبرة ، كان منھ�ا المرثي�ة الرنان�ة 
من أبياتھ�ا  -رحمه �  –للشيخ أبي بكر حسين بن غنام ا�حسائي 

:  
  إلى � في كشف الشدائد نفزع

لق���د كس���فت ش���مس المع���ارف 
  والھ���������������������������������������������������������دى

ول����يس إل����ى غي����ر المھ����يمن 
  مف��������������������������������������������������������زع

فس����الت دم����اء ف����ي الخ����دود 
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  إم��ام أص��يب الن��اس ط��را بفق��ده
  رتبة الھ�دى لقد رفع المولى به

  وش��مر ف��ي منھ��اج س��نة أحم��د
  ين���اظر باYي���ات والس���نة الت���ي
  لق���د وج���د اDس���#م بع���د فراق���ه

 هـراقـات يوم فـبكاه ذوو الحاج

  وأدم�������������������������������������������������������ع
وطاف بھم خط�ب م�ن الب�ين 
  موج�������������������������������������������������������ع

بوق����ت ب����ه يعل����ى الض����#ل 
  ويرف�������������������������������������������������������ع
  يشيد ويحيي ما تعفى ويرق�ع

  ليھا في التنازع نرجعأمرنا إ
وأھ��ل الھ��دى والح��ق وال��دين 
  أجم���������������������������������������������������������ع

 نا بعده يتصدعـا خشيـابـمص
        

        أسرته :أسرته :أسرته :أسرته :
ك�ان س�ليل أس��رة  –رحم��ه �  –الش�يخ محم�د ب��ن عب�د الوھ�اب 

علمية ، فأبوه وقبله جده كانا على قدر كبير م�ن العل�م ، وق�د س�ادا أھ�ل 
  زمانھما فقھا وفتوى

ث�م ق�د س�اد قب�ل ذل�ك       قل لم�ن س�اد ث�م س�اد أب�وه          
  جده

لق��د ترب��ى الش��يخ ف��ي بي���ت عل��م ودي��ن ، ل��ذا ك��ان مش���غوفا 
  بالدراسة حريصا على التحصيل . وإليك أسماء القريبين منه :

ھـ) عالم كبير ، تولى 1153والده الشيخ عبد الوھاب (ت :  -1
  اDفتاء بالعيينة ، وتقلد منصب القضاء بالعيينة وحريم#ء .

ھـ) مفتي ب#د نج�د 1079ان بن علي (ت : جده الشيخ سليم -2
ورئيس علمائھا ، وكان أوس�عھم علم�ا وأن�بھھم ذك�را ، فھ�و 

 مرجع علماء نجد عامة ، ولي قضاء العيينة .
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الش��يخ إب��راھيم ب��ن س��ليمان ب��ن عل��ي ع��الم كات��ب مش��ھور ،  -3
 وھو عم الشيخ محمد .

 الشيخ عبد الرحمن بن إبراھيم ابن عم الشيخ . -4
سليمان بن علي من أھ�ل العل�م ، وھ�ذا عم�ه الشيخ أحمد بن  -5

 الثاني .
 الشيخ سليمان بن عبد الوھاب وھو أخو الشيخ . -6
 أبناء الشيخ محمد (خمسة) أربعة منھم من العلماء الكبار . -7
خال الشيخ محمد ھو الفقيه الشيخ سيف بن محمد ب�ن ع�زاز  -8

. 
  أبناء أخيه سليمان ، وأحفاده كلھم علماء  -9

 م��ن رش��فا أو البح��ر م��ن غرف��ا    مقت��بس � رس��ول م��ن وكلھ��م
  الديم

وف��ي ھ��ذه البيئ��ة العلمي��ة الديني��ة الميمون��ة ، نش��أ الش��يخ 
وترع���رع وت���أثر بھ���ا ت���أثرا كبي���را ، ظھ���ر ف���ي حيات���ه العلمي���ة 

        والدعوية .
        عصره :عصره :عصره :عصره :

 الحالة الدينية :     -
 O ج�ل وع�#  –? يخلو عصر من العصور من غرس- 

لعلم��اء الع��املين والعب��اد يس��تعملھم ف��ي طاعت��ه ، وم��ع وج��ود ا
المتبعين إ? أن ب#د المسلمين تعيش غربة شديدة ، وحالة ديني�ة 
منحطة ، قد ساد ا?نحراف الديني والفك�ري ، وأھ�م مع�الم ذل�ك 

  ا?نحراف  : 
  أو? : الجھل .

  ثانيا : الشرك بأقسامه وأنواعه .
  ثالثا : الكفر بأقسامه وأنواعه . 
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  رابعا : البدع .
  الفرق الضالة . خامسا :

  سادسا : الخرافات .
  سابعا : المعاصي .

ثامنا : إضاعة معظم شعائر اDس#م ، غي�ر أن ھن�اك م�ن 
  كان يحافظ عليھا . 

وبع��د جھ��اد اDم��امين محم��د ب��ن عب��د الوھ��اب ومحم��د ب��ن 
  س���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������عود 

–  �#د اليمام��ة اس��تقامت كثي��ر م��ن ا�م��ور ف��ي ب�� –رحمھم��ا 
  السنة وخفيت البدعة . ، وظھرتوما تبعھا من الب#د

 الحالة العلمية :    -
استرخاء ، تكاد تنحص�ر ف�ي  كانت حالة نجد العلمية حالة

 –والمذھب السائد لديھم ھو مذھب اDمام أحمد بن حنب�ل  الفقه 
 �وك���ان العلم���اء معني���ين بالفق���ه الحنبل���ي يجيدون���ه  –رحم���ه 

ولھ���م ف���ي عل���م التفس���ير   ويحررون���ه ويرحل���ون ف���ي تحص���يله
يث والتوحيد والعربية مشاركات قليل�ة ، وك�ان م�ن الن�ادر والحد

  من يتعدى الفقه إلى غيره من العلوم .
رحمه  –فلما انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوھاب 

 �تغي��ر ھ��ذا ا?تج��اه ، وتنوع��ت الثقاف��ة ، وتع��ددت العل��وم ،  –
  وأعطي علم التوحيد والحديث والتفسير عناية بالغة . 

 الة السياسية ، وا?جتماعية ، وا?قتصادية :الح      -
كان العالم اDس#مي بصفة عامة يعاني نتيجة الفساد العام 

 �جل وع#  –في جميع شؤون الحياة . وبسبب البعد عن دين 
انف��رط عق��د الق��وة ال��ديني والسياس��ي والثق��افي وا?جتم��اعي  –

  وساد الضعف .
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ة تع�يش ت�دھورا ?ي�ات عدي�دوكانت نجد مع تقسمھا إلى و
وتقھقرا اجتماعيا ، وتخلفا اقتص�اديا فك�ان لھ�ذه ا�م�ور  سياسيا 

  ا�ثر السيئ على أھل ذلك المجتمع .
 –وبع��د دع��وة الش��يخ وحماي���ة اDم��ام محم��د ب��ن س���عود 

 �لھ����ا ص����لحت ا�ح����وال ؛ سياس����يا واجتماعي����ا  –رحمھم����ا 
ل واقتصاديا وأصبحت السبل آمنة وشرائع اDس#م ظ�اھرة ، ق�ا

  :  �حسان 
  وما الدين إ? أن تقام شرائع      وتؤمن سبل بيننا وھضاب

فك��ان أث��ر ھ��ذا التحس��ن عل��ى الجزي��رة وس��اكنيھا ظ��اھرا لك��ل 
  ذي عينين.
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
        نشأته العلمية :نشأته العلمية :نشأته العلمية :نشأته العلمية :

  تميزت حياة الشيخ العلمية بأربعة أمور : 
  ا�ول : الجد في طلب العلم وتحصيله .

  ارته .الثاني : سعة علمه وغز
  الثالث : ا?نشغال بالعلم ا�ھم .
  الرابع : كثرة إنتاجه وبركته .

ح��اد ال��ذھن ذكي��ا نبيھ��ا فطن��ا ،  -رحم��ه �  –ك��ان الش��يخ 
فص��يح اللف��ظ س��ريع الحف��ظ ، اش��تغل ب��العلم من��ذ نعوم��ة أظف��اره 
فطلبه صغيرا ، وامتطى صھوته يافعا ، حفظ القرآن ع�ن ظھ�ر 

وتعل�م  -ي ھ�ي أق�وم يھ�دي للت�ن والق�رآ –قلب قبل سن العاشرة 
كثيرا من الفنون وحفظ بعض�ا م�ن المت�ون  وك�ان محب�ا للق�راءة 
وا?ط#ع فحاز قصب السبق في العل�وم الش�رعية ، ون�ال س�مو 

  المكانة وشرف المنصب وبوأه � منزلة علمية عالية .   
: إذا  -رحم��ه �  –ومم��ا قال��ه ش��يخ اDس��#م اب��ن تيمي��ة 

تقيمة على الحقيقة منورة بنور الق�رآن ؛ تجل�ت كانت الفطرة مس
ف�ي تل�ك المزاي�ا ، وانتف�ت عنھ�ا لھا ا�ش�ياء عل�ى م�ا ھ�ي علي�ه 

)1(ظلم���������������������������������������������������ات الجھ���������������������������������������������������ا?ت .

                                                 
 .20/44ابن تيمية : الفتاوى  )1(
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        رح#ته :رح#ته :رح#ته :رح#ته :

تبس��ط الش��يخ ف��ي ال��ب#د طلب��ا للعل��م الش��رعي ، فتنق��ل ف��ي 
ض��واحي نج��د ؛ حي��ث يوج��د بھ��ا علم��اء . ث��م رح��ل إل��ى مك��ة 

غي��ر ذل��ك والتق��ى بعلمائھ��ا ، والمدين��ة ث��م الع��راق وا�حس��اء و
وباح���ث  ، واش���تھر عن���دھم ب���العلم وال���ذكاء  وأج���ازه بعض���ھم

ون��اظر، واجتھ��د ف��ي التحص��يل حت��ى أص��بح عالم��ا وإمام��ا ب��# 
        منازعة .

        سعة علمه :سعة علمه :سعة علمه :سعة علمه :
العلم ، وبح�ر م�ن  قطب من أقطاب –رحمه �  –الشيخ 

ووع��اء م��ن أوعيت�ه يع��رف س��عة علم�ه م��ن اطل��ع عل��ى  بح�وره 
ائله ، وك��ان ف��ي عل��م التوحي��د كاDخ��اذة [ش��يء مص��نفاته ورس��

كالغ����دير] ت����روي الج����م الغفي����ر ، ول����ه اس����تنباطات دقيق����ة ، 
واستد??ت صائبة عجيبة تدل د?لة واضحة على غزارة علمه 
وقوة فھمه ، فھو إھاب قد امت[ علما ورسوخا ، لقد تبوأ منزل�ة 

ي��د . علمي��ة عالي��ة موفق��ة ، وق��د ش��ھد ل��ه باDمام��ة القري��ب والبع
  ومن مرثية الشيخ الشوكاني ل^مام محمد :

  إم���ام ل���ه ش���أن كبي���ر ورتب���ة
فري���د كم���ال ف���ي العل���وم فھ���ل 
  ت��������������������������������������������������������������رى

وآھ�����ا ع�����ـلى تحقيق�����ـه ف�����ي 
 دروسـه

م������ن الفض������ل تثن������ي ع������زة 
  المتط��������������������������������������������������اول
  ل��ه ف��ي تق��ادير لھ��ا م��ن مماث��ل

 للمعض���������ـ#ت   ـهوتوضي���������
 المشاكل

  
  
  اتصال إسناده : -
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ع�ن أبي�ه ، ع�ن ج�ده  قال الشيخ عب�د اللطي�ف : أخ�ذ الفق�ه
سليمان بن علي مفتي الديار النجدية في وقته ، وس�نده المتص�ل 

  بأئمة المذھب إلى اDمام أحمد معروف مقرر عندھم .
وس��مع الح��ديث ع��ن أش��ياخ الح��رمين ف��ي وقت��ه ، وأج��ازه 

ومن أع#مھم مح�دث الح�رمين الش�يخ محم�د حي�اة   الكثير منھم
   (1)السندي .

: أكتف��ي بإس��ناد واح��د م��ن  -عن��ه  عف��ا � –ق��ال مح��رره 
رحمه  –أسانيده ، إلى إمام عصره محمد بن إسماعيل البخاري 

 �ھذا اDسناد من ا�سانيد الت�ي أج�از ل�ي الش�يخ أب�و ط�اھر  –
زبير علي زئي أن أرويھا عنه ، عن الشيخ الع#مة ب�ديع ال�دين 

 –الراشدي السندي ، إجازة وقراءة وس�ماعا . ق�ال الش�يخ ب�ديع 
: أخبرن�ي الش�يخ عب�د الح�ق الھاش�مي ،  -وھو موجود في ثبت�ه 

ق��ال أخبرن��ا أحم��د ب��ن عب��د � ب��ن س��الم البغ��دادي ، ع��ن عب��د 
الرحمن ب�ن حس�ن ب�ن محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب ، ع�ن ج�ده ش�يخ 
اDس��#م ، ع��ن عب��د � ب��ن إب��راھيم الم��دني ، ع��ن عب��د الق��ادر 

، ع��ن موس��ى التغلب��ي ، ع��ن عب��د الب��اقي ، ع��ن أحم��د الوف��ائي 
الحجازي ، عن أحم�د الش�ويكي ، ع�ن العس�كري ، ع�ن الح�افظ 
عبد ال�رحمن ب�ن رج�ب ، ع�ن الح�افظ ش�مس ال�دين اب�ن الق�يم ، 
عن شيخ اDس#م الحافظ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية ، ع�ن 
الفخر ابن البخاري ، عن أبي ذر الھروي ، عن شيوخه الث#ث�ة 

، ع���ن محم��د ب��ن يوس���ف السرخس��ي والمس��تملي والكش��ميھني 
أب��ي عب��د � محم��د ب��ن إس��ماعيل  )2(الفرب��ري ، ع��ن إم��ام ال��دنيا

  البخاري .
                                                 

  .154عبد اللطيف آل الشيخ : مصباح الظ#م ص  (1)
  .  ? بد أن يقيد ھذا اDط#ق ، وقصد مطلقه : (إمام زمانه)  (2)
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        ثناء العلماء عليه :ثناء العلماء عليه :ثناء العلماء عليه :ثناء العلماء عليه :
ُنْعم�ة ع�ين  –رحم�ه �  –الشيخ محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب 

وحس��بك أن��ه ص��احب س��نة وجماع��ة ، فالش��يخ إم��ام ف��ي الس��نة ، 
ذك��ر  وس��راج ف��ي ال��دعوة ، ول��ه الق��دح المعل��ى ف��ي العل��م ، وإذا

بع�د  -حس�ب علم�ي  –المصلحون فھو النجم الثاقب ، وم�ا أح�د 
ى أھ�ل الجزي�رة ف�ي القرن الث�اني عش�ر إل�ى ھ�ذا الي�وم أم�ن عل�

، ولقد امتدحه وأثنى عليه خ#ئق ? يحص�ون م�ن توحيد � منه
المتق��دمين والمت��أخرين، واعت��رف أع��داؤه م��ن كت��اب النص��ارى 

الصحيح ويعيدھم إليه ،  ومؤرخيھم ، أنه يدعو الناس إلى الدين
  والحق ما شھدت به ا�عداء 

نطق العداة بفضله لظھوره    كرھا وقد حرصوا على 
  إخفائه

والكثي���ر م���ن فح���ول العلم���اء وأس���اطينھم عل���ى اخ���ت#ف 
ألس���نتھم وأل���وانھم وتباع���د دي���ارھم وأقط���ارھم ، اتف���ق ق���ولھم 
واجتمع��ت كلم��تھم ، عل��ى أن��ه إم��ام ع��الم فاض��ل مجاھ��د مج��دد 

س����لفي ، وأن دعوت����ه ع����ين م����ا دع����ا إلي����ه النبي����ون مص����لح 
  والمرسلون، قال الشيخ م# عمران بن علي بن رضوان : 

فالعالمون العاملون المنصفو    ن له أقروا بالفضائل 
  واليد

على الشيخ  -وھم شھداء � في أرضه  -وقد أثنى الناس 
  وعلى دعوته نظما ونثرا 

ن غير أن يجدوا فالناس أكيس من أن يحمدوا رج#    م
  آثار إحسان

وكت��ب الت��راجم والت��واريخ وم��ن أل��ف ف��ي س��يرته طافح��ة 
بالم�دح والثن�اء ف��# داع�ي لنقلھ�ا وإطال��ة الرس�الة ب�ذكرھا ، وق��د 
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المعاص�ر للش�يخ  -الم�ؤرخ الثق�ة  -ذكر الش�يخ حس�ين ب�ن غن�ام 
في تاريخه عن أكابر أھل عصره أنھم ش�ھدوا ل�ه ب�العلم وال�دين 

المجددين ، وكذلك أھل مصر والشام والع�راق ، وأنه من جملة 
والحرمين تواتر عن فض�#ئھم وأذكي�ائھم مدح�ه والثن�اء علي�ه ، 

  وكتبه شاھدة برسوخه في العلم .
: م���ن ط���الع كت���اب  - رحم���ه �  –يق���ول الش���يخ عب���د اللطي���ف 

التوحيد ، وغيره من مص�نفاته ع�رف فض�ل الش�يخ وعلم�ه ، وأن�ه م�ن 
وإنم�ا يرج�ع أھ�ل نج�د ف�ي وقت�ه إلي�ه  ھم علماغزرأدق الناس فھما ، وأ

  )1(في سائر العلوم الشرعية .
وقد مدحه الشيخان اليماني�ان الكبي�ران : الش�يخ محم�د ب�ن 
إسماعيل الصنعاني مؤلف (سبل الس#م) والشيخ محمد بن علي 
الشوكاني مؤلف (نيل ا�وطار) وكذلك الشيخ م# عمران نزيل 

 -رحمھ�م �  –ن علماء عسير لنجة ، والشيخ محمد الحفظي م
  بقصائد سارت بھا الركبان ، ومما قاله الشوكاني : 

إم��ام ال��ورى ع#م��ة العص��ر 
  ق���������������������������������������������������������دوتي

 ير ورتبةـأن كبـه شـام لـإم

وش����يخ ش����يوخ الحب����ر ف����رد 
  الفض�����������������������������������������������������ائل

ل تثن�����ي ھم�����ة ـن الفض�����ـم�����
 طاولـالمت

وامت���دح علميت���ه وعقيدت���ه ومنھج���ه ع#م���ة الع���راق الش���يخ 
عب�د  ي كتاب�ه (ت�اريخ نج�د) وق�ال الش�يخس�ي ف�محمود ش�كري ا�لو

: الع�الم ا�ث�ري واDم�ام الكبي�ر  -ع#م�ة الش�ام  –القادر بن بدران 
  محمد بن عبد الوھاب ... الخ .

                                                 
  . 157عبد اللطيف آل الشيخ : مصباح الظ#م ص  (1)
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: الشيخ  -ع#مة السند  -وقال الشيخ بديع الدين الراشدي 
اDمام المجدد المحدث الفقيه المجاھد في سبيل � وإمام ال�دعوة 

  دة السلفية محمد بن عبد الوھاب ... الخ .إلى العقي
وھذا فيض من غيض ، وقليل من كثير ، وفيما ذكرت�ه إش�ارة 

  إلى ما تركته.
        صفاته وأخ#قه :صفاته وأخ#قه :صفاته وأخ#قه :صفاته وأخ#قه :

لش���يخ وأخ#ق���ه فمح���ل ذل���ك ? أطي���ل ف���ي ذك���ر ص���فات ا
  وأعوذ باO من الغلو واDطراء  وقد قيل : المطو?ت 

في وصفه  ف# تغل        إذا ما وصفت امرءا ?مريء 
  واقصد

وأذك��ر ھن��ا م��ا ذاع واش��تھر م��ن ص��فات الش��يخ وأخ#ق��ه 
ھ��ش  –رحم�ه �  –عل�ى وج�ه اDجم�ال ف��أقول : الش�يخ محم�د 

ب�ش  [أي طل�ق الوج�ه] طي��ب المش�اش [أي ك�ريم ال�نفس] رج��ل 
أري��ض [أي متواض��ع خلي��ق للخي��ر] وك��ان عالم��ا عاب��دا زاھ��دا 

  م .ورعا صداعا بالحق ? تأخذه في � لومة ?ئ
وك���ان عل���ى ق���در كبي���ر م���ن ا�خ���#ق الرش���يدة والس���يرة 

 -رحم�ه �  –الحميدة ، قال الشيخ عثمان بن عبد � ب�ن بش�ر 
: وبالجملة فمحاسنه وفض�ائله أكث�ر م�ن أن تحص�ر وأش�ھر م�ن 

  أن تذكر ، ولو بسطت القول فيھا واستقصيتھا ?تسع �سفار .
        شيوخه وت#ميذه :شيوخه وت#ميذه :شيوخه وت#ميذه :شيوخه وت#ميذه :    

ن علم��اء عص��ره  داخ��ل نج��د طيتتلم��ذ الش��يخ عل��ى أس��ا
والده عب�د الوھ�اب : وكان من أبرز مشايخه في نجد  وخارجھا 

ھـ) ومن أبرز مش�ايخه بالمدين�ة : الش�يخ عب�د �  1153(ت : 
ھ��ـ) وك��ان إمام��ا ف��ي الفق��ه 1140ب��ن إب��راھيم ب��ن س��يف (ت : 
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ھ���ـ) وك���ان فرض���يا ، 1189وأص���وله، وابن���ه إب���راھيم (ت : 
  ھـ)  1163اة السندي (ت : محمد حيوالشيخ المحدث 

ومن أبرز مش�ايخه ب�العراق : الش�يخ محم�د المجم�وعي ، 
ومن أبرز مشايخه با�حساء : الشيخ عبد � بن محمد ب�ن عب�د 

  اللطيف .                                                                              
ين ف��ي ولم��ا لم��ع نجم��ه وس��طع ن��وره وأص��بح م��ن المب��رز

العلم قصده ط#ب العل�م م�ن ك�ل مك�ان وازدحم�وا علي�ه ، فأخ�ذ 
عنه العلم مجموعة كبيرة ، ساروا عل�ى مدرجت�ه وس�لكوا نھج�ه 

وك��ان م��ن  � ، وإظھ��ار الس��نة وقم��ع البدع��ةف��ي ال��دعوة إل��ى 
ھـ) وقد َتَقيbض أب�اه 1244أبرزھم أبناؤه : الشيخ عبد � (ت : 

ة واقتف��ى أث��ره ول��ه مؤلف��ات ، (أش��بھه) ف��ي ت��ولى مھ��ام ال��دعو
ھـ) أحد كبار علماء الدعوة الس�لفية 1224والشيخ حسين (ت : 

بنجد وله رسائل وفتاوى وتولى الخطابة بجامع الدرعي�ة الكبي�ر 
ھ��ـ) أكب��ر أبن��اء الش��يخ ، والش��يخ 1245، والش��يخ عل��ي (ت : 

ھ��ـ) وك��انوا علم��اء أج��#ء ، ق��ال الش��يخ 1251إب��راھيم (ت : 
   محمد الحفظي :
ھى ـدرة في منتـق             وسـايخ التحقيـأو?ده مش

  ريقـالط
وقال عثمان بن عبد � بن بشر : ولقد رأيت لھؤ?ء ا�ربعة 
العلم��اء ا�ج��#ء مج��الس ومحاف��ل ف��ي الت��دريس ف��ي بل��د الدرعي��ة 

  وعندھم طلبة علم من أھل الدرعية ومن أھل اYفاق .
ب���ن حس���ن (ت :  وم���ن ت#مي���ذه حفي���ده الش���يخ عب���د ال���رحمن

ھ��ـ) 1225ھ��ـ) والش��يخ حم��د ب��ن ناص��ر ب��ن معم��ر (ت : 1285
ھ��ـ) والش��يخ عب��د العزي��ز 1225(ت :  والش��يخ حس��ين ب��ن غن��ام 
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ھ��ـ) والش��يخ عب��د العزي��ز ب��ن س��ويلم (ت : 1237الحص��ين (ت : 
  ھـ)  وغيرھم كثير .1244
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
        حقيقة دعوته : حقيقة دعوته : حقيقة دعوته : حقيقة دعوته : 

ش��عار حزب��ه  ـ�� � ـال��دعوة إل��ى � والتبلي��غ ع��ن رس��وله 
وأتباعه م�ن الع�المين . وإذا ك�ان ا�م�ر ك�ذلك ف�# ب�د أن  المفلحين 

تقوم الدعوة إلى � على دعائم قوية راسخة ، وھ�ذا م�ا نلمس�ه ف�ي 
دعوة الشيخ محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب حي�ث قام�ت دعوت�ه التجديدي�ة 

  اDص#حية على ركائز متينة ، من أبرزھا : 
نھ��ج الش��يخ ف��ي دعوت��ه م��نھج  أو? : الم��نھج الص��حيح . لق��د

  النب��������������������������������������������������������������������ي محم��������������������������������������������������������������������د 
والسلف الصالح ، و? منھج أنف�ع ف�ي ال�دعوة إل�ى � من�ه ،  ـ � ـ

  وإن تحذلق المتحذلقون . 
 �عل�ى  -ع�ز وج�ل  –ثانيا : العل�م ، حي�ث دع�ا الش�يخ إل�ى 

  بصيرة .
ثالثا : الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي ھ�ي أحس�ن 

.  

ك��ان م��ث#  –رحم��ه �  –الحس��نة ، فالش��يخ رابع��ا : الق��دوة 
  يحتذى في العلم والعمل ، مستقيما في دينه وخلقه وفكره . 

وكانت مھمة دعوة الشيخ توجيه الناس وإرشادھم إلى تحقيق 
  ا�غراض التالية :

العناي���ة بالتوحي���د (ص���لب في���ه) بأنواع���ه الث#ث���ة : توحي���د  -1
ماء والص�فات . الربوبية ، وتوحي�د ا�لوھي�ة ، وتوحي�د ا�س�

واجتھد في تحقيق توحيد ا�لوھية خاصة إذ كث�ر في�ه الخ�بط 
واللبط ، فكان ل�ه القس�ط ا�كب�ر والح�ظ ا�وف�ر ، فكت�ب في�ه 
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وھ��ذا إنم��ا ي��دل  وأل��ف في��ه المؤلف��ات يلح��ف تقري��ره  الكت��ب
عل���ى فق���ه الش���يخ إذ إن عل���م التوحي���د أش���رف العل���وم عل���ى 

لسماوية ، فھ�و ني�اط اDط#ق ، وأنفس درة في تاج ا�ديان ا
القل��وب وق��وت ا�فئ��دة وغ��ذاء ا�رواح وق��رة العي��ون وروح 
ا�عم���ال ، وھ���و الحي���اة الت���ي م���ن حرمھ���ا فھ���و م���ن جمل���ة 

  ا�موات .
العناي���ة ب���القرآن الك���ريم وش���حذ الھم���م إل���ى الرج���وع إل���ى  -2

المراجع ا�ص�لية الس�لفية ف�ي التفس�ير ، كتفس�ير اب�ن جري�ر 
 والبغوي وابن كثير .

بالس���نة النبوي���ة وعلومھ���ا ، وإنھ���اض الھم���م إل���ى  العناي���ة -3
الرج���وع إل���ى كت���ب الح���ديث الص���حاح والس���نن والجوام���ع 
والمس��انيد والمع��اجم وغيرھ��ا م��ن أمھ��ات الكت��ب الحديثي��ة 

 وشروحھا .
العناية بال�دليل ونب�ذ ال�رأي ومح�ض التقلي�د وت�رك التعص�ب  -4

ا�عم���ى للم���ذاھب ، وا�خ���ذ م���ن أق���وال ا�ئم���ة م���ن أئم���ة 
ا�ربعة وغيرھم ما وافق الدليل من الكتاب والس�نة المذاھب 

 وما عليه سلف ا�مة ، مع احترام أقوالھم واجتھاداتھم .
 العناية بعقيدة الو?ء والبراء التي ھي أوثق عرى اDيمان . -5
والمبت���دعين إظھ���ار الس���نة وقم���ع البدع���ة ومحارب���ة الب���دع  -6

ي�ك نھ -رحم�ه �  –فاDم�ام محم�د  والخرافات والمخ�رفين 
 [قوي] على أھل البدع .

 محاربة السحرة والكھنة والعرافين والمشعوذين . -7
ولما كانت دعوة اDمام تھدف إلى تحقي�ق ھ�ذه ا�غ�راض 
النبيل����ة أعل����ى � منارھ����ا ، وأذل أع����داءھا ، وأي����د جيوش����ھا 
وأنصارھا ، واطمأنت بھا القل�وب ، وم�ن ع�رف م�ا ي�دعو إلي�ه 
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ول��و  ـ�� � ـإلي��ه رس��ول �  اDم��ام أدرك أن��ه دع��ا إل��ى م��ا دع��ا
ومي���زت ب���ين  ل���دعوات قس���ت دع���وة اDم���ام إل���ى ض���دھا م���ن ا

عرف�ت أن دع�وة اDم�ام  -نھي�ة إن كن�ت ذا -وتين وتفك�رت الدع
  حق وطمأنينة ، وأن الدعوة المضادة باطلة وريبة 

  فالضد يظھر حسنه الضد        وبضدھا تتبين ا�شياء
 –ب��د الوھ��اب وق��د أثن��ى عل��ى دع��وة الش��يخ  محم��د ب��ن ع

 �عالم صنعاء الشيخ محمد اب�ن  إس�ماعيل الص�نعاني  -رحمه 
–  �  في قصيدة له قال فيھا : –رحمه 

قف����ي واس����ألي ع����ن ع����الم ح����ل 
  س�������������������������������������������������������������وحھا
  محم�����د الھ�����ادي لس�����نة أحم�����د
  وق��د ج��اءت ا�خب���ار عن��ه بأن���ه

وينش����ر جھ����را م����ا ط����وى ك����ل 
  جاھ����������������������������������������������������������������ل
  ويعم���ر أرك���ان الش���ريعة ھادم���ا

رني م����ا ج����اءني م����ن ـد س����ـلق����
 ةـطريق

ب��ه يھت��دي م��ن ض��ل ع��ن م��نھج 
  الرش�����������������������������������������������������������������د
  فيا حبذا الھادي ويا حبذا المھدي

يعي���د لن���ا الش���رع الش���ريف بم���ا 
  يب�������������������������������������������������������������������دي
  ومبت���دع من���ه فواف���ق م���ا عن���دي

مش���اھد ض���ل الن���اس فيھ���ا ع���ن 
  الرش�����������������������������������������������������������������د

وكن���ت أرى ھ���ذي الطريق���ة ل���ي 
 وحدي

أبعد ھذا يبقى شك أو إشكال في اDمام ودعوت�ه ؟! وق�د تب�ين 
الص���بح ، وظھ���رت دعوت���ه لھ���ا برھ���ان ص���دقه وإخ#ص���ه كفل���ق 

�وإني أقولھا ص�ريحة مدوي�ة : م�ن س�معته   كبرھان الشمس ? و
فاتھم�ه عل�ى اDس�#م ،  -  عل�معل�ى  -يطعن ف�ي الش�يخ وف�ي دعوت�ه 

  .صاحب توحيد وسنة ويحب دعوته فھو وإذا رأيت من يحبه
        جھاده وصبره في تبليغ دعوته :جھاده وصبره في تبليغ دعوته :جھاده وصبره في تبليغ دعوته :جھاده وصبره في تبليغ دعوته :
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أحد من يضرب  –�  رحمه –اDمام محمد بن عبد الوھاب 
لقد عاش ما  به المثل في الجھاد والصبر في نشر دعوة التوحيد ،

، تلك السنون كبديع العسل حلو أوله حلو يربو على تسعين سنة
والعمل الصالح ، والدعوة إلى  ه ، قضاھا كلھا في العلم النافع آخر

� ، والجھاد في سبيله ، بذل نفسه ھينة رخيصة في تحقيق 
وحيد وصبر وصابر ، فاستحق التقدير ورتبة اDمام ، قال � الت

$$$$    تعالى :  oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ    öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&&    šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰    $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////    $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999    (( ((####ρρρρ çç çç���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹    (( [السجدة :  〉〉〉〉    ))

] لقد ضيق على الشيخ منذ بزغ فجر دعوته اDص#حية في 24
مثل اخ نجد وخارجھا إ? أنه رابط الجأش أناخته النوائب فما استن

 كالخامة القدرومع ا�رزة المجذية على ا�رض (أي الثابتة) 
ففي العراق مث# لما كان يطلب العلم (الغض الرطب من النبات) 

أظھر دعوته إلى توحيد � ، ودعا الناس إلى السنة ، فما كان من 
بعض علماء السوء وجھلة الناس إ? أن آذوه حتى خامن الذكر و

  .إلى وطنه  وأبb خرج من العراق 
وھكذا فعل مع�ه ف�ي ح�ريم#ء حت�ى آل ا�م�ر ب�بعض الس�فلة 
 أن ت��أبط ش��را فھ��م بالفت��ك ب��ه ، فلط��ف � باDم��ام ، وارتح��ل إل��ى

فلم�ا ذاع ص�يته أم�ر أمي�ر ا�حس�اء  العيينة ودعا فيھا إلى التوحي�د 
وتوابعھا أمير العيينة بقتله ، فتلطف أمير العيينة وطلب م�ن الش�يخ 

من بلده ، وما أصعبھا على ال�نفس ! ولك�ن عن�د الص�باح أن يخرج 
.ك�ل ھ�ذه الض�غوط القاس�ية والعراقي�ل الص�عبة يحمد القوم الس�رى 

والتصرفات العدائية العنيف�ة الم�رة ل�م ت�ثخن الش�يخ أو تع�ق حركت�ه 
  .الدعوية ولم تضعف ھمته أو تثن عزيمته داعية مرير 

التق��ى ح ، جھ��ش الش��يخ إل��ى الدرعي��ة وتكلل��ت رحلت��ه بالنج��ا
وك��ان لتل��ك الم��رأة  –رحم��ه �  –ھن��اك باDم��ام محم��د ب��ن س��عود 
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دورا ف�ي انعق�اد  –أعني زوجة اDمام محمد بن س�عود  – )1(النجود
  ذلك اللقاء .

ايعة بينھما على الجھ�اد والنص�رة أخ�ذوا ا�م�ر وحصلت المب
 اجتمع العلم والبيان والسيف والسنان فشكلت رياح�ا ? َي�َدانِ بقوة ، 

�ح��د بص��دھا ، لق��د جاھ��دا وث��ابرا وص��برا حت��ى مك��ن � لھم��ا ف��ي 
قام��ت دول��ة اDس��#م عل��ى أكتافھم��ا دول��ة يحس��ب حس��ابھا ا�رض و

وامتد نفوذھا من البحر ا�حمر غربا إلى الخليج العرب�ي ،  كل أحد
شرقا ، ومن الشام شما? إلى اليمن جنوب�ا ، وعرف�ت باس�م (الدول�ة 

  السعودية ا�ولى) .
فأخملھم ا أولئك المعادون لدعوة الشيخ المعتدون عليه وأم

 �))    فثلت عروشھم وزال ملكھم  ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù    ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ    ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$####    ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪    〈〈〈〈 

  ] .2[الحشر : 
  فأصبحت مسلوب اDمارة نادما   ني   ـرتك أمرا جازما فعصيتـأم

        
        

        مؤلفاته :مؤلفاته :مؤلفاته :مؤلفاته :
س�عة علم�ه ألف الشيخ الكتب الكثيرة المفيدة ، الدالة عل�ى 

واس�تط#عه وق�وة اس��تنباطه ، معتني�ا بال��دليل ن�اق# آراء العلم��اء 
العاملين وا�ئمة المجتھدين ، وعني بالمختصرات النافعة الدال�ة 
عل��ى الح��ق ب��ألطف إش��ارة وأحس��ن عب��ارة ، ف��ألف ف��ي التفس��ير 
والحديث والتوحيد والفق�ه والس�يرة وغي�ر ذل�ك م�ن الفن�ون ، إ? 

أرخ�ى  لم التوحيد ، فصار شغله الش�اغل،عأنه رئم [لزم وأحب]
لقلمه العنان ف�ي بيان�ه ووق�ف نفس�ه وص�ب عص�ارة أفك�اره ف�ي 

                                                 
  أي ذات الرأي .  (1)
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تحقيق�ه وتوض�يحه بس��بب حاج�ة الن�اس إل��ى معرفت�ه ، ف�أتى بم��ا 
  يسر الناظرين ويثلج صدور المتبعين

ق���د عرفن���اك باختي���ارك إذ ك���ا        ن دل���ي# عل���ى اللبي���ب 
  اختياره

  لرسائل الكثيرة :وكان من تلك المؤلفات وا
كتاب التوحيد ال�ذي ھ�و ح�ق � عل�ى العبي�د (وھ�و م�ن أھ�م  -1

) بابا ، أولھ�ا : ب�اب فض�ل 66كتب الشيخ وقد اشتمل على (
التوحيد وما يكفر م�ن ال�ذنوب) ولعظ�يم ق�دره وج�د م�ا يرب�و 

  على عشرين شرحا له .
ا�ص��ول الث#ث��ة (الت��ي ھ��ي معرف��ة العب��د رب��ه ، ودين��ه ، ونبي��ه  - 2

 ).ـ � ـ محمدا
3-  � -�ـ�ـ مسائل الجاھلية (المسائل التي خالف فيھ�ا رس�ول 

 ) . مسألة120ما عليه أھل الجاھلية وقد بلغت 
كش��ف الش��بھات (الش��بھات الت��ي أوردھ��ا أھ��ل الب��دع لص��د  -4

الن�اس ع��ن ال��دعوة إل�ى الح��ق أج��اب عنھ�ا الش��يخ بم��ا يش��في 
 العليل ويروي الغليل) .

 . مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد -5
 القواعد ا�ربع . -6
 فضائل اDس#م . -7
 فضل القرآن . -8
 آداب المشي إلى الص#ة . -9

اش��تمل عل��ى م��ا  -مجم��وع ف��ي الح��ديث عل��ى أب��واب الفق��ه  -10
) م����ن ا�حادي����ث واYث����ار مع����زوة إل����ى 4600يق����ارب (
 مصادرھا.
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اش���تمل عل���ى  -والح���وادث ول���ه كت���اب أحادي���ث ف���ي الف���تن  -11
 .) حديث200(

 ) حديثا .142اشتمل على ( -أصول اDيمان  -12
 ) حديثا .258اشتمل على ( –الكبائر  -13

 وھذا دليل عناية الشيخ الفائقة با�حاديث واYثار .
 للشيخ تفسير لبعض سور القرآن وبعض آياته . -14
 مختصر زاد المعاد . -15
 مختصر السيرة . -16
 مختصر اDنصاف والشرح الكبير . -17

وذك��روا ل��ه العدي��د م��ن المختص��رات والكثي��ر م��ن المؤلف��ات 
سائل وا�جوبة ، شھدت بفضل الش�يخ ونال�ت إعج�اب القري�ب والر

  والبعيد 
  دونة معلومة لذوي الرشدـذي تصانيف اDمام شھيرة      مـفھ

وقد قامت جامعة اDمام محمد ب�ن س�عود اDس�#مية مش�كورة 
بجمع ما تيسر من مؤلفات الشيخ ورس�ائله المخطوط�ة والمطبوع�ة 

بل��غ ع��دة مجل��دات يمك��ن ، وحققتھ��ا وطبعتھ��ا ف��ي مجم��وع واح��د 
  الحصول عليھا .

        أصول أقواله وفتاويه :أصول أقواله وفتاويه :أصول أقواله وفتاويه :أصول أقواله وفتاويه :
أق���وال الش���يخ وفتاوي���ه مبني���ة عل���ى أص���ول ثابت���ة ، ? عل���ى 

، و? على ترھات ? تسمن و? تغني من ج�وع ، وحكاياتمنامات 
كتل��ك الترھ��ة الت��ي لج��أ إليھ��ا بع��ض البل��داء والبط��الين يخ��دع بھ��ا 

ربي) بل أص�وله الت�ي بن�ى الطغام وأوغاد الناس (حدثني قلبي عن 
  أقواله وفتاويه عليھا أصول ا�ئمة السابقين والعلماء 

  المجتھدين أھمھا :
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، ف�إذا  -الكت�اب ، والس�نة ، وإجم�اع المس�لمين  –النصوص  -1
وجد النص ق�ال بموجب�ه ، ول�م يلتف�ت إل�ى م�ا خالف�ه و? م�ن 

 خالفه .
  فتاوى الصحابة . -2

ية كما قال ابن وھذه ا�صول ھي ا�صول العلمية الشرع
  القيم :

العل���م ق���ال � ق���ال رس���وله    ق���ال الص���حابة ھ���م أول���وا 
  العرفان

لف ولما كان الش�يخ محم�د معتني�ا بالكت�اب والس�نة وأق�وال س�
واستد??ته تكون دائم�ا باYي�ات وا�حادي�ث واYث�ار ، نج�ح  ا�مة 

  في دعوته وأقبل الناس عليھا زرافات ووحدانا .
  
  

        أسباب عداوته أسباب عداوته أسباب عداوته أسباب عداوته 
قد تأمل�ت أح�وال خص�وم الش�يخ ودعوت�ه وال�دواعي الباعث�ة ل

لتلك العداوة العاصفة ، فإذا ھي تدور على محاور ستة رئيسة ھ�ي 
  في الحقيقة الداء العضال :

  لح فالداء ھناـا المصـلح من أخ#قنا            أيھـا المصـأيھ
  ھذه المحاور أذكرھا باختصار :

 الحسد  -1
فھم إبليس حيث حمله الحس�د وھذا الصنف من ا�عداء سل

  Yدم 
  أن عصى ربه ولم يمتثل أمره . -عليه الس#م  –

 العلو وا?ستكبار  -2
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وھ��ذا الص��نف م��ن ا�ع��داء س��لفھم فرع��ون حي��ث حمل��ه الظل��م 
والعل��و ف��ي ا�رض والخ��وف السياس��ي أن جح��د الح��ق وض��اد 

  في دعوته . �موسى 
  الھوى -3

ص��لت أمي��ة ب��ن أب��ي الوھ��ذا الص��نف م��ن ا�ع��داء س��لفھم 
  ، قال ابن كثير : حيث اتبع ھواه

 �وبلغت�ه  ـ� �ـ لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك زم�ان رس�ول 
أع#مه وآياته  ومعجزاته ، وظھرت لكل من له بص�يرة ، وم�ع 
ھ���ذا اجتم����ع ب���ه ول����م يتبع���ه وص����ار إل���ى م����وا?ة المش����ركين 
ومناص�رتھم وامت�داحھم ورث�ى أھ��ل ب�در م�ن المش�ركين بمرث��اة 

� )1( .بليغة قبحه 
 العناد -4

وھ���ذا الص���نف م���ن ا�ع���داء س���لفھم اليھ���ود المغض���وب 
 –ص��لى � علي��ه وس��لم  –عل��يھم، حي��ث علم��وا بص��دق محم��د 

 ولكن عاندوا وكابروا .
  المحبة الدينية   -5

وھذا الصنف من ا�عداء س�لفھم كف�ار ق�ريش ، حي�ث م�نعھم 
 �دين آبائھم وما ألفوه من الض#?ت والشركيات من اتباع محمد 

.  

  الجھل بحقيقة ا�مر -6

وھذا الصنف من ا�عداء سلفھم النص�ارى الض�الون ، حي�ث 
  عبدوا � على جھل .

                                                 
  . 2/266ابن كثير : تفسير القرآن العظيم   (1)
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لك��ل  -ش��فقة وت��ذكيرا  -والحقيق��ة الت��ي نكش��ف اللث��ام عنھ��ا 
  خصم لدعوة الشيخ تتجلى في ا�حرف التالية : 

زغ بدر دعوته إلى أيھا الخصيم ! إن خصوم الشيخ منذ ب
عياھم حجب ذلك النور . لماذا ؟! �ن وقد أ ھذا اليوم كثر 

الصراع دائر على حلبة الدين الرباني يحاربون � . وليس 
الصراع دائرا في حضيرة المكايدة الشخصية الذاتية يصارعون 

    ªªابن عبد الوھاب .  ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ    ëë ëë==== ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yyññññ    ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã     ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&    〈〈〈〈  : يغلبه 21[يوسف ? [

  مغالب فاربع على نفسك 

الجبل العالي ليوھنه     أشفق على الرأس ? تشفق يا أيھا الناطح 
  على الجبل

: أن أح�د أئم�ة المس�اجد بإح�دى ال�دول ك�ان كثي�ر  ومن اللط�ائفومن اللط�ائفومن اللط�ائفومن اللط�ائف
علن��ا بع��د  –رحم��ه �  –الطع��ن ف��ي الش��يخ محم��د ب��ن عب��د الوھ��اب 

الص#ة ، وذات يوم كان أحد الس�لفيين حاض�را م�ن جمل�ة الم�أمومين ، 
حوزت�ه كت�اب التوحي�د للش�يخ محم�د ب�ن  فسمع تلك الش�تائم ، وك�ان ف�ي

عبد الوھاب ، فعمد إلى الغ#ف ونزعه ؛ كي ? يطلع ھ�ذا اDم�ام عل�ى 
اس��م الش��يخ ، ث��م ق��ام بعرض��ه علي��ه كالمستش��ير ل��ه ف��ي مادت��ه ، ف��أثنى 
اDمام على الكتاب وما فيه وأعجب به أيما إعجاب ، فقال السلفي :ھ�ذا 

عج�ب اDم�ام وع�اد إل�ى رش�ده كتاب الشيخ محم�د ب�ن عب�د الوھ�اب ، فت
  وصوابه .

وإني على يقين تام أن كل من قرأ كتب الشيخ متجردا عما عل�ق 
ف�ي ذھن�ه م�ن الش�وائب والرواس�ب الدخيل�ة ، مس�تخدما عقليت�ه الس��ليمة 
مستعم# فطرته المستقيمة التي فطره � عليھا سيجدھا كتبا قيمة تقرر 

لج��ن ، وتح��ذر م��ن الش��رك التوحي��د ال��ذي م��ن أجل��ه خل��ق � اDن��س وا
ووس�ائله ، في�ا عب�د � ! ال�نفس واح�دة ، ? ت�أخير و? رجع�ة والج��زاء 
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عظيم إما نار وإما جنة ، فما دمت ف�ي دار المھل�ة والعم�ل فاص�نع كم�ا 
ح�ين حذرت�ه ق�ريش ونھت�ه أن  ــ � ــصنع الطفيل بن عمرو الدوسي 

، ث�م ق�ال ف�ي عمد إلى أذنيه فحشاھا كرس�فا  ــ �ــ يسمع من النبي 
نفس��ه : و� إن ھ��ذا للعج��ز ، وإن��ي ام��رؤ ثب��ت ، م��ا تخف��ى عل��ي 
ا�مور حس�نھا وقبيحھ�ا ، و� �تس�معن من�ه ، فنزع�ت الكرس�فة ، 

 ـ�ـ � ـ�ـفل�م أس�مع ق�ط ك#م�ا أحس�ن م�ن ك�#م ي�تكلم ب�ه ، فأس�لم 
(1) 

  فرفع � شأنه.

  �وتعوذ ! كن ألمعيا وانزع الكرسفة من عينيك وأنت يا عبد 
باO من رين القلوب وھوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق 
واتباعه ، واقرأ تلك الكتب القيمة في التوحيد الذي ھو حق � على 
العبيد قراءة باحث عن الحق بحث شحيح ضاع في الترب خاتمه ، 

، فإن ا�مر جد رارة الندم وا�سف و?ت ساعة ندمقبل أن تتجرع م
  خطير .

))        محمد بن كعب في قوله تعالى :قال  ((####ρρρρ yy yyŠŠŠŠ$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù    || ||NNNN ŸŸ ŸŸωωωω ¨¨ ¨¨ρρρρ    tt tt ÏÏ ÏÏmmmm    << <<ÉÉÉÉ$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ    

  ] يقول : نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنھم . 3[ص :     〉〉〉〉    ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩

نوح من ركبھا نجا ومن تركھا فھذه الدعوة اDص#حية كسفينة 
فالزموھا يا عباد � ، وخذوا بتعاليمھا فعل الظمآن في يوم  ھلك 

    ššالماء البارد العذب الصافي صائف شديد حره ب ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ää ää.... õõ õõ‹‹‹‹ tt ttFFFF || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù    !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ    

ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&&    öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999    44 44    ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ ss ssùùùù éé éé&&&& uu uuρρρρ    üü üü”””” ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&    ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))    «« ««!!!! $$ $$####    44 44    āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ))))    ©© ©©!!!! $$ $$####    77 77�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt////    ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////    ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪    〈〈〈〈 

] فيا لھا من نصيحة لو وجدت آذانا صاغية وقلوبا واعية ، 44[غافر :

                                                 
  . 1/345انظر : سير أع#م النب#ء   (1)

 



 

77  القسم ا�ول          نقض الدعاوى الكيدية

رج من وويل �قماع القول الذين تدخل الموعظة الحسنة في أذن وتخ
  خرى لم ينتفعوا بشيء مما سمعوا ا�ذن ا�

 iين من فيا محنة الحسناء تھدى إلى امرىء       ضرير وعن
  الوجد خاليا

 

 



        
        

        انتماء ا�مامانتماء ا�مامانتماء ا�مامانتماء ا�مام    ::::    القسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثاني
        الفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبيالفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبيالفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبيالفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبي
        الفصل الثاني : ا�نتماء ا�قليميالفصل الثاني : ا�نتماء ا�قليميالفصل الثاني : ا�نتماء ا�قليميالفصل الثاني : ا�نتماء ا�قليمي
  الفصل الثالث : ا�نتماء العرقيالفصل الثالث : ا�نتماء العرقيالفصل الثالث : ا�نتماء العرقيالفصل الثالث : ا�نتماء العرقي
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        الفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبيالفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبيالفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبيالفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبي
        توطئة توطئة توطئة توطئة 

        المبحث ا�ول : المذھب ا�عتقادي المبحث ا�ول : المذھب ا�عتقادي المبحث ا�ول : المذھب ا�عتقادي المبحث ا�ول : المذھب ا�عتقادي 
        المبحث الثاني : المذھب المنھجي المبحث الثاني : المذھب المنھجي المبحث الثاني : المذھب المنھجي المبحث الثاني : المذھب المنھجي 

        مذھب الفقھي مذھب الفقھي مذھب الفقھي مذھب الفقھي المبحث الثالث : الالمبحث الثالث : الالمبحث الثالث : الالمبحث الثالث : ال
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        الفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبيالفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبيالفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبيالفصل ا�ول : ا�نتماء المذھبي
        توطئةتوطئةتوطئةتوطئة
اعل.م أن الش.يخ محم.د ب.ن  –وھو أمر بالغ ا�ھمي.ة  – أو� :أو� :أو� :أو� :

فق.د وص.ف  ينتمي إلى العل.م والعلم.اء ، –رحمه 3  -عبد الوھاب 
بل ھو محسوب في طبقة الربانيين م.نھم .  ، بالعلم وعد في العلماء
بمعن.اه الش.امل علي.ه بن.اءه ال.دعوي  الذي ش.ادوھذا ا�نتماء العلمي 

تمخض عن.ه مزاي.ا س.امية وس.مات عالي.ة حظ.ي بھ.ا الش.يخ وظھ.ر 
أثرھا على دعوته ا�ص@حية . فم.ن تل.ك المزاي.ا : س.@مة المعتق.د 

المتضمنة للعلم والبصيرة الدعوية  -وحسبك بھما  -وصحة المنھج 
ليق..ين وبح..ال الم..دعو ، وف..ي كيفي..ة ال..دعوة) وا (فيم..ا ي..دعو إلي..ه 

  بالحق والعمل به وإيثاره . 
ولما باشر الش.يخ دعوت.ه عالم.ا مت.أھ@ ق.ادرا عل.ى المن.اظرة 
وإقامة الحجج يستطيع أن يفند كل شبھة تعترض.ه ، ج.اءت دعوت.ه 
قوي..ة نقي..ة م..ن البدع..ة والخراف..ة بعي..دة ع..ن الجھ..ل والحماق..ة ، مم..ا 

  جعل دعوة الشيخ مميزة على دعوة الكثيرين . 
ع..اة ان...دفعوا د -اص..ة ف..ي ا�زمن..ة المت..أخرة وخ -لق..د نش..أ 
ولكن غلب عليھم الجھ.ل لقل.ة بض.اعتھم العلمي.ة ،  بالعاطفة الدينية 

أو استمالھم الھ.وى لض.عف إيم.انھم فل.م تخ.ل دع.وتھم م.ن منھجي.ة 
فعظم...ت ب...دعوتھم  رف...ة وبدع...ة مقص...ودة أو غي...ر مقص...ودة منح

  الرزية وعمت البلية وتضررت ا�مة .
أن.ه كم.ا ينبغ.ي عل.ى ك.ل  –حمني 3 وإي.اك ر –اعلم  ثانيا :ثانيا :ثانيا :ثانيا :

عبد أن يبتغي ا�س@م دينا . كذلك ينبغي عل.ى ك.ل مس.لم أن يبتغ.ي 
عقيدة ومنھج أھل السنة والجماعة مذھبا في ا�مور العلمية العقدية 

  ، وفي ا�مور العملية الحكمية ، وفي ا�خ@ق والمعاملة . 
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 –الوھ..اب ولم..ا ك..ان م..ذھب ش..يخ ا�س..@م محم..د ب..ن عب..د 
دعوت.ه ا�ص.@حية مذھب أھل الس.نة والجماع.ة نس.ج  –رحمه 3 

  حالف دعوته التوفيق .بأصولھم وأسسھم 
المسائل العملية الفقھية يجوز للمسلم أن يقلد فيھا إماما  ثالثاثالثاثالثاثالثا : : : :

لعل.م ، من ا�ئمة فيما وافق السنة . والمقل.د ل.يس مع.دودا م.ن أھ.ل ا
إجماع حكاه ابن عبد البر وغي.ره .  . وھذافالعلم معرفة الحق بدليله

  وقال ابن القيم رحمه 3 :
  العلم معرفة الھدى بدليله           ما ذاك والتقليد يستويان

و� حرج على المسلم أن يتفقه في المسائل العملية عل.ى أح.د 
الم....ذاھب ا�ربع....ة المتبوع....ة المش....ھورة : (الم....ذھب الحنف....ي ، 

افعي ، والم.ذھب الحنبل.ي) ولك.ن والمذھب المالكي ، والمذھب الش.
الحق ليس ينحصر فيھا ، وق.د ينش.أ الش.خص عل.ى الم.ذھب الس.ائد 

ولك.ن �  العلم عل.ى أص.ول وكت.ب ذل.ك الم.ذھب في بلده ، ويتلقى 
و�ء والب..راء ويم..تحن يج..وز ل..ه أن يجع..ل ذل..ك الم..ذھب مح..ور ال..

كذلك يجب عليه  إذا بلغ معرفة الراجح من المرج.وح  الناس عليه 
�دل..ة اتب..اع ال..دليل ؛ �ن..ه ا�ص..ل واف..ق مذھب..ه أو خالف..ه ، وھ..ذا با

ا�تباع � يخرج.ه ع.ن كون.ه حنفي.ا أو مالكي.ا أو ش.افعيا أو حنبلي.ا . 
  قال

: أجم...ع المس...لمون عل...ى أن م...ن  -رحم...ه 3  –الش...افعي  
لم يك.ن ل.ه أن ي.دعھا لق.ول أح.د م.ن � استبانت له سنة رسول 3 

  الناس .
عبد الوھاب حنبل.ي الم.ذھب مقت.د بإمام.ه ، والشيخ محمد بن 

لكنه لم يقنع بمح.ض التقلي.د والجم.ود ، ب.ل بح.ث وف.تش وس.ار م.ع 
  الدليل حيث سار ، ووقف معه حيث وقف .

        المبحث ا�ول : المذھب ا�عتقاديالمبحث ا�ول : المذھب ا�عتقاديالمبحث ا�ول : المذھب ا�عتقاديالمبحث ا�ول : المذھب ا�عتقادي
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 –رحم.ه 3  –اعتقاد ش.يخ ا�س.@م محم.د ب.ن عب.د الوھ.اب 
ش.ره ، وم.ن ق.رأ اعتقاد أھل السنة والجماع.ة ، يع.رف ذل.ك م.ن عا

  كتبه ورسائله ، وقد شھد له بذلك أتباعه والمنصف من أعدائه
وليس يصح في ا�ذھان شيء         إذا احتاج النھار إلى 

  دليل
وندع الشيخ يوضح لنا مذھبه فما أعرب عن الشخص 
مثل لسانه وفعاله ، فأما فعال الشيخ فناطقة بذلك ، وأما لسانه 

ه من الدين ؟ فعلى دين ا�س@م ، الذي فقد قال : أما ما نحن علي

        قال 3 فيه : tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ    ÆÆ ÆÆ���� tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttƒƒƒƒ    uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî    ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$####    $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ     nn nn==== ss ssùùùù    ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ    çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ    ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû    

ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$####    zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    zz zzƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ ] وأما ما 85[آل عمران :      〉〉〉〉    ∪∪∪∪∋∋∋∋∇∇∇∇∩∩∩∩    ####$$

دعونا الناس إليه ؟ فندعوھم إلى التوحيد ... وأما ما نھينا 
   )1(عنه ؟ فنھيناھم عن الشرك . الناس

: ومن كان على دين ا�س@م  -عفا 3 عنه  –قال مقيده 
 هوميزات هالذي ارتضاه 3 لنفسه ولعباده نال من خصائص

  الكثيرة التي  هومحاسن
� تعد و� تحصى بحسب ما كان عليه من الدين . وھذا سر 

    ªªمن أسرار نجاح الشيخ في علمه ودعوته  ªª!!!! $$ $$####    ÷÷ ÷÷’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ    šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu    〈〈〈〈     : 257[البقرة[.  

                                                 
  .1/95ابن قاسم : الدرر السنية  ) (1
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أي ا�س.@م  –: وجع.ل أھل.ه  -رحم.ه 3  –قال ابن القيم 
ھم الشھداء على الناس يوم يقوم ا�شھاد ؛ لما فضلھم به م.ن  –

  (1)ا�صابة في القول والعمل والھدى والنية وا�عتقاد .
و : وقال الشيخ : عقي.دتي ، ودين.ي ال.ذي أدي.ن 3 ب.ه ، ھ.

مذھب أھل السنة والجماعة ، ال.ذي علي.ه أئم.ة المس.لمين ، مث.ل 
   (2)ا�ئمة ا�ربعة ، وأتباعھم إلى يوم القيامة .

وقال في عقيدته الت.ي كتبھ.ا بي.ده �ھ.ل القص.يم مطلعھ.ا : 
أشھد 3 ومن حضرني من الم@ئكة ، وأشھدكم : أني أعتق.د م.ا 

  اعة ... الخ . ، أھل السنة والجمعتقدته الفرقة الناجيةا
ب..ٍخ ب..ٍخ ! يالھ..ا م..ن عقي..دة م..ا أجملھ..ا وأجلھ..ا ل..و� خش..ية 
ا�طال..ة لنقلتھ..ا بحرفھ..ا فراجعھ..ا ف..ي مطل..ع الج..زء ا�ول م..ن 

  )3(الدرر السنية .
  والشيخ طالما تمثل بھذه ا�بيات :

  ب.....أي لس.....ان أش.....كر 3 إن.....ه 
حب....اني م....ن ا�س....@م فض....@ 
  ونعم............................................................ة

وبالنعم..ة العظم..ى اعتق..اد اب..ن 
 حنبـل

ل...ذو نعم...ة ق...د أعج...زت ك...ل   
   ش............................................................اكر
  عل..ي وب..القرآن ن..ور البص..ائر
عليھ....ا اعتق....ادي ي....وم كش....ف 

  )4(السرائر
 –وق..ال الش..يخ عب..د اللطي..ف ب..ن عب..د ال..رحمن : والش..يخ 

� يع.رف ل.ه ق.ول انف.رد ب.ه ع.ن س.ائر ا�م.ة ، ب.ل  –رحمه 3 
و� ع..ن أھ..ل الس..نة والجماع..ة م..نھم . وجمي..ع أقوال..ه ف..ي ھ..ذا 

                                                 
  .24ابن القيم : ھداية الحيارى ص  (1)
  .1/79ابن قاسم : الدرر السنية   (2)
بعد ، وللشيخ صالح الفوزان شرح لھا مسجل فما  1/29ابن قاسم  الشيخ الدرر السنية جمع   (3)

  ومطبوع .
  .116- 1/115ابن بشر : عنوان المجد   (4)
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م..ا دع..ا إلي..ه م..ن توحي..د ا�س..ماء والص..فات ، الب..اب : أعن..ي 
  (1)وتوحيد العمل والعبادات ، مجمع عليه عند المسلمين .

وقال أيضا : قد عرف واشتھر واس.تفاض م.ن تق.ارير الش.يخ 
ومراس.@ته ومص.نفاته المس.موعة  -يعني محمد بن عب.د الوھ.اب –

المقروءة عليه وما ثبت بخطه وع.رف واش.تھر م.ن أم.ره ودعوت.ه 
: أن.ه ك.ان عل.ى م.ا ه وت@مذت.هليه الفض@ء النب@ء من أصحابوما ع

ث.م س.اق  وأئمة الدين أھ.ل الفق.ه والفت.وى، كان عليه السلف الصالح
  )2(معتقد الشيخ بشيء من التفصيل .

رحم.ه  –وإذا تقرر أن شيخ ا�س@م محم.د ب.ن عب.د الوھ.اب 
لصالح على عقيدة أھل السنة والجماعة وما عليه السلف ا      -3 

فإن ذلك يعني استفادته من خصائص تلك العقيدة وميزاتھ.ا الفري.دة 
  والتي من أھمھا :

لعب.اده ، وآث.ار  –ج.ل وع.@  –أنھا العقيدة الت.ي رض.يھا 3     -
 رضاه حسنة على العبد في الدنيا وا\خرة .

أنھ...ا س...ھلة واض...حة � تعقي...د فيھ...ا و� غم...وض يعتريھ...ا ،     -
 حججھا قوية وبراھينھا جلية .

أنھ..ا عذب..ة المنب..ع قوي..ة المص..در حي..ث أخ..ذت م..ن الكت..اب     -
 والسنة على مراد 3 ورسوله وفھم السلف الصالح .

أنھ..ا ص..افية بعي..دة ع..ن ك..در ا�ھ..واء والش..بھات ، عاص..مة     -
لصاحبھا م.ن العل.وم ا�جنبي.ة الش.يطانية والم.دارس الفلس.فية 

  العق@نية .
ا�ض.طراب أنھا سفينة نجاة من الشكوك وا�وھام والحيرة و    -

 والتناقضات .
                                                 

  . 21عبد اللطيف آل الشيخ : مصباح الظ@م ص  (1)
  .56عبد اللطيف آل الشيخ : منھاج التأسيس ص  (2)
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ا وحمايته من التحو�ت أنھا من أقوى أسباب الثبات لصاحبھ    -
 .والتنق@ت

 أنھا طمأنينة القلب وسكينته وراحة البال وسعة الصدر .    -
أنھا تربط صاحبھا بسلفه الصالح وتجعله يسير على خط.اھم     -

 ويقتفي آثارھم وتطھر قلبه من الغل للذين آمنوا .
مع...الي ا�م...ور وترب...ي نفس...ه عل...ى أنھ...ا تھي...ئ ص...احبھا ل    -

الشجاعة البدنية والقلبية وتقوي حجتة ، قال الشيخ محمد ب.ن 
عبد الوھاب : والع.امي م.ن الموح.دين يغل.ب ألف.ا م.ن علم.اء 

  )1(ھؤ�ء المشركين.
        المبحث الثاني : المذھب المنھجي المبحث الثاني : المذھب المنھجي المبحث الثاني : المذھب المنھجي المبحث الثاني : المذھب المنھجي 

نھج الشيخ في دعوته منھج أھل السنة والجماع.ة ، � ين.ازع 
متمس.كا بھ.دي  -رحمه 3  –أو مكابر ، لقد كان  في ھذا إ� جاھل

 –الص..در ا�ول جاري..ا عل..ى منھ..اجھم س..الكا س..بيلھم مقت..ديا بھ..م 
وقد قال رحم.ه  -نحسبه كذلك و3 حسيبه و� نزكي على 3 أحدا 

متب..ع ، لس..ت  –و_ الحم..د  –3 موض..حا منھج..ه : أخب..رك أن..ي 
   )2(بمبتدع .

وته دليل صحة لبعيد ، ونجاح دعوقد شھد له بذلك القريب وا
(ت :  -رحم.ه 3  –ق.ال ع@م.ة الع.راق محم.ود ا\لوس.ي  منھجه 
ھ..ـ) : ك..ان الش..يخ محم..د ب..ن عب..د الوھ..اب ش..ديد التعص..ب 1342

  (3)للسنة، كثير ا�نكار على من خالف الحق من العلماء .
وقال الشيخ محم.د ب.ن ص.الح العثيم.ين (وھ.و اب.ن بج.دتھا) : 

وأتباع.ه وھ.و  –رحم.ه 3  –د بن عب.د الوھ.اب طريق الشيخ محم
                                                 

  .51- 50محمد بن عبد الوھاب : كشف الشبھات ص ) (1
  .1/79ابن قاسم : الدرر السنية   (2)

  .165ا�لوسي : تاريخ نجد ص ) (3
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وأص.حابه  ـ.ـ �ـ.ـ ا�مام المجدد ، طريقه ھي م.ا ك.ان علي.ه النب.ي 
  )1(لمن تتبعھا بعلم وإنصاف .

