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 املقدمت
الذم خلق اإلنساف كعلمو البياف، ككىب لو العقل ليعقل عن ربو ما شرعو كأابف، كأنزؿ القرآف اغبمد هلل 

تبصرة للعقوؿ كاألذىاف، كأرسل رسولو ابؽبدل كالبالغ كالتبياف، كقيَّض من عباده من كضَّح ؽبم اغبق 
 .أبفصح لساف، أضبده ضبدان كثّبان يبأل اؼبيزاف

كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو كل يـو ىو يف شاف، كأشهد أف نبينا دمحمان عبد كسولو اؼببعوث 
إىل اإلنس كاعباف، أبعظم حجة كأكرب برىاف، اللهم صل كسلم على عبدؾ كرسولك دمحم، كعلى آلو أىل 

 .الرب كاإليباف، كمن تبعهم إىل يـو الدين إبحساف
 :أما بعد

فإف بياف العقيدة الصحيحة، كؿباربة البدعة من أفضل األقواؿ، كأعظم األعماؿ الٍب يقـو هبا اؼبسلم، كىو 
: أساس دعوة األنبياء كالرسل، كاؼبصلحْب يف كل عصر كمصر، قاؿ تعاىل

رتزتيبرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبُّٱ

ىثيثىفيفىقيقنثمتنتىتيترثزثمث

 .النحلَّاكلكمك

 ٰرٰى ييٰذ خيميىي جيحيٱُّ: ككاف الرسل يفتتحوف دعواهتم بقوؽبم 

 األعرافََُِّّّّّٰرئزئمئنئىئيئ ٌٍّّ

كفبا ال شك فيو كال ريب أف اؼبسجد النبوم لو عظيم األثر خالؿ اترىبو اجمليد يف نشر االعتقاد الصحيح، 
 على إشادتو، كازبذه مركزا لدعوتو، كؿباربة البدع كاؼبنكرات، فكيف ال كىو اؼبسجد الذم أشرؼ رسوؿ 

 (1)..كبناءى جيل صحابتو، الذين نشركا اإلسالـ يف ربوع الدنيا
كيف العهد السعودم اؼبيموف أعاد أكلياء األمور إىل أذىاف اؼبسلمْب ككاقعهم اغبالةى الٍب كاف عليها اؼبسجد 

 .النبوم يف عهد اػبالفة الراشدة، كيف عهد السلف الصاحل من علماء األمة كأئمتها
كلذا كاف من اغبكمة القاصدة، كالرؤية الصائبة، أف تدرج كرقة تربز جانبان من خدمة ىذا اؼبسجد اؼببارؾ 
للعقيدة اإلسالمية، كجانبان من ؿباربتو للبدع الشنيعة ضمن ىذه الندكة الٍب تقيمها جائزة انيف بن عبد 

 .العزيز رضبو هللا

                                 
 .بركة الطلحي: الوسائل الدعوية يف اؼبسجد النبوم يف العصر اغباضر، للباحثة:  انظر للمزيد(1)
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كعليو فإين أيشبًٌن جهود القائمْب على ىذه الندكة العلمية، كما أرحب بتكليفي تقدمي ىذه الورقة اؼبعنونة بػ 
 .((خدمة العقيدة وحماربة البدع من خالل ادلسجد النبوي يف العهد السعودي))

سائال اؼبوىل أف هبعل ما بذلوه يف تنظيمها من ترتيب حسن، كضيافة عالية اؼبستول، يف موازين حسناهتم 
 .يـو ال ينفع ماؿه كال بنوف إال من أتى هللا بقلب سليم

 .كفيما يلي بياف اػبطة الٍب سار عليها الباحث يف ىذه الدراسة
 :خطت الدراست

 اؼبقدمة .1
 أنبية الدراسة  .2
 تساؤالت الدراسة .3
 حدكد الدراسة  .4
 : فصالفتقسيمات الدراسة كفيها .5

 . خدمة العقيدة كؿباربة البدعة من خالؿ جهود أئمة اؼبسجد النبوم:الفصل األول
 :كربتو ثالثة مباحث

 .أئمة اؼبسجد النبوم يف العهد السعودم: اؼببحث األكؿ
 .جهود أئمة اؼبسجد النبوم يف توضيح العقيدة الصحيحة كؿباربة البدع من خالؿ خطبهم: اؼببحث الثاين

 . كتبهمجهود أئمة اؼبسجد النبوم يف توضيح العقيدة الصحيحة كؿباربة البدع من خالؿ: اؼببحث الثالث
 . خدمة العقيدة كؿباربة البدعة من خالؿ جهود معلمي اؼبسجد النبوم :الفصل الثاين

 :كربتو ثالثة مباحث
 .معلمو اؼبسجد النبوم يف العهد السعودم: اؼببحث األكؿ
 .جهود معلمي اؼبسجد النبوم يف خدمة العقيدة كؿباربة البدع من خالؿ دركسهم: اؼببحث الثاين

 .جهود معلمي اؼبسجد النبوم يف خدمة العقيدة كؿباربة البدع من خالؿ مؤلفاهتم: اؼببحث الثالث
 : كفيهااػباسبة .6
 خالصة الدراسة .1
 توصيات الدراسة .2
 ثبت اؼبراجع .7
 :أمهية ادلوضوع.2

إف ىذه الدراسة تستهدؼ بصفة ـبتصرة إىل إبراز عدد من مزااي اؼبسجد النبوم الشريف من جهة، كرصد 
 :كمن ذلك.. كإظهار جهود الدكلة السعودية يف إحياء خدمات ىذا اؼبسجد من جهة اثنية
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 كخلفائو أف ىذا اؼبسجد ىو اؼبنطلق األكؿ لنشر العقيدة اإلسالمية كإقامة السنة يف عهد النيب : أوال
الراشدين اؼبهديْب، كشهد على مر العصور، ككر الدىور حلق العلماء، كمواعظ اػبطباء، فتخرج يف رحابو طلبة 

فيكوف من األنبية دبكاف إبراز ىذه اغبركة .. كعلماء فتحوا الدنيا، كنفع هللا هبم األمة يف كل زماف كمكاف
 .اؼبباركة، كربطها ابغبركة اإلصالحية، كالنهضة التجديدية الشاملة الٍب شهدىا اؼبسجد يف العهد السعودم

لقد مرٍت على اؼبسجد النبوم توسعاته كخدماته كاف أبرزىا التوسعات الٍب أقبزت يف العهد السعودم، : اثنيا
على كبو مل يشهده اؼبسجد خالؿ اترىبو الطويل كاجمليد، كمل تنحصر تلك التوسعة على اؼبباين الشاىقة الٍب 

شهد لعظمتها القاصي كالداين، قائمةن على طراز معمارم حضارم إسالمي فريد، بل ذباكز ذلك دبراحل إىل 
توسيعو كبّبو ضخمو يف النشاط العلمي ؽبذا اؼبسجد، فازدادت اغبلقات العلمية إىل أضعاؼ مضاعفة ؼبا كانت 

عليو من قبل، كتوسعت اؼبكتبة يف قسميو الرجايل كالنسائي، كيف زكاايىا الورقية كااللكَبكنية كالصوتية، إىل غّب 
ذلك من اػبدمات الٍب يستحيل على ذاكرة التاريخ أف تنساىا، فمن مقاصد ىذه الدراسة إبراز ىذا اعبانب 

 .العلمي الدعوم
إبراز أنواع الطرؽ كالوسائل كاألمباط الٍب اعتمد عليها اؼبسجد يف خدمتو اػباصة بنشر العقيدة كؿباربة : اثلثا

 .البدع، من مؤلفات، كخطب منربية، كدركس علمية، كأنشطة متعددة اعبوانب
حاجة الناس عموما، كالدعاة خصوصا إىل معرفة الدكر الرايدم الذم قاـ كيقـو بو اؼبسجد النبوم يف :  رابعا

 .ترسيخ العقيدة الصافية، كالذب عن حياض السنة اؼبطهرة
أف ىناؾ أعدادان كبّبةن من العلماء كاػبطباء كاؼبرشدين قضوا حياهتم يف رحاب اؼبسجد النبوم، معلمْب : خامسا

كدعاة إىل هللا على ىدل كبصّبة، فمن حق ىؤالء العلماء علينا أف نربز جهودىم للناس لالستفادة منها، 
 .كاالئتساء هبم يف نشر العلم الشرعي بْب العامة كاػباصة

وبتل اؼبسجد النبومُّ مكانةن عظيمةن يف نفوس اؼبسلمْب، فبا أدل أبكيل األمر منذ انطالقة الدكلة : سادسا
، .السعودية إىل بذؿ اعبهد، كاستفراغ الوسع، يف نشر العلم الشرعي، كتصحيح العقيدة، كؿباربة البدع كاحملداثت

 .فمن حق ىؤالء اؼبسسولْب إبراز جانبو من اىتمامهم هبذا اؼبسجد شكالن كمضموانن 
 .تساؤالت الدراسة .3

 ما اؼبقصود ابلعهد السعودم يف ىذه الورقة؟ 
 من ىم أئمة اؼبسجد النبوم؟ 
 كمن ىم معلمو اؼبسجد النبوم؟ 
 ككيف خدمت الدكلة السعودية اؼبسجد النبوم؟ 
 ككيف خدـ اؼبسجدي النبومُّ العقيدة اإلسالمية؟ 
 ككيف حارب اؼبسجد النبوم البدع كاحملداثت ؟ 
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 كما ىي أىم اآلاثر الٍب تركها اؼبسجد النبوم يف تصحيح العقيدة كؿباربة البدعة؟ 
 حدود الدراسة .4

 : اغبدكد اؼبكانية: أوال
ق شامال أركقتو كصبيع مناشطو 1440كىي حدكد اؼبسجد النبوم يف كضعو اغبايل مع مستهل عاـ 

كمؤشراتو اؼبؤثرة يف خدمة العقيدة كمكافحة البدعة، كيشمل مكتبتو العامرة ،كخطبو اؼبنربية، كدركسو 
 .العلمية، كمؤلفات أئمتو، كمعلميو

 :اغبدكد الزمانية: اثنيا
اعبزيرة ،كتسمية تلك الرقعة ابؼبملكة  كىي الفَبة الزمنية الٍب تبدأ من صدكر األمر اؼبلكي بتوحيد كامل

ـ على يد موحد 1932سبتمرب / 23ق، كيوافقو1351 من صبادل األكىل عاـ 22العربية السعودية يف 
غّب أنو رضبو هللا كاف قبل ىذا األمر بسنْب قاـ .. اعبزيرة اؼبلك عبد العزيز بن عبد الرضبن آؿ سعود رضبو هللا

، كيشّب الشيخ عطية (1)ق 1344أبعماؿ عظيمة ، كمن أعظمها توحيد اإلمامة يف اغبرمْب الشريفْب عاـ 
ؽبذا تعتمد ىذه  ؛ (2)ق 1344دمحم سامل رضبو هللا إىل أف العهد السعودم بدأ يف اؼبدينة ابلذات عاـ 

ق إىل يـو الناس ىذا، كذلك ؼبا ؽبذه الفَبة من تغيّب 1344الدراسة يف معظمها على الفَبة اؼبمتدة من 
جذرم يف بسط معاقد اغبضارة، كذبديد الدعوة اإلسالمية، كالنهضة العمرانية، كالعلمية ؽبذه البالد، فبا ال 

كؼبا تتميز بو ىذه الفَبة من بناء نظاـ اغبكم كالقضاء كاؼبعامالت على .. يبكن مقارنتو ابلوضع السابق
 .أسس من الشريعة اإلسالمية

كتكلل ذلك كلو ببعث العقيدة السلفية الصافية اؼبستقاة من الكتاب كالسنة، يف منهج إسالمي متوازف ال 
 .تفريط فيو كال إفراط

