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 الرحيم حمـٰنبسم اهلل الر 

  :رمحو ا تعاىل 1الشيخ زلمد بن عبد الوىابقال 

 :أصل دين اإلسالم وقاعدتو أمران
األمر بعبادة ا وحده ال شريك لو ، والتحريض على ذلك ، وادلواالة فيو ، وتكفًن من  :األول
  .تركو

 .، وادلعاداة فيو ، وتكفًن من فعلواإلنذار عن الشرك يف عبادة ا ، والتغليظ يف ذلك  :الثاني

 وادلخالفون يف ذلك أنواع ؛
 .أشدىم سلالفة من خالف يف اجلميعف

 .أىلو نكر الشرك ، ومل يعاد  ومن الناس من عبد ا وحده ، ومل ي  
  .رىمــكف  ــ، ومل ي   2ومنهم من عاداىم

  .ومنهم من مل حيب التوحيد ، ومل يبغضو
 

                                                 
الشيخ زلمد من اجملددين دلا اندرس من معامل دين اإلسالم يف شبو اجلزيرة العربية يف القرن الثاين عشر اذلجري ، أحيا ا بو الدين  1

ىـ ،  1226ىـ وتويف سنة  1115إىل يومنا ىذا ، ونفع بو ومبؤلفاتو ، كالمو يف العقيدة مبثوث يف كتبو ، ولد الشيخ زلمد سنة 
 .وكل من جاء بعده من علماء اجلزيرة العربية عياٌل عليو إىل يومنا ىذا

عقيدة الشيخ »للشيخ عبد ا بن عبد الرمحـٰن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء صلد خالل مثانية قرون»انظر ترمجتو يف كتاب 
 .عبد ا العبود للشيخ د. صاحل بن« زلمد بن عبد الوىاب السلفية

ولو ترمجة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن بن زلمد بن عبد الوىـاب رمحو ا ، وىي مثبتة يف 
 (.439-1/372« )الدرر السنية يف األجوبة النجدية»( ، وكذا يف 429-3/378« )رلموعة الرسائل وادلسائل النجدية»
 أي: أىل الشرك. 2
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  .للصاحلٌن مسبةٌ  2زعم أنو، و  1رىمف  ـكومنهم من  
  .ومنهم من مل يبغض الشرك ، ومل حيبو
  .ومنهم من مل يعرف الشرك ، ومل ينكره
 .ومنهم من مل يعرف التوحيد ، ومل ينكره

بغض من م ي  ـدره ، ولـعرف قم ي  ـل بالتوحيد ، لكن لمن عم   – وىو أشد األنواع خطرًا -ومنهم 
  .تركو ، ومل يكفرىم
 .ه ، ومل يعاد أىلو ، ومل يكفرىمالشرك ، وكرىو ، ومل يعرف قدر  ومنهم من ترك

 4. سبحانو وتعاىل ، وا أعلمقد خالفوا ما جاءت بو األنبياء ، من دين ا 3وىؤالء

                                                 
 .التوحيدأىل كـف ــر ي:  أ 1
 .التوحيدأي:  2
 .أي ادلخالفٌن الذين تقدم ذكر أنواعهم 3
 .(2/22) «الدرر السنية يف األجوبة النجدية»انتهى كالمو رمحو ا ، وىو مثبت يف  4
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 الشرح

ن بمد ــحـده الشيخ مــــــــــــــــــــــــــرحا لكالم جااىل شـمو ا تعـرح 1بن حسن مـٰنـحقال الشيخ عبد الر 
  :، رمحهما ا تعاىلعبد الوىاب 

 الرحيم حمـٰنبسم اهلل الر 

  :قولو رحمو اهلل تعالى
 :أصل دين اإلسالم وقاعدتو أمران

                                                 
الدرعيــة ، نشــأ يف ىـــ يف  1196ىــو الشــيخ عبــد الرمحـــٰن بــن حســن بــن الشــيخ زلمــد بــن عبــد الوىــاب رمحهــم ا تعــاىل ، ولــد ســنة  1