 -رحم..ه 3  –وإذا تق..رر أن الش..يخ محم..د ب..ن عب..د الوھ..اب 
على منھج أھل السنة والجماعة ، � بد أن يفوز بمزايا ذلك المنھج 

  أھله والتي من أبرزھا : وخصائصه وسمات
التمسك بالسنة وا�جتماع عليھا ، فھم متبعون � مبتدعون ،     -

 مجتمعون في الدين � مختلفون فيه .
الثب..ات وا�س..تقرار عل..ى الح..ق ، وع..دم تقل..بھم . ق..ال ش..يخ     -

ا�س..@م اب..ن تيمي..ة : وبالجمل..ة فالثب..ات وا�س..تقرار ف..ي أھ..ل 
أھ..ل الك..@م الح..ديث والس..نة أض..عاف أض..عاف م..ا ھ..و عن..د 

 والفلسفة .
وق..ال : والمقص..ود أن م..ا عن..د ع..وام الم..ؤمنين وعلم..ائھم 

ن...ة ، أھ...ل الس...نة والجماع...ة م...ن المعرف...ة واليق...ين والطمأني
والقط..ع بم..ا ھ..م علي..ه أم..ر �  والج..زم الح..ق والق..ول الثاب..ت 

 ينازع فيه إ� من سلبه 3 العقل والدين .
ت@ف فيم.ا بي.نھم اتفاق أھله عل.ى أم.ور العقي.دة ، وع.دم ا�خ.    -

مھم.ا اختل..ف الزم.ان والمك..ان ، وجمي.ع كت..بھم المص.نفة ف..ي 
الق..ديم والحاض..ر ف..ي بي..ان ا�عتق..اد عل..ى وتي..رة واح..دة كم..ا 

 ذكر ذلك ا�صبھاني .
لس.نة) م.ن ك.ل وج..ه ، ا�ھتم.ام بمص.دري التلق.ي (الكت.اب وا    -

وا�يم...ان بم...ا فيھم...ا ، والعم...ل عل...ى فھ...م  والعناي...ة بھم...ا
اط ا�حكام منھما ، وال.رد ح.ال التن.ازع نصوصھما ، واستنب

 .يات القرآنية وا�حاديث النبويةإلى ظاھر ا\

                                                 
  .436ابن عثمين : فتاوى العقيدة ص  (1)
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ا�قت...داء وا�ھت...داء بأئم...ة الھ...دى ومص...ابيح ال...دجى َب...ْرُك     -
ا�س...@م [ص...دره] وعص...ابة ا�يم...ان وت...اج الت...اريخ أولئ...ك 

إحدى معجزات.ه ود�ئ.ل نبوت.ه ص.لى  ــ �ــ أصحاب محمد 
وأبرھ.ا قلوب.ا ، وأعمقھ.ا  ا�م.ة   عليه وسلم ، أفض.ل ھ.ذه3

وأص...دقھا إيمان...ا ،  ، وأقلھ...ا تكلف...ا ، وأحس...نھا فھم...ا، علم...ا
 وأعمقھا نصيحة .

التوس..ط ف..ي ك..ل أم..ور ال..دين ف..@ غل..و و� جف..اء  و� إف..راط     -
 و� تفريط .

ا�نص..اف والع..دل ، والعم..ل بالض..وابط الش..رعية ف..ي مس..ألة     -
 التكفير والتضليل والتفسيق .

البغض ف.ي 3 والم.وا�ة في.ه والمع.اداة في.ه ، الحب في 3 و    -
 والرابطة الحقيقية التي تربط أفراده ا�س@م والسنة .

و�ئم...ة المس...لمين  ـ..ـ �ـ...ـ النص..يحة _ ولكتاب...ه ولرس..وله     -
 .وعامتھم

الح..رص عل..ى نش..ر العقي..دة الص..حيحة ودي..ن الرس..ل وتعل..يم     -
 الناس وإرشادھم ، والرد على المخالفين وكشف شبھاتھم .

الش..مولية المنھجي..ة حي..ث نھج..وا م..نھج الس..لف الص..الح ف..ي     -
  ا�عتقاد والعبادة وا�خ@ق والمعاملة والدعوة إلى 3 .

أنھم الطائفة المنصورة الذين � يزالون على الحق ظاھرين      -
 ، � يضرھم من خذلھم ، و�  من خالفھم إلى قيام الساعة .

م.ن الب.دع ، وتنج.و أنھم الفرقة الناجية التي نجت ف.ي ال.دنيا      -
  (1)في ا\خرة من النار .

                                                 
وكتاب وجوب لزوم الجماعة 18- 1/11وانظر : مقدمة المحقق رضا لكتاب ا�بانة �بن بطة    (1)

إشراف الجھني وعقيدة أھل  50- 1/46والموسوعة الميسرة  290-286لجمال بن أحمد ص
  ني .السنة والجماعة لسعيد القحطا
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رحم.ه 3  –وإذا عرفت أن الشيخ محمد بن عبد الوھاب 
يدين بدين ا�س@م ، وأنه على اعتقاد أھل السنة والجماع.ة ،  –

وم..نھجھم عاض..ا عل..ى ذل..ك بالنواج..ذ ؛ اعتق..ادا وعب..ادة وأخ@ق..ا 
، ف@ بد ومعاملة ، وكانت ھذه ا�مور إطار دعوته وطلبه للعلم 

أن تحالفه تلك النفحات ا�لھية م.ن : الھداي.ة ف.ي العل.م ، وحس.ن 
ونض.وج العق.ل  فيق والسداد ، والتأيي.د والنص.رة القصد ، والتو

  وحدة الذھن وصفاء التفكير وعبقريته .
: م.ن نس.أل بع.دك ؟  -رحم.ه 3  –وقد قيل لcم.ام أحم.د 

ه اتس..اع ف..ي ق..ال : عب..د الوھ..اب ال..وراق ، قي..ل ل..ه : إن..ه ل..يس ل..
وق.ال  العلم، قال : إن.ه رج.ل ص.الح مثل.ه يوف.ق �ص.ابة الح.ق .

واس.معوا  ،: اقربوا من أفواه المطيع.ين ـ �ـ عمر بن الخطاب 
وق.ال حذيف.ة  منھم ما يقولون ؛ فإنھم تتجلى لھ.م أم.ور ص.ادقة .

   إن في قلب المؤمن سراجا يزھر . ـ : �بن اليمان ـ 
: فكل من  -رحمه 3  –قال شيخ ا�س@م ابن تيمية 

استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عق@ ، وأنھم 
ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم وا�عمال أضعاف ما 
يناله غيرھم في قرون وأجيال ، وكذلك أھل السنة والحديث 
تجدھم كذلك متمتعين . وذلك �ن اعتقاد الحق الثابت يقوي 

    tt    ، قال تعالى :ا�دراك ويصححه  tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ    (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$####    óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠ#### yy yy————    ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ    

 -يعني ا�مام أحمد  –] ... إلى أن قال : وھو 17[محمد :     〉〉〉〉

إنما نبل عند ا�مة باتباع الحديث والسنة ، وكذلك الشافعي 
وإسحاق وغيرھما ، إنما نبلوا في ا�س@م باتباع أھل الحديث 

إنما نبلوا بذلك ، وكذلك مالك  والسنة ، وكذلك البخاري وأمثاله
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وا�وزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرھم ، إنما نبلوا في عموم 
  )1(ا�مة وقبل قولھم لما وافقوا فيه الحديث والسنة .

                                                 
  .11-4/10ابن تيمية : الفتاوى   (1)
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        المبحث الثالث : المذھب الفقھي المبحث الثالث : المذھب الفقھي المبحث الثالث : المذھب الفقھي المبحث الثالث : المذھب الفقھي 
درس الش..يخ ف..ي نش..أته العلمي..ة الفق..ه عل..ى م..ذھب ا�م..ام 

أحم..د) إم..ام أھ..ل (وأحم..د ھ..و  –رحم..ه 3  –أحم..د ب..ن حنب..ل 
السنة، كان على قدر كبير من العناية بالدليل ، وله المس.ند يبل.غ 

: ك..ان أحم..د  )1() ح..ديثا . وق..ال أب..و زرع..ة ال..رازي30000(
يحفظ ألف ألف . فقيل له : وما يدريك ؟ قال : ذاكرته ، فأخذت 

  عليه ا�بواب . 
وم.ع ذل..ك فالش.يخ محم..د � يتقي..د بالم.ذھب الحنبل..ي عم..@ 

بل يأخذ ويرجح ما دل عليه الدليل وإن كان خارجا عنه  وفتوى
و_  –مبين.ا مذھب.ه الفقھ.ي : نح..ن  –رحم.ه 3  –. ق.ال الش.يخ 

متبع..ون � مبت..دعون ، عل..ى م..ذھب ا�م..ام أحم..د ب..ن  –الحم..د 
  (2)حنبل .

وإذا تق..رر أن الش..يخ عل..ى م..ذھب ا�م..ام أحم..د ب..ن حنب..ل 
زاي..ا الت..ي تمي..ز بھ..ا ف..إن ھ..ذا يعن..ي اس..تفادة الش..يخ م..ن تل..ك الم

وك..ل م..ذھب م..ن الم..ذاھب الفقھي..ة المعتب..رة  -الم..ذھب الحنبل..ي 
وم..ن أب..رز المزاي..ا المرج..وة لم..ن اعتن..ق  -امت..از بمزاي..ا حس..نة 

  المذھب الحنبلي : 
ا�قتداء بواسطة العقد أحمد بن حنبل إمام المذھب الحنبل.ي ،     -

واح...د  –رحم...ه 3  –ف...المرء عل...ى دي...ن خليل...ه ، وأحم...د 
وقري..ع قوم..ه إم..ام ب..@ مدافع..ة ف..ي العقي..دة والتوحي..د عص..ره 

:  -رحمه 3  –والحديث والفقه وغيرھا ، وقد قال الشافعي 
أحم..د إم..ام ف..ي ثم..ان خص..ال : إم..ام ف..ي الح..ديث ، إم..ام ف..ي 

إمام في الفقر ، إمام  الفقه ، إمام في اللغة ، إمام في القرآن ،
                                                 

  .1/6ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة   (1)
  .1/57ابن القاسم : الدرر السنية   (2)
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وق.ال يحي.ى  (1)إمام في ال.ورع ، إم.ام ف.ي الس.نة . في الزھد 
  بن معين : كان في أحمد خصال ما رأيتھا في عالم قط .

ج..ودة أص..وله ف..إن ا�م..ام أحم..د بن..ى فتاوي..ه ومس..ائله عل..ى     -
خمس..ة أص...ول عظيم...ة : (النص...وص ، فت...اوى الص...حابة ، 
ا�ختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا ، الحديث المرس.ل ، 

 تاواه . من أجلھا عظمت نصوصه وف )2(القياس للضرورة) 
 العناية بالدليل والبعد عن ا�غراق في الرأي .    -
ا�عتصام بالسنة ، وا�مام أحم.د ق.ل أن � تبلغ.ه س.نة ، ق.ال     -

ق.ل أ –يعني الحنابلة  –شيخ ا�س@م ابن تيمية : ولھذا كانوا 
لكثرة اعتصامھم بالسنة وا\ث.ار ،  الطوائف تنازعا وافتراقا 

ين من ا�قوال المبينة لما �ن لcمام أحمد في باب أصول الد
تن..ازع في..ه الن..اس م..ا ل..يس لغي..ره . وأقوال..ه مؤي..دة بالكت..اب 

 (3)والسنة واتباع سبيل السلف الطيب .
ا�خذ بالراجح  في الغالب فإن ا�م.ام أحم.د راس.خ ف.ي العل.م     -

واسع ا�ط@ع ، ق.ال ش.يخ ا�س.@م اب.ن تيمي.ة : وأحم.د ك.ان 
ل الص..حابة والت..ابعين أعل..م م..ن غي..ره بالكت..اب والس..نة وأق..وا

لھم بإحسان ؛ ولھذا � يكاد يوج.د ل.ه ق.ول يخ.الف نص.ا كم.ا 
يوجد لغيره ، و� يوجد له قول ضعيف ف.ي الغال.ب إ� وف.ي 
مذھب..ه ق..ول يواف..ق الق..ول ا�ق..وى ، وأكث..ر مفاري..ده الت..ي ل..م 

  (4)يختلف فيھا مذھبه يكون قوله فيھا راجحا .

                                                 
  .1/5ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة  ( 1)
  .32-1/38انظر : إع@م الموقعين   (2)
  .4/166ابن تيمية : الفتاوى   (3)

  .20/229الفتاوى  ابن تيمية : ) (4
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وك..ان ض..ليعا  –س..@م ا�لت..زام بم..نھج الس..لف . ق..ال ش..يخ ا�    -
: والحنابل...ة اقتف...وا أث...ر الس...لف ،  -ف...ي الم...ذھب الحنبل...ي 

 (1)وساروا بسيرھم ، ووقفوا بوقوفھم ، بخ@ف غيرھم .
رحم.ه  –قلة البدعة في المذھب الحنبلي ، قال شيخ ا�س.@م     -

: وأھل البدع في غير الحنبلي.ة أكث.ر م.نھم ف.ي الحنبلي.ة  -3 
مد ف.ي تفاص.يل الس.نة ونف.ي بوجوه كثيرة ؛ �ن نصوص أح

 )2(البدع أكثر من غيره بكثير .
كث..رة المس..ائل العلمي..ة (ا�عتقادي..ة الخبري..ة) والعملي..ة ، ق..ال     -

  ش..........................................................يخ ا�س..........................................................@م 
ف..ي ھ..ذا  –يعن..ي ا�م..ام أحم..د  –: وك@م..ه  -رحم..ه 3  –

أكثر من ك@م غيره من ا�ئمة المشھورين ؛ فإن ك@م غي.ره 
، وأم..ا المس..ائل العلمي..ة ملي..ةأكث..ر م..ا يوج..د ف..ي المس..ائل الع

فقليل ، وك@م ا�مام أحمد كثير في المسائل العلمية والعملي.ة 
 )3(لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك .

  وللمذھب الحنبلي مزايا غير ھذه اكتفيت بغررھا .
وفي ختام ھذا الفصل أس.وق بعض.ا م.ن أق.وال أھ.ل العل.م 

نق..ل م..ا كتبت..ه يم..ين نجل..ه ح..ول انتم..اء الش..يخ الم..ذھبي مبت..دئا ب
 –رحمه 3  –الع@مة عبد 3 بن الشيخ محمد بن عبد الوھاب 
 -وم.ن تبع.ه  –فقد لخ.ص لن.ا تلخيص.ا ش.افيا كافي.ا عقي.دة وال.ده 

ومنھجه ومذھبه الفقھي و� ينبئك مثل خبير أقتضب من تدوينه 
ھذه السطور ، قال رحمه 3 : مذھبنا ف.ي أص.ول ال.دين م.ذھب 

الس..لف ، الت..ي ھ..ي  نة والجماع..ة ، وطريقتن..ا طريق..ةأھ..ل الس..
                                                 

  .4/186ابن تيمية : الفتاوى   (1)
  .20/186ابن تيمية : الفتاوى   (2)

  .6/22ابن تيمية : الفتاوى  ) (3
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ب...ل وا�عل...م وا�حك...م ... ونح...ن أيض...ا ف...ي  الطري...ق ا�س...لم،
الفروع على مذھب ا�مام أحمد ب.ن حنب.ل ، و� ننك.ر عل.ى م.ن 
قلد أحد ا�ئمة ا�ربعة ... و� نستحق مرتبة ا�جتھاد المطلق ، 

ل إذا ص.ح لن.ا و� أحد ل.دينا ي.دعيھا ، إ� أنن.ا ف.ي بع.ض المس.ائ
ن..ص جل..ي م..ن كت..اب أو س..نة غي..ر منس..وخ و� مخص..ص و� 
معارض بأقوى منه ، وقال به أحد ا�ئمة ا�ربع.ة : أخ.ذنا ب.ه ، 

  ... إلى آخر ما قال . (1)وتركنا المذھب
:  -رحمه 3  –وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 

 م.ن رحم.ه 3 –يعني الشيخ محم.د  –قد تتبع العلماء مصنفاته 
  أھل زمانه وغيرھم فأعجزھم أن يجدوا فيھا ما يعاب .

وأقوال..ه ف..ي أص..ول ال..دين مم..ا أجم..ع علي..ه أھ..ل الس..نة 
والجماع.ة ، وأم..ا ف.ي الف..روع وا�حك..ام فھ.و حنبل..ي الم..ذھب � 

  )2(يوجد له قول مخالف لما ذھب إليه ا�ئمة ا�ربعة .
ھم : م.ذھب -عن الشيخ وأتباعه  –وقال الشيخ السھسواني 

ف..ي أص..ول ال..دين م..ذھب أھ..ل الس..نة والجماع..ة ، وط..ريقتھم 
طريقة السلف التي ھي الطريق ا�سلم ، بل وا�عل.م وا�حك.م ، 
وھ..م ف..ي الف..روع عل..ى م..ذھب ا�م..ام أحم..د ب..ن حنب..ل ... وھ..ذا 
ظاھر لمن طالع كتابه (كتاب التوحي.د) وس.ائر الرس.ائل المؤلف.ة 

  (3)للشيخ .
يعن.ي  –ت ھ.ذه ا�ش.اعات وقال محمد رشيد رضا : قد ذك.ر

م.رة بمجل.س  –ما اتھم به الشيخ م.ن ا�عتق.ادات وا�ق.وال الباطل.ة 
ا�ستاذ ا�كبر الشيخ أبي الفضل الجيزاوي شيخ ا�زھ.ر ف.ي إدارة 

                                                 
  .227- 1/226ابن قاسم : الدرر السنية  ) (1
  .23عبد العزيز العبد اللطيف : دعاوى المناوئين ص ) (2

  .546صالسھسواني : صيانة ا�نسان   (3)
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 ا�ول

المعاھد الدينية ، فاستحضرت لھم نسخا م.ن كت.اب الھدي.ة الس.نية ، 
، فراجعھ..ا الش..يخ ا�كب..ر وعن..ده طائف..ة م..ن أش..ھر علم..اء ا�زھ..ر 

فاعترفوا بأن م.ا فيھ.ا ھ.و ع.ين م.ذھب جمھ.ور أھ.ل الس.نة العلم.اء 
.)1(  

بعد ھذا التقرير الموجز المفيد بالمنة ا�لھية والنعمة الرباني.ة 
المتمثل.ة فيم.ا  –رحم.ه 3  –لشيخ ا�س@م محمد ب.ن عب.د الوھ.اب 

  يلي :
  الھداية إلى ا�س@م .     -
 الھداية إلى عقيدة السلف الصالح .     -
 ة إلى منھج أھل السنة والجماعة .الھداي     -
 التوفيق إلى العلم النافع .     -

وبع...د .. فا�نتم...اء إل...ى ھ...ذه ا�س...ماء الش...رعية مق...دم عل...ى 
  ا�نتماء إلى غيرھا ھي أول وغيرھا المحل الثاني .

: أھ.ل الس.نة ف.ي  -3  رحمه –وقال شيخ ا�س@م ابن تيمية 
أھل السنة أئمتھم خيار كأھل ا�س@م في الملل ... وكذلك  ا�س@م 
   (2)ا�مة .

وقال : أھل السنة يتبعون الحق من ربھم الذي جاء به 
الرسول ، و� يكفرون من خالفھم فيه ، بل ھم أعلم بالحق وأرحم 

    ööبالخلق ، كما وصف 3 به المسلمين بقوله :  ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää....    uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz    >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&    

ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&    ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999    〈〈〈〈  : ريرة : كنتم خير ] قال أبو ھ110[آل عمران

                                                 
  .548كتاب صيانة ا�نسان صمحمد رشيد : تعليقاته على  ) (1
  .7/284ابن تيمية : الفتاوى  ) (2

 



 

98 ثاني / الفصل القسم ال                نقض الدعاوى الكيدية
 ا�ول

] وأھل السنة نقاوة المسلمين ، 4281الناس للناس [البخاري : 
  )1(وھم خير الناس للناس .

  
  
  
  

 

                                                 
  .5/158ابن تيمية : منھاج السنة   (1)

 



        الفصل الثاني : انتماء ا�قليميالفصل الثاني : انتماء ا�قليميالفصل الثاني : انتماء ا�قليميالفصل الثاني : انتماء ا�قليمي
        

        توطئة توطئة توطئة توطئة 
        المبحث ا�ول : جزيرة العرب المبحث ا�ول : جزيرة العرب المبحث ا�ول : جزيرة العرب المبحث ا�ول : جزيرة العرب 

        المطلب ا�ول : تسميتھا وأقاليمھا وحدودھا المطلب ا�ول : تسميتھا وأقاليمھا وحدودھا المطلب ا�ول : تسميتھا وأقاليمھا وحدودھا المطلب ا�ول : تسميتھا وأقاليمھا وحدودھا 
        المطلب الثاني : خصائصھاالمطلب الثاني : خصائصھاالمطلب الثاني : خصائصھاالمطلب الثاني : خصائصھا

        المبحث الثاني : نجد المبحث الثاني : نجد المبحث الثاني : نجد المبحث الثاني : نجد 
        المطلب ا�ول : حدودھا المطلب ا�ول : حدودھا المطلب ا�ول : حدودھا المطلب ا�ول : حدودھا 
        المطلب الثاني : أھميتھا المطلب الثاني : أھميتھا المطلب الثاني : أھميتھا المطلب الثاني : أھميتھا 

        المبحث الثالث : اليمامة المبحث الثالث : اليمامة المبحث الثالث : اليمامة المبحث الثالث : اليمامة 
        المطلب ا�ول : حدودھا المطلب ا�ول : حدودھا المطلب ا�ول : حدودھا المطلب ا�ول : حدودھا 

        لب الثاني : أھميتھا لب الثاني : أھميتھا لب الثاني : أھميتھا لب الثاني : أھميتھا المطالمطالمطالمط
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 الثاني

        الفصل الثاني : انتماء ا�قليميالفصل الثاني : انتماء ا�قليميالفصل الثاني : انتماء ا�قليميالفصل الثاني : انتماء ا�قليمي
        توطئة توطئة توطئة توطئة 

  اعلم أيھا القاريء : 
: ھو المنفرد بالخلق واختيار .  –جل وع2  –أن 0  أو :أو :أو :أو

    ššقال تبارك وتعالى :  šš���� šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ    ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss††††    $$$$ tt ttΒΒΒΒ    ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„    ââ ââ‘‘‘‘$$$$ tt ttFFFF øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ    33 33    $$$$ tt ttΒΒΒΒ    šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222    ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999    

ää ääοοοο uu uu���� zz zz���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####    44   ] .68[القصص :  〉〉〉〉    44

  خلق السموات سبعا فاختار السماء السابعة .
  وخلق الجنان فاختار جنة الفردوس . 
وخلق البلدان والجزر  فاختار ب2د الع>رب وجزي>رة الع>رب  

.  
  وخلق ا�قاليم فاختار مكة والمدينة . 
  وخلق ا�رض فاختار موضع الكعبة والروضة الشريفة . 

  لمروة .وخلق الجبال فاختار الطور وأحدا والصفا وا
  وخلق ا�ودية فاختار الوادي المقدس طوى والعقيق . 
  وخلق ا�نھار فاختار النيل والفرات . 
  وخلق ا�حجار فاختار الحجر ا�سود . 

  إلى غير ذلك مما ھو معلوم مشھور ، و@ در القائل :
وما عبر ا�نسان عن فضل نفسه   بمثل اعتقاد الفضل في 

  كل فاضل
د فض>ل 0 بع>ض ا�حج>ار عل>ى بع>ض ، قال الخطابي : ق  

كما فضل بعض البقاع والبلدان ، وكما فضل بعض الليالي وا�ي>ام 

 



 

102 ثاني / الفصل القسم ال                نقض الدعاوى الكيدية
 الثاني

والشھور ، وباب ھذا كله التسليم ، وھو أمر سائغ في العقول جائز 

  )1(فيھا غير ممتنع و مستنكر .
أن ما ورد في مدح بلد من البلدان أو إقليم من ا�ق>اليم ثانيا : ثانيا : ثانيا : ثانيا : 

ري>>ة جمي>>ع س>>كانه ، والعك>>س ب>>العكس ، فق>>د امت>>دح  يقتض>>ي خي

مك>ة والمدين>>ة والش>>ام وال>>يمن ويوج>د بھ>>ا م>>ن ش>>رار  ـ>> � ـالنب>ي 

الناس ما ھو معلوم ، فق>د وج>د ف>ي المدين>ة كبي>ر المن>افقين عب>د 0 

ب>>ن أب>>ي ب>>ن س>>لول ، ووج>>د بمك>>ة فرع>>ون ھ>>ذه ا�م>>ة أب>>و جھ>>ل ، 

  عنسي .ووجد باليمن الكذاب مدعي النبوة ا�سود ال
ووج>>د ببي>>ت المق>>دس ا�رض المبارك>>ة بن>>و إس>>رائيل ، وق>>د 

ارتكبوا أنواع الكفر ، وفي المقابل ما جاء في ذم المشرق والعراق 

ووجد فيھما من العلماء والفض2ء ما يتعذر حص>ره ويص>عب ع>ده 

أن>ه ق>ال : (يخ>رج ن>اس م>ن المش>رق ،  ـ> � ـ، وروي ع>ن النب>ي 

   )2(.فيوطئون للمھدي) يعني سلطانه 
 -رحم>>>ه 0  –أن الش>>>يخ محم>>>د ب>>>ن عب>>>د الوھ>>>اب  ثالث>>>ا :ثالث>>>ا :ثالث>>>ا :ثالث>>>ا :

وأسرته ينتمون إلى العرب نس>با ولس>انا ودارا ؛ ف>الجزيرة العربي>ة 

مس>>قط رأس>>ه ودار إقامت>>ه ومك>>ان وفات>>ه (والجزي>>رة ھ>>ي الجزي>>رة) 

وف>>>ي الوق>>>ت ذات>>>ه ينتم>>>ي إل>>>ى نج>>>د وإل>>>ى اليمام>>>ة ، وق>>>د حظي>>>ت 

                                                 
  .2/165الخطابي : معالم السنن   (1)

) : ھذا إسناد ضعيف لضعف 1445البوصيري (مصباح الزجاجة :  ) قال4088ابن ماجة ( ) (2
  عمرو بن جابر وابن لھيعة .
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 الثاني

م>ام العلم>اء والم>ؤلفين ؛ حي>ث ألف>ت الجزيرة العربية وأقاليمھا باھت

  فيھا الكثير من المصنفات ، وھذا دليل أھميتھا الدينية والدنيوية .
        المبحث ا�ول : جزيرة العربالمبحث ا�ول : جزيرة العربالمبحث ا�ول : جزيرة العربالمبحث ا�ول : جزيرة العرب

        المطلب ا�ول : تسميتھا وأقاليمھا وحدودھا المطلب ا�ول : تسميتھا وأقاليمھا وحدودھا المطلب ا�ول : تسميتھا وأقاليمھا وحدودھا المطلب ا�ول : تسميتھا وأقاليمھا وحدودھا 
إنما سميت ب2د العرب جزيرة ؛ �حاطة البحار وا�نھار بھا 

منھا في مث>ل الجزي>رة م>ن من جميع أقطارھا وأطرافھا ، فصاروا 
جزائ>>>ر البح>>>ر . وجزي>>>رة الع>>>رب عل>>>ى خمس>>>ة أقس>>>ام : تھام>>>ة ، 

  )1(واليمن . -ويقال : اليمامة  –والحجاز ، ونجد ، والعروض 
الجزي>>رة العربي>>ة ف>>ي قل>>ب الع>>الم ، ف>>ي الط>>رف الجن>>وبي  وتق>>عوتق>>عوتق>>عوتق>>ع

  الغربي لقارة آسيا .
2ث>ة ويحدھا من الجھات الث2ث : غربا ، وجنوبا ، وشرقا ث 

  أبحر : البحر ا�حمر (بحر القلزم) غربا .
  وبحر العرب جنوبا . 
  والخليج العربي (بحر البصرة . بحر فارس) شرقا . 

  وھذا محل اتفاق .
وأما من جھة الشمال ففي تحدي>ده أق>وال متقارب>ة المعن>ى ، ق>ال 

رھ>م ، ابن تيمية : إلى أوائل الش>ام ، بحي>ث كان>ت ت>دخل ال>يمن ف>ي دا
  .فيھا الشام . أھـ و تدخل

وا�ردن ، وس>>>وريا ، والع>>>راق ليس>>>>ت ف>>>ي مح>>>>دود أرض 
  (2)العرب (جزيرة العرب) .

                                                 
  .2/137انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي  ) (1
 1/406واقتضاء الصراط المستقيم بن تيمية  138- 2/137انظر : معجم البلدان للحموي  ) (2

  .18- 17وخصائص جزيرة العرب لبكر أبو زيد ص
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 الثاني

يبلغ طول جزيرة الع>رب م>ن الط>رف الش>مالي إل>ى  وقالوا :وقالوا :وقالوا :وقالوا :
  ) كيلو مترا .2500الطرف الجنوبي (

ويبل>>>غ عرض>>>ھا م>>>ن الط>>>رف الغرب>>>ي إل>>>ى الط>>>رف الش>>>رقي 
  ) كيلو مترا.2000(

ي الجزي>>>رة زاد اتس>>>اعھا م>>>ن حي>>>ث وكلم>>ا اتجھن>>>ا جنوب>>>ا ف>>>
  العرض .

  ) كيلو مترا مربعا .3056000وتبلغ مساحتھا (
        المطلب الثاني : خصائصھا المطلب الثاني : خصائصھا المطلب الثاني : خصائصھا المطلب الثاني : خصائصھا 

تمتاز جزيرة العرب عل>ى غيرھ>ا م>ن ب>2د الع>الم بامتي>ازات 
منھ>>ا كثي>>رة ، وتنف>>رد بخص>>ائص وأحك>>ام عدي>>دة ، ن>>ذكر م>>ا تيس>>ر 

م>>ا أح>>اط وحس>>بك م>>ن الق>>2دة  عل>>ى وج>>ه ا�جم>>ال واختص>>ار 
بالعنق ومن السوار ما أحاط بالمعصم ، فنقول : من مزايا الجزيرة 

  العربية أنھا :
  قاعدة ا�س2م وعاصمة دوله .     -
 مشرق ا�س2م وحرمه وداره أبدا .    -
وحاض>>نته وحاوي>>ة جس>>ده  ـ>> � ـمس>>قط رأس النب>>ي محم>>د     -

 الشريف 
قد شرف 0 أرضا أنت ساكنھا   وشرف الناس إذ سواك 

 إنسانا
 ومك>>ان الس>>ابقين ا�ول>>ين  ـ>> � ـك>>ان ص>>حابة رس>>ول 0 م    -

ة المبش>>>>رين بالجن>>>>ة ، والمھ>>>>اجرين وا�نص>>>>ار ، والعش>>>>ر
 وبيعة الرضوان . وأصحاب بدر، وأحد 

 مھبط الوحي والقرآن .    -
 مھد ا�يمان .    -
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 الثاني

(إن ا�يم>ان لي>أرز  : ـ> � ـ م>أرز ا�يم>ان ، ق>ال رس>ول 0    -

 .(1)رھا) متفق عليهكما تأرز الحية إلى جح إلى المدينة 
 ـ> � ـمبدأ انط2ق الدعوة إل>ى 0 ، فمنھ>ا بع>ث رس>ول 0     -

اس إل>>ى وخلف>>اؤه م>>ن بع>>ده ال>>دعاة إل>>ى ا�مص>>ار ل>>دعوة الن>>

 وتعليمھم القرآن وأحكام الدين .  ا�س2م والتوحيد الخالص 
مب>>دأ إقام>>ة الجھ>>اد ف>>ي س>>بيل 0 ، فمنھ>>ا س>>يرت الجي>>وش     -

ج>>ل  -حت>>ى يك>>ون ال>>دين كل>>ه @  ا�س>>2مية لف>>تح ا�مص>>ار

 وعلى أرضھا سفك أول دم في سبيل 0 . -وع2 
 أھلھا ھم الذين يقاتلون في الم2حم ، ويقاتلون الدجال .    -
المك>>ان ا�ول لمعرف>>ة ا�ص>>يل ف>>ي لغ>>ة الع>>رب ، وثقافتھ>>ا ،     -

 ومكان الحركة الفكرية في العصور ا�س2مية .
المدين>ة النبوي>ة  –ھجرة حاضنة دولة ا�س2م ا�ولى ودار ال    -

والت>>ي بھ>>ا الكعب>>ة  -مك>>ة –وحاض>>نة أح>>ب ال>>ب2د إل>>ى 0  –

المش>>رفة متج>>ه المس>>لمين أجم>>ع ف>>ي عب>>ادتھم ، ولعظ>>يم ق>>در 

 مكة والمدينة حرسھما 0 من الدجال .
 حاضنة الحرمين الشريفين .    -
 )2(منب>>ع ا�خ>>2ق الحمي>>دة ، والص>>فات الجميل>>ة ، وُم>>ْرَتَكضُ     -

 مية وا�نساب العالية .ا\داب السا

                                                 
) من طريق عبيد 0 ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص 147) ومسلم (1777لبخاري (ا ) (1

  به .  –رضي 0 عنه  –بن عاصم ، عن أبي ھريرة 
  مرتكض الماء : موضع مجمه . ) (2

 



 

106 ثاني / الفصل القسم ال                نقض الدعاوى الكيدية
 الثاني

أسلم ا�قاليم من ا�خ2ط اعتقادية ، والمنھجي>ة ، والعرقي>ة     -

. 
ذات الطبيعة الحسنة المتنوعة والتي لھا أث>ر ب>الغ ودور ھ>ام     -

في صفاء الذھن وعبقرية الفكر، وقد تق>دم ك>2م اب>ن خل>دون 
 في التميھد فراجعه .

 والعمرة .موطن العلماء ومحل التقائھم أثناء أداء الحج     -
إل>>ى أمت>>ه ، قال>>ت  ـ>> � ـالف>>ائزة ب>>آخر م>>ا عھ>>ده رس>>ول 0     -

  عائش>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ة 
أن  ـ � ـ: كان آخر ما عھد رسول 0  -رضي 0 عنھا  –

 . )1(قال : ( يترك بجزيرة العرب دينان)
واھاً لھا ما أطيبھا ! ولو ل>م ي>رد ف>ي فض>ل الجزي>رة العربي>ة 
   إ ق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ول النب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي

د أي>>س أن يعب>>ده المص>>لون ف>>ي جزي>>رة : (إن الش>>يطان ق>> ـ>> � ـ>>
:  ـ>>> � ـ الع>>>رب ، ولك>>>ن ف>>>ي التح>>>ريش بي>>>نھم) . وق>>>ول النب>>>ي

 �خ>>رجن اليھ>>ود والنص>>ارى م>>ن جزي>>رة الع>>رب حت>>ى  أدع إ)
  لكفاھا شرفا وفض2  .  )2(مسلما) .

                                                 
) : ثن>>ا يعق>>وب ، ق>>ال : ح>>دثني أب>>ي ، ع>>ن اب>>ن إس>>حاق ، ق>>ال : 275-6/274أحم>>د (المس>>ند :   (1)

 –ان ، عن الزھري ، عن عبيد 0 ب>ن عب>د 0 ب>ن عتب>ة ، ع>ن عائش>ة فحدثني صالح بن كيس
  به . –رضي 0 عنھا 

) : ل>م أق>ف علي>ه بھ>ذا اللف>ظ م>ن ح>ديث عائش>ة لغي>ر 21/237قال الساعاتي (الفتح الرباني : 
  ا�مام أحمد ، وھو حديث صحيح ورجاله كلھم ثقات .

) وأحم>>د 2812رواه مس>>لم ( –رض>>ي 0 عنھم>>ا  –الح>>ديث ا�ول : ح>>ديث ج>>ابر ب>>ن عب>>د 0  ) (2
 )3525والبغوي في شرح السنة ( 6/363) والبيھقي في الدئل 1937والترمذي ( 3/313

  به .  –رضي 0 عنه  –عن جابر  من طريق ا�عمش ، عن أبي سفيان 
  . ومعنى الحديث : أن الشيطان قد أيس أن يجتمع أھل الجزيرة على ا�شراك با@ تعالى

) وأحم>د 1767رواه مس>لم ( –رض>ي 0 عن>ه  –والحديث الثاني : حديث عم>ر ب>ن الخط>اب 
) واب>ن عب>>د الب>ر ف>>ي 9985) وعب>>د ال>رزاق (1606) والترم>ذي (3030وأب>و داود ( 1/29
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 الثاني

  
        المبحث الثاني : نجدالمبحث الثاني : نجدالمبحث الثاني : نجدالمبحث الثاني : نجد

        المطلب ا�ول : حدودھا المطلب ا�ول : حدودھا المطلب ا�ول : حدودھا المطلب ا�ول : حدودھا 
ال كثي>>رة أق>>وق>>ال الش>>يخ محم>>ود ا\لوس>>ي : فف>>ي تحدي>>د نج>>د 

  . متقاربة المعنى . انتھى
نجد ا�قليم : رقع>ة عظيم>ة م>ن جزي>رة الع>رب . يح>دھا م>ن 
الش>>مال مش>>ارف ب>>2د الش>>ام ، وم>>ن الجن>>وب الرب>>ع الخ>>الي ، وم>>ن 
الشرق بلدان الخليج العربي والحدود العراقية ، ومن الغرب سفوح 

ھ>و نج>د ، جبال السراة الشرقية ، ويقال : كل ما ارتفع عن تھام>ة ف
وقيل : نجد ، ھو اسم ل`رض العريضة التي أع2ھا تھامة وال>يمن 

ونج>>>د  لش>>>ام . وتنقس>>>م إل>>>ى : نج>>>د الع>>>راق،، وأس>>>فلھا الع>>>راق وا
  )1(الحجاز ، ونجد اليمن .

وق>>ال الش>>يخ عب>>د اللطي>>ف ب>>ن عب>>د ال>>رحمن (ف>>ي رده عل>>ى 
بل>د الش>يخ وأن>ه بل>د مس>يلمة ونج>دة الح>روري المعترض ف>ي مس>بة 

أي بلد من ب2د المسلمين لم  :قرمطي واخيصر وابن عصفور)وال
يقع فيھا من المكفرات والشرك وعبادة النيران أو ا�وثان أو الب>دع 
المضلة ما ھو م>ن ج>نس م>ا حص>ل باليمام>ة أو أفح>ش ... إل>ى أن 
قال : والقرمطي ب2ده القطيف والخط ، وليس من ح>دود اليمام>ة ، 

  2)(بل و من حدود نجد .

                                                                                                                            
) من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، 2756والبغوي في شرح السنة ( 170-1/169التمھيد 

  به . – عنه رضي 0 –عن عمر بن الخطاب 
وعلم>اء نج>د  47 -45وت>اريخ نج>د لaلوس>ي ص 265-5/261انظ>ر : معج>م البل>دان للحم>وي  ) (1

  .30-21وتاريخ نجد الحديث للريحاني ص 1/5بن بسام 
  .295عبد اللطيف آل الشيخ : مصباح الظ2م ص  (2)
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 الثاني

        المطلب الثاني : أھميتھاالمطلب الثاني : أھميتھاالمطلب الثاني : أھميتھاالمطلب الثاني : أھميتھا
ما ثبت في فضل الجزيرة العربية فھو طائل نجدا ب>2 ش>ك ؛ 
�نھا واحدة من أقاليمھا . وما ثبت في فضل العرب ، وما ثبت في 
فض>>ل ع>>رب الجزي>>رة فھ>>و طائ>>ل أھ>>ل نج>>د ب>>2 ش>>ك ؛ �نھ>>م م>>ن 

  صميم العرب .
لق>>د عاش>>ت نج>>د مدني>>ة وحض>>ارة أص>>يلة متقدم>>ة ، وامت>>ازت 

يتھا وطبيعتھ>ا وتاريخھ>ا وثقافتھ>ا ولس>انھا وآدابھ>ا وأنس>ابھا بجغراف
وش>>رف أھلھ>>ا وتنافس>>ھم ف>>ي المحم>>دة وال>>ذكر الجمي>>ل ، لق>>د أخ>>ذت 
بمجامع قلوب الكثي>رين وامت>دت إليھ>ا أع>ين الن>اظرين وتأم>ل ق>ول 

  القائل :
  أكرر طرف>ي نح>و نج>د وإنن>ي

  حنين>>ا إل>>ى أرض ك>>أن ترابھ>>ا 
 ةـوان بروضـ2د كأن ا�قحـب

  إلي>>ه وإن ل>>م ي>>درك الط>>رف أنظ>>ر
  إذا مط>>>رت ع>>>ود ومس>>>ك وعنب>>>ر

 برـرد محـي بـي وشـور ا�قاحـون
  وقال آخر :

  في>>>ا حب>>>ذا نج>>>د وطي>>>ب تراب>>>ه
  وري>>ح ص>>با نج>>د إذا م>>ا تنس>>مت

 هــراع كأن رياحـرع ممـأجـب

  إذا ھض>>>>>>>بته بالعش>>>>>>>ي ھواض>>>>>>>به
  ضحى أو سرت جنح الظ2م جنائب>ه

 هـافور والمسك شائبـاب من الكـسح
  وقال آخر في سياق المدح :

  أ حب>>ذا نج>>د وطي>>ب تراب>>ه 
 

  وغلظة دنيا أھ>ل نج>د ودينھ>ا
 

قال الحموي : ول>م ي>ذكر الش>عراء موض>عا أكث>ر مم>ا ذك>روا 
   )1(نجدا وتشوقوا إليھا من ا�عراب المتضمرة .

                                                 
  .5/262الحموي : معجم البلدان  ) (1
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 الثاني

وقال الش>يخ البغ>دادي محم>ود ش>كري ا\لوس>ي : إن>ي طالم>ا 
تملت علي>ه قطع>ة نج>د م>ن ال>ب2د ، اشتقت إلى الوقوف على م>ا اش>

وتق>>ت إل>>ى كش>>ف اللث>>ام ع>>ن أح>>وال س>>كنتھا الك>>رام ا�مج>>اد ، ف>>إن 
  معرفة حقيقة القوم مما خفيت على كثير من الناس إلى اليوم .

ا�رض العربي>>ة ،  وق>>ال أيض>>ا : إن نج>>دا م>>ن أحس>>ن أقط>>ار
وأرقھا ھ>واء ، وأع>ذبھا م>اء ، وأخص>بھا أرض>ا ،  وأعدلھا مزاجا 

بتھ>>ا أزھ>>ارا ونبات>>ا . أوديت>>ه كالري>>اض ، وأغ>>واره كالحي>>اض . وأن
ويلھج>ون بوص>ف  راء قديما وحديثا يترنمون ب>ذكره ولم يزل الشع

   (1)ب2ده وقطره ، ويعطرون ا�ندية بنشر خزاماه وعطره .
وقال أيضا : أخ2ق أھل نجد ھي أخ2ق الع>رب المحم>ودة ، 

، ومحام>>اة ال>>دخيل ،  وھ>>ي : الوف>>اء ، والغي>>رة ، وص>>يانة الع>>رض
والش>>>>جاعة ، والفروس>>>>ية ، ومراع>>>>اة الحق>>>>وق  وص>>>>دق اللھج>>>>ة 

وس>>رعة انتق>>ال ، وحس>>ن  عھ>>ود ، وال>>ذكاء المف>>رط ، والحل>>م وال
الَخلق والُخلق ... ولغتھم أفصح لغات العرب الي>وم عل>ى فس>ادھا ، 
ولھج>>تھم أحس>>ن ك>>ل لھج>>ة ، وف>>يھم الش>>عراء وا�دب>>اء والظرف>>اء 

  (2)والفصحاء .
وقال أيض>ا : اعل>م أن أھ>ل نج>د كلھ>م مس>لمون موح>دون ب>ل 
وجميع سكنة جزيرة الع>رب ، وق>د دخل>وا ف>ي ا�س>2م ف>ي العص>ر 
ا�ول عند ظھور أنوار الشريعة الغراء . وھم على عقائ>د (الس>لف 

  )3(الصالح) .

                                                 
  .48،  45ا\لوسي : تاريخ نجد ص ) (1

  .82ا\لوسي : تاريخ نجد ص  (2)
  .85ا\لوسي : تاريخ نجد ص ) (3
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 الثاني

إلى أن قال : والحاصل أن مذھبھم في أصول الدين م>ذھب أھ>ل 
يقتھم طريق>>>ة الس>>>لف الت>>>ي ھ>>>ي الطري>>>ق الس>>نة والجماع>>>ة ، وأن ط>>>ر

  )1(ا�سلم ، بل ا�حكم .
إلى أن قال : ثم إنھم يستعينون على فھ>م كت>اب 0 بالتفاس>ير 
المتداول>>>>ة المعتب>>>>رة ، وم>>>>ن أجلھ>>>>ا ل>>>>ديھم (تفس>>>>ير اب>>>>ن جري>>>>ر) 
ومختصره (بن كثير) وكذا (البغوي) و(البيض>اوي) و (الخ>ازن) 

  )2(ا .و (الحدادي) و (الج2لين) وغيرھ
وم>>ن مناق>>ب نج>>د والجزي>>رة العربي>>ة احتوائھ>>ا لقبائ>>ل الع>>رب 
 المعروف>>ة ، وق>>د ورد ف>>ي معظ>>م تل>>ك القبائ>>ل أحادي>>ث خاص>>ة ف>>ي

 –فض>>لھا ومناقبھ>>ا ، ق>>ال الش>>يخ  عب>>د اللطي>>ف ب>>ن عب>>د ال>>رحمن 
ف>>ي كتاب>>ه الحاف>>ل (منھ>>اج التأس>>يس) : وق>>د ج>>اء ف>>ي  –رحم>>ه 0 

 �ـ البخاري عن أبي ھري>رة فضل بعض أھل نجد كتميم ما رواه 
قول>ه لم>ا  ـ> � ـأنه قال : (أحب تميما لث2ث ، سمعتھن من النبي  ـ>

جاءت صدقاتھم : ھذه صدقات قومي . وقوله في الجاري>ة التميمي>ة 
: أعتقيھ>>ا فإنھ>>ا م>>ن ول>>د إس>>ماعيل . وقول>>ه : ھ>>م أش>>د أمت>>ي عل>>ى 

  الدجال) ھذا في المناقب الخاصة .
ش>ك ف>ي عمومھ>ا �ھ>ل نج>د ؛ �نھ>م وأما العامة للع>رب ف>2 

م>>ن ص>>ميم الع>>رب . وم>>ا ورد ف>>ي تفض>>يل القبائ>>ل والش>>عوب أدل 
وأصرح في الفضيلة مما ورد في البقاع وا�ماكن في الدل>ة عل>ى 

  )3(فضل الساكن والقاطن .
        اعتراض والجواب عليه : اعتراض والجواب عليه : اعتراض والجواب عليه : اعتراض والجواب عليه : 

                                                 
  .89ا\لوسي : تاريخ نجد ص  (1)

  90ا\لوسي : تاريخ نجد ص ) (2
  .92عبد اللطيف آل الشيخ : منھاج التأسيس ص ) (3
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 الثاني

تق>>دم ف>>ي المح>>ور الث>>اني اعت>>راض بع>>ض المن>>اوئين ل>>دعوة 
بأن>ه م>ن نج>د وق>د ذم   –رحمه 0  –الوھاب الشيخ محمد بن عبد 

 -رض>ي 0 عنھم>ا  –نجدا في حديث ابن عم>ر   ـ � ـرسول 0 
  السابق ذكره .

المش>>رق ف>>ي  ـ>> � ـوبأن>>ه م>>ن المش>>رق وق>>د ذم رس>>ول 0 
  المتقدم ذكره أيضا . ـ �ـ  حديث أبي ھريرة

  والجواب عن ھذين اعتراضين من وجوه : 
د والنس>>>ب والج>>>نس والجنس>>>ية ونح>>>و ذل>>>ك أن ال>>>ب2 ا�ول :ا�ول :ا�ول :ا�ول :

ليست معيارا في التقييم  مدحا و ق>دحا ،  ص>حة و بط2ن>ا ، 
فمك>>ة والمدين>>ة وغيرھم>>ا م>>ن البل>>دان ذات المناق>>ب ف>>ي ا�س>>2م ق>>د 
يوجد بھا من يحارب دين ا�س2م ، ويدعو إلى البدعة والض2لة ، 

  والعكس بالعكس .
ب>>د ال>>رحمن : وھ>>ل ع>>اب 0 ق>>ال الش>>يخ عب>>د اللطي>>ف ب>>ن ع

ورسوله أحدا من المسلمين أو غيرھم ببلده ووطنه ، وكونه فارسيا 
أو زنجيا أو مصريا من ب2د فرعون ومحل كفره وسلطنته ... إلى 
أن قال : ب>2د الخلي>ل إب>راھيم ح>ران دار الص>ابئة المش>ركين عب>اد 

ى النج>>وم ، ودار يوس>>ف دار فرع>>ون الك>>افر اللع>>ين وس>>كنھا موس>>
بع>>>>ده وأك>>>>ابر بن>>>>ي إس>>>>رائيل ، وك>>>>ذلك مك>>>>ة المش>>>>رفة ، س>>>>كنھا 
المشركون وعلق>وا ا�ص>نام عل>ى الكعب>ة المش>رفة وأخرج>وا نب>يھم 
وقاتلوه المرة بعد المرة أفيستحل مؤمن أو عاقل أو جاھ>ل أن يلم>ز 
أحد المھاجرين أو من مسلمة الفتح أو من بعدھم م>ن الم>ؤمنين بم>ا 

  )1(سلف في مكة ؟! .

                                                 
  .296-295عبد اللطيف آل الشيخ : مصباح الظ2م ص  (1)
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: كون الرج>ل م>ن بع>ض  -رحمه 0  –الشيخ ا�لباني وقال 
إذا كان صالحا  –أيضا  –الب2د المذمومة  يستلزم أنه ھو مذموم 

ف>>ي نفس>>ه ، والعك>>س ب>>العكس ، فك>>م ف>>ي مك>>ة والمدين>>ة والش>>ام م>>ن 
  (1)فاسق وفاجر ، وفي العراق من عالم وصالح .

ھن>>اك  يل>>زم م>>ن قول>>ه ص>>لى 0 علي>>ه وس>>لم : (الث>>اني : الث>>اني : الث>>اني : الث>>اني : 
الززل ... الحديث) قصد عين الصقع المعروف باس>م : نج>د ، إذ 
يحتمل قصد جھة نجد وناحيتھا دون عينھا ، وم>ع وج>ود احتم>ال 

  يسقط استدل . 
ويق>>وي احتم>>ال رواي>>ة (وأوم>>أ بي>>ده نح>>و المش>>رق) وف>>ي 

م>ن  -ث2ث>ا –رواية (فأشار نحو مسكن عائش>ة ، فق>ال : ھن>ا الفتن>ة 
يخطر ببال>ه  -سليم الصدر  –و أحد  2)(قرن الشيطان)حيث يطلع 

  أب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دا أن ا�ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ارة لمس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>كن عائش>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ة 
حاشاھا ، وإنما المقصود قطعا جھ>ة المش>رق  –رضي 0 عنھا  –
.  

عل>ى تق>دير أن المقص>ود بالح>ديثين أو أح>دھما نج>د الثالث : الثالث : الثالث : الثالث : 
الحجاز ، فھل يعني ذلك تنزيله على الشيخ محمد ب>ن عب>د الوھ>اب 

ه ودعوت>>ه ؟! الج>>واب :  ، وأل>>ف  ؛ لم>>اذا ؟ �ن إن>>زال وأتباع>>
الحديثين أو أحدھما على الشيخ وأتباعه ودعوت>ه دع>وى تفتق>ر إل>ى 

  بينة ، و بينة ھنا 
  اءـاؤھا أدعيـات أبنـقيموا عليھا       بيني مالم توالدعاو
غميض>>ة لنج>>د  ـ>> �ـ ل>>يس ف>>ي ح>>ديث اب>>ن عم>>ر  الراب>>ع :الراب>>ع :الراب>>ع :الراب>>ع :

د بنج>>>د ف>>>ي الح>>>ديث نج>>>د الع>>>راق  نج>>>د الحج>>>از ؛ �ن المقص>>>و
الحجاز ، ومن تتبع طرق الحديث وشواھده وتدبر ألفاظه ورواياته 

                                                 
  .5/305ا�لباني : السلسلة الصحيحة  ) (1

  ) .2937البخاري : (  (2)
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 الثاني

َرْوم>>اً [طلب>>ا] لوج>>ه الح>>ديث ، اتض>>ح ل>>ه وجھ>>ه والم>>راد من>>ه ب>>2 
إل>>ى  –رحم>>ه 0  –إعم>>ال ذھ>>ن كبي>>ر . وق>>د أش>>ار ا�م>>ام أحم>>د 

  أھمية جمع الطرق لفھم الحديث .
اري : ح>>دثنا عل>>ي ب>>ن عب>>د 0 : ح>>دثنا والح>>ديث ، ق>>ال البخ>>

رضي  –أزھر بن سعد ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر 
(اللھ>م ب>ارك لن>ا ف>ي ش>امنا ،  ـ> � ـق>ال : ذك>ر النب>ي  –0 عنھما 

اللھم بارك لنا في يمننا) قالوا : يا رس>ول 0 ! وف>ي نج>دنا ، ق>ال : 
لن>>ا ف>>ي يمنن>>ا) ق>>الوا : ي>>ا (اللھ>>م ب>>ارك لن>>ا ف>>ي ش>>امنا ، اللھ>>م ب>>ارك 

رسول 0 ! وف>ي نج>دنا ، فأظن>ه ق>ال ف>ي الثالث>ة : (ھن>اك ال>ززل 
  )1(والفتن وبھا يطلع قرن الشيطان).
  ھنا قالوا : (وفي نجدنا) .

ن عب>د 0 ب>ن ع>ون ، ورواه الطبراني من طريق عبي>د 0 ب>
  )2(قالوا : (يا رسول 0 ! وفي عراقنا) . عن أبيه به 
طري>>ق عب>>د ال>>رحمن ب>>ن عط>>اء ، ع>>ن ن>>افع ، ع>>ن اب>>ن  وم>>ن

: فقال رجل : (وفي مش>رقنا ي>ا رس>ول  -رضي 0 عنھما  –عمر 
. (! 0)3(   

وجاء من طرق عن توبة العنبري ، ع>ن س>الم ب>ن عب>د 0 ، 
  ع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن أبي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ه 

  4)(فقال رجل : (يا رسول 0 ! وفي عراقنا) . ـ �ـ 
                                                 

  ) .7094ح  13/45البخاري (الفتح :   (1)
  ) قال الشيخ ا�لباني : إسناد جيد .303-5/302الطبراني في الكبير وا�وسط (الصحيحة :    (2)

وعزاه للطبراني في ا�وسط وأحمد ، قال : ورج>ال أحم>د رج>ال  35 – 10/34مجمع الزوائد   (3)
 يضر . ن عطاء وھو ثقة وفيه خ2فالرحمن بالصحيح غير عبد   

) 748-2/746) : أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة (2246قال الشيخ ا�لباني (الصحيحة :   (4)
) ، وأبو نعيم في 164/2) ، والجرجاني في الفوائد 7/302، والمخلّص في الفوائد المنتقاة (

طرق ع>ن توب>ة العنب>ري ، ) من 1/120) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (6/133الحلية (
  عن سالم بن عبد 0 ، عن أبيه به . قال : وھذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
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سالم بن عبد 0 به ،  دثناوفي طريق زياد بن بيان ، قال : ح
  )1(: (والعراق يا رسول 0 !).فقال رجل

ل>>>و م>>>ن مق>>>ال فيھ>>>ا وللح>>>ديث ط>>>رق أخ>>>رى وش>>>واھد  تخ
  .التصريح بالعراق

داخ>ل  -رض>ي 0 عنھم>ا  –وجاء من ط>رق ع>ن اب>ن عم>ر 
الص>>>>حيحين وخارجھ>>>>ا ، ق>>>>ال : (رأي>>>>ت رس>>>>ول 0 يش>>>>ير إل>>>>ى 

  .2)(المشرق) 
اب>>ن نمي>>ر : ح>>دثنا إس>>حاق (يعن>>ي اب>>ن وروى مس>>لم : ح>>دثنا 

سليمان) : أخبرنا حنظلة ق>ال : س>معت  س>الما يق>ول : س>معت اب>ن 

يش>>ير بي>>ده نح>>و  ـ>> � ـيق>>ول : س>>معت رس>>ول 0  ـ>> �ـ عم>>ر 

  )3(المشرق ... الحديث .
وروى ا�م>>ام أحم>>د : ح>>دثنا اب>>ن نمي>>ر : ح>>دثنا حنظل>>ة  ب>>ه : 

  . (4)لعراق) يشير بيده يؤم ا ـ � ـ(رأيت رسول 0 
وقاصمة الظھ>ر م>ا رواه مس>لم م>ن ط>رق ع>ن اب>ن فض>يل ، 

يق>ول : ي>ا  ـ �ـ عن أبيه ، قال : سمعت سالم بن عبد 0 بن عمر 

أھل العراق ! ما أسألكم عن الصغيرة ، وأرك>بكم للكبي>رة ! س>معت 

يق>ول : (إن  ـ> � ـأبي عبد 0 بن عمر يقول : س>معت رس>ول 0 
                                                 

) ، وأب>و عل>ي 1/246/1/4256ق>ال الش>يخ ا�لب>اني : أخرج>ه الطبران>ي ف>ي المعج>م ا�وس>ط (  (1)
) ، والربع>>ي ف>>ي فض>>ائل الش>>ام ودمش>>ق 2-2/20/1القش>>يري الحران>>ي ف>>ي ت>>اريخ الرق>>ة (

م2حظ>ة :           ) ...  ث>م ق>ال : فا�س>ناد جي>د .122-1/121) ، وابن عساكر (11/20(
  ليس في  نسختي ل`وسط (عن أبيه) فيحتمل سقوطھا .

  ).2905) ومسلم (2937، وأرقامه 3105البخاري (  (2)
  ) .2905مسلم (  (3)

ل الش>>يخ الت>>ويجري ) : إس>>ناده ص>>حيح ، وق>>ا6302) ق>>ال الش>>يخ أحم>>د ش>>اكر (2/143أحم>>د ( ) (4
  ) : إسناده صحيح رجاله كلھم من رجال الصحيحين.143(إيضاح المحجة ص
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ن>>ا) وأوم>>أ بي>>ده نح>>و المش>>رق م>>ن حي>>ث يطل>>ع الفتن>>ة تج>>يء م>>ن ھھ

  )1( قرنا الشيطان) وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض .
وبعد جمع روايات الح>ديث وألفاظ>ه ، فھمن>ا أن الم>راد بنج>د 

والم>>راد بالمش>>رق : إنم>>ا ھ>>و ناحي>>ة الع>>راق ، والرواي>>ات يص>>دق 

بعض>>>ھا بعض>>>ا ، وم>>>ا احتم>>>ل ف>>>ي رواي>>>ة فس>>>رته وبينت>>>ه الرواي>>>ة 

وھ>و وإن ك>ان اس>م نج>د : يتن>اول تل>ك الرقع>ة المرتفع>ة ا�خرى ، 

من ا�رض فك>ل م>ا ارتف>ع ع>ن تھام>ة فھ>و نج>د فھ>ي ترع>ى بنج>د 

وتش>>رب بتھام>>ة ، إ أن>>ه يف>>رق ب>>ين أطرافھ>>ا حي>>ث يق>>ال : نج>>د 

الحجاز ، ونجد العراق ولكل ناحية طبيع>ة وت>اريخ ، ق>ال ق>يس ب>ن 

  عمرو :
وكن>>>>>>ت ك>>>>>>ذي رجل>>>>>>ين رج>>>>>>ل 

  ص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>حيحة
 وءةـأزد شنـت فـي صحفأمـا الت

ورج>>>>>ل بھ>>>>>ا ري>>>>>ب م>>>>>>ن 

  الَح>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>َدثان
 لfت ف>>>>أزد ـش>>>>  ا الت>>>>يـوأم>>>>
 عمان

ثم إن نجد العراق ھي التي تقع شرق المدينة ، قال الخط>ابي 
: نج>>د م>>ن جھ>>ة المش>>رق ، وم>>ن ك>>ان بالمدين>>ة ك>>ان نج>>ده بادي>>ة 

   (2)العراق ونواحيھا وھي مشرق أھل المدينة .
ق ناحي>>>ة الع>>>راق ، ق>>>ال والمش>>>تھر بالمش>>>رق عن>>>د ا�ط>>>2

البخاري : حدثنا موسى ب>ن إس>ماعيل : ح>دثنا عب>د الواح>د : ح>دثنا 
 ـ �ـ الشيباني : حدثنا يسير بن عمرو ، قال قلت لسھل بن حنيف 

                                                 
  ) .2905مسلم (  (1)
  .47-13/46ابن حجر : فتح الباري   (2)
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يق>ول ف>ي الخ>وارج ش>يئا ؟ ق>ال : س>معته  ـ � ـ: ھل سمعت النبي 
يقول ، وأھوى بيده قبل العراق : (يخرج منه ق>وم يق>رؤون الق>رآن 
 يج>>>اوز ت>>>راقيھم ، يمرق>>>ون م>>>ن ا�س>>>2م م>>>روق الس>>>ھم م>>>ن  ،

. وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أب>ي ش>يبة : ح>دثنا عل>ي (1)الرمية) 
  .(2)بن مسھر ، عن الشيباني به وفيه : (وأشار بيده نحو المشرق) 

ق>>ال : وق>>ت  –رض>>ي 0 عنھم>>ا  –وف>>ي ح>>ديث اب>>ن عب>>اس 
  رس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ول 0 

  والعقيق ميقات أھل العراق .  (3)قيق) .�ھل المشرق الع ـ � ـ
ثم إن منشأ كثير من الفرق الضالة بالعراق ، ومنھ>ا خرج>ت 

  . �الحوادث والفتن ، وھذا من أع2م نبوته 
وق>>د ذك>>ر فح>>ول العلم>>اء أن الم>>راد بنج>>د ف>>ي الح>>ديث نج>>د 
العراق ، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : ا�حاديث الت>ي وردت 

: (اللھم بارك لن>ا ف>ي يمنن>ا ، اللھ>م ب>ارك لن>ا  � في ذم نجد كقوله 
ف>>ي ش>>امنا) الح>>ديث .. قي>>ل أن>>ه أراد نج>>د الع>>راق ؛ �ن ف>>ي بع>>ض 

والواقع يشھد له ،  المدينة  ألفاظه : ذكر المشرق ، والعراق شرقي
 نجد الحجاز ، ذكره العلم>اء ف>ي ش>رح ھ>ذا الح>ديث ، فق>د ج>رى 

ل>>م يج>ر ف>>ي نج>د الحج>>از ،  عل>ى الع>راق م>>ن الم2ح>م والف>>تن ، م>ا

                                                 
  ) .6535البخاري (  (1)
  ) .1068مسلم (  (2)
) 832) والترم>>>ذي (1740) وأب>>>و داود (3205، رواه أحم>>>د ف>>>ي المس>>>ند (ش>>>اكر :  عيفعيفعيفعيفض>>>ض>>>ض>>>ض>>>(3) 

) من طري>ق وكي>ع ، ع>ن س>فيان ، ع>ن يزي>د ب>ن أب>ي زي>اد ، ع>ن 5/28بيھقي (الكبرى : وال
ب>ه . ويزي>د ب>ن  –رض>ي 0 عنھم>ا  –محمد بن علي بن عبد 0 بن عباس ، عن ابن عباس 

) ق>ال : وذك>ر البيھق>ي أن>ه 1665الس>نن :  زياد ضعيف ، وبه أعل>ه المن>ذري (مختص>ر أبي
) : في>ه مق>ال . وق>ال اب>ن حج>ر (ف>تح الب>اري : 6/26ا�ع>2م : تفرد به . وقال اب>ن الملق>ن (

) : ھ>ذا 832) : تفرد به يزيد بن أبي زياد وھ>و ض>عيف . وق>ال الترم>ذي (الس>نن : 3/390
) : إسناده ص>حيح 3205وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (=  =حديث حسن .

  ف أن يكون منقطعا .. ثم نقل عن ابن القطان أنه قال : ھذا حديث أخا
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وج الخ>وارج يعرف ذلك من له اط2ع على السير والتاريخ ، كخر
وفتن>>ة اب>>ن ا�ش>>عث ، وفتن>>ة المخت>>ار وق>>د  بھ>>ا ، وكمقت>>ل الحس>>ين 

ادعى النبوة ... وما جرى في وية الحجاج ب>ن يوس>ف م>ن القت>ال 
  . �)(، وسفك الدماء وغير ذلك مما يطول عده

رحم>ه  –يف بن عبد الرحمن بن حس>ن وقال الشيخ عبد اللط
: إن الم>>راد بالش>>رق ونج>>د ف>>ي ھ>>ذا الح>>ديث وأمثال>>ه : ھ>>و  –0 

  2)(العراق الذي يحاذي المدينة من جھة المشرق .
لم>ا قي>ل ل>ه : وف>ي نج>دنا : (ھھن>ا  -  �-وق>ال أيض>ا : قول>ه 

موضع الززل والفتن ؛ ومنھا يطل>ع ق>رن الش>يطان) . فالمقص>ود 
وش>>رق المدين>>ة ، وق>>د ورد ذل>>ك ص>>ريحا ف>>ي  (3)بھ>>ا نج>>د الع>>راق

  )�(حديث ابن عمر ، ونص عليه الخطابي وغيره .
   (5)وقال الشيخ السھسواني : المراد بنجد نجد العراق .

جري : إن الروايات الواردة في طلوع قرن وقال الشيخ التوي
رض>>ي 0  –الش>>يطان م>>ن المش>>رق كلھ>>ا ع>>ن عب>>د 0 ب>>ن عم>>ر 

وقد صرح في بعضھا أن المراد بالمش>رق أرض الع>راق  –عنھما 
، فبطل بذلك كل ما يتعلق به الم2حدة عل>ى أھ>ل الجزي>رة العربي>ة 

.)6(  

                                                 
لعبد العزيز العبد اللطيف : دعاوى المناوئين نق2 عن ( 4/264مجموعة الرسائل والمسائل   (1)
  .)185ص

  .93عبد اللطيف آل الشيخ : منھاج التأسيس ص  (2)
نجد : ما أشرف من ا�رض ؛ أع2ه تھامة واليمن ، وأسفله العراق والشام ، وأوله من جھة  ) (3

ونجد اليمن ، ونجد  -وھي موضع الشيخ محمد  –عرق . ويقال : نجد الحجاز  الحجاز ذات
  العراق . 