                                 
/ دار الطرفْب للنشر كالتوزيع/ عبد هللا بن أضبد آؿ عالؼ الغامدم/ أئمة اؼبسجد النبوم يف العهد السعودم: انظر(1)

 . يف اؼبقدمة5ق ص1436/ الطائف

 64ص. اؼبدينة اؼبنورة/ مطبعة اؼبدين/ عطية دمحم سامل/ الَباكيح أكثر من ألف عاـ يف اؼبسجد النبوم(2)
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 الفصالألول
 .خدمت العقيدة وحماربت البدعت من خالل جهىد أئمت املسجد النبىي

 :كفيو ثالثة مباحث
 .أئمة ادلسجد النبوي يف العهد السعودي: ادلبحث األول
 .من خالل خطبهم جهود أئمة ادلسجد النبوي يف توضيح العقيدة الصحيحة وحماربة البدع: ادلبحث الثاين

 . كتبهمجهود أئمة ادلسجد النبوي يف توضيح العقيدة الصحيحة وحماربة البدع من خالل: ادلبحث الثالث
=========== 

 .أئمت املسجد النبىي يف العهد السعىدي: املبحث األول
لقد قيَّض هللا لبالد اغبرمْب اؼبلك عبد العزيز رضبو هللا فقاـ بتوحيد اعبزيرة، كتوحيد اإلمامة يف اغبرمْب الشريفْب 
بعد أف كانت اإلمامة متعددةن يف اؼبسجدين حسب التقليد اؼبتبع لدل اؼبذاىب األربعة، كإف كانت ىذه اغبالة 

أكثر شهرةن يف اؼبسجد اغبراـ، غّب أف آاثرىا امتدت بقوة كذلك إىل اؼبسجد النبوم، فقد ذكر الشيخ عطية دمحم 
للحـر الشريف طبسة عشر إمامان  كاف: " سامل رضبو هللا فيما نقلو عن رحلة النابلسي قولو عن اؼبسجد النبوم 

منهم اغبنفٌيوف كمنهم الشافعٌيوف، كلو كاحد كعشركف خطيبان، منهم اثنا عشر خطيبان حنفٌيوف، كشبانية خطباء 
شافعٌيوف، كخطيب كاحد مالكي، فاألئمة يصٌلوف ابلنوبة يف كل يـو إماـ كاحد من اغبنفٌية كإماـ من الشافعية، 
فيبتدئوف من الظهر إىل الصبح، كاإلماـ الشافعي يصٌلي أكالن، مث اإلماـ اغبنفي، إالٌ يف اؼبغرب، فيتقٌدـ اغبنفي 

الذم يف الركضة الشريفة، فيصٌلي  لكراىة أتخّب اؼبغرب عنده، كيصٌلي اإلماـ اغبنفي يومان يف ؿبراب النيب 
اإلماـ الشافعي ذلك اليـو يف احملراب الذم ىو خلف اؼبنرب، مث يف اثين يـو يصٌلي اإلماـ الشافعي كذلك، 

  .. (1)"كيصٌلي اغبنفي مثل ما صٌلى ىو أكؿ يـو 
كلكن :" ككصلت ىذه اغبالة إىل صفحة أكثر قتامةن مع بدء القرف الرابع عشر،فيقوؿ الشيخ عطية رضبو هللا

ىو تعدد األئمة كاعبماعات اؼبتعددة زايدةن -  القرف الرابع عشرؿ أم يف أكائ–اعبديد يف الَباكيح يف ىذا الوقت 
 :على اؼبذاىب األربعة، ككانوا كثّبين يزيدكف اترة كينقصوف أخرل، كلكن الدائمْب أك الرظبيْب ستة

 .إماـ للحاكم كحاشيتو .1
 .إماـ للقاضي ككيتَّابو كأعوانو .2
 .إماـ لألغوات كمن يصلي معهم .3

                                 
 54الَباكيح أكثر من ألف عاـ ص(1)
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 (1).إماـ للنساء. 6.  إماـ لرئيس العسكر. 5.إماـ للمفٍب .4
 فكاف طارائن على اؼبدينة، (2)كقد زاؿ ىذا التعٌدد بوجود العهد السعودم، كأٌما كجوده: " مث قاؿ الشيخ رضبو هللا

 الصلوات كٌلها إبماـو كاحدو كال تتعٌدد ل فيهامل وبدث إالٌ بعد القرف السابع، ككانت اؼبدينة طيلة سبعة قركف تصلٌ 
فبن يكره تعٌدد اعبماعة يف - كىو إماـ دار اؽبجرة - فيها اعبماعةي لفريضة كاحدة، بل إف مالكان رضبو هللا 

مث تعٌددت األئمة يف الصلوات اػبمس، مث جاء العهد السعودم فتوٌحدت ...اؼبسجد الواحد للفريضة الواحدة 
 كيف اؼبسجد اغبراـ للصلوات اػبمس كللَباكيح، كعادت فيو حالة اإلمامة إىل ،فيو اعبماعة يف اؼبسجد النبوم

( 3)" .أصلها موٌحدة منتظمة 

كىذه اػبطوة اإلصالحية اؼبتعلقة إبصالح الصالة، كصبع كلمة اؼبسلمْب كقفنا عندىا ىذه الوقفة؛ ألهنا فاربةي 
اؼبظهرى العملي عهد جديد لإلصالح الديِب الشامل،كمؤشره قومّّ لبدء عهد جديد، ابعتبار الصالة كاإلمامة 

 . كمصداقية القيادة كالقدكة،للوحدة كالتوحيد كصبع الكلمة
فقد كرر اإلماـ عبد العزيز رضبو هللا يف خطبو اؼبتعددة كجوب إصالح العقائد، كحتمية التمسك ابلكتاب 

 (4).كالسنة، كضركرة اإلقالع عن الشركيات كالبدع كاؼبوبقات
فكاف اإلماـ اؼبعْب يراعى فيو سالمة اؼبعتقد، كاستقامة السلوؾ، كالعلم الشرعي الواسع فبا سهل على أئمة 

 .اؼبسجد النبوم أف يقوموا أبداء كاجبهم يف إصالح العقيدة، كنشر السنة، كؿباربة البدعة
كأكؿ من توىل إمامة اؼبسجد النبوم يف العهد السعودم ىو الشيخ اغبميدم دمحم بن عبد العزيز بن رديعاف، كاله 

 فكانت ىذه السنة كما بعد ىي االنطالقة األكىل (5)ق 1344اؼبلك عبد العزيز ذلك اؼبنصب الشريف عاـ 
 .ؽبذا العمل اإلصالحي اؼببارؾ، انطلق من اؼبسجد ليشمل كل مؤسسات الدكلة كىيساهتا

مث توالت ىذه السلسلة اؼبباركة يف اإلمامة، فيعدُّ إمامان للمسجد النبوم كل من صلى ابلناس فيو كلو مرة، سواء 
خطب اعبمعة أك مل ىبطب، عْب رظبيا أك كانت إمامتو طارئة؛ لذلك بلغ عدد أمة اؼبسجد النبوم يف العهد 

 : إماما، كإليك أظباءىم كحاالت إمامتهم يف اؼبسجد النبوم66: السعودم حٌب اآلف

                                 
 58نفس اؼبصدر ص(1)

 .يعِب كجود تعدد األئمة(2)

طبعة / لعلي حافظ/ ، كانظر فصوؿ من اتريخ اؼبدينة اؼبنورة64الَباكيح أكثر من ألف عاـ للشيخ عطية سامل ص(3)
 ـ1996= ق 1417

 https://www.youtube.com/watch?v=AP9JgSyFdeY&feature=youtu.be: انظر ىذا الرابط ( 4)

أئمة كخطباء ، ك108، كأئمة اؼبسجد النبوم يف العهد السعودم ص67الَباكيح أكثر من ألف عاـ، ص: انظر(5)
 ق1434عدانف جلوف ط / كمؤذنو اؼبسجد النبوم الشريف 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AP9JgSyFdeY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AP9JgSyFdeY&feature=youtu.be
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 قائمت أئمت وخطباء املسجد النبىي
 

 م االسم اتريخ الوفاة اتريخ اإلمامة نوع اإلمامة
  .1 اغبميدم دمحم بن عبد العزيز بن رديعاف ق1370 ق1344 إماـ كخطيب
  .2 دمحم بن أضبد خليل ق1371 ق1345 إماـ كخطيب

  .3 دمحم عبد هللا التنبكٍب ق1372 ق1346 إماـ مساعد

  .4 صاحل بن عبد هللا بن دمحم الزغييب ق1372 ق1345 إماـ كخطيب
  .5 ؿبمود شويل اؼبدين ق1372 ق1345 إماـ نيابة
  .6 السيد دمحم صقر ق1372 ق1344 إماـ نيابة
  .7 عبد هللا بن عبد الوىاب الزاحم ق1374 ق1364 إماـ نيابة

  .8 سليماف بن عبد الرضبن العمرم ق1375 1345 إماـ كخطيب
  .9 عبد الرضبن بن عمر بن دمحم طولو ق1375 ق1345 إماـ كخطيب
  .10 عمر بن إبراىيم برم ق1378 ق1347 إماـ كخطيب

  .11 ماجد عبد الرضبن برم ق1379 ق1347 إماـ

  .12 دمحم بن علي الَبكي العينىيزم ق1381 ق1370 إماـ نيابة

  .13 السيد جعفر بن السيد زكي جعفر برزقبي ق1382 ق1371 إماـ كخطيب

  .14 حسْب بن ىاشم صبل الليل ق1387 ق1373 إماـ
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  .15 سعود بن عبد العزيز آؿ سعوداؼبلك  ق1388 (1)اعبمعة ثالث مرات نيابةكخطيب إماـ

  .16 دمحم بن دمحم سعيد دفَب دار ق1392 ق1382 إماـ تراكيح

  .17 دمحم بن عبد الرزاؽ بن ضبزة ق1392 ق1346 إماـ كخطيب

  .18 زين العابدين بن دمحم بن ضباد ق1395 (2)ق 1344 إماـ تراكيح

  .19 سليماف بن عبد الرضبن بن دمحم آؿ ضبداف ق1397 ق1380 إماـ كخطيب

  .20 ضبزة بن دمحم أضبد خليل ق1398 ق1382 إماـ تراكيح

  .21 حامد بن أضبد بن صاحل عبد اغبفيظ ق1398 ق1394 إماموخطيب نيابة

  .22 حسن بن إبراىيم الشاعر ق1400 عدة مرات ابلنيابة إماـ نيابة

  .23 معبد القادر  بن أضبد اعبزائر ق1403 ق1395 إماـ كخطيب نيابة

  .24 دمحم نور إبراىيم دمحم عبد هللا كتيب ق1402 ق1396 إماـ كخطيب

  .25 دمحم بن علي اغبركاف ق1403 ق1397 إماـ نيابة

  .26 عبد الرضبن أركويب بن دمحم خضر ق1404 ق1399 إماـ كخطيب

  .27 دمحم تقي الدين بن عبد القادر اؽباليل ق1407 ق1391 إماـ نيابة

  .28 عبد العزيز بن دمحم اؼبضياف ق1408 ق1344 إماـ

عبد العزيز بن عثماف اؼبضياف  ق1409 ق1345 إماـ 29.  