بيــت جــده الشــيخ زلمــد بــن عبــد الوىــاب ، ودرس عليــو وعلــى أعمامــو التوحيــد واحلــدي  والفقــو ، كمــا درس احلــدي  علــى بعــض 
ادلشايخ يف مصر ، كالشيخ حسن القويسيين ، والشيخ عبد الرمحـٰن اجلربيت ، والشيخ عبد ا باسودان ، وكذا قرأ علـى مفـا اجلزائـر 

 .ن زلمود اجلزائري احلنفي األثري ، وقد أجازه ىؤالء ادلشايخ جبميع مروياهتمالشيخ زلمد ب
 .كما درس الشيخ عبد الرمحـٰن على مشايخ آخرين يف مصر يف النحو والقراءات وغًنىا
 .وقد تتلمذ على الشيخ عبد الرمحـٰن جم غفًن من الطلبة ، أبرزىم ابنو الشيخ عبد اللطيف

، وىو سلتصر لكتـاب ابـن عمـو ، الشـيخ سـليمان بـن عبـد ا بـن « فتح اجمليد»مصنفات ، أشهرىا كتابو  وللشيخ عبد الرمحـٰن عدة
قــرة عيــون ادلوحــدين يف عقيــأل دعــوة األنبيــاء »، ولــو أيضــا « تيســًن العزيــز احلميــد بشــرل كتــاب التوحيــد»زلمــد بــن عبــد الوىــاب ، 

 .، وىو حاشية على كتاب التوحيد« وادلرسلٌن
الرســائل  رلموعــة»، وكــذا يف « الــدرر الســنية مــن األجوبــة النجديــة»لشــيخ عبــد الرمحـــٰن رســائل كثــًنة ، وىــي مبثوثــة يف كمــا ألــف ا

 «.وادلسائل النجدية
ىــــ بعــد أن أبلـــى بــالء حســـنا يف نصـــرة اإلســالم ، ودعـــوة النــاس إىل التوحــــيد اخلــال  ، ودحـــض البـــدع  1285تـــويف رمحـــو ا عــام 
 غًنىا.والشركيات يف صلد و 

بتحقيأل أشرف بن عبد ادلقصود ، والرتمجة حلفيده ، الشـيخ إبـراىيم بـن زلمـد بـن إبـراىيم « فتح اجمليد»انظر ترمجتو يف مقدمة كتاب 
 .بن عبد الرمحـٰن بن حسن ، رمحهم ا
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األمر بعبادة اهلل وحده ال شريك لو ، والتحريض على ذلك ، والمواالة فيو ، وتكفير  :األول
 .من تركو
قل يا أىل الكتاب تعالوا إىل  تعاىل  وأدلة ىذا يف القرآن أكثر من أن عصر ، كقولو :قلت

كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال ا وال نشرك بو شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
 .1اآلية ا

 .الذي دعا إليو العرب وغًنىم «إال ا إلـٰوال »أمر ا تعاىل نبيو أن يدعو أىل الكتاب إىل معىن 
؛ فيو معىن  أال نعبد، فقولو  أال نعبد إال ا، ففسرىا بقولو  «إال ا وإلٰـ ال »والكلمة ىي 

 .، وىو نفي العبادة عما سوى ا «إلـٰوال »
 .، ىو ادلستثىن يف كلمة اإلخالص «إال ا»وقولو 

ثًن ، ن سواه ، ومثل ىذه اآلية كتعاىل أن يدعوىم إىل قصر العبادة عليو وحده ونفيها عم   ه  ر  فأم  
وقضى ربك أال ية ىي العبادة ، وأهنا ال يصلح منها شيء لغًن ا ، كما قال تعاىل لـٰهبٌن أن اإلي  

تعبدوا إال إياه
 .، ومعنامها واحد 3ى ، قوالنأمر ووص   :، معىن قضى 2

 .«إلـٰوال »؛ فيو معىن  أال تعبدواوقولو 
 .«إال ا»؛ فيو معىن  إال إياهوقولو 
 غًنه إلـٰوأن اعبدوا ا مالكم من ومهم ـإذ قالوا لق وىو دعوة الرسلو توحيد العبادة ، وىذا ى
إياه

4. 
                                                 