  .235عبد اللطيف آل الشيخ : مصباح الظ2م : ص ) (4
  .548السھسواني : صيانة ا�نسان ص  (5)
  .133-132التويجري : إيضاح المحجة ص  (6)
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د وق>>>ال الش>>>يخ حك>>>يم محم>>>د : مقص>>>ود ا�حادي>>>ث أن ال>>>ب2
الواقع>>ة ف>>ي جھ>>ة المش>>رق م>>ن المدين>>ة المن>>ورة ، ھ>>ي مب>>دأ الفتن>>ة 

ومص>>در ابت>>داع والض>>2ل ،  والفس>>اد ، ومرك>>ز الكف>>ر وا�لح>>اد 
فانظروا في خريطة العرب بنظر ا�معان ، يظھ>ر لك>م أن ا�رض 
الواقعة في شرق المدينة إنما ھي أرض العراق فقط موضع الكوفة 

  )1(والبصرة وبغداد .
الش>>>يخ ا�لب>>>اني : بع>>>ض المبتدع>>>ة المح>>>اربين للس>>>نة وق>>>ال 

والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في ا�مام محمد بن عب>د الوھ>اب 
مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية ، ويحمل>ون الح>ديث علي>ه 

، وجھل>>وا أو (نج>>د) المعروف>>ة الي>>وم بھ>>ذا اس>>مباعتب>>اره م>>ن ب>>2د 
ا الح>>>ديث ، وإنم>>>ا ھ>>>ي تج>>>اھلوا أنھ>>>ا ليس>>>ت ھ>>>ي المقص>>>ودة بھ>>>ذ

(الع>>راق) كم>>ا دل علي>>ه أكث>>ر ط>>رق الح>>ديث ، وب>>ذلك ق>>ال العلم>>اء 
  (2)قديما كا�مام الخطابي وابن حجر العسق2ني وغيرھم .

وقال الشيخ ا�لباني أيضا عند لفظة : (ونجدنا) من ح>ديث اب>ن 
عمر السابق : قلت : أي (عراقنا) كما في بعض الرواي>ات الص>حيحة 

ره الخطابي والعسق2ني ، كما بينته ف>ي رس>التي (تخ>ريج ، وبذلك فس
) خ2ف>>ا لم>>ا علي>>ه كثي>>ر م>>ن الن>>اس 8ح 10- 9فض>>ائل الش>>ام : ص
أن المقص>>ود ب>>ـ(نجد) ھ>>و ا�قل>>يم  –لجھلھ>>م  –الي>>وم ، ويزعم>>ون 

المعروف اليوم بھ>ذا اس>م ، وأن الح>ديث يش>ير إل>ى الش>يخ محم>د 
م ال>>ذين رفع>>وا راي>>ة ف>>إنھ –حاش>>اھم  –ب>>ن عب>>د الوھ>>اب وأتباع>>ه 

التوحيد خفاقة في ب2د نجد وغيرھا ، جزاھم 0 عن ا�س2م خي>را 
.(3)  

                                                 
  .17-16حكيم : أكمل البيان ص  (1)
  .5/305ة الصحيحة ا�لباني : السلسل  (2)
  .311-1/310ا�لباني : مختصر صحيح البخاري   (3)
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وقال الشيخ السھسواني : وق>د ورد ا�م>ر ب>اللحوق بنج>د ف>ي 
حديث رأيته في زوائد مسند البزار ، ولفظه : حدثنا محمد بن عب>د 

: 0 بن المفضل الحران>ي : ثن>ا عثم>ان ب>ن عب>د ال>رحمن الحرام>ي 
ثنا عبد ال>رحمن ب>ن ثاب>ت ، ع>ن أب>ي الع>وام ، ع>ن عب>د المل>ك ب>ن 

ق>ال  ـ � ـعن النبي  –رضي 0 عنھما  –مساحق، عن ابن عمر 
: (إنك>>م س>>تجندون أجن>>ادا) فق>>ال رج>>ل : ي>>ا رس>>ول 0 ! خ>>ر ل>>ي ، 
فقال : (عليك بالشام فإنھا صفوة 0 من ب>2ده ، فيھ>ا خي>رة 0 م>ن 

ذلك فليلحق بنجده ف>إن 0 تكف>ل ل>ي بالش>ام  عباده ، فمن رغب عن
  وأھله) .

قال البزار :  نعلم>ه ي>روى ع>ن اب>ن عم>ر إ بھ>ذا ا�س>ناد 
 ...  

غ>زا  ـ> � ـوقد ورد في ا�حادي>ث الص>حيحة أن رس>ول 0 
قبل نجد وبعث سرية قبل نجد وبعث خي2 قب>ل نج>د ...فل>و ل>م يك>ن 

الغ>>زو المقص>>ود من>>ه ف>>ي أھ>>ل نج>>د خي>>ر م>>ا غ>>زا قب>>ل نج>>د ، ف>>إن 
�ھ>ل نج>د ق>رن  ـ> � ـبالذات إس2م أھله ... وقد وق>ت رس>ول 0 

المنازل ... فلو لم يكن في نجد خير فأي حاجة إل>ى تعي>ين الميق>ات 
محم>د  –�ھلھا ... وقد ورد فضل بني تميم في الح>ديث ، والش>يخ 

عبد الوھاب منھم وھم م>ن أھ>ل نج>د ، ث>م س>اق أحادي>ث ف>ي  –بن 
لع>رب ... ق>ال : فق>د عل>>م م>ن ھ>ذه ا�حادي>ث فض>ل الع>>رب فض>ل ا

 ـ>ـ � ـ>ـعلى غير العرب ، وقد ورد في الصحيح عن أبي ھري>رة 
: (ل>>و ك>>ان ا�يم>>ان عن>>د الثري>>ا لنال>>ه رج>>ال م>>ن ھ>>ؤء) . [يعن>>ي 
الف>>رس] وق>>د وق>>ع ھك>>ذا ، ف>>إن كثي>>را م>>ن أھ>>ل الح>>ديث م>>ن أبن>>اء 

الل>>ذين ھ>>م ف>>ي  –ف>>ارس ، وإذا أمك>>ن ني>>ل جماع>>ة م>>ن أھ>>ل ف>>ارس 
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الخيرية أدون من أھل نجد التي ھي م>ن الع>رب وش>رھم أزي>د م>ن 
  )1(فما ظنك بأھل نجد ؟ . –ا�يمان  –شر أھل نجد 

المقصود  ــ � ــفتبين بما سبق أن نجدا في حديث ابن عمر 
بھ>>ا نج>>د الع>>راق ، والع>>راق وجھتھ>>ا ھ>>ي المقص>>ودة بالمش>>رق ف>>ي 

اب>ن عب>د الب>ر ف>ي ش>رح ح>ديث  وقد قال ــ � ــحديث أبي ھريرة 
أب>>ي ھري>>رة : أم>>ا قول>>ه : رأس الكف>>ر نح>>و المش>>رق فھ>>و أن أكث>>ر 
الكفر وأكبره كان ھناك ؛ �نھم كانوا قوما  كتاب لھم وھم فارس 

   )2(ومن وراءھم ، ومن  كتاب له فھو أشد كفرا من أھل الكتاب .
يخ : ق>د ك>ان بل>د الش> - رحم>ه 0 –وقال الشيخ ابن س>حمان 

ولم تكن اليمامة مشرق المدينة ، بل مشرق المدينة العراق  اليمامة 
ونواحيه ، فاليمامة ليست مشرق المدين>ة ، و ھ>ي وس>ط المش>رق 

  3)(بين المدينة والعراق ، بل اليمامة شرق مكة المشرفة .
وق>>ال ناص>>ر ال>>دين الحج>>ازي ف>>ي رده (النفح>>ة) عل>>ى إف>>ك 

نھايته مطلع الشمس ، وقد ظھر اسكندراني : إن الشرق اسم عام 
منه فتن كثيرة كفتنة جنكيز خان ، وھوكو ومن بع>ده م>ن التت>ار، 
واستطال ا�مر ، وقتلت ا�لوف المؤلفة م>ن المس>لمين ، فم>ا ال>ذي 

   (4)حملت على أن تخصه بأولئك المساكين ... الخ .
(وف>>ي ف>>إن قي>>ل : الع>>راق ل>>م تف>>تح بع>>د فكي>>ف يق>>ال : (وف>>ي نج>>دنا) 

:  �قنا)؟. قيل : كذلك الشام لم تفتح بع>د وم>ع ذل>ك ق>ال النب>ي عرا
   في شامنا) .(اللھم بارك لنا 

                                                 
  .558-550السھسواني : صيانة ا�نسان ص  (1)
  .18/142ابن عبد البر : التمھيد   (2)
  .87ابن سحمان : ا�سنة الحداد ص ) (3

 . وانظر ما ذكره ابن بطال (شرح190عبد العزيز العبد اللطيف : دعاوى المناوئين ص  (4)
  ) حول ما سببته الفتنة الخارجه من ناحية المشرق .10/44الصحيح : 
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فبطل بما رأيت كل ما تمسك به المعترضون على دعوة 

 ¥¥    الشيخ وما ھذه اعتراضات إ ¥¥>>>>#### uu uu���� yy yy££££ xx xx....    77 77ππππ yy yyèèèè‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ////    çç ççµµµµ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss††††    ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ôô ôôϑϑϑϑ ©© ©©àààà9999 $$ $$####    ¹¹ ¹¹ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ    

## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm    #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))    ………… çç ççνννν uu uu !! !!$$$$ yy yy____    óó óóΟΟΟΟ ss ss9999    çç ççνννν ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss††††    $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©©    〈〈〈〈  : مر من قبل 39[النور�] فلله ا

  ومن بعد .
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        المبحث الثالث : اليمامةالمبحث الثالث : اليمامةالمبحث الثالث : اليمامةالمبحث الثالث : اليمامة
        المطلب ا�ول : حدودھاالمطلب ا�ول : حدودھاالمطلب ا�ول : حدودھاالمطلب ا�ول : حدودھا

تق>>>ع اليمام>>>ة وس>>>ط الجزي>>>رة العربي>>>ة ، ب>>>ين منطقت>>>ي نج>>>د 
ويح>دھا جنوب>ا م>ا انح>در م>ن مرتفع>ات جب>ال الس>راة  ،(1)والبحرين

م>>ن ا�ودي>>ة ك>>وادي (تثلي>>ث) ووادي (بيش>>ة) ووادي (رني>>ة) وم>>ا 
يتص>>ل بھ>>ا م>>ن الش>>عاب ، وم>>ن الش>>مال بالرم>>ال الفاص>>لة ب>>ين ھ>>ذا 

  )2(ا�قليم وبين إقليم القصيم نفود الثويرات ونفود المستوي .
        

        المطلب الثاني : أھميتھاالمطلب الثاني : أھميتھاالمطلب الثاني : أھميتھاالمطلب الثاني : أھميتھا
:  -رحم>ه 0  –قال الشيخ ا�حوذي عبد ال>رحمن ب>ن حس>ن 

نال تلك الب2د م>ن الفض>ل م>ا ن>ال غيرھ>ا م>ن ب>2د أھ>ل ا�س>2م ، 

                                                 
وق>ال حم>د الجاس>ر (لمح>ات م>ن  347-1/346346انظر في إقليم (البح>رين) : معج>م البل>دان   (1)

) : واسم (البحرين) يطلق ق>ديما عل>ى ش>رق الجزي>رة م>ن 186ابن عربي : ص –تاريخ نجد 
ج ش>>رقا ، وم>>ن عم>>ان جنوب>>ا إل>>ى كاظم>>ة ش>>مال مرتفع>>ات الص>>مان غرب>>ا حت>>ى ض>>فاف الخل>>ي

الكويت ، ويدخل فيه جزي>رة (أوال) الت>ي تع>رف ا\ن باس>م (البح>رين) م>ن قبي>ل إط>2ق اس>م 
  الكل على البعض .

  .3انظر : لمحات من تاريخ نجد (ابن عربي) للجاسر ص    (2)
؛ ض>من زاوي>ة منفرج>ة  : ح>دود اليمام>ة ووص>فھا الطبيع>ي] 3/9[تاريخ اليمامة : وقال ابن خميس 

تح>>ت (ا�ف>>2ج) وخل>>ف (البي>>اض) نح>>و الجن>>وب  قاع>>دتھا ملتق>>ى (ال>>دھناء) ب>>ـ(الربع الخ>>الي) جنوب>>ا
ذاھب>>ا غرب>>ا ، والث>>اني (ال>>دھناء) ذاھب>>ة ش>>ما ، الش>>رقي ، ويمت>>د ض>>لعاھا أح>>دھما (الرب>>ع الخ>>الي) 

ل) م>ن مم>ا يل>ي (ا�مغ>ر) عن> ات)يوضمن زاوية أخرى قاعدتھا رم>ل (الس>يfار fد ط>رف جب>ل (مج>ز
رم>>ل (الش>>مال ، ويمت>>د ض>>لعاھا أح>>دھما (ال>>دھناء) مجنب>>ة حت>>ى قاع>>دة الزاوي>>ة ا�ول>>ى ، وا\خ>>ر 

 gحتى أطراف (القصيم) أو نستطيع أن نقول ضمن ھذا المربع وضلعه الغربي  باالثويرات) يمتد مغر
لھا إلى عالية نجد ،وھمي  gوالبعض ا\خر يقف به عند  ، يخضع لحدود مختلف فيھا ، فبعضھم يوص

منطقة (عرض شمام) وم>ا س>امتھا جنوب>ا وش>ما حت>ى مح>اذاة ض>لعي المرب>ع ش>ما وجنوب>ا ھك>ذا 
. أم>ا ح>دودھا م>ن الغ>رب فمختل>ف فيھ>ا ل>دى علم>اء المن>>ازل ح>دود (اليمام>ة) م>ن الش>رق والش>مال 

لعرب) فشمل ف>ي تحدي>دھا ، وتوسع صاحب (ب2د اوالديار (فالبكري) يرى أن نجدا كله من اليمامة 
و(الش>>ام) ... وتوس>>ط  الع>>راق)و(وج>>زءا م>>ن (البح>>رين) وج>>زءا م>>ن (الحج>>از)  )ال>>يمن(ج>>زءا م>>ن 

 (شمام) و(السر)البعض فألحق بجبلھا وما يسيل عليه غربا وشرقا مناطق (الوشم) و(عرض باھلة) 
    (ا�حساء) .ود حدشرقا ب وما حوله ھذه المناطق وما سامتھا شما وجنوبا ، وحدودھا
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نھ>>>ا تفض>>>ل عل>>>ى كثي>>>ر م>>>ن ال>>>ب2د ؛ بالح>>>ديث ال>>>ذي رواه عل>>>ى أ
ق>ال وھ>و بمك>ة �ص>حابه :  ـ> � ـالبخاري في ص>حيحه أن النب>ي 

(أريت دار ھج>رتكم) فوص>فھا ، ث>م ق>ال : (ف>ذھب وھل>ي إل>ى أنھ>ا 
ھ>ي ح>ق ، وكف>ى بھ>ذا  ـ> � ـ، ورؤي>ا النب>ي  (1)اليمام>ة أو يث>رب)

ف>ي  --�ذھ>اب وھل>ه فض2 لليمامة وشرفا لھا على غيرھ>ا ، ف>إن 
 ب>د أن يك>ون ل>ه أث>ر ف>ي الخي>ر يظھ>ر ، فظھ>ر ذل>ك رؤياه إليھا ،

   (2)الفضل بحمد 0 في القرن الثاني عشر .
وحس>>بك ف>>ي فض>>ل اليمام>>ة أنھ>>>ا إقل>>يم م>>ن أق>>اليم الجزي>>>رة 

وفيھ>ا ينش>أ  –قديما وح>ديثا ومس>تقب2  -العربية مركز القوة الدينية 
�ع>>داء أمث>>ال الش>>يخ محم>>د ب>>ن عب>>د حم>>اة الح>>ق ا�ش>>داء عل>>ى ا

وھ>>>ل أب>>>ان دج>>>ل ال>>>دجال إ رج>>>ل م>>>ن  -رحم>>>ه 0  –الوھ>>>اب 
: (ي>أتي ال>دجال ، وھ>و مح>رم علي>ه أن  ـ � ـالجزيرة ! قال النبي 

ي>>دخل نق>>اب المدين>>ة ، فين>>زل بع>>ض الس>>باخ الت>>ي تل>>ي المدين>>ة ، 
فيخرج إليه يومئذ رجل ، وھو خير الن>اس ، أو م>ن خي>ار الن>اس ، 

حديث>>ه)  ـ>> � ـفيق>>ول : أش>>ھد أن>>ك ال>>دجال ال>>ذي ح>>دثنا رس>>ول 0 
    (3)رواه البخاري .

وق>>>ال الس>>>اعاتي تح>>>ت ح>>>ديث عائش>>>ة المتق>>>دم : ( يت>>>رك 
بجزي>>رة الع>>رب دين>>ان) : وفي>>ه وج>>وب إخ>>راج الكف>>ار م>>ن ھ>>>ذه 
الجزيرة مطلقا عند مال>ك ، وخ>ص الش>افعي ذل>ك بالحج>از ، وھ>ي 

                                                 
) من طريق محمد بن الع>2ء : ح>دثنا حم>اد ب>ن أس>امة ، ع>ن 2272) ومسلم (3425البخاري (  (1)

  به .   ـ � ـ بريد بن عبد 0 بن أبي بردة ، عن جده أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي
  .1/429عبد الرحمن بن حسن : بيان المحجة من (مجموعة التوحيد)   (2)

) : حدثنا أبو اليمان : أخبرنا شعيب ، عن الزھري : أخبرني عبيد 0 بن 6713لبخاري (قال ا ) (3
  وذكره . ـ � ـعبد 0 بن عتبة بن مسعود ، أن أبا سعيد قال : حدثنا رسول 0 
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مخاليفھ>>ا وأعمالھ>>ا دون ال>>يمن وغي>>ره ؛ مك>>ة والمدين>>ة واليمام>>ة و
�دلة عنده و0 أعلم .)1(  

وق>>>>ال ا�عظم>>>>ي : يب>>>>دو أن اليمام>>>>ة كان>>>>ت تتمت>>>>ع بھ>>>>دوء 
  واستقرار ظاھرين  فلقد كانت م2ذا للعلماء والباحثين . 

وھ>>م أكث>>ر م>>ن مائ>>ة  وق>>ال : ف>>ي دراس>>تي لمح>>دثي اليمام>>ة
لمتروك>ون ، إ أنن>ي فيھم الثقات وفيھم الضعفاء وا وث2ثين رج2،

ل>>م أج>>د فيم>>ا بي>>نھم م>>ن أتھ>>م بأي>>ة بدع>>ة ك>>الخوارج واعت>>زال ، 
وا�رجاء ، والقدر وما أش>به ذل>ك ، اللھ>م إ م>ا ذك>ر ع>ن عب>د 0 
ب>>ن عص>>>م اليم>>>امي حي>>>ث ق>>ال أب>>>و داود : ك>>>ان  يح>>>دث ح>>>ديث 

  السقيفة بغضا منه �بي بكر .
لنبوي>>ة م>>ن الناحي>>ة وق>>ال : كان>>ت اليمام>>ة إح>>دى دع>>ائم الس>>نة ا

  (2)العلمية .
وق>>ال اب>>ن خم>>يس ف>>ي كتاب>>ه (ت>>اريخ اليمام>>ة) : أنجب>>ت اليمام>>ة 

وعة كبي>>>رة م>>>ن ـھا مجم>>>ـان من>>>ـرج>>>ا ف>>>ي الح>>>ديث والس>>>نة ، وك>>>
  اب ـابة تعرض ھذا الكتـالصح

    (3) لعدھم .
 ـ> � ـق>ال : وف>دت عل>ى النب>ي  ـ>ـ � ـ>ـوعن يزيد بن معب>د 

من العدد من أھلھا ؟ ) فأردت أن أقول في فسألني عن اليمامة : (في
فقلت : العدد  بني عبد 0 بن الدؤل ، ثم كرھت أن أكذب نبي 0 ،

ق>>ال : (ص>>دقت أرض نبت>>ت عل>>ى ش>>دة ول>>ن  م>>نھم ف>>ي بن>>ي عبي>>د 

                                                 
  .21/237الساعاتي : الفتح الرباني   (1)
  .20،21،22ا�عظمي : المحدثون من اليمامة ص  (2)
  . 1/7تاريخ اليمامة  ابن خميس :  (3)

 



 

125 ثاني / الفصل القسم ال                نقض الدعاوى الكيدية
 الثاني

يھل>>ك) ق>>الوا ي>>ا رس>>ول 0 ب>>م ذاك ؟ ق>>ال : (ب>>أنھم يعمل>>ون بأي>>ديھم 
  (1)ويؤاكلون عبيدھم) .

قعان نش>>أ فيھم>>ا الكثي>>ر م>>ن أئم>>ة اللغ>>ة إن نج>>دا واليمام>>ة ص>>
أرباب الفصاحة والب2غة ، وحل بھ>ا فح>ول الش>عراء ال>ذين يرج>ع 
إل>>ى ش>>>عرھم لمعرف>>>ة ا�ص>>>يل ف>>ي اللغ>>>ة العربي>>>ة ، وس>>>كان نج>>>د 
واليمام>>ة ك>>انوا عل>>ى س>>ليقتھم العربي>>ة ، فأض>>ف ھ>>ذه النكت>>ة إل>>ى 

  رصيد الفضائل وديوان المناقب الخاص بنجد واليمامة .

                                                 
  .214يأتي تخريجه ص   (1)
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        تراض والجواب عليه :تراض والجواب عليه :تراض والجواب عليه :تراض والجواب عليه :اعاعاعاع
اعترض بعض المتحاملين على دع>وة الش>يخ محم>د ب>ن عب>د 

  بأن بلده اليمامة دار مسيلمة الكذاب . –رحمه 0  –الوھاب 
ھذا اعتراض يعبر بذاته عن ضعف حجة والجواب : والجواب : والجواب : والجواب : 

الخصم ؛ حيث لم يجد ھذا المعترض ما يتمسك به إ كخيط 

¨¨    العنكبوت  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ    šš šš∅∅∅∅ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&    ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç6666 øø øø9999 $$ $$####    àà ààMMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 ss ss9999    ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ çç çç6666 xx xx6666ΖΖΖΖ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####    (( [العنكبوت :     〉〉〉〉    ))

] وكم دعوة حق سترد بمثل ھذا اعتراض ؟! فمكة أحب 41
ھي  ـ � ـالبقاع إلى 0 وقاعدة البعثة النبوية والرسالة المحمدية 

أيضا بلد صناديد قريش كأبي جھل فرعون ھذه ا�مة ، والمدينة 
كنھا رأس المنافقين عبد سكنھا اليھود وس ـ � ـمھاجر رسول 0 

0 بن أبي بن سلول ، واليمن بلد مدعي النبوة ا�سود العنسي ، 
ومصر بلد فرعون مدعي ا�لوھية ، والعراق منشأ الخوارج وھلم 

اً .  fجر  
ة مسيلمة في جنب تل>ك المزاي>ا الحس>نة لليمام>ة أح>د  fوما معر

مس>>يلمة  أق>>اليم الجزي>>رة العربي>>ة إ كتفل>>ة ف>>ي بح>>ر ، ب>>ل وج>>ود
فمن تمام  –جل وع2  –وأمثاله في البلد الطيب مقتضى حكمة 0 

الحكم>>ة اب>>ت2ء بمث>>ل ھ>>ذا ليمي>>ز 0 الخبي>>ث م>>ن الطي>>ب ويظھ>>ر 
فضل تلك الب2د وأھلھا على غيرھ>ا ؛ حي>ث نف>ت ذل>ك الخب>ث ول>م 

  تسمح ببقائه على أرضھا .
م>ن  –قبيلة الشيخ محم>د ب>ن عب>د الوھ>اب  –ثم إن بني تميم 

جملة من أبلوا ب2ء حسنا في قتال مسيلمة الكذاب وأتباعه م>ن بن>ي 
        حنيفة وغيرھم .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : الذم إنما يقع في الحقيق>ة 
على الحال  على المحل ... وعلى كل ح>ال فال>ذم إنم>ا يك>ون ف>ي 
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ح>>ال دون ح>>ال ، ووق>>ت دون وق>>ت ، بحس>>ب ح>>ال الس>>اكن ؛ �ن 
ون للح>ال دون المح>ل ، وإن كان>ت ا�م>اكن تتفاض>ل ، الذم إنما يك>

حت>ى ف>ي البق>اع ،  فيھا ، فإن 0 يداول بين خلق>ه،وقد تقع المداولة 
 م>>ن ق>>د يك>>ون مح>>ل طاع>>ة ف>>ي زم>>ن آخ>>ر،فمح>>ل المعص>>ية ف>>ي ز

وبالعكس ... فلو ذم نجد بمسيلمة بعد زواله ، وزوال من يصدقه ، 
ه النب>>وة ..، وم>>ا ض>>ر ل>>ذم ال>>يمن بخ>>روج ا�س>>ود العنس>>ي ودع>>وا

 - � ـالمدينة سكنى اليھ>ود بھ>ا ، وق>د ص>ارت مھ>اجر رس>ول 0 
وأصحابه ، ومعقل ا�س2م ، وما ذمت مكة بتك>ذيب أھلھ>ا لرس>ول 

  (�)وشدة عداوتھم له ، بل ھي أحب أرض 0 إليه . - � ـ0 
  
        
        
        
        

 

                                                 
: لعبد العزيز العبد اللطيف دعاوى المناوئين نق2 عن ( 4/264مجموعة الرسائل والمسائل   (1)
  .)185ص
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        توطئة توطئة توطئة توطئة 
        المبحث ا�ول : فرقة العرب المبحث ا�ول : فرقة العرب المبحث ا�ول : فرقة العرب المبحث ا�ول : فرقة العرب 
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131 القسم الثاني / الفصل                نقض الدعاوى الكيدية 
 الثالث

        
        الفصل الثالث : انتماء العرقيالفصل الثالث : انتماء العرقيالفصل الثالث : انتماء العرقيالفصل الثالث : انتماء العرقي

        توطئةتوطئةتوطئةتوطئة
  اعلم أيھا القاريء : 

: ھو المنفرد  –تبارك وتعالى  –وكما أسلفنا أن ,  أو :أو :أو :أو

    ššبالخلق واختيار  šš���� šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ    ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss††††    $$$$ tt ttΒΒΒΒ    ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„    ââ ââ‘‘‘‘$$$$ tt ttFFFF øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ    33 33    $$$$ tt ttΒΒΒΒ    šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222    ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999    

ää ääοοοο uu uu���� zz zz���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####    44   ] .68[القصص :  〉〉〉〉    44

  خلق الم6ئكة فاختار جبريل عليه الس6م .
 � خلق البشر فاختار ا�نبياء ، واختار من ا�نبي9اء محم9داو

.  
  .  �وخلق ا�مم فاختار أمة محمد 

  لق القرون فاختار القرن ا�ول . وخ
وخلق أجن9اس بن9ي آدم فاخت9ار الع9رب ، واخت9ار م9ن الع9رب 
ولد إسماعيل واختار من ولد إسماعيل قريشا ث9م اخت9ار م9ن ق9ريش 

  بني ھاشم ، واختار من بني ھاشم بني عبد المطلب .
$$$$    قال :  –جل وع6  –أن ,  ثانيا :ثانيا :ثانيا :ثانيا : yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))    tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####    ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ))))    〈〈〈〈    

] . فالمسلم أخو المسلم أيا كان جنسه ونسبه 10[الحجرات : 
ولسانه ولونه وبلده ، وأن الرابطة الحقيقية ھي رابطة اBس6م 

  وتت6شى معھا جميع الروابط العنصرية المناقضة .
إنما ھو بالتقوى ،  -جل وع6  –أن التفاضل عند ,  ثالثاثالثاثالثاثالثا : : : :

ا�نساب وا�جناس وأن الوعد والوعيد على ا�عمال  على 
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$$$$        تعالى : قالوالبلدان ونحو ذلك ،  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ    ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####    $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))    //// ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz     ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ    99 99���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ    

44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuρρρρ    öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ    $$$$ \\ \\////θθθθ ãã ããèèèè ää ää©©©©    ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt7777 ss ss%%%% uu uuρρρρ    (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999    44 44    ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))    öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ tt tt���� òò òò2222 rr rr&&&&    yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã    «« ««!!!! $$ $$####    öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss)))) øø øø???? rr rr&&&&    44 44    
¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))    ©© ©©!!!! $$ $$####    îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã    ×× ××�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz    ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪    〈〈〈〈     : 13 [الحجرات . [  

 واح99د ربك99م إن أ!  الن99اس أيھ99ا ي99ا: «  �,  رس99ول وق99ال
 لعجم99ي و،  أعجم9ي عل9ى لعرب99ي فض9ل  أ،  واح9د أب9اكم وإن

 إ أحم99ر عل99ى أس99ود و،  أس99ود عل99ى �حم99ر و  عرب99ي عل99ى
فالزنجي اللق9يط اب9ن الزنجي9ة اللقيط9ة إذا ك9ان أتق9ى   )1( » . بالتقوى

 G–  ھاشمي كان أكرم عند , جل وع6 .من ال –عز وجل  
: إذا ك99ان رج99ل  -رحم9ه ,  –ش99يخ اBس69م اب99ن تيمي99ة  ق9ال

 فأفض9لھمامن بني ھاشم ، ورجل من الن9اس أو الع9رب أو العج9م ، 
 عن99د , أتقاھم99ا ، ف99إن تم99اث6 ف99ي التق99وى تم99اث6 ف99ي الدرج99ة ، و

                                                 
أبي  عن: ثنا إسماعيل : ثنا سعيد الجريري ،  411/  5. قال اBمام أحمد في المسند  حيححيححيححيحصصصص    )1(

 ابن ورواه.  وذكره:  فقال التشريق أيام وسط في �نضرة : حدثني من سمع خطبة رسول , 
.   به سعيد أبي عن ، نضرة أبي عن ، الجريري طريق من) 250( والتنبيه التوبيخ في حيان

   إسماعيل أن إ موته قبل حفظه تغير ريالجري وسعيد
 اقتضاء في تيمية ابن إسناده وصحح . قديما منه سمع وقد عنه أرواھم ـ علية ابن وھو ـ

 في الھيثمي قالو ، 53ص:  الذھب مسبوك في يوسف بن ومرعي 367/ 1المستقيم  الصراط
 100/  3 حليةال في نعيم أبو ورواه.  الصحيح رجال رجاله:  3/266  الزوائد مجمع

 ق6بة أبو شيبة ثنا:  قال البصري سلمة بن الع6ء طريق من) 5137( الشعب في والبيھقي
:  نعيم أبو قال مجھول وشيبة.  به � جابر عن ، نضرة أبي عن ، الجريري عن ، القيسي
 الجريري عن ، ق6بة أبي حديث من إ نكتبه لم جابر عن ، نضرة   أبي حديث من غريب

 تيمية ابن الطريق ھذا إلى وأشار.  يجھل من بعض اBسناد ھذا في:  البيھقي قالو.  عنه
 ، مردويه بن 579/  7 المنثور الدر في وعزاه) 1/368:  اBقتضاء. (التمريض بصيغة

   رسول قال:  قال � سعيد عن مردويه ابن  أخرج:  7/580 وقال
  .  وساقه � ,
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وجت9ه ، و بعم9ه ، و بزعند ,  بأبيه ، و ابنه أحدھمايفضل 
   )1(، و بأخيه .

: أجمع المسلمون عل9ى أن م9ن ك9ان أعظ9م إيمان9ا أيضا  قالو
أفضل ممن ھو دون9ه ف9ي اBيم9ان والتق9وى ، وإن ك9ان  كانوتقوى 

  (2)أو عباسيا . علوياا�ول أسود حبشيا ، والثاني 
: جمي9ع الن9اس : الحج9رات] 13[ي9ة اSاب9ن كثي9ر تح9ت  وقال

ـ9 س9واء  ـ عليھما الس6م آدم وحواء إلىة الطينية في الشرف بالنسب
  )3(وإنما يتفاضلون با�مور الدينية .

 ھ99ـ )1420( ت :  ش99يخنا الش99يخ عب99د العزي99ز ب99ن ب99از وق99ال
عل9ى أح9د إ  منھم: الحكم في دين , أنه  فضل �حد رحمه , 

بالتقوى ، س9واء س9مي قبلي9ا أو خض9ريا أ و م9ولى أو أعجمي9ا كلھ9م 
س99واء .  فض99ل لھ99ذا عل99ى ھ99ذا و ھ99ذا عل99ى ھ99ذا إ  ح99دى عل99

  ولقد أحسن من قال : (4)بالتقوى  .

وضع الكفر الشريف أبا  وقدان فارس    ـرفع اBس6م سلم لقد
  لھب

: إن ج999نس الع999رب مق999دم عل999ى ج999نس العج999م ، و  رابع999ارابع999ارابع999ارابع999ا
بعض القبائل أفضل من بعض ، وق9ريش أفض9ل القبائ9ل ، وبن9و 

، وھ99ذا م99ن حي99ث اBجم99ال والج99نس ،  م99ن ھاش99م أفض99ل بيت99ا 
حيث ا�فراد وا�عيان ، فجنس العرب أفضل م9ن ج9نس العج9م 
وإن كان بعض أعيان العجم أفضل من كثير من العرب ، وبن9و 
ھاش99م أفض99ل م99ن غي99رھم وإن ك99ان غي99ر الھاش99مي ربم99ا يك99ون 

                                                 
 .8/221وية تيمية : منھاج السنة النب ابن (1)
(2)
  . 28/543: مجموع الفتاوى  تيمية ابن 
  . 4/218كثير : تفسير القرآن العظيم  ابن (3)
  جمع المسند . 3/165إس6مية :  فتاوى (4)
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أفضل من كثير من بني ھاشم ، وھكذا دواليك فجنس الحاض9رة 
لبادية أفضل من البادية وإن كان بعض أعيان اأفضل من جنس 

وجنس الرجال أفضل من جنس النساء وإن  كثير من الحاضرة 
  كان بعض أعيان النساء أفضل من كثير من الرجال . 

أن الج99نس والقبيل99ة والنس99ب ونح99و ذل99ك إذا كان99ت  خامس99ا :خامس99ا :خامس99ا :خامس99ا :
فاض99لة ك99ان ذل99ك الفض99ل م99ن دواع99ي فع99ل الحس99ن وت99رك القب99يح ، 

لخير غير أنه  يلزم من وجوده وجود الخير و من وكان مظنة ا
عدمه العدم . فقد يتحق9ق الخي9ر ف9ي الش9خص الِمْل9ط الِخْل9ط [مخ9تلط 

، وقد يتحقق الشر ف9ي  (1)النسب] وف6ن الساقط بن الماقط بن ال6قط
الحسيب النسيب الشريف جنسا وقبيلة . قال شيخ اBس6م ابن تيمية 

ظ9ن بھ9م الخي9ر ، ويكرم9ون �ج9ل ذل9ك، : أھ9ل ا�نس9اب الفاض9لة ي
فإذا تحقق من أحدھم خ6ف ذلك كانت الحقيقة مقدم9ة عل9ى المظن9ة 
، وأما م9ا عن9د , ف69 يثب9ت عل9ى المظ9ان و عل9ى ال9دئل ، إنم9ا 
يثبت على ما يعلمه ھو من ا�عمال الصالحة ، ف6 يحتاج إلى دليل 

(، و يجتزيء بالمظنة .
2

(  
ق الشرف في الدين بمجرد النسب ھو حك9م وقال أيضا : تعلي

من أحك9ام الجاھلي9ة ... ولھ9ذا ل9يس ف9ي كت9اب , آي9ة واح9دة يم9دح 
فيھ999ا أح999دا بنس999به ، و ي999ذم أح999دا بنس999به ؛ وإنم999ا يم999دح باBيم999ان 

  والتقوى ، ويذم بالكفر والفسوق والعصيان .
وق999ال : النس999ب الفاض999ل مظن999ة أن يك999ون أھل999ه أفض999ل م999ن 

ظنة تعلق الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو انتش9رت . غيرھم ... والم
فأما إذا ظھر دين الرجل الذي به تتعلق ا�حكام وع9رف ن9وع دين9ه 

                                                 
الم9اقط ، والم9اقط :  تقول العرب : ف6ن ساقط بن ماقط بن قط . تتساب ب9ذلك ؛ فالس9اقط : عب9د  (1)

  وال6قط عبد معتق . عبد ال6قط 
  .8/216ابن تيمية : منھاج السنة النبوية   (2)
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ولھ99ذا ل99م يك99ن �ب99ي لھ99ب  ل99م يتعل99ق بنس99به ا�حك99ام الديني99ة، وق99دره
  ع9999رف كف9999ره ك9999ان أح9999ق بال9999ذم م9999ن  مزي9999ة عل9999ى غي9999ره لم9999ا

ض9عفين  � نب9يولھذا جعل لمن ي9أتي بفاحش9ة م9ن أزواج ال ؛ غيره
م99ن الع99ذاب  كم99ا جع99ل لم99ن يقن99ت م99نھن G ورس99وله أج99رين م99ن 
الثواب ... ف9ذوو ا�نس9اب الفاض9لة إذا أس9اؤا كان9ت إس9اءتھم أغل9ظ 
من إساءة غيرھم ، وعق9وبتھم أش9د عقوب9ة م9ن غي9رھم ... �ن م9ن 
أكرمه بنعمت9ه ورف9ع ق9دره إذا قاب9ل حقوق9ه بالمعاص9ي وقاب9ل نعم9ه 

 )(1.ممن لم ينعم عليه كما أنعم عليه لعقوبةبالكفر كان أحق با
يشھد لما تقدم الواقع ، فإن الناس  –عفا , عنه  –قال مقيده 

ح99ين تس99مع بداعي99ة ض699لة وإم99ام ش99ر م99ن أس99رة ش99ريفة أو بقع99ة 
فاضلة ، تستنكر ذلك وقد يصدق استنكارھم حيث يتبين م9ع إمع9ان 

  ءة .النظر أنه دعي متطفل عليھا ، أو ربيب جھة موبو
وقال سفيان بن عيينة : لم يزل أم9ر الن9اس معت9د حت9ى نش9أ 

ة ف6999ن بالكوف999ة وربيع999ة ال999رأي بالمدين999ة وعثم999ان البت999ى بالبص999ر
  (2).فوجدناھم من أبناء سبايا ا�مم

يج99ب اعت99راف بفض99ل العج99م وأي99امھم ودورھ99م سادس99ا : سادس99ا : سادس99ا : سادس99ا : 
 الكبي99ر ف99ي خدم99ة اBس699م والمس99لمين ، لق99د أبل99وا ب699ء حس99نا ق99ديما

  وحديثا في الدعوة إلى اBس6م ونشر علومه .
: قد جاء الكتاب  - رحمه ,  –قال شيخ اBس6م ابن تيمية 

    uu    والسنة بمدح بعض ا�عاجم ، قال , تعالى : uuθθθθ èè èèδδδδ    ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt////    ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû    

zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$####    ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘    öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ    (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷FFFF tt ttƒƒƒƒ    öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã     ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu    öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ    ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ    || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####    

                                                 
  .231-35/230ابن تيمية : الفتاوى   (1)

  ) .22مصباح الزجاجة : رقم ( ) (2
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قال :  �وفي الصحيحين عن أبي الغيث ، عن أبي ھريرة 
فأنزلت عليه سورة الجمعة (وآخرين  �نبي (كنا جلوسا عند ال

 ؟ فلم يراجعه منھم لما يلحقوا بھم) قال قائل : من ھم يا رسول ,
يده  �وفينا سلمان الفارسي  فوضع رسول ,  حتى سأل ث6ثا 

على سلمان ثم قال : (لو كان اBيمان عند الثريا لناله رجال من 
 �عن النبي  �ھريرة ... وقد روى الترمذي عن أبي  (1)ھؤء)

    χχχχي قوله تعالى : ف ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ    (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ss????    öö ööΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„    $$$$ �� ��ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%    öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî    〈〈〈〈             38[محمد 

  (2)أنھم من أبناء فارس .] 
إل99ى غي99ر ذل99ك م99ن آث99ار روي99ت ف99ي فض99ل رج99ال م99ن أبن99اء 

  فارس.
ومص99داق ذل99ك م99ا وج99د ف99ي الت99ابعين وم99ن بع99دھم م99ن أبن99اء 

الحس99ن واب99ن س99يرين وعكرم99ة ف99ارس ا�ح99رار والم99والي : مث99ل 
مولى ابن عباس وغيرھم إلى من وجد بعد ذلك فيھم من المب9رزين 
في اBيمان والدين والعلم ، حت9ى ص9ار ھ9ؤء المب9رزون ف9ي ذل9ك 

  أفضل من أكثر العرب .
وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والت9رك ، 

، عل9ى م9ا ھ9و  وبينھم سابقون في اBيمان والدين  يحصون كث9رة
معروف عند العلماء إذ الفضل الحقيقي : ھو اتب9اع م9ا بع9ث , ب9ه 

                                                 
  ) . 2546) مسلم (4615البخاري (  (1)
) وأشار إلى أن في إسناده مقال ، قال 146-12/145انظر : الترمذي (عارضة ا�حوذي :   (2)

  ق كثيرة لم تبلغ منزلة الصحة .ابن العربي : وقد روي من طر
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م99ن اBيم99ان والعل99م باطن99ا وظ99اھرا ، فك99ل م99ن ك99ان في99ه  �محم99دا 
  أمكن : كان أفضل .

في الكتاب والسنة مثل : والفضل إنما ھو با�سماء المحمودة 
ل الص9الح ، عم9واBيمان ، والبر ، والتق9وى ، والعل9م ، وال اBس6م 

 بمجرد كون اBنسان عربيا ، أو عجمي9ا ،  واBحسان ونحو ذلك 
  (1)أو أسود ، أو أبيض و بكونه قرويا ، أو بدويا .

: ق99ال  -رحم99ه ,  – الص699ح اب99نومم99ا ينق99ل ھن99ا م99ا ذك99ره 
 فق9ال ، م9روان ب9ن الملك عبد على قدمت:  قال الزھري عن روينا

 خلف9ت فم9ن:  ق9ال.  مك9ة م9ن:  قل9ت ؟ زھ9ري ي9ا دمتــق أين من: 
 أم الع9رب فمن:  قال . رباح أبي بن عطاء:  قلت ؟ أھلھا يسود بھا
:  قل99ت ؟ س99ادھم وب99م ق99ال . الم99والي م99ن:  قل99ت ق99ال ؟ الم99والى م99ن

 يس9ودوا أن لينبغي والرواية الديانة أھل إن: قال.  والرواية بالديانة
 . كيس9ان ب9ن سوؤط9ا:  قل9ت ق9ال ؟ ال9يمن أھ9ل يس9ود فم9ن:  قال. 

:  ق9ال . الم9والي م9ن:  قل9ت ق9ال ؟ الم9والي من أم العرب فمن: قال
:  ق9ال.  لينبغ9ي إنه:  قال . عطاء به سادھم بما:  قلت ؟ سادھم وبم
 فم9ن:  ق9ال . حبي9ب أبي بن يزيد: قلت قال ؟ مصر أھل يسود فمن

 يس9ود فم9ن:  قال . الموالي من:  قلت قال ؟  الموالي من أم العرب
 الم9والي م9ن أم العرب فمن:  قال . مكحول:  قلت قال ؟ ماالش أھل

:  ق9ال . ھ9ذيل م9ن امرأة أعتقته نوبي عبد الموالي من:  قلت قال ؟
 فم9ن:  ق9ال . مھ9ران ب9ن ميم9ون:  قل9ت ؟ الجزي9رة أھ9ل يس9ود فمن

 يس9ود فم9ن:  ق9ال.  الم9والي من:  قلت قال ؟ الموالي من أم العرب
 الع9رب فمن:  قال . مزاحم بن الضحاك:  تقل قال ؟ خراسان أھل

 أھ99ل يس99ود فم99ن:  ق99ال.  الم99والي م99ن:  قل99ت ق99ال ؟ الم99والي م99ن أم

                                                 
  .370- 1/369ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم   (1)
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 أم الع9رب فم9ن: ق9ال  الحس9ن أب9ي بنا الحسن:  قلت قال ؟ البصرة
 يس99ود فم99نويل99ك ! :  ق99ال.  الم99والي م99ن:  قل99ت ق99ال ؟ الم99واليم99ن 
من  أم العرب فمن:  قال . النخعي إبراھيم:  قلت قال ؟ الكوفة أھل

 فرج9ت!  زھ9ري ي9ا ويل9ك:  ق9ال.  الع9رب م9ن:  قل9ت قال ؟ الموالي
 عل99ى لھ99ا يخط99ب حت99ى الع99رب عل99ى الم99والي س99ودنتل و, ، عن99ي

 أم9ر ھ9و ! إنم9ا الم9ؤمنين أمير يا : قلت قال.  تحتھا والعرب المنابر
 )1(. سقط ضيعه ومن ساد حفظه من ، ودينه ,

        العربالعربالعربالعربالمبحث ا�ول : فرقة المبحث ا�ول : فرقة المبحث ا�ول : فرقة المبحث ا�ول : فرقة 
        المطلب ا�ول : حد العربالمطلب ا�ول : حد العربالمطلب ا�ول : حد العربالمطلب ا�ول : حد العرب

: واس9م الع9رب  -رحم9ه ,  –يقول شيخ اBس69م اب9ن تيمي9ة 
  في ا�صل كان اسما لقوم جمعوا ث6ثة أوصاف : 

  أحدھا : أن لسانھم كان اللغة العربية .
  الثاني : أنھم كانوا من أود العرب .

الثال999ث : أن مس999اكنھم كان999ت أرض الع999رب وھ999ي : جزي999رة 
  (2).العرب 

        
        المطلب الثاني : فضل العربالمطلب الثاني : فضل العربالمطلب الثاني : فضل العربالمطلب الثاني : فضل العرب

  ويشتمل ھذا المطلب على فرعين :    
        الفرع ا�ول : العرب عامة  الفرع ا�ول : العرب عامة  الفرع ا�ول : العرب عامة  الفرع ا�ول : العرب عامة  

ب رأس وأم9ة س9ائدة عل9ى أن العر –يا رعاك ,  –اعلم 
قال النعمان بن المنذر لكسرى بحضرة الوفود : (  جميع ا�مم

م تقارن أمة بالعرب إ فض9لتھا الع9رب) . و ج9نس الع9رب مق9د

                                                 
  . 404-402علوم الحديث ص:  ابن الص6ح (1)
  .1/406ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم  ) (2
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 الثالث

قال شيخ اBس69م اب9ن تيمي9ة  لى جنس العجم بإجماع المسلمينع
: ال99ذي علي99ه أھ99ل الس99نة والجماع99ة : اعتق99اد أن ج99نس الع99رب 

كم9ا  وقال : الع9رب أفض9ل بن9ي آدم  )1(أفضل من جنس العجم .
   )2.(� صح ذلك عن النبي

وقال : ليس فضل العرب ، ثم قريش ، ثم بني ھاشم لمج9رد     
، وإن ك99ان ھ99ذا م99ن الفض99ل ، ب99ل ھ99م ف99ي  م99نھم �ك99ون النب99ي 

فض99ل نفس99ا أن99ه أ �أنفس99ھم أفض99ل  وب99ذلك يثب99ت لرس99ول , 
   ونسبا ، وإ لزم الدور

يل الكرماني ، ص9احب ولھذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماع
في وصفه للسنة التي قال فيھا : ھذا مذھب أئمة العل9م  اBمام أحمد 

ين بھا ، المقت9دى بھ9م فيھ9ا ، وأصحاب ا�ثر ، وأھل السنة المعروف
وأدرك99ت م99ن أدرك99ت م99ن علم99اء أھ99ل الع99راق ، والحج99از والش99ام 

أو طعن فيھ9ا ،  ، فمن خالف شيئا من ھذه المذاھب وغيرھم عليھا 
فھو مبتدع خارج من الجماعة ، زائ9ل ع9ن م9نھج  –أو عاب قائلھا 

حمد وإس9حاق اب9ن إب9راھيم ب9ن السنة ، وسبيل الحق ، وھو مذھب أ
عيد بن منصور وغيرھم وعبد , بن الزبير والحميدي ، وس لد مخ

وأخ99ذنا ع99نھم العل99م ، وك99ان م99ن ق99ولھم : إن اBيم99ان  ،مم99ن جالس99نا
قول وعمل ونية ... وساق ك6ما طوي6 ... إل9ى أن ق9ال : ونع9رف 

:  �للع9رب حقھ99ا وفض9لھا وس99ابقتھا ، ونح9بھم لح99ديث رس99ول , 
. و نق9999ول بق9999ول  (3)ف9999اق)(ح9999ب الع9999رب إيم9999ان ، وبغض9999ھم ن

                                                 
  .375- 1/374ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم   (1)

  .27/472ابن تيمية : مجموع الفتاوى   ) (2
من طريق معقل بن مال9ك ح9دثھم ، ق9ال : ثن9ا الھي9ثم ب9ن حم9اد ، ع9ن ثاب9ت ،  4/87رواه الحاكم   (3)

مرفوع9ا ، وق9ال : ھ9ذا ح9ديث ص9حيح اBس9ناد . تعقب9ه ال9ذھبي  –رضي , عنه  –عن أنس 
(قل99ت) : الھي99ثم مت99روك ، ومعق99ل ض99عيف  . وض99عفه الس99يوطي ف99ي الج99امع (ف99يض الق99دير : 

3664. (  
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وأراذل الم99والي ال99ذين  يحب99ون الع99رب ، و يق99رون  (1)الش99عوبية
  بفضلھم ، فإن قولھم بدعة وخ6ف .

ويروى ھذا الك6م عن أحمد نفسه في رسالة أحم9د ب9ن س9عيد 
وھ99و قول99ه ، وق99ول عام99ة أھ99ل  –إن ص99حت  –اص99طخري عن99ه 

  )2(العلم .
أن9ه ق9ال :  �عن النبي  ومما ورد في فضل العرب ما روي

(3)) .اختار من بني آدم العرب -عز وجل  –(إن , 
   

 ، إس9999ماعيل إب9999راھيم ول9999د م9999ن اص9999طفى , إن: «  ق9999الو
  (4). » كنانة إسماعيل بني من واصطفى

) 3608: روى الترم99ذي ( -رحم99ه ,  –وق99ال اب99ن تيمي99ة 
ق9ال :  �وساق اBسناد إلى رس9ول ,  –أيضا من حديث الثوري 

(إن , خل999ق الخل999ق ، فجعلن999ي ف999ي خي999رھم ، ث999م جعلھ999م ف999رقتين 
فجعلني في خيرھم فرق9ة ... الح9ديث . ق9ال الترم9ذي : ھ9ذا ح9ديث 
حسن . إل9ى أن ق9ال اب9ن تيمي9ة : فالح9ديث ص9ريح بتفض9يل الع9رب 

  على غيرھم .
: نفضلكم يا معشر العرب لتفض9يل  �وقال سلمان الفارسي 

  (1)رواه البزار . إياكم . �,  رسول 

                                                                                                                            
تح9ت ح9ديث : (أحب9وا الع9رب ل9ث6ث : �ن9ي  –) 133العجلوني (كش9ف الخف9اء : رق9م وقال 

لعرب : وردت أخبار كثيرة في حب ا -عربي ، والقرآن عربي ، وك6م أھل الجنة عربي) . 
  يص9999999999999999999999999999999999999ير الح9999999999999999999999999999999999999ديث بمجموعھ9999999999999999999999999999999999999ا حس9999999999999999999999999999999999999نا

  وقد أفردھا بالتأليف جماعة . 
ض9ل لج9نس الع9رب عل9ى ج9نس العج9م ، الشعوبية : جمع ش9عوبي ، وھ9م م9ن ذھ9ب إل9ى أن  ف   (1)

وھ99ؤء يس99مون الش99عوبية ؛  نتص99ارھم للش99عوب ، الت99ي ھ99ي مغ99ايرة للقبائ99ل ، كم99ا قي99ل : 
  .1/377انظر : اقتضاء الصراط المستقيم  بائل : للعرب ، والشعوب : للعجم الق

  .376 - 1/375ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم   (2)
  .168يأتي تخريجه ص   (3)

  .161يأتي تخريجه ص  ) (4
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 الثالث

ق9د فض9لكم  –ع9ز وج9ل  –ولفظ س9عيد ب9ن منص9ور : إن , 
  )2(علينا يا معشر العرب .
:  -عم99ا ورد م99ن النق99ل ف99ي فض99ل الع99رب  –ق99ال اب99ن تيمي99ة 
م99ا اختص99وا ب99ه ف99ي عق99ولھم  –و, أعل99م  –وس99بب ھ99ذا الفض99ل 

،  وذلك أن الفضل : إما ب9العلم الن9افع ألسنتھم وأخ6قھم وأعمالھم و
وھ99و ق99وة العق99ل ال99ذي ھ99و ،وإم99ا بالعم99ل الص99الح . والعل99م ل99ه مب99دأ 

الفھم والحفظ ، وتمام وھو : قوة المنطق ، الذي ھو البيان والعبارة 
. والعرب ھم أفھم من غيرھم ، وأحفظ وأقدر على البيان والعب9ارة 
... إل99ى أن ق99ال : وأم99ا العم99ل : ف99إن مبن99اه عل99ى ا�خ699ق ، وھ99ي 

لوقة في النفس ، وغرائزھم أطوع للخير من غيرھم ، الغرائز المخ
فھ99م أق99رب للس99خاء ، والحل99م والش99جاعة والوف99اء وغي99ر ذل99ك م99ن 
ا�خ6ق المحم9ودة ، لك9ن ك9انوا قب9ل اBس69م طبيع9ة قابل9ة للخي9ر ، 

بالھدى ... أخذوا ھ9ذا  �معطلة عن فعله ... فلما بعث , محمدا  
ة ، ف99اجتمع لھ99م الكم99ال ب99القوة الھ99دي العظ99يم ، بتل99ك الفط99رة الجي99د

   (3)المخلوقة فيھم ، والكمال الذي أنزل , إليھم .
وھ99ذه الخاص99ية جعل99تھم أق99رب الن99اس لفھ99م الكت99اب والس99نة 

وق999د تخ999رص ق999وم ف999ي  �وأع999رف الن999اس بم999راد , ورس999وله 
نص99وص الكت99اب والس99نة بس99بب العجم99ة ، ق99ال الحس99ن : أھلك99تھم 

  لى غير تأويله .العجمة ، يتأولون القرآن ع
: ما جھل الناس و اختلفوا إ  -رحمه ,  –وقال الشافعي 

  لتركھم لسان العرب ، وميلھم إلى لسان أرسطاطاليس .

                                                                                                                            
وجود إسناده أيضا ابن  ،وجود إسناده   397- 1/396تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم  ابن  (1)

  .2/161ضويان في منار السبيل 
  .    1/164بن منصور : السنن  سعيد  (2)
  . 401- 1/399ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم   (3)
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قال السيوطي : وقد وجدت السلف قبل الش9افعي أش9اروا إل9ى 
  ما أشار إليه من أن سبب ابتداع الجھل بلسان العرب .

أم9ر  �عمر بن الخط9اب  وقد روي عن ابن أبي مليكة : أن
 أن  يقرأ القرآن إ عالم باللغة ، وأمر أبا ا�سود فوضع النح9و .

(1)  
وقال الشيخ مرعي بن يوسف : وأما العقل الدال عل9ى فض9ل 
الع99رب : فق99د ثب99ت ب99التواتر المحس99وس المش99اھد أن الع99رب أكث99ر 
الناس سخاء ، وكرما  وش9جاعة ، وم9روءة ، وش9ھامة ، وب6غ9ة ، 

حة ، ولسانھم أتم ا�لسنة بيانا  وتمييزا للمع9اني جمع9ا وفرق9ا وفصا
بجم9ع المع9اني الكثي9رة ف9ي اللف99ظ القلي9ل ، إذا ش9اء الم9تكلم الجم99ع ، 
ويميز بين كل لفظين مشتبھين بلفظ آخر مختص9ر ، إل9ى غي9ر ذل9ك 

  من خصائص اللسان العربي .
وم99ن ك99ان ك99ذلك فالعق99ل ق99اض بفض99له قطع99ا عل99ى م99ن ل99يس 

 ولھ999م مك999ارم أخ6999ق محم999ودة  تنحص999ر ، غري999زة ف999يك999ذلك ، 
  )2(.أنفسھم ، وسجية لھم جبلوا عليھا

وقال ابن فارس : وللعرب حف9ظ ا�نس9اب وم9ا يعل9م أح9د م9ن 
ا�مم عني بحفظ النسب عناية العرب ... إلى أن قال : ومما خ9ص 
, ج99ل ثن99اؤه ب99ه الع99رب طھ99ارتھم ون99زاھتھم ع99ن ا�دن99اس الت99ي 

ھم م99ن مخالط99ة ذوات المح99ارم  وھ99ي منقب99ة تعل99و اس99تباحھا غي99ر
. G 3(بجمالھا كل مأثرة والحمد(  

وأشار ابن خلدون إلى تمي9ز الع9رب ، ق9ال : ف9ألوانھم أص9فى 
وأبدانھم أنقى وأشكالھم أت9م وأحس9ن وأخ6قھ9م أبع9د م9ن انح9راف 

                                                 
  .1/255واعتصام للشاطبي  22، 15وطي صانظر : صون المنطق للسي ) (1

  . 40مرعي : مسبوك الذھب في فضل العرب ص  (2)
  .44-43ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة العربية ص ) (3
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وأذھانھم أثقب في المعارف واBدراكات ھذا أمر تشھد ل9ه التجرب9ة 
  )1(منھم . في كل جيل

قال :  –ك6ما رصينا  –وقال محمد الطاھر بن عاشور 
  اختار , 

ل`رسال بھذه الشريعة رسو من ا�مة العربية ...  –تعالى  –
 Gحكم جمة في أن اختار لھذه الرسالة رج6 عربيا  –تعالى  –و

    ªª:  -تعالى  –... وقد قال ,  ªª!!!! $$ $$####    ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&&    ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm    ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss††††    ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘    33 33    〈〈〈〈 

] ... فالعرب ھم حملة شريعة اBس6م إلى سائر  124[ا�نعام : 
المخاطبين بھا ، وھم من جملتھم ، واختارھم , لھذه ا�مانة �نھم 
يومئذ قد امتازوا من بين سائر ا�مم باجتماع صفات أربع لم 
تجتمع في التاريخ �مة من ا�مم ، وتلك ھي : جودة ا�ذھان ، 

وافظ  وبساطة الحضارة والتشريع ، والبعد عن اخت6ط وقوة الح
  ببقية أمم العالم .

فھ99م بالوص99ف ا�ول أھ99ل لفھ99م ال99دين وتلقي99ه ، وبالوص99ف 
الثاني أھل لحفظه وعدم اضطراب في تلقي9ه ، وبالوص9ف الثال9ث 

إذ ھم أقرب إلى الفطرة السليمة ولم يكونوا ،أھل لسرعة التخلق به 
متماثل999ة حت999ى يص999مموا عل999ى نص999رھا ،  عل999ى ش999ريعة معت999د بھ999ا

وبالوصف الرابع أھل لمعاشرة ا�م9م ؛ إذ  ح9زازات بي9نھم وب9ين 
  (2)ا�مم ا�خرى .

  وقال محمد رشيد رضا : 
كان99ت الع99رب ممت99ازة باس99تق6ل الفك99ر وس99عة الحري99ة الشخص99ية 

  ...  
                                                 

  .87ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ) (1
  .319-318محمد الطاھر : مقاصد الشريعة ص  (2)
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  كانت العرب ممتازة باستق6ل اBرادة في جميع ا�عمال ... 
ممت99ازة بع99زة ال99نفس ، وش99دة الب99أس ، وق99وة كان99ت الع99رب 

  ا�بدان ، وجرأة الجنان ... 
كانت العرب ممتازة بالذكاء واللوذعية ، وكثير من الفض9ائل 

  الموروثة والكسبية ... 
ل ف999ي فص999احة اللس999ان كان999ت الع999رب ق999د بلغ999ت أوج الكم999ا

  ... وب6غة المقال
تع9الى بھ9ا فتلك كبريات مزايا ا�م9ة العربي9ة الت9ي أع9دھا , 

  للبعثة المحمدية  والسيادة الدينية والمدنية ... 
وجملة مزاياھم أنھم كانوا أسلم الناس فطرة ، على ك9ون أم9م 
الحض99ارة كان99ت أرق99ى م99نھم ف99ي ك99ل ف99ن وص99ناعة ، واBص699ح 
اBس6مي مبني على تقديم إص6ح ا�نفس باستق6ل العق9ل واBرادة 

ى إص6ح ما في ا�رض من وتھذيب ا�خ6ق وحرية الوجدان  عل
  معدن ونبات وحيوان . 

وبھذا كان , تعالى يعد ھذه ا�مة ل`ص69ح العظ9يم ، ال9ذي 
   (1)جاء به محمد عليه من , أفضل الص6ة والتسليم .

وقال أبو الحسن الندوي في كتابه (العرب واBس6م) : اختار 
نف9ردون بھ9ا . , العرب ل`س6م لخصائص طبيعية ومزايا خلقية ي

وق999ال : أعتق999د أن طبيع999ة الع999رب اختم999رت م999ع ال999دين اBس6999مي 
  وامتزجت امتزاجا  يسھل فصلھم وتجريدھم عنه .

وقال الشيخ بكر أبو زيد : العرب قوم شراف ، يزنون الحياة 
بغي99ر م99ا تزنھ99ا ب99ه أم99م البط99ون والف99روج ، وم99وازينھم ف99ي الحي99اة 

  والذكر الحسن . تدور على قطب واحد  وھو : المحمدة

                                                 
  .10-4محمد رشيد : خ6صة السيرة المحمدية ص  (1)
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ق99ال : ولفاض99ل مزاي99اھم ظھ99ر اBس699م ف99يھم ، واص99طفى , 
م999نھم ، فكان999ت النب999وة م999ن أص6999بھم ،  �نبي999ه ورس999وله محم999دا 

وترشحوا حمل9ة نش9ر الرس9الة ا�ول ، وص9ار اعتق9اد فض9لھم عل9ى 
  (1). رھم من أصول اعتقاد في اBس6مغي

جل99ة ) وعن99ه ف99ي (م222-218وف99ي كت99اب (أم الق99رى : ص
) ساقه الش9يخ بك9ر أب9و زي9د باختص9ار قلي9ل 862-5/861المنار : 

  ) عن الجمعية : 65-63(خصائص جزيرة العرب : ص
العرب عموم9ا لغ9تھم أغن9ى لغ9ات المس9لمين ف9ي المع9ارف ،     -

  ومصونة بالقرآن الكريم من أن تموت .
العرب لغ9تھم ھ9ي اللغ9ة العمومي9ة ب9ين كاف9ة المس9لمين الب9الغ     -

 ليون [وعددھم اSن أضعاف ذلك] . ) م300عددھم (
ملي999ون م999ن الع999رب لغ999تھم ھ999ي اللغ999ة الخصوص999ية لمئ999ة     -

 .المسلمين وغير المسلمين
العرب أقدم ا�مم اتباعا �ص9ول تس9اوي الحق9وق ، وتق9ارب     -

 المراتب في الھيئة اجتماعية .
الع999رب أع999رق ا�م999م ف999ي أص999ول الش999ورى ف999ي الش999ؤون     -

 العمومية .
 ول المعيشة .العرب أھدى ا�مم �ص    -
الع999رب م999ن أح999رص ا�م999م عل999ى احت999رام العھ999ود ع999زة ،     -

واحت99رام الذم99ة إنس99انية ، واحت99رام الج99وار ش99ھامة ، وب99ذل 
 المعروف مروءة .

                                                 
  .57،60بكر أبو زيد : خصائص جزيرة العرب ص  (1)
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العرب أنسب ا�قوام �ن يكون9وا مرجع9ا ف9ي ال9دين ، وق9دوة     -
للمسلمين  حيث كان بقية ا�قوام قد اتبعوا ھديھم ابتداء ؛ ف6 

  أخيرا . انتھى .يأنفون عن اتباعھم 

: ھ999ذا ب999اب واس999ع يط999ول  -عف999ا , عن999ه  –ق999ال مقي999ده 
استقص99اؤه  وحس99بك مقام99ا أن ح99ب الع99رب واBيم99ان المطل99ق 

  وربما مطلق اBيمان في قرن  فإذا فرط أحدھما تبعه اSخر .

قال شيخ اBس69م وق9د ذك9ر أحادي9ث مروي9ة ت9دل عل9ى أن 
 �قد جعل النبي حب العرب من اBيمان وبغضھم من الكفر : ف

بغض العرب سببا لفراق الدين ، وجعل بغضھم مقتضيا لبغضه 
... إل99ى أن ق99ال : وھ99ذا دلي99ل عل99ى أن بغ99ض ج99نس الع99رب ، 
ومع99اداتھم كف99ر أو س99بب للكف99ر  ومقتض99اه : أنھ99م أفض99ل م99ن 

  (1)غيرھم ، وأن محبتھم سبب قوة اBيمان .
ان حبھم ك –يعني العرب  –وقال المناوي : إذا أحبھم إنسان 

وإذا أبغضھم كان بغض9ھم ع6م9ة نفاق9ه ؛ �ن ھ9ذا ال9دين  آية إيمانه
نش9أ م99نھم وك99ان قيام99ه بس99يوفھم وھممھ99م ، والظ99اھر م99ن ح99ال م99ن 

  (2)أبغضھم أنه إنما أبغضھم لذلك وھو كفر .انتھى

وحلق99ة م99ن ح699ق مناق99ب الع99رب وفض99ائلھم أن الق99رآن  
   (3). نزل بلسانھم  وروي أن ك6م أھل الجنة عربي

                                                 
  .389- 1/388ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم   (1)
  .3/369المناوي : فيض القدير   (2)
وأحيل القاريء الكريم فيما ورد في فضل العرب إلى كتاب : (محجة القرب إلى محبة العرب)    (3)

  ين العراقي .للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحس
  وكتاب (مسبوك الذھب في فضل العرب)  للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي . 

