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 الشيخ محمد بن عبد الوىاب :ظهور دعوة  وقتالسمات العامة بنجد 

لقد اتسمت البيئة العامة ُب صلد اليت ظهرت فيها دعوة اإلماـ بسمات خاصة كاف ذلا أكرب األثر ُب مسار الدعوة 
 :  منها

 :  الوضع االجتماعي واألمني

، ويقطنها عدد أكرب من القبائل اليت  ، ففي صلد عدد كبَت من القرى والواحات غلبة السمة القروية والبدوية عليها
؛ لعدـ وجود السلطاف الذي  ، وكاف العداء والتنافر سائًدا بينهم ، وليس بُت احلاضرة والبادية وئاـ ديةتعيش ُب البا

، كانت العالقات بُت البادية واحلاضرة ُب عداء مستمر وسلب وهنب  ، ويقيم العدؿ غلمع الشمل وػلفظ األمن
، وكذلك احلياة  ودىا ادلنافرة والتشتت واحلروب، حيث تس ، بل وكذلك احلاؿ بُت قرى احلاضرة نفسها وقتاؿ غالًبا

، وربكمها األعراؼ  ، والقتاؿ والسلب والنهب بُت القبائل البدوية تسودىا الفوضى والعصبية واحلمية اجلاىلية
 .  والعادات اجلاىلية

 .  تبًعا لذلك نرى صلد ُب عهد قياـ الدعوة مشتتة ومقسمة إىل إمارات ومشيخات صغَتة ومتناحرة

 .  حىت وصل احلاؿ إىل أف القرية الواحدة تتنازعها عدة زعامات ! ويكثر بينها التنافر والظلم واجلور

 :  الوضع الديني

، دبا فيو  ، فكاف التصوؼ البدعي سائًدا اجلهل واإلعراض وشيوع البدع -من الناحية الدينية  -كما ساد بينهم 
، وانتشرت  ، وساد اجلهل ، والتصوؼ حيثما حل حلت اخلرافة ، كمذىب ابن عريب وابن الفارض التصوؼ الغايل

 .  البدع واخلرافات والشركيات وشاعت ادلنكرات

، ولكن كانت  ( قراءة وكتابة ، وقليل من التعليم ) شيء من العلم الشرعي والعلماء -ُب احلاضرة  -وإف كاف يوجد 
، وكما أف  ، أما عنايتهم بالعقيدة واحلديث والتفسَت واللغة فهي قليلة اىتمامات العلماء مقصورة على الفقو غالًبا
 .  جهود العلماء أماـ البدع وادلنكرات ضعيفة

وعرفت ما عليو الناس من اجلهل والغفلة واإلعراض  " : اإلماـ ُب إحدى رسائلو ىذه األوضاع قائاًل  وقد بُت الشيخ
، وعرفت أهنم بنوا دينهم على  ، وما معهم من الدين النبوي ، وعرفت ما ىم عليو من دين اجلاىلية عما ُخِلقوا لػو
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فانظر يا رجل  ":  . إىل أف قاؿ (ٔ) "ـ عليها الكبَت ، وىر  ، نشأ عليها الصغَت ألفاظ وأفعاؿ أدركوا عليها أسالفهم
 .  (ٕ) " ، أخذوا دينهم عن آبائهم ودانوا بالعرؼ والعادة حالك وحاؿ أىل ىذا الزماف

، وكثَتوف  : ال يعرفوف الدين وال يقيموف شعائره ، أهنم فقد ذكر ابن غناـ وغَته ، أما البادية وىذا عن الحاضرة
 .  (ٖ)، أو غلهلوف اإلؽلاف بالبعث  منهم غلحدوف

                                                           

 .  ( ٖ،  ٕ/ٔ ( رلموعة الرسائل وادلسائل )ٔ)
 .  ( ٖ/ٔ ( رلموعة الرسائل وادلسائل )ٕ)
 .  ( ٗٗٔ،  ٕٚٔ/ٔ . ناصر الدين األسد ) ، ربقيق د : تاريخ صلد البن غناـ ( انظرٖ)



  
 

4 

 

 حال العالم اإلسالمي أثناء قيام الدعوة 

الثاين عشر ، فقد كاف العامل اإلسالمي ُب القرف  مل تكن صلد بأسوأ حااًل من كثَت من البالد اإلسالمية األخرى
، الدينية  اذلجري الذي نشأ فيو الشيخ اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب يعيش أوضاًعا سيئة للغاية من مجيع اجلوانب

 .  والدنيوية

، فطوىب  ، وسيعود غريًبا كما بدأ بدأ اإلسالـ غريًبا: }  قاؿ وكاف اإلسالـ قد عاد غريًبا كما أخرب بذلك النيب 
 .  (ٕ) (ٔ)للغرباء { 

 :  وتتجلى غربة اإلسالم بمظاىر كثيرة سائدة منها

 .  ، واألىواء والفرؽ والطرؽ كثرة البدع واحملدثات  -ٔ

 .  ، واجملانبُت للبدع غربة أىل السنة ادلستمسكُت باحلق -ٕ

 .  ، ومهمات األحكاـ ، ال سيما اجلهل بالعقيدة ادلسلمُتوغلبة اجلهل على عامة  -ٖ

 .  ، إال ما يوافق األىواء ، وال يعملوف بو ، ال يتعلمونو إعراض كثَت من الناس عن الدين -ٗ

، إىل أف وصل احلاؿ ُب ادلسجد احلراـ وقبلة ادلسلمُت أف افًتؽ  شيوع التقليد األعمى والتعصب ادلذىيب ادلقيت -٘
، وأصبح غالب  . وضعفت الدولة والسلطاف ، فصار أتباع كل مذىب يصلوف وحدىم ادلسلموف ُب صالة اجلماعة

 .  مطماع والشهوات، وأىل األ ، يسودىم السفلة والطغاـ الناس فوضى ال سراة ذلم

، وزالت مظاىر القوة والعزة  ، واستحكمت البدع وأىلها ، وعاشوا حاؿ الغربة وأعرض الناس عن السنة وقل أىلها
 .  واجلماعة

 .  ، والبلداف ادلتقامطعة ، والشعوب ادلتنافرة ، والطرؽ ادلبتدعة وتفرقت األمة إىل أشالء من الفرؽ ادلتفرقة

،  ، وسبكنو من ربقيق أغراضو ُب غزو عقائدىم وعقوذلم وأفكارىم وديارىم لعدو بادلسلمُتشلا أدى إىل استحكاـ ا
 .  وربكمو ُب مصاحلهم وأحواذلم

                                                           

 .  (ٜٖٛ/ٕ، أمحد ) (ٜٖٙٛ، ابن ماجو الفنت ) (٘ٗٔمسلم اإلؽلاف )( ٔ)
 .  ( ٖٓٔ ( رواه مسلم برقم )ٕ)
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، وكثر لدى الغالبية  ، حيث مل ؼللصوا لػو العبادة إخالذلم حبق اهلل تعاىل :المسلمين آنذاك وأخطره بالءوأعظم 
، وكثرت عندىم الشركيات والبدعيات  انة واالستغاثة والذبح والنذر لغَت اهللمنهم التعلق بغَت اهلل ُب الدعاء واالستع

 .  ، وتقديس األشخاص األموات واألحياء ، من القباب على القبور وادلشاىد وتعظيم األشجار واألحجار ووسائلها

 .  هاؾ أكثر بالد ادلسلمُت، شلا مكَّن لألعداء احملتلُت من انت شلا جعل األمة تصاب حبياة الذلة واذلواف والشتات
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 حال نجد وما حولها يقتضي ضرورة قيام الدعوة

، وعلى  وليس أصدؽ ُب وصف حاؿ صلد وما حوذلا من أىلها ال سيما العلماء والباحثُت الذين عنوا هبذا األمر
شها اجملتمع أعٍت تشخيص األمراض اليت يعي -رأسهم إماـ الدعوة الذي أعلن دعوتو اإلصالحية من ىذا ادلنطلق 

، وما شاع  فقد وصف اإلماـ نفسو الواقع الذي يعيشو كثَت من ادلسلمُت ُب صلد وغَتىا -النجدي وسائر األمة 
،  ، وكاف ىذا الواقع ىو السبب والباعث لقياـ اإلماـ بدعوتو اإلصالحية بينهم من بدع وخرافات ومظامل وجهاالت

 :  فقال محاورًا لمخالفيو ومبيًنا لهم وجود عظائم المخالفات قال،  وكثَتًا ما كاف ؼلامطب الناس من ىذا ادلنطلق

؛ وىذا يطلب  ؛ وىذا ينذر لػو ؛ ىذا يذبح لػو ، من بشر وحجر عبادة األصناـ عندكم -وىو أعظمها  - (4) منها
إليو ينفعو ُب الدنيا ؛ وىذا يزعموف أف من التجأ  ؛ وىذا يدعوه ادلضطر ُب الرب والبحر إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات

 واآلخرة ولو عصى اهلل ! 

؛ فإين ال أعلم  ، فهذا من العجب : أف ىذا ليس ىو عبادة األصناـ واألوثاف ادلذكورة ُب القرآف فإف كنتم تزعموف
، من إؽلاهنم باجلبت  ، اللهم إال أف يكوف أحد وقع فيما وقع فيو اليهود أحًدا من أىل العلم ؼلتلف ُب ذلك

؛ كيف وبعض  ، قدرًب على البعض ، فإف مل تقدروا على الكل ؛ وإف ادعيتم أنكم ال تقدروف على ذلك وتوالطاغ
، ولو يسمعوف  ، ويدعوف إليو ، ملتبسوف بالشرؾ األكرب ، وادَّعوا أهنم من أىل العلم الذين أنكروا علّي ىذا األمر

 .  باهلل من رضى الناس بسخط اهلل ؛ ولكن نعوذ ، لرموه بالكفر والفسوؽ إنسانًا غلرد التوحيد

، وكثَت شلن  ، شلن ينتسب إىل الفقر ، وأتباع ادلنجمُت والسحرة والكهاف ما يفعلو كثَت من أتباع إبليس:  (2) ومنها
، ومرادىم  ، وكرامات األولياء ، ويشبهوف دبعجزات األنبياء ينتسب إىل العلم من ىذه اخلوارؽ اليت يوعلوف هبا الناس

: أنو من العلم  ، حىت إف بعض أنواعها يعتقد فيو من يدعي العلم ؛ والصد عن سبيل اهلل مواؿ الناس بالبامطلأكل أ
لتتبعن سنن من  }  ، ولكن ىذا مصداؽ قولػو  ، وىو من اجلبت والطاغوت ، من علم األمساء ادلوروث عن األنبياء

 .  (ٕ) (ٔ){  كاف قبلكم

؛ إما  ، وأنا أدعو من خالفٍت إىل أحد أربع ىذه احليلة الربوية اليت مثل حيلة أصحاب السبت أو أشد: (3) ومنها
، كما دعا إليها ابن  ؛ فإف عاند دعوتو إىل مباىلة وإما إىل إمجاع أىل العلم ، وإما إىل سنة رسولو  إىل كتاب اهلل

                                                           

 .  (ٗٛ/ٖ، أمحد ) (ٜٕٙٙ، مسلم العلم ) (ٜٛٛٙ( البخاري االعتصاـ بالكتاب والسنة )ٔ)
 .  رضي اهلل عنو -( من حديث أيب سعيد اخلدري  ٜٕٙٙ ، ومسلم ) ( ٖٙ٘ٗ ( رواه البخاري )ٕ)
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، وغَتعلا من أىل  ، ُب مسألة رفع اليدين ، واألوزاعي ، وكما دعا إليها سفياف عباس ُب بعض مسائل الفرائض
 .  (ٔ) " ، وصلى اهلل على زلمد وآلو وسلم ؛ واحلمد هلل رب العادلُت العلم

حد علماء الدعوة الواقع ووصف حاؿ األمة أثناء ظهور الدعوة وقبلها ُب بلداف صلد وكذلك ُب أكثر وقد شخَّص أ
  : إذ يقوؿ وىو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ، البالد اإلسالمية اجملاورة

، وعفت آثار  ، قد اشتدت غربة اإلسالـ بينهم ُب تلك األزماف -يعٍت اإلماـ زلمد  -كاف أىل عصره ومصره 
، وانطمست أعالـ  ، وغلب على األكثرين ما كاف عليو أىل اجلاىلية ، واهندمت قواعد ادللة احلنيفية الدين لديهم

، وشب الصغَت وىو ال يعرؼ من  ، واإلعراض عن السنة والقرآف ، وغلب اجلهل والتقليد الشريعة ُب ذلك الزماف
،  ، وأحاديث الكهاف وىـر الكبَت على ما تلقاه عن اآلباء واألجداد،  الدين إال ما كاف عليو أىل تلك البلداف

، من  ، والتعلق على غَت اهلل ، وجدوا واجتهدوا ُب االستغاثة بغَت اهلل ، قد خلعوا ربقة الدين والطواغيت مقبولة
 .  ، والشيامطُت ، واألصناـ ، واألوثاف ، والصاحلُت األولياء

، وحبستهم الشهوات عن االرتفاع  ، قد أعشتهم العوائد وادلألوفات ، وبو راضوف ، ورؤساؤىم على ذلك وعلماؤىم
،  ، واحلكايات ادلختلقة ، ػلتجوف دبا رأوه من اآلثار ادلوضوعات ، من النصوص واآليات إىل مطلب اذلدى

،  ، ويتربكوف باآلثار دات، واجلما ، ُب األحجار ، وكثَت منهم يعتقد النفع والضر ، كما يفعلو أىل اجلاىلية وادلنامات
ْثَم َواْلبَ ْغَي بِغَْيِر اْلَحقِّ َوَأن تُ  والقبور }  َها َوَما َبَطَن َواإْلِ لَِّو َما َلْم ْشرُِكوا بِالُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

 .  (ٖٖ:  ، اآلية )سورة األعراؼ (ٕ){  يُ نَ زِّْل ِبِو ُسْلطَانًا َوَأن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّو َما اَل تَ ْعَلُموَن 

، ويزعموف  ، ويدعونو رغًبا ورىًبا ، وكانوا ينتابوف قرب زيد بن اخلطاب فقد بالغ الشيطاف ُب كيدىم:  فأما بالد نجد
 .  ، وذلك كذب ظاىر وهبتاف ، وكذلك عند قرب يزعموف أنو قرب ضرار بن األزور أنو يقضي ذلم احلوائج

: إذا تأخر عنها  ؛ وادلرأة ح الفعاؿ، ويفعلوف عنده أقب ينتابو النساء والرجاؿ -فحَّاؿ  -: طلل  وكذلك عندىم
؛ وشجرة  ، أريد زوًجا قبل احلوؿ : يا فحل الفحوؿ ، وتقوؿ ، وتدعوه برجاء ، فتضمو بيدىا ، تذىب إليو الزواج

، ويعلقوف عليها  ، وأهنا ترجى منها الربكة ، وأوحى إليهم التعلق عليها ، أغراىم الشيطاف هبا : الطرفية عندىم تسمى
 .  لعل الولد يسلم من السوء،  اخلرؽ

                                                           

 .  ( ٗ٘،  ٖ٘/ٔ ( الدرر السنية )ٔ)
 .  ٖٖ:  ( سورة األعراؼ آيةٕ)
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، أراد بعض  : بنت األمَت ، يزعموف أهنا انفلقت من اجلبل المرأة تسمى : مغارة ُب اجلبل بلدة الدرعية:  وفي أسفل
، كانوا يرسلوف إىل ىذا ادلكاف من اللحم واخلبز ما يقتات بو جند  ، فانفلق ذلا الغار الناس أف يظلمها ويضَت

 .  الشيطاف

 -، ويرغبوف فيما عنده من ادلدد  ، ويرجوف منو العوف ؛ يتربكوف بو : تاج ، يسمى رجل يدَّعي الوالية:  هموفي بلدت
، مع أهنم ػلكوف عنو احلكايات القبيحة الشنيعة  ، ويزعموف أف لػو تصرفًا ، فتخافو احلكاـ والظلمة ولديو -بزعمهم 

،  ، من اإلعراض عن دين اهلل ، على ما وصفنا بالد صلد ، وىكذا سائر اليت تدؿ على اضلاللو عن أحكاـ ادللة
 .  واجلحد ألحكاـ الشريعة

، حىت بالد احلرمُت الشريفُت ! فمن  أف ىذه االعتقادات البامطلة والعوائد والطرؽ قد فشت وعمت:  ومن العجب
، وكانوا لػو ُب غاية  صائب، فيأتوف قربه لالستغاثة عند نزوؿ ادل ، وقبة أيب مطالب : ما يفعل عند قرب زلجوب ذلك

، دلا يروف لػو من وجوب  ، مل يتعرض لػو أحد ، أو ظامل قرب أحدعلا ، أو غاصب ، فلو دخل سارؽ التعظيم
 .  التعظيم

رضي  -؛ وكذلك عند قرب خدغلة  ؼرِ ُب سَ  -رضي اهلل عنها  -، أـ ادلؤمنُت  ما يفعل عند قرب ميمونة:  ومن ذلك
: من اختالط  ، وفيو ، والدار اآلخرة ، من مسلم يرجو اهلل قربىا ما ال يسوغ السكوت عليو يفعل عند -اهلل عنها 

، ُب  ، وكذلك سائر القبور ادلعظمة النساء بالرجاؿ وفعل الفواحش وادلنكرات وسوء األفعاؿ ما ال يقرّه أىل اإلؽلاف
 .  : مكة ادلشرفة بلد اهلل احلراـ