 . 64 :سورة آل عمران 1
 . 23 :سورة اإلسراء 2
 .أي يف تفسًن اآلية 3
 . 32 :ادلؤمنونسورة  4
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فال بد من نفي الشرك يف العبادة رأسا ، والرباءة منو وشلن فعلو ، كما قال تعاىل عن خليلو إبراىيم 
، فال بد من  1﴾الذي فطرين إال *وإذ قال إبراىيم ألبيو وقـومو إنين براء شلا تعبدون ﴿عليو السالم 

 .الرباءة من عبادة ما كان يعبد من دون ا
وأعتزلكم وما تدعون من دون اوقال عنو عليو السالم 

، فيجب اعتزال الشرك وأىلو بالرباءة  2
قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراىيم والذين معو إذ قالوا منهما ، كما صرل بو يف قولو تعاىل 

كم العداوة والبغضاء أبدا ـبرآء منكم وشلا تعبدون من دون ا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينلقومهم إنا 
حىت تؤمنوا با وحده

 .، والذين معو ىم الرسل ، كما ذكره ابن جرير3
وىذه اآلية تتضمن مجيع ما ذكره شيخنا رمحو ا ، من التحريض على التوحيد ، ونفي الشرك ، 

حيد ، وتكفًن من تركو بفعل الشرك ادلنايف لو ، فإن من فعل الشرك فقد ترك وادلواالة ألىل التو 
 .التوحيد ، فإهنما ضدان ال جيتمعان ، فمىت وجد الشرك انتفى التوحيد

وجعل  أندادا ليضل عن سبيلو قل متتع بكفرك قليال إنك من وقد قال تعاىل يف حال من أشرك 
أصحاب النار

األنداد وىم الشركاء يف العبادة ، وأمثال ىذه اآليات كثًنة ،  ، فكفره تعاىل باختاذ 4
 .فال يكون موحدا إال بنفي الشرك ، والرباءة منو ، وتكفًن من فعلو

 :ثم قال رحمو اهلل تعالى
اإلنذار عن الشرك في عبادة اهلل ، والتغليظ في ذلك ، والمعاداة فيو ، وتكفير من  :الثاني

 .فعلو
                                                 

 . 27 - 26 :الزخرفسورة  1
 . 48 :سورة مرمي 2
 . 4 :سورة ادلمتحنة 3
 . 8 :سورة الزمر 4
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حيد إال هبذا ، وىو دين الرسل ، أنـذروا قومهم عن الشرك ، كما قال تعاىل فال يتم مقام التو  
ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا ا واجتنبوا الطاغوت

وما أرسلنا من ، وقال تعاىل 1
إال أنا فاعبدون إلـٰوقبلك من رسول إال نوحي إليو أنو ال 

واذكر أخا عاد إذ أنذر ، وقال تعاىل 2
باألحقاف وقد خلت النذر من بٌن يديو ومن خلفو أن ال تعبدوا إال ا قومو

3. 

 .في عبادة اهلل :قولو
  .الباطنة والظاىرة  ويرضاه ، من األقوال واألعمالالعبادة اسم جامع لكل ما حيبو ا

 .والتغليظ في ذلك :قولو
وال  *و نذير مبٌن ـ لكم منففروا إىل ا إينوىذا موجود يف الكتاب والسنة ، كقولو تعاىل 

ا آخر إين لكم منو نذير مبٌنإلـٰهجتعلوا مع ا 
وأصحابو  ، ولوال التغليظ دلا جرى على النيب 4

من قريش ما جرى من األذى العظيم ، كما ىو مذكور يف السًن مفصال ، فإنو باد ئهم بسب  دينهم 
 .وعيب آذلتهم

 .والمعاداة فيو :قولو رحمو اهلل تعالى

                                                 
 . 36 :سورة النحل 1
 . 25 :سورة األنبياء 2
 . 21 :سورة األحقاف 3
 . 51 - 52 :سورة الذاريات 4
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فاقتلوا ادلشركٌن حي  وجدمتوىم وخذوىم واحصروىم واقعدوا ذلم كل كما قال تعاىل 
مرصد

وقاتلوىم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كلو ، واآليات يف ىذا كثًنة جدا ، كقولو 1
2والفتنة الشرك ،. 
أيضا ، وىذا ىو بالكفر فيما ال حيصى من اآليات ، فال بد من تكفًنىم  ووسم تعاىل أىل الشرك 