  وكتاب (مبلغ ا�رب في فخر العرب) �بي العباس الھيتمي ، ومن أحيل على مليء فليحتل .
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: ليس في �قال ابن عباس بعث منھم .  �والنبي محمد 
مض99ريھا وربيعيھ99ا  �الع99رب قبيل99ة إ وق99د ول99دت رس99ول ,

م تك9ن ف9ي الع9رب قبيل9ة إ وقال القاضي عياض :ل9 (1) .ويمانيھا
  ودة أو قرابة . �ولھا على رسول , 

  والخ6فة واBمامة في العرب .

 ق99الع99رب ونعم99ت الم99دائح ، وھ99ذه امتي99ازات م99دائح لل
  : النصراني ا�خطل على مفتخراً  جرير
  وة والخ6فة فيناـالنب جعلارم تغلباً        ـالذي حرم المك إن

  وقال ذو الرمة :
نبي الھدى منا وكل خليفة        فھل مثل ھذا في البرية 

  مفخر
ق9ال : (إن أق9رب الخل9ق م9ن ل9وائي  �وأخرج الطبراني أن9ه 

وع999ن عل999ي ب999ن الم999ديني رواي999ة : أن الطائف999ة  (2)) .يومئ999ذ الع999رب
المنص99ورة ھ99م الع99رب  واس99تدل بح99ديث : ( ي99زال أھ99ل الغ99رب 

قال : والم9راد  (3)ظاھرين على الحق حتى تقوم الساعة) رواه مسلم
ب99الغرب ال99دلو ، أي الع99رب ؛ �نھ99م أص99حابھا  يس99تقي بھ99ا أح99د 

(المش99ارق)  غي99رھم ذك99ره يعق99وب ب99ن ش99يبة ، ونقل99ه عن99ه ص99احب
  )4(وغيره .

                                                 
  . قال : رواه عبد بن حميد وابن أبي أسامة وابن المنذر 1/229سبل الھدى الصالحي :   (1)
) : 25وقال عن رجاله بأنھم ثقات . وقال الھيتمي (مبلغ ا�رب : ص 10/52 مجمع الزائد  (2)

  سنده جيد .
  ) .1925مسلم : (  (3)
  .6/348وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 101انظر : إيضاح المحجة ص  (4)

 



 

148 القسم الثاني / الفصل                نقض الدعاوى الكيدية 
 الثالث

وبم9ا تق9دم ن9درك أن الع99رب ممت9ازة بخ69ل وطب9اع وص99فات 
جميلة نبيلة شريفة تؤھل أفرادھا وتبني أبناءھا إلى أن يكون9وا ق9ادة 

  إص6ح ورواد دعوة إلى , ج6 وع6 . 
وفيم9ا تق9دم تعبي99ر ص9ادق ولس9ان ن99اطق بالمس9ؤولية العظم99ى 

الع9رب فف9ي الح9ديث : (و, ي9ا  الملقاة بالدرجة ا�ولى على عواتق
لغيركم من الناس  �معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم 

ھ99ذا م99ا نس99عى إل99ى تحقيق99ه وغرس99ه ف99ي  (1)أح99رى أن  يق99وم ب99ه)
   مع9999999ين ب9999999ن يحي9999999ى ق9999999الالنف9999999وس  التف9999999اخر والتن9999999ابز ، 

 ق999ط – أحم999د اBم999ام يعن999ي – علين999ا افتخ999ر م999ا:  - , رحم999ه –
 يعن9ي – يوم9ا ل9ه قل9ت الفضل بن محمد وقال.  ذكرھا و بالعربية

 أب9ا ي9ا:  فق9ال ، العرب من أنك بلغني , عبد أبا يا:  - أحمد اBمام
 بن9ي م9ن العرب9ي اBم9ام ھذا إلى فانظر.  مساكين قوم نحن النعمان

 يفتخ9ر ل9م الق9دوةيرجع إل9ى بك9ر ب9ن وائ9ل ال9بطن المع9روف  انيبش
 � ي ا�لباب ، وأخرى قالھا سلمان الفارسي، فاقتدوا يا أول بعرقه

:  
  افتخروا بقيس أو تميم إذا       سواهاBس6م  أب لي  أبي

        الفرع الثاني : عرب الجزيرة الفرع الثاني : عرب الجزيرة الفرع الثاني : عرب الجزيرة الفرع الثاني : عرب الجزيرة 
عرب الجزيرة ھم ع9رب الجزي9رة ، ولھ9م خاص9ية يتمي9زون 
بھا عن غيرھم من العرب ، ومن مزاياھم ما ف9ي كت9اب (أم الق9رى 

) س9اقه 862-5/861ة المن9ار : ) وعنه في (مجل222-218: ص
الش99يخ بك99ر أب99و زي99د باختص99ار قلي99ل (خص99ائص جزي99رة الع99رب : 

  ) عن الجمعية :65-63ص

                                                 
ھبي ) ومن ثم الذ1/128وأشار الحاكم (المستدرك :  �عن معاوية  4/102مسند اBمام أحمد   (1)

  ) للشيخ ا�لباني رحمه , .204إلى تقويته ، وانظر الصحيحة (رقم : 
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ع99رب الجزي99رة ھ99م مؤسس99و الجامع99ة اBس699مية ؛ لظھ99ور     -
  الدين فيھم .

 عرب الجزيرة مستحكم فيھم التخلق بالدين .    -
قواعد ال9دين ؛ �نھ9م أع9رقھم عرب الجزيرة أعلم المسلمين ب    -

 ومشھود لھم بأحاديث كثيرة بالمتانة في اBيمان . ه،في
ين حرص99ا عل99ى حف99ظ ال99دين ، ع99رب الجزي99رة أكث99ر المس99لم    -

  وتأيي9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ده
والفخار به ؛ خصوصا والعصبية النبوية لم تزل قائم9ة ب9ين  

أظھ99رھم ف99ي الحج99از ، وال99يمن ، وعم99ان ، وحض99رموت ، 
 والعراق ، وأفريقية .

حنيف99ا ، س99لفيا ، بعي99دا  ع99رب الجزي99رة ل99م ي99زل ال99دين عن99دھم    -
 عن التشديد والتشويش .

عرب الجزيرة أقوى المسلمين عصبية ، وأش9دھم أنف9ة ؛ لم9ا     -
 فيھم من خصائص البدوية .

ع9999رب الجزي9999رة أم9999راؤھم ج9999امعون ب9999ين ش9999رف اSب9999اء     -
 وا�مھات والزوجات فلم تختل عزتھم .

عرب الجزيرة أقدم ا�مم مدنية مھذبة ؛ بدليلي سعة لغ9تھم ،     -
 مو حكمتھم وأدبياتھم .وس

عرب الجزيرة أقدر المسلمين على تحمل قشف المعيش9ة ف9ي     -
سبيل مقاصدھم ، وأنشطھم على التغرب والسياحات ، وذلك 

 لبعدھم عن الترف المذل أھله .
عرب الجزيرة أحفظ ا�قوام على جنسيتھم ، وعاداتھم ، فھم     -

 يخالطون و يختلطون .
مية عل999ى الحري999ة ع999رب الجزي999رة أح999رص ا�م999م اBس6999    -

 واستق6ل وإباء الضيم . انتھى .
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وقال الشيخ حمود رحمه , : إن ال9ذين يق9اتلون ف9ي الم6ح9م 
التي ستكون ف9ي آخ9ر الزم9ان ويق9اتلون ال9دجال أيض9ا ھ9م الع9رب : 

  )1(من سكان الجزيرة العربية ... ثم ساق الدليل على ذلك .
  يعّيته :قال ابن جابر في بد

م99رء ل99م يع99رف حق99وقھم     لكن99ه م99ن ذوي  خي99ر ف99ي ال
  والتhَھما�ھواء 

ق99وم إذا قي99ل م99ن ؟ ق99الوا نبيكـ99ـم     من99ا فھ99ل ھ99ذه تلف99ى 
  لغيرھـم

يا ليت قومي يعلمون بھذه الخصائص للجزي9رة العربي9ة ، 
ج9ه ع9ام ، ولع9رب الجزي9رة وبھذه الفضائل والمناقب للع9رب بو

و تزال بحم9د ويؤدون حقھا وشكرھا وواجبھا .  بوجه خاص،
, رؤية العالم اBس6مي لھ9ذه الجزي9رة ، و�ھلھ9ا رؤي9ة حس9نة 
ويؤمنون بمكارمھم ومكانتھم . فحذار ح9ذار أن ننس9لخ م9ن تل9ك 

  السجايا والمزايا التي حبانا , إياھا .

                                                 
  .105التويجري : إيضاح المحجة ص  (1)
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        (1)المبحث الثاني : قبيلة بني تميمالمبحث الثاني : قبيلة بني تميمالمبحث الثاني : قبيلة بني تميمالمبحث الثاني : قبيلة بني تميم
                                                 

(تميم مالھا وما عليھا في حديث لمبحث كان رسالة مستقلة تحمل اسم سبقت اBشارة إلى أن ھذا ا ) (1
  الرس999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ول 

  رھا ھنا  للفائدة :) وقد قدم للرسالة الشيخ عبد , رحماني أذك�الكريم 
        الشيخ (عبد , ناصر رحماني)الشيخ (عبد , ناصر رحماني)الشيخ (عبد , ناصر رحماني)الشيخ (عبد , ناصر رحماني)    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
على أشرف ا�نبي9اء والمرس9لين  والس6مG رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والص6ة  الحمد

  ، وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين 
  بعد : أما
ھ99ي ال99دعوة  –,  رحم99ه –ش99ك أن دع99وة ش99يخ اBس699م محم99د ب99ن عب99د الوھ99اب التميم99ي  

رحم9ه  –فالش9يخ  ـ � ـ محمدالصحيحة الكاملة التي ترتكز على منھج ا�نبياء وخاصة نبينا 
  السلفية في عصره . للدعوةيعتبر إماما ومصلحا ومجددا  –, 

مس9اعيھم وجھ9ودھم  ويب9ذلونالحديث في ب69د باكس9تان يؤي9دون ھ9ذه ال9دعوة الخالص9ة  وأھل
  والشھوة . والشبھةا المجتمع الذي غلب عليه مرض الشك لنشرھا وإقامتھا في ھذ

 –اعتص99ام بكت99اب ,  وإل99ىأھ99ل الح99ديث ودع99اتھم ي99دعون إل99ى التوحي99د الخ99الص  وعلم99اء
عارض99ھم أھ99ل الش99رك والبدع99ة بش99بھھم الض99عيفة الواھي99ة  ولك99ن �وس99نة رس99وله  –تع99الى 
 عب9دمحم9د ب9ن  مى ش9يخ اBس69عندھم طع9نھم ف9ي أھ9ل الح9ديث ب9أنھم وھابي9ة نس9بة إل9 أقواھا

  وذلك �نھم صفر ا�يدي من ا�دلة . –رحمه ,  -الوھاب 
 -رحم99ه ,  -الوھ9اب  عب9دنح9تج عل9يھم بالكت99اب والس9نة وأن دع9وة الش9يخ محم99د ب9ن  ونح9ن

  والسنة . للكتابمطابقة 
 –بخ9اري ال9ذي رواه ال الح9ديثألزمناھم واحتججنا عليھم بأسلوب آخر ، حيث ذكرنا لھ9م  ثم

قال : (ما زلت أحب بني تميم منذ  �عن أبي ھريرة  –ونرى ھذا الحديث آية ظاھرة باھرة 
يقول فيھم ، سمعته يقول : (ھم أشد أمتي على ال9دجال . ق9ال  �ث6ث سمعت من رسول , 

عن9د عائش9ة  م9نھم: ھذه صدقات قومنا . وكانت س9بية  �فقال رسول ,  صدقاتھم: وجاءت 
  تقيھا فإنھا من ولد إسماعيل) .فقال : أع
  : (ھم أشد أمتي على الدجال) .  �من إيراد ھذا الحديث قول النبي  والشاھد
 �ف9ي عھ9د النب9ي  التميمي9ينعلى نص الحديث يعرف ظاھرا بأن9ه ي9دل عل9ى وج9ود  فالمطلع

  . الساعةوعلى استمرار وجودھم وبقائھم إلى قيام 
/ عل9ي ب9ن عب9د ,  الش9يخھ9ـ دخل9ت مكتب9ة 1422 إحدى زياراتي لمدين9ة الري9اض ع9ام وفي

مص9فوفة بالحاس9وب أس9ماھا :  نافع9ةفاطلعت على رسالة له جامعة قيم9ة  –وفقه ,  -النمي 
ف9ي بن9ي  وردت التي)جمع فيھا ا�حاديث �(تميم مالھا وما عليھا في حديث الرسول الكريم 

ا�خب9ار  وجم9عوي9روي الغلي9ل = =عليلتميم مع تحقيقھا وتخريجھا والك6م عليھا بما يشفي ال
وربط بينھا وبين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوھاب ربط9ا واللطائف والطرائف الواردة فيھم 

  .مقنعا 
؛ ك99ي نق99وم  الرس99الةن99رى عمل99ه ھ99ذا عم699 مش99كورا ، وطلبن99ا م99ن فض99يلته طباع99ة  ونح99ن

  بترجمتھا إلى اللغة ا�ردية ونشرھا لتعم الفائدة .
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ن لقد حظي ھذا المبحث بمزيد م9ن العناي9ة واھتم9ام أكث9ر م9
  غيره من المباحث وذلك �سباب منھا :

أو : م99ا للتص99ور الت99ام ع99ن ھ99ذه القبيل99ة م99ن أھمي99ة بالغ99ة ؛ 
Bبط9ال تل9ك الش99بھات المث9ارة ح9ول الش99يخ ودعوت9ه نظ9را نتمائ99ه 

  إلى قبيلة بني تميم .
ثاني99ا : م99ن خ699ل إعط99اء الص99ورة الكامل99ة ع99ن ھ99ذه القبيل99ة 

ال9دعوة اBص69حية وھ9ذا  نتعرف على المعدن النف9يس لرم9وز ھ9ذه
أح99د ا�س99باب (وا�س99اليب الجدي99دة) إل99ى محب99تھم وم99ن ث99م قب99ول 

  دعوتھم .

                                                                                                                            
 –رض9ي , عن9ه  –ھري9رة  أب9يبنا الكثير من أھ9ل باكس9تان بمج9رد ذك9ر ح9ديث كنا كس فإذا

السلفية فما ذا لو اطلع9وا عل9ى ھ9ذا  للعقيدةالمذكور آنفا في فضل بني تميم ووجدنا قبو طيبا 
  في فضلھم . �الكم المبارك من أحاديث رسول , 

 من9ه ھ9ذا وعمل9ه وتقب9ل , علم9ه وبارك , في حياة شيخنا علي ب9ن عب9د , النم9ي وف9ي ھذا
, عل99ى نبين99ا محم99د وعل99ى آل99ه  وص99لىونف99ع ب99ه اBس699م والمس99لمين  الجھ99د المب99ارك الق99يم 

  وصحبه وأھل طاعته أجمعين . 
   رحماني/ عبد , ناصر  وكتبه                                     

  )باكستان –(السند  جمعية أھل الحديث رئيس                             
  وأستاذ الحديث في المعھد السلفي للتعليم والتربية  ورئيس                      

  ھـ1424                                                
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        وقد سلكت في ھذا المبحث المنھج التالي : وقد سلكت في ھذا المبحث المنھج التالي : وقد سلكت في ھذا المبحث المنھج التالي : وقد سلكت في ھذا المبحث المنھج التالي : 
ادي99ث النبوي99ة ف99ي فض99ائل اس99تخرجت م99ن بط99ون الكت99ب ا�ح    -

ولممت شعثھا وجمعت شتاتھا وقي9دت ش9واردھا ،  بني تميم 
، ولنكت9ة ك9ررت بع9ض ثم قمت بتصنيفھا حسب مواض9يعھا 

ا�حادي999ث ، وق999دوتي ف999ي ذل999ك إم999ام المص999نفين محم999د ب999ن 
صاحب ھذه الص9نعة  -رحمه , تعالى  -إسماعيل البخاري 

  ، فإني قفوت أثره في التكرار .
خرجت ا�حاديث ، وحكمت على ما يسر , ل9ي منھ9ا عل9ى     -

 طريقة المحدثين وما تقتضيه قواعدھم .
مة مختصرة إذا لم يك9ن الح9ديث ترجمت لرجال اBسناد ترج    -

إذا ك9ان  (1)في أحد الصحيحين معتمدا على (تقريب التھذيب)
 وإ رجعت إلى غيره .  وافيا بالمقصود

        توطئة توطئة توطئة توطئة 
أن جمي99ع قبائ99ل الع99رب لھ99ا  –ي99ا رع99اك ,  –أو : اعل99م 

ھ99م (بن99و وزنھ99ا وق99درھا ومكانتھ99ا الس99امية ، إ أن نس99يج وح99ده 
سائر قبائل ويليھم في الشرف قريش ، ثم  ام ھاشم) فلھم ذروة السن

العرب في طبق واحد سواسية في أص9ل الش9رف كأس9نان المش9ط ، 
  سوى جوانب معينة محدودة تفاضلت فيھا . 

ك99ريم  –رحم99ه ,  –ثاني99ا : اBم99ام محم99د ب99ن عب99د الوھ99اب 
النiْج9ل حس9يب وس9يط ف9ي قوم9ه ولنس9به كسلس9لة فض9ة س9طعت بھ9ا 

بة أصلھا ثابت وفرعھ9ا ف9ي الس9ماء ، فمھم9ا الشمس ، وكشجرة طي

                                                 
منھم بحكم يش9مل أص9ح م9ا  : (أحكم على كل شخص 75-73صالحافظ في مقدمة التقريب قال   (1)

ه ... وذك9رت وف9اة م9ن عرف9ت س9نة وفات9ه م9نھم ، ف9إن ك9ان م9ن ما وصف ب9 وأعدل ،قيل فيه
وإن  ،، وإن كان من الثالثة إلى آخ9ر الثامن9ة : فھ9م بع9د المائ9ة ئةا: فھم قبل الم والثانيةا�ولى 

  ومن ندر عن ذلك بينته) . آخر الطبقات : فھم بعد المائتين كان من التاسعة إلى 
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ح99اول أض99داد الش99يخ إخف99اء ھ99ذه الحقيق99ة دح99رتھم تل99ك النص99وص 
  النبوية في فضل قبيلته وشرف معدنه حالھم :

  فھبني قلت ھذا الصبح ليل       أيعمى العالمون عن الضياء
ومثني9ا عل99ى نس99ب  -رادا  -ق9ال محم99د ب9ن س99رور الھم99داني  
  الشيخ :

  ك إل9ى خي9ر أس9رةله نس9ب زا
 ة إس99ماعيل ذاك ال99ذبيح ـ6ل99ـس
 يا

  ذوائب عدنان ذوي العقل والمج9د
 والبلد د البكم ـايا واحـخبيث السج

والشيخ ينسب من قبل أبيه وأمه فيقال (المشرفي) نسبة إلى ج9ده 
(مشرف) فأسرته (آل مشرف) ويقال : (الوھيبي) نس9بة إل9ى ج9د أعل9ى 

م بطن كبير من بن9ي حنظل9ة ف9ي بن9ي ھو (وھيب) جد (الوھبة) الذين ھ
تميم ، وينسب فيقال : (التميمي) نسبة إلى أبي القبيلة (تميم) فالشيخ إذا 
منح999در م999ن أص999لين ع999ربيين تميمي999ين  يعرف999ان التھج999ين ، وھ999ذه 

  الوشيجة لھا أثرھا اBيجابي في نشأة الشيخ

نء ـد ! و�ن9999999ت ض9999999ـأمحم9999999
 ةــنجيب

ا ، والفحل فحل ـومھـفي ق
 معرق

م99ن  اومھم99 اكبي99ر اج99زءقبيل9ة (بن99ي تم99يم) قبيل99ة عم6ق99ة تمث9ل و
 بح9ظ واف9ر -وكثي9ر م9ن القبائ9ل العربي9ة -حظي9ت قد وھيكل ھذه ا�مة 

  الربانيةوالمواقف  المناقب والفضائل النبوية من 

كل حال ما أعف  على            فيھموم بارك , ـق أولئك
  وأكرما

أخب9ارھم وبع9ض خصائص9ھم ولقد ألفت في فض9ائلھم ومن9اقبھم و
  المؤلفات 

  م9999999آثرا عظام9999999ا وأعطي9999999ت  تميم999999999ا أعطي999999999ت تمام999999999ا إن
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وحس9999999999با قمقام9999999999ا   وع9999999999ددا
ال99دھر أعي99ا الن99اس أن يرام99ا   ف99ي

  والش99999999يمة والك6م99999999ا  وال99999999دل
أن ل9999م يخلق9999وا طغام9999ا   عرف9999ت

اما                                               ـعـالط ل ـيأك ن ـر فيمـت لم

  م99999ن عزھ99999ا ق99999داما اوباذخ99999
  رأي999999ت م999999نھم ا�جس999999اما إذا

  وقص9999999را وھام9999999ا وأذرع9999999ا
  يك999999ن أب999999وھم مس999999قاما ول999999م

  )1(اـوذام  طاـسق ھم ـمن لـأق

دخل الفرزدق على سليمان بن عبدالملك فق9ال ل9ه م9ن أن9ت ؟ 
كأنه  يعرفه !! فقال الفرزدق التميمي : أوم9ا تعرفن9ي ي9ا  لهوجھم 

)  الع9ربأنا من قوم منھم ( أوفى  أمير المؤمنين !! قال :  ، قال 
) و( أحل99م الع99رب ) و( أف99رس و( أس99ود الع99رب ) و( أج99ود الع99رب

 أو( أش999عر الع999رب ) ق999ال : و, لتثب999تن م999ا قل999ت والع999رب )     
�وجعن ظھرك و�ھدمن دارك ، قال : نعم يا أمير المؤمنين . أم9ا 

ع99ن جمي99ع ب99ن زرارة ال99ذي رھ99ن قوس99ه  فحاج99ب(أوف99ى الع99رب ) 
عاصم الذي وف9د  بنأسود العرب ) فقيس لعرب فوفى بھا ، وأما (ا

(ال9وبر س9يد ھذا:  وقال رداءه له فبسط �على رسول , 
2

 وأم9ا.  )
                                                 

  . 3/213: البيان والتبيين  الجاحظ(1)  
 بالتحري9ك(القمقام : العدد الكثير) (الباذخ : العالي) (الدل : الھيئة) (الشيمة : الخلق) (القصرة ، 

) انظ99ر :  يھم99زقصر99ـ : أص99ل العن99ق) (الس99قط : رديء المت99اع) (ال99ذأم : العي99ب ، و  جم99عـ99 وال
  . 12/220،  7/317،  5/101،  12/329،  11/247 3/7 ، 12/494العرب  لسان

» .  الوبر أھل سيد ھذا: «  طويل حديث في التميمي عاصم بن قيس رأى لما �النبي  قال )2(
 ابن ، به عاصم بن قيس عن ، الحسن عن ، الجصاص زياد طريق من ومطوً  مختصراً  رواه
 الصحابة معجم في قانع وابن) 108( المفاريد في يعلى وأبو 2/530 المدينة تاريخ في شبه

) 19( والطوال 870 رقم 18 ج الكبير في لطبراني او 6/320 ثقاتال في حبان وابن) 1570(
 في الطبراني رواه:  3/108 الزوائد مجمع في الھيثمي قال.  3/612 المستدرك في والحاكم
في  الذھبي قالو  أھـ.  وثق وقد ك6م وفيه الجصاص زياد وفيه باختصار ا�وسط وفي ، الكبير

 حبان ابن وأما ،  متروك قطني والدار النسائي قال) : 2/89:  الميزان(ترجمة زياد الجصاص 
   . ضعفه على مجمع ھو بل:  -  الذھبي القائل -  قلت.  يھم ربما:  الثقات في فقال

 أبو ثنا:  المحبر بن داود حدثنا)  : 470:  البغية( مسنده في أسامة أبي بن الحارث ورواه
 الروض( الفوائد في تمام رواه برالمح بن داود طريق ومن.  به  الحسن عن ، ا�شھب

  .  متروك) : 1820( التقريب في عنه قال المحبر بن وداود) 1512:  البسام
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 الع9رب أف9رس(  وأم9ا.  الري9احي ورقاء بن فعتاب)  العرب أحلم( 
   )1(. ذااأنا فھ)  العرب أشعر( وأما.  السعدي ھ6ل بنا فالحريش) 

ج99اب ج99ادت عل99ى ا�م99ة اBس699مية بالعلم99اء فھ99ذه القبيل99ة المن
ا�فذاذ ويكفيھا شرفا ما تمخضه رحمھ9ا المب9ارك ف9ي الق9رن الث9اني 
عشر حيث أنجبت أئمة الھدى ومصابيح الدجى حملوا لواء ال9دعوة 
السلفية وجاھدوا من انحرف عن الجادة النبوية وزاغ ع9ن المحج9ة 

عل9ى رأس9ھم  ـ ليمعلى صاحبھا أفضل الص6ة وأتم التس ـالمحمدية 
وكت9ب الت9راجم  -رحم9ه ,  –شيخ اBس6م محمد بن عبد الوھ9اب 

  والسير طافحة بسيرھم وأخبارھم 
من99اقبھم ف99ي ك99ل مص99ر ش99ھيرة      رس99ائلھم يغ99دو بھ99ا ك99ل 

  ماھر

ومعظ9م وقبيلة (بن9ي تم9يم) امت9ازت بمزاي9ا ش9ريفة نبيل9ة ، 
 �رس9ول , قبائل العرب كذلك ، ب9ل م9ن تل9ك القبائ9ل م9ن جعلھ9ا 

 أن9ه � النب9ي ع9ن � ھريرةأبي  حديث خيرا من بني تميم ففي
 ، جھينة أو ، جھينة من كان ومن ، ومزينة وغفار أسلم: « قال
 )2(» وغطف9ان أس9د ، والحليف9ين ، عامر وبني تميم بني من خير

.  
                                                                                                                            

 أبي بن الحارث ورواه:  قال.  يعلى �بي) 2118( المھرة السادة إتحاف مختصر في وعزاه
 من) 956( المفرد ا�دب في البخاري ورواه.   ضعيف وھو المحبر بن داود عن ، أسامة
) 5531( التقريب في حجر ابن عنه قال والقاسم.  به الحسن عن ، مطيب بن القاسم طريق

 مطيب بن القاسم فيه:  وقال  للبزار)  9/404:  الزوائد مجمع( الھيثمي وعزاه.  لين فيه: 
:  قال . فضالة بن المبارك إلى بإسناده 4/213 التمھيد في البر عبد ابن ورواه.  متروك وھو

 الطبقات في سعد ابن ورواه ، ضعيف وسنده.  به عاصم بن قيس عن يحدث نالحس سمعت
 طبقاتال وانظر.  أيضاً  ضعيف وھو مرفوعاً  رجل عن الثوري طريق من 7/36
  ) . 730:  المفرد ا�دب صحيح(رحمه ,  ا�لباني الشيخلغيره  حسنه وقد 225ـ1/224

  .196/  2الفريد  العقد ابن عبد ربه :  (1)
  : الحديثالحديثالحديثالحديث    تخريجتخريجتخريجتخريج  )2(
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 دون والمكانة القوة في الجاھلية في كانت قبائل:  الحافظ قال
 ، القبائ9ل م9ن وغيرھم9ا م9ر ب9ن تميم وبني صعصعة بن عامر بني
 الش9رف فانقل9ب أولئ9ك من فيه دخوً  أسرع كانوا اBس6م جاء فلما

 1)(. ذلك بسبب إليھم
وبعد ھذا التطريز دونك في ھذه الصفحات أبرز تلك المزايا لبن9ي 

  فأقول وباG التوفيق : قبيلة بني تميم  �تميم من مشكاة سيد ولد آدم 

وق99د ق99دم وف99د بن99ي  �ھا وجھادھ99ا م99ع النب99ي تمي99زت بإس699م    -
 تميم 

كم9ا س9يأتي وحظ9ي بص9حبته الص9حبة العام9ة  �على النب9ي 
والخاصة الكثير وبرز منھم عدد  يستھان ب9ه وف9يھم ول9يس 
بالقليل من ھم من أعي9ان الص9حابة ووجھ9ائھم كم9ا ھ9و مب9ين 

 على شرف .شرفاً  ازدادتففي كتب السير والتراجم 
لقبائ99ل حصص99ھا م99ن الش99رف حس99ب س99ابقتھا وق99د تقاس99مت ا 

 إلى اBس6م واتباعھا لمحمد عليه الص6ة والس6م .

 �من ولد إسماعيل  تميزت بأنھا    -

بعده في الفخر مسعى  فمانسل إسماعيل صادق وعده      ھم
  لذاھب

                                                                                                                            
والعراقي في محجة القرب  59وابن عبد البر في ا�نباه ص 2/468) وأحمد 2521( مسلم

: حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراھيم . قال : سمعت أبا سلمة  جعفر) من طريق محمد بن 198(
طرق وشواھد بألفاظ متقاربة  وللحديثوذكره ،  �عن النبي  �يحدث عن أبي ھريرة 

  لصحيحين وغيرھما .مخرجة في ا
  .6/543ابن حجر : فتح الباري   (1)
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م99ر ب99ن أُد ب99ن  ب99ن    ))))1(تم99يم ف99ـ(تميم) أص99ل القبيل99ة ھ99و : 
بن نزار بن معد ب9ن ) بن إلياس بن مضر عمروطابخة (واسمه 

(عدنان
2

وعدنان من ولد إس9ماعيل ب69 ش9ك ف9ي ذل9ك ، إ أن  ، )
جھل9ت جمل99ة ، وتكل9م ف99ي  ق9دتس9مية اSب9اء بين99ه وب9ين إس99ماعيل 

(ذلك قوم بما  يصح
3

( . 

عليھما  – وإسحاقإسماعيل : ولدان  �Bبراھيم  كانو

    šš    ـ إسماعيلفاصطفى , ـ عز وجل   -الس6م  šš���� šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ    ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss††††    $$$$ tt ttΒΒΒΒ    

ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„    ââ ââ‘‘‘‘$$$$ tt ttFFFF øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ    33 إبراھيم .  ولدفكانت ذريته صفوة ] 68[القصص :  〉〉〉〉    33

 واصطفى ، إسماعيل إبراھيم ولد من اصطفى , إن: «  �قال 
 .) 4( » كنانة إسماعيل بني من

                                                 
. قال الشاعر  والشدة) : واشتقاق (تميم) من الص6بة 201أبو بكر بن دريد (اشتقاق : ص قال (1)

  يصف فرسا :
  وعزته يداه وكاھله فتمفلوناه فأكمل خلقه             تميم

  . 480صحزم : جمھرة أنساب العرب   ابن )2(
  .  7صحزم : جمھرة أنساب العرب   ابن )3(
وابن أبي شيبة في  18/  1) وابن سعد في الطبقات الكبرى 3605والترمذي ( 107/  4 أحمد )4(

 قبائلوابن عبد البر في ا�نباه على  21 27/  1والسمعاني في ا�نساب  430/  7 المصنف
 ا�وزاعيثنا  من طريق محمد بن مصعب :77والعراقي في محجة القرب ص  40الرواة ص

به . قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه  �، عن شداد أبي عمار ، عن واثلة بن ا�سقع 
ومحمد بن ) . 1683والسيوطي في الجامع الصغير ( 472/ 27في الفتاوى  تيميةابن 

) قال أبو داود : سمعت أحمد بن 5612وفي تھذيب الكمال (مصعب موصوف بكثرة الغلط ، 
عن ا�وزاعي ، مقارب . وقال صالح  ،يث القرقساني يعني محمد بن مصعب حنبل يقول : حد

  بن محمد البغدادي : ضعيف في ا�وزاعي . 
وتابع محمد بن مصعب يحيى بن أبي كثير عن ا�وزاعي به رواه الخطيب في الموضح 

�بي القاسم السھمي ولفظه : (إن , اصطفى من  2/706وعزاه السيوطي في الدر  1/120
ولد آدم إبراھيم واتخذه خلي6 ، ثم اصطفى من ولد إبراھيم إسماعيل ثم اصطفى من ولد 
إسماعيل نزار ، ثم اصطفى من ولد نزار مضر) والراوي عن يحيى بن أبي كثير سليمان بن 

  .3/113لسان الميزان : أبي سليمان متكلم فيه ، انظر 
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ابن تيمية : وھ9ذا يقتض9ي أن إس9ماعيل ، وذريت9ه ص9فوة  قال
اق . ومعل9وم أن ول9د أفضل من ولد إسح أنھمفيقتضي   ولد إبراھيم

ف99يھم م99ن النب99وة  لم99اإس99حاق ال99ذين ھ99م بن99و إس99رائيل أفض99ل العج99م 
(والكتاب

1
( .  

ا�ئم99ة ، ونح99ن  إس99ماعيل: أن99تم بن99و  �س99لمان الفارس99ي  وق99ال
2(.الوزراء

(  

  جرير : قالو

  وقدرابما أعطى اBله  رضيناربنا        و,خليل ,  أبونا

  الفرزدق :  وقال

  ا�كارمأبو المستخلفين  أبوناخليله        وابن خليل , أبونا

) م99ن ط99رق ع99ن أب99ي 2525) ومس99لم (2405البخ99اري ( روى
من9ذ ث69ث ،  تم9يمقال : ما زلت أحب بني  �زرعة ، عن أبي ھريرة 

ھ9م أش9د أمت9ي « يقول فيھم ، سمعته يق9ول :  �سمعت من رسول , 
: «  �س99ول , ق99ال : وج99اءت ص99دقاتھم ، فق99ال ر» .  ال99دجالعل99ى 

أعتقيھ9ا « فقال :  عائشةوكانت سبية منھم عند » . ھذه صدقات قومنا 
  ».فإنھا من ولد إسماعيل 

 العراق9ي طريق9ه وم9ن) 6/263:  المس9ند( أحمدأحمدأحمدأحمد    اBماماBماماBماماBمام    قالقالقالقالوووو
 الزبي9ر بن , عبد بن محمد أحمد أبو ثنا) : 251:  القرب محجة(
 الق9رب محجة في[ حسن بن حنين بن عبيد عن ، مسعر ثنا:  قال ،

                                                                                                                            
لم : حدثنا ا�وزاعي به نحوه دون ) من طريق الوليد بن مس2276وقد أخرج الحديث مسلم (

 الجملة ا�ولى .
  .  384/  1تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم :  ابن )1(
)  6/281. قال ا�لباني (اBرواء :  399ــ  398/  1تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم :  ابن )2(

  . صحيحأن ساق إسناده : وھذا سند  بعد
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ـ رض9ي , عنھ9ا  ـ عائشة عن ، معقل ابن عن ،] جبير بن عبيد: 
إس9ماعيل فج9اء س9بي م9ن ال9يمن م9ن  ول9دأنھا ك9ان عليھ9ا رقب9ة م9ن 

 م9ن س9بي ج9اء ث9م �رادت أن تعت9ق م9نھم فنھ9اني النب9ي خون ف9أ
   )1(.منھم تعتق أن � النبي فأمرھا العنبر بني من مضر

) وم9ن طريق9ه العراق9ي 267/ 5كبي9ر (ال في الطبرانيالطبرانيالطبرانيالطبراني    وقالوقالوقالوقال
 ثن9ا) : حدثنا العباس بن الفض9ل ا�س9فاطي : 256(محجة القرب : 

زبيب ب9ن ثعلب9ة ،  بن (2)موسى بن إسماعيل : ثنا شعيب بن عبد ,
(من ك9ان يق9ول: �عن أبيه ، عن ج9ده ، ق9ال : س9معت رس9ول , 

 3)(من ولد إسماعيل فليعتق من بلعنبر) . رقبةعليه 
                                                 

  : درجة الحديثدرجة الحديثدرجة الحديثدرجة الحديث    - - - -     أأأأ (1)

 ھكذا مسنده في أحمد أخرجه ، صحيح حديث ھذا:  389 ص القرب محجة في اقيالعر قال
:  قال  ، معقل ابن عن مرس6 وروي ، الصحيح رجال ورجالھما مسنده في أيضا والبزار

 رواه:  10/14 الزوائد مجمع في الھيثمي وقال.  عائشة عن:  يقل ولم ، عائشة على كان
:  ا�رب مبلغ( الھيتمي وصححه.  الصحيح جالر أحمد ورجال ، بنحوه والبزار أحمد
  ) .70ص

  . صحيح:  الذھبي وقال.  اBسناد صحيح حدث ھذا:  مرس6 رواه أن بعد الحاكم وقال
  =  

  : تخريج الحديثتخريج الحديثتخريج الحديثتخريج الحديث    - - - - بببب= 

 عائشة عن يقل ولم ، عائشة على كان:  قال معقل ابن وعن ، عائشة عن معقل ابن عن جاء
.  

  . والعراقي لبزاروا أحمد ا�ول الوجه على رواه

  شواھد .    وللحديث  .  9/75 الكبرى في والبيھقي 2/216 الحاكم اSخر الوجه على ورواه
، وقال : رواه الطبراني في المعجم الكبير ھكذا ، ووقع في السند :  ,بن عبيد  شعيثالعراقي    عند )2(

ذكره ابن أبي حاتم في [الجرح زبيب) مصغرا ، وإنما ھو عبد , مكبرا ، كذا  بن(عبيد , 
  ] ، وابن حبان في ثقات التابعين .والتعديل

  : الحديثالحديثالحديثالحديث    درجةدرجةدرجةدرجة    - - - - أأأأ (3)

  . ضعيف إسناده
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 تم9يم بن9ي من وھم ، بلعنبر:  ويقال العنبر بنو:  العراقي لقا
  )1(. تميم بن عمرو ابن: ھو والعنبر...

 )2(إس99ماعيل ول99د م99ن ل99يس م99ن الع99رب ف99ي:  ح99زم اب99ن وق99ال
 عليھ9ا كان أنه«  المتقدم ـ عنھا , رضي ـ عائشة بحديث واستدل

 عت9قت   أن ف9أرادت ، خ9ون من سبي فجاء إسماعيل ولد من رقبة
 العنب99ر، بن9ي م9ن مض9ر م9ن س99بي ج9اء ث9م � النب9ي فنھاھ9ا ، م9نھم

  » . منھم تعتق أن �  النبي فأمرھا
ب9ن تم9يم  عم9روالعنبر بن  بني �: لما خص رسول ,  قال

بھذا أن في الع9رب م9ن ل9يس  فصح…  عائشةبأن تعتق منھم  … 
 ب69 فآب9اؤهمن ول9د إس9ماعيل . وإذ بن9و العنب9ر م9ن ول9د إس9ماعيل ، 

  . )3(شك من ولد إسماعيل
مقيده ـ عفا , عنه ـ روى علي بن رب9اح اللخم9ي ، ع9ن  قال

قال : (كل العرب م9ن ول9د إس9ماعيل ب9ن إب9راھيم  أنه �رسول , 

                                                                                                                            

 رواه:  )10/47: الزوائد مجمعالھيثمي ( وقال.  غريب حسن حديث:  العراقي قال
  .  ثقات رجاله وبقية ، زبيب بن , عبد وفيه الطبراني،

ذكرھما ابن حبان على قاعدته  شعيثعبد , بن زبيب وابنه :  ـ عنه , عفا ـ مقيده قال
) : 2827: التقريب( شعيب عنالحافظ  قاللذا  ،6/453، 5/20المعروفة في كتابه الثقات 

  . الحديث فلين وإ ، يتابع حيث مقبول يعني.  السادسة من ، مقبول

  : تخريج الحديثتخريج الحديثتخريج الحديثتخريج الحديث    ----    بببب

،  زبيبقال موسى ، عن شعيث بن عبد , بن :  3/447البخاري في التاريخ الكبير قال
  وأتمه .

(1)
  . 5/172. وفتح الباري  394، 388العرب ص  محبة: محجة القرب إلى  انظر  

: جميع العرب يرجعون إلى ولد ث6ثة  8ـ7. وقال ص 7حزم : جمھرة أنساب العرب ص ابن )2(
وأما …عيل ب6 شك في ذلك : وھم عدنان ، وقحطان ، وقضاعة . فعدنان من ولد إسما رجال

  وأما قضاعة فمختلف فيه .…، فمختلف فيه من ولد من ھو ؟  قحطان
  .  7حزم : جمھرة أنساب العرب ص ابن )3(

 



 

162 القسم الثاني / الفصل                نقض الدعاوى الكيدية 
 الثالث

ع9ن الحبي9ب لقط9ع ق9ول ك9ل خطي9ب  الح9ديث. ولو ص9ح ھ9ذا )�
  . )1(ولكن ضعف إسناده يبقي مجاً للبحث 

ي أن ع999دنان م999ن ول999د وق999ال اب999ن قدام999ة : ول999م يختلف999وا ف999
 ربيع9ة ومض9ر  أنإسماعيل، و في أن إبراھيم من ولد س9ام ، و

  ھم999999999999999999ا الص999999999999999999ريح م999999999999999999ن ول999999999999999999د إس999999999999999999ماعيل 
� )2(   

:  -رحمه ,  –قال ابن القيم  (3)  �قوم النبي  تميزت بأنھم    -
   )4(فأشرف القوم قومه .

من99ذ  تم99يمق99ال : م99ا زل99ت أح99ب بن99ي  �أب99ي ھري99رة  ع99ن
:  يق9ول س9معته ، ف9يھم يق9ول �,  ث69ث ، س9معت م9ن رس9ول

: � , رس9ول فق9ال ، صدقاتھم وجاءت:  قال ، اثنتين وساق
  .  تقدم وقد عليه متفق الحديث»  قومنا صدقات ھذه« 

 ح9دثنا:  ح9رب ب9ن زھي9ر حدثني)  : 4108( البخاريالبخاريالبخاريالبخاري    وقالوقالوقالوقال
 ھريرة أبي عن  ، زرعة أبي عن ، القعقاع بن عمارة عن ، جرير
 , رس9ول م9ن سمعتھن ث6ث بعد تميم بني أحب زالأ :  قال �
 م9نھم وكان9ت» .  ال9دجال عل9ى أمت9ي أش9د ھ9م«  :  فيھم يقولھا �

                                                 
م9ن ح9ديث  ش9اھدواللفظ له ، وله  1/43) وابن سعد في الطبقات 37ابن وھب في الجامع ( رواه (1)

، وثقيف . رواه  وحضرموتوا�وزاع ،  مالك بن يخامر إ أنه استثنى أربع قبائل : السلف ،
بن عساكر 33931في كنز العمال ( وعزاه  1/8الب6ذري في جمل من أنساب ا�شراف  (

: وھ9ي  79ا�نب9اه عل9ى قبائ9ل ال9رواة ص= = معلم بالضعف . وقال ابن عبد البر في  وھذا. 
  صحة ذلك .ضعيفة ا�سانيد ،  يقوم بشيء منھا حجة ، و, أعلم ب كلھاآثار 

  . 55قدامة : التبيين في أنساب القرشيين ص ابن )2(
دعا , أن يفرق شمل تميم �وبھذا نعلم عدم صحة ما تفوه به بعض العوام من أن رسول ,  )3(

  وأن  يقيم لھم راية .
  .1/71ابن القيم : زاد المعاد   (4)
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» .  إس9ماعيل ول9د م9ن فإنھ9ا ، أعتقيھا: «  فقال ، عائشة عند سبية
         )1(» . قومي:  أو ، قوم صدقة ھذه: «  فقال ، صدقاتھم وجاءت

) : ثن9ا أس9ود ب9ن  390/  2المسند (  في اBمام أحمداBمام أحمداBمام أحمداBمام أحمد    وروىوروىوروىوروى
، ع99ن رج99ل ، ع99ن أب99ي زرع99ة ، ع99ن أب99ي  س99فيانع99امر ق99ال : ثن99ا 
  : ق999999999999999999999999ال رس999999999999999999999999ول ق999999999999999999999999ال � ھري999999999999999999999999رة

 يعن9ي»  ال9دجال عل9ى الناس أشد وھم قومي صدقة ھذه: « � , 
 إل9ي أبغض ا�حياء من قوم كان ما:  � ھريرة أبو قال.  تميم بني

  (2). ھذا يقول � , رسول سمعت منذ فأحببتھم منھم
الح9افظ : وك9ان ذل9ك لم9ا ك9ان يق9ع بي9نھم وب9ين قوم9ه ف9ي  قال

  .  )3(العداوةالجاھلية من 
 العراق9ي طريقه ومن)  7604(  الكبير في الطبرانيالطبرانيالطبرانيالطبراني    وقالوقالوقالوقال

 حج99اج ثن99ا:  داود ب99ن المق99دام ح99دثنا) : 257( الق99رب محج99ة ف99ي
 ع999ن ، موس99ى ب99ن عم999ر ع99ن ، س99عيد ب999ن مب99ارك ثن99ا:  ا�زرق
 فمررنا ركبانا � النبي مع كنا:  قال � امةأم أبي عن ، مكحول

                                                 
الصدقات من  فيا يختارون ما يخرجون : قال ابن بطال : وتميم كانو 13/105عمدة القاري  في (1)

فلذلك قال ھذا القول على معنى المبالغة في نص9حھم G ولرس9وله  �أفضل ما عندھم فأعجبه 
. وفي9ه فض9يلة ظ9اھرة لبن9ي تم9يم وك9ان ف9يھم ف9ي الجاھلي9ة وص9در  للص9دقةفي جودة اختيار 
  والرؤساء . ا�شرافاBس6م جماعة من 

: فكانت  �بعد وفاة النبي  الصدقة: قال ابن إسحاق في إبل  11-7/10  الكبرىالسنن  وفي
من إبل الصدقة بعد  �وعدي بن حاتم أول إبل وافت أبا بكر  الزبرقانھذه اBبل التي قدم بھا 

على صدقات  �بعث عدي بن حاتم  �قال ابن إسحاق : وكان رسول ,  � , رسول وفاة
بلغھم وفاة النبي  اسعد ـ وذكر آخرون ـ قال : فلمعلى صدقات بني  بدرطيء والزبرقان بن 

تمسكا  فإنھماوعندھم أموال كثيرة ردوھا على أھلھا إ عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر  �
  . �بھا ودفعا عنھا الناس حتى أدياھا إلى أبي بكر 

  :  درجة الحديثدرجة الحديثدرجة الحديثدرجة الحديث    - - - - أأأأ (2)
  . قبله بما صحيح والحديث ضعيف إسناده
/   23الفتح الرباني  فيلرجل الذي لم يسم . وقد أعله به الساعاتي ھذا اBسناد ؛ ا وعلة
  . مجھول) : في إسناده رجل   9056الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند (  وقال . 237

  .  172/  5حجر : فتح الباري  ابن  )3(
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:  � النب9ي فق9ال ، العنبر لبني:  قالوا ھذه؟ لمن:  ،فقالوا (1)بھجمة
  (2)» . قومنا أولئك« 

 نس99بھم جتم99اع إلي99ه نس99بھم إنم99ا:  )3(حج99ر اب99ن الح99افظ ق99ال
  .  مضر بن إلياس في � بنسبه

 ص699ةال علي99ه نفس99ه إل99ى بإض99افتھم ش99رفھم: (4) الطيب99ي وق99ال
  . والس6م

 إلي9اس ب9ن مض9ر  ف9ي �نسبھا بنسب النب9ي  تميزت باجتماع    -
المب9رد ـ م9ا معن9اه ـ : إن ك9ل  قالو ، 5)(فھي إذا قبيلة مضرية

                                                 
  من اBبل : قريب من المئة .  الھجمة) : 5/247قال في النھاية (  )1(
  :ديث ديث ديث ديث درجة الحدرجة الحدرجة الحدرجة الح    - - - - أأأأ  )2(

) قال البخاري : منكر الحديث 3/224قال في الميزان ( في إسناده عمر بن موسى متروك :في إسناده عمر بن موسى متروك :في إسناده عمر بن موسى متروك :في إسناده عمر بن موسى متروك :
  . وقال ابن معين : ليس بثقة .  وقال ابن عدي : ھو ممن يضع الحديث متنا وإسنادا .

 موسى بن وعمر.  الكبير معجمه في الطبراني رواه ، غريب حديث ھذا:  العراقي قال 
 في الھيثمي وقال.  بعضھم ووثقه ، ضعفوه المقدام:  الطبراني يخوش ، ضعيف الوجيھي

 ، ضعيف وھو ، داود بن المقدام شيخه عن الطبراني رواه) :  16572(  الزوائد مجمع
:  ا�رب مبلغ( الھيتمي وقال.  ثقات رجاله وبقية ، وثق:  اBمام في العيد دقيق ابن وقال
  . غريب حديث) : 70ص

  . أمامة أبي من ـ مكحول يعني ـ سماعه يثبت ) : 1/218:  لسننا( الدارقطني وقال

  . 172/  5حجر : فتح الباري   ابن )3(
  . 11/201عن حقائق السنن  الكاشف )4(

                                                                            أبو العباس عبد , بن محمد الناشئ : قال(5) 
=  

  اعتركت يوما زحوف المقانب إذامضر يستجمع الفخر كله            وفي
إن :«  �ـ9ـ ق9ال : ق9ال رس9ول ,   عنھماعبد, بن عمر ــ رضي ,  عن ضعيفضعيفضعيفضعيف    وبإسنادوبإسنادوبإسنادوبإسناد

وا�رض سبعاً ، فاختار العليا منھا فسكنھا وأسكن س9ماواته م9ن  السماوات, عز وجل خلق 
اختار العليا منھ9ا ، فأس9كنھا م9ن ش9اء م9ن خلق9ه ، وخل9ق شاء من خلقه  وخلق ا�رض سبعاً ف

من الخلق بن9ي آدم واخت9ار م9ن بن9ي آدم الع9رب ، واخت9ار م9ن الع9رب مض9ر ،  فاختارالخلق 
ف9ي  الطبران9ي)  2005( الض9عفاء ف9يقريش9اً ... الح9ديث . رواه العقيل9ي   مضرواختار من 

والح9اكم  6/200  2/248م9ل ) وابن ع9دي ف9ي الكا 6178( وا�وسط) 13650الكبير : (
في  والبيھقي) 18وأبو نعيم في دئل النبوة  ( 166ص الحديثوعلوم  4/73في المستدرك 

 29 العلوقدامة في اثبات صفة  وابن  40-1/39 الشافعيومناقب  172،  1/171الدئل  
) 39: ) وعزاه الذھبي بن خزيمة ف9ي كتاب9ه التوحي9د (العل9و 1والعراقي في محجة القرب (
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كلما كان  ولكنمن ينتمي إلى مضر فھو داخل في ا�شراف 
اب9ن عب9د الب9ر  وقال(1) فھو أشرف .  � أقرب إلى رسول ,

ص9يلته ، وبن9و ھاش9م فخ9ذه ، : قيل أيض9اً بن9و عب9د المطل9ب ف
، وبن9و كنان9ة قبيلت9ه  عمارت9هوبنو عبد مناف بطنه ، وقريش 

  )(2، ومضر شعبه .

(البح9ر الزخ99ار :     الب9زار ق9التمي9زت بكونھ9ا كاھ9ل مض99ر ،     -
) : 210( الق9رب) ومن طريقه العراق9ي ف9ي محج9ة  2778

(حدثنا محمد بن عثمان الواس9طي ، ق9ال : أخبرن9ا أب9و ب69ل
3

( 
ع99ن  محم99د ا�س99دي ،، ق99ال : أخبرن99ا القاس99م ب99ن  يا�ش99عر

  الكن999999اني  الطفي999999لع999999ن أب999999ي ،  مع999999روف ب999999ن خرب999999وذ
 ع999ن يخبرن999ي رج999ل أ: «  �,  رس999ولق999ال : ق999ال  �

 رس9ول ي9ا عنھم أخبرك أنا:  القوم من رجل فقال»  مضر ؟
,  :  

 ب9ن تم9يم م9ن الحي فھذا:  كاھلھا وأما وفيه ـ الحديث وذكر ـ
:  ق9ال ، غ9ي6ن ب9ن ق9يس م9ن الح9ي فھذا:  سانھافر وأما  مر

   النب999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ي فنظ999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ر
  (4). له كالمصدق إليه �

                                                                                                                            
، وق9واه الح9اكم  غريبوقد أعله أبو حاتم والعقيلي والذھبي والھيثمي وقال ابن كثير : حديث 

  غير واحد من رواته . فيوالعراقي وقال الھيتمي : سنده  بأس به ، وإن تكلم الجمھور 
) 39) والعلو للذھبي (2005) والضعفاء الكبير للعقيلي (2617: علل ابن أبي حاتم ( انظر
ومحج99ة الق99رب للعراق999ي  2/240والبداي99ة ب99ن كثي99ر   8/215الزوائ99د للھيثم99ي  م99عومج
  . 17ومبلغ ا�رب للھيتمي ص 76-72ص

  . 17الطالب عن مشاھير قبائل العرب ص منھاج (1)
  . 45على قبائل الرواة ص ا�نباه (2)
  ] .) [ أبو ھ6ل  2050ومختصر زوائد مسند البزار (  310/  3كشف ا�ستار  في )3(

  :  رواة الحديثرواة الحديثرواة الحديثرواة الحديث    - - - - أأأأ (4)
        بن عثمان الواسطي : بن عثمان الواسطي : بن عثمان الواسطي : بن عثمان الواسطي :     محمدمحمدمحمدمحمد    ••••

= 
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الزبي999ر ب99ن بك999ار ، ف99ي الموفقي999ات  رواه  ش99ويھدش99ويھدش99ويھدش99ويھد    وللح99ديثوللح99ديثوللح99ديثوللح99ديث
) : ع9999ن 1/36الس9999معاني ف9999ي ا�نس9999اب ( طريق9999ه) وم9999ن 415(

ق9ال : دخ9ل صعص9عة ب9ن ناجي9ة  )1(عوانة ب9ن الحك9م عنالمدائني،  
  ل999999999999999ى رس999999999999999ول المجاش999999999999999عي ، ج999999999999999د الف999999999999999رزدق ع

 أعل9م أن9ا ، , رس9ول ي9ا:  ق9ال ؟ بمض9ر علمك كيف:  فقال � ,
                                                                                                                            

  : ھو صدوق ... سئل أبي عنه فقال : ھو شيخ . 26ــ  25/  8أبي حاتم  بنالجرح والتعديل  في
   ب6ل ا�شعري :ب6ل ا�شعري :ب6ل ا�شعري :ب6ل ا�شعري :    أبوأبوأبوأبو •

بن أنس . وعنه أحمد بن أبي عزرة ، ومطين ،  ومالك، عن أبي بكر النھشلي ،  الكوفي
الحارث بن عبد, بن أبي بردة بن أبي موسى  بنداس بن محمد وجماعة . يقال اسمه مر

، وقيل : عبد, ، ضعفه الدار قطني ... محمد اسمهعبد, ابن قيس ا�شعري ، وقيل : 
  القطانابن  قال)  7/24مرداس . (اللسان :  اسمهوذكره ابن حبان في الثقات فقال  :

بن الربيع ،  قيسب6ل من أھل الكوفة . يروي عن  يعرف البتة . قلت : ھو مشھور بكنيته أبو
. ولينه الحاكم  ويتفردوالكوفيين . روى عنه أھل العراق . قال ابن حبان في الثقات : يغرب 

/  6. (لسان الميزان  معروفأيضاً . وقول القطان ؛  يعرف البتة ، وھم في ذلك ، فإنه 
17. (  
        بن محمد ا�سدي :بن محمد ا�سدي :بن محمد ا�سدي :بن محمد ا�سدي :    القاسمالقاسمالقاسمالقاسم    ••••

زرعة (الجرح ) ووثقه يحيى بن معين وأبو  305/  5( الثقات  كتابهفي  ابن حبان ذكره
) في قوله  : مقبول 8420. ولم يصب الحافظ ابن حجر (التقريب : )119/  7والتعديل : 
           .و, أعلم 

بوذ :    معروفمعروفمعروفمعروف    •••• iبوذ :بن خر iبوذ :بن خر iبوذ :بن خر iبن خر        
ابن . وذكره حديثه  يكتبيحيى بن معين ، وقال أبو حاتم :  ضعفهمولى عثمان ،   المكي

في الضعفاء ،  العقيلي، وقال أحمد : ما أدري كيف حديثه . وذكره حبان في كتاب الثقات
وقال :  يتابع على حديثه و يعرف إ به . وقال الساجي والذھبي : صدوق . وقال ابن 

، وأبو داود ،  ومسلمحجر : صدوق ربما وھم ، وكان أخبارياً ع6مة. روى له البخاري ، 
  =                                                         . وابن ماجه

) والتقريب 10/231) وتھذيب التھذيب (8655) والميزان (6086( الكمال: تھذيب  انظر
  ) .1810( الكبير) والضعفاء 6791(

        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ----    بببب
بجرح  لم أر من ذكره ب6ل: وأبو  313. قال العراقي في محجة القرب ص ضعيفضعيفضعيفضعيف    إسنادهإسنادهإسنادهإسناده

) : رواه البزار ، 6553( الزوائدو تعديل ، وباقي رجاله ثقات . وقال الھيثمي في مجمع 
) : إسناده ضعيف 2050(البزار بن حجر  مسندوفيه من لم أعرفھم . وفي مختصر زوائد 

  ) : فيه ضعف .56. وقال الھيتمي (مبلغ ا�رب : ص
  . م )( عرابة بن الحك 143/  5:  اBصابة في )1(

= 
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 ويحم9ل ، به يوثق الذي الشديد وكاھلھا ، ھامتھا ، تميم بھم، الناس
  )1(» . صدقت:«  � النبي فقال الحديث آخر وفي...  عليه

) : حدثنا  1151(  والمثانياSحاد  في ابن أبي عاصمابن أبي عاصمابن أبي عاصمابن أبي عاصم    وقالوقالوقالوقال
ع9ن  ،اني : نا أبو عتاب : نا موسى ب9ن عمي9ر زياد بن يحيى الحس

: «  �: ق99ال رس99ول ,  ق99ال، س99عيد ب99ن المس99يب  ع99ن الزھ99ري ،
 تم9يم ب9ه ي9نھض ال9ذي وكأھلھ9ا كنان9ة مض9ر م9ن الح9ي ھذا جمجمة

.«)2(   
                                                 

  رواة الحديث  :رواة الحديث  :رواة الحديث  :رواة الحديث  :    - - - - أأأأ (1)
        بن بكار صاحب الموفقيات :بن بكار صاحب الموفقيات :بن بكار صاحب الموفقيات :بن بكار صاحب الموفقيات :    الزبيرالزبيرالزبيرالزبير    ••••

, بن مصعب بن ثابت بن عبد , بن الزبير ا�سدي ، المدني ، أبو  عبدبن بكار بن  الزبير
أبي بكر قاضي المدينة ، ثقة ، أخطأ السليماني في تضعيفه ، من صغار العاشرة ،  بنعبد , 

) 4585) وانظر : تاريخ بغداد (1991جة (التقريب : سنة ست وخمسين . ابن ما مات
  . 2/66 والميزان

                                                                                : : : :     المدائنيالمدائنيالمدائنيالمدائني    ••••
المدائني اBخباري صاحب التصانيف ذكره ابن عدي في الكامل  الحسنبن محمد أبو  علي

في الحديث ، وھو صاحب ا�خبار ، قل ماله من الروايات المسندة . قال  بالقويفقال : ... ليس 
ثقة . قال الحافظ ابن حجر : قلت : لم أره في ثقات ابن حبان   : ثقة ، ثقة -  معينن ب - يحيى 

على شرطه ... قال أبو عاصم : أبو الحسن أستاذ  . وقال أبو جعفر الطبري : كان  وھو
  =      ) .291/  4:  الميزانعالما بأيام الناس ، صدوقا في ذلك (لسان 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        بن الحكم :بن الحكم :بن الحكم :بن الحكم :    عوانةعوانةعوانةعوانة    ••••

الكوفي ... كثير الرواية عن التابعين ، قل أن روى  المشھورعوانة بن عياض اBخباري  ابن
عنه . وقد روى عن عبد, بن المعتز ، عن الحسن بن عليل  المدائنيحديثاً مسنداً ، وأكثر 

بن الحكم ، أنه كان عثمانياً ، فكان يضع ا�خبار لبني أمية . مات سنة  عوانة، عن  العنزي
) قال الذھبي  : كان صدوقاً في نقله (سير 446/  4ومائة (لسان الميزان :  وخمسينثمان 

  ) .201/  7أع6م النب6ء : 

        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ----    بببب
  . منقطع ، ضعيف إسناده

  الحديث  :الحديث  :الحديث  :الحديث  :    رواةرواةرواةرواة        ــــ    أأأأ (2)
        بن يحيى الحساني : بن يحيى الحساني : بن يحيى الحساني : بن يحيى الحساني :     زيادزيادزيادزياد    ••••

، أبو الخطاب الحساني ، النكري ، بضم النون ، البصري ، ثقة ،  حسانن ببن يحيى  زياد
  ) .2116سنة أربع وخمسين . روى له الجماعة (التقريب :  ماتمن العاشرة ، 

= 

 



 

168 القسم الثاني / الفصل                نقض الدعاوى الكيدية 
 الثالث

مضر .  كاھل: مضر كاھل العرب ، وتميم  � معاويةمعاويةمعاويةمعاوية    وقالوقالوقالوقال
ن : أي قال ا�زھري : سمعت العرب تق9ول : ف69ن كاھ9ل بن9ي ف69

  . )1(وسندھم في المھمات الملماتعمدتھم في 

                                                                                                                            
  عتاب :عتاب :عتاب :عتاب :    أبوأبوأبوأبو •

ين الدل البصري ، صدوق ، من التاسعة ، مات سنة ثمان ومائت عتاببن حماد ، أبو  سھل
  وا�ربعة .  مسلموقيل قبلھا روى له 

  قال أحمد بن حنبل :  بأس به . وقال أبو زرعة ، وأبو حاتم : صالح الحديث شيخ .
عثمان الدارمي : سألت ابن معين عنه ، فقال : من سھل ؟ قلت :  عنابن عدي ونقل  ذكره

ھو بالمعروف ... ولم . قال : ما أعرفه ، قال ابن عدي : وليس  ا�زديالذي مات قريباً  
حجر : أورد المزي قول ابن معين في ترجمة أبي  . قال ابن  فأذكرهيحضرني له حديث 
  و, أعلم .  ني أنه غيره ، ويغلب على ظ الدلعتاب سھل بن حماد 

     . 140/  3) ولسان الميزان 2608) وتھذيب الكمال (2654: التقريب ( انظر
  =  

  
  عمير :عمير :عمير :عمير :    بنبنبنبن    موسىموسىموسىموسى  •

ھارون الكوفي ا�عمى ، متروك ، وقد كذبه أبو حاتم من الثامنة  أبوموھم ،  القرشي
      ) .7046(التقريب : 

        ::::    الزھريالزھريالزھريالزھري    ••••
بن عبد , بن الحارث بن زھرة بن  شھابمحمد بن مسلم بن عبيد , بن عبد , بن  ھو    

قانه ، وھو من الحافظ متفق على ج6لته وإت الفقيهك6ب القرشي  الزھري ، وكنيته أبو بكر ، 
وعشرين ، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين روى له  خمسرؤوس الطبقة الرابعة ، مات سنة 

        ) .6296الجماعة (التقريب : 
        بن المسيب :بن المسيب :بن المسيب :بن المسيب :    سعيدسعيدسعيدسعيد      ••••

مخزوم القرشي ، المخزومي ، أحد  بنحزن بن أبي وھب بن عمرو بن عائذ بن عمران  ابن    
، اتفقوا على أن مرس6ته أصح المراسيل ،  الثانيةالعلماء ا�ثبات الفقھاء الكبار ، من كبار 

أو سع علما منه . مات بعد التسعين ، وقد ناھز  التابعينوقال ابن المديني :  أعلم في 
        ) .2396الثمانين روى له الجماعة (التقريب : 

  : الحديثالحديثالحديثالحديثدرجة درجة درجة درجة     ----    بببب
        . عمير بن موسى أجل من ؛جدا  اBسناد ضعيف ، مرسل

  . 214/  4النھاية في غريب الحديث وا�ثر ا�ثير :  ابن )1(
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: الحارك ، وھو م9ا ب9ين الكتف9ين  والكاھلوالكاھلوالكاھلوالكاھلقال في الصحاح : 
  ؛ ق99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ال

  (1): (تميم كاھل مضر ، وعليھا المحمل ) . �النبي  

  (2): رأس كل شيء . الھامةالھامةالھامةالھامةالقاموس المحيط :  وفي

  لسان العرب : قال ذو الرمة :  وفي
عظمت ، منھا  وإن    لتي كل ھامة  الھامة الكبرى ا لنا

  أذل وأصغر

حديث أبي بكر والنسابة : أمن ھامھ9ا أم م9ن لھازمھ9ا ؟ أي  وفي
من أو ساطھا ، فشبه ا�شراف بالھام ، وھ9و جم9ع  أومن أشرافھا أنت 

(ھامة الرأس.
3

(  
الخط9ابي ف99ي  ق9ال،  ُبرُثَم9ة وُجْرُثم9ة مض9ر تمي9زت بكونھ9ا -

  غري9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ب الح9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ديث 
: «  فق9ال مض9ر ع9ن س9ئل أنه:  �ي حديث النبي ) ف 524/  1( 

 ف999ي , فرس99ان وق99يس ، العرب99ي لس999انھا وأس99د ، جوھرھ99ا كنان99ة
:  » وُجْرُثمُتھ99ا ُبْرُثمُتھ99ا وتم99يم ، الم6ح99م أص99حاب وھ99م ، ا�رض
ب9ن عم9رو ابن محمد بن ش9اذان الكران9ي : ن9ا أحم9د  عبد,أخبرناه 

: ن9ا يعل9ى ا�ش9دق ، ع9ن  الحران9يالقطراني : ن9ا ھاش9م ب9ن القاس9م 
  )4(عمه : عبد, بن جراد .

