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رسالة (أصل الدين وقاعدته أمران) ،
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ( 6821هـ)
وشرحها لحفيده
الشيخ عبد الرحمـٰن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب
( 6828هـ)
رحمهما اهلل تعالى

انتقاه واعتنى به
ماجد بن سليمان الرسي
شوال  6311هـ

رسالة (أصل الدين وقاعدته أمران)  ،وشرحها

بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب 1رمحه اهلل تعاىل:
أصل دين اإلسالم وقاعدته أمران:
األول :األمر بعبادة اهلل وحده ال شريك له  ،والتحريض على ذلك  ،واملواالة فيه  ،وتكفري من
تركه.
الثاني :اإلنذار عن الشرك يف عبادة اهلل  ،والتغليظ يف ذلك  ،واملعاداة فيه  ،وتكفري من فعله.
واملخالفون يف ذلك أنواع ؛
فأشدهم خمالفة من خالف يف اجلميع.
ومن الناس من عبد اهلل وحده  ،ومل ينكر الشرك  ،ومل يعاد أهله.
ومنهم من عاداهم ، 2ومل ي ـكف ـرهم.
ومنهم من مل حيب التوحيد  ،ومل يبغضه.

 1الشيخ حممد من اجملددين ملا اندرس من معامل دين اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية يف القرن الثاين عشر اهلجري  ،أحيا اهلل به الدين
إىل يومنا هذا  ،ونفع به ومبؤلفاته  ،كالمه يف العقيدة مبثوث يف كتبه  ،ولد الشيخ حممد سنة  1111هـ وتويف سنة  1221هـ ،
عيال عليه إىل يومنا هذا.
وكل من جاء بعده من علماء اجلزيرة العربية ٌ
انظر ترمجته يف كتاب «علماء جند خالل مثانية قرون» للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام  ،وانظر لزاما كتاب «عقيدة الشيخ
حممد بن عبد الوهاب السلفية» للشيخ د .صاحل بن عبد اهلل العبود.
وله ترمجة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهـاب رمحه اهلل  ،وهي مثبتة يف
«جمموعة الرسائل واملسائل النجدية» ( ، )924-373/3وكذا يف «الدرر السنية يف األجوبة النجدية» (.)934-372/1
 2أي :أهل الشرك.
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ومنهم من كـفرهم ، 1وزعم أنه 2مسبةٌ للصاحلني.

ومنهم من مل يبغض الشرك  ،ومل حيبه.
ومنهم من مل يعرف الشرك  ،ومل ينكره.
ومنهم من مل يعرف التوحيد  ،ومل ينكره.
خطرا – من عمل بالتوحيد  ،لكن لـم يعرف قـدره  ،ولـم يبغض من
ومنهم  -وهو أشد األنواع ً

تركه  ،ومل يكفرهم.
ومنهم من ترك الشرك  ،وكرهه  ،ومل يعرف قدره  ،ومل يعاد أهله  ،ومل يكفرهم.
9
وهؤالء 3قد خالفوا ما جاءت به األنبياء  ،من دين اهلل سبحانه وتعاىل  ،واهلل أعلم.