يفعل عنده من األمور الشركية اليت تنكرىا قلوب عباد اهلل  -ي اهلل عنهما رض -قرب ابن عباس  ، وفي الطائف
،  : وقوؼ السائل عند القرب ، منها ، وما ثبت من النصوص عن سيد ادلرسلُت ، وتردىا اآليات القرآنية ادلخلصُت

، والذبح دلن ربت  والنذر ، ، اليت ىي زلبة العبودية ، وصرؼ خالص احملبة ، مستعيًنا ، مستكيًنا متضرًعا مستغيثًا
 .  ، والبنية ذاؾ ادلشهد

،  ، والغوث ، فيستمدوف منو الرزؽ : اليـو على اهلل وعليك يا ابن عباس وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجوف باألسواؽ
، من  : أف رجاًل رأى ما يفعل أىل الطائف -رمحو اهلل  -، وذكر زلمد بن احلسُت النعيمي الزبيدي  وكشف الضر

، فقاؿ لػو بعض من  ، إظلا يعرفوف ابن عباس : أىل الطائف ال يعرفوف اهلل ، فقاؿ ، والوظايف شعب الشركيةال
 .  ؛ ألنو يعرؼ اهلل : معرفتهم البن عباس كافية يًتشح للعلم
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 ُأِجيبُ  ۖ  نِّي َقرِيٌب َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِ ، ووازف بينو وبُت قولػو }  ، والغلو فانظر إىل ىذا الشرؾ الوخيم
اعِ  َدْعَوةَ  ( ٙٛٔ:  ، من اآلية )سورة البقرة (ٔ){  يَ ْرُشُدونَ  َلَعلَُّهمْ  ِبي َوْليُ ْؤِمُنوا ِلي فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ۖ   َدَعانِ  ِإَذا الدَّ

لعن ( وقد } ٛٔ:  ، آية )سورة اجلن (ٕ){ َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّو َفاَل َتْدُعوا َمَع اللَِّو َأَحًدا  : }  ذكرهوقولػو جل 
، فكيف دبن عبد  يعبد اهلل فيها (ٗ) (ٖ)، بازباذىم قبور أنبيائهم مساجد {  اليهود والنصارى رسوؿ اهلل 
 .  ، والنصوص ُب ذلك ال زبفى على أىل العلم ، ودعاىم مع اهلل الصاحلُت

ُب بندر جدة ما ، و  ، ىو من ىذا القبيل ، على ساكنها أفضل الصالة والسالـ كذلك ما يفعل بالمدينة المشرفة
 .  ؛ وضعو ذلم بعض الشيامطُت : القرب الذي يزعموف أنو قرب حواء ، وىو قد بلغ من الضالؿ حده

؛ وقد جرى لبعض التجار أنو انكسر دباؿ عظيم ألىل  ، ورجائو ، وخوفو ، بالغوا ُب تعظيمو وكذلك مشهد العلوي
؛  ، مستغيثًا ، والئًذا بو إىل مشهد العلوي مستجَتًا؛ فهرب  ، وذلك ُب سنة عشر ومائتُت وألف ، وغَتىم اذلند

،  ، واجتمع مطائفة من ادلعروفُت ، ومل غلاسر أحد من الرؤساء واحلكاـ على ىتك ذاؾ ادلشهد فًتكو أرباب األمواؿ
 .  ، فنعوذ باهلل من تالعب الفجرة والشيامطُت واتفقوا على تنجيمو ُب مدة سنُت

،  ، والعبادات الوثنية فقد مجعت من األمور الشركية ، ، وأعمالها وفيومها ، ، وصعيدىا : مصر وأما بالد
، فقد جاوزوا  ، وأمثالو من ادلعبودين : أمحد البدوي ، ال سيما عند مشهد والدعاوى الفرعونية ما ال يتسع لػو كتاب

 .  ة، والنمارد ، ما مل ينقل مثلو عن أحد من الفراعنة هبم ما ادعتو اجلاىلية آلذلتهم

، وكثَت  : قطب يرجعوف إليو ؛ وبعضهم يقوؿ : أربعة ؛ وبعضهم يقوؿ : يتصرؼ ُب الكوف سبعة وبعضهم يقوؿ
مَّا َلُهم ِبِو ِمْن ِعْلٍم َواَل ؛ فتعاىل اهلل عما يقوؿ الظادلوف علًوا كبَتًا }  منهم يرى األمر شورى بُت عدد ينتسبوف إليو

 ( ٘:  ، من اآلية )سورة الكهف (٘){    َكِذبًا ِإالَّ  يَ ُقوُلونَ  ِإن ۖ  َتْخُرُج ِمْن َأفْ َواِىِهْم  َكِلَمةً  َكبُ َرتْ  ۖ  ِِلبَائِِهْم 

                                                           

 .  ٙٛٔ:  ( سورة البقرة آيةٔ)
 .  ٛٔ:  ( سورة اجلن آيةٕ)
، الدارمي  (ٙٗٔ/ٙ، أمحد ) (ٖٓٚ، النسائي ادلساجد ) (ٖٔ٘، مسلم ادلساجد ومواضع الصالة ) (ٕٖٗٔ( البخاري اجلنائز )ٖ)

 .  (ٖٓٗٔالصالة )
(ٗ )( ه مسلم برقم  إسناده صحيح على شرط الشيخُت » :  ، وقاؿ احملققوف ( ٛٛٚٛ ، أمحد برقم ) ( ٖٓ٘ روا

»  . 
 .  ٘:  ( سورة الكهف آية٘)
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، واعتمدوا ُب ذلك من  حصره ، وادلفاسد ما ال ؽلكن ، والفواحش وقد استباحوا عند تلك ادلشاىد من ادلنكرات
 .  ، فضاًل عن النصوص ، واخلرافػػات ما ال يصدر عمن لػو أدىن مسكة أو حظ من ادلعقوالت احلكايات

، وغَتىا من  ، وادلخا ، وبرع : صنعاء ؛ ففي جار على تلك الطريق والسنن ، : اليمن كذلك ما يفعل في بلدان
 .  تلك البالد ما يتنزه العاقل عن ذكره

: شيء هلل يا عيدروس !  ، يقوؿ قائلهم ، ما تستك عن ذكره ادلسامع ، ويافع ، وعدف ، والشجر وُب حضرموت
 .  شيء هلل يا زليي النفوس !

، كذلك رئيسهم ادلسمى  ، وخلع ربقة اإلؽلاف ما ال ؼلفى على أىل العلم من تالعب الشيطاف وفي أرض نجران
، إىل عبادة األوثاف  ، والغلو فيو دبا أفضى هبم إىل مفارقة ادللة واإلسالـ ، وتعظيمو ، لقد أتوا من مطاعتو بالسيد

ًا َواِحًدا ازبََُّذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم أَْربَابًا مِ واألصناـ   ِإالَّ  إِلَهوَ  اَل  ۖ  ْن ُدوِف اللَِّو َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرًَنَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا ِإذلَه
 ( ٖٔ:  ، اآلية )سورة التوبة (ٔ) ُيْشرُِكوفَ  َعمَّا ُسْبَحانَوُ  ۖ   ُىوَ 

، وىي تقارب ما ذكرنا من  صب، والن ، فيها من تلك ادلشاىد ، وسائر بالد الشام ، ودمشق ، حلب وكذلك
 .  ، والتلطخ بتلك الوثنية الشركية الكفريات

  . ، والفساد ، والفجور ، ظهر فيها من أصناؼ الشرؾ ، وبالد األكراد : الموصل وكذلك

بو ، وأعادوا  ، بل ربًا مدبرًا ، وعندىم ادلشهد احلسيٍت قد ازبذه الرافضة وثًنا احمليط همن ذلك حبر  : وفي العراق
،  ، ومشهد علي مشهد العباس:  وكذلك.  ، وما كاف عليو أىل اجلاىلية ، وأحيوا بو معاىد الالت والعزى اجملوسية

؛  ، وسنيتهم ، رافضتهم ؛ فإهنم قد افتتنوا هبذه ادلشاىد ، والشيخ عبد القادر ، ومعروؼ الكرخي ومشهد أيب حنيفة
 .  ، الواحد الصمد ، ، من حق اهلل الفرد مل يعرفوا ما وجب عليهم

، حىت حكموا على  ، واشتد نكَتىم ، قد أنكرىا أىل العلم واإلؽلاف وىذه احلوادث والكفريات والبدع»  : ٍب قاؿ
، وساعدىم على ذلك من  ، انتقضت عرى الدين ؛ ولكن دلا كانت الغلبة للجهاؿ فاعلها خبلع ربقة اإلسالـ واإلؽلاف

                                                           

 .  ٖٔ:  ( سورة التوبة آيةٔ)
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، فاتبعتهم العامة واجلمهور ومل يشعروا دبا ىم عليو  ، وادلنتسبُت من اجلّهاؿ كاـ، واحل قل حظو ونصيبو من الرؤساء
 .  (ٔ)« ، الذي اصطفاه خلاصتو وأوليائو  ، وادلباينة لدين اهلل من ادلخالفة

،  : للرد على من نكب عن ىذا السبيل -رمحو اهلل  -وتصدى : »  إىل أف قاؿ عن اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب
ما  -رمحو اهلل  -، متبًعا  سبيل التحريف والتعطيل على اختالؼ ضللهم وبدعهم وتشعب مقالتهم ومطرقهمواتبع 

 -، ومل يلتفت  ، وما درج عليو القروف ادلفضلة بنص احلديث ، من أىل العلم واإلؽلاف مضى عليو السلف الصاحل
، أو تأويل  ، أو اربادي و إحلاد حلويل، أ ، أو تعطيل جهمي ، من قياس فلسفي إىل ما عدا ذلك -رمحو اهلل 

، وندر من  ، وذرت عليو الذواري ، بعدما سفت عليو السواُب ، فوضح معتقد السلف الصاحل ، أو أشعري معتزيل
،  ، فإنو قد يبقى ولو ُب زمن الغربة والفًتة ، إال ما كاف مع العامة من أصل الفطرة يعرفو من أىل القرى والبوادي

، وخلع  : وجوب عبادة اهلل وحده ال شريك لػو ، وىو : للدعوة إىل ما يقتضيو ىذا التوحيد ويستلزمو وتصدى أيًضا
 .  (ٕ)« ما سواه من األنداد واآلذلة والرباءة من عبادة كل ما عبد من دوف اهلل 

نو من قطع ، ويعفو  ، فيما يتجاسروف عليو : قاـ بالنكَت على أجالؼ البوادي وأمراء القرى والنواحي وكذلك
، والتزمو كل من   ، وفشا الدين واستمر ، حىت ظهر العدؿ واستقر ، وهنب األمواؿ ادلعصومة ، وسفك الدماء السبيل

؛ والتذكَت هبذا يدخل فيما امنت اهلل بو على  ، واحلمد هلل على ذلك ، وغَتىا ، من البالد النجدية كانت عليو الوالية
 .  (ٖ)  نبياء والرسل، وذكرىم بو من بعث األ ادلؤمنُت

خباصة ربت  وفي الهندويقوؿ الشيخ إمساعيل الدىلوي ُب كتابو رسالة التوحيد ُب وصف حاؿ ادلسلمُت عموًما 
اعلم أف الشرؾ قد شاع ُب الناس ُب ىذا الزماف  » : يقوؿ " استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس ":  عنواف
، ويدعوف اإلؽلاف مع أهنم قد  ، ولكن معظم الناس ال يعرفوف معٌت الشرؾ ، وأصبح التوحيد اخلالص غريًبا وانتشر

، ويعرفوا حكمهما ُب  ، فمن ادلهم قبل كل شيء أف يفقو الناس معٌت الشرؾ والتوحيد تورمطوا ُب الشرؾ وتلوثوا بو
 .  (ٗ)« رآف واحلديث الق

                                                           

 .  ( بتصرؼ واختصار يسَت ( ) ٖٚٛ،  ٖٛٚ/ٔ ( الدرر السنية )ٔ)
 .  ( ٘٘ٗ،  ٗ٘ٗ/ٔ ( الدرر السنة )ٕ)
 .  ( باختصار ٗ٘ٗ/ٔ لسنة )( الدرر اٖ)
 .  ( ٕ٘ ( رسالة التوحيد ص )ٗ)
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ومن ادلشاىد اليـو أف كثَتًا من الناس يستعينوف : »  " مظاىر الشرك وأشكالو المتنوعة " ٍب قاؿ ربت عنواف
،  ، ويصرخوف بأمسائها ، فينادوهنا ، واجلنيات عند الشدائد ، وادلالئكة ، واألئمة والشهداء بادلشايخ واألنبياء

، وتقضي  ، ويقربوف ذلا قرابُت لتسعفهم حباجاهتم ، وينذروف ذلا ربقيق ادلطالب، و  نها قضاء احلاجاتمويسألوف 
 .  (ٔ) « ، فيسمي بعضهم ابنو بعبد النيب ، وقد ينسبوف إليها أبناءىم مطمًعا ُب رد البالء مآرهبم

،  سنن اهللفإف ىذا الواقع ادلًتدي وىذه األسباب وغَتىا كانت من الدوافع الطبيعية اليت ىي من :  وبالجملة
( قياـ دعوة إصالحية شاملة تقـو على ذبديد الدين  بالضرورة ، وقد استدعت ) والدوافع الشرعية استجابة ألمر اهلل

، وبإصالح أحواؿ األمة ُب سائر نواحي احلياة ُب العقيدة والعبادة والعلم والسلطة واالقتصاد  بإحياء ما اندرس منو
( والعمل دبقتضى شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف زلمًدا رسوؿ  ص العبادة هلل وحدهإخال ، ومجاع ذلك كلو ) واالجتماع

 .  اهلل

، وبقاء مطائفة من ىذه  ، ونصر ادلؤمنُت فقامت ىذه الدعوة اإلصالحية ادلباركة ربقيًقا لوعد اهلل تعاىل بتجديد الدين
 .  األمة على احلق ظاىرين إىل قياـ الساعة

، ويكوف هبا اإلصالح ادلشروع ادلنشود  أف ىذه الغاية العظمى ال ؽلكن أف تظهر ُب أرض الواقع ومن ادلعلـو والبدىي
. وسائر  ( الدولة ، واجلهاد والقتاؿ والسلطاف ) ، واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر والكفاح إال بالعلم والدعوة
 .  كل أمة وكل مكاف وزماف  ، واليت ىي من ضروريات قياـ أي مبدأ وكياف ُب الوسائل ادلشروعة

وسبيل السلف الصاحل ىو األوىل  ، وسنة ادلصطفى  ، ومَتاث األنبياء والكياف الذي يقـو على ادلنهج الرباين
، ويتحقق بو لإلسالـ وادلسلمُت ولإلنسانية مجعاء األمل الذي تنشده ُب ربصيل السعادة  واألحق بأف يربز ويظهر

 .  م اخلبَتونشر العدؿ بشرع اهلل احلكي

تقبلها العلماء في شتى بلدان العالم  (2)ودعوة التوحيد التي نادى بها الشيخ  " : ويقوؿ زلمد جالؿ كشك
ال  » ، بل على العكس ركز خصومها على اتهامها بأنو : لم يستطع أحد منهم أن يرفضها ، أو قل اإلسالمي

، بينما أعلن أكثر من عالم وفقيو أو حتى  ، وافتراء االتهامات واىتموا بمناقشة الشكليات« جديد فيها 
 .  مستشرق انطباقها على مبادئ اإلسالم الصحيحة

                                                           

 .  ( ٕٙ،  ٕ٘ ( رسالة التوحيد ص )ٔ)
 .  ( يعٍت اإلماـ زلمد بن عبد الوىابٕ)
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، كانت زلاولة لإلفالت من السفينة  كانت ضد التخلف العثماين  ثورة زلمد بن عبدالوىاب، أو  فالدولة السعودية
 ، واليت مل يبق هبا إال مطابور انكشاري يعًتض مطريق كل من ػلاوؿ سد خروؽ السفينة .  الغارقة العثمانية

، مع أهنا أعرؽ ُب تاريخ اإلسالـ  مل ػلس أحد ُب القاىرة وال مكة وال حىت األستانة بسقوط خبارى ومسرقند والقوقاز
. ولكن  . . مائة بادلائة منذ القرف األوؿ اذلجري، وشعوهبا مسلمة  وحضارهتا من بلجراد وسالونيك واألستانة ذاهتا

انقالب » . وبدأ احلديث عن  . . ىذه العواصم تنبهت مذعورة على مدفعية األسامطيل األوروبية عند الشوامطئ العربية
 .  والبحث عن تفسَت لظاىرة انتصار الكفار على ادلؤمنُت أو اختالؿ الناموس كما قالوا !« ادلطبوع 

، وما زالت  ؟ وكانت أوؿ إجابة مطرحت ُب العامل العريب ؟ كيف نواجو ىذا التحدي : ما العمل بعنف ومطرح السؤاؿ
زلمد بن  " وتبناه " زلمد بن عبد الوىاب " ، الذي مطرحو ، ىي ادلنهج السعودي آثارىا حية إىل اليـو

  .ال ينتصر آخر ىذا الدين إال دبا انتصر بو أولو   وىو " سعود

، فالكفار مل يهزموا  . ال خطأ ُب قوانُت الكوف . . الوىاب اجلميع بإعالف أنو ال خطأ ُب الناموس فاجأ ابن عبد
  ، بل ىزموا كفارًا عادوا للشرؾ فخسروا الدين والدنيا! ادلؤمنُت

،  ، ليس فقط ُب االعتقاد بادلشايخ واألولياء فإف مظاىر الوثنية كانت قد تفشت ُب أضلاء العامل اإلسالمي 
يتربؾ هبا « أـ الشعور » ، وكاف ُب مصر شجرة امسها  ، بل حىت ُب االعتقاد بربكة أحجار وأشجار أصحاب الطرؽو 

، أو ثياب غرمائهم ُب مسامَت بوابة  ، وكاف العامة يعلقوف قطعة من ثياهبم العامة ويعتقدوف بوجود روح داخلها
ف العامة ُب مصر يوجهوف شكاويهم كتابة لإلماـ الشافعي ادلتوَب . كما كا ، مطلًبا للمعاونة أو التنكيل باخلصـو ادلتويل

كما يلقبو العامة ُب « قاضي الشريعة » . فهو  . . ، ويقضي فيها قبل أكثر من عشرة قروف ! ويعتقدوف أنو يقرأىا
 .  (ٔ)مصر 

 نسبو :

 زلمد بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي 

 مولده :

                                                           

 .  ( باختصار ٛٓٔ - ٚٛ ( السعوديوف واحلل اإلسالمي حملمد جالؿ كشك )ٔ)
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 ىػ ُب الُعيينو  ٘ٔٔٔولد سنة 

 أبوه كاف من علماء الُعيينة وفقهائها ، وجده سليماف قاضيها ..

