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 المستخلص

من الشيعة، من القرن  األئمة، يستعرض البحث موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه

الثاني عشر حتى الخامس عشر هجري، ويتضمن البحث دراسًة عقديًة وذلك باستعراض 

مواقفهم وآرائهم في الشيعة والتشيع والرد عليهم من خالل الكتاب والسنة، والهدف من وراء 

ئدها هذه الدراسة هو تسليط الضوء على جهود علماء الدعوة السلفية في مواجهة الشيعة بعقا

الباطلة، وقد قسمُت البحث إلى فصلين، فذكرت في الفصل األول نشأة دعوة الشيخ محمد بن 

التوحيد إلى عبادة اهلل وحده، ونبذ الشرك، ثم تحدثُت عن : عبد الوهاب، وحقيقة دعوته، وهي

أبرز أئمة الدعوة وجهودهم في مواصلة الدعوة بعد اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ثم 

: اتِّباع الكتاب والسنة وهما: رُت األصول التي قامت دعوة اإلمام ومن تبعه من العلماء، ومنهاذك

ركيزتا الدعوة، وتحدثت في الفصل الثاني عن التعريف بالشيعة ونشأتها وأهم ِفَرِقها، ثم بيَّْنُت 

عايشهم موقف أئمة الدعوة من الشيعة والتشيع، وذلك من خالل دعوتهم والبيان لهم، وذكر ت

معهم سواء كانوا من األهل أم األصدقاء، وأيًضا من خالل الحوار معهم ومجادلتهم بالحسنى، 

التوسل باألموات، واالستغاثة بهم، وعبادة القبور، : والرد على أباطيلهم ومخالفاتهم العقدية، مثل

ر الحسينية وكذلك من خالل تحذير األئمة منهم ومن بَدِعهم، كبدعة المولد النبوي، والشعائ

، ملسو هيلع هللا ىلص وغيرها من البدع، وتكفير غالتهم، وهجرهم وهجر علومهم، كما أمر تعالى ونبيه محمد

 .بعدم مواالة من عاداه واتبع سبيل الشيطان، وآخرَا موقفهم من اعتداءاتهم
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ABSTRACT 

 

This research presents the position of Shaikh Muhammad ibn 

Abdul Wahhab and his followers from Shia between the twelfth 

and fifteenth century AH. The analysis includes an ideological 

study by introducing their attitudes and beliefs about Shia and 

Shiism، by responding them with clear significant facts from the 

Quran and Sunnah. This study aims to highlight the efforts of 

Salafi Scholars to confront the Shia’s false beliefs. The research 

has been divided into two chapters; the first chapter is talking 

about the emergence of Shaikh Muhammad bin Abdul Wahab's 

call. The matter of his request is to worship only Allah and 

renounce of polytheism. Then، it talks about the most famous 

imams of Abdul Wahab's call and their efforts to continue after him. 

Also، it is mentioned the basis of Imam Muhammad Ibn Abdul 

Wahhab's request and his followers such as following Quran and 

Sunnah. The second chapter identifies Shia، their emergence and 

their most known branches. Then، it declares the Abdulwahab call 

imams’ position from Shia and Shiism by inviting them، explaining، 

and discussing how to live with them in case of there are some of 

them are part of relatives or friends. Also، open a dialogue with 

them and response to their invalid beliefs and the ideological 

violations like praying to dead people and worshiping graves. Also، 

the chapter includes warning people from Shia’s heresies، denying 

their radicalism and deserting their beliefs as directed by Prophet 

Muhammad peace be upon him as do not adhere to his enemies 



or follow the evil. Finally، it explicates the position of Shia’s 

offensives 

 