 1أي :كـفــر أهل التوحيد.
 2أي :التوحيد.
 3أي املخالفني الذين تقدم ذكر أنواعهم.
 9انتهى كالمه رمحه اهلل  ،وهو مثبت يف «الدرر السنية يف األجوبة النجدية» (.)22/2
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الشرح
قال الشيخ عبد الرحـمـٰن بن حسن 1رحـمه اهلل تعـاىل شارحا لكالم ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـده الشيخ مـح ـمد بن
عبد الوهاب  ،رمحهما اهلل تعاىل:
بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
قوله رحمه اهلل تعالى:
أصل دين اإلسالم وقاعدته أمران:
 1هــو الشــيخ عبــد الرمح ـٰن بــن حســن بــن الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحهــم اهلل تعــاىل  ،ولــد ســنة  1141ه ـ يف الدرعيــة  ،نشــأ يف
بيــت جــده الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب  ،ودرس عليــه وعلــى أعمامــه التوحيــد واحلــدي والفقــه  ،كمــا درس احلــدي علــى بعــض
املشايخ يف مصر  ،كالشيخ حسن القويسيين  ،والشيخ عبد الرمحـٰن اجلربيت  ،والشيخ عبد اهلل باسودان  ،وكذا قرأ علـى مفـا اجلزائـر
الشيخ حممد بن حممود اجلزائري احلنفي األثري  ،وقد أجازه هؤالء املشايخ جبميع مروياهتم.
كما درس الشيخ عبد الرمحـٰن على مشايخ آخرين يف مصر يف النحو والقراءات وغريها.
وقد تتلمذ على الشيخ عبد الرمحـٰن جم غفري من الطلبة  ،أبرزهم ابنه الشيخ عبد اللطيف.
وللشيخ عبد الرمحـٰن عدة مصنفات  ،أشهرها كتابه «فتح اجمليد»  ،وهو خمتصر لكتـاب ابـن عمـه  ،الشـيخ سـليمان بـن عبـد اهلل بـن
حممــد بــن عبــد الوهــاب « ،تيســري العزيــز احلميــد بشــرل كتــاب التوحيــد»  ،ولــه أيضــا «قــرة عيــون املوحــدين يف عقيــأل دعــوة األنبيــاء
واملرسلني»  ،وهو حاشية على كتاب التوحيد.
كمــا ألــف الشــيخ عبــد الرمح ـٰن رســائل كثــرية  ،وهــي مبثوثــة يف «الــدرر الســنية مــن األجوبــة النجديــة»  ،وكــذا يف «جمموعــة الرســائل
واملسائل النجدية».
ت ــويف رمحــه اهلل عــام  1231هـ ـ بعــد أن أبلــى بــالء حســنا يف نصــرة اإلســالم  ،ودعــوة النــاس إىل التوح ــيد ا ــال  ،ودحــض البــدع
والشركيات يف جند وغريها.
انظر ترمجته يف مقدمة كتاب «فتح اجمليد» بتحقيأل أشرف بن عبد املقصود  ،والرتمجة حلفيده  ،الشـيخ إبـراهيم بـن حممـد بـن إبـراهيم
بن عبد الرمحـٰن بن حسن  ،رمحهم اهلل.
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األول :األمر بعبادة اهلل وحده ال شريك له  ،والتحريض على ذلك  ،والمواالة فيه  ،وتكفير
من تركه.
قلت :وأدلة هذا يف القرآن أكثر من أن عصر  ،كقوله تعاىل قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل
كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون

اهلل اآلية.1
أمر اهلل تعاىل نبيه أن يدعو أهل الكتاب إىل معىن «ال إلـٰه إال اهلل» الذي دعا إليه العرب وغريهم.
والكلمة هي «ال إلـٰه إال اهلل»  ،ففسرها بقوله أال نعبد إال اهلل ، فقوله أال نعبد ؛ فيه معىن
«ال إلـٰه»  ،وهو نفي العبادة عما سوى اهلل.
وقوله «إال اهلل»  ،هو املستثىن يف كلمة اإلخالص.

فأمره تعاىل أن يدعوهم إىل قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه  ،ومثل هذه اآلية كثري ،
يبني أن اإللـٰه ية هي العبادة  ،وأهنا ال يصلح منها شيء لغري اهلل  ،كما قال تعاىل وقضى ربك أال

تعبدوا إال إياه ، 2معىن قضى :أمر ووصى  ،قوالن ، 3ومعنامها واحد.
وقوله أال تعبدوا ؛ فيه معىن «ال إلـٰه».
وقوله إال إياه ؛ فيه معىن «إال اهلل».
وهذا هو توحيد العبادة  ،وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقـومهم أن اعبدوا اهلل مالكم من إلـٰه غريه
إياه.9
 1سورة آل عمران. 19 :
 2سورة اإلسراء. 23 :
 3أي يف تفسري اآلية.
 9سورة املؤمنون. 32 :
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فال بد من نفي الشرك يف العبادة رأسا  ،والرباءة منه وممن فعله  ،كما قال تعاىل عن خليله إبراهيم

عليه السالم ﴿وإذ قال إبراهيم ألبيه وقـومه إنين براء مما تعبدون * إال الذي فطرين﴾ ، 1فال بد من
الرباءة من عبادة ما كان يعبد من دون اهلل.
وقال عنه عليه السالم وأعتزلكم وما تدعون من دون اهلل ، 2فيجب اعتزال الشرك وأهله بالرباءة
منهما  ،كما صرل به يف قوله تعاىل قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا
لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينـكم العداوة والبغضاء أبدا
حىت تؤمنوا باهلل وحده ،3والذين معه هم الرسل  ،كما ذكره ابن جرير.
وهذه اآلية تتضمن مجيع ما ذكره شيخنا رمحه اهلل  ،من التحريض على التوحيد  ،ونفي الشرك ،
واملواالة ألهل التوحيد  ،وتكفري من تركه بفعل الشرك املنايف له  ،فإن من فعل الشرك فقد ترك
التوحيد  ،فإهنما ضدان ال جيتمعان  ،فمىت وجد الشرك انتفى التوحيد.
وقد قال تعاىل يف حال من أشرك  وجعل هلل أندادا ليضل عن سبيله قل متتع بكفرك قليال إنك من
أصحاب النار ، 9فكفره تعاىل باختاذ األنداد وهم الشركاء يف العبادة  ،وأمثال هذه اآليات كثرية ،
فال يكون موحدا إال بنفي الشرك  ،والرباءة منه  ،وتكفري من فعله.
ثم قال رحمه اهلل تعالى:
الثاني :اإلنذار عن الشرك في عبادة اهلل  ،والتغليظ في ذلك  ،والمعاداة فيه  ،وتكفير من
فعله.
 1سورة الزخرف. 27 - 21 :
 2سورة مرمي. 93 :
 3سورة املمتحنة. 9 :
 9سورة الزمر. 3 :
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فال يتم مقام التوحيد إال هبذا  ،وهو دين الرسل  ،أنـذروا قومهم عن الشرك  ،كما قال تعاىل

ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت ،1وقال تعاىل وما أرسلنا من
قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إلـٰه إال أنا فاعبدون ،2وقال تعاىل واذكر أخا عاد إذ أنذر
قومه باألحقاف وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلفه أن ال تعبدوا إال اهلل.3
قوله :في عبادة اهلل.
العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه  ،من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة.
قوله :والتغليظ في ذلك.
وهذا موجود يف الكتاب والسنة  ،كقوله تعاىل ففروا إىل اهلل إين لكم منـه نذير مبني * وال

جتعلوا مع اهلل إلـٰها آخر إين لكم منه نذير مبني ،9ولوال التغليظ ملا جرى على النيب  وأصحابه
من قريش ما جرى من األذى العظيم  ،كما هو مذكور يف السري مفصال  ،فإنه بادئهم بسب دينهم
وعيب آهلتهم.
قوله رحمه اهلل تعالى :والمعاداة فيه.

 1سورة النحل. 31 :
 2سورة األنبياء. 21 :
 3سورة األحقاف. 21 :
 9سورة الذاريات. 11 - 12 :
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كما قال تعاىل فاقتلوا املشركني حي

وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل

مرصد ،1واآليات يف هذا كثرية جدا  ،كقوله وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله
هلل ،2والفتنة الشرك.
ووسم تعاىل أهل الشرك بالكفر فيما ال حيصى من اآليات  ،فال بد من تكفريهم أيضا  ،وهذا هو
مقتضى «ال إلـٰه إال اهلل»  ،كلمة اإلخالص  ،فال يتم معناها إال بتكفري من جعل هلل شريكا يف
عبادته  ،كما يف احلدي الصحيح :من قال ال إلـٰه إال اهلل  ،وكفر مبا يعبد من دون اهلل ؛ حـرم ماله
3
ودمه  ،وحسابه على اهلل.
فقوله (وكفر مبا يعبد من دون اهلل) تأكيد للنفي  ،فال يكون معصـوم الدم واملال إال بذلك  ،فلو

شك أو تردد مل يعصم دمه وماله.
فهذه األمور هي تـمام التوحيد  ،ألن «ال إلـٰه إال اهلل» قـ ـيدت يف األحـادي بقيود ثقال ؛
بالعلم  ،واإلخالص  ،والصدق  ،واليقني  ،وعدم الشك  ،فال يكون املرء موحدا إال باجتماع هذا
كله  ،واعتقاده  ،وقبوله  ،وحمبته  ،واملعاداة فيه  ،واملواالة  ،فبمجموع ما ذكره شيخنا رمحه اهلل
حيصل ذلك.
ثم قال رحمه اهلل تعالى:
والمخالف في ذلك أنواع  ،فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع.