حفظ القرآف الكرًن قبل أف يتم العاشرة ، وكاف سريع احلفظ والفهم .. وكاف أوؿ مطلبو بعد القرآف الكرًن الفقو احلنبلي 
 ، كاف كثَت االمطالع على التفسَت ..

 

من أشهرىم / عبد اهلل بن ابراىيم النجدي و زلمد بن رحل إىل مكة حيث حج ٍب مسع من علمائها .. رحالتو : 
مراتبعدىا سافر إىل البصرة ، ومكث فيها عاماً ،  ٖحياة سندي ..انتقل إىل ادلدينة بعد مكة ، وزار ادلدينة أكثر من 

 ٍب عاد إىل مكة ..

ها والده بعد حصوؿ نزاع بينو * قصد الشاـ ومل يقدر لعدـ وجود النفقو الكافية ، فتوجو إىل حرؽلالء اليت انتقل إلي
 ىػ  ٜٖٔٔوبُت أمَت الُعيينة ، وكاف ذلك عاـ 

 *استقر ُب حرؽلالء واشتغل بالعلم والتعليم والدعوة ..

 ىػ ٖ٘ٔٔ*مات والده 

 حصل بينو وبُت أىل حرؽلالء شر ، وأرادوا أف يفتكوا بو ، فانتقل منها إىل الُعيينة واستقر هبا ..

 قت عثماف بن معمر ، رحب بالشيخ وناصره ..كاف أمَتىا ُب ذلك الو 

 اذبو الشيخ مع ابن معمر إىل اجلبيلة ، وىدموا قُبة قرب زيد بن اخلطاب   

َعِلَم أمَت األحساء سليماف اخلالدي بَِأمر الشيخ زلمد بن عبد الوىاب ودعوتو ، فخاؼ أف يعظم أمر الشيخ ويزيل 
تل الشيخ زلمد بن عبد الوىاب أو اف يقطع عنو اخلراج ، فخاؼ سلطانو .. فكتب إىل عثماف بن معمر يأمره بق

 األمَت عثماف بن معمر من قطع اخلراج ، فأمر الشيخ باخلروج من الُعيينة ..

  خرج الشيخ زلمد بن عبد الوىاب من الُعيينة واذبو إىل الدرعية ونزؿ عند شخص يُقاؿ لو زلمد بن سويلم العريٍت 
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  رحب أمَت الدرعية زلمد بن سعود بالشيخ ، وعاىده على نصرتو وبايعو الشيخ زلمد بن عبد الوىاب على
 النصرة والبقاء ُب البلدة 

  أقاـ الشيخ زلمد بن عبد الوىاب الدروس ُب العقائد والفقو والتفسَت وغَتىا من العلـو ، ونشر العلم ُب الدرعية
.. 

 مراحل : بثالثمرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب 

ادلرحلة األوىل : 

 الدعوة باحلكمة وادلوعظة احلسنة ، وقد بدأت ُب حرؽلالء ، فعندما وصل إىل حرؽلالء أخذ غلهر بدعوتو وينكر ما
ن ذلك خوفاً عليو من ولكن والد الشيخ منعو م، الشركيات ُب األقواؿ واألفعاؿ  فعلو اجُلهاؿ من البدع واخلرافات و

دعوتو من  أعلنُب تلك الفًتة ألف الشيخ كتاب التوحيد الذي ىو حق اهلل على العبيد ، ٍب بعد وفاة والده و الثورة ، 
جديد لكنو مل يلبث أف قرر أف حرؽلالء ال تصلح لنشر الدعوة لعدـ استتباب األمن فيها فعـز على العودة إىل الُعيينة 

 الثانية . ادلرحلةإىل وفيها انتقلت دعوتو 

ادلرحلة الثانية : 

 ادلرحلة العملية ُب تطبيق مبادئ الدعوة وتتمثل ُب أربعة أمور :

 . ىدـ القباب ادلقامة على القبور مثل قرب زيد بن اخلطاب ُب اجلُبيلة 

 لعامة مثل شجرة الذيب ُب الُعيينة .ا قطع األشجار اليت يتربؾ هبا 

  بالزىن ، وكاف عثماف بن معمر أوؿ من قاـ برمجها . وأقرترجم الزانية اليت جاءت إىل الشيخ 

  قطع يد السارؽ. 

ادلرحلة الثالثة : 

 اجلهاد ُب سبيل اهلل ، حلمل الناس على احلق وهتيئة اجلو الصاحل لنشر الدعوة ، والعودة بادلسلمُت إىل منهج اهلل .

 أىداف دعوة الشيخ 
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 دعوة الشيخ زلمد بن عبد الوىاب إىل :هتدؼ 

 . تصحيح العقيدة اإلسالمية ، وتطهَتىا شلا علق هبا من أدراف الشرؾ والبدع واخلرافات 

  كاف عليو زمن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم . إىل ما باإلسالـهتدؼ إىل العودة 

 مصادر الدعوة 

ومظهر اىتماـ صاحب الدعوة الشيخ زلمد بن عبد الوىاب ،  مياإلسالف الكرًن ىو ادلصدر األوؿ للتشريع رآالق -
،  أرائوبو انو حفظو وىو مل يبلغ العاشرة ، وتقديره الكبَت لكتاب اهلل عن مطريق سرده آليات من القرآف الكرًن تؤيد 

 وُب كتاب الشيخ " أصوؿ اإلؽلاف " يعقد فيو فصاًل بعنواف الوصية بكتاب اهلل ..

فكما اىتم الشيخ منذ صغره بدراسة القرآف وحفظو ، فقد اىتم  اإلسالميىي ادلصدر الثاين للتشريع السنة النبوية و -
بدراسة احلديث النبوي ، وُب كتابو " أصوؿ اإلؽلاف " بعنواف ربريضو صلى اهلل عليو وسلم على لزـو السنة ،  أيضا

 ة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ..َت وس ويظهر اىتماـ الشيخ بالسنة ُب دعوتو قيامو باختصار صحيح البخاري

ادلشهود ذلم  اإلسالميةوردت عن سلف األمة  باآلثار الصحيحة اليت وأتباعوالسلف الصاحل ، يهتم الشيخ  أثار -
بالصالح والعلم وأعلهم مطبقة التابعُت وتابعيهم وخاصة األئمة األربعة ، كما تأثر الشيخ بثالثة من علماء السلف 

 .الصاحل تأثراً كبَتاً وىم : أمحد بن حنبل ، أمحد بن تيمية ، زلمد بن القيم 

 : مؤلفاتو

 بتأليف عدد من الكتب والرسائل، منها: أما عن مؤلفاتو فهي كثَتة جداً نذكر بعضاً منها، فقد قاـ (ٔ)

 كتاب التوحيد: وىو من أشهر مؤلفاتو ذكر فيو معتقده حوؿ حقيقة التوحيد والشرؾ ومفاسده.  (ٕ)

كتاب كشف الشبهات: ونستطيع أف نسميو تكملة لكتاب التوحيد، واحلقيقة أف مجيع كتبو تتعلق  (ٖ)
 دبحور واحد وىو التوحيد. 

 كتاب ثالثة األصوؿ. (ٗ)

 صوؿ الثالثة: وىي معرفة الرب، ومعرفة دين اإلسالـ، ومعرفة الرسوؿ. كتاب األ (٘)
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 كتاب سلتصر اإلنصاؼ و الشرح الكبَت.. (ٙ)

 كتاب سلتصر زاد ادلعاد.. (ٚ)

 كتاب القواعد األربع: حيث ذكر ُب ىذه الرسالة اعتقاده ُب بعض مسائل التوحيد.  (ٛ)

كتاب أصوؿ اإلؽلاف : وبُت أبواب سلتلفة من اإلؽلاف باألحاديث النبوية. ويظهر أف بعض أوالد الشيخ  (ٜ)
 قد أضاؼ إليو. 

 كتاب فضل اإلسالـ: وقد وضح فيو معتقده حوؿ مفاسد البدع والشرؾ، وشروط اإلسالـ.  (ٓٔ)

هلل عليو وسلم كتاب مسائل اجلاىلية: وذكر فيو مئة وإحدى وثالثُت مسألة خالف الرسوؿ صلى ا (ٔٔ)
 فيها معتقدات أىل اجلاىلية. 

 كتاب السَتة: وىو ملخص من كتاب السَتة البن ىشاـ.  (ٕٔ)

 كتاب اذلدي النبوي: وىو ملخص لكتاب زاد ادلعاد البن القيم.  (ٖٔ)

كتاب شروط الصالة وأركاهنا: وقد شرحت ىذه الرسالة شروط الصالة وىي: اإلسالـ، والعقل،  (ٗٔ)
النجاسة، وسًت العورة ودخوؿ الوقت واستقباؿ القبلة، والنية، وذكرت أركاف التميز، رفع احلدث وإزالة 

 الصالة وواجباهتا.

كتاب الكبائر: ذكر فيو مجيع أقساـ الكبائر، واحدة واحدة، مفصلة ُب أبواب، وقد دعمت  (٘ٔ)
 األبواب كلها بنصوص الكتاب والسنة.

تتعلق جبميع نواحي التعليمات  كتاب نصيحة ادلسلمُت: وىذا كتاب مستقل قد مجع فيو أحاديث (ٙٔ)
 اإلسالمية.

 كتاب تفسَت الفاربة: وىو تفسَت موجز جداً لسورة الفاربة. (ٚٔ)

 كتاب تفسَت الشهادة: وىو تفسَت لكلمة "ال إلو إال اهلل"، مع ذكر أعلية التوحيد. (ٛٔ)

 كتاب تفسَت لبعض سور القرآف: وىي رلموعة لبعض تعليقاتو على آيات وسور سلتلفة من القرآف. (ٜٔ)
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كتاب ستة مواضع من السَتة: وىي رسالة سلتصرة توضح ستة أحداث من السَتة النبوية، وادلواضع  (ٕٓ)
الستة ىي:ابتداء نزوؿ الوحي، تعليم التوحيد والرد على الكفار، قصة تلك الغرانيق العلى، ختاـ أيب 

ولو عدة رسائل  مطالب، منافع اذلجرة وعظاهتا، قصة االرتداد بعد وفاة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.
 صغَتة أخرى يوجد بعضها ُب كتاب روضة األفكار اجمللد األوؿ الفصل الثالث والرابع.

  -الشبو الموجهو من أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب :

 أىم ادلزاعم واالهتامات اليت أثارىا اخلصـو ضد الدعوة وإمامها 

 ادلبحث األوؿ سبهيد ويشمل:

 الدعوة وخصومها.* حقيقة الصراع بُت 

 * عدـ التكافؤ ادلادي بُت الدعوة وخصومها.

 * حقيقة ادلفًتيات واالهتامات ضد الدعوة.

 حقيقة المفتريات والتهم ضد الدعوة:

إف إحساس خصـو الدعوة بقوهتا وسرعة تأثَتىا، وعمق أثرىا، واستجابة الناس ذلا، وما سبلكو من الدليل والربىاف -
اومتها والصد عنها بكل الوسائل. وكاف أقوى سالح رموىا بو: استعداء اآلخرين عليها من جعلهم يبادروف إىل مق

 القريبُت والبعيدين، واستباحة الكذب والبهتاف والتلبيس ُب نشر الدعاية ضدىا.

ص كما أف ادلفًتيات اليت أثَتت حوؿ الدعوة وإمامها وعلمائها ودعاهتا ودولتها وأتباعها ال تصمد أماـ التمحي-
 وادلوضوعية والبحث العلمي ادلتجرد.

فهي تراكمات من الشائعات واألكاذيب وادلفًتيات والبهتاف الذي ال يصرب عليو ادلوافق، وال يقره ادلنصف، وال -
 يثبت أماـ الدليل وينفيو الواقع فهو إما من الكذب واالفًتاء، والشتم واللمز.

-.  أو من اللواـز اليت ال تلـز

 ذي ألبس بالبامطل.أو من احلق ال-
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 أو من زالت بعض ادلنتسبُت للدعوة أو ادلنسوبُت ذلا بغَت حق.-

 .--أو من احلكم على الضمائر والقلوب شلا ال يعلمو إال عالَـّ الغيوب  --

 أبرز المفتريات والتهم التي رميت بها الدعوة إجمااًل:

 .وصفهم بالوىابية .ٔ

 .رميهم بالتجسيم .ٕ

 من حق النيب صلى اهلل عليو وسلم ..هبتاهنم بالتنقص ٖ

 .اهتامهم بالتشدد .ٗ

 .اهتامهم بالتكفَت والقتاؿ .٘

 .دعوى معارضة علماء ادلسلمُت ذلم .ٙ

 .دعوى سلالفة أكثرية ادلسلمُت وأهنم )مذىب خامس (.ٚ

 .دعوى ربرًن التوسل والشفاعة والتربؾ مطلقا .ٛ

 :(4)وأتباعها إجماالً  * أبرز المفتريات والتهم التي رميت بها الدعوة

 وصفهم بالوىابية: -

إف وصف خصـو الدعوة ذلا وإلمامها وأتباعها باألوصاؼ ادلشينة واأللقاب الشنيعة، وإلصاؽ التهم وادلفًتيات، واذلمز 
واللمز والّسخرية منهم ومن أقواذلم وأعماذلم. كل ذلك من الظلم والبامطل وىو راجع إىل اختالؿ ادلوازين، وخلل 

اىج لدى ادلخالفُت والناقدين، فأكثر ما ذموىم بو، أو أمطلقوه عليهم من األوصاؼ إف مل يكن من الكذب ادلن
 والبهتاف وىو الغالب فهو من التلبيس والتضليل أو ادلبالغات، أو اجلهل باحلق وأدلتو.

 تسميتها بالوىابية وبيان الحق في ذلك:

                                                           

(
1

 الثاني من هذا البحث.( نوقشت بعض هذه المفتريات والمزاعم وغيرها في الفصل 
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، وكانوا يطلقونو على سبيل التنفَت واللمز إمطالؽ )الوىابية( على ىذه الدعوة اإلصالحية ان طلق أواًل من اخلصـو
 والتعيَت، ويزعموف أنو مذىب مبتدع ُب اإلسالـ أو مذىب خامس.

ومل يكن استعماؿ )الوىابية( مرضياً وال شائعاً عند أصحاب ىذه احلركة وأتباعهم، وال عند سائر السلفيُت أىل السنة 
 من غَتىم واحملايدين يتفادى إمطالؽ ىذه التسمية عليهم، ألهنم يعلموف أف واجلماعة، وكاف كثَت من ادلنصفُت

وصفهم بالوىابية كاف ُب ابتدائو وصفاً عدوانياً إظلا يقصد بو التشويو والتنفَت وحجب احلقيقة عن اآلخرين، واحليلولة 
الطرؽ، بل وتضليل العلماء وادلفكرين بُت ىذه الدعوة ادلباركة وبُت بقية ادلسلمُت من العواـ واجلهلة وأتباع الفرؽ و 

 الذين مل يعرفوا حقيقة ىذه الدعوة وواقعها.

ولقد صار لقب )الوىابية( وتسمية احلركة اإلصالحية السلفية احلديثة بو ىو السائد لدى اآلخرين من اخلصـو وبعض 
 األتباع وادلؤيدين احملايدين )تنزاًل(.

اب وادلفكرين وادلؤرخُت والساسة، وادلؤسسات العلمية، ووسائل اإلعالـ إىل وىو الوصف الرائج عند الكثَتين من الكتَّ 
يومنا ىذا، بل تعدى األمر إىل التوسع ُب إمطالؽ الوىابية على أشخاص وحركات منحرفة عن ادلنهج السليم، وزبالف 

ب واألسامطَت اليت نسجت ما عليو السلف الصاحل وما قامت عليو ىذه الدعوة ادلباركة، وىذا بسبب تراكمات األكاذي
 حوؿ الدعوة وأىلها بالبامطل والبهتاف.

أما أتباع ىذه احلركة فهم ال يروف صواب ىذه التسمية )الوىابية( وال ما انطوت عليو من مغالطات وأوىاـ، 
ا سبثل العتبارات مقنعة كثَتة؛ شرعية وعلمية ومنهجية وموضوعية وواقعية، تتلخص فيما أشرت إليو ُب التعريف من أهن

ومنهج السلف الصاحل من الصحابة والتابعُت ومن سلك سبيل اذلدى،  سباماً اإلسالـ احلق الذي جاء بو النيب 
 وإذف فحصره ربت مسمى غَت اإلسالـ والسنة خطأ فادح وبدعة زلدثة ومردودة.