                                 
َـّ اؼبلك سعود رضبو هللا صالة اعبمعة يف اؼبسجد النبوم ثالث مرات بطلب من أعياف اؼبدينة، يف مقدمتهم اإلماـ (1)  أ

ق 18/12/1380ـ كالثانية يف 7/3/1958ق اؼبوافق 16/8/1377عبد العزيز بن صاحل رضبو هللا، اؼبرة األكىل يف 
ـ كما أـ ابؼبسجد اغبراـ ست مرات، 27/9/1967ق اؼبوافق 22/6/1387ـ كالثالثة يف 2/6/1961اؼبوافق 

 . كدبسجد مبرة بعرفات ثالث مرات
 (http://www.saaid.net/Doat/gamdi/19.htm:ترصبة إماـ اغبرمْب اؼبلك سعود بن عبد العزيز لعبد هللا العالؼ : انظر)

 
أنو صلى الَباكيح ابلناس يف اؼبسجد  (264أئمة اؼبسجد النبوم ص) كأـ قبل ذلك بكثّب حيث ذكر صاحب (2)

، كيعِب ق1311ق حيث كلد 1323النبوم كعمره اثنتا عشرة سنة، كيعِب ذلك أف إمامتو األكىل كانت سنة 
 .ذلك أيضا أنو أصغر إماـ صلى ابلناس يف اؼبسجد النبوم، يف العهد السعودم، أك على اإلطالؽ

http://www.saaid.net/Doat/gamdi/19.htm
http://www.saaid.net/Doat/gamdi/19.htm
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  .30 عبد هللا بن ضبد آؿ خربوش ق1410 ق1375 إماـ كخطيب

  .31 الشريف دمحم العلمي ق1411 ق1345 إماـ نيابة يف الوتر 

  .32 أضبد الصاكم بن عبد الكايف بن مقبوؿ ق1411 ق1389 أماـ تراكيح كنيابة

  .33 دمحم بن عبد احملسن اػبياؿ ق1413 ق1364 إماـ نيابة

  .34 عبد العزيز بن صاحل آؿ صاحل (1)ق 1415 ق 1372 إماـ كخطيب

  .35 عبد العزيز بن علي بن عبد هللا الشبل (2)ق1418 ق1400 إماـ نيابة

  .36 عبد اجمليد بن حسن اعبربيت ق1418 ق1371 إماـ نيابة

  .37 عبد هللا بن دمحم بن زاحم ق1423 ق1398 إماـ كخطيب

  .38 بكر بن عبد هللا أبو زيد ق1429 ق1398بقي إماما حٌب  إماـ كخطيب

  .39 دمحم بن علي دمحم اثين ق1431 ق1396 إماـ مساعد
  .40 بن أيب بكر اعبزائرم اؼبدين دمحم اؼبيلود ق1350بعد  ق1345 إماموخطيب نيابة
  .41 دمحم بن سامل العقيب اعبزائرم ق1350 ق1345 إماـ كخطيب نيابة

  .42 عبد القادر شيبة اغبمد حفظو هللا ق1408ق ك 1406 إماـ تراكيح

  .43 أبوبكر جابر اعبزائرم ق4/12/1439 ق1413 أـ لتأخر اإلماـ

  .44 صاحل بن عبد هللا بن عبد الرضبن العبود حفظو هللا ق أحياان1413 إماـ نيابة

  .45 عبد العزيز بن عبد هللا الفاحل حفظو هللا ق صالة الظهر1413 أـ لتأخر اإلماـ

  .46 إبراىيم األخضر القيم حفظو هللا ق1401 إماـ كخطيب مساعد

                                 
َـّ فيها اؼبصلْب ابؼبسجد النبوم ىي صالة الوتر يف آخر ليلة من رمضاف عاـ (1) ق ككانت ليلة 1413آخر صالة أ

مشهودة أتثر فيها الناس كبكوا عند ظباع صوتو الندٌم الذم كاف انقطع عنهم أكثر من عاـ لشدة اؼبرض، ككاف 
 .كاتب ىذه السطور فبن صلى خلفو تلك الليلة

 أتتو منيتو كىو قائم يصلي صالة اؼبغرب يف الصف األكؿ خلف اإلماـ على عادتو يف اؼبسجد النبوم رضبو هللا، (2)
 .ككاتب ىذه السطور فبن تتلمذ عليو يف اعبامعة اإلسالمية
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  .47 عبد الرضبن بن عبد هللا بن عقيل حفظو هللا ق1414 أـ لتأخر اإلماـ

  .48 معلي بن عبد الرضبن اغبذيف حفظو هللا ق6/6/1399 إماـ كخطيب

  .49 دمحم أيوب بن دمحم يوسف  ق1437 ق1410 إماـ تراكيح

  .50 دمحم عابد اغبافظ حفظو هللا ق1410 إماـ تراكيح

  .51 عبد هللا بن إبراىيم الزاحم حفظو هللا 1410  ابإلانبةإماـ

  .52 عبد البارم بن عواض بن علي الثبيٍب حفظو هللا ق1414 إماـ كخطيب
  .53 عبد الودكد بن مقبوؿ اضبد حنيف حفظو هللا ق1414 إماـ تراكيح
  .54 عماد بن زىّب حافظ حفظو هللا ق1432 إماـ تراكيح

  .55 عبد الرضبن بن عبد العزيز السديس حفظو هللا ه12/5/1435صالة العشاء  إماـ

  .56 حسْب بن عبد العزيز آؿ الشيخ حفظو هللا ق1419 إماـ كخطيب
  .57 على بن عبد العزيز بن عبد هللا السديس حفظو هللا ق1418 إماـ تراكيح
  .58 سعد بن سعيد الغامدم حفظو هللا ق1430 إماـ تراكيح

  .59 عبد احملسن بن دمحم القاسم حفظو هللا ق1418 إماـ كخطيب
  .60 خالد بن علي األبلجي الغامدم حفظو هللا ق1433ق ك1431  رمضافإماـ
  .61 ماىر بن ضبد بن دمحم اؼبعيقلي حفظو هللا ق1427ق ك1426  تراكيحإماـ

  .62 صالح بن دمحم بن عبد هللا البدير حفظو هللا ق1419 إماـ كخطيب

  .63 عبد هللا بن عواد بن فهد اعبهِب حفظو هللا ق1420 ك 1419  تراكيحإماـ

  .64 خالد بن سليماف بن عبد هللا آؿ مهنا حفظو هللا ق28/8/1436 إماـ تراكيح

  .65 عبد هللا بن عبد الرضبن البعيجاف حفظو هللا ق1434  تراكيحإماـ

يد حفظو هللا ق1434 إماـ   .66 أضبد بن طالب ضبى



11 

 

كنستطيع أف نقوؿ إف ىؤالء األئمة مت اختيارىم بدقة متناىية كفق اؼبعايّب الشرعية الدقيقة، فمنصب اإلماـ : هذا
 ، كىذا ما يرمز إليو أعياف من أعلى اؼبناصب يف الدكلة اإلسالمية، حيث كاف اػبلفاء يتولوهنا بعد النيب 
 كىو قارئ متمكن، كخطيب –العهد السعودم يف مكة كاؼبدينة، حْب طلبوا من ملكهم سعود بن عبد العزيز 

 .أف يصلي هبم يف اؼبسجد اغبراـ، كاؼبسجد النبوم، كعلى صعيد عرفات، فاستجاب لذلك- مقتدر
 .كؽبذا كانت آاثر ىؤالء األئمة يف خدمة العقيدة كمكافحة البدعة عظيمة من خالؿ خطبهم كمؤلفاهتم

كجدير ابإلشارة ىنا أف فبن ذيكر ىنا مىٍن ليسوا من األئمة الرظبيْب، مع صحة ما قلناه سابقا من أف كل من أـ 
صالة كاحدة يف اؼبسجد النبوم فهو إماـ من أئمتو، لكننا عندما نتحدث عن األئمة يف ىذه الورقة إمبا نقصد 

 .أكلسك الذين كانت ؽبم آاثر كاضحة يف نشر العقيدة كقمع البدعة من خالؿ إمامتهم
ال يبكن أف يدخل يف منظومة األئمة اؼبؤثرين من جهة -  مثالن –كمعلـو أف من أـ صالة كاحدة لتأخر اإلماـ 

كوهنم أئمة يف اؼبسجد النبوم، نعم ال مانع من أف يكوف بعضهم مؤثرين من جهة أخرل ككوهنم من معلمي 
 .اؼبسجد النبوم اؼبؤثرين فنتناكؿ جهودىم من تلك الزاكية

 املبحث الثاني
 .جهىد أئمت املسجد النبىي يف تىضيح العقيدة الصحيحت وحماربت البدعت من خالل خطبهم
إف من الصعب استعراض اػبطب اؼبنربية الٍب ألقيت على منرب اؼبسجد النبوم الشريف يف الفَبة الزمنية اؼبمتدة 

 .ق حيث تبلغ ىذه الفَبة مائة سنة إال أربع سنْب1440ق حٌب العاـ اغبايل 1344من عاـ 
 . خطبة4608 سنة فيها 96 خطبة أدركنا فورا أف 48كإذا علمنا أف السنة الواحدة فيها 

 أوالفهذا العدد اؽبائل من اػبطب يصعب أك يستحيل على الباحث أف يستعرضها، كيفحص ما فيها، كالسبب 
ألف كثرة تلك اػبطب وبوؿ : واثنياعدـ توفر عدد كبّب من اػبطب القديبة الٍب ألقيت منذ قرف مضى تقريبا، 

ًقصىري ىذه العجالة احملكومة بفَبة زمنية - حٌب لو فرضنا كجودىا- دكف إمكانية القياـ بفحص مضامينها كلها
 .ؿبدكدة للغاية

كمن ىنا أسلك مسلكا آخر لدراسة جهود ىؤالء األئمة يف خدمة العقيدة كؿباربة البدعة من خالؿ خطبهم، 
 :كذلك كفق اؼبعيار اإلحصائي اؼبنطقي اآليت

ق كاف منطلق التحوؿ 1344علمنا فيما مضى أف كصوؿ سلطاف الدكلة السعودية إىل اؼبدينة سنة : أوال
الشامل كبو اإلصالح، كبدأ اإلصالح الديِب من اؼبسجد النبوم يف الَبكيز على اختيار أئمة قادرين على نشر 

االعتقاد الصحيح، كعلى ؿباربة البدع كاحملداثت، كبناء عليو فال يشك عاقل أبف صبيع اػبطب كاف ذبرم على 
 .ذلك اػبط اؼبرسـو

يف العصر اغبديث بعد توسعة اؼبسجد توسعة عمرانية مل يشهد التاريخ لو نظّبا، صاحب ذلك توسيع : اثنيا
اعبانب العلمي كالدعوم، مع احملافظة على الثوابت الشرعية الٍب كاف جدَّدىىا اؼبلك عبد العزيز يف جانب اختيار 
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أف حالة اختيار األئمة يف القدمي كاغبديث مل تتغّب، كابلتايل -  بكل يقْب كاطمسناف–األئمة، فبا هبعلنا كبكم 
 .بقيت تلك اػبطبي اإلصالحية على ما ىي عليو 

اختار الباحث عينةن عشوائية استعرض فيها اػبطب اؼبنربية الٍب ألقيت من على اؼبنرب النبوم خالؿ : اثلثا
، كقرأ نصوصها فاستخلص منها اؼبوضوعات اؼبتعلقة خبدمة العقيدة كؿباربة (1434 حٌب 1429من )سنوات أربع

 :البدعة، فتوصل إىل النتيجة التالية
 . خطبة192أف عدد اػبطب الٍب ألقيت يف اؼبسجد خالؿ السنوات األربع بلغ  .1

 . خطبة32أف اػبطب الٍب تناكلت موضوعات زبدـ العقيدة، أك ربارب البدعة بلغت  .2

 %16.6أف النسبة اؼبسوية للخطب اؼبلقاة يف اؼبسجد النبوم حوؿ موضوعات العقيدة كرد البدع ىي  .3

سبع مائة كأربعان ) خطبة 764.928أف عدد خطب العقيدة كؿباربة البدعة خالؿ العهد السعودم تبلغ  .4
كىي النسبة الٍب توصلنا إليها من اإلحصائية اػباصة يف السنوات العشوائية،  (928كستنب خطبة، فاصل 

