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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                             

 لطالبات االنتساب  اإلصالحيةممخص منيج مادة الدعوة            

        
 تعريف الدعوة اإلصالحية:       

         الدعوة اإلصالحية هي: تمؾ الجهود الكبيرة واألعماؿ الجميمة التي قاـ بها الشيخ اإلماـ دمحم بف
عبد الوهاب، رحمه هللا، لتصحيح األوضاع الدينية الفاسدة واألحواؿ االجتماعية المنحرفة التي 

 وفي وسطها بخاّصة إباف القرف الثاني عشر الهجري. كانت سائدًة في الجزيرة العربية بعاّمة

 
 * الخصائص التي تتميَُّز بيا جزيرة العرب عن غيرىا *

        :ولجزيرة العرب خصائص تتميز بها عف غيرها، منها 

إّنها مهُد اإلسالـ ومنطمق الرسالة الخاتمة وعاصمتها األولى وقاعدتها الحصينة، ففيها ُوِلَد خير  -ٔ
دمحم، صّمى هللا عميه وسمـ، وفيها ُبِعَث وبيف بالدها هاجر، ومنها أشرقت أنوار رسالته  البشر

 لتضيء أرجاء المعمورة.

إّنها تضـ أعظـ البقاع وتحتضف أشرؼ األماكف في األرض ففيها الحـر اآلمف الذي جعمه هللا  -ٕ
، ومستقّرس التي بها مسجدس عميه تعالى مثابة وأمنًا، وفيها طيبُة الطّيبة مهاجر رسوؿ هللا، ملسو هيلع هللا ىلص

رفة والمواضع المحترمة  الصالة والسالـ ذو المرتبة التالية لممسجد الحراـ. وفيها أيضًا البقاع الُمشِّ
سة عند أهل اإلسالـ والمرتبطة بالركف الخامس مف أركاف اإلسالـ وهو الحج، وهذس البقاع  المقدَّ

 هي: منى وعرفات والمزدلفة.

 إّف هللا تعالى اختار لغَة أهمها لتكوف لغًة ألعظـ كتبه وأشرفها وخاتمها. -ٖ

إّنها في اإلسالـ وقٌف عمى اإلسالـ وأهمه وال يجتمع فيها ديناف وال يستقرُّ فيها كافٌر حتى يبقى  -ٗ
هللا شرُع هللا تعالى ودينه فيها بال منافٍس وال منازٍع. ففي الصحيحيف مف حديث ابف عباس رضي 
عنهما في آخر ما أوصى به النبي، ملسو هيلع هللا ىلص عند موته: )أخرجوا المشركيف مف جزيرة العرب(. وفي 
المسند وغيرس عف عائشة، رضي هللا، عنها قالت: كاف آخر ما عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف قاؿ: )ال 

 ُيترؾ بجزيرة العرب ديناف(.
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 ة اإلصالحية ودراستيا ** أىداف الحديث عن الدعو 

 نهدؼ مف دراسة الدعوة اإلصالحية في الجزيرة العربية إلى أمور مهمة منها:

بياف أهمية الدعوة إلى هللا تعالى مف خالؿ تقديـ أنموذٍج حيٍّ قريٍب يمثُِّل هذا المنهج في العصور  -ٔ
مستمرة في طريقها برغـ المتأخرة، والتأكيد عمى أف مسيرة الدعوة وفق المنهج الصحيح سائرة 

 العوائق والعقبات.

التأكيد عمى سمفية دعوة الشيخ دمحم بف عبد الوهاب، رحمه هللا، وقياـ دعوته عمى نصوص الكتاب  -ٕ
 والسنة ووفق منهج أهل السنة والجماعة وأف دعوته ُمّتَبِعٌة لهذا المنهج العظيـ.

يـ في نصرة الدعوة اإلصالحية التي قاـ بها بعدد مف األعالـ ِمّمف كاف لهـ دور عظ التعريف  -ٖ
 اإلماـ المجدد دمحم بف عبد الوهاب رحمه هللا.

إطالع أبناء المممكة العربية السعودية ػ وهـ أقرب الناس إلى هذس الدعوة وأكثر المستفيديف منها ػ  -ٗ
عظيـ نعمة  عمى أحواؿ بالدهـ قبل الدعوة وبعدها وتذكيرهـ بذلؾ وترسيخه في أذهانهـ ليدركوا

هللا تعالى عمينا وعميهـ إْذ أنقذهـ مف الشرؾ والجهل والخرافة وفتح لهـ أبواب الخير والرزؽ 
 بسبب هذس الدعوة المباركة.

             
  لمدعوة: االصطالحيالتعريف              

ـٍ وبصيرٍة وفق الطرؽ المشروعة، إتباعاً           لهدي النبي، صمى هللا  نشر اإلسالـ وتبميغه لمناس عف عم
 عميه وسمـ، وابتغاء لمرضاة هللا عز وجل وثوابه.

 * أىمية الدعوة إلى هللا وفضميا *

إف الدعوة إلى هللا تعالى توالها هللا سبحانه بنفسه؛ فهو الذي يدعو عبادس إلى طاعته وتقواس التي  -ٔ
 النار والعذاب.هي طريق الجنة، وينهاهـ عف معصيته ومخالفة أمرس التي هي طريق 

إف الدعوة إلى هللا وظيفة األنبياء والمرسميف الذيف هـ خيار الخمق وأشرؼ العباد، فإّف هللا تعالى  -ٕ
 اصطفى مف عبادس خيارهـ ليكمفهـ بالدعوة إليه سبحانه وتبميغ دينه.

 إّف هللا تعالى جعل أحسف األقواؿ وأشرفها الدعوة إليه سبحانه. -ٖ

إّف مف أسباب تفضيل هذس األمة عمى غيرها وتميزها بيف سائر األمـ وخيّريتها عميهـ كونها تدعو  -ٗ
 إلى هللا تعالى بأمرها بالمعروؼ ونهيها عف المنكر.

استمرار الثواب واألجر وتتابُعُه لمّداعي إلى هللا تعالى إذا اهتدى عمى يديه أحد؛ مّما يدؿُّ عمى  -٘
 ا وعموِّ شأنها.أهمية الدعوة وفضمه
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 * منيج السمف الصالح في الدعوة إلى هللا تعالى *               

 
 

 هو الطريق الواضح الَبيُِّف، وهو الطريق المستقيـ الواضح الذي ال يتغير. * المنيج:

فمنهُج السمف الصالح في الدعوة واضح ثابت وال يتغير لكونه مستمّدًا مف الشريعة اإلسالمية، 
ف تبدلت أساليبه ووسائمه مف زماٍف آلخر، ومف أشخاٍص آلخريف، حسب حاؿ المدعو وظروؼ  وا 

 الدعوة وموضوعها.

هـ أتباُع النبّي، ملسو هيلع هللا ىلص، مف الصحابة والتابعيف وتابعي التابعيف أهل القروف  * والسمف الصالح:
كـ قرني ثـ الذيف يمونهـ ثـ الذيف المفّضمة التي قاؿ عنها النبي، صّمى هللا عميه وسمـ: )خير 

يمونهـ(. وهكذا َمْف جاء بعدهـ مف أتباعهـ أئمة الديف وأعالـ المّمة الذيف ساروا عمى هدي النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ولـ يخالفوس في االعتقاد والقوؿ والعمل، ولـ يبدعوا ولـ يبدلوا، ولـ ُيحدثوا في ديف هللا ما ليس 

السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذيف جاء ذكرهـ في منه، وهؤالء هـ أهل 
حديث المغيرة بف شعبة، رضي هللا عنه، عف النبي صّمى هللا عميه وسمـ قاؿ: )ال يزاؿ طائفة مف 

 أمتي ظاهريف حتى يأتيهـ أمر هللا وهـ ظاهروف(.

َي السمُف َسَمفا   * في : لسبقهـ في الوقت وقربهـ مف الرسالة مقارنًة ِبَمْف بعَدُهـ، ولتقّدمهـ وُسمِّ
 .الفضل والمكانة والخير والهدى

النتسابهـ إلى ُسّنة النبي، صّمى هللا عميه وسمـ، وتمّسكهـ بها وعدـ عدولهـ  وُيَسّمون أىل السنة:* 
 عنها.

ألفَّ السمف الصالح أهُل إتباٍع ال ابتداع الجتماعهـ عمى الحق والهدى، و  * وُيَسمَّون بالجماعة:
واجتماٍع ال اختالؼ؛ ألنهـ يتمقوف عف هللا تعالى وعف رسوله، صّمى هللا عميه وسمـ فطريقتهـ 

 ومنهجهـ في العمـ واالعتقاد والقوؿ والعمل أسمـ وأعمـ وأحكـ.

 : ركائز منيج السمف في الدعوة إلى هللا

ـٍ  الِعمُم: -1 دعوة فاسدة باطمة ال قيمة لها وال اعتبار، فإفَّ فاقد الشيء ال فالدعوة بال عم
 يعطيه.