بالرجوع إىل اإلسالـ الصاُب، إىل أهنا إظلا تنادي  -حتماً -فالدارس ذلذه الدعوة ادلباركة بإنصاؼ وموضوعية سيتوصل 
بالتزاـ  -بعد حدوث االفًتاؽ ُب األمة اإلسالمية-وأهنا امتداد للدين احلق )عقيدة وشريعة ومنهاج حياة( وادلتمثل 

 وصحابتو الكراـ والتابعُت ومن سلك سبيلهم وىم السلف الصاحل أىل السنة واجلماعة. هنج النيب زلمد 

وما عليو سلف األمة... فال معٌت  ف الدعوة ىي اإلسالـ والسنة اليت جاء هبا النيب وإذا كاف األمر كذلك؛ أعٍت أ
إلفرادىا باسم أو وصف )كالوىابية( أو غَته، لكن قد ترد على ألسنة علماء الدعوة ومؤيديها أو غَتىم بعض 

شيخ: الدعوة، الدعوة األوصاؼ الشرعية الصحيحة ذلا أو ألتباعها واليت ال تتناَب مع رسالتها مثل: دعوة ال
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اإلصالحية، دعوة التوحيد، السلفية، وقد يوصف أىلها بالسلفيُت وادلوحدين، وأىل التوحيد، وأىل السنة، واحلنابلة، 
 والنجديُت. وضلو ذلك من األوصاؼ الشرعية احلسنة، أو ادلقبولة.

اد لحركة ظهرت قديما في كما أنهم عند إطالقهم لهذه التسمية إنما يقصدون أن دعوة الشيخ ىي امتد -
 شمال أفريقية والمغرب يطلق عليها )الوىابية( و )الوىبية( على بعض فرق الخوارج القديمة  .

فالوىابية: نسبة إلى عبد الوىاب الرستمي أحد زعماء الخوارج قديماً )الدولة الرستمية( والوىبية: نسبة إلى 
ورية األوائل. وكالىما كانت قبل ظهور دعوة اإلمام محمد عبد اهلل بن وىب الواسبي أحد زعماء الخوارج الحر 
 بن عبد الوىاب، وقد وقع اللبس لدى كثيرين بهذا.

 . رميهم بالتجسيم:2

ووصفوىم بأهنم )رلسمة( ألهنم يثبتوف الصفات هلل تعاىل كما جاءت ُب نصوص القرآف والسنة وكما أثبتها السلف 
روه بصورة البامطل ذلؤالء اخلصـو على منهج اجلهمية ُب التعطيل والتأويل، الصاحل، وىذا ىو احلق لكن ادلخالفُت صو 

 الذين يسموف اإلثبات ذبسيماً.

 وبغض األولياء: . بهتانهم بتنقص النبي 3

، وحُت أزالوا بدع القبور، وبغضو، أو بغض األولياء حُت أنكروا بدع ادلوالد وإمطراء النيب  وهبتوىم بتنقص النيب 
وامتثاؿ  وهنوا عن دعاء غَت اهلل تعاىل واحللف بغَت اهلل وضلو ذلك، شلا ىو ُب حقيقة األمر تعظيم لقدر النيب 

 لسنتو، وتكرًن لألولياء والصاحلُت.

 . اتهامهم بالتشدد:4

الدين، ألف أىل األىواء ال يريدوف أف  ورموىم بالتزمت والتشدد حُت أمروا بادلعروؼ وهنوا عن ادلنكر وأقاموا شعائر
 تنكر عليهم منكراهتم وبدعهم أو ُيَصدُّوف عن شهواهتم.

 . اتهامهم بالتكفير واستحالل القتال:5

ودلا ظلموىم وقاتلوىم؛ ىبوا للدفاع عن أنفسهم ودينهم ودولتهم وحقوقهم، إىل أف صار ذلم كياف وقامت ذلم دولة 
والبدع، وتنصر ادلسلمُت وتقيم العدؿ، وربكم بالشرع، بعد ذلك، اهتمهم خصومهم  تنشر السنة، وربارب الشركيات
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بالقتاؿ والتكفَت والتشدد وضلو ذلك من األوصاؼ اليت ىي إىل ادلدح والتزكية أقرب منها إىل الذـ والتجريح؛ ألهنم 
كياف ػلموف بو حقوقهم ودينهم حُت قاتلوا ابتداء قاتلوا دفاعاً عن أنفسهم وعن دعوة احلق حىت صارت ذلم دولة و 

 ومصاحلهم.

وحُت سبسكوا بالدين وأخذوا بالسنة فهذا أمر شلدوح وإف مساه خصومهم واجلاىلوف تشدداً. فالعربة بادلضامُت 
 واحلقائق ال باأللفاظ اليت يتالعب هبا الشيامطُت.

 .دعوى معارضة علماء المسلمين وعقالئهم لها:6

خصومها واجلاىلُت حبقيقتها، أف بعض العلماء والصاحلُت، وبعض العقالء األقربُت قد وشلا يثار على الدعوة من قبل 
 عارضوىا، مع أف بعضهم كاف قد وافق اإلماـ ُب أوؿ دعوتو، ٍب عارضو أو زبلى عنو.

م عنها فأقوؿ: أوالً ليس شرمطاً ُب صحة الدعوة وسالمتها موافقة كل العلماء واألمراء والعقالء والصاحلُت. فقد تصرفه
الصوارؼ اليت تعًتي البشر، من األىواء واحلسد، واخلوؼ، والشهوات، والشبهات، والتلبيس، واالجتهاد اخلامطئ، 

 وغَتىا من الصوارؼ.

وثانياً: أف كثَتين من العلماء والصاحلُت والوجهاء واألمراء كانوا قد وافقوا الشيخ واإلماـ ُب أوؿ دعوتو، لكنها دلا 
صدع باحلق، ورفع الظلم واجلهل والبدع واحلـز والقوة، ودلا رأوا اجلد والتبعات اليت تًتتب على وصلت إىل مرحلة ال

إعالف احلق والتصدي للبامطل، تراجع بعضهم، وضعف آخروف، وتأثرت فئة ثالثة بالدعاية ادلضادة، واستجابت 
 لضغوط الواقع، وإرجاؼ أىل البامطل، وسكت آخروف إيثاراً للعافية.

وتلك سنة اهلل  -وىم قليل-د األفعاؿ قوية عنيفة فلم يستطع الثبات أماـ عواصفها إال أولوا العـز والصرب وظهرت ردو 
 ُب خلقو.

 .دعوى مخالفتها ألكثرية المسلمين وأنها مذىب جديد )أو خامس(:7

ا مذىب جديد أو وإف من أكثر ما يثار على الدعوة ومنهجها وإمامها دعوى أهنا زبالف األكثرية من ادلسلمُت وأهن
َوِإن ُتِطْع َأْكثَ َر َمن ِفي  خامس. وىذه دعوى ال اعتبار ذلا ُب ميزاف الشرع والعقل السليم والواقع كما قاؿ تعاىل:

 [.ٙٔٔسورة األنعاـ، آية: ]  َيْخُرُصونَ  ِإالَّ  ُىمْ  َوِإنْ  الظَّنَّ  ِإالَّ  يَ تَِّبُعونَ  ِإن ۖ  اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل اللَِّو 
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. كما أف اعتبار األغلبية (ٔ)أف ىذه األمة ستفًتؽ إىل ثالث وسبعُت فرقة كلها ىالكة إال واحدة وقد أخرب النيب 
ُب الدين خالؼ السنن اليت قامت عليها دعوة األنبياء وادلصلحُت، فالعربة بسلوؾ السبيل احلق، ادلتمثل بالقرآف 

 فحسب دوف اعتبار لعدد السالكُت أو اذلالكُت.والسنة وهنج السلف الصاحل، واحلق والعدؿ 

كما أف الناظر ُب واقع ادلسلمُت ُب العصور ادلتأخرة ال غلد لألكثرية مذىباً معيناً فقد تنازعتهم ادلذاىب والفرؽ والبدع 
ف أف احلق ما وافق السنة والسل» والطرؽ واالذباىات والشعارات واحلزبيات، ىذا مع ضرورة االحتفاظ بقاعدة: 

أف ادلسلمُت اجتمع أكثرىم على مذىب ؼلالف  -جدالً -وأعٍت بذلك أنا لو افًتضنا « الصاحل وإف كنت وحدؾ 
 السنة، فال عربة بذلك شرعاً.

وقد اعتمد إماـ الدعوة مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل رابع األئمة األربعة الذين ارتضتهم األمة، ومل يأت دبذىب 
 جديد كما زعموا.

 التبرك والتوسل والشفاعة مطلقًا:. دعوى منع 8

دلا هنى علماء الدعوة من التوسالت البدعية، والتربؾ البدعي، وكذلك الشركيات والبدع اليت يسميها أىل األىواء 
 شفاعة، رموىم بأهنم ػلرموف التوسل والتربؾ والشفاعة مطلقاً. وىذا كذب وهبتاف.

صاحل أىل السنة واجلماعة ومنهم أتباع ىذه الدعوة يثبتوف وقد بينت ُب مومطن آخر من ىذا البحث أف السلف ال
التربؾ ادلشروع، والتوسل ادلشروع، والشفاعة الثابتة دبقتضى النصوص، ويدينوف اهلل بذلك اعتقاداً وعماًل. لكنهم 

 ػلاربوف البدع والشركيات ُب ذلك كلو.

 لماذا ىذه المفتريات والتهم؟

، وغَتىم صلد أف الناس الذي ينقلوف ىذه الشائعات ويتداولوهنا عند التحقيق ُب دعاوى ادلناوئُت و  شائعات اخلصـو
ليس لديهم مستنداً علمياً على ما يشيعوف أو يفًتوف، بل غالباً إظلا ينقل بعضهم عن بعض، ويتداولوف ادلقوالت، 

ف تصبح من األسامطَت ويزيدوف عليها، فحُت تظهر فرية تطَت هبا الشيامطُت ُب اآلفاؽ حىت تتشعب وتزداد إىل أ
وادلالحم الكربى اليت قد تصل إىل كتب ومصنفات مصدرىا اخلياالت واألوىاـ والشائعات واللواـز اليت ال أصل ذلا. 

 واهلل حسبنا ونعم الوكيل. ومن أىم أسباب ذلك:

                                                           

(
1

 ( الحديث سبق تخريجه.
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 . الحسد والخوف على السلطان والمصالح:4

وأعٍت  -وىو الغالب-لدعوة سواء كانت خصومتهم مذىبية وشلا ذبدر اإلشارة إليو أف من أعظم ما استثار خصـو ا
أو كانت خصومتهم دنيوية بسبب احلسد، أو اخلوؼ على ادلصاحل، أو من كانت -هبم أىل األىواء والبدع واالفًتاؽ 

إظلا أزعجهم  -خصومتهم سياسية، كل ىؤالء وغَتىم شلن عارضوا الدعوة ووقفوا ضدىا، أو كرىوا ظهورىا وانتشارىا 
استثارىم أف يكوف للدعوة دولة وسلطاف وإمارة وكياف سياسي، ال سيما وأف أوؿ من احتضنها وىو اإلماـ زلمد بن و 

سعود وأحفاده كانت تتوفر فيهم صفات الزعامة والقيادة والسيادة، فكاف ابن سعود ؽلتاز عن كثَتين شلن حولػو 
أي، وسالمة ادلعتقد شلا أكسبو السمعة احلسنة والذكر بالدين واخللق والعدؿ واحلنكة واحللم والصرب، وسداد الر 

 الطيب، وكثَتوف من عقالء الناس وساستهم يعرفوف أف ىذه ىي مؤىالت التمكُت والظهور بعد توفيق اهلل.

وال شك أف ىذه ادلؤىالت القيادية أثارت غَتة الزعامات اجملاورة وغَت اجملاورة وحسدىم، وخوفهم على مراكزىم 
 فكانوا ُب مطليعة ادلناوئُت للدعوة وإمامها وأمَتىا ودولتها.ومصاحلهم، 

وُب مقدمة ىذا الصنف: ادلناوؤف األوائل الذين وقفوا ضد احلركة اإلصالحية وأثاروا العامل حوؿ إمامها الشيخ زلمد 
 بن عبدالوىاب.

نكرات وإقامة احلدود، شرعوا ُب فإهنم حُت رأوا احلـز واجلد من قبل الشيخ ُب نشر دعوة التوحيد وإزالة البدع وادل
استعداء الناس عليو ليس ُب صلد فحسب، بل قاـ بعضهم بادلكاتبات والرسائل للعلماء والزعماء ُب سائر العامل 

 اإلسالمي، ولسالمطُت الدولة العثمانية واألشراؼ.

 امها وأتباعها.وقاـ آخروف بالرحالت إىل موامطن البدع واستنهض علم أىلها، واستعداىم على الدعوة وإم

ولعل من أكرب أسباب الدعاية ادلضادة للدعوة اإلصالحية السلفية، إزالتها للبدع الظاىرة وادلنكرات ادلتفشية، فكلما 
وصلت إىل بلد أزالت القباب وادلشاىد على القبور وىدمت األضرحة اليت يتجاوز بناؤىا السنة وأزالت األحجار 

مت احلدود، وقضت على ادلنكرات الظاىرة، وعلى كل مظاىر الدجل والسحر واألشجار وادلزارات البدعية، وأقا
 والشعوذة وأكل أمواؿ الناس بالبامطل وسائر ادلظامل.
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وىذا شلا ال شك فيو أنو سيثَت حفيظة أىل البامطل وادلنكر والبدع، ويوقع ُب نفوسهم اذللع، وتنقطع بو منافعهم 
بالبدع وادلنكرات والدجل من زعماء وشيوخ وسدنة ومزورين وعاملُت وغَتىم  ومصاحلهم، ومنافع كثَت من ادلرتزقُت 

 كثَت من اخلاصة والعامة.

، ألهنا تقضي على مظاىر االرتزاؽ بالشركيات والبدع  وىذا من أكرب عوامل اإلثارة ضد الدعوة وضد السنة إىل اليـو
 العيب الدجالُت وادلتاجرين بالدين.وادلنكرات وسائر أسباب الكسب احلراـ، واجلاه ادلشبوه، وتكشف أ

 . اختالف المناىج والمشارب:2

وشلا ػلسن التنبيو لػو )وىو مهم جداً( ُب إعطاء التصور العلمي احلقيقي ُب مسألة النزاع بُت الدعوة وخصومها وما 
 يثَتونو حوذلا من شبهات ومزاعم وانتقادات.

تالؼ العقدي وادلنهجي بُت السنة وأىلها وبُت البدعة وأىلها، أال وىو اختالؼ ادلناىج وادلشارب، ادلتمثل باالخ
فاإلماـ زلمد بن عبدالوىاب وأتباعو وكل من هنج هنج السنة واجلماعة ومطريق السلف الصاحل يقرروف السنة 

 وينصروهنا، وغلانبوف البدع وػلاربوهنا.

( وأدلتهم من القرآف والسنة )وىي جليّ  ة( غَت معتمدة وغَت مقبولة أصاًل عند أىل البدع فاحلق الذي يقولونو )وىو بُتن
ألهنم تقـو مناىجهم ومصادرىم وأدلتهم واستدالالهتم على غَت منهج احلق، بل تقـو مصادرىم على التلفيق، 

ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ ) تشابو كما قاؿ اهلل سبحانو عنهم:ومناىجهم على التحريف، واستدالالهتم على التلبيس واتباع ادل
ُـّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاهِبَاٌت   َتَشابَوَ  َما فَػَيتَِّبُعوفَ  َزْيغٌ  قُػُلوهِبِمْ  ُب  الَِّذينَ  فََأمَّا ۖ  َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت زُلَْكَماٌت ُىنَّ ُأ

َنةِ  ابِْتَغاءَ  ِمْنوُ   ۖ   َربػنَنا ِعْندِ  ِمنْ  ُكل   بِوِ  آَمنَّا يَػُقوُلوفَ  اْلِعْلمِ  ُب  َوالرَّاِسُخوفَ  ۖ  اللَُّو  ِإالَّ  تَْأِويَلوُ  يَػْعَلمُ  َوَما ۖ   تَْأِويِلوِ  َوابِْتَغاءَ  اْلِفتػْ
 . .[ٚ]سورة آؿ عمػراف، آيػػة:  ﴾ اأْلَْلَبابِ  أُوُلو ِإالَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما

أف يكوف النهج الذي وعليو: فال نتوقع أف يكوف احلق الذي يقوؿ بو أىل السنة عند أىل البدع مقبواًل. وال نتوقع 
عليو أىل السنة عند أىل البدع مرضياً. إال من وفقو اهلل للتجرد للحق، )فليس كل أىل البدع يتعمدوف البامطل لكنهم 

 قد غلهلوف احلق(.

 أو من كاف عليو األمر ملتبساً وىو يريد احلق أصاًل، فقد يرجع للحق إذا انكشف لػو األمر.

 ة السوء فتكشف لػو احلقيقة بعد البياف.أو من كاف ضحية التضليل ودعاي
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 أو من كاف زلايداً ؽليل إىل العدؿ واإلنصاؼ فينظر ُب دعاوى الطرفُت. حىت يتبُت لػو وجو احلق.

 إذاً فليس من شرط ربقيق احلق تسليم اخلصم وإقراره بو. ولكن: معذرة إىل ربكم ولعلهم يرجعوف.

 . كشف العوار:3

لحق ينكشف الباطل، وبطلوع الشمس تنجلي ظلمات الليل، وبشيوع العلم يرتفع مما ال شك فيو أنو بظهور ا
 الجهل، وبإحياء السنن تموت البدع.