 . خطبة4608من ؾبموع اػبطب البالغ عددىا % 16.6أعِب 
 يعقبها عرض موجز ؼبضامْب تلك اػبطب (1)كفيما يلي عرض اػبطب الٍب اعتمدان عليها يف اإلحصاء،

 :ليستبْب كيف خدمت العقيدة كردٍت البدع
 اخلطيب اتريخ اخلطبة موضوع اخلطبة  م

 عبد البارم الثبيٍب ق9/6/1429 ذكر هللا 1 .1
 الثبيٍب ق 15/7/1429الصالة على النيب  2 .2
 حسْب آؿ الشيخ ق29/7/1429 التحذير من البدع 3 .3
 اغبذيفي ق7/12/1429 خطورة البدع 4 .4
 اغبذيفي ق14/2/1431 البدع كالشهوات 5 .5
 اغبذيفي ق21/2/1431 كجوب اتباع السنة 6 .6
 اغبذيفي ق26/3/1431 البدع 7 .7
 عبد احملسن القاسم ق10/4/1431 خلق األرض 8 .8
 آؿ الشيخ ق2/5/1431 اتريخ الصحابة 9 .9

 اغبذيفي ق7/6/1431 النفاؽ 10
 آؿ الشيخ ق18/8/1431 االستغفار 11

                                 
/ http://www.alukah.net/sharia/1221/page/1:  راجع مثال موقع األلوكة(1)
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 القاسم ق29/10/1431 التوحيد كفضلو 12
 صالح البدير ق7/11/1431  بْب الغلو كاالعتداؿالصالة على النيب  13
 اغبذيفي ق14/11/1431 خطورة البدع 14
 آؿ الشيخ ق7/1/1432 سبل العصمة من الفًب كالشركر 15
 البدير ق3/2/1432 حرمة الدماء اؼبعصومة 16
 اغبذيفي ق10/2/1432 الفًب كموقف اؼبسلم منها 17
 آؿ الشيخ ق13/4/1432 األمن كأنبيتو يف حياة اؼبسلم 18
 القاسم ق20/4/1432 خطورة الفًب إقباال كإدابرا 19
 القاسم ق18/5/1432 دالئل قدرة هللا كعظمتو 20
 اغبذيفي ق19/9/1432 أسرار العبودية يف رمضاف 21
 اغبذيفي ق25/10/1432 طرؽ إصالح األمة عند الفًب 22
 آؿ الشيخ ق19/2/1433 نعمة األمن 23
 البدير ق18/3/1433 ال يرفع البالء إال الدعاء 24
 اغبذيفي ق17/12/1433 اؼبصائب كاألمراض بقدر هللا 25
 اغبذيفي ق8/2/1434 اػبوؼ من هللا 26
 البدير ق5/4/1434 اعبنة كنعيمها 27
 الثبيٍب ق24/5/1434 ؿببة هللا كاألسباب اعبالبة ؽبا 28
 القاسم ق9/6/1434 فضل التوحيد 29
 البدير ق21/7/1434 خطورة رد القرآف كالسنة 30
 اغبذيفي ق9/10/1434 أنبية الدعاء 31
 الثبيٍب ق16/10/1434 االعتصاـ ابلكتاب كالسنة 32

 :إبلقاء نظرة سريعة على عناكين ىذه اػبطب كمضامينها قبد اآليت
 . خطبة يف االنتصار لسنة اؼبختار، كؿباربة البدع 12 خطبة يف خدمة العقيدة، ك21 .1

 .أف ىذه اػبطب فيها أتصيالت علمية عميقة لَبسيخ العقيدة السليمة يف نفوس اؼبصلْب كاؼبستمعْب .2

 .أف فيها اغبث على مداكمة ذكر هللا دبا كردت بو اآلاثر إبخالص اتـ كذبرد كامل .3

 .كجوب اػبوؼ من هللا يف السر كالعلن .4

 .كجوب ؿببة هللا أكثر من كل شيء .5

 .اإليباف بقضاء هللا كقدره، كأف ما أصابك مل يكن ليخطسك .6
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 .اإلكثار من االستغفار، كاإلانبة إىل هللا عز كجل .7

 .بياف التوحيد أبقسامو الثالثة كأدلتو التفصيلية .8

 .بياف قدرة هللا كعظمتو، كحقو على عباده .9

 .سبل ربقيق العبودية الكاملة عن طريق القياـ ابلتكاليف الشرعية أمران، كهنيان  .10

 .بياف شركط ال إلو إال هللا، كأنبية توفرىا ليتحقق التوحيد يف قلب اؼبسلم .11

 .التحذير من النفاؽ، كبياف أنواعو، كآاثره .12

 .التحذير من اؼبناىج الفاسدة القائمة على نشر مبادئها ابلعنف، كإاثرة الفًب اؼبدمرة .13

 .بياف سبل الوقاية من الفًب قبل كقوعها، كطرؽ معاعبتها كالعصمة منها بعد كقوعها .14

 .كجوب صيانة اجملتمع من الشركر، كحقن الدماء اؼبعصومة .15

 .الدعاء كأحكامو كاعتباره عبادة هبب إخالصها هلل عز كجل .16

 .الدعوة إىل االعتصاـ ابلكتاب كالسنة، كترؾ احملداثت؛ ألف كل ؿبدثة بدعة ككل بدعة ضاللة .17

 .التحذير من الغلو يف الدين .18

 .التحذير من بدع الطوائف الزائغة عن اغبق كاػبوارج، كأعداء الصحابة مهنع هللا يضر .19
 املبحث الثالث

 . كتبهمجهىد أئمت املسجد النبىي يف تىضيح العقيدة الصحيحت وحماربت البدعت من خالل
يف ىذه اعبزئية من الورقة قبد أف أئمة اؼبسجد النبوم مل يكتفوا ابػبطب اؼبنربية يف خدمة العقيدة اإلسالمية، 

كاؼبنهج الصحيح، كؿباربة البدع الشنيعة، بل ذباكزكا ذلك إىل بذؿ جهود كبّبة يف البحث العلمي كالتصنيف يف 
 .توضيح العقيدة كالرد على أىل البدع كالضالؿ

كنظرا لضيق الوقت فإننا نكتفي بضرب أمثلة من مصنفات عدد منهم، لبتارىم كنماذج لشهرهتم يف إمامة 
اؼبسجد النبوم، كعبهودىم يف خدمة العقيدة، كقمع البدعة، علما أبف جهودىم يف ىذا السبيل أكسع نطاقا فبا 

 .أذكره ىنا
ق كقد كرد ذكره سابقا يف سلسلة األئمة ربت الرقم 1392 الشيخ دمحم عبد الرزاؽ ضبزة ت :النموذج األول

17 
ـ كدرس يف األزىر كزبرج فيو، ككاف من شيوخو البارزين الشيخ دمحم 1890= ق 1308كلد يف مصر عاـ 

ق كاف الشيوخ الثالثة من ضيوؼ الرضبن، كيف 1344رشيد رضا، كالشيخ عبد الظاىر أبو السمح، كيف حج 
لقاءوصبعهم ابؼبلك عبد العزيز أثناء اؼبوسم فطن اؼبلكي لتمكن الشيخ دمحم عبد الرزاؽ ضبزة يف العلم، كلعقيدتو 

السلفية، مع تزكية الشيخ رشيد رضا لو كلشيخو أيب السمح، فاقَبح عليهما اؼبلك البقاء ػبدمة اغبكومة 
اإلسالمية فوافقا، كبناء على تلك الرغبة اؼبلكية السامية انتقل الشيخاف أبىلهما كأكالدنبا إىل مكة اؼبكرمة 

 .ـ كبقيا فيها فَبة للتدريس يف اغبـر اؼبكي كاؼبعهد العلمي1926= ق، 1345
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 .ق أبمر من اؼبلك عبد العزيز رضبو هللا1346مث توىل الشيخ دمحم عبد الرزاؽ اإلمامة ابؼبسجد النبوم عاـ 
كىذا العامل الكبّب كاف يف سابق عهده صوفيا أشعراي مث ىداه هللا على يد شيخو عبد الظاىر أيب السمح، كقد 

أذكر لو ابلثناء اعبميل توجيو قليب كنفسي إىل مطالعة : " ربدث الشيخ دمحم عبد الرزاؽ ضبزة عن ذلك فقاؿ
كتب شيخ اإلسالـ ابن تيمية، فقد كاف أستاذم بدار الدعوة كاإلرشاد يف ذبويد القرآف، كذبويد اػبط، 

كابالتصاؿ بو دارت بيننا مباحثات يف مسائل التوسل، كالشفاعة، كدعاء الصاغبْب، فأعارين كتاب شيخ 
اإلسالـ ابن تيمية يف التوسل كالوسيلة، فقرأتو فتأثرتي بو أيبا أتثر، كانتقلت رأسا على عقب، كامتزج حب ذلك 

شيخ اإلسالـ ابن تيمية بلحمي كعصيب كدمي، كأصبح حرايِّ عليَّ البحثي عن كل كتاب لو، كؼبن : الشيخ
 (الصاـر اؼبنكي يف الرد على السبكي)يتابعو، كقرأت كتب بعض تالميذه كالشيخ دمحم بن عبد اؽبادم، 

اغبديث فخرجت بيقْب اثبت، كإيباف قوم ، كمعرفة جيدة دبذاىب السلف يف ىذه األمور، كحبب مطالعة كتب 
 (1)." (الصاـر اؼبنكي)ك  (التوسل كالوسيلة)كأسانيده، كالكالـ على رجالو، كل ذلك بربكة مطالعة كتايب 

 :كمن مؤلفات الشيخ دمحم عبد الرزاؽ ضبزة يف خدمة العقيدة كؿباربة البدعة: ىذا 
 .رد فيو على أتكيالت زاىد الكوثرم، كإساءاتو إىل اؼبنهجي السلفي.. (الرد على آراء الكوثرم ) .1

 (أضواء على السنة النبوية)الذم ألف كتاابن ظباه  (ؿبمود أبو رية)رد فيو على  .. (ظلمات أيب رية ) .2
 .شنع فيو على عدد من الصحابة، السيما أاب ىريرة هنع هللا يضر، كأنكر جل السنة النبوية يف ذلك الكتاب

كالذم  (ىذه ىي األغالؿ): رد فيو على اؼبرتد عبد هللا القصيمي يف كتابو .. (الشواىد كالنصوص) .3
فرحم هللا اإلماـ دمحم عبد .. شكك فيو يف الدين اإلسالمي عامة، كاغبديث النبوم على كجو اػبصوص

 .الرزاؽ ضبزة

ق أصلو من تنبكتو يف مشاؿ مايل كاف من اؼبهاجرين 1372اؼبدين ت  دمحم عبد هللا التنبكٍب:النموذج الثاين
 .األكائل إابف االستعمار الفرنسي للمنطقة، كىو أحد شيوخ الشيح ضباد بن دمحم األنصارم

كيصف أبنو كاف سلفيا حريصا على تدريس العقيدة، فكانت دركسو يف اغبـر النبوم مرتكزة على تصحيح 
 (2).العقائد، كرد البدع

 .ـ بقرار ملكي من اؼبلك عبد العزيز1927= ق 1346توىل اإلمامة ابؼبسجد النبوم 
الذم كاف قد كرس نفسو للرد على الدعوة السلفية،  (الضوء اؼبتاليل يف الرد على ؿبمود الكاليل)لو كتاب 

كاهتاـ علمائها ابلتشبيو، ككبو ذلك من االفَباءات، كمعظم ردكده عبارة عن قصائدشعرية قوية، كمنها الكتاب 
 :اؼبذكور كجاء فيو قولو مشّبا إىل الكاليل

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اإللو كال مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ تباِّ لشيخ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء ال يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم علػى