                                                 
(1)
  .4/1475الجوھري : الصحاح  
  . 1513أبادي : القاموس المحيط ص الفيروز (2)
  . 12/625منظور : لسان العرب  ابن (3)
  :رواة الحديث  رواة الحديث  رواة الحديث  رواة الحديث      - - - - أأأأ (4)

        بن عمرو القطراني :بن عمرو القطراني :بن عمرو القطراني :بن عمرو القطراني :    أحمدأحمدأحمدأحمد    ••••
ص بن عمر بن ، الثقة ، أبو بكر ، أحمد بن عمرو بن حف المعمر، المحدث ،  الشيخ

القطراني ... ذكره ابن حبان في ديوان [الثقات] توفي في شوال  البصريالنعمان، القريعي 
  ) .507- 13/506. (سير أع6م النب6ء :  ومئتينسنة خمس وتسعين 

= 
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. سئل عن مضر ، فقال : كنان9ة جوھرھ9ا ...  )1( الفائقالفائقالفائقالفائق    وفيوفيوفيوفي
ثن99ة واح99د : البر بالبرثم99ةوتم99يم ُبْرثمتھ99ا وجرثمتھ99ا . قي99ل : أراد 

:  والجرثم9ةوالم9راد ش9وكتھا وقوتھ9ا ...  البراثن ، وھ9ي المخال9ب 
  ه .الجرثومة ؛ وھي أصل الشيء ومجتمع

                                                                                                                            
        ::::    ھاشم بن القاسم الحرانيھاشم بن القاسم الحرانيھاشم بن القاسم الحرانيھاشم بن القاسم الحراني    ••••

 الحراني ، مولى قريش ، أبو محمد ، من كبار العاشرة روى له شيبةبن القاسم بن  ھاشم
بن أبي حاتم : محله الصدق . وذكره ابن حبان في كتاب  الرحمنابن ماجة . قال عبد 

: مات في جمادى اSخرة سنة ستين ومئتين وقد جاوز  عروبة[الثقات] وقال ھو وأبو 
يخضب ، كتبنا عنه قديما ، ثم عاش بعد ذلك حتى كبر وتغير  التسعين . زاد أبو عروبة : 

.                
) قال في التقريب : صدوق تغير 6539) وتھذيب الكمال (7255( التھذيب : تقريب انظر

.    =  
  
  

   ا�شدق :ا�شدق :ا�شدق :ا�شدق :    يعلىيعلىيعلىيعلى •
. كنيتة أبو الھيثم قال البخاري :  يكتب حديثه . وقال أبو  المعمر، البدوي ،  العقيلي

 قزرعة :  iيصد  . وقال ابن حبان : لقي عبد, بن جراد ، فلما كبر اجتمع عليه من 
 وأعطوه �له شبيھاً بمائتي حديث نسخة عن عبد, بن جراد ، عن النبي  فدفعواله  دين
 بحيلة به احتجاج و بحال عنه الرواية يحل ...  يدري  وھو بھا يحدث فجعل إياھا
   .  اعتبار عند للخواص إ كتابته و
 كان:  الذھبي قال. 3/142 حبان بن والمجروحين 272/  8أع6م النب6ء   سير:  انظر: 

 المتروك ذاك ا�شدق بن يعلى من سمع:  القاسم بن ھاشم ترجمة في حجر ابن وقال.  تالفا
  . ) 7255(تقريب التھذيب : الصحابة لقي أنه ادعى الذي

        بن جراد :بن جراد :بن جراد :بن جراد :    عبد,عبد,عبد,عبد,    ••••
، بن عقيل العامري العقيلي ... قال البخاري ، وابن حبان ، وابن  عامرالمنتفق بن  ابن
بن جراد له صحبة . وقال ابن مندة : عداده في أھل الطائف . وذكره  عبد,كو : ما

، وغيرھما في الصحابة . روى عنه يعلى بن ا�شدق أحد الضعفاء ...  سفيانيعقوب بن 
  ) . 37/  5(اBصابة : 

  : درجة الحديثدرجة الحديثدرجة الحديثدرجة الحديث    ----    بببب
  واه . إسناده

 1نظر النھاية في غريب الحديث وا�ثر : ، وا 84/  1: الفائق في غريب الحديث  الزمخشري  )1(
 /112  ،254 .  
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 )1(أھل النسب : الجراثيم التي تفرقت منھا العرب . وقال 

كتاب9ه  ف9ي الرامھرم9زيالرامھرم9زيالرامھرم9زيالرامھرم9زي    ق9الق9الق9الق9ال،  رح9ى الع9ربتميزت بكونھ9ا     -
) :  116(  رق999م) �(أمث999ال الح999ديث المروي999ة ع999ن النب999ي 

 اب9ن ثن9ا:  الحص9ين ب9ن عم9رو ثن9ا:  زكري9ا ب9ن موسى حدثنا
 نع9 ، مجاھ9د ع9ن ، الج9زري عب9د, ب9ن غال9ب ثن9ا:  ع6ثة

 عن9د تم9يم بن9و ذك9رت:  ق9ال ـ9 عنھم9ا , رضي ـ عباس ابن
:  � النب99ي ل99ه فق99ال ق99يس ب99ن ا�ش99عث منھ99ا فن99ال � النب99ي

 تميم9اً  إن ، فرساننا وقيساً   رحانا تميماً  فإن! أشعث يا مھ6ً «
 وھ9م ، عاداھا من عداوة يضيرھا و تغل  صماء صخرة
 ال9دجال قتل9ة موھ9 ، ا�ق9دام ثب9ت ا�ح69م رجح ، الھام عظام

   (2)» . الزمان آخر في الدين وأنصار
                                                 

  . 14عبد البر : ا�نباه على قبائل الرواة ص ابن  (1)
  ::::        الحديثالحديثالحديثالحديث    رواةرواةرواةرواة    - - - -     أأأأ (2)

        بن زكريا : بن زكريا : بن زكريا : بن زكريا :     موسىموسىموسىموسى    ••••
قطني ، وحكى الحاكم عن الدار قطني أنه متروك (ميزان اعتدال  الدار، تكلم فيه  التستري

4  /205.  (  
        بن الحصين :بن الحصين :بن الحصين :بن الحصين :    عمروعمروعمروعمرو    ••••

أبي حاتم : سمع منه أبي وقال : تركت الرواية عنه ، ولم يحدثنا  ابنالعقيلي ، قال  البصري
ذاھب الحديث ليس بشيء أخرج أول شيء أحاديث مشبھة حسانا ثم أخرج  ھوبحديثه وقال : 

موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا عنه فتركنا حديثه . قال عبدالرحمن :  أحاديثبعد بن ع6ثة 
عنه عند ما امتنع من التحديث عنه فقال : ليس ھو في موضع يحدث عنه  زرعة وسئل أبو
  . وقال الدار قطني : متروك .  الحديثھو واھي 

  ) .390والضعفاء والمتروكين ( 6/229 والتعديل: الجرح  انظر
        ع6ثةع6ثةع6ثةع6ثة :  :  :  :     ابنابنابنابن    ••••

، القاضي ،  ع6ثة العقيلي ، بالتصغير ، الجزري ، أبو اليسير الحراني بنبن عبد ,  محمد
الجن) من السابعة ، مات سنة ثمان وستين ، روى له أبو داود والنسائي وابن  قاضي(يقال له 

 وماجة . قال يحيى بن معين : ثقة . وقال أبو زرعة : صالح . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه 
بھذا  البخاري يحتج به . وقال البخاري في حديثه نظر . وقال أبو الفتح ا�زدي : لسنا نقنع من

ع6ثة وأحسبه  ابن، حديثه يدل على كذبه . قال الخطيب : قد أفرط ا�زدي في الميل على 
، والعلة في تلك  �جلھاوقعت له روايات لعمرو بن الحصين ، عن ابن ع6ثة فنسبه إلى الكذب 

= 
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) : ح9دثنا أب9ي : ثن9ا ح9وترة 112شاھد رواه الرامھرم9زي ( وله
يزي99د، ع99ن  ب99ن: ثن99ا أب99و م99دين : ثن99ا حم99اد  أش99رس  اب99نھ99و 

 س99ادة ق99ريش: «  �الوض99ين ب99ن مس99لم  ق99ال : ق99ال رس99ول , 
   وتم9999999999999999999يم ، فرس9999999999999999999انھا وق9999999999999999999يس ، الع9999999999999999999رب

  (1)» .  رحاھا
تاريخ99ه  ف99ياب99ن عس99اكر  ق99ال، أرك99ان الع99رب ي99زت بأنھ99ا تم   -

) : أنبأن99ا أب99و ط99اھر ب99ن الحن99ائي ، وح99دثنا أب99و 390/  57(
البرك99ات الخض99ر ب99ن ش99بل الفقي99ه عن99ه : أن99ا أب99ي أب99و القاس99م 

 ب9ن: ن9ا إب9راھيم  حن9ائي : أن9ا عب9دالوھاب الك6ب9ي ـ إج9ازة ـال

                                                                                                                            
بالثقة وصفه يحيى بن معين  فقدمن جھة عمرو بن الحصين فإنه كان كذابا ، وأما ابن ع6ثة 

محمد بن سعد : كان ثقة إن  وقالولم أحفظ �حد من ا�ئمة فيه خ6ف ما وصفه به يحيى . 
أنه  بأس به . وقال الدار قطني :  وأرجوشاء , . وقال أبو أحمد بن عدي : حسن الحديث 

ابن حبان : كان ممن يروي   . وقال متروكانعمرو بن الحصين ، وابن ع6ثة جميعا 
 يحل ذكره في الكتب إ على جھة  ا�ثباتعن الثقات ، ويأتي بالمعض6ت عن  الموضوعات

  =          .  التعجبالقدح فيه و كتابة حديثه إ على جھة 
قال  2/279) والمجروحين بن حبان 5366) وتھذيب الكمال (6040: التقريب ( انظر= 

  ابن حجر : صدوق يخطيء .   
        بن عبد, الجزري :بن عبد, الجزري :بن عبد, الجزري :بن عبد, الجزري :    غالبغالبغالبغالب    ••••

الجزري ، قال يحيى بن معين : ليس بثقة . وقال الدار قطني وأبو  العقيليبن عبيد ,  لبغا
وابن سعد والساجي وابن الجارود  المديني. وضعفه ابن  وكوالعجلي  : متر والنسائيحاتم 

منكرة المتن . انظر : لسان الميزان  أحاديثوابن شاھين وغيرھم ، وقال ابن عدي : له 
)6474. (  

        ::::    ھدھدھدھدمجامجامجامجا    ••••
، أبو الحجاج المخزومي موھم ، المكي ثقة إمام في ابن جبر ، بفتح الجيم وسكون الموحدة 

ومائة ، وله  –أو إثنتين أو ث6ث أو أربع  –، مات سنة إحدى التفسير وفي العلم ، من الثالثة 
  ) .6481(التقريب : . روى له الجماعة ث6ث وثمانون 

        ::::    الحديثالحديثالحديثالحديث    درجةدرجةدرجةدرجة    ----    بببب
  . لباط   إسناده

(1)
  ::::    الحديثالحديثالحديثالحديث    درجةدرجةدرجةدرجة    ----أأأأ 

              . أعرفه لم من إسناده في
  =  
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تھل ب9ن داود عبدالرحمن ابن مروان : نا أبو ھبي9رة : ن9ا المس9
ان ب99ن عق99ال ، اب99ن مكلب99ة ، ع99ن عثم99 عبدالس699مالتميم99ي : ن99ا 

ق99ال : ق99ال  �ع99ن أب99ي ذر الغف99اري ،  ع99ن اب99ن أب99ي مليك99ة
  رس999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ول , 

  )1(» . تميم وأركانھا العرب، سادة قريش: «  �
                                                 

                                                                                                  رواة الحديث :رواة الحديث :رواة الحديث :رواة الحديث :    ––––    أأأأ (1)
        طاھر بن الحّنائي :طاھر بن الحّنائي :طاھر بن الحّنائي :طاھر بن الحّنائي :    أبوأبوأبوأبو    ••••

براھيم الحنائي الدمشقي ، من بن الحسين بن محمد بن إ محمدالجليل الثقة ، أبو طاھر  الشيخ
وصدق ... مات في ثالث جمادى اSخرة سنة عشر وخمس مئة  وسنةٍ أھل بيت حديٍث وعدالٍة ، 

  )  .437-436/  19النب6ء  أع6م، وله سبع وسبعون سنة (سير 
        البركات الخضر بن شبل :البركات الخضر بن شبل :البركات الخضر بن شبل :البركات الخضر بن شبل :    أبوأبوأبوأبو    ••••

ن عساكر : كان شديد بن أبي طاھر الحارثي قال اب البركاتالحسين بن عبد الواحد أبو  ابن
ً الفتوى ، واسع المحفوظ ،   16في روايته ، نزه النفس ذا مروءة ... (تاريخ مدينة دمشق :  ثبتا

 /436. (        
        القاسم الحنائي :القاسم الحنائي :القاسم الحنائي :القاسم الحنائي :    أبوأبوأبوأبو    ••••

، الحسين بن محمد بن إبراھيم بن الحسين الدمشقي ، الحنائي  القاسمالعالم ، العدل ، أبو  الشيخ
قال النسيب : سألت الشيخ الثقة ، الدين الفاضل ، أبا القاسم ...  في وقته . البلد... وكان محدث 

تسع  سنةوكان ثقة ... قال الكتاني : توفي في جمادى ا�ولى  ابن ماكو : كتبت عنه  وقال
        ) .131ــ  130/  18وخمسين وأربع مئة (سير أع6م النب6ء : 

        الك6بي :الك6بي :الك6بي :الك6بي :    عبدالوھابعبدالوھابعبدالوھابعبدالوھاب    ••••
موسى الك6بي  بنين ، عبد الوھاب بن الحسن بن الوليد الصادق المعمر ، أبو الحس المحدث 

قاله عبد العزيز  سنةالدمشقي ، مات في ربيع ا�ول سنة ست وتسعين وث6ث مئة ، وله تسعون 
        ) .557/  16:  النب6ءً◌(سير أع6م  مأمونا تاني ، وقال : كان ثقة ، نبي6ً الك

        بن عبدالرحمن بن مروان :بن عبدالرحمن بن مروان :بن عبدالرحمن بن مروان :بن عبدالرحمن بن مروان :    إبراھيمإبراھيمإبراھيمإبراھيم    ••••
إسحاق إبراھيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك القرشي ا�موي  أبوالثقة الرحال ،  الحافظ اBمام

سنة تسع عشرة وث6ث مائة . وقد قارب التسعين (سير أع6م  رجبالدمشقي ... مات في 
        ) .62/  15النب6ء : 

        ھبيرة :ھبيرة :ھبيرة :ھبيرة :    أبوأبوأبوأبو    ••••
ادية عشرة ، مات أبو ھبيرة الدمشقي ، الق6نسي ، من الح ،بن الوليد بن ھبيرة الھاشمي  محمد

داود ، قال ابن أبي حاتم : ھو صدوق . وقال مسلمة :  بأس به  أبوسنة ست وثمانين روى له 
  أحاديثه مستقيمة .

                                        قال ابن حجر : صدوق . 505/  9 التھذيب) وتھذيب 6376: تقريب التھذيب ( انظر
                ====        
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تمي99زت بعروبتھ99ا ا�ص99يلة ، واس99تيطانھا الجزي99رة العربي99ة      -
الشمالي الشرقي الربع ذات الخصائص في اBس6م فموطنھا 

ا�صفھاني في كتاب9ه (ب69د الع9رب)  ويذكرللجزيرة العربية 
بش99يء م99ن التفص99يل ، إذ يق99ول : وعظ99م ب699د  تم99يمم99واطن 

وال999دو ،  والص999مان  ،تم99يم : الوش999م ، وال999دھناء ، والج99واد 
      والس9999يدان ، والھ9999اه ، وغ9999ر ، ويب9999رين ، وفل9999ج ، وفل9999يج 

ميم تحل أوسع رقعة ف9ي الجزي9رة قبيلة ت وكانت )1(والحزن .

                                                                                                                            
        بن داود التميمي :بن داود التميمي :بن داود التميمي :بن داود التميمي :    المستھلالمستھلالمستھلالمستھل    ••••

  ) . 390/  57ه جرحاً و تعدي6ً (تاريخ مدينة دمشق : في يذكرابن عساكر ولم  ذكره
        بن مكلبة :بن مكلبة :بن مكلبة :بن مكلبة :    عبدالس6معبدالس6معبدالس6معبدالس6م    ••••

الشيخ ا�لباني أنه لم يجد من ذكره (سلسلة ا�حاديث الضعيفة :  ذكرالبيروتي ،  الثعلبي
1215( .                  

كر أربعة وذ 36/221تاريخ مدينة دمشق  فيمقيده ـ عفا , عنه ـ : ذكره ابن عساكر  قال =
و تعدي6ً . وذكره ابن أبي حاتم في  جرحاً رووا عنه غير المستھل بن داود ولم يذكر فيه 

و تعدي6ً إ قول مروان بن محمد : أعلم الناس  جرحاً ولم يذكر فيه  7/47الجرح والتعديل 
س6م بن أنفس : وذكر ا�ول والثاني قال : والثالث : عبدال عشرةبا�وزاعي وبحديثه وفتياه 

  مكلبة .
        بن عقال :بن عقال :بن عقال :بن عقال :    عثمانعثمانعثمانعثمان    ••••

  ) أنه لم يجد من ذكره .1215(سلسلة ا�حاديث الضعيفة :  ا�لبانيأجده ، وذكر الشيخ  لم
        أبي مليكة : أبي مليكة : أبي مليكة : أبي مليكة :     ابنابنابنابن    ••••

عبد, بن أبي مليكة ، بالتصغير ، ابن عبد , بن جدعان ، يقال اسم أبي  بنبن عبيد,  عبد,
 سنةأدرك ث6ثين من الصحابة ، ثقة فقيه ، من الثالثة ، مات  مليكة : زھير التيمي ، المدني ،
        . )3454:  التقريب(سبع عشرة ، روى له الجماعة 

        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ----    بببب
   . ضعيف إسناده
الصغير بعزوه بن عساكر وھذا معلم بالضعف وسكت عنه   الجامعالسيوطي في  اكتفى

  الفيضفي  المناوي
(ضعيف الجامع الصغير:  الشيخ ا�لباني : موضوع الوق  160/  2والتيسير  401/  4

 واستظھر) : باطل ... إسناد مظلم . 1215) . وقال في (سلسلة ا�حاديث الضعيفة :  3909
        أن يكون المستھل ھو آفة الحديث فإنه تميمي .

  . 32: لغة تميم ص ضاحي (1)

 = 
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التميمي9ون م9ع غي9رھم الع9راق  وس9كن )1( اBس6م .عند ظھور 
وغرب9اً  ش9رقاً  اوالشام وخراسان وغيرھا والمھم أن لھم انتش9ار

 جنوباً وشماً في الجزيرة وخارجھا .

تميزت بإنجاب العلم9اء الع9املين وا�ئم9ة المص9لحين ، ومم9ا     -
 في كتابه (الم9دخل) ، قول9ه  رقمه قلم الشيخ بكر أبو زيد :
قبائ99ل الع99رب ف9ي قل99ب نج99د ، كث99ر أع9رف قبيل99ة حاض99رة م9ن 

  (2 ).بني تميم بني تميم بني تميم بني تميم     قبيلةقبيلةقبيلةقبيلة، مثل  العلماءمنھا 

دغفل النس9ابة  قالتميزت بالحلم ، والحلم خصلة يحبھا , .     -
ھ9م أع9ز الع9رب  ك9انواحين سأله عن تميم قال :  �لمعاوية 

 . ھا حريماً وأحلمھا حليماً قديماً وأكثرھا عظيماً وأمنع

    تميزت بالحكمة     - tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ    || ||NNNN ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ    ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$####    ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù    uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&&    #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz    #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222    33 33    
 : أوتيت تميم الحكمة . �]  قال معاوية 269[البقرة :  〉〉〉〉

ق99ال ف99ي اللس99ان:الحكمة عب99ارة ع99ن معرف99ة أفض99ل ا�ش99ياء 
 )3(بأفضل العلوم.

ج99روة بن99ت م99رة أن99ه س99أل  �معاوي99ة تمي99زت بم99ا ج99اء ع99ن     -
من ربات الفصاحة والب6غة عن قومھا بن9ي  وكانتالتميمية 

بلداً وأبعدھم أم9داً  وأوسعھمتميم فقالت: ھم أكثر الناس عدداً 
.. ھ999م ال999ذھب ا�حم999ر والحس999ب ا�فخ999ر . فق999ال معاوي999ة : 

 . صدقت

                                                 
  .   67/ 1الجاسر : جمھرة أنساب ا�سر المتحضرة في نجد  )1(

  . 1/552بن حنبل  أحمدل إلى فقه اBمام صالمدخل المفبكر أبو زيد :  (2)
  .12/140ور : لسان العرب ابن منظ (3)
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رحى م9ن أرح9اء الع9رب الس9ت ؛ لفض9ل قوتھ9ا  تميزت بأنھا    -
ح9دى جم9اجم الع9رب التس9ع . إ وھيوعددھا وسعة حماھا ، 

أن  ف9اعلم ـ وفق9ك , ـ: «  )1(يق9ول ص9احب عجال9ة المبت9دي
 م9نفي العرب أرحاء وجماجم وشعوباً وقبائل . أما ا�رحاء 

الع999رب فس999ت ، والجم999اجم تس999ع ، وس999ائر الع999رب قبائ999ل 
وذك99ر تميم99اً ف99ي » . وعم99ائر، ليس99ت بأرح99اء و جم99اجم 

 ا�رحاء والجماجم .

أطلق عل9يھم وعل9ى بك9ر ب9ن وائ9ل بطونھا وقد  تميزت بكثرة    -
  :ذي الرمة موضح في قول  بطونھم وأشھر )2(الجفان

تم99999يم                بن99999يالناس99999بون  يع99999د
أربع9999ة كب9999ارا              ع9999زال بي9999وت  ب

 ب
           لھ999ا وعم999راالرب999اب  يع999دون

             لة الخي999اراـث999م حنظ999 داـسع999و  ب
 ب

(مختص999ر الزوائ999د :  الب999زارالب999زارالب999زارالب999زار    ق999الق999الق999الق999الالمھاب999ة تمي999زت بكثرتھ999ا      -
) 314) ومن طريقه العراقي في محج9ة الق9رب (ص2049

ب99ن نج99يح  العب99اس: ح99دثنا محم99د ب99ن عيس99ى التميم99ي : ثن99ا 
الدمش99قي : ثن99ا بك99ر ب99ن عب99دالعزيز ب99ن أخ99ي إس99ماعيل ب99ن 

، ع99ن س99ليمان ب99ن أب99ي كريم99ة ، ع99ن  المھ99اجرعبي99د, ب99ن 
ال : س999معت أب999ا ال999درداء أو أب999ي ال999درداء ق999 م999ولى )3(حي999ان

ق9ال : أتي9ت النب9ي  �حدثتني أم الدرداء ، ع9ن أب9ي ال9درداء 
 ، بي999نھم فيم999ا يتف999اخرون الع999رب م999ن جماع999ة فوج999دت �

 ال9درداء أب9ا ي9ا ھ9ذا م9ا: «  فق9ال � , رس9ول عل9ى فدخلت
 فيم99ا تف99اخر الع9رب ھ99ذه , رس9ول ي99ا:  فقل9ت ؟ أس99مع ال9ذي

                                                 
  .  5المبتدي / �بي بكر محمد الحازمي : ص عجالة )1(

  . 487وجمھرة أنساب العرب : ص1030ـ  1029: القاموس المحيط :  انظر (2)
  كما ھنا ( حيان ) .ابن عساكر ( جّبار ) وفي اSخر  سند )3(
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 فف9اخر فاخرت إذا الدرداء أبا يا : � , رسول فقال ، بينھا
  (1). الحديث  ... بتميم فكاثر كاثرت وإذا بقريش

                                                 
  الحديث :الحديث :الحديث :الحديث :    رواةرواةرواةرواة    - - - - أأأأ     )1(

 3/311 الزخارأقف على ترجمته ، وھكذا قال محقق البحر  لم ::::بن عيسى التميميبن عيسى التميميبن عيسى التميميبن عيسى التميمي    محمدمحمدمحمدمحمد •
  .)1103حديث رقم (

  بن نجيح الدمشقي :بن نجيح الدمشقي :بن نجيح الدمشقي :بن نجيح الدمشقي :    العباسالعباسالعباسالعباس •
: عباس بن  211/  6بأس . وفي كتاب الجرح والتعديل بن أبي حاتم  بهالبزار : ليس  قال

بن نجيح الدمشقي روى عن بكر بن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد ا لوليداعبد الرحمن بن 
  بدمشق وروى عنه  قال عبد الرحمن : سئل أبي عنه فقال : صدوق . أبي, سمع منه 

   بن عبدالعزيز :بن عبدالعزيز :بن عبدالعزيز :بن عبدالعزيز :    بكربكربكربكر •
بالنقل ، وإن كان معروفاً بالنسب . وفي كتاب الجرح والتعديل بن أبي  بالمعروفالبزار : ليس  قال

بن  الغفار: بكر بن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد , روى عن عمه عبد  390- 2/389 حاتم
بن يحيى بن  الرحمنإسماعيل بن عبيد , وسليمان بن أبي بكر بن أبي كريمة ، روى عنه عبد 

جيح الرحمن بن الوليد بن ن عبدإسماعيل بن عبيد , بن أبي المھاجر المخزومي الدمشقي وعباس بن 
العين لكن تبقى جھالة الحال ، مستور. ولم  جھالةالدمشقي . قال مقيده ـ عفا , عنه ـ : يعني ارتفعت 

   ) 382/  10. وكذا ابن عساكر(تاريخ مدينة دمشق  تعدي6ً يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً و
                  بن أبي كريمة :بن أبي كريمة :بن أبي كريمة :بن أبي كريمة :    سليمانسليمانسليمانسليمان •

) . وقال ابن عدي : عامة أحاديثه 138/  4ل الحديث(الجرح والتعدي ضعيفأبو حاتم :  قال
) . وقال العقيلي : يحدث بمناكير و يتابع على كثير من 263/  3الضعفاء  فيمناكير(الكامل 

  .) 138/  2 الكبيرحديثه(الضعفاء 
                                                                                                                     

=  
  ::::    حيانحيانحيانحيان    ••••

 2389رقم   اعتدالالذھبي : حيان ، عن موته أم الدرداء ،  يدرى من ھو . (ميزان  قال
  )  . 450/  2)  . ووافقه ابن حجر(لسان الميزان 

        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ----    بببب

        ....لضعف بعض رجاله وجھالة آخرين     ؛؛؛؛    ضعيفضعيفضعيفضعيف    إسنادهإسنادهإسنادهإسناده

:  الدمشقي نجيح بن والعباس ، الوجه بھذا إ اللفظ بھذا مرفوعاً  يروى نعلم :  البزارالبزارالبزارالبزار    قالقالقالقال
 وكذلك ، بالنسب معروفاً  كان وإن ، بالنقل بالمعروف ليس عبدالعزيز بن وبكر ، بأس به ليس

  . علته وبينا فأخرجناه ، الوجه ھذا من إ نحفظه لم.  كريمة أبي بن سليمان

 ، كريمة أبي بن سليمان:  وفيه ، البزار اهرو) :  16544(  الزوائد مجمع في الھيثميالھيثميالھيثميالھيثمي    وقالوقالوقالوقال    
  .  ضعيف وھو
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/  3(  المس99ندوي99دل عل99ى كث99رتھم أيض99ا م99ا رواه أحم99د ف99ي 
 ع99ن  ، خال99د ثن99ا:  ق99ال إب99راھيم ب99ن إس99ماعيل ثن99ا) :  469-470

 فق99ال بايلي99اء رابعھ99م أن99ا رھ99ط إل99ى جلس99ت:  ق99ال ش99قيق ب99ن عب99د,
  :  يق999999999999999999ول � , رس999999999999999999ول س999999999999999999معت:  أح999999999999999999دھم

 قلن9ا ،»  تميم بني من أكثر أمتي من رجل بشفاعة الجنة ليدخلن« 
:  ق9ال ، س9معته أنت:  قلت»  سواي: «  قال , رسول يا سواك: 

   (1). الجدعاء أبي ابن: قالوا ؟ ھذا من:  قلت قام فلما.  نعم

                                                                                                                            

  . بالضعف ذكر وقد..  سليمان وكذا:  قوله بعد)  2049(  البزار مسند زوائد    مختصرمختصرمختصرمختصر    وفيوفيوفيوفي

        ....    ا�رب مبلغ 56 ص    الھيتميالھيتميالھيتميالھيتمي    وضعفهوضعفهوضعفهوضعفه    
مروان ، عن  : غريب جداً ، رواه إبراھيم بن عبدالرحمن بن 272/  26ابن عساكر  وقال

عن العباس بن عبدالرحمن فقال : عن حيان مولى أم الدرداء ، عن أم  ،عن عتيقعبدالس6م ، 
  الدرداء أو قال : عن حيان مولى أم الدرداء ، عن أبي الدرداء شك عباس .  أبيالدرداء ، عن 

        تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :    ----    جججج
أيوب ) : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن 1542(الروض البسام :  الفوائدتمام في  رواه

: نا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبدالصمد : نا أبو الحارث العباس بن  القاضيبن حذلم 
: نا   ,بن الوليد بن نجيح القرشي : نا بكر بن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد  عبدالرحمن

 : سمعت أبا قالت   ،عن أم الدرداء  سليمان بن أبي كريمة ، عن حيان مولى أم الدرداء ،
بن ا) : أخبرنا أبو عبد, محمد بن إبراھيم  1543(  ورواه. وذكره الدرداء وھو يقول 

: نا أبو عبدالملك أحمد بن إبراھيم القرشي : نا أبو الحارث  قالواعبدالرحمن ، وغيره ، 
  بن نجيح به . إ أنه قال : عن أم الدرداء قالت : خرج أبو الدرداء .ا عبدالرحمنالعباس بن 

 بن محمد أبو أخبرنا:   272/  26 دمشق مدينة تاريخ في عساكر ابن رواه تمام طريق ومن
 أيوب بن سليمان بن أحمد الحسن أبو أنا:  محمد بن تمام أنا:  الصوفي العزيز عبد نا:  حمزة

  . به القاضي حذلم بن
عبدالعزيز  : حدثنا السلمي: أخبرنا أبو محمد   382/  10مدينة دمشق  تاريخأيضاً في  ورواه

محمد بن إبراھيم بن عبدالرحمن وغيره به  عبد,التميمي : أخبرنا تمام بن محمد : أخبرنا أبو 
 .  

(1)
  رواة الحديث :رواة الحديث :رواة الحديث :رواة الحديث :    ----أأأأ 

بابن علية ،  المعروفمقسم ا�سدي موھم ، أبو بشر البصري ،  بنبن إبراھيم : بن إبراھيم : بن إبراھيم : بن إبراھيم :     إسماعيلإسماعيلإسماعيلإسماعيل •
.[روى له الجماعة]  وثمانينابن ث6ث ثقة حافظ ، من الثامنة ، مات سنة ث6ث وتسعين ، وھو 

  ) .416(التقريب : 
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 ع99ن س99أله ح99ين لزي99اد النس99ابة دغف99ل ق99ال.  ع99ددھم لكث99رةو 
  : جرير قول المعنى ھذا إلى ويوحي.  )1(بتميم كاثر : العرب

تم99يم              بن99وغض99بت علي99ك  إذا
             غض99اباالن99اس كلھ99م  رأي99ت  ب

 ب
  آخر : وقال

 الجب99999الم99999ن وزن  وأثق99999ل( بن999و س999عد ) عل999ى ع999دد  يزي999د
                                                                                                                            

يرسل ، من الخامسة ، وقد أشار  ثقةمھران ، أبو المنازل ... البصري ، الحذاء ... وھو  بن ::::    خالدخالدخالدخالد •
وعاب عليه بعضھم دخوله في عمل السلطان  ،حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام 

  ) .1680 [روى له الجماعة] (التقريب :
، مات سنة ثمان  الثالثة، بالضم ، بصري ، ثقة فيه نصب ، من  العقيلي , بن شقيق :, بن شقيق :, بن شقيق :, بن شقيق :    عبدعبدعبدعبد •

  ) . 3385ومائة [البخاري في ا�دب المفرد ومسلم وا�ربعة] (التقريب : 

        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ----    بببب

        . . . .     صحيحصحيحصحيحصحيح    إسنادهإسنادهإسنادهإسناده

(وانظر  الذھبي وافقهو  71/  1  الحاكم وصححه.  غريب صحيح حسن حديث ھذا:  الترمذي قال  - - - - 
:  ا�لباني الشيخ وقال.  ) 2981علوم الدين : رقم  إحياءالمستخرج من الكتب ، تخريج أحاديث 

  ) . 5601:  المشكاة( صحيح سنده
        تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :    ----    جججج

 وابن)  2438(  الترمذيعدد كثير ، ومن طريق الحذاء رواه  الحذاءابن علية عن  تابع
 مسانيدھم في)  571(  شيبة أبي وابن) 1283( الطيالسي داود وأبو) 4316( ماجة

 في عاصم أبي وابن  26/  5  الكبير التاريخ في والبخاري)  2811(  السنن في والدارمي
:  اBحسان( حبان وابن ) 313ص(  التوحيد كتابه في خزيمة وابن) 222( والمثاني اSحاد

 = =والضياء  6/378  الدئل في والبيھقي 71 ، 70/  1 المستدرك في والحاكم) 7376
 تھذيب في والمزي  197/  3  الغابة أسد في ا�ثير وابن 140 – 139/  9 المختارة في

 المھرة الخيرة إتحاف في البوصيري الحديث وعزا)  3198(                الكمال
  . الموصلي يعلى وأبي لمسدد) 10130(

 عبدالس6م بن محمد ثنا:  العنبري محمد بن يحيى زكريا أبو حدثنا:   408/  3  الحاكم وقال
:  الثقفي قال آخره وفي.  به الحذاء خالد ثنا:  الثقفي عبدالوھاب ثنا:  إبراھيم بنا إسحاق ثنا: 

 يخرجاه ولم اBسناد صحيح:  الحاكم قال.  القرني أويس إنه:  يقول الحسن سمعت:  ھشام قال
  . الذھبي وصححه. 

) وأبي ھريرة (الميزان : 5/26والخطيب في تاريخه  305-304ة بن ا�سقع (الحلية :الباب عن واثل وفي
  )  . 4662:  -مسدد -(المطالب العالية  ق6بة) وأبي 1/181

  .  283/  3عبد ربه : العقد الفريد  ابن )1(
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 بحلومھا              بالحصى             
  آخر : وقال

غض999ا                 الب تب999اليتميم999اً   إن
ا�رض9ا              الم9الئونأجل أنا  من  ب

 ب
  بني تميم : ةآخر مبينا كثر وقال

عن9999د  إتطل9999ع الش9999مس  م9999ا
 بأولنا             

 9999 و iتغي آخرن9999ا                عن9999دب إ
 ب

  وقال آخر :
ل ا�جناس أو        بوھم   ـأبى الناس وا�ق6م أن يحس qإذا ُحص

  ب الرمليحس
  تواترت ا�بيات الشعرية على ھذا المعنى . وقد
بن خاقان ، في خطبته تميم مؤمل  ذكر (1)البيان والتبيين وفي

الق9ديم ـ والع9ز  يعن9يفق9ال : إن تميم9ا لھ9ا الش9رف الع9ود ـ  ،بن م9ر
ا�قع9س ـ يعن9ي الثاب9ت المني9ع ـ والع9دد الھيض9ل ـ يعن9ي الكثي9ر ـ 

  الذروة والسنام . وقد قال الشاعر : في الجاھلية القدام ، و وھي
تعرف رقاب بني  ألمله وأنكر بعض شأني            فقلت

  تميم
: وج99دنا القبائ99ل العظ99ام م99ن ع99دنان ث6ث99اً ؛  اب99ن ح99زماب99ن ح99زماب99ن ح99زماب99ن ح99زم    وق99الوق99الوق99الوق99ال

. وقال  )2(مر ، وعامر بن صعصعة ، وبكر بن وائل بنتميم  وھم:
  . )3(عن بني تميم : ھم قاعدة من أكبر قواعد العرب

اب9ن حبي9ب ف9ي تاريخ9ه [بإس9ناده]عن اب9ن  اهروزت بم9ا تمي -
م9ات ع9دنان وأب9وه وابن9ه مع9د  «ق9ال :  , عنھما ـ رضي ـعباس 

                                                 
  . 119- 1/118: البيان والتبيين  الجاحظ (1)
  . 488صحزم : جمھرة أنساب العرب   ابن )2(
  .  207السابق : ص المرجع )3(
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  مل9ةوربيعة ومضر وقيس وتم9يم وأس9د وض9بة عل9ى اBس69م عل9ى 
  . )2(»تذكروھم إ بما يذكر به المسلمون  ف6 )1(إبراھيم

رض9ي , اب9ن عب9اس ـ : روي ع9ن  )3(اب9ن عب9د الب9ر وق9ال 
ب9ن أد ،  وض9بة: مات تميم بن مر ، وأسد بن خزيمة ، عنھما ـ قال

عل99ى اBس699م ، ف699 ت99ذكروھم إ بم99ا ي99ذكر ب99ه المس99لمون . ذك99ره 
، عن القاضي المحاملي  عن عبد , ب9ن ش9بيب ، ق9ال  قطنيالدار 

: حدثني أب9ي ، ع9ن عب9د المل9ك ب9ن  قال: حدثنا إبراھيم بن يحيى ، 
  4)(.ـ عنھما، عن أبيه ، عن ابن عباس ـ رضي , عبد العزيز 

                                                 
  .  529/  6حجر : فتح الباري   ابن )1(
بلفظ إسناده  وجود)  377ــ  376ص: التوضيح ( قصص ا�نبياء ومناقب القبائل :   الملقنابن  )2(

  .  291/  1والرشاد  ىفي سبل الھد الصالحينحوه 
  . 57عبد البر : ا�نباه على قبائل الرواة ص ابن )3(
   ة الحديث :ة الحديث :ة الحديث :ة الحديث :رواروارواروا    ----أأأأ )4(

عبد , الحسين بن  أبواBمام الع6مة المحدث الثقة ، مسند الوقت  ھوالمحاملي : المحاملي : المحاملي : المحاملي :     القاضيالقاضيالقاضيالقاضي    ••••
خمس وث6ثين ومئتين  سنةإسماعيل بن محمد ... المحاملي ، مصنف السنن ، مولده في أول 

نة ثاني عشر ربيع اSخر س في... قال أبو بكر الخطيب : كان فاض6 دينا ... أملى مجلسا 
        ) .261-15/258: فمات بعد أحد عشر يوما . (السير ث6ثين وث6ث مئة ثم مرض ،

أبو أحمد الحاكم :  قالسعيد الربعي ، أخباري ع6مة ، لكنه واه .  أبو, بن شبيب : , بن شبيب : , بن شبيب : , بن شبيب :     عبدعبدعبدعبد    ••••
ذاھب الحديث ... قال ابن حبان : يقلب ا�خبار ويسرقھا . قلت : آخر من حدث عنه 

        ) .439- 2/438لھزاني . (الميزان : المحاملي ، وأبو روق ا
: ضعيف . وذكره  حاتممحمد بن عباد بن ھاني الشجري ، قال أبو  بنبن يحيى : بن يحيى : بن يحيى : بن يحيى :     إبراھيمإبراھيمإبراھيمإبراھيم    ••••

 وقال    )231-2/230ابن حبان في كتاب (الثقات) روى له الترمذي . (تھذيب الكمال : 
        ) .1/74الذھبي : ضعفه ابن أبي حاتم ، ومشاه غيره . (الميزان : 

حبان في كتاب  ابنبن محمد الشجري ، قال أبو حاتم ضعيف الحديث . وذكره  حيىي: : : :     أبوهأبوهأبوهأبوه    ••••
: ضعيف  الذھبي) قال 522-31/521(الثقات) روى له الترمذي . (تھذيب الكمال : 

        ) .3/267(الكاشف : 
وكان يدلس  ،جريج ا�موي موھم المكي ، ثقة فقيه فاضل  بنالملك بن عبد العزيز : الملك بن عبد العزيز : الملك بن عبد العزيز : الملك بن عبد العزيز :     عبدعبدعبدعبد    ••••

جاوز المائة  وقيللسادسة ، مات سنة خمسين أو بعدھا ، وقد جاوز السبعين ، ويرسل ، من ا
        ) .4193(التقريب :  ولم يثبت روى له الجماعة

 يتابع في حديثه  البخاريالعزيز بن جريج القرشي ، موھم ، المكي ... قال  عبد: : : :     أبوهأبوهأبوهأبوه    •••• :
) 118- 18/117يب الكمال : . وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) ... روى له ا�ربعة (تھذ
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 الثالث

/  7أب999ي ش999يبة ( اب999ن مص999نف، فف999ي  تمي999زت بالش999جاعة  -
) : 1157) ومن طريقه ابن أبي عاصم في اSحاد والمثاني (562
ھاشم بن القاس9م ، ق9ال : ثن9ا ش9عبة ، ع9ن خال9د الح9ذاء ، ع9ن  حدثنا

( بحع9ا عش9ركتب إل9ى عم9ر ف9ي ثماني9ة  موسىابن سيرين ؛ أن أبا 
، فكتب إليه عمر أن ضعھا في أشجع حي من العرب  فأصابھا )1()

   )2(من بني تميم . حي، قال : فوضعھا في بني رباح 

                                                                                                                            
                                                ) .4087قال ابن حجر : لين (التقريب : 

                        ====        
        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ----    بببب=   =   =   =   

  من أجل عبد , بن شبيب ، وللك6م فيمن بعده . واه إسناده
  ابن أبي عاصم ( بخفاف أصابھا ) .  عند )1(
  ::::    الحديثالحديثالحديثالحديثرواة رواة رواة رواة     ––––    أأأأ )2(

   بن القاسم :بن القاسم :بن القاسم :بن القاسم :    ھاشمھاشمھاشمھاشم •
البغدادي ، أبو النضر ، مشھور بكنيته ، ولقبه قيصر ، ثقة ثبت ، ،  موھممسلم الليثي  ابن

، مات سنة سبع ومائتين ، وله ث6ث وسبعون ، روى له الجماعة . (التقريب :  التاسعةمن 
7305 (  

  ::::    شعبةشعبةشعبةشعبة •
العتكي موھم ، أبو بسطام الواسطي ثم البصري ، ثقة حافظ متقن كان  الوردالحجاج بن  ابن

أمير المؤمنين في الحديث ، وھو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب  : ھو يقولالثوري 
، وكان عابدا ، من السابعة ، مات سنة ستين ، روى له الجماعة (التقريب :  السنةعن 

2790. (  
   الحذاء :الحذاء :الحذاء :الحذاء :    خالدخالدخالدخالد •

المنازل البصري ، الحذاء ، من الخامسة ، روى له الجماعة ، قال  أبوبن مھران ،  خالد
Bالثقة ... وثقه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين وجماعة . وحديثه في  الحافظمام الذھبي : ا
أبو حاتم : يكتب حديثه و يحتج به . وقال عباد بن عباد : أراد شعبة أن  قالالصحاح . 

  . وقال النسائي : ثقة .سك ، قال فيه أحمد بن حنبل : ثبتالحذاء ... فأم خالديضع من 
  .192ــ  191/  6) وسير أع6م النب6ء  1690التقريب (:  انظر

  سيرين : سيرين : سيرين : سيرين :     ابنابنابنابن •
كان محمد بن سيرين ا�نصاري ، أبو بكر ابن ابي عمرة البصري ، ثقة ثبت عابد كبير القدر 

 يرى الرواية بالمعنى ، من الثالثة مات سنة عشرين ومائة روى له الجماعة (التقريب : 
5947(.              =    

        ::::    درجة الحديثدرجة الحديثدرجة الحديثدرجة الحديث    ----    بببب        ====

 



 

183 القسم الثاني / الفصل                نقض الدعاوى الكيدية 
 الثالث

: م9ا تق9ول  النس9ابةدغف69ً  �سأل معاوية بن أبي سفيان  وقد
حج99ر أخش99ن إن ص99ادمته آذاك ، وإن  «:  ق99الف99ي بن99ي تم99يم ؟ .  

  .)1(»تركته أعفاك
:  -رحم9ه ,  –د اللطيف ب9ن عب9د ال9رحمن الشيخ عب ويقول

كتم9يم وأس9د وھ9وازن وغطف9ان وبن9ي ذھ9ل ب9ن  نج9دوجمھور أھ9ل 
ب99الثغور ،  والمق99امش99يبان ص99ار لھ99م م99ن الجھ99اد ف99ي س99بيل , ، 

والمناقب والمآثر  سيما في جھاد الفرس والروم ما  يخفى على 
لھم إ م9ن ل9م له أدنى إلمام بشيء من العموم . و ينك9ر فض9ائ من

مم9ن قات9ل بن9ي  وھ9م )2(من ف9ي الم9واطن . وب6ءھميعرف جھادھم 
  (3)حنيفة مع خالد وأبلوا ب6ء حسنا .

س99عد ب99ن أب99ي  �أم99د عم99ر ب99ن الخط99اب  )ھ9ـ149(وف99ي س99نة 
آف تميمي ، حيث كانت تم9يم م9ن أمن9ع قبائ9ل الع9رب  بث6ثة، وقاص
  .)4( يومئذ .
وق9د أفص9حت الس9نة  جالأش9د الن9اس عل9ى ال9د تميزت بأنھ9ا -

  عن ھذه الميزة أجمل اBفصاح 

 نتع99وذ أن �ال99دجال فتن99ة عظيم99ة أمرن99ا رس99ول ,  تن99ةإن ف
 , رس9ول ق9ال:  ق9ال � ھري9رة أب9و روى كم9ا ص6ة كل في منھا
 إن9ي!  اللھم:  يقول.  أربع باG من فليستعذ أحدكم تشھد إذا: «  �

                                                                                                                            

  صحيح وظاھره اBرسال . إسناده
: حكى ابن عبد البر عن جماعة تصحيح مرس6ت محمد بن  90ص التحصيلفي جامع  وقال

  . النخعيسيرين كمراسيل 
  .  283/  3عبد ربه : العقد الفريد  ابن )1(

  . 92 - 91اللطيف آل الشيخ : منھاج التأسيس ص عبد (2)
  . 6238م صاللطيف آل الشيخ : مصباح الظ عبد (3)
  . 1/130 العربمعجم قبائل عمر كحالة :  (4)
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 الثالث

 المحي9ا فتن9ة وم9ن ، ب9رالق ع9ذاب وم9ن ، جھ9نم ع9ذاب من بك أعوذ
  . )1(» الدجال المسيح فتنة شر ومن  والممات

 , رض9ي ـ9 ش9ريك أم قال9ت كم9ا منه الناس يھرب فتنته ولعظيم
 ف99ي ال99دجال م99ن الن99اس ليف99رن: «  يق99ول � النب99ي س99معت : ـ99 عنھ99ا

 ق9ال ؟ يومئ9ذ الع9رب ف9أين!  , رسول يا:  شريك أم قالت»  الجبال
  .)2( » قليل ھم: « 

 روى والبرھان الحجة ظاھر اBيمان قوي إ له يتصدى و
 بال9دجال س9مع م9ن: ( ق9ال أن9ه � النب9ي عن � حصين بن عمران

 لم9ا ب9ه ي9زل ف69 م9ؤمن أن9ه يحس9ب وھ9و يأتي9ه الرجل منه فإن فلينأ
  )3()يتبعه حتى الشبه من معه

مع عظم فتنته وقوة شبھته ونفوذ سلطانه يجد ش9دة م9ن  ولكن
  . خصھم , بھا منقبةذه بني تميم وھ
  محَطمــا يعود حتى بأسھم من    زحوفھـــم عند الدجال يتقھقر

                                                 
) 909) وابن ماجه (1310) والنسائي (983وأبو داود ( 2/237) وأحمد 588( مسلم )1(

عوانه في مسنده  وأبو) 721خزيمة ( وابن)  207) وابن الجارود (1350والدارمي (
ي نعيم ف وأبو 373) واSجري في الشريعة : ص1967وابن حبان (اBحسان :  2/235

والبغوي في شرح السنة  2/154 الكبرىفي  والبيھقي 6/79والحلية :  186/ 2مستخرجه 
طريق ا�وزاعي ، عن حسان بن  من  454ــ  24/453) وابن عساكر في تاريخ دمشق 693(

  به . �عن محمد بن أبي عائشة ، عن أبي ھريرة  ،عطية 
  من)  6797حبان (اBحسان :  وابن)  3930( مذيوالتر  6/462:  وأحمد)  2945( مسلم )2(

  به . – عنھمارضي ,  –عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد ,  طريق ابن جريج 
م9ن  4/531ح9اكم وال 221-18/220) والطبراني ف9ي الكبي9ر 4319وأبو داود ( 4/431 أحمد (3)

  .  به �عن أبي الدھماء ، عن عمران بن حصين  طريق حميد بن ھ6ل
) 1/163: صحيح اBسناد على شرط مسلم . وجود إسناده ابن كثير (النھاية :  الحاكم قال
  ) .5488ا�لباني : إسناده صحيح .. (المشكاة :  وقال
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 الثالث

 قيس وابن زرارة   أذكر والندى الشجاعة تاج ھم فتميم
  )1(. وأھتما

) : حدثنا زھير بن حرب : حدثنا جري9ر  2405البخاري (  قال
:  ق9ال �أبي زرعة ، عن أبي ھريرة  عن ، القعقاع  بن، عن عمارة 

  . تميم أزال أحب بني 
اب99ن س699م : أخبرن99ا جري99ر ب99ن عب99د الحمي99د ، ع99ن  وح99دثني

أبي زرعة ، عن أب9ي ھري9رة . وع9ن  عنالمغيرة ، عن الحارث ، 
زل99ت  م99اق99ال :    �عم99ارة ، ع99ن أب99ي زرع99ة ، ع99ن أب99ي ھري99رة 

  أح9999999ب بن9999999ي تم9999999يم من9999999ذ ث69999999ث ، س9999999معت م9999999ن رس9999999ول 
 ال9دجال عل9ى أمت9ي أش9د ھ9م: «  يق9ول   سمعته ، فيھم يقول � ,
 صدقات ھذه: «  � , رسول فقال ، صدقاتھم وجاءت:  قال.  »

 م9ن فإنھا أعتقيھا «:  فقال عائشة عند منھم سبية وكانت» .  قومنا
  (2)» . إسماعيل ولد

 ظ9اھرة فض9يلة أيض9اً  الح9ديث وفي:  )3(حجر ابن الحافظ قال
  . تميم لبني

                                                 
لجزء عام ھذان البيتان كتبھما الشيخ عائض القرني في ھذا الموضع أثناء مراجعته لھذا ا (1)

  .ھـ فجزاه , خيرا1418
  : حديثحديثحديثحديثتخريج التخريج التخريج التخريج ال    - - - -  (2)

عاصم في اSحاد  أبي وابن)  2525(  مسلم اBمام أخرجه.  زرعة أبي طريق ومن
 حبان وابن) 5/172:  الباري فتح( واBسماعيلي)  6108( يعلى وأبو 2/369والمثاني 

  ) .223محجة القرب ( والعراقي 7/11 الكبرى في والبيقھي)  6808:  اBحسان(
 عن ، الشعبي طريق من) ا�وسط( في الطبراني عند عووق) : 5/172:  الفتح( الحافظ قال
 من بنعم ـ وسلم عليه , صلى ـ النبي وأتي( الحديث ھذا في ـ عنه , رضي ـ ھريرة أبي

 شھير كبير بطن سعد وبنو ، أھـ) قومي صدقة ھذه:  قال حسنھا راعه فلما ، سعد بني صدقة
  . تميم من

  .  173/  5حجر : فتح الباري   ابن )3(
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 الثالث

 ال9دين م9ن خف9ة ف9ي ال9دجال جيخ9ر ـ9 عن9ه , عفا ـ مقيده قال
 ل9يس عظيم9ة فتن9ة ومعه الناس تكلم شياطين ومعه العلم من وإدبار

 وذو تميم بني فإن كله ھذا ومع الساعة قيام إلى فتنته من أكبر فتنة
 (1))تميم بني من الدجال على أشد أحد ليس( الحديث وفي عليه شدة
 إل99ى إش99ارة ھ99ذا وف99ي  وجل99د وق99وة ، المعتق99د لس699مة إ ذل99ك وم99ا

 ش99يخ تص99دى فق99د المق99ال يتب99ين وبالمث99ال دج99ال ك99ل عل99ى ش99دتھم
 عص99ره لدجاجل99ة ـ99 , رحم99ه ـ99 الوھ99اب عب99د ب99ن محم99د اBس699م
   عنيد قبوري لكل وغصة التوحيد �ھل منارا بعده من كتبه وبقيت

فھ99ذا الس99يل م99ن تل99ك الغ99وادي     وھ99ذي الس99حب م99ن تل99ك 
  الرياح

: ومعلوم أن رؤس9اء  الرحمن بدع بن اللطيف عبد الشيخ قال
عباد القبور الداعين إلى دعائھا وعبادتھ9ا لھ9م ح9ظ واف9ر مم9ا ي9أتي 
ب99ه ال99دجال . وق99د تص99دى رج99ال م99ن تم99يم وأھ99ل نج99د لل99رد عل99ى 
دجاجلة عباد القبور والدعاة إلى تعظيمھا مع , ، وھذا م9ن أع69م 

إن قلن99ا إن قلن99ا إن (أل) ف99ي ال99دجال للج99نس  للعھ99د . و �نبوت99ه 
ف9الرد عل9ى ج9نس ال9دجال توطئ99ة  –كم9ا ھ9و الظ99اھر  –إنھ9ا للعھ9د 

 )2(وتمھيد لجھاده ورد باطله . فتأمله فإنه نفيس جدا .
وق99ال الش99يخ عب99د المحس99ن العب99اد : وھ99و (أي الح99ديث ) دال 
على اس9تمرار بق9اء ھ9ذه القبيل9ة (تم9يم) حت9ى زم9ن ال9دجال ، وأنھ9م 

ه القبيل99ة ف99ي آخ99ر الزم99ان أش99د أش99د الن99اس علي99ه ، وكم99ا كان99ت ھ99ذ
الن99اس عل99ى ال99دجال ا�عظ99م ، ف99إن ش99يخ اBس699م محم99د ب99ن عب99د 
الوھاب وأبناءه وأحفاده وت6ميذه وت6مي9ذھم وت6مي9ذ ت6مي9ذھم م9ن 

                                                 
عبد  حديثمن  111-13/110والخطيب في تاريخ بغداد  7/123أبو نعيم في الحلية  أخرجه (1)

  .ن سq وقد حُ  �, بن مسعود 
  . 92عبد اللطيف  آل الشيخ : منھاج التأسيس ص (2)

 



 

187 القسم الثاني / الفصل                نقض الدعاوى الكيدية 
 الثالث

في أزم9انھم م9ن أھ9ل الزي9غ أشد الناس على الدجالين الذين ظھروا 
  (1).والض6ل

: (ھ9م  � هوقال الحافظ ابن حجر بعد ك6م س9ابق تح9ت قول9
أشد أمتي على الدجال) قال : أو ذكر ال9دجال لي9دخل غي9ره بطري9ق 

 )2(ا�ولى .
ثم إن في بقاء بن9ي تم9يم إل9ى زم9ن ال9دجال وقت9الھم ل9ه إش9ارة 
إلى بقاء ما نادت به ودعت إليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوھاب 

إلى ذلك الزمن وانتصار معتنقيھ9ا ،  �نھ9ا دع9وة  –رحمه ,  –
رجل من بني تميم ولكن �نھا دعوة الحق دعوة الرسل ول9و ذل9ك 

  عم99999ران ب99999ن لم99999ا راح اب99999ن عب99999د الوھ99999اب و ج99999اء ، فع99999ن 
 ت99زال طائف99ة م99ن أمت99ي يق99اتلون  ق99ال � النب99يأن  � حص99ين) :

 المس99يحعل99ى الح99ق ظ99اھرين عل99ى م99ن ن99اوأھم حت99ى يقات99ل آخ99رھم 
  )3(الدجال) .

م9يم  ينقط9ع نس9لھم إل9ى وقال القرطبي : تصريح ب9أن بن9ي ت
ي99وم القيام99ة  وب99أنھم يتمس99كون ف99ي ذل99ك الوق99ت ب99الحق ، ويق99اتلون 

  (4)عليه .
        اراراراراSثـاSثـاSثـاSثـ

                                                 
  .4العباد : منھج شيخ اBس6م ص )(1
  .5/172ابن حجر : فتح الباري  )(2

  :::: صحيحصحيحصحيحصحيح (3)
عن ، من طريق حماد بن سلمة  4/450) والحاكم 2484و داود (وأب 4/437 أحمدرواه 

به  - مارضي , عنھ –حصين  بنعن عمران ، قتادة ، عن مطرف بن عبد , بن الشخير 
) : 1959ا�لباني (الصحيحة :  قال. قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذھبي . 

.  وھو كما قا
  .6/476القرطبي : المفھم  (4)
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) وم99ن طريق99ه اب99ن أب99ي  7/561اب99ن أب99ي ش99يبة (  مص99نف
ض9ل ب9ن ) : حدثنا الف 1153و1152عاصم في اSحاد والمثاني ( 

 اب9ن، عن المعرور بن سويد ، عن دكين ، عن سفيان ، عن واصل
: إن أش99د أحي99اء الع99رب عل99ى ال99دجال  ل99ي كع99بل99ي كع99بل99ي كع99بل99ي كع99ب    ق99الق99الق99الق99الات99ك ، ق99ال : ف

  .(1)بني تميم ــ  يعنيلقومك ــ 

                                                 
        الحديث :الحديث :الحديث :الحديث :    رواةرواةرواةرواةــــ            أأأأ (1)

  :  بن دكينبن دكينبن دكينبن دكين    الفضلالفضلالفضلالفضل •
حماد بن زھير التيمي موھم ، ا�حول ، أبو نعيم الم6ئي ،  بنواسم دكين : عمرو  الكوفي 

، ثقة ثبت ، من التاسعة ، مات سنة ثماني عشرة ، وقيل تسع  بكنيتهبضم الميم ، مشھور 
خاري ، روى له الجماعة (التقريب سنة ث6ثين ، وھو من كبار شيوخ الب مولدهعشرة ، وكان 

 :5401 . (  
                    ::::    سفيانسفيانسفيانسفيان •

، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ، من  الكوفيابن سعيد بن مسروق الثوري ، أبوعبد ,  ھو
روى سنة إحدى وستين ، وله أربع وستون ،  ماترؤوس الطبقة السابعة ، وكان ربما دلس ، 

  . )2445له الجماعة (التقريب : 
   ::::    للللواصواصواصواص •

، الكوفي ... ثقة ثبت ، من السادسة ، مات سنة عشرين ومائة  ا�سديابن حيان ا�حدب  ھو
  ) .7382، روى له الجماعة (التقريب : 

   بن سويد :بن سويد :بن سويد :بن سويد :    المعرورالمعرورالمعرورالمعرور •
، ثقة ، من الثانية ، عاش مائة وعشرين سنة ، روى له الجماعة  الكوفي، أبو أمية  ا�سدي

  ) .6790(التقريب : 
                                                                                                      بن فاتك :بن فاتك :بن فاتك :بن فاتك :    اااا •

=  
ابن فاتك ا�سدي ، أبو يحيى ، وھو خريم بن ا�خرم بن شداد بن  ،خريم ، بالتصغير  ھو= 

، مات جده صحابي ، شھد الحديبية ، ولم يصح أنه شھد بدرا  لجدعمرو بن فاتك ، نسب 
  ) .1708، روى له ا�ربعة (التقريب :  معاويةبالرقة في خ6فة 

        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ----    بببب
  صحيح . إسناده

        تخريج الحديث  :تخريج الحديث  :تخريج الحديث  :تخريج الحديث  :    ----    جججج
  من طريق أبي نعيم به . 354-16/353مدينة دمشق  تاريخابن عساكر في  أخرجه
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) وم99ن طريق99ه اب99ن أب99ي 561/  7أيض99ا (  المص99نف وف99ي 
نعيم ، عن مسافر  أبو) حدثنا  1154عاصم في اSحاد والمثاني ( 

الجص99اص ، ع99ن فض99يل ب99ن عم99رو ق99ال : ذك99روا بن99ي تم99يم عن99د 
إ أن9ه  تإنھم أشد الناس على الدجال. ورواته ثقافقال :  �حذيفة 

  منقطع .
 ع9ن، ف قتلة الدجال وأطول الناس رماحا علي9ه تميزت بأنھا -

عن بني تميم ـ  ـقال   �ابن عباس ـ رضي , عنھما ـ عن النبي 
  . يأتي تالف وإسناده: (ھم قتلة الدجال) . 

 عكرم99ة ب99ن خال99د ، ق99ال : ح99دثني ف699ن م99ن أص99حاب وع99ن
قال ـ عن بن9ي تم9يم ـ : (إنھ9م أط9ول الن9اس  � عن النبي �النبي 

  . يأتي حسن حديثرماحا على الدجال) . 
 اBمام مسلماBمام مسلماBمام مسلماBمام مسلم    قالقالقالقال،  أشد الناس قتاً في الم6حمتميزت بأنھا  -

) : ح9دثنا 225العراق9ي ف9ي محج9ة الق9رب ( طريقه) ومن 2525(
زني ، إم9ام الم9ا علقم9ةحامد بن عمر البكراوي : ح9دثنا مس9لمة ب9ن 

   �، عن أبي ھريرة د داود : حدثنا داود ، عن الشعبيمسج

.  تم9يم بن9ي ف9ي �: ث6ث خصال س9معتھن م9ن رس9ول ,  قال
:  ق9ال أن9ه غي9ر  ـ9 المتقدم بالمعنى ـ الحديث وساق.  بعد أحبھم أزال 
 ف99ي عاص99م أب99ي اب99ن ولف99ظ (1)». الم6ح99م ف99ي قت99اً  الن99اس أش99د ھ99م« 

  ) .الم6حم في ب6ء الناس أشد ھم) : (1147( يوالمثان اSحاد

 وموض99ع الح99رب ھ99ي والملحم99ة ملحم99ة جم99ع) :  الم6ح99م(
 المس999لمين ب999ين الش999ديد للقت999ال اس999م الملحم999ة إن:  وقي999ل.  القت999ال

  . فتنة يسمى فإنه المسلمين بين كان ما بخ6ف والكفار،
                                                 

)  1147( ثانيوالمطريق مسلمة بن علقمة المازني أخرجه ابن أبي عاصم في اSحاد  ومن (1)
  . 9/75الكبرى  فيوالبيھقي  4/84 والحاكم
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عل99ى قت99ادة م99ا ذك99ره  ي99رد: وھ99ذا الح99ديث  )1(اب99ن كثي99راب99ن كثي99راب99ن كثي99راب99ن كثي99ر    ق99الق99الق99الق99ال
  ب الحماسة وغيره من شعر من ذمھم حيث يقول :صاح

بط99رق الل99وم أھ99دى م99ن  تم99يم
 ب      القطا

س9999لكت ط9999رق الرش9999اد  ول9999و
 ب      لضلت

أن برغوث999اً عل999ى ظھ999ر  ول999و
 ب          قملة

               لول9999تتم999يم م9999ن بعي999د  رأت999ه
 ب

أثن99اء مراجعت99ه لھ99ذه الرس99الة  الش99يخ ع99ائض القرن99ي وعل99ق
  :كذب بل الصحيح  ،ھذا  على قول قتادةبخط يده ھـ] 1418[عام 

  بطرق العز أھدى من القطا تميم
  تسلكت طرق الرشاد لدل ولو

  القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا ھم
  ةوھم درع �شرف مل أجابوا

ل9ة �عراب9ي م9ن بن9ي تم9يم ھالطرائف ما قاله بع9ض الج ومن
  : يا أعرابي ! من الذي يقول :  يمازحه

سلكت سبل المكارم  ولوللؤم أھدى من القطا    ببطن ا تميم
  ضلت

 أعرفه . ولكن أعرف الذي يقول :  فقال :  
  (2)يروي لھا أبدا ھجاءا ومن, من يھجو تميما       أعض

شجاً ف9ي حل9ق ال9دجال  إلى آخر الزمانية باق تميزت بأنھا -
القبائ9ل  ق9ال : ذك9رت � ةفعن أب9ي ھري9ر،  ومن كان على شاكلته

ع9ن بن9ي تم9يم ، فق9ال ـ وذك9ر الح9ديث ـ  ... وس9ألوه �النب9ي  عن9د
  .   وفيه : (أشد الناس على الدجال في آخر الزمان)

                                                 
  .  42/  5كثير : البداية  ابن )1(

  . 1/102عبد البر : بھجة المجالس وأنس المجالس  ابن (2)
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  . فيه إشعار بوجودھم إلى زمانه بكثرة:  )1()المرقاة(قال في 
 أب9ي ھري9رة ع9ن، ف لحق في آخر الزم9انصرتھا لنتميزت ب -

: ( ... نص99ار تم9يم ، فق9ال  وذك9ر بن9ي �: ق9ال رس9ول , ق9ال �
        ) .الحق في آخر الزمان

  .إن شاء , تعالى تخريج ھذه ا�حاديث  ويأتي
 ف99ي الطبران99يالطبران99يالطبران99يالطبران99ي    ق99الق99الق99الق99ال، راي99ة المھ99دي تمي99زت بأنھ99ا ص99احبة  - 

ب99ن  محم99دح99دثنا عل99ي ب99ن س99عيد ق99ال: ح99دثنا  ):4142ا�وس99ط ( 
منصور الطوسي ، قال : ح9دثنا كثي9ر ب9ن جعف9ر، ق9ال : ح9دثنا اب9ن 

بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمرـ رض9ي ,  عبد,لھيعة ، عن 
ً «  �عنھما ـ قال : كان رسول ,   المھ9اجرين م9ن نف9ر ف9ي جالسا

 يمين9ه  ع9ن والعب9اس ، يساره عن طالب أبي ابن علي ، وا�نصار
 ا�نص999اري ف999أغلظ ، ا�نص999ار م999ن ورج999ل العب999اس ت6ح999ى إذ ،

:  فق999ال عل999ي، وبي999د العب999اس بي999د � , رس999ول فأخ999ذ ، للعب999اس
 وسيخرج ، وظلماً  جوراً  ا�رض يمr حي ھذا صلب من سيخرج(

 ذل99ك رأي99تم ف99إذا ، وقس99طاً  ع99دً  ا�رض يمr99 ح99ي ھ99ذا ص99لب م99ن
 ص9احب وھ9و ، المش9رق قبل من يقبل فإنه ، التميمي بالفتى فعليكم
  » .  المھدي راية

الطبراني : لم يرو ھذا الحديث ع9ن عب9د, ب9ن عم9ر إ  قال
  )2(كثير بن جعفر . بهة  تفرد ابن لھيع

                                                 
  .  339/  10: مرقاة المفاتيح  القاري )1(

  رواة الحديث :رواة الحديث :رواة الحديث :رواة الحديث :    ––––    أأأأ  (2)
  بن سعيد :بن سعيد :بن سعيد :بن سعيد :    عليعليعليعلي •

، جوال . قال الدارقطني : ليس بذاك . تفرد حافظ ، رحال  ،بشير بن مھران الرازي  ابن  
بأشياء ... قال ابن يونس : كان بفھم ويحفظ . مات سنة تسع وتسعين ومائتين . انتھى . 