ـٍ بديف هللا، والعمـ المقصود  وال ُيَتصّور وفَق منهج السمف قياـ دعوٍة صحيحٍة مف دوف عم
هنا هو: العمـ بنصوص الكتاب والسّنة. وهو كما يقوؿ الشيخ دمحم بف عبد الوهاب رحمه هللا: 

نبّيه، ملسو هيلع هللا ىلص، ومعرفة ديف اإلسالـ باألدلة. وهو مرتبط بجميع مراحل الدعوة، معرفة هللا ومعرفة 
والعمـ ال ّبد أْف يسبق القوؿ والعمل، وبفقد العمـ في الدعوة يتحكـ الهوى وتقع بسبب ذلؾ 

 المصائب والضالالت والجهاالت.
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فسه أواًل، واالجتهاد في ذلؾ، ليكوف والمقصود بالعمل: تطبيق ما تعمَّمه اإلنساف عمى ن العمل: -2
الداعية قدوًة حسنًة لممدعويف في كونه عاماًل بما يأمرهـ به، مجتنبًا ما ينهاهـ عنه. وألهمية 

العمل واالستقامة عمى طاعة هللا ال سّيما في حق الداعية، فقد أمر هللا بها رسمه عميهـ الصالة 
، أهمية اقتراف العمل بالعمـ فقرنوا بينهما في تعمُّـ كتاب والسالـ. وقد أدرؾ صحابة رسوؿ هللا، ملسو هيلع هللا ىلص

ـَ يقع تحت طائمة الوعيد الذي أخبر هللا تعالى عنه  هللا تعالى والعمل به. والذي ال يعمل بما َعِم
ـَ تقولوف ما ال تفعموف، َكُبَر مقتًا عند هللا أف تقولوا ما ال تف عموف( في قوله: )يأيها الذيف آمنوا ِل

 (.ٖ،ٕ)الصف 

ـُ األصوؿ عمى الفروع، واألهـّ عمى ما دونه في  مراعاة األولوّيات في الدعوة: -3 حيُث ُتقدُّ
األهمية، والفاضل عمى المفضوؿ. فأمُور العقيدة مثاًل قي مضموف الدعوة هي أهـ ما يجب 

مُة عمى ما سواها وبخاصة إذا كاف هناؾ خمل في  هذا الجانب عند التركيز عميه، وهي المقدَّ
المدعويف، ويدؿ عمى ذلؾ عناية األنبياء والرسل عميهـ الصالة والسالـ بالتوحيد أواًل، واهتمامهـ 
به فكل رسوٍؿ يدعو قومه إليه أواًل. وعمى أف ترتيب األولويات ال يعني ترؾ الدعوة إلى ما دوف 

والتوحيد، وهذا ال يعني أف نغِفَل الفاضل ألجل المفضوؿ، فمثاًل: نبدأ بالدعوة إلى مسائل العقيدة 
 جوانب شرعية ودينية أخرى مف العبادات واألحكاـ والمعامالت.

إّف منهج السمف الصالح في الدعوة يقوـ  استخدام الوسائل واألساليب الدعوية المشروعة: -4
ـُ الغايات، فغاية الدعوة وهدفها شريف ومشروع، فكذ لؾ يجب عمى أّف األساليب والوسائل لها ُحْك

أف تكوف أساليبها ووسائمها، ولذلؾ فمبدأ الغاية تبرر الوسيمة مبدأ مرفوض في منهج الدعوة 
 الصحيح.

الصبر مف أهـ الخصاؿ التي أمر هللا بها عبادس المؤمنيف كما قاؿ  الصّبُر عمى تبعات الدعوة: -5
(. ٖ٘ٔلصابريف( )البقرة جل وعال: )يا أيها الذيف آمنوا استعينوا بالصبر والصالة إف هللا مع ا

، فالداعية يحتاج الصبر بأنواعو الثالثة التي ىي الصبر عمى  وهو في حق الداعية أوجب وألـز
. وبعد ذكر أبرز ما يقوـ عميه منهج طاعة هللا والصبر عن معصية هللا والصبر عمى أقدار هللا

لشيخ دمحم بف عبد الوهاب، السمف الصالح رحمهـ هللا في الدعوة نجد أف إماـ الدعوة في وقته ا
)اعمم أّنو يجُب عمينا تعمم أربع مسائل، األول: العمم وىو  رحمه هللا، ذكر معظمها حيث قاؿ:

معرفة هللا ومعرفة نبيو ومعرفة دين اإلسالم باألدلة، الثانية: العمل بو، الثالثة: الدعوة إلى هللا، 
اع الشيخ رحمه هللا لمنهج أئمة السمف وهذا مما يؤكد اتب الرابعة: الصبر عمى األذى فيو(.

 وأعالمهـ في دعوته اإلصالحية والتزامه فيها بالضوابط التي ذكروها في الدعوة إلى هللا.
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 ي*مي في الررن الثاني عشر اليجر حال العالم اإلسال*            

 

  الحالة السياسية: - أ
أي قبل دعوة الشيخ دمحم بف عبد كاف معظـ العالـ اإلسالمي في القرف الثاني عشر الهجري ػ 

 الوهاب ػ محكومًا بثالث دوؿ هي:

هػ ،  ٚٛٙسنة  وهي دولٌة تنتسب إلى السنة بدأت عمى يد عثماف بف أرطغرؿ الدولة العثمانية: -1
هػ ، ووصمت إلى ذروة مجدها السياسي في القرف العاشر الهجري وبسطت  ٖٔٗٔوسقطت سنة 

سمطتها عمى كثيٍر مف األقطار اإلسالمية، ودخمت جيوشها العديد مف البالد األوروبية ... أما 
 في القرف الثاني عشر، فقد تدهورت أحوالها واضطربت أمورها.

ي دولة رافضيٌة مغاليٌة في الرفض حكمت بالد فارس وما جاورها، وكانت وه الدولة الصفوية: -2
 شديدة العداء لمدولة العثمانية باعتبار الثانية تُْنَسُب إلى أهل السنة.

هػ في الهند، وهي دولة خرافيٌة تجمع بيف  ٖٜٚوبدأت عمى يد بابر شاس سنة  الدولة المغولية: -3
 مها مميئًا بالحروب والفتف واالضطرابات.التشيع والتصوؼ والوثنية، وكاف حك

 
  الحالة الدينية: - ب

ُيَعدُّ هذا القرف أشدُّ القروف التي سبقته مف حيث سوء حالة المسمميف الدينية فيه، ويتمثل سوء 
 الحالة الدينية في هذا القرف مف خالؿ المظاهر التالية:

القبور والمزارات والمشاهد، ودعاء أهمها  انتشار أنواع الشرؾ وظهورها بيف المسمميف، سواء بتعظيـ -ٔ
أو تقديس األولياء والصالحيف، ووضعهـ في مقاـ العبودية، وصرؼ أنواع العبادات لهـ، أو 
الحمف بغير هللا، أو التعامل مع الكهنة والسحرة والعرافيف وتصديقهـ، وغير ذلؾ مف أبواب 

 الشرؾ وطرقه.

 اضمحالؿ السنف وغربتها.انتشار البدع في الديف، بأنواعها، و  -ٕ

 تغمغل الصوفية في حياة كثير مف المسمميف، وانشغالهـ بخرافاتها وانتصارهـ لها. -ٖ

 ضعف اإللتزاـ بشعائر اإلسالـ الظاهرة، وشيوع المنكرات الكثيرة في السموؾ واألخالؽ. -ٗ

 قّمة الدعاة والمصمحيف عمى عمـ وبصيرة. -٘

 ذس المظاهر بإيجاز:وفيما يمي نتحدث عف كل مظهر مف ه

  انتشار الشرك: -ٔ
الشرؾ أعظـ الذنوب عند هللا تعالى، وهو رأس المنكرات وأقبح السيئات، قاؿ تعالى: )ومف يشرؾ 

 (ٖٔ(، وقاؿ سبحانه: )إف الشرؾ لظمـ عظيـ( )لقماف: ٛٗباهلل فقد افترى إثمًا عظيمًا( )النساء: 



 

7 
 

 شريكًا في عبادته. : ضد التوحيد. والُمشرُؾ هو: مف يجعل هللالشركو

دُ  هو: مف يعتقد قواًل وعماًل بأف هللا تعالى هو الربُّ المالؾ المتّصرؼ المحيي  والموحِّ
المميت، ويؤمف بكل أسماء هللا وصفاته التي وردت في كتابه الكريـ أو في سنة رسوله، صّمى هللا 

هللُا به نفسه ووصفه به  عميه وسمـ، وينزهه سبحانه عف الشبيه والنظير، فيؤمف بكل ما َوَصَف 
رسوله، ملسو هيلع هللا ىلص، ويتقرب إلى هللا وحدس بكل أنواع العبادة ويصرفها له دوف مف سواس لكونه الوحيد 

 المستحق لمعبادة.

         ولمشرؾ باهلل تعالى أنواع كثيرة، ووسائل متعددة مف أهمها وأعظمها مما هو منتشر في بعض
ظيـ القبور وبناء المساجد عميها، ودعاء أهمها مف دوف هللا، وآتخاذهـ البمداف اإلسالمية: تع

شفعاء عند هللا، والتقرب إليهـ: بالنذر، والذبح، والصدقة، والدعاء، ونحو ذلؾ، مف أنواع العبادة 
التي َمْف َصَرَفَها لغير هللا تعالى فقد أشرؾ، بغض النظر عف صاحب القبر أو الضريح، سواء 

 رساًل أو وليًا صالحًا.أكاف نبيًا م

         ذا نظرنا عمى حالة المسمميف في ذلؾ القرف ػ قبيل قياـ الشيخ دمحم بف عبد الوهاب بالدعوة وا 
اإلصالحية ػ وما لحقه وما سبقه مف قروف نجد أمورًا عظامًا في هذا الشأف، فمقد انتشرت في 

مف أهل الجهل والضاللة ويتخذوف  كثير مف بمداف المسمميف األضرحة التي يتقرب إليها كثير
 أصحابها شفعاء عند هللا، وال حوؿ وال قوة إال باهلل.