وىذا ما حصل فعاًل عندما قامت ىذه الدعوة اإلصالحية ادلباركة، فقد كشفت عوار أىل البدع واألىواء واالفًتاؽ، 
السنة( واعتمدت منهج السلف الصاحل، ونشرت العلم وأظهرت جهلهم وزيفهم، حُت قامت على الدليل )القرآف و 

والسنة، وحاربت الشركيات والبدع واخلرافة واجلهل، ولذلك تداعوا عليها من كل مكاف وأجلبوا عليها خبيلهم ورجلهم 
»  لو ظاىرة باحلق منصورة ربقيقاً لوعد اهلل تعاىل وخرب رسو  -حبوؿ اهلل وقوتو-وال يزالوف. لكنها ال تزاؿ ولن تزاؿ 

 .(ٔ)«ال تزاؿ مطائفة ُب أميت ظاىرين على احلق ال يضرىم من خذذلم حىت يأٌب أمر اهلل وىم كذلك 

                                                           

(
1

 ( تقدم تخريجه.
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 دعوة إلى اإلنصاف والموضوعية: 

وإنا لندعو أولئك الذين يروجوف ىذه االهتامات والدعاوى، والذين ينصروهنا إىل الًتوي واإلنصاؼ وادلوضوعية، ومن 
وادلوضوعية، والقواعد اجللية اليت ندعو إليها كل من يريد أف ػلاكم ىذه الدعوة وأىلها أو القواعد واألسس العلمية 

 يقومها ويسددىا، أو ينظر ُب حقيقة مقاالت خصومها فيها ودعاواىم حوذلا إىل:

. رد ما اختلف فيو خصـو الدعوة من ادلسلمُت معها ومع أىلها إىل القاعدة اجملمع عليها عند ادلسلمُت وىي قولػو ٔ
ِإىَل اللَِّو  فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ  ُب  تَػَناَزْعُتمْ  فَِإفْ  ۖ  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أمَِطيُعوا اللََّو َوأمَِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم تعاىل: 

ِلكَ  ۖ  َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر  رٌ  ذَه [ أي إىل كتاب اهلل ٜ٘]سورة النساء، آية:  تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخيػْ
ة وعلماؤىا، ، وبادلنهج العلمي ادلعترب عند رلتهدي األمة، وىذا ىو ادلنهج الذي سلكو إماـ الدعو وسنة رسولو 

فكانوا يعتمدوف الدليل من القرآف والسنة وآثار سلف األمة وأقواؿ علمائها كما سأبينو ُب مناقشة دعاوى اخلصـو 
 تفصياًل.

. أف يكوف احلكم عليها من خالؿ منهجها ادلعلن، قوالً وعمالً واعتقاداً. من خالؿ منهج أئمتها وعلمائها ٕ
 امالهتم اليت عليها مجلتهم.ومؤلفاهتم ورسائلهم، وأقواذلم ومع

. أف ال ػلكم عليها من أقواؿ خصومها دوف تثبت؛ ألف الدعوة، ذلا كياف وواقع ماثل للعياف ُب علمائها وأتباعها ٖ
ودولتها ورلتمعها، وآثارىا العلمية والعملية، شلا يستدعى وجوب التثبت شلا ينسبو إليها اآلخروف من أقواؿ وأفعاؿ 

 عند التحقيق ال يثبت، وما ثبت لػو وجو من احلق والُعذر. ومواقف، فإف أكثره

.غلب أف تكوف النظرة ُب احلكم على الدعوة شاملة من مجيع الزوايا واجلوانب ُب االعتقاد والقوؿ والعمل والتعامل. ٗ
وؿ وادلنهج، ال من زاوية واحدة، وال من تصرفات وأعماؿ ومواقف شاذة أو فردية، أو زالت عارضة، فإف العربة باألص

 ال بادلفردات واجلزئيات.

 . أف ال ػلكم عليها بلواـز األقواؿ واألفعاؿ إال حُت تلتزمها، أو يثبت أف ذلك من منهجها بدليل قامطع.٘

. غلب النظر ُب دفاعها عن احلق الذي تعلنو، فقد دافعت الدعوة عن مبادئها؛ إمامها ودولتها وعلماؤىا وأتباعها ٙ
 وف من العلماء وغَتىم، كلهم تصدوا للدفاع بالدليل واحلجة والربىاف.ومؤيدوىا، وادلنصف
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معتربة وىي كثَتة ومتنوعة من ادلسلمُت  -من ادلسلمُت أو غَتىم-. كما أف شهادات اآلخرين ذلا بشىت أصنافهم ٚ
 وغَت ادلسلمُت، ومن سلتلف الطوائف والشعوب، من علماء ومفكرين وأدباء وسياسيُت وضلوىم.

يكوف معترباً ويعتد بو شرعاً وعقاًل.  -أو غَتىم-إنو ليس كل خالؼ بُت ادلتنازعُت كأىل الدعوة وخصومهم . ٍب ٛ
(، وبالرباىُت العقلية ادلتفق عليها  إظلا العربة بادلوازين والقواعد الشرعية ادلستمدة من األدلة الشرعية، )الوحي ادلعصـو

 عند العقالء.

لمُت إال بالرجوع إىل الكتاب وصحيح السنة على هنج السلف الصاحل ُب التلقي وىذا ال ؽلكن أف يكوف عند ادلس
 واالستدالؿ، وُب العلم والعمل.

. غلب على الناقد والناظر ُب حقيقة ىذه الدعوة أف يضع بعُت االعتبار أهنا واجهت ُب األمة أمراضاً مزمنة، ٜ
ة قوية، وعلم عالية، ومنهج شامل، وتغَت جذري )ىو ومعضالت كربى، وأدواء مستعصية ربتاج ُب إصالحها إىل دعو 

 ذبديد السنة وإحياء ما أعلل منها، وحرب البدع ومظاىرىا(.

إف الدعوة واجهت قوى بدعية كربى استشرت ُب جسم األمة كالتصوؼ، والرفض، والتجهم، وادلقابرية، والفرؽ 
اؼ ادلوضوعة، واألمطماع والشهوات والشبهات، واإلعراض ادلفًتفة، والفلسفات، والشعوبية، والقبلية، والتقاليد واألعر 

 عن الدين، فمن ىنا كانت ردود األفعاؿ والتحديات وادلفًتيات كبَتة كذلك.

. كما ينبغي للباحث ادلنصف أف يضع ُب اعتباره كذلك، أف الدعوة تعرضت دلظامل كربى. أوذلا الكذب والبهتاف، ٓٔ
ادلرجف، ٍب احملاصرة الدينية واالقتصادية والسياسية من قبل اخلصـو اجملاورين والبعيدين. واالستعداء الظامل، واإلعالـ 

إىل أف وصل احلاؿ إىل منع اتباعها من احلج ومنعهم بالقوة من إبالغ الدعوة وإظهار شعائر الدين والتوحيد وقتل 
 م وبالدىم األوىل )صلد(.دعاهتم وحبسهم ومطردىم، بل وصل األمر إىل ذبييش اجليوش لقتاذلم ُب دارى

. أف أكثر ما رميت بو الدعوة من خصومها واجلاىلُت حبقيقها من ادلفًتيات، ىي عند التحقيق العلمي ادلتجرد ٔٔ
 بريئة منو.

وحُت صلد أهنا بريئة منو؛ بادلقابل صلد أف ىؤالء اخلصـو الذين هبتوىا ىم الواقعوف  دبا افًتوه على الدعوة، فهم كما 
 ادلثل )رمتٍت بدائها وانسلت(.يقاؿ ُب 
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وإىانة األولياء، والنصب والرفض، والتجسيم، والعدواف والظلم،  فالتكفَت والتشدد والقتاؿ، وتنقص حق الرسوؿ 
 -والكذب والبهتاف، واالستعداء والتضليل، وكل ذلك حاصل من أىل البدع واألىواء واالفًتاؽ من خصـو الدعوة 

 افهم وأزماهنم.ضدىا دبختلف مطوائفهم وأصن

. أف ُب منهج إماـ الدعوة وسَتتو العلمية والعملية، وما كتبو وعملو ىو وأتباعو من العلماء واحلكاـ وادلؤيدين، ٕٔ
ما يبطل دعاوى اخلصـو ويفنند شبهاهتم، ويكشف حقيقة  -وادلنصفُت، ُب الدعوة وأصوذلا وآثارىا، وُب الدين 

 مفًتياهتم، وزيف دعاواىم.

د ىذه احلقيقة أف ادلتأمل دلفًتيات اخلصـو غلد أهنا مع توافر كتب الدعوة ورسائلها ال تستند إىل دليل، وال وشلا يؤك
: قيل وقالوا، ويقاؿ.  نقل موثق، وال إسناد صحيح. وغاية ما عند اخلصـو

، وعلماء الدعوة قد ردىا اإلماـ نفسو -وبادلقابل صلد كل دعوى وافًتاء وهبتاف قيلت عن الدعوة وإمامها وأىلها 
 وأنصارىا، وادلنصفوف من غَتىم.

وكتبهم ورسائلهم وحواراهتم ومواقفهم كلها مسطورة منشورة، وكذلك مؤلفات ادلنصفُت واحملايدين ومقاالهتم كثَتة 
فال يسلم من عوارض اخلطأ واالضلراؼ ُب  -وىو قليل-موفورة، وما قد يوجد من نقوؿ اخلصـو عن علماء الدعوة 

ؿ: من البًت، والتلبيس، واخللل ُب النقل أو ُب احلكم، أو النزاع فيما ال يوافق عليو ادلنازع، أو اهتاـ النيات، االستدال
. وضلو ذلك شلا تنطوي عليو مناىج ادلخالفُت من أىل األىواء والبدع من اخللل واالضلراؼ.  أو اإللزاـ دبا ال يلـز

 وقفة تأمل ومراجعة:

نو من الطبيعي أف ربدث من بعض ادلنتسبُت للدعوة بعض األخطاء والتجاوزات ومع ذلك فيجب أف نعًتؼ أ
)والكماؿ هلل  وليس معصـو إال النيب  -اليت ال تسلم منها أعماؿ البشر -كما ذكرت أكثر من مرة-والزالت 

نفسو، وتسَت وحده سبحانو( لكن ىذه األخطاء ليست ىي ادلنهج الذي تسَت عليو الدعوة ألهنا تنطلق ُب اإلسالـ 
 على السنة، واإلسالـ والسنة علا دين اهلل الذي ال يأتيو البامطل من بُت يديو وال من خلفو.

ومعلـو أف كل أمة، وكل مبدأ، وكل نظاـ إظلا يكوف احلكم لػو أو عليو من خالؿ أصولو وقواعده ومناىجو ونظمو 
 ؿ أو أفعاؿ أو أحكاـ زبرج عن األصل.ومجلة الواقع الذي يعيشو أتباعو، ال دبا يند عن ذلك من أقوا
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 الجوانب الدعوية في حياة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوىاب

 -من أىم اجلوانب الدعوية ُب حياة اجملدد :

  -االتصال بوالة األمر ودعوتهم : -4

مل غلعل بينو وبُت األمراء حاجزا ؽلنعو من الوصوؿ إليهم وتبليغهم دين اهلل ، وقد  منذ بدأ الشيخ دعوتو ُب العيينة
حصل الشيخ مراده عندما استجاب لو أمَت العيينة عثماف بن معمر ، ودلا تغَت عليو انتقل الشيخ بدعوتو إىل أمَت 

 الدرعية زلمد بن سعود الذي وفقو اهلل لقبوؿ ىذه الدعوة ومحاية قائدىا .

 -ع المسئوليات :توزي -2

مل يستأثر الشيخ ُب إدارة الدعوة جبميع األدوار دلعرفتو بأف الدعوة جهد مجاعي غلب أف تتضافر فيو اجلهود وغلتمع 
على القياـ بو ذوو التخصصات ادلختلفة ، ولذا كاف الشيخ يرسل بعض مطالبو إىل أىل ادلنامطق لتعليمهم أو دلناظرة 

ن الطلبة ليقوموا بدعوة بعض ادلخالفُت ومذاكرتو وتوضيح التوحيد لو وكاف يعُت ادلخالفُت ، كما أرسل رلموعة م
 األمراء ، ويدعو الوفود لاللتقاء هبم وتذكَتىم بواجبهم .

 -تنظيم األوقات : -3

كانت دعوة الشيخ وحياتو تسَت بانضباط لتحقيق أقصى الثمرات بأقل جهد ووقت شلكن ، ولذا كاف الشيخ ينظم 
 قاء الدروس والتأليف ومراسلة السائلُت وكتابة الفتاوى ، وُب الليل كاف ىناؾ وقت  للعبادة والتهجد . أوقاتو بُت إل

 -التدرج في الدعوة واإلنكار : -4

ال ؼلفى أف قبوؿ الناس ألي دعوة ال ؽلكن أف يتم دفعة واحدة ، بل يؤخذ جرعات حىت يستسيغ الناس ذلك ويقبلوه 
ال يشذ عنو إال نزر يسَت من البشر ، ولذا كاف الشيخ يكتفي باإلنكار على الناس ، وىذا شلا مطبعت عليو النفوس 

دلا وجد قبوال من أمَت العيينة  –رمحو اهلل  –عندما يراىم ، حوؿ قبة زيد بن اخلطاب بقولو : اهلل خَت من زيد ، ولكنو 
إلذف من عثماف بن معمر هبدمها ، شجعو ذلك على أف ينكر على أىل القبور شركهم وبدعهم باليد ، بعد أف أخذ ا

 بل انو أصر على أف يصحبو األمَت عثماف بنفسو ذلدمها .

 -التخطيط للدعوة : -5
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ؼلطط لدعوتو ونشر دين اهلل ُب –صلى اهلل عليو وسلم  –وقد كاف النيب  -التخطيط ألي أمر جوىر النجاح لو
األرض وعلى منهجو سار ادلصلحوف ُب األرض ، لقد كاف الشيخ اجملدد ؼلطط للدعوة بطريقة فذة ، ويظهر ذلك ُب 

ميادين كثَتة ،منها : انو دلا أراد قطع شجرة الذيب خرج إليها بنفسو سرا يريد قطعها ، إذ أف قطعها عالنية لو آثار 
الداعية ال ربمد عقباىا ، ومنها: مراعاة أحواؿ ادلدعوين ، فللعامة كتب ورسائل وللعلماء ومطلبة سلبية على الدعوة و 

 العلم كتب أخرى مناسبة ذلم .

  -مشاركتو الفاعلة في أمور الدولة : -6

مل يكن الشيخ أستاذا ُب جامعة أو زلاضرا ُب مسجد أو داعية بُت اجلمهور فقط ، بل كاف _ رمحو اهلل _ ؽلارس 
يعُت األمراء أحيانا ،  -رمحو اهلل-صالح االجتماعي ، والتوجيو السياسي، واإلدارة بكل صورىا وإبعادىا ، لقد كافاإل

 وردبا ذىب بنفسو حلل بعض ادلشاكل ُب ادلنامطق اجملاورة ، ويتوىل قسمة األمواؿ وؼلتار القضاة ويرسل الدعاة

 -توظيف التأليف لخدمة الدعوة :  -7

الشيخ كلها ُب خدمة دعوتو ومل تكن دبنأى عنها ، وما كاف الشيخ يكتب ويؤلف ترفا فكريا أو تكاد تكوف مؤلفات 
ليثري ادلكتبة اإلسالمية أو ليزيد من أعداد ادلؤلفات ، لكنو كاف يؤلف ليعد ويصلح ، وتكوف مؤلفاتو رافدا عظيما من 

َت الشمس ، وشرقت هبا الركباف وغربت ، روافد انتشار الدعوة ، ولذا كتب لتلك ادلؤلفات البقاء ، وسارت مس
وكثرت شروحها ،وعظم انتفاع اخللق هبا ، ومل تقتصر مؤلفاتو على التأصيل جلوانب علمية حبتة ال يفهمها إال مطالب 

 العلم وشراة ادلعرفة بل كتب حىت لعامة الناس وخطباء ادلساجد ومصلحي ادلدارس .

 -محو األمية الدينية: -8

كاد معامل اإلسالـ فيو أف تندرس ، وحل بادلسلمُت زماف عاد فيو كثَت منهم على أفعاؿ جاء الشيخ ُب وقت ت
جبهد عظيم ُب ىذا الباب قل من يتفطن لو من  -اجلاىلية ، ونسيت معامل الدين وأركانو، فقاـ الشيخ ، رمحو اهلل

برز مشاريع الشيخ العملية ، حيث كتب الدعاة ، وىو زلو األمية الدينية ُب اجملتمع ، وكاف ىذا ادلشروع اجلبار من أ
الشيخ بعض مؤلفاتو خلدمة ىذا اجلانب كاألصوؿ الثالثة والقواعد األربع ، وتلقُت أصوؿ العقيدة للعامة ، وثالث 
مسائل غلب تعلمها على كل مسلم ومسلمة ؛ لتدرس للعامة من رجاؿ ونساء وبادية وحاضرة ، وتقرأ عليهم ُب 

عاة واألئمة عليهم صباح مساء ، يطالبوهنم حبفظها كل يـو بعد صالة الفجر ، حىت صار مساجدىم ، ويرددىا الد
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العامة من أتباع الشيخ خَتا من بعض العلماء ُب منامطق أخرى دلعرفتهم بأصوؿ الدين وحفظهم ذلا واستمساكهم هبا 
 وإدراكهم التاـ ذلا .