                                 
 .ـبطوط/ أئمة كخطباء اغبرمْب يف العهد السعودم، سعد بن عبد هللا العتييب، ك46-45أئمة اؼبسجد النبوم ص (1)

 638ص  (اجملموع يف ترصبة الشيخ ضباد األنصارم): نقلو عن الشيخ ضباد األنصارم ابنيو عبد األكؿ يف كتابو(2)
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ـي للتػٍػ  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوراة كالقسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي لإلقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل يتلو الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب كما تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال اغبػػػػػػػػػاخػػػػػػػػػا
 يدرم الذم فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها من التنزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أك كاغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامل األسفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ال
 ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف كالتأكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كالتبديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كإذا تلػػػػػػػػػػػى اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فهو ىبػػػػػػػػػوض يف الٍتػ

 .فرضبة الرضبن على الشيخ عبد هللا التنبكٍب
 :ق1372 الشيخ دمحم شويل اؼبدين ت:النموذج الثالث

ق ككصلت عائلتو إىل اؼبدينة 1302أصلو من مصر، كىاجر بو كالده إىل اغبجاز كىو صغّب، حيث كلد 
 . كاف إماما ابلنيابة بعد بدء العهد السعودم اإلصالحي يف اؼبدينة(1)ق 1315

 (2)ككاف الشيخ دمحم شويل كاسع العلم، كيصف مذىبو الفقهي أبنو مالكي ظاىرم
 .ككاف سلفي العقيدة، كارىا للبدعة كاؼببتدعْب، موجها سهاـ قلمو كلسانو إليهم

 :كمن مؤلفاتو يف خدمة العقيدة، كمنابذة البدعة
فند فيو أقواؿ كاهتامات دمحم البكرم أيب حراز السوداين، يف رسالة لو  (القوؿ السديد يف قمع الضاؿ العنيد) .1

 ـ1953طبع ىذا الكتاب ..  قدح فيها السلفيْب، كافَبل عليهم افَباءات كثّبة

بْب فيو عقيدة التشبيو، كشناعتها، كأكرد شيبو اؼبشبهْب مث أتى عليها   (إرشاد اغبائرين لرد شبهات اؼبشبهْب) .2
 .فرحم هللا الشيخ دمحم شويل.. ابلرد العلمي اؼبؤصل

 :ق 1407 الشيخ دمحم تقي الدين اؽباليل ت :النموذج الرابع
 .كانت إمامتو يف اؼبسجد النبوم أثناء إقامتو ابؼبدينة سنتْب حيث كاف انئبان للشيخ دمحم عبد الرزاؽ ضبزة

ككاظب على طلب العلم على علماء بلده، مث .. ق كحفظ القرآف مبكرا على يد كالده1311كلد يف اؼبغرب 
أكثر الرحلة يف اآلفاؽ، كأقاـ يف بلداف كثّبة سنْب عددا، فزار اعبزائر كأقاـ هبا، ككذلك القاىرة حيث التقى 
أبصحاب اؼبنهج السلفي الشيخ دمحم رشيد رضا كغّبه، مث سافر للحج، كمن مث سافر إىل اؽبند لألخذ عن 

 .علمائها مثل العالمة عبد الرضبن بن عبد الرحيم اؼبباركفورم أفضل علماء اؽبند يف كقتو
مث توجو إىل العراؽ، مث إىل مصر مرة أخرل مث إىل اؼبملكة العربية السعودية حيث ضبَّلو الشيخ دمحم رشيد رضا 

إف دمحم تقي الدين اؽباليل اؼبغريب أفضل من جاءكم من علماء اآلفاؽ، :" رسالة إىل اؼبلك عبد العزيز جاء فيها 
، فاستضافو اؼبلك فبقي مراقبان لدركس اؼبسجد النبوم ، مث انتقل إىل مكة (3)." فأرجو أف تستفيدكا من علمو

اؼبكرمة بعد سنتْب مدرسان يف اؼبسجد اغبراـ، كاؼبعهد العلمي، إىل أف جاءت رسائل من إندكنيسيا كمن اؽبند 

                                 
 155أئمة اؼبسجد النبوم ص : انظر( 1)

 154اؼبصدر السابق ص ( 2)

 317، أئمة اؼبسجد النبوم ص 55لعبد هللا آؿ عالؼ ص: أئمة اغبرمْب( 3)
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تطلبو للتدريس، فانتدب إىل اؽبند ليتوىل رائسة األدب العريب يف كلية ندكة العلماء ثالث سنوات، تعلم كأتقن 
 .اللغة اإلقبليزية خالؽبا

كبعد ثالث سنوات رحل إىل جنيف كنزؿ عند صديقو اؼبقرب األمّب شكيب أرسالف، الذم توسط لو لدل 
 .اػبارجية األؼبانية كي ييدرًٌس األدب العريب يف إحدل جامعاهتا، فقيبل 

ـ طالبان كؿباضران كمشرفان على 1939انتقل إىل جامعة برلْب عاـ  (بوف)كبعد ثالث سنوات قضاىا يف جامعة 
 .القسم العريب يف اإلذاعة األؼبانية

ـ قدـ رسالتو للدكتوراه الٍب فند فيها مزاعم اؼبستشرقْب حوؿ اإلسالـ كالسنة النبوية، ككانت ابللغة 1940يف 
 .األؼبانية

 .ـ قبل دعوة الشيخ عبد العزيز بن ابز رضبو هللا للتدريس يف اعبامعة اإلسالمية1968كيف 
 .كفبا ىو معركؼ عن الشيخ اؽباليل أنو كاف صوفياِّ ذبانياِّ مث ىداه فألف كتااب يف الرد على التجانية

 :كمن مؤلفاتو يف خدمة العقيدة كؿباربة البدعة: ىذا 
ضمنو قصتو مع الطريقة التجانية، ككيف خرج منها، كما رد على بدع  (اؽبدية اؽبادية إىل الطائفة التجانية) .1

 .تلك الطريقة ردكدا غاية يف القوة أبسلوبو اؼبتْب اؼبعركؼ

 (القاضي العدؿ يف حكم البناء على القبور) .2

  (يف بدع القبور... العلم اؼبأثور) .3

 (.حاشية كشف الشبهات) .4

 (.حاشية على كتاب التوحيد) .5

 (اغبساـ اؼباحق لكل مشرؾ كمنافق) .6

 (فكاؾ األسّب العاين اؼبكبوؿ ابلكبل التجاين) .7

 (سب القاداينيْب لإلسالـ كالرد عليهم) .8
 .إىل غّب ذلك من الكتب كالرسائل العلمية النافعة يف خدمة العقيدة كرد البدعة، فرضبو هللا رضبة كاسعة
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 الفصل الثاني
 . خدمت العقيدة وحماربت البدعت من خالل جهىد معلمي املسجد النبىي

إف اؼبتتبع لتاريخ اؼبسجد النبوم الذم أيسس على التقول منذ إنشائو إىل يومنا ىذا هبد أنو منبع اؼبعارؼ، 
كمكاف نشر التقول، كالعلم الشرعي ، على منهاج الكتاب كالسنة منذ كضعت فيو أكؿ لبنة من لبناتو، إىل 
، حيث كصلت توسعاتو يف العصر اغباضر إىل مرحلة جعلت منو مىعلمان من  أف كصل إىل ما كصل إليو اليـو

أعظم اؼبعامل اغبضارية العاؼبية، كصرحا علميا كثقافيا جعل منو جامعة زبرج العلماء الرابنيْب الذين ينشركف 
 .النور كاؽبدل يف العامل

أما العقيدة اإلسالمية فهي العقيدة العادلة الٍب تعطي كل ذم حق حقو، فال غلو فيها كال تفريط، فتقتضي 
إفراد هللا يف ذاتو، كيف ملكو كأفعالو، كإفراده يف أظبائو كصفاتو، كإفراده يف مقاصد اؼبكلفْب كعباداهتم، فهو 
سبحانو كاحده يف ذاتو كملكو كأفعالو ال شريك لو، كاحده يف أظبائو كصفاتو ال نظّب لو، كاحده يف ألوىيتو ال 

 .ندَّ لو
 ، فكاف مث إف من لواـز االعتقاد الصحيح أف ال يعبد هللا إال دبا شرعو يف كتابو، أك على لساف رسولو 

بَّ فال يبغض، كيطاع فال يعصى، ك ربصر العبادة فيما شرعو، فال  من حقو عليو الصالة كالسالـ، أف وبي
 .زايدة فيو كال نقصاف

فالعقيدة الصحيحة تقتضي توحيد اؼبرًسل ابلعبادة كحده ال شريك لو، كتوحيد اؼبرسىل ابلطاعة كاالتباع، 
كاػبركج عن التوحيد األكؿ يوقع صاحبو يف الشرؾ، كما أف اػبركج عن التوحيد الثاين يوقع صاحبو يف 

 .االبتداع يف الدين
كيف ىذا الفصل بياف عبهود علماء اؼبسجد النبوم من أصحاب اغبلقات العلمية يف توضيح العقيدة 

 :كىو يف ثالثة مباحث.. الصحيحة، كؿباربة البدع الشنيعة
 .معلمو اؼبسجد النبوم يف العهد السعودم: اؼببحث األكؿ
 .جهود معلمي اؼبسجد النبوم يف خدمة العقيدة كؿباربة البدع من خالؿ دركسهم: اؼببحث الثاين

 .جهود معلمي اؼبسجد النبوم يف خدمة العقيدة كؿباربة البدع من خالؿ مؤلفاهتم: اؼببحث الثالث
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 .معلمى املسجد النبىي يف العهد السعىدي:املبحث األول
 فقد قاـ الباحث ابنتقاء أشهر العلماء (1) معلمةنظران ألف عدد اؼبعلمْب يف اؼبسجد النبوم يزيد على أربعمائ

الذين جلسوا على كرسي التعليم يف اؼبسجد النبوم خالؿ العهد السعودم، مستثنيان من كاف تعليمو غّب 
 .مشهور، أك كاف مرتكزا على ربفيظ القرآف، كالقراءات، ككبوىا، مرتبان إايىم على حركؼ اؼبعجم

 حفظو هللا (ق1376كلد )الشيخ إبراهيم بن إبراهيم الرتكي
  ق1432بدأ التعليم يف اؼبسجد النبوم 
 السّبة- الفقو –العقيدة : دروسه 

 حفظو هللا (ق 1384كلد ) الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي
 اؼبواعظ كالرقائق– الدعوة كاغبسبة –اآلداب كالسلوؾ - الفقو- التفسّب-  اغبديث - العقيدة: دروسه . 
 مؤلفاته : 

 .موقف أىل السنة كاعبماعة من أىل األىواء كالبدع -

 .االنتصار للصحب كاآلؿ من افَباءات السماكم الضاؿ -

 .ذبريد االتباع يف أسباب تفاضل األعماؿ -

 .التكفّب كضوابطو -

 .اؼبختصر يف عقيدة أىل السنة يف القدر -
 رضبو هللا (ق1354ت ) الشيخ إبراهيم عبد القادر الربي ادلدين

  كصف أبنو كاف مرجعا للفتول كقاضيا ابؼبدينة يف العهد العثماين كعهد األشراؼ كشيء من العهد
 ق1346ق إىل سنة 1344السعودم من سنة 

 (2). كانت حوؿ العلـو الدينية كالعربية، ككصف أبنو كاف سلفي العقيدة، حنفي اؼبذىب: دروسه
 رضبو هللا (ق27/1/1429ت ) الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد

  ق 1400ق فاستمر حٌب 1390عْب مدرسان يف اؼبسجد النبوم عاـ 
 كسنذكر مباذج عن جهوده يف خدمة العقيدة من خالؿ مؤلفاتو. 