  انتشار البدع: -2
ومف تمؾ البدع التي راجت وانتشرت: بدعة االحتفاؿ بمناسبة المولد النبوي، وبدعة االحتفاؿ 

مف شعباف، باإلسراء والمعراج، وبدعة االحتفاؿ بالهجرة النبوية، وبدعة إحياء ليمة النصف 
واالحتفاؿ بيوـ عاشوراء وبدع األذكار والمدائح النبوية، وهكذا انتشار الخرافات والخزعبالت 
بأنواعها الكثيرة والمختمفة، مع أف النبي الكريـ، صّمى هللا عميه وسمـ، حذَّر مف البدع وتوَّعَد 

 أصحابها.

    غمبة الصوفية وتغمغميا في حياة المسممين. -3
 تزام بشعائر اإلسالم الظاىرة.ضعف االل -4

عاة والمصمحين عمى عمٍم وبصيرةٍ  -5  :قمة الدُّ
 الجهود الدعوية المبذولة في ذلؾ القرف لـ تكف لتواكب تمؾ االنحرافات الخطيرة ونقصد بذلؾ أفَّ  

 في حياة المسمميف، وعقائدهـ وبعدهـ عف التطبيق الصحيح لديف اإلسالـ.
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 ة*اني عشر قبيل الدعوة اإلصالحيالعربية في الررن الث حال الجزيرة*      

 
 

 أوال : الحالة السياسية:

كاف يقوـ حكـُ األشراؼ تحت سمطة  في الجزء الميم من الجزيرة العربية وىو الحجاز
 الدولة العثمانية، وكاف هؤالء األشراؼ خالؿ هذا القرف في منازعات وحروب شديدة فيما بينهـ.

 
كانت محكومًة منذ أمٍد بعيٍد بحكـ األئمة الزيدييف، وكانت بالدهـ   فإنها أما في اليمن

قد شهدت دخوؿ العثمانييف إليها ولـ يستقر األمر لهـ استقرارًا تامًا فيها، واضطروا في نهاية 
 األمر إلى تركها بسبب ثورة اليمنييف ضدهـ.

 
راؾ آؿ حميد مف إجالء وما جاورها فإف بني خالد تمكنوا بزعامة ب أما في اإلحساء

هػ، وفي أوج قوة بني خالد استطاعوا مدَّ  ٓٛٓٔالحامية التركية واالستيالء عمى اإلحساء سنة 
 وبعض بالد نجد.  نفوذهـ إلى الكويت

 
، فإنها لـ تشهد سمطة قوية بعد حكـ الدولة األخيضرية وهي أسرٌة عمويٌة أما بالد نجد

باسية، ومنذ ذلؾ التاريخ وبالد نجد لـ تعرؼ حكومة قوّية، سيئة السيرة، استقمت عف الدولة الع
نما هي عبارة عف إمارات صغيرة متفرقة متنازعة ال تعرؼ السكينة واألمف والطمأنينة.  وا 

 
فقد كانوا قبائل متناحرًة متنافرًة تقوـ بينها الحروب وتعتدي كلُّ واحدٍة  أّما في البادية:

 منها عمى األخرى ألتفه األسباب.

 
 

 ثانيا : الحالة الدينية:

َث عنها عدد مف المؤرخيف، وكاف مف  أمَّا الحالة الدينية في الجزيرة العربية، فقد تحدَّ
صًا، فيقوؿ رحمه هللا: في  أبرزهـ المؤرخ حسيف بف غناـ، وألهمية كالمه وواقعيته فسنذكرس ممخَّ

مطمع القرف الثاني عشر الهجري كاف أكثر الناس قد انهمكوا في الشرؾ، وارتدوا إلى الجاهمية، 
وانطمست بينهـ أنوار اإلسالـ والسنة؛ لذهاب أهل العمـ والبصيرة، وغمبة أهل الجهل، واستعالء 

 الضالؿ واتبعوا ما وجدوا عميه آباءهـ مفظهورهـ،  ذوي األهواء والضالؿ، ونبذوا كتاب هللا وراء
؛ ظانيف أنهـ أدرى بالحق، وأعمـ بطريق الهدى.. عدلوا عف عبادة هللا وحدس إلى عبادة األولياء 

والصالحيف مف األموات واألحياء، يستغيثوف بهـ في النوازؿ والكوارث، وُيْقِبموف عميهـ في 
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الضرر في الجمادات كاألحجار واألشجار، ويعبدوف أهل الحاجات والرغبات، ويعتقدوف النفع و 
القبور، ويصرفوف لهـ الدعاء والنذور في حالتي الضراء والسراء، زائديف عمى مشركي الجاهمية 

ـُ الُضرُّ ال يدعوف إال هللا مخمصيف له الديف، أما إذا نجاهـ هللا؛ فهـ  َه األولى، حيث كانوا إذا مسَّ
أوثانهـ مف دوف هللا محّبًة أعظـ مف محّبتهـ هلل؛ سرت في سويداء  يشركوف، لكف هؤالء أحبوا

قموبهـ، وبدت عمى صفحات وجوههـ، وألسنتهـ وجوارحهـ، وبذلوا أعمارهـ وحياتهـ في دفع الحق 
ومف يبديه. وهذا ليس في قطٍر دوف آخر، ولكنه في غالب األقطار، كما أنه ليس في أوؿ زمف 

 ف قديـ.الشيخ فحسب، بل كاف بدؤس م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 *شيخ دمحم بن عبد الوىاب رحمو هللاالتعريف بال*                   
 
 

 نسبُو وأسرتو: -1
ينتمي الشيخ دمحم بف عبد الوهاب إلى أسرة تدعى آؿ ُمَشرَّؼ وهي فرع مف آؿ َوْهَبة أحد بطوف      

 قبيمة تميـ. 
ونسبه هو: دمحم بف عبدالوهاب لف سميماف بف عمي بف دمحم بف أحمد بف راشد ابف بريد بف مشرؼ 

 الوهبي التميمي .
 . ملسو هيلع هللا ىلصويقاؿ:  التميمي نسبة لقبيمة تميـ المشهورة ، وهي القبيمة التي أثنى عميها الرسوؿ 

 أسرتو :
التي كانت مركزًا عمميًا في نجد خالؿ القرنيف العاشر  كاف آؿ مشرَّؼ يسكنوف بمدة أشيقر      

 .قل بعضهـ إلى بمداٍف نجديٍة أخرى والحادي عشر مف الهجرة، ومف هناؾ انت
 ، منهـ:رز مف هذس األسرة عدد مف العمماءوقد ب      

 القاضي عبدالقادر بف المشرؼ .       
 هاب (الشيخ سميماف بف عمي )جد الشيخ دمحم بف عبدالو       
 الشيخ عبدالوهاب بف سميماف ) والد الشيخ دمحم بف عبد الوهاب (       
القضاء في العيينة بعد وفاة والدس، وُيعد أحد عمماء والد الشيخ دمحم بف عبدالوهاب قد تولى و        

 المذهب الحنبمي في وقته في نجد.
 ( الشيخ ابراهيـ بف سميماف )عـ الشيخ دمحم بف عبدالوهاب      

 
وأما والدة الشيخ دمحم بف عبد الوهاب فهي تنتسب ألسرة آؿ عزاز الذيف هـ مف آؿ مشرَّؼ مف بني     

تميـ، وقد كاف خاله الشيخ سيف بف دمحم بف عزاز مف عمماء نجد في زمانه، وقد ولي قضاء 
 أشيقر.

 

  مولد الشيخ ونشأتو: -2
هػ. وكاف منذ نعومة أظافرس  ٘ٔٔٔفي العيينة سنة  -رحمه هللا -ولد الشيخ دمحم بف عبد الوهاب     

بارزًا في الذكاء وقوة الحفظ ويدؿ عمى ذلؾ حفظه لمقرآف الكريـ ولـ يبمغ العاشرة مف عمرس، وقد 
ف درس في صغرس بعض كتب الفقه الحنبمي، وقدمه والدس لإلمامة مع صغر سنه لما يرى فيه م

 الكفاية والقدرة.
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  اتو:ــــصف -3
كاف الشيخ رحمه هللا حادَّ الفهـ، سريع الخاطر، وّقاد الذهف، ألمعي الفطنة، تميز بقوة اإلقناع، 

  .استيعاب األمور وَحلِّ الُمعضالتوفصاحة المساف، وقوة الحجة، والقدرة العجيبة عمى 
 شيوخو:-4

 .الشيخ عبد هللا بف سالـ بف عيسى البصري الشافعي ف:كاف أبرز شيوخه في الحـر المكي الشري
 الشيخ عبد هللا إبراهيـ بف سيف رحمه هللا.  :ومف شيوخه في الحـر المدني 

 الشيخ دمحم حياة بف إبراهيـ السندي الحنبمي رحمه هللا. : ومف شيوخه أيضًا في المدينة النبوية

   رحالتو:
لمَّا بمغ الشيخ ما يقارب العشريف عامًا مف عمرس غادر بمدة العيينة متجهًا إلى مكة المكرمة ألداء 
الحج وزيارة المدينة النبوية ، ولطمب العمـ عمى يد عممائها، ولعل رحمته األولى تركت في نفسه 

ستيف لما تتمتعاف به مف  :شوقًا لممدينتيف المقدَّ
 .كثرة العمماء المحققيف -ٔ
 وكثرة الطمبة واتساع حمقات العمـ التي لـ يعهدها في بمدس. -2

 عمى: الحجاز، والعراؽ، واإلحساء فقط. اقتصرت رحالت الشيخ رحمه هللا العمميةوقد   

 لسببيف:رحل دس كانت خاليًة مف العمـ؛ بل أف بم رحمه هللا بالخروج مف بمدس لطمب العمـ  ورغبته 
 .لمزيٍد مف االستفادة-ٔ
 ولما لكثرة الشيوخ مف توثيق وتنويع في تمقي العموـ. -ٕ

 
 

 العوامل الرئيسة التي ساىمت في بناء شخصية الشيخ العممية والدعوية -5

وما كاف يتمتع به مف ذكاء وفطنة وجدٍّ ومثابرٍة منذ سنوات عمرس األولى، والتي  استعداده الشخصيّ  -ٔ
 ظهرت آثارها بعد ذلؾ مف خالؿ اجتهادس في طمب العمـ، ومف ثـ القياـ بالدعوة والتعميـ.