إال بتكفًن من جعل  شريكا يف  ، كلمة اإلخالص ، فال يتم معناىا «إال ا إلـٰوال »مقتضى 
ـر م مالو إلـٰومن قال ال  :عبادتو ، كما يف احلدي  الصحيح  إال ا ، وكفر مبا يعبد من دون ا ؛ ح 

 3.ودمو ، وحسابو على ا
وم الدم وادلال إال بذلك ، فلو ـ( تأكيد للنفي ، فال يكون معصفقولو )وكفر مبا يعبد من دون ا

 .عصم دمو ومالود مل ي  أو ترد   شك

قال ؛ ادي  بقيود ث  ـدت يف األحي  ـــق   «إال ا إلـٰوال »مام التوحيد ، ألن ـفهذه األمور ىي ت
وحدا إال باجتماع ىذا  بالعلم ، واإلخالص ، والصدق ، واليقٌن ، وعدم الشك ، فال يكون ادلرء م  

كلو ، واعتقاده ، وقبولو ، وزلبتو ، وادلعاداة فيو ، وادلواالة ، فبمجموع ما ذكره شيخنا رمحو ا 
 .حيصل ذلك

 :ثم قال رحمو اهلل تعالى
 .والمخالف في ذلك أنواع ، فأشدىم مخالفة من خالف في الجميع

                                                 
 . 5 :سورة التوبة 1
 . 39 :سورة األنفال 2
 .( عن أيب مالك عن أبيو23رواه مسلم ) 3
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اطال ، كما ىو حال األكثر ، وسببو فقبل الشرك واعتقده دينا ، وأنكر التوحيد واعتقده ب
اجلهل مبا دل عليو الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيو من الشرك والتنديد واتباع األىواء 
وما عليو اآلباء ، كحال من قبلهم من أمثاذلم من أعداء الرسل ، فرموا أىل التوحيد بالكذب والزور 

اءنا كذلك يفعلونبل وجدنا آبوالبهتان والفجور ، وحجتهم 
1. 

وىذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليو كلمة اإلخالص وما وضعت لو ، وما 
تضمنتو من الدين الذي ال يقبل ا دينا سواه ، وىو دين اإلسالم الذي بع  ا بو مجيع أنبيائو 

 .يف كتابوفقت دعوهتم عليو ، كما ال خيفى فيما ق  ا عنهم ـورسلو ، وات

 .ن الناس من عبد اهلل وحده ، ولم ينكر الشرك ، ولم يعاِد أىلوـوم :ثم قال رحمو اهلل
ومن ادلعلوم أن من مل ينكر الشرك مل يعرف التوحيد ، ومل يأت بو ، وقد عرفت  أن  :قلت

 .التوحيد ال حيصل إال بنفي الشرك والكفر بالطاغوت ادلذكور يف اآلية

 .ىمر  ــف  ــك  ــومنهم من عاداىم ولم ي   :الىثم قال رحمو اهلل تع
من نفي الشرك ، وما تقتضيو من  «إال ا إلـٰوال »فهذا النوع أيضا مل يأت مبا دلت عليو 

، وقولو  قل يا أيها الكافرونتكفًن من فعلو بعد البيان إمجاعا ، وىو مضمون سورة اإلخالص و
نة   .كفرنا بكميف آية ادلمتح 

ـف ر القرآن فقد خالف ما جاءت بو الرسل من التوحيد وما يوجبون مل ي  ـوم  .ـك ف ر من ك 

 .ومنهم من لم يحب التوحيد ، ولم يبغضو :ثم قال رحمو اهلل

                                                 
 . 74 :سورة الشعراء 1
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دا ، ألنو ىو الدين الذي رضيو ا تعاىل وح  حب التوحيد مل يكن م  ـم يـأن من ل :فاجلواب
ورضيت لكم اإلسالم دينا :لعباده ، كما قال

، فلو رضي مبا رضي بو ا وعمل بو ألحبو ،  1
 .والبد من ابة لعدم حصول اإلسالم بدوهنا ، فال إسالم إال مبحبة التوحيد