 رضبو هللا (ق أثناء موسم اغبج1439ت )الشيخ جابر بن موسى أبو بكر اجلزائري 

                                 
/ للدكتور عمر حسن فالتة، كعبد الوىاب زماف، كعدانف دركيش جلُّوف،/ 863معلمو اؼبسجد النبوم ص : انظر( 1)

 ق1437/ مكتبة دار الزماف/ اؼبدينة

 .53-52معلمو اؼبسجد النبوم ص ( 2)
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  ال ندرم مٌب بدأ التدريس يف اؼبسجد النبوم ربديدا، لكن كاتب ىذه السطور ظبعو يف
 " جلست على ىذا الكرسي ثالثْب عاما: " ق يقوؿ1415هناية إحدل دركسو عاـ 

 (1)أصلو من مايل رضبو هللا (ق1416ت) الشيخ حامد أبو بكر حسني فالتة
 عْب للتدريس يف اؼبسجد النبوم الشريف أبمر من اؼبلك فيصل بن عبد العزيز رضبو هللا . 
 التوحيد– الفقو – التفسّب –اغبديث : دروسه . 

 للشيخ حامد مؤلفات جلها يف الفقو، كبشكل أخص يف اؼبعامالت اؼبالية، كرسالة : مؤلفاته
 (.عادات ـبالفة للشريعة يف غرب إفريقيا كبياف ما هبب على اؼبسلم كبوىا ): زبص موضوعنا بعنواف

  (ق1398ت ) الشيخ حامد عبد احلفيظ
 ق انؿ إجازة التدريس ابؼبسجد النبوم من رائسة 1378يف عاـ : تدريسه ادلسجد النبوي

 .القضاء بتوقيع الشيخ دمحم علي اغبركاف رضبو هللا
 رضبو هللا (ق1397ت ) الشيخ سليمان بن عبد الرمحن بن محدان

 للعلـو العربية كالدينية(2). كاف مدرسا يف اؼبسجد النبوم . 
 مؤلفاته : 

 .األجوبة اغبساف على أسسلة مرشد ابكستاف -

 .أدلة النصوص اؼبصدَّقة يف رد األكاذيب اؼبلفقة من أىل اإلغباد كالزندقة -

 .الدر النضيد على كتاب التوحيد -

 (رد فيها على أسسلة كردت إليو من بّبكت). الرسالة البّبكتية -
 .حفظو هللا (ق1368كلد ) الشيخ صاحل بن سعد السحيمي

 كلو تالميذ من صبيع األقطار، .. مارس التدريس ابؼبسجد النبوم أكثر من طبسة كثالثْب عاما كمل يزؿ
 .ككاتب ىذه السطور الزمو عشر سنوات كاملة، كأشرؼ على رسالتيو يف اؼباجستّب كالدكتوراه

 مؤلفاته: 
 .تنبيو أكيل األبصار إىل كماؿ الدين كما يف البدع من األخطار -

 .منهج السلف يف العقيدة كأثره يف كحدة اؼبسلمْب -

 .شرح نونية القحطاين  -

 (تيدرَّس يف الدكرات العلمية). مذكرة العقيدة -

                                 
 .رضبو هللا (185-180معلمو اؼبسجد النبوم ص )كلو ترصبة حافلة يف كتاب ( 1)

 264معلمو اؼبسجد النبوم ص( 2)
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 .الذم أشرؼ عليو ؾبمع اؼبلك فهد للمصحف (أصوؿ اإليباف يف ضوء الكتاب كالسنة)شارؾ يف أتليف  -

 .شارؾ يف أتليف منهج مادة العقيدة للمدارس اإلفريقية إبشراؼ عبنة الدعوة يف إفريقيا -
 حفظو هللا (ق1358كلد ) الشيخ صاحل بن عبد هللا العبود

  ق كمازاؿ1416عْب مدرسا ابؼبسجد النبوم عاـ. 
 يف التوحيد كالتفسّب: دروسه. 
 (1):مؤلفاته 

 .حفظو هللا (ق1375كلد ) الشيخ طالل بن مصطفى عرقسوس
  ق1404عْب للتدريس ابؼبسجد النبوم سنة 
 من مؤلفاته: 

 .الشكر يف كتاب هللا تعاىل -

 .اؽبداية يف كتاب هللا تعاىل -

 .صفات من وببهم هللا -

 .صفات من ال وببهم هللا -

 .التوسل يف كتاب هللا تعاىل -
 .حفظو هللا (ق1365كلد ) الشيخ عبد الرمحن بن صاحل آل حميي الدين

 درَّس كما زاؿ يدرس يف اؼبسجد النبوم. 
 من مؤلفاته: 

 .رسالة يف العقيدة الصحيحة -

 .شرح كتاب االعتصاـ من صحيح البخارم -

 .شرح كتاب الفًب من صحيح البخارم -
 أصلو من مايل رضبو هللا (ق1377ت ) الشيخ عبد الرمحن بن يوسف اإلفريقي

  ق بعد أف تلقى علمو يف حلقات العلم ابؼبسجد مدة 1360بدأ التدريس يف اؼبسجد النبوم عاـ
 .طويلة

 الشيخ عمر بن دمحم فالتة، كالشيخ عطية دمحم سامل، كالشيخ عبد الكرمي مراد، :  تالميذ الشيخومن أبرز
 (كىؤالء من مشايخ كاتب ىذه السطور). كالشيخ عبد الصمد الكاتب

 

                                 
 انظر اؼببحث الثالث من ىذا الفصل( 1)
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 ومن مؤلفاته: 
 (كىدل هللا هبذه الرسالة خلقا كثّبا). األنوار الرضبانية ؽبداية الفرقة التجانية -

 ـ1947= ق 1366فيها إجاابت يف العقيدة كالفقو عن أسسلة كردتو من ميليبار سنة )جواب اإلفريقي  -

 حفظو هللا (ق1382كلد ) الشيخ عبد الرزاق بن عبد احملسن العباد
 السلوؾ كاألخالؽ-  السّبة–العقيدة : دركسو يف اؼبسجد النبوم. 
 من مؤلفاتو: 

 .فقو األدعية كاألذكار -

 .شرح عقيدة عبد الغِب اؼبقدسي -

 .دراسة ألثر مالك يف االستواء -

 .الرد على من أنكر تقسيم التوحيد -

 .رضبو هللا (ق1420ت ) الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
  ق 12/12/1330كلد يف الرايض يف 
 لو تالميذ كثّبكف يف داخل اؼبملكة، كيف كل أقطار العامل. 
  ـ عندما توىل رائسة اعبامعة اإلسالمية 1970= ق 1390تصدر للتدريس يف اؼبسجد النبوم عاـ

 .بعد كفاة رئيسها األكؿ الشيخ دمحم بن إبراىيم رضبو هللا
  (1):  كثّبةمؤلفاتلو 

 (حفظو هللا) الشيخ عبد هللا بن دمحم الغنيمان
 تصدر الشيخ للتدريس يف اؼبسجد النبوم يف العشر األكائل من القرف ..  يف اؼبسجد النبومدروسه

فشرح كتاب : اػبامس عشر اؽبجرم، كتركزت دركسو على ما ىبدـ العقيدة كمنهج أىل السنة كاعبماعة
 شريطا، كاألصوؿ الثالثة يف طبسة أشرطة، 14 شريط، كالفتول اغبموية يف 100التوحيد يف أكثر من 

كلو غّب ذلك من الشركح العلمية الدقيقة، ككاف درسو مقصودا من ..كشرح كذلك العقيدة الواسطية
 (2). خواص طلبة العلم

 مؤلفاته: 
 .شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارم -

 .ـبتصر منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالـ ابن تيمية -

                                 
 .اؼببحث الثالث من الفصل: انظر( 1)

  431معلمو اؼبسجد النبوم ص: انظر ( 2)
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 .ثبات العقيدة اإلسالمية أماـ التحدايت اؼبعاصرة -

 (مذكرة تيدرَّس يف الدكرات العلمية). اؼبنهج الصحيح -

 .ربقيق كتاب الصفات لإلماـ الدارقطِب -

 .ذـ الفرقة كاالختالؼ يف الكتاب كالسنة -

 .اؽبول كأثره يف العلم -

 .ال يصلح ىذه األمة إال ما أصلح أكؽبا -

إىل غّب ذلك من اؼبؤلفات، كللشيخ أسلوب يف الطرح لفظا ككتابة قلَّما ذبد مثلو . اإليباف حقيقتو كزايدتو -
يف اؼبعاصرين، كأمبا عباراتو يف أجوبتو، كمؤلفاتو منحوتة من كتب اؼبتقدين، كليس من جنس كالـ أىل ىذا 

 .ككاتب ىذه السطور فبن الزمو يف دركسو العامة كاػباصة.. العصر

 حفظو هللا (ق1353كلد ) الشيخ عبد احملسن بن محد العباد البدر
 توىل التدريس يف اؼبسجد النبوم منذ ثالثْب عاما كمل يزؿ. 
  (1):ادلؤلفاتلو عدد من 

 حفظو هللا (ق1354كلد )الشيخ علي بن دمحم بن انصر فقيهي 
  ق1/12/1416أكؿ درس ألقاه يف اؼبسجد النبوم كاف يف 
 (2):مؤلفاته 

 رمحه هللا(ق1419ت)الشيخ عمر بن دمحم بكر فالتة 
  ق خالؿ ىجرة أبويو من إفريقيا1345كلد على مقربة من مكة اؼبكرمة عاـ 
  سنة، كاظبر حٌب قبيل كفاتو رضبو هللا25ق كلو من العمر 1370بدأ دركسو ابؼبسجد النبوم عاـ . 
 شريطا، كسنن أيب 720 شريطا، كصحيح مسلم يف 817درَّس صحيح البخارم كامال يف :دروسه 

 . شريطا، كشرح كتاب الشمائل، كسّبة الذىيب576داكد يف 
 كالشيخ مل تَبكو مشاغلو لتأليف الكتب، لكن لو عدد من البحوث. 

 رضبو هللا (ـ1974= ق 1393ت ) الشيخ دمحم األمني الشنقيطي
  ىاجر إىل اغبجاز كعمره تسعة عشر عامان. 