 -المراسلة : -9

مطبقة العلماء أو مطالب العلم أو األمراء أو األعياف أو عمـو الناس ، كاف الشيخ يراسل ادلدعوين ، سواء كانوا من 
وكاف الشيخ يدرؾ ما ذلذه الوسيلة من أثر بالغ ُب سلامطبة ادلدعو والوصوؿ إىل عقلو وقلبو ، وربريك عوامل التأثر ُب 

مباشرة ، أو إيضاحاً حلقيقة نفسو ، وكانت أحيانا جواباً خلطاب أرسل إليو أو دفعاً لشبهة ، أو حال دلعضلة أو دعوة 
ما يدعو إليو وإزالة الغبش الذي يطرح حولو ، وغالب تلك الرسائل كاف بعد ادلعاىدة ادلشهورة اليت وِقعت بينو وبُت 

يطلب أحياناً من بعض الشخصيات ادلهمة التعليق على رسائلو أو  –رمحو اهلل  –اإلماـ زلمد بن سعود ، وكاف 
وذلا ، وكاف يأمر بنسخ بعض رسائلو ادلهمة لتبعث إىل األقطار لقراءهتا على الناس ، وقد تقريظها ليكوف سببا لقب

 بلغت رسائل الشيخ الشخصية ستا وستُت رسالة ضمنها الكثَت من األساليب وادلضامُت الدعوية ادلهمة .

 -الدعوة الفردية : -41

ألساليب والوسائل للتأثَت عليو ، وىذا النوع من وىي الدعوة ادلوجهة إىل فرد بعينة يستعمل فيها الداعية عددا من ا
الدعوات من أنفع األساليب ُب التأثَت على ادلدعوين وكسبهم وإقناعهم وإزالة احلواجز الوعلية بينهم وبُت الداعية ، 

ىذا ؽلارس  –وربتاج من الداعية إىل سلالطة ادلدعو والتعرؼ على أحوالو وأخالقو ، وقد مكاف اجملدد _ رمحو اهلل 
 الدور بقوة وكسب عن مطريقو أنصاراً كاف ذلم أعظم األثر ُب نشر الدعوة ومن ذلك :

دلا قاـ الشيخ بًتؾ حرؽلالء قاصدا العيينة نزؿ على أمَتىا عثماف بن معمر وعرض عليو دعوتو ونصرتو ، ووعده بالعز 
هتديدات أمَت األحساء خوفتو ، ولذا  والتمكُت إف ىو نصر دين اهلل ، وقِبل ابن معمر ذلك ونصر الدعوة ، إال أف

قاـ اإلماـ بزيارة ابن معمر ووعظو وذكره باهلل ، ودعا مرة أحد ادلدعوين لزيارتو ، وأخربه أف األمر إف كاف شاقاً عليو 
اؿ يدعو سلالفيو إىل اجللوس معو للمناقشة وإزالة اإلشك –كاف رمحو اهلل   -فإف اإلماـ سيتوجو إليو ويزوره بنفسو ، بل 

. 

 -الفتاوى : -44
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مل يكن الشيخ داعية زلنكا فحسب ، ولكن كاف عادلا متضلعاً من فنوف الشريعة متأىال للفتيا ، رحل ُب مطلب العلم 
ولقي ادلشايخ الكبار وقرأ األمهات وحصل ادلطوالت ، ولذا تلقى الناس فتاواه بالقبوؿ ، وراسلوه مطلبا لإلجابة عن 

اجلانب ُب نشر دعوتو وبياهنا وإزالة اللبس عنها وكاف لبعض فتاواه اثر كبَت ُب  أسئلتهم ، وقد استثمر الشيخ ىذا
ىداية بعض ادلدعوين واستبانة احلق ذلم بعد أف أثارت جدال واسعا ُب اجملتمع وقوبلت بتأييد ورد عريضُت ، ومن 

ألشخاصهم بعض العبادة اليت ال ذلك انو دلا كاف ُب العيينة أفىت بكفر بعض الطواغيت الذين زينوا لناس أف يصرفوا 
تكوف إال هلل ، فأشكل األمر على بعض علماء الدرعية وأئمة ادلساجد فيها فأرسل ذلم الشيخ رسالة يوضح ذلم فيها 

حقيقة القضية ويبُت األدلة الشرعية للفتوى ، وكانت ىذه الفتوى سببا ُب ىداية الكثَت من الناس واستبانتهم للحق ، 
صبوف آلرائهم أو ينقصوف علماء اإلسالـ ُب فتاواىم ، بل كاف متواضعا ؼلضع للحق ويعلن على ادلأل ومل يكن شلن يتع

قبولو مىت استباف ، ويقوؿ : فإذا أفتيت أو علمت بشيء وعلمتم أين سلطئ وجب عليكم تبيُت احلق ألخيكم 
 ادلسلم".

 الموعظة : -42

ال  –رمحو اهلل  -فل وتنبو ادلهمل ، ولذا صلد الشيخ الشك أف ادلواعظ سياط القلوب ربرؾ الكسالف وتوقظ الغا
يكتفي بذكر األدلة والرباىُت على صحة الدعوة ، بل إذا وجد من يعرؼ احلكم ومل ينقد لو ذكره باجلنة والنار والقرب 
وعذابو ، ورىبة الوقوؼ بُت يدي اهلل جل وعال ، يقوؿ ألحد ادلدعوين :" فتضرع إىل اهلل بقلب حاضر خصوصاً ُب 

، وفر بدينك فإف اجلنة والنار قداـ ، واهلل ادلستعاف " وػلذر أحدىم األسحار أف يهديك للحق ويريك البامطل بامطاًل 
من معاونة ادلشركُت ألجل تنمية ادلاؿ قائالً لو ُب رسالتو إليو : " فإف اخللود ُب النار جزاء الردة الصرػلة ما يسوى ) 

 أي يساوي ( بضيعة ) تصغَت بضاعة ( .

 -اإلغالظ بالقول :  -43

وال ذبدي الرباىُت فإنو قد تنفع الغلظة بالقوؿ مع مراعاة حدود الشرع وإدراؾ العواقب ، ولذا عندما ال تنفع ادلالينة 
قاؿ موسى لفرعوف :} قاؿ لقد علمت ما أنزؿ ىؤالء إال رب السموات واألرض بصائر وإين ألظنك يا فرعوف مثبوراً 

معهم فقاؿ : وأنت ال تلمٍت على ىذا الكالـ { وقد أغلظ الشيخ بالقوؿ ألقواـ بعد أف استنفذ كافة األساليب اللينة 
 ، تراين استدعيتو أوال بادلالمطفة ، وصربت منو على أشياء عظيمة ، واآلف أشرفت منو على أمور ما ظننتها "

 -التهديد والتخويف : -44
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نفع وىو آخر دواء يستنفذه الداعية عندما ال ذبدي كافة الوسائل مع ادلدعو ، وال شك أف بعض النفوس قد ال ي
معها إال ىذا األسلوب من اإلنكار ، وقد خامطب اإلماـ مرة أحد خصومو الذي ظهر لو أهنم يعادونو عنادا بعد قياـ 
احلجة عليهم ، فيقوؿ الشيخ مهدداً متوعداً إف مل يتوبا إىل اهلل ويكفا عن زلاربة دينو فإنو يفيت بعدـ الصالة خلفهما 

ا ، بل إنو دعا إىل مباىلة بعض سلالفيو هتديداً ذلم وبياناً بأهنم مبطلوف ، وعدـ قبوؿ شهادهتما ، ووجوب عداوهتم
 وإعالماً باستيقاف الشيخ دلا يدعو إليو ، فقاؿ : " وأنا أدعو من خالفٍت إىل أحد أربع : 

دعوتو إىل إما إىل كتاب اهلل ، وإما إىل سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، وإما إىل إمجاع أىل العلم ، فإف عاند 
 ادلباىلة ، كما دعا إليها ابن عباس ُب بعض مسائل الفرائض . 

 

 

 

 

 -الحوار والمناظرة : -45

قاؿ تعاىل : } وجادذلم باليت ىي أحسن { وقد حَت الشيخ خصومو عندما استخدـ ىذه الوسيلة دلا أوتيو من قوة 
كاف شافعياً فبكالـ الشافعية أو مالكياً حجة وسعة علو ودعوة حق وحدة ذكاء ، وكاف يناظر اإلنساف دبذىبو إف  

 فبكالمهم ، وىكذا .

من شدة سبرسو يواجو اخلصم حبججو ، ويضرب أقواؿ اخلصـو بعضها ببعض ، وكاف ينكر على  –رمحو اهلل  -وكاف 
ف لو ، من ػليد عن ادلوضوع حاؿ ادلناظرة ويعرض بالذين يتهربوف عن ادلواجهة ، وكاف يعلن أنو يقبل احلق مىت استبا

 فليس جدالو عن عصبية أو إثبات ذات أو لتعجيز خصم وإحراجو .

  -التجرد ونشدان الحق : -46

ال يتعصب لقوؿ أحد كائناً من كاف إال قوؿ اهلل تعاىل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم ،  –رمحو اهلل  –كاف الشيخ 
و أو متكلم أو إماـ من األئمة الذين وهلل احلمد أدعو إىل مذىب صوُب أو فقي –: " ولست  -رمحو اهلل  -يقوؿ 
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أُعظمهم ، مثل ابن القيم والذىيب وابن كثَت وغَتىم ، بل أدعو إىل اهلل وحده ال شريك لو وأدعو إىل سنة رسولو 
 صلى اهلل عليو وسلم ."

ه ، وال وال ؼلفى أف ادلدعو يتأثر كثَتا دبن ينشد احلق ، ويسعى لطلبو وال ينافح عن قوؿ احد لكونو معظما عند
يطلب شيئا لنفسو من زلمدة أو جاه أو ماؿ أو غَت ذلك من مكاسب الدنيا ومراتبها ، ولذا كاف األنبياء يصرحوف 
ألشلهم بأهنم ال يسألوهنم على دعوهتم أجرا ، قاؿ اهلل_تعاىل _ عن ىود:" يقـو ال أسألكم عليو أجرا إف أجري إال 

د عن صاحل وإبراىيم وخَتىم من أنبياء اهلل_ صلوات اهلل وسالمو على الذي فطرين أفال تعقلوف " ومثل ذلك ور 
 عليهم .

 -رد الشبهات  واإلجابة عليها : -47

الشبهات تعبث ُب قلوب الناس وتفسد عقوذلم ، فكاف يرد على الشبهة أو الشبو،  –رمحو اهلل  –مل يدعو الشيخ 
ذا كانت للشيخ مبادرات ُب رد الشبو قبل فشوىا سواء أرسلت إليو أو مسعها أو كاف يتوقع أف يقوذلا خصومو ، ول

للدعوة وادلدعوين من التأثر هبا ، وكاف رد الشيخ يتسم بالوضوح وعدـ التعقيد فيستفيد منو العامي ومطالب العلم 
وغَتعلا ، كما يقسم باألصالة حيث يدفع الشبهة بالدليل من كتاب اهلل وسنة رسولو _ صلى اهلل عليو وسلم _ال 

وتنميق الكالـ ، ولعل أوضح مثاؿ على ذلك كتابو }كشف الشبهات{ ، وكتاب }مفيد ادلستفيد ُب كفر بزخارؼ 
 تارؾ التوحيد{.

 

 -استشراف المستقبل : -48

ىذا لوف من التخطيط دلستقبل الدعوة ، حُت يقـو الداعية بدراسة األوضاع الراىنة فيضع بدائل متعددة يقابل هبا أي 
اع بُت احلق والبامطل ، ولعل من أجل األمثلة على ذلك وأوضحها ، عقد صالت مع مطارئ يستجد على صعيد الصر 

بعض أىل الدرعية قبل أف يفارؽ العيينة أو يطرد منها فكانت لو صلة مع آؿ سويلم واثنُت من إخوة زلمد بن سعود 
اء على مطلب ابن أمَت وعلا ثنياف ومشاري بل إف كتاب تفسَت سورة الفاربة كتبو الشيخ  حُت كاف ُب العيينة بن

 الدرعية آنذاؾ وىو عبد العزيز بن زلمد أؿ سعود .

 -ىجر المكان الذي ال يقبل الدعوة : -49
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إف ىجر الداعية للمكاف الذي رفض الدعوة أو تردد ُب قبوذلا ومل يعرىا اىتماما والبحث عن مكاف آمن يستقبل 
حرؽلالء إىل العيينة ألف بعض أىلها علوا باالعتداء عليو  الدعوة ويهيئ اجلو ادلناسب النتشارىا ، ولذا خرج الشيخ من

وألف أمَت العيينة تأثر بدعوة الشيخ وقبلها . فكانت الفرصة مناسبة لالنتقاؿ ألف ادلقصود نشر الدعوة وقيامها وىجر 
 أي أرض األومطاف من أشق األمور على النفوس وأصعبها لكن الذي ػلمل ىم إصالح اخللق ورفع راية احلق ال يبايل

حل مادامت مصلحة الدعوة تقتضي ذلك ، ودلا حصل التهديد ألمَت العيينة حوؿ الشيخ وأمره باخلروج منها خرج 
 إىل الدرعية مطالبا ادلالذ اآلمن لو ولدعوتو لعل اهلل أف غلعل ذلك سبب انتشار الدين ورفعة أمره .

 -مراعاة أحوال المدعوين : -21

قف عليها صلاحات الداعية ، والفرؽ بُت الداعية وغَته أف الداعية يتبع احلكمة إف مراعاة حاؿ ادلدعو ضرورة تتو 
ويراعي ادلدعو لعلو يوافق من قلبو قبوال ومن ذىنو فهما ومن عامطفتو ميال واستجابة ، ولذا كاف تعامل الشيخ مع 

سائلو الشيخ وجد ذلك ادلدعوين سلتلفاً حسب أحواذلم وظروفهم ومستويات تفكَتىم ومناصبهم ومن تأمل كتب ور 
جليا ظاىرا حىت إنو ليكتب بعض عباراتو بالعامية لتحقيق ىدفو ومراعاتو دلدعويو كما ُب كتاب تلقُت أصوؿ العقيدة 
للعامة ودلا خرج إىل الدرعية وتعاقد مع زلمد بن سعود راعى جانب السلطة واإلمارة عنده فلم ينازعو إياىا أو يدعي 

 التلكؤ والرد بل حفظ للمدعو حقو ومكانتو ومن قرأ خطب الشيخ وجد ىذا ادلعٌت ُب لنفسو ما يدعو األمَت إىل
 خطبو من مراعاة أحواؿ ادلدعوين ، ورسائلو رمحو اهلل ؼلتلف أسلوهبا باختالؼ ادلدعو .

 

 

 

 منهج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب في العقيدة تفصيالً واقتفاؤىا عقيدة السلف الصالح

 

 منهج الفرقة الناجية أىل السنة والجماعة ومجانبة الفرق المفارقة:التزامهم 
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لقد التـز اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب وعلماء الدعوة وسائر أتباعها منهج الفرقة الناجية أىل السنة واجلماعة  
أين أعتقد ما  أشهد اهلل ومن حضرين من ادلالئكة، وأشهدكم» اعتقاداً وقوالً وعماًل، وصرح اإلماـ بذلك فقاؿ: 

 «.اعتقدتو الفرقة الناجية أىل السنة واجلماعة 

والفرقة الناجية وسط ُب باب أفعالو تعاىل بُت القدرية واجلربية، وىم ُب باب وعيد » ٍب ذكر االعتقاد مفصالً وقاؿ: 
دلرجئة واجلهمية، وىم وسط اهلل بُت ادلرجئة والوعيدية، وىم وسط ُب باب اإلؽلاف والدين بُت احلرورية وادلعتزلة، وبُت ا

 .(ٔ)«بُت الروافض واخلوارج  ُب باب أصحاب رسوؿ اهلل 

 .قوذلم ُب اإلؽلاف - ٔ

وقوذلم ُب اإلؽلاف وأركانو وحقيقتو ومسائلو قوؿ السلف الصاحل أىل السنة واجلماعة مجلة وتفصياًل إذ يؤمنوف  
يقولوف بقوؿ السلف ُب حقيقة اإلؽلاف ومسائلو فيعتقدوف بأركاف اإلؽلاف الستة كما جاءت ُب حديث جربيل، وكذلك 

أف اإلؽلاف قوؿ وعمل، )اعتقاد القلب وقوؿ اللساف وعمل اجلوارح( وأنو شعب يزيد بالطاعات وينقص بادلعاصي وأنو 
 غلوز االستثناء ُب اإلؽلاف.

 عقيدهتم ُب اهلل تعاىل وأمسائو وصفاتو. - ٕ

ابية( ُب أمساء اهلل وصفاتو وأفعالو غَتىا، ىي: عقيدة السلف الصاحل أىل السنة إف عقيدة من يسميهم اخلصـو )الوى
 والتابعُت واألئمة األربعة وأىل احلديث وسائر أئمة الدين ادلعتربين. واجلماعة، من الصحابة

وصف بو نفسو ُب  ومن اإلؽلاف باهلل: اإلؽلاف دبا » ففي أمساء اهلل تعاىل وصفاتو، قاؿ اإلماـ زلمد بن عبدالوىاب: 
ليس كمثلو شيء وىو السميع البصَت،  --كتابو وعلى لساف رسولو من غَت ربريف وال تعطيل، بل أعتقد أف اهلل 

فال أنفي عنو ما وصف بو نفسو وال أحرؼ الكلم عن مواضعو، وال أحلد ُب أمسائو وآياتو، وال أكيف، وال أمثل 
لػو وال كفء لػو، وال ند لػو، وال يقاس خبلقو، فإنو سبحانو أعلم  صفاتو تعاىل بصفات خلقو؛ ألنو تعاىل ال مسي

بنفسو وبغَته، وأصدؽ قيالً وأحسن حديثاً، فنزه نفسو عما وصفو بو ادلخالفوف من أىل التكييف والتمثيل، وعما نفاه 
 عنو النافوف من أىل التحريف والتعطيل .
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السلف الصاحل ُب كتابو )جواب أىل السنة ُب نقض كالـ وقد بُت الشيخ عبداهلل بن زلمد بن عبدالوىاب مذىب 
مذىب السلف الصاحل رمحهم اهلل: إثبات الصفات وإجراؤىا على ظاىرىا ونفي الكيفية » الشيعة والزيدية( قائاًل: 

عنها، ألف الكالـ ُب الصفات فرع عن الكالـ ُب الذات، وإثبات الذات إثبات وجود ال إثبات كيفية، وعلى ىذا 
 السلف كلهم، مضى

 .(ٔ)دفع فرية التشبيو والتجسيم عنهم

لقد رمى خصـو الدعوة إمامها وأتباعها وأىل السنة مجيعاً بفرية عظيمة وداىية كربى ىي وصفهم بأهنم ُب أمساء اهلل 
 وصفاتو )رلسمة(.