وهي أسرة أنجبت عددًا مف العمماء والقضاة وكانت لها  أسرتو ومكانتيا العممية واالجتماعية: -2
 الجتماعية المتميزة في مجتمعها.المكانة ا

الذيف ُعرفوا بغزارة عممهـ، وسالمة عقيدتهـ، وتنوع معارفهـ واهتماماتهـ، سواء  أساتذتو وشيوخو -ٖ
 َمْف تتممذ عمى أيديهـ مباشرة، أو الذيف استفاد مف ُكتبهـ وتأثر بمؤلفاتهـ تأثرًا كبيرًا.
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 رات ثالث:ويمكن ترسيم ىؤالء األساتذة والشيوخ إلى طب

  الطبرة األولى:            
وهـ األساتذة الذيف أمضى معهـ وقتًا طوياًل في الدراسة والتحصيل وتأثر بهـ تأثرًا مباشرًا ويمكف               

 حصرهـ في أربعة:

 بف سميماف في العيينة وحريمالء.  والدس الشيخ عبد الوهاب -أ

 في المدينة.الشيخ عبد هللا بف إبراهيـ بف سيف  -ب

             الشيخ دمحم حياة السندي في المدينة. -ج
 الشيخ دمحم المجموعي في البصرة. -د 

  الطبرة الثانية:              
مف عدا السابقيف مف أساتذته مف أمثاؿ: عمه إبراهيـ في العيينة، والشيخ عبد هللا بف سالـ البصري                

 عبد هللا بف فيروز.المكي في مكة، والشيخ 

  الطبرة الثالثة:             
العمماء الذيف تأثر بفكرهـ وتراثهـ العممي وهـ جميع عمماء السمف، وفي مقدمتهـ اإلماـ أحمد بف                 

 حنبل، وشيخ اإلسالـ ابف تيمية، وتمميذس العالمة ابف القيـ.

 
 

لقائه بالعمماء وطمب العمـ، معرفة أحواؿ الناس وفيها اكتسب إضافًة إلى  رحالتو العممية: -ٗ
 وطبائعهـ وأوضاعهـ.

وتتمثل فيما كاف ينتشر في داخل الجزيرة العربية وخارجها مف الجهل  ظروف أخرى مجتمعة: -٘
والبدع والخرافات وسائر االنحرافات، مع قمة َمْف يدعو إلى هللا، مما جعمه يفكر جديًا في إصالح 

ات ويتحمس لمقياـ بتمؾ المهمة غير مباٍؿ بالعقبات والمصاعب، وكاف له أوضاع تمؾ المجتمع
 ذلؾ الدور بتوفيق هللا تعالى وفضمه.

تتممذ عمى يد الشيخ رحمه هللا عدد كبير مف الطالب وال يزاؿ لدعوته صدى  تالميذ الشيخ: -ٙ
 القبوؿ. وقبوؿ وطالب في عدد مف البالد وهلل الحمد، نسأؿ هللا تعالى لها المزيد مف

تنوعت كتابات الشيخ ومؤلفاته في عدد مف العموـ الشرعية، فألََّف رحمه هللا في  مؤلفات الشيخ: -7
العقيدة والحديث والفقه والسيرة والتفسير. وكاف يركز في التأليف عمى موضوع التوحيد والعقيدة، 

مؤلفات الشيخ، وذلؾ بسبب الحاجة العظمى لها في عصرس، النتشار مظاهر الشرؾ. وتتميز 
 رحمه هللا، بالعناية باألدلة الشرعية وسهولة العبارة ودقة االستنباط.
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حاطته بكثير مف أقواؿ أهل العمـ واطالعه عمى  كما يتضح مف خاللها سعة عمـ الشيخ وا 
كتبهـ ومؤلفاتهـ، وكذلؾ استيعابه لكثير مف شبهات المنحرفيف وقدرته الفائقة عمى مناقشتها والرد 

 عميها.

       :ومن أبرز مؤلفاتو 

 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا عمى العبيد، وهو أوؿ مؤلفاته، )في عمـ العقيدة(. -ٔ

زالة الشبه المثارة منهـ، )في عمـ العقيدة(. -ٕ  كشف الشبهات، ويدور حوؿ مجادلة خصوـ الدعوة وا 

 مفيد المستفيد في كفر تارؾ التوحيد، )في عمـ العقيدة(. -ٖ

 األصوؿ الثالثة وأدلتها، )في عمـ العقيدة(. -ٗ

 مختصر سيرة الرسوؿ صّمى هللا عميه وسمـ، )في عمـ السيرة(. -٘

 فضائل القرآف، )في عمـ التفسير(. -ٙ

 

 : وفاتو 
 

 حياة بعد الدرعية في دفن و 1216 القعدة ذي في هللا رحمه الوهاب عبد بن دمحم الشيخ توفي
 . عاما التسعين عن زادت
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 *مواقف الشيخ دمحم بن عبد الوىاب*                    
 
 ن:من آل البيت رضي هللا عنيم أجمعيموقفو من الصحابة الكرام و أوال : 

يقوـ منهج أهل السنة والجماعة في هذس المسألة عمى مواالة أصحاب رسوؿ هللا، صّمى هللا عميه 
وألسنتهـ تجاههـ، وذكر محاسنهـ والترضي عنهـ، والكفِّ عّما شجر وسمـ، وسالمة قموبهـ 

بينهـ، ويعتقدوف بأنهـ خير القروف وأنهـ السابقوف األولوف أصحاب المآثر العظاـ والمقامات 
الرفيعة، وأنهـ عدوؿ ثقات كمهـ، ومّما ال شؾَّ فيه أّف موقف الشيخ دمحم بف عبد الوهاب في هذس 

 داٌد لمعتقد أهل السّنة والجماعة فيها.المسألة إنما هو امت

 
 ء:موقف الشيخ من كرامات األولياثانيا : 

يقوـ منهج أهل السنة والجماعة عمى اإليماف بكرامات األولياء والتصديق بها. وقد انقسـ الناس 
 في موضوع الكرامات إلى ثالثة أقساـ هي:

الكتاب والسنة مف الكرامات التي تجري عمى وفق قسـ غموا في نفيها، حتى أنكروا ما هو ثابت في  -ٔ
 الحق ألولياء هللا المتقيف، وهؤالء المنكريف كالجهمية والمعتزلة وأشباههـ.

جل منها، واستغمُّوها وسيمًة  -ٕ قسـ غموا في إثبات الكرامات، حتى اعتقدوا أّف السحر والشعوذة والدَّ
حتى نشأ عف ذلؾ الشرؾ األكبر بعبادة القبور  لمشرؾ والتعّمق بأصحابها مف األحياء واألموات،

 وتقديس األشخاص والغمو فيهـ، في كثيٍر مف بالد المسمميف.

القسـ الثالث: وهـ أهل السّنة والجماعة، وقد توّسطوا في موضوع الكرامات بيف اإلفراط والتفريط،  -ٖ
بها، ولـ يتعمقوا بهـ مف دوف هللا فأثبتوا ما أثبته القرآف الكريـ والسنة المطهرة، فمـ يغموا في أصحا

تعالى، وال يعتقدوف أنهـ أفضل مف غيرهـ بل هناؾ ِمْف أولياء هللا َمْف هـ أفضل منهـ، ولـ تجر 
 عمى أيديهـ كرامات.

ونفى أهل السنة ما خالف الكتاب والسنة مف الدجل والسحر والشعوذة، واعتقدوا أف ذلؾ مف عمل 
 وموقف الشيخ يرحمه هللا تعالى إنما هو امتداٌد لمقسـ الثالث.الشياطيف، وليس مف الكرامات. 

 
  موقف الشيخ من السمع والطاعة لولي األمر:ثالثا : 

ُتَعدُّ هذس المسألة مف مسائل العقيدة التي اهتـ بها عمماء الشريعة وذلؾ آلثارها الكبيرة عمى الناس 
 موقف أهل السنة والجماعة فيها.جميعًا، وقبل توضيح موقف الشيخ في هذس المسألة نبيف 

 فموقف أىل السنة من اإلمامة والسمع والطاعة لولي األمر يتمثل في:

           ضرورة عقد اإلمامة ووجوب نصب اإلماـ. -ٔ
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 طاعة اإلماـ المسمـ في المعروؼ. -2

ف ظمـ. -ٖ ف جار وا   عدـ الخروج عميه وا 

 مجتمعيف:ال يسوغ الخروج عمى الحاكـ إال بشرطيف  -ٗ    

 وجود الكفر البواح الذي ال يحتمل التأويل. -أ

 وجود القدرة عند األمة عمى التغيير. -ب

 مناصحتهـ بالطريقة الشرعية، والدعاء لهـ بالصالح واالستقامة. -٘    

فهذس األمور الخمسة عميها العمل عند عمماء أهل السنة والجماعة، وكتبهـ مميئة بالتأكيد عميها. 
منهج أهل السنة والجماعة في هذس القضية، نأتي لذكر موقف الشيخ دمحم بف عبد  وبعد بياف

الوهاب، رحمه هللا، في هذس المسألة، وقد بيَّف موقفه هذا في رسالته الموسومة بمسائل الجاهمية. 
بقوله: )وأرى وجوب السمع والطاعة ألئمة المسمميف برِّهـ وفاجرهـ ما لـ يأمروا بمعصية هللا، 

ولي الخالفة واجتمع عميه الناس ورضوا به وغمبهـ بسيفه حتى صار خميفة وجبت طاعته، ومف 
 وحـر الخروج عميه(.