                                 
 .اؼببحث الثالث من ىذا الفصل: انظر(1)

 .اؼببحث الثالث من ىذا الفصل: انظر( 2)
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  بدأ التدريس يف اؼبسجد النبوم يف كقت مبكر بعد أف استقر يف مكة كبو أربع سنْب، كيف الرايض ما
ق بعد إنشاء اعبامعة اإلسالمية حيث انتقل إىل اؼبدينة مدرسا يف 1381شاء هللا أف يبقى حٌب 

 .اعبامعة كيف اؼبسجد النبوم إىل كفاتو رضبو هللا
 كانت دركسو سوقان فريدان من نوعو، وبضره العلماء كالطالب على حد سواء، ككاف يدرس بعد :دروسه

 : كل فرض فناَّ من الفنوف
 فيدرس بعد الفجر تفسّب القرآف الكرمي - 
 .كبعد الظهر صحيح البخارم، فختمو شرحان طبس مرات- 
 .كبعد العصر مغِب احملتاج يف فقو الشافعية، كغّبه- 
 .كبعد اؼبغرب موطأ مالك، كختمو أربع مرات- 
 .كبعد العشاء صحيح مسلم، كختمو أربع مرات- 
 .كالسّبة البن ىشاـ ثالث مرات- 
 .رسالة القّبكاين مرتْب- 
 .كالبداية كالنهاية البن كثّب مرة كاحدة- 
 .كسنن النسائي مرة كاحدة- 
 .كسنن الَبمذم مرة كاحدة- 

ككاف من عادتو يف كل رمضاف أنو بعد درس صالة الفجر يبقى يف اؼبسجد حٌب يفطر مث يعود إىل بيتو 
 .كال يعلق من دركسو غّب درس اؼبغرب.. حليعود أدراجو فيصلي العشاء كالَباكم

لو كاف يف ىذا الزماف أحد يستحق أف يسمى شيخ اإلسالـ لكاف : " يقوؿ العالمة الشيخ بكر أبو زيد
 (1)." ىو

 لو مؤلفات كثّبة رائعة لكنا نشّب ىنا إىل طرؼ فبا لو صلة ابؼبوضوع، كىو: مؤلفاته: 
 .منع جواز اجملاز يف اؼبنزؿ للتعبد كاإلعجاز -

 .دفع إيهاـ االضطراب عن آايت الكتاب -

 .حبث يف إثبات الصفات  -
 رضبو هللا (ق1416 –ق 1349)الشيخ دمحم أمان بن علي اجلامي 

  ق مث استقر يف اؼبملكة، كطاؼ بْب مكة كاؼبدينة كالرايض مستفيدان من كبار العلماء، 1364حج عاـ
كالشيخ دمحم بن إبراىيم، كالشيخ عبد الرضبن اإلفريقي، كالشيخ عبد الرضبن بن انصر السعدم، كالشيخ 

 .دمحم األمْب الشنقيطي، كأتثر كثّبان ابلشيخ عبد الرزاؽ العفيفي، رحم هللا اعبميع
                                 

 644-643معلمو اؼبسجد النبوم ص : انظر( 1)



25 

 

  ق حٌب قبل أشهر من كفاتو رضبو هللا1409درَّس يف اؼبسجد النبوم ابتداءن من. 
ككاتب ). ككانت دركسو حوؿ العقيدة كاغبديث، فشرح اغبموية، كالتدمرية، كالواسطية، كالطحاكية كغّبىا

 (ىذه السطور فبن الزمو يف معظم تلك الدركس
 املبحث الثاني

.جهىد معلمي املسجد النبىي يف خدمت العقيدة وحماربت البدع من خالل دروسهم  
كفبا يالحظ أف دركس اؼبسجد النبوم من الكثرة حبيث يتعذر على الباحث حصرىا أك إحصاؤىا، فقد بلغ 

 (1) ( درسان 1529)ق 1418عدد الدركس الٍب ألقيت يف اؼبسجد النبوم خالؿ عاـ 
، فلو جعلنا ىذا الرقم معدال كقسنا عليو الدركس (2)كال شك أف ىذا العدد يتصاعد كيرتفع عامان بعد عاـ

 لبلغ عدد (3)ق1439ق حٌب هناية عاـ 1344الٍب ألقيت يف اؼبسجد من بداية العهد السعودم 
 .درسان رظبياِّ  (مائة كطبسة كأربعْب ألفا كمستْب كطبسة كطبسْب ) 145.255: الدركس

 .ويف اجلدول التايل مناذج ألكثر الكتب تناوالً من معلمي ادلسجد النبوي يف هذا العصر

 الكتب ادلدرسون
 تيسّب العزيز التدمرية قرة العيوف األصول الثالثة الربهبارم اغبموية الواسطية الطحاكية كتاب التوحيد

    √    √ √ إبراىيم الرحيلي
 √        √ جابر اعبزائرم

  √   √  √  √ صاحل السحيمي
 √ √ √ √  √ √ √ √ صاحل العبود

   √   √  √ √ عبد العزيز بن ابز
  √    √ √ √ √ عبد هللا الغنيماف

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ عبد احملسن العباد
  √  √   √  √ علي انصر فقيهي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ دمحم أماف اعبامي

 : كيف ىذه الشركح من العلـو كاؼبعارؼ اؼبتعلقة بتصحيح االعتقاد، كضباية السنة الشيء الكثّب، كمنها
 .بياف التوحيد مفصال أبقسامو الثالثة .1

                                 
 275معلمو اؼبسجد النبوم ص: انظر: أنظر( 1)

 درسان، 11 بلغت 23/10/1434فبا يدؿ على أف العدد يرتفع أف الدركس الٍب ألقيت يف اؼبسجد يـو اعبمعة ( 2)
 من كتاب معلمو اؼبسجد 68اللوحة رقم : انظر).  درسا3960 درسان، كيف السنة 330كيعِب أنو يبلغ يف الشهر 

 (285ص . النبوم

 . عامان 95يساكم ( 3)



26 

 

 .ترسيخ اإليباف بربوبية هللا الواحد يف ذاتو، كملكو، كخلقو، كتدبّبه .2

 .ترسيخ اإليباف أبلوىيتو سبحانو كتعاىل، ال معبود حبق سواه، كال إلو إال ىو، كحده ال شريك لو .3

 .ترسيخ اإليباف بتوحيد األظباء كالصفات، تنزيها بال تعطيل، كإثباات بال أتكيل .4

 .شرح قواعد السلف يف االعتصاـ ابلسنة، كعدـ االكبراؼ عنها عقيدة كعبادة كسلوكا .5

 .بياف منهج االستدالؿ عند السلف يف أبواب الدين كلو، كخاصة يف ابب اإليباف كالصفات كالقدر .6

 .بياف حقيقة االبتداع يف الدين، كذكر خطره على العقيدة كالعبادة كالسلوؾ .7

 .بياف أسباب الوقوع يف البدعة، كطرؽ ؿباربتها من خالؿ إقامة الدين على نصوص الكتاب كالسنة .8

 .بياف اؼبنهج القومي اؼبضاد للمناىج اؼبنحرفة، كمناىج أىل التكفّب كالرفض كاػبركج .9

 .الَببية على أخالؽ السلف يف معاملة الناس عامة، كيف معاملة أىل القبلة خاصة .10

 املبحث الثالث
.جهىد معلمي املسجد النبىي يف خدمت العقيدة وحماربت البدع من خالل مؤلفاتهم  

 :اختصاران نضرب ىنا مباذج من اؼبؤلفات الٍب صنفها معلمو اؼبسجد النبوم، خالؿ العهد السعودم
 .رضبو هللا (ق1420ت ) الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز: النموذج األول

 : مؤلفاته
 :لو مؤلفات كرسائل كثّبة يف معظم فنوف العلم الشرعي، كلبتصر ىنا ما لو صلة دبوضوعنا

حكم - 2حكم االحتفاؿ ابؼبولد النبوم -1: كتاب مفيد يشتمل على أربع رسائل). التحذير من البدع -
تكذيب الرؤاي اؼبزعومة - 4حكم االحتفاؿ بليلة النصف من شعباف - 3االحتفاؿ بليلة اإلسراء كاؼبعراج 

 (.من خادـ اغبجرة النبوية اؼبسمى الشيخ أضبد

 .العقيدة الصحيحة كما يضادىا -
 كجوب العمل بسنة الرسوؿ  -

 .الشيخ دمحم بن عبد الوىاب دعوتو كسّبتو -

 .نقد القومية العربية -

 .كجوب ربكيم شرع هللا كنبذ ما خالفو -

 حكم اإلسالـ فيمن طعن يف القرآف أك يف رسوؿ هللا  -

 .إقامة الرباىْب على من استغاث بغّب هللا أك صدَّؽ الكهنة كالعرافْب -

 .كجوب لزـك السنة كاغبذر من البدعة -
 رضبو هللا (ق1353كلد ) الشيخ عبد احملسن بن محد العباد البدر: النموذج الثاين

 :مؤلفاته
 .عقيدة أىل السنة كاعبماعة يف الصحابة الكراـ -
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 .فضل أىل البيت كمكانتهم عند أىل السنة كاعبماعة -

 .عقيدة أىل السنة كاألثر يف اؼبهدم اؼبنتظر -

 .الرد على الرفاعي كالبوطي -

 .فضائل معاكية بن أيب سفياف رضي هللا عنهما -
 ه1429الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد ت : النموذج الثالث

ق ، كحفظ القرآف مبكرا، كتفقو مبكرا، كالـز فحوؿ العلماء يف كقتو، فربع كألف كحقق 1365كلد يف قبد 
كبرز يف الساحة الدعوية كالعلمية، أبسلوبو الكتايب الذم يذكرؾ ابألئمة السابقْب، فلغتو يف التأليف لغة الفقيو 

 .العامل، كاللغوم اؼبتمكن، كاألديب األريب اؼبتضلع
لَبل عجبا فبا ذكران من قوة األسلوب، كجزالة العبارة، ككضوح  (حراسة الفضيلة)كإليك طرفا من مقدمة رسالتو 

 .الفكرة
فهذًه رسالةه لبيٍرًجيها للٌناًس؛ لًػتىػٍثبيًت ًنساًء اؼبؤمنْبى على الفضيلًة، ككٍشًف دىعاكل :أٌما بعد:" يقوؿ رضبو هللا

ىٍبنٌيةي على إقامًة العبوديًٌة هلًل تعاىل، كعلى 
كْبى ًبديًنًهم اليوـى، اؼب يتىمىسًٌ

سلمْبى اؼب
ي
ستغربْبى إىل الرًَّذيلىًة، إذ حياةي اؼب

ي
اؼب

، جبلًب أمراًض الشُّبػيهىاًت يف  الطٍُّهًر كالعىفاًؼ، كاغبياًء، كالغىّبًة؛ حياةه ؿبىٍفوفىةه ابألخطاًر ًمٍن كيلًٌ جانبو
االعتقاداًت كالًعباداًت، كأمراًض الشَّهواًت يف السُّلوًؾ كاالجتماعٌياًت، كتػىٍعميًقها يف حياًة اؼبسلمْبى يف أسوأ 

ـي العاؼبيُّ اعبديدي )ـبٌططو ميسخَّرو غًبٍرًب اإلسالـ، كأسوأ مؤامرة على األٌمًة اإلسالمٌيًة، تبٌناىىا  يف إطاًر نظريًة  (النًٌظا
نكًر، كالصَّاحًل كالطَّاحًل، كالسُّنًَّة كالًبدعًة، كالسُِّبًٌ كالًبٍدًعٌي، كالقرآًف 

ي
اػبىٍلًط بْب اغبقًٌ كالباطًل، كاؼبعركًؼ كاؼب

يحرَّفىًة كالٌتوراًة كاإلقبيًل، كاؼبسجًد كالكنيسًة، كاؼبسلًم كالكافًر، ككحدًة األدايفً 
ٍنسوخًة اؼب

ى
كنظريةي اػبىلًط .كالكتًب اؼب

ـي، كقطيعو مهزكزو  ىذًه أٍنكى مىكيدةو لًتىٍذكيًب الدًٌيًن يف نفوًس اؼبؤمنْبى، كربويًل صباعًة اؼبسلمًْب إىل سىائًمىةو تيسىا
اعتقاديهي، غارؽو يف شىهىوىاتًًو، ميٍستػىٍغرًؽو يف مىلىٌذاتًًو، ميتبٌلدو يف إحساًسًو، ال يعرؼي معركفان كال يينًكري ميٍنكران، حٌب 

 .يػىٍنقلبى منهم مىٍن غىلىبىٍت عليًو الشَّقىاكةي على عىًقبػىٍيًو خاسران، كيرتدَّ منهم مىٍن يػىٍرتىدي عن ديًنًو ابلٌتدريج
، ككفًٌ األلسنًة عن قوًؿ  كلُّ ىذا هبرم ابقتحاـً الوالًء كالرباء، كتىٍسرًيًب اغبيبًٌ كالبيغًض يف هللا، كإعباـً األقالـً

، كصناعًة االهٌتاماًت ًلمىٍن بىقيٍت عندهي بقيَّةه ًمٍن خىّبو، كرىٍميًو بلباًس اإلرىاًب كالٌتطٌرًؼ كالغيلوًٌ كالرٍَّجعيًَّة،  كلمًة اغبقًٌ
الٌذين كفركا لٌلذينى أسلموا، كاٌلذينى اٍستػىٍغرىبيوا لٌلذينى آمنوا كثػىبػىتيوا، كاٌلذين غىلىبوا على أمرًًىم لٌلذينى  إىل آخًر ألقابً 