فية بريئوف شلا رماىم ولكّن النقوؿ والنصوص السابقة تثبت أف اإلماـ زلمد بن عبدالوىاب وسائر علماء الدعوة السل
بو خصومهم أىل البدع من أهنم رلسمة ومشبهة، واحلق أهنم كانوا على سبيل ادلؤمنُت، وىو منهج السلف الصاحل 

 أىل السنة واجلماعة ُب أمساء اهلل وصفاتو، كما ىو كذلك ُب كل أصوؿ الدين.

ـ السنة ادلعاصرين ُب اهتاـ اإلماـ زلمد بن إف ادلنهج واألسلوب الذي سلكو ادلخالفوف أىل األىواء والبدع من خصو 
عبدالوىاب وغَته من علماء الدعوة السلفية وأتباعهم ، ىو نفسو ادلنهج واألسلوب الذي سلكو خصـو السلف 

 الصاحل أىل السنة واجلماعة من أىل األىواء والبدع واالفًتاؽ ُب كل زماف.

الـ ادلعطلة وادلؤولة، ومقاالهتم البدعية اليت ينفوف هبا أمساء اهلل ومنذ أف نشأت بدع اجلهمية وادلعتزلة وسائر أىل الك
وصفاتو ويؤولوهنا أو بعضها نشأت معها دعوى أف إثبات األمساء والصفات هلل تعاىل أو بعضها نوع من التجسيم 

ومشبهاً  والتشبيو. ومن أجل ذلك مسوا من يثبت أمساء اهلل وصفاتو كما جاءت ُب القرآف وصحيح السنة، رلسماً 
 وضلو ذلك.

ومن ىنا فإف وصف أىل السنة واجلماعة، السلف الصاحل بأهنم رلسمة ومشبهة ظهر ُب أوائل القرف الثاين اذلجري 
 على لساف مطالئع تلك الفرؽ الكالمية.

ؽلاف دبا ومن اإلؽلاف باهلل: اإل» وقد أعلن اإلماـ زلمد بن عبدالوىاب ما يرد ىذه الفرية، بقولو السابق ذكره ومنو:
: ليس كمثلو --من غَت ربريف وال تعطيل، بل أعتقد أف اهلل  وصف بو نفسو ُب كتابو على لساف رسولو 

                                                           

(
1

 ( ٌزجع ليذه الشبيو الحقا الن فٍيا الزد على ىذه الشبيو .
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شيء وىو السميع البصَت، فال أنفي عنو ما وصف بو نفسو، وال أحرؼ الكلم عن مواضعو، وال أحلد ُب أمسائو 
تعاىل ال مسي لػو، وال كفؤ لػو وال ند لػو وال يقاس خبلقو وآياتو، وال أكيف، وال أمثل صفاتو تعاىل بصفات خلقو؛ ألنو 

»(ٔ). 

وساؽ اإلماـ مذىب السلف الصاحل، أىل السنة واجلماعة ُب أمساء اهلل وصفاتو؛ على أنو اعتقاده، فكيف يرمونو 
وادلثبت عندىم: ويرموف سائر سلف األمة بالتجسيم؟! نعم ألف أىل البدع واألىواء يزعموف أف اإلثبات احلق ذبسيٌم 

 رلسماً، واهلل حسبنا ونعم الوكيل.

وقد أنكر اإلماـ زلمد بن عبدالوىاب نفسو، ىذه الشبهة وبُت أف أىل الكالـ والبدع يسموف مطريقة الرسوؿ والسلف 
 وشلا يهوف عليك سلالفة من خالف احلق، وإف كاف من» الصاحل ُب إثبات صفات اهلل تعاىل تشبيهاً وذبسيماً، فيقوؿ: 

أعلم الناس وأذكاىم، وأعظمهم جاىاً، ولو اتبعو أكثر الناس، وما وقع ُب ىذه األمة من افًتاقهم ُب أصوؿ الدين،و 
حشواً  صفات اهلل تعاىل، وغالب من يدعي ادلعرفة، وما عليو ادلخالفوف ادلتكلموف، وتسميتهم مطريقة رسوؿ اهلل 

مع كونو يزعم أف ىذا واجب على كل أحد، -كتب الكالـ   وتشبيهاً وذبسيماً، مع أنك إذا مطالعت ُب كتاب من
ذبد الكتاب من أولػو إىل آخره ال يستدؿ على مسألة منو بآية من كتاب اهلل، وال حديث عن رسوؿ اهلل،  -وىو أصل

 اللهم إال أف يذكره ليحرفو عن مواضعو.

 «. : أهنم سلالفوف للسلف ُب ذلك وىم معًتفوف: أهنم مل يأخذوا أصوذلم من الوحي، بل من عقوذلم، معًتفوف

 عقيدهتم ُب القرآف: - ٖ

 وكذلك عقيدهتم ُب القرآف ال زبرج عما أمجع عليو السلف الصاحل.

وأعتقد أف القرآف كالـ اهلل منزؿ غَت سللوؽ، منو بدأ وإليو يعود، وأنو تكلم بو » قاؿ اإلماـ زلمد بن عبدالوىاب: 
  نو على وحيو وسفَته بينو وبُت عباده نبينا زلمد حقيقة وأنزلو على عبده ورسولو وأمي

 وقاؿ الشيخ زلمد بن عبداللطيف بن عبدالرمحن:

ونعتقد: أف القرآف كالـ اهلل، منزؿ غَت سللوؽ، منو بدأ وإليو يعود، وأف اهلل تكلم بو حقيقة، ومسعو جربائيل من » 
 . «شاعرة، وال غَتىم، من أىل البدع ، وال نقوؿ بقوؿ األالباري سبحانو، ونزؿ بو على رسوؿ اهلل 
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 عقيدهتم ُب ادلالئكة والكتب والرسل :  - ٗ

وكذلك عقيدهتم ُب اإلؽلاف بادلالئكة والكتب والرسل مجلة وتفصيالً كما جاءت هبا النصوص وىذه األصوؿ الثالثة مل 
، ونكتفي دبا قالو اإلماـ زلمد بن يرد عليهم فيها مزاعم تذكر من خصومهم ولذلك ال ضلتاج إىل الوقف عندىا مطويالً 

أشهد اهلل ومن حضرين من ادلالئكة، وأشهدكم أين أعتقد ما اعتقدتو الفرؽ الناجية أىل السنة » عبدالوىاب 
 «.واجلماعة، من اإلؽلاف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو.. 

 وحقوقو وخصائصو: عقيدهتم ُب رسوؿ اهلل  - ٘

ومنهم اإلماـ زلمد بن عبدالوىاب  -السلف الصاحل من الصحابة والتابعُت وتابعيهم بإحساف-أىل السنة واجلماعة 
ألهنم ىم الذين ػلبونو حق احملبة، ويوقرونو حق التوقَت، فهم الذين اتبعوا  ىم أوىل الناس برسوؿ اهلل -وأتباعو 

بوصيتو بالتزاـ السنة واجلماعة، واحلذر من الفرقة والبدع  ىو وأصحابو،و أخذوا سنتو، والتزموا ما كاف عليو 
وزلدثات األمور، وال يزالوف على احلق والسنة، ظاىرين حبمد اهلل وسعوا إىل نيل أمسى ادلطالب وىي زلبة اهلل تعاىل 

وأتباعو وسائر  -وىو أحد أئمة السنة-واتباعو فاإلماـ زلمد بن عبدالوىاب  ورضاه اليت ال تدرؾ إال دبحبة الرسوؿ 
 إظلا ىم على أثر السلف الصاحل، ُب ربقيق ما أمر اهلل بو من اإلؽلاف برسوؿ اهلل  -وقبل وبعد-أىل السنة اليـو 

، وحقوؽ آلو وصحابتو وزوجاتو أمهات ادلؤمنُت واإلؽلاف  وزلبتو وتوقَته واتباع سنتو والدعوة إليها ومحاية حقوقو 
 كشفاعتو وحوضو.

 خللق أمجعُت، وخاًب النبيُت وادلرسلُت.أفضل ا وأنو 

 .وأف من توقَته وتعظيمو أال يرفع إىل مقاـ الربوبية واأللوىية وضلوىا شلا ىو من خصائص الرب 

أو يبغضونو، أو ينكروف شيئاً من  فالذين اهتموا اإلماـ وأتباعو ويسموهنم )الوىابية( بأهنم ينتقصوف من حق النيب 
 و ذلك من ادلزاعم.فضائلو أو حقوقو، وضل

 وقاؿ الشيخ عبداهلل بن زلمد بن عبدالوىاب:
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أعلى مراتب ادلخلوقُت على اإلمطالؽ، وأنو حي ُب قربه، حياة برزخية، أبلغ  والذي نعتقده: أف رتبة نبينا زلمد » 
يو، وتسن من حياة الشهداء ادلنصوص عليها ُب التنزيل، إذ ىو أفضل منهم بال ريب، وأنو يسمع سالـ ادلسلم عل

،ومن أنفق نفيس (ٔ)زيارتو، إال أنو ال يشد الرحل إال لزيارة ادلسجد والصالة فيو، وإذا قصد مع ذلك الزيارة فال بأس
الواردة عنو، فقد فاز بسعادة الدارين، وكفى علو وغمو، كما  -عليو الصالة والسالـ-أوقاتو، باالشتغاؿ بالصالة عليو 

 «.جاء ُب احلديث عنو 

 : رد مزاعم اخلصـو ُب أف اإلماـ وأتباعو ينتقصوف حق النيب 

من أعظم التلبيس الذي سلكو خصـو اإلماـ )خصـو السنة( وىم أىل البدع واألىواء واالفًتاؽ رميهم  
إىل مقاـ  وأهنم ينتقصونو وذلك ألف أىل السنة ال يرفعوف النيب  اإلماـ وعمـو أىل السنة بأهنم ال ػلبوف النيب 

الربوبية واأللوىية، وال يطرونو كما أمطرت النصارى عيسى بن مرًن، وأىل البدع يطرونو ويزعموف أف من مل يفعل ذلك 
وأنو ينتقصو، وىذا من التلبيس والبهتاف، ومن إغواء الشيطاف حيث دخل عليهم من باب  فإنو ال ػلب النيب 

 التنطع واإلمطراء.

رواجها بُت الذين غلهلوف احلقيقة وينساقوف وراء تضليالت اخلصـو وادلغرضُت وخلطورة ىذه االفًتاءات و  
واحلاسدين، دوف تثبت وال روية وال تبصر، أسوؽ مزيداً من األقواؿ والنقوؿ اليت تكشف زيف ىؤالء اخلصـو ويتبُت 

 احلق دلن يريده:

لبدع ومن شايعهم سلكوا مسلك الكذب فإف خصـو اإلماـ وىم خصـو السنة وأىلها من أىل األىواء واالفًتاؽ وا
 واالفًتاء ُب كثَت من األحياف، وأحياناً أخرى مسلك التلبيس والتمويو، فمن ذلك:

وأنو قاؿ: « أنو )يعٍت اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب( أحرؽ دالئل اخلَتات ألجل قوؿ سيدنا وموالنا » قوؿ أحدىم: 
تعظيم الرسوؿ » ، وأف (ٕ)« بدعة وضاللة هتوي بصاحبها إىل الناريـو اجلمعة وليلتها ىي  الصالة على النيب » 
 لو أقدر على حجرة الرسوؿ » ، وزعموا أنو قاؿ «  شرؾ  ػلـر زيارة قرب النيب  »وأنو « ىدمتها.» 

                                                           

(
1

لكنيم ال ٌزًن مشزًعٍت شذ الزحال لذلك مستذلٍه -خالف ما ٌشعمو خصٌميم عنيم  ( ًىم بيذا ٌقزًن بمشزًعٍت سٌارة قبز النبً 

 .--(، ًغٍزىم مه حذٌث أبً ىزٌزة 3364(، ًمسلم )1684الحذٌث، رًاه البخاري )«  الرحاؿ إال إىل ثالثة مساجدال تشد » بحذٌث: 
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سبحانك ىذا هبتاف » وىذا كلو كذب صريح وقد تربأ منو اإلماـ نفسو وقاؿ بعد أف ساؽ ىذه ادلفًتيات وغَتىا 
فكل ىذا كذب وهبتاف شلا افًتاه عليَّ الشيامطُت الذين يريدوف أف » وُب مقاـ آخر قاؿ ُب ىذه ادلزاعم وضلوىا « م عظي

 «.يأكلوا أمواؿ الناس بالبامطل... 

سبحانك ىذا هبتاف عظيم، وقبلو  من هبت  : » وقد قاؿ ُب رده على أحد الذين هبتوه بانتقاص النيب  
 «.رًن ويسب الصاحلُت، فتشاهبت قلوهبم بافًتاء الكذب وقوؿ الزور... أنو يسب عيسى بن م زلمد 

وأما إحراقها )يعٍت كتاب دالئل اخلَتات( والنهي عن الصالة : »  وقاؿ ُب رد مقولة أنو ينهى عن الصالة عن النيب 
 «.بأي لفظ كاف، فنسبة ىذا إيلَّ من الزور والبهتاف  على النيب 

وكذا تنقيصو الرسل واألنبياء وىدـ قببهم... ومنعو من  »الت الوفية( مفًتياً على اإلماـ: ويقوؿ صاحب كتاب )ادلقا
، وىذا من الكذب والتلبيس « ، وضرب رقاب من يناجي ُب ادلنارة للػصالة عػػػلى النػبػي  قراءة خرب مولد الػػنػيب 

نهي الصريح عنها ُب السنة وُب ىدمها إزالة للبدع، على اإلماـ زلمد وأتباعو، أما الِقَباب فهي من البدع اليت جاء ال
 على ضلو ما يفعلو ادلبتدعة من احملدثات والبدع. والنداء بالصالة على النيب  وكذلك قراءة خرب مولد النيب 

وشلا يدؿ على استنقاصهم » ويقوؿ صاحب كتاب )تبيُت احلق والصواب( عن أتباع اإلماـ زلمد بن عبدالوىاب: 
ىذه اللفظة اجملردة عن األدب واحلياء وىي )زلمد ال يعلم الغيب(. ونقوؿ لػو: إنو  هم لقدر نبينا زلمد واستخفاف

أف ندعي لػو شيئاً من خصائص الرب تعاىل وىو علم الغيب، فهو ال يعلم من الغيب إال ما  ليس من تعظيم النيب 
 علمو اهلل إياه .

 :عبد الوىابزلمد بن  دفع فرية التلويح بدعوى النبوة عن اإلماـ

ورفع مكانتو اليت فضلو اهلل هبا.  ػلسن الوقوؼ عند  وبعد عرض ما كاف عليو أىل السنة من تعظيم مقاـ النيب 
هتمة مكشوفة، وكذبة ظاىرة ُلِمز هبا اإلماـ زلمد بن عبدالوىاب من قبل بعض أىل األىواء والبدع واالفًتاؽ وىي 
 تلكم التهمة الصلعاء اليت آثارىا بعض خصـو اإلماـ زلمد بن عبدالوىاب حُت زعموا أنو يلّوح حوؿ دعوى النبوة،

 بل زعم بعضهم أنو يدعيها!! ، وىذه فرية شنيعة وهبتاف عظيم.
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فإف العكس ىو  -أي دعوى النبوة-فإنو ُب حُت ال صلد ُب منهج اإلماـ وآثاره وأعمالو ما يشَت إىل شيء من ذلك 
وأف  ة دبحمد الواقع احملتم، إذ أف اإلماـ أكَّد ُب عقيدتو ودروسو وشروحو ورسائلو وخطبو ومؤلفاتو عقيدة ختم النبو 

 خالؼ ذلك كفر غلب قتل مدَّعيها ومن يصدقو.

 قاؿ فيما غلب على كل مسلم بعد أف ذكر احلقوؽ الواجبة على ادلسلم:

، وأفرضو شهادتك لػو أنو رسوؿ اهلل، وأنو خاًب النبيُت وتعلم أنك لو ترفع أحداً من وأعظمها حق النيب » 
 «.الصحابة ُب منزلة النبوة صرت كافراً 

 «خاًب النبيُت وادلرسلُت وال يصح إؽلاف عبد حىت يؤمن برسالتو ويشهد بنبوتو  وأؤمن باف نبينا زلمد » وقاؿ: 

ومن عالمات االفًتاء واخلذالف دلروجي ىذه الفرية أف أوؿ من روَّجها، وأكثر الذي تابعوه، زعموا أنو )اإلماـ زلمد بن 
 اف ُيضمر دعوى النبوة ُب قلبو!.عبدالوىاب( ادعى النبوة بلساف حالو، وأنو ك

وىذه حيلة العاجز ادلهزـو إذ كيف امطلعوا على ما ُب القلوب شلا ال يعلمو إال عالَـّ الغيوب سبحانو وتعاىل، مع أف 
 احلقيقة الثابتة أنو قاؿ وأعلن احلق بدليلو، ٍب ما القرائن اليت دلت بلساف احلاؿ على ىذه الفرية؟ مل يذكروا شيئاً.