 1سورة التوبة. 1 :
 2سورة األنفال. 34 :
 3رواه مسلم ( )23عن أيب مالك عن أبيه.
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فقبل الشرك واعتقده دينا  ،وأنكر التوحيد واعتقده باطال  ،كما هو حال األكثر  ،وسببه
اجلهل مبا دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع األهواء
وما عليه اآلباء  ،كحال من قبلهم من أمثاهلم من أعداء الرسل  ،فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور
والبهتان والفجور  ،وحجتهم بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.1
وهذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة اإلخالص وما وضعت له  ،وما
تضمنته من الدين الذي ال يقبل اهلل دينا سواه  ،وهو دين اإلسالم الذي بع اهلل به مجيع أنبيائه
ورسله  ،واتـفقت دعوهتم عليه  ،كما ال خيفى فيما ق اهلل عنهم يف كتابه.
ثم قال رحمه اهلل :ومـن الناس من عبد اهلل وحده  ،ولم ينكر الشرك  ،ولم ِ
يعاد أهله.
قلت :ومن املعلوم أن من مل ينكر الشرك مل يعرف التوحيد  ،ومل يأت به  ،وقد عرفت أن
التوحيد ال حيصل إال بنفي الشرك والكفر بالطاغوت املذكور يف اآلية.
ثم قال رحمه اهلل تعالى :ومنهم من عاداهم ولم ي ـك ـف ـرهم.
فهذا النوع أيضا مل يأت مبا دلت عليه «ال إلـٰه إال اهلل» من نفي الشرك  ،وما تقتضيه من
تكفري من فعله بعد البيان إمجاعا  ،وهو مضمون سورة اإلخالص وقل يا أيها الكافرون ، وقوله
يف آية املمتحنة كفرنا بكم.
ومـن مل يـكفر من كـفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه.
ثم قال رحمه اهلل :ومنهم من لم يحب التوحيد  ،ولم يبغضه.

 1سورة الشعراء. 79 :

8

رسالة (أصل الدين وقاعدته أمران)  ،وشرحها

فاجلواب :أن من لـم يـحب التوحيد مل يكن موحدا  ،ألنه هو الدين الذي رضيه اهلل تعاىل

لعباده  ،كما قال :ورضيت لكم اإلسالم دينا ، 1فلو رضي مبا رضي به اهلل وعمل به ألحبه ،
والبد من احملبة لعدم حصول اإلسالم بدوهنا  ،فال إسالم إال مبحبة التوحيد.
قال شيخ اإلسالم 2رمحه اهلل :اإلخالص حمبة اهلل وإرادة وجهه  ،فمن أحب اهلل أحب دينه  ،وما ال
فال  ،وباحملبة يرتتب عليها ما تقضيه كلمة اإلخالص من شروط التوحيد.
ثم قال رحمه اهلل تعالى :ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه.
قلت :ومن كان كذلك فلم ينف ما نفته «ال إلـٰه إال اهلل» من الشرك والكفر مبا يعبد من دون
اهلل والرباءة منه ؛ فهذا ليس من اإلسالم يف شيء أصال  ،ومل يعصم دمه وال ماله  ،كما دل عليه
احلدي املتقدم.
وقوله رحمه اهلل :ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره.
قلت :مـ ن مل يعرف الشرك ومل ينكره مل ينفه  ،وال يكون موحدا إال من نفى الشرك  ،وتربأ منه
وممن فعله  ،وكفرهم  ،وباجلهل بالشرك ال حيصل شيء مما دلت عليه «ال إلـٰه إال اهلل»  ،ومن مل
يقم مبعىن هذه الكلمة ومضموهنا فليس من اإلسالم يف شيء  ،ألنه مل يأت هبذه الكلمة ومضموهنا
عن علم ويقـني وصدق وإخالص وحمبة وقبول وانقياد  ،وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء وإن
قـال «ال إلـٰه إال اهلل»  ،فهو ال يعرف ما دلت عليه وال ما تضمنته.
ثم قال رحمه اهلل تعالى :ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره.
 1سورة املائدة. 3 :
 2أي ابن تيمية رمحه اهلل.
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فأقول :هذا كالذي قبله  ،مل يرفعوا رأسا مبا خلقوا له من الدين الذي بع اهلل به رسله  ،وهذه

احلال حال من قال اهلل فيهم إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال.1

وقوله رحمه اهلل :ومنهم – وهو أشد األنواع خطرا – من عمل بالتوحيد  ،ولم يعرف قدره ،
فلم يبغض من تركه  ،ولم يكفرهم.
فقوله رمحه اهلل( :وهو أشد األنواع خطرا)  ،ألنه مل يعرف قدر ما عمل به  ،فلم جييء مبا
يصحح توحيده من القيود الثقال الا البد منها  ،لما علمت أن التوحيد يقتضى نفي الشرك ،
والرباءة منه  ،ومعاداة أهله  ،وتكفريهم مع قيام احلجة عليهم  ،فهذا قد يـغرت حباله  ،وهـو مل جييء
مبا عليه من األمور الا دلت عليها كلمة اإلخالص نفيا وإثباتا.
وكذلك قوله رحمه اهلل :ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره.
فهذا أقرب من الذي قبله لكن مل يعرف قدر الشرك  ،ألنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه
اآليات احملكمات  ،كقول ا ليل إنين براء مما تعبدون * إال الذي فطرين ،2وقوله إنا برآء منكم
ومما تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا.3
فال بد ملن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك ؛ من الوالء والرباء من العابد واملعبود  ،وبغض
الشرك وأهله وعداوهتم  ،وهذان النوعان مها الغالب على أحوال كثري ممن يدعى اإلسالم  ،فيقع