اإلخالص زلبة ا وإرادة وجهو ، فمن أحب ا أحب دينو ، وما ال  :رمحو ا 2قال شيخ اإلسالم
 .من شروط التوحيد كلمة اإلخالص  فال ، وبابة يرتتب عليها ما تقضيو

  .ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبو :ثم قال رحمو اهلل تعالى
من الشرك والكفر مبا يعبد من دون  «إال ا إلـٰوال »ومن كان كذلك فلم ينف ما نفتو  :قلت

ا والرباءة منو ؛ فهذا ليس من اإلسالم يف شيء أصال ، ومل ي عصم دمو وال مالو ، كما دل عليو 
 .دي  ادلتقدماحل

 .ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره :وقولو رحمو اهلل
ن مل يعرف الشرك ومل ينكره مل ينفو ، وال يكون موحدا إال من نفى الشرك ، وتربأ منو ـم :قلت

، ومن مل  «إال ا إلـٰوال »وشلن فعلو ، وكف رىم ، وباجلهل بالشرك ال حيصل شيء شلا دلت عليو 
يق م مبعىن ىذه الكلمة ومضموهنا فليس من اإلسالم يف شيء ، ألنو مل يأت هبذه الكلمة ومضموهنا 

ٌن وصدق وإخالص وزلبة وقبول وانقياد ، وىذا النوع ليس معو من ذلك شيء وإن ـعن علم ويق
 .، فهو ال يعرف ما دلت عليو وال ما تضمنتو «إال ا إلـٰوال »قـال 

  .ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره :و اهلل تعالىثم قال رحم

                                                 
 . 3 :سورة ادلائدة 1
 .أي ابن تيمية رمحو ا 2
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ىذا كالذي قبلو ، مل يرفعوا رأسا مبا خلقوا لو من الدين الذي بع  ا بو رسلو ، وىذه  :فأقول
إن ىم إال كاألنعام بل ىم أضل سبيالاحلال حال من قال ا فيهم 

1. 

ن عمل بالتوحيد ، ولم يعرف ق دره ، م –وىو أشد األنواع خطرا  –ومنهم  :وقولو رحمو اهلل
 .فلم يبغض من تركو ، ولم يكفرىم

( ، ألنو مل يعرف قدر ما عم ل بو ، فلم جييء مبا )وىو أشد األنواع خطرا :فقولو رمحو ا
يصحح توحيده من القيود الثقال الا البد منها ، ل ما عل مت أن التوحيد يقتضى نفي الشرك ، 

و مل جييء ـاة أىلو ، وتكفًنىم مع قيام احلجة عليهم ، فهذا قد يـ غرت حبالو ، وىوالرباءة منو ، ومعاد
 .مبا عليو من األمور الا دلت عليها كلمة اإلخالص نفيا وإثباتا

 .ومنهم من ترك الشرك وكرىو ولم يعرف قدره :وكذلك قولو رحمو اهلل
رف قدره لفعل ما دلت عليو فهذا أقرب من الذي قبلو لكن مل يعرف قدر الشرك ، ألنو لو ع

إال الذي فطرين *إنين براء شلا تعبدون اآليات اكمات ، كقول اخلليل 
إنا برآء منكم ، وقولو 2
وشلا تعبدون من دون ا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا

3. 
ء من العابد وادلعبود ، وبغض فال بد دلن عرف الشرك وتركو من أن يكون كذلك ؛ من الوالء والربا

الشرك وأىلو وعداوهتم ، وىذان النوعان مها الغالب على أحوال كثًن شلن يدعى اإلسالم ، فيقع 
منهم من اجلهل حبقيقتو ما دينع اإلتيان بكلمة اإلخالص وما اقتضتو على الكمال الواجب الـذي 

 .دينيكون بو موحداً ، فما أكثر ادلغرورين اجلاىلٌن حبقيقة ال
                                                 

 . 44 :سورة الفرقان 1
 . 27 - 26 :سورة الزخرف 2
 . 4 :سورة ادلمتحنة 3
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ما كان للمشركٌن فإذا عرفت أن ا كف ر أىل الشرك ووصفهم بو يف اآليات اكمات ، كقولو 
أن يعمروا مساجد ا شاىدين على أنفسهم بالكفر