 منيجو في قضية التكفير والرتال:رابعُا:     
ـُ كثيٍر مف الفرؽ       ُتَعدًّ قضية التكفير مف أخطر القضايا المرتبطة بالعقيدة والتي َزلَّْت فيها قد

المنتسبة لإلسالـ، وهي مف أكثر التهـ التي يطمقها أهل األهواء عمى دعاة اإلسالـ الصادقيف 
فيتضُح مف  السائريف عمى منهج السمف الصالح أّما موقف الشيخ دمحم بف عبد الوهاب مف التكفير

س عمى خصومه  خالؿ كالمه في بياف عقيدة أهل السنة والجماعة التي يعتقدها، ومف خالؿ ردِّ
ُر المسمميف بالعموـ ويقاتمهـ مف أجل ذلؾ،  الذيف يتهمونه بأنه يتهاوف في قضية التكفير وأّنه يكفِّ

ُر بالّظف وُيَكّفُر الجاهل.  ويقولوف كذلؾ بأنه يكفِّ

)وال   عمى ذلؾ كمه بأقواؿ واضحة، ال غموض فيها، منها قوله:فيرد الشيخ رحمه هللا
ويرول أيضا : )وأما التكفير فأنا  .أكفر أحدا  من المسممين بذنب وال أخرجو من دائرة اإلسالم(

أكفر َمْن عرَف دين الرسول، ملسو هيلع هللا ىلص، ثّم بعد ما عرفو َسبَُّو ونيى الناس عنو وعادى َمْن فعمو، 
. ويرد الشيخ في موضع آخر التهـ ىو الذي أكفره، وأكثر األمة وهلل الحمد ليسوا كذلك( فيذا

ُر بالّظن  كمها حوؿ التكفير والهجرة إليه وغير ذلؾ فيقوؿ: ا ما ذكره األعداء عّني أّني ُأَكفَّ )وَأمَّ
ُر الجاىل الذي لم ترم عميو الحجة، فيذا بيتان عظيم يريدون ب و تنفير الناس والمواالة، أو أكفِّ

. وبذلؾ يتضح لنا دوف شؾٍّ منهج الشيخ دمحم بف عبد الوهاب رحمه هللا في عن دين هللا ورسولو(
 قضية التكفير وبياف موافقته لمنهج أهل السنة والجماعة فيها.
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  موقفو من الرتال والجياد:خامسا : 
التثبُِّت لعظـ حرمة دـ المسمـ يتضح مف كالمه رحمه هللا أف منهجه في هذس المسألة يقوـُ عمى  

ـٍ واستكباٍر، فهو لـ يقـ  عند هللا، وال يقاتل أحدًا إال إذا ظهر ما يناقض ديف اإلسالـ عف عم
نما كاف الغرض منه عدة أسباب:  بالقتاؿ لتحصيل مآرب دنيوية وا 

ٔ- .          إما دفاعًا عف النفس والمحاـر
 المقابمة والمجازاة، والعقاب بالمثل. -ٕ

 المجاهروف المعاندوف لديف الحق بعد إعالمهـ وتبميغهـ. -ٖ    

لنشر ديف اإلسالـ وعقيدة التوحيد لتكوف كممُة هللا هي العميا وتطبيق شرعه، كما هو  -ٗ          
 حاؿ سمف األمة رضي هللا عنهـ.

 

 د:موقفو من الترميد واالجتيا سادسا :

بأنه َيّدعي االجتهاد الُمْطَمَق وينهى عف التقميد، وفي نفى الشيخ ما ينسبه إليه أعداؤس وخصومه 
)وما ذكرتم من حريرة االجتياد فنحن مرمدون لمكتاب والسنة وصالح  ذلؾ يقوؿ رحمه هللا:

)  . ويقوؿ الشيخ أيضًا:سمف األمة، وما عميو االعتماد من أقوال األئمة األربعة رحميم هللا(
نبل، رحمو هللا، إمام السنة، وال ننكر عمى أىل المذاىب وأما مذىبنا فمذىب اإلمام أحمد بن ح

جماع األمة وقول جميورىا(  .األربعة إذا لم يخالف نصَّ الكتاب والسنة وا 

ويوضح الشيخ عبد هللا بف دمحم بف عبد الوهاب بتفصيل أكثر الموقف مف االجتهاد والتقميد 
، وطريرتنا طريرة السمف، وىي أنَّا )مذىبنا في أصول الدين مذىب أىل السنة والجماعة بقوله:

نررُّ آيات الصفات وأحاديثيا عمى ظاىرىا، ونحن أيضا  في الفروع عمى مذىب اإلمام أحمد بن 
حنبل وال ننكر عمى َمْن َقمََّد أحد األئمة األربعة. وال نستحق مرتبة االجتياد المطمق، وال أحد 

حَّ لنا َنصٌّ جمي من كتاب أو سنة غير منسوخ لدينا َيّدعييا، إال أننا في بعض المسائل إذا ص
وال مخّصٍص وال معاَرٍض بأقوى منو وقال بو أحد األئمة األربعة أخذنا بو وتركنا المذىب كإرث 
ْن خالف مذىب الحنابمة وال مانع من االجتياد في بعض  الجد واإلخوة، فإنا نردم الجد باإلرث وا 

 المسائل دون بعض(.

 

  رفض الشيخ لمناىج الجاىمية وفضحو لمسائميا: سابعا :     
يرى الشيخ أفَّ الشرؾ إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل مستداًل بقوله تعالى: ) إف هللا ال       

(، وقوله تعالى: )ولقد ُأوحي ٙٔٔيغفُر أف ُيشرَؾ به ويغفُر ما دوف ذلؾ لمف يشاء( )النساء: 
لى الذيف ِمْف قبمؾ لئ  .(٘ٙف أشركَت ليحبطفَّ عمُمؾ( )الزمر:إليؾ وا 
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مف األوليف ألف األوليف  يقوؿ الشيخ رحمه هللا: )القاعدة الرابعة: أّف مشركي زماننا أغمظ شركاً        
 في الرخاء ويخمصوف في الشدة، ومشركو زماننا شركهـ دائـ في الرخاء والشدة(. يشركوف 

 
  في األمر بالمعروف والنيي عن المنكر: منيجة ثامنا :     
سار الشيخ دمحم بف عبد الوهاب رحمه هللا في االهتماـ بشعيرة األمر بالمعروؼ والنهي عف المنكر      

ووجوبه وفق نصوص الكتاب والسنة ومنهج األئمة األعالـ مف السمف، فقاؿ في رسالته ألهل 
. عن المنكر عمى ما توجبو الشريعة الدمحمية()وأرى وجوب األمر بالمعروف والنيي  القصيـ:

وفي هذا التزاـ منه، رحمه هللا، بنصوص الكتاب والسنة والتي توجب القياـ باألمر بالمعروؼ 
والنهي عف المنكر، ومنها: قوله تعالى )ولتكف منكـ أمٌة يدعوف إلى الخير ويأمروف بالمعروؼ 

(. ويرى الشيخ، رحمه هللا، بأّف هناؾ ٗٓٔراف وينهوف عف المنكر وأولئؾ هـ المفمحوف( )آؿ عم
عدة شروط ينبغي االهتماـ بها عند القياـ باالحتساب عمى َمْف ترؾ معروفًا أو فعل منكرًا، ومف 

 هذس الشروط:

             العمـ والمعرفة قبل االحتساب. .ٔ
 . الرفق وعدـ العجمة.ٕ

 . الصبر عمى تبعات االحتساب.ٖ    

 المنكر ظاهرًا بدوف تجسس، مع الحرص عمى التثبت قبل اإلنكار.. أف يكوف ٗ    

 أال يؤدي إنكار المنكر إلى منكٍر أكبر منه. .٘    
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 ا*أىداف دعوة الشيخ دمحم عبد الوىاب وأبرز إصالحاتي*           

 
 

وآثار السمف الصالح رضواف هللا قامت دعوة الشيخ رحمه هللا عمى كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
 عميهـ، وقد سعت هذس الدعوة المباركة إلى تحقيق عدد مف األهداؼ المباركة:

روا في االلتزاـ  -ٔ إيضاح عبودية المخموؽ لمخالق وتحقيقها، وذلؾ بعد أف جهل الناس حقيقتها وقصَّ
  عمى تحقيق ذلؾ مف خالؿ:بها، بل جاؤوا بما يخالفها قواًل وعماًل واعتقادًا. وقد عمل رحمه هللا

 الدعوة إلى إخالص العبادة هلل تعالى وتخميص التوحيد ِمّما شابه مف الشرؾ. -أ

 العمل عمى إبطاؿ التوسل باألولياء والصالحيف ودعائهـ مف دوف هللا، واالستغاثة واالستعانة بهـ. -ب

ما ُعِبَد ِمْف دوف هللا وهو راٍض بذلؾ الدعوة إلى الكفر بالطواغيت واإلعراض عف عبادتهـ، وأفَّ كل  -ج
 فهو طاغوت.