 (1)"  .استيٍضًعفيوا
 :كأما مؤلفاتو كربقيقاتو فتزيد على اؼبائة، نذكر منها طرفا فبا صنفو خدمة للعقيدة أك قمعا للبدعة

 .رسالة يف رد بدع األعياد احملدثة عامة، كالبدعة اؼبذكورة خاصة (عيد اليوبيل بدعة يف اإلسالـ) .1

                                 
 . اؼبقدمة3حراسة الفضيلة ص(1)
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رسالة ذات عمق علمي تتعلق ابغبكم على األفراد كاعبماعات، كتدخل  (تصنيف الناس بْب الظن كاليقْب) .2
 (مسألة األظباء كاألحكاـ )يف سياؽ اؼبسألة اؼبعركفة علميا ب 

 (جزء يف زايرة النساء للقبور) .3

 (مسح الوجو ابليدين بعد رفعهما ابلدعاء) .4

 (شركطو كآدابو: الرد على اؼبخالف) .5

 (ربريف النصوص من مآخذ أىل األىواء يف االستدالؿ) .6

رسالة قوية جزلة يف الرد على ؾبموعة من أقواؿ زاىد  (براءة أىل السنة من الوقيعة يف علماء األمة) .7
 .الكوثرم، قدـ لو ظباحة الشيخ عبد العزيز بن ابز رضبة هللا عليو

 (عقيدة ابن أيب زيد القّبكاين كعبث بعض اؼبعاصرين هبا ) .8

 (التحذير من ـبتصرات الصابوين يف التفسّب) .9

 (بدع القراء القديبة كاؼبعاصرة ) .10

 (اإلبطاؿ لنظرية اػبلط بْب دين اإلسالـ كغّبه من األدايف) .11

 (تصحيح الدعاء) .12

 (درء الفتنة عن أىل السنة) .13

 (السبحة اترىبها كحكمها) .14

رحم هللا العالمة بكر أبو زيد كفاء ما قدـ من خدمات جليلة للعقيدة اإلسالمية تصفية كتنقية، كما قدـ 
 .للمنهج السلفي العلمي من بياف كتوضيح كدفاع عنو بذلك القلم السياؿ

 حفظو هللا (ق1358كلد ) الشيخ صاحل بن عبد هللا العبود: النموذج الرابع
 مؤلفاته: 

 .عقيدة الشيخ دمحم بن عبد الوىاب السلفية كأثرىا يف العامل اإلسالمي -

 .ربقيق التوحيد كأثره يف تضامن اؼبسلمْب -

 .حبوث يف منهج أىل السنة كاعبماعة -

 .شرح فتح اجمليد -

 .شرح حاشية األصوؿ الثالثة -

 .شرح رسالة اغبموية -

 .شرح قرة عيوف اؼبوحدين -

 .شرح الرسالة التدمرية -

 .شرح تيسّب العزيز اغبميد -
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 .شرح العقيدة الواسطية -

 حفظو هللا (ق1354كلد )الشيخ علي بن دمحم بن انصر فقيهي : النموذج اخلامس
 :مؤلفاته

رد فيو على مفٍب اإلابضية يف افَباءاتو على ) (اغبق الدامغ)الرد القومي البالغ على كتاب اػبليلي اؼبسمى بػػػػػ  -
 (.الدعوة السلفية

 .منهج القرآف يف الدعوة إىل اإليباف -

 .الرد اؼببْب على نقد عبد هللا بن دمحم الصديق الغمارم لكتاب األربعْب يف دالئل التوحيد -

 .البدعة ضوابطها كأثرىا السيء على األمة -

 .الرقية الشرعية يف الكتاب كالسنة -

 .الوسطية كنبذ الغلو -

 (ق309ت)البن منده . ربقيق كتاب اإليباف -

 .البن منده. ربقيق الرد على اعبهمية -

 .كتاب التوحيد كمعرفة أظباء هللا كصفاتو على االتفاؽ كالتفرد -

 (ق659ت)أليب إظباعيل اؽبركم . ربقيق كتاب األربعْب يف دالئل التوحيد -

 (ق430ت)أليب نعيم األصبهاين . ربقيق كتاب اإلمامة كالرد على الرافضة -

 .الصواعق اؼبنزلة على الطائفة اعبهمية كاؼبعطلة -
 .إىل غّب ذلك من مؤلفات اؼبعلمْب يف اؼبسجد النبوم، فجزاىم هللا عن اإلسالـ خّب اعبزاء

***************************** 
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 اخلامتت
. بعد ىذه اعبولة اؼبباركة نسجل ىنا خالصة نتائج الدراسة مذيَّلةن دبا بدا يل من توصيات

 . النتائج-1
بياف العقيدة الصحيحة كؿباربة البدعة من أفضل األقواؿ، كأعظم األعماؿ الٍب يقـو هبا اؼبسلم، كىو أساس دعوة : أوال

: األنبياء كالرسل، كاؼبصلحْب يف كل عصر كمصر، قاؿ تعاىل

رتزتمتيبرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبُّٱ

ىثيثىفيفىقيقاكنثنتىتيترثزثمث

 .النحلَّلكمك

: ككاف الرسل يفتتحوف دعواهتم بقوؽبم 

جيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئُّٱ
 األعرافَّمئنئىئيئ

كفبا ال شك فيو كال ريب أف اؼبسجد النبوم لو عظيم األثر خالؿ اترىبو اجمليد يف نشر االعتقاد الصحيح، كؿباربة : اثنيا
 على إشادتو، كازبذه مركزان لدعوتو، كبناءى جيل صحابتو، البدع كاؼبنكرات، فكيف ال كىو اؼبسجد الذم أشرؼ رسوؿ 

.. الذين نشركا اإلسالـ يف ربوع الدنيا
كيف العهد السعودم اؼبيموف أعاد أكلياء األمور إىل أذىاف اؼبسلمْب ككاقعهم اغبالةى الٍب كاف عليها اؼبسجد النبوم يف عهد 

 .اػبالفة الراشدة، كيف عهد السلف الصاحل من علماء األمة كأئمتها
اعبزيرة ، كتسمية تلك الرقعة كامل العهدم السعودم يعِب الفَبة الزمنية الٍب تبدأ من صدكر األمر اؼبلكي بتوحيد : اثلثا

ـ على يد موحد اعبزيرة 1932سبتمرب / 23ق، كيوافقو1351 من صبادل األكىل عاـ 22ابؼبملكة العربية السعودية يف 
 بسنْب قاـ أبعماؿ عظيمة ، التاريخغّب أنو رضبو هللا كاف قبل ىذا .. اؼبلك عبد العزيز بن عبد الرضبن آؿ سعود رضبو هللا

ؽبذا تعتمد ىذه الدراسة يف معظمها على الفَبة اؼبمتدة ؛ ق1344كمن أعظمها توحيد اإلمامة يف اغبرمْب الشريفْب عاـ 
.  ىػ إىل يـو الناس ىذا1344من 
كاف اإلماـ اؼبعْبَّ يراعى فيو سالمة اؼبعتقد، كاستقامة السلوؾ، كالعلم الشرعي الواسع فبا سهَّل على أئمة اؼبسجد : رابعا

. النبوم أف يقوموا أبداء كاجبهم يف إصالح العقيدة، كنشر السنة، كؿباربة البدعة
كيعدُّ إمامان كلي من صلى ابلناس يف اؼبسجد النبوم كلو مرة، سواء خطب اعبمعة أك مل ىبطب، عْب رظبيا أك كانت إمامتو 

.   إماما66:  اؼبسجد النبوم يف العهد السعودم حٌب اآلفأئمةطارئة؛ لذلك بلغ عدد 
قاـ الباحث بدراسة استقصائية للخطب اؼبنربية اؼبلقاة على اؼبنرب النبوم يف العهد السعودم، كما يتعلق منها : خامساً 

: خبدمة العقيدة كرد البدعة، فكانت النتيجة
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 .  خطب4608ىػ 1440ىػ حٌب العاـ اغبايل 1344بلغ عدد اػبطب من عاـ  .1
اختار الباحث عينةن عشوائية استعرض فيها اػبطب اؼبنربية الٍب ألقيت من على اؼبنرب النبوم خالؿ أربع سنوات، كقرأ  .2

عدد اػبطب الٍب ألقيت يف ، فوجد أف نصوصها فاستخلص منها اؼبوضوعات اؼبتعلقة خبدمة العقيدة كؿباربة البدعة
 . خطبة192اؼبسجد خالؿ السنوات األربع بلغ 

 %16.6 أم .192 من  خطبة32اػبطب الٍب تناكلت موضوعات زبدـ العقيدة، أك ربارب البدعة بلغت  .3
 764.928 بلغتعدد خطب العقيدة كؿباربة البدعة خالؿ العهد السعودم ىذه النسبة إذا طبقناىا على  .4

ة  خطب4608من ؾبموع اػبطب البالغ عددىا % 16.6أم ( 928سبع مائة كأربعان كستنب خطبة، فاصل )خطبة 
 .  سنة96كالٍب ألقيت من اؼبنرب النبوم خالؿ 

يف خدمة العقيدة اإلسالمية، كالدركس العلمية مل يكتفوا ابػبطب اؼبنربية كمعلميو أف أئمة اؼبسجد النبوم : سادساً 
كاؼبنهج الصحيح، كؿباربة البدع الشنيعة، بل ذباكزكا ذلك إىل بذؿ جهود كبّبة يف البحث العلمي كالتصنيف يف 

. توضيح العقيدة كالرد على أىل البدع كالضالؿ
 . كمؤلفاهتمدركسهم جهودىم يف خدمة العقيدة، كقمع البدعة، من خالؿ تٍ فاختار الباحث منهم مباذج بْبَّ 

 . التوصيات-2
     :إف اآلماؿ منعقدةه على جائزة انيف بن عبد العزيز رضبو هللا كي تتبُبَّ اؼببادرات التالية

اسَباتيجي لبياف أمباط التغيّب اغبضارم الذم أتى بو العهد السعودم من خالؿ تفعيل اغبرمْب  دليلو إرشادم تصنيف .1
 .الشريفْب، عن طريق تفريغ عدد من الباحثْب لفَبة ؿبددة

اؼبنهجية اؽبادفة إىل إنشاء ىيسة علمية خاصة للبحث يف قضااي التجديد اغبضارم، كالتنمية االجتماعية، عايّب املبلورة  .2
 .يف البلدين اؼبشرفْب، مكة كاؼبدينة

تكوين عبنة لتفعيل اعبانب اإلعالمي مهمتها إيصاؿ إقبازات العهد السعودم يف ؾباؿ خدمة اغبرمْب الشريفْب يف  .3
 .كافة اجملاالت إىل كل أرجاء العامل كدبختلف اللغات

أكرر شكرم كتقديرم للقائمْب على تنظيم ىذه الندكة الٍب أىدرؾ اعبميع نتائجها اإلهبابية العائدة على األمة أفرادان : وأخخاً 
 .كصباعات كحكومات

ىذه اعبهود يف موازين حسناهتم صبيعان، هبعل كوبفظ اؼبملكة العربية السعودية حكومةن كشعبان  اؼبوىل جل يف عاله أف سائالن 
 .كأف يبارؾ جهودىم

 .كصلى هللا كسلم على النيب اؼبصطفى، كالرسوؿ اجملتىب، كعلى آلو كأصحابو أصبعْب

 
د دمحم أضبد لوح .أ
 يف ارباد علماء إفريقيا  كاإلرشادرئيس عبنة اإلفتاء

عميد الكلية اإلفريقية للدراسات اإلسالمية 
 يف السنغاؿ

2019 = 1440اؼبدينة النبوية رمضاف 
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