  2.نةـــ، وكذلك الس  1
إن أىل التوحيد والسنة ي صد قوهنم) :قال شيخ اإلسالم رمحو ا تعاىل

فيما أخربوا ، ويطيعوهنم  3
يما أمروا ، وحيفظون ما قالوا ، ويفهمونو ويعملون بو ، وينفون عنو عريف الغالٌن ، وانتحال ف

ادلبطلٌن ، وتأويل اجلاىلٌن ، وجياىدون من خالفهم ، ويفعلون ذلك تقربًا إىل ا طلبًا للجزاء من 
 .ا ال منهم

ب عليهم ، بٌن ما صح عنهم وما ك ذ  وأىل اجلهل والغلو ال دييزون بٌن ما أمروا بو وهنوا عنو ، وال 
وال يفهمون حقيقة مرادىم ، وال يتحرون طاعتهم ومتابعتهم ، بل ىم جهال مبا أتوا بو ، معظمون 

 .4(ألغراضهم
 .ما ذكره شيخ اإلسالم يشبو حال ىذين النوعٌن األخًنين :قلت

عٌن ابتداًء ، بقي مسألة حدثت ، تكلم هبا شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وىو عدم تكفًن ادل
 .لسبب ذكره رمحو ا تعاىل أوجب لو التوقف يف تكفًنه قبل إقامة احلجة عليو

لـم يشرع ألمتو أن يدعو  وفإن بعد معرفة ما جاء بو الرسول نعلم بالضرورة أن :قال رمحو ا تعاىل
ال بغًنىا ، وال بلفظ أحداً من األموات ، ال األنبياء وال الصاحلٌن وال غًنىم ، ال بلفظ االستغاثة و 

                                                 
 . 17 :سورة التوبة 1
ىكذا يف ادلطبوع ، بدون ذكر جواب الشرط ، وا أعلم ؛ ىل ىو ذىول من ادلؤلف ، أم سقط يف النسخ ، وعلى كل حال  2

 كالم يف الرباءة من الشرك وأىلو وعداوهتم ، فيكون تقدير الكالم الساقط:فسياق ال
 .... وكذلك السنة ؛ استوجب ىذا عداوة الشرك وادلشركٌن

 .أي الرسل 3
إما لينالوا منهم منفعة ، أو ليدفعوا هبم عن  :( ، وقد ضبطت الن  منو ، ومتام الكالم2/499) «االستغاثة يف الرد على البكري» 4

 (الرياض -مدار الوطن  :)الناشر .سهم مضرةأنف
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االستعاذة وال بغًنىا ، كما أنو مل ي شرع ألمتو السجود دليت وال إىل ميت وضلو ذلك ، بل نعلم أنو 
 .هنى عن كل ىذه األمور ، وأن ذلك من الشرك الذي حرمو ا ورسولو

ىم بذلك حىت ولكن لغلبة اجلهل ، وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثًن من ادلتأخرين ؛ مل ديكن تكفًن 
 1.انتهى .ي بٌن ذلم ما جاء بو الرسول شلا خيالفو

فذكر رمحو ا تعاىل ما أوجب لو عدم إطالق الكفر عليهم على التعيٌن خاصة إال بعد  :قلت
ار أمة وحده ، ألن من العلماء من كف ره بنهيو ذلم عن الشرك يف ـالبيان واإلصرار ، فإنو قد ص
عاملهم مبثل ما قال ، كما جرى لشيخنا زلمد بن عبد الوىاب رمحو ا العبادة ، فال ديكن أن ي
ا ذلم ينً ( ، متر  )ا خًن من زيد :الـبن اخلطاب ق وتو ، فإنو إذا مسعهم يدعون زيًداتعاىل يف ابتداء دع

إىل ادلصلحة وعدم النفرة ، وا سبحانو أعلم ، وصلى ا  لى نفي الشرك بلٌن الكالم ، نظرًاع
 2.لى آلو وصحبة وسلمـلى سيدنا زلمد ، وعع

                                                 
 .( ، وقد ضبطت الن  منو632 – 2/629) «االستغاثة يف الرد على البكري» 1
 (.211 - 2/222) «الدرر السنية يف األجوبة النجدية»انتهى كالمو رمحو ا ، وىو مثبت يف  2
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