نبذ البدع والخرافات وذلؾ لكونها ِإحداثًا في ديف هللا تعالى مما لـ يشرعه هللا تعالى ورسوله صمى  -د
 هللا عميه وسمـ.

، االهتماـ بالمجتمع المسمـ مف الناحيتيف التعميمية والتنظيمية وغيرهما، وقد عمل الشيخ، رحمه هللا -ٕ
 لتحقيق ذلؾ مف خالؿ:

العناية بتعميـ العامة ِمْف َحاضرٍة وباديٍة، رجااًل ونساًء، أصوؿ دينهـ ودعوتهـ إلى ذلؾ بالحسنى مف  -أ
خالؿ دروسه وخطبه ورسائمه، واالهتماـ بالمتعمميف والعناية بهـ وتأصيل منهج التعميـ عندهـ 

 تعميـ والدعوة.لترسيخ العمـ في نفوسهـ وزيادة الوعي في أهمية ال

زالة األحقاد  -ب طفاء نيراف الظمـ والفتف بينهـ، وا  العمل عمى جمع شمل المسمميف بعد التفرؽ، وا 
 والضغائف المترسبة في نفوسهـ.

إقامة ديف هللا تعالى بيف عبادس بالطرؽ الموصمة إلى ذلؾ، وقد سعى الشيخ لتحقيق هذا الهدؼ مف  -ٖ
 خالؿ:

عف المنكر حيث تولَّى الشيخ بنفسه القياـ باالحتساب في جميع مراحل  األمر بالمعروؼ والنهي -أ
 دعوته.

ـٍ إسالمٍي  -ب الحكـ بما أنزؿ هللا تعالى وتطبيق الحدود الشرعية، فقد بذؿ الشيخ جهدس في إقامة حك
 يمتـز بالشرع المطّهر في كل مجاالت الحياة.

زالة ا -ج لشرؾ والبدع أواًل بالمساف والحجة والبرهاف، ثـ رفع راية الجهاد، في سبيل نشر ديف هللا وا 
يروا جيوشهـ لمحاربة الدعوة في الدرعية بعد ذلؾ،  بمقاتمة الخصوـ المعتديف الذيف سِّ

قامة العقبات في طريقها.  والوقوؼ  ضد الدعوة وا 
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 ب*حل دعوة الشيخ دمحم بن عبد الوىامرا*                  

 
 

 عبد الوىاب بأربعة مراحل ىي:مرت دعوة الشيخ دمحم بن 
          الدعوة أثناء طمبه لمعمـ.المرحمة األولى: 

 الدعوة في حريمالء.المرحمة الثانية: 

                    الدعوة في العيينة.المرحمة الثالثة: 
 الدعوة في الدرعية.المرحمة الرابعة: 

 

 ألهميتهما فيما يمي: ويمكننا إيجاز الحديث عف المرحمتيف الثالثة والرابعة

 

  المرحمة الثالثة: . أ
هػ تقريبًا ومنذ وصوله رحب به أميرها عثماف بف معمر،  ٗ٘ٔٔسنة  وصل الشيخ إلى العيينة 

الذي تأثر بالدعوة وأكرمه ووعدس بالنصر، وأمر أتباعه بالتعاوف مع الشيخ وتنفيذ ما يأمر به بعد 
 أف عرؼ األمير حقيقة الدعوة وما يترتب عميها مف مصالح الخير في الديف والدنيا.

 
مرحمة اشتهارًا كبيرًا، فمـ يرؽ ذلؾ األمر ألعداء الدعوة المنتسبيف واشتهر أمر الدعوة في هذس ال

ُجوف األباطيل ويخترعوف األكاذيب ضد الدعوة وصاحبها، وانطمقوا  إلى العمـ وغيرهـ، فبدأوا يروِّ
يؤّلبوف العاّمة والخاّصة عميها ويضغطوف عمى حاكـ العيينة لمتخمي عف مناصرة الشيخ وتأييدس. 

ابف معمر عف مناصرته لمشيخ وتأييدس وطمب منه أف يبحث له عف مكاف آخر،  وبالفعل تخاذؿ
 ويرحل عف بمدس.

 

 المرحمة الرابعة:  . ب
ولقائه باألمير دمحم بف  وبدأت هذس المرحمة منذ وصوؿ الشيخ إلى الدرعية بعد خروجه مف العيينة

سعود، وهذس هي المرحمة الحاسمة في حياة الشيخ وهي األبرز واألكبر واألهـ بيف المراحل 
 األخرى، ففيها توسعت الدعوة وانتشرت وقامت لها دولة هي الدولة السعودية األولى.

 
ئه مف بعدس، رحمهـ وقد استخدـ الشيخ في هذس المرحمة بمناصرة وتأييد اإلماـ دمحم بف سعود وأبنا

هللا، جميع األساليب والوسائل الدعوية المتاحة بدءًا مف أسموب الموعظة الحسنة والمجادلة بالتي 
زالة العقبات مف طريق  هي أحسف، وانتهاًء برفع راية الجهاد وصدِّ مكائد خصوـ الدعوة بالسيف وا 

ـٍ واحٍد في الجزيرة العربية.  الدعوة وجمع المسمميف عمى إما
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 م*س واليو الجيود المباركة لمدولة السعودية في خدمة الدعوة بين األم*   

 
 
 

 أوال : تركزت جيود الشيخ دمحم بن سعود في اآلتي:

حماية اإلماـ لمشيخ دمحم بف عبد الوهاب لمقياـ بالدعوة في اطمئناٍف مما كاف له عظيـ األثر  -ٔ
    في كثرة أنصارها. 

رساؿ الدعاة.المساهمة في نشر العمـ  -ٕ  وتسهيمه وا 

 القياـ بالدعوة إلى هللا بالنفس والماؿ، وذلؾ بالجهاد في سبيل هللا. -ٖ      

قامة األمر بالمعروؼ  -ٗ لزاـ الناس بأداء الفرائض، وا  الحرص عمى القياـ بكل أحكاـ الشرع، وا 
 والنهي عف المنكر. 

 إلغاء الحكـ العشائري واستبداله بتحكيـ الشريعة. -٘

تنظيـ بيت الماؿ تنظيمًا إسالميًا خالصًا، وصرؼ الزكاة عمى مستحقيها في مصارفه  -ٙ     
 الصحيحة.

 ثانيا : جيود اإلمام عبد العزيز بن دمحم بن سعود في الدعوة:    

المحافظة والسير عمى درب والدس في التمسؾ بالشريعة ونصرة الشيخ دمحم بف عبد الوهاب،  -أ
 الدعوة في مناطق حكمه، والمناطق المجاورة لها.ومساعدته عمى نشر 

ساعد عمى وجود حركة عممية واسعٍة بتخصيص رواتب شهرية ُتصَرُؼ لجماعة العمـ المتفرغيف  -ب
 والمالزميف لدروس الشيخ.

عممُه عمى مراسمة البمداف اإلسالمية، وقيامه باألمر بالمعروؼ والنهي عف المنكر، وكاف حريصًا  -ج
 باطيل عف الدعوة، مما يدؿ عمى سعة عممه ومداركه.عمى رد األ

استطاع توسيع نطاؽ الدعوة وعمل عمى إقامة عمـ الجهاد، وبذلؾ استطاع فتح كثيٍر مف المدف  -د
 حتى وصل إلى مدينة كربالء في العراؽ.

استطاع أف يوطد أمف البالد والمناطق التابعة له، وبذلؾ انخفضت الجريمة، والمناوشات  -هػ
 العتداءات بيف القبائل.وا

 ثالثا : أبرز جيود اإلمام سعود بن عبد العزيز في الدعوة ما يمي:

 ساهـ في نشر العمـ وتخصيص أجور شهرية لممعمميف. -ٔ

َتَميََّز عُهدس باألمف واالستقرار، بتحكيمه لمشريعة اإلسالمية وقوة شخصيته، والعدؿ الذي ساد، مع  -ٕ
 انتشار العمـ بيف الناس.

ل لهـ الدرس ونشر العمـ. -ٖ  َجَمَع مكتبًة ضخمًة فيها شّتى العموـ المختمفة، مما أفاد الناس وَسهَّ
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السير عمى طريق والدس، مستمسكًا بالدعوة ناصرًا لها، وناشرًا الجهاد في سبيمها، متوسعًا في  -ٗ
 فتوحاتها به.

 رابعا : جيود اإلمام تركي بن عبد هللا ونصرتو لمدعوة:

تركي هو مؤسس الدولة السعودية الثانية، وقد كاف اإلماـ تركي متمسكًا بتعاليـ  اإلماـ
الديف، والقياـ باألمر بالمعروؼ والنهي عف المنكر، عاداًل شجاعًا، قائدًا حكيمًا وفارسًا شجاعًا، 

 وقد كاف له تأثير وجهود في الدعوة إلى هللا منها:

، ُمِمزمًا لمناس بالصالة جماعًة، مانعًا لمربا حاّثًا عمى كاف حريصًا عمى تعاليـ وشعائر اإلسالـ -ٔ
 أداء الزكاة، محذرًا مف الظمـ.

كاف قويًا في تطبيق مبادئ الدعوة اإلصالحية، معينًا لمعمماء وأبناء وتالميذ الشيخ دمحم بف عبد  -ٕ
 الوهاب لنشر الدعوة.