. قلت : لعل ك6مھم فيه من جھة دخوله في أعمال السلطان ،  فيهوقال ابن يونس : تكلموا 
ي كان يعظمه . وقال مسلمة بن ، أن عبدان بن أحمد الجواليق الكتانيوحكى حمزة بن محمد 

قة ، عالما بالحديث ، حدثني عنه غير واحد ... وقال حمزة ث، وكان  ببعلبكقاسم : يعرف 
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بإس99ناد ض99عيف . ق99ال أب99و  �روي موقوف99ا عل99ى عل99ي  وق99د
): ح99دثنا 914عب99د , نع99يم ب99ن حم99اد الم99روزي ف99ي كتاب99ه الف99تن (

                                                                                                                            
الدارقطني عنه فقال : ليس في حديثه بذاك ... فقلت : كيف ھو في  سألتبن يوسف : 

كلم فيه بأحاديث لم يتابع عليھا . ثم قال : في نفسي منه ، وقد ت حدثالحديث ؟ قال : 
بيده . وقال : ھو كذا وكذا ، ونفض بيده يقول : ليس بثقة . وقال  وأشارأصحابنا بمصر  

-4265وكان من المحدثين ا�ج6ء (لسان الميزان :  : تكلموا فيه تاريخهابن يونس في 
266. (                                                   =  

        بن منصور الطوسي :بن منصور الطوسي :بن منصور الطوسي :بن منصور الطوسي :    محمدمحمدمحمدمحمد    ••••
الطوسي ، نزيل بغداد ، أبو جعفر العابد ، ثقة ، من صغار  داودمنصور بن  بن محمد

وخمسين ، وله ثمان وثمانون سنة ، روى له أبو  –أو ست  – أربعالعاشرة ، مات سنة 
  ) .6326داود والنسائي (التقريب : 

        بن جعفر :بن جعفر :بن جعفر :بن جعفر :    كثيركثيركثيركثير    ••••
ي في التاريخ مولى بني زريق ا�نصاري المدني . البخار إسماعيلأبي كثير أخو  ابن

يذكرا فيه جرحاً و  ولم) 7/150( أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن  )7/217الكبير(
  ) .9/25:  الثقاتتعدي6ً وذكرا رجلين رويا عنه . وذكره ابن حبان في كتاب ( 

   بن لھيعة :بن لھيعة :بن لھيعة :بن لھيعة :    عبد,عبد,عبد,عبد, •
ضي ، بفتح ال6م وكسر الھاء ، ابن عقبة الحضرمي ، أبو عبد الرحمن المصري ، القا

، ورواية ابن المبارك وابن وھب عنه أعدل صدوق ، من السابعة ، خلط بعد احتراق كتبه 
أربع وسبعين ، وقد ناف على من غيرھما وله في مسلم بعض شيء مقرون ، مات سنة 

  الثمانين روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة 
  . )3563(التقريب : 

  بن عمر :بن عمر :بن عمر :بن عمر :    عبد,عبد,عبد,عبد, •
بن الخطاب أبو عبد الرحمن ، العمري ، المدني ، ضعيف  عمرصم بن حفص بن عا ابن

إحدى وسبعين ، وقيل بعدھا ، روى له مسلم وا�ربعة  سنةعابد ، من السابعة  مات 
      ) .3489(التقريب : 

  ::::    نافعنافعنافعنافع •
، مولى ابن عمر ، ثقة ثبت فقيه ، مشھور ، من الثالثة . مات سنة سبع  المدنيعبد ,  أبو

  ) .7086، أو بعد ذلك ، روى له الجماعة (التقريب :  ئةوماعشرة 

        ::::    الحديثالحديثالحديثالحديث    درجةدرجةدرجةدرجة    ----    بببب

  . ضعيف إسناده
) : رواه الطبراني في ا�وسط وفيه ابن  318ــ  317/  7الزوائد (  مجمعالھيثمي في  قال

 يكرھه بشيء وجھه في أحداً  يستقبل يكن لم �ولكن الحديث منكر فإن النبي  لينلھيعة وفيه 
  . أعلم و, أبيه صنو إنه:  فيه قال الذي العباس مهع وخاصة

= 
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، عن ابن لھيعة  عن أبي قبيل ، عن أبي روم9ان ،  ورشدينالوليد 
السود ـ فيھم شاب م9ن  والراياتالسفياني  يقال : يلتق � عن علي

 بن99يھاش9م ، ف99ي كف9ه اليس9رى خ99ال  وعل9ى مقدمت9ه رج99ل م9ن  بن9ي
تم99يم ، يق99ال ل99ه ش99عيب ب99ن ص99الح ـ بب99اب اص99طخر فتك99ون بي99نھم 

فعند  ،السود ، وتھرب خيل السفياني الراياتملحمة عظيمة فتظھر 
  ذلك يتمنى الناس المھدي ويطلبونه . 

) والحس999ن 894نح999و ھ999ذا ع999ن محم999د ب999ن الحنفي999ة ( وج999اء
  ) . 913ر () وأبي جعف897(

 الطبران9يالطبران9يالطبران9يالطبران9ي    ق9الق9الق9الق9ال، ، ، ،     ا�ح6م وضخامة الھ9امرجاحة تميزت ب                ----
) وم99ن طريق99ه العراق99ي ف99ي محج99ة الق99رب 8202ا�وس99ط ( ف99ي

) : حدثنا موسى ، ق9ال : ح9دثنا إس9حاق ب9ن راھوي9ه ، ق9ال : 212(
بن صبيح ، ع9ن منص9ور ب9ن زاذان  س6مأخبرنا أبو معاوية ، عن 

 القبائ9لق9ال : ذك9رت  �ري9رة ، عن محمد بن سيرين ، عن أب9ي ھ
 يأك9ل أزھ9ر جم9ل: ( فق9ال  ، ع9امر بن9ي ع9ن فس9ألوه �عند النبي 

  م9اؤه ينب9ع زھ9ر:  فق9ال ، ھوازن عن وسألوه ، الشجر أطراف من
 عظ9ام ، ا�ح69م رجح ، ا�قدام ثبت:  فقال ، تميم بني عن وسألوه
 آخ99ر ف99ي)  ال99دجال والص99حيح(الرج99ال عل99ى الن99اس أش99د ، الھ99ام

  ) . ناوأھا من يضرھا  ، حمراء ھضبة ، مانالز
الطبراني : لم يرو ھذا الحديث عن محمد بن س9يرين إ  قال

س699م ب99ن ص99بيح ، تف99رد ب99ه أب99و  إ  منص99ورمنص99ور ، و ع99ن 
  (1). معاوية

                                                 
  الحديث  :الحديث  :الحديث  :الحديث  :    رواةرواةرواةرواةــــــــ            أأأأ (1)

                                                                                                             : : : :     موسىموسىموسىموسى  •
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ثقة  كانده بالحمال ...  , بن مروان ، أبو عمران البزاز المعروف وال عبدابن ھارون بن  ھو

عشرة بقيت من شعبان سنة أربع وتسعين ومائتين   ثني، عالما ، حافظا ... مات يوم الخميس 
        ) .7019(تاريخ بغداد : 

   بن راھويه :بن راھويه :بن راھويه :بن راھويه :    إسحاقإسحاقإسحاقإسحاق •
بن مخلد الحنظلي ، أبو محمد ابن راھويه المروزي ، ثقة حافظ مجتھد  إبراھيمإسحاق بن  ھو

أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير ، مات سنة ثمان وث6ثين ، وله بن حنبل ذكر  أحمدقرين 
  ) .332وسبعون ، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (التقريب :  اثنتان

   معاوية :معاوية :معاوية :معاوية :    أبوأبوأبوأبو •
، أبو معاوية الضرير الكوفي ، عمي وھو صغير ، ثقة أحفظ  بمعجمتينمحمد بن خازم ،  ھو

وقد يھم في حديث غيره ، من كبار التاسعة ، مات سنة خمس وتسعين ،  شا�عمالناس لحديث 
  ) .5841سنة ، وقد رمي باBرجاء ، روى له الجماعة (التقريب :  وثمانونوله اثنتان 

معاوية الضرير في غير حديث ا�عمش مضطرب  يحفظھا حفظاً جيداً  أبواBمام أحمد :  قال
  خراشلثقات وربما دلس . وقال النسائي : ثقة . وقال ابن  شيبة : كان من ا بن. وقال يعقوب 

) 5173:  الكمال: صدوق ، وھو في ا�عمش ثقة ، وفي غيره فيه اضطراب (انظر : تھذيب 
.            

   بن صبيح :بن صبيح :بن صبيح :بن صبيح :    س6مس6مس6مس6م
  .  )8/295بن زاذان ، روى عنه أبو معاوية الضرير ... ( الثقات :  منصور، يروي عن  شيخ

   بن زاذان :بن زاذان :بن زاذان :بن زاذان :    منصورمنصورمنصورمنصور •
، مات سنة تسع وعشرين على  السادسة، أبو المغيرة الثقفي ، ثقة ثبت عابد ، من  الواسطي

  ) . 6898الصحيح ، روى له الجماعة (التقريب : 
  بن سيرين :بن سيرين :بن سيرين :بن سيرين :    محمدمحمدمحمدمحمد •

  . تقدم
        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ----    بببب

قال الھيتمي (مبلغ  وكذا) : ھذا حديث حسن غريب . 317العراقي (محجة القرب : ص قال
في ا�وسط ، وفيه  الطبراني) : رواه 10/7) وقال الھيثمي (مجمع الزوائد : 56ا�رب : ص 

  =    : س6م بن صبيح ، وثقه ابن حبان  
) في ترجمة س6م بن صبيح : 3349. وقال الذھبي (الميزان :  الصحيحوبقية رجاله رجال  =

حافظ في اللسان الضرير بإسناد قوي إليه ـ وساق الحديث ـ وأقره ال معاويةتفرد عنه أبو 
  )  .3803:  الميزان(لسان 

الحديث من مسند أبي ھريرة ( الرامھر مزي في ا�مثال ،  بعد) 38031كنز العمال( وفي
  ورجاله ثقات) .

  . بعدهالحديث الذي  وانظر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :    ----    جججج
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) وم9ن  2056(مختصر زوائد مسند الب9زار :   البزارالبزارالبزارالبزار    وقالوقالوقالوقال
اھيم بن س9عيد : إبر حدثنا) : 227طريقه العراقي (محجة القرب : 

 ب9نثنا أبو معاوية : ثنا س6م  عن منصور ب9ن زاذان ، ع9ن محم9د 
 بن9ي وذك9ر �ق9ال : ق9ال رس9ول ,  �سيرين ، عن أب9ي ھري9رة 

 آخر في الحق نصار ، ا�قدام ثبت  الھام ضخام ھم «:  فقال  تميم
)1(» . الدجال على قوم أشد ، الزمان

  

                                                                                                                            
) ورواه الخطيب في 114رواه الرامھرمزي في كتابه أمثال الحديث ( معاويةطريق أبي  ومن

ا�حوص محمد بن حيان : حدثنا أبو معاوية : حدثنا س6م بن  بيطريق أ من 9/195تاريخه 
  دائن .أبو ا�حوص : قلت �بي معاوية : من س6م ؟ قال : كان يسكن الم قالصبيح به وفيه 

  الحديث :الحديث :الحديث :الحديث :    درجةدرجةدرجةدرجة        - - - -  (1)

      .  الحديث لين وھو ، المدائني س6م أحسبه ھذا س6م: البزار قال
    

 س6م:  وقال ، ھكذا مسنده في البزار أخرجه ، بالقائم إسناده ليس حديث ھذا:  العراقي وقال
 سليم ابن:  ويقال ، سلم بن س6م ھو:  قلت.  الحديث لين وھو ، المدائني س6م أحسبه ھذا

  . أھـ.  متروك المدائني
  ، زيد العمي ومحمد بن شجاع النبھاني إ أنھما أسوأ حا منه . صبيحتابع س6م بن  وقد

        ::::    العميالعميالعميالعميمتابعة زيد متابعة زيد متابعة زيد متابعة زيد     - - - - 
) ومن طريقه أبو نعيم (حلية 1043الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث :  قال 

بن سليم ، عن زيد العمي ، عن  س6م: ثنا ) : حدثنا أبو النضر 61ـ 3/60     ا�ولياء :
  وذكره مرفوعا نحوه .  – عنهرضي ,  –منصور ، عن ابن سيرين ، عن أبي ھريرة 

  من حديث منصور تفرد به أبو النضر عن س6م . غريبأبو نعيم :  قال
) : رواه الحارث بن أبي أسامة 7847السادة المھرة :  اتحافالبوصيري (مختصر  وقال

                                                                                            . أھـ .  العميضعيف ؛ لضعف زيد بسند 
=  

            ) .2702الحافظ : متروك (التقريب :  قال    ،،،،    الطويلبن سليم وھو  وس6م= 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            شجاع النبھاني :شجاع النبھاني :شجاع النبھاني :شجاع النبھاني :    بنبنبنبنمتابعة محمد متابعة محمد متابعة محمد متابعة محمد     - - - - 

) : ومن 481) ومن طريقه ابن الجوزي (العلل المتناھية : 1640:  الكبيرالعقيلي (الضعفاء  قال
ما حدثناه أحمد ابن داود القومسي : حدثنا ھدية بن  - بن شجاع النبھاني ا محمديعني  –حديثه 

 عنني : حدثنا منصور بن زاذان ، عن ابن سيرين ، : حدثنا محمد بن شجاع النبھا عبدالوھاب
  وذكره مرفوعا نحوه . –رضي , عنه  –أبي ھريرة 

        في ھذا الباب فيھا لين وضعف وليس فيھا شيء صحيح . في ھذا الباب فيھا لين وضعف وليس فيھا شيء صحيح . في ھذا الباب فيھا لين وضعف وليس فيھا شيء صحيح . في ھذا الباب فيھا لين وضعف وليس فيھا شيء صحيح .     الروايةالروايةالروايةالروايةالعقيلي : العقيلي : العقيلي : العقيلي :     قالقالقالقال
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 والمثانيي عاصم (اSحاد ابن أب قال، ، ، ،     تميزت بعلو المكانة    ----
) : ح9دثنا 4/223) ومن طريقه ابن ا�ثي9ر (أس9د الغاب9ة : 1149: 

: ن99ا إس99ماعيل ب99ن عي99اش ، ع99ن بش99ر ب99ن الض99حاكعب99دالوھاب ب99ن 
 قال �رفعه إلى النبي  العوفي )2(عن عمرو بن سليمان ، )1(عبد,

 بن99ي ج99د ورأي99ت الج99دود عل99ي عرض99ت: «  � , رس99ول ق99ال: 
:  الق9وم من رجل فقال»  وازاھا من يضرھا  حمراء ھضبة تميم
 ، الھام عظام فإنھم عنھم مه مه: «  � , رسول فقال.  أنھم أنھم
 )1224( رواه ث9م» .  الزم9ان آخر في الحق أنصار ، ا�قدام ثبت

  (3)» .واناھا » « وازاھا « بالسند نفسه بأطول من ھذا وبدل 

                                                                                                                            
: : : :     والبخاريوالبخاريوالبخاريوالبخاري    المباركالمباركالمباركالمبارك    ابنابنابنابن    قالقالقالقال    �ابن الجوزي : ھذا حديث  يصح عن رسول , ابن الجوزي : ھذا حديث  يصح عن رسول , ابن الجوزي : ھذا حديث  يصح عن رسول , ابن الجوزي : ھذا حديث  يصح عن رسول ,     وقالوقالوقالوقال
        . . . .     بشيءبشيءبشيءبشيء    ليسليسليسليس    شجاعشجاعشجاعشجاع    بنبنبنبن    محمدمحمدمحمدمحمد

 ، المغيرة أبو نا:  عوف بن محمد حدثنا) : 1148:  والمثاني اSحاد( عاصم أبي ابن وروى
  .  منقطع ھريرة أبي عن وس6م و.  نحوه مرفوعا � ھريرة أبي عن ، س6م عن

 واSخر ، أحدھما : حديث عمرو بن سليمان العوفي الذي بعده مرفوعان شاھدان وللحديث
  . عنھما , رضي  عباس ابن عن) 116:  الحديث مثالأ( الرامھرمزي رواه

  
  .  5853أسد الغابة ( قيس بن عبد, ) وكذا في اBصابة  في )1(
  .  5853أسد الغابة ( عمرو بن سليم العوفي ) وكذا في اBصابة  في )2(
        رواة الحديث : رواة الحديث : رواة الحديث : رواة الحديث :     ––––    أأأأ )3(

                                                                                      بن الضحاك :بن الضحاك :بن الضحاك :بن الضحاك :    عبدالوھابعبدالوھابعبدالوھابعبدالوھاب •
كذبه أبو حاتم ، من  متروكأبان العرضي ... أبو الحارث ، الحمصي ، نزيل سلمية ،  ابن

  ) .  4257العاشرة ، مات سنة خمس وأربعين ، روى له ابن ماجه (التقريب : 
بھا عن إسماعيل بن  حدثفيمحمد بن عوف : قيل له إنه كان يأخذ فوائد أبي اليمان  قال

  ) .6/447عياش وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة  (تھذيب التھذيب : 
  بن عياش :بن عياش :بن عياش :بن عياش :    إسماعيلإسماعيلإسماعيلإسماعيل •

عن أھل بلده مخلط في  روايتهسليم العنسي ، بالنون ، أبو عتبة الحمصي ، صدوق في  ابن
، وله بضع وسبعون سنة ،  وثمانين –أو اثنتين  –مات سنة إحدى  الثامنة  غيرھم ، من

  ) .473روى له البخاري في رفع اليدين وا�ربعة (التقريب : 
  بن عبد , :بن عبد , :بن عبد , :بن عبد , :    بشربشربشربشر •

، من الخامسة ،  العزيزيسار السلمي الحمصي ، صدوق ، كان من حرس عمر بن عبد  ابن
  ) .694روى له أبو داود (التقريب : 
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ن99ده (...ھض99بة حم99راء  اب99ن ا�ثي99ر ـ مط99وً ـ وع ورواه
  يقربھا من  راءھا ) . فقال رجل من القوم : أيھم ؟ ... ) .

، وما أجمل أثر الم9رأة ا�ص9يلة     تميزت بأصالة نسائھا            ----
 561/  7(  ابن أبي ش9يبةابن أبي ش9يبةابن أبي ش9يبةابن أبي ش9يبة    مصنفمصنفمصنفمصنف، وفي ، وفي ، وفي ، وفي العاقلة على أودھا 

) وم99ن طريق99ه اب99ن أب99ي عاص99م (اSح99اد والمث99اني :  562ـ99ـ 
ث9ور ، ع9ن رج9ل  ع9نعيم ، عن من9دل ، ) : حدثنا أبو ن1155

:     �قال : خطب رجل من ا�نصار امرأة فق9ال ل9ه رس9ول , 
 آل م99ن تك99ون  أن وجم99ال دي99ن ذات كان99ت إذا يض99رك م99ا «

   . » زرارة بن حاجب
ولوج99ود الرج99ل  ،إس99ناد ض99عيف ؛ لض99عف من99دل  وھ99ذا

  الذي لم يسم.

بنس9اء بن9ي : قال لي شريح : يا ش9عبي ! علي9ك  الشعبيالشعبيالشعبيالشعبي    وقالوقالوقالوقال
رأي99ت لھ99ن عق99وً ث99م ذك99ر ش99ريح قص99ته م99ع الم99رأة  ف99إنيتم99يم ، 

بنت حدير ) قال ش9ريح  زينب(      التميمية التي تزوجھا واسمھا 

                                                                                                                            
  بن سليمان العوفي :بن سليمان العوفي :بن سليمان العوفي :بن سليمان العوفي :    عمروعمروعمروعمرو •

،  الصحابة، في الوحدان ، من  ) : ذكره ابن أبي عاصم 5853الحافظ ا(Bصابة :  قال
رفعه  العوفيوأخرج من طريق إسماعيل بن عياش ، عن قيس بن عبد, ، عن عمرو بن سليم 

 سفيان بن عمرو:  قال لكن ، مندة ابن أخرجه وقد:  قال ثم )الحديث وذكر(  �إلى رسول , 
 رؤية و ، صحبة له فيعر  ، التابعين في البخاري وذكره ، عاصم أبي ابن أخرجه العوفي

 .  
        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ----    بببب

  باطل ؛ من أجل عبد الوھاب بن الضحاك . إسناده

        تخريج الحديث : تخريج الحديث : تخريج الحديث : تخريج الحديث :     ----    جججج
 34111في كنز العمال ( ابن حجر (اBصابة : ترجمة عمرو العوفي) بن منده وعزاه  عزاه

  ) للديلمي . 
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: فمكث99ت مع99ي عش99رين س99نة ل99م أعت99ب عليھ99ا ف99ي ش99يء ، إ م99رة 
  . )1(، وكنت لھا ظالماً واحدة

ف99ي وبالبي99ان والفص99احة والش99عر ، ف اـتھمكان99ة لغ99تمي99زت ب -
) ومن طريق9ه اب9ن أب9ي عاص9م  562/  7(  ابن أبي شيبةابن أبي شيبةابن أبي شيبةابن أبي شيبة    مصنفمصنفمصنفمصنف

: ح9دثنا الفض9ل ب9ن دك9ين ، ع9ن أب9ي  )1156( والمث9انيفي اSحاد 
 خم9س ك9ل م9ن �عن أبي العالية ، قال : قرأ على النبي  ، )2(خلدة

 بن99و فك99ان ، كلھ99م ق99راءتھم فرض99ني اللغ99ة ف99ي ف99اختلفوا ، رج99ل )3(
  (4). القوم أعرب تميم

في طليعة اللغات العربية  وھي التميمية لغة ذات قداسةالتميمية لغة ذات قداسةالتميمية لغة ذات قداسةالتميمية لغة ذات قداسة    اللغةاللغةاللغةاللغة
أخ99ذ عنھ99ا قواع99د اللغ99ة واتك99ل عليھ99ا ف99ي الغري99ب واBع99راب  الت99ي

                                                 
 الجليسھا الجريري في كتابه ( . وقد روا 36ھـ : ص1418الشقائق العدد الثاني عشر  مجلة )1(

: حدثنا  قال: حدثنا أبو النضر العقيلي قال : حدثنا الغ6بي  303ــ  301/  3الصالح ) 
ولفظه : (يا شعبي عليكم بن عدي عن الشعبي به اعبد, بن الضحاك قال : حدثنا الھيثم 

   إسناد ضعيف . وھذا ).... بنساء بني تميم فإنھن النساء
  
  حاد ( أبي خالدة ) . اS في )2(
  اSحاد ( جنس ) . في) 3(

  رواة الحديث  :رواة الحديث  :رواة الحديث  :رواة الحديث  :    ––––    أأأأ (4)
   بن دكين :بن دكين :بن دكين :بن دكين :    الفضلالفضلالفضلالفضل •

  نعيم تقدم . أبو
   خْلدة :خْلدة :خْلدة :خْلدة :    أبوأبوأبوأبو •

السعدي ، أبو خلدة ، بفتح المعجمة وسكون ال6م ، مشھور بكنيته ،  التميميخالد بن دينار  ھو
اود والترمذي والنسائي صدوق ، من الخامسة ، روى له البخاري وأبو د الخياطالبصري 

    ) .1627(التقريب : 
        العالية :العالية :العالية :العالية :    أبوأبوأبوأبو    ••••

اء iالبصري ، اسمه زياد ، وقيل كلثوم ، وقيل أذينة ، وقيل ابن أذينة ، ثقة  بالتشديد،  البر ،، 
من الرابعة ، مات في شوال سنة تسعين ، روى له البخاري ومسلم والنسائي (التقريب : 

8197. (  
        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ----    بببب

                                                                                           صحيح اBسناد . مرسل
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ومكانتھا أن القرآن أنزل على سبعة  أھميتھاوالتصريف ويدل على 
أبو حاتم السجستاني : نزل بلغة قريش وھذيل وتميم  قالأحرف ،  

  . )1(بكرن بوسعد  وھوازنوا�زد وربيعة 

ھ9ـ ) ف9ي أول كتاب9ه 350أبو نص9ر الف9ارابي ( ت س9نة  وقال
ع99نھم نقل99ت اللغ99ة العربي99ة ، وبھ99م  وال99ذين« ا�لف99اظ والح99روف : 

العرب ھم : ق9يس  قبائل، وعنھم أخذ اللسان العربي من بين  ياقتد
وق99ال أب99و عم99رو ب99ن الع699ء : أفص99ح الع99رب » . وتم99يم وأس99د ... 

  . )2(ھوازن وسفلى تميم عليا

م99واطن تم99يم مقص99د العلم99اء �خ99ذ اللغ99ة التميمي99ة .  وكان99ت
خرج إلى البصرة ولق9ي الخلي9ل ب9ن  الكسائيروى ابن ا�نباري أن 

أحم99د وجل99س ف99ي حلقت99ه ، فق99ال رج99ل م99ن ا�ع99راب : ترك99ت أس99داً 
وتميم9اً وعن9دھما الفص99احة وجئ9ت إل99ى البص9رة . وق99ال للخلي9ل ب99ن 

: من بوادي الحجاز ونجد وتھامة  علمك ھذا ؟ فقال أينأحمد : من 
ف9ي الكتاب9ة ع9ن الع9رب س9وى  حبرفخرج وأنفذ خمس عشرة قنينة 

  . )3(ما حفظه

ف9ي كتاب9ه الحاف9ل الشيخ عب9د اللطي9ف ب9ن عب9د ال9رحمن  وقال
اBس6999م وبع999ده ھ999م رؤوس نج999د  قب999ل: تم999يم (مص999باح الظ6999م) 

ي9ذكر و  ،وسادته، ولغتھم أفصح اللغات وأفضلھا بعد لغة ق9ريش 
  )4(مع لغة قريش ، غالبا إ لغة تميم كما يذكره النحاة وغيرھم .

                                                 
  . 63/  1 : اBتقان السيوطي )1(
  . 63/  1 اBتقانالسيوطي :  )2(
  . 43  ا�نباري : نزھة ا�لباء ابن )1(

  .  238صاللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظ6م  عبد (4)
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وق99د أل99ف ف99ي اللغ99ة التميمي99ة المؤلف99ات وتناولتھ99ا العدي99د م99ن 
  (1)الدراسات وبحثت في رسائل علمية جامعية .

        وأما الفصاحة :وأما الفصاحة :وأما الفصاحة :وأما الفصاحة :
فبنو تميم أھل لسان وبيان وم9ن أرب9اب الفص9احة والب6غ9ة ؛ 

عم9ر ـ9ـ  ب9ن,  يد بن أسلم ، عن عب9دزفي الموطأ عن  روى مالك
ق99دم رج699ن م99ن المش99رق فخطب99ا ، ق99ال : رض99ي , عنھم99ا ـ99ـ أن99ه 
 البي999ان م999ن إن: «  �فق999ال رس999ول ,  ،فعج999ب الن999اس لبيانھم999ا 

  )2( . »لسحر البيان بعض إن:  قال أو ، لسحراً 

                                                 
الدكتوراه من كلية اSداب بجامعة عين  درجةالباقي رسالة تقدم بھا لنيل  ضاحي عبد وللدكتور )(1

  فاستفد منھا .شمس ( لغة تميم دراسة تاريخية وصفية ) 
عبدالبر في وابن ) 5007) وأبو داود (5434ومن طريقه البخاري (  2/986مالك في الموطأ  )2(

  من طريق زيد بن أسلم به .) 2028( والترمذي  2/59مد وأخرجه أح 5/170التمھيد 
        

 المعرفة[ سفيان بن يعقوب طريق من) 5/316:  النبوة دئل( البيھقي الحافظ روىو
 الزبير بن محمد عن ، زيد بن حماد حدثنا:  حرب بن سليمان حدثنا] : 3/459:  والتاريخ
 بن وعمرو ، عاصم بن وقيس ، درب بن الزبرقان � , رسول على قدم:  قال الحنظلي

»  عنه أسألك فلست ھذا فأما ، الزبرقان عن أخبرني: «  ا�ھتم بن لعمرو فقال.  ا�ھتم
.  ظھره وراء لما مانع العارضة شديد أذنيه في مطاع فقال:  قال ، قيساً  عرف قد كان وأراه

 و,:  عمرو فقال:  قال ، قال مما أفضل أني يعلم وھو قال ما قال قد:  الزبرقان فقال:  قال
 , رسول يا:  قال ثم ، الخال لئيم ، ا�ب أحمق ، العطية ضيق ، المروءة زمر إ علمتك ما
 أعلم ما بأسوء فقلت وأسخطني ، فيه أعلم ما بأحسن فقلت أرضاني  جميعاً  فيھما صدقت قد

 ابن قال و.  منقطع ھذا:  البيھقي قال»  سحراً  البيان من إن« � , رسول فقال:  قال.  فيه
:  قال  نعيم �بي 4/5 اBصابة في وعزاه . الوجه ھذا من مرسل: ) 5/41(البداية :  كثير

  .  انقطاعا فيه أن إ  حسن وإسناده
:  قال المھلبي عباد بن عباد بن محمد حدثنا:  )524/  2 : المدينة تاريخ( شّبة ابن ورواه
:  )243 ــ 242/  1:  الصحابة معجم( قانع ابن ورواه.  به الزبير بن محمد عن ، أبي حدثني
  =      :  الحربي إسحاق بن إبراھيم حدثنا
يت بن الزبير عن ، زيد بن حماد نا:  حرب بن سليمان= نا  qبدر بن الزبرقان قدم:  قال ، الِخر 

  .  صحيح مرسل وھذا مختصراً  وذكره. 
 كامل جعفر أبو أخبرنا:  موصوً  آخر وجه من روى وقد) : 5/316:  الدئل( البيھقي قال
 بن محمد حدثنا:  البغدادي عثمان بن أحمد بن محمد بن محمد أخبرنا: المستملي أحمد بن
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 تس9ميتھما على أقف لم)  رج6ن قدم: (  قوله:  (1)الحافظ قال
...  ا�ھ9تم ب9ن وعمرو...  الزبرقان أنھما جماعة زعم قدو صريحاً 

 م9ن تس9ع س9نة � النب9ي على تميم بني وفد في قدما ، تميميان فھما
  .  أھـ.  الھجرة

 ا�ھ9تم بن وعمرو بدر بن الزبرقان ھما:  البر عبد ابن وقال
وق99ال : أب99ى جمھ99ور أھ99ل ا�دب والعل99م بلس99ان  2)(. العلم99اء باتف99اق

: (إن من البيان لسحرا) مدحا وثن9اء  �يجعلوا قوله العرب إ أن 
وتفضي6 للبيان وإطراء ، وھو الذي تدل عليه س9ياقة الخب9ر ولفظ9ه 

إ أن99ه بإنص99افه ك99ان  ق99د أوت99ي جوام99ع الكل99م �وق99ال : ك99ان  (3).
   )�(يعرف لكل ذي فضل فضله .

        وأما الشعر :وأما الشعر :وأما الشعر :وأما الشعر :

                                                                                                                            
 بن الھيثم سعد أبو حدثنا:  الطائي حرب بن علي حدثنا:  ببغداد الع6ف الحسين بن عبد,

 عن ، يزيد بن يحي اسمه المقوم بوأ:  جعفر أبو قال ، ا�نصاري المقوم أبي عن ، محفوظ
 ابن قال.  نحوه وذكره.  عباس بن , عبد عن ، عباس ابن مولى مقسم عن ، عتيبة بن الحكم
  .  جداً   غريب إسناد وھذا) : 5/42:  البداية( كثير

 الحاكم ورواه.  به ا�نصاري المقدم أبي طريق من) 4/5:  اBصابة( شاھين ابن وأخرجه 
 بكرة أبي عن روي وقد:  قال ثم ، به حرب بن علي طريق من) 3/613 : المستدرك(

 بكر أبو ثنا:  الفارسي علي بن محمد منصور أبو أخبرنا ، المجلس ھذا حضر أنه ا�نصاري
 بن الرحمن عبد بن عيينة ثنا:  القسيطي سليمان بن سعيد ثنا:  الجوھري شاذان بن محمد

  .  هوساق ، بكرة أبي عن ، أبيه عن جوشن،
 بن محمد عن والكبير ا�وسط في الطبراني رواه) : 117/  8 : الزوائد مجمع( الھيثمي وقال

 رجاله وبقية ، أعرفھما ولم كثير أبي بن يحيى بن كثير بن الحسن عن ، ا�صطخري موسى
  .  ثقات

  .237/  10 فتح الباريابن حجر :  (1)
  .5/176، وانظر : التمھيد  4/517 على الموطأ الزرقاني شرحالزرقاني :  ) (2

  .5/171ابن عبد البر : التمھيد   (3)
  .176-5/175ابن عبد البر : التمھيد   (4)
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من ھ9ذه فلقبيلة تميم الحظ ا�وفر والنصيب ا�كبر ، وقد نبغ 
  القبيلة عدد من فحول الشعراء حسبك بجرير والفرزدق .

: ك9ان ش9عراء الجاھلي9ة ف9ي ربيع9ة ... ث9م آل وقال الس9يوطي 
   )1( إلى تميم فلم يزل فيھم إلى اليوم .

الب99زار :  مس99ند(مختص99ر زوائ99د  تمي99زت بم99ا رواه الب99زار -
لكن سقط ع9ن 228) ومن طريقه العراقي(محجة القرب :  2056

حرم9ي ب9ن حف9ص :  ثن9ا: حدثنا يحيى ب9ن حك9يم : قال ) ھريرةأبي 
ثن9ا عبي99دة ب99ن عب99دالرحمن السدوس99ي ، ع9ن يحي99ى ب99ن س99عيد ، ع99ن 

 �النب9ي  ض9ربق9ال : ربم9ا  �، عن أب9ي ھري9رة  نھيكبشير بن 
  » .  تميم بني أحبوا: «  وقال كتفي على

  )2(. الوجه ھذا من إ � النبي عن نعلمه :  قال
                                                 

  .404/  2المزھر في علوم اللغة وأنواعھا   :السيوطي  )1(
                                                                        رواة الحديث :رواة الحديث :رواة الحديث :رواة الحديث :    ----أ (2) 

        م :م :م :م :بن حكيبن حكيبن حكيبن حكي    يحيىيحيىيحيىيحيى    ••••
المكسورة ، أبو سعيد البصري ، ثقة حافظ عابد مصنف ، من العاشرة  الواو، بتشديد  المقوم

  ) .7534، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة (التقريب :  وخمسين، مات سنة ست 
      =  

        بن حفص : بن حفص : بن حفص : بن حفص :     حرميحرميحرميحرمي    ••••
اد وخالد العتكي ، من أھل البصرة ، يروى عن عبد الواحد بن زي عليعمر القسملي أبو  بنا

عنه محمد بن يحيى الذھلي وأھل العراق ، مات سنة ث6ث وعشرين  روىبن أبي عثمان  
  ) .8/216ومائتين (الثقات : 

  و تعديل . بجرحولم يتكلم فيه  123ــ  122/  3  الكبيرترجمة في التاريخ  وله
        بن عبدالرحمن السدوسي : بن عبدالرحمن السدوسي : بن عبدالرحمن السدوسي : بن عبدالرحمن السدوسي :     عبيدةعبيدةعبيدةعبيدة    ••••

بيدة بن عبدالرحمن ، وقد قيل ُعبيدة ، يروي عن البجلي ، اسمه ع عمروابن حبان : أبو  قال
، روى عنه حرمي بن حفص ، يروي الموضوعات عن الثقات ،   ا�نصارييحيى بن سعيد 

  ) .2/199(المجروحين :  بحاليحل اBحتجاج به 
  بن سعيد :بن سعيد :بن سعيد :بن سعيد :    يحيىيحيىيحيىيحيى •

أربع ، أبو سعيد القاضي ، ثقة ثبت ، من الخامسة ، مات سنة  المدنيقيس ا�نصاري ،  ابن
  ) .7559وأربعين أو بعدھا  روى له الجماعة (التقريب : 

        بن نھيك : بن نھيك : بن نھيك : بن نھيك :     بشيربشيربشيربشير    ••••
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)  168/  4المس99ند (  ف99ياBم99ام أحم99د  ا رواهتمي99زت بم99 -
) : ثنا عبدالص9مد : ثن9ا 226ومن طريقه العراقي (محجة القرب : 

ق9ال : ون9ال رج9ل م9ن بن9ي  ، خالد بنا عكرمة عمر بن حمزة : ثنا
عكرم9ة : ح9دثني  ق9الليحص9به ث9م   حص9ىتميم عنده فأخذ كفا م9ن 

   رس9999ول عن9999د ذك9999روا تميم9999ا أن �النب9999ي  أص9999حابف69999ن م9999ن 
 فنظ9ر ا�م9ر ھ9ذا ع9ن تم9يم م9ن الح9ي ھذا أبطأ:  رجل فقال � ,

 وق99ال م99نھم ھ99ؤء ق99وم أبط99أ م99ا:  فق99ال مزين99ة إل99ى � , رس99ول
 نع9م فأقبلت:  قال بصدقاتھم تميم من القوم ھؤء أبطأ:  يوماً  رجل
 ون99ال»  ق99ومي نع99م ھ99ذه: « � النب99ي فق99ال تم99يم لبن99ي وس99ود حم99ر
 لبن9ي تق9ل : «  فق9ال يوم9اً  � , س9ولر عن9د تميم بني من رجل
  (1)» . الدجال على رماحاً  الناس أطول فإنھم خيراً  إ تميم

                                                                                                                            
قة ، من الثالثة ، روى له الجماعة (التقريب ث، أبو الشعثاء البصري ،  السلولي، ويقال  السدوسي

 :726. (  

معته : ھذا س فقلتبشير بن نھيك : أتيت أبا ھريرة بكتابي الذي كتبت عنه : فقرأته عليه ،   وعن
   منك . قال : 

البخاري أنه قال : بشير بن نھيك لم يذكر سماعاً من  عنالترمذي في  (العلل الكبير)  ونقلنعم 
  أبي ھريرة . 

  )  .470/  1بما تقدم ( تھذيب التھذيب :  مردودقال ابن حجر : وھو 

        درجة الحديث : درجة الحديث : درجة الحديث : درجة الحديث :     ––––    بببب
البزار في مسنده ،  ) : ھذا حسن صحيح ، أخرجه345: ص القربالعراقي (محجة  قال

يقال له : القبائلي ، روى عنه عمران بن حدير ، فيما ذكره  السدوسيوعبيدة بن عبد الرحمن 
 ...   أجد من تكلم فيه  وباقي رجاله ثقات.  لمابن ماكو

. وفي مجمع الزوائد  حسن    ) : إسناده 2057 مختصر زوائد مسند البزار :(وقال ابن حجر 
إ من ھذا الوجه ، وفيه :  �وقال :  يروى عن النبي  البزارواه ) : ر16571( للھيثمي 

يجرحه أحد ، وبقية  ولم]  6/92:  والتعديلعبيدة بن عبدالرحمن ، ذكره ابن أبي حاتم [الجرح 
  .  )62ضعفه الھيتمي (مبلغ ا�رب : صثقات . و رجاله

  رواة الحديث  :رواة الحديث  :رواة الحديث  :رواة الحديث  :    ––––    أأأأ (1)
                                                                                ::::    عبدالصمدعبدالصمدعبدالصمدعبدالصمد    ••••

= 
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 �,  رس9ولق9ال : س9ئل  �ھري9رة  وأب9تميزت بم9ا رواه  -
: � النب9ي فق9ال ؟ تم9يم بن9ي ع9ن وسألوه وفيه...  العرب قبائل عن
 ن9يب م9ن:  الن9اس فق9ال»  ع9اداھم م9ن يضرھم  حمراء ھضبة« 

    ض99خام ھ99م خي99راً  إ تم99يم لبن99ي , أب99ى: «  � النب99ي فق99ال ؟ تم99يم
 والخطيب والرامھرمزي مسنده في الحارث رواه الحديث...  الھام

  . عليه الك6م تقدم وقد.  البغدادي
الطبران9ي  ق9التميزت بما ورد م9ن م9دح ل9بعض بطونھ9ا ،  -

رث ب999ن ال999وا عب999د: ح999دثنا أب999و عبي999دة  )282 -10/281الكبي999ر (
إبراھيم العسكري : ثنا سيف بن مسكين ا�سواري : ثنا مبارك ب9ن 

                                                                                                                            
العنبري موھم ، التنوري ... أبو سھل البصري ، صدوق ثبت في  سعيدبن عبد الوارث  ابن

  ) .4080، مات سنة سبع ، روى له الجماعة (التقريب : التاسعةشعبة ، من 
        بن حمزة :بن حمزة :بن حمزة :بن حمزة :    عمرعمرعمرعمر    ••••

) : عمر بن حمزة بن عبد 4884( التقريبفي تعجيل المنفعة (عمر بن حمزة) لكن في  ليس    
، من السادسة ورمز له [خت م د ت ق]  ضعيفالمدني ،  , بن عمر بن الخطاب العمري ،

.            
: عمر بن حمزة الضبي ، سمع أباه والحسن وعكرمة بن  6/148 للبخاريالتاريخ الكبير  وفي

  خالد ... وسكت عنه . 
: عمر بن حمزة الضبي ... عن يحيى بن  6/104بن أبي حاتم  والتعديلكتاب الجرح  وفي

  ة الضبي ثقة .بن حمز عمرمعين أنه قال 
        بن خالد : بن خالد : بن خالد : بن خالد :     عكرمةعكرمةعكرمةعكرمة    ••••

، ثقة ، من الثالثة ، مات بعد عطاء ، روى له البخاري  المخزوميالعاص بن ھشام  ابن
  ) .4668والنسائي (التقريب :  والترمذيومسلم وأبوداود 

        درجة الحديث : درجة الحديث : درجة الحديث : درجة الحديث :     ----    بببب
  =                  . صحيح

لھيتمي (مبلغ ) : ھذا حديث صحيح . وصححه ا344: ص القربالعراقي (محجة  قال= 
) : رجاله رجال الصحيح . وقال 16573:  الزوائد) وقال الھيثمي (مجمع 62ا�رب : ص

: إسناده ) 107(إيضاح المحجة : ص) 3/77مود التويجري (إتحاف الجماعة : الشيخ ح
  صحيح على شرط مسلم  .
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عن الحسن ، عن عتي السعدي ، قال عت9ي : خرج9ت ف9ي  ،فضالة 
, بن مسعود بين ظھران9ي  بعبدطلب العلم حتى قدمت الكوفة فإذا 

 ا�عظ9مأھل الكوفة فس9ألت عن9ه فأرش9دت إلي9ه ف9إذا ھ9و ف9ي مس9جد 
الرحمن إن9ي جئ9ت أض9رب إلي9ك أقت9بس من9ك  فأتيته فقلت : أبا عبد

ينفعنا به بعدك . فقال ل9ي : مم9ن الرج9ل ؟ فقل9ت :  أنعلما لعل , 
: من ھ9ذا الح9ي م9ن بن9ي  قلترجل من أھل البصرة . فقال ممن ؟ 

سعد ، فقال لي : يا سعدي �حدثن فيكم بحديث س9معته م9ن رس9ول 
س99ول , أ ر : ي99ا فق99الوأت99اه رج99ل  � س99معت رس99ول , � ,

  دث9راأدلك على قوم كثيرة أموالھم كثير شوكتھم تص9يب م9نھم م9ا
أو قال كثيرا . فقال : (من ھم ؟) فقال : ھم ھذا الحي من بني سعد 

: (ف9إن بن9ي س9عد عن9د , ذو  �، فقال رسول ,  الرمالمن أھل 
  (1)) ... الحديث .عظيمحظ 

                                                 
  ::::        الحديثالحديثالحديثالحديثرواة رواة رواة رواة     - - - -     أأأأ )1(

        عبيدة عبد الوارث بن إبراھيم العسكري : عبيدة عبد الوارث بن إبراھيم العسكري : عبيدة عبد الوارث بن إبراھيم العسكري : عبيدة عبد الوارث بن إبراھيم العسكري :     أبوأبوأبوأبو    ••••
) : لم أعرفه . وقال الذھبي (تاريخ اBس6م : حوادث ووفيات 5/209:  الزوائدالھيثمي (مجمع  قال

        . ومائتين) قال ... وعنه : الطبراني وابن قانع . توفي سنة تسع وثمانين 217، ص290- 281:
                                                                بن مسكين ا�سواري : بن مسكين ا�سواري : بن مسكين ا�سواري : بن مسكين ا�سواري :     سيفسيفسيفسيف    ••••

وعة . قاله ابن حبان (الميزان : ، يأتي بالمقلوبات وا�شياء الموض بصريالذھبي : شيخ  قال
2/257(    ....        

        بن فضالة : بن فضالة : بن فضالة : بن فضالة :     مباركمباركمباركمبارك    ••••
يدلس ويسوي ، من السادسة ، مات سنة ست وستين ، على  صدوقفضالة البصري ،  أبو

        ) .6464داود والترمذي وابن ماجه (التقريب : وأبوروى له البخاري تعليقا   ،الصحيح 
        : : : :     الحسنالحسنالحسنالحسن    ••••

ار ، بالتحتانية والمھملة ، ا�نصاري موھم ، ثقة ، واسم أبيه : يس البصريأبي الحسن  ابن
مشھور  وكان يرسل كثيرا ويدلس ، قال البزار : كان يروي عن جماعة لم يسمع  فاضلفقيه 
أھل  رأسفيتجوز ويقول : حدثنا وخطبنا  يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة ، ھو  منھم

رب التسعين ، روى له الجماعة (التقريب : الطبقة الثالثة ، مات سنة عشر ومائة ، وقد قا
1227. (        

        السعدي : السعدي : السعدي : السعدي :     عتيعتيعتيعتي    ••••
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) وم999ن 22/246معجم999ه الكبي999ر ( ف999ي الطبران999يالطبران999يالطبران999يالطبران999ي    روىروىروىروىوووو
) : ح9دثنا أحم9د ب9ن عم9رو 249طريقه العراقي (محجة الق9رب : 

محمد بن مس9كين اليم9امي : ثن9ا محم9د ب9ن س9ليمان :  ثناالزيبقي : 
ع9ن معب9د ب9ن يزي9د ،   عتب9ةثنا موسى بن الفضل ، عن أيوب بن 

فسألني ع9ن  �قال : وفدت على النبي  �عن أبيه يزيد بن معبد 
وعن99د العراق99ي ف99يمن  ق99انعا عن99د اب99ن ـ99 ھك99ذ اليمام99ة : (ف99يمن الع99د

،  الدؤلالعدل ـ من أھلھا ؟ ) فأردت أن أقول في بني عبد , بن 
ثم كرھت أن أكذب نبي , ، فقلت العدد منھم في بني عبيد . قال 

نبتت على شدة ول9ن يھل9ك ) . ق9الوا : ي9ا رس9ول   أرض: (صدقت 
 )1(اكلون عبيدھم ) .بم ذاك ؟ قال : (بأنھم يعملون بأيديھم ويؤ ,

                                                                                                                            
، ابن ضمرة التميمي السعدي ، البصري ، ثقة ، من الثالثة ، روى  مصغر، بضم أوله ،  عتي

  ) . 4445المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجة (التقريب :  ا�دبله البخاري في 
        ::::        الحديثالحديثالحديثالحديث    درجةدرجةدرجةدرجة    ––––    بببب

  ن مسكين ، وعبد الوارث العسكري ، وعنعنة مبارك بن فضالة .من أجل سيف ب ؛ ضعيف
) : رواه الطبراني في ا�وسط والكبير وفيه سيف بن 7/323(مجمع الزوائد :  الھيثمي قال

  وھو ضعيف .   مسكين
  رواة الحديث :رواة الحديث :رواة الحديث :رواة الحديث :    ––––    أأأأ (1)

        بن عمرو الزيبقي :بن عمرو الزيبقي :بن عمرو الزيبقي :بن عمرو الزيبقي :    أحمدأحمدأحمدأحمد    ••••
البصرة ، حدث عن عبد ,  بن أحمد البصري الزيبقي ، من أھل عمروالحسين أحمد بن  أبو

المنقري وأبيه ، روى عنه محمد بن علي الكاغذي وأحمد بن محمد  يعلىالصفار ، وأبي 
  ) .3/187وأبو القاسم الطبراني (ا�نساب للسمعاني :  البصريانا�سفاطي 

        بن مسكين اليمامي :بن مسكين اليمامي :بن مسكين اليمامي :بن مسكين اليمامي :    محمدمحمدمحمدمحمد    ••••
نزيل بغداد ، ثقة ، من ، بالنون ، مصغر ، أبو الحسن اليمامي ،  نميلةبن مسكين بن  محمد

  ) .6290روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (التقريب :  ،الحادية عشرة 
        بن سليمان :بن سليمان :بن سليمان :بن سليمان :    محمدمحمدمحمدمحمد        ••••

  محمد اليمامي . ابن
        بن الفضل :بن الفضل :بن الفضل :بن الفضل :    موسىموسىموسىموسى    ••••

  ) .7001، من كبار العاشرة ، روى له ابن ماجة (التقريب :  مقبول، البصري ،  الربعي
ر بن شبة النميري ، ومحمد بن سليمان بن محمد اليمامي ، وعم سعيدعنه : سويد بن  روى

                                                                                                         ) .6291(تھذيب الكمال : 
=  
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        اعتراض والجواب عليه اعتراض والجواب عليه اعتراض والجواب عليه اعتراض والجواب عليه 
تق99دم ف99ي مس99تھل ھ99ذه الرس99الة اعت99راض بع99ض المناھض99ين 

رحم9ه ,  –لدعوة الشيخ بأن شيخ اBس6م محمد بن عب9د الوھ9اب 
يرجع999ان إل999ى أص999ل واح999د ، وأن999ه  (1)الخويص999رة التميم999ي وذا –

ف9ي ح9ديث  �محتمل أن يك9ون م9ن عقب9ه ونس9له ، وق9د ق9ال النب9ي 
: (إنه يخرج من ضيئض9ئ ھ9ذا ق9وم يتل9ون كت9اب ,  � بي سعيدأ

رطبا ،  يجاوز حناجرھم ، يمرقون م9ن ال9دين كم9ا يم9رق الس9ھم 
و (2)لئن أدركتھم �قتلنھم قتل ثمود) .  –وأظنه قال  –من الرمية 

                                                                                                                            
        بن عتبة :بن عتبة :بن عتبة :بن عتبة :    أيوبأيوبأيوبأيوب    ••••

السادسة ، مات سنة ستين ، من بني قيس بن ثعلبة ، ضعيف ، من  القاضي، أبو يحيى  اليمامي
  ) .619ماجة (التقريب :  ابنومائة ، روى له 

        بن يزيد :بن يزيد :بن يزيد :بن يزيد :    معبدمعبدمعبدمعبد    ••••
  له . ترجمةأقف على   لم
        درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    ––––    بببب

  . ضعيف
عتبة قاضي . وأيوب بن  ھكذاالعراقي : ھذا حديث في إسناده مقال ، رواه الطبراني  قال

  ) : فيه جماعة لم أعرفھم .10/52د . وقال الھيثمي (مجمع الزوائاليمامة ضعفه ابن معين
                                                                        تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :    ––––    جججج

بن الحسين بن سريج : نا محمد بن  علي) : حدثنا 2218ابن قانع في معجم الصحابة ( راه
  مسكين به . 

اب9ن من9دة  وع9زاه) : ثنا محمد بن مسكين به ، 1681ورواه ابن أبي عاصم (اSحاد والمثاني : 
  ) .10/360: (اBصابة   بن شاھين

) : وعن الزھري ، عن أب9ي س9لمة، 226،227قال ابن تيمية رحمه , (الصارم المسلول : ص  (1)
  يقسم إذ جاء عبد , بن ذي الخويصرة التميمي ... �قال : بينا النبي  �عن أبي سعيد 

ق99ال اب99ن تيمي99ة : وتس99مية ذي الخويص99رة ھ99و المش99ھور ف99ي عام99ة الح99ديث ، كم99ا رواه عام99ة 
صحاب الزھري عنه  وا�شبه أن ما انفرد به معمر وھم منه ، فإن له مث9ل ذل9ك ، وق9د ذك9روا أ

  أن اسمه حرقوص بن زھير .
) قا : حدثنا قتيبة : حدثنا عبد الواحد ، عن عمارة بن القعقاع 1064) مسلم (4094البخاري (  (2)

رض9ي ,  –يد الخ9دري بن شبرمة : حدثنا عبد الرحمن ب9ن أب9ي نع9م ، ق9ال : س9معت أب9ا س9ع
  به . –عنه 

= 

 



 

208 القسم الثاني / الفصل                نقض الدعاوى الكيدية 
 الثالث

يخفى على من عن9ده أدن9ى مس9كة م9ن عل9م وأق9ل قلي9ل م9ن عق9ل أن 
  جوه :ھذا اعتراض باطل من عدة و

ق99ال الخط99ابي : الضئض99ئي ا�ص99ل يري99د أن99ه يخ99رج  ا�ول :ا�ول :ا�ول :ا�ول :
من نسله الذي ھ9و أص9لھم ، أو يخ9رج م9ن أص9حابه وأتباع9ه ال9ذين 

  )1(يقتدون به ويبنون رأيھم ومذھبھم على أصل قوله .
: يؤي999د الث999اني رواي999ة : (ھ999ذا  -عف999ا , عن999ه  –ق999ال مقي999ده 

أص99حابا يحق99ر  وأص99حابه يق99رؤون الق99رآن) وف99ي رواي99ة : (إن ل99ه
  أحدكم) .

: الخ99وارج ال99ذين ذكرن99ا ل99م  -رحم99ه ,  –ق99ال اب99ن كثي99ر 
يكونوا من س6لة ھذا ، بل و أعلم أحدا منھم من نسله وإنم9ا أراد 

  )2(من ضئضئ ھذا أي من شكله وعلى صفته فاG أعلم .
يا ليت شعري ! ومن أين لھ9م أن الح9ديث ي9دل عل9ى  الثاني :الثاني :الثاني :الثاني :

ني تم9يم داخ9ل ف9ي ھ9ذا الح9ديث . و ش9ك أن أن كل من كان من ب
قبيل99ة بن99ي تم99يم ل99ديھا رص99يد كبي99ر م99ن كب99ار الص99حابة وفض699ئھم 
وم99ن العلم99اء والفض699ء مم99ن ج99اء بع99د زم99ن ذي الخويص99رة وق99د 

  شھد لھم أھل العلم بالعلم والفضل .
أن الح999ديث  ي999دل عل999ى أن ك999ل م999ن ك999ان م999ن  الثال999ث :الثال999ث :الثال999ث :الثال999ث :

صرة داخل في طائل الح9ديث ذي الخوي -أي من نسل  –ضئضئي 
.  

قد يخ9رج م9ن ص9لب  –جل وع6  –ثم من المسلمات أن , 
والعس9ل الموص9وف  -الداعية إل9ى الض69لة م9ن ي9دعو إل9ى الھداي9ة 

                                                 
  .4/307الخطابي : معالم السنن  ) (1
  .7/310ابن كثير : البداية والنھاية  )(2
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ق9ال : ق9ال  �ب9ل روى ا�س9ود ب9ن س9ريع  –بالشفاء قيء الزنابير 
   )1( أبناء المشركين) .: (إن خياركم  �رسول , 

أح99د أفاض99ل الص99حابة أب99وه  �جھ99ل عكرم99ة ب99ن أب99ي ل99يس أ
 � عب99د , ب99ن عب99د , ب99ن أب99ي ب99ن س99لولو ، فرع99ون ھ99ذه ا�م99ة

عمارة أحد خيار المسلمين و، الصحابي الجليل أبوه رأس المنافقين 
وسادات التابعين وكان مالك  يقدم عليه في الفضل أحدا أبوه اب9ن 

  .؟! صياد الذي يقال إنه الدجال
    ßß : ألم يقل –جل وع6  -ربوبيته ھذا من أدلة  أليس ßßllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää††††    
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العمل و أم ھو التجاھل وإغماض ا�جفانسبحان , ! ] 66
  .السفسطة ب

 -رحم99ه ,  –ك99ون الش9يخ محم99د ب99ن عب9د الوھ99اب  الراب9ع :الراب9ع :الراب9ع :الراب9ع :
  من عقب ذي الخويصرة يحتاج إلى إثبات و إثبات ھنا .

                                                 
في مجمع الزوائد ) قال الساعاتي : أورده الھيثمي مطو24/180(الفتح الرباني : أحمد  ) (1

، ورواه الطبراني  مختصرا وقال : رواه أحمد بأسانيد وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح
  .في الكبير وا�وسط بنحوه 

) : معناه ؛ أن خياركم ھم السابقون ا�ولون ، وھؤء من أود 473ابن القيم (شفاء العليل : قال 
ف6 يضر الطفل أن يكون من ،، ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك كانوا كفاراالمشركين ، فإن آباءھم 

، وھو سبحانه يخرج , إنما يجزيه بعمله  بعمل أبويه  فإنأود المشركين إذا كان مؤمنا ، 
  أھـ . .المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ، كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 
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دم ذك99ر نس99ب الش99يخ محم99د وتع99داد آبائ99ه إل99ى تق99 الخ99امس :الخ99امس :الخ99امس :الخ99امس :
  عدنان ، وليس من آبائه ذو الخويصرة .

ق99ال الش99يخ السھس99واني : ل99يس ف99ي ح99ديث البخ99اري و ف99ي 
غيره م9ا ي9دل عل9ى أن ك9ل م9ن ھ9و م9ن تم9يم أو م9ن ضئض9ئي ذي 
الخويصرة مصداق لھذا الح9ديث ب9ل ف9ي الح9ديث لفظ9ة (م9ن) دال9ة 

: ليس كل من ھو م9ن بن9ي تم9يم م9ن  على التبعيض ... إلى أن قال
  )1(عقب ذي الخويصرة .

أن ف99ي ح99ديث أب99ي س99عيد وس99ھل ب99ن حني99ف تقيي99د  الس99ادس :الس99ادس :الس99ادس :الس99ادس :
خ99روجھم بالمش99رق ، وف99ي ح99ديث س99ھل أيض99ا اBش99ارة  بي99ده نح99و 

  العراق والشيخ محمد وأتباعه من اليمامة .
رحم9ه ,  –وأخيرا أقول : إن الشيخ محمد بن عبد الوھ9اب 

  وصمة ابن ذي الخويصرة . بريء من –
 والش99يخ وأتباع99ه يح99ذرون م99ن م99ذھب الخ99وارج ، وكت99بھم 
ت999زال ش999اھدة ب999ذلك . ث999م إن تص999انيفھم الكثي999رة زاخ999رة ب999ا�قوال 
الصريحة والتطبيقات الجلي9ة المخالف9ة لم9ذھب الخ9وارج ف9ي تكفي9ر 

  مرتكب الكبيرة 
  سارت مشرقة وسرت مغربا       شتان بين مشرق ومغرب

  
        ع تعنيناع تعنيناع تعنيناع تعنيناوقائوقائوقائوقائ

ع9رض م9ا لص9لته القوي9ة بالموض9وع من مھ9ام ھ9ذه الرس9الة 
ستقف عليه من وق9ائع لبن9ي تم9يم ق9د س9طرھا الت9اريخ ف9ي ص9فحاته 

  وھي كالتالي : 
        قدوم وفد بني تميمقدوم وفد بني تميمقدوم وفد بني تميمقدوم وفد بني تميم    ----أأأأ

                                                 
  .564-563السھسواني : صيانة اBنسان ص )(1
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ب99اب: ب99اب: ب99اب: ب99اب: ) : 84- 8/83ق99ال البخ99اري ف99ي ص99حيحه (ف99تح الب99اري : 
  وفد بني تميموفد بني تميموفد بني تميموفد بني تميم

، ع99ن  ح99دثنا أب99و نع99يم : ح99دثنا س99فيان ، ع99ن أب99ي ص99خرة
 , رض9ي ـ9 حص9ين ب9ن عم9ران ع9نالم9ازني ، صفوان بن محرز 

 اقبل99وا: «  فق99ال � النب99يأت99ى نف99ر م99ن بن99ي تم99يم :  ق99ال ـ99 عنھم99ا
.  فأعطن9ا.  بش9رتنا قديا رسول , ، : قالوا» .  تميم بني يا البشرى

 البشرى اقبلوا: «  فقال ، اليمنمن  فرئي ذلك في وجھه ، فجاء نفر
   )1(. , رسول يا قبلنا قد:  قالوا» .  تميم بنو يقبلھا لم إذ

وقال : حدثني إبراھيم بن موسى : حدثنا ھش9ام ب9ن يوس9ف ؛ 
أن ابن جريج أخبرھم ، عن ابن أبي مليكة ؛ أن عبد , بن الزبي9ر 

  ... ألخ . �أخبرھم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي 
ل ذل9ك م9نھم ا�ق9رع : قول9ه (فق9الوا بش9رتنا) القائ9 الحافظ قال

  بن حابس  ذكره ابن الجوزي . 
 ، ال9دنيا آث9روا كي9ف عل9يھم لrس9ف إما: (فتغير وجھه) قوله 

  )2(. منھما لكل أو ، به فيتألفھم يعطيھم ما يحضره لم لكونه وإما

                                                 
  الحديث :الحديث :الحديث :الحديث :    خريجخريجخريجخريجتتتت    -   )(1

 ا�شراف تحفة( برىالك في والنسائي)  3951( والترمذي 4/426 أحمد اهرو
 المعرفة في البسوي ويعقوب 7/561 شيبة أبي وابن) جدا مختصرا8/183
) 3598:  الزخار    البحر( والبزار) 39( الجھمية على الرد في والدارمي3/195

 التوحيد في خزيمة وابن 38/  1 والملوك ا�مم وتاريخ  4/  12 التفسير في والطبري
 في ا�صبھاني الشيخ وأبو 203/  18 والطبراني) 6142:  اBحسان( حبان وابن 376ص

/  5 والدئل  2/  9 الكبرى في والبيھقي 216/  2 الحلية في نعيم وأبو)207(  العظمة
  والصفات وا�سماء  353

  من طريق صفوان بن محرز به . 115/  2 
بن مردويه . 403/  4 المنثورفي الدر  عزاهالحديث و        

  . 6/288لباري حجر : فتح ا ابن (2)
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بن9ي  –وف9د  –وقال في حديث ابن أبي مليكة في قدوم رك9ب 
أن أوقع عيينة بن  : وكان قدومھم سنة تسع بعد �تميم على النبي 

حصن بني العنبر وھم بطن م9ن بن9ي تم9يم ، ذك9ر ذل9ك أب9و الحس9ن 
  )1(المدائني .
        قصة السبي قصة السبي قصة السبي قصة السبي     ----بببب
ق999ال اب999ن ق999ال اب999ن ق999ال اب999ن ق999ال اب999ن     ....ب999اب ب999اب ب999اب ب999اب ) : 8/84اري (ف999تح الب999اري : ـال البخ999ـق999

  : اقاقاقاقــــإسحإسحإسحإسح
غزوة عيين9ة ب9ن حص9ن ب9ن حذيف9ة ب9ن ب9در بن9ي العنب9ر م9ن  

 وس9بى ، ناس9ا منھم وأصاب فأغار ، إليھم �النبي  بني تميم بعثه 
  . سباء منھم

ق9ال : (  � ھري9رة أب9ي ع9ن ، زرعة أبي إلى بإسناده وساق
يقولھا  � أزال أحب بني تميم بعد ث6ث سمعتھن من رسول , 

فيھم : ھم أشد أمتي على الدجال . وكانت فيھم س9بية عن9د عائش9ة ، 
فق9ال :  فقال : أعتقيھ9ا فإنھ9ا م9ن ول9د إس9ماعيل . وج9اءت ص9دقاتھم

  ه صدقات قوم أو قومي )ھذ
 بن9ي أن عيين9ة بع9ث س9بب أن الواق9دي وذكر:  حجر ابن قال

 بن عيينة إليھم � النبي فبعث ، خزاعة من ناس على أغاروا تميم
 م9نھم فأس9ر ، مھ9اجري و أنص9اري ف9يھم ليس خمسين في حصن
 فق999دم ، ص999بيا وث6ث999ين ام999رأة عش999رة وإح999دى رج6999 عش999ر أح999د

  انتھى . .)2( ذلك بسبب رؤساؤھم
:  المغ99ازي( الواق99دي ق99ال: : : :     ----عف99ا , عن99ه عف99ا , عن99ه عف99ا , عن99ه عف99ا , عن99ه     ----ق99ال مح99رره ق99ال مح99رره ق99ال مح99رره ق99ال مح99رره 

 الزھري عن ، مسلم بن , عبد بن محمد حدثنا) : 974 ـ3/973

                                                 
  . 8/590ابن حجر : فتح الباري  )(1

  . 8/84حجر : فتح الباري  ابن (2)
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 رس9ول رج9ع لم9ا:  ق9ا ، عم9رو ب9ن سعيد عن يزيد بن , وعبد. 
 من بقين ليال ث6ث في الجمعة يوم المدينة قدم الجعرانة من � ,
 ھ699ل رأى فلم99ا ، الحج99ة وذي القع99دة ذي بقي99ة فأق99ام ، القع99دة ذي

 ص99دقات عل99ى س9فيان ب99ن بس99ر فخ9رج...  المص99دقين بع99ث المح9رم
إنم99ا س99عى عل99يھم نع99يم ب99ن عب99د , النح99ام :  ويق99ال.  كع99ب بن99ي

العدوي ، فجاء وقد ح9ل بن9واحيھم بن9و جھ9يم م9ن بن9ي تم9يم ، وبن9و 
ر بجم9ع عمرو بن جن9دب ب9ن العتي9ر ب9ن عم9رو ب9ن تم9يم ... ث9م أم9

مواش999ي خزاع999ة ليأخ999ذ منھ999ا الص999دقة . ق999ال : فحش999رت خزاع999ة 
الصدقة من كل ناحية ، فاستنكرت ذلك بنو تميم وق9الوا : م9ا ھ9ذا ؟ 

، وش9ھروا لباط9ل ! وتجيش9وا ، وتقل9دوا القس9يتؤخذ أموالكم منكم با
السيوف ، فق9ال الخزاعي9ون : نح9ن ق9وم ن9دين ب9دين اBس69م  وھ9ذا 

ميون : و,  يصل إلى بعير منھ9ا أب9دا ! فلم9ا من ديننا . قال التمي
رآھم المصدق ھرب م9نھم وانطل9ق مولي9ا وھ9و يخ9افھم ؛ واBس69م 

 الخب9ر ف9أخبره �يومئذ لم يعم العرب ... فقدم المصدق على النب9ي
 خزاع99ة فوثب99ت  نف99ر ث6ث99ة ف99ي كن99ت إنم99ا ,، رس99ول ي99ا:  وق99ال ،

ل9و ق9رابتكم م9ا :  الواوق9 ، مح9الھم م9ن ف9أخرجوھم التميميين على
 وعل9ى �وصلتم إلى ب6دكم ؛ ليدخلن علينا ب6ء من عداوة محم9د 

 ص99دقات ع99ن ت99ردونھم  , رس99ول لرس99ل تعرض99ون حي99ث أنفس99كم
 م99ن:  � , رس99ول فق99ال ، ب6دھ99م إل99ى اجع99ين فخرج99وا.  أموالن99ا
؟ فانت9دب أول الن9اس عيين9ة ب9ن  عل9وا م9ا فعل9وا ال9ذين الق9وم لھ9ؤء
لفزاري ، فقال : أنا و, لھم  أتبع آثارھم ولو بلغ9وا يب9رين حصن ا

حتى آتيك بھ9م إن ش9اء , ، فت9رى ف9يھم رأي9ك أو يس9لمون . فبعث9ه 
 مھ99اجر فيھ99ا ل99يس ، الع99رب م99ن فارس99ا خمس99ين ف99ي �رس99ول , 

... وأخذوا منھم أحد عشر رج6 ، ووجدوا في  أنصاري و واحد
امرأة وث6ث9ين ص9بيا ، فحملھ9م إل9ى المحلة من النساء إحدى عشرة 
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 بن99ت رمل99ة دار ف99ي فحبس99وا �النب99ي           المدين99ة ، ف99أمر بھ99م 
 قص999ة وذك999ر ـ999...  رؤس999ائھم م999ن عش999رة م999نھم فق999دم.  الح999ارث
 وذك99ر...  وا�س99رى الس99بي عل99يھم �ف99رد رس99ول ,  ـ99 المف99اخرة

  . ا�حداث بقية
        أطل9ق ل9ه وللفرزدق أبيات ثناء على ا�قرع ب9ن ح9ابس حي9ث 

ذكرھا الحافظ في ترجمة ا�قرع بن ح9ابس ا�سرى، �رسول , 
  من اBصابة .