منهم من اجلهل حبقيقته ما مينع اإلتيان بكلمة اإلخالص وما اقتضته على الكمال الواجب الـذي
يكون به موحداً  ،فما أكثر املغرورين اجلاهلني حبقيقة الدين.
 1سورة الفرقان. 99 :
 2سورة الزخرف. 27 - 21 :
 3سورة املمتحنة. 9 :
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فإذا عرفت أن اهلل كفر أهل الشرك ووصفهم به يف اآليات احملكمات  ،كقوله ما كان للمشركني
2

أن يعمروا مساجد اهلل شاهدين على أنفسهم بالكفر ،1وكذلك السـ ـنة.
قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل( :إن أهل التوحيد والسنة يصدقوهنم 3فيما أخربوا  ،ويطيعوهنم
ف يما أمروا  ،وحيفظون ما قالوا  ،ويفهمونه ويعملون به  ،وينفون عنه عريف الغالني  ،وانتحال
املبطلني  ،وتأويل اجلاهلني  ،وجياهدون من خالفهم  ،ويفعلون ذلك تقرباً إىل اهلل طلباً للجزاء من
اهلل ال منهم.
وأهل اجلهل والغلو ال مييزون بني ما أمروا به وهنوا عنه  ،وال بني ما صح عنهم وما كذب عليهم ،
وال يفهمون حقيقة مرادهم  ،وال يتحرون طاعتهم ومتابعتهم  ،بل هم جهال مبا أتوا به  ،معظمون

ألغراضهم).9
قلت :ما ذكره شيخ اإلسالم يشبه حال هذين النوعني األخريين.

بقي مسألة حدثت  ،تكلم هبا شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وهو عدم تكفري املعني ابتداءً ،
لسبب ذكره رمحه اهلل تعاىل أوجب له التوقف يف تكفريه قبل إقامة احلجة عليه.
قال رمحه اهلل تعاىل :فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لـم يشرع ألمته أن يدعو
أحداً من األموات  ،ال األنبياء وال الصاحلني وال غريهم  ،ال بلفظ االستغاثة وال بغريها  ،وال بلفظ
 1سورة التوبة. 17 :
 2هكذا يف املطبوع  ،بدون ذكر جواب الشرط  ،واهلل أعلم ؛ هل هو ذهول من املؤلف  ،أم سقط يف النسخ  ،وعلى كل حال
فسياق الكالم يف الرباءة من الشرك وأهله وعداوهتم  ،فيكون تقدير الكالم الساقط:
 ...وكذلك السنة ؛ استوجب هذا عداوة الشرك واملشركني.
 3أي الرسل.
« 9االستغاثة يف الرد على البكري» ( ، )944/2وقد ضبطت الن منه  ،ومتام الكالم :إما لينالوا منهم منفعة  ،أو ليدفعوا هبم عن
أنفسهم مضرة( .الناشر :مدار الوطن  -الرياض)
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االستعاذة وال بغريها  ،كما أنه مل يشرع ألمته السجود مليت وال إىل ميت وحنو ذلك  ،بل نعلم أنه
هنى عن كل هذه األمور  ،وأن ذلك من الشرك الذي حرمه اهلل ورسوله.
ولكن لغلبة اجلهل  ،وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثري من املتأخرين ؛ مل ميكن تكفريهم بذلك حىت
1
يبني هلم ما جاء به الرسول مما خيالفه .انتهى.
قلت :فذكر رمحه اهلل تعاىل ما أوجب له عدم إطالق الكفر عليهم على التعيني خاصة إال بعد
البيان واإلصرار  ،فإنه قد صـار أمة وحده  ،ألن من العلماء من كفره بنهيه هلم عن الشرك يف
العبادة  ،فال ميكن أن يعاملهم مبثل ما قال  ،كما جرى لشيخنا حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل
يدا بن ا طاب قـال( :اهلل خري من زيد)  ،مترينًا هلم
تعاىل يف ابتداء دعوته  ،فإنه إذا مسعهم يدعون ز ً

نظرا إىل املصلحة وعدم النفرة  ،واهلل سبحانه أعلم  ،وصلى اهلل
على نفي الشرك بلني الكالم ً ،
2
على سيدنا حممد  ،وعـلى آله وصحبة وسلم.

« 1االستغاثة يف الرد على البكري» ( ، )132 – 124/2وقد ضبطت الن منه.
 2انتهى كالمه رمحه اهلل  ،وهو مثبت يف «الدرر السنية يف األجوبة النجدية» (.)211 - 222/2
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