هػ َواّلس اإلماـ  ٕٔٗٔهاب مف مصر عندما عاد الشيخ عبد الرحمف بف حسف بف دمحم بف عبد الو  -ٖ
تركي الشؤوف الدينية في الدولة، مما يدؿ عمى تمسؾ اإلماـ تركي بمبادئ الدولة، والحرص عمى 

 عالقته بأحفاد الشيخ دمحم.

 خامسا : جيود اإلمام فيصل بن تركي في الّدعوة:

 عف المنكر، وبسط األمف.اهتـ كثيرًا بالشعائر اإلسالمية والحدود واألمر بالمعروؼ والنهي  -ٔ

 إنشاء مجمس لمشورى وتنظيمه له، لمناقشة شؤوف األقاليـ والسكاف واحتياجاتهـ. -ٕ

واصل تأييدس ومساندته الكاممة لدعوة الشيخ دمحم بف عبد الوهاب اإلصالحية، ومساعدة العمماء  -ٖ
 ومناصرتهـ في سبيل الدعوة واستمرارها.

 ية التي انتيجيا آل سعود عمى األسس اآلتية:سادسا : لرد قامت السياسة الشرع

 عقيدة التوحيد التي تجعل الناس يخمصوف العبادة هلل وحدس. -ٔ

 شريعة اإلسالـ التي تحفظ الحقوؽ والدماء وتنظـ األمور. -ٕ

 حمل الدعوة ونشرها وهي أهـ وظائف الدولة اإلسالمية. -ٖ

 إيجاد بيئة خالية مف المنكرات واالنحرافات. -ٗ

 تحقيق الوحدة اإليمانية. -٘

 النهضة الشاممة واألخذ بأسباب التقدـ لتيسير حياة الناس. -ٙ

 تحقق الشورى وهي صفة المؤمنيف. -ٚ

 الدفاع عف الديف، والمقدسات، والوطف، والمواطنيف. -ٛ
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سابعا : كانت جيود الممك عبد العزيز في تررير العريدة الصحيحة امتدادا  لجيود          
 الشيخ دمحم بن عبد الوىاب التي ركّزت في أمرين:

 األوؿ: دعوة الناس إلى تجريد العبادة هلل وحدس، وتجريد المتابعة لرسوؿ هللا، ملسو هيلع هللا ىلص.

 الثاني: دعوة الناس، وخصوصًا الحكاـ إلى تحكيـ شريعة هللا وحدها.

عقيدة الصحيحة هنالؾ ثالث نقاط عمى هذس األسس لمدعوة السمفية وفي مجاؿ تقرير ال وبناءً 
 ينبغي إيضاحها هي:

 تمسؾ الممؾ بعقيدة التوحيد. -أ

 جهودس في تقرير العقيدة الصحيحة في المممكة بواديها وحواضرها. -ب

 جهودس في الدعوة إلى هذس العقيدة الصافية عالميًا مف خالؿ السياسة الدولية. -ج

 
 العزيز بعريدة التوحيد:من األدلة الواضحة عمى تمّسك الممك عبد 

خالصه له، فاختار الشهادتيف شعارًا وعماًل. -ٔ  محبته لمتوحيد وا 

 اعتبار التوحيد القاعدة األساسية في حياة المسمميف. -2

 كاف يقظًا فمـ يتفوس بمفظ يجرح التوحيد. -3

 

 أمثمة من حماية الممك عبد العزيز لمعريدة اإلسالمية:
حرصه عمى إزالة جميع مظاهر الشرؾ المنتشرة عند بعض المسمميف مثل البناء عمى القبور، -ٔ

ل بسدنتها وتوعدهـ بالقتل إذا  ـَ صنـ "ذا الخمصة" في منطقة تبالة قرب بيشة، ونكَّ وكذلؾ َهَد
 عادوا لبنائها.

يف وغيرهـ، وتحريـ حماية المممكة مف أف يتسمل إليها شيء مف عقائد الكفار مف نصارى وشيوعي -ٕ
ريف إليها، أو وجود الصمباف فيها.  دخوؿ الُمنصِّ

حرص الممؾ عمى إلغاء  تطبيقًا لقوله تعالى: ) وَمْف لـ يحكـ بما أنزؿ هللا فأولئؾ هـ الكافروف(.  -ٖ
جميع القوانيف التي كانت موجودة مف بقايا الدوؿ السابقة، وقد حثَّ العمماء عمى إصدار فتوى 

 بذلؾ.

 د الممك عبد العزيز في نشر الدعوة لمعريدة السمفية عالميا :جيو 

سعى الممؾ يدعو إلى العقيدة السمفية عالميًا عف طريق استغالؿ مواسـ الحج في الدعوة،  -ٔ
يصالها إلى البمداف المختمفة عف طريق نشر الكتب وتوزيعها في البالد المختمفة مجانًا.  وا 

فيه الممؾ عبد العزيز في مجاؿ تصحيح العقيدة عالميًا، فهو أما المجاؿ الثاني الذي نشط  -ٕ
اجتهادس في إخراج المؤلفات القيمة التي تهتـ بنشر العقيدة السمفية، وتطهير العقيدة مف أدراف 
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الشرؾ، ال سيما كتب الشيخ ابف تيمية، وابف قيـ الجوزية، ودمحم بف عبد الوهاب وُأوصمت هذس 
 لبمداف المختمفة وُوزعت مجانًا.الكتب عمى أيدي الناس في ا

لتعريف المسممين بالعريدة السمفية الصحيحة،  -قدر طاقتو -كان الممك عبد العزيز يسعى
 بعدما طرأ عمييم من الخرافات والبدع، وذلك من خالل عدة وسائل أىميا:

 .المقاء بوفود الحجيج، وحّثهـ عمى التمسؾ بالديف الصحيح ليكونوا دعاًة في بالدهـ -ٔ

 دعـ ونشر الكتب والمجالت والنشرات اإلسالمية التي توّضح الديف الحق. -ٕ

دعـ العمماء السمفييف في مختمف البمداف ماديًا ومعنويًا إليضاح الحق ودعـ الرد عمى المحاوليف  -ٖ
 تشويش الدعوة.

عمماء والدعاة إرساؿ الدعاة إلى هذس البمداف لمتعريف بالمنهج السمفي، حيث ُأرسل الكثير مف ال -ٗ
 يدعوف إلى توحيد هللا وعبادته.

 ثامنا : جيود الممك سعود بن عبد العزيز في نشر الدعوة:

لقد التـز بمنهج والدس في التمسؾ وااللتزاـ بتحكيـ الشريعة والسير عمى طريقه في سياسة المحافظة  -ٔ
 عمى األمف واالستقرار.

عهدس وهي جامعة الممؾ سعود، وتوسع في افتتاح  اهتـ بنشر العمـ، فافتتحت أوُؿ جامعٍة في -ٕ
المعاهد العممية والدينية، وافتتح الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة، وأمر بصرؼ مكافآت 

 لتشجيع طالب العمـ.

بالقضايا اإلسالمية، ودعـ الجمعيات اإلسالمية العالمية فافتتح رابطة العالـ  -رحمه هللا -كما اهتـ -ٖ
 هػ، وكاف مف مهامها إرساؿ الدعاة والمدرسيف لمدوؿ والمناطق اإلسالمية. ٖٔٛٔعاـ  اإلسالمي

اهتـ بالشؤوف اإلسالمية، وطبع الكتب الدينية إلرشاد الناس والدعوة، وأمر بإنشاء دار اإلفتاء،  -ٗ
واإلشراؼ عميها برئاسة الشيخ دمحم بف إبراهيـ، واهتـ كذلؾ بتوسعة المسجد الحراـ وشؤوف 

 حجاج، ودعـ هيئة األمر بالمعروؼ والنهي عف المنكر.ال

 تاسعا : جيود الممك فيصل في الدعوة:

سار عمى درب والدس والتزامه بتحكيـ الشريعة اإلسالمية، والمنهج السياسي في حياته باستقالؿ  -ٔ
المممكة البالد وحمايتها والمحافظة عمى الهوية اإلسالمية والعادات األصيمة. كما أبرز دور 
 القيادي بالدفاع عف المسمميف ونصرتهـ ومساعدتهـ في حاجاتهـ الدينية والدنيوية.

اهتـ الممؾ فيصل بشؤوف الحرميف الشريفيف، فأنشأ إدارة اإلشراؼ الديني بالمسجد الحراـ عاـ  -ٕ
 هػ، التي تهتـ بأمور الدعاة واإلرشاد بالحرميف. ٖٗٛٔ

 هػ. ٜٖٓٔاإلسالمي عاـ وعمل عمى إنشاء منظمة المؤتمر  -ٖ

 هػ.ٕٜٖٔكما ساهـ في إنشاء البنؾ اإلسالمي لمتنمية، والندوة العالمية لمشباب اإلسالمي عاـ  -ٗ
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ـٍ قضائٍي يعيف عمى استقالؿ القضاء، ويمسؾ زمامه  -٘ أنشأ وزارة العدؿ وعمل عمى وضع نظا
شريعة السمحاء كتاب هللا مجمس أعمى لمقضاء، كما أصدر نظامًا أساسيًا لمحكـ مستمدًا مف ال

 وسنة رسوله وما كاف عميه الصحابة والسمف الصالح.

َر  -ٙ عمل الممؾ فيصل عمى نشر الدعوة اإلسالمية، بالعمل عمى إنشاء المساجد ومراكز العمـ، وَسخَّ
 جميع الوسائل الممكنة لذلؾ، كما أصمح أوضاع هيئات األمر بالمعروؼ والنهي عف المنكر.