: قال ابن ش9اھين ) 1/86:  اBصابة( حجر ابن الحافظ وقال
: حدثنا أحمد بن عبد , ب9ن نص9ر القاض9ي ، ق9ال : ح9دثنا العب9اس 
 بن صالح بن مساور  قال : حدثنا محمد ب9ن س9ليمان ، ق9ال : ح9دثنا

علي بن غراب الفزاري ، قال : حدثني أبو بكر المكي ، عن عم9ر 
 ـرضي , عنھم9ا  ـبن محمد ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

  وذكر قصة بني العنبر وما وقع عليھم من السبي .
: ح9دثني أحم9د ب9ن عب9دة ،  )3612وقال أبو داود في سننه (

نب9ري ، ح9دثني حدثنا عم9ار ب9ن ش9عيب ب9ن عب9د , ب9ن الزبي9ب الع
جيشا إل9ى  �أبي، قال : سمعت جدي الزبيب يقول : بعث نبي , 

بني العنبر  فأخذوھم بركبة من ناحية الطائف ، فاستاقوھم إلى نبي 
 نب9ي ي9ا علي9ك الس6م:  فقلت �إلى النبي  فسبقتھم ، فركبت �, 
د كن99ا أس999لمنا ورحم99ة , وبركات99ه ، أتان999ا جن99دك فأخ99ذونا ، وق999 ,

 لك9م ھل: ( �، فلما قدم بلعنبر قال لي نبي , وخضرمنا آذان النعم
 نع9م:  قل9ت ؟)  ا�ي9ام ھ9ذه ف9ي تؤخ9ذوا أن قبل أسلمتم أنكم على بينة
 )1(. الحديث وساق... 

                                                 
   : الحديثالحديثالحديثالحديث    درجةدرجةدرجةدرجة    - - - -  (1)
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        قصة المفاخرةقصة المفاخرةقصة المفاخرةقصة المفاخرة    ----جججج
 قص99ة) : وكان99ت  388الواح99دي (أس99باب الن99زول : ص ق99ال

محم9د المق9رئ  ھذه المفاخرة على ما أخبرناه أب9و إس9حاق أحم9د ب9ن
ب9ن الحس9ن السدوس9ي ق9ال : ح9دثني ابن محمد  الحسنقال : أخبرنا 

ب9ن محم9د المس9يب  الفض9لالحسن بن صالح بن ھ9انئ ق9ال : ح9دثنا 
قال : حدثنا قاسم بن أبي شيبة قال : ح9دثنا معل9ى ب9ن عب9د ال9رحمن 

: حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن عمر بن الحكم ، عن جابر  قال
 عل99ى فن99ادوا � النب99ي  إل99ىق99ال : ج99اءت بن99و تم99يم  �ب9ن عب99د , 

 ش99ين ذمن99ا وإن زي99ن م99دحنا ف99إن ، إلين99ا اخ99رج ، محم99د ي99ا:  الب99اب
 ال9ذي , ذلك9م إنم9ا: «  يق9ول وھ9و إل9يھم فخرج  � النبي فسمعھم

 جئن9ا تم9يم بن9ي م9ن ن9اس نح9ن:  فق9الوا.  » ش9ين وذم9ه زي9ن مدحه
 م9ا: «  �,  رس9ول لفق9ا.  ونفاخرك نشاعرك وخطيبنا بشاعرنا
 بن الزبرقان فقال ،»  ھاتوا ولكن أمرت بالفخار و بعثت بالشعر

:  فق9ال فق9ام ، قوم9ك وفض9ل فضلك فاذكر قم شبابھم من لشاب بدر
 ، نش9اء م9ا فيھ9ا نفع9ل أم9واً  وآتانا  خلقه خير جعلنا الذي G الحمد
 فمن ، وس6حاً  وماً  عدة أكثرھم ومن ا�رض أھل خير من فنحن
 خي9ر ھ9ي وفع9ال ، قولنا من أحسن ھو بقول فليأت قولنا علينا أنكر
 ق9م: «  ش9ماس ب9ن ق9يس ب9ن لثاب9ت � , رس9ول فقال ، فعالنا من

 ، ب999ه وأؤم999ن وأس999تعينه أحم999ده G الحم999د:  فق999ال فق999ام ،»  فأجب999ه
 وأش9ھد ، ل9ه ش9ريك  وح9ده , إ إل9ه  أن وأش9ھد علي9ه وأتوكل

 أحس99ن عم99ه بن99ي م99ن المھ99اجرين دع99ا  ورس99وله هعب99د محم99داً  أن

                                                                                                                            
 أبو وقال ، بذاك ليس إسناده:  الخطابي قال:  المنذري قال:  10/38 المعبود عون في قال

ن مع عو 10/36السنن  تھذيب في القيم ابن وحسنه أھـ.  حسن حديث إنه:  النمري عمر
  المعبود . 
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 جعلن99ا ال99ذي G فالحم99د ، فأج99ابوه أح6م99اً  وأعظمھ99م وجوھ99اً  الن99اس
 حت99ى الن99اس نقات99ل ف99نحن ، لدين99ه وع99زاً  رس99وله ووزراء أنص99اره
 وم99ن ،ومال99ه نفس99ه من99ا من99ع قالھ99ا فم99ن ، , إ إل99ه  أن يش99ھدوا

 ھ9ذا قولي أقول ، ھيناً  علينا تعالى , في رغمه وكان ، قتلناه أباھا
 لش9اب ب9در ب9ن الزبرق9ان فق9ال ، والمؤمن9ات للم9ؤمنين , وأستغفر

 ، قوم9ك وفضل فضلك فيھا تذكر أبياتاً  فقل ف6ن يا قم:  شبانھم من
  : فقال الشاب فقام

يعادلن999ا                  ح999يالك999رام ف6999  نح999ن
ُتقس9م الرب9ع              وفين9اوس ؤال9ر فينا ب

 ب
كلھ9م        القح9طالن9اس عن9د  ونطعم

يؤنس الق9زع        لمالسديف إذا  من ب
  ب

               لن9999ا أح9999د ي9999أْبىأبين9999ا ف69999  إذا
نرتف999ع            الفخ999رك999ذلك عن999د  إن999ا ب

 ب

 ف99انطلق ، ثاب99ت ب99ن حس99ان إل99ى � : فأرس99ل رس99ول , ق99ال
 ج9اءت:  لق9ا ؟ عن9ده كن9ت وق9د من9ي يري9د وما:  فقال الرسول إليه
 ق9يس ب9ن ثاب9ت � , رس9ول ف9أمر ، وخطي9بھم بشاعرھم تميم بنو

 ف9أمره ، حس9ان فج9اء.  تجيب9ه إليك فأرسل  شاعرھم وتكلم فأجابھم
 فليس9معني ُم9ره , رس9ول ي9ا:  حسان فقال يجيبه أن � , رسول

  : حسان فقال ، قال ما فأنشده.  قال ما
 مع9999دu م ب9999اٍد م9999ن ـرغ9999 لىـع9999    عنوة دينـوالول , ـرس اـرنـنص

 وحاضر             

ف99ي حوم99ة  وتـالم99نخ99وض  ناـألس99
 الوغى       

ب9999ين  الم9999وتط9999اب ورد  إذا
 العساكر       

 غس99انب م99ن ج99ذم ـحس99 إل99ى يـوننتم دارعينـالام ـھ ربـونض
 قاھر
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ھ9ل م9ن  ب9الخيفينالناس  على ّرماً ـــتك ناـقلاء , ـحي وـفل
 افرـمن

ئ ـوط9999 م9999نم9999ن خي9999ر  اؤناـفأحي9999
 ىـالحص

 لـأھ9999م9999ن خي9999ر  ناـوات9999ـوأم
 المقابر

: فقام ا�قرع بن حابس فق9ال : إن9ي و, لق9د جئ9ت �م9ر  قال
  وقد قلت شعراً فاسمعه ، فقال : ھات ، فقال : ،ما جاء له ھؤء 

الن9اس فض9لنا                  يعرفكيما  أتيناك
مك9ارم             ال ذك9رفاخرون9ا عن9د  إذا ب

 ب
ك9999ل  ف9999يوس الن9999اس ؤر وإن9999ا
 ب        معشر

 الحج999ازل999يس ف999ي أرض  وأن
  بكدارم       

ك99ل غ99ارة               ف99يلن99ا المرب99اع  وإن
التھ99ائم            ب99أرضبنج99د أو  تك99ون ب

 ب

 ، حس9ان فق9ام» .  فأجب9ه حسان يا قم: «  �رسول ,  فقال
  : فقال

إن  اتفخ999999رودارم   بن999999ي
 بفخركم                 

المك9ارم              ذك9روب9اً عن9د  يعود
 ب

وأن99تم                تفخ99رونعلين99ا  ھبل99تم
وخ9ادم           ظئ9رخول م9ن ب9ين  لنا ب

  ب
المج99د  م99نم99ا نل99تم  وأفض99ل

 بوالعلى              
ا�ك99ارم            ذك99رم99ن بع99د  ردافتن99ا

 ب

ف999999ي  تقس999999مواأن  وأم999999والكم ب           دم9ائكم قنلحكنتُم جئتم  فإن
 بالمقاسم       

اً تجعل99وا G  ف699 iوأس99لموا             ن99د
ب99دارم            النب99يّ تفخ99روا عن99د  و ب

 ب
 بالمرھف999999ات مھ999999امك عل999999ى مال9999999تورّب البي9999999ت  وإ
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 بالصوارم         بأكفنا          

إن محمداً لمؤّتى له و, : فقام ا�قرع بن حابس فقال :  قال
قوً ،  نا�مر ، تكلم خطيبنا فكان خطيبھم أحس ھذاما أدري ما 

:  فقال �من النبي  دنا ثموتكلم شاعرنا فكان شاعرھم أشعر ، 
 ما: «  � النبي فقال ، , رسول وأنك , إ إله  أن أشھد

 وكساھم � , رسول أعطاھم ثم»  ھذا قبل كان ما يضرك
 ھذه , فأنزل � , رسول عند اللغط وكثر ا�صوات ارتفعتو

    ŸŸ:  اSية ŸŸωωωω    (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè ss ssùùùù öö öö���� ss ss????    öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss????≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&&    ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù    ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹    ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$     íí:  قوله إلى    〉〉〉〉    ####$$ íí���� ôô ôô____ rr rr&&&& uu uuρρρρ    

íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã    ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈  : 1(. ]3-2[الحجرات(  

                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ::::    الحديثالحديثالحديثالحديثدرجة درجة درجة درجة     ––––    أأأأ (1)
====        

) : متھم بالوضع 6805معلى بن عبد الرحمن قال فيه الحافظ (التقريب :  ؛ جداجداجداجدا    ضعيفضعيفضعيفضعيف =
) : يروي عن عبد الحميد بن جعفر 2/17حبان (المجروحين  ابن وقالوقد رمي بالرفض 
) : 3/95عي : لالبزار (نصب الراية للزي وقال .به إذا انفرد  احتجاجالمقلوبات  يجوز 

  بأحاديث لم يتابع عليھا . الحميدروى عن عبد 

: ھذا حديث غريب  يعرف إ من  )9/190:  بن عساكرتاريخ مدينة دمشق (ابن مندة  قال
        به المعلّى .  ھذا الوجه ، تفرد

من  غريبمصورة المخطوطة) : ھذا حديث  15/  8فوائد الحنائي (تخريج النخشبي :  وفي
، عن عمر بن الحكم بن رافع أبي حفص ا�نصاري  ا�نصاريحديث عبد الحميد بن جعفر   

عبد, ا�نصاري  نعرفه إ من حديث المعلى بن عبد الرحمن  بنعن أبي عبد , جابر 
من حديث س6مة بن روح ، عن عمه عقيل ، عن الزھري  مرس6 يرونصاري عنه وقد ا�

  الطول و, أعلم .أھـ . بھذاولكنه أخصر من ھذا وليس 
ق99ال : وذك99ر  بطولھ99ا) بع99د أن ذك99ر أن اب99ن إس99حاق ذك99ر القص99ة 4/5اب99ن حج99ر (اBص99ابة  وق99ال 

أبي9ه مرس69 ، بطولھ9ا  عنلضحاك ، قصتھم ابن أبي خيثمة  عن الزبير بن بكار ، عن محمد بن ا
ف9ي كت9اب المعم9رين ،  السجس9تاني، وأخرجھا ابن شاھين من وجه آخر ضعيف وذكرھا أبو حاتم 

  في ترجمة أكثم بن صيفي على سياق آخر . أھـ .
: وقد ساق محمد بن إسحاق قصة وفد بني تميم في ذلك مطول9ة  8/593وقال الحافظ في الفتح 
  مندة في ترجمة ثابت بن قيس في (المعرفة) من طريق أخرى موصولة.بانقطاع وأخرجھا ابن 
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        نزول آية الحجرات في بني تميمنزول آية الحجرات في بني تميمنزول آية الحجرات في بني تميمنزول آية الحجرات في بني تميم    ----دددد
عد بن عن س، بن ا�شدق  يعلى عنتقدم شيء من ذلك ، و

¨¨    :::: تعالى قوله عن سئل �عبد, ؛ أن النبي  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))    šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    yy yy7777 tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ    

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ    ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� àà ààffff çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####    öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&&    ŸŸ ŸŸωωωω    šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ    ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪    〈〈〈〈 ]قال] . 4:  الحجرات 

   من الجفاة ھم: « 
 , لدعوت الدجال لrعور قتاً  الناس أشد من أنھم لو تميم بني

  (1). » يھلكھم أن عليھم

                                                                                                                            
                                                                        تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :    ----    بببب

 3/330إس99حاق أحم99د ب99ن محم99د الثعلب99ي ف99ي تفس99يره (تخ99ريج أحادي99ث الكش99اف :  أب99و رواه
مص99ورة  8/15) والحن99ائي ف99ي فوائ99ده (تخ99ريج النخش99بي 388للواح99دي ص الن99زولوأس99باب 

م9ن طري9ق المعل9ى ب9ن عب9د  190 -9/187 دمش9قفي تاريخ مدينة  عساكر وابن)  المخطوطة
  الرحمن به .

) 980-3/973إ أنه  يثبت منھا شيء ، انظر : الواقدي (المغازي :  ولحديث جابر شواھد ولحديث جابر شواھد ولحديث جابر شواھد ولحديث جابر شواھد 
) ا�ص99فھاني 361 -3/356) الطب99ري (ت99اريخ ا�م99م : 225-1/224(الطبق99ات :  س99عداب99ن 

واب99ن من99ده (تخ99ريج أحادي99ث الكش99اف ومختص99ره : ) اب99ن مردوي99ه 157-4/152(ا�غ99اني : 
3/330.(  

  درجة الحديث  :درجة الحديث  :درجة الحديث  :درجة الحديث  :    - - - -     أأأأ (1)
  ، يعلى بن ا�شدق متروك . باطل إسناده

        ::::        الحديثالحديثالحديثالحديث        تخريجتخريجتخريجتخريج        ----    بببب
) والثعلب99ي (تخ99ريج أحادي99ث الكش99اف : 7/553من99دة واب99ن مردوي99ه (ال99در المنث99ور :  اب99ن رواه

  طريق يعلى بن ا�شدق به .) من 3243) وا�صبھاني (معرفة الصحابة : 3/331
س99عد ب99ن عب99د , : مجھ99ول روى عن99ه يعل99ى ب99ن ا�ش99دق ...غري99ب   –ف99ي ترجم99ة  ا�ص99بھاني ق99ال

  إ من ھذا الوجه . يعرف
  يق ابن أبي نجيح ، عن مجاھد : أنھا نزلت في أعراب بني تميم .رمن ط جاء وقد

) وعبد بن حميد 2/195يمان : ) والبيھقي (شعب ا26/122B(جامع البيان :  الطبري رواه
  ) 7/553:  المنثور(الدر 
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) : حدثنا الحسن بن 26/122تفسيره ( فيالطبري الطبري الطبري الطبري     وقالوقالوقالوقال
قال : ثنا عفان ، قال : ثنا وھيب ، قال : ثنا  ،أبي يحيى المقدمي 

موسى بن عقبة ، عن أبي سلمة ، قال : ثني ا�قرع بن حابس 
فناداه ، فقال : يا محمد إن مدحي زين ،  �التميمي أنه أتى النبي 

فقال : (ويلك ذلك ,)  �ه النبي وإن شتمي شين ، فخرج إلي

¨¨        فأنزل , ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))    šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    yy yy7777 tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ     ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ    ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� àà ààffff çç ççtttt øø øø:::: $$   )1(... اSية .    〉〉〉〉    ####$$

                                                                                                                            
يعن99ي آي99ة  –طري99ق اب99ن ج99ريج ، ق99ال : أخب99رت أن س99عيد ب99ن جبي99ر ... ق99ال : أولھ99ا  م99ن وج99اء

  في بني تميم - الحجرات
: وفي مصحف ) 5/269(تفسير الثعالبي : في ) و7/553المنذر (الدر المنثور :  ابن أخرجه

   .ميم  يعقلون ود : أكثرھم بنو تابن مسع
(1)
  درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :درجة الحديث :    - - - -     أأأأ 

                                                                                  سلمة . أبيصحيح إلى  إسناده
=  

اBمام أحمد عن ا�قرع بن حابس وابن  روى: ) 1/149 غذاء ا�لباب(السفاريني  قال= 
  .بسند صحيح  والطبرانيغوي جرير بسند جيد وأبو القاسم الب

) : رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد  6533إتحاف السادة (  مختصرالبوصيري في  وقال
  بن حنبل بسند صحيح .

/  7وقال الھيثمي في مجمع الزوائد (  7/552الدر المنثور  فيإسناده السيوطي  وصحح
لمة سمع من ا�قرع وإ رجاله رجال الصحيح إن كان أبو س أحمد) : وأحد إسنادي  108

  .  اSخرفھو مرسل كاسناد أحمد 

عن أبي سلمة  يابن مندة : رو قال )8/592وانظر (فتح الباري : )  91/  1(  اBصابة وفي
  ، وھو ا�صح . مرس6ً أن ا�قرع بن حابس نادى فذكره 

 من مةسل أبي بسماع التصريح جرير ابن رواية في وقع:  أيضا ) 91/  1(  اBصابة وفي
  . تأخر أنه على يدل فھذا ، ا�قرع

  . منقطعة ا�قرع عن سلمة أبي رواية) 61: رقم 31ص:  المنفعة تعجيل( في لكن

        تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :    ----    بببب
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منھ9ا : م9ا نح9ن  �له مواقف م9ع النب9ي  �وا�قرع بن حابس 
ومنھ99ا م99ا تق99دم م99ن قول99ه : (بش99رتنا  � بص99دده م99ن منادات99ه للنب99ي

زن ورد س99بيھم عل99يھم : (أم99ا أن99ا فأعطن99ا) ومنھ99ا قول99ه ف99ي قص99ة ھ99وا
  .(1)وبنو تميم ف6) 
        ::::    م6حظةم6حظةم6حظةم6حظة

¨¨        :الماوردي : قوله ـ عز وجل ـ  قال ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))    šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    yy yy7777 tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ    

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ    ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ    ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� àà ààffff çç ççtttt øø øø:::: $$   (2)اSية . اختلف في سبب نزولھا .        〉〉〉〉    ####$$

                                                                                                                            

          رواه : -آية الحجرات بدون -طريق وھيب  ومن
    

) 26/122) وابن جرير(  702بكر بن أبي شيبة في مسنده (  وأبو 3/488أحمد  اBمام
بشكوال  وابناBصابة )   1/91) والبغوي ( 1178والمثاني (  اSحادأبي عاصم في وابن 

  )  352(  في الغوامض والمبھمات
الضياء المقدسي  و 1033بو نعيم في معرفة الصحابة ) وأ 200/  1الطبراني في الكبير ( و

 / 9وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( 1503، 1502، 1501، 1500المختارة  في 
  ) . 185ــ  184

بن مردويه . 552/  7في الدر المنثور (  السيوطيعزاه  والحديث (  

  من طريق عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه به . 9/185ابن عساكر  ورواه

سلمة قال : نادى ا�قرع ، فذكره  ) من طريق عمرو بن أبي1/91ابة : (اBص والروياني
  مرس6 .

) عن ابن شھاب قال : إن ا�قرع ، وذكره 353بھمات : ابن بشكوال (الغوامض والم ورواه
.  

  نحوه . وعن غير واحد من التابعين مرس6 ، من الصحابة  واحدالباب عن غير  وفي
  

) : أخبرنا عمرو بن زيد  قال : حدثنا ابن أبي عدي قال : حدثنا حماد بن سلمة، 3688النسائي ((1) 
  أبيه ، عن جده به مطو . عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن

رواه أحمد  –) بعده : رواه أبو داود باختصار كثير 188-6/187قال الھيثمي (مجمع : 
  ورجال أحد إسناديه ثقات .

  . 5/327والعيون  النكتالماوردي :  (2)
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 نزلت الحجرات آية أن صح ولو - عنه , عفا – مقيده قال
 جفاةما ذا ؟! قصارى ما ھنالك أن نفرا من في بني تميم فكان 

 القرآنقد جاء في وأساءوا ا�دب فعاتبھم , .  تميم بني  أعراب
 من أفراد شأن في أو القبائل بعض في نزلت زواجر آياتالكريم 

 نزل ما ذلك ومن،  منزلتھم من بالحط أحد يقل ولم � الصحابة
قال  ـ أجمعين اعنھم , رضي ـ وعمر بكر أبي الخليفتين في

 تميم بني من ركب قدم:  ـ عنھما , رضي ـ الزبير بن عبد,
   على
 بل:  عمر وقال ، معبد بن القعقاع أمر:  بكر أبو فقال � النبي
 فقال ، خ6في إ أردت ما:  بكر أبو فقال ، حابس بن ا�قرع أمر

 فأنزل ، أصواتھما ارتفعت حتى فتماريا ، خ6فك أردت ما:  عمر
$$$$         : تعالى , pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ    tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu    ŸŸ ŸŸωωωω    (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ss ss)))) èè èè????    tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt////    ÄÄ ÄÄ““““ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ    «« ««!!!! $$ $$####     ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ    (( ((    〈〈〈〈 

  .  )1(]1[الحجرات :  اSية انقضت حتى
ابن أبي مليك9ة ق9ال : ك9اد الخي9ران أن يھلك9ا : أب9و بك9ر  وعن

 تم9يم بن9ي ركب عليه قدم حين �وعمر رفعا أصواتھما عند النبي 
$$$$     تع9الى , فأنزل  وذكره.  حابس بن با�قرع أحدھما فأشار pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ    

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu    ŸŸ ŸŸωωωω    (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè ss ssùùùù öö öö���� ss ss????    öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss????≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&&    ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù    ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹    ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ [الحجرات :  اSية     〉〉〉〉    ####$$

2[)2( .  
                                                 

 والتفسير  466/  6والكبرى  )5386(والنسائي  )3266(والترمذي    )4367( البخاري )1(
النزول  أسبابوالواحدي في  )967(والھروي في ذم الك6م  26/76رير وابن ج )534(

وعزاه في الدر  191/  9وابن عساكر    4/209والبغوي في معالم التنزيل  385ص
بن المنذر ، وابن مردويه . 546/  7المنثور :   

اه وعز  190/  9وابن عساكر ) 278/  18(الفتح الرباني : وأحمد   )4845(  البخاري )2(
بن المنذر ، والطبراني . 547/  7في الدر المنثور   السيوطي  
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أسلم ، وغفار ، ومزينة ، وجھينة كما  على �أثنى النبي  وقد

    ôô    تقدم وقد ذكر أن قول , تعالى ôô ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ    //// ää ää3333 ss ss9999 öö ööθθθθ yy yymmmm    šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ    ÉÉ ÉÉ>>>>#### tt tt���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$####    

tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ    ((    (1)] نزلت فيھم ذكر ذلك الكلبي .  101[التوبة  〉〉〉〉    ))

ف9ي جف9اة  -يعن9ي اSي9ة –ل ھ9ذا وقال الشيخ السھسواني : ن9ز
ھذا  يقتضي ذم بني تميم كلھم ، وقد ورد في ثنائھم ما وبني تميم 

  (2)ورد .
  

        تنبيھان : تنبيھان : تنبيھان : تنبيھان : 
 عن) 18612( تفسيره في حاتم يأب ابن أخرج ا�ول :ا�ول :ا�ول :ا�ول :

$$$$     تعالى قوله في مقاتل pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ    tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu    ŸŸ ŸŸωωωω    öö öö���� yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„    ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%%     ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ    BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%%    〈〈〈〈 

 من واؤاستھز تميم بني من قوم في نزلت:  قال] 11[الحجرات : 
 مولى وسالم فھيرة وابن وصھيب وخباب وعمار وسلمان ب6ل
  . حذيفة أبي

 اSي99ة ن99زول س99بب ف99ي مقات99ل حك99ىد ق99و )3(وإس99ناده ض99عيف 
 اختل9ف:  ق9ال ، الم9اوردي أن كم9ا ، عن9ه الماوردي ذكره ھذا غير
  . )1( أقاويل أربعة على اSية ھذه فيه نزلت من في

                                                 
  . 2/322ومعالم التنزيل للبغوي  257النزول للواحدي ص أسباب )1(

  .568السھسواني : صيانة اBنسان ص )(2
إبراھيم : إنما جمع مقاتل تفسير الناس وفسر  وقال)  6868(التقريب :  كذبوه وھجروه مقاتل )(3

) : أجمعوا 7/202(السير : الذھبي وقال )28/442:  الكمالر سماع (تھذيب عليه من غي
  على تركه . 

سورة الحجرات في كتابه  منيذكر الشيخ مقبل بن ھادي الوادعي اSيتين المتقدمتين  ولم
للجامعة اBس6مية ، وقد  قدمهالصحيح ـ و يشمل الحسن ـ المسند من أسباب النزول والذي 
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) : ح99دثنا أب99و 4/81الح99اكم ف99ي المس99تدرك ( ق99ال الث99اني :الث99اني :الث99اني :الث99اني :
عب9د, ب9ن عب9د الحك9م :  ب9نالعباس محمد بن يعقوب : انبأ محم9د 

، عن عبدالرحمن ب9ن  صالحبن  اھب : أخبرني معاوية انبأ ابن و
  عبس999999999999999ة  ب999999999999999نعائ999999999999999ذ ا�زدي ، ع999999999999999ن عم999999999999999رو 

 عيين9ة وعن9ده الخي9ل يع9رض �قال: كان رسول ,  �السلمي  
) . منك بالخيل أعلم أنا: (�,  رسول له فقال ، الفزاري بدر بن

: (فم9ن  � , رس9ول فق9ال.  من9ك بالرجال أعلم وأنا: عيينة فقال
ر الرج99ال) ؟  ق99ال : رج99ال يحمل99ون س99يوفھم عل99ى ع99واتقھم خي99

من رج9ال نج9د . فق9ال رس9ول , ـ  خيولھمورماحھم على مناسج 
رج99ال ال99يمن  الرج99الص99لى , علي99ه وس99لم ـ : (ك99ذبت ب99ل خي99ر 

واBيم99ان يم99ان إل99ى لخ99م وج99ذام وم99اكول حمي99ر خي99ر م99ن أكلھ99ا 
م999ن بن999ي الح999ارث و, م999ا أب999الي ل999و ھل999ك  خي999روحض999رموت 

الحارثان جميعا لعن , الملوك ا�ربعة : جم9دا ومخوس9ا وابض9ة 
 م99رتين قريش9اً  ألع9ن أن  رب9ي أمرن99ي: وأخ9تھم العم9ردة . ث9م ق9ال 

 ث9م م9رتين م9رتين عليھم فصليت عليھم أصلي أن وأمرني فلعنتھم
 ولع9ن ، س9بعاً  لوائ9 ب9ن وبك9ر ، خمس9اً  مرة بن تميم , لعن:  قال
:  ق99ال ث99م (2)وم699دس ، مق99اعس:  تم99يم بن99ي قبائ99ل م99ن قبيلت99ين ,

                                                                                                                            
الموضوع أن أسباب النزول قد  ھذاابه : ھذا ومما حدا بي إلى اختيار قال في مقدمة كت

  ـ رحمه , ـ  قالدخلھا الدخيل كغيرھا من سائر الفنون ـ إلى آخر ما 
حي إلى الرسول ـ صلى وفيما أ المنقولالشيخ بھاء الدين القاشي في كتابه المعتمد من  وكذلك

بن حابس في سورة الحجرات وإنما  لrقرعو , عليه وسلم ـ لم يتعرض لذكر بني تميم 
  ذكر حديث البراء قام رجل .  

  أعلم .  و,
  . 5/333 والعيون النكت الماوردي : )1(

. وقال :  يزيدكتاب المعرفة والتاريخ للبسوي قال يحيى : وأخبرني ھذا الحديث ثور بن  في )(2
في أخبية  فانقطعتابرق في عام جدب ، معادس وم6دس ، وزعم أنھما قبيلتان تاھتا ابتغتا ال

  ا�رض  يوصل إليھما ، وذلك في الجاھلية .
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:  ق9ال ث9م وعص9مة وجع9دة ق9يس عب9د ورس9وله , عص9ت عصية
 وتم9يم أس9د بن9ي من خير جھينة من وأح6فھم ومزينة وغفار أسلم

 ف99ي قبيلت99ين ش99ر:  ق99ال ث99م القيام99ة ي99وم , عن99د وھ99وازن وغطف99ان
  .1)( ) مذحج الجنة في القبائل وأكثر تغلب وبنو نجران العرب

        : : : :     فائدةفائدةفائدةفائدة
. بشر أنا إنما!  اللھم : « قال � النبي أن � ھريرة أبو روى

 ل9ه فاجعلھ9ا،  جلدت9ه أو ، لعنت9ه أو ، س9ببته المس9لمين من رجل فأيما

                                                 
        ::::    الحديثالحديثالحديثالحديثدرجة درجة درجة درجة     ––––    أأأأ )(1

غريب المتن صحيح اBسناد ولم يخرجاه . وقال الذھبي في التلخيص  حديثالحاكم : ھذا  قال
                                                                         . 54الھيتمي في مبلغ ا�رب ص وحسنه: صحيح غريب .  

=  
 سھل بن بكر شيخه عن ، الطبراني رواه) :  9/  10:  الزوائد مجمع( الھيثمي وقال= 

 ، ضعيف:  النسائي وقال ، الحال مقارب وھو ، الناس عنه حمل:  الذھبي قال الدمياطي،
   أھـ.  آخرين شيخين عن جيد بإسناد بنحوه رواه وقد ، الصحيح رجال رجاله وبقية

        تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :تخريج الحديث :    ----    بببب
 أبو حدثنا) : 329 ـ1/327:  والتاريخ المعرفة( البسوي سفيان بن يعقوب يوسف أبو رواه

, بن يوسف : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن أبي حمزة العنسي ـ من أھل  عبد حدثنا: سفيان
د المقرائي وشبيب عن عبد , بن جبير الحضرمي وراشد بن سع حدثهحمص ـ أنه 

نفير ، عن عمرو بن عبسة نحوه وفيه زيادة وفي لفظه بعض  بنالك6عي، عن جبير 
              اخت6ف . 

) : 12/448) ومن طريقه المزي (تھذيب الكمال :969:  الشاميين سندالطبراني (م ورواه
 -يد الحوطي في التھذيب أحمد بن يز –يزيد  أبو نجدة وخالد بنحدثنا أحمد بن عبد الوھاب 

المغيرة : ثنا صفوان بن عمرو :حدثني شريح بن عبيد ، عن عبدالرحمن بن  أبوقا : ثنا 
  . مرو بن عبسة السلمي الحديث بطوله، عن ع ا�زديعائذ 
وفضائل  4/387لعن بني تميم ، انظر : مسند اBمام أحمد  بدونبعضھم مختصرا  ورواه

والطبراني  5/92بعد والنسائي في الكبرى  فما 303ص القرب) ومحجة 1650الصحابة (
  . 9-10/8ومجمع الزوائد  99-20/98الكبير  والمعجم) 2040في مسند الشاميين (
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 بھ9ا تقرب9ه ، وقرب9ة ورحم9ة ص69ة«  رواي9ة وف9ي» .  ورحمة زكاة
        . )1(» القيامة يوم إليك

 

                                                 
 طريق: من  89/  7) وابن أبي شيبة 2768( والدارمي  400/  3) وأحمد 2601(  مسلم )1(

  .  �ا�عمش ، عن أبي صالح ، عن أبي ھريرة 
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        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
 ، محم!د نبينا على والس�م والص�ة ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما               أجمعين وإخوانه وصحبه آله وعلى

 أخ!تم أن أرىو.تمام ھذه الرسالة أحمد ( تعالى أن وفقني ف
 النح!و عل!ى إليھ!ا توص!لت الت!ي النتائج أھم بذكر بعد ھذا التطواف

  : التالي

ل الجزيرة العربي!ة قب!ل دع!وة الش!يخ محم!د ب!ن كانت نجد ب -1
مريرة حيث تعيش حقبة زمنية  –رحمه (  –عبد الوھاب 

 بسبب مؤثرات كثيرة . يوجد بھا مظاھر الشرك

 –رحم!ه (  –ببركة دعوة الش!يخ محم!د ب!ن عب!د الوھ!اب  -2
انتش!!ر التوحي!!د وتقل!!ص الش!!رك ، وظھ!!رت الس!!نة وخفي!!ت 

 البدعة .

ع!!ت إلي!!ه اDنبي!!اء والرس!!ل يق!!يض ل!!ه أن م!!ن دع!!ا إل!!ى م!!ا د -3
أع!!داء يحاربون!!ه ويش!!وھون س!!معته باDكاذي!!ب واDباطي!!ل 
للصد عن دعوته كما ھي الح!ال م!ع الش!يخ محم!د ب!ن عب!د 

 الوھاب .

م!!ن جمل!!ة  –رحم!!ه (  –الش!!يخ محم!!د ب!!ن عب!!د الوھ!!اب  -4
 المجددين لدعوة اDنبياء والمرسلين .

ة وسياسية وأخ�قية دعوة الشيخ كانت دعوة تجديدية ؛ ديني -5
 وثقافية .

كان عل!ى ق!در  –رحمه (  –الشيخ محمد بن عبد الوھاب  -6
 كبير من العلم والعبادة ، وأسرته أسرة علمية .
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تحصيل الشيخ محمد بن عبد الوھ!اب العلم!ي ك!ان عل!ى ي!د  -7
 مشايخ أج�ء وعلماء فض�ء . 

 بنية الشيخ التحتية وجذوره العرقية طيبة مباركة .  -8

الش!!يخ عقي!دة الفرق!!ة الناجي!ة أھ!!ل الس!نة والجماع!!ة ،  عقي!دة -9
ومنھجه في دعوته منھج الس!لف الص!الح ، ومذھب!ه الفقھ!ي 

 حنبلي ، وللكل خصائص وسمات جميلة .

اDنس!!اب الحس!!نة والج!!ذور الطيب!!ة والبق!!اع الفاض!!لة مظن!!ة  -10
الخير بأصحابھا مساعدة عليه . وأما الرتبة الموجب!ة للثن!اء 

 للجزاء إنما ھي اDعمال و( أعلم .والصفات الموجبة 

العرب عموما  لھم مزايا حسنة ولھم فض!ل عل!ى غي!رھم ،  -11
وع!!رب الجزي!!رة مق!!دمون ف!!ي الفض!!ل عل!!ى غي!!رھم م!!ن 

 العرب .

الجزيرة العربية لھا خص!ائص إس!�مية ومزاي!ا خص!ھا (  -12
 من أقاليمھا .  -دار إقامة الشيخ  –بھا ، ونجد واليمامة 

 ايا سامية ومناقب نبوية عالية . بنو تميم لھم مز -13

 النب!ي ق!وم وھ!م -عليه الس�م  – إسماعيل ولد من تميم بنو -14
� .  

 وبط!ونھم ، الس!ت الع!رب أرح!اء م!ن رح!ى تميمبني  قبيلة -15
ش!مالي الش!رقي ، وموطنھم الربع ال كبيرة وأعدادھم  كثيرة

 .من الجزيرة العربية

  قبيلة بني تميم كاھل مضر ، ورحى العرب . -16
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 عل!!ى الن!!اس أش!!د ھ!!مو ، ش!!جاعةتم!!يم موص!!وفون بالبن!!و  -17
  . الزمان آخر إلى وباقون ، الدجال

  بنو تميم موصوفون برجاحة اDح�م وضخامة الھام . -18

  . العربية لغاتال بين كبيرة مكانةتحتل  التميمية اللغة -19

 إN لھ!م يق!ال أن ونھ!ى ، تم!يم بن!ي بمحب!ة ـ � ـ النبي أمر -20
 . خيرا

بن!ي  ف!ي الحج!رات آية نزولN و.  المفاخرة قصةN تصح  -21
  ....تميم

  وھناك نتائج أخرى لم أذكرھا مكتفيا بذكر أھمھا .

        ::::    التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات    أھمأھمأھمأھم
  : المسلمين ولعموم البحث ھذا على للمطلعين وصيتي 

NأوNأوNأوNف!!ي أنفس!!ھم ، وأن ينش!!طوا ف!!ي  ـ!! وج!!ل ع!!ز ـ!! ( يتق!!و أن:  أو
خاص!ة توحي!د اDلوھي!ة  -عز وج!ل  –الدعوة إلى توحيد ربھم 

فھو التوحيد ال!ذي ض!ل في!ه الس!واد اDعظ!م وم!ن أجل!ه أنزل!ت 
  الكتب وأرسلت الرسل .
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الش!بھات الواف!دة عل!ى اDج!واء م ھجم!ة أم!اس!دا منيع!ا  قف!واأن ي : ثانياثانياثانياثانيا
تل!!ك الش!!بھات إل!!ى تتس!!لل  Nك!!ي ليقظ!!ين ا.س!!�مية وأن يكون!!وا 

مجتھدين في التصدي Dعداء ا.س�م والتوحي!د الخ!الص مجتمعھم 

 



 

238                   عاوى الكيديةنقض الد
 الخاتمة

ف!إن وأرب!اب ال!دعوة الس!لفية ع!ن أع!�م الس!نة ببس!الة يدافعوا أن و
  الدفاع عنھم دفاع عن الشريعة والمنھج الحق.

العم!!ل الج!!اد المكث!!ف والتخط!!يط الم!!دروس المس!!تمر ف!!ي إنش!!اء :  ثالث!!اثالث!!اثالث!!اثالث!!ا
، أكبر عدد ممكن من المدارس السلفية ف!ي جمي!ع أص!قاع اDرض 

ومحاولة القضاء على المدارس الفلس!فية العق�ني!ة فق!د ج!رت عل!ى 
اDمة ا.س�مية الرزايا والب�يا وذھب ضحيتھا الكثي!ر الكثي!ر فإن!ا 

  � وإنا إليه راجعون .

اNلتزام بتلك المدائح والفضائل للعرب عموما وعرب الجزيرة  ابعا :ابعا :ابعا :ابعا :رررر
خصوص!!!ا وتل!!!ك الخص!!!ائص لجزي!!!رة الع!!!رب وأن ترع!!!ى ح!!!ق 
الرعاي!!ة ، فم!!ن أدى حقھ!!ا ازداد ش!!رفا ورفع!!ة وكان!!ت ل!!ه نعم!!ة ، 
 Nومن لم يؤد حقھا وضيعھا استحق الذم والتوبيخ وكانت عليه وب!ا

  ونقمة .

لع!!المين فم!!ا ك!!ان في!!ه م!!ن لع!!المين فم!!ا ك!!ان في!!ه م!!ن لع!!المين فم!!ا ك!!ان في!!ه م!!ن لع!!المين فم!!ا ك!!ان في!!ه م!!ن ت!!م الكت!!اب والحم!!د � رب ات!!م الكت!!اب والحم!!د � رب ات!!م الكت!!اب والحم!!د � رب ات!!م الكت!!اب والحم!!د � رب ا
        صواب فمن ( ، وما كان فيه من خطأ فمني وأستغفر ( .صواب فمن ( ، وما كان فيه من خطأ فمني وأستغفر ( .صواب فمن ( ، وما كان فيه من خطأ فمني وأستغفر ( .صواب فمن ( ، وما كان فيه من خطأ فمني وأستغفر ( .

  تبهك                                                   
                                        ••• •• ••• •••• 

•••••  
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 ôM yγ t7≈t±n@ óΟßγ ç/θ è=è% 3 〈   

 tÉ‹ ©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6ãm °! 3 〈  

 Ÿω ß# ‾=s3è? ë§ø�tΡ āωÎ) $yγ yèó™ãρ 4 〈 
 ª!$# ÷’Í<uρ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 〈   

  tΒuρ |N÷σãƒ sπyϑò6 Åsø9$# 〈  

  tΒuρ Æ�tGö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒ ÏŠ 〈    

 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨ 〈   

 öΝçGΖä. u�ö� yz >π̈Β é& ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 〈  

 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ 〈   

 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# 〈  

 öθ s9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö� xî «!$# 〈   

 ßl Ì�øƒä† ¢‘ptø: $# zÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9$# 〈  

/89البقرة  

/118البقرة  

/165البقرة  

/233البقرة  

/257البقرة  

/269البقرة  

/85آل عمران  

/102آل عمران  

/110آل عمران  

/1النساء  

/59النساء  

/82النساء  

/95ا�نعام  

27〈  

28〈  

53〈  

36〈  

86〈  

179〈  

85〈 

5〈  

98〈  

5〈  

41〈  

36〈  

215〈  

 



 

242 فھرس ا�يات                                  نقض الدعاوى الكيدية
 القرآنية

 ª!$# ãΝn=ôãr& ß]ø‹ ym ã≅yè øg s† …çµ tGs9$ y™Í‘ 3 〈   

 šχρß‰ƒ Ì�ãƒ βr& (#θ ä↔Ï�ôÜ ãƒ u‘θ çΡ «!$# 〈   

 ô £ϑÏΒ uρ /ä3s9öθ ym š∅ÏiΒ É>#t� ôãF{$# t〈  

 ÷βÎ) y“ Ì�ô_r& āωÎ) ’ n? tã «!$# 4 〈   

 ÷βÎ) ß‰ƒ Í‘é& āωÎ) yx≈ n=ô¹M}$# $ tΒ àM÷èsÜ tGó™$# 4 
〈   

 ª!$#uρ ë=Ï9%yñ #’n? tã ÍνÌ� øΒ r& 〈   

 þ’ÎA÷σè? $ yγ n=à2é& ¨≅ä. ¤Ïm ÈβøŒÎ*Î/ $ yγ În/u‘ 3 〈  
 ¨βÎ)uρ ö/ä3s9 ’Îû ÉΟ≈yè÷ΡF{$# Zοu�ö9 Ïès9 ( 〈    

 ö≅ t/ ß∃É‹ ø)tΡ Èd, ptø: $$ Î/ ’n? tã È≅ÏÜ≈ t7ø9$# 〈   

 ¥>#u�y£x. 7πyè‹ É)Î/ çµç7 |¡øts† ãβ$ t↔ôϑ©à9$# ¹ !$ tΒ 

〈  

 y7 Ï9≡ x‹x.uρ $uΖù=yèy_ Èe≅ä3Ï9 @c É<tΡ #xρß‰tã 〈   

 š�š/u‘uρ ß,è=øƒs† $ tΒ â !$ t±o„ â‘$ tFøƒs†uρ 3 〈   

/124ا�نعام  

/32التوبة  

/101التوبة  

/29ھود  

/88ھود  

/21يوسف  

/25إبراھيم  

/66النحل  

/18ا�نبياء  

/39النور  

/31الفرقان  

/68القصص  

/41العنكبوت  

/24السجدة  

144〈  

20〈 

231〈  

14〈 

14〈  

75〈  

10〈  

217〈  

20〈 

122〈  

19〈 

131〈  

127〈  

69〈 

 



 

243 فھرس ا�يات                                  نقض الدعاوى الكيدية
 القرآنية

 ¨βÎ)uρ š∅yδ÷ρr& ÏNθ ã‹ ç6 ø9$# 〈  

 $ oΨù=yèy_uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ£ϑÍ←r& 〈  

 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# 〈   

 (#ρyŠ$ oΨsù |NŸω¨ρ t Ïm <É$ uΖtΒ 〈   

 šχρã�ä.õ‹ tF |¡sù !$ tΒ ãΑθè%r& öΝà6s9 4 〈   

 ô tΒuρ ß |¡ômr& Zωöθ s%  £ϑÏiΒ !%tæyŠ ’n<Î) «!$# 〈  

 tÏ% ©!$#uρ (#÷ρy‰tG÷δ $# óΟ èδ yŠ#y— “ W‰èδ 〈  

 χ Î)uρ (#öθ©9uθ tGs? öΑÏ‰ö7 tF ó¡o„ $ �Β öθ s% öΝä.u�ö� xî 

〈   

 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θ ãΒÏd‰s)è? 〈  

 Ÿω (#þθ ãèsùö� s? öΝä3s?≡ uθ ô¹r& 〈   

 ¨βÎ) š Ï%©!$# y7tΡρßŠ$ uΖãƒ 〈   

 $ yϑ‾ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9$# ×οuθ ÷zÎ) 〈   

 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω ö� y‚ó¡o„ ×Πöθs% 〈  

/70ا�حزاب-

71  
/3ص  

/44غافر  

/33فصلت  

/17محمد  

/38محمد  

/1الحجرات  

/3-2الحجرات  

/4الحجرات  

/10الحجرات  

/11الحجرات  

/13الحجرات  

/52الذاريات  

/53الذاريات  

5〈  

77〈  

77〈  

238〈  

92〈 

137〈  

231〈  

226〈  

227〈  

131〈  

232〈  

132〈  

15〈 

〈28  

 



 

244 فھرس ا�يات                                  نقض الدعاوى الكيدية
 القرآنية

 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $‾ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz 〈  

 y7 Ï9≡ x‹x. !$ tΒ ’ tAr& tÏ% ©!$#  ÏΒ ΝÎγ Î=ö7 s% 〈  

 (#öθ |¹#uθ s?r& ÏµÎ/ 4 〈   

 (#ρç�É9 tF ôã$$ sù ’ Í<'ρé' ‾≈ tƒ Ì�≈ |Áö/F{ $# 〈   

 uθ èδ “Ï% ©!$# y]yèt/ ’Îû z↵ Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθß™u‘ ö 〈  

  
  
  
  
 
 

/2الحشر  

/3-2الجمعة  

  
  
  
  
  
  
  
 

70〈  

136〈  

 

  

 



 

245   فھرس ا�حاديث النبوية             نقض الدعاوى الكيدية

  فھرس ا�حاديث
  

        رقم الصفحةرقم الصفحةرقم الصفحةرقم الصفحة        طرف الحديثطرف الحديثطرف الحديثطرف الحديث                                                                
  (أحبوا بني تميم) 

  (إذا تشھد أحدكم)
  (أريت دار ھجرتكم)

  (أسلم وغفار)
  )تسألوني (أفعن معادن العرب

  )يا بني تميم (اقبلوا البشرى
  (اللھم إنما أنا بشر)

  (اللھم بارك لنا في شامنا)
حديث مع  فيا�قرع قول  (أما أنا وبنو تميم)

  صلى 5 عليه وسلملنبي ا
  (إن أقرب الخلق من لوائي)

  (إن 5 اصطفى من ولد إبراھيم)
  خلق آدم) –عز وجل  –(إن 5 

  (إن 5 خلق الخلق فجعلني في خيرھم)
حاشية  –خلق السموات)  –عز وجل  –(إن 5 

-  
  (إن 5 يبعث لھذه ا�مة)

  رز إلى المدينة)(إن ا=يمان ليأ
  إن خياركم أبناء المشركين)(

  (إن الشيطان قد أيس)
  (إن الفتنة تجيء من ھھنا) 

  (إن من البيان لسحرا) 

209  
189  
124  
159  
45  
219  
234  
113  
230  
149  
161  
42  
142  
168  
9  

105  
217  
106  
115  
207  
232  
223  

 



 

246   فھرس ا�حاديث النبوية             نقض الدعاوى الكيدية

  (أنا أعلم بالخيل منك)
  (إنما ذلكم 5 الذي مدحه زين)

  ىء ھذا)(إنه يخرج من ضيئض
  (أنھم من أبناء فارس)

  (أولئك قومنا)
  (أB رجل يخبرني عن مضر)

  (أي بني ! أنت اليوم)
  مة ھذا الحي)(جمج

  (جمل أزھر)
  (حب العرب إيمان)

  (رأس الكفر نحو المشرق)
  (سيخرج من صلب ھذا)
  (عرضت علي الجدود)

  (فيمن العد؟) 
  )صلى 5 عليه وسلمعلى النبي (قرأ 

  )قيسو،  (قريش سادة العرب
  (قريش سادة العرب ، وأركانھا تميم)

  )من ولد إسماعيل (كل العرب
  (كنانة جوھرھا)

  لمك بمضر)(كيف ع
  (�خرجن اليھود والنصارى)
  (لو كان ا=يمان عند الثريا) 

  )رجل (ليدخلن الجنة بشفاعة
  (ليس أحد أشد على الدجال)

  (ليفرن الناس من الدجال)

215  
137  
167  
168  
19  
171  
199  
141  
23  
197  
202  
214  
204  
176  
176  
164  
173  
170  
106  
136  
183  
191  
189  
211  
189  

 



 

247   فھرس ا�حاديث النبوية             نقض الدعاوى الكيدية

  (ما أبطأ قوم ھؤBء منھم)
  (ما ھذا يا أبا الدرداء؟)
  (ما يضرك إذا كانت)

  (من بطأ به عمله)
  )فلينأ منه (من سمع بالدجال

  (من كان عليه رقبة)
  (من لھؤBء القوم)

  (من ھم؟)
  (مھJ يا أشعث)
  (الناس معادن)

   ثم جاء سبي) - صلى 5 عليه وسلمأي النبي  –(نھاني 
  (ھذا سيد أھل الوبر) 

  (ھذه صدقة قومي)
  (ھل لكم بينة) 

  (ھم أشد أمتي على الدجال)
  يراجع (ھم أشد الناس بJء)
(Bھم أشد الناس قتا) يراجع  

  (ھم الجفاة من بني تميم)
  (ھم ضخام الھام)
  يراجع (ھم قتلة الدجال)

  (ھنا الفتنة)
  (و5 يا معشر العرب)

  �ھل المشرق) صلى 5 عليه وسلمرسول 5 (وقت 
  (ويلك ذلك 5)

  (B تزال طائفة من أمتي يقاتلون)

204  
44  
189  
163  
221  
212  
174  
42  
162  
158  
166  
223  

=161616162222،،،،165،190165،190165،190165،190،،،،191919194444        

162  
37  
227  
201  
38  
114  
150  
116  
228  
192  
106  
149  

 



 

248   فھرس ا�حاديث النبوية             نقض الدعاوى الكيدية

  (B يترك بجزيرة العرب دينان)
  (B يزال أھل الغرب ظاھرين)

  ھا الناس أB إن ربكم واحد)(يا أي
  (يأتي الدجال)

  (يخرج منه قوم يقرؤون القرآن)
 (يخرج ناس من المشرق)

132  
124  
116  
102 

 

 



 

251  فھرس ا�ثار          نقض الدعاوى الكيدية

  فھرس ا�ثار
رقم رقم رقم رقم         القائلالقائلالقائلالقائل        طرف ا�ثرطرف ا�ثرطرف ا�ثرطرف ا�ثر

        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة
  (أمد عمر بن الخطاب سعد)
  (إن ا�رض * تقدس أحدا)

  (إن أشد أحياء العرب)
  (أن ضعھا في أشجع حي)

  أمر أ* يقرأ)(أن عمر 
  (أنتم بنو إسماعيل ا�ئمة)

  (إنھم أشد الناس)
  (أھلكتھم العجمة)

  (أوتيت تميم الحكمة)
  )من بني تميم (قدم ركب

  قدمت على عبد الملك)(
  (كاد الخيران أن يھلكا)

  (لم يأت رجل قط)
  (لم يزل أمر الناس)

  قبيلة إ*)(ليس في العرب 
  (ما تقول في بني تميم)

  (مات تميم بن مر)
  (مات عدنان)

  (مضر كاھل العرب)
  (من طاب أصله)

  (نفضلكم يا معشر العرب)
  (ھم أكثر الناس عددا)

..  
  سلمان الفارسي

  كعب
  عمر بن الخطاب
  ابن أبي مليكة
  سلمان الفارسي

  حذيفة
  البصريالحسن 

  معاوية
  عبد > بن الزبير

  الزھري
  ابن أبي مليكة
  ورقة بن نوفل
 سفيان بن عيينة

  ابن عباس
  معاوية

  ابن عباس
  ابن عباس
  معاوية

  ابن المبارك
  سلمان الفارسي
  جروة بنت مرة

188  
44  
193  
187  
143  
161  
194  
143  
39  
230  
138  
231  
19  
136  
149  
188  
186  
185  
172  
28  
142  
66  

 



 

252  فھرس ا�ثار          نقض الدعاوى الكيدية

(يا شعبي عليك بنساء بني 
  تميم)

 (يلتقي السفياني)

  شريح
 علي بن أبي طالب

204  
199 

  

 



 

269 فھرس                  نقض الدعاوى الكيدية
  الموضوعات

        فھرس الموضوعات
        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع                                                                

        المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة 
  الدعوة التجديديةحال نجد قبل 

  طلوع فجر الدعوة التجديدية
  أحد المجددينالشيخ محمد بن عبد الوھاب 

  لقب الوھابية من افتعال المناوئين
  دور ا,مام محمد بن سعود

  ابت.ء المصلحين
  حول انتماء الشيخشبه المناوئين 

  دواعي لكتابة ھذه الرسالةال
  أھمية ھذه الرسالة
  مھمة ھذه الرسالة

  المنھج المتبع في ھذه الرسالة
  خطة السير في ھذه الرسالة

  اعتذار لكل قاريء
        التمھيدالتمھيدالتمھيدالتمھيد

  تأثير ا8صل على ا,نسان
 العبرة با8عمال

        لشيخ لشيخ لشيخ لشيخ موجزة لموجزة لموجزة لموجزة لالقسم ا8ول : ترجمة القسم ا8ول : ترجمة القسم ا8ول : ترجمة القسم ا8ول : ترجمة 
  توطئة : الوسطية في الشيخ

  الشيخ الذاتيةسيرة الفصل ا8ول : 
  سيرة الشيخ العلميةالفصل الثاني : 

  الفصل الثالث : سيرة الشيخ الدعوية
        القسم الثاني : انتماء الشيخالقسم الثاني : انتماء الشيخالقسم الثاني : انتماء الشيخالقسم الثاني : انتماء الشيخ

5-40  
6  
7  
9  

14  
17  
18  
22  
25  
29  
31  
32  
33  
36  

41-45  
41  
44  

49-77  
49  
52  
58  
66  
81 -

 



 

270 فھرس                  نقض الدعاوى الكيدية
  الموضوعات

  ا<نتماء المذھبي الفصل ا8ول :الفصل ا8ول :الفصل ا8ول :الفصل ا8ول :
  توطئة

  اتصاف الشيخ بالعلم وأثر ذلك على دعوته
  المذھب ا<عتقاديالمبحث ا8ول : المبحث ا8ول : المبحث ا8ول : المبحث ا8ول : 

  خصائص عقيدة أھل السنة والجماعة
  المذھب المنھجي لثانيلثانيلثانيلثاني : : : :المبحث االمبحث االمبحث االمبحث ا

  خصائص منھج أھل السنة والجماعة
  ,س.م والعقيدة الحق على المسلمأثر ا

  المذھب الفقھي المبحث الثالث :المبحث الثالث :المبحث الثالث :المبحث الثالث :
  المذھب الحنبلي مزايا

  ا<نتماء ا,قليمي الفصل الثاني :الفصل الثاني :الفصل الثاني :الفصل الثاني :
  توطئة

  جزيرة العرب المبحث ا8ول :المبحث ا8ول :المبحث ا8ول :المبحث ا8ول :
  تسميتھا وأقاليمھا وحدودھا المطلب ا8ول : 

  الثاني : خصائصھاالمطلب 
  نجد المبحث الثاني :المبحث الثاني :المبحث الثاني :المبحث الثاني :

  المطلب ا8ول : حدودھا
  المطلب الثاني : أھميتھا

  والجواب عليهبأن الشيخ من نجد اعتراض 
   اليمامة المبحث الثالث :المبحث الثالث :المبحث الثالث :المبحث الثالث :

  المطلب ا8ول : حدودھا
  المطلب الثاني : أھميتھا

  والجواب عليه  بأن الشيخ من اليمامةاعتراض 
   ا<نتماء العرقي الفصل الثالث :الفصل الثالث :الفصل الثالث :الفصل الثالث :

  توطئة

234  
82  
83  
83  
85  
87  
88  
89  
91  
93  
93  
99  

101  
103  
103  
104  
107  
107  
108  
111  
123  
123  
124  
127  
131  

 



 

271 فھرس                  نقض الدعاوى الكيدية
  الموضوعات

  فرقة العرب المبحث ا8ول :المبحث ا8ول :المبحث ا8ول :المبحث ا8ول :
  المطلب ا8ول : حد العرب

  فضل العرب المطلب الثاني :المطلب الثاني :المطلب الثاني :المطلب الثاني :
  الفرع ا8ول : العرب عامة

  الفرع الثاني : عرب الجزيرة
  قبيلة بني تميم المبحث الثاني :المبحث الثاني :المبحث الثاني :المبحث الثاني :

  مقدمة الشيخ عبد C رحماني
  توطئة

  مزايا قبيلة بني تميم
 صرةذي الخويمن عقب  حتمل أنهيبأن الشيخ اعتراض 

  والجواب عليه
        ناناناناوقائع تعنيوقائع تعنيوقائع تعنيوقائع تعني

  قدوم وفد بني تميم - أ
  قصة السبي  - ب
  قصة المفاخرة  - ت
  نزول آية الحجرات في بني تميم   - ث

  تنبيھان
        الخاتمة الخاتمة الخاتمة الخاتمة 

  أھم التوصيات 
        الفھارس الفھارس الفھارس الفھارس 

  فھرس اEيات القرآنية 
  فھرس ا8حاديث النبوية 

  فھرس اEثار 
  فھرس المصادر والمراجع 

 موضوعات فھرس ال

131  
139  
139  
139  
139  
150  
153  
153  
155  
159  
215  
219-
231  
219  
220  
223  
227  
232  
235  
237  
239 -
272  
241  
245  
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        فھرس المصادر والمراجعفھرس المصادر والمراجعفھرس المصادر والمراجعفھرس المصادر والمراجع
ھـ) ، تحقيق د. باسم 287: أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت : (ا�حاد والمثاني) (ا�حاد والمثاني) (ا�حاد والمثاني) (ا�حاد والمثاني) 

  ھـ .1411الرياض ، الطبعة ا-ولى  –فيصل الجوابرة ، دار الراية 
ھـ) ،  763: أبو عبد 5 محمد بن مفلح المقدسي (ت : (ا�داب الشرعية والمنح المرعية) (ا�داب الشرعية والمنح المرعية) (ا�داب الشرعية والمنح المرعية) (ا�داب الشرعية والمنح المرعية) 

  بة .مؤسسة قرط
الرياض ،  –ھـ) دار الصميعي 1413: حمود بن عبد 5 التويجري (ت : (إتحاف الجماعة) (إتحاف الجماعة) (إتحاف الجماعة) (إتحاف الجماعة) 

        ھـ .1414الطبعة الثانية 
ھـ) ،  840: أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت : (إتحاف الخيرة المھرة بزوائد المسانيد العشرة) (إتحاف الخيرة المھرة بزوائد المسانيد العشرة) (إتحاف الخيرة المھرة بزوائد المسانيد العشرة) (إتحاف الخيرة المھرة بزوائد المسانيد العشرة) 

  ھـ .1419لطبعة ا-ولى الرياض ، ا –تحقيق عادل بن سعد والسيد بن محمود ، مكتبة الرشد 
 –دار المعرفة     ھـ) 911: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت : (ا?تقان في علوم القرآن) (ا?تقان في علوم القرآن) (ا?تقان في علوم القرآن) (ا?تقان في علوم القرآن)         

      ھـ .1398مصر ، الطبعة الرابعة  –بيروت ، مصطفى البابي الحلبي 
أحمد بن ھـ) تحقيق د.  620: أبو محمد عبد 5 بن أحمد بن قدامة (ت : (إثبات صفة العلو) (إثبات صفة العلو) (إثبات صفة العلو) (إثبات صفة العلو) 

، الطبعة ا-ولى المدينة  –دمشق ، مكتبة العلوم والحكم  –ية الغامدي ، مؤسسة علوم القرآن عط
  ھـ .1409

ھـ) تحقيق مصطفى عبد 360: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت : (ا-حاديث الطوال) (ا-حاديث الطوال) (ا-حاديث الطوال) (ا-حاديث الطوال) 
  ھـ .1412بيروت ، الطبعة ا-ولى  –القادر عطا ، دار الكتب العلمية 

) تحقيق د. عبد 643: أبو عبد 5 محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت : تارة) تارة) تارة) تارة) (ا-حاديث المخ(ا-حاديث المخ(ا-حاديث المخ(ا-حاديث المخ
  ھـ .1410بيروت ، الطبعة ا-ولى  –الملك بن عبد 5 بن دھيش ، دار خضر 

ھـ)، تحقيق 739:  : ترتيب علي بن بلبان الفارسي (ت(ا?حسان في تقريب صحيح ابن حبان) (ا?حسان في تقريب صحيح ابن حبان) (ا?حسان في تقريب صحيح ابن حبان) (ا?حسان في تقريب صحيح ابن حبان) 
  ھـ .1408روت ، الطبعة ا-ولى بي –، مؤسسة الرسالة شعيب ا-رناؤوط 

ھـ) تحقيق د. سامي مكي 256: أبو عبد 5 الزبير بن بكار القرشي (ت : (ا-خبار الموفقيات) (ا-خبار الموفقيات) (ا-خبار الموفقيات) (ا-خبار الموفقيات) 
  ھـ .1416بيروت ، الطبعة الثانية  –العاني ، عالم الكتب 

ھـ) ، ترتيب كمال يوسف 256: أبو عبد 5 محمد بن إسماعيل البخاري (ت :  (ا-دب المفرد)(ا-دب المفرد)(ا-دب المفرد)(ا-دب المفرد)
  ھـ .1405بيروت ، الطبعة الثانية  –حوت ، عالم الكتب ال