اع ىذا البهتاف العظيم، وروَّجو اخلصـو من أىل األىواء والبدع واالفًتاؽ الذين يكرىوف السنة وأىلها، وتلقفتو ودلا ش
تصدى لػو علماء السنة ُب بالد الشيخ اإلماـ وغَتىا من سائر بالد  -ألسنة الغوغاء واذلمج، من أتباع الفرؽ والطرؽ 

 ادلسلمُت، شلن شهدوا باحلق، وأنصفوا اخللق.

 .عقيدهتم ُب شفاعة النيب  -ٙ

، وعقيدة اإلماـ زلمد بن عبدالوىاب وأتباعو كسائر السلف الصاحل أىل السنة واجلماعة ُب شفاعة النيب  
 كالشفاعة العظمى، وادلقاـ احملمود، وشفاعتو ألىل الكبائر من أمتو، وغَتىا.  فيثبتوف كل ما صح من شفاعاتو 

إال أىل البدع  وأنو أوؿ شافع وأوؿ مشفع، وال ينكر شفاعة النيب  اعة النيب وأومن بشف» يقوؿ اإلماـ زلمد: 
والضالؿ، ولكنها ال تكوف إال من بعد اإلذف والرضى وىو ال يرضى إال التوحيد؛ وال يأذف إال ألىلو، وأما ادلشركوف 

 فليس ذلم من الشفاعة نصيب ، 

 .بأهنم ينكروف شفاعة النيب وىذا ينفي ادلزاعم وادلفًتيات اليت زعمها خصومهم 
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ٍب بعد ىذا يذكر لنا: أف عدواف  »وقاؿ ُب الرد على الذين يزعموف أنو وسائر أىل السنة ينكروف شفاعة النيب 
فنقوؿ: سبحانك ىذا هبتاف عظيم، بل  اإلسالـ، الذين ينفروف الناس عنو، يزعموف أننا ننكر شفاعة الرسوؿ 

ادلشفع، صاحب ادلقاـ احملمود، نسأؿ الكرًن رب العرش العظيم: أف يشفعو فينا، وأف الشافع  نشهد أف رسوؿ اهلل 
 «.ػلشرنا ربت لوائو 

 .عقيدهتم ُب آؿ بيت رسوؿ اهلل  - ٚ

وما كاف عليو السلف الصاحل من زلبة آؿ  وكذلك عقيدهتم ُب آؿ بيت رسوؿ اهلل ال زبرج عما أوصى بو النيب 
 هم.البيت ومودهتم ورعاية حقوق

كل ذلك على ادلنهج الشرعي؛ بال تقصَت كما فعلت اخلوارج الناصبة ومن وافقهم، وال غلو كما فعلت الرافضة ومن 
 سلك سبيلهم، فليس من حق آؿ البيت الغلو فيهم، وال اعتقاد قداستهم، وال عصمتهم.

وة، أما من خرج عن احلق مشرومطة بشرومطها وىي استقامتهم على منهاج النب ورعاية حقوؽ آؿ بيت رسوؿ اهلل 
 والسبيل فال حق لػو.

 يقوؿ الشيخ اإلماـ ُب حق أحد األشراؼ ومبيناً خطأ الذين أنكروا ىذا احلق.

على الناس حقوقاً فال غلوز دلسلم أف يسقط حقهم ويظن أنو من التوحيد  وقد أوجب اهلل ألىل بيت رسوؿ اهلل » 
 . «بل ىو من الغلو وضلن ما أنكرنا إال إكرامهم ألجل ادعاء األلوىية فيهم أو إكراـ ادلدعي لذلك 

 عقيدهتم ُب الصحابة: - ٛ

أىل السنة والسلف الصاحل مجلة  واإلماـ زلمد بن عبدالوىاب وأتباعو عقيدهتم ُب الصحابة ال زبرج عن عقيدة سائر
وتفصياًل، وادلتأمل دلزاعم أىل البدع ُخُصـو السنة غلد أهنم مع كثرة شبهاهتم على الدعوة وأىلها، مل يكن ذلم دعاوى 

 حوؿ عقيدهتم ُب الصحابة إال نادراً. ولذا أوجزت احلديث عن عقيدهتم ُب الصحابة. يقوؿ اإلماـ زلمد:

الصديق، ٍب عمر الفاروؽ، ٍب عثماف ذو النورين، ٍب علي ادلرتضى، ٍب بقية العشرة، ٍب أىل  وأف أفضل أمتو أبوبكر» 
وأذكر زلاسنهم،  وأتوىل أصحاب رسوؿ اهلل  --بدر، ٍب أىل الشجرة أىل بيعة الرضواف، ٍب سائر الصحابة 

هم عماًل وأترضى عن وأترضى عنهم، وأستغفر ذلم، وأكف عن مساويهم، وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضل
 «.أمهات ادلؤمنُت ادلطهرات من كل سوء 
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 ؟--عن مذىبهم ُب الصحابة  -رمحهم اهلل-وسئل أبناء اإلماـ، ومحد بن ناصر 

، أبوبكر، مذىبنا ُب الصحابة، ىو مذىب أىل السنة واجلماعة؛ وىو: أف أفضلهم بعد رسوؿ اهلل » فأجابوا: 
. ومنزلتهم ُب اخلالفة،  --هم بعد عمر: عثماف؛ وأفضلهم بعد عثماف: علي وأفضلهم بعد أيب بكر: عمر؛ وأفضل

كمنزلتهم ُب الفضل؛ وقد نازع بعض أىل السنة، ُب أفضلية عثماف على علي؛ فجـز قـو بتفضيل علي على عثماف؛ 
 «.ولكن الذي عليو األئمة األربعة، وأتباعهم، ىو: األوؿ

 عقيدهتم ُب الشفاعة عموماً: - ٜ

 ُب الشفاعة عموماً، فإهنم يثبتوف من الشفاعات ما جاء بو الشرع وثبت بالنص. وكذلك

إال أىل البدع  وأنو أوؿ شافع وأوؿ مشفَّع، وال ينكر شفاعة النيب  وأومن بشفاعة النيب » يقوؿ اإلماـ زلمد: 
 «.والضالؿ 

ادلنفية، ىي: اليت تطلب من غَت اهلل، فيما ال والشفاعة: شفاعتاف؛ شفاعة: منفية؛ وشفاعة مثبتة؛ فالشفاعة » وقاؿ: 
يقدر عليو إال اهلل ، وادلثبتة، ىي: اليت تطلب من اهلل، فيما ال يقدر عليو إال اهلل؛ والشافع: مكـر بالشفاعة؛ وادلشفوع 

 لػو: من رضي اهلل قولػو وعملو، بعد اإلذف .

، وأنو أوؿ شافع، وأوؿ مشفع؛ وال فاعة النيب ونؤمن: بش» ويقوؿ الشيخ زلمد بن عبداللطيف بن عبدالرمحن: 
ألىلو،  ينكرىا إال مبتدع ضاؿ، وأهنا ال تقع إال بعد اإلذف والرضا، وىو سبحانو، ال يرضى إال التوحيد، وال يأذف إال

 من قاؿ ال إلو إال اهلل، خالصاً من» من أسعد الناس بشفاعتك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:  ، للنيب --أبوىريرة قاؿ 
 فتلك الشفاعة ألىل اإلخالص، بإذف اهلل، وال تكوف دلن أشرؾ باهلل .« قلبو 

 عقيدهتم ُب اليـو اآلخر واجلنة والنار والرؤية: - ٓٔ

 ويؤمنوف باليـو اآلخر وأحوالو ومشاىده كما ثبت ُب النصوص.

بفتنة القرب ونعيمو، وبإعادة  شلا يكوف بعد ادلوت، فأومن وأعتقد اإلؽلاف بكل ما أخرب بو النيب » قاؿ اإلماـ: 
األرواح إىل األجساد، فيقـو الناس لرب العادلُت حفاة عراة غرالً تدنو منهم الشمس، وتنصب ادلوازين وتوزف هبا 

أعماؿ العباد، فمن ثقلت موازينو فأولئك ىم ادلفلحوف، ومن خفت موازينو فأولئك الذين خسروا أنفسهم ُب جهنم 
 « فآخذ كتابو بيمينو، وآخذ كتابو بشمالو خالدوف، وتنشر الدواوين



  
 

46 

 

 «.وأومن بأف اجلنة والنار سللوقتاف، وأهنما اليـو موجودتاف، وأهنما ال يفنياف » وقاؿ اإلماـ: 

 عقيدهتم ُب الرؤية. - ٔٔ

 «.وأف ادلؤمنُت يروف رهبم بأبصارىم يـو القيامة كما يروف القمر ليلة البدر ال يضاموف ُب رؤيتو » وقاؿ: 

 قيدهتم ُب القدر:ع

 وُب القدر ىم على ما كاف عليو السلف الصاحل أىل السنة واجلماعة.

وأومن بأف اهلل فعاؿ دلا يريد، وال يكوف شيء إال بإرادتو، وال ؼلرج شيء عن مشيئتو، وليس شيء ُب » قاؿ اإلماـ 
قدور وال يتجاوز ما خط لػو ُب اللوح العامل ؼلرج عن تقديره وال يصدر إال عن تدبَته، وال زليد ألحد عن القدر ادل

 «. ادلسطور

 عقيدهتم ُب اجلهاد واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر: - ٕٔ

ال تزاؿ مطائفة من أميت »  يروف اجلهاد من فرائض الدين، وأنو قائم وماض إىل قياـ الساعة كما أخرب بذلك النيب 
، كما يروف اجلهاد مع والة األمر أبراراً كانوا «هلل وىم كذلك ظاىرين على احلق ال يضرىم من خذذلم حىت يأٌب أمر ا

 أو فجاراً كما سبق بيانو.

إىل أف يقاتل آخر ىذه األمة الدجاؿ ال يبطلو جور جائر وال  واجلهاد ماض منذ بعث اهلل زلمداً » قاؿ اإلماـ: 
 «.عدؿ عادؿ 

اد، مع كل إماـ، براً كاف، أو فاجراً، منذ بعث اهلل ونرى اجله» ويقوؿ الشيخ زلمد بن عبداللطيف بن عبدالرمحن: 
 «. إىل أف يقاتل آخر ىذه األمة الدجاؿ زلمداً 

 وكذلك األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر من شعائر الدين وواجباتو عندىم كما جاءت بو النصوص.

 «.الشريعة احملمدية الطاىرة وأرى وجوب األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر على ما توجبو » قاؿ اإلماـ: 
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ونرى: وجوب األمر بادلعروؼ، والنهي عن ادلنكر، على كل قادر، حبسب » وقاؿ الشيخ زلمد بن عبداللطيف: 
» أنو قاؿ:  قدرتو، واستطاعتو؛ بيده، فإف تعذر، فبلسانو، فإف تعذر، فبقلبو، كما ُب احلديث الصحيح، عن النيب 

 .(ٔ)«يده، فإف مل يستطع فبلسانو، فإف مل يستطع فبقلبو  وذلك أضعف اإلؽلاف. من رأى منكم منكراً فليغَته ب

 :واستمراريتها باألسباب التالية دعوة الشيخ زلمد ابن عبد الوىابومن ادلمكن أف نعلل حيوية 

والسنة، ألهنا كانت تعرب بصدؽ وإخالص عن تعاليم اإلسالـ احلقيقية، كما جاءت من منابعها األوىل ُب القرآف  -ٔ
وكما مارسها النيب وصحابتو. لذلك دعت إىل تطهَت ىذه التعاليم من البدع واخلرافات اليت تسربت إليها من مصادر 

 غريبة فشوىتها وحادت هبا عن معانيها احلقيقية.

أهنكتهم  ألهنا كانت أوؿ حركة إسالمية ُب العصور احلديثة سعت إىل إعادة توحيد ادلسلمُت دينياً وسياسياً بعدما -ٕ
اخلالفات ادلذىبية الضيقة، الناذبة عن تعصب كل فريق دلذىبو، دوف النظر إىل ما ُب ادلذاىب األخرى من أفكار وآراء 

 راجحة.

ألهنا ثارت ضد التقليد الذي كاف أحد أسباب زبلف ادلسلمُت الفكري وتقهقرىم احلضاري، ونادت بفتح  -ٖ
بهاً باألئمة األربعة، أصحاب ادلذاىب الذين دعوا إىل زلاربة التقليد جبميع األبواب بُت مجيع ادلذاىب اإلسالمية، تش

 صوره، وإىل أخذ احلقائق من مصادرىا أينما وجدت.

دلعظم ادلسلمُت ُب العهد العثماين، كاف  وهبذه الثورة ضد مظاىر اجلمود والتقليد والتعصب، اليت كانت الطابع ادلميز
ملوا ُب العصر احلديث لفتح األبواب بُت ادلذاىب السنية األربعة اليت أغلقها مؤسس الدعوة، ُب مطليعة الذين ع

الفقهاء اجلامدوف منذ القرف اخلامس اذلجري، وأوؿ من شدد على مبدأ االجتهاد، واعتربوه واجباً على كل مسلم 
 يستطيعو.

قضايا العقيدة باعتبارىا من ففي الوقت الذي حارب فيو الشيخ زلمد بن عبدالوىاب أي تدخل من جانب العقل ُب 
مصدر إذلي ال غلوز للعقل البشري مسها، فإف دعوتو إىل االجتهاد والثورة على التقليد ردت االعتبار إىل دور ىذا 
العقل ُب القضايا الدينية والدنيوية اليت ال نص عليها ُب القرآف والسنة. فاالجتهاد عمل ىاـ من أعماؿ العقل ُب 

تو. وقد وجد فيو زعماء اإلصالح اإلسالمي احملدثوف السبيل ادلأموف للتطور واإلصالح تطور اإلسالـ ومرون
 االجتماعي داخل اإلسالـ نفسو وُب خلود ىذا اإلسالـ ُب العامل ادلعاصر وُب ادلستقبل.

                                                           

(
1

 .--( مه حذٌث أبً سعٍذ الخذري 48(، ًالنسائً )2182(، ًالتزمذي )86( رًاه مسلم )
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قبل وىاب الشيخ زلمد بن عبدالوهبذا اإلقرار دببدأ االجتهاد الذي يساير التطور ُب اجملتمع البشري، برىنت دعوة 
غَتىا من الدعوات اإلصالحية اإلسالمية احلديثة، على أنو تتوافر ُب تعاليم اإلسالـ منذ البداية مرونة سبكن اجملتمع 

 اإلسالمي من التطور الطبيعي دوف إعلاؿ قواعده األساسية.

ادلثل العليا ال تستطيع أف تنتصر استعانتها بقوة سياسية وحربية لتضمن دلبادئها االنتشار والفعالية؛ ألف النظريات  -ٗ
بقوهتا وصدقها فقط، بل دبا يؤيدىا من قوى سياسية واقتصادية وعسكرية. ومن أجل ذلك اتصل الشيخ زلمد بن 

عبدالوىاب، بأمَت الدرعية زلمد بن سعود، وتعاىد معو على اجلهاد، وعلى األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر، ونشر 
 «.باللساف عند من يقبلها وبالسيف عند من مل يقبلها »  الدعوة ُب جزيرة العرب،

 دعوة الشيخ زلمد بن عبدالوىابإف أحد أسباب الفشل الذي منيت بو احلركات اإلصالحية اإلسالمية، قبل 
وبعدىا، إظلا يرجع إىل عدـ توافر ىذا ادلبدأ. وىو دليل على بعد النظر الذي كاف يتصف بو الشيخ زلمد بن 

ونصَته األمَت زلمد بن سعود. وقد ظل ىذا االرباد بُت القوتُت الدينية والسياسية، ينمو ويتفاعل، حىت عبدالوىاب، 
انبثقت عنو ادلملكة العربية السعودية اليت يزداد حجم تأثَتىا الديٍت والسياسي واالقتصادي على اجملتمعُت اإلسالمي 

 حية أخرى.والعريب من ناحية، وعلى اجملتمع الدويل وحضارتو من نا

وُب الوقت الذي بدأت فيو احلضارة الغربية تطرح نفسها كمنهج للتطور ادلادي للشعوب، وتتسرب وسائلها إىل 
سبسك بالتعاليم اإلسالمية دبفهومها الوىايب، ُب مطليعة ىذه  اجملتمعات ادلتخلفة، كانت ادلملكة العربية السعودية، اليت

عانت هبا لتطوير حياة شعبها دوف أف ؽلس ذلك بعقيدهتا الدينية أو يتعارض اجملتمعات اليت فتحت ذلا أبواهبا واست
 «.معها 

* وإف من احلق ما شهدت بو اخلصـو ومن ذلك ما قالو عن أثر ىذه الدعوة، خصمها: عثماف بن سند البصري 
 واختصره عنو أمُت بن حسن احلواين:

ومن زلاسنهم أهنم أمنوا البالد اليت ملكوىا وصار كل ما كاف   ومن زلاسن الوىابيُت أهنم أماتوا البدع وزلوىا.» قاؿ: 
ربت حكمهم من ىذه الرباري والقفار يسلكها الرجل وحده على محار بال خفر خصوصاً بُت احلرمُت الشريفُت. 

ومنعوا غزو األعراب بعضهم على بعض، وصار مجيع العرب على اختالؼ قبائلهم من حضرموت إىل الشاـ كأهنم 
وهباتُت الدسيستُت خدعوا مجيع العواـ يعٍت دبحو البدعة وتأمُت الطرقات  »، ٍب قاؿ: «أوالد رجل واحد  إخواف

 «.والسبل خصوصاً بُت احلرمُت وأحبهم سائر األمم وغفلوا عن باقي معتقداهتم 
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