كريـ العمماء ورجاؿ الديف، وقاـ بتأسيس )هيئة كبار العمماء( مف عشريف عضوًا لمنظر في اهتّـَ بت -ٚ
قضايا المسمميف وفتاواهـ، وكذلؾ اهتـ كثيرًا بالنهضة التعميمية ومجاالت التعميـ المختمفة، وتقديـ 

 المنح والمكافآت لطمبة العمـ.

 عاشرا : جيود الممك خالد في الدعوة:

بالعمل عمى نشر الدعوة اإلسالمية، وذلؾ بالقياـ واالهتماـ بعمل المراكز  -رحمه هللا -اهتـ -ٔ
اإلسالمية في دوؿ المشرؽ والمغرب، ودعـ الجمعيات الدعوية لإلسالـ، وقد ساهـ مساهمة َفّعالًة 

 في بناء المساجد، واتخذ كل الوسائل المتاحة والمتيسرة لنشر الدعوة اإلسالمية.

هػ بمكة، وذلؾ حرصًا منه عمى تقوية  ٔٓٗٔر القمة اإلسالمي الثالث عاـ عمل عمى عقد مؤتم -ٕ
زالة الخالفات، مما يسهل نشر الدعوة، وفي عاـ  هػ عمل  ٜٖٛٔالروابط اإلسالمية بيف الدوؿ وا 

 عمى إنشاء هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية.

عة المصحف الشريف، وترجمة معانيه كما اهتـ كثيرًا بنشر كتاب هللا تعالى، لذلؾ أمر بإنشاء مطب -ٖ
 إلى عدة لغات، وتوزيعه عمى عدة أقطار مف العالـ.

 يا الحادثة، وبدأ في مكة المكرمةأنشئت في عهدس المجامع الفقهية الستصدار الفتاوى في القضا -ٗ
 ٜٖٚٔعقد المسابقة الدولية لحفظ القرآف الكريـ ألبناء المسمميف مف مختمف دوؿ العالـ في عاـ

 هػ.

الحادي عشر: جيود خادم الحرمين الشريفين الممك فيد ـ رحمو هللا ـ في خدمة      
 الدعوة:

اهتـ الممؾ فهد بخدمة اإلسالـ والمسمميف والعمماء في مختمف أنحاء العالـ، وَتَمثََّل اهتمامه في  -ٔ
وجمع شممهـ ومناصرة تقديرس لمعمماء ورعايتهـ واستشارتهـ، وقد اهتـ كثيرًا بقضايا المسمميف، 

 الدوؿ اإلسالمية في قضاياها، ودعمها سياسيًا وماليًا.

بكل الوسائل الممكنة لنشر الدعوة اإلسالمية، وذلؾ مف خالؿ إنشاء المراكز  -رحمه هللا -عمل -ٕ
اإلسالمية التعميمية والمساجد، ومعاهد حفظ القرآف الكريـ، ليس عمى مستوى الدولة، بل لعموـ 

 وبمداف العالـ األخرى.المسمميف 
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كما اهتـ كثيرًا بنشر كتاب هللا، وذلؾ بإنشاء مجمع الممؾ فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة  -ٖ
المنورة، مما ساهـ كثيرًا في توفير المصحف الشريف مكتوبًا بعدة لغات، ومسموعًا بأصوات عدد 

كتب التفسير وعموـ القرآف، مما أفاد مف القراء، وتـ توزيع مالييف النسخ منه. باإلضافة لطباعة 
 خمقًا كثيريف ونشر العمـ والمعرفة بهذا الكتاب الجميل.

بخدمة الحرميف الشريفيف وعمارتهما، وعمل عمى توسعتهما لتزيد بذلؾ طاقتهما  -رحمه هللا  –اهتـ  -ٗ
وتيسير أداء  االستيعابية لمحّجاج والزوَّار والمعتمريف، راحًة لضيوؼ الرحمف واالهتماـ بهـ،

 مناسكهـ في ُيسٍر وأمف.

 ٗٔٗٔوزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة عاـ  -رحمه هللا -أنشئت في عهد خادـ الحرميف -٘
هػ، وهدفها حماية العقيدة اإلسالمية والدعوة إلى هللا في الداخل والخارج، واالهتماـ باألوقاؼ 

 وصرفها، واالهتماـ ببيوت هللا وعمارتها.

تّـَ في عهدس إنشاء المجمس األعمى لمشؤوف اإلسالمية، لالهتماـ بالشؤوف اإلسالمية واألقميات،  -ٙ
والجمعيات والمراكز اإلسالمية، كما اهتـ برعاية الدعاة والمعمميف، وتأهيمهـ تأهياًل يميق بالدعوة 

 لجنسيف أمرًا واضحًا.والتعميـ. كما كاف التوسع في إنشاء الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآف لكال ا
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 * العمماء الذين ناصرو دعوة الشيخ *             
 

 من أبرز العمماء الذين ناصروا دعوة الشيخ دمحم بن عبد الوىاب:

      الشيخ عبد هللا بف دمحم بف عبد الوهاب. -ٔ
 الشيخ عبد العزيز بف عبد هللا بف حصيف. -ٕ
 حسف بف دمحم بف عبد الوهاب.الشيخ عبد الرحمف بف  -ٖ    

 الشيخ عبد هللا بف عبد الرحمف البابطيف. -ٗ    

 الشيخ عبد المطيف بف عبد الرحمف بف حسف بف دمحم بف عبد الوهاب. -٘    

 الشيخ حمد بف عتيق. -ٙ    

 ة :عوة اإلصالحية في الجزيرة العربيآثار الد

آزروا هذس الدعوة وجاهدوا في سبيمها، وال تزاؿ هذس قياـ دولة إسالمية، هي دولة آؿ سعود الذيف  -ٔ
الدولة، وهلل الحمد، تحكـ بشريعة هللا، وتخدـ الحرميف الشريفيف، وتشد أزر المسمميف في كل 

 مكاٍف مف بقاع العالـ.

رجاعها إلى منبعها  -ٕ تصحيح العقيدة اإلسالمية مّما عمق بها مف الشركيات والبدع والخرافات، وا 
 كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. الصافي مف

وجود حركة عممية واعية متحررة مف التقميد األعمى، فانتشر بفضل هذس الدعوة اإلصالحية ػ بعد  -ٖ
فضل هللا تعالى ػ التعميـ في المساجد في مختمف مناطق البالد، حتى تخرج منها عمماء أفذاذ في 

 دعوة اإلصالحية وتأييدها ورعايتها إلى يومنا هذا.حياة الشيخ وبعدها، قاموا بنشر هذس ال

ـَ عمماء ودعاة هذس الدعوة اإلصالحية لألمة اإلسالمية رصيدًا  -ٗ نشاط حركة التأليف والنشر، فقد َقدَّ
ُحه  مف الكتب النافعة في أصوؿ الديف وفروعه، تحافظ عمى منهج أهل السنة والجماعة وتوضِّ

ُد عمى عق يدة السمف الصالح، وتظهر الشرؾ والبدع والخرافات ليبتعد عنها وتحثُّ عميه، وتؤكِّ
 الناس مؤيديف ذلؾ كمه بنصوص الكتاب والسنة.

دورها الكبير في جمع كممة المسمميف في هذس البالد تحت حكـ إماـ واحد، مما ساعد كثيرًا عمى  -٘
 وحدة الصف، ونشر األمف واالستقرار في أرجاء الجزيرة، وهلل الحمد.

 ة:ة اإلصالحية خارج الجزيرة العربيآثار الدعو 

 أبرز األسباب النتشار الدعوة في الخارج هي:

استفادة العمماء والدعاة والمنتميف لمدعوة اإلصالحية مف مواسـ الحج، حيث َيِفُد زّواُر بيت هللا  -ٔ
ضهـ الحراـ عمى مكة المكرمة، ويحصل مف خالؿ هذا االجتماع اإلسالمي العظيـ دعوة بع
زالة لمشبه الموجودة لديهـ عف الدعوة اإلصالحية. رشادهـ لمديف الصحيح وا   بعضًا، وا 
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عف طريق رسائل الشيخ دمحم بف عبد الوهاب وتالميذس مف بعدس إلى عدد مف البمداف واألقطار  -ٕ
به التي تُثار ضّدها. زالة الشُّ  لتوضيح الدعوة وعقيدتها وا 

 مف بعدس. عف طريق مؤلفات الشيخ وأتباعه -ٖ

عف طريق الجهاد في سبيل نشر دعوة اإلسالـ وتصحيح العقائد الباطمة، وقد وصمت الدعوة  -ٗ
اإلصالحية عف طريق جهاد الدولة السعودية وأتباعها إلى مناطق متقدمٍة مف العراؽ والشاـ 

 وأجزاء كبيرة مف بمداف الخميج واليمف.

ية هو: وضوحها وسهولتها وواقعيتها، يقوؿ ولعل مف أبرز األسباب النتشار الدعوة اإلصالح -4
الشيخ د. عبد هللا التركي: )إّف ُيسَر الدعوة اإلصالحية، واستنادها إلى القرآف الكريـ والسنة 
النبوية وعمل السمف مف الصحابة والتابعيف كاف له أكبر األثر في انتشار الدعوة ... دوف 

هزة إعالمية قوية التأثير لكي تثبت الدعوة في جهٍد دعوٍي أو عممٍي كبيٍر، فمـ يكف وقتذاؾ أج
 أنحاء شبه الجزيرة أو خارجها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بحمد هللا توفيقه ... انتهى المقرر                                                      
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