: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ا-لباني، (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) 
        ھـ .1405بيروت ، الطبعة الثانية  –إشراف محمد زھير الشاويش ، المكتب ا?سGمي 

ھـ) تخريج عصام بن عبد 468حدي (ت : : أبو الحسن علي بن أحمد الوا(أسباب النزول) (أسباب النزول) (أسباب النزول) (أسباب النزول) 
  ھـ .1411الدمام ، الطبعة ا-ولى  –المحسن الحميدان ، دار ا?صGح 
ھـ) تحقيق  630: أبو الحسن علي بن محمد الجزري (ت : (أسد الغابة في معرفة الصحابة) (أسد الغابة في معرفة الصحابة) (أسد الغابة في معرفة الصحابة) (أسد الغابة في معرفة الصحابة) 

  بيروت . –علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية 
) تحقيق أحمد حيدر ، دار 458: أبو بكر أحمد بن الحسين البيھقي (ت : الصفات) الصفات) الصفات) الصفات) (ا-سماء و(ا-سماء و(ا-سماء و(ا-سماء و

  ھـ .1405بيروت ، الطبعة ا-ولى  –الكتاب العربي 
) مطابع ھـ1349: سليمان بن سحمان (ت : (ا-سنة الحداد في رد شبھات علوي الحداد) (ا-سنة الحداد في رد شبھات علوي الحداد) (ا-سنة الحداد في رد شبھات علوي الحداد) (ا-سنة الحداد في رد شبھات علوي الحداد) 

  ھـ .1376الرياض ، الطبعة الثانية 
تحقيق عبد السGم محمد ھارون ،  ھـ)321بن الحسن بن دريد (ت : : -بي بكر محمد(اIشتقاق) (اIشتقاق) (اIشتقاق) (اIشتقاق) 

  ھـ .1401القاھرة ،  –مكتبة الخانجي 
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ھـ) ،  852: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقGني (ت : (ا?صابة في تمييز الصحابة) (ا?صابة في تمييز الصحابة) (ا?صابة في تمييز الصحابة) (ا?صابة في تمييز الصحابة) 
زھرية وبذيله (اIستيعاب في معرفة ا-صحاب) ، تحقيق د. طه محمد زيني ، مكتبة الكليات ا-

  مصر، الطبعة ا-ولى. –
) تحقيق سليم بن عيد الھGلي ، 790: أبو إسحاق إبراھيم بن موسى الشاطبي (ت : (اIعتصام) (اIعتصام) (اIعتصام) (اIعتصام) 

  .ھـ 1412، الطبعة ا-ولى الخبر –دار ابن عفان 
ھـ) 804: أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن (ت :  (ا?عGم بفوائد عمدة ا-حكام)(ا?عGم بفوائد عمدة ا-حكام)(ا?عGم بفوائد عمدة ا-حكام)(ا?عGم بفوائد عمدة ا-حكام)

  ھـ .1417الرياض ، الطبعة ا-ولى  –ز بن أحمد المشيقح ، دار العاصمة تحقيق عبد العزي
: تحقيق ھـ)  751ابن القيم ؛ محمد بن أبي بكر (ت :     :(إعGم الموقعين عن رب العالمين) (إعGم الموقعين عن رب العالمين) (إعGم الموقعين عن رب العالمين) (إعGم الموقعين عن رب العالمين) 
                ھـ .1407بيروت  –محمد عبد الحميد ، المكتبة العصرية 

) شرح ... مھنا وسمير جابر ، 356: أبو الفرج علي بن الحسين ا-صفھاني (ت : (ا-غاني) (ا-غاني) (ا-غاني) (ا-غاني) 
  ھـ .1415بيروت ، الطبعة الثالثة   –دار الفكر 

ھـ) ، تحقيق  728: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت : (إقتضاء الصراط المستقيم) (إقتضاء الصراط المستقيم) (إقتضاء الصراط المستقيم) (إقتضاء الصراط المستقيم) 
  ھـ . 1411الرياض ، الطبعة الثانية  –د. ناصر بن عبد الكريم العقل ، مكتبة الرشد 

ھـ) تحقيق د .  544اليحصبي (ت : : أبو الفضل عياض بن موسى ئد مسلم) ئد مسلم) ئد مسلم) ئد مسلم) (إكمال المعلم بفوا(إكمال المعلم بفوا(إكمال المعلم بفوا(إكمال المعلم بفوا
  ھـ .1419المنصورة ، الطبعة ا-ولى  –، دار الوفاء يحيى إسماعيل 

تحقيق : عبد القادر حكيم محمد شرف ، : (أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان) (أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان) (أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان) (أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان) 
  ھـ .1402السندي ، الطبعة ا-ولى ، حديث أكاديمي باكستان 

ھـ) تعليق 360: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خGد الرامھرمزي (ت : (أمثال الحديث) (أمثال الحديث) (أمثال الحديث) (أمثال الحديث) 
  ھـ .1409بيروت ، الطبعة ا-ولى  –أحمد عبد الفتاح تمام ، مؤسسة الكتب الثقافية 

ھـ) ، تحقيق  463: أبو عمر يوسف بن عبد 5 بن عبد البر (ت :  (ا-نباه على قبائل الرواة)(ا-نباه على قبائل الرواة)(ا-نباه على قبائل الرواة)(ا-نباه على قبائل الرواة)        
  ھـ .1405بيروت ، الطبعة ا-ولى  –راھيم ا-بياري ، دار الكتاب العربي إب

ھـ) ، تقديم وتعليق عبد 5 بن  562: أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت :  (ا-نساب)(ا-نساب)(ا-نساب)(ا-نساب)
  ھـ .1408عمر البارودي ، دار الفكر ، الطبعة ا-ولى 

 ھـ)51413 التويجري (ت : بد : حمود بن ع(إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة)(إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة)(إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة)(إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة)
  ، الطبعة ا-ولى .الرياض –مؤسسة النور 

) تحقيق د. 292: أبو بكر أحمد بن عمرو البزار (ت : (البحر الزخار المعروف بمسند البزار) (البحر الزخار المعروف بمسند البزار) (البحر الزخار المعروف بمسند البزار) (البحر الزخار المعروف بمسند البزار) 
المدينة ، الطبعة  –بيروت ومكتبة العلوم والحكم  –محفوظ الرحمن زين 5 ، مؤسسة علوم القرآن 

  ھـ .1409ا-ولى 
ھـ) ، تحقيق مجموعة من  774: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت : (البداية والنھاية) (البداية والنھاية) (البداية والنھاية) (البداية والنھاية) 

  ھـ .1408القاھرة ، الطبعة ا-ولى  –المحققين ، مطابع ا-ھرام التجارية 
ھـ ) تحقيق مسعد  807: علي بن أبي بكر الھيثمي (ت : (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) 

  القاھرة . –ني ، دار الطGئع عبد الحميد السعد
ھـ)  463: أبو عمر يوسف بن عبد 5 بن عبد البر (ت : (بھجة المجالس وأنس المجالس) (بھجة المجالس وأنس المجالس) (بھجة المجالس وأنس المجالس) (بھجة المجالس وأنس المجالس) 

بيروت .                                                                      –تحقيق                           محمد مرسي الخولي ، دار الكتب العلمية 
تحقيق عبد السGم محمد  ھـ)250: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت :(البيان والتبيين) (البيان والتبيين) (البيان والتبيين) (البيان والتبيين) 

  بيروت . –ھارون ، دار الجيل 
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ھـ) ، تحقيق د . عمر عبد السGم تدمري ،  748حمد الذھبي (ت : : محمد بن أ (تاريخ ا?سGم)(تاريخ ا?سGم)(تاريخ ا?سGم)(تاريخ ا?سGم)
  ھـ .1409بيروت ، الطبعة الثانية  –دار الكتاب العربي 

  بيروت . –ھـ) دار الفكر 310: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت : (تاريخ ا-مم والملوك) (تاريخ ا-مم والملوك) (تاريخ ا-مم والملوك) (تاريخ ا-مم والملوك) 
 –ھـ) ، دار الكتب العلمية  463: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت : (تاريخ بغداد) (تاريخ بغداد) (تاريخ بغداد) (تاريخ بغداد) 

  بيروت ، 
ھـ) ، مراقبة محمد عبد المعيد  427: أبو القاسم حمزة بن يوسف السھمي (ت : (تاريخ جرجان) (تاريخ جرجان) (تاريخ جرجان) (تاريخ جرجان) 

  ھـ . 1417بيروت ، الطبعة الرابعة  –خان ، عالم الكتب 
  ھـ) ، دار الفكر . 256: أبو عبد 5 محمد بن إسماعيل البخاري (ت : (التاريخ الكبير) (التاريخ الكبير) (التاريخ الكبير) (التاريخ الكبير) 

ھـ) ، تحقيق  571: أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (ت :  (تاريخ مدينة دمشق)(تاريخ مدينة دمشق)(تاريخ مدينة دمشق)(تاريخ مدينة دمشق)        
  ھـ .1415بيروت ،  –أبي سعيد عمر العمروي ، دار الفكر 

  ھـ) تحقيق فھيم محمد شلتوت . 262: أبو زيد عمر بن شبه النميري (ت : (تاريخ المدينة) (تاريخ المدينة) (تاريخ المدينة) (تاريخ المدينة) 
ھـ) تحقيق محمد بھجة ، دار 1349ي ا�لوسي (ت : : أبو المعالي محمود شكر(تاريخ نجد) (تاريخ نجد) (تاريخ نجد) (تاريخ نجد) 

  ھـ .1419ا-ردن ، الطبعة ا-ولى  –المعالي 
  بيروت . –: أمين الريحاني ، دار الجيل (تاريخ نجد الحديث) (تاريخ نجد الحديث) (تاريخ نجد الحديث) (تاريخ نجد الحديث) 

عبد 5 بن محمد بن خميس ، مطابع (تاريخ اليمامة مغاني الديار ومالھا من أخبار وآثار) (تاريخ اليمامة مغاني الديار ومالھا من أخبار وآثار) (تاريخ اليمامة مغاني الديار ومالھا من أخبار وآثار) (تاريخ اليمامة مغاني الديار ومالھا من أخبار وآثار) 
  ھـ .1407ولى الرياض ، الطبعة ا- –الفرزدق 

ھـ) ، تحقيق  620: أبو محمد عبد 5 بن أحمد بن قدامة (ت :  (التبيين في أنساب القرشيين)(التبيين في أنساب القرشيين)(التبيين في أنساب القرشيين)(التبيين في أنساب القرشيين)
  ھـ .1408بيروت ، الطبعة الثانية  –محمد نايف الدليمي ، عالم الكتب 

ھـ)  742: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت : (تحفة ا-شراف بمعرفة ا-طراف) (تحفة ا-شراف بمعرفة ا-طراف) (تحفة ا-شراف بمعرفة ا-طراف) (تحفة ا-شراف بمعرفة ا-طراف) 
  ھـ .1403الھند ، الطبعة الثانية   –د الصمد شرف الدين ، الدار القيمة ، تحقيق عب

: أبو محمد عبد 5 بن يوسف (تخريج ا-حاديث وا�ثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري) (تخريج ا-حاديث وا�ثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري) (تخريج ا-حاديث وا�ثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري) (تخريج ا-حاديث وا�ثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري) 
ھـ) ، ومعه مختصر تخريج أحاديث الكشاف Iبن حجر ، عناية  سلطان بن  762الزيلعي (ت : 

  ھـ .1414الرياض ، الطبعة ا-ولى  –خزيمة  فھد الطبيشي ، دار ابن
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقGني (ت : (تعجيل المنفعة بزوائد رجال ا-ئمة ا-ربعة) (تعجيل المنفعة بزوائد رجال ا-ئمة ا-ربعة) (تعجيل المنفعة بزوائد رجال ا-ئمة ا-ربعة) (تعجيل المنفعة بزوائد رجال ا-ئمة ا-ربعة) 

  ھـ .1386ھـ) تصحيح عبد 5 بن ھاشم يماني ،  852
ن محمد : أبو زيد عبد الرحمن ب(تفسير الثعالبي ، المسمى بالجواھر الحسان في تفسير القرآن) (تفسير الثعالبي ، المسمى بالجواھر الحسان في تفسير القرآن) (تفسير الثعالبي ، المسمى بالجواھر الحسان في تفسير القرآن) (تفسير الثعالبي ، المسمى بالجواھر الحسان في تفسير القرآن) 

ھـ) ، تحقيق علي معرض وعادل الموجود وعبد الفتاح أبو سنة ، دار إحياء  875الثعالبي (ت : 
  ھـ .1418بيروت ، الطبعة ا-ولى  –التراث العربي 

 –دار الفكر ھـ)  774ل بن كثير القرشي (ت : : أبو الفداء إسماعي(تفسير القرآن العظيم) (تفسير القرآن العظيم) (تفسير القرآن العظيم) (تفسير القرآن العظيم) 
  ھـ . 1407بيروت ، 

ھـ) ، تحقيق سيد  303: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت :     (تفسير النسائي)(تفسير النسائي)(تفسير النسائي)(تفسير النسائي)    
  ھـ .1410القاھرة ، الطبعة ا-ولى  –الجليمي وصبري الشافعي ، مكتبة السنة 

ھـ) ، تحقيق محمد عوامة ،  852: أحمد بن علي بن حجر العسقGني (ت : (تقريب التھذيب) (تقريب التھذيب) (تقريب التھذيب) (تقريب التھذيب) 
  ھـ .1406بيروت ، الطبعة ا-ولى  -دار البشائر 

: أبو عمر يوسف بن عبد 5 بن محمد بن عبد البر (التمھيد لما في الموطأ من المعاني وا-سانيد) (التمھيد لما في الموطأ من المعاني وا-سانيد) (التمھيد لما في الموطأ من المعاني وا-سانيد) (التمھيد لما في الموطأ من المعاني وا-سانيد) 
  ھـ) تحقيق جماعة من المحققين ، وزارة ا-وقاف بالمغرب . 463(ت : 
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: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت : (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من ا-باطيل) (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من ا-باطيل) (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من ا-باطيل) (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من ا-باطيل) 
ھـ مع تخريجات وتعليقات ا-لباني 1406بيروت ، الطبعة الثانية  –كتب ا?سGمي ھـ) الم1386

  والشاويش وعبد الرزاق حمزة .
ھـ) مجلس دائرة  852: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقGني (ت : (تھذيب التھذيب) (تھذيب التھذيب) (تھذيب التھذيب) (تھذيب التھذيب) 
        ھـ .1325الھند ، الطبعة ا-ولى  –المعارف النظامية 

        ھـ) بذيل عون المعبود . 751يم ؛ محمد بن أبي بكر (ت : ابن الق    :(تھذيب السنن) (تھذيب السنن) (تھذيب السنن) (تھذيب السنن) 
ھـ) ، تحقيق د. بشار  742: أبو الحجاج يوسف المزي (ت :  (تھذيب الكمال في أسماء الرجال)(تھذيب الكمال في أسماء الرجال)(تھذيب الكمال في أسماء الرجال)(تھذيب الكمال في أسماء الرجال)
  ھـ .1413بيروت ، الطبعة الثالثة  –عواد معروف ، مؤسسة الرسالة 

ھـ) تحقيق مجدي إبراھيم ، 369 : عبد 5 بن محمد بن جعفر بن حيان (ت :(التوبيخ والتنبيه) (التوبيخ والتنبيه) (التوبيخ والتنبيه) (التوبيخ والتنبيه) 
  القاھرة . –مكتبة القرآن 

ھـ) ، تعليق محمد خليل  311: محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت : (التوحيد وإثبات صفات الرب) (التوحيد وإثبات صفات الرب) (التوحيد وإثبات صفات الرب) (التوحيد وإثبات صفات الرب) 
  ھـ .1403بيروت ،  –ھواس ، دار الكتب العلمية 

مام ھـ) ، مكتبة ا? 1031: عبد الرؤوف المناوي (ت : (التيسير بشرح الجامع الصغير) (التيسير بشرح الجامع الصغير) (التيسير بشرح الجامع الصغير) (التيسير بشرح الجامع الصغير) 
  ھـ . 1408الرياض ، الطبعة الثالثة  –الشافعي 
الھند ،  –ھـ) ، مجلس دائرة المعارف  354: أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت : (الثقات) (الثقات) (الثقات) (الثقات) 

  الطبعة ا-ولى .
 –ھـ) ، أم القرى  463: أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري (ت :  (جامع بيان العلم وفضله)(جامع بيان العلم وفضله)(جامع بيان العلم وفضله)(جامع بيان العلم وفضله)

  القاھرة .
ھـ) ، مصطفى  310: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت : ن تأويل القرآن) ن تأويل القرآن) ن تأويل القرآن) ن تأويل القرآن) (جامع البيان ع(جامع البيان ع(جامع البيان ع(جامع البيان ع
  ھـ .1388مصر ، الطبعة الثالثة  –البابي الحلبي 

ھـ)  761: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العGئي (ت : (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) 
  ھـ .1407 بيروت ، الطبعة الثانية –تحقيق حمدي عبد المجيد ، عالم الكتب 

 –دار الكتب العلمية     ھـ) 911: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت : (الجامع الصغير) (الجامع الصغير) (الجامع الصغير) (الجامع الصغير) 
  ھـ.1410بيروت ، الطبعة ا-ولى 

ھـ) ، تحقيق د . مصطفى  197: أبو محمد عبد 5 بن وھب القرشي (ت :  (الجامع في الحديث)(الجامع في الحديث)(الجامع في الحديث)(الجامع في الحديث)
  ھـ .1416ا-ولى السعودية ، الطبعة  –حسن أبو الخير ، دار ابن الجوزي 

ھـ) ،  327: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ؛ ابن أبي حاتم (ت : (الجرح والتعديل) (الجرح والتعديل) (الجرح والتعديل) (الجرح والتعديل) 
  ھـ .1372الھند ، الطبعة ا-ولى  –مجلس دائرة المعارف 

ھـ) 390: أبو الفرج المعافى بن زكريا النھرواني الجريري (ت : (الجليس الصالح الكافي) (الجليس الصالح الكافي) (الجليس الصالح الكافي) (الجليس الصالح الكافي) 
  ھـ .1407بيروت ، الطبعة ا-ولى  –عالم الكتب تحقيق د. إحسان عباس ، 

ھـ) ، حققه د . سھيل زكار  279: أحمد بن يحيى البGذري (ت :  (جمل من أنساب ا-شراف)(جمل من أنساب ا-شراف)(جمل من أنساب ا-شراف)(جمل من أنساب ا-شراف)
  ھـ .1417بيروت ، الطبعة ا-ولى  –ود . رياض زركلي ، دار الفكر 

لرياض ، ا –: حمد الجاسر ، المطابع ا-ھلية (جمھرة أنساب ا-سر المتحضرة في نجد) (جمھرة أنساب ا-سر المتحضرة في نجد) (جمھرة أنساب ا-سر المتحضرة في نجد) (جمھرة أنساب ا-سر المتحضرة في نجد) 
  ھـ .1409

ھـ) ، دار الكتب العلمية  456: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت :  (جمھرة أنساب العرب)(جمھرة أنساب العرب)(جمھرة أنساب العرب)(جمھرة أنساب العرب)
  ھـ .1403بيروت ، الطبعة ا-ولى  –
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ھـ) ، دار  430: أبو نعيم أحمد بن عبد 5 ا-صبھاني (ت : (حلية ا-ولياء وطبقات ا-صفياء) (حلية ا-ولياء وطبقات ا-صفياء) (حلية ا-ولياء وطبقات ا-صفياء) (حلية ا-ولياء وطبقات ا-صفياء) 
  القاھرة . –أم القرى 

السعودية ، الطبعة  – بكر بن عبد 5 أبو زيد ، دار ابن الجوزي :العرب) العرب) العرب) العرب) (خصائص جزيرة (خصائص جزيرة (خصائص جزيرة (خصائص جزيرة 
   ھـ .1412ا-ولى 

 –: محمد رشيد رضا ، إشراف محمد الشاويش ، المكتب ا?سGمي (خGصة السيرة المحمدية) (خGصة السيرة المحمدية) (خGصة السيرة المحمدية) (خGصة السيرة المحمدية) 
  ھـ .1405بيروت ، الطبعة الرابعة 

ھـ) ،  1392سم العاصمي (ت : جمع : عبد الرحمن بن قا(الدرر السنية في ا-جوبة النجدية) (الدرر السنية في ا-جوبة النجدية) (الدرر السنية في ا-جوبة النجدية) (الدرر السنية في ا-جوبة النجدية) 
  ھـ .1395الطبعة الثانية 

ھـ) ، دار  911: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت :  (الدر المنثور في التفسير المأثور)(الدر المنثور في التفسير المأثور)(الدر المنثور في التفسير المأثور)(الدر المنثور في التفسير المأثور)
  ھـ .1403بيروت ، الطبعة ا-ولى  –الفكر 

ياض ، الر –: عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف ، دار الوطن (دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ) (دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ) (دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ) (دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ) 
  ھـ .1412الطبعة ا-ولى 
ھـ) ، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي  458أبو بكر أحمد بن الحسين البيھقي (ت : (دIئل النبوة) (دIئل النبوة) (دIئل النبوة) (دIئل النبوة) 

  ھـ . 1405بيروت ، الطبعة ا-ولى  –، دار الكتب العلمية 
د ھـ) تحقيق د. محمد رواس وعب430: أبو نعيم أحمد بن عبد 5 ا-صبھان (ت : (دIئل النبوة) (دIئل النبوة) (دIئل النبوة) (دIئل النبوة) 

ھـ .                                                                                                                         1412بيروت ، الطبعة الثالثة  –البر عباس ، دار النفائس 
عبد الرحمن بن ھـ) تحقيق  481: أبو إسماعيل عبد 5 بن محمد الھروي (ت : (ذم الكGم وأھله) (ذم الكGم وأھله) (ذم الكGم وأھله) (ذم الكGم وأھله) 
  ھـ .1416المدينة ، الطبعة ا-ولى  –، الناشر مكتبة العلوم والحكم عبد العزيز الشبل 

 ھـ) تخريج بدر البدر ، نشر 280: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت : (الرد على الجھمية) (الرد على الجھمية) (الرد على الجھمية) (الرد على الجھمية) 
  ھـ .1405الكويت ، الطبعة ا-ولى  –الدار السلفية 

: أبو سليمان جاسم بن سليمان الفھيد ، دار البشائر (الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام) (الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام) (الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام) (الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام) 
  ھـ . 1408بيروت ، الطبعة ا-ولى  –ا?سGمية 

تحقيق شعيب  ھـ)، 751: ابن القيم ؛ محمد بن أبي بكر (ت :  (زاد المعاد في ھدي خير العباد)(زاد المعاد في ھدي خير العباد)(زاد المعاد في ھدي خير العباد)(زاد المعاد في ھدي خير العباد)
ا-رنؤوط وعبد القادر ا-رناؤوط ، مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار ـ بيروت ، الطبعة الثالثة عشر 

  ھـ .1406
 942(ت : محمد بن يوسف الصالحي أبو عبد 5 : (سبل الھدى والرشاد في سيرة خير العباد) (سبل الھدى والرشاد في سيرة خير العباد) (سبل الھدى والرشاد في سيرة خير العباد) (سبل الھدى والرشاد في سيرة خير العباد) 

  . ھـ1414لطبعة ا-ولى بيروت ، ا –دار الكتب العلمية ، عادل أحمد وعلي محمد تحقيق  ھـ)
 ھـ)1420الرحمن محمد ناصر الدين ا-لباني (ت : : أبو عبد (سلسلة ا-حاديث الصحيحة) (سلسلة ا-حاديث الصحيحة) (سلسلة ا-حاديث الصحيحة) (سلسلة ا-حاديث الصحيحة) 

  بيروت . –المكتب ا?سGمي 
(ت :     : أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ا-لباني(سلسلة ا-حاديث الضعيفة والموضوعة) (سلسلة ا-حاديث الضعيفة والموضوعة) (سلسلة ا-حاديث الضعيفة والموضوعة) (سلسلة ا-حاديث الضعيفة والموضوعة) 

        ....ھـ)1420
ھـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد  273يزيد القزويني (ت :  : أبو عبد 5 محمد بن(سنن ابن ماجه) (سنن ابن ماجه) (سنن ابن ماجه) (سنن ابن ماجه) 

  مصر . –فيصل عيسى البابي الحلبي  –الباقي ، دار إحياء الكتب العربية 
ھـ) ، تعليق عزت عبيد  275: أبو داود سليمان بن ا-شعث السجستاني (ت : (سنن أبي داود) (سنن أبي داود) (سنن أبي داود) (سنن أبي داود) 

  ھـ .1391الدعاس ، مكتبة الحنفاء ، الطبعة ا-ولى 
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ھـ) ، تحقيق أحمد  279: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت : رمذي) رمذي) رمذي) رمذي) (سنن الت(سنن الت(سنن الت(سنن الت
مصر ، الطبعة الثانية  –شاكر ومحمد فؤاد وإبراھيم بن عطوة ، مكتبة مصطفى الحلبي 

  ھـ .1398
  بيروت . - ھـ) عالم الكتب  385: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت : (سنن الدارقطني) (سنن الدارقطني) (سنن الدارقطني) (سنن الدارقطني) 
ھـ) ، تحقيق عبد 5  255أبو محمد عبد 5 بن عبد الرحمن الدارمي (ت   :(سنن الدارمي) (سنن الدارمي) (سنن الدارمي) (سنن الدارمي) 

  ھـ .1404ھاشم ، 
ھـ) ، تحقيق حبيب  227: سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني (ت : (سنن سعيد بن منصور) (سنن سعيد بن منصور) (سنن سعيد بن منصور) (سنن سعيد بن منصور) 

  بيروت . –الرحمن ا-عظمي ، دار الكتب العلمية 
   .بيروت  –ھـ) ، دار المعرفة  458ي(ت : : أبو بكر أحمد بن الحسين البيھق(السنن الكبرى) (السنن الكبرى) (السنن الكبرى) (السنن الكبرى) 
ھـ) تحقيق د. عبد الغفار  303: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت : (السنن الكبرى) (السنن الكبرى) (السنن الكبرى) (السنن الكبرى) 

            ھـ .1411بيروت ، الطبعة ا-ولى  –سليمان البنداري وسيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية 
عناية عبد الفتاح أبو     ھـ) 303نسائي (ت : : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ال(سنن النسائي) (سنن النسائي) (سنن النسائي) (سنن النسائي) 

  ھـ .1409بيروت ، الطبعة الثانية  –غدة ، دار البشائر ا?سGمية 
ھـ) ، تحقيق شعيب ا-رنؤوط وجماعة  748: محمد بن أحمد الذھبي (ت : (سير أعGم النبGء) (سير أعGم النبGء) (سير أعGم النبGء) (سير أعGم النبGء) 

   .بيروت  –، مؤسسة الرسالة 
بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت : : محمد (شرح الزرقاني على موطأ ا?مام مالك) (شرح الزرقاني على موطأ ا?مام مالك) (شرح الزرقاني على موطأ ا?مام مالك) (شرح الزرقاني على موطأ ا?مام مالك) 

            بيروت  –ھـ) دار الكتب العلمية  1122
ھـ) ، تحقيق زھير  516: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت : (شرح السنة) (شرح السنة) (شرح السنة) (شرح السنة) 

  ھـ .1390بيروت ، الطبعة ا-ولى  –الشاويش وشعيب ا-رنؤوط ، المكتب ا?سGمي 
ھـ) ضبط  449المعروف بابن بطال (ت : علي بن خلف  : أبو الحسن(شرح صحيح البخاري) (شرح صحيح البخاري) (شرح صحيح البخاري) (شرح صحيح البخاري) 

  ھـ .1420، الطبعة ا-ولى الرياض  –، مكتبة الرشد  إبراھيمسر بن ايأبو تميم 
ھـ) تحقيق محمد حامد الفقي ، أنصار 360: أبو بكر محمد بن الحسين ا�جري (ت : (الشريعة) (الشريعة) (الشريعة) (الشريعة) 

            باكستان . –السنة المحمدية 
ھـ) ، تحقيق محمد السعيد بن  458أحمد بن الحسين البيھقي (ت : : أبو بكر (شعب ا?يمان) (شعب ا?يمان) (شعب ا?يمان) (شعب ا?يمان) 

  ھـ .1410بيروت ، الطبعة ا-ولى  –بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية 
(ت : ابن القيم ؛ محمد بن أبي بكر     :    (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)

  ھـ .1407ا-ولى بيروت ، الطبعة  –ھـ) دار الكتب العلمية 751
: أبو الحسين أحمد بن فارس  (الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلھا وسنن العرب في كGمھا)(الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلھا وسنن العرب في كGمھا)(الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلھا وسنن العرب في كGمھا)(الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلھا وسنن العرب في كGمھا)

بيروت ، الطبعة ا-ولى  –ھـ) تعليق أحمد حسن بسبح ، دار الكتب العلمية 395الرازي (ت : 
  ھـ .1418

) ) ) ) ھـ 728(ت : ليم بن تيمية : أبو العباس أحمد بن عبد الح(الصارم المسلول على شاتم الرسول) (الصارم المسلول على شاتم الرسول) (الصارم المسلول على شاتم الرسول) (الصارم المسلول على شاتم الرسول) 
  ھـ .1403تحقيق محمد عبد الحميد ، عالم الكتب 

 –دار إحياء التراث العربي ھـ)  398: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوھري (ت : (الصحاح) (الصحاح) (الصحاح) (الصحاح) 
  ھـ .1419بيروت ، الطبعة ا-ولى 
مد ھـ) تحقيق د. مح311: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت : (صحيح ابن خزيمة) (صحيح ابن خزيمة) (صحيح ابن خزيمة) (صحيح ابن خزيمة) 

  ھـ .1395بيروت ، الطبعة ا-ولى  –مصطفى ا-عظمي ، المكتب ا?سGمي 
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دار  ھـ)1420(ت : : أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ا-لباني  (صحيح ا-دب المفرد)(صحيح ا-دب المفرد)(صحيح ا-دب المفرد)(صحيح ا-دب المفرد)
  ھـ .1414الجبيل ، الطبعة ا-ولى  –الصديق 

ھـ) ، تحقيق د.  256: أبو عبد 5 محمد بن إسماعيل البخاري (ت : (صحيح البخاري) (صحيح البخاري) (صحيح البخاري) (صحيح البخاري) 
  مصطفى ديب البغا ، مطبعة الھندي .

ھـ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد  261: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت : (صحيح مسلم) (صحيح مسلم) (صحيح مسلم) (صحيح مسلم) 
  مصر . –الباقي ، مطبعة الحلبي 

،  الرياض –الوادعي ، مكتبة المعارف : مقبل بن ھادي (الصحيح المسند من أسباب النزول) (الصحيح المسند من أسباب النزول) (الصحيح المسند من أسباب النزول) (الصحيح المسند من أسباب النزول) 
  ھـ .1400

ھـ) 1326الھندي (ت : سواني : محمد بشير السھا?نسان عن وسوسة الشيخ دحGن) ا?نسان عن وسوسة الشيخ دحGن) ا?نسان عن وسوسة الشيخ دحGن) ا?نسان عن وسوسة الشيخ دحGن) (صيانة (صيانة (صيانة (صيانة 
  ھـ .1351مصر ، الطبعة الثانية  –مطبعة المنار تعليق محمد رشيد رضا ، 

د. عبد المعطي أمين  ھـ) تحقيق322: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت : (الضعفاء الكبير) (الضعفاء الكبير) (الضعفاء الكبير) (الضعفاء الكبير) 
  ھـ .1404بيروت ، الطبعة ا-ولى  –قلعجي ، دار الكتب العلمية 

 –ھـ) مؤسسة الرسالة  385: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت : (الضعفاء والمتروكين) (الضعفاء والمتروكين) (الضعفاء والمتروكين) (الضعفاء والمتروكين) 
      ھـ .1406بيروت ، الطبعة الثانية 

ا-لباني (ت :  : أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين(ضعيف الجامع الصغير وزيادته) (ضعيف الجامع الصغير وزيادته) (ضعيف الجامع الصغير وزيادته) (ضعيف الجامع الصغير وزيادته) 
  ھـ .1410بيروت ، الطبعة الثالثة  –إشراف زھير الشاويش ،  المكتب ا?سGمي  ھـ)1420

  بيروت . –دار المعرفة  ھـ)458(ت :  : أبو الحسين محمد بن أبي يعلى(طبقات الحنابلة) (طبقات الحنابلة) (طبقات الحنابلة) (طبقات الحنابلة) 
، دار ھـ) ، تحقيق محمد عبد القادر عطا  230: محمد بن سعد بن منيع (ت :  (الطبقات الكبرى)(الطبقات الكبرى)(الطبقات الكبرى)(الطبقات الكبرى)

  ھـ .1410بيروت ، الطبعة ا-ولى  –الكتب العلمية 
: أبو بكر محمد بن عبد 5 المعروف بابن العربي (عارضة ا-حوذي لشرح صحيح الترمذي) (عارضة ا-حوذي لشرح صحيح الترمذي) (عارضة ا-حوذي لشرح صحيح الترمذي) (عارضة ا-حوذي لشرح صحيح الترمذي) 

            .ھـ) دار الكتاب العربي  543(ت : 
 ھـ) 584(ت : الحازمي بن موسى : أبو بكر محمد (عجالة المبتدى وفضالة المنتھي في النسب) (عجالة المبتدى وفضالة المنتھي في النسب) (عجالة المبتدى وفضالة المنتھي في النسب) (عجالة المبتدى وفضالة المنتھي في النسب) 

  ق عبد 5 كنون ، القاھرة .تحقي
) 369: أبو محمد عبد 5 بن محمد بن جعفر بن حيان [أبو الشيخ ا-صبھاني](ت : (العظمة) (العظمة) (العظمة) (العظمة) 

  ھـ.1408الرياض  –تحقيق رضا 5 المباركفوري ، دار العاصمة 
ر ھـ) تحقيق د. عبد المجيد الترحيني ، دا328: أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت : (العقد الفريد) (العقد الفريد) (العقد الفريد) (العقد الفريد) 
  ھـ .1417بيروت ،  –الكتب العلمية 

بيروت ،  –ھـ) ، دار المعرفة  327: أبو محمد عبد الرحمن الرازي (ت : (علل الحديث) (علل الحديث) (علل الحديث) (علل الحديث) 
  ھـ .1405الطبعة 

) ضبط خليل الميس ، دار الكتب 597: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت : (العلل المتناھية) (العلل المتناھية) (العلل المتناھية) (العلل المتناھية) 
  . ھـ1403بيروت ، الطبعة ا-ولى  –العلمية 

بيروت ،  –: عبد 5 بن عبد الرحمن البسام ، مؤسسة الخدمات (علماء نجد خGل ستة قرون) (علماء نجد خGل ستة قرون) (علماء نجد خGل ستة قرون) (علماء نجد خGل ستة قرون) 
  ھـ .1398الطبعة ا-ولى 

 ھـ) 748محمد بن أحمد الذھبي (ت : : في إيضاح صحيح ا-خبار وسقيمھا) في إيضاح صحيح ا-خبار وسقيمھا) في إيضاح صحيح ا-خبار وسقيمھا) في إيضاح صحيح ا-خبار وسقيمھا)     (العلو للعلي الغفار(العلو للعلي الغفار(العلو للعلي الغفار(العلو للعلي الغفار
  ھـ .1416لطبعة ا-ولى الرياض ، ا –عناية محمد أشرف عبد المقصود ، مكتبة أضواء السلف 

ھـ) تحقيق 643المعروف بابن الصGح (ت: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن : (علوم الحديث) (علوم الحديث) (علوم الحديث) (علوم الحديث) 
  ھـ .1406دمشق  –نور الدين عتر ، دار الفكر 
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ھـ) دار  855: أبو محمد محمود بن أحمد العيني (ت : (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) 
  بيروت ،  - تاريخ العربي إحياء التراث العربي  ومؤسسة ال

ھـ) تحقيق عبد الرحمن 1290(ت :  : عثمان بن عبد 5 بن بشر(عنوان المجد في تاريخ نجد) (عنوان المجد في تاريخ نجد) (عنوان المجد في تاريخ نجد) (عنوان المجد في تاريخ نجد) 
  ھـ .1394السعودية ، الطبعة الثالثة  –وزارة المعارف بن عبد اللطيف آل الشيخ ، 

ضبط وتحقيق : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ، (عون المعبود شرح سنن أبي داود) (عون المعبود شرح سنن أبي داود) (عون المعبود شرح سنن أبي داود) (عون المعبود شرح سنن أبي داود) 
  ھـ .1388عبد الرحمن محمد عثمان ، (ومعه تھذيب السنن Iبن القيم) الطبعة الثانية 

فاريني (غذاء ا-لباب شرح منظومة ا�داب) (غذاء ا-لباب شرح منظومة ا�داب) (غذاء ا-لباب شرح منظومة ا�داب) (غذاء ا-لباب شرح منظومة ا�داب)  Vھـ) تصحيح محمد 1188(ت : : محمد بن أحمد الس
  ھـ .1417الطبعة ا-ولى بيروت ،  –بن عبد العزيز الخالدي ، دار الكتب العلمية 

ھـ) تحقيق عبد الكريم إبراھيم 388: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت : حديث) حديث) حديث) حديث) (غريب ال(غريب ال(غريب ال(غريب ال
  ھـ .1402دمشق ،  –العزباوي ، دار الفكر 

ھـ) تحقيق  578: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت : (الغوامض والمبھمات) (الغوامض والمبھمات) (الغوامض والمبھمات) (الغوامض والمبھمات) 
  ـ .ھ1415جدة ، الطبعة ا-ولى  –محمود مغراوي ، دار ا-ندلس الخضراء 

) حشاه إبراھيم 583: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت : (الفائق في غريب الحديث) (الفائق في غريب الحديث) (الفائق في غريب الحديث) (الفائق في غريب الحديث) 
  ھـ .1417بيروت ، الطبعة ا-ولى  –شمس الدين ، دار الكتب العلمية 

 –: محمد بن عبد العزيز المسند ، دار الوطن (فتاوى إسGمية -صحاب الفضيلة العلماء) (فتاوى إسGمية -صحاب الفضيلة العلماء) (فتاوى إسGمية -صحاب الفضيلة العلماء) (فتاوى إسGمية -صحاب الفضيلة العلماء) 
  ھـ .1414الرياض ، الطبعة الثانية 

بيروت ، مكتبة السنة  –دار الجيل  ھـ)1421(ت : محمد بن صالح العثيمين  :(فتاوى العقيدة) (فتاوى العقيدة) (فتاوى العقيدة) (فتاوى العقيدة) 
  ھـ .1414القاھرة ، الطبعة الثانية 

ھـ) (ومعه صحيح  852: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقGني (ت :  (فتح الباري)(فتح الباري)(فتح الباري)(فتح الباري)
  البخاري) ، الطبعة ا-ولى بالمطبعة السلفية .

  بيروت .  –الساعاتي ، دار إحياء التراث العربي  –: أحمد بن عبد الرحمن البنا لرباني) لرباني) لرباني) لرباني) (الفتح ا(الفتح ا(الفتح ا(الفتح ا
: عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوھاب (ت: (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) 

  ھـ .1413الرياض ، الطبعة الثالثة  –ھـ) الرئاسة العامة ?دارات البحوث  1285
ھـ) تحقيق سمير بن أمين الزھيري ، 5288 نعيم بن حماد المروزي (ت :  : أبو عبد(الفتن) (الفتن) (الفتن) (الفتن) 

  ھـ .1412القاھرة ، الطبعة ا-ولى  –مكتبة التوحيد 
ھـ) عناية نضال عيسى العبوشي ، بيت  444: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت : (الفتن) (الفتن) (الفتن) (الفتن) 

  ا-فكار الدولية .
ھـ) ، تحقيق وصي 5 محمد عباس ،  290حنبل (ت :  : أبو عبد 5 أحمد بن(فضائل الصحابة) (فضائل الصحابة) (فضائل الصحابة) (فضائل الصحابة) 

  ھـ .1403جدة ، الطبعة ا-ولى  –دار العلم 
        (فوائد تمام) = الروض البسام .(فوائد تمام) = الروض البسام .(فوائد تمام) = الروض البسام .(فوائد تمام) = الروض البسام .

ھـ) ،  1031: محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي (ت :  (فيض القدير شرح الجامع الصغير)(فيض القدير شرح الجامع الصغير)(فيض القدير شرح الجامع الصغير)(فيض القدير شرح الجامع الصغير)
  ھـ .1356دار إحياء السنة النبوية ، الطبعة ا-ولى 

ھـ) تحقيق مكتب تحقيق التراث في  817محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت : س المحيط) س المحيط) س المحيط) س المحيط) (القامو(القامو(القامو(القامو
  ھـ .1407بيروت ، الطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة 
 804: أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن (ت :  (قصص ا-نبياء ومناقب القبائل)(قصص ا-نبياء ومناقب القبائل)(قصص ا-نبياء ومناقب القبائل)(قصص ا-نبياء ومناقب القبائل)

  ھـ .1418بيروت ، الطبعة ا-ولى  –لريان ھـ) ، تحقيق أحمد حاج محمد ، مؤسسة ا

 



 

261 فھرس المصادر                 نقض الدعاوى الكيدية
 والمراجع

ھـ) ، تحقيق  281: أبو بكر عبد 5 بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (ت : (قضاء الحوائج) (قضاء الحوائج) (قضاء الحوائج) (قضاء الحوائج) 
  القاھرة ،  –مجدي السيد إبراھيم ، مكتبة القرآن 

 ارعبد الغفھـ) تحقيق  743الطيبي (ت : حسين بن محمد ال: ) ) ) ) النبويةالنبويةالنبويةالنبوية    (الكاشف عن حقائق السنن(الكاشف عن حقائق السنن(الكاشف عن حقائق السنن(الكاشف عن حقائق السنن
   ھـ .1413كراتشي ، الطبعة ا-ولى  –ومجموعة ، إدارة القرآن والعلوم ا?سGمية 

: أبو عبد 5 محمد بن أحمد الذھبي (ت : (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) 
مصر ، الطبعة ا-ولى  –ھـ) ، تحقيق عزة عطية وموسى الموشى ، دار الكتب الحديثة  748

  ھـ .1392
بيروت ،  –ھـ) ، دار الفكر  365: أبو أحمد عبد 5 بن عدي (ت : كامل في ضعفاء الرجال) كامل في ضعفاء الرجال) كامل في ضعفاء الرجال) كامل في ضعفاء الرجال) (ال(ال(ال(ال

  ھـ .1404الطبعة ا-ولى 
ھـ) مراجعة وتعليق 1051: منصور بن يونس البھوتي (ت : (كشاف القناع عن متن ا?قناع) (كشاف القناع عن متن ا?قناع) (كشاف القناع عن متن ا?قناع) (كشاف القناع عن متن ا?قناع) 

  ھـ .1403بيروت ،  –ھGل مصيلحي ، عالم الكتب 
ھـ) ، تعليق أحمد القGش ، مكتبة  1162محمد العجلوني (ت :  : إسماعيل بن(كشف الخفاء) (كشف الخفاء) (كشف الخفاء) (كشف الخفاء) 

  القاھرة . –دار التراث 
ھـ) مع شرح الشيخ محمد بن  1206(ت : : أبو الحسن محمد بن عبد الوھاب (كشف الشبھات) (كشف الشبھات) (كشف الشبھات) (كشف الشبھات) 

  ھـ .1416السعودية ، الطبعة ا-ولى  –، دار التراث  صالح العثيمين
ھـ) ضبطه بكري 975: علي بن حسام الھندي (ت : ال) ال) ال) ال) (كنز العمال في سنن ا-قوال وا-فع(كنز العمال في سنن ا-قوال وا-فع(كنز العمال في سنن ا-قوال وا-فع(كنز العمال في سنن ا-قوال وا-فع

  ھـ .1409بيروت ،  –حياني وصححه صفوة السقا ، مؤسسة الرسالة 
بيYروت ،  –ھYـ) دار صYادر  711: أبو الفضل محمد بن مكرم بYن منظYور (ت : (لسان العرب) (لسان العرب) (لسان العرب) (لسان العرب) 
  ھـ .1410الطبعة ا-ولى 

 –ھـ) دار الفكر  852سقGني (ت : : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الع(لسان الميزان) (لسان الميزان) (لسان الميزان) (لسان الميزان) 
  ھـ .1407بيروت ، الطبعة ا-ولى 

 –: ضاحي عبد الباقي ، الھيئة العامة لشئون المطابع ا-ميرية (لغة تميم دراسة تاريخية وصفية) (لغة تميم دراسة تاريخية وصفية) (لغة تميم دراسة تاريخية وصفية) (لغة تميم دراسة تاريخية وصفية) 
  ھـ .1405القاھرة 

: حمد محمد الجاسر ، الطبعة ابن عربي) ابن عربي) ابن عربي) ابن عربي)     ----(لمحات من تاريخ نجد في عھد الدولة ا-موية (لمحات من تاريخ نجد في عھد الدولة ا-موية (لمحات من تاريخ نجد في عھد الدولة ا-موية (لمحات من تاريخ نجد في عھد الدولة ا-موية 
  ھـ .1414ى ا-ول

ھـ) 973: أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الھيتمي (ت : (مبلغ ا-رب في فخر العرب) (مبلغ ا-رب في فخر العرب) (مبلغ ا-رب في فخر العرب) (مبلغ ا-رب في فخر العرب) 
  الرياض . –القاھرة ، مكتبة الساعي  –تحقيق مجدي إبراھيم ، مكتبة القرآن 

) تحقيق محمود إبراھيم زايد ، دار 354: أبو حاتم محمد بن حبان البستي(ت : (المجروحين) (المجروحين) (المجروحين) (المجروحين) 
  ھـ .1396الطبعة ا-ولى  حلب ، –الوعي 

ھـ) ضبط سعيد 518: -بي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني (ت : (مجمع ا-مثال) (مجمع ا-مثال) (مجمع ا-مثال) (مجمع ا-مثال) 
  ھـ .1412بيروت ،  –اللحام ، دار الفكر 

دار الكتب  ھـ)807و الحسن علي بن أبي بكر الھيثمي (ت : : أب(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) 
  ھـ .1408بيروت ،  –العلمية 

جمع عبد  –ھـ)  728(ت : : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (مجموع الفتاوى) (مجموع الفتاوى) (مجموع الفتاوى) (مجموع الفتاوى) 
  ھـ . 1412الرياض ،  –الرحمن بن محمد بن قاسم ، دار عالم الكتب 

، بيروت –ا-رناؤوط ، دار البيان  تحقيق بشير عون مراجعة عبد القادر(مجموعة التوحيد) (مجموعة التوحيد) (مجموعة التوحيد) (مجموعة التوحيد) 
  ھـ .1414الطبعة الثانية 
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 ھـ)806ل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت :: أبو الفضقرب إلى محبة العرب) قرب إلى محبة العرب) قرب إلى محبة العرب) قرب إلى محبة العرب) (محجة ال(محجة ال(محجة ال(محجة ال
  ھـ .1420الرياض ، الطبعة ا-ولى  –تحقيق عبد العزيز بن عبد 5 آل حمد ، دار العاصمة 

بيروت ، الطبعة  –المكتب ا?سGمي محمد مصطفى ا-عظمي ، : (المحدثون من اليمامة) (المحدثون من اليمامة) (المحدثون من اليمامة) (المحدثون من اليمامة) 
  ھـ .1415ا-ولى 

: أبو العباس أحمد بن أبي بكر إتحاف السادة المھرة بزوائد المسانيد العشرة) إتحاف السادة المھرة بزوائد المسانيد العشرة) إتحاف السادة المھرة بزوائد المسانيد العشرة) إتحاف السادة المھرة بزوائد المسانيد العشرة)     (مختصر(مختصر(مختصر(مختصر
بيروت ، الطبعة  –ھـ) تحقيق سيد كردي حسن ، دار الكتب العلمية  840البوصيري (ت : 

  ھـ .1417ا-ولى 
 ھـ) 852(ت : : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقGني (مختصر زوائد مسند البزار) (مختصر زوائد مسند البزار) (مختصر زوائد مسند البزار) (مختصر زوائد مسند البزار) 

  ھـ .1412بيروت ، الطبعة ا-ولى  –ري عبد الخالق أبو ذر ، مؤسسة الكتب الثقافية تحقيق صب
ھـ) تحقيق 656: أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت : (مختصر سنن أبي داود) (مختصر سنن أبي داود) (مختصر سنن أبي داود) (مختصر سنن أبي داود) 

  بيروت . –محمد حامد الفقي ، دار المعرفة 
مكتبة المعارف دين ا-لباني ، محمد ناصر ال: أبو عبد الرحمن (مختصر صحيح ا?مام البخاري) (مختصر صحيح ا?مام البخاري) (مختصر صحيح ا?مام البخاري) (مختصر صحيح ا?مام البخاري) 

  ھـ .1422الرياض ، الطبعة ا-ولى  –
 –: بكر بن عبد 5 أبو زيد ، دار العاصمة (المدخل المفصل إلى فقه ا?مام أحمد بن حنبل) (المدخل المفصل إلى فقه ا?مام أحمد بن حنبل) (المدخل المفصل إلى فقه ا?مام أحمد بن حنبل) (المدخل المفصل إلى فقه ا?مام أحمد بن حنبل) 

  ھـ .1417الرياض ، الطبعة ا-ولى 
ت : : علي بن سلطان الھروي المعروف بالقاري ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) 

  ھـ .1414بيروت ،  –ھـ) تحقيق صدقي محمد العطار ، دار الفكر  1014
ھـ) ضبط 911: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت : (المزھر في علوم اللغة وأنواعھا) (المزھر في علوم اللغة وأنواعھا) (المزھر في علوم اللغة وأنواعھا) (المزھر في علوم اللغة وأنواعھا) 

  ھـ .1418بيروت ، الطبعة ا-ولى  –وتصحيح فؤاد علي منصور ، دار الكتب العلمية 
ھـ) تحقيق د. نجم عبد 1033بن يوسف (ت : : مرعي (مسبوك الذھب في فضل العرب) (مسبوك الذھب في فضل العرب) (مسبوك الذھب في فضل العرب) (مسبوك الذھب في فضل العرب) 

  ھـ .1411الرياض ، الطبعة ا-ولى  –الرحمن خلف ، شركة العبيكان 
، دار  : محمود بن محمد الحداد(المستخرج من الكتب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) (المستخرج من الكتب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) (المستخرج من الكتب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) (المستخرج من الكتب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) 

  ھـ .1408الرياض ، الطبعة ا-ولى  –العاصمة 
ومعه  ھـ)405(ت :  محمد بن عبد 5 الحاكم : أبو عبد 5(المستدرك على الصحيحين) (المستدرك على الصحيحين) (المستدرك على الصحيحين) (المستدرك على الصحيحين) 

  بيروت . –(تلخيص المستدرك) للذھبي ، دار المعرفة 
تحقيق عادل الغزاوي وأحمد  ھـ)235ر عبد 5 بن محمد بن أبي شيبة (ت : : أبو بك(المسند) (المسند) (المسند) (المسند) 

  ھـ .1418الرياض ، الطبعة ا-ولى  –المزيدي ، دار الوطن 
  بيروت . –دار المعرفة  ھـ)203(ت : ن بن داود الطيالسي : أبو داود سليما(المسند) (المسند) (المسند) (المسند) 
ھـ) تحقيق أحمد بن محمد بن شاكر ، 241: أبو عبد 5 أحمد بن محمد بن حنبل (ت : (المسند) (المسند) (المسند) (المسند) 

  ھـ .1368مصر ، الطبعة الثالثة  –دار المعارف 
  ھـ)  دار الفكر .241: أبو عبد 5 أحمد بن محمد بن حنبل (ت : (المسند) (المسند) (المسند) (المسند) 

تحقيق إرشاد الحق ا-ثري  ھـ)307(ت : : أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي مسند) مسند) مسند) مسند) (ال(ال(ال(ال
  ھـ .1408بيروت ، الطبعة ا-ولى  –، مؤسسة علوم القرآن 

  ھـ) دار الكتاب .316: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ا?سفراييني(ت : (المسند) (المسند) (المسند) (المسند) 
تحقيق حمدي عبد المجيد  ھـ)360(ت : راني : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطب(مسند الشاميين) (مسند الشاميين) (مسند الشاميين) (مسند الشاميين) 

  ھـ . 1416بيروت ، الطبعة ا-ولى  –، مؤسسة الرسالة 
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: أبو نعيم أحمد بن عبد 5 ا-صبھاني (ت : (المسند المستخرج على صحيح ا?مام مسلم) (المسند المستخرج على صحيح ا?مام مسلم) (المسند المستخرج على صحيح ا?مام مسلم) (المسند المستخرج على صحيح ا?مام مسلم) 
  ھـ .1417بيروت ، الطبعة ا-ولى  –ھـ) تحقيق محمد حسن محمد ، دار الكتب العلمية 430
: محمد بن عبد 5 الخطيب التبريزي ، تحيق الشيخ محمد ناصر الدين ة المصابيح) ة المصابيح) ة المصابيح) ة المصابيح) ((((مشكامشكامشكامشكا

  ھـ .1405بيروت ، الطبعة الثالثة  –ا-لباني ، المكتب ا?سGمي 
 840: أبو العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت : (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة) (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة) (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة) (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة) 

  القاھرة . –عطية ، مطبعة حسان  ھـ) ، تحقيق موسى محمد علي و د. عزت علي
: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن (مصباح الظGم في الرد على من كذب على الشيخ ا?مام) (مصباح الظGم في الرد على من كذب على الشيخ ا?مام) (مصباح الظGم في الرد على من كذب على الشيخ ا?مام) (مصباح الظGم في الرد على من كذب على الشيخ ا?مام) 

 –ھـ) مراجعة إسماعيل بن سعد بن عتيق ، نشر دار الھداية  1292(ت :   حسن آل الشيخ 
  الرياض . 

ھـ) تحقيق حبيب الرحمن  211: أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني (ت : (المصنف) (المصنف) (المصنف) (المصنف) 
  ھـ .1403بيروت ، الطبعة الثانية  –ا-عظمي ، المكتب ا?سGمي 

تحقيق  ھـ)235ر عبد 5 بن محمد بن أبي شيبة (ت : : أبو بك(المصنف في ا-حاديث وا�ثار) (المصنف في ا-حاديث وا�ثار) (المصنف في ا-حاديث وا�ثار) (المصنف في ا-حاديث وا�ثار) 
 ھـ . 1409بيروت ، الطبعة ا-ولى  –، دار الفكر مسعيد محمد اللحا

: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقGني (ت : لمسانيد الثمانية) لمسانيد الثمانية) لمسانيد الثمانية) لمسانيد الثمانية) (المطالب العالية بزوائد ا(المطالب العالية بزوائد ا(المطالب العالية بزوائد ا(المطالب العالية بزوائد ا
  بيروت  –ھـ) تحقيق حبيب الرحمن ا-عظمي ، دار المعرفة  852

عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن : المقامات) المقامات) المقامات) المقامات)     ––––(المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد (المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد (المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد (المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد 
  ھـ .1411طبعة ا-ولى الرياض ، ال –دار الھداية  ھـ) 1285عبد الوھاب (ت: 
تحقيق خالد العك ومروان  ھـ)516بو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت : : أ(معالم التنزيل) (معالم التنزيل) (معالم التنزيل) (معالم التنزيل) 

  ھـ .1407بيروت ، الطبعة الثانية  –سوار ، دار المعرفة 
عناية ھـ) 388: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت : (معالم السنن شرح سنن أبي داود) (معالم السنن شرح سنن أبي داود) (معالم السنن شرح سنن أبي داود) (معالم السنن شرح سنن أبي داود) 

  .ھـ 1411الطبعة ا-ولى بيروت ،  –الشافي محمد ، دار الكتب العلمية عبد السGم عبد 
تحقيق د. محمود  ھـ)360القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت : : أبو (المعجم ا-وسط ) (المعجم ا-وسط ) (المعجم ا-وسط ) (المعجم ا-وسط ) 

  ھـ .1405الرياض ، الطبعة ا-ولى  –الطحان ، مكتبة المعارف 
بيروت ، الطبعة الثانية  –) دار الفكر ھـ626: أبو عبد 5 ياقوت الحموي (ت : (معجم البلدان) (معجم البلدان) (معجم البلدان) (معجم البلدان) 

.  
) تحقيق حمدي الدمرداش ، نزار 351: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع (ت : (معجم الصحابة) (معجم الصحابة) (معجم الصحابة) (معجم الصحابة) 

  ھـ . 1418مكة ، الطبعة ا-ولى  –مصطفى الباز 
بيروت ، الطبعة  –: عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة) (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة) (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة) (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة) 

  ھـ .1418منة الثا
تحقيق حمدي عبد المجيد  ھـ)360القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت : : أبو (المعجم الكبير) (المعجم الكبير) (المعجم الكبير) (المعجم الكبير) 

  السلفي ، الطبعة الثانية .
ھـ) تحقيق د. عبد المعطي 458: أبو بكر أحمد بن الحسين البيھقي (ت : (معرفة السنن وا�ثار) (معرفة السنن وا�ثار) (معرفة السنن وا�ثار) (معرفة السنن وا�ثار) 

  ھـ .1412لى المنصورة ، الطبعة ا-و –قلعجي ، دار الوفاء 
صححه معظم  ھـ)405د 5 محمد بن عبد 5 الحاكم (ت : : أبو عب(معرفة علوم الحديث) (معرفة علوم الحديث) (معرفة علوم الحديث) (معرفة علوم الحديث) 
  ھـ . 1397الھند ، الطبعة الثانية  –حسين ، دائرة المعارف 

ھـ) تحقيق د. أكرم ضياء 277: أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي (ت : (المعرفة والتاريخ) (المعرفة والتاريخ) (المعرفة والتاريخ) (المعرفة والتاريخ) 
  ھـ .1410لمدينة ، الطبعة ا-ولى ا –العمري ، مكتبة الدار 
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) تحقيق د. مارسدن جونس ، عالم 207: أبو عبد 5 محمد بن عمر الواقدي (ت :  (المغازي)(المغازي)(المغازي)(المغازي)
  ھـ .1404بيروت ، الطبعة الثالثة  –الكتب 

أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت  : أبو يعلى(المفاريد عن رسول 5 ـ صلى 5 عليه وسلم) (المفاريد عن رسول 5 ـ صلى 5 عليه وسلم) (المفاريد عن رسول 5 ـ صلى 5 عليه وسلم) (المفاريد عن رسول 5 ـ صلى 5 عليه وسلم) 
  ھـ .1405يق عبد 5 بن يوسف الجديع ، مكتبة دار ا-قصى ، الطبعة ا-ولى تحقھـ) 307: 

: أبو الخير محمد بن عبد (المقاصد الحسنة في بيان كثير من ا-حاديث المشتھرة على ا-لسنة) (المقاصد الحسنة في بيان كثير من ا-حاديث المشتھرة على ا-لسنة) (المقاصد الحسنة في بيان كثير من ا-حاديث المشتھرة على ا-لسنة) (المقاصد الحسنة في بيان كثير من ا-حاديث المشتھرة على ا-لسنة) 
  مصر . –ھـ) تصحيح وتعليق عبد 5 الصديق ، مكتبة الخانجي 902الرحمن السخاوي (ت : 

تحقيق محمد الطاھر   ھـ)1393محمد الطاھر بن عاشور (ت : سGمية) سGمية) سGمية) سGمية) (مقاصد الشريعة ا?(مقاصد الشريعة ا?(مقاصد الشريعة ا?(مقاصد الشريعة ا?
  ھـ .1421، الطبعة الثانية ا-ردن  –الميساوي ، دار النفائس 

دار إحياء التراث العربي ھـ) 808: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت : (مقدمة ابن خلدون) (مقدمة ابن خلدون) (مقدمة ابن خلدون) (مقدمة ابن خلدون) 
  .بيروت  –

ھـ ) المكتب  1353مد بن ضويان (ت : : إبراھيم بن مح(منار السبيل في شرح الدليل) (منار السبيل في شرح الدليل) (منار السبيل في شرح الدليل) (منار السبيل في شرح الدليل) 
  ا?سGمي .

تحقيق السيد أحمد صقر ،  ھـ)458أبو بكر أحمد بن الحسين البيھقي (ت : :  (مناقب الشافعي)(مناقب الشافعي)(مناقب الشافعي)(مناقب الشافعي)
  القاھرة ،  –مكتبة دار التراث 

 (ت :ش\ي أو الكَ  يس\ أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكِ : (المنتخب من مسند عبد بن حميد) (المنتخب من مسند عبد بن حميد) (المنتخب من مسند عبد بن حميد) (المنتخب من مسند عبد بن حميد) 
             ھـ .1423الرياض ، الطبعة الثانية  –، دار بلنسية ق مصطفى بن العدوي ھـ) تحقي249

ھـ) تخريج أبي إسحاق  307: أبو محمد عبد 5 بن علي بن الجارود (ت : (منتقى ابن الجارود) (منتقى ابن الجارود) (منتقى ابن الجارود) (منتقى ابن الجارود) 
  ھـ .1408بيروت ، الطبعة ا-ولى  –الحويني ، دار الكتاب العربي 

: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن د بن جرجيس) د بن جرجيس) د بن جرجيس) د بن جرجيس) (منھاج التأسيس والتقديس في كشف شبھات داو(منھاج التأسيس والتقديس في كشف شبھات داو(منھاج التأسيس والتقديس في كشف شبھات داو(منھاج التأسيس والتقديس في كشف شبھات داو
  ھـ .1407الرياض ، الطبعة الثانية  –ھـ) نشر دار الھداية  1292حسن آل الشيخ (ت : 
تحقيق د. محمد  ھـ)728اس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت : : أبو العب(منھاج السنة النبوية) (منھاج السنة النبوية) (منھاج السنة النبوية) (منھاج السنة النبوية) 

  ھـ .1406لرياض ، الطبعة ا-ولى ا –رشاد سالم ، مطابع جامعة ا?مام محمد بن سعود 
: عبد المحسن بن حمد العباد ، دار المغني (منھج شيخ ا?سGم محمد بن عبد الوھاب في التأليف) (منھج شيخ ا?سGم محمد بن عبد الوھاب في التأليف) (منھج شيخ ا?سGم محمد بن عبد الوھاب في التأليف) (منھج شيخ ا?سGم محمد بن عبد الوھاب في التأليف) 

  ھـ .1425الرياض ، الطبعة ا-ولى  –
  ھـ) 463: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت : (موضح أوھام الجمع والتفريق) (موضح أوھام الجمع والتفريق) (موضح أوھام الجمع والتفريق) (موضح أوھام الجمع والتفريق) 

ھـ) رواية يحيى بن يحيى ، تحقيق  179مالك بن أنس ا-صبحي (ت :  : أبو عبد 5(الموطأ) (الموطأ) (الموطأ) (الموطأ) 
  بيروت . –محمد فؤاد بن عبد الباقي ، دار إحياء الكتب 

تحقيق علي  ھـ)748(ت : ي عبد 5 محمد بن أحمد الذھبي : أب(ميزان اIعتدال في نقد الرجال) (ميزان اIعتدال في نقد الرجال) (ميزان اIعتدال في نقد الرجال) (ميزان اIعتدال في نقد الرجال) 
  محمد البجاوي ، دار الفكر .

 ھـ) 577(ت : ا-نباري  بن محمدأبو البركات عبد الرحمن : اءاءاءاء) ) ) ) (نزھة ا-لباء في طبقات ا-دب(نزھة ا-لباء في طبقات ا-دب(نزھة ا-لباء في طبقات ا-دب(نزھة ا-لباء في طبقات ا-دب
  القاھرة . –جمعية إحياء مآثر العرب 

ھـ) دار الفكر  762: أبو محمد عبد 5 بن يوسف الزيلعي (ت : (نصب الراية -حاديث الھداية) (نصب الراية -حاديث الھداية) (نصب الراية -حاديث الھداية) (نصب الراية -حاديث الھداية) 
  بيروت ، الطبعة الثانية . –

ھـ)  450(ت :  حسن علي بن محمد الماوردي: أبو ال) ) ) ) القرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمتفسير تفسير تفسير تفسير فيفيفيفي    (النكت والعيون (النكت والعيون (النكت والعيون (النكت والعيون 
  بيروت . –، دار الكتب العلمية مراجعة سيد بن عبد المقصود 
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مد بن محمد المعروف بابن : أبو السعادات المبارك بن مح(النھاية في غريب الحديث وا-ثر) (النھاية في غريب الحديث وا-ثر) (النھاية في غريب الحديث وا-ثر) (النھاية في غريب الحديث وا-ثر) 
اكستان ب –تحقيق محمود الطناحي وطاھر الزاوي ، أنصار السنة المحمدية  ھـ)606ا-ثير (ت : 

.  
 1181: محمد بن أحمد بن جار 5 الصعيدي (ت : (النوافح العطرة في ا-حاديث المشتھرة) (النوافح العطرة في ا-حاديث المشتھرة) (النوافح العطرة في ا-حاديث المشتھرة) (النوافح العطرة في ا-حاديث المشتھرة) 

  ھـ .1412بيروت ، الطبعة ا-ولى  –ھـ) تحقيق محمد عبد القادر ، مؤسسة الكتب الثقافية 
 )ھـ 751القيم ؛ محمد بن أبي بكر (ت : : ابن (ھداية الحيارى في أجوبة اليھود والنصارى) (ھداية الحيارى في أجوبة اليھود والنصارى) (ھداية الحيارى في أجوبة اليھود والنصارى) (ھداية الحيارى في أجوبة اليھود والنصارى) 

  .القاھرة  –تحقيق د . أحمد حجازي السقا ، دار المطبعة السلفية 
        